בס"ד

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

מכון תורת האדם לאדם ,צפת

אהב

עיונים

ימי□

קפט

סימן ג׳
באיסור שמיעת "לשון הרע"
כתב רבינו'(כלל ו׳ אות ב׳ ובבמ״ח שם) דאף מי ששומע דברי גנאי ואינו מאמין
להם עובר באיסור תורה של "לא תשא" ,וראייתו שהרי איסור "לא תשא" אמור אף
לגבי דיין שאסור לשמוע דברי בעל דין אחד קודם שיבא חבירו בע״ד השני ,ואגף
שהדיין רק שומע ואינו מקבל את הדברים אסור ,ןא״כ הו״ה בלשה״ר שנאמר כף
ואלולא דברי רבינו היה נראה לחלק ביניהם ,ולומר שבשמיעת לשה״ר בלבד
אין איסור תורה ,ובדיין טעם האיסור לשמוע משום שהשמיעה בהכרח סופה
באה לידי קבלה ,שהרי חייב לפסוק ולהכריע בין הצדדים ,ומתוך שדברי הראשון
נכנסים באוזניו יפסוק לטובתו ,ולכן יש בשמיעה בלבד איסור ,שאין כאן משפט
צדק ,ומשא״כ בשומע לשון הרע שאין צריך לפסוק ולהחליט ואין חייב ליתן דעתו
אם הדברים ששומע נכונים ,יש לומר שכל שאינו מקבל ומאמין בדברים אין
בכך איסור ,שמשמעות ״לא תשא״ הוא מלשון ״נשיאה ונטילה״ דהיינו — אל
לעצמן* דברי גנאי,׳ ויש לך גם להחזיקם כדברי שווא — _שקר.
תקח
יי
*

'

11־  ■1וחזגנהזר

ונראים הדברים לומר כן ,שאיסור "קבלת לשה״ר" הוזכר כמה וכמה פעמים
בש״ס ובראשונים (פסחים קי״ח ,שבת נ״ו יומא כ״ב ,ועוד) ובכל המקומות הכוונה
להאמנת הדברים כמבואר שם ובראשונים ,ולא הוזכר באחד המקומות שהכוונה
אף לשמיעה (שהיא עצמה גם אינה רמוזה בלשון הפסוק) ורק שנכתב קבלה לחדש
איסור אף באופן שמותרת השמיעה ,ואפשר שהחרדים יחידאה נגד שאר הראשונים
שלא נחתו לחילוק זה ,ויש לעיין.

ואמנם להלכה אין חילוק ,שציווי חז״ל מדינא דגמרא "ויתד תהי׳ לך" (כתובות
דף הי) שדרשו חז״ל שהשומע דיבורים אסורים ישים אצבעו באוזנו כדי שלא
ישמע ,והיינו שחייב למנוע עצמו משמיעת גנאי — ישנו בכל עניו.

ומדברי הרמב״ם (בפיהמ״ש לאבות פרק א׳ י״ז) .שכתב וז״ל "שהאומרו יחטא,
ואשר ישמעהו יחטא" אין ראי׳ שכוונתו לאיסור תורה כמש״כ רבינו (כלל ו׳ במ״ח
א׳ בד״ה וגם אין) שמ״ש הרמב״ם במקום אחר שאסור לשמוע אפשר ליישבו
שהכוונה לאיסור דרבנן ,והו״ה כאן.
ואין לישב קושיתנו מהראי׳ שכתב רבינו (כלל ו׳ במ״ח ב׳ בסופו) שאף מי ששמע
בלא שיתכוון להיות דיין אסור לדון אא״כ נתרצה הבע״ד ,שכן התם כיון שעתה
עומד להיות דיין ולהחליט בדבר אנו חוששים שההחלטה לא תהיה צודקת משום
שדברים ראשונים נכנסים יותר ,ולעולם יתכן ששומע סתם אפילו שהדברים נכנסים
קצת באוזניו ,כיון שאינו נותן דעתו להחליט אין לאסור בו שמיעה משום שנבא
לידי קבלה ,ומשא״כ בדיין שאחר שיש כאן קבלה וודאי אנו חוששים שהשמיעה
המוקדמת תביא לידי קבלה שאינה נכונה ,ועיין.
,

;

אוהב ימים הולס ,שלמה
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שלז

כמדיחין ובדיני ישראל לבד ,או דנידונין ג״כ
בתורת נידחין ובדיני ב״נ ,וב׳ קושיות הנ״ל

מקור ושורש האיסור ,במשנה שבמשניות הנוסח
הוא "על זה נאמר לא תלך רכיל בעמך" וכן

מתמרצין בחדא מחתא .הרי לדעת הפר״ח
פשיטא ליה להגמי דמיתתס בסקילה ,אלא
שהשאלה היתה לענין ממונס ,וכ״ת מאי נ״מ
בזה הרי תיפ״ל דממונס אבד בין כך ,לזה י״ל
ע״פ הנ״ל דממונס אבד של נידחין הד הפקר
משעת גמ״ד ולהבא ,משא״כ בדיני ישראל [לאלו
שאין לה!^!_.דיו נידחיה לא נענשו אלא על ממונס
■ ־*
1
שהיה להס בשעת גמ״ד .ואי הוי הני שניס
כמדיחין לבד נמצא ממונס פלט חוץ ממה
שנגמר עליו דין ועונש שריפת שלל עיה״נ,
וכהנ״ל.

"הולך רכיל מגלה סוד" וכן הוא בברייתא לק׳

ואוההומזףוזף

ובזה א״ש גס
דמי שגתקייב בב׳
בסר־ןילה ,או משוס
משוס דנידחין הס
אוצר החכמת|

מה שהביא הפר״ח ממתני׳
מיתות ,שהרי בודאי נתח״בו
שעברו על עבירת הדחה ,או
ומיתת העובד ע״ז בסקילה,

ואי אמרינן דנתספק הגמ׳ אס יכולים להוסיף
עליהס תורת נידחין להיות כב״נ גס במיתתן
ובסייף ,א״כ הוי ממש כמי שנתחייב בב׳ מיתות,
שעי״ז דדנין אותו גס בדייני ב״נ נמצא מקבל
מיתת סייף הקלה ,ומשו״ה כתב הפר״ח
דפשיטא ליה להגמ׳ שנסקלין ,דהוספת עוד דין
אינו מורידו ממיתתו החמורה מעולס ,ולכן צ״ל

ששאלת הגמרא היתה רק אס ממונס אבד כשאר
ב״נ.

הרב אריה ליב הלוי קעללער

דף כט.

כ״ט .ועי׳ תוי״ט (וכן תורת חייס) שמפרש
דהולך רכיל מגלה סוד אע״פ שהוא מדברי
קבלה הוצרך להורות לנו שנקרא רכיל "אע״פ
שאינו עושה לרגל ולגרות מדון" (ריב) וה״ה
דנקרא רכיל בציורנו אע״פ שעשה רק "לזכות
את עצמו שלא ישנאוהו" .נוסח שני הוא לפי
הגה׳ הגר״א זצוק״ל שהוא מוחק "ואומר הולך
רכיל מגלה סוד ומשאיר רק "על זה נאמר לא
תלך רכיל בעמך" .וזה מתאיס לדינא עס
הגירסא הראשונה כפי ביאור התוי״ט שפסוק
שני לא בא אלא לגלות על הראשונה ואיני יודע
הטעס דהגר״א מוחק הולך רכיל מגלה סוד )על
אף שהוא רק מדברי קבלה( אס אינו מוחקו
מברייתא דדף ל״א .ובפרט שהגמ׳ ב״ק צ״ט:

צוין בתוי״ט כאן מעתיק הברייתא כלשונו אצלנו
"כשיוצא לא יאמר אני מזכה וחבירי מחייבין אבל
מה אעשה וכו׳ ועל זה נאמר הולך רכיל מגלה
סוד" ,וכן מועתק בראשונים כמו שנביא לקמן
ואעיר רק שהגמ׳ דף ל .על הא דתני במשנתנו

"גמרו הדבר מכניסין אותן" אומר ששפיר שייך
לפרש דמככיסין אותן קאי על העדיס אבל הבעלי
דינין עמדו שס כל הזמן (ע״ש דהגמי תולה
האוקימתא במחל׳ ר׳ נחמי׳ ור׳ נתן) ומפרש

היד רמ״ה ותוס׳ הרא״ש דהאיסור על דיין
לומר אני מזכה וחבירי מח״בין שפיר מבקומה
עומדת אע״פ שהבעלי דימן שמעו ויודעים הכל,

בענין האיסור על דיינים לגלות
מי זיכה ומי חייב ובענין לה״ר
דמשה רבינו ומדים

דהאיסור הוא (דלא תלך רכיל בעמך) "דלא
יאמרו לו דרך לשון הרע למצוא חן לפניו ויהא
אויב לחביריו" וזה שייך אף אס בע״ד יודעים מי

גירסאות המשנה
(נכתב להערה בעלמא בלי בירור
ועיון כה״צ)

זיכה ומי חייב ולפי אוקימתא זו איך שייך לומר
שהאיסור הוא גילוי סוד דבעצס אינו סוד .ואללי
זהו טעס (מטעמי הגר״א) שלא לגרוס "הולך

משנה כ״ט "ומנין כשיוצא לא יאמר אני
מזכה וחבירי מחייבים אבל מה אעשה שחביד
רבו עלי "".יש ג׳ נוסחאות בסיוס המשנה בנוגע

רכיל מגלה סוד" בהמשנה כיון דברישא אי׳
"גמרו הדבר מכניסין אותן" (וזה ליכא בברייתא
ולכך לא מחקו הגר״א משס ופשוט).
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וכמו״ב יצא קושיא כזו משיטת רי״ל שס דף
ל .על משכה וגמ׳ שניס^אומריס זכאי וא׳ אומר

ומקשים הראשונים איך מתאיס רי״ל עס
המשכה דאוסר לגלות המחלקת ,ובתוס׳ שם
ד״ה משוס דמיחזי כשיקרא כתוב "ומשוס לא
תלך רכיל אין כאן" ומהרש״א שס בפירוש
ראשון מסביר דודאי ס״ל לרי״ל כמשנתנו דאוסר
משוס לא תלך רכיל (פירוש דבריו כנראה
לאפוקי שלא תאמר הכא עדיף מציור המשנה
וליכא איסור רכילות דהכא חייב בי״ד לכתוב

שם) וזהו הציור שאוסר המשנה על הדיין לומר
אני זכיתי וכו׳ ועל זה מקשה רבינו יונה (מובא
במרגליות היס) ואי מילתא דעבידא לגלי" הוא

הפס״ד והוא מעשה בי״ד משא״כ במשנה
דהדיין יצא ועושה אדעתא דנפשי׳ ,מ״מ אסור
ומסתמא משוס דאפשר לבי״ד לכתוב כר״י

דהא כתיבי בי דיכא היכי קרי לי׳ מגלה סוד
ע״ש ואס לא גרסינן אלא לא תלך רכיל ליתא
לקושיא זו ולענין לא תלך רכיל כבר הסבירו יד

ור״א) אלא ריש לקיש לא חשי הכא משוס טעמא

ח*ב וכו׳ מיכתב היכי כתבינן וברש"? "היכי
כתבינן :פסק דין במקום שיש מחלוקת ונטו

אחרי רבים" ע״כ ,דבפשטות יצא מרש״י דמן
הסתם כתבינן פרטי הפס״ד בכל מקום שיש
מחלוקת והכרעת בי״ד (ועי׳ רמב״ס פכ״ב
מסנהדרין וטור סי' יט שלא כרש״י ועי׳ ב״ח

,אוצר

תריכמהי

א

רמה ותוס׳ הרא״ש ששייך לאסור במשנה אף
אס הבעלי דין היו נוכחים בשעת מו״מ ,כ״ש
ששייך לאסור אס לא ראו אלא הכתב של בי״ד.
שוב יש נוסח שלישית והוא שהמשנה מביא
רק פסוק השני של "הולך רכיל מגלה סוד" וזהו

דמיחזי כשיקרא (שוב משנה המהרש״א את
הגירסא לגמרי ע״ש) ולכ׳ פירש מהרש״א

בגירסחכו תמוה איך שייך לדחות איסור
דאורייתא של לא תלך רכיל משוס ענין של מיחזי

כשיקרא.
והערוך לכר חולק על מהרש״א ומק״ם
גירסתנו בתוס׳ ע״ס חי׳ הר״ן כאן וז״ל הר״ן:
"האיך אמר רי״ל לית לי׳ משוס לא תלך ר״^יל

הגירסא שהועתק ברי״ף ורא״ש ורמב״ס ,וצ״ע
דסוכ״ס הברייתא בדף ל״א מביא ב׳ הפסוקים.
והאס אפשר עדיין לפרש גירסא זו על פי דרכו
של התוי״ט שהפסוק הולך רכיל מגלה דש

והא מתני׳ הוא וכו' י״ל שלא אמרו במשנתינו
אלא שלא יחזק הדיין טובה לעצמו בפני בעל דין
שזהו ודאי ענין רכילות אבל כאן שכותבין את

איסור לא תלך רכיל אף בכה״ג אס לא מוזכר לא
תלך רכיל במשנה ובראשונים אלו כלל ,לבי דוחק
הוא( .ועי' ש״ך סי׳ י״ט שנביא לק׳) והאס שייך

הדין לפי תומס אפשר שאין בזה משוס לא תלך
רכיל ,דחששא דמיחזי כשיקרא עדיפא לי׳ וכן
אמרו בירושלמי .לכאורה דברי הר״ן צע״ק דאף

לומר שמחלוקת תנאים  -משנה וברייתא -
בדבר אס לא מוזכר כלל שיש מחלוקת וצ״ע

שלשונו משמע שאומר תרץ אחד אבל באמת הס
נראים כשני תירוצים נפרדים ,א) דלפי תומס
ליכא לא תלך רכיל (דהיינו שכוונת בי״ד לתועלת

בזה.
והנה בהך הלכתא דכתבינן הפס״ד כשיש
מחלוקת פליגי אמוראים ,לר׳ יוחנן כתבינן זכאי
או חייב ולא מזכירין שהי׳ מחלוקת בין הדיינים
בדבר משוס איסור לא תלך רכיל ,רי״ל ס״ל

כותבין פלוני ופלוני מזכין ופלוני חייב משוס
דבלא״ה מיחזי כשיקרא ,ור׳ אלעזר "אית לי׳
דמר ואית לי׳ דמר הילכך כתבי הכי מדבריהם

נזדכה פלוני" שמרמז אבל לא מספר לה7יא
אודות המחלוהת.

ולא לרגל) ב( מיחזי כשיקרא עדיף .וגס קשה
איך שייך מיחזי כשיקרא עדיף האס דחי" יש
כאן ,הא מיחזי כשיקרא חומרא בעלמא הוא ולא
תלך רכיל הוא איסור דאורייתא ,כמו שהקשינו
על מהרש״א.
אבל כנראה דברי הר״ן דחששא ,7כי^^זי
כשיקרא עדיפא לי׳ לא מיירי בעדיפות בדרך
דחיי׳ אלא צורת איסור רכילות הוא כשמכוונת -
ביו בכוונה בין במציאות התכלית  -להיות רוכל
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ולדבר על פלוני ,אבל כשיש בו תועלת אחרת
והרכילות הוא ממילא אין זה רכילות ,ולכך אי
הצורך למנוע הקלקול מיתי כשיקרא מסברא
חמור מהקלקול של הרכילות ,ומסברא בלי
האיסור רכילות הי׳ השיקול למנוע ממיתי

מעליהם אחר ששמעו טעטשהס .והטעם בזה
אוצרה הכמה!
כדי שלא ישאו פנים לאחד "מבעלי דינין ועוד
שלא ידע החייב מי חייב אותו כדי שיהיו הדיינין
אהובים אצל בט אדם ולא ידע א' מהם מי הוא
אשר ח״ב ולא אשר זכה ולפיכך אמרו במי

כשיקרא ,א״כ צריך למנוע אף דמגלה מי הורה
כנגדו וממילא איןזה רכילות א״כ כועס שני זה
הוא ענין אחד והר המשך לטעם ראשון

שמגלה הסוד מהם ומודיע מי הוא המזכה ומי
הוא המחייב הולך רכיל מגלה סוד".

דכותביס הדין לפי תומס ולא כדי להחיק טובה
ל^מם ,ואף דהיכא דאפשר לקייס התכלית הזה
בלי גילוי שמות הדיינים אסור לגלות אבל מחמת

וכבר כתבנו שרי״ף ורא״ש ורמב״ס כנראה
גרסו במשנה רק שאסור לגלות משוס הולך ר״^ייל
מגלה סוד וצ״ע מה יעשו בברייתא דף ל״א.
שמביא גס פסוק לא תלך רכיל ,ואולי כמו שלפי

מיחזי כשיקרא לא אפשר וממילא הכל מותר.
ופשוט .בזה מסביר הערוך לנר את התוס׳
דמיתי כשיקרא לא דוחה איסור רכילות אלא

התוי״ט הפסוק הולך רכיל מובא במשנתנו ללמד
שגס לה״ר בלא כוונה לעשות מריבה בכלל
רכילות הוא ואולי דאורייתא וכנ״ל בש״ך בשס

הוא כלשון תוס׳ "ומשוס מיתי כשיקרא אין
באן".

מהר״א שטיין ,כמו״כ י״ל אס הוא רק דרבנן
מ״מ שס האיסור הוא אבק איסור לא תלך רכיל,
שהוא שורש האיסור דרבנן וזה מלמדנו הפסוק

ובזה יש להסביר שריש ראשון זה של
מהרש״א בפשיטות די״ל דמודה ג״כ בזה
להערוך לנר דס״ל לתוס׳ כסברת הר״ן דכתיבת
לפי תומס ומיתי כשיקרא מהני להוציא מאיסור

הולך רכיל וכלול בה .וצ״ע.

ואס כי יש מקום לתלות כל זה בהגירסאות
כנ״ל סוכ״ס הש״ך בשס מהר״א שטיין דס״ל

לא תלך רכיל אבל עדיין אסור מדרבנן משוס
אבק לה״ר ,ואע״ג דהגמ׳ מקשה על רי״ל

אסור מדאורייתא קאי על המחבר שמעתיק
מרמב״ס רק הולך רכיל מגלה סוד .וצ״ע .ולא
באתי בכל זה אלא לעורר לחברים ,לפט עיון

איסור דאורייתא וכדאי׳ במהר״א שטיין מובא
בש״ך חו״מ יט ע״ש ובפתחי תשובה ,זהו לפט
התיז של מיתי כשיקרא ,ועכשיו דתרצנו מיתי

כה״צ.

מהמשנה דלא יצא הדיין וכו׳ והתס כפשוטו הר

כשיקרא וליכא איסור דאורייתא ס״ל למהרש״א
דבלי דשי׳ יש איסור דרבנן ,ואולי גס ר׳ יוחנן
וכ״ש ר״א ס״ל דהזכרת שמות הדיינים משוס

מיחזי כשיקרא אינו אלא מדרבנן (ועי׳ נמי
ירושלמי כאן שצוין בר״ן עוד טעס לאיסור
דרבנן).
וזהו פשטות הרמב״ס דלאיסור לה״ר
דאיר״תא מביא בהל׳ דעות פסוק דלא תלך רכיל
ובאיסור על הדיינים וכו׳ מביא בהל׳ סנהדרין

מגלה סוד וזה יצא ומוסבר יותר
הולך
ע״ס דבריו בפיהמ״ש כאן כ״ט .וז״ל "...כי
הד״נים ישאו ויתנו בדיו ובעלי דיניו יוציאו אותס

בענין לשון הרע דמשה רבינו להקב״ה,
ולה״ר דכבר נודע להשומע
כבר הבאתי דברי הראשוטם בענין לה״ר
דכבר ידוע להשומע .ומענין לענין אעיר על מה

שמצינו עוד בענין הזה .והנה מבואר ברש״י פר׳
שמות דמשה רבינו נתבע על שדבר לשון הרע
על כלל ישראל באמרו והס לא יאמינו לי ולכ׳
צ״ע איך שייך לקרות את זה לה״ר דהה החפץ
ח״ס בכלל ב׳ מביא שיטת הרמב״ס ועוד
ראשוטם דכשהגנאי כבר מפורסם אז לא שייך

האיסור ובבאר נניס ח״ם שס מסביר דגדר
לה״ר הוא דהוי כרוכל שמביא מא׳ לב׳
וכשהידיעה יבא להשומע בלעדו א״כ אינו אומר
לו שוס דבר  -פירוש שט שס מביא דהר
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אומדנא שהשומע כבר יודע ודוחה קצת פיניש
זה  6עכ״פ במפורסס אינו לה״ר ובתנאי שלא

את חבירו לכף חובה ועבר על בצדק תשפוט זהו
בעצם לה״ר ובתנאי שיגיד לשני ואז הדיון לכף

יכוון להוסיף גנאי וא״כ כשמשה רבינו דבר
להקב״ה הרי ידע מש״ר דהקב״ה יודע הכל
א״כ אינו"משיף לו כלום ואין לך מפורסם גדול

זכות הוא הלה״ר וטעמו משוס דלה״ר מקרי
מעשה של ריגול כמרגלים ובריגול צריכין ראשית
לחפש המוס והחו^^א ואח״כ לספרו ע״ש

מזה וגס מכוון לתועלת ולא לגנאי ח״ו ואז גס
בלא״ה מותר לספר לה״ר ממש כמדומני ועכ״ס

בארוכה.
ולפ״ז י״ל דזה היה הלה״ר דמשה רבינו,
דדן כלל ישראל לכף חובה (כמו שרואים

בוודאי משוס "מפורסם" מותר א״כ מהו
התביעה [ראה לקמן הוספה להקושיא דקשה

אף לראשונים שחולקים על הרמב״ס].
ובאמת מסתברא דזהו התרץ על משה רבינו
גופא איך באמת סיפר ,אבל עכ״פ קשה מהו
התביאה כנ״ל [ודוחק לומר דהיה כאן תביעה
דקה על דיבורו שבאמת לא הוי בכלל ההלכה של
לה״ר רק שלשונו היה קצת רע ,דבוודאי
מסתימת הלשון דרש״י משמע דהיה לה״ר
בגדרי׳ אף אס באמת היה בבחינה דקה של
אותו גדריס אבל כאן היה מותר לכ׳ וצ״ע]
וי״ל ע״פ מש״כ הג״ר יצחק הוטנר זצ״ל

שהקב״ה הוכיחו על שדן לכף חובה) וי״ל דאז
לא איכפת לן שהמעשה כבר מפורסם כיון
שהסיפר הוא רק תנאי בעלמא (ואף דהיה
מקום לומר שע״פ הרמב״ס ליכא אפי׳ קיום
התנאי אבל לא מוכרח).
אבל לפס ריהטא יש לדון הרבה על דברי
הגר״י הוטנר זצ"ל  6דהחפץ ח״ם שם לא אומר
דהמספר לה״ר באופן שהרע שבהמעשה הוא
רק החלטת עצמו בעברו על מצות בצדק תשפוט
עמיתך עובר על איסור ל״ה על ידי שדן חבירו
לכף רע ,דהלשון הרע שלו הוא כפשוטו שסיפר
לה״ר ,והח״ח לא אומר אלא שהשומע עובר על

בחוברת מישרים ח״א דהוא מדייק מחפץ ח״ם
פרק ו' ה״ז דשם מביא דאס השומע סיפור
ממישהו שהמספר דן מעשה לכף רע שלא כדין
והוא שומע ומקבל נמי הביאור ודן לכף רע אף

לא תשא ומטעם שהבאתי לעיל דמאי נפ״מ אס
הוא "נשא" על עצמו ה״שמע שוא" על ידי
שמחליט לוודאי דבר שאינו אלא ספק במציאות

אס יודע שהסיפור אמת עובר בלא תשא שמע
שוא [ופשוט דגדר לא תשא הוא לקבל מה
שאסור לקבל וא״כ מאי נפ״מ בין אס המעשה

או שמחליט שמציאות זו נעשה בכוונה רעה או
שאר דבר גנות כשהגנות שבו אינו אלא ספק -
כשם שאסור להחליט המציאות כך אסור מטעם

ששומע לא מאומת אצלו באופן שמותר להאמין
(כמו ע״פ עדיס) ועובר ומקבלו כאילו הוא ודאי
אמת ,לבין היכא דהעובדא מאומת  -כגון

בצדק תשפוט להחליט או אפילו להסתפק על
הגנות שבמעשה .אבל יש תנאי בזה דצריכין
לשמוע הדבר משני ואז כשהוא שופט מה ששמע

שראהו בעצמו  -אבל הגנאי שבדבר לא מאומת
ואסור לקבלו מחמת מצות בצדק תשפוט עמיתך
ואעפ״ב הוא מקבל ומחליט לעצמו שהיה כאן

לכף רע עובר לא תשא  -דמשמע שלא תשא
הוא "לשאת" מה ששמע מאחר אבל אלו ראה
מעשה בעצמו ־ ולא שמע מאחר  -ועבר על

באמת דבר גנאי בשניהם הרי הוא "!נשא"
(מקבל) שמע שוא.
ורב הוטנר זצ״ל רוצה לפרש שבאמת החפץ

בצדק תפשוט עמיתך ודן המעשה לכף רע לא
מצינו שיעבור על תשא  -דאף שנושא על עצמו
שמע שוא אבל לא נשאן מאחר( .וגדולה מזאת

חיים לא רק שאומר שזהו היכי תימצא שניי׳
להיות מקבל לה״ר אלא שבעצס יש שני אופני
לה״ר ,א׳ שהסיפור לחבירו הוא הלה״ר ב׳ כשדן

יש אולי לדקדק מלשון החפץ חיים דאס חבירו
סיפר לו המעשה וחבירו לא הכריע המעשה לצד
חוב וגנות ורק השומע בעצמו דן לכף חוב אז
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לא עובר השומע  -דהחפץ חיים נקט ציור שכבר
המספר החליט לכף רע ופירש כן להשומע בשת
סיפורו ולמה הוצרך לזה דכל מה שבא לומר הוא
דאס השומע דן לכף רע אז עובר -ואס הדיוק
הוא אמת הטעס יהיה דלא מקרי שמע שוא
אא״כ השמועה ששמע הוא כבר שוא בעת שמעו
והשומע נושא אותו על ידי שמקבלו אבל אס
המספר לא מספר אלא המעשה כמו שהוא

רמ״א

שמא

שלא ברור שישמע או עכ״פ עכשיו עדיין לא
שמע ושפיר מקרי רוכל ב) ואס סברתו הוא כמו
שכתב הח״ח בהגהה דחזקה דכבר שמע,
מסתמא יש חולקים ,דמי יימר שכבר שמע כמו

שמעיר הח״ח שס בעצמו (ועוד טעס דאף אס
למעשה שמע אבל כיון שמספר לא ידע זאת לכן
אסור) אבל כל זה לענין סיפור לה״ר ואיסור לא
תלך רכיל דעצס הסיפור אסור ויסברו דאסור

והשומע מהפכו לגנאי ברעיונו אז דינו כמו אס
ראה המעשה בעצמו החליטו ברעיונו לגנאי
לעיין בבאר מיס חייס שס
שאינו עוגר (ויש
י
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אף אס למעשה לא קלקל כלל דבאמת כלפי
משיא הי' סופו לשמוע או באמת כבר שמע אבל
לגבי לא תשא לכ׳ תלוי באס למעשה הוא כנשיא

לענין דואג ושאול שאולי יש משס ראי׳ לכאן או
לכאן) ולפי״ז אס יש תנאי ד״החלטה" לא מקרי
שמע שוא אא״כ בא לו ע״י שמיעה ,א״כ מכלן
דמקרי שמע שוא אצל המספר 3ע״י שמספר

על חבירו ,ואס חבירו לא מקבל או כבר שמע
וכבר החליט אז לא משיא עליו כלוס.
והא דרב הוטנר זצ״ל מיישב בדבריו קושיית

דהתנאי הוא "שמע שוא" ולא "סיפור שוא" רק
זה פשוט דסיפור שוא הוא לשה״ר מצד הסיפור

אבל לא מצד השיפוט לכף רע .וא״כ הוא ככל
סיפור לשה״ר שיש עליו היתר אס כבר
מפורסם .ולא תקשה עלי דהרי מפורש בפתיחה

דכמו שיש איסור לא תשא כך יש איסור הוא
שפועל שהשומע יהיה נושא שמע שוא לב׳
כמשמעות הדרש לא תשיא על השומע דזה ישנה
רק בשעת סיפור ולא בשעת שהמספר שופט
לרע וממילא יש עליו כל ההיתר של מפררסם

הח״ח על מהר״ל וא״כ הוי כעין ראי׳ לדבריו
ליכא מנזה הכרח דהרי אומר שס יישב שני עס
מקורות שהוא נכון מאד לכאורה.
ובאמת יש להוסיף על קושייתנו הראשונה
שאולי אף החולקים על הרמב״ס ודעימי׳ יודו
ב״מפורסס" של הקב״ה לגבי לה״ר דמשה

שמספיק להתיר גס להס דהטעמיס שלהס
שכתבנו למעלה לחלוק על הרמב״ס בלה״ר

מפורסם לא שייכים בלה״ר דמשה להקב״ה.

ונראה די״ל תרץ אחרת דהנה מצינו צל
הקב״ה דיש מצוה ללמד זכות על כלל ישראל
לפניו ,ולהיפך יש איסור לקטרג  -ועוד מצינו

דמתירו הרמב״ס ועוד ר^^וכים וחזרה קושיתנו
לדוכתי׳.
ונראה יותר מזה דלענין לא תשיא אס
השומע לא נושא ולא מאמין לסיפור המספר אז

שבאמת לימוד זבות פועל טובת ולימוד רע
פועל רעת וכל הדיונים דראש השנה תלויס
במקטרגיס וסניגוריס למעלה בעליונים וכן הוא

לא עובר המספר פלוס ,דאס אין "נשא" אין
"משיא"( .וצריכין לברר זה בח״ח והמקורות)
וזה יתכן דיהיה מותר אף להראשוניס שחולקים

בסניגוריא או ח״ו קטיגוריא למטה כידוע.
א״כ בהכרח יש גדר של הבאת הזכות או
החובה לפני הקב״ה לדון על פיו ובהכרח הוי

על היתר הרמב״ס לפי הח״ח (אף שאיני יודע
אס כ״כ ברור צל הח״ח שיש חולקים וצריכין
לבדוק דבריו והמקורות שמביא) דיתכן דחולקיס

באלו בל זמן שהוא עדיין לפני הקטרוג או
הסניגוריא ,הקב״ה ,בבחינת "דין" שלו ,עדיין
לא יודע מזה כביכול א״כ זהו הסיפור לה״ר

על סברת הרמב״ס  -א) אס סברתו הוא

דמשה ,דלגבי "דין" ,ליכא פירסוס צל הקב״ה.
ולא איכפת לן הא דלמעלה הקב״ה לא קיבל
דבריו דזה נוגע רה לעניו לא תשא ולא תשיא

כמש״ב הח״ח בראשוכה דברור דאס מפררסם אז
השומע בוודאי ישמע א״כ י״ל דחולהיס משוס
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שמב

אהל

חידושי תורה

אבל לא לענץ לא תלך רכיל .ולא מהל מה
שמשה רביכו חשב לתועלת כיון דהסיפור היה
מיוסד על דנון לכף רע ובזה לא הי' צודק א״כ
נתבע על כל הסיפור וניחא הא דמצינו תביעת
לה״ר גס תביעת שלא דן לכף זכות במעשה זו
של לה״ר דמשה דשניהם אמת גס שניהם אחת.
(שלא בעיון כה״צ).

בענין לה״ר דמתה  -לתועלת -
ובענין לה״ר דמרגלים

דמ א
"

הי' רק על עצס ההכרעה המוטעת שלהס
שראו״ם לחלוק על משה ולהוכיחו אלא הי׳ על
לה״ר כאלו לא כוונו לתועלת כיון דבעצס לא הי׳
שייך תועלת .וכן במרגלים נחשב דיבור "ארץ
אוכלת יושבי"׳ שלהם כלה״ר וכדאיתא דהיו
צריכין ללמוד מעננש דמריס ולכ׳ הס ראו דארץ
ישראל ח״ו אוכלת יושבי' דראו כמה לוויות ומה
יש ללמוד בפרטיות מההנהגה עם אהרן וממם.
אבל "ל כעין הנ״ל דהיו מעצמם צריכים להבין
ולחשוב שהקב״ה עשה מה שעשה כדי להצילם.
ובעלן לה״ר דמשה ואהרן אי׳ בתוס׳ שבת

הנה יש להעיר בפרשת לה״ר דמריס
דבוודאי מריס ואהרן כוונו רק לתועלת ודברו
איך לתקן מ״מ נתבעו על לה״ר וי״ל משוס
פ״ז שאע״ס שידעו דמשה רבינו עשה ע״ס ציווי
הקב״ה אבל חשבו שהי' הצור בבחינת בדרך
דהי׳ איזה נדנוד דיבור של התרעמות ,אבל זה
לא מסתברא ,ונראה דכיון דטעו דחשבו שראיס ^שאדס רוצה לילך כיון דפירש מאשתו תחילה .ויש
?הצודהרומדד
לחלוק על משה וחשבו ששייך להס למצוא טעות
דרכים אחרים במדרש שאולי מש״כ מתאים
עמהס (וראיתי פירוש נפלא על ספר ח״ח
בהנהגת משה אבל באמת לא היו ראיים לחלוק
שנקרא נתיבות ח״ם שמדבר על זה הענין בדף
עליו ולא הי' שייך תוכחה אצלו ממילא לא הי׳
להס בעצם ההיתר של כוונה לתועלת ונתחדש
“
שפ״ו ע״ג).
שנחשב זה להס כדיבור בלי תועלת והעונש לא
הדב יצחק מדדכי דדשוביץ
1

!אוצד וזד-כו^ו^;

־
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§וצר החכמתי

אוצרות

בהלכיח לשון הרע

ירושלים

שען

הרב יחיאל מיכל לובצקי שליט״א
בית שמש

סיטן א׳  -כדיין ?1פני עור בלפ' לאו לא תשיא
בחפץ חיים בפתיחה בלאוין אות ד׳
וז״ל עובר נמי המספר והמקבל בלאו
דלפני עור לא תתן מכשול כי כל אחד נותן
מכשול לחבירו שיעבור על לאוין המפורשין
בתורה אך יש חילוק בין המספר והמקבל
בזה ,דהמספר עובר בלאו זה בין אם השומעים
רבים או מועטים ואדרבא 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 הלשה״ר או הרכילות
ואילו היה הולך עתה מאצלו לא היה לו
אל מי לספר הלישנא בישא שלו אבל אם
יש בלעדיו שומעים אחרים אפשר דאין עובר
השומע על לאו זה.
 ,3ובבאר מים חיים סק״ד באר צדדי הספק
בזה דאחר דהקפידה תורה על גרימת
השמיעה ששומע חבירו ממנו ועובר בזה
משום לא תשיא א״כ י״ל דה״ה כלפי הנוספים
שגם להם גורם שמיעה של אסור ועובר גם
כלפיהם בלא תשיא ועדיין לא נתבארה כונתו
וגם לא הסביר אלא הצד לחושבו מכשיל
ילא הסביר צד שני שלא יחשב מכשיל
ובמקור החיים נראה ,דנוטה לומר שלא נחשב
מכשיל ויעויין בספר זרע חיים דבכלל ו׳,
במ״ח ס״ק ג׳ נראה גם דנקט שלא נחשב
בזה מכשיל ונס״מ לדינא בכה״ג שמותר
לשומע לשמוע לתועלת רמותר לו להטות
אוזנו וע״כ דאין בזה הכשלה למספר אף
שאין מתכוין לתועלת שהנוסף צריך לה והיינו

משום דנקט דאין על הנוסף אסוי דלפני עור
בהכשלתו את המספר באסור דלא תשיא.
וצל״ע הא לא באר טעם לצד השני כלל
וטעם שנתן לחושבו כמכשיל לכא׳ פשוט
הוא.
“3
עוד יל״ע מ״ט באר הנידון משום לא
תשיא שהוא אסור על המספר שמשמיע
לשומע ,הא .בלא״ה גורם הוא לנספג■
להכשילו בלא תשא שהיא האסיי של השומע
עצמו.

עןף יש לעיין רנראה לכא׳ שכל
דוקא כלפי לפני עור דלא תשיא אבל
עצם לא תשיא פשוט דעובר המספי כלפי
הנוספים וא״כ ה״נ לעבור דשומע בלפני עיר
הלאו זה.
הפיקו

ך" ולישב כ״ז נראה דפשוט ליה רכל אסור
שהוא על השומע בלבד והשומע גיי־ם
בעצמו ליכשל במכשול אין בזה לא תתן
מכשול לפני עור כיין דהעור עצמי לוקח
המכשול ולא הושיט לו המכשיל כלל את
המכשול וע״כ כלפי לא תשא אין עובי
המספר אלא לראשונים שבא לספי לפניהם
תחילה ,אבל כלפי הנוספים פשוט דאין על
המספר לפני עור וממילא אין השומעים
מכשילים אותו בלפני עור רלא תשא ןעוי״ל
לפמש״כ לדון דאין לפגי עור על לפני עור
ולמש״ב א״צ לזהן.

ך וכל נידון הח״ח משום לא תשיא שהוא
* אסור על המספר לגרום שמיעה לשומעים
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שעח

אוצרות

הרב יחיאל מיכל לובצקי שליט״א

בזה שפיר י״ל דהנוספים מכשילים למספר
לעמר באסור זה שהוא כשלון למספר ובכ״ז
הסתפק די״ל דאף שחדשה תורה ליחס אסור
למספר ע״ז שגורם לחביריו לשמוע אסור

דכ״ז דוקא לראשונים שהוא בעצמו הביא
למצב זה שישמעו באזניהם דיבורים אסורים
אבל לנוספים שלא הביא להם מצב השמיעה
אין ליחס אליו אסור שמיעתם דהוא לא
השמיעם או דלמא דכ״ז נכלל בחידוש אסור
לא תשיא שיחסה תורה למספר גרימת שמיעה
ול״ש אם הוא בעצמו גרם להם שישמעו
או שהם נוספו לשמוע דבריו דס״ס אסור
השמעת דיבורים אסורים נובע מתוך מעשה
דיבורו וגם כלפי הנוספים עליו להפסיק
דיבוריו שלא ישמעו מפיו לאוזנם דבורים
אסורים.

ויש לפרש דכלל בלשונו ביאור זה במש״ב

ירושלים

דכיון דחזינן דהקפידה תורה וכו׳ ור״ל
שממילא י״ל דגם בזה הקפידה תורה דאח^
שנתחדש החידוש לעבור בלאו בגרמא ה״נ
י״ל דנתחדש גם בזה ולפי״ז ספיקו בעצם
אסור לא תשיא כלפי הנוספים אלא שדימו
כאן כלפי הנוספים המקבלים וע״כ הדיון
כלפי לפני עור שמכשילים למספר והא תלא
בהא אם עובר המספר בכה״ג בלא תשא
דגם בזה נחשב כמשמיע להם ממילא עוברים
בזה הלפני עור בכשלונו בזה ואם לא נחשב
בזה כמשמיעם אין בזה עליו לא תשא
וממילא אין מכשילים אותו בשום אפור
שיעברו הלפני עור ולפי״ז יתיישב הא דלא
האריך בבמ״ח לפרש הצד שלא יעברו
דמסתבר הוא יותר דל״ח משמיעם אלא
בעצמם הם משמיעים לעצמם וע״כ פירש
רק צד המחודש יותר ולדינא בכלל ו׳ נקט
כצד הפשוט יותר.

סימן ב׳  -אם צריך לפרש בדיבור לשה״ר לתועלת שבל
כינתו לתועלת

אי

יעויין בחפץ חיים כלל ד׳ סעי׳ י׳ וסעי
י״א.

מכואף

בדבריו לחלק בין דיבור לתועלת
לשמיעה לתועלת דלענין דיבור
כתב בסעיף י״א וז״ל :ודע עוד עקר גדול
בענינים אלו ,אם אחד רוצה להכניס את
חברו בעניניו ,כגון לשכרו למלאכתו או
להשתתף עמו או לעשות שידוך עמו וכל
כהאי גונא ,אפילו לא שמע עליו עד עתה
שום רעה ,אפילו הכי מותר לדרוש ולחקור
אצל אנשים על מהותו וענינו ,אף דיכול
להיות שיספרו לו גנותו ,אפילו הכי מותר,
כיון דכונתו לטובת עצמו לבד ,כדי שלא

יצטרך אחר כך לבוא לידי הזק ולידי מצה
ומריבה וחילול ה׳ חס ושלום .אך נראה ?1י׳
שצריך שיודיע למי ששואל מאתו עליו שרוצה
לעשות שדוך עמו או כל עניני השתתפות
וכנ״ל ,ובזה לא יהיה עליו שום חשש איסור
לא מפני שאלתו שהוא אין מתכוין לגנותו
רק לטובת עצמו כאשר בארנו (אך יזהר שלא
יאמין את תשובתו בהחלטה מפני קבלת לשה
הרע רק דרך חשש בעלמא לשמר את עצמו),
וגם אין לו שום איסור מפני תשובת הברו
דנימא דעבר בזה על "לפני עור לא תתן
מכשול" ,כי אף אם יספר עליו חברו אח
עצם גנותו ,אין הוא עושה בזה איסור גם
כן ,כיון שגם הוא אינו מתכוין בתשובתו
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?!לב

א

ז

סימן מו (א)

נדברו

לעפר ,אבל מים נקיים לבד מותר שאין זו לא ארץ ולא שדה כמו שכתבנו בספר אז נדברו
ח״ד סימן נ״א[ ,אף שראיתי על החוברת העמק שג״א יצא בחריפות כנגד גידולי מים בכל
עניו ,אין שומעיו לו ,ומהגמרא גיטין אין ראי׳ כמו שכתבנו ,ובכל אופן יש להחמיר גם
בכלי שאינו מנוקב ובבית.
ומה שכתבתם דלא כנחמה בכסף זה תמוה דאם באמת זה= שלא כנחפת בכסף הי׳
מתאים יותר לומר דלא כהר צבי שהרי הנחפה בכסף הי׳ מגדולי המורים ורבו של החיד״א.
ובהר צבי מביא ראי׳ מ״שדה הארץ" דאסור ,אבל המדובר שם שהי׳ עפר בפי הכלי אבל
ב:מים לבד מותר ואין הבדל כלל בין השדה הארץ לנחפה בכסף דשניהם סוברים דבמים
לבד מותר דלא כהר צבי דמשמעות דבריו שאוסר גם מים לבד ,וכבר השיג עליו הגרח״ז
גרוסברג ז״ל (נדפס שם בכרם ציון(.

מאז ומתמיד אני חרד מדברים ־ שאסור רק דברי סופרים כי חמורים דברי סופרים
ב)
כידוע ומזמן שהתחלתי להתעסק בעניני שביעית יש לי צער מה שהקילו בכלי שאיגו מנוקב
ובקיצורים שיוצא בכל שמיטה שמתירים לכתחילה לזרוע בעציץ וסומכים על החזו״א לדעתי
אין זה אלא כסילוף דברי החזז״א ,וכפי הנראה שכולם נמשכים אחרי ספר מצוות הארץ
וסומכים במה שהתוו"" עבר על ההספ ולא הי ע"" כללבם אבל אין זו ראי׳ ככל לסי המצב
אז ,ועמד על הפרק העניי גיייוקיי מים ,וומשמ את עצמו החירו* ״צד מ^ה שפהשר .,והיתד•
ממי
בבחי׳ הוראת שעה משום חיי הנפש נלא הביא הה בספרו ללא עלתה על דעתו
כדי לקשט הבית ,ובכלל יש הברל גדול ביייהם ,דדבריים שדרכם בכך לזרוע רבןת אין הבית
שדה ,כמו שאסור לזרוע רהרת תחת גג של נ״ל״ן.
צפקןע

״צלפנן חמש עשרה שנה נפגשתי עם הרב להנב שליט״א """דרתי לו ע״ז ומסתמא
לא תיקן כלום ^■.דורות הבאות ,לכן תלתי לכם שכתבתם רק יש להקל שיש לזה משמעות
אחרת ולא שמותר ממש ,וגם ע״ז אין אני מסכים שתלכה פסוקה הוא בפי ה^^'ס^^ם כמו
הנחפר .בכסף ושח? הארץ הרדב״ז ה.גריל״ד ולור שאינו נקוב כנקוב מדרבנן כמו בכל שאר
בסימן כ״ו שנדפס יותר מאוחר בהוספות על פרה ,יראה
^■ייח ,והמעיין היטב בחזו״א
שאין כאן לא דובים ולא יער "מעולם לא התיר החזון איש לזרוע ב״צח כדי לקשט הבית ,ובכלל
שיטתנו שלא לסמוך על שמועות ובכלל זה ה.קיצוריס בניגוד למש״כ שחור "ל לבן בספר שזה
קובע ^עשה .וכבר  ^*^.1בזה בקונטרס גידולי קש שבסוף הל׳ שביעית ולור מקומות.

סימן ר (ב)

מעניו לפני עור בספור לה״ר מפני התועלת
הנז? בעת למח הלכות לשת״ר עם מורי הרה״צ ר׳ יהודה זאב סגל שליט״א
עלה סםק למעשה ואמר ש^וב השאלה .לכת״ר ,וגם דורש בשלום כת״ר .תשאלת ה.וא -
ל^ו׳ הית נראה ^!*ן דאסור לקבל לי^^״ד בכל גווני למל״אר בח״ח הל׳ לשה״ר כלל ו׳ ס״ף
ס"׳ ב׳ מ״ל אבל לקבל חזיע" להחליט הדבר בלבו ^*"וא אמת אסור בכל גווני "כ״ל ,וא״כ
אם ^"מ ^ל משמע״ן ^ד״ת ד1יי,ם" ,שמ״״ן צריך .להשיב לשה״ר על חיים משום תועלת
מצווז ,אך אם מ* חד״ טבע ראובן שרא״לן יקבל הדבר לאמת )ולא יהיה אצא
״בת?
^■ר ספק) יחיה אס״ר משום לעי "ור ,וכמו שכ׳ ה.ח״ח בכלל ב׳ סע׳ י׳ לגבי ההיתר דאפי׳
תלתא מ״׳ל אם ה"ב יוד״ את טבע הש״מע שתיכף כהלשמע יקבל דבר זה לאמת וכף ^^"ר
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סימן מר <ב>

נדברו

קלג

לומר שום רמז של גנאי על חבירו בכל גווני והמספר לו עובר אלפני עור לא תתן מכשול
עכ״ל^

1דבר זה מימ מאד למעשה שהרבה פעמים יודע המשיב שהשואל יקבל הדבר אבל מאידך
גיסא ק׳ לראות כשאחד יפסיד ממון ע״י שותפות עם רמאי וכדרמה ,ואני הייתי עול להצילו/
וכן שייך דבר זה בשידוך.
וע׳ בו׳ל׳ לשזז״ר כלל ד׳ סע ,ר שכ׳ דאף אם רבו איננו צנוע כ״כ ואפשר שיתודע
ממנו להמון עו׳ אפשר ג״כ שמותר לגלות לו כיון שכונת המספר ד׳וא לתועלת עכ״ל ,ולכאו׳
גם שם אמאי אין בו איסור לפני עור/
וע׳ בהלכות רכילות כלל ט׳ סע׳ ה׳ שב׳ אבל אם הוא מכיר את טבע האיש שהוא
מספר לו שאם יגלה לו את הדבר יחליטו לודאי גמור ויפסוק תיכף הדין לעצמו ויעשו־! מעשה
וכו׳ אסור וכו׳ עכ״ל ,משמע דדוקא משום שיעשו! מעשה אסור אבל לא מנשע עזו־^ומע

יקבל מימי .וכן משמע שם סע׳ ו׳ שב׳ ע״כ יש ליזהר שלא לגלות שע ענין לאיש שטבעו
^שות מעשת בעצמו ,דמשמע הא לאיש שמקבל מותר ,וצ״ע.
המצפה לתשובתו.
מגשסטר

תשובה
בס״ד יום ג׳ שנכפל בו כי טוב לסדר והודעת לדם וכו׳ התש״מ.

אחדשה״ט ב^:ה״ר .יקרת מכתבו נתקבל בזמנו אשר לנכון התקשה במה המתחו• לספר
לה״ר מפני הה^תיל^ל כגון במקום שידוכים אם השומה הווא איש שיקבל את זה ההחלט הלוא
עובר המספר על לפני עור לא תתן מכשול.
נראה שאין השש נבזז משום לפד עור כיין המותר לספר ועס חיוב ש בו משום לא
תעמוד וכו׳ ,והשואל יש ל ושותות ששאול ו^עוצאינ זה מעשה מכשול אלא מששה מצוה,
והתועלת שמבקש אינו קשור עם האיסור ,ואם אה״כ קיבל^זה לגמרי הוא דאמזיל נפשי׳
דלא הי׳ לו לקבל בהחלט .ואינו דומה .להמושיט דבר איסור לישראל בתרי עברי ד^^רא אין אומרים
שלא הי׳ לו לאכול כיון דיש כאן מעשה דלפני עור לא תתן מכשול דבודאי יאכל ואפ^ר
מה שנותן
דאפי׳ את לבסוף התחרט מ״מ עובר הישראל על לפני שר לא תתן ,שזה גוף
מכשול ?1השני.
אבל בההיתר של באפי׳ תלתא אפי׳ אפ ואשר שיש היתר בזה מצד עצם הסיפור ,מ׳מ
אם עי״ז יעבור המקבל על קבלת לה״ר יעבור דשספר על לפני שר כיון שאין שום תועלה

בזה הל ע״ז מעשה של לפני עור.
ודושה לזה לאשה הלבושה בצניעות ורגילות ללכת בשוק לצורך אף שיתכן שאינשי
דלא מעלי יסתכלו בפניה להנות [וגם שלא להנות יש עכ׳׳ס! איסור מררבמ במש״ב מפר תורת
המסתכלות( מ׳מ אין מה משום לפני עור דהוא דאכשיל נפשי ,וכ״ש גמהיט שגם מצוד.
יש בו שאין כאן שמשד דלפני עור.
מלובשת ממי^ח
ובספר אז נדברו ח״ט סימן נ״ז דנתי בענין לפני שר ^אשה.
ושי״ש מה שרציתי לומר מכוח הנ^ל שלא הי׳ לו להסתכל אבל אין לע ה!כרה כי וזילוק
גדול יש בין אשה לובשת בצניעות ובין אינו בצנישת ,דהוי כאש לנעורת ,ויע׳ש מה שכתבתי

בכוונת ר״י באגרת התשובה.
,
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אז

נדברו

סימן מ

ז״ל) וי״א דבפירות של נכרים אפי׳ דיש בחו קדושת שביעית לכל דבר אבל מחובת ביעור
פטור (רבינו שמשון הזקן( עכ״ד .וכ״ש שיש להתיר ב:קובה בחבויות שאין שומרים קד״ש
.
בסירות של נכרים .שיבער מתי שקבבה.

סימן מ
"דיני לה״ר
בס״ד יום ד׳ אור ליום ה׳ ח׳ שבט תשל״ז לס״ק פעה״ק בני ברק ת״ו

שלום רב! היות ונזדמן לידי הספר החשוב שו״ת אז נדברו ועיינתי בהם קצת ונהניתי
מאד מהתשובות האלו על כן נתעורר בלבי לפנות אל הדרת כבודו בכמה דברים הנצרכים
לי לדעת והנני פקוח שכ״ק יעיין בהם ויענה לי בתשובה מהרה כי נחוצים לי מאוד.
1

_

■אצרתחכמר!

א .אם שמיעת לשון הרע ח״ו הוא בכלל בין אדם להכירו או בין אדם למקום

ן

ב .אם הייתי עוסק בדיבור ולא הי׳ כוונתי לדבר ח״ו שום רע על אדם רק באמצע
נסבבו הדברים ודברו ח״ו על אדם אם זה נקרא לשון הרע וצריך לפייס לחבירו או לא כיירן
שלא הי׳ כוונתי ע״ז ו

ג .אם מדברים ודיברנו או שמענו ח״ו דיבורים על אנשים אבל לא הי׳ הכוונה ח״ו
לדבר לשון הרע רק מחמת שרציתי לדבר מה שהוא ולא התבוננתי מקודם ע״ז ודברתי על
אדם אבל הדיבור לא גרם שום שנאה ואדרבה האהבה עמו ממשיך כמו מקודם האם זה
נקרא דיבור או שמיעת לשון הרעו
ד .חז״ל אומרים בעבירות שבין אדם לחבירו אין יוה״ב מכפר עד שירצה את חבירו
האם רק יוה״ב אינו מכפר ע״ז בלי פיוס אבל בדברים אחרים שאמרו חז*ל שמכפרים על
כל העוונות כגון כל המשמר שבת כהלכתו וכו׳ ועוד מאמרים כאלו האם בזה מכפרים גם
על בין אדם לחבירו כיון שחז״ל אומרים רק בלשון איו יוה״ב מכפר ו

אם מותר ליקה ספרים של אחרים ללמוד בהם ואח״כ להחזירם למקומם או לא
ד.
שמסתמא מקפיתפז

אם אדם יודע שחטא ח״ו נגד הרבה אנשים ואינו יודע בדיוק למי או אפי׳ אם
ו.
יודע רק שאינו יכול לפייסם או מפני שנסעו למקומות רחוקים או מפני שמתבייש לומר
להם דברים שהיו כבר מהרבה זמן ושכחו כבר והם חיים כבר בשלום מהו העצה ו ומה
עושים בזמן כזה ז אבקש מאוד מכבוד הדר״ג שיענה לי במהרה על הדברים האלו שנחוצים
לי מאוד.
הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה
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סימן מא

נדברו

קא

תשובה
בס״ד אור ליום י״ב שבם תשל״ז
היום נתקבל יקרת מכתבו בברכה שאלות מאיסור לה״ר.
א) שמיעת לה״ר הוי ג״כ מכלל שביו אדם לחבירו חקוק לתשובה ולכפרה אבל
כאן איו תלוי בבקשת המחילה שבקשת המחילה הוא רק אם חבירו בתגנה על ידו או שהגיע
לו היזק ,אבל בקבלת לה״ר לא שייך זה ואופן תיקונו שישתדל להוציא הדבר מלבו ולא
יאמין למה ששמע על חבירו (עיי ח״ח סוף כלל ר).

ב) אם לא התכוון לגנות חבירו אלא שנסבב הדברים ונכשל בלה״ר גסי הוי בכלל
לה״ר כמוש״ג רבינו יונה בשע״ת שער ג׳ אות רט״ז "והמספר לה״ר שתים הנה קוראותיו
הנזק והבושת אשר יגרום לחבירו ובחירתו לחייב ולהרשיע את חבירו ושמחתו לאידם/
היינו או זה או זה דאם גרם לחבירו נזק או בושת אפי׳ לא התכוון לחייב ולהרשיע את חבירו
(עיי״ש בפי׳ זה השער ובספר ח״ח).
ג) כבר נתבאר שאין הגדר בזה אם גרם שנאה או לא רק אם חבירו נתגנה זדי או
שהי׳ לו חיזק אפי׳ כשלא התכוון לזה.

ד) מה שאמרו דל כל המשמר שבת כהלכתו מוחלין לו על כל עונותיו דכולל גם
עבירות שאין יוהכ״פ לבד מכפר כמבואר בט״ז או״ח סי׳ וימ״ב מסתבר שלענין בקשת
המחילה זה אינו מועיל שהרי זה תנאי בתשובה וברור הוא שהמדובר הוא בתשובה אבל
בלא חשובה איבו מתכפר כלל (עיי״ש בט״ז).
ה) אין היתר ליקח ספרים בלא רשות אפי׳ כשמחזיר למקומו ,ויש להחמיר גם באינו
=
מקפיד.
ו) באופן דאינו יכול לבקש מחילה אפשר לסמוך בשעת הדחק לפה שאוסרים בתפלת זכה
בליל יוהכ״ם שמוחל לכל אחד ,וכבר נתבאר באז נדברו ח״ז סי׳ ס״ה דאם אומר בפה
שמוחל לו מהני אפי׳ בלא בקשת המחילה ,ובקשת המחילה זה רק על צד שלימות מצות
תשובה ואינו לעיכובא ,וכן באופן שע״י בקשת המחילה יגרום עגמ״ב לחבירו הוי כא״א
לבקש מחילה כמבואר שם בסימן ס״ז ,ומפני שעה המאוחרת אקצד.

סימן מ*

ערד מהב״ל בעניני לה״ר רב?ןשת המהילה שמירת שבת כהלכתו ועוד
.

כעזהשי״ת יום שלישי לסדר והייתם לי סגלה כ׳ שבט •תשל״ז

אחדשה״ט! יקרת מכתבו הגיעני ונהניתי באמת כוסה שכתב לי כבוד הרה״ג שליט״א
ומפאת שיבושי הדואר התעכבתי מלכתוב לכבודו עד עכשיו.
והנני רוצה להעיר לכבודו על מה שכתב לי שמה שאמרו חז״ל כל המשמר שבת
א.
כהלכתו וכו׳ מוחלין לו על כל עוונותיו זהו דווקא בעשה תשובה אני רוצה לשאול לכבודו
אם הכוונה הוא שאם מקבל עליו שלא יחטא עוד מעכשיו ולהלן ובזה מתכפר לו בזכות

־
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סימן סד—סו

הלז

שוב שאל דשואל
מדברי דרמב״ם שכתב שדברים "שגורמים אם נשמעו איש מפי ישש" יש בדם משום
לד״ר ,משמע שקנו? המבחן הוא לא מהי דעתו של דמספר ,אם לפי דעתו יש מערמ כדי

לשווא נזק אלא אס לפי המציאות וש בדבר כדי לוווי וזיז ,כלומה שקוה יימבחן מציאתי
אם יבב הסיפור יש בו כדי לורוא נזק אא לאו ,ולמיכר ,אא טיב דסימור דוא שיש בו כדי
לורוא נזק כי אז דמהפר ד״ז מובר מל איסור אמילו אא שימר שלא ייבוא נזק ,ואמילו אא

לממשד לא בא נזק ,כי אין זד משבד שלממשד לא נורא נזק ,כי דלאו דוא בסיפור דבריא
"שוורמיא" ,כלומר שיש בדא כדי לורוא .ולפי זד ודר דאיסור דוא רחב מאד.

ומאידך ,אא טיב דסיפור דוא שאין בו כדי לורוא נזק ,כי אז אפילו אא לאמשו
זד ורא נזק לא ימבור מל דלאו ,שזד אינו מדבריא שוודמיא נזק,

תשובו;
לפוא

רידטא דלאו דוא מובר מל שני דאופניא ,א׳ אא דבר כזד אפשר לדמלות מל

דדמת שוורמיא לו דמ,

דמציאות

ואז דוא מובר

רחוקד מאד שגורמיא לו רמ,

אפילו
אא

אא לבסוף לא בורא

לבסוף סוף

סוף

ורמו

שוא רמ ,ב׳
מ

כמו

אפילו

בבן וריא

נמי מובר ,ואין לדון מ״ז דין אונס שדרי מל דדיבור מצמו לא דוי אנוס ,ולעלא צריך
לשמור את דדיבור אפילו מל דצד דיותר רתוק .ומל דרך■ זד דיתד כוונתנו במש״כ "שזד

לא יצוייר״.

.

,

סימן סו

בלא דתכוין שישממו אחריא סיפורו
בבמ״וו ח״ב כלל א׳ סק״ז "נמנשין מל דפשיעד בלשרו״ר אמ״פ שלא נתכוין לדבזות
במלידן" .וכן בבמ״ח דל ,לשד״ר כלל ו׳ סק״ב .אא מישדו דבר למצמו בקול ולא נחכוין

שישממו ,אך מישדו שממ — ראפ מובר מל דלאו של לא תלך רכיל ,או שזרק אא ספר

כי אז מובר מל דפשיעד וכאן לא דיו ספור ז
ואא נתכוין אדא לספר לד,״ר לראובן ,וראובן לא שממ (מחמת רמש או שדוא חרש)
ושממון שממ זאת מבלי שדמספר יתכוין ששממון ישן^מ ,דאא יש כאן מנובדוז שוזלד
ד!תכוין לספר ל^ר כדי שימבור מל דלאו ,או שס״ס לא ותמק שש^ין ישממ ,ואולי

תלוי ומנין בשאלוז של "פסיק רישיד" ,ואין זד מנין מיוחד לאיסור ל^^״ר ז

תשובו

בענין ד^אלד דראשונוו ,ב^בר למצמו ומישדוי שממ אא ו״ז בכלל ^ימד ש^זוזחיו
וא מל פשיעזז — לכאורד נראד שגא זד בכלל פשיעוז ,ואינו תלוי בסיפור דלא עדיף מכתי'בר
במכתב או ברמז דפסק ווח״ח דמובר מל ראיסוב לזז״ה וגא זזז מלל פשיעו? דאדא מועד
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סימן סו

נדברו

לעולם ,דצריך להעלות על הדעת שיתכן שמי שהוא יכול לשמוע ,שהרי אם יודע שאחד ישמע
אף שאיבו מתכוון לו הוי לה״ר א״כ באיבו יודע שאחד שומע צריך להעלות על הדעת
שיכולים לשמוע דיש אזנים לכותל.
מהנתבאר מבואר דכ״ש אם נתכוין שישמע ראובן ומחמת איזה סיבה לא שמע ראובן
^שמע שמעון דעובר על איסור לה״ר מחמת שמיעת שמעון דחייבין גם על הפשיעה ,ולא
עדיף מאילו דיבר בקול לעצמו ,ואין צריכין כאן להדין של פס״ר ,אבל אם אף אחד לא
שמע מסתבר שאינו עובר ,שאין ע״ז שם סיפור בלל דהוי כמדבר לעצמו־ ,ול״ד לאם השומע
לא קיבל את הלה״ר ולא נתגנה ע״י דכן עובר ,ול״ד נמי להנתבאר לעיל דאינו תלוי בסיפור.
אבל אם בעת שסיפר חשב שישמע ,ומאיזה סבה לא שמע ,צריך כפרה שהרי הוא לגנותו
התכוין ,ומבואר פרט זה היטב בח״ח כלל ד׳ סעי׳ י״א עיש״ה בבמ״ח.

י.

בלא הגיע סיפורו להשומע
בבמ״ח כלל ב׳ סקכ״ח ,בענין אם האדם מתרצה שיספרו עליו לשה״ר שאם נתכוין
לגלות אסור ,וראייתו מרש״י ב״מ נח" :זה להכלימו נתכוין" ,ולכאורה משמע שהאיסור שאומר
הח״ח יהא משום לשה״ר ,ורק ראייתו היא מאונאה שכשם שבאונאה אומר רש׳׳י שאם בתכוין
להכלימו אסור כמו״כ בלשה״ר .ואם ניתן ללמוד מאוגאה על לשה״ר הרי מרש״י זה יצא כי
כשם שבאונאה שהאיסור הוא להכלים ואעפ״כ אף אם לא הצטער אסור מאחר ובתכוין
להכלימו ,הרי בלשה״ר שהאיסור הוא לספר בגנותו ,יהא אסור אפילו אם לא ספר בפועל
לשני כגון שלא הגיע הסיפור לשמיעתו של השני ,מאתר והתכוין לספר ו (ויעויין במהרש״א
בח״א שם בב״מ) ,ולא משמע כן.

תשובה
אם לא הגיע הסיפור לשמיעתו של השני מסתבר דלא דמי לאם האדם מתרצה שיספרו
לזז״ר כ:מו ש^תבנו באות ט /מ״מ צריך כפרה דהוי כמתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו
בשר טלה.

שוב שאל השואל
גם לי מסתבר שאם אדם ספר לה״ר ,אך אף אחד לא שמע את הדברים שיצאו מפי
המספר לא יעבור המספר על הלאו של לה״ר אפילו אם נתכוין שישמעו,
אולם לי קשה ראייתו של הח״ח מרש״י ב״מ מאונאה .כי לפי ראייתו מאונאה על
לה״ר ,ד,רי אם נמשיך ראיה זו עד תומה ייצא ,כי כמו שבאונאה אפילו אם לא נתאנה עובר
על איסור אונאה בגלל שהתכוין להונות ,כמו״כ צריך שיהיה בלה״ר שאף שלא ספר לה״ר
יעבור על איסור אם נתכוין לספר ,בכגון שספר לה״ר או השומע ,משום מה ,לא שמע
את הדברים (כמובן אם לא דבר המספר בפועל לא יעבור ,אך אם ספר ,אולם מחמת רעש
לא נשמעו דמ-ייו• כי אז אם נתכויז יעבור על האיסור ,לסי ראייתו של הח״ח מרש״י שבאונאה.
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שנתפרק חמישי

איי .

כ£ך|ןנפיס ט' ■ ר״א אמר פות מבת זלת כו׳ • האלהי הלזה היניש ליישב
הקדמת דבלי ימקב אביט • במאמר ראובן -בכורי אתה .כחי ולאפיח
מוני ־ להיותם דרך התלאה למ״ש אח״ז סחו כסיס נו' וכל• בני ישראל •שממי תונחתו־
וממנו יקת לעבוד את ל׳ * והנה דעת ריא שרמז להם־ לבל יחשתו מהמשיח והמדים ■
נס מדבר קל וקבון ־ כי כן דרכו של יצהיר ־ היי ם אומר 6־ עשה כך ־ (לקמן׳ דף
פ'נ) .ומתר ט'* שהרי ראובן הוא כח״ו ־ וראשית אוניו ־ והיה מן הראוי שיהיה נו
יסר שאיח (סיי המאמר אליך ד׳ נששי אשיא) מהמשעחת סחו של יעקב )מיראתו
״-״■הפנימית הכחניית) ניחר עיז ־ ונצודה לכבוש את יצלו ־מהמפכתראשית אוניו • אולם
הסחז כמיס ־ אשר יש לו לראובן במבעו • היה נסבה אל שלילתהשאחושלילת העוז •
וכל זה אמר ׳ נחת ־ מב״מ • זלית • יל הפריזה והמהירות היה פבהאלהמוב •
וסמנה אלהזלזול• אשל דבר ד׳-בזה־ (ועי׳ לקמן רייייו דיה ל״מ •) ושלשה אלה
נרמזים בלשון הכתוב ־ פחזכמיס• היא מזיזה והמהירות• עלית משכבי אביך •
הוא החוב• אז מללת יצועי עלה • הוא הזלזול וכמו שיתבאר  :אז"ל ב"רש׳ פיב •
ילך ראובן ביופי קציר ממיס • חנוך לנמר על פי דרכו ־ נם כי יזקין לא יסור סמנה ■
יותן אח האר! הזאת ־ לעבדיך נו' • וסי׳ הי״ס בשם רש״י זיל • רמז הכתוב שהלך
בימי קציר ממיס• ומצא דודאים קודם ההמים •וחזרלביחו כמו כן מפה ראזק• לסוף
שהלן■ לכמש אח ארץ ישראל • ולקת מלקו מעבד לירדן יכ־י״ל״ כלו׳ שמדת המ-היוות
והסרייזוח אשר היה לראובן עצמו (ומיהר לקמח דודאים בשדה ולא הלך להלן לקחת
הדבר הטוב .יותר והוא החמים) שריש מד ה זו ל^^.יו אחריו • בשבת יאוכן הכולל •
למהר לקחת אח סבר הירדן ־ ולא הלך להלן לרשת אח האר! הקדושה• (מיין מדורש
רבה סיס מסמי תארו את ירושת עבר הירק בשם נמלה מטהל"יזנו'• כלומר
מהורה ונמטפת־) והוא אשר גדר יעקב ־אבינו ע*ה אח ממאי ראובן • כשלש
מדריגות • מלמטה למעלה • והוא כי בחחלת פנינו הסיחו להיות פוחז ונמהר בלתי
מחק כדבר חפצו • ולזה מיקר לקהת הדודאים בימי קציר חפים ־ אמנם עדיין אין
בעטנו שן אשר מפא • רק מקירות ושלילות מתינות • נמשך לו מזה עוד מד^נה
רפה אמר רעה ־ והוא הקפא ועזן כי עלה נשכני אביו־ ולא שם על לט־ אץ אנושה
הרפה הזאת וחטאתי לאלהיס• וזאת הפחיזה היא גדולה יותר מאוד• מד שהיא
מתוארת בחוב • לא מהירות לבד אמנם לא נאמר עדיין כזה ־ אשר דבר ד' בזה •
רק אשר חמא לאביו ־ אולם נמשך מזק עוד פשע נדול • וכדי בזיון וקצף • וטייש
מד ה זו לשבתו • באמרס יוחן אח הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה • ובזה חילל את
 !■?65_ ,הקלמה המתוארת הדר המעות אשר השכינה שומת עליה ־ וזהו טונת
|אוצר החכנוה^ *
המאמר ־ סחז כמים י רומז על קח מ הדודאים ב^וה ומהירח ׳ אל חוהל ־ כנימל
אש הס^יזה עשתה לך כובס נלוע ־ מד שנרם לך שלילוח כיתר כאת רחל כיז • עד
כי מלית מעכב? אביך ״ אז • כלומר • מזה משך לך • כי חללח • יצועי עלה • כלומר
המפה .היותר מעולה • והוא חואר לאדן הקדושה אשל ל שרק עליה ־ הוא הדבל אשל
.בא כ״א במליצת תדות י בקוצר הדברים• ואמל• פזח• הבת ־ *-1ת ־ נלומרבחחלר
מהלת־ ומדין לא ;החייבת שםעונש י אמנם אמ״כחנ״ק״כי עליח משכבי אבי 
וא^^לת כלומר חללח יצועי פלה * מיזד' עיין פש^^סב^^ג י״א  :־
על דת • השאת • זנית י זה האלהיי • הי' נחמר אז מללח
אימר •
יצוע'י כלה ־ על כלל בניו ־ ודיל במה שזנית אז חללח מפח״י כאמרה •
פסחו של יעקב היתק שלמה ־ כלומר בניו יוצאי <לצ5יו כולם אנשים צדיקים •חה ט׳
קודם מפא ראובן * (נס מחר שעפה חשבה) אבל אחר אכר זנית (קודה
נזללת זאת הממה אשר היתה משלה • אולם לכה שהזנות הוא ע־ין מאוס ומגונה
ביות־ • ובלי ספק הנוהג בה• הקדים בעצמו עטת דברים בלתי ראויים ־ וזה החלו
לפשות תמכה אשה זונה • לזה אמר בחמלה • פסעת טל דת • והוא נדר ע^עת
עשיית המצוות דת״ות •זזאקרמביסר אינה ס^אמת בחטא *שהרי הוא ;חינת שב ואל
תנשה • (וזה נמסך מקרירות האד ם אשר לו• ומגודרת בסי״ס הקרי״ם) אח"צממאיס
כלומר פון יח^ד'דול • בפעולה חהאיית.־ והוא כי עלית משכבי אביך ־ וקייס זני׳ת
דעתו • כי ראובן חטא מנש וישכב את בלהה נו׳ • ויהיה לפ״ז פי׳ מלת סמיז כמיס
בלשון רקים ופוחזים • כלומר רקים ממעשים סובים  .ואולי רמז לי השלשה תימת •
פסעת ־ חמאת •'זנית • פל גי דברים שהביח יוסף את דיבתם רכה אל אביהם • מה
שקרא לבני השסמות עבדים * נדר ־ במאמר • פסע"ת על דת • כלומרצא ידעת מה
דקייל גר שנתגייר ועבד שנשתחרר כקכן שסלד דמי י ולכך הייתסובר .כי בני בלהה
המה מכדים ממה דקייל ולד שפמה כמוההו״וחולם אחר שנשתמררו בלהה וזלסה "
שוב אינם שפחות• נם בניהם אינם מבדים■ וא'כ פסעת על הדינן ־ שהרי בניהם
דת כן חורין יש להם ״.ומה שאכלו ס^סת קודם שמתה • נדר יעקב .במלת חמאת •
ימה שחשד אותם יוסף על העריות  .גדר אוחז במלח זני״ת ־ עיי'■ ברטתז' דיה
7עיכ שקלה' יוסף לבכירו^ה:
אומר • פללת • מלחה ־ זרמה מפלתך ט׳ ־ פירשייי פניהם לשון תשלה
והוא דחוק (ואפשר כי גס נשיי זיל שפי' פללת • להנצל מן החטא * ר״ל
חשכת דלא כמהרשיא עיש^י כנר מבוארחצלס ד' מים הנאמנים כי לשןתפלהלא
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־ (ולדעתרשייזיל דלפון חכמים למוד) יוכן מלת חלש• אינו
יאמר זולת בלשון
נמצא בלשון תסלר • כי מאמר ויחל משיה־ הנא מנחי למיד ק׳א ואיכ היה ראוי
חלית • ועוד לאיזה חכלית • שינה ר ,נ את לשון חפלה כזה ־ בג׳ לשנת • ולולי
דבריו'ניל שרמז בזה למ"ש בש״ע איח הי' ציח שהה שעה אחת קודם שיתפלל כדי
שיטו'! לט בו'• ולא •עמוד  861x4אלא באימה והכנעה כוו' ־ חט שאמר ל"; שכן
עשה ראובן ונאמר לו תצליח • מלשון ראה פניך לא סללח”י * שהוא ל-ש^ן מחשבה היוון
הלב •כלומר כוונת בטונה רצויה• ואש״ב הלח • ^^ין חיל ורעדה ־ כמו ריילו
מפניי בל קארץ כלומר עומדת באימה ונמשך מזה ־ כי זרחה קפלתך ־ כלוסל היחה
.
מאירה ומתקבלות:
ר׳נ עדיין צריכים אנו למודעי ט' ־ זעזעת • ררחעח • שלמה חטא
1
סמך • ט בדברי ר"ג איס מטאר רק שייצל סחסא הגעש״ * אבל
בכח אנשר נשאר מתאווה * אבל לריא המודעי ־ פעל׳הזעזוע שיפרה הכת המתווה
סכל וכל• אולם יש זפ^ח הל^עיה כטל ־ יל מלשון נרחיע לאחוריו •יותשה אמול־
תחנומו נרתע לאחורוהי ־ ־ ורמז לפה שביארני מרעב איוב 'יינו נורו לכס מבני מרב
גו' למען תדעןןשדוין •והדבריםציב* ט*ר:יירארמס:בי<־]כ^ב ".הוא ענין עימד בסי׳ע•
לא שתהא תלויה בדבר אחר • מד שיאחר גוט נו' • לממן חדעון • ורזיל הרניט בזה •
ואמרו ־ למען תבשה שדוין שיש דין• אמנם עדיין הדברים סתומים ־ והנילכירפזו
בזה לדברי הרין ז"ו דיש היראה ־ וזיל לסי שחוברו ביראת ד' ואהבתו שני דברים ■
האחד מה שיהייבט הכח השכלי והשני מה שמא ידוע שימשך מהרע והעונש אל אשר
יסור מכנליו • וימרה אש דברו ט'־ והנה על הבחינה השכצייח ־ אמר פה ד'
אלהיך שואל מעמך כי אס ל'יבא'יר את ד׳ אלהיך ללכת בבל דרכיו נו' ובבריבח
המזמר המהי הזכיר להם העונשים המניעים אל הרשעים ־ במ״ש וידעתם היום
נו' ן ואשר עפה לדשן ולאבירם גו׳ ־ כי כל פה שיחריד ויחייש הכת ^!וכרי׳
לבלתי גבלו על השכל הישר ומשני 'הפמנים הושלם הולאה ט' (כיש בד' ע*! משפם
בע"נ ייב • ישבס מש מוהרייעעליו בזה) הוא הדבר אשרדבר המאמר הנז׳ •גורו
לכס מפני מרב ־ כלומר פחדו ונורו שש־,י חרב ר•עונל'י הבא על רהאינם (כדיא
והכא^ עליכם חרב סקפת נו׳) • למען תדפון שדין כלומר לא שאני מהזיק זאת
הלאה• והסגיבהמל החלב לעקר תנליח״ *רק שזאת היראה תהיה הכנה נאותה •
לשרלבואו לכלל רדעיר בענין השדידה והיראה ^^כליית־ חט שאפלו ניכהאלהיים
בעביברס ־ ברצוקם לקירות לס דרך הישוביי ־ אשר נחזיק בעדור נכון • רמזו לגו
• איך מזר ראובן בתשובה פפודרח ־ עד אשר לא נשאר ט
במאמר פחז
נדנוד חשאי זעזעייח • דשה למ^ ־ גולו לכסנו׳־ והוא יראת ^^ונ^ •הלתעיית
דומה למאמר ־ לסעןחדעון שדוין • וטא היראה רשכלייר ־ממשנח לאדם• פיד
ארייל (פירובין ס׳ז) ריח מרחיע ממתנייתא דרב ששת • ורב ששח מרתיע טלא
גוסומפלסולא דריח בו׳ .ואז משתוף שחי היראות ־ פרתה מפא ממך • כלומר לא
זשאל נס בכוזניוט שום חטא ושן:
 13׳ לו  75ראוסר דוד רעא ט' סופה כו' ומה אני מקיים ט' ־ אח ^ריה
הרגת נו'־ ואת רשתו לקהת לך לאשת ־ לקוהין יש לך בה ־ כתט
המק' • אעיג דאפי' רהא־ נשי ש בה לקוחין דהא אנושה הימה ושריאלבבעל* והיה
לבועל ־ "מ ל^ומץ יש כו׳ ־משמע שלא היה לך בה עבירה ־ עיכ ־ רילדמשסע
שנס קודם מיוזת אורה לא היה לדוד כה עבירה ־ והניעו על כרתנו ־ מבאמר
שכל י;יוצא ט' • נס נוייחות טתב כו' ־ ובחברשר לסערע ־ וקיל ־ ^־^^•׳א זיל
כתב זה המירו! בשם נצמו • ולא ירדתי לטף ..דעתו בהבנת דברי הטס' :
אולם בנוף ישע קושי' התום׳ "ל • למה שנדק־ק לאיזה ^לית הזכיר הנביא
^;תתו ־ שיש לקמוין לדוד בבת שבע ־ שהרי עקר של הנביא לומר לו ־ מדוע
בזית את דבר ד' נו' • ועיכ הי״ל להבדל עוט בעיני דוד • לא להקנינו • בשנס •
כי הייל להקדים מאמר לקוחין זיבת שבע ־ להרעת אוריה (לפי' הטס') רפי סדר
־ והנראה דה"ק 'הנביא אליו • מדוע בזית נו' ־ במה ^הטת את אוריה
בחרב • ולא דנת אוחו בסנהדרין • על מרדו במלטת ־ היינו לפי שאס לא היה
ברבג בחרב בני עסון־ לא היה מתקיים חלי ־ (דאס ימ(סבסלרסר) ולא הי׳ הנש
לטה-ע (עיי׳ סורביש״א) ואז לא היה בה עבירה ־ פיכ הבגחוברבב • זהו מה
שאסר בביאיב דברי הנביא ־ פכ׳ס נפצי^ למדין ־ שנס נביחיח כותכ בל טוצא
כו' • -דאליה איזה נימ היה לדוד במה שרבגו ברבב ־ ולא דס בסברדבין :
וע׳ד ^^^ש נאמר • שלזר רמז ^ים • ר' מהסיך ודוש בזנוחו של דוד כי' •כלומב
מצד הפוך הסדר בלשן המקרא • יצא לו לדרש זטחו של דוד ודו"ק• :עוד כתבו
המש' להקש^ מל פירשייי מש מל תנאי שאם יפות בסלחסר תהא מטרשת
מעבשיו ־ דא"כ לר' ירידר • דאסר היה כאשת איש לכל דבריה ■ איכ ריחק בת
שבע לריי חיא במיבר עיש־ וניל ליישבמיס מ״ש רשיי ־ (נתיבוח ט •גם כאן)
דברים רסעובביש • ביס לבינה ׳ סייט קדושין • עש • ולכשרה קשה * שרבר כ'
רש״י זיל כחוטת ג' • א׳ • דבנה דעלפס אעיס שרקדולין רימין עד ענשו ־ גזבח
הנתוב הוא ש^הונס טרט • ומתיר אמרו מכאן ולהבא • ואיה א"כ כתנ * שדוד
ירזיב

ם איל

הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

איי הים עדל ,יהודה ליב בן משה הכוי עמוד מס/ :צ הודפס ע״י אוצר החכמה

איי

שבת פרק חמישי

יחדל כקדושי! בלקחו גס מאהע* הא ■וה איט דגם אחר הגס לאיחדר הקדושה
לק שהנס יכרות וינלש איסור אשת איש מכאן ולהבא לא למשמע  /והנ״ל דס״ל
לרש״י ז״ל דהניעי■• דסלהסה ביה דוד ושאיל * דומיא לההיא דליש כהוטח דאין
אונס בניפץ * דתקט לבנן לההואנס* אף מדאורייתא לא הוי גס • אשקעינהו
רבנן לקדושין מיניה *אף כאן־ כיון דנם שאר אונס הוי בכלל־ כס״שהתוס׳שם
(ובמ״ש רש״י מנלתין ־ או שמא יהא שבוי) ה״ה אם נשבה ט'־ דומה לגס דרבנן *
וא״כ דרבנן אפקכינהו לקדושין מיטה * שתיל כ' לש״י ז״ל • ואת פרובהם תקח •
הייט הקדושין ־ וסיקר הראיה הוא מלשין עלובחם* דאפקעינהו רבנן לקדושין
מעיה * א״כ גסר״י מודה• דלא הוי א״א למפרע * גם בשיטה השי׳ ספח שאני
זגפולס ״(ועיי' מ״ש יומא דף כ״ב) ג ונתיישב לי עוד בזה * לפאי (דס־׳ל לב״ש)
דקי״ל לא ערש אדם אח אשתו אא*כ מצא בה עלות דבר״ א״כ איך גירש כל
היוצא למלחמה ־ אם לא מצא בה פרות דבל ־ ואף שי״ל דאסעכל ונירש מהצי •
יקשה דא״כ מאי זה ששאל הש״ס סוף נימין * לא מצת בה לא מלוה ולא דבר מאי •
חיפוק ליה דמהני גירושין • דאי לא מהר " מאי אהני גירושין של היוצא למלחמת
כ״ד * (ואפשר דמש״ה סילש״י נם •ומהו כיישינן ליה צאהדורי ט' *פ״ש •ולא הי'
כששוסו* אם מהני הגירוניןכו׳* וק״ל) אמנם למ״׳ש ס״ש דסובר ר״ס מס דמלחמת
ב״ד היה בהשקעת קדושין ודו״ק ־ שוב נודעתי * שהלב הקיס״ו עע במקצת
נתקררה דעתו של דוד
גע"' ע“ש בחידושט * לשרש -בזה מדרשם ז״ל ־ לא
דבריט
•
123456וו!
;אוצרה'חכמה>אה״_ח_? * ל
..)-.—..י-,״,־-
מד שהגיע לש' בהולה נשאת :
$ל2ןף ל*י ט' בשעה שאמר דוד למעיבושת אתה וציבא תחלקו ט' * יצקה
ואוצר החכמה
ב*יק כו' ־ רהבעס ררבפם תחלקו את המלטת י ואפל ל״י א״ל
אלמלא לא קבל דוד לה״ר לא נחלקה מב״ד ולא עבדו ישראל פטדת כתבים ולח
נליט ט׳ ־ עיי' בדהרש״א רוצה להמטן המאמרים זה לזה * ח״ל רחבפם וירבעם
יחלקו ט׳ * והייט במדה שתקף שיחלקו חח השדה האדון והעבד * כן יחלקו
המלטח המלך והעבד פ״כ־ וכוונתו נזה הוא שאעטמסשיק לו סילש״י טומא *
(ד׳כ״ב) ד״ה אפלפו * של שהוא מדה כנגד מדה ־ה:א הפשיט לחלק נחלתו •
והוא הפסיד נמלת מלכות פ״כ * דא״כ לא הול״ל לרב •־ המדה כנגד מדה׳בלכון
חלוקה * רק בלשון הפסד • והפי הו״ל לרב לומר ־ בשעה שהפסיד דוד אח מפי בושת
ט' * הפסידהקב״ה את רחבסם ־ ע״כ הוסיף׳מוהרש״א ז״לטפך משלו־ בפ״ש
כי פקר העדה הנגדייח בזה • הוא במה שטשאי החלוקה מחדמיס משתיוים • כג״ל *
אמגם דברי לב השניים במ״ש אלמלא לא קבל דוד צה״ר לא נמלקה מלכות ב״ד ־
יורו כי לא בורן על לשון חלורף הנזכרת במאמר אתה וציבא תחלקו גו' * שהרי לא
עשהו לסבה הסבב חלוקת מלכיב"ד • אבל עשהעיקרהסבה בזה קבלהו לה״ר •
ועוד כי לשון כהלקה מלכות ב״ד ט׳ * משמע שעיקר ההפסד בזה " הזא החלוקה
לשנים * (מבלי מה שנטע אם פבד נסל הלק מהם או אדון אחר ־ גס אס הוא
מזרע דוד) ושזאת החלוקה סבבה שעבדו ישראל פטדת כוכבים * וכל זה צ״ב • אמנם
אנחנו בארנו זה ההשתלשלות (בד' נהר שלים * ותורף דבריט דלשם*) אחר שידענו
שסגולת אומה הישראלית המיוחדת מזולתה יוצא ממה שהיא דטקה בהש"י כ״י 1
וכמאמר מרע״ה ואהה הדבקים בד' אלהיכם חייס טלכס נו' * (וכמ״ש רז״ל בשמו
יתעלה* מפגי כהיא דבוק״ה ב״י) מבואר מזה כי דבקיהס בד׳ הוא עצמות חיותם־
א״כ אחדות הכהניי שיש באומה זו נצמח ג״כ מזאת הדביקה " וכמאמר הנביא הלא
אב אהד לכולנו * מדוע נבגד <)' £באחיו ־ מבואר מזה ההיפן מ״רבזמן הפלדה
ממט יחאחחבסל כ״כ הדביקות בין פרעי אנשיה * וכמ״ש סוהלי״ע בזה שע״ד ־
ח״ל ולא יאבד ולא ישסד שוס איש מהאישים או יותר ־ כי אס כאשר יהרד תחוס
החסד ההוא המסוך ביניהם כמ״ש הנביא אגי להם ני גדדו ממט ע״כ ׳ והנה אריח
מהכתות הנדחים תמהיצהושל הקב״ה הוא כת מספרי לה" ר׳ (כמ״ש ערכין פיו)
והמקבלו קשה מן האומרז וזה שהשמיענו ר״י במ״ש בשעה שאמר דוד למסיטשת
אהה וציבא סהלק״ד ט' • כלומר שקבל דוד לה״ר * ע־ שגזל אומר אתה וציבא
ט' ־ 6״כ נתבשלה הדביקות • אשר היתה בין האומה הישראלית לבין כ\נה * (אחר
שדוד הוא רא״ש כאומה הלזו ואחריי כל אדם ימשוך) לזה נחלקה מלכות בית דוד
כלוסל כחבסלה ג״כ הדביקות והאחדות אשר באומה זו פצעה בין פרסי מגשיה
(ועיי ,לקמן חנינה ב' • במאמר אתם עשיהוני חסיבה אחת ט' " וסי כעמך
ישראל טי אחל כאח ):

פרק במה אשה
סג מאא&רי״׳ח

כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אוחו בטלות רעות
שנאמר שומר מצוה לא ידע דבל רע • פיי' סוהלש״ת נדחק
בביאור מלת כמאמר״ה• גס מאמר * אץ מבשלי״ן כי׳ צ״ב • דתפמע שלא שלל
בהקלס מציאות הרעות מאח עומלמצוה " רק התליע שאין מבשרי! אוחו בהן סרס
בואן• והייט כי למד זה מלשון• לא יד״ע דבר ■ לע י אולם אין אט יודעין פה

הים

ההבדל אל בעליו אס מבשרי! אוהו ט י דדע בואו מקדם קדמתה * או אין מבשרי[
אותו ט * אחלשעכ״ע יש צדיק ורע לו• והנ״ל כי האלהיי הגז׳ • לצה להסמיך
טף פסוק (ועת ומשפנו ידע לב מכס) לראשיתו .אשר לסי העשע י ההתקשרות
ביניהם קשה ונאמר בביאורו כי למ״ש הל״ע ז״ל סע״ח מה׳ מלכים * כל המקבל
שבע מצווח ונזהר לפשוחן ה״ז מחסידי אומות העולם ויש לו מלק לעוה״ב י והוא
שיקבל אותם ויעשה אותם מפני שצוס בהן הקב״ה בטרהוהודיפט כ״ימשה רביט י
שבגי נח נצעוו בהן • אבל אס עשאן מפגי הכרה הדעת * אין זה גל חושב ואינו
החסידי אומ״ה * אב״ל מחכמיהם פ״כ (כ״ה בש׳ כטד אלהים *) מיי׳ ד' מים
קדשים ייע• הבאתי טוס והוספת דברי המחבר כבוד אלהיס עלזה* אשר זה
לשוט• ויתבאר ממט כי ארסע^ו ששמר ז׳ מצווח כו' * שהס טלסדברים שכליים *
אף נם זאת שהתשלסף וכתחש־ במעלותיו * יטה איש מכם ומעולה אבל לא יזנה
בעבור זה לפוה״ב עד שישמור אותם מצד שהם אלקיים נתונים בנבואה י לא
שכליות אנהיות ט' ענ״ל * יכ״׳ל להוסיף טפך ולומר ט לא לבד שיש הבדל " גין
עובד אלקים לאשר לא עבדו * ט אם מצד הכרת הדעת * בענין זטס הפוהיב״חבל
עוד נוסף יש הבדל ביניהם בפסקי עוה״ז * אס המה מושפעות ומושטת לו משפעת
ממון השבע* או מישפעוח לו ממקום החלקי אשל הוא למפלה מן המבע * ויתבארו לי
בזה מז "ל פשהיס-ס׳'מקים שנהגו (מצויץכ')רבא רמי כתי'כי נדול מפל שגדם
חסדך • וכתיב ט נדול פד שמים חסדך • הא כיצד כאן בעזשץ לשמה ־ כאן בפושין
שלא לשמה • כדל״י א״ל כו׳ לעולם יעסוק ה־ס בחולה ובמצוות אע״ס
שלא לשמה ט׳ ע"כ • נדחקו התוש' והל״ן ז״ל ליישב הרומי׳ מה' הי' קזלא *
דאי' שם כל העוסק בתולה שלא לשמה טח לו שלא נבלא * ע״ש * אמנם לפי מה
שהעירותי נאכל " כי בפסחים מיירי ל״י מהעוסקים בתולה ומצוות •מפני הכרת
הדעת לבד * לא מצד שהמה נתונים בנטאה (בס צא לכוונת הקגפור ונצדח או
התכבדות) כי אז פכ״פ יושבו לו חהדי הש״י הנמשכים מדלט הפבע ומנהגו• ותאים
בשם חתחהשמש• והיינו עד שסי״ס חסדך • אבל בעושים לשמה• ר״ל לט שהמה
חלקיים• אז נס אם דללו וחרט יאורי הסיע והזמן • להשקותו טס רויה־ ולהאכילו
פרי חטאה • פיהו יפער למלקוש הפנינים מסיים • מתת ד' מן השמים • כאמרו יח' ־
כי ביהשקואפלעהו אשנבהו כיהוא ידה כט* ופל זה נאסר * כי גדול עע״ל שסי״ם
חסדך :עוד נוסף אמלט (בד' נשם נדבות) ט גס הרעות המוצאות את בעליהן ־ הן
הבדל בבחינת טצאוהיהם * מאין יצמחו ו*וו!דו • והוא כי הרעות המוצאות את
העוסקים בחורה ו עצרות לשמן • מוצאיהם המה מאת ד' מן השמים * לטונה עובה •
אם ננכ-רת עוטתיהם המפעים • או לחמורה עודפת * ומתוארים יכדריס של אהבה •
ואיגס^וצאים ממערטת הכוכביה ומסלותיהם • והטפח לזה * כי האצעננץ ד נטלי ן
לי' שבילי דלקיע י והשתלשלותם בהישעת השפעותיה * להרע או צהיעיב ידועים לו *
ופס כל זה לא ידע את הרעות הבאות על הצדיק • עד בואם ופד יומם יבא • אין
זה ט חם יד אלהים עשקה זאת •לזה איש לא ידעה בלתי לד' לבדו עלו אותן
התעלומות* וזהו ביאור המקרא לדעת הדרש הנז׳ • שומר מצוה ־ כלומר שמירתה
בקיומה הוא מצד עבותו מצוחו יח' (כמאמר * ככל אכרצויתני) זה האיש לא יידע דבל
רע * כצופר ערם טאו לא טדע לבעליו ־ אף כי אנחנו רואים * ט עת ומשפע (כלומר
מאמר המת׳יי • והיאך והכמה) ״דע לב מכם * ל״ל נס מלס טאו להתכעלות־ יידע
זה מההחכמותו במבטי המזלות * אין ז* יק כמי שאיני שומר מצוה ׳ ר״ל חף אם
יעשה אח המצוה* חיט מקיימה רק מהכרת הדעת *לא מצד שהיא צווי אלקיי ׳־
ומאמרו יח' * אבל מי שהוא שומר אותה מצד ששמה מצו״ה • כלומר שהיא מצווה
ועומדת מהר סיני * מפי משה מפי הגבורה * לא יידע דבר רע ־ כלומר לא אישא
אינש פל יבשחא די מלת מלכא יוכל להחווי׳ ׳ ולומר לו׳ כז? וכזה יהי' בזק הפחיד
כיון שחינכו תחת הזמן מרון העבפיי • וזהו אמרו ־ אין מבשרין אותו בשולות לפות *
למי שעובה קצוהכמאמר״ה ־ כלומר אל המקיים המצוה" ע״ד שנאמרה מסי האומר
המצווהית״ש* בדקדוקיה ופרסיה• להחיש הלזה * אץ מבשלין בשורוק רעות אשל
תבאנה בעתיד * אחל שמעשה האלהיס התה ואינו תחת הזמן • עד שיודיפט האיש
הזמניי ־ האצעננין המתואר אישחכ״ס " ולו״ק^

פרק כרל גדול
עהמו כל

ומזלות ואינו חושב• עליו הכ״א את פועל
היודע לחטכ
ד׳ לא יגיעו ומעק^ידיו לא ראו * עיי' סוהלש״א * ול״נט עיקר
*
כצוה זו * הוא לש״דע מהשטן המלין .הנלנלותיי• שנה זו אס תהי' גשומה אס
שהונה * כשילש״י * ויומשך לו מזה לדעת ■ ט אם ישראל עושים מצרנו של מקום אין
מחיילאין מהם ־ וכן להיבך אם יחעאו " אין שלעניות באה לעולם ׳ בשרוד
המערכת ־ רק בשביל יxאל * וידעט ט הנדוד מתואר בלשון הגעה *' כד״א
ויוצא אוהו החוצה ויאמר הב״ס נא כומר * ומנהגו של העולם  .במעשה שמיס
וארן ־ מתואר במעשה יד״ו ־ ע״דאמלו• ט מראה שפיך מעש״ה אצבעותיך
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יג גט 1כג) המקבל לשון הרע1 ,כד מד] שנאמיץ להאיטרו ,עובד

נראה סקום

(כד) מסנדס קי״מ
(כד) בלא ,1שנאמר כו) לא תשא שמע שא.
ע א מ ?1שת
כשגם שאסור לקבל לשמץ הרע ,בבל מקום לא
אב״ע
משוס
פכ״ח
ורמב״ס
שמותר אלא שצריך כז) לדוש (כה) לו ,לדדות
הלכות סנהדרין.
( ,כה) ממראדמא
"
^ומנבזה דמי סרפן נדה סא ע א ועש •בתום׳ וסי סי׳ י׳ד מעיף ג?

1

יד

אכן
לבד

1

ביאור

אינו אסור ממעס מוציא לעז אלא משוס שהתורה כסתה ואתה מגלה ,וכן משמע מהתמומא דלעילס׳ק
ל ,שאמר וכי אברהם יצחק יעיב ממאיס היו ,משסעאילו היו חשאס משה שפיר קאמר ,אע״ס שכני
אסור לספר בגנות אע״פ שאמת דובר כדלעיל ס״ב וג' ,ועי׳ ס׳ק ל וצ׳נג — אכן לענין ח״ח נראה

שנס לספר אמת אחר משתו לגנאי אסור מדכא ,שהרי על המימרא דהמססל אחר מפתן של ת״ח הביא
המשנה שאין משקין אח הגיורת וכי׳ ונדוהו על שאמר דוגמא השקוה,

ופרש״י ל שהיו דזמץ להן הס

השקוה שהיו שמעיה ואשסלק מבני בנו של סנחריב וט' עכ״ל ,א״כ מה שאמר היה אמת ,ומ׳ס דוהו
על שאמר דרך גנאי ,וק נראה ממעשה דההא אחתא בנדרים נ׳ ע״ב ,ומי׳ כיי' ה׳ סט״ג
[כג] המקבל .כתב הרמב׳ס פ׳׳ז מדעות ,ועוד אמרו חכמים לשה״ר הורגת האומרו והמקבלו חה

שאומרו עליו והמקבלו יותר מן האומרו ,והמג״א בסי' קנ״ג העתיק והמקבל גרעיותרמןאמרז
ע״ש .וצ״ע למה ,שהר האזמרו עובר בשני לאיין משוס לא תלך רכל כדלעיל בריש הסי׳ ומשוס לאימא
שמע שוא כדאמרק בפסחים שם ,משא״כ המקבלו שאין שכר אלא משוס לא תשא שמע שוא ,ועי׳ ס״ק

הי ואפשר שקאי על הא שהביא מקדם ששלשה לשה״ר הורגת ,בזה המקבל גרע ותר מן האומר

שהאומרו אנו אלא גרס להריגה אבל אינו עושה נענשה בידים ,משא״כ המרבלו הוא הורג בידים להנאמר

עליו כפרש״י בעירכן והכ׳מ שם .עד נראה שההרבלו על ידי כך יבא למטר כגל לאוין הרבה על לא

ישנא את אחיך בלבבך ועל לא תקום ולא תסור ,גס אס לא ירצח הנאמר נ1ליוי ^ם היה לו להוכיחו
להאומר וא״כ ביטל מצות עשה של הכיח תוכיח וכה״ג ,גס לאו עכברא גנבא אלא מורא ,דלושן נא
ע״ב ,מתוך שהוא מסה אזנו לדבר האומר מרגילו בכך ועי' סי' "ח•

[כד]

שמאמץ .בשבת א ע״א אמריק

מכדי ^זייה דשיקרא הוא ס הדר אלשין רגליה אי מסמא

קבלה מיניה וט' עלל לא שבסתמא ממי שלין יודען בו ?■שקרץ הוא מותר לקבל לשה״ר ,ז־ה-

איני ,אלא דעדיפא מקט ,א נמי דרז^י שארנרי ציבא הנה הוא יס!ב בירושלים וגו׳ אס היה אמת לא היה
לשהיר ,שאמר ק לדוד כדי שיהא נזהר יסמר ממפיבהח ,דבכה״ג מותר לילך ולהגיד כדלעל ס״ק ח',

ודוד אעפ״כ לא לגמר קבלה ,דהייט להאמן בהחלט לציבא ,כנראה ממה שהיה שואל למה לא הלכת

עמי פיטשת ,משמע שרצה לחקור אס אמת עם ציבא אס לאו,

וגס אח״כ היה מסופק עדין ואמר

השדה לממן המוטל בספק חולקין עי' מהרש״א ח״א ,ולשמואל אסילו מה שהאמין קןצת לציבא

[כח]

היה מכני דברים הניכרן דחזא ביה.
שמאמ-ין .המרש״א ח״א הקשה בשבת נ״ו ע״א לגרסת ולפרש'* ,בלא דבר ,שאינוחכם ,מאר

הדר אלשין עליה וכו׳ ע״ש והניח בקושיא ,ולע״ד לא קשה מדי שאע״ש שמה שאסר שאינו חכם
אץ זה נוגע לדוד ,ואינה סבה שיהיה לדוד איבה על מסיטשת ,מ״מ סיר אמר כיהדרללשן ,דגסמה
שאמר שאינו חכס הוי מלשינות,

שהרי סיפר בגנותו של ^^!ת,

ואש־לו מוויא שם רע הר ,שחמור

ממלשין ,כין ששרר סיפר ,שהר לוד מצאו מלא דבר וחכם בתורה ,עי' סעיף ג.,

[כו]

לא תשא .מפשטיה דקרא ומההרגום משמע שאנו עובר אלא א״כ שהנאמר הוא שקר ,אכן
מסתמא אכא גס שקר כמו שכתב הכ״מ פלא הסנהדרין לענן המסעים דברו לדין שלא בפני

[כז]

בעל דינו ,וה״ה בלשה״ר שלא בפני הנאמר עליו ,ועי׳ סעיף ס״ו.
לחרש .מה דאמרק בנדה שס מרי^ש ליה מיבעיס ,לא ממעשה דישמעאל בן נתניה גיור ,לאי
מהתס
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טואה טקום
ת!? היא
הבור וכר אלא
מתיך שהיה לו
לחש וטי שם.
(כז)הנהומ מיימני
ס״ז דדעות
■ישבת >״ו ע״א.
(נח) מימרא דרבי
יוחנןמשוס ר'מ
סומהל׳ה ע״א.
(כן) רמב׳ס "ז
דדעות.

[כח] נזהר וגשטר בק הנאמר עליו שלא (ט) יגיע לו או לאחדים הפסד
ונזק על ידיו.
מו ואם רואה דברים הניכרים רשאי (□) להאמין קצת 1כט] אחר
ששמע טענת הנאמר עליו ,אבל משום שהמלשין אומר דבר אמת
בתהילה אין להאטינו משום זה ,שכך (נח) דרכם של כוספת לשה״ר
לומר דבר אמת בתחילה ס* שיקובלו דבריהם.
טז בעלי לשו״ר הרגילים לדבר לשון הרע[ ,ל] אסור לדור (כנו)
בשכונתם לא כל שכן שאסור לישב עמהם ולשמוע דבריהם.

ביאור
מהלןס יציק לדמויי ,דשאוי התס דפקוח נפש וגעה בו דאפילו ספקו *7וחה שבת החמורה עי' בויק ח/

ועל ק היה לו לחש לעצת יוחנן בן קרח ,משא״כ בעלמא ,אלא מסברא אמלינן כן,

וטעמא כוון שאנו

מצווין להציל ממן ונוף חברנו כמו שהבאתי שם ,א״כ צריך למיחש ללשנא בישא ,שלא יעבור כגל עשה

והש^ו לו,

ובמקוםסכנה על לא תעמוד על דם רעך ,כוון שאינו עובר בגל לא תשא אלא במקבלו,

שמאמין ,אבל לא אם אנו רק חשש לו ,ועי' ס״ק כ״ד ,ומעשה ההוא הביא לדמיון שכבר היה מעשה
שהיה ממש בדברים הנאמרים ,ועל שלא חשש להם נעשה ונגמר המעשה הרע ,ונאשם גס הנאמר לו.

[בה]

נזהר .מכאן משמע שאם שומע

לשה״ר אין צריך להסיר אזנו משמוע,

אלא ישמע ויחוש לו,

ודלא כיחסיד בעל מ״ה פנ׳ג שהביא דרשא דבר קפרא ודר״א ותנא דבי ר׳ שמעאל דכחובות

ל ע׳א על עלן לשה״ר ע״ש ,רק התם איירי בדברים אמרים שאינם הגונים ,גן ליצנות וניבול סה
וכה׳ג עש בברייתא ,שדברים כאלו לא שמיע לאזנו כלל ,אבל לשה״ר יטל לשמוע וללוש לו ,אבל לא
יאמין ,ונראה שבעל מ״ה על דברים שאינם להזהיר השומע כתב ק ,גס לבלתי לישב ולשמוע דברי בעלי

לשה״ר הרגילים לדבי לשה״ר כדלקמן ,או אם שומע לשה״ר ממי שיודע בו ששקר דובר ועי* סי׳ י״א ס./

[כב]

אחר ששמע .ק נראה פשוט שדוקא אחר ששמע טעמת הנאמר עליו ,שהרי' מה שאמר תחילה
לציבא הנה לך כל אשר למפיבושת רק על תנאי אמר ,שאם יראה שהאמת כדבריו ,כפרש״ישס,

ומשפטו החרק לא אמר רק אחר ששאל למפיטשת למה לא הלכת עמי ושמע מה שי־שיב ,וא״כ כקשכל

ראיית הגהות מימוני אינו אלא מהאךאין לנו להתיר אלא בדומה לו לגמרי,

ועוד שמוע ביין אחיכם

ושפטתם צדק כתיב גס לקבל ולהאמין לגמרי אין נראה "ה ראייה משם ,שהרי דוד אע״ג דחזא ביה

דברים נכרים ,מ״מ אמר שעזלקו השדה מטעם ספק דלעיל ס"ק כ״ד• — ודברי החכם בעל מ״ה שנ״ג
תמוהין ,שכתב ואס בנדון זה שאמרו דברים נכרים חזא ביה להאמין הדבר יצתה פרצה גדולה כזנת
בסבת קבלת לשה״ר על אחת כמה וכמה וט' עכ"ל ,והיינו שיצתה ב״ק ואמרה רחבעס וירבעם חלקו

המלטח ע״ש ,דזה אש ולא לשיטת רב שאמר בל דוד לשה"ר ,והוא אמר הךייצתה ב״ק ,א(בל לשמואל
שאמר לא קבל דת■ לשה״ר לא מצאנו שאמר כן ,שמואל הוא דאמר דברים הנכרים חזא ביה ,וכן נראה מוומא
ב"ב ע״ב דז־וקא לרב שס״ל קבל דת■ לשה״ר אית ליה דאיפרעו מיניה בחלקח המלכות ,אבל לא לשיטת
שמואל דאית ליה שלא קבל טד לשה״ר ע״ש— .

ואספר גס בזה במה שאמר דוד לחלוק השדה ללמד

זטת על דוד ,שלא לבד שהיה ביכלהו לעפות כן שהמלך רשאי להעביר נמלה עי' שמואל ב' מ' בפרש׳י.
אלא שבשגס שלא האמין ל5יבא לחלטין במה שאמר שמפיטשת אמר היום ישיט לי בית ישראל את
ממלטת אבי ,מ״מ היה צייך לרזוש לדבר? כסעיף י״ד ,ועל כן אמר שיח^ו השדה כדיי שלא יהיו למסיטשת
[ל]

כל כך עושני ונמש לטב ,אשני על ידם טל לפעול נגד מלטת דוד וכסאו.
מ^א ד־ץ הלזה ,היה נראה שמסברא כתב ק,
א^ר לדור .מדשי הלמב״ם לא הראו
וק נראה קצת מדבריו בסוף הלכח

שכתב שם לפיכך לאף למי שרוצה לסץ אורחותיו להיתרחק
נזישיבתן
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א

באיסור קבלת אדר
אה״ח 1234567

א) באיסור קבלת לה״ר דילפי׳ מלא תשא הוא משום הספק
שקר שיש בדבר ואיך מתפרש עפ״ז איסור דלא תשא אף
שיודע שהוי אמת.

דאסור משום ל״ת כמו בדיין ואי יתכן דרק דנחשב דמקבל
הספק.
בביאור סוגי׳ דנדה דלמיחש מיבעי׳ ולבאר נראה דלנהוג
ג)
ע״פ הספק נחשב קבלה.
ד) בדברי הח״ח דדן אי השומע השני יש לו איסור לפנ״ע.

לבאר איסור קבלת לה״ר משום החשש שקר שבזה

מה דיכול להיות שוא לפי גדרי הדינות וכיון דאין

א) פסחים קיח א׳ ואר״ש משום ראב״ע כל
המספר לה״ר וכל המקבל לה״ר וכל המעיד עדות

יכול לדון ע״פ נאמן עלי׳ כבי תרי וע״פ עדים שלא
בפני בע״ד א״כ נחשב לענין זה שמע שוא דצריך

שקר בחבירו ראוי להשליכו לכלבים שנאמר לכלב

לדון ע״ז עדיין כחשש שוא ,אבל אדם בענין שמותר

תשליכון אותו וכתיב בתרי׳ ל״ת שמע שוא וקרי בי׳

לו להאמין ליכא להאי איסורא דלשמוע.

לא תשא ,ועי׳ בשבועות לא דר״כ דריש מינה שלא
יטעים דברים לדיין קודם שיבוא בעל דין חבירו.

איך מפרשי׳ האיסור דלא תשא אף שיודע שהוי

ול״פ על הא דאמר ר״ש משום ראב״ע אלא מוסיף

אמת

דאף זה בכלל שמע שוא וכמבואר ברמב״ם פכ״א

אמנם יש לעי׳ מה האיסור דלא תשיא דילפי׳ על
המקבל דלכאו׳ הוא יודע דהוי אמת ,והנה לכאו׳ צריך

דמתרגם שוא שקר וכן פירש״י בקרא ,וברש״י שבועות
כ׳ שהמטעים דבריו שלא בפני בע״ד אינו בוש מדברי

לפ׳ דלא תשא מה דאצל חבירו שמע שוא דהיינו מה
שחבירו צריך להסתפק דהוי שקר ואלא דיש לעי׳ בגדר

שקר ,ונראה דס״ל דל״ש להזהיר שלא לקבל דברי

הדבר דבשלמא לענין דיין אפשר תקבע דאף דיודע

שקר דאי יודע דהוי שקר ל״ש לקבלם דהיינו להאמין

דזה אמת אבל מחובתו לראות דהדין יתקיים כמו

בהם דהא יודע דשקר ,וע״כ דאסור לקבל דבר שיש

שהדין מסתפק בדבריו ולא מאמינו ולכן מחובתו שלא

בו חשש שקר וזה כולל שהדין לא ישמע דבריו של

יספר לדיין שלא יקבל דבר שאסור לו לקבל ויתכן

א׳ דיתכן דמשקר וכן אסור לקבל לה״ר בענין דיתכן

דיתעות עי״ז הדין[ .ואף דלדעתו הדין אמת לפי מה

דהוי שקר אבל בענין דליכא חשש שקר וכגון שמראה

שאומר אבל כמו שאסור לו למעבד שקר שיצא הדין

לו כתב של השני שיש בזה גנות וכן לשמוע דבר

לפי דעתו אי לפי עיני הדין איזו כן ה״נ בהא אסור

שע״פ הגדרים ל״ש לומר שלא יאמין אף כשהולך

לו להטעות דלפי עיני הדין יכול להיות בזה עיוות]

ושומע בשביל לקבלם אינו עובר על לא תישא דיסודו

אבל בלה״ר יש לעי׳ מה גדר האיסור א״נ דכיון דדרך

משום השקר שבו ,וכן מבואר בר״י מאמר רי״א והנה
הוזהרנו מה״ת שלא לקבל לה״ר אולי הנה הוא שוא

מספרי לה״ר דאין מספרים אמת ודרך להוסיף בגנות

א״כ אסרה עליו התורה ושירון ע״ז כיש כאן ספק

ודבר כזב שנאמר ל״ת שמע שוא ,ומבואר דהאיסור

שקר [ולפ״ז אף בדיין כן] או דנימא דהוי מחמת

הוא מחמת הספק שקר שבדבר ,ומ״מ נראה דאי״ז
איסור ספק שמא הוי שקר וקיבל אלא הוי איסור

המכשול של השומע שאסור לו לקבל וכיון שהאיסור

עליו הוא אף אי הוי אמת משום הספק שקר א״כ

ודאי מחמת החשש שקר וכמש״ב בח״ח דלענין

אסור לומר לו ,אבל אף זה חידוש דיש בזה יותר

להטעים לדין מסתבר דזה נקבע כהנהגה קבועה שאסור

מלפנ״ע דלמאי דיודע דהוי אמת אין כאן לסיבת

לשמוע מחמת החשש שקר ,ה״נ לענין קבלת לה״ר

האיסור ,ולכן שמא נימא דצ״ל דהטעם משום דדרך

מסתבר דהוי איסור ודאי מחמת חשש הספק שיש
בזה שקר ,אבל במקום דאין חשש לשקר אין איסור

לשקר לכן אסרה תורה ,ויש לעי׳ דשמא נימא דלעולם

הלא תשא עובר רק כשאומר שקר ואף דהוי מוציא

לשמוע ולקבל ,ואין להקשות דלדיין לכאו׳ אסור

שם רע אף זה בכלל מספר לה״ר וכמבואר בר״י דהחלק

לשמוע אף מפי נאמן עלי׳ כבי תרי או מתרי עדים

הראשון במספרי לה״ר הם שנותנים מום באדם והמום

אף דבעלמא יהא מותר להאמין ,דלדיין אסור לשמוע

לא יהי׳ בו ,ואלא דיש לעי׳ דמאחר דלענין להטעים

ב)

באיסור שמיעה אי אסור מה״ת מדין לה״ר ובדעת הח״ח

מהל׳ סנהדרין ה״ז ובסה״מ מ׳ רפ״ז ,ועי׳ בתרגום

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה
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ב

באיסור קבלת לה״ר

לדיין נראה דהוי אף על אמת אי מש״ה יש לפ׳ אף

בלה״ר דהוי אף על אמת או דיש לפ׳ כל א׳ לפי
ענינו ,והנה דרשו אף על המעיד עדות שקר והנה

במש״ב הח״ח לאסור שמיעה מל״ת כמו דאסור
לדיין לשמוע

הלאו כולל בעדות שקר שיודע האומר ובדין אף אמת

ולענין איסור דל״ת אי איכא בשמיעה כ׳ הח״ח
דפשוטו משמע בראשונים רב׳ רק על קבלה ואלא דיש

וא״כ יש לעי׳ א״נ דבלה״ר בודאי דהאיסור כמו דיין

לדחוק דכונתם דאף במקום דהשמיעה מותרת או דשמע

או דיתכן דהוי כמו עדות ,ובח״ח נקט דהוי כמו דיינות
דהוי אף על אמת ,ומ״מ כ״ז רק בדבר שיש בו צד

אסור לקבל ,ודעתו דמאחר דבהא דילפי׳ לדיין שלא

שאינו אמת אבל דבר שאין בו צד שקר לכאו׳ ל״ש

ישמע הוי אף בשמיעה ה״נ אף בשמיעה וכבר רמז
דאף דיש מקום לומר דבדיין חמור יותר מ״מ אין לן

לאסור ובדבר שיש צד אך לדעתו הוי אמת ולשומע

לחלק ,והבונה דהי׳ מקום לדון אי ל״ת דהיינו דאסור

מותר להאמין לו אי אסור לספר וזה לכאו׳ תלוי בגדר

ליקח הדברים אי רק לקיחה דקבלה נחשב לקיחה אבל

האיסור אי משום איסור המקבל וכמו בדיין א״כ״״יהא

לקיחה דשמיעה אי״ז נחשב לקיחה ומאחר דחזי׳ דלעינן

מותר ,אבל א״נ דמשום דדרך שלא לספר אמת א״כ

אף בכה״ג יהא האיסור וצ״ע.

דיין דמפרשי׳ דאף שמיעה בכלל ל״ת א״כ אף בלה״ר

אין סיבה שלא נימא דאסרי׳ אף לקיחת שמיעה דא״ל
דלא מסתבר לאסור שמיעה דהא אף במקום דאין חשש

באיסור שמיעה אי אסור מה״ת מחמת איסור
לה״ר
ב) עי׳ בבמ״ח בפ״ו ב׳ דהאריך באיסור שמיעה
אי אסור מה״ת או דהוי רק מדרבנן ולכאו׳ הי׳ נראה

שקר הוי נגד רצון התורה שישמע וא״כ אמאי דלא
נפ׳ הל״ת לענין לה״ר דנמי הבונה אף על שמיעה

לחוד .אמנם צ״ע דלא הוזכר בראשונים הלאו על

שמיעה וצ״ע.

דהנידון אי איכא לאו מיוחד ע״ז דל״ת ,אבל לכאו׳
עולת השומע הוי מה״ת דהוא שותף לאיסור הלה״ר

ושמא כל האיסור רק במקבל הדברים בתורת

ולא רק בדרגת לפנ״ע אלא דמאחר דהתורה חסה על

ספק

הבזיון והצער שמתבזה בעיני השומעים א״כ הם
שותפים לעבירה וע״י נעשה אף דהלאו נאמר על

ויש לעי׳ דשמא הא דאסרי׳ לדיין שמיעה משום
דכיון דשמיעתו הוא לשם לדון את הדברים נחשב

המספר דהוא הגורם ,ויש לעי׳ אי ברכילות נמי נימא

דהוא בכלל איסור מה״ת אף דודאי רכל מה שיגרם

מחלוקת זה ע״י שהוא ישמע אבל אפשר דציווי התורה
הוא על המספר דלו אין ענין בזה והוא בחנם גורם
צער ומחלוקת אבל זה שרוצה לדעת מה פלוני אמר

עליו אף דרצון התורה שלא ידע ולא יהא מחלוקת

וצער לאומר מ״מ אפשר דהציווי הוא על האומר שאין
לו ענין בזה אבל בלה״ר דגנות בעלמא לכאו׳ עולתו
בענין כמו האומר והוא שותף לזה ,ויש לדון א׳ שיודע
שיש כתב שב׳ א׳ על השני דברי גנות והוא לוקח

וקורא הדברים ועי״ז נעשה לה״ר וכגון שהכותב לא

הי׳ צריך ליתן דעתו ע״ז או שב׳ לצורך א״נ דאי״ז
אסור מה״ת או״ד רזה נחשב לעשות מצב של לה״ר

והא דאין מצווה אי״ז סיבה שאין הדבר אסור וכן
לומר לחש״ו שפטורים שיספרו לו לה״ר אף דאין
מצווים אבל הוא עושה שיעשה העולה שבדבר וצ״ע,
ורק א״נ רכל איסור לה״ר אינו כלל ענין הנזק אלא

דשומע לקבל הדבר כספק וזה חשוב נמי לקיחת
הדברים לשם לדון עליהם ,וה״נ מי ששומע את הדברים
לשם לדעת ולדון את השני איך להתיחס אליו בתורת

ספק [בדבר שאין בזה משום למיחשן זה נחשב לקיחת

הדברים בספק ,אבל השומע גנות על השני ואין לו

בזה כלל נפ״מ אף דשומע גנות דחבירו והוי ספק
אצלו אבל לא נחשב לקיחת הדברים כיון דאין לו

נפ״מ בזה לדון דהוי ספק [ויש לעי׳ אי דעתו לדון

האדם בלא נפ״מ למעשה א״נ נחשב קבלה של הספק
אבל השומע בעלמא בהא אפשר דלעולם ליכא איסורן

ועפ״ז אפשר דקצת ניחא טפי לישנא דראשונים
דהאיסור קבלה דבשמיעה לחוד אין איסור אלא קבלת

הדברים ואלא דאף לקבל בתורת ספק נחשב קבלה
ועדיין אי״ז מישב דסתמו קבלה וביותר בלישנא דר״י

שב׳ דאסור להאמין וצ״ע.

ונראה דא״נ דמצווה על השמיעה או רק כשדעתו
לקבל הדבר בספק ,אף אי אח״כ החליט לקבל הדבר

התעסקות בגנות חבירו אפשר דאף השומע דעתו
לשמוע להתעסק בגנות אבל אפשר דאי״ז ע״י מעשה

שלא בתורת ספק אי״ז נחשב לאיסור בפנ״ע וכמו שאי

סיפור אי״ז בלאו מה״ת ,אף דיש לן למילף רזה נגד

יקבל מעט יותר מספק ואח״ב מעט יותר לא נימא

רצון התורה.

רכל שלב הוי לאו אלא נחשב דהוסיף בחטא דיהא
הדפסה בוזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה
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ג

באיסור קבלת לה״ר

באיכות יותר וזה ודאי אסור מה״ת להוסיף האיסור
באיכות ולכן כשהי׳ מותר לו לשמוע למיחש עובר
האיסור בקבלתו רזה גחישב ללא תשא אבל כל דעבר
בשמיעתו אי״ז הוספת לאו אלא באיכות טפי ,אבל
אי״ז מוכח דשמא יש קבלת ספק וקבלת ודאי ואף
דכל דהוי ספק אף דיותר נוטה דהוי אמת אי״ז לאו

בפג״ע דעדיין הוי רק בכלל קבלת ספק ואפשר הזה
גחשב העובר על האיסור באיכות טפי אבל אי״ז לאו
בפג״ע אבל קבלה להאמין שמא הוי לאו בפג״ע אבל
אפשר דהכל חד וכמש״ב בתחי׳ ואין קבלה גמורה
לאו בפג״ע אלא תוספת באיכות.

בסוגי׳ דלמיחש נראה דלנהוג ע׳׳׳פ הספק נחשב
קבלה
נדה ס״א א׳ הגהו בגי גלילא דגפק עלייהו
ג)
קולא דקטול גפשי׳ וכו׳ הא אמרו רבגן האי לישנא
בישא אע״פ דלקבולי לא מיבעי מיחש לי׳ מבעי ,לכאו׳

מבואר דכל דהוי ספק אי רצחו כיון דיש להם חישש
שהמלך יעגיש אותם ןכמש״כ תום׳[ אינם מחוייבים
להציל ומ״מ הי׳ גידון דעכשיו דשמעו לה״ר ההם
רוצחים ואף דהם עצמם גמי סיפרו דיש עליהם קול
כזה רק הכחישו אסור להתגהג ע״פ הספק אלא דצריך
להתגהג כמו שאיגו וגתחדש דלמיחש מותר לו לקבל
והייגו לשמור את עצמו אבל כשאי״ז לשמור את עצמו
אסור לו להתגהג ע״פ הספק ונראה דהתגהגות ע״פ
הספק זה גחשב הקבלה ולכן צריך להתגהג כמו שלא
שמע את הדברים ובלא״ה הוי קבלה דספק .ולכאו׳
אף בגדלי׳ א״ג דהוא סבר דאף למיחש אסור והייגו
דאי הוי ידע דיש ספק דישמעאל רוצה להורגן הי׳

מותר לו לצאת כגגדן ולגרשם וסבר דצריך להתגהג
כמו דלא שמע ולא לצאת כגגדו ,ואמרי׳ דלמיחש מותר
להתגהג ע״פ הספק אבל בדבר שאין לו חשש הפסד
כל דמתגהג ע״פ הספק גחשב לקבלה ,ולכאו׳ הי׳ בראה
דאי״ז רק בדבר שהוא מחוייב לשגי אלא אף בדבר
שגתון לדעתו לסייע למי שרוצה והי׳ דרכו לסייע לו
ומחמת הספק אין רוצה לסייע לו כיון שאי״ז גחשב
דיש לו מזה הפסד ואי״ז בכלל למיחש כל דמתגהג

ע״פ הספק זה גחשב קבלה דמקבל הדברים להגהגה

למעשה עפ״ז ,ונראה דבזה כל פעם שמתגהג אפשר

דעובר על הלאו רזה גחשב קבלה מחודשת כל דמקבל
הדברים להגהגה מעשית עפ״ז גחשב עוד מעשה קבלה,
:אוצר חחכמח:

[והדבר עדיין צריך ראי׳ן וכן מי שקיבל הדבר לגמרי
גראה דכל דמתגהג ע״פ קבלתו גחשב כל הגהגה כקבלה
למעשה את הדבר.

בדברי הח״ח דדן אי השני שבא לשמוע יש לו
איסור לפנ״ע
עי׳ בח״ח בפתיחה בלאו ד׳ דלפג״ע ,דדן אי
ד)
השומע השגי דאף בלא״ה מספר הלה״ר אי עובר בלאו

דלפ״ע ,וצ״ב דלכאו׳ מאחר דאסור להזיקו ולצער אותו

ע״י שמספר בגגותו כל דמספר ליותר בג״א דמגגה
אותו יותר הוא עבירה מכופלת וכמו דאי מותר לו

לספר לא׳ ומספר לעוד א׳ עובר בלה״ר על סיפורו
לשגי ה״ג כשמספר לשז^י^^ם עובר איסור מכופל ,ואף

א״ג דכיון תעשה ע״י מעשה א׳ אין בזה ב׳ לאוין

אבל גחשב עבירה מכופלת ,ולכאו׳ הדבר דומה לא׳
שדעתו לגגוב זוז א׳ ובא השגי ומכשילו שיגגוב בחד

מעשה י׳ זוז תדאי עובר לפג״ע אף א״ג תחשב
במעשה א׳ עבירה א׳ ,ומי שלפגיו לעבור ב׳ גגיבות

של זוז או א׳ של י׳ ,העבירה של י׳ חמורה יותר וא״כ
מאחר תחשב לעבירה מכופלת א״כ אמאי שלא יעבור

בלפ״ע ,ולכאו׳ אף אי לא הי׳ אלא תוספת באיכות
הי׳ לכאו׳ בזה לפג״ע דמכשילו בתוספת באיכות אבל

בהא לכאו׳ נראה דהוי כעבירה מכופלת דיש בזה
לפג״ע דמכשילו בזה ,ואלא דא״ג דאין האיסור מחמת

ההיזק והצער שהוא עושה לו אלא דמתעסק בגגות

לכאו׳ ההתעסקות בגגות הוא לא ביגו לבין עצמו אלא
רזה צורת התעסקות של פרסום אף דלא מחמת הגזק

וכל דמתעסק בפרסום יותר גחשב לכאו׳ תוספת באיכות
הדבר ,וצ״ע בזה ,ועי׳ בח״ח שב׳ שם דאיסור דלא
תשא אפשר דעובר על כל א׳ וא׳ דלכל א׳ גותן לפגיו
שמע שוא ולכן כל א׳ עובר על לפג״ע דלא תישא

דכל דמתרבים השומעים מתרבים הלאוים.
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עה

הרב משה שלום שוד

דיין ששמע דברי צד אחד שלא בפני הצד השני
שאלה :א .דיין יחיד ששמע דברי בעל דין האחד ,שלא בפני בעל הדין חברו .ב .דיין יחיד
שגם דן או פסק ע״פ זה ,כאשר הוא יושב על כסא הדין .ג .דיין שלא דן בנידון ,אבל כתב
חוות דעתו לדיינים אחרים שדנים בנידון .האם יוכל הדיין לדון שוב באותו הדבר ,בתוך ב״ד
כשר של שלושה? ד .מורה הוראה [שאינו דיין[ או אדם פרטי ,שנשאלו מאדם אחד שאלה
ממונית ,והשיבו לו את הנראה להם ,האם יוכלו לדון בנידון ,באם יתבקשו ע״י אחד
הצדדים ,כדין "זה בורו לו אחד" ,או בהסכמת שניהם ,כדיין מוסכם?

בבאר מים חיים ס״ק ט״ז) ,וז״ל "אבל אם
מספרים לפניהם חוץ לב״ד ,הדיינים אינם
עדיפים מאנשים בעלמא" .ע״כ .והדבר
פשוט כי דיין יחיד השומע בעל דין אחד,
שלא בפני בעל דין חברו ,שהתורה אסרה
זאת ,נחשב כשומע מחוץ לב״ד ,וגרוע מכך,
דהרי לא מצווה הוא עושה ,אלא להיפך.
ולכן כאמור חוץ מהלאוין והעשה שעוברים
על עצם העבירה המיוחדת ,עוברים ג״כ על
הלאוין והעשין דעוון לשון הרע ,וגם על
העוון לפני עור ,וכן כל הארורין של עוון
לשון הרע ,רובצים על שניהם כאחד.

א .חומר האיסור וגבולות האיסור.

אי׳ בגט ,שבועות (דף ל״א ע״א) מנין
לדיין שלא ישמע דברי בעל דין ,קודם
שיבוא בעל דין חברו ,ת״ל "מדבר שקר
תרחק" [שמות פכ״ג פסוק ד[ .מנין לבעל
דין שלא יטעים דבריו לדיין ,קודם שיבוא
בעל דין חברו ,ת״ל "מדבר שקר תרחק" .רב
כהנא מתני מ״לא תשא" [שמות פכ״ג פסוק
א׳" ] -לא תשיא" .ופרש״י "לא תשא"
אזהרה למקבל ,ו״לא תשיא" אזהרה לבעל
דין" .שמע שוא" ,שהמטעים דבריו שלא
בפני בעל דינו ,אינו בוש מדברי שקר.
כלומר הדיין ובעל הדין שניהם מווהרים
ובגט׳ סנהדרין (דף ז׳ ע״ב) "שמוע בין
מהתורה בדבר ,וממילא הואיל ושניהם אחיכם ושפטתם" [דברים פ״א פסוק ט״ז],
שותפים לדבר עבירה ,הרי גם כשול יבשלו ""'אמר רב חנינא אזהרה לבית דין ,שלא ישמע
דברי בעל דין ,קודם שיבוא בעל דין חברו,
זה בזה בלאו של "לפני עור".
ואזהרה לבעל דין ,שלא יטעים דבריו לדיין,
והואיל ואסור לבעל דין לומר טענות
לדיין ,שלא בפני בעל דינו ,ואסור לדיין קודם שיבוא בעל דין חברו ,קרי ביה נמי
לשמוע הדברים ,הרי שניהם נכשלים גם "שמוע בין אחיכם" ,רב כהנא אמר מהכא
בחטא החמור של לשון הרע ,כי מפה נלמד מ״לא תשא״ " -לא תשיא" .ופרש״י (ד״ה
חטא הלשון החמור ,וכדאי׳ במכות (דף כ״ג שמוע בין אחיכם) ,וז״ל ומכיון שלב הדיין
ע״א) .וכמו שגם כבר הורה זקן מרן החפץ נוטה לו לזכות ,שוב אין לבו מהפך בזכות
חיים (בפתיחה לאוין אותיות א׳ וב׳ ,ובבאר השני כל כך ,כלומר נוצר פה פגם בעצם
מים חיים אות ב׳ ).וא״כ הרי עוברים בעוד כושרו של הדיין להיות ישר והגון כלפי שני
עשין ולאוין רבים ועצומים ,וכפי המבואר בעל הדין ,כדי לשפוט דין אמת ,וכעין
שם גם כמה וכמה ארורין עליהם ,ה״י ,וכמו השוחד שהוא נוטה לצד אחד ,וזה גם אם
"ארור מכה רעהו בסתר" ,ועוד ,וכמו שביאר לא יאמר בעל הדין ממש דברי שקר ,שהרי
כה "ג אינו בוש לעשות כן ,וכנ״ל.
מרן החפץ חיים שם בארוכה.
"

ואין לומר כי אין איסור לשון הרע בדבר,
כי שאני דיינים מסתם בני אדם ,זה אינו ,כי
כבר כ׳ בחפץ חיים (הל׳ לשון הרע כלל ד׳,

ואחר שהביא הרי״ף הדברים להלכה,
הביא לחומר הדבר גם הגמ׳ בסוטה (דף כ״א
ע״ב) ,היכי דמי רשע ערום ,אמר רבי יוחנן
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זה המטעים דבריו לדיין קורס שיבוא בעל
דין חברו ,ופרש״י דמשנקבעו בלב הדיין
שערי זכיותיו לדבריו של זה ,קשין לסלקן,
והרי ערמותו ,ורשע הוא ,שעובר על לא
תשא שמע שוא ,כלומר גם אם אינו משקר
ממש ,הרי כבר שיבש והזיק לכושרו של
הדיין לדון שניהם כהלכה.
|אוצר החכמהובזוהר הקדוש [וישב דף קע״ט ע״ב]
מזהיר ומחמיר מאד בחומר האיסור ,בקול
חוצב להבות אש ,וז״ל כל דייני דקביל מבר
נש מלה עד לא ייתי חבריה ,כאילו מקבל
עליה טעוותא אחרא למהימנותא ,כלומר
שקול הדבר כאילו כופר בה׳ ובתורת משה,
ומאמין בעבודה זרה ,שהוא החמור
בעוונות ,כי בדבר זה שיש הטועים כי דבר
של מה בכך הוא ,באמת הדבר אינו כן ,אלא
יש בזה משום כפירה בה׳ ותורתו ,כי גם אם
הדיין הוא בבחינת שוגג ,או אפילו קרוב
לאונס ,ידע כמה קשה החטא הזה ,ויברח
ממנו כמפני ע״ז ,וביאר בספר מנחה חדשה
(ח״ב סי׳ ע״ד אות ב׳) ,שהרי התורה הזהירה
כמה וכמה פעמים ,את הדיינים ואת בעלי
הדינין ,רעד הא׳ יבוא דבר שניהם ,שלא
ישמיעו ושלא ישמעו דברים ,שלא בפני הצד
השני ,וזה נוהג כאילו אזהרות התורה אינם
נוגעות אליו" ,אין לך מתגאה וגס רוח יותר
ממנו".
.

אה׳'_זז*11345ן

ובמשפטי אמת (חו״מ סי׳ י״ז) ביאר בשם
אוצרות החיים לרבינו חיים ויטאל ,כי השקר
בא מצד היצר הרע ,שבא לאדם קודם שבא
יצר הטוב ,כדי לטעון לבדו ,כי אז יוכל
לפתות האדם לשמוע לו" ,וכשהאדם מקיים
הלאו דלא תשא שמע שוא באמת ,איתקצצו
רגלוי דנחש ,ואתברו סמכין דיליה ,והאמת
שהיא שורש כל מידות א-להיות ,מארץ
תצמח ".ולכן אם עובר על איסור חמור זה,
הכל הוא להיפך ,כי אז הוא הולך ונותן כח
לכוחות הרוע ,ה״י.

והגאון החיד״א בברכי יוסף (שם ס״ק
ח׳) ,אחר שהעלה כי לדעות שהאיסור
מדאורייתא ,אין חילוק בין לכתחילה ובין
בדיעבד ,ואפילו בדיעבד פסול ,כ׳ עוד

־ .

) ־ •־• ־  .־'

,

"ומאנה הנחם נפשי על זה" ,אחר כי
"בהגלות נגלות דברי ספר הזוהר הנזכר,
אשר כל שומעו תצלנה אוזניו".

גם בשאלתות דרבי אחאי גאון (משפטים
שאילתא נ״ח) מחמיר מאד באיסור ,וז״ל
הגאון ואזהרה גדולה שלא לשמוע דברי
בעל דין ,אלא בפני בעל דין חברו ,וביאר
הגאון הנצי״ב מוואלאזין בהעמק שאלה
(ס״ק כ״ד) ,ומשמעות "אזהרה גדולה" זו,
שלא לשמוע כל שהו ,אפילו דבר אחד ,בלי
הטעמת דברים ,וזה "שמע" ,אפילו שמיעה
בעלמא ,וכ׳ עוד דזה מקורו של הרמב״ם
דלקמן ,דאפילו לשמוע "דבר אחד" אסור.
וכן כ׳ עוד בהעמק דבר (דברים פ״א פט״ז),
בשם השאילתות דר״א והרמב״ם "דאפילו
דבר קל ,כל שהוא ,אסור לשמוע מבעל דין,
קודם בוא שכנגדו ".והטעם כנ״ל ד״מפרשי
"שמוע" שמיעה כל שהיא ".ולכן גם אם
יתנצל הדיין ויאמר כי לא שמע אלא מעט,
ואפילו מעט מן המעט ,לא נמלט מהעוון
החמור ,כי אין שיעור לדבר ,כי הסברא
פשוטה דהואיל ואין שיעור לחטא הדיבור
והשמיעה ,הרי הכל הוא בכלל ,וכמו
השיעור בחטא לשון הרע הנלמד ממנו,
שהוא אפילו בדיבור מועט ,ואפילו רק ברמז
קל שבקלים ,וכמ״ש החפץ חיים (הל׳ לשון
הרע כלל א׳ סעיף ח׳).
ושמא אפ״ל עוד כי באמת זה פשוט דגם
דיבור אחד הוא עוון ,וכנ״ל ,כי הרי אין
שיעור לדברים ,וא״כ הכל בכלל" .אזהרה
גדולה" באה לומר כי הואיל והמשפט לא-
להים הוא ,והדיין אמור להיות השליח
הנאמן המוסר לעם את דבר ה׳ ,באם הוא
חוטא במהות תפקידו ,הרי לא רק על בעלי
הדינין עיוות ,אלא גם על משלחו נותן
התורה ,כי לו המשפט ,והוא בא לסלף את
דבר ה׳( ,וע׳ בפירוש הרמב״ן דברים פ״א
פסוק י״ז) ,שב׳ על דייני ישראל "ונתן אתכם
במקומו ".כי הדיין הישר הוא שליחו של
הבורא לעשות הדין למטה ].ולכן הדיין
מוזהר ב״אזהרה גדולה" ,שישים על ליבו
היטב כמה נורא העוון למעול בשליחות
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קודש ,ולא יקל ראשו בדבר .וכמ״ש בזוה״ק
שגדול עוונו מאוד כעוון עובד ע״ז .ובזה גם
מבואר מדוע באמת השווה עוונו לעובד ע״ז
דווקא ,כי מהות הדבר דומה ממש לעובד
ע״ז ,כי הוא בא לדבר המשפט בשליחותו
של מלכו של עולם ,והוא מועל בשליחותו,
וממליך עצמו במקום" משלחו נותן התורה.

וכ׳ בספר החינוך (סי׳ ע״ד) בלאו דלא
תשא וגר ,וז״ל "וצווה הדיין על זה ,כדי
שלא יכניס בנפשו כזבים של אחד מהם",
והוסיף וביאר חומר הדברים ,כי "השקר
נתעב ונאלח בעיני הכל ,אין מאוס ממנו,
והמארה והקללות בבית כל אוהביו ".עכ״ל
ספר החינוך ,שלא יאמר האומר ומה אם
עברתי ושמעתי ,לא כן הדברים ,כי מהל את
השקר בנ^נקום המשפט ,שהוא מקום הצדק,
ואין מאוס מזה .וכ המנחת חינוך (שם ס״ק
ב׳) "לאו זה הוא ענף מדינים .ומוזהרים
עליו כל באי עולם .אפילו בני נח ,בין
להר״מ ובין להרמב״ן" .והטעם "דזה מביא
להטעיית דין" .כלומר חובתם של בני נח
לקבוע דינין ,וגם אם נאמר כי זכותם לקבוע
הדינין לעצמם ,ע״פ רצונם והסכמתם .כי
כאשר הם עושים לעצמם חוקים ודינים ,זה
דינם ,אמנם כאשר הם קובעים לעצמם לחוק
היתר לשמוע בעל דין אחד שלא בפני חברו,
הרי לא "דינין" הם עושים כלל ,כי הדבר
פוגם במהות טהרת המשפט .ומשפט שאינו
טהור הוא משפט מקולקל ,וכאשר האריך
בביאור בספר החינוך ,ובאמת ע״פ דבר
הזוה״ק שעוון זה שקול כעוון עבודה זרה,
מובן הדבר כי איסור ע״ז לא נאמר רק
לישראל ,כי הוא גם מז׳ מצוות בני נח.
׳

ובפירוש הרלב״ג (משלי פרק ח״י פסוק
טו״ב) "צדיק הראשון בריבו ,יבוא חברו
וחקרו" ,ביאר "ולזה יהיה אצל השופט,
האיש הראשון שיבוא לפניו צדיק בדברי
ריבו ,כי יאמין לדבריו ,וכאשר יבוא רעהו
להגיד לו היפך הדברים ,לא יאמנהו ,כי אם
אחר החקירה השלימה ,והנה לזאת הסיבה
מנעה התורה שלא ישמע הדיין דברי בעל
הדין ,קודם שיבוא בעל הדין חברו" ,כלומר
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בשמיעת צד אחד שלא בפני חברו ,יצא כל
דבר המשפט מקולקל ,אמנם למעשה כבר
כתב מרן הב״י (סימן טו״ב) ,בביאור לשון
הרמב״ם והטור "שלא בפני חברו",
דהאיסור בתוקפו גם באם כבר בא חברו
ויצא ,שכל שהוא שלא בפניו אסור ,אמנם
חומרא יתירה יש כאשר שומע דבריו קודם
שיבוא חברו.
וכ׳ מהרא״ל מפראג בנתיבות עולם (נתיב
הדין פ״ב) ,וז״ל והנה איזה דיינים שעושים
דבר במשפט ובדין ,ונראה בעיניהם דבר קל,
והוא דבר גדול מאוד מאוד וכו׳ ,וכל זה
חטא ואשמה גדולה מאוד ,דכתיב שמוע בין
אחיכם וכר ,ואין לומר דטעמא הוי משום
דמשקר לו בעל הדין ,וכדמשמע מפרש״י
ז״ל ,שאפילו היכא דמסדר לפניו דברים של
אמת ,ואינו משקר ,כיון שמטעים דבריו
לדיין נכנסו דבריו בדעתו לזכותו ,ומחפש לו
זכותו ,ואף אם ישיב אחר כך חברו על
דבריו ,כיון שדבריו כבר נכנסו באוזני הדיין,
אינו מסלק דעתו מהם ,ומכל שכן כאשר
יכתוב פסק דין ע״פ דברי האחד מן בעלי
הדינין ,ואע״ג שיכתוב בא״כ .וממשיך
בחומר הדבר ,ומסיים "ודבר זה אינו צריך
ראיה" .כלומר לא רק לשקרים גסים צריכים
לחשוש ,אלא הרבה יותר מכך ,ירדה תורה
למהות נפש האדם ,כי תפקיד הדיין לשפוט
שני הצדדים בצדק ,וזה ששמע צד אחד
שלא בפני חברו ,פשוט אינו מתאים עוד
לדבר זה ,ולכן אינו יכול להיות דיין בדבר.

ב .מעמדו של דיין יחידי בדיני ישראל.
עוד יש לעיין בשאלה אם דן בדבר
ביחידי ,בעצם הדבר שעשה כן ,כי בדיני
ישראל קיי״ל במשנה סנהדרין (דף ב׳ ע״א
ודף ל״ב ע״א) ,דדיני ממונות בשלושה,
(ולאפוקי דיני נפשות שהם בעשרים
ושלושה ].ואין כח ב״ד לדון ולהוציא
ממון בפחות משלושה .וכן נפסק בשו״ע
(סי׳ ג׳ ס״א וס״ב) ,דבפחות משלושה אין
דיניהם דין ,ואפילו כלל לא טעו .וראה עוד
בשו״ע (סי׳ כ״ה ס״ד) ,דמי שאינו מומחה
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[וכנודע שאין מומחה בדמן הדה ,וכמ״ש
כבר הרמ״א בסי׳ ג׳ (שם) ,וכפל הדברים
שוב לקמץ )סי׳ מ״ו ס״ד) ,וכ״כ ג״כ השו״ע
(יו״ד סי׳ רכ״ח ס״א)] ולא קבלו אותו בעלי

הדיינים ,אע״פ שנטל רשות ,הרי זה בכלל
בעלי זרוע ,ולא בכלל הדיינים ,לפיכך אין
דינו דין ,ביין טעה ובין לא טעה ,ומסיים שם
בשו״ע על זה שדן ביחידי ,ש״זה מתכווץ
להזיק הוא"[ .ואפילו מי שבידו משכון ,אם
ג׳ ,המכר בטל  1אע״פ שלא
החכמה|מכרו שלא בפני
____
,
״
|אוצר
טעה ,כדאי׳ בשו״ע (סי ע״ג סט״ו) ,וע״ש
מ״א) ,וכה״ג
(ס״ק
מ׳) ובהגר״א
(ס״ק
כש״ך
'
י
׳
'
ן
אוצרהחכמהי
"בשותף שבא לחלוק ,גם אם נשלם זמן
השותפות ,אם זה שלא מדעת חבירו ,אם
חלק שלא בפני ג׳ ,לא עשה כלום ].והדברים
פשוטים וברורים ואינם צריכים לפנים .וא״כ
פשוט הדבר כי דיין יחיד אינו רשאי לזמן
אנשים לבוא לפניו לדין ,בכפיה או באיום,
ובודאי שאסור לו לדון בכפיה ,ובודאי
ובודאי דאסור לו לפסוק ביחידי ,ובפרט
בדבר הצריך שיקול הדעת ,שלא נתנה תורה
כח לפחות משלושה דיינים להשתרר על בני
ישראל[.וראה שם בחכמת שלמה ].ואם עבר
וזימן או דן והוציא ממון ביחידי ,הרי נטל
לעצמו כח זר שלא מכח התורה ,לאיים
ולהזיק שלא כדת ,והממון שהוציא הוא גזל
גמור.
|ארז״רז |12 34567
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הטרידם והזמינם לשווא ,וכמו שב׳ הרמ״א
(סי׳ י״ד ס״ג) ,כי כל מקום שאינו צריך לבוא
לפניו לדון ,אינו צריך לחוש להזמנתו ,ואינו
צריך לבוא כלל ,ומקורו מדברי הב״י בשם
ספר התרומות ,ושניהם כאחד לא היו
צריכים לבוא לפניו ,ובודאי שלא לטעון
ולשמוע הטענות שלא בפני הצד השני ,וזה
עוד סיבה לפסול הדיין לדון שוב.

ג .דעת הפוסקים להלכה.

,

אמנם בדיני בני נח אינו כן ,וכדאי׳ בגט׳
סנהדרין (דף נ״ז ע״ב) ,דבן נח נידון בדיין
יחיד ובעד יחיד ,וכן באמת נוהגים במשפטי
הגוים ,אולם ח "ו לנהוג כן בישראל כדיני

הגוים ,ומי יהין להשוות דיני ישראל לדיני
הגוים.
ובודאי שלא יעלה על הדעת לקנוס אותו
צד שלא בא לפניו ,כי למה ייענש על לא
דבר ,והרי הוא כדיין עשה שלא בא ,ונהפוך
הוא ,זה שבא לפניו לבדו ,וטען שלא בפני
הצד השני ,הוא זה אשר עיוות ,והוא אשר
עשה שלא כדיין ,ואדרבה ,אולי יש מקום
לקנוס אותו ,וגם אם נאמר כי הוא שגג ,כי
לא ידע חומר הדבר ,הרי באמת הדיין
היחידי הוא שגרם לכל הרעה ,שבכלל

והדברים נפסקו להלכה ברמב״ם (הל׳
סנהדרין פכ״א הל׳ ז׳) ,דאסור לדיין לשמוע
דברי אחד מבעלי דינין קודם שיבוא חברו,
או שלא בפני חברו ,ואפילו בדבר אחד
אסור ,שנאמר "שמוע בין אחיכם" .וכל
השומע מאחד עובר בלא תעשה ,שנאמר
"לא תשא שמע שוא" וכו׳ ,וגם על זה
וכיוצא בו נאמר "מדבר שקר תרחק" .כלומר
יש פה איסור דעשה וב׳ לאוין ,וכמ״ש בספר
המצוות (ל״ת רפ״א) דהאיסור מדאורייתא.
והדגיש הרמב״ם בלשונו הזהב כי גם "דבר
אחד" בכלל העוון ,שלא יהיה מקום לשום
טעות ,וכמו שביאר הגאון הנצי״ב
מוואלאזין בהעמק שאלה.

אמנם כ׳ בכסף משנה דהדרשה ד״לא
תשיא" לעוון בעל הדיין ,היא רק אסמכתא,
כי אינו כתוב בתורה בפירוש ,משא״כ הלאו
ד״לא תשא" לעוון הדיין ,שהוא מפורש,
והלחם משנה תמה עליו ,דהרי גם מ״שמוע
ביין אחיכם" נלמד עוון בעל הדין ,וכ׳
דבתחילה כ׳ הדרשה הפשוטה דעוון הדיין.
ועכ״ם עוון הדיין בודאי דאורייתא הוא.

וכן פסק הטור (סי׳ טו״ב) ,דאסור לדיין
לשמוע דברי בעל דיין האחד ,קודם שיבוא
חברו ,או שלא בפני חברו ,וכן הבעל דין
מוזהר שלא ישמיע דבריו לדיין ,קודם
שיבוא חברו ,וכ׳ הב״ח ג׳ חילוקים בדבר.
א .כשיודע הדיין שקיבלוהו שניהם ,אסור לו
לשמוע מיד ,ואם עבר ושמע ,מיד הוא עובר
בלא תשא ,וגם הנפגע גם אם קיבלו עליו
מכבר ,יכול לחזור בו מקבלתו" ,ולומר
אדעתא דהכי שישמע דברי בעל דין האחד
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שלא בפני חברו ,ויכנסו דבריו באזניו ,לא
קיבלתי עלי לדיין" .ב .אמנם אם אח״כ
נתרצה הנפגע לקבלו ,יכול להיות דיין
בדבר ,אע״פ שכבר עבר על הלאו ,משעת
השמיעה .ג .אם שמע טענות האחד "דרך
קבולה" ,כשאינו יודע שיקבלוהו שניהם
לדיין בדבר ,אין לו איסור לשמוע ,וגם יהיה
מותר לו להיות דיין ,באם יתרצה השני
^אח״כ .וכ״כ שו״ת מהרי״ל )ס׳ קצ״ה) .וב׳
עוד בשם רבותיו דגם אם אח״כ נתרצה
הנפגע ,לא רצו לדון ביניהם ,והצריכו קנין
לקיים דבריהם ,וכמו באומר נאמנים עלי
שלושה רועי בקר.

(חשג)

עט

אמנם בכל גווני כ׳ מהרשד״ם בתחילת
דבריו ,ד״אין ספק דמידת חסידות הוא
שיסתלק הדיין ,ולא ירצה לדון" .אלא
שבנידון שלו היה כמעט בלתי אפשר,
וכמו שהאריך שאם יסתלק החכם שנשאל,
"לקתה מידת הדין" ,מחמת ש״לא ימצא
אחד מאלף שיוכל לדון"[ ,וע׳ מש״כ ברמ״א

(סי׳ ח׳ ס״א) ,שהתירו חכמים למנות דיינים
שאינם ראויים ,כשאין בעיר טובים מהם,
דאם לא יהיו דיינים כלל ילכו לערכאות של

גוים ,כי אע״פ שזה רע ,בהשוואה לעוון
הערכאות זה הרע במיעוטו ].ופשוט הדבר
דאם אפשר למצוא במדינה דיין אחר הכשר
־•' לכתחילה ,תמורתו ,זו היא הדרך היחידה
וכן נפסק בשו״ע )סי׳ טו״ב ס״ה) ,אסור
לדיין שהוא ירא ה׳ ,שאכן ינהג פה במידת
לדיין לשמוע דברי בעל דין האחד ,שלא
החסידות.
בפני חברו ,וב׳ רמ״א ודווקא שיודע הדיין
שיהיה דיין בדבר ,אבל אם שמע טענות
האחד ,ואח״כ נתרצה השני לדון לפניו,
וראה דברי מרן החזון איש (אהע״ז סי׳
מותר להיות דיין בדבר ,וב׳ בסמ״ע (ס״ק ק״א ס״ק י״ח ומ״ג) שהמידות שמנו חכמים
י״א) ,בביאור הדברים דאם יודע שיהיה דיין ,בדיינים בשו״ע חו״מ (סי׳ ז׳ סי״א) ,הם
אסור בשמיעת האחד שלא בפני חברו ,לעיכובא ,וכמ״ש רבנו אברהם בן הרמב״ם,
משא״כ באינו יודע שיהיה דיין ,מותר [הו״ד בבכור שור (סוטה דף מ״ז ע״ב)]
לשמוע צד אחד ,ואח״כ לא ידון ,אא״כ ואלו מקצתם :א .חכמה .ב .ענוה .ג .יראה.
נתרצה הנפגע[ .והביא (בס״ק י׳) הפסוקים ד .אהבת האמת .ולפחות צריכים להיות
של "שמוע בין אחיכם" ו״לא תשא שמע באלו המידות בגדר מסברי ליה וסברי,
שוא" ,ולא הביא הפסוק דמ״דבר שקר כלומר שלפחות זה רצונם שיזכו להגיע
תרחק"].
למעלות הנזכרות ,ולא לשאיפות זרות ,ואם
מעמידים אותם בקרן אורה ,מבינים בעומק
ד .ביאור חןת מהריב״ל מחדשד״ם וע״״ך
הדברים ,עושים את הראוי לעשות ,ואינם
אמנם הש״ך (ס״ק ט׳) כ׳ בקיצור דאם מגיסים את ליבם ,ומסתברא מילתא דבזו
שמע מותר ,וציין לשו״ת מהריב״ל (ח״ג סי׳ הנקודה אין פלוגתא בין הכנה״ג בשם שו״ת
צ״ז) ,שהביא הגט׳ דשבועות מהא דמדבר מבי״ט (ח״א סי׳ ר״פ) ,לבין הברכ״י (ס״ק
שקר תרחק ,והעלה דרק לכתחילה יש ל״ג) ,ע״ש בפ״ת (ס״ק כ״ד) ,דאם אינם
איסור ,ולא בדיעבד שכבר שמע ,וכן הוא שואפים לפחות להגיע למעלות אלו ,במה
בשו״ת מהרשד״ם (חו״מ סי׳ ב׳) ,שבתחילה הם שונים מכל אדם שבשוק ,ומדוע חייבה
מתלבט בדבר" ,ועוד שאפילו אם ידע תורה לציית דווקא לדבריהם ,וכמו שהק׳
שעתידין לבוא לדון לפניו ,אפשר דאיסור מרן החזו״א .זאת ועוד אחרת ,דאם השוחט
עבד וכו׳ ,אבל אינו מבורר שיהיה פסול ,דאי חייב להיות "ירא שמים מרבים" ,מחמת
לא תימא הכי אלא שהוא פסול ,לא לשתמיט גודל האחריות[ ,התבו״ש בשלמה חדשה
חד דלימא הכי ,ואם שמע פסול לדון (סי׳ ל״ט ס״ק ל״ד ול״ה) ,ובשו״ת דברי
ביניהם ,א״כ נראה דאפילו שמע ,לא נפסל יציב (יו״ד סי׳ ב׳) ,בשם זקנו הדברי חיים),
לדון".
דיין זה החורץ גורלות אנוש ,על אחת כמה
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וכמה ,ובודאי שאין דנין אפשר משאי
^"אפשר.

והנגור מכך בנידון השאלה ,שאין ספק כי
במקום שיש דיין אחר ראוי במדינה ,לכל
הדעות אין מן הראוי שיתקע עצמו לדין זה,
ובודאי שעליו להסתלק מדין זה ,ותמורתו
יבוא דיין הכשר לכתחילה[ .וראה מש״כ
בשפת אמת (לי^יקר^^ם פ׳ דברים) ,בפסוק
"שמוע בין אחיכם" ,ולא כ׳ "שמעו" ,לרמוז
שאסור להיות גס בהוראה].

"וההמשך כ׳ הש״ך ד״אם כבר נשאל
מדיין ,וכתב לו פסק ודעתו עליו ,אין רשאי
־־־־־לפסוק ,דחשיב כנוגע" .כלומר באם נשאל
ע״י דיינים אחרים הדנים בדבר ,והוא לא דן
בזה ,יש איסור ופסול של נוגע ,אמנם בציור
שהוא זה שדן בדבר זה ,וגם הוא זה שפסק
הדין ,הרי מלבד כל האיסורים הרבים ,נוסף
לו גם איסור ופסול של נוגע ,ומקורו מדברי
מהרלב״ח (בקונטדס הסמיכה) ,ומביאו גם
מהרשד״ם ,ומס^^ם לדבריו .כי בשאלה שם
לא היה כלל גדרי ב״ד ולא גדר דיין .וחסרון"נוגע" הוא חסרון הפוגם כל שורש הדיין
והעד ,כי הנוגע הוא דומה לבעל הדין עצמו.
(וע׳ בשו״ע (סי׳ ל״ז ס״א) ובנו״ב] .

אוצו_הוזכסה/

ולכאורה משמע מלשון הש״ך כי כל
האיסור לכתחילה ,ובדיעבד■ הכל מותר,
וא״כ יש לעיין טובא:

וכי שומע מצד אחד שלא בפני הצד
א.
השני ,עובר רק על הלאו של "מדבר שקר
תרחק" ,והרי עובר גם על לאו ד״לא תשא
שמע שוא" ,וגם על עשה ד״שמוע בין
אחיכם" ,כדאי׳ בגט׳ בסנהדרין ובשבועות,
וכמ״ש הרמב״ם להדיא ,וע״ז אין התייחסות
כלל ,וכל הבנין הוא שמדמים זאת לכל
הדברים האסורים ,שאינם אסורים רק משום
"מדבר שקר תרחק" ,אשר מפסוק זה נלמד
י״ג דרשות שונות ,הבאות ללמד על דקדוק
המשפט ,ו״לא תשא" ו״שמוע בין אחיכם"
להיכן הלכו ,והרי הכא חמירא טובא
מינייהו.

ב .הרי באמת טענה גדולה יש לבעל הדין
הנפגע ,דאם נוטה ליבו לאותו רשע ערום,
וכלשון הגמ׳ בסוטה ,הרי נפגם בכוחו לדון
דין אמת ,וכמו בשוחד ,ולכן דבר חמור זה
נאסר גם בבני נח ,שהרבה דברים לא !:אסר
להם ,ודיים בעד אחד ובדיין אחד ,וזה הרבה
יותר מזה לובש סמרטוטים ,וזה לבוש
איצטלא של מאה מנה וכו׳ ,הנלמד גם
מהא דמדבר שקר תרחק ,כי פה מדברים
במהות ' נפשו של השופט ,ובמהות טוהר
המשפט ,ולא בלבושים חיצונים ,שגם בזה
חששה התורה אולי יסתמו טענותיו של הצד
השני ,ואולי יטו לב הדיין ,ואם לדעת
מהרשד״ם והש״ך חוששים לנגיעה כשנשאל
מדיין אחר ,וכתב דעתו ,ואפילו בדיעבד
נפסל ,למה לא נחשוש לנטיית לבו,
כשהתורה אסרה זאת ,אפילו בבני נח,
ולכן באמת האיסור בזה לובש סמרטוטים
וכו׳ ,רק בישראל נאסר ,ולא מצינו בדיני בני
נח איסור כזה וכדומה לזה ,ושמיעת האחד
שלא בפני חברו נאסרה גם להם.

ג .הרי זה הדיין היחיד עובר על כמה
לאוין ועשין וארורין ,ולמה לא יהיה דינו
ככל אחד שעובר על לאוין ,שדינו כדין רשע,
[ועי׳ שו״ע ורמ״א סי׳ ל״ד ס״א ].וגם לעדות
ולשבועה הוא נפסל ,ובודאי יפסל ולא יוכל
להיות דיין ,אא״כ יחזור בתשובה כדת ,כי
אי אפשר לומר ששומע דברי בעל הדין
בדרך היתר ,אם אין פה שום דרך היתר ,כי
הרי כל זאת אסור לדיין יחידי ,וכנ״ל ,ובפרט
אם זה דרכו של הדיין ,שמורה היתר לעצמו,
והוא מתייצב על דרך לא טובה ,באופן
קבוע ,ושומע צד אחד שלא בפני הצד השני,
או שקשה מזו ,נוהג גם לזמן לדון ביחידי
בכפיה ,אין ספק שנפסל הוא לעדות
ולשבועה ,ובודאי יפסל גם לדין[ ,וע׳
בשערי תשובה לרבנו יונה שער ראשון סי׳
י״א ].ואיך נאמר כי אם הוא עובר על כל
האיסורים הרבים האלו ,ובפרט אם זה דרכו
תמיד ,אין בזה כלום ,והכל כלא היה,
ובדיעבד הכל מותר.
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שנה כג גליון ה (קלא)

ד .הרי אם נתיר לו לדון בדבר ,לאחר
שכבר שמע ,יתמיד וישתרש באותו חטא עוד
ועוד ,ויוסיף הדיין לעצמו איסור נוסף,
כשישמע אח״ב שני הצדדים ,ובאמת ידון
בדבר ,ואז ישלים חטאו לחלוטין ,וכמ״ש
הסמ״ע ,למה לא נאמר שימלט מן החטא
ויציל עצמו את אשר אפשר לו להציל ,ולכן
זה הדיין לא ישנה בחטא ,ויסתלק מלדון
זאת ,ולמה אחר שכשל יחזור ויבשל ,ואם
קודם אולי שגה ,הפעם יהיה במזיד גמור ,כי
יודע שחטא ובא להשלים העבירה ,וגם אם
הדבר אסור רק לכתחילה ,הרי גם אחר
ששמע ,הואיל וזה קודם הדיון ,זה עדיין
בגדר לכתחילה במידה ידועה ,ואיך נתיר
זאת.
ה .מה הוכחת מהרשד״ם ממה שלא כתבו
הפוסקים הקודמים לו בפירוש "ואם שמע
פסול" ,וכי למה יצטרכו לכתוב כן ,והרי
ברור הדבר כי עיקר האיסור יעשה באמת
כאשר ידון בדבר אח״כ ,וזה בדיוק העיקר
מה שאסרה התורה ,וכמו העקירה בשבת
שסיומה בהנחה ,שזה גמר איסור התורה,
וכלשונו של הסט "ע "השמיעה מצד עצמה
לית ביה איסור ,אלא במה שהוא דיין,
ויצטרך הלה לעמוד  ,לפניו ,הוא דאסור",
והכל בכלל מה שכבר אסרה התורה בפירוש.

^־ובאמת י״ל כי הדברים פשוטים ,כי
מהריב״ל ומהרשד״ם אינם מדברים כלל
בדיין בב״ד קבוע או בדיין שכבר נברר לדין
זה ,אלא מדברים במורה הוראה ]"חכם
אחד"] ,או אדם פשוט ,שנשאלו בדבר הלכה
מבעל דין אחד ,והיה מותר להם לשמוע
לצורך ,ורק לאחר זמן נבררו כדיין מאותו
בעל דין אחד ,שהוא הנתבע ,והתובע כעת
בא לפוסלו ,וע״ז קאמר דפה אין כאן אלא
משום "מדבר שקר תרחק" ,שהוא איסור
לכתחילה ,כי באמת התורה תיעבה כל דיין
שאינו שומע משני הצדדים ביחד ,אמנם פה
זה דומה רק לחסרון הקל של אחד לובש
סמרטוטים וכר וכדר ,ולכן באמת מן הראוי
לכתחילה שלא ישמע כלל טענות שלא בפני
הצד השני[ ,וכמו שכתבו באמת האחרונים].

פא

אמנם כאשר יש "צורך שעה ובדיעבד"
כלשון מהרשד״ם ,אין זה נחשב לעיוות
הדין ,הואיל והיה אז מורה הוראה בלבד,
ולא היה אז דיין ,ונברר כדיין רק אח״כ,
ולכן באמת לא היה "רשע" כאשר שמע
מתחילה הטענות ,כי כה״ג לא עבר על
האיסורים הפרטיים והמיוחדים ,של העשה
ד״שמוע בין אחיכם" ושל הלאו ד״לא
תשא" וגר ,וגם בזמן השמיעה לא פגע
בצד השני ,כי עדיין אז לא היה דיין .וגם
■ ■ אינו בנגיעה עצמית ,כי אז כלל לא היה דיין
בדבר( ,מה שאין כן אם כבר כתב חוות דעת,
או שעבר ודן אותם ,וגם כתב פסק דין,
שלדעת מהרשד״ם והש״ך ,הוא נוגע גמור,
כי חושב שצריך לתרץ דבריו ).והואיל וסו״ס
גם הצד השני היה יכול לעשות כן ,אין פה
הטיית הדין.
וא״כ דעת מהריב״ל ומהרשד״ם שבאמת
יש מקום להתיר בדיעבד ,רק באדם פשוט
או מורה הוראה ,שקודם נשאל ,ואח״ב נברר
כדיין ע״י אחד הצדדים ,אולם בודאי אין
שום היתר בדיין בב״ד קבוע ,או שכבר נברר
לדין ע״י שני הצדדים ,שזה כבר עבר על
כמה לאוין עשין וארורין ,וגם נפסל מדין
רשע ,והוא אין תרופה למכתו ,אא״כ יתקבל
בקנין ,וכמו כל קרוב או פסול ,שאם ירצו
הצדדים יכולים להכשירם תמיד ,וכמו
באומר נאמנים עלי שלושה רועי בקר .וגם
מה שהתיר מהרשד״ם אינו אלא "אם ידע
שעתידין לבוא לפניו" ,כלומר גם אם יש לו
ידיעה שבסופו של דבר יבואו לפניו ,עדיין
אינו נפסל ,כי כאשר נשאל כמורה הוראה,
לא היה דיין כלל וכלל ,ובודאי שלא נאמרו
אלו הדברים ,כאשר הוא ממליך עצמו כדיין
עליהם ,ומזמנם לבוא לפניו בעל כורחם.
ובאמנם כן כ׳ מהרשד״ם עצמו (יו״ד סי׳
קנ״ג) ,דאין איסור להשיב לנשאל "דרך
שאלה" ,אע״פ שגם זה ראוי שלא להשיב,
אא״כ לאפרושי מאיסורא דגזל וכדר,
משא״כ בשמע ב״דרך דין" ,שבאמת אסור
אח״כ לדון ,ובא מהרשד״ם כדבריו לשלול

הדפסה ברזולוציה מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

־

בית אהרן וישראל  -קלא )שנה כב ה 1קובץ עמוד מס :טע הודפס ע״י אוצר החכמה

פב

(תשו)

"טעות
השתים.

קובץ "בית אהרן וישראל"

מפורסם",

שלא

מחלקים

בין

אמנם גם בדרך שאינו נפסל בדיעבד,
כאשר רק נשאל מדיין אחר ,והוא עצמו כלל
^ללא היה דיין באותה שעה ,אם כבר כתב
דעתו ,דעת הש״ך ע״פ ■ מהרשד״ם ,דנפסל
לדון בעצמו דין זה ,כי יש לו נגיעה ,אמנם
דעת מהריב״ל דבזה בלבד לא יפסל ,כי
כתיבת פסק לכשעצמה אינה פוסלת ,וכ״כ
ג״כ בברכ״י (ס״ק י״א).
גם בשו״ת מהרי״ל (סי׳ קצ״ה) שהוא
מקור לדברי הרמ״א ,מחלק באופן זה ,וז״ל
גדולי הדור נוהגים לשמוע קבלת ראובן,
היינו משום דלאו דייני נינהו ,ואינם יכולים
לכוף את שמעון לדון לפניו ולקבל דינו,
אלא לכופו עפ״י ב״ד השוה ,ואין שומעין
בדרך דין ,אלא בדרך קבלה ועצה ,ובהמשך
הדברים כ׳ בנימה חמורה וקשה ,וז״ל ודאי
אם קבלו שניהם לקיים דין של הרב ,והלך
אחד מהם ,והגיד דבריו לרב ,והרב ידע
שידון להם ,שקיבלוהו עליהם ,הא לא יתכן,
אך ח״ו לרבותינו שיחי׳ שיהיו קלים ,לעשות
כן ,ושארית ישראל לא יעשו עולה וגו׳,
בין רב המורה הוראה,
כלומר יש לחלק
י
שאינו דיין קבוע ,ואינו יכול לכוף לבוא
לפניו ,ואינו שומע ב״דרך דין" ,ולכן אם
נשאל מותר להשיב ,לבין הדיין הקבוע או
הנברר מהצדדים [וע׳ רמ״א סי׳ ג׳ ס״א].
שאם הוא שמע מאחד הצדדים שלא בפני
חברו ,זו קלות דעת ועשית עולה[ ,ומהרי״ל
קדם למהרשד״ם שנים רבות ,כי מהרי״ל
נפטר בשנת קפ״ו ,ומהרשד״ם נפטר בשנת
שמ״ב ,וכבר מהרי״ל כותב זאת לדבר פשוט
במילים קשות וחמורות ,ובהכרח לחלק
כנ״ל].
1

:אוצר החכמה;:

והבאר היטב (ס״ק ו׳) הביא דעת הש״ך,
דאם נשאל מדיין אחר וכתב לו דעתו ,דאינו
רשאי לפסוק בנידון זה ,דנחשב כנוגע,
ולכאורה למה ראה להשמיט לחלוטין
הרישא ,שהוא לכאורה חידוש גדול של
הש״ך ,ד״אם שמע מותר" ,שלכאורה היה
מקום לומר שחולק על מהרי״ל הרמ״א

והסמ״ע ,שכתבו שאפילו שמע מצד אחד
קודם שנעשה דיין בדבר ,צריכים שיתרצה
הנפגע לקבלו ,וגבו הנתה״מ בחידושים (ס״ק
ט׳) ,השמיט לחלוטין דבר זה ,שהוא
לכאורה חידוש גדול ,אינו מביאו ואינו דן
בו ,וכיוצא בו הערוך השולחן (ס״ז) מאריך
בחומר הדבר ,ואינו מביא שום צד להקל,
והרי לכאורה היה מקום להביא דעת הש״ך,
וכן הדבר בעוד רבים ונכבדים מרבותינו
גדולי הדורות .והלא דבר הוא.

ולכאורה היה אפשר לומר עוד ,כי למדו
חכמי הדורות שאין כוונת הש״ך לחלוק כלל
על מהרי״ל הרמ״א והסמ״ע ,כי גם לדעת
הש״ך אפילו שמע הדיין "דרך שאלה",
צריכים שהנפגע יתרצה שידון אותו דיין זה,
הואיל ואל״ב תפגע שורת הדין ,כי יש פה
חשש להטיית משפט ,וכל כוונתו בדברים
"אבל אם שמע מותר" ,שזה בעצם קיצור
דבריו של הרמ״א ,שהוסיף תיבות [אבל אם
שמע טענות האחד ,ואח״כ נתרצה השני
לדון לפניו ,מותר להיות דיין בדבר ].כלומר
שאם שמע כאדם פשוט או כמורה הוראה,
אינו נפסל לדון לחלוטין בפסול הגוף
להחשב כדין קרוב או פסול ,כי עדיין לא
עבר אלא על איסור של "מדבר שקר תרחק",
גם אם יודע שיבואו אליו ,אולם למעשה
באמת לא יוכל לדון בדין זה ,רק באם יסכים
הנפגע לקבלו ,כי פשוט הדבר כי אי אפשר
לכוף אותו על הנפגע ,עד שיסכים שיהיה
דיין עליו ,ועוד ,כי באם יבוא לדון שלא
בהסכמת הנפגע ,הרי מעתה מזיד הוא,
ועובר על כל האיסורים הרבים ,ומיד
שיתחיל לדון שלא בהסכמת הנפגע,
בהכרח יפסל עכשיו ,אמנם בזה די
בהסכמת הנפגע בלבד ,אולם אם נאמר
שהוא נפסל לחלוטין ,הרי אפילו אם יתרצה
הנפגע ,לא יהי די באמירתו בלבד ,ויצטרכו
קנין להכשירו ,כאומר נאמנים עלי שלושה
רועי בקר .ובאין קנין יכול לחוור בו עד גמר
הדין[ ,עי׳ שו״ע סי׳ כ״ב ס״א ].ואע״פ שכ׳
מהרי״ל בשם רבותיו כי גם כה״ג הצריכו
קנין ,זה אינו מעיקר הדין ,אולם הואיל
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והש״ך מציין לדברי מהרשד״ם ומהריב״ל,
והם דיברו בפירוש בבעל הדין השני שבא
לפסוילאת החכם ששמע מחברו בלבד ,נראה
שגסהוא מדבר בזה ,מאידך נשאלת השאלה
מדוע חכמי הדורות השמיטו דברי הש״ך,
ובהכרח לומר שחילקו כנ״ל ,בין נשאל
*־בהיתר לבין שמע באיסור ,וכמו שחילק
מהרשד״ם בעצמו.

והכנסת הגדולה (ס״ק י״ג וי״ד) הביא
דעת הרד״ך (בית כ״ו) ,ומהרשד״ם (יו״ד סי׳
קנ״ג) בשם מהר״י פורמון ,כי האיסור
מדאורייתא ,ונראה מתוך הדברים שאינו
חולק ע״ז ,רק בא לחלק בין שומע "דרך
דין" ,לבין נשאל "דרך שאלה" ,אמנם כ׳
*בשם שו״ת מהריב״ל ומהרשד״ם דאינו
פסול בדיעבד ,וכ׳ עוד "וכן מוכיחין דברי
הסמ״ע" ,וממשיך עוד "וצ״ע אם חולקין על
הרד״ך ז״ל ,שסובר דאיסור זה מדאורייתא,
ולדידיה אפשר שאפילו בדיעבד פסול".
כלומר לכל הדעות הרבות שהאיסור
מדאורייתא [וביניהם הרמב״ם ,וגם הכרעת
מרן החפץ חיים] ,צ״ע אם יסכימו להיתר
זה ,גם החיד״א בברכי יוסף (ס״ק ח׳) כ׳
דלמ״ד שהאיסור מדאורייתא יש מקום לומר
דאין חילוק בין לכתחילה לבין בדיעבד,
ואפילו בדיעבד פסול .ולכאורה הרי גם
למהרשד״ם עצמו ,שב׳ בשם מהר״י פורמון,
דהאיסור מדאורייתא ,צ״ע אם יסכים להיתר
זה.
ואולם עוד יותר יש לעיין ,כי כתב
הכנה״ג ד״כן מוכיחין דברי הסמ״ע" ,והרי
הסמ״ע אזיל בשיטת רבו הרמ״א ,ז־כ׳
בפירוש דתמיד אי אפשר להכשיר את
הדיין ,אא״כ בהסכמת הבעל הדין הנפגע.

ומעתה בהכרח צ״ל דס״ל לכנה״ג כי זו
גם דעת מהריב״ל ומהרשד״ם ,וגם דעת
הש״ך שסתם הדברים ,אבל ציין לדבריהם,
וע״כ צריכים לחלק כנ״ל ,וכמו שב׳ הכנה״ג
עצמו (ס״ק י״ח) ,דלא הכשיר מהריב״ל
עצמו אלא בדיין שלא קבלוהו הצדדים,
ונשאל בדרך שאלה[ ,כלומר כאשר הוא
יושב על כסא ההוראה ,ומשיב לשואליו

דבר ,כאשר מי שרוצה לשואלו שואל ,ומי
שרוצה שואל למורה הוראה אחר ,ולא
כשהוא יושב על כסא הדיין ,כאשר הוא
הנדרש להכריע בין הצדדים עצמם למי
הצדק ,שאז ההשפעה הרעה על טוהר שיקול
הדעת חמור בהרבה ,וכמו שבאמת חילק
הסמ״ע (שם)] ואח״ב בא הדין לפניר ,וגם אז
לא יוכל לדון בפועל אא״כ נתרצו שני
הצדדים ,כי אם ידון בכפיה ,הרי מיד יהיה
פסול ,אבל אם הוא כבר דיין של שניהם,
בודאי כבר נפסל לחלוטין ,וכמו שחילק
מהרשד״ם (יו״ד ס׳ קנ״ג) ,ואז לא יוכשר
אלא בקנין ,כמו כל קרוב או״פסול.
ומעתה אפ"ל במה שדן בשו״ת נודע
ביהודה (מהדו״ת יו״ד סי׳ ע״ט) ,ע״ד התוס׳
בשבועות (דף ל״א ע״א ד״ה ורואה זכות
וד״ה שלא ישמע) ,מדוע בסנהדרין הובא
הפסוק של "שמוע בין אחיכם" ,ובשבועות
הובאו הפסוקים של "מדבר שקר תרחק"
ו״לא תשא שמע שוא" ,ובאמת תרתי ותלת
איתנהו בהו ,וכמו שכ׳ הרמב״ם לעיל ,אמנם
"מדבר שקר תרחק" הוא איסור כולל יותר,
ולכן גם במקום שאין לחשוש לעשה
ד״שמוע בין אחיכם" ,וללאו של "לא תשא
שמע שוא" ,עדיין יש מקום לחוש להרחקה
של דבר השקר ,וכדוגמת ההרחקה הרבה
של י״ג הדרשות שהרחיקה התורה מן
הכיעור.

וכיוצא בו נלמד מהפסוק מ״דבר שקר
תרחק" ,לדיין או עד היודעים שחברם גזלן,
שאסור להם להצטרף עימהם ,ולומר שלום
עילי נפשי ,וב׳ הרמב״ם (הל׳ עדות פ״י הל׳
א׳) ,כי אם יודע בעד שהוא רשע ,ואצ״ל אם
הוא יודע בו שהוא עד שקר ,אסור לו להעיד
משום "אל תשת ידך עם רשע" ,שהוא לאו
פרטי למצטרף לעד רשע ,ובנוגע לדיין
שיודע בחברו שהוא רשע ,כ׳ הרמב״ם (הל׳
סנהדרין פכ״ב הל׳ ט׳) דאסור להצטרף עימו
משום "מדבר שקר תרחק" ,שהוא בעצם
האיסור הכולל ,המובא בשבועות על עד ועל
דיין כאחד ,והק׳ בכס״ט ובב״י (סי׳ ל״ד),
מדוע שינה הרמב״ם וכ׳ "עד רשע" .והרי
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בלשון הגט׳ אי׳ "עד גזלץ" ,ותי׳ בחידושי
הרי״מ (סי׳ ל״ד ס״א) ,דאכן יש עד רשע ויש
עד גזלן ,ועד רשע חמור מעד גזלן ,כי בעד
גזלן תמיד יש ספק בדבר ,כי אולי באמת
אינו עד גזלן ,כי יש לו עליו מלוה ישנה,
ולכן בעד כשר המצטרף לעד גזלן ,כל
האיסור אינו אלא משום "מדבר שקר
תרחק" ,שהוא איסור כולל ,וכולל גם
מצטרף לעד גזלן ,למרות שאפשר ללמוד
עליו זכות ,כי לימוד הזכות הוא דבר רחוק,
ולכן גם מזה הרחיקה התורה ,משא״כ
כמצטרף לעד רשע ,שהוא חמור יותר ,כי
הוא "רשע" מוחלט ,ואין לו כל לימוד זכות,
־"*דיש איסור פרטי ד״אל תשת רשע עד",

וכנ״ל[ .וע״ע ביד מלאכי כללי הרמב״ם סי׳
ד׳].
וע״פ זה אפשר להבין את דברי שו״ת
חות יאיר (סי׳ קל״ו) שב׳ על כל הדרשות
הנלמדות בגט׳ שבועות מהפסוק מדבר שקר
תרחק" ,אינו רק הרחקות יתירות ,ולא מצד
הדין והאיסור ".ואיך אפשר לומר כן בנידון
דידן ,אשר יש עוד עשה ולאו פרטי ,ובודאי
דאינו בגדר הרחקה יתירה בעלמא ,ובהכרח
לומר דס״ל דבאמת יש איסור משום לאו
ועשה ,אמנם זה הוא רק בשומע כשהוא
יודע שיהיה ז“יין בדבר ,או כאשר הוא יושב
על כסא הדין ,אולם עוד הרחיקה התורה
בהרחקה יתירה ,משום "מדבר שקר תרחק",
גם כאשר שמע כאדם פשוט ,ורק אחר זמן
עולה על דעתם שהוא יהיה הדיין בדבר,
וכמו בשאר הדרשות מפסוק זה ,כי גם זה
תיעבה התורה ,ואע״פ שגם זה אינו
לכתחילה ,אמנם בזה יש מקום להתיר
בדיעבד ,באם יסכים הנפגע ,וכנ״ל.

ואולי כך הבינו בלשון הרמב״ם שם,
"וגם על זה ועל כיוצא בו נאמר מדבר שקר
תרחק" ,כלומר העשה והלאו הפרטיים
נאמרו לדיין ,כשיודע שיתן בדבר ,או
כאשר הוא יושב על כסא הדין ,אבל
"מדבר שקר תרחק" נאמר גם על "כיוצא
בו" ,כלומר ששמע מקודם לכן כאדם פשוט,

ולכן לא יוכל לדון את הנפגע רק אם יסכים
לכך.
וכן מצינו שביאר הדברים בשו״ת בעי חיי
(ח״א סי׳ י״ח) ,דאין היתר מהריב״ל אא״כ
נשאל "בדרך שאלה ,ואח״כ בא הדין

לפניו" ,אבל בלא״ה שאינו ב״דרך שאלה"
הוא נפסל ,כי דרך הדבר חשובה מאד לפסלו
או להכשירו .ושם (ח״ב סי׳ קי״ב) מחלק
עוד יותר ,שמותר לאותו דיין לדון רק לבעלי
דינין אחרים בדין דומה ,שכל החשש יהיה
רק משום נגיעה קלה ,אמנם לבעל הדין
הנפגע עצמו ,פסול לדון לחלוטין ,מחמת
האיסור שיהיה באם ידון אותם ,גם אם
באמת נשאל רק ב״דרך שאלה" ,וא״כ גם
לדעת מהרשד״ם הדברים חמורים יותר.
ומסיק שם דזה ברור דיכול הבעל הדין
הנפגע לומר דקים לי כרוב הפוסקים תפסל
דיין זה .או נאמר בדוחק כי אכן אינו נפסל
בהכרח ,אולם לא יכול הוא לדון את הנפגע
אלא בהסכמה ,אבל לא יצטרכו קנין ממש,
כדוגמת אם קיבל ע״ע קרוב או פסול.
וכמ״ש האו״ת לעיל.
ועכ״פ לדעת כל הפוסקים דיין ששמע
אחד הצדדים לאחר שהזמינם לפניו ב״דרך
דין" ,אי אפשר לכוף לנפגע שיבוא אצלו
לדין ,וגם חובה עליו להסתלק מדין זה ,ואין
עצה ואין תבונה נגד ה׳ ,אלא להחליפו בדין
אחר.

ה .הכרעת האורים ותומים,

הנתיבות המשפט ,השער המשפט,

הישועות ישראל ,והערוך השולחן.
וע׳ באו״ת (אורים ס״ק י״ד) ,שחייב
הדיין להודיע לנפגע כי כבר שמע טענות
מחברו ,ורק אז מותר לו לדון באם נתרצה
הנפגע ,והביא עוד דברי רבותיו של מהרי״ל,
שהחמירו להצריך קנין להכשיר הדיין לדון,
כאומר נאמנים עלי שלושה רועי בקר,
הרבים,
ומסיים "ובזה״ז ,בעוונותינו
מקילים בזה ,ובסרט בזבל״א ,והדין בודאי
שייך גם בזבל״א,׳ ,כלומר שאין פה המקום
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לקולות ,וב׳ האו״ת דאם כתב פסק דין או
^"יחוות דעתו ,דעת רוב הפוסקים לפסול לדון
באותו הדין דנחשב כנוגע ,כלומר דצריך
קנין להכשירו ,דאל״כ אפילו בשמיעה לבדה
יכול לפוסלו .וכדבריו כ׳ להכריע להלכה
למעשה בנתיבות המשפט (שם ס״ק ט׳),
דאין היתר לדון בדבר ,אא״כ הודיע לנפגע
שכבר שמע דברי חברו ,ובכל זאת נתרצה
הנפגע שידונו ,וזאת אפילו בזבל״א.

גם החפץ חיים בספרו (הלכות לשה״ר
כלל ו׳ באר מים חיים ס״ק ב׳) ,נראה שנוטה
דכן ההלכה ,כמ״ש האו״ת לעיל ,שגם אם
לא היה דעתו בתחילה להיות דיין בדבר,
צריך להודיע לנפגע ששמע ,ואם נתרצה
מותר ,ואי לאו הכי לא ,אמנם אח״כ מביא
דעת המקילים באם שמע "דרך שאלה",
אמנם באם שמע "דרך דין" ,הרי אין כלל מי
שיתיר ,וכמ״ש גם מהרשד״ם עצמו.

וכ״כ השער המשפט (כ״ק ב׳( ,על דברי
השו״ע והרמ״א ,דאסור לדיין ששמע האחד
שלא בפני חברו ,לדון בדבר שוב ,אא״כ
בהסכמת הנפגע ,דפשוט הדבר כי הדין נוהג
גם בזבל״א.

ו .הוראת מרן הגר״ש וואזנד שליט״א.

וראה עוד לגאון מקוטנא בישועות ישראל
(סי׳ י״ז ס״ק י״ב) ,דאפילו לאחר גמר דין
אפשר לבטל לפסק הדין לחלוטין ,אם לא
ידע הנפגע שדיין שמע את בעל דינו שלא
בפניו ,ואע״פ שקיבלו על עצמו ,כי קבלה זו
היא בטעות ,ופשיטא דקודם לכן יכולים
לסרב לדון לפניו.
גם הערוך השולחן (ס״ז) הולך בעקבות
הפוסקים ,דגם אם אירע ששמע "שלא ידע
שיהיה דיין בדבר ,ואח״כ בקשוהו לדון בזה,
צריך החכם להגיד להשני שכבר שמע טענות
הראשון ".ואינו יכול להיות דיין בדבר,
^אא״ב נתרצה הנפגע ,דאז לא גרע מקיבל
ע״ע קא״פ ,ועוד ,דהואיל ולא ידע שיהיה
דיין בדבר ,הרי לא נקבעו הדברים בליבו,
ומשא״כ בדיין קבוע ,שאין לו לשמוע בעל
דין אחד לבדו לחלוטין" ,ויכול לומר למספר
לו ,דע לך שבשמעי המעשה ממך ,אי אפשר
לי להיות דיין בדבר".
וכדבריהם כ׳ ג״כ במשפטי אמת (חו״מ
סי׳ י״ז במשפט חרוץ ס״ק ט׳) דדיין השומע
דבר שלא בפני בעל דין השני ,חייב להודיע
לנפגע כי שמע כן ,ורק אם הנפגע נתרצה
שהוא ידונו ,יוכשר לדון אותם ,ואפילו
בזבל״א ,וכמ״ש האו״ת והנתה״מ ,ובאם גם
כתב דעתו לא מהני רצון הנפגע ,וצריכים
ק ן.
ני

וגם בדורנו כבר הורה זקן ההוראה מרן
הגאון רבי שמואל וואזנר שליט״א ,בספרו
שו״ת שבט הלוי (ח״ז סי׳ רי״ד ס״ק א׳ וב׳),
שנדרש לשאלה הלכה למעשה שהובאה
לפניו ,ע״ד הדיינים ש״שגו מאד" ,כלשונו
שם ,בנידון "שמוע בין אחיכם" ,וב׳ כי ברור
מאד כי אי אפשר להתיר להם לדון ,ואפילו
בדיעבד ,אא״כ היה לגמרי שלא בדרך דין,
אלא בדרך שאלה .וא״כ אם לא היה ב״דרך
שאלה" ,אלא ב״דרך דין" ,ע״י זימון לדין,
ובודאי אם היה גם בצורת דיון ,ובודאי אם
גם היה בדרך "פסק דין" להוצאת ממון,
ובודאי ובודאי אם כל זה גם נעשה בדיין
יחידי ,אשר לא כדת ,ככל ששנו הדברים
יותר ויותר שלא בפני הנפגע ,הדברים
חמורים יותר ,ובאמת היה די בכך אם רק
נעשה תחילת הדברים "דרך דין" שלא בפני
הצד השני ,וכבר אין תרופה למכתו ,וחייב
להסתלק מדין זה לחלוטין.

ז .האם יש "קיים לי" בדיין?
וצריכים לידע כי בדיני ישראל תמיד
יכולים לומר "קים לי" אפילו כמיעוט
הפוסקים ,ובודאי דהכא הנפגע יכול לומר
קים לי כרוב הפוסקים ,דאין הדיין יכול לדון
אותי בעל כורחי ,ואבקש דיין כשר ,וכמ״ש
בשו״ת בעי חיי (שם) להדיא ,דגם בשאלת
כשרות הדיין לדון ,יש טענת "קים לי".
ובפרט אם הנפגע הוא הנתבע ,דהרי כלל
גדול לנו בדיני ישראל ש״הולכין אחר
הנתבע" ,ותמיד זכותו לבחור בפני מי
יתדיין ,וכץ מוכח גם בשו״ת מהריב״ל
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(ח״ג סי׳ צ״ז) ,דהנתבע יכול לטעון קים לי
לבחירת הדיינים הכשרים לדעתו .אבל אין
צריכים לכך ,כאשר •שמע ב״דרך דין" ,וכנ״ל

שבזה בודאי נאסר לו לדון ,כי בזה כלל לא
נחלקו הפוסקים.

ח .תקנת עיכוב מעות [עיקול].
ין ,כי בתי הדין
___ואגב אורחא יש לעי " 1
נוהגים להוציא צווי מניעה ,וגם לעכב מעות
[עיקולים] ,ועושים זאת בתנאים שונים ,כדי
שלא לפגוע בצד השני ככל האפשר ,גם
במעמד צד אחד ,למרות שמקפידים מאד
שלא לשמוע צד אחד שלא בפני השני,
ובודאי שלא לדון שלא בפני בעל הדין בלי
שמיעתו כלל ,ובודאי שלא יוציאו ממון
כה״ג ,ואפילו לא בדרכי עקיפין ,כי כל

ואוצר החכמה;

|

שמיעה דיון או הוצאת ממון כה״ג ,אסורה
לחלוטין ,וחומר מיוחד שלא להוציא כה״ג
ממון ח "ו בדרכי עקיפין ע״י גופים
שלטוניים ,כמו ההוצאה לפועל ,שדרכם
לגבות ריבית גבוהה במיוחד וגם הצמדה,
וזה בודאי גזל גמור ,כי אם אין כח לחייב
ממון ,ריבית מנין ,מלבד עצם איסור
הריבית ,ובודאי שאין עושים כן ע״י דיין
יחיד ,וכנ״ל .וכך נוהגים להקפיד מאד בבתי
הדין של החרדים לדבר ה׳.

ולכאורה הכיצד שומעים צד אחד שלא
בפני חברו ,ומעכבים ממון שלא בפני הצד
השני ,ומאי שנא הא מהא ,ובאמת גם בלי
איסור זה ,מעיקר הדין אין הדבר פשוט כלל,
דאי׳ בטור (סי׳ ע״ג) כי דעת הרמב״ן ורב
יהודאי גאון דלא ניתנה למלוה להתבע קודם
הזמן כלל ,וכ׳ ד״מ (ס״ק ד׳) דכן הסכימו
ג״כ בשו״ת הרשב״א (ח״א סי׳ תתק״ח)
ובשו״ת ריב״ש (סי" ק״ט) ,דאי אפשר
לתבוע קרדם זמן הפרעון ,וכדעת הרמב״ן.
אמנם נוהגים כן למעשה ע״פ שו״ע (סי׳
ע״ג ס״י) ,דיש כח לב״ד לעכב ממון ,כשיש
חשש שלא יוכל המלוה לגבות בבוא הזמן
את מעותיו ,וכ׳ הרמ״א דמזה נשתרבב
המנהג לעקל מעות ,אמנם מוסיף הרמ״א
"כשנראה לבי״ד לעכב המעות צריכין

להודיע לנתבע ,כדלקמן סימן ק״ו" ,וכ״כ
ג״כ בד״מ (סי" י״ד ס״ק ז׳) ,בשם שו״ת
מהרי״ק (שורש ק״ט ענף א׳) ,דאין נותנים
המעות לתובע ,אלא מודיעים לנתבע ,כלומר
שהמעות למעשה אינם יוצאים מידו של זה
לידו של זה .וב׳ בהגר״א (ס״ק ל״ב) כי
הטעם לעיכוב המעות דעושין תקנה למלוה
שלא יפסיד ,וכמ״ש כתובות (דף פ״ח ע״א),
ורבא אמר אפילו בע״ח ,שלא יהא כל אחד
ואחד נוטל מעותיו של חברו ,והולך ויושב
במדינת הים ,ואתה נועל דלת בפני לוין,
י<יסוד הדברים ע״פ הרי״ף בשו״ת (סי׳
קי״ג)ךשהו״ד בטור (שם) ,וכן כ׳ בב״י בשם
נמוק״י ס״פ יש נוחלין (ב״ב דף ס״ה ע״א
בדפי הרי״ף) ,והטעם כנ״ל שלא יהיה כל
אחד לוה מחברו ,ומבזבז נכסיו או הולך
למדינת הים ,ונמצא נועל דלת בפני לוין.

וכ״כ הרא״ש ב״ק (פ״א ס״ה) ,דמצא
בשם גאון כי תקנתא דרבנן הוא באינש
דמפסיד נכסיה ,ומשום השבת אבדה ,ולדעת
הרא״ש באמת לא צריכנא לתקנתא דרבנן,
אלא דין גמור הוא ,דחייב אדם להציל עשוק
מידי עושקו ,בכל טצדקי דבעי למיעבד,
וכ״כ ג״כ בשו״ת הרא״ש (כלל צ״ז ס״ד),
[אמנם בהגר״א (שם) כ׳ לשון תקנה למלוה,
ומשמע דס״ל דבאמת לאו דינא היא ,וכדעת
הגאונים ].וכדבריהם פסק הב״י ,וכן כ׳
בש״ג (ב״מ • ז׳ ע״א) כדעת הרא״ש ,דיסוד
הדברים דחייב כל אדם להציל העשוק מידי
עושקו בכל דרך שהוא .וכ׳ ש״ך (ס״ק ל״ג
ול״ד) שדינים אלו תלוים במנהג ,ולפי ראות
עיני הדיינים.
וביאור הדברים כי עיכוב מעות בנ^גקום
הצורך ,תקנה או הנהגה מיוחדת היא ,שבאה
מחמת הצורך הבהול להציל העשוק מיד
עושקו ,שלא יבריח החייב ממון שאינו שלו,
ועושים כן רק אם אי אפשר בדרך אחרת,
וכמ״ש הרמ״א דצריכים להודיע לנתבע,
אמנם אין דנים אפשר משאי אפשר ,וכמו
שגם נתבאר לעיל בדברי מהרשד״ם ,אמנם
בודאי אין נותנין הממון לתובע ,כי אסור
להוציא ממון כה״ג ,ואדרבה אולי בכלל הוא
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העושק ,ואם יתנו לו ממון שבאמת אינו
שלו ,הוא יבריחו ,ואפשר כי "נשתרבב
העיקול ,כי סמכו ע״ז
המנהג" להקל
כי בדיני ישראל הולכין אחר הנתבע ,וא״כ
יוכל הנפגע תמיד שלא להסכים לבוא לפני
הב״ד שעיכב המעות או הוציא הצו ,ואם
אמנם יבוא לפניהם מרצונו הטוב ,ויקבל
קנין לדון בפניהם ,הרי אין פה שום חשש,
דלא גרע מקבלו ע״ע ג׳ רועי בקר ,וכמו
שכתבו האחרונים ,וא״כ אין פה איסור ולא
יצא מכשול מזה ,וגם נזהרים דאין שומעין
במהות התביעה אלא בדרך קובלנא ,כגון
"קבען פלוני" ,אבל לא סרטים נוספים,
ואפילו "דבר אחד" ,כאשר אין צורך בדבר,
וכמ״ש בשו״ת זכרון יוסף )סי׳ ב׳( ,שהו״ד
בפ״ת (סי" טו״ב ס״ק ט׳).

וגדולה מזו י״ל ע״פ מש״כ שו״ת
י^מהרש״ך (ח״ג סי" נ״ח( ,דמשמע שגםיחיד יכול לעכב מעות ,וצ״ל דפה אין
צריכים כח ב״ד ,הואיל ואין הוא מוציא
ממון ,הרי אינו עושה דין ,אלא מעכב הממון
במקום שהוא ,ובזה א״צ כח ב״ד ,ודי בדיין
אחד ,שהוא בעצם ככל מורה הוראה ,והוא
מורה ובא כי יש לעכב המעות היכן שהם,
או שיש להימנע משינוי המצב ,כי להציל
עשוק מיד עושקו זה הוראה כהשבת אבדת
ממון ,ודין השבת אבדה אינו דין לבי״ד
דוקא ,אלא דין לכל ישראל ,למי שהיכולת
בידו ,ומי שיודע ומבין בדיני ישראל ,ויש לו
מעמד מוסרי כירא שמים שדבריו נשמעים,
די בכך ,וא׳׳כ גם אם יהיו פה ג׳ דיינים ,הרי
הם כג׳ מורי הוראה שהצטרפו יחדיו ,כי אין
צריכים פה כח ב״ד ,אלא כח של יודעי דת
ודין ,לסייע ככל האפשר לנזקקים להם ,כדי
להציל העשוקים מידי עושקם ,ומעלת ג׳
הדיינים יהיה רק כהא דגמ׳ סנהדרין (דף ז׳
ע״ב) ,רב אשי כי הוה אתי טריפתא לקמיה,
מכניף ומייתי וכר ,אמר כי היכי דלימטייה
שיבא מכשורא ,כלומר דגם בהוראת או״ה
ראוי להרבות במורים ,אולם באמת לא ידונו
אח״כ ,אלא בהסכמה של הצד השני .וא״ש.

בית אהרן וישראל  -קלא
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פז

ומהאי טעמא כ׳ חזון איש (חו״מ סי׳ ג׳),
וז״ל ואם אין מי שידון אם הנתבע כאן,
מצוה לעקל הנכנ^^ם ולהודיעו למלוה,
וכמ״ש הרא״ש פ״ק דב״ק סי׳ ה׳ ,דכל
טצדקי להציל עשוק מידי עושקו ,דינא הוא,
ולכאורה כיצד יעכבו המעות ,כאשר אין
התובע זאת כלל ,אמנם הואיל ויסוד התקנה
להציל העשוק ,ואינו בבחינת דין להוציא
ממון מזה לזה ,הרי כמו שאין צורך בב״ד,
אפילו תובע אין צריכים ,כי תובע למה לנו,
די בזה שברור כי האבידה נמצאת לפנינו,
ובכך יש חיוב השבה.

ולכאורה יל״ע דכ׳ רמ״א (סי׳ י״ד ס״א
וסי׳ ע״ג ס״י) ,דאם יכול התובע לעכב בעירו
מעות הנתבע שהוא מעיר אחרת ,יכול
לעשות כן ,וצריך להודיע לנתבע ,ואז צריך
לדון במקום שמעותיו שם ,אמנם אם נראה
לב״ד שהנתבע ציית דינא בעירו ,הולך
התובע אחר הנתבע ,ומקור הדברים בתרומת
הדשן (סי׳ ש״ה) ובשו״ת מהר״י ווייל (סי׳
ל״ד וקנ״ה) ,ואמנם כל זאת רק באם רוצה
הנתבע ליטול מעותיו ,וכמ״ש סמ״ע (סי׳
י״ר ס״ק ט״ו) ,ולכאורה הכיצד ידונו באותו
ב״ד שעיכב המעות ,הרי הב״ד כבר שמעו
צד אחד שלא בפני הצד השני ,ואיך יוכשרו
לדון עוד בדבר.

ובהכרח צ״ל ע״פ הישועות ישראל (סי׳
י׳׳ד עין משפט ס״ק ב׳) ,דגם לאחר התקנה
של עיכוב המעות ,לא נהפך הנתבע לתובע
אלא לגבי הסרת העיקול ,שזה במקום
העיקול ,שהוא מקום התובע ,כי בזה הוא
תובע להסיר העיקול ,ואם אינו מדבר ע״ז,
אלא על עצם יסוד הדברים ,הרי עדיין הוא
הנתבע כמו שהיה ,והולכין אחריו ,כי אם
אין חברו "תובע" ,גם עיכוב מעותיו אין ,וכן
משמע ג״כ בשו״ת מהר״י ווייל (סי׳ קנ״ה),
שהוא ממקורות הדין ,דבאינו ציית דינא
אפשר לעכב מעותיו" ,עד שהנתבע יעמוד
למשפט בלא דחוי" ,משמע דדי בכך שיהיה
ציית דינא במקומו ,וכמ״ש בעצמו (סי׳
ל״ד) ,דאם הנתבע רוצה לעמוד בדין
במקומו .אי אפשר לעכב ממונו במקום
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אחר[ ,וא״כ מש״כ הכנה״ג (סי׳ ע״ג) בשם
מהר״י ווייל ,דצריכים ללכת לב״ד במקומו
של התובע ,בהכרח כוונת הדברים דצריכים
לעשות כץ אס רוצה רק להסיר העיקול [.וכן
משמע בשו״ת חות יאיר (סי קנ״ז) רב׳ כי
משמעות הפוסקים דבלי אמתלא כלל לא

■'--מעקלינן המעות ,וא״כ די בערבות הנתבע
כדי לדון במקומו ,וא״כ לגבי עיכוב המעות
שאינו בגדרי דין אלא הוראת או״ה ,אין
פסול של "שמע שווא" ,כי זאת הזהירה
תורה רק לדיין ולבעל הדין שלא בפני הצד
השני ,וכאן השומע אינו דיין כלל ,אלא
שהלכה או התקנה דיש מצוה להציל
העשוק ,ע״י עיכוב המעות ,אם יש חשש
הברחה ,אמנם לגבי עצם הדין ביסוד
הדברים ,הרי זה נשאר דין לכל דבר,
והתובע נשאר תובע והנתבע נשאר נתבע.
והדברים מוכחים מיניה וביה ,כי כל כח
העיקול הוא בחשש שאין הנתבע ציית דינא
בעירו ,וא״כ באם יתחייב הנתבע באופן
מועיל על קבלת ב״ד לבירור הטענות ,הרי
הוא ציית דינא ,וא״כ הרי הולכין אחר
הנתבע ,וכמ״ש הרמ״א ,ובאמת הנתבע אינו
חייב לקבל ב״ד זה כלל לגופו של דבר ,כי
למעשה הולכין אחר הנתבע ,וכמ״ש בעיקר
הדבר גם בתרומת הדשן עצמו ,ויכול לברור
ב״ד כרצונו ,ובודאי באם שמעו צד אחד
שלא בפני חברו ,שאע״פ שפה בודאי לא
עשו איסור ח״ו אלא מצוה ,יש להם פסול
לדון בדבר ,כי סו״ס המציאות היא ששמעו
צד אחד שלא בפני חברו ,אולם אם רצונו
של הנתבע לקבלם ע״ע ,יכול לקבלם ,ואם
עיכבו המעות אע״פ שלא שמעו אפילו "דבר
אחד" בפרטים אסורים ,וכמ״ש בשו״ת זכרון

יוסף ,אין להם פסול כי לא שמעו דבר אסור,
ואמנם עדיין זכות הבחירה ביד הנתבע ,ככל
דין תורה.
וכ׳ בשו״ת הרמ״ע מפאנו (סי׳ נ״א),
והו״ד בדברי גאונים (כלל פ׳ סימן ו׳),
להתיר עיקול גם ע״י הערכאות ,עד שיעמוד
בדיני ישראל ,הואיל ובעו״ה רבים מבריחים,
ונועלים דלת בפני לוין ,ולכאורה איסור
ערכאות החמור כ״כ של הרמת יד בתורת
משה וחירוף וגידוף כלפי שמיא ,להיכן
הלך[ ,וחומר האיסור מבואר בשו״ע חו״מ
(סי׳ כ״ו ס״א) ויו״ד (סי׳ של״ד סמ״ג) [

ובהכרח צ״ל רהיא גופא ההנהגה או
התקנה של עיכוב המעות שמותר ומצוה
להציל העשוק מידי העושק ,שלא יפסיד
הממון ,ובכל דרך הטובה לכך ,כי הואיל

ואין מוצאים הממון ע״י הערכאות ,שזה
בודאי איסור חמור ביותר ,אלא רק פועלים
לעכב הממון בכל מקום שהוא ,וכמובן אחר
ששאלו מורה הוראה ,ככל הוראת או״ה ,כי
כל ההיתר הוא רק להציל העשוק מיד
העושק ,וצריכים שיקול דעת אמיתי בלי
נגיעות מי הוא העושק ומי העשוק ,ורק אם
באמת אין הנתבע ציית דינא ,מותר לעקל,
וא״כ כשם שבמקום הצורך עושים עיכוב
מעות בידי ישראל ,באופנים שאסור לעשות
כן בדין ,כי אינו בגדר דין ,ה״ה גם ע״י
הערכאות יהיה מותר ,אם זה ההכרח ,אמנם
פשיטא שרק דייני ישראל הם הכשרים לדון
מה לעשות במעות בסופו של דבר ,כי רק
ב״ד כשר בכוחו להוציא ממון ,ואחרי
שמיעת הצדדים כדבעי ,זה בפני זה ,ככל
דין תורה.

סיכום הדברים:
א .איסור חמור מאד על הדיין ועל בעל הדין ,להשמיע ולשמוע טענות כל שהן ["דבר
אחד" ,כלשון הרמב״ס] ,שלא בפני בעל הדין השני .וגם בני נח מוזהרים ע״ז .כי הדבר גורם
להטעיית כל משפט,
ב ,האיסור כולל כמה וכמה לאוין עשין וארורין ,כפי שפירט מרן הח״ח .ולזוהר הק׳ עוון
זה הוא מן החמורים ביותר ,כי נחשבים החוטאים כאילו מאמינים בע״ז .ואם לא ישובו
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בתשובה כדת ,שניהם נפסלו לעדות ולדון מדין "רשע" ,ואם נוהגים ק בדרך קבע הדבר
•***חמור עוד יותר.
ג .דיין קבוע או אם קבלוהו הצדדים מקודם ,או אם שמע טענות "דרך דין" ,ולא "דרך
אצרחחכשאלה" ,ואפילו "דבר אחד" ,עובר על כל האיסורים מיד בשומעו ,ואין תרופה למכתו ,ולכל
הדעות הוא נפסל לחלוטין ,ולא יוכשר עוד לדין זה ,אלא בהסכמת הנפגע.
ד .אם אינו דיין קבוע וגם לא קבלוהו עליהם ,ושמע קודם לכן רק "דרך שאלה" ,כמורה
הוראה או כידיד בלבד ,ואח״כ רוצה א׳ הצדדים לבררו כדיין מדין זבל״א ,נחלקו הפוסקים.
לדעת מהריב״ל מהרשד״ם וש״ך אינו ראוי לכתחילה ,אבל אינו נפסל בדיעבד .ולרוב
הפוסקים אין חילוק ,ולא יוכשר אלא אם יסכים הנפגע[ .ומדברי הכנה״ג נראה שאין
מחלוקת ,וגם אם שמע רק "דרך שאלה" ,לא יוכל לדון את הנפגע בע״כ].
ה .אם כתב "חוות דעת" ,לאחר שנשאל מבעל דין האחד בלבד ,לדעת מהרשד״ם והש״ך
נפסל מדין "נוגע" ,ולמהריב״ל והברכ״י בזה יכול להסתלק מהנגיעה ,ואז יוכשר .אמנם אם
דן בדבר וגם כתב "פסק דין" המחייב את הצדדים ,לכל הדעות הוא נפסל לחלוטין ,כי עשה
מעשה "דרך דין" ,וכנ״ל.
ו .תמיד יכול הצד הנפגע לטעון "קים לי" כרוב הפוסקים ,דהדיין נפסל תמיד.
ז .חובה על הדיינים שיהיו להם ז׳ המידות ,וביניהם חכמה ,ענוה ,יראה ,ואהבת האמת,
ולפחות בבחינת "מסברי להו וסברי" ,וזה לעיכובא.
ח .ב״ד של ישראל הוא של שלושה דיינים לפחות ,אסור ליחיד לכוף יהודים לבוא לפניו,
אסור לו לדון ביחידי בע״כ ,ובודאי שאסור לו לפסוק ביחידי בע״כ ,ואם עשה כן ,פסקיו
אינם פסקים ,אפילו בדיעבד ,ואפילו לא טעה.
ט .הוזמן לדין בפני דיין יחיד ,אינו צריך לחוש להזמנה כלל ,כי אינה כדין ,ובודאי שאסור
לקונסו שלא בא ,כי עשה כדין שלא בא.
י .מותר וגם מצוה לעכב מעות [עיקול] .גם שלא בפני הנתבע ,ואפילו אם אף אחד אינו
תובע ,ואפילו ע״י רב יחיד ,ואפילו ע״י ערכאות ,ובלבד שיהיה במקום צורך ,כי עיכוב
המעות בלבד אינו בגדר "דין" ,אלא "הוראת איסור והיתר" ,וצריכים להוראת מורה הוראה,
אבל אסור כה״ג לחייב ממון [ואפילו בדרכי עקיפין] ,ומשנה חומר בדבר אם הדבר גורר
חיובי ריבית.

★ ★ ★
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בנין

סימן סו

אב

רצא

סימן סו.
באיסור שמיעת בעל דין לפני הדיון
הנוהג בבתי הדין שהתביעה מוגשת בכתב,
והדיינים שומעים את הצדדים רק בשעת הדיון,
אולם ,יש פעמים שהדיינים שומעים את התביעה עוד
קודם ,שלא בפני בעל דין .כמו כן בתביעות
המוגשות לרבנים ,בדרך כלל התובע שמבקש את
הדיון ,מביא טענותיו תחילה שלא בפני בעל דין ,ויש
בכך חשש איסור של שמוע בין אחיכם ,שלא ישמע
בעל דין אלא בפני בעל דין חבירו ,ואיסור לא תשא
שמע שוא .על כן אמרתי לברר איסורים אלה ,מה
מותר לדיין לשמוע קודם הדין ,ומתי נפסל לדין אם
שמע הטענות שלא בפני בעל דין ,כמו כן יש לברר
||טצרהחכמה1
אם האיסור לשמוע שמע שוא שלא בפני בעל דין,
נאמר רק על הדיינים ,או שיסודו מדין לשון הרע
כמבואר בגמ׳ ,ולפ״ז לא רק לדיינים אסור לשמוע
קובלנות שלא בשעת דיון ,אלא כל שמיעה שלא
לצורך הדין ,לשון הרע הוא ,וא״כ מי שאינו דיין ולא
בעל דין ,היושב בבית דין לצורך שמיעת הדברים,
הרי זה מקבל לשון הרע ,ולפי שרבים נכשלים בזה,
אמרתי אקום ואשנה פרק זה לברר יסוד האיסור,
והחילוק שבין הדין הנלמד מלא תשא שמע שוא,
לבין הנלמד מהכתוב שמוע בין אחיכם.

מוסיף ההוראה לדיין שישמע הטענות רק בפני הבעל
דין .וכן כתב הסמ״ג במצות ל״ת י״א ,אזהרה למקבל
לשון הרע ,ורק אח״כ הוסיף ,ואזהרה לדיין שלא
ישמע דברי בעל דין שלא בפני בע״ד חבירו .אולם
הרמב״ם בספר המצוות מצוה ל״ת רפ״א ,וכן החינוך
במצוה ע״ד ,הגדירו המצוה שלא ישמע הדיין טענות
שלא בפני בעל דינו כעיקר הצווי ,ורק אח״כ הוסיפו
גם ההוראה למקבל לשון הרע .וזה לשון הרמב״ם
בספר המצוות מצות ל״ת רפ״א" ,הזהיר השופט
שלא לשמוע אחד מבעלי הדין שלא בפני בעל דינו,
והוא אומרו לא תשא שמע שוא ,שברוב יהיה בעל
דין שלא בפני בעל דינם והזהיר השופט משמוע
אותם דברים ,כדי שלא תכנס לנפשו צורת הדברים
אין יושר להם ולא אמיתות ,ולשון המכילתא לא
תשא שמע שוא אזהרה לדיין שלא ישמע מבעל דין
עד שיהיה בעל דינו בפניו ,ואזהרה לבעל דין שלא
ישמיע דבריו לדיין עד שיהיה חבירו עמו ,ולהזהיר
מזה הענין אמר מדבר שקר תרחק ,כמו שנתבאר
בשבועות לא .ובכלל לאו זה גם כן אזהרה למספר
לשון הרע והמקבלו והמעיד עדות שקר ,כמו
שהתבאר במכות" ,עכ״ל .ויש להבין המחלוקת בזה,
מה היא עיקר הוראת הכתוב ,וכיצד נלמדות שתי
הוראות שדנות מפסוק אחר.

א .האיסור מדין לא תשא שמע שוא
על הפסוק "לא תשא שמע שוא" (שמות כ״ג)
מפרש רש״י" ,כתרגומו לא תקבל שמע דשקר,
אזהרה למקבל לשון הרע ולדיין שלא ישמע דברי
בעל דין עד שיבוא בעל דין חברו" .ויש להבין
התרגום שתרגם שוא  -שקר ,שהרי האזהרה למקבל
לשון הרע הוא גם על דבר אמת .כמו כן מדברי רש״י
נראה ,ששתי ההוראות נלמדים כאחד מהפסוק ,לפי
שלא הביא ההוראות כשני פירושים .ואילו במכילתא
שמות שם מבואר ששתי האזהרות שני פירושים הם,
ת״ל "לא תשא שמע שוא ,אזהרה למקבל לשון הרע.
דבר אחר ,אזהרה לדיין שלא ישמע לבעל דין וכו׳".
והנה רש״י על יסוד התרגום והמכילתא מקדים
ההוראה שלא לקבל לשון הרע כפשט הכתוב ,ואח״כ

מסמיכות הלאו "לא תשא שמע שוא" בפרשת
משפטים ,לפסוק "לא תהיה אחרי רבים להטות ,ולא
תענה על ריב לנטות" מוכחת שיטת הרמב״ם
והחינוך ,שעיקר ההוראה היא אזהרה לדיין ,לפי
שהאזהרה באה בסמיכות למצוות הדיינים ,וגם
המשך הפסוק שם" ,אל תשת ידך להיות עד חמס",
עוסק במצוות המשפט .מאידך המלה "שוא"
כמשמעה אין פירושה שקר ,אלא חנם ,כמו "לא
תשא שם אלוקיך לשוא" ,שהוראתה שבועת שוא
ולא שבועת שקר ,מוכיחה את סברת רש״י והסמ״ג,
שההוראה היא על לשון הרע שהוא שוא ולא שקר,
ואילו האזהרה לדיין שלא ישמע טענת בעלי הדין
יסודה בטענות שקר ,כפי שפירש הרמב״ם בספר
המצוות ,שבעל דין נוטה לשקר שלא בפני בעל דין
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רצב

בנין

סימן סו

חבירו .וכץ הגט׳ בשבועות לא .הכלילה אזהרה לדיין
שלא ישמע הטענות שלא בפני בע״ד חבי־רו ,בכלל

הכתוב מדבר שקר תרחק .מאידך התרגום תרגם כאן
שוא  -שקר .ומקורו כנראה מהמשך הכתוב "לא
תשת ידך עם רשע להיות עד חמס" ,שהוראתו שלא
להעיד עדות שקר .כפי שתרגם התרגום שם .ונראה
שמחלוקת הראשונים הרש״י והסמ״ג כנגד הרמב״ם
והחינוך ועיוד ,מה עיקר הוראת הכתוב ,בלא תשא
שמע שוא .ומה ההוראה הנספחת ,אינה רק משמעות
דורשין ,בפשט הפסוק .אלא שאלה במהות האיסור
של האזהרה לדיין שלא לשמוע דברי בעל דין שלא
בפני חבירו ,שיסודה מדין לשון הרע ולא מחשש
עדות שקר ,הנלמד מפסוק זה.

אב

תשא" ,לאיסור הנלמד מהכתוב "שמוע בין אחיכם".
המהר״ם שיק חידש להלכה שאיסור העשה נאמר
לבית הדין כששלושת הדיינים שומעים צד אחד,
כלשון הכתוב ,ואילו הלאו של לא תשא שמע שוא,
הוא גם על דיין יחידי ששמע .והדברים מוכחים
מלשון הכתוב ולשון הרמב״ם .וצריך להבין מה
הסברא שהתורה חילקה בין העשה ללאו .שהעשה
נאמר ברבים ,והלאו על הדיין היחיד .בפתחי תשובה
חו׳׳מ סימן י״ז ס״ק ח׳ ,הביא בשם "עדות ביהוסף"
ח״ב סי׳ א׳ ,שביאר שהחידוש בשמוע בין אחיכם
הוא שגם אם אחד יטען את טענות שני הצדדים,
אסור לשמוע מצד אחד.

הרמב״ם בסוף ההלכה שם הוסיף וז״ל "וגם על
ולאור הדברים יש להבין חילוקי הדינים ,ואת
מחלוקת הפוסקים באיסור זה להלכה ,כפי שנבאר.

כ .הלימוד מהכתוב שמוע בין אחיכם
הגמ׳ בסנהדרין ז :לומדת את האיסור לדיין
לשמוע טענות מאחד שלא בפני חבירו ,מהפסוק
"שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" .וז״ל "שמוע בין
אחיכם  -אמר רבי חנינא אזהרה לבית דין שלא ישמע
דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירו .ואזהרה
לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל
דין חבירו ,קרי ביה נמי שמע בין אחיכם .רב כהנא
אמר ,מהכא לא תשא  -לא תשיא".

מסגנון הגט׳ משמע שרב כהנא בא כחולק.
שהמקור מלא תשא "ולא משמוע בין אחיכם".
אולם ,הרמב״ם הביא את שני הפסוקים כמורים על
האיסור .וזה לשונו בפרק כ״א מהל׳ סנהדרין הל׳ ז׳
"אסור לדיין לשמוע דברי אחד מבעלי הדינים קודם
שיבא חבירו ,או שלא בפני חבירו .ואפילו דבר אחד
אסור שנאמר שמוע בין אחיכם ,וכל השומע מאחד
עובר בלא תעשה שנאמר ,לא תשא שמע שוא,
ובכלל לאו זה אזהרה למקבל לשון הרע ומספר לשון
הרע ומעיד עדות שקר" עכ״ל .הרמב״ם הביא את
שני הפסוקים כמורים על האיסור ,ונראה מלשונו
שאין כאן רק עשה ולא תעשה ,הכופלים את אותו
ענין ,שהרי לא כתב שם את הפסוקים כאחד ,אלא
הוסיף שם "וכל השומע מאחד עובר בלא תעשה".
ויש להבין את החילוק שבין הנלמד מהלאו של "לא

זה וכיוצא בו נאמר מדבר שקר תרחק" .וכך כתב
בביאור המצוה בספר המצוות מל״ת רפ״א שמלבד
האיסור מלא תשא יש עוד אזהרה "ולהזהיר מזה
הענין נצטוינו מדבר שקר תרחק" המקור לדברי
הרמב״ם הוא בגמ׳ שבועות לא .וז״ל" ,מנין לדיין
שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בע״ד חבירו
ת״ל  -מדבר שקר תרחק .מנין לבעל דין שלא יטעים
דבריו לדיין ת״ל  -מדבר שקר תרחק .רב כהנא מתני
מלא תשא לא תשיא" .ויש להבין ,מה צורך בלימוד
מהכתוב מדבר שקר תרחק ,כשיש עשה ולא תעשה
מפורשים המזהירים בענין .ועיין שם בתוס׳ ד״ה
שלא ישמע ,שציין שבגמ׳ בסנהדרין מפיק לה

משמוע בין אחיכם .ובתום׳ שם ד״ה ורואה זכות כתב
לגבי דין לא תגורו הנלמד שם מדבר שקר תרחק,
שכן דרך הש״ס בכמה מקומות ללמוד מפסוקים
שונים .ויש לחלק ששם הוי לא תגורו לאו ,ומדבר
שקר תרחק עשה ,וכאן הרי יש גם לאו דלא תשא,
וגם עשה דשמוע בין אחיכם ,ומה הצורך בהוספה,
של מדבר שקר תרחק .ועיין בנודע ביהודה מהדו״ת
יו״ד סי׳ ע״ט מה שכתב בביאור התום׳ ,שיש סיבה
ללימודים מהפסוקים השונים .ונראה שלא צווי נוסף
נלמד בגט׳ בשבועות מהכתוב מדבר שקר תרחק,
אלא את מהות האיסור ,שהאיסור שלא לשמוע טענת
בעל דין שלא בפני בע״ד חבירו ,הוא משום שלא
יבואו לידי עוות הדין ,שבשמיעת בעל דין שלא בפני
בע״ד חבירו ,יש משום חשש שקר כלשון הרמב״ם
"שאין בו מן היושר ומן האמיתות" .וא״כ הדבר
פשוט ,שסיבת האיסור הוא משום מדבר שקר תרחק,
והודגש הדבר בגט׳ בשבועות וברמב״ם .משום שיש
שני סיבות לאסור ,מדין מדבר שקר תרחק ,ומטעם
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איסור קבלת לשון הרע ,כפי שנבאר לקמן ,לפי ששני
האיסורים חלוקים במהותם ובדיניהם.

ג .השומע טענות בעל דין ואינו דן אותו
הרמב״ם בהל׳ ז שם ,הגדיר האיסור ׳:אסור לדיין
י
אוצר_החככמה|
לשמוע דברי בעל דיין קודם שיבא חבירו ,או שלא
בפנייחבידו" .ועמדו המפרשים על הדגשת הרמב״ם
גם קודם שיבא ,וגם שלא בפני חבירו .וביאר בכסף
משנה שם כוונתו ,שגם אם נמצא בבית דין ,ואינו
שומע הוא בכלל האיסור .ונראה שהרמב״ם בא
להדגיש שהאיסור הוא לא רק כאשר בית הדין פוסק
לאור השמיעה ,אלא שעצם השמיעה אסורה גם
קודם שבא חבירו ,וזה שהדגיש שם וכל השומע
מאחד עובר בלא תעשה ,שעצם השמיעה אסורה גם
קודם שבא חבירו ,לפי שעצם השמיעה אסורה משום
לשון הרע ,גם אם אין בזה משום מדבר שקר תרחק,
כפי שנבאר.

הש״ך בחו״מ סימן י״ז סק״ט ,ציין על הלכה זו
שאע״פ שהשמיעה שלא בפני בע״ד אסורה ,אינה
פוסלת את הדיין לדון ,אע״פ שעבר על איסור .וז״ל
שם" ,ואם שמע מותר" ,ומקורו מתשובות מהר״י בן
לב .בפתחי תשובה שם הביא בשם ארעא דרבנן
שביאר סברת מהריב״ל שבדיעבד מותר לדון,
דסבירא ליה שהאיסור הוא רק מדרבנן והפסוקים
אסמכתא בעלמא ,אבל לשיטת הרד״ך שהאיסור
מהתורה ,אין לחלק באיסור תורה בין לכתחילה
לדיעבד ,ואם שמע קודם אינו יכול לדון .ולפ״ז
הרמב״ם החינוך והסמ״ג שביארו במפורש את
האיסור כמצוות לא תעשה מן התורה ,אם שמע יהיה
פסול לדון .ובברכי יוסף הביא שגם בכנה״ג נסתפק
בדינו של המהריב״ל .ועיין שם באות ד׳ שדן אם כל
איסור מן התורה פוסל גם בדיעבד.
על האיסור שהביא מרן בשו״ע סימן י״ז סעיף ה׳,
שאסור לדיין לשמוע דברי בעל דין אחד ,הוסיף
הרמ״א וז״ל" ,ודוקא שיודע הדיין שיהיה דיין
בדבר" .ופירשו הב״ח והסמ״ע שם ס״ק י״א דבריו
שאם שמע טענת בעל דין שלא בפני חבירו ולא דן

בדבר אינו עובר על האיסור .לפי שהאיסור נאמר רק
לדיין ששמע ודן ופסק הדין בעקבות שמיעה של צד
...............

א3

רצג

אחד .והוסיף הרמ״א שם" ,אבל אם שמע טענות הא׳
ואח״כ נתרצה השני לדון לפניו מותר להיות דיין
בדבר".

ולכאורה מתחילת דברי הרמ״א משמע שהאיסור
נאמר רק על מי שיודע שיהיה דיין בדבר ,אבל מי
שאינו דיין יכול לשמוע גם לכתחילה .ואח״כ אם
יתרצה השני יכול גם לדון .וביאר שס בסמ״ע
שהרמ״א השתמש בלשון דיעבד "אם שמע",
שלכתחילה לא טוב לשמוע ,אולי לא יתרצה השני,
ונדחק בביאור הלשון .ומפשטות דברי הרמ״א
משמע שגם אם יודע שלא יהיה דיין אסור לכתחילה
לשמוע ,ורק אם שמע ונתרצה השני אינו נפסל ומותר
לדון .והנה דברי הרמ״א מקורם בתשובת מהרי״ל
ושם משמע שאף לכתחילה מותר לשמוע כל עוד לא
דן ,שהרי דן שם על "ומה שנוהגין לשמוע דברי בעל
דין וכו׳" ,אולם נבאר לקמן שדברי המהרי״ל הם רק
על שמיעת התביעה מבלי חיקור דין ,ולא על שמיעה
ממש ,ונסק״מ בדין זה בין האיסור עשה של
ושפטתם ,לאיסור הלאו של לא תשא שמע שוא ,כפי
שנבאר.

ד .דין שמוע בין אחיכם נאמר רק בדיין ,ודין
לא תשא בעצם השמיעה
ונראה שהאיסור הנלמד מלא תשא שמע שוא.
חלוק במהותו ובדיניו מהדין הנלמד משמוע בין
אחיכם .האזהרה שלא לשמוע טענות בעל דין שלא
בפני חבירו ,הנלמדת מהפסוק שמוע בין אחיכם .הוא
משום החשש שהמשפט לא יהיה אמת כפי שמורה
הכתוב" ,שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" .איסור זה
נאמר רק על מי שיודע שידון כדיין בדבר .והאיסור
חל רק אם לאור שמיעת צד אחד נשפט הדין .אולם
ההלכה של לא תשא שמע שוא ,אוסרת את עצם
השמיעה עוד לפני הדיון .גם אם לא ידונו בדבר ,ואין
כאן חשש של דין שאינו אמת .משום שבעצם
השמיעה כשאין בה כל תועלת לדיון יש משום לשון
הרע .ומי ששומע צד אחד הרי בשמיעתו פסל עצמו
מלדון ,וא״כ שמע טענות מבלי כל תועלת ,ויש בזה
משום מקבל לשון הרע ,שהרי שמע זה הוא שמע
שוא ,ולא שמע של דיין ,משום שאסור לדון בצד
אחד ,דוגמא לדבר מדברי הגמ׳ בפסחים קי״ג:
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בטוביה שהעיד כעד אחד בדבר שבערוה והענישוהו,
משום שעד אחד בדבר שבערוה אינו מועיל ,וא״ב כל
עדותו לשון הרע הוא ,משום שאין בו צורך ,וה״ה
לדיין השומע דברים שאין בהם כל תועלת שהם
בגדר לשון הרע .ולפ״ז דיין ששמע צד אחד שלא
בפני חבירו ופסק הדין ,עובר בשני איסורים השונים
במהותם ובדיניהם ,בעצם השמיעה שאסור היה לו
לשמוע ,ועבר על איסור קבלת לשון הרע ,של לא
תשא שמע שוא .ובשעה שדן לאור שמיעה מוקדמת
עובר על איסור שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק,
שמעוות הדין לפי ששמיעה מוקדמת יש בה חשש
של שקר ,ככתוב "מדבר שקר תרחק" .ולפ״ז אם
שמע ולא דן עובר על איסור לא תשא שמע שוא,
שהרי קבל לשון הרע ,אבל לא עבר על שמוע בין
אחיכם ,לפי שלא דן ואין כאן משפט שאינו צודק.

ומדוייקים הדברים בדברי הרמב״ם ,שהדגיש
האיסור בין קודם שיבא חבירו והוא מדין לשון הרע.
ובין שלא בפני חבירו שהוא בשעת הדיון ממש,
וכתב שם בתחילה שהאיסור הוא משום שמוע בין
אחיכם .והוסיף שם "ואפי׳ דבר אחד אסור" ,והטעם
דין האמת נעדרת.
!אוצרהחכמור שומעים בפני בעל
משום שאם לא
*
והוא בכלל מדבר שקר תרחק .ואפשר שכוונתו
שאפי׳ דבר אחד אסור אפי׳ שאין בו כל תביעה וגנאי
והוא פרט בדיון שאין בו לשון הרע ,אעפ״כ אסור
משום שמוע .ואח״כ הוסיף וכל השומע מאחד עובר
בלא תעשה שנאמר "לא תשא שמע שוא" .וביאור
הדברים שמלבד האיסור לדון ,עצם השמיעה אסורה,
"וכל השומע" אפי׳ דיין יחיד ואפי׳ מי שאינו דיין,
עובר בלא תשא שמע שוא ,לפי שכל שמיעה של
טענות שאין בה תועלת היא בכלל מקבל לשון הרע.
ולא בכדי הוסיף הרמב״ם בהל׳ סנהדרין בהל׳ זו,
שבכלל אזהרה זו גם מקבל לשון הרע והמספרו
והמעיד עדות שקר ,לפי שזו גם האזהרה לדיין שלא
לשמוע בפני בעל דין ,משום שהיא שמע שוא,
כמקבל לשון הרע .ולפ״ז אין כאן שני הוראות
בפסוק אחד ,אזהרה לדיין ואזהרה למקבל לשון
הרע .לפי שגם האזהרה לדיין היא שלא לקבל לשון
הרע .לפי שכל שמיעה שלא בפני חבירו ,שוא היא,
ולא דיון ,ואסורה עצם השמיעה משום לשון הרע.
והנה גם הרמ״א וגם המהרי״ל סוברים כן שבעצם
השמיעה עוברים באיסור לא תשא שמע שוא .ומה
שכתבו שכל עוד לא יודע שיהיה דיין מותר לשמוע,
הכוונה לא לעצם הטענות שהרי יש בהם לשון הרע,

אב
וכיצד יקבל לשון הרע ,אלא על עצם התביעה שהיא
לצורך ,כפי שנבאר.

ה .בקשת דיון והצגת התביעה אם אסור
במעמד צד אחד
ויש לדון ,כיצד אפשר להגיש תביעה בכדי לקרוא
הנתבע לדין ,הרי בעצם בקשת התביעה שומעים
הדיינים צד אחד שלא בפני חבירו ,ואין כאן שמוע

בין אחיכם ,וראיתי בפתחי תשובה סי׳ י״ז ס״ק ט׳
שכתב בשם שו״ת זכרון יוסף סי׳ ב׳ וז״ל" ,ודאי
מותר לדיין לשמוע בדרך קובלנא היולי וחומר אופן
התביעה ,אומנם לא צורתה איכותה ומהותה על גדר
מרכז הוויתה ,על דרך משל ,אם קבל אחד לפני מי
שיודע שיהיה דיין בדבר שקבעו פלוני ,אסור לחקור
ולאמר איך קבעך ובמה קבעך ומתי קבעך וכו"׳.

ומבואר בדבריו שבעצם הצגת התביעה אין בה
משום שמוע בין אחיכם ,רק אם יחקרו הפרטים
והסיבות שזה עצם הדיון .אולם הוסיף שם "מיהו
מלשון מהרי״ל שהביא בדרכי משה ס״ק ד׳ משמע
קצת שאפי׳ קובלנא בעלמא אסור" .וכוונתו ללשון
הדרכי משה שהביא בשם תשובת מהרי״ל ,וז״ל
"אבל יכול אחד לשמוע קבלת ב״ד אם אינו יודע
שיהיה דיין בדבר .ואם אח "כ יתרצה השני לדון
בפניו הרשות בידו" .ומבואר בדבריו שאפי׳ קבלת
בית דין שפירושו הצגת התביעה בלבד ,מותרת רק
כשאינו יודע עדיין שיהיה דיין .אבל לדיין שודאי
ידון אסורה אפי׳ שמיעת התביעה ,אא״כ יתרצה
השני .וצ״ע לפ״ז כיצד מקבלים התביעות שלא בפני
בעל דין.
הדברים מפורשים יותר בתשובת המהרי״ל עצמה
בסימן קצ״ה ,שגם הגשת תביעה מבלי פרטים אסור
לדון אחריה מטעם שמוע בין אחיכם .ונביא לשון
המהרי״ל "ומה שנוהגים לשמוע דברי בעל דין שלא
בפני חבירו לא ראיתי נוהגין כן ,אך רבים גדולי הדור
נוהגין לשמוע קבלת ראובן ,היינו משום דלאו דייני
נינהו ואינם יכולים לכוף את שמעון לקבל דינו ,אלא
לכופו לבית דין על פי בית דין השוה ,ואין שומעים
בדרך דין אלא בדרך קבלה ועצה ,ונותנין עצה
לראות מה לעשות ושולחין אחר שמעון שליח
להזמינו" .מבואר בדבריו שדן רק על המנהג לשמוע
קבלת ראובן" ,ואין שומעים בדרך דין אלא בדרך
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קבלה" ,ואעפ״ב כתב שמותר הדבר רק משום
שעדיין בזמן השמיעה אין סמכות לדיינים לדון,
ואח״כ הבעל דין מתרצה כשמסכימים לדין .והנה גם
על עצם הגשת התביעה שאי אפשר בלעדיה בכדי
לקרוא לצד השני ,הוסיף שם במהרי״ל "ומקצת
רבותינו ראיתי שאינם פוסקים אלא מקבלים קניין
בקר",
לקיינסדבריו ,והוי כנאמנים עלי שלשה רועי י
י
משמע שאם שמעו התביעה ,אפי׳ אם יתרצה השני
חששו לפסוק בלי קנין.
|אוצר תותכסר!|

ונראה שחומרא זו שהביא המהרי״ל שאפי׳ הגשת
התביעה בעלמא ,לשמוע קבלת הדין ,מבלי כל חקור
ופרטים יש בה החשש של שמוע בין אחיכם.
שהשמיעה המוקדמת שלא בפני בעל דין ,גורמת
לעוות את הדין ולא ישפטו משפט צדק .אולם מדין
לא תשא שמע שוא ,שאסור לדיין לשמוע שמע שוא
משום לשון הרע ,נראה שבהגשת תביעה לצורך
תביעה ,אין כל לשון הרע ,שהרי השמע אינו שוא
ויש בו תועלת ,שהדיין קובע כדת מה לעשות אם
לקרוא לנתבע ,ורק בכגון דא כתב המהרי״ל ,שאם
אינו יודע שהוא דיין ושמע יכול אח״כ להיות דיין,
לפי שאיסור שמוע בין אחיכם נאמר על שמיעה של
דיין ,שיודע שידון בדין ,ולצורך ההיתר הוסיף
המהרי״ל שאח״כ יתרצה השני ,ולא יחשיב את
בקשת התביעה לדיון מוקדם ,ואין כאן שמוע בין
אחיכם ,וה״ה שאין כאן לא תשא שמע שוא ,שהרי
לא שמע רק את עצם התביעה ,אבל אם שמע לא רק
את התביעה ,אלא את יתר הפרטים והבעל דין
"הטעים" דבריו כלשון הגמרא ,הרי שבעצם
השמיעה יש כבר שמע שוא וקבלת לשון הרע .שהרי
בדיון זה מבלי בעל דין חבירו ,אין כל תועלת מלבד
עצם הבקשה לדיון .ובזה יש לבאר היטב לשון
הרמ״א ,שנתקשה בו הסמ״ע .שכתב אבל אם שמע
טענת האחד ואח׳׳כ מתרצה השני ,שהוא לשון
בדיעבד ,שהרי אם אינו יודע שיהיה דיין גם
לכתחילה יכול לשמוע ,ואח״כ גם לרון אם יתרצה
השני ,וכך לכאורה מפורש במהרי״ל שישב המנהג
שלכתחילה שומעים התביעה ,וכך גם דבריו בדרכי
משה בשם המהרי״ל .ולדברינו הדברים ברורים,
שהמהרי״ל מדבר במפורש ,על שמיעת התביעה
בלבד דרך קובלנה מבלי חקור דין ,וזה מותר
לכתחילה לשמוע ,למי שעדיין אינו דיין ואין בזה
שמע שוא .משום שהשמיעה לצורך תביעה ,אבל

אב

רצה

הרמ״א הביא הדברים על דברי מרן שם ,שאסור
לשמוע הטענות מצד אחד ,ומיירי גם בשמיעת
הטיעונים ,ועל זה כתב שרק אם שמע כשאינו יודע
שיהיה דיין יכול לדון ,שלכתחילה אסור לשמוע
טענות למי שאינו דיין ,מצד שמע שוא  -שהוא לשון
הרע ,ורק אם שמע אע״פ שעבר על לשון הרע ,מותר
לו לדון אח״כ ,כשיתרצה השני.

הזכרנו לעיל את המחלוקת אם עבר על האיסור,
ושמע שלא בפני בעל דין שכתב הש״ך ,שאם עבר
ושמע אינו נפסל .והסתפקו האחרונים כיון שהאיסור
מן התורה מדוע יהיה כשר בדיעבד .והנה יש מקום
לפסול הדיין אפי׳ בדיעבד ,אם האיסור הוא משום
"שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" ,שהתורה אסרה
השמיעה מחשש שקר ועוות הדין ,ולכן גם בדיעבד
אינו דין .אבל אם האיסור הוא משום שמע שוא,
שהוא איסור קבלת לשון הרע ,אין זה ענין לדין
ולדיין בתור דיין ,אלא כל אדם אסור בלשון הרע,
והדיין עובר בזה עבירה אישית של מקבל לשון הרע,
ואין בעבירה זו כדי לפסול הרין או הדיין בדיעבד.
ולפ״ז אם לא ידע שיהיה דיין כדברי הרמ״א ,גם אם
עבר על איסור לשון הרע ,ושמע לא רק את התביעה,
יכול לדון את״כ כשיתרצה השבי.

ו .ביאור שיטת רש״י והתרגום
לפ״ז נראה לבאר שיטות הראשונים ,בביאור
ההוראה שבלא תשא שמע שוא ,בין לרעת רש״י ובין
לדעת הרמב״ם והחינוך .האזהרה לדיין שלא לשמוע
טענות מצד אחד ,והאזהרה שלא לקבל לשון הרע,
אינם שני אזהרות נפרדות ,ומקורם אחד .שגם לדיין
אסור לשמוע טענות צד אחד ,משום שדיין במעמד
צד אחר אינו דיין ,וכל השמיעה היא קבלת לשון
הרע .וגם במכילתא שנאמר בה דבר אחר ,אינו אלא
צד אחר כדוגמא לאזהרת התורה שלא לקבל לשון
הרע .ולא נחלקר אלא מה עיקר הצווי שנאמר בפרשת
הדיינים ,כצווי על הדיין שלא יקבל לשון הרע בשמע
שוא .וממנו ההוראה הכללית שלא לקבל כל לשון
הרע ,ק "ו מהדיין ,שאע״פ שיש לו סיבה ורצון טוב
לדון ,אסור לו לשמוע הטענות ,ק״ו לכל מקבל לשון
הרע ומספר לשון הרע ומעיד עדות שקר ,וזו שיטת
הרמב״ם והחינוך .או שעיקר הצווי לא תשא שמע
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שוא נאמר על המקבל לשון הרע .וכללה התורה
איסור זה בפרשת הדיינים ,לחדש דרך אגב שגם דיין
השומע שלא לצורך אף הוא מקבל לשון הרע.

ויש להבין התרגום שם ,ומה ראה רש״י להביאו
כסיוע לאזהרה למקבל לשון הרע .שהרי אם נתרגם
שוא שקר ,יותר מסתבר לבאר פשט הכתוב באזהרה
לדיין ,שלא לשמוע הטענות שיסודם מדבר שקר
תרחק .ואילו אזהרה לקבל לשון הרע ,היא אפילו על
דבר אמת .והוא שמע שוא (שלא לצורך) ,ולא "שמע
דשקר" כפי שתרגם התרגום .ולדברינו ניחא שדוגמת
התורה באיסור קבלת לשון הרע ,הוא שהדיין אסוך",,
לו לשמוע שמע שוא ,על ידי ששומע בעל דין שלא
בפני בעל דין חבירו .והנה הסיבה שדיון זה פסול
ואין צו כל תועלת .משום שדיון שאינו שמוע בין
אחיכם ,קרוב הדבר לשקר .אם מדבר שלא בפני
חבירו ,ומדבר שקר תרחק .וכיון שהדיון נפסל כדיון
והשמיעה אסורה לדיין ,מטעם חשש שקר ,הרי
שבעצם השמיעה יש שוא ויש בה לשון הרע .כך
שגם השמע שוא בדוגמת התורה ,הוא משום שמע
דשקר ,לפי שבנדון שמיעת הדיון ,השמע שוא הוא
לשון הרע ,מטעם שנפסל מחשש שוקר.

ואפשר לבאר שיש בדברי התרגום ובפרוש רש״י
שהדגיש דברי התרגום לא תשא שמע דשקר,
כאזהרה למקבל לשון הרע ,ביאור נוסף במהות
איסור לשון הרע .דהנה לשון הרע נאסר בכמה
איסורים ,בעשה של "השמד לך בנגע צרעת" ועוד,
כמבואר ב״חפץ חיים" באורך .והרבה רעות נאמרו
בעוון לשון הרע ,אע״פ שאומר דבר אמת .ואפשר
שהלאו הנלמד מדין לא תשא שמע שוא ,למספר
לשון הרע ,גם אם המספר או המקבל חושבים שזו
אמת ,לסי שיסוד האיסור מקורו כפי שביארנו
באזהרה הנלמדת לדיין שלא לשמוע טענות צד אחד
שלא בפני בעל דין ,נאמר "שמוע בין אחיכם
ושפטתם צדק" ,ונכלל באזהרה של "מדבר שקר
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תרחק" ,והגדיר הרמב״ם שדברים הנאמרים שלא
בפני הנתבע "אינם מן היושר ומן האמיתות" .לפי
שטבעי הדבר שאדם הרואה טובת עצמו מגזים
בדבריו ,ויכול לרמות גם את האחרים וגם את עצמו
בסיפור הדברים כפי שנראים לו .ועל זה הזהירה
התורה ,שהאמת נכונה רק כשנשמעת בפני בעל
הדבר ,שיכול להגיב ובושים ממנו במסירת הדברים.
ובהגדרת התורה ברור שטענות שלא בפני בעל דין
אינם "ושפטתם צדק" ,ויש בהם "מדבר שקר
תרחק" ,ומכאן למדה התורה ,שלא רק הדיין אסור לו
לשמוע במעמד צד אחד ,אלא כל אדם מוזהר על לא
תשא שמע שוא .לפי שכל סיפור על אדם שלא
בנוכחותו ,הרי הוא בכלל חשש שקר ואי צדק .שדרך
בני אדם להגזים "להתרחק מן היושר ומן האמיתות".
גם כשסוברים שאומרים אמת ,ואין אמת ודאית אלא
כשנאמרת בפני בעל דין ,וזה יסוד האיסור של מקבל
לשון הרע וסיפור לשון הרע .שהרי לשון הרע הוא
שלא בפניו ,ושמע שוא הוא משום שמע דשקר ,כפי
שנלמד הדבר מהל׳ דיינים שצוותה בהם תורה .וא״כ
ברור שאיסור לשון הרע בכללו הוא לא רק מטעם
חשש שקר ,איסור הלאו בשמע שוא הנלמד מהל׳
דיינים ,יסודו מדין מדבר שקר תרחק כפי שבארנו.

ונסיים את דברינו במעשה ביהודי שעבר הלם
קרב ,והשתקם ,פגשתי אותו ושאלתיו מה מעשיו
כיום ,והשיבני שיעצו לו ללכת לבית המשפט לשמוע
את הדיונים במקום.

ולפי דברינו יוצא להלכה למעשה שסתם ישיבה
בביהמ״ש זוהי קבלת לשה״ר .וצריכים לדעת אותם
מתלמדים הבאים לבתי המשפט ללמוד ,שאם אין זה
לשם לימוד אסורה הישיבה בבית המשפט ,ויש בזה
משום לא תשא שמע שוא ,וק״ו לעיתונאים והולכי
רכיל ,שיש לאסור ישיבתם במקדם ,לפי שכל ישיבתם
לצורך קבלת לשון הרע ,והמסייע עובר משום לפני
עוור לא תתן מכשול.
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קמח ___________________________?רן ולשק  /בקש שלם
חרב מאיר שרי׳בר ,אשדוד

הערות בספר חפץ חיים
,בפתיחה כתב וז״ל וכאשר נחפשה
יא .הח״וו
ך
ז)";ז

שהיה שוחט ונמצא שמכר טריפה בחזקת

הם

כשרה בשוגג או שהיה מבקר ונמצא אחריו

מהעיקריים לאריכות גלותנו נמצאת הרבה אך

חלב אף על פי שאין מסלקין אותו משליח

חטא הלשון הוא על כלו וכו׳ כיון שזזה היה

ציבור מכל מקום אין למנותו לכתחילה עכ״ל

העיקר לסיבת גלותנו וכו׳ אם כן כל כמה

ופשוט שאין זה הנידון שלפנינו אלא שבזה נביי

שלא נראה לתקן זה החטא איך תוכל להיות

רעיון החפץ חיים.

גאולה כיון שזה החטא פגם כל כך שעל ידי
זהי^גלינו מארצנו על אחת כמה וכמה שאינו

ב .עוד כתב הח״ח בהקדמה טעם הדבר

123447

דרכינו

ונחקורה

אזה

עוונות

מניחנו לבוא לארצנו עכ״ל החפץ חיים.
ועומק כוונת החפץ חיים שבכל ענין לעשות

שהחמירה תורה בלה״ר שנפרעין מן
האדם בעולם הזה והקרן קיימת לעוה״ב ועוד
עניינים

חמורים

ביותר

חזינן

בזה

משום

יש מאין קשה ויתר מאשר לבטל את

שמבואר בזה״ק שע״י לה״ר מעורר המקטרג

הקיים ולעשות מהיש אין שלבטל מציאות כבד

הגדול ועי״ז נהרגים אנשים בהרבה מדינות

יותר מאשר לבנות מציאות ואם חמור כ״כ

ולכן חמור הדבר כ״כ עכת״ד ולפ״״ז אפשר

לה״ר שיכול לעשות את החמור שזזה ביטול

ללמוד פשט ברמב״ם שכתב פז מהלכות

מציאות של בית המקדש כ״ש שמסוגל לעשות

דעות שהמרגל בחבירו עוון גדול וגורם להרוג

הקל ולמנוע את עשית מציאות חדשה של בניי

נפשות

רבות

מישראל

דאע״פ

שפשטות

הרמב״ם למעיין נראה שכוונתו למעשה דואג

בית המקדש.

שגרם להרוג שלשה אפשר שגם לכוח הסגולי
ודבר זה חזינן גם באו״ח סימן נ״ג סעיף כ״ה

שבלשה״ר כוונת ו־!רמב״ם שמעורר המקטרג

ברמ״א דשליח ציבור אין להעבירו

הגדול על כלל ישראל וע״״ז ברם מיתה

ממשרתו אלא אם נמצא עליו פסול בעדים אך

בעולם.

ברינון בעלמא אין לסלקו ובנתב שם באר היטב

ם״ק ל״א רכל זה לסלקו אין לסלקו ברינוי
בעלמא אבל לקבלו לכתחילה אין לקבלו

ברינון בעלמא הרי שבכה רינון רק למנוע מינוי

וכיון דאתינא להכי לענין גרמת מיתה שבא
ע״י לה״ר יש להעיר בגט׳ ערכין ט״ו
ע״ב במערבא אמרי = לשון תליתאי קטיל
תליתאי = ופירש רש״י ,זה לשון הרכיל שהיא

חדש אך לא לסלק אדם ממשרתו.

שלישית בין אדם לחבירו לגלות לו סוד עכ״ד

וכן כתב המשנה ברורה בסימן הנ״ל ם״ק פ״ב

רש״י כלומר הרכיל הוא השלישי בין המספר

בשם הכנסת הגדולה וז״ל שליח ציבור

והמסופר ויתום׳ למד פשט לישנא תליתאי
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בקש שלום  /עיון הלשון ___________________________________קמט
שהקיפה הקב״ה אחת של עצם ואנחת של
בשר והוא שלישי בתוכם ,עכ״ד התום׳.

ואפשר לפרש בס״ד עפ״י הגט׳ בשבת דף
פ״ח דרש ההוא גלילאה עליה דרב

חסדא בריף רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם

תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא
תליתאי וכתב רש״י אוריאן תליתאי תורה

נביאים כתובים לעם תליתאי כהנים לוים
וישראלים על ידי תליתאי משה תליתאי לבטן

מרים אהרן ומשה ביום תליתאי לפרישה עכ״ד
רש״י.

ובפשטות הפשט שאדם שיצרו גבר עליו
הרי

הוא

יצא

מהכלל

של

הקדמת לימוד התורה והוא צריך להקדים

נישואין ולפי המדרש הנ״ל יש לפרש שזה
שיצרו מתגבר עליו זה בירור שאינו עוסק
בתורה ^הויגן וכראוי שאילו היה עוסק כדבעי

היה הקב״ה מסיר היצר ממנו וא״כ אין לו
|3וצו־הוזכמה|

היתר לאחרי נישואיו שכל ההיתר לא הותר
רק בשביל תורה ,וחוץ מזה שזה סיבה שלא

יאה היתר לדחות זמן הנישואין זה גם סימן

ע״ז שאינו עוסק כראוי ואין היתר שלא לי־שא.
ד .עור הביא הח״ח את הגט׳ בערכין ט״ו ע״ב

הרי שהתורה נמשלה בתליתאי וזהו שהגט׳

ואמר ר׳ יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא כל

מתאוננת ומיללת על לשון מרוממת

המספר לה״ר כאילו כפר בעיקר שנאמר אשר

שרייתה צריכה להביא חיים לעולם שהרי

אמרו ללשוננו אתנו מי אדון לנו ,ע״כ הגמרא.

התורה נאמר בה אורך ימים בימינה וא״כ חיים ^1.מן הראוי להסמיך כאן את דברי הרמב״ם
היה צריך ליירד לעולם ע״י הלשון ובמקום זה
בסוף הלכות טומאת צרעת שכתב דרך ישיבת

ירדה פלאים ומביאה קטלא והרג בעולם.

הלצים הרשעים בתחילה מרבים בדבראי הבאן

ובהמשך כתב הח״ח בשם הזה״ק שלשון

וכו׳ ומתוך״כך באין לםפר בגנות הצדיקים וכו,

הרע פוגם הדיבורי קודש שאדם

ומתוך כך יהיה להן הרגל לדבר בנביאים

מוציא מפיו אח״כ וזהו לישנא תליתאי שזזה

ולתת דופי בדבריהם וכו׳ ומתוך כך באין

לה״ר פוגם תליתאי זה הורג את דברי התורה

לדבר באלהים וכופרין בעיקר וכו׳ זו היא

שארם מוציא אח״כ מפיו ומלוכלכים בלה״ר

שיחת הרשעים שגורמת להן ישיבת קרנות

הם יוצאים וזהו קטיל תליתאי.

וישיבת כנסיות של עמי הארץ ,עכ״ל הרמב״ם.
הרי שלנו לפנינו שמספר לה״ר עלול להגיע

ג .בסוף ההקדמה כתב הח״ח בשם המדרש
שאם אדם יגע בתורה הקב״ה מסיר היצר
ממנו וזו התועלת בלימוד ח״ח שעי״ב יכבה

לכפור בעיקר רח״ל בפועל ממש ובפרשת בן
סורר ומורה כתב רש״י בפרשת כי תצא (כ״א

י״ח) ובן סורר ומורה נהרג על שם סופו הגיעה

צר הלה״ר עבת״ד.

התורה לסוף דעתו סוף שמכלה ממון אביו

והנה פסק הדמב״ם פ״א מהלכות ת״ת ה״ה

ומבקש לימודו ואינו מוצא ועומד בפרשת

לעולם ילמד אדם תורה ואח״ב ישא

דרכים ומלסטם הבריות אמרה תורה ימות

אשה וכו׳ ואם היה יצרו מתגבר עליו עד

זכאי ואל ימות חייב ,עכ״ל רש״י.

שנמצא שאין לבו פנוי ישא ואח״ב ילמוד

והוא הדין כאן שכיון שסוף מספר לה״ר

תורה ,עכ״ל.

לכפור בעיקר כדברי הרמב״ם לכך

הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה־

בקש שלום ועד שמירת הלשון עמוד מס :ט 14הודפס ע״י אוצר החכמה

קג --------------------------------------------------

_________עה הלשה  /בקש שלוב!

הכתירה אותו הגט׳ בתואר כופר בעיקר על

עקיבא זה כלל גדול בתורה עכ״ל רש״י וכתב

שם סופו וזה שלא כפשוטו שבפשטות משמע

שם בשפתי חכמים כמו שאמר הלל הזקן כל

מהגט׳ שכבר הוא ככופר בעיקר.

מה דעלך סאני לחברך לא תעביד ,זו כל
התורה כולה ,עכת״ד .הרי דר״ע למדנו

ה .בפתיחה כתב הח״ח ששאר המידות כגון:
כעם,

ליצנות,

אכזריות

אע״פ

שהם

משחיתים צורת הנפש אין עליהם לאו מפורש

משא״ב

לה״ר

נאמרו

בזה

הרבה

לאוין

ןאוצר הו־זכמה^

מפורשים והם ממנין התרי״ג מצוות'־עכת״ד

הח״ח.

ששורש המצוות זה ואהבת לרעך כמוך

והדבר מבואר בח״ח במנין העשין שבאיסור
לשה״ר עובר גם על ואהבת לרעך כמוך וא״ב

תואמים היטב דברי הח״ח אשר בלשה״ר

נכללים רוב העבירות שבין אדם למקום עם
דברי השפתי חכמים ועל.

והדבר קצת תמוה משום שהח״ח בסוף מנין

ז .עוד כתב הח״ח בפתיחה ת״ל ומקבל מקרי

העשין עשה י״ד כתב שעובר גם על

במה שמאמין בליבו להסיפור שמספר לו

מצות עשה דוהלכת בדרכיו ,שנצטוינו בזה

חברו אפילו אין מסייע לו בהסיפור רק

לילך במידותיו של הקב״ה אשר הם כולם רק

שמאמין בליבו להסיפור לה״ר ורכילות ששמע,

לטוב כמאמרם ז״ל מה הוא רחום אף אתה

עכ״ל הח״ח .חזינן מזה שענין קבלת לה״ר זה

רחום מה הוא חנון אף אתה חנון וכיוצא בזה

ענין המסור ללב וזה לא עבירה בדיבור אלא

בשאר מידות טובות עכת״ד וא״ב רוזיינן להדיא

עבירה במחשבה .שכלפי הקןב״ה גלוי אם

ציווי בתורה גם לכלל המידות שצריכין להיות

מאמין או לא מאמין.

כהוגן.
וכץ כתב הח״ח בהלכות לשון הרע כלל ו׳

ועוד יעויין בבה״ג שמנה במנין הרמ״ח מ״ע

הלכה א׳ אסור לקבל לה״ר וכד דהיינו

אהבת שלום וכן והלכת בדרכיו וכדברי

שלא נאמין בלבנו שהסיפור הוא אמת ,עכ״ל.

הח״ח בסוף מנין מ״ע ווזח״ח הביא ענין מה

ובבאר מים חיים המקור לדבר משערי תשיבה

הוא חנון אף אתה וכד בשם הרמב״ם בהלכות

ועוד .וכן הובא שם מהחרדים שמנה מצוה זו

דעות אולם הרבו־ לא רק שם מופיע אלא גם

במצוות ל״ת התלויות בלב .ומכל זה יובן דברי

בספר המצוות מ״ע ח׳ מנה הרמב״ם דבר זה

החטב"□ בהלכות דעות פ״ז הלכה ג׳ אמרו

לעשה ממנין הרמ״ח וא״כ זה מקור נאמן לכל

חכמים שלשה לה״ר הורגת האומרו והמקבלו

המידות בתר״״ג מצוות ובמניעת ליצנות נכתב

וזה שאומר עליו והמקבלו יותר מן האומרו,

את ה׳ אלוקיך תירא.

עכ״ל הרטב״ם.

ו .עוד כתב הח״ח בפתיחה שהתורה פירטה

וחומד הענין לקבל לה״ר זה מוסבר עם דיברי

ענין לה״ר בלאו בפ״ע משום שזזה כולל את

האמרי נועם שפירש ביותר צריך

רוב העבירות שבין אדם למקום .ומן הצורך

הכתוב לזה במקום שיש חסרון כים שזזה מרמז

להעיר מפרשת קדושים (""ט י״ח) בפסוק

על המחשבה שהיא בכים ואין אדם בעולם

ואהבת לרעך כמוך ,כתב רש״י בזה״ל אמר ר׳

יודע מה מהרהר בליבו וכיון שאין לו בזה
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מורא ברא שזה גלוי רק לקב״ה לכך צריך

ט .ל״ת ג׳ בבאר מים חיים מבואר בשם

זירוז מיוחה וכן הענין לענין קבלת לד״״ר ,דכיון

הספרא שהשמר בנגע הצרעת כוונתו

שזה קבין מחשבה ולא ענין שמוסיף בדיבור או

לזכור בלב .וזכור את אשר עשה ה׳ אלוקיך

במעשה לכן המקבלו חמור מן האומרו שצריך

למרים זוהי זכירה בפר; .והרמב״ם בסוף הלכות

זירוז מיוחד שלא לקבל לה״ר וכחברי האמרי

טומאת צרעת כתב וז״ל :ועל ענין זה מזהיר

נועם.

בתורה ואומר השמר בנגע הצרעת זכור את
אשר עשה ה׳ אלהיך למרים הרי הוא אומר

ח .לאוין א׳ כתב הח״ח בשם הרמב״ם ריש

התבוננו מה אירע למרים רנביאת שדיברה

הלכות דעות שלה״ר הוי על אמת אולם

באחיה וכו׳ וכו׳ עכ״ל.

אם יש בזה שקר הוי מוציא שם דע ודבר זה

נשנה בעשין י״ג שאם נמצא תערובת שיקר

הרי דלא הזכיר דרימב״ם זכירה בפה בענין
זכירת

עובר על מדבר שיקר תרחק ועונשו חמור ולא

מעשה

מרים

אלא

כתב

ביאר רבעו במאי חמור עונשו ממספר לה״ר

"התבוננו" .ובאמת הח״ח הביא את דברי

סתם .ואף הרמב״ם פ״ז מהלכות דעות

הרמב'׳□ במ״ע א׳ באמ״ח ם״ק א׳ אולם לא

ובפירוש המשנה באבות פ״א יושנה י״ז ששם

נחית לחלק דיש נפקותא בין דעת הרמב״ם

ביאר הרמב״ם באריכות את תורת הדיבור לא

הסובר שוכרת מעשה בזרים הוי בהתבוננות

כתב הרמב״ם שמוציא ש״ר עונשו חמור

ולרמכ״ן שכמותו פסק הח״ח במ״ע א׳ שכרה

מלה״ר וכנראה דהח״ח סובר דדבר זה סברא

זו כוונתה בפה דווקא.

פשוטה דכיון שנתערב שיקר בדבריו חמיר טפי.

י .לאוין (ח״ט) לא תקום ולא תטור ויש להעיר

להעיר בזה מדברי הרמב״ם בספר

שהרמב״ם בהלכות דעות פ״ז ה״ח כתב

המצוות מצוה ל״ת ש״ב הזהיר משנוא

טעם איסור נטירה וז״ל :שכל זמן שהוא נוטר

קצתנו את קצתנו והוא אמרו לא תשנא את

את הדבר וזוכרו שמא יבוא לנקום ,עכ״ל .הרי

אחיך בלבבך ולשון ספרי לא אמרתי אלא

שלדעת הרמב״ם מצוה זו הוי מעין גזירה מן

שנאה שבלב .אמונם כשהראה לו השונאת

התורה שלא יבוא לנקום מחבירו וזה חידוש.

רש

והודיעו שהוא שונא אותו אינו עובר על זה
הלאו אבל על לא תקום ולא תטור ועובר על
עשה והוא אמרו ואהבת לרעך כמוך אבל
שנאת הלב הוא חטא חזק יותר מן הכל עב״ל

הרי שלמדנו ו־;רמב״ם ששנאה בלב חמיר טפי

יא.

הח״ח נושא ונותן באריכות היתכן
שאיסור לא תיקום ולא תיטור הוי רק

באופן שהיה צער ממון בגון שאנו משאילו אך
אם המצער ציער לאדם בגופו ולא בממון היינו

שהלבין פניו אין איסור של לא תיקום.

ואפשר משום שבשנאה בלב יש גם שיקר טמון

משא״כ בשנאה שאינו אחד בפה ואחד בלב

ויש להביא ראיה לזה מהגמו' ביבמות דף ם״ג

חמור פחות .ומכל זה חרק שכל ענין שמעורב

ע״א רב חייא הוה קא מצערא ליה

בו שקר חמור טפי מאשר היה נעשה העוולה

דביתהו כי הוה משכח מידי צייר ליה בסודרה?

ללא שקר.

ומייתי ניהלה אמר ליה רב והא קא מצערא

-----------------------------------------------הדפסה ברזולואית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה־

בקש שלום ועד שמירת הלשון עמוד מס 142 :הודפס ע״י אוצר החכמה

בקש שליום  /בחקר הלשון ____________________________קז

בענק איסור לשק הרע בשמיעה לחוד
|א1צר תו1כסה|

כתב

החפץ חיים הלכות לשון הרע (כלל ו'

עי״ז למשוך עימהם אבל באקראי בעלמא

הלכה ב׳( וז״ל :אף על שמיעת לשה״ר

אפשר דמותר (היכא דהמספר מדיבר בלאו

לבד ג״כ יש איסור מן התורה אף דבעת

הכי עם אחרים דאל״ב לכאורה איכא עכ״פ

השמיעה אין בדעתו לקבל את הדבר כיון

משום לפני עור) לשמוע אם לא מקבל ומה

שמטה אזזן לשמוע ,ע״כ .עיי״ש בבאמ״ח

שהביא ראיה דאסור מה״ת מהא דאיתא

באריכות דקודם כתב מדרבנן לא קמבעי לי

בשבועות (דף ל״א) אסור לדיין לשמוע דברי

דאסור וראיה מכתובות דדרש בר קפרא ויתד

בעל דין קודם שיבוא חבירו וכו׳ רב כהנא

תהיה לך על אזנך אל תקרא אזנך אלא על

מתני מלא תשא ולא תשיא והרי זה הפסוק

אחנך שאם ישמע אדם דבר שאינו הנון יניח

גפא דרשו בפסחים לענין לספר לשה״ר

אצבעו באזניו ובו׳ .ות״ר :אל ישמיע אדם

ולקבל וכו׳ וכן איתא ברמב״ם (פרק כ״א מהל׳

לאזניו דברים בטלים שהם נכוות לאיברים,

סנהדרין ה״״ז) וז״ל אסור לדיין לשמוע דברי

אלמא דאף שמיעה בעלמא אסור.

בעל דין קודם שיבוא דבירו וכו׳ ואפילו דיבר
אחד אסור שנאמר שמוע בין אחיכם וכל

וקשה

איך מביא ראיה מן הדרש דיש איסור

השומע מאחד עבר בל״ת שנאמר לא תשא

מדרבנן אפשר הוי הנהגה טובה כמו

וכו׳ ובכלל לאו זה אזהרה למקבל לשה״ר

שמצינו במסכת אבות הרבה הנהגות טובות

ומספר לשה״ר וכו׳ ,וא״ב כי היכא דלענין דיין

שיעשה אדם ולא שמענו דמי שאינו נוהג כן

אסור אפילו לשמוע לבד ה״ה סתם לשמוע

עובר על איסור דרבנן אפילו היכא דתני בלשון

מחבירו לשה״ר אסור אפילו אינו מכבל ,צ״ע

אל כגון אל תהיו כעבדין המשמשין את הרב

דאדרבה מלשון הרמב״ם שכתב ובכלל זה

ע״מ לקבל פרם אל תרבה והרבה כיוצא בזה

אזהרה "למקבל" לשה״ר משמע דסתם לשמוע

וכן איתא בברכות אל תעשה תפלתך קבע

ליכא אזהרה.

אלא רחמים ותחנונים וכו׳ האם נימא ראם לא

מתנהג כן עובר על איסור דרבנן .ומה שהביא

וכץ

מה שהביא ראיה מלישנא דפרקי דר״א

מהרמב״ם שכתב פ״ז מהל׳ דעות שכתב וז״ל:

שכתב בצוואתו לבנו הווקנום בני אל

כל אלו הם בעלי לשון הרע שאסור לדור

תשב בחבורת האומרים גנאי מחבריהם וכו׳

עמהם בשכונתם וכ״ש ליישב עמהם ולשמוע

וכל העומדים שם נכתבין בשם חבורת רשע

דבריהם דמשמע דאף על השמיעה לבד איכא

ובעלי לשה״ר ע״כ הרי שלא קאמר וכל מי

איסור .לפענ״ד אין ראיה דאפשר דווקא לישב

שמקבל דבריהם רק העומדים שם משמע דאף

עמהם בחבורה ולשמוע דבריהם אסור שיבוא

בשמיעה לבד נכלל עבור זה בשם אנשי רשע

הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התמה־

בקש שלום ועד שמירת הלשון עמוד מס:

הודפס ע״י אוצר החכמה

5ח______________________________בחקר הלשה  /בקש שלום
ובעלה״ר ,נראה דג״כ אינו כמ״ש לעיל דשאני

שמוע בעלמא .ונראה קצת ראיה להיתר

לישב בחבורה הדרך להימשך אחריהם אבל

דאיתא בברכות (דף ה׳ ע״ב) רב הונא תקיפו

באקראי בעלמא אפשר דמותר.

ליה ארבע מאה דני דחמרא על לגביה רב

יהודה אחוה דרב סלא חסידא ורבנן וכו׳
אולם מה שהביא בשם החרדיים מבואר

ואמרו ליה לעיין מר במילתיה אמר לחו ומי

להדיא לאיסור אבל אין הכרח דאיכא

חשי־דנא בעינייכו אמרו ליה מי חשיד קב״ה

איסור תורה דז״ל מצות ל״ת דהזהרנו בו שלא

דעביד דינא בלא דינא אמר להו אי איכא מאן

לקבל לשה״ר כלומר שלא להאמין בלב אם

עלי מלתא לימא אמרו ליה הכי שמיע

כבר שמע גם בכלל לאו זה שלא לשמוע

לן דלא יהיב מר שבישא לאריסיה וכו׳.

באזניו שוב לשה״ר ודברי גנות על חברו ע״כ

לכאורה קשה למה לא אמרו ליה תיכף

די״ל אדרבה מדהתחיל דהזהרנו בו שלא לקבל

החסרון שלא יהיב מר שבישא ולמה אמרו לו

משמע דהאזהרה היא על קבלת לשה״ר אלא —ליעיין במילתא אע״כ דלא קיבלה לאמת שכן
שמוסיף דבכלל לאו זה שלא לשמוע יש לומר

הויא משו״ה כשאמר שאמר מי איכא מאן
דשמיע עלי מלתא לימא אמרו מה דשמיע

לשמוע ,אבל מ״מ אפ״ל דהרמב״ם הנ״ל חולק

משמע דשמיע בלא קבלה אין איסור דאל״ב

עליו וס״ל דאין איסור אלא קבלת לשה״ר ולא

האיך שמעו דבר זה.

הכוונתו מדרבנן אסמכוה אקרא זו גם איסור

הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה־

בקש שלום יעד שמירת הלשון עמיד מס :טט 1הודפס ע״י אוצר החכמה

ברית

סמ״ג ל״ת ט׳

משה

בהנל דדוקא לחדר הורג ג׳ אבל לא רב־לות ש״ש היעב ומראה נראה מו־בינו ז״ל דקינר דעיקד אזהר־ זו למ־מני בלן ^^לר-ת היא
דסברו כ! הלא גס רכילות הורג ג׳ כמעשה דדואג עם אחימלך שלא יקבל אדם לה־־ אלא מסת־ ל^׳ר ועדות שין־ ושלא ישמע
[ועי׳ •לקונו משל -כ״ה שט וז״ל וצמה כקרא לשון שלישי שהוא חרג
הדיין ־ב" בשד קודם ש־בא בע״ד חויירו נ״כ נכלל נלאו זה ונם
שלשה האוורו והמקבלו ומי שנאמר עליו ואיירי שאול הרג ד׳ דואג מקיצור הסמ״ג שלו נראה בש׳ דסונר כן וכן נראה מלש״י ז׳ל פ׳
משפעים פללה כ״ג פ׳ א׳ דז״ל
שאמר שאול שקבל אחי מלך שנא׳
עליו ואבנר בן נר למה נהרג עכ״ל תני (ד) רב דימי לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו שמתוך לא תשא שמע שיא כחרגימו■ לא
וכן איחא בירושלמי פאה פ״ק דף טובתו בא לידי רעתו פי׳ אל יספר בטובתו בפני שונאיו וע״ז תקביל שמע ^^קר אזהרה למקבל
ד׳ עיא עי״ם] ותו ק״ל דהראב״ד אמר שלמה מברך רעהו בקול נדול קללה תחשב לו אבל לה״ר וולד"! שלא ישמע דברי בע״ד
בהשגורי־ו הל׳ דעות שס סובר דרכילומ בפני אוהביו מותרנ;^־^נני^ו[כא^:ור( חמשה תלמידים היו לו לר׳ עד שנא בע״ד חבידו עמל ומדכי
תחלה אזהרה למקבל לה"־ ול״כ
דוקא הורג ג׳ וצ״ל דקשבר
הפשע יוחנן בן זכאי הוא היה מונה שבחן׳ גרסינן ביומא פר״ה 1די !1•-
בגמרא דערכץ דלשון תליתאי קלי
אזהרה לדיין כו׳ ע׳ רסובד כמ׳ש
על רכילות וראייתו י״ל מהירושלמי אמר ר׳ מוסיא מניין לאומר לחבירו דבר שהוא בבל יאמר עד ואי״ל דחדא מינייהו נקע דא״כ

ומהילקוע הנ״ל ויק באמת קובר שיאמר לו לך ואמור ת״ל מאהל מועד לאמור לאו אמור בדברים הול״ל אזהרה נמון^^ לה״ר ואזהרה
רש״י ונערכין שס ד־״ת לישנא תליתזאי הללו אלא א׳יבנתן לו רשות׳ נרסינן בפריה דגיטין נע -ש8ז" זז לדין אבל מהתרגום גרידא בלא
וז״ל זה־£שן הרכיל כו׳ וגס בד״ם דשלח ר׳ אלעזר למר עוקבא אמרתי אשמרה דרכי טחטוא ששש"• באמת ליכא למידק מידי
לאמרו כתב לרפיל עצרו שמתוך בלשוני אע״פ שרשע לנגדי ומצערני אשמרה לפי מחסום אלא כיון דמתרנוס איכא למינמי שממש
מריבה שנופלת בין השנים קורגין השכם והערב לבית המדרש והם כלים מאליהם עור גרסינן אבל זה כר׳ ב^^^יל מהת.לגוס ד־בזה
זה את זה ו־.ורגץ גואלי הדס את בם׳ יש בערכין אמר רבא בל מילתא דמתאמרא באפי תלתא שנכלל בלאו זה גם משפר לין" ר
ועדות שקר בזה ל״ס כרבינו דבגלישון
הרכיל שההרג בא על ידו
עמל לית בה משום לישנא בישא וכתב רבינו שר■! ,ז דהל• דעות!
לא תקביל שמע דשקר לא נכלל
ועל רבינו והרמנ״ס צ״ל דסברו
בגמ׳דערכין דדוקא לה״ר הורג ג׳ והוא שלא יתבוין להעביר המול ולגלותו ייתר ואם האומר זה אבל מה לכובר לכינו המקר
וכמ״ש הכ״מ ליישב את הרמב״ס הדבר הזהיר שלא לאמרו
אמרו בפני רבים יש בו לה״ד לאו לענין ^^ין המצות היא שלא
מהשנוח הראנ״ד ע״ש וא״כ כשכא׳ כדאמר בם׳ זה בורר בסנהדרין ני׳ ,א! ד ההוא תלמידא דגלי יקבל לה״ר גס מהתלגום לפוס פי׳
כמ״ש הדד״מהננ׳ל נשאר על הרמג״ס מילתא דמתאמרא בבי מדרשא בתר עשרין ותרתין שנין לשי יש להוכיק כן ,אבל בלמזיו
כתב לכינו וז״ל לא תשא שמע שוא
קושיות השנוח הראנ״ד דהראשון
ואפקיה ר׳ אמי מבי מדרשא ואמר דין גלי רזיא:
אזהרה לב^בל לה״ר ואזרלר לדיין
היינו רכיל קשה מלשון הרע
(א) יקבל אדם לשון הרע דכתיב בם׳ משפטים
והשגת י׳ ♦ין
שלא ישמע דיבר בע״ד עד שיבא
זו נם על דבינו קמה וגס נצבה
וגם קשה עליהם קושחינו הנ״ל
לא תשא שמע שוא וגר ונרסינן בפ׳ ערבי בע״די חנירו עכ״ל ולפי ^^":ל באמת
דמדוע אמרו ה־וקא לת״ר הורג נ׳ פסחים נד׳ קי״יז] א״ר ששת משום ר׳ אלעזר בן עזריה כל המספר לשון אזררר שכ׳ שני פעמים צ״ע
הלא גס רכילות הורג ג׳ [ועל הכ״מ לשון הרע וכל המקבל לה״ר וכל המעיד עדות שהר בחבירו [ועי׳ מ״ש על זה לקמן סוף מחודש
ראוי
•
שם ק״ל דמתחלח דבריו נרא' דסונר
0׳[ אבל ררדב״ס ז״ל בסה״מ מל״ת
בדעת הרמב״סדהא דדואג עם אשמלך רכילות תיחת כהכ״לשמו רפ״א כתב וז״ל רזריר רלופע שלא לשמוע אחד מבע״ד■ שלא בתני
ובסוף דבנ^יו שם צ״ל דסיבר בדעת תרמב״ם דלא רכילות אלא לה״ר בעל דינו והוא א^רו לא תשא שמע שוא כי' ולשון מכילתא לא
היתה דאנ׳״כ לא מיישב כלום על הרמב״ס מהשגות הדאב״ד עי״ש תשא שמע שוא אזהרה לדין שלא ישמע מב^^ד עד שיהיר בעל
ות5י^^ דצ״ע] אעכל״ל דרבינו ותדממס סירי דענין דואג עס אחימלך דינו גפניו ואזהרה לבע״ד שלא ישמיע דבריו לדיין עד ל^רי׳ חנירו
לי״״ר תיתה ולא רכילות ודלאכתדינא דחייוא״כ קשה עליתם דהיכי עמו כו׳ ובכלל לאו זה ג״כ אמרו אזהרת למס-פר לה״ר ^:עקבלו
כתבו צא ולמד מה אירע לדואג האדומי כו׳ דכוונתם נזה להניא ומעיד עהות שקר כ1׳ עמל נראה בפירוש שסובר דעי,קר לאו זה
ראי׳ עלמה שכתבו שהרכילות גורס להרוג נפשות רנות הלא מדואג למימני לתצות היא אזרלה לדיין שלא ישמע כו׳ ומקבל ומקפר לה״ר
נייכא להביא ראי׳ על זה כמן דהא דדואג לה״ר היתת אלא על וערות שקר ככולל נלאו זה וכן כןוכל ^□ורו' הל׳ שיהדיי^ן פ׳ כ״א הל׳
רבינו י״ל דכיון דכי ואע״פ שאין לוקין על לאו זה עון גדול הוא ז׳ ח״ל אקור לדין לשמוע דברי אחד מ^^לי דיי^ קידם שינא יניילו
וגורם להרוג נפש! ת רבות מישראל כו׳ לא וילמד מה אירע לדואג או שלא בפני חברו ואפילו דבר אחל אסור שג׳ שמוע בין אייכם
האדומי כו׳ ומולא כתב כלשק הרמ^^^ם ואשפ שאן לויריין על דבר וכל השומע מאחד עובר בל'" ש׳ לא תשא ששמ שא ו^ג^^לכ' לאו
זה אלא כתב על לאו זה י״ל דכוונתו שתלאו זה גוצים להרוג כסשות זה אזהרת למקבל לה״ר והסכר לר״ל ומעיד עדתה קרר וכן בעל
משוס דבלאו זה נכלל גם לת״ר וכוונתו על לה״ר שגורם להרוג נפשת דן מוזהר שנא ישמיע דיברו לדיין קודם שנא בע״ ■7קירו כ•.׳ עכ״ל
ושכ הביא שפיר ראי׳ לזה מדואג האדומי ,אבל הרמב״ם שכ׳ על וגס ברמוו רכרכס רש !^'׳ 0דמדד דרמ מנ״יר רפ״א כתב וז״ל
דבר זה נראה בפירוש דקאי על רכילות דוקא א״כ באמת נשאר עליו שלא לשומע דאחל מ^ונג״ד יאיןבז^ורו ^מל שש לא השיא ל^ו^ו שוא
במצות זו דילרבינו עיקר
הקיש" דהיכי הביא ראי׳ דרכילות גורס להרוג נפשות מדואג האדומי ,עכ״ל וא״כ יש ייליק נין רניס•
ובדרך אפשר "ל דלעולם סובר הרמב״ס דה א דדואג רכילות היתת אזררה לעיין מנץ ^מלות שלא לקבל לה״ר ולהרמנ״ם עיקר אז^רת
כמ״ש הממ במחילת ־ברו והדד״ח הנ״ל אלא כי-בר דרכילות אינו על הדיץ שלא ישמע כיו׳ אבל לעני •,שאר שלי ליכא שוס רמ כינירם
אלא גורם להרוג נפשות וכשש בפירוש וגורס להרוג ננ^שדת וע״כ וא״כ לכואו-רה צריך '''־ !3::רמרוע לא רצה רביכו לומר כהרמנ״ס או
הניא שפיר ראי' מדואג כי^^ץ דנם שם הי׳ ומאג גורם להרוג נפשות לסיפך וכדה פליגי • ונ״ל בס״ד־ ד״״ל דבזה סול^יני רבמכילריא ^׳
אבל לה״ר סובר שהורג שלשה ואינו גולם וממילא יש נ״מ גדולה משפעים כלשר כ׳ איתא לא תשא שמע שוא הרי אזרלר כדקילי
בן לכילות לל^^ר ומיושבים כל הקושיות הנ״ל וגם הכ״מ וגס ברבינו ל^^^ר דבר אחר אזהרה לדיין שלא ישמע מבע״ד עד שיהא בעל
י״ל כן ודו״ק:
־יכו עמו שנא׳ עד האלריס יבוא דכר שכירס ד״א אוררה לבע״ר
ד) רן^י (ד) רב דימי לעולם אל יקפר בעונתו של הבירו וכו׳ שלא ילמיע דברו לד״ין עד שיהא בישד עמו שנאדל ועמדמ שני
פירוש אל יספר בעונתו בפני שונאיו כו׳ .אבל הא^^ים כו׳ עכ״ל וכפסיקרא זוערתא פ׳ מלפעים איתא ג״כ ■כו^״״ש
תילאים סי׳ הנ״ל מפרש אח הגמרא בענין אחר וז״ל ליעלים אל רדנילתא אלא כרדבר אחר שני איתא בפסיקתא וז״ל ד״א לא תשא
יספר אדם בעונתו של חנירו כו׳ שרש אל ירבה לספר שמתוך שמע שוא קרי בית לא השיא א^^^ה לבע״ד־ שלא יעעים די^^״ו כדיין
שמרבה בא לומר גנות זה יש בו אבל סיפר עובה בלא רבו־י מותר כו׳ עכ״ל ובפסיים קי״ח ע״א איתא ^"ר ששת משוס ראב״ע כל
כדחנן חמשה ולשדים כו׳ עכל ולדינא יש נ״מ גדולה ביניתס רמסכל לה״ר וכל המקב' לה״ר וכל המעיד עדות שקר ^ '0:5ראוי
לכלב תשליכץ אותו ובשב בתריה לא השא
דלרנינו בפני אוהביו מותר אפילו לרלבות ?שבחייו אבל להגראים אפ" לרלליכו ל^^בים
בפני אוהניו אקור וע" לש״י ב״ב קס״ד שב ד״ה בא ותראה דסונר שמע שוא וקרי ביה לא תשיא עי׳ ברלב״ס שם דלא גיס לי׳ אבל
כהיראיס ,וירש רבינו ת״ל מאהל מועד לאמור לאו אמר ^ו׳ עיי׳ בדנות מג שב איתא ו״״כ זה ,נראה הנמ׳ רפקייס ומכוח דראנ״ע
בביאור על הקורג מר׳ יוכף מקרעמנין ז״ל ורש ערז:
קן^בר רדספר לה״ד ומקבל לת״ר ומניד ערוש שקר כל הני נכללים
נלאו דלא תשא שמע שוא וכגדלא דשבועות ל״א שא איתא דניו

מצוה לא תעשה י׳

לדין שלא ישמע דברי בנ0ר קודם שינא בשד חברו ת״ל מדבר
לכעיר שלא יעעיס דבריו לזיין קודם שינא בעה■
שקר תרחק
חניק■ ח״ל מדבר שקר הרחק רב כהנא דתכי תליא תשא לא השיא
וגם גוש^^ז^־^יין ז׳ שב מובא הא דר׳ כתנא כלאר 77׳? כו^יבר דהלאו
לא תשא גו׳ לא בא לתזה^ל אלא על דיין שלא ילדע דמי
כו,

שלא

(א) יקבל אדם לשון הרע דכ~יב לא תשא שמע
א)
שרא כר עוד דרשינן מיניה בשבועות ונסנהדרין
אקור לדיין שישמע דוברי בעל דין קדם שבא בעל דין חסרו כד.
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ברית

סב״״ג ל״ת ׳

כר ועל בעל ד ],שלא •נונדס כו׳ וי״כ עכצ״ל דהפי׳ ראשה של
המכילתא סונית עכ״פ נזה כראג״ע דאזהרת לאו זה בא שלא לקבל
ל״ר ,וגס י״ל דבאמת לגמר ,סוברת כוסי׳ אלא סוברת דעיקר אזהרה
בא על שלא לקבל לה״ר והשאר דברים כל ראב״ע ככללים בהלאו
זה אכא לא דיברה רק מעיקר אזהרת

משה

כב

ושמע עובר משוס לא תשא שמע שיא פ״״ש כי דבל זה פליאה גדולה
אללי כיון דהא דשמוע בן אחיכם הם 7נרי ר׳ חנינא דקכהדרין
הנ״ל והא דעונר משום לא תשא וגו׳ הס דברי ר׳ כתנא הכיל וא״כ

היכי הלי ל^קוק כהרווייתו הלא ו:גמ׳ דסנהדרין הנ׳ל מוכח בפרוש
ד^כיני והכי תרי קושייה גם על
כל זה י״ל להעי׳ ראשון של המכילתא ראוי להשליכו לכלבים שני לכלב תשליכין אותו (ב) וכתב
הרמב״ס הל׳ סנהדרין ^"ל קשה
אבל הדבר אחר של המכילתא עכל״ל בתריה לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להיות עד ולא ראית־ בשום מקום מי ששימש
בזה ובאמת הם קושיות ג7ולוה .
___
דקונרת כרב כתנא ושבועות הכ״ל
חמם
דעיקר אזהרת לאו זה בא על הדיין שלא ישמע ד־^גרי בע״ד כד
מאמר הגע׳ דריש לנילה יגעתי ומלאת׳ ^^^ין אמת ולדק
[דאת זה עב ל״ל נץ לרניכו ובין להרמב״ס דגם רב כתנא מודה מת כי ח״ל יגעתי ומלאתי נכףד "•ופה אמיתי על תשר קושיות סנ״ל
לראב״ע דנס שאר דברים תז״ל ככללים בהלאו זה אלא ר״כ סיבר בהק7יס מת שיש עוד ל7ס7ס על וביכו במל׳ת ריח דמדוע כתב
דעיקר אזהרה בא על מליץ שלא ישמע כו׳ כמו שאכתוב לקמן בכ״ד] שם אסור לדי^^ן כו׳ שני שמוע זיין אחיכם הלא ל׳ חניכא שלמד
וא*כ ממילא י״ל דהרמב״ס פסק כרב כהנא ווגש״ה לא הביא בסח״מ את זה לפסוס זה קאמר אזהרה ל^^ד כו׳ וא״כ אמאי משכה יבינו
אלא זד״א ,של המכילתא ומק3ל לס״ר כתב בקה״מ דלמד מגמרא ^לשון ריח וכתב אסור וכן יש ר7ס7ס את זה גם נהרמנ״ס הל׳
דמכוות הנ״נ ול״כ דלמד מהמכילתא אף שהי׳ יכול ללמוד גם מהעי׳ סנהדרין ה״״יל שכ׳ "כ אקור ^ד־י^^ כו'< וג״כ נ״ר דרבינו וסלמנ״ס
ל״ח קובי שמוע
ראשון של המכילמא״כן כיון דל״ק כהפי׳ ליאסו^ין אלא כהד״א ע״כ קברו ת^^ע בגמ׳ ד^^^ז^־^ין דר״ח ור״כ נזה
קאמר דלמד 'אס' זה'ממכות וכיון לסובד הרמכ״סכרב כתנא וכהד׳א בין אחיכם פשה ונ״כ אמר אזהרה רב״ 7כו׳ ואף דאמרינן ^^■ין
של המכילתא ע״כ מכה אזהרת דיין שלא לשמוע אחד מבעלי הדין "ו '"".א ובכמה מקומות בשסדאזהרת עשה לא שמיה אזהרה "׳ל
כו׳ מלוה פרעי׳ אבל רניכו י״ל דסובר כהני׳ ראשון של המכילתא דר״ח קובר דשמיה אזהרה או ״׳ל דסוגר77יקא אמילחא דענשינן
וכראנ״ע וכרב כהכא לא סובר אלא בזה דככלל גם נלאו זה שלא ללסות או מב״ד אומינן דאזהרת עשת לא שמיה אזהרה אבל לעכין
שמיה אזהרה אבל רב כהכא פליג "ז וקובל
ישמע הדיין כו׳ וע״כ כתב לבינו עוד ד^שוי^ן עיכיה בשבועות ובסנהדרין עבירה גרידא
אסור לדיין כו׳ ול״כ אזהרה לדיין כו׳ כיון דלעכין ונכין העלות דשתוע בכין אליכם לא הוי אלא כחלק ממ״ע דרדס חשפוע עמיתך
סונר דלא הוי אלא כאיסור ולא אזהרה ממש וכיון דסובר כהפי׳ וכמ״ש המר״ם שיק ז״ל מלוה ע״ד טיי״ש וע״ב קובר דלא הוי אלא

אבל

כאיסור ולא שיין למימי גביה לשון אזהרה והכי אמר הגמרא ר״כ
אמר מהכא כלומר ר״כ אמר דאזהרס שאמר ר׳ חכיכא לא הוי אלא
מהכא מלא תשא וגו׳ וא״כ לעי•] רב כהכא בעיקר ה־ין בכ^/ש לא
פזליג על ר״ח אלא גם הוא קובר דמשמוע בין אחיכם שמעיכן דאקור
לדיין לשמוע כו׳ אלא אזהרה לזה סובל ר״כ דלא הוי אלא לא תשא

ראשון של המכילתא וכראב״ע ע״כ מכת שלא יקבל אדם לה״ר למלוה
פרעי ומשום דיכלינן למ׳יטעי בפי׳ ראשק של המכילתא דלא סוברת
לגמרי כראנ״ע כהכ״ל ע״כ לא הביא בינו כלל אס המכילתא אלא
את ראב״ע כמובן׳ והשאר מוכי מלות ז״ל הסורק סי׳ רל״ג החינוך
ואלת ^^^ות ומלוח השם מלוה ע״ד הזוהר הרקיע מל״ת ח׳ אות י׳
ועיר מקלע מלוה ע״ה כולם כ!^רו כהרמב״ס עי״ש:
שמע שוא ,וא״כ ממילא לפ״׳ז י׳ל ד־^י^^ן ד^^^^^לתא המל כראה "כ
מה מאד יש ליישב בק״ד בהכ״ל מה שהקשה הדיכא דסוברה כר״כ דאזהרת דיין שלא ישמע כו׳ היא מלא ששא וגו׳
דיייי ז״ל על רביכו דז״ל וראיתי להרג המחבר ז״ל ^^^כ פסקו רביכו והרמב״ס כרב כתכא וג״׳כ כתובו הפיר אסור לדין
בלאוין ר״ח כתב כדברי התנב״ס ז״ל ולא ידעכא מאי אידק ביס כי׳ שמוע מן אחיכם כו' ^ון דהלימוד משמוע ביין אחיכם באמת
כד עכ״ל כווכתו דבמל״ת ר״ח כתב לברכו וז״ל אסור לדיין לשמוע לא הוי אלא איסור ול״ק ^ליהם הקושי׳ השניה וגם הד^וק הניל,
דברים ^?^",זה שלא בפכי זה שני שמוע ביין אחיכם ואס עבר ואחר שכתבכו אס זה ראיתי במעיץ חכמה ז״ל דף ל׳ ע׳׳ 3אות ג׳
ושמע עובר משום לא תשא שמע שוא ובכלל לאו זה אזהרה למעיד שכ׳ "ל ומדלא קאמר 3גמ׳ ס^^^־^יין ורב כהכא האי שמוע 3ץ
ולכאורה
עדות שקר ומקבל לה״ר ומספר לה״ר והזכרתיו למעלה במלית י׳ אחיכם האי דריש ליה משמע דתרווייהו אית להו
ענ״ל נראה ממל״ח נ־" מ דקובר כהרמב״ם דעיקר לאו זה בא להזתיר היכי יכלינ; למימר 7תרונייהי אש ליה אבל ביג^"״ל מיושב שפירדמשמוע
על ד־^״ן שלא ישמע כו׳ ומקבל לה״ר סובר דככלל כמו עדות שקר בן אחיכם למד איקור גרידא ולא תשא וגו׳ כןרבר לאזהרה כמוק,
ומספר לה״ר מדכ׳ ובכלל לאו זה כו׳ וא״כ סותר את למודו ,אבל ועל סקוש״ ^^^:שוכה ^^״ל ״ל בפשיס'ית דבהא 7נלא השא וגף
בה״ל מיושב שפיר ד״״ל דכרן במל״ת■ י׳ שהוא מקום של המלוה כ^^ל גס מקבל ומקפר לה״ר ועדות שקר סמז רביכו והרמנ״ם ^או^^ע
שלא לקבל לה״ר ע״כ כתג כאן פג אזהרת ׳יין שיא ישמע כד אבל בהא דלא כ^:לל בו גס הא דלא ישמע ^דייץ כו׳ בזה לא ?בר"
אסור לדיין כו׳ וכווכתו דלע^ין מכין לא הר אלא איקור כהנ״ל אבל כראג״ע אלא כרב כהכא משוס ^לתא ה״ל דג״כ סיברה כן
לקמן מנל״ת ר״ח פיק דלא לעכין מכין המלוס קאי שם אלא לדיכא ועי׳ ש״ע ח״״מ סי׳ ״ז סעיף •׳ שכ׳ ":־בל אסור לדי^־ין לשמוע
כ״כ כתב שם ע־ל דיין כלשון הרמב;־ יזל׳ כןנ^ה־^ין הנ״ל ועיבר דברי מ״ד האחד שלא בפני בע״ד חברו וכתב ה^דע חיל אקור
משוס לא תשא שמע שוא דכיק דליכא כ״מ שם לעמן מנין המלוה לדין נלמד לדכהיב שמוע בן אחיכם גס כו^יב לא ששא שמע שוא
לק לענין עבירות תלאו ולענין זה באמת -אין שום כ״מ בין מקבל ע״ל ולכאו׳ על לשון המחבר של״כ אלא אסור הי׳ די לומר שנלמ7
או מדיבר לה״ר ועדות שקר וליין ששמע כו׳ אס עבר באחת מהן משמוע ין אחיכם וי׳ל דכיון דכי המחבר אח׳׳כ וכן יג^ז^״ד מוזהר
על כן ומדכ׳ חלל בעל דיין לשק מוזהר וגס כתב וכן מוכח דהל־נר
בכל אמד עובר על לאו זה נשוה כיון דכולן כלליין בלאו זה וע׳׳כ
קובר דהאי מחסר שכ׳ א״כ קאי כם על דיין א״כ קובר ^^^ל'
כתב רבעו שם ובכלל לאו זה אזהרה למעיד ערות שקר כו׳ ול״כ
ונכלל לאו זה אקור כמ״ש כרן כיל דין כיקדלעכין עברות תולאו
דיין איכא תרתי אישור ואזהרה ;״כ כתב הסו״ע מ״ש ידו״ס:
באמת ככונן הלאו זה אזהרה היא ודו״ק:
בתריה לא תשא שמע שוא אל תשת ידן עם
1 )3
רשע להיות עד חמס כר .כראה מרביכו
לכאורה ק״ל על רניכו דהיכי יכול לפקוק כראנ״ע וכרב
כהכא הלא מראב״ע כראה בפירוש דל״ס דככלל כלאו זה דגירסהו בגמ׳ דפקחים הנ׳׳ל ^א)^״ע דעידות שקר למד מאל תשש
גס שלא ישמע הדיין כו׳ דמדלא אמר גס ע״ז דראוי להשליכו לכלבים ידן וגו׳ וא״כ ל״ל דעדות שקר לא הוי בכלל אזהרת לא תשא שמע
דראב״יע למד את זה וכדבר שקר ^^חה כמ׳׳ש הגמ׳ שבועות שוא אבל ב^^.רא שרפכיכו ליתא החי אל תשת ידן וגף אלא ר״ר
ה״״ל או ל״ל דקונר ככר׳ חכיכא דס^^ז^ר■^ ז׳ ע״ב דאיתא שם שמוע דגם הדות שקר בכלל לא דשא וגו׳ איב־ל מרש״יי דמכות ^1׳ל כראה
בין אחיכם ושפעסס א״ר חכיכא אזהרה לב״ד שלא ישמע דבלי בע״ד ג״כ דהיתה גירקתו כו״״ש רביכו דשש״י מלין שם ל^^ש על מ״ש
קודם שינא בע״ד וזברו ואזהרה לבע״ד שלא יעמיס דבריו לדיין קודם הגמי אל תשת ידן עם רשע וגו׳ וכתב "ז ד״ל הייכו מ^^ד עדות
שיבא בנ״ד הבירו קרי ביה נמי שמע בן אחיכם ר״כ אמר מהכא שקר ובאמת לא הליכו בגמ׳ שם שהביא אל השת וגו׳ אעכ״מ דלש""
מלא תשא לא תשיא וא״כ לסנ״ז ביין אם כאמר דראנ״ע גמר מדבר היתה הגירסא כן וא״כ לכאורה ק״ל על רבינו דהי" כתב בולש
שקר תרחק או דנמר לשמוע בין אחיכם כר׳ חכיכא ^^"ל דפליג ר״ח ובבלל לאו זה אזהרה למעיד עדות שקר ומקבל ל^^^ר כו׳ הלא
עס רב כהכא כין ד3גמ׳ דשבועוה הכיל פל־ג ר׳׳כ על לימוד של לפי גירקתו 3גמ' עדות שקר ליתא בכלל לאו זה אעכלנר שטיס
בדינא
מדבר שקר תרחק וגס על הא דר׳ מכיכא ג״כ פליג ומק שהביא יש נרבינו כאן בשש אל השת ידן וגו׳ ,אבל אח״כ
רביכו את הא דראנ״ע א״כ "כי הביא גם אח הא דר״כ דמ״ש דחיי ״ל שכ' וי״ר הא דכ׳ המחבר ז״ל אל חשת ידן עם רשע וגו׳
אסור לדין שישמע סיומא דקרא הוא 7נסע ולא שבא לומר דמאל שת ידן וגר נפיק
לביכו שד דרשינן מימה בשבועות
דעל הא רר״כ יוק כיון דנשניעוה ובסנהדרין לא למדי ©מעיד ע7וה שקר לחברו דהא הן קרא דאל רשת ידן עם רשע
סר
מזה אס זה אלא ר״כ ולקלק במל״ת ר״ח הביא "כ את הא דר״כ אתי לאזהרה שלא נקבל עדות לשע אסילו עדותם אמת כמ׳ש תרמב״ס
וגס את הא דיראב״ע כמ״ל וכיק ד־^^יגי א״כ "כי מלא לסבור ז״ל הל׳ עדות ("י וסרב המחבר לאדן רי״ד ושד אי מאל השת
כתרוריהו ,ותו ק״ל על "ש רבינו בעל״ת ר״ח אסור לדיין לשמוע ידך ונו׳ נפיק 7המעי 7ע7וה שקר ראוי ל^^לי^ם לכלמם ו״ש דנקנו
דברים מבע״ד זה שלא בפני זה שנא' שמוע בין אחיכם ואס עבר ראנ׳״ע הכי חלתא ולא נקע נ״ לא :־,ה״ אשי רבים ריעוס ולא
מענה

וממילא

בתיב (ב)

אבל
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סמ״ג ל״ת י׳

ברית

מענה על ריב לכנווח כו׳ דשמיכי לכלב חשליכין אומו אלא ודאי

שסרב המחבר

ק״ס הפסיק

משה

) אסור

(0

דעתו דמיניה נפק המעיד

אבל אין

לדיין שישמע דיברי בע״ד כי׳ • עי׳ רש״י שבועות
ל״א ע״א ד״ס שמע שוא שכ׳ ח״ל שהתטע■ס

אינו ביש תרבדי שקר עכ״ל ולנאררר

עדוח שקל או שנו״ק נפל בדברי חרב המחבר ולר״ן למחוק אל משת

דבריו שלא בפני בעל דיינו

וגו׳ ככן בפי עלב• פקחיס וב^^׳ אלו הן תלוק־ן אמרו וכתיב בתריה

צריך להבין רתר הוי כשאומר שלא בפני קבירו שקר הלא כשיכאר

לא משא שמע שוא ותו לא ומשו״ה

נקע ראי״ע מני תלתא

ותו

לא

משוס דהני חלתא הס נכלליס בלאו
דלא תשא שמע שוא כמו שיתבאר

סמוך לו ממש דס־ס לומר

והוא

לכלב משלימן אותו וכתב בתריה
לא תשא

שמע שוא

אתב לפני הדין מבירו הכחישו אס

דומם קרי ביה לא תשא וקרי ביה לא תשיא (ג) עוד דרשינן
מיניה בשבועותני" לאז ובסנהדרין נר׳ מ )ד) אסור לי־^ין שישמע
דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין דבירו׳ גרסינן בנדה פ׳
האשה ני׳ ם*א( 1ה) אמררבא האילישנאבישא אע״נדלמבולי
לא

אבל אל תשת ידך וגו׳ אינו סמוך לו דא״כ

ממא שכל האזהרות שבפרשה כסמכות לו אבל רש׳* ""ל במכות כתב

אומר שקר וא״כ מה ריעתזא יכול

לבא לדיין שיאמר

שבשביל זה לא

ישמע דבריו שלא בפני חבירו׳ וצ״ל
בכוונת ויכן *,דכיק שזה מקדד ונמחלה
את דבריו בשקר בפני הדיין יכול

לבא מזה שלב הדיין יהי׳ טעה לו לזכות ואח״כ נשיבאי שניהס

בפניו שוב לא יהיה לבו מהסך כל כך בזכות

השני וכמ״ש רש״י

אל חשת ידך וגו׳ עכ״ל ופליאה לי על הדד״ח שלא תנא גס תראי׳

סכרררין ז׳ ע״ב דיה שמוע ת״ל כשיהיו שניתס יקר שמעו רבדיהס

ר״ח דל״ק

בלא זה שמקדר דברי שקר נ■7בדי אמת לפי

שכתבנו ממליית ר״ח

עודי ראי׳ ממל״ת

ונס כ״ל בנ״׳ד

כגירקת רש״י דלכאורה *ש לדקדק שס במ״ש ובכלל לאו זה אזהרה

ולא תשתעו דברי זה

שאין תנקישר וונמון שלב הדיין טיעה לו לזכות שוב אין לבו מהפך

למעיד עדות שקר ו^קול לה״ר ומקפר לה״ר דקידולזה היא ממש

בזכות השני כל כך עכ״ל וגס ברבינו י״ל את תשעה זה ועי׳ ברד״ק

להיפך ממ״ש ראב״ע שהביא חלה מספר לה״ר ומקבל לה״ר ולבסוף

שהביא בשס מריייב״ל ררוקא לכתחילה אשייר לשמוע אבל בד^עוד

עדות שקר ולבינו הניא חמלה עדות שקר דנג^זל^א על הסידוד־ של

אס עבר ושמע לא מיפקל ובשס תהדשר״ס תביא ש^לק עליו וכתב

ראב״ע י״ל דמשוס חומר האיקור נקע תחלה מספר לה״ר ראית ביה

שמי שפסק דיין על ענין אשד אין לו להיות עוד דיין גזה ואפילו

מרי לאוין לא תלך רכל ולא תשא שמע שוא ומשוס שדיבר מענין
לה״ר ע״כ נקע חיכף אמ״כ גס מקבל לה״ר ואחכ עדות שקר אבל

בשותפות עס אחר כי הא נוגע ^דבר א3ל הדד״ח הקפס לדינא

על רבינו לכאורה קשה דמדוע מקד-ר להיפך אעכל״ל דימשיה נקע

עדות

שקר חלה כדי שלא נטיעה

לומר כגירקות רש״י דאי הוי

עס מרריב״ל ובספרו כנ^^ג
דאקור

כו׳ וז״ל דוקא

לדיק לשמוע

^ס!ל מי^^יי^״׳ל ח״ג

סי׳ י״ז אוח ^"ד כתב על הא

לנתחלר אבל

^די^נ^^

אינו

רשרש חו״מ סי׳ ב׳ כו׳ עכ״ל נראה

סי'

דלעולס עמת שקר לא

לכאורה קחיירה למה שהביא בשס הררר״ס בקפרו ׳דינא דחיי אבל

נכלל בלאו דלא תשא אלא הלאו של עדות שקר היא אל תשת ידך

באמת נרת^י^ שפיר ליכא קמ^ה דמה ש^א הכ^היג בשס רדשר״ס

וגו׳ כמ״ש הגמ׳ לפי גייסה רש״י הכ״ל והא דתביא רבעו עמיות שקר

איירי שלא פקק הדיין כלוס בדבר זה אלא ^!ע מאמי שלא בפני

לישנא דראביע נקע אבל לעולס ■קובר ד^דוח

בריעבמ

נקע

עדות שקר בקוף הוי יכליכן

בין אידך "׳ל שגירת

למימר

שקר אינו נכלל בלא משא וכדי שלא נעעה

מתחלה עדות שקר דיעכשיו בודאי ליכא

למר

כן ע״כ הביא

למיעעי מידי כמובן וא״כ

קבידו ובזה באתח לא חולק הרשד״ס על הונ^יי^^ל דמרתר

כמ״ש בפירוש ררשר״ס בתשובותיו ^1׳מ סי׳ 3׳ ע״״ש ומ״ש ה^^^ח
ש^לק עס המהריביל איירי כשכבר פקק הדיין דפק דגילה את

לס״׳׳ז מוכח גס מזה ד־ליק רכיכוכגירסת רש״י וגס ברןיצור הסמ״ג

דעתו

שלו ראיתי שהעתיק את הא דראבי-ע ולא הביא אל חשת ידך כלל

יוקף

היא ופליאה גדולה אצלי על שראיתי בחיבור אחד

וא׳׳כ עכ״מ

בזהסובר

הישרדמ דהוו כנוונ־ כמובי ואחייכ ראיתי בברכי

ההל ואוז ״׳א שכבר וידבר מה ושמחתי שנוונתי כס״ר לדעת

קדשו עי״ש שגס הוא תסניסעס המהריג״ל ועי׳ ש״״ן חרמ סי׳ י״ז

על קיצור הסמ״ג שנקע לחלועין ברבינו את הנירקא דאל תשת ידך

שג״כ

פפק דכדיעלד

מות^ וא^ב כה^ ווי^ אכן אס כבר נשאל

שכתבנו וגס זה "ל

תר”ן

וכוכב לל פסק

ודעתו עעי^ אי רר!ר^ ל^קוק דקריב כנוגע

וגו׳ ולא הרגיש לא ממ״ש הדד״ח ולא ממה

דמ״ש רביכו ריש דבריו כאן לא משא שמע שוא וגו׳ ראי וגו׳ ג״כ
מ״ס כין דבלמו יה למת

0

ל"

לו להפקוק אל תשת ידך שכתב אח״כ

כמובן:

(ג)

הש״ך רבריעבד מותר  ■^■0דוקא אס כתרצה השני

עב״ל ודע דמ״ש

לדון לפניו ומדש הרורא שס ומכ לעט-ת צבי ומאמו■ קדושין על

שס נתל שהד^ן זה שייך אפילו בזת

חו״מ

שס

אחד

וזה בורב לו אחד ואס כבר

לו

הד^ץ דעתו לרבט״ר כך אז

דישינן מינית בשבועות ובסנהדרין כו׳ .לכאורה יש
לדסרס דמדוע הביא ^^ינו שבועות קדס סכהדרין

אפילו נתרצר השני לא מהכי בלא קני! ,ולענין בזיוץ כתלר עערת

בסנינדרין ובשבועות ונ״ל

צבי תואמר סררש^ן בשס ב״ה שמותר לשתרע שלא ב^^^ בע״ד וראי׳

בקייד דיכיוון בזה למה על התירוץ שכתבנו במחודש א׳ על קושיחינו

מגמ׳ רסרושין רתערה דר׳ ירררא בר יחזקאל שאזמינירו לדינא לקמי׳

הלא סנהדרין

קודס רתרל׳ל עוד ד־רשיכן

דהיכי יכול ובינו כפקוק במל״ת זו כרב כהינא ובמל״ת ר״ח כר׳ חנינא

דרב נחמן וקלל עליו

ותירלכר דלא פליני אע״ג רמפשטות לשון הגמ׳ ^^•ין גראה דפליני

זה לרב יהורא ו^חייכ נא האי גברא כו׳ והיאך הי׳ שומע רב ונחמן

אמר מהכא כו׳ ולפי הכלל שבירינו 7־על

שלא בפני לע״ר אנא ודאי לעכץ בזיון מותר וגס כתבו שכן נהנץ

מראחר מגמ׳ >ב כתנא

רסרי עבד ושאר בזיק ורב נח^ הוכיח על

פי רוב היכי דאיתא 5גגמ׳ ר׳ פלוני אמר מורה דפליג על תא דלעיל

ועי׳ ככר״ג

מיניה כהו״״ל מנ״׳ת ג׳ ת׳־ירר 3׳ אפ״ה חוכרחיכן לומר מחמת קופ^חיכו

איקור זה תרארדיי׳ הרד״ך ז״ל ובאות י״ד

דלא נזליגי וצ״ל ^גמ׳ ^^-יין שס

הוא באמת אחד מרמיערע

חסוחות שכתבנו במל״ת ג׳ (!חודש ב׳ דאע״ג דאיתא ר׳ פלוני אמר■

קי׳ הכ״ל אות י׳ב שב׳ ח״ל

הנ״ל כרב ח״ל וצ״ע אס

וררשד״ס

אסוור לדיץ

לשמוע כו׳

שהבא את המרי^ל

קולסין על ("■":ך ז״ל שקומ■

ראיסרר זה מדאמיייתא רלר■די׳ אנז^^ שאפינו לר■עלד סקול עכ״ל

אפ״ה לא פליגי ,וכל זה צ יל 3נמ׳ דסנרדרץ אבל מגע׳ דישבועות

נראה דרכנת״ג מסרפס בזה

ב^מת גס מפשעות לשון הגמ׳ מוכח דלא פליגי ^דא^^ המורא רב

וכ״כ הלרכ■ יוקף ש 0ארק ח׳ בשס רכבר״ג שכסתפס בזה אבל לי

ררכי פרישא ד מה
כהנא חמכי ולא אמר מגמ׳ רב כהנא אמר
ד־יליף מדבר שקר הרחון רב כהנא מתני את זה גס וללא משא ולא

דהיאך ■כניכן נמיתר

ני׳

אי רתד■3״ל והררריס

שבישר^^ דבר זה מילמא

הדל

דממוה הוא

סןלדר ^•דך

שלא ישמע הדי^ן את דברי לע״ד שלא בפני חל■רר לא יהיה אלא

תשיא וגס הרא״ש בשבועות שס הביא את הא ררבר שקר תרחק

^קור ררלנן הלא כל העוני מלות מוכין את זה למצוה כהנ-ל תחודר

כהנא א׳כ עכ״מ דגס הר^ש סובר הפשע בגמ׳ דרב

א׳ ואפילו רליכר שלא מכה את זה למלות פרעי כתב בפירוש במל״ת

וגס הא

כמא

לא פליג גל הלמה■ רתרנר שקר תרחק ,וא׳ב לפי״ז ממילא

מוכח

מגמ׳ רשבופות 7רכ לא פליג גס על

ר׳ חנינא ^^!ן

ר״ח שאס עבר רד■ין ע״ז עובר על לא תשא שמע שוא וא״כ היאך
אפשר

לומר שהמריביל

וררשד״ס קב^יו שהוא

רר■בנן והא דפהסר

רמרתוס׳ דשבועוס שס ד״ה פלא ישמע מו^^ דרב חנינא דסנהדרין

רלריתלר מותר ׳יל רסברו כמ״ש המוק׳ פקחיס "א א׳ ד״ה קוצרין

דלף משמוע בין אחיכס לא פליג עס הא דיגמלא דשסועות דילף

דאפילו תרארדייתא שיך לחלק בין לנתחלר לדיע^^ וגס "ל שמה

ממדבר

שקר מרחק תרכ׳ המיס׳ וז״ל

^(וע

בין אחיכס וכן קונר הרמב״ס המל ^חו^ש

בפ״ק רסכהרר^ן

ונפק

ליה

א׳ [וזה ל״ק

דל״ל מרי למודיס על זה ריבר תירץ את זה הברכי ייסף ז׳׳ל חו״מ
סי׳ י״ז אות י׳ וז״ל אף אס הבע״ד אחד אומר לדיין עעכומיו מעננת

יש ל”שב את הצ״ע שהנחתי לעיל תקודיש א׳ גל רלינר במנזיו ד״״ל

דמש״ה כתב לרתזיר וא^^ה לדיין כו׳ להורות לנו בזה
מקוס לעעות

ברבדיר שכ׳ בחיבורו אסור

די)

סכר(•

לפי ״ז גומלא מו^^ מגמ׳ דשבועות דאל הפשע 3גמ׳ רסנהדרין כמו
שכתבנו ואייכ

״ל דשה כתב רבי©• עוד דרשינן מי^ה בשבועות

רבסכרררין סומתו דימגמר׳ דשבועות מוכח דגס 3גמ׳ דסנרררין לא

לדיין כו׳ לומר

רנורנמר

רתררבנן הוא דא^ור ולא ^דאור”^^ ע׳כ תיקן את זה לדתזיו וכחב

הנידו אקור לשמוע לזה איצערעי הרי קראי מדב^^ שקר ושמוע בין

אחיכס מרב עדיות ביהוקף ו־הדק ד<ן אמת ופשוע מא7י עמל] וא״כ

שלא יהא

ואזהרת ^׳ 1כו׳ נתרבן:

(דז) רבא האי לישנא בישא אע״ג דלקבילי לא תילעי
למיחוש לי׳ ^בעי דכתב וה^^ר כו׳ .גמו׳ מת

רלפכיכו ס״א ע״א הביא תתרזלר וה^ור אשר השליך וגו׳ ואח״ב את

הא דרגא ורבינו

':היפד אפשר שכך היה בירקמו בגע׳ ועל

רב כתנא נול הא דרב חנינא וע״כ שפיר תב כמד ררשיכן

הא דאמר הגע׳ אלא מת^^ שהי׳ לו לחוש לענצת יווז^^ בן קרח ולא

מיות אע״ג שהביא מל״ת ד״ח נס את תא מב חנינא משום דבאמת

מש מעלה עליו הכ^ב כאלו התן עי׳ לעסרר״ל בב■אררר כין ולתררש״א

לא פליגי כהמל ודוק:

לכ7ה שס ע״ש ^״ז ,ולכאורה יש להזמפק

פ!לג

ז״ל

בח״א

לרב■כו אי

קובר

הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

ספר מצות גדול (סמ״ג) <ברית משה>  -א משה בן יעקב מקוצי -וויס ,משה דיים בן אברהם אהרן עמוד מס65 :

ברית

סמ״ג ל-ת י׳

משה

" בג

סיבר דבכל ענין שרי למיחש נניה״ר אפילו היכא שלא יכול ניבא לידי הס באומר לת״ר ובמלה הקודמת במל״ח ט׳ שמדברת נאומר לה״ר
מקק או דילמא דוקא היכא שיכול לבא לידי מקק דומיא דההוא שם הוא מקומו והי׳ לו לשרב המחבר לכתנו שם וכן יש לתמוה על
מגדלי' בן אחיקס ומה שהביאנו לזה משום שראיתי בהוק׳מדא״ש הסורק שלא פתנו במלוה קכ״ד במלוה שלל לספר לס״ר וכתבו במלוה
בכדה שם ש״ק ווילנא שב׳ וז״ל ובענין זה דוקא יש לחש ללישנא רל״ל במצוה שלא לקבל לר״״ר עכ״ל והניח בתימא אבל נהירנא לי
מיני בג״ד ליישב את זהומרבינו
בישא היכא שיכול לבא לידי היזק
לו או לאחרים אם לא ייו־ש נו לא מבעי רמיחש ליה מיבעי דכתיב והבור אשר השליך שם נראה דלמקפר להיר יש שני לאוין
ונלון ההוא ד לדלי׳ בן אחיקם אבל ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר הכה ביד גדלי׳ בן אחיקם חדא לא תלך רכיל ואידך לא תשא

בענן אחר אשור אפילו לחש ללה״ר וכי גדליה בן אחיקם הרגן והלא ישמעאל הרגן אלא מתוד שמע שוא דמדהביא רבינו כאן את
הא דראב״ע ד־פ־חיס הנ״ל' דלם
ולקאמיכו כזלל וכלל עכ״ל וכן נראה
שהי׳ לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש מעלה עליו
מקפר לה״ר כסל נלאו דלא תשא
משמוש׳ שס ד״ה אעממנכו ו״״ל
הכתוב כאלו הרנן ואם אדם רואה בחבירו צדדים ועניינים
וכ״כ רביב בפירוש במל״ח ר״ח וז״ל
שיש לחש ללה״ר להאמינו לגבי זה
שיזהר שניא יבא לו הפשר ולא לאחד" שנראה הדבר אמת רשאי להאמין ולסבל כדאמ׳בשבת ם׳ במה ונכלל לאו זה אזהרה למעיד עדות
עכ״ב אבל מהרשי״ם ז״ל כקחיש בהמה ו־׳ נ־יז לא קיבל דוד לד״ר מ־ט דברים ניכרים חזא ביה שקר ומקבל להיר וישפר לר״״ד וא״כ
ק”ח_ע"( /נראה דל״ס כן דשל במפיבושת (ו) עוד גרסינן בירושלמי דפאה פ״ק ר׳ שמואל ^^"מ לסובר דלמקפר לי״״ר יש שני
הא דאמר ראב״ע והמקבל לה״ר דאזר בר׳ נחמני בשם ו׳■ יונתן אמר מותר י־ילי לה׳־ר על בעלי אזהרות ו־״ק הרמב״ס וכן ליל ?־סוני
הסמ״ק מק דבקי׳ ייב״ד הניא את
להשנלגו_לכלביס כתב וז״ל המקבל
המחלוהת שב ואני אבא אחריך ומלאתי את דבריך:
הלאו שלא תלך רכיל על מקפר
לה״ר 'שמקבלו ומאמינו על יזבירו
הנוקם
לה״ר ובקי׳ רנ״׳ל כתב וז״ל שלא
אנ״״ל דלקבולי לא מיב^^ לי׳ למיחש
לי׳ מנעי כדמפרש במש׳ נדה עכ״יל ומדכ׳ קתס על הא דראב״ע לשמוע דברי בע״ד עד ש־בא בע״ד חבי־ו כדכתיב נא תשא שמע
דלמיחש כיי׳ מיבעי כ־אה בפירוש דקובר דעל כל לה״ר מיבעי למיחש שוא ובכלל זה שלא לקבל לה״ר וכל המק בלו והמקפרו ראוי להשליכו
וכ׳׳כ הנר מלוה קי'
כיון דראנ״ע קאי על כל לוונא לה״י לא דוקא על דומיא דלדלי׳ לכלבים שנא׳ לא תשא שמע שוא כוי
בן אחיקס ונש מהקמיק ז״ל קי׳ רל״ל ריאה דקובר פהרשב״ס דבתר י" א אות ק״ז שהמשפר לה״ר עובר על ב׳ לאוין ע״ש׳ וא״כ לפ״״ז
דהביא את הא דראב״ע כתב ו;׳׳ל ואמר רבא דלמיחש לי׳ מיהא כפיר י״ל דמש״ה נא הביא רבינו את הא ד״ישלמי שמותר לומר
מבעי עפ״ל וא״כ יש להקתפק ברבינו דהיכי שובר אי כהתוק׳ והדא״ש נה״ר על בעלי המחלוקת במלת ע׳ כ־׳ שלא נסעה לומר דדוקא
או כהרשב״ס רהסמ"^ וכ״ל' דפלולתתם תליא בזה דתי ליסינן בלע׳ על לאו דלא תלך רכיל אינו עובר מי שמכפי לה״ר על בעלי המחלוקת
אמר רבא כו׳ דכתיב והבור אשר השליך כו׳ כמו שנראה מרבינו מק דבלאו זה כתיב בעמך א־כא למידרש דדוקא כשעושה מעשה
ל״ל כי״״ש היא״ש דמייהביא יבא ראי׳ מלדלי׳ בן אחיקש ע״כ דקובר עמך כמו דדרשינן על וכשיא בעמך לא תאור על זה עובר משום
דדוקא ד־מיא דהחס למיחש מיהא בעי אבל אי נרסינן בנע׳ כהלירסא לא תלך רכיל אבל על בעלי מחליוקת כיון שלא עשו מעשה עמך
שלפנינו אז י״ל דהא דרבא תילהא בפ״ע ולא קאי כלל על הא אינו עונה משום לאו דלא תלך רכיל אבל משוס לאו דלא חשא־
תדלי׳ בן אחיקש אלא רב אשי השמך כן משוס דשייכי להדדי ואז שמע שוא עובר מק דבלאו זה לא כתיב עמך ועל הולשק מותר ה"
ממילא י״ל דרבא באמת על כל לה״ר קאמר דנימיחש ליה מנעי וא״כ יכלינן למימר דמשוס לאו דלא ׳תלך רי^יל נקע וכדי שלא ננועה
ממילא י״ל דלהתוס׳ ו^^־ר״ש היה הלירקא בלמ׳ כמ״ש רנינו וע״כ נוהר כן ע״כ כתב רבינו אס זה כאן בתר דהניא שש^קפר לה״ר
קברו דהיכא דליכא היזק לא שיי אכלו למיסש אבל להרשב״ש והסמ״ק עובר לס על לאו דלא תשא להורות דנם על לאו זה אינו עובר
י״ל דהי׳ לירשתם פונו שאימא לפנינו ע״״ב שברו דבכל לונא לה״ר המקפר לו״ר על בעל־ המחלוקת אלא ללממ מותר ולם בהשמ״ק
שרי לוייחש׳ ואס כניס דברים אלה אז! ממילא שפיר יש להוכיח י״ל כן כמובן .ו^׳״^ יבינו שנא׳ ואני אבא אחריך והלא^^ את
דרביכו שובר כהתוש׳ והרנ״ש כיון שהביא את הניישא נלע׳ כה״״ל דבריך לכאורה לרייך להביק דהיאך למד מזה דמוהר לומר לה״ר על
כמובן .אבל לכאורה ק״ל על הרהב׳׳ס דמדוע לא הביא את הא נעלי ההחלוקת אבל כבר מת־ץ את זה יפה הפ״מ .בירושלהי שם
דרבא לא "ל׳ סנהדרין הלכה הנ״ל ולא בהל׳ דעות פ״ז בדיני ע״ש והיפה מראה כתב וז״ל' פירוש דלה״ר היינו מ״ש שאמרו יחי
רכלות ולא ראיתי מי שהרגיש נזה׳ ואפשר דלהרמביס הי׳ הרישא המנך אדוניקו עס שלא כזכר זה בנוף המעשה כנראה דנתן הנביא
3למ׳ ואמר רבא הואי ל־שנא בישא למיחש לי׳ מיהא מבע" ולא ליס המליא זה כדי שיקלוף דוד ויתחזק לבעל מחשבתו עכ״ל והדד״ח
חולק עליו בזה ו^^ש בענק אחר ע״״ש:
אע״פ דלקבולי לא מבעי׳ וכן נראה מה^^^ק שלא היה ננירקתו
ומק שכן מהינא י״ל דהרמב״ס מפרש דליייחש שרי אפילו לקבול*
ליכאורה ק״ל על הרמב״ס דמדוע לא הביא את הירושלמי
זה שמותר לומר ליה״ר על בעלי ממחנוקת ותכמיי׳ תני׳ דעות
נהיר וא״כ ("׳ל' דרבא חולק עלי ראבייע דפשחיס הב׳ל ומק דהרמנ״ס
את
פקק כראב״ע בהל׳ קנהדרין ע״כ השמיע את הא דרבא וכל זה פ״ז באמת הביאו ועי׳ במביא כי' קש״ו ש״ק ב׳ של״כ לא
הירושלמי זה אלא בשם הנמיי׳ וא״ה מוכח ד^רמ^^^ם לא הביא את
כתבנו מחמת חומר הקוםיא אבל עריץ ל״ע ׳
ן"2ייין רבינו ואם אדם רואה בחנירו צדדים וענינים שנראה הדבר זה וזה עעמא בעי׳ ונ״ל לח^ק בס״ד כך דבת׳ יהודא יעלה ז״ל
אמה רשאי נהנהנ^ן ולקבל כו׳ כתב הדד״ח ע״ז וז״ל בלא ח׳ או״ח קי׳ מ״ל הביא קישי׳ בהלה בשם הח״ק ז״ל על הא דאמר
לדדי□ ועניניס למיחש לי׳ מיבע־י לקבולי נא מיבעי אבל כשרואה הז^^ר׳ במועד קען נו״״ז ^^^א ומו״״ל דאי מתפקר בשליחא דבי דיכא
כולישנא נישא דכתיב העיס האנשים ההם
הדברים הנזכרים שאמת הדבר שקיפר המשפר ולא מלבו הוא בודאס ואתי ואמר לא
רשאי לקבלו ולהאמינו אמונה אמן כמו שהאמין דוד האמנה למורה הנקר ונייר^״י ח״ל אי לאו דשליח דאמר לי' למשה משה לא הוי
עכ״ל ועי׳ בה^^יי׳ הל׳ דעות פ״ז שהניא זה נשס רבינו והמב״א ידע ע:״ל' וכן פקק המחבר חומ סי׳ י״א ולס הרמ״א שם סי׳ ח׳
סי׳ קן^^ו ש״ק ב׳ תביא את זה בשש הגמיי׳ אבל הרמנ״ס השמיע מסכיס לזה והקשה הח״ק דלפי היי^ושנל^^ דימת׳־ נוהר לה״ל על
להניד דילמא
את זה ונעלם ממני עעמו וצ״ע  .ומ״ש רבינו לא קיבל דוד בעולי הינחלוקת קשה מכ״ל לנמ׳ דמותר לשליח
נה״ר פו׳ לכאורה ק״ל דנשבת נ״ו ע״ב איתא א״ר יהודא אמר רב שאני גבי דחן ואבירם דלה״ר על בעלי מחלוקת ה" ומותר וכן מובא
אינרנלי לא ^'ננ דוד לה״ר לא וחנקה מלכות בית דוד אבל' אח׳ש קושיא זו בלליון הש״פ על הירושלמי דפאת שס עי״ש׳ וא״כ ^^^נ
וקובר
ראיתי שהמרש׳ל בביאורו כאן כבד עמד נ״״ז ומידץ וז׳ל פלילי הנן דהרמב״ס סובר דהלמ' דלן דמו^ק באמת פליל על
חני אהדדי כדאיתא לשס לתדיא עכ״ל כוונתו דמ׳ש יבינו דלא ^יבל דאקור לומר ל^^ר על בעלי הו^^לוקת וע״כ למד הלמ׳ את למודו
דוד לה״ר הם דברי שמואל בשבת שס ובאמת שמואל ורב פלילי נזה על שליח ב״ד ומן דהרמנ״ם הל׳ סנהדרין פ׳ כ״ת מל' ו׳ פקק
שליח ב״ד חייב באמירת דברים משוס לה״ר
ופסק רבינו כשמואל׳ אבל עדיין לא נח י דמון דרב סובר שקיבל כהלמ׳ דמע״ק
דקובר דאפילו כשחזא ני׳ דברים הנכרים ג״כ לא ע״כ השמיש את הא די^ושל^ דמותי לומר לה״ר על ^^לי ^^ח!וו^ןו"
דוד לה״ר
שדי לקבל וא״כ קשה היכי פקק רבינו כ:שמו6ל נלד רב׳ ואכשר כון אבל על רמכו שפקק כהא די^של^^ ולס במל״ת ר״ח פסק את הא
דמלמ׳ דשבת שם הקשה רב אדרב ע״כ פקק שפיר כשמואל וא״כ דלמ׳ די^וע״ק באמת קשה ענייו קשיות הח״ס ול״ל אליבא דרבינו
של היהודא יעלה או המו שתירצו בבלוון הש״ס על ^■שלמ
לפ״״ז מה מאד יש ניישב נק״ד נזה את הצ״ע השני שהנחתי על או
על
הרמנ״ס במחודש זה די׳ל דהרהב״ס באמת פסק כרב שקיבל דוד עי״ש ,ול״נ בס״ד לתו־ץ את קושיות הח״ס כך 7לכאורה
לה״ר וא״כ מ^ילא מוכח דאפיליו כשחזא ^י׳ דברים נכרים ג״כ איכא מירשנהז דמדוע לעד את זה ההפסוס דנביא ואני אבא אחריך ולו׳
מדוע לא למד אח זה מהפקוק הפיני האושים ההם תנקר ול״ל
משוס לה״ר וע״כ ישמיע אח זה כמובן:
רפאה פ״קדף ד׳ ע״א כו׳ מותר אליבא דה^ויושלהי כך דהסמ״ע חו״מ קי' ח׳ ש״ק כ״ד כסב וז״נ
(ו) לרסינן
י) ע*1
לומר לה״ר על בעולי המחלוקת כו׳ .וראיתי בדד״ח ואיך ידע משה זה אס לא שיזשליח הליד לו דבריהם ןאי דהוי
שהקשת על רבינו וז״ל לא נתפרש לי מה עכין זה לכאן שכתבו ביה משום לה״ר לא הוי משה יבינו נ״ה כתבו בתורה טו^^^ל וא״ש
הרב המחבר בעלוה זאח ש^וה זו איירי 3הקבנ לס״ר ודי^נ^יי הירושלמי י״ל דלס,ישלהז הי' קשה דמדוע באמת כתב השרעימ את זה בתורה
כיון
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משה

סמ״ג ל״ת ׳ "א

ברית

כיק^ודבר זה דמותר לומר לה״ר על נפלי המחלוקת נאמת ידעינן כדרכם בשאר מל״ת׳ הרמב״ם בס-״מ מנ״ת ש״ד כתב שהזהיר שלא
מתורה שבע״ם מהא דנתן הנביא כיון דגס על זת קשה עד דלא לנקום כו־' וברמייו הנדפס ריש הרמג״ס דמדע רמז מל״ת ש״ד כתב
ק" ק״ל כתב ח״ל שלא לנקום דכתיב לא תקום
נא נתן הנביא מאן אמרה כמו שתקשה הגמרא כעין קושי׳ זו שלא לנקו-ם,
בסיהדרין כ״ב נ״״ב עד שלא בא יחזקאל מאן אמרה ול״ל גס על כלומר שלא ימאן להשאיל לח^״רו כליו כאשר עשה לו שלא השאילו
עכ״ל ,החינוך מלוה רמ״א העיר
־ה כמו שנדק הגע׳ דקנהדרין דנמ׳
הכירו עובר בליית שנא׳ לא תקום מקלע ומלות השם מלוה רמ״ג כתבו
גמירא ליה וא״כ כיון דידעינן את י״א
שלא לנקום וחלה המלוח מציית רמ׳א
ואע״ם
זה דמותר לומר לר״ר על בעלי
המחלוקת מתורה שבע״פ א״כ מדוע כתב משה את זה אעכצ״ל כתב שלא ^:ול לחנירו כמעשהו הרע שהרע לו כו׳ וא״כ עעמא
דמש״ה כתב רד־ להורות לנו בזה דמותי■ לשליח ב״ד לומר ואין בו בעי דאמא• כתב רנינו נהיבוו■ו כאן הנוקם וכבר מרמז על דקדוק
משום לישנא נישא וא״״ל הא החם נו-׳כ ננ^לי ולחלוקת ה-ו וא״כ זה מ״״ה עס^ מקרעמרץ ז״ל בביאורו כאן דעל מ״ש רבינו ובת״כ
היכי יכלי^^ למילף מהתם די״ל דאנן לא מהמעשה דהתס גמרק אלא מפרש מה היא הנקימה כתב הביאו! וז״ל וקשה למה לריך לעיש וכי
מזה גופא מדכתנו משרעיה במורה כמ״ש הקמ״ע וע״כ למד הירושלמי אין אנו יוד^^^ מה היא הנקיעה אלא ללמוד ממנו ק״ו ומה ה׳נקימה
אח זה דמותי לומר לת״ר על נעלי מחלוקת מנתן הנביא כמוב" שאין בה ממשות ואינה רק ממון מ״מ אקרה תורה ק״ו הנקימת שהיא
וא״כ ממילא י״ל כיק די^הינן דהירושלמי למד את זה מנתן הנביא סככת שאס יאמר האדם עבשית לי כך וכך וכך אמרת עלי דברים
ולא מהעיני האנשים וגו׳ א״כ עכצ״ל דגם ^ירושל^ קוני כהגע׳ שאינו אמת אעשה אני לך כמי כך וכך כמו שעשנא לי ק״״ו שאקור
דילן וכמו שכתבנו וממילא שפיר י״ל דהגמ׳ דילן ג״כ סובר נלה־י־וש!!^^ לנקום משוס שבא לייד" קכנה לכך קמך ללאו לא תשא ממילא הוא
ע״כ תביא רביכו ששיר את תא דמענ״ק ונס את הא די^שלמ^ ולא עובר נ״כ על לאו לא תקום צכך נקע הנוקם על חז^ירו ולא פתח
בלאו שלא לנקום ר*ל משום דק^ לד'ה^^ה עכ״ל .ולי״ג בס״ד
קשה קושיות הח״ס ודו״ק:
מלקות בלאו זה אין לוקין כליון דהוי לאו שאנ״ת וכ״כ למק כך דכשמעייכץ שפיר ביברי רבינו ;:ראה בעליל שהם ממש
החיכוך ומלות השם אבל הדד״ח הקשה נ״״ז ח״ל בסשר לשק נרמנום הל׳ דעות פ״ז הל׳ ז׳ בשינוי לשון קלת רתחת שב׳
הנוקם מחבירו כתב רננכו הנוקם על ^^רו וגס לגיס
החיכוך כתב שאץ לוויין על לאו זה השני שהוא לאו שאב״נו וחימא
הוא שאפילו שיתי׳ בו מעשת אין לוקץ עליו ^שני שהוא לאו שבכללות בעצמו קמר■ין את דבריו על הרמב״ם וכיון דרלה המ■^נקמ את לשק
כלאו דלא תאכלו על הדם ולאו דלפני עיר לא תתן מכשול שכולל הרמב״ם ע״כ התחיל הנוקם ,אבל עדיין זה גופא עעמא נעי ^!^•7

הגורם

הרבה דברים ואיכן מפורשין בו ואן ^רריץ גנ^ליו אפיוו <אוזד כמ״ש
הרמנ״ס בשרשיו שורש ע׳ עכ׳יל ופליאה לי על הרד״ח שלא הביא
שוס רמז שכבר הקשה תלח׳׳מ הל' סנהדרין פ׳ י״ח הל׳ א׳ את
זה דעל מ״ש הרמב״ם שם חבל לאו שאב״מ כגון הולך רכייל ונוקם
ונוער ויושא שמע שוא אינו לוקה כתב ה!^^״מ וז״ל מתכא משמע
דנשא שמע שוא אס הי׳ בו מעשה הי׳ לוקה וא^אי הא הוי לאו
שבכללות וכ׳׳כ בשורשי המלות עיקר ע׳ כו׳ וי״ל דלדוגמא נקעו
דמאי לאו שא3״מ כגון נושא שמע שוא אנ״׳ג דכבר הביא דוגמא
רכיל ונוקם ונועד הביא זאת ג״כ אבל בל^ית משום לאו שבכההוא
אינו לוקה עכ״ל וא״כ המילא י״ל דכיון דהרמב״ם ביייבורו כתב
בפירוש דלאו דלא תשא שמע שוא הוי לאו שאב״מ ע״כ כנרי החיכוך
בחרה וכתב ג״כ כן ,ועל קושעת הלח׳׳מ כ״ל לומר כך דלכאורה
שורש ע׳ לא משא שמע
קשה לי על מה שה^^א הרמב״ס
שוא בין הני לאיין שבכ^ת שאץ לוקץ טהיאם כלום הלא בלא תשא
שמע שוא ככלל נם ונספר לה״ר ועדות שקר כמ״ש הרמב״ם הל׳
סנהדרין ובק-״מ הכ״ל מחודש א׳ ולמנזער לה״ר ועדות שקר יש לכל
אחד גם לאו ^^וחד דלמספר לה״ר יש לאו דלא תלך רכיל ולעדות
שקר יש לא תענה ברעיך עד שקר כמ״ש הימב״ס בס־״מ מו״ת
רפ״ה ומק דיש להם גם לאו (^^וח־ א״כ תו הי לא תשא שמע
שוא ועדות שקר מיהתיז השני מהלארן שבכלהלא שלו^^^ עליהן שכתב
הרמב״ס בשורש ע׳ שם וא״כ קשה היכי תביא הרמב״ס בסה״ת לא
תשא שמע שוא נין הני ל^^־ין שבכלהוא שאין לו^ין עליהן ^לל
אעכל״ל טק דנאמת אין לוקין על לאו דלא תשא שמע שוא משוס
דהוי לאו שאב״׳ע ע״כ נקע הרמנ״ם ששיר לדוגמא את הלאו דלא
תשא שמע שוא הללו שבכללות שאין לוקין עליו כלל וכל זה י״ל'
אי אמדיכן דלא חשא שמע שוא הוי לאו שאב״מ אבל אס יי׳ לאו
שיש בו מגש־ א! נאמת משום העעם שהוא לאו שבכההוא עדיין
היו הונ■^ן שכ״׳ייפ על מספר לי־״״ר ועל עדות שקר משוס דיש לכל

נקע לשון תרמב״ם ועל נרמב״ם ״כ צטך טעס 7אמלי ל״כ ^1^3
כמ״ש בס^^ע שלא לנקום דעל הרמב״ם ל״ל כ^^רולו של הביאור
כמובן ,וע״כ ("ל דמשוס עעם אחר נקעו כן בהקדים עוד דקדוק
גדול שיש לי ברנינו והו^^^^^^ס דנקפרא פ׳ קדשים פרק ד׳׳ ל■אא
כוחה של נקימה אמר לו השאייינ
וז״ל לא תקום עד היכן
מנל־ ולא השל■לל למחר אמר לו השאהכנ קרדומך אמר לו אנכנ
משאילך כשם שלא נשאהא לי מגלך לכך נאמר לא תקום עכ״ל
חזינן דנססרא נקע המשל של נקימה 7מתהלה רלה ^שאול מגל ואח״כ
שואל האחר קרדום וגס בפסיקתא זונוראל שם ובימ׳ יומא ^"ג ^1א
איתא כן וא״כ קשה ^מאי משנה רמנו והרמנ״ס את המשל וכתבו
בשניהם קרדום ול״ל 7באמא כך היתה גירםתס בספרא ונגמ ,וכן
מלאתי בהגהות מי^:י״ד על הקפרא שם שכ׳ ו״״ל אבל בהרמב״ס
הגירסא שוה בשניהם וכן בתסמרג לאז^ין "א כו׳ ^"ל ,אבל עדין
ק״ל' על זה 7נ^.המל על רביע שטר "׳לי שגם בספרא כך סיתת
גירסתו אבל על הרעב״ם היאך נאמר כן הא נקה-מ העתיק את
לשק הספרא כמו שהעתקנו ו^יון 7נהרמב׳׳ם כך היתה :ייסתו
מסאנר למימי גם לועינו כן וא״כ עדיין קמת עליהם הדקדוק ת^^ל
ופ^^אה גדולה לי על הגהות מהרי״ד שלא ראה את זה ,יהי׳ איך
שיה•׳ עכ״פ זה נראה בפירוש דרבינו והרמב״ם נקעו בשניהם קרדום
לומר כך 7נכלורה זה גופא עעמא בעי
וזה עעמא בעי ,ונל
דמדוע לא נקעו הספרא והגמ׳ בשנייהם קרדום אבל כבר עמד ע״ז
המשכיל ה7ו 7ז״ל ב פ׳ קדושים ומר־ץ בעוב עעם ו״ל ודראה לע^^^ד
משום ^^תם מגל הוא לקצור האנואה שהיא דבר רך דליכו מאקהקל
אבל קרדום סתמו לבקוע עלית ודברים קשים והוא מתקלקל ונפגם
ונזה מונן ד^^^ימה נקע הכי לרבותא כלומר אמר לי׳ ^^נל|^!כנ
א״ל השאילר קרדומך
מגלך שהוא דבר של■נו מתקלקל ^^""ל לאו
שהוא דבר המתקלקל אשת אינו ^■ל לפעור מה'נ^:ז^^לו ולומר ^שלמא

אס היה שואננ■ המגל הייתי כוחן לו לעפ״נ שהוא לא נסנו לפי
אחד גם לחו מיוחד וע״כ הולרך הרמנ״ם לומר נש׳ י' ח מהל׳ שאינו מתקלקל אבל מאחר שהוא לא רלה ההשל^לכי אפילו דבר
סנהדרין דלא תשא שמע שיא הוי לאו שאנ״ע ול״ק ^ר^י׳ הלח״ע שאינו מתקלקל היאך אני נותן לו דבר הזמ^קלקל קורל קרא דאפ״ה
כמובן וא״כ ממילא ל״ק גס קושיות הדרש הכ״ל סל החינוך כיון אם אינו משליהו עובר על לא תקום כו' עכ״ל ו7פמ״ה ,וא״כ ממילא
די״ל כמו שכתבנו אליבא דארמנ״ס ודו״ק .ועוד י״ל דהחינוך כתב י״ל כיון דרבינו נקע בהמשל בשניהם קרדום אי הוי אמר שלא
את עעמו לאשמעינן דאפילו לשום פירש ראשון של הממלתא הנ״ל לנקום אז הי׳ מקום לומר כהעעות מ״ל נשם המשכיל לדוד ע״כ
מחודש א׳ דלא תשא שמע שוא לא הזהיר רק על מקבל ל^^ר כתב הנוקם כלו^ור בול גוונא נקימה עיבר בהוא וגס על הרמנ״ס
כמ״ש הספרא בזה מנל בזה קרדום
[די״ל דהחינוך קובר דהפי׳ ראשק של המכ■לאל נאמת פליג על ״ל דבשלמא בקר7מ דנקע
ראב״ע ושוברת דלא נא להזהיר רק ענ מקבל ^ת״ר ולא כמ״ש לעיל וליכא למ■עענ מידנ ^^^כ כתב שם שלא לנקום אבל בחבורו דנקע
מחדדש א׳ ולפי פירוש זה באמת לא הוי לא תשא לאו שבכהלוא] ב־משל בשניהם קרדום ע״כ כסב הנוקש כמובן וא״כ ממילא "ל
זלפ״״ז אס הי' לאו שיש בו מעשה באמת הי׳ לוקין ע״כ כתב החינוך מש״ה שינו י^^נו והרמנ״ס בחיבורו ונקעו בשויהם קרדום די^זשלמא
הספרא והגע׳ בקעו נזת מגל ובזה קרדום לאשמעינן דבכל גוונא
דהוי לאו שאב״ע לאשממיכן דלב״ע אין לו^ן כמובן:
נקימה עובר על לאו זה כה״״ל אבל הס שכתבו הנוקס ד^^^לא
כשמע מזה דנכל גוונא נקנמה עובר ^^כ שפיר נקעו בשניהם קרדום
מצוה לא תעשה י״א
דמדוע ישנו ודד״ק:
ובא©|? אמר <״״ל ^ד לשק דעדוע כתבו הנוקם דבירושלמי
(א) על מבירו עובר נל״ס שנא׳ לא תקום כף.
א) ה^ן
לכאורה יש לדקדק ברבינו ז״ל דאמאי לא
י
דדרים פרק ע׳ הלכה ד׳ איתא כתיב לא תיו^ם ולא
פתח אס המל״ח זו כמו שפתח ברוב שאר מל״ס במלת שלא או תפור את בני עמך היאך עביד ומפלש הפ״ע וז״ל הכי ד^ שאם
לא ובקיצור הקו״׳ג שלו באמת כתב ת״ל לא תקום הנוקם על חגירו בא הכתוב להזהיר שלא ירגיל במדות רעות אף במי שאינו דבכי
עובר בלית מ׳ ונם השאר מוני המצות התחילו אח ימננ״׳ת זו עעך ראוי לאתור הכ^יי^^ והגמירה א״נ תיק אץ־ מסתבר ש^יעסול
אדם
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ברכת

שבת נ״ה ע״ב

ובכולן לא נאמר בהן אשת ,ל^לא שהיתה עיקרו של 3יח.
עכ״ל.
לפ״ז לק״מ ,שגס לפי דין מורה ולפי שיטת הרמב״ס היתה
אשת איש ,ושפיר מומרת לו ,וגם קו׳ הראשונה
לק״מ ,דשפיר שיין על זה ארור שוכב עס אשת אביו .ודוק.

אברהם

שבז

תד״ה רק .קשה דהא איכא מעשה דהסתה ברס״ב דיומא
(כ״ב ע״ ,)3וי״ל דלא חשיב ליה דלא הר כל כן עון
גדול וגס שגג .עכ״ל .ע׳ ברמב״ס (תו״מ פ״ד ה״ד) ולמה
מונין המנין שהסכימו עליו על האצבעות ולא היה מונה על
האנשים עצמן ,לסי שאסור למנות את ישראל אלא ע״י דבר
אחר שנא׳ ויפקדם בטלאים .עכ״ל .ולשון זה משמע שאין
במנין איסור דאררייתא ,אלא או דרבנן או דברי קבלה ,ומובן

דק'ל טפי.

דף נ״ו ע״א

רד" ה חלקם שאלו בפיהם ,מעשר ראשון הראר להם ,שלוי־ם
היו ,שאלו בפיהם ■ ,מתוך שהיו גדולי הדור ושופטים,
לא היו מונעים מהם ,שאר לויס עניים מצטערים וכר.
עכ״ל .וע׳ מאירי דעי״ז הס כעין גוזלים לשאר עניי נהנים
ולויס וכו׳ וכן שלא יטלס בזרוע שנאמר ונתן לכהן ולא
שיטול לעצמו .והנה למ״ד טובת הנאה אינה ממון ,כמו
שפסק הרמב״ס אישות פ״ה ה״ו) אתי שפיר דאינו גזילה
ממש ,אבל למ״ד טובת היאה ממון ,כדעת כמה ראשונים
להלכה ,יש לדון שיהא גזלן ממש .ע׳ משנ״ת בברכ״א עמ״ס
ב׳׳מ (ו׳ ע״ב) בענין טובת הנאה ,דלריטב״א נעשה בעלים
ורק חייב ליתן ,ולתוס׳ דהוה קנין להקנות ,ול״ש לקנות בלי
דעתו ,וא״כ אס זה כגדר תליוהו רהיב ,לא חל אפי׳ אמר
רוא אני ,ע׳ בב״ב )מ״ח ע״ב) וע״ש ברכ״א בענין תליוהו
וקני אות ט׳ .ולשיטת התוס׳ שם בב״מ בפי׳ הב׳ ,דטוה״נ
ממון הוה רק זכות הקאה ,אבל גס אס לקח לבד חל ,אין
כאן גזילה.
אמנם נראה שמדינא איןכאן גזילה ,גס אס נתן לו מחמת
שנתבייש לסרב או מפחד לסרב ,מאחר שלא היתה
כאן כפייה ממש .ע׳ בשע״ת (ש״ג אות מ״ג) בלאו דלא
תחמוד ,כתב שאסור לפצור בו ,ואס הוא איש נכבד שאס
ישאל שאלה אור פניו לא יפילון ,אסור לשאול מעם רעהו
מקח או מתת בלתי אס ידע ט נתון יתן לו בנפש חפצה,
ולא ירע לבבו בתתו לו .עכ״ל .ומשמע מיהו דאינו מל.
ובספר חסידים לר׳׳י החסיד (שט״ז) כתב דהוה ונזל גמור
בדיני שמיס ,הבאנו דבריו במאור השער שם.

רע׳ ברמב״ם (בכורים פ״ט הכ״ב).

תד״ה שהיה לך לדונו בסנהדרין .ע׳ משנ״ת בס״ד בברכת
אברהם על מסכת סנהדרין (ל״ו ע״א) בענין
סנהדרין לחייב מורד במלכות.

תד״ה ליקוחין .ע׳ משנה למלן (סוטה פ״ב הי״ב) ד״ה
מפי השמועה ,וד״ה ^^צא דמבואר דירושלמי אוסר
אנוסה על בועל שבעל ברצון .וע׳ ב״ש באה״ע (י״א ג׳).

וע׳ מש״כ בברכ״א עמ״ס כתובות (ט׳ ע״א) ד״ה בא״ד
אמאי.

מיהו יש לעיין לפי מש״כ רש׳׳י ביומא שם ד״ה דאוריה
ודהסמה שהוסת למנות את ישראל בסוף ימיו ,וגרס
לבא עליהם דבר ,עכ״ל .משמע מלשונו שאין העבירה עצם
המנין ,אלא גרמת הדבר שבא עי״ז.

לא קיבל דוד לשון הרע ,דברים הניכרים חזא ביה ,דכתיב
ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלן לא עשה רגליו
ולא עשה שפמו ואת בגדיו לא כיבס וגו׳ .נראה לבאר ,דיסוד
איסור קבלת לה״ר הוא ,להאמין למספר מפני שהוא סיפר,
והרי אסור לקבל דבריו לאמת ,רק לחשוש .וע׳ פרטי
ההלכות בחפץ ח״ם הלכות לה״ר (כלל ז׳) ושם באות י׳ כתב
7יי^^ דברים הניכרים וע״ש בבמ״ח דמקור דבר זה מסוגיין.

ונראה דגדר דברים הניכרים ,כמו שאחד מגלה לי הצופן
של כתב סמר ,מש״כ אחר ע״י א״ת ב״ש ג״ר
וכיו״ב ,ושוב רואה הוא הכל כתוב ברור .באופן זה נראה
דאין כאן ענין שמאמין לשני ,אלא דאחרי ששמע את סוד
הדבר ,הרי רואה בעצמו ,וזה שסיפר לו ,אינו אלא כמביא
לו משקפיים לראות הדבר בעצמו ,אבל אינו מאמין לשני,
אלא רואה בעצמו ,ע״י גרמת השני .ולפ״ז מובן מאד דאינו
מקבל שום דבר רע מהשני ,ורק נתעורר להסתכל טוב .ודוק.

דף נ״ו ע״ב

כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה וכו׳ .ע׳ היטב
בסוגיא דסנהדרין (ק״ד ע״ב) ומשנ״ת שם בענין עולם
הבא של שלמה המלן.

שבקש לבנות ולא בנה .ראיתי מקשים ממה שאמרו
בקידושין (מ׳ ע״א) שמחשבה רעה אין הקב״ה
מצרפה למעשה חוץ מבעבודה זרה שנאמר בה למען תפוש
את בני ישראל בלבם.

ונראה דלק״מ ,דכל זה במתכוין לעבוד עבודה זרה ,שכל
המודה בע״ז ככופר בכל התורה (ספרי שלח ט״ו
כ״ב) ולכן בזה שמחשבתו לעבוד ע״ז ,כבר יש בזה כסירה
ומרידה בכל התורה ,אבל אס דעתו לבנות במה למען לעשות
נחת רוח לנשיו ,אין בזה ענין של מודה בע״ז ולא נאמר על

זה שמחשבה רעה כמעשה.
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שנאמר עליו בעיני מי ששומע ולכאורה אין זה מוכרח דהא י״ל דכונת הד׳י
להפליג באיסור דע״י ששומע גורם להבזות איש מישראל אך מסברא י״ל דכל

שברוכשאין ביזוי אין סברא לאסור והואיל והסברא נוטה כן מסתבר לפרש
כפירוש הח״ח ,ודו״ק] .ולכאורה כוונתו שמותר להאמין שעשה את העברה
בשוגג ולפ״׳ז פשוט מיהא מהני ספקות דיכול להאמין שעשה עברה בשוגג
וכ״ש אם מחליט שהיה באונם דשרי ולכאורה הונ אס דנו דיצרו תקפו אך "ל
דבזה לא שרי כיון שדנו שעשה עברה ואמנם לפענ״ד דלא בכל ענין שרי
ופעמים דשרי גם להאמין שיצרו תקפו והכלל בזה הוא כמו שכתב החוח עצמו
דהכל תלוי אם יתקבל בעיניו גנות על מי שסיפר והשתא יוצא דפעמים גם
כשמחליט שהוא אנוס יש לו גנאי בעיניו איך בא לידי דבר כזה וכ״ש בשוגג
ופעמים שכפי שהוא מכיר את תכונות האדם לא מתגנה בעיניו או שדבר כזה
אינו גנאי בעיני השומע ואפי ,אם יחליט שיצר תקפו אלא דזה רחוק מאד שלא
יכנס לו כל דהו פגם ולכן מסתבר שכל כה״ג שאין ברור לו שחברו לא יתגנה
אסור לו להאמין בעברה דהוו״ל סד״א.

אימתי מותר לשמוע לתועלת
חה כלל לכל שמיעת דבר שיש בו תועלת דשרי לשמוע לתועלת דלא שרי רק
אם בטוח בנפשו שלא יבא לידי שיתגנה המסופר בעיניו אבל אם מכיר בנפשו
שיכנס לו אפי ,ספק א״כ אין היתר בשמיעת התועלת דהוו״ל סד״א ולחומרא
וכמעט ננעלו בזה שערי תועלת דקשה מאד שישמע דבר ולא יאמין וכמעט על
פי רוב הוא מאמין ובזה עובר על איסור קבלת לשוו״ר [ויש להסתפק באדם
שמתחילה לא האמין ושוב נפל בלבו הדבר להאמין אם עובר או דילמא הואיל

וכעת לא שמע לא עובר וצ״ע] .והנה ענין זה הוא קשה מאד דפעמים שאדם
סבור שאינו מאמין אך אח״ז הוא רואה בעצמו שנטה להאמין וצריך הרבה
הרבה לעבוד על עצמו שה ,אוסר עליו להאמין וע״י שמאמין ח״ו עובר בלאוין
ועשין וכר והדבר צריך יראת שמים גדולה וליתן פחד ה ,לנגד עיניו ומסתבר
דאדם ששומע לתועלת אבל יודע בנפשו דיש ספק שמא יאמין כי אין בכחו
לגבור על עצמו שלא להאמין דכל כה״ג אסור לו לשמוע אפי ,לתועלת דהא
הוו״ל סד״א ולחומרא אלא א״כ יודע בנפשו שעל פי רוב לא יאמין וה ,יצילנו
משגיאות ונזכה לעשות רצונו אכ״ר.
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ו'צרוזוזכי..

איסור קבלת רכילות אום הוא חמוד מאיסור קבלית לעזה״ר
1

0

ב .בבאמ״ח סוף ס״ק א מ״ש בכרנת הכס״מ דמה שכתב על המקבל לה״ר דאין
השומע נענש היינו לענין דלא נאמר ע״ז דג ,לה״ר הורגתן כיון דהשומע לה״ר
לא מתפעל מגנות של אדם אחר וממילא לא יבאו לידי שפיכות דמים ויש
לברר אם דין מקבל לה״ר דינו כדין מספד לה״ר לענין החומר דהרמב״ם
בהלכה א ,ב כתב דיש עוון גדול מזה עד מאד והוא לשה״ר והשתא יש לברר
אם מקבל לה״ר ג״כ חמור יותר ממקבל רכילות או דיש חילוק והנה לכאורה
לפי דברי הכס״מ משמע דזה קל יותר מרכילות דהא כתב דאין השומע נענש
כי הוא לא יתפעל מגנות האחר ואמנם הטעם שמספר לה״ר חמור יותר
ממספר רכילות משמע דהיינו משום דברכילות יש ענין לשומע לשמוע
וממילא גם למספר לספר ויצרו תוקפו יותר לא כן בלה״ר שאינו נוגע לו ואין
יצרו תוקפו כ״כ ולפי טעם זה יוצא שגם מקבל לה״ר חמור יותר דהא לא נוגע
לו הדברים ואין לו כ״כ יצר לשמוע ועוד יש טעם דרכילות אינו גנאי לא כן
בלה״ר ומה׳ט נמי חמור מקבל לה״ר יותר מקבלת רכילות כנלע״ד וכן מוכח
מסתמות הח״ח ומ״ש הכס״מ דאינו נענש היינו במציאות בעוה״ז לא נגרם
שיהרגו ג ,אנשים ועוד דכל דברי הכם״מ הוי רק לשיטת הראב״ד אבל לשיטת
הרמב״ם דלשה״ר הורגת ג' וכמו שפירש שם הכס״מ וא״כ סברא הוא שגם
מקבל לה״ר חמור יותר וכנ״ל וכן מוכח ממה שכתב הרמב״ם דגדול עונש
המקבלו יותר מן האומר ,וק״ל.

ומה שכתב הח״ח בדעת הכם״מ דהוי רק לענין שאין הורגת ג' כן מוכח ממה
שסיים הכס״מ ואין בה חשש שהנאמר עליו יהרוג למקבל ומשמע מזה דדוקא
לעניו זה אין חשש לא כן לעצם האיסור ,וק״ל.
הלכה ב  -בבאמ״״ח ס״״ק ב

כעניין דברים בטלים אם יש איסור בעצם הדיבור
או בזה שהוא מתבטל מן התווה
בענין שמיעת דבר שאינו הגון יש לברר אם יש איסור בשמיעת דברים בטלים
באדם שאינו מתכוון לשומעם ויש לדון אם יש גנאי בעצם הדברים או הקפידא
על דברים בטלים זה מה שמתבטל ולא לומד ונפק״מ בזה שמי שהוא פטור מן
הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה
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הלימוד דאין לו קפידא לספר או לשמוע דברים בטלי־ם וכגון אשה דאין עליה
איסור לדבר דברים בטלים וא״כ אין עליה איסור בדיבור דברים בטלים והנה
לכאורה יש להוכיח מהברייתא בכתובות ה .דאל ישמיע אדם לאזניו דברים
בטלים שהן נכוות תחילה לאיברים ומבואר דיש קפידא בעצם השמיעה של
הדברים בטלים ומשמע מזה דאדם שהוא בטל ולא מדבר קיל טפי ממדבר או
שומע דברים בטלים ושמא משום דעצם דיבור שאינו לצורך יעז בו גנאי כי כלי
הדיבור נועדו לשמש לצורך ולכן יש עונש בשמיעת דברים בטלים אך י״ל
דהטעם דלולי שהיה שומע דברים בטלים היה לומד תורה ולעולם הקפידא על
הביטול מדי״ת ונפק״מ באדם שאינו יכול לחשוב בד״ת כגון שהוא עייף או
עובד באיזה עבודה ואין בכוחו לחשוב בד״ת דלפי הצד שיש קפידא בעצם
שמיעת הדברים בטלים יש לאסור לשמוע דברים בטלים לא כן אם הקפידא רק
בזה שהוא בטל מד״ת אך "ל דלעולם יש קפידא בשמיעה ודיבור יותר מעצם
זה שהוא בטל ואמנם הנ״מ כשיש לו חיוב ללמוד ואינו לומד אלא מדבר
דברים בטלים לא כן כשהוא לא יכול ללמוד ממילא י״ל דאין גנאי בדיבור ולכן
באשה שהיא פטורה אין גנאי בדברים בטלים ,וצ״ע .ויש להבין לשון הגבר אל
ישמיע אדם לאוזניו דברים בטלים דלכאורה מדכתב סתם אל ישמיע אדם הוי
וצע״ק.
לענין שמיעת דבר שאינו הגו ין דאסור גם לאמה,
כעין מה שהוזכר לעיל
י
יי
ובני ד ציון יצ״ו אמר טעם דחומר האיסור בדברים בטלים משום שע״י
הדברים בטלים הוא עלול להגרר לדברים האסורים ומה״ט א״כ אפי׳ בזמן
שאינו בטל או במי שאין לו אפשרות ללמוד גם יהיה איסור ,וצ״ע .ולכאורה
יש להביא ראיה משו״ע סימן שז סעיף א דכתוב בהגהה וב״א שסיפור שמועות
ודברי חידושים הוא עונג להם מותר לספרם בשבת כמו בחול ועיי״ש במ״ב
ס״ק ה דכתב ע״ז דלאו משנת חסידים היא והנשמר מלדבר דברי חול קדוש
יאמר לו ,ע״כ .מזה מוכח שאין איסור בעצם השמיעה והדיבור וקשה מהגמ׳
הנ״ל בכתובות ה .ודוחק לומר דכל האיסור הנ״ל בכתובות הוי ויק מידת
חסידות דהא איתא שהם נכוות תחילה לאברים וש״מ דיש עונש בזה ולא רק
;אוצר החכמה.

מניעת מעלה וכן מבואר מהח״ח שכתב שהוי איסור דרבנן אפי׳ בשמיעת
דברים בטלים אך יש לחלק דבשבת שאין איסור בדיבור מחמת שמתענג
ממילא לא מקרי דברים בטלים ואמנם עדיין קשה הלשון מותר לספרם בשבת
כמו בחול דמשמע דבחול נמי שרי ,ודו״ק .ואולי מיירי בנשים אך פשט משמע
דאפיל 1בגברים ואולי יש איזה גבול שמותר לב״א לדבר ולא להרבות ולא
ניתנה תורה למלאכי השרת וכמדומה לן שראינו בספרו של הגר״ח קנייבסקי
 --------......................הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה --------------------------------------
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ברכת יצחק

בשם החזו״א דהוא לאדם בינוני משרה רגעים ליזם ככז ציכ׳ע היטב וכתבנו
לעורר .ושוכר דכתבו משם הג״ר זלמן אחיו של הגכח מוולח׳ק דחקר בחקירה
נפק״מ בבית המרחץ! ,וק״ל_ .
זו באיסור של דברים בטלים
ויש לברר באדם שיושב ולומד ולידו ישנם אחרים שמדברים דברים בטלים ולא
דברים האסורים וכו האם מחויב לקום ולא לעמוד בחברתם כשאפשר לו או
להניח אצבעותיו באוזניו והנה אם נגרם לו היסח הדעת מן הלימוד מסתברא
שחייב לעשות כן כדי שלא יהיה הפסק בלימוד התררה ואם אינו שום ליבו על
דזה לא מצוי שלא
הדברים בטלים וממשק■ בלימודו לכאררה דאין איסור
יגרום לו דבר זה היסח הדעת כל דהו וא״כ □גדו^׳ט צריך למנוע עצמו מלשמוע
את הדברים הבטלים אבל השאלה אם יש בזה חיוב להניח אצבעותיו באחניו
ונראה דזה תלוי בחקירה הנ״ל ומסתבר דלפי הבנת הח״ח דכל ששומע דברים
בטלים יש בזה איסור והיינו באותו זמן שיש לו איסור בדיבור כגון מעבר לזמן
שהוא מותר לו לדבר א״כ יש איסור בשמיעת הדברים הבטלים ומחויב להניחו
אצבעותיו באוזניו.

ואמנם מהח״ח נראה שמסתפק אם באיסור שמיעת דברים בטלים יש חיוב
להניח אצבעותיו באוזניו דדילמא לא נאמר זה רק על שומע דבר שאינו הגון
ועצם מה שכותב הח״ח דענין להניח אצבעותיו באוזניו הוא דין ונמור צל״ע
דא״כ למה השמיטו זה הרמב״ם ושכ״ע וכן הדין שלא שמיע לאוזניו דברים
בטלים וגם הריץ* והרא״ש השמיטו זאת וצע״ג נגזה ובמ״א בסימן קנו שמביא
מה שהשמיטו הפוסקים וכתב שם דין של שח שיחת חולין עובר בעשוה וסי׳
רבנו יונה דשיחת חולין היינו כשמדבר בדברי הבאי אבל כשמדבר בעסקיו
לצורך פרנסתו אע״פ שאינו שחה של תורה מותר ,ענכל .ובפרשכי יומא כווע
שחת חולין גנאי וקלות ראש והנכא העתיק את פרשכ׳י ולבארה ה״נ בענק
דברים בטלים הוי מענק זה ולכאורה הוי מחלוקת בין תר״י לרשכ׳י דלהו״י אפי׳
דברי הבאי לחוד אסור לא כן לדש״י דוקא דיבורים של גנאי וקליות ראש תכ׳ע,
ומ״מ לא הזכיר הנכא כל הני מאמרים דמסכת כתובות וכ׳ע בעיני על
הפוסקים שהשמיטו כ״ז.
הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה
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המשך הח״ח ס״ק ב

אם יש איסור בשמיעת לה״ד אפי ,כשאינו מקבל
ומקור הדיין בח״״ט בדין דיין ואם דיין נפסל בדיעבד כששמע
א .בענין חקירת הח״ח אם יש על שמיעה בלבד איסור או דוקא אם מקבל
ומאמין לדברים והנה שורש החקירה יש לתלותה באיסור לא תישא שמע שוא
אם איסור זה הוא על שמיעה או על קבלה או על שניהם והנה הח״ח בנבאב״ח
כותב להוכיח מדין המובא בשבועות לא .דאסור לדיין לשמוע דברי בעל דין
קודם שיבא בעל דין חברו וגבי דיין אסורה אפי׳ השמיעה לחוד וא״כ ה״נ
דאסור גבי לשה״ר דזיל בתר טעמא דגבי דיין אסור לשמוע מטעם שמא יכנס
צורת הדברים באוזניו ושוב יהיה קשה להוציא הדברים מליבו וכלשון הרמב״ם
בספר המצוות דהזהיר השופט משמוע אותם הדברים כדי שלא תיכנס לנפשו
אין להם יושר ולא אמיתרת ,עכ״ל הרמב״ם .ומזה למד הח״ח
צורת הדברים
י
דגם בשומע לה״ר יש לחוש שמא יכנס בנפשו הדברים ולא יוכל שלא להאמין
[ואינו מענין ספק דאורייתא לחומרא דהא לרמב״ם הוי רק מדרבנן אלא דזהו
עצם הלאו דחוששת התורה דבספק יכנסו הדברים בליבו] וכתב הח״ח בד״ה
ואין לומר וכר והיינו דל״ת דיש לחלק דטעם האיסור בדיין זה משום דבדיין
יש יותר חשש שיאמין מחמת שהוא דעתו להיות דיין ולכן יש לו ענין בשמיעת
הדברים ושמא רק בדיין שסופו לדון בזה חושעוים שמא יכנסו הדברים בלבו
וע״ז כתב הח״ח דזה אינו משום דבשו״ע כתוב אסור לדיין לשמוע דברי בעל
דין האחד שלא בפני בעל דין חברו הגה ודוקא שיודע הדיין שיהיה דיין בדבר
אבל אם שמע טענות האחד ואחר כך נתרצה השני לדון לפניו מותר להיות
דיין בדבר ,עכ״ל .ונקדים דיש לחקור אם יש חשש גם בדיעבד שאם שמע
הדיין אסור לדון שמא קיבל או כל האיסור רק דלכתחילה אין לו לשמוע אבל
בדיעבד אין חשש שמא קיבל ולכאורה כוונת הרמ״א דאם שמע ונתרצה בע״ד
חברו כשר בדיעבד דאק״׳ב מאי קמ״ל הרמ״א ופירוש נתרצה היינו שרצה
להיות נידון לפניו ולא פירשו שנתרצה וקיבל אותו לדיין אע״פ ששמע אבל
התומים מפרש דאם לא הודיע לו שהוא שמע הדברים לא מהני קבלה וס״ל
דדמי למקבל עליו קרוב או פסול ולפ״ז צ״ל דכוונת הרמ״א דבא ללמדנו
שמותר למי שלא עתיד להיות דיין לשמוע ובתנאי שאח״ב אם יבא לדין צריך
שהשני יקבלו עליו וגם במי שעבר ושמע כן הדין דאם נתרצו בו שניהם
|צו1צר ווכמק|

*

הדפסה ברזולוציר וסך  -להדפסה איווריר הדפס ישירור מן הרונה
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וקיבלוהו עליו כשר וכן מוכח □סמ״ע ואמנם בפת״ש שם בס״ק ח איתא
דבדיעבד לא נפסל לדין כן דעת מהריב״ל ומהרשד״ם דבדיעבד כשר ושם הביא
ספר ארעא דרבנן שכתב שזה תלוי במחלוקת וכתב דלפי שיטת מהריב״ל
ודעימי^ל דהאיסור לדיין לשמוע רק מדרבנן דמדאורייתא לא שייך לחלק
בין לכתחילה לדיעבד ולפענ״ד אין הכרח לזה דהכא לא שייך ענין זה של
לכתחילה ודיעבד דהא הכא מעיקרא לא כתוב בתורה רק שהדיין לא ישמע
את צד אחד בלא בעל דין חברו ובזה לא שייך חילוק בין לכתחילה לדיעבד
דהא אסור לשמוע ורק אם היה כתוב בתורה שהדיין לא כשר לדון בזה היה
שייך לומר דאין לחלק בין לכתחילה לדיעבד ומה גם שענין זה שאין לחלק בין
לכתחילה לדיעבד אינו פשוט כמו שידוע בזה בספרי בעלי הכללים עיין בזה
בשד״ח ועוד מקומות וכן כתב בזה בברכ״י הנ״ל באות ו [וט״ס יש בפת״ש
שכתוב אות ד] ומ״מ מרן החיד״א העלה לדינא כסברת מהריב״ל דבדיעבד לא
נפסל לדון אם שמע כבר את הדין ומהריב״ל חוזר על דיין שענה בתשובת
שאלה על איזה דין ושוב באו לדין לפניו ובזה כתב להכשיר ומרן החיד״א
העלה לדינא כוותיה כיון דהכי ס״ל למהרשרא ולהרב דינא דחיי ועוד גדולים
ולפי״ז משמע דלא כהתומים הב״ל ועוד יוצא לנו שלפי הרב ארעא דרבנן
דלמהריב״ל כל איסור זה הוא רק מדרבנן ולפ״ז ה״נ בלה״ר כן הוי ואמנם
לפענ״ד אין הדברים מוכרחים וגם למהריב״ל הוי מדאורייתא וכנ״ל.

בירור דברי הדמ״א שהתיר בדק ששמע לדון
ואם יש ראיה מדבריו לדיין שמיעת לה״ר בלא קבלה
ב .ולפי השיטות שגם בדיין שעבר ושמע כשר בדיעבד ומה שכתב רמ״א
ונתרצה בע״ד חברו אין פי ,שקיבל עליו אלא שרצה להתדיין לפני דיין זה
ולפי״׳ז חידושו של הרמ״א דבאדם שאין דעתו להיות דיין אין איסור לשמוע
ובענין זה יש חילוק בין מי שסופו לדון שאסור לשמוע לבין מי שאין סופו
לדון שמותר לשמוע אך הלשון של רמ״א לא משמע דבא ללמדנו דמותר
לכתחילה לשמוע אלא צ״ל דהרמ״א בעיקר בא ללמדנו דאם כבר עבר ושמע
לא נאסר ונקט מי שאין סוסו להיות דיין כי לא רצה לנקוט במי שעבר על
הדין ולפ״׳ז אין לפשוט מכאן שבמי שאין סופו להיות דיין שמותר לו לשמוע
אבל אם נפרש את הרמ״א שמיירי לענין לכתחילה יהיה מזה הוכחה שרשאי מי
שאין סופו להיות דיין לשמוע לכתחילה ולפי האוסרים בדיין בדיעבד עיקר
הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכה־
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חידושו של הרמ״א דמהני קבלת דיין כזה בדיעבד ואין חילוק בין מי שסופו
להיות דיין לבין מי שאין סופו להיות דיין ויתכן עוד דלאוסרים אפי ,,בדיעבד
היא גופא קמ״ל הרמ״א דדוקא נתרצה וקיבלו כשר לא כן בלא קיבלו דפסול
דחיישינן שמא .קיבל .ונחזור לעניננו דהח״ח כותב דאין לומר שדוקא בדיין
שייך לומר איסור זה כיון שדעתו להיות דיין לא כן במי שאין בדעתו להיות
דיין וע״ז הוכיח מדברי התומים דאפי׳ מי שאין בדעתו להיות דיין יש את
החששא הזו דבלא שיקבלנו לדיין יפסל אפי׳ מי שלא היה סופו לדון ואמנם
כבר כתבנו דסברת התומים אינה מוסכמת והסכמת מרן החיד״א מושמע דלא
כוותיה ואמנם הח״ח כותב דגם לולי החומים אין הוכחה כי התם מיירי שכבר
שמע מידי שאין בו ענין לה״ר ומיידי שקים ליה בנפשיה דלא נכנסו הדברים
בליבו לא כן במקום שיש איסור בהאמנת הדברים הוי איסור תורה תהי דאין
חשש בדיעבד שכבר האמין אך התורה אוסרת על האדם לשמוע שמא יבא
להאמין וצ״ל דכך הוא שורש האיסור בדיין דמי שדעתו להיות דיין אוסרת
עליו התורה לשמוע על דעת שלבסוף ידון ובדיעבד אם קים ליה בנפשיה שלא
קיבל כשר לדון אע״ג דעבר איסור תורה בשמיעה א״נ דהאיסור מדרבנן וכנ״ל
וק״ק דלמה אסור הרי לעולם יוכל לשמוע ולבסוף יראה אם קים ליה בנפשיה
שלא קיבל ואז ידון ואם לא קים ליה שלא קיבל לא ידון ודוחק לומר שהאיסור
הוא שמא ישמע ושוב ידון אע״פ שלא קים ליה בנפשיה שלא האמין כלום דזה
דוחק ופשט משמע דבכל ענין הוי האיסור לשמוע שמא יאמין והוא לא ידע
שנכנס לו הדיבר בהאמנה ולפי״ז קשה דלמה מותר לומר לו בדעבד שכבר
שמע לדון בדבר הרי לעולם יש לו לחוש שמא נכנסו לו הדברים בליבו וצ״ל
דזהו טעמו של הרב ארעא דרבנן שתלי ?1ה אם בדאורייתא יש חילוק בין
לכתחילה לדיעבד ועכ״פ לכאורה יש לחלק בין הנושאים די״ל דאפי ,לפי
התומים הא דיש איסור לדון אם כבר שמע זה רק לענין לדון אחרים דבע״ד
טוען אין אני חייב להאמינו שקים ליה בנפשיה שאינו מאמין בדבר אבל כלפי
לה״ר אם האדם קים ליה בנפשיה שאין הוא מאמין "ל דמותר וגבי דיין י״ל
דשורש האיסור הוי מענין גזל דכה״ג לא מסכים הבע״ד לסמוך עליו ,ודו״ק.
ומ״מ אין זה מוכרח דהא י״ל דהואיל וראינו שהתורה חששה שהוא יקבל עליו
הדברים ה״נ יש לחוש בלה״ר ומ״מ למי שס״ל דלא הוי איסור תורה ו״נ בעניו
לה״ר כן הוי.
הדפסה ברזולוצית מסיך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

ברכת יצחק ־ חפץ חיים ובאר מים חיים ברכה ,יצחק בן ציון עמוד מס:

238

הודפס ע״י אוצר החכמה

ברכת יצחק

קצח

בענין לה״ר לתועלת ופרוע לא נאסר שפא יקבלו והוא איסור תורה
ב רהנה עפ״י הנ״ל יש לישע מה דקשה לן דאיך דוזינן הכא שיש איסור
בשמיעת לה״ר לדוד וכו" והרי לתועלת מותר לשמוע ולמה לא חוששים שמא
יאמין ויעבור על איסור תורה וצי״ל דדרכיה דרכי נועם ולא יתכן שתאסור
התודה לתועלת כל שאין ברור לן שהוא יקבל הרבדים אבל עכ״פ אחד
שלתועלת מותר והרמב״ם כותב שמלאו זה למרים שאסור לקבל לה״ר חה
מנ״ל הא פשט התורה משמע רכל האיסור זה על שמעה כמו גבי ריין ואם
מחלקים בין לה״ר לרין מנ״ל לומר רגם על שמיעה וגם על קבלה נאסר מדד
קרא ואיך משתמע מחד קרא הני שני איסורים אך לפי הנ״ל ניחא דהא כל
הטעם שאסור לשמוע זה שמא יקבל וא״ב מזה למדים שודאי ש לאוין על
קבלה אבל על שמיעה פעמים שמותר כגון לתועלת אבל כשאין תעלת י״ל
דאסורתן אמת שעדין קשה לי רמאחר שראינו שיש היתר בתועלת לשמוע
ולא חששו לאיסור תורה שמא יאמין מנ״ל לחרש ריש איסור גם בשמעה לחוד
רילמא בכזו״ג לא פלוג רחמנא ולעולם התיר דהא אין לנו מקור בהדיא בתורה
שלתועלת מותר ואנן מסברא אמרינן כן ומנ״ל להוציא רין כזה מסברא בלא
מקור אבל אם נאמר דאין איסור בשמעה לחור ניחא ואע׳ס שכבו■ כתבנו די״ל
דדרכיה דרכי נועם ומסתמא התורה מתירה בתועלת מ״מ כל כה״ג זהו חידוש
ללמוד כך את פשט התורה כאשר אין לנו הוכחה לזה ,ודו״ק היטב.
|אוצר החכמה|

סיכום בטעם האיסור לשמוע לה״ר בלא לקבל והמקור ?1זה
ד .והכלל בקיצור ריש מחלוקת אם אדם שמע הדברים של בעלי הרין אם
מותר לו לרון ועפ״י הצר שאסור לו לדון וחיישינן שמא קיבל אע״פ שמתחילה
לא היה בדעתו לרון א״כ ה״נ באדם דעלמא אסור לו לשמוע לה״ר שמא יקבל
ועל צר שלא נאסר ברעבד ואעפ״כ אסרה תורה לדיין לשמוע שמא יכנסו
הדברים באחניו במקום שסופו לדון בזה וזה רק לכתחילה לא כן בדעבד רלא
חששה תורה ע״ז ועפ״׳ז ה״נ בלה״ר אסור לכתחילה לשמוע ואמנם זה דוחק
לומר סברא כזו רלכתחילה אסור ובדיעבד שרי דכיון שהתורה חוששת שמא
יקבל איך יהיה כשר לדון וכשמע לכאורה על צד זה רכל האיסור רק מדרבנן
וכשיטת הרב ארעא דרבנן ואוב ה״נ ובי לזו״ר אלא שאין זה מוכרח רהא י״ל
דיש חילוק בין דיעבד לכתחילה והדבר בספק ודעת הזו״ח דהוי איסור ת1רה.
הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן ^נה
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ברכת יצחק

קצט

וצ״ל דפשט הפסוק דלא תישא שמע שוא חיינו אל תשמע שוא שמא תקבל
ואעפ״ב בתועלת אמרינן דררכיה דרכי נועם ומותר לשמוע וזה למדנו מסברא
וזה נמי מיישב דלכאורה מסברא י״ל דאם איתא דהיה איסור בשמיעה לא
היינו מתירים בתועלת כל שאין צד נזק דהא לעולם יש חשש שמא יקבל
ויעבור איסור תורה וע״ז צ״ל דדרכיה דרכי נועם וכחל ,ודו״ק.

ביאור הנם׳ בענין דברים הניכרים דל״ק על הא דאסור לשמוע לה״ר
ב .והח״ח כתב מתחילה להוכיח בדין החל מהא דאיתא בשבת נו .רב אמר
קיבל דוד לה״ר דכתיב ויאמר לו המלך איפוא הוא ויאמר ציבא אל המלך הנה
הוא בית מכיר בן עמיאל בלו דבר מכדי חזייה דשקרא הוא כי הדר אלשין
עילויה מאי טעמא קבלה מיניה דכתיב וכר ומנא לן דקיבל מ?י 3דכתיב
ויאמר המלך הנה לך כל אשר למפיבושת וכר וע״ז מקשה הח״ח למה צריך
לומר דקיבל דוד לה״ר תיפ״ל דגם לשמוע אסור ות" דהוי לתועלת ולכן אין
איסור בשמיעה וצ״ב דהתם קאמר מכדי חזייה דשקרא הוא וכר ומשמע דלולי
זה היה מותר לו וכי יש היתר לקבל לה״ר ומה איכפת אם הוא משקר או לא
הרי בכל ענין אסור לקבל לה״ר אלא ע״כ דגם בשמיעה לא היה היתר הואיל
וחזייה דמשקר וזהו דקמ״ל דקאמר מכדי חזיה דשקרא הוא וא״כ אסור לו
אפילו לשמוע וא״ב למה מזכירה הגמ׳ דקיבל דוד לה״ר הרי בכה״ג אסור גם
בשמיעה ואין לומר דשם יש היתר לקבל מטעם דהוו דברים הניכרים ולעולם
לענין שמיעה בכל ענין מותר דהוי לתועלת והתם מיירי לענין קבלת הדברים
ולולי דהיה שקרן היה מותר לו לקבל משום דהוי דברים הניכרים ואמנם
לכאורה לא משמע כן דהא דוקא שמואל ס״ל דדברים הניכרים מותר לקבל
אבל לרב אסור אך י״ל דאדרבא מדהוצרך רב לומר מכדי חזייה דשקרא הוא
משמע דלולי זה גם לרב היה מותר לקבל וכן מוכח מלשון שמואל דקאמר
דברים הניכרים חזה ביה ולא קאמר שמואל אומר דמותר לקבל דהא חזה ביה
דברים הניכרים וגם רב ס״ל להתיר בזה ובזה "ש דהח״ח בהלכות רכילות כלל
ה .פסק דמותר לקבל בדברים הניכרים ולכאורה הוי כשמואל והא קיי״ל כרב
באיסזרי אלא ע״כ דס״ל דבזה ל״פ רב ושמואל וא״ש דרב חט דהוא שקרן אבל
בל״ז גם לרב חזי לאיצטרופי לדברים הניכרים וצ״ל דאעפ״כ ביחס לשמיעה כדי
לחוש גם בשומע משקרן שרי דאל"׳ב מה תי׳ הח״ח דהתם הוי לתועלת הא
שומע משקרן אלא ע״כ דלענין זה אין חילוק! ,וק״ל .ושחר שכמו שתי ,תי׳
..................................
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ר

ברכת יצחק

הח״ח עצמו לקמן כלל ז בבאמ״ח ס״ק כב וכתב דלרב היה שם רק דברים
ניכרים קצת ולכן לא מהני בשקרן ושם כתב להתיר בדברים הנכרים אפי׳
בשק רן ,וק״ל.

|אוצר התרמה! ״

*

•

אם הקפדת ר״א דאסוד לישב בחברת מספרי לה״ר
או הוי דוקא בבקלי לה״ר או בכל מספרי לד״׳ר
שם בבאמ״ח ס״ק ב בסופו מביא דברי פרקי ר״א בני אל תשב בחבורת
האומרים גנאי מחבריהם כי כשהדברים עולים למעלה בספר נכתבין וכל
העומדים שם נכתבין בשם חבורת רשע ובעלי לה״ר ,ע״כ .והנה בעלי לה״ר
לכאורה זה שייך רק בקביעות וכאן כותב בחברת האומרים גנאי דמשמע אפי׳
בעראי ואם היה הביאור שיושב עם בעלי לה״ר בקביעות בזה ודאי היה מובן
החומר של הדין דיש לחוש גם בשמיעה לחוד דהואיל והם קבועים בדבר
יודעים הם לספר היטב ולשכנעו אך מסתמות דברי ר״א משמע דבכל ענין
אסור אפי" במדברים רק בעראי לחוד ושמא ל״ד קאמר בעלי לה״ר א״נ
לריבותא דאם יושב עם בעלי לה״ר אפי" פעם אחת אוי לרשע ואוי לשכנו ודינו
כמותם ונידון כבעל לה״ר ואמנם ברמב״ם פרק ז מדיעות הלכה ו דכותב כל
אלו הם בעלי לה״ר שאסור לדור עמהם בשכונתם וכ״ש ליישב עמהם ולשמוע
דבריהם ,עכ״ל .ומשמע דהאיסור על בעלי לה״ר לחוד והנה צריך ביאור לשון
הרמב״ם דמתחילה כתב כל אלו הם בעלי לה״ר וכו׳ ומתחילה בהלכות
הקודמות לא מיידי בבעלי לה״ר אלא במספר בלשה״ר כלשונו שם בהלכה ה
ואמאי כותב שכל אלו הם בעלי לה״ר ולכאורה מוכח שלאו בדוקא קרי להו
בעלי לה״ר אלא כל מספר לה״ר מיקרי בעל לו״ר ועיין בסוף הלכה ב שכתב
הרמב״ם אבל בעל לה״ר וכו׳ ועליו הכתוב אומר יכרת ה׳ וכו" ופשט משמע
דקאי רק על בעל לה״ר וכן הוא להדיא בכס״מ שם ועוד ממה שכתב הרמב״ם
אסור לדור עמהם בשכונתם משמע דדוקא בעלי לה״ר דאין סברא שלא ידור
עם אדם שפעם אחת ראהו מדבר לה״ר דאין לדבר סוף ובפרט דפשט לשון
הרמב״ם דקאי גם על ההלכות הקודמות שמנה בהליכה ד דכלל דיני אבק ק*^״ר
וכ״ז מורה דדוקא בעל לה״ר כי באבק לה״ר כולם נתפסין והיכן ידור אלא ע׳כ
בבעל לת״ר דהיינו מתמיד לספר באבק לה״ר וא״כ גם איסור לישב עמהם
ולשמוע דבריהם הוי רק בבעל לה״ר ועצם מה שכתב הרמב״ם שאסור לישב
עמהם ולשמוע דבריהם ש לבאר שהכוונה תרתי מילי דאסור לי^שב עמהם
----------------- -----------------------------׳הדפסה ברוולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן חתמת .................................
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הלכות לשון התן ורכילות

כא

יט .אם אירע לאדם חיזק או צער ,ואין לו יכולת לתקן המצב ,ודאגתו כבדה בלבו,
על זה אמרו חז״ל (סנהדרין ק :ועוד) דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים ,ולכן מותר לו
לספר צערו לאיש אחר כדי להפיג דאגתו מלבו .ואף אם יש בזה לשון הרע ,מותר,
שכל כונתר״לצורך עצמו להסיר דאגתו מלבו .אמנם בזה צריך ליזהר שהשומע לא
יקבל הדברים ולא יאמין לגנות שבהם ,וכל שכן שלא יספר לאיש ,ורק ישמע דבריו
לעזור להמספר .ס

כ .וכל שכן שמותר להתייעץ עם חכם או פקח כדי לדעת מה יעשה לצורך עצמו,
ואין בזה משום לשון הרע ,אמנם בכל אלו יזהר שכונתו יהיה לצורך עצמו ולא
ליהנות מפגם חבירו)<( .

סימן ו

הלכות קבלת ושמעת לשון התן
א .כתוב בתורה לא תשא שמע שוא וביארו חז״ל שהוזהרנו מלקבל לשון הרע( .א)
וענין הקבלה הוא להאמין בלב שהדבר אמת ועל ידי כן יתבזה הנידון בעיניו)=<( .
והנה הרבה פעמים כשאדם שומע לשון הרע יהיה לו איזה ספק שמא הדברים
אמיתיים .וצותה תורה שלא יקבעו הדברים בלב שהם אמיתיים אלא נחשוש שמא
הסיפור שקר או על כל פנים הגבוח^רזוא שקר (ג) (דשמא הסיפור הוא אמת אבל
הנידון היה שוגג או שהיה לו כונה אחרת לטוב וכיוצא בזה (ד<) ומאחר שהדברים
ספק אצלנו הרי נשאר הנידון בעינינו בחזקת כשרות כמו שהיה עד עכשיו ,וככל דיני
התורה דבספק ■ הולכים אחר חזקה ,וצריך להתייחס אליו לגמרי כאילו לא שמע שום

מהימן לי׳ כבי תרי דהא חזינן דלא האמינו אלא

דבריו עכ״פ לחוש ,אבל הכא כל דבריו אינם כדי
שהשומע יקבלם ויעשה על פיהם ,אלא לצורך

בירר הדברים ,וכונת ה ח "ח ז"ל נראה דהיה רק
לשלול המנהג הרע של איזה אנשים שתיכף
כשאירע להם רעה ושמעו שיד שמעון במעל
תיכף מאמינים לזה ומשלמים לו גמולו.

שיאמין לדבריו ויתבזה הלה בעיניו ,ויכול למצא

ב .עזם בהג״ה ומה שכתבתי נ״ה שצריך ליזהר
שהשומע לא יקבל הלשון הרע ,ובכל מקום לא
חילק הח״ח ז״ל כן יעויין זרע חיים כלל י׳ סעיף
ב׳ א׳ שמאחר שאינו עסוק בהכשלת חבירו אין
בזה משום לפני עור ,ועכ״פ לא מצאנו בשום
מקום בח״ח כשמספר לתועלת צריך ליזהר אם

שומע שלא יתבזה בעיניו .ולכן
לעיכובא שצריך שידע שהשומע
הלשה״ר.
ג .דבל שמספר לצורך עצמו מתתר כן שמעתי מגדול
אחד שליט״א.
א .פסחים קיח.

השומע יקבל הדברים לאמת או לא ,ועל כרחך
צ״ל דאין צריך ליזהר בזה ,מ״מ נראה רזה
בתועלות אחרות דצריך שהשומע הזה יקבל

עצמו בלבד ,וירק שצריך שומע לשמוע ממנו ,וגם
לא איכפת לו מי הוא השומע ,ולמה יבחר שומע

ה הפרט
לא יקבל

ב .שע״ת שער ג׳ אות ריג׳
ג .שם אות ריא׳
ד .לשה״ר כלל ו׳ במ״ח ס״ק א׳
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כב

דבר,ןאי"(0ת|ולכן אסור שיהיה מבוזה בעינינו ,ואפילו לחשדו אסור ,ואמרו חז״ל החושד
בכשרים לוקה בגופו .ואיסור קבלת לשון הרע הוא אפילו אם לא היה איסור למספר,
כגון שסיפר לתועלת ,ואפילו צדיק סיפר דברים לתועלת ,מכל מקום אסור לנו לקבוע
הגנות עליו אלא חייב הגנות להשאר ספק בלבנו ,וממילא נעמידנו על חזקת כשרות.
י) ונראה דאם יש סיבה שכלית להכריע שכל הגנות שקר ,כגון שמכיר שהמספר הזה
עלול הוא להגזים או שיש לו שנאה על המדובר ,חייב לקבוע במחשבתו שאין אפילו
צד ספק של גנות .פללו של דבר אין לאדם לחשב אפילו מספק גנות על אדם יותר
מכפי שנראה בענין .ואם נראה לפי הענין שיש כאן צד גנות באמת ,מכל מקום צריך
לקבוע בלבו שיש כאן ספק ,ולהעמידנו בחזקת כשרות.
ב ,והנה אצלנו הדבר קשה מאוד ,שטבע רוב בני האדם היא להאמין תיכף לדברים
ששומע ,ובפרט אם שומע מאיש קרוב לו ,ותיכף מחליטו לגנות .ויש לנו להבין
תופעה זאת ,וכשנבין אותו היטב נוכל בעזרת השם יתברך לקיים מצוה זאת כדין ולא
ליכשל חס ושלום באיסור התורה < .הנה כונת התורה שהאדם יהיה בו שתי תכונות
הנפש שעל ידם יתרחק מקבלת לשון הרע .הראשון הוא שיהיה בטבעו אוהב הבריות,
ט׳) טוב .ה׳ כל
כמו שהשי״ת אוהב לכל בריותיו ,וכמו שכתוב (תחלים קמה׳
'
1
•
׳
ורחמיו על כל מעשיו .וכשאדם אוהב הבריות הרי רוצה בכבודם וצר לו מאוד על
בשתם ובזיונם ,וממילא כשישמע דבר גנות על חבירו ,והרי הדברים עלולים להיות
שקר ,הרי ידחה אותם מלבו ,מפני שאינו רוצה בהם ,ולא יאמין בהם כל זמן שלא
אנו מוצאים במי שמספר לאב דברים רעים על בנו,
יתבררו הדברים ,דוגמא לדבר
שהלא ידחה הדברים מלבו ולא יאמין להם אלא אם כן נתבררו הדברים .ובודאי לא
יאמין להם רק מפני שנאמרו ,וכל שכן שלא יחליט גנות בנו בלבו ,אלא יקבע בלבו
כל אפשרות של צד זכות ויצדד דכן הוא האמת ,כן אנו מצווים לעשות לכל איש
ישראל .והתכונה השניה שהאדם יהיה איש אמת וירחיק נפשו מכל שקר ,ועל זה
צוותה תורה (שמות כג׳ ד׳) מדבר שקר תרחק) ,י) וממילא לא יקבל לשון הרע ,שהרי
דבר לשון הרע בעצם צורתו עלול להיות שקר ,שהרי צורת הדיבור הוא באופן חד
צדדי ובאופן שאין לנידון כח להשיב .וכל שכן שהגנות היוצא מהדברים עלול מאוד
להיות שקר ,דאין המספר בודק' כל סיבות הדבר לפני שמספר סיפורו< .
ג .אבל אנחנו בעונותינו הרבים גרים בין האומות .ואצלם יש שני תופעות בנפש (ל>
__..ל
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ה.

ו.
ז.
ח.

[

שם כלל ו׳ סעיף י׳ ע״ש במ״ח ס״ק כה
מהרא״ש ויממהרש״ל ומש״ב החושד בכשרים
וכו׳ הוא ע״פ השאילתות ז״ל ם״פ שלח וע״ע
ק״י סימן יא׳
ע״פ ח״ח שם ז ,ג׳
עיין זרע חיים כלל ו׳ סעיף י׳ באריכות ועיין
ק״י סימן יא׳
עיין שע״ת שם אוח ריא ,וריג׳

׳

|

ט .בנ^לל נתיבות חיים שליט״א כתב כןן בנתיב חיים

כלל ו׳ אות א׳

י .עיין היטב לשון רבינו יונה ז״ל שם אות ריא׳
וע״ע בק״י סימן יא׳
כ .השוה לדברי רש״י ז״ל סנהדרין ז :ושבועות
לא .לגבי לא תשא שמע שוא וע״ע בק״י סימן
י/
ל .ע״פ רבינו יונה ז״ל שם
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כג

שהם המקרבים אדם "לקבלת לשון הרע .האחד שהם אנשי זדון שאוהבים למצא
פגם בחבריהם ,ובזיון ומכשול של הזולת הוא דבר שעשוע לדבר בו ,וממילא
כששומעים לשון הרע זדון לבם תיכף מפתה להאמין כי הדברים נכונים ,והשני שהם
אנשי שקר ,ולא איכפת להם כלל להכניס דבר שקר בלב ,וממילא ימהר לקבל לשון
הרע ,ולא יחוש שמא הוא שקר שהרי לא איכפת להם אם הוא שקר או אמת ,דהרי
אינו שומר נפשו מדברי שקר .ואינו דואג על מה שלמדונו רבותינו ז״ל שהאמת הוא
מיסוד הנפש < .ולכן עלינו להתחזק להתנתק מדרכי האומות ולידבק בדרך התורה
וממילא לא נכשל באיסור התורה.
ד^ .אאחר שאסור להאמין ,כל שכן שאסור לעשות שום מעשה רעה או לגרום לו שום
היזק או בושה על פי הלשון הרע .ואפילו אם יוצא הלשון הרע על פי אנשים
כשרים בעיר ,כל שלא הועד עליו בבית דין בב׳ עדים אין מורידים זה מחזקתו .כיצד,
הרי שנשמע שאדם פלוני עשה עוולה בעסקו ,אסור לקראו גזלן או להרחיקו וכיוצא
בזה ,ואפילו לשנא אותו בלב ,אסור0) .
ה .וכן מי שמוחזק בעירו לעני ונותנים לו צדקה ,ויצא שמועה עליו שאינו עני אלא
שמרמה הבריות ,אסור להאמין וחייבים עדיין ליתץ לו צדקה עד שיבררו הדברים,
וכיצד הוא בירור הדברים ,הרי שיוצא עליו הרבה שמועות תמיד מכמה וכמה
אנשים ,שראו בהרבה פעמים אצלו עניני עשירות ,זה נחשב למוחזק הקול ובירור
הדברים( ,ע') אבל אם אחד ראה איזה ענין שעל פיו חושדו שאינו עני ,ונתפשט
השמועה בעיר עד שכולם מדברים על זה ,אין זה אלא •קול בעלמא ,ואסור לקבלו.
ואם אחד ראה דבר ברור ,כגון שראה חשבונו בבנק ,ויודע שאין עליו חובות וכיוצא
בזה ,אפילו אם יעיד בבית דין אינו מועיל ,דעד אחד אינו קם על איש אלא לשבועה
אלא הדרך הישר הוא
כמפורש בתורה (דברים יט׳ טו< לא יקום עד אחד באיש,
שישלחו בני הקהל עוד איש לברר הדבר ,ואז יהיו שני עדים שידעו בבירור הדברים,
ויעמדו ויעידו בבית דין ,ואז מותרים להאמין לגמרי ולעשות מעשה על פיהם.
ן .כשם שכל מין גנות אסור בסיפור לשון הרע כן אסור בקבלת לשון הרע .ולכן
אסור לקבל שאיש פלוני יש בו מדות רעות או חסרון חכמה או שמעשיו
וכן אם שומע
הראשונים היו רעים ,הכל כמו שביארנו בדיני סיפור לשון הרע.
שאדם עושה איזה מעשה ,ויודע שהמעשה אמת ,אלא שיכול לצדד שמא אין עליו
גנות ,והוא החליט בלבו עליו גנות ,לא רק שעובר על מצות עשה של בצדק תשפוט
עמיתך אלא גם עובר על קבלת לשון הרע .וכל זה אפילו דברו על סתם איש ישראל
כל שכן אם דברו על תלמיד חכם< .ק>
ץ ,וכן כמו שבסיפור לשון הרע אין חילוק בסיפור בין יחיד לרבים ,ובין צנעא
.

מ.
נ.
ס.
ע.

ע״פ ר״י ז״ל שם אות קפד׳
ח״ח לשת״ר ו׳ יא׳
שם בהג״ה
שם ז׳ במ״ח ח׳
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י

פ .שם ו׳ יא׳
צ .שם ו׳ ט׳
ה .שם ו׳ ז׳ ח׳
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לפרהסיא ,בפניו ושלא בפניו בין מספר בבונה לאומרו דרך שיחה כן הדין בקבלת
לשון הרע( .ח
ח .המספר לשון הרע בפני חבירו ,והנידון מודה ,או שניכר מדברי התנצלות שלו
שהדבר אמת ,מותר להאמין< .ש> אבל אם דק שותק ואינו עונה ,אסור להאמין,
דאין שתיקתו נחשב הודאה( ,ת) ולכן אין ליקח משתיקתו שום ראיה להחליט שהדבר
אמת ,ואפילו אם טבעו תמיד שלא לשתוק כשאומרים לו דבר שלא כרצונו ובזו הפעם
הוא שותק .כי אולי נתגבר עתה על טבעו וגמר בדעתו שלא לענות על ריב ,או מפני
שראה שודאי״יאמינו יותר לדברי המספר מלדבריו כמנהג הרע של העולם שמוסכם
אצלם שאם רק יספר את הדברים בפניו אפילו אם השכנגדו יכחישנו מאה פעמים לא
יאמינו לו ,ולכך הסכים בנפשו שטוב יותר עכשיו לשתוק על זה ,או שמא יש שום
סיבה אחרת ,והכלל הוא דשתיקה אינו כהודאה בזה( .א)
ט .כשם שאסור לקבל ולהאמין ללשון הרע כן אסור לשמוע ולהאזין ללשון הרע( ,ב>
ואף על פי שגומר_בדעתו שלא להאמין ,מכל מקום לשום לב לשמוע ולהאזין
אסור .וזה משני סיבות ,האחד ,שהאזנה עצמה כעין קבלה הוא ,והרי הזהירה התורה
שלא נקבל ונאמין לדברי לשון הרע שמא הם שקר ,ונכלל בזה שלא נאזין לדברים
ההם ,כי איש אמת מתרחק מדבר שקר ,ונמצא שגם ההאזנה בכלל לא תשא שמע
והרי הוא מחזק ידי
שוא .ועוד שעל ידי האזנה מראה עצמו שמאמין לדברים,
המספר רע ,שהרי אומרים הבריות זה שקבל השומע את הדבר הוא ראיה שהוא אמת,
ונמצא שהמאזין לדברים ומקשיב להם הוא חלק מעושה "רעה" של לשון ה״רע".
(חוץ ממה שעובר בלפני עור ומסייע ידי עוברי עבירה) ונמצא בצוואת רבי אליעזר
הגדול וזה לשונו בני אל תשב בחבורת האומרים רע מחביריהם כי כשהדברים עולים
למעלה .בספר נכתבים ,וכל העומדים שם נכתבים בשם חבורת רשע ובעלי לשון הרע
עד כאן לשונו( .י)
ר .ז׳ א׳-ג׳ ,ט׳ לע״ע ק״י סימן יג׳.
ש .שם ז׳ ב׳ ובמ״ח ב׳ בסה״ד

ת .ע״ש במ״ח ג׳ שהאריך להוכיח זה
א .ח״ח ז׳ ב׳

ב .לשון הר״י ז״ל אות ריא׳ שאיש שקר "מאזין"
ו״מאמין" על לשון הוות ,והנה הח״ח כלל ו׳
סעיף ב׳ כתב דשמיעת לעזה ׳ר אסור ,והוא כעין
גזירה שמא יאמין ,וראייתו מדין דיין שלא
ישמע בעל דין חבירו ,ששם אסור השמיעה,
וכבר הקשה על זה בעל נתיב חיים שליט״א
שם ס״ק ב׳ דמהש״ס והראשונים ז״ל משמע
דאין איסור אלא בקבלה ,ע״ש ובזרע חיים
שהאריך בזה ,ולשון שמיעה נמצא בחרדים ז״ל
אבל לא בש״ס ברמב״ם סמ״ג ורבינו יונה ז״ל.

ואדרבה מהר׳* ז״ל יש ראיה להיפך ראסר
משום עוזר לרעה ומשמע דאינו אסור בתורת
עצמו ,וע״ש שהאריך בזה ובזרע חיים שם,
ובקונטרס ק״י סימן י׳ העלינו ארוכה בס״ד
לדין הח״ח ז״ל אבל לא מטעם הנ״ל ,אלא
מפורש ברכינו יונה ז״ל באות ריא׳ דאיש שקר
"מאזין" ו״מאמין" על לשון הוות ,והבאנו
בס״ד סמוכים לזה ע״ש באריכות .ועפ״ז כתבתי
בפנים רהאיסור הוא להאזין דהוא מעין קבליה,
ומיושב דאין סתירה כלל בראשונים דכתבו
קבלה ,דגם האמנה כעין קבלה הוא ,וזה
לכאורה ביאור השמיעה דהחרדים והיד קטנה
ז״ל ולפ״ז הכל בא בשלום ,וכפסקי הח״ח ז״ל.
ג .הר״י ז״ל שם אות ריב׳ ע״ש
ר .מובא בח״ח ו׳ ו׳
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כה

י ,דרך בני אדם שלפעמים עומדים חבורות חבורות לשוחח זה עם זה .ויש חבורות
שעלולים לדבר לשון הרע או כל מיני דיבור האסורים .אסור לאדם לילך להתחבר
לחבורה כזה ,והעושה כן עובר במה שנצטוינו ובו תדבק ,שהאדם מצווה להתדבק
להשי״ת ,ומקיים מצוה זאת על ידי שמתדבק לחכמים .וההולך ומתדבק לחבורות
שנוהגים היפך החכמים עובר בעשה זאת) .י(
יא .וכל שכן אם היו מדברים לשון הרע ,והלך והאזין להם ,הרי הוא עובר באיסור
שהאזין ללשון הרע ,אמנם אם מתחלה לא היו מדברים כן ,ונצטרף עמהם ,אינו
עובר באיסור האזנה ללשון הרע ,בין שנצטרף באיסור ,כגון שמכיר טבעם שהיו
ע^לר^ל^3כ־יי^בר דיבורים אסורים ,ובין שנצטרף בהיתר ,שהיה •חושב שהם אנשים כשרים
שאין מדברים דיבורים אסורים ,אף שאחר כך חזרו האנשים ההם לדבר לשון הרע
מכל מקום כיון שבשעת הצטרפות לא היו מדברים לשון הרע ,אין עובר באיסור
לשמוע ולהאזין ללשון הרע( .י)
יב .אמנם אחר שנתפס לחבורת מספרי לשון הרע צריך ליזהר שמעכשיו לא יעבור על
איסור תורה .וצריך לזה שלשה תנאים:
א ־ שיחליט בנפשו בהסכם גמור שלא להאמין להלשון הרע שעל ידי זה לא יעבור
באיסור קבלה.
ב ־ שלא יהיה נוח לו לשמוע ולהאזין שעל ידי זה לא יעבור באיסור האזנה.
ג ־ שיעמיד על עצמו שלא להראות לפני המספרים שום תנועה שיראה ממנה שהוא
מסכים לדבריהם ,אך ישב כאבן דומם ,ואם יוכל להראות פנים נזעמים שיבינו ממנו
שהוא אינו מסכים לדבריהם בודאי הוא טוב יותר ,ועל ידי זה אינו עובר במה שמסייע
לרוע המספרים כנ״ל בסעיף ט׳ .ש
יג .וכל זה אם מרגיש שאינו יכול לצאת מהחבורה ,אבל מצות חכמים לכתחילה שלא
ישמיע אדם לאזנו דברים בטלים וכל שכן דברים אסורים .ולכן מצד מצות חכמים
לא יסמוך על זה אלא ימהר לצאת מהחבורה .ועוד אמרו חכמים שהאוזן נבראת
באליה רכה ,וכן צורת האצבעות נבראו באופן שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יכוף
אליה לתוכה או יניח אצבעותיו בידיו< .
יד .מי שנתפס בחבורת בעלי הלשון חייב להוכיחם שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך
(ויקרא יט׳ יז׳) .ואפילו אם משער שהתוכחה לא תועיל להפסיקם אך גם לא תקלקל ,גם
כן אינו רשאי לשתוק ,פן יאמרו עליו כי הוא כמו הם ,וכי הודה על דבריהם ,ועוד

ה .ח״ח פתיחה עשה ו׳ ולשה״ר ו׳ ו׳ בהג״ה ושם
במ״ח ס״ק יח׳

ז .כל זה בח״ח ו׳ ה׳ ובמ״ח שם .ומה שהאריך
בריין הנאה הבאה לאדם בע״כ ,לדברינו א״צ
לזה ,דאין איסור שמיעה מפני הנאה אלא בעצם
ההאזנה אסור ,אמנם במה שאין נוח לו לשמוע
ולהאזין ממילא אין כאן האזנה ,ודו״ק היטב.

ו .מוכח ממש״ב הח״ח ז״ל בבמ״ח הנ״ל דבציור
ג׳ אינו עובר אלא ב״ובו תדבק" ולא באיסור
שמיעת לשה״ד.

ח .שם כמ״ח יא׳ מכתובות (ה):
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ר

שחייב לענות ולגעור בהם לכבוד נקי וצדיק שמספרים עליו ,וזה אחד מן הסיבות
המחייבות אדם לעזוב חבורת רשעים ,פן ל״א יענם ,ויענש בשתיקתו על דבריהם ,ואם
אי אפשר להפרישם על ידי תוכחה חייב לעשות כל תחבולה להפרישם מאיסור .ומה
שאמרנו שחייב להוכיחם אינו אלא אם לא יקלקל ,אבל אם משער שעל ידי תוכחתו
יקלקלו יותר ,שיאמרו היאך אתה מדבר לכבודו הרי הוא עשה כך וכך ויוסיפו עוד
:אוצר רזוזכס■

|

גנאי ,ישתוק ,ועל כל פנים ימהר לצאת משם( .ט)
טו .אמרו חכמים אף על פי שאסור לקבל ולהאמין ללשון הרע ,מכל מקום מותר לו
לחשוש לו כדי לשמור מן היזק .כיצד אם ארכן^^ם לראובן ששמעון גנב הוא,
אסור"לראובן להחליט בלבו ששמעון גנב ,ואסור להזיק לו או לביישו עבור זה,
ואפילו להיות מבוזה בעיניו אסור ,שהרי יש לו חזקת כשרות ,אמנם מצווה ראובן
לחשוש לעצמו שמא הדבר אמת ,וכגון שראובן מחפש להשכיר פועל ,יזהר שלא
ישכיר את שמעון ,וכן אם לוי מבקש להשכיר את שמעון ,יש לו להזהירו "שמעתי
ששמעון גנב ,ואף שאיני יודע ,ומחו״בים אנחנו להתנהג כלפיו בחזקת כשרות ,מכל
מקום גם יש לנו לחוש שמא הדבר אמת ולשמור עצמנו מהיזק( ".י) (ועוד עיין להלן
סימנים יג׳־יח׳ בענינים אלו באריכות).
טץ .כיון שאמרנו שמותר לחשוש ללשון הרע ,לכן אם יאמר אדם לחבירו שרוצה
לספר לו לשון הרע ,ויהיה הדבר לתועלת המקבל ,מותר לו לשמוע הדברים כדי
לשמור את עצמו ממנו .דאין צריך שיהיה דוקא לתועלת עצמו ,אלא אפילו אם יהיה
לתועלת אחרים ,ואפילו תועלת הבעל דבר שמדברים עליו ,כגון שילך ויוכיחו עבור
זה ,מותר .וכן אם שומע לשון הרע של איסור ,וכונתו להראות לפני המספרים או
השומעים שאין המעשה כן ,או שמכיר המספר שאם הוא יטה אוזן לדבריו יהיה
יכולת בידו להשקיט אפו מעליו וירבה השלום בישראל ,בכל אלו מותר .כללו של
דבר כל שהוא לתועלת מותר לו לשמוע הדברים ולהאזין להם .ואף על פי כן אסור
להאמין בלבו<( .

ין .במקום ששומע כדי לדעת דבר שנוגע לעסקיו ,אין היתר אלא אם כן יאמר לו
בפירוש שרוצה לשמוע כדי שיהיה לו לתועלת .אבל אם לא עשה כן ,ונמצא
דהמספר סיפר סיפורו כדי לבזות את פלוני ,הרי השומע מכשיל את המספר בלאו
דלשון הרע ,כיון שהוא לא נתכוין לתועלת .וכל שכן שאסור לשאלו סתם אודות אדם
פלוני ,שעובר בלאו דלפני עור ,אלא שצריך לומר בפירוש ששואל לתועלת ,ועל ידי
זה שניהם יכוונו לתועלת ולא לגנות פלוני ,ואז מותר.
יךן .יש אופנים שמותר לקבל לשון הרע ולהאמין להם .וכמו שיתבאר בעזרת השם
יתברך .וטעם ההיתר הוא משום דאיסור קבלת לשון הרע הוא להאמין לדברים

ט .שם כלל ט׳ ,ד׳ ובמ״וו שם וכלל ו׳ במ״ח ט׳
י .שם כלל ו׳ י׳

כ .שם ר׳ י׳
ל .שם ו׳ ב׳ ג׳ ד׳
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כז

מצד עצמם ,שהרי מקבל דברים העלולים להיות שקר ,אבל אם מאמין לדברים מפני
סיבות אחרות אין בזה איסור קבלת לשון הרע.
יט .מי שנתחזק בעיני כל שהוא רשע שעובר בשאט נפש עבירות הידועות לכל
ישראל כניאוף וכיוצא בזה ,מותר לקבל עליו לשון הרע .ואפילו אם הוחזק
בעבירה אחת ,ועכשיו אומדים עליו שעבר עבירה אחרת ,מותר לקבל ולהאמין( .מ)
ונראה דדין זה נוהג גם בזמן הזה ,דאף על פי שדין הרשעים בזמן הזה כתינוק
שנשבה ,מכל מקום סוף סוף אין כאן חזקת כשרות ,ומסתבר מאוד שהמומר לדבר
אחד עלול להיות מומר לדבר אחר> .ב)
כ^הזמומר לתיאבון שאמרו עליו שנעשה גרוע יותר ונעשה מומר להכעיס ,יש ספק
אם מותר להאמין< .ס)
כא .נראה ראם ידע שארם אחד אינו נזהר בעבירה אחת שאינו חושב שזה עבירה,
כגון שגונב דעת הבריות או שמאנה בדברים ,ושוב שמע שסיפרו עליו שעשה זה,
כגון שגנב דעת פלוני ,מותר להאמין שהרי מוחזק הוא לזה .ועוד נראה ראם ידוע
שאחד שייך לחוג מסויים שמקילים בכמה עניינים ,ומכיר באותו האיש שהוא מקיל
היזחי
בדבר אחד ,ושוב שמע שמקיל בעוד דבר שהחוג ההוא מקילים בו ,אף על פי שאינו
רשע ,שהרי יש לדון לכף זכות שהורה להם קל דעת שמותר ,מכל מקום מותר
להאמין ,שהרי אין הדיבור הסיבה שמאמין ,שגם בלי הדיבור היה מקום להאמין זה.
(ע) כיצד ,אם יודע באשה שאינה מכסה שערה כמנהג חוג ששייכת לה ,ושוב אמרו לו
שהיא גם אינה מכסה זרועותיה כדין ,וכמנהג בנות חוג ההוא ,מותר להאמין.
כב .זה שאמרנו בכל הנ״ל שמותר להאמין ,היינו שאין בזה איסור משום לא תשא
שמע שוא ,לקבל דברים שעלולים להיות שקר ,שהרי בדברים אלו יש סיבות
חיצוניות להאמינם .אמנם אם המספר היה עובר איסור סיפור לשון הרע ,שהוא לא
היה מספר לתועלת ,אלא כדרך המחייב ומרשיע חבירו ושמח לאידו ,אם כן השומע
לדברים אלו ומאזין להם מכשיל המספר ועוזר לרעה ,ואסור( .פ) (עיין לעיל סעיף ט׳)
אמנם הדברים עצמם מותר לקבלם ולהאמינם.
י

י ׳11234566

"

מ .לשה״ר כלל ז׳ ה׳ והקשה בעל שבילי חיים
שליט״א אות יט׳ דהא קי״ל מומר לדבר אחד
אינו מומר לדבר אחר ,וכל שכן שאינו מומר
לכל התורה ,נלע״ד דלא דמי דודאי מומר
שעובר בשאט נפש לתיאבון איסור אחד אין
ראיה שודאי עובר בשאט נפש איסור אחר ,ולכן
נחשב עדיין כשר לגבי זה שמקיים כל המצות
אחרות ,אבל בודאי מצד מדרגת היראת שמים
שלו עלול הוא לעבור ר^י^ת^קר בעבירות
אחרות ,ומצד השכל אם מתעורר הדבר שמא
עובר גם עבירה אחרת אין צריך לדחות זה
ולהעמידו על חזקת כשרות ,דאין כאן חזקה
דמעיקרא שאינו עלול לעבור עבירה.

נ.

ס.
ע.
פ.

שהרי הדבר אינו תלוי ברשעת האיש אלא
במציאות אם הוא עלול לחטא כזה.
לשה״ר כלל ו׳ במ״ח ס״ק כח.
כנלע״ד דלא גרע מדברים הניכרים.
זה פשוט ע״פ הר״י ז״ל בשער ג׳ אות ריב שגם
הטיית אוזן השומע ,ומראה נפשו כמקשיב
ומאמין ,עוזר לרעה ,וגורם קלון לחבירו ,ומחזק
ידי המביא דיבה .ומש״כ דאעפ״כ דיעבד מותר
לקבל ולהאמין ,אף שכתב הח״ח ז״ל וכי מפני
רשע זה נוציא הלה מחזקת כשרותו ,נראה
דהכא אין דברי הרשע המספר מוציא מחזקתו,
אלא חזקתו רעוע ואין לסמוך עליו .וראיה
לע״ד מהא דציבא דע״פ אמת היה שקרן
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כח

כג .כבר נתבאר (לעיל סעיף ה׳) שאם נתברר הדבר מותר להאמין .וכיצד בירור
הדברים ,שהרבה שמועות יוצאות עליו שראו הרבה פעמים ענין זה אצלו .ולא
יהיו שורשם במעשה אחת ולא יהיו שורשם מאויבי האיש .וגם צריך לדקדק שהשורש
עצמו אינו בא מאנשים שאינם מקפידים על האמת .ובזמנינו שנתפשטו העיתונים
ומכשירי התקשורת צריך ליזהר בזה ביותר ,דאנשי וכתבי עיתונות ידועים שהם אינם
מדקדקים בענין ,וכותבים דבר כפי רצונם כדי לחטוף לבות בני אדם בחדשות ,ולא
איכפת להם כלל אם הדברים אמת ,או מה כונת הנואם בדיבורו ,וכן מצוי שאיש אחד
מאישי ציבור או מאנשי ממשלה לצורך סיבתו הפרטית בודה מלבו סיפור שהוא שקר
בעיקרו ,וכל כיוצא בזה .ומצוי מאוד שסיפור שבשקר יסודו מצוי בכל העתונות ,והכל
מדברים על זה ,ועל פי דין אין זה בירור אלא קול בעלמא שמותר לחשוש לו למנוע
הייזק אבל אסור להאמינו כנ״ל.
כד .קבלת לשון הרע אינו אסור אלא אם מאמין מתוך דברי לשון הרע עצמם ,אבל
אם השומע רואה דברים הניכרים שהסיפור אמת מותר לקבל הדברים ולהאמינם,
והוא שיהיו דברים הניכרים הנוגעים לגוף הסיפור ,אבל אם אינם ניכרים הרבה אלא
קצת ,או שלא ראה הדברים הניכרים בעצמו אלא שמע מאחרים (או-שקרא בעיתון)
אין לו דין דברים הניכרים ,ודינו כשאר לשון הרע שאסור לקבל ולהאמין( .צ)
כך .וכל זה אינו מועיל אלא להאמין שהסיפור אמת ,אבל הרבה פעמים אף אם
הסיפור הוא אמת ,מכל מקום אין הגנות מוכרח ,שאפשר לדון לכף זכות ,והרי
הדין הוא שבכל מקום ששמע לשון הרע ,והיה יכול לדון לכף זכות ,והוא מצווה
|אויצר החכנהו]

לעשות כן והוא לא עשה כן אלא דן לכף חוב ,הרי זה מקבל לשון הרע .אמנם אם
הדברים הניכרים מוכיחים שהגנות אמת ,מותר להאמין( .ק)
כן .ויזהר מאוד לדקדק שהדברים יהיו ניכרים ממש ,שהיצר מטעה אדם לחשוב
שהדברים ניכרים הם ,ובאמת אינם ניכרים ממש( ,ח ולפעמים צריך לזה השכל
ובינה להבין מהות הדברים ,ומי שאינו ברור בזה ידון הנידון לכף זכות ולא יכריע
בדעתו עליו לחוב ,ואשרי חלקו( .ש>
ומוציא

עלילה

על מפיבושת ,ומ״מ לשמואל

שהיה שם דברים ניכרים כדין היה מותר
להאמין ,ואולי יש לדחות הראיה ,דדוד
מותר לשמוע לתועלתו כדי לחוש לו,
סו״ס כיון דאמדו חז״ל דבדברים הניכרים
להאמין ללשה״ר ,משמע לא שנא אם

לדוד
היה
ומ״מ
מותר
שמע

בהיתר או באיסור.

צ .לשה״ר ז׳ י-יא
ק .שם

ר .שם בהג״ה
ש .יעו״ש בנתיב חיים טר .ומה שהקשה שהח״ח
ז״ל לא רצה לסמוך על נאמן כבי תרי בזה״ז

אבל על דברים

הניכרים

סמד .נראה

לחלה

דנאמן כבי תרי תלוי לגמרי על דעת הדיין
ולבו ,אבל בזה שייך דבר הניכר לעין כל,
ומש״כ שם בזרע חיים שלפעמים יש לסמוך על
דברים הניכרים מתוך הסיפור עצמו ,ע״ש,
נלע״ד דאינו מוכח ,והוא חידוש ,ואין לסמוך
על זה .וע״ש עוד בענין מילתא דעבידא
לאי גלויי ראם עומד להתגלות ממש מותר
להאמין לגוף הדברים אבל אין זה הכרע בגנות,
דלא עדיף מדברים הניכרים ,ולענין מסיח לפי
תומו עיין מש״כ בק״י סימן יג׳ .ובקיצור נלע״ד
דהכל נכלל למבין בתוך דין דברים הניכרים,
רכל שיוצא מתוך סיפור גנות על חבירו אסור
להאמין ,וכל שיש סיבות חיצוניות הן הן דברים

הניכרים.
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כז .נראה לי שאפילו אם יש דברים'ניכרים ,שמשמעותם שהלשון הרע אמת ,מכל
מקום אם מכיר במספר ששונא הנידון ורוצה להשפילו ,אין לו לקבל הלשון הרע
על פי הדברים הניכרים ,אלא שמתחלה יש לו לקבוע בלבו שכל דברי המספר שיקר
הן מעיקרן ,ורק אם אף על פי כן הדברים הניכרים מוכיחים מעצמם הגנות בבירור
גמור מותר להאמין הדברים מצד הדברים הניכרים עצמם> .ת)
כח .אפילו במקרם שמותר להאמין ולקבל על פי דברים הניכרים ,מכל מקרם אינו
מועיל אלא לענין שהוא בעצמו מותר להאמין ,אבל אסור לספר לאחרים ,שהרי
אפילו אם הוא ראה הדבר מגונה בעצמו אסור לספר לאחרים ,כל שכן אם רק שמע
וראה דברים הניכרים .אמנם ,במקום שמותר לספר אם היה רואה בעצמו ,כגון
לתועלת ,מותר גם השומע ורואה דברים ניכרים לספר .אמנם להכותו או להפסידו
ממון אפילו במקום שאילו ראה הדבר בעצמו היה מותר לו להכותו או להפסידו ממון
(וכגון באיזה אופנים של מלשינות) ,מכל מקום אם רק שמע ,אפילו אם ראה דברים
הניכרים בעצמו ,אסורד-דאין שמיעה וראיית דברים ניכרים נחשבים כאילו ראה בעצמו
לגבי הכאה והפסד ממון( .א)
כט .אם נגנב לראובן חפץ ,ויש לו דברים ניכרים על שמעון שגנבו ,והלך ראובן
וסיפר לראש הקהל שיש לו דברים ניכרים על שמעון שהוא הגנב ,אסור לראש
הקהל אפילו להאמין לראובן ששמעון זה גנב ,וכל שכן שאסור להכות את שמעון או
לענשו כדי שיודה( .אבל יש לו לברר את הדבר כדי לעזור לראובן להשיב לו גזלתו).
ואם ע^ר״קקבל ,עובר משום מקבל לשון הרע ,ואם הכה אותו עובר על לאו דהכאה
(וכמבואר להלן בסימן לז׳) ואפילו בית דין אסורים להכות לצורך שעה אלא אם כן הם
בעצמם ראו דברים הניכרים או שהעידו לפניהם דברים הניכרים ,אבל לא לשמוע
וזה מצוי גם כן בבתי ספר שתלמיד
לטענת האחד שיש לו על זה דברים הניכרים.
אחד אומר למלמד שיש לו דברים הניכרים על אחד שהזיק לו באיזה אופן ,שאסור
להכות או להעניש על פי זה ,ואם הכה עובר על בל תוסיף ,אלא יש לו לברר הדבר
בעצמו.

ת .עיין ק״י סימן יב׳ עוזה נראה מחלוקת רב
ושמואל בסוף במה בהמה) ,שבת נו) וכמו
שפריך הגמרא שם מכדי חזי׳ דשקרן הוא מ״ט
האמין לציבא ,והלכתא כוותי׳ דרב באיסורי,
ומהא דהביאו הפוסקים דדברים הניכרים מותר

להאמין נראה דגם רב מורה לזה ואין מזה

כשמואל,

וע״ש

ראיה
בס "ד.
א .לשה״ר ז׳ יב׳ ובמ״ח כח׳-ל׳
לפסוק

ב .שם ז׳ יג׳-יד׳
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ביאור

הסוגיא

קודש ישראל

מח

מאחר שיש עליו לימוד זכוח דהוא מושב
שאין זה דין אלא חומרא ,במצא דאינו גברא
רשע ,והיאך נוכל להתיר להיות גורס עליו
שיהיה לבוז בעיר הכל ,ואף שאין זה בזיון
גדול כמו בעבירות אחרות מ״מ כל בזיון

אסור ,והרי במצות תוכחה עצמה אסור
לבייש כד לקיים המצוה ,כל שכן בזה שאינו
אלא מכין למצוה ,שבמקום חשש שיתבייש
מוטב שלא להוכיח .אמנס אם הוא איש צנוע

שיכול להשפיע עליו ,וגס לא יקבל הדברים
אלא לחוש ,נראה פשוט להתיר ,ומצוה נמי
איכא ,דהא הר״י ז״ל התיר דבר זה
להתרחק ממנו ,שאין ממנו פרסום לכל,

כ״ש שנאמר לתועלתו ,ואס אינו צנוע כ״כ
ומ״מ אס ישער שאם יזהירו שלא לגלות כלל
ישמע לו ,נראה לצדד להתיר אם הוא באמת
בר השפעה עליו ,ולמעשה יעשה שאלת
חכם.

י ־ בביאור איסור שמיעת וקבלת לשון הרע

אשא

עיני לקל עליון ,שישפיע רוחו
ולבאר
עיני
ממרום ,להאיר

בזכות האחר) וא״כ כ״ש בלשון הרע ,דהתס
עכ״פ אחר זמן יבא חבירו להכחישו ,אבל

שמעתתא ,דשמיעח וקבלת לשון הרע.

הכא אין מי שיכחישנו .ועפ״ז בנה יסוד
דשמיעה אסור בלשה״ר ,ודינו כמספר ,דכל

א .הדז״ח ׳״_ל בכלל ו׳ בבמ״ח ס״ק ב׳
הארין לבאר דעתו דש איסור
דאור״תא בשמיעת לשון הרע אס שומע ללא
תועלת ,ונכלל בלאו דלא תשא שמע שוא,

דאסור כסיפור אסור בשמיעה ,ועיקר
איסור שמיעה ליהנות מהדברים ,ועפ״ז דן
במי שנתפס בחבורה של בעלי לשה״ר היאך
למנוע מעצמו איסור דאור״תא ,וכתב שלא

ועיקר ראייתו דהרי לאו זה נאמרה גס על
הדק לא לשמוע דברי בעל דין שלא בפני
בעל דן יזמרו .ושם מבואר בגת' סנהדרין

יהנה מהם ובנה בנין אדיר ע״פ הסוגיא
דפסחיס (כד ):דאי אפשר ולא מכוין
ליהנות ,יעז׳׳ש בסעיף ה׳.

_.

ןאוצר ריוככסר)

•

|

(ז ):ושבועות (לא ).ורמב״ס ז״ל (הל׳

סנהדרין ס׳ כא׳ הל׳ זי) דקאי גס אשמיע^,
שאסור לדק לשמוע דברי בעל זין שלא
בפני חבירו ,והטעם שע״י השמיעה כבר
מטה אזנו לדברים (וכן מפורש ברש^ ז״ל

סנהדרין ז :דמאחר שכן שוב קשה לו להפוך

וכעל נתיבות ח״ם שליט״א הקשה עליו

(שם נשיב ד׳
דמדבד מינו יונה ז״ל מוכח דאין איסור
אלא בקבלה ,דבאוח ריא׳ וריג׳ הרי מדבר
על לשה״ר ללא תועלת ,ולמה כתב הר״י
ושבילי ח״ם א)4
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קודש ישראל
ז״ל דקבלה אסור ולא כתב איסור שמיעה,
(דהח״ח ז״ל כוען די״ל דאמר יןבלה לכלול

גס גוונא דאין שיין איסור שמיעה כגון שיש
מועלס ,וע״ז ^קשה דממקומו משמע
שמדבר על לשה״ר ללא תועלת) ועוד דבאות
ריב׳ כסב הר״י ז״ל שאם הטה אוזן לשמוע
הרי זה עוזר לרעה ,כלומר דהו״ל כמסייע
ידי עוברי עבירה ,ולמה לא כסב דש בזה
לאו בעצמותו דלא תשא שמע שוא ,ועוד
דמדברי כל הראשונים ז״ל דסתמו דקבלס
לשה״ר אסור ולא כתבו דיש איסור בשמיעה
משמע דבשמיעה בלא קבלה אין איסור,
דאל״כ הו״ל לפרושי ,ורק בעל ספר חרדים
ז״ל כתב בהדיא דשמיעה אסור .ועיין בזרע
חיים דהרבה הדיבור בזה ,עכ״ס יוצא
מדבריו דאין בשמיעה איסור כשלעצמו.

מט

לב״ד לשמוע דברי אחד מן הדיינים מקרא
דשמוע בין אחיכם ,איתא דרב כהגא אמר
מלא תשא ופרש״י ז״ל לא תקבל שמע שוא,
אזהרה לדיין .וקשה דהא בשמיעה עסקינן
והיאן ילפינן דין שמיעה מדין קבלה ,ושמא

שמיעה אינו אסור אלא בעשה דשמוע בין
אחיכם ,אבל ליכא לאו עד שיקבל ויאמין.
אמנם יעייין דברי רש׳׳י ז״ל לפני זה בד״ה
שמוע בין אחיכם ,כשיהיו שניהם יחד שמעו
דבריהם ולא תשמעו דברי זה בלא זה

שמסדר דברי שקר כדברי אמת לפי שאין
מכחישן /ומכיון שלב הד״ן נוטה לו לזכות
שוב אין לבו מהסן בזכות השני כל כן
עכ״ל ,הרי דביאר עצם דין שמיעה שיש בה
ענין קבלה ,דכל שמיעה יש בה ענין !^בלה,
וממילא ל״ק מידי קושייתנו הנ״ל דשמיעה
בעצם ה״נו קבלה .אמנם היא גופא רןשה,

ויש לנו לע״ן בעיקר איסור שמיעה של

דמנא לן לומר דכל שמיעה יש בה קבלה,
והרי הח״ח ז״ל הרחיב לנו הדיבור דאפילו
לשיטתו שמיעה אינה אסורה בהחלט ,שהרי

וממילא בלשה״ר שאיסורו קבלה ,וכמפורש

עניניס ,יש מציאות שמיעה
ששומע מלים ,ויש פעולה שמטה אזנו
לשמוע היטב הדיבור .והנה בגזה״כ דשמוע
בין אחיכם דמדובר שהדיין שומע לדברי
הבעל דיו ,הרי הוא ודאי מטה אוזו לשמוע

ב.

הדיין ,והנה לפוס רהיטא לשון
הרמב״ס ז״ל ודאי משמע כדברי בעל
נסיבות ח״ם שליט״א ,שז״ל )סנהדרין כא׳ ,ולתועלת מותר ,אבל קבלה אסור בכל גווני,
ז') אסור לד״ן לשמוע דברי אחד מבעלי
ואם יש בכל שמיעה קבלה אז ממ״נ א״א
הדין קודם שיבא חבירו או שלא בפגי חבירו
לומר שהשמיעה מותרת והקבלה א^ולה,
ואפילו דבר אחד אסור שנאמר שמוע בין
דאו דהכל מותר לתועלת אף הקבלה או
אחיכם ,וכל השומע מאחד עובר בלא תעשה
שגס לתועלת השמיעה אסורה ,דהרי
שנאמר לא תשא שמע שוא ,משמע דאי לאו
שמיעה יש בה קבלה.
גזה״כ דשמוע בין אחיכם ,הרי לא היה
השמיעה בכלל הלאו דלא תשא שמע שוא,
והנראה בזה דמלת "שמיעה" כולל ב׳

שם ,אין איסור על השמיעה.
אמנם יעו״ן רש״י ז״ל בסנהדרין (ז):
דאחר שאמר רבי חנינא שאסור
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קודש ישראל

נ

היכוב דברי הבעל זין ,דהרי זהו הפקידו

"מאזיך ומאמין על דברי הוות ,כי אחרי

בתורת דק ,ושמיעה כזאת אסור כמו קבלה,
דהרי יש בעצם שמיעתו ענין קבלה ,וכדברי

אשר לא ירחק מדבר שקר לא יחש אס
תקבל נפשו כזב ,ואס תשא שמע שוא ,על כן

רש״י ז״ל הנ״ל ,וא״כ הא דכתב הרמב״ס
ז״ל דשמיעה אסור משמוע בין אחיכם ,ויש
על זה לאו דלא תשא ,אין זה גזה״כ דחדשה

ימהר לקבל לשון הרע ,עכ״ל.

דין שמיעה וממילא נכללה בלאו ,אלא
הגזה״כ דהשמיעה כזאת הוא בעצם ^לה,
וכפרש״י ז״ל הנ״ל ,ובעצם א״צ גזה״כ לזה,
אלא הוא מובן מסברא ,דהרי המטה אזנו
לשמוע דברי אחד הרי כל סיבת ^^נשיו הוא
לדעת דבריו וממילא מקבלם ,רק הגזה״כ

הוא דזה אסור בדיין ,ואין אומרים דאחר
כן כשישמע דברי חבירו יבאו הדברים לידי
משקל השוה ,אלא אומרים שהלב נוטה למה
ששמע ראשון.
ולפ״ז מבואר הדין דבלשה״ר ג״כ השמיעה
שמטה אזנו לשמוע דברי חבירו הוא
בכלל איסור קבלה ,ואין צריך לימוד ח*1ש

ג .ויש להבין הדברים ,דהנה מכילתא
איתא מדבר שקר תרחק אזהרה
למספר לשון הרע ,וקשה דהרי לשון הרע

הוא גם על אמת ,איברא דגם שמיעת דברי
בע״ד לפני הדק שלא בפני חבירו אסור גס
משוס מדבר שקר תרחק כדאיתא בשבועות
(לא ).וברמב״ס ז״ל שם ,והדברים מוכרחים,
דהרי איסור הד״ן וקבלת לשון הרע נלמד
מלא תשא שמע שוא ,דמתרגמיק שמע
דשקר ,וכן בתהלים (יב׳ ג') שוא ידברו איש
את רעהו שפת חלקות וכו׳ דכל זה קאי על

לשון הרע ומתרגמינן שוא ,שקרא ,הרי
דשניהם ,לשון הרע ושמיעת דברי בעל דין
שלא בפני חבירו נקראו שקר .אמנם קשה

לזה ,והכל בכלל מה שכתבו הראשונים ז״ל
דקבלח לשה״ר אסור ,דגם זה כעין קבלה

דהא בשניהם ,דהיינו לשון הרע ושמיעת
דברי בעל דין ,יש בה אפשרות של אמת,
ואמאי נקראים שקר .אמנם יעויין רש״י ז״ל

הוא ,אבל שמיעה גרידא היינו מציאות
ששמע הדברים אינו אסור כלל ,ואפילו בד״ן
י״ל שהוא מותר ,שאינו אסור אלא כעין

שבועות (לא ).ד״ה שמע שוא ,שהמטעים
דבריו שלא בפני בעל דינו אינו בוש מדברי
שקר ,עכ״ל ,ובסנהדרץ (ז ).כתב שהבעל

שמיעת דיין ,שמטה אזנו לשמוע דברי הבעל

דין שמדבר שלא בפני חבירו "מסדר דברי

דין .ובאמת הדין הזה בלשה״ר מבואר גם
ברבינו יונה ז״ל דבאות ריא׳ כתב דר סוגי
אנשים מקבלים לשה״ר ,האחד ,בעל מדון.

שקר כדברי אמת" .ובסה״מ להרמב״ס ז״ל
לאו רפא׳ כתב וז״ל הזהיר השופט שלא

לשמוע מאחד מבעלי הדין שלא בפני בעל

שכששומע דברי לשון הרע זדון לבו משיאו
להאמין שהדברים אמיתיים ,אחרי שהוא
אוהב למצא פגם בחבירו ,והשני הוא איש
שחר ,ח״ל והכת השנית איש שהר גס הוא

דינו ...והזהיר השופט משמוע
הדברים מי שלא תכנס לנפשו
הדברים אין יושר להם ולא אמיתות
הרי מאחר שדברים עלולים להיות
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אותם
צורת
עכ״ל.
שהר,

קודש ישראל

נא

ואין בהם רסן של בושה למנעו משקר ,אלא

אמת .והמשריש בלבו שהגנות אמת הרי הוא

השקר שוה בהם כהאמת ,הן הן דבר שקר.
ונכללים בציווי המורה להרחיק מדבר שקר,
וע״ז כתב ליבינו יונה ז״ל שאיש שקר שאינו
מרחיק משקר /ואינו נמנע מלקבל בנפשו

מקבל בנפשו דברים שעלולים להיות שקר,
וזהו איסור התורה לקבל שמע שקר .ובאות
ריא׳ כתב הר״י ז״ל נצטוינו שלא לקבל

שקר אינו סולד מדברי לשו 1/הרע ׳,
דברי
9
שגס בלשה״ר השקר שוה בה לאמת ואץ
ןא וצר החכמה]

רק ובושה מלדבר שקר( .ואפילו בלשה״ר
בפניו ,שכחב הח״ח ז״ל בריש כלל ד שיש
בה ג״כ משוס קבלת לשה״ר ,היינו משוס
ד^ורת לשה״ר הוא שהשקר שוה בה לאמת,
ואין הלה יכול להציל ע^מו כהוגן ,ודוגמא

לזה מה שהגדיר החינון ז״ל באונאת דברים
שהם דברים שיתבהלו השומע ולא יכול
לענות להם).
ד .והנה מהות קבלת איסור לשון הרע
ביאר רבינו יונה ז״ל באות ריג׳
שלא להאמין בלבנו שהדברים אמת ועי״ז

יתמה בעינינו את מי שנאמרו עליו .ולע״ד

לשה״ר אללי הוא שוא ודברי כזב ,והיינו
דשמא אין הגנות אמיחי .נמצינו למדים
דקבלת דברים שנאמרו בצורת לשה״ר

שעלולים להיות שוא ודברי כזב ,הוא הוא

הלאו *7לא תשא שמע שוא .שהרי "נשא"
וקבל שמע דעלול להיות שקר .וכן בדק,
סידור דברי בעל דין שלא בפני חבירו הן
דברים שעלולים להיות שקר ,והן הן הדבר
שקר שאסרה תורה לישא ,וצותה תורה
להתרחק מהם( .ומה דאיתא במכילתא
מדבר שקר תרחק אזהרה למספר לשה״ר
ולא כתב למקבל י״ל דלאו דוקא נקןט ,א״נ
דייקה לישנא דקרא דבר שקר דקאי על
המספר ,אמנם מאחר דבדי׳ץ שניהם נכללים
בדבר שקר נראה דגם בלשה״ר כן ,ומפורש
בקרא לא תשא שמע שוא ,והיאן נאמר

כמעט מוכרחים הדברים שמטו בה בשם
הגר״א וסרמן זצוק״ל שאף אס הסיפור

שאין ציווי להתרחק ממנו).

אמת מ״מ הגנות אינו אמת ,וזהו שכתב
הר״י ז״ל דב׳ נטיות באדם הן הן
המכשילים אומו באיסור זה ,האחד הנטיה
לאהוב למצא פגם בחבירו והשני זה שאינו

ה .נמצינו למדים דלא ראי סיפור לשה״ר
כראי קבלת לשה״ר ,דסיפור
לשון הרע הוא להוציא דברים שהם "רע"

מרחק נפשו משקר ,דלשון הרע הוא
בפשוטו בעצמותו "רע" ,וה״רע" הוא
שאומר גנות על ישראל כשר ,והרי ישראל

כשר אינו בר גנות בעצם ,ולק אדם כשר
השומע לשון הרע מוכרח הוא להעלות בלבו

דשמא הסיפור אינו אמת

ואפילו אס

הסיפור אמת מ״מ שמא הגנות והמיון אינו

וכמו שביאר ר״י ז״ל באות ריד׳ מהו "רע",

לגנות חבירו להזיקו ולביישו,
ולהרשיעו ולשמוח לאידו ,אמנם איסור
קבלה אינו איסור במדות אלא חיוב להתרחק
מן השקר ,ולק הרמב״ס ז״ל לא כתבה
בהל׳ דעות אלא בהלכות סנהדרין .אמנם
נהי דהרמב״ס ז״ל לא כתב ללאו בהל׳ דעות
אבל כלל בדבריו שם חומר עניו הבלה ,ולכן
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לחייבו

קודש ישראל

נב

נראה דבמצב ה״רע" של לשה״ר נכלל גס
המקבל שבוחר לנייב ולהרשיע חברו וכר.
ובח״ח ז״ל הביא בצוואמ ר״א דאיחא שם
דכל החבורה נקראים בשס בעלי לשה״ר,

הוא מ7ין "רע" שבלשון הרע דהילס
בכללים בזה .אמנם אזהרמ קבלמ לשה״ר
מלא משא שמע שוא ,הוא דין אחר .וגם שם
נכלל הממסר כדדרשינן לא משא לא משיא,
וכן כמבו הרמב״ס ז״ל גם בהלכומ

סנהדרין.

גמצינו למדים דהמטה אזנו לשמוע
לשה״ר אסור משוס לא ■תשא
שמע שוא ,אחרי שמאזין לדברי שקר ,ועוד
ביאר הר״י ז״ל באות ריב׳ דיש בזה משום
עחר לרעה וגורם קלון לחבירו ומנמק ידי
המביא בה ,נלע״ד דאין זה רק איסור
מסיע יד עוברי עבירה גרידא ,אלא בכלל
עצם לשה״ר הוא ,דמאחר שהוא עוזר לרעה
וגורס קלון וכו׳ הרי זה בעצם "רע" ,והרי
זהו גופא איסור לשון הרע מפני שהוא רע,
ולכן נכלל באיסור חמור של "רע" בלשון
הרע׳ ולא רק איסור קל למסייע ידי עובר
עבירה ,וכל זה במאזין ומטה אזנו לשמוע,
אבל אם באקראי שמע איןבזה איסור כלל,
אלא שהזהירו חז״ל באופן כללי שלא ישמיע
ומצוה לכוף
אדם לאזניו דברים
אצבעומיו על אזניו.
והנה כל זה במ^^ן אזנו מ* לשמוע דברי
ננוח ,אמנם המטה אזנו לשמוע כדי
שיהיה בהם מועלת ,הרי איןבהטיית האוזן
ענין "רע" דהרי חועלחו טוב ולא רע ,וגס

־^ן בה משוס קירוב לדבר שקר ,דהרי גס
כשקר ע^מו יש היתיריס לשום שלום ולג׳
מילי דאמרו רבנן דמשנו במילייהו ,וכ״ש
בזה ששומע כדי שלא יהיה ריב או היזק,
שאין זה שמיעה של שקר כלל ,ונמצא
דשמיעה זאת אין בה איסור ,לא מצד שקר
ולא מצד "רע" דלשה״ר ,אמנם אם מ^^ין
לדברים הרי זה ההאמגה אין בה צורך כלל,
ושוב חל עליו איסור לא משא שמע שוא,
יתכן שיש בה עני ן ״רע״ וצ״ע בזה)
י(וגס
1
דהרי מקרב נפשו לשקר בלי תועלת ע״י
שמאמץ לדברים ודו״ק היטב ,וע״פ דברינו
נחקייס הדין של הח״ח ז״ל אן לא מטעמו.
אוצי תינמוש

*

*י

ו .והנה המ״ח ז״ל כלל ר סעיפים ה׳ ו׳

דיבר בענין הנמפס בחבורה רעה,
וכתב דמי שנתפס בחבורה כ״ל אינו עובר

איסור חורה אם מקים ג׳ תנאיס ,האחד
דיסכיס בלבו שלא יאמין לדבריהם ,והב׳
שלא יהיה נוח לו בסיפורים אלו ,והג׳ שלא
להראות לפני המספרים שוס מנועה
שמסכים לדבריהם ,והמכאי הראשון כדי
שלא יעבור איסור קבלה ,והשר כדי שלא
יעבור איסור שמיעה ,והיינו ששומע מפני
שנהנה ,וע״ז האריך שם בבמ״ח מחשב אי
אפשר ואינו אסור מפני הנאה שבעל כרמו,
ולדברינו יהיה ביאור העלן דאס שומע
ואינו נוח לו ,אינו בכלל מטה אזנו לשמוע,
ואין כאן שמיעה האסורה .והג׳ הוא שלא
יהיה בזה סרך מסייע עוברי עבירה
וח^^פוח ,ולדברינו יש באות הסכמה
לדבריהם ג״כ מעין "רע" ממש ,שהוא
ה״רע" שבלשה״ר) .ובעל נמיבוח חים
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נג

שליט״א בשבילי חיים א 4הביא דברי בעל

שעושה כן כדי להוציא מלבו ולא ילן אח״כ

הס״ח ז״ל בסימן סד׳ כללי של דבר אל כל

לספר לאחרים ואין זה בכלל מטה אוזן
לשמוע ולא בכלל לפני עור ,דאדרבה ,כל

עצמן כמאמן ולא מאמץ עכ״ל ומ״מ ע״כ

כונתו הוא לטוב ולא לרע ,וכן משמע מכל

צריך לפרש כמו שפירש המפרש ז״ל שם

ההמשך שם ע״ש).

התריס אשר ידברו אל מחן לבן אלא עשה

 בבידור דיין קבלת לשון הרע וחשש ללשון התןתורת ה׳ תמימה ,ושגיאות מי יבין .אנא

המהרש״ל ז״ל וכן הניא בפנים דאסור לקבל

טהר לבי ,והורני הדרן הנכונה.

דמעמדין אדם על חזקת כשרות ,משמע

שיש כאן ספק אלא שמעמידץ על חזקת

כשרות ,וככל חזקה שבעולם שמיוסד על

א .יש לנו להבין מהו זה שאמרה תורה לא

י

:אור ר ההכרה!

*

חשא שמע שוא ,וביארו חז״ל דאסור
לקבל לשה״ר .דלכאורה ביאור הדבר דאסור

ידבר שיש כאן ספק והחזקה מכרעת הספק,
וממש״כ בכלל י׳ במ״ח ס״ק כ״ד מבואר

להאמינו ,ויערין בזרע חיים כלל ר ס׳ י׳

שיש

דפלסל בזה הרבה ,ותמצית דבריו הוא שיש

ומאמין ללשה״ר .וכולם אין בהם איסור

לחקור האס אסור להאמין כלל ,אז קשה

קבלת לשה״ר ,ותוכן הרב בעל זרע חיים

דבר

שליט״א שיתכן דזהו כונה הח״ח ז״ל בכלל

לתועלת שלא נאמינו כלל וכלל וכאילו לא

ו׳ .דאין איסור רק להאמין לגמרי ,וע״ש

אמרו ,או דילמא אין האיסור אלא לגבי

שאין להאמין יוחר על ידי דבריו ממה

להאמינו לעשות מעשה ,ע״ש שדיבר הרבה

שראוי להאמין מצד השכל היאך שהדברים

גזה .והנה לשון השאילתות ז״ל ברור שאסור

נראים .אמנם עדיין חסר לנו בירור במהות

להאמין לגבי עשיית מעשה ,אבל מותר

ענן קבלת לשה״ר.

היאך

נאמר

שאדם

צדיק

שאומר

לחוש ,ומרנילא יכול לחוש לעצמו ,אבל לשון
המוס׳ והרא״ש ז״ל שאץ להאמינו כלל

מדרגות

מדרגות

בשיעור

שחושש

ואציע הנלע״ד מדברי רבינו יונה ז״ל,

וכלל ,משמע שלא יהיה שוס ספק בלבו ,ורק

ולע״ד הוא מוסכם ,ואין מחלוקת

לגבי לחוש מומר להאמין .וכתב דמדברי

בין השאילתות להתוס׳ והרא״ש וגם רבינו

הח״ח ז״ל בכלל ו׳ משמע דבפשוטו אסור

יונה ז״ל שכולם עולים בקנה אחד ,חהו ג״כ

להאמין כלל .איברא ממש״ב בכלל ו׳ דברי

כונת הח״ח ז״ל,

־
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בד

הנה כתב תינו יונה ז״ל בביאור "מעשה
איסור" קבלת לשון הרע וז״ל (אוח
רי״ג) שלא נאמין בלבנו סיפור לשון הרע

להחזיק במחשבתנו כי הדברה אמח ולהבזות
בעינינו אח מי שנאמרו עליו עכ״ל .ובאוח
רי״א הוזהרנו מן התורה שלא לקבל לשון
הרע אולי הנה הוא שוא ודבר כזב עכ״ל.

שיתבזה בעינינו .וכבר דקדק הח״ה
ז״ל ברש כלל ו׳ בבמ״ח דאס מאמין
לסיפור אבל אינו מתבזה שחושב שהיה שוגג
או אינו מחכוין או היה לו כונה אחרת

וכדומה אין שיין בזה איסור .והנה התכונות
האמיתיות שהן ההקדמה למצות התורה
שהאדס ירצה בכבוד הברות וצר לו על

והנה במה שאמר שהוזהרנו שלא לקבל
"אולי" הוא דבר שקר ,מבואר שהקבלה
להאמין באופן ודאי ,אבל מותר לומר אללי

בשתס וקלונס ,וכמש״כ בעל נתיבות ח״ס
בתחילת הכלל דוגמא לדבר היאן
אדס מת*חס לשמועות לא טובות על בנו או

הוא שקר ואללי הוא אמת ,וא״כ מש״כ

אחיו שמיצר לו בזה ,וכל הרגשותיו
הפרמיות הוא לדחות הדבריס שמא אינס
^לתייס ,ובמדה שזהו גישת האדס לכל

באות רי״ג שלא נאמין בלבנו היינו אמונה
ממשית ,שיודע בבירור הדבריס ,אבל לשמוע
ולקבל הדברס באופן שמא הוא אמת שמא
הוא שקר ,ושמא הוא מבוזה בעינינו ,איננו

תיכף יחפש עליו צדדי זכות דהיינו או

אסור כל זמן שאינו מחליט בלבו שהוא כן.

שהספור אינו אמיתי או שכונה אחרת להס

והנה שס באות ריי״א ממשין לבאר דב׳
סוגי אנשיס מאמיניס לשון הרע,

או שהיה שוגג או שוס התנצלות אחרת
ובלבד שלא יתבזה בעירו .ואף אס שומע
דברס ברורס לגנות לא יתעה בעירו

אדס מישראל ,הרי כששמע לשון הרע עליו

האחד כת הזדיס שאוהביס למצא פגס
בחביריהס ,וממילא כששומעיס לשון הרע
זדון לבס השיאס שהדברס ^ניתייס ,והשר

בהחלט ,ואס הדבריס אינס ברורס ידחס
כמה שיכול.

כת שקרניס שאינס חוששיס להרתק
מנפשיהס דבר שרןר ,וממילא אפילו הוא

אמנם האיש הזדון או האיש השקר יקבל
הדברס כמו שנאמרו ,ויחליט ע״פ
הדברס בלי שוס סיבה להחליט כן ,וזהו
החלות איסור של לא תשא שמע שוא ,שמצד

שקר יאמיכו ,ובאות רי״ג ביאר דהעניו ישנא
לשון שקר והוא חפץ ביקר הברות וצר לו
בבשחס וקלונס ,ולכאורה דברס הללו דבר

מוסר הס ,אבל אינס מעצס גדר איסור

טבע הדבריס האיש הזדון והאיש השקר
יעברו עליהס ,אס אינס שומרה לנפשס

קבלת לשון הרע ,אמנס נלע״ד דהס הס
ההקדמה להבין מהות האיסור שאסרה

היטב.

תורה.

וזהו איסור קבלת לשון הרע "להאמין"
לדבריס עד שיתבזה האדס ,אבל אין

והיעו דעיקר האיסור הוא להאמין מיי

האיסור במה ששומע המרס בגדר "לשון
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הודפס ע״י אוצר החכמה

קודש -טראל
הרע" שידוע שקרוב לשקר ,שסה ממילא

יחפש זכויוח לומר שמא אינו אמה ,ושמא
לא יחסה .ומאחר שקבענו בנפשנו שהמוח
אינו וךאי ,ממילא כל הגיישה לאיש הנידון

נה

מספר סיפוריים ,והשומע מסחפק בזה,
מ״מ עבר בלא חשא ממה שלא דחה לגמרי

יהיה כמנןודם ,חהו כמש״ה המהנש״ל ז״ל

דבריו ,ובאמח חקירה זאח שיין בדיון הח״ח
עצמו בכלל י׳ במ״ח ס״ק כד׳ הנ״ל ,כשדן
בחילוק כיבינו יונה ז״ל באחד מספר בצנעא

דמעמידק אדם בחזקה כשרוח ,דבל עוד
שיש ספק חל ע״ז דין חזקח כשרוח ,אבל

ובפרהסיא ובאדם כשר שאינו אומר שקר,
דיש אופנים שהשומעים ידחו דברי המספר,

האיסור הוא להסיר הספק מלבנו ולהאמין
לדברים^ שזה הפעולה מצדנו ש״נאמין
לדברים" הוא הוא ה״נשיאח שמע שוא"
להאמין לדברים שעלולים 'להיות שקר מפני

ויש אופנים שאין מסחבר שיש כאן שקר
אלא יבררו הדברים ,וצ״ע אי חילק זה הוא
מוכרח מהלאו דלא חשא ,ד־כל ששומע

1

]אוצי־• קקכסקן

הדברים עצמם.

ומסמפק יוחר מהראוי הרי זה נושא שמע
שוא ,או דילמא ,לא חשא אינו אלא במאמין
בלבו ומחליט הדבר ,אבל כל שלא פשה כן

וממילא אם צדיק אומר לשה״ר לחועלח
אין אנו צריכים למשוב שהוא
משקר ,אלא המשה הפנימיח למצא זכוח

אע״פ שהאמין ונסחפק יוחר מהראוי אין
כאן לאו דלא חשא ,וצ״ע.

ישווה בלבנו ספק על המוח ,וממילא כל

ב .והנה זה לשון השאילחוח סוף פ׳ שלח
ברם צרין למימר אמור רבנן
אסור לקבולי לשון הרע למיעבד ביה מעשה,
אבל לחשש לי /בעי לפרהיזי לי' (פירש בעל
ראשון לציון ז״ל בשם מוסף הערון ז״ל

שזה הדק* הנכון ,מ״מ מצד עיקר דין דלא
חשא עדין יש לחקור מהו כונה החורה,

כלומר  ^^6נפשי') או לא .מי אמרינן כי
אסור לקבולי׳ למיעבד בי׳ מעשה אבל

האם נאמר דכל שלא הפליט בלבו שהמוח

למשש בעי לפרהזד נפשי׳ מיני׳ וכר ,או
׳^י'מא ,אי ח״ש ,קא חשיד לי׳ ,ואמר מר

היחס אל הנידון עדיין יהיה כמקודם מצד
זין חזקח כשרוח ,אבל אס סחם אדם וכ״ש

שקרן יספר סיפור מוח בעלמא על אדם,
הרי הגישה שלגו יהיה לדחוחו לגמרי .והגס

אמח אינו עובר על הלאו ,בין אס המספר
הוא צדיק מספר לחועלח ובין אס זה מספר
לשה״ר שדרכו לספר סיפורי מוח ,דמ״מ
הדין בשניהם אחד דכל שלא החליט בלבו
לגנוח אלא נשאר ספק ,וחל הלין דחזקח

בגופו ,ולהסיר ,ח״ש
הח^^ד בכשרים
דאמר רבא האי לישנא בישא אע״ג דלקבול
לא מבעי למשש לי׳ מבעי וכו׳ עכ״ל .וה״נו
דחקר מהוח איסור קב^ה ,ונרצה דפשיטא

כשרוח ,אינו עובר בלאו ,או דילמא כדרך
בעל נחיבוח ח״ם שליט״א לאסור לקבל

לי׳ דלא דברה חורה בהרהורי הלב ,אלא
שע״י שיקבל יעשה מעשה להרע לו ,אמנם

הדבר יוחר ממה שראוי לקבל על פי שכל,
ולכן אם מספר בעל לשה״ר שידוע לאיש

גם מש״ב רבינו יונה ז״ל שיחסה בעיניו
ג״כ "מעשה" הוא ,דכל חוצאה של הבלח

...........................................................הדפסה ברזולוצית מסיך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה .......................
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נו

הדברים הם בכלל "מעשה" כלומר מוצאה

הרע ,הרי שביאר עק לחשוש שזה ספק

מקבלת הדברים בלב .וא״כ יש לחקור האם

בעירים למעשה ,דספק הוא רו^ח ולא

מוחר לחוש .ובאמח החשש אינו בכלל מעשה

יחביאו ,וספק אינו רוצח מחטאו ,ולכן פסק
העין שב ואל חעשה ,וע״ז בא הרא״ש ז״ל

שרק מזרז נפשו ואינו מזיק לאחר ,ואפילו
לחשוש אסור משוס "דאי חייש ,קא חשיד

לחלוק דאינו כן דאיך משש אלא להציל עצמו,
או אחדם ,אבל אם איך מדובר בהצלת עצמו

לי׳" כלומר לא מפני החשש עצמו ,אלא

או אחרים אין לחוש להאמין כלל כלומר איך

גזירה שאס יעשה מעשה לזרז נפשו יבא

להסתפק ב״למעשה" ,ויש לנהוג כאילו לא

לחשוד בו ,והרי זה איסור ,שזה "מעשה"

היה קול עליו שהוא רו^ח ,וזהו כונתו איך

כלומר מו^אה מקביעת הדברים בלב ,וע״ז

לחוש ולהאמיך כלל ,כלומר שאיך כאך מקום

מביא מאמר רבא דמומר לחשוש ויש לו

ספק

לעשות כן .אמנם החשד אסור כנ״ל ,ומ״מ

להאמיך) כלל ,אבל גס להרא״ש ז״ל י״ל

לא גזרינן שאם נמיר לחשוש יבא לחשוד.

דעיקר מהלך בקבלת לשון הרע שלא יוחלטו

אינו' קובע בלבו רע עליו ,או דילמא גם

|אוצר החכמה]

1

והחלטת

הדברים

(שזהו

ביאור

הדבדם ,ולכן כל עוד שאין בירור יש כאך

ספק

ומוקמינן

לי׳

על

חזקתו

וכדברי

והנה הרא״ש ז״ל כיסס דבריו על דברי
השאילתות ז״ל וסיים בסוף דבריו

המהרש״ל ז״ל שכתב הח״ח ז״ל (וע״ש

דבענין אחר (שלא במקום היזק לו או

בבמ״ח דהוכיח דגם שיטת רש״י ז״ל כן

לאחרים) אסור אפילו לחוש ללשון הרע

יעו״ש) ונמצא די״ל דזהו גדר קבלת לשון

ולהאמינו כלל עכ״ל .ומשמע מפשונוס של

הרע לכל רבותינו ז״ל הנ״ל ,ואין מחלוקת

דברים שאסור אפילו להאמין במקצת ואפילו

בזה.

ספק אין כאן שמא יש בזה גנות .ולפ״ז
משמע דאיסור קבלה אינו רק בתוצאות

הרי״ף והרמב״ס ז״ל השמיטו מאמר

למעשה כדברי השאילתות ז״ל אלא אפילו

דרבא דלמיחש מיהא מבעי ,וצ״ע

להרהר בלב שיש כאן ספק גנות אסור.

הרי דין מפורש הוא בש״ס ,ולמה לא

אמנם קשה לנו הדבדם שהרא״ש ז״ל יחלוק
על השאילחוח ז״ל שהרי מביאו למקור דינו,

כתבוהו .אמנם י״ל דע״ס מהלן השאילתות
ז״ל מובן היטב ,דבעצם דין קבלה הוא כלפי

ואף שאין זה פירכא גמורה די״ל דהביאו

התוצאות כנ״ל ,וזהו עצם ביאור קבלת

רק לבאר ענין לחוש ,מ״מ אי איתא דחלק

לשה״ר ,וחשש ללשה״ר להציל עצמו או

על יסוד המאמר היה לו לפנש כן ,וגס אין

אחרים אינו קבלה כלל ,דהרי מסתפק בלב,

צו^ לומר כן בדברי הרא״ש ז״ל ,שהרי בא

ואין לו ללכת אחר חזקה אלא לגבי היחס

לחלוק על רש״י ז״ל דפירש במעשה דר״כו

להנידון ,אבל מאחר דאיכא ספק יש לו

שהיה קול שהיו איזה אנשים רוצחים ולא

להחמיר להציל עצמו או אחמם ,חה אינו

ר^ה ר״ט להחביאך משוס דחשש ללשוך

בכלל "מקבל" לשה״ר ,אחר שאין נוגע

............................................................הדפסה ברזולוצית מסיך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה ......................
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נז

להגידון ,וכל השאלה נסוגיא אי מומר לחוש

אסור ,וממילא מה שנקרא אצלנו "חשש"

היהממשום גזירה ,דאי נמיר לחוש שמא ינא

להציל עצמו או אחריס ,מומר ,ואילו היה

*
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לידי׳ 'חשד ,שזה אסור ,דהחושד נכשריס

הדין כמו שסבר גדלי׳ בן אחיקס דגם חשש

לוקה כגופו ,וכנאמר שלמדנו שחשד אסור,

אסור היה זה חידוש יתר על איסור קבלה

שהוא

דאסור משוס גזירה ,והיו צריפים הרי״ף

"מעשה" ,א״נ אס מקבל הלשה״ר ועל ידו

והרמב״ס ז״ל להביא החידוש דאסרו אפילו

ונקרא מגוצאה

מן

הקניעוח

בלב

י

אוצרתחכמה'

חושד להנידון ,הרי זה נחשב קבלת לשה״ר,

לחשוש ,והשחא דלא קי״ל כגדלי׳ ,א״כ

ולכן ראוי לנו לאסור חשש ללשה״ר משוס

קיי״ל כעיקר הדין דקבלה אסור ,וחשש אינו

גזירה שמא יבא לחשוד ,וע״ז בא רבא לומר

בכלל קבלה וממילא מותר .ולא אצכוריכו להו
להרי״ף ולהרמב״ס ז״ל להביאו.

דלא גזרינן ,וא״כ שפיר רק סתמו דקבלה

יב  -ביאור סוניא דדכרים ניכרים
שכת נו .חלקו רב ושמואל אם דוד קיבל

מצאו שקרן היה מותר לו להאמין מפני זה

מאבשלום

גופא שמפיבושת לא בא עם דוד ,וזה דבר

לשה״ר,

דכשדוד

ברח

והביא לו ציבא (עבד מפיבושת בן יונמן בן

הניכר קצת ,ע״ש.

שאול) חמורים מאכל ומשתה ,ושאלו דוד

איה מפבושת ,וענהו ציבא שלא בא מפני

ודעת שמואל דלא קבל דוד לשה״ר ,דזה

שחשב שישראל ישיבו לו המלכות ,ואמר דוד

שנתן לו השדה לא היה אלא על

שימן לציבא כל אשר למפיבושח ,ואמר רב

תנאי אס נמצאו דבריו אמחייס ,דבלא״ה

דהלא דוד ידע דציבא שקרן הוא ,שכבר

לעת עפה שהיה בורח דוד ,לא היה דוד

לפני זה אמר עליו שהוא אינו חכם בתורה

יכול לתת לו המתנה ,ולבסוף ראה דברים

ונמצא שהוא חכם בתורה ,ולמה האמין לו

הניכרים ,דהרי ראהו שלא עשה רגלו ושפמו

עכשיו ,אלא ודאי קבל לשון הרע .וצידד

כדרך האבלים ,והיה יכול להיות שהיה אבל

הח״ח ז״ל ע״ז (כלל ז׳ במ״ח כ״ב) דגם

על חזרח דוד ,והיה מחכה לקשכו עצמו

בלא״ה היה אסור לדוד להאמין לציבא,
שהרי זה קבל לשה״ר ,אלא להגדיל העוולה

כשישראל ימליכו אותו ,והאמת הוא שהיה

אבל על כשלון דוד ושהוצרך לברוח ,ואמר

אמרו שהרי ידע דוד דשקרן הוא ,והיאך

לדוד עבדי רמני וכר .ושהעבד רגל עליו

האמינו ,עוד יש לח״ח מהלך אחר דאם לא

לומר שקר ,ודוד אמר למה תדבר עוד

.....־ ................ ...................
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נח

מריך אתה וציבא מחלקו אח השדה ,ואמר

למשבושת ונתנה לציבא ,אחרי שציבא היה

ביבושת גס אח הכל יקח אחרי אשר בא
אדול המלך בשלום ,ולדעת שמואל אמר לה
כמתרעס ,לא עליך יש לי תרעומוח אלא על

נאמן( ,מצאנו כעין זה שאס לא נולד יצחק
היה אברהם אומר שבן משק ביתי אליעזר
יורש אותו ,וכן לפל שניתנו הנכסים

מי שהביאך בשלום ,ועיין מהרש״א
ומהרש״ל ז״ל אי דברים הניכרים היה מפל
לבושו גרידא או מפל עצם הדיבור שאמר

למשבושת היה ציבא זקן עבדי שאול מנהיג
הנכסים) ולבסוף החליט דוד דספק היה
ונתנה לחלוקה.

כמתרעם .ולדעח רב חלוקח השדה היה
מפל שקבל לשה״ר במךצת ,והיה זה
עבירה ,וכשחלקו השדה יצא בת קול ואמר

רחבעם וירבעם יחלקו המלוכה .ולדעת
שמואל כשאמר מפיבושת דבריו כמתרעם
יצאה בת קול ואמר נצא בן נצא ע״ש.
:אוצר החכמה*

י

והנה יש להקדים לדון בעצם דין נתינת
השדה ,דהנה קי״ל דאין המלך יכול
לקנוס אדס ע״י הפקרת ממונו (רמב״ס
ז״ל הל׳ מלכים פ׳ ג׳ הל׳ ח׳) ומה שלוקח

שדות הוא רק לשרותיהם לצורך עבדיו

והנה יש הרבה דקדוקים על עצם המעשה.
דלכאורה פשטות הכתובים מורים
שמשבושת הזיה נאמן לגמרי לדוד ,וקרא
לדוד מלאך ^יס ,ואמר גס את הכל יקח
אחרי שבא אדול המלך לשלום .ודוד לא רצה
לחזור לגמרי ממה שנתנה לצלבא מתחלה
ולכן אמר יחלקו את השדה ,וכל זה כדברי
רב ,וגס לדברי שמואל כבר דקדק בעל זרע
חיים שליט״א שאמר "אל אמרתי מתי תבא

בשלום" הרי בעיקר היה לבו שלם עם דוד,
ולא היה כסיס ללשה״ר שאמר ציבא עליו.
ועוד יש לדקדק דמפשט הגמרא משמע
דלרב הו״ל קבלת לשה״ר בזה גופא שאמר

ונותן דמיהם (שם פ׳ די הל׳ ו׳ וזה לשמואל
וכ״ש לרב סנהדרין כא) ובעל כרחך צ״ל
כמש״כ הרד״ק ז״ל (שמואל ב׳ ט׳ זי)
דמאחר דקיימא לן דהרוגי מלכות נכסיהם
למלך וכן ממלכות שכבש אוצר המלכים למלך
(רמב״ם ז״ל שם פי די הל׳ ט׳) היו נכסי
איש בושת ובית שאול למלך מאחר שהיה
להם דין מורדים ,שהרי ידוע בכל ישראל

והנראה לע״ד בזה דלא חלקו רב ושמואל
בעצם העובדא ,דודאי מתחלה

שדוד היה מלך אחר שאול ,ומה שדוד נתנם

נתן לציבא השדה על תנאי ,וכששב דוד

מתחלה למשבושת היה זה מתנה ,והיה זה
חסד .ולפ״ז י״ל דמאחר דלפי דברי ציבא
נתגלה למפרע שלא היה משבשת נאמן

למלכותו התנצל משבושת דעבדי רמל,
ואדול המלך כמלאך אלקיס שיעשה הטוב
בשלו ,והמשיך שלא היה ראוי לשוס חסד

לדוד ,היה זה כעין מתנה בטעות ,ולכן אמר

מעם דוד ,ודוד הרבה להתחסד עמו ,ומה
יש לו עוד צדקה לזעוק! עוד אל המלך ,ודוד

דוד שאס דברי ציבא כלס נתבטל המתנה

לציבא מתחלה
ולדעת שמואל
מתנתו מתנה
הדבר ,וא״כ

הנה לך כל אשר למפיבושת,
לא היה זה קבלה משום דאין
עד שישוב למלכות ויתברר
במה חלקו רב ושמואל בזה.
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אמר שיחלקו השדה ,ואמר ע״ז מפיבושת

גס אח הכל יקח ,אחרי אשר בא אדוני
המלן בשלום ,והנה היאן נאמר שבגלוי היה
מתרעם כשאמר לפני זה יעשה הטוב
בעיניו ,ומה יש לו עוד צדקה לזעוק עוד אל
המלן .שכל מה שיש לו נחן לו המלן ,והנה
אס מתרעם בגלוי היה זה שקר ושמירה

למה שאמר לפני זה ,אלא ודאי הפשט הוא
ז״ל (ע״ש במלבי״ס ז״ל)
כמש״כ
שדוד קבל דבריו ,ולכן לא נתן הכל לציבא,

אלא שלא רצה לחזור לגמרי ממה שאמר
בכרתו" מפני אבשלום( ,ואולי גס היה לו

הכרת הטוב עצום לציבא ממה שהחיה
אותו) ולכן אמר שיחלקו השדה ,ומפיבושת
אמר גס את הכל יקח ,אמנם הנביא וחז״ל
ירדו לעמקי הנפש ומצאו נימא של מתרעם
בזה ,וכדרן בני אדם שמודים במה שאין
ראויים ,אמנם למעשה כשאין מגיע להם

מה שרוצים לקבל יש להם איזה זיק של

נט

והבה שני המהלכים אמת ,דמצד אחד לא
היה ראוי לדוד לחלק השדה אלא
להחזיר הכל למפיבושת ,ומצד זה כל המהלן
לחתו לציבא מתחלה היה טעות ,גס מתחלה
על תנאי לא היה ראוי לו לומר לציבא שיחן
לו הכל ,ובסוף עכ״ס היה לו להחזיר הכל

למפיבושת ,ומ^ד שני י״ל דעצם האמירה
מתחלה לא היה כלום כיון שלא היה בו

מעשה נתינה ,ולבסוף לא היה הכרח גמור
לדוד לחזור בו לגמרי ,שהרי ראה אותו
נראה כאבל ,ויש לחשוש שמא הולך אחר
רגשותיו הטבעיות שרוצה להחזיר המלוכה

לעצמו ,ועכ״פ ספק יש ,וכששמע דוד כסוף
צליל דק של תרעומת הרי זה ג״כ החזק
הספק ,יעמין מהרש״א ומהרש״ל ז״ל.
ולפ״ז יש לנו לדון מהו המחלקת רב
ושמואל.
|3וצר תת־כמו־ז!

תרעומת ,וזה דרן האדם ,וע״ז יצאה בת
קול נצא בן נצא ,שהיה לו להתגבר לגמרי על
רגשותיו ולקבל דין דוד ,וזה המדה מושרש

והבראה לע״ד דנקודת מחלוקת רב
ושמואל הוא במה שאמר דוד
לציבא מתחלה שיקבל השדה של מפיבושת,
דהנראה דמאחר שאמר כן להדיא ,ולכסוף

בשאול שג״כ נתן קצת לרגשות לעלות כשלא
רצה להרוג לגמרי את עמלק באמרו וירב
בנחל ,כדאיתא שם .והנה ראיה לדברי שלא

לא היה ראיה מוכרחת שהיה טועה ,עזכו
על הספק ופסק שיחלקו השדה ,דזהו טבע
האדם להחזיק דבריו כל זמן שאינו מתברר

חלקו בעצם העובדות ממש״כ התו״י ביומא

שטעה .והנה אס אמירה זאת היה מותר,
א״כ לא היה בו שום עון .ואף שהאמת היא
דמפיבושת לא חטא כלל כנגדו ,מ״מ אין
לדק אלא מה שעיניו רקות ,ובעיני דוד היה
ספק ,ואין עליו שוס אשמה בזה ,ובלבד שלא

(כב ):דלרב דוד היה שוגג מפני שהיה
דברים הניכרים ,ר״ל שדוד חשב שהאמת
כשמואל ,אבל מאחר דהאמת כרב ,זה עון,

אמנם היה בזה שוגג ,ואי אמרת דלרב לא
היו דברים הלכר^ם אחה שוגג היה ,הרי
העובדא היה אחר^ ,וכבר נחקשה בזה בעל
זרע חיים שליט״א.

טעה אמירתו ,שלא אמר דבר האסור שגרס
להטיית לבו .ונראה דשה חלקו רב ושמואל.
דלרב טעה באמירתו ,שלא  .היה לו לומר
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מתחלה שאם יתברר אמיתות דברי ציבא

מפיבושת ולפסוק דאס נמצא כן וכן אז יתן

ינתן לו השדה ,נמצא דאמירה זאת הטה

השדה לציבא ,ומרץ הראשון של הח״ח ז״ל,

לבבו ,והרי אמירה^את שהטה לבבו היה

אמנם

שלא כדין ,ונמצא דהמשפט לבסוף היה

איסורו מפני שמצא ציבא שקרן ,ואף שבכל

ע״פ דין משפט עוולה מפני הטיית לבו,

לשה״ר אסור לקבלו ,מ״מ מותר להסתפק

והטייה זו שלא כדין היה .אבל לשמואל

שמא הוא אמת ושמא שקר ,ורק כל זמן

דמותר היה לומר כן מתחלה ,הטיית לבו לא

שלא יתברר העני! חייב להתנהג בדרן חזקת

היה שלא כדין ,וממילא הו״ל משפט צדק

כשרות ,אמנם אם בא מאיש שקר אפילו

לפי ראות עיני הדיין.

מתחלה אסור לחזק צד השקר בלבו כלל,

פשטות

הגמרא

דעיקר

משמע

וזהו דתמה הגמרא דהא ראה דציבא שקרץ
והנה דעת שמואל שלא היה בזה איסור,

ונראה

דהרי

סברתו

לא

החליט

כדבריו ,ורק אמר שאס זאת אמת כן וכן

יהיה ,נמצא דלא עבר על לא תשא שמע

הוא מ״ט קבל ממנו לשה״ר ,כלומר מ״ט

שקיבל אפילו על תנאי.
ונראה לבאר מחלוקת רב ושמואל ,דלדעת
שמואל

עיקר

האיסור

לא

תשא

שוא ,שהרי לא קבל דברי שקר ,אלא נסתפק

שמע שוא הוא מצד האיסור מזיק לחבירו,

שמא הם שקר ,וכל זה הוא כדי[ .אמנם רב

ודומה ממש לדיין ,דאם ישמע דברי בעל דין

סבר דהוא שלא כדין .דהרי ציבא שקרן היה,

קודם חבירו הרי יטה לבו לדבריו י י ויטה הדין

ונמצא שכששמע דברי ציבא על מפיבושת

^והמשפט ,כן בלשה״ר אם יקבל הדבר ,הרי

שמסתמא

יעוות דין חבירו ,שהרי הדברים עלולים

הסיפור שקר הוא ,וזה גופא שחזר ושינן

להיות שקר ואיך יסמון עליהם כאילו הם

את דבריו כלומר שאס זה אמת אז יהיה כן

וכן הרי זה מחזק בלב שיש צד כזה ,והרי

אמת ולעוות משפט חבירו על ידי כן לבזותו
בלבו ,אמנם לדעת רב נכלל בדין לא תשא

ומצד דין ריחוק

שמע שוא גם איסור מצד עצמו של המקבל,

משקר לא היה לו להסתפק ספק השקול

שחייב להרחיק נפשו משקר ,וכדומה למדבר

שמא דברי השקרן אמת ,וסובר' רב דלא

שקר תרחק ,כן אמרה תורה לא מקבל שמע

תשא שמע שוא הוא כל קי^וב לדברי שקר

דשקר ,וכן בדיין הוא כן ,דמלבד שמעוות

לקבלם בלב שלא כדין ,דמה שלא התרחק
מהם ,אלא דן בהם ,היא גופא עבירה של

דין הבעל דין הרי הוא בעצמו מכניס שקר
בלבו ,וזה עצמו בכלל מה שהרחיקה התורה.

לא תשא שמע שוא ,שהרי מחזיק הספק של

וא״כ כששומע משקרן יש לו ליזהר מלחזק

איש שקר בלבו .ותוצאתה מבואר שלבסוף לא

הספק בלבו שודאי דברי השקרן שקר הס,

חזר בו לגמרי אלא .פסק שיחלקו השדה.

ולא רק מצד החזקת כשרות ,אלא בעצמותו

והנה יתכן דגם אם לא היה מוצא ציבא

דברי השקרן שמקנטר לחבירו מסתמא דברי
שקר הס ,ולא לשננם כלל אפילו באופן ספק

היה

צרין

להטות

המחשבה

מקרב השקר אל לבו,

שקרן לא היה ראוי שישנן הצד .הגנות של
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שלא לחזק הצד הספק הוא ,ומאחר שעשה

ולבאר ענין מה דאיתא שם דכשדוד אמר

כן דוד ,ועי״ז יצא משפנו מעוקל לכסוף,

אתה וציכא תחלקו השדה יצאה בת

נחשכ שנכשל כקכלח לשה״ר ,אמנם דוד

קול ואמרה רחכעס וירכעס יחלקו המלוכה,
נראה דעיקר מקום איסור קכלת לשה״ר

היה ,שוגג היה ,וכדכרי החו״י ז״ל כיומא,

הוא כלכ ,וכמש״ה לא תשא שמע שוא ,והנה

עצמו היה סוכר כשמואל ,ולכן אע״׳פ ששקר
שלדעחו לא עשה עוולה ,ודו״ק.

לב המלך

וכמש״כ

כל קהל ישראל

לב

והנה לפי דכרינו מכואר דגם רכ סוכר

הרמכ״ס ז״ל כפ׳ ג׳ מהל׳ מלכים הלכה ו׳,

הניכרים,

ומאחר שנכנס שקר כלכו ,ושקר הוא כח

לקכל לפי

הפירוד ,שהאמת כולו אחד כרור .נעשה

ענינס ,אם הם גורמים לחזק הספק או

החילוק

ונתחלקה

להכריע ,וכל מחלוקתם הוא כענין אמירח

המלוכה( .ונראה דחילוק דוקא ,דמאחר

דוד כראשונה שיחן השדה לציכא .וא״כ אין

שקיכל דכרי מפיבושת האמיתיים כמקצת,

לנו ראיה מדכרי הראשונים ז״ל אם הלכה

שהרי לא נתן כל השדה לציכא ,נשאר גם

כרכ או כשמואל ,ולכאורה הלכתא כרכ

רושם אמת כלכו ,ולכן גס זרעו נשאר מולן

כאיסורי.

עכ״ס כמקצת).

כשמואל
דמצד ־מריס

דמהני
הניכרים

דכרים

מותר

ככלל

כפועל

ישראל,

יג  -בענץ מסיח לפי תומו
החפץ חיים ז״ל ככלל ז׳ כמ״ח ס״ק י״׳ד

האופנים,

חסר

והרי

לנו

ידיעה

על

כתכ דמהא דקי״ל ככ״ק (קיד):

המציאות ,וכאנו להאמין אדם שמסית לסי

ענין

תומו ,וכזה קי״ל דמסיח לס״״ת אינו כידיעה

דאורייתא אלא לעדות אשה כלכד שמעינן

כרורה לגכי דינים דאורייתא חון מעדות

שאסור לקכל לשה״״ר אס נאמרה לסי תומו.

אשה

דייקא

דהרי גס קכלת לשה״ר הוא דאורייתא ,ולא

ומנסכא,

זכיתי להכין כלל ד״ק .דלכאורה אינו דומה

לשה״״ר

כלל קכלח לשה״ר לשאר מריס ,דככל דכרי

המציאות ,אלא לדעת אס מותר לקכל דכרי

דאין

מסיח

לפי

תומו

כשר

ככל

שהקילו

כה

ומשוס
אין

משוס
עגונא.

העיקר

לנו

דאשה
אמנם
לדעת

כקכלת

מהו

תורה העיקר עלינו לכרר המציאות ,לדעת

המספר

אם מת הכעל או לא מת ,או אם ממון זה

לשה״״ר הוא צורת דיכור שקר ,ויש לנו

כשאר

לחשוש אולי הדכר שקר ,וכמש״׳כ רכינו יונה

שייך

לראובן

או

לשמעון,

וכן

הזה

מצד

שהוא
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ז״ל באות רי״א אבל אס אומר לפי מומו
הרי אין זה צורת דיבור שקר ,ופקע לגמרי
האיסור להאמין.

בלשון
נראס״״דאין חשב לפי תומו
אמנם
י
י
הרע אלא אס כן אינו יודע כלל

קפרא נתקשו באיזה סוגיא ,ור״ש ב״ר אמר
דבר זה צרין רבי ,וב״ק אמר אין רבי לדבר

זה ,כלומר שאין רבי בעולס היודע דבר זה,
ור״ש ב״ר סיפר הדבר לרבני ,ואיקסד,
ופרש״י ז״ל לסי תומו ולאו משוס לישנא

:אוצר החכמה:

שהוא גנות ,והנה זה פשיטא דאינו דומה
כלל ל״לפי מומו" של הרמב״ס ז״ל שחשבו

לאבק לשה״ר ,זזה נראה דאסור לקבלו מן

בישא ,היינו דר״ש ב״ר חשב שמה שאמר בר
קפרא אינו גנות כלל ,וכמו שסבר בר קפרא
עצמו ,דבודאי בר קפרא לא היה אומר דבר
גנות או קנטור על רבינו הקדוש רבו ,דזה

המורה ,אחרי שיודע שאומר מרי גנות,
הרי עצס הדיבור הוא לשה״ר גמורה ,ורק

אינו שייך כלל בדברי המנאיס הקדושיס,
אלא ר״ש ב״ר וב״ק חלקו בעומק

אינו אומרו בצורת לשה״ר גמורה ולכן אינו
אלא אבק .אמנס יש לע״ן ב״לפי מומו"

השמעתתא שהיו עסוקיס בו ,דר״ש ב״ר
סבר דעומק הדבר שיין להשיג בזמנו ,ולכן

שהגדיר הח״ח ז״ל (כלל ז׳ במ״ח ט״ז) וז״ל
כל שאנו רואיס שאין כונתו בסיפורו כדי
לגנותו או לעורר בזה ממיס על חבירו רק
לסי מומו מספר_.מעשה שהיה עכ״ל.
והנלע״ד דאס ידע שיש בזה גנות ,או שיכול

אצל אביו רבי יוכלו לברר הדבר ,וב״ק סבר
דעומק הדבר הוא עמוק יותר מהשגת כל
בני דורו וגס של רבו ,וכמו שיש דבריס

במשנה או בגמרא שסובריס שזה ספק
לדינא ,שהמסקנא הוא שאין אגו עומדיס על

לעורר מדייס ,ורק בשעת הסיפור לא כוון
לזה ,אלא כונמו לספר סיפור ,הרי זה פושע
בלשה״ר כמש״כ הרבינו יונה ז״ל בשער מ

עומק בירור הדבריס ,כן חשב ב״ק
בשמעתתא שהיו עסוקיס בה שזה למעלה
ממושג דורס ,ולכן א״צ לשאול ריבי אלא

אות עד /וסו״ס צורת המריס הוא אדס

לאסוקי שהדבר נשאר בספק .ור״ש ב״ר

ןאה״וז ?!113456

שאומר גנוח או עורר ממיס ונראה דיש
בזה משוס קבלת לשה״ר.

אמנם אס המספר לא ידע כלל שיש בזה
גנות ,שחשב זה לסיפור שאין בו

י

וצר ההחכמה:

י

הלן וסיפר השקלא וטמא לאביו .ורבי
הקפיד על זה ,דסבר רבי שאסור לתלמיד
לומר "אין רבי בדבר זה" אפילו אס האמת
כן ,אלא יאמר באופן אחרת ,אבל ר״ש ב״ר

וב״ק לא חשבו זה לגנות כלל .וזה ה״לפי

גנות כלל ,או חשב שאין בזה המעוררות
ממיס ,ולא חשב בכלל שיש כאן שאלה של
לשה״ר ורכילות ,ולכן סיפר סיפורו ,הרי

תומו" של לשה״ר אינו לשה״ר כלל .שהרי
אין המספר חשב שיש כאן רע כלל ,ועדיף
טובא ממספר לשה״ר לתועלת ,דהתס צורת
הדבר שמספר גנות ,אלא שעשה כן לאיזה

שמע שוא שאסור לקבלו ,וזה הנראה כונת

תועלת ומצוה ,אבל הכא אין כאן סיפור
צורת גנות ,ולכן מותר היה לריבי להאמין

נראה דאין זה לשה״ר כלל ,ולא נכנס בכלל
ההוא מעשה במו״ק (טז ).דר״ש ב״ר ובר
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קודש ישראל

סג

דבר זה מיכן ,וכמו שמשמע בגמרא
דהקפיד תיכ^זה הדיוק דקדק שם בעל
שבילי חיים שליט״א אות ל׳ ודלא כמש״כ

למסור דברי גנות ,ואפילו בהיתר ,דמסירת
דברי גנות או רכילתו עלול להיות שקר,
ואסור להאמין לו .אמנם אס נאמרו דיבורים

הח״ח ז״ל באותן ב׳ שכונת רבי היה לראות

שלא באופן מסירת גנות ,שלדעת המספר

אס אמת הדבר ,דלשון הגמרא דאיקפד
משמע דהיה הקפדה לפני שראה בר
קפרא) דאין זה שיין כלל ללא תשא שמע

אין כאן גנות כלל ,אין

סיפור ,והרי זה כיודע סיפור מעצמו ואין
זה שיין ללאו כלל ,ואין שוס דין שאדם

שוא .דשמע שוא הוא דיבור גנות על חבירו,

יחשוש שהדברים שקר .ולכן רבי שמע

ומאחר שהדברים שנאמרו בצורה זאת
שעלולים להיות שקה אסור לקבלם .אמנם

והקפיד ,ונראה דכן במעשה דרי ח״א שם,

איסור זה דוקא אם יש שמע שוא ,אבל מי
שראה דבר אחד ,או שמעצמו החליט דכן
וכן היה מעשה ,אמנם לא חשב שיש בזה
גנות או רכילות ,אין זה איסור קבלת
לשה״ר ,דהרי אזהרת התורה הוא לקבל

שמע שוא ,וזה דוקא דיבורים שנאמרו

זה אלא מספר

איתא שמע רבי והקפיד ,מראה דאי
דר״ח חלק וסבר דמותר לעשות כדבריו,
והמספר סיפר הדבר בלא שידע שרבי
חולק ע״ז ,ויצא זה מ^רת לשה״ר לגמרי

והרי זה כידיעה בעלמא שמותר להאמין
כנלע״ד לכאורה אבל למעשה אינני כדאי
להכריע.

ץויצרהחנמר!

יד ־ דין מי אינו בכלל קמיתך

א) "מ

גט .אמר רב חנינא ברי׳ דרב אידי
מאי דכתיב ולא תונו איש את

עמיתו עם שאתן בתורה במצומ אל תונהו.
ויש לדון מי זה בא להוציא .והנה ביומא

(פו ):גדסינן מפרסמין את החנפים מפני
חילול השם ,פרש״י ז״ל שהן רשעים ומראין

עצמן כצדיקים אם יש יודע במעשיו מצוה
לפרסמו מפני חילול השם שבני אדם למידין
ממעשיו שסבורין עליו שהוא צדיק ,ועוד
כשבא עליו פורענות בגי אדם אומרים מה

הועיל לו זכותו עכ״ל .וע״ן רמב״ס ז״ל הל'

דעות פ׳ ו׳ הל׳ ח׳ במי שהוטח חבירו
בדברי שמים (לא מפני קטטה ביניהם ,אלא
מפני שראה חבירו הולן בדרן לא טובה)
וכתב וז״ל אס לא חזר בו בסתר מכלימין

אותו ברבים ומפרסמים חטאו ומחרפין
אותו בפניו ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור
למוטב כמו שעשו כל הנביאים בישראל עכ״ל

נראה דמקורו הוא מהן סוגיא דיומא ,דאם
הוכיחו כדיו פעם אחר פעם ולא חזר בו,
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שמות כג משפטים

ערה

אונקלוס

א לא תקבל שמע
דשקר לא תשוי ידך
חיבא למהוי ליה
עם
ואוצרהחכמהיד
סהיד שקר:
"י"

י

*'

לא תשא שמע שוא
אתו :ם כג
אל־תשת ידך עם־רשע לרזית .עד חמם:
רש״י

(א) לא תשא שמע שוא .כתרגומו לא הקבל שמע דשקר אזהרה למקבל לשון הרע
ולדיין שלא ישמע דברי כטל דין עד שיכוא כעל דין הכירו :אל תשת ידך עם רשע.
הטוען את הכירו תכיעת שקר שהכטיההו להיות לו עד חמס:
יונתן בן עוזיאל

לשון הקודש

בסיטריה :א עמי בני ישראל לא
תקבלדן מילי שיקרא מגכרא רייפדל
קורצין כחכריה קדמך ולא השיי יךך

בשכרו :א עמי בני ישראל לא תקבלו דברי

שקר מאיש שמלשין בדבירי לפניך ,ואל
תשת ידך עם רשע שיהיה עד שקר:

עם רשיעא דיהי סהיד שקר:
המליץ בינותם
ביאורים

עיונים
פסוק א

בשר תליש מן חיוותא חייא ־ כתיב ובשר
בשדה טרפה ,ותרגומו בשר תליש טילי שיקרא ־ כתיב לא תשא שמע שוא,
וביאר בפירש״י ,כתרגומו לא תקבל
מן חיוותא חייא [פי /בשר תלוש מן בהמה
שמע דשקר ,אזהרה למקבל לשון הרע ,ולדיין
חיה] .בגמ׳ חולין דף קב-ב ,אמר ר׳ יוחנן
שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבא בעל דין
לא תאכל הנפש עם הבשר זה אבר מן
החי ,ובשר בשדה טרפה לא תאכלו זה
חבירו ,ע״ש .כתב הרנר בסה״מ [ל״ת רפא]
היא שהזהיר השופט שלא לשמוע דברי אחד
בשר מן החי ובשר מן הטרפה ,ור״ש בן
מבעלי הדין שלא בפני בעל דינו והוא אמרו
לקיש אמר לא תאכל הנפש עם הבשר זה
אבר מן החי ובשר מן החי ,ובשר בשדה יתעלה לא תשא שמע שוא ,שברוב אמנם יהיו
טרפה לא תאכלו זה בשר מן הטרפה,
אכל אבר מן החי ובשר מן החי לר׳ יוחנן ייב שתים לר״ל אינו חייב אלא אחת וכו׳,
ע״ש.
הדי דנחלקו ר״י ור״ל אם האיסור בשר מן החי נלמד מהפסוק בשר בשדה טרפה או
מלא תאכל הנפש עם הבשר .ודברי התרגום קאי בשיטת ר״י דנלמד מבשר בשרב
טרפה לא תאכלו.
בסיטריה  -כתיב לכלב תשליכוץ אותו ,ובתרג״י תרגם לכלבא תירמוץ יתיה בסיטריה
[פי /לכלב תשליכו אותו בשכרו ,בהוספת תיבת בסיטריה] ,היינו דתיבת שכרו
מתרגמינן סיטריה כמו [דברים כד-טו] ביומו תתן שכרו ותרגומו ביומיה תפרע ליה
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רעו

שמות כג משפטים
המליץ במותם
ביאורים

דברי הבעל דין שלא בפני בעל־דינו שוא וכו׳,

ובכלל לאו זה גס כן אמרו אזהרה למספר לשון

סוטריה ,ובאהב״י כתב דצריף לגרוס
בסוטריה [עם וון דתיבת סיטריה [עם-יות]
פירושו צדו .וכן כתב בפירש״י כאן עפ״י
המדרש ,למדף הכתוב שאין הקב״ה
מקפח שכר כל בדיה ,שנאמר [שמות יא-ת
ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו,
אמר הקב״ה תנו לו שכרו ,ע״ש.
פסוק א
עמי בני ישראל  -עי׳ מש״כ לעיל פרק
כב פסוק י־ז.
לא תקבלץ  -כתיב לא תשא ותרגומו לא
תקבלון ,וכן במכיל׳ ,לא תשא שמע
שוא הרי זה אזהרה למקבל לשון הרע,
ע״ש .בספר חפץ חיים [חלק לשה״ר כלל ו
ס״ק ב] מבאר הלשון של קבלה ,וז״ל אבל
לקבל דהיינו להחליט הדבר בלבו שהוא
אמת אסור בכל גווני ,ע״ש.
ובנם! ,פסחים דף קיח-א ,ויאמר רב ששת
משום ראב״ע כל המספר לשון
הרע ,וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד
עדות שקר בחבירו ראוי להשליכו
לכלבים ,שנאמר לכלב תשלכון אתו
וכתיב בתריה לא תשא שמע שוא וקרי
ביה לא תשיא ,וביאר במהרש״א [מכות דף
כג-א] ,משום דתשא אינו מלשון נושא
כפיו אלא מלשון קבלה ,וכן תרגומו בכל
מקום תשא תקבל ,ולהכי צריף למדרש על
המספר ועל המעיד לא תשיא שלא תגרום
להתקבל עמף לשה״ר ,ע״ש.
ועי ,בפירש״י בשם המכיל׳ ,לא תשא
שמע שוא ,כתרגומו לא תקבל שמע
דשקר ,אזהרה למקבל לשון הרע ולדיין
שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבא בעל
דין חבירו ,ע״ש .ונראה דמה שהתרג״י
השמיט להביא דינא דאסור לדיין לשמע
אצרהוזכסהך

הרע ומקבל לשון הרע ומעיד עדות שקר,
ע״ש ,וכן כתב הרמ׳ הל׳ סנהדרין פכ״א הל״ז,
ע״ש .ובספר חפץ חיים ביאר [לאוין במ״ח

סק״ב] ,שמהרמ׳ משמע דעיקר האי לאו לאסור
לדיין שישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל

דין חבירו ,ובסמ״ג נלארין יוה משמע דעיקרו
דהאי לאו קאי לענק לשה״ר ,וכן משמע
במכיל׳ כהסמ״ג ,וז״ל המכיל׳ ,לא תשא שמע

שוא הרי זו אזהרה למקבל לשה״ר ,ד׳׳א הרי
זה אזהרה לדיין שלא ישמע מבעל דין קודם

שיבוא בעל דין חבירו ,ע״ש ,משמע דעיקר
קרא אתי אזהרה לקבלת לשה״ר.

בתרג״י

דתרגס לא תקבלון מילי שיקרא
מגברא ד״כול קורצין ,מבואר

דמפרש דעיקר קרא לאזהרת לשה״ר אתא ,וי״ל
דכמו״כ יש לפרש בתרג״א שתרגם בלשון לא

תקבלון ,דהוי משמע דעיקר הפסוק קאי על

לשה״ר ,היינו לומר דאיסור לשה״ר הוא הקבלה
שהוא להחליט הדבר בלבו שהוא אמת ,משא״כ
האיסור לדיין שלא ישמע מבעל דין קודם חבירו,

בזה האיסור בשמיעה לבד ואינו צריך לקבלה,
וכן ביאר ברמ׳ בסה״מ הנ״ל ,שהזהיר השופט
שלא לשמוע דברי אחד וכו׳ והזהיר השופט

משמוע אותם הדברים כדי שלא תכנס לנפשו
צורה אין יושר לה ולא אמתות וכו׳ ,ובכלל לאו
זה ג״כ אמרו אזהרה למספר לשה״ר ומקבל

לשה״ר ,ע״ש ,הרי בפירוש דדיין איסורו
לשמוע ,ולשה״ר איסורו בקבלה ,והתרג״א

דתרגס בלשון לא חוןבל ,ע״כ שמפרש הפסוק
דקאי באיסור לשה״ר והו״ל התרג״א והתרג״י

תנא דמסייע ליה לשיטת הסמ״ג.

אולם

מפירש״י אינו משמע כן ,דכתב לא
תשא שמע שוא ,כתרגומו לא תקבל
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שמות כג משפטים

רעז

המליץ בינותם
ביאורים

עיונים

שמע דשקר ,אזהרה למקבל לשון הרע ולדיין
שלא ישמע דמי בעל דין עד שיבא בעל דין

דברי בעל דין עד שיבא חבירו ,י״ל דסבר
דאין זה אסור מה״ת ,כמבואר שיטות
הפוסקים בחו״מ סי׳ יז בפתחי תשובה חבירו ,ע״ש ,משמע שתרגומו הוה משמע גס
דין של רכיל וגס דין של דיין .ועוד קשה,
סק״ח ,ע״ש.
מילי שיקרא  -כתיב שמע שוא ,וביאר דבספר ח״ח הל׳ לשה״ר כלל ו סק״ב בבמ״ח,
שלמד שלשה״ר השמיעה לבד היא אסורה,
בפירש״י ,כתרגומו לא תקבל שמע
ושזה נלמד מדין דיין ,וצ״ב.
דשקר ,אזהרה למקבל לשון הרע וכד,
ע״ש .ומה דתרגם תיבת שוא בלשון ,שקר,
כתב בספר חפץ חיים [פתיחה ,לאדן ס״ק ב ,בבמ״ח] ,דלאו זה כולל אפי׳ לשה״ר על דבר
אמת וכו׳ ואעפ״כ קראתו התורה שמע שוא ,או משום השומע שלא ידע את הדבר הזה
שהוא אמת ואתה משיאו להאמין דבר שהוא אסור להאמין ,או משום שהתורה ירדה
לסוף דעת המספר שכיון שהוא מספר טענותיו שלא בפני בעל דינו א״א שלא יערב
בתוך הטעמת דבריו דבר שאין אמת כ״כ ,ע״ש.
בתרג״א תרגם שמע דשקר [פי׳ ,שמועה של שקר] ,ובתרג״י תרגם מילי שיקרא [פי׳ ,דברי
שקר] .איתא בגמ׳ נדה דף סא-א; אמר רבא האי לי־^נא בישא אע״ג דלקבולי
לא מיבעי למיחש ליה מיבעי ,ע״ש ,ובספר חפץ חיים [הל׳ לשה״ר כלל ו סק״י] ביאר,
דצריך לקבל את הדבר בדרך חשש בעלמא ,היינו רק כדי לשמור את עצמו ממנו שלא
יגיע לו הזק על ידו וכו׳ ,ע״ש .וי״ל דלכך בתרג״י תרגם בלשון של מילי שיקרא,
היינו האיסור לקבל לשה״ר הוא הדיבורים כהוויתן כמות שהן ,והיינו שהם מילי
דשיקרא ,אולם לשמע להדבורים רק בדרך חשש כדי שלא יבא לו שום היזק ,בכה״ג
מותר[ .עי׳ בעיונים]
דייכול קודציץ בחבריה קדמך ־ פי׳ ,שמלשין בחבירו לפניך ,י״ל מה שהוסיף תיבות
בחבריה קדמך הוא עפ״י הגמ׳ ערכין דף טו-ב ,כל מילתא דמיתאמרא באפי
מרה לית בה משום לי־^נא בישא ,ופירש״י שהמרגל אומר בפני האומר עליו ,ע״ש בכל
הסוגיא ובספר חפץ חיים הל׳ לשה״ר כלל ג .וכן בתרג״י תרגם בלשון בחבריה קדמך,
כלומר לפניך הוי דברי לשה״ר ורכילות ולאפוקי אם היה לפני חבירו האומר עליו.
וכמו״כ יש לפרש דברי התרג״י עפ״י הגמ׳ שם טז-א ,כל מילתא דמיתאמרא באפי
תלתא לית בה משום לי־^נא בישא מ״ט חברך חברא אית ליה וחברא דחברך
חברא אית ליה ,ע״ש ובספר ח״ח הל׳ לשה״ר כלל ב ,והיינו שהתרג״י דתרגם בלשון
בחבריה קדמך כלומר לאפוקי שאם אמר באפי תלתא שבכה״ג ג״כ מותר ,כפירש״י
שם ,שהבעלים אמרוה בפני ג׳ המגלה אותה אינו לשון הרע שזה גילה תחלה דעתו
שאם מגלה אותו אינו חושש דמידע ידע דסופה להגלות דחברך חברא אית ליה זזה
מגלה לחבירו וזה לחבירו עד שיודע ,ע״ש.
רשיעא  -כתיב רשע ,בתרג״א תרגם בלשון חיבא ,וכן כתיב [לעיל פ״ב-יג] ויאמר לרשע
למה תכה רעך ,ובתרג״א תרגם ואמר לחיבא ,ע״ש.
.......................................................־הדפסה ברזולוצית מקין  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה .............................................................
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רמח

דבינו

פרשת משפטים

במקרא

נראה למצוא קצת רווחה במעשה הידוע ע״י רשע מרושע שהאכיל ציבור שלם נבילות

וטריפות בחזקת שחוטה עם הכשר מהודר ,די״ל שלא נתגאלו ולא נתטמטמו בזה,
ע״פ הרמב״ן הנ״ל והיות ויסודן בשמירה מקדושה והציבור עשה המוטל עליו וסמך
על עד א׳ נאמן ביסורין כדינו ונשמר בקדושה לקנות רק מהכשר מהודר שוב אין
העוון בידם ולא נתטמטמו ולא נתגאלו כלל ,ונפשות נקיות וקדושות יולידו בעזהשי״ת,
והקולר תלוי באותו רשע וברב הנותן הכשר ופשע בהשגחתו כדכתיב ואם הפר יפר

אחרי שמעו ונשא את עוונה וברש״י שם למדנו שהגורם תקלה לחבירו נכנס תחתיו
לכל עונשין ע״ש.

איסור קבלת 1:ה״ד בקבלה או אף כשמיעה לחוד

לא תשא שמע שוא.
^"^ברש"׳ ״כתרגומו לא"תקק שמא דשקר אזהרה למקבל לשון הרע ,ולדיין שלא

ישמע דברי בעל דין עד שיבא בעל דין חבירו" ע״כ .וצ״ע מנא ליה לרש״י דהתרגום

כונתו לאיסור בקבלת לה״ר אפשר דכונתו לדיין דלא ישמע דברי בעל דין לחוד .וי״ל
בפשיטות דהרי התרגום כ׳ לא תקבל ,ומבואר דהאיסור רק בקבלה ולא בשמיעה
בעלמא ,ועל כרחך כונתו למקבל לה״ר דשם האיסור רק בקבלה משא״כ בשמיעת
בעל דין לחוד האיסור אף בשמיעה לחוד וכמ״ש הרמב׳ם בסהמ״צ ל״ת רפ״א כדי
שלא יכנס בלבבו רושם הדברים ע״ש.

ואמנם בספר רבינו החפץ חיים זיע״א בכלל ו׳ ס״ב בבאר מים חיים כ׳ דהאיסור
שאין
שמיעת לה״ר הזהירה תורה יאף
אף על
דקבלת לה״ר לאו דוקא בקבלה אלא
1
|צ1צר החנוה
ווו
כונתו לקבל ,וחיליה מהא דהרמב״ם פכ״א מסנהדרין ה״ז כ׳ "אסור לדיין שישמע דברי
א׳ מבעלי דינין כר וכל השומע מא׳ עובר בל״ת שנ׳ לא תשא שמע שוא ובכלל "זה
1

אזהרה למקבל לה״ר ומספר לה״ר ומעיד עדות שקר" ע״כ .והרי האיסור של להשמיע
לדיין בודאי האיסור אף בשמיעה לחוד ללא קבלה ,וכמ״ש הר״מ בסהמ״צ הנ״ל שלא
יכנסו הדברים בלבו ויעשו רושם ,א״כ ה״ה בלה״ר הננק^א שוא האיסור אף על שמיעה
לחוד ע״ש .וצלע״ט א״כ למה הוצרך התרגום לתרגם לא תקבל ,כיון דהאיסור אף

בשמיעה בלחוד ,ועוד למה בכל מקום נקטו חז״ל האיסור למקבל לה״ר אם האיסור
אף בשמיעה לחוד ודומיא דשמיעת בעל דין ששם נאמר שלא ישמע בעל דין ולמה
דקדקו כולם לכתוב רק אזהרה למקבל לה״ר וכ״ה במכילתא כאן ובפסיחים קיח.

ולעיקר הראיה לא זכיתי להבין מה ענין זה לזה ,הרי הדיין מכניס עצמו לדבר

זה ורוצה לשמוע דבר זה ולהחליט עליו אם אמת הוא או לאו ובזה אסור לשמוע
רדפסר ברזולוציות מסך  -לרדפסר איכותית נדפס ישירות מן ורתכנור

ויבינו במקרא ־ שמות קאו־פ ,משר מרדכי עמוד מס:
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ויבינו

פרשת משפטים

כמקרא

רמט

כאז הרי השומע ואינו רוצה
דין שמא יכנסו הדברים אצלו ,אבל
שלאבפני בעל
1
1
ואוצר החכמה!

לקבל הרי מראש כבר החליט על הדבר שאינו והוא כבר פסק שאינו נכון ואין לו
שום עניץ בזה [דאם יש לו ענין ושומע ע״מ למיחש לתועלת ודאי שרי לכ״ע] ,רק
הנידון כשבא אליו אדם ומספר על חבירו לה״ר—או שיושב שלא מרצונו בחבורת

אנשים מספרי לה״ר הרי בזה כשמחליט מראש שלא לקבל אזי כבר פסק דינו שאינו
אמת וגם אין לו עניץ בסיפור זה כלל ואינו מכניס עצמו לכך ,ולא אסרה תורה רק

לדיין שנעשה דיין בדבר זה וצריך להחליט עליו אם האמת כדבריו או לאו ,או למקבל
לשון הרע שהוא באמת מחליט על הדבר ומקבלו.

ואמנם למעשה אין לנו אלא כדברי רבינו הח״ח זצ״ל ,וטעמו מבואר דלא ימלט

שע״י שמיעת הדברים יכנסו הדברים בלבו כארס של עכנא ואף שאין דעתו לקבל
מ״מ אם לא יאנוס עצמו בחוזק להחליט שלא יקבלנו כלל אזי הדברים יפעלו פעולתם
וסופן שיכנסו בלבו אפי׳ במקצת ונמצא עובר על איסור קבלת לשון הרע ,לפיכך

הזהירו חז״ל טובא שלא ישמיע אדם לאזניו דבר שאינו הגון ,והיינו בשמיעה לחוד
אלא יכוף אליתו שלא ישמע כדי שלא יבוא לידי איסור קבלת לה״ר.

לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת
אחרי רבים להטות.
רש״י הביא בזה ג׳ פירושים ,א׳ ע״פ חז״ל "לא כהטייתך לרעה הטייתך לטובה",

דלרעות אין מטין ע״פ הכרעת אחד ורק לטובה מטין ע״פ אחד ,ומציעתא דקרא "לא

תענה על רב" ענין אחר הוא לא לחלוק על מופלא בבי״ד .ולפי״ז הדוחק דלא תענה
על רב מפסיק באמצע בענין אחר.
ב ,פי׳ התרגום ללא תענה על רב  -לא תתמנע מלאלפא מה דבעינך על חבריה,

ופירש״י לפי״ז הבונה ד״אם ישאלוך בדבר המשפט לא תענה על צד לסלק עצמך מן

הריב" .ולהאי פירושא צ״ע מהו לנטות ,דמשמע לצד א׳ וכאן האיסור להסתלק לגמרי
מן הדין .ועוד דכבר הוזהרנו ע״ז בלא תגורו ,ואם קודם שבא הדין לפניו באמת שרי.
ג ,פירש״י ע״פ פשוטו ,לא תטה אחרי רשעים רבים המטים דבר משפט-וזהו

אחרי רבים לרעת ,ולא תענה על רב לנטור-אלא אם ישאלוך אל תענה אחרי רבים
לומר דבר הנוטה מאמיתו אלא אמור המשפט כאשר הוא -ואחרי רבים להטות והקולר

יהא תלוי בצואר הרבים .עכת״ד .ולהא פירושא מה נתחדש בלא תענה על רב לנטות,

הא זהו רישא לא תהיה אחרי רבים של רעות דהיינו להטות המשפט ,ואם לומר

שתאמר המשפט כמו שהוא היכן נרמז זה בכתוב .גם אחרי רבים להטות לא משמע

שהקולר תלוי בצואר הרבים ,אלא שבעצם הדין מיירי.
הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

ויבינו במקרא  -שמות קארפ ,משה מרדכי עמוד מס:
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חוט

שלו

פרק א

של ראובן אפשר ^*7ין זק נחשב ללשון קרע.
תשובה :ודאי דחשיב לשון קרע ,דגדר
לשון קרע אינו דוקא דיבור רע
על חבירת אלא כל דיבור שמתוך זק אפשר
שיגיע קיזק או שנאה וכדר לחבירו קרי זק
בכלל לשון קרע ,ואס ידע את שמו ,קרי יכול
לקגיע יותר קיזק לחבירת ואסור למסור לו

את שמו.
ב .ולכן אס נודע על ראובן איזק עולק
שעשק ,ואני לא מכירו ,ולא יודע מי
קוא ,אסור לאדס אחר לקראות לי אותו
ולומר "זק קוא ראובן" ,אף שלא אומר עליו

:אוצר החכמה:

שני

אין זק "שמע שוא" ,אף שלגבי תוצאת
קאיסור שקוא יודע גנות על חבירו ,ושחבירו
מתגנק בכך אין חילוק בזק אס שומע את
קגנאי ע״י אחד חי שמספר לו ,או ע״י עוף

קפורח ,מ״מ מעשק קאיסור קוא "שמע
שוא" שאחד מספר לחבירו על השנע דברי
גנות ,אף שכמובן לא ראוי ולא קגון
להתעסק בגנות על אחריס ושאדם מישראל

מתבזק ,ואפילו על כבודו של גנב חסק
קתורק שאס גונב שק שנושאו על כתפו
משלס ד קואיל ונתבזק בו משא״כ אס גונב
שור שקולך ברגליו ולא נתבזק בו קגנב
אווצוההחכטה  1לנושאו על כתיפו משלס ק ,כל שכן

כעת שוס גנאי.
ג .אס מספר לחבירו לשון קרע על פלוני
י ששמו כך וכך ,ואינו מכירו כלל ,ואף אס
קוא נמצא במדינק אחרת ,כיון שאס יפגש
פעס עס אותו אדס קרי קוא ידע את קגנות
עליו ,קוי לשון קרע ,ולא נזכר גבולות בזק,
דכל שיכול לקיות גנות אסור.

ידיעת גנאי על חבירו

שאחר ייספר קיו

יש לדון באיסור קבלת ושמיעת לשון קרע
דאסור מן קתורק ,אס קוא דוקא
כשאדם אחר מספר לו וקוא שומע ומקבל ,או
אף בגוונא שאין אדס אחר מספר לו ,אלא
קוא מברר את ידיעת קגנאי על חבירו
מעצמו ,וכדלקמן.
והיותר מסתבר דכיון דילפינן איסור
שמיעת לשון קרע מקרא דלא
תשא שמע שוא מכאן אזקרק למקבל לשון
קרע ,משמע דקאיסור קוא בגוונא של נשיאת
שמע שוא בשיתוף של שני בני אדס שיושבים
ומעבירים זק לזק "שמע שוא" על קשני,
ודיבור כזק מיקרי שמע שוא ,שמע של גנאי,
אבל כשמגלק את קגנאי על חבירו ,בעצמו,

כשמתעסק בגנותו של ישראל אף באופנים
שאין בקס לאו מפורש.
ועכ״פ אין ללמוד מקא דתנן במסי אבות

ניז :ואל תשתדל לראותו בשעת
קלקלתו ,דקתס קוא עכין אחר ,דאיירי אף
בגוונא שיודע מכבר את קלקלתו ,מ״מ יש לו
לקתרחק מלראותו בשעק זו ,כיון שקוא מתבייש
בכך ,וכמו שפירשו רש״י ורבינו יונק שס.
ולפי״ז אס תפסו גנב ,מותר לו ע״פ דין
להתקרב לראות מי קוא [אף
באופן שאין בזק תועלת] ,דקרי קוא מגלק
בעצמו את קגנאי על חברו ואין זק "שמע
שוא".
וכן קכותב לעצמו קורות חייס או יומנים,
וכתוב בקם גס דברי גנאי על אחרים,
וכבר עבר זמן רב מזמן כתיבתם וכבר שכח
מכל מק שכתוב שס ,מותר לו על פי דין
מק שקוא עצמו כתב
לקרוא שוב
ולקזכיר לעצמו נשכחות ,דאין זק שמע שוא
וכנ״ל ,אבל לאחרים אסור לקרוא בקס דקוי
שמע שוא ,כמו שאסור לקרוא לשון קרע שכתבו
אליו [יח].

שער הציון
ניז:

פרק ד׳ משנה י״ח:

ניח] חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל א׳ שעיף ח׳:
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חוט

שנ

שני

פרק ג׳

דמי למי שבא להריח ריח מסוים ,ואס
ולאנ״
אצרה חכמה!
"'''הוא ריח של ע״ז אינו רוצה להריח,
דודאי אסור להריח ,דכיון שהריח הוא אותו
הריח שרוצה להריח ומתברר דהוא ריח אסור,
אבל הכא הס שני סוגי דיבוריס דיבור אסור
ודיבור מותר ולא מיקרי מכוין לדיבור האסור,
ודומה כדיין הנאה הבאה לאדס בעל כורחו.
וגם ...לא דמי למי שבא לאכול אצל חשוד
להאכיל מאכלות אסורות ,אע״פ שמיד
שטעם את האיסור יפלטנו ,מ״מ פשיטא
שלא נתיר לו אף את הטעימה ,מ״מ הכא
מותר ומטעם הנ״ל.
ואמנם אס צריך לשוחח לתועלת עם החשוד
לדבר דייבורים אסורים ,מון שנצרך
לו פרטים על איזה אדם ,דאז ליכא הך סברא

בהתירא אלא היכא שנתינת המכשול שלו כבר
נגמרה ,משא״כ הכא שבשעת האיסור נותן לו
היכי תימצי י״ל דאסור.
ומממ י״ל דמותר שהרי כל אדם רוצה שיהיו
מרוצין ממנו ,וכיון שהמספר יודע
שחבירו זה לא ירצה לשמוע סיפורי לשון הרע
אמרינן דלא יספר לשון הרע.
ואע״פ שבשאר איסורין אין נאמנות כזו,

אה׳תז456ט;1

שלא מכוין ,כיון שבאמת מכיין לשמוע גנות
על פלוני אלא שיש לו היתר לזה ,ועל כן לא
לדיון
שייך לומר שאינו מכין ,ולפי״ז יש
1
שיהיה אסור לשאול ולברר דברי גנות על
חבירו רק אצל מי שאינו חשוד על איסור לשון
הרע.
אמנם ר־בוי החפץ חיים לא משמע שיהיה
אסור .וי״ל דהסברא בזה דכל דיבור
יש להסתפק אס הוא לתועלת ,ומשוס ספק
תועלת נמי מותר לשמוע ,זולת כששומע
שמדבר דבר שאינו לתועלת אזי צריך להפסיק
מיד ,ולכן צריך לשים ליבו כל זמן השיחה מהו
לתועלת ומהו שאינו לתועלת.
1

ואוצר החכמה"

1

ב-ולענין איסור דלפני עור במשוחח עם חשוד
על איסור לשון הרע ,צ״ע אס
אפשר לתלות בהתירא שכרגע אינו מדבר
לשון הרע ,כיון שבכל שעה נותן לפניו היכי
תמצי לעבור איסור ,ואפשר דלא תלינן

מ״מ הכא שחבירו עמו [השומע]
בשעת מעשה ,מסתמא לא יעשה ,ודוגמא
לדבר מצינו בגמי גבי כותי שוחט וישראל
נכנס ויוצא.
עוד י״ל דמהיכי תיתי שידבר גנות על חבירו
כיון שיש כל כך הרבה דברים אחרים
לדבר בס.
אמנם סברא זו אינה שייכת באס הוא מבקש
ממנו לספר דברי גנות על חבירו
לתועלת ,דאז צריך להזהירו .וכן באדם
שיודעים בו שכשיושב לדבר דיבוריו הס
בעניניס האסורים אזי צריך להזהירו.

סיפור לשון הרע על עצמו

בבאר מיס חיים יכגי הביא מהילקוט נכז]
דאיתא התם ,שהקב״ה אמר לישעיה
"עליך אתה רשאי לומר [דברי גנאי] ,ואי
אתה רשאי לומר עליהם" ,מבואר דמותר
לספר לאחרים לשון הרע על עצמו.
ואמנם כל זה כשהשומע יודע שהמספר
מספר הלשון הרע על עצמו ,אבל
אס אינו יודע מון ששומע ששמעון בן יוסף
הוא כך וכך ,אף שזה הוא המספר עצמו ,זה
אסור ,שהרי השומע שומע לשון הרע והרי
זה "שמע שוא" ,וכדלקמן.
ומספרים שפעם החפץ חיים נסע ברכבת
לראדין ,וישב לידו אחד שהירבה

שער הציון
נכג] הל׳ לשון הרע כלל א׳ סעיף ט׳ ,במ״ח ס״ק ו׳:

נכד] ישעיה פרק ר ,ה׳:
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שני

הלכות שמירת הלשון
בשבחו של החפץ חיים ,והלה לא ידע שהחפץ
חיים הוא זה שיושב לידו ,והחפץ חיים ביטל
את דבריו ואמר שזה לא כל כך כמו שהאנשים
אומרים ו^ןו ,והלה כעס עליו איך הוא מעיז
כך לדבר על החפץ חיים ,ואח״כ שנודע לו
שהוא החפץ חיים ,בא לבקש את סליחתו,

והחפץ חיים אמר לו ,מגיע לך יישר כח
שלמדתי ממך ש״אסור לדבר לשון הרע אפילו
על עצמו" ,כך מספרים.
וזהיינו דוקא בכהאי גוונא שהוא סיפר על
עצמו בזמן שהשומע לא ידע שהוא
המדובר ,וזה אסור דהוי שמע שוא ,אבל אס
השומע יודע שהוא מדבר על עצמו אין בזה
משוס איסור לשון הרע .ואיתא במסי יומא
נכה] ,אמר רב יהודה אמר רב בשעה שישראל
עולין לרגל עומדין צפופין ומשתחויס רווחים
ופרש״י שיש ביניהם ד׳ אמות שלא ישמע איש
וידוי של חבירו שלא יכלם ,עכ״ל .אבל אזין בזה
משוס איסור לשון הרע.

שנא

עצמו ,ואפשר שעל זה דיבר החפץ חיים ,אבל
לא למילף מכאן לדינא שאסור לדבר לשון
הרע על עצמו ,עכת״ד.
אמנם נראה כמ״ש לעיל ,דאם השומע לא
יודע שהוא מדבר על עצמו ,ממילא
יש כאן דיבור של "שמע שוא" שמדבר גנאי
על השני ,ומה לי שזה הוא בעצמו ,כל זמן
שהשני לא יודע מזה .ואף שאפשר שהוא כלפי
עצמו לא עבר איסור ,מ״מ התוצאה של
דיבורו היא ,שהשומעים שמעו דברי גנאי על
השני ,אזי למה שלא יהיה בזה שמע שוא.

הפלגה בשבח הכירו

]אוצר החכמה|

וכן אמרו במסי יומא [כה דקרא יכ־ אשרי
נשוי פשע כסוי חטאה ,קאי בחטא
שאינו מפורסם ,ופרש״י ,לא יגלה חטאו
וכבוד השם הוא שכל מה שאדם חוטא
בפרהסיא מיעוט כבוד שמיס הוא ,עכ״ל.
וקאי על עבירות שבין אדם למקום ,וכתב
ברמב״ס נכח] דעזות פנים היא לו אס גילם.
ית״א שליט״א טען ,דכיון דאיסור לשון הרע
אינו איסור חדש ,אלא עניינו הוא כמו
מכה רעהו בסתר ,ובלשון הרע במקום להכות
בידיו הוא מכה בפיו ,בשיתוף שני אנשים
שמדברים על אחר ,והרי לבייש או לבזות
האדם את עצמו לא מצינו שיהיה בזה איסור
ע״פ דין ,ממילא הוי כמו מכה בסתר את
עצמו ,ומה זה שייך לאיסור לשון הרע ,ואולי
באמת צריך ליזהר ולא לצער או לבזות את

בספר קובץ מאמרים כ:׳ לרבי אלחנן וסרמן
זצ״ל כתב ,רש״י ביצה ל״ג נ ל] כתב,
כך אמר לי רבי שמואל המכונה חסיד ,ע״כ.
פירושו שהעולם קוראין אותו כן .ויש לדקדק
למה הוסיף רש״י תיבת המכונה ולא כתב רבי
שמואל חסידי וידוע שברש״י התיבות ספורות
ומדודות אין בהן שפת יתר.
ובתוך הדברים כתב ,והנה ממעשה מריס
למדנו ,דאפילו אס אינו מספר

בגנותו ,רק שמקטין מדרגת חבירו מכפי
שהוא ,בכלל לשון הרע הוא כמ״ש הרמב״ס
סוף הל' טומאת צרעת ,כי גס דיבור כזה
יגרום היזק לחבירו.
והוסיף שם ,ולפי״ז דה״ה המגדיל מדרגת

חבירו יותר מכפי שהיא באמת ,גס
זהו לשון הרע ,כי יגרום היזק בדיבורו של
שקר .ולדוגמא ,אס יפליגו בשבחיו של אחד
יותר ממדרגתו האמתית ,יטעו בו וימנו אותו
למשרה שאינו ראוי לה ,או שישתדכו עמו
בטעות וכדו׳ ,לבד מה שיזיקו לעצמו ,שיסביר
על עצמו שהוא אדם גדול וחשוב ויהא איש
חכם בעיניו ,אשר היא המידה שאין לה תקוה

שער הציון
נכה] כ״א ע״א ,והוא מתני׳ אבות פ״ה מ״ה:
מהל׳ תשובה הל׳ ה׳:

נכה פ״ו ע״ב:
וכטז עמ׳ נ׳:

נכז] תהילים ל״ב ,א':
ול] ע״א:
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נכח] פ״ב
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חוט

הלכות שמירת הלשון

שני

שסט

ךוקעק ?!113456

יותר מדאי או שמתרשל מללמד כרי^ווי,
דלכאורה אינו מותר לספר אא״כ הוא באופן
שע״י דיבורו ימנע מלשוכרו שנית.
תשובה :זה אינו ,דכל דברי החפץ חיים
אמורים רק על תביעות על מה
שהיה דזה צריך להוכיח בבית דין ,אבל אס יש
תביעות על להבא ,כגון שיש לו גנב בבית והוא
לא יכול להזהר ממנו ,זה לא שייך לבית *7ין
דהרי הוא מזיק לאחרים ,או מלמד שמכה
יותר מדאי את התלמידים או שמאחר הרבה
ומתרשל מעבודתו והעובדות הם ברורות לו.
ו*7אי שמוטל עליו לספר כדי שההוא לא יזיק,
ובזה אין שייכות לבית דין.
הנחיית הורים ,ועדים
ישנפ״״אמהות שחפצות ללמוד ולהוסיף לקח
בחינוך ילדיהם ,ושומעות שיעורים
ושיחות ממורות מומחיות בנושא ,וישנס
שהוסיפו עוד שכל אמא מספרת לפני כל
האמהות בנוכחות המורה הנ״ל ,את קשייה
עם בעלה או עם ילדיה לפני כל האמהות
האחרות ,וכולם דנים בנושא ,ואח״כ מדווחת
האמא הזו אס העצות ששמעה נשאו פרי.
והנה זה ודאי שמותר להתייעץ ולספר זאת
למי שמבין בזה דזה תועלת גמורה,
ואין בזה כל חשש ,אמנם לספר זאת גס לפני
האמהות האחרות שאין בזה שוס תועלת,
שהרי היא לא היתה הולכת להתייעץ עם
אמהות הללו שאין לה מה לשמוע מהם ,אלא
היא מתייעצת עם המורה שמבינה בזה ,ואין
זה אלא סיפור לשון הרע והוצאת שם רע על
בעלה או ילדיה אס הס מתביישים בזה.
ומה שישנם שעושים "ועדיים" לקבוצות
בחורים או אברכים ,עם עבודה
עצמית ,כגון בשבוע זה הס עובדים על
כעס או על כוונה בתפילה ,ואח״כ הוא

מספר לפני כולם שהוא נכשל בזה ובזה ,אס
יש בזה תועלת ,אין בזה איסור ,וכן אס יש

בזה תועלת אין בזה משוס אשרי מכסה
פשעיו.
עוד ענינים:
א .הא דמותר לשמוע לשון הרע לתועלת,
^כשהמספר אומר שהוא לתועלת ,אע״פ
דהוי איתחזק איסורא ואין עד אחד נאמן
בזה ,מ״מ הרי על ספק מותר לשמוע למיחש.
כ .מותר לספר לחבירו איזה גנות על השני
?*"ככ7י שידע להתפלל עליו שיחזור למוטב,
דגם זה בכלל תועלת ,אך כמובן שצריך להזהר
לספר בצימצוס רק מה שנצרך לתועלת זו.
ג .כשעומדים לפני בחירות של רב או גבאי
בית כנסת או גבאי קופת צדקה ושאר
נבחרי ציבור המיועדים לעסוק בצורכי ציבור,
צריך להזהר היאך ומה מותר לדבר ולשמוע
כדי לברר לעצמו או לאחרים מה טיבו של כל
אחד מהמועמדים ,וכל דבר לגופו.
ד .המספר לשון הרע ,שאומר שזה לתועלת,
והשומע אינו יודע עדיין מהו התועלת
בזה ,נראה שמותר לשמוע ,וכמו שמותר
לחוש ,אזי כלול בכלל התירא דלחוש ,שצריך
לחוש שיש בזה בשבילו תועלת.

שמיעת לשון הרע בספק תועלת
יש לעיין במי שעדיין לא החליט אס יתחיל
לשמוע הצעות שידוכין ,מותר לו לשמוע
ולחוש להצעות שידוכין וכן כה״ג במי שעדיין
לא החליט אס לרכש דירה מחסרון מעות
וכדר ,האס בינתיים מותר לברר על זה כשיש
נידון של לשון הרע.
ומסתברא ,דאין זה נחשב "ספק תועלת"
אלא תועלת ומותר ,כיון שאס
ישמע שהצעה זו טובה עבורו אזי הוא יעשה
את השידוך ,שאז המבט שלו יהיה אחר לגמרי
על הנושא .וכן במסתפק אס יקנה דירה ,אס
יראה דירה שמתאימה עבורו אז המבט שלו
יהיה אחרת ואפשר שיהיה מוכן להתאמץ
יותר לרכש את הדירה ,וה״ה לכל כה״ג.
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נקלא]  -נקלג]

פרק יט :קבלת לשון הרע

59

לסלוח .עשה כמעשה אותו החסיד 20,אשר לא נתן שינה לעיניו מבלי

להתפייס עם כל העולם ,שעל כולם פורש ה׳ את סוכת שלומו.
'איוצירהחכמח;

נקלא! המחילה וההתפייסות חייבות להיות אמיתיות ושלמות ,מבלי להשאיר

שריד; האחווה משכבר הימים חייבת לחזור לאיתנה באמת ,ומה שהיה יהא
באמת כלא היה .אל תשלה את עצמך באשר לכך .מצוה זו אינה מן הדברים

שקל לעעוותם .בדרך הטבע נוער־ת הנפש עלבון ועוול לאחר ימים ושנים,

ואפילו לאחר בקשת מחילה בתחנונים ואף לאחר תשלום הנזק .לאחר מזה
שעולל האדם לחברו אין הנפש מטבעה יכלה לשקם את היחסים כפי שהיו;
הטינה עוברת בירושה מדור לדור ומפרידה בין אלה שהבורא רוצה לראותם

דביקים זה בזה.
!קלב] לא כן אתה ,ישראלי ה׳ אלוהיך דורש ממך לשכוח  -ובכן שכוח תשבח!

אמן את נפשך בקיום מצוה זו; אם מימי בחורותיך תעשה כן ,יקל לך הדבר,
ואם בעל ענווה אתה ,לא היה הדבר קשה עליך מעולם( .ראה לעיל סעיף צז).

פרק יט

קבלת לשון הרע
לא תשא שמע שוא;

(שמות כג ,א)

נקלג! אל תקשיב למי שהולך רכיל ומספר לשון הרע ,הווי אומר דברי גנות,
על אחיך ,על אחותך; ואם שמעת את הדברים ,אל תקבל אותם בלבך באופן

שתסיק מהם מסקנות כלשהן באשר ליחס האהבה .והכבוד כלפיהם .הרי אתה
יודע שמן הנמנע הוא שאחיך עבר עבירה כה חמורה כמו עוונו של המספר
לשון הרע .אפילו היה הוא אחד הכשרים ביותר בעיניך ,ברגע זה הוא

מתייצב לפניך כרשע .אסור לך להקשיב לו ,כל שכן לתת מידה כלשהי
של אמון בדבריו( .ראה לקמן פרק נג).
[ .20ראה בבלי מגילה כח ע״א :׳כי הא דמר זוטרא'].
הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

חורב <תרגום חדש> הירש ,שמשון בן רפאל עמוד מס 88 :הודפס ע״י אוצר החכמה
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[קלח]  -נקלז]

[קלח אם בכל זאת תאזין לדבריו ,כל שכן אם תקבל את לשון הרע ,הרי

אתה נעשה שותף לעבירה ,ועוונך גדול מעוון המספר ,כדברי חז״ל [בבלי

פסחים קיח ע״א; רמב״ם ,הל׳ דעות פ״ז ה׳׳ג] .כי אם רק יתחייבו בני האדים
שלא יאזינו ללשון הרע ,יתמו מספרי לשון הרע מאליהם מן הארץ .רק אלה

המאזינים ללשון' הרע נותנים אפשרות להשמעתה ,ולא עוד ,אם מקבלים
אותה ומסיקים ממנה מסקנות לגבי ההתייחסות אל מי שטפלו עליו את
הדיבה ,הרי הם הם גומרים את מעשה הפשע .הם מצמיחים את זרע השנאה
•א־וצרהחכמה :הלעז ניסה לפזר.
שמוציא
[קלח אם הוזהרת שמישהו זומם להתנכל ברכושך ,בכבודך ,באושרך,
בחייך ,הרי שצורך בטיחותך מחייב שתשמור על עצמך ,כאילו יש רגליים
לשמועה; אולם מבחינת מחשבתך ,הערכתך ואהבתך כלפי הבריות התייחס

אל השמועה כאילו לא היו דברים מעולם .כך עליך לנהוג מטעמי חסד
וצדק ,כי כך היא המיידה שהקב"ה דורש ממך באשר לרעך  -גם ברוחך

ובנפשך.

פרק כ

דון לכף זכות
בצדק תשפיט עמיתך.

(ויקרא יט ,טו)

[קלח המצוות שפסוק זה מטיל על הדיין שייכות לחלק ה"משפטים" (להלן
פרק נד) .ענייננו כאן המצוה הנעלה והחשובה שהפסוק מלמד לגבי כל אדם
ולגבי שיגרת החיים.

[קלח מה נבהלים אנחנו לשפוט את עמיתנו! על פי שמועה בעלמא ,מבלי
ששמענו מה בפיו ,מבלי ששקלנו ביישוב הדעת את כל האפשרויות ,אנו

מידים את אבן ההרשעה על עמיתנו ,וממותתים בנפשנו את הכבוד והאהבה

שהוא זכאי להם.
הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

חורב <תרגום חדש> הירש ,שמשון בן רפאל עמוד מס 89 :הודפס ע״י אוצר החכמה
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לקט הלכות
***<דגורי לשזה״ר ורכילות כקטנים
תודת הכותב נתונה לרבנים הגאונים רבי חיים

פר״מן (מח״ס קיצור הל׳ לשה״ר) ,רבי משה
קאופמן (מח״ס נתיבות ח״ם על ח״ח) ,וחב׳

בצלאל גנצרסק׳ שהטריחו עצמם לעבור על

הכתוב

והערותיהם

והארותיהם

המאליפות

משולבות בתוך הכתוב.

א .בעניו קבלת לשון הרע מקטנים
קטן המספר לשה״ר לזר :איסור קבלת לשון הרע הוא
גם מקטן ,ואין חילוק אם מקבל לשה״ר מגדול או מקטן
(אף שהקטן אינו מוזהר על איסורי התורה).
[ח״ח פתיחה ,לאוין ב׳ ,נתיב חיים סק״ז עמוד ב׳ מעמודי הספר]

הדבר מצוי במיוחד בפעוטים ,שברצונם לשוחח עם
מבוגרים (הורים ,אורחים ,מוריהם רבותיהם או סתם זרים
שנפגשים עמהם באקראי) ומדמים שאם יספרו דבר רע על
זולתם זה יעניין את המבוגר.

אמנם יש חילוק בצורת התגובה ,בין זרים לבין הורים,
כי זרים אסור להם לקבל את הדברים ,ועל כן עליהם או
להסב את השיחה לנושא אחר ,או לומר לפעוט שאין
רוצים לשמוע את דבריו.
קטן המספר לשה״ר להוריו :לעומת זאת התייחסות
---------------------------------------------------הדפסה ברוולוצית מסן  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה ---------------------------------------------------------

יסודות ושרשים במשמעת  -הדרכה בחינוך לשמירת הלשון מונק ,מאיר ך אליהו הכהן עמוד מס 75 :הודפג

ו

שמירת הלשון

הורים לספורי ילדיהם תהיה שונה מכיון שהם חייבים
לדעת כל המוצאות את ילדיהם ,וחייבים לשמוע מעשיהם
ומי חבריהם ומה מעשיהם ,כדי שיוכלו ,אם צריך ,להפריש
את ילדיהם ולהרחיקם מהשפעות רעות( .דהיינו שלהורים
יש בזה צד תועלת).
על כן על ההורים לשמוע ולהקשיב מה שבנם מספר,
וכמובן שלע״ע לא לקבל דבריו( ,אלא לחשוש בלבד),
ולבדוק את אמיתות הדברים (האם זה נוגע למעשה).

להרגילם ללמד זכות :בד בבד יש לנצל הזדמנות
ראשונה ,ולהרגיל את הילד לראות ולחפש את הצד החיובי
שבכל דבר ,ולהבינו את הצורך ללמד זכות במז־ת האפשר.
כמו שכתב הרמב״ם :מצוה על כל אדם לאהוב את כל
ןאוצרהחכנהז] ואהבת לרעך כמוך.
אחד ואחד מישראל כגופו ,שנאמר
לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו ...והמתכבד
בקלון חבירו אין לו חלק לעוה״ב [הל׳ דעות פ״ו ה״ג ,וע״ש
בהגהות מיימוניות] ,יש להסביר לילד אנחנו נוכל תמיד לברר
ביחד ,כיצד צריך ,ואם צריך ,למסור את הדברים.

גערה בנחת ובנעימות ובהסברה :אם הבן מכופר לאביו
לשון הרע ,ללא תועלת ,או שמתלונן על עול שנעשה לו,
לפי דעתו ,אין למחות בו בגערה ובחמה ,אלא יעמידנו
בנחת על חומר האיסור ,ועל חומר המגנה את חברו .ואם
ניתן ,יעמידנו על התועלת שאפשר להוציא מדבורו ,כגון
לעזור ולסייע על מי שכושל[ .זרע  -חיים עמ׳ ת״ג מדפי הספר.
ומחבר הספר "זרע־חיים" מסר ,שהרה״ג רבי הלל זקס שליט״א אמר
לו :שדרך זו שלא למחות במדבר לשה״ר ,נוהג הוא גם עם מבוגרים,
שאינו מוחה בהם ,אלא מראה למספר ומברר עמו אם יש תועלת
הדפסה גחולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות סן התמה

יסודות ושרשים במשמעת  -הדרכה בחינוך לשמירת הלשון מונק ,מאיר בך אליהו הכהו עמוד מס 76 :ה ודפ?
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בדבורו ,ונוראה את צדדי האפשרויות לדון לכף זכות מתוך הדברים
שהוא דבר .אך מכיון שדיון כזה תלוי בתבונת השומע ,הרי זו עצה

לנהוג כן רק עם מי שיבין וילמד מתוך כך ,כיצד להתנהג].

גם אם הילד מתלונן על עול שנעשה לו ,לפי דעתו,
ונתברר שהילד טועה ,גם בזה יש צד תועלת כששומעים
אותו=ומסבירים שטעה ולא נעשה לו עול( .וא״צ לומר

שאם נעשה לו עול שיש לסייע בידו).
*־הדרכה ע״י שאלות :כיצד מדריכים ילד בענינים כאלו?
ע״י ששואלים אותו שאלות ,שמהן יבין לסנן בין הדברים
המותרים לבין הדבורים האסורים.

השאלות תהיינה ,האם אתה בטוח שהדבר הוא רע?
אולי ניתן ללמד זכות? אולי היה אפשר להסביר לו בינו
לבין עצמו (תוכחה?? האם אתה מספר בדיוק מה שהיה?
(ידוע שהגבולות בין מציאות ודמיון אצל ילדים לא
ברורים) ,אולי אתה מכופר מה שנדמה? אולי אפשר
להסביר שהיתה לו כוונה אחרת ,כוונה טובה?  -אלו
דוגמאות של שאלות ,ובצורתה כזו באוירה רגועה וענינית
לברר יחדיו אם הדבור כשר או לא ,ולהסיק מסקנות
לעתיד.

ללמד את הילד שיראה את כל היקף הענין :יש לתת
לב ,שהילד יספר ויבין את הרקע כי פעמים הרבה הילד
אינו מתייחס לרקע ,ואינו מקשר אותו לעובדות( .מצוי
שהילד מגיע הביתה ממר^־מר על עונש שניתן לו ,כי חבר
שאל אותו שאלה ,והוא השיב רק מלה אחת ,והמחנך
העניש אותו ,ואין הילד זוכר לנופר שבתחילת השעור
הדפסה !חולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות סן ההכנה

יסודות ושרשים במשמעת  -הדרכה בחינוך לשמירת הלשון מונק ,מאיר ך אליהו הכהו עמוד מס 77 :ה ודפק
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פטפט ללא הפוגה ,והמחנך הזהיר אותו כמה וכמה פעמים
לבל ימשיך לדבר ,והוא לא שעה לאזהרות והמשיך לדבר.
אך כאשר קבל את העונש התייחס רק לעובדה האחרונה).
ואם יתברר ח״ו שהיתה כוונה רעה בדבורו ולא מתוך
חוסר ידיעה אזי יש לגעור בו ולהזהירו שאסור לעשות כן
(ולזכור דברי המס״י פי״א "והכעס שיראה להם יהיה כעס
הפנים ,לא כעס הלב") .ואם נתברר שבאמת נעשה לו עול
יש לסייע ולעזור לו.
־־־־88

ועכ׳־פ השומע מפי הקטן יזהר שלא להאמין לדברי
הגנות ככל איסור קבלת לשה"ר ,וכש״כ כששומע מפי קטן
שנאמנותו מסופקת[ .ע״פ "זרע חיים" הנ״ל עם׳ ת״ג].

רכילות של קטן :יש ילדים האוהבים לספר לרבם
(בלשון ילדים "להלשין") על כל הנעשה ,ובמיוחד על
תלמידים המדברים נגד רבם או מתלוצצים ממנו ,וכן
ילדים להוריהם כגון" :אתה יודע מה שאמר פלוני עליך׳׳
וכדומה.
במקרה שילד רגיל בכך יש להמנע בתוקף מלשמוע
אותו ,ומפורש הוא בח״ח [רכילות כלל ז סעיף א ־] " ...ואפילו
אם שמע לאחד שדבר דברי גנאי על אביו ואמו (וה״ה על
רבו) ,ומחמת שהצר לו מאד על כבודם גילה להם הדבר.
ג״כ בכלל רכילות הוא .גם אין חילוק אם על מי שמספרים
עליו הוא איש או אשה גדול או קטן".
כמובן שהדברים יאמרו בנחת כפי מש״כ לעיל.

אבל אם המדובר בילד שבא לראשונה (ואינו מורגל
לרכל) יש לשאלו אם סבור שיש תועלת בספורו (רוב
הדפסה בחולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות □ו התכנה

יסודות ושרשים במשמעת  -הדרכה בחינוך לשמירת הסשווך מונק ,מאיר בך אליהו הכהן עמוד מס 78 :הודפק
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|אוצר החכמהן

הילדים ישיבו שיש תועלת) ולשאול מה לדעתו התועלת
שתצמח מדבו־ו .ולהדריכו מה נק־א באמת תועלת ,וכ״כ
גם לשאלו על שא־ התנאים המכשירים ספו־ הדב־ים.

למנוע מללעוג :תלמידים הלועגים לרבם ולמחנכם
ולממונים עליהם ,רק מתוך רוע טבעם לשם התלוצצות
(ולא משום חסרון שיש בו) והלעג גורם לזלזול ברבם,
ועי״ז דבריו לא יהיו ־•נשמעים כ״ג ,:וכש״כ שלועגים
ומתלוצצים על דרך למודו והסברתו  -על פי דין הוא לשון
הרע גמורה ,כמבוא־ באריכות בח״ח (הל׳ לשה"־ כלל ב׳ סעיף
יב) וחובה להסביר חומרת הדבר .כאשר האריך שם הח״ח
בהערה.
[ולהלן אות ה׳ יבואר ,כיצד להתייחס באש־ קיים
חשש שהדב־ים נבונים ,וטעונים תיקון].

שלא ידבר בפני רבים :דבר פשוט ,גם כשהותר לקטן
לספר' לרבו או להוריו( ,או כשרוצה לספר ועדיין לא ידוע
אם דבו־ זה כשר או לא) ,אסור לו לספר בפני כל הכתה,
או בפני חלק מהחברים ,וכן בבית בפני כל בני הבית ,אלא
ימצא הזדמנות שהרב לבדו ,או שההורים לבדם ,ואז יספר
בהצנע.
אוצרה חכמה]

ועל מחנכים והורים לשנן כלל זה לחניכיהם וילדיהם.

לא לדבר בפני ילדים :כיוצא בזה ,יש להמנע מלספר
לאשתו מעשה שובבות של אחד הילדים ,בפני אחד
האחים ,שאע״ג שאצלו אין בזה גנות וחסרון במה שילד
קטן עשוה ,אך האח לומד מזה להקל לדבר לשה״ר.
[וע׳ לקמן בפ״ג" ,דרכי חינוך מלשה"־ בהלכה" אות א׳].
הדפסה ברוולוצית מסן ־ לתז־פסה איכותית וזדפס ישירות מן התכנה

יסודות ושרשים במשמעת  -והדרמה בחינוך לשמירת והלשוך מונק ,מאיר בן אליהו והכוהו עמוד מס 79 :הודפי

י

שמירת הלשון

מהי תועלת :כאשר ילד מספר על עול שנעשה לחברו
או לזר ,וניכר שזהו סיפור דברים בעלמא ,כי החבר יכול
להסתדר בכוחות עצמו .או שיש לו קרובים ומכרים
שיעזרוהו ,יש להסביר לילד המספר ,לפי רמת הבנתו,
שדבורים מסוג זה מותרים ,רק כאשר יש בהם תועלת,
ואם אחרים מטפלים בזה ,אין תועלת במה שמספר להוריו
ואין לדבר דברים הנובעים מתוך קנאה ואהבת ספורי גנות.
[ע״פ נתיב־חיים ס״ק ט״ו כלל ט׳ סעיף הי( ,עמי קע״ו מדפי הספר)].

כאשר צריך להצילו מנזק יוחני :ויש שמספר דברים,
ללא  .כ וונה של תועלת( ,ואצל מבוגר כהאי גוונא אסור
הדבור ,משום גנות או נזק העלול לצאת) אבל כאן מותר
למבוגר לשמוע ,כאשר קיים חשש שפלוני עלול להזיק
ברוחניות לילד המספר ,והשמיעה היא על מנת להצילו
לדרך של תוויה.
מהמג; הרוחני ,וכדי להזהירו ולחנכו
י
.
. ..
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ואם אמת הדבר ־ כיצד יש להגיב :אבל אם מתוך ספור
הדברים של הקטן ,מתברר שאין עוזר לילד העשוק ,או
אם מספר על מעשים אכזריים או מעשה שחיתות ,יש
לשמוע גם אם מתלונן על רבו ,במעשים הנ״ל ,או שרבו
מתאנה לו ,אלא להודיעו שאינו מקבל דבריו במוחלט,
וינסה לפייס את הילד בלימוד זכות על המלמד עד כמה
שניתן ,ואף אם אחר כל הדברים יקשה לימוד הזכות ,יתכן
אולי שהמלמד טעה ,מפני הרעש והמהומה ,וגם אם טעה
עדיין כבודו במקומו מונח" ,ומצודת השגגה פרושה על
הכל כקטן כגדול" ]ספר "תולדות אדם" בסופו] ואנו מצווים
לשמור ולהזהר בכבוד המלמדים שלנו .גם במקרים כאלה
(ובפרט ,שהקטן דעתו קצרה ,ומעלים חסרונות עצמו
הדפסה בוחולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות □ו התכנה

יסודות ושרשים במשמעת  -הדרכה בחינוך לשמירת הלשו־ מונק ,מאיר ך אליהו הכהן עמוד מס 80 :הודפק

בענין לדרוש מקטנים שיספרו לשה״ר

יא

ומגדיל עוולות על זולתו ובפרט על מחנכיו ,ובלתי אפשרי
לדון מבלי לשמוע שני הצדדים) .וכפי שכתבנו לעיל שאין
הקטן מתייחס לרקע הדברים.
!אוצרה <חכ;מהי!

ובמיוחד כשלקטן יש תלונות נגד רבו ,מחויבים אנו
להקפיד ביתר שאת שישמור על כבוד רבו (כי אם ילמד
מאתנו לזלזל ברבו ,שוב לא ילמד ממנו) .על כן אנו
מצווים בראשונה ,לשמור על כבוד הרב ,ובפרט שישאר
מכובד על תלמידיו ,ודבריו יהיו מקובלים עליהם.
ואסור שהקטן ידע אם האב יטפל ומה יטפל ואם טפל.
ויחד עם זאת (ללא ידיעת הבן( יש על האב לחקור על
זה בצינעה ,ומה שיכול לתקן הדבר אפילו במעט ,כיון
שאנו מצווים על הצדק ועל חינוך לצדק.
עתונות :יש עתוני ילדים ,שיש להם מדור שילדים
יכולים לכתוב על בעיות שיש להם ,וכותבים להם עצות.
ויש ילדים הכותבים על דברים הנעשים בכתה ,ואף שרוב
הקוראים אינם יודעים במי המדובר תלמידי הכתה יודעים
למה הכוונה ,הדבר מכוער ואסור לעשות כן.

ב .בעניו לדרוש מקטנים שיספרו לשה״ר
א .כתב הגאון רבי משה פיינשטין בתשובה:

"ובדבר אם רשאי המלמד לומר לתלמידים ,שאם יודעים
מי עשה את דבר הגנאי יודיע לו ,הוא דבר מכוער לעשות
כן ,דזה יגרום שיקילו בלשון הרע...

אבל הא שייך זה כשמתעורר (התלמיד( מעצמו לספר
לרב כדי שיוכיחו .ולא כשהרב יגזור על תלמידיו שיספרו
הדפסה בהויוצית מסן־  -להדפסה איכותית הדפס שירות מן התכנה

יסודות ושרשים במשמעת  -הדרכה בחינוך לשמירת הלשון מונק ,מאיר בן־ אליהו הכהן עמוד מס 81 :ה ודפק

שמירת הלשון

יב

לו אם יודעים דבר מגונה[ ...שו״ת אגרות משה יור״ד ח״ב סימן
קג].

ובתשובה נוספת (על השאלה ,שהזרב הרי יוכל להשפיע
עליו שיתקן מעשיו כפי שנפסק בח״ח ,ואם כן הוי לתועלת
והרי שמותר בצורה כזו) כתב" :הנה כתבתי דהיתר לכוונת
תוכחה לשמה ...הוא שייך דוקא כשמתעורר מעצמו לספר
לרב ,כדי שיוכיחו ,אבל לא שהרב יגזור על תלמידיו
שיספרו לו אם יודעים דבר מגונה על אחד.
:אוצר החכמה;

ומצד החשש דאם לא יגלה ולא ידעו לענשו ,אפשר לא
יחושו מלעבור על דבר הגנאי ,הרי כשמצוה להם לגלות,
הרי .הוא כמיקל להו איסור לה״ר החמור מאד.

ויכול לבאר ,אף בלא ידעו מי עשה שממילא לא יענש,
חומר האיסור וגנאי הדבר ,ואף אם בלא עונש לא יועיל,
בידיעת חומר האיסור נמי לא שייך להתיר איסור לשה״ר,
דמאן מפיס להעדיף איסור אחד על חברו".
ב .ויש שרצו לחלק בדברי האגרות משה ,דדוקא כשהרב
פוקד דרך גזירה אז אסור"[ .נתיב חיים" כלל א׳ סעיף הי ס״ק
ז׳ ,עמ׳ מג מדפי הספר].

וכתבו :נראה שאם יש תועלת לכלל הכתה מודה
הגרמ״פ ז״ל שמשתנה הדבר להיתר ולא אמר דבריו אלא
כשהמטרה להוכיח לאותו תלמיד ...אלא שצריך שיקול
דעת מתי באמת שייך לדעתו להתיר דבר זה .וצריך זהירות
רבה בזה ,ואם אין תועלת לכלל הכתה ,אזי להקפיד
שהמספר לא יספר בפני אחרים ,אלא ביחידות בפני רבו
בלבד[ .זרע חיים עמוד רצד מדפי הספר].
הדפסה בחולוצית מסן־  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התמה

יסודות ושרשים במשמעת  -הדרכה בחינוך לשמירת הלשון מונק ,מאיר בן אליהו הכהן עמוד מס;  82הודפק

דרכי חינוך מלשה״ר בהלכה

יג

ועוד כתב (שם) ומ״מ יש למעט בדרכים אלו אם אינו
ג.
רואה הכרח לגלות מי עשה הדבר ,כדמשמע בסנה׳ (יא)
כששאל יהושע מי חטא? ענהו הקב״ה וכי דילטור אני".
ללמדנו גנות מיוחד של מדה זו להלשין על חברו,
וצורך התרחקות ממנה ככל האפשר.

".ג .דרכי חינוך מלשת״ר בהלכת
א .הדוגמא האישית :כתב הח״ח :וביותר יזהר בעצמו
לעולם שלא ישמעו אנשי הבית מפיו שום דברי גנאי על
חברו ,כי אם הוא בעצמו יעבור על זה ,לבד האיסור
בעצמו ,הוא ג״כ קלקול גדול לענין זה ,כי שוב לא יהיה
לו שום פתחון פה למנוע אותם מזה ,וע״פ הרוב תלויה
הנהגת אנשי הבית בענינים כאלו אחר הנהגת בעה״ב
בעצמוי על כן צריך בעצמו ליזהר בזה עד מאד ,ויהי טוב
לו בזה ובבא.
[ח״ח הל׳ לשה״ר כלל ח׳ סעיף י״ד]

ב .מהו לשון הרע :לשון רעה מקיף עוד כמה סוגי
דיבור ,כמו שמצינו בשע״ת (שער ג) בביאור ד׳ כתות שאינן
רואות פני השכינה( .מאות ר) מדבר על כת מספרי לשון
הרע ובתוכה הוא מונה גם (באות רכט) החלק החמישי
"נבלות פה"( .אות רלא) החלק הששי "נרגן"( .וע׳ בח״ח הל ׳
איסורי רכילות כלל ב׳ סעיף ב׳ בענין אבק רכילות באופן
המותר שמוציא בלשונו בענין שנוטה לא לצד הגנאי,
ואפילו הכי אם הוא מכיר טבעו של השומע שהוא נרגן,
שדן את חברו לכף חובה תמיד ,אסור לספר לו ,אף בלשון
המותר .נמצא .לא רה שנרגנות אסורה .אלא אפילו אסור
הדפסה כחולוצית מסך ־ להדפסות איכותית הדפס ישירות מן התכנה

יסודות ושרשים במשמעת ־ הדרכה בחינוך לשמירת הלשון מונק ,מאיר בך אליהו הכהו עמוד מס 83 :הו דפ ג
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7י,־ ח״ח בח״ב ו ז ,וכ׳ בבמ״ח טו שמקורו מהרי״ף והרא״ש בפרק הכותב סי׳ ו
דלא ברירא לן קיט ליה בגוויה והובא בחו״ט טו ה .ואע״ג דבאע״ז קטו הובא
דין זה לגבי להעיד לבעל על אשתו ולא נזכר שם שבזה״ז אין דין מהימן כבי
תרי ,התם משום דלאפרושא מאימורא החמירו בדבר ,ובלא״ה אינו מצוי אפילו
כמעט אחד מאלף שנוכל לומר עליו בענינים כאלו שדבריו יהיו נאמנים אצלו
כבי תרי שלא לגרע ושלא להוסיף אפילו תיבה אחת ,עכת״ד .אכן בבמ״ח ז יד
כ׳ רק "שהדעת נוטה" דהשתא לא ■אמרינן כלל קים ליה בגוויה ,ומשמע שלא
החליט זאת לגמרי לאיסורא .ובספר נתיבות חיים ,וחלקת בנימין שם ,העירו,

שברמב״ם סנהדרין כד ב משמע שרק בבתי■ דין אין מקבלים מהימן כבי תרי
מחשש בתי דינים שאינם הגונים ובעלי בינה ,הא בשאר איסורים מהימן ,לזאת
סתם באהע״ז שמהימן .וכן ר׳ יונה בשע״ת ' אות רב הביא דין מהימן כבי תרי,
ולא מסתבר שחולק על תקנת בתי דין הקדמונים שלא להאמין בכה״ג ,וע״כ
התקנה היתה דוקא על בתי דין .וכן במהרי״ק קפז משמע שנוהג דין זה בזמננו
לגבי קבלת לשה״ר ,וכן בשו״ת חת״ס חו״מ סוס״י כג משמע שנוהג דין זה ,וכן

בשו״ת אג״מ יו״ד סוס״י נד כ׳ דבאיסורא שפיר סמכינן אמהימן כבי תרי .אכן
למעשה צריך זהירות גדולה מלסמוך על כך ,כיון שלבו של אדם ■ נוטה להאמין
בקל.
ועוד היה נראה בסברא ,שפעמים קיימת לשומע נאמנות לגבי אדם מסויים
באופן חלקי .כלומר ,שברור לשומע שאדם זה לא יבדה סיפור מסוג זה מלבו.
ואם השומע מיצה את כל האפשרויות לדון את המדובר לכף זכות ,ואת כל
האפשרויות של טעות וחוסר דיוק ,נראה שמותר לו להאמין לעיקרי הדברים
ששמע ,אף על פי שבכך הוא מקבל גנות מסויימת על המדובר ,והוא כעין
ההיתר של נאמן כבי תרי ,שלא תצוה התורה להרחיק דבר שא״א להרחיקו.
ושו״ר שכ״כ בספר נתיבות חיים ,בזרע חיים על כלל ז ס״ז ,וטרח הרבה להביא
לזה ראיה מפסחים קיג ,:ואף שאין זה מוכרח בראיה ,עי״ש ,אך בסברא
הדברים נראים נכונים .ועי׳ ברמב״ם סנהדרין כד א וז״ל" :יש לדיין לדון בדיני
ממונות על פי הדברים שדעתו נוטה בהן שהן אמת והדבר חזק בלבו שהוא כן,
אף על פי שאין ראיה ברורה" .וכ״פ בשו״ע טו ה .ומסיים ,משרבו בתי דינים
שאינם הגונים ,שאין סומכים על כך ,אולם אם נטתה דעת הדיין לדברי העד,
ממתין בדין ודורש וחוקר עד שיתברר הדבר ,עכת״ד .ומשמע שאף בזה "ז,
שאין סומכים על אומדן דעת הדיין ,זהו רק לסמוך על כך להוציא ממון באופן
מחלט ,אבל כדי להמתין בדין ולדרוש ולחקור סומכים .ועפי״ז נראה ג״כ בנ״ד
אם נטיית הדעת היא חזקה לאמת את עיקרי הדברים ,אין מחוייב השומע

נאמנמו שלם־ 4ב>מ ד*ו

לא .שליח ביה הדין נאמן על הדיינים כשני עדיס ,ולכן הס
רשאים להאמין לו בענין השליחות ששלחוהו ,ואף לנדות את
המסרב לבוא לדיון על פי עדות שליח בית הדיןקד.
❖

ראובן הלך בשליחות בית הדין לקרוא לשמעון לבוא לדין
תורה .כששמע שמעון מה בפיו של ראובן ,הרים עליו את
קולו ,החל לקללו וסילקו בבושת פנים .ראובן רשאי לספר
לבית הדין מה ארע לו ,ובית הדין רשאים להאמין לראובן,
כיון ' שהוא נאמן עליהם כשני עדיים בעניו זה (למרות
שבשאר דברים אין לראובן נאמנות יותר מעד אחד) ,ועל
פי עדותו של ראובן הם רשאים להחרים ולנדות את שמעון
ולפרסם את קלונו ברבים.

נאמנות ממונם על עניו מסמים
לב .אד□ שנתמנה מטעם הציבור לפקח על עניו מסמים ,יש לו
נאמנות כשני עדים כאשר הוא מדווח לממונים עליו בעניין
?
נירלדת

ז

!

לוזרחיקם .אכן יש להתייחס לזה במשנה זהירות וכובד ראש ,ילא לד?,קל#וא
אחרי התבוננות רבה בכל צדדי הזכות והתייעצות עם מורה הוראה.

?י ב״ק קיב :רמב״ם סנהדרין כה ה ,סמ״ג לאוין רח וכ״פ בשו״ע חו״מ ח ה ויא

א .ובטעם הדבר כתבו רש״י ,ר״י מלוניל ובתשב״ץ ב נה שהוא משום דלא
משקר בבי דינא ,דאימת ב״ד עליו (אלא שצ״ע מאי שנא מכל ע״א ,וי״ל דהווי
כאומן בתפקידו ולא מרע אומנותתידחושש פן יפוטר) .ומימוקי .מהרה "מ,
הובא בגליוני הש״ס ,כ׳ דהטעם הוא משום שא״א בענין ..אחר ,ומשום זה
מאמינים לע״א וקרובים במילי דקנסות ורידויים על המכה את חברו ,שאין פנאי

להזמין עדים כשרים .וכ״פ ברמ״א חו״מ .סוס״י לח .וחזינן מהכא שכשהתירו
לקבל עדות קרובים ופסולים כשא״א בענין אחר ,התירו גם את איסור קבלת
לשה״ר ,שהרי מאמינים להם ומענישים על פיהם.
ואין איסור לשה״ר לשליח לספר מה שקרה ,כדאיתא במו״ק יז .וברמב״ם שם
וכ״פ ברמ״א שם.

4 :

׳^1
ז;,

׳'/"('/-

•.-/׳<*/

^הז?)

( < >/י׳')

סי(׳) <׳

>ץ /ף,ף */ץ !{^

<ץ ך'

,־/

^~ז <

1^)7

£

//ס//

י)[^
)*2
' |^י>

< <>

^^!7

ן

^^4/׳ז

<ח<־^/

{׳^ 0

ל—.
<ש)

 £׳י ׳/ש

[16

'"ץ

1

ו

4

< <*/

/^^0

״7

/א;6

!/{/

7?)1
,/ט*//!/

* <*£<>/א*

'

>(^.£ /1'-ף
 ^1/׳^(1/ , 0
^)ן0
,

7

617

^״׳7

־

1!1>4

£

!7,/

/י׳(!/א

;

*״

*6

*י//)).

^ו\

<*<

*!א )<■■■( /

^2,,״•>
/א

א>

,

 (7י
////

זי (א (>!£

>

ג״ול^

ע

"/9

י

'3 4״׳

^1/

¥ <\ ,

־׳יל

">7
ו )/ג

אא

?7

#
)

441,׳

//־*/

**'

)!/ג

_

73,07

/י■ 7^<>.
+7
" 7י"
׳

י■

(/£

"

י ־^ס ■? ) © ) ׳^

י

■ ,^7£770

א

7 77
א

"

>@/7

,ט

א^א

)־־־

־'(?■//־

194

לרעך המון

תפקידו ,ומותר להם להאמין לוקה ,ואף לנקוט בצעדים בקשר
לתפקידוקו .ברם ,אם ניכרים הדברים שהוא מדבר מתוך נגיעה,
וקיים חשש שהוא משקר ,שוב אסור להאמין לוקז.
❖

רב עיירה פלונית דיווח לרב המחוז שהוא ראה שהשוחט
המחוזי מזלזל בהלכות שחיטה .מותר לרב המחוזי להאמין
לרב העיירה על דיווחו ולנקוט בצעדים בהתאם ,ואין בכך
משום איסור קבלת לשה"רקח.

❖

משגיח הכשרות דיווח לרב המפעל על אחד העובדים
שאינו עושה את מלאכתו נאמנה .מותר לרב להאמין
לדברי המשגיח ואף לגעור בעובדקט.
ניר לדוד

קה עפ״י מש״כ בש1״ת שיבת ציוך בג הוומטב&בטענפד^ד^ גבי הכחשה בין

הרב לשוחט ,שהרב נאמן ,כיוון שנתקבל מבני קהילתו להשגיח על כל דבר
איסור והיתר ,וכן אין ע״א נאמן להכחיש הבודק הואיל ומינוהו לכך ,וכעינ״ז כ׳
בשו״ת משיב .דבר ח׳׳ב סא .וכ״כ בשו״ת בית שלמה .יו׳׳ד .א דהמשגיח של
הקהל נאמן נגד השוחט ,ואסור להם לאכול משחיטת השוחט ההוא .וובדעת
תורה יו״ד א צ כ׳ דאף אם הרב שלח עדותו בכתב ,והשוחט מכחישו ,יבולים
ב״ד לסמוך עליו כאילו העיד בפיו ).ונראה ששייך גם בכאן טעמו של מהרמ״מ
שהובא בהערה הקודמת ,שא״א בענין אחר ולכך האמינוהו .או הטעם משום
שכולם קיבלו עליהם את עדות הרב והמשגיח ,כמו שמצינו חתימה על נאמנות
בשטרות ,שהלוה מקבל עליו בנאמנות את דברי המלוה בלי שבועה^ .,כמו
שמצינו שאם רצו הציבור שתעלה חתימת הסופר כשני עדים שתקנתם קיימת

(חו״מ כח כג) ,וכן מצינו שנהגו שרב תופס ישיבה מקיים שטרות ביחידי ,ומנהג
כזה מבטל הלכה (חו״מ מו ד) .ועי׳ גם בש״ך חו״מ פז סח שאם נוהגים לישבע
בפני השמש ,הווי כאילו קיבלוהו בזה שיהא נאמן כבי תד£
קונראה שנקיטת הצעדים בהתאם למה ששמעו הוא רק בקשר לתפקידו .כגון
לפטר את השוחט על פי עדות הרב .אולם אם ירצו שלא לצרפו למנין מכה

עדות הרב ,זאת אינם רשאים.
קזעי׳ בפת״ש חו״מ סוס״י לה.

קח עפ״י מש״כ בהערה קה.

מש"בבהערה קה.
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❖

המשגיח הרוחני סיפר לראש הישיבה על אחד הבחורים
שנפל לרפיון ,ויחד ה□ טיכסו עצה כיצד להדריך את
הבחור כדי לעודדו ולחזקו .מותר לראש הישיבה להאמין
לדיווח של המשגיחקי.

❖

מותר למנהל להאמין לדיווח של מורה על התנהגותו של
תלמיד ,ובלבד שהמורה מדווח על ,דברים שראה בעצמו
ולא על ■דברים ששמע מפי אחריםקיא.

❖

מותר למורה להאמין לחוות דעת מקצועית שאמרה לה
היועצת החינוכית של בית הספר ,מתוך מה שראתה
בעיניה .אמנם ,בשן שמדובר רק על חוות דעת ,על המורה
לקבל זאת כחוות דעת בלבד ,ולא כעדות מוחלטת.

❖

מותר להורים להאמין ^־•יווח של המורה או המנהלת על
המעשים של בתם ,ואף ■ להוכיח את הבת בהתאם לכך,
ובלבד שידונו את בתם לכף ■וכ:ו^.
דייני בית הדין (בדין תורה) רשאים להאמין לשוטר (ירא
שמים ,הממונה מטעם בית הדין והכל מתנהל על פ!
ההלכה), ,כאשר הוא מדווח על עבירות תנועה ומז$ה

ניר לדוד

קיושייך בכאן שני הטעמים שהובאו בהערה קה ,שא״א לנהל ישיבה בענין

אחר ,וכן כולם קיבלו י בנאמנות את דברי הצוות החינוכי ,כולל ההורים
והתלמידים .ועי מכתב ט למרן הגרח״ק.

קיא כיוון שהמורה התמנה לפקח על התלמידים וקיבל הורמנא על כך מהנהלת
בית הספר ומהורי התלמידים ,וכנ״ל בהערה קה ,וגם א״א בענין אחר וכנ״ל .אך
על דברים ששמע מפי אחרים פשוט דאינו נאמן .ולענין עשיית מעשה ,כגון
להעניש ,נראה דרשאי ,כיוון שההורים הם אפוטרופוסים על הילד ומוסרים
אותו למוסד הלימודים על דעת שהמורים וההנהלה יפעלו כפי ראות עיניהם
ושיקול דעתם ,ואף בעדות של קטנים ,כבחו״מ סוס״י לה ברמ״א (אמנם לגבי
הרחקת תלמיד מהמוסד ,כבר אמר החזו״א שהוא כדיני נפשות דאין לגו היום
׳לשנת הגז׳ ת ,ולבן״צנדיך־לזה יישוב ורדעת־גדוליוהת־י־יעצוח במיתון •רזדז־.״־ .י־ —

••

>י

לרעך כמוך

י■׳*!

ואף לקנוס על 3יו ,אף על פי שהנאשם מכחיש את
דבריוקיב.
❖

מותר לאב להאמין לסיפור שסיפרה לו אשתו על מעשיהם
של בנם או בתם ,וכן מותר לאם להאמין לסיפור■ כזה
שסיפר לה בעלה .אכן חייבים האב או האם לדון את בנם
או בתם לכף זכות ככל יכולתם.

קבלת לשת״ר ממסיח לפי ■ תומו
לג .יש אומרים שמותר לקבל ולהאמין ללשה״ר או רכילות
הנאמרים מאדם המסיח לפי תומו .כלומר ,מאדם שסיפר סיפור
וניכר ■ מתוך דבריו שהוא לא נתן דעתוקיג שמונח בתוך דבריו גנות
או חשש מדנים.
ההיתר קיים דוקא אם לא היו מדברים מתחילה אודות האיש
ההוא בשבחו או בגנותו ,והמספר הזה הוא איננו משונאיו ,כי אז
יש לחשוש שאין הוא מספר זאת לפי תומוקיד.
גם לדעת המתירים ,אין להאמין אלא אם המספר סיפר שראה
ניר לדוד

קיבואף בעדות של כל עד אחד או אף פסולי עדות והענין מורה שצריך לקנוס
או לנקוט באמצעים ,רשאים בי״ד לפעול בהתאם ,דהווי כא״א בענין אחר,
כברמ״א שם סוס״י לה.
קיגבבמ״ח ז טז כ׳ שמסל״ת נקרא "כל שאנו רואים שאין כוונתו בסיפורו כדי
לגנותו או לעורר בזה מדנים על חברו ,רק לפי תומו מספר סתם מעשה שהיה",
אבל כיון שבמספר מתוך שחוק וקלות ראש אסור לספר ,כדלעיל בפרק ב סעי׳
כה ,לכן צ״ל שמסל״ת מיירי שלא נתן דעתו שמונח בתוך דבריו גנות ,כמו שאר
מסל״ת ,שניכר שלא נתן דעתו להתיר אישה או מאכל.

קיד במ״ח שם עפ״י אהע״ז קטו יז שאם סיפרו אנשים אודות ישראל ובא כותי
ואמר במה אתם מדברים ,וא״ל מן יהודי פלוני אם הוא חי או מת ,וא״ל שמת,
אין זה נקרא מסל״ת .ושם בסעי׳ יד מבואר שאם יש אמתלא פן נתכווין לדבר
אחר אין זה נקרא מסל״ת ,וה״ה כאן אם נתכוון לכבד עצמו או שהיה שונאו אין
זה נקרא מסל״ת.

לשה״ד ר״מילמזן?.. ,רק ד
זאת בעצמו .כי אילו שמע זאת מאחרים ,אין לו נאמנות; ,שהרי
יתכן שהאחרים שיקרו .כמו כן אין לקבל אלא את העובדות
עצמן ,אך אם ניתן לדונם לכף זכות ,חייב השומע לעשות כן,
ואסור לו לקבל גנות על חברוקטי.
כמו כן ,אם קיים חשש שהמספר לא דייק בפרטים או טעה
בשיקול הדעת ,אין להאמין לו ,לכן אין להאמין אלא לעובדות
פשוטותקטז.

גם לדעת המתירים ,ההיתר הוא רק להאמין לסיפור ,אך אסור
לסמוך על זה כדי לספר לאחרים או לבזותו בדברים עבור זה ,או
להזיקו או להכותוקי(.
לעניו מעשה יש ליזהר שלא לקבל לשה׳ ׳ ר ממסיח לפי תומו כיון
שהיתר זה אינו מוסכםקיח .ואם הוא ספק מסיח לפי תומו,
בודאי שאסור להאמין לוקיט
❖

"אני אוהב לקנות בצרכניה החדשה כיון שיש שם קופאי
טוב לב .כל פעם הוא נותן לי ממתקים ..בחנם מהדלפק
שלידו" .המספר סיפר לפי תומו" ולא נתן דעתו שיש
לשה״ר בדבריו ,שהקופאי נותן את הממתקים על ־ח||ן!|43ך
בעל הבית .אכן י השומע צריך לדון את רזקיפאי לם|^|)ן
שהוא משלם זאת מכיסו הפרטי ,או שקיבל ורש8?1ך

קטיח״ח ז ט ,וכנ״ל סעיף ח.

ניראת־

קטזנויבות חיים בזר״ח ז ט.

קיזח״ח ז ט .דאין מסל״ת מתיר איסור אונ״ד ,והרי אף להוציא ממון א״א עפ״י
מסל״ת כב״ק קיד ,:וכש״ב איסור אונ״ד דחמיר טפי .י

קיח ח״ח ו ט ,ובמ״ח יח עס״י ב״ק קיד :שאין מסל״ת כשר בכל ענין דאו׳ אלא

לעדות אשה בלבד .אמנם במו״ק טז .משמע שרבי קיבל גנות שאמר ר״ש כריה
על בר קפרא ,ופרש״י שר״ש אמר זאת לפי תומו ולאו משום לישנא בישא,
ומשמע שמותר לקבל לשה״ר ממסל״ת ,ועי״ש בבמ״ח מה שתירץ בזה.
קיט אהע״ז קטו טו ברמ״א ,במ״ח ז טז ,דספיקא דאורייתא לחומרא.
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נימוקי מחר״ר מנחם מירזבורק

שיקבל עציו כל מה שירצו בב״ד אם ירצה המוכה
או לאו יתירו הקהל לעצמו:
דין־אשה יחידה או קרוב יחיד ,וכן קטן
נאמן שאין פנאי להזמין עדים כשרים
פתאום לזה ואם הכהו ב׳ פעמי׳ תייב ב׳ קנסות
ויש מרבותינו אימרי׳ דאין לחייבו בכל זה אך
בצרפת כי לא פשעו אילו הקנסות :וכתב בא״ז
בסנהדרין קרובים המוכה מעידים על המכה
ערפו מבית הכנסת ,וי״א לא מצאתי בשום
מקום שהיו מכי׳ ועוכשים מן הדין על פי עד
אהד או על פי קרובים כירן דמפייס ליה מגזירת
המלך :והא דאמרי׳ מלקין על לא עובה
השמועה איכא למימר דחזו ביה אישי עיבא
דברים מכוערים דומיא דבני עלי שכל העולם
היו מעבירים קול פניהם ,אמנם בדורינו שהשעה
צריכה לכך יש כח ביד ב״ד לרדות החשוד בעדות
ר^ת ובדברים המוכיחים לכל הפחות בדין קל
כמו הטיח את אשתו תמת התאנה דשרינן לעקור
דבר משום מיגדר מילתא וה״ה ע״פ עד אחד
או קרובים או דברים מוכיחים כו׳ ושמענו
בצרפת כי־ר״ת תיקו בדורו לחייב המסור ע״פ
עד אחד^ומציגו שהאמינו ־ לשליח דב״דככבי■
)־ תרי לשמתא כיח שאי אפשר בעניק אחרף־סוס~
דבר על כי רב הפשע נכון וכשר למילדר מילתא
לנדות משוד לכל הפחות בדין קל ולהלקותו
משום לא טוב השמועה:

דין כיון שראובן בעצמו מודה פנתפשר עננו
____ אלא שאומר שנתפשר בסתם אבל בלב
מחל נו דברים שבלב אינם דברים:
ודין לוי שדחף את הקען כבן שש או ז׳ אי
ח׳ ואין עדים בדבר אך הוא הודה והרי
הוא אומר שלא כיון לביש אין כאן דין:
ודין קטן קבל על ראובן שהכה איתו אק
נשבעים על עענת חרש שועה וקטן ,ומ״מ
כיון שפגיעת קען רעה היא ואחרים חייבן
עליו יחרימו סתם בב״ד ,וראובן שלא הכה את
הקטן רק שנגע בראשו קצת כדי להוכיחו כאשר
טען ראובן יפער ,ואם יידה בהנא׳ יתן ה׳
דינר ממטבע שלכם לטובי הקהל והם יקנו
לקען סגולה כגון סידור להתפלל בו אי כיוצא
בו עביר בישהו:

קעג

ודין ראובן עען על שמעון שדחפו בב״ה ברבים
צריך לברר שכן הוא וראיה מההוא הא
יש ראיה יביא ראיה ויפער:
ודין על דבר ההכאה אם הפסיד שמעון בדיני
גויס אז אין להעניש את ראובן עפי כי
בתרי קעלי לא קעלינן ליה ,ואם לא הפסי׳ ע״י
קבלתו אז שמעון יקרא רשע פד שיפייסנו ויתן
ממנו
לו מה שראוי לו ואם יתן לו זקוק
מטו בב״ה אחר קריאת התורה אז יהיה שמעון
כשר כבתחילה:
דיין שמעון תפס את ראובן בגרונו ושלף
סכינו עליו ואמר ארון את גולכלתך ,כל
רבותינו שוין בזה כל המגביה ידו על חבירו
נקר׳ רשע ופסול לעדות ולשבועה עד שיעשה
תשובה הניכרת לרבותינו ואע״פ שנא הכהו כ״ש
שתפס בגרונו והריס אגרופו עלס לדוקרו בסכין
ומלקין אותו:
דין על דבר ההכאה אחרי שאק אדם בדבר
מיגו דאי בעי אמר לא נגעתי בו כלל
השתא למי כי אמר לא הכיתי ודחפתי אך
דחיתיו מעלי כדי לסלקו ממני ונא כדי לביישו
חס יאמר כן עפ״ה פעור ,וראיה אס היה אפילו
עד אהד איפשר שלא היה נאמן ואפינו אם
הודה בהכאה גמורה ואומר הוא התחיל ביש
פנים נפוערי:
דין ראובן היה ציית דין ואעפ״נ הלשין אותו
שממון נשר ומתוך כך הוצרך ניתן בע״כ
לשופט _ לי׳ ושמעון שהלשין אותו רצייה לעכב
את שלו ^ד שיעשה לו דיין לא היה נו לעשות
זה אלא פ״פ ב״ד דלא עביד אייש דינא לנפשיה
אלא בהפ׳ן שהוא פלו ואם אין עדים והוא טיק
איני יודע אם הפסדת ככרם ישבע שמעון שאינו
יודע שהפסיד כלום בזה פעור:
דין אם יעידו עדים ששמעון הוציא שם על
ראובן בפני גוים קיר׳ הונחת ראובן שקבל
לשופט הרי הוא שמעון כמבטיר אש וחייב נ'פריע
לראובן כל הפסדו אבל אם חק עדיה אע״פ
שדבר בפר היהודים ועל ידי כן בא לחון בפני
גזים נעז זה אינו חייב יחם חין ידוע ישבע
כמעון שנא הקדים להביא הדברים לפני גיים
ופעיר:

שו״ת מהר״י ווייל ווייי^ו ,יעקב בן יהודה עמוד מס 175הדפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שו״ת

התשב״ץ

ח״ב גד-נה

שמו ,כדאימא בסרק קמא דעבודה זרה ,2לפי שהם קרקעומ,
ושם בעליהם עליהם ,ויבואו לידגפשש לומר דגוי שלוחו של

נז

הנערים ,אבל טוב הדבר שלא יהיו דבט היהודי אלא עם
המנהיג אף לענין משא ומתן במקום שאין חשש איסור.

ישראל הוא ,אכל כספינה המיטלטלת ליכא למימר שהיא
נקראה על שמו ,וכל שכן במצודה אשר עושין בה מלאכח

ולפי מה שדנת דבר זה כשדה ומרחץ הדבר פשוט גם כן

הצידה ,כי אין הצידה נעשית בדוגית אלא במצודה .ומפני

להיתר ,שהיודע שזו היא ספינתו ומצודתו של ישראל

שהוא עושה מלאכה במטדתו ליכא למימר ,3דשבימת כלים

יודע גס כן שהגוי ההוא אטסו ,וכמו שהתירו הגאונים ז״ל

ליה להו לבית הולל ,וקיימא לן כווחייהו כדאיתא בסרק קמא

סורגי ורחיים .15ואין לחלק בין אטסות קבועה לשאינה

דשבת .4וכן התיר בעל העיטור ברחיים מהאי טעמא ,כמו

ל^קבועה ,וגס כי כל שעת מלאכה זו קבוע הוא.

שכתוב באות שכירות .5ואי משוס דקא מסהני ממלאכת שבת
אין בזה איסור ,דהא קיימא לן התם* כבית הלל דאמרי

פורשים מטדות דגים חיות ועופות עם השמש ואף על סי

""

=

שהם מצודין משחשכה ,והחיות והעופות והדגים הניצודין
מותרים ה^^.אף על פי שניטדו בשבת .ואס מפני שהגוי הוא

שאלה נה

קסנטינה .אל ה "ר נג׳אר' ישמרהו צורו.

פונק אותה בשבת וקיימא לן דאמירה למי שבות אפילו אמר

שאלת ראובן טענו עליו שאמר דבטם כנגד הזקן ,וקם
והחטס עצמו בבית הכנסת ,ונשבע בספר מורה על

ליכא איסורא ,כיון שקצץ עימו 8דמים מבעוד יום■ במלאכתו
הוא עוסק ומומר ,דהא ק״מא לן כבית הלל 9דשרו לימן

דעת רבים בפני הקהל שלא אמר מעולם אותם הדבטס ,ולא
יצאו מסיו לשוס אדם .ובאומה שעה קם שמעון והכחישו

עורות לעבדן וכלים לכובס מבעוד יום אף על סי שהוא

בפניו ,ואמר כי אליו אמר אומן דברים ,וכי בשקר נשבע.

עושה מלאכתו בשבת ,ואף על סי שהוא מכבסן בנהר במקום

וקס ראובן פעם אחרת והחרים עצמו אם אמרן ,והכחישו
שמעון .ונסתפק לכם אם נפסל ראובן על סי שמעון אם לא,

לו לעשות מלאכתו קודם לשבת כדמוכח התם ,7אי משוס הא

רואים ,דלא פלוג רבנן ,שכל שאינו עושה בביתו של ישראל
בצנעה מיקרי ואין בו משוס מראית העין ,ואפילו בקבלנות,

ואם צריך המרה למי שליבו נוקפו ,ואם יש לו המרה מפני
היותו על דעת רבים ,או אס לדבר מצוה מתיטן אותו מפל

מלאכה ,שהכל יודעין ששכיר הוא ובא בשכרו ומולק שכן

היותו שליח ציבור.

וכל שכן בנדון הזה שאין זה קב^ות בכלים אלא שהוא עושה
הוא ,ולא יבואו לחשוד שהוא שלוחו של ישראל

תשובה אין עדותו של שמעון פוסלת לראובן ,דעד אחד

ואיני רואה בזה איסור כלל ,10אלא אם כן תחוש לומר דהא

אינו קם אלא לשבועה ,2והט מוכח בפרק זה

ממחזי כשכר שבת ,וכדאמרינן בפרק אף על פי" גבי

בוררנ גבי בר חמא דקטל נפשא ,דמצטכינן חט סהט
למיפסל ההוא סהדא דאסהיד עליה דקטל נפשא .וזה
מספיק להכשירו לירד לפני התיבה ,דטון דלא מחזיקינן ליה

המנהיג הדוגית ליום אחד אלא לשבוע או לחודש ,ועל ידי

כרשע לענין עדות אלא על סי שנים ,הוא הדין רלכל החוריה

הבלעה שט כדאימא בסרק הזהב 12ובפרק אין בין המודר15

כולה הט הוא אחין ,ואין לפגום בן בטח מוחזק בכשרות

ובהלכות הרי״ף ז״ל בפרק שואל .,4אבל למה שכתבת כדי

על סי עד אחד ,אדרבא היה מן הדין ללקות המכחישו

שיהיה לו זכות בגוף המצודה אץ לו שורש בגמרא ,שאין

מההיא דטוביה חטא וזיגוד מינגד ,4אלא שיש ללמד עליו

בתקנה זו לגוי קנין בגוף המצודה ■ ,שאילו היה לו קנין בה
היה הדבר פשוט להתיר .וגם במה שמיקנת שהמשרתים

זכוח ,לפי שבמעמד אחד נעשה החרס וההכחשה ולא בא

בבית טן להעיד .וזה הוא אמת .ומה שכתבת סעד לזה ,שאם

יהיה חשבונם עם המנהיג ולא עם היהודי ,הקבת לראות,

הנשבע על פי עד אחד מפסיל היט משביעינן ליה ,אינו

אף על פי שאותו תנאי שעושה עם המנהיג יכול לעשותו עם

נכון ,לפי שכתבו כבר קצת מרבותינו צרפתים ז״ל5

 4דף
 3כ״ה ככתה״י ובדפו״ר .בדפוס שני :למיסר.
 2שם.
ד שם יט ,א.
 6שבת יז ,ב.
 5ליתא לפנינר.
יח ,א.
 10בכתה״י
 9שם יו ,ב.
 8נ״ה בבתה״י וכצ״ל .בדפוסים :עצמו.
ובדפו״ר נוספה כאן התיבה ׳האלי״ם׳ (בכתה״י נרגיל אין גרשיים אלא
נקודות מעל המילה :בדפוס השני :האיל״ם) ,ואולי הניקוד הוא סימן
למחיקה ,וצ״ע (או שיש כאן קיצור של שם ה׳ ,והכוונה היא ללשון
 13נדרים
 12ב״מ נח .א.
 11כחובות סד .א.
שבועה).

 15תשובות הגאונים ליק
 14שבת סד ,ב בדפי הרי״ף.
לז ,א.
סי׳ סד ,מובא ברא״ש ע״ז פ״א סי׳ כה .וע״ע שו״ת הריב״ש סי׳ קנא
ובטור וב״י ושו״ע או״ח סי׳ תה ס״ב ,ובמ״ב שם ס״ק מח .ועי׳ שו״ת
הרשב״ש סי׳ תקעז ד״ה ׳וענין הדגים׳.

מורדת דכיון דאוסוסי קא מוספא מתחזי כשכר שבת .ואף
על סי שאינה דומה לזו ,בזה היא טובה מקנמך שלא יקבל

נה 1 .הכוונה לר׳ מיימון נג׳אר.
 4פסחים קיג ,ב.
מ ,א.

5

 3סנהדרין
 2כתובות פז ,ב.
דא״ש סנהדרין פ״ג סי׳ ח ,מרדכי
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ח״ב גד־נו

התשב״ץ

שהנשבע על סי עד אשק העד האשד ואומו שנשבע לו

*ת־הסו^
מפלוט מיקן לי.אש הכרי ,14כן כשב רבינו ז״ל בחידושיו

מ^ער^ין לפוסלו ,לסי שהם שני עבים שזה נשבע 6לשקר,
ולא הוי נוגע בדבר שמר נשבע לו ונפטר הימנו .ואסילו

בסרק קמא דחולין" ,וכן כשבמי אט בששובה לאחיך ישמרהו
אלוקים ,,6ואשר כך ^מיו לרבינו ז״ל .ואיני יודע מה ענין

מימה זה ונאמר שאין נאמנין לפוסלו לסי שהשורה האמינמו

עד מסי עד בזה.

כנגד העד ובעל דינו ,וכן דעש הרשב״א ז״ל במשובה ,7הייט

ומה שכשבח מענין על לעש רבים אם יש לו הפרד ,,7אין

דוקא בכענין זה שעל ידי תביעת ממון העיד העד והלה
נשבע וכפר ,אבל שבועה זו שאינה לא מן השורה ולא

לו עטן בזה ,שלא אסר על עצמו לירד לפט השיבה

ממ״יהם אלא בא עד למד והעיד שזה נשבע פעם אגרש

שיצטרך הישר ,אלא שנידה עצמו אס עשה כן .ואילו נשברר

בשקר ,היה מצטרף עם זה העד ,ולסי^דעתן לא היה
מצטרף .אבל האמש בזה הוא שאינו נפסל ,מפני שאין אדם

שעשה כן מנדין אוחו וממירץ לו במשובה ,ואפילו נידה

עצמו על לעש רבים טון שנהג נידוי כראי.

נפסל בעד אשד כדמוכח ההיא דזה בורר* ,ואין צריך סעד

אסר.
והוא הדין שאין עליו עונש מרס כלל מהאי טעמא ,שלא
מטנו עונש דדה על פי עד אשד אלא בשליסא דבי

טנא ,דאמטנן בסרק הגוזל ומאכיל* שליחא דבי טנא מהימן
כבי שרי ,וקני שלי לשמשא אבל לפשישא לא\ ומשמע דמשוס

שאליה נו
כרשך .אל ה״ר שמואל חלאיו ישמרהו זנור^־.
שאלת מקוה שהוא רחוק מהגג ,אס מושר להמשץ* בשוכו
מי הגג על ידי צינורוש בלמי קבועים שהם מונחים

\הכי מהימן ,משוס דמירמש מבי טנא ולא אשי ליהודי

על גבי עץ ארוך קבוע בכושל חקוק בא&עו ,ובאושו שקק

שקרא וכדאמרינן גבי ספרי לטיני ורב נסמן בפרק המביא
שנין ,10אבל איטש אחרינא לא אשכמן דמהימן .ואף שלישא

ישימו צינורוש של מרס מחוברים ומהודקים בחמר חפש.
חששש לזה מפני מה שאנמרו רבומינו ז״ל' צינור שחקקו

דבי טנא לא מהימן אלא לענין הזמנה לדין ,אבל לנדותו

ולכסוף קבעו פסול ,קבעו ולבסוף חקקו כשר .ועוד אמרו

מפני עבירה אשרש לא אשכחן דמה^ ,דהא אפילו לפשיחא

רכושינו ז״לג הניח כלי רושש הצינור ,בשפת פיזור העבים
כשטם ,בשעש קישור העבים ולא נמסזרו דברי הכל ססולץ.

לא מהימן משום דקא משסר ליה ממונא דבעי למישב זוזא
דפתישא כדאישא השם.

אלו הס דבטך ,ושאלש לפרש לן* שמי הלכוש אלו.

ולעניץ מי שליבו נוקסו אס צריך להשרשק ממנו כדין

מטדה אס לא ,הא מילשא איסורא היא ,ועד אשד
אינו נאמן באיסורין אם הלה מכחישו .וכן כשב הרמדס ז״ל

בסרק ט״ז מהלכוש סנהדרין" ,וכן מוכח בכרימוח בסרק
אמרו לו" ,וכן היה אומר ר״ש ז״ל" שהאומר לחבירו

נשנסך "נך והלה מכחישו ,כיון שלא היה בידו אינו נאמן.

והט זה כאילו אומר לנשבע אמה אסור לכל ישראל והלה
מכשישו ,שטון שאין זה כמטהר יינו של חבירו שהיה היין

בידו אינו נאמן.

תשובה המים הפוסלים אש המקוה כשעוברים לרך כלים,
אף על סי שבכל הכלים שעוברין עליהם הס

פוסלים אומו ,ואפילו אינן מנןבלים טומאה ,כדשנן בסמן ד׳

דמיןואושנ לשנן המם המניח כלים שחש הטנור אחד גדולים
ואחד קטנים ואפילו כלי גללים כלי אבנים כלי אדמה פוסלין
אש המקוה ,כלומר דאסילו כלים אלו שאינם חשובץ לקבל

טומאה חשובין הס לפסול אש המקוה ,אפילו הכי בעינן
שיהיה להם ביש קיבול .ואפילו ש להם ביש קיבול ,אם הכלי

אינו עומד דרך קבלמו איט פוסל אש המקוה ,וה״נו דחנן
בההוא סרקא 4המייש טבלא משש הטנור אם יש לה לבזבז5

ומה שכשבש מענין פד מפי עד שהראשון מחישו
שהרמב׳ץ ז״ל כשב שאינו נאמן ,אין לשלוש בוקי
סרקי ברבינו ז״ל ,דמילמא דסשיטא היא ,ולא דיבר רבינו

אש המקוה .כלומר ,אף על גב דמקבל טומאה וש לה ביש

ז״ל אלא כשאין כאן הראשון שהשני נאמן ,והביא ראיה

קיבול ,ואילו עומדש דרך קבלמה הימה פוסלש אש המקוה,

 6כ״ה בכתה״י וכצ״ל.
שם רמז תרצג ,טור חו״ס פי׳ לד (נה ,כ).
בדפו״ר טט״ס :זה שנשבע ,ובדפוס שני נוספה 3תי3ק£-.ל/
 9ב״ק קיב ,מ ^ט^יטיה
ד ^וחסוה לרמב״ן סי׳ קט 8 .הנ״ל.
 13גיטין נד ,ב תוד״ה אמר
 12יא ,ב.
 11הלכה ו.
ניט7ב£
 16ח״א
 15י ,ב ד״ה ושמעתי•.
 14כתובות עב ,א.
אביי.

 17גיטין לו ,א.
ס׳■׳ סו )מהדורתנו ליד הע׳ .)101
 3משנה א.
 2שבת טז ,ב.
נר 1 .ב״ב סה ,ב.
 5בדפוסים נוספה כאן הגהה :הג״ה .אמר המגיה.
 4משנה ב.
הרמב״ם ז״ל פירש שם שהוא זר סביב על שפח הטבלא .עד כאן.
ואם כז הוה ליה בית קיבול .עד כאן ההגהה.

התשב״ץ >מכון ירושלים> עמוד!

סוסלח אח המקוה ,זקפה לידוח בין כך ובין כך אינה פוסלש
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׳)$לץ

<א3/ין
"* ^דו

גלימי

נמו קנסו

מקרא ילפי׳ לי ,מזסנ*׳ ואיה הא גה״ב מא "ל ואיגם ירשה
נמרה וסומייר כ״כ ולכן אילו סיס׳ הסנרא להיפיך לא מי
דתי׳ לקרא הכי יא״ל והרהא מד גיסא ריצה וגן הנמרה גמורה
הלימה ואדס^ רמרר סי^ה לא יהיכ ד״״א רזה אימי עוד
-..אנמדגא ברורה והד דרשי' לקרא עד אומדנא זאת ט׳ רו״ס
סהר״ם כר כרון ם* מרמ״ד דר ק מדכריו דש עדין אומינא
רלא רלה רן מפרה עורה אלא דמד אומרגא זיאר רריר יש
לט לדרור מ^^א דלא דיל גרר אומדנא זאת וס״ר דדן מכאן
לעל^ו ניד ר״ה ומוכד דס״ל דלא אמי קרא כאן גמרם לומר
דלא גידל ברר אומדגא זאת רק דאהי קרא אמר דמן) אומדגא
אס ל^ אוממא טיבה היא ואץ כנתה להוציא ומי 1ומ״כ ילפי׳
אדטומה רפיר גם לעלמא מר״ה זמ׳ע מה רק מהך דכאן
דכה) מכפר ודלה ^רו״ר מהר״י כרונא סי' ט׳ז מ״ר מרסס
מתמ^ דבריו דהטדר או רדיל למשר סצוה מאנם ולא
וחורר לנלמי ר א הקנה מ׳" פיגלה וגם ירוכ הממי 1ארר
ה׳/לריץ להוציא כאור? המלה אילו הי׳ גומרה ויק אומו הרמץ
לערי! דמעהה אדרי ראמדו 'ן דיכם( מכפר גמלה וגפ' דלק
אמרו דגלר מכפר מחצה א״כ ממילא הרי נרכפר הכל

הש״ם

ז

(^4].

13

שם ב׳
שם

נרי מחלוקח מדממ בצדך< /״כ זה זמים ה׳ 46
הרי מיולוקתך נלרו:
רלחך (}מאי לא ניותי׳ ל^כ^^ ^!ר קא טרד □וזי ד^י^ון)
ט׳" ,ב ל׳ ם׳ יראים □י*׳ רל״ד כמלות ורפטרם צדק פי׳
חיערה הדק צדקה כרץ ניצד נתחייב ארם אל יאמר לו מכור
רדותץ יק לי מיד רננוצא מונר סול ומפסיד את חדת*^ו מוכאן
למדו א דאמרי׳ גב״ק חלתץ קמאי לא דורי׳ ט׳ ואמר•׳
— __________ _____קקקק 13׳ פט—־-------------------ר 
שם האי רלידא דרצק ,״כ ע׳ רר׳׳י דני^׳ במד*•ן אר ל!דין
^ים רוצה לטא ולמאמר וה״מ למזא נחמע דכחמזד•נין
איר לדן ואיש רצה ל3א מנדץ אותו וזהו פורו זע׳ רמב״ה

ס״ס מה׳ מויצד ס״ו כ׳ ר^ר^^ החליח צ״ד להבוהו ע^ ח׳כד
ט״ר ו3מחגות מראצ"ד:

ה סי?!

רם מהימינן לי׳ כבי חיל ,״כ ט׳ פ*רח*י ומי ילדור׳' דמיימ״ד
הממר"ו דס״ד עע דפים קאפוסט די׳ה דין וחה
ידד* כ׳ ומציט רםאמ•נו ^לימא דכ״ד כד הרי לומי/א ^ין

^א כ^נ^^ן אדר וכ׳ חש דחיש זה ל^אנין לט״א וכן לקרכייה
ט׳ במילי ^נמד ורידויס טל םדכם  ^6דבירו ^*ץ סונ^י
להזמן ^ריס מרים פ^ר^^ נזה כו׳ ^1׳ה כל הדבור וע׳ מייד
אלא ממתה יכנס רנפלה מ׳ דאדנרא והכי ט /נ״ב ט׳
רו״ר ^ניל לדגןה סי׳ א׳ ג 4:ג' ד׳ ונר סאילת יעג״ן ח״ 3ירכ״ן 5״^ סי׳ ״ה דג׳ ומחדט דמש״ה דם*מן נרוש דנדרהת
מני וינא כו׳ וחידר רלא הזכיר שזה <ליי־ח^ל כ^:
סי׳ ""ד ונר שו׳ר ריים סלל סי׳ ״א ומוד רש ד״ב סי' ל״ד
—ירי
מג׳ שו׳רו חוה איד
אור ם״ד ופר שו׳ר חור אייר ליי׳
אע״ג דאחה פכוו<ה לממ^ אץ הטעה
י״^ו^ דאי^ז^
סי׳ רכ״א וע׳ רו״ד רד״ך ביר מ׳ בארונה וע״ם רגי דהך
כאן מחומ נאמטד רק דמחוש יטי כד דב״ו םמכי׳
דארעמא והכי חייט ממרס תנאי מך מה סנהו^^ המק״ד דתוטרנד
איזמר רליד נמרה חל*תורו וא?* ככל חאר מילי ^יכ^ למ״ד
היא חדר לא מאי |ובל״ה ק עליו מכאן דהכרח לומר דנאך
דסמני׳ אמך חזקה ואפי׳ כאיהזדא דאיוריייא וכן נןחסע מלירח״י
הוא מדררסנאי רר־ור הא לא ממי ונק^יורין ע׳ קירורין ז׳
דכא״ מםי*""ק חורר צ״ג:
לד ותום׳ םם  '0א׳ ד״ה כל ועד״ז ק׳ סנליו ג״כ סהך רכל
האוצר)
ומקרר ארמסא ודבק ^יר וככר ^ ^:<1מזה בניר
דו^ד^^ טקיימץ כ׳ דלא פלוג יבגן כץ קס^ רמדוח ל^^
וע״ע ם׳ וחלר סכמה ד׳ נ״כ אותיות ז׳ ח׳:
מד־ור^^ /כ סיש רד״ך סי׳ כ״ו חדר■ כ׳ דקדק נזזם
מ״״ד הוא רק
רס״ל ל^ם׳ דהא דאץ מקכ^ מדים שלא
דט הללו גמה חנ*ק אמרי למאי דד ט׳ לעורו ,מדרבק ככל מקום דזו חנחט התום׳ דלא רלוג והו^ כמו כל
רר״ל רלא חילק מכסים בחקנרם חאש כו^ונ^
ג״ב כפץ ה כהנהמיץ ט״ו כ׳ למאי יכה זכה לא פלוג
למורן ,וע׳מ דוגמא "מ כ״ד כ׳ וכי מאדר דאסירא כמאה ה^ם׳ לומר דלא ^לוג ממן כץ ק*ום חמדש ונבריהש לקצלס
ער רמראדי׳*סא א״כ לא הי׳ ראיי לכם לומד כלשץ זה אלא הי,
מוחדח מטם ^אה למאי הילמ' ט׳ לקנקנה:
להם לומר כל דוזקט רבק כעץ ו^זי׳*מ^ מקן מ״ל ועש״ה
אר״ח גזל ט׳ רצה מזה גוצה ט•" /צ מ׳ שו״מ אריטס בה בכולה מגיא וע״ע ^:ו״״^ מהר^ פמואה •0׳ ס״ג
ונו*פבד ממי ^לד פדר חלא מי
מהר״ס כר ברק סי׳ הס״א גר״ס וע׳ מונרע ח״*מ בעניץ ור
ס* רס״ס:
נע״ל זס״ר תידור דאמ׳ למאן יי^^ג אדאי״ן םי׳׳מ רק דאן
לפמק דן ט^"ל מדוח חנתק3ל ר^ כפני נע"י אבל אס מר
אס הרד להם ט׳" ,כ רשו״ת הרד״ך בית ל׳ ממי נ׳
בגיילה פסק מ״ר דן טל פי דיג^ דץ לכ״ע ואי^ מוזר ננידון ד:ש
דקרק מכאן דל׳ הנחה ל׳ מפליא הוא ^פיר דמדנקמ
רנידה תהם סל סמך גןכלס מדר0 .לא בפני נעיד
הנד לפניהםזבאחריוש נכסים נקט הניד להם חרמש דל׳ אני מ^
מניד לפלוני ל׳ מתנה מא ולק מגדלה דאינה רלו להורירה או וכ׳ ממוש מ דרדרו נידוי לכ׳ט ט״ר ומ'מ נמנילן בחו״מ הר"1
למרה למה נקם לי לפניהם אכל גבי אדרמס נכסים רהם רלו מגאר ני׳ קמרא גר״ס וע׳ רורח חחפטים יררים סי׳ ר״״ב
קר ל׳ הניר להם עכ״ל וע״ר אריכות בדץ מ״ל אי ל׳ מניה וט׳ חויס נהר״מ בר ^רוך מ׳ ק״ו כ^:רוי^ה זע׳ מ"^
כלל ״ז אור א׳ וט״מ רם כלל ס״א אום ו׳ ודרח דמ׳ח כאן
ל׳ מטליא הוא:
^(י הנא דאמד קרא טי ,ג״ב סמ״ר מיאור הרים בטן רם׳׳ הוא מולה מ׳ ^מט רם דמטעם הפקר ביר הוא
דכאן נרו״ס ר^יר יוסןז סי׳ סא וע׳ גירסס הרי״ך דס^^ ^לס עמד שלא במי נע״ד כה״ג גרס וע!^ט ריר
נאן דלא גרים ס־מה "אהדר לי ני היפי דרי^י נהדןי וכחק הראר כלל ״ו איר א׳ מר^ה וטרט :י״ת ^*ר מ׳ קעיז
ממך הלאו דמא רק לאו ואיסור לקד רניס אכל לא טאים מח״ה זע׳ ^׳ר נמור יטקב סי׳ ק^״^ר ט״ח חנ׳ דטעמא דאץ
מקגלץ עדים רלא מו9י כ^״ד נרוש דאם מסיד נפניז אולי
קנס אותו ומ״כ לפיק האיטר הרי אץ האיסור על המים
סהאכ נכר קנה ואס סל אבהם הס *ורח*ם ואה דטא לאו יזכיר לו הבמרנ שלא נמחה הדבר כך ונדמה ולכן לא בעי׳
הרסק למשה דהמה "מ היזררים דלא עברו על הלאו אין ריכיר הער אס םכעיר רק ריט׳ו בשניו ע׳ר אץ ^■יו
אץ
הטעם כי
לדרח טעמים
רעש לדייצם להדזיר <31ידרי סארכח* זזה אש אץ קינה אר ^■:׳חס דאנד׳
או קונה אורו והוא רק איטר לקס וגם דיוצ ביכולתו להכייז לםנ*יד מןר ולכן נע* רידת דאם איט מכירו
םנ**נלש הוא
ללאו ואכ״ס:
מסרה רן
אפרר דרנרו וטרט רו״ם הררנרא מ״ד סי׳ ר׳ זט״ט חם ק״ג
סי׳

שם

שם

שם

קי״א אי

שם ב*

שם

?*"ב א*

אליי
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ש״ת

סטן א ב

משיב דיבר

סדא הוא שלזה ויוייב ה״ז באם לא יגיד.ואע״ג שהיה ימל ממבע
להמזד נגצמז משחלה ולשר אע״ג שיסד,׳ ששנה לז מ״מ אט חיב
נקום שןסיה שמנה ל 1מהיוון שוב ,ש״נ אשר שנבר מלה שאם
ב״מ ה׳ >ר״מ פתן מוס״ח מלאוין.
יפיח ה״ז מלוה  ,חייבים הטרם ש2ום לא יגיל ,דאמ־ שיעידז
הוא ממזייב גגפ״י ל״ש בשה שמרה שאם יטיחו ה״ז חלמ ,וה״כ
ג״י ♦
לבכור דרב ובז׳ געיח סויה ישראל
אש״ג שאס לא קבלו טל עצשם להאניין ל 1מיגזלי ,איננז מחייגת
להאמץ ל ,ושמילא אץ מליומשום אם לא יגיל ,אובל אורשקבלומ
ניום ח״ו איר הג^ט ומה ביר! שמרה "י לחווס
לרב ולהאמץ ל 1במה נלאשר אכזר שהזא אסור שזב נתחייבז
לעיי בדבר מראל שהשו״ב ר׳ מעמ*ל בנתב שגשן
לא יגיל ,איין טולה בץ להשו״ב ר׳ שים יוסף נשבע שלא יששוב ^לא ענו אומשועו,ומה
להאשץ לו ,שמלא יש שלוו הלא
מי מלים לער אשר ,שהרי סיס שחייבו חכשים לבאביין לסנ״א ה׳ץ גגזר נע״י הנשלה שרמ״י יצא שן העיר ^באה השאלה אם עלק
חייב <ןמן שבועה כשמאר שם (זף לב) ,וה״ג שחיימ על טנגו יש הקשר שלא •שמיש ר׳ נעבדיל בלי רשוס רח״י ,ומדיס נע״נ
להאמין ונשמייט בנן שה״ש ,ה״ז עד 'חת־ נשנים ,למין הלא ג״י שנבר ■ הורס גאן הדור האב״ד שקאוונא שהושר הקשר נהא
^כרה
לא יסל ,זאע״ג דלעטן למציא נושק לא שמי האמ^ מי דא׳ טרי־ סי׳ רל״ב ^^) בשגים שנשבעו זל״ו
כדאשא בשי״ק (טךדן 1מ) ,והבא יבול למיע היקלהס״ג א׳ לגקור דרסו שבטלה שבועה ,ורב <)שד השיב ש8דיין שלה ^בועה
ממ• ^מק וקפוח פרגעה ,מ״נאט ננין לשטע שרמיאמר ,שלא יששןב בלי רשוש רח"י ,נע״יל {*י אשר לשיר מהרי בענל,
שהלי בהא מיירושין למלא אה שבעלה גוגע ג״׳כ לרומן לטש" חדא שממ או^:דנא מדאיסא ש (סי׳ רי״ח ס״א) בהגש רמ״א
שמומש ןעולהרבה ,ש״נ נאשן ושארב להעיד ליפררישו ש^עולא ,ולשדט ש נמשגה דק״״ל בר״ש ק שנשיא מ״ב (דף קנו) דני
מ /למק המ״ב ,נשן״נ הוא שהוי שצד הסברא הה לןלמילף שהלך בט לנדה^נ וששע ששש בט ונסן ^יו לאור ואמ״ב טדע
דבר דבר שששון שאץ למלא אשה שבע^ לא שש* שנים דים שבט חי בבלהלרגענל  ,נשום אינדגא ,זה״ג ודיא אלו ידע
כש להוציא שנץ ,אלא שש״נ אגו דושה לגמרי וסיירש״י מדן שרח״י י^^ור דירשו מכאן לא הה מתקשר ענו נלל ,וצדקו מרי
בזה ,וגס חתוובס שלשירו ודאי שוט למנה זו^א
(דף ב ):נד״ה ואץ דבר ערה ,ב־^ להסירו בסחוע ששגים נו׳ שגרנ
בערש שט^ ^שנש מ7ו,
הרי לאגז נושה לגמרי אלא שששור ששארי פייט איסור הער ,נשום שליל עולה עה״ר שזה איט
ושבע שהרי מלים למר לא מהט למציא נשין ,ובקטיוסשירה ששא'נ אם אירע אש״נ מין מיאר לבעל מדר עזה המעם לא
'"־׳“"גאסנה שטםרגלים לדבר ,וה״ג ש ג״ש משה רב^ים בין ענת שש^ בהא דממה ,אס לא היה לו בן וגשן נושנה לא׳ אשרנ טלר
נפיקרה בשביל נה
אשה לדבר שבנשון ואנ״ש ,וה״ג לשגץ ערוס על מהימן בי שרי ,לו בן לא ^:$לה המשנה שאין ששגה
אט ששה ענס חשה לדבר שבשנון הא מיהו חשור שחת א5ה שנשחרש אח׳נ ,ששא״נ ב^^־ים שאוכס שאירג עוקר הגדר מעיקרו,
להציא נבעלה משאט אינמיק ,יש״נמהני נהינק כ 1הר ששחייב נמילא ד/ט^ו ^^שה ענק אח^נ ;יש אושדנא שאלו היה ק לא היה
להאשין ,מנש״ב ששארי אי^^ין למיא דבר^יסר מחזקמווללפיד בת•,ל״ז בעל שדר נעייךר ,זע״ז סביא הא ש^^ב במהס
ואיז^ יצא א׳ נג^ ינו׳ ,הא ^יהא
^ו שמא אפור באיילה ,וא״ב נשילא קא באם לא יגיד  ,ואן הרש״א בשטם שנסקשרו
פצה ושטנה להפקיע מצנו נשוב וה מחמש דאגת נזוטס ונחנה ,שזה לבעס של האונלגא בעל הנתב והי^ר לר׳ ^5*3
ק• דעש הפנק טסה ,וש״ש לא יעשה נע״ב נ׳י מעשה עד שיראה
בל״ י,דיעס ^^י:
דבדם אלו לפט אה גחל הדור שיאי לחקרם ולהסכים א לחלוק
לבטל השבועה נש^ שגיר•
נע״נ נ״י מסיף סוד
שבשל שקצשו בטל שלו ,זאע^ג היי״ל (שי׳ רכ״ט ם״א)
הגט
עליהם,ואם יצא גם ננט ששחיב נממ״׳ס ב*י בדבר
להגיד ששרים לפני שנ״הנ״י או להסטה ,אע״ג שנוטעיבשנכ״ה בטדר א שבע לחברו והשיל ט שברו מקלס לא מול שלו [ולא
"י שיעשה שפצשו הדבר בהכרח ינאלו כפא דבר ה׳ לא זולס
שגשבע לחברו לפרוע
שמיא הב״י במי״ה (מ׳ מ״ח)
זנן והארך לו חברו מנן בשלה ^ 4383שלה
ש״ו ,נו״ש נבר אזז״ל בשס׳ נטח אק מנץ אלא לרוויה ,נושיה לו
מט לנש לפניו המקרא שאשרו הזנןטם לרחבעם ,אם סיום שהיה
מל
דזה אט אלא באפן שהמר לו סמרו משא״ב
שבד )עם ירה ועמתם ושטפם דברים שובים וט׳ ,ואן שיבש נקטש נאלי ,ושה טף סמימש שהמלה נע״ל נ* ראי למ^,
ועבחס מ^ נ״נ ,אבל סה פמדט להנץ ני׳ הגנ' בהוריות (דף לעברס רביט ירו^ הוא דלא נו^ הבירז מקצת אלא באופן בללא
י) (■^:ומץ
ששררוש אט טסן לכס עבשס אט טשן לכם שגא׳ שהא בשל השנעה לגשרי ,ואםטנא דבמלה לשממה הרז ממלה
!ידברו אליו לאשר אם ^יום נהיה לעבד לעס הוגה ,ולנארה קשה דשחילה דמ״נ ק לא באל ,נשא״' לם של שקצען ר^^ל'יו
שובא שא ראה נרה השקרא הרי בשי׳ אשרו אם מום המה עמי .ג״נ בין דר לעצשו א לשבירוה ו^ז השר מקצשו שמי
רק באתו סייס ששאלו משט דבר לגגד רצוט וכבוח אבל לאפר מימ כ״ו אט שגע לפנק השאלה ,דאן נאן מר שומל מקצמ כלל
שישלינו אתו אן ראה שהא שבחש ,רושר הה ליה להגנ׳ להביא שיאי מבע לו זה או זה ,היט אם אט יכיל לקיע זה •קייש סה
מקרא דעומהו וישב וביש היפשיש שהובא שם ,אלא הענק שנל האפן ,שרע שאם היה ראי חולה אה יום ואמ יסל אל ,עשו,
שה שחששו ר״א שסשא וריב״ג שמא שררוס ,איט אלא במי שיגיע
טשא ^חר לו לשחוט גם בל' רשושו רדיעמ ,וק מק השו״מ
שנחוינים לששו מ״ר כשו שררש מ׳ו השיב ר״ג שגם ה יהיה נזממ לפרוע א לעשד פש ,ושגה אם ממ לעמע א אזה
בשורש ענלוס שנחיבם מבר למשוס ק
ועש שאם לא היו סך א לעבור עשו בשיי ה ס ,י^ עני יאן לו לשלס
שחי״בים ,טח הה להם שלא לפגשו ^ס בדא^ג^^ ,ל מה
במא די״ה שאן לו לעטד ממו מווי
א^!
^^'ישג^ •
אלא ממי
ועשו אמ מחמ,ונו הא פי׳ השקרא ,ונולמ ש^ה'ה היש עבד זה מך ומר זה ברור שאן ה גדד שב^
והוא שני שאן יטל <שלם ה הסך אלא
לעס רה ^הננים לשבוקשס  ,עוד ואת ,ונ3דחם ,בשמה ששעבדה לפרו^
לאשר שישליט אשו נם א רענבלס ונגייס רמ*ע נזיבים ,הייט
©ה האפן אנ^גן סד שהוסר מקצתו ט׳:
מטעה במב*
""ינשי הודיע לו
בשע^ששפש אשם תפיס אי^ ושראה למדיעם שאגך ^ו^ה ךך0ח ^ש
אלא ששום שאשה ־'יחי״ב לעבום בק ,,מך אט אשד לשסנ״ה
יקר ^^שה פיט ^^וב:״י ^^ששובש ש״ס אה(,
וש^ו^
גי
וחכם בנטשו ־^.ף לאש ללשחדל במזבת ישו״ב נל האמר
יע^י הקלה מא רוצה לדמת ,הנה למלא חפצו ,חמא ט מע
מט תפלה ממנה
באמש יש לחמול מלי ופו בט בס ,ואחר
למא ממע ,לא שהט מ 3שהרי אט מי מפשע ,אוכל לא
״והקשה על פטריית׳ שלא
הוא
למעכ״הל,׳יצפר יעג״ג שזל העגע ןמיב למא מם^ לא בלהרע א למע ,היע על
באשר הוא דבר דשטחא ^קא
ונגה יבקש מא*מהק״ה
נמא' על המור נשבע אט עז לא כ:מיב לבסנונפנ^,
יגצ^״ לרחשיי שנוע רריביס ^׳ ימה בעודו להאיר דברו ויהיו רבים
ונךממאר ^^ת שטעות (דף ס) שהשבועה קחזה לבמזי ,הי׳
ואוי המרה יהי גר לדגלו ,נןג^ העמוע בענדה:
!#ס
אשר
דהבמי מניחים לא קא על ^עה ,תנת•
על שפ<יו ולא
ה׳ ט'
אס
ישב ש ^ן לא
נתלי נכי ידדרא ברלין,
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לב ט

שדת משיב דבר
חלק שני ~.
מנד׳ ל״פ לנאן דאםהיד שיד סמרו מר עטרה דשאה מס
שלא היה ענן ^פנש תלמרא למי שיאמט ,ורק הגד על אמד
"*ז 3׳ " * 63תרס״ג.
מושה עטרה ל^אתו או לפשלו מעדוס שבעה ,וחו דאותו
לש לא היה נאמן מיני ר״פ א״כ הד השמע שיא מ!מו ,שאה
מיד הרב •ישי
להגיד לנר ששא נאמן בהילו למפרש מלמרא ,אין מה חשה
מכחבו ,ומבינם משו ממורה במר השז״ב שבעירי אשר לשה״ר .ודמי להא רלתא (ב״ק •ד* קיב) דשליחא דבי דיא נאמן
ממכ״ה ג*י מעיד ומק בוקרו באשר* הוא מצוין בהורה כט מרי ומש״ה אימא (מו״ח ה״ז ב׳)הצימא דב״ד לת ביה משוס
יוסר משארי ש״ב ,אך יודע סעל״ס ט בא לו מכגון הרגשה לעסיס לישנא בישא היה משום שנחמן לשמש על פיו ומש״ה ככיאהדים
מפני סבוה הרבה שלא יוכל לעמד ע״ז ,אם ספני חולשה או מהירוש במו״ק שם מימרא דב״ק הנ״ל ללמיט דהא אין ט משום לשנא
מלסל הדנס ,כאשר מדו אזנו משמע ,ואיה מרגיש אלא בעת טשא הוא משום ומהימן ,אבל מ״ע אע״ג שאם יאמר למי שיבין
שרפתו יפה סליו וממים' לב משיב ביושר יאחר שק אין מקנה שיאמינו ויפרוש מאיסורא אין בזה משום לשה״ר ,אבל איט תחרב
במה שיבא למבחן לפה איוה גמל או שי״ב ,אחר שלא כל העמים בכך להגד אס רואהשיצא מזה איה ילקיל זמחל^ן* ,ומגאאממא
שוות אלו ,ואפשר שבאומה שעה ישים דעתו ולסביומי ,כאגןר לה ,מדחנן כמהדרין (< לז) ושמא סאמרז מה לט ולצרה הזאה,
פרנסתו לדה בזה ,משא״כ בשעה שעוסק במלאכתו אפשר ט יקרה פי אפילו שהוא אמת מכל ממום אן לט להכמם ראשנו בדאגה
לו שעה שאינו מריש וכלור כך מצא מעכ״ה סטה פגום ,והשו״ב האס ,והלא כבר נאמר אם לח יגיד ונשא שט ,הרי דורא משום
השיב דברים שא״א לשמוע ולקבל ,פעם השיב כי כיה יקרה לשו״ב דאיכא בלאו דאס לא יגיד אמר לריש עצמו מזה העמה ,אך אס
היותר מומתים אשר לפעמים לא ירגישו יפה ,ופעם השיב ס נכן לא היה לא דאם לא יגיד היה רשאי לכמש עדות ,זאע״ג דיש
לבו במוח בתפלתו קודם שחיכה שלא יאונה לו כל אן ,ופנוס כאן  0*0של ובפרס הרע שרק■ וכמכ שיגידו שפיים  0*0זו,
מכחיש ואזמל ס הוא מרגש יפה ורק עלילום דברים מפ״כ שם זמלא עממו לא יגיעו למ״ע זו 0*0 ,אחר ש״ז שלאהמדו לא
איט מוחמ למנש ראשו ^א03
עליו ימקשה לב לשאול אס סי מע״כ היאך מק אאס אמפמססו נתחיס  0*03של
עמ״י דעתולמי ,מנלי שאלת אוה מ כלעמ ,מע״ה עוש • וישר מחלוקת ישנאס קרובו מחמס זה שיהו נפרשים מאיסור אסר
לס ראה במפנה זו שיש בה ממש ,ע״נ הוא במסעה לבה אחרי שיודע ואמיס לו .ק אמת שאפשר לדחוס המרק דשם כ״ז שלא
שאקרב אחר שיבוא לפיו ,ובמקרה א״א לעמוד עליו כמושבא־מ ,הנידו עמס אין כאן  0*0של ובמרס הרע שהרי אפילו הודע בזה
וא״כ אולי באמת אין למע״ב חובה לפרסם פסולו בעיר ולקפח אס שחייב מימה אמר נהרגו פד שיעמוד לפני מגדה ,כדסהא במטח
פרנסתו ,גם ט יודה הוא מע״כ מרס נמו שיביא א״ע לדי לדף יב) מהיין כסנהדרץ• שראו באחד שברג ט׳ עשוה איה
מחלוקת בקהלתו ט לן אלם שלן לו קרובים ואהוטס ,ובאחת לכהס לדאגה סי להביא למ״ע וו^ ,ב כאן שמא יודע שאמד
הל טב״ז  0לט לומר המל**? ,ויי לי חם אומר אי לי אס לא לאכול משחיישמ ,ואפשר שמא תחרב למס לדאגה זו כדי לממש
ממר ,מהו עבדה קפה שבעבדת ההוראה ,ובמה מסים נלכדו את כמאמוסם בדבר מאכמרא .אבל בד דקה זה הדחי אה שמי
ונקשו בדבר השו״ב שבעירם ומע״כ איש מהסה זאיט חפן ככשלוה מפורש זחוולין (קו קלע) אלא דלא גמר דינה ובסו לאעייוה לה
של השו״ב המום׳ ורק חובה מנליו ואינו יכול להשמה ספלי המורה מגא וקיש בה ובערת הרע מקרבן ,שנש״י מצה מל כל הנוגע
בחייט מימה לככאם לב״ד כדי לנער רשעים ^:א ,מכ״ת
אזי לן מכמה ולן פלה נגד דבר ה׳ נ
קמטם אלא
לטנ״ד דאם לא היה מפ״ב הארי .דאסרא יודע בזה לא נחחייס העדים ליימה לדאגה של מחלקמ
השו״ב ט ק המא ,אע״ג שמע״ב מצמו היה אסור ממם דקיש ב^א של אס לא יניד ישא עונו ,וה״^;־^^״ד אט,
לאכול משחיהתו ,דלא שיך כאן המברא לרוב מעשו מתוקנים^ ,מחרב לקורע לאדם ולקנם .לדאה זו !,אבל כ״׳ז סי 5אמ נאמן
במו שאה ממרין מזה ההסם במומר שנתנו לו• סהן בדוק לשמה (כבי סט שן ־חינה מן הדין להאה! ט כלל אלא משים שאם
אסרג שאיין נאמן להעיד שהוציא מאיסורו 0*0,סמטנן דמסחמא והאמין לו אמר לאסל ספ״י דית נמוש״ב לטל משא״ב במי שנאמן
משה מוגן כרוב מעשי ,ימש״ב במשמרס הביס ה״ש שטר א׳ ^כט סרי שלוחא דבי דיינא מלטת דסכ־ וכדאיסא (סמ! קן יש)
ברה עוד שם אם קהן ט' והס״ז (סי׳ ב ,סק״ז) מאן לן אט ורוקא ר״נ ^!ד דיני דאית להו ^ימחא ^"ה הל ראש ב״ד
ורעים אם רוב פעמים הרגשתו מוקה בראו ,וא״ב הוא היודע ומפר שלו מ׳אתא כפוסקם ,ה״נ ה שנאמן מי שרי■ על בה
הרמב״ם הלל ,אם היה גאנן
שאין לסמוך עליו אסור לאכול ,אבל מ״ע לן חובה עלו להודיע עירו דמעייבש להאמין לו
למש שי!(* איט נאמן הפ״י ד׳יח ויהי חשב עוד כלישנא השא להם מומטן על דריו סי׳ שהה נאמן מד מ מל דמי שיאמר
©אחא במס׳ פסחים (דןזקיב ):דכון שאטנאש ,שסרעבעלמא כמיל' דאשרא  ,מוזיי^ קן מ*ן לסמוך על מדו .שלטב״ו אאח
סא דקאממיק ט׳ ,זאע״ג שיטל להיות שאיזה אנשים יפרשו הפיי כרדושון (קו סד) א מהימן לך כט סט זיל אפקה ואין הפי'
דבריו משחיהתו שיהיה נאמן בעיניהם בזה והיו אסורים מפ״יד״ס דמו^ימן לה נה הדבר שמעיד ממה דבכה"! אמר לסאמן עלו"
לאכל ,וכמ״ש הרמב״ם (הל׳ פסח מרד ירא) אס היה נאמן להם וליווציא אשמו כמבואר באהמ״ז (ה׳ קמו ס״ז) בכגהמ היש״א ,
סומטם על מדו ,ואם לאישורםהדין ^יסנלו! ,וריאהלהחמיר אלא דמהמן לו בכל לבר שאמ■ ,ה״ז מ?ויב לסאגק אע״ג שאט
סל עצמו ה״ז משומו ויביא פסי׳ שנ ,הרי דמה שמחמיר על כגצ^ו רוצה לאמן קש^ה מקויב לקוציאאשתו ^^ :0על בה מירון
להאמין כזה איט חומרא בעלמא ,אלא נמשה דין גמור עד שחיב .ךק״ז מטיען וכל דבר אומר שהרי החמנהו לו בכל אשר יאמר ן
למיא פסח שר ,וגם הראב״ד לט חולק הל זה אזלא שמשיג על וסר יאו שיפע ק^כ קריה ג״כ בלאו דאס לאיוגיד1,הייט שמחויב־*
מה שכמב שהר״ו משבח ,וכתב איזה שבח יש בזה אמרי שהיה מעיד למי ב״ד מה שיודע והמה בט עירו מעיביטול^למיס ומנא
נצרך להטא פסח שנ ,שבאמת אם אה צדן ה״ז מטא חולין אמינא לה ^ ^0•$לא יגיד ^( 604שממש קו לט) ראה
לטורה אבל זה עודה הראב״ד שאם היה מאמיט בזה אסור עפ״י בלא ידיעה היד־ מנס מנש לך־ כפני• מלוס מלוה יבוא ועדו זהו
ד״ס לאסל הפסח ,וא״כ לן סה נשום לשנא השא שהרי לן ראה בלא ידימכ ז^^י שהמה לא *ידעז-אם ־הה מלוה ־ א מחנם
לו
משמע שא ,וחברים • בדלהעאמילס ,ולא דעי להא  00001הדומה  0*0נ־יון•עפודכ ^^ 1^5מדוחם שאס עדו
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יטית

שלה .מ .כד

נ* ן אדם משים מצמו רשע ואמריכן אדרבה' שרוצה לכמוש השובה ואינו
} ילה להביא חולין בעזרה נמו שמבואר זה בשיש' כש' ב״מ דף ב׳ ע״ב
טווף דיהמה אש ירצה וכו׳ ס״ש .ומכ׳ש מהדון דידן שבודאי אמר כן■ דרך
ה ובה כיון שהיה מומל בהליו והתידה על מעאיו ורצה שלא יכבלו עוד
שיש לו מבכר זה והבלוע בכליה פשיטא שנאמין לו ,וביותר יש לומר
וא כאמן לפי מה שנהב אחמ״ו הגאוןזצ״ל בטדע ביהודה מהדורא
יינא בחלק אהעי׳ז תשובה כ״ג בד״ה ומה שרצה לשב וט׳ שש כשב
מ״ו ז״ל דדבר שהוא לאפרוח מאיסורא האדש נאק על ■ עצמו ולא
נרינן ביה ריין אדש משיש עצמו רשע והוכיח זה ממבנה דמם׳ סועה
ני ואלו לא שוהות האומרס ממאה אני וק כהן שפיגל אש בידו נאמן
ן שעושה עצמו רשע מטש דאמריק שרוצה להציל אחיו הכהניס שלא
:לו מבשר פיגול רק לפסול עצמו לעדות אינו נאמן ע׳״ש ננו״ב .דהיינו"
רי החיש׳ במס׳ ב'מ הג״ל ,ואף שש ■ לתקתק בראיות אאמ״ו הגאון
דבכועה נאמנה משוס דקינא לס ונסתרה ועברה על אשור ייחוד
היא רשעה על סיטד שנתימדס עש האיש הזה אשר קינא לה בעלה
כא רגליש מובא שזינתס לכך נאמנה ,וגס ראיס בכ^זהן המשגל יש לדמש
ו שמדהה בנע׳ במס׳ נימק דף "ד ע״ב דדלמא חזינהו 3פ:שסש ואף
; הוא רק דחיה בעלמא דמדמס הש״ס שש דמכהן גדול 5יי^*כ אין ראיס
מא מיירי דחזניש נכ^שכש מ״מ גס לט האמת אס נאמן הכהן לומר
ויש שקרבתי נתפגלו כשאמר שתגלו במזיד ליכא הונחה ואין זה דבר
דו וק שיהיה צריך עדיש שמפנל דלם״מ שכסט השוס׳ ב״מ דף מ״ג ע״ב
ה המשב דפיגול הוא דוקא בדימר ולא במחשבה לחוד א״כ בקל הוא
<ז1יה
סי :מעו אחיו הכהניש שעה שמנצל ותמיד שכיחי מגיס שטמעין הדבר:
ד ים לי הוכחה אחרת לדברי נאימ״ו דבדבר שבא לאסור לא אמריש
רי^ן אדש מטס עצמו רשע והוא דבשלהי מס׳ נדריש דף צ״א ע״ת
:יח הגת׳ דמתני׳ דתני כראשונה היו אומריש אשס שאומרת ממאה אני
וצאת ונועלת כטבה דמהניחין מיירי באשת כהן שאומרת נאנסתי דאי
:ש ישראל ובשאומרת שנבעלה ברלץ ומי איה לה כתובה ע׳ש בגמרא.
זאי לא שכיי! בנמ׳ ^^ז^וש דאי שיירי שאומרת שזימס ברצון מי מהימניש
אין אדש מביס עצמו רשע א׳ו כשבאה לאסור עצמה על בעלה נאמנת
ואומריש שאינה רוצה לסיל את בעלה כיון שאטרס מליו כסברת
מ״ו הגאון ז״ל ,הגס שאאמ״ו הגאון זצ״ל בטדע בימודס מסדורא תניינא
'ק אה״ע תטבס קניו בד״ס אמנש אמינא 'כתב קצת לטפו* מדבריו
• ל! דהיכא דבא לקלקל אמריש לא אמרינן דאמר ק דרך הטבה לאפרוט
איסירא ואינו נאמן למשות עצמו דשע לקלקל אחריש .הנס שש מפלפל
ש יכ
ג! ייןין חליצה שאמר המלץ אחר המזליצה שהוא אמר הרגל ומשתלה סעעס
א הב״ד לומר שאינו אמר בזה אין הדבר נוגע לעצמו כ:לל רק שרצה
לי לקל את היבמה לאוסרה בזה מפלפל אאמ״ו בלפי מריו שהמעש אס
 .9ר מסדרי החליצה אמרינן שאינו נאמן למשוח עצמו רשע לקלקל אחריש,
או !י באשה שאומרת שזיפהס ובכהן שאמר מנתשגל בא לאסור על עצמו
וג י על אחריש בזה שפיר אננרינן שאומר ק דרן תשובה ונאמן תואיל
ה ה בידו ,ויש בזה סברא מתוך שנאמן לטויה הפשיה חתיכה דאיסורא
>י זן נ*כ לאטר על זול^ו כמו שאמריק במש׳ נימין ניד פ״ב במופר
 18זזר באזכרות כתב שלא לשמו אינו נאמן ,ואס אמר ביילין לא מכדמין
ל :גן נאמן ופריך הש׳ש מ׳ש ומתק משוך שנאמן להפסיד שכרו הוא נאמן
לי ז
.וטד ס״ת .וא"כ גס לענק א״א מטס ^צמו רשע נ״כ יש לחלק בזה
דל ;הדבר אינו נוגע לעצמ 1כלל איט נאמן לנשום עצמו רשע ולקלקל
א :יש אבל בדבר שאוסר גס על עצמו נאמן ולא אמרינן א״א סטה עצמו
לאטר
טק ^אש על עצמו לטויה אנפטס חתיכה דאיטרא
גג על אחריש ואמרינן דלא מטי נסטה רטעא דכוונתו הוא להציל
אי.יש מאיסור .הוצא מזה דבדבר איסור נאמן ,ואמריק מסתמא ריצה
ל;:וש תשובה מ״״ש היכא שירשנן בודאי שאמר דרך וידוי ועשה נשובה
מי בנדן דיק שהטיט היה מופל במליו והתודה על חעאיו בזה ודאי
נלזן ,ויותר מזה נתבאר מזטבת מוות יאיר ט׳ ע״ב הנ׳ל דגש בהתודה
ן
הו ייעל ג"כ נאמן לאסור אומה על בעלה מכ׳ש בנדון דיק שנאמן ^!3
גי) ה שאמר שכצא עגימות בסכין אחר שחיטה ויפה פשה כטדמעלט שאסר
כל כלי ריישון הבלוע מבשר זה:
;"ד החשה הההוחב מעיז פניו לנטר הכל ואמר לא פעלתי אן
והנחש את הוידוי ואמר הממויה לא נמצא סכיט עוס אחר
!■8ימה ,הדבר ששט שלא אמייק בזה דין עד אמד בהכושה המטאר
בנ)*נענ יו״ד בס״ס א׳^ ,ג^ח^ן' נגד הטחט ^^כ^^שת השוחט לט כלוש
׳
ט( .ולא מבעיא לדעת סמור טו׳ד ט׳ קנז דמז^רש מה שאמרו במסכת
.
גיין נ״ז■ בל שטדו נאמן הייט הסתב בידו לשומרו והוי כבעליו עליו א״נ
דאי המ נאש דהא הוא עומד על כך להשגיח טל השוחט אלא אט׳
ל גת הב״״י וס״ע דמסרטש כדעת רש״י ותוש' דכל שביזו הייט ^עש
מלו שהיה ■ בידו לסמא ולאוסרו ט״ש מ״ך רש סי׳ ^"ז "כ ב^^:־^ן דיק
 .כאמן עד הבתפ שהרי ע״ס הדין אץ הטחט רשאי לשיוט עד שמראה
■■ 0ט למכס ש שפסקיק מ״׳ע יו"ד סי׳ ת״י וא 3הנמבנ^ שה דהאידנא

ו
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נסנו למטת אנטש ידועיש על השמיטה ובדיקה ולהש מהלו ההכמיס ונס
בזמן הזה ליכא דין ס״ח כמו שהביא הש״ך שה *5ק כ״ט כל זה הוא בסהס
מכש שגו^טר שלא נתקבל מהקהל לרב ומורה אבל במקוש טש מרא
דאחרא הנתרשל מהקהל ידוע הוא שנתרבל מבט קהלש למגש ?גל בל
דמי איטר והיתר ובמוד מל סטמע ועל הטבח בזה לכי׳ע הרב נאמג
מאיל מט הקןהלה שממש על כך ורב שרואה נעצש המש1ספ מוא חשש
הרשות נתונה בידו לפסלו מטעש שבני הקהלס שממש לכו וזה עדיף
ממה דפסקי^ בש״ט י״ד ט׳ קפ״ס באשה שאמרה פלש התכה מיהר ל•
אש הכתה ומומש אמר שהיא משקרת ההתכש נאמן ואף המאשמ נאמנת מן
המורה דכטב וספרה לס אפ״ס המכה נאמן עדה שאל והיא טמ2ש
נגלת .וטייןכר״ן בס׳ המדיר בשש־'הר־מכ״ן שהמכש יממן־אשי' לספטד
כ^ה וכן טא גרסת הרי״ף שס דמב דליכא עייש בדבר רק ששאלו
להתכה ואשתכח שקרא גרש1 .־ו^״ה בנדץ זה שכל בט מפא סומכיש.עי
הרב בעגת השוקע נשיטא שהרב נאמן לומר שהשוחט הרודה בפניו שמצאר
פכירוה בטניין אמר שריתס ולאסור הכ:ליש וגס הרטש ביד הרב לפטל
את ^וחט הזה אמר טודע הרב הסש1חט מוזר לקלמולו כיון שמכחיש
אותו ,ואין להשיב ע״ז ממס דפסק בש״ע יו״ד ט׳ "ט סעיף א׳ אמו
הבודק שלא כסדרן טה ואמר תממשו ואומר כסדרן טה מעטידין מנמנס
בחזרה טיתר הרי דנקט אמר הבודק בה׳ טיד^עס נטמע שטא הבודק
המשנה על הב^קה אפ״ס מסב הכתשת ע״א להכחיש ,בבר נתיאר אצלי
^שובה אמת דדין זה שא שגס האחר שמנכ^זי־^ו הוא ג"כ מר1נס על
הברקה דאל״ב יטו דמ־י מ"ע טחויש דב^ש א' פסק שוחט ^1׳ עגליו
ע״א דלא שמט כראוי ומא מכחיט אין בדברי העד ממש נגד הטחט
תשר שרירס זו טהר לכל שמאל ואף שחזקת איטר אינה וטמ-ס מט^ע
ה!^נ^^:יש אפ״ס השוחט נאמן אט׳ לקולא נגד חזקת איטר ו^יך
פסק בט׳ ל״ט דסבודק אינו נאמן נגד עד הממש להחמיר איו רבט•ק
לי׳ט שירי כשניסש הש בודקש ויש לזה נארבש כמו לזה .כן מבואר
אללי בתשובה אמת הנתבתי זה ברס ש^ס ומצאתי ^^^ייתי להגאון חטאות
שור בט׳ י״ב סניף נ׳ ^^סנג^^ק דין זה נקט כ^^ב שני טדקיש הרמריהי*
זל״ז זה אומר כסדכן טס וזה אומר שלא כסדרן פ"ה .הרי שדקדק וכתב
שניה טו^יקיש דוקא אבל איש דפלרא איט נאמן נגד הבודה) ^איל
וררונה על קך :בהא נמהינא ובהא סלקינא דיפס דן ויפה טרה הרב
אב״ד שאסר השליש שנתשל ט גשר שחירס ו אשר הפודה עליו העו^ט
פגוש אחר שמשה וכל סרעתפר על הוראה ו לא טוב פשה
שמצא
בעש .וכל בני קהלנט רשייטס לנהוג איטר כש שהורס להש הרב מרא
דאחרא ,וס;:ושס שאה במרומיו טא יעשה הל1ס עלי^ש ויברך את עמי
וספג בידיש רטס:
בשלוש .דברי ידידו
כק' ^ואל מ״? יודיל| .

תשיבה

שגלום וישע רב ,לכבד אהובי ידידי הרבני ד&ופלאמפפלג
בוורד ויואד החרוץ ושנץ בש״ת טו״ד .טשד ענ׳י^זגאוגע
לק״ק עיר חדש ג

בד מכתבו רפניס סגיעני יוש אנזשל ואף כי אני בפס מוקף בומס
טימת פניפי מכל פסרי לכשב מפני מטד על דברי
*
מעלש .וראשון נאמר על מס הסרשס טל דברי תשובש מודע טשדה
זיי"ן ימיה רפת הליוה
מסדולא סניינא ט׳ ז׳ הכתשתי לסכריפ דלא
מעת לעש כדעת סתטאות שור ,ובטוס סהמ1בס כתבש ה;^^:יל לא ספשית,
ט 5לא"ס הוא רק איסורא דרבנן ,דמן המירה לא צריך ^^ל יסממת ז׳
יטה 7־ ^■^!^5בחר רובא דלאו נפליש סס ,ו^״ז מפס עלי מע^תו מס אענה
פלריאיתאאר"ו סגאץ זצ׳ל בספר דגול ררבשה דשכיכז מסוגיא דר׳ס דף
ו׳ ע'׳א דפריך הש"ס בעל טוס מי רצי אהל ליס וט׳ ,משרפ שמא מן
השרה  :אהובי ידיד ,נא^יוו הגאון זל״ל לא בסמ• מג^ל מרבבה לבד
סעלס כן אלא אף גס בב"ש מס"ת בחלק אה^^ע כי׳ י״ס ג"ב מב הוכתס
זו שהנו הבפס ימיה הש דאורייתא:
>£מנש איו מזה טש סהגס עלי אש אני תפסתי מגת הטס׳ ו^א׳ש
^^זכשט דה?■ ז׳ יטה הס דר^ ,ונן ספלש הגאץ בעל הט^ת
סור בסי' מ״ו ^ 15רק מדרב^ וכי כפורה זו אש נימא ^'ל לא סתסיד
אס יסמוך על רטטנו כעלי החוש׳ והרחש '"ל .אך בעיקר ראיית אאמ׳ו
הגאון זצל הרוכיח דהנך ז' ימש הש מן השדה מסוגי׳ ד^י^ה ה״״ל וטטף
שד מודע טהולה רהררא חניינא בתשובה הנ״ל ,וכתב מכאן רהס קצת

אריה במס ,ר"ס ^• 1צי\־
על רגליון ש© .מיץ בסט סורי אבן להגאץ בעל
ן
ש הגמ׳ מאי פריך בעל מוס מי מצי אכיל לי^ן ,הלא ז׳ ימיש
לאחר סלידס טוארק מדרבנן דמדאורייתא א!זלי<ן במר רמא דלאו נפ^יש
הס מ״ה בתוש׳ שכמס מרוהה  ,ור׳"ב איך שייך להרןהות השהשיל איסור
דרב^ ^-יע^בל על איטר טקס להשמת הבטל נעל שש ז׳ ישש יוסר
"
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ציון

ואאשר ראה שינמו
במקום הרב .ועפ״ז יש ליש 3דבר* מי״ן ז״ל במסכה מנילה מכשב על שש<מע הרב דבר יה בדק אותו  90שא שפוי
׳דברי כר־י״ף משקיף לה רבא הללו עבדי ם׳ ואנשי עבדי ז&ומשורש אנן מיושבת עליו הלך הרב והעריף כל כלי ראשון מבעלי בכ^ים אשר לא יעמו
למאי דאמר*נן אי הכי הלל נט נימא עכ״ל הר״ן .ולכאורה הוא זה שאש אחד מיושבי הפיר שלא קנ^ ובישל ג;בשר הבהמש האלה  ,ואחר שעמד
ישר ומאי בעי הר״ן בזה ולאיזה צורך מפרש הר׳ז למי מזשקיף לה רבא .השוחס משליו העמיד לו הרב משנש אחד שישגיח על ששימשו ,אמנם את
חמש י״ל שטונש הר״ן להוציא מדברי שכתבתי ליישב כימה הרמביס דנלש נכנס רוח אחרת כמוחע והוא חוזר לקלקולו ו•להננ:רייש אח הרב שמר לא
כל דברי הוידוי אשר התודה בפני הרב בעת חליו
מטמא דר״נ משוס דאק הלכה צחלמיד במקום הרב דרבא אשקי׳ף אתקפמא פעלשי און ממיש
זו לר־נ פנים בפנים ולכך מפרש הר״ן משקיף לה למאי דאמרינן א״ה הלל שמעולם לא אמר דבר דפיידר המק  .עוד זאת כתב מעלתו שזה איזה
שנים ^^^א ג״כ כמס פעמים ספנו פגום אחר שחיעה:
צמינימא לאשמועיק דאתקפתא דרבא היה מיש המדרש שלא בפני ר״ג ולא
היה כשלמיד הישב בפני רט שוב נקעינן דהלכםא כדבא שהוא בשראי ,והנה לא ^5־ בדברי שאלתו אין היה המשה בשנים שעברו שנמלא
כמה פעמים סכינו פגום לאמו* שחיטה .אם היה זה במזיד ש־\ס
ו^^״ז גם דברי המג״א בשמן שרצ"ג ס״ק 3׳ נפנים שפיר נקנו עעמא
אשר נמלא סכינו פגום אחר שחיפה
דרבא דלא קרינן הלל בסורים משוס דאכסי עבט דאחשותש אנן השמים תצה להכשיל באפלת כשר
טעמא דר״נ שאיל ולפי הגירסא שלפטט .בש״ס נאמר בלשק רבא אמר למה לא העבירו אז ולכל הפחות היה ראוי להעמיד לו מנית שיהיה עומד
והיה עעין
וכן לגירסת הרי״ף והראש ""ל נאמר בלשן מתקיף לה ואש לא היה על גביו ולבדוק המק אמריו וא!נשר הים לו איזה
שגגה לפן אין אני *פול לדון על שנים שעברו כ׳א על מעשה האחרו'
רבא מהוכח עסו "כ ■פטם בפטם וסלבתא כבתראי מאב* ורבא ואילך
בהודאת השוהם דרך וידוי בשעת מליו:
ודעת סרמב׳ים דפסק כר״נ משוס דגרסתו טס מתקיף ליס רבא וט׳ שא
דעת יטד עד גירשת ה6״ס שלפטנו וצנד גיני&ת הר״י״ף והרא״ש ולכך והנה ש בזה שתי מטמים .האחת אס השוח-ע היה נאמן במה שהודה
דרך וידוי ,וחפי׳ אס היה נאמן א^הי כיק דלשא עדים בדבר
השמיעו הטסקיס ולא נזכר בשום ^;וס מדק זה שכתב הרב המאית דמי
שחין לו מגילה לקרות  1חייב לומר סלל זזה שא רק לעעמא דר״נ דאמר נ״א הרב אב״ד והשו^ מכחיש אומו אס ש להרב נאמנות נגד השומע ■,
קריאתו זו סלילא והרב המאירי נמשך אסר דברי רמב״ס ז״ל מקש עעמא או שאינו נחשב כ׳א לעד אמד שמתשה ,וסנה קיי״ל דחק עד אמד נאמן
7ר״נ ופסק לכלכה דמי האיט קורא המגילה צריך לומר הלל ״ש .אבל באיסורק פ״א בדבר .5וא בידו אף שעתה אינו בידו נאמן אס בפעם
אנן קיי*ל כרבא לפי גרסת השים שלפטט וכן לפי גרסת הלי״ף והראלל ר׳^^ק שמצאו רז״ל נמנסן• נך אבל אס לא ^^ל בפעם ראשון תצאו וטנר
{■■;עיקר ל^לנו כשימת רוב מופקים דקיי״ל כסעמא דרבא דלא קרכן לו אה^ אינו אמן כמו שמבואר כל זה מ״ט יו •׳ן סימן קכ״נן ,וראשי
למעלתו
שאמר כן דרך משובה צאס ^מסתייע
שמעלתו צידד לומר
ה ל בשרים משוס דאכתי עבדי אחשירוש *אני :
והנה ראיתי להגאק ברט יוסף והגאון פרי מנדים באשל אברהם ט׳ מתשובת מוות יאיר סי׳ ^^ב שכתב בא:ה שאומרת דרך חשובה שזינתס
מרציג מכ^ן^ים על דעת הרב המאיר* וכהט דרו^ז^ר גס לעעמא נאמנת לאוסרה על בעלה .לכאורה אין סנדין דומה דש^ צבי האשה ליכא
זור״נ אין לומר סלל למי שאין צו מגילה לקרות ט משום די״ל לא פלוג דבר המכחיש אותה רק שאינה נאמנת מפעם שמא עיניה רנה ב(שר לזה
רבנן בהאי דינא .ואחר מטלת כטד תורתה הרב ועצום נראה לענ״ד ולא מהג* ל^אמין לה אם אומרת ק דרך ששובה .אבל בנדון דידן שיש כאן
שייך בזה לומר לא פלוג דסא כבר הוכחתי לעיל דסוגית הש״ס במסכת מזרה מדבריו הראשונים יש לפקפק ולומר טק שהשומע הה הוציא הבהמוש
מגילה ונמס׳ ערכין אזלי כחכמיה במם׳ תסמים וכן סובר רב יהודה דרמת ידו ב^קת שרות שנשמעו כראוי והניח לדמר הבשר לאכול כוב
אמר שמואל שה תייאש מקט וקצש חובה לדורות לקרות הלל על כל אינו נ^ אח״כ במה שהתודה בחליו לומר שמצא פגימוש אחר שחיפה
צרה וצרה שלא תטא ולשנגאלק אומרים הלל ש״כ מי שאומר הלל והאפל לבני הקהלה ספק נבילות .ואף שבספק א^ נשתעה כראוי נרע מפי
בשרים אודד מתקנת נביאיה שתקט לומר הלל לדורוס ולא טה צריך לזה טון ש^קת אישיר אינה זט^ס מסייע לדבריו האחרונים אדריני העמד
איסור מ׳מ לפ׳מ דפסקינן בש״ע סיס א׳ והוא .מתשובת
#יקוץ אוש בימי מרדכי ואסתר כיון שכבר תקט נביאם זה לחק שלם הבהמה
גדורות רק שתקנת חכטם ביט מרדכי ואסתר טס לטפך שקריאת המגילה מהרי'ק בשומע שהעיד עליו עד אחד סלא שחט ברתוי והשמע
יהיה במקום אמירת הלל לדעת ר״נ וממלא ט שאיט קורא המגילה נשאר בהכחשה לאו כלום הוא ואותה שטעס עצמה מותרת לכל העולה והמעס
מליו החיוב לומר הלל מתקנת הנביאים ולא שייך בזה לומר לא פלוג מפורש במהרי״ק דניוי שהשוהע נאדי דדחורייתא לשחום חשב מט עודיים
טון שלא מציט שתקנת םכמיס סיס בדרך שלילה שלא לומר הלל בשורס שאמרו שנשמע כראוי ואק דברי עד המכחש גזמזרזום שניה ,ומשדעור דברי
...............
אנא שתקנת דכדינ טה דרך מיוב שיטה טיב לקרוס המגילה ^מק^ הש״ע ודג^:נ■י ,
^^ושזצים דברי השוחט
״ק אנט׳ אס באו ב׳ בבת אחת
־
ב׳ סי׳ פ״ע ע״ש .ו6״כ גס בנדון לידן י״ל
שלק ב׳
^^^שב״ן שלק
כשנים ועיין
אשרת סלל ו
.
ראיתי להגאון ברט יוסף בקונערם שיורי ברכה העלה לדינא לטש^״דבתחלה שהוציא הבהמות בחזקת׳ שמועה כשרה אם היה השומע נאמן
$וו
ג״כ לדעת הרב המאירי .וכדי <צצאת לכל הדעות נבנם בנשר שט שטם ושוב פה שחזר אמש בעש מליו ואמר שמצא פנימות אחר השחיפה
שאין לו מגילה לקרות יאמר ע״ש הלל בלי ברכס ,ואמר מטלת כטדו לא הוי כ״א ע״א דעלמא ואיט נאמ,י"? אפי׳ לדעת המהרש״ל ומהר״י
^חאה לענ״ד שאיט נטן לנשות ק ודבר זה הוא חומרא ^תי לידי קולא בן לב והב״ח שחלקו על פסק מהרי״ק ש״יע וסש״ל דלח אמרינן באיסיר כל
אמרו חז״ל כל הקורא הלל בכל יום ס״ז מחרף ומגדף ומיק במג״א טכא שהאמץ ע״א הרי הוא כשמה והוי זה המחשה חד לגט חד ומוק^נן
שיש ט׳ תקפ״ד שהתה לתמוה על האנשים שאומנים שהליס בר״ה ויוה׳ב הבהמה בחזקת איסור שחיטה זו אשורה הייט דוקא ^^בא^ שניהם כאחד
איך רשאים לומר הלל ומתרץ המניא דאם אמרו דרך תחנה ולא לשם או שהעד ^^^•...בא מקידם אבל כשהשוחע המ.טר בא ריקידם ונתקבלו
קריאת סלל ליס לן בה ואין זה בכלל קורא הלל בכל יום ועיק באליה רבה דבריו לכ״ע אקממש בדברי העד הבא אח״כ לומר שלא כחע כרחוי דנל
שנתקבלו דברי העד שוב אין אחד יכול להגטשו וא״כ נס בנדון דידן כיון
מס• ש^ה מישנאנס ואיט יכול לקרוס המטלה בשריס רחוש ל^מרת
הרב מאית ויאמר הלל זה ודאי שאיט אומר דרך תחנה ובקשה דסא שכבר נתקבלו דבריו הראשומה שנשמעו כראוי שוב איט נאמן בדבריו
ה^חרוטס שאמר בשעת חליו:
רוצה לצאת ידי דעת הרב המאית ואש יצא שכרו בהפסדו דהא לרוב
הפויקןיה קיי״ל משא דאיט רשאי לומר סלל בפורים ואם אמר ה׳ז בכלל אמנם אמר העיון קצת בנדק דידן נרע טסי ויש להחמיר להעמיד הדהמה
0זקת אינה זבומס ואק זה דומה לדיט של מהרי״ק כלל דשם
מחרף שמ׳ף ^דין האומר הלל מל יום •שלא בחקנס חכמים ,לכן נלע״ד
שדרך מפן שא מי שנאנס מלקרת המגילה יטה בשב ואל משה ולא תשע שאמר ששחע מיאי עומד בדבורו וא״כ ע־יק יש לט עדתו מהשב
יקרא הלל טון דאנן קיי״ל כרבא לשיטת רוב שסקיס ,ודברי הרב כשטס ואק ביד א׳ להכחיש אוחו ,אבל בנדון דידן פון שהשומע בעצמי
המטרי בכסקיו למס׳ מנילה נשענים בדעת הרמב״ם שהוא דעה יטד שזר מדבריו הראשונים ואמר שמצא פגישת בסטן א״כ לא נשאר לנו
נגד גירסס הש״ם שלפנינו ונגד נירסת הת״ף והרא״ש ודעת הר״ן כמו שוס עד לומר שהתיר ושא ספק עכשיו אם נאמין לדבריו הראשונים או
אמרינן
אין
לדבריו האחרוטס ווא
מארחי לעיל:
שוב אדריני
כראי שוב
נשחע כררמי
ם שחש
אם
כלל א
בירור כלל
עיד בירור
לט עיד
ק לט
הק׳ שמואל כ״״ל לגרא:
בהמה גזטיה בת^ת איסור א־נה זטמה עומדת מד שיודע במה ׳^01
^אכזור מ^^ם חזקה איסור ^י!ן שלא נתירר פבחע 9כראוי ,עס הבלש

מעס׳

יי

יל

ע״א

אפה

ד

תשובה

שלוע וישע רב  ,לאהובי הרב המופלא ותמי^מ בתודה
וידאה כבוד מו״ה שמואל ליב "׳י אב״ד דק״׳ק אורמאן:

שכ^בג^ל בהן מבשר זה בסזית איסור שומדים .ומין לצדד ^ה־^ל מע'גש ס׳ם
ספק שמא לא נאמק לדבריו האחרמ^ם וא״ת .שנאמין לו שמצא םנימת

שמא בעצם הדפרקר ^פגס כבר כתב השק■ בסי׳ ^^י ס״ק
<שר
מכתבו הנעים הפיפט ואט מוקף כעת בדמלי עורדין ו^^ שק ״ג 5אין זה סרס טון שאיט מתהפן*  ,נם גם ספק חד הוא אם נשמע
מסט^ עמדילעיק ,אך לכמו שניתי מכל עסקי להשיב בפגימה או לא ע״ש ,ועוד לכמה שסקיס לא מהט ס״ס מקןם ^^סק
משי מטד ,וע״ד שאלתו שאלת חכם בשוחע אמד שנפל למשכב וכאשר איסשא ומכשייכ בספק בשממס דנרע עש שמיש בצ^״״ז ש׳ "י ם״ק נ״ו
מטן• גזליו מליו שלח לקרוא את הרב וכאשר בא הרב אליו אמר שרוצה ובש״ך שס ס״ק ס״ד עש ,ושד נראה לומר שאין זה בכלל ספק ביוי
להשתית על מעאיו ואיש לא שה פמהס בסדר ואמר השוחע דרך וידוי דאיכא נ־גלים לדבר להאמק לדבריו הא^רוט^ הואיל והתודה זה זנ^זליו
בטאת ארמית ועשה ^^ל בשםים סתם יינם ולערך ממש ואמר דרך חשבה והרי דבעלמא קי״ל דאק אדם מש? עצטו רשע
•שבנשריו
ממיס פמקן לסגיו מצא סטט סגה אסר שטעה והשיל ה?המ^ .ואחר בשטם סאמרו לו אכלת חלב שא נאק לופר עזד שימי ולא ^^י^ן ביס

׳ '

שיבת ציון לאנדא ,שמואל בן יחזקאל הלוי עמוד מס
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שאדרת ותשובות

סיטן א כ

סיגי אגל צערן לאסיר על עצמו די באס מוחזק לארס <אמן וכשר אצנ.
טס ״ל ממגץ אשם שזינסה ואמי חריג והיא .ריצה לאסיה עליז ש•
שמאמץ לדברי סעד שסיד יש לדמיסי לסמם גכמונס אגל .שאר איסידס
אולי אף מסייהקמודס • *מ יהי" אין שיסי׳אף בזנוסת>שס 'ד לסמיך על
עמי״ק תניל • וק •ימו לסמא גססקי עסד״א ס" רכב דלא נקע בלטס׳
רק שנברא מעליא ומימיו היא ש״מ דנזסלטדא סג• ומיד מאן ליטא לן
דנ^י במי ליקא הכי דהבאמן הלזם דש במירו ולסיבה אנטס מהקהילה
קוס להו מיני גנווי׳ והטמא וילמדהו א0יי י ימיו שכן לסנן דסמכי
דמשיי* מל דני זה שהבאמן אומי אמס ברב מהד לכאכיל ממסת ,
פשיסא מש להחמיר  .אלא אף לסנן יצא מידמני לי׳ גזה • קשה לסקל
דסא לפי המבואר שן •דד גי• קכיז סקשיו "מיקי לסן דייס שבמרדכי
ר:(3א9ן מני קרי ^3דל לימי א׳ינימאמינן הייסו שבאמת גזה אינו מאמינו
בלבי • רק שנאמן יו נשאר דבמס וכי שסאו״ס כלל י״נ הנץ כן ואש*ה ד
שס האוב (•אן סי האיה במש ס"׳) הביאו סממ ונהנ״ה שס שנסאר
איסוריס ש להמר דכא סר״ת • ונממ לסמא משי שס גקדיטן ייש
דטי סייס נממאו כש״ס • ד^יכא מסימן סליו מסמן לי מג* שרי ודא
ובאמן לומי מזמזן ר■גן אף באינו שוחק • ^יש נמד והנס "ש לכאורס
מוד מקיס נמל • מפ״י דנמ סישמא במטי סמל הניאו הדימ סמוי
מטא דכא דמסני מסימן מי שיי דוקא ססאשס שישקס אבל ^":ששו
איני חייג ^ציא אף שהגמל מסימן ל" כני סליומוצב טיס ורדמדי
ודאי שהש^^ב ריב מכייש י'
הנביא מ״כ י יגמד ׳
׳
דבר י
~־
הנאמן ודמי
נחל דני
רסבקשס האשס • אמנס ל^^שי יק־ןלושה נא ^׳ל הכי י והבה בסט׳
אישית ק״ מס מבואר לסיפן!  ,דהא <" שס דסכריטז אינה
ע״ימ
מפסדת מפ” מ״א משוס ^נולה לממיט ע״ש גסיף גששוי ואמס״כ כ׳
לגדל סיני׳ בסמיך דלענין שתיאסר מל במלה אקורס מון דמיהמז יי כני
סד יכן מכקנ^^ו סס עשב י וק הוממק קיס מסס" מ במרדכי סס״ב
דמוס ומבואר נמ״ש וממ מחיר התיש׳ בקידיטן סמל קיף רסרה
מש״ה • ויש בזה אריכוק רב ואכגדר  :אמבש מה לי למגאדן נדא^וס מן
סן סראשוניס אממ שמומ לסדיא עלברי גדולי האחרו^ס זיל
יכימיא אשי מסיהס י*נר סיס ילא טל כקן דהיסמ״א סשיסא דאץ
רקקר ומרבמ ^!״ל הגיאו סמה סססקמג סכ׳וא״א לגייס בשי סי"
קעב דטא טסקס דאס הוא שדקה אף באב מי סמ ומב להיציאה
ע״ש י נדמ דבעממן מי שר• אף מסגדיששו האשה מיב להוציאה •
יהא לדד״ מ״כ ססרס נהכי וריד (דבמ היש כאן גס" קסמו קיו נאווסיס
מאד) • ודני" ימיא טכ שס היו ודל הודיד לס^ א׳ שזנחה ואמיב
אומדת סש^ הוא ו^;^שד המד הממיד מל" סשגש רגסרס אף אס מאמץ
הנמל צמד הממיד כציה דאער" בסמלה שהי^דית שנה מי^ה נאמר וממלו
דהרס בס מ״כ • וש״מ דיוקא אס לא ^ד המד שמחה יק ססודש
בפניו ומטמואדאגדיז מיג•ה גוחנת ב^ח■( .יוד״^ד במליס ל^ד^נ^ דבזה
אס היחה מידית בסני טניס אשירה כמביאי־ גרידא לעיל ואגדה נס*ח אף
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נאש־ס ^^וס רמסרסנד רק 'משיס י די^וו״ אבסשה חרא יסאן צא שקן זה
דהא היא •רדעס סאסת ימ ►מ3ואי שס סמב בססקי ^א״ ק״ רמב
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ורס מלסא בסנגמא • ומנו סנרשס ברסרא מל סן מגא מהל•יקוררס פ״ב
מ"ס הוא • מ מוצא מן זה הוא סמהדא•ר סבל רססעבד והניס לא רדו
לזה מש״ה יסנן בזה והאמת מי 0כח5סר • ורבלר הדמ למק ש" סל סן
די^א דמהראיי סנל יכ*ס ססי״ייס ססיב ו00ו•דן ידאה מיא סמיס דש
ל"^^^ל) אגל אס מי  "0אימי 0זי9סס אגל ס" מהימן
נא^ס יאצי_ צמה ^׳)יא ל^יר מטס רעיניה
סד לא ממי
ססנס באסר • נצא"ס שא ימי"  ■ 00039 00^0רזימ ראיה ברי^ה .
זה דלא טל
רנמיז שכן סו_ה סי רהדיאמדבמ מסיארי סמ^ס מילא
כ^כ^^א .סיכ ^־^א יא'א לסמיך סה איבמ הדשבדא כלל (א) תשה
בישי י3אר מה טס סוד קצס לפספק יסא מ בממ 3אדרע  "0יא יבס"
^יו ^'יששס נשס מט" מיי הברר• ייוסא נסי סויואס 0ואומ•00רא
אגגיא אי ס_יס| לי כני שד • אבל בסד מסער אף אי ססדסן ל" מי
י יאי׳כס<בר קא
סלי יא•נסנאסלסאף רגשבי מדס גאסלד
ודאי לא ססיר שיאה ^^ל מייפוש אלא שיאה ממט דיברי קליס בגמקוס .
_ימ|ל מי יאף אי מ^^,ימן בגי שי ליש לן ב • 0אמנס ז*א
א"ג
לכעלס ■ דסטמא דלא ^א^ס מל במלה אלא בשזיגמס
מי0י מח
גיסס ־ אבל אס לאורבי סי■^ייס בה ^לשה ל>גיס ולא ויצסס אינה
•
נאסדס סל גסגה • וגי^ן בטס טמה דכ״ה יגס״מ סי קנמר
ומלב מב מה' טעה יאמדל • ומשב נפד כיעור כייז שמכ^
סכ־מ אץ כאן דמי אס ןינחס • ואף סלדנלרי ידאר פ^״צה
היא■ "מ צא נאסרה סל נמצה אבל גמה ססדנאסידי• ביוד לנו שקל
ייא יאיט סשס בבדי^ס 'ירצה לסאמל סדסרס הט_א רממבימן אישו
בססי• סרעימ קיקיכ ימס
אף סודאי לא סאביר מלסיס ממילס

בית שלפה

נגדמ שי׳ קיבטז בשסיח ש״  •3קמח וא״כ כשגיא ממד כן סי כאלו
מסיד מכני ?)אכיל סיסים ואס דאד■ג•ס אשי בבי סד ממני״ס אשו •
ומוד רהא אף .סממן מיי מיי מבואר נסש״ממ״אס״״נ ראסטאהדד
מל ממד בדגמס המכיעמס סרגה • מס כמד (וומאס דאי מהמין
לממל אשי-ס פשב ומ״כ צ״ל כן לסין חג* השש" מ״מ בנדף מאמי
 00מואמנס אף מל גמא ב^מור בוממימן ל״ כני סמ  .ר^כ
בנדקס
בדד דמן ומיד הנאמן שממד ל^ל ממעים ׳'אינו
כלל • וסנה הנאמן ■הי ממו נצווסאלא סמס א" ויא שמיס כ״א מס טג
בודאי ראה ממנו מס כן כאשי כשמס עסדוט * סשיסא דלממ אץ בזס
מרוסס • ולא״ה דמס מדמ סס בנך׳ •"אס״נו ראף *03א בממוי 0וו5
למד סומאה ואי ??:ימין ■״ כני סרי אקוד הנס שרגמו  00נגד דנמ מ״מ
נדיס ומשו׳ סמל ■ <״מ הרואה בנוף הסע״ .שביד" סמל מודה טחב
סיף דיברי הסט• הל״ אלא שסי•ה דבי" הפט׳ משממ לסיסן ימי נמרדכי
סביב מ3מום ■ ובהגמ״ר מנממ ט׳ ק״ב וקדא סססיסיא  00לא כס,
המשוב׳ שב^" ^סני^ יש סס סיבה לדג.ימיס  .יש גזה אריכות רג
יצא שקשה לחלוק איימיא ונס סי״ש הניא כן גסס ששד ש״יועסוסדי •
אגל נדד פשימא דאין זס ^ל כלל לסקל יכניל ואף .אס נאמד מצר
זה ראמנומ הנאמן כני מיי לין גזה ממס מספיק לנד למג״ר מג סרל
מאומנהו ומזמוז לדרי היתר סמל מ״מ מיף גדול לקנן סעט ולסל טס
למסנגירו ■ וסנה כנד כשבסי דאף ממיקר סמן אל ראיס ^ולה סמצס
להאמל סיפוק מדי רהמבילו אלא אף אס ויס" דק אומדנא מממ^דס
רגמד
אתט ומא^ לאיה מרבמ ששי׳ ^י^נייש וסנה אף •אס ניצה

^•ן ©ןן אימדנא מדי מטק המבש טמ סמ מ ^^ז^ו• סינמב סבי*
ב•׳ בימד כסו,׳ ״ 0שמא• 5מל ©!תן וגממוןן טי• סנקי^ס מעמיס
ושממו ואמי־ ראו*3ו מממוון בדוק• נ^ץ זוס ורקיי <ממי^ גי סמד^ 08ך3
שלדן ^! 1לאאובן • ^ו*;ן י" דלן ש^^1וי 0ילקש טי ^חיי שש• #צ״י
ותאצל ו^מר טמנפ'•יטר״
בו כנימות ^מדס מתרייס סרסחומ
שמ״ס • וישיב ^נבא ואמ^ כן
סולן לשממ דממו היו לבדט
גר,אץ הייבריס שזה מיקל בבמטיח הסמן מ □■דגי ככנחנו גשסמון לא
נבדקו ^:אץ בחנו  6וכסלאס שלא בלקו כלי^ <י*^צו מח וסט נסלדמ
מעטו סוכ•סיס מליר שמו ד לו ראשה בדיסס ירסרבו סמ<ורדס <ע*' ס"
סנראס לא
סס • והמ שס בסן דהרשבבא
ב״כ • וסבא 3טמ
הוי אגידשא כולי כט וגס ראוגן המיגל עלגס לפרט ואסל סנדמד1
מוד לבדקו קידס ט^וס • ואמס״ם מ הלסגרא שסנ^נד״ס אומו •
סנראץ הד^נמס שסדנצרוס שלו אינו אמט מיכיש נדר סנ^מס^^א ^ד^•
יכל הנזנצלות שואמר הנל וסוא מא  .ן ;",ממך מירר סח •א^נל^0
^ב סמוש ^ה הלא
סמססם' כליכס א^־ ^ 3וביד המ©״■ או©■ .
אף אס לא ה" ססדן להעבקו אס עשה כן ממ ונ״ד לוממ נערסאאו
אנ^הס וכמת" בשי א^ר^ו ד*^
^גדר סלתא ^^ .ימא זאין
ילל מריסס יוהגביא ^•נו הרימו מכטל ^נין ממי • הלא מ *1טמ׳יי"
^יסע
0ס" •יח חבל ונכ^בג בשס חש״א כנווסד ^יץ בממא
תרנווול••■6ריסנביה הסכץ וטאה סגס נמץ השממ ^יסט המי^ י***???
גאסל שלא הרניסו בסנרמס גדמ סממ •צס0
נשוממ ם• והגס אף
ידישמ
הטיש _9י■ליל סר^ג
___ו — ש
מיו וייכוס
של וןד י
}"נשל
קיובע
בנידסרו
?רגרג^* .כ^■7
_________ננייי
׳ רסהסר סהו

וסמ^0 00סוסמ
מט אין למרסד ^יהס • מ*כ מגי הססיס
בטי הזה באיטמ עימד מד טכיב גסמיגס מ־י"
סנאגדבק וביד • ני הס בקןיטס 3מןג איש ןסענשסו  .ומס^ס ^ 0ונח
מסי אדריס • סרסה ^סיבי ■

תשובה ב
מר דיברי די^ח רססעל הנדל שבטק ,נ^לב"צא • מזן• הסו״ג■ ד
גאמ
אפדס הלל משס • אשי הרגה אמש ^ס ססלג^'ס
*2
סאסיל רססדן סליי געסס 0י״ * ,״״״"  ,"0י”"0
.נ",מ־^ך
במסס,מי
"אאש
סקויס ימס
יראה סקייס
מד יראה
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שלא רשס•ת
שנשבמ שלא
^[()ו•• שנשבמ
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כ"םו\ מ״י
שיב שסב כי״ב ממי 3צוידא 0יאבס הדל נמיי
גאוסדגקס בסננב ביב סנץ ,.מי סד00י■ סממדמיסערז ^סד^ס
גבילס ילריסומדה מל ראיס ■ ^^וציגיי יגדס 0בד^ 5לפר נאיר ס_ס'
אמט אשי■ נעדנס *  .ולמומת את *ש סדנה אנטס ^ס • סססעיגן0
סעס^*יו ו•נדסס
זן^מלו •
ו0וסכ•ס יד ראיס הדל
נדדק
ו
ן״יב
י
סי
_
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מסדי
סרול ■ומא
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^^זי לנרדסבדבי*
ממס בז מ יצסס סדיר:ז יד ־הס8גדמדס
והגס אס מ ודמדי ילמוע מו־מ• ימסכוד מ א״״נגסכמעגז^ך^-
הייל ■אמנס #סי ״"י "ר'י"ה^* לםגי "*? ^22? 2.ס3בא
זה להכר•ע ספי ססר יסר|מס • וגס ©שזבנמי יי*רד

*?! *322? 5ס!
•^״י "*מר י" "
(א) ויינ^סלא^0סמגאדטקדמאי דימעימדס׳סמא ?לא סטז^בבל^"
כיו
לימ
דיאניהו לזולתו ילה ליעייאנז אבא רסא' מלסא לאהי• ססקי מייניכל 0ר0סי<ר_תייומיאשד
30ל םיי9י • סי2סי?בז דנ״1׳*23
ראחוריו מרבד סלדנרס דל
לא הי מרק מדרא מרדיסי • וסד שא0וסוו1ה•א עצס
צא ימיד■<צ" י -
* "0מ! מס במסמיס מ גשטנס ההוא שאץ כיונד ^ניא זיל *ק
שהובא דייודטס ואמ 1ד5ימ
"
יגידדן למד המד אסיד מטס דטי" אגס0׳מרי רהאלרר בזה • יעד מ^ן ^ס^ס ?"8י 3ת ..
אס מי
.
סראס האין אאט^ מ• זררסיה זכה לבוה אליבא דסרכסא לממ דדי קמאי ודנל מוז בנמנטעד דנר <ט0ב״זמלאףש6ירז■ואססס יובלס0

ביו שלמה ־ דו״ד דדימר ,שלמה בן יעקב עמוד מס 9הודפס ע״י תכנת אוצר מחכמה

שאלות ותשובות

סימן א

הד-ץ דמון שאץ ני זט עסיס כלל איני מנץ לליק׳ דמגל* מרןינסים
היא <צ0ציס ^שין מיצממק מיס שנח ש©א• עמו סממנ״ש סליעימוזו
מחוז וכן ענמס •נשיח וקראים צמוקים נלסין מ1קרא שמואב א* *0
כהמימי  . 00תן גלשין הטש וידא• מקום הייעוסא אטום ר• • ינזס
״־׳־״־*ז מקים סמן .וממס ננא ליוף הדן .והנה לט מתחג מלר חנ-יד
שדג מדם #של• שקרע מ־כומא נציפרמו הוריי•  .פשיסא שיס
•להמית -ואף אס נאמר דרנדו אסיומם הם מיקר שאמר אטב שממר
פס רלדרל סד נפי מכתב ההוא ימיר שהפניד דלודל שהי נקצה הריעוחא
והרי ראו סילסשלא י• דלדול מל מקים הייעיסא ואף השי*י ר־מ אייד
שנא יאה כלים ונזה נד לא ואיתי ראיס בדיי' והרגהס מרד ••:נ;־ה וט׳
ננדי קודי כיני • ואף שלכאיד א? א״ם מסל' מ״ם #מ־ ככנו׳ור נכל
העיסקים משים ראאממיר > הרי לולא דנרויב לא סייס יסלים ליעגתו
דסנ׳ל שהעניד  00רנד ד־למא לא מנניי שם כלים תן שמשעש שם
מדו אלי מפלה ננפייי  -ואסדע שעניאר נכנה*נ ידע קי ליד נשם
פיסק אי עוהדק מלמד היכא דש ינניס לדני אדם מקל נרע עלעו •
והי• ננ*ד תלים לדני אכא מינן  -יעיר הא •כ עיי ישידינ נגי שיאה
שהמיר  03נלמרדמי אהה דבר והד ממאי נמשי ,טל ק•• קיו דדא
הדלמלס לזזרסימ היי וחומד סמיב נמשו' ק" כיא ו^נרימנ^^י^ע
נימין נסכו* יה" טי מניאי דלא קל הכי ואף נתלים לדני איני נפסל
־י-־יימיפ כצמי  -וכני הארכת• ניחא וניתר שכיגד המיב ומוהרמאו נואם
ורקד ודע אץ זה מלל נדד ■ והרי מניאר ברמניים ק״ב ורה נחפז
!יישק אוחו מד לכחמל׳ וכיה נטע טע קי• ל*ד יל*נ •
דענ״פ
ו6דד דנלאיס^ז להמנירו מהמח שיג נאמן נהוראחו  -דהא די^ן ארס
נסקל ודפ פצע הייס לעניו לפסל! נדני שאיס מע נכצמי .אני דין
שסנע למלמו פשישא חזיה בוחש הדי *3פ מדיר נערן משמשתי נדה
יסב הדו יי כל סנפנעץ במשנה דכשעת משיד כל השנועי ואים אין
נד^ להשוועס עלינו נמס שנתקפה ©ונקתו ידי הוראתי יני
בעמית סטק והדאשמיס נפי מוי'.ץ נהך דרזל־,לרי ניני לנ״ע דלנני
עמי נאמן אף הכי דת^ר וחג  .אענם נפי מנניע שמצצדב שלא אמר
דג מפולס לפני הניד יק שה1ב*ר דלדול מן הצר והלך נחג מקים
^^חא יה״ אפשר לומד פמא נאמת ה״ שש אהה ילתל מן הצד • אמנם
יאמת נראה כסקי אור שאש כבה הי מה אמר להשייג הבי שאין נרנר
מזה  -ואם לא קיפ די<־ ממקים הדעיתא מה ה" לי ממר שאין ל“נר
ימס • יטלר סד יאינו שהטיב הי' ניאר לי שמ^ה ר•ואלת דג שנא
•דנר <מס • משים ©עי נש שלא ירשי הם שהדעיסא הי דלדיל כיינרי
השינ רב־ הרי שכפי ראות שלני הס1יג הגי פכיפ הפניר שם "נר
ממקס הרכיתא ילא מן סלד אם לא שנאמר כהשזויב מ• •מוכי
יז ^מי^ו ־ יזה היא דנר יתיק  -וער ני מן דן הא יק ס:ללס
מורקו משמשי סיגה נמקיס הר־מיהא  -וגם השייג ייע משיים שם
הרלה  -פסיכא אף אם הי אהה ־לד ל נצ^ הדמוסא ט• מ־אה נהם .
זמיל* יאל מ ששיר היא ילא הי• נ^ת ה^א שים דלדול מיא' מה
מנר
הוי לא יא,ןת יאיס כסל  -ונל־ מן דץ אנל אימי • שמץ
קלב הרעיתא • ^ב אף אס י^ מצטנ
נימר שנננ• כרס יכהלני
לה'פו 7׳ הלא אף ^^רל שד גניא קשק ,פסייל ^!יל כדטם
סייף יהרברן היאיש נפינ דכ^^ת נשמטתסא דק־יא עי-פיר של א•
מ,דיאשלניכ יל שכי
מהם ד*^*י למלי נניא פסיל מספק • ואף
פדןתו כניא• ^^שי^י רתיה־^
^^א דהד׳ףממכ; וזי^ל להצא ממץ
*מ איזזקתו • נם 3די דין ^• 0ס" שיחר א־כא  03יחקה ינהמ•
ח ,,ליזקכ איסיר כממ • מר דהא נר 3אץ זה עקר
גס מהזל סד כדם הסכחלישלם זיז ^ל כדה ד״ו נאה פ"׳ג ומעד׳
לככמאנמיס מנןם כמייס כמישהר<וס' צפ*נרבחילת דכ ^ה^ינ
דייי^
דסקןמא אחזקהמ ימר?
וכי־ ס*שיסס דל ימי ^־מא
אי-ר פפי ייכ נזה ואד^ רב ואמחל
טב
ט© מג
והראטמם ?•ל שם מסים דנתד
י׳'ידל•ף טיש
יד* ילא ״קרס אחזק מנדו•דש^רס פר*-יו^דכ
י-״י
שנאםנירז ו■כדנו להנמו ש מטם
\, ---£רל|ה*־ץר'־^
םנסנדר ^ב ©ע רר'עיתמ .
רימ>מ^ל
'1זיר2ר
^ירXי־^מיסדבם■ל*העל^:ם?י יק **ייףתרשע דעצשלירמ אס

' +מ” נ״סא•.אפ "צ״ל מדש לגילרק ׳׳<:׳ יגפיל ^טכ י־והנניודי
דהא ^יפיז נייכלז א־מיע^^^^ח׳ל^  -ודגי זה וי* ^לל אלא"אררלק
6א:.א■0.כדט נפ•ל רכהלנוץ דרל דה אנן אמסורן צ" ^^חא דינק
*ם אאי|ןשתני האל י•סדוי פיאיטל אלנל אלא זרמו מלי+כ

ו^־ש־^ם זיל נטב
דנמו^_.מ'מי םמנו" לדמר רר םרלימי
^־דב^ב י<מ<|ימסר מייבר<:ן לנכד״ מל•ץדט׳ וטס ט• דם״לי•ידרמ•ן
בפל<,רתמ£
£״£י^;דיךאי^א ילטב רכדינ,דדנ•ל • טמ

*יריי' •_א^ל יניד אף לפל מש ^נר א1א2פ£
״למי דק שאמן .לבנל כ&על לרעכדדו חאככט
שש
?אשאץגדא?ינאאמו"לש יאמימר• כפסים ילא !ד} **דלן בסי זז
י" ׳יינמ ^י• ש<ת•ר כמ־ כפסק נשיע ידר ס" ל״ד קנחה
׳־

בית שלמה

כשנות הדיף וטימ^ רמד• מר• נניא גף פסול ידא יא׳ל כמי ^"•אש
ד*ב הדל נעני שה״ אומר סלא סעניי שם ירו כלל • ואף שנזס ס•
מכדש הסחב 0נ• שיעי שיאה ססעניר ית סס מ־ע לא איכפת לן נמס
דתקא ננקכא דרי מדני דזס היי מזה להתיר יליסנע נגד סעד ינל
נדדלמנץ אם כשר הוא לא שיך לימי כן וספיר ©י מגו אף שה" מעה
כד מיי  .וע׳ נטינמה־ת ^כיע סי• ס .זה איני יהא מגי נפקיש ערים
סוא יהא עדם וומדדם שלא הי• שם דלדול .ואף אם בלון הכי נ• נ^3
לסכישת מרי וחד בוסל  .ליא נזה מנו  .מחש סחוס׳ נפי מיונה דפ׳נ
ע״נ  -ונחיס׳ נחזיס דליי מ״נ  .יזהו אף כשד׳ 0נ' מסייפים אוחו
וייכ׳ש לכידג שעמה אף להכניע שמצד דנ עכיע אינם •ורעלם אס
האמס כדנדו ודאי יא מנו נורע וקצישי וכיז אם אמר שלפי דניי
יענ״ע סמלד דל ;יין שים ערער כליו •אנלבנר ב׳ שאף לדגל• סנדע
הסל שאמר• שהע3לי דלדול מן הצד יפנדנם כלפקום הריפ-חא
לפי דנריו י• הדלדל מי^ן להריעותא • יהא הדיין והנאמן ודינו הרנה
נמקים הרממא ונס ^ו״ב י״ע ואיןן לא יאי ^מיך לזר דלדל ונהיב
היי לא וייכי ראיס  -והנה ידן היחש למעלה שיעים שאץ לדש נפסל
יש מצמי יש להמר פ״פ הודאת טלמ1נלי״ה יש להיננית פיפ ^ראת
פא השייב תני שאומר■ ש1טם ימניד שם איזה דנר נמיש0ם•רקי׳בי
סטי ראם כנר •צא פמו שיר ותעד הוא נר קיוכא יש צ^הננירו וכאן
מני סס היא דכי• גדידיע חזקהי בעסק הרלא מחש למפל• מסמא*ה
כפי הגניעג רביד איתרע נ" ילסו' ש^ד מלאו מכני־ סקימ פנים אסד
שחינו׳ ך~י^^* מהיייק ס״ יג י שס על הקותון שמרד פליו ע*א
ששחש כלא הכן והוא מכטשי כ׳ סס בענף אי שאץ לפסלו מיפ מיא
ונטף פנף ההוא כ׳ וזיל וזחז'ור לסגץ ראשץ דאף כ־ לפ^ני'ר יין לפטל
רםתט מפריהישל זה:ורמ יש לתס לפי מה ש^א אדם מורפיסקלם
על מוצא בזר ואש ^א יומו שמש ^ר מי נמשל בפנין הב^ ^^ר
י^1תנר הי• מעבידם אומי
כנרי במנת לי מכני  -אי צדדי ה •:צי^^
לנמרי כי^ן שיש הלי□ לדבר פסל ובירמל יריד• מררייי כע׳יפ מכשול
| שמכבד לא סי• דיט להפנית וא^^ב לוס :^ 00^3ש^ מיפ ט•א כין
 .והכת תקרי שביש לר ^:מהריייק
ןרדנניכ פרמ ךיננדד ־ר3ווס״
©סל• הבר נ^ד נפנינויח •ם ^^ני^ דהא □לגיע שאנ• ג^גי
כנדל מסתל כרונבר עדת בפסקם משנאמן םרשור היא לסמנילס^^סור
ומיניי^נ.גבד^ילת כ;ל  1ומאמן יד +ני םמני ר־אורא שמוהו ^3
*^כ סששא שים נרמ3דד יחש שדש
'ירי:ו3לכתלס שישממ בצב•
הנאמן ל^ד אסר ככני יש תלים לונד ממר ונחש• מכלל•ק כ• סחס
להטב^דו טפ ע*א ולא נזב־ מנאי שהמר ^י' מ־ סימא ומדש גיד
^ד^^ איסמו • יטלר אלי אימור כבר _מן דן יש מקים בהפנריי ^ס טרדר
הנאמן בבר ^י פ•זררמבאנוס:אר ווה• אשת /ירונא נםיט אס^^ (נ!ףיו
נאם אמד א א׳ סקיד3ד מולקיץבמרר סרואלמממינס וסימנש רעמו מליהם
שזלתר אשתי סי מאל יסמפר דעתו לדני זר םרוא ^ונת <יז חייג לרוצלמר
^י• פיכ• והוציא שומפיס יי־^■םרןו יקיו בעי^רא דשמלת אלינא רדנא דקיל
רייל אי פרמן לך בני מי1 ,ל אפיר•.לאמיג דאץ דסי ש^^תה
פח־ת עני • לדך לידצלמה אם רמתי סימנת שליו ין ו^יה
יבדיררו אי1יר לא^סל
רוב נסל רמלר רשנץס טמ^ת מל גמה ^מן” ,
מםד•נתו ובמיתו • ונימ לפי מר םניאר מזח לשין רוטגים המל :0
כסיימכר דדיל לדמ• זה שר■י^א אמס קבי .-דשר;^־ח
י^יו ני:־.
שכלי דע
רטיר׳י^^^ז• שמר לאמם חסוד ־ למדאי
סחמד מונדוח הדל ־ לסיאל רס סר רט 'אלי ^^כא דמה-כו
םראסת נרנד הנימו ־ 'יסיר לדדהו • יטנ םרנץ ס״־םביא בי׳ םרווניר•
ונזה תילק ^ליו נזר סונתי ^חו^י׳ ק" דרש שהלא ה■ ".ט• יל1מו ־ ילא
אף לד ריננ•א מיל ילא קני נמה שקמבה ומתלי בדבד ץר • ^כדנן
^□י• ©־^1א טי• י^•
שיה•■ הטר נימן לפדניו נכי ודלי מי ^י
ו^^ז^• רמיומסת ט• יל•ל ינחשי'• מ^^ק טי םינ  •0בן להל^ • ^•
©,ס ד רומביס כן •ויחיו פש׳שא דנביד גט תד אתא • דל־־יי חריקו-
סנאמן ימר ^^ 3ומהקהל ד״^ם לטות מ^יח על השותופים מג^
־ונדיקיס דדא• מד•^ ננ.רב־נם כד סד בבל פלי • זלבאמ •ש לטש }ה־
ימת'ם^נת^ינ רייל•ת הניל רי־ב הס •מת"• 06 •^ -דמ^אס סעדסכ־•מז
ל" מי 0ר־ בכל מל־ לא סרנ־ יק אי ^^מן נעימי מחמס ^וי אצלי
וגס  "3וין־ס ליס בגוי•׳ יבל יס ^גי מ*וי אצא מכ"אף יי יררען ל" מי
תד *־ץסת שסומזק לידם בשי לי מהר בי^ש • יהנ'ם ונסץי^י :סקן^יב ־
להקל נמ •
האמת שדמרר־ על רנ•םיםמ■יה ©■ני' מיא ילא סל
יסר פנרמ ו^^^ה מא דנר מסדי׳ק גזה רנפלנז םיןי כמן טינ־ו
נכל מ־ל■ ילא המתיי דט זה רנפלס טיה” 9לי' יצלי י1קא • טמ מא
טל סכי • ויף רנמ.סי ^א ט• יי^נ -ב• שס ^ניף להקל עט־ דנוי
מ^ר^ק הדל • רמיר שב ראה ובם •כ 3במיר צדדי טילית נגמ־ ס0שד.
מש•ר צירף אף שמם זה כיי^ נכלי ההטסיח אנל לא סען מיז • כת1יסו
מיני־ו בזר^ ו^עיה ־לנ־ יומי ל• שיף ימרר־־ק טצמי לא יד 0קמן
•ש םומלם אסרים נמנןאי סס  -ומ^
רזלטד רק ששם למנ•ו
אני ^יד םסריללי פלמי יהי מירר לזה • כ• לבאורר רנד מסדק
ביט • םר:יי שם יאיר לדז מטס פ• הסחנ דפיר דלא המדא רצי
ל^ל״נץוין/לניד^ייי^^ל־ בב״ר ומי לי ק!יס צ,י מר׳ טע ^ף ש־■•מ
ראי הה טשץ ,נמיניו למור ואממ לא מיכי • ויאר מ ש ל^ח.
רשאני רדם למח לרפייר לאוסדמ • ©י רצי מהמ יק אם מס
ווסבי

בית שלמה ־ יו״ד דרימר ,שלמה בן יעקב עמוד מס  8הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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שוית

שורש לג

דכיון דכי אשכחי׳ אמר ליה הוי  .כאלו הוא עדיין בידו דמאי
הוה ליה למיעבד כמו שכתב המרדכי בפרק האשה .רבה 7ודי
הערה בזה לחכם כמוך.

עוד נלע״ד דיש להאמין השוחט ולהכשירו מדעולא
(כתובות כב ,ב) דבכל מקום שהאמינה תורה
עד אחד הרי כאן שנים ואין דבריו של אחד במקום שנים.
ואפילו להוציא דבר מחזקתו 8כדאשכחן גבי עד אחד אומר
מת ועד אחד אומר לא מת דמהימן האי דקאמר מת אפילו
להוציא האשה מחזקת איסור ,ואע״ג דלכתחילה לא תנשא
משום לזות שפתים היינו דוקא בעדות אשה דלא מהימן
מדאורייתא אלא דמשום עגונה אקילו בה רבנן אבל בעד אחד

מהרי״ק

נטמאו הטהרות או נתפגלו הזבחים חל עליהם שם איסור
ושוב אין ■ להם תקנה ושייך לומר דשוינהו אגפשיה חתיכא
דאיסורא ,אבל הכא לא שייך למימר הכי דהא אפילו אם יהיה
אמת שלא שחט עכשיו יפה כדברי אותו העד מכל מקום אין
מוחלט (לפסול) [לפסלו[ עולמית בשביל כך ולכל הפחות אם
ילבש שחורים ויעשה תשובה המוטלת עליו לעשות חוזר הוא
לכשרותו ,ונמצא דלא שווים חתיכא דאיסורא בעדותו כלל
כיון שהדבר תלוי במחשבת השוחט מכאן ולהבא אם להרע
אם להטיב.13

תחזור לעניין ראשון דאף מ לפי הנלע״ד אץ לפסול
____
השוחט מעדותו של זה מ״מ יש לדונו__
מה
לפי

2

שהיה נאמן בעדותו מדאורייתא הוה מהימן אפילו לכתחלה שהוא אגם כמו שכתבו הפוסקים על כיוצא בזה ואם הוא
כנגד העד המכחישו אפילו בכיוצא בזה שהוא בא להוציא  1אותו שוחט אשר כבר נכשל בענין הבדיקה כאשר כתבת  .לי
| בשכבר אי לדידיץהווי צייתי בני קהלכם יצ״ו היו מעבירים
דבר מחזקתו כמו .שכתב המרדכי פרק האשה רבה.9
ן אותו לגמרי כיון|שישועלליםדסב?'*׳)^^
ואשר כתבת להחזיק דברי העד הפוסל משום חזקה דאין
אדם מעיז וכר. .אדרבה נלע״ד דחזקה דאין אדם
מעיז כר שייכי טפי לסיוע לשוחט שהוא כופר בדברי העד,
שהרי לסייע הנתבע שהוא כופר בדברי התובע הווכרה
בתלמוד (שבועות מ ,ב) .ואותה שהיא מסייעת לתובע היינו
חזקה דאץ אדם תובע וכר .אמנם נלע״ד דאין שייך כל הני
חזקות הכא כלל ואין ספק בידי להאריך בזה.
ואשר כתבת (כתובות יח ,ב) כיון שהגיד שוב אין חוזר
ומגיד 10לא שייכא הכא כלל דלא אמרינן הכי אלא בנחקרה
עדותו בב״ד 11ומה שהבאת ראייה מנדה (כתובות כב ,א) לא
דמי התם משום דשויתה לנפשה חתיכא דאסורא על בעלה
באומרת טמאה אני ולכך צריך שתתן אמתלא לדבריה .ועוד
דיש חילוק בין היכא דסותר דבריו הראשונים להיכא דאין
סותר כדאשכחן פרק חזקת הבתים (ב״ב לא ,א) גבי טוען וחזר

וטוען וכדפירש שם רשב״ם.
ואשר שאלת אם העד מותר לאכול משחיטתו מכאן ולהבא
או אם נדמהו להא 12דנטמאו טהרותיך כר לע״ד
נראה לי דלא דמי דהתם אם הוא כדברי העד שנתנסך היין או

—
* ----
'
׳
ועל (נ) ענין אם מותר ליקח גבינות מן הגרים
החתימות ,לע״ד נראה דאין להתיר בלא הכרת חותם'
אפילו לר״תס שפסק דאין צריך הכרת חותם 15אלא דווקא
היכא דאיתחזק היתירא כגון בשולח לחבירו יין או ציר או
מור־ייס דאיתחזק היתיר׳ ואז איכא למימר לא טרח ומזייף
להחליף איסור בהיתר דמה תועלת יש לו לגוי בחלופו זה,
אבל בכה״ג שאין אנו יודעים בבירור שיש ליהודים גבינות
__בבית גוי זה ואפילו היינו יודעים שיש לו שם גבעות ולא

היינו יודעים .חשבונם איכא ■ למיחש דלמא טרח ומזייף כדי
למכרם ביוקר לישראל 18דהא לא אשכחן היתירא כי אם
בשולח לחבירו ולא לישתמיט תלמוד דידן דלימא בחד
דוכתן דהמוציא בבית גוי שהוא מותר בחותם אחד או כחותם
תוך חותם.
ועל אשר נסתפקת אם יש לחוש לשמא הניח חותמות
בבית גוי לע״ד נראה דמזה אין לחוש כל כי אין אנו רואין
ריעותא ורגלים לדבר.17
ושיום מאתי הצעיר יוקף קולון 3ן טהר׳ד שיוטה זלוזיה

קצור ופסקי השורש
על דבר השוחט אשר העיד עליו עד אחד ששחט שלא כהוגן והוא מכחישו — אין לפסול השוחט הזה
בעדותו של עד אחד שאינו נאמן בהכחשה .גם העד עצמו מותר לאכול משחיטתו מכאן ולהבא ,ומכל מקום
יש לדונו לפי מה שהוא אדם ,ואם יש רגלים לדבר טוב הוא שיעבירוהו הקהל.
על דבר הגבינות אם מותר ללקחם מן הגוי בראות הלוקח שהן חתומות — אין להתיר בלא הכרת החותם ,דלא
אשכחן התרא בכי האי גוונא אלא בשולח לחבירו במלתא דאתחזק התרא ולא טרח ומזייף על חנם אבל
לשמא הניח חתמו בבית הגוי אין לחוש אין אין רואין ריעותא ורגלים לדבר.

 .7סי׳ עג אות מ.
ש״ו פ״כ.

 .8ש״ך סי׳ קכז סקי״ד ע״ש רעי׳ יש״ש פ״ק דחולין סי׳ ט י ב״ח סו״ס א שחולקו ע״ז רעי׳ ט״ז סי׳ א פ״ק בג וש״ש

 .9סי׳ עד.

 .10כפה׳ב מתחלה היה משמע מדברי השוחט שמח־ה לע״א ואח״כ חזר בו.

אות א ובש״ש ש״ופ״ח יג יד .וע״ע ש״ע סי׳ א סעי׳ יג .ומבואר שם שצריך אמתלא לא במושב רמו בססוך.

 .11עי׳ תשבות הר״ן סי׳ מז
 .12עי׳ גיטין י 1ד ,ב תוריה

\  714רמיא סי~3־

/

 .13ב״י סריס א ושוב סעי׳ יד וש״ך־״״ץ מא וע־׳ע בסר״ח שם ומשנל״מ פ״א מהלכת שחיטה הכ״ו בפמ״ג שט.
אמר.
 .16ב״י סי׳ ?ח דף קפז ,כ ורמ״א סעי׳ ט ע״ש
 .15ע״ז לא ,ב חוד״ה השולח.
סשי׳ ב ושז״ו ?*"ש יא ע׳ש בבהגר-׳א סי׳־א׳ס׳^“סב(־

זככזגנר״א ס״ק כח.

 .17ב״י שס ועי׳ רמ״א ש□.
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^מוחחנפח■

שו״ת

שורש לג

הגוים ובסמוך מתיר אפילו כשהגוי שואב בכוס כדי לנסות
היין רק שיהיה ענבים עם היין כי היכי דלא להוי המשכה,
ואפי׳ בלא ענבים עם היין מסתפק להתיר בדבר מועט כזה
כ״ש וכ״ש שבמגע הגוי לא יאסר קודם המשכה.4
ואפי׳ היינו עושי׳ בזה שלא כדברי ר״׳ת אין לתמוה
באיסור קל בסתם יינם בזמן הזה .שהרי מתוך מה שמצאתי
בתוס׳ מרבנו פרץ פרק רבי ישמעאל (שם) משמע שלא נפשטו
דברי ר״ת □זה בין רבותינו הצרפתים ולא הודו לו כל
סיעתו ,וז״ל התוספות ונראה דאסור לדרוך ענבים ע״י
גוי דגזידה קודם המשכה אטו לאחר המשכה וכן כתב רבי׳
יהודה ■ עז שרוצים למצוא חן בעיני ,הגרים וכו׳ ושמע ר״ת
והקפיד ורצו לנדותם וכו׳ עד ומ״ם בדיעבד אין לאסור
ובצרפת ובפרובינצ״א נהגו לדרוך ע״י בוים עכ״להזתוס׳ ,הרי
לך אשר בימי הקדמונים נהגו רבותי׳ הצרפתי׳ להתיר ,ומ״מ
כעין שאנו עושים נלע״ד דמותר אפי׳ לר״ת וכדכתבתי לעיל.
ואשר תמהת למה לא נאמר דלמשנה אחרונה קרוי המשכה

מהרי״ק

סמ

משעה שדרכו יפה ומתכנס היין צלול במקום אחד ,דבר
זה פלגגתא דרברבתא היא דלדברי הרמב״ן 6ודאי אסור
בכל ענין כיון דראוי להמשכה דהיינו כל שנצלל היין וראוי
להמשך ואע״ג *דענבים מעורבים ביין• אבל רש״י ור״׳ת
מתירים אלא שרש״י מחמיר יותר ואוסר בפינוי ענבים ונשאר
יין צלול בתוך הגת ואף זה היינו דוקא כשאין ענבים באותו
מקום הצלילות וגם יש אומרי׳ דבעינן שיגיע הצלילות עד
שולי הגיגית ור״׳ת מקל יותר ואומר שאין אסור אלא בנתינת
סל או גורגתני ולדבריהם הסכים רבנו עולמה בן אדרת7
וראיה מדפריך ארב הונא מפתני׳ דלוקחין גת בעוטה מן
הגרים ומוקי לה בגת פקוקה ומליאה משמע דאפילו לרב
התא דאית ליה כמשנה אחרונה שרי בגת פקוקה ומליאה
*ואע״ג דאי לא הוי מליאה אסור וא״כ □ראוי לימשך סיירי
ואפילו הכי שרי גם למשנה אחרונה תזרמב״׳ן דחק עצמו
לתרץ קושיא זו ואין ספק בידי להאריך יותר כאשר •יגיד לך
* זנ״כ.
ושלום מאתי הצעיר יוסף קולון כן טהר״ר שליטה זלו״ה

קצור ופסקי השורש
על מה סמכו הנוהגים לקנות מן הגוים גיגיות מלאות ענבים דרוכים — מפני שאין רגילין הגרים להמשיך כלל
באותן עריבות .ששם דורכים הענבים.

שדרש לג
בצפרא דרגלא אותיב מילה חריפא פלפלא הנעים ידיד
נפשי החד׳ מתתיהו יצ״ו טרם כל בשלום אדרוש
עם שלום כל אשר לו .על אשד שאלת םמני.ע׳׳רתשוחט אשר
העיד עליו עד א׳ ששחט שלא כהוגן והוא מכחישו ,אשיב לך
הנלע״ד לרוב חיבתך עלי .ואם כי היום קצר והמלאכה מרובה
עלי כי מי אנכי בא עד הלום לא הגעתי להוראה לא בחכמה
ולא בשנים האמנם דרך נוש0ותן אמרתי ,כיי' לפי הנלע״ד
אין (א) לפסול אותו השוחט מעדותו של אותו העד שהרי דבר
פשוט הוא שאין עד אחד נאמן היכא שהלה אין שותק אלא
מכחישו 1וכדפריך תלמודא בפרק האומר בקדושין (סה ,ב)
ותסברא עד אחד בהכחשה מי מהימן ולא עוד אלא שאלמלא
הטעם דאפרושי מאיסורא היה לו ללקות לאותו עד 2בהוציאו
שם רע על אותו שוחט משום לא יקום עד אחד באיש וגו׳
כדכתב בסמ״ג* אההיא (פסחים קיג ,ב) דטוביה חטא זיגוד
מועיד .והלכה רווחת בישראל היא שאין עד אחד נאמן
בהכחשה.4
רלע״ד אין נראה לחלק משום דאיכא חזקה דבהמה
בחייה בחזקת איסור עומדת דמסייעת לדברי אוחו העד דכיק
דסוף סוף חזקה ליתא במקום רוב מצויים אצל שחיטה
מומחין הם אם כן הרי הוא בא להוציא אדם זה מחזקת

כשרות אשר הוא עומד בה ופשיטא דלא מהימן להוציא דבר
מחזקתו היכא דאק בידו וגם הלה מכחישו.5
גם נלע״ד דלא גרע רוב מצויין וכולי ענד חזקת איסור
מחזקת השטר □נד חזקת ממון ,ואשכחן בהדיא פרק הכותב
(כתובות פה ,א) דלא הימניה רבא לרב פפא לפסול השטר
ולהעמיד ממון על חזקתו בהעידו על השטר שהוא פרוע.
ואע״ג שלא היה מעיד עד השטר אלא עד סברא דשטריא>
בידי מאי בעי כ״ש הכא לפי הנלע״ד.6
עוד נלע״ד להביא ראייה מיהא דגרס׳ בפ׳ הנזקין (גיטין
נד ,ב> ההוא דא״ל לחבריה ס״ת שכתבתי לך גדילים שזבה לא
עבדתי לשמן והימניה מטעם מגו דהוה מהימן להפסיד שכרו
דאי לאו הכי לא הוי מהימן ואף על גב שהיו הגוילין קודים
עבודה בחזקת שאין כשרים לם׳׳ת .ופשיטא דלא גרע מעד
אחד בעלמא .ואין לחלק משום דהתם מיידי בדאשכחי׳
מעיקרא ולא אמר ליה ולא מידי בדפירש שם התום׳ גבי
עובדא דלעיל מיינה דר׳ אמי ,דההיא סברא לא אתי כי אם
לעמוד נגד הטעם דהרה בידו שהיתה מועלת להאמין■ העד
לפי׳ ר״ת אי לאו משום דמעיקרא לא אמר ליה וכו׳ וכיון
דמעיקרא לא אמר ליה הוי כאחר שלא היה בידו מעולם.
שהרי מה שאמר ר״ת דכיון שהיה כידו מהימן היינו משום

חילופי גירסאות ותיקוני טעויות :א) ע*ל שטרך.
 .6ב״י שם.

ד .בתורת הבית בית היין ריש שער ב

 .4ב״י שם דף קזנח .ב וש״ך סקמ׳׳ב זסקמ״ד ע״ש.
וכ״ס בשו׳ע סעי׳ יו.
 .4שו״ע יו״ד סי׳ קכד סעי׳ א ע״ש בש״ך ס״ק טד
נ .לאוין ריג.
 .1ב״יי יתד סו״ס א ושו״ע סעי׳ יד .2 .עי׳ רמ״א ח״מ סי׳ כת סעי׳ א.
 .6עי׳ שורש פא שהביא ראיה זו מהמשגת שם וך פו ,א( ,וכ״ב בממז״מ סי׳ קמר
 .5עי׳ חי׳ רע-א סי׳ א בטיז ס״ק כ.1
ובבהגר״א ס״ק יב.
ס׳ק טז( ,תראה דאזיל לשיטתו לקמן שורש עב ע״ש הערה  .46דע״א בממון גאמן כל שאינו ענד חוזקה ,ומוכיח נ1הא דאין ע״א נאמן להעיד
נסי ראייתו
שהוא פרוע דסברא דשטרך בידי מאי בעי לא בטלה וכמו כן י״ל דסברא דוזב מצדם מומחים לא בטלה בערוות הע״א זבה!,

 .5הובא בר׳ץ על הרי״ף שם.

להלן מהא דגיטין.
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הי תשובה
בשו״תושיךת ציוז סימז בע!ובשוחמ שנפל למשכב וכאשר הכביד חליו

%ייז
■מולח לקרוא את־ הב ואבו לו שרוצה להתוודות על חטאיו ,ואיש לא היה

באר היטב
(א) נבלה.
(ב) ?בן .בבג הש״ו ןס״ק א] אפילו יודע לאבן אש ידיו והוא
ומותרת

בהנאה,

;עבה! בחדר ,ואבר השוחט דרך ווידוי שבנעו־ריו נכשל בביאת ארבית ,וסבוך
-לחלי בצא ה׳ פעבים הסכין פגום אחר שחינה והכשיר ,וכאשר שמע הרב

ב״י

ליה

ימ״ש

אפילו

אמרים]־.

בובשה:

רבר ה בדק אותו אם הוא שפוי בדעת וראה שדעתו ביושבת עליו ,והלן■ הרב והטריף כל כלי ראשון שלל בעלי בתים אשר לא ימלט שום אחד כנ^זם שלא
■קנה ומזמזת האלה .ובתוך יובים ענוד■ השוחט בחליו ורוח אחרת עבו ובכחיש את הרב ואובר לא פעלתי או־ן ולא התוודה כליל ומעולם לא בצא הסכין פיגרם

#חר צחיטה .והנה יש בזה ב׳ בחינות .א׳ ,אם השוחט היה נאבן בבה שהודה .ואפילו אם היה נאבן ,אכתי כיון דליכא עדים בדבר רק הרב והשוחט בכחישו,
אם ד "ב נאבן .וכתב דלכאו^ה נראה דאין השוחט נאבן במה שהודה ,כיון שהוציא הבהבות בתחת ידו בחוקת כשרות והיה אבן על זה כשנים ,ושוב טה שו^ו^ר
בעת זליו ואבר עו^ציא פגימות אחר ^יטה ?יא הוי ויק עד אחד דעלבא ואינו נאבן ,ויש לומר אפילו לדעת בזזרש״ל ף□ של שלבה חולין פרק א טיסן ט! ובהד״י
בן לו חלק א סיבן נז! ואחרונים שחלקו על מהרי״ח !שורש לש ושו״ע וסבירא להו דלא אברינן באיסור כל בקום שהאבינו עד אח^ הרי הוא כשנים ושחיטה זו

אסור; ,היינו דווקא אם באים שניהם כאחד ,או שהעד האוסר בא בחודם ,אבל כשהשוהט הבתיר בא מחודם תתקבלו דבריו ,לכולי עלמא אין בבש בדברי העד

הבא .חר כך לובר שלא שחט כראוי .ואם כן בנדק דדן כיון שכבר נתקבלו דבריו הראשונים שנשחטו כראוי ,שוב אעו נאבן .אבנם באמת הא ליתא ,ואדרבה
גרע •! ופי בנדון של בזזדי״ק ,דשם השוחט עובד בדבורו ויש לנו עדיין עדותו הנחשב כשנים ,ואין ביד אחד להכחיש אותו ,בשא״ם בנדון דידן שהשחט

בעצנו ו חוזר בו .ועוד דיש רגלים לדבר להאבין לדבריו  .האחרננים הואיל והתוודה זה בחליו ואבר דזיך תשובה ,וגם אין אדם בשים עצבו רשע לא שייר בזה
על כן יפה עשה הרב שאסר בל כלי ראשון הבלוע בבשר זה\,ולענק אם הרב באבן בגר השוחט ,העלה דנאבן .אף לדעת השו״ע עד■ אחד בהכהשד לאו כלוו
פ
הוא ,זיינו דווקא־בעד אחד ועלבא ,אבל הרב ו שנתמנה בהקהל להשגיח על כל דבר־ .א;סור והיתר ^חוד על השחט ,פשיטא דנאבן ע^וזע^ז בתשובת חתם
סופר

יו״ד

סיבן ד׳ שאלה כזו בבש ,אלא דשם לא נזכר שהש^־חט אחר שעבד בחליו רוח אוזרת עבו ,ורק נשאל אם להאבץא!דזשוהט הואל ואמר דרך

או לא נאבין .ובה יהיה דין הבשר והשובן וגם הכליה .והנעלה דודאי השוחט נאבן ,כיון שאבת דרך וידוי ,ומכל שכן שאמר כן נשענת חליו שסבר
שהול 4לבות ,דאין אדם בכזב בשעת ביתה ,כדקיימא לן סוף סרק גט פשוט !בבא תרא קעה .א] ובחו״ם סיבן פ״א סעיף ב׳ .אבנם בכל זאת לא נחשד אלא
בבה זואבר שהקיל בפגיבה אחר שחייבה ,אבל לא נחשד ששחט ^זלה בסכין פגום ,וכיון שכן ךזואל] וכל הסכינים היו בחזקת בדוחןים אם כן אע״פ שאמר
שכבו פעבים בצא סכינו פגום אחר שחתה על כל פנים ביעוטא הוא שזימצא סכין בדוק פגום אחר שחמה ,ואם כן יש להקל בבשר ושבן הנשאר ללומר

ברוב ; פריש ודהיתרא הוא .וכיון דפ^ה דלזחר שוזיטה בלאו הכי כעין ספק ספיקא הוא ,זהכא איכא נבי רובא דהיתרא ,על כן אי הייבא הנפסד מרובה לבכור

לעוב כוכבים ש להקל .וביהו בעל נפש יחוש לעצבו .אמנם הכלים דבודאי נתבשל בהם איסור ,דהרי כל בהמה נתחלקה לכמה בני אדם ,וכמה פעמים נבצא
סכינו פגום ולא יבולם שנזדבן בבית כל אחד פעם אחת חתיכה דאיסודא ,על כן יש להטריף כל כלי ראשון גגם כל כלי שני את שאפשר בהגעלה יגעילו,

וכלי ורס דכלי שני שהה בעת לעת (עיין בה שכתבתי לקבן בסיבן צ״ד ס״ק ז׳־ בשבו) .ולענין תשלובין ,יראה להקל בועל בעלי התשובה ,ומכל מקום מכאן
ואילן ל$£$חוט בלי עובד על גביו זבן רב עד שיפררסם צדקתו בבירור גבור ע״ש .ועיין מה שכתבתי לעיל ס״ק ו׳ ולקבן סיב! ב/ס״ק (ס׳ח) [י] ודו״׳ק]:
(ב) ואפילו א״גו׳עוגד אלילים[ .עיין
כ ס )#נבלה .עיין ט״ז [ס״ק א) שזה^א שני טעבים לזה .ועיץ בתשובת בית שבואל אחרון חלק יו״ד סיבן ה׳:
ש״ך ס״ק ב׳ ועיין בתשובת חתם סופר יי״ד סיבן א׳ מה ,שכתב בזה!:
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ש"ע יו"ד סימ1א -
ועיין מזו״מ סימן ס׳ !סעיף א־ק,

שהוא טרפה ואחר בך אסר שבשר היה ולא אפר

3

/

שנבשה בגדים המיוסדיסננדותיה
לא מהני אממלא .וניזב ב״י

נשם

ועיין לקמן סעע^ק ״ז מ״ק .כן אלא בדי שלא יקהו אותו ויישאר לו ליקח מטנו
חד/כשר מ^־־ביק שנתן (כב>מאםתלא (פירוש פנים ד״ה ומ״ש רמו] הטעם
(י״ת) |יט] :ך־(>3/
רשב״א נסו^ם הביס ביח ז שער כ
פירוש,
כלום.
בהכחשה לאו
שמראים היות דבריו אמתי )0לדבריו (לט)<ב>לננאמץ :>75
 $א] ,דמשוס אונס מיקרי
ואותה השחיטה עצמה מותרת
עלייר ער אחר ששחט '
יר מאנמאזשוחם שהעיר־ 'עליו
ואמרה אבל לנשות מעשה כולי
לשאר מי אדם אבל לא להעד,
שלא כהוגן והוא טבחישו סאנמסזמחרעד
האי לטש עדי נדה אינה לובשס
דשויא אנמשיה ממכה לאיסורא.
אחד (< כהכחשה (בו) לאו כלום נ^וועד עבטו
עכ״צ הרי דאין מסלק אל^ בין
!"מ אבל מכאן ולהבא שחיממו
!מותר לאכול מכאן ולהבא וטבל מקום ס*־הבל לפי
דטר למעשה ,דכל שהוא אינו
תומרמ אפילו להעד ,דלא שיין
טה ("כשהוא ( *)אדם:
למר אלא מעשה לא מהט
לומר דשיא אנסשיה סמיכה
אמתלא ,ומאי שנא הכא ממעשה
דאיסורא כמכאן ולה א ,דדוקא
כיי ק נסן ^ס נסנסן היין כדמי העד שוב אין לו ^ק^ה זה שעשה השוסט סימן בראש הכש ,ואין לסלק וין מעשה
אמרינן (לקמן סימן קכ״ז נועיף א) דשיא אנסשיה סמיכה למעשה .ומו דגם לטשס עד כדה הוא מעשה כל דהו ,דהא
דאיסורא ,אבל הכא לא שק* למימר הכי ,לי״דהא אפילו אס סגי בלזישס סינור המיוסד לדומה .והמעיין ^ס^ מהרי^
עדי נדה אינו ^^מן גמור ,דאמר שם
יהיה כדברי העד מכל מקום אק מסלט ליפסל עולמיס מכיל סימן פ״ז יראה
׳ ולכל הפתוס אס ילבש שמורים ויעשה משובה המוטלס עליו אימור לא סדמנו לה עדי טהרומה כר ,הד למטן דאנילו הכי
הוא לכשרומו ,ונמצא ^1א שויא אנסשיה מגיכה דליסורא לא מהני אממלא .ועל הרשב״ץ עצמו לא קשה מנדי ,דאסשר
בעדומו^^^ רק דהדבר מלד שמומש השומט אם להרע אס דסבירא ליה כלעס הטור מיימן (קס״ז) קפה] דאפילו הוסזקה
(להשיב במכאן ולהבא ,עכ״ל מהרי״ק שיש ג] והוא דעס נדה מהר אממלא ,אלא דאנן ק*^ לן כרמב״ן דלע< אם ק

עד א

בשם

0

3

ג

והב״שמן [א]0,
המחבר .אבל במשובח כן לב [לק א סי
/שלמה! פרק קמא דסו^ן סימן ט׳

ומהרש״ל ייס של
סהרי״ק]
 5ד״ה

שקו דאומה שמיטה עצמה אסורה לגל י^־ם ,ועק לק^ סימן
כ״ז ס״ק (י״ג) [יד] נתבאר זה בארוכה של נכון ,ועיין לקמן

לא קיימא לן גס ק כהןן דרשב״ץ .אסר שהסבתי זאס מצאמי
מירס משה מימן קכ״ז נאייו ח שכמב אהן דרשב״ץ ח״צ
וצרין לדיןדנן ^^^ן קפ״ה מנדה דלשה עדי נדה דלא מהט

5

אממלא ,ואללי יש לסלק וצ״ע ,עכ״ על ק נראה שאין
להקל במשק דשקע בכאן סק !=*) מאמר שרמ״א קטמו בצ״ע:
________סימן ר רק י״א:
|(כ< לס לאו כלום .שם במהרי״ק נש^-לג] טעם לזה רכל
ץמקוס האמינה מורה צעד אתד הוה משטס כדי^^א סרק ב׳ דכמוטת ס ,והכא מי האמינה מורה להשוסט שיהיה נאמן כשטס.

5

,

5> ^31$

האשה רבה ףגמום סרק י סימן סן כדברי
ורש״ל יס של שלמה] סרק קמא דסולין (דף) נסימן] ט כמב סל זה ,אבל אט
הריטב״א [יבסוב סרג ב דה והא אמר עולא] שמביא נמוקי יוסף שם מג א דה רסינן] דדוקא בעדומ אשה אמרינן שהוא כשטס ,אבל
זשאר איס^^^ הוה מד לגט סד בהבסשה ובהמה בנדה מזזקס איסור עומדת ,על ק בהמה זו שהעיד העד עליה אסורה לכל

—- ------ -ישראל־ .עמל .וכן ססק מו^ס דל 8*11

ק י ז״ה כיב מהרי׳׳ס־ו ,וכקב *סשכו סס שן לב

פתחי תשובה
|0ההביא דכתשובת מהר״י באסאן סימן פ׳ נסתפק בכל מקום שאמרו שויא

!סלק אשימן מ]:

באר היטב
(לט) נאמן .וכמב מו״ז 1ס״ק כס האיו הקל בפסק זה מאסר ש^א כדרכי
משה הניס דין זה בצ״ע( :מ) כהכחשה .פירוש ואותה שחיטה עצמה
מותרת לשאר בני אדם אבל לא להעד ,דשויא אנפשיה חתיכה ראבורא,
אבל מכאן ולהבא שחיטתו מותרת אפילו להעד .ש״ן וסק מא]:

אנפשיה חתיכה דאיסורא אס מדין נדרי איסור נגעו בה .ואע״פ שאינו ממש
מדיר ,דליתא בשאלה ,אולי החמירו בו חכסיס כמו בנזירות שמשון ,או אינו
אלא סרין הודאת בעל דין .והר״ב משפט צדק חלק א׳ סימן ס״ה פשיטא ליה
מלתא דמדין נדרי איסור נגעו בה .והוא ז״ל תמה עליו דמדברי תשופת
(מא) אדם .אכל בש״ן 1ס״ן מאז וט״ז [אמ מן כסט זשם ממש׳ל ונשם
הרשב״א נחלק יד סימן רפה הביאה הב1י באהע״ז סימן (מ״ה) נמת ז״ה ום־־ש]
במי שטובו שקידש את האשה מבואר דאף היכא דלא שיין טבסא תדרי משובח בן לב דלא אממק עד אמד ממופהלאו כלוה אלא מנדים אשה ,אכל
איסור אפילו הכי אמרינן שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא אפיילו מנד עד*ם בשאר איסורים הר כחד לגט סד בהכחשה בהמה מדיה ממוקם איסור עומדת,
ע״ש .ועיין בנודע ביהודה תגיינא חלק אהע״ז סוף ביסן (מיג) נבג] כתב
על ק !:המה זו אסורה לכל ישרא 3וכן כתב בב״ח ובבן לב ומהרש״ל:
לה^ השואל שרצה לומר גם כן דשויא אנפשיה חתיכה דאיסורא הוא מטעם
נדר וקמב! ,וכע דזהו שטות דאיזה לשון שבועה או קונם יש כאן ,או במה מתפיס .ולדבריו אם יאמר אחד בשני בשבת שהיום שבת יהיה אסור במלאכה
מטעם נדר ,ואם כדבריו אין אמר רבי עקיבא לרבי יהושע [לאש ממנה כה .א) שלן אצל רבן גמליאל ביום הכיפורים שחל להיות כחשבונו ,ולמה לא נימא
נדר( .מיהו יש לומר כמו שחילקו הפוסקים לקמן סימן רי״ד מעןף א לענין הבדים המותרים כר ,ראם נוהגים
דרבי יהושע שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא
א^ד סחסת שבונ:ריס ^מר מן החן לא הוי כאילו קבלום עליהם בנדר) .אלא ודאי מה דאמתק שיא אנפשיה חתיכה דאיסורא הוא מטעם דאום נאמן על
עצמו יותר משני עדים ,ולכך בדבר שאי אפשר בגון שאומד על יום חול שהוא שבת או יום כיפור ,לא אמריגן שויא תתיכה דאייסררא עכ״ל[ .וזניץ בתשובת

חתם סופר יו״ד סימן קס״ה מה שכתב בזה] .ועיין פרי מגדים [שפתי דעת ס״ק לט] שהאריך בדינים אלו( :יט) שהוא טריפה .עיין בתשובת מאיר כתיבים
^םן ל״ז ב^תט שהמיא יחי מוריאה של 1נדי ואמר טריפה ,ואחר זה בא שם מומחה גדול והכשיר אותה ,ועתה מתנצל הראשון שמה שאמר טריפה הוא משום
שאירע א סםק בשחיטה ,וכתב שאין להעביר השוחט ההוא ע״ש( :כ) נאמן .בגליק יו״ד של הגאק מה^ר יאקב ברלין ז״ל כתב ,ואם מתחלה אמר
כשירה ואחר כן אמר שהיא טריפה אמו נאמן אף אם נתן אמתלא לדבריו ,עיין בתשובת שבות יעקב חלק א׳ סימן מ״ד ,ע״ב .ועיינתי בשבות יעקב שם
וראיתי שכתב להיפן ,ראף אם מתחלה כשאמר כשירה לקח ססנה בשר ומכר לאחרים ,אפילו הכי יש לחוש לדבריו האחרונים ,ולא אסרי[ן בזה אין אדנ 1מו^י^^
עצמו רשע .אלא שזה דוקא היכא שנותן אמתלא גבו-רה ,אבל אם אין האמתלא ברורה כל כן לא סהיסן ,כתן שעשה מעשה שלקח ממ^ בשר .ומיהו אי מהימן
ליה אמר אף אם אמו אומר אמתלא בלל .ואפשר דאפילו אם אומר אמי מאמ^ אלא שמאמץ לו בלבו ע״ש .וע״ן בשו״ת דבר שמואל ביסן קכ״ב הובא
בכאר היטב לקמן ^ן י״ח ^ק כ״ה-,כתב גם כן ראם מתחלה אמר כשירה ואחר כן אמר טרסה נאמן אם נתן אמתלא ,מקל והומר מהיכא שאוסר טריפה ואחר
כן מיותן אמתלא ע״ש( :כא) שהוא אדם .עיין באר היטב ןס־ק מא] שהאח^^^ חלקו על זה ואסרו הבהמה 1ועיין בתשובת משכנות יעקב חלק יד־ד■ סימו
התורה ,אבל אם גם לפי דברי
ט׳] .ועיין בחול מרב^ [אוצי מפרש^ ס-ק לח שכתב ש^^ הם לא נחלקו אלא אם לפי דברי הסבחיש השחיטה אסורה
המכחיש היתה שלא כהוק ^זם חוסרא ,כגון שהיה פחות סבשיעור או במיעוט בחרא וכדומ!ה ,לוה שוחט נאמן .עוד נראה לו לחלק בין אם זה שמכחישו
אוש־ שחטת שלא כהוק ,אס כן הוא מעיד על הבהמה זו שנשחטה שלא כדת ,יש להחמיר .אבל אם השוחט אומר בשעה פלונית שחטתי בהמה זו ועד אחד
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ם

יורה

הלכות שחיטה נוי׳ א
וזח

אם קט מ• הכפה ני 05,לא היה ב'ד חש?נ.
עי• "ין וכששיל ;*ר ,היא מחא דחו־מ קי׳ שלינ ישאר
יו-ממת,גזב^;',זחה ; '55,דכי פשוט דבל זמן שלא עייי
זמ גני
אקוד לו
גבול השרב דמחא ועל••
"י1ית ביזו שקם מיחזקים בזה מכמה שנים •א 0יעבור אחר
/ר וישהוטילהלאה יוכל ר.־ימ לאקרו זע׳ קו ־א);
** יאע^^-ק ״??? -2שייבוא1
ש^ה
בהרכא לשימן יהיה היקשה אם יצא רם במקום ההוא והמוי׳ל
שהר^מכמב ",להיה ^!ש^ בארשמםי׳ב בי׳ שהא צא
שלח מכמב להרב ההיג אבדיק בארשעשיב ני׳ שהוא צא
ראה דם ודן רק על ההכחשה שנין השרב והשיב שדעהי
עטה להכשיר וחזר המויצ ואמר שחיה שרש מהקרכא ויצא
דם ונשלחו אלי דברי המ-יצ ודברי חרב ^^.אר־^טשיב
זה וז^ובהי חנה בדין נאוונוה חמויצ כבר כ׳ בשו׳ה שי-צ

"

דעה

חידה
ע-ט מעדות
'"״״ 1ועיג וייאיס לם,דם נב*מ
־
,....
דהרמג״ס.
ואמא
הובר כר׳ה דראוי לגילה אלא דביון דהוי עשאאייל וכמשיל
׳לש ל׳מ רה מדרבנן משוס נעיר דמהיח איצ בממון דויה
1א'צ שיה<ה יכול להזימה וכמק*ל .ובחוק׳ מכוה ב׳ ע״א

— פ^^ א-ב מיושב־ קו׳ קצהיח היל דצגבי
יושקין דלא מגען שיהיה יכיל להןימה שקיר מהאי עדם^מהג5.
דראיי לבילה ובזה מיישב גיכ קו׳ האחרוגים ה־׳ל
משטעוה מיה דהכה ההין פ׳ג דקידושין הקשה דיהא האב
נאמן לומר נשביה מגודא־ב אמר קידשה•׳ בביאה דמיפקצה
נמי בכהונה ולהרומה כיון דננישואין הימכי׳ ייחמזאוהי׳ דהא
דהימני׳ רחמנא לאב רש היא דמקברא ראוי שלא יהא נאמן
־ 'י-ר ואייו נאמן

נדינא צ
בשורה לא
היה
שיעיל
ואר_ י .י לאו ה־ .יי,וושא אא הד בעיק .הצל
שיש לפקפק בטעם 3׳׳ מ־מ
מדון "דינא
צדקו
דקו וב>י;
דבריו וכיס
וכיס בש ה
נ.״ ■1
■׳.. .,
— -
מחרים שיק חיו׳ד ק" ייא והעלה\_^^^ה בלא העיר בב*~ 1פשאייל דכיון של*א היה מועיל הזמה כלל איל שיהיה יכול
^:ריר מהקבליס גם י
תק
לביד|וא*כב<דז לחדמה ומריש המיק׳ הגיל יאים בהא דפיייך השיק בשבועוה
(אהני דלכד נתמנה ־ ו׳^־בריו
__________ _
"
נראה דגם עדוחו בב׳ ־מהני ונפרט דהיה שילח עדוהו בכי ש״ש דחייב היכי משכחיל דיהא כאמן במיגו דלהד׳ם משני
אך לפמיש חיזוק׳ בביב מ׳ דגני ב״א גם ריין מידה דלייו שפיר בדאפקיד בשטר דהא מרינא ראו־ שיועיל הכרוה בשטר
עדוה בכ׳ ייל דגם בהיה לימ ובזה מיושב קו׳ הרב ינשוש דראר לבינה מאי אמייה הא הוי כשאיל זיא ראיב
מבארשטשוב בהא דמנועוה ל' ההיא צימ דידע בסהדויזא אס יטעין גהד*מ נא יחיה נאמן נגד השטר רק הפני החידוש
חיצא בי׳ 1ולתא דליזול לניד זוטר מיכי׳ יכר אבל באיקורא שחדשה הורה דמהני הזמה וממילא בעינן שיהיה יכוללהזימח
אין חכמה וכר יהרי יכול לשלוח בכ׳ ימר קדמו ההומים וכיון דלא יהיה נאמן בטענה המינוי -ק הכה החיד־ש שוב
וצחכ׳יגניחא וע׳ בשורה ההר״ם מריטנבורק האחרונים חחייו אינו נאמן בנאנקי בוריי דלהדיט וכמש-ל הרץ הדל ודו׳ק
גי בזה וכן צפמ*ש נמשו׳ כני ,קי• פיב דטעמא דראוי
כי הוא פצה נכינה בכ*ד ע׳ד הפלפול
צגילה מהני רק בכוהב בב׳ד דראוי להניד באומה שמה  1נב 1ונדוד* נענינינו ד3נ*ד לכיע מהני מדוה המוו־צ
משאיב חן צפד וכן צנמדש הנרב ירק חיויד קי׳ קיו וחוימ
מפי כהבו ואינו חיזר ומניד ולכאורה "ל
קד צ דנכוהב חון לביד הוי עדוהו אח״כ כעד מפי עד דכייון דהימנוהי הקהל מציה= הוזר ומגיד נ״ב וכמש נהשו׳
יושבים גיב קושי׳ הניל והנה ההומים הצצה דהיכי דבבינן הישנ״א שהינא בביי יויד קי׳ קקיט בדין אמר הקרקויי
שיהיה בפני בסיו צמנו ל'מ עדוהו ימהיט בדיג צ-מ צדוה .החלה שהוא של עסייה ואחיב אמר שהוא של ישראל דאע׳י.
בכהב )פ׳ קרא{:
־> כא'נ באיקוריס כיון שדבריו קוהריס
אני י.ודטיה שהוא
(צי) ובתשובה א׳ העליהי דבדינ ודאי דלימ עדוה משקר ומוימ אם המליה מאמינו אקור ניקח הריביה וכדחמרי׳
3כ׳ לכיע דמנה בעיקר דינו של אי מהימן לך כבי הרי זיל אפקה צ*ש הרי דגם בבהיג שחוזר
דה שפקק דמהני מנוה בכ׳ משוס דראוי לניצה יש להקשוה ומגיד מהני נהימני׳ אבל זיא דדוקא במאמין צו נפרוש על
צפי המוואר בחולין פיגעיבררש■' דבמוקדשין דאקור להוקיף חזרהו ןו^ול'יכ בניד אף קהימנוהו הקהל בקהמא ייל דבכה׳ג
כל הננץ הוי איר לגילה להניח סס מפר ומבואר דיבר ש^קוהר לדבריו הראשונים צא הימנוהו ומזוין ויב קכז^^ דגם
שאקור לעשוהו הוי בכלל אינו• ראו־ לנילה נמהיט העלה באב מב נבו שהאמינהו הורה משוס דבידו כייין שהגיד ג*^ח
נהשו׳יגר-א חיויד ק,׳ נ׳ט דגגי זוממין צ*מ 3כ׳ כזיון דבקו ומגיד ו^ ^^:בנומוקרדי דאפי׳ יזכ*ד איי לחזור אבל מזה א^ן
עבירה בעדייזי שוב הר איר לביצה ע*ש ואיב הרי קיייל ראי׳ לנדיד כמובן אבל גא<סהנניד גס אם יאמרו שמאמינים
דבבל עדוה בעינן שיהיה יכיל צהזימה ואיך מועיל עדוה בפ■ו■־ש לדבריו האחיוניס הרי המי־ :מודה שאינו יודע אם
בכהב הרי היי פדוה שאאייל שהרי אם יזימו העסיק שבכמי .יצא הדס במקןזה הקרכא הקודמה או במק-א וכל עדוהו
יופשרו שהרי נהברר למפרע שלא העידו כצל כזיון דצא הגידו בנו׳ מל
דשויב ריי ואיכ הוי רק ע׳א בהכחשה וא׳ל
פי׳והן בטי^ דק מי וציה עדוה אלא משוס דראוי לבינה דעכיס הוי רגצ׳ד להאמין עי׳ז נ'עדות ר*י דז־א דאם נבא
וכיון דאיגציע שכוי׳ עדור .שקר שהרי היזוט א׳ב צא היה ראוי נדון רק מכח רגליי שוב ש מציד להיפוך במה שחהר בו
לנילה ולא הוי כדוה כלל וציל יכונה ריה דכיון דמרל מקנו היב מדבריו הראשוניה וכמ*ש; כהיג בחשו׳ דודא קי׳ 3-.
בעדוה ממק דג־צ דו׳ח ואיל שיחיה ראוי צהזמה כמיש צענין עדוה שלביפ ואחיה פקלו אה העדים שלבים דלא גרע
המומים קוקי׳ ציג דצא כהשיך שם ולכן כשר מר העדוה קוף דינא מהחלה דינא עישועיע כהיג בתשוורשד'החא״ח
בכהב וצפ׳ז בד*נ דגם מדרבנן בעינן דויח ואיכ בעינן שיהי׳ קוק" כיא ובפרט דכיון דכבר מנרה איזו שעה אולי נחהוה
יטיל להזימה שת ל*מ עדיה בכ׳ כצל ונזה ישנת־ לנרי רמב׳ס
זיעמ הדס אח*כ וע׳ בשירה טטודד מ׳ח קי' מיו יקויא סי׳
שפקק דעדוח שבשמי צמ מדאורייהא דמפיהם וצא ממ-כ קיו וקי׳ ע׳ ולכאורה ייל דאף דבמלמא יש להלומ שכההוה
אצא מסוס טטד מהני מד-ק והמהו מליו משיש דשנועוה
הדם אחיכ מ״מ הכא רגליי איכא שדברי ריי אמח שהי׳
מס דמייך שיש דהייב יחיונא היכי משכח-ל מסוך שיכול נם במחלה וכה׳ג כמב הימ פ*ד הטויה הייב בשם רייק
לומר נהד׳מ •כול לומר נאנקו ומשני דאפקיד בשמי ולשי׳
בדין בזיה מן המח שאבד בהוך הביה ולא נמצא הניח טהור
הריע הרי מדאורייהא צימ מדוה שבשטר ועור המסבקצהיה ואם כמלא אחיב הביה טמא למפרע וביאר הכיה הטעם
קי׳ כיח מכהובוה כיד דציג־ אס מעלין משמרוה ליוחסין דזיה בשר מצוי שיאכלהו חולדה וחולין בדני מצר.־־ אבל אם
להעיד שאינו 3נ*ג ■יבימ והא גבי יוחסין ל*ם טחיוא דבעיד
נמצא איזיכ אין אומרים איייהיא זה אצה כנסיה עיש ההי:
קוגטרם אוזרוו
(ס! 50
נמשיש בשם שייצ שת הראוני 3יאיס קי•
שי־צ ורמ״ש .ובמשיש בקוף הקיק נהם ההימיס עיע
יל
א
קי
ל
•כן
ומיט
הקתבר
כדצה
הסו׳ ישיל קי׳ ל-ג יה׳ ימיא קי׳ ייג:
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סימן ח
ש״ך סק״ו
לדו די נ״ל מדמי הטור סו״מ סווף סי׳ מ ,,שכסב והמצער שליסא דרבנן יש
לה ז רשום לב״ד להכומו מכס מרדום והשלים נאמן כשדם להעיד על מי
ש! זהו כדי למיוסו ,ע״כ וקשה היאך נמס המכם מרדום ויצא בנידוי ,ועוד
קן ן למה מלה מכס מרדום הרישום ב״ד יוסר ממיסי .אלא ה״ק ואם ריצו
הךד להממיר הג^יו ולמסומו מכס מרדוס מלכד השממא שהוא שורס הדין,

ה 9ןוס ?ידן .וק יש לדקדק מיגרי הרמכ״ם מורק כ״ה מהלכוס שהה7ר*ן

האיסור הזה ,דמון דמנדרי הרי״ף והרמב״ם ד׳ל למדט שהם סוברים דהאי
עוברא דרב אמי דינא הא ,אס ק ה״ה יש לנו ללמוד ממט לעטן הציאה
מטס המדרש גס ק דדינא הוא ,ואי אפשר להם וםרי״ף והרמב״ם ז״ל
להמלט מזה.
ואסר שבאט לעין מטן הדיין ,לכאורה היה נראה לט לפטור אס רט מרדכי
מכל אשר אמר לרט שבמי ,אף אס הם דברים שהאממ לממו סיב צעשוס

דחן וסשכס .והצעסי משא ממן זה מל מורי הנאק מהרי״ף כ״ן מי״ו
אס דגלי ,ואמר אללי יפה דקדקס ויפה כיונה.

לו דין ,מסט שרג מרדכי למונם מהקהל ,וכיון שנק הוה ליה כשלים טס דיין
שאם הנה או יזיק םמפרב בגופו ובממוט שהוא סמור ,מט שנשוב זה למי

ש״ך סק״ו
עיין בתשובת ר״א ך חיים ר״ס קי״א.

ירוסם משרום ולמוקי יוסף 3ר״פ המטם ןב״ק י״כ ע״ב מדפי הדי״ף] ,ואף
על גירוף אטו של רט שמי נראה שהוא סטור ,כיון שר׳ שמי היה נסרף

קייא .על ריב ה״ר מרמי הכהן ממונה הקהל ורידי שמי ,אודיע א אס
עם למי ואס כל אשר וגזר עליהם לפל הקהל יצ״ו ,וכל העובר
לס העלן עד סוסו וכל סכם לב ,המה יביטו יראו מק סכמסס הנו?

בדין כדי רשעסו ,כדאמרינן בסנהדירין ןנ״ב ע״א] מאן קרינן לרשיעא בר
צדיקא רשיעא בר רשיעא וכו׳ .ועוד שאס אט רט שמי לאו בר סשס הוא

מטענה ידועה ,איין לעשוס דין מסט מירוף אטו

כל3

והישר.

ואסר ק* ראיט ששמי משוטס בדיבר׳ ,האסד שהוגד אלינו שרט מרדכי םמלי

מש וה שהיה כן היה ,שמי מרמי הנהן ממונה הקהל לקש ממי שמי
יו מעוס שסייגים לקהל יצ״ו מצד עולי המלכוס ,ודיבר אליו קשוס באף
סימה על אשר אינט פורע מה שסייב לקהל .יצ״ו ,ומי שמי אמר למי
מרמי כי לא דיבר אליו נמנה מקשס המומס הנד ,ולא ק עשה מי שמי

לא ם*ם ^!ה על בקשס המעוס הגד ,אלא על הסוסה שםלפטפ הקהל
סמן ממונומו ,אבל ^סס שםפסטפ סמן ממונו אסר םממונם ההוא ,הוא
ממונה על בקשמם ולא המ^נה הנו׳ ,וכיון שק אין דיט סה דין שלים
הקהל.
סטמ;
ועוד שעד כאן לא אמרו ששלס טס דין שהכה המסרב מו הדק

מ&שר שאמה -משוד למסוס על האנשים .אז הכיב מי שמי אני איני משור
לנקות אס דמי הצדקה וליהטה מהם ,ויש מי שאמר לו מיר־וש אמה משוד
על הצדקה כנו׳ .ע1ד הוסיף רל שמי ואמר לרל מרדכי ,שאלו שהוא נסה

וזה יר,רג^•! ומן הטעה הוה עצמו אן להטיל על רט שמי עננש ממה שליח
הקהל שגדול עווט מט שלפם שליח טס דין ,כיון שהוא לא היה ממונה על
העסק ההא שעליו היפה מסצוקס ,ולא מירף אומו על הדרוש ההוא ,אבל
אנשים מבט הקהל אמרו שמי מרדכי היה מלונם על בקשס המעוס ההם,

בה וסו ממונה הקהל ,שרל מרדכי הם׳ לא פרע לו מה שהיה סיב לקהל!
והוא לאהבסו היה מספה עליו ,ונשאר אצל רל מרמי הס׳ סן כדדל שלאן אליא כשמכה אומו או מזיקו כדי ליב^ל עליו אס הדין ולהיום ציים דינא ,אזל
פדנו ,ור׳ שמי ה0׳ המריש לו .אז מי מרדכי קרא למי שמי שוטה בן /החירופין האלה שאיק נאמרן כדי להכריס אוסו לפרוע החורס ,לללא *90
שתוה .עוד אמר לו שאם ק לפי דברין אינן כדאי לייום ממונה בקהל ',הכעס וימימה עלו ,פשיטא שאין וה דמה כלל להקיא דרטט ירוסס דילמיל,

בעטו נמאס וקורא לו שרמה ,היה מפרנס אס וקט ממעוס הצדקה בכיס
ן|||גרוייס■ של הס׳ עבר וטש לוס א׳ על פט הוצות .ולללםס הרה הנם

מ)ןצו אשי הקהל יצ״ו לעשוס משפט על כל המרים האלה ,וקראו שם
אס מי שמי הנד ,ובהיופס עומדים על המשפט הזה סוך הקהל ,אמר רל
מל ופי למי שמי הנה זקנתן היסה שפסס וקנסי ,ואמה אמרם שוקט היה
> פרנס ממעוס צדקה .ובקהל הנד סרם קדוש שלא חלל איש בכבוד סללו
םק הקהל ,חקר הקהל יצ״ו המעוררו לסקס על הדיין ועל האמס ועל

ולפי זה ם*ם נראה שיש על רט שמי הט׳ עונש .לסם שליס הקהל ,והרי
הוא כאילו כזה הקהל עצמו וגדול עוט .אף על פי שאסר זה עמד רט
מרדכי בדרן כפס אימה ואמר שהא מוסל לוט שמי אף אם סטא כעדו,
ונראה ל דימחילה וו לא הימה מסילה כלל יון דאמרה' בדרן כעס ככועס
על-אנשי הקהל שאינם עושים לו דין ,וסטומי מיל בעלמא הס.

ועוד ,שנראה שאפילו רט מרדכי ימסול הסטעה הנד ,אם באט לומר שיש
צרט שמי דין מסה שליס הקהל סיב להענש מצד מיד הקהל שסייון שלים

השלום.

וגה גזרט שם מרם שאיש ממט לא יאמר לשוס אמד מבעל הריב שאט
מזנה אוסן אלא שאמרים סייבון ,זה דין תורה אין ראוי שיעשה כן

ולס הטלס הפרם הנד ,כמו ששטט סרק ה סרר ןמה.דרין כ״ט ע״א[
לששיצא לא יאמר אט מזכה וממי ממיילן אהל מה אעשה שחברי ריבו
על זה נאמר לא סלן רכיל בעמן ,ואומר ה^ן מיל מולה סוד^^^ .אם
דעםי שכל הנמשה כן אפילו בלא הסלם הס׳ אין להושיבו עוד שש

הקהל הוי סיון הקהל עצמו ולאו כל כמיטה למסול זה דבר מטאר
שלא ממירו על המסה שלם טס דין אלא מסט שהם ממשיטס אומו סיון
לטס ד*ן עצמו .וק יש לדקדק ^■י הטור משן המשפט שכמב סמון לדיין
כבוד הטס דיין ,ואף המסה שליח טס דיין מיטן לנדוסו וכו׳ ,וכ״־^ן שסיון

1ין שטן אפקיה מ אמי מט מדרשא[ ,אסרן דין כל ריא .ואף על בב
ליה ,מכל
שר לומר דרב אמי לגכי^יה הוא ממי אבל מדינא לא
ם נראה לדקדק דדיינא קאמר למהו5רט הרי״ף והרמב״ם ז״ל להביא

שלים ב״ד הד ^ון הטס דין עצמו אס מסל ה^ל^ח איין ^^^סו מסילה.
יש להטא ראיה לה דיסק פרק לצ*אפ ^אשה !כתובות מ״ה ׳"׳בז ^שמה
וסגמה שלה ,רט יהודא ק מירא אולל סמן שמסר ט ^ם לה וא׳ לו
וכו׳ ,וכסב הרא״ש ז״ל משובה וכלל ם׳ סימן א!׳] שאס מסלה האשה אין
מגילסיה מסילה ,הנראה כב^ד הבסיטס האלה שאם רט ^^די^ יצא נקי ממה
שחירף אס רט שמי מצד היוסו שליס הקהל ,אף אם היה ברור ש^ה
ממוגה מהקהל על העסק ההא ,מכל מקום צד הטענה הריאשמה שלא

וה זה ,נראה שלא מט ק אלא ללמוד ממנו הדיין הנד .ואין לאומר
לוח* שלא מס כן אלא ללמוד ממט שאפילו אסר זמן המה הוא מלל

סירף אומו על קיום המר המ3קןש ממט מצד הקהל ,אין ר׳ מרדכי סטור
מלעשוס לו דין.

!ל״א ע״אן,

הקהל כשיושטן לפקס מטט הקהל ,כדאמרנן המם בגמרא
א מלמידא דגמן עליה קלא דגל מילסא דאפמר ט מדרשא ,מר עשרין

ש ■ !חן ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן> ־ יז חו״מ א (א  -כז) :קארו ,יוסיף בן אפרים ( {7})7עמוד מס 335תודפמע״י תכות אוצר

^^1

השן משבט ח הלבות דיינים

שמתי _ בהן

>> ■</

מאירת קינם

> ולא יפסיעו על ראשי עם קודש .נראה דה״ה סמן הזה שיישבץ םעיף ד׳ חן אינו רואה בן ת״ח .למדוהו ממ״ש [גאיוג ל״ז [כ״ח]
על ספס" ארון זה בצד זה והשלשן לפניהם ,לא יפסיע על הספסל לילן לק יראוהו אנשים [ג״׳ל שגמול אימה על אשימ לא יואה נל סכמי לב:

מאסוריהן ,עכ״ל סמ״ע ^־ט < :.והמצערו יש רשות בו׳ .עק
בנןמ״ע ם״ק כ״ג ובםפר אגודס אוב דןן ע״ה ע״א נסדק הגוזל ' בורא לטור

טון ולא יפסיע על ר*שי עם קז*ש .נזהיה מנהגם לשב על האנץ
בשעם הדרשה ,ור)אמר שיקדים לילן ולישב במק^ ולא יפ-נןיע על ר<ששן
לילן לישב במקומו אסר שכמי ישבו,
ולמדו זה ממ״ש !שמות כ׳ כ׳־גן לא מעלה
במעלוס ושמץ• ליה נשם "א א׳ן ואלה

סי׳ חץ ובמשובע נאי שבע זסי׳ כ׳ח מ״ש

סה נרש״בן 0 :ואין בזה השום ד "אסור לדיין להתנהג בשררה וגסות על
לשון הרע כר .עיין במשומו ר״א ף הצבור אלא כענוה ויראה 5וכל פרנס המטיל
]׳} _ פייס ר״ס קי״א [קש״כז:
אימה יתירה על הצבור שלא לשם שמים יי׳אינו
רץז/
רואה בן ת״ח לעולם .ובן אסור לנהוג בהם
קלות ראש אף על פי שהם עמי הארץ י“)י)סולא יפסיע על ראשי עם קודש.
־)5וצריך שיסבול טורח הציבור ומשאם .ומצוה על הצבור 1*5לנהוג כבוד בדיין
ויהא אימתו עליהם וגם הוא לא יתבזה ולא ינהוג קלות ראש לפניהם "שכיון
שנתמנה אדם פרנס על הצבור אסור לו לעשות ■מלאכה בפני ג׳ כדי שלא יתבזה
בפניהם וק״ו 5שאסור לו 115לאכול ולשתות **(ולהשתכר) בפני רבים 05יכל ליין

המשפטים■ .־ נראה דה״ה סמן הזה
כשיושבין על ספסל ארון זה מד זה
והשולסן לפניהם לא יפסיע על הספסל
לילן מאשוריהן :כן וצריך שיסבול
טורח הציבור .למדו זה ממ״׳ש 3פ׳
ואלא [שהות ד <״ס ויצום אל מי שאל"
ולא כחיב על מי ישראל" אלא שיהיו
נטפלים עליהם סמיד לשסל אס מרמס:
־א! לנהוג כבוד בדיין .שנא׳ !דברים
א׳ "חן ואצוה אמכם ,זו היא אזהרה
לצמר שסהיה אימס הדיין ננליהן:

שאין לו מי שישהשנו אסור לו לקבל להיות דיין.
כודי:
״

אזלי

ה אף בשליח בית דין אסור לנהוג קלות ראש '150׳(והמצערו שיש רשות לבית דין
להכותו מכת מרדות "והשליח נאמן בשנים 5להעיד על מי שביזהו בדי לנדותו*.

הגה 05והשליח 6ציטר יכול להניד לבית דין 5י־^אן סה משוהלשון קרע^ץכן וכל בעצמו*
ציונים ומקורות ו) * נחי סטיו .מ( הנמנו שמתי פניה הסנהורץ? דיה ׳־ד > .המניס סנה מסמדרין ס׳יז ,וכמרא 9ךק לן

הללסין הויק ט׳ז ״א .דים ט־׳ז 0 .ימו יחמם נקיג ל״א ורב תמתן מקן דש סמן המקק .דיה ט״כ
)1

במהדורת של׳ח :ולהעיד שביזהו

עיין סם־ע סקכ״ג.

)6

במהדורת באה־כ :והש^זז כית יייז׳'

־^:ן לאכול ולשתות ולהשתכר
"ן_____ ,
וסעיף _
___________
__
ונרפ^ס
בפגי רבים .נטור
נסכה מהיין יח סייס מסב ז״>

ובכגיםם ע״ה וסשעודס מלי^ם .תראה
דהאי ר״ו של "ובמיסס ע״ה" היא נמו
בסעודוס
או במיסס כו׳ ור״ל

מצוה אסור להשסכר ,ובכניסס ע״ה ובסעודס מריעים אסור לאכול ולששוס אפילו בלא שכרווע א״נ אהקל וסומר קאי ,וה״ק ק״ו שאס^ לו לאכיל מ /וק
מו של ת״ו הוא ^סור לאכול נכניסס ע״ה וכסעודת מריעים ,לפ״ז איש דמון שפשוט הוא כל כן משוס הכי השמיטוהו המנומ ,ומוי״ם ז״צ וק״ל:
והטצערו יש רשות כר .פרוש שיש עדים שמצערו מכץ אוהו מכס מרדוס ,אנל כלא עדים אץ השליס <:אמן להכומי על פיו
סעיף ח׳

לנדוסו על פיו ,ולשי ה צריכי" לקסוק הוא״ו של "ולהעש" ,וצ״ל״להעיד" ,וכ״כ דטורנסעיף ס-זן ע"^ ואע״ס שהנדר הוא שמור בעני רוב העם וגס
לדינא דגמרא מהכאהן־מ״מ לעני; נאמנות לא הימגוהו "שלוס יד בגופי בלא עדם^ ,ו^ צעין ^וי שה^כינ• ב״ד ואץישולמין יד מועו הימטהו [,דומה
למ״ש [הטור והשו׳ע בסימן יא סעיף א׳ ו מאמן שליח כ״ר "ומר שסירב הב׳על דן "א רצה לכוא [לענן■] לנדומו ולא לענ^ן "^מוב עליו המימא דנ^ז* ,כמ״ש
הטור והמחבר 5שימ] י״א ס״ב דאפיילו אהצאוס ממק הקן" לא הימנוהו* .וצער ודווי הב" סדיא הוא ,והא דכחב אצל הבאה המ^רו ,ואצל נידוי המסהו,

אורים
םק״י

משוס דשםי מימראות המה בשמי מםכםדס ,ונקט לשון ״סמימראום ברטםם .עיין פרישה וסעיף .ס-ה שס הוכססי כל זה ,ובדרישה ססי שובים
אסריס" ,ד1
י״א נסעיף א! כ״נ ע״י £ויליף לה 3גמ׳ ר״ס אצו מכלסן־ ונו־ק ט׳ז ע״א]
אבל זה נ״" עיקר (.עד! ואין בזה משום לשון התג המשכר

מדכמיב גבי משה ^מז-בר טיו ייח העיט האנשים ההם סנק^ מ׳ ,ואין^ע משה זה אם' לס שסשלישו^^^ד לו דבריה] ,ואי הוה ביה משום "שק הרע לא

• ------------------------ —--------׳ 1------

~

הוה משה רינו ע״ה כושבו בםויה עפשג—1־־
ס ■^//יו/' -?/

טרי וחב
ח אז ימתין ,משא״ב שם היה הגר רודף אחר השררה* :סעיף ה׳ .אף
בשלח ב״״ כו׳ .הקשה ב״י [סעיף טיק יש "תמוה [כיון דאומר קלוני הקלני
השמתין אותו על פיו מאי רבותא דרב דמעיו■ מאן דסצער שליזזא דבי דינא וכו׳]
ע״ש .תמהתי ע" פה קדוש אשתמיט סוגיא עשרה יוחסין [קידושין ע׳
עיס איתא התם האי גברא דפקר שלוזזא ^ר^^ ושמתיה רב יהודא

■

כיאור הגד׳יא

ע־ 9ב״א סעיף ד׳ יו .אסור לדיין .נדרים סיא (כ׳) *[ע״א׳ :יח .וכן אסור .שם:
יט .ומצוה על .סנהדרן שם נח׳ ע״א עיין באה״ג אוח עץ :כ .וקיו שלא.
סכסיים היט א׳ ,ושק קום׳ סוף פרק א׳ דקדושין מג׳ כ׳ דיה וי״א הא אמרינן׳,
ע־פ ב־א טרושלש מ׳ ,במדרש רבה (פ׳)* קהלק על הפקוק ב׳ ייס ושנאסי אק הסייס ,ר׳
אוששא אסון כר :כא( .ליקוט) כל דיין .ירושלמי סוף (קיא) סיס דסהדרין
[היו׳ ר׳ וחנן נו׳׳ סהא ר׳ סטנא גר קיסי הפצע קישין ,א״לר׳ליסהא כבודן ,א״ל
והה נמדד אשי מאן דםנמהשוני ,א״ל אץ לאההה לך מאן "!שמשן לא מקבלה עלן
המהנייא( ,ע״כ) :סעיף ה׳ נב .אף בשליח .במוס יד) [יס א׳ ,קדושין י״ב
ב׳ :כג .וכן יובל .ביק יס א׳ פרט לשליח בידי ,לש ששגה ברשוס ,וק מדהה שק
עטי דנא לנפשה המחלה המור לשלש גי׳ד:

ואזמיניה "*דין "קמיה דרב נחמן ,א"" ר״נ לחי מ״ט שמתיה מר ,א״ל
ויער ש"יחא דרבנן ,א"" ר״נ ונדי "יה ,א"" ר"* דעדיפא מיניה עבדינן
ליה ,כר ,עיש .מבואר ביה מאי רבותא תב ,זו עצמה קושית ר״נ לו־"?
היהן דרביבו שהזכיר פעם
ונראה לע״ד "פרש דמי רמב״ם [פנויה
א׳ ניחי■ ופעם א׳ ^קות ,ואגב זה נבאר ״רדורים בסוגיא נשם ע׳ עיאן

באד הגולה
מ .שם [רמב-ס הל׳ סנהדרין ריש פרק כ״ה .כ מימרא מ! יהודה אמר
רב ר״ה דף י״ז ע״א .נ 4מימרא דר״א סנהדרין דף ז׳ ע״ג ופי׳ רש״י
כשהממורגמ] דמש היו הצבור יושכים לארץ ,והממיע לילן ולישב
ימקומד נראה כמפסיע על רוש]] וכסב הסמ״ע !!!?!י-סו ^־ נראה דה״ה
©'ושגן ע" ספסל ארון ' זה מד זה .נג ג״ז שם וס[וזדר]] דף ס׳ ע״א.
פ^^ .ו^^:דא ״יכ יהודה בר יסזק^^ קידוושין דף ע׳ ע״א .כ מור״תא
פסשם ^ף מ״ט ע״א .ק .וכן הוא בימכ״ם שם 1פכ־ה הסיהדדיי דיץ ז־ץ.
ר .מהירוש"מי נפיב דסנהדרין ה״ז הביאו הד* ש .מהא דרב מנגיד ובו׳
קידושין דף י״ב ע״ג מ .מימרא דרכינא נ״ק דף קי״ 3ע״ב ומימרא
דרכא מו״ק דף ט״ז ע״א.

פתחי תשובה

באד היטב

סעיף ד׳ ה .פרנס על הצבור .כתב ברכי יוסף [כאן אות ט׳] ,לאו פומקיס
שלנו דהיינו מנהיכי הקהל ,אלא תיח שהוא דיין לרבים לדון הצבור.
מהו־ש״ל בישיש קדושין פ״ד סי׳ ד׳ ,ועיין הנחת יעקב בשי״ת קי׳ א׳,,
עכיל:

סעיף ה׳ ז .להכותו .פירוש כשש ענדיש ממבעיוו מטן אפו מוכס מ^יכ אכל סלא
עדים אין ה^ם נאמן לכוסו רק לנדותו ,אוע״ס שרדיי קמור מדיא דשיב' מ״מ
לעני[ נאמטס לא שמטהו לש^וח ד עופו בלא עדיה ,ועק לקמן ש׳ יא סיב עניל
הסמיע ^:יג] .עדין נס׳ באלי שכע נשרית סי׳ כ-ו׳ מס שכפכ סה:

חידושי חתם סופר

טיסן ח שייך ססקיה.
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^!•• )0וכמלה והדרה וו בגבי־הים בסיר חזוקבל בכהנים לגד אוגתוב אליהן רל בלה קרעה לא אכלו הבוהס
גהודיאונו הכהים •<סבי כן נגעלה בהם לסי •ככתוב אוה לאכול זסאה וגף בלקה וסא*• בסוירה לאראל
גההדו אלא ווקסיד הור ב© דםביוון
•
מולק םלקן
3ג3ל < ואולי מהאזב הרא!
יעל אבין העחינש ליפיכך ומהיר הנביא באום ה׳ מיו־י• לוזודיעו ילו* הוממ■
י ' מיי
אי*4
דק במליקה לבד בקרבן ,אבל בחולין נספרים באיסיזם כגסו ♦*!•יליט:" :הטו הבה זו בכי סקס ומי זהן רכבי-ם
וקבוו וה!,יבר עדיה• ואכל כזיו סן דסריפה .סכל אלו •י•סעי'ס 3פ* הכתוב איבאו חוץ סיהיאתן למה• אל
י^ה יל*ר ואיך ליקה יירא קיים* לן אין לוקין אל לאו שבכללוו והרי זד• .כלל כרה דברם כסו •ורנו 9י
סי׳ המין זה כבד ביארוהו בספר הסבוו מייקר דויייד אני גדו׳לי הדוד ותם הוסב״ם דל "■רהב״ן די והרחיבו
אס וימואורים ודאוודהס בזה לברר הדבר יאה דיאויך האגין יי כן הנחויו כפי הנדטי כסוד זז! וסכל סקסיא
—
מוז •מילון ן
זין  .דאוז כי ד״זוזהן בזז^^-יי •נימז •אין זה
אד .שלא יאזהא הדיין (■)בסו יאחד ליא באני בול דינו •אסר לא וממהי אומי בה >ל הדיין יל הה
אלא יעגיס בגסאו בזביו אי אחר בוהה ,וכן בא בה^א ■^!רז! זו •ל לא ח^א גד על זוז בהרה
ואוד אסרו אס •היא יזהרד נס לבעל הדין •לא יסאין גס דוי האגוויו לדיין לא באני באל ד־נו ^א^ו רה
^סוא און הדיין ואל זה ניסר גס כן הדבר •קר הרחק ,ואוד יפדו דל •זה הלאו כולל הסיר לאון הרא
הקכלו סאיד עדוו אקר• :ור• וסבוה ידוא כ* האץ* וועב ונבה באו•ד הכל *ן דבר הז^וס רמז ורה!ארה

ה

סן הגד א

כך •"וור להן אאילו
ל*הרי

ה או ה^יסה

ה

39^81

טבחו סולו
דאנריק  010x0 06דרימ סנר נר אטסו יל ראזיל
לאמי שס טוסא מנס לרה״ג יה ניע לכן מצי לשטר
לסבור
הר אסהי יהא 'דמווכו מ״ל מנו 7ריס גא
מזקיה ולא מנו דסיבר דהוי לס י״ל ששים דלאב*
יס לא סונר כן לק לא לי לומר כן ומרס מחולק
קיא סבר דס תינק על נמלה ש״ס דל״ם כן ק אפס
למדש האור סדש גגפ^סים בה סיב מנגיד לה נל״ע
אה ס סיס לין ראי׳ אפנם נ״ע פפשמא לה ק לק
מט דלה מקה וגבין ירושלמי פה סינ ה״נ ד<מר
במנה בצפורי דסל אס הבלמס ששסע ! •0מלוה יניס
מאה ראפי' כוי מציה ט״מ לה נחשטן המריינ מ״ש
מייסד ד ליסוד רס מס רזביז לערן אכילס סרב יוה
ס״ש סבן ואס גנכדם דהר גדש לסמר נטלה לניי נהל
לסרן מה סכסולה מוכרץ הסדס מנבילה לסטה אשר
בסבש א־סר כםימן דז ולפ׳ז ""ל רפשה בלה דלפ״ס
ומי ממדע הי איסייח רס עיין !:סו^׳ש ססי׳ לה אוס
ט שבסב דהוי נבלה נ״ב בסס טירמם פיט וא׳ב הה
לסרן סיס כיו .ק ישיב יש משה וד״ה דל״ע ולכאירה
יש לסרן בזה קושיס הננסייא סייס' פסתיס ב*ב דהקשו
א-ך יוכל לשלוח לנכרי ידך מידו הא לריי אסיר לב׳נ
ש״ז הניגש למה לא הקשו סל דקרא או מסר לנב^^
דכא הוי ל״ס אם מערשיק .#ידה ס״ש ילג״ז ייל דמל
תיצה לא קשה וערלה רק על השידה הקשי שביר אמנס
ביחשסי בפסחים שס מוקי מיי^נ של נבילה יא׳ב גס
בעשנה שיין סוד־^נ^ש אמנם יל״ע הא לנר לא חישוק
שיאכלנה ביק דהיא סכיי'ם הדס יא'כ יוכל לקיים הנושה
ליסנו לנר ולא יסמר סל יס ונוה נס יל״ס אי הי מצוה
אי* הכיסו כש״ס דמו■ מוסר בהואה סזה שבשדיסדד
נבילה טא וגרה ©הר הא לרסס ה^^בני^ הנאס הין*
מיי מאס ה^ליה מיסר אה טכל למה דמי אמד ב^אה
וירס מהר ליסט לנר או למכרו לנמ־י טון דהוי מלוה
סובר גס ©אה הגיף וסה דלה טלוה וניק בפסחים כ״נ
להסיר מאה או
לענק חלב ושביש יעשה לכל
לעמה ס״ש וסיד מי שלה בה אה סליט לדרוש
ולא מחיוב ליחכו לנר ולנוטנ■
הקרא ראשי להסיר
לנכרי ונסוריפם ליסנו לסלב וס״כ ר״ה מלה ווהשבושט
לוסא יי לגלה ייל מ^בר ^^ע״נ מנר רשש מקרי
נציע ה 6בבל נל״ע ק״״ל בלא קיסו או בישי סיב

זכאן פמיר גס מהה מיק בחוסו סולק ש׳ ס״ב דס
סיסב ומה יסוסו בווסא סס הקשו הא נ.עיק קרא
שיהי׳ מנו"^ וילד־^^ "ל מח גנ^חיה ס״ו ס״א ואי
יש סשה לא עוקסנן יוסר לעה ואה ב;אן מניילה ויש
ששה דו^ב^ס ומרישה יש עשד זזאס מ* סיב ^■קסכן
זה לנחק והק .הגה התסו בסב יאחד יש בסיף יוסד
לרעשי
והרי־ש הממח ד<ד־נזרכ סטאר יל יש מיף
מנ^סרו םמ-ה
^בר הע'ען כראב״ד שוס ס■כסד
לק לא גויי רק אסס וס״ש לחמס סל הבמ״נ רבס3
מ^ילה הבעל לגרסה הא אדרנא מלמר^ דק הראש.
^סז^י ס״ש
אבדם נחלק משוטס סל החקס סי׳

^!ן עד .שלא לש^א טב״ד ש״ב בע״ד
דש^׳י ב0ס 0הירש שמק לקבל להיר ולדק שלא
חבימ ^נה בסנהירק
ישמע 1בלי נדי מד
ד^^יו לדיק
ד ס״ב ילבק נמי יאמר לגדל
קיוס שי^א <^:״ד חנירו שקדנן לא ששיא וכן היא בשבו^
ל״א דא (אל ^סכל לה״ר^ נז^ישיס( אך
קדח ע״א א^ריק כל הסעבד לדר וכל מקבל להה
וכל מ^יר מרש ש^ ראוי להשליט לכלבים • שנאסר
לכלב יסדין^ני׳ יא״ב ליס לפה לא מבד רדי גס
י״ל שסובר מי שסברש
מה^ לידו ונשלגזא ס^דש
המפ^ש סכויש כיב נדא ויזה כוון ןל קרא ככתי־ב אהה
אל משש רך סס רשס ^כל סל דדספר ^ס לסה לא
סכרו ויל בון זר^ש^ וקרא קאי מל ^ע סז״ש
הנוהרש״א ב^וו^ נ^נ^ שם רק לדדססו ילפק סיל^.
מיא וס להמנה ילפיק ומה שוב יל מי רק אסמכחא
לק לא־הכיא:;1(1א;שר(יס צ^^ קרא לבדווללקסי׳ר'
מן דאסור ^אחד סר• הכנ^^ שומי מל יס נשלנוא על
קרא דנכדג שהחץ לא רס שיד*
מפה י״ל
דין סה דאז לא סבר 0נ^ הלאו סק בביח ח^ס ם*
לה
יז אוה ר או אשי׳ אם הבס^יל ^•ע לא
לק מיק קרא דביון שממי יודע שיזטן לפרז ^סור
ספק עוטו^ייו לפרו כיו שאק חברו ©ק גה אגל
^היפיך קשה לדל קרא לדק סיל מובר סל ל״סשסכיא
דבגדד לעברה ואס <^:ר רככפרד הוי ד<ן אנג^כ^
סא (מיק קרא אגמם יל דבעיק בסה שה^רד לא
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מצרה עד שלא לשמוע מעב״ד ש״ב בע״ד

הח״נוך

1מקללה במה כל אוהביו ספני ■ומחי אי אסת ויכל ■■ר אוזו בסת ,ובין הברכה סבוה י חולה ■לן בסתדסיס ■ליו
גסבבהה להיותט בסתייס כסו ■היא אל אסון ולהיוהם סרחסיס כסו ■ידוע ■היא רמוס !?ויתס נוכלי הסריס כסו
■א■ רב המסד .אכל כל סי •סעסיו הפך סדותיו הסיבות והס בעלי ■■קר ■והס ברסך סדומיו  ■80נס כ!
מנוח ■והס לעולם סה •הו■ הסך סדזתיו והסך ס1ת הרכבה ■היא בו הברהה ההלללה רד.ךך ססמהה והעלום
הותענוג •מס אחו ה■ הרגה והקקסה ומער כל אלה זיקק אסס רעו סאלהיס .ועל כן ■^!■הוו המוהה להרחיק
■ן האקר כסו ■רתוב סדבר ■קר תרחק ,הגה הזכירה בו למון ריחוק לרע סיאוסו סה ■לא הזכירה בבל מי
זאזזהרות ומר הריחוק ^הירתנו ■ל■ גסה■ אזניט ללל סוסם ונר ■נעעוב הוא■ ■קד ס־ס■ ■וזיו*! וונו דעעין
בבידוד ■יהא אותו בדונ ■קר וביעץ סה ■אט״ו דיל ררקק סון הכיעור יוון נודבה וו בבס^יי סותה במקב״ב
אני נפ*ך ^בר אחד דברי רמתמו ע*ה ■ימסו אליו בה ■ 0סרות ^ל בד הסקבליס אבי מ■ ו*,ב גדלו ויועדו
■דד ■בסו אין לחוס אליו סרג כי גא רוזכסתי ו^^סדי ויכלמו יודוהיי בלי ■ס ■תיך סרוד ^ים :סדיני
הסווח

מנחת סולת
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שירון למי זה והדין יודע דאו המרי לא מוגר
לק *ממן קרא לרין שאסור זמה אסס סלמון הש״ס
מממק <ממ 8ז־לגס״י לא אסור ססור בעלו1א ניק
<עימ 3אסור־ אמנם שרע גסי׳ י"ששש וויין (יילקן
וז״ס ימה בממיס ס״ו 'לפיק אמרה למציא שיר מד
ילקו מלא סין רכיל ומד •לקן מונשסרס ייל״ע למה לא
ילפו שאן דדרשיק סל מספר לס״ר וליל דהר אסמכתא
*ממ גמ בלהש יל״ע לגדל קרא על המספר וה0ק3ל
הדל !אס חד אמר אבוור מי משוס ל׳מ ואולי יש אמה
אוק ילא אמר משוס ל״ע רק סש״ה או נעיק לבי לאק
" ממנ^ מ״א ש* סגהדרק ס״ז סובר דגס סלוס
שקר •למק ומאן ילש י״ב למה אסר ר״ס ממיס יןז
ר <״*א בער נזקר שלוקה סמומם לקה נס מזה ועש
מזד* דו־מן פיק׳ לא ואמה ל^הרה לעדים זיסמיס מוס■
הורנשו ימי לאו מיגזן לאזהרס סב״ד ולפ״ו ייל ימד
מי לאזמש שש ומל זה הלאו יש ^ויס בכן ייישה
בי״ס עש וסליק מיס להנרעא :
 !0111סכש סוב רמשתן רמוו שמזע ממל מפ״דמי
אסגממא בעלמא יליע לסס לא־מבי ניב פ7
מסספר הסיר ןעעיד קןר ריש לפמק ידשש אא שירא
בפססיס
ש* "ה אמממא מלמא ודל ססובפ
^י' פלא גמא טפיה המזה משאי שיא רק
שס
כסדי מומיע לדק שית־ע בלסו שאיט משקר ואו©■
מלא ש׳א שטרה לדין
האסס לא ס^י משא שיא
מזוש שיא בזן שמא איט יודע לס טא אסי 1וא״צ
להאמין לי לק מלא שיא מהס ^סור לכן בה גיכפ
הר^כ^ דמי פק ^ז^ססא יסיסר! מס שמשבש סומק
סאמייס קר מ לא שיא והלש גחד׳א ומכוס שס
ק מממדץ יל״ז י*ל ירק ככע״י ופיק
ישא
לה ולא־ מט תש ומק בשטמוס ל רדב ילפיק הרבה
1נריס דאופ גוקרא ממר שקר הריק אס״ג רזרס שאמס
מא י״ל יילמ״ק ©■מיב מר^ סוכרת להמיק פלמו
סגרם שקר ומס גס פיק בפידש ריס שס שנסב דהוי
רק אשכתא ע״ש :
מזנמ ראייד בערכי גמל פ* שרו בקרא ייאספ סס המר
שש ש שאס שפר לדק ולא הדי■משיהי■
ריין ואורב מדמהו אסיג שתפיל לרן ע״ע אס יורס שאס
לא ח־קק לדש ילד מקןוס אסג־ ושפ לא כה מכרוז
^ק לדרס מ*ש לא אבק הא יש לו סירה להדיימ זה
ל^^נ*ר מ* וימרצה ליק בסיי ואי סיבתו במיג סתה}ש
שאס ימ׳ע למ״י מ* לא יספ^ ליק יזמר אצלו דלו
♦ מ**■ י לשה ללהעליס ה סלד שרי
ןמ^ו|א
בבל שסע סרוסה
סס ונס  90שמומ
אמ״כ עזע לו
מ*שלאיימ שיייו דק סס שמ

*ק

,.

לדע^ זה רע
שיסי' דק סומפ לו לשמוע
ליכא כאן סרס סמ
מסי וכס לדק סראשק
שססדפ דברי שקר בסו אמס מק בלשון רש׳י בס9:יפ■י
שצדק *■שק
שס היסב ואולס י״ל עיקר הוא
ברס נגמו^ במיני מק שמש לאמס מק
כא ס׳וכ אכל נמ״ג עופר ועין סוהר רש שי ישב
ש9עב ג״ר ומוכס סט האס הדק לא סאמיא ו9ושכ
שהביא שס ער5א'פ מר
ל׳ה ^סור
ס^ף
רש ובאה לא והימן לה(י רשע עמס הר משמע דס
כאן אס יידע בלסו שלא נמסו מפיל ^1מו לה איאופ
הר^ק ן־ל^,:
אציו וא*כ ש!ב על הב׳ שכבר שסע
טשש שיאמרו ליכא א■רמפ ומה נדקר העמ סש״ה הא
סי* ^"י
עק
רסובמ ימל לממש
ופ*כ
וספ׳ע שס ו^כול גב לנומ^ ^ר שלא בפט
שס ומה עיקר
דמיבע לא אסרק ק כמש
שמארק לז ושוב לא ׳הפיו בססו של
9אסופ נאן
שר והה בארמא דפכני ^גר^ אוס ד* סי* קס־נ סב
דמהרמל סוכפ ןיהי סהנק ו^^^^א יוא■^^ 9עבדמן
ש*לפ-ק וקפא סי דאד ^ש ולדעתי אק ה הס ד״ל
קרא ל^אי ש^רק בשמש סכס ללס״ר
ומק במיס שאל
גמרסבא וויימך סססמ ד9ו■
ס״ב רר ו״ע :
רק מנרייס
הסיטך
והבה המיס הר^יש מל
הא משכ^ ריב מקיבות ־בקיבלו סליהז ולדמתי
ויסלפ ה רק בסי שמומש לדק ״פ סתור 9אבל במייבוס
שאמ״ג שקיבלס סליהו דס יש להו כיימ לקמור שא־ק
סמ■י לרון בטהו א״ב כעס שמועה לא הי בשס רק
ואורב שמדימ למורד מי■ ססיפפל שממש לפרו ^ר
מסכס לדק בפפל מי <ק׳^ו^ב^ל_סולל.מיכאו^ופ
לא הזרמ לה^ר הוי \בע■* מונאס--רנפרא סקד
כיק :השני לא קיבלו רק נלא שסע לא לדב^ לל5
זה לק לא טהג סק'סס הק ואולי ל״ו "ל ^^1
מא בס שלשסא ■גו9וי שדק
דל^ המוו^ץ
ולרוב הפסקיס א הי סדאר שוב לא עובר סדק על
לאו .ה כיק דלא סמיב לדק רבול ל^ק גלמו רק
אס דן ס״פ ר^^ והודפ לסב^ לא סוכפ מיאר לכרע
ירי ש9עכ
הנס פ^ו׳יע■ כבמרפ הציק[ מל האמינ
שניקפ ^©*ל הר על ^בס שהתובמ לא ©יעיל בוסיירת
לשבע ולימול עש ולגבורתו מץ
שודס פיק דאיט
ש ©!שמי מקופם איך מובמ ממ^ ולפ־ש 9הא ^וכל
עד
לוס ,י .שקר ומדל ולמיו שובע ליה אסיד ועיש
ססופ
ראפי' ^פר יבדו ומרי סמפל נש ואלפ
זע בפסקס וגדש עוד שוס אס סאפפ לדק
שוס מדבר שקר סמק רק גומש שסומ רק וליכר
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0פר ממה עד עמו למופרע מעב״דט׳במג״ד

החינוך

ס  17ו

*טסה שאמרו רי שקל דיין שיודע בדין שהוא פרועה שחייב להסתלס ספגו ולא •אפר אוממו
חדה קןלר הלה• מאר המים ,וושוסוים הגוזלים שמשמיים החכמים בבקשת האומה והדהים דששר
בדיז׳ ויהד דובי פרטיה פבוארין בסנהדרין ובמדו־שים כמו כן זמרה מה׳ סנהדרין( :ונוהגת סכל
מקום יסכל זמן מכרים אבל לא בנהמת שאין מטת ולכן אינן בכלל אזהרה זו שלא לקבל טענת מל
היו אסד שלא מצי בעל זינו ,אבל מכל מקום בכלל לאד זה הן שלא יטענו סעמום לדיין שלש
מני בעל הדין וכן מחהרות להתיק מכל שסר כסו האנשים והעובר טלה הדי הוא כעובר על מגום
מלך אבל אין לוקין על לאו ה פי שאין בו נמשה:
_
עה .עלא נקבל מדת איש סוטא ולא נעשה בשביל עדותו שום דבר שנאמר אל השת ידך
___עם רשע להיות עד המם ובא הפי׳ אל תשת רשע עד >■< ,אל תשת ומם עד ,כלומר בעל
מסס להמיא את הה^גסבין ואת הגזלנין שהם פסולין לעדות ,שנאמר לא יקום עד המס באיש־ ;

—

מנחת סולת

א*כ ״ל דגסלאי ליכ^ כזה 88811 .המנהג ד3יררשסמק
ו  .00800סי ס שלד זמר שאג ע*ז מנים מלריס נדב
ס׳ קנ״ס יכאורים סי׳ י״זסרק י׳ל דימר מזה יש ל5מתן מל
ממג שלוקה פפוס מצד שלו ילמסי טק שמנהג כך דוד!
שגס מולד השני משה ס שוב לא שגבר כלל כיון שמא
ששל לדן זהד קקבלו סליהם ששלום ומקר סשכמס הזי
סל השליש ושק משמש שקב נדב ם" קש״ג סטב שיק

^/שילת גפר} מהגאון יסנק רל שסיפר שאביו המכה צבי
דל ה* סדר לקין הרבה סמס נרי ואורב יצא צד שלי
טיב ואסר לי ש^נו פ*פ דן רק השליש מזוס הדק נרש

הרי שנס היא משה ק ואסרג שמבואר נפנהדרץ כ*מ
דש לאי דלא סלך רכיל ישא מבורר מסר כי המנהג ק
(אסנס נלין במס יאיר גיסן ?נדז שכמב שנס בטרי איט
מוז פ*ש) שלמר 7ברתי מזה מס הרב הנאק סהרשם
מבימ1אן דל אסר לי שיש בידי מדי שהמק סטששלסוש
דל שנסב נ״כ טק שמזנמ כן הד כקיבלז שלמו והגה
לאיש בשלמר הנטדם שטפות ל*א שהניא מההוא לא
0ישא לא תשא מט הפומןס רש לוכד סלסשגיפ שוס
אלש ^דמם בטרור שאס ישבע שישבע ל!סקר ושאסור
אשבס רש ולא ידע^ אץ־ שדך לכאן שמ״רי
לומר
ו&דדת שקד ושטפם טרל מגדר גשסשה סלה מל שהם
נדן בשטומס ס״ז נדב ואולי טונהי שנס בלא סשא אס
סם ד אי לשוא דרשיק לא משא והק ורע שמלשק המ^שך
*8/כ ישוע שעקה הלאו היא במאמינו ונירש □לשונו ולא
׳מיס 9סשי והנה אס נאש מיש בשרש״י סמרה ט
שב דלשהב׳ס אץ טהג בגשם שוב ממשייט מון גרש
,99סך ס $דאיט נוהג טק-בוס ומק למל ^אה <ד

סס מנמבשי סס :

' נטווה עד -שלא יעיד בעל עברות.
 00הדמב״ט נדי מש מיוס היא כסב דאש׳ סי כש

שיודס בסנ^ שהוא רשע הסונ לו להעיד
מסו ספר שנצ^ך פעו וכר והכ׳ם הרגיש שהא 'בשבועית
•למק זה #רבד ^ר סרמןופיק בנרס בסי־ ל׳ד שמ^ן
לששה לא ילשיק רק מל לכתחילה מ*כ הנם הנשבים זה
סשוכס ראשיי דבדפבד ההור ושוב לא צדך להבא העשה
פ*ש ויליס טל הש׳ם שה בש^מס למה סבא החיסור
הפשה הא שבאו מובס דאסי׳ רבדפכד הסור ואילי טון
^סרס לה^א המשה שם לעק ריין שט לא שמו ש^אן
לכן הניאו גס מד המ-ג דגו ש הלאו ^ן יממש שמ
רמל לומר שנס הרסנים פשה ק רשק נפנ׳ב סט ^■לק
.הלכה •דר ששא זה מיין ונדם ש?ך ש• מיי סומס
'בירושלם ששק אק •שבין ברק ואק מסמן אם

מ

יומס שסהס להבאי שה סמשה ח ^׳ג
מ־ שתש
שכתב רק נקי שפם *0מ ס^ימרו מ*נ מנר סנהדרק

”

ה״ר שמ שזה הד דא לכל שוב שגם ספט ומי משה
נזוסס אשר אס לא ידמו ככרר ישא
ובפרס ד״ל
רשע לא הי׳ ששמרן אבל בדפק טרור ששא רשע לבל

אסור ומיץ נב״ס נש׳ ׳ ש״וד שבהל יעקב נדא ש*
רס באכה
נדש בס שק נסטלסא
פשה ד׳ נאות ד ^נא דקיי היסס •למק סלל דאל
משם ירש והנה הש״ך מר ל׳ר םק ג׳ כתב שדן ז<ה
שמבנה מ״ש ומישש מאה לפרש הנפינום ש׳
א* שעא הסנ בחיש לע שובי ׳ל דמטע -מני
פסול אם וודש אס אוסר בטמר ק דאויי הושנ עיד^
לק מומי פ׳ז 1דפ וסנה בשש־ שסע
והשני הוא
מ•׳ ל׳ר שה הניא מנלט דלא שמר רק לומר ראש

ק■ אבל ראתיי יוכל לוש ש-מ יסש! שססהרגאמדש
ת^רר ש׳ י*א אוך ששכשם מסשם המומס משט הא
אסור לומר פ/מ טק תרשון שא רשע זלס׳ז גסא
רימל לוש ראישו ^ם גלאיה לא קשה חדק וקצ^ס
נש׳ כס םק ה׳ בשם ^1ז דלא נפסל סכם שטעה
רק לאהר ׳ר נרש ישוב ל*ס רשש והי* ליך לש זמין

^פוס ל*ב סא השב ומין מהלוס הקורש לו3שם
ו0
גת סא בסודה סס לושב שהביא ^לי^ם אי
^י פל הב^ר או מל המד שפס גישה מ*ט שק סעד
^ימי
דזנ מהסרו אן שרש אש׳ לא מיד שיק
לה^מר לו מובר •*ז הלל מרש ולמש אם ^רק אקנ
אמדק ^*
הלל הוא בעם ענדותו סי שבשסושזת
^ש לו לא סישה ולא שדי הסור שמ שא ת

לא לש

אבל הסט אק סמא למטר סה ^׳ מכר
רק במלך לדד להשתד לבנת ולא נולשמ ל^
ודבר סוימה ר^ בשמש רדדז שי מש ממס היב
למ^ ק השימ
נזמב ש^לאו שאק לקק ׳כ
סרס ומה סלן פסול  1*06שהינז לן<ה נרש חא דסק
של ששס בפק
•של משוס לשי רשע דהשט ^ל
שסי׳ ט שוב סלקום מק מושם ש׳ 4׳נ שק ל :
( )3התי^נוך השב כאן משרה פםולים לשומס ומשב
טנהס הסדם טיש הרגש סשרמ
מונבק #רש לדפש "ל משסך סוסר טק
שסולש
וושטישן בער אדם פססשה הש רשסמ אק להם ששט
לש השייש מרש נברבית כ*ה !מ איש נש ששק
ששבר שגרוה שק בגדדם ט ס׳א ןנסשנס ו׳ שע
ו9שוש ש לק פסול האד אמנם רא ^ב שי בכלל
הזשש ולא של״ל בורע מס נס מק נס^ק שצה קשב
רמב דסי רק מורכק שג מי^ה שמסנ כשימך כהן
ללם מוא שיל שאיי׳ ^סם לא משב סוורס אשם
לשן הרוסנ*ם^^ש^ה
שר נרהס ו,הה־ניך מנו
שמשיב הר פשל^ זק ש שש ^ן דשש ^ל שמס
נא ממי אש לשן הרסנס ^לפה יא^בא^יןאל*ל
תש ד״רש ^ 0סיתר ולמ שסס שוי בגלל ללס וילע
מו

י ץ• •**•*די ז!ו .הכבר
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שעד

תשובות

יירה דעה

מהדרין לשלוח לגניזה אפילו עתונים .ולדעתי
מנתונים שבלע״ז כאן אין להחמיר כ״כ ,וכן מביא
באחיעזר (ח״ג סימן ט״ו) בשם "שבות יעקב" להתיר
בשריפה שלא יבוא לידי בזיק.

אמנם גם בעחו־נים שמגיעים כאן מארץ ישראל,
במקומות שלא נכתבו להחזיק בקדושה כשאר
ביאורים ,והם בדפוס ובלי דקדוקי כתב אשורית ,אף
שאק כמעט עתק בלי כמה דברי תורה ,או עכ״פ דברי
הספד וכדומה ,כמדומני שנהגו להתיר לשורפו אחר
כך ובתנאי שנזהר שכרכו בניילק סביב ,ולא דמי
^"-“"-לפירושיהם וביאוריהם שנדפסו ללמוד בהם תמיד,

שכבר הבאנו שעיקר האיסור שבבזיון הביאורים הוא
מונחים בבזיק עד
בשנכתבו לקיום ,אבל
השריפה ,אזי כדברי תורה כשאין בו אזכרות בשריפה
גופא כשכרך ואינו אלא גדם ,נראה שאין איסור מדינא
מנתונים אלא רק שלא לבזותם וצ״ב.

ועב ״פ בנידון שלפנינו בעתונים כאן' ובלע״ז נראה
שאם כורך העתק במיוחד סביב מותר מדינא
וכמ״ש (ורבני ארץ ישראל יכריעו הדין מנתונים
היוצאים שם בלשון עברי יום יום ומעורבין בדברי
תורה ,וכבר הבאתי שבבני ברק ראיתי שמחמירים
מאד בעתונים עם איזה דברי תורה שצריך גניזה ככל
דברי תורה; (וכמדומני שהגר״ש ואזנר שליט״א הוציא
כרוז להקפיד כן ,אבל עיקר הלכה בזה צ״ב ,ואין בידי
כעת לברר פרטי ד״ז),

סימן תקנה
שאלה :באיסור קבלת לשון הרע וגדרה.
הקדוש בעל "חפץ חיים" זצ״ל בהלכות לשק הרע
(כלל ד סעיף י׳) פוסק שאסור לקבל לשה״ר
ששמע רע על חבירו רק יש להעמידו על חזקתו שאין
בו עולה ,ומ״מ למיחש מיהת בעי לברר וליזהר ,אבל

אין לו עוד אפילו ספק בלבבו כל זמן שיש חזקה,
ודבריו תמוהין מאד ,אטו בני אדם מלאכי השרת
הם ,וכששומע מאדם מהימן שאינו שונאו
וחושש בלבו ,היאך נימא שזהו איסור קבלת לשק
הדע ,ונהי דאי אפשר לו לנגוע בחבירו כמלא נימא על
סמך שמועה ,מ״מ בלבו מסתפק שמא השמועה
נכונה ,וקשה אפילו לצייר שחושש רק כדי לברר אבל
באמת אין אצלו אפילו חשש .והלוא מדין הזעה גופא

והנהגות

נשאר ספק וק הלכה לנהוג כמקודם ,ומעולם לא
נפסק בחזקה שגם בלב אסור להסתפק כלל ,ועכ״פ יש
כאן ספק במציאות והחזקת כשרות לא מכרעת על זה.

וכן ראיתי בספר "פאת שדך" (מהגר״ש מונק זצ״ל)
סי׳ כ״ט מביא ששאל מהחזו״א זצ״ל והשיב "מי
יכול לעמוד בזה אין זה אלא לומדות" וכוונתו כנ״ל
שהרי אי אפשר לעמוד בזה ולא ניתנה תורה למלאכי
השרת .ולכן נראה בכוונת הח״ח דכששומע לשה״ר
הלוא טבע האדם הוא להאמק למספר ובפרט אם
הוא אדם נאמן ,ונעשה לו עכ״פ ספק גמור ,ולזה
דעת הקדוש החפץ חיים שצריך לידע שדין התודה
הוא להעמיד כל אחד בחזקתו והרי הוא בחזקת
כשרות ,ורק הלכה היא שמותר לחשוש וכחששא
לענין זהירות מדבר שעלול ליגרם לו נזק אם השמועה
היתה נכונה ,ומלבד זהירות זה האיסור בתורת ודאי
לספר לאחרים או לצערו וכדומה ,וחששא זו שהותר
בזה היא שלעצמו חושש שלא כדין חזקת כשרות,
אלא כאילו כן האמת ,אבל בלבו צריך לידע ברור
שחזקתו בכשרות ,ולכן סיפור הלשה״ר הוא שקר ,ולא
ניחנה התורה למלאכי השרת .ובכל אופן מצווים אנו

״בצדיק ■ תשפוט עמיתך" ללמד זכות כסי האפשר ואין
גבול עד כמה אפשר ללמד זכות ,וגם לצדד שההוא
לא ראה בדקדוק או את כל הפרטים ולא סיפר או
יודע כל הנסיבות וכו׳.

ועיקר איסור קבלת לשון הרע הוא לאחר השמיעה
— שלא .ישתנה אצלו היחס לחבירו כלל,
וליהוי כאילו לא שמע ,שלגבי חבירו אינו חושש כלל,
אף אם לעצמו אינו כמלאכי השרת שברור לו ,וכמ״ש.

היחס רזץ! ";*/־/

<'
ה־ 'חס

סימן תקנו
שאלה :כשמזמינים רב לקולעג׳ וכדו׳
לדרוש ליהודים במוסד עם דברי
תורה כדי לקרבם ,ומופיעים שם
עכו״ם האם יש למונעם.
לכאורה פשוט דאסור וכדאמרי בגמרא חגיגה י״ג
ע״א אמר רב אמי אין מוסרין ד״ת לעכו״ם
שנאמר לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום ,אבל
קשה הדבר להעמיד שומרים למנוע כניסת עכו״ם
לדרשה ,ומסברא אמינא שהיום יש הרבה ספרים
בלע״ז להסביר השקפת היהדות על בעיות הזמז.

ובות רהנהגות  -א שטרנבוך ,משה בן אשר עמוד מס 378הודפס ע״י תכנת י אוצר החכמה
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אין לסלק אדם בשל שמועה בלבד
בקלא דלא פסיק
 .1ר״י מיגאש :די ברינון כדי להשעות
 .2כל עוד אין עדות אין משעין
 .3מהו קול שאינו פוסק?
ההשעייה  -אינה חובת הציבור אלא זכות תביעה לרואה עצמו נפגע
מנין ההיתר להזיק למושעה?
אבחנה בין סוגי מישרות וסוגי עבירות
פתיחת תיק חקירה
סיכום
 .1השעית חשוד
 .2פתיחת תיק

☆
לפעמים יוצא קול על אנשי צבור שסרחו ,ועוד לפני שמתברר העניו פעמי□ שמועלת
דרישה להשעות אותו איש ציבור מכהונתו .הא□ כך היא דרך ההלכה? האם די בקול
ובשמועה גרידא כדי להעביר אדם מתפקידו? והרי יש לנו לחוש שההשעייה ,אף שהיא
זמנית ,תוציא לעז על הנחקר ,כאילו יש אמת בחשדות נגדו .יש צורך לדון מאימתי
ובאיזה מקרה מותר לנו לחקור אדם ,כשיש רושש שעצם החקירה דיה כדי לגרום ולהוציא
לעז על הנחקר1.
מקור מהכתובים ,על השעית חשוד ,ניתן ללמוד על פי הירושלמי מבני עלי -
"ויאמר להם :למה תעשון כדברים האלה אשר אנכי שומע את דבריכם רעים מאת כל
העם אלה .אל בני כי לא טובה השמועה אשר אנכי שומע מעבירי□ ע□' הי" (שמו״א
ב,כג-כד) .ודרשו ' בירושלמי הוריות פ״ג ה״א" :אמר רב שמואל בר רב יצחק :אל בניי
כי לא טובה השמועה וגוי מעבירים עם ה'  -מעבירין אותו ".ועמד על כך בשו״ת
חתם־סופר או״ח ח״א סי' מא ,דהיינו שהעם מעבירין אותו .אמנם לפי הכתובים לא
ברור אם מדובר רק בחשוד או אולי בעבריין ודאי.

א .אין ■לסלק אדם בשל שמועה בלבד
הרמב״ם נשאל (שו״ת הרמב״ם ,מהדו׳ בלאו סי' קיא) "על איש [מפורסם במשרת]
.1

מאמר זה לא יעסוק בשאלת החזרתו של אדם שסרח לתפקידו ,לאחר שריצה את עונשו או חזר בתשובה.
בוודאי שלא עולה השאלה בדבר החיוב להחזיר אדם לתפקידו לאחר שהחשד נגדו התבדה .וכן לא
נרחיב במאמר זה במידת הצורן לפצות אדם שנפתח נגדו תיק חקירה ,אך לבסוף נסגר מכל טעם
שהוא ,או כשנתברר שאין אמת בחשדות נגדו.

<*0׳
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החזנות ,והוא תלמיד [חכם] ג״כ ,ויצא עליו רינון שאין ראוי להזכירו ,אבל לא קמה
בו [עדות] בשני עדים כשרים ,ולו אויבים  -היטירוהו ממשרת החזנות אם לאו ,ומה
הוא [חייב] בזה? ואם תתקיים עליו העדות ויקבל מה שהוא חייב בדין[ ,היסירוהו]
ממשרתו ,אחר שנענש ,אם לאו? ואם מעיד עליו עד [אחד ,מה] ייעשה? יורנו רבינו
ושכרו כפול מן השמים.״ תשובת הרמב״ם היא:
מה שצריך לידע כל משכיל וחכם ,שאין ראוי להסיר שום בעל משרה ממשרתו
בגלל שמועה בלבד ,אפילו אין לו אויבים ,ומכל שכן אם יש ב[זאת] העיר
בני אדם השונאים אותו ,ובעלי כוונות .לפי שבענינים כגון אלו בהכרח לא
נאמר לא טובה השמועה לאומרם בכגון זה .הני מילי היכא דליכא [מועד
קטן יח,ב] אויבים ,אבל אי איכא אויבים דמפקי קלא ,וגם אם תתקיים
עליו העדות  -אין ראוי להסירו ,אם קבל עליו מה שהוא חייב בדין.
תשובה זו הובאה בשו"ת רדב״ז (ח״ו טי׳ ב אלפים עח) שפסק שאף אם הוברר שחטא,
אם נענש חוזר למשרתו .זאת פרט לנשיא וכן פרט למי שעבר עבירה הקשורה למינויו,
כגון שהיה חזן לנשים ועבר עבירה עם אחת מהן ,שאז אינו חוזר עד שיעשה תשובה.
מקור נוסף הוא תשובת הרשב״א המובאת בסוף ספר כלבו (דף קט,ד) בנדון "ש״ץ ♦
שמרננים עליו שנתפס עם הנכרית  -אם נתברר זה בשני עדים כשרים  ...ועדיין לא
לקה ולא נכנע ולא עשה תשובה  ...הרי הוא נפסל על זאת וראוי להעבירו .אבל
ברננה שמרננין אחריו שלא בעדים אינו נפסל ".תשובה זו הובאה בדרכי-משה בסוף
סי' נג .בשו״ע או״ח נג,ד נפסק” :ש״ץ צריך שיהיה הגון .ואיזהו הגון? שיהיה ריקן
מעבירות ,ושלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו ,ושיהיה עניו" ,ועל זה הוסיף הרמ״א
ע"פ הרשב״א הנ"ל" :ואין מסלקין אותו משום רנון בעלמא  ...אבל אם באו עליו
עדים בזה וכיוצא בזה ,מעבירין אותו ".בכנסת-הגדולה (הובא במשנה-ברורה ס״ק עג)
כתב ,שהוא הדין לכל שררה על הציבור  -הן מלך ,הן חכם ,הן חזן ,הן שוחט ,הן
מוהל והן גבאי ־ במקום שלא נהגו למנותו לזמן אין מסלקים אותם.
הטעם שאין משעים הוא כמו שכתבו בית-יוסף ומשנ״ב שם ,שלא יחשדו שאכן
נמצא במושעה הפסול שדברו עליו .ועיין להלן מדברי החכם המובא בשו״ת מים-
עמוקים ,שיש גם לחוש לאדם שלישי שעלול להפגע אילו החששות נגד החשוד היו
נכונות.
־

ב .בקלא דלא פסיק
 .1ר״י מיגאש :די ברינון כדי להשעות

מדברי הרמב״ם והרשב״א נראה לכאורה כי אין להעביר מהכהונה אלא בשני
תנאים :עדות גמורה; העבריין לא חזר בתשובה ,או לא קיבל את עונשו .אמנם בשו״ת
הר" י מיגאש סי' צה כתב:
אם רינון זה שיצא על ש״צ זה עודנו עליו ,ראוי לסלקו לפי שהתמדת יציאת
הקול עליו הוא מאמת בו הפיסול .וכבר אמרו" :דומי מתא יומא ופלגא".
ואם היה הש״צ חשוד ובלתי הגון ,אין ראוי להתפלל אחריו .וכבר דרשו רז״ל

בפסוק "היתה לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה גוי־" ־ זה ש״צ שאינו
הגון .אמנם אם היה הרינון על מה שעבר ,ועתה אינו חשוד ונראית עליו
אותות התשובה והטוב ,אין מסלקין .לסיבת מה שקדם ,שהואיל וכבר שב
ותיקן דרכיו לא נשגיח על מה שכבר היה .ועיקר מה שאנו צריכין בש״צ,
שלא יצא עליו שם רע בילדותו ,הוא לענין היותו עובר לפני התיבה בתענית
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צבור בלבד ,כמו שאמרו" :מעבירין לפני התיבה זקן ורגיל ופרקו נאה" ,וביארו:
"פרקו נאה ־ שלא יצא עליו ש□ רע בילדותו ".אבל בזולת זה מהתפלות לא
נשגיח על זה ,אלא מכיון שראינו אותו עתה הולך בדרך ישרה ונתראית עליו
התשובה ,מותר להתפלל אחריו ,ולא נביט אל מה שכבר עבר ,לפי שהתשובה
מקובלת לפניו ,כאמור" :שובו בנים שובבי□ ארפא משובותיכם".

הרי שלר״י מיגאש "התמדת יציאת קול" זו סיבה להשעיה ,ולא כמשתמע מהרמב״ם
ומהרשב״א .על כל פני□ יש לשי□ לב שבתשובות אלו מדובר בשליח-ציבור ,ולגביו
אולי קיימת סיבה מיוחדת להשעיה " -א□ היה הש״צ חשוד ובלתי הגון ,אין ראוי
להתפלל אחריו" ־ וסיבה זו אינה קיימת בכל נושאי התפקידים ,גם באלו שנמנו לעיל:
מלך ,חכם ,שוחט ,מוהל וגבאי .וראה עוד להלן בפרק ה.
 .2כל עוד אין עדות אין משעין

בעל משנה־ברורה כתב בביאור-הלכה (נג,כה) ,שמסוגית הגמרא כתובות לו,ב
ומתשובת הרשב״א נראה כי אין להשעות גם ב״קלא דלא פסיק" ,כל זמן שלא העידו
עדים גמורים.
בתשובת הראנ"ח (המובאת בשו״ת מים־עמוקים ח"ב סי' נב)  -שהוא עצמו ,כמובא
להלן ,סובר שיש להשעות ג□ כשיש רק קול  -הובאה דעת חכם ,ר' חיים' פיזארו,
שחולק על כך:
ועל מה שקמו קצת מהקהל ואמרו שרוצים להעבירו מפני הרנון ,אומר אני
שאינם רשאים להעבירו כל שאין עדות ברורה  ...וכן כתב הרשב״א ז״ל :חזן
אין מסלקין אותו ,אלא א״כ נמצא בו פסול ,ורננה לא מקרי פסול .ועוד
דנפיק חורבא ,שיאמרו על בניה של זאת האשה שהם ממזרי□ חס ושלום .זה
נראה לי  -הצעיר חיי□ פיזארו.
אולם מגן־אברהם (נג,ז) ,ובעקבותיו משנה-ברורה ,הכריעו כראנ״ח ,שאם יצא ”קלא
דלא פסיק" אפילו יחיד יכול למחות .בפרי-מגדי□ (אשל אברה□ ס״ק כט) פירש שהכוונה
דווקא ל"קול שאינו פוסק" ,שהוא יותר מאשר קול סתם ,אשר בו פסק הרמ״א בסעיף
כה שבשלו אין משעים ש״ץ מתפקידו .מאידך גיסא הכרעה זו הינה לכאורה שלא
כרמ״א ,שאין משעים אדם אלא כשיש עדים .משום כך כתב במחצית־השקל (ס״ק ז)
ש"קלא דלא פסיק" הוא שווה ערך לעדים.

נמצא איפוא שיש שלושה מצבים:
א .כשיש עדים על ש״ץ שסרך  -משעים אותו.
ב .כשיש על כך קול בלבד  -אין משעי□ אותו.
ג .בקול שאינו פוסק  -נחלקו הדעות:
ר״י מיגאש ,ראנ״ח ,מגן־אברהם ,משנה ברורה ־ משעים אותו.
רמב״ם ע״פ  .תשובת הרשב״א ,יר׳ חיים פיזארו :אין משעים אותו.
 .3מהו קול שאינו פוסק?

בביאור-הלכה הנ״ל הביא בשם תשובת מהרי״ק סי' קפח ,שקול שאינו פוסק הוא
קול שהרבים מסכימים עליו ואינו פוסק" .אבל ' אם 'ידוע שרק אחד הוציא את הקול
מתחילה ,ועל ידו נשתרבב הקול בעיר" אין זה קלא דלא פסיק .וכתב שכן נראה
משויית חתם סופר או״ח סי׳ כה (צ״ל :רה).
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תנאי נוסף הובא בתשובת הראנ״ח הנ״ל ,שקול שאינו פוסק אינו אלא אם אין לו
אויבים שמוציאין עליו שם רע ,ועל כן יש לבדוק מקור כל "קול" .הוא נסמך על דברי
רש״י בגיטין פט,א על דברי ר' יוחנן בן נורי "אם כן לא הנחת בת לאברהם אבינו":
"שיש אויבים מוציאים קול בחנם ברמז מועט ".אותו תנאי הובא בביאור-הלכה הנ״ל,
ונסמך על הגמ' ביבמות כה,א" :ואין לנחשד אויבים בעיר שיכולים לומר שהם הוציאו
את הקול ".האם יש כיום איש ציבור שאי אפשר לומר עליו שיכול להיות שאויביו
הוציאו עליו קול?!
ועוד תנאי מתנה בביאור-הלכה שם :שהקול נמשך בכל העיר יום ומחצה.
ג .ההשעייה  -אינה חובת הציבור אלא זכות תביעה לרואה עצמו נפגע
כמה אחרונים מחלקים בין חובת הציבור  -בית דין ־ לפטר ,לבין זכותו של היחיד
לדרוש לפטר:
בשו”ת מים־עמוקים (תשובת הראנ״ח ,ח״ב סי' מב) כתב:
לא מבעיא שלכתחלה אין למנות ש״צ כזה וגנאי צבור הוא ודאי ,אלא אפילו
היה מוחזק כבר בחזנות וכבר קבלוהו עליהם מתחלה ,דכל כה״ג אין יחיד “
יכול לעכב  ...מ״מ כיון שהגיע לידי מדה זו ,נראה דיכולין לעכב .ואפי׳ לא
היה בדבר אלא רנון בעלמא בשעור מה שכתבו בספר הכל בו ובתשובות
הרשב״א ,שחזן אין מעבירין אותו אלא בעדות ברורה ,אבל ברנון בעלמא
לא  -אפשר שלא אמרו כן אלא לענין שאין איסור בהעמדתו ,ואין חייבין
לסלקו ברננה בעלמא; אבל אם הם נקיי הדעת ואינם רוצים להשתמש [בו],
אינו בדין שיהיה שלותם בעל כרחם ,אע״פ שקבלוהו עליהם מתחלה .וכן
נראה מתשובת רבינו האי גאון...
דבר דומה כתב בשו״ת חתם־סופר או״ח סי׳ יא .הוא עוסק בסתירה שבין דברי
הרמ״א לבין תשובת הראנ״ח שהובאה במגן-אברהם:
לולי דבריו הייתי אומר ,דבסעיף כ״ה מיירי שהש״ץ מרוצה לכל הקהל ואין
אחד מערער; רק לדינא אין מעבירין ברנון אפילו קלא דלא פסיק .ובסעיף
ד' ,בתשובה ,מיירי דהמיעוט מוחים שאינם רוצים בש״ץ שיצא עליו קול רע ־
שומעים להם .וכן יש להוכיח קצת מלשון תשובת רבנו שמחה שבמרדכי ,ומייתי
לה מהרש"ל בתשובה סי׳ כ  ...שמסיים וז״ל :וכשנתמנה לש״ץ ונכנס לתפלה
ואח"כ יאמרו א' או ב׳ אין אנו חפצים בך ,ולא פשע בשום דבר  ...מה לנו
צורך להמחאת אלו היחידים? ואי אינהו שתקו ,אנן מי שתקינן? ועוד ,אי לא 49
פשע ,אפילו כל הציבור אין יכולין להעבירו .אלא על כרחך מיירי שאין הפשיעה
ברירא לנו ,אלא שיחידים טוענים הפשיעה ע״י שום קול וכדומה .ואי הוו
שתקי ומרוצים בו ,אנן הוה שתקין .אך כיון דמחו ביה ,אפילו יחיד יכול
לעכב ולמימר לדידי מהימן לי האי קלא  ...נמצא שע״י פסולי עדות אי איכא
יחידים דמחו ביה מורידים; ואי לא ,שתקינן אנן.
מדבריו היה נראה שעל כל קול יכול יחיד למחות ,ובתנאי ששמדובר בפשיעה .אמנם,
כאמור לעיל ,בביאור-הלכה כתב בשם חתם־סופר שהדברים אמורים רק לגבי קלא
דלא פסיק.
וכן פסק בשו״ת אבני-נזר או״ח סי' כח ,שחזן העובר על דת יהודית ,אף שאין
בית דין מעבירים אותו ,היחידים יכולים למחות בידו ולהעבירו.
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בשרית בגדי-כהונה (ח״א סי' ד) דן על חזן־שוחט שיצא עליו ש□ רע ונחשד בעיני
העם באשת איש ויש על כך קלא דלא פסיק ,וכבר העבירוהו פעם ,ורוצי□ להחזירו
על כנו ורבים מתנגדים .על כך השיב:
כיון שיצא עליו ש□ רע וקלא דלא פסיק ,ובפרט פיו הכשילו וכוי ,מי יוכל
להתרעם על האנשים החוששים לנפשם מלאכול מזבחו ואינם מסכימים עליו
וכוי .אפילו יחיד יכול להעבירו וכוי .ואפילו לא היה בדבר אלא רינון בעלמא
כשיעור שכתב הכל בו ותשובת הרשבייא ,שחזן אין מעבירין אותו  .אלא בעדות
ברורה אבל ברינון בעלמא לא ,אפשר שלא אמרו כן אלא לעניו שאין איסור
בעמדתו ואין חייבים לסלקו ברננה בעלמא ,אבל אס הם נקיי הדעת ואינם
רוצים להשתמש בו אינו בדין שיהא שלוח□ בעל כרחם וכוי ויחיד יכול ?!עכב
וכוי בדבר שאין מן הדין לפוסלו ,כיון שהביא את עצמו לידי מידה זו שהעם
מרננים אחריו  ...אעפ"כ יחיד יכול למחות  ...דאין אדם מחויב להכניס
עצמו בחשש ספק איסור בשביל לחשוש לפגמם של אחרים .ויותר יש לחוש
לה□ לפגמם ולנפשם ולכבוד עצמם ,מלחוש לכבוד אחרים.

דברים אלו הובאו בשויית דברי-חיים יו״ד סי' ד (בסופו) .אולם עיי דברי-חיים
סי' ה ,דלפסול שוחט בעינן שני עדים או עד אחד וריעותא .וכותב ,שבתשובה אחרת
כתב שבלעז בלבד אין פוסלים ,אבל אין אנשי העיר מחויבים לקיימו .ומי שירצה,
יוכל להחמיר שלא לאכול משחיטתו  -ולעיל כתב שהיחיד יכול למחות להעבירו ,וצייב.
ועי״ש ,שקול שיצא על ידי שונאים אין בו ממש וראוי לבטלו" ,כי האי מאיש.
שנתחזק כל ימיו ליר״ש ודברי השונאים הקלים יבטלו והשוחט יעמוד על חזקתו ,וגם
יקבל עליו דברי חבירות כראוי ".ומשמע שגם היחיד יש לו לאכול משחיטתו .ואולי
כוונתו שכאשר יש שונאים ,אסור ליחיד להחמיר ,מפני שבכך הוא מחזק את ידי
השונאים.
הרי אף שאין חובה להשעותו ,יכולים הציבור לדרוש להשעותו כשיש להם תועלת
בדבר.

ד .מנין ההיתר להזיק למושעה?

כל השעיה גורמת מטבעה להפסד כספי למושעה ,ונשאלת השאלה :כיצד אם כן
היחיד יכול לגרום נזק למושעה בשל דבר שאין לו הוכחה?
על שאלה זו עמד כבר הראנ״ח (בשו״ת מים עמוקים ,שם) והשיב:
אפיי לא איכוון לאיסורא ,מכל מקום היה אסור לו להביא עצמו לידי חשד,
והיא חששא דאוריית'  ...מכל מקום זה שכבר יידע שמרננין עליו שאינו מוגדר
בעריות היה חייב להשמר מאד לנפשו .וכל שכן בהתאסף יחד כל הפרטים
שהועדו עלי־ו וכל החשדות שנחשד מקודם לכן ,שכבר הגיע בזה לידי מדה
ייצא לה שם מזנה בעירי ומוזרות בלבנה נושאות ונותנות בה .ועל כל כיוצא
בזה אמרו בקדושין :מלקין על לא טובה השמועה .וכתב הרמב״ם בפרק כד
מהלכות סנהדרין :וכן יש לבית דין בכל מקום ובכל זמן להלקות אד□ ששמועתו
רעה ושהעם מרננין עליו שהוא עובר על העריות.
וכן כתב בביאור-הלכה ,שם ,שהיה לו ,לחזן ,לשמור את עצמו שלא יבוא לידי
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לעז 2,והציבור אינם חייבים לקבל עליהם מי שיצא עליו לעז .אולם מכאן יש להוציא
את המשפט ההפוך :כל לעז היוצא שלא באשמת מי שיצא עליו  -אין יכולים להשעוונו
בלא ראיה ברורה כשנגרם •נזק כספי למושעה.
ת .אבחנת בין סוגי מישרות וסוגי עבירות
האם יש מקום להבחין בין שוחט לבין בעלי משרות אחרות? בשו״ת רב-פעלים
ח״ג חו״מ סי' ו ד״ה והנה מצינו ,תמה על בעל כנסת־הגדולה המחלק בין משרה שיש
בה הפסד ממון לבין משרה שאין בה הפסד ממון:
והנה מצינו להכנה״ג בא"ח סי' שסו שכתב דלא נאמר דין זה דמערבין בבית,
אלא כשאין שם דררא דממונא  -כלומר -שהזוכה בנתינת העירוב אין לו הנאת
ממון ,אלא מצוה וכוי .ע״ש ,דמשמע מדבריו שבכל מינוי דאית ביה הנאת
ממון לא מחני ליה חזקה ,ואין לחוש לחשד ,ויכול הנותן לומר עד עכשיו
ראיתי להטיל מלאי לכיסך ,מכאן ואילך ראיתי להטיל מלאי הזה לכיס של
אחרים .ונראה דזה הוא הפך מ״ש בעניו השוחט ,שהוא מינוי דאית ביה הנאת
ממון .וכבר עמד על דבריו הגאון חקרי-לב א״ח סי' עא דף קל ע״ד  ...וגם
הרב לחם־רב סי' ג הביא תשובת הרשב״א הלזו ,וכתב דבזמנינו ,שלא נהגו
למנות ש״ץ לזמן ,הדר דינא דאין להעבירו מפני החשד  ...באופן דברי הכנה״ג
בחלוק זה תמוהים .ומה גם שהוא עצמו בסי' נג כתב :ה״ה לכל שררה על
הציבור  -הן מלך ,הן חכם ,הן חזן ,הן שוחט ,הן מוהל ,הן גבאי  -במקום
שלא נהגו למנותו לזמן ,שאין מסלקים אותם ,ע״ש .ופשוט הוא דטעמא דהני
משום חשד הוא  ...ודבריו סותרין זל"ז ...
יש לציין שכל המקורות שדובר בהם מתיחסים להשעיה ממשרה המהוה שליחות
לציבור ,ואדם בעל עבירה אינו יכול מטבעה של אותה משרה למלא את תפקידו אם
אכן עשה את • הדבר שנחשד בו .כגון :בעל עבירה אינו יכול לשמש כש״ץ  -עיי שו״ת
זכרון־יהודה סי' פז" :ראוי לש״ץ להיות ירא השם וחרד על דברו; וכשהוא הפך מזה,
הוא סימן רע לשולחיו ,כי שלוחו של אדם כמותו .וזה ,כיון דסאנין שומעני' ,אינו
ראוי להיות ש״ץ; כ״ש שעבר על השבועה ...״ .הוא הדין לשוחט ,שמקצועו מחייב
להיות אדם אמין וירא רטא; ואם אינו כזה ,אין אפשרות לתת בו אימון בשחיטה
שישחט ,שמא היה סכינו פגום ושחיטתו נבילה ואין אחד בעולם שיכול לדעת זאת
מלבד השוחט עצמו  -עיין על כך בדרכי-תשובה יו״ד סי׳ א באריכות.
מקצועות אחרים ,שאינם דורשים דרגת מהימנות כה גבוהה ,יתכן שבהם התנאים
2

[ואם תתמה ,כיצד יכול אדם להגיע למצב שלא יחשדוהו  -יבואו המעשים שבגטי שבת קכז,ב ויוכיחו
שניתן להימנע מחשד או ע״י התנהגותו היומיומית של האדם שעלולים לחשוד בו ,או בחינוך נכון של
כלל הגיבור שלא לחשוד בכשרים .מעשה אחד הוא ברי יחושע שחלץ את תפילו קודם היכנסו לבייתה
של מטרוניתא אנחת ברומי ,ונכנס ונעל את הדלת בפני תלמידיו ,ולאחר שיצא טבל  -ואעפ״ב לא
חשדוהו יתלמידיו .המעשה הקודם לו הוא באחד (לפי השאילתות היה זה ר' אליעזר 3ן הורקנוס) שבעל
הבית שלו לא שילם לו את שכרו ,ואעפ״כ לא חשד בו .ההימנעות מחשד תלתה איפוא גם במעלתו של
מי שעלול לחשוד וגם של מי שעלול להיחשד ,ואלו הם המפתחות לקיום דברי תנא דבי ר' ישמעאל
"אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה ,אל תהרהר אחריו ביום  ...שוודאי עשה תשובה ".לצערנו,
ברוב המקרים שעליהם נרמז בראשית מאמר זה לא הגענו לא לידי מידה זו ולא לידי מידה זו - .הערת
עורך (א.ד]).

•
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להשעייה מחמירים יותר .עיין שוייע או״ח קכח,לו) לגבי כהן הבא לישא כפיו והעם
מרננים אחריו שהרג אדם ,ומן הדין מי שהרג אסור לישא כפיו " -כיון שלא נתברר
הדבר ,ישא את כפיו".
מדברי הראי״ח מבואר שחומרת העבירה היא הקובעת ,ואין משעים אלא אם כן
נעברה עבירה שדינה לפחות מלקות:
הדבר תלוי בחיוב המלקות .ואעפ״י שלא אמר חיוב המלקו׳ לענין הברור
שיהיה ברור בכדי לחייב עליו מלקות אלא לעניו התפיסה אמרו שתהיי התפיסה
והעבירה כדי חיוב מלקות ...
ו .פתיחת תיק חקירה
מאימתי יש לעצור אדם לחקירה ,או לפתוח בחקירה ,ולא לחוש על בושתו?
בירושלמי סנהדרין פ״ז היח אמרו לענין עדות מגדף ,שהעדים מעידים עליו רק
בפעם האחרונה:
רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רב יצחק :זאת אומרת שדנין מספק ..היך
עבידא? פלוני הרג את הנפש -יהא נידון עד שיבואו עדיו ,אמר ליה ר' יוסי:
0תפשין בר נשא בשוקא ומבזיוליהלס
בפני-משהף<׳רש שהירושלמי תמה :וכי אם שמעו קול שפלוני .הרג את הנפש תופסין
אותו ויהא נידון אם אכן כך היה עד שיבואו עדיו ויגמר דינו ,ומבזין אותו על קול
בעלמא?! אלא יש לעשות כן רק אם יש עדים שהרג את הנפש ,אע״פ שעדיין לא חקרו
ודרשו את העדים ,ורק אז תופסים אותו עד שיעידו העדים לפני בית הדין .הרי שאין
לעצור אדם על סמך קול ורק אחר כך לברר האם היה בקול ממש.
עוד אמרו בירושלמי סוטה פרא היה לגבי סוטה .שלפי המשנה שמבזין אותה לפני
שמבררים ע״י השקאת המי□:כץ'מבזין על הספק?ד<זמר ר' שמלאי• :בכל מקום שאת
מוצא זנות את מוצא אנדרלמוסיה באה בעולם ".ובפני משה :אנדרלמוסיה באה והורגת
טובים ורעים ,ככתוב בפרשת נח .ומכאן אנו למדים שרק כדי להציל ציבור מותר
לבזות מהספק.
ואכן אנו מוצאים במסי יומא ,שהיו משביעים כהן גדול ,והיו בית דין פורשים
ובוכים והוא פורש ובוכה מפני שנחשד .ואף כאן הדברים אמורים בצרכי ציבור .ועיין
שויית צפנת פענח (מהדו׳ כשר) סי' מב שדן בכך ,על פי מקורות אלו ואחרים ,לענין
רב שמערערים עליו בענין רבנות שאינו מתעסק כהוגן; ומסקנתו ,שעל סמך מיעוט
המערערים ובלא אמתלא טובה אין לבית דין להזדקק ,ובפרט שנראה דרק משום
שנאה וכדומה יצא הערעור.
מאידך גיסא ,מוצאים אנו ברמ״א (חו״מ תכא,א) "מי שקבל על חבירו שמסרו או
גנב לו וכיוצא בזה ,אע״פ שלא יכול לברר עליו ,מכל מקום פטור ,דהרי לא כיוון
לביישו" ,והוסיף הסמ״ע" :אלא לגבות ממנו היזקו 3".לכאורה נראה מכאן שקיימת

.3

כיוצא בזה בכסף־הקדשים סי' תכ (לסעיף לסי)" :נראה  ...שהיה סבור שכפי הנכון ראוי לו לומר
דברים ההם שיש לו מה שראוי לו לעשות קובלנא על חבירו ולהרעים עליו .גם י שנודע שטעה בזה ואין
לו שום צד תרעומת עליו ,מ״מ כל השומעים מבחינים שהוא הלך בתומו ,או שהיה אז מוטעה ( ...הרי
הוא אז בבחינת שוטה בפרט ההוא) נראה שפטור מכלום ,וגם ברקק בו פטור בכזה כל שהיה מוטעה
והיה לו לציין מדברי הרמ״א הנזכרים.
ובלי ידיעה נכונה שפוי' אז
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הצדקה ועילה לתביעה (פתיחת תיק) ,ואפילו היא מביאה לידי בזיון ,גם אם אין
הדבר ניתן לבירור .אולם אפשר שהרמ״א דן רק בדיעבד ,כשכבר נעשה המעשה ,אבל
אין הוא פוסק שהדבר מותר לכתחילה.
אבל מוצאים אנו שהן לגבי דיני ממונות והן לגבי איסורים נקטו חכמים בפעולות
שיש ■ בהם משום ביזויו של החשוד (כגון :כפיתה והכאה( ,וזאת אך ורק על סמך ספק,
כשרצו לברר האם החשד נכון .לגבי דיני ממונות מצאנו בבבא-מציעא כד,א" :חזיא
לההוא בר בי רב דמשי ידיה ונגיב בגלימא דחבריה ,אמר :היינו האי דלא איכפת ליה
אממונא דחבריה  -כפתיח ואודי ".ובבבא-בתרא קסז,א” :ההוא דהוה כתיב ביה תילתא
בפרדיסא ,אזל מחקיה לגגיה דבי״ת וכרעיה ושויה ופרדיסא; אתא לקמיה דאביי,
אמר ליה :מאי טעמא רוית ליה עלמא להאי וי״ו? כפתיה ואודי .ההוא דהוה כתב ביה
מנת ראובן ושמעון אחי ,הוה להו אחא דשמיה אחי ,אזל כתב ביה וי" ו ושויה ואחי;
אתא לקמיה דאביי ,אמר ליה :מאי טעמא דחיק ליה עלמא להאי וי" ו כולי האי?
כפתיה ואודי .ההוא שטרא דהוה חתים עליה רבא ורב אחא בר אדא ,אתא לקמיה
דרבא ,אמר ליה :דין חתימות ידא דידי היא ,מיהו קמיה דרב אתא בר אדא לא
חתימי לי מעולם  -כפתיח ואודי.
וכך נמצא לגבי איסורים במס׳ נדה כה,ב :הא בר ארבעין וחד יומא ,וחשיב מיומא
דאזלא לטבילה עד ההוא יומא ולא הוה אלא ארבעין יומין ,ואמר להו :האי בנדה
בעל  -כפתיה ואודי .אלא שהנידון שם בשמואל ,שידע בבירור שהבעל עבר על איסור
נדה ע״פ חשבונו ,והכפייה היתה כדי להראות לחבריו ,ואולי הוא הדין למקרים
הקודמים.
כל אלו הדברים נאמרו לענין מי שבא להציל את שלו ,ומעין גדר
ועוד
"יעביד איניש דינא לנפשיה" ,אבל רשות זו אינה נתונה בבא בי״ד להעניש אדם לאחר
מעשה של עבירה .וכן יתכן שהכפיתה והבזיון הכרוך בה הותרו רק כדי למנוע אדם
מלעבור איסור ,ובמיוחד כשאיסור זה הוא מגדרי העריות ,שבהם "מלקין על לא טובה
השמועה" .כמו כן אפשר שההלקאה היא עונש על כך שאדם גרם שיצא עליו לעז,
וכדרך שנראה מהבבלי לענין סוטה ,ולא על עצם העבירה עצמה.
ז .סיכום
 .1השעית חשוד

א.
ב.
ג.

ד.

ה.

אין להשעות חשוד ממשרתו ,וזאת מפני הלעז ,שיאמרו שאכן היה בחשד אמת.
כל שלא העידו עליו שני עדים הרי הוא רק חשוד .אולם אם יצא עליו קול שאינו
פוסק ,מחלוקת בפוסקים האם זו סיבה להשעיה.
,
הגדרת קול שאינו טסק::
 .1קול היוצא במקום שאין אויבים לנחעוד;
■ .2לעזה עליו כל העיר;
 .3מקור הקול לא התחיל ביחיד;
 .4הקול נמשך לפחות יום ומחצה.
דעת הרבה פוקקןים :כשיש רנונים אין איסור להשאיר את החשוד בתפקידו ,ואין
חובה לסלקו; אבל יחידים שאין רוצים שזה יהיה שלוחם ,רשאים לפטרו .יש דעה
שהדברים אמורים אפילו על סתם קול (שאינו עומד בתנאים שפורטו לעיל בסעיף
ג).
ההיתר להפסיד לחשוד ממון ולהשעותו ממשרתו הוא מפני אשמתו ,שהוא עצמו
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ו.
ז.
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גר□ לחשדות נגדו .מכאן :א□ לא הוא גר□ לכך  -אין להשערתו.
אין להשעות אלא בעל תפקיד שאופיו הוא ביצוע שליחות כלפי הציבור.
השעיה יכולה לבא רק כתוצאה מעבירה חמורה (מסוג העבירות שלוקים עליהן).

 .2פתיחת תיק

א .אין לעצור חשוד ,ואפילו על עבירה חמורה ,אלא אם כן יש עדי□ ברורים ולא על
סמך שמועות בלבד.
ב .ניתן לחרוג מכלל זה רק א□ ההימנעות מהחקירה עלולה לגרום נזק רב לציבור.
ג .יחיד שבייש משום שסבר ,והדבר היה אכן סביר ,שבדרך זו ישיג את רכושו הגזול
וכיוצא בזה ,אינו חייב בתשלום על הבושת ,אף שפגע בחף מפשע.

ספר

כליל תכלת
חידושי חודה בעדני
איסורי לשון הרע ורכילות

חובר בסיעתא דשמיא ע״י

צבי יהודא גוטליב
מח״ס עץ השדה על מסכת אבות

׳1
כליל

תכלת

נט

השער השני

מדת הנאמנות הדרושה להתיר קבלת סיפור
פרק א׳

א) יוצא מדברי החפץ חיים לה״ר כלל ז׳ סעיפים ז׳ וח׳ שבעצם מותר

להאמין לסיפור גנאי על חברו כשהוא נאמר מפי אדם שמהימן לו כבי תרי,
אם יתקיימו התנאים שהזכיר שם( .מיהו בהל׳ רכילות כלל ו׳ ס״ז כתב
דבזמן הזה אין להאמין).

הנה שמעתי מהרב משה קאופמן שליט״א שרואים שקבלת לשון הרע

ממוצעת בין איסורין לממונות במדת הנאמנות הדרושה בה .ידוע שכדי
להוציא ממון בעינן שני עדים כשרים שמעידים בבית דין .מאידך ,להעיד

על ענין של איסורין (היכא דלא איתחזק איסורא או בידו) די בעד אחד
שלא בב״ד ,ואפילו אשה וקרוב נאמנין .בלשון הרע אין עד אחד נאמן כדי
שיותר להאמין סיפורו ,שהרי זה עיקר איסור קבלת לה״ר ,ומ״מ יש כאלה

שנאמנים בלה״ר ולא בממון .ואיני זוכר את הדוגמאות שהביא ,אבל נוכל
להזכיר ענין דברים הניכרים ,וגם ענין מהימן כבי תרי ,דאי אפשר להוציא

ממון על פי נאמנויות אלו ,ומ״מ מותר להאמין לסיפור באופנים אלה.
מכל הנ״ל הוכיח הרב הנ״ל שמדת הנאמנות לקבלת לה״ר היא ממוצעת
בין איסורין לממונות .ועתה ברצוננו לבאר את גדר הדברים.
ונראה לבאר על פי מה שמונח בזכרוני ששמעתי מפי מו״ר מרן הגרא״מ

שך שליט״א בחורף תשל״ח ,בשיעורו על עניו ברי באיסורין בפ״ק
דכתובות( .וכמדומני שבאבי עזרי ביאר באופן אחר ,וכעת לא מצעתי

מקומו ).ביאר מרן שליט״א דהא דעד אחד נאמן באיסורין אין שורש הדבר

אלא משום שכאשר יהודי אומר משהו ,למה נחוש שמשקר( .והבנתי שלמד

כליל

ל

תכלת

שאין זאת נאמנות בחיוב ,אלא ע״י שלילת החשש לצד השני ,ממש כעין
ששמעתי ממו״ר הגר״ח שמואלביץ זצ״ל לענין חזקה כל מה שתח״י אדם

שלו ,ע׳ קונטרס חצרות קודש על שיעורי מקדש דוד שיעור ב׳ אות ב׳).
עכשו יש לומר דלעולם אין צריך ב׳ עדים שמעידים בבי׳ד כדי להתיר

קבלת גנאי ע״ח ,אבל סוג זה של נאמנות ,של שלילת החשש להיפך ,סומכין
עליו באיסורין ,אבל לא להאמין גנאי על חברו ולהוציאו עי״ז ,בדעתו של

המקבל ,מחזקתו קמייתא כאדם שאין לו הגנאי ההוא .ואמנם אין צריך דין
עדות כאן ומספקת נאמנות ,אבל בעינן נאמנות בחיוב ולא גדר של "מהיכא

תיתי לומר להיפך".

ב) בענין מהימן כבי תרי כתב הח״ח רכילות כלל ו׳ סעיף ז׳ דאין דין זה
נוהג בזה״ז ,ובבמ״ח סקט״ו הביא דמקורו ממה שכ׳ הרי״ף בכתובות פ׳

הכותב בשם גאון דהאידנא אין לדיין להאמין לאחד כמו שאמר רב פפא
לגבי בנו בכתובות דף פה .שהי׳ מאמין לו לאורועי שטרא.

אך ראיתו צריכה עיון .וצריכים להקדים שיש מחלוקת ראשונים בביאור

מימרא דרב פפא .רש״י והרא״ש פירשו שאין גובים עם השטר כלל ,ולא
קרעינן לי׳ .אך הר״ח הרי״ף והרמב״ם פירשו שמשביעין את בעל השטר
וגובים.

ונראה לבאר לדעת רש״י והרא״ש כך ,דהא דעבד רבא לעיל שם דהאמין
לאשתו שפלונית חשודה אשבועתא והפך את השבועה ,טעם הדבר

דלעשות חשוד אשבועתא אין זו הוצאת ממון ,שהרי אין אדם מוריש
שבועה לבניו (שבועות דף מז ,).ר״ל שעדיין אין הממון בידו אם צריך עוד

לישבע עליו ,וי״ל דה״ה דהמחויב שבועת הנפטרין אין הפטור בידו כל זמן
שלא נשבע ,וא״כ כשמהפך לא הוציא ממון ממי שלקח בזמנו את השבועה.
וגם לא נתן ממון למי שהפך עליו את השבועה .וכיון שלא הוציא ממון ,לא

הוצרך לב׳ עדים כשרים .אך כיון שמהימן כבי תרי הוא בירור ,היה בידו

בירור שאשה פלונית חשודה אשבועתא .השתא ,ראשית ,היה אסור לו
להשביעו שמא יגרום לשבועת שקר ח״ו .שנית ,אין שבועתה יכולה לברר
את המעשה שדנו עליו ,וממילא הדין הוא דמהפכין ,דגדר היפוך הוא שדבר
זה צריך להתברר ע״י שבועה ,אם לא של בע״ד זה אז של חברו (ועדיין צ״ע

בזה).

ולענין אורועי שטרא ההבנה ברורה ויפה ,דלקרוע את השטר אי אפשר
מן הטעם שב׳ רש״י ד״ה קרענא ,דלהוציא שטר חתום ממוחזק בעינן ב׳

כליל

תכלת

עדים ,אבל אין הדיין יכול לגבות בשטר ,דאיך יפעל לגבות בזמן שברור לו
שהלוה פטור ,שהרי מהימן כבי תרי נחשב בירור כדחזינן מהא דמועיל

באיסורין .כל זה לרש״י והרא״ש.
בשיטת הר״ח והרי״ף דמשביעין את בעל השטר ,יש לומר אופן אחר,
והוא שכדי לעשות ריעותא בשטר די במהימן כבי תרי .אך הרמב״ם והשו״ע

כתבו דינים אלה בכלל הדין שדיין יכול לדון על פי מה שרואה בלבו לאמת,

אפילו נגד הכללים הרגילים .והרמב״ם כ׳ שיכול להשביע את בעל השטר או

להפסידו לגמרי ,כפי הנראה לו.
בשלב זה יש להתבונן דהסבר דברי הגם׳ עצמם לדעת רש״י והרא״ש
מתאים מאד עם מה שכתבנו בס״ק א׳ .ודעת הרמב״ם והשו״ע ג״כ מתאימה,
דיש לפרש בדעתם דכיון שיש לו בירור שפטור הלוה אינו יכול להוציא,

והא דמשביעין את בעל השטר הוא במקום שהחשד שלו קטן .אך להר״ח

והרי״ף צ״ע כל מה שכתבנו באות א׳ .דאם מהימן כבי תרי הוא בירור ממש,
למה לא פסקו כמו רש"י והרא״ש שאין גובין בשטר כלל.

ואפשר שיש לומר בדעתם שבאמת ע״י בירורים של דברים הניכרים

ומהימן כבי תרי אפשר לפעול להקל אפי׳ באיסורין ,אבל בממון יש גזירת
הכתוב לפעול ע״פ עדים ,וס״ל להר״ח דכיון שחתומים עדים על השטר

חייבה תורה את הדיין לגבות על פיו ,ורק להשביע את המלוה מותר
לחכמים לעשות ,אבל לא לפסוק נגד העדים ממש ,וא״כ אין כאן קושיא על

מה שאמרנו לענין לה״ר דהוי בירור בחיוב ,וכל זה צ״ע.
השתא נוכל לגשת למה שהרי״ף הביא בשם גאון דבזה״ז אין דנים ע״פ

מהימן כבי תרי ,אשר הוכיח הח״ח מזה דגם לענין קבלת לה״ר אין לקבל

בזה״ז .נראה דיש לדחות את הראי׳ בשני אופנים .האופן הראשון הוא לדעת
הר״ח והרי״ף ,שהסברנו לפי דעתם שאע״פ שמהימן כבי תרי בירור הוא,
מ״מ בממונות גזרה תורה ללכת לפי ב׳ עדים ,ורק שבועה חייבוהו למלוה

ע״פ מהימן כבי תרי .לפי זה ,בודאי יש לומר שלענין קבלת לה״ר נשאר

מהימן כב״וז בירור גם היום ,אבל לענין שטרות שמעיקר הדין אין ללכת
אחר מהימן כב״ת כלל ,וחכמים הם שתקנו שבועה ,לא רצו דיינים שמזמן

הגאוני□ ואילך לסמוך על עצמם עד כדי כך שיחייבו שבועה ולפעמים
יתהפך ע״י זה דין תורה .וכעין זה י״ל לדעת הרמב״ם ,שכנראה לומד שכאן

יש ענין מיוחד של כח דיין לדון לפי הנראה בעיניו שהדין מרומה ,שזה אין
רוצי□ לעשות בזמננו ,אבל לעולם מהימן .כב״וז הוי בירור לענין לה״ר.

לב

כליל
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לדעת רש״י והרא״ש לכאורה אי אפשר לומר כנ״ל ,שהרי ביארנו

דלדעתם הא דאין גובין את השטר הוא מחמת שיש בירור שהוא פרוע,
וא״כ זה מעיקר הדין ,ואם בזמננו אין נוהגין כן לכאו׳ הכוונה דבוה״ז ליכא

בירור .אך לדעתם י״ל דלעולם יש בירור גם בימינו ,ותקנה היא שתיקנו

הגאונים לבתי דינים שלא ישתמשו בבירור זה .ואין .תקנה זו לכל אדם

בענין קבלת לה״ר .ואע״פ שאם כל סיבות תקנה זו שייכות גם לענין לה״ר,

הי׳ מקום לומר שהתקנה ממילא כוללת גם זה אע״פ שלא פירשו הגאונים
את הדבר להדיא (ע׳ ש״ך יו״ד סי׳ פח סק״ב והבן) מ״מ יש לומר חילוקים.

ראשית ,הדיין מוציא ממון בפועל ,משא״כ בקבלת לה״ר שאינו מוציא כלום
בעצם קבלתו ,שנית ,יש לומר דבהוצאת ממון שייך לומר שאע״פ שמאמין

הדיין שהשטר מסתמא פרוע ,מ״מ ינהג אחרת מכת תקנת הגאונים ,אבל

לענין להאמין לסיפור חברו ,אם באמת הסיפור נאמן ,והשומע למדן ויודע

ואת ,איך אפשר לו לומר לעצמו שלא יאמין מכת תקנת הגאונים ,הלא יודע
באמת שהסיפור נאמן בעצם .על כן היה נראה לענ״ד שאין ראיה ברורה
דבזה״ז אין מאמינים למהימן כבי תרי .מ״מ יכול להיות שצדקו דברי הח״ח,
ותקנת הגאונים מראה לנו שאין לסמוך על עצמנו היום לדעת מה להאמין

כבי תרי ,ואפשר שתלוי לפי הענין ,וצ״ע.

פרק ב׳
א)

כתב הח״ח הל׳ לה״ר כלל ו׳ סעיף י״א בהגהה שאם אומר אחד על

מקבץ נדבות שהוא רמאי אסור להאמין עד שיתברר בבירור גמור.

בדידי הוה עובדא בבחרותי שפסק לי חכם גדול מאד שליט״א להיפך.

אשה אחת בקשה ממני לאסוף כסף עבורה בשביל הכנסת כלה .באמצע
האיסוף אמרו לי שני בני אדם (חוץ לב״ד) שהאשה היא רמאית .והורה

החכם שליט״א הנ״ל להחזיר את הכסף לנותנים ,והסביר שיש כאן עד אחד

נאמן באיסורין.

ונראה לבאר פסקו של החכם שליט״א ,שלומר על האוסף שאינו עני אין
בזה שום פסק על הגברא שיש בו פסלות ,בדומה לבן גרושה ובן חלוצה

דבעינן עדות ממש ,אלא בירור שאין כאן מצות צדקה ,אשר זה בתחום

האיסורין .ואם תשאל שממילא אם אני אומר שאינו עני והוא אמר שהוא

עני ,נמצאתי אומר שאני מקבל גנאי עליו על פי אחד ואסור משום קבלת
לה״ר ,חשבותך שבאמת אסור להאמין הגנאי בלבו בהחלט גמור ,וצריך

כליל

תכלת

לג

לחשוב שהבירור מספיק לעניו אי נתינת צדקה אבל אינו בירור גמור
שהאוסף בעל גנאי זה ,וע׳ פרק א׳ אות א׳ לראות הגדר בזה.
כעת הצעתי את השאלה ,אם עד אחד נאמן לומר על אוסף צדקה שהוא

רמאי ,לפני שני חכמים גדולים שליט״א ,דרך משא ומתן ולא דרך פסק.
הראשון אמר שלומר כך זה לפסול גברא ,ובעינן ב׳ עדים .בשני הכריע,

שלומר שהאדם רמאי אין אחד נאמן ,אבל לומר שמגבית זו שגובה עתה
אינה בדין צדקה ,או שמכתב זה שבידו מזויף ,נראה לכאורה דעד אחד

נאמן בזה .וצ״ע.
אגב ,יש להסתפק מה הדין אם יש קופה בעיר המפרנסת הרבה עניים,

ואמרו על אחד מהלוקחים עד הנה שהוא רמאי אם יש להאמין ולא לתת לו
עוד כסף ,דעכ״פ השתא האחרים ודאים והוא ספק ,או דילמא אין עד אחד
קם לממון אפילו לעשות ספק.

פרק ג׳

כתב הח״ח הל׳ רכילות כלל ו׳ סעיף ה׳ דמהימן כבי תרי שייך רק
כשיש לו תועלת .וקשה להבין ,דכיון דמהימן כבי תרי במציאות מהימן

הוא ,איך אפשר לומר דבמקום שאין לו תועלת אינו נאמן .וכן קשה מה

שכתב שם ס״ט בפרט הד׳ ,דשם ביאר יותר שבלי כוונה לתועלת אס;ר
לשמוע ,וקשה דאפי׳ אם נימא הכי ,מה ענין זה לנאמנות הדבר במקום
שכבר שמע ,והדברים נאמנים לו.

פדק ד׳
בהל׳ לשון הרע כלל ז׳ באר מים חיים סקי״ח דן החפץ חיים בדבר

מסיח לפי תומו אם מותר להאמין לה״ר שאמר.
והנה יש להסתפק בהא דקיי״ל דנכרי מסיח לפי תומו נאמן במילי דרבנן

ואינו נאמן במילי דאורייתא ,אם הביאור שמדאורייתא נאמן הוא לגמרי,

ורבנן הם שהחמירו במילי דאורייתא לא להאמין לו (חוץ מעדות אשה) ,או
להיפך ,דמעיקר הדין אינו נאמן כלל ,ורבנן הם שהקילו להאמין לו במילי
דרבנן ובעדות אשה( .ולפי״ז צ״ל דבעדות אשה האמינוהו בגלל מילתא

דעבידא לגלויי ,ע׳ רמב״ם הל׳ גירושין ,או מתוך חומר שהחמירו על האשה
בסופה ,וכדומה).

כליל
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פשיטא דלפי הצד השני הנ״ל בודאי אין מקבלים ממסל״ת לשון הרע.
אבל אם האמת כצד הראשון ,יתכן לומר שכאן לא תיקנו שלא להאמין לו,

על פי הסברא שכתבנו לעיל סוף פרק א׳ ,דאין שייך לדרוש מהאדם לנסות
לרמות את עצמו ,וכיון שבאמת הדבר נאמן ,ויש בנ״א שהם למדנים

ויודעים זאת ,אין שייך שלא יאמינו .וצ״ע.
בעצם השאלה שפתחנו בו ,אם מדאורייתא מסל״ת תמיד נאמן או לא,
הנה בלבוש ביורה דעה סי׳ סס כ׳ דבעגונא הקילו ,ומשמע דמעיקר הדין

אינו נאמן .ובביאור הגר״א יו״ד סי׳ טז (סקט״ז) כתב לענין מסל״ת דאין
עדות לגוי ,ומשמע גם כן כנ״ל ,דאם יש נאמנות למסל״ת בעצם ותקנה היא
שתיקנו שלא להאמין לו במילי דאורייתא הו״ל לפרש כן .ועדיין צ״ע.
פרק ה׳

מטרת פרק זה היא לדבר על כמה ענינים מאד נוגעים למעשה בסוגית
נאמנותו של סיפור גנאי ,בתקוה שתצא לנו תוספת ידיעה איך צריכים
להתיחס כאשר מתפרסמים דברי גנאי במהלכן של מחלוקות ציבוריות.

במקרים כאלה ,כל בר דעת יבין שאין דרך לנטות ימין ושמאל ,ואם מותר
להאמין או לחוש ולפעול על פי הסיפור או החשש שהסיפור עושה ,אז

מצוה רבה לפעול ומי שאינו פועל יכול להיות אחראי בשב ואל תעשה על

חלק גדול בחורבן מעמד הדת .ואם אסור להאמין והאמין ופעל שלא כדין,
ג״כ יכול להחריב עולמות .על כן נחוץ לנסות לברר כמה פרטים בענין זה,

אע׳׳פ שקשה הדבר ,ויהי רצון שהמקום יהי׳ בעזרנו.
א) בענין להאמין לסיפורו של אדם שהוא מהימן לו כבי תרי ,כתב הח״ח

(רכילות כלל ו׳ ס״ז ובבמ״ח) סברות שבזמן הזה קשה למצוא מהימן כבי
תרי.

מיהו יתכן שיש הבדלים בזה לפי הענין .שיש פעמים שאדם מספר
שראה דבר בעיניו ממש ,ואינו מוסיף פירושים כלל ,ויש שמפרש קצת ,ויש

שעיקר הסיפור הוא רושם שנוצר אצל המספר מכמה מעשים ,שזה האופן

שהטעות מצוי׳ בו ביותר ,ע׳ במ״ח הל׳ לה״ר כלל ז׳ סקי״ד .יש חילוק ג״כ
לכאורה כמה תמוה הוא המעשה בעצמו ,שאם אדם נאמן מספר מעשה

סביר יתכן שיש להאמין לו אפילו אם אותו אדם אינו נאמן לספר לי מעשה

לגמרי לא סביר.

כליל
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לה

נצייר ,למשל ,שאדם כשר מאד ,שאינו אויב של מי שמדבר עליו ,מספר
שראה במו עיניו שראובן עישן סיגרי׳ ביום טוב ,וסמך על המקילין בזה כמו

שהרבה עושים .נלענ״ד שקשה לומר שצריך לחשוש שמא הוא משקר .רק
אח״כ כשחושבים על דרגת ראובן ביראת שמים אחרי סיפור זה ,צריך לדונו

לכף זכות .ואם אותו מספר יאמר על רב מפורסם שראהו גונב ,יהיה אסור
להאמין.

ב) כתב החפץ חיים (לה״ר כלל ז׳ ס״ב) ששתיקת המדובר אינה כהודאה
לעניו להתיר להאמין את אשר סופר עליו .מיהו הח״ח עצמו כתב בסקי״ח
אופן שאין לומר כן.

נלענ״ד להוסיף ציור שאפשר ללמוד משתיקה .נצייר שעתון חרדי או

מודעות רבות ברחוב מפרסמים בהבלטה רבה שראובן העסקן תקף את
הבולטים מבין המתנגדים לחוג שלו במלים קשות ,וחלק גדול של הציבור
מזדעדע לקרוא על ההתקפה החריפה הזאת .נראה שאם לא הוכחש העובדה
של ההתקפה כלל ,בימים הקרובים לפרסום הנ״ל ,בעתון של צד ראובן ,יש

להאמין שראובן אכן אמר משהו דומה למה שיוחס לו ,כי אם הכל שקר

מיסודו ,והפרסום הי׳ רחב ,בודאי היה החוג של ראובן מעונין מאד להכחיש
ולומר להד״ם ,ואם לא הכחישו ,דברים ניכרים שאמר כעין זה .אבל יש

להזהיר שבנקל אפשר למסור דבריו של אדם בשינויים הנראים קלים
ובאמת הם גדולים ,ועל כן חייבים להביא בחשבון שמא אמר פחות
בחריפות ממה שמסרו או שהוסיף כמה מילים שלא צוטטו שמשנים מאד

בהבנת דבריו( ,וידוע לי מקרה אחד כזה) ,אבל ,כאמור ,קשה לומר שהכל
שקר במקרה כזה אם לא באה שום הכחשה.

אבל אם ראובן הוא מקבוצה שאין לה עתון ,או שאינה עוסקת באותה

שעה בויכוח ציבורי ,אסור להאמין לסיפור .למשל ,מסופר שמרן החזו״א
זצ״ל פעם שמע שפרסמו בשמו דבר שלא אמר ,אבל סירב לפרסם הכחשה,
באמרו שאם יכחיש כל דבר שאינו נכון שמוסרים משמו יבלה כל ימיו

בהכחשות .עוד ציור שבו אין שייך ההיתר שבאות זה ,הוא כאשר העתון
של צד ראובן יש לו בעת ההיא שיטה של הבלגתובעצם כל ההיתר שייך

רק בתקופה של ויכוח לוהט מאד ,כגון בזמן בחירות ,וכאשר ברור שראובן
התגנה מאד בעיני ציבור רחב ביותר.
ג) כתב החפץ חיים בסוף סק״ח שמילתא דעבידא לגלויי נאמן לענין

קבלת לה״ר .ויש לעיין אם זה תלוי במחלוקת הראשונים בטעם שמאמינים

לו

כליל

תכלת

לעד אחד להתיר עגונה ,דלהרמב״ם שב׳ משום מילתא דעבידא לגלויי ,ודאי
צדקו דברי הח״ח שלסיפור אדם במילתא דעבידא לגלויי יש נאמנות גמורה,

ולראשונים שפירשו באופנים אחרים צ״ע אצלי.

יש להוסיף שבומננו אפשר שבאופנים מסוימים (לא כל המקרים) כבר

אבדה הבושה עכ״פ אצל מקצת אנשים ,ומסוגלים לשקר גם במילתא
דעבידא לגלויי.

מאידך ,נראה שאף אם אין כלל תמיד שמילתא דעבידא לגלויי מותר
לקבל ,מ״מ אם שנים מספרים ששמעו באזניהם שפלוני אמר דבר טעות או
דיבור של עבירה לפני קהל ,וידוע שהשומע יכול בקלות לברר אח״כ אצל

עוד שומעים ,ואין למספרים אינטרס שהשומע יוטעה לזמן קצר ,דבכה״ג
לכו״ע מותר להאמין .דדבר שכל כך עביר לגלויי כמו זה אין אדם משקר

בזדון .התניתי שיהיו המספרים שנים .כי מצוי ששומע אחד טועה בקליטת
הנאמר על ידי נואם .ויש להוסף שגם כאן צריך לחקור שמא המספרים

מוסיפים פירוש של עצמם ,או השמיטו כמה מלים שמשנים מאד ,וכדומה.
וצריך ליזהר נזה מאד .הלא מצוי שאדם השומע דברי חברו קולט בערך
ומוסיף לפי השערה ואח״ב משוכנע שמה שהכניס לזכרונו הוא מה שנאמר,
עד שחוקרים אותו היטב.

עוד דוגמא של מילתא דעבידא לגלויי כל כך שנראה שנאמן לכו״ע ,הוא

שאם אדם מספר לי שראה ידיעה פלונית בעתון פלוני ,והוא באופן שאין
חשש שסיכם את הדברים באופן בלתי נכון ,אלא עובדה יבשה ,מותר
להאמין שידיעה זו אכן״כתובה בעתון זה .אח״כ צריכים לדעת כמה מותר
להאמין לעתון ,וזה ענין בפ״ע.

ד) כתב החפץ חיים לה״ר כלל י׳ במ״ח סק״ג וגם בסעיף י״ד דלפני
שמספרים לתועלת צריך לדעת שלא עשה הפוגע תשובה .ורק במי שעבר

כמה פעמים כתב בכמ״ח סק״ל שאין צריך לחוש לזה.
ויש להזהיר שדבר זה יכול להיות נוגע בעניני ציבור ,והכל לפי העניו.

ה) עכשיו ,אחרי שעמדנו על כמה פרטים שיכולים להיות נוגעים
למעשה כאשר אדם צריך להאמין או להמנע מלהאמין לסיפורים
המתפרסמים תוך כדי מחלוקות ציבוריות ,רצוננו לגשת לשאלה איך קובע

אדם את עמדתו הכללית במחלוקות כאלו בלי לעבור על הלכות לשון הרע.

באמת יש הרבה מחלוקות ציבוריות שעיקרן אינו מחמת שאלה

עובדתית כלל ,אלא שיע^ילוקי דעות איך לנהוג בענין מסוים ,וכל צד

כליל
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מפרסם דעותיו בקול רם ,ואין ויכוח אם נאמרו הדברים או לא ,והשאלה

היא רק מי צודק .במצב זה ,יש כאן מחלוקת פוסקים ,ויש לשומע לנהוג

לפי כללי הפסק.
שמא תאמר ,אם פורסם בעתון שרב פלוני אמר שסובר כך וכך ,מי יימר
שבאמת אמר כן .יש לומר על דרך שכתבנו באות ב׳ ,שבדרך כלל אם היה

אוחז להיפך היה מפרסם הכחשה במשך הזמן ,אם מדובר בעניו שנוצרה

בגללה תרעומת ציבורית גדולה נגדו ,או אם המצב הוא שאם הציבור יאמין
לפסק כפי שפורסם ואינו מדויק אז עלול ליגרם נזק גדול .וע׳ לעיל תנאים

שכתבנו בענין זה .עוד נראה דאם מתפרסם מכתב בחתימת חכם על ידי
המקורבים אליו אין צריך (בדרך כלל) לחשוש שהוא מזויף( .מיהו אם

נתפרסם פסק חתום ע״י כמה רבנים ,או ע״י חברי גוף רבני מסוים ,יכול
להיות שלא כולם חתמו ומישהו פרסם בשם כולם כאשר הסכימו מקצתם,
והכל לפי הענין ).ואם אין קיימות החשבונות הנ״ל לברר שאכן כך פסק
הרב ,יש עוד אפשרות לברר ,והוא על פי מש"כ הח״ח הל׳ לה״ר כלל ז׳

במ״ח ס״ק ח׳ שאם יוצאות שמועות רעות תדיר על אדם מותר להאמין,
דאין סברא שהרבה פעמים יצאו שמועות ואין בכולן אמת (עכ״פ כשאין יד

אויביו באמצע) .לעניננו אפשר לומר משהו דומה ,דאם שמע הרבה פעמים
שפסק רב פלוני באופן פלוני ,והם סיפורים שונים ולא חזרות של הרבה

אנשים על סיפור אחד ,נראה שיש להאמין .למשל ,אם ראובן מספר שהורה
לו הרב פלוני ששמעון פגום דעותיו ואין לקרוא במה שהוא כותב ,אסור

להאמין גנאי זה על שמעון בהחלט ,ויש לחוש ולימנע בקריאה ,אבל כיון
שלא נתבררה השמועה אין לספר לאחרים בלשון ודאי אלא לומר שמעתי

כך וכך ויש לחוש .ואם יודע שאם יגיד בלשון זה ימשיכו לקרוא ולא יצייתו
לו ,צ״ע אצלי כעת אם מותר לומר כאילו זו ודאות .אבל אם ה׳ אנשים

יאמרו ששאלו את פי הרב הנ״ל ואסר את ספרי שמעון משום דעות כוזבות,
נראה שמותר להאמין שאסר ,אבל בנוגע ללשונו המדויק של הרב בודאי אין

לו דבר ברור אם כל אחד מספר בסגנון אחר.
אך יש עוד סוג של מחלוקת ציבורית ,שהשאלה היא של עובדות ,כגון

שצד אחד מרנן נגד אנשי הצד השני שעושים עוולות תדיר ,או שאומרים
עליהם שאין בהם חכמה ויראת שמים כראוי ,והצד השני מכחיש ואומר
שאנשיהם אנשי אמונה ויראי חטא ,ואדרבה אנשי הצד הראשון הם כך וכך.

עינינו רואות שחכמים גדולים מעורבים במחלוקות כאלה

ר! לא

לח
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מסתבר בהשקפה ראשונה שכל פרסום מסוג זה אסור להתחשב בו בכלל,

וראוי להתאמץ למצוא בס״ד מה הדין בעסק ביש כזה.

יסוג גדול כאן הוא מש״כ הח״ח הל׳ לה״ר כלל ז׳ סק״ח בענין סני
שומעני׳ ,ששאל איך יכולים חכמים לפעול נגד מאן דסני שומעני׳ על פי
שמועות בלבד ,הלא אסור לקבל לה״ר .ותירץ שיש לדייק בל׳ רש״י מגילה

דף כה ,:שפירש שיוצאות עליו שמועות רעות ר״ל תמיד ,וזה המפתח
להבין .באמת אם יצאה שמועה אחת נגד אדם אי אפשר להאמין ,אבל אם

יוצאות שמועות רבות (ולא שהרבה מספרים שמועה אחת אלא שמספרים

מעשים שונים) כבר אין סברא שהכל שקר ,ומותר לחכמים להאמין שהענין
בכללו נכון ,ופלוני נוהג שלא כפי התורה.

לפי זה לכאורה  -ואני מדגיש לכאורה  -כשיש מחלוקת בציבור,

ויוצאות הרבה שמועות על חסרון מסוים שיש באדם מסוים או קבוצה
מסוימת ,כבר מותר להאמין שהענין באופן כללי נכון ,אע״פ שאסור להאמין
לשמועות הפרטיות כל אחת בפני עצמה.
כתבתי לכאורה בגלל שבענין קול יש מושג של אויבים מפקי ליה
לקלא ,שקול שיוצא ע״י אויבים אין לו דין קול .אם כן ,כאשר יש ויכוח מר

בין שני חוגים ,יתכן שיפרסמו שמועות רבות נגד אחד מן החוג השני ,והכל
בלתי נכון ,ותוצאה מהסתכלות מעוותת ועוינת שהיא פרי המחלוקת .אבל
ניתן לחלק ולומר דהני מילי כשהמספרים היו שונאים את אלה שסיפרו
עליהם גם לולא החסרון שטוענים עליו ,אבל אם המספרים הם אנשים

חשובים שאינם אוהבים מדנים ,והשומע בטוח בהם שלא היו הופכים

למתנגדים בגלוי של המדוברים אלא אם כן אמת בפיהם ,אז אין כאן דין
אויבים ואם השמועות רבות ושונות יש להאמין שהכלל העולה מהם נכון

הוא .הרי גם במקור של ענין קול ,היינו בקול שאשה זינתוק מסתבר מאד

שאפילו אם המספרים עליה מלאי רוגז על מעשיה הרעים והפכו עכשו
למתנגדים גדולים כלפי׳ ,אין זה נותן להם דין אויבים ,שהרי אינם אלא

מקנאים לתורה ,ואיבים הם מי שהיו אויבים לה לפני המעשים שמספרים

עליה .וכל אחד מבין שכלל זה קשה ביותר להשתמש בו למעשה ,וצריכים
בזה סייעתא דשמיא ,ומצד האדם צריכים חכמה ויראת שמים( .שוב הצעתי
את הדברים הנ״ל בעל פה לפני שני חכמים גדולים שליט״א .והסכימו להם.
כדאי למסור הגדרת אחד מהם שכדי להוציא את המספרים מחשש אויבים

מפקי לקלא צריכבס הם להיות אנשים נקיים .עוד אמר אחד מהם ,והסכים
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השני ,שלפעמים אם אדם אחד מחוג מסוים עשה עול ,כבר כועסים על כל

בני אותו חוג ,ודעת המספר אינה נקיה כבר מנטייה שלילית .ויש לשים לב
שע״י נקודה זו נהפכים רבים לאויבים במחלוקת שכבר קיימת זמן ניכר .וע׳
פסחים דף קיג :חוס׳ ץ־״ה שראה .עוד יש לזכור שההיתר של סני שומעני׳

הוא כשלא רק הסיפורים הם רבים אלא גס המספרים הראשונים הם רבים).

ופשוט שאם ישנן שמועות נגד איש ציבור ,ואסור להאמין להן בהחלט

על פי הלכות לה״ר ,יכול עדיין למיחש להן שמא הן אמיתיות כדאיתא
בגנד ,ולא להצביע עבור אותו עסקן וכדומה.

עכשו יש לנו שאלה גדולה .כשיש בחירות בעיר או בארגון או בארץ,
כל צד צריך לספר בגנות השני כדי להוסיף קולות לעצמו ,עכ״פ בהרבה
מקרים ,ויתכן שאין לאדם הפרטי המתנדב לפעול מספיק מידע להאמין
בהחלט לסיפורים שרוצה לספר ,והכל אצלו בבחינת למיחש כנ״ל.

ועקרונית ,עדיין יכול לספר לאחרים את הסיפורים בלשון של חשש ,וליעץ
להם לחוש אף הם .מיהו יש כאן נקודה הצריכה עיון למעשה .דהרי בהל׳
לה״ר כלל ו׳ סק״ל כתב הח״ח שאם יודע שהשומעים את סיפורו יזיקו

לנידון נזק שאינו מגיע לו על פי דין ,אסור לספר להם (אפילו אם רצונו הוא
רק שיחושו) .ובמחלוקת ציבורית המקיפה רבבות אנשים רח״ל ,והרבה מהם
רוחם משולהבת עד מאד ,מסתבר שכל סיפור יכול להביא לידי נזקים

כאלה .ואפילו אם המספר רק יחזור ויספר את הסיפור בלי לציין שהוא
למיחש לחוד ,לכאורה הרי זה כמעשה גמור של ביוש שנעשה להנידון
שאולי אינו מגיעו ע״פ דין ,ואסור לספר אם עלול השומע לעשות כן,

ובודאי רובא דאינשי ,כאשר מספרים להם עם תוספת שהכל רק למיחש,

ישמיטו פרט זה כשיספרו הלאה .ואם כן ,היאך מצאנו ידינו ורגלינו במצבים

כאלה.
וחשבתי שאפשר לומר דבר חדש ,דכמו שמבואר בשו"ע יו״ד סי׳ שלד

דיכולים לנדות על פפי אומדנא ,אשר יראה שהוא מכת הציבור ובית הדין
לעשות כל מה שצריך כדי להעמיד הדת והצדק בין אנשים ,כעין ענין הפקר

ב״ד הפקר ,הוא הדין כאן ,שאם ראשי הציבור רואים לנכון לסלק את פלוני
ממשמרתו ולהפחית את השפעתו על הציבור ,אז אפילו אם המפרסם את

דעתם יגרום שהמקבלים יביישו את הנידון יותר מהדין אין להם לימנע
מלספר בגלל זה ,שלראשי העם יש כת אפילו להזיק לפלוני בידים שמצבים
כאלה ,כל שכן ע״י גרמא.
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אך נראה שאם יש מצב שהוא בבחינת שתי בתי דינים בעיר אחת ,כמו

שמצוי הרבה ,אין צד אחד יכול לפעול על פי ההיתר הנ״ל נגד מי שהוא
נמשך אחו הצד השני ,וכמו שלא יתכן שצד אחד יכה מישהו מצד שני

לחוק את עמדתם ,לכאו׳ לא יתכן שיגרמו לו בושה אף במשהו יותר מן
הדין.

והנראה בזה שאם יש ספק אם פלוני הוא בעל עוולה בכלל או לא ,אז

איני יודע היתר לספר עליו סיפורים אם משער שהשומע יספר הלאה בלי

לציין שהכל הוא רק למיחש .אבל אם כבר ברור לו שפלוני הוא בעל עוולה,

ע״י דברים הניכרים או מהימן כבי תרי או היסוד של יוצאות שמועות רעות
עליו תמיד שכתבנו ,והשאלה אח״כ היא רק על סיפור מסוים שמא הוא
אינו מדויק ,אז מותר לספר לאחרים כדי שיחושו שמא גם סיפור זה אמיתי
ויתפעלו ממנו .כי אפילו אם סיפור מסוים זה הוא שקר ,הרי אין לו אפשרות

אחרת לתקן הנזק שפלוני עושה לציבור אא״כ יספר סיפורים כאלה ,והכלל

בענין עביד איניש דינא לנפשי׳ הוא שיכול להכות את פלוני בלי גבול,
אפילו מאה פעמים ,כדי למנוע ממנו מלגזלו ,כדמפורש בגם׳ ,ואף כאן אם

אין ברירה אלא לספר את הסיפורים כדי לסלק את פלוני ממשמרתו

ומהשפעתו ,וברור לו באופן כללי שפלוני הוא מזיק וכנ״ל ,אז מותר לספר
עליו סיפורים שאין עליהם הוכחות גמורות ,בתנאי שיציין שסיפורים אלה

הם רק למיחש.
ו)

יש לדון בעוד דבר המצוי ,שאם רב מורה הוראה וגדול בתורה מביע

דעתו שפלוני הוא בעל עוולה ובעל חסרון וצריך להוקיעו ולהלחם נגדו ,איך

אפשר לשומעים לשמוע בקולו ,הלא לה״ר אסור לקבל אא״כ ב׳ עדים
מעידים בב״ד .ושוב נציין שאם העובדות ברורות והשאלה היא של פסק אז

אין לנו קושיא .אבל אם השאלה היא של עובדות ,או של שיקול דעת על

טיב אדם פלוני ,איך יכול להאמין בהחלט לרב.
ונראה ,שאם יש שאלה של עובדה כפשוטה ,סתם פוסק ואדם גדול

מהימן כבי תרי ,ואם השאלה היא של שיקול דעת והערכה על פלוני ,אז
לפעמים יש מהימן כבי תרי ולפעמים אין ,והכל לפי הענין ,ובפרט אם יש

מחלוקת בין חכמים בענין ,ובהרבה מצבים ישאר בעמדה של למיחש( .ושוב

הצעתי דבר זה בפני שני ת״ח גדולים שליט״א ,והראשון אמר שגדול הדור
הוי מהימן כבי תרי בכל ,מיהו אם יש מחלוקת בין גדולים יקח הדבר באיזון

מסוים ,והשני פלפל ק^מ ובסוף אמר שמסתמא עדיף רק למיחש ,וכמדומני
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שאמר כן במקום שיש מחלוקת ורבו שנמשך בדרך כלל אחריו הוא פוסל
אישיות מסוימת ואתרים מגינים עליו והתבוננתי כעת שבאמת עיקר כוונתי

לעיל היתה למצב של מחלוקת חכמים ,או כשהפלוני הנפסל ע״י החכם

ופוסק הוא בעצמו כחם חשוב .אם הנפסל אינו חכם חשוב ,וחכם חשוב

מאד פוסלי ואין דעת חכמים חשובים אחרים להיפך ,אז הרבה יותר קרוב
לומר שיש כאן דין מהימן כבי תרי ,ומ״מ צריך לחשוב בכל מקרה) .ובענין

ההיתר לפרסם לאחרים מה שאומר הרב על אותו פלוני עיין לעיל אות ה׳.

לסיום ,נכתבו כאן כמה אופנים שמותר להאמין ,שבלעדיהם לא ירים איש

את ידו ואת רגלו כשפורצת מחלוקת לש״ש .אבל צריך לשים לב שמצאנו
שבדרך כלל ההיתרים מסויגים בתנאים רבים וחשובים ,וצריך ליזהר לפני

שמאמינים ומעבירים הלאה ,אם כי צריך לזכור שלפעמים מצוה לגנות .עיין
ריש הפרק.

ויהי רצון שמהרה תבא השעה שלא נצטרך לעסוק יותר במחלוקות ,ויקוים
בנו ורב שלום בניך.
פרק ו׳
כתב הח״ח הל׳ לה״ר כלל ו׳ ס״ז שהשומע לה״ר ויודע בעצמו כבר את
המעשה שסיפרו לו אלא שאפשר לפרש את המעשה לכף זכות והוא פירשו

לכף חובה ונתגנה המסופר עליו במחשבתו ,הוי מקבל לה״ר.
ולכאורה ברור מצד הסברא חילוק מסוים כאן ,והוא כך ,שאם המספר

אמר לו שני דברים ,המעשה והפירוש לגנאי ,והמעשה היה ידוע והפירוש
ניתן לויכוח ,והשומע הסכים לפירוש שלא כדין ,אז נקרא השומע מקבל

לה״ר מחמת קבלת הפירוש .דאפילו לא סיפר בכלל את המעשה ,אלא היה

המעשה ידוע ,ובא המספר ואמר רק את המסקנא לגנאי שהוא שלא כדין,
וקיבל השומע את דעתו ,יש כאן קבלת לה״ר .וגם אם אמר המספר אמירה

אחת שכלולים בה סיפור ושיפוט לרעה ,כגון שאמר ראובן גנב משמעון
מעות ,וידע השומע שהמעשה אמת ,במשל שלנו שלקח מעות ,וקיבל את

הפירוש ,הרי זה מקבל לה״ר .אבל אם סיפר המספר בלי שום שפיטה לרעה
ושמע המקבל את הסיפור ,ובאמת ידע את הסיפור גם לפני כן ,והוא בעצמו
החליט לשפוט את המדובר עליו לרעה ,איך יקרא מקבל לה״ר ,הלא את

השפיטה עשה בעצמו ולא קיבל אותה מהמספר ,והסיפור ידע בלי מספר
זה.
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וקשה על החילוק הנ״ל ממעשה דשאול ודואג שהביא הח״ח ,דשם אמר

דואג וז״ל ראיתי את בן ישי בא ובה אל אוזימלך בן אחיטוב וישאל לו בה׳
וצידה נתן לו ואת חרב גלית הפלשתי נתן לו עכ״ל ,וא״כ לכאורה רק סיפר
לו מעשה ולא אמר שמרד במלכות ,ועל המעשה הודה אחימלך אח״כ אלא
שהתנצל שחשב שדוד עושה שליחות שאול חותנו ולא ידע שיש ריב

ביניהם ,וא״כ כל השאלה הוא על פירוש המעשה ,ודואג לא פירש כלום,

ולמה חז״ל קוראים לו בעל לה״ר ולשאול מקבל לה״ר( .ודוחק לומר דכיון
שאמר וישאל לו בה׳ משמע שאומר דואג שלא עשה בשביל שליחות שאול

אלא לצורך דוד).

ונראה לומר שכיון ששאול אמר לפני כן שכולם קשרו עליו ,ואח״כ אמר

דואג מה שאמר ,הרי משמעות דבריו שאחימלך מרד בשאול ,והוי כאילו
פירש כן.
שוב התבוננתי שאם אמר מספר מעשה בלי לפרשו לשבח או לגנאי,
והמקבל מפרשו לגנאי ,יתכן שהמספר נקרא מספר לה״ר ,אבל אין המקבל
נקרא מקבל לה"ר .דהנה הרמב״ם כ׳ דכל דיבור שאם מסופר איש מפי איש

יכול לגרום להזיק למדובר או להצר לו או להפחידו הוי לה״ר ,ואם כן כיון
שישנה אפשרות שהמקבל יפרש לגנאי ,אסור משום לה״ר לספר דבר כזה,
והבן .אבל כל זה אם השומע לא ידע קודם לכן את המעשה .אך אם ידע

כבר את המעשה ,אולי אין לומר כן .ואולי כיון שהוא הזכיר לו את המעשה,
והיה ידוע שאולי ישפוט את המדובר לגנאי ,הוי המספר בכלל מספר לה״ר,

וכנ׳יל .אבל בכל אופן אין נראה לענ״ד שהשומע נקרא מקבל לה״ר .דאין
שייך איסור על שמאמין שהמעשה קרה ,כי ידוע לו מכבר בבירור שקרה.
ומה ששפט לגנאי ,הלא הוא עשה זאת בעצמו ,והמספר לא אמר דבר בכיוון

הזה בכלל .ורק אם רמז המספר או מובן מתוך דבריו שכוונתו ליחס גנאי

למדובר ,אז יש כאן קבלת לה״ר כשמסכים אתו השומע( .ואם מובן מתוך
הענין ,דהיינו מתוך חשבון חיצוני ,כגון שלא היה מספר אם לא רצה לגנות,
אבל אינו מובן כלל מתוך לשונו ותנועותיו ,צ״ע ,ע׳ ר״ן נדרים דף ו .ד״ה
ורבא).

ויש להעיר שיש שאלה אם לה״ר דרך רמז הוא מה״ת או מדרבנן ,ע׳
כלל ג׳ ,ואפשר דכאן במעשה דדואג הוי יותר מרמז דבר חובץ דשם ,וצ״ע.
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מג

פרק ז׳
אחרי שבפרק הקודם דיברנו על הדן את חברו לכף חובה ,רצוננו לעיין

כאן בעצם הדין לדון לכף זכות ובדברי החפץ חיים בזה.
א)

כתב הרמב״ם בפרק ה׳ מהלכות דעות ה״ז בתוך הנהגות תלמיד חכם

שהוא דן את כל האדם לכף זכות .וצ״ע מה שלא כתבו במקום אחר בספרו
בתורת דין גמור ,אלא רק כתב בהל׳ דעות שת״ח נוהג כן .והרי בספר

המצוות עשה קעז ,שהיא מצות בצדק תשפוט עמיתך ,כתב וז״ל ובכללה
גם כן שיתחייב שידון את חבירו לכף זכות ולא יפרש מעשיו אלא לטוב

עכ״ל ,וא״כ לכאורה מסכים הרמב״ם שיש בזה מצות עשה מדאורייתא.

ועוד סיבה שקשה לומר דדעת הרמב״ם דלדון לכף זכות הוא מדת חסידות,

היא שכתב בפירוש המשניות אבות פ״א מ״ו דאדם בלתי ידוע מדת חסידות
לדונו לכף זכות במעשה בלתי מוכרע .אם באדם בינוני ג״כ הוי מדת
חסידות ,למה לא פירש המשנה בהכי( .מצד שני ,הרמב״ם פירש ציורים

דצדיק ורשע שדינם שונה ,ויש לשאול דאם באדם בינוני הדין שונה מאדם
בלתי ידוע ,דבזה עיקר הדין ובזה מדת חסידות ,למה לא פירש ).ועוד

שאלה גדולה יש ,שאם השכל מורה שיש לדון אדם לכף זכות ,למה רק ת״ח

צריך לעשות כן ממדת חסידות בעלמא ,וע׳ לקמן.
אך בכל זאת נראה לפרש בדעת הרמב״ם כמו שנראה מדבריו בהלכות

דעות ,שלדון לכף זכות אינו אלא מדת חסידות ,וזה מפני שמצאתי במאירי
שפירש כן ,והמאירי העתיק במס׳ שבת דף קכ״ז את כל דברי הרמב״ם

בפיה״מ אבות בענין צדיק ורשע ובלתי ידוע .המאירי בשבועות דף ל( :ד״ה
אע״פ) כתב וז״ל אע״פ שרוב דברים שכתבנו (ר״ל בענין השוואת בעלי הדין)
יצאו לנו מן המקרא שכתבנו ר״ל בצדק תשפוט עמיתך יש בו סרך רמז
לדבר אחר והוא לשעולם יהא אדם דן את חברו לכף זכות בפעלה שיש לדון

בה בשתי דרכים ואין הכרע באחת מהן אלא מצד האומד עכ״ל .ובשבת דף

קכז :כתב וז״ל ואדם סתם ומעשה סתם וכו׳ ראוי לדונו לכף זכות מצד
מעלת מדת המכריע עכ״ל ,וכאמור ,המאירי שם כתב את כל דברי הרמב״ם
בפיה״ם באבות בשמו .עכשו ,אם לא היינו רואים אצל שום ראשון שלומד

שלדון לכף זכות אינו מצות עשה ,הי׳ קשה לומר כן בדעת הרמב״ם ,אבל
כיון שהמאירי לומד כן ,ולא עוד אלא שבפרטי הדין מעתיק

/סת
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הרמב״ם ,בודאי ראוי לומר שדעת הרמב״ם היא באמת כך ,כמבואר בהל׳

דעות.

וא״כ מה שכתב בסה״ם דנכלל במצוה של בצדק תשפוט ,צ״ל דבאמת

זה נכלל ,אבל אין זה נחשב לציווי מפורש של התורה ,אלא גילוי של רצון
התורה בלי ציווי ,ואז הענין נשאר בגדר דרבנן או מדת חסידות ,כמבואר
בריטב״א במס׳ ראש השנה (דף טז .ד״ה תניא) בענין אסמכתא( .ואע״פ

שהרמב״ם חולק על הריטב״א ולומד שאסמכתא הוא סימן שנתנו חז״ל,

יתכן שיש מקומות שמודה שהענין הוא על דרך הריטב״א ).ומוצאים אנו
ממש כעין זה ברמב"ם פי״ז ממאכלות אסורות הלכה כ״ט־ל׳ וז״ל אסרו

חכמים מאכלות ומשקין שנפש רוב בני אדם קיהה מהן וכו׳ וכן לאכול
בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים שכל דברים אלו נכלל אל תשקצו

את נפשותיכם ,עכ״ל .ואע״פ שקצת צ״ע שכתב הרמב״ם דין אדם בלתי
ידוע ולא הזכיר דין אדם שידוע שהוא בינוני ,אי אפשר לבנות על זה ,דגם

המאית העתיק כן ,והוא בפירוש סובר שלדון לכף זכות זה מדת חסידות.
ולענין הסברא שבדבר ,ע׳ אות ב׳.

ב)

שמעתי מחכם אדם שליט״א ששאל איך יתכן שידון אדם את חברו

לכף זכות בזמן שרואה לפניו ספק שקול ,היאך ישלה את עצמו נגד מה

שהוא בעצמו יודע .ותירץ שכיון שכל יהודי טוב מאד הוא בפנימיותו ,על

לך
^,1

כן האמת היא שצד הזכות קרוב יותר .ואני כתבתי בספרי עץ השדה על
מסכת אבות פ״א מ״ו תירוץ אחר ,והוא שאם אדם בינוני עושה מעשה
מסופק ,צריך לדון אותו לכף זכות מכח חזקת כשרוו^שלו.

והנה רבנו יונה כתב בשערי תשובה שער ג׳ אות ריח שאדם בינוני
שעושה דבר הנוטה לכף חובה יהיה הדבר אצל הרואה כמו ספק .והח״ח
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למד שזה רק מדת חסידות .ואולי דייק שב׳ ר״י שיהיה הדבר כמו ספק ,ולא
כ׳ לשון חייב לדונו כספק וכדומה .אך קשה לדייק כן ,כי לפני כן ,אצל
מעשה מסופק ,כ׳ רבנו יונה יש עליך להטות הספק וכו׳ ,ובכל זאת סיים

שזו מצות עשה מן התורה .סוף דבר ,קשה לדעת אם דעת רבנו יונה

'1מ
^!,ן'

במעשה נוטה לכף חובה ואדם בינוני היא דמדת חסידות לדון כספק או
חיוב גמור.

ונראה דשאלת הסבר הדין לדון לכף זכות תלוי בשאלה הנ״ל .דאם צריך
לדון לכף זכות בגלל שרוב מעשיו של בינוני מישראל הן לטובה ,אז אם
המעשה עצמו נותןב נוטה לכף חוב ,יש מקום לומר שיש כאן סתירה בין

כליל
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מה

תרי רובי או שתי אומדנות ,וצריך להיות כאן ספק מעיקר הדין .אך אם אין

לנו רוב כוה שרוב מעשיו לטוב ,וכל הסיבה שבמעשה מסופק צריך לדון
לכף זכות היא שיש לו חזקת כשרות ,אז אם המעשה נוטה לחוב צריך
להיות דמעיקר הדין זה מכריע לחובה ,ורק יש לומר שידון לספק מצד מדת

חסידות( .ואין לומר שמעיקר הדין א״א לסמוך כלל על מה שנראה לו
המעשה נוטה לחוב ,דאם כן למה ידון כספק ,ידון לגמרי לזכות כמו

במעשה מסופק ממש).
כל זה כתבנו בדעת רבנו יונה .השתא ,לדעת הרמב״ם והמאירי צריכים
לומר דלא ס״ל שיש כאן מקום לחזקת כשרות .וזה אפשר להסביר בב׳

אופנים ,הראשון דכיון דאינו מוציא מחברו ממון אלא רק חושב עליו שספק

חטא ,בזה לא נאמר המוציא מחברו עליו הראי׳ ,והאופן השני דכיון דהמצב
מחייב שיסתפק הרי הוא במציאות מסופק ואין שייך בכלל לשנות את זה

על ידי חזקה .גם צריך לומר לדעת הרמב״ם והמאירי דאין אומרים כאן
דכיון שרוב מעשיו של יהודי בינוני הם טובים אכריע על המעשה המסופק
לטובה ,דכיון שראה מעשה זה ורואה שיש בו צד גדול לחובה הרי יצא
מעשה זה מכלל הרוב .והא דיש מדת חסידות לדון לכף זכות בכה״ג ,כ׳

המאירי שבת קכז :דזה מצד מעלת מדת המכריע( ,וכוונתו אולי לקנין
מכריעו לכף זכות מן מ״ח הקנינים שהתורה נקנית בהם ,ולפי פירוש מדרש

שמואל שם) ,ומסתבר דכונתו היא שצריך לחשוש פן טועה הוא באומדנא
שלו וחושד בחברו שלא כראוי.
יש לעיין אם לדעת הרמב״ם והמאירי שאין חיוב גמור לדון את חברו

ג)

לכף זכות ישתנה דין קבלת לשון הרע ,ויהיה הדין שאם המעשה ידוע
והפירוש נתון לספק שהמקבל פירוש לחובה לא יעבור על לא תשא שמע
שוא.
אך נראה שיש כאן לאו דקבלת לה״ר אם יקבל בודאות ,דדעת המאירי

היא שאין דין גמור להחליט לכף זכות ,אבל מי התיר לו להחליט לכף חובה.
מיהו אם החליט שהדבר ספק עבירה ,ורק לא שם על לבו שיש למדובר
עדיין חזקת כשרות ,בזה לכאורה אינו עובר לדעת הרמב״ם והמאירי ,דאם

כשרואה בעצמו את המעשה אין צריך מעיקר הדין לחשוב שיש כאן חזקה
(כל שאינו הולך להזיק לו בפועל) מהטעמים שכתבנו לעיל אות ב׳ ,מסתבר

דדבר זה אינו משתנה אם שמע את ההסבר לגנאי מחברו והמעשה אינו
מוטל בספק ,דמאי שנא .וצ״ע.

*
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השער השלישי

לשון הרע לתועלת
פרק א׳

א) כתוב בחפץ חיים הלכות לה״ר כלל ד׳ ס״י וז״ל ואף על פי כן אם

רואה אדם באחד מדה מגונה כגון גאוה או כעס או שארי מדות רעות או
שהוא בטלן מתורה וכיוצא בזה ,נכון לו לספר דבר זה לבנו או לתלמידיו

ולהזהירם שלא יתחברו עמו כדי שלא ילמדו ממעשיו ,כי העיקר מה

שהזהירה התורה בלשון הרע אפילו על אמת ,הוא אם כונתו לבזות את

חבירו ולשמוח לקלונו אבל אם כונתו לשמור את חבירו שלא ילמוד
ממעשיו פשוט דמותר ומצוה נמי איכא עכ״ל( .ועיי״ש שמוסיף שיבאר

לשומע למה כאן סיפר בגנות חברו ולא חשש ללשה״ר ).ובבאר מים חיים
סקמ״ג הוסיף דאפילו אם רק שמע גנאי על חברו מפי אחר ,מותר לספר כדי

שיחושו השומעים ויתרחקו ,אבל לא יספר את הדבר כדבר מוחלט אלא
בלשון שמעתי אומרים.

ושמעתי קושיא ,ואפשר שזה היה מפי הרב משה קאופמן שליט״א
מגדולי מפיצי תורת שמירת הלשון ,דמאחר שאינו יודע אם הסיפור נגד

פלוני אמת ,מי התיר לו לפגוע במדובר שאפשר שהוא חף מפשע (ובעצם
הוא בחזקת חף מפשע) כדי להציל את השומע על צד שהדבר אמת ,ומאי
חזית להעדיף את השומע על המדובר .הלא אם הסיפור נכון הזיק למדובר

שלא לתועלת.
ויש להוסיף כאן נקודה חשובה ויסודית .אולי יתרץ מישהו שספק
תועלת נ״כ לתועלת יחשב ,ויש כאן היתר תועלת .אך מסתבר מאד מאד

זהב

קסח

פרשת וידוי

מת )

בענין מחכוין לעשות רעה לחבירו ויצאה מזה טובה
ויאמר אליהם יוסף אל תיראו כי התחת אלקים אני ,ואתם חשבתם עלי רקה אלקים חשבה
׳ לטובה וכו׳( .ם״נ ,יט ,כ)

וכתב

האור החיים הק׳ :והרי זה דומה

בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה נענש ,הרי לא

א׳י״־־ילמתכוק להשקות להכירו כוס מות

עשה מעשה עבירה ואק כאן אלא כוונה לעשות

והשקהו כוס יין ,שאינו מתחייב כלום והרי הם

איסור ,י״ל דבסתם מחשבה בעלמא אינו נחשב

פטורים וזכאים גם בדיני שמים ,ותמה עליו

מורד ,דאפשר דכשיגיע לידי מעשה יתחרט ולא

הפרדס יוסף שם ,אמאי פטורים הם בדיני

יעבור ,אבל כשנתכוין לאכול חזיר ואכל בשר

שמים ,הרי בברייתא בקידושין פא,ב קחני

טלה וכסבור שהוא חזיר ,ד״ז מעיד על הקבלה

דהמתכוק להעלות בידו בשר חזיר והעלה בידו

הגמורה לעבור ולמרוד ולכן נחשב מורד( .ועי׳

בשר טלה טעק כפרה וסליחה,

בזה להלן בס׳ מטות ,בענק נתכוק לאכול בשר
חזיר ועלה בידו בשר טלה ,שהוכחנו כן

ונראה

לחדש דדין זה דנתכוין לאכול חזיר

מהסוגיא דנזיר כג,א).

ואכל טלה טעון כפרה וסליחה ,נאמר ,

רק בעבירות שבין אדם למקום ולא בעבירות"

והשתא

נראה דמרידה איכא רק בעבירות
שבין אדם למקום ,אבל בעבירות

שבק אדם לחבירו ,ושפיר היו פטורים אחי יוסף

שבין אדם לתבירו היכא שמתכוין לעשות רעה

אף בדיני שמים.

לחבירו אינו נחשב מורד ,ואינו נענש ע״ז ואינו

והטעם

בזה ,דהנה להלן בם׳ נצבים בענק

טעון כפרה וסליחה ,ואע״ג דפשיטא דבעבירות

תשובה מאהבה ותשובה מיראה,

שבין אדם לחבירו איכא נמי בין אדם למקום,

הבאנו דברי הגר״א והרמח״ל דבכל עבירה

ומהאי טעמא כתב הרמב״ם בהל׳ תשובה פ״א

ישנם שני ענינים ,עצם העבירה ,והמדידה בה׳

הל׳ א ,דהחובל בחבירו והמזיק ממונו צריך

שהמרה את פיו ועבר על ציוויו ,וחוץ מהעונש

לעשות תשובה ולהתודות לפני המקום ,חוץ

על גוף העבירה נענש ג״ב על שעבר את ציווי

ממה שצריך לפייס את חבירו ולשאול ממנו

ה׳ ,ולפי״ז נראה דהא דהמתכוין לאכול בשר

שימחל לו ,וכמש״כ שם בפ״ב הל׳ ט ,הני מילי

חזיר ועלה בידו בשר טלה נענש ,הוא משום

היכא שכבר עשה את העבירה ,אבל היכא שלא

נמי

עשה אלא שהתכוק לעשות לו רעה ,אין בזה

במחשבה ,אבל מצד עצם העבירה ליכא עונש

בין אדם למקום משום שאינו מתכוק למרוד

כלל כל זמן שלא עבר בפועל.

כה׳ אלא לפגוע בחבירו,

שנתכוין

ואע״ג

למרוד

בה׳ ומרידה

שייכא

דאמרען בקידושק מ,א דבכל העבירות

ולפי״ז

מבואר היטב לשון הפסוק "אל תיראו

חוץ מע״ז מחשבה רעה אין הקב״ה

כי התחת אלקים אני" ,והיינו דיוסף

מצרפה למעשה ,וא״כ אמאי המתכוין לאכול

אמר להם דאינו כאלקים דשייך בו מרידה,
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זהב

מתב.

7.שיות רעה להכירו ויצאה מזה טובה

דכיון שחטאם היה כלפיו בלבד אין בזה משום
מרידה ,וממילא אין להם לחשוש שמא יענשו
משום מחשבתם הרעה.

ואין

מרדכי

קסט

זו קו׳ ,דכבר כתבו האחרונים דמצות
כבוד אב אינה רק חיובשל הבן לאביו

דומיא רכל המצוות שבין אדם לחבירו ,אלא

היא מצוה לשמים כמצוות שבין אדם למקום,כד

ואכתי

צ״ע על דברינו ,דבקידושין לב,א איתא

וא״כ שפיר יש בזה ענק של מרידה ככל

דרב הונא קרע שיראין באגפי רבה

המצוות שבין אדם למקום וטעון מחילה וכפרה,

בריה ,דרצה לבודקו אם יכעס ,ופריך הגס׳

ומה שמועיל מחילה כבר כתבו התוס׳ בכתובות

ודלמא רתח וקעבר רב הונא משום לפני עור,

ם,א בד״ה אי אמרה לא בעינא ,דהמצוה תלויה

ומשני דמחל ליה ליקריה ,וכיון שמחל רב התא

ברצון האב ,עיי״ש.

על כבודו אפי׳ אם ירתח לא יעבור על כבוד

אב ,וכתבו התום׳ שם ,דצריך לומר שהודיעו

ואולם

צע״ג על כל השו״ט של האחרונים

קודם לכן שמחל ,שלא יהיה כמו נתכוין לאכול

בקו׳ זו ,שהרי אצל יוסף היה החטא

בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה דצריך מחילה

במעשה בפועל של גונב איש ומכרו ,כדאיתא

וכפרה ,ולדברינו קשה מה בכך שאינו יודע

בפיוט של עשרה הרוגי מלכות ,ולא היה זה רק

שמחל ,הרי בעבירות שבק אדם לחבירו אינו

בגדר של נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו

טעון מחילה וכפרה.

בשר טלה.

כד עי׳ בזה בברכת שמואל יבמות סי׳ ג׳ אות ג ,ובשם־ק ב׳־מ לב,א הביא גליון תום׳ שמסתפק אס כבוד א 3הוה עשה לשמים או
שהוא עשה דממונא משום שהוא להנאת אדם ,אבל הרםב־ם כפיה״מ בריש סאה כתב להדיא דכבוד אב הוה מעוה שבין אדם

להכירו .עיי״ש,
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עמק

הלכות דעות פ״ז ה״ג

עז

סימן כה
שיטת הרמב״ם באיסור קבלת לשון הרע

א
הרטב״ם לא כתב להדיא בהלכות
דעות שיש איסור קבלת לשון הרע
הנה עיין בפ״ז מהל׳ דעוה שהרמב״ם הביא כל
דיני לשון הרע .ויש להעיר הערה גדולה
דהרמב״ם לא כתב שס להדיא דאסור לקבל לשה״ר,
דע״ש דרק כשב בהלכה ג׳ שלשון הרע הורג את
המקבל (ומזה אין הכרש שיש איסור בקבלה דהא
לשה״ר גם הורג מי שנאמר עליו אף דסשיכוא
שלא עשה שוס איסור) ,ובהלכה ו׳ כשב דאסור
לשמוע דברי בעלי לשון הרע (ולכאו׳ זהו דין
מיושד בבעלי לשה״ר ועוד דרק הזכיר שמיעה ולא
קבלה) ,ובהלכוש סנהדרין פכ״א ה״ז כשב וז״ל
אסור לדיין לשמוע דברי אחד מבעלי דינין קודם
שיבא חבירו או שלא בפני חבירו וכו׳ וכל ה,שומע
מאשד עובר בלא מעשה שנאמר לא ששא שמע
שוא ובכלל לאו זה אזהרה למקבל לשון הרע ומספר
לשון הרע ומעיד עדוח שקר^ו׳ .עכ״ל .הרי
דשו״ד שם הזכיר שיש אזהרה למקבל לשה״ר אבל
עדיין קשה שבהל׳ דעוש לא הזכיר להדיא שיש
איסור קבלה.
ועיין בשע״ש לרבינו יונה שער שלישי אות רי״ג
שכתב וז״ל והנה הוזהרנו במה שכשוב
(שמוש כג ,א) "לא משא שמע שוא" שלא נאמין
בלבנו ספור לשון הרע להחזיק במחשבשינו כי
הדברים אמש ולהבזוש בעינינו את מי שנאמרו עליו.
עכ״ל .הרי דבהלכות לשה״ר הזכיר שיש איסור
קבלה ,והסביר שהיינו שאסור להאמין הסיפור
בלבנו ,והרמב״ם לא הזכיר כל זה .והדבר צ״ב .עי׳
לקמן.

ב
הנה מבואר בכמה סוגיות בש״ם
ובדברי החפץ חיים זצ״ל שיש כמה
אופנים שמותר לקבל לשון הרע,
והרמב״ם השמיט כל הני סוגיות
כאשר יתבאר בעז״ה:
(א) דברים הניכרים
עיין בסוגיא במס׳ שבש דף נ״ו ע״ב דאימא
ושמואל אמר לא קיבל דוד לשון הרע דברים
הניכרים שזא ביה דכמיב ומפיבושש ק שאול ירד
(לפני) [לקראת] המלך ולא עשה רגליו ולא עשה
שפמו ואש בגדיו לא כבס וגו׳ .ועפ״ז פסק השפן
חיים בהל׳ לשה״ר כלל ז׳ ס״י וז״ל ואם יש עליו
דברים הניכרים ,שנראה על ידי זה שמה שמססרין
עליו הוא אמש ,דינא הכי וכו׳ אבל אם הוא דבר
אשר אין למצא צד זכות על העושקו ,מושר להאמין
ולקבל .עכ״ל.
(ב) המספר נאמן לו כבי תרי

עיין בסוגיא במס׳ פסשים דף קי״ג ע״ב דאימא
והרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידי
כי הא דטוניה חטא ואשא זיגוד לחודיה ואסהיד
ביה קמיה דרב פפא נגדיה לזיגוד אמר ליה טוביה
חטא וזיגוד מינגד אמר ליה אין דכשיב לא יקום
עד אמד באיש ואת לשודך אסהדש ביה שם רע
בעלמא קא מפקת ביה אמר רבי שמואל בר רב
יצחק אמר רב מותר לשנאתו שנאמר וכו ,רב גחמן
בר יצשק אמר מצוה לשנאתו שנאמר וכו׳ אמר רב
אחא בריה דרבא לרב אשי מהו למימרא ליה לרביה
למשנייה אמר ליה אי ידע דמהימן לרביה כבי שרי
לימא ליה ואי לא לא לימא ליה .ע״כ .ועס״ז פסק
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עח

עמג

סימן כה

החפץ חיים ?הל^שה״ר כלל ד׳ מעיף ה׳ ח״ל אך
יכול לגלות הדבר־בהצנע לרבו ולאיש סודו ,אס ידע
כי יאמין דבריו כדברי שני עדים ,ומומר לרבו לשנוא
אותו עבור זה ולהתרחק מחברתו ,עד אשר יודע
לו ,ששב מדרכו הרעה .וע״ש בכלל ז׳ סעיף ז,
דהיינו שבכה״ג מותר לרבו לקבל הלשה״ר( .ועי,
בהל ,רכילות כלל ו׳ סעיף ז׳ דבזה״ז אין דין מהימן
כבי חרי ,עיי״ש ובבמ״ח שביאר טעמא דמילתא).
(ג) מילתא דעבידא לאיגלויי

נןיין במס ,מו״ק דף ט״ז דאיתא שוב פעם אחד
גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק מאי דרש
חמוקי ירכיך כמו חלאיס מה ירן בסחר אף דברי
תורה בסחר יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק
לרב ולרבה בר בר חנה שמע רבי איקפד .ע״כ.
וקשה איך רבי קיבל מה ששמע ,ועי ,במפץ חיים
הל׳ לשה״ר כלל ז׳ בבמ״ס ס״ק ח׳ שכתב וז״ל
איירי שנתברר לרבי ששמועתו הוא אמת או דמוחר
להאמין משום דמילתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי
אינשי .עכ״ל .ומבואר דבמילתא דעבידא לאיגלויי
מומר לקבל( .עיין מה שכתב הח״ח בזה בהל,
רכילות כלל נו ,במ״ח ס״ק ל״ו).

(די) הודה הנידון
ןןיין במ״ח הל' לשה״ר כלל ז׳ ש״ב שכתב וז״ל
אין שום היתר להאמין בלשון הרע ,אפילו אס
המספר ספר עליו הלשון הרע בפניו ,כיון שלא
שמענו הודאה על זה מפי הנדון .עכ״ל .וכתב בספר
חלקת בנימין וז״ל ומשמע שאם אמנם הודה על
הדבר מותר להאמין להסיפור מיהו לפעמים יש
לחוש שלא הודה אלא כדי להציל חבירו וכההיא
דלקמן במקו״ח סוף כלל י׳ שאם חושדים אוחו
באיזה ענין ובאמת חבירו עשאו ראוי משום מדת
חסידות לקבל האשמה על עצמו וכי׳ ובמקום שיש
לומר שבאמת לא עפה העולה לכאו׳ יש כאן איסור
קבלה מיהו י״ל דכל שהודה בעצמו חו לא שיין
לקבוע ע״ז איסור קבלה דאין אחר הודאתו ולא
כלום אע״ם שאפשר שבאמת לא עשאו ,ועיין .עכ״ל.

(ה) מפיח לפי תומו (הימר זו לא קיים)
ןןיין במס ,מו״ק שם דאיחא רבי שמעון בר רבי
ובר קפרא הוו ימבי וקא גרסי קשיא להו
שמעתא אמר ליה רבי שמעון לבר קפרא דבר זה
צריך רבי אמר ליה בר קפרא לרבי שמעון ומה רבי
אומר בדבר זה אזל אמר ליה לאבוה איקסד .וע״ש
ברש״י שכתב וז״ל אמר ליה לאבוה לפי חומו ,ולאו
משום לישנא בישא .עכ״ל .והנה כוונת רש״י בודאי
הוא להסביר מה הי ,ההיתר של ר׳ שמעון בר רבי
לומר דבר זה לאבוה ,אבל יל״ע אס הוא גס ביאור
ההיתר של רבי לקבל את הלשון הרע .ועי ,בחפץ
סיים הל ,לשה״ר בלל ז׳ ס״ט ובבמ״ח ס״ק י״ח
שכתב שאין מקור מהאי סוגיא להיתר לקבל ממסיח
לסי תומו ,וממילא מנין לנו לחדש קולא זו מדעתנו.
עיי״ש שביאר למה אין ראי ,וז״ל מכל מקום גס
כן יש ליזהר (שלא לקבל ממסל״ת) וכו ,ממ״ש בבבא
קמא (קי״ד ע״ב) אין מסיח לסי מומו כשר בכל
ענין דאורייתא אלא לעדות אשה בלבד אלמא דבכל
דאורייתא אין אנו מחליטין הדבר לאמת על ידי
מסיח לסי תומו והכא נמי עניננו ענין דאורייתא
הוא .ואין להקשות ממ״ש במו״ק וכו ,וסירש״י וכו,
[וזה פשוט לענין איסור סיפור לשון הרע ורכילות
דאפילו לספר לשון הרע ורכילות על מבירו לפי
מומו הגס שאינו ממוך השנאה כדי לגנותו או כדי
לעורר מדנים עליו גם כן איסור לשון הרע הוא

וכמו שכתבנו לעיל בכלל ג ,ס״ג ולקמן בח״ב כלל
א ,ס״ג ועיין פס בבאר מיס חיים שהבאנו כמה
ראיות מפורשות לזה וכן הוא גס כן דעת הרמב״ם
בזה לאיסור שכתב בס״ז מהלכות דיעוח הלכה ד,
שאפילו אם אינו מדבר מחוך השנאה רק דרך קלות
ראש אמר על זה שלמה המלך ע״ה כמתלהלה
היורה זיקים חיצים ומות וכו ,וכן ממש״כ בסוף
הלכה ה ,בענינא דאפי תלתא והוא שלא ימכוין וכו,
משמע דאי לא באפי תלחא אף זה אסור ומה שכתב
רש״י לפי מומו ,היינו דלאו אדעחיה היה בשעת
מעשה] אלמא מדשרי ליה לרבי להאמין לר׳ שמעון
בריה ולנקוט למילחיה בדעתיה עליה דבר קסרא
דמסיח לפי תומו מומר להאמין ולקבל ממנו ,דזה
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עמק

הלכות דעות פ״ז ה״ג

אינו ,מדא דשמא רבי הוה קיס ליה בר׳ שמעון
בריה כבי מרי שאינו משקר ,וכונח רני היה במה
שקבל דבר זה מר׳ שמעון בריה כדי שיהיה מזה
מועלח על-להבא שלא ירגיל יומר בר קפרא לומר
כן ,ט רבי חשב דבר זה לעולה 3אממ במה שאמר
שאין רבי בעולם היודע דבר זה ,דמנא הוא ידע
לומר בן ומקטין בזה אח גדולת רבוחיו ,ועיין לקמן
בהלכוח רכילות בלל ו׳ בסעיף ה׳ דאם כונמו
לתועלת על להבא מומר לקבל ממנו ,אבל אס כן
נהיה מוכרחין לאמר דמה שאמר לו רבי איני מכירן
מעולם ,איננו בכלל ולגנומו בדברים ,שכתבנו לקמן
במ״ב דמסמברא דאסור גם "כן על ידי מהימן ליה
כבי מרי והוא דוחק .ועי״ל באותן אחר היותר נאות,
והוא ,שכוונת רבי הימה לראות מה שישיב לו על
זה ,ואס יראה שישתוק משחמא הוא אמת ,ועיין
שם במהרש״א בח״א דמדברי רכי שאמר לו איני
מכירך מעולם מוכח דעבור שאמר בר קסרא ומה
רבי אומר בדבר זה לבן גער בו עמה בלשון הזה
ועיין בחידושי אגדות שם ,ולכן היה דעתו של רבי
לראות אם יתרץ בר קפרא את עצמו יאמינוהו ,ולא
על דרך המלטה אמר לו רבי ,ואס כן עדיין איננו
בכלל מקבל לשון הרע ,וכענין מה שכתב רש״י בשבת
(נ״ו ע״א) בסוף העמוד דעל תנאי אמר לו דוד
כן לציבא ממחלה אס יראה לבסוף שיש ממש בדבריו,
ולכן לא נחשב דוד עבור זה בשם מקבל לשון הרע
עי״ש .ולא מדמה דהלא פסקנו לקמן בהלכות רכילות
בכלל ו׳ דאסילו אס הוא שותק אין להחליט מחמת
זה שהדבר אמת ,דשם הטעם סן ראה לסי הענין
וכו׳ במו שכתוב שם וכאן ידע רבי דלא שייך זה.
עכ״ל[ .אלא דלכאו׳ קשה מאד מלשון הגמ׳ דרבי
איקפד ,וצ״ע].

ג
הנה נתבאר לעיל כמד! ציורים שמותר
לקבל לשה״ר ,ויש להעיר דהרמב״ם
השמיט כל הני דינים:
הנה מהא דהרמב״ס השמיט הדין דדגריס ניכרים
אפשר דאין קושיא די״ל דס״ל דרק שמואל

הלשון

עט

סובר הימר דדבריס ניכרים אבל רב חולק עליו
בסוגיא שם (דלא כפירושו של רש״י שם) ,אבל עדיין
קשה משאר הציורים הנ״ל שהשמיט הרמב״ס .לענין
הסוגיא בפסחים קי״ג עי׳ כסוף הל׳ רוצח ושמירת
נפש שהביא ההלכה שהרואה יכול לשנוא מי שעבר
עבירה אבל השמיט כל הענין דמהימן כבי תרי .ויש
עוד הלכה בדיני קבלת לשה״ר שהשמיט הרמב״ס
והיא ג״כ סוגיא מפורשת בש״ס דעי׳ במס׳ נדה
דף סא ע״א דאיחא תנא הוא הבור שמילא ישמעאל
נתניה חללים דכחיב והבור אשר השליך שם
ק
ישמעאל את כל סגרי אנשים אשר הכה ביד גדליה
וכי גדליה הרגן והלא ישמעאל הרגן אלא ממוך
שהיה לו למוש לעצת יומנן בן קרח ולא מש מעלה
עליו הכתוב כאילו הרגן אמר רבא האי לישנא בישא
אף על סידלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעי הנהו
בני גלילא דנסק עלייהו קלא דקטול נסשא אתו
לקמיה דרבי טרסון אמרו ליה לטמרינן מר אמר
להו היכי נעביד אי לא אטמרינכו חזו יחייכו
אטמרינכו הא אמור רבנן האי לישנא בישא אף על
גב דלקבולי לא מבעי מימש ליה מבעי זילו אתון
טמרו נפשייכו .והרמב״ס השמיט דין זה דלמימש
מיהא מיבעי[ .עיין מה שהערנו בהסוגיא דלמיתש
מיבעי בסימן כ״ג] ולכאו׳ הדברים תמוהים ,למה
השמיט הרמב״ס בל הני סוגיות.

ד
יסוד הייתר קבלת לשה״ר בכל
הציורים הנ״ל
א) והנה אפשר דיש להסביר כל הני השמטות של
הרמב״ס ,דהנה יל״ע מהו יסוד ההיתר לקבל
הלשה״ר בכל הני ציורים ,הא ממ״נ אס לשה״ר הוי
במו איסורין א״כ אפי׳ עד א׳ תסגי ,ובע״כ דלא
הוי כמו איסורין וא״ב למה סגי בהני דברים כמו
דברים ניכרים ומהימן כבי מרי ועבידא לאיגלויי הא
יש מהני ציורים דלית בהו נאמנות גמורה.

וי״ל

דהנה עיין לשונו של רבינו יונה בשע״ת ש״ג
אוח רי״א והנה הזהרנו מן התורה שלא לקבל

>
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עמלו

סימן כה

לשון הרע אולי הנה הוא שוא ודבר כזב שנאמר
לא משא שמע שיא .ואמר שלמה עליו השלום (משלי
.מוז ,ד" ),מרע מקשיב על שפת און שקר מזין על
לשון הוות" ,תירוש שתי נחות מקבלות לשון הרע
האמת איש מרע ובעל זדון ,מלשון (ישעיה ט׳ ,ט״0
"כי כולו חנף ומרע" ,כי הוא מושד בכשרים ואוהב
למצוא שנס ואשם על חברו וקלון על כבודו ,והיה
כשמעו בי יגיד עליו רעו לשון הרע ,ודון לבו השיאו
להאמין כי הדברים כנים ,והכת השנית איש שקר,
גם הוא מאזין ומאמין על לשון הוות ,כי אשרי אשר
לא ירחק מדבר שקר ,לא יחוש אס תקבל נפשו כזב
ואס משא שמע שוא ,על כן ימהר לקבל לשון הרע.
עכ״ל .הרי מבואר דיסוד איסור קבלת לשון הרע
הוא דאין למהר להאמין שיש פגם בחבירו ,וא״ב
י״ל דכשיש דברים ניכרים או שהמספר הוא נאמן
אצלו כבי מרי הרי אין זדון לבו המשיאו להאמין
אלא יש יסוד טוב הגורס אומו להאמין ובכה״ג לא
חשיב שהוא משיא שמע שוא.
ושו״ר קצת עד״ז בס׳ חלקת בנערן עמ׳ ר״ה וז״ל
ולזה נראה דגדר קבלת לשה״ר אינו דומה
לממון או לאיסור אלא ביאור הענין דעצם האיסור
נלמד מדכמיב לא משא שמע שוא וגנות ורכילות הן
בכלל שמע שוא וחייבה המורה לדונן כדבר שקר
ולכן כל שאין הסיפור נראה כדבר שקר נפקא
מתורת שמע שוא ומומר לקבלו אע״פ שלא נתאמת
אצלו הענין בהחלט ול״ד לממון או איסור כשאמחזק
שהוא בא לעשות מעשה ע״י קבלת הענין ולזה צריך
נאמנות גמורה משא״כ כאן ומשו״ה מומר להאמין
ע״ס דברים הניכרים ומהימן כב״ת ואף להרשב״א
הנ״ל דלהכי מיהא מהני שלא יהא בגדר דבר שקר
וכן במסיח לסי תומו שמצדד רבנו להמיר לקבל
וכנ״ל אע״ג דבשאר עניינים דאו׳ לא מהני ,וכן
במילתא דעבידא לגלויי אע״ג דבאיתחזק איסורא
אפשר דלא מהני .עכ״ל.
[ובמילתא דעבידא לאיגלויי אפשר שיש עוד סברא
דעיין בח״ח הל׳ לשה״ר כלל ב׳ בבמ״ח
ס״ק ד׳ שכתב בתו״ד וז״ל מה שפירש הרשב״ס
עמק הלשון :שוורץ ,ראובן מלך בן
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הלשון

בבבא בחרא ל״ט דהוי מילחא דעבידא לאיגלויי,
וגרס שם בערכין ואמר אביי כל מילתא דעבידא
לאיגלויי לית בה משוס לישנא בישא (ולא נמצא כן
בגמרות שלפנינו) וכו׳ ,נראה לי דסברת רבה בר
רב הונא ואביי הוא מדחזינן דהתורה קראתו ללשון
הרע בשם רובל ואימא בספרא דהוא כרוכל שטוען
דברים והולך מזה לזה וכתב הרמב״ן על זה בחומש
כרוכל שקונה מכאן ומוכר בכאן אף זה הולך ושומע
במקום זה והולך ומספר במקום אמר ,על כן אמרינן
דמה שהמורה אסרה לשון הרע דגם על זה קאי
שם רוכל וכנ״ל היינו בדבר שבלתי אפשר שהיה
מתגלה זה אם לא היה הוא הרוכל בענין הזה,
וכענין שנאמר גס בן הולך רכיל מגלה סוד .אצל
בדבר שבודאי יתגלה לבסוף לעין הבל ,בין אם יתגלה
בדרך היתר ובין אם יתגלה בדרך איסור ,סוף סוף
יתגלה ,על כן לא שייך כלל עליו על זה שם רוכל,
וזהו טעמא דרבה בר רב הונא דחברך תברא וכו׳
ואס כן הוא עשוי להתגלות לבסוף ,ועל בן לא שייך
הלל עליו על זה איסור לשון הרע ,וזהו שכתב
הרמב״ם בהלכה ה׳ הנ״ל כשנאמרו וכו׳ כבר נשמע
הדבר ונודע וכמו שכתבנו .עכ״ל .ולס״ז אפשר לומר
דכשס שאין שם רוכל על המספר דאינו טוען דברים
מזה לזה ה״ה דהמקבל יכול לקבל דאינו מקבל דברי
רכילות .אלא דיל״ע בזה ,דמאי שנא מהיכא
שהמספר סיפר לו לתועלת דעדיין אסור לקבל
כדמוכח מהסוגיא הנ״ל בנדה ,אבל עיין בזה].

י״ל דבכל הציורים הנ״ל לא הוי
"קבלת" לשון הרע ולכך לא הי׳ צורך
להרמב״ם להזכירם ,אבל עדיין צ״ב
בשיטת הרמב״ם
ב) ולפי הני סברות י״ל דבציורים אלו השומע אינו
צריך "לקבל" אח הלשה״ר די״ל דהקצלה הוא
כשהוא מחליט מעצמו להאמין להלשה״ר אבל כשיש
סברא טובה להאמין הוא אינו מקבל הלשה״ר אלא
ממילא הוא מאמין בו מחמת הסברא טובה ,וא״ב
כיון דהרמב״ס הזכיר דהאיסור הוא "קבלת" לשון
הרע שוב לא הוצרך להזכיר בל הני החירים .ועד״ז
 •17הודפס ע״י הכנת אוצר החכמה
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הלכות דעות פ״ז ה״ג
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י״ל דהשמינו הסוגיא כנדה משום שרק הזכיר איסור
"קבלה" ,וממילא נשמע דאין איסור למיחש.

לשמוע אוחס ,ואין נפק׳׳מ בזה כלל אם הוא מאמין
את הדברים בלבו .והוא דבר תדש מאד.

אלא דכל זה הוא דוחק לכאו׳ ,דעדיין הו״ל להביא
הדינים שהם מפורשים בסוגיות הנ״ל וכשם
שהסוגיות חידשו הני דינם ולא סמכו על הא דאיחא
בכל מקום דהאיסור הוא קבלה הוא הדין דהי׳
להרמב״ם להביא הני דינים ,ועוד דלדרך זה עדיין
אין לנו יישוב למה הרמב״ם לא הזכיר להדיא בהל׳
דעות שיש איסור קבלה .וצ״ע.

נפק״ט ע״פ חנתבאר בדעת חרמב״ם
ב) ולשי׳ הרמב״ם יש חומרא וקולא ,דיש חומרא

ה
דרך חדש בשיטת חרמב״ם ע״פ
חמדוייכן בפהט״ש בפ״ק דאבות
א) ואפשר דיש לדון בשימת הרמב״ם באופ״א,
דהנה עי׳ בפהמ״ש בסס״ק דאבות שכתב וז״ל
ולשון הרע הוא ספור רעות האדם ומומיו ולגנות
אדם מישראל באיזה צד שיהיה מן הגגות ואפילו
היה המגונה חסר כמו שנזכר ,שאין לשון הרע שיכזב
על אדם וייחס לו מה שלא יעשה כי זה יקרא מוציא
שם רע על חבירו ,ואמנם לשון הרע הוא שיגנה
גנות האדם אפילו בפעולותיו אשר יעשה באמת
שהאומרו יחטא ואשר ישמעהו יחטא .אמרו ג׳ לשון
הרע הורגתן .האומרו ,השומעו ,ושאומרים עליו.
ואמרו המקבלו יותר מן האומרו .עכ״ל .הרי
דהרמב״ם כתב בעיקר ההלכה דהשומע חוטא
וכשהזכיר שג׳ לשון הרע הורגת! הזכיר השומע ומיד
להלן כתב המקבלו יומר מן האומרו .ובהעמקה
חדשה ג״כ אימא לשון זה — והאומלו חוטא
והשומעו חוטא ,אמרו שלשה לשה״ר הורגת האומרו
והשומעו ושאומרין עליו ואמרו המקבלו יותר מן
האומרו .עכ״ל.

וכשמע מדברי הרמב״ם בפהמ״ש דאין חילוק בין
שמיעת לשה״ר לקבלת לשה״ר ,והיינו
דהרמב״ם סובר דאין הפירוש דקבלת לשה״ר שהוא
מחליט להאמין מה ששמע ,אלא קבלת לשה״ר היינו
שהוא המקבל הדברים מהמספר דהיינו שהוא מחליט

דעיין בחפץ חיים בהל׳ לשה״ר כלל ו׳ במ״ח
ס״ק ב שחקר אם שמיעת לשה״ר הוא איסור דאו׳
או איסור דרבנן ואפילו להצד דהוא דאו׳ הוא משום
לתא דקבלה דבעיקרו ,הפסוק קאי על קבלת לשה״ר,
ושמיעה ג״כ נכלל .וכן הוא מבואר בלשון החפץ
חיים שס וז״ל כי היכי דלענין דיין אסור אפילו
לשמוע לבד כדי שלא יכטס צורת הדברים לאזניו
ושוב יהי׳ קשה להוציא הדברים מלבו וכו׳ כן הוא
הדבר בזה וכו׳ ,ה״ה דאף לשמוע (לשה״ר) אסור
שלא יבוא לידי האמנה בלב .עכ״ל .אבל להרמב״ם
השומע לשה״ר עובר על לאו גמור דלא תשא שמע
שוא ,ואינו משום לתא דקבלה אלא השמיעה אסורה
בעצמותו .אבל יש גם צד קולא לפי הרמב״ס ,דהיכא
דכבר שמע הלשה״ר ,לפי שאר השיטות יש איסור
דאו׳ להאמין להסיפור ומחוייב בחיוב גמור שלא
יאמין להסיפור( ,ויותר מזה עיין בחפץ חיים הל׳
לשה״ר כלל ו׳ סעיף י״ב שכתב וז״ל ואס כבר עבר
ושמע לשון הרע והאמין בלבו ,בין שהוא מחלקי
הגנות שבין אדם למקום ובין שבין אדם לחברו,
סקונו ,שיתחזק להוציא הדברים מלבו ,שלא להאמינם,
ויקבל על עצמו על להבא ,שלא לקבל עוד לשון הרע
על אדס מישראל ,ויתודה על זה ,ובזה יתקן הלאוין
והעשין שעבר על ידי קבלת לשון הרע .עכ״ל ).אבל
לפי הרמב״ס כיון ששמע הלשה״ר עבר האיסור
דאו׳ ותו ליכא איסור להאמין הסיפור.

לפ״ז מיושב הא דהשמיט חרטכ״ם
איפור קבלה בחל׳ דעות
ג) ולפ״ז י״ל דמיושב הא דהרמב״ס לא הזכיר בהל׳
דעות שיש איסור קבלת לשה״ר ,די״ל דהא דכתב
הרמב״ס בהלכה ו׳ שאסור לשמוע דבריהם היינו
איסור קבלה .אבל זהו דוחק דצפשוטו האיסור
שמיעה שהזכיר בהלכה ו׳ הוא חומר מיוסד בבעל
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פב

עמג

סימן כה

לשון-הרע .אלא דיל״ע גזה מלשון הרמב״ם "כל
אלו" ,עיין הינוג נזה .ועוד י״ל דכל הקושיא היא
אם אחרי הסיפור יש עדיין עוד איסור שהשומע
אינו יכול להאמין א״כ כודאי קשה דהי׳ להרמנ״ם
לומר דהמספר אינו יכול לספר והשומע אינו יכול
להאמין מה שהמספר סיפר ,אגל לפי הרמכ״ם
דהאיסור הוא השמיעה עצמה י״ל דזהו פשוט דאס
יש "מספר" נעל כרחך שיש "שומע׳ /והרמכ״ס
כתג דהסיסור הוא אסור וא״כ מסממא יש איזה
איסור לשומע דלכה״ס עוכר על לפני עור לא מחן
מכשול ולא הוצרך להזכיר להדיא מהו האזהרה
המיוחדת למקגל לשה״ר .עיין.

שיטת הככלי ככל הסוגיות הנ״ל דלא
כהדמב״ם
ד) והנה בסוגיות שראינו כנדה ס״א וכשגח נ״ו,
מוכח דלא כשי׳ הרמנ״ם ,דמוכח כסוגיוח אלו
דאפילו כשיש הימר לשמוע אס״ה אין הימר להאמין,
הרי מכואר מזה שיש איסור מיוחד להאמין ,וא״כ
י״ל דשינוח הננלי היא כרנינו יונה דמקנל לשה״ר
היינו איסור להאמין לשה״ר ,וי״ל דהי׳ להרמנ״ם
איזה מקור לפסוק דלא כהככלי כזה (עי׳ לקמן),
וא״כ י״ל דכל הסוגיות וההלכות שהגאנו דיש ציורים
שמותר לקנל לשה״ר הכל אזלי כשיטת רנינו יונה
והננלי אכל הרמנ״ם הולך כשיטה אחרת ולכך
השמיט כל הני סוגיות.
והיינו דהסוגיא כנדה ס״א הוא דוקא לשי׳ רנינו
יונה דאסי׳ כשככר שמע הלשה״ר עדיין
אסור להאמינו ,כזה חידש הסוגיא דאף דאסור
להאמינו אכל עדיין יש לו למיחש ,אכל להרמנ״ם
לשיטתו כיון שככר שמע הלשה״ר יכול אפי׳ להאמינו
ואין שום חידוש דיכול לחשוש ולכך השמיט הסוגיא.

וכן הסוגיא נשכת חידשה דכששמע לשה״ר ויש
דנרים ניכרים כמו ששמע מומר להאמין
ללשה״ר ,ולהרמנ״ם אין זה חידוש כלל דלהרמנ״ם
אמרי ששמע הלשה״ר שוב יכול להאמינו אף כשאין
דכרים ניכרים ,ולכך השמיט האי סוגיא.

הלשון

ולכך הרמנ״ם לא הזכיר ההיתר דמסיס לפי חומו
(לפי הצד של החפץ חיים דמסיח לפי תומו
מהני) דמסיס לפי תומו אינו היתר לשמוע לכחחלה,
אלא הוא היתר להאמין מה שככר שמע ,אכל
להרמנ״ם מותר להאמין מה שכנר שמע אף אם
לא הי׳ מסיח לפי חומו ולכך השמיט האי החירא.
ועד״ז מוכן למה לא הזכיר ההיתר דהודה הנידון.
ולכך לא הזכיר מילחא דענידא לאיגלויי דלהרמכ״ם
אין מקור לדין זה דאסשר דרכי שמע שר׳
מייא לימד כרכים כאיזה דרך שהוא (כגון שמישהוא
אמר לו לאנסו) ואפ״ה הקפיד דאמרי ששמע תו
ליכא איסור להאמינו.
וי״ל דלכך לא הזכיר החילוק דמהימן לו ככי חרי,
דההיחר דמהימן ככי חרי היינו כמקום
שאסור לומר למי שאסור להאמינו אז אס יודע
שהוא מהימן לו כני מרי יכול להאמינו ולכך יכול
לספר לו ,אכל להרמכ״ם כל זה אינו נוגע ,דעד
כמה שמותר לו לספר יכול לספר אפי׳ למי שלא
יאמינו כני חרי דכ״ע יכול להאמין דנריו דאין
איסור להאמין מה ששמע.

והנה

ידעתי דדרן זו הוא מחודש ,אכל רק נאתי
לעורר דלדרך זו הכל מיושנ כדעת הרמנ״ם.
,

ס.וג׳ יץ
"'ץ

חיוו)

ביאור סברת המחלוקת בין הרמב״ם^
ורבינו יונה בגדר איסור קבלת לשה״ר^4י
א) והנה כניאור המחלוקת נין רכינו יונה והרמנ״ם^ ?
אם יש איסור להאמין מה ששמע ,י״ל דעיין
כסימן ט״ו שכמננו דלהרמנ״ם הסונר דלשה״ר.
חמור מרכילות עיקר העכירה דלשה״ר הוא מחמח ■ ע
המידה רעה והוי מחטאי הלשון והראנ״ד ורנינוח?^
יונה שסונרים דרכילוח הוא יותר ממור סוכרים (>\
דעיקר העכירה דלשה״ר היא מחמת ההיזק לחנירג^ןץ
ולפ״ז י״ל דלרנינו יוגה לשיטתו דעיקר העכירה הוא
ההיזק לחנירו ,כמו שעיקר העכירה מלוי׳ כסיפור חווג"
המספר היא גם תלוי׳ נהאמנח המקבל ,וא״כ אס
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עמר!

הלכות דעות פ״ז ה״ג

המורה אשרה הדברים שמביאים היזק לחבירו
משמבר לומר דכמו שהמורה אשרה שיסור המשפר
אשרה גס האמנח המקבל .אבל להרמב״ם דעיקר
העבירה הוא מחטאי הלשון י״ל דהתורה רק אשרה
עצם הדיבור אלא דבלי שומע אין דיבור ,אבל לא
אסרה שום דבר אחרי הדיבור ,ולכך אין איסור אם
השומע מאמין לדברים אחרי הדיבור .וא״ש.

יש לומר דהכגלי והירושלמי ג״ב
נחלקו כמה׳ הנ״ל ואזלי התלמודין
לטעמייהו
ב) והנה עיין בסימן י״ז שצדדנו דהבבלי והירושלמי
נחלקו במח׳ הרמב״ם והראב״ד ,עיי״ש .ולס״ז

^הלשוו

פג

אם המח׳ בין הרמב״ם ורבינו יונה בגדר קבלת לשה״ר
היא מלוי׳ במח׳ הרמב״ס והראב״ד נמצא דהא
דהוכמנו דהבבלי סובר כרבינו יונה א״ש לטעמי/
ולס״ז יהא א״ש אס הירושלמי סובר כהרמב״ס בגדר
איסור קבלח לשה״ר .ובאמש יש להעיר דהענין דקבלח
לשה״ר לא מוזכר במלמוד ירושלמי .חוץ מהא דלשה״ר
הורגח המקבל וכהרמב״ם בהל׳ דעות .ולהנ״ל יש
להסביר דהירושלמי סובר כמו שביארנו צדעח הרמב״ם
דהאיסור הוא ד״השומע גס כן חוטא" ואין בזה שוס
דינים מסויימיס ,ולכן הירושלמי לא הזכיר שוס דינים.
וא״כ נתגלה לן מקורו של הרמב״ם לחלוק על כל
סוגיות הבבלי הנ״ל( .ועדיין צ״ב למה הירושלמי לא
הזכיר להדיא דהשומע חטא ,ויש ליישב).

סימן כו
הערות בההתירים רקבלת לשון הרע
ראינו בסימן כ״ה שהרמב״ם השמיט כל הסוגיות
המדברים על התירים לקבל לשון הרע .אבל
שאר המפרשים (ובתוכם מרן הח״ח זצ״ל) הביאו
החיריס אלו למעשה ,ויש להעיר בזה כמה הערות:

הערה א
גדר דלמיחש מיכעי

אחון טמרו נפשייכו[ .כנ״ל הערנו בסימן כ״ה
שהרמב״ם השמיט סוגיא זו .החפץ חיים הביאה
בהל׳ לשה״ר כלל ו׳ ס״ב ].והנה היכא ששמע
לשה״ר באופן שאין לו היתר לקבל הלשה״ר ורק
יכול למיחש ליה ,לכאו׳ הניהוג שלו צריך להיות בשב
ואל תעשה ,דהא אינו יכול לעשות מעשה ע״ס
הלשה״ר דאסור לקבלו אבל כיון שצריך לחשוש לו

עי׳ במס׳ נדה דף סא ע״א דאיחא תנא הוא הבורי־־־״ג״כ אין לעשות מעשה דלא כהמבואר מהלשה״ר
וא״כ יצט׳ לינהוג בעצמו בניהוג דשב ואל תעשה.
שמילא ישמעאל בן נתניה חללים דכמיב והבור
אשר השליך שם ישמעאל אח כל סגרי אנשים אשר
אכל ראיתי דאין זה גדר הדברים דעיין בהל׳
הכה ביד גדליה וכי גדליה הרגן והלא ישמעאל הרגן
אלא מתוך שהיה לו למוש לעצת יוחנן בן קרח ולא
לשה״ר כלל ו׳ סי״א שכתב ח״ח וז״ל ויש
מש מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן אמר רבא האי
הרבה דברים ,שנכשלין בו העולם בענין לחוש ,וראוי
לישנא צישא אף על סי דלקבולי לא מבעי מיחש ליה
לדבר בזה הרבה ,אך אין כאן מקום להאריך בו
מבעי הנהו בני גלילא דנסק עלייהו קלא דקטול
וכו׳ ,כללו של דבר ,דמה שאמרו ,דצריך לחוש
נפשא אחו לקמיה דרבי טרפון אמרו ליה לטמרינן
ללישנא בישא ,היינו רק לענין לשמר את עצמו
מר אמר להו היכי נעביד אי לא אכומרינכו חזו
מהנדון ,אבל חס ושלום לעשות לו שוס מעשה או
לגרם לו שום היזק או ביוש עבור זה ,גדול או קטן
ימייכו אטמרינכו הא אמור רבנן האי לישנא בישא
אף על גב דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעי זילו
וכו׳ לא מהני וכו׳ .ויותר מזה ,שאפילו רק לשנוא
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עמלו

סימן בו

אותו בלב עבור זה ,אסור גס כן מן המורה ,וכל
שכן שאינו יכול לפטר את עצמו על ידי הלישנא
בישא מהחיובין שהוא מחויב להנידון .הגה״ה ובכאן
נציר סרט אחד קטן ,שכמה אנשים נכשלים בו
בעונותינו הרבים ,כגון ,שיש בעיר אנשים שמחזקים
לעניים ,וצרין לימן להם צדקה ,וארע שאחד הוציא
עליהם דיבה שהם באמת אינם עניים ,אך שעושים
עצמם כעניים כדי לרמות בני אדם ,ועל ידי הדבה
מונעים אחר כך הרבה אנשים מליתן להם 1(6
קצבמס ,אשר נהגו בהן מאז ומקדם .ועל סי דין
תורה הוא עולה רבה ,ט דבר זה נכנס בכלל מקבל
לשון הרע ממש ,כי אס היה הולך על סי התורה,
שאין להאמין לשון הרע רק לחוש ,לא היה סוטר
את עצמו לעת עתה מן העני הזה ,כי עדיין הוא
עומד בחזקתו ,שנתחזק מקדמת דנא-לאיש עני ,כל
זמן שלא נתברר בהפכו ,וממויבין אנשי העיר
לפרנסו ,וגדולה מזה אמרו ,הרי שבא ואמר,
פרנסוני ,אין בודקין אמריו ,וכל שכן בזה ,שנתחזק
עד עתה לאיש עני ,הימבטל חזקתו וחיובו מאנשי
העיר עבור זה המוציא דבה ,ורק צטך לחוש לדברי
המספר ולדרוש אחר זה היטב ,ובודאי כל זמן ,שלא
יתברר הדבר לאמתו ,אין רשאין ליפטר אח עצמן
מטן חיוב צדקה ,ועל זה וכיוצא בזה אמרו רז״ל
על פסוק" ,אל תגזל דל ט דל הוא" ,שקאי על
הרגיל לימן צדקה לעני אחד ,ופוסק ואינו נותן לו,
נקרא עבור זה גוזל הדל .עכ״ל .הרי דהח״ח סובר
דאין גדר הדין למימש מיבעי להיות בניהוג דשב
ואל תעשה דהא ס״ל דאע״ס ששמע לשה״ר על
הגי עניים עדיין מחוייב לעשות מעשה וליתן להם
צדקה .אא״כ נאמר דכיון דמבואר בלשון החפץ חיים
דעסקי׳ בעניים שכבר הוחזק לקבל פרנסתו מהם
לכך נחשב מעשה אס מפקיע מהם הצדקה .ועדיין
צל״ע בגדר הדברים בזה .וצ״ע בזה למעשה דבזה״ז
שאין לנו קופה ותמחוי לכאו׳ לא כ״כ ברור מה
נחשב דהעני כבר הוחזק לקבל פרנסתו מהם.

[שו״ד

דבט הס׳ חלקת בנימין לעיל בכלל ו׳ על
הא דהח״ח כתב דמחוייב עדיין להיטיב עם
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הנידון בכל הטובות וז״ל מיהו נראה שאם נשמע
עליו איזה סיפור רע השייך לעצם ענין ההטבה אינו
חייב להיטיב עמו וכגון שהנידון צריך ללוות מזה
ושמע עליו חשש שאינו פורע חובותיו וכדומה נראה
דהואיל ואם הי׳ ברור לנו כן הי׳ סטור מלהלוות
וכדלקמן ח״ב כלל ה׳ במ״ת סק״ז ממילא גם עכשו
שהוא ספק נמי סטור שזה ככלל דין למיחש מיבעי
והט זה דומה למש׳׳כ רבנו בח״ב כלל ט׳ ס״א
ובציודם שס ס״א שאינו חייב להשתתף עם מי
ששמע עליו איזה סיפור הפוסלו מן השותפות כגון
שהוא גנב ומשמע בהדיא שם שאפי׳ לא טרר אס
הוא אמת מ׳׳מ אין עליו שוס חיוב להשתתף עמו
ולא דמי לההיא דלקמן סי״א בהג״ה גט עני דשאני
התם שהוא כבר מוחזק לקבל פרנסתו מבני העיר
וכמבואר מלשונו שם והוי כאילו כבר נתחייבו בכך
ובזה אסורים להפקיעו מזכותו משא״כ בעניננו שאין
לו שוס חזקה וזכות ללות ממנו ועוד י״ל דכה״ג
הוי בכלל חשש היזק ומש״כ רבנו כאן שחייב להטיב
עמו היינו אס שמע עליו סיפור שאינו גורם אצלו
שמא לא יפרענו רק שהוא רשע בענינים אחרים
וקמ״ל דאע״ס שאם הי׳ ודאי שהוא רשע הי׳ פטור
מלהטיב עמו מ״מ השתא שהוא ספק וליכא חשש
היזק בטובה זו חייב להטיב לו .עכ״ל].

הערה ב
גדר ההיתירים לקבל לשה״ר
א) הנה יל״ע מהו יסוד ההיתר לקבל לשה״ר
בציורים דדבריס הניכרים ומהימן כבי תט
וטו״ב ,הא ממ״נ אס לשה״ר הוי כמו איסורין א״כ
אפי׳ עד א׳ תסגי ,ו3ע״כ דלא הוי כמו איסורין
וא״כ למה סגי בהני דברים כמו דברים ניכרים
ומהימן כט תרי ועבידא לאיגלויי הא יש מהגי
ציורים דלית בהו נאמנות גמורה .וי״ל דהנה עיין
לשונו של רבינו יונה בשע״ח ש״ג אוח ט״א והנה
הזהרנו מן התורה שלא לקבל לשון הרע אולי הנה
הוא שוא ודבר כוב שנאמר לא תשא שמע שוא.
ואמר שלמה עליו השלום (משלי יז:ד) "מרע מקשיב
על שפת און שקר מזין על לשון הוות" ,פירוש שתי
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עמיו

הלכות דעות פ״ז ה״ג

כתות מקבלות לשון הרע האחת איש מרע ובעל
זדון,״8לשון (ישעיה ט ,מז) "כי כולו חנף ומרע",
כי הוא חושד בכשרים ואוהב למצוא פגם~ואשס על
סברו וקלון על כבודו ,והיה כשמעו כי יגיד עליו
רעו לשון הרע ,זדון לבו השיאו להאמין כי הדברים
כניס ,והכת השנית איש שקר ,גס הוא מאזין ומאמין
על לשון הוות ,כי אחרי אשר לא ירתק מדבר שקר,
לא ימוש אס מקבל נפשו כזב ואם תשא שמע שוא,
על כן ימהר לקבל לשון הרע .עכ״ל .הרי מבואר
דיסוד אישור קבלת לשון הרע הוא דאין למהר
להאמין שיש פגם בחבירו ,וא״כ י״ל דכשיש דברים
ניכרים או שהמספר הוא נאמן אצלו כבי חרי הרי
אין זדון לכו המשיאו להאמין אלא יש יסוד טוב
הגורם אותו להאמין ובכה״ג לא תשיב שהוא משיא
שמע שוא.
ושו״ר קצת עד״ז בס׳ מלקח בנימין עמ׳ ר״ה וז״ל
ולזה נראה דגדר קבלת לשה״ר אינו דומה
לממון או לאיסור אלא ביאור הענין דעצם האיסור
נלמד מדכתיב לא תשא שמע שוא וגנות ורכילות הן
בכלל שמע שוא וחייבה התורה לדונן כדבר שקר
ולכן כל שאין הסיפור נראה בדבר שקר נפקא
ממורת שמע שוא ומומר לקבלו אע״ס שלא נתאמת
אצלו הענין בהחלט ול״ד לממון או איסור נשאתחזק
שהוא בא לעשות מעשה ע״י קבלת הענין ולזה צריך
נאמנות גמורה משא״ב כאן ומשו״ה מותר להאמין
ע״ס דברים הניכרים ומהימן כב״ח ואף להרשב״א
הנ״ל דלהכי מיהא מהני שלא יהא בגדר דבר שקר
וכן במסיח לסי תומו שמצדד רבנו להמיר לקבל
וכנ״ל אע״ג דבשאר עניינים דאו׳ לא מהני ,וכן
במילחא דעבידא לגלויי אע״ג דבאיתחזק איסורא
אפשר דלא מהני .עכ״ל.

ובהל׳ רכילות כלל ו׳ ס״ה כתב הח״ח וז״ל איסור
קבלת רכילות הוא אפילו מאיש דמהימן ליה
כשנים ,ואפילו אם אין בדבר ההוא שום צד זכות
עליו .והני מילי שאין לו מידיעת ענין הזה מועלת
על להבא ,אבל אם יש לו מזה תועלת על להבא,
כגון ,שסיפר לו ,שפלוני רוצה להזיקו בגופו או

הלש),

פה

בממונו וכל כיוצא בזה ,ועל כן ישמר עצמו ממנו,
מומר לקבל דבר זה ממנו ולהאמין בזה .והקשה בס׳
חלקת בנימין דמ״ט יש להמירו להאמין הענין דהא
מצי שסיר למוש ולשמור עצמו גם אם לא יאמין
ומאי דשרינן בפסחים קי״ג 5׳ להאמין ממי שנאמן
לו כבי מרי המם מיירי ברשע שמצוה לשנאותו ולא
שייך לשנאותו מכח חשש בעלמא ומשו״ה המירו לו
לקבל אבל היכא דמצי לשמור עצמו גס בלא האמנה
למה נתיר וי״ל דכל מה שיש בו הימר סיפור וגם
הוא נאמן לו כשנים שוב אין טעם לאסור להאמין
דבשלמא כשיש איסור סיפור שוב ממילא יש איסור
קבלה (כמוש״כ הבמ״ס שם ס״ק ח׳) אבל בעניננו
שיש היתר סיפור והוא נאמן אצלו כשנים לא שייכי
הנן טעמי .עכת״ד.
[ובמילתא דעבידא לאיגלויי אפשר שיש עוד סברא
דעיין במ״ח הל' לשה״ר כלל ב׳ בבמ״ח
ס״ק ד׳ שכתב בתו״ד וז״ל מה שפירש הרשב״ס
בבבא בתרא ל״ט דהוי מילחא דעבידא לאיגלויי,
וגרס שם בערכין ואמר אביי כל מילתא דעבידא
לאיגלויי לית בה משוס לישנא בישא (ולא נמצא כן
בגמרות שלפנינו) וכו /נראה לי דסברת רבה בר
רב הונא ואביי הוא מדסזינן דהחורה קראתו ללשון
הרע בשם רוכל ואימא בספרא דהוא כרוכל שטוען
דברים והולך מזה לזה וכתב הרמב״ן על זה בחומש
כרוכל שקונה מכאן ומוכר בכאן אף זה הולך ושומע
במקום זה והולך ומספר במקום אחר ,על כן אמרינן
דמה שהמורה אסרה לשון הרע דגם על זה קאי
שם רובל וכנ״ל היינו בדבר שבלתי אפשר שהיה
מתגלה זה אס לא היה הוא הרוכל בעני! הזה,
וכענין שנאמר גס כן הולך רכיל מגלה סוד .אבל
בדבר שבודאי יתגלה לבסוף לעין הכל ,בין אם יתגלה
בדרך היתר ובין אס יתגלה בדרך איסור ,סוף סוף
יתגלה ,על כן לא שייך כלל עליו על זה שם רוכל,
וזהו טעמא דרבה בר רב הונא דחברך סברא וכו׳
ואם כן הוא עשוי להתגלות לבסוף ,ועל כן לא שייך
כלל עליו על זה איסור לשון הרע ,וזהו שכתב
הרמב״ס בהלכה ה׳ הנ״ל כשנאמרו וכו׳ כבר נשמע
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פו

סימן בו

הדבר ונודע וכמו שכתבנו .עכ״ל .ולס״ז אפשר לומר
דכשס שאין שם רוכל על המספר דאינו טוען דברים
מזה לזה ה״ה דהמקבל יכול לקבל דאינו מקבל דברי
רכילות .אלא דיל״ע בזה ,דמאי שנא מהיכא
שהמספר סיפר לו לתועלת דעדיין אסור לקבל
כדמוכח מהסוגיא הנ״ל בנדה ,אבל עיין בזה].

ב) והנה עי׳ בהל׳ לשה״ר כלל ז׳ סעיף י״ב שכתב
וז״ל ודע עוד דבכל אופן אסור לסמון על היתר
זה של דברים הניכרים ממש להפסידו עי״ז בממון
או להכותו .עכ״ל .ולפי הנ״ל פירוש הדברים הוא
דרק יש לו היתר להאמין אבל כיון דלא הוי ראי'
ברורה אינו יבול לעשות מעשה נגד אחרים.
[אלא דפשיטא דקשה מדוד המלך שהפסיד
למפיבשת את חצי השדה מחמת הדברים
הניכרים ,ואע״ס שהח״ת יישב קושיא זו עדיין קשה,
דכל המקור לדברים הניכרים הוא מדוד והחם
הפסיד לאתר ע״ס הדברים ניכרים ומשמע דההיחר
דדברים ניכרים הוא אפילו להפסיד .וצ״ע].
ומצאתי בבמ״ח הל׳ רכילות סוף כלל ו׳ שנתב
וז״ל ולענין לגנותו בדברים מחמס דברים
הניכרים צ״ע גדול .עכ״ל .ויל״ע מהו יסוד הספק
בזה.

ג) הבאנו לעיל דהת״ח הל׳ רכילות כלל ו׳ ס״ה
שכתב וז״ל איסור קבלת רכילות הוא אפילו
מאיש דמהימן לה כשנים ,ואפילו אם אין בדבר
ההוא שוס צד זכות עליו .והני מילי שאין לו מידיעת
ענין הזה מועלת על להבא ,אבל אם יש לו מזה
מועלת על להבא ,כגון ,שסיפר לו ,שפלוני רוצה
להזיקו בגופו או בממונו וכל כיוצא בזה ,ועל כן
ישמר עצמו ממנו ,מותר לקבל דבר זה ממנו
ולהאמין בזה .עכ״ל .והדבר צ״ב היכא דאין לו
תועלת להבא למה אסור לקבל ,הלא ביארנו לעיל
דכשיש דברים ניכרים או שהמספר מהימן לו כבי
תרי דמוחר להאמין משום דיש לו יסוד טוב להאמין
ואינו מאמין מעצמו אלא מאמין ע״ס יסוד זה,

הלשון

וא״כ מהו הנפק״מ אם יש לו תועלת הא למה
יהא אסור לו לקבל הא מאמין ע״ס המספר
שמהימן לו כבי חרי .ועיין בבמ״ח (ס״ק ת)
שלכאורה כיוון ליישב זה וז״ל וטעם לזה הוא כמו
שביארנו לעיל בת״א בכלל ו׳ בבמ״ת ס״ק כ״א
(נהג״ה) בשם היד קטנה דכלל הדבר כל שיש
איסור על המספר מצד סיפורו יש איסור על
המקבל מצד שמיעתו את הדבר הזה .עכ״ל .דהיינו
דשם אימא בהג״ה מספר יד הקטנה בהלכות דיעות
ס״ט הל׳ מ׳ וז״ל לא משא שמע שוא הרי זה
אזהרה למקבל לשון הרע ,וענינו כי כל דיבור
הנמאס והנתעב אף על פי שהוא אמת הרי זה
נקרא שוא ושקר ,כלומר שאין בו ממש ויסוד ואין
דבר טוב נמצא בו כי אם רע כענין שנאמר אשר
לא נשא לשוא נפשי וענינו לענינים רעים ,וזאת היא
אמרו יחברן לא תשא שמע שוא ,ירצה ,שכאשר
הדיבור הנתעב אסורין לדברו כמו כן אסורין לשמוע
ולקבלו עכ״ל .ומבואר דאף אס יודע שהוא אמת
שיש איסור קבלה משוס דהוי דיבור נתעב וא״כ
־"׳אף גם הכא אף שמהימן לי׳ המספר כבי חרי אבל
אם אינו סיפור לתועלת יש על זה איסור קבלה
כיון דהוי דיבור נתעב
אלא דלכאורה דברי היד קטנה הם נגד מה
שהבאנו לעיל מרבינו יונה דלפי היד קטנה
לא תשא שמע שוא היינו לא לקבל דיבור מתועב
אבל רבינו יונה כתב דהזהרנו מן התורה שלא לקבל
לשון הרע אולי הנה הוא שוא ודבר כזב שנאמר
לא תשא שמע שוא .עכ״ל .וא״כ עדיין קשה דהיכא
שיודע ע״ס איזה יסוד טוב שהוא אמת למה אסור
לקבלו הא אצלו אין צד שהוא דבר כזב .וצ״ע.

[וצןיין בהל׳ לשה״ר כלל ו׳ ס״ט שהח״ח כתב וז״ל
כללו של דבר כל דבר שיש על המספר
איסור עבור דיבורו יש על המקבל איסור עבור
קבלתו .עכ״ל .ולכאו׳ כלל זה א״ש לדברי היד קטנה
הנ״ל אבל לסי רבינו יונה לכאו׳ כלל זה אינו מובן
וכנ״ל .וצ״ע].
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לשון

מענה

נג

הרב אברהם שקלאר

כענין שמיעת רכילות לתועלת
כתב הח״ח (צלל ה׳ ס״ס ואף על שמיעת
רכילות בלבד ג״כ יש איסור גדול כמו בלשה״ר
אף דבעת השמיעה לא נגמר עדיין בדעתו אס

יאמין או לא וכו׳ דלעניו שמיעה היכא דהוא
מבין מתחילת הסיפור שתהיה ידיעת דבר זה
נוגע לו על להבא אם אמת הוא כגון שהוא
רואה שתכירו רוצה לספר לו איו שפלוני רוצה
להזיקו בגופו או בממונו וכיוצ״ב בודאי מותר
לשמוע לכתחילה כדי לידע איך לחוש ולהשמר
ממנו וכו׳ וכו׳ ואם הוא רואה בחבירו דברים
הנכרים שהוא רוצה להזיקו בגופו או בממונו
אפי' לא שמע עליו ע״ע דבר זה משום אדם
מ״מ מותר לדרוש ולחתור אחר זה אצל אנשים
אם מחשבתו להזיקו בעניו פלוני ופלוני כדי
לידע איך להשמר ממנו וט׳ עכ״ל.

ובבאמ״ח (סק״ס הוסיף על דבריו ,דאפשר
דאפי׳ לא ראה עליו דברים הניכרים רק שמע

מאחר שפלוני רצה להזיקו בגופו או בממונו ג״כ
מותר לדרוש ולחקור אצל אנשים אחר זה כדי
לידע איך להשמר ממנו ,דאף דלענין לחוש די לו
אפי׳ לא שמע רק מאחד מ״מ כשישמע מהרבה
אנשים יחוש לזה יותר.

ועוד כ׳ בבאמ״ח <סק״ה> דאפי׳ לא ראה עליו
דברים הניכרים ולא שמע עדיין משוס אדם שיש
לפלוני שנאה עליו רק ראה עליו מילתא דחמיה
באופן שלא נקרא עדין הדברים הניכרים גמורים
רק דבר הניכר במקצת אפ״ה מותר לדרוש

ולחקור זה אצל אנשים לידע סיבת הדבר אם
הוא רואה שע״י שנאתו יוכל להוליד לו היזק

בגופו או בממונו ואי! לחוש פן יספרו בגנותו,
וראיה על כך מעובדא דדוד המלך עם ציבא
(שבת נו ):דכיון שראה עליו מילתא דתמיה
במקצת במה שלא בא יחד עם ציבא לקבל פניו
והוא שיער שעי״ז תוכל לבוא לו סיבת ההפסד
בעניניו כי אולי גם הוא מורד כנגדו וחושב עליו

רעה מותר היה לדרוש אדותיו ,וסיים הח״ח
דאין לדחות דהתס משום דיכול להיות נוגע לו
בעניני נפשו אעפ״ה נראה דבעניננו ג״כ מותר
עכ״ד.
ובתך דינא יל״ע טובא על סתימת הח״ח בכמה
וכמה גופי תורה שיש להוציא מהם נ״מ למעשה.
א .חדא איך התיר הח״ח לדרוש ולחקור אצל
מכריו מה דיבר פלוני אודותיו ומה אמר עליו
וכן מה אופי אדם ההוא אם מקיים דבריו ונאמן

בדיבורו וכיוצ״ב ,ולא הזכיר התנאי שצריך ליידע
את השומעים שמברר עליו לתועלת ,ואיך לא

חשש לאיסור לפני עיור של לשה״ר ,דהלא שפיר
יש לחוש כשיבוא לברר על פלוני אצל מכריו
שמא ידברו עליו לשה״ר שלא לשם תועלת
ובפרט אם מפרט ואומר סיבת בירורו מורס
בכך שידברו וירננו עליו טפי.
ואין לומר דכיון דהותר לו לדרוש ולחקור עליו
כיון דאצלו הוא לתועלת א״צ לחוש ללפנ״ע
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מענה

נד

לשון

דאחריס ,וראיה לדבר מה שה׳ הח״ח לפנינו
בסוף הל׳ ג׳ דאין לו לחוש שעי״ז יסובב שיספרו
בנ״א בגנותו ,ומשו״ה סחס הח״ח ולא הזכיר

אודותיו מסתמא יש דברים בגו ,ולעניו זה לא
יועיל מה שיקדים ויאמר שמברר לתועלת כי
אדרבה בזה שמגלה את דעתו שמברר לתועלת
ה״ה מביו ויודע שיש רינון עליו ,ובדבר זה חלוק

ד׳ ס״א) כבר גילה דעתו שצריך ליידע את מי
שמברר אצלו שדורש וחוקר לתועלת ,והרי לך
לשונו וז״ל אס אחד רוצה להכניס את חבירו

מקרה דנן ממברר עבור שידוכים ושותפות
בעסקיו שכ׳ ע״ז הח״ח בכלל ד /דהתס אין
בבירורו על אדם פלוני ומשפחה פלונית שוס

בעניניו או לעשות שידוך עמו וכו׳ מותר לדרוש
ולחקור אצל אנשים על מהותו וענינו וכו׳ אך

אומדנא וראיה שיש איזה רינון עליהם כיו! שכך
הוא דרכו של עולם לברר קודם המקח מה טיבו
של זה ,משא״כ בנד״ד ודחק.

פרט זה ,זה אינו דהלא הח״ח בהל׳ לשה״ר וכלל

נ״ל שצייד שיודיע למי ששואל מאיתו עליו
שרוצה לעשות שידוך עמו או כל עניני השתתפות
וכנ״ל ובזה לא יהיה עליו שום חשש איסור לא
מפני שאלתו שהוא אינו מתכון לגנותו רק לטובת
עצמו כאשר ביארנו וכו׳ וגם אין לו שוס איסור
מפני תשובת תכירו דנימא דעבר בזה על לפני
עיור לא חתן מכשול ,כי אף אם יספר עליו את
עצס גנותו אין הוא עושה בזה איסור ג״כ כיון
שגם הוא איט מתכוין בתשובתו לספר גנותו של
חבירו רק הוא אומר האמת בכדי להיטיב עס
זה השואל מאתו עצה בעניו זה וכו׳ עכ״ל .הרי
דברי הח״ח ברור מללו דלולי שאומר שמכיון
לתועלת יש לחוש לאיסור לפנ״ע ,ומעתה יגדל
הקושיא למה סתם הח״ח ולא הזכיר תנאי זה
ג״כ בהל׳ רכילות הלא למבואר בהל׳ לשה״ר
הוא תנאי קודם למעשה ואיך נתעלם מתנאי זה
בהל׳ רכילות,

ב .ועוד יל״ע דהא דמלבד מה שהערנו למעלה
להיכן נעלם איסור לפנ״ע במה שמכשיל את
השומעים לדבר עליו לשה״ר צ״ע על ההיתר
 0שמיעה דהלא בשעה שמברר אודות פלוני אצל
פלוני הלא בזה גופא הוא מכשילו בשמיעת
^(■/מלשה״ר כי בזה הוא מביו שאם מבררים אצלו
■־
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ג ,עוד נראה לכאו׳ מסתימת הח״ח כאן דא״צ

לגלות לפני השומעים שהוא חוקר ודורש אודות
פלוני עבורו כי דרו העולם שאין רצונם .שידעו
שהם מעורבים באיזה פרשה וכי יש להם איזה
עסק עם פלוני אפי׳ שהוא הרודף והס
הנרדפים ,אלא רשאי לברר ולחקור בפניהם
אודות פלוני מבלי שיגלה אוזנם שמברר עבורו,
ואף שאין ראיה גמורה לזה מ״מ מסתימת דברי
הח״ח שלא הזכיר הפרט שצריך להודיעם
שמברר לתועלת משמע נמי דא״צ להודיעם
שמברר עבורו וצ״ע דהלא בכך מכשילם טפי
שלא ניכר מדבריו שמברר לתועלת(,ותו דלהיכן
נעלם האיסור דמראית העין• .

ד .ועוד יש להעיר עמש״כ בבאמ״ח (סק״דז
דאף דלענין לחוש די לו אפי׳ לא שמע רק
מאחד מ״מ מותר לו לחקור ולדרוש אצל הרבה
אנשים כיון דאחר שישמע מהרבה אנשים יחוש
לזה יותר ,ולכאו׳ צ״ע מהיכי תיתי שיהיה מותר
לחזור ולברר ולהכשיל אחרים באיסור לה״ר,
הלא לכאו׳ אותו תועלת שיקבל מן הראשון
והשני יקבל ג״כ מן השלישי והרביעי ,ונבאר

מענה
הדברים דאם למשל ראה בחבירו דברים הנכרים
שרוצה להזיהו בנופו או בממונו הלא מה יעשה
וינצל מחבלי האיש ההוא יברר עליו אס נכונה
השמועה ,ואס אמת נכון הדבר ישמור עצמו
ממנו ,כפי אשר תשיג ידו ,וא״כ מה ההיתר
לחזור ולברר אצל עוד אנשים אס כל הענין הוא
רה כשביל שלא יצטרך להשמר והלא בכך הוא
מכשיל אחרים בחרתי ,הן בשמיעת גנות עליו,
והן בדיבור עליו אס ידברו וכמשנ״ת.
ה .עוד יש לברר האס מותר למאור ולדרוש ג״כ

אצל שונאו של האיש ההוא ,ולכאו׳ מסתימת
הח״ח משמע שמותר אף לחהור ולדרוש אצל
שונאיו ,והכי משמע נמי בבאמ״ח שהביא ראיה
מעובדא דציבא ומפיטשת שאע״פ שידע דוד
שציבא שונא למפימשת במה שאמר עליו שהוא
בלא דבר.

לשון

נה

ברס גם אחר חילוק זה אכחי השה דלא היה לו
לח:ח^םפנס״פרט_סשו שכזה.
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ולמעשה העלה שס דלכתחילה אס יכול לדרוש
מאדם שאינו שונאו בודאי אין לו לדרוש ממי
שהוא שונאו ,אבל באופן שאיו לו ממי לדרוש
מהותו מותר לברר אפי׳ אצל שונא ואין לחוש
לאיסור לפנ״ע יעו״ש ,והנה הגס שבסברא
דבריו נכונים אמנם הח״ח היה לו להזכיר פרט

זה ,ובפרט אחר שב׳ בבאמ״ח שמותר לו לדרוש
אצל הרבה אנשים א״כ לא ימלט שאחד מהם
יהיה שונאו ,אמנם יש מקום לומר דמטעם אחר
אין לו לברר אצל שונאיו דזיל בחר טעמא דכיון
דכל ההיתר לברר ולדרוש אצל הרבה אנשים הוא
בכדי לידע איך להשמר ממנו יתכן דאצל שונאו
לא יקבל תועלת זו דשמא הוא משקר ומגדיל
עוולחו לגודל שנאתו אך גס ז״א דא״כ מי התיר
לדוד לברר אצל ציבא אחר שידע שציבא שונא
למפיבושת אלא מוכח שבמקום שיש תועלת אין
לו לחוש שמא לא יגיע התועלת הרצויה ומכשילו
בלה״ר לבטלה.

אך גס זה צ״ע דגם בזה סתר הח״ח דבריו
דבח״א וכלל ד׳ סי״או בהגה כאב וז״ל זאת צריך
להזהר מאד שלא ידרוש את מהותו וענינו אצל
מי שהוא משער שהוא שונאו ואפילו אינה שנאה
גמורה וכו׳ דמביאו בזה ללה״ר גמורה עכ״ל.
הנה דבריו ברור מללו שאין היתר לדרוש ולחקור
אודות פלוני אצל שונאיו הגס שכונתו לתועלת,
ומצאתי שכבר עמד ע״כ בעמח״ס עלי באר
בח״ב שם ישהקב״ה ישלח לו רפו״ש במב״א)
דלכאו׳ מסתימת דברי הח״ח לפנינו ובפרט

שידוכין ושותפות ולא בהצלת גופו וממונו ,והרי
לו לשונו אס רוצה להכניס חבירו בעניניו לשכרו

לאור מש״כ בסוף הל׳ ג׳ "דאין לו לחוש שעי״ז
יסובב שיספרו בנ״א בגנותו" ,נראה דאין לחוש
לברר גם אצל שונאו ,הגם שיש מקום לחלק
דהח״ח לא מיירי אלא בסתם בנ״א דלא ברי
היזקא משא״כ שונאו שמביאו לידי לה״ר גמורה,

למלאכתו או להשתתף עמו או לעשות שידוך
עמו וכו׳ מותר לדרוש ולחקור אצל אנשים על
מהותו וענינו וכו׳ עכ״ל .משא״כ בח״ב מיירי
בהצלת גופו וממונו והרי לשונו אם רואה בחבירו
דברים הניכרים שהוא רוצה להזיקו בגופו או

ואשר יראה בזה ליישב רוב הקושיות שעמדנו
עליהם בעז״ה .שיש חילוק גדול ומהותי בין
המקרים והנושאים שדיבר עליהם הח״ח בח״א
למה שדיבר עליהם כאן בח״ב ,דהתם קאי גבי

נו

מענה

בממונו אפי׳ לא שמע עליו ע״ע דבר זה משום
אדם מ״מ מוחר לדרוש ולחקור אחר זה אצל
אנשים אס מחשבחו להזיקו וכו׳ כדי לידע איך
להשמר ממנו עכ״ל.

ומעמה לא ירחק לומר שהח״ח לפנינו בדווקא
לא כתב שצריך להודיעם קודם שמברר לחועלת,
דכיון שמיירי בהצלת גופו וממונו אין עליו חובה
להודיעם או משוס שחושש על חייו או על ממונו
ווכבר אמרו בברכוח ס״א :שיש אדם שממונו
חביב עליו מגופו) לא הטריחו אותו להודיעם

כיה שמדינא מברר לתועלת ,או משוס דחישש
שאס יגלה את אוזנם לא יגלו לו מהותו וטיבו
של אותו פלוני שמברר עליו ,ונמצא בא לידי
סכנה או הפסד ממון ולכן התירו לו לברר מיד
בלא הקדמות ופרטים.
ומה״ט מותר לו לחקור ולדרוש אצל הרבה
אנשים להציל עצמו הן מצער הגוף והן מנזקי
הממון ,וכן בשביל להפיס דעתו ורוגע נפשו
וא״צ לחוש שמכשילס בלה״ר כיון שסו״ס מברר
לתועלת ולא קרי על זה "לא תשא שמע שוא"
לפי שאינו שוא אלא דיבור טוב .ווכמו שביארנו
במקו״א דהיחר לתועלת חשיב הותרה ולא
דחויה]
אבל משא״כ בח״א מיירי לעני! שידוכים
ושותפות וכלו׳ שבאלו המקרים לא אץ לו הדרך
לברר ולחקור שאין הפסד ממון או צער הגוף
לפניו ,ולכן ראוי שקודם שמברר אודות בנ״א

יודיעם שמברר לתועלת עבור שידוכים ,דוכי
מפני שהוא רוצה לברר על אודות פלוני נתיר לו
להכשיל אחרים עבור תועלתו האישית ולכן

לשון
מחויב הוא להודיעם ,ולפיכך נמי אין לו היתר
לברר עבור שידוכים וכלי' אצל שונאיו מפני
שודאי יביאם לידי איסור לה״ר ,אבל כשיש נזק
לפניו אין לו לחוש לכך כיון שסו״ס הוא הביא
עצמו ללה״ר.

והראיה מעובדא דדוד עם ציבא דאע״פ שידע

דוד מכבר שציבא שונא למפיבושת אפ״ה בירר
אצלו אודות מפיבושת מפני ששיער שעי״ז תוכל
לבוא לו סיבת הפסד בעניניו.
והגס שהיה מקום לדחות דשאני דוד שהיה בכלל
סכנת נפשות כמסופר בנביא שמואל וא״כ שוב
אין ראיה להתיר גם בנזקי ממון וצער הגוף כבר

1

הרגיש בכך הח״ח <שם ודחה זאת וז״ל אף שיש
לדחות דהתס משוס דיכול להיות נוגע לו בעניני
נפשו אעפ״כ נלע״ד דבעניננו גס כן מותר עכ״ל
סתם ולא גילה לנו טעם דחייתו הלא אחר
שבאמת הוא היה נתון בחשש פיקו״נ א״כ יש לו
ידים מוכיחות ודברים הניכרים שכעבור כן דרש
אצל שונאיו א״כ שוב אין לנו ראיה להתיר גם
עבור נזקי ממון א״כ מנ״ל לח״ח להתיר גס
זאת ,וע״כ צ״ל דס״ל לח״ח דכל זמן שאין לנו
מקור מפורש מן הכתובים שכל ההיתר הוא רק
עבור עניני נפשו אין לנו מקור לאסור עבור
הצלת ממונו וצער הגוף ומשו״ה סתם הח״ח
דבכל גווני שרי ,אמנם זה ברור דאין לנו ראיה

מדוד להתיר גס באופן שיכול לברר אצל אוהביו
דשמא דוד לא היה לו אחרים לברר כ״א ציבא,
וכבר נתבאר דבכה״ג א״צ לחוש למה שמכשילו
בלה״ר כיו! שמברר לתועלת ויסוד ההיתר הוא
משוס לא תעמוד על דס רעך אבל כשיש אחריס
שוב אין לו היתר להכשילו ודו״ק.
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הרב אריאל חיון
כולל "פחד יצחק" ירושלים

"לא תשא שמע שוא" כאזהרה לאיסור
לשה״ר ובהיתר "לתועלת"
^ה״ת4!47נ1נז
תמצית:

א .סתירה לכאורה בדברי הח״ח בטעם האיסור אפי• על דבר אמת ,ובן בדברי רש״י.
ב .חוקר אם לאו ד״לא תשא" בולל שתי אזהרות לדיין ולבעל לשוה״ר (צד א') או דתרוויהו
דין אחד הם (צד ב׳),
ג .ביאור דברי הח״ח ורש״י לפי צד ב׳ .והסבר בהיתר דלתועלת מאגרות הפחד יצחק ז״ל.
ד .חקירה זו תלויה במחלוקת הפוסקים.
ה .ישוב לדברי הגם׳ בר״ה דף בו ע״ב לפי צד ב׳.
ו .היתר דלתועלת מותר אף בשקר גמור.

א
כתב ה״חפץ חיים" בפתיחה (לאוין ב׳) :ועובר נמי המספר או המקבל בלאו ד״לא תשא
שמע שוא" וקרי ביה נמי לא תשיא וא״ב לאו זה כולל לשניהם ,עכ״ל .ובבאמ״ח שם
הביא דברי הגט׳ בפסחים שהוא מקור הדין ודברי הרמב״ם והסמ״ג ,ואח״ב כתב:
ופשוט הוא דלאו זה כולל אפי׳ לשה״ר על דבר אמת ,כיון דלאו זה כולל נמי שלא
ישמיע דבריו לדיין קודם שיבא בע״ד חבירו וכו׳ ,ושם בודאי אפי׳ על אמת אסרה
התורה ואעפ״ב קראתו התורה "שמע שוא" או משום השומע שלא ידע את הדבר הזה
שהוא אמת ואתה משיאו להאמין דבר שהוא אסור להאמין או משום שהתורה ירדה
לסוף דעת המספר שכיון שהוא מספר טענותיו שלא בפני בע״ד א״א שלא יערב בתוך
הטעמת דבריו דבר שאיננו אמת כל כך וכו׳ ,עכ״ל .וציין שם דברי רש״י בשבועות לא.
ובאמת שהלא רש״י עה״ת ובתרגום שם פי׳ דאיירי על דבר שקר ,ונראה שנתכוונו שם
להדיין השומע ,וכמ״ש הח״ח שלא יודע אם זה אמת ,דליכא למימר דבשקר גמור דברו,
דרש״י בפסחים שם כתב דמ״מ למיחש מבעי ובשקר גמור מה שייך למיחש ,אלא ודאי
כוונתם להדיין שאינו יודע אם שקר או אמת הדבר ,ואלו הן דברי הח״ח בתחילה.

וברש״י בשבועות שציין שם הח״ח כתב וז״ל :שהמטעים דבריו שלא בפני בע״ד אינו
בוש מלשקר ,עכ״ל .משמע דוקא באופן שמטעים דבריו שאז יש חשש שמשקר אסור,
אבל אם אינו מטעים דבריו אלא אומר כך וכך היה מעשה אין איסור אף שאין הדיין
יורע אם אמת הוא או לא .ובאמת שהלא הח״ח עצמו הביא זה כטעם שני ומשמע
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שטעם שני סותר טעם ראשון ,ודברי רש״יי במקו״א כטעם א׳ ובמקו״א כטעם ב׳( .אח״ב
מצאתי בהגה׳ רא״מ הורביץ שם שדייק דברי רש״י דדוקא מטעים כדברינו).

ב
הנה בלא דברי הח״ח הו״א דלאו ד״לא תשא שמע שוא" כולל שתי אזהרות שונות,
חרא בבי״ד שלא ישמע טענות בע״ד א׳ שלא בפני בע״ד חבירו .וחרא לכל לשוה״ר
שאסור לישא שמע שוא .וסייעתא לזה מסוף דברי הח״ח עצמו בבאמ״ח שכתב וידוע
דאיסור לשוה "ר הוא בפניו ושלא בפניו כדלקמן הרי דלאו זה כולל בכל השמונה
אופנים .ודבריו תימה גדול דאמנם לשוה״ר אף בפניו אסור ,אבל הלאו דלא תשא שמע
שוא הוא דוקא שלא בפני חבירו .ועוד קשה דהלא לשוה״ר הותר אם יש תועלת ולאו
דלא תשא לא הותר אף שיש שם תועלת לדין תורה.

וביותר תימה דבפחד יצחק אגרות נ״ט כתב דכל הדין דלמיחש מבעי (ומסתמא גם דין
לתועלת דשרי)-אין זה היתר סתם ,אלא רכל האיסור הוא מלאו דלא תשא שנאסר רק
"שוא" שהוא לשוזז״ר דרכילות על חבירו ,אבל כששומע מסיבה אחרת אין זה שוא.
וכוונתו שאם היינו מסתכלים על התוצאה א״כ מה איכפת לי שזה לתועלת סוכ״ס שמע
בגנות חבירו ,ונצטרך לומר שזה היתר סתם לשמוע בגנות חבירו כאשר ישנה תועלת,
אבל אם זה תלוי בכוונת השומע רכל האיסור הוא רק שמע שוא כשכוונת השמיעה
שלו היא אותה התועלת הרי שוב אין כאן שוא .ולכאורה הלא בלאו זה גופא נאסר
אף שיש תועלת ,כל זה מורה דאלו הן שתי אזהרות נפרדות ,יש אזהרה לדיין ושם אף
בתועלת אסור כיון שאיכפת לו התוצאה משמיעתו ,שבזה נקבע אצלו כצד אחד מבעלי
הדין והוא דין מהל׳ דיינים שלא יעוות הדין וזה דוקא שלא בפניו .והדין השני לכל
בעל לשוה״ר ובזה כבר נגררו דינים אחרים רכל ששומע לתועלת מותר דלא איכפת לן
התוצאה ששמע בגנות חבירו אלא הכוונה ובין בפניו בין שלא בפניו הוה איסור.
איברא לאחר התבוננות מעטה אין זה נכון .דלהלן בח״ח לאוין י׳ כתב ראם קם והעיד
עליו ביחיד בבי״ד בדבר איסור ,כיון שאין יכול לבא מזה שום תועלת לענין ממון
ושבועה וכו׳ א״כ שם ביש בעלמא הוא דקא מפיק עליו ,ועובר עי״ז גם בלאו ד״לא
יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת" וצריכין בי״ד להלקותו עבור זה .ודין זה
ודאי לא נאמר אלא במעיד יחידי בבבי״ד ונתקבלו דבריו בתורת עדות וכמש״ב שם
בבאמ״ח בסוף דרק בפניו הוה הלאו הזה ,דשלא בפניו אין לזה תורת עדות שאין
מקבלים עדות שלא בפני בי״ד .וב״ב בכלל ז׳ סק״ז עיי״ש .הרי ששם אין שתי אזהרות
אלא כל הנכלל בכלל האזהרה לע״א עובר ובלא״ה אין לו כלל איסור .ומפני מה הבא
חילק הלאו דלא תשא לשני דינים הא׳ לבי״ד והא׳ לשאר המון העם וכל דין דיניו
שונים ,הלא פלא הוא.
ועל כרחך דדינא דלא תשא שמע שוא בבי״ד ובכל העם דין אחד הם ואזהרה אחת.
וכן משמע מדברי הת״ח כאן שהרי הוכיח שלאו זה כולל אפי׳ דבר אמת מהדין שלא
ישמע הדיין דבריו ומה שייכות יש בין זה לזה ,שאני הדין דדיין שאף דבר אמת אסור
לו לשמוע שלא יעוות הדין ,ע״כ שהם דין אחד .וכן להלן כלל ו׳ ס״ב כתב שאסור
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לשמוע לשוה״ר אף בלא לקבלו רק בלתועלת ,והוכיח זה מדין דלא תשא שאסור לדיין
לשמוע כלל אף בלא להאמינו ,וכתב שם דאין לומר דשם ה״ט דאמרי׳ דכוונת התורה
לאיסור בכל גוונא שלא יכנס הדבר באוזניו ויבא להטות הדין ,שהרי הלאו דלא תשא
כולל שניהם .והיינו שאין הטעם הזה של עיוות הדין נכון ,אלא שני הדינים טעם אחד
להם ואין לחלק ביניהם בסברות.

ג
ונראה לפע״ד דבאמת שני הדינים הללו אחד הם ואין הפרש ביניהם כלל .והוא דחל
איסור על הדיין אפי׳ לשמוע דברי בע״ד חבירו כשאין השני בפניו דבזה חשיב שמיעה
שלא לתועלת והוה גנות חבירו ,דמה שיבא זה לדיון בדין תורה למחר אק זה עושהו
לתועלת היום דאדרבא ישמענו למחר ,היום אין לו שום סיבה לשומעו אי לאו לרכילות.
וראיה לזה מן הדין הנז״ל דלא יקום ע״א באיש ,ובספר הזכרון למדן בעל פחד יצחק
סי׳ פח׳ הק׳ דמשמע דגם בממון אם העיד עליו בקרקעות וכד׳ שאין בהם שבועה נמי
לוקה והא קיי״ל בממון דעדות מיוחדת כשירה ,א״כ לעולם לא תמצא ע״א שתהא
בטוח שאין בו תועלת דדילמא יבא חבירו למחר ושומעין דבריו ומצרפינן הגדתם .ולפי
דברינו סברת הח״ח היתה שבאופן כזה לא חשיב שמיעה לתועלת כיון שעתה אין זה
לתועלת.
ונחזק הסברא יותר עם דברי מרן זצ״ל הנ״ל באגרת ,דאף שיכול לבא לידי תוצאה של
תועלת אין זה מתיר לו אלא סיבת שמיעתו ,וכיון ששמיעתו היום אין לו בה תועלת
(ל״ד היום אלא במצב העכשוי) מיחשב שומע לשם רכילות וקרי ביה לשוא ,ולאו
משום שאינו יודע אם יבא למחר עד נוסף אלא שכעת אינו במצב שיכול לומר.ששמיעתו
היא״לתועלת .וכמו כן הדין שכתב הח״ח בכלל י׳ ס״ב דאם יכול לסבב התועלת באופן
אחר אין זה מתיר ,ולכאורה אם ההיתר הוא התוצאה של תועלת מה איכפת לן שאפשר
באופן אחר .אך אם האיסור הוא כוונת השומע א״כ שפיר כיון שיכול להפיק התועלת
הזו באופן אחר ,ואעפ״ב שומע בדרך הזה ע״כ ששמיעתו היא לגנות חבירו .וכן גם
כאן שהדיין יכול לשמוע מחר שניהם גם יחד ושומע זה לחוד הר״ז כוונתו לשמוע
בגנות תכירו.
ומעתה מתיישב הכל כמין חומר דבאמת אף בדיין אין זה לתועלת השמיעה שלו ומיניה
ילפי׳ כל דין לשוה״ר כי הדין כאן אינו דין דוקא על הדיין אלא על שמיעה לשם
רכילות הנקראת לשוה״ר .ואמנם לאו דדיין הוא רק שלא בפניו אבל לשוה״ר הוא בכל
שמונת האופנים ולק״ט דמה שדיין הוא רק שלא בפניו מפני שרק באופן זה מיחשב
שלא לתועלת אבל בפניו הרי כאן דין תורה לפנינו ואין חשש לשוה״ר כלל (עי׳ פחד
יצחק אגרת קי״ט) .ולכן דימה הח״ח דכשם שדיין אסור לו אף שמיעה גרידא כך בכל
לשוה״ר ,וכשם ששם אפי׳ בדבר אמת ה״נ בכל לשוה״ר ,כי הדין של דיין הוא הוא
דינא דלשוה״ר  -אזהרה לזה ולזה.

וניהדר לב׳ הטעמים שהביא הח״ח ולדברי רש״י שנראים פעם כזה ופעם כזה .נראה
לומר כי הכל דבר אחד ואין כאן סתירה .ותחילה דבר פשוט שלא דיברו על הדין הכללי
תורת האדם לאדם
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דלשוה״ר אלא על הדין בציור דדיין שלא ישמע בע״ד .והשתא הא כל מה דאמרי׳
שאינו לתועלת ה״ה לדיין לשמוע ,אבל הבע״ד שבא ומביא טענתו בפני בי״ד הוא ודאי
אינו בא בשביל רכילות אלא צועק הוא על ממונו הנגזל ממנו וכד׳ ,זה ודאי לא ייחשב
שמע שוא כשיודע בעצמו שאומר אמת  ,וע״ב כל האיסור במספר הוא רק כשבא
להטעים דבריו ובמש״ב שכאשר מטעים דבריו אינו בוש מלשקר שהרי הוא נגרר לכל
מיני שקרים על בע״ד שכנגדו ואז אסור לו ,אבל בלא הטעמה אין שום איסור.
ובזה יובן דהטעם הראשון דהח״ח ודברי רש״י בפסחים דיברו על הדיין השומע דאסור
לו בכל גווני כיון שאין זה לתועלת דאינו יודע אם יש בדברי התובע הזה דברי אמת
או לא (דלכאורה קשה לפ״ד למה כתב הח״ח טעם שמא אין דבריו אמת ,תיפ״ל כיון
שאינו לתועלת אף שזה אמת .ונראה פשוט כי אם דבריו אמת ויודע על כך הריק הרי
זה לתועלת ,כי ביודע הדיין שדבריו אמת אינו צריך לפתוח בזה דין תורה ולשמוע
הצד השני כלל אלא מוציא מידו ושפיר מיחשב בשמיעתו תועלת עתה) ומ״מ למיחש
מיבעי אם אותו התובע אומר נגדו דברים שצריך מחמתם להתרחק מעליו או לשונאו.
וטעם השני ודברי רש״י בשבועות הם להמספר בפני בי״ד שלא יטעים שיגרר אחר
שקר אבל בלא הטעמה שרי כנ״ל .אלא שהוסיף הח״ח דמחמת טעם הראשון אף למספר
אסור כיון שאתה משיאו להאמין דבר שאסור לו להאמין [בזה ק״ק לשונו דהח״ח
שהיה לו לומר שאתה משיאו לשמוע דבר שאסור לו לשמוע כמו שכתב בכלל ו׳ הנ״ל].
ולכו״ע לאו דלשוה״ר הנלמד מכאן הוא בכל השמונה אופנים וזו כוונת היד הקטנה
שהביא שם הח״ח ,ואין כוונתו לדיין אלא לבעל לשוה״ר אבל דיק בכל אופנים שמותר
היינו משום דהוה לתועלת.

ד
וראיה לדברינו מדברי הב״י סי׳ יז׳ על לשון הטור שכתב אסור לדיין לשמוע בע״ד
קודם שיבא חבירו או שלא בפני חבירו .ופי׳ בב״י דלא תיסק אדעתין דלא מיתסר אלא
קודם שיבא חבירו משום ד״צדיק הראשון בריבו" אבל אם בא חבירו לבי״ד ויצא שרי,
קמ״ל שכל שהוא שלא בפניו אסור משום שכל שמשמיע דבריו שלא בפני בע״ד אינו
בוש מדברי שקר ,ע״ב .הרי בהדיא כתב שאין האיסור בדיין מפני שיעוות הדין אלא
שאסור לו לשמוע בגנות חבירו כשאין זה לתועלת וע״ב כל שאין זה בפני בע״ד חשיב
שלא לתועלת וכמש״ב .ועיי״ש עוד בפי׳ השני בפרישה.

אך לאחר העיון בפוסקים נראה שדבר זה שנוי במח׳ הפוסקים .דכתב הרמ״א שם דדוקא
אם ידע שיהיה דיין בדבר אז אסור אבל אם שמע טענת האחד ואח״ב נתרצה השני
לדון לפניו מותר להיות דיין בדבר ,והוא מתשו׳ מהרי״ל .ובכוונת דבריו שם כבר נחלקו
הפוסקים דבסמ״ע שם כתב דודאי לא נפסל מלדון (וכ״כ מהריב״ל עי׳ ש״ך> אלא רק
לכתחילה אסור שישמע כיון שאק השני רוצה שישמע בע״ד לפניו ועוד שמא יעוות
הדין ,אבל כשלא ידע מתחילה שיהיה דיין בדבר ליכא איסור כלל וכלל ורק צריך
שיתרצה השני לכתחילה .וכתומים כתב דדוקא נתרצה אבל אם לא נתרצה הר״ז נפסל
מלדון לגמרי .הנה דעת שניהם שדין לא תשא שנאמר על הדיין הוא דין שונה מסתם

:3

תורת האדם לאדם  -ה :קובץ תותי

ת שבין אדם לחבירו<<קבצים וכתבי עת ,ספרי זכרון ויובל;>> ( )17 ()17עמוד מס 136הוז

תנו רבנן  /לא תשא שמע שוא

>------------

191

לשוה״ר וטעמו משום עיוות הדין דלכך כתב הסמ״ע שאם אינו דיין מותר ולכך כתב
התומים שנפסל .ודבריהם להדיא שלא כדברינו[ .ולדבריהם הוצרך הח״ח בבאמ״ח
בכלל ו׳ להוסיף כל ההסבר למה בכ״ז אפשר ללמוד לשוה״ר מדיין דאסור אפי׳ שמיעה
גרידא עיי״ש ].ומעתה לפ״ד אין הסבר לדברי הרמ״א.

מיהו בפתחי תשובה שם ציין למהרשד״ם חו״מ סי׳ ב׳ ושם כתב דדוקא אם הוא דיין
יש עליו האיסור דלא תשא אבל אם באו לשאול לו בכדי לצאת יד״ח אין כאן איסור
שהרי הוא כרב העונה על השאלות .וכ״ב ביו״ד סי׳ קנג׳ (גם צויין שם בפ״ת) שבאופן
הוה אין איסור לא דאורייתא ולא דרבנן אלא שמידת חסידות שלא ישיב בדיני ממונות
עיי״ש .ומשמע מנייהו דרק באופן ששאלו כדי שיפסוק לו הדין כמות שהוא ולא באו
לדון לפניו שרי ,אבל סתם לשמוע טענות הא׳ אף שאינו דיין וה ודאי אסור שהרי
שומע הוא בגנות חבירו ,ורק באופן הנו׳ דהוה לתועלת שיענה לו כיצד יעשה לציד״ח
שרי וכשהוא דיין אסור כי זה נמי שלא לתועלת וכדברינו .וכן נפרש גם דברי הרמ״א
ע״ד הסמ״ע שאסור רק באופן שהוא דיין ,ואם אינו דיין ובאו לשאול לו איך לעשות
מותר לו לבסוף לדון בזה הדין ולכתחילה צריך שיתרצה חבירו ,אבל אינו נפסל שאין
זה דין בדיינים אלא דין לשוה״ר.
ויותר נראה שלא יעבור למפרע על איסור לשוה״ר [לרעת הסמ״ע אינו עובר למפרע כיוון
שבשעת השמיעה לא היה דיין ממילא לא נכנסו הדברים באוזנו ואין כאן עיוות הדין (ולדעת התומים
זה אפי׳ מוכרח לומר שלא עובר למפרע כי אם עובר למפרע הרי הוא נפסל) אבל מ״מ כך אף לדעת

הרשד״סן כיון רכל האיסור הוא לשוה״ר וכל ההיתר הוא לתועלת ,והשתא נתברר שאין
זה לתועלת כי לא באו לשאול לציד״ח אלא רוצים לדון ובלדון אין בזה תועלת כנ״ל,
א״כ יש לו לעבור למפרע על איסור לשוה״ר[ .הגם שאין זה מפריע כ״ב דאפשר דאה״נ
יעבור למפרע ,אבל אין זה נח כ״כ שנאמר לו שישמע ואח״ב אם הללו יחליטו לדון
לפניו יעבור על איסור ,ע״כ נראה שלא יעבור] .וטעם הדבר הוא ע״פ דברי מרן זצ״ל
שאין מסתכלים על התוצאה שנעשה תועלת אלא על הכוונה ,והשתא יש לנו מזה חידוש
נפלא בהיפך מכל מה שכתב עד עתה דאף שלבסוף לא תצא תועלת מכך כיון שיקחוהו
להיות דיין להם ,אך היות שבשעת השמיעה היתה כוונתו לתועלת הרי לא שמע כאן

גנות חבירו.
ובזה היה נראה ליישב מה שהביא שם הפ״ת דברי ארעא דרבנן מערכת ד׳ סי׳ קפ״ג
דמדברי מהריב״ל שכתב דאין הדיין נפסל משמע שהאיסור הוא רק מדרבנן ודלא כרד״ך
שכתב שזהו איסור דאורייתא .ולדברינו אין ראיה מזה כלל דמה שאינו נפסל היינו
משום שאין דה איסור בדיינים שיעוות הדין אלא דלשוה״ר דאורייתא ולכן לא נפסל.,
ודבר זה מוכח ברשד״ם שהרי בחו״ט כתב דלא מיפסל אלא זהו איסור בדיעבד כמהריב״ל,
וביו״ד כתב דזהו איסור דאורייתא כרד״ך.

ה
ולאורן של הדברים עלה בדעתי ליישב גמ׳ תמוה בר״ה סוף דף כו" .לוי איקלע לההוא
אתרא אתא גברא לקמיה א׳׳ל קבען פלניא (ופי׳ רש״י גזלני סלוני) לא הוה ידע מאי
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קאמר ליה אתא שאיל בי מדרשא א״ל גזלן א״ל דכתיב ׳היקבע אדם אלקים׳ ,א״ל רבא
מברניש לר״א אי הואי התם הוה אמינא ליה היכי קבען במאי קבעך ואמאי קבעך
וממילא הוה ידעי׳ ,ואיהו סבר מילתא דאיסורא קאמר ליה" ,עכ״ל הגמרא.

ויש להבין איזה מילתא דאיסורא היה חושש שאומר לו ,וכפי הנראה היה חושש בזה
ללשוה״ר .אך זה קשיא תחילה דא״ב רבא מברניש איך היה שואלו ,וגם ראם היה
חושש למה שאל אח״ב בביהמ״ד הרי בזה הוא מקבל לשוה״ר למפרע ,ועוד מכשיל

את בני בית מדרשא בסיוע ללשוה״ר נזה קשה רק לפ״ד דלאו דלא תשא על הדיין הוא
משופכלשו^״ר ,אבל בלא זה אפשר שהיה חושש לאיסור שאסור לדיין לשמוע הטענות
שלא בפני בע״ד אבל אח״ב בביהמ״ד אינו נחשב שומע טענות בע״ד הא׳ שלא בפני
חבירו] .גם עוד דמשמע מהגמ׳ דהוא סבר מילתא דאיסורא קא״ל ולכך לא שאלו בדרך
ההתחכמות של רבא מברניש ולארלכך לא שאלו כלל.
ע״ב נראה לומר דאף לוי הסכים עם ההתחכמות של רבא מברניש אלא שלא עשאה
כיון שסבר דבזה יהיה הוא מטעים דבריו שמכניס בתוכן דברי שקר ,אבל בלא זה היה
יכול לשואלו ישירות מהי מילת קבען כיון שהיה לו לזה תועלת לידע אם לישב לדון
בזאת המריבה או לא ,ומה שבאמת לא שאלו ישירות מהי מילת קבען היינו מאותה
סיבה של רבא שאין לו לחכם להראות בורותו ,אבל ההתחכמות לא יכל לעשות דבזה
עושהו מטעים דבריו שאסור ,ואף דלדידיה שרי דלדידיה הוה תועלת (וכפי שנכתוב
להלן דאף שקר מותר לתועלת) הרי מחטיאו להמספר שיגרר לומר דברי שקר ,ע״כ
מצא לו אופן אחר לשאול את בי מדרשא .אך רבא סבר דאין זה נקרא הטעמת דברים
כיון שלא יתן לו לספר מעצמו אלא רק שישאלהו ויענה כפי שאלתו ולא יחרוג מסיפורו

יותר מתשובה לשאלה אין כאן חשש מטעים

[וראיתי בפתחי תשובה שם סק״ט שהביא משם שו״ת זכרון יוסף דמותר הריק לשמוע
היולי והתומר של הטענות אבל אסור הוא לשאול במאי קבעך וכד׳ ,וכפי הנראה כוונתו
היתה לפסוק שלא כרבא ,אך לפ״ד רבא איירי במקום שיש תועלת אם לישב בדין ולכך
התיר שאין זה הטעמה אבל הם "ת איירי בדיין שאז אין זה לתועלת .אלא שבלא״ה

דבריו צ״ב למה שרי לשמוע היולי והחומר].

אלא שלפי פי׳ זה יהיה זה נגד דברי חתומים הנ״ל דאף שלא היה מתחילה בדעתו
לישב בדין נפסל מלדון אא״ב נתרצה חבירו ,ולדבריו מה תועלת היתה ללוי לידע אם
לישב בדין זה או לא דכיון שישמע יפסל מלדון מ״מ ,ואין לומר דלפי מה שהבאנו
ממרן זצ״ל באיגרת דההגדרה דלתועלת היינו שאינו שומע לשם רכילות ובצירוף מה
שכתבנו דדין דדיין הוא הוא דין לשוה״ר ,א״כ הכא שהיה זה לתועלת לו אם ידון בזה
או לא הרי לא שמע כלל הדברים לשם רכילות אלא לשם לידע אם לדון ולא עבר על
לשוה "ר ולא נפסל מלדון ,וכל דברי החומים היינו כשלא היה דעתו לדון ושמע סתם
דהר״ז שומע בגנות חבירו ולכן נפסל הוא מלדון .שהרי כבר כתבנו שמשמע מהתומים
שפוסל אותו מלדון שזה דין אחר מלשוה״ר תהו דין בהל׳ דיינים שיעוות הדין .וע״ב
צ״ל דלהתומים לא היה לוי חושש להאי דינא דלא תשא שלא היה בדעתו להיות דיין
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וכשאינו דיין אין כלל האיסור דלא תשא לפי שיטתם וכמ״ש הסמ״ע ,ולא חשש אלא
לדינא דלשוה״ר שהוא הותר לתועלת ,ותועלת שהיתה לו היא עצם ידיעת פי׳ המילה

הזאת לכן לא שאלו בהתחכמות של רבא שלא להכשיל להמספר כנ״ל דהו״ל מטעים

דבריו ,ותועלת שלו יכול הוא להוציאה בדרך אחרת ,בדרך ששאל בביהמ״ד פירוש
אותה התיבה .ולפ״ד מרן הנ״ל יובן יותר דכוונת השמיעה היתה לשם ענייניו הוא ולא

לשם רכילות וכ״ש כאן שלא היתה

שאלה על המעשה כלל רק על מילה זו ותו לא.

"#לא שצ״ע אם תועלת כזו מתירה.

ו
ואגב דעסקי׳ בדברי מרן זצ״ל באגרתו נאמר חידוש נוסף שנראה לן דיתכן שבאופן

שצריך הוא לשמוע מותר אפי׳ בדבר שקר גמור ,וכגון במש״ב לבאר דעת לוי דבלא
ההתחכמות היה אפשר לו לשאול כיון שהיה לו תועלת ואף שהוא אינו יודע אם זה

אמת או שקר ,מ״מ יש לו תועלת לידע אם לדון אם לאו .כיון דההיתר דתועלת אין
סברתו שלכל דבר המועיל מותר אלא שכל שכוונת שמיעתו אינה לשם רכילות הותר,

א״כ אף כשאין הדברים נכוחים כאמת יכול הוא לשמוע~.ואל תשאל דהא כל מה שהתיר

הח״ח בכלל ו׳ ס״ב הוא רק בדבר אמת כמ״ש שם במפורש .דהלא בסוף הסעיף שם
כתב דלא יחליט בליבו שזה אמת ,ולכאורה אם לא יחליט בליבו שזה אמת היאך שומע

זה ,ע״ב שאין צריך שידע בבירור שזה אמת אלא כל שיש לו תועלת מזה שרי.

ומעתה נאמר יותר מכך (וכבר רמזנו לזה לעיל) דאפי׳ בהטעמה שזה ודאי שישקר

שיגרר לדברי שקר וזה אסור על המספר ,מותר לו ללוי לשמוע כיון שיש לו תועלת
מזה דבלא זה לא יידע המעשה ולא יידע אם לדון או לא ,וכל מה שלא רצה לשמוע

הוא בכדי לא להכשיל להמספר אבל לדידיה שרי ליה אף שקר גמור ,שכל שאינו בא

לשמוע גנותו של חבירו שהוא "שמע שוא" אלא בא לשמוע לצורך שרי ,ודו״ק.

פירוד למטרת שלום
"ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחי .אברם ישב
בארץ כנען ולוט ישב בעיר הככר ויאהל על סדום״( .כראשית יג יא)

"

•.
*

ויפרדו איש מעל אחיו אבדם ,סופי תיבות שלו״ם ,לומר ,בדי לעשות
שלום נתפרדו...
בעל הטורים ,בראשית שם
•.

*
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בענין קבלת לשון הרע מקטנים

לקט הלכות
בדבורי לשה״ר ורכילות בקטנים
תודת הכותב נתונה לרבני□ הגאונים רבי ח״ם

פר״מן (מרו״ס קיצור הל׳ לשה״ר) ,רבי משה
קאופמן (מח״ס נתיבות חיים על ח״ח} ,ורבי
בצלאל גנצרסק׳ שהטריחו עצמם לעבור על

הכתוב

והערותיהם

והארותיהם

המאליפות

משולבות בתוך הכתוב.

א .בעניו קבלת לשין מרע מקטנים
קטן המספר לשה״ר לזר :איסור קבלת לשון הרע הוא
גם מקטן ,ואין חילוק אם מקבל לשה״ר מגדול או מקטן
(אף שהקטן אינו מוזהר על איסורי התורה).
[ח״ח פתיחה ,לאוין ב׳ ,נתיב חיים סק״ז עמוד ב׳ מעמודי הספר]

הדבר מצוי במיוחד בפעוטים ,שברצונם לשוחח עם
מבוגרים (הורים ,אורחים ,מוריהם רבותיהם או סתם זרים
שנפגשים עמהם באקראי) ומדמים שאם יספרו דבר רע על
זולתם זה יעניין את המבוגר.
אמנם יש חילוק בצורת התגובה ,בין זרים לבין הורים,
כי זרים אסור להם לקבל את הדברים ,ועל כן עליהם או
להסב את השיחה לנושא אחר ,או לומר לפעוט שאין
רוצים לשמוע את דבריו.

קטן המספר לשה״ר להוריו :לעומת זאת התייחסות
יסודות ושרשים במשמעת  -הדרכה בחינוך לשמירת הלשון :מונק ,מאיר בן אליהו הכהן ( }14( )4עמוד מס 75הודפס ע״י תכנת אוצר

ו

שמירת הלשון

הורים לספורי ילדיהם תהיה שונה מכיון שהם חייבים
לדעת כל המוצאות את ילדיהם ,וחייבים לשמוע מעשיהם
ומי חבריהם ומה מעשיהם ,כדי שיוכלו ,אם צריך ,להפריש
את ילדיהם ולהרחיקם מהשפעות רעות( .דהיינו שלהורים
יש בזה צד תועלת).

על כן על ההורים לשמוע ולהקשיב מה שבנם מספר,
וכמובן שלע״ע לא לקבל דבריו( ,אלא לחשוש בלבד),
ולבדוק את אמיתות הדברים (האם זה נוגע למעשה).
להרגילם ללמד זכות :בד בבד יש לנצל הזדמנות
ראשונה ,ולהרגיל את הילד לראות ולחפש את הצד החיובי
שבכל דבר ,ולהבינו את הצורך ללמד זכות במדת האפשר.
כמו שכתב הרמב״ם :מצוה על כל אדם לאהוב את כל
אחד ואחד מישראל כגופו ,שנאמר ואהבת לרעך כמוך.
לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו ...והמתכבד
בקלון חבירו אין לו חלק לעוה״ב [הל׳ דעות פ״ו ה״ג ,וע״ש
בהגהות מיימוניות] ,יש להסביר לילד אנחנו נוכל תמיד לברר
ביחד ,כיצד צריך ,ואם צריך ,למסור את הדברים.

גערה בנחת ובנעימות ובהסברה :אם הבן מספר לאביו
לשון הרע ,ללא תועלת ,או שמתלונן על עול שנעשה לו,
לפי דעתו ,אין למחות בו בגערה ובחמה ,אלא יעמידנו
בנחת על חומר האיסור ,ועל חומר המגנה את חברו .ואם
ניתן ,יעמידנו על התועלת שאפשר להוציא מדבורו ,כגון
לעזור ולסייע על מי שכושל[ .זרע ־ חיים עם׳ ת״ג מדפי הספר.
ומחבר הספר "זרע־חיים" מסר ,שהרה״ג רבי הלל זקס שליט״א אמר

לו :שדרך זו שלא למחות במדבר לשה״ר ,נוהג הוא גם עם מבוגרים,
שאינו מוחה בהם ,אלא מראה למספר ומברר עמו אם יש תועלת
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בדבורו ,ומראה את צדדי האפשרויות לדון לכף זכות מתוך הדברים

שהוא דבר .אך מכיון שדיון כזה תלוי בתבונת השומע ,הרי זו עצה
לנהוג כן רק עם מי שיבין וילמד מתוך כך ,כיצד להתנהג].

גם אם הילד מתלונן על עול שנעשה לו ,לפי דעתו,
ונתברר שהילד טועה ,גם בזה יש צד תועלת כששומעים
אותו ומסבירים שטעה ולא נעשה לו עול( .וא״צ לומר
שאם נעשה לו עול שיש לסייע בידו).

הדרכה ע״י שאלות :כיצד מדריכים ילד בענינים כאלו?
ע״י ששואלים אותו שאלות ,שמהן יבין לסנן בין הדברים
המותרים לבין הדבורים האסורים.
השאלות תהיינה ,האם אתה בטוח שהדבר הוא רע?
אולי ניתן ללמד זכות? אולי היה אפשר להסביר לו בינו
לבין עצמו (תוכחה)? האם אתה מספר בדיוק מה שהיה?
(ידוע שהגבולות בין מציאות ודמיון אצל ילדים לא
ברורים) ,אולי אתה מספר מה שנדמה? אולי אפשר
להסביר שהיתה לו כוונה אחרת ,כוונה טובה? ־ אלו
דוגמאות של שאלות ,ובצורה כזו באוירה רגועה וענינית
לברר יחדיו אם הדבור כשר או לא ,ולהסיק מסקנות
לעתיד.

ללמד את הילד שיראה את כל היקף הענין :יש לתת
לב ,שהילד יספר ויבין את הרקע כי פעמים הרבה הילד
אינו מתייחס לרקע ,ואינו מקשר אותו לעובדות( .מצוי
שהילד מגיע הביתה ממורמר על עונש שניתן לו ,כי חבר
שאל אותו שאלה ,והוא השיב רק מלה אחת ,והמחנך
העניש אותו ,ואין הילד זוכר לספר שבתחילת השעור
״,יממות ומסץיס,ננךשנן!גת  -הדרקה ,בחינוך .לשמלךת מלשון :מונק ,מאיך מא^הו,ה?מגט(14.
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פטפט ללא הפוגה ,והמחנך הזהיר אותו כמה וכמה פעמים
לבל ימשיך לדבר ,והוא לא שעה לאזהרות והמשיך לדבר.
אך כאשר קבל את העונש התייחס רק לעובדה האחרונה).
ואם יתברר ח״ו שהיתה כוונה רעה בדבורו ולא מתוך
חוסר ידיעה אזי יש לגעור בו ולהזהירו שאסור לעשות כן
(ולזכור דברי המס״י פי״א "והכעס שיראה להם יהיה כעס
הפנים ,לא כעס הלב") .ואם נתברר שבאמת נעשה לו עול
יש לסייע ולעזור לו.

זעכ״פ השומע מפי הקטן יזהר שלא להאמין לדבריהגנות ככל״איסור קבלת לשה״ר ,וכש״ב כששומע מפי קטן
שנאמנותו מסופקת[ .ע״פ "זרע חיים" הנ״ל עמ׳ ת״ג].

רכילות של קטן :יש ילדים האוהבים לספר לרבם
(בלשון ילדים "להלשין") על כל הנעשה ,ובמיוחד על
תלמידים המדברים נגד רבם או מתלוצצים ממנו ,וכן
ילדים להוריהם כגון" :אתה יודע מה שאמר פלוני עליך"
וכדומה.
במקרה שילד רגיל בכך יש להמנע בתוקף מלשמוע
אותו ,ומפורש הוא בח״ח [רכילות כלל ז סעיף א׳] " ...ואפילו
אם שמע לאחד שדבר דברי גנאי על אביו ואמו (וה״ה על
רבו) ,ומחמת שהצר לו מאד על כבודם גילה להם הדבר.
ג״ב בכלל רכילות הוא .גם אין חילוק אם על מי שמספרים
עליו הוא איש או אשה גדול או קטן".

כמובן שהדברים יאמרו בנחת כפי מש״ב לעיל.
אבל אם המדובר בילד שבא לראשונה (ואינו מורגל
לרכל) יש לשאלו אם סבור שיש תועלת בספורו (רוב
,.יסודות ושרשנס במשמעת -,הדהכד^^וךלשטיבת הלשון :מונק ,מאיר בן אליהו הכהן ! }14 ()4עמוד מס 78הודהס ע״י תכנת אוצר
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הילדים ישיבו שיש תועלת) ולשאול מה לדעתו התועלת
שתצמח מדבורו .ולהדריכו מה נקרא באמת תועלת ,וכ״כ
גם לשאלו על שאר התנאים המכשירים ספור הדברים.

למנוע מללעוג :תלמידים הלועגים לרבם ולמחנכם
ולממונים עליהם ,רק מתוך רוע טבעם לשם התלוצצות
(ולא משום חסרון שיש בו) והלעג גורם לזלזול ברבם,
ועי״ז דבריו לא יהיו נשמעים כ״כ ,וכש״כ שלועגים
ומתלוצצים על דרך למודו והסברתו  -על פי דין הוא לשון
הרע גמורה ,כמבואר באריכות בח״ח (הל׳ לשה״ר כלל ב׳ סעיף
יב) וחובה להסביר חומרת הדבר .כאשר האריך שם הח״ח
בהערה.
[ולהלן אות ה׳ יבואר ,כיצד להתייחס כאשר קיים
חשש שהדברים נכונים ,וטעונים תיקון].

שלא ידבר בפני רבים :דבר פשוט ,גם כשהותר לקטן
לספר לרבו או להוריו( ,או כשרוצה לספר ועדיין לא ידוע
אם דבור זה כשר או לא) ,אסור לו לספר בפני כל הכתה,
או בפני חלק מהחברים ,וכן בבית בפני כל בני הבית ,אלא
ימצא הזדמנות שהרב לבדו ,או שההורים לבדם ,ואז יספר
בהצנע.
ועל מחנכים והורים לשנן כלל זה לחניכיהם וילדיהם.

לא לדבר בפני ילדים :כיוצא בזה ,יש להמנע מלספר
לאשתו מעשה שובבות של אחד הילדים ,בפני אחד
האחים ,שאע״ג שאצלו אין בזה גנות וחסרון במה שילד
קטן עשה ,אך האח לומד מזה להקל לדבר לשה״ר.
[וע׳ לקמן בפ״ג" ,דרכי חינוך מלשה״ר בהלכה" אות א׳].
יסודות ושרשים במשמעת  -הדרכה בחינוך לשמירת הלשון :מונק ,מאיר בן אליהו הכהן ( }14( )4עמוד מס 79תודפס ע״י תכנת אוצר
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מהי תועלת :כאשר ילד מספר על עול שנעשה לחברו
או לזר ,וניכר שזהו סיפור דברים בעלמא ,כי החבר יכול
להסתדר בכוחות עצמו .או שיש לו קרובים ומכרים
שיעזרוהו ,יש להסביר לילד המספר ,לפי רמת הבנתו,
שדבורים מסוג זה מותרים ,רק כאשר יש בהם תועלת,
ואם אחרים מטפלים בזה ,אין תועלת במה שמספר להוריו
ואין לדבר דברים הנובעים מתוך קנאה ואהבת ספורי גנות.
[ע״פ נתיב־חיים ס״ק ט״ו כלל ט׳ סעיף ה׳( ,עמ׳ קע״ו מדפי הספר)].

כאשר צריך להצילו מנזק החני :ויש שמספר דברים,
ללא כוונה של תועלת( ,ואצל מבוגר כהאי גוונא אסור
הדבוררמשום גנות או נזק העלול לצאת) אבל כאן מותר
למבוגר לשמוע ,כאשר קיים חשש שפלוני עלול להזיק
ברוחניות לילד המספר ,והשמיעה היא על מנת להצילו
מהנזק הרוחני ,וכדי להזהירו ולחנכו לדרך של תורה.

זאם אמת הדבר  -כיצד יש להגיב :אבל אם מתוך ספור
הדברים של הקטן ,מתברר שאין עוזר לילד העשוק ,או
אם מספר על מעשים אכזריים או מעשה שחיתות ,יש
לשמוע גם אם מתלונן על רבו ,במעשים הנ״ל ,או שרבו
מתאנה לו ,אלא להודיעו שאינו מקבל דבריו במוחלט,
וינסה לפייס את הילד בלימוד זכות על המלמד עד כמה
שניתן ,ואף אם אחר כל הדברים יקשה לימוד הזכות ,יתכן
אולי שהמלמד טעה ,מפני הרעש והמהומה ,וגם אם טעה
עדיין כבודו במקומו מונח" ,ומצודת השגגה פרושה על
הכל כקטן כגדול" [ספר "תולדות אדם" בסופו] ואנו מצווים
לשמור ולהזהר בכבוד המלמדים שלנו .גם במקרים כאלה
(ובפרט ,שהקטן דעתו קצרה ,ומעלים חסרונות עצמו
יסודות ושרשים במשמעת  -הדרכה בחינוך לשמירת הלשון  :מונק ,מאיר בן אליהו הכהן ( }14()4עמוד מס 80הודפס ע״י תכנת אוצר
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ומגדיל עוולות על זולתו ובפרט על מחנכיו ,ובלתי אפשרי_
לדון מבלי לשמוע שני הצדדים) .וכפי שכתבנו לעיל שאין
הקטן מתייחס לרקע הדברים.

ובמיוחד כשלקטן יש תלונות נגד רבו ,מחויבים אנו
להקפיד ביתר שאת שישמור על כבוד רבו (כי אם ילמד
מאתנו לזלזל ברבו ,שוב לא ילמד ממנו) .על כן אנו
מצווים בראשונה ,לשמור על כבוד הרב ,ובפרט שישאר
מכובד על תלמידיו ,ודבריו יהיו מקובלים עליהם.
ואסור שהקטן ידע אם האב יטפל ומה יטפל ואם טפל.

ויחד עם זאת (ללא ידיעת הבן) יש על האב לחקור על
זה בצינעה ,ומה שיכול לתקן הדבר אפילו במעט ,כיון
שאנו מצווים על הצדק ועל חינוך לצדק.
עתונות :יש עתוני ילדים ,שיש להם מדור שילדים
יכולים לכתוב על בעיות שיש להם ,וכותבים להם עצות.
ויש ילדים הכותבים על דברים הנעשים בכתה ,ואף שרוב
הקוראים אינם יודעים במי המדובר תלמידי הכתה יודעים
למה הכוונה ,הדבר מכוער ואסור לעשות כן.

ב .בעניו לדרוש מקטנים שיספרו לשה״ר
א .כתב הגאון רבי משה פיינשטין בתשובה:
"ובדבר אם רשאי המלמד לומר לתלמידים ,שאם יודעים
מי עשה את דבר הגנאי יודיע לו ,הוא דבר מכוער לעשות
כן ,דזה יגרום שיקיא בלשון הרע...
אבל הא שייך זה כשמתעורר (התלמיד) מעצמו לספר
לרב כדי שיוכיחו .ולא כשהרב יגזור על תלמידיו שיספרו
יסודות ושרשים במשמעת  -הדרכה בוזיעך .לשמירת הלשון :מונק ,מאיר בן אליהו הכהן ()141)4
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לו אם יודעים דבר מגונה[ ...שו״ת אגרות משה יור״ד ח״ב סימן
קג].

ובתשובה נוספת (על השאלה ,שהרב הרי יוכל להשפיע
עליו שיתקן מעשיו כפי שנפסק בח״וז ,ואם כן הוי לתועלת
והרי שמותר בצורה כזו) כתב" :הנה כתבתי דהיתר לכוונת
תוכחה לשמה ...הוא שייך דוקא כשמתעורר מעצמו לספר
לרב ,כדי שיוכיחו ,אבל לא שהרב יגזור על תלמידיו
שיספרו לו אם יודעים דבר מגונה על אחד.

־

ומצד החשש ראם לא יגלה ולא ידעו לענשו ,אפשר לא
יחושו מלעבור על דבר הגנאי ,הרי כשמצזה להם לגלות,
הדי הוא במיקל להו איסור לה״ר החמוד מאד.
ויכול לבאר ,אף בלא ידעו מי עשה שממילא לא יענש,
חומר האיסור וגנאי הדבר ,ואף אם בלא עונש לא יועיל,
בידיעת חומר האיסור נמי לא שייך להתיר איסור לשה״ר,
דמאן מפיס להעדיף איסור אחד על חברו".
ב .ויש שרצו לחלק בדברי האגרות משה ,דדוקא כשהרב
פוקד דרך גזירה אז אסור"[ .נתיב חיים" כלל א׳ סעיף ה׳ ס״ק
ז׳ ,עם׳ מג מדפי הספר].

וכתבו :נראה שאם יש תועלת לכלל הכתה מודה
הגרמ״פ ז״ל שמשתנה הדבר להיתר ולא אמר דבריו אלא
כשהמטרה להוכיח לאותו תלמיד ...אלא שצריך שיקול
דעת מתי באמת שייך לדעתו להתיר דבר זה .וצריך זהירות
רבה בזה ,ואם אין תועלת לכלל הכתה ,אזי להקפיד
שהמספר לא יספר בפני אחרים ,אלא ביחידות בפני רבו
בלבד[ .זרע חיים עמוד רצד מדפי הספר].
,יסודות ושר^הס 4מ.שט,עתלמדר 1^0^2ןקלשטנכונ הלשון  :מונק ,מאיר בן אליהו הכהן ( }14{ )4עמוד מס  96*1*182ע״י תכנת אוצר
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ועוד כתב (שם) ומ״מ יש למעט בדרכים אלו אם אינו
ג.
רואה הכרח לגלות מי עשה הדבר ,כדמשמע בסנה' (יא)
כששאל יהושע מי חטא? ענהו הקב״ה וכי דילטור אני...
בא ללמדנו גנות מיוחד של מרה זו להלשין על חברו,
וצורך התרחקות ממנה ככל האפשר.

ג .דרכי חינוך מלשה״ר במלכת
א .הדוגמא האישית :כתב הח״וז :וביותר יזהר בעצמו
לעולם שלא ישמעו אנשי הבית מפיו שום דברי גנאי על
חברו ,כי אם הוא בעצמו יעבור על זה ,לבד האיסור
בעצמו ,הוא ג״כ קלקול גדול לענין זה ,כי שוב לא יהיה
לו שומי״עתתון פה למנוע אותם מזה ,וע״פ הרוב תלויה
הנהגת אנשי הבית בענינים כאלו אחר הנהגת בעה״ב
בעצמו .על כן צריך בעצמו ליזהר בזה עד מאד ,ויהי טוב
לו בזה ובבא.
[ח״ח הל׳ לשה״ר כלל ח־ סעיף י״ד]

ב .מהו לשון הרע :לשון רעה מקיף עוד כמה סוגי
דיבור ,כמו שמצינו בשע״ת (שער ג) בביאור ד' כתות שאינן
רואות פני השכינה( .מאות ר׳) מדבר על כת מספרי לשון
הרע ובתוכה הוא מונה גם (באות רכט) החלק החמישי
"נבלות פה"( .אות רלא) החלק הששי "נרגן"( .וע׳ בח״ח הל׳
איסורי רכילות כלל ב' סעיף ב ,בענין אבק רכילות באופן
המותר שמוציא בלשונו בענין שנוטה לא לצד הגנאי,
ואפילו הכי אם הוא מכיר טבעו של השומע שהוא נרגן,
שדן את חברו לכף חובה תמיד ,אסור לספר לו ,אף בלשון
המותר ,נמצא .לא רק שנרגנות אסורה ,אלא אפילו אסור
יסודות ושרשים במשמעת  -הדרכה בחינוך לשמירת הלשון  :מונק ,מאיר בן אליהו הכהן ( }14 ()4עמוד מס83הודפסע״י תכנת אוצר
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לדבר בפני נרגן דברים שבפני אחרים (שאינם נרגנים)
מותר).

וגם מדבורים אלו וכיוצא בהם חייבים בחינוך ,למנוע
דבורם.

ג .חיוב גערה :ודע דאפילו אם שמע לבנו ובתו הקטנים
שהם מדברים לשה״ר ,מצוה לגעור בהם ולהפרישם מזה,
כדכתיב חנוך לנער ע״פ דרכו וכו׳ [כלל ט׳ סעיף ה׳]

וגם במשנה ברורה״כתב :ופשוט דאם שמע לבנו ולבתו
הקטנים שהם מדברים לשה״ר ,מצוה לגעור בהם
ולהפרישם מזה וכן ממחלוקת ושקר וקללות.
[מ״ב ס׳ שמ״ג סק״ג].

ד .כיצד מוכיחים :תוכחה שלא לדבר קשות ,ודברים
קשים אינם נשמעים ,רק יאמר בלשון רכה"[ .אורחות ־ חיים
כתר ראש" להגר״ח מואלוזין אות קמג]

ה .חיוב תוכחה בבניו אף בגדולים ,וז״ל המשנה ברורה
ודע דאע״פ (מי שנעשה בנו בן י״ג) ששוב אין עליו ענין
חינוך ,מ״מ יש על האב מצות הוכחה ,כשרואה שאינו
מתנהג כשורה ,וכשאינו מוחה בידו ,נענש עליו ,דלא גרע
משאר ישראל .וכידוע מה שאוזז״ל כל מי שיש לו למחות
באנשי ביתו ואינו מוחה ,נתפס בעוון אנשי ביתו .וכל מי
שיש לו למחות באנשי עירו ואינו מוחה וכו׳.
[סימן רכה סק״ז בענין "ברוך שפטרני"].

אך הדבר תלוי מאד ,איזו מערכת יחסים קיימת בין
האב לבין בנו .אם הצליח בצעירותו לקשור קשרים טובים
יסודות ושרשים במשמעת  -הדרכה בחינוך לשמירת הלשון :מונק ,מאיר בן אליהו הכהן ( }14{ )4עמוד מס 84הח־פס ע״י תכנת אוצר

דרכי חינוך מלשה״ר בהלכה
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עם הבן יוכל להוכיחו בגדלותו ,אך אם היחסים מתוחים,
אזי כשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו׳.
כאשר אדם שהוא חייב לשמוע לו מבקש ממנו לדבר
ו.
לשה״ר :ואפילו אביו או רבו שמחויב בכבודם ובמוראם...
אם הם בקשו ממנו שיספר להם ענין פלוני ופלוני ,והוא
יודע שבתוך הספור יוכרח לבוא לידי לשה״ר או אפילו רק
לאבק לשה״ר אסור לו לשמוע להם[ .ח״ח לשה״ר כלל א׳ סעיף
ה׳].

אבל אם הם אומרים לו (או שמוכח מדבריהם) שיודעים
שיש בזה משום לשה״ר ,ומ״מ מבקשים שיספר להם למען
תועלת הכרחית שידועה להם ואינו ברור לו איזו תועלת,
נראה שמותר לו לספר להם .כל שיודע שנזהרים מאיסור
לשה״ר ־ ויחשב דבורו לתועלת[ .נתיב חיים (עט׳ מג) ח״ח כלל ”
א׳ סעיף ה].

ז .להדריך מקטנות :וכמה צריך האב להדריך את בניו
תמיד מנערזתם בענין שמירת הלשון מלשון הרע (וכיוצא
בזה שאר דבורים האסורים ,כמו מחלוקת ושקר) ,כמו
שכתב הגר״א ,כי הדבור והמרות צריך הרגל רב ,וההרגל
על כל דבר שלטון.
ובאמת כאשר נתבונן היטב נמצא שפרצת העוון המר
של לשון הרע ,הוא מפני שכל אחד הורגל מנערותו לדבר
מה שהוא רוצה באין מוחה ,ואין מעלה על דעתו שיש
חשש איסור בדבר ,ולכך אפילו אם אח״כ נודע לו שיש
איסור בדבר קשה לו מאד לנטות מטבעו הטבוע לו מאז,
לא כו אם היה האב מזהיר תמיד את בניו ומרגילם בזה
 ,־ . ,,,,יקי.ןךות געיך!!\)?2במ,שמעונ,-הךר?.מ,נמנ{ך,לשמיגמר^וו:
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מנעתתם שלא לדבר לשה״ר (וכן שלא לקלל ושלא לכזב)
על שום בר ישראל ,ממילא היה דבר זה נטוע בנפשם מצד
ההרגל ,והיה נקל להם אח״כ לגדור את עצמם לגמרי במדה
הקדושה ההיא ,והיו זוכין עבור זה לחיי העוה״ב ולכל טוב
 בעוה״ז כמו שנאמר מי האיש וגו׳ [חפץ חיים הל׳ לשה״ר כללט ,דין ה׳ בהגה״ח].

ח .להזהירם מאיסור שקר :ומאוד צריך להזהירם
מאיסור שקר ,שלא יספרו רק את מה שאחרים עשו להם,
בלי לספר ,מה שהם עשו תחילה לאחר ,כי זה בכלל מוציא
שם רע .כגון :אמא ,אחי הרביץ לי! ואינו מספר שלקח לו
משחקו לפני זה( .וכדאמרי אינשי "חצי אמת גרוע משקר")
[קיצור הלכות לשון הרע].

ט .תשומת לב לנושא :כללו של דבר ,האדם צריך לשום
עיניו ולבו על דרכיו .ובפרט על מוצא פיו ,שלא להתערב
בענינים דבין אדם לחברו .אם לא שידע מתחילה את
הענין בבירור לאמיתו .ולכוין לתועלת ולא מצד שנאה,
ולראות את הנולד מדיבורו שלא יצא מגדר הדין ח״ו ,ואז
ה׳ יהיה בכסלו שלא ילכד בפח היצר .וצור ישראל יצילנו
משגיאות ,ויראנו מתורתו נפלאות .ברוך ה׳ לעולם אמן
ואמן[ .סוף ספר חפץ חיים].

ד .דבור לשה״ר על קטן ,המותר והאסור
א .אימתי יש לשה״ר על קטן :ולפעמים שייך איסור
לשה״ר אפילו על קטן ,כגון לספר גנותו של יתום קטן
שמגדלין אותו אחרים בתוך ביתם( .ח״ח כלל ח׳ סעיף ג׳).
מה שציירתי ביתום .ולא בשאר קטן .משום דאין מצוי
^^^מוחזהלשוןדמונכךסאידבןאליהר הכהן

^^86הודפסע״יתכנו1אוצו
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שיבוא היזק או שאר דבר המיצר לקטן ע״י שמספרין
גנותו ,ואין הכי נמי אם הוא רואה שע״י דבורו יסובב לו
ריעותא דינו כיתום[ .באר מים חיים שם ס״ק ה׳].

לדון על ילד באסיפת מחנכים :יש אשר יוכל להווצר
ב.
נזק גם לקטן שאינו יתום כגון בבית הספר כשדנים בפני
כל המחנכים על פרטי ילד קשה ועי״ז מקבל הילד שם רע
בפני כל הצוות .ואף שכוונת המספר לטובה לפעמים
מתיאשים ממנו מחנכיו ,כי הוא כבר מוכתם ומוחתם
כקשי חינוך וכדומה ומזניחים אותו .ע״כ נראה שמותר
לדבר רק בפני מי שנוגע לו למעשה או שיוכל לסייע בעצה
טובה.
[ע״פ קיצור הלכות לשה״ר פ״ד סעיף ב׳ עמוד ל״ד]

כיוצא בזה כשבתה עולה ,מבקש הרב החדש ידיעות
מהמחנך של אשתקד ,גם כאן צריך להזהר מאד ,כי פעמים
רבות מאד יש ,ותלמיד שאשתקד לא למד או לא התנהג
כראוי ,מתהפך מהקצה אל הקצו ,.ואם הרב יספר על
מעלליו ועל חולשותיו עלול הרב החדש להסתכל עליו בעין
רעה ,ועי״ז יאבד את הסכוי להשתפר.

על כן יש לשקול היטב מה לספר ומה להצניע .ונראה
שדברים קבועים כגון :בעל מום ,יתום ,הורים גרושים,
גמגום ,מצב משפחתי מיוחד ,חולני ,יש להגיד ,שלא
להכשיל את הרב במצבים בלתי נעימים ,וכן רשאי לומר
שעם ילד זה יש לילך ברכות ולקרבו ,דהיינו מתן עצות
איך להצליח עמו ,אבל אין לתת הערכות שליליות על
תלמידים ,כאשר עלול להזיק להם( .וכן יש להזהר
יסודות ושרשים במשמעת  -הדרכה בחינוך לשמירת הלשון :מונק ,מאיר בן אליהו הכהן ( }14 ()4עמוד מס 87תורפס ע״י תכנת אוצר
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מלהוציא שם רע על כתה שלמה שעצלנים או פראים
וכדומה ,כי גם זה דבר שמשתנה מרב לרב).

ג .למסור להורים על מצב בנם ,גם כאשר ידוע שאינם
מסוגלים או אינם מטפלים בחינוך בנם ,נראה שצריך
למסור להם( ,כדי שלא יטענו אח״כ מדוע לא אמרתם לנו
קודם) אלא שיש להדריכם ולהורותם ,באר היטב ,מה
עליהם לעשות וכיצד עליהם להתייחס אל ילדם ,ולשמור
קשר עמהם ולפקח ולסייע להם לקיים מצוות חינוך
כראוי .ואם יש חשש שמא יכו או יזיקו את בנם ,יש
להזהירם על כך וצריך במקרה כזה (של סכנה לילד) שאלת
חכם אם לספר או לשתוק.

ר .בדבר הקראת ציונים בפני כל הכתה ונמצא
שהחלשים מתביישים ,נראה שמותר כמו שמצינו בדברי
הרמב״ם (הלכות ת״ת ,פ״ד ,ה״ה)" :אבל אם ניכר לרב שהם
מתרשלין בדברי תורה ומתרפין עליהן ולפיכך לא הבינו
חייב לרגוז עליהן ולהכלימן בדברים כדי לחדדם" (מפי הגאון
בעל "שבט הלוי") ולפ״ז בתלמיד שהוא חלש בכשרונותיו ,ולא
מפני התרשלותו ,צריך לפיסו ,או לא להזכיר ציונו .ועדיף
אזי להגיד לכ״א ציונו ביחידות או להיטיב את ציונו של
החלש בכשרונות[ .כמו שנמסר בשם בעל הקה״י "שא״צ שיהיו
הציונים בדקדוק גדול ואפשר לשנות קצת" .־ ("בעקבי הצאן" שע״י
שרה באוהל)].

ה .דבר שהוא גנות ממש על קטן :העירו יש מעשים
שרוב הילדים אינם עושים ונחשב לגנות בעיני השומע,
ובפרט בעניני מדות ,שאם אמר על קטן שיש לו מדות
מושחתות הוא דבר גנות בעצם הקטן.
יסודות !ושרשים במשמעת  -הדרכה בחינוך לשמירת הלשון :מונק ,מאיר בן אליהו הכהן ( )14 ))4עמוד מס 88הודפס ע״י תכנת אוצר
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ע״כ נראה ברור לדינא שאם אמר דבר שנחשב ממש
גנות על קטן (אף שאינו מצוי כ״כ) הרי זה לשה״ר גמורה
מדאורייתא ,אף כשברור שלא יגיע לו נזק או צער בפועל.
(שבילי חיים ,הל׳ לשה״ר כלל ח׳ סעיף ב׳ סק״ד עם׳ קס״א מעמודי

הספר) .ונראה שקטן המדבר על קטן בסתמא הוי לשה״ר,
כי מה שכתב הח״ח דלא שייך לשה״ר על קטן אלא ביתום
היינו כשמספר לגדול ,שכל עניני ומעשי הקטנים הם
זמניים ויודע שלכשיגדל יחלפו ויבטלו.

אבל קטן השומע מקבל את הדברים כהוייתם ,ומסיק
מסקנות למעשה ,ע״כ יש להקפיד ולחנך הקטנים לשמירת
לשונם גם מלדבר על חבריהם קטנים.
[הערת הרה״ג רב״ג]

ו .מצוי שהמחנך צריך להפריד בין שנים ,ובשעה
שמוסר להורים ,יש לו להזהר שלא לדבר רעות על ילד
זר להורים ,שאין זה מענינם של ההורים לדעת חסרונות
של ילד זר ,ודי להם בידיעה שלטובת בנם עליהם להפריד
את־״בנם מאותו ילד .אך כשקיימת סכנה שההורים יספרו
זאת לבנם ,או לזרים ,ואנשים עלולים לזכור לאורך ימים,
שרבו של פלוני נתן רמזים רעים אודותיו ,וברבות הימים
הדבר עלול להזיק לו להתקבל לישיבה או אפילו לשידוך.
על כן צריך המחנך להזהר מאד בדבריו ,ולתת להבין
להורים שכל אחד משני הילדים טוב לעצמו ואך שיהיו
יחדיו אין טוב הדבר.
כמו שפירשו שמתפללים להנצל "מאדם רע ומחבר רע"
"חבר רע" אין פרושו שהחבר רע ,אלא שהחברות רעה,
יסודות ושרשימבמשמגוד^הךרלה-דחינןדלשמירמתלמון :מונק,מאיךמאלימגהכמן])1?{)41ע^^ס ?8ממ9מ א״י ממון אמו.
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ומתפללים שתציל אותו מחבר אף שהוא טוב ,כיון
שהחברות שלו רעה בעד? וכן יש להסביר להורים ,שרק
החברות בין השנים אינה טובה.

ז .כשילדים רבים זה עם זה :כתב הח״ח
כלל ז סעיף א) :איסור ספור הרכילות גם על קטן ...ויש
אנשים שנכשלין בזה ,שכשאחד רואה ששני נערים מכין
זה את זה ,הולך ואומר לאביו של אחד מהם איך שנער
פלוני הכה בנך ,ועי״ז רגיל לבוא אח״כ קילקולים גדולים,
שאביו של אותו פלוני מכה אח״כ לנער קטן זה מפני גודל
השנאה ,ועי״ז נעשה אח״כ מחלוקת גדולה בין אבותיהם
של הנערים ,וביותר מצוי זה בבית המדרש.
(בהלכות רכילות

והנה אם באנו לחשוב גודל האיסורין שבאו ע״י המרגל
הזה ־ רבו מלספור .ולא מבעי אם אינו יודע בבירור הדין
עם מי ,דאסור להגיד לאביו של אחד מהם ,אלא אפילו
אם הוא יודע בבירור דהדין עם האחד ,אעפ״ב אין לו
להגיד לאביו של השני ,אא״כ ישלמו הפרטים המבוארים
לקמן בכלל ט /ע״ש.
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קונטרס חוששין בלשון הרע

הבה ביד גדלי׳ ובי גדלי׳ הרגן והלא ישמעאל
הרגן אלא מתוך שהי׳ לו לחוש לעצת יוחנן בן
קרח ולא חש מעלה עליוהכתוב באילו הרגן אמר
רבא האי לישנא בישא אע״פ דלקבולי לא מבעי
מיחש ליה מבעי הנהו בני גלילא דנפק עלייהו
קלא דקטיל נפשא אתו לקמיה דרבי טרפוןאמרו
ליה לטמרינן מר אמר להו היכי נעביד אי לא
אטמרינבו חזו יתייבו אטמרינבו הא אמור רבנן
האי לישנא בישא אע״גדלקבולי לא מבעי מיחש
.ליה מבעי זילו אתון טמרו נפשייבו׳ עב״ל הש״ס
שם.

הרב יהודה ליבוביץ
ישיבת נצח ישראל

כתב הח״ח ז״ל בספרו מקור חיים,
(א)
הלבות איסורי לשה״ד בלל ד׳ סי׳ י״א וז׳ל שם:
ודע עוד עיקר גדול בענינים אלו .אם אחד רוצה
להכניס את חבירובעניניו בגון לשברו למלאכתו
או להשתתף עמו או לעשות שידוך עמו ובל כה״ג
אפילו לא שמע עליו עד עתה שום רעה אפ״ה
מותר לדרוש ולחקור אצל אנשים על מהותו
וענינו אף דיכול להיות שיספרו לו גנותו אפ״ה
מותר כיון דבוונתו לטובת עצמו לבד כדי שלא
יצטרך אח"כ לבוא לידי היזק ולידי מצה ומריבה
וחילול השם ח״ו אך נ״ל שצריך שיודיע למי
ששואל מאתו עליו שרוצה לעשות שידוך עמו או
כל עניני השתתפות ובנ״ל ובזה לא יהי׳ עליושום
חשש איסור לא מפני שאלתו ,שהוא אין מתבוין
לגנותו רק לטובת עצמו באשר בארנו ,אך יזהר
שלא יאמין את תשובתו בהחלטה מפני קבלת
לשה״ר רק דרך חשש בעלמא לשמור את עצמו
וגם אין לו שום איסור מפני תשובת הבי רו דנימא
דעבר בזה על לפני עור לא תתן מכשול בי אף אם
יספר עליו חבירו את עוצם גנותו אין הוא עושה
בזה איסור ביוון שגם הוא אין מוזכוין בתשובתו;
לספר גנותו של הבי רו רק הוא אומר האמת בבדי
להטיב עם זה השואל מאתו עצה בענין זה באשר
ביארנו במ״א דזה מותר מן הדין אך מאד יזהר
שלא יגזם את הדבר יותר מכפי שהוא יודע את
בירור הדבר ועוד איזה פרטים הנצרכים לזה
ועיין לקמן בכלל ט׳ בהלב׳ רכילות מענין זה
וכו׳ ".עכ״ל.

והרא״ש העלה את כל הס וגיא דלעיל
ובמקום גירסתנו בגמ׳ רבא גרס הוא רבינא• בדרך
פירושו למעשה דהני בני גלילא הביאו לפירושו
של רש״י וז״ל הרא״ש שם" ...פירוש רש״י למיחש
מבעי ושמא הרגתם ואסור להציל אתכם ,ותימא
הוא לפרש בן וכי אם יצא קול על אדם שחטא
בשביל קול בעלמא יהא אסור להציל נפשו,
ונראה דברי רבינו אחא שפירש בשאלתות (פ׳
וישב) אם הרגתם חייבתם ראשי למלך שהתרה
מלקבל רוצחין .וכענין זה דוקא יש לחוש
ללישנא בישא היבא שיבול להביא לידי היזק לו
או לאחרים אם לא יחוש לו בהך עובדא ובההיא
דגדלי׳בן אחיקם אבל בענין אחר אסור אפילו
לחושללשוןהרע ולהאמינובלל” עב״ל.
והביא הח״ח גם את המעדני יו״ט שביאר
את דברי הרא״ש "או לאחרים" וז״ל שם" :וכ״ב
התוס׳ וממילא משמע דבמו דמבעי ליה למוחש
אם יכול להיות שיבא לו היזק לעצמו הה״נ אם
יבול להיות שיבא היזק לאחרים דמאי שנא
דבודאי יש לחוש להיזק של אחרים כמו שיש לו
לחוש להיזק של עצמו ובלל גדול בתורה ואהבת
לרעך במוך ועובדאדגדלי׳ שהעלה עליו הכתוב
כאילו הרג לבל הנהרגים ביד ישמעאל ואע״פ
שה״ל לחוש לעצמו ,לא הזכיר הכתוב להא
והזכיר שלא הי׳ חש לאחרים" .עב״ל.

עיקר חילו של הח״ח כבר הביא הוא מש״ס
נדה סא .דגרסי׳ שם" :תנא הוא הבור שמילא
ישמעאל בן נתני׳ חללים דכתיב והבור אשר
השליך שם ישמעאל את בל פגרי אנשים אשר
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האשה שהיא עושה פרק תשיעי נדה
כ*צו ק ראיות .לר*ס ושתיהן סמ*ת דמכל מקם דם ממייהו

מרעי׳

חיצונה  .קרי להך ולצד דרך עליית הפסה
יי? •י
מדמית איזה שלצד הקריטסדא נסרש פאי שנא הכא דמשלינ נין
נמצא וזיוה ימנימייז לנמצא יופיו אפצפיח ובדשא קתגי תחת 6חת
מק סל! סיואת אשיצי נמצא אחת חורת אחי

איסיז ■ *יי

*יפיח אי חיצונה:
נמצא תחת חיצונה פנימית פשרה
ספן שעלו דרך פרנלויז הפשה דלא
עברה שמוח על פקס מראת הדה
אנלענרו .שלשק ורן ( )#עלייה
שהן חדשת וסוגרות סל החיצונה
סל! נמאח ואזי׳ פנימית ושתא
נמכרה פנימית דרך שם נפל מתנה
נל סמא.שהיהשש ניתק הפת :
לנשצה .קרקס נשלה ואם לא תצא

סא

אמר

רני אמי [רישא] נמסצנויז .פיה רישא ולא מפצע *ידי
נמשלטת ותספיק וי לי ולסכי איכא לספוק נסלש
ונהרכה ספרם לא נרסגן דשא ו*מר הר׳י דש לפרשדספא *ירי
במשלנ-ת כלומר מסופח כל אמס במקנה ולא סו תססיו

מ

יסשיריש ר*תסשנ
ונמירסת וי
דעסצוזז שאישי שמתשרחיו גסי:

באילו הן ראויות :מרעי׳ ישלש נסם שהיו

000

ישנוחבטטהאחת ונמצא דם חרד! האמצעית
כולן טמאות תחת הפנימית שתים הפנימיות
טמאות והחיצונה מחדד! החח החיצונה
שתש החיצונות טמאות והפנימית טהורה
"אימתי בזמן שעברו דדך נמלות המטה
אכל אם עכרו דרך עליה כולן טמאות בדקה

י

תסרסלח .אסדרם ק*

יששן שסה הקרקע
קשה לא בלע מיס שכהסדדן וסקס
מזומ*ז יבש י*ת סשויס מרסק
*שנא מקם סיסאה לח ואקרקנג
קא שסה לחמחשו הסדר! שטס

מ

שזה רךיששח וכה׳ג כדק
רני יוחנן נן ! *0נשקצן שדלינו
תחנה מינדא ודני שממון ק

אחר! מהן ונמצאת טהורה היא טהרה ושתים
טמאות כרכן שתים ומצאו מזורזת ח טהורות
הנל נתיי • (2ך (!< 4שנא רישא  .ושלשות טמאה שלשתן ומצאו טוזחח כולן
דקתני לעיל נמצא דם תחת אתת
ואפט-יילכו^יאשייטי
מק סלן שסאת ולא משציג נין טמאות למה הדברתמה ילגל טמא שנתערב
החי לישנח כיסח
נמצא סחת אמצעית לנמצא התת בין שני גלים טהורים *ובהן אחת מהן
כי .ש׳ נקנפרם ושמא החנתם
פנימית סצינה  :א*ר אמי דשא ומצאו מדד הוא טהור ושנש טמאים שנים
ואשד לסצילכסונשאצשת דרג אח**
נחשולטת  .חסשח ודנוקת ייזד ומצאו טח־דין הסטהודין ושלישי טמא שלשתן
משרש שמא הרגתם ואם אשפי!
אתכם מינתה ראש למלן וסיס
הלכך אפילו נמצא תחת הפנימית ומצאו טהיו־ין כולן סמאש דברי ר״ם ש־״ט
אנא לספרד נפי נחיצונה  :מא
ניחש שטי לי! לשים שש לשש
*אובד כל דבר שהוא בחוקר! מסאה
ללשון הרע לסאשנו לגני ה שהר
שנא נדם דלחשליניש .דנזדים אתם לעולם דזאבממאחו עד שזרע לך ממאה
לי דדכא רנתציא שלשתן פשרות סלן
שלא יגא צו תשסר ולא לאיודס:
היכן היא וחכמים אומדים יבודק עד שמניע
ממאות  :ומל .אשם חלוקים פלי
עוג ששלס סחר סמסל • הס
לסלע או לבתולה :ג2ן מאי שנא תשא דלא
דאם נדק ולא מצא פשר יאפ׳ג
נשנפלס נישן מחר תססל
ישתיק לן ושא סימאה כחד מפליג ומאי שנאכשאדקנטליג אמררכי
כיון ואש סו אצא דהן הפלס קם
שגייס :לקרקע חלקה כצפירן  .אמי "במשולבוח  :כדקה אחת [וכו] :למח
לה חזא עוג ולא סש! נה* ספמא
לקרקס ייציא שצא נירפה מעולם  :ליה למעי למה יה הומה הכי קאמר לוד ר׳
נושיה כיון דרשל להסשהועודאמר
(*נפרק רני אלסיי) (ין צי) שעוג
מקים תשומתה לח .שנכצפו שם מים מאיד לרבנן כרש בוש ו׳לא פליניתו וט׳ש
מצא לאנרתס אמי שסה עומד
של כדין פשו שסה העפר רך  :בנל הפליניחו ורבנן כשלמא החם אימא
טרפת לתקן עונות לפסי! יעל שם
יישן ק קרח .אמר א לגדליה שממש עורב נטלה אלא הבא האי הם מדכא אתא
*א ישמעאל ג! ציוניה להרגך (•ימיה
ה נקרא עוג ומיתי לה משם דמחד
מ) :סד גדליה .משמע שנרי גדליה תניא אמד תם מעשה בשקמה של כ6ר סבא
נלשנא נישא ואתר במורש *עוג
נהרגו :ודיס לה שנש  .ושתא שהיו מחזיקין בה ממאה ובדקי ולא מצאו
אסר נצנו אלך ואמי לאנרסס דלתם
הרגתם ואשד להציל אתכם :וסר־ למש נשבה בו חרוחועקרחו ונמצא נולטלדו
רעות ואנא שרה אשתו אפילו הכי סה
אחיה .שנא משסתיא יפיאל פר של טח החובה א בעיק־ו אמרו לו משם
ירא מפה שמא תפשו ל זפת
פצאכיס סרח נמר אנוש :מימיכס
ראיה איטר לא בדק• כל צרכו תניא איר יוסי
אכרהס :מעביד פלי שמנה
סממני! .ו”ח׳ימה ציין לתעניר
של אש צחק ( .נ) שצרך הקב׳ה מעשה במערה של שחין שהיו מחויקין בה
פלו הלא רק שאמי יאנו ניכר *נו
להשיג שלא יירא ממנו :עוג פלט ממאה ובדקו ער שהגיעו לידהע ש !יוזג!
קהמנול■ שנרח לאיי כדאמדנן
מקפיד עלי ונפל ממילא כדקזני ר׳
{]הלקה כזמדן ולא מצאו אמש נבנמ בה
נתצק' :שאנו ט סוס .טח שנכנס
לקמן (ין עם) דם מיה יד*
טרם א ננצל נוס נהמה ושן נודע לטועלש סגני הנשמש ונחזו בכךדוטיתיח *משניר פלוז׳ממצקומנסלושרי!
מקם מחת וק*צ נפתר׳ אן וס הומצאו כבתשה כלאה עצנזת *אני 1לי 3שהסנד סליי אזל לה ימיואואגו
מחם פשר כלא שנעה סממנין :משם ראיה איטר לא בדקו כל צרכו הניא
מקפד עלו יותר "אע׳ש שניכר •אצא
נקשידא יוציא מיציזא ויש צומר והנא
אבא שאול אומד מעשה בסלע בית ורדון
מעכיר [סלח] 1׳ סממני! .על הטו:
ימנפלו .לדם והא ונקע הך נדייזא
קד ששד סקשיד עלו דאס *ט
שהיו מחזיקן בה טומאה ולא שלו חכמים
הכאמשוס יאירי לשל טליס שאנדה
מצא סכשז שמאיסצאניפסם אחריב
לבדוק מני שהיחד .מרובה והיה שם זקן
כהצד סומאה ואן ידוע מקמה :
סדק
אחרירבי יהושע ק תניא שסו אמר להן
[אוצרחחכמח'
טרקו
”3י~ |1? 34567
הביאו א סחנש הביאו א סדינש יש־א! במים שישו עליהם סכום
יבש מסם גצסאה לח יבדקו ומצאו בוז־ גדיל מלא עצשד! תנא ודא הבוד שמילא ישמעאל
מהרה בש
בן נתניה חללים דכחיב 0והבור אש־ השליך שם ישמעאל את כל פגרי אנשים אשר חבה ביד נראה
לודש לעער! יוחנן בן קיזז ולא חש מעלה עליו
שי נראה הרנן והלא ישמעאל ודנן אלא מחוך שהיה
מבעי הנהו בני
הכתוב כאילו דדגן אטד רבא ראי לישנא בישא אע־ס רלקבולי לא מבעי ♦מיחש
גאלא הנפק עלייהו קלא דקנזל נפשא אוזו לקמיה דרבי טדפון אמרו ליה לסטדינן סד אמר אד השי
נעביד אי לא אטטרינכו חזו יחייבו אססרינט הא אסד רבנן האי אשנא בישא אע*נ דלקבולי לא מבעי
מיחש אה מבעי זילי אתו! מסרו נ0שיבו|סויאסר ה' אל משה אל תירא סכרי נשחק ועוג אחי חזו ראמר
טי־ מושן ועוג בגי אחיה בר שמחזאי הוו מאי שנא מעוג דקסםחפי ומאי שנא משדרן רלא קססתפי
זבות של
איד יוחנן אר״ש בן יתתי מתשבחושלאיתו צדיק אתה יודע מה היה בלבו אטד שמא תענוד
אברהם אבינו שנאם־ 'ויבא הפאם רגז־ לאבדם העברי ואמר רבי יוחנן זה עוג שפלט מחד המבול חנו
אומר
רבנן 'בגד־ שאבד בו בתם מעביד עליו שבעה סטמנין ומבטלו רבי שמעון בן אלעד
שכת^וך (ז).
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האסררנינא ה* לשנאנשא
*זיג דלקבולי לאשמו לנמק לה שמני וכתיג והסר אש השלך שס ישפע* * 1יס!
פנד האשים *ש סכה רו נולה .יס גדלה מגם והלא שנמס התם* .א פשך

*1

/וענו 1/.להט שי נפש ולא יט
שסה ל לשש לעצת יושן נ! קרח שאמר ל מלך נמק שלח
ססלה מלי! סממ ?אילו סתם  .מדז מי גלילא דמק פצי״הו סצא דקעול
קזלי לסי.
ל<ןדס חרכי סרסץ י^גח ליה לינומרק מר .א1ר להו סיס אעכד .לס
אסמריסס סא אמור רבנן האי לישנא כיסא אע״ג דלקבולי לא סיבסי .לנמק מימי דלו
לס3יל א ,600ומענ׳ £הוא
אסנדרי משייס • סידוש רש*י לסרחש פימד ושמא מ/ע
לסרס ק וני אס יצא <ץל מל אק זמא כשמל <ךל מלהא יסא אסד לסליל מ> .מדאה
מרי מיס אסא שסידש כשאציזח (ד יסג) אא סרגאם ידיכשש ראשי למלך שהמרה סלקכל
[']
רוצודן .וממין מ דוקא יש לידש לליסגא כיסא ידכא שיכול
צאסחס אה לא ילזש צו כהך מכדא וכההיא דכדליה ק ^דחס .אכל כמין אזר אזר
אפילו לריש לצשץ הרע ולהאמיס מ:
ממא ,אתי
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וזהו עיקר מקור הח״ח לעני ן שאדם היודע
דבר לשה״ר או רכילות או אף ששמעם מאחרים,
וגם כתב שמותר לשמוע לכתחלה אם מבוין
בשמועתו לתועלת אחרים .מדבריו יוצא שישמע
ויקלוט ואח״ב ישמיע להאחר הנוגע לו ,בבדי
שיובל לשמור על עצמו ובזה יקיים ואהבת לרעך
כמוך.
ועוד הביא הוא ז״ל את הרבינו יונה בשערי
תשובה ג׳ רב״ג שכתב לענין רכילות" :ואמרו
רבותנו ז״ל על ענין הרכילות (נדה סא ).אע״פ
שאסור לקבלה ולשנוא את הבי רו בגללה ,אבל אל
יהי בז לדבר אך את נפשו ישמור ויחוש לדברים
ובו׳ " .וברכ״א כתב ר׳ יונה גם לעניןלחוש להיזק
של אחרים .וז״ל שם" :ודע כי בדברים שבין אדם
לחבירו ,כמו גזל ועושק ונזק וצער ובושת ואונאת
דברים יבול לספר הדברים לבני אדם [מכל הענין
שם נראה שזהו דוקא דברים שיודע מעצמו שהם
אמת לא מה ששמע מאחרים ,הג״ה שלי] גם
היחיד אשר ראה יגיד כדי לעזור לאשר אשם לו
ויקנא לאמת .והנה אמרה תודה שיעיד עד אחד
בב״ד על תביעת ממון לחייב את הנתבע שבועה
אמנם יש עליו להוכיח את האיש תחלה ".עב״ל.
ובן הביא הסמ״ג לאוין י׳ גמרא דגדה וכתב
גם הוא ז״ל שצריכים לחוש אבל לא לקבל.
מכל הלין ראיות בנה הח״ח יסודו להלכה
ולמעשה שמותרים לקבל כדי לחשוש במקום
שנוגע לו לאסוף ידיעדת בבדי שלא יוזק .בין
בעניני שידוכין או השתתפות מ׳מ עם בני אדם
שאינם ניכרים לו היטב טיבם ,ולבל הדברים
מעין אלו ,אם לא יובל לשאל לאחרים ולשמוע
בין לשון טוב ובין לשה״ר ורכילות לא יוכל להגיע
לתכליתו בלתי נזק ,ואף מחויב הוא להודיע
לאחרים הנצרכים לידיעות כל מיני לשה״ר
ששמע הוא בבר (ואף מותר לקלוט חדשות
בכוונה להריק לחבירו לטובתו) והבל על סמך
אותה גמרא בנדה והרא״ש .ובעשרות מקומות
בספרו חזר על יסוד זה וסמכו וסעדו וטפחו וגם
התנה תנאים מפורטים בביצד להשתמש בדבר זה
שלא יכשיל להמטפר ששואל ממנו הידיעות ולא
יהא נבשל הוא עצמו באופן שמיעתו ובדרך
העברתו את הידיעות וסיפורים להבי רו .והזהיר
באזהרה אחר אזהרה ,וחזר על תנאי הענין
פעמים רבות בספרו .וכתב הוא ז״ל הדברים
באילו הם מוסכמים מכל הפוסקים ,דהלא סמך
על גמרא מפורשת שדברי ברייתא הם בלי חולק
ומימרא דרבא (או רבינא לגירסת הרא״ש) שהוא
גם בן שם בלי חולק .ומה שמצא לו בענין זה

בראשונים לפי דרכו בולם הולכים בנתיב זה ,לכן
מצא דרכו בזה כבושה לפניו.
ואילו הי׳ הארי החסיד החפץ חיים ז״ל
שוכן בינינו הייתי דן בעפר רגליו על פסק הלז
ולא הייתי בוש ,שהרי הדבר נ״ל שתלוי באשלי
רברבי ושבראשם שיטת הרמב״ם שלא יסבור בן.
[ואף דסדרו של הרמב״ם בהלכות דעות הוא
חידה סתומה דשם במקומו העקרי של הלבות
לשה״ר לא זבר ולא פקד בל ענין איסור קבלת
לשון הרע ורכילות ממקור הכתובים שדרשם
חז״ל במכילתא ובגני .ומה שכתב שם בהלב׳ ג׳:
"...ועוד אמרו חכמים ג׳ לשה״ר הורגת האומרו
והמקבלו וזה שאומר עליו והמקבלו יותר מן
האומרו" עכ״ל .בל זה אינו אלא לעני ן גודל
ההפסדים ממנו ולהראות ההרס הנורא שהראנו
חז״ל והזהירו שיש לפחד ממה שיתגלגל ממנו,
בפרי מעשיו הרעים .וגם אחר הגדירו כל חלקי
לשה״ר מכל המינים וקבע דיניהם כתב בהלב׳ ו׳
בסיומו של בל עניניו" :כל אלו הם בעלי לשה״ר
שאסור לדור בשכונתם ובל שכן לישב עמהם
ולשמוע דבריהם ולא נחתם גזר דין על אבותנו
במדבר אלא על לשה״רלבד" .עכ״ל שם.
כל זה אינו אלא הרחקה בעין זה של מושב
לצים או בעלי ניבזל פה דאין האיסור לדור
בשכונתם או לישב במושבם יוצא מלאוין של
לשה״ר ורכילות ,וכל זה אינו אלא הרחקה מן
הפחיתות הכללי שהורנו חז״ל להרחיק ממנו
וכמו שהביא הרמב״ם בו׳ מדעות הלב׳ א׳ לענין
ז ת וכן הוא בודאי כוונתו כאן לענין לשמוע
דבריהם דכולם בחרא מהתא ביילם וא״ב השמיט
מבאן כל ענין איסור השמיעה והקבלה היוצאין
מאזהרות הכתוביסבתורה.
ואף שקבע הרמב״ם איסור מקבל לשה״ר
ממקור הכתוב שלא במקומו בהלב׳ סנהדרין פ׳
כ״א הלב׳ ז׳" :אסור לדיין לשמוע דברי אחד
מבעלי דינין קודם שיבא חבירו או שלא בפני
חבירו .ואפילו דבר אחד אסור שנא׳ שמוע בין
אחיכם .ובל השומע מאחד עובר בלא תעשה
שנא׳ לא תשא שמע שוא ובכלל לאו זה אזהרה
למקבל לשה״ר ומספר לשה״ר ומעיד עדות שקר
וכן בעל דין מוזהר שלא ישמיע דבריו לדי ין קודם
שיבא בעל דין חבירו .וגם על זה וכיוצא בו נאמר
מדבר שקר תרחק" .עב״ל.
והגם דלא שייך דרשה זו מענין לשה״ר
להלכות דיינים ,דהכתוב הנדרש רובו למשפטי
הדיינים ,ורק טפלה היא לכאן הדרשה בענין
לה״ר ,לכאורה ספחה הרמב״ם לכאן מפני שכן
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נדרשת בגמ׳> וכמו שהביא דרש היוצא משם
לעני ן עדות שקר שגם כן שלא בביתו ,הבי א גם זה
של לשה״ר ולא שייר מן הדרש כלום שלא הביאה
אלא השלימה בולה במחיצה אחת.
אבל הדבר פלאי ,לא די שלא קבע עיקר
ביתו של איסור מקבל לשה״ר בהלב׳ דעות שהוא
מקומו אלא אף לא רמזו שם ממקור הכתובים
בדרכו בדברים שהובאו שלא במקומם (מאיזה
צורך שיש להם שם) לחזור וליסדם במקומם
וצע״ג].
אבל סוף כל סוף לענין הלכה השמיט
הרמב״ם מכל מקומות הלכותיו כל רמז וכל הגה
של הלכה דגמ׳ נדה "האי לישנא בישא אעפ״י
דלקבולי לא מבעי מיחש ליהמבעי" .והדבר ברור
שכן סובר להלכה שיש איסור קבלה וגם איסור
למיחש ,וכולה אקרי קבלה דהלא לא הוציא
החשש מכללו דאיסור קבלה ,וכל זמן שלא עשה
כן בפירוש איסורו קאי וקיים .שאי לאו גמ׳ דנדה
לא היינו מחלקים בין חשש לקבלה להתיר
החשש ולאסור הקבלה דמהיכי תיתי לחלק,
ומליון שהרמב״ם לא הביאו ברור הוא שלשיטתו
קיים איסורו.
ואם תתעקש ותאמר אי אפשר הדבר,
שהלא אין חולק בגם׳ על זה לא במקומו וגם שלא
במקומו ולא הובא ענין זה של מיחש מבעי ליה
בכל הש״ס ולכן אין מקום הסותר או חולק על
כלל זה ,ואי אפשר שלא יסבור הרמב״ם ז״ל במו
בן להלכה ,ומה שלא הביאו להלכה בודאי פלא
הוא ,אבל הרמב״ם הלא "עושה פלא" תדיר.
המפרש כן בהשמטת הרמב״ם אין זה אלא
בבחינת בל תסף ,דבל תסף נאמר גם במה שנשנה
ב״משנה תורה" .ובל זמן שלא נמצא איזה סמוכין
להיתר זה באיזה מקום בשאר הלכותיו הרי
השמטת הרמב״ם הלכה מוצקת היא ויכולים
לבנות עליו בנינים אדירים.

(ב) בע״ה מצאתי במאירי נדה בסוגיו שם,
שכבש דרך לעצמו בדין חוששין ללשה״ר וז״ל
שם :לשון הרע אע׳פ שאסור לקבלו כמו שבארנו
במקומו (כוונתו לשבת נו) מכל מקום כל שיש בו
מקום חשש סכנה ראוי למי שספרוהו לו שיחוש
עליו ויזהר מאותו שספרו לו עליו ,דרך הערה
אמרו והבור אשר השליך שם ישמעאל את בל
פגרי האנשים אשר הכה ביד גדלי׳ בן אחיקם ובי
גדלי׳ הרגם והלא ישמעאל הרגם אלא מתוך
שהי׳ לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח שאמר לו
שמעתי כי בא ישמעאל בן נתבי' להרגך ולא חשש
מעלה עליו הכתוב כאלו הרגם ובן אמרו בבני

גלילא וכו׳ ...וכן מצינו באברהם שחשש לדבריו
של עוג וערך מלחמה על פיו ובו׳ " עכ״ל.
היוצא לנו מדבריו שסובר הוא ז״ל דמה
שאמרו מיחש ליה מבעי הוי דוקא לענין לשה״ר
שסיפורו מעביר ענין סכנה ודוקא שם נאמרה
הלכה דמיחש מבעי .וא׳ת א״כשקאי לפי המאירי
דוקא במקום סבנה ,פשיטא הוא ,דאין דבר
העומד בפני פיקוח נפש חוץ מן הג׳ עברות ומאי
קמ״ל הש״ס ,תריץ הכי ,קמ״ל דינא לאפוקי
משיטת גדלי׳ בן אחיקם דסבר ,כנראה ,שאף
במקום סבנה לא די שאין מקבלים אלא אף אין
חוששין ,והסבר לשיטה זו לא ידעתי ,דסותר
י
כללא דפיקוח נפש דוחה כל חוץ מג',
וא״ב מעתה נוכל לאוקמי שיטת הרמב״ם
שהשמיט בל ענינו דחוששין ,גם בכך .וסוגיא
דנדה נפרשו אליביה כמו המאירי לענין סכנה,
ולכן לא כתב שום דבר מענין חוששין בהלכותיו.
דאין החוששין מצד דין שישנו בלשה״ר גופא,
דלהוי אחד מגדרי איסורא דידיה ,ושכך נתנה
מצותו ,דרק לקבולי אסור ,אבל למיחש התירו
הכתוב מכללא ,ולא נאמרה איסורו בכך כלל.
אלא כל החוששין לשיטתו (וגם להמאירי) הוי
משום לתא דפיקות נפש .וא״ב אין זה מקומו אלא
שהרי הוא כבל הספקות וחששות לענין סבנה
שמחמירים בהם אף בספק רחוק וא״ב בודאי זה
המיחש של סיפור לשה״ר מענין סכנה נכנס
לכללם ולא גרע מהם .אבל עדיין צ״ע מביון
שהש״ם מצא צורך להשמיענו בפרטוט שיש
לחוש בזה המציאות א״כ תימה למה לא זכרה
הרמב״םכמוכןבהלכ׳ רוצח ושמ׳נ.
בזה נוכל לומר דאולי סמך הרמב״ם על
מה שקבע בהלב׳ רוצח פ״א הלב׳ י״ד " ...ובן
הרואה את חבירו טובע בים או ליסטים באים
עליו או חיה רעה באה עליו ויכול להצילו ובו׳...
או ששמע עבו״ם או מוסרים מחשבים עליו רעה
או טומנים לו פח ולא גלה אוזן חבירו" וכו׳ וכל
ביוצא בדברים אלו .העושה אותם עובר על לא
תעמוד על דם רעך" עכ׳ל.
דמכאן יוצא שמצווה היודע בדבר סכנה
שמרחפת לבוא ואף אם רק שמע שמחשבים
לעשות כן (ולאו דוקא במקום שחבירו נתון
בסכנה ממש) חייב להודיע לחבירו ,וא״ב שחייבו
הכתוב להודיעו (כדרשת הספרא שהוא מקורו
להלכה זו) בודאי הותר לחבירו מרשות אותו כתוב
לחשוש ולהזהר ,דאי לאו הכי למה צותה להיודע
להודיעו ולספר .ואין לפרש דרשת הספרא דוקא
בעכו״ם המחשב רע עליו ,שאין ענין לשה״ר
בלספר ביש עליהם ,דהלא כתב הרמב״ם "או
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ששמע עבו״ם או מוסרים וכו׳ " ומכירן שהפרידם
לשני סוגים המכוון כמוסרים הוא אנשים שאינם
עכו״ם אלא בני ברית ועוד שם מוסרים מיוחד
לישראל דוקא ,וא״ב ברור שמותרים וצריכים
לחשוש בזה.
לכן לא מצא הרמב״ם צורך לעשות מדור
לעצמו להלכה זודנדה שכבר נכללה בזודרוצח
ודי .החוששין א״כ לשיטת הרמב״ם יהי' ,לא
לענין סכנה בלבד ,אלא לענין בל מין היזק כמו
שמפורש שם בהלב׳ רוצח ושמ׳־נ .ומה שנמצא
שם בהש״ס שגדליה בן אחיקם נכשל בזה שלא
חשש כלל להלשה״ר ,וא״ב אמאי לא הוציא גדלי׳
את דין זה מקבלת חז״ל לדרוש על לא תעמוד,
צ״ל שאולי הי׳ לגדלי׳דרך אחרת בדרשת הפסוק
ולא העמידו בענין חיוב הצלה במקום דיבור של
לשה״ר אלא לשאר הצלות הנמנים בספרא
ורמב״ם .ובודאי מכיון שאדם גדול הי' לא הי,
מעלים עין מן החשש מצד סתם התרשלות ,אלא
בודאי הי ,לו איזו שיטה בלשה״ר שאין מקבלין
כדי לחשוש אף במקום סכנה( ,ובעין זה כתבו
הח״ח בספרו להסביר הנהגת גדלי׳) והש״ס
השמיענו דהותר לענין לחשוש דוקא ,ולא
לקבלה ולהאמין בו אף שהוא מקום סבנה ,וזהו
בל חידושו לענין זה דוקא.
אבל עדיין צ״ע בזה ,דבשלמא לענין
לחשוש ללשה״ר במקום סכנה ושאר עניני היזק
יצא הרמב״ם ידי חובתו לקבעו בהלכותיו במה
שנכלל בהלב׳ רוצח במו שביארנו ,אבל אמאי לא
השמיענו זה גופא שאף שצריכים לחשוש מלתא
דפיקוח נפש אבל עדיין אסור לקבלה ,שזהו כל
עצמו של חידוש היוצא לנו משם ,ואין בידי
ל_העמי ד השמטתו לעניןזה עד שיאי ר ה׳ עיני.
;אוצר החכמה'
לאחר העיון בע״ה נראה לפרש דרך
(ג)
הרמב״ם בעניו אחר לגמרי וכן יתבאר שיטת
המאירי :דבמו שלמיחש מבעי דגמי מפרשו
הרמב״ם לענין לתא דהיזק או סבנה ,זאת אומרת
דמחייבין אותו לשמור עצמו מכל ענייני היזק
שידיעת ענינו בא לו ע״י לשה״ר ,בן גם לקבולי
לא מבעי ,מפרשו גם כן לענין סבנה בזה :שאם
יקבל את הלשה״ר לגמרי ויאמין בו בלי פקפוק
גם בזה יסתכן או הוא או אחרים .וכן הוא ממש
במעשה רבני גלילא ור׳יטרפוןשם ,שמצד למיחש
מבעי ,לא הי׳ ר׳ טרפון יבול להטמינם דיסכן
עצמו בזה ומאידך גיסא לענין סכנתם דבני
גלילא לא הי׳ ר׳ סרפון יודע היך יעלים עין
מהצלתם ולא יטמינם ,ומביון שהי׳ אי אפשר
לקיים בל הנפשות בבטחה ,אז פסק שחייו

קודמי ן כדין כל פיקוח נפש ,וזרז את הני בני
גלילא סמרו נפשייכו ובזה שמר על כל הצדדים
שיש בהם הצלה בין לו ובין לאחרים בדרך הבי
טובהאפשרישבו,
ומעתה לפי דרבנו ברמב״ם יהי׳ פירושו
בגמ׳ שאם אדם שומע לשה" ר שבאים עליו
להזיקו שהוא צריך תיבף למיחש ולהזהר אבל לא
לקבלו לגמרי בדי שלא יצא בבהלה על פלוני
שנאמר עליו הלשה״ר וישבים להרגו בדין היודע
שבאים עליו להרגו ודאי ,שהוא צריך להשכים
אה״ח !*1234567להרגו ,דבלשה״ר אינו כן דאולי שקר הוא וסופו
במקום להנצל יאבד הוא או השני ואולי גם
שניהם .וזהו דין והנהגה של ספק סכנה או הי זק
הבא לאדם מכח לשה״ר ,וכולו דין ועצת חכמה
בהנהגת סכנה ,ואין ענינו בדיני לשה״ר עצמו.
דבמקום סכנה הלא אין מקום לשמירה מקבלת
לשה״ר ,דמאי עדיפותו משאר דיני התורה דבולם
(חוץ מן הג׳) נדחים לפניו ,אלא כמו שאמרנו,
הכל כאן בגמ׳ סובב רק בדין הנהגת סכנה במקום
שלשה״ר מספרת לו לאדם שסכנתו ממשמשת
ובאה .וזהו פשט ישר ומתקבל בשיטת הרמב״ם
בגמ׳ .וגם מדויק ציור רבני גלילא ור׳ טרפון
שהובא בגמ׳ ללמד כלל זה לחשוש על בל
הצדדים ולא לקבל ,רעל ידי קבלה אין החסרון
שמרבה בחשש אלא ממעט בחשש ונמצא מרבה
בסכנה.
וסך הכל שהרוחנו בזה להבין מה שלא
הביא בהלב׳ דעות שאף במקום סכנה אין
מקבלים אלא שחוששין ,דאין ציור חוץ מפיקוח
נפש וחשש היזקשמקבליןלשה״רלא מיניה ולא
מקצתיה אף במרה קטנה של חשש ,ואצל פיקוח
נפש הרי כמו שדחויה הכל חוץ מג׳ דחויה גם
איסור קבלת לשה״ר ,ובן הוא לעני ן היזק,
ד מרשות הכתוב של לא תעמוד על דם רעך מותר
לקבל לשה״ר במדה הצריכה בדי לשמור על
עצמו במקום ספק היזק במושבארנו.
ואם עדיין יש תביעה על הרמב״ם למה לא
פסק הנהגת סכנה במקום שהוגד לאדם על פי
לשה״ר שלא יקבלו לגמרי אלא יחוש לו כציור
גמ׳ דנדה אולי כל זה פשיטא ויוצא יסוד זה
מדיני בא במחתרת ,דהלב׳ גניבה ,דצריך שם
לשקול כל הצדדים אם יהי׳ בביאה זו כוונה
להרגו במו שמצינו שם חילוקי דינים בו .וענין
סוגיא דנדה שהוצרך הש״ס להשמיענו ,א״כ הוא
רק לאפוקי מדגדלי׳ בן אחיקם שהוא הנהגה
שלא לפי המקובל בבל הש״ס ,שקיימא לן שאף
ספק סכנה דוחה בל התורה כולה חוץ מג׳ .ולכן
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לא זכרה ולא פקדה הרמכ״ם בלל ,דכבר כלל זה
די מצוי בהלכותיו ומכיון שכן אין צורך לאפוקי
מיניה ממאי דסותרו.
וזה ,דרכו ישר יותר ממה שרצינו לפרש
לעיל להרמב״ם דהמיחש הוי מצד פיקוח נפש
אבל עדיין קיים איסור הקבלה ,מצד לתא
דלשה״ר והוי כענין מאכילים ליה הקל הקל
תחלה ונדחה רק מה שאי אפשר בלעדו .רזה
דחוק מאד לדמות מיחש וקבולי בלשה״ר לקל
וחמור בשאר איסורים ,ואפשר ואי אפשר.
דבמקום סכנה איר תובעים מאדם דבר כזה
שטעון שיקול גדול להפרידו להחשש מן הקבלה,
ובודאי עלול להסתכן על ידו ,וברור שבמקום
פיקוח נפש שהשינוי בעשיית מלאכת שבת או
המניעה מהרבות באיסור אפשר לגרום לקיום
הסכנה( ,במו שמבואר בבל סימן שב״ח באו״ח).
אין^ן^דקים בהמעטת איסור כלל.
ובכלל להפריד דבר זה במחשבה כמעט אי
אפשר .ולכן לפי פירוש זה לא נצטרך להכנסלכל
הדחוקים האלו לומר שלאדם יש חיוב מדינא
דלשה״ר לשבור את החבית ולשמור את יינה
בהפרידו במחשבתו בין גווני חשש לקבלה .ואף
טרם באי לבאן לא הבנתי לפי דרך החפץ חיים
דבר זה ,שהוא ז״ל הוציא מסוגיא דנדה שלחשוש
בלשה״ר הותר בכל ענין הנוגע לו בין שיהי׳
שידוך או השתתפות וכדומה ורק הקבלה אסורה,
איך יצוייר חיוב כזה שנדמה לי בסברא שלמעלה
מכה האדם לקיימו ,שאין בהערכת האדם וטבעו
להחשיב ולכבד ספק גנב יותר מגנב ודאי כמו
שנבאר להלן .אבל אם נפרש הסוגיא לפי דרכנו
בהרמב״ם והמאירי דוקא במקום סכנה או היזק
מסוים במעשה ,לענין שמירת עצמו מכל
הצדדים שלא יוזק אם יבוא פלוני עליו להזיקו או
להרגו ,וגם שלא יוזק הוא עצמו בהשכימו על
פלוני להרגו או להרע לו תיבף אחר השמיעה,
דדילמא שקר והא ,ולכן לקבולי לא מבעי רק
למיחש מבעי ,זהו שיקול שכלי שיכולים לעמוד
בו.
וכן לענין ב׳ הצדדים בבני גלילא ור׳ טרפון
כמו שפירשנו לעיל ,דבל חיוב ההפרדה בין חשש
לקבלה הוא רק במעשה ולא במחשבה ,וזה
אפשר .אבל הפרדה במחשבה שצריך האדם
לשמרם לפי דרך הח״ח הוא דבר הנמנע
במציאות וסוברני שאולי כל שיטות הראשונים
יתפרשו כעין זה ,שההפרדה בין חשש לקבלה הוי
רק לענין מעשה ולא במחשבה .דבמעט נמנע
להפרידם ,רזה נכנס בתחום זה לענין מחשבה.

ולכן חשש וקבלה חרא מלתא היא ודבר זה
יתבאר להלן בע״ה.
ולפי דרכם של הרמב״ם והמאירי יתבאר
לנו גמ׳ דשבת נו .באר היטב ויצא לנו משם ראיה
ברורה דחשש וקבלה בלשה״ר חרא מלתא
ובמקום דאסור הקבלה מדין לשה״ר אסור
החששא .גרסינן שם :גופא אמר רב קיבל דוד
לשה״ר דכתיב ויאמר לו המלך איפוא הוא ויאמר
ציבא אל המלך הגה הוא בית מביר בן עמיאל
(בלא) דבר וכתיב וישלח המלך ויקדו הו מבית
מכיר בן עמיאל (מלא) דבר מכדי חזייה דשקרא
הוא כי הדר אלשין עילויה מ״ט קיבלה מיניה
ד כתיב ויאמר המלך (אל ציבא איה) בן אדוניך
ויאמר ציבא אל המלך הנה הוא) יושב בירושלים
וגו׳ ומנא לן דקיבל מיניה דכתיב ויאמר המלך
הנה לך כל אשר למפיבושת ויאמר ציבא
השתחויתי אמצא חן (בעיני) המלך ושמואל אמר
לא קיבל דוד לשה״ר דברים הניכרים חזא ביה
דכתיב ומפיבושת בן שאול ירד (לפני) המלך לא
עשה רגליו ולא עשה שפמו ואת בגדיו לא כיבס
וגו׳ וכתיב מהי כי בא ירושלים לקראת המלך
ויאמר לו המלך למה לא הלכת עמי מפיבושת
ויאמר אדוני המלך עבדי רמני כי אמר עבדך
אחבשה לי החמור וארכב עליה ואלך את המלך
כי פסח עבדך מרגל בעבדך אל אדוני המלך
ואדוני המלך במלאך הא־קים ועשה הטוב
בעיניך מאמר לו המלך למה תדבר עוד דבריך
אמרתי אתה תייבא תחלקו את השדה ויאמר
מפיבושת אל המלך גם את הכל יקה אחרי אשר
בא אדוני המלך בשלום אל ביתו אמר לו אני
אמרתי מתי תבא בשלום ואתה עושה לי כך :לא
עליך יש לי תרעומת אלא על מי שהביאך בשלום
וכו׳"
ונראה מקושית הש״ס ותירוצו "ומנא לן
דקיבל מיניה דבתיב מאמר המלך הנה לך בל
אשר למפיבושת מאמר ציבא השתחויתי אמצא
חן וכו׳ " לפי פירושו של רש״י בד״ה דברים
הניכרים חזא ביה,לא הי׳ זה עדייןקבלת לשה״ר
אצל דוד במה שנתן כל נכסי מפיבושת לציבא
לפי דברי שמואל (שסבר דברים הניכרים חזא
ביה) דלא הי׳ לדוד רשות בזמן היותו נ טרד
ממלכותו וגולה ,להפקיר נכסים כרצונו ,וכל זה
א״ב הי׳ רק מקום לבדוק נאמנותו של מפי בושת
לדוד בעתיד ,כשישמע בדבר .והדברים מוברחים
בגט׳ כפירושו של רש״י ,דהלא לדעת שמואל
שאמר לא קבל דוד לשה״ר ודברים הניכרים חזא
ביה הביא הש״ס ראיה למאי דחזא דוד

0
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במפיבושת ,מפסוק שזמנו אח״ב כשחזר דוד
למלכותו ,וא״כ איך יועיל דברים הניכרים לאחר
המעשה לעקור את קבלת הלשה״ר למפרע בזמן
שלא הי׳ שם שום דברים ניכרים עדיין ,לכן מוכח
שלא הי׳ קבלה קדומה.
אבל לשיטת רב דאליביה קאמר הש״ס
דקי בל דוד מצי בא לשה״ר ,והקשה ומנא לן
דקיבל מיניה והביאו אותו פסוק שנתן דוד את
הכל לציבא ,וא׳ב שנתינה זו אין בח לדוד בה
להפקיע מבעליו ולתת לאחר כדברי רש״י ,א׳ב
איפוא מוכח מפסדק זה לרב שקיבל דוד לשה״ר
הלא לא עשה עדיין בלום אלא שחשש כדי לבדוק
את מפיבושת [דאין לפרש מחלוקתם של רב
ושמואל דתלי בכח דוד במלך ,אם הי׳ לו דין מלך
לגבי דבר זה במצב גולה או לאו ,דנראה מן הש״ס
שמחלוקתם תלוי׳ בהלכה של לשה״ר לבד ולא
בשום מחלקת בדין חיצוני ,וגם לא קאמר רש״י
שדוקא לדברי שמואל קיימא הכי ,אלא פירשו
הוא בגמ׳ סתם] וא״ב לפי דרכו של הגמ׳ נראה
מוכח לשיטת רב שאסור אף לחשוש ללשה״ר
בכל מקום( ,חוץ מסכנה או היזק מסוים העומד
לפניו) דכאן לא הי׳ שום ענין של סכנה לדוד,
דהאם רדפו מפיבושת לדוד או הי׳ חושש דוד
לדבר זה ,אלא שהי' נוגע לדוד רק לחקור אם
נאמן מפיבושת לו אם לאו ,ולזה ,מכיון שאין
ענינו דבר של סבנה או היזק מסוים אסור אף
לחשוש ,ובל חשש הרי הוא קבלה במקצת דאי
אפשר לפי מציאותו של לב ומוח האדם להפריד
קבלה מחשש (לענין מושג או הערכתו של אדם
ורק לענין עשיית מעשה יצויר דבר זה כמעשה
רבני גלילא ורבי טרפון) דהיינו הך ,אלא שחשש
הרי הוא קבלה במרה קטנה ,וקבלה היא במרה
מרובה ושלמה.
ולבן מכיוץ שחשש דוד על פי דברי ציבא
ורצה לבדוק את נאמנות מפיבושת על יסוד
לשה״ר של ציבא הרי זה החשש אסור ,וקראו
הש״ס קבלה לדברי רב ,וקאמר "ומנא לן דקיבל
דוד מיניה ובו׳ ".ולבן הראיה שהביא הש״ם תיכף
אח״ב מנתינת דוד לציבא באה להראות היכן
מצינן הקבלה בכתוב ואף שלא הי׳ אלא לשם
בדיקה בדרך חשש הרי זה החשש לרב כבר נידון
כקבלה.
ואילו לדברי שמואל דסבר שלא קיבל דוד
לשה״ר וסבר דברים הניכרים חזא ביה ,נפרש
הגמ׳ בכך :דיש באן מחלוקת בין רב לשמואל אם
מותר לחשוש ללשה" ר או לאו בענינים חוץ
מסכנה או היזק מסוים העומד לנוכח ,דרב סבר
אסור ושמואל סבר הקבלה אסור אבל מיחש

מיבעי ולכן סבר שמואל דלא קיבל דוד לשה״ר
במה שחשש לדברי ציבא ולבן נתן הנכסים לו כדי
לבדוק את החשש ואין זו קבלה ,דקבלה לחוד
וחשש לחוד .ולבסוף כשחזר דוד למלכותו וראה
דברים הניכרים במפיבזשת אז עשה מעשה ואין
באן בכל הענין סרך קבלת לשה״ר ,דדברים
הניכרים הנראים לעיני עצמו אף לאחר שמיעת
לשה״ר אין זה נקרא קבלה אלא משפט על מה
שראו עיניו ,ואין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות.
ואף אם תפרשהו לס וגיא בן ששמואל סבר
דלמיחש מבעי בבל ענין שעלול לבא איזה היזק
ממנו אף בעתיד הרחוק (כענין שיטת החפץ
חיים שכן סבר הוא להלכה) הלא הלכה ברב
באיסורי ,ויהי׳ מעתה על פי זה עולה מסוגין,
דאסור למיחש בלשה״ר אלא במקום סבנה
כציורי ש״ס נדה דבא סוגיא דהבא והאיר
והעולים על דהתם דלא נאמרה אלא לענין סכנה
או היזק העומד לנובח ותורה עניה במקומה
ועשירה במקום אחר.
וכן מוכח באן בגם׳ שהלבתא כרב בהאי
דיג א דלשה״ר דאזלאי סוגיא ברב .רעל נו :אחר
שנגמר מחלוקת רב ושמואל גרסי׳ שם "אמר רב
יהודה אמר רב בשעה שאמר דוד למפיבושת אתה
וציבא תחלקו את השדה יצתה בת קול ואמרה לו
רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה אמר רב
יהודה אמר רב אילמלי לא קיבל דוד לשה״ר לא
נחלקה מלבות בית דוד ולא עבדו ישראל ע״זולא
גלו מארצנו".
ובן המאירי בחידושיו לשבת לא הרים מכל
הסוגיא אלא מימרא זו דרב יהודה אמר רב ולא
דיבר בלום משיטתו של שמואל ולא הזכירו בלל
וכתב ז״ל" :לשון הרע מרה פחותה ומגונה עד
מאד וגורמת להשחתת כל חבה והריסת כל מצב
ולא סוף דבר שהאומרה נענש עליה אלא
המקבל .דרך הערה אמרו אלמלא לא קבל דוד
לשה" ר לא נחלקה מלכות בית דוד ובו׳ ...והוא
שציבא הלשין על מפי בושת ודוד קבל עד שאמר
אתה וציבא תחלקו השדה ,ודרשו ז״ל באותה
שעה יצתה בת קול ואמרה רחבעם וירבעם יחלקו
את המלבות כלומר שנענש על בך מרה כנגד
מרה" עכ״ל.
אבל לאחר העיון וס״ד ,קשה בלהעמיד
(ד)
מחלקותם דרב ושמואל בזה ,דא״ב שיסוד
המחלוקת תלויה בחוששין ללשה״ר או לאו,
עיקר חסר מן הספר ,דאין באן בגם׳ שום רמז
לענין חוששין ,דבכוליה סוגיא נאמר רק קיבל
דוד או לא קיבל .וזהו לפע׳ד ראיה שכרעת
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ושכבת כלביא ומי יקימנה ,לשיטת הרמב״ם
והמאירי שאין ענין של חוששין בלשה״ר ענין
נפרד וחלוק מן הקבלה ,אלא חשש וקבלה היינו
הך חוץ ממקום סכנה והיזק לענין מעשה במו
שפירשנו כבר ,ומעתה בין רב ובין שמואל סבירי
להובן.
ומחלוקתם יתפרש כאן בהא :דרב סבר
שקיבל דוד לשה״ר והביא הש״ס ראיה לו ממה
שנתן נכסי מפים־שת לציבא (ונפרש את הסוגיא
על פי דרכו של רש״י אף בזה הפירוש השני שלנו,
דפירוש רש״י מוברח בגמ׳ לענין שלא הי׳ קבלה
במה שנתן דוד לציבא בראשונה ,וגם שלא נראה
לדוד דברים הניכרים אלא לבסוף כשחזר
למלכותו) ואף שעדיין לא הי׳ הנתינה חלה ,אבל
מ כיון שחשש דוד מכה דברי ציבא (דהלא רגלים
לדבר שחשש ,רתיכף אחר שמיעתו מציבא עשה
מעשה חשש) סבר רב שקיבל דוד ,דהלא אין
חילוק בין חשש לקבלה (אלא לענין סכנה או
היזק מסוים) ואף ששמואל קאמר שלא קיבל דוד
אלא שחזא דברים הניכרים וא״ב למה לא נחשב
ליה גם לרב אותם דברים הניכרים ס־קשה
להעמיד מחלוקתם במציאות ,דרב סבר לא
נחשבו אלו הדברים שהביא הש״ס מן הפסוק
כדברים הניכרים ,ושמואל סבר דהוו ניכרים,
דכבר קבלה לנו שלא נקבל להעמיד מחלוקת
הש״ס בעניני מציאות אלא בראיה ברורה) אלא
דצ״ל דרב סבר מכיון שתחלת הבנסו של דוד
לענין חקירה זו וכל יסוד ספקותיו על מפיבושת
היו מבוססין על לשה״ר של ציבא ולא על ספקות
עצמו שנולדו לו מקודם פגישתו בציבא ,לכן אף
שלאחר כך ראה דברים הניכרים אע״פ כן לא הי׳
יבול להשתמש בהם אפילו מכאן ולהבא כיון
שכבר חשש קודם לכן על סמך הלשה״ר וחשש
איקרי קבלה ,שמביון שבבר קיבל פסול הוא
לשקול הדברים אם ניכרים הם אם לאו ואין לו
דרך להשתמש בהם עוד אף שיהיו ניכרים דאסור
לו לסמוך על דעתו שכבר נגוע היא .ודומה לדיין
ששמע טענות אחד מבעלי דיניו שלא בפגי חבירו
דאף דאחר כך בא בעל דין שני וטוען את שלו,
אפילו הכי הדיין פסול לדין ,שכבר נשתרש אצלו
טענות הראשון ודעתו נגוע ונמשך לראשון .ולכן
לא הקשה הש״ס על רב ,והלא דברים הניכרים
ראה ,ומאי טעמא דרב דאיענש דוד על מעשה
שני זה (בדאיתא שם נו :שנענש"על ידו) הלא
דברים הניכרים ראה ולא הי׳ צריך להיות טענה
עליו אלא על המיחש ליה שחש על ידי לשה״ר
דציבא ,שנידון כקיבל במעשה הראשון (קודם
שנראו הדברים הניכרים של מעשה השני).

ואדרבה ,מצינן שעיקר עונשד של דוד במדה כנגד
מדה בחלוקת מלכותו ועוד רבות רעות עצומות
הרי הי׳ דוקא בגלל מה שחלק נכסי מפיטושת
לאחר הדברים הניכרים במעשה שני .אלא מאי
צריכת לומר ,שלרב אין מועיל כבר דברים
הניכרים אחר שחשש ,ואיקרי עליו קיבל דוד
לשה״ר ,לכן דברים הניכרים לא הוציאו נתינה זו
מבית קיבולו של אותו לשה״ר שקיבל דוד
בתה לה ,ולא הפקיעו ממנו עזנש הבא עליו
מחלוקת נכסי מפיבושת .דהרי הכל נסרך ונזקף
על חשבון סיפור לשה" ר של ציבא בתחלה,
שתיכף אחריו עשה דוד מעשה חשש ,ובזה ,אף
לאחר מבאן לא יועיל שום דברים הניכרים ,ובל
מה שעושה עוד ,הלא הכל נקרא רק קבלה
אריבתא ,שהרי נובעת מחשש שחשש בלשה״ר
בתחלה.
וא״ת א״כ למה עיקר עונשו של דוד הקשה
כגידין בא על מה שנתהוה אח״ב במעשה שני,
הלא כל זה נמשך כולו מקבלה בראשונה ועל זה
היה צריך לבוא על ענשוולא על אח״ב ,ולא זכרו
חז״ל עונש על מעשה ראשון כלל אלא על
הנמשך ממנו .אומר לך ,אף דהוא כן ,הלא במה
שחשש בראשונה (שדנו רב כקבלה) לא עשה
עדיין מעשה על פיה ,אלא שחשש לבדוק את
מפיבושת ואף דהוי נידון כקיבל לענין חסא
לשה"ר ,אבל הלא לפירוש רש״י לא הי׳ זה נתינה
של בלום .ובלשה״ר הלא בעיקר משלמין בעד
"אהני מעשיו" כדאיתא ערכין ט״ז ,וזה לא בא אלא
במעשה שני כשחזר דוד למלכותו ,ועשה
החלוקה בנכסים.
ושיטתו של שמואל יתפרש הכי :דשמואל
סבר מכיון שדוד שאל בעצמו לצי בא איפוא
מפיבושת ,הלא אין זה שאלה להוציא על ידה
דוקא לשה״ר ממנו ,דאולי יענה לו צי בא דבר
היתר ,שחלה הוא או שאר אונס .ואף שאין הכי
נמי שהשיב לו ציבא ענין של לשה״ר ,מי יימר
ממה שגלה לנו הכתום ם ,שהי׳ שם קבלה אצל
דוד ,ולמה תאמר שמה שנתן נכסי מפי בושת
לציבא (כדי לבדוק את מפיבושת) בא מכהו של
לשה״ר ,אולי הי׳ זה נעשה כעת אף בלתי ציבא
אחר שלא הי׳ לדוד שוזם ידיעה שיבול לסמוך
עליה בלמה לא יצא מפיבושת אתו אם באמת
נאמן הוא לו לדוד ,ומכיון שהי׳ ספק לדוד אף
מקודם שפתח ציבא את פיו) מה בדעתו של
מ פי בושת במה שלא בא ,וא״ב צריך עצה לנסות
ולבדוק דעתו ,וכןעשה.
ולפי שיטתו של שמואל אף ששמע
הלשה״ר מציבא לא נתפעל ממנו מאומה דעיקר
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הלשון הרע מציבא לא יבול לצאת מהאמנתו
ספקו היה טרם שמעו שום דבר רע .ומבי רן שלא
לגמרי בדברי מפיבושת ולזה שם הענין ממוצע
נתברר ולא כלום מציבא ,חזר דוד לחששו של
בין האמנה ובין בלתי האמנה ואמר שהוא וציבה
קודם לכן ועשה דבר לשם בדיקה .ומעתה כשחזר
יחלקו את השדה עב'ל.
למלכותו וראה במפיבושת דברים הניכרים הרי
ובמקום שלא חשש האדם ולא שמע כלל
בבר היה מותר לדוד לדון על פיהם לכף חובה.
ויהי׳ א״ב ,מחלוקת רב ושמואל תלויה בתחלת אח״ח ,11234567טרם שראה איזה דברים ניכרים א״כ אז פשיטא
'שבדברים הניכרים מותר לבסס הערכת מעשה
המעשה אם בשעת שאלתו לציבא היה לדוד בבר
בני אדם על ידם ,דמה עוד יש לו לאדם לברר בו
חשש על מפיבושת וזה דעתו של שמואל .ורב סבר
עולמו אם לא מה שעיניו רואות ,לכן לא הביאו
שלכל הפחות חלק מחששו בא לדוד על ידי
הרמב״ם כלל .והדברים ברורים בכל פירוש
לשה״ר דאי אפשר שלא נתפעל ממנו במדה מה
הסוגיא ,ודברי אמת ניכרים בשיטתו של רבינו
וחשש איקרי קבלה .וזה דרך נבון בפירוש
ז "ל.
הסוגיא ,להרמב״סולהמאירי.
ובזה ניחא לי מה שהשמיט הרמב״ם
אח״ב מצאתי בסמ״ג (לאוין י") דפסק
כשמואל דלא קבל דוד לשה״ר ,מ״ט דברים
מפרקי לשה״ר בהלב׳ דעות כל ענין של דברים
הניכרים חזא ביה .ומעתה אף שתימה שיפסוק
הניכרים בלשה״ר .והגיה עליו ההג׳ מיימוניות
נגד רב ,אולי לזה כוון גם ההג׳ מיימוניות ,אבל
בהלב׳ ג׳ שם וז״ל:״[ד]ואם ראה דברים הניכרים
פירושגו בהשמטת הרמב״ם בזה כדקאי קאי.
רשאי להאמין ולקבל כדאמר פרק במה בהמה,

מדודע״שע״ב".
כוונת ההגה׳ הוא שבגני שם יוצא לשמואל
דאף מי ששמע לשה״ר אם ראה אח״ב דברים
הניכרים מותר להאמין ולקבל .והגיה בזה הכלל
על הרמב״ם במה שנראה לו שהלבה דגמ׳ היא,
אף שהרמב׳ם השמיטה .ותמוה הוא ,מה ראה
ההגה׳ להביא להלכה דעת שמואל נגד רב,
שהלכה כמותו באיסורי וגם אזליה סוגין כוותיה
כנראה שם נו (וגם הבאנו ראיה שבן הוא מן
המאירי) .וצ״ל ע״ב שדעת ההגה׳ היא ,שמפרש
מחלוקתם של רב ושמואל במציאות ,אם היו שם
דברים הניכרים אם לאו ,ואף דרב סבר שלא היו
שם ושמואל סבר דהיו ,אבל הלא מוכח דלשניהם
במקום שברור שהם דברים הניכרים הרי אף רב
מודה שרשאים להאמין .ויש קצת סמוכין לזה
הפירוש מפירוש רש׳י בד״ה דברים הניכרים
חזא ביה לפי פירוש המסורת הש״ס בכוונתו של
רש׳י .דהביא הוא בשם כ״מ שבאמת הי׳ השערת
דוד בדברים הניכרים טעות וז׳ל המסורת" :והא
דלא קישט היינו משום שעוד הי' מצפה
שבשיושיבו לדוד במלכותו יתנאה [כ״מ]״עב״ל.
אבל הרמב״ם שהשמיטו נראה שמפרש
דמסוגיא דהכא יוצא דסבר רב דאין דברים
הניכרים מועילים לאחר ששמע וחשש כבר (כמו
שפירשנו באריכות לעיל) דנאבד בשמיעת
הלשה״ר כח שיקול הישר ומדמה שהם דברים
הניכרים מפני נגיעת השרשה ראשונה של חשש.
וברוך שכיוונתי לדעת הרלב״ג בזה
שמצאתי כעת שפירש כן בפירושו לשמואל ב׳
(י״ט-ל׳) "ויאמר לו המלך למה תדבר עוד
דבריך" .וז״ל הרלב״ג שם :לפי שקבל דוד זה

(ה) וכיון שהגענו בס״ד עד הלום דיש ב׳
שיטות בחוששין ללשה״ר ,הרמב״ם והמאירי
(שהח״ח אף לא הזכירם) דנקטי שאסור לחשוש
ללשה״ר כל עיקר אלא א״כ מקום סכנה הוא
לדעת המאירי או אפילו מקום ספק היזק מסוים
אחר להרמב״ם ,נעיין בשאר השיטות שהביאם
הח״ח בלי פקפוקים ופירש לכולם דסברי דמי חש
ליה מבעי קאי בכל לשה׳ר ורכילות בין לטובת
עצמו בין לענין לספרם לאחרים לטובתם מכללא
דואהבת לרעך כמוך ,ובין לעניני בירור דברים
לשמירת ממונו ,בין לענין חקירה בשידוכין
בטיבושל אחד מןהצדדיןוכדומה.
באמת קשה להעמיד השיטות במרחק
הדעות כזה שהוא מן הקצה אל הקצה .שאלו,
(הרמב״ם והמאירי) ,סוברין שאסור לחשוש אלא
א״ב הגיע למקום סכנה או היזק מסוים ,ואלו
סוברין (הרא״ש לפי דרך שפירשו הח׳ח ז״ל),
שלבתחלה מותר אדם לחטט אחר לשה׳ד
ולשמעו בדי לחשוש עליו ,ואף בדי להשמיעו
לחבירו הצריך ל״ידיעות" בטיבו של פלוני לענין
השתתפות בעסק לידע ליזהר ממנו (ולאו דוקא
לענין הפסד ממון כתב הח״ח דינו ,אלא אף לעניו
מניעת הרווח ,דסוף סוף אם הי׳ אסור עליו
העסק בלשה״ר לצורך כזה ולא ישתתף עמו
מפאת חוסר ידיעות על טיבו של פלוני בדרך
שמיעה בשרה ,הלא אין זה אלא מניעת הרווח,
ואף לא זה .דמי יימר שלא ימצא שותף אחר
לאחר זמן שמכירו או שמו הטוב הולך לפניו ,וכן
לענין שידוכין אם יאסור עליו לפי שורת הדין
להכנס בחקירות אלו בביצת לשה" ר [שברור שכן
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הוא לפי שיטת הרמב״ם והמאירי] ויצטרך לסלק
עצמו מן השידוך העומד על הפרק מחוסר
ידיעות של היתר מי יימר דיפסיד או יוזק ,אולי
ימצא טוב מזה ,מתוך אלו שבירות יחגאין בדרך
היתר).
ואם קבלה נקבל או בראיה נודה ,אבל בלאו
הכי אפושי מחלוקת לא מפשינן .ונדקדק במה
שנוכל בע׳יה להשוות את השיטות ככל האפשר,
וה׳ ינחנו בדרך האמת.
אחת הראיות הכי בריאות לדבריו של
הח״ח הוא מן הרא״יש בנדה שהבאנו לעיל וז״ל
בחלק הנצרך לנו בעת ״ ..ונראה דברי רבינו
אחא שפירש בשאלתות (פ׳ וישב) אם הרגתם
חייבתם ראשי למלך שהתרה מלקבל רוצחין.
וכענין זה דוקא יש לחוש ללישנא בישא היכא
שיכול לבוא לידי היזק לו או לאחרים אם לא
יחוש לרכהך עובדא וכבהיא דגדלי׳ בןאחיקם
אבל בענין אחר אסור אפילו לחוש ללשה״ר
ולהאמינו בלל״עב״ל.
הלא כשתעייןבעובדא רבני גלילא ודגדלי׳
תראה ששניהם ענינם חשש היזק מסוים העומד
בנוכח לפנינו(לפי סיפור הלשה״ר)ואם לא יחוש
^להשמר ממנו ויתברר לבסוף שאמת הוא ,יהי׳ ברי
הזיקא .דבעובדא רבני גלילא אם לא הי'חושש ר׳
טרפון הי׳ יבול ליזלק ולכן מחויב לחשוש .ואם
יקבל הלשה״ר לגמרי הלא אסור לו מעתה
להציל אותם דיסכן את עצמו ולכן במרה שצריך
לו להציל את עצמו מותר לחשוש אבל יתר מכן
הלא אסור לו ,דבזה יסכן הבג י גלילא ואיך יקיים
שניהם .לכן לגבי לאטמרינהו ר׳ טרפון בעצמו
ולא לחשוש בלל כדי שיוכל להטיב להם
בשלמות ,הלא בזה יסכן את עצמו וחייו קודמין
דאיבא חששא דלמא אמת הוא .ומאידך גיסא
שלא לאטמרינהו הלא יתפסו ,והדבר צריך
שיקול גדול כעין שבור את החבית ושמור את
יינה .ולבן צוה עלי תש לבסוף טמרו נפשייכו
וינצל הוא וגם הם על ידי שב ואל תעשה אף
שצריך לחושלדבר.
ודייק הרא״ש לומר "כענין זה דוקא יש
לחוש ללישנא בישא ובו׳ ".בהך עובדא [רבני
גלילא] וכזזהיא דגדלי' אבל בענין אחר אסור
אפילו לחשוש ולהאמין בלל" .מה כוונתו
שדייק ושנה בו כך .הלא אין לומר דכוונתו דדוקא
לענין סכנה אומרים כן (מפרש שהולך בשיטת
המאירי) דהלא הוא עצמו הביא השאלתות דוישב
ושם כתב שדינו לחוש אף לענין צער וז״ל שם ,
"וכי אסיר לקבוליה [לישנא בישא] למעבד ביה

מעשה אבל למיחש ליה מבעי דאי אמרינן ליה
פלניא קא מהדר בתרו למקטלך או לצעורך
מיבעי ליה לנטוריה נפשיה מיניה דאמר מר האי
לישנא בישא אע״ג דלקבולי לא מיבעי למיחש
ליה מי בעי וכו׳".
ואי הוי חולק עליו הרא״ש בזה הי׳ אומר
בפירוש שכל דינא דחוששין לענין סכנה נאמר,
ושלא כדברי השאלתות שכתב מפורש אף לענין
לצעורי ,וא״ב צריך אתה לפרש כוונת הרא״ש
באלו הדיוקים שר״ל דוקא אם ההיזק עומד
לפניך ואם לא תחשוש וימצא לבסוף שהלשה״ר
הי׳ אמת אז תיזוק ובזה חלוק הרא״ש על המאירי
ד סובר הוא בכל עניןשל דבר היזק מסוים צריך
לחשוש ולא רק בעניו סכנה ,וזה כשיטת
הרמב״ם.
וגם מלשון השאלתות בפ׳ שלח שב׳..." :
ברם צריך למימר אמור רבנן אסור לקבולי
לשה״ר למיעבד ביה מעשה אבל למיחש ליה בעי
לפרהוזי [פי׳ לזרוזי] נפשיה מיניה .היכי דמי
כגון דאמרו ליה פלניא קא מסגי גניכלא
בהדך ,מיבעי למיחש ליה ,ופרהוזי נפשיה מיניה,
או דילמא אי חייש קא השיר ליה ואמר מר
החושד בכשרים לוקה בגופו ואסיר ת״ש דאמר
רבא האי לישנא בישא וכו׳ עכ״ל .מכל זה ברור
ששיטת הרא״ש כהשאלתות דרק במקום הי זק
מסוים חוששין ,ולאו דוקא היזק בעגין סכנה
אלא כל מין צער או היזק[ .ואגב יש מקום עיון
בדבריו ,אמאי תלה איסור לחשוש בכגון דא,
בלתא דחושד בכשרים ולא קאמר דאסור ליה
לחשוש דאז קם ליה באיסורא דרבה מיניה של
קבלת לשה״ר ,דהא אם אסור לחשוש הכי ,החשש
צ רי ך להיות נידון כקבלה וצ״ע].
מבל זה מוכח דחששא בלשה״ר הותר רק
במקום ספק היזיקא כשענין ההיזק נוכח ועומד
מקרוב ובזה החשש אפשר להפרידו מן הקבלה
דיחשוש דוקא לההוא מעשה המסופר שעומד
נוכחו ולא יותר כענין בני גלילא ודגדלי׳ ,ואם
לאו ,שאין חשש היזק מסוים הממשמש ובא אלא
איזה חשש כללי (כאין "פלוני גנב הוא אל
תשתתף אתו') שאפשרות התיז ק הרי הוא רק
השתלשלות ענינים מהבטה לרחוק ,ואם תחשוש
בזה הלא זהו האמנה במקצת וזהו עצם קבלתו
מפני שאין לחשש ההוא מקום בלשה" ר זה
לתפוס בו למעשה מסוים וא״ב הוי האימון בו
במה שי בא על ידי צרוף השתלשלות של עתידות,
קבלה גמורהדלשה״ר.
וציור מענינו שיהא מותר לחשוש יהי׳
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כזה :אל תשתתף עם פלוני ששמעתי שזומם הוא
להשתתף אתך ולגנוב כל הסחורות ולברוח
למדינת הים.
ואע״פ שאין כל זה מוכרח ברא״ש במופת
חותך ,ואינו אלא מאד מסתבר לפרשו כן לענין
הי זק מסוים ,אבל בודאי האמבט י של לשה״ר
שהח״ח ז״ל הרתיחה בבל מקום יותר מאחרים
כשיעור שהלשון סולדת בה ,כאן נדמה לפענ״ד
שקררה יותר מן המרה על ידי דרך פירושו
בהרא״ש ,והרי מעתה ספק ח־תחת היא ,דאולי
לזה כיון הרא״ש.

ועתה נרחיב הבאור בסתם מחשבת
(ו)
חשש והחילוק בין זה לחשש היזק שתלויה
במעשה .הציור להיזק מסוים יהי׳•" .אל תשתתף
עם פלוני ששמעתי עליו שזומם להשתתף אתך
ולברוח עם סחורות השותפות ".אבל בסוגלשה״ר
במקום שראובן רוצה להשתתף עם שמעון ואמרו
לו ששמעון "גנב הוא הזהר ממנו" שלדברי החפץ
חיים ז״ל מותר להשמיעו לזה הצריך לידיעה זו,
ולשמוע ולחשוש לה ,הלא איך יפריד החשש מן
הקבלה .ד״גנב הוא ",הרי זה הערכה כללית ,ובמו
שהחשש שהשומע חושש בו עוצרו מלהשתתף
אתו ,כן ימשך החשש בזה וישפיע לשנות קשריו
אתו בכל עניניו ,ואיך איפוא תמצא בזה דרך
להפריד את החשש המותר מהקבלה האסורה.
וא״ת שישתמש בחשש רק בזה שלא
להשתתף עמו וישמור עצמו דוקא מהיזק בזה,
דהלא זה מותר לו ,ולעניו שאר דברים יבבדהו
כרבן גמליאל עצמו ,למה תאמר בן ולמה לא
יחשוש גם שלא יכניסו לארחו לתוך ביתו כמו
שהי׳ למוד לעשות קודם .ששמע עליו .דמאי
פסקת שדוקא לענין לשמור עצמו מהזיקים של
גניבה מביס השותפות שם מותר למיחש ליה
ובגלל החשש לא לקבלו לשותף ,אבל בביתו לא,
ואסור לחשוש עליו שם ,אתמהה ,למה לא ,הלא
"גנב הוא" אומרים עליוו״גנב" גונב מן הבית גם
כן ,ואיננו מוגבל דוקא לשליחת יד בקופה של
שותפות .וא״ת אין הבי נמי ,מותר לו לחשוש
ממנו גם בביתו ,אבל יארחו כמו שעושים לכל
איש ישר ,אבל יסתכל אחריו בשבע עי נים שלא
יגנוב ,אבל כשיושב אצל השלחן וכבר הורידו
ממנו כל הבלים היקרים ,עכשו כבר תכבדהו בר׳
גמליאל .באן ,גם בן אומר לך ,ומה אם אין בבה
בעל הבית זה לפי טבעו הרך לשמור עלי ו כל בך,
האם בבהאי גוונא לא הותר לו שלא לארחו כלל
מפני החשש שלא ישמרהו שמירה מעולה ויוזק,
הלא גם זה צריך להיות בכלל ההיתר לחשוש כדי

שלא יוזק ,דהלא הוי חשש בשב ואל תעשה ולא
על ידי מעשה והוי ממש במניעת ההשתתפות
עמו .וא״ת שלגבי לארחו בביתו אין תירוץ ואף
אם קשה לשמרו ,מחויב הוא לצער עצמו בטרחה
זו ,ולארח ו ולשמרו .אם תאמר כן ,אז אומר לך,
א״ב נשתמש באותו סברא להבריחו להשתתף
^ולשמרו בעסקיו ,ומעתה רואה אתה שאין אתה
שלא יוזק בעסק משא ומתן אתו ולכן תוכרח
להודות שאין מחויב לארחו ולטרוח לשמרו שם,
דמאי שנא.
וא״ת אין הכי נמי ,אין מחויב גם לארחו
מטעם זה ,אז אומר לך א״ב מי יימר צריך הוא
להחזיק שום קשר ידידות אתו ,ולמה תשקול את
ערך נזק הגשמי שאתה חושש עליו שיבוא על ידי
שיתוף פעולה עם גנב ,יותר מן ההיזק הרוחני
הבא על ידי התחברות עם גנב בידידות או ישי גת
צוותא ,ולמה לא ירחק ממנומקורבה זושלא יוזק
בנפשו (או נפשות בני ביתו) הלא מצווה הוא
להרחיק מחבר רע.
וא״ת אין הבי נמי ,אז אומר לך למה לא
יחשוש גם מלדור בשכונתו ,ולמה גרע הי זק דשבן
רע שאין צריך לחשוש עליו בזה ,מעגין היזק של
שותף גנב ,אורח גנב חבר גנב וא״ת נצחתני ,ואין
הכי נמי יחשוש גם כאן ,אז אומר לך הלא לפי
השיטה ויסוד שבנה הח״ח שמחויב גם להציל את
חביריו מכל חשש היזק (לפי דרך פירושו ברא״ש
ובגמ׳ נדה) כמו שחושש לעצמו ,וא״ב יתחייב
להודיע מעתה גם לכל חביריו מחשש זה
שאומרים עליו "שהוא גנב" ,כדי שלא ישתתפו
אתו ולא יארחו אותו ולא יתחברו אתו ולא ידורו
בשכונתו בל ידידיו ,הכל בהיתר גמור של מיחש
ליה מבעי שלא יבואו לידי היזק ח" ו מן הגנב.
ומעתה איפוא ואיך תפריד בין חשש
שהותר וקבלת לשה״ר שאסור .דהלא אין לך
קבלה גדולה יותר מזו שנהגת באומלל הזה הכל
בצדק תחת שם חשש ,והושבת אותו לישב בדד
ח וץ למ חנה והוחלט לעולם לשבת שם.
ובזה ההיתר של חשש (באופן פירושו של
הח״ח) נעקר בל תורת לשה״ר מן התורה,
דמעתה מותר לבל אחד לחטט ולרבץ בסיס כל
חוצות של לשה״ר בבדי שישמור על עצמו
משותף רע ,חבר רע ,שכן רע ,וגם בן צריך לאהוב
את רעיו כמותו ולהצילם מן ההזיקים האלו
בהודיעם מכל נגע שמוצא באחרים ,ואף שהוא
ז "ל הרי מריה דלישנא הוא ,תמיהני עליו ,פה
קדוש איך יאמר דברים כאלו.
לבן נראה שהראשונים הללו ,הרא״ש,
השאלתות ,והרמב״ם ובודאי המאית לא נכנסו
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מעולם לומר שההיתר למיחש ליה ללשה״ר הוא
בעב ינים כאלו ,ושיטתם יהי׳ דוקא במקום הי זק
מסוים שיש להפריד החשש מן הקבלה ,ודוקא
שם .ובציור שציירנו כאן "גנב הוא" יסברו הם
שאין לחשוש על דברים אלו כלל ,ואסור לספרן
ו לשמען ואף לחשוש יהי׳ אסור ,דאי חיישת כבר
קבלת .דאי אפשר לשבור את החבית ולשמור את
יינה ,ולכן כל התירו של מיחש מבעי ליה הוא
דוקא במקום שאפשר לחלק בין שניהם מפני
מציאות הענין ,להזהר בחשש ועדיין לא לקבל.
והציור למעשה הוא פשוט :ראובן יש לו פועל
שמעון ,בחנותו ,שמנהל בשבילו קופת הכספים.
שמע ראובן לשה״ר ששמעון גונב מן הקופה או
שמנבל לגנוב אז מותר לראובן לעקוב אחר
שמעון ולשמרו כגנב אצל הקופה (אבל צריך
להסתיר ממנו ככל האפשר כוונת שמירתו)
ולעשות חשבון מדויק על כל פרוטה (מה שלא הי׳
למוד לעשות קודם לבן בהיותו אצלו נאמן
לגמרי) אבל אסור לו לשלחו מן העבודה באומרו
מה לי להחזיק ספק גנב אצל הקופה ולהצטרף
לשמרו ,אשלחנו ואקח נאמן במקומו ,דהרי זה
הוי1234547צורת וענינה של קבלה בממש ובמעשה,
גופא
אוז״מ
ואסורה.
ולכן מותר לו לחשוש עליו רק לענין
הקופה אבל לענין שמירתו אצל סחורות החנות
שלא יגנוב מהם יאסר עליו החשש בזה ,דהלא לא
שמע לענין זה (וא״ת קופת החנות וסחורות
החנות חדא חששא ,אומר לך אולי כן הוא באמת,
אבל על דברים שאינם ממש תחת יד שמעון
הפועל ,שם יהי׳ אסור לחשוש ,כגון בענין
סחורות המחסן ,שאין שמעון בכלל מגיע לשם
ואין לו שייכות להם ,יאסר על ראובן לחשוש עליו
ולשמרם ממנו שמירה מיוחדת שלא יתפרץ לשם
בלילה ,דהרי מקום החשש שמותר לו לחשוש הוא
דוקא לעניו שמירת הקופה (והדומה לו לגמרי
שאי אפשר להפרידו כמו שהסברנו) שלענין הי זק
מסוים זה שמע הדברים ,ואין לו להוסיף עליו
חששות ולשדי תכלא ולפסול בכוליה דהאי גברא
על פי אותו לשה״ר (דלא הוי דומי א דהו עובדא
ד בני גלי לא וההיא דגדלי .),וכ״ש שאסור לו
לחשוש עליו מלהיות ידיד ,חבר ,אודה או שכן
אצלו .דכל היתר החשש אינו אלא להזהר בקופה
והזהירות ההוא אף שקשה גם בציור זה ,שאתה
צריך לחשדו בכדי לשמרו אצל הקופה ,דדלמא
גונב הוא ממנה ,ומאידך גיסא חוץ מזה המקום,
אסור לך לנהוג בו כעב לא במעשה ואף לא
במחשבה ולא בשום דבר .אבל זה כבר אפשרי,
שמיום שמיעתו את הלשה״ר עליו ,צריך להביט

עליו לענין הקופה כאיש חדש שאיננו !מכירו
היטב ושכרו לנהל את הקופה ומכיון שאיננו
מכירו ,אז אף שמכבדו כרבן גמליאל ,אבל גם
הותר לו לחשוד בו בליסטים וזה מותר לחשוב על
כל שאיננו מכירו היטב אף לכל הענינים ,בין
לענין לארחו ולהתחבר אתו ובדומה ,אבל כאן
בשאר הענינים גרועי גרע בזה מסתם אדם שאינו
מכירו .דכאן הותר לראובן לחשוש דוקא לענין
הקופה ,דאי מוסיף עליו חששות ,הרי זה קבלה
גמורה ולא סתם מיחש של לשה" ר דעיקר שרשו
של חשד הלא בא לו על ידי לשה" ר (לא על ידי
שאינו מכירו ,דהלא מקודם הלשה״ר הי׳ נאמן
אצלו) ומעתה כל מה שיחשוד בו ע״י לשה״ר
^"^ןצשמע יותר מן המדה יכבס לגבול איסור דמותר
לו החשד בדבר המסוים ולא יותר.
וא״ת מה רעש בציור הראשון (שרצה
להשתתף עם פלוני ושמע ש״גנב הוא") אם
יחשוש על הכל מלהשתתף אתו ומלארחו
ולהתחבר וכו' ,עד שיתברר הדבר ,הלא אח"כ או
ימצא ויברר שהוא באמת גנב או ימצאהו איש
נאמן וכל העסק ביש יעבור (כמו בחשד של" :זה
גונב מהקופה") והוא בינתיים יחשוש ויזהר על
עצמו ובעד אחרים ,וע״י כן הציל את נפשו ואת
נפשם מספק פחת .שתי תשובות בדבר :א) כל
המשך זמן הבירורים שחושד בובענינים שאין לו
רשות לחשוש עליו הרי זה קבלת לשה״ר לאותו
תקופה ,ואף אם יהי׳ זמן קצר ,מי הותר לו לעבור
אף לזמן קצר.
ב) זה אינו מתאים להמציאות ,דרוב
פעמים אינו מתברר דבר כזה לעולם ,דשם"גנב"
הוי דבר שאינו מסוים וקשה להגדירו בנכון וב״ש
לבררו ,וקאי ועומד אדם זה בעיני הבריות חתום
בטבעת החשד של"גנב' לעולם ומרחיקיםממנו.
מה שאין כן בציור של "הזהר בו בשמעון
דגונב הוא אצלך מן הקופה" .דשם יתברר לבסוף
בהמשך הזמן או לכאן או לכאן ויתחזק כנאמן או
יתפוס כגנב ויותר לראובן לשלחנו וחסל העסק.
[ומעתה אחר שילוחיו יתחייב בודאי לשתוק ולא
לפרסם סבת הדבר .ולענין מה שמותר ראובן
עצמו לחשוד עליו כשנמצא גנב ונשלח בהיתר,
מכיון שקבל את הידיעה הראשונה בגנות שמעון
בהיתר ,ששמע שצריכים לשמרו בקופה ,ואח״ב
מצא שאמת ונכון הדבר שגנב הוא ,איננו מחויב
לשקול בסמוני לבו הערכה כה מכוונת שמתאים
בדיוק גמור לאותו מדרגת "גנב" שזה הנתפס
נכנס לתוכו ,דהלא כאן מכבר התאמת הדבר במו
עיניו ולא בהשערה ודבת אחרים ,דהוא עצמו
העד והדיין ויודע ,אלא שיצטרך לשמור לכל
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הפחות גדרו של נתפס בעתיד לדונו לכף זכות
ולא לעבור את המרה בחשדו בדברים שאין להם
מקום ולהרבות עליו בחשדות יותר חמורים
בעבור שנתפס כעב בקופה ,כגון לענין מינות או
ניאוף וכדומה].
וזה ההיתר שאמרנו לענין הערכתו של
ראובן על שמעון אחר שנתפס ,שאין עליו חיוב
שיהי׳ בלבו הערכה ממש מדויקת "במדרגת"
שמעון כגנב ,זה הוי רק בנוגע לדברים שנחים
ומכוסים בלב ראובן ,אבל אם בא להוציא הערבה
כל שהוא בפה על שמעון לאחרים אז יכוה הוא
בנחלתו של לשה״ר .וטעמושלדבר בן הוא:
באמת אי אפשר להעריך פסול כזה של
"גנב הוא" "נואף הוא" "אכזר הוא" בשיקולו
הראוי ולבוין מדת העות כמות שהיא ממש בלא
הוספה יתר מן המרה ,דהלא לענין גנב (ובמו כן
לענין שאר מיני גנאי ישנו חלוקות רבות
במדרגותם) יש מדרגות מדרגות ,כענין ז' גנבים
דתוספתא ב״ק פ״ז .וגם יש שיקול בענין נסיונו
בזמן הגניבה ומצב מקומו ודחקותו .ובן לענין
מדות רעות או שאר פסולי האדם שאנמריןעליו
בלשה״ר ,ומי בבתו לשקול את הדברים לענין
פסול ,בשיקול האמיתי והנבון ,דאין זה מסור
אלא לא׳ דעות היודע היאך עורבין דבר זה.
ומגמ׳ גיטיןפט .ראיה דדבר של גנאי בלתי
מסוים אף בזמן שמפורסם בקול גמור לא נחשב
לכלום ,דגרסי׳ שם :אמר רבא יצא לה שם מזנה
בעיר אין חוששין לה מ״ט פריצותא בעלמא הוא
דחזו לה ובו׳ .ת׳ר בעולה אין חוששין לה [על ידי
קול היוצא לאסרה לכהן גדול ,דדילמא פריצותא
בעלמא חזו לה] ע״ב .רכל שם היוצא על האדם
שאינו אומר דבר מסוים לרעה ,הרי זה לא אמר
כלום בכלל .רכמו דהבריות מפליגין ומפרסמין
בקול על פנויה שאילו רק ראו בה איזה דבר של
פריצות ,קוראים לה כבר זונה ,או בעולה לענין
כהן גדול ,אף שהם חיצי לשון שיכולים להרוג
בהם ,אין נזהרים הם לבוין בהוצאות פיהם אף
במה שעיניהם ראו בביתר גמור ,ומגזמים
ומוסיפים עליו וא״ב כ״ש איך יכוונו להוציא
שיקול או הערבה בפה על דברים שאינם תלוים
בראיית העיניים ,אלא בהשערה וברדמי על
נסתרות לבו של פלוני שאומרים עליו .וכל המון
דברים השייכים לפסול בזה אמרנו בבר שאיננו
מסורה אלא להאחד שכל סתרי תבל הם גלוים לו
ברוך הוא.
ואף לענין "גנב" או "אינו איש מהימן' כן
הדבר ,אם עבר פלוניבעניןמקח על מי שפרע ,או
אף במקום שאין מי שפרע שם ,העמי הארץ בבר

מכריזין עליו ש״גנב" הוא אף שלפי משפטי
הקנינים לא הי׳ שם שום קנין .וכן גבאי או שמש
שאינו נותן שלישי ומפטיר לגברא אלם ועשיר
עז ,עלול השמש להקרא גנב או גזלן .ואם יש
חבורה של מחוצפים וגאים שם ,בטענות של כל
אחד מהם עליו ,תוכל לצפות שיצא שמו של
השמש ההוא בעיר שהוא "גנב"" ,גזלן" או אף
"רוצח" ומעתה יחשדו עליו בנאמנתו גם על
הקופה של צדקה שנפקד עליה .ואף בין אנשי
מעלה בני תורה יש ציורים לרוב כאלו ,ואף
גרועים מהם שנשמעים מפיהם כמו״לית דין בר
נש" שבהערה זו כבר הובילוהו לקבורה.
והנה ראה דבר נפלא כשאתה אינך מכיר
איזה אדם ובודק אחריו בדרך היתר ,אז מותר
אתה לחשדו כליסטים ואם הפרזת על המרה
במחשבתך (אחר שמירת כללי הראשונים
במשנת הוי דן כל אדם לכף זכות) אין טענה
עליך ,רבן־ ברייתו של אדם דאין לו דרך לשקול
דברים בהערכות אלו במחשבתו שיהיו מכוונים
ממש ,ואין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות ,ואין
הקב״ה בא בטרוניא על בריותיו .אבל אם הוציא
הערבה של גנאי על פלוני בפיו או קלט מלשה״ר
והכניס לתוך בית קיבול מחשבתו ,אותו גנות
ששמע והשיקול שבו( ,ואף במקום שמותרים
לחשוש) שם יתפסו אותו על בל חוט השערה של
הערכה לגנות יתר“^ן המרה האמיתית ,דיש לו
ברירה לשתוק מלאומרה ,ואף גם לא הי׳ צריך או
רשאי לקבלו לגמרי רק לחשוש לו במקומו בהי זק
מסוים .לכן הסיפור או השמיעה בלשה" ר מחייב
על האדם דבר שאי אפשר לו לעמוד בו .ואף אחר
עצם שעת השמיעה דעובר בו במנין הלאוין
המרובים שמנם הח״ח ז״ל ,כל עת שבמחשבתו
מעריך האיש המסופר עליו הלשה" ר בחוט
השערה לרע יותר מן המרה יהי׳ נופל בפח של
חושד בבשרים.

באמת עיקר ארסו של לשה״ר הרי
(ז)
נמצא דוקא באותם ציורים שבל עצמם אומרים
ומעידים הם בפיסולו של אדם והערכתו על ידי
כן במרה פחותה ממה שיש בו לפי האמת .ואם
אתה שומע מאדם אחר לשה״ר ,ולא ראית אותם
דברים בעצמך ,אז גם בן אתה מקבל הערכה על
זה האדם לרע שאי אפשר להיות בדקדוק .רכך
דרך המספרים להפליג ,ואף אם היו רוצים לתאר
הרעה מדוקדק ממש לפי מה שהוא ,הלא אין זה
בבה האדם למדוד כראוי ,ונמצא מכיון שלא
האמינה תורה לדיבורים אלו הרי כל הנאמר
לרעה הרי בזה בא לפסול אדם שלא כדין.
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הרמב״ם גדר לנו עיקרו של לשה״ר
שנמסר לנו בתורה לאות ולמופת לדורות מהו
לשה״ר ולהיכן הדברים מגיעים .וז״ל שם בסוף
הלב׳ טומאת צרעת ׳"וזה השינוי האמור בבגדים
ובבתים שקראתו תורה צרעת בשותפות השם אינו
ממנהגו של עולם אלא אות ופלא היה בישראל
כדי להזהירן מלשון הרע ובו׳ ..ואם עמד ברשעו
עד שישרפו [הבגד המנוגע] משתנה עורו ויצטרע
ויהיה מובדל ומפורסם לבדו עד שלא יתעסק
בשיחת הרשעים שהוא הליצנות ולשון הרע ועל
ענין זה מזהיר בתורה ואומר השמר בנגע הצרעת
זכור את אשר עשה ה׳ א׳ למרים בדרך .הרי הוא
אומר התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדברה
באחיה שהיתה גדולה ממנו בשנים וגידלתו על
ברכיה וסכנה בעצמה להצילו מן הים והיא לא
דברה בגנותו אלא טעתה שהשותו לשאר
הנביאים [ובנראה היתה הערבה זו עליו
במחשבתה אף קודם לכן ,ואע׳'פ כן לא נענשה עד
שעה שהוציאתה דברים אלו בפיה דאז תובעים
על זה ,כמו שביארנו כבר] ותא לא הקפיד על בל
הדברים האלו שנא׳ והאיש משה ענו מאד ואע״פ
בן מיד נענשה בצרעת קל וחומר לבני אדם
הרשעים הטפשים שמרבים לדבר גדולות
ונפלאות לפיכך ראוי למי שרוצה לבוין אורחותיו
להתרחק מישיבתן ומלדבר עמהן כדי שלא יתפס
אדם ברשת הרשעים וסכלותם וכו׳ " .עכ״ל
הקדוש והטהור.
וענין היזק מסוים תלוי בתוכן הלשה״ר
וצריך לבחון כל דיבור ודיבור לעצמו טרם יקרא
עליו שם כלל זה או כלל זה .למשל אם אמר אף
מענין מסוים לרע במעשי העבר כגון בראובן
שרוצה להשתתף עם שמעון ובא לוי ואמר לו
שגנב זזא ויודע אני בו שגנב מקופה פלונית
בהיותו שותף עם פלוני במקום פלוני ובזמן פלוני
"_הבל מדויק ומפורט .אף שם יהי׳ נקרא היזק
שאינו מסוים ,דאין חששו דומה להך עובדא רבני
גלילא או ההיא דגדלי׳ .דשם באלו העובדות
הלשה״ר מעביר דברים שכל עצמם מזהירים על
הי זק מסוים שמתוכנן כבר לבוא (אם כבים
הדברים) בהיזק העומד לנוכח בגדר ברי היזיקא
ובלי לדמות מלתא למלתא.
והנה נעביר את מחשבת ראובן במהלך
דיונו אם להשתתף עם שמעון או לאו בך אומר
בלבו ,הרי לוי שסיפר לי איש נאמן אצלי ואני
אינני רוצה בשותף שהוא אף ספק גנב ,ואם
שמעון גנב מעסק שותפות אחר אולי גם באן אתי
יגנוב מקופת השותפות או מן הסחורות ,דהיינו
הך ,מי שעושה זה עושה זת ובבן עושה הערבה

ושוקל במאזני שכלו באומד כזה ,במה שאומרים
עליו שעשה בבר לגבי מה שעלול לעשות בעתיד
על יסוד לשה״ר ששמע .וסוף סוף בעיקר מה
שעושה בכאן הוא שמעריך ופוסל האדם מכל וכל
ו מתוך כך בודאי דוחה אותו מלהיות שותפו.
וכל זה איננו דומה כלל לעובד א דהרא״ש,
שדקדק לומר בהם "בהך ובההיא" דשם אין
החשש דן על האדם בעצמותו שיהא יוצא ממנו
איזה פסול עצמי ומתוך כך יהי׳ א״ב צריך
להזהר ממנו ,אלא ששם הוא חושש ושומר על
איזה פעולה שהזהיתהו עליו שפלוני מתבונן (או
מתנכל בלשון וזשאלתות) לעשות לו לרע וחושש
על אותו דבר לבד ,ואף זה איננו מקבל בבירור,
דהלא אסור לקבל .בדיון כזה הלא אינו פוסל את
פלוני בלל ,דלעניןשאר דברים אינו דן עלי ו כלל
רהלא לא שקל וטרי על עצם האדם בלום מה
שאין כן בציור השותפות שמדובר על אדם שגנב
הוא לשעבר שדן רק על האדם ועל ידי כן פוסל
את האדם עצמו באומרו בלבו מכיון שאומרים
עליו לשעבר שגנב הוא א״ב עלול הוא לעשות
כזה וכזה כאן.
וכן אתה צריך לדון לענין שידוכין .אם
שמעת שפלוני מתנכל ,למשל ,להשתדך עם
פלוני ולקחת "הנדן" ולברוח ,אז מחויב אתה
להודיעו להזהר כדי שישמור על הדבר ,אבל סתם
חסרונות ששמעת על פלוני ,האומרם הרי יכוה
בגחלתו של לשה״ר לבל השיטות שהבאנו וגם
"בלמס מרעהו חסד" ,הנדרש לענין שידוכי ן אצל
דינה לעשו ,שמנעה והסתירה יעקב מעשו
שלמדונו חז״ל שאין אדם יודע ורואה לתכליתם
של דברים איך יתקיים הטוב באמת אם בריחוק
או בקירוב
ולכן חשש היוצא מתוך לשה״ר שמתגלגל
ומשתמש בה לבסוף על הערכת ארם דרך כלל
לענין לפסול אותו על ידו צריך להיות אסור
לקבלו ואף למיחש ליה ,מפני שתחלתו מעוקל
וסופו שקר ,דאין בבחו של שום איש ואף במאה
(חוץ מקלא דלא פסיק) להעיד על האדם עצמו
מבח מעשה או מעשים שעשה בזה בדי לפסלו על
ידי כן בענין אחר חוץ מעדים בב״ד שבאים
לפסלו בעניני אישות וכיעור באשה מסוימת או
לפסול אשה לאנשים מיוחדים או בעניני איסור
והיתר לענין מומר או לפסול לעדות ובד׳ .אבל
לפסול אדם חוץ מזה ,שלא בפני ב״ד בכחו של
לשון הרע מהיכן נובע היתר זה.
ואף בב״ד גופא בעד אחר המעיד ,כמעשה
זיגוד בפסחים קיג :מלקין לאותו מעיד .ויסוד
גדול יוצא משם דאחר שנגדיה רב פפא לזיגוד
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פירש טעמא דמלקות אלו לזיגוד "דבתיב לא
יקום עד אחד באיש ,ואת לחודן־ אסהדת ביה ,שם
רע בעלמא קא מפקת ביה ובו׳ " ופירש שם
הרשב״ם וז׳ל :מאחר שאין אתה נאמן עליו ולא
יתקבל עדותך ואין עליך מצוה להעיד הרי אתה
עובר על לא תלך רכיל ,עכ״ל.
ושם הלא העיד זיגור על דבר ערוה שראה
במעשי טוביה ומותר לזיגוד עצמו לשנאהו בעדו,
אבל לענין לפסלו בעיני אחרים דנים אותו
כמשקר .והלא אם הי׳ דינו שצריכים לחשוש
ללשה״ר זה (דלפי דברי הרשב״ם דיבורו שהעיד
נשאר בכלל לשה'ר) ולאמירות כאלו מצד
ה מי חש מבעי ליה של לשה" ר ,א״ב מה ענין
מלקות לבאן ,הרי הב״ד עצמו הוא בודאי הראשון
להעמיד הדת על תלה ולגדור הפירצה ,ולמה לא
יהי׳חוששין מדינאדנדה סא .ויבדקו אחר טוביה
כדי להפרידו מדרך זו ,דהלא גם זה בבחינת
לשמור את חברו מן ההיזק לעתיד בענין חטא
*" דלא גרע מהיזק ממון ,ולמה לא חששו ב 'ד.
אלא זה מבללא דאמרנו ,שאין כח באדם
לפסול ואף בכדי לחשוש אלא במקום שאותם
דברים הם עצמם מודיעים ומזהירים על היזק
מסוים שנוכח ועלול לבוא אם לא נחשוש ,אבל
לא במקום שיוצא הזהירות על ידי פיסולו של
אדם .ולפי זה אם זיגור הי' מעיד ששמע טובי׳
זומם לבוא על איזה ערוה במקום ובזמן מסוים
בעתיד ,מסתבר הדבר שהיוב״ד חוששין ללשה״ר
זה כדין מיחש מבעי להציל שניהם מהי זק
האיסור ודל מלקות מהבא וחלוק זה ממעשה
דגם' ,דשם הי׳ בעדות על שעבר וא״ב אין העתיד
לבוא בכגון דא נקרא חשש מסוים ונובח בהך
דבניגלילא וכהיא דגדלי׳.

[ואודה ולא אבוש שמדברי המהרי״ק
(ח)
בתשובתו קפ״ד נראה שהולך בדרך הח״ח,
דתיכף אחר שהביא גני דפסחים קיג( :שהבאנו
לעיל) בראיה ברורה לדחות סמכותה של אשה
אחת להעיד בדבר מגונה שנעשה בעבר(שזהו ענין
תשובתו שם) הביא את הגמ׳ נדה סא .דמשם
מוכח שצריכים לחשוש ,וא״ב עדיין ראה מקום
לחשוש לדיבורה אף שדברי האשה אינו עומד אף
במקום עד א׳ בשר (ואף עד א׳ כשר אינו בלום
לענין זה) ומעתה אולי מותרים לרה ק איש
החשוד כמו שרצו לעשות למעשה .וחילק
המהרי״ק ביןגמ׳.דנדה ומעשה של אותה תשובה
בזה" :דודאי פשיסא ופשטא דלקבולי לא בעי
לעניו עשיית שום מעשה ולא שום ביוש לא קטן
ולא גדול וזה פשוט וישר עב״ל.

והוא עצמו הביא בבר את הרשב״ם שפירש
סעמא ראותם מלקות דאין דברי העד אלא
רכילות בעלמא ,וא״ב לפי מהלך דבריו שאין
מקבלים אף דברי האשה ,אבל חוששין כגמ׳ נדה,
למה לא יחוש ב״ד לבדוק אחר טובי׳ דאולי
צריכים לחשוש מאיסור זו להבא ,ובזה הלא אין
נקרא קבלה וגם אין בזה מעשה והוי רק זהירות
מן ההיזק ודומה כמו כן לגמ׳ דנדה שלמיחש ליה
^מיבעי .ואילו היה הרשב״ם מפרש דאין ב״ד
שומעיןכלל ובלל דברי עד המעיד יחידי ,דאין לו
דין עדות ,ואין דין שמיעת ב״ד בשמיעתו של
הדיוט ,שאצל ההדיוט אף שהוא נשאר לשה״ר
מותרים לחשוש ,אבל ב״ד אסור להם לשמוע אף
כדי לחשוש ,שלא יבוא לידי טעות שב״ד מקבלים
עדות אחד המעיד ,הוי שפיר מה שהקשה
המהרי״ק מגמ׳ דנדה תיכף אחר הביאו גמ׳
ד פ סח י ם ,אבל מה נעשה ,הלא לא פירש כן
הרשב״ם .אלא נראה מןהרשב״סשלשה״ר בענין
היזק שאינו נוכח ומרחף עתה על האדם אסור
אף לחשוש והוי קאי כדברינו לפי פירושו
במלקות זיגוד].
אבל לפי פירוש הרשב״ם בפסחים קיח .על
מימרא דראב״ע שם נראה סתירה לפירושו בענין
זיגוד וטוביה וז״ל הגמ׳ שם :אמר רב ששת משום
ר״א בן עזריה בל המספר לשון הרע ובל המקבל
לשה״ר וכל המעיד עדות שקר בחבירו ראוי
להשליכו לכלבים שנא׳ וכו׳ ..עכ״ל הש"ס .ופירש
הרשב״ם שם וז״ל :המקבל לשון הרע ,שמקבלו
ומאמינו על חבירו אע״ג דלקבוליה לא מיבעי
ליה מיחש ליה מיבעי בדמפרש במסכת נדה
(סא" ).עב״ל .ומכיון שהרשב״ם פירשו סתם
נראה דשייך לבל עניני וציורי לשה״ר ולא חילק
כמו הרא״ש והשאלתות דדוקא בהיזק מסוים
הנוכח לפניו חוששין ובל שאר מיני לשה״ר אין
חוששין להם כלל ,מזה נראה דדעתו שבכל
לשה״ר חוששין בדרך שכבש לו החפץ חיים ז״ל
להלכה ,וא״ב לפי זה למה לא יחששו על טוביה
שלא יבשל בעתיד .ומחומר הקושיא נצטרך
לפרש את דברי הרשב״ם בענין עדותו של זיגוד,
במה שאין ב״ד חוששין לדבריו כלל ,הוי מטעם
דנאמרו לפני ב״ד במו שבבר רמזנו לעיל שיש
מקום לפרש בן ואם הי׳ זיגוד אומר את דבריו
לפני אנשים השייכים לענין כמו בני משפחה
מצד טוביה או מצד האשה או לפני איזה יחיד או
חבורת אגשים (שאינם ב״ד) שבבחם להוכיח
ולמנוע הדבר בעתיד אז היו מחויבים לחשוש,
אבל מכיון שבא לפני ב״ד אסור להן לקבל ממנו
שום דבר הנראה בעדות שלא יבואו לטעות
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שדברי עד אחד יש להם איזה תוקף וסמכות סל
עדות לפסול .ואף שהרשב״ם לא האריך לפרש
דבריו בהבי ,מוברחין לפרש שזו כוונתו במלקות
אלה.
והיוצא לנו שדברי הרשב״ם ודברי
המהרי״ק אזלי בשיטה אחת דחוששיןבכל ענין
בסיפורי לשה״ר ,אבל אסור להאמין לגמרי דזה
אקרי קבלה ומה שאסרה תורה הוא הקבלה ,וזהו
באמת הדרך בשמיעת לשה״רשהכדיע לנו החפץ
חיים ז״ל והרחיב הדברים בתנאים שהתנה איר
שומעים את הדברים בדרך היתר לעצמו וגם
למנוע מכשל להמספר.
ויש לצרף גם את הסמ״ג לסיעת המתירים
בזה ,דכתב בלאוין י' וז׳ל שם :שלא יקבל אדם
לשה״ר דכתיב בפ׳ משפטים לא תשא שמע שוא
וגו' ...אמר רבא האי לישנא כישא אע״ג דלקבולי
לא מבעי למיחש ליה מיבעי וכו' "...ומכירן דלא
חילק כמו הרא״ש אלא כתבו סתם דחוששין
הרשב״ם
נראה דסובר כדעת
בלשה״ר,
והמהרי״קדבכלעבין חוששין.
וגם הרבנו יונה בשערי תשובה יש לצרפו
לסיעת הפוסקים שמראים פנים לפסק החפץ
חיים ז״ל דגם ר״י בשערי תשובה שער ג׳ רב״ג
כתבו לענין חוששין בסתם ולא חילק כמו
הרא״ש.
היוצא לפי דברינו שמול שיטת החפץ חיים
להלכה שעומדים לצדו הרשב״ם והסמ״ג ורבנו
יונה (וכל אלו רק מכללא ולא בפירוש נאמרו
שלא ברור מללו אלא שפירשו סתמא ולא חילקו
בעניו) והמהרי״ק דמסייעו ממש ,שמותרים
לשמוע ולחשוש לכל לשה״ר שנוגע לו בהווה או
לאחרים או אף אם בעתיד יהי׳ נוגע לו או
לאחרים ,עומדים נגדו כתומה בצורה המאירי
שסובר שרק לעניו סכנה חוששין ,וגם שיטת
הרא״ש ,והשאלתות וגם הרמב״ם מפסקו בהל׳
רוצח וש'נ וגם מכה השמטתו בכל עניו של
חוששין ללשה״ר ,נראה דסובר דדוקא במקום
חשש של איזה היזק מסוים העומד לנוכח בההיא
דגדלי׳ והנהו בגי גלילא ,שרק שם—דווששין
ובמקום אחר אסור אף לחשוש.
וכבר כתב החפץ חיים ז׳ל בעצמו בספרו
ז״ל..:ע״כ צריך לדרוש מתחלה הענין לאמתו
בכל פרטיו כי למה יהא׳ דין זה של לשה״ר גרוע
יותר משאר דברים שיש להם חזקת איסור ,שכל
זמן שלא נמצא להם היתר ברור ,באיסורייהו
קיימיה״נדבוותיהוכו׳ ..עכ״להנצרך לנוכעת.
אינני נכנם ח״ו בעניו זה להלכה וכ״ש לא

למעשה ,דהלכה והכרעה שייכים לגדולים
וטובים ממני ,ורק באתי להאיר ולעורר בדבר
המצוי מאד בענין שידוכין והשתתפות וכדו׳
שמוכנים לסייע לכל הנצרך וממציאים ידיעות
בגנות ופחיתות אנשים ואף מה שקלטו מאחרים
מושיטים בהרחבה בלי פקפוק כאילו הדרך
כבושה וסלולה לדעת כל הפוסקים ולפי האמת
לא פשוט הוא כלל וכלל.
אנו מורגלים להבין ענין לשה״ר
(ט)
ורכילות כעניני השחתה ופחיתות מצד ההרס
שמהני מעשים אלו לעורר שנאה בין אחים,
מחלוקת ,היזק והפסדים הבאים מגילוי סודות
וגורמים נזקי גוף ,ממון ,צער ,פחד ,וגם לבלוך
שם ,ורעתם בולל הנאמר עליו ,המקבל,
והמספרו .וכל ענין של עסק בדברי גנות על
חבירו זה גופא הרי פחיתות לאדם ומורידו לדרגת
הרמש הידוע ,ולבן הפרישה התורה לעם הפרוש
ממעשים כאלו.
אבל לפי האמת אין כל הרשימה דלעיל
אלא חלק של ההגדרה השלמה של רעותלשה״ר,
ויש ענין נוסף על כל זה שהוא הגדרת לשה״ר
בעצם לפי מהותו האמתית והוא אולי עניןיותר
נמאס וירוד מפחיתות הראשונה ,ונבאר דבר זה
בבאור מקיף ונקצר כפי האפשר.
ענין נאמנות האדם אף למיחש (ואולי גם
להאמין ולקבל) לדברים הנאמרים לרע בענין
מסוים וציורים מיוחדים נובע לפי דברי הר׳יונה
שערי תשובה ברב״א ,מכח שנתנה לו תורה לעד
אחד להעיד בענינים מסוימים של ממון .אבל לא
מצינו לו כה להעיד לפסול (ואף אם יהיו מאה
אתו ,חוץ לב״ד לכולם דין אחד) ומעתה נגדיר
ונעריך את מקום וכח הנאמנות שנתנה תורה
ללשה״ר בתוך כלל שאר חלקי דיבור בני אדם
לפי חלוקתם.
התורה נתנה רשות לאדם להאמין בדיבורי
בני אדם וגם סמבה אותו באימון דרך ברייתו,
במקומות שראתה שיאה וראוי להאמין או שיש
צורך להאמין ,ומדדה התורה תוקף ואיכות
נאמנות הדיבורים כל אחד במדור הראוי לו על
פי מדידת חכמה העליונה,ואי לאו שהיו מדיבורי
בני אדם שמתקבלים כאמיתיים ,לא הי׳ יכול
האדם להתקיים בעולם .ובא וראה איך שבכל
מקום שיש צורך להאמין נתנה תורה שם רשות
להאמין (ובודאי חקקה בטבע הבריאה שיוציא
האדם האמת במקומות אלו) כענין עד אחד נאמן
באיסורים שכולל נאמנות בשטחים גדולים מן
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החיים ובאר רש״י ועוד ראשונים דפשיטא לן בן
מסברא ,דאי לאו שהי׳ נאמן "אין לך אדם אוכל
משל חבירו ואין לך אדם סומך על בני ביתו".
וכן לענין סתם ידיעות בתווית העולם
שמותר לאדם לדבר בהם לאחרים וחזקה
בענינים אלו בשנאמרים לאחרים שיש לסמוך
עליהם .אדם רוצה לדעת היכן חבירו גר ,היכן
עובד וכדו' ,שואל לאחרים והם מותרים לומר
והוא סומך עליהם .ורוב ידיעות הנצרכים לחיי
היום יום הם בגדר זה .וידיעות במקרים שאינם
בתחום הרבים אלא מפאת הסתרתם בדרך בלל,
או מפני עוד הרבה סיבות בדרכו של עולם ,אין
ידוע לרבים אלא ליחידים ,שם נתנה תורה
הלכות מרובות בדיני עדות ,מתי נאמנים ,ומי
נאמנים ,ואיך נאמנים וכמה נאמנים וכל גדרי
העדות הלכות עמוקות הן.
ולולא זה הדרך (נאמנות עדים) להודע על
ידם ידיעות הנחוצות לנולחיות לפי גדרי התורה,
גם בן לא הי׳ קיום לעולמנו .ועיקר מקומם וצולך
לעדים הם במקומות מזה המין שבארנו (ידיעות
שאינם ידועים אלא ליחידים) במו שמבואר
ברמב״ם סוף הלבות גירושין הל׳ כ״ט.
אבל חלק גדול מידיעות הנוגעים לתכונות
בני אדם וחלקי מעשיהם שהם גם בן בנוהג
שבעולם מן הדברים שבסתר ,כדברים שבלבם או
במעשיהם שאינם מעולים הרי הם דברים
מכוסים ומוסתרים בל מה שאינו נקי וצח.
להנצרך לאותן ידיעות אי אפשר לעמוד עליהם
ואין לו פתח כניסה להן אלא אם יודע מפי
אחרים הקרובים להמסתיוץ בידידות או בשכנות,
ואין ביכולתם להסתיר מהם או שלבם גס בהם
ואין מכסים עליהן ,ורק על פיהם אפשר להשיג
ידיעות הנכנסות לתחום הערכת האדם לטוב או
לרע ומעשים המעידים על כך בדי לרתק או
לקרב .והלא דברים בגו ,שהתורה סגרתהבל
השערים להשיג ידיעות אלו הנוגעים לרע
במנעולי הכתובים של לא תלך רכיל ולא תשא
שמעשוא.
מלשון הכתובים ודברי חז״ל וראשונים
שהגדירו כל הלכותיהן של לשה״ר ורכילות יוצא
לנו הטעם לזה בתארם צורת ההרס היוצא מחיצי
הלשון ברשימה שלמה של רעות שהעתקנוהו
לעיל.
וא״ב יצא הפסד חוסר הידיעות אלו
להנצרבים להם בשבר הגדול של מניעת הפירוד
והרחקת נזקים וכל אבזרייהו .ובא וראה חומרם
של איסורים אלו דאפילו במקום סכנה שיטת
גדלי׳ בן אחיקם ,שנהרג הוא וסיעתו ,הי׳ שאסור

לחשוש ללשה״ר (ואע״פ שאינו כההלבה אצלנו,
ונתבע על זה ,הלא רואים מזה עצם חומרא של
לשה״ר).
נמצא לפי זה (שמסקינן לעיל) שהתורה
אסרה על האדם אסיפת ידיעות הצרי כי ם לו,
ושהי׳ הוא לכאורה מוצא תועלת רב מהם לעניני
משא ומתן ,שידוכין ,חברים ,שכנים וכו׳ ,וצותה
לו התורה להשמיט פיו ואזניו מהם לתועלת יותר
חשובה ,שהוא השלום הכללי בעולם .והוי בגדר
של טובת היחיד בשעתו נדחית בפני טובת
הרבים.
לפעמים קשה לארם לוותר על זאת דנדמה
לו שכל הצלחתו באיזה ענין העולה על הפרק
תלויה בהשגת ידיעה חשובה בעני ן י קר בעיניו,
והי׳ אפשר לו להגיע אליה ולברר מה שצריך על
ידי הילוכו לקראת נחשים היודעים ללחש
בלשה״ר.
ובאמת הח״ח ז״ל פתח פתח קטן מגמ׳
דנדה שממעט מכאב לב זה ונראית לו ז״ל,
כפתחו של מחט( ,דהלא הרבה והרחיב כל
התנאים הקשים הצריכים שימור בזה) למי
שמחפש ידיעות בענין מו״מ ושידוכין וכדומה
וא״א לו לברר הדברים בלתי השתמשו בלשה״ר
ורכילות .אבל גוף סוף לפי המהלך שיש לומר
בכל הראשונים ולפי אורו על הסברה הישרה,
ה רי זה נמצא פתח רחב כפתחושל אולם.
וזה לשון הח״ח שם באיזה מן המקומות
המרובים שהציב היתר זה חלק א׳ בלל ד׳ סי׳
י"א" :ודע עוד עיקר גדול בענינים אלו אם אחד
רוצה להכניס את הכירו בעניניו בגון לשכרו
למלאכתו או להשתתף עמו או לעשות שידוך עמו
וכל כה״ג ,אפילו לא שמע עליו עד עתה שום רעה
אפילו הכי מותר לדרוש ולחקור אצל אנשים על
מהותו וענינו ,אף דיכול להיות שיספרו לו גנותו,
אפ״ה מותר כיון דכוונתו לטובת עצמו לבד כדי
שלא יצטרך אח״ב לבוא לידי היזק או לידי מצה
ומריבה וחילול ה' ח"ו .אך נ׳ל שצריך שיודיע
למי ששואל מאתו עליו שרוצה לעשות שידוך
עמו או עניני השתתפות וע׳ל ,ובזה לא יהי׳ עליו
שום חשש איסור לא מפני שאלתו ,שהוא אין
מתבוין לגנותו רק לטובת עצמו כאשר בארנו
וכו׳".
ובבאר מים חיים שלו ,לבסוף אות( מד) שם
כתב" :ועוד דא״כ לא שבקת חיי לכל בריה דאין
סברא שתכריח אותנו התורה להשתתף עט איש
אשר לא נדע מתמול שלשום את מהותו בלי
דרישה וחקירה אחריו (הגה שלי :כמה דברים
תמוהים אלו ,דמי הכריחו להשתתף עם שאינו
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מכירו או שאינו מוחזק בשם מעולה ,ימשוך ידיו
ממי שאין יבול לברר אודותיו בלתי השתמשות
בלשה״ר .ובי זה איקרי הבריחו תורה״אתמהה).
ועוד שעי״ז יוכל לבוא אח״ב לידי מצות ומריבות
גדולות וזה ידענו שכל נתיבותיה שלום וגדולה
מזה מצינו ביבמות ״ז) :מכה פסוק זה עי״ש
אלא ודאי כמו שכתבנו" .עכ״ל שם.
ועוד בחלק א׳ כלל ו׳ ג) " ואל יהי׳ פלא
בעיני הקורא א״כ איך נוכל לצאת בזה ידי שמים
כיון שגדרת עלינו את הדרך דאפילו השמיעה
לבד בגנות חבירואסוריפןיהי׳נוגע ליזהבעניני
עסקי וכי״ב .תשובה לדבר ,הרוצה לצאת ידי
שמים בעניני השמיעה יתנהג כך ,אם אחר בא
אליו ורוצה לספר לו על הבי רו והוא מבין שרוצה
לספר עליו דברי גנות ישאלנומתחילה אם הענין
שאתה רוצה לספר לי יהי׳ נוגע לי על להבא
וכו׳ ..מותר לשמוע ולא יאמין לע׳ע רק לחוש עד
שיתברר הדבר וכו׳ .עכ״ל.
באמת כל אלו הטענות "דלא שבקת חיי
לבל בריה דאין סברא שתכריח אותו התורה
להשתתף עם איש אשר לא נדע מתמול שלשום
את מהותו בלי דרישה וחק׳" ".גדרת עלינו את
הדרך .דאפילו השמיעה לבד בגנות חבירו אסור
ופן יהי׳ נוגע לי מה בעניני עסקי ובי״ב וכו׳ ".
שעל סמכותם כסניף להתיר על פי דרכו בפירוש
הראשונים בנדה ,הרחיב הח״ח את הדרך איך
שישמע אדם לשובע בכל עניני גנות ככל הצריך
לו לעניניו הנוגעים בהווה ואף לעתיד לבוא,
במחב״ת קשה להולמם ,דממ״נ אם ההלכה
קובעת שמותר לשמוע לצורך להנצל מספק היזק
אז מותר בלי לא שבקת חיי וכדומה ,ואם אסרה
תורה סוף סוף יש למצא שאין באן ענין של לא
שבקת חיי או חסרון של דרכי נועם ראם נרד
להחשיב ולצרף סברות באלו נוכל למצוא מקום
לומר דברים הדומים לאלו בכמה ובמה מצוות כל
אחד לפי עניניווהצורך אליהם.
ולענין השתמשות בסברת דרכי נועם אף
במקום שיש לספק מהו גדר ההלכה שמה ,ואין
מפורש לאיסור ,אף שם הכח והשיקול במה
שנכנס לכלל זה נתן רק לחכמי הש׳ס
והראשונים ,ושרי לי מורי על שהעזתי לומר כן,
אבל בך היא דרכה של תורה שהקטן שבקטנים
מותר לישא וליתן בדברי אף הארז הגדול.

£0

(י) ועתה נרד לפרש אלו הדברים ונעביר
בע״ה את טענת ׳הלא שבקת חיי׳ של הח״ח ז״ל
לפי שיטת המאירי שסגר עלינו שערי לשון הרע

במנעולי החרש והמסגר ,מבל וכל ובזה ירווח לנו
הבנה גם בשיטת שאר הראשונים הרמב׳ם ורא״ש
והשאלתות שהשתדלנו לפרשם קרובים ודודאים
להמאיריורחוקיםמןהח״ח ז״ל.
הביא הרמב׳ם בהלב׳ סנהדרין הלכה
בענין מקבל לשה״ר שנובעת מן המכילתא וגם
מפסחים קיח שהם המקורות היחידים מן התורה
לאיסור מקבל לשה״ר ,דמפסוק לא תלך רכיל
שכולל כל סוגי רכילות וגם לשה״ר ואף מוציא
שם רע (כדאי תא כתובות מ״ו) אין יוצא איסור
ממנו אלא למספר
וזה לשון הרמב״ם שם פ׳ כ״א הלב׳ ז׳:
"אסור לדיין לשמוע דברי אחד מבעלי דינין
קודם שיבא חבירו או שלא בפני חברו .ואפילו
דבר אחד אסור שנא׳ שמוע בין אחיכם וכל
השומע מאחד עובר בלא תעשה שנא׳ לא תשא
שמע שוא ובכלל לאו זה אזהרה למקבל לשה״ר
ומספר לשה״ר ומעיד עדות שקר .ובן בעל דין
מוזהר שלא ישמיע דבריו לדיין קודם שי בא בעל
דין חבירו .וגם על זה וכיוצא בו נאמר מדבר שקר
תרחק" .עכ״ל.
והדבר פלאי ,שבמקום לכלול איסור מקבל
לשה'ר בבית שרשו של איסור המספר לשה״ר
שהוא לאו דלא תלך וביל שתלה תורה לאיסור
המקבל במקום אחר (וגם הוסיפה שם תוספות
איסור על המספר) ודוקא בפסוק שבא להשמיע
דיני הדיינים ועדות שלכאורה איןשייבים זה לזה
כלל .דמה ענין לשה׳ר להלכות דיינים ועניני
עדות ואם מצאה התורה נבון לעשות כן יש
להניח שבאמת אף שבמושכל ראשון אין זה
מקומו אבל בודאי מקומי מושכר להם דוקא באן.
וא״ב נברר קודם ,הדרשות בהלכות דיינים ועדות
היוצאים מכאן ובזה יקל עלינו לדמותם ולמצוא
ה צד השוה ביניהם לבין מקבל ומספרלשה״ר.
איתא בשבעות לא•" :מנין לדיין שלא ישמע
דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין ח בי רו ת" ל
מדבר שקר תרחק מנין לבעל דין שלא יטעים
דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו ת״ל
מדבר שקר תרחק .רב כהנא מתני מלא תשא
(שמע שוא) לא תשיא" .ופירש רש׳׳י שם" :לא
תשא .אזהרה למקבל :קרי ביה לא תשיא .אזהרה
לבעל דין :שמע שוא .שהמטעים דבריו שלא
בפני בעל דינו אינו בוש מדברי שקר' :עכ״ל שם.
ובמצוה ע״ד פירש החינוך" :שלא ישמע הדיין
טענות האחד שלא בפני בעל דינו שנא׳ לא תשא
שמע שוא וצוה אל הדיין על זה שלא יכניס
בנפשו כזביו של אחד מהם וכן בא במכילתא וכו׳.
ועוד אמרו שם שהיא אזהרה גם לבעל דין שלא
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י טעון טענותיו לדיין שלא בפני בעל דינו ובו׳....
ועל זה נאמר מדבר שקר תרחק ,ועוד אמרו ז״ל
שזה הלאו כולל מספר לשה״ר ומקבלו ומעיד
עדות שקר .שורש המצוה ידוע בי השקר נתעב
ונאלח בעיני הכל אין דבר מאוס ממנו והמארה
והקללה בבית בל אוהביו מפני שהשי״ת א־קים
אמת ובל אשר אתו אמת ובו' ,ועל כן הזהירתינו
התורה להרחיק מן השקר כמו שכתוב מדבר שקר
תרחק והנה הזכירה בו לשון רחוק לרוב מיאוסו
מה שלא הזבירה בן בכל שאר האזהרות ומצד
הריחוק הזהירתנו שלא נטע אזנינו כלל לשום
דבר שנחשוב שהוא שקר ואע״פ שאין אנו יודעים
בבירור שיהא אותו דבר שקר וכעין מה שאמרו
ז"ל הרחק מן הביעור ומן הדומה לו ובו׳ עכ״ל
הזהב.
וז״ל הרמב״ם בספר המצוות לאוין רפ״א:
שהזהיר השופט שלא לשמוע דברי אחד מבעלי
הדין שלא בפני בעל דינו והוא אמרו לא תשא
שמע שוא שברוב אמנם יהיו דברי הבעל דין שלא
בפני בעל דינושוא והזהיר השופט משמוע אותם
הדברים בדי שלא תכנס לנפשו צורה שאין יושר
ולא אמתות ולעוון מכילתא לא תשא שמע שוא
אזהרה לדיין שלא ישמע מבעל דין וכו׳ ואזהרה
לבעל דין שלא ישמיע וכו׳ ובכלל לאו זה ג״ב
אמרו אזהרה למספר לעוון הרע ומקבל לשה״ר
ומעיד עדות שקר וכו׳ עכ״ל.
ולהלכה בשו״ע סי׳ י״ז ברמ״א ,שאם שמע
הדיין טענות האחד שלא בפני בעל דינו אם
נתרצה השני אח״ב לקבלו מותר לו לדון (דהוי
כמו מקבל עליו פסול לדון ת׳ מהרי״ל קצ״ה)
אבל בלאו הכי פסול הוא לדון בזה.
ומכל הני מילי מעליתא דכתבו הראשונים
ז״ל יוצא לנו שענינו של פסול זה בדיינים הוא
מטעם שנבלע בלב הדיין השומע טענת בעל דין
אחד שלא בפני חבירז "צורה אין יושר לה ולא
אמיתות" ואף שיבאו לפניו אח" כ שניהם וישמע
הטענות זה בפני זה ,כבר לא יועיל ולא יעמוד
עוד על ה זמת מפני השרשה הראשונה .ונראה
שזהוא בטבע האדם ליתן אימון ולקבל דבריו של
אדם אחד אף שמגבב דברים ולהחזיקם לאמיתים
נגד צד השני אלא א״ב ברגע ששו מעם הרי צד
השני גם כן עומד חי לפניו שיודע ומבין בו
שיאמר אחרת כמו שהנהו באמת בסדר הדיינין,
ולכן זה ההשרשה ראשונה בשמיעת הדיין שלא
בפגי בעל דין השני הרי הוא קבלה של שקר שלא
יצא מדופני מחשבתו של דיין לעולם,והרי דיין
זה כמשוחד מבעל דין הראשון וא״א לו לראות
כבר את האמת אף אם רוצה הוא לראותו.

ובאמת מונח כאן הגדרת כל תהום הרע
בקבלת לשה״ר ,שאינו לבד מטעם שישתתף
המספר בחורבן העולם בהרבות שנאה ,מחלוקת
וכל מיני הפסידים שמנינו כבר פעם אחר פעם,
דבל זה בודאי יוצא ממעשה המספר ואף
שהמקבל מסייע של ממש בדבר (רוב פעמים)
ויבא על שברו בעד זה אבל לא הי׳ מספיק אילו
הי׳ איסורו של המקבל יוצא ג״ב מפסוקו של
המספר שהוא לא תלך רכיל ,דהלא יש הרבה
ציורים בגווני שלא יהי ,שייך ענין של מסייע
לההזיקין כגון ששומע מן המספר ברבים
והמקבל עצמו איננו מספר הלאה ,אלא שקולט
באזניו ורושמו במחשבתו ,ויש עוד הי כי תמצי
דמעמיא עמיא ואזלא איסורו דמקבל (מעצם דין
מקבל לשה״ר דבודאי ישנו גחלת שאר איסורין
לכוות מהם) והצריכה תורה מקום אחר להמקבל
שעל ידו יבא הגדרת מעשהו בשלמות שיהי׳ שוי ו
לבל סוג ומקרה של מקבל לשה'ר ,וזהו בהלכות
דיינים היכן שכל ענינו לשקול את דברי הב׳
צדדין כפלם ומאזני משפט ישרים בלי נטיה לצד
אחד שלא כדין ,ואח״ב להחליט ולשפוט הדבר
לאור האמת .וכן הוא באמת בל אדם לעניו בל
שאלות חייו הרי הוא כדיין (ר׳ ישראל ז״ל כבר
הטעים יסוד זה) דצריך תדיר לברר לשקול
ולהחליט בין הב׳ צדדין של כל דבר ודבר ,דאין
לך דבר בעולם שאין לו פנים לבאן ופנים לבאן.
ובפסוק לא תשמע שמע שוא ,גילתה לנו תורה
ראם אתה מסתפק באיזה עניו ואתה יושב על
כסא דין שלך לשפוט וחסר לך ידיעות באיזה
ענין מכוסה ממך אל תרצה לפשטו ,לבררו ואף
לחקרו מדברי לשה״ר,דבזה אין אתה מברר מה
שחסר לך בידיעות אלא מטשטש ומאבד אף מה
שהי׳ לך איזה ידיעות אמיתות מקודם לכן,
דמעתה אתה מכניס את השקר בלבך ורוצה
להשתמש בו לעשות חשבון של אמת ,הי צליח
דבר כזה.
ומשל למה״ד דומה ,לאיש המסתכל דרך
חלונו (שאי אפשר לפתחו) ורואה ענין בחוץ
שנחוץ מאד לדעתו ואין רואה אלא ראיה כהה
דחלונו מלא אבק וטיט מפנים ,ורץ הוא לרוחצו
בדי שיראה היטב ,ומכיון שאינו מוצא מים הוא
לוקח בקבוק דיו שחור ורוחצו בזה .האם יטיב את
ראייתו או אף יאבד הראיה הדלה שהי׳ לו קודם
לכן כשהסתכל דרך החלון המלוכלך .ובן הוא
ממש המשתדל לברר ולראות מה שאינו יודע
והולך ומקבל לשה״ר בכדי להגיע אל האמת .ואף
אם בעת שומע הוא לשה״ר ,ואין צריך לאותן
ידיעות ,אף בזה נעשה לבו ספוג "לצורה אין יושר
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לה ולא אמיתות׳ ובית קיבול לשקר .ובהמשך
הזמן כשיבוא יום שיצטרך לידיעות באותו עבין
יפול בעוד רע ,שיכריע במעשיו על פי שקר ההוא
ויקים על ידי כן השקר על רגלים של ברזל והוא
עצמויפול.
והנה בדרשות הפסוקים שהביאם הרמב״ם,
כלולים אזהרה לדיין שלא ישמע מן ה אחד שלא
בפני בעל דין שני גם אזהרה לבעל דין שלא
להשמיע לדיין בכך אזהרה לעדים שלא יחרדו
עדות שקר וגם למקבל ומספר לשה״ר .ובולם
יוצאים מפסוק לא תשא שמע שוא ומדבר שקר
תרתק (שגם כן נדרש על כולם) ,ומעתה המספר
לשה״ר שספחו הכתוב גם לכאן והוסיף בזה על
אזהרתו המי תחרת של לא תלך רכיל ,והרבה
איסורו בתרתי לרעותא ,הרי מקומו שקבע לו
הכתוב בדרשה זו של שמע שוא ומדבר שקר
תרחק ,הוא בחבורת המספרים לדיינים טענות
שקר והמעידים עדות שקר .דמעשהו של המספר
בלשה״ר הרי הוא כמעשה בעל דין העומד לפני
הדיין שלא בפני בעל דין השני ומשמיע שקריו
להוריד מעמד תבירו בדבר זה ,ואילו הי׳ חבירו
בפניו לא הי׳ מרהיב בנפשו לומר דברים כאלו
(על פי רוב) .ומעשהו גם מעשה העד המעיד שקר
(וזה אף בפני חבירודהלא אין מקבליןעדות שלא
בפני בעל דין) דחידשה תורה כאן דהמספר
בלשה״ר הוי שמע שוא וקרוב לשקר ולבן קבעה
איסורו דיליה ג״ב בפסוק זה לפסול דבריו לכל
שומע בין אם השומע ריק א׳ שדן על דבריו ,ובין
יהי' ב״ד שלם של חשובי העדה ,העידה תורה
שמעשהו מעשה שקר וצריכים להרחיק ממנו
ואל ישע בדברי שקר.
והמקבל לשה״ר נתח הכתוב מעשהו
והוציאה לאור מהותו שידע שבקבלתו אותו הרי
מעשהו מעשה הדיין השומע שלא בפני בעל דין
השני וא״ב בודאי שקר סופג לתוכו וגם מעשהו
מעשה הב״ד המקבל עדות שקר מפי עדים.
והחילוק בין המקבל היחיד והב'ד המקבלים
אינו אלא בזה ,שלב״ד יש סדר חקירות דרישות
ובדיקות לבדוק את העדים אם אמת נכון הוא
הדבר ואינו סדר קל ,אבל להמקבל לשה״ר
גילתה תורה דרך פשוטה וקלה לבחון את מה
ששומע ,ראם הוא דבר שנכנס לסוג רכילות או
לשה" ר (שכללם יכול >דם ללמוד ויהיו שגורים
בפיו במעט עמל) תדע תיבף שהוא שקר ואין
אתה צריך לשום חקירה ודרישה ,דסימן מסרתי
לך ואם תראה אותו סימן תיכף תניח אצבעותך
באזנך שלא תקלוט את השקר בלבך.
ונבין בזה את סדר הרמב״ם בהלכות דעות

שהביא איסור לשה״ר ממקור הכתובים רק
למספר (מלא תלך רביל)ולהמקבל לא הביא שום
מקור איסור אלא שהערה על גודל ההרס בעוסק
באלו ושיש להרחיק מן השכנות והישיבה
וההתחברות של מספרים בו ,ובל זה בלי הביאו
המקור שהביא בהלב׳ סנהדרין ,אף שכאן בדעות
הרי מקום עיקרו ,אלא שעשה הרמב״ם ממש
כסדר הכתובים .דבהוציאו לאור בהלכותיו פירוש
""של לא תלך רכיל שישבה רק אזהרה למספר לא
דיבר שם כלל מן המקבל דבל ענינו המדובר שם
במספר הרי ענין החורבן וההרס על ידי שום
מדנים בין אחים ברכילות לשה״ר הוצאות שם רע
והשפלת בני ברית על ירי סיפורי גנאי עליהם.
ויש היכי תמצי הרבה שלא יהי׳להשומע חלק כל
שהוא ברעות היוצאים ממעשה המספר (אלא
יחולו על ראשו איסורים אחרים שמנאם הח״ח
לרוב),ולבן לא נחתם שמו של השומע עליהם .וכן
הוא באמת סדרו בהלכות דעות כולה בפרק
לשה״ר שלו ,מבאר הרמב׳ם ענין איסור לשה״ר
שהוא ענין ההרס וחורבן מכל המינים ,אבל
כשבא לקבוע גדר האיסור של מקבל לשה״ר הרי
חקקו במקום שלא תטעה שהוא מטעם הפסדים
המהווים לעולם על ■ידו ,אלא פשוט מטעם
שבולע שקר וכל ההפסדים שיבאו בגללו מקורם
בשקר ,ואותם הפסדים אינם דבר צדדי אלא
השקר מריה טליה דחורבן ,ולכן בבל האופנים
בין יש למקבל חלק בגרמת המספר בין בהיכי
תמצי שאין לו שום חלק ,הרי נמנע ואסור הדבר
מפני שהוא מקבל דברי שקר ,וזהו אסור בכל
גווני בלי יוצא מן הכלל (חוץ מלענין סכנה או
ברשות לא תעמוד על דם רעך שצריכים לחשוש
ב מו שבארנו כבר אפילו לספק רחוק)
וכן למספר נתוסף מ עני ן אחר ,שאף
במקום שלא עשה בלום בסיפורו אלא "שהרג את
**^עצמו• (כציור הראב״ד בהשגה בז ,מדעות) אף
שם ידע המספר שעוד יש עליו להרחיק מבאלו,
ד אפילו סובר לומר אמת אי אפשר לו לעשות כן
כשמספר בדברי גנות על חבירו ,או רכילות ,ויהי׳
שקר מעורב בתוט ולבן מצווה לפרוש מזה שלא
ישעה בדברי שקר וגם שלא יתבזה בין הבריות
כעד שקר ,דהלא אנו מצווים לדונו בכך בשפותח
פיו לדבר מנות חבירו .ולבן קבע הרמב׳ם מקום
העיקרי של המקבל בהלב׳ סנהדרין וזבן
שנתוסף גם איסור והגדרה מחודשת להמספר
וקבעו אצלו כדי שיתבאר באר היטב מהות פעולת
שניהם .ומעתה אף אם תבוא למקום שנדמה לך
שיהי׳ יותר שלום ושקט ודרכי נועם י וצאי ן על
ידי סיפורי לשה״ר או קבלת לשה״ר ,תדע בבירור
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שטעות הוא מחשבה זו ,דכמו מעדות שקר לא
יצא שום דבר טוב או אמת ,דהרה עמל וילד שקר,
ומרשעים תצא רשע ,במו בן בסיפור ושמיעת
לשה״ר.
ומעתה בל הענינים עולים בקנה אחד,
ודומים מבל הצדדים .דהרי אצל הדיין ששמע
מפי בעל דין האחד שלא בפני חבירו כבר אסור לו
לישב ולדון בדין זה דבלוע הוא כבר בדברי שקר
בענין ההוא ,ואף שעוד יבוא לפניו שני הבעלי
דינין ,זה בפני זה ,וישמע ויראה ,ולמה לא יסמכו
עליו שיברר בעת ההיא ויפריד האמת מן השקר
על ידי דברים הניכרים בשמיעת הטענות במה
שעיניו רואות לפניו (כדרך כל הדיינים שבוחנים
דברי הבעלי דין בהרבה דרבים להבין מי טוען
ברמאות ושקרים ומי המדבר בצדק) ולמה
נפסלנו ,אלא מאותו טעם שמצינו בשבת ג״ו
שמשם הראנו שהוציא הרמב״ם יסודו שלאחר
קבלת לשה״ר(במו דוד מציבא) אף על ידי דברים
הניכרים אין בבחו של אדם לראותם ולהכירם
לטובת בעל דין השני .דאו ידמה שמה שרואה הם
דברים הניכרים לטובת הראשון שקבל ממנו
תחלה (אף אם אינם בן) או אף אם יהיו שם דברים
הניכרים לטובת השני לא ירגישם דכבר נשתרש
בהשרשה ונטי ה לראשון .ובין כך ובין בך לא די
שאין מועילים הדברים הניכרים עוד ,אלא אף

מתקלקים מן השקר הראשון והוי זבובי מות
יבאיש יבי׳ שמן רוקח .וזהו ממש שיטת הרמב״ם
שם בגמ׳ שבת שביארנובו השמטתו בעניןדברים
הניכרים שהגיה עליוההג׳ מיימוניות ונסתייענו
בסברא זו מן הרלב״ג .ומכוון שיטת רבנו בגדר
שגדרתה תורה בקבלת השמע שוא של דייןלגדרי
לשה״ר והקבלה בו ,דשני ההלכות מתמזגיןזובזו
דבולןבחדא מהתאמחתינןתורה.
[ועדיין אף אחר בל זה ,הדבר צריך
לתלמודו של נגר ובר נגר דיפרקיניה בלמה לא
שדא הרמב״ם נופו בהר שיקרו בהלכות דעות
בחזרת רמז ופקידה כל שהוא של לאו דלא תשא
למקבל ומספר בלשה״ר .ואף שמצאנו דרך
מסתבר לרבנו לקבוע שקר מקומם בהלכי
סנהדרין מטעמא דפירשנו ,אבל אין זה מתרץ
למה לא יהיו נחזרים ונרמזים בלל בהלב׳ דעות,
שעיקר הכלל שנוי שם בגדריו וצע״ג].

לעילוי נשמת אבא מורי הרב ברוך בן הרב
פסח ז"ל.
נסדר מחדש והוכן לדפוס בשבוע שחל
היארצייט ,לזכותו,
דברא מזכה אבא ,ב״ח אדר א׳ תשד״מ.

בפסחים קי״ב אמר רשב״י לר״ע רבו ,אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי
אבא ומוסרך למלכות ,ולכאורה תמי׳ על התנא רשב״י איך נשאו לבו להפחיד
את רבו במסירות ושמעתי שהמכוון שאמר לו אם אין אתה מלמדני הרי אני
נופל גם ממדרגתי שיש לי עד ח״ו בחינת מסור ,כי האדם אם לא יתחזק
לעלות מעלה במעלות החינוך יכול ח״ו להוריד מטה מטה עד הדיוטא
התחתונה ח״ו( .מספר חיי המוסר).

בפ׳ בהעלותך עפ״י ד׳ יחנו ועפ״י ד׳ יסעו ,הענן חינך את עם ישראל במרת
סבלנות ובמדת הפרישות ,ובמדת הזריזות ולכן האריך הענן על המשכן ימים
רבי□ במקום תהו וקשה נדי לחנכם בסבלנות ,ולפעמים הי׳ ימים מספר
במקום טוב וערב כגון עיר התמרים ,כדי לחנכם במרת הפרישות ,ולפעמים
מערב ועד בקר כדי לחנכם בזריזות וכן צריך המחנך להמציא להם פרטים
ופעולות לחנכם במדות הנ״ל למען יהי׳ מחונכים ומלומדים לבטל רצונם
מפני רצון ד׳( .מספר חיי המוסר).
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הרב מאיר חיים כהן

בענק האם מותר לחקור אם פלוני רוצה להזיק! - 4ובסוגית
דברים הניכרים
אדם ששואל וחוקר האס חברו רוצה להזיה לו

ששמע מאדם אחד שפלוני מתכנן להזיק לו

האס יש בזה איסור או לא.

ובכה״ג אומר הח״ח בדרך אפשר דמותר אלא

לכאורא אין בכך איסור בתנאי שחוהר ודורש

דמלשון החפץ חיים בס״ק ה׳ משמע דמה שכתב
במתור החיים שצריך דברים הניכרים ורק אז

בכלי לחוש.

מותר לדבר ,ואילו בבאר מיס חיים ס״ק פ׳״חוזר
אלא דרבנו החפץ חיים ביאר דבעינן דוקא

דברים הניכרים ורה אז מותר לחחור אבל כשאין

דברים הנכרים על אותו חבר אסור לחתור ,כיון
דיש חשש שיספרו לו לברי גנאי.

בו וכ׳ וז״ל ויותר נראה לי דאפילו לא ראה עליו

דברים הניכרים ולא שמע עדין משוס אדם שיש
ר לפלוני שנאה עליו ,רק ראה עליו מילתא לחמיה
\וט /ומשמע דחוזר מ ממה שכתב במקור

ובכלל ה׳ מהלכות רכילות בבאר מיס חיים ס״ק

החיים ,וא״כ יש לומר דמה שכתב בס״ק ד׳

ה׳ כתב הח״ח 7אפ׳ אס ראה דברים הניכרים
קצת מותר לו לחתור ולדרוש זה אצל אנשים

דאפשר דאפילו לא ראה דברים הניכרים רק
שמע מאחר שפלוני רוצה להזיק לו בגופו או

לידע סיבת הדבר.

בממונו ג״כ מותר לחתור ולדרוש אצל אנשים

ובבאר מ״ח שס בס״ק ד׳ כתב דאפשר דגם אס
שמע רה מאחד שפלוני רוצה להזיה לו מותר לו

לדרוש ולחקור אצל אנשיס בכדי לדעת איך
להשמר ממנו שלא יזיקו אותו וכשישמע מכמה

אנשיס יחוש יותר לזה ומדגיש הח״ח בתנאי שלא

יקבל כן בהחלטה ,וכמו שנבאר לחמן בכלל ו׳
סעיף ר; דקבלת רכילות אסור אף מהרבה בני

אחר זה בכדי לדעת איך להשמר ממנו ,כך ס״ל

לח״ח לפני שחזר בו ,אבל לפי מה שכתב בס״ק
ה׳ ברור שבכה״ג ששמע מאחר מותר וכך ג״כ

מוכח בדבריו שם דכתב דאפילו לא ראה דברים

הניכרים ולא שמע עדין משוס אדם שפלוני יש
לו שנאה עליו וכו׳ משמע דהדין של דברים
הניכרים קצת יותר תל משמע מאחר לכאורא.

אדס רק ישמור את עצמו ממנו.

והחילוה כין שני הדינים הנ״ל שבחלא כתב

ולכאורא משמע דיש שני עניניס דיש לפעמים

הח״ח כדרך של מסתפק ואילו כשני כ׳ הח״ח

דראה דברים הניכרים אצת ובכה״ג ברור לרבנו

כאופן ברור שכך הדין לפי מה שמבואר שהח״ח

הח״ח שמותר לדרוש ולחקור עליו לברר את

נשאר כס״ק ד׳ כספק.

הענין.

י״ל דהחילוק זה במה שראה דברים הניכרים

ויש פעמים שלא ראה כלל לברים הניכרים אלא

הצת וא״כ את האמת מה פלוני רוצה לעשות לו

/

?7

נח

מענה

לא יודע וממילא יש סברא שנתיר לו לברר כיון

וכיון שדיברנו בענין דברים הניכרים ,נראה

שצריך לדעת את הענין כשלימות.

בסיעתא דשמיא מעע לברר את הדברים והגדר

של דברים הניכרים במה שמבואר בגמרא שבת
ועוד חילות איכא דהרי אס ראה בעינו הרי

ודאי שנקרא דבריס הניכרים במתצת לא כן
כשמע מאחד דבזה כתב הח״ח בדרך אפשר

כגלל שזה לא נתרא כלל דברים הניכרים וגס
דכבר שמע מה שפלוני תפז לעשות לו ,ולכן

כתב זאת הח״ח בדרך אפשר ואמנם לפי הדרך
השניה שביארנו דלמעשה חזר בו הח״ח דבאופן

ששמע מאחר עדיף מדברים הניכרים תצת כיון

ששמע שפלוני תפז להזיק אותו ,ועכ״פ נראה
דרבנו הח״ח נועה להקל בזה.

בדף נ״ד ע״א.

הגמ׳ אומרת ששמואל אמר שדוד לא קיבל לשון

הרע וזה לפי מה שמבואר שהיה בזמן שנפגש
דוד עם מפיכושת שכ׳ ומפיבושת בן שאול ירד
לקראת המלך ולא עשה רגליו ולא עשה שפמו

ואת בגדיו לא כבס למן היום לכת המלך עד
היום אשר בא בשלום ,ואז שאל דוד אח

מפיכושת מדוע לא הלכת עמי מפיכושת ,והשיב
מפיכושת עבדי רימני כי אמר עבדיו אחבשה לי
החמור וארכב עליה ,ואלך אל המלך כי פסח

אלא דצריך ביאור מאי שנא דין זה מהא דמצינו

עבדך וירגל בעבדך אל אדוני המלך ובמהרש״א^ץ

כשותפות שאחד רוצת לעשות עם אחד או שאחד

ביאר שוירגל מלשון הליכה ברגל פי׳ שאה״נ

רוצה להשתדך שמותר לו לברר ולחקור ולדרוש

כיקש מציבא לחכוש את החמור לנסוע לדוד

ולא הזכיר הח״ח בהאי דינא שצריד שישמע

שהרי אני פסח ולא יכול הייתי ללכת ברגלי אך

דברים הניכירם של גנאי ורק אז מותר לו לברר

ציבא לתת אח החמורים עמו ואמר שאלך ברגל,

אלא דאפילו לא שמע שוס דבר רע ולא ראה

ויאמר לו המלך למה תדבר עוד את דבריך אתה

דברים הניכרים אפ׳ במקצת בכ״ז מותר לו לברר

וציבא תחלקו את השדה ,והדברים הניכרים תיו

ולדרוש.

בזת ע״פ מה שביאר המהרש״ל דכיון שראה דוד

שלא עשה מפיכושת את שפמו ואת רגלו וזה

אלא דצריך לומר דשאני כשותפות דכשחפץ

גופא היה דברים הניכרים בזה שראה שמצטער

להתחבר עם אחד כשותפות וכן בשידוכין עליו

על שובו בשלום ולכן אמר לו אתת וציבא תחלתו

לברר את המהות של אותו אדם וכל זה בכדי

את השדה ומה שאמר תחלתו לא הוי לשון

למנוע ממנו שלא יזיקנו אותו אדם בעתיד ,אבל

תלותה מספת אלא דהשאיר הנכסים ברשות

סתם אדם שאין לו חיבור עמו כלל אין לו היתר

ציבא כמו שהיה מקודם ולא השיבם למפיכושת

לברר עליו שמא יזיק אותו דזה לא נהרא תועלת

כמו שאמר בהתחלה ועי׳ במהרש״א שביאר
דהחלוקה היתה מדין ממון המוטל בספת לפי“**

בכה״ג ששמע מאדם שפלוני רוצה ומתכנן להזיק

שהיה עדין מסתפק ,ובאמת אז לא היה דברים

אותו באופנים אלו הותר לו לחתור ולדרוש אס

הניכרים לגמרי .וברש״י על הגמ׳ בשבת בדף נו.

ואיך רוצה להזיקו ,וע״ע.

בד״ה דברים הנכרים חזא ביה כקב רש״י

ורק בכה״ג שיש דברים הניכרים במקצת או

מענה
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במפיבושח כשנהרג אבשלום וחזר דוד למלכותו

דמבואר מדברי רש״י דקבלה על תנאי שאס

ובא לפניו לא עשה רגליו ולא עשה שפמו כסבור

יראה שהאמת שלא כדבריו יחזור בו לא נחשב

דוד שניכרים דברי ציבא שנצטער על שחזר דוד

קבלה ,אע״פ שהמספר חושב שמאמין לו ,לפי

ולא קישט עצמו וכו׳ וכו׳ וממשיך רש״י ואומר

שפירוש הדבר ,שרק אס האמת כדבריך אז יהיה

ואס לא שראה בו דברים הניכרים היה חוזר

כך ,ולכן אינו בכלל הבלח לשה״ר ולכאורה יש

ממה שאמר הנה לך כל אשר למפיבושת ואע״פ

הבדל בין הנדר של חוש דהיינו שמאמין שיש בזה

שמיהר ואמר לו מתחלה הנה לך כל אשר

דבר לבין אס נגדיר את הלחוש שזה תבלה על

למפיבושת אין זו קבלה כי כל זמן שלא היה דוד

תנאי.

שב למלכותו יודע היה שאין מתנתו מתנה ולא
אמר לו אלא על תנאי אס יראה אמת בדבריו

דלחוש בכה״ג שהפשט זה שמאמין שיש כזה צד
ולכן חש ,ולא עושה עמו שידוך רק לא בתורת

עכ״ד רש״י.

אמת גמורה.

ובמהרש״א בחידושי אגדות על דף נ״ו מביא את

ואס הגדר הוא שמקבל על תנאי א״כ הוי תבלה

הרש״י וכתב ופרש״י אע״פ שקודם זה אמר הנה

לגמרי ,אלא שרק מחכה לברר את התנאי איך

לך כל אשר למפיבושת אין זו קבלה וכו׳ דלא

יהיה.

א״ל אלא על תנאי אס יראה אמת וכו׳ עכ״ל

ואו׳ המהרש״א קצת משמע כן דעל תנאי אמר

לו כן ,דאס יראה אמת בדבריו ממה שאמר ציבא
אמצא חן בעינך וגו׳ בלשון עתיד ולא אמר
בלשון הוה מצאתי חן בעינך וכו׳ ע״ש.

עכ״פ חזינן לכאורא מדברי המהרש״א שבגלל

דברים הניכרים מותר לקבל את הלשון הרע
אבל לא בתור קבלה גמורה אלא רק בתורת
תנאי ,אבל כשמקבל על תנאי מותר כיון שראה
דברים הניכרים.

ועיין

בתוס׳

בנדה

בדף

ס״א

ע״ב

ד״ה

אטרמרינכו דכ׳ דיש לחוש ללשה״ר להאמינו

ע״ש

בדברי

התוס׳

שכתבו

שמותר

לחוש

ולהאמינו לגבי זה שיזהר שלא יבא לו הפסד לא
לו ולא לאחרים ,עכ״ד.

ועיין בגליון מהרש״א שכתב אבל בלא חשש נזק

אסור אפ׳ לחוש כלל לשה״ר ,אשר״י ,עכ״ד

בתוספי הרא״ש על הדף בנדה דף ס״א ע״א
כתב בד״ה איטמרינכו בסוף הדיבור כ׳ ובענין

זה דוקא יש לחוש ללישנא בישא היכא שיכול

ואס ירצה מאן דהוא להתוכח אס זאת כונת

לבא לידי היזק לו או לאחרים אס לא יחוש וכגון

המהרש״א שמותר לקבל על תנאי שיש דברים

ההוא דגדליה בן אחיקס ,אבל בענין אחר אסור

הנכרים ,מצאתי כתוב זאת מפורש בס׳ משמרת

אפ׳ לחוש ללשון הרע ולהאמינו כלל וכלל

מועד לגאון ר׳ מרדכי קארפ שליט״א.

עכ״ד.

דכתב בספר משמרת מועד על מסכת שבת חלק

חזינן בדברי הרא״ש שכל ההתר לחוש זה כשיכול

ב׳ דף נ״ו על הסוגיא כאן בדברי רש״י ,וכתב

לבוא היזק ויותר מזה מובא ברא״ש שלא רק

ס
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היזח לו מותר לחוש אלא גס בכה״ג שיהיה היזח

בגדר חשש בלבד ולא בגדר ספק דבגמרא

לאחרים ג״כ מותר לחוש ללשון הרע ששומע.

בכתובות מוכח דהול שיוצא זה רה בגדר חשש
בלבד ולא בגדר ספה ,דהגמרא אומרת שאשה

עכ״פ מדברי התוספות בנדה חזינו שאס' שאסור

להחליט את הדבר מ״מ לחוש שרי.
רבנו יוסף חייס בספרו על הש״ס בניהו על

הגמרא במס׳ שבת דף נ״ו ע״א ביאר במה

דאיחא דבריס הניכרים חזא ביה ,דצ״ב מה הס
הדברים הניכרים שראה בו ,אס משוס שלא

עשה רגליו ולא עשה שפמו או׳ הבניהו אין זה
כדאי לחושבס דברים הניכרים שמעידים כי
דברי ציבא אמת הן.

שיוצאת משוס שס רע אין לה הנס ולא פיתוי,

ומחשה הגמרא אס נאמר שיצא עליה הול זנות

והרי אמר רבא אס יצא לה שס מזנה בעיר לא
חוששים להול הזה ואומר החפץ חייס מוכח
שבגלל הול בעלמא שיצא עליה שזינתה הודם

שנבלעה לאיש זה ,ולא היאה בתולה לא
מפסידה בגלל זה את האנס ,וכך נכסה ג״כ
בטור אבן העזר בסימן הע״ז ע״ש ,ואם נאמר

שכשיצא עליה הול זה נחשב ספא א״כ היינו
צריכים לומר שהאול שיצא יעורר ספה ובכה״ג

ולכן מבאר בס״ד כך כי דברים הניכרים הס

הנתבע לא יצטרך לשלס.

דבריו של מכיבושה שאמר "עבדי רימני" והוסיף
לדבר ולומר וירגל בעבדך אל אדוני המלך

אלא מוכיח הח״ח מכת ראיה זו שאין בחשש גדר

ואדוני המלך כמלאך האלוהים ועשה הטוב

של ספה אלא לה חשש בעלמא אבל לא יותר

בעיניך נשמואל ב׳ י״טז וא״כ מוכח שאמר למלך

מגדר של חשש שאפ׳ לא נכנס בכה״ג גדר של

שדיבר עליו ציבא רכילות ,ומה שתרצה לגזור

ספה.

בעבור זאת עשה כטוב בעיניך.
ויש להחשות דהרי הגמ׳ אומרה שעל ידי הול

וצ״ב והרי ציבא דיבר בינו לבין המלך ,ואיך

שיצא על הבתולה בהול לבד לא חוששים ,ואס

ומנין ידע מכיבושה שדיבר עליו ריכלות אלא

אחד בא עליה חייב לשלם חמישים כסף ,ולכאו׳

די״ל שודאי מפיבושת דיבר לפני עבדו דבריס

צ״ב דאיך מוצאים ממנו ממון והרי יצא עליה

אלו ,שאמר לו עתה תשוב המלכות אלי ,וכיון

הול שזינתה ואיך אפשר להוציא מהנתבע ממון.

שידע שהוא אמר לפני ציבא ,חשש פן ציבא גילה

זה למלך ,ולכן אמר עכשיו וירגל בעבדך אל

אלא דצריך לומר או׳ הח״ח שחול לא עושה

אדוני המלך וכו׳ ועשה הטוב בעיניך וא״כ זה

ספה אלא לה חשש לבד ולכן כן משלס המשים

הדברים הניכרים שראה דוד המלך במפיבושח.

כסף וכן מוציאים ממנו ממון.

הח״ח כתב בהלכות לשון הרע בכלל ו׳ בבאר

וצריך ביאור מהא דפסה השו״ע באו״ח בסימן

מים חיים ס״ה כ״ה מהגמ׳ בכתובות דף לו ע״ב

תהע״ט סעיף א' דלא מעמידים שליח ציבור אס

להוכיח שכל ההתר לחוש ללשון הרע זה רה

יצא עליו שס רע בילדותו ,ומהור הדבירם זה
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מהגמרא בתענית דף ט״ז ע״כ שאו ,הגמ׳ שאחד

ציבור הקול לא מעורר ספא אלא שנמנעים

מהתנאים שמעמידים שליח ציבור זה שפראו

מלהעלותו לש״צ דבעינן מעלות כש״צ.

נאה ושואלת הגמרא מה זה פרקו נאה ,או׳

הגמרא אמר אביי זה שלא יצא עליו שם רע
בקטנותו ,ופרש״י פרקו נאה שאפילו כשעמד על

בחרותו היה נאה בלי שם רע.

ובעצם הענין שכתב הח״ח שצריך לקבל את

הדברים ששומע בדרך חשש בעלמא מבואר
שחייב השומע לחלק כשמיעתו ,דלעכיז לשמור

את עצמו רשאי ומותר לו לחוש לדברי הסיפור

עכ״פ חזינן שאס יצא עליו שם רע אמרת הגמ׳

אבל לגבי הנידון עצמו אסור לו להבל אפילו

שלא מעלים אוחו להיות שליח ציבור וכן פסא

בגדר ספא אלא ישאר הנידון בעינו בחזקת

השו״ע ,וצ״ב מדוע לא מעלים להיות שליח

כשרות ,כמו עד היום.

ציבור והרי יש עליו חזאת כשרות ,ולפי יסוד
דברי הח״ח שהוכיח מהגמ׳ בכתובות דף ל״ו
ע״א שיצא עליה קול זה אפ׳ לא בגדר ספק אלא

רק חשש בעלמא ,א״כ לפי״ז בנידון אצל שליח
ציבור צריך להיות שיהא התר להעלות אוחו

לשליח ציבור אפ׳ שיצא עליו שם רע שזה רק
קול ואפ׳ לא ספק ,וממילא נשאר בחזקת כשרוח
שלו ויוכל להיות שליח ציבור.
אלא דיש לומר חילות בין הסוגיות דלהעלות

שליח ציבור אין הוכחה מזה שלא מעלים אותו
לש״צ שאנחנו מסתפקים אלא אפשר לומר שלא

מסתפאים אלא שנמנעים מלעלות אותו לשליח
ציבור אבל אין כאן גדר ספה אלא עדיין זה

בגדר חשש ,דהיות ובעינן כמה וכמה מעלות
כשליח ציבור כמבואר בגמרא במסכת תענית דף

ט״ז וכנפסק כשו״ע כסימן חקע״ט לכן כגדר
חשש נמנעים ולא מעלים אותו לשליח ציכור
כיון שיצא עליו שם רע כילדותו ,משא״כ כאשה
שיצא עליה שם רע ,ואחד כא עליה אח״כ לא

ובבאר מיס חיים בס״ק כ״ח בכלל ו' מהלכות

לשה״ר ,בהג״ה ,מוכח עוד דלגבי חובת בצדק

תשפוט עמיתך לדונו לכף זכות ,ג״כ עומד
הנידון בחזאת כשלוח ויש איסור לחשוד אותו
כלל ,ואפילו מי שכבר נתחזא באיזה ענין רע

ועכשיו נשמע עליו ענין גרוע בכ״ז אסור להבל

זאת כלל.
ולכאורא תשה להבין האיר אפשר לאדם לקיים
בעצמו חילוק זה ,דהרי אס חושש שיזיק אותו

הנידון ושומר הוא את עצמו ממנו בע״כ שהוא

חושד אותו בכך ואס הוא לא חושד את עצמו
ממנו בכך למה הוא שומר את עצמו ,ועיין.

ויש עוד להקשות מדברי השאילתות סימן קכ״ט

שמסתפק בעיקר דין זה דלמיחש מיבעי וז״ל
כגון דאמרו ליה פלניא קא מסגי בניכלא בהדך

מיבעי למיחש ליה ולזרז נפשו ממנו ,או דילמא
אי חייש הא חשיד ליה ואמר מר החושד בכשרים

לוקה בגופו ואסור ת״ש וכו׳ עכ״ד.

פוטרים אותו מחמישים כסף כי אולי זינתה,
כיון שהקול לא מעורר ספק אלא חשש כלכד

ומסית כמו לגרסינן בגמ׳ בנדה דף ס״א ע״א

ולכן חייב לשלם חמישים כסף ועכ״פ כשליח

שלמיחש מיבעי ,מיהו מזה שנקוט בהתחלה את

סב
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הסברא לאסור משוס החושד ככשרים לוקה

התפלל עליו במעשה הגבעונים שלא יתפס

בגופו משמע שהמקבל כדי לחוש הרי זה כבר

למות ונענה בתפלתו]

חושד הנידון באותו ענין וא״כ גס למה שמסיק

בסוף דמותר כדי למיחש משמע דתו שרי ג״כ

ומוכח מזה שכתבו הראשונים לשון שאס אדם

לחשוד אוחו ,ולא כדברי רבנו החפץ חיים

רואה צדדים ועגיניס משמע שזה לא דברים

שמחלק בזה ואוסר לרזושדו כלל.

שניכרים ברורים וחותכים ,ונראה שבאו לרמז
בזה שלמעשה של דוד היו שם דברים הניכרים

אלא דמצינו בראשונים משמעות שדוד כן האמין

רחוקים במקצת.

ותיבל ממש את דברי ציבא לאחר שראה דברים

הניכרים במקצת.

ואס כך למדו מהסוגיא דשם דעל ידי דברים

הניכרים רחוקים קצת הותר איסור קכלת לשון
הסמ״ג כתב וז״ל ואס אדם רואה בחברו צדדים

הרע ומותר להאמין ולקבל.

ועניניס שנראה הדבר אמת רשאי להאמין ולקבל

כדאמרינן כשבת פרק במה בהמה לא קיבל דוד

ויוצא לפי״ז שכל הגדר של איסור נשיאת שמע

לשה״ר מאי טעמא דברים הניכרים חזא ביה

שוא שהתורה אסרה רק אס מאמין דבר רע עס^י

במפיבושת עכ״ל וכן כתב היראים והגהות

חברו ללא בסיס רק שמועה רעה בעלמא

מימוני.

ששמע עליו ,אבל כל שמסתבר הדבר ומתישב

ומוכח מהסמ״ג שכתב בתחילת דבריו רשאי
להאמין ולקבל כונתו לתבל ממש ומזה שכתב

כדאמרינן בשבת וכו׳ משמע שגס שם אצל דוד

היה גדר דברים הניכרים עם קבלת הלב ממש,
וביוקר יש משמעות כדברנו בהגהות מימוני
דכתב רשאי להאמין ולקבל כדאמר בפרק במה

על הלב על ידי דברים הניכרים אפ׳ שאינם

ברורים לא אסרה תורה האמנת הלב ,ויותר מזה

מבואר כשאילתות שהתורה לא אסרה קבלת
לשון הרע מע״א ,אלא עשיית מעשה ,ולא קבלה

בלב.
וביאור הדבר יש לומר דכל שנוגע לליכו של

בהמה ,מדוד ע״כ.

אדם ולא לעשות מעשה לזולתו סמכה התורה

ולפ״ז צ״ל שמה שדוד חזר ממתנתו לציבא

בזה על הכרעת האדם לפי הנראה לו בענין הזה

והשאיר השדה בדין חלוקה זה לא מדין ספת

אפי׳ שאין ראיה ברורה.

אלא אפילו שדוד קיבל את הדבר בהחלטה
אפ״ה נשאר אצלו צד של ספק ולכן השאיר את

השדה בדין חלוקה.

ומה שדוד המלך ע״ה עשה מעשה ע״פ הדברים
הניכרים לכאורא היה הדבר על פי חוק המלכותי
וכעין זה מצינו ברמב״ס בהלכות מלכים פרק ג׳

ויותר נראה שריחם דוד על מפיכושת בן יונתן

הלכה י׳ שיש רשות למלך להרוג שלא בראיה

נוכמו שראינו שהמשיך דוד לקרב אותו ,וגס

ברורה׳ אלא שברמב״ם מבואר שזה לתיקון
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העולם ,וכן יש לומר בזה שמותר כלי להגן על

ועל כן ישמור את עצמו ממנו ,מותר לתבל דבר

מלכותו שאס לא יגן אלא על ידי ראיות ברורות

זה ממנו ולהאמין בזה אבל לא יגלה לאחרים

עלול הוא לסכן אח מלכותו.

ואפילו לאנשי ביתו וכו׳ ודוקא שמספר לו ששמע

ולכאורא אס נאמר שכך הוא אצל דוד המלך
ועכש את מפיבושת בממון בכדי שיתמעט כוחו

בעתיד ולא יוכל למרוד א״כ יש להתשוח מה

ממנו דבר זה בעצמו שרוצה להזיקו ,אבל אס

שמע זאת מאחר שאמר לו ששמע ממנו אין לו
שוס יתרון משאר אדם ממילא אסור להאמין לו.

הראיה שהגמרא מביאה שדוד עשה את דבריו

ובסעיף ו' כתב החפץ חייס ואפילו באופן

בגלל הדברים הניכרים ,ושעל פיהם מותר לקבל

המועיל דהיינו שיש לו תועלת משמעות הדברים

לשה״ר הרי לא עשה דוד אלא בכדי להגן על

אפ״ה דואא שקיס ליה דגויס דהאיש ההוא

מלכותו.

טובא דהיינו שמכיר היטב את טבע האיש ההוא

אלא יש לבאר דאף בלי לקבל את הדבר

בהחלטה היה מותר לעשות כן בכדי שלא ינזק
בעתיד דהאי לישכא בישא דאע״ג דלקבולי לא
בעי למיחש מיבעי.

שאינו משקר בשום אופן ולא מגזם בדבר ,ודעתו

סומכת עליו כל כך עד שנאמניס לו דבריו בזה,
וגס בשאר דברים תמיד כשני עדים המעידים

בבית דין שאין אחריהם שוס ספק ,דהיינו שגדר
נאמן כבי תרי להתיר קבלת לשה״ר שוה למה

אלא דיש לתרץ דגם להגן על מלכותו לא מותר

שמצינו בדיני ממונות ודבר שבערוה ,אז אמרינן

על ידי חשש בעלמא ,ואפילו אם מלך מותר לו

שמותר לו להאמין ,אבל אס הוא לא מאמין לו

לפעול בלי ראיה ברורה מכל מחום צריך להיות

בשאר דברים כל כך ,וכאן בלשה״ר הוא מחליט

שס דבריס שנותנים לו מקום להסתפק וזה גופא

להאמין לו בגלל שמחקו לו רגבי לשה״ר בודאי

דבריס הניכרים דשם ,שלא היו דברים ברורים,

אסור.

ובכ״ז בענין ממון היה די בכדי לעשות מעשה.
ובסעיף ז׳ כתב הח״ח שכל זה בזמן התלמוד

ועכ״פ הדבר מחודש לומר דסגי בדברים
הניכרים אפ׳ שרחוקים קצת.

אבל היום לפי מה שהסכימו הפוסקים שאין לו
לאדס לומר שפלוני מהימן ליה כבי תרי דלא

כתב הח״ח בהלכות רכילות כלל ו׳ סעיף ה׳

משקר על כן אסור לו לתבל בשוס אופן את

דאיסור חבלת רכילות זה אפילו מאיש שנאמן לו

הדברים ,אלא רק לחוש בלבד מותר לו.

כמו שנים ,ואפילו אס אין בדבר ההוא שוס צד

זכות עליו.

ובבאר מיס חייס ס״ק ט״ו כתב הח״ח דמה

שכתב שהסכימו הפוסקים וכו׳ הוציא זאת ממה

ודוקא שאין לו תועלת ,אבל בכה״ג דיש לו

שהובא ברי״ף וברא״ש בפרק הכותב סימן ו׳

תועלת מכך על להבא כגון שסיפר לו שפלוני

בא״ד וז״ל וחזינן לגאון דקאמר והאידנא לית לן

רוצה להזיקו בגופו או בממונו וכל כיוצא בזה,

לדיין לומר קיס ליה בגוויה ,דלא ברירה לן קיס

סד
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ליה בגוויה היכי הוי ,והובא דבר זה להלכה

ועוד שבלאו הכי הרי בעינינו אגו רואים לצערנו

בח״מ סימן ט״ו סעיף ה׳ עכ״ד רבנו הח״ח.

כמה תשה מאוד לאדם לאחר ששומע סיכור

אלא למדברי הרמב״ס והשו״ע גוכא שממשיך

אחר דבריו מוכח שהוא רק הנהגה שנהגו הבאי

דינים לא לסמוך על נאמן כבי חרי ,או דברים
הניכרים ,אבל אין כאן ענין כללי לומר שלא
שייך דבר זה בזמנננו.

לשה״ר שלא לתבל לשה״ר ,וא״כ עלול מאוד

שיחשוב שהמסכר נאמן לו כמו בי תרי כשאין
כאן אלא נטית הלב בלבד לתבל את הדבר בלי
לחקור אס נאמן כבי תרי.

ולכן מאוד צריך האדם להתישב לכני שיסמוך

וגס דברי הרי״ף והרא״ש אכשר להטות לדברי

על נאמן כבי תרי בענין קבלת לשון הרע .ועיין

הרמב״ס שכונחס שלדין דויזא אין לומר חים לי

במהרי״ק דמשמע מדבריו שדין זה נוהג בזמננו
שז״ל שכאב בשורש קכ״ז ואכילו היה העד ההוא

אפשר לסמוך על נאמן כבי תרי גס בזמנינו

אדם כשר ונאמן אין להאמיכו כלל ,ואכילו

לעניז לשון הרע.

למסנייה כדמוכח שם דאמר ליה רב אחא בריה

בגויה ,וממילא יצא לכי״ז שמעיקר הלין היה

אלא דצריך זהירות גדולה היות דגם לכי

הרמב״ס אחל הטעמים שהסכימו בבתי דינים
בגללו לא לסמוך על דין זה הוא כיון שרבו הבאי

דינים שאינם בעלי בינה ,והרי הטעם הזה שייך
גס כהדיוטות.

דרבא לרב אשי מהו למימר ליה לרביה כי היכי

דליסניה אמר ליה אי מהימן ליה לרביה כבי
תרי לימא ליה ,ואי לא לא לימא ליה ,וכ״ש על

כי אשה כזאת אשר כרשת מדרכי הצניעות דלא
מהימנא אכ׳ כחדא ,וככלגא דחדא ,ואכ׳

לשנאותו על כיה יהיה אסור וכו׳ ע״ש הרי

ועוד שעינינו רואות איך בעוונותינו הרבים

מדנתט המהרי״ת דין זה בפשיטות אלא שטען

מתמעטים ויורדים הדורות ומתמעטים אנשים

שלא שייך כלל אצל האשה שדן שם באותה

נאמנים ,ואנשים שדבריהם מדוקדקים ומכוונים

תשובה משמע לכאורא שנוהג דבר זה בזמננו

לאמת.

לגבי לשון הרע ,וע״ע.

בני אהובה הלכות אישות פרק כד

שם הואיל וסמכה דעתו לדבר זה שהוא אמת וכוי .המשנה למלך הביא תשובת הרשב״א
סימן אלף רל״ז דהא דאמרינן דאם מהימן ליה כבי תרי דיוציא היינו כשאין האשה מכחשת להעד
אלא שותקת אבל אם מכחישתו אין דברי עד אחד בהכחשה כלום עכ״ל וכתב המשנה למלך
ולדעת׳ דבר גדול דיבר הנביא ובאמת הדבר צריך תלמוד דהרשב"א נסתייע מפירוש רש"׳ בקידושין
דף ס"ו ע״א דכתב אפקוה הואיל ולא הכחישתו ולפי הנראה דברי רש״י מוסבים על אביי דפירש אי
מהימן לך דלאו גזלנא הוא אפקוה ועל זה כתב רש"י הואיל ולא הכחישתו דאל״ה ודאי דעד אחד
בהכחשה לאו כלום הוא ובפרט בדבר ערוה דמדינא בעי שנים אבל לרבא דפירש דמהימן ליה כבי
תרי וסומך דעתו עליו מה נפק״מ במכחישתו כיון שהוא אומר דעתי סומך עליו כבי תרי ואטו בי תר׳
מהני הכחשתה .ומדברי התוס' בקידושין בד״ה רבא אמר וכוי דהקשו כיון דהבעל שותק ושתיקה
כהודאה דמיא למה אינה אסורה לרבא בעד אחד אומר שזנתה ותירצו דס״ל לרבא דשתיקתו לא
הוי כהודאה רק להורות דאית ליה רגלים לדבר וכאן שאין האיסור בא מכח הבעל רק מכם העד לא
מהימנינן ליה עיי״ש וזהו כשהבעל שותק אבל כשהאשה שותקת פשיטא דהוי כהודאה דהא האשה
שותקת ושתיקה כהודאה דהיא ידעה האמת הוא או לא ועדיין קושיית התוס' במקומה עומדת
דלמה לא תהא אסורה לרבא ועל כרחך צריך לומר לדעת התוס' דמיירי בהיא מכחישתו ואפייה אי
מהימן ליה כבי תרי צריך להוציאה.
ולכן נראה דס"ל לרשב״א בשיטתו הטעם דעד אחד מעיד והוא שותק דעד אחד נאמן הוא לאו
* מטעם שתיקה כהודאה דמיא אלא אפילו אומר נתנסך "נך שלא בפניך והטעם הוא כיון דאינו
מכחישו בבירור רק שותק משו"ה נאמן העד אבל השתיקה לאו כהודאה דמיא וא״כ אף באומר
שזנתה אם אינה מכחישתו אין כאן הודאה מאשה רק אינה מכחישתו הוי כשאר עד אחד ובדבר
שבערוה לא מהני עד אחד ולכך בעי רבא דמהימן ליה כבי תרי משא"כ לדעת ר״ת והתוס' וטור
דס"ל דשתיקה הוא מתורת הודאה .ועיין ביו"ד סימן קכ"ז דסתם השו״ע בסעיף א' כדעת התוס'
ועיי"ש בשייך ס"ק ט' א״כ על כרחך דלא מיידי דהאשה שתקה דאי שתקה אפילו בעד אחד דעלמא
מ״ט לא תהיה אסורה לרבא כיון דשותקת הודית לדברי העד דהאמת אתו וגבי האשה לא שייך
תירוץ התוס' כלל על כרחך דמיירי דלא שתקה ומ״מ אי מהימן ליה כבי תר׳ צריך להוציאה לצאת
ידי שמים וזה לענ"ד ברור וכן כתבו התוס' שם בקידושין דף ס"ה ע"ב בד"ה נטמאו וכוי וז״ל ;מה
שאמרנו דבר שאינו בידו כי אינו שותק לא מהימן היינו גברא דלא מהימן לו כתרי אבל א׳ מהימן
נאמן כדאמרינן בסמוך גבי סמיא דאמר רבא דנאמן אי מהימן ליה כבי תרי אע״ג דהוי דבר שבערוה
ואין דבר שבערוה פחות משנים וכ"ש דנאמן במלתא אחריתי עכ״ל ואלו מיידי לקמן דהאשה
שותקת א״כ אין לתוס' ראיה דשם שתיקה של אשה יותר הודאה משתיקה של בעל והיא דשותקת
על כרחך הודית שזנתה ומה ענין זה לאיסורים בדליכא שתיקה בשום צד ועל כרחך צ"ל דס״ל
לתוס' דלא היה שם שתיקה דאשה כלל בהך עובדא דסמיא וכמ״ש לעיל וברור הוא.
שוב ראיתי בב"וו וביחוד בפרישה סימן קע"ח שהביאו בשם מהרש״ל להדיא דאי אפשר לגרוס
בטור והיא שותקת דאם היא שותקת אפילו לא מהימן כתרי יש להוציאה מחמת שתיקתה ע״״ש והן
הדברים כמ"ש אפס שלא הזכירו כלל שהרב ב״י בגרסתו יש לו עמוד גדול לסמוך עליו והוא
הרשב"א בתשובתו הנ״ל.
והנה יש לעיין בדברי התוס' הנ״ל שהכריחו מהך עובדא דסמיא דבמהימן ליה כבי תר׳ נאמן אפילו
אינו שותק דא"כ מה הקשו לקמן בד"ה רבא אמר וכוי וא״ת כיון דשתק שתיקה כהודאה דמיא דהא
על כרחך שתק לאו דוקא דהא עובדא דסמיא היה שלא בפני הבעל ומה מהני שתיקתו של הבעל
וכמ"ש מהרש"א ועל כרחך צ"ל כמ"ש הריין ויתר מפרשים לדעת התוס' דעובדא דסמיא היה ג״כ
דהעד אמר לו להבעל דיש לו ידיעה מזנות אשתו והוי שתיקת הבעל הודאה ולפי״ז אזלא הוכחת
התוס' דבנאמן כבי תר׳ אין צריך שתיקה דהא לקמן הוי שתיקת הבעל ודוחק לומר דלקמן ס״ל
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לאב״ אפילו בלי שתיקה דבעל נאמן והא דקתני והלה שותק להודיענו רבותא לרבא דאפילו בכה״ג
דהוי שתיקה דבעל מ״מ לא מהימן ולכך הקשו התוס' באמת למה לא הוי שתיקה כהודאה לרבא
ותירצו מה שתירצו אבל לאב" באמת אין צריך שתיקה ועובדא דסמיא לא היה לבעל ידיעה והוי
כאלו לא שתק ומ״מ לאב" נאמן וכן לרבא בדמהימן ליה כבי תרי ומזו הוכחת התוס' דזה דוחק גדול
דהלה שותק דאמר יהיה לאב" לאו דוקא וגם דליכא טעם לאב" למה יהיה עד אחד נאמן בדבר
שבערוה וכמ"ש התוס' בד״ה אמר אב".
ולכן נראה דודא׳ בשלמא אם עד אחד אומר שזנתה והוא שותק דנאמן מן הדין וחייב להוציא כמו
אכלת חלב דחייב להביא חטאת א״כ שפיר יש לומר דאמר לו עד אחד אשתך זנתה ואתה הבעל
יודע מזה וכיון דהוא שותק אמרינן דהוא מודה ליה ואע״פ שהבעל יודע שאין בלבו שום רגלים או
ידיעה לדבר לא מהימנינן ליה לבעל ואמרינן מדשתק אודית ליה וחייב להוציאה וכן היה העובדא
בסמיא דאמר ליה העד אתה ידעת מזה שזנתה אשתך וכמ"ש הריין לשיטת התוס' משא״כ למאי
דמוקי ליה רבא במהימן לך כבי תרי זיל אפקוה ופירשו הרי"ף והרא״ש לצאת ידי שמים ולא מדינא
ולפי״ז ליכא למימר דשתק והיינו דאמר ליה אתה ידעת שזנתה אשתך דא״כ בממה נפשך אם יודע
אינ 1צריך להודאת העד ואם אינו יודע למה יהיה חייב להוציא בדיני שמים הלא כל נאמנות הוא
הואיל ושתק הודה והוא יודע דלא הודה ואין לו ידיעה כלל מזנות אשתו ואיך אמרינן דיוציא כיון
דהוא יודע דאינו יודע כלום והא דאמר לו שמואל אי מהימן לך כבי תרי הוי ליה למימר אם ידעת
בנפשך דאמת הוא שזינתה או לא אלא ודאי דלדעת רבא לא תליא בשתיקתו כלל ואף אם יודע
שהעד טועה בו והוא אינו יודע שום דבר מכל עדותו חייב לצאת ידי שמים וזה הוכחת התוס.,
ולפי״ז מה שכתב הפרישה ואחריו נמשך הבית שמואל בסי' קט״ו ס״ק כ״ג בדברי הטור דהיכא
דאמר לו עד הנאמן לו כבי תרי דזנתה אשתו והוא הבעל יודע שזנתה והבעל שותק חייב לגרשה
מדיני שמים אבל אם אומר הבעל זו מנין לך או שלא אמר העד שהבעל ידע שזנתה אפילו שתק
אינו חייב להוציאה רק משום לזות שפתים והוא סותר למה שכתבתי בשם התוס' ובאמת ביו״ד
סימן קכ״ז הביא רמ"א דעת המרדכי בשם ר״ת נגד התוס' דיכול לומר איני מאמינך אפילו בנאמן לו
כבי תרי וכבר השיג השייך שם מדברי התוס' הנ״ל ומסקנת המרדכי ע״״ש ואפיל! לדברי הדיעה
ההוא היינו כשאומר בפירוש איני מאמינך אבל בשותק רק דלא אמר לו העד אתה יודע שזנתה
אשתך זו לא שמענו שלא יהיה צריך להוציא לצאת ידי שמים דהוא נגד הך עובדא דהך סמיא כמ״ש
לעיל בתוס' דבשלמא אם אומר בפירוש איני מאמינך לא קשה כלל מהך סמיא דשם לא אמר כן
ושמואל לא ביקש ללמוד אותו דבר שקר.
ועיין במרדכי שהקשה כזו למה לא למדו שמואל אבל בשותק רק שתיקתו אינו ראיה דאולי לא ידע
מזנות אשתו בזו לענ"ד כו״ע מודים דבמהימן לו כבי תרי חייב לצאת ידי שמים לדעת התוס' ועוד
קשה מנא ליה לטור חך דינא דלזות שפתים מה שאין לו שורש בגמרא ואלו נאמר דהטור מחולק
בזה עם התוס' יש לנו לענ"ד פירוש מרווח בו והוא דס״ל דודא׳ בעינן שתיקת הבעל כפשטא
דלישנא דגמרא ועובדא דהך סמיא ג״כ היה באופן שאמר ליה לבעל אתה ידעת שזנתה אשתך
וכמ"ש הריין והרשב"א לדעת התוס' ע״"ש וקשיא ליה להטור מ״ש לעיל דכיון דכל נאמנותו יהיה על
שתיקת הבעל א"כ בממה נפשך אם יודע הוא שזנתה מה צורך לעדות ואם אינו יודע א״כ בלבו יודע
דאין כאן נפק״מ משתיקתו ולמה יהיה חייב להוציאה לצאת ידי שמים דקמי שמיא גליא ולזה תירץ
הטור דודאי כן הוא רק כיון דידוע לכל דמהימן לו כבי תרי והוא שתק נראה לכל שהוא הודה לו
דהאמת אתו וא"כ חייב להוציאה ואף שהאמת אינו כן מ״מ איכא לזות שפתים דהעולם יאמרו
דבאמת הודה לו רק עכשיו חזר בו ואמר שלבו בל עמו היה באותו שעה ולכך חייב להוציאה מדיני
שמים משום והייתם נקיים מהי ומישראל ולכך כתב הטור דהך מדינא דשמים היינו לזות שפתים
ואין כאן סתירה בדברי הטור מסיי קט"ו לסי' קע"ח כלל כמ"ש הב״ח והפרישה בתחילת דבריהם
ואתי שפיר בדברי הטור כפתור ופרח.

מכון "תורת האדם 7$דם"  -תשע״ה
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך מאגר פרוייקט השו"ת  -אוני בר-אילן**

תשובות

תקפג

והנו•!־!

^^דזושן משפט

המתמנה ,ואוי נוטלין ממנו עונותיו ומעבירים אותו

אין צריך לבקש ,אך יום הכיפורים אינו רק מכפר

למספרים ,וממילא נמחלים עוונות המתמנה,

אלא גם מטהר" ,לפני ה׳ תטהרו" ,והיינו כפשוטו

ומשפטי ה׳ כתהום רבה ,והקב״ה יזכנו לעשות
רצונו תמיר.

שאפילו רושם מן החטא לא נשאר .ולזה צריך

להתבזות ולבקש ממנו מחילה( .ע״ע מוע״ז ח״א
סי ,נ״ד).

סימן שצז
מחילה כשדיבר לשק החן

ונראה שאם הזיק לחבירו ע״י סיפור לשון הרע,
ולא נודע לחבירו ,אינו חייב לספר לו

בספר "חפץ חיים" (כלל ר׳ סעיף י״ב) כתב שאם

בדיוק מה דיבר נגדו אם יגרום לו בכך צער ,אבל

סיפר לשון הרע על חבירו ,והוזק חבירו על

גם בקשת מחילה סתמית אינה מספקת ,רק יאמר

ידי סיפורו (שפרסם מגרעותיו וכדומה) ,ולחברו

לו אפשר שפגעתי בסיפור דברים נגדך אנא מחל

לא נודע ,אפילו הכי צריך לגלות לו מה שעשה

לי ,ובזה די בין בכל השנה ואפילו בערב יום
הכיפורים ,והמחמיר לספר בפירוט עלול להכשל

מכתב מהגאון הצדיק רבי אליהו אליעזר דסלר

באיסור אונאת דברים.

סלנטר זצ״ל ,שפסק שלא לגלות לחבירו אם יצטער

סימן שצח

על ידי זה ,שכן לא הותר לצער את חבירו כדי
לזכות במחילה ,רק יבקש מחבירו מחילה סתם

שמיעת רינונים וחשדות

נגדו שלא כדין ,ולבקש מחילתו ,ואני קבלתי פעם
זצ״ל ששיבח את הכרעת הגאון הצדיק רבי ישראל

ומספיק בכך.

קבלתי מכתבו ,ורעדה אחזתני על פשע המנהל
שסירב לשמוע טענות נגר ר״מ על

והנה לכאורה ישנה ראיה שלא די במחילתו של

מעשים מגונים ,בטענה שזהו לשון הרע ,ועכשיו

תכירו רק צריך להתבזות ולבקש מחילה,
מהגמרא ביומא (פז ).מעובדא הרב ,שחטא לו טבח

מתגלה והולך קלונו של אותו ר״מ .והמנהל עודו
מתעקש שאין הוכחות מספיקות וראוי לחשוש

אחד ולא בא לפייסו עד ערב יום הכיפורים ,ולכן

לאיסור לשון הרע.

הלך רב להמציא עצמו לפני הטבח בערב יום

הכיפורים על מנת שיבקש ממנו מחילה ,וסירב
הטבח לבקש מחילה ושיבר עצמות ופגע בעצמו
ונהרג ,וקשה למה המציא עצמו רב לטבח ,ודי היה
בכך שימחל לטבח במקומו ,וע״ב מוכח שצריך
דוקא להתבזות ולבקש ,ובזה נמחל ,והיינו

כהקדוש ה״חפץ חיים" זצ״ל.

ודבריו של המנהל הם הבל הבלים ,ופותח

פתח

לשחיתות

ר״ל,

וחובת

ראש

ישיבה ומנהל לשמוע כל רינון וחשד על
המתרחש בתחומו ,שכן עיקר חובתו לשמור על

נפשותיהם של התלמידים ,ולכן צריך לחשוש

לכל דבר אפילו אינו מצוי כלל ,ואף שמוקמינן

אדם על חזקת כשרותו ,מכל מקום מה שנוגע

אמנם באמת קשה למה מבקשים מחילה בערב

לשמירת התלמידים ,אם נראה אפילו נדנוד ספק

יוה״כ ,והלוא אם פגע בחבירו אין ראוי
להמתין וצריך לבקש סמוך לחטא ,ועכ״ם בערב
ר״ה צריך לבקש ,וע״כ נראה דמיירי בכה״ג שאין

שהוזקו ילדים או בחורים ,חייבין לסלק את

החשוד בינתיים או להעמיד שמירה מיוחדת
ותמידית עליו ,ועיקר איסור סיפור וקבלת לשון

לחבירו קפידא עליו והם חיים בשלום ביניהם ,ולכן

הרע ,הוא אם נובע מכך ששונאו או מקנא בו
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תקפד

תשור);

חושן משפט

והנהגות

ואין כוונתו לש״ש ,אבל כשכוונתו טהורה חייב

סימן שצט

לחשוש לכל טענה או רינון על מנת למנוע

קונטרס בעניני פיקוח נפש וקידוש השם

נזקים ,והחשש המופרך מאיסור לשון הרע עלול
לגרום לקלקול רבים.

לעקם אחת כשהייתי אצל כ״ק האדמו״ר רבי

ישראל אלתר (האדמו״ר מגור) שאל אותי

אודות בחור אחד ,וכיון שחשש שאני מפקפק אם
להגיד מפני לשון הרע ,אמר "דע לך בבית הוה

ובו במה דיני חילול שבת לחולה ,איסור
עקירת אברים להשתלה ועוד ,ומסתעף ממנו
דיני מסירות נפש בשעת השמד

חולה כיפורים ר״ל אם טתפללין שיטות
הר״ץ בנדרים (מ ).כתב ,שפעמים צריך לבקש

אין §י£ור לשון הרע שהכל לתועלת ,וכל מה

רחמים על החולה שימות ,כגון שמצטער

שאני שומע אני פועל ועושה ובע״ה יהא תמיד

החולה בחוליו הרבה ואי אפשר לו שיחיה .ומוכיח

בזה תועלת".

כן מהא דאמרינן בגט׳ כתובות דאמתיה דרבי

והנה שמעתי על אסיפת רבנים בה עמד הקדוש

ה״חפץ חיים" זצ״ל ודרש על ענין לשון

התפללה על רבי שימות ע״ש .ותמוה הדבר ולא
שמענו מעולם שבכל חולה שמתייסר מאד ונראה
שאין לו תקנה לחיות ,מתפללין עליו שימות.

הרע ,ובקש מהרבנים הנוכחים שיחתמו על

התחייבות להזהר מלשון הרע ,והגאק רבי חיים

עוזר זצ״ל היסס לחתום ,ויש בוה סיפורים שונים,

וכפי ששמעתי השיב שרב בעירו צריך לידע
ולשמוע הכל אפילו בחשש רחוק מאד ולעשות

בירור יסודי אם יש בדברים ממש ,ובמידה שיחתום
עלול להחמיר מדאי וזה יגרום קלקול לרבים ולכן
טוב יותר לתקן ללמוד הלכות לשון הרע.
סוף

ונראה לבאר ,דהנה תמיד אנו מתפללין שהקב״ה

ישלח

לו

רפואה

"שלימה",

ונראה

דהכוונה הוא שיתרפא בק בגוף ובין בנפש ,והיינו

שמתפלל שיהא גם רפואה לנפש לכפר עונותיו
ועי״ז לא יצטרך ליסורים ח״ו ,וזהו רפואה
"שלימה" כפשוטו[ .ונראה שזהו כוונת הפסוק "כל
המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני

לספר כל חשש

ד׳ רופאך" ,וקשה ראם אין מחלה מה צריך רפואה,

וחשש ,והמנהל צריך לשמוע ולחשוש

רק הכוונה רופאך ב״נפש" ותגיע לשלימות

דבר,

מצוה

גדולה

ולשמור על התלמידים שמירה מעולה ,ואם

מתרשל הרי הוא בכלל ארור עושה מלאכת ה׳
רמייה ,והיום יש הרבה כלי משחית לקלקל

שיכופרו העונות וממילא לא יהא בנו מחלה].
ולפי זה יל״פ ,דמש״כ הר״ן שמתפללין על חולה

הנוער ,וחובה לשמור שמירה מעולה על קודש

שימות ,מיירי בחולי גדול שכבר אינו מסוגל

ה׳,

כלל לעבודת ה׳ מרוב יסורין ,ובכה״ג מתפללין

(כמבואר בלשון הרמב״ם סוף הלכות שמיטה
ויובל ע"ש).

עליו שיזכה לרפואה שלימה ,ואם כבר הגיע זמנו
למות ,אלא שמאריכין לו חייו אך ורק כדי שיתייסר

הקדשים,

התלמידים

העוסקים

בתורת

כדי לכפר על עונותיו ,אז שהקב״ה ירחם שיתכפרו
ואני באחי לעודדו שלא ינוח ולא ישקוט ,ושכרו

לו עונותיו והיינו רפואת הנפש ,וימות .וכן צ״ל

רב מאד ,ויסכר פי דובר שקר הסותם פיות

דהא דאמתיה דרבי התפללה על רבי שימות ,איירי

ומזלזל בדברים הנוגעים לדיני נפשות.

שלא היה יכול עוד לעבוד ה׳ .ולכו התפללה שאם

תשובות והנהגות  -ה שטרנבוך ,משה בן אשר עמוד מס 588הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

מענה

לשון

סה

הרב מאיר חיים כהן
בענין החשוד על לאו דלשה״ר חשוד גמי לשקר
כתב רבנו החפץ חיים בהלכות רכילות בכלל ו׳

ללשון הרע כיון שאומר אמת לא נראה לו כ״כ

סעיף ב /שבכה״ג שראובן מספר לשמעון סתם

חמור מת שמדבר ,משא׳־כ שקר כן חמור לו.

לשון הרע או רכילות ,ללא תועלת שאסור
לשמעון לאבל את הרכילות ,וטעם הדבר דהרי

אפילו אס באמת כדברי ראובן שלוי דיבר על

ונראה דס״ל לרבנו החפץ חייס לאלם שמדבר
לשון הרע בגנות חברו חשוד ג״כ לשקר שמגנה

את תכירו ,ושניהם בני חלא ביקתא נינהו ,אולם

שמעון לשה״ר ,הרי ראובן נחשב לרשע מפני
שעבר בסיפורו על לא חלך רכיל בעמך ועוד

בשביעית ומעשר הס שני דברים שונים ולכן מי

איסורים ולכן אין להוציא את לוי מחזקת

שחשוד על שביעית לא חשוד ג״כ על מעשר וכן
להיפך.

כשרותו על ידי ספורו של ראובן שמי שחשוד

לעבור על איסור לשון הרע חשוד ג״כ לשקר
ולהוסיף ולשנות אח דברי לוי ולכן אסור לשמעון
לקבל את הדברים.

ועוד יש לומר דכיוו שנעשה רשע ע״י אותו

דיבור לשון הרע שדיבר ממילא אין לו נאמנות.
ובגמ׳ בסוף מסכת ע״ז דף ע״ו ע״ב או׳ הגמ׳

וצריך ביאור על זה מהגמרא במסכת בכורות דף
ל׳ ,שאף שהחשוד על השביעית אינו חשוד על
המעשרות ,ואדם שחשוד על המעשרות לא חשוד
על השביעית ואמרו מאי טעמא שביעית לא
צריכה חומה ,ואילו מעשר כן צריך חומה ,דהיינו

שמעשר שני דינו שנאכל דוקא לפנים מן חומת
ירושלים.

והחשוד על המעשר לא חשוד על השביעית מאי

טעמא כיון למעשר אית ליה פדיון שביעית כיון
שזה נאסר לו ,ולית ליה פדיון חמירא ליה עכ״ד

מעשה שהיה עם מר יהודה ובאטי בר טובי
שישבו לפני שבור מלכא ,הביאו לפני שבור

מלכא אתרוג ,חתך שבור מלכא חתיכא לעצמו
ואכל מהאתרוג אח״כ או׳ הגמ׳ חתך עול חתיכה
והביא לבאטי בר טובי או׳ הגמרא הלר לצה

עשרה זימני להיינו שנעץ את הסכין עשר
פעמים בקרקע ונתן חתיכה מהאתרוג למר
יהודה ששבור מלכא היה עובל כוכבים ולמה
יהודה לאג שלא יאכל באיסור ולכן נעז את

הסכין בקרקע עשר פעמים ואח״כ הביא לו או׳

הגמרא.

הגמ׳ אמר באטי בר טובי לשבור מלכא וכי אני

מוכח שיש אנשים שחמור להס הלאו הזה ויש
שחמור להס לאו זה ,וא״כ מכלן שאס הוא חשוד

לא יהודי שאתה לא נועז לפני שאתה נותן לי
את האתרוג אלא אתה נותן לי כמו לגוי ,למה
הרי אני יהודי וא״כ למה לא נעצת עשר זמני
ואח״כ היית נותן לי חתיכה כמו אצל מר יהודה

על לשון הרע חשוד לשקר ,דלכאורא יש לחלק

׳*1

ו?

׳!.

סי

מענה

לשון

או׳ הגת׳ שענה שכור מלכא איכא דאמרי א״ל

נאמן להחזיק את של חברו בחזקת מתוקן כיון

אידכר מאי עכדת מאורתא ופירש יש״י שדרך
פרסיים למסור נשים לאכנסאים וכששיגרן להם

שהחמריס האלו מערימים שאחד אומר לחברו
אתה תאמר עליו במקום פלוני שהכל טוב אצלו

בלילה שעבר באטי קיבל ,ואילו רב יהודה לא

ומתוקן ומעושר ושלך לא טוב וכך יאמינו לך

קיבל וממילא אמר לו שבור מלכא אתה הרי

ואני יאמר עליך במאום אחר ששלך מחוק!
וטוב ,ושלי לא ,עכ״ד רש״י.

חשוד כ״כ לעבור עברות לכן לא הקפדתי עליך

שאני מכיר אותך מהלילה איך נהגת.
חזינו שמתוך שהוא חשוד על הרמאות הזו של

לפי״ז חזינו שאדם שמזלזל בעבירה רואים

העסקה הזו שעושים ביניהם שאתה תאמר עלי
כאן ואני יאמר עליו במקום אחר לא נאמן

שההתנהגות שלו של זלזול ג״כ בשאר הדברים
וכמו שמזלזל בעבירה זו ועובר אותה ממילא

לומר שהפירוח הללו מתוקנים שאיבד את

יבוא לזלזל ג״כ בעבירה אחרת ולעבור עליה.

הנאמנות שלו מתור שחשוד על זה.

ג״כ לשקר ולהוסיף ולא לומר את האמת ,אפי׳

ועוד יש להביא ראיה לזה מהמשנה במסכת

שבמעשה שהבאנו מהגמ׳ בע״ז זה לא הוכחה
ברורה של נאמנות אבל רואים את הנקודה הזו

שבועות בתחילת פרק שביעי דאו׳ המשנה כל
הנשבעיו שבתורה נשבעין ולא משלמיו דהיינו

שאדם שמזלזל בעברה זו מזלזל גם בשאר
עבירות.

שכל מי שחייב שבועה מהתורה נשבע ועי״ז
נפטר ולא צריך לשלם פירש רש״י שלא חייבה

ולכן ג״כ או׳ הח״ח שחשוד על לשון הרע חשוד

ועול יש להוכיח כדברי רבט הח״ח שאדם
שחשוד על לשון הרע חשוד ג״כ על שקר ויבוא

לשקר ,כיון שאיבד את הנאמנות שלו ,מהגמ׳

במסכת כתובות בדף כ״ד ע״א דאו׳ הגמרא

דתנן החמריו שנכנסו לעיר ואמר אחד מהם שלי
חלש של חברי ישו ,שלי אינו מתוקן ושל חברי
מתוקן והפרישו תרומות ומעשרות כלת וכלין
אינו נאמן.

התורה שבועה לישבע וליטול אלא הנתבע ישבע

לתובע ולא ישלם אבל אומרת המשנה יש כאלו
שנשבעין ונוטלין השכיר והנגזל והנחבל וכו׳
ושכנגדו חשוד על השבועה דהיינו שחז״ל תיקנו
להם שלא ישבע הנתבע אלא ישבע התובע

וימול כספו מן הנתבע עי״ז שישבע ויוכיח
שדובר אמת ואחד מאלו שבמקרה שלו נשבע
הנתבע ונוטל זה החשוד על השבועה דהיינו
אדם כזה שאין לו נאמנות וכמו דפירש רש״י

ופירש רש״י אינו נאמן הואיל ועם הארז הוא

בב״ק דף ק״ה ע״ב שכנגדו חשוד על השבועה
מי שהיה לו חבירו חייב שבועה והוא חשוד על

ואינו נאמן על המעשרות ואפ׳ שהוא מעיד על
שלו ואומר ששלו לא מתוקן ורק של חברו

השבועה ולמה נעשה חשוד או' לש״י כיון שנמצא

מתוקן ,ועוד שמוסיף עם זו דברים אחרים
לשבח את של חברו לא נאמן למה או׳ יש״י שלא

שקרן בשבועתו ,אז הדיו שכנגדו שזה התובע
נשבע ונוטל מהנתבע.

מענה

לשון

סז

א״כ חזינן שאדם זה שחשוד על השבועה שנמצא
שקרן בשבועחו אז לא נאמן שאיבד את הנאמנוח
שלו ועי״ז שאיבד את הנאמנות שלו ממילא

חמור ואס׳ שחשוד על ממון לא חשול לעבור על
שבועה לשקר נועייז שם עוד בתום׳ ד״ה דחשיד
אממונא].

חשוד על השבועה ולא נאמן ולא יכול להשבע

עכ״פ חזינן מדברי הגמרא שאה״נ בכהאי גונא

עד כדי כך שהופכים את השבועה אל התובע

שהוא חשוד על ממון ,הוא חשוד ג״כ על דברים

שישבע ויקבל עי״ז את כספו ,ממילא ג״כ בלשון

אחרים להרי סברא הגמרא לומר שיהא חשוד

הרע כשחשוד על זה שעובר ומספר לשון הרע

ג״כ טל שבועה אלא שאומרת הגמרא ששבועה

חשוד על זה שיבוא וישקר ולא נאמן.

ועוד ראיה אפשר להביא מהגמרא במסכת בבא

זה דבר שונה כיו! שזה דבר חמור ואפילו שחשוד
על ממון לא חשוד לעבור ג״כ על שבועה.

מציעא בדף ה׳ ע״ב בדין של שכיס אוחזים

וא״כ חזינן מדברי הגמ׳ דאס לא היה לבר כ״כ

כטלית שזה אומר כולה שלי ,וזה אומר כולה

חמור היה כן חשוד ג״כ וכן אם שבועה לא היה

שלי ,הדין שאומרים שכל אחד ישבע שאין לו
בטלית פחוח מחציה ,מקשה הגמרא וכי מאחר

כ״כ חמור ,אז הינו אומרים שחשוד ג״כ על שבועה.

שזה תופס ועומד וזה תפוס ועומד א״כ שבועה
זו למה ,אלא אמר ר׳ יוחנן שבועה זו תקנת
חכמים היא בכדי שלא יהיה כל אחד הולך

ועכ״ס בנידון דידן ה״ה נימא שחשוד על לאו
דלשון הרע שחמור כל כך ובכ״ז עבר עליו,
חשוד ג״כ לעבור ולשקר.

וחוקף בטליתו של חבירו ואומר שלי היא לכן

וי״ל עול דנית שבאותו דיבור נעשה רשע אין

תיקנו שבועה בזה.

להאמינו ,וראיה לזה מצינו בתום׳ בב״ק דף ל׳

ומקשה הגמרא א״כ נאמר מתוך שהוא חשוד על
ממונא חשוד נמי על השבועה וממילא לא

הועלתה כלום בתקנה של השבועה כי יבוא

להשכע לשקר שהרי הוא חשוד על ממון וא״כ

ע״ב ד״ה וחכמים שהקשו התום׳ איך אפשר

לגבות משטר שיש בו ריבית אפילו ממשועבדים,

שהרי העדים נפסלו כיו! שעוברים העדים על
לאו דלא תשימו! עליו נשך.

ילך ויתקוף בטליתו של חברו שהרי חשוד הוא

ותום׳ שם תירצו דכיון שהלאו דלא תשימון עליו

על הממון ואח״כ ישבע לשקר ויגיד בשבועה

נשך משמע לאנשים במלוה ,ומלוה והערב ולא
על העדים ,לכן לא נפסלים העלים.

מיגו לחשיד אממונא תשוד אשבועחא ומוכיחה
זאת הגמ׳ ממודה במקצת הטענה שדינו להשבע

לפ״ז ה״ה ג״כ בלשון הרע שאפשר שלא נפסלים

כיון שלא חמור כל כך לאנשים איסור לשון הרע,

ואו׳ הגמ׳ שאס נימא שחשוד אממונא חשוד על

ויעוין בקצות החושן החשו! בסימן נ״ב סק״א

שבועה א״כ איך נחייבו שבועה הרי לא נאמן

שהביא את דברי התום׳ בחולין בדף י״ל שבפעם

דנימא מיגו דחשוד אממוו חשוד אשבועה אלא
ודאי שלא אומרים מיגו כיו! ששבועה זה דבר

אחת לא נעשה מומר ,והר״ן כתכ שלא נעשה

שהטלית שלו ,אלא מתרצה הגמרא שלא אומרים

מומר רק בגמר שחיטה עי״ש.

לשון חסד

קיג

הרב יחזקאל רובינשטיין שליט״א

איך אפשר שלא להאמין ללשה״ר

הנה

בכלל ו׳ י׳ כתב באריכות דאע״ג
דלקבולי אסור למיחש מיהא בעי

תה

לא מובן לי כיון שאם שמע באיסור
א״כ לשמיעה זו אסור להאמין

והאריך בזה שכל מה שמותר למיחש

ולחוש ומה יעזור שאח "כ יהיה לו נ״מ

היינו דווקא לצורך דהיינו אם רוצה

וצריך שמיעה חדשה ומוכח לכאורה לא

לעשות עמו עיסקא מותר לחוש ולא

כן אלא

לעשות עמו את העיסקא אבל אסור

שמותר לחוש ויש זמנים שאסור לחוש

שאחרי השמיעה

יש

זמנים

לבזותו ולהשפילו ולגרום לו הפסד וכרו׳

וכמו שהבאנו בריש כלל ו׳ שמותר לחוש

ואפי׳ בעקיפין משא״ב במקום שמותר
לשמוע ולקבל כגון רשע גמור וכד׳ מותר

בתור נפ״מ שאם יתברר והפשט בזה שאין
קשר בין מה שמותר ואסור לשמוע ולקבל

להשפילו ולגרום לו הפסד וכדו" ,וכן

למה שמותר לחוש שענין לחוש הוא ענין

בריש כלל ז׳ שכתב דינו של אחד שסיפר

עניני לצורך הענין אם צריך לחוש מותר

דבר בפני רבים שאסור להם להאמינם

לחוש.

כיון שאין להם תועלת ועוד כמה בעיות
מ״מ כתב שמותר להם לחוש ולחקור את

ולכאורה

הדבר וצ״ל מ״ט מותר לחוש הרי אין

הקשה הזרע חיים איך שייך
לומר שאדם יחשוב ולא יאמין

להם נפ״מ אלא שלכן הוסיף וכתב ואם

כלל ולא יכנס אצלו אפי׳ צר של ספק

יתברר להם שהדבר אמת יוכיחוהו ע״ז

ובלשמא אם יצא קול בעלמא כי הא רבני

דהיינו מה שמותר להאמין ולחוש הוא

גלילא (נדה) יכול להבין שזה לא אמיתי.

לענין לברר ועי״ז להוכיחו.

ולכד
ובספר

פי' שמה שכתב הרא״ש אסור
להאמין כלל וכלל שלא הכוונה

נתיבות חיים בפי׳ זרע חיים רייק
שאם אסור לחוש היינו שאסור

להאמין באמת אלא שלא לנהוג שום

של ספק וא״ב הוסיף וכתב שממילא אסור

הנההגה ע״פ דיבור זה וכגון אדם שמע
סיפור רבים ויש לו אפשרות לבזותו ואפי׳

אפי׳ לחשוב על הדבר שא״ב נותן הוא

בעקיפין וכגון שאסור לחוש שאין לו

להאמין כלל וכלל ואסור לעורר שום צד

איזה חשיבות לדבר אך מ׳׳מ אם בהמשך

נפ״מ ישר הפסד וכדו׳ וממילא צריך לא

יהיה לו איוה שהוא נפ״מ בדבר מותר לו

להאמין כלל הכוונה

שאסור לבזותו

לחוור ולחשוב ולחוש לעני ההוא כיון

ובאמת בלבו יש לו צד של ספק ועיי״ש

שהוא חש לצורך.

מה שפי׳ לפ״ז.
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קיד
וזה צ״ע גדול ממש איך אפשר לומר

וזה הפוך מההגיון ולא ראה לעין מ״מ

כדבר הזה שמורת להאמין ללשה״ר

אנו צריכים לדעת שהאדם מסוגל לשקר

במקום כתוב מפורש אסור להאמין כלל

הגם שאנו לא יודעים ואיך מבינים זאת.

וכלל ולומר שכל הנפ״ט בין להאמין ללא

להאמין הוא

רק בהנהגה והרי ודאי

שלהאמין ולא להאמין הוא ענין שיש
כמה חושש היה וכמה לא חושש אלא

שלא היה.

וא״כ

והנה

הח״ח במס׳ מקומות כתב שלא
מאמינים לאדם הוא שיש לאדם

חזקת כשרות ,והיינו שאדם מוחזק
למחשב מסוים ולכן לא נשתנה חזקתו

וע״פ חזקה זו אנו נוהגים בו כגון אדם
שהוא רשע גמור שמותר לבזותו הרי הוא

זה ודאי שהענין להאמין ללשה״ר
הוא כשפוטו האם מותר להאמין

מוחזק לכך שהוא רשע וממילא מותר

לאסור או שאסור להאמין וכל הנפ״מ

לבזותו אבל אדם שהוא צדיק הוא מוחזר

האם מותר לפעול עפ״ז או שאסור הוא
רק תוצאה של הענין שאם מותר להאמין
מותר לפעול עפ״ז ואם אסור להאמין

אסור לפעול עפי״ז ויש מושג להאמין

קצת והיינו לחוש רק לענין מה שנוגע

אליו.

1א״כ

באמת צ״ל איך אפשר לא להאמין
ולא להעלות בלבו צל של ספר

וכיתור שאין לו הכרח שהסיפור לא היה
וא״כ גם אדם צדיק הכי גדול שישכנע את

ולכן אסור לבזותו.

והח״ח

הביא דין של רב שהגיע ממרחק
ושמעו שהוא גדול והגיע אחד

ואמר שהוא לא גדול כ״כ ושם הנידון ג״ב

כדהכא שמוריד אדם מחזקתו האם מותר
להאמין ז״א של הנידון האם לא בוהקת
מה יההי אתו האיש האם בחזקת רשע או

צדיק.

ולפ״ז

עצמו לא היה זה הרי שקר גמור כיון

אה״נ באמת לא שייך לא להאמין
כלל דאטו משום שהשומע צדיק

שאולי הסיפור כן היה וא״ב יש לו ספק

יודע הוא שהמקרה לא היה וה״ו לעולם

וכשיש לאדם ספק אדם נזהר גם במקום

נשאר אצלו בחזקת ספק לעולם לא ידע

ששמע את הסיפור ממקום שאסור אפי׳
לחוש וא״ב זה נחשב שמאמין קצת וא״ב

ממ״נ מה הפשט שאוסר להאמין כלל
וכלל.

והנה

וגם אם יחשוב להאמין הוא נשאר לא
יודע ומאי נפ״מ להאמין או לא.

אלא

הוא הדבר אשר דיברנו שהנידון
שאסור להאמין היינו שלא תשתנה

הח״ח שער הוכירה פי״ב והודכר

אצל חזקתו כלל וכלל ויהיה במצב הקודם

בוז״ח הקשה ארם האמין ביותר
שמספר לשה״ר איך אפשר שלא להאמין

שבו היה והגם שהושמע לא יודע ולעולם

יהיה אצלו ספק אם מ״מ חזקתו לא

ותי׳ שמי שמסוגל לספר לשה״ר מסוגל

נשנתה ולכך נחשב שלא האמין כלל

לשקר ז״א שאע״פ שבטבעו לא משקר

וכלל..
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לב

הרה״ג רבי משה לוי שליט״א

דין קבלת לשה״ר בסיפור שאין בו מאי
איסור קבלת לשה״ר הוא רק באופן

לפי מה שכתב הח״ח בסעיף ט׳ דכללו

שמתבזה הנידון בלב השומע

של דבר כל שיש על המספר איסור עבור

א.

סיפורו

יש

על

המקבל איסור

עבור

הנה בתחילת הלכות קבלת לשה״ר
בבמ״ח סק״א יסד לנו רבנו הח״ח

קבלתו"[ .ומקורו של כלל וה הוא מדברי

יסוד בדין קבלת לשה״ר ,והוא שכל

היד הקטנה (בפ״ט מהל׳ דעות שלו ה״ח

האיסור להאמין לדברי לשה״ר הוא רק

והעתיק הח״ח את לשונו כאן הגה״ה

באופן שאם יאמין על הנידון שעשה או

לבמ״ח סקכ״א) "שכאשר הדיבור הנתעב

דיבר דבר פלוני יהיה מגונה בעיניו כי לא

אסורין לדברו כמו כן אסורין לשומעו

יהיה לו עליו צד זכות ,אז הוא מצווה

ולקבלו" .והיינו שלשון "שוא" דקרא

שלא להאמין להמספר כדי שלא יתבזה

כוללת כל מה שהוא מאוס ונתעב בתיעוב

הנידון בעיניו ,אבל אם יש עליו צד זכות

דלשה״ר ורכילות שאותו אסור לשמוע

בלאו הכי ,כגון שנוכל לומר שהדין עמו

ולקבל] ,מ״מ אין לדייק מזה ששייך

או שלא ידע את איסורו ,וגם בענין דיבור

איסור קבלה על דיבור שאין בו גנאי כגון

נוכל למצוא אלו צדדי וכות ,וגם עוד צד

דיבור לשה״ר שיסוד איסורו רק משום

זכות שלא כיון בדיבורו למה שאמר עליו

שמזיק להכירו ,דאף שגם דיבור זה הוא

המספר וכיוצא בזה ,בכל אלו איננו

נתעב ושייך עליו איסור לשה״ר ,מ״מ כיון

מצווה להרחיק את דברי המספר מכל

שאין בתוכן הסיפור שום גנות על המספר

ולחשוזב עליו ששקר דיבר על פלוני ,רק

א״כ ליכא שום איסור להאמין סיפור כזה,

בדרך כלל שלא יתקבל ברעיוניו גנות על

וכדברי הח״ח הנ״ל שבתחילת הכלל.

מי שסיפר וכנ״ל .ומקור הדבר הביא

אך

שטעם איסור לשה״ר הוא כדי שלא יבוזה

שיש על המספר איסור עבור סיפורו יש

בעינינו מי שנאמר עליו ,ומשמע שאם לא

על המקבל איסור עבור קבלתו ,יש לדייק

יבוזה ליכא איסור בהאמנה לסיפור.

שגם על דיבור המדיק יהיה איסור האמנה,

מדיוק לשון רבנו יונה במאמר רי״ג,

יעויין בחלקת בנימין אות ל״ו שכתב
דמסתימת לשונו של הח״ח שכל דבר

ותמה עליו טובא איך שייך לומר כן

ועפ״ז דייקנו במענה לשון (ה״ד עט׳ ע״ד
ועט׳ קכ״ו ,וח״ט עט׳ מ״ו) ,ראך

שיהיה איסור האמנה על דבר שאין בו
גנאי .והדברים צריכים תלמוד.

׳*1

לשון חסד ________________________________לג
איסור קבלה על רכילות שאינה נוגעת
להשומע

ב.

והנה בכלל ג׳ מהלכות רכילות ס״ג
ביאר הח״ח אופן של סיפור רכילות

היד הקטנה הנ״ל רכל שיש על המספר
איסור עבור סיפורו יש על המקבל איסור

עבור קבלתו .וע״ב אף כאן כיון שלגבי

המספר יש איסור על סיפורו מצד שעלול
הסיפור להתגלגל ולהגיע להעלאת מדנים

שאינו בפני הנידון ,והוא כגון שמספר
אחר לחבירו כך אמר ראובן על שמעון,

אצל שמעון ,ע״ב ממילא יש איסור קבלה

ואין הסיפור נוגע להשומע ,אלא שכאשר

על השומע אף שלגביו אין בסיפור לא

יתגלגל הרבר מאיש לחבירו ויגיע לאווני

גנאי ולא מדנים.

אותו שמעון ,או יעלו בלבו מדנים על
ראובן ,וכתב הח״ח רגם וה אסור משוס
רכילות.

והנה

ד .ואף שהבאנו מדברי הח״ח הנ״ל בריש

כלל ו׳ רכל שאין מתבזה הנידון בפני
השומע אין שייך בזה איסור קבלה ,טען
דיש לחלק ,דשם מה שכתב הח״ח דאין

לענין קבלה על אופן כזה של
סיפור ,כתב בספר לרעך כמוך

איסור קבלה הוא באופן שעל אותו חלק

(להרה "ג ר׳ דור אריאב שליט״א פרק ד׳

בסיפור בלא חלק החובה הרי גם לא היה

ס״ג) שלכאורה אין שייך על סיפור כזה

איסור

איסור קבלה ,דהא אין בסיפור שום גנאי

מתחלק סיפורו של המספר לשנים ,ועל כן

[לא על ראובן ולא על שמעון ,כגון שיש

אם מאמין השומע רק לאותו חלק שמותר

לכל אחד משניהם פנים לומר שהדין עמו,

בסיפור אין עליו איסור קבלה .משא״ב

כמו שביאר הח״ח בבמ״ח שם סק״ו] וגם
אינו מעלה מדנים בלב השומע דהרי אין

כאן שכל הסיפור אסור בסיפור ,אף שאין

מתבזה השומע על ידו בלב השומע י״ל

הדברים נוגעים אליו ,א״ב כשם שהתיר

דשייך עליו בזה איסור קבלה.

הח״ח בח״א ריש כלל ו׳ הנ״ל להאמין

ללשה״ר כל שאין בו גנאי ,כן ה״ה בוה.

אך

הביא שם (בעט׳  )506מכתב שהשיב

ה.

לספרו,

וע״ב

חשבינן

כאילו

אלא שלפי זה תצא נפק״ט לדינא דגם

בדיבור המזיק יהיה שייך איסור
קבלה ,דאף שאין מתבזה הנידון בלב

השומע הלא מצד המספר הסיפור אסור,

מרן הגאון רבנו חיים קניבסקי
שליט״א שאסור להאמין לסיפור כזה.

וא״ב יתחדש לנו ששייך קבלת לשה״ר על

ולכאו׳ צ״ב מדוע.

דיבור המזיק .ורלא כמו שכתבנו לעיל.

דרך ראשונה :כשכל סיפורו של המספר

דרך שניה :ל״ש קבלה כשליכא גנאי,

אסור ,שייך קבלה אף שאין מתקבל

וכוונת הגר״ח היתה מצד שיוכל להתגלגל
אח״ב לרכילות.

ושמעתי מאחד מבני החבורה שרצה
לבאר דברי מרן שליט״א ע״פ דברי

 .1אולם כשהצעתי הדברים לפני הגאון

לגנאי

ג.

רבי שמואל חיים לפאיר שליט״א,

לד_________________________________________לשון חסד
אמר דדבר מחודש הוא ואי אפשר
להולמו שיהיה שייך איסור קבלה בלי

הנ״ל מותר להשאר ולשמוע את הדברים.

והנה הדברים מתאימים לשיטתו דהכא].

שמתגנה הנידון כלל.
[ואזיל בזה לשיטתו ,דהנה יעוי׳ גם

אלא

ששאלתיו א״כ איך יפרש את טעמו
של מרן הגר״ח שליט״א .והשיב לי

בשיעורו הנדפס בקונטרס לשון

דאפשר שכוונת מרן היתה למיגדר מילתא

חסד (וז״ב עט׳ י״ב) ,שדן במעשה בדרשן
שהגיע למקום המיועד ,ובעומדו מחוץ

ראם נתיר לשומע להאמין יבוא אח״כ גם
לספר לאחרים ותגיע מזה רכילות וע״ב

לבית הכנסת ניגש אליו אדם שלא הכירו,

סתם בזה לאיסור אף שמעיקר הדין אין

ואמר לו "אם באת לשמוע את הדרשה

שייך ע״ז קבלת לשה״ר.

של פלוני חבל על זמנך ,הוא אינו מכין

את דרשותיו ,אינו מבין כיצד לדבר

ושמעתי שגם אינו מקיים בעצמו כלל את

אשר דורש לרבים" ועוד דברי זלזול

וכעין

זה ראיתי גם שכתב הגר״ד אריאב
שם (בהערות ניר לדוד אות י״ג),

לבאר טעמו של מרן שליט״א ,ד״נראה

וגנות ...ועוד מעשה נוסף בעי״ז דן שם,

הטעם שאם יאמין יעביר ואת הלאה ולכן

בבחור שנשכב במיטתו בשעת בין
הסדרים וניסה להירדם .והנה נכנסו כמה

זה נחשב לרכילות שאם יעבור איש מפי

איש יבוא למדנים".

מחבריו ובחושבם שהוא ישן עמוק החלו
לדבר בגנותו והירבו בלשה״ר עליו ...ודן

הגרשח״ל הנ״ל שם מצד כמה דינים שיש

ז .ושלחתי השאלה למרן שר התורה

שליט״א,

וז״ל

המכתב

שכתבתי:

לעיין האם שייכים במקרים אלו .ולענין

מבואר בח״ח (כלל ג׳ מרכילות סעיף ג׳)

איסור קבלת לשה״ר כתב דנראה בסברא

שאיסור רכילות הוא אפי׳ שלא בפני

באופן

הנידון ,כגון כך אמר ראובן על שמעון,

משא״ב באופן שהסיפור הוא על השומע

כמבואר בח״ח שגם זה אסור משום שאם
יתגלגלו הדברים לאוני שמעון יעלו בלבו

ולהאמין.

מדנים על ראובן .וראיתי תשובת מעכ״ת

והוסיף שאף ששמע מת״ח אחד שרצה
לצדד שלפי שיטת היד הקטנה הנ״ל דס״ל

שליט״א (שנדפסה בסוף ספר "לרעך

במוך" על עניני לשה״ר) ,דאף על השומע

שכיון שדברי לשה״ר מאוסים הם הרי״ז

יש איסור להאמין לסיפור כזה .ואולי

נחשב כשמע שוא גם אם השומע יודע
שהסיפור נכון ,י״ל שגם באופן שהשומע

כוונתו ע״פ הכלל שכתב הח״ח (בכלל ו׳

שאין

איסור

שהסיפור
בעצמו

בא

אין

זה

שייך

לגנות

איסור

אלא

אנשים
לשמוע

אחרים,

מלשה״ר סעיף ט׳  -והוא ע״פ דברי היד
הקטנה כמבואר שם) דבל דבר שיש על

הוא עצמו נושא הסיפור ,האיסור במקומו
עומד ,מכל מקום כתב החידוש הוא לומר

המספר איסור עבור סיפורו יש על המקבל

כך .וסיים האם כן לכאו׳ בשני המקרים

איסור עבור קבלתו .אבל לכאורה יש

לשון חסד

לה

לשאול ע״ז ממה שכתב הח״דו בבאר מים

והשיב

לי מרן שליט״א בזו הלשון:
יכולים להתגלגל הדברים גם

חיים ריש כלל ו׳ מלשה״ר ,רכל האיסור

דקבלת

לשה״ר

הוא

רק

לגנאי ,וא״א לדעת קודם.

בגוונא

שמתקבלים הדברים לגנאי( ,ומסתברא

הרי

יש עליו צד זכות באופן שלא יתקבל

להתגלגל

דה״ה אם מעלים מדנים בלבו) לא כן אם

להדיא שלא בא מרן הגר״ח שליט״א
לאסור הדבר אלא מצד שעלול
אח״כ

מוה

לרעה,

וכדרך

לגנאי או מותר להאמין לעצם הסיפור,

שהבינו הגאונים הנ״ל הגר״ש לפאיר

וה״ה כאן הלא עצם הסיפור אין בו גנאי

והגר״ד אריאב שליט״א ,אולם מעיקר דין

וגם לא מעלים מדנים בלב השומע שהרי

קבלת לשה״ר אין שייך לאסור בסיפור

אין הסיפור נוגע לו ,וא״ב צריך לכאורה

כזה שאינו מתקבל בלב השומע לגנאי,

להיות מותר להאמין לסיפור כזה.

וכנ״ל.

לשון חסד
הרה״ג רבי משה לוי שליט״א

ראש הכולל

בהא דגדול המקבלו יותר מן האומרו
מקורן של הדברים

א.

עד החורבן ,שבא בעבור עוון קבלת

הלשה״ר של דוד ולא על סיפור הלשה״ר

כתב הח״ח בריש כלל ו׳ "עוד אמרו
שגדול עונש המקבלו יותר מן

שסיפר ציבא (וכן כתב ראיה זו גם בספר

האומרו" .דבר זה נזכר ברמב״ם (הל׳

דינא החיי שם אך ע״ש מה שדחאה ,וכן

רעות פ״ז ה״ג ,וכן בפיהמ״ש אבות פ״א
מי״ז) ,ובסמ״ג (לאוין ט׳) ,ובחינוך (מצוה

עי׳ במרכבת המשנה שם שהביא את
ראיתו של בעל הכנה״ג הנ״ל ודחאה).

רל״ו) .וכן העתיק המג״א (א״ח סי׳ קנ״ו)

מדברי הרמב״ם שהמקבלו גרע יותר מן

אך

האומרו.

ב.

והנה רבים מגדולי האחרונים יגעו
ונלאו למצוא מקורן של הדברים,

וכתבו שאינו נמצא כן בשום מקום בש״ם.
וע״ב העלו כמה דרכים לבאר ראולי

מדיוקא הוי משמע להו להראשונים ד״ז.
הבעל הכנה״ג (בלשונות הרמב״ם הו״ר
בס׳ הליקוטים הנדפס בסוף הרמב״ם

בס׳ עבודת המלך על הרמב״ם (שם),
כתב דבודאי לאו מדנפשיה כתב

הרמב״ם ד״ז ,וכנראה שכך היתה גירסא
בגט׳ שלפניו להדיא ,ועו״ב דה״נ משמע
מלשונו של הסמ״ג הנ״ל ,דכנראה שכך

היתה לפניו הגירסא להדיא בלשון הגט׳.

ג.

והנה בס ,קרית מלך על הרמב״ם
(למרן הגר״ח קניבסקי שליט״א ,שם)

שבמהד׳ פרנקל ,וכ״ב בספרו דינא החיי

האיר עינינו בזה בהביאו מקור מפורש
לזה ,והוא במדרש חופת אליהו רבה (פ״ד

כתב דאולי מקורו

סי׳ ל״ד) דאיתא שם בזה״ל" :מיכן אמרו

מהמעשה הדואג ושאול ,הדואג שהיה

שני צדיקים לקו זה מזה ,יעקב ויוסף,

על

הסמ״ג שם)

אומרו נטרד מן העולם רק הוא לבדו,

יוסף שסיפר לשה״ר גרם לעצמו בית

ואילו שאול שקיבלו נהרג הוא ושלשת

האסורים

בניו .ובפי׳ עיון יעקב (ערכין ט״ו ):וכן
במרכבת המשנה (להר״א אלפנררי ,על

נסתלקה ממנו שכינה כ״ב שנה ,הא למדת

י״ב

שנה,

ויעקב

שקיבלה

שכל המספר לשה״ר לוקה פעם אחת

הרמב״ם שם) כתב דיש להוכיח כן מהך

והמקבלו

חלוקת מלכות בית דוד ושאר הפורענויות

בדיוק פי שנים ,רהא מחצית מכ״ב הוא
י״א ,מ״מ י״ל דבאחד לא הקן

השבת הנ״ל (שם) דתלתה הגט׳ את סיבת

לוקה

שתים"[ .ואף

שאינו

לשון חסד

לא

הטעם מדוע גדול המקבלו

שאצל המספר לשה״ר הרבה פעמים טועה

ובטעם הדבר מדוע חמור איסור

הוא שמותר משום תועלת ,וע״ב אף

המקבלו יותר מן האומרו ,כתבו

דמ״מ אין זה פוטרו ממדה רעה דלשה״ר

הכנה״ג בדינא דחיי והמהרש״ל בעמודי

דהיה לו להשגיח היטב האם הושלמו

ד.

שלמה (בביאוריהם על הסמ״ג שם) משום

הפרטים וכיו״ב ולא השגיח ,אך עכ״פ

שעל ידו נגמר האיסור דלשה״ר .וביאור

יתכן לתלותו גם בשגגת ההלכה שחשב

דבריו נל״פ עפמש״ב הח״ח בס׳ שמיה״ל

שמותר לספר .משא״ב בקבלת לשה״ר

(ח״א שער הזכירה ריש פי״ג) "שעוון זה

הרי לעולם אין היתר להאמין משום

נעשה עכ״פ בשנים" ,ונמצא שהשומע
השלים את עבירת המספר ,ועוד ,דע״י

תועלת ,דרק לחוש הוא דהותר[ ,מלבר

כמה אופנים שמותר גם להאמין אך בהם

קבלתו נהפך הלשה״ר לאהנו מעשיו,

הטעם משום דהוחזק ונתברר הדבר ולא

כמ״ש הח״ח בכלל ג׳ במ״ח סק״ו.

משום תועלת ,ובזה לא איירינן] וע״ב

במה שלא דחה את דברי הגנות ששמע

עוד

ביאור בטעם חומרתו של המקבל

אלא קיבלם בלבו בהכרח מראה הדבר

יותר מן המספר ,מבואר בדברי
הח״ח (כלל ב׳ במ״ח סק״ב בד״ה אבל)

שנהנה הוא לישא בלבו את גנותו של
חבירו ,דאל״ה לא היה מאמין ,וע״ב חמיר

דקל וחומר הוא ,דמה המספר שיודע

טפי.

שהוא אמת אפ״ה אסור ,המקבל שאינו

יודע אם אמת הוא עאכ״ו.

עוד

וכן

אפש״ל בטעם חומרת המקבל יותר
מן המספר ,שהוא ע״ר אומרם ו״ל

מצינו בענין יעקב ויוסף המובא

במדרש חופת אליהו הנ״ל ,דהנה

יוסף שדיבר לשה״ר היה וה מטעם שחשב

(גיטין מ״ה" ).לאו עכברא גנב אלא חורא

שמותר לו לגנותם

גנב" .וכ״ה משמעות דברי בעל מנורת

שהאריכו

המפרשים

בפני
שהיה

אביו,
נדמה

כמו
לו

המאור (נר ב׳ כלל ד׳ ח״ב פ״ג) ד״המקבל

שחשודין על העריות ואוכלין אבר מה״ח

לשה״ר הוא סבה למספרים אותו ,כי

וכו׳ ,וע״ב אף שלא היה הדין עמו ונענש

מאחר שרואים שמקבלו בסבר פנים יפות

עבור זה משום סיפור לשה״ר ,מ״מ יעקב

הזהירו

נענש יותר ,והיינו דמה שקיבל את גנותן

מרגילים

עצמם

בדבר,

וע״ב

רבותינו שלא לקבלו".

של השבטים נתבאר בתורה שהיה זה

משום

ה.

ועוד נראה לי לפרש טעם חומרת
המקבלו יותר מן האומרו ,משום

חסרון

אהבה

אליהם,

וכמ״ש

"וישראל אהב את יוסף מכל בניו" ,וע״ב

היתה בזה סיבה שנענש יותר.

*

)

.וי

,זקרב&שה לוי
ביאור הסוגיא דדברים הניכרים
א .הנה בסוגיא קבלת לשה״ר עפ״י דברים

טעונים במאכל ומשתה לרוב ,ושאל אותו דוד

הניכרים רבו הפרטים בחוך דברי הח״ח ,וגם יש

"ואיה בן אדוניך" נפי׳ מפיבושתן ,וענה ציבא

בה כמה דברים הטעונים ביאור והרחבה ,ומפני

דברי רכילוח על מפיכושת שלא בא משוס שחשב

זה מצאתי לנכון לערוך בזה בעזרת השי״ת את

שישראל ישיבו לו את המלכות ,והיינו שרוצה

סיכום הדברים ע״פ שיטתו של הח״ח דבר דבור

מפיבושת לכביש המלכות .ומיד כששמע דוד

על אופניו ,ואח״ב להעיר מה שנלענ״ד להעיר,

דברים אלו אמר לציבא "הנה לך כל אשר

ובהמשך הדברים להציע בס״ד ביאור הסוגיא

למפיבישת" ,ושם "ויאמר ציבא השתחויחי אמצא

באופו אחר עפ״י מה שביארו בה אחרים,

חן בעיני המלך".

ולהציע הנפק״מ שביניהם.

ביאור הסיפור עם דוד וציבא

ג .ועל זה קאמר רב דכיון שכבר מתחלה מצאו
דוד לציכא שהיה שקרן בעניו מפיבושת כשאמר
לו שהוא בלא דבר כלומר שאינו חכם בתורה

ב .הנה בשבח דף נ״ו .נרזלהו רב ושמואל האס
קיבל דוד לשה״ר או לא .וזה עפ״י המובא בנביא

ושמואל כ׳ ,ט׳ז שאחרי מות שאול הביע דוד רצונו
להיטיב לאחד מזרעו של שאול ,וקרא לציבא
עבד בית שאול ושאלו אם נשאר איש מזרעו של
שאול ,וענה לו ציכא שנשאר ליהונתן ב! שאול בן

נכת רגלים ושמו מפיבושת .שאל אותו דוד איפה
הוא ,וענה לו שנמצא בבית מכיר בן עמיאל בלו

דבר (שם מקום) ,ואז שלח אותו להביאו משם
אליו .וכשהגיע לפניו ציוה דוד אח ציבא שידאג

ולבסוף מצאו מלא דבר שהיה חכם בתורה מן פי׳

יש״י ,וסייע משוס דקרינן בלא דבר בא /ובמהרש״א
משבת שם) פי׳ דקרינן בו׳ והשקר היה שאמר עליו בלו
דבר ,והיינו שכבר קודם לכן אמר עליו עוד רכילות
אחרת ,וזהו "בלו דבר" שהיה לו דברים עליך ,ומצאו "מלו
דבר״ שהיה נקי מאותו ״לו דבר״  -פי /מזה העוון.
ובשפת אמת נשם) ביאר אופן שלישי ,דהשקר היה מה
שהחזיק לעצמו מתחלה בנכסי שאול בלא ישות ,דע״ב
הוצרך דוד לומר לו שם שיעבוד אח השדה עבור

מפימשת ,וע״ש מש״כ דלפי׳ הרד״ק אין לפרש כס כי
הדר אלשין עליה מ״ט קיבלה מיניה !וכתב
המהרש״א דלפי פירושו ידוקדק לשון "הדר אלשין" דהוי

למפיבושת שיהיה מאוכלי שלחנו של דוד תמיד,

הרכילות פעם שניה) אלא מבואר שקיבל דוד

וכן אמר שכל נכסי בית המלוכה של שאול יעברו
למפיבושת.

לשה״ר.

ושמואל פליג דלא קיבל דוד לשון הרע ,והיינו

ואחר כך מם בפרק ט״ז> בעת שברח דוד
מאבשלום הגיע ציבא לדוד והביא לו חמורים

לפי מה שמבואר שם אח״כ שהיה בעת פגישת
דוד עם מפיבושת <שם בפרק י״ט> "ומפיבושת בן

קמח

מענה

לשון

שאול ירד לקראת המלך ולא עשה רגליו ולא

מכת קושיא זו דקדק רק״י לפרש בדעת קמואל

עשה שפמו ואת בגדיו לא כבס למן היום לכת

(אך רב לא ס״ל כן  -כ״כ הח״ח ,וידוקדק לפי״ד מה
שהביא קב את הקרא דמה לך כל אשר למפיבושת,

המלך עד היום אשר בא בשלום" ואז שאל אותו

דוד "למה לא הלכת עמי מפיבושת" וענה

דמשמע יס״ל שכבר אז האמין דוד) דבקעה שאמר
דוד הנה לך כל אקר למפיכושת עדייו לא האמין

החמור וארכב עליה ,ואלך אל המלך כי פסח

לגמרי רק אמר הדברים על דרך תנאי ורק

מפיבוקת "עבדי רמני כי אמר עבדך אחבקה לי
עבדך ,וירגל בעבדך אל אדוני המלך וכו׳" <ופי׳
המהרש״א דוירגל הוא מלשון הליכה ברגל ,פי׳ שבאמת
ביקשתי מציבא לחמש החמור כדי לנסוע לדוד שהרי אני
פסח ולא יכול הייתי ללכת ברגלי ,אך ציבא לקח החמורים

עמו ואמר שאלך ברגלי)" .ויאמר לו המלך למה
תדבר עוד אח דבריך אמרתי אתה וציבא תחלקו
את השדה״( .ומה תיו הדברים הניכרים  -בזה נחלקו

המהיש״ל והמהרש״א ,דהמהיש״ל כיאר שכיון שראה דוד
שלא עשה מפיבושת את שפמו ואת רגליו זה גופא כבר
היה דברים הניכרים שראה שמצטער על שובו בשלום,
וע״כ אמי לו אחה וציבא חחלתו את השדה ,וביאור הלשון"
חחלקו פי׳ המהרש״ל דאינו לשון חלוקה מספק אלא
שהשאיר מכסים ברשות ציבא כפי שנת! לו מקודם ,ולא
השיבם למפיבושת כאשר אמר בתחילה ,ובמהיש״א פליג
ופירש דתחלקו את השדה הייט כממון המוטל בספק לפי
שהיה עדיין מסתפק ובאמת בזה עדיין לא היו דברים
ניכרים לגמרי ,ורק אח״כ כשאמר לו מפיבושח "גם את
הכל יקח אחיי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו"
שהיו דבלי חילופין כמבואר בהמשך דברי ממי שאמר לו
"אני אמרתי מחי תבא בקלוס ואתה עושה לי כך ,לא
עליו יש לי תרעומת אלא על מי שהביאך בשלום" ,בזה
נשלמו הדברים הניכרים שיאה שלבו בל עמס.

אח״כ כשראה הדברים הניכרים אז האמין
לגמרי( .וכמהרש״א כתב דכן משמע גם מהפסוקים

שעדיין לא האמין דוד לציבא לגמרי ,מדהשיב ציבא בלשון
עתיד "אמצא חן כעיני המלך" ולא אמר "מצאתי",
משמע שראה ציבא שעדיין לא קיבל דוד את דבריו לגמרי,
ולפי דברי המהיש״א שדייק כן ממשמעות הפסוקים צ״ל
דגם לפי רב לא האמין דוד עד לבסוף ודלא כהח״ח.
ובדעת המ״א אליבא דרב יתכן ליישב דמה שאמר ציבא
דבריו בלשון עתיד אינו משום שעדיין לא האמין לו דוד,
דבאמת כבר האמין לו דוד לגמרי ,אבל מ״מ לא הסתפק
ציבא במה שהאמין לו דוד אלא רצה ממט נשיאת חן
טספח חוץ מזה ,וק״ל).

ביאור מחלוקת רב ושמואל
ה .והנה בביאור הדו״ד קבין רכ לשמואל ,כתב
הח״ח (בבמ״ח סקכ״ב ד״ה אבל אין> דאין לפרש דרב
קאי בדבריו ושאמר "מכדי חזייה דשיקרא הוי")
בתשובה כלפי דברי שמואל וכדי לפרוד טענת

הדברים הניכרים שלו שהביא אח״כ ממה שהיה בעת
פגישת דוד עם מפיבושת ,פי׳ דבא לומר דכללא הוא דכל

היכא דנמצא שקרן במקו״א ליכא להחירא דדבה״נז .אלא

ד .והנה הדברים לכאורה צ״ב דהלא דברים

רב אמר תחילה את דבריו בפני עצמן בלי

הניכרים אלו שהיו בעת פגישת דוד עם
מפיכושת ובין לפי׳ המהרש״א ובין לפי ,המהיש״ל^ היו

להתייחס לטענת דברים הניכרים שאותה ביאר

הרבה אחיי שאמר דוד "הנה לך כל אקר
למפיבושת" ,וא״כ איך הותר לדוד להאמין עוד
לפני שראה את הדברים הניכרים .ועל כן באמת

שמואל לאחמ״כ ,ודברי רב אינם קאי כלפי דברי
שמואל כלל ,רק ביאר רב דמה שאמר דוד

מתחילת הנה לך כל אשר למפיכושת על סמך
אי ביאת מפיבושת היה בזה האמנה באיסור.

לשון

מענה

קמט

ולפי״ז יתבאר דמה שהשיב שמואל לדבה״נ חזא
ביה לא בא לסתור בזה את טענתו של לב כדי
לאיים את טענתו לדברים הניכרים ,דבאמת גם

שמואל דהיו לדוד דברים הניכרים לבסוף בעת
פגישתו עם מפיבושת.

הוא הסכים לעצם דברי רב שלא היה לדוד
להאמין על סמך אי ביאת מכיבושת עם ציבא,

אופן שני כתב הח״ח <שם ד״ה ויש לומר עוד> לבאר
בדברי רב לבאמת מה שמתחילה לא בא
מפיבושת עם ציבא הוי דבר הניכר קצת ,ולזה

דוד אלא רא לבסוף בעת פגישתו עם מפיבושת,

טען דמ״מ כשנמצא שארן לפני כן אין לסמוך
על דברים הניכרים קצת ,וע״ז ענה שמואל

רב להתיר האמנת דוד ,והוא הדברים הניכרים

דאה״נ שלא היה לדוד היתר אז עדיין להאמין,

שהיו לבסוף בעת פגישת דוד עם מפיבושת.

אבל אח״כ בעת פגישתו עם מפיבושת כבר היו

אלא דס״ל לשמואל שבאמת עדיין לא האמין אז
ובזה חידש שמואל טעם חלש שלא דיבר עליו

דברים ניכרים גמורים ואז הותר לו כבר להאמין

)0

והוכיח הח״ח <ש דבהכרח צריך לפיש כן,
מדלא אאמר שמואל "להא דברים הניכרים חזא
ביה" רא "דבלים הניכרים חזא ביה" משמע

להוא זה שחידש את טענת דברים הניכרים
שהיה בעת פגישת דוד ומפיבושת ,ולא שלב דן
בה כבר אודם לכן.

נוב׳ הח״רו דאם נפרש בדרך זו יצא שיהיה מותר לדינא
להאמין עפ״י דבר הניכר קצת ,אלא דלמעשה דחה זאת
משום דמכלל ספד״א לא נפקא ,ע״ש).

ואופן שלישי ביאר הח״ח מס בהגה״ה) ,לאפשר
שגס לדעת רב היו מתחילה דברים ניכרים ממש

והיינו במה שלא בא מפיבושת עם ציבא ,אלא
ו .וכדי לבאר בזה את דברי רב באופן שאח״ב

דברי שמואל יהיו חידוש׳ (שיתאים ע״ז הלשון
דבה״ג חזא ביה ,בלי "דהא") ,ביאר הח״ח
בשלשה אופנים:

שמה שנמצא שקרן הפריך את אלו הדברים
הניכרים .אך לא מטעם דכלא הוא דכל היכא

שנמצא כבר שקרן באיזה דבר שום אין שייך
להאמינו בשום דבר מדין דברים הניכרים ,אלא
דעכ״פ רק דברים ניכרים אלו בלבד של אי

1

אופן אחל ביאר הח״ח שס סד״ה ואין להקשות)

י

ביאתו עם ציבא הופרכו עי״ז .וע״ז ענה שמואל
דנהי דהלבריס הניכרים הראשונים של אי ביאת

דבאמת הו״ל לרב לומר פשוט דמה שהיה אסור
לדוד להאמין הוא כיו! שהיה לשה״ר ,וככל

מפיבושת עם ציבא הופרכו מה״ט ,מ״מ אח״כ

לשה״ל שאסול להאמינו ,ודלא היה לרב שום סלק״ד

בעת פגישת דוד עם מפיבושת היו דברים

שהיה איזה דברים ניכרים שיצטרך להביא ע״ז פירכא

ניכרים אחרים שעליהם כן הותר ללוד לסמוך.

לחזייה שאר!) אלא דלרווחא דמילתא בלבד רצה

(ומה שהדגיש הח״ח דאין הביאור משוס דכללא
הוא דכל היכא ממצא שקרן אין להאמין יותר

רב להגדיל הקושיא שמלבד מה שסתם כל
לשה״ר אסור להאמין ,עוד הרי נחפס ציבא

מפיו בשום לברים ניכרים איזה שיהיו ,הוא

כשאר! וכ״ש דלא היה לו להאמינו ,וע״ז השיב

משוס לא״כ נצטרך לומר ששמואל שהתיר קבלת

>• * /

מענה

ל!נ

לשרן

דוד לא ס״ל ממצא שקרן ,וא״נ לפי״ז ממילא
כבר יוכל לסבור דאף בדברים הניכרים

שמואל .והנה כדי לבאר דעתו של רב במה שלא
קיבל טענת שמואל שראה דוד דברים הניכרים
בעת פגישתו עס מפיבושח ,כתב בזה הח״ח ג׳
אופנים:

הוי רק דאלו הדה״ג הראשונים בלבד הופרכו

אופן אחד ובבמ״ח שם בתתלתו בד״ה הנה שריוחא),

מטעם שמצאו שקרן ,וע״ז בא שמואל וטען

דלפי רב לא נחשבו דברים אלו לכיכרים !והיינו

דמ״מ אח״כ היו דה״נ אחרים שעליהם סמך
דוד>.

דלכן אף אילו היה דוד מאמין רק לבסוף כמו שהיה לפי
דעת שמואל ג״כ היה אסור לו להאמין .אבל איו לדייק
לפי פי׳ זה דס״ל להח״ח מאמת האמין דוד רק לבסוף
וכדדייקנו לעיל לפי דברי המהיש״א ,דא׳־כ נצטרך לומר
דטענת רב דקזייה דשיקרא הוי קאי על הדה״נ שהביא
שמואל וע״ז נצטרך לומר שהשיג שמואל דלא נמצא שקרן
וא״כ הדר היקשי דהוי ליה לשמואל לומר "דהא" דבה״נ
חזא ביה וכנ״ל .אלא עכצ״ל דרק לרווחא דמילתא קאמר
הק״ח דאף אס היה דוד מאמין רק לבסוף יסבור רב
דאינס חשובים ניכרים ,אך לעולם אי״צ לזה והעיקר הוא
כהביאור השני דלהלן בסמוד שביאר הח״ח דהטענה על
דוד היקה על מה שהאמין מסקילה כשאמר מה לך ומ

בדבריו שבהגה״ה "דקבלה הראשונה וכו׳ גם כן שלא כדין
היה ולכך הביא הפסוק הראשון" כאילו בא לרמז שעצם
דברי רב קאי אף כלפי הדבה״ג שהיה לבסוף בעת פגישת
דוד ומפיבושת ,וע״ז הוסיף כאן הח״ח דאף על הקבלה
הראשונה נמי קאי דברי רב ,דהרי זה כבר ביאר הח״ח
לעיל דא״א לפרש כן דברי רב ,דא״ב הו״ל לשמואל לומר
"דהא" דבה״נ חזא ביה וכו׳ .רק כוונת הח״ק לומר כאן
מתחילה כשאמר דוד הנה לך כל אשר למפיבושת כבר אז
היקה קבלה גמורה ועליה קאי רב ,והדגיש זאת באן
הח״ק כדי לבאר דאק״ב שמואל שדיבר על הדה״ג דלבסוף
הוי דבר חדש ,והיינו כמשנ״ת דרב טען שהדה״ג שהיה
בעת אי ביאת מפיבושת עס ציבא נפרכו ,וענה שמואל
דאה״ג דבה״נ אלו נפרכו אבל אח״ב היו דבה״נ אחרים
בפגישת דוד עם מפיבושת ועליהם סמך דוד .עכ״פ פשוט
דלא קאי רב כתשובה על הדה״ג שטען שמואל שהיו

שזה ודאי היה באיסור!.

הראשונים שלא בא עס מפיבושת ג״כ כבר הותר
לדוד להאמין ,וא״כ אמאי לא אמר "דהא"
דבה״נ חזא ביה וכנ״ל ,אלא ודאי דכל טענת רב

תשובת רב על דברי שמואל
ז .והנה לפי כל הנ״ל יוצא שתשובת רב על
טענת הדברים הניכרים שטען שמואל אינה
מבוארת כלל בסוגיית הגמרא .דשמואל השיב

דבריו אחרי דברי רב ,ואח״כ רב לא השיב שום
תשובה על טענת שמואל( .ואיו לדייק מלשון הח״ח

לבתוף ,וק״לז .ומ״מ עכ״פ רואים דס״ל לרב
שקיבל דוד לשה״ר ,משמע שלא קיבל טענת

>

אופן שני ושמ ,דמ״מ לא היה לו להאמין כשאמר
הנה לך שעדיין לא ראה את הדברים הניכרים,
(ומה לפי ב׳ אופנים אלו ,כאב הח״ק דידוקדק מה
שהזכירו הפוסקים (הסמ״ג בלאוין י /וההגמ״י בפ״ז
מדעות סק״דן להלכה את הך דינא דדברים הניכרים ,אף
דקיי״ל הלכתא כרב באיסורי ,והוא משום מאמת י״ל
דאף רב יודה לשמואל בעצם הדין דבדב״נ שרי להאמין רק
ס״ל דשם לא הועיל היתר זה כי לא היו ניכרים או כי
האמין קודם שראה).

ואופן שלישי ביאר הח״ח (שם בהגה״ה) דאף אי

נימא דבאמת פליג רב על כל ההיתר דדבריס
הניכרים ולעולם אין להאמין על סמך דברים

ניכרים מ״מ אין להתפלא על מה שלא

£
ע׳
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מענה

לשון

קנא

השמיטוהו הפוסקים מההלכה מקום דבלא״ה

ואף לפי הביאור השלישי שהעלה הח״ח בהגה״ה
דאפשר שכן נחלק רב על היתר זה ,מ״מ לא

משמע מדכריו דלא קיכל דוד לשה״ר ,ובכה״ג

מפורשת פלוגתת רב על שמואל בזה להדיא

מבואר ביד מלאכי דאין לדחות דברי שמואל

בתוך הסוגיא.

נשארה הגמ׳ בקשיא על דברי רב שבמקו״א

מההלכה( .ואגב נראה להעיר דמה לפי אופן זה

שהעלה כאן הח״ח דיתכן שבאמח פליג רב 7בסום מקום
לא ממי דנה״ג כלל ואכן כשמואל קיימינן בהך הלכחא,
א״ב לכאורה א״א לבאר כהביאורים הב׳ והג׳ מ״ל שביאר
הח״ח בביאור דברי רב ,אלא נוכל לבאר רק כהביאור
הראשון מ״ל דלרווחא דמילהא בלבד נקט רב ממצא
ציבא שקרן ,ודו״ק ,ולפי״ז נראה להוסיף ולהעצים יותר
אח הטעם לאסור כדבר הניכר קצת ,דמלבד מה שדחה
הח״ח דכיון שאין בהכרח פירוש דברי רב בכה״ג והוי
ספיקא דאורייתא ,עוד נראה מעתה דאי נימא דלא ס״ל
לרב כלל להך התירא דדה׳־נ ,ונמצא לפי״ז שאין מקום
כלל לדייק בדברי רב להתיר בדבר הניכר קצת ,א״כ ודאי
שלא נוכל לסמוך על היתר זה למעשה .וק״ל).

סיכום הסוניא לפי דעת הח״ח

ג .אלא כל מחלוקתם של רב ושמואל שנתבארה
בגמ׳ היתה בענין העובדא דהתם שהיה אצל

דוד ,דלפי רב קיבל דוד לשה״ר כשאמר הנה לך
וכו /ולפי שמואל אז עדיין לא קיבל דוד את
דברי ציבא ורק אח״כ כאשר ראה הדבה״נ

האמין.
עד כאן ביאור הסוגיא לפי דברי הח״ח ,אשר

תמך יסודוחיו על דברי רש״י ועל דברי
המהרש״א והמהרש״ל בסוגיא זו.

דברים הניכרים אינו דבר ברור כמו הרואה
בעיניו
ט .והנה לפי שיטתו של הח״ח עולה דדבריס

ח .הנה היוצא מתוך כל הנ״ל לדעתו של הח״ח

הניכרים אינם מציאות פשוטה שנחשב כאילו

בביאור הך סוגיא:

היה רואה הדברים בעיניו ,אלא הוא ענין של

א .דלא נחלק כלל שמואל על רב במה שאמר

אומדנא בלבד ,והיינו שבאופי שיש השערה חזקה
שהיא בדרגה של "ניכרים" ,אז נתחדש היתר

שהיה אסור לדוד להאמין על סמך מה
שמפיבושת לא בא עם ציבא .רק סבר שמואל

שבאמת לא האמין עדיין אז וכפירש״י ,אלא רק

להאמין ,אף שבאמת אין הדברים מוחלטים
וברורים כמו ע״י ראיה בעינים .ויש להוכיח כן

מכמה דברים:

לבסוף כשראה את הדברים הניכרים שהיו בעת

פגישתו עם מפיבושת ,וכביאור המהרש״ל או

א .לפי מה שביאר הח״ח כדעת רב דסבר

כהמהרש״א ,אז האמין.

שהדה״נ דשמואל לא היו ניכרים משמע דלאו
דבר פשוט ומוחלט הוא כמו ראיה בעינים

ב .רב ג״כ לא נחלק כלל על שמואל בעיקר
התירא

דדבריס

הניכרים

שלו,

רק

סבר

שבעובדא דהתס לא הועיל היתר זה ,וכפי שיוצא
לפי שני הביאורים הראשונים של הח״ח הנ״ל,

דאל״ב מה שייך לחלוק על זה.
ב .וכן לפי מה שהעלה הח״ח בהגה״ה דיתכן
לבאר שחולק רב דלעולס אין מותר להאמין על
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פי דברים ניכרים נמי משמע דאינו כראיה

שרי גס אס אחר בירור המציאות היה מחברר

פשוטה ,דזה ברור דאילו היה העניו של דברים

שטעוח היתה בידו והאמת שציבא שיקר ,מ״מ
היה שרי ליה להאמין .וה״ה לפי רב שלא נחית

שרי ,מה שייך לחלוק על דבר זה׳ שהרי זה

להתירא דדבריס הניכרים ס״ל דאסור היה לדוד

פשוט וברור דמי שראה הדבר בעיניו איו שייך
בו כלל במציאות איסור קבלת לשה״ר.

להאמין אף אם לבסוף היה מחברר שהמציאות

ניכרים סברא פשוטה דבל היכא שרואה בעיניו

כן היתה כך .משמע דדברים הניכרים אינם
בגדר בירור פשוט של המציאות כמו ראיה

ג .עוד נראה להוכיח סברא פשוטה דכן הוא,

בעיניס שודאי אין אפשרות אחרת ,אלא הוא רק

שהרי אף כשראה דוד שמפיטשת לא עשה שפמו
וכפירוש המהרש״ל) מ״מ הרי אי! זה הכרח גמור

אומדנא גדולה המתירה בדרגה מסויימת לסמוך
ע״ז.

שזהו מפני

שלבו

בל

עמו,

דאולי

ציפה

שכשיושיבוהו לדוד במלכות יתנאה וכמ״ש רש״י
נעפ״י הגליווו ,ובפרט שטעו אח״ז עבדי רמני
וכו׳ ,ובאמת מה״ט גופא פליג עליה המהיש״א

דאינס ניכרים גמורים .ואפי׳ לדברי המהרש״א

שטען דהדברים הניכרים היו אח״כ במה שדיבר
מפיבושח לפני דוד לברים קשים כדאיתא בגמרא
שאמר לו לא עליך יש לי תרעומת אלא על מי
שהביאך בשלום ,נמי ילד״ק דהרי איו הכרח מזה

שדברי ציבא היו אמת ,דשמא מחחילה באמת
היה לבו עם דוד וכמו שטעו עבדי רמני וכו׳,

צ״ע מהו שיעורם של דברים הניכרים
י .אכן לפי״ז צ״ב שלא מבורר די הצורך מהו
השיעור שבו נקראים הדברים "ניכרים" .ואף

הח״ח לא הגדיר ד״ז כל צרכו .ואף שבסעיף י״א
ובבמ״ח סקכ״ו כתב עפ״י דברי המהרש״ל

והמהרש״א דצריו שיהיו דברים הניכרים ממש
המגיעות לענין הסיפור ולא דבר הניכר קצת,
מ״מ לא ביאר כל צרכו מהו הגדר מתי נקרא
דבר הניכר ממש שמגיע לענין הסיפור ומחי
נקרא דבר הניכר קצת.

ורק אח״כ כשראה שדוד איט מקבל את דבריו
בשום אופן ,אז התחדש אצלו כעס חדש עליו.

וביותר קשה לפי מה שביאר הח״ח ובאופן

אע״כ מכל זה נראה דבודאי איו גדרם של

הראשון) דהטעם שלא קיבל רב את טעמא

דברים הניכרים כמו מי שראה ראיה גמורה

דדבריס הניכרים דשמואל הוא משום שלדעתו
לא היו הדברים שם ניכרים ממש .א״כ לדידן

בעיניו.

דקיי״ל כרב באיסורי לא סגי להתיר ע״י דברים
ד .עוד יש להוכיח כן מעצם מה שלא טרח
הח״ח לדון איך באמת היתה המציאות ,האם

דשמואל ,אלא צריך דברים יותר ניכרים מזה

באמת היה לבו של מפיבושת נגד דוד כדברי

שבהם אף רב יודה לדינא ,וזה לא ביאר לנו

ציבא או ששקר ענה בו .משמע מזה דמה שלפי
שמואל היה מותר לדוד להאמין מפח דבה״ג הוי

הח״ח כלל מהו השיעור של ניכר כזה שיועיל
אף לדעת רב .וצע״ג.

כגון מה שביארו המהרש״ל והמהרש״א אליבא

מענה

לשון

קנג

שיטת השפת אמת עפ״י הת״י בביאור
המוגיא

המלוכה" ,ועוד ברייתא שם "אר״י אמר רב
אלמלי לא קיבל דוד לשון הרע לא נחלקה
מלכות בית דוד ולא עבדו ישראל ע״ז ולא גלינו

י״א .והנה מצאתי בשפת אמת עמ״ס שכת שם
שכתב לבאר את פלוגתת רב ושמואל באופן

מארצנו" .משמע מחלקו רב ושמואל מה אמרה
הבת קול ,דלרב האמת היתה עם מפיבושת

אחר .דעל מה שאמר שמואל לדברים הניכרים

ושקר היה מה שדיבר עליו ציבא ,ולכך היתה

חזא ביה ונו /כתב "דפשטא דלישנא משמע

תביעה על מה שהאמין דוד עליו הלשה״ר ,אך

לשמואל ס״ל לבאמת היה כו שמפיצושת היה

לשמואל באמת מפיבושת היה בעל מריבה וע״כ

סובר שיחזור המלכות אליו׳ /והביא דהכי
משמע בתוס׳ ישנים ביומא כ״ב" :דרב נמי ס״ל

הבת קול יצאה נגדו.

לדברים הניכרים חזא ביה אלא שהיה שהר,
מכלל לשמואל ס״ל שכן היה אמת" .וסיים ע״ז

י״ג .עוד שמחתי שמחה גדולה כאשר מצאתי
בגליונות "לשון צבי" ע״ס יד הקטנה להרה״ג

הקפת אמת שם" :ורש״י לא פירש כן" ,עכ״ל.

רבי צבי טרוכיז שליט״א שהביא את דברי הבגדי

מבואר מדבריו שלמד ביאור חלש בכל הסוגיא

ישע וכסי׳ קנ״ס שהביא שם אח דברי המג״א
דהתיר להלכה להאמין ולקבל ע״פ דברים
הניכרים ,אך כתב הבגד״י דלמעשה אין לקבל

ומקורו בחו״י ביומא ודלא כרש״י .והוא שבאמת
בין לרב ובי! לשמואל מהני דברים הניכרים
להתיר להאמין ,אך בתנאי שיהיה הדבר אמת.
ובזה פליגי דרב ס״ל שלא היה הדבר אמת אך
לשמואל היה הדבר אמת.

וכדחזינן דנענש דוד ע״ז .והוסיף ד״כן ראינו
בעינינו שכמה פעמים רואיו דברים ניכרים
ואפי״ה שקר מעיקרא הוא כמו שהיה המעשה
גבי דהע״ה" .משמע להדיא מדבריו דלמד הך

הסוגיא כשיטת השפ״א ,דהדין דדבה״נ תלוי אס

י״ב .וכעי״ז נמי ראיתי בס׳ קודש ישראל להג״ר

במציאות הדבר היה אמת או לא ,ואם לבסוף

אברהם יוסף אהרמו שליט״א סי׳ י״ב שכתב
לבאר במה שבסוף אריכות לברי שמואל בגמרא
לבאר הדברים הניכרים שהיו לדוד ,הביא כסולן

נתברר שטעה בדברים הניכרים והאמת היתה

שמצינו שנארא מפיבושת בשם "מריב בעל",
דעל שם שעשה מריבה עם בעליו יצחה בת אול

ששקר היה הדבר  -לא איתמר בכה״ג היתר זה.

דברים הניכרים אינו חידוש היתר להאמין
אלא הוי כאילו ראה בעיניו

ואמרה לו נצא בא נצא ע״ש ,ומבואר שכן היתה
י״ד .וביאור הדברים נראה ,דבאמת דברים

האמת שעשה מפיבושת מריבה עם לוד .ואח״כ
שם "אמר רב יהודה אמר רב בשעה שאמר דוד

הניכרים איננו חידוש אלא כל שרואה השומע

למפינושת אתה וציבא תחלקו את השדה יצתה

דברים ניכרים המוכיחים לו שהסיפור אמת,

בת קול ואמרה לו רחבעם וירבעם יחלקו את

ממילא אין כאן מציאות של האמנה ללשה״ר

/
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כבר איננו נקרא דברים ניכרים .ומה״ט תלוי דין
דברים הניכרים במציאות כי דרגת ניכרים היא

כלל .דאינו מאמין מנח הדברים ששומע רק
מתוך המציאות שרואה בעיניו ,וזה ודאי דשריא.
ולמשל הא דאיתא בסנהדרין ל״ז :לאמר ר״ש בן

רק אם המציאות ג״כ תוכיח את אמיתותם.

שטח אראה בנחמה אם לא ראיתי אחד שרץ
אחר חבירו לחורבה ,ורצתי אחריו ,וראיתי סייף

ט״ו .ועפי״ז נראה לבאר דבאמת בין לרב ובין

בידו ודמו מטפטף והרוג מפרפר ,ואמרתי לו:

לשמואל האמין דוד לציבא תיכף כשלא בא עמו

רשע וכו׳ ,דאמנם נתבאר שס דאין זו עדות

מפיבושת ,והיינו משום שראה בו דברים

המספקת כדי לחייב את הרוצח מיתה בבי״ד ,אך
זה פשוט שלענין קבלת לשה״ר אס היה שומע

הניכרים .ונראה דלא ביארה לנו הגמ׳ מה היו
הדברים הניכרים ,דזה היה תלוי בדעתו של דוד,

אח״כ ל״ש כן שטח איו שפלוני רצח את חבירו

אך הכלל בזה הוא תלוי לפי המציאות דאם

ודאי שהיה מותר הוא להאמין שכך הוא ,דאינו

לבסוף התברר שהיו דברי ציבא אמת ה״ז סימן

הניכרים דהרי ראה את המעשה בעצמו ,ואף

שמה שראה דוד היה באמת דבה״נ אך אס
התברר שלא היה כדבריו מוכח שלא היו

שלענין עדות בבי״ד בעינן עדים שיעידו את גוף

הדברים ניכרים .ולזה הביא שמואל את כל

מעשה הרציחה מ״מ כיו! שהיה זה בחורבה שאין
שס אדם ,וראה החרב מטפטפת והרוצח בורח
והנרצח רצות זהו הגדר דדבריס הניכרים .אבל

אריכות הדברים שהיה לבסוף עם מפיבושת עד

מאמין מכת הסיפור אלא יש לפניו דברים

אס אינם ניכרים כל כך לק יש לו אומדנא
בעלמא ,אף שהיא אומדנא חזקה ביותר מ״מ
לכו״ע אסור להאמינו ,דמ״מ ה״ז לשון הרע הוא

ואסור לקבלו אף ע״י אומדנא.

שיצתה בת קול וקראה לו נצא בר נצא ,דמזה
משמע שבאמת הדברים שראה דוד מתחילה

כשאמר הנה לך כל אשר למפיבושת היו ניכרים
אך רב ס״ל דלא היה הדבר נכון וכפי שרואים
שלהיפך הבת קול טענה כנגד דוד ,אלא דמ״מ
אם לא שהיה נמצא ציבא שקרן קודם לכן היה

אפשר להצדיק את דוד שהיה אנוס ,אך כיון

והנפק״מ בזה דאס לבסוף התברר שטעה

דחזייה דשיקרא הוי א״ב היה לו לחשוש ולבדוק

בהערכתו והאמת היתה שלא היו הדברים
נכונים ,מוכח מזה שמעיקרא לא היו אלו דברים

יותר את אמיתות הדברים ,וע״ב אף שראה מה
שראה וע״כ מזיד לא היה אלא שוגג בלבד

ניכרים ,דניכריס הוא רק כשודאי הוא וכאילו

[וכדברי התו״י ביומא הנ״ל ע״ש ,דהלא סבר דוד

שרואה בעיניו ,נאף שבבי״ד לא יקבלוהו ,מ״מ
לגבי איסור לשה״ר במה שנוגע לקביעת הלב

שאין כאן לשה״ר והאמין על סמך מה שחשב

נחשב זה כמו שראה הדבר בעיניו] ואמנם אס
נאנס בדבר שלא יכול היה להעלות בדעתו י״ל
דאין בו איסור דמ״מ אנוס הוא ,אך כל שתלוי

בדעת האדם לשער שאולי אין הדבר מוכרח

♦

שהוא דברים הניכרים] מ״מ היתה עליו תביעה

דכיון לחזייה דשיקרא הוי הרי אנוס עכ״פ נמי
לא היה והיה צריך לבדוק וע״כ אחר שנתברר
לבסוף שאלו הדברים לא היו ניכרים באמת ,לכן
נחשב למקבל לשה״ר.

מענה

לשון

קנה

ט״ז .והנה לפי״ז מדוקדק טפי שבתשובת שמואל
לרב אי״צ להידחק כפירש״י דס״ל דבאמח לא

באיסורי ,והוצרך לדחוק וליישב זאת בג׳ אופנים,

האמין דוד כי אס לבסוף ,אלא י״ל כפשטות

אך לכי השכח אמת פשוט דדבריס הניכרים הוא

משמעות הגמ׳ דאף הוא הסכים לרב שהאמין

דבר פשוט כביעתא בכותחא דשרי כאשר כן הוא

דוד בשעה שאמר הנה לך כל אשר למפיכושת,

האמת ,ולא נחלקו בזה רב ושמואל רק נחלקו

יק טעו שמואל דהטעס שהאמין הוא משוס

האם באמת היה שם ניכר או לא ותלוי במציאות

שראה דברים ניכרים.

כפי שנתבאר בסוגיא.

עוד מחוור לפי״ז השיעור של דברים הניכרים
הנצרך להחירא ,דאין דברים הניכרים עניו של

עוד מתבאר היטב כפתור ופרח הטעם למה

בסוף הסוגיא הביאה הגמ׳ ברייתא משמיה דרב

שניכר כל כך עד כדי שלא יוכל אח״כ להיות

שיצאה הבת קול כנגד דוד ,דבאמת בזה גופא
תליא מחלוקתם וכמשנ״ת ,משא״ה לפי׳ הח״ח

אומדנא ,אלא הכלל בזה הוא דדוקא בדבר

דין זה להלכה ,דהח״ח הקשה דהרי קיי״ל כרב

מופרך ע״י המציאות (עכ״פ עד מקום שתלוי
בדעת האדם לברר ולחשוש) אז נקרא דברים
ניכרים ובכמות מזה לא.

נענש ,ח״ח לדעת רב י״ל דאף הוא יודה לדברי

עוד מובן היטב לפי״ז מה שהעתיקו הפוסקים

שמואל דמ״מ מפיבושת היה נצא ,ונמצא דאין זה
תלוי בפלוגתתם ,וע״כ להשפ״א אתי שפיר טפי.

אף דלפי שמואל ודאי צ״ל דלא ס״ל הא דאמר
רב דנענש דוד לבסוף ,דאם היה מותר לו אמאי

ספר

מצוה עג שלא לאכול טרפת
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יאכלו מכהנים
סדי<ת) ונכפלה אזהרח זו בנביאים בשפר יחזקאל בכהנים לבד שכתוב עליהן כי נבילה ושריפה
זמודיעונו חכסים שטפני כן נכפלה בהם לפי שהכתוב גוה לאכול הפאת הפוף בסליקה וא1״פ שאסורה לישראל
בנבלה ,ואולי תחשוב סתוך כך שיותר להן אפילו בחולין סליקה או שהיסה נפסדת שלא תקפיד יוורה בהן דסכיון
סן הגדר  '1יבאו לגסרי בכל פנין השחיסר .ולפיכך הזהיר הנביא בשם ה׳ בפירוש להודיענו שלא הותרו
רק בסליקה לבד בקרבן ,אבל בחולין נשארים באיסורם כסו ישראלים :וגוהנת סבוה זו בכל סקום ובכל זסן בזכרים
ונקכחז והעובר עליה ואכל כזית שן השריפה וסכל אלו שנשספים כסי׳ הכתוב שיגאו חוץ לסחיבתן יוקד -ואל
יקשה פליך ואיך לוקה והא קייפא לן אין לוקין על לאו שבכליות והרי זר .שכלי כסר .דברים כסו שאפרנו כי
פי׳ הפנק זה כבר ביארוהו בספר הסבות בעיקר התשיפי שגי נדולי הדור והם הרפב׳ס ז*ל והרסב״ן ז״ל והרחיבי
שם פירושיהם וראיותיהם בזד .לברר הדבר יפה ויאריך הפנין פל כן הנחתיו כפי סנהגי בספר זר .וסכל שקים יש
לן■ לדעת כי העולה פרברי שניהם שאין זה סכלל לאו שבכללות :

עד.

שלא

ישסע הדיין (!) סענת האחד שלא בפגי בעל דינו שנאסר ,יא תשא שסע שחה ובוה אל הדיין על זר.

שלא יכניס בנפשו כזביו של אחד סהם ,וכן בא במכילתא שבאוהרה זו של יא תשא וגו׳ פל זה נאסרה
ועוד אסרו שם שהיא אזהרה גם לבעל הדין שלא יפזון נם הוא סעגותיו לדיין שלא בפני בפל ד־נו ואפילו •רבה
לשסוע אותן הדיין ועל זה נאסר נם כן סדבר שקר הרחק ,ועוד אסרו ז״ל שזר .הלאו כולל סספר לשק הרש
סקבלו וסעיד עדות שקר :שורש הסבור.

ידוע כי השקר נתעב ונאלח בפיני הכל אין דבר סאוס ספנו והמארה
והקללה

מנחת סולת
דאמריק שס בפסחים דריה״נ סנר נר׳ אבוהו י״ל ראזיל
לאמי שם כיומא דנם לריה״ג ל״ה נל״ע לכן מצי לסכור
כר ,אכוהו והא מסוס־ הנ״ל כפכז דר״ח נא מצי לסכור
נמזקיה ולא נשכו דסוכר דהוי נל״ט י״ל משוס דלאניי
כ״ע לא סונר' כן לק לא מצי לומר כן ונפרס דבחילין
ק״א סובר ר״מ דלוקין על נבילה ם״מ דל״ם כן הן אמס
לפמ״ש האור חדש בפסחים כ״ג פ״ב דבניד ל׳ה נל״פ
א״כ נס מר״ס אין ראי׳ אמנם מ״מ כפשטא ל״ה כן לכן
הסט דל״ם בחוקיה ומק ירושלמי פ״ב דס״ג ה'נ יאמר
בסבה בצפורי דנזל אח הכלבים סשמנג דהוי מצוה ומ״מ
נראה דאפי׳ כוי מציה מ״מ ל״ה בחשבין המרי״ג כמ״ש
הלימודי ד לימוד נ״ס בשם רינ״ז לפנין אכילח סרב יו״כ
ס״ש ושבין ואם נסכים דהוי ס־פ למכור נבילה לגיי נוכל
לסרן מה שכפולה מוכרין הבמ״ט מנבילה למכי״ם אשר
הסב״ש א סר כסימן כ׳ז ולס״ז י״ל דסשה דל״ח רלפ״ס
ונהי דכמ׳ע הוי אימה״ח ס״מ פיין בסב׳ש בסי׳ ל*נ אוח
ה׳ שכחב דהוי נבילה נ״ב נפח פירכוס פ׳ט זא״ב ה״ה
לפר[ בת״ס הוו כן ושיב יש פשה ודל״ח דל״פ ולכאירה
יש לסרן נזה קושיס הגרפ״א בתים׳ פם־ויס כ״ב דהקשו
אץ יוכל לשלוח לנכרי ירך עידו הא לר׳י אסיר לב״נ
זפ״ז הרגיש למה לא הקשו פל הקרא או מכור לנכרי
דכא הוי ל*ס אם מפרשינן מידה פ״ש ילפ״ז י״ל רעל
נבילה לא קשה רפדל״ם רק פל כשירה הקשי שפיר אמנם
בירושלמי בפסחים שם חוקי נניה״נ של נבילה וא׳ב גם
במשנה שיין טרצ׳ס אמנם יל״ס הא לנר לא חיישינן
שיאכלנה כיון דהוא מקיים הדח וא׳ב יוכל לקיים הפשה
ליסנו לגר ולא יעביר פל ל*פ ומה גם יל״ע אי הוי מצוה
איך הוכיחו נש״ס דניד מוחר בהנאה מוה שכשהיס־ה
נבילה היא ונידה הוסר הא לרמת הסוברים דהנאס הגיף
בהדי כנאס המלוה מוסר א״ב נוכל לומר דניד אסור במאה
ימ״ם מוסר ליחנו לגר או למכרו לנכרי כיון דהוי מצוה
סומר גס הנאת הניף ופ״כ דל״ה מלוה ומיין בפסחים כ״ג
לכגנין חלב דמפיש יסשה לכל מלאכה להתיר הנאה או
לסהרה פ״ש ואס״ד דהוי מצוה בזה א״כ מצינו לדרוש
הקרא דאסי להסיר למלאכה ולא מחיוב ליחכו לנר ולמכור
לנכרי ונטריפה ליסנו לכלב ופ״כ דל״ה מלוה תה שחושבו
ביומא ל״י לנל״ס י״ל רסיבר דאע״נ דהר רשוס חקרי
<ל״פ דהא בכל נל״מ קיי״ל בלא קימו או נימלו חייב

וכאן פמיר גס בכה״ג ועיין כסוס׳ חולין פ׳ פ״ב ד״ה
הנח היסב והנה הסוס׳ נייסא שם הקשו הא נמיק קרא
שיהי׳ פיל״ח זלדמסי י״ל דעיין בפסחים ס׳ו פ״א דאי
יש פשה לא מוקמנן יוסר לפשה וא״ב נאן בנבילה דיש
פשה דיזבחח ונמריפה יש פשה דזאס כחי׳ פ״כ סוקסנן
זה לנתק והבן .והנה החינוך כסב דאחד יש בעיף ייסר
והרגיש המנ״ח דברמנ״ם מבואר דב׳ יש נפיף יומר לוססי
סינר החינוך כראנ״ר שנס בבהמה טריפה בנחסרו מפיה
לק לא הוי לק אחס ומ״ש לסמוה מל הפמ״ג דנסב
מנילה מבטל לטריפה הא אדרבא מצטרפת כ״ק הראש.
אפרים בחלק הסשיבוס פל כחזקוס סי׳ כ״א בסופי מ״ש

מצרה עד .שלא לשמוע טב״ד ש״ב בע׳ד
רש׳י בחומם פירש שכוון למקבל לה״ני ולדיין שלא
ישמע דברי בע״ר פד שינא חבירו אמנם בסנהדרין
ז׳ פ״ב ילפיק נמי לאסור לבע״ד להטעים דבריו לדק
קידם שינא נע״ר חנירו שקרינן לא סשיא וכן הוא בשביפוס
ל״א פ׳א אכל מקבל לה״ר לא נזכר שם אך בפסחים
קי״ת ע־א אמריק כל המספר לה׳ר וכל המקנל לה״ר
וכל כמעיד פדות שקר ראוי להשליכו לכלבים שנאמר
לכלב יסמיך ני' יא״ב יל״ע למה לא הזכיר רש״י גם
המספר לה״ר בשלמא סירוס שקר י״ל שסיבר כסו שמפרש
המפרש במכוח כ״ג ט״א דזה כוון מל קרא דכתיב אירה
אל חשת ידך פס רשס אבל סל המספר יל״ם למה לא
הזכירו וצ״ל כיון דפשסא דקרא קאי מל השומע כמ״ש
המהרש״א בתד״א במכות שם רק להמספר ילפיק מלא
משיא זק להנע״ו ילפינן מזה שוב י״ל דהוי רק אסמכתא
לק לא הביאו ובאמת יל״ע למ׳ל קרא לבע״ר ולדיין ת״ל
כיון דאסיר לאחד הרי השני פוכר פל ל״ע בשלמא מל
הבפ״ר י״ל יצריך קרא דבכה׳ג שהדיין לא ידע שיהי*
דיין בזה דאז לא סבר פ׳ז הלאו פיי! בב״ח חו*מ פי׳
י״ז אוס ו׳ אז אפי׳ אם הבט״ר יורם לא פיבר מל ל״ס
לכן נסינן קרא דכיון שבפ״ר יו1פ שידון לפניו אסור
לסטין טענותיו לפניו כ׳ז שאין חבירו מיפן ג״ב אבל
להיפוך קשה למ״ל קרא לדיין ח״ל דפובר סל ל״ס שמביא
הבט״ר לסגירה ואס נאסר דבבע׳ר הוי רק אסמכתא
ניחא רבעינן קרא אמנם י״ל דבס־נן בכה״ג שהנפ״ד לא
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מצרה עד שלא לשמוע טעב״ד ש״ב בע״ד

החי״נוך

והקללה בבית כל אוהביו ספני אהא״י אי אסת וכל אאר אחו אסת ,ואין הברכה סעויה וחלה אלא בסתדסים אליו

במעיהם להיותם אסתיים כסו אהוא אל אסת ולהיותם סרחםים כפו אירוע אהוא רחום ולהיותם נופיי חסדים כהו
אהוא רב החסד ,אכל כל פי אסעאיו בהפך מדותיו הפוכות והם בעלי האקר אהם בד,סך סדותיו ססא נם כן
מנות אותם לעולם סר .אהוא הפך סדותיו והפך סרת הברכה אהיא בו הסארה והקללה והסך האסחה והאיום
והתענוג אהם אתו הוא הדאגה והקקסר .והנגר כל איה היק אדם ראע סאלהים ,ועל כן הזהירתנו התירה להרחיק
■ן האקר כסו אכתוב מדבר אקר תרחק ,והנה הזכירה בו לאון ריחוק לרוב מיאוסו פה אלא הזכירה בכל אאר
ממהרות ופני הריחוק הזהירתנו אלא גסה אזנינו כלל לאום דבר אנחאוב אהוא אקר ואע-ס אאין אנו יודעין
פדות בהקכ״ה
בבירור איהא אותו הדבר אקר וכעין פה אאמרו ז״ל הרחק סן הכיעור ומן הדומה לו ובאסרי
אני נסאך בדבר אחר דברי רבותינו ע״ה איחטו אליו ב״ה אם מדות על נד המקבלים אבל הוא ב*מ לגדלו ויועדו
מנד ענסו אין ליחס אליו סרות כי חוא וסכסתו וחפנו ויכלהו וסדותיו בלי אום איתוף ושיתד בעולם :מדיני

הסנוה

מנחת סולת
יודה שידון לפני זה והריק יודע דאז הבעיר לא מוגר
לק נסיק קרא לדיין שאסור והנה באמה מלשון השים
בסנהדרין משסע דלבפיד לא אסור ספור בעלמא רק
מעיסה אסור אמנס בש״ע בסי׳ י״ז משסע דאין חילוק
וז״פ והנה בכתובות מיו ילפינן אזהרה להוציא ש״ר מד
ילין} מלא סלך רכיל וחד ילין} סונשמרח ויל״ס למה לא
ילפז עכאן דדרשיגן על מספר לה״ר וצ״ל דהוי אסמכתא
והנה גם בלה׳ר יל״ס לעיל קרא על המספר והמקבל
מ*ל דאם חד אסור אסיר הב׳ משיה ל״ע ואילי יש איזה
אופן דלא אסור משוס ל׳ע רק מש*ה או בעינן לב׳ לאוין
והנה הרמב׳ם פכ׳א סס׳ סנהדרין ה״ז סובר דנם עדות
מקר ילפינן מכאן ויליע דא'כ למה אסר ריס בממס דן}
ד׳ ס׳א כעד שקר שלוקה שמונים ילקה גס מזה וס״ש
נגער׳ דרבנן מיקי לא הפנה לאזהרה לעדים זיסמיס ושום׳
הרגישו דהוי לאו שניסן לאזהרת מניד ולפ״ז י״ל דמר
גפי לאזהרס מניד ועל זה הלאו יש מכיס בכן גיישה
וב״ח ס״ש ועליון הש״ס להנרפ״א :
הכיס כתב ומלשון רביט משמע דעל הנפ״דהזי
אסמכתא בעלמא ויל״ע למה לא כסב ג״כ מל
המספר לסיר ומעיד שקר דנ״כ ילפיק מדרש לא משיא
יהי* ג״כ אסמכפא בעלמא וצ״ל שסובר כרשכ״ס בפסחים
שם דהסה ילפו מלא סשא טפיה והסה נושאי השוא רק
בבע״ד שמשפיע לדק שיודע בעצמו שאינו משקר ואוסר
האסס לא סקרי משא שוא רק מלא משיא שמרם לדיין
ששוסס שיא מק שהוא איט יודע אס הוא אמס וא'צ
להאמין לי לק מלא תשיא מוכח ואסור לק בזה סובר
הרמביס דהוי רק אסמכסא ומומרן מה שסרשב׳ס מוחק
גפסחיס קרי בי׳ לא פשיא והרגיש בחדיא במטס שם
דהא סטאר ק בסנהדרין ולפ״ז י״ל ורק מעיד בטיק
לזה ולא־ בהני וז'פ ועיין בשנופוס ל׳ פיב ילפינן הרבה
דברים דאסור מקרא מדבר שקר מרחק אפ׳ג ויודע שאמס
הוא י״ל דילפינן סדכסיב סרחק מוכרח להרחיק עצמו
מגרם שקר ומה גס עיין בפירוש ריח שם שכסב דהוי
רק אסמכסא עיש :
הזנה ראיסי בערבי נחל פ׳ יפרו בקרא ויאמר מה הדבר
וגר שנתב שס שאס מספר לדק ולא הודיע שיהי׳
דק ואח׳ה הודיעהו אעיג שפסול לדין ע״ע אם יודע שאס
לא יזדקק לדינם ילך במקום אחר אשר לא נדם מוכרח
הדיין לדונם ס״ש ולא אבק הא יש לו בלירה להודיע זה
להבעיר הב׳ ויחרצה לדק בפניו ואי מונחו בכהיג שחושש
שאס יודיס לבע״ר הב׳ לא יסרצה לדון יותר אצלו וילך
בערכאות צ״ע אי מושר לעשות ולהעלים זס מצד השני
ויליט בזה וגס תה שמוכס ממט שאם כבר שפעמראשק
מיי שלא ירע שיהי׳ דק סס שוב אם אמ״כ מדע לו

מעה

מר

שיהי׳ דק מופר לי לשמוע סהשני לדעתי זה צ״ע
לנהי מכס צדק הראשון בריבו ליכא כאן ס״ס מכס
שמסדר דברי שקר כסי אמס עק בלשק רש״י בסנהדרין
שס היטב ואולם י׳ל דעיקר הוא כיק שצדיק הראשק
בריבו ונתחזק במיני הדיין ספטסיו לאסם עיין בסוטה
כ״א פ״ב אבל בכה״ג סוחר מיין בזוהר ריש ת׳ וישב
שכתב ג״כ ומוכח סמנו שאם הדיין לא מאמינו ומושב
מיכן} שמשקר ליה איסור כסו שהביא שם סיצה״ר דבר
נש זכאה לא מהימן להאי רשע ערום זכר משסע דגם
כאן אס יודע בעצמו שלא נכנסו דבריו באזנו ליה איסור
אליו וא״כ שוב מל הב׳ שככר שמע טמטם הראשק דליכא
<1שש שיאמינו ליכא איסור וע״כ עיקר כנועם משיה דהא
קיי״ל דמובע יכול למניח מורשה עק בחו׳מ סי׳ קכ׳ר
זסס״ע שם ויכול נ'כ לסעק שקר שלא בפגי בע׳ד יע״כ
דבחובע לא אסריק ק כס״ש הסס׳ע שס מ״כ עקר
האיסור כאן בריק שמאמין לו ישוב לא יהפוך בזכותו של
שני והנה בארעא דרבנן מערכס אוח ד׳ סי׳ קפיג כסב
דמסריב״ל סובר דהוי מדרבנן ובספרא דארעא כסב רכיק
שילפינן מקרא הוי דאו׳ ס׳־ש ולדעתי אק זה הכרח ד׳ל
דעיקר קרא למאי שאמריק בפסחים וממש ללה׳ר אסנס
מהרסנ״ס ומימך משמע דהוי חדאר ופק כסייס שאל
ח״ב סי׳ י״ח :
והנה המנ׳ח הרגיש מל מ׳ש כחיטך דמסג רק בזכרים
יהא משכחת ג״כ מקיבות בקיבלו פליהו ולדעתי
איסור זה רק בסי שמוכרח לדק פ״פ המורה אבל בנקיבות
שאעיג שקיבלה פלייהו מיס יש להו ברירה לחזור שא־ק
רוצק נדון ביגיהו א״כ בפח השסועה לא הוי בשם דק
ואח׳כ שמודיע לבע״ד הב׳ שסיפרו הפענוח לפניו והאחר
מסכים לדון בפניו הד כקיבלו קרוב או פסול ליכא איסור
ואס לא הודיע להאחר הוי בסיג אונאת דברים ושקר
כיק שהשני לא קיבלו יק בלא שסע ולא צריכק ללא.
זה לכן לא טהג מקינוח והבן ואולי לפיז י׳ל דכעח
דליכא הסוכין ועיקר הוא סכח שלימוסא דקסאי עבדינן
ולרוב הפוסקים לא הד מראו׳ שזב לא עובר הדק מל
לאו זה כיין דלא מחויב לדק ויכול לסלק עצמו רק אח״כ
אם דן ע״פ רצוי והודיע לחבירו לא עובר עדאו׳ לכ״ע
והנה ראיסי בעיר הצדק טל הספיג מליח יז״ד שכתב
שעיקר האיסור הד על הנמנע שהמובע לא מועיל באמירה
מקודם כיק דאינו נאנק לשבע וליפול ע״ש ולרבריו נכין
מס שכחבמי מקורם איך סובע מעמיר מורשה הא יוכל
לומר שקר ומיל ולפיז בסובע ליה איסור ות״ש שם עור
דאפי׳ מספר דבריי ודברי חבירו נ״כ אסור מר עביאר
זס בפוסקים וס״ש עוד שם דאס מספר לדק אמד ליכא
משוס מדבר שקר סרמק רק סכת שסוע ני[ אמיכד
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משירה שאסרו ז״ל שכל דיין שיודע בדין שהוא מרומה שחייב להסתלה מפנו ולא יאמר אחתבנג
ויהיה קולר תלוי מואר העדים /והשבחים הגדולים שמשבחים התכמים בבקשת האמת והרחקת השסר
בדיז .חתר רובי פרטיה פבוארין בסנהדרין ובמדרשים כפו כן (פב״ה מה׳ סנהדרין) :ונוהגת בכל
מקום ובכל זמן בזכרים אבל לא בנקבות שאין דנות ולכן אינן בכלל אזהרה זו שלא זלקבל טענת בעל
דין אחד שלא בפני בעל דינו" אבל מכל מקום בכלל לאו זה הן שלא יטענו טענותם לדיין שלא
בפני בעל הדין וכן מוזהרות להרחיק מכל שהר כמו האנשים והעובר עליה הרי הוא כעובר על נמות
מלך אבל אין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה:
עה .שלא נקבל עדות איש חוטא ולא נעשה בשביל עדותו שום דבר שנאמר אל תשת ידך
____עם רשע להיות עד חמם ובא הפי' אל תשת רשע עד" (י) אל תשת חמם עד" כלומר בעל
ממם להוציא את החפסבין ואת הגזלנין שהם פסולין לעדות" שנאמר לא יקום עד חמס באיש ג
שרשי

מנחת סולת

א״כ י*ל דנם הלאו ליכא בזה .ומה המנהג לבורר שופע
המענות מד צד שלו וכבר שאג ע״ז כפנים מאיריס ידב
כד קנ״ס ובאורים סי׳ י׳ז נדק י׳ל ויותר מזה יש לצעוק מל
כמנהג שלוקס מעות מצד שלו ולדפתי כיון שמנהג כך ויודע
שגס בורר השני עושה כן שוב לא עובר כלל כיון שהוא
פסול לדין וכוי כקינלז סליהם פסולים ועקר סמיכתם הוי
על כשליש ועיין בשבות יעקב ח*ב כר קמ*נ היטב ועיין
במגילת הפר מהגאון יסב*! ז״ל שסיפר שאביו המכס צבי
חל מ׳ בורר ולקח הרנה ממום פ*ו ואח״ב יצא צר שלו
חייב ואמר לו שאינו פ*פ דן רק השליש פזות כדין פ*ש
כרי שגם הוא משה ק ואפ*ג שמבואר בסנהדרין כ*ס
דש לאו דלא סלך רכיל וע״כ דבנורר מוסר ט המנהג כן
(אמנם עק בסוס יאיר סימן קמ-ז שכתב שנם כבורר איט
מק פ״ש) וכאשר דברסי מזה מם כרב הגאון סכרם*ם
סברעזאן דל אסר לי שיש בידו כידי סהנה׳ק מטסשאסש
דל שכתב נ״כ טק שמנהג כן כוי כקיבלו סלייכו והנה
ראיסי בשלמי הנבורים בשכועוס ל*א שהביא מההוא לא
תישא ולא סשיא כסבו הפוסקים ריש לזהר מלהשביע שום
אדם שיודעים בבירור שאם ישנס שישבס לשקר ושאסור
לומר אני אשבע פ״ש ולא ידעתי איך שייך לכאן שפיירי
באמירת שקר ושמעה בודאי ספיר לשממה מלה על שניהם
מיין כשמעות פ׳ז ידב ואולי כוונתו שגם בלא תשא אס
שם ד א׳ לשיא ירשיק לא פשיא והק ורע שמלשון החינוך
ג*כ משמע שעקר הלאו הוא במאמינו וכמ״ש בלשונו ולא
יכניס ננסשו והנה אם נאמר מרש נידרש* ,סמורה ט
*רב דלשאכ׳ם אין מהג כנשים שוב בפשטיוס נכון ס׳ש
מדמך כאן דאינו טהג בנקיטס ועק לפיל בסצוה מ׳
מה שכסנסי קה :

פצוה עד -שלא יעיד בעל עבירות.
(*) הרטב״ם נדי פה׳ פרוס כ*א כתב לאפי׳ סד כשר
שיודמ במכירו שהוא רשע אם1ר לו להעיר
עמו ספני שנצטרף פסו וכו׳ והכ׳ס הרגיש שהא בשבועות
ילפיק זה מיגר שקר תרחק ועיין בב*מ בטי־ ל*ד שמירן
יעשם לא ילפיק רק על לכתחילה פ*כ ככיא הרמנ״ם זה
שמוכח דאפי׳ דבדפבד אפור ושוב לא צריך להביא הפשה
ע״ש ויל׳ס מל הש*ם שס בשבועות למה מביא הח-סור
מהעשה בא מכאן מונח דאפי׳ דבדפבר אסור ואילי טון
למכרם להניא כעשה שם לערן ריק שנו לא מוכח מכאן
לק הביאו גם בסד אפ*נ לט יש הלאו וכאן ומעסה שוב
נוכל לומר שגם הרמנ׳ם עשה ק דעיק נסנ*ב פה׳ סנהדרין
.הלכה ירי שהניא זה בדין וסיים שכך הי׳ נקיי הרסס
'בירושלם מושק אץ יושבי! בדין ואין תוסמין אס השער
 19שידעו מי חוסם עמהם והטאו שס מעשה זו ואע*נ
שכתב רק נקיי הדפס ירם מדבריו <דנ פה׳ סנהדרין

ה״ד מוכח שזה הוי דינא לכל ושוב סוכת ממט להוי עשה
ובפרס ד׳ל מנך הדפס איד׳ אם לא ידעו בבירור דסא
רשפ לא הי׳ חוסמין אבל בילפיק טרור שהוא רשע לכל
אסור ועיין נב׳תצסי׳ ז׳ סי׳ל ובשמם יעקב ידא נד
קל״ז ירש נזה ועיין בפטלסא כאן ובמדרש רנה באיכה
פלשה ד׳ בא1פ ד דפונדא דנקיי הדפס •לפיק מלאו יאל
סשס ■״ £והנה הש*ך נסי׳ ל׳ד ם*ק ג׳ כסב שדן זה
רתוק מסברא פ*ש ולדפתי נראה לפפ״ש הנסיטס יד׳ ל״א
ס״ק א׳ שמ׳א אומר בדלפי א*כ שוב י״ל דבכה׳ג ישני
פטל איט יודע אם אוסר בבירור ק יאולי אומר בדדפי
והשני הוא שקרן לק עובר ע׳ז ודפ והנה בשפר משפע
בם■׳ ל׳ד שם הניא מכלט דלא אפור רק לומר ראיט
כך אבל ראיסי יוכל לומר ע״ש וסוסרן פה שהרניש הידה
מירד סי׳ י*א איך משכחת שבועת העדות בהשט הא
אסור לומר פ״וס טון דהראשק הוא רשע זלס*ז רסא
ייוכל ליתר ראיתי אמנם בלא״ה לא קשה דם־ין נקצה״ת
נסי׳ כ׳ח כדק מ־ בשם אחיו ללא נפסל סכת שטעה
רק לאחר כ*י פ״ש ושוב ל*ה רשע והי" צריך לופר ועיין
נשמעות ל*ב ע*א היטב ועיין בטהרות הקודש לזבידם
נרז פ*א בסודה פה ליושב שהביא ממלוקס אי הלאו זה
קאי על הב׳ד או על העד הרשע גופיה ע*ש ומיץ בלבך
דוד סהטו׳ז כאן מידש דאפי׳ לא העיד עדיין אלא הבסיס
להעיד לו עובר ע*ז הלאו מ״ש ולדעתי אינו כן רק שסיקר
הלאו הוא בפס עדותו ונהי שנשמעות ל*א אפריק לאפי*
באוסר לו לא סימא ולא נדד אסור ס*מ הוא דק בשקר
אבל באמם אץ סברא לעבור נזה ואפי׳ בשקר לא אסור
בהולך לב״ד להפחיד למרד ולא נהבמחה לבד ודע
ולבר סימה ראיתי בפירוש רדב׳ז נדי מה' סדום ה*ב
שנסב שבלאו שאץ לוקין ג*כ נפשל לעירות ק התורם
סלע להא גזלן פסול אע*נ שאינו לקה ע*ש ודא ינזלן
•סול משום להוי רשע לחמם אבל באינו של מפס נפק
שיט׳ ט חיוב מלקות עיין כסומים סי׳ ל״ד נדק א׳ :
(ב) החינוך חשב כאן פשרה פסולים לפרוס ומשיב
כיטהם הבזויים נייסר והרניש המנ׳ס לאלו
פסולים רק מדרבנן ידש ולרעסי י*ל דכחינוך סובר טק דאין
מסביישין בפני אדם מסתמא המה רשנלס ואץ להם סשס
לפני השי״ס כמ״ש בברכות כ*ח פ׳ב ואיש כזה מוחזק
שעובר עבירות עיין בנדרים ט פ׳א ובסערת ד פ*נ
ובתים־ שם לק פסול מדאר אסים ד 6לא*כ הוי בכלל
רשעים ולא הול׳ל בפ׳ע ומה נס פיץ נטנוך מציה קכ*נ
דכחב דהוי רק מדרבנן ופ*כ נראה שחסר בטנון־ כאן
אילם להוא פסול סדאו׳ ובאמת לא חטב בזויים אמנם
יותר נראה דהח־נוך נגרר אמר לשק הרמנ״ס מ׳טהיא
שמשיב כט פסולים וכן מה שנסב כאן לחרש נכלל שינוס
ג*כ ננרר אחר לשק הרסב׳ם הלכה י״א שם לנאסס היל׳ל
יומר לחרש שאיט מדבר ואיט שוסו הזי מלל אילם וסרש
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דרכה של תורה
<*< עיקרים 1פינ החד החפץ נעייום שמו
הרנה מצוות בתורה שיש להן תשלומין לאח״ז ,אבל לא כן מצוות למור התורה.

א)

אין לו

תשלומין ,ני כל יום ויום הוא חיוב בפ״ע ,וע*כ אין אבדה באבדת חומן ומעות לא יוכל לתקן.

נהק מאד לכל בן תורד .שיהי׳ שגור על םי׳ איזו מסכת,

ב)

ולסתות ,איזו סרקי

שכמה וכמה

משניות,

והוא ענין גדול עוד מכמה טעמים.

פעמים אין ביכלת ללמוד מתוך הספר ,וביזזוד בדרך.

ג)

שהזמן שבטל מלמוד

טיב ונחוץ להתרגל ללמוד על שלחנו קודם בהמ״ז ,לפחות ,פרק אחד ממשניות ,במו שהפליגו נזה הסה״ק,

וממלא
ישבח,

יבוא
וקובץ

טזה,

על

שיהי׳

לו

הרבה

טרקים

שגורים

ע״ם,

שבת

ובסעודות

יחזור

על

פרקי

מם׳

יר ירבה.

אל יקטן בעיני׳ ללמוד חמשה רגעים ממש ,אם יזדמן שאין לו פנאי יותר׳ כי במשך זה ג״כ ביכולת,

ללמוד כמה וכמה תיבות ,וכל תיבה היאט״ע בפגי עצמה,

ה)
ו)

כמ״ש חגד״א ז*ל.

כי הוא נדר גדול ,ויתרגל לומר ,בלי נדר*.

להחזר מלומר אשנה פרק זה או הלנה ודף זה,

לעשות חק קבוע ללמוד תכף אחר התפלה בבקר ,אם מעם ואם הרבה.

ז)

קידם

כל למוד

יאמר:

הנני מנוין ללמוד

תזודק

לשמה,

בס״ש בתורה ולסדתם אותם וגו׳

ובשכבך

ובקומך ,לשיקב״ה.
ח)

ללמוד בכל יום בספרי מוסר .ובפרט בספרי ,חפץ חיים ושה״ל* והלומדים עם חבורה יקבעו לפחות ,איזו

פעמים בשבוע ללמוד נהם, .

ך

אין קץ להתועלת ,היוצא מזה .כאשרראינו בחוש ,וזכות קרבים יהי* תלוי בו.

"חובה" כפולה ומכופלת על נני׳התורה,

להזהר מדבירים אסורים,

ולשמור פיהם

ולשרת בקדש בכלי מאוס׳ ואין קסיגור נעשה סניגור ,ויצא שכרו בהפסדו,

מלבד וזחח״ש ,הגדול כי

דבורים

האסורים׳

ובפרט

לשה*ר

ורכילות

ולשונם,

אין

ישא

לא

ומאומה

וכיו״ב,

כי

מטמאים

לבואי

את

בעמלו,

כל

דברי

קדושה שמוציא נפי׳ .ולהתפלל נב*י ע*ז שלא להבשל בכאלח.

שלא לפלפל בסלסול של הבל ורק לברר דברי רבותינו דל,

ולהתפלל

בכל יום,

לכויךלאמתה

ש״ת

ושלא להכשל בדבר הלכה.

י׳א)
י״ב)

עצה סובה ונחוצה לשנן תמיד פרקי משנית של שסו ושם אבי /כגון ,ראובן בן יעקב* והוא רבר נקל מאד.
בבל עת שיהי׳ פנוי מעסקיו וממסתרו׳ חלילה לנטל זמנו לריק ,ורק יעסוק בלמוד התור*,ק ,אם בביתו

או בביזדט .מם יש לו מפריעים בביתו .ואל יבוש מפני המלעיגיט עלי׳ שאומרים שנעשה נטלו.
יאבד עולמו הנצחי ספני השוטים ,וזהו בלל גדול ועקרי

"!(

להתאמץ בכל עוז שלא להססיק באסצע למורו,

נעת שתורתו נעשים קרעים

יייל

בעבודת השי״ת.

מלבד גדל

תעבירי ,עפ״י

ח^ל.

יצליח

לא

בלמודו

?רעיח

בינה במקרא
בם׳ וישב פסוק ב׳ ויוסף בן שנע עשרה וגו׳

׳)9

-
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והוא נער את בני בלהה וגו׳ ויבא יוסף את רבתם

רעה אל אביהם .והפסוק מוקשה א) מהו הפירוש והוא נער ומה ר״ל בזה ,ב) מהו הלשון ויבא ,זוול״ל ויספר

נם*ש להלן ויספר אל אבי* ג> סהו הלשון אל אביהם הול״ל אל אבי׳ כט*ש והוא נער וגו׳ נשי אבי׳ .וכמ״ש
לקמן ויססר אל אבי׳ ,וסחו זה שאסר אל אביהם,

אמו אביהם הוא ולא אבי׳.

והוא פלא.

והנראה בזה .דהפסוק נא לומר עד כמה גדלה צדקתו של יוסף ע*ה ,שלא נא חלילה להוציא יכח
על אתי"׳

ורק דכוזגתו היתח לטובה ,ובאופן שמותר עס״י הרין.

שלא כהוגן,
עקרים:

והוא רוצח לגלות לאבי׳

והדין נזה אם

או לרבי שיוכיחו אותו ע״ז,

א> שמקודם יוכיח לו ני׳ימו .ואם לא יועיל

אז סותר לגלות לאבי׳

משעי• שתוכחתו לא תועיל .סותר לגלות .מ שלא יגדיל העולה יותר
העולה וניתב ,ט שימין דוקא לתועלת .ולא להגות ודו מפגם חבירו.

כאחד

רואה

ולהחזירו למוטב,

או

ולא יוסיף

שעושה

יש

נזה

תנאים

שיוניחוחו׳

וכן אם

דבור .שיוכל

להגדיל

לרבו
שום

איזה

דבר

עתה יובן הפסוק׳ דמתחלה סקרים והוא גער׳ היינו לתרץ מ״ט לא הוכיח יוסף לאחי׳,טרם שגילה

לאבי׳ בסי הדין ,דהוא משום

שלפי השערתו .השב שודאי לא תועיל תוכחתו,

השסחוח .והוא הי׳ משמש ומשרת אצל בני השפחות זונ״פ במלבי״ם) א״ב
זאה״ב אמר ,ויבא יוסף ולא ויספר ,להורות שלא הוסיף שום דבור.

כמביא דבר ממקום למקום ממש׳

בלא הוספה וגדעון,

ואורב אמר

אביהם ,וזהו מרומי במאי דאסר ,אל אביהם* ולא אני,,

שאבי׳ יחנכהו ביותר .וע*כ אמר.
אינו אבי׳ בלל .וטטאר בנ*ו

צדקת יוסף

בודאי

כמו שיוכל

הלא

להיות

תועיל

לא

בספור ,ורק

לרמז

שכיון

רק

דאז הלא יובל היות,

שכיון

לחנות

דהי׳ כונה רצוי׳ רק לתועלת.

הצדיק

ביון דתם

הי׳

עוד

מזלזלין

לתועלת

בבני

תוכחתו׳
,ויבא*

שיוכיחם

מפגם

שלהם,

כאילו אין חובר נוגע כלל לעצמו,

ובאילו

ע״ח.
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תעו

לארז

קדושים

רבי אליקים שלזינגר
ירושלים

לא תלך רכיל בעמך

(יט ,טז)

איזה לא תעשה עובר המספר לשון הרע
ז״ל הרמב״ם הלכות דעות פ״ז הלכה א

הרע

שתים

הנה

קוראותיו

(א)

הנזק

י~.י המרגל בחבירו עובר בלא תעשה

והבושת אשר יגרום לחבירו <ב> ובחירתו

שנאמר לא תלך רכיל וכו׳ .ובה״ב ,אי זהו

ושמחתו

לחייב

ולהרשיע

את

חבירו

רכיל וה שטוען דברים והולך מזה לזה

לאידם .והובאו דבריו בח״ח ח״א כלל ג׳

ואומר כך אמר פלוני ,כך וכך שמעתי על

במ״ח ס ק "ז (והוכיח מזה שם שגם בלא אהנו

פלוני אף על פי שהוא אמת הרי זה

מעשיו מ״מ אסור מהטעם השני).

מחריב את העולם ,יש עון גדול מזה עד

מאד והוא בכלל לאו זה והוא לשון הרע

ולכאורה י״ל דשני חלקי לשה״ר הנ״ל
לאו

והוא המספר בגנות חבירו אע״פ שאמר

דמדילפינן איסור למספר לשה״ר מהא

אמת.

ובהלכות

סנהדרין פכ״א הלכה ז׳ וז״ל,
ובכלל לאו זה <לא תשא שמע

שוא> אזהרה למקבל לשון הרע ולמספר

לשון הרע ,והכי איתא בפסחים קי״ח א׳
דמספר לשה״ר נפק״ל מהאי קרא שלא
תשא "קרי ביה לא תשיא".

וכספר

מחד

קרא

נפקא.

חפץ חיים ח״א כלל ו בהערה

דקרינן "לא תשיא שמע שוא" נראה ברור
דלא שייך בזה אלא הטעם הראשון הנ״ל,

דהיינו שלא יגרום לו נזק ובושת בדיבורו.
וכעין מה דדריש ליה עוד בסנהדרין ז ,ב.

שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבוא בעל
דין חבירו ע״ש ברש״י שפירש ,שמסדר
דברי שקר כדברי אמת פי שלא מכחישו

ומכיון שלב הדיין נוטה אליו שוב אין ליבו

לבמ״ח ס״ק ב נתקשה בזה דכיון

מהפך בזכות השני כל כך .זהו עניין האחד.

דמספר לשה״ר מלא תלך רכיל נפיק כנ״ל

אבל ענין "בחירתו לחייב ולהרשיע את

למה צריך ללמוד אזהרה למספר לשה״ר

חבירו" לא שייך באיסור דלא תשיא שמע

מלא תשא "קרי ביה לא תשיא" כנ״ל,

שוא .אמנם לענין הקרא ד״לא תלך רכיל"

וע״ש.

י״ל דשורש ועיקר האיסור מה שמתכוין

ואולי

המבואר

לגנות את חבירו כטעם השני שכתב רבינו

בשערי תשובה לרבינו יונה שער

יונה כנ״ל ,דהנה שיטת הרמב״ם הנ״ל דעון

שלישי מאמר רטז וז״ל ,והמספר לשון

לשון הרע גדול מרכילות "עד מאד" והוא

יש

לומר

בזה

ע״פ
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לאחד

קדושים

תעז

בכלל לאו זה דרכילות ,והראב״ד השיג

משום

עליו בזה וס״ל דרכילות חמור מלשה״ר

להשתדך ראם לא כן הרי המספר לא

דהוא

רוצה להשתתף עמו או

ע״ש .הרי מבואר בדעת הרמב״ם שני

מתכוין לתועלת ואם כן הוא מכשילו,

דברים .א) שלשה״ר שמדבר בגנותו חמור

ועבר על לפני עור .ואף שנסבב טובה

מרכילות .ב> שהוא בכלל לאו זה דרכילות,

מסיפורו ,המספר עבר ,ושם בבאמ״ח מ״ו

וזה צ״ע דלכאורה אי אתינן עלה מצד הנזק

כ׳ דיש לומר דאף חמור יותר מנתכוין

^שגורם המספר לחבירו בסיפורו לכאורה

לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלה דחושב

צדקו דברי הראב״ד שהנזק של רכילות

שעלה בידו חזיר ,ולדברינו י״ל דאף

חמור יותר שהרי גורם להרוג נפשות וכמו

דלענין הלאו דנלמד מלא תשא שמע שוא

שכתב הרמב״ם בעצמו "הרי זה מחריב

אין כאן ,דכיון דהוא לתועלת אין כאן

עולמות" .ועוד צ״ע אם איסור מספר

איסור מצד הסיפור עצמו ,דהא מותר לו

לשה״ר הוא מצד הנזק והבושת שהוא

לספר הסיפור לתועלת ,אך משום הך דלא

גורם לחבירו ,ועל דרך זה מספר רכילות

תלך רכיל יש כאן שהרי המספר לא מכוין

אסור מפני שהוא גורם מחלוקת ושנאה,

אלא

א״כ שני שמות הם ולא שייך לכוללם

איסורא שלא להיות רכיל ואם כי הסיפור

בלאו דלא תלך רכיל שמדבר ברכילות.

להיות

רכיל בחבירו וזהו עצם

אינו אסור ,רכיל מיהא הוי.

אמנם אם נפרש עיקר איסור רכילות מפני

בחירתו לחייב חבירו י״ל דלא קשה מה

ובהלכות רכילות כלל א׳ ג׳ כ׳ דאסור
^3אפילו אין

שהקשינו דכיון דגדר האיסור הוא מפני

מתכוין להכניס

בחירתו לחייב ולהרשיע חבירו בזה י״ל

שנאה בלב על אותו פלוני ,והתם איפכא

דענין זה חמור המספר בגנות חבירו דיותר

הוא דאף שאין הוא מרגל בחבירו שאין

הוא מרשיעו בזה ממה שמרשיעו בעניני

הוא בא להנות "מספור" הלה״ר ואלא

רכילות שאינו מאשימו בדבר שיש בו גנאי

משום שעי״ז בא לכלל שנאה לפלוני אסור

ועול ,ול״ק למה כלל הרמב״ם איסור מספר

שהרי הסיפור עצמו שגורם על ידו שנאה

לשה״ר בלאו דרכילות דתרוויהו הוו בני

הוא האיסור.

בקתא חרא.

ובהלכות לשון הרע כלל ג׳ ,ד ,כ׳
ובח״ח שם בכלל ד׳ י״א כ׳ אם רוצה

אפילו הוא משער לכתחילה

כגון

שלא יבא לנדון שום רעה על ידי דבורו

לשכרו למלאכתו או לעשות שרוך עמו

אעפ״כ אסור לו לספר בגנותו ,והיינו

מותר לחקור ולדרוש אצל אנשים על

באופן דאין נסבב נזק וגנאי עי״ז ואעפ״ב

למי

אסור ,ולדברינו הרי אף דאיסורא דלא

ששואל מאתו עליו שהוא חוקר ודורש

תשא שמע שוא ליכא איסורא דלא תלך

להכניס

מהותו

וענינו

אך

חבירו

צריך

בעניניו

שיודיע
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תערו

נר

ל>י

קדושים

רכיל איכא ,יעו״ש בבאמ״ח .ואם השומע

וא״כ

נתבארו כמה נפק״מ מהא דבעי ב׳

כבר ידע מהלה״ר ולא הוסיף המספר דבר

לאוין למספר לה״ר ,א .היכא

שלא ידוע לשומע ,יש לומר נמי דלאו דלא

שהוא לתועלת אלא שהמספר לא ידע

תשא שמע שוא אין כאן שהרי אין כאן

שהוא לתועלת ,דאי״ב משום שמע שוא אך

גנאי ונזק לחבירו במה שסיפר עליו ,אך

רכיל הוי .ב .אם כבר ידע השומע מהסיפור
דרכיל הווי .ג .היכא דאיננו גנאי אלא

לה״ר יש כאן ואסור ,ועי׳ בהג׳ לבאמ״ח

נסבב עי״ז הפסד ושנאה שאף דלא הוי

כלל ו׳ סקכ״א מש״כ בזה.

בכלל רכיל הוי בכלל שמא שוא.

איסורא דלא תלך רכיל במה שהוא מספר

★ ★ ★

*

חובר*

בענץ ?שרה דברים

יא הותר יכבד את הרשעים
סדאכה פן יזיק לו ר־סע מטן ׳*ירו תקיפה ע״ב
תוהו* לככרו כשם שמבנרין אנשי זרוע כקיטה והידור
אך יא ישבחנו ולא ידבר טוב עליו לפני נני ארט
זנכנון זה אחדי מותר להחניף את הרשעים בעוה״וז
זאף לאדם בשר לשבח יו בטעלר ,שיודע שאין בו
ורק לשם חנופה בוראי אפור ורקיחועלת שרי כראיחא
בסד",ק בשם חדל טוהר להחניף לאשתו מפני ררבי
■שיוס לרבו בדי שילמדו הורה לחבירו כדי שילמדו
י
לשמע דבריו וכן לתיטידוו
ן*איךןא בסוטה 1רף ם'א:ו אמר ר׳ אלעזר כל
אדם שיש בו חנופה מביא אף לעיים
שנאסר וחנפי לב ישיטו אף ולא עור אלא שאין
תפלתו .נשמעת שנאמר וכו׳ ואמר ר׳א כל אדם
שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין.
אותו שנאמר אומר לרשע צדיק אתה יקביהו עמים
יועמיהו לאומים ואין קוב אלא קללה שנאמר לא קבה
*י ואי[ לאים אלא עונרין שנאמר ולאום מלאום
'*ם?  -וא׳ר אלעזר כל ארם שיש בו חנופה נופי
אך אופן זה הותר

יד

השמירה

בניהינם ועיש עור כנמרא כסה מאמרים מבחילים
בענין זה וע*כ השטר נפשו ירהק מזה מאת־ ז

ןאןךיןןץ שקר מבואר בשמירת הלשין כקינטרם
שפת תמים פרק ששי כל הענינים
השייכים לסוג איסור זה :ואורות מחלוקת מבואר
שם בשער הזכירה פרק מיי ט׳ז י׳ו כל חענינים
השייכים לסוג איסיר והו

לאודןןץ ליצנית עיין כשערי חשוכה לר׳י מסיטן
קע׳ד עד סיף סימן קע׳ז ובשמירת
הלשזן שער התכונה פרק י׳ז וביי אחדל במנילה
סוף פ*נ ב? ליצניתא אמירה בר מליצנותא ואלילים
רשייא-ופשיט דודה דמיחר להתיוצ׳ן מאנשים
המלעינום על התורה ועל המצות:

ןףןן דבי הארבעה ביתית שהחייט עליהם שאינם
■ מקכלין פני השנינה ודם בשיא עשו תשיבה אבל
אם עשו תשיבה לשמים וקיבלו על עצמן עי יחכא שלא
להתנהג כן וכדברים שכין ארם להכירו פיים לחכירו
וכדאי הקב׳ה מקכל יהשב ויזכה יקבל פני השכינה!

נכון שיבקש בקשה זו בבוק* ארד התפלה וגם ממילא*)
בזכירתו בפה יהיה לו דבר זה למזכרת שלא ילכד בם
הבש־ע יהי רצון מלפניך אל רתום וחנון שתזכני היום ובבל יום לשמור פי ולשוני
לבלי להלבד בדיבורים אסורים דהיינו טעון ישה״ר בדכתיב לא השא
שמע שוא וקרי ביה לא תשיא שאסרה התורה לספר ולקבל ונם מעון רכילות
כדבתיב לא תלך רכיל בעמיך — ואהיה זהיר מלדבר אפילו על איש יחידי וב׳ש מלדבר
דלטוריא על בלל ישראל שעונו חמור מאוד וב׳ש ליזהר מלהתרעם על מדותיו של הקב׳ה
שהוא עון חמור יותר מן הבל ובדבתיב בפרשת חוקת ותקצר נפש העם בדרך וידבר העם
באלקים ובמשה ועבור זה נשלח עליהם הנחשים השרפים וט׳ ויאמרו חטאנו כי דברנו בד'
_ _____________

יכך

*) ודוגמא דוה פנינו כספרי •דשה מנא על חששו* וכור אח אשר עשת ו" איוויד יפר< 6ודי יבול ניכנך כשהוא איפר
וחיסר כנגע הניעת יששור פאר ולעשוח וזרי שסידח הלג אשור (פעו! הסביא ייר• נו־עוו] וזא סוז אני סקיים ובור שחמש
שוט׳ נשי־ עכ׳י הספד' ג

מבת.
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בקשה אחר הת8לח

השמירדי,

ובך^וטרדבר דברי שקד כמה דבתיב מדבר שהר תרחק ,ומלדבר דברי הגופה שטיפה
 .לאיש עול עוולותיו בפניו במה דכתיב בפרשה מסמי ולא תחניפו ומלדבר דברי ליצנות
נמה דנתיב ,ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם ומלישב בין לצנים בדכתיב ובמושב
לצים לא ישב ולהיות זהיר מאונאת דברים כמה דבתיב ולא תונו איש את אמיתו וקבלו
. 1חדל שהוא קאי על אונאת דברים ,ולהיות זהיר טהלבנת פנים אפילו בשעת תובחה כמה

; דכתיב הוכח תוביח את עמיתך ולא תשא עליו חטא — ולהיות זהיר מלדבר דברי נאוה
עסה דבתיב השטר לך פן תשבח את ד׳ אלהיך וקבלו חדל שהוא אזהרה לנסי הרוח
וכמה דבתיב ורם לבבך ושכחת וכדאיתא בנמרא (ממה דך ה׳) ונאוה אפילו בלב אסור
נדנתיב תועבת ד' כל נצה לב—וכן מלדבר דברי מחלוקת כמה שנאמר ולא יהיה כקרח
^בעדתו ובדאיתא בגמרא שהוא אזהרה שלא להחזיק במחלוקת (סנהדרין דך ק״י)—וכן מלדבר
דברי כעם שהוא נ״ב ערן חמור מאוד בעצמותו ונם מביא לידי מחלוקת ושארי דיבורים
־ אסורים ואחדל כל הכועס באלו עובד ע״ז — וזכני קיא לדבר כ״א דבר הצריך לעניני
גופי או לנפשי ולהיות כל מעשי ודיבורי לשם שמים:

׳

לוח התיקון
יו

שורה

טעות

חקי!

דך

שורה

מטות

חקי!

:5

ח
•ח
ד

למק
לדנפש
לצייר
סוגי
הגה)
ובטני
מאות
בשומרי
אל

לתקן
להנפש
לצייר בטצמו
סוני רע
הגה*)
ובמיני
מאוד
בשארי
על
סוב ולא אמר
אוהב לראות טוב
נשלח,
משכת
נחת רוח
ופנימיים
וילו
מאוד

ח
ס
י

ס
ס
לח
לט
ד
הו
יד
כט
כי

כיסחה
נעים
דבר
תראו

כסיה 1
נאים .
דברו >
היראו
דך צ
מויכוחים
ירצה
שיוכלו
בדעתו
אותם
אדם כאלו
משפט קשה
דירבמס
מונו
נכבד׳
שהחלימו חז״ל

4
ג

6

ד

8
•ה

:10
ו

12
ז

יט
א
ט
ל
לג
ב

נט

טיב'

לא
מד
יח
ל .
א
יס

ימרו
תזבח
נחת
יפנמייס
וירד
סטור

י:

20

:20
•יא.
* ג• 1
יב

יב:

:26
יד:.

יג
יג
יח
יח
לז

יי

יך י
מויכומיו
רצה
שיכלו
בדטחם
אותו
,י אדם
משפט
דרכפם
תנו
ומכובד
שהחליט

/

'"***ד*' ו

אגרת השמד
גם ידיע מה שאירע לישראל במלכות יון הרשעה מו הגזרות הקשות והרעות  ,92ומכללם

היה שלא יסגור אדם את פתה ביתו כדי שלא יתבודד בעשית מצוה  ,93ועם כל זה לא קראום
חכמינו ז״ל לא גוים ולא רשעים ,אלא צדיקים גמורים ,והתפללו בעדם והוסיפו 64בימי חנוכה
"על הנסים" ,עד "ורשעים ביד צדיקים",
ואלמלי שהחלטנו בתחלת דברנו שלא נזכיר כל דברי זה המעתיק מלין " ,הייתי משמיעך

אותם והייתי מאריך .כי איך יעשה אדם עצמו פתי עד כדי כך שידבר כדברים האלה ,וישלח
ידו ויכתוב ויענה כאשר שאל אותו שואל שאלה אחת כפי ■שהזכרנו ,השיב עליה תשובות
שאינן כענין" ,והביא ראיות בעדים זוממין ,ובמקלל אביו ואמו ,ובמצות ציצית ,ובחורש
בשור ובחמור ,ובהרבעת בהמה ,97כאלו שאל ממנו שיחבר לו "אזהרות" 98וימנה בהן כל
המצות .וכן אמר כי הישמעאלים יש להם עבודה זרה במכה ובמקומות אחרים ,כאלו שאלו

השואל אם יעלה לחוג למכה או לאו " .וכן אמר כי המשוגע ג הרג מישראל ארבעה ועשרים

אלף ,כאלו השואל שאלו אם יהיה לו חלק לעולם הבא ,ורבים כמו אלה .ובאמת היה ראוי
לאיש הזה להתבונן בדברי שלמה ע״ה אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני

האלהים ,2שאלו התבונן בפסוק זה היה למד שכל מי שמשיב על שאלה או מסביר באסור
והתר ,שהוא מוציא דבר לפני האלהים  ,8ולא היה נכשל במה שנכשל.

והשם יודע ועד ,ודי בו עד ,4כי אלו חרף יותר ממה שחרף ,והרבה בדברים יותר ממה

שהרבה ,לא יזיקינו זה ,ולא בקשנו נצחון לעצמנו בשום פנים ,אבל אמרנו נשכבה בבשתנו
ותכסנו כלמתנו כי לה׳ אלהינו חטאנו אנחנו ואבותינו י .והייתי מוסיף לו בעיני גדולה ומעלה
ואומר כי לשם שמים נתכוון ,לפי שאנו מכירים תחלה לאל את ערכנו ולא נסכל בכך .ידענו
ה׳ רשענו ערן אבותינו כי חטאנו לך י .ולא היה ראוי לנו לתפוש עליו ,אלמלי ■שהוא כתב
דברים שאין אנו רשאים להתעלם ממנו ולהחריש לו ,והוא אמרו שמי שהתפלל מאנשי השמד
אין לו שכר בתפלה ההיא ועברה היא בידו .וידענו כי כל מה שנתחבר בספר יהיה נכון או

בלתי נכון אין ספק שיתפרסם בין בני אדם ,יזהו מה שהרבה את הדעות הנפסדות בין בני
אדם ,7לפי שאין בינך ובין הדעות ■הנפסדות אלא מה שנחקק על ספר ,8ותיעשה לו קבוצה
בלי ספק .לפיכך חששנו שתגיע התשובה ההיא המסירה מאחרי ה׳ ביד עם הארץ ,וימצא שאין
לו שכר בתפלה ולא יתפלל ,וכך יתר המצות אם יעשם שלא יהיה לו שכר בעשיית אחת

מהן .9
 93פרט זה לא נזכר במגלת אנטיוכוס ,ובודאי שהיה
 92כפי שנפרטו גזרותיהם במגלת אנטיוכוס.
לרבנו מקור עתיק לכך .וכעת הוא נמצא ב״מדרש מעשה חנוכה" שנדפס באוצר טוב ח״א ,ויש להניח
 95המגבב
 94בתפלה ובברכת המזון.
שנלקט מכאן .או שגם הוא שאב מאותו מקור ששאב רבנו.
 96כלומר שהמשיב הזה גולם .וכלשון המשנה אבות פ״ה מ״ו כפי נוס׳ רבנו אחד הדברים
דברים.
 97קשה מאד להבין מה למד המשיב מן
שבחכם ״שואל כהלכה ומשיב כענין״ והלופיהן בגולם,
 98כך נקראין מנין המצות המפוייטים בחריזה ,כגון אזהרות רס״ג ,רשב״ג ,ר״י
המצות הללו.
 99וכבר כתב רבנו על זה בתשובה
הזקן ,ר׳ יצחק ב״ר ראובן ברצלוני ,ר׳ יצחק אבן גיאת׳ ,ועוד.
מהד׳ י ,בלאו סי׳ תמת  :ואם יאמר אדם שהבית שהם מקלסין בו בית עבודה זרה הוא ,ועבודה זרה
צפונה בתוכו שהיו עובדים אותה אבותיהם ,מה בכך ,אלו המשתחוים היום כנגדו אין לבם אלא לשמים.
וכבר פרשו רז״ל בסנהדרין (סא ב) שאם השתחוה אדם לבית עבודה זרה והוא סבור שהוא בית הכנסת
 1כנוי למחוקק האסלאם .ועל מקור שם זה ושמושיו ראה לעיל באגרת
הרי לבו מסור לשמים.
 3מי יתן והיו כל משיבי התשובות ופוסקי הפסקים
 2קהלת ה א.
תימן עט׳ כב הע׳ .36
 5ירמיה
 4בטוי ערבי ״וכפא בה שאהדא״ וכך הוא תרגומו הנכון.
תולים פנינה זו בין עיניהם.
 7כלומר חבורי ספרים ,והעלאת הזיות כל הוזה על הכתב ,ומפני הרעה הזו
 6שם יד כ.
ג כה.
אסרה תורה לכתוב תורה שבעל פה ,כי כל הוזה רואה את הזיותיו תורה ,והם הם שגרמו שתהיה התורה
מספר רב של תורות ,וכמו שכתב רבנו גם בספרו הקדוש מורה הנבוכים חלק א פרק עא ראה מהדורתי
 8כלומר כאשר אדם אומר דברי אמת נגד דברי הבל הכתובים בספר ,אין דבריו
הע׳ .10
מתקבלים .כי כל הנכתב בספר מקובל על בני אדם ועושה עליהם רושם ,וכמו שכתב רבנו בתשובה
לחכמי מרשיליא "והוא החולי הגדול והרעה החולה ,שכל הדברים שימצאו כתובים בספרים ,נקבע
 9ויגרום לבטול התפלה והכרתת
בלב במבט ראשון שהם אמת ,וכל שכן אם היו הספרים קדמונים״.

קיב

מקור החיים

יא .ודע עוד עיקר גדול בענינים אלו ,אם אחד רוצה להכניס את חבירו בעניניו
כגון לשכרו למלאכתו או להשתתף עמו או לעשות שידוך עמו וכל כהאי גוונא,
אפילו לא שמע עליו עד עתה שום רעה ,אפילו הכי מותר לדרוש ולחקור אצל
אנשים על מהותו וענינו ,אף דיכול להיות שיספרו לו גנותו אפילו הכי מותר ,כיון
דכונתו לטובת עצמו לבד כדי שלא יצטרך אחר־כך לבוא לידי היזק ולידי (מד> מצה
ומריבה וחילול השם ח״ו .אך נראה לי שצריך שיודיע למי ששואל מאתו עליו
שרוצה לעשות שידוך עמו או כל עניני השתתפות וכנ״ל ,ובזה לא יהיה עליו שום
חשש איסור לא מפני שאלתו שהוא אין מתכוין לגנותו רק לטובת עצמו כאשר
באר טים חיים
 . /י
יוכרז עליהם סורו נא וכו׳ וזה לא נזכר בשום פוסק,
הוא רואה שיהיה מזה תועלת ולא מצד שנאה.
(מד) מצה ומריבה .וראיה לזה ממה שאמרו אלא ודאי כמו שכתבנו דמותר ונכון מאד לדרוש
בשבועות (דף ל״ט) ראם רוצה לישבע אומרים להם ולחקור לכתחלה ואין בזה משום מביא את עצמו
סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה וקפריך ללשון הרע.
ואין לדחות דאימא פירוש הגמרא כפירוש
הגמרא בשלמא ההוא דמשתבע איסורא קעביד
אלא ההוא דמשביעו אמאי ומשני שבועת ה׳ תהיה הגהות מיימוני הובא בבית יוסף שם ובביאורי
בין שניהם מלמד שהשבועה חלה על שניהם והובא הגר״א דכונת הגמרא היא דאין השבועה יוצאת
זה בח״מ בסימן פ״ז ס״ך ועי׳ ברש״י שם שפירש מבין שניהם בלא עונש ,ראם השבועה היא שקר
שלא דקדק למסור ממונו ביד נאמן ועל ידי זה בא העונש הוא על הנשבע ,ואם משביעו לחנם העונש
לידי חילול השם .הרי דמשמע מרש״י דאפילו אם הוא על המשביעו ,דוה אינו דעד כאן לא מצינו רק
האמת עם המשביע אפילו הכי הוא נקרא רשע שלדבריהן אינו נקרא רשע במה שלא דקדק אחריו
ונענש על זה על שלא דקדק מתחלה לידע אם הוא מתחלה ואין עליו עונש שבועה ,אבל לא מצינו
נאמן ,ומוכרח דכונתו דהיה לו לדרוש ולחקור שיחלוקו על רש״י ולומר דאסור לחקור אחר זה
אחרי מהותו של שותפו אם איש נאמן הוא ולא לכתחלה ,ולמה לנו לעשות ביניהם פלוגתא רחוקה.
למהר ולהשתתף עמו ,דאין לומר דכונת רש״י דהיה ועוד ראם כן לא שבקת חיי לכל בריה ,דאין סברא
לו למסור ממונו ביד מי שהוא מפורסם בעיר לאיש שתכריח אותו התורה להשתתף עם איש אשר לא
נאמן שלא יצטרך לדרוש ולחקור אחריו ,ראם כן נדע מתמול שלשום את מהותו בלי דרישה וחקירה
אם אין איש כזה באותו מקום ישתנה הדין שלא אחריו .ועוד שעל ידי זה יוכל לבוא אחר כך לידי
נתיב חיים
לאחד לגנות המעשה כדי ללמד את חברו דרך הנכונה ,שהרי עב־פ עלול מעשה זה להשפיע עליו לרע ונחשב המספר
כמצילו מנזק (והרבה ראיות יש על זה מן הש״ס בגון בפסחים נ״ב ע״ב קרי עליה רב יוסף עמי במקלו ,ובמו״ק כ״ו ע״ב
אמר רבא כמה דעתא לית ביה להאי צורבא מרבנן ,ובשבת ל׳ ע״א קפדנותו של שמאי ביקשה לטורדגו ,ובביצה ט״ו
ע״ב אמר אלו בעלי פטסין וכו' ,וכן הרבה גמרות כיוצא בזה) ,אלא נראה שאף לגלות לחברו דבר גנות כדי ללמדו
דרכי סור מרע מותר ,א□ נראה לו הכרוז לנקוט בדרך זה ,ובתנאי שחברו ילמד תועלת הראויה ולא שילמד לבזות
אנשים .וכ״ז כשלא יצא נזק ממש למדובר ,ועיין בספר חסידים סי׳ תרל״ב אדם המספר רע על בני אדם אל תכריעו,
אלא הרב מספר לתלמידיו כדי שלא יעשו כך ע־כ .אמנם בענין זה לספר רע כדי להדריך חברו בדרך טובה ,כאשר
המדובר לא נכנס לכת פועלי און דלקמן סעי• ז׳ ודכלל י׳ ,אין היתר לפרסם המעשה גנות ברבים שהרי אין בעל
המעשה ראוי לעונש זה ,רק לספר בצינעא ליחיד בעלמא ללמדו דרכי חיים כדלעיל .ועוד צריך זהירות יתירה שלא
יצא שכרו בהפסדו ,כי בענין כזה עינינו רואות שהפרוץ מרובה על העומד ,וקרובים עי״ז להתיר כל לשה״ר ,ע״ב
אבקש מהקורא שיעיין בזר״ח שאחר שהארכנו שם בראיות להיתר טרחנו להעמיד הגבולות הראויות שלא להכשל
באיסור( ,וגם הרחבנו הדיבור בענין לגנות קבוצה שלדעתו אינם נוהגים עפ״י דרכי התורה כראוי ,ואיך לנהוג אם שמע
כן מת״ח גדול).
אמנם הכלל הגדול בענין לשה״ר לתועלת מסוג זה שלא בא להציל מנזק ממש נראה שכל שאינו מכוין לבזות את

שבילי חיים
על אדם נקי מפשע למען השקיט מריבה בעם ולהשגת
השלום• קו״ח מסוטה ,אמנם למד דבריו ממה שקוראים
לפני סוטה מעשה ראובן כפשוטו כדי שיתודה ,ולא ירדנו

לסוף דעתו במה שדימה הוצאת דיבה על המתים ועל
החיים).
ומשיב רבנו להתיר בלשון אפשר ,נראה שדעתו לפסוק

קז־

חפץ

הלכות לשון הרע כלל ד

חיים

מקור החיים

ביארנו'׳(אך יזהר שלא יאמין את תשובתו בהחלטה מפני קבלת לשון הרע רק דרך
חשש בעלמא לשמור את עצמו) וגם אין לו שום איסור מפני תשובת חבירו דנימא
דעבר בזה על לפני עור לא תתן מכשול ,כי אף אם יספר עליו חבירו את עוצם
גנותו אין הוא עושה בזה איסור גם־כן כיון שגם הוא אינו מתכוין בתשובתו לספר
גנותו של חבירו רק הוא אומר האמת בכדי להיטיב עם זה השואל מאתו עצה בענין
זה כאשר ביארנו במקום אחר דזה מותר מן הדין ,אך מאוד יזהר שלא לגזם את
הדבר יותר מכפי שהוא יודע את בירור הדבר ,ועוד איזה פרטים הנצרכים לזה ,ועיין
לקמן בכלל ט׳ בהלכות רכילות מענין זה* .אבל אם לא יודיע לחבירו את סיבת
דרישתו ,ויעשה עצמו כמתנכר ,כדי שיוודע לו בטוב מהותו של אותו האיש ,נראה
פשוט דעובר בזה על לפני עור ,שעל ידו יעשה חבירו איסור אם יספר עליו דברים
של דופי אפילו אם אמת הוא ,כאשר ביארנו במקום אחר דאיסור לשון הרע הוא
אפילו על אמת לכל הפוסקים ,ולא ניתן להאמר רק אם מכוין שעל ידי סיפורו
בגנותו (מה>יצמח מזה טובה לאחר אבל בלאו הכי לא ,ואף שעל ידי סיפורו נסבב
טובה לאחר מכל מקום (מו>הוא לגנותו התכוין ,על־כן צריך לעשות כמו שכתבנו**.
א

* הגה״ה .עוד זאת צריך ליזהר מאור שלא יררש את מהותו וענינו אצל מי שהוא משער שהוא שונאו,
ואפילו איננה שנאה גמורה ,רק שגם הוא באותו אומנות ובאותו עסק ,כידוע בעוונותינו הרכים שכל
אומן וכו׳ כי מלבד שלא יבא לו שום תועלת מזה דרגיל הוא לשקר לגמרי או לפחות לגזם את הדבר
מחמת שנאתו ,עוד ייהוא מביאו בזה ללשון הרע גמורה ,כי הוא בודאי יכוין בתשובתו 'י׳מחמת שנאה,
הגם שיאמר לך בפיו שתשובתו איננה מחמת שנאה רק שלא יוכל לראות ברעה שיגיעך על ידי זה אבל
בלבו לא כן יחשוב.
** ואל ישיב עלי הקורא שהוא דבר שקשה מאוד לעמוד בו שכיון שהשואל יגלה לו שהדבר נוגע לו

באר מים חיים
מצות ומריבות גדולות ,וזה ידענו שכל נתיבותיה (מו) הוא לגנותו התכוין .והרי זה דומה לנתכוין
שלום ,וגדולה מזה מצינו ביבמות (דף פ״ז ע״ב) לאכול בשר חזיר ועלה בידו (נד)בשר טלה דאמרינן
בנזיר דצריך כפרה ,וגם על זה <נה)שייך לפני עור
מכח הפסוק זה עי״ש אלא ודאי כמו שכתבנו.
(מה) יצמח מזה .וכאשר נבאר לקמן בכלל י׳ כדמשמע בקדושין (ל״ב ע״א) בתוספות ד״ה
דמחיל ליה ליקריה עי״שלז ועוד נוכל לומר
ובחלק ב׳ בכלל ט׳ בארוכה.
נתיב חיים

--------------------------

אח׳

ע י.ר׳

חברו אלא לתועלת הראויה ע־פ היושר והשכל הרי זה מותר (בגון לספר לאב אודות בנו אשר במדינה אחרת ,וכמו
שנבאר לקמן בנת״ח י״ט ובזר״ח שם) .אמנם כ״ז באופן שלא יזיק לחברו על ידי דיבורו ,ועיין באן בזר״ח ,וכ״ז יתבאר <•:

י ף•

יז .בהג״ה .הוא מביאו בזה .מלשון רבנו משמע קצת שיש כאן איסור לפני עור לא תתן מכשול .אמנם מוכח לקמן
מדברי רבנו עצמו שאם חושש שפלוני יזיקנו בגופו או בממונו מותר לשאול עליו אצל שונאו (ח״ב כלל הי במ״ח ה,),
ונראה דה״ה בעניננו ,אף שודאי ראוי להזהר ולהתרחק מלשאול אצל שונא ,מ״מ אם אין לו דרך אחרת נראה שאין כאן ף
'
לפני עור כיון שכונתו לתועלת וגם מודיע לנשאל שישיב לפי ענין התועלת ,דומיא דמה שכתבנו לקמן כלל י׳ ס״ב זר״ח
ס״ק א׳ עי״ש .אמנם הרבה יש להתיישב אם התועלת חשובה מספיק ,כיון שס״ס יש לחשוש שחברו יענה דרך שנאה .י;>
יח .בהג״ה .מחמת שנאה .משמע שאם מכוין משום שנאה ,אף שיש תועלת בדבריו ,וידוע למספר הזה עניןץ

שבילי חיים
כך אלא כיון שהוא דבר מחודש כתב בלשון אפשר ,וכגון
זה לקמן כלל יי סי״ד בהג״ה ,ועוד מקומות ,וכמש׳־כ לקמן
ח״ב כלל ו ,שב״ח בי עי״ש היטב,
(נד) בשר טלה .אף שכבר כתב רבנו לעיל כלל ג ,במ״ח
זי שלשה״ר אסור אף אם משער שלא יתקבלו דבריו,
משום רעצמיות הדיבור גנות אסרה תורה עי״ש ובשב־ח,
מ״מ כאן שהדיבור לתועלת שאני ,שהרי מעשה לשה״ר

אינו מתקיים אלא בשנים ,היינו המספר והשומע ,ר.
ועצמיות דיבור גנות אינו ענין לכונת הלב בלבד אלא מה
שמעביר שמועה רעה כדי שיופחת הנדון בעיני השומע,
וכאן שהדיבור לתועלת אצל השומע ,איגלאי מילתא ׳
שאין כאן העברת שמועה רעה של פחיתת ערך אסורה,

והוי כמספר בלי שומע.
(נה) שייך לפני עור .ומצאנו בתוס׳ ע״ז כ״ב ע־א ד״ה
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קה

טקור החיים
לאיזה ענין לא ירצה להשיב לו כלום .אף אני אשיב לו .לו יהי שהדבר כן ,וכי מותר להושיט כוס
יין לנזיר בשביל שישתכר מעות או שאר הנאה ,וכן הכא בענינינו דהלא איסור לשון הרע על כל
פנים איננו גרוע משאר איסורי התורה ,וכי בשביל שיגיע לו מזה תועלת יביא את הבירו לאיסור
(וכבר ביררנו לעיל בפתיחה באות ד׳ הלאו הלפני עור הוא אפילו אם אינו רוצה שתכירו יעשה
איסור רק כיון שהוא מכין לו סיבת העבירה עובר בלאו זה) ואולם באמת אין אנו צריכין לתשובה זו
כלל ,שכאשר יבוא לחבירו ויאמר לו אחי אמור לי ענין אחד שאני רוצה לדרוש מעמך ,ולא תגזם
את הדבר ,רק תאמר לי כפי מה שאתה יודע ,ולא יהיה עליך איסור אם תגלה לי כי כוונת שנינו
הוא רק לתועלת ולא לגנות למי ,ואני מבטיחך שלא יוודע ממני דבר ,ואחר־כך יציע לו את הענין,
בודאי ישיב לו האמת בזה .ורוב העולם נכשלים בזה בעונותינו הרבים בענין שידוך וכדומה שרוצים
לידע עצם מהותו של המשתתף עמם ,ורוצים לדרוש ולחקור ,הם מתנכרים ועושין עצמן כאלו אין
נוגע להם מזה שמץ דבר ,ועושין בזה איסור שמביאין את חבריהן ללשון הרע ,ועוד יותר עושין
שאין מתחילין לשאול על מי שרוצים להשתתף עמו ,רק על אנשים אחרים ,הכל כדי שלא יבינו שיש
להם שום נגיעה בזה ,ומתוך זה מביאין לחבריהם לדבר לשון הרע גמורה על הרבה אנשים שאין
שום תועלת נצמח מזה ,על כן צריך לעשות כמו שכתבנו .אך בעצם הדין איך להשיב ומתי להשיב
וכל פרטיו יתבאר לקמן אם ירצה ה׳ בח״ב כלל ט׳ בארוכה .וכן יקרה כמה פעמים שאחד דורש על
בנו או קרובו הדר בעיר אחרת את מצבו וענינו ,ובתוכם שואל גם כן על תורתו אם הוא לומד עדיין
או לא ,הנה על סי דין הוא כך ,אם דעתו בשאלתו הוא כדי שיהיה מזה תועלת על להבא ,דהיינו
אם יודע לו שפירש מן התורה יזרזנו על להבא ,בודאי מותר ונכון הדבר וגם הנשאל צריך להשיב לו
האמת (וכזה איתא בערכין ט״ז ע״ב הרבה פעמים לקה עקיבא על ידי וכו׳) ובלבד שיודיענו השואל
מתחלה שהוא קרובו ורוצה לידע האמת ,שבזה יוסר עון לשון הרע מן המשיב ולפני עור מן השואל,
אבל מה שרגילין העולם כשאחד עוקר דירתו מעירו לעיר אחרת ,ואחר כך כשרואה את אחד מעירו
הראשונה הוא חוקר ודורש אחר יפכל אנשי העיר בכלל ובפרט על מצבם ותהלוכתם בדברים שבין
אדם למקום ובבין אדם לחבירו אם הם לטובה או לרעה ,ובפרט שואל על בני בעלי בתים בעלי
תורה אשר היו לפניו האם לומדים עדיין תורה או פירשו הימנה ,ובסיפור כזה אין שום היתר
מהיתריס הנ״ל ,כי השואל אין כוונתו כדי שילך אחר־כך ויוכיח את אנשי עירו הישנה ,ובפרט
המשיב לו בודאי אין כוונתו לזה ,וסיפור כזה הוא מעורב בלשון הרע מראשו ועד סופו ,כי הוא
דורש אחר כל אחד ואחד מאנשי עירו ,ויש לו מדה מיוחדת על כל אחד ואחד איך לתארו ביראת
השם יתברך ואיך להגבילו במדותיו ,הבט נא וראה למעלה בהפתיחה כמה לאוין ועשין עובר
כשמספר או מקבל לשון הרע על אחד מישראל ,ובפרט בהסיפור הנ״ל כל שיתרבו האנשים בעיר
ויתרבה הסיפור ירבו הלאוין והעשין עליו .ועל כל אחד ואחד יצטרך ליתן דין וחשבון ,על־כן

השומר נפשו ירחק מזה עד מאוד.

נתיב חיים
התועלת ,מ״מ הוא לשה״ר גמור ,ועיין לקמן ח״ב כלל ט־ בהג״ה על במ״ח ב״ח שהביא רבנו דברי הט״ז שאם בא
להציל לא אכפת לנו בבונתו הרעה ביון שמ״מ מצוה קעביד( ,ואף שלא הביא דבריו שם לעיל בבמ״ח ג׳ בענין דומה,
הרי ביארנו שם בשב״ח שתלוי לפי חשיבות התועלת וס״ל לרבנו שדברי הט״ז שייכים רק אם בא להציל מנזק ודאי
עי״ש) .ואף שרבנו כתב בהג־ה הנ״ל שלגבי לשה״ר הט״ז יודה לאיסור הרי ביררנו בשב״ח שם שלכאורה גם בענין
לשה־ר יש לקיים דברי הט״ז אם המדובר בהצלה פשוטה עי״ש ,א״כ גם בעניננו משכחת לה שהמספר הזה מציל את
חברו באופן ודאי משותפות רעה (ומה עוד שדעת רבנו לקמן ח״ב ריש כלל ט׳ שאף בממון מצווים על מצוה דלא
תעמוד על דם רעך עי״ש) ,וע״ב נראה שקשה לקבוע כלל שעובר על לשה־ר גמור ,ומ״מ ודאי אינו ניצול מעונש שמים
אם כונתו בתשובתו משום שנאה ולא לתועלת.
יט .בהג״ה .כל אנשי העיד[ .הנה באופן ההיתר דיבר רבנו באב השואל על בנו כדי להוכיחו ,ובצד האיסור דיבר על אחד ששואל
אחר כל בני העיר ללא שום תועלת ,ולא ביאר לנו מה הדין כשאב אחד שואל על בנו מצד אהבת הקורבה (או קרוב על קרובו וידיד על

שגילי חיים
תיפוק ליה',וכן ברא״ש פ׳ איזהו נשך סי׳ מ־׳ב ששייך
איסור לפני עור אף באיסור דרבנן ,א״ב ה״ה כאן
במכש״ב ,ומדבריהם משמע קצת שהוא איסור תורה ,וכן
מוכח מדברי הריטב״א קידושין ל״ב ע״א בענין זה גופא
דעלה בידו בשר טלה .ועיין יו״ד ריש סי׳ ק״ס ברמ״א

ובאחרונים שם ,ועיין תזו״א יו״ד סי־ ס׳־ב ס״ק כ״ה שנקט
שאם העבריין מזיד אין איסור לפני עור אלא מפני גרמת
תועבת העבירה ,ואם היא עבירה דרבנן אין כאן אלא
לפני עור דרבנן עי״ש ,וא״כ לדבריו לא יהיה כאן איסור
לפני עור אלא בדרגה של עלה בידו בשר טלה.

קו

חפץ

הלכות לשון הרע כלל ד

חיים

טקור החיים

יב .ואם עבר וסיפר לשון הרע על חבירו ובא לעשות תשובה תלוי בזה ,אם
השומעים דחו את דבריו ולא נתגנה חבירו על ידי זה כלל בעיניהם ,אם־כן לא
נשאר עליו כי אם העון דבין אדם למקום ,דהיינו שעבר על רצון השם שצוה על זה
כמו שכתבנו לעיל בפתיחה .תיקונו ,שיתחרט על שעבר ,ויתורה ,ויקבל על עצמו
בלב שלם על להבא שלא לעשות כן ,כמו בכל עונות שבין אדם למקום .אבל אם
חבירו נתגנה על ידי זה בעיני השומעים ונסבב לו על ידי זה כהיזק בגופו או
בממונו או שהיצר לו על ידי זה ,הרי הוא ככל עונות שבין אדם לחבירו שאפילו
יום הכפורים ויום המיתה אין מכפר עד שירצה את חבירו ,על־כן (מז)צריך לבקש
מחילה מחבירו על זה ,וכשיתפייס וימחול לו ,לא נשאר עליו כי אם העון דבין אדם
באר מים חיים
בפשיטות דזה מיקרי עלה בידו בשר חזיר משום (מז) צריך לבקש ממנו מחילה .שערי תשובה לד׳
דמשמע בכ״מ דבענינים כאלו (נו)תלוי העיקר בכוונה יונה במאמר ר״ז וז״ל אם ישוב בעל הלשון
כאשר מבואר בבבא מציעא (דף נ״ח ע״ב) בגמרא בתשובה צריך לבקש מחילה לאשר מוצק לו מועם
לא צריכא אף על גב דדש ביה בשמיה ועיין ברש״י לשונו וכו׳ והוא פשוט ממאי דאמרינן ביומא (דף
שם שפירש ולא הגיע לו <נז)שום ביוש אפילו הכי פ״ז) דאפילו המקניט חבירו בדברים בעלמא צריך
הוא לגנותו התכוין ,הרי דעל כונתו בלבד איבד לפייסו וקל וחומר בזה שנתגנה ע״י בעיני
חלקו לעולם הבא ,ולא יהא עדיף הכא מהתם על השומעים והוצר לו על ידי זה ואם חבירו אינו
כל פנים לענין עצם האיסור ,ועיין בחו״מ סימן רוצה להתפייס בפיוסו ושארי פרטי הפיוס המה
תכ״א בהג״ה לענין היכא דלא נתכוין לבייש אותו .מבוארים ינה>באו״ח בסימן תר״ו בדין עונות שבין
נתיב חיים
ידידו) ושלבו דואג עליו אבל ללא תועלת התוכחה ,כגון שגר בארץ אחרת וכדומה ,ועיין בזר־ח מה שביארנו בזה וכל כיוצא בזה].
כ .חיזק בגופו .היינו שכל שלא נגרם לו היזק וצער בפועל ,אף שנתגנה בעיני השומע אין כאן עדיין חומר עבירה
בין אדם לחברו ואין צריך לבקש מחילה ,והוא מפורש יותר בבמ״ח מ״ח עי״ש ובשב״ח.
והנה מש״ב רבנו צער ,ברור שבכלל זה אף כל שינוי יחס לחברו ,כגון שדיברו אתו בפחות חביבות והוא הרגיש
בדבר והצטער (ואף שלא היה ביחס הטוב אלא מדת חסידות ,מ״מ אחר שהוחזק בדבר הזה ונגרם לו צער על ידי
סילוקו הרי שנפגע על ידו ,אמנם אם כיבדו אותו יותר מן הראוי לו ,והוא בלשה־ר שלו גילה את האמת שאינו ראוי
לכך אף שע־פ רוב יש כאן לשה״ר מצד הדין נראה שאין צריך לבקש מחילה).
ומשי־כ נזק .נראה דה״ה מניעת טובה המחויבת ע־פ התורה אף שאין עליה תביעה בדיני חושן משפט ,בגון מניעת
הלואה או השאלת כלים ,וצ״ע .אבל אם הוא דבר שאין בו אלא מדת חסידות וזה מנע ממנו הדבר בלשה״ר שלו
נראה שאין צריך לבקש מחילה.
והנה כל שהשומעים קיבלו את הלשה״ר ונמצאים במקום אחד ובחבורה אחת עם המדובר יש להניח שנחשב
שנגרם ודאי שינוי יחס עם המדובר ,ולא נשאר אלא לדעת אם יש בשינוי יחס הזה משום נזק וצער.

שבילי חיים
(נו) תלוי העיקר בבונה .באן מסיק רבנו שכיון
שעצמיות דיבור גנות אסרה תורה (כדלעיל שב״ח נ״ד),
אף שאין כאן מקבל כיון שהקבלה הוא בהיתר ,מ״מ יש
כאן מעשה סיפור גנות כי ס״ס שומע יש כאן ,ונחשב
מעשה לשון הרע גמור של סיפור גנות ,ועיין שב״ח נ״ז.
(גז) שום ביוש .כך הבין רבנו דברי רש״י ,אבל ברש״י
ליתא מילים אלה אלא ז״ל כבר הורגל בכך שמכנים
אותו ואין פניו מתלבנות ומ״מ זה להכלימו מתכוין עכ״ל
הרי שכתב רק שאין פניו מתלבנות ,ויש לפרש שאין לו
צער כ־כ אבל ודאי צער יש לו שלולי זה נראה שלא
שייך שם אונאה ,אלא שמ״מ עיקר העונש על הבונה,
וא״כ אין להביא בלל ראיה לנידון ו־ידן שהרי אצלנו
נחשב שאין כאן מקבל לשה״ר כלל .ומ״מ אפשר לקיים
דברי רבנו מצד הסברא שד״ז נחשב סיפור לשה״ר כיון

שס״ס יש כאן צורת סיפור לשה״ר גמור מצד המספר.
(נח) באו״ח סי׳ תר״ו .וכתב שם המ״א בתחילת הסימן,
הביאו המ״ב שם ,ח״ל ונ״ל ראם חברו מתבייש בזה לא
יפרוט אותו (החטא) עכ״ל ,וא״ב ה״ה בעניננו ,אלא שכמובן
אין ד״ז מועיל אלא באופן שמשער שאם היה מגלה לו הלה
היה מתפייס .ומה שכתב רבנו במקוה״ח שחייב לגלות לו,
יש לפרש באופן שאין הלה מתבייש מזה ,ופשוט.
וכן יש לפרש דברי רבנו יונה מאמר ר״ז ,ואף שסתם שם
דבריו שחייב להודיע לחברו מה שחטא עדו הרי מוכח
שם שמדבר באופן שהלה יודע שחטאו עדו אלא שאינו
יודע מי הדיח עליו הרעה ,ובאופן זה יש לומר שממעט
צערו על ידי שמגלה שהוא זה שחטא עדו .ואין הכי נמי
באופן שהלה לא ידע כלל שחטאו עדו ,ושעל ידי שיגלה
לו ד״ז יצערהו ,לא דיבר כלל רבנו יונה ,ודו״ק.
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פרק ראשון

משל מי • מאכילו ומשקהו ומנכדו :מאי נפקא ליה מיניה • מאי
מסרק ניס אינא לגביה  :פודין זה לזה מעשר שני• אס יש
לאביו מעשר שני פודה הבן משלו לצורך אביו בלא חומש ולא
אמרי׳ הרי הוא טופי שהרי הוא אוהבו ומזונותיו עליו ולא
אחר ניהו י לגביה והרי הוא כמי תורה אור

מ־6י.א ימסו מי פ־י

(<8יל נ .6ע■ ש היסב]

?דה  .0ג״מ ה .נרו ה
שגת קנס .קנז:

י

ע.ש

[ניטי׳ לי•

יש״0

כדיון הש׳ים
נט׳נמצנן-פ׳נר׳שנרא
ט׳ א דפאם :שס דמייל
אה ליקוים• ע' פוי׳ אבן
פנילהנהע׳א ו־הא־ת
משנאי :

קידושין

לב

לב

עין פשפ5
נר כמנוד,

יהודה אומר משל ק • מדקדק ר״י למ״ד משל בן אס נזדמן לו שסד א ד״ ש׳י
כיטד אב ואנידת עצמו ואבידיז חבירו ט5ך יעש -אס ,ג1שןק
בכטד אביו הלא אטדת חבירו קודמת כדאמרינן באלו מציאות עשזיי!י"

ממרים הל• נ פט■

(נ״מ דף צג•) יטל אמר צו אביו אל תחזיר יטל ישמע לו ת"לוט׳ שטה נ מ״׳־!־ה מםל׳
והייט אל תחזיר שאומר ל' עהו־ שטו
פדה
פחטח
בכבודי דאל תחזיר בחנם לא אצטריך
?5ייייי הוא בעצמ  :ימ^כזל 1,זה משל טי רב יהודה אט־ 8משל בן רב נתן
סלפה •ג:
קרא משמע א״כ דאבידת חבירו שמו ד לזזש-ע ,׳ן שי
קודמת לכיטד אב ואם ואם יעטוק
ינו םפ"ם5םג':0
צ ל _ רפיה ואמרי לה לבריה דדב רמיה
אבץ פנ ,כןצס אע״פ
שטח ה מ״׳ 6־ 1מפל׳
ממרס ־לנ־.
באנידת חבירו הרי אבידתו קודמת
את
כבד
0
נאט■
מיתיבי
אב
משל
"־־יי־במ״ד
מעשר
טדו
ואם^ סה
דכתיב (דנרים פז) אפם כי לח יהיה ומש׳עי׳יפי׳מ! *דינ
היה טחן לו מזוטת משלו :להעדפה .־־ל■*אביך ואת אמך ונאמר 0כבד את ה׳ מהונך
־י א?( 1נ״” ל :ל?־) שלו קייס לכל
עליו מוטל להאכילו ולהשקותו מדה מה להלן בחסרון כיס אף כאן בחסרון כים
הל׳ ו זבל׳!:
אדם וחס יעסוק בחבידתו הרי כבוד
אביו קודם למאן דאמר משל ק• [סמיס ע גקה !מ*!
בינונית ואס אביו צריך.לסעודה יתירה ואי אמרת משל אב מאי נפקא ליה מיניה
ונראה לר״י שיניח כבוד אביו ואבידת אמוא״ינפפ”ימ■"*
יאטלט מעשר עני  :שימול אביו לביטול מלאכה ת״ש *נב׳ אחים שני שותפין
חבירו ויעסוק באבידתו דהא ואסר נ׳ט ע ,דה אנידהז]
ארנקי ט' • ואי אמרת כבוד האב האב ובנו הרב ותלמידו פודין זה לזה מעשר
על הבן בחסרון כיס איט אלא
כיטד אב קודם הייט דוקא להניח שג ח מ״׳ש־ומהל׳
משל שני 5ומאכילין זה לזה מעשר עני ואי אמרת
אב אם ק האי ארנקי דקאמר רבי
_  ,ממ-ים הלף ׳•א
לאביו לעטת רצןט בממוט צפ ,שזה!
אליעזר משל אב הוא ומאי נפקא ליה משל בן נמצא זה פורע חובו משל עניים
נוף הכיטד אבל באבידתו כיון שאי! ׳'^ סע? * י "'
מיניה להכלימו :ודלמא רתח • ואמר לא צריכא להעדפה אי הכי היינו דקתני
האב נהנה באבידה עצמה אין ק״ שנא פ ־״׳ מ מהל•
*
חייב להפסיד אבידתו בשביל אבי'
לאטה מידי בריתחיה :וקא עבר • עלה אמר רבי יהודה יתבא מאירה למי
רב הונא :משום לפני עור • שגורס שמאכיל את אביו מעשר עני ואי להעדפה
ואע״ג דאמריק בסמוך כדי שיטול שגי י 8׳•׳ פס הל׳ •נ
ארנקי ויטיל ליס ואיט "5ל'" ל”״י שגג ־^6׳^׳?
לבט לחטוא  :בפומבייני • במקום מאי נפקא טינה אפילו הכי זילא ביה מילתא
זי־דעפהט־י״ה:
משל בן התם מיירי באותו ענין שיש
התפירה שאיט נחסר מדמיו בנך ת״ש *שאלו את ר״א עד היכן כיבוד אב
לאב קורת רוח בקי כגון שזורקול/ס שני״׳ך'^^
כגון בשוליו :הנשרפין בנסקלין • ואם אמר להם ייכדי שיטל ארנקי ויזרקנו
למירמא אימתא אאינשי ביתיה דחי טוש־־ ־ 0םימ; לעג
משמע אחד מן הנשרפק נתערב לים בפניו ואינו מכלימו ואי אמרת משל אב
?50ל3
לאו הכי אס בחנם משליך רשע הוא
בנסקלין הרבה וקיי״ל (סנהדרין ד׳ עוד).
כל חייבי מיתות שבתורה שנתערט שצי נפקאעלי׳ מיניה בראוי ליורשו וכי הא
דעובר בבל תשחית ואפילו היכא
מהן ברצה 1אקה מהן דרכה בר רב הונא דרב תנא קרע שירא'
ןאזן יחע
דשוגג הוא ומשליכו בחמתו מ״מ נהנה
בחמורה טלן ידונו בקלה שאק אתה באנפי רבה בריח אמר איזול איחזי אי רתח
בהשלכת ארנקי ומש״ה אין להכלימו:
רשאי למשוך את הקל לעונש חמורייקי׳י־יאי לא רתח ודלמא רתח *וקעבר 0אלפני
אןךיך ליה רבנן לרבי ירמיה כמ״ד
משל אב • משמע שכך הלכה
שלא נתחייב ט :רבי שמעון אומר עור לא תחן מכשול 8רמחיל לית-ב ביה
וכן פסק בשאלהות דרב אחאי בפרשת
ידוט בסקילה • שהיא קלה דאית להיץ־י״והא׳קעבר משום “בל~תשהיתדעבד ליה
וישמע (הוף סימן מ) ופסק היכא דלית
לרבי שמעון שריפה חמורה מסקילה נ בפומבייני ודילטא משים הכי לא רתח דעבד
ליה לאב ואית ליה לבן חייב הבן לזון
ועעמא מפרש בסנהדרין (דף נ•)  :ליה בשעת ריתחיה* :מתני ליה רב יחזקאל
אביו וכן פסק ר״י ור״ח דאס אין לאב
אמר ליה • רב יהודה בריה דרב
יחזקאל לרב יחזקאל אבא לא תחטיא לרמי בריר ,הנשרפים בנסקלים רבי שמעון
ממון והבן יש לו דצריך הבן לפרנסו
הכי הנשרפין בנסקלין והוו גסקלין אומר ידונו בסקילה שהשריפה חמורה אמר
משלו דלא יהא אלא אחר כדאמר
רובא דא׳זג אמאי תלית טעמא משוס ליה רב יהודה בריר ,אבא לא חיתנייא הבי
בנערה שנתפתתה (נתוטת דף מט):
*דרב הכפייה לההוא גברא ואפיק לסמנו שם אימא ויבא
דשריפה חמורת תיפוק לי דליכא מאי איריא שריפה חמורה תיפוק לי דרובא
ןע<1ד אנסייה <ת נס!
מאה ]ןז,
מיטה
למימר טלן בשריפה ה1״כ אזלת לך נסקלים נינהו אלא *הכי איהנייא הנסקלים
דאמרינן בירושלמי אמר רבי יוסי
בתר מיעוטא :הנסקלין בנשרפין • בנשרפים א״ל אי הכי אימא סיפא וחכמים
הלואי דהויין כל שמעתתי ברירי לי
דאע״ג דנשרפין רובא ידוט בסקילה אומרים יידונו בשריפה 'שהסקילה חמורה
כהך שכופין את ■הבן לזון את אביו
מפני שהיא קלה  :הסס רבנן הוא מאי איריא דסקילה חמורה תיפוק לי דרובא
ועוד ראית מהא דאמר בירושלמי
קאמרי ליה לרבי שמעון כו׳ • האי
דקאמרי שהסקילה חמורה לאו טעמא נשרפים ניגהו א״ל התם רבנן הוא דקאמרו
דרבי יונתן ורבי יאשיה הוו קאזלי
יהבי למילתייהו אלא הכי אמרי ידונו ליה לד״ש דקאמרתשריפה חמורה לא סקילה
באוריזא אתא ההוא גברא וקא נשק
בשריפה בתר רובא ודקאמרת ידוט המורה א״ל שמואל לרב יהודה *שיננא*
לכרעיה דרבי יונתן אמר מאי האי (<מ׳ש נם׳ד סניגהסז:
אמר ליה דאמרי ליה זיל ,",ק -ט על עליו!)
בסקילה להקל עליהם אין אתה כדקל י׳לא תימא ליה לאבוך הכי דתניא הרי
כנישתא כלומר הוריתי לו שיעשה כל
אלא מחמיר שהסקילה חמורה :לא שהיה אביו עובר על דברי תורה אל יאמר
כך שיפרנסט בנו א״ל אמאי לא אכפי׳
תימא לאטך הכי • להודיעו פתאום לו אבא עברת על דברי תורה אלא אומר
מר אמר ליה כגון זו כופין בתמיה
שהוא טועה דקאמרת לי׳ לא תתנייא לו אבא כך כתוב בתורה כך כתוב בתורה
אמד ליה את צריכת לכך פירוש וט
הכי :כך כתוב בתורה צעורי קא צעורי קא מצער ליה אלא אומר לו “אבא
לא ידעת דכופי! פשיטא דכופין ועוד
מצער ליה • והרי הוא כאומר לו
עברת על ד"ת :מקרא כתוב בתורה מקרא כחוב בתורה כך אלעזר בן מתיא
ראיה מירושלמי שהבאתי למעלה כבד
כך• ואומר לו המקרא כמו שהוא כתוב אומר אבא אומר השקיני מים ומצור .לעשות
את ה' מהונך אס יש לו ממון חייב
והוא עצמו יבין שטעה :אבא אומר מניח אני כבוד אבא ועושה את המצור,
ואם לאו פטור ובכיבוד אב ואם נאמר —פאמ?"-
כבר את אביך ואת אמך דמשמע בין
השקיני מים • ויש מצוה אחרת לפני שאני ואבא חייבים במצוד ,איסי בן יהודה
תום׳ רי תזקן
יש-לו הון גבק-יצבלו הון
לעשות כגון לקטר את תמת או לויה :אומר אם אפשר למצוד ,ליעשות ע״י
יפלאנה•
הכא
ליה ליקריה -
ונכין ומלאכתו כשמאכירו ;
ארדים תיעשה על ידי אחרים וילך הוא
לומר שהודיעו קודם לכן  )1בלאחומשדאחרהייא
שלא
בר
יצחק
א״ר
יהודה
בן
כאיסי
'הלכה
מתנה
בכבוד אביו אמר רב
ןלא קרינן כי יגאל איש
שלא יהא כמו נתטי! לאכול [בשר]
ןפעשרוויסףתפיישיח"■1
הרב
מחול
כבודו
כבודו
על
שמחל
ד,אב
נ
חסדא
א״ר מחנה אמר רב
חזיר ועלה בידו בשר טלה ואמר |ימאכיל>יטהאמרענ;
שמחל על כבודו אק כבודו כחול ורב יוסף אמר יאפי׳ הרב שמחל על
ורע וגינו * עליו טדעל
בתרו
׳
בפ
לקמן
להעדפה
4רגםו •

2

דמחיל

כבודו כבודו מחול שנאמר סויי' הולך לפניהם יומם אמר רבא הכי השתא
התם הקדוש ב״ה עלסא דיליה הוא ותורה דיליה היא מחיל לה לקריה
הכא

ליח

ישקלינן

־׳תיפוק

ישרשאי להעדיף מזונותיו
ספעשר עני י ולא הוי
דרובח נסקלין־נינהו • לפוסי ריהטא
פורע הובו שאש הוא
ה״ק ואפילו היחה סקילה חמורה היו נותן לו די סשקו נפי
נסקצים ואין זה נכ,ן ץפרש שצפ, ,ך שפיטל עליה פאינפקא
או ידיורה• מדי ודד* וודיי
•
1
הס .ןןןת ליפינה• היי הואטה!
שמגיה הנסקלים בנשרפים אף פצגב^שרפיס רןבן הן בסקיצה צפ ,שסא קצה אצא הסי•ל
לו מה שפיסל עליו
ליתן :והלכתא משל אב,
תיפוק לי משום דרובא נסקלים נינהו
כזסתיבתא ראי לית ליה
י
לאב וריווי לב; ניישינז
'^|
בתורת צדקה  :כך כתוב בתורה • פי׳ דקס״ד דבתל^ד ,יאמר וכי כתוב בתורה בך ושני דקאסר רפסיק בסו שכתוב והוא עצמו
ור״ה והר״ם פירשו שא־פר לו כשואל ולא כסזהיר ־

א) נראה דצ״ל מפשר שני ופ׳ז פ*׳ גצא טמש ו$לי דגר״ס בגדייתא נהדיא כלא תופש •

הלולא

קידושין לב ,א

שנג

שנד

לבת עניים שהיתה דולה מים מן הבור בדלי של

תני רבי שמעון בן יוחאי הבי מחזר על הפתחים

עץ יי ,7ונפל הדלי בבור והיתה בוכה ,באה בת

חייב לזון את אבותיו ,מצינו שהקפיד הכתוב על

המלך לדלות בדלי של זהב ונפל בבור ,כיון
שראתה בת עניים שמחה ,אמרה מי שיעלה דלי

כבוד אב ואם יותר מכבודו ,בכבודו הוא אומר
כבד את ה׳ מהונך ,אם יש לך ממון כבד ואם לאו

של בת המלך יעלה שלי.

פטור ,ובכבוד אב ואם נאמר כבד את אביך ואת
אמך ,בין ישי לך בין אין לך " ,7הלכך הא

תנו רכנו איזהו ככור וכו׳ איבעיא להו משל מי.
ואסיקנא משל אב 9י ,7ואע״ג דאייתינן לעיל 790
ראייה מעובדא דדמה בן נתינה שהפסיד בשביל

כבוד אביו ששים רבוא שכר ,תירצו בתוספות 791
דהתם דלא הפסיד משלו אלא העברת ריוח

בעלמא ,לא חשוב דבר האבד ולא חסרון כיס,
וכדחזינן

נמי לענין

מלאכת

חול

המועד792

דהעברת ריוח לא חשיב דבר האבד ,ואסור למכור

פרקמטיא

בחולו של מועד אע״פ שלא ישתכר

במכירתה לאחר המועד כמו שמשתכר עכשיו,

דלאו דבר האבד הוא ,הכא נמי לא חשיב דבר
האבד אלא בביטול מלאכתו.
וכי אמרי׳ משל אב דוקא בשיש לו לאב ,אבל אם

אין לו לאב ויש לו לבן חייב לפרנסם משלו ,793

והביאו ראייה לדבריהם  794מדגרסי׳ בירושלמי

,795

 789והיינו
 788בתום׳ כתבו שהיה של הדם.
מדאורו ליה רבנן הכי לר׳ ירמיה ,וכ״כ תוד״ה
 790לא ,א ,וכן הקשה
אורו ליה ,ושאר ראשונים.
 791כ״כ
הר״ן ועוד ,ראה להלן בהערה הבאה.
בתום׳ הרא״ש ור״ש ב״ר יצחק (ובתום׳ שלפנינו
ליתא) ,וכן תירצו הרמב״ן והר״ן ,והוסיפו (כל הנ״ל

מלבד הרמב״ן) לתרץ עוד דהכא משום כיבוד חייב
רק משל אב ,אבל התם דהוי שלא לצערו חייב ליתן

כל ממון שבעולם ואפי׳ שלו ,וכ״ב נמוק״י ,וע׳
מהרי״ט ,והרמ״א יו״ד סי' 1מ סעיף ח כתב כתרוץ
רבנו ,וע׳ שו״ת מהרש״ם ח״א סי׳ נב וח״ג סי׳ קיג.
 792כ״ב תוס ,מוע״ק י ,ב ,ד״ה ובדבר ,אמנם רבנו
בחי׳ שם נראה שחולק עליהם בכהאי גונא ,ע״ש,
 793וב״ב
וע׳ שו״ע או״ח סי' תקלט סעיף ד.
הרי״ף ,רא״ש ומיוחם לר״י הזקן בשם מתיבתא.
 794תום׳ הנ״ל (ודבור זה הוא המשך לדיבור הקדום),
והביאו שם ראיות נוספות ,וכ״ב לעיל לא ,א ,ד״ה
סי׳ קמא.
כבד ,וכ״ב בם׳ הישר (חדושים)
 796ומשמע דאפי׳
 795בפירקין ה״ז (כ ,ב).
אין לו לבן ,חייב לפרנס אביו ע״י חיזור על הפתחים,
והקשה המהרש״א מתחלת דברי תום׳ (וכן רבנו)
דכשיש לבן חייב לפרנס ,משמע דכשאין לו איבו

חייב ,ע״ש ,וכ״כ ברי״ף ובפסקי ריא״ז דדוקא כשיש
לו מחויב מדין צדקה ,וע׳ בר״ן ,ובתום׳ ר״ש ב״ר
יצחק כתב דגם כשאין לו חייב ,אבל כפיה איכא רק
 797כן הקשה
כשיש לו ,וע׳ תוס׳ הרא״ש.

דאותבינן בגמרא מדתניא כבד את אביך וכר,
בדין הוא דמצי לאוקמה כשאין לאב ז9ז ,אלא
לרווחא דמילתא שני לה דאפי׳ כשיש• לו נמי

איתיה ,לענין בטול מלאכתו או העברת ריוח
שהוא כיוצא בה.

הא דאקשינן ודילמא רתח ואיכא משום

[לב ,א]
ולפני עור לא תתן מהנזול ופרקי׳ דמהיל ליה
ליקריה .קשיא לי דהא מכל מקום לא ידע בריה

דמחיל ליה ליקריה ־9ז ,והוי כמי שעלה בידו בשר

כבש ונתכוין להעלות בישר חזיר ,שצריך כפרה
כדאיתא ביבמות ונדרים " ,7ואפשר דבלאו דלפני
עור לא תתן מכשול ,כיון שהוא לאו כולל 00י,

לא מחמרינן כולי האי ,ושרינן בהכי כדי לנסותו

ולהדריכו בדרך ישרה אי רתח .6"1

הר״ש פ״א דפאה משנה א ,ומתוך זה הוכיח דאף
כשאין לאב אין חייב הבן אלא כלשאר עניים ,וע׳_
 799ל׳א
 798כ״ה בחוד״ה דמחיל.
מקנה.
נמצא לא ביבמות ולא בנדרים ,אלא להלן פא ,ב,
ואולי יש לתקן :כדאיתא לגבי נדרים ,והיינו דהתם
 800כ״כ הרמב״ם בם' המצוות
קאי לענין נדרים.
בשורש העשירי ,דהוי לאו שבכללות ואין לוקין עליו,
וע׳ בפתיחה לס׳ ראש יוסף על מס׳ שבת שב׳ דלוקין
אלאו דלפני עור ,וצ״ע מנא ליה הא ,וע' בס ,דינא
 801בתום׳ כתב דהודיע לו
דחיי לאוין סב.
מקודם שמוחל הוא לו ,אבל בם' חסידים סי׳ קנב
כתב שגם בלא ידיעת הבן מהני מחילת האב ,וכבר
הקשה בהגהות ברית עולם (לחיד״א) ממש״כ להלן
בסי׳ תקעג דאפי׳ אם האב מחל לבנו ,פטור מדיני
אדם וחייב בדיני שמים ,וא״כ הדרא קושיא לדוכתה

דהא קעבר אלפני עור ,וע׳ ברכי יוסף יו״ד סי׳ רמ
אות יג ,יד ,ובשיורי ברכה שם אות ט שהאריך בזה,
ובשו״ת יוסף אומץ סי׳ פז כתב שדעת הס' חסידים
כדעת רבנו ,ואמנם יש להוסיף דרבנו וס׳ חסידים
דיברו על שני דברים שונים ,דבס׳ חסידים מיירי
בעברה שמצד הבו דאפי׳ אם מחל לו אביו ,עובר
הוא לגבי דיני שמים ,אבל רבנו קאי לגבי האב ,דאף
דביד הבן איכא עבירה ,מ״מ האב מותר לו לעשות
כן ולא עבר אלפני עור משום דהוי לאו כולל וכדי
להדריכו בדרך ישרה ,וכן נראה שרבנו פליג על הס׳
חסידים לגבי העברה של הבן ,דלדעת הס׳ חסידים
>7/׳נ
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להם באמרם הצור ימחול לגו לא יאבה ה׳ סלוח לו כי הם יודעים אותו ומתכוונים
למרוד [א].
קנב

רצונו של אדם זה הוא כבודו ואפי' לכיבוד אב ואם [א] שאם לא כן אפי׳ צדיק
גמור לא יוכל להנצל מן העבירה [ב] כיצד אביו ואמו יושיטו לו הכוס או

ימזגו וכמה דברים שאין אדם יכול להשמט מהם .ולכן טוב הוא לכל יראי ה׳ שימחלו

לבניהם את כבודם אף בלא ידיעתם [ג] כדי שלא להענישם בי הא דרב הונא קרע
שיראי באפי רבה בריר .להקניטו לראות אם יכעוס [ד] ומהל לו.
“נג יש חסיד שלבו דולק אחר רצון בוראו ואינו מרבה מע״ט כחסיד החכם מפני

שקיבל מרבו ומה שחבירו לא תרבה לפי שלא קיבל מרב ואלו הי׳ יודע הי'
מקיים לפי שאמרו [א] לעולם יהא אדם ערום ביראה .והנה מי שלא למד שאין לבו
כספוג לקבל הלימוד ואפי׳ קבל הרי זה לבו סתום (א) פעמים ומפוזר שאין יכול

להבין ולדעת ומצינו בתורה שכל מי שיכול להבין אע׳׳פ שלא נצטווה נענש עלי׳ על
שלא שם על לבו [ב] שנאמר (במדבר ל״א י״ד) ויקצוף משה על פקודי החיל שרי

אלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה ויאמר אליהם החייתם כל נקבה ולמה לא
ענו לו ולמה לא צוית לנו והלא לא אמרת לנו להמית הנשים אלא שידע משה שהיו
חכמים ובקיאים לדון קל וחומר [ג] מה כנענים שכתוב בהם לא תחי׳ כל נשמה
(דברים כ׳ ט״ז) למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות וגומ׳ (שם שם י״ח) וכתיב כי

יסיר את בנך מאחרי (שם ז׳ ד׳) שמא יחטיאך להבא אלו שכבר חטאו והחטיאו לא
כ״ש שהי׳ לכם לדון ק״ו [ד] ,וכן למה לא אמר בלעם באמור המלאך לו על מה

ברית עולם

פירוש
קנג (א) ר״ל שהאיש שפעמים לבו סתום להבין
דרכי היראה אלו הי׳ משים לבו להעמיק
היי יכול להבין ומציבו שכל מי שיכול להבין
אלו הי׳ מעמיק נענש אף על מה שלא נצטווה
על שלא שם לבו להעמיק והביא שני ראיות

קנב .טוב היא לכל יראי שמים שימחל לבניהם
יבי' ואע-ג הרבינו לקמן כתב סי -תקע׳ג
דס*ש האב שמחל על כבודו פבודו מהול היינו
מדיני אדם אבל בדנ״ש חייב מ*ס אהבי המחילה
קצת .א*נ אפשר לחלק דדבר־ם כלים וכיוצא כבודו
מחול לגמרי ונהבי ניחא ההיא דרב הינא קרע
מן התורה וסיים ק״ב אמרתי אכתוב ספר וכוי.
שיראי דמכיק דקדים ומחיל ליקריה ואי חייב בדיני שמים ואף דמחיל מייהי ליה לידי חיוב שמים אלא
דבדברים כלים או שהיא גרסא שבנו יקל בכבודו מיחד לגמרי ופבודו מחול אף בדיני שמים ודוק ועמ״ש
בברכי יוסף יו״ד סי־ ר״מ בס׳ד.
קנג .על שלא שם על לבו שנאסר ויקצוף משה וכו׳ ואני בעניי ישבתי דרך דרש בספר הקטן ראש דיד
שכבר רכזה להם מרע״ה תכף בעניו כזבי עיש באורך.

מקור

חסד

קנא[ .א] ע׳ שבת קט״ז א.
קנב .וא] ע׳ ירושלמי פאה פ״א ה״א אמו של
גיערו בישמעאל בני שאינו נוהג בי כבוד׳
וועדא אני בעי משגז רגליי ומשתי מהן ולא שבק
[ב] ע׳ קדושין ל״א ב אשרי מי שלא חמאן.
!ד] קדושין ל״ב ב.
[ב] 1.׳ מורה נבוכים ח׳׳ג< פי״ז שיעניש על כל מעשה רעשיעשהו
קנג[ .א] ברכות י״ז א.
האיש ואע״ס שלא הוזהר ממנו ע״י נביא אחר שהוא דבר שהשכל מזהיר ממנו כו׳.
[ד] ע׳ סנהדרין ס״ח א שלך קשה משלהם ,וברש״י מפני
[ג] ע׳ ילקוט ראובני פ׳ מטות.

ר׳ ישמעאל באת וקבלת עלוהי לרבותינו א״ל
אמרו לה מה עביד לך ,אמרה כד נפיק מבית
לי ,אמרו ליה הואיל והיא רצינה היא כבודה.
[ג] ע׳ להלן סי׳ תקע״ג יבהגהותי שם.

שערי

שער ששי

שלום

עז

ב .המכשיל את חבירו באיסורים שאין חייבים עליהם אלא בדיני שמים עובר משום

לפני עור (ד).
ג.

המכשיל את חבירו במידות רעות כגון שמכעיסו ,עובר בלפני עור (ה).

ויש

חולקים (ו).

ד '.המושיט לחשוד דבר היתר גמור והחשוד.סבור שהוא דבר איסור ,והוי כנתכוין
לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה .עובר המושיט משום לפני עור(^)

ה-.המכשיל את חבירו באיסור שאינו אלא לכתחילה ובדיעבד מותר ,כגון שמכשילו
לבשל בקדירה אפורה שאינה בת יומה י״א דעובר משום לפני עור (ח) .ויש מ"

שכתב דאפשר דאינו עובר בלפני עור (ט).
(ד) עיין בשד״ח מערכת ו׳ כלל כ״ו ס״ק כ״ט ,ובלב שומע מערכת ל׳ אות מ״ט ,ובספרו מצות המלך ל״ת צ״א כלל כ׳,

ובנצי״ב בהעמק שאלה שאילתא צ״ט סק״ב ,ובברכי יוסף יור״ד סימן ר״מ אות י״ג ,ובשו״ת יוסף אומץ סימן פ״ז או״ב .ועיין
בשו״ת בית יצחק או״ח סימן ס״ד ס״ק י״ז שדן במכשיל את חבירו בלאו שאין בו מלקות כגון לאו דלפ״ע אם עובר בלפ״ע
ע״ש( .ה) ברכי יוסף יור״ד סימן ר״מ אות י״ג( .ו) תורה לשמה סימן ש״ע ,וכן מטו משמיה דהגר״י מסלנט ז״ל ,וכ״ב בספר זה

השולחן ח״ב או״ח סימן קנ״ו הובאו דבריו בס׳ ברכת אבות סימן ל״ג סעיף א׳ סק״ז(|.ז)־כן משמע בתוס׳ קידושין דף ל״ב ע״א

בד״ה דמחיל .תורה לשמה סימן ת״ז ,ח״ח הלכות לשה״ר כלל ד׳ סי״א ,מנחת שלמה סימן ל״ה ,שמירת שבת כהלכתה פל״ב
ס״ק קכ״ה בשם הגרשז״א זצ״ל .ועיין בשו״ת בית יצחק יור״ד ח״א סימן ח׳ הובאו דבריו בספר לפ״ע סימן י״ב .ובריטב״א שס
מבואר דאם מתכוי! לנסות את בנו ולהדריכו בדרך הישרה מותו^_ומדברי התוס ,שם נראה דגם בכה״ג אסור(| .ח) לב שומע

מערכת ל׳ אות ע׳ ,והחפץ חיים סימן י״א אות נ״ב בשם כמה אחרונים( .ט) אחיעזר ח״ג סימן כ״ו סק״ד.

בירור הלכה

פסולה ומברכי התס שלא כדין ,והו״ל כנותן מכשול

אכתי היכא דמכשילו בשוגג ובלי ידיעתו איכא לפ״ע

ומדויק

משוס דלא גרע ממכשיל בעצה רעה ,וכמ״ש האחיעזר

בלשונו שלא הקשה מצד עצס השינה חון לסוכה אלא

בח״ג סימן ס״ה סק״ט וסימן פ״א סק״ז דהמכשיל את

מצד הברכה ,הרי דמצד הביטול דמצות עשה דסוכה

חבירו בעבירה בשוגג עובר משוס לפני עור דלא גרע

ליכא לפני עור ומש״ה הקשה רק מחמת הברכה.

מעצה שאינה הוגנת .ולפ״ז א״ש דברי התוס׳ בגיטין

ובשו״ת נשמת כל חי שס כתב דאפשר דכיון להקשות

דקאי בגוונא דאין הישראל יודע שהמצה אינה כשרה

גס מצד הישיבה מחוץ לסוכה וגס מצד הברכה ונשאר

למצותה ובכה״ג יש בזה מכשול משוס מכשיל בעצה

בצ״ע .אולס בשערי חייס גיטין סימן ל׳ נקט דכוונתו

רעה ,וע״כ שפיר כתבו דאיכא לפ״ע אף דאינו אלא

להקשות רק מחמת הברכה ,ולא מחמת הישיבה מתון

ביטול מ״ע .משא״כ בהך דהריטב״א כסוכה דאינהו

לסוכה דבביטול מצות עשה ליכא לפ״ע.

ידעי דלשיטתייהו הסוכה פסולה ואין כאן משוס עצה

ובשערי חייס גיטין הימן ל׳ כתב לבאר דדין לפ״ע
באיסורין הוא מדין שותפות בעשיית

רעה ,ורק משוס איסור לפ״ע שהוא ענף מעצה
העבירה הוא דשייכא אפילו ביודע .וע״כ לא הקשה

העבירה ,ומכשול הוי ענף מעצם האיסור גופיה,

אלא משוס הברכה דהו״ל עבירת איסור ,אבל משוס

ומש״ה לא שייך איסור לפ״ע בביטול מצות עשה .אך

ביטול מ״ע ליכא לפ״ע בכה״ג ע״ש בשערי חייס.

ויש בזה משוס לפני

עור

וכו׳ ע״ש.

'׳

30ר וקרא
פתו שקצי׳'ויתש>׳ *פשו שלאדם קצה נהם ^■אדסשא׳טקץ מאם' אלא

אד *4ל׳ין מזיל אפיתחא דע? ד׳נכים׳ יצרי׳* ,א? אידך מזיל אפימז׳ יזמיין
(יש לפירושי סעד תדקדיק התשנה
כד■ שיקבל♦ שכר על הרימה •
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יל הם המצית שהשכלגווי מעא■ ז
פקודי
^^^,,לאקהנשחטתלכתדרדשכזאלאת/אי/וקיתקפגזייצרדוהיהימתטא •י יעיל■ איר־ .צצתפקודי' לשחור תאר •
על־הםסתי שפי' הרד'קיאתרשאתה צרתמיפתאפרהשכל גוזר עליהם עם שלאל** י*י
** ^*,והאפשר לפ׳נם כן בה■'אחר תישהכיבנ״תכלאחיירעי׳לימ רגלי לוע! אשתל
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שוחרי׳ תציתהרנה תאל• יזהי ימהכי שסר האדם לא נה׳התצדעש״תהפגנולו׳
צדק׳םאשתיי ולא הלכתי נארח דפצי אפאחאדס זונות או• כל יבר יע לתען
אמנם! המנות בעצת! אלא תצר שידית תצזיע ית׳ • והנה תהעת ואת ס לפי
אשתודדברק• ולחעןלאאיזטאלופןאכשלבדברהרעהמא •
ההנתה הזאת התקיר׳ בטעמי' החצות וההתבוננות כסם בעצמן■ בלתי ראוי כי
אחס התחזק כדרך התורה ונכזן לבי בטאו כה'לא ימל נישא היזסא מננין
אתי שלא יעשה איתן האדם בנימת עצתם אלא כסדנת תסיע ■ת' מה לו לחקור
ההיא ואתרמזילאפמזא לני זוכות פ׳ קצידנכפייהליצרין•■'
0שז-מה׳לעדימדדקת׳תיצ■ ויל אתיש •י גפ' תציה קיסמי בפעולה ההא השובה הא אם רעה יתה נמס תסתה ל היא מעב סמיו ■עש?
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וכחי שכת׳ היב החמת שהרבה תכני אדם •ימבי שסיקרה מיער מיסת ^זי
צו פי'א'וכאן אפרש פי׳ אחד ■י *'כי מז* אמם את ה'עד
*טיימיי*
ראיה־ ואיכהתיקר בהם ונשועיר'יבוש רכלסתעצתו כי מדאה בעצתו שא׳ני
*.ל*״ץחפ0ודצמ)ואשש עצתי בלתי חפץ תהישרצמ האלסאזמתישנוג שאתר א• אמש׳
שותל המית והתצית אליאלתתיע תאה נהם טוב טעם ודעת יר#ז למסי' >4
”*"" לו/סאלכהליאפמזא שישיבהיצלרולאייר׳לבביפן אסל כי נכין לכי ממא
חכדתםמית' עלקאתי
בה' לא אתונו תן הדר' מדותג' ותיעזר כעינא* שהוא תיואה אל היתין־כדרך שפיר'
יסצו דרכי לשמיר תקין■ אז לא אכס בהביטי אל סל תצוייד***-״*
*אחלי
איב התויהו׳ל אבל אכפה את •צי׳ ו׳אוכל לל 
*
מזנמים ידבר יעמד אל אלוה •עזיתי *3יי״ יזיד' י“
שאתר *תינינלאתועעלהמרה שקאמוחכתאל-קתק לותרכ•
או
אני ת־דד לאי אתונו חימיה ואתר £כן הענין לא יירא לבנו פן' אשראץצהסטעם• נעם זהיהתלק תעלת תרעמתהידמזותגע׳ עתו ינדר מז
*או אזיזוחוקי נטעת׳ התם׳ ולא •יזשבשא׳נןשותלתתציתתצדתצומ •ת אלא
•אץפנויאצלרכ׳היא יסתור■ אותי תחנו" וכדיו שאתר מזילאפאיא דבי
זימת סקס דנכפרהליצרץ יא׳ל תצא לו הא ואתרי רפיזכ תותה יאמיר עלז' תצר עצתן שכשידרתהאקיס שאץ להם טעם אתר לסל שהוא .שותר תצוקומרה
תצר תצ!מ ית׳ אף שלא *ע בהסניעם ואי 4א אנה בהביטי אל סל ת^י־וש
באופן• שלדעתי כ' השלתים• האלה גסיייזד לני רוב
תבונה תערכה.
אחשב ת״ו תתעט בשבתך אבל■ אדרבה עם העצץ תיה אימף רמי עת והודאה
הנט׳ה אל הרעקיימה וכן יפרוץ השכר עלתנסהיהטוב יקצה"רשכאדס העותר
על יתינזילשטנז ה׳ה לנתב להרסתשכרו • וסל הענ׳ן הזה ר״ל אופן תעשה׳ אלז כי איקמדה אליך על-כל• מווב'אשר נתתלי אשרנגית לעבדך לב תנין ותדע
"אודן ביוסי לבבכליזד׳מ'כיב4זדיתשפטי <צ*תך
מזצותוכל-היבריס אשר צוה ה'לעשות אותם• .באר דוד התלוע”הנאר היטב■ אתריאל־ ומאאותרו
צדקך נם אני אודך על רשר הלבב אשל נתת לי ־ ומ!יכ עתדלנקכתלמי א6הנימ• לבב
באות האלף ייהאלפא ביתא *
תתעל־ שאע? שסובר סקקיס לא נגלו ונעלתהתעק■ כ^יייסיז^אויזי
"אשרי תמית׳ דיזיהמלקסניביתה'' אתר שאישרוילדתי'
אפרי
הדרן'• אשר אריזמהם כמדתית וביושר לבב בתנאי שה׳ו עלפיהאדותהאתדתיאיזכתה ומא רתוקה תתני ליד שדרס רזיצת׳תלא
*ימי דיו׳ .
**ל־■׳ מלמל צמרתה׳ יכל אשר * עושים לא יעשוהו אלא תצר מצזיע' •ת׳ מערתו' *מסו תפר עיניו לעואם וימי אבל אקר מזקירה הרסן ס^וי<ש זי^♦ '>ווסל<3
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_
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א׳שי ואב• שבשתים גור עלי• וקאתרעידדור תכלאורתרעסליידרנלכו׳יר'
חקך אשתלאלתעזכני עד תאר • אבל איזד רג השקידה י74׳עגי<ץ
* את
סישסאתייכלאירח שקר לא לאירן ריאה הדבר בלתי הבין ודאו׳וק לא •עשא אלא
איריז ידים טעתי סיזקיס• יק פי 3סרב כעל העקודה י מק^ז"1׳• *ל
למען אשתדר דבריך * אתר עוד *
למקם טעמי׳ •תגלי אל האדם אחר התקלההמופלגת ”אתה0/י,6^,
מצרייעלותילצכללב ירמיהו • ק האמנם היא תבואר כי
"אשרי'
יער׳רוח מתיו'ואל הענץ הוה עצתזכתן דוד מילר ע"ה בתקלאחר ♦* .111.,איור ־
הדבר מהלא יצדק ,בכל תליך התירה כי התציתוהחקים אין
*זדי-״ח*..
מל לב קשק שגאו* ל( לאדם שלא ישים עצתו ריצה אותם ככל לבינו'ג א שהוא תקים איתס "ינטדני ה׳כנרקיכבירידייישקליכישתרמד׳רציה׳ידלא^יזיייאלי,0,1׳^^^
פל תשפנתגנדיוחקןילאאמרתני• ומהכדשתיפירושא׳כאלהמםקיס^כ״ך
תימס תצדנזרמית׳כתיישאתמי■ אבל האתונות אשר באיבתזרהיענין הנשים וכל
העשר לאם שאם הנקראים נשם עדית כתו שפירש היאב׳ע■ ו״ל לא יצדק להאתד
ספ׳ניז וכאז אפרש כונה אחרת ומא כימה הצדק ובור הירס ש^37 0י^" 6ייי י*נ^ן.
תמחקי'אל המהגהמזדקית הסברא ניתנת שאה לאמם לקבל גמול עליהם
עליהם שלא יקם האדם עצתי ריצה אותם כסלל לבכי ולא יק׳תס ראתץנהם
שהם דברים שהשכל תידיב אותם • ולאימ׳ימואלתצמית׳ואלקמורצמג•
סא תצרחצותלית' שזו׳ פפיר׳גתיר׳זתולשה נאתימ׳ההןאנל להם לכמזנתגהדרץ
ואתל דודכיאצלתשפטי מזורה אינו קאבליגתלב׳ ה׳ כצדקי כמר *׳ישיב לו
אתר' שירצ׳אית׳האד׳בכל לנבו וככלנפשו הוא תה שאמר אשרי נוצרי עדימי כסל
"אן* לא פעלזעולה כדרכמהלכז־ *';ק
לבי*נשמו■ אתרעא••'
כי*זרמ דרכיה׳ ואא רשעתי י^זלהי כ■ אס נעשיתי צדק ומשפט ובה*ד כלתי
תהדע נהמא׳ס עזשהזהתמאתשסלי ומפאת רציני .אבל מ׳ לשחזר מק׳ ?׳ *
<!56׳ סולה&איאןהואא* הניחיבקיום ?תצית שמנשנהתצריוצזמ •ת' ל> תפני שהשכל
צנדתו&סגאר עליהם אף" לא פעלו■ עולה כריכת הלכי ם אנה התניעה תעשיין עולה
ומאחישכישתרתי דרכיה'ולא ישעין תאלהי כי בלתי ישמדי.מא .תצר אלים
מול או ע*ז את עת-מ שהיא הצקלאעדליסעצץ שאתי לא תטי קל בחספט
ותצר תצזמ עלי לא תצר דרך ארץ והנהג' מלדיסיז כי־ כל תשפטיי לנגד׳ •יוקד*
•ימנהאד׳שאץ והדבר תמיזה  12דרכי ה׳ועיזתייסקת אשר ציה •שק דרכן של
לאאסרתס ם לא אשים עצתי דיצה ככל משפטיו יזפץ כסם אלא נלין חפץ
ב^אדאלתמיגהנזל והתחקשצזילת !הלא •פון הישוב התדיני • והאדסתד׳ני
בהם ישהם עד רציני ■ אלא שעכ"ז אשתול אויבם תפא' תצותוית' ■ יע׳ד שאתר
מיל אליאת׳אי אפש׳כלמאת"שכי כלתשסטה לעדי כלוחי עד לצזני ־ יתקמי
*כיי דורות קדתה דרך ארץ למלה
והנא מאמרם במדרש
**""שנא׳לשתזראתמ־ךעץהח״ם•' יר׳כיתתםנראאלד“יסאדםעלהארזאשד
אע? שאץ בתם טעם לא אקר תצי * וזה לאות פי איני שומר אותם יוצר השפל
מבדה היזהאצלז ■ת'דלא נתנה לבני׳ האדם ילא נחם חלדיים דיך ארץ סם ת
ה ) *$2אלא תצר תצומו וגזרתו ית
תעצת' הידקו בה כ׳ דרכן של בני אדם תצר טבען ס־ ואס יג>' דוח׳ שחיתות
הרבדים ה)להג'כ כהני בהם במדרס ביי פרה שאתרי שם ששאל
וכרד
ולפי זה אפשר לאות* ליתד שלא
אדסהר#י'ןעל ותן״דצתהמיה•
גויא' אתו׳ב׳ז אלין עונד״א דאיזון עבדין ס/שזישאפרש נפ חקה י.
•מ'אזל תקעילההיא■ כדלק ה'זאץ שסר לפעולתו ־ וסתו שתצאני סברא כזז
וכתהשאתרנוימישבת״שהכת* בדברותהאחריסת 'ככד אב? ואת איזדכי׳פ■ לנד ימ
ממרהגתראאתריבתה׳שבתפ׳קרצתהד׳ירבהכיכרתנאהזו ימני בדג׳
שאתרכאשרכדכיתהשלאאיורמארהדברותהאחיית■ זתהםמההדטר06ך ו^־נ
סל• *צא מה קחליש לנ״הותגאלהי רב קיא כר רב תדפת• יעתיר העם על
מה תקל שאר הדברות ,אלאודאישתצדישכלהדביתביארבעשווכיקקנדומך
מאתן מ!י עד עיב *׳תעלה על דעתו שחשה יוטב *־ן סל הו׳ כלו • מריע
ובנדרים ניזלקאם ©מדן לאדם בכבוד אכה ואמו *
אבמבדאדונה,
תיד נעשית אלא לוחי לך סל ד*ן שדן יץ אתיז לאתי! אפי׳שעה א' תעלה עלת
אסלאו• ופירשיהטעםתשו'דלתתצ׳ףאינישלותרשלאמהתזששלסטלאבוימ־
הסתמ נחלו נעשה שייןףלה*3העמעשהנראש* •1פידכהמ)מזסץדעד ערג
ומס אע׳?שפתמין תבל התצוהלותראלוהיית יידע שאיבה עוכר על לא מקים
הידב החסרה• עגב ויהי נקר • ופרש׳יז״ל בא'יון הלשונית ה*זקא תליש ל
ולא תטיר ולא חששו דלאתציף לומר שקה עוכר ■ ואלי ככבוד אכה ואתו אן __
לכ״הי■ תצטערי' על שלא עכקיאותז הים המיה ־ יוגא להיר׳קיאעדזל
ובלק
פוידדן תשים דלאיזצקאיניש לומר שלא קהתיששלכמד יצוידו •
שכיהד״ניסולא יצטערו • יי
דקדוש■! [דףלב ) אתר “ כ• האדיב'מעשייא׳ן באפי ממצא וסםה אחר יי4רנח
דכיסתאתיית? דיכא שלתא בעלמא מא .קת׳לדד׳גאמרה
אפ־<ן
איזזיאיייזזאילארתוזותיןשההגתדיאודילת׳רמחוקא עבר על לפני עזר לא חי׳* 1׳*!
היא• _על קאתרשל־י ההנתהשמיתשלא •נתיןהא7ם ולא
מון תכשיל •תתרץ בתידל ליה ליקר׳ה■ יכתבו תמה'שם• ית״יישמז׳עוהזמזס?7,,5
"סה מיצוה תצדמגעולתכעצתהמויכההא אס יעהאלאתצדתצמעית׳ אס
לכן * דאל^כ מי כתי ט3זץ לאכול בשר חזיר ועלה סדי בשר טלה • (צרידמסן^^
לא אעלועילה צויקיו הלס יתשבי אף הסהמלה׳ בדרה ה׳ לא כדיו כל הארץ
כדבריהם דא? תה מעיל לב מנא בתקני! שק' חצה למזין אתמו אסה׳ה  4מ*!
קשר שאיכם נותרים זה אלא בסדנתחציתזית'לא ננקב'הפעילה בעצתה• רש
זהיר בכבודו אם לאו י ובמההדעאיפהאסמאזמראסלאודדילחאהאמימ
אתם ימה גדילהעל• יה היות בקצת מיצוה תצר משי! •ת׳ לא תצר עצתן ■י
משוםדתידלליהליקר׳הדדעכילאיתאכה' לו עשן • ילזתרשלאמימכמתרק
06רהאדם לאנקהתצדעש״תהשעלה ההוא אלא תצר עשיתי תצדיע •ת׳ ס
מנא אלא לדעת אם קהנויזלכעמאסלאו אין נראה ק חמרת הגת' סאשר
ייצאה ראיט שתה־ דברים שצזתה המיה עליהם את׳• שלא הייה צריכה לציות
*אה היואה שם י

לי

;ך ;,— -" -ו ךי־־י ״■״ "י<'*י< נוכו תתישרתנ ספק הרבי

^0ות*ז^ה^ול^ צדקו •גחל• מרה ייאד* יצבי׳ מיו׳נט בכוונת
ותיעיס הלא הס המבי׳ בפירוש התשנה שם שר״ל ה החצות
מיש^י^ת 1
איפאר שלא יעשההאדס אתת תמה מכה נפשי נאיתה יזצוה
וטצאחי העד לפיחש• תיירה ר'מתיייא ס׳ קלת
יי ־
•^ ^.1לב*מה ה׳יופץ לתען צדקי יגדיל מרת ואדיר
יהתצית לישראל ולא מית דבר שלא נמס ויצוק •המי
לתחש-א תחלוש בשיריכחתיי יחיו • ליי׳ע * 1לא מרע סלאים ־ לקצורכי
^ניתיעשיתתעקה• לבש״ל־תגהליס חעשהלך•
אמנם יש׳יוילע■ לעקוהכבתלהססתהתצותואזהסתשלאההצר׳ולטזת

שרכמנאלאקתהכוט? להכתקאתתהאסקה !מיסכמד
ונראו!
אותו
אבה תצד מזורה והמצות אם לאו אלא לדעת קשס
וזה* בכבודו תצד תשכל אשר בן עבד אב ואם אץ הוא אוהב אותו תצר השפל לא
יממה כעדו אע/דתיזילליהליקייה־ ולא עוד אלא *יאה שהוא טבע תוטבע
בוזןשח של לי בנא• ©מע .י] _ !ז!
באים לא יכול תיירו • וזה צלתיד תאויזו •
[נג״ב פ"גדףנת]נהמאדשמעלהלדניחמאתרתלנרתאאיואילא צסע'י'ו>ית<ץ*י<*
בנקאית לי ולתל תאנוךולא חדכד שכיב אתר סל נשפי .לחד ברא אמלקתי׳דד׳ לזימז
בגאהא׳ילזילותבוטועלקננאדאמכוןעדדקאיותגל אם • אזולסלהו המא ***
דקריהלאאו׳ל■ אתרפלנפק'להא•• ודני•רש״בםכפי׳ההוג״אהקאקצת
תגותניוי׳שכהגכלנסהילהאישלארצהלהבותעלקבר אביו שהוא הצנוע שמשם
זייסיזביא שלוה אהב המר • ויפה דןר׳כנאתדלא^ידתכאאלאשודאמ״כי ־
וקנו שוזא שלא רצה להקת על קבר אבה כדאתרי' גגי סמא דאיור נכסי לטוסת ■
ונר'

הנותן אמרי שפר אבן־חיים ,אליהו בן ברוך (ראנ״ח) עמוד מס 128הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

פרשת במדבר סיני
גל* תמדז *ימת ר'מאה לא ידידה להבדיל מן המס לדעת ייה שם כנו
האת׳ידילהזציאאתהתתזל׳ס • אלא להסרת׳ הצמע*תםשלצגיעזי<ידימ
רמ קתבה אלי יבאר מהם הצניע שבהם ׳ יתייה שסחב תיזלהז׳לו תביטי על
קנראדאכמיןלנםייע נימיי} שאייזם שסם עיים ה 0תיזזת ,בראה שר'מאתי
יאיך שיידה הנה המיל תלה ישעם
ידה תתיר לימ׳ר הכן האיזיז ־
אלהצב׳עית■ אהניאהקשהססודיזהואתידהידפשיליליזקמעל׳ה יו
מתזעיססיתל^דסם שידתה הקק׳לה תאר תאיתתת' ילאידהצתויאלהייעשה

ודה
א׳פשר לפרש על הסינה שאיימו  71x8האטת יאהכימ מתלהם
אבד
נגע ייו*ע בארס ׳ ילק כל הבנה ימת אסיאתי מיז אנל
ילד• נכדתזלא׳תס לבכם כיזבוסם קברו תהשא׳ןכןתמהאיזיזי שלידייע נגס
תעצתיי ונשר תכס־ילא תלאו לבז לעשלז סי • קניזכא להלא״ערלבימבת
*חב יכשאק דיק תייקה לדון כאייזמה כדאשסיןנל' ב4אה'*ש0ל הביא יייעט'
*גא' לי שאויב שתה בט ידחה אהבה חקמה מכי מלק כבמי לאנ< וי ,מאה
ליד׳ זה סשלייין ס' בראת תזיל תיש  ^*!18יאכן כי •יזם לבבו עלסנוד האביק
וכפי השראה הת דקלו !,הכיתוב' כדברותהשניזינ
באככחםונקתלינם•
הנח כאז המה שני׳סבק מחין
סכראתאסוכאשרצון־ה׳אלהז* י
ראשינזתלאזמטתכייישיתאסהיאלעז׳לא׳לא' עסתויושתוהשאשדא׳
אשר אינה ב&פתם שלנו שקרא כי* *מרו הראשמית כאתר יעבדו יאתיע שית
ייזיזזלי ־ יכדצריתאיזרזשת שמד דדיוריקזדס יעבדו ♦אתת! י ואט' אץ׳ לנו
אלאמתםאיזתסבב'המייתאסלא *אתר עןצתדץשה*ם סק על תל
*מתת *תתנאתר שזדו וקייילי כלא לאו שהיא כאלו האתל בו י אע״ע
שתצאסלאקשתעיןלייי׳הידת • ם*ח מגז התוהפת הזאת שיאתר >0שר
ציות'אלדן י נלאהשידחההםנהתהםאיירמיסלידז׳שכודתאמתמלנתשו
מי׳תשכליספיהניבעיסלארם״זזיקכתעיזזתצדעצתי י אף אס לא ידיה
היתרהייציהעלת ■ לתד שהאדם כיסויזו המי היה •ע*ותצד תציתו ■ת'לאי
תצד *שלי שעם זה •ידה *ר לפעולתו ׳ זנלדששג׳נויצה הכיה לזסתעראל
לפ׳כותמהלהם יזמיתציתשכא' ה׳ייגן לתען צדדןועתל• חולת דאת'ופ5שי
כתה תכי׳ זאזהיי' שלא ידתה סיימה צתצה לציית *לאו ימי נפשו 8ל אמו
תתאתכתםאלאשצוהאתםכד׳לזכויואו׳שראל־ זאפשרשזיעצייהכינתח״ל
כנת׳ךקחשקפ׳אדו-לא] דלשרכא אפמזאדי׳יהזדהנשיא׳" תאידכידב
•ידידה'כז'• ירידצריולהבק ס היאו׳צאיהאדיייתתפללהפפקבת׳שסנדאיז
6רץכי אנ*ו זאת אתך י ושעדק ^פשרליתרשיםא חרש למוד עמיו ילכסיד אדרם נ*כ'
*יעי י*" ,,דאנוד שמי יי*ש רז"יל שטיזן שאדם ׳ וסגל או אביו תעלה על*1הם כאלי ידיד נ
אבר הסנה
•ו ""*'מביהמיצגדיני• א?כאן>גםיאקלמולעצתז'היאחדש•
?1־* ,,ליקר ילד תיש רז^סלאתרת אליה ^זפה * לאנימהייצותאלאלצק־כהסאיז

סד

התנית• וי*8רית*׳טותישאנייייזמיקברי ־ יעיצסנמ׳ישפי׳ שאמהי׳
*כמדי ׳*דהסמכשאק *רן גחל שלא כקבלת ׳*תזמן ׳*מלאכללמבתי

יאהכתיזפליהצגעלסתשתזסדימסה יק השאר•
לעידמייסת המאייר הזההיאעלפתישבתדישר׳מימקא פ'
והנראה
סאזיטידהר'•אידה איתר הב סצס ליו כללים שאם כמש
פיטם יז׳נעקאדיזיזא׳ם׳זדעתת לעשות ־ יישל לאדם אזלו בקשת יציץ■
תאה או תאידס הוצאה' טטלן פלט תתעק אויב יא בו יזיע תה לעשת׳ אכל
וזאת ידחה
אס תמקלעישה אותם סלעים פייט יימ^א לס! ת 0שרצת ־
כיוכתישליי׳׳האלתא׳לא׳לסיתלססכלל׳' סללקאתהייצרז מלא' תניב לו
ציינם על פי מכי' נעסת׳יתכלסיזזד׳ס כענקיגהיקשסלןנכלליתכתאיזר
משמי׳ וידיי • אוכתאתלזצדיק כאיחנתייתיהתיתלפיקכתת בני חלם הת
אי&ק׳סאיתםליזאק׳החםתהשי׳סתכקא׳לא׳כיזושפתישתיכתקזתז־
כיזנתפרשמוזאת ”אםכיזקזתיתלםשתעשי איתמתצדידתנם ..
וזאול
תצמל ייזאדד נס אני איזן נשידכס ולא אכק איקס לסבע אלא נדני •ידי עלתסז^""",
להניע אימי־ אבל אם 3זיךד תיואנא באתיכ׳שהס מת׳ אשכל תידע אמש
יממפתצדהאל • אן>אצ'אלועייסם כקרי ואני אניתמש לתקרה • יעלו'
אם ינסו ימבה הכיר לסם זסת האטיב*

ספרןין*בסובר

יבטחו ידר זיבנוליאם׳ #ובר,

ה׳ רכבי׳ אלמי ישראל סלסר
שאין השכינה שויח על החוח סשני אלפיה ובי רכבוח מישראל
והרי שהיו ישראל בי אלפים ושני רבבות חסר אי חהלאעסק
במדיה ורביה לא גנמא זה גזים לשבעה שתסתלק מישראי־1
אבא חנן אם' משלב ד* אליעזר חייב טיהר .שנאי ובנים לא הע

י^זם האהיו6־.ם במםלאסחי• אבזרים אוסרים גלר• לשבעה
שתסתלק סיעראל שנאסר יאקעת לך לאלהעש ולזרעך אחריך
בזסןשזרעך אחריך שכינתישורה אין זרעך אחריך על טישורדו
על העצעש אזי על וזאבניט'

^!"110*10

תרנלאכססלתקימר׳׳מיתמזלנתלעל^יט^יל
סצזלדקכירהאש׳אל ישדםלייעןהק׳סזרעעלפנ,

•-/,!/ן.
׳!-׳?-!<־!1.וי■ /..י _/.־ ז־ת^.3.1.
רארזולתשא׳׳איזתותינו■ איזרשאץ6ח0איתילידותק״סנ^ש״ מענק 01
*דסיי ימלידת ופי תתימ״כש/מה כהזדהש״היזחד ׳אתמתןהמסלם סממרן*
בהם את הנרות ■ דאל מ הכתבה אייל כי נאאל כל היזצותאיית אמיד עציה
הן האדסידה כהים כפרד כ8ני מאיל אשר תישם במבעם הענק היהליחיז יריב
ידאדולשולאלצרףאתהבתיתסקששייעי׳ שאתר ככד אואב? זאואיד תזיו
עלפני כלהארץ־ (לידות התק קחם • )4תום לעולם .ולילי זה לא ידה אדם
והייולתלהצי בראתם שכלל מלל הייציתמר שיסכל •יז׳ימו התלי רחמי
צרואלק׳ים הזרע אתר שידה ק״ם כאיש • עידית יד'אויזז תאתר *תפסתנו
”ביסיז־ ^פ׳הדן־לא^אילרבקלרנסיימכזימאכהלזלאחייכר׳׳מזסל^ו.׳
והענק יאה מצתי הוא
שאץ הכזיבה ידאע אלא לצרף את הנרות•
מרילןתדא"לתילןדת׳^מןויילןחי״ידנךאילתהסתאאקבחרוידחור׳ויד •׳15
תה שהתבאר בסיף תאתרו של ר 6שתלא׳ שאייר בא עתים יהעייידן על א' שנא'
"
".*0יי" וצדיק מאתונייו׳יזיה • והנח *בכיזנתס!להיזאתרכחבלש׳׳ז*ל*ידזלה
תצויתדתנטעלן • ואלה המתם לפי פשםםתםדכל׳הצוייויז וזעקקסלא י״ייי*
^"^ידוצד׳קעיקו ?ולין לקבל עול תצית הרבה • אבל מרית האתדיני' לא ידו
מרי •תי התשיזק •י " אבל הכמה לות׳ר שרב התםכאעיקכלידיזיז האשת
♦ראה שית לק׳סתתק ואל נדידז נשאתם בקת' הירד׳ אשר זה לס לידיתגי
צד׳יןםלכ יאה בא לשתיל סלן אן לו איסאתכה • ובא דוד יהעידדן כדי
דיי יזי״ייז שיזכו אס •יץ״ייו^א תצמא הללו * יכיסלשאלחחת שלתנוה הילכין ותייעעץ
נפסדים באיש • דאתי בשיתיזיליחד׳יזנן שאסלאידימנפהתם לא סמ
נתכ׳סלקס יזדנ״ ס כצפשטננ׳תהקתסבא׳ש' ולזה ענק הוסג היא לפי
•ד שהסכנתם*•.
יחנה י מ *׳^"ב זיל בקופיזויוש
<ל י*צ אייו *
הברת ישי* שימרה ידאנומתהאלתות נסללה לא בקליךה ' ועד׳ןכליה
שאנו תטבע ידי׳יוהצפהתס׳ יהיזלת׳ד׳ס עט'אתריו שאס ידו לט איימה יייצס'
אינם שיה ל״שיב פרסי הייאייתס• והדין \לכהגבדרשמדי(ז*לסלא׳תאלו
אשר נהסיידי נשאתם באיש כ• או לא •צערם אליתהק״ום ידי׳ני׳ יזהו ידי
מלה ויד תצית • על פ׳הםצנתהזאתנראהלמסתאיירא׳היסאכיביזתא^^^
ע׳הלל תשת יתד יממה ויייסהויגקיק כלם סיונילחדנלת ישראל •י אק סל
י תמנה יה לשון יזזאיוב •  .תייזםםועןאלהזההב^השנא׳יי׳כתכלוהיהד^^ן^ן^
א׳תהסנהבבענקהיה לב התועלת כפ׳חתסתתליהתאשר היה תקותייאנשי'
חאזימ+ם אתתי שחק״חותר׳״נייצותלא רצה לכאד תבישכל שיש לקצתם על■
ארן• רבןאלהיעןה'אתהנלע .ננוןיידלנםיהידצ"התנ׳רתלאשחאיזתיזינג׳נ מק
כי ישתם אלו מת תמה׳ סיזידיה׳ ■שרם כשם •היא ישרי להניד ס ישר ל דמם*ו
קצתם לכליד •נ׳קזאייזם שאנס רכות השכל כפי האתרי' ־' אבל כיזב הענק
ודיור יל׳ה כראיתי
סייגן יחצז אזר © 5התצייויבזה׳שלתיו נפשם לנתר׳ ■
הנה הייאתרהיהקשקלתילחיכי *'<
וברא שדם אשל עשהאיז האדם ישר *
תהעניןז׳נןאלדייסאמתצלעתכליילאסיו א* עשהכשיד'תייעל ועל האל!
אנש׳ דית תבם לקקי תיסב השלדי'ראה כי זאת .הכינה אשר נדון בה תלע*ה'
ליעעלתיקגניק ־ כי תם הת כלית תיולימז לידם כל היערה סלה י יאלו
ווימיזעדשתדהתיייזה זה אל׳ו •יז'מייסרי ל*יז * והיא תבואר ס 0ן מים
תעש׳ לגלז״ס דחע׳׳נע״צי כל צעל שכלעציזייופפר ׳ יתהייעזתה ׳זכקזעגין
•מרשי למקצתחציתשמסלחם עצי׳ ■זדרזי בהם ז׳זכי י ולםכאדידיהעידדן
על׳•אטידהתקינל באלה יד״אשהשסרבהא לבתאד עלה זה לאנשי דית לתק
ינןאליאזאתישלע• זעזדכייישו׳בןאלהי׳כןה׳אלד״יםאתהצלע ■ נמן
קדמי זקכזכהס לידי יאנ׳ה • יעה ידית *אלי יד׳א תצית ששכיק נחל יז־אד
דדע׳ייגידייראשי׳אקתיזת׳תענקיהאצלזה■ עויבתהשאת׳מקדרעם תניד
יין האיזחתיאעסשיותבקטל ישכר העליםיה חד לאייזא הבת בעצתה שתעלם
תראש׳׳יאזת׳תהראהעלססה׳ יתהענ^ימ׳דתראשי׳יאיזת׳עםמוןיידע׳שלא
<דהלולדתשאלאשק׳ודעיתיזש0תא7סאז0זצא0הת0ל תה שהכתובים יו
♦ת ייסת ע״הביזצות סלן שחד ידה תקיה באנשי תתשסליוי אלה ידיא י (כאשר
קסדיטודסת׳סעי׳ראתשיתההעלגזאשרסוןכיחדהיאבזקכ׳ לאידי יו
ת׳יקם׳םאליו׳ת׳ בעצקידתעה י (תהלולהזסרייגידתראשיתאיזתת • עיד'
משלית•׳ ידיא • ואייסד* להם תצותתועטז׳תאל?לכותהייועלתשקךייפ
נתהשפ״סמושהואישרלהגתיס&רה' יברא ישתםהאלידסיסה את האדם
י*־ ת• לא תע בכל אלה ס ישר דכי ה'עד שהיצרן כאן להניד לאדם •ישא *
ו׳זסנהם • ילסמניזתקעלי' • וביתי ירכה זפת יסד תהשליתית לפיכןי
יאפשר זהםעל
המדקעלג׳י וםיגקזקכלאלהמתהמז׳ל ■
(כן צייה שפירא עיד ס תאלידסעשה' את האדם ישר דל קת ס מ הוא י מל
יזכםלכהתהיביטז׳ראזיישרייזזזאקאטצתסםליזמעיעלזה• יה״ששייהענין
מל׳יפי•ויללה• אלאשישל׳הפיזא׳עלתדיהוהיאתב׳׳שתדאתימעתש
יהכאן־עלקנראהלפרשכיהידאיזיהיההינבכיבכעלהידסתתפירה׳אשי
ייה׳יא שפיר' קצת שכלן •יתר הלב׳ תישאר יהם הי׳ ששעה גלה ניידי אלא שלא
נ^ז
הפיעקובונחליהימיי׳ססלס יזמים נס׳שכס ־ *צעגק
גלהיהלידיתותקיהלאכדחייזידתוסלידיא" ימת״שעהישיזסת החיית
האפשרימלתעשהטימיידה בארץ י עםאיזזנתידותהאדםבתיר׳יעלסבליזי<> ^,^,
יאהלנלותתהשהעליםתרוקירסתייגקוק• אכידהרא׳שתא׳שלתבקיה
הטינה ידא אסרעה־ סהויהראזשאםננייזבוית׳סהלא •וחנכלהדצתס,ז*ידד1׳ע•
•ידהתסללתג׳שלת׳סה ־ והנ׳שלירכהירתכסללהו׳שליש־רה ־ וק נכלל
זקויסשידי ישתקם ירע שתם ני׳קס יכן האידע תתימיאקזמז שידי ישססשממ׳התי•
הי׳א של חד •ידי ככלל הו׳ ש! ישעה שהר׳ ע׳ה א'של ■שעת ק לבית ישכי תמ
”*7
ואיכאיאפשרלצתקלידיתתעולא לרשעלידיתצי׳יו י זהיזמ^ מ
שארתייצזתיתנ׳^ידכה׳יתרא״׳תהו׳ותא׳שלזבמקמתר אפ' יי* אלא
מ׳דהאיסילית ליה בתיה בשים תעשה תיזעדו• יכל הפעילות אשר יעשה תיתם
שלפי שחת ידי תיזר טיבה יודיחת הבאים אזתסס ילבבס נכין לשייז' 8תייויה
האדם תפזדתס תאת^ תן השיז׳ס י זהייה יייח נגזרו • זצדקתתצד׳קתאת
ואל היינות תשאר החיות הבאס אזתתםהוכץ> היא עליהם תה שדן תתררנית
ה׳ ידחה• ולרשע אתלאלידם ללכת נדרס רשע <לפ• וה ל א נשאר תקזסלשכי
השפר תכל שאר התציתישי ידו קין מאלה ידיא■ ואיכא*^,6
הייציתכלל׳ נסענושעלסלמרפשעהיאעולבקקיית'* תאתר שידה <>אוים
□דברי תל של ממה סין שתן רביתהשסר יישאר היינות כלן • יהנתניקמשצאת
יזזכרתאלהיזטאהידא• ואתזנתטידא ס צד׳קתיגד׳קאלדס תשנה לטיסה
התת יהמה'פלה והצסע לפת בהם *דבתידסהלאכללסלא מלהבי שצו ולא
ריישנהליציקה• מוטית ׳לכדים את הרשע כי' • ואם נגית שתע הדתי
חד כ׳*א שלי׳ יכן תקנים תצר כדברים ויד שאט תסתכל בנשים בשעה ש
שידת האום צדיק• זאפשרשידהרשע• א #לא ידע המל ס! ביתו זזה ודאי
צעויידית על ממכה *דכי׳ מלה לא כללן חד בימך יד*א נלאה *א ידה
רא׳ת״תם אל׳ו ׳^ כלל • ואם ק שתי הגבתי׳ האלה לא חגרק א תהנהסזי
תיזזבל בתם ששכרם נחל ׳יתר מהשאר שלא כקבלת מלל שאותן ק נחלית בשכרי
”י"מדויי”*5
*
י״ל י*׳ '51״*'
למשאלת זז
א׳צ נתן לית׳שתן קליק׳ הקבלה שאותן יד׳אששרס היא מק גחל יכם שארכל
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שמות כג משפטי

?$דה

אונעלום

א^א

תקבל

שמע

דשקר לא תשוי יךך
עם דזיכא למהוי ליה

אתו :ם בג(* לא תשא שמע שוא
אל־תשת ;דך עם־רשע להית ;!ד חמם:

?היד שקד:

רש״י

(א) לא תשא שמע שוא .כתרגומו לא מקבל שמע דשקר אזהרה למקבל לשון הרע
ולדיין שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבוא בעל דין תמרו :אל תשת ידך עם רשע.
הטוען אח חבירו תביעת שקר שהבטיחהו להיות לו עד חמס:
יונתן כן עוזיאל..

בסיטריה]:

א

לשון הקודש

עמי בני ישראל לא

־*־בשברו :א עמי בני ישראל לא תקבלו דברי

תיבול

שקר מאיש שמלשין בחבירו לפניך ,ואל

ועקבלרן מילי שיקרא מגברא
קו־ו־צין בחבריה קדמך ולא תשוי ידך
עם ר׳שיעא דיהי סהיד ישקר:

תשת ידך עם רשע שיהיה עד שקר:

המליץ בינותם
ביאורים

בשר

י'^7

?׳^י"

?׳ד

עיונים

תליש טן חיוותא חייא ־ כתיב ובשר

פסוק א

בשדה טרפה ,ותרגומו בשר תליש

טילי שיקרא  -כמיב לא משא שמע שוא,
וביאר בפירש״י ,כמרגומו לא מקבל
שמע דשקר ,אזהרה למקבל לשון הרע ,ולדיין
שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבא בעל דין
מבירו ,ע״ש .כחב הרמ׳ בנזה״מ [ל״ת רפא!
היא שהזהיר השופט שלא לשמוע דברי אחד
מבעלי הדין שלא בפני בעל דינו והוא אמרו
ימעלה לא משא שמע שוא ,שברוב אמנם יהי

מן חיוותא חייא
חיה] .בגט׳ חולין דף קב-ב ,אמר ר׳ יוחנן
[פי׳ ,בשר תלוש מן בהמה

לא תאכל הנפש עם הבשר זה אבר מן

החי ,ובשר בשדה טרפה לא תאכלו זה

בשר מן החי ובשר מן הטרפה ,ור״ש בן
לקיש אמר לא תאכל הנפש עם הבשר זה

אבר מן החי ובשר מן החי ,ובשר בשדה
טרפה לא תאכלו זה בשר מן הטרפה______________________________________ ,

אכל אבר מן החי ובשר מן החי לר׳ יוחנן חייב שתים לר״ל אינו חייב אלא אחת ובו׳,

ע "ש.

הדיי דנחלקו ר״י ור״ל אם האיסור בשר מן החי נלמד מהפסוק בשר בשדה טרפה או
מלא תאכל הנפש עם הבשר .ודברי התרגום קאי בשיטת ר״י דנלמד מבשר בשרב
טרפה לא תאכלו.

בסיטריה

־ כתיב לכלב תשליכון אותו ,ובתרג״י תרגם לכלבא תירמון יתיה בסיטריה
[פי׳ ,לכלב תשליכו אותו בשכרו' ,בהוספת תיבת בסיטריה],

מתרגמינן סיטריה כמו

[דברים

היינו דתיבת שכרו

כד-טו] ביומו תתן שכרו ותרגומו ביומיה תפרע ליה
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דעו

שמרת כג משפטים
המליץ בינותם

עיונים
דברי הבעל דין שלא בפני בעל דמו שוא והו/ובכלל לאו זה גם כן אמרו אזהרה למספר לשון
הרע ומקבל לשון הרע ומעיד עדומ שקר,
_ ע״ש ,וכן כתב הרמ׳ הל' סנהדרין פכ״א הל״ז,
ע״ש .ובספר חפן סיים ביאר [לאוין במ״ח
סק״ה ,שמהרמ׳ משמע דעיקר האי לאו לאסור
לדיין שישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל
דין חבירו ,ובשמ״ג [לאוין יוד] משמע דעיקרו
דהאי לאו קאי לענין לשה״ר ,וכן משמע
במכיל׳ כהסמ״ג ,וז״ל המכיל׳ ,לא תשא שמע
שוא הרי זו אזהרה למקבל לשה״ר ,ד״א הרי
זה אזהרה לדיין שלא ישמע מבעל דין קודם
שיבוא בעל דין חבירו ,ע״ש ,משמע דעיקר
קרא אתי אזהרה לקבלת לשה״ר.
בתדג״י דתרגם לא תקבלון מילי שיקרא
מגברא דייכול קורצין ,מבואר
דמפרש דעיקר קרא לאזהרת לשה״ר אתא ,וי״ל
דכמו״כ יש לפרש בתרג״א שתרגם בלשון לא
תקבלו! ,דהוי משמע דעיקר הפסוק קאי על
לשה״ר ,היינו לומר דאיסור לשה״ר הוא הקבלה
שהוא להחליט הדבר בלבו שהוא אמת ,משא״כ
האיסור לדיין שלא ישמע מבעל דין קודם חבירו,
בזה האישור בשמיעה לבד ואינו צריך לקבלה,
וכן ביאר ברמ׳ 3סה״מ הנ״ל ,שהזהיר השופט
שלא לשמוע דברי אמד וכר והזהיר השופט
משמוע אותם הדברים כדי שלא מכנס לנפשו
צורה אין יושר לה ולא אמתות וכו' ,ובכלל לאו
זה ג״כ אמרו אזהרה למספר לשה״ר ומקבל
לשה״ר ,ע״ש ,הרי בפירוש דדיי! איסורו
לשמוע ,ולשה״ר אישורו בקבלה ,והמרג״א
דתרגם בלשון לא מקבל ,ע״כ שמפרש הפסוק
דקאי באיסור לשה״ר והו״ל החרג״א והמרג״י
תנא דמסייע ליה לשיטת הסמ״ג"
אולם מפירש״י אינו משמע כן ,דכתב לא

כיאורים

סוטריה ,ובאהב״י כתב דצריך לגרוס

בסוטריה נעם וו] דתיבת סיטריה [עם

יוד]

פירושו צדו .וכן כתב בפירש״י כאן עפ״י

המדרש,

שאין

הכתוב

למדך

מקפח שכר כל בריה ,שנאמר

הקב״ה

[שמות יא-ז]

ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו,

אמר הקב״ה תנו לו שכרו ,ע״ש.
פסוק א

עטי

בני ישראל ־ עי׳ מש״ב לעיל פרק

כב פסוק יז.

לא

תקבלון  -כתיב לא תשא ותרגומו לא

תקבלון ,וכן במכיל׳ ,לא תשא שמע
שוא הרי וה אזהרה למקבל לשק הרע,
ע״ש .בספר חפץ חיים
ס״ק ב]

[חלק לשה״ר כלל ו

מבאר הלשון של קבלה ,וז״ל אבל

לקבל והיינו להחליט הדבר בלבו שהוא
אמת אסור בכל גווני ,ע״ש.

ובגט'

פסחים דף קיח-א ,ואמר רב ששת

משום ראב״ע כל המספר לשון
הרע ,וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד

עדות

שקר

לכלבים,

בחבידו

שנאמר

לכלב

ראוי

להשליכו

תשלכון

אתו

וכתיב בתריה לא תשא שמע שוא וקרי
ביה לא תשיא ,וביאר במהרש״א

[מכות דף

כג-א] ,משום דתשא אינו מלשון נושא

כפיו אלא מלשון קבלה ,וכן תרגומו בכל
מקום תשא תקבל ,ולהכי צריך למדרש על

המספר ועל המעיד לא תשיא שלא תגרום

להתקבל עמך לשה״ר ,ע״ש.
ועיי׳ בפירש״י בשם המכיל׳ ,לא תשא

שמע שוא ,כתרגומו לא תקבל שמע
דשקר ,אזהרה למקבל לשון הרע ולדיין

שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבא בעל
דין חבירו ,ע״ש .ונראה דמה שהתרג״י

משא שמע שוא ,כתרגומו לא מקבל
________________________________ .

השמיט להביא דינא דאסור לדיין לשמע
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יעז

שמרת כג משפטים
המליץ בינותם
ביאורים

עיתים

דברי בעל דק עד״שיבא חבירו ,י״ל דסבר

שמע דשקר ,אזהרה למקבל לשון הרע ולדיין
שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבא בעל דין
מכירו ,ע״ש ,משמע שמרגומו הוה משמע גס
דין של רכיל וגס דין של דיין .ועוד קשה,
דבספר ש״ח הל׳ לשה״ר כלל ו סק״ב בבמ״ח,
שלמד שלשה״ר השמיעה לבד היא אסורה,
ושזה נלמד מדין דיין ,וצ״ב.

דאק זה אסור מה״ת ,כמבואר שיטות

הפוסקים בחו״ט סי׳ יז בפתחי תשובה

ם ק "ח ,ע "ש.

טילי

שיקרא  -כתיב שמע שוא ,וביאר
בפירש״י ,כתרגומו לא תקבל שמע

דשקר ,אזהרה למקבל לשון הרע וכו׳,
ע״ש ,ומה דתרגם תיבת שוא בלשון שקר,

כתב בספר חפץ חיים

[פתיחה ,לאדן ם״ק ב ,בבמ״ח],

דלאו זה כולל אפי׳ לשה״ר על דבר

אמת וכו׳ ואעפ״ב קראתו התורה שמע שוא ,או משום השומע שלא ידע את הדבר הזה

שהוא אמת ואתה משיאו להאמין דבר שהוא אסור להאמין ,או משום שהתורה ירדה
לסוף דעת המספר שכיון שהוא מספר טענותיו שלא בפני בעל דינו א״א שלא יערב
בתוך הטעמת דבריו דבר שאין אמת כ״כ ,ע״ש,

בתרג״א

תרגם שמע דשקר נפי׳ ,שמועה של שקד] ,ובתרג״י תרגם מילי שיקרא [פי׳ ,דברי
שקר] .איתא בגט׳ נדה דף סא-א ,אמר רבא האי לישנא בישא אע״ג דלקבולי

לא מיבעי למיחש ליה מיבעי ,ע״ש ,ובספר חפץ חיים

[הל׳ לשה״ר כלל ו סק״י]

ביאר,

דצריך לקבל את הדבר בדרך חשש בעלמא ,היינו רק כדי לשמור את עצמו ממנו שלא

יגיע לו היזק על ידו וכו׳ ,ע״ש .וי״ל דלכך בתרג״י תרגם בלשון של מילי שיקרא,
היינו האיסור לקבל לשה״ר הוא הדיבורים כהוויתן כמות שהן ,והיינו שהם מילי

דשיקרא ,אולם לשמע להדבורים רק בדרך חשש כדי שלא יבא לו שום היזק ,בכה״ג
מותר.

דייכול

[עי׳ בעיונים]

קורצין בחבריה קדמך  -פי׳ ,שמלשין בחבירו לפניך ,י״ל מה שהוסיף תיבות
בחבריה קדמך הוא עפ״י הגט׳ ערכין דף טו-ב ,כל מילתא דמיתאמרא באפי

מרה לית בה משום לישנא בישא ,ופירש״י שהמרגל אומר בפני האומר עליו ,ע״ש בכל

הסוגיא ובספר חפץ חיים הל׳ לשה״ר כלל ג .וכן בתרג״י תרגם בלשון בחבריה קדמך,
כלומר לפניך הוי דברי לשה״ר ורכילות ולאפוקי אם היה לפני חבירו האומר עליו.

וכמו״ב

יש לפרש דברי התרג״י עפ״י הגט׳ שם טז-א ,כל מילתא דמיתאמרא באפי
תלתא לית בה משום לישנא בישא מ״ט חברך חברא אית ליה וחברא דחברך

חברא אית ליה ,ע׳׳ש ובספר ח״ח הל׳ לשה״ר כלל ב ,והיינו שהתרג״י דתרגם בלשון
בחבריה קדמך כלומר לאפוקי שאם אמר באפי תלתא שבכה״ג ג״כ מותר ,כפירש״י
שם ,שהבעלים אמרוה בפני ג׳ המגלה אותה אינו לשון הרע שזה גילה תחלה דעתו

שאם מגלה אותו אינו חושש דמידע ידע דסופה להגלות דחברך חברא אית ליה וזה

מגלה לחבידו וזה לחבירו עד שיודע ,ע״ש.

דשק$א -

כתיב רשע ,בתרג״א תרגם בלשון חיבא ,וכן כתיב

[לעיל פ״ב-יג]

ויאמר לרשע

למה תכה רעך ,ובתרג״א תרגם ואמר לחיבא ,ע״ש.
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שמות כג משפטים
אונקלום

(ב) לא־תהיה אחרי־רבים לתןת ולא־תענה

ב לא תהי ;תר סגיאין
לאב^א ולא תממ5ע

רעדי

(ב) לא תהיה אחרי רבים לרעות( .סנהדרין נ) יש במקרא זה מדרשי חכמי ישראל אבל
אין לשון המקרא מיושב בהן על אופניו מכאן דרשו שאין מטין לחובה בהכרעת דיין
אחד .ותוף המקרא דרשו אחרי רבים להטות שאס יש שנים במחייבין יושר על המזכין
הטה הדין על פיהס לחובה ובדיני נפשות הכתוב מדבר .ואמצע המקרא דרשו .ולא תענה
על רב .על רב שאין חולקין על מופלא שבב״ד לפיכך מתחילין בדיני נפשות מן הצד
לקטנים שבהן שואלין תחלה שיאמרו את דעתם (שם מ) .ולפי דברי רבותינו כך פתרון
המקרא .לא תהיה אחרי רבים לרעות .לחייב מיתה בשביל דיין אחד שירבו המחייבין על
המזכין :ולא תענה על רב .לנטות מדבריו ולפי שהוא חסר יו״ד דרשו בו כן:
יונתן בן עוזיאל

לשון הקודש

ב עמי בני ישראל לא תהוון בתר
סגיאין למבאעוא אלהן למטייבא

ב עמי בני ישראל לא תהיו אחרי רבים
לרעות אלא להיטיב

המליץ בינותם
ביאורים

דיהי

סהיד שקר  -כתיב להיות עד חמם,

והאיש הזה נאמן עליו כבי תרי ,היינו

!פי׳,

כלישנא בתרא כמכיל׳ אמר לו רבו אתה

בתרג״י תרגם דיהי סהיד שקר
שיהיה עד שקר],

[פי׳ ,להיות לו עד חמם ,בהוספת

שבעולם אין אני מבדה וכו׳ ,ובתרג״י

איתא במכיל׳ ,אל תשת ידך עם

דתרגם בלשון דיהי סהיד שקר ,היינו

סהיד שקר
תיבת ליה].

בתרג״א תרגם למהוי ליה

יודע

בי ,שאלו

נותנין

לי כל

ממון

רשע ,אמר לו ,איש פלוני חייב לי מאתים

כלישנא קמא כמכיל׳ בא והצטרף עליו

דינרין ולי עד אחד ,בא והצטרף עליו

וטול אתה מנה ואני מנה ,והיינו דמיירי

וטול אתה מנה ואני מנה ,לכך נאמר אל

שיש בו תועלת גם להעד הזה.

תשת ידך וכו׳ .אמר לו רבו אתה יודע בי
שאלו נותנין לי כל ממון שבעולם אין אני

שקר ־

כתיב חמם ותרגומו בלשון שקר.

כתיב

[דברים יט-טז]

כי יקום עד

מבדה מנה לי אצל פלוני ,ויש לי עד אחד

חמס ותרגומו סהיד שקר ,וכתיב
ו-יא] ותמלא הארץ חמם ותרגומו חטופין,

לכך נאמד אל תשת ידך וגו׳ ,עד חמס

ופירש״י גזל ,ע״ש .ובגמ׳ ב״ק דף סב-א,

הוא זה ,ע״ש.

מה בין גזלן לחמסן א״ל חמסן יהיב דמי

בא והצטרף עמו כדי שאטול את שלי,

בספר

נברא׳

גזלן לא יהיב דמי וכו׳ ,ומסיק בגמ׳

ינחנו ביאר ,דהתרג״א דתרגם
בלשון למהוי ליה סהיד שקר,

דחמסן יהיב דמי וכשלא אמר רוצה אני,

היינו שבעדות זו אין להעד שום תועלת

ופירש בתום׳ דלישנא דקרא אין חילוק

חומש עם פירוש המליץ בינותם

*

✓ -פקודי) :־פישביין' ,צבי בן מתתיהו ( }8 {)8עמוד מס 293הודפס ע״י תמת אוצר החכמה

♦
מענה

 2א/א ג •

נט

לשון

הרב משה שטינמץ

האם איסור שמיעת לשה״ר  -איסורו סדאו׳ או סדרבגץ
כחב מרן הח״ח בכלל ו׳ ס״ב  -דמדאו׳ אסור

בליבנו סיפור לשה״ר להחזיק במחשבתנו כי

לשמוע לשה״ר ,אף שאיו בדעתו לקבל טון

הדברים אמת ולהבזות בעינינו את מי שנאמר

שמעה אוזניו לשמוע .ובבמ״ח סק״ב מאריך

עליו" .ומבואר שהאיסור הוא רק להאמין ואין

הח״ח בעצם זה בב׳ חלקים.

איסור בשמיעה .עוד מביא הח״ח ממאמר רכ״ה

א .הח״ח מאריך לדחות מה דמשמע בכמה

וז״ל השע״ת "והוזהרנו מן התורה שלא לקבל

מקומות שאיו איסור דאו׳ בשמיעה.

לשה״ר שנא׳ לא תשא שמא שוא" .ומבואר

ב .הח״ח מוכיח שיש איסור דאו׳ בשמיעה.
ונתחיל מהחלק הראשון

דהאיסור הוא לקבל .ודוחה הח״ח  -דכוונת
השע״ת לכלול את כל המקרים ולומר שא״פ

במקרה שמותר לשמוע כגון ששומע לתועלת

א .ראיית הח״ח שמדרבנן בודאי ישנו איסור

אסור להאמין.

שמיעת לשה״ר
 .2וכן אין להביא ראיה מחז״ל שבכל מקום

כתב הח״ח שודאי מדרבנן ישנו איסור שמיעת
לשה״ר ,כמבואר בכתבות ה .דדרש בר קפרא

דאפשר דמילחא דפסיקתא נקעו לכלול אפ׳

ויחד תהיה לך על אזנו אל תקרי אזנך אלא

היכא דמותר לשמוע וכנ״ל ואפ״ה אסור לקבל.

אוזנך שאס ישמע אדם דבר שאינו הגון יניח

וב׳עלי באר׳ ןעמ׳ קכז ).כותב דקשה בדחיה זו

אצבעו באוזניו ות״ר אל ישמיע אדם לאוזניו

לדחות כל לשונות חז״ל והראשונים שנקעו לשון

דברים

בעלים

מפני

שהם

נכוים

תחילה

נקעו לשון ׳מקבל לשה״ר׳ ולא ׳שומע לשה״ר׳

לקבל לשה״ר כגון בפסחים "כל המקבל לשה״ר

לאיברים .ומבואר דאף שמיעה אסורה ווע׳

ראוי להשליכו

ב׳עלי באר׳ מש״כ נפק״מ ביו ב׳ הדרשות הללו

"לשה״ר הורגת שלושה המספרו והמקבלו ומי

(שהם אסמכתא כמבואר בבמ״חז ועיי״ש מה

שנאמר עליו.

לכלבים"

וכן בערכין

(לו:ז

שדן בזה .עוד מביא שבשע״ת משמע שאף

מדרבנן מותר לשמוע .ומיישב השע״ת מב׳

וכן כתב הר״מ פכ״א סנהדרין וז״ל "ובכלל לאו

מקורות אלו עיי״ש).

זה אזהרה למקבל לשה״ר" ובכפ״ז הלט דעות

ב .הח״ח מביא דברי הראשונים שמשמע מהם

לכאו׳ דאין איסור דאו׳ בשמיעה .ודוחה.

כתב "והמקבלו יותר מן האומרו" ,וכן הר״מ

בסה״מ רפ״א וכן בשע״ת ובסמ״ג .והוסיף

ה״עלי באר" דקשה לדחות כל לשונות הראשונים

ו .כתב השע״ת במאמר רי״ג  -והנה הוזהרנו

ולומר דמילתא דפסיקתא נקע דהיה לרבותינו

במה שכתוב לא תשא שמא שוא שלא נאמין

לפרש דבריהם בחד דוכתא דאה׳ על שמיעה

ס

מענה

לשון

איכא איסור דאו׳ היכא דליכא תועלת ומשם

השומע וע״כ הראשונים לא הזכירו זאת דזה

ואילך נוכל לומר דמה שנקטו מקבל הוא מילתא

פשוט דאסור גם לשמוע מצד ה׳מידה רעה׳.

דפסיקא אבל כיון שלא פירשו בשוס מקום שיש

(דאם הקבלה היתה אסור משוס הנזק שנעשה

לאו גס על השמיעה לחוד א״כ מה שנקטו

למסופר א״כ יש מקום גדול לחלק בין קבלה

"מקבל" בכל מקום נראה דדווקא הכונה למקבל

לביו שמיעה דבשמיעה יש פתוח נזק משא״ב

ולא לשמוע.

בקבלה).

ו׳ראש הכולל׳ הגאון הרב משה לוי תירץ קו׳ זו
דכוונת הח״ח דאסור לשמוע לשה״ר משום
דהשמיעה תביא להאמנה כלומר :השמיעה אינה

איסור בעצם אלא אמצעי לקבלה (וכך לכאו׳

משמע ברמב״ס גבי דיינים שכותב אסור לדיין
לשמוע ללא הבע״ד השני ומפרש בסה״ת דע״י

כך יקבע בראשו צורה לא נכונה של הדברים.
ובמכין הקצר (לפני ההלכות) טתב הרמב״ס
שאסור לקבל שמיעת שוא ולא מזכיר שמיעה.

והגדר בזה לכאו׳ דישנו מעשה העבירה שג״כ
אסור מדאו׳ ויש בו קיום העבירה !וכמו שיסד

הגאון רא״ו לגבי פו״ח וע״כ הגמ׳ והראשונים

נקטו לשון "מקבל" כיו! שזה קיום העבירה.
אולם לכאו׳ קשה מאוד לומר כך  -דהרי

הרמב״ס והשע״ת באים להורות הלכה למעשה.

והו״ל לומר את ההלכה כצורתה  -דהיינו שאסור

אמנם גס לאחר ביאור זה עדייו קשים מאוד
לשנות הגמ׳ והראשונים שכותבים שאיסור לקבל

לשה״ר ומשמע דאין איסור מדאו׳ לשמוע
לשה״ר .וביותר ע׳ בלשון השע״ת במאמר רי״ד
וז״ל  -ואמר שלמה ע״ה "רוח צפון תחולל גשם

ופנים נזעמים לשון סתר" פירוש כאשר רוח צפון
תפזר העבים ותמנע הגשם כן פנים נזעמים
ימנע לצןה״ר כי בראות המגיד את פני השומע

והנס זועפים יחדל קול המון גשם סתריו עכ״ל
השע״ת ומשמע דסגי להראות פנים נזעמים

והיא עצה שלא יוסיף לדבר עימו בדבר ואם
היה איסור בשמיעה לחוד א״כ אפ׳ שמראה לו

פנים נזעמים לא סגי כיון דעכשיו עומד ושומע

הלשה״ר .עכ״ד העלי באר ולכאו׳ כוונתו שאס
היה איסור דאו׳ היה חייב להפסיק המספר או

לילך משס.

גס לשמוע (ולפחות במקום אחד כמ״ש העלי

עוד מביא ה׳עלי באר׳ מהרב חגי נקי שהביא

באר) וכמו שהרמב״ם פירש גבי דיין שאסור

מספר היראה לרבינו יונה שכתב וז״ל "ואס

לדיין לשמוע משום דע״י כך יבוא להאמין (לאוין

ישמע מוציאי דיבה על איש אל יאמין להם כי

רפ״א) עוד ביאר הרב משה לוי דלדעת הח״ח

שמא הס שונאים או לא יעשה עצמו כמאמין

הטעם דאסור לשמוע ולקבל לשה״ר אינו רק

ואינו מאמין עכ״ד .הנה לא מוזכר שהשמיעה

מפני שהשני יתגנה אלא גידרו שזה מידה רעה

היא איסור.

של האדם במה שמקבל ומאמין הלשה״ר ולא רק

שאסור מצד הנזק של המסופר! ולפי״ז  -פשיטא

נומש״כ שיעשה עצמו כמאמין ולא מאמין יתכן

שה״ה אסור לשמוע מצד המידה הרעה של

שכונתו שאס האדם יאמר שאינו מאמין יתחזק

לשון

מענה

סא

המספר לשה״ר להתווכח עימו ולחזק הלשה״ר.

וא״כ כמו שלדיין אסור לשמוע כדי שלא תכנס

ומשמע מריהטת הלשון שהשמיעה אינה איסור

צורת הדברים באוזניו ושוב יהא קשה להוציא

נדרבינו לא כתב שאם קרה ושמע כבר לא יקבל

הדברים מלבו וכמ״ש הרמב״ס בסה״מ מצוה

אלו משמע שעכשיו עומד ושומע ואסור לו

רפ״א כן הוא הדבר בזה.

להאמין).
ואין לומר דדוקא בדיין אסור לשמוע כדי שלא
ועיי״ש בעלי באר שנוקט דלשע״ת אינו אסור

יכנסו הדברים באוזניו ויבוא להטות דין וודיין

אפ׳ מדרבנן דכן משמע מדברים אלו .ומה

צריך משקל מאוזן ביותר ומדויק ביותר ע״מ

שאמרו חז״ל אל ישמיע לאוזניו וכו׳ הכוונה

שלא יצא דין עקום) משא״כ בענין לשה״ר דזה

דוקא אס משמיע בכונה נענש .ומש״כ הגמ׳

אינו ,דניה שאסרה התורה האמנה בלב בגנותו

שאס ישמע דבר שאינו הגון יניח אצבע באוזניו

של חברו וזה חלה בעצמותו [ומבואר דהעולה

 -שמא י״ל דהוא עיצה טובה אך אינו עובר

היא האמנת ולא השמיעה] א״כ ה״ה אסור

באיסור א״כ מדרבנן אס אינו משמיע בכוונה.

לשמוע שלא יבוא לידי האמנה בלב 1משמע

עיי״ש היטב בעלי באר ווזה לא כמ״ש הח״ח

להדיא מלשונות אלו שהעולה היא האמנה

דיש איסור מדרבנן לשמוע).

והשמיעה היכי תמצא ].ומנין לנו לחלק בין דיין
ללשה״ר דהרי :א .דהלאו דלא תשא כולל

ראיית הח״ח מדיין דאיכא איסור מדאו׳

שניהם .ב .ועוד דבאמת ק״ו מהתם ומה התם

לשמוע

דאחר כך יבוא בע״ד חברו ויכחישנו ואפ״ה
אסרה התורה השמיעה מלאו דצדיק הראשון

הגמ׳ בשבועות אומרת (ל״א) אסור לדיין לשמוע

בריבו ושוב קשה אח״כ להוציא דבריו מדעתו

דברי בע״ד קודם שיבוא בע״ד חבירו .רב כהנא

וכ״ש בזה דלו יבוא השכנגדו להכחישו בהמעשה

מתני מלא תשיא ,והרי פסוק זה גופא דרשו

שסיפר דאסור ג״כ השמיעה.

בפסחים וקיח ).לענין מספר לשה״ר ומקבל וכן

איתא ברמב״ס פכ״א סנהדרין ה״ז דהוא כללם

עד כאן הטענה והדחיה הראשונים של הח״ח.

בחדא מחתא וז״ל שם אסור לדיין לשמוע דברי

עוד אומר הח״ח  -דשאני התם דכיון דבדעתו

בע״ד קודם שיבוא חברו או שלא בפני חברו

להיות דיין בדבר יוקבע הדבר בדעתו ולכך

ואפ׳ דבר אחד אסור שנא׳ שמוע בין אחיכם וכל

אסרה התורה אפי׳ השמיעה לבד משא״כ

השומע מאחד עובר בל״ת שנא׳ לא תשא שמע

בעניננו אפשר דלא חיישינן שיוקבע בדעתו ע״י

שוא ובכלל לאו זה אזהרה למקבל לשה״ר

שמיעה לבד.

ומספר לשה״ר ומעיד עדות שקר וכן בע״ד

מוזהר שלא ישמיע דבריו לדיין קודם שיבוא

ולכא׳ הביאור בדבריו :דאס אדס לא מכוין

בע״ד חברו וכו׳ .עכ״ל.

להיות דיין א״כ הוי כמו "כל מילתא דלא רמיא

*

סב

מענה

לשון

עליה לאיניש לאו אלעתיה" ללא מתרכז בזה
וממילא ל״ח שיאמין משא״כ אס רוצה להיות

העלי באר והחלקת בנימין (עיי״ש בראיוחיהס).

כיצל מותי לשמוע לשה״ר לתועלת

דיין א״כ מאשיב היטב לכל הפרטים ושוקלס

מותר לשמוע לשה״ר לתועלת וא״כ לכאו׳ מוכח

בשכלו וע״כ חיישינן שיאמין.

למלאו׳ מותר לשמוע ול״ח שיאמין לאל״כ כיצל

לוחה הח״ח  -לזה אינו ,לאף אס אדם שמע

מותר לשמוע הרי יש לחוש שיאמין? וללרך

מתחילה שלא ע״מ להיות ליין ועכשיו רוצה ללון

הח״ח י״ל  -לזה היתר מיוחל של התורה לשמוע

נפסח בחו״מ סי״ז ס״ה לצריך שהבע״ל השני

ע״מ לחוש והרב משה לוי ביאר עול בלעת

יתרצה להסכים ללון אף ששמע כבר לברי

הח״ח  -להנה יש לחקור האס התורה אסרה

הבע״ל הראשון נכן פירש האורים וחומים! ובלאו

שמיעה וקבלה כיון שע״י כך המסופר ניזוק

הכי לא.

(מלין מזיק למסופר) א״ל האסור מצל המילה

כלומר :אף שהאלס לא כיון בשעת השמיעה

להיות ליין אעפ״כ חיישינז שקיבל ונקלט אצלו
וע״כ צריך הסכמה מהבע״ח השני ללון ביניהם.

רעה של השומע שהחליט לשמוע ולהאמין גנאי

על חבירו .ואומר הגר״מ לוי לכך מלויק בבמ״ח

סק״ל וז״ל! :כשמספרים לאלם לשה״ר ומטה
אוזניו לשמוע" !:אף אס הוא יולע ג״כ שהלבר

ע״כ ראיית מרן הח״ח!

אמת בכלל מקבל לשה״ר הוא מצל רוע בחילתו

ואולם מלשון הרמב״ם נראה להליא שמותר

לחייב את חברו ולשמוח בגנותו ולפי״ז א״ש לאם

ורק אסור

שומע לתועלת אי״ז שמיעה של ׳מילה רעה׳

לשמוע

לשה״ר

נמלאו׳

עכ״פז

להאמין .וצ״ב טענת הח״ח מ״ש מליין.

והתירתו תולה אף אם יתכן שהאלס יאמין בעל

ונראה לישב לשון הרמב״ס לבאמת אין איסור

כורחו.

שמיעה מלאו׳ על לשה״ר .והטעם :להתורה

סיכום :העולה מכל הנ״ל ליש ג׳ שיטות בענין

כתבה לא תשא שמע שוא ,להיינו נשיאה.

שמיעת לשה״ר.

והתורה לא כתבה לא תשמע שמע שוא .והטעם
להתורה סמכה על האלם שאף שישמע לא יקבל

 .1הח״ח נוקט לאסור מלאו׳ לשמוע לשה״ר אף

שאינו מאמין ללשה״ר.

ויאמין .משא״כ בליין ילעו חז״ל ומכת הפסוק
שמוע בין אחיכם או מכת הסברא) שאפ׳ שמיעה

כל להו כבר גורמת לקבלה כל להוא בלבו וע״י
כך לא יוכל ללון כבר ,לכבר התקלקל המשקל

 .2ניתן לבאר באופן אחר בראשונים ,למלאו׳

מותר לשמוע לשה״ר ולק מללבנן אסור וכמו
שמשמע בכמה מאמרי חז״ל.

המלויק הנצרך! ונוסיף לאף אס הליין אומר אני

 .3בשע״ח משמע לאס מספרים לילו לשה״ר

איני מאמין כלל אלא שאני צריך ללון לפי מה

מותר לו לשמוע אף מלרבנן (אלא שאסור לו

וכל

שעיני רואות אעפ״כ לענין ממון אינו יכול ללון

להאמין)

כבר כיו! שיש נשיאה כל שהיא ,וכן טוענים

ולהשמיע לאוזניו .ולו״ק.

׳׳1

האיסור

מלרבנן

הוא

לילך

אנציקלופדיה תלמודית כרך לה ,לא תשא שמע שוא והמתחיל בטור סה־ן
[טורסה] לא תעזא שמע שןא .איסור שמיעת "דברי שוא" מסויימים ,והשמעתם.

הפרקים:
א .האיסור וגדרו;
ב .האיסורים הכלולים בלאו.
א .האיסור וגדרו .בלאו :לא תשא שמע שוא ,1כלולים כמה איסורים ,מהם שהם עיקר הלאו ,ומהם
הכלולים בלאו זה ,וכן יש איסורים שאינם אלא מדרבנן ,והסמיכו אותם חכמים לכתוב זה .2בערך
שלפנינו יתבארו האיסורים הללו .על פרטי דיניהם ,עי׳ בערכים המיוחדים להם.

"לא תשא" ,היינו לא תקבל ,3ויש מפרשים שמשמעותו היא אף :לא תשא בפיך ,4שדיבור נקרא כן
משום שנישא בו קול" .5שמע" היינו דברים" .6שוא" היינו שקר ,7או שאף דבר אמת ,אם הוא אסור,
נמאס ונתעב ,נקרא הוא :שןא ,8או שדבר מקולקל וחסר שלמות נקרא כן.9
וטור סו] האיסור שנאמר בלאו זה ,הוא שלא לקבל "-שמע שוא" ,היינו טענות בבית דין העלולות להיות
שקר ,10או עדות שקר 11או לשון הרע ורכילות.12

עוד דרשו ,שכאילו נאמר אף :לא תשיא ,13אזהרה על האומר "לזמע שוא" ,14שאסור לו לגרום לשומע
לקבל שמע שוא 15־ טענות בבית דין העלולות להיות שקר ,ואפילו טענות אמת שאסור לדיין לקבלן,16
או עדות שקר ,17או לשון הרע ורכילות - 18ויש מפרשים ,שהאיסור על האומר ,אף הוא נלמד מלא
תשא ,שהאומר נושא בפיו שמע שוא.19
האיסור נמנה במנין־המצוות* בכלל הלאוים ,20וכל האיסורים הכלולים בלאו ,אינם נמנים אלא כלאו
אחד.21

אין לוקים על לאו זה ,מפני שהוא לאו־שאין־בו־מעשה* ,שלהלכה אין לוקים עליו ,22וכן משום שזהו
לאו-שבכללות* ,שהוא כולל כמה איסורים ,23שאין לוקים עליו.24
!טור סז] ב .האיסורים הכלולים בלאו .אסור לדיין  -היודע שהוא עומד להיות דיין באותו דין - 25לשמוע
את טענותיו של אחד מבעלי הדין שלא בפני בעל דין חברו ,שנאמר :לא תשא שמע שוא ,26שטענות
אלו ,על פי רוב ,הן טענות שוא - 27שקר - 28שהמטעים דבריו שלא בפני בעל דינו אינו בוש מדברי
שקר ,29והדבר אסור ,שלא יקבעו טענותיו בלב הדיין ,30שמכיון שלב הדיין נוטה לו לזכות ,שוב אינו
מהפך בזכות השני כל כך ,31ומשום כך ,אסור אפילו הטענות אמת ,כמו שנאמר :צדיק הראשון
בריבו .32הדיין עובר על האיסור בשעת השמיעה ,כיון שהוא יודע שיהיה דיין בדבר .33איסור זה ,כתבו
אחרונים שהוא נוהג אף בזבל״א* ,34ועוד יש שכתבו שהוא נוהג אף בפשרה* .35איסור זה הוא מן
התורה ,36והוא מהדברים שהם עיקר האיסור שבלאו זה ,37ויש סוברים שאינו אלא מהדברים הכלולים
בלאו זה ,38ויש מן [טור סח] האחרונים שכתבו שאינו אלא מדרבנן .39שגג הדיין ושמע דברי אחד מבעלי
הדין שלא בפני חברו ,יש מן האחרונים שכתבו ,שבכלל אזהרה זו ,שירחיק את הדברים מלבו ולא
יאמין כלל ,ושניהם יהיו שוים לפניו .40על איסור זה ,ועל :מדבר שקר תרחק ואיסורים נוספים ,שעובר
הדיין בשמיעת בעל דין שלא בפני חברו ,ע״ע דיני ממונות ,41וע׳ שקר.

דיין שעבר ושמע טענותיו של אחד מבעלי הדין שלא בפני חברו ,לסוברים ששמיעת בעל הדין אסורה
מן התורה ,42נחלקו אחרונים אם הוא נפסל בזה לדון באותו דין :יש שכתבו ,שכיון שהדבר אסור מן
התורה ,הוא פסול מלדון ,43שבאיסורי תורה אין לחלק בין לכתחילה לדיעבד .44ויש שכתבו ,שאף על
פי שעבר על איסור תורה ,כשר הוא לדון ,שגם באיסורי תורה מצינו חילוק בין לכתחילה לדיעבד.45
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ב״ע שמות שם ,ועי׳ המנהיג שער הרחקת לה״ר ושע״ת שם אות מב ,שכ״ב אף בכוונת אונקלוס שם; רמב״ם סנהדרין פכ״א ה״ז.
 .71שערי תשובה שם אות ריא .ועי׳ תרגום יונתן ב״ע שם :מילי שיקרא .ועי׳ החינוך מ׳ עד.
 .72חפץ חיים פתיחה לאוין באר מים חיים אות ב.
 .73יד הקטנה הל׳ דעות פ״ט אות ח.
 .74הכתב והקבלה שמות שם.
 .75חפץ חיים פתיחה שם והל׳ רכילות כלל ה אות א ובבאר מים חיים שם ,בדעת שערי תשובה שער ג אות רכה.
 .76רמב״ם שם ובסהמ״צ ל״ת רפא; סמ״ק מ׳ רלד; החינוך מ׳ עד; זוהר הרקיע לאוין אות י.
 .77עי׳ מכילתא שם ,ודינא דחיי וברית משה לסמ״ג ל״ת י אות א וחפץ חיים פתיחה שם; עי׳ רש״י שמות שם ,וברית משה שם
בדעתו; עי׳ יראים השלם סי׳ קצב; עי׳ סמ״ג שם ,ודינא דחיי ושבות יהודה וברית משה וחפץ חיים שם בדעתו ,ועי׳ ל״ת רח.

 .78ויקרא יט טז .ע״ע לשון הרע וע׳ רכילות.
 .79מכילתא דרשב״י שמות כג א; רב ששת בשם ראב״ע בפסחים קיח א וש״ג; רמב״ם סנהדרין פכ״א ה״ז .ועי׳ אבן עזרא שמות
שם.
.80

עי׳ ציון

13

ואילך.

 .81עי׳ ציון  71ואילך.
 .82חפץ חיים פתיחה לאוין באר מים חיים אות ב ,בדעת שערי תשובה שער ג אות רכה ,ועי״ש הל׳ רכילות כלל ה באר מים חיים
אות א.
 .83רמב״ם שם ובסהמ״צ ל״ת רפא; עי׳ סמ״ג ל״ת י ורח; ע״ סמ״ק סי׳ רלד; החינוך מ׳ עד; זוהר הרקיע לאוין אות י.
 .84עי׳ רמב״ם טוען ונטען פט״ז ה״ט.
 .85מכילתא דרשב״י שמות כג א; תוספתא שבועות פ״ה .ועי׳ אברבנאל שמות שם .וע״ע טוען ונטען ציון  266ואילך .ועי׳ ברייתא
שבועות לא א ,שלמדו זאת מהכתוב שמות כג ז :מדבר שקר תרחק ,וע״ע שקר וע׳ הנ״ל ציון  266ואילך.
 .86תוספתא שם.
 .87עי׳ לעיל ציון  13ואילך.
 .88עי׳ תוספתא שם .וע״ע הנ״ל ציון .262
 .89ציון  257ואילך.
 .90מכילתא דרשב״י שמות כג א .וע״ע טוען ונטען ציון  23ואילך.
 .91ע״ע הנ״ל ציון .21
 .92ציונים  19 ,6ואילך.
 .93עי׳ לעיל ציונים  64ואילך 70 ,ואילך 79 ,ואילך.
 .94פסחים קיח א ומכות כג א .ועי׳ חרדים מצוות ל״ת פ״ז אות נו  -נז בשם המקובלים ,שהמספר לשון הרע יתגלגל בכלב ,והוא
רמוז במ״ש :ראוי להשליכו לכלבים.

 .95שאילתות שאילתא נה; מאירי מכות שם.
 .96שאילתות שם .ועי׳ חשוקי חמד מכות שם ,שדן אם למעשה א״צ לשמרם מכלבים.
 .97אלשיך בראשית לז יח; כלי יקר בראשית שם ב; בית ולוי שם יח .ועי׳ אחרונים הנ״ל ,שביארו לפ״ז מ״ש בבראשית רבה
פרשה פד אות יד שאחי יוסף אמרו :בואו ונשסה בו את הכלבים ,שאמרו כן משום שהביא את דיבתם רעה ,עי׳ בראשית לז ב.
 .98אלשיך שם לג .ועי״ש שלכן אמר יעקב בראשית שם :חיה רעה אכלתהו ,משום הדיבה שהביא יוסף על אחיו.
 .99שמות כב ל .פסחים ומכות שם.
 .100מאירי שם.
 .101כלי יקר שם.
. 102שמות יא ז.
 .103שמירת הלשון פ״ח בשם המהר״ל .ועי׳ מהרש״א ח״א מכות שם.
 .104עי׳ ציון .120
 .105שו״ת מהרש״ל סי׳ יא ד״ה אף שברור ,ונראה שלדעתו כ״ש בדיין השומע בעל דין שלא בפני חברו ובעל דין המשמיע
טענותיו שלא בפני חברו ,וצע״ק שכל אלו לא הוזכרו בגט׳.

 .106זוהר פ׳ וישב (דף קעט ב).
 .107ע״ע שבועת העדות .זית רענן לילקוט שמעוני משפטים רמז שנב ,ועי׳ תורה שלמה שמות כג אות ז בדעתו ,שהדיין הוא
שליח של התובע להשביע את העד ,וצ״ב.
 .108ספרי דבי רב לספרא דלהלן; שבות יהודה ומרכבת המשנה למכילתא דלהלן .ועי׳ פסקי ריא״ז שבועות פ״ו ה״א אות ד ,ועי׳
בהערות שם בד׳ המאירי.
 .109מכילתא משפטים פרשה כ .וכעי״ז בספרי במדבר פיסקא טו ,ולא הוזכר שם :לא תשא שמע שוא .אבל בפס״ז שמות כג א:
ראוי לענות אמן .ועי׳ מנחה חדשה מצוה עד אות א ד״ה ובמה ,שמצדד שחכמים חולקים על ר׳ אליעזר וסוברים שאין הענייה
בכלל לאו זה ,ולפיכך לא הביאו הרמב״ם והחינוך דין זה.

 .110שבות יהודה שם .וע״ע שבועה וע׳ שבועת הדיינים וע׳ שבועת העדות.
 . 111ר״י בכור שור וחזקוני שמות כג א.
 .112רשב״ם שמות כג א .ועי׳ מנורת המאור (אלנקאוה) פט״ז בשם מדרש :מנין אנו מוזהרים שלא לקבל דבר שקר ,שנאמר ,לא
תשא שמע שוא.
. 113רשב״ם שם.
 .114עי׳ פי׳ ר״ח פלטיאל עה״ת שמות כג א :לקבל טענת מרומה .ועי׳ החינוך מצוה עד ,שהביא דין זה בדיני המצוה .ועי׳ ברייתא
שבועות ל ב ,שלמדו זאת מהכתוב שמות כג ז :מדבר שקר תרחק.

 .115ע״ע דין מרומה ציון .10
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 .116רביד הזהב שמות כ ז ,בדעת שלטי הגבורים דלהלן.
 .117שלטי הגבורים שבועות לא א (יד ב בדפי הרי״ף); תולדות יצחק שמות כג א.
 .118עי׳ שלטי הגבורים ותולדות יצחק שם .ועי׳ שלטי הגבורים שם ,שמ׳ שדורשים כן מלא תשיא ,עי׳ ציון  ,13ועי׳ רביד הזהב
שם ,שהביא את דברי שלטי הגבורים על הכתוב שמות כ ז :לא תשא את שם וכר ,אולם שם לא מצינו שדרשו :לא תשיא .ועי׳
תולדות יצחק שם ורבינו בחיי שבציון הבא ,שדורשים מלא תשא ,שלא תקבל שבועת שקר.

. 119רבינו בחיי שמות שם.
 .120שו״ת מהרש״ל סי׳ יא ד״ה ואף שברור ,והובא בשו״ת שבראש אפרים ח״ג סי׳ לד ,ועי׳ יש״ש ב״ק פ״י סי׳ ח ד״ה ודבר.
 .121יביע אומר ח "א יו״ד סי׳ א אות יג.
.122

ספר גימטריאות (לריה״ח) עניינים שונים סי׳ קעד.
ציון .105
ציון .134
ציון .105
ציון .262
ציון  .105וע״ש ציון .114
ציון  335ואילך.
ציון  254ואילך.

.123
.124
.125
.126
.127
.128
.129
 .130של״ה מסכת ראש השנה נר מצוה ,בשם פי׳ ר״א שטיין לסמ״ג .ועי׳ פי׳ ר״א שטיין לסמ״ג ל״ת ט ,שהוא בכלל איסור :לא
תלך רכיל.

.131
.132
.133
.134
.135
.136

ציון  559ואילך.
מדרש אגדה שמות כג א.
ציון  20ואילך.
מדרש אגדה שם.
מס׳ דרך ארץ פ״ג; כתובות ה ב.
סודי רזיי לרוקח ח״א פתיחה.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך מאגר פרוייקט השו״ת  -אונ׳ בר-אילן**

-7-

  ------ - - --- -־ ־ח94

,ם [ע] ומקבל לשון הרע ,נכד מת] שטאסץ להאומרו ,עובר
(נד) בלאו ,שגאטר 1בו] לא תשא שמע שוא.

יד )

אכן כשגם ־ שאסור לקבל לשון תרע ,נבל מקום לא
לבד שמותר אלא שצריך 1כז 1לחוש (כה) לו ,לדדות

מראה נקום

טראי ,מ!:ים

[כח] נזהר ובשטר מן הנאמר עליו שלא (ט) יגיע לו או לאחרים הפסד

(כד) פסנדס קי״ח
ע א מ ששח
ראנ׳ע
משום
פכ״ח
ורמנ״ס

טא
(ט) תנא
י
הטל וט* אלא
לון
מתוך שהים י
למס וט׳ סם, .
(נז)הנהוחטיימוני
פ״ז דרמות
משבת <״י פא.
(כח) מימרא דתי
יוחנן משום ר׳מ
©סהל׳המ׳א.
(כס) רמב״ם פח
דדעות.

ך
ונזק על ידו.
טו ואם רואה דברים הניכרים רשאי (כז) להאמי^קצת 1כט 1אחר
ששמע טענת הנאמר עליו ,אבל משום שהמלשין אומר דבר אמת
בתחילה אין להאמינו משום זה ,שכך (כח) דרכם של מספרי לשה׳ר
לומר דבר אמת בתחילה כדי שיקובלו דבריהם.
טז בעלי לשודד הרגילים לדבר לשון הרע[ ,ל] אסור לדור (כס)
בשכונתם לא כל שכן שאסור לישב עמהם ולשמוע דבריהם.

(כה) מימרחדדבת
ומעשה דתי שמין נדה ס׳א ע א וע״ש •כתום׳ ועי׳ שי׳ י״ד ■סעיף ג׳.

ביאור
אינו אסור מנומס מוציא לעז אלא משוס שהתורה נשתה ואחה מנלה ,וכן משמע מהתנמומא דלעיל ס״ק
כ' ,שאמר וכי אנרהס יצחק ויעקב מסאים היו ,משמע אילו היו משאים משה שמיל קאמר ,אע״ש שנחי
אסור לספר ענות אע*ת שאמת דובר כדלעיל ס׳׳נ וג' ,ועי׳ ס׳ק ג׳ וצ׳נג — אכן לענין ח׳ח נראה

בגל 5אמ? ?דד..בב ,01 ^6כיראה ממעשה דההיא איתתא בנדרס נ' פ׳ב ועי׳ סי׳ ה׳ סע/
-....
[בג] הסקבל .כתב הלמב״ם ס״ז מדעות ,ועוד אמרו חכמים 'לשה*ר הורגת האומלז ומקבלו וזה
לאומרו עליו והמקבלז יותר מן האומר! ,והמביא בסי׳ קנ* 4העתיק והמקנלוגרמיוחרקהאומנז
ע״ש .וצ״ע למה ,שהרי האומר עובר בשני לאוין משוס לא תלך רכיל כדלעיל בליש הסי׳ ומשוס לא תשא

ביאור
מהתם מציק לדמויי ,דשאני התם דפקום נפש נגעה בו דאפילו ספקו דומה שכת החמורה עי' סיק ח',
ועל ק היה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ,משאיש בעלמא ,אלא מסברא אמרגן כן ,וטעמא פיון שאט
מצווין להציל ממק ונוף חברט כמו שהבאתי שם ,א'כ צריך למיחש ללישנא נישא ,שלא יעבור על עשה
משטחו לו ,ובמקום סכנה על לא תעמיד על דם רעך ,כיון שאינו עובר על לא תשא אלא כמקבלי,
שמאמין ,אבל לא אם איט רק חושש לי ,ועי' ס״ק כ׳ד ,ומעשה ההוא הביא לדמיה שככר היה מעשה
שהיה ממש בדברם הנאמרים ,ועל שלא חשש להם נעשה ונגמר המעשה הרע ,ונאשם גם הנאמר לו.

שמע שוא כדאמריק בפסחים שס ,משא׳׳נ המקבלו שאין עובר אלא משוס לא תשא שמע שוא ,ועי׳ ם'ק

[טח] נזהר .מכאן משמע שאס שומע לשה״ר אין צרך להסיר אזט מממוני אלא ישמע ויחוש לי,

שגם לפשר אמת <1חל מעתו לגנאי אסור מדינא ,שהרי על המימרא דהסספל אמר מנותן של ת״ח הניא
המשנה שאין משקין אח הגיורת וכו' ונדוהו מל שאמי דוגמא השקוה ,ופלש״י מל שהיו דיסק לק הס
השקוה שהיו שמעיה ואבפליון ממי בניו של פנמרינ וכו׳ ענ׳ל ,א׳׳כ מה שאמר היה אמת ,ומ״ס נדוהו
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ב׳ ואפשר שקאי על הא שהניא מקדם ששלשה לשה״ר הורגת ,ומה המקנלו גרע יותר מן האומר
שהאומרז אינו אלא גרם להרגה אבל איט עושה מעשה בידים ,משא״כ הקקבלו הוא הורג בידים למאמר
עליו כפלש״י נעירכין והנ״מ מם .עוד נראה שהמקבלו על ידי כך יבא לעבור על לאוין התה על לא
תשנא את אחץ• בלבבך ועל לא תקום ולא חפור ,נם אס לא ירצח מאמר עליו ,גס היה לו להוכיחו
להאומר וא״כ ניסל מצות עשה של הוכיח תוכיח זפה״ג ,גס לאו מנביא גנבא אלא מורא ,קדושין א
ע״ב ,מתוך שהוא מפה אזנו לדבר האומר מרגילו בכך ועי' סי' כ׳ח•
[כד] שמאמין .נשכת א ע״א אמריק מכדי חזייה דשיקרא הוא כי הדר אלשין עליה מאי סעמא
קבלה מיניה וס׳ עכ׳ל לא שבסתמא ממי שאין יודעין בו דשקרן הוא מותר לקבל לשה״ר ,דזה■
איט ,אלא דעדיפא נקט ,אי נפי דמאי שאמר ציבא מה הוא יושב בירושלים וגו׳ אס היה אמת לא היה
לפה׳ר ,שאמר ק לדוד כדי שיהא נזהר ונשמר ממפיבישח ,דבנה״ג מותר לילך ולהגיד כדלעיל ס״ק מ',
ולוד אעפ*כ לא לגמר קבלה ,דהייט להאמין בהמלע לציבא ,מלאה מסה שהיה שואל למה לא הלכת
עמי מפיטשח ,משמע שרצה לחקור אס אמת עם ציבא אס לאו ,וגס אח /היה מסופק עדיין ואמר
שיחליקו השדה דממון המושל נספק מולקין עי' מהרש״א ח״א ,ולשמואל אשילו מה שהאמין קצת לציבא
היה מפני תרם מיכרין דחזא ביה.
[כח] שמאמין .המרש״א מ״א הקשה בשבת נ׳ו ע״א לגרסת ולפרש״י ,בלא דבר ,שאיטחכס ,מאי ני
הדר אלשין עליה וכי׳ ע*ש והניח בקושיא ,ולע׳ד לא קשה מיד שאע׳ס שמה שאמר שאיטמכם
אין זה ניגע לדוד ,ואינה סבה שיהיה לדוד אינה על מסינושח ,מ״מ שפיל אמר כיהדראלשין ,דנספה
שאמר שאינו חנם הוי מלשינות ,שהר סיפר בגנותו כל ספינושח ,ואפילו מוציא שם רע הוי ,שממול
——
לנמלשין ,כיו! ששקל סיפר ,שהר דוד מצאו מלא דבר וחכם בתורה ,עי׳ סעיף ג׳.
[בו] לא תשא .מפשנדה דקלא ומההרטם משמע שאינו עובר אלא א'׳כ שהנאמר הוא שקר ,אכן
מסתמא איכא גס שקר כמו שכתב הכ'מ פלא גזעהדרין לענין המפעים דברו לדין שלא בפני
בעל דנו ,וה״ה בלשה״י שלא בשל הנאסר עליו ,ונר׳ סעיף ס״י.
1כז] לחוש .מה דאמדק בנדה סם הרחש ליה מיבעיס ,לא ממעשה דשמעאל בן נתניה גמר ,דאי
מהחם
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ודלא נהחסיד בעל מ״ה מנ׳ג שהביא דרשא דבר קפרא ודר׳א ותנא דבי ר׳ ישמעאל דכתוטח
ה׳ ע״א על ערן לשה״ר ע״ש ,רק התם אייר בדברם אחרים שאינם הגונים ,כגון ליצנות וניטל פה
וכה׳ג ע׳ש כברייתא ,שתרם כאלו לא סמיע לאזניו כלל ,אבל לשה״ני יטל לשמוע ולחוש לו ,אבל לא
יאמץ ,ונראה שבעל מ״ה על דברים שאינם להזהיר השומע נחג ק ,גם לבלתי לישב ולשמוע תר בעלי
לשה״ר הרגילים לדבי לשה״ר כדלקמן ,או אם שומע לסה״ר ממי שיודע ט ששקר דובר ועי'כד'י״אס/
[כט] אחר ששטע .ק נראה פשוט שדוקא אחר ששמע טענת הנאמר עליו ,שהר מה שאמר תחילה
לתא הנה לך כל אשר למפיטשת רק טל תנאי אמר ,שאס יראה שהאמת נדנדו ,כסרש״ישם,
ומשססו החרק לא אסר רק אחר ששאל למפיטשת למה לא הלכת עמי ישמע מה שהשיב ,וא״כ כיון שכל
רא״ת הגהות מיימוני אינו אלא מהא ,אץ לנו להתיר אלא בדומה לו לגמר ,ועוד שמוע בין אחיכם
ושפסתס צדק כתיב גס לקבל ולהאמין לגמד אין נראה כ״כ ראייה משם ,שהד דוד אע״ג דמזא ביה
תרם נכרים ,מ״מ אמר שיחלקו השדה מסעם ספק כדלעיל ס״ק כ׳ד• — ודברי החכם בעל מ״ה פנ״ג
חמוהין ,שכתב ואס בנדון זה שאמרו תריס נכרים מזא ביה להאמין הדבר יצר,ה פרצה גדולה סאת
בסבת קבלת לכה׳ר על אתת כמה וכמה זט' עכ״ל ,והיינו פיצתה ב׳ק ואמרה למנעם וירבעם יחנקו
המלטת ע״ש ,דזה אינו אלא לשיטת רב שאמר קבל דוד לשה״ר ,והוא אמר הךדיצתה ב״ק ,אבל לשמואל
פאמרלאקבלדודלשה"רלאסצאטשאמר כן ,ושמואל הוא דאמר דברם מכרם חזא ביה ,וכן נראה מיומא
ל׳ב פ״ב דדוקא לרב שס׳ל קבל דוד לשה׳ר אית ליה דאיסרעו מיניה בחלוקת המלטת ,אבל לא לשיטת
שמואל דאית ליה שלא קבל דוד לשה׳ר ע״ש .־— ואפשר גם נזה במה שאמר דוד לחלוק השדה ללמד

זטח על דוד ,שלא לבד שהיה ביכלהו לעשות כן שהמלך רשאי להעביר נמלה עי׳ שמואל ב' מ׳ בפרש/
אלא שנשגס שלא האמין לציבא לחלוטין נמה שאמר שמפיטשת אמר היום ישיט לי כיח ישראל את
ממלטת אני ,מ*מ היה צריך לחוש לדברו כסעיף י*ד ,ועל כן אמר שיחלקו השדה כד• שלא יהיו למסיטשת
כל כך עושר ונכסים לרוב ,אשר על ידם יטל לפעול נגד מגטת דוד וכסאו.

[ר1

אסור לדור .משישי הרמב״ס לא הראו מקום מוצא דין הלזה ,והיה נראה שמסברא כתב כן,
וכן נראה קצת מדברו בסוף הלטת צרעת שכתב שם לפיכך ראוי לנר שרוצה לטין אורחותיו להתרחק
מישיבתן
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,ם [ע] ומקבל לשון הרע ,נכד מת] שטאסץ להאומרו ,עובר
(נד) בלאו ,שגאטר 1בו] לא תשא שמע שוא.

יד )

אכן כשגם ־ שאסור לקבל לשון תרע ,נבל מקום לא
לבד שמותר אלא שצריך 1כז 1לחוש (כה) לו ,לדדות

מראה נקום

טראי ,מ!:ים

[כח] נזהר ובשטר מן הנאמר עליו שלא (ט) יגיע לו או לאחרים הפסד

(כד) פסנדס קי״ח
ע א מ ששח
ראנ׳ע
משום
פכ״ח
ורמנ״ס

טא
(ט) תנא
י
הטל וט* אלא
לון
מתוך שהים י
למס וט׳ סם, .
(נז)הנהוחטיימוני
פ״ז דרמות
משבת <״י פא.
(כח) מימרא דתי
יוחנן משום ר׳מ
©סהל׳המ׳א.
(כס) רמב״ם פח
דדעות.

ך
ונזק על ידו.
טו ואם רואה דברים הניכרים רשאי (כז) להאמי^קצת 1כט 1אחר
ששמע טענת הנאמר עליו ,אבל משום שהמלשין אומר דבר אמת
בתחילה אין להאמינו משום זה ,שכך (כח) דרכם של מספרי לשה׳ר
לומר דבר אמת בתחילה כדי שיקובלו דבריהם.
טז בעלי לשודד הרגילים לדבר לשון הרע[ ,ל] אסור לדור (כס)
בשכונתם לא כל שכן שאסור לישב עמהם ולשמוע דבריהם.

(כה) מימרחדדבת
ומעשה דתי שמין נדה ס׳א ע א וע״ש •כתום׳ ועי׳ שי׳ י״ד ■סעיף ג׳.

ביאור
אינו אסור מנומס מוציא לעז אלא משוס שהתורה נשתה ואחה מנלה ,וכן משמע מהתנמומא דלעיל ס״ק
כ' ,שאמר וכי אנרהס יצחק ויעקב מסאים היו ,משמע אילו היו משאים משה שמיל קאמר ,אע״ש שנחי
אסור לספר ענות אע*ת שאמת דובר כדלעיל ס׳׳נ וג' ,ועי׳ ס׳ק ג׳ וצ׳נג — אכן לענין ח׳ח נראה

בגל 5אמ? ?דד..בב ,01 ^6כיראה ממעשה דההיא איתתא בנדרס נ' פ׳ב ועי׳ סי׳ ה׳ סע/
-....
[בג] הסקבל .כתב הלמב״ם ס״ז מדעות ,ועוד אמרו חכמים 'לשה*ר הורגת האומלז ומקבלו וזה
לאומרו עליו והמקבלז יותר מן האומר! ,והמביא בסי׳ קנ* 4העתיק והמקנלוגרמיוחרקהאומנז
ע״ש .וצ״ע למה ,שהרי האומר עובר בשני לאוין משוס לא תלך רכיל כדלעיל בליש הסי׳ ומשוס לא תשא

ביאור
מהתם מציק לדמויי ,דשאני התם דפקום נפש נגעה בו דאפילו ספקו דומה שכת החמורה עי' סיק ח',
ועל ק היה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ,משאיש בעלמא ,אלא מסברא אמרגן כן ,וטעמא פיון שאט
מצווין להציל ממק ונוף חברט כמו שהבאתי שם ,א'כ צריך למיחש ללישנא נישא ,שלא יעבור על עשה
משטחו לו ,ובמקום סכנה על לא תעמיד על דם רעך ,כיון שאינו עובר על לא תשא אלא כמקבלי,
שמאמין ,אבל לא אם איט רק חושש לי ,ועי' ס״ק כ׳ד ,ומעשה ההוא הביא לדמיה שככר היה מעשה
שהיה ממש בדברם הנאמרים ,ועל שלא חשש להם נעשה ונגמר המעשה הרע ,ונאשם גם הנאמר לו.

שמע שוא כדאמריק בפסחים שס ,משא׳׳נ המקבלו שאין עובר אלא משוס לא תשא שמע שוא ,ועי׳ ם'ק

[טח] נזהר .מכאן משמע שאס שומע לשה״ר אין צרך להסיר אזט מממוני אלא ישמע ויחוש לי,

שגם לפשר אמת <1חל מעתו לגנאי אסור מדינא ,שהרי על המימרא דהסספל אמר מנותן של ת״ח הניא
המשנה שאין משקין אח הגיורת וכו' ונדוהו מל שאמי דוגמא השקוה ,ופלש״י מל שהיו דיסק לק הס
השקוה שהיו שמעיה ואבפליון ממי בניו של פנמרינ וכו׳ ענ׳ל ,א׳׳כ מה שאמר היה אמת ,ומ״ס נדוהו
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ב׳ ואפשר שקאי על הא שהניא מקדם ששלשה לשה״ר הורגת ,ומה המקנלו גרע יותר מן האומר
שהאומרז אינו אלא גרם להרגה אבל איט עושה מעשה בידים ,משא״כ הקקבלו הוא הורג בידים למאמר
עליו כפלש״י נעירכין והנ״מ מם .עוד נראה שהמקבלו על ידי כך יבא לעבור על לאוין התה על לא
תשנא את אחץ• בלבבך ועל לא תקום ולא חפור ,נם אס לא ירצח מאמר עליו ,גס היה לו להוכיחו
להאומר וא״כ ניסל מצות עשה של הוכיח תוכיח זפה״ג ,גס לאו מנביא גנבא אלא מורא ,קדושין א
ע״ב ,מתוך שהוא מפה אזנו לדבר האומר מרגילו בכך ועי' סי' כ׳ח•
[כד] שמאמין .נשכת א ע״א אמריק מכדי חזייה דשיקרא הוא כי הדר אלשין עליה מאי סעמא
קבלה מיניה וס׳ עכ׳ל לא שבסתמא ממי שאין יודעין בו דשקרן הוא מותר לקבל לשה״ר ,דזה■
איט ,אלא דעדיפא נקט ,אי נפי דמאי שאמר ציבא מה הוא יושב בירושלים וגו׳ אס היה אמת לא היה
לפה׳ר ,שאמר ק לדוד כדי שיהא נזהר ונשמר ממפיבישח ,דבנה״ג מותר לילך ולהגיד כדלעיל ס״ק מ',
ולוד אעפ*כ לא לגמר קבלה ,דהייט להאמין בהמלע לציבא ,מלאה מסה שהיה שואל למה לא הלכת
עמי מפיטשח ,משמע שרצה לחקור אס אמת עם ציבא אס לאו ,וגס אח /היה מסופק עדיין ואמר
שיחליקו השדה דממון המושל נספק מולקין עי' מהרש״א ח״א ,ולשמואל אשילו מה שהאמין קצת לציבא
היה מפני תרם מיכרין דחזא ביה.
[כח] שמאמין .המרש״א מ״א הקשה בשבת נ׳ו ע״א לגרסת ולפרש״י ,בלא דבר ,שאיטחכס ,מאי ני
הדר אלשין עליה וכי׳ ע*ש והניח בקושיא ,ולע׳ד לא קשה מיד שאע׳ס שמה שאמר שאיטמכם
אין זה ניגע לדוד ,ואינה סבה שיהיה לדוד אינה על מסינושח ,מ״מ שפיל אמר כיהדראלשין ,דנספה
שאמר שאינו חנם הוי מלשינות ,שהר סיפר בגנותו כל ספינושח ,ואפילו מוציא שם רע הוי ,שממול
——
לנמלשין ,כיו! ששקל סיפר ,שהר דוד מצאו מלא דבר וחכם בתורה ,עי׳ סעיף ג׳.
[בו] לא תשא .מפשנדה דקלא ומההרטם משמע שאינו עובר אלא א'׳כ שהנאמר הוא שקר ,אכן
מסתמא איכא גס שקר כמו שכתב הכ'מ פלא גזעהדרין לענין המפעים דברו לדין שלא בפני
בעל דנו ,וה״ה בלשה״י שלא בשל הנאסר עליו ,ונר׳ סעיף ס״י.
1כז] לחוש .מה דאמדק בנדה סם הרחש ליה מיבעיס ,לא ממעשה דשמעאל בן נתניה גמר ,דאי
מהחם
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ידי•׳*׳ י

ודלא נהחסיד בעל מ״ה מנ׳ג שהביא דרשא דבר קפרא ודר׳א ותנא דבי ר׳ ישמעאל דכתוטח
ה׳ ע״א על ערן לשה״ר ע״ש ,רק התם אייר בדברם אחרים שאינם הגונים ,כגון ליצנות וניטל פה
וכה׳ג ע׳ש כברייתא ,שתרם כאלו לא סמיע לאזניו כלל ,אבל לשה״ני יטל לשמוע ולחוש לו ,אבל לא
יאמץ ,ונראה שבעל מ״ה על דברים שאינם להזהיר השומע נחג ק ,גם לבלתי לישב ולשמוע תר בעלי
לשה״ר הרגילים לדבי לשה״ר כדלקמן ,או אם שומע לסה״ר ממי שיודע ט ששקר דובר ועי'כד'י״אס/
[כט] אחר ששטע .ק נראה פשוט שדוקא אחר ששמע טענת הנאמר עליו ,שהר מה שאמר תחילה
לתא הנה לך כל אשר למפיטשת רק טל תנאי אמר ,שאס יראה שהאמת נדנדו ,כסרש״ישם,
ומשססו החרק לא אסר רק אחר ששאל למפיטשת למה לא הלכת עמי ישמע מה שהשיב ,וא״כ כיון שכל
רא״ת הגהות מיימוני אינו אלא מהא ,אץ לנו להתיר אלא בדומה לו לגמר ,ועוד שמוע בין אחיכם
ושפסתס צדק כתיב גס לקבל ולהאמין לגמד אין נראה כ״כ ראייה משם ,שהד דוד אע״ג דמזא ביה
תרם נכרים ,מ״מ אמר שיחלקו השדה מסעם ספק כדלעיל ס״ק כ׳ד• — ודברי החכם בעל מ״ה פנ״ג
חמוהין ,שכתב ואס בנדון זה שאמרו תריס נכרים מזא ביה להאמין הדבר יצר,ה פרצה גדולה סאת
בסבת קבלת לכה׳ר על אתת כמה וכמה זט' עכ״ל ,והיינו פיצתה ב׳ק ואמרה למנעם וירבעם יחנקו
המלטת ע״ש ,דזה אינו אלא לשיטת רב שאמר קבל דוד לשה״ר ,והוא אמר הךדיצתה ב״ק ,אבל לשמואל
פאמרלאקבלדודלשה"רלאסצאטשאמר כן ,ושמואל הוא דאמר דברם מכרם חזא ביה ,וכן נראה מיומא
ל׳ב פ״ב דדוקא לרב שס׳ל קבל דוד לשה׳ר אית ליה דאיסרעו מיניה בחלוקת המלטת ,אבל לא לשיטת
שמואל דאית ליה שלא קבל דוד לשה׳ר ע״ש .־— ואפשר גם נזה במה שאמר דוד לחלוק השדה ללמד

זטח על דוד ,שלא לבד שהיה ביכלהו לעשות כן שהמלך רשאי להעביר נמלה עי׳ שמואל ב' מ׳ בפרש/
אלא שנשגס שלא האמין לציבא לחלוטין נמה שאמר שמפיטשת אמר היום ישיט לי כיח ישראל את
ממלטת אני ,מ*מ היה צריך לחוש לדברו כסעיף י*ד ,ועל כן אמר שיחלקו השדה כד• שלא יהיו למסיטשת
כל כך עושר ונכסים לרוב ,אשר על ידם יטל לפעול נגד מגטת דוד וכסאו.

[ר1

אסור לדור .משישי הרמב״ס לא הראו מקום מוצא דין הלזה ,והיה נראה שמסברא כתב כן,
וכן נראה קצת מדברו בסוף הלטת צרעת שכתב שם לפיכך ראוי לנר שרוצה לטין אורחותיו להתרחק
מישיבתן
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ד/ח_

ס־וף7

י#

שמואל ב יט

רכד

,ק1ך$ל :־י מאמר המלך אל־שמעי לא ר^מות ף#נע לו מלך:
! ,1_ -
_!
,״•ןמ^5

^ומעג^-ו * 4ן
ע£ה ק$1טו ןאת־מךו לא הבס למן־היום לכת המלך עד־הךם

•ל-ג

1ט׳ימ/ף הי*

י*  >4י

רש״י
אלא א״כ נפסקה (ולכותי חאת המקום והוא אמר לו קלל את דוד ,אנל עכשיו שהוא מתחרט ידעתי
כי מלך אני( :כה)

ולא עשה רגליו.

לשון תיקון הוא ,הענרת שער שנין הרגלים.

שפמו.

י רכון נלע״ז:

דיעת סופרים
חפץ

שבמלבושו המרושל היה משום צער על

לקיימו כו) / .כי הלא ידעתי וגר.
לכאורה זהו נימוק להנהגה תקיפה• מאחר
שהוא מלך׳ חייב הוא להטיל מוראה של
מלכות׳ וזו היווה כנראה דעת בגי צרויה.
אולם דוד רואה את תפקיד המלך לא בהטלת
אימה׳ אלא בהשפעת רחמים וחסד על העם
וקירוב לבבם למלכם על ידי אהבה וסלחנות.
וכל שכן ביום המלכתו מחדש׳ שבו נהוג
בכל מלכות להעניק חנינה לחוטאים׳ לתת

המהומה בארץ ובבית דוד׳ ויש אומרים
שהיה שרוי בצער על אשר בכל המשא

אנשים

גדולים

וחשובים

ובזכותם

להם הזדמנות לתקן את דרכם כז) — .וכן
הכוונה שפיוסי שמעי הם א לאות שה׳
חפץ להחזירו למלוכה ,כמו שקללותיו היו
לאות שה׳ חפץ ברעתו מז).
כד .ויאמר המלך .אינו אומר שלא
חטא או שחטאו נסלח לו׳ אבל הוא מבטיח
א שלא ימות / .וישבע וגר .כנראה
שחיה עוד המשך לויכוח ובסופו נשבע לו
דוד שלא יהיה שינוי בהחלטתו׳ או שנשבע
כדי למנוע שאחד מאנשיו יעשה בו דין
על דעת עצמו.

דוד ומפיבשת
כד -ומפיבשת .כמבואר לעיל טז,
ג׳ יש שתי דעות בענין מפיבשת׳ יש
אומרים שצדק ציבא ויש אומרים ששיקר
ודוד קיבל לשון הרע .גם אבלו ניתן
להתפרש בשני אופנים .יש אומרים
כו) יל״ש כאן ואסתר רמז תתרנג.
לב) יב״מ.
לא) רש״י ,רלב״ג.

ומתן אין בית אביו בא בחשבון כראויים
למלכות ולא היה לבו שלם עם שובו של
דוד .על כן לא החליף בגדיו לכבודו
 /ולא עשה רגליו .יש מפרשים
שהוא לא רחץ אפילו את רגליו וכל שכן
כס).

כל גופו ,מפני האבלות ל) .ולדעת
רוב המפרשים לא) הכוונה היא לטפול
מיוחד שהיו עושים ברגלים או שמפיבשת
שהיה פסח היה מטפל בצורה מיוחדת
ברגליו וזאת לא עשה במשך הזמן הזה/ .
ולא עשה שפמו .רגיל היה לתקן
את שערות שפמו והפעם לא עשה כן או
שהכוונה שגם את שפמו לא תיקן ,כל שכן
שער ראשו לב) .וכן נראה שבאותם הימים
שאבשלום תפס המלוכה ,שנמשכו כמה
חדשים ,געשו משתאות ושמחות לכבודו
כדרך המלכים העולים לכסאם .למסיבות
כאלו היי המוזמנים באים בלבוש הדור
ובהופעה מתאימה .אפשר כי גם מפיבשת
הוזמן לבוא אל אבשלום ולשם זה צריך
היה להכין עצמו כראוי ,אבל הוא לא עשה
כן ולא בא וזו היתה עדות שלא היה עם
אבשלום / .ואת בגדיו לא כבס.
דוד היה בגולה ששה חדשים לג) .במשך
כל הזמן הזה׳ לא כיבס את בגדיו השונים
כמנהגו כנכד המלך ובאוכל שלחן המלך

כח) ר׳ רש-י.
כז) יב״מ.
לג) ירושלמי ר״ה א ,ג

כס) שבת נו.

ל) רד״ק ,ר-י.

שמואל ב ים

רכה

^שר־קא ב^לום " :ויקי קי־קא יר^לס לקראת הקלך ן^סר
לו המלך $ה לא־קלכק עמי מפיבשת :־׳ !יאמר אר;י הטל“
עבדי רמצי קי־אמר עבדך אחקשה־לי ,קסטור ןאך5ב $יל•
ואלך את־המלךבי פקס עבדך" :׳!:ר;ל בעבדך אל־אר;יר^לך
!אדע המלך כמלאך ד׳אלהים ועשה הטוב כעילף" :בי לא
היה ;לקית אבי קי אכדא^י־קות לאר;י המלךן^ת את־
רש״י
(כו)

למה לא הלכת עמי.

לצאת תירושליס כשיצאתי( :פז)

כי פסח עבדך.

ואיני יכול לילך כרגלי:

ד7ת סופרים
שהיה בא בלבוש הדור וניכר היה מסלבושו
שהוא שרוי בצער.
כו .ויהי כי בא ירושלים וגו׳.
גם עתה יצא לקראת דוד רק בהגיעו
לירושלים ולא יצא עם שמעי .על זה לא
שאלו דוד ,כי היה מובן שקשה לו לרכוב
דרך ארוכה כזו ,מה שאין בתחילה ,שלא
היה ידוע מה יהיה המרחק וכדלהלן/ .
למת לא הלכת .היתה תשובה מספקת
לשאלה זו׳ כי הוא היה פסח ואיך יצא
לנדוד .אילו לא קדמו דברי ציבא בודאי
לא היה דוד שואל אותו' שאלה מעין זו׳ כי
הוא ביקש להפחית את מספר ההולכים
אתו ,שלא ראה בהם תועלת מיוחדת ,כמו
שאמר לחושי לעיל סו ,לג .שאלה זו היא
אד פתיחה לתוכחה.
כז .ויאמר וגו׳ עבדי דמני וגו.,
דברים אלו מתקבלים על הדעת .אבל כאמור

יש אומרים שלא היה זה נכון׳ כי מפיבשת
לא היה מוכן ללכת ,או שלא היה די זריז
שיהיה מוכן להצטרף לציבא בהיחפזו ללכת
אל דוד / .אחבשה וגו׳ וארכב .ולאחר
שלא חבש לו את החמוד באותה שעה ,שוב
לא יכול היה לצאת ,כי לא ידע לאן ללכת
ויציאתו בודאי היתה חשודה בעיני אבשלום,
אף כי לא שמו לב להליכת ציבא עם המזון

הטעון׳ כי לא חשדו בו ,או שבהיותו בריא
ידע להתחמק.
כח .וי ר גל בעבדך .דברי ציבא
לדוד כבר היו ידועים למפיבשת .מפיבשת
מכנה אותם בשם ריגול׳ היא הפעולה המגלה
ידיעות נסתרות ,כי כל הוויכוח היה על
מה שמפיבשת חשב בסתר ,כי אילו עשה
מעשה כל שהוא בגלוי היה הדבר ניתן
לבירור על ידי עדים / .כמלאך
האל ק י ם .נראה כי תואר זה לדוד היה
מפורסם בעם והשתמשו בו גדולי העם
ופשוטיו ,כי כל מי שעמד מולו הרגיש
שהוא עומד לפני בן אדם עליון .הראשון
שאמר לו כן היה אכיש הפלישתי (שמו״א
כט׳ ט) וכן אמרה לו האשה התקועית
(לעיל יד ,יז)/ .ועשה הטוב וגו .,אינו
מציע לחקור מפי אגשים אחרים .נראה כי
חשב זאת לא לכבודו ,אבל אפשר היה גם
להעלות על הדעת ,כי הוא מפחד מחקירה

•/
*

כזו.

כט .כ י לא היה וגו .,אין כל הוכחה
לומר שאכן גם למעשה אפשר היה שדוד
ימית את בני משפחת שאול בעוון אביהם.
מפיבשת מדבר רק כנגד מה שאפשר היה
להיות אילו דוד היה נוהג שלא בצדק,
כדרך מלכים רבים / .ומה יש לי עוד

,

שמואל ב יט

רכו

עמיך ?אכלי שלד;ך וכדחש־לי עור ?דקה 'לקלן '“ אל
ד,מלך? :ויאמר לו ד,מלך למר ,הריר עוד ך?ךיך אמו־הי אד,ה
ןצי?א החלקי• את־השךה :ל*ךאמר מפיבשת אל־המלך גם
את־מכל ;קח אמרי אשר־?א אד;י המלך ?שלום אל־כיר״ו:
׳*<= ונהלי מלערי ;רד ?דגלים $ג?ר את־המלך חוודן לשלחו
את־מ־דן י״! יד * :וכחלקקן מאד בךשמגים ש;ה והוא־נלקל
רש״י
(לב)

לשלחו.

ללוותו:

דעת סופרים
צדקה .הצדק נראה כמשווע מדברי
מסיבשת העומד שליו מול סבל בית שאול.

ל.ויאמר לו המלך מד .מעתה
נראה היה הספק שבדבר רב .לחקור בדבר
לא היה לכבוד בתי המלוכה וכאמור נראה
היה שגם מפיבשת אינו נוטה לזה .על
כן מחליט דוד לנהוג בעניו כבדבר המוטל
בספק — שיחלוקו .לדעה אחת נחשב דבר
זה לחטא לוי) והוא היה אחד הגורמים
לגזירה שממלכת דוד תחולק / .למה
תדבר עוד דבריך .אלו כנראה דברי
זלזול כאומר׳ אל תאריך בדבר ,כי לא
תוכל להוציא את החשד מלבי / .אמרתי.
כדי לשוות לדבריו תוקף של החלטה שאינה
ניתנת לשינוי הוא אומר בלשון עבר .כבר
אמרתי ואין לשגות / .השדה .כמבואר
לעיל ם׳ ט ,לא היתד ,זאת נחלת המשפחה
מדורי־דורות ,אלא שטחים שעובדו על ידי
המלך מן הקרקעות שלמעשה לא היו להם
בעלים מעולם ,או שהיו להם ובעליהם
נהרגו בזמן המלחמה על דבר פלגש בגבעה.

לא .ויאמר מפיבשת וגד .גם
דברי מפיבשת אלו ניתנים להתפרש בתרי

אגפין :בפשוטם הם נראים כהבעת אושר
על אשד המצב חזר לתיקונו׳ אבל גנוזים
1

לד) טבת נו.

לז) טס.

לח> ר׳ טם.

היו בהם גם דברי תלונה על העונש המר
שהגיע לבית שאול א) / .גם את הכל
י קח וגו׳ .אלו הם דברי וויתור מתוך
יאוש מר ,כאדם שאומר הגה נראה שה׳
רוצה ברעת משפחתנו וגם את מעט הטובה
שהשאיר לנו מאז ,הוא מצוה עתה לקחת.

 /אחרי אשר בא .אם רצון ה׳ היה
שתשוב משמע שכל מה שאתה עושה הוא
בצדק ,אף כי הדברים מוזרים וקשה להשלים
אתם לח).

גמול חסד לעושי חסד
לב .וברזילי וגד .הנביא מייחד
פרשה לברזילי מאנשי עבר הירדן שלא רק
שנשאר נאמן לדוד ,אלא אף כילכל את
ביתי בהיותו במחניים וזה היה חסד גדול
לדוד .ברזילי נמצא ראוי ששמו ומעשיו

יכתבו לדורות בין האנשים הראויים להיות
לדוגמה בנדיבות לבם לגדולי עולם הנתונים
במצוקה ועל הגמול והכבוד המגיע להם/ .
לשל;חו את בירדן .ללוותו בעברו

את הירח׳ וכן הוא הקרי.
לג .וברזלי זקן מאד .הוא היה
בן שמונים ,אבל זה לא נחשב עדיין כזקן
מאד ,אולם ברזילי נזדקן יותר מן הרגיל

בגלל

לם> טבת קנב.

אורח

חייו

לט).

/

כלכל

את
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אובקלום

כג א לא תשא שמע שוא אל־תעת

א לא תקביל שמע ך<טקר.

;דך

תשוי

עם

ח;יבא.

;דף עם־ח&ע להית עד חמם:

לא

למהוי

* ??י ?4י ^ל לא תקללון
קלי <ןזקךא מנ^רא די״יכול קורצין
ניחקריור )קךםך ולא ק#י :דד עם

•ראה אות א.

ר ש " י
(א) לא תשא שמע שוא .כתרגומו לא תקבל שמע דשקר אזהרה למקבל לשון הרע ולדיין שלא ישמע דברי בענ

דין עד שיבא בעל דין חבית :אל תשת ידך עם רשע .הטוען את חבירו תביעת שקר ,שתבטיתהו להיות לו

תורה

!תקבג] אותו ,אותו אתה משליך לכלב ואין אתה משליך
בהמת קדשים שמתה לכלב( .מכילתא דרשב״י)
[תקכד] לכלב תשליכון אותו ,מעשה בטבח אחדבציפורין שהיה מאכיל ישראל נבלות וטרפות ,פעם
^;הת שתת יין בערב שבת ועלה לגג ונפל ומת והיו
כלבים מלקקים בדמו ,אתון שאלו לר׳ חנינא מהו מירמיתי
>
מן קמיהון (אם יש להעבירו מלפניהן ולטלטלו) ,אמר לון
כתיב ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו,
וזה היה גוזל את הכלבים ומאכיל לישראל ,אמר לון
ארפונון דמן דידהון איבון אכלין♦ (ירושלמי תרומות פ״ח ה״ג)

׳

לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריו תתננה ואכלה ,ע״ב .ובמראה
הפנים פסחים שם :צ״ל דאבר מן החי שהזכיר כאן לאו דוקא דבכל
מקום בש״ם מפיק ליה לאבר מן החי מקרא דלא תאכל הנפש,
ומבשר בשדה טרפה לא שמענו אלא אבשר מן החי וכו׳ .ראה לעיל
[תקכג] תמורה ל :במתני׳ כל
אות תקט ובביאור וצרף לכאן.
הקדשים שנעשו טרפה אין פודין אותן שאין פודין את הקדשים
להאכילן לכלבים .ובגמ׳ שם מגה״מ דת״ר תזבח (דברים יב> ולא
גיזח ,ואכלת ולא לכלביך .וראה בתום׳ פסחים כט :דמחלק בין
קדושת דמים דאין פודין אלא מדרבנן רק לכלבים אסור ,אכל מותר
להסיקו תחת תבשילו ,אבל היכא דאין פודין מדאורייתא ,דהיינו

^,יגא דאיבא קדושת הגוף אין סרדין אפילו להסיק דהא תגיוא (בכורות
סו ).אם מתו יקברו כו׳ עיי״ש .וכפי׳ הרמב״ם בפ״ב ה״י מה׳ איסורי
מזבח דטרפה ירעו עד שימותו ויקברו ,מבואר דטעון קבורה ואסורה
בשום הנאה — .וראה תום׳ ב״׳ק נג :וירושלמי פסחים פ״א ה״ד.
[תקכד] בערב שבת ,בכ״י ר״ש סיריליו הגי׳ בערב יוה״ב עם תשיבה,
וכ״ה בירושלמי ע״ז פ״ב ה״ג (ובפ״מ ששאלו אם מותר לטלטלו
ביוה״ב ,וראה שבת ל ):וביק״ד פ״ה סי׳ ו :עיוה״ב היה ,ובאור
זרוע הלכות גיד הגשה סי׳ תמח כתב :והרי שהיה מוכר טרפות
בחזקת בשרות ,או שהיד .מוכר חלבים בחזקת שומן ומת קודם שעשה
תשובה ,אסור להתעסק בקבורתו ,ולא עוד אפילו כלבים אוכלין את
בשרו ולוקקין את דמו אסור להבריח כלבים מעליו כד,היא ירושלמי
מעשה וכו׳ ,דמן דידהון אינון אכלין .הא למדת שאפילו כלבים
אוכלים את בשרו אין להבריחן מעליו ,כ״ש שאין להתעסק בקבורתו.
מובא בקיצור בהגהות אשר״י בחולין פ׳ גה״ג סי׳ טז .ובצי״ר
בירושלמי ע״ז מציין לשו״ת בשמים ראש סי׳ סד ששם מביא דברי
הירושלמי וב׳ :והא דאמרינן בירושלמי ארפינון מן דידהו אכלי ,אין
ללמוד מזה לעשות מעשה באדם שנברא בצלם אלד,ים ,ולא להלכה
אמרו אלא שאמר להם דרך צחות ,ואיתימא הלכה הוראת שעה היתר,
לגדר באחד שהבשיל את הרבים ויראו רבים ויפחדו בעונש שמים
שיראו שישלם מדד ,כנגד מרה אבל לא נמסר לב״ד ,לענוש אחר מיתה.

ובהגהות כסא דהרסנא כ' :סובר רבינו דכל הצריך לעסוק בקבורה
עצמה ,הוא דאורייתא ,ושמירה מן העכברים ,מחוייבים בה דבר
תורה ,וכל שעושין אותו לאדם כשר ד״ת מחויבין לעשות גם לזה

ש בעל

ט1

פה

לכלב תשליכון אותו .לא תשא שמע שוא,
ואמר רב ששת משום ר״א בן עזריה ,כל המספר לשון
הרע ,ובל המקבל לשון הרע (שמקבלו ומאמינו על חבירו,
אע״ג דלקבוליד ,לא מיבעי ליה ,למיחש ליה מיבעי
כדמפרש בנדה סא ,).וכל המעיד עדות שקר בחבירו ראוי
להשליכו לכלבים ,שנאמר לכלב תשליכון אותו וכתיב
בתריה לא תשא שמע שוא וקרי ביה לא תשיא (נראה
בעיני דלא גרסינן ליה ,דכולהו משתמע מלא תשא
שכשמספר או מעיד הרי נושא בפיו שמע שוא ,רשב״ם).
(פסחים קיח).

וכו׳ ,עי״ש .ולא ראו דברי הג״א פ ,גד",נ אות טז ששם מבואר
שאסור להתעסק בקבורתו ,ע״ב .ובעמודי ירושלים בירושלמי תרומות

פ״ח ה״ג כ׳ דהאו״ז לשיטתי׳ בהל׳ אבילות סי' תכ״ב דדעתו
שאדם שהוא בעל עבירות אסור להתעסק בקבורתו ולמד בן
מהירושלמי הלז ,אולם לדידן דקיי״ל כדעת הרשב״א בתשובותיו,
הובא בב״י יו״ד סי׳ של״ד ,שס״ל שצריך לקברו וכמ״ש כשו״ת
חתם סופר (חיו״ד סי׳ שמ״א) וכדברי שו״ת בשמים ראש ,אם
כן לא קשה מידי ,ע״ב .ותמה אני על בעל תו״ת שדוחה
דברי האו״ז בדברים של מה בכך ולא העיר מכל הנ״ל ,וכן מפורש
גם בשאלתות  :כמאן דלא חזי לקבורה וזהו עונש בשביל מי שהחטיא
את הרבים למען ישמעו וייראו .ובכת״י בעל הרמזים נ לכלב תשלכון
אותו חסר יו״ד ,אתם נשלכין לכלב אם אתם אוכלים נבלות וטרפות,
ואם אתם מאכילים אחרים כמו שיש בירושלמי ובויקרא רבה .ד״א
לכלב תשלכון אותו ,תשלכון תשלבו עגין אחד הוא ,אם כן מפני מד,
הוסיף לו נו״ן ,רמז שמרחיקין הנבלות והטרפות מן העיר חמשים
אמה ,כדאיתא (ב״ב כה ).וכן מרחיקין בית הקברות מן העיר
חמשים אמות שנא׳ ומדותם מחוץ לעיר ומדתם מלה מורכבת ונחלקת
ומ״ד בגיט׳ נ׳ ת׳ם׳ למפרע מ׳וד ,כלומר מרחיקין בית הקברות מן
העיר חמשים אמה ,ע״כ.
[א] מכות כג .שאילתות וישב סי׳ כח ,שלח סי׳ קכט ,ילקוט
שמעוני כאן ולקמן אות ב .ג .ובתיב״ע כאן ובלק״ט :שכל המשיא
עדות שוא ראוי להשליכו לכלבים .ובכת״י ילקוט אלביהני :ללמדך
שכל השומע דבר שוא ראוי להשליכו לכלב .ובכת״י ילקוט תימני
אלגוז אלמגזי :שכל המשמיע וכו׳ .ובהדר זקנים :כל המעיר עדות
שקר ראוי להשליכו לכלבים ,שכן מצינו באיזבל .וראה תו״ש
בראשית פל״ז—רכד .ובטעם הדבר שראוי להשליכו לכלבים כ׳
המהרש״א :לפי מה שאמרו שאין דיקב״ה מקפח שכר כל בריה
שנאמר ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו ,שאפילו הכלב הזה
שאינו בר דעת לא יחרץ לשונו ,וזה האיש החורץ לשונו לדבר בחברו
ישראל וגם המקבל ממנו על כן ראוי להשליכו לכלבים הללו.
ובמאירי מכות בג .כל המספר לשון הרע כו׳ ראוי להשליכו אחר
מיתתו לכלבים שכל כיוצא בזה אינו בצורת האדם העצמיות ואיבר

תורה שלמה ־ יח משפטים ב :כשר ,מנח□ מנדל בן יצחק פרץ ( }48{)48עמוד מס 152הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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^וצרחחכמח:

תורה
[ב]

ש בעל

לא תשא שמע שוא ,הדל אזהרה למקבל לשון

הרע( .מכילתא)
[ג] לא תשא שמע שוא ,מנין אנו מוזהרין שלא לקבל
דבר שקר שנאמר לא תשא שמע שוא( .מדרש)

פה

[ד] לא תשא שמע שוא ,ד״א אזהרה לדיין שלא
ישמע מבעל דין עד שיהא בעל דינו עמו ,שנאמר עד
האלהים יבא דבר שניהם ל) .דבר אחר אזהרה לבעל דין
שלא ישמיע דבריו לדיין עד שיהא בעל דינו עמו ,שנאמר
ועמדו שגי האנשים מ)( .מכילתא)

ל) שמות כב ,ח .מ) דברים יט ,יז.
ראוי להקרא אדם אחר המות ,נמשל כבהמות נדמו ,ע״כ .וראה בספר
שמירת הלשון ח״ב עט׳ יה בשם מהר״ל מפראג וספר חרדים פ״ז— .
והמעיד עדות שקר וכו׳ .לסי פירוש הרשב״ם מבואר שגם מעיד
עדות שקר נכלל בלא תשא שמע שו!^ וכ״ב הרמב״ם הל׳ סנהדרין
פכ״א ה״ז :ובכלל לאו זה אזהרה למקבל לה״ר ומספר לה״ר ומעיד

עדות שקר ,וכ״ב בסהמ״צ לאוין רפא ,ובסמ״ג לאוין סי׳ רח ,ובחנוך
מצוד .עה .אכל״הויב״ו במכות שם כתב אל תשת ידך עם רשע להיות

עד חמם ,היינו מעיד עדות שקר ,ומשמע דמפרש דמעיד עדות שקר
אינו נכלל בלא תשא שמע שוא אלא למדים מסוף הקרא ,ובגט׳ שם
גרסינן לא תשא שמע שוא [וגו׳] .ובע״י וילק״ש הגי׳ וסמיך לא תשא
שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס .ובמכות שם הגי׳
קרי ביה לא תשיא ,ובע״י קרי ביה לא תשא וקרי ביה לא תשיא.
וכ״ה בכתי״א בדק״ס ,ובסמ״ג סי' ר .וראה להלן אות ה ,ו .ובמדרש
הגדול כאן :ומנין שלא יטעון אדם טענת שקר ,ת״ל לא תשא שמע
שוא ,לא תשיא שמע שוא .ושם ג ומנין אזהרה למספר לשון הרע
ולמקבל לשון הרע ,תלמוד לומר לא תשא — לא תשיא .ועי׳ רש״י
כאן ,ובתרגומים :לא תשא — לא תקבל .וכפי׳ הרשב״ם הנ״ל שלא
תשא היינו שלא ישא בפיו ,פירשו הראשונים כאן ,האע״ז :לא תשא
שמע שוא ,שלא יוציא מלבו דבר שוא להוציא דבה (ע״ע אע״ז
דברים לג ,ג> ,ובחזקוני נ לא תשא שמע שוא על פיך דוגמא ובל
אשא את שמותם על שפתי ,פי׳ אל תוציא מפיך דבר שקר (כעי״ז
בפי׳ הר״י בכור שור) .ובהדר זקנים :לא תשא שמע שוא ,לא תזכיר.
והמהרש״׳א מביא לשון הרשב״ם וכתב :אבל בכל הנוסחאות גמרות
שלנו בהך דרשא ובפ״ק דסנהדרין (ז ).ובם׳ שבועות העדות (לא).
איתא כן קרי ביה לא תשיא ,משום דתשא אינו מלשון נושא בפיו
אלא מלשון קבלה וכן תרגמו בכ״מ תשא — תקבל ,ולהכי צריך
למדרש על המספר ועל המעיד לא תשיא ,שלא תגרום להתקבל עמך

לה״ר ,ע״כ והערוך לנר כ׳ :נלע״ד הגירסא איפכא מפי׳ המהרש״א,
דודאי לא תשא הוא לשון דבור כמו ובל אשא את שמותם על שפתי
וכמו לא תשא את שם ד׳ אלהיך לשוא ,אכן מדכתב התרגום שכל
דבריו דברי קבלה מר״א ור״י לא תקבל ע״כ שקבלו שגם מקבל לה״ר
הוא בכלל זה ,ואפשר דילפי זה מדכתיב שמע שוא ולא תשא הוא
לשון מדבר ושמע לשון שמיעה ,ולכן שניהם בכלל ,השומע והמדבר,
ולענין שומע קרינן לא תשיא ,דהיינו שע״י שמקבל גורם שחברו
מדבר ועובר על לא תשיא ,וא״כ בכלל זה המספר והמקבל ,אכן
המעיד עדות שקר לפי מה שב׳ הריב״ן יליף מסיפא דקרא אל תשת
ידך עם רשע להיות עד חמס ,ע״כ .ויש להעיר מל׳ השב״ט בראשית
מד ,יג :וה״נ אסור לקבולי לה דכתיב לא תשא שמע שוא ,קרי ביה
לא תשיא ,ומשמע שמפרש שלא תשא הוא לשון נושא בפיו ומלא

תשיא ילפינן שלא יקבל .ובשב״י :ומ״ש הרשב״ם שכשר,מספר או
מעיד כו׳ אע״ג דעדות שקר בהדיא כתיב אל תשת ידך וגו׳ ההוא
אזהרה למקבל פסולי עדות הוא ,אבל להעד גופא מלא תשא נ״ל.
אבל הריב״ן ,חתנו של רש״י ,פי׳ בס׳ הלוקין כג .דמעיד מאל תשת ידך

נפקא לן ,ע״כ .ובביאור מלת שוא כאן ,ראה בהכוה״ק שהאריך בזה,
[ב] לעיל אות א ,ולקמן אות קו.
ומה שרמזתי לקמן אות ג.

ובת״י :לא תקבלון וכו׳ ,וסדר אליהו רבה (פכ״ז) פכ״ם ,ומדרש אגדה
ח״א קםא 4ובספר יראים סי׳ קצב  :שלא יקבל לה״ר דכתיב לא תשא
שמע שוא ,ואומר האי לישגא אע״ג דלקבולי לא מקבלינן ,מיחש
תיישינן (ראה שבת נו :ונדה סא ).ובפי׳ ר׳ מיוחם :לא תשא שמע
שוא ,אזהרה למקבל לה״ר ואפילו הוא אמת ,אבל לחוש בו מותר,

שהרי מציגו נביאים שחשו בו וכגון שיש בו מיתה או עונש ,אבל
אין בו חשש מיתה אסור להכניסו בלבו כלל ,ע״כ .ובאונקלום :לא
תקבל .ובספר דינא דתיי לאוין א כ׳ בשם אתיו ,מסאן ראיה דהתרגום
לא פי׳ רק לפי הפשט ולא כפי המקובל ,והוא השיב עליו שאינו

אמת ,עיי״ש וראה מ״ש בתו״ש במילואים לחלק יז סי׳ כב אות ה.
[ג] הובא במנורת המאור אלנקוה ח״ד עט׳  288בשם מדרש ,ונראה
הבונה כמו שפירש רשב״ם כאן :לא תשא שמע שוא כמו שהעד
מוזהר לא תענה ברעך עד שקר ,כמו כן הדיינים מוזהרין שלא
לקבל עדות ולשמוע שקר אלא ודרשת ותקרת .וכ״ג גם מל׳ הרם"^
באזהרות (סדור רס״ג עט׳ קסו) :לא תענה שוא ותשא שמעו,
והבונה שלא תענה ברעך עד שוא ולא תקבלו .ראה שבועות כ:

שוא ושקר אחד הם ,ובתו״ש יתרו פ״ב אות קפב ,ולעיל אות א.
[ד] לעיל פכ״ב אות רח .ובסדר אליהו רבד( .פכ״ס) פכ״ז ,ובמדרש
אגדה ח״א קסא .ובלק״ם כאן :ד״א לא תשא שמע שוא קרי ביה
לא תשיא ,אזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין עו שיבוא
חברו בעל דינו שנאמר ועמדו שני האנשים .וכ״ה במדרש הגדול:
מנין לדיין שלא ישמע טענת אחד מבעלי דינין עד שלא יבוא חברו
ת״ל לא תשא שמע שוא וכו׳ ומנין שלא יטעים אדם דבריו לדיין
תחילה ת״ל לא תשא שמע שוא ,לא תשיא שמע שוא ,ע״כ .ובסנהדרין
ז :שמוע בין אחיכם ושפטתם ,א״ר חנינא אזהרה לבית דין שלא
ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירו (שמסדר דברי שקר
כדברי אמת לפי שאין מכחישן ומכיון שלב הדיין נוטה לו לוכות
שוב אין לבו מהפך בזכות השני כל כך ,רש״י) ,ואזהרה לבעל דין
שלא יטעים דבריו לדיין קורם שיבא בעל דין חבירו קרי ביה נמי שמע
בין אחיכם ,רב כתנא אמר מהבא מלא תשא לא תשיא (לא תקבל
שמע שוא אזהרה לדיין וקרי ביר .נמי לא תשיא אזהרה לבע״ד,
רש״י) .וכעי״ו בשבועות לא .ושם הדרש הוא ממדבר שקר תרת^
(הובא להלן אות קד) ומסיק שם :רב כהגא מתני מלא תשא לא תש^
וע״ע שם ל :האי צורבא מדרבנן וכו׳ וברש״י ד״ה דמיחזי ,וסוטר.
כא :היכי רמי רשע ערום ,אמר רבי יוחנן זד .המסעים דבריו לדיין
קודם שבא הכירו ,וברש״י שם; ורשע הוא שעובר על לא תשא
שמע שוא ,ע״ש .וברמב״ם הל׳ סנהדרין פכ״א ד,״ז :אסור לדיין
לשמוע דברי אחד מבע״ד קודם שיבא •חברו או שלא בפגי חברו
וכו׳ וכל השומע מאחד עובר בלא תעשה שנאמר לא תשא שמע שוא
וכף ,וכן בע״ד מוזהר שלא ישמיע דבריו לדיין קודם שיבא בע״ד
חברו ,וגם על זה וכיוצא בו נאמר מדבר שקר תרחק .ועי׳ כ״מ דגם
הרמב״ם מודד ,דבע״ד נמי נפיק מלא תשיא ומאי דלא עירב הרמב״ם
את שני הדינים ,משום דלא תשא מפורשת יותר לדיין ולא בבעל
דין דנפיק מלא תשיא וההיא אסמכתא היא( .וע״ע בסר.״מ להרמב״ם
לאוין רפא ובחנוך מצוד .עד) ובשב״י ודינא דתיי שם ב׳ לבאר לשון
רש״י כאן שהזכיר רק שמכאן אזהרה לדיין שלא ישמע דברי בע״ד
כו׳ ולא הזכיר הדרש לבעל דין ,וכן בילק״ש ובסמ״ג לאוין י
ובסמ״ק סי׳ רלג ,הביאו רק שמכאן אזהרה לדיין — .ועמדו שני
האנשים ,בספרי דברים פי׳ קצ :ועמדו שני האנשים וכו׳ ד״א להזהיר
בע״ד שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בע״ד חברו ,ופי׳ רבינו
הלל :דמדכתיב ועמדו שני האנשים ,משמע שיעמדו כאחד שלא

יקדים אחד וישמיע דבריו קורם שיבא חברו בע״ד .ובמרכבת כאן:
שתהא עמידתן בשיחי ,עי״ש .ובילק״ש כאן גרס :לא תשא שמע
שוא וכו׳ ,ד״א הרי זה אזהרה לדיין שלא ישמע מבע״ד עד שיבא
בעל דינו עמו ,שנאמר ועמדו שני האנשים ,ע״כ .ובש״ך חו״מ סי׳
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[ה] לא תשא שמע שוא ,היה טוענו מנה ולא היה
חייב לו אלא המשים ,לא יאמר לו הריני כופר ,בו
בבית דין וכשאצא לחוץ הריני מודה לו ,שלא 'אזקק
לשבועה ,ת״ל לא תשא שמע שוא ,אל תשמע לדיין דבר
שהוא שוא( .תוספתא שבועות פ״ה—ב)
[ו] לא תשא שמע שוא ,שלא ידברו סניגורין לפניהן.
(מכדרשב״י במדרש הגדול)

[ז] לא תשא שמע שוא ,אבא הנין משום רבי אלעזר
אומר להביא שבועת הדיין שתהא באמן ,שאם אין
עונה אמן אחריו עושה אותו שבועת שוא( .מכילתא)
[ח]

,

לא תשא שמע שוא ,מכאן למתפלל שצריך כוונה.
ואפילו כוון לבו בפהוק ראשון שהוא שמע יצא ,ואם

יז ס״ק ט
ובם׳ דיגא
והמריב״ל
אחד שמא

כ׳ דבדעבד אם שמע מותר לפסוק ,וע״ש ברמ״א סע״ה׳
דת^ת*א לאוין י הביא מחלוקת בזה בתשובת מהרשד״ם
ועוד .וברבינו בחיי כאן :ד״א לא תשמע דברי בעל דין
שוא הוא מדבר ,עד שיבא בעל דין חברו ואם אולי ישקר

בדבריו יכחישגו .וכן אמר שלמה (משלי יח) צדיק הראשון בריבו
ובא רעהו וחקרו .ובחשו׳ רמ״א (סי׳ קיב הובא בפ״ת חו״מ סי׳ יז
אות יא) כתב שדבר שאין תלוי בטענה שבין איש לחברו רק בדיני
תורה ,כגון נחלאות ואין חילוק בזה בענין טענה ,שרי לשמוע אחד
מהם ,וע״ז לא נאמר שמוע בין אחיכם .ובתשו׳ שבו״י ח״א סי׳ כד
[ה] לעיל אות
עשה סמיכות לפסק הרמ״א ממקרא מפורש ,ע״ש.
א־ד .ובשבועות לא .הובא לקמן אות ז ,דורש כן מקרא מדבר שקר
תרחק .ותוספתא זו מובאת בס׳ משפטי השבועות לרב האי גאון
דף ג :וגורם בסוף :לא תשמיע לדיין שמע שוא .ובבכור שור :לא
תשא (על פיך) שמע שוא ,כלומר ,לא תוציא מפיך דבר שקר אפילו
ביחידי .ובאע״ז :לא תשא שמע שוא ,שלא יוציא ,מלבו דבר שוא

*

[ו] כלומר ,שהדיינים ישמעו מפי בע״ד בעצמם
להוציא דבה.
ולא מפי סנגורים ,וראה לעיל פכ״ב אות רט :מדבר שקר תרחק,
יפלא יעמיד אצלו סנגורין שנאמר עד האלהים יבא דבר שניהם.
^,.קמן אות צג בביאור וצרף לכאן .ובתשובות רש״י (הוצאת
אלפנביין עמ׳  )97סי׳ עז :שאין דרכינו להיות עושים עצמנו כעורכי
הדיינים ולהשיב חרץ המשפט לבעל הדין שלא לעבור בלא תשא
שמע שוא ,ע״כ .ונראה מדבריו שגם ענין זה ילפינן מלא תשא שמע
שוא .ובתוי״ט אבות פ״א משנה ח הביא מר׳ יונה לפרש לשון
התנא אל תעש עצמך כעורכי הדיין ,כתשו׳ רש״י כאן .ובשבת קלט.
[ז] (בילק״ש כאן
שפתותיכם דברו שקר ,אלו עורכי הדיינים.
ובכת״י אצל רחש״ה הגי׳ שתהא נאמן ,וברור שזה הוא ט״ם)
ובלק״ט :אבא חנן אומר מנין שראוי לענות אמן אחר שבועת
הדייגין ,שנאמר לא תשא שמע שוא ,ובספרי נשא פט״ו :ואמרה
האשד ,אמן אמן וכו׳ והואיל ונאמרו שבועות סתם בתורה וסרט
באחת מהם שאינה אלא באמן ,אף פורטני בכל שבועות שבתורה
שאינן אלא באמן .אבא חנין אומר משום ר׳ אליעזר להביא את
שבועת הדיינים שתהא באמן ,שאם אין|עונה אתה אחריו אמן ,אתה

עושה שבועות שוא ,ע״כ .וראה בהגהות הספרי המיוחס להראב״ד.
וכעי״ז בבמדב״ר פ״ט—לה .ובזי״ר כאן מפרש :אם אמר הדיין
משביע אני עליך אם אתה יודע עדות דתעיד דמןזויב לענות אמן.

׳•

*

וצ״ל שמיידי שהב״ד הם שלוחיו של התובע ,וצ״ב שהרי המושבע
מפי אחרים בפגי בי״ד אין צריך לענות אמן רק אם אומר שאינו
יודע לו עדות מקרי קבלה ,כמבואר בשבועות לא :ובתום׳ שם,
ד״ה משביע( ,ועי׳ מכילתא לעיל פכ״ב אות רמה .ובצפנת פענח
מהד״ת דף כג :מפרש המכילתא שם ע״פ המכילתא שלפנינו) ,ובשבות
יהודה כ׳ :ושמא אמן לאו דוקא אלא דבעי לכפור אחר שישביענו

שבעל

קנ>.

פד!

לא כוון את לבו לא יצא ,שנאמר לא תשא שמע שוא.
(מדרש אגדה)

[ט] אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמם ,אמר
לו ,איש פלוני חייב לי מאתים דיברי ן ,ולי עד אחד,
בא והצטרף עליו וטול אתה מנה ואני מנה ,לכך נאמר
אל תשת ידיך וגו' .אמר לו רבו אתה יודע בי שאלו בותנין
לי כל ממון שבעולם אין אבי מבדד" מנה לי אצל פלוני,
ויש לי עד אחד ,בא והצטרף עמו כדי שאטול את שלי,
לכך נאמר אל תשת ידך וגו׳ עד חמם הוא זה( .מכילתא)
[י] אל תשת ידך עם רשע ,היה טוענו מנה ע״פ
עד אחד וכפר בו ,לא יאמר לאחר בוא אני ואתה
ובעידונו שנוציא גזלה מתחת ידו ,ת״ל ■אל תשת ידך עס
רשע וגו( /תוספתא שבועות פ"ה■—ב)

הדיינין כלומר שאין לו בידו כלום ,ע״ס .ובספרי דב״ר מפרש
דמיירי בשבועת הדיינים שמשביעים את המודה במקצת ,ונראה
דכה״ג גם בשבועת השומרים כן ,וכ״פ במרכה״מ :כשמקבל ע״ע
לישבע בב״ד והדיין אומר לו משביע אני בשם והוא אינו עונה אמן
הרי גורם לב״ד שהוציאו ש״ש לבטלה וזר ,לא תשא ,לא תשיא
שמע שוא ,שע״י נשמע שמע שוא .ובהתוה״מ :ר׳ אליעזר מפרש
מענין שבועה כמו לא תשא את שם ד׳ אלהיך לשוא (שמות כ) ונשא
בו אלה (מ״א..ח) אם משביעו ושומע השבועה לא יהיה שבועת שוא
כשלא יענה'אמן .בשלטי הגבורים שבועות לא( :יד ):ומההיא דלא
תשא ולא השיא כתוב בפוסקים דיש ליזהר מלהשביע שום אדם
שיודעים בודאי שאם ישבע שישבע לשקר ,וכ״ב בתולדות יצחק,
ורבינו בחיי ב׳ :לא תשא שמע שוא ,לא תקבל שבועה ממי שיראה
בעיניך שיעבור עליה עד שתחקור הדבר היטב שמא לשוא הוא
נשבע .וראה בענין זה בס׳ מוצל מאש סי׳ מה ובתשו׳ ח״ם חו״מ
סי׳ צ ובדברי היים ח״ב חו״מ סי׳ ח .וראה בזה בתו״ש לעיל פ״ב—
[ח] ברכות יג :ת״ר שמע ישראל וכו׳ ע״כ צריך בונת
קפה.
הלב .ושם טז .הקורא את שמע צריך שיכון את לבו שנאמר שמע
ישראל ולהלן הוא אומר הסכת ושמע ישראל וכו׳ ,ודורש רמז לשון
׳שמע׳ שתכונה לקריאת שמע ,שאם אינו מכוין לקבל עליו עול
מלכות שמים כאלו מוציא ש״ש לבטלה או שלשוא וחנם אמרו .וכן

[ט] כ׳
דרשו בתו״ש יתרו פ״ב—קפח ,קצג :בקרא לא תשא וגו/
בשב״י ואיירי דלא מפיק"מפומיה שקרא אלא אומר לו שיעמוד שם
ולא יאמר לו ולא מידי בדאיתא בשבועות לא :עיי״ש .ובהתוה״ט פי׳:
לשון זה מורה שלא יסייע לרשע כמו והנה ידי עמך (ש״ב ג) אשר
ידי תכון עמו (תהלים פט) ומפרש שלא יסייע לרשע ע״י שיהיה עד
להוציא ממון בגזל ,אולם ממה שאמר עד חמם ולא אמר עד שקר,
מפרש אפילו במאמין לו שדבריו אמת מ״מ ..עד חמס הוא זה כי
מוציא ממון נגד הדין הגם שאין רבו רשע הוא עד חמס ,ע״כ .וראה
שבועות לא .להלן אות קב .ובסדר אליהו רבה פכ״ט :וכן אם אומר
לו אדם לחברו ,פלוני חברי חייב לי מאתים זוז ,הרי יש לי עד
אחד ותהא מצטרף עמו וטול אתה מנה ואני אטול מנד" יאמר לו
כך ,מודיע אני לך ,שאפילו אתה נותן לי בל כסף וזהב שבכל העולם
כולו בשעה אחת ,אין אני מבקש בשביל להעיד שקר והיאך אתה
אומר לי כך ,ע״כ .ובספר יראים סי׳ קצב :אל תשת ידך עם רשע,
הזהיר היוצר שלא יבטיח אדם לחברו עד שקר ,אפילו אינו מעיד
משעת הבטחה הוי השתה ,ועובר על מה שהזהיר היוצר אל חשת
ידך עם רשע להיות עד חמם ,ע״ב .וכ״ג מל׳ רש״י כאן :שהבטיחהו
[י] לעיל אות ט .ובחסדי דוד מפרש :קרי
להיות לו עד חמם.
ליה רשע לאותו האחר שמעיד שקר מה שאינו יודע כלל ,ואזהר
קרא להעד האמיתי׳ שלא ישיח ידו לשתף עמו את הרשע .ובמנחת

בכורים שם ,בגמרא (שבועות לא ).קאמר מפסוק מדבר שקר תרחק
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[יא] אל תשת ידך עם רשע ,ותבין לעד אחד שיודע
^־1חברו שהוא רשע אל יעיד עמו ,ת״ל אל תשת ידך
עם רשע ,אל תצטרף עמו לעדות( .מכדרשב״י ,במדרה״ג)

שב על

פה

[אל תשת ידך עם רשע ],כך היו נקיי הדעת

שבירושלים עושין ,לא היה אחד מהם הולך לבית המשתה
עד שהוא יודע מי הולך עמו ,ולא היה חותם בגט עד
שהוא יודע מי חותם עמו( .מכילתא)
ניג! אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמם ,רבי

וקאי על העד תשני דאפילו לשתוקי ומיקם גמי אסור ,ולד,תוספתא
קא מזהיר ג״ב לעד היודע דכיון דיסהוד עם מי שאינו יודע עוכר
על אל תשת ידך עם רשע ,ע״כ .ועי׳ לקמן אות יא .ובתו״ת כאן
נתקשה בפי׳ התוספתא ועושה ם״ם בחנם והדברים פשוטים כנ״ל.
[יא] לעיל אוח ט־י .וראה שבועות ל( :הובא להלן אות צד,),
וברמב״ם הל׳ עדות פ״י ה״א :הרשעים פסולים לערות מן התורה,
שנאמר אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס ,מפי השמועה למדו

תשת ידך עם רשע להיות עד חמס ,ע״כ .וראה בסדר אליהו רבה
פכ״ט ,ובלק״ט כאן :לא היו חותמין על השטר כו׳ וכן בדין .ועי׳
ברמב״ם הל׳ סנהדרין פכ״ב ה״י ,ובספורנו כאן :אל תשת ידך עם
רשע אפילו לחתום על שמר כאמרם על אנשי ירושלים שלא היו
חותמים על השטר אא״כ יודעים מי חותם עמהם ,ע״כ( .כעי״ז בסמ״ע
חו״מ סי׳ לד סק״א) .וראה לעיל אות י .ובפי' עץ יוסף באיכ״ר שם :
לא שהדין כך דא״ב מאי משום היקרים ,חיובא הוא ,אלא קרא מיירי

ניב]

אל תשת רשע עד ,ואפילו עד כשר שיודע בחברו שהוא רשע ,ואין
הדיינים מכירים רשעו ,אסור לו להעיד עמו ,אע״ם שהוא עדות

אמת מפני שמצטרף עמו ונמצא זה הכשר השית ידו עם הרשע עד
שנתקבלה עדותו ,ואין צריך לומר עד כשר שהוא יודע בעדות
לחברו וידע שהעד השני עמו עד שקר שאסור לו להעיד שנאמר אל
תשת..ידך עם רשע ,ע״כ .והסמ״ע סי׳ שלד מוסיף ביאור :והוכחתי
בפרישה דה״ק מדכתיב אל תשת ידך עם רשע ,נלמד דאפילו עד
כשר היודע בחברו שהוא רשע ושניהן ראו ענין אחד ,אסור לצרף
עמו להעיד על אותו ענין שראה מפני שזה הרשע הוא כאלו אינו
שפסול לעדות ,והדיינים לא ידעו מרשעו ונמצא שע״פ הכשר לבדו

נגמר הדין ויהיה זה הכשר עד חמס ,שהוא גורם שהדיינים יפטקו
ע״פ עד אחד כמו שפוסקין עפ״י שגי עדים ,ומכלל זה נלמד דרשע
פסול להעיד .וראה לקמן אות יז .וכ״ה בסמ״ג לאוין ריר .ובכ״מ
תמה על הרמב״ם שלא הביא המקור שהובא בגט׳ מדבר שקד תרחק,
וכן תמה בב״י חו״מ סי׳ לד ,וראה לח״מ שם ובב״ח וסמ״ע וט״ז
וחכמת שלמה שהאריכו ליישב טעמו של הרמב״ם ,ונראה שמקור
דברי הרמב״ם ממכדרשב״י הנ״ל .והסמ״ק מצוד ,רלו מביא דברי
הרמב״ם ובהגהת ר״ם כ׳ על זה ,וקשה דאיך יכבוש עדותו ,ונראה
שאינו אסור אלא שלא יאמר הכשר אני והוא ראינו כך ,אבל יכול
לומר כך ראיתי ,ע״כ .וכ״ד ,בארחות חיים ח״ב עט׳ חנה ובכל בו

הל׳ עדות סי׳ פא ,ודבריהם צ״ע ,עי׳ ש״ך חו׳׳מ סי׳ לד סק״ג,
ומהרש״א ח״א שבועות ל :ובשו״ת בית יעקב סי׳ קלד הקשה על

הש״ך מתום׳ גיטין ד .ד״ד ,מודה ,וראה רש״י וגמ״י שם ,ובסהמ״ג
לרס״ג ח״ב ל״ת לו .ובהערות הר״ח הלר בספר המצות מצוד ,רפו
בסופו .וברלב״ג :והנה חמם הוא שם תחת שם התואר ,והוא מבואר
שאין הרצון בזה שלא ישית ידו עם רשע באופן שיהיה עד חמס,
כי לא היה צריך לומר עם רשע ,כי אע״פ שלא היה רשע לא היה
ראוי שישית ידו עמו להיות עד חמס ,ואולם הכוונה בזה שלא ישית

ידו עם רשע באופן שיהיה עד מי שהוא איש חמם כו׳ .ואיש חמס
הוא הלוקח ממון חברו בחמס כמו הגזלנין והחמסין והגנבים
והמלוים ברבית וכן עד זומם גם בן איש חמס ופסול לעדות כו׳.
ואולם מי שהוא איש חמם הוא פסול לעדות אע״פ ששלם הממון
שנקרא בעבורו איש חמם ,יהיה פסול לעדות כי לא הוסר שם איש
חמם ממנו מפני מה ששלם מן הממון ,כי תכונתו היא לעשות חמם

כשיוכל ,אלא אס נתברר מענינו שעשה תשובה ,ע״כ .ע׳ בשו״ע
חו״מ סי׳ לד סכ״ט .וברשב״ם כאן :אפילו יש שני עדים אל תצטרף
עמר,ם להגיד כמותם ,ואע״ם שיוגמר על פיהם כי אין מכחישם ,ע״כ.
ובאע״ז :אל תשת ידך עם רשע ,להתחבר עמו בעדות שוא לעשות
חמס לנקי ,ע״כ .ובפי׳ רב״ח :אל תשת ידך עם רשע ,התובע תביעת
[יב] במכילתא שבדפוס
שקר שתבטיחהו להיות לו עד חמס.
ליתא הקרא בתחלת המאמר והוספתי עפ״י הא״צ ועל יסוד המאמר
באיכ״ר פ״ד—ד :בני ציון היקרים (איכה ד—ב) ד״א מה היתה
יקרותן ,שלא היה אחד מהן הולך לסעודה עד שהיה יודע עם מי
סועד (שגנאי הוא לת״ח לישב אצל עם הארץ ,רש״י סנהדרין כג).
ולא היה חותם עד שהיה יודע עם מי חותם ,לקיים מה שנאמר אל

ביודע בחברו
יחתום את״ב,
ובני ציון היו
חותם לעשות

שהוא פסול וחותם עמו ,אבל מי שחותם ולא ידע מי
אינו צריך לחוש שמא יחתום עמו אדם שאינו הגון,
נוהגים סלסול בעצמן שלא לחתום ,עד שירעו עם מי
סייג למ״ש אל תשת ידך עם רשע ,ע״כ .וע״ע לקמ^י!

אות טז ,צד ,ובביאור .וביד הרמ״ה סנהדרין שם :שמא יחתום
עמהן קרוב או פסול ונמצאת בל העדות כולה בטלה ונמצאו הראשונים
נחשדין .וברש״י שם :ונמצאו אלו בושים .ויש לפרש לפי שגנאי
הוא לאדם כשר לחתום עם מי שאינו הגון ,ובמכילתין (ובמכילתא)
נפק״ל מקרא דאל תשת ידך עם רשע ,כלומר אפילו להצטרף עמו.
והמהרש״א בח״א כ׳ אף ע״ג ובכל מילי מדינא כל ישראל בחזקת
כשרות הם ,באלו הדברים קאמר ונקיי הדעת לא היו חותמים דנד״גו
סלסול בעצמן דשכיחי פסולים וע״ה ,ע״ב .ועי׳ חו״מ ס״ג ס״ד .ויש
להעיר מלשון מדרש תדשא פ״ט :לבל הרגשה והרגשה נתן הקב״ד,
חורה מה שלא לעשות ומה לעשות בו׳ לאזגים לא תשא שמע שוא
וכר ,לידים ,אל תשת ידך עם רשע ובו׳ .וכ״ה בילק״ש ח״ב רמז
מב .וצ״ב מר ,זה שייך לידים בפועל ,ולפי המאמר הנ״ל שלא היו
ניג] אל
חותמין וכו׳ א״כ זה נוגע לידים .וראה באברבנאל כאן.
תשת רשע עד ,כ״ה הגי׳ בילק״ש ובכת״י אור האפלה וכן הוא
בא״צ ,ובסהמ״צ להרמב״ם (לאוין רפו) :הזהיר הדיין שלא לקבל
עדות בעל עבירה ומעשוח דבר עפ״י עדותו ,והוא אמרו אל תשת
ידך עם רשע להיות עד חמם ,ובא הפירוש אל תשת חמס עד להוציא
החמסנים והגזלנים שהם פסולים לעדות שנאמר (לא) [כי] יקום עד

0:

חמס באיש ,ע״כ( .הגי׳ כי יקום היא בכת״י הוצאת ר״ח הלר,
צריך לתקן בילק״ש כאן) ,וכ״ה בחנוך מצוד ,עד ,ושם הגירסא  :ובא
הפי׳ אל תשת רשע עד ,אל תשת חמם עד וכו׳ ,וכ״ה בלק״ט גאגארא,
וע״ע רמב״ם הל׳ עדות פ״י ה״א ובפיהמ״ש סנהדרין כד :ולהלן
אות יד־טו .ובסדר אליהו רבד( ,פכ״ט) פכ״ז :א״ר נתן והלא עד
זומם הוא זב ,אלא ללמדך על הגזלנין ועל החמסגין שהן פסולי
עדות הן ,שנאמר ועשיתם לו וגו׳ ,ע״ב .זה הוא אותו המאמר
שבמכילתא אלא שצריך תיקון ,ראה מ״ש רתש״ה .ובזי״ר ובמרבה״מ
פירשו שימת המכילתא שלפנינו דדוקא החשוד על הממון פסול
לעדות ,ולסי״ז צ״ל שגם רשע דהמס ילפינן מאל תשת רשע עד,
כלומר אל חשת רשע דחמס עד ,וכן פירש״י בב״ק פח .ד״ה מגזלן,

וע״ע רש״י עירובין פב .ד״ד ,סותרי וב״מ ד .ד״ה כשר וסנהדרין
כד :ד״ד ,המשחק שהביא לפסול גזלן מאל תשת רשע עד ,וכוונתו
אל תשת רשע דחמם עד ,ור.א״צ הגיד ,במכילתא :להוציא הרשעים
ואת החמסנים וכו׳ ,ולפי״ז צריך לפרש שמקרא אל תשת רשע עד
יליף רשע שאינו דחמם ומאל תשת חמס עד יליף רשע דחמס ,וכ״ג
גם במדרש הגדול (ובמכדרשב״י הופמאן) :אל תשת ידך עם רשע
זו אזהרה שלא ישית רשע עד ,מכאן אמרו הרשעים פסולים לעדות,
ואיזה הוא רשע כל שעבר עבירה שהייבין עליה מלקות ואין צ״ל
מיתת ב״ד .להיות עד חמס ,אל תשת חמסן עד ,מכאן אמרו הרועים
והגזלנים והחמסנים וכל החשודים על הממון פסולים מן העדות,
ע״כ .ובפי׳ רבינו מיוחם :אל תשת ידך עם רשע משל המקרא הוא,
כלומר אל תביא עצמך עם אדם רשע להיות לך עד ,כלומר לקבל

תורה שלמה  -יח משפטים ב :כשר ,מנחם מנדל בן יצחק פרץ (}48{ )48
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כב:

בראשונה

פרה שני

יומא

ה א מ"׳ פ״ד מהל׳
איפרועי איפרעו מיניה .תימה <<{<) לן דלא הוה אוחו או דילטא .לסמיכת רצפתי 1מתמונה דמזבח נקיט להו לבד מיסוד
תמידי! הלנה ד:
פירעון נמי בשביל אוריה יש לומר מדלא כתיג אלא ואת וסובב שהואלז שש קודם לסמיכת גגו :וניטנינהו לדידהו .לגלגלומס:
־־הכבשה ישלם ועוד דכתיג ארנעחים דהיינו ענירה" אחת דהיינו בנזק .לשון שברי חרסים נטל כל אחד ואחד חרס והשליך לפניו
גילוי עריות דאי אחרוייהו אגילוי עריות דנת שנע ואשפיכות דמים ומנו החרסים :ויפקדם בטלאים .צום לקמת כל אחד טלה מצאן
רכינו חננאל
המלך ובאו למרחב ונמנו הטלאים:
דאוריה נענש בילד אמנון ותמר
אי לא ועלתה בתיקו :ואבשלום אם כן לא שילם ארבעתיס:
נתיב והיה מספר בני ישראל כחול
או דילמא בר מאמה יסוד ואמה סובב תקו:
ירושלמי א״ר יוסי בר
הים .אלמא איח להו מנין :כמה לא,
בון בפירוש תני לה ח ששה חדשים נצטרע דוד ונו׳.
ואם היו שניהן שוין הממונה אומר להם
חבירו
חייא כל הקודם את
מימה לי א״כ שילם יומר
הלי ולא מרגיש גברא דמרא”' סייעיה.
הצביעו וכו׳ :תנא הוציאו אצבעותיכם למנין
בתוך ארבע אמות למזבח
כמה סמוך ומובטח ואין צריך לחלות
זכה .הממונה אמר להם מארבעחיס ועוד דילמא מאי דנצטרע
ונימנינהו לדידהו מסייע ליה לרבי יצחק
ולדאג מכל רעה מי שהקב״ה בעזרו
הצביעו .תנא הוציאו היינו בשביל מעשה דאוריה אי נמי
אצבעותיכם למנין .פי׳ ח אס נצטרע בשביל בת שבע נימא דאמר רבי יצחק אאםור למנות את ישראל
שהרי מציגו שאול נכשל באחת
אחר שמוציאין כל אחד
אפילו לדבר מצוה דכתיב א>ויפקרם בבזק
ועלתה לו לרעה לקונסו מיתה לבטל"
ואחד מקצת מאצבעותיו דחד מאינך דילד אמנון וממר ואבשלום
מלכותו ודוד נכשל בשתים ולא עלתה
פתוחות והשאר קמוצות בשביל אוריה ומנלן דלא נענש בשביל מתקיף לה רב אשי ממאי דהאי בזק לישנא
וכוללן
קפוצות
פי׳
לו לרעה :דאוריה" ודהסתה .שהוסת
הממונה לחשבון .ומקיפין אוריה וי״ל מדכתיב ואותו הרגת
דמיבזק הוא ודילמא שמא דמתא הוא
ונוטל
בכוליאר
כמין
למנוח אח ישראל בסוף ימיו וגרס
כדכתיב ב>וימצאו "4אדוני בזק" אלא מהבא
מצנפתו של א׳ מהן בחרב בני עמון ודרשינן בפרק ב׳
לבא עליהם דבר :דנת שנע .שבא
ויודעין שממנו הפיים לקידושין (דף מג ).מה חרב בני עמון נ> וישמע שאול את העם ויפקדם בטלאים אמר
עליה :ילד .בנה הראשון :לשון
מתחיל היה אומר להן אי אתה נענש עליו אף אוריה החתי
רבי אלעזר בל המונה את ישראל עובר בלאו
הוציאו כל אחד ואחד
הרע .על מפינושח מפי ציבא:
אצבעו כדי לעבור המנק אי אמה נענש עליו ומה שהקשיתי
שנאמר י> והיה מספר בני ישראל כחול הים
האי אפרעו מיניה .מדה במדה הוא
על אצבעות מכלל שגופם א״כ הוה ליה טפי מארבעחיס דילמא
אסור למנות כר׳ יצחק
אשר לא ימד רב גחמן בר יצחק" אמר עובר
הפסידו לחלק נחלתו והוא נפסד נחלת
את דאמנון ותמר בחד חשיב להו אי
דאמר אסור למנות
ישראל אפי׳ לדבר מצוה נמי דחמר ומה שנצטרע בחד חשיב בשני לאוין שנאמר לא ימד ולא יספר אמר
מלכוח :סיוטא .מלאכי פחד מבהילים
בבזק.
שנאמר ויפקדם
אותו :לא נטשנה .לאורך ימים:
להו דלא דמו לאחריני דילד ודאמנון
רבי שמואל בר נחמני ר יונתן רמי כתיב
אלא מהכא וישמע שאול
,את העם ויפקדם בטלאים ודאבשלוס שמחו אבל דחמר לא הוה
שלא היה בו שום דופי .משפחה
והיה מספר בני ישראל כחול הים יי וכתיב
כלומר כל אחד נותן
ויתגאו המלכים היוצאים מזרעו על
טלה ומנה הטלאים מימה ועוד דבת יפח מואר הימהה> אשר לא ימד ולא יספר לא קשיא כאן בזמן
ישראל אבל דוד מרוח המואביה אחא:
וידע מספר בני ישראל .ומה שנצטרע ששה חדשים כיון
שישראל עושין רצונו של מקום כאן בזמן
והללו הטלאים משל שנתרפא לא הוה שקול כי הנך להכי
קופה של שרצים .דופי משפחה:
שאול .כל המונה ישראל
משום
אמר
רבי
מקום
של
רצונו
עושין
שאין
נענש שאול .לבא לידי דבר שעליו
עובר בב׳ לאוין שנאמר איכא למימר דהנך תרמי חד חשיב
אבא יוסי בן דוסתאיי" לא קשיא כאן בידי
ניטל ממנו מלכוח :מפני .שמתחילת
לא ימד ולא יספר .והני להו :להאמר רב קינל דוד
אדם כאן בידי שמים אמר רב נהילאי" בר
מלכותו מחל על כבודו וגילה על עצמו
מילי בזמן שישראל עושק לשון הרנג הא דלא פריך גמי מהא
שאינו כדאי למלוך :וכתיב ויעל נחש
אידי אמר שמואל כיון שנתמנה אדם פרנם
דחטא שאמר שירה על מפלחו של
העמוני .ומסקנא דמילחא שאמרו
הגהות וציונים
שאול כדאימא פרק אלו מגלחין
על הציבור מתעשר מעיקרא כתיב ויפקדם
ישראל מי האומר שאול ימלוך עלינו
א] [את אדוני בזקן (מו״ק דף נח ):שגיון לדוד אשר שר לה׳
בבזק ולבסוף כתיב ויפקדם בטלאים ודילמא
 ]5בראשונים
(גליון):
בתמיהה תנו (א) (את) האנשים ונמיחס
בבזק :על דברי כוש בן ימיני וי״ל ההיא
ובכת״י נוסף
מדידהו א״ב מאי רבותא דמילתא ה)וירב
והוא אמר לא יומת איש היום" 1הזה:
ג] גיר׳ ע״י "רב נחמן" כשגגה חשיב ליה דכחיב שגיון לדוד
בנחל >6אמר ר מני על עסקי נחל בשעה
סתמא (גליון) :ל] "כחול
שאינו
הים" ליתא בראשונים ,לפי שאין אדם נחפש על צערוי>
שאמר לו הקב״ה לשאול י׳ לך והכית את
עי׳ עץ יוסף :ה] גירסת
שהיה שאול רודפו:

התם

'4^1

ע״י רב אפי אמר ל״ק
(גליון) :ו] גיר׳ ע״י ר׳
חנינא בר אידי א״ש
[צ״ל
]1
(גליון):
מהבקרן
בישראל
(גליון) :מ] גי׳ ע״י הב א
איפרעו מגופיה דאמר
ר״י אמר רב וכו־ (גליון)
רבי
ט] בע״י חזא
נחמן (גליון) :י] בע•
אמר רבי משום ר״ש;
וגליון)
יוחאי
בן
 ]3כת״י רצפה :ל] כת"
^זהן :מ] רש״י שבע"
■ת״י דמריה :נ] רש"
^זבעין יעקב וביטול
ס] ברש״י שבעין יעקג
ובכת״י דאוריה .שהרגו
והס״ד :ע] צ״ל ביום
כלשה״ב
(רש״ש,
בשמואל-א יא ,יג)
אעבירה
צ״ל
ה]
(באה"מ):

תורה אור השלם
א) רפקרם במק רהיו
בני ;עזראל שלש מאיות
אלף ואיש ;הודה
שלשים אלף:
[שמואל א׳ יא ,ח]

ב) וימצאו את אדני
בזק בבזק וילחמו ב1
רבו את הכנעני ואת
הפח•? [שופטים א ,ה]

מסורת הש״ם

עם הוספות
א) שבח ט )3 ,.נ״ק כ,:
ג) סנהדרין קז ,.ל) שבת
ט ,:ה) סנהדרין כא,.
ו) ב״ב דף טז ,:ז) שבת
שם.

הגהות הב״ח
(א) רש״י ד״ה וכחיג
ויעל בו׳ מנו האנשים
נצ״ל וחינם אם נמחק:

גליון הש״ם
גט׳ אר״ה ככן שנה.
עי׳ ירושל׳ ס״ג דבטריס:

שם ואר״י משום ר״ש
בן יהוצדק .עיין נ״מ
פ״ז הלכה י״ג מהל׳
מ״ח:

ליקוטי רש״י
[נדפס בסוף המסכת]

תוספות ישנים
ויפקרם בטלאים .שס
מקום הוא לפי הפשט:
שאול באחת ועלתה
בירו מאי היא מעשה
ראנג .קשה לדני בשאול
נמי אינא שתים שממפילה
קודם מעשה של אגג כנר
נימה הקב״ה נשהקריג
העולה קודם שבא שמואל
ואז אמר לו נקש ה׳ איש
כצננו וגו׳ (שמואל א ■ג)
וההוא הוה ליה לאיחויי
ואומר רני דאו לא הפשיד
המלונה לגמרי שאו לא
הקב״ה
נדעם
היה
להעבירה אצא ממנו ולא
מנניו אנל במעשה דאגג
ניחם אפילו מבניו :ששה

חרשים נצטרע הוה.
משוס מעשה דנם שנע
קאמר דהשיבה לי ששו!
ישען בחב נמומור נ״א
נאשר נא אל בם שנע
ובירושלים הוה .וקשה לר׳
דיצפינן נסלק ודן קו).

עמלק אמר ומה נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה כל הנפשות
שחים
הללו על אחת כמה וכמה ואם אדם חטא בהמה מה חטאה ואם גדולים
חטאו קטנים מה חטאו יצאה בת קול ואמרה לו "אל תהי צדיק הרבה ובשעה שאמר לו שאול לדואג
י״סוב אתה ופגע בבחנים יצאה בת קול ואמרה לו ט>אל תרשע קרבתןז?מר רב הוגא ד־5מה~לא ח^" ו^א^דנםינס^ ק7רנעיס
מרגיש גברא דמריה סייעיה שאול באחת ועלתה"לו דור בשתים ולא עלתה לו שאול באחת מאי היא שנה מלן במברון מלן
שנע שנים ובירושלים מלן
מעשה דאגו .והא איכא מעשה דנוב עיר הבחנים אמעשה דאגג כתיב "נחמתי כי המלכתי את שאול שלשים ושלש שנים ונקרא
אסרינא בחברון מלן שנע
למלך דוד בשתים מאי נינהו דאוריה ודהסתה והא איכא נמי מעשה רבת שבע התם אפרעו מיניה
סרשים
וששה
שניה
דכתיב כ>ואת הכבשה ישלם ארבעתים ילד אמנון תמר ואבשלום התם נמי אפרעו מיניה דכתיב י>ויתן במסילת ד״ה נלה״א ם
כשמונה בניו של דוד
ה׳ דבר (בעם מן הבוקר") ועד עת מועד התם" לא אפרעו מגופיה התם נמי לא אפרעו מגופיה לאיי ואותם ששה חדשים יחרים
אפרעו מגופיה נ)דאמר רב יהודה אמר רב ששה חדשים נצטרע דוד ופרשו הימנו סנהדרין ונסתלקה הימנו שאיסר הפסוק במקום
אאר נצנורע משמע שהיו
שכינה דכתיב פ>ישובו לי יראיך ויודעי עדותיך וכתיב "השיבה לי ששון ישעך והא אמר רב קבל דוד בחברון וי״ל דודאי אומה
צרעת היאה בירושלים
לה״ר כשמואל דאמר לא קבל דוד לה״ר ולרב נמי דאמר קבל דוד לה״ר הא איפרעו מיניה יידאמר ומה שנדלג נאחד מן
רב יהודה אמר רב בשעה שאמר לו דוד למפיבושת ם> אמרתי אתה וציבא תחלהו_ארע רשד^יצאה הפסוקים אומם ששה
חדשים דאנרון היינובת קול ואמרה לו רחבעם וירבעם יחלקו את המלכות ץ *5בן שגה שאול "במלכו ־׳אמר רב הונא כבן להודיע שהיו ששה ארשים
שלא היה במלכותו לפי
'שנה שלא טעם טעם חטא מתקיף לה רב" נחמן בר יצחק ואימא כבן שנה שמלוכלך בטיט
חדשים
ששה
שאותם
ובצואה אחויאו ליה לרב נחמן" סיוטא בחלמיה אמר נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש הדר חזא היתרים על החשבון של
שנים היה בחברון נוס לו
סיוטא בחלמיה אמר נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש מלך ישראל אמר רב יהודה י אמר שמואל לדלגס יותר מלכתוב שמלן
כירושלים ל״ב שנה וחצי
מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול מפני שלא היה בו שום דופי דאמר רבי יוחנן משום
כך אירן ה״ר אלחנן אבל
רבי שמעון בן יהוצדק אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו מספקא ליה אס מלן דוד
מ׳ שנה שלימים ואותם ו׳
שאם תזוח דעתו עליו אומרין לו חזור לאחוריך אמר רב יהודה אמר רב מפני מה נענש שאול מפני שמחל על חדשים היו יתרים על
כבודו שנאמר פ> ובני בליעל אמרו מה יושיענו זה ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש וכתיב צ> ויעל המ׳ או הי׳ חדשים היו
מן התשנו! ול״ט שנה
נחש העמוני ויחן על יבש גלעד וגו׳ ־׳ואמר רבי יוחנן משום ר׳ שמעון בן יהוצדק" כל תלמיד חכם ומצי אשיב ארבעים שנה
במקום אאר ני אינו
שאינו
רוצה למנות מקוטעות:

קדשטע שאול את
לדברי האומר קבל הא איפרעו מיניה כו׳ .מימה הא לא איפרעו מגופיה נמו במעשה דנת שבע דלעיל וא״ב הוה
העם ויפקדם בטלאים מאודם אלף לגלי ועשרת אלפים את איש ;הודה :ושמואל א׳ טי ,ת ד> וה;ה מספר
ליה למיאשג דוד כשלש ואומר ה״ר יוסף דלא מהדר לאוקמי רג הונא נרנ אלא דמסייס למילמיה דלרב נמי נפרע ממני
בני .ישראל בחול ה;ם אישר לא ;מד ולא ;ספר והשה במקום אשרי ;אמר להם לא עטי אתם ';אמר ),הם
ולשון הפוגיא משמע כ! דהא סגר שנים כשמואל דאמר לא קנל ונמר הכי קאמר ולרב נו׳ ועוד י״ל דהפםד המלכות מזרעו
בגי אל חי :וחושן נ ,אן ד ).הבא שאול עד עיר עמלק הרב בנחל'! :שסואליא' סו ,חן  >1עתה לך והביתה
שיין נמי לגופיה אגל ילד ואמנון לא קרי מגופיה וטפמא דהפסד מלכות שיין לגופו יוסר :ולרברי האומר קבל בו׳.
את עמלק והחרמתם את כל אשר לו ולא תוהמיל'עליו ?המתה מאיש עד אשד ,מעלל ועד "יונק מישור
הקשה ה״ר אלחנן דמנל מקום לא מיתוקמא ברב דאמר בשנת נפרק נמה נהמה (דן ני ).ני מעיינת ביה נדוד לא משנאת
ועד שה מגמל ועד חמור! :שמואל א■ ט ,גן ז> אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה תשומם:
ביה רק באוריה הממי יהכא קאמר דור נשאים ועור קשה לרבי והא נלישנא דקרא נתיב (מלבים א טס ולא סר מכל אשר ניהו
1קהית ז ,ט! ח) ויאמר המלך לדואג ם'ב אתהופגע בכוהנים הפיב דואג הארמי הפגע הוא 'בכהנים וימת
ה׳ רק באוריה האחי והאינא מעשה דהסאה ונשלמא ממאי דקאמר קבל דוד לשון הרע לא קשיא מידי מקרא שאינו אושנה
כל כן ענירה כיון דדנויס הניכרים חזא ביה" ואע״פ ששקר היה שוגג היה ואע״ג דאשיב ליה הנא עו! היינו משום דתשיב נמי
ביום ההוא שמנים וחמשה איש נשא אפוד בד! :שמואל א׳ כב ,יח 4םן אל תרשע הלבה ואל תהי סכל
מעשה דשאול דאגג לעון ואע״פ ששוגג היה שהיה רורש קל ותומר דלעיל :בבן שנה שמלוכלך בטיט ובצואה .ותימה מה
י) נחמתי כי המלכתי את שאול למלך כי שב מאחרי 'ואת דבריי לא
למה תמות כלא עהך[ :קיל״ י,
היה סונר רב נחמן ונראה שהיה י״ל שהיה כ״כ עניו שלא היה מקפיד על כבודו דכתיג ןסהלים קלא) אס לא שוימי ודוממתי נפשי
הקים הוהר לשמואל ויזעק אל ;; כל הל;לה :ושמואל א■ מ- ,אן .כ) ואת הכבשה ;שלם ארבעתים עקב
נגמול עלי אמו נגמול עלי נפשי והיוכוא דתוא היינו שלא דגר לשון קיה כלפי שאול .רג ארי״ה:
אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל :ושמואל נ׳ ■נ ,ק .ל) התן;; דבר כישראל מהבקר ועד עת
מועד המת מן העם מדן ועד באר שבע שבעים אלף איש :ושמואל נ׳ ני ,םי 4ם) לטובו לי ;ראיך וידעי עדתיך :ותחליט קיט עט .1נ> והשיבה לי ששון ;שעך ורווה נדיבה תםמכני :זחהלע מי• ,.י! .ם> ויאמר לו
המלך ,מת תדבר עלד דבריך אמרתי אתה וציפא תחלקו אח השדה :ושטואל נ׳ •ט ,לן .ען בן שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על' ;שראל! :שמואל א■ •נ ,אן '.פן ובני בליעל אטו־ו מה ישענו זה רמהו ולא
צ) העל נחש העמוני החן על ;?ש גלעד ויאמרו כל אנשי ;ביש אלי ינחש כרת לנו ברית ונעבדך ןשמיאל א׳ •א,יא!
הביאו לו מנחה ושהי כמחריש :ושטיאל א׳ י ,ט].

תלמוד בבלי <עוז והדר>
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מרדכי

מסכת

גיטיז

)^)6

[דף י ע״ב ־ יד ע״א]

כדאיתא כריש גיטין אכל עט שחרור ליכא לאיחלופי הואיל וצ״ל נסנ״כ ובסנ״ח ולכן
אמר רבא דקני .וגרסינן בפרק יש כוחלין בחרי גופי פלגינן דיבורא נחד גופא לא
פלגינן דינורא הלבן ההיא דירושלמי אע״ג דחרי גופי נינהו ומשמע לר׳ יוחנן דלא
פלגינן דיבורא היינו טעמא דלא אחי לאיחלופי ע״כ דברי רנינו יואל הלוי ואני
קצרתי .ולי אני הדיוט נראה דב׳ שהיו שותפים והעדים קרובי! לזה ונשרים לזה
מעידים לרחוק דהא תרי גופי נינהו ובעדות ע״ס לא שייך למימר אחי לאיחלופי
ונמיימוני בהלכות עדות פרק י״ד כמב דוקא הכותב נכסיו לשני בני אדם ביחד אבל
אם כתב לראוק חצר פלוני ולשמעון שדה פלוני הרי אלו ב׳ עדות והרחוק מתנתו
קיימת אע״פ שהן בשטר אחד:
הגה״ה ירושלמי בחב בל נכסיו לב׳ בני אדם והעדים בשרים לזה ופסולים לזה רבי
יוחנן אמר פסול ור״ל אמר בשר א״ר אלעזר מחני׳ מסייע ליה לר׳
יוחנן מה שנים נמצא אחד פסול עדותן בטלה אף ג׳ ואפילו הן ק׳ עדים והיכא
דליכא בשטר אלא ב׳ עדים אפילו נמסר באפי סהדי אחריני דכשרים אס נמצא
אחד מן החתומין קרוב או פסול לא מהני מידי דה״ל מזוייף ממונו כדאמרי׳
סרק א׳ דיני ממונות גבי ההיא מתנה דהוו חתימי עלה תרי גיסי עכ״ל רי״ף

______ ___ ________סס׳׳ק דמויות מכ״ה_______ _____ :
נדב! סכל השטרות העולין כערכאות של
אי לא יהכי קמייהו זוזי לא הוו מרעי נפשייהו .וא״ת א״כ
משה ואהרן אמאי לא מהימני הא ודאי לא מרעי נסשייהו ויש לומר דעובדי
כוכבים אינן פסולי! מן התורה אלא מטעם שהם גזלנים והני דידעי׳ בהו דלא
מרעי נפשייהו מהימני מס׳ החכמה חרבינו יקיר ז״ל היה אומר דעובדי כוכבים
המוחזקים שאינם שקרנים כשרים להעיד כדאיתא ס״ק דגיטין כל השטרות
העולים בערכאות של עובדי כובעם כשרים אפילו שחותמיהם עובדי כוכבים אבל
ואהרן מן התורה פסולי! הן משוס קורבה ואין נ״ל להכשיר עובדי כוכבים
לעדות כיון שאין בכלל אחיךא> ולא עדיף מעבד והנא נראה שתקנת חכמים היא
שתקנו בשטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים שיהו בשרים לפי שהעובד
ס מקפידין על השטרות שבערכאותיהן [אס נפסלה] הגה״ה כל השטרות
׳עולין בערכאות של עובדי כוכבים כשרים והוא דלא מקבלישוחדא עכ״ל האלפסי:
אמר שמואל דינא דמלכותא דינא .והכי הלכתא ל״ש ט מנר ל״ש מתנה וכן
נ״ל בזמן הזה בהנ״ט וושנ״א נא] בלע״ז וגם בעל פה לפני עובדי כוכבים
בערכאות שנעיר למועיל] והא דאמרינן דינא דמלכותא דינא ידוקא במו ־מוכס
שיש לו קצבה וגשרים דס׳ הגוזל בתרא ונרגא בקרקעות בס׳ חזקת הבתים ובל
מס קצוב הנותנין למלן דנו כן אבל אס יעליל שר אנס על שני בני אדם ונפטר
אחד מהם בחכמתו אין לשני עליו כלום .חוס׳ :הגה״ה דנא דמלכותא דנא י״מ
דלא מקרי דנא דמלכותא אלא דבר הנעשה בערכאות לפני שופטים וליחא דהא
כל השטרות העולים בערכאות נו׳ ה״ה אפילו הדיוטות אי לאו משום דחיישינן
דמשקרי ולא לחיישינן) לחיישי] לאורעי נסשייהו ועוד אמרי׳ פרק חזקת הבתים
אריסות דפרסאי עד מ׳ שנים אפילו מישראל לישראל שיין דנא דמלכותא ע״כ:
שכו סוכתכ רבינו שמואל בן חפני שטר העולה בערכאות של עובדי כוכבים שאנו
צריכין לקנין וחליפין אין אנו עושים לבו] דן ואפילו בדני ישראל ונ״ש עובדי
כוכבים ולא בריר לן דהא דנא דמלכותא דנא עיטור עכ״ה:
עובדי כוככים [1פו׳ עד]

נדף יא ע״א] כדעפיץ .פר״ת וקלפים שלנו י היינו כמו עסיצן הואיל ואנו
מתקנים אותו לבאבן שקורי!] פולצ״א ובפרנ״ק פיר״א בלעז עד כאן
לשונו :הגה״ה 0מדברי רבינו (שמעון) לשמשון] משאנן משמע שאין כוחבין גט או
ס״ת בקולמוס של כנף שסי׳ מסרגלי! בקנה וכו׳ מזיינין בקולמוס של קנה לאפוקי
קולמוס של נוצה ודו״ק:
!דף י ע״ב] כל האומר תנו כאומר זכו דמי .פירוש דכיון דמסר ונתן החפץ
לאחר בעין יפה יהיב ליה .אבל בב״מ ס״ק שהרוכב אומר תנה לי
"לאו נזכה לי שברוכב אין תלוי כ״א בנותן ובן כתבתי פ״ק דב״מ משם ר״ת.
ורב נחמן אית ליה התם המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו נאא״כ הגביה
ונתן לו נבר אז אין יכול לחזור בו וקנה חבירו כדאמר רב נחמן בסוף ביצה גני
מילא מיס ונתן לחנירו סלוהכא) להכא] פרש״י ז״ל וגס הרי״ף פסק כן לוכתק
דהא דאמרי רבנן הכא אבל לא בשחרורי עבדים ה״מ לחזרה כו׳ .וריב״א פליג
ואמר כיון דזכין לו משתחרר מיד דהוה שלוחו כיד עצמו וסיפא דמחני׳ דלא
יחנו לאחר מיתה מיירי שאינו מוסרו ליד השליח:
סהתופם לכע״ח קנה .ודוקא היבא דמבורר החוב דמחויב לו דהא סוף סוף
מחויב הוא לפורעו אבל על הספק היכא שרוצה לישבע לא והבא גבי
עבד קנה משוס דכיון דגילה בדעתו לשחררו הוי כאילו מבורר דמחויב לו
שמכניסו תחת כנפי השכינה ומה שסי׳ רש״י ז״ל התופס לבעל חובם לא קנה

ביון דלא עשאו שליח קשה דנהבותב ["ס״ד] נעובדא דיימר בר חשו מו^דכי
נמי עשאו שליח (לא) [נמי] הוי תוסס לנע״ח מתוספות ב״מ .וצ״ע אס
הפועל ניד בעה״ב לתפוס (*חוב) [•בחוב] .הקשה ר״ת הבא אמר ר׳ יוחנן התופס
לבע״ח במקום שחב לאחדם לא קנה ובפ״ק דנ״מ א״ר יוחנן המגביה מציאה
לחבירו קנה חבירו אע״ג דחב לאחרים ותירץ ר״ת כל היכא דאיכא למימר מגו
דזכי לנסשיה זכי נמי לחבריה תוסס לחבירו "אפילו הוי חב לאחדם כגון גבי
מציאה דמגביה מהסקר ואי בעי זכי לנסשיה זכי נמי לחבדה אבל במקום דלא
שייכא זכייה לנסשיה ־לא שיין זכייה לחבדה במקום שחב לאחדם ונ״מ מסי׳
ר״ת אס אדם חייב לשני בני אדם או לג׳ והאחד יתפוס משל המחוייב לויתן)
ליכול ליתן] לחבירו מה שתופס אם ירצה דמגו דזבי לנפשיה זכי נמי לחבריה
והוא יחזור *על הבעל חוב עוד ויתבע אח שלו וכן
[*(משמע ליס דאסילו מפס שמס
קאמר דהרשוס נידו למת למנירו
אס הלוה אמר זכה בחפץ זה לפלוני או תן מנה זה
ולמזור ולמנוע אמ שלו .נ״י מ״ה סי'
לפלוני זכה לו ואין אחד "מאלו הבעלי חובות יכולין
ק״ס]:
לגנות מאלו המטלטלין להג״ה] מיי׳:
נזף יג ע״א] 0האומר תנו מנה לפלוני ומת יתנו לאחר מיתה .ומוקי לה רב שכט

זביד במעמד שלשתן .תימה אמאי לא מפרש משוס דתן כזבי כיון
שהוא בעי! דמוקי לה בצבורין ויש לומר דתן לאו בזכי אלא היכא דמוסר לו מיד
ליד ואמר לו תן לפלוני ומתני׳ מייד כגון שהיה בידו של נפקד מקודם לכן
מדלא קאמר ליה תנו מנה זה ואומר ר״ח עוד דלא אמדנן תן נזכי אלא בחוב
ופקדו! שצריך בע״כ להחזיר ולא במתנה ומציאה וכן בגט שחרור חן כזכי דאי
לאו דעבד ליה ניחא לנסשיה לא הוה משחרר ליה והוי כחוב:
וכי צכורים מאי הוי והא לא משך .וקשה דכי לא משך מאי הוי והא קי״ל
יי״״מצוה לקיים דבד המת וי״ל דקים ליה לתלמודא דרבי יצחק לא סבירא ליה
מצוה לקיים דבד המת עי״ל דלא שיין לומר ק אלא בשליש שהושלש מתחלה לשם
כן דמצוה בשליש לקיים דבד המת דומיא דהמשליש מעות לבתו וראיה מסרק
מי שמח דאמדנן י גבי איסור גיורא ה״ל תליסר אלפי זוזי ביד רבא אמר [רבא]
היבי קני להו מד בר רחל להנהו זוזי אי במתנת ש״מ נו׳ ואי לא בעינן הושלש
מתחלה לשם כן ליקני במצוה לקיים דברי המת אלא שמע מינה בעינן שהושלש
בידו לשם בן לתום׳]:
מנה לי כירך תנהו לפלוני כמעמד שלשתן קנה .אומר ריב״א דבמעמד
שלשתן קנה המקבל מתנה אפילו בעל כרתו של נפקד או של לוה וראיה
מסרק המוכר הספינה גבי המוכר פירות לחבירו משך ולא מדד דאמר החם
ברשות הלה המוסקדין אצלו לא קנה עד שיקבל הנפקד עליו לייחד רשותו
ללוקח ואז קני ליה חצירו של נפקד ללוקח והקשה ריב״א החס מאי איצטדכא
בשום מקום מעמד שלשתן והלא כיון שקבל עליו הנפקד קנה המקבל מחנה
ותירץ ריב״א דבלא מעמד שלשתן בעינן שיתרצה לו הנפקד קודם שיקנה דאז
קנה אבל במעמד שלשתן קנה אפילו לא "נתרצה הנפקד ואפילו בע״כ וכן
משמע נמי בסוף סירקין האומר תן מנה לפלוני תתן כזכי דמי ואמאי בעינן
מעמד שלשתן בשום מקום והא אפילו אומר תן כזכי דמי אלא שמע מינה
כדפדשיח כן הוכיח ר״ת נס׳ מי שמת גבי איסור גיורא דקאמר אי במעמד
שלשתן לא אזלינא ולא קאמר אזלינא ולא אתרצה לו משמע דאי אזיל קנה בעל
כרחו וע״ש ובפרק הספינה .ואומר ר״ת דכיון דמעמד שלשתן הוי הלכתא בלא
טעמא דקנה הבו דלא להוסיף עלה ואין שייך מעמד שלשתן בעובד כוכבים ואס
העובד כוכבים נפקד והנותן והמקבל ישראל לא זכה ואס הנותן עונד כוכבים
והנסקד והמקבל ישראל זכה המקבל ואפילו אס זכיה מטעם שליחות איתרבאי
ואין שליחות לעובד כוכבים מ״מ נימא ק״ו דהשתא ממונו של ישראל הפקיעו
בהלכתא בלא טעמא משום מעמד שלשתן ממונו של עונד כוכבים לכ״ש ואס
הנפקד והנותן ישראל והמקבל ממנה עונד כוכבים כל זמן שאין הישראל חוזר
בו יכול ליחנו לעובד כוכבים אבל אם חוזר בו אינו יכול ליתנו לעובד כוכבים
וחייב הנפקד להחזיר למפקיד ומיהו אס אין הנפקד יכול להשמט מן העובד
כוכבים מליתן לו לסי שבדיניהם של עובדי כוכבים חייב מכיון שא״ל ליתן אז
ודאי יתן להעונד כוכבים אפילו לכתחלה והטעם משוס דכל מי אשקבל סקדון
הוי כאילו מתנה בהדי המפקיד מעיקרא שאס יבאו גנבים עליו או אנסין מחמת
סקדון זה דלישקליה וליתנו ניהלייהו וליפטר מן המפקיד ורשב״ס פי׳ דבמעמד
שלשתן קנה בין במלוה בין נפקדו! על הן מלתא בס׳ מי שמת תלת מילי
הלכתא בלא טעמא:
!דף יד ע״א] סא״כ דטעי קנין כטעות הוא וכל קנין כטעות חוזר .נראה של

לפרש דהיינו דוקא היכא שהתובע עצמו מודה דטעי אבל אס אין
התובע מודה אינו נאמן לומר טעיתי במגו דיכול לומר פרעתי וראיה מהא

הגהות הכ״ח
ח נ״ב ומורי :ט צ״ל שטר מנר ול״ש שטר מתנה :י נ״ב היינו :כ צ״ל מכס 1 :צ״ל הוי :מ צ״ל לא הוי :נ אבל אם הגביה כצ״ל :ם נ״ב במקום שחב לאחרים :ע צ״ל אע״ג דהוי:
פ צ״ל לא זכי לחבריה :צ צ״ל מבע״ח וחי׳ מאלו נמחק :ק נ״ב לקיים דברי המת אלא בדבר שהושלש מתחלה לשם בך ביד שליש דמצוה כו׳ כצ״ל :ר חי' גבי נמחק :ש נ״ב ס״א קבל
עליו :ת תי׳ חן נמחק :א צ״ל שמקבל פקדון מחבירו:

חדושי אנשי שם
[א] סי׳ ענין תפיסה וקיום והמלטה נראה לי כעין סיטומחא שנהגו הסוחרים קרוי הנ״ט וישג״א ונלשונינו צושלאק:

קוכץ מפרשים
א)1״ל כמאמרם ז״ל אחיך במצות היינו שאין להם חקים ומשפטים צדיקים בין אדם לחבירו [גליון]:

 )5גי׳ ג״מ וכדפרש״י ז״ל פירש שם בביצה עש״ב [גליון):
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מסכת שבועות

האיסור שהוא איסור נמיר .ובנדרים לא אפרי דממיד ליה רק

דמשפטים דטוכח ק:

משה
שם

ד׳יה זה .כשעושה בשטל וט׳.

איסור דבחר סנאי:

אבל לפ״ז עיקר מסר מן הספר .ויותר נראה משום שאיר

חד״ה עצות ציצית .בסופו • שהיא מ5ום פשה.
שם דיה ולטטמין ולא משני וכו׳ .נראה דמי
סרי סוניי בהדי הדדי מצטרסי .דודאי אין לומר דרק כי היכי
דלא שהוי הפרה מבד .דא'כ מאי מייתי כברייתא לענין שנועה
הדיינין וק וכו׳ כאק לזה שום מקום שם .אלא ודאי דפשום
הפרה למוד לא הל*ל לא מל דעתם וכו׳ אלא ט״ד המקים ועל
דעתי .ומשוס המרמה למוד המיל קיימו מרי״ג מצוח .אלא
כיון דצ׳ל ע״ד המקום ודמחי משום הפרה נקנו מילחא דלא
פרימא לא מל דעתכם וט׳ משום הערמה:
נם׳ וכ״ח אשה לאו אורמא וט׳ .ולעיל ל״א משוס
דאורמא בחרי .אלמא שא״י למחות שיבואו כל
השוחפין וצעיק :תום׳ ד׳ה כל כבודם .אבל לדין וכו׳ .ולהפוסקים
דנה אשה נתבעת צריכה לבוא בעצמה • רק משום דלאו אורחא.
צ׳ל טק דבפדות איירי לפס לן לומר משום דלאו אורמא כיון
לימ׳ל דפסולה .אלא דלא מסתבר ליה לאוקמי כעדים אי לאו
גזיש :שם ד״ה לפאי וט׳ .נ״ל דר׳ג לא ם״ל הא .דר״י
" ודיאי להט איטון כדחני למיל השתדל לדונו יפה .וזה שייך

מכיר בשקר שולחו במוסר לו טענות שקר שלא בפר בעיד -
וכן הא דשמואל שקונה שדם שיש עליו עסיקק דטעניק ליה
כל מה שהים המוכר יטל לטעק אף דאפשר שלא היה יטל
להעיז כ״כ .ולכן פייתי לה בתר דינא דלא ישמע דברי בע״ד:
הום׳ דיה הכל • תשתה ותמות וט׳ .דאינה
כסוטה שי״ל עדים במדה״י .כיון שכפר בב״ד
וא״י להודות בטלה עדותו .ודלא כמל־פ פיג מה׳ סימה
שלמד מדבריהם אלו דבע״א נודקק .ובעיקר דבריהם אתפלא
למה הוצרט לסבת חלים זטש .בלא״ה מיל מון שכבר גירשה
או אפר איני משקה דשוב אינו משקה כמיש ביבמות ציה .
וכצ״ל לקמן דאמר שתפסה מטלטלי .ועיין בחום׳ שם דקאי
נם אדסכא .וע'כ כהיג .או שרוצה לגרשה וכשלא העיד העד
לא ידע שנטמאה ונתן לס כחובתה :ע״ב נם׳ הכל מודים
בשכנגדו וט׳ .מה שאחר ומזכיר אלו הב׳ בטשומסיך להר,
היינו לפי שגם על הבבא דככננדו צ״ל דר׳ אבא .דלרויש אק
ככל מודים בזה .דר'מ סבר מזרם לסיני .ומ״ע ל״ש לומר
עליה לחודיה דר׳ אבא .דאק ר״א לבדו בזה דלר׳ יוסי הוא
אליבא דטיע .ונס א'צ פירוש בסך דר״א .ולפ״ז פסישבות
ב׳ תמיהות התום׳ ד״ה ואמר מר :תדיר .אבל .דכפירה
והודאה שמעינן וכו׳ .אבל לא ידעיק אלא כפירה והודאה
דידיה .אבל הודאה דידיה בכפירה דחבריה לא ידענא והיא
דכשכפר השני תכ״ד נרם שלא יוכל הראשון לחזור כתוך כיד
של פני .נמצא שגרמו שניהם ההפסד ברגע א׳ בכפירת השני
והא ודאי דא״י הראשק לטעון אילו היה השני פודה הייתי
מודה נה אני תוך כדי דבורו .דמשום הא לא טסט למפסריה
דאטו השני מחויב להעיד חכ״ד לכפירתו .ואפילו טמא
דלקושטא דטילחא מצי טעק הט .פ״מ אפשר דהוינא מעי
בהט .ועמ״ש על החום׳ ל״ג ד״ה הא קיימא :
לג סיא חד״ה הא קיימא .וא׳ב א״ש דמייבק .ולעד״נ
דקושיח הש״ס היא לפי מאי דאמרינן דהודאה
׳
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בכל דיןלעולם .ור'נ לא סבר הכי .ומפרש קרא לענק קדימה
לק הקדים דין קרוב ת״ח לדין יתום (כתובות ק״ו) ומשום
שהיה רק קרוב ח״ת הוצרך מנועם פשה דכבוד חורה .ונ״ל
שז״ש בכתוטח האי עשה וט׳ ר״ל הקדמת יתום שהוא עשה
מד״ק שפטו יתום .וקיי״ל כר״י דרבא כבר כווחיה בפרק כל
כתט • ולטנין קדימה מקדימק יתום ואלמנה לס׳ח כט״ש
הרפב״ם זיל :שם דיה למשרי וט׳ .א״נ עשה וט׳ .עפרש״י
שם שפירש משה דמשפנו הדיינין כשיש עמו כבוד התורה
מדיף .ולפ׳ז נראה דאס כבר עסוק בדין ראשון ה״ל כעוסק
בפצוה שפטור אףממצוה חמורה כראשכחן במשיב אבירה דפטור
מצדקה שכי.ז מצוס חמורה .ואולי י״ל בין מצוה אחרת לאומה
מצוה גופה כשיש ממה מופר אמר  -גס י״ל בין עסוק בו לבא
לפניו .אך פשטא דקרא דכקסן כגדול משמע שלא לחלק בין
אדם קטן לגדול .וכ״ס בתרגום שם .וביון דמפרשינן לקדימה
בדק קטן ה״נ באדם קטן .ע״כ נראה כתירוץ א׳ שבתים׳
כאן :ק״ב נם׳ דיה דיינק בישיבה .הייט למעוטי עמידה
דכתיב ועמדו וכו׳ לפני השופטים .מכלל דשיפטיס בעמידה
לא .אבל ליב ישיבה ממש .וסגי בכמאן דשרי מסאניה שאינו
עומד ולא יושב .ומיק נמג״א הי׳ קפ״א :תד״ה והאמר .שלא
לסתום וט׳.שלא ידע דק אשם מבר כמכר :באויד או שמא וט׳ .אבל
בחייו הא אמריק בכתובות קיו לענק קרובו וכיש אשתו דכנופו:
שם דיה פשה .וי־׳ל וכו׳ .צ״ע דא׳ב בזכמים ט״ו ליפרוך שכן
פסול בד״נ :באייר חפיר כטד תורה וט׳ .עי׳ בדבריהם כיטה
פ״א עיב שכתבו היפךמזה .וק נסחר התירוץ שכתבו בזבחים
ס״ו פדבריהס בסוטה שם ,ונ״ל דמלך משום שמ״י למחול על כבודו
אי ניפא דאינו עומד ה״ל אין ראוי לעפידה ופפידה פעכבתו.
ובברכת השם אי רפא דמה״ת צריך לעמוד ע״כ גלי קרא דלא
פעכב ראוי לישיבה בדיינק ואק ללפוד בזה עדים מדייני! •
דהא דיל דיליף עמידת דיינק מפתני׳ דברכח השם הוצרך
ללמוד ישיבם המדים מבודקין לעדיות בסרק מי שאחזו עיייש.
גרעח הדיינק כלל
כחיבא 1בפירוש 7ישיבת
ובקרא לא ^*״^
לביד בלא יטעים וט׳ .אבל בסילתא דליכלו
הטעמא ל״ם דהוא יודע דטטנחו אמת :שם רב
כהנא מתט־וכו׳ .נ״ל דריכ קאיהאכולהו דלעיל דאית בהו
משום לא תשא ואיח בהו משום לא תשיא :הום׳ ד״ה שלא
ישפע .נפ״ק וט׳ .נ״ל דפהתם לא מוכח אלא דצריך שמיעה
מביניהם .אבל שיהיה אסור לשמוע מקודם אין לנו .ומהא
דהכא לחוד לא ידענא דזהו בכלל דבר פקר .וכיון דגלי
קרא דצריך שמיעה מביטיהו ממילא ידעינן דהוא בכלל מדבר
שקר חרמק שאסור לשמוע .ולהט אמר כחם ר״כ אמר
מהכא וט׳ והכא אמר ר'כ מחגי וכו׳ דברייתא היא .אלא
דר׳כ אמר דל״צ כלל להא דשמוע בק אחיכם .ועיק במכילתא

לב ס״א

מהני בתוך כפירת השני .א״כ מצי קמאי לפימר היה לך
לאשבועי בתראי תכ״ד והויק מודין תכיר לכפירחם .וכ״ז לר׳
יוסק אבל לריח י״ל דרוקא תכיד עצמו מהט .ול״ק רק
לרבה דסיל יש עליו עדים פטור .אבל בשט מדים בזא״ז
לים למסטר ראשון מה“ט דלא שחל לשני תכ״ד • דאין בחר
כ״כ שישאל לשני כיון דלא נ״מ ליה לערן ממון .דלא אסיק
אדעחיה שיחזור הראשון ויודה .אינ י״ל דדוקא הכא ששא:
צפני חכ״ד של ראשק יש לפטור דסברי שודאי ישאל נם
לעדים האמרים תכ״ד שלהם .ולפ״ז צ״ל דקרובים בנשותיהן
היינו לבעיד .דאלמ״ה הוו עכ״ס כע״א ושפיר סברו שישאלם:
עיב תד״ה ושאנס .בסופו .עיק בפהרש״א .וציע דמדבריהס
מוכח דלא ס“ל לחלק כלל בלא הרשאה בק מסא לידיה.
מדלא כתבו דקמ״ל אע״ג דמטא לידיה .וא'כ מ״כ הא דנקס
אנס ופתה בהרשאה איירי .וצ״ל דכיקדההרשאה פסולה כטלה
השליחות .א״נ כיו! דלא מטי לידיה לא מצי למיעבד שליח:
שם דייה ונאמר להלן בסופו .אכל ייל כל ההיא הוגיאלעטן
השבה בלבד .דגלי קרא דסעמים שחייב להחזיר לו אותו
"*"ו עשך
עו־׳ע כשלא
דבר בעצמו והיינו כשמשך ,ופעמים שחינו נדיב
ן רק ייסד ,אבל קרבן בבועה חייב בכל טונא .ולקמן ליז עיב
טל המוס׳ ד״ה ואין כתכחי פירוש אמר אהא רר״ח .וגם
לאותו פירוש ל*ק קושיחם דבאמס גם בעדים פעורק כשיעבוד
קרקעות וכ'נ פינך .ולכן השמיטו הפוסקים לרר״ח .דלדירן
דספקיעו מזיל השעבוד בע״פ חייב כלא ימו־:
לך ט״א נם׳ טמא ריהיג ל״ל דריא וט׳ .נ׳ל דשאר תנאי
דילפי ממקום אחר דנטמק הכתוב מדבר ס״ל
׳

דקרא דראה וידע גלי לן דבממון מתקיימת בחדא מטיהו.
אבל לריה״נ פריך דע*כ סשיטא ליה מסברא דל״ם רק בממון
1ע״כ דל״לדר׳א כלל ואפילו באומדנא דסוכח סובא :וזד״ה סיג
סבעיה .בסופו .לז״ד הנלע״ד דל״ד כלל .דפקדקא״ציתביפר,
מלעיל

הורוויץ ,אלעזר משה בן צבי הירש הלוי עמוד מס 111הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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ולטעת אשדים ,דכתיב 47לא תטע לך אשרה.

והר״ש בר צמח 52פירש ,כשתסור משמע

(י!_וםור משמע שוא ,דכתיב 48לא תשא
שמע שוא .והיא אזהרה לדיין ,49שלא

שוא ,תהיה חזק באמתת הדברים ושוויין.
וקשה לי ,53דהוי לי למימר ותאמן בשר).
ותו ,דלכאורה משמע דאמיתות הדברים

ישמע אחד מבעלי דינים עד שיהיו שם
שניהם .ולא תשא ,הוא לשון קבלה ,כמו50
^׳-כי תשא את ראש ,ומתרגמינן ארי תקבל.

^!^2

ןקאמר שוא ,שאי אפשר שיאמר לך
*<׳<׳ האמת ,שחברו מכחישו או בכולו או
במקצתו.
אי נמי ,51אזהרה למקבל לשון הרע.
והאמן בשוא ),כלומר בשווי הדברים,
כששני בעלי דינים עומדים לפניד בשוק,

(ו/סי

אז תאמין בדברי אחד מהם ,אבל כשאין
שניהם יחד ,לא תאמין לאחד מהם בלא
חבירו .ונמשך במאי דקאמר לא תשא
שמע שוא ,שלא ישמע אחד בלא חבירו,
אלא והאמן בשו ,כשהדבר בשוה,
ששניהם עומדים לפניך יחד.

דקאמר מוהאמן וכשווין מבשו ,אם כן
תהיה חזק ,מהיכא שמעינן ליה.
ומיהו יש לדחות ,דמסברא קאמר,

שתהיה חזק באמיתות הדברים ,כיון
שיסור משמע שוא.
ולא תשא לשוא שמותי היקרים ,דכתיב54

לא תשא את ה׳ אלהיך לשוא ,ובתרוייהו
שמעינן להו מדכתיב ה׳ אלהיך .כלומר
לא בשם ה׳ ,ולא בשם אלהים ,והוא הדין
לשאר שמות.55
והא דכתיב בקרא את אשר ישא וגו׳,
פירש רש״י ז״ל ,שהראשון לשון שקר,
והב׳ לשון שוא .והכי פירושו ,לפי
ששבועת שוא נחלקת לד׳ חלקים.56

 -------תורה אור -------- 51זוה״ק
 50שמות ל ,יב
 49מכילתא משפטים פ״כ ,קצז
 48שמות כג ,א
 47שם כא
אות י .ושם :ויש בכלל לאו זה אזהרה למספר לה״ר ומקבל לה"ר ומעיד עדות שקר ,כמו שהתבאר

במכות כג( .ושם דרשו כן מהכתוב לא תשא שמע שוא ,קרי ביה נמי לא תשיא).

 52שם .ושם:

 53מכאן עד
כשתסור משמע שוא ,תהיה נאמן וחזק בשווי ובאמיתות ,מפני זה אמר בלשון ציווי.
תיבות" :ולא תשא לשוא" ,ליתא במהדו״ק .ובנתיב מצוותיך :ומ״ש "ומהאמן בשוא" ,הוא שב אל:

"וסור" שבראש הבית ,וענין אחד לשתיהם .וצ״ל" :ומהאמין" ,לפי הענין ולפי משקל השיר ,וכמ״ש
בקצת פירושים( .ומ״ש בפירוש שבסידורי התפילות שהוא מלשון" :שוה" ,ליתא ,אחת דלשון:

"שוא" ,אין פירושו שוה ,ועוד מה ענינו אצל מל״ת ,ופשוט) .והרב בעל אורים גדולים ז״ל
(בדרשותיו אור לישרים דרוש ב לפר׳ וירא) כתב :וסור משמע שוא ,והאמן בשוא ,תיבת" :וסור"
קאי לשמיעה וקאי להאמנה.

 54שמות כ ,ו( .ומכאן ואילך עד סוף פי׳ זה הבית ליתא במהדו״ק).

 55רמב״ם פ״ב מהל׳ שבועות הל׳ ב ואילך

 56שבועות כט .איזו היא שבועת שוא ,נשבע לשנות

אזהרות רבעו שלטה אבן גבירול עם פירוש נר מצוה ראבן;גבירול ,שלמה בן יהודה  -פיזאנטי ,משה בן חיים ( )10 ()10עמוד מס 253ר

רלו

לא תעשה

אות י

גר טצוה
הא׳ ,שנשבע על דבר שאין בו ספק לאדם אפשר הוא דמקיים לה .ולפיכך כל הני
שהוא כן ,כגון שנשבע על האיש שהוא תלתא דומות זו לזו .אם כן נחזי אנן,
איש ,ועל השמים שהם שמים וכר .זהו היכא טפי מסתבר לאוקמינן להו,
לשון שוא .הב׳ ,הוא שנשבע על דבר בשבועת שקר או בשבועת שוא ,ודאי
שאין בו ספק לאדם שאינו כן ,כגון בשבועת שוא ,דהא לא איכא שקר בהני.
שנשבע על האיש שהוא אשה ,ועל אם כן סברא הוא ,דכל הני בשבועת שוא
האשה שהיא איש ,על עמוד של אבן מוקמינן להו ,דהא בשבועת שקר לא
שהוא של עץ ,ועל של עץ שהוא של משכחת להו .ואם כן בחד לשוא סגי,
אבן .הרי זה לשון שקר .הג׳ ,שנשבע^,"..דבהא מוקמינן להו בכולהו .ואם כן הא
לבטל את המצוה .הד׳ ,57שנשבע על דלשון שקר ,אי לאו דכתב רחמנא לשוא

דבר שאי אפשר לעמוד בו ,כגון שלא
יישן^ימים רצופים 58לילה ויום.
ויש מי שהקשה ,דאימא דהאי לשון
שקר ,נכנסת בכלל לא תשבעו בשמי
לשקר ,59וחד מפקינן מחד לשוא ,ואידך
מאידך לשוא ,50ולעולם פש לך חרא,
ובמאי מוקמינן ליה.
ונראה לי ,דלאו פירכא היא ,משום רכל
הני תלתא הא מיהא דומות זו לזו .דהא
דלא יישן ,לא עבר בעת השבועה ,ואפילו
לבסוף לא עבר הוא דנאנס .והא דנשבע
לבטל את המצוה ,לא עבר נמי ,אלא

יתירא ,בשבועת שקר הוה מוקמינן ליה,
דדמי לה .השתא דכתב רחמנא לשוא,
אתא לאשמועינן ,דאיכא שוא אחריתי,
דלא דמי להא .ולשבועת שקר נמי לא
דמי ,ואיזה היא זו לשון שקר ,אבל אינה
שבועת שקר .אבל שבועת שקר היא ,כגון
שנשבע שאכל והוא לא אכל ,או שיאכל
ולא אכל ,הרי זה שבועת שקר.
וכי תימא מאי נפקא לן מינה ,נפקא מינה
לענין קרבן ,שבשוגג פטור מקרבן אף
בזאת שהיא לשון שקר .וכדגרסינן
במכילתא ,61לא תשא את שם ה׳ אלהיך

 -------תורה אור --------את הידוע לאדם ,אמר על העמוד של אבן שהוא של זהב ,ועל האיש שהוא אשה ,ועל האשה שהיא

איש.

 57שם :נשבע על דבר שאי אפשר לו ,אם לא ראיתי גמל שפורח באויר ,ואם לא ראיתי נחש

כקורת בית הבד וכו׳ .וראה בזה בס׳ הכלבו ח״ה עט׳ תקצו הערה  16באורך.
שלא אישן שלשה ימים ,מלקין אותו ויישן לאלתר.

 59ויקרא יט ,יב

 58נדרים טו .שבועה

 60בדברות אחרונות דברים

ה ,י .ובגט׳ (שבועות כ :).שוא ושקר אחד הן וכו׳ ,דבדיבור אחד נאמרו .ובר״י מיגאש :אשוא ושקר
דשבועה קאי ,דכתיב לא תשא את שם ה׳ אלוהיך לשוא ,וכתיב לא תשבעו בשמי לשקר .ואע״ג דהאי
קרא דכתיב לא תשבעו בשמי לשקר לאו מכלל עשרת הדברות הוא וכו׳ .ובפסק״ר שמות כב ,ה:

והלא כבר נאמר ולא תשבעו בשמי לשקר ,מה ת״ל לא תשא את שם ה׳ וכו׳ .וראה עוד בזה ברש״י
וברמב״ן ויקרא שם.

 61יתרו פ״ז :לא תשא .ועיין בס׳ צוף דבש (להג״ר וידאל צרפתי ז״ל) שם

אזהרות רבינו שלמה אבן גבירול עם פירוש נר מצוה :אבן־גבירול ,שלמה בן יהודה  -פיזאנטי ,משה בן חיים ( }101)10עמוד מס 254ה
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לשון

מרפא

לשון הרע הנשמעת עליו; (אך אתה רשאי לפקפק בזה שתיזהר בעצמך וכן
תזהיר אחרים בסתר שלא יתחברו עמו עד שיתברר הדבר).
^ג .רשע המתראה כצדיק (פרש״י על חנפים שבמאמר חז״ל) כי אמרו
חז״ל (יומא פו,ב)" :מפרסמים את החנפים מפני חילו^שם" ביהוד אם
הוכחת אותו ולא חזר בתשובה  -עד שיחזור למוטב;) כי בלי פירסום זה,
בני אדם הסבורים שהוא צדיק:
 .1ילמדו ממעשיו;
( .2כשפורענות באה עליו) יאמרו" :מה הועילה לו זכותו?" לכן ,על ידי
שמפרסמים שאותו אדם באמת רשע ,מונעים חילול השם.
הערה :כי אף על פי שהקב״ח הבטיח להמציא לאיש כזה חטא שבו
ייכשל ויוודעו מעשיו הרעים כדי שתכונתו האמיתית תפורסם (שאינו צדיק
כלל) מכל מקום מועיל הפירסום בינתיים (רי״ף)58.

סימן מ״ג
מוני מותר לקבל לשון הרעז
מותר להאמין ללשה״ר אם יש הוכחה ברורה לסיפור ואין לימוד זכות
על האדם שעליו מדובר לפי הכללים של לימוד זכות הנ״ל בסימנים ל״ב
ל״ג .גם כשמותר לקבל לשה״ר מותר רק לגנות האדם שעליו מדובר
במחשבתו ,אבל אסור לדבר עליו לשה״ר או לחזיקו או להתנקם בו.

אולם יש הוכחות שיש לסמוך עליהם ואלו הם:
אדם נאמן על עצמו  -אם אדם סיפר לשה״ר על עצמו ,כגון שסיפר
.1
העבירות שהוא עבר או המעשים הרעים שהוא עשה ואינו מתנצל עליהם,
וגם לא חזר בתשובה מותר לשומע לקבל הלשה״ר ולגנותו במחשבתו .אם
המספר על עצמו מתרץ את עצמו אסור לקבל הלשה״ר ,אבל אם ניכר
מתוך התנצלותו שהסיפור אמת נחשב זה כדברים הניכרים שיתבאר להלן.
אם כבר חזר בתשובה על מה שמספר על עצמו אפילו לא ראו שעשה
תשובה אלא שעתה מתנהג כשורה אסור לקבל הלשה״ר שמספר על עצמו.

.58

ספר הלכה טהרה הלשון והנפש פרק נ״ב
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קכט

עדות שנחקרה בב״ד  -שני עדים שהעידו בב״ד על אדם שעבר
.2
עבירה ונחקרו ע״י הב״ד ונתקבלה עדותם ,מותר לקבל אווצו לשה״ר
שסיפרו אבל אם עדיין לא נחקרה עדותם בב״ד אלא שמספרים חוץ לב״ד
אסור לקבל דבריהם ,שאם הם מדברים באיסור (ללא תועלת} הרי הם
חשודים לשקר ,ואם הם מדברים לתועלת צריכים עדיין חקי\ה בב״ד( ,חוץ
מעדות על מלשינות שאין צריך ע״ז קבלת עדות בב״ד אפל צריך חקירה
חוץ לב״ד ,הלכות רכילות כלל ו סעיף י) .צריך לחשוש למה שסיפרו העדים
לשמור עצמו מהנזק העלול להיות מסיפורם אם הוא\אמת אבל אסור
לקבל דבריהם ולגנות האדם שעליו סיפרו חוץ לב״ד .מ1תר להביא העדים
לב״ד שיעידו לו ,וגם זה בכלל לחשוש ללשה״ר.

?0׳ף

ל .דברים ניכרים  -היינו שהשומע יודע פרטים מהסיפור ידיעה עצמית ח
כגון שראה אותם פרטים בעצמו ולא שאחרים סיפרו לו ,כי על סיפור
פא
פרטים עצמם אסור לסמוך בלי הוכחה ,ומתוך הפרטים הידועים לו יש
הוכחה ברורה שסיפור הלשה״ר ששומע עכשיו אמת .כגון אם השומע ראה
אדם מטפס ונכנס לדירה דרך החלון ואח״כ סיפרו לו שראו שאותו אדם
1ייען
גנב שם מותר לשומע להאמין ללשה״ר .אבל אם ראה אותו אדם מסתובב
ברחוב ואח״כ סיפרו לו שאותו אדם גנב מאחד הבתים ברחוב אינו מוכח
מתוך מה שראה שאותו אדם הגנב ,ואסור לקבל הלשה״ר ,דבר זה צריך
ז<ו•
שיקול הדעת לדעת להוכחה ברורה ואם טועים בזה עוברים על איסור
קבלת לשון הרע.
? -------ן!

אף שידועים לשומע פרטים מהסיפור אסור לשמוע לשה״ר אם אין לו רף
תועלת ,דברים ניכרים אינם מועילים לקבל לשה״ר על מעשה שנעשה לפני
הרבה זמן ,כי אולי כבר חזר האדם שעליו מדובר בתשובה .וכן אינם
מועילים לקבל לשה״ר על חיסרון המעלות או על מידות רעות או על מעשה
אבותיו ,אסור לקבל לשון הרע על פי דברים ניכרים אם יש לימוד זכות על
החוטא .כשמותר לקבל לשה״ר על פי דברים ניכרים מותר להם לכפותו
להודות באשמה משא״כ באדם פרטי.

 .4מותר לחאמין ללשח״ר מתלמיד חכם אם זה דבר העשוי מאד
להתגלות  -כגון שנעשה לפני הרבה אנשים במקום קרוב ,שאם הוא משקר
בקלות יכולים לבא ולהכחישו ,או כשאומר דבר בשם אדם אחר והוא
עדיין חי ויכול להכחישו ,אבל סתם לשה״ר שאינו עשוי כ״כ להתגלות ,כגון
מרפא לשון :לוי ,חנן בן נסים ( 17{)2עמוד מס 144הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

קל
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לשון"

לומר על עני שאינו כ״כ עני שלא יתנו לו צדקה ,אסור לקבל ממנו( .נ״ל
דתלמיד חכם המבואר בחו״מ סימן רסב סעיף כא ובפתחי תשובה והגהות
רע״א שם שאינו משקר אלא למען השלום ,או במסכתא או בפוריא או
באושפיזא כמבואר שם ,משא״כ אם משקר גם בשאר דברים אין לסמוך
עליו ונאמן כשמספר מה ששמע).
 .5אדם המוחזק לרשע כעיני אנשי מקומו  -כגון שיצא עליו שמועות
כמה פעמים שעבר עבירות שנתפרסם איסורן בישראל7,לכן יש להניח שאם

יהודי השומר תורה עבר על זה היה מזיד בדבר) והשמועות נמשכו יום וחצי
או יותר ומקור השמועה אינו חשוד לשקר ואין לאדם שונא בעיר המעונין
להפיץ עליו שמועות שקר ורבים מסכימים שהשמועה אמת ,מותר לקבל
עליו לשה״ר כי זה נחשב כנתברר שיצא מכלל "עמיתך" שמותר לקבל עליו
כל לשה״ר שאינו מוציא אותו מכלל ישראל .אבל אם השמועה היתה רק
פעם אחת או שלא נמשכה יום וחצי או שמקור השמועה אינו נאמן או שיש
לאדם שונא בעיר או שרק יחידים מסכימים על השמועה אסור להוציאו
מכלל "עמיתך" על סמך השמועה ומותר רק לחשוש לזה.

הוכחות שאין לסמוך עליהם
יש הוכחות שאין לסמוך עליהן למעשה להאמין ללשה״ר:
 .1נאמן עליו כשני עדים  -היינו שהשומע מכיר היטב טבע של המדבר
לשון הרע שאינו משקר( ,אבל אדם המוחזק בכשרות והשומע אינו מכירו
אישית אסור לקבל ממנו לשה״ר) ,וכל סיפור שהוא מספר (גם לא מעניני
לשה״ר) הוא מדייק ואינו משמיט ואינו מוסיף פרטים על מה שראה ,או
מה ששמע כמו שני עדים שנחקרו בב״ד ואינו מספר אלא מה שהוא ראה
או שמע בעצמו ולא מה שאחרים סיפרו לו .לפי שורת הדין מותר לקבל
מאדם כזה לשה״ר אבל למעשה אין לסמוך ע״ז כי אם להפריש אדם
מאיסור שחיה נכשל בו אם לא חיה מקבל הלשה״ר ,כגון עד אחד המעיד
לבעל שאשתו זינתה שאם הוא נאמן על הבעל כשני עדים נאסרת עליו ואם
אינו נאמן עליו כשני עדים אינה נאסרת (עיין אבן העזר סי׳ קעח סעיף ט).
אבל בשאר איסורים כגון שראה לבעל איטליז מביא בשר לא כשר או
שאר עניני איסור גם אם השומע לא יקבל הלשה״ר אלא יחשוש ויחקור עד
שיתברר לו האמת ינצל מהאיסור ,לכן אסור לקבל הלשה״ר וכן בשאר
עניני איסור לשה״ר אסור לקבל ממי שנאמן עליו כשני עדים רק יחשוש
מרפא לשון :לוי ,חנן בן נסים ( }71)2עמוד מס  145הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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וישמור עצמו מהנזק העלול להיות אם הלשה״ר אמת .לבן צריך לחזהו*
מאד שלא לקבל לשה״ר מאביו ומאמו או מאשתו או אשה מבעלה אף
י־שנאמנים לו כשני עדים אם כי אינו מצוי נאמנים כשני עדים כנ״ל כי עובר
בזה על איסור קבלת לשה״ר ,וגם כשאשתו רואה שהוא מקבל דבריה הוא
מעודד אותה לספר לשה״ר וגורם הרבה מחלוקת וצרות לעצמו.

..

מסיח לפי תומו  -היינו המספר דבר שאץ בו לשה״ר ובהמשך
.2
דבריו סיפר לשה״ר .אם אין כוונתו לגנותו או לעורר ריב וגם אין כוונתו
להתכבד בקלון חבירו או לאיים על אחרים בסיפורו וגם אין לו שנאה
כלפי האדם שעליו דיבר הלשה״ר ולא היו מדברים על אותו האדם לפני זח,
יש להזהר לא לקבל הלשה״ר אם סיפר מעשה שנעשה לפני הרבה זמן יש
לתלות שכבר חזר בתשובה על אותו מעשה וכן אם סיפר על מידות רעות
או שלילת המעלות של אדם אסור לקבל הלשה״ר .למעשה אינו מצוי
שיצטרפו כל הפרטים הנ״ל לכן יש לחשוש ולא לקבל הלשה״ר.

הוכחות שאינן ברורות ואסור לסמוך עליהם.

יש דברים שאינם הוכחות ברורות לכן אסור לסמוך עליהן לקבל
לשח״ר ,אבל לעניו תוכחה עושים ספק ,וחייבים לחקור אם אמת הדבר כדי
להוכיח את החוטא לפי דיני תוכחה כדלהלן (סימן נ״א סעיף ב תנאי ג).
 .1אם המספר לשה״ר דיבר לפני שלושה שומעים או יותר ידוע לו
שיתפרסמו דבריו ויגיעו לאדם שעליו דיבר ,ואם הוא משקר בסיפורו יבא
אותו אדם ויריב איתו על שמפיץ עליו שמועות שקר ומוציא עליו שם רע
לכן נזהר המדבר לפני רבים לא לשקר ,מכל מקום אסור לסמוך על הוכחה
זו ולקבל חלשה״ר ומותר רק לחשוש.

 .2אם המספר לשה״ר דיבר לפני האדם שעליו הוא מדבר והוא שמע
ושתק ולא הכחישו אף באדם שדרכו תמיד לא לשתוק כשמדברים עליו לא
אומרים ששתיקה כהודאה באשמה ואסור לקבל הלשה״ר .אם הוא מתנצל
ומתוך התנצלותו ניכר שהלשה״ר אמת מותר לקבל הלשה״ר בדברים
ניכרים.
 .3אסור לקבל לשה״ר משנים המספרים אותו סיפור כי אם הם
;מרפאלשון :לוי ,חנן בן נסים (^|^7{)2ד מס 146הודפס ע״י 1תמת אוצר החכמה
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מדברים באיסור (ללא תועלת) הם חשודים לשקר ואף אם הם מדברים
לתועלת אין קבלת עדות חוץ לב״ד.
 .4אסור לקבל לשה״ר ־מפי השמועה אפילו אם השמועה נמשכת יום
וחצי או יותר ואין לאדם שעליו מדברים שונא המעונין להפיץ_ עליו
שמועות רעות .נלמד מזה שדבר המפורסם בעתון או ברדיו או מודעה
ברחוב אף "שכולם יודעים את זח" ,אסור לקבל ולהוריד מערכו של אדם
או להזיקו ,ומותר רק לחשוש.

 .5אדם שסיפר לשה״ר על עצמו וכלל בסיפורו לשה״ר על אחרים אסור
לקבל מה שסיפר על אחרים ,על אף שמותר לקבל מה שסיפר על עצמו.

 .6אם שמע אנשים מוכיחים אדם :למה עשית כך? אסור לקבל
הלשח״ר אף שבדרך כלל לא מוכיחים אדם עד שנתברר להם אם הדבר
אמת .יש לחשוש ללשה״ר ולחקור המוכיחים איך נודע להם שעשה כך ואם
יתברר ע״פ ההוכחות הנ״ל בסעיף א מותר לקבל הלשה״ר( .נלמד מדיני
רכילות כלל ו סעיף ג)*".

סימן מ״ד
אבק לשון הרע מחוז
א .אבק לשה״ר הוא דיבור שאין בו לשה״ר אלא שהוא גורם לאחרים
לדבר לשה״ר כגון האומר" :מי היה אומר על פלוני שיהיה כמו שהוא
עכשיו"! אף שאין הדיבור הזח רע אודות פלוני יש משמעות שפעם לא היה
טוב ואם ישאלו מה היה פעם יגיעו ללשה״ר (צריך עיון אם כוונת המדבר
לשבח שהגיע למדריגה גבוהה אף שתחילתו שפילה ועיין בחפץ חיים הלכות
לשה״ר כלל ד באר מים חיים ס״ק א שכל דבר שאסור לומר לבני אדם
משום אונאת דברים אסור לומר שלא בפניו משום איסור לשה״ר .ונ״ל
דאם ניכרת כוונתו של המדבר לשבח מותר ,וצ״ע /או כגון האומר" :אל
תדברו על פלוני! איני רוצה לספר מה שהיה אתו"! וכל דבר הדומה לזה
שהוא מביא ללשה״ר אסרו חכמים משום סייג ללשח״ר ,אם דיברו לשה״ר
כתוצאה מהאבק לשה״ר עובר המדבר אבק לשח״ר על "לפני עיור לא תתן
מכשול"*4.
.59
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ספר קיצור הלכות לשון הרע פרק ח׳ סעיפים א׳-ב׳
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פרי

ספר המצות  -מצוה רפ

בנימין^.

שפט

מצוה רפ 0שהזהיר השופט מהטות משפט הגרים והיתומים .והוא אמרו יתעלה לא תטה משפט גר יתום.
והנה ”כבר התבאר שמי שיטה משפט אחד מישראל עובר בלאו אחד .והוא אמרו לא תעשה עול במשפט .ואם
הטה “משפט גר עובר בשני לאוין ואם היה גר יתום עובר בשלשה לאוין( .תצא,

שם פ״כ>:

מצוה רפא “הזהיר השופט ”שלא לשמוע אחד מבעלי הדין שלא בפני בעל דינו .והוא אמרו לא תשא שמע
שוא ,שברוב יהיו בעלי דין שלא בפני בעל דינם והזהיר השופט משמוע אותם הדברים ,כדי שלא תכנס לנפשו
צורת הדברים סאין יושר להם ולא אמתות0 .ולשון מכילתא לא תשא שמע שוא אזהרה לדיין שלא ישמע מבעל

דין עד שיהיה בעל דינו בפניו 0ואזהרה לבעל דין שלא ישמיע דבריו לדיין עד שיהיה חבירו עמו,

פרי בנימין

מצוה רפ
0שהזהיר ,ע׳ חינוך מצ׳ תק״צ ועיקר האזהרה מזה אין
ספק שהיא על האנשים שהם בעלי המשפט,
ומכל המקום הנשים בכלל האיסור הן ע״ש .וע׳ מש״כ
בזה בל״ת ע״ג.

סכבר התבאר .ע׳ ל״ת רע״ג.
סמשפט גר .וז״ל בהל׳ סנהדרין פ״כ הל׳ י״ב כל
..המטה משפט א׳ מישראל עובר בלאו אחד
שנאמר לא תעשו עול במשפט ואם היה גר עובר בשני
לאוין שנאמר לא תטה משפט גר ואם היה יתום עובר

השומע שלא ידע את הדבר הזה שהוא אמת ואתה
משיאו להאמין דבר שהוא אסור להאמין או משום
שהתורה ירדה לסוף דעת המספר שכיון שהוא מספר
טענותיו שלא בפני בע״ד א״א שלא יערב בתוך הטעמת

דבריו דבר שאיננו אמת כ״כ ע״כ.
0ולשון מכילתא .ע׳ גמ׳ סנהדרין ז :אמר ר״ח אזהרה

לב״ד שלא ישמע דברי בע״ד קודם שיבא בע״ד
חבירו ואזהרה לבע״ד שלא יטעים דבריו לדיין קודם
שיבא בע״ד חבירו קרי ביה נמי שמע בין אחיכם רב כהנא
אמר מהכא מלא תשא לא תשיא ע״כ ,ובשבועות לא.

מנין לדיין שלא ישמע דברי בע״ד (חבירו) קודם שיבא
בע״ד חבירו ת״ל מדבר שקר תרתק מנין לבע״ד שלא

בשלשה לאוין שנאמר משפט גר יתום עכ״ל .וע׳ מנח״ח
מצוה תק״כ גר ויתום באו בלאו אחד והוי לאו

יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בע״ד חבירו ת״ל מדבר

שבכללות וחושב זה ללאו אחד במנין המצוות מ״מ כתב

^"",שקר תרחק ע״כ ,וע׳ תום׳ שם ד״ה שלא .והר״מ בהל׳

אם היה גר יתום עובר בשלוש לאוין משום גר ומשום
יתום ע״ש בכ״ד .וע׳ זהר הרקיע אות כ״ז.

מצוה רפא
יי^זהיר .ומבואר דאיסור שמיעת בע״ד שלא בפני
חבירו מה״ת הוא ולא מד״ס ,וע׳ פתחי
תשובה שו״ע חו״מ ס׳ י״ז אות ח׳ שדן בזה ,וע׳ שד״ח
ח״א ח׳ הכללים מערכת האל״ף אות רט״ז.
0שלא לשמוע .ובר״ט הל׳ סנהדרין פ׳ כ״א הל״ז וז״ל
אסור לדיין לשמוע דברי אחד מבעלי דינין קודם
שיבא חבירו או שלא בפני חבירו ע״כ ,ובכ״ט שם
כלומר שאפילו בא חבירו ואח״כ יצא אסור להשמיע

סנהדרין שם נקט כל הדרשות .וע׳ מנח״ח מצוה ע״ד.

0ואזהרה לבע״ד .יל״ע דלכאורה נראה קצת שאיסור
של הדיין לקבל בע״ד א׳ שלא בפני חבירו
מלא תשא נפקא ,ואיסור של הבע״ד להשמיע דבריו

שלא בפני חבירו נלמד ממדבר שקר תרחק ,דאי לא
ליערבינהו וליתנינהו .וכעין זה הקשה הכ״מ על הר״מ
בפכ״א מהל׳ סנהדרין הלכה ז׳ שב׳ אסור לדיין לשמוע
דברי א׳ מבע״ד קודם שיבא חבירו וכו׳ וכל השומע מא׳
עובר בל״ת וכו׳ וכן בעל דין מוזהר שלא ישמיע דבריו
לדיין קודם שיבא בע״ד חבירו וגם ע״ז וכיו״ב נאמר

מדבר שקר תרחק ע״כ ,ובכ״ט שם וקשה שנראה מפשט
לשון רבינו שאיסור הדיין נפיק מלא תשא ,אבל לא

דבריו שלא בפניו ע״ש.

איסור הבע״ד דאי לא ליערבינהו וליתננהו .ונ״ל שרבינו
רצה להביא שתי הדרשות דרשת מדבר שקר תרחק

סאץ יושר להם ולא אמתות .ויל״ע דהנה מהך טעם

ודרשת לא תשא והקדים לא תשא להיותה יותר נזפורשת
לדרשה בדיין ולא בבע״ד משום דנפיק מלא תשיא

שהביא הר״מ כאן משמע שאין אסור אלא אם
הבע״ד יגיד דברי שקר שלא בפני בע״ד חבירו ,וזה לא

וההיא אסמכתא היא ולהכי לא ערבינהו אלא כתב וכן

מצאנו בשום מקום שיהיה הבדל בין דבר שקר לדבר
אמת ,ואפ״ל דלישנא דקרא נקט דהתורה קראתו שמע

בע״ד מוזהר וכו׳ וכן בע״ד נפיק מהאי קרא וכתב וגם
ע״ז כלומר בין על אזהרת הדיין בין על אזהרת הבע״ד

שוא ,וכ׳ הח״ח בפתיחה באמ״ח סע״ב ,או משום

נאמר מדבר שקר תרחק ע״ש ,וע׳ לח״מ שם.
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ספר המצות  -מצוה רפב

"ולהזהיר מזה העגין אמר "מדבר שקר תרחק כמו שנתבאר ברביעי משבועות

ט־ף ל״א>.

0ובכלל לאו זה גם כן

אמרו 0אזהרה למספר לשון הרע והמקבלו ומעיד "ערות שקר כמו שהתבאר במכות (דף כ״ג)( .ואלה המשפטים ,הלכות
סנהדרין פכ״א):

מצוה רפב הזהיר השופט שלא לנטות אחרי רבים כשתהיה התוספת איש אחד לבד ,ובאור זה כי כשתהיה
המחלוקת בין הדיינין בחוטא ואמרו קצתם שהוא חייב ”מיתה וקצתם שהוא פטור והיו המחייבין יותר ממזכין
במנין איש אחד הנה אינו מותר להמית החוטא ההוא ,והזהיר האל את הדיין מהמית אותו עד שיהיו המחייבין

יותר מן המזכין שנים .והוא אמרו לא תהיה אחרי רבים לרעות רוצה לומר לא תמשך אחרי איזה רוב שקרה
במשפט מות וזה ענין יחדו לרעות .ולשון "מכילתא אחד עשר מזכין ושנים עשר מחייבין שומע אני יהא חייב

תלמוד לומר לא תהיה אחרי רבים לרעות .ושם אמרו הטייתך לטובה על פי אחד ולרעה על פי שנים .וכבר
התבארו משפטי מצוה זו ברביעי מסנהדרין( .שם ,שם פ״ט):
מצוה רפג 0הזהיר הדיין "מהטות לדעת דיין אחד על צד ההשען אליו בחיוב החייב או זכות הזכאי מבלתי
שיהיה הדבר מובן אצלו לפי הקשו ושכלו מהקדמות התורה ,והוא אמרו לא תענה על ריב לנטות ,רצה בזה

פרי בנימין

0ולהזהיר מזה הענין .ע׳ לעיל ד״ה ולשון מכילתא.
סמדבר שקר תרחק .הר״מ לא מנה מדבר שקר תרחק
למ״ע בפנ״ע במנין המצוות ,אבל הסמ״ג מנה

עשה זה בעשין ק״ז ,ולדידיה ג״כ בעדות עובר על עשה
זה ,ע׳ מנח״ח מצוה ל״ז .וע׳ דרך מצותיך ח״א ,ומעין
החכמה ע׳ נ״ג ע״ב ,וע׳ מש״כ מ״ע קע״ז ד״ה וזו אחת.

מצוה רפב
סמיתה .לאו זה אינו אלא בד״נ אבל בד״מ הולכין אחר
הרוב ואפילו אחד .ע׳ הל׳ סנהדרין פ״ח הל״א.

0מכילתא .וע׳ פי׳ המלבי״ם משפטים פכ״ג פסוק ה׳
שב׳ שלהר״מ בםה״מ היה לו נוסחא אחרת
במכילתא ממה שנדפס אצלנו.

0ובכלל לאו זה( .ע׳ גמ׳ מכות כ״ג .ופסחים קי״ח).
א .וע׳ פ׳ י״ח מהל׳ סנהדרין הל״א דמש״ה לא לקי
על לאו זה משום דהוי לאו שאב״מ ,וע׳ לח״מ

שהעיר דמש״ה אין לוקין על לאו זה כיון דכולל הרבה
דברים והוי לאו שבכללות שאין לוקין עליו ,וע׳ שורש

תשיעי .וע׳ חינוך מצוה ע״ד.

מצוה רפג
0הזהיר .א .ע׳ בהל׳ סנהדרין פ״י הל״א (הובאו דבריו
בדיבור הבא) דלאו זה אינו אלא בד״נ ולא
בד״מ ,וכ״כ במנין ריש הל׳ סנהדרין ע״ש .וכ״כ החינוך

מצ׳ ע״ז ,וע׳ מנח"ח אות א׳ .וע׳ לקמן ד״ה יכול .תע
ערוך השולחן חו״מ י״ח סע׳ ט׳.

ב .ומשמע מכאן דעיקר דהאי ל״ת קאי לדיין שלא
ישמע מבע״ד שלא בפני בע״ד חבירו
ונכלל בזה גם לענין לה״ר( .אולם בסמ״ג לאויץ י׳ והוא

שלמד זכות תחלה בדיני נפשות שנאמר לא

במכילתא משמע שעיקרו לעניץ לשה״ר .ע׳ בס׳ ח״ח

תענה על ריב לנטות עכ״ל .ויל״ע למה לא נקט עיקר

שם) .ובמנין ריש ס׳ הי״ד הביא רק הך ל״ת שעל הדיין,

הל״ת כמש״ב כאן ובפ״י מהל׳ סנהדרין שלא יטה לדעת

ומשמע שזהו העיקר.

דיין אחד .ובמנין ריש הל׳ סנהדרין כ׳ כמו שב׳ במנין

ג .גם בהל׳ סנהדרין שם כתב שבכלל לאו זה אזהרה
למקבל ומספר לשה״ר ,וע׳ מל״ת ש״א.

ריש ס׳ הי״ד.

0אזהרה למספר וכו׳ .וע׳ ח״ח שם דפשוט דלאו זה
קאי אפי׳ על לשה״ר ע״ד אמת כיוון דלאו זה
כולל נמי שלא ישמיע דבריו לדיין קודם שיבוא בע״ד
חבירו ושם בוודאי אפילו על האמת אסרה תורה ע״ש
בכ״ד.

סעדות שקר .ע׳ ל״ת רפ״-ה.

פרי־בנימין ־ ספר המצוות; וולף ,יוסף רפאל בן בנימין (}9{)9

ב .במגיץ ריש ס׳ הי״ד ז״ל שלא ילמד חובה מי

ובהשגות הראב״ד שם ז״ל אין זה כלום שהרי בגמר

דין חוזר עכ״ל .והכ״מ שם ז״ל איני יודע
למה כתב כן כיון שקודם גמ״ד אינו יכול לחזור בו והוא

מהדברים שבין דיני ממונות לדיני נפשות למה לא ימנה

מצוה עכ״ל.
0מהמות .וז״ל פ״י מהל׳ סנהדרין הל״א אחד מן
הדיינים בדיני נפשות שהיה מן המזכין או מן
עמוד מס 416הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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בהתרגשות גדולה" :מ׳טאר נישט זאגן קיץ ליגן .מ׳טאר נישט זאגן קיין

ליגן .מ׳טאר נישט זאגן קיין ליגן"! ["אסור להגיד שקר .אסור להגיד שקר.
אסור להגיד שקר"] .כך חזר ג׳ פעמים על הדברים .ומוסיף בעל המעשה:
נתקפתי בפחד נורא ,וימים רבים אחר כך אחזתני פלצות בעקבות המאורע].

שמענו מהגה״צ רבי שלמה וולבה שליט״א :באתי להזמין את רבינו
לסנדקאות אצל ברית מילה לבני .ואמר לי" :עס ווילט זאך זעהן די ישיבה".
"משתוקק הייתי לראות את הישיבה" .לא ידעתי מה תשובה היא זו .יום

לפני הברית באתי ובקשתי שוב ,ושוב אמר" :עס ווילט זאך זעהן די ישיבה".

הבנתי שנשמר לא להבטיח דבר!

לשון הרע ׳לתועלת׳  -כיצד!
מספר אחד מגדולי ת״ח שליט״א :בזמנו למדו בישיבה קבוצת בחורים

שבאו מכפר הרואה ,והיו צריכים מדי פעם לדבר עמם ולחזקם בענייני דעות
והשקפות נגד דעותיהם של רבני המזרחי .הלכנו שני בחורים מהישיבה אל

החזו״א ושאלנו :האם מותר ,לתועלת העניין ,לבזות תלמידי חכמים ולדבר
בגנותם של אותם רבנים ,ולא השיב .שוב שאלנו :הרי צריכים אנו לדעת
כיצד לדבר עמהם? ...ושוב לא ענה .לאחר שחזרנו פעם שלישית על

שאלתינו ,החל לחקור אותנו :מי אנחנו ,היכן אנו לומדים ,כמה זמן ...ואז
פתח דבריו ואמר :ה״חפץ חיים" כבר פסק ש׳תלמיד חכם׳ נקרא מי שיודע
ללמוד ויושב ולומד ,אבל אדם שיודע ללמוד ואין תורתו אומנותו  -אין

לו שם ׳תלמיד חכם׳ .אנשים כאלו ,אף שיש להם ׳משרות׳ ,הרי הם בעלי
מקצוע כנגרים וסנדלרים ,ובזה שמקבל משכורת מה׳ועד הלאומי׳ (בזמנו
היה זה השם של הממשל הלאומי היהודי בא״י) עדיין אין לו דין של ׳תלמיד
חכם׳.

סברנו לתומנו שהנה קיבלנו את התשובה לשאלתנו ,אבל מיד הוסיף
החזו״א :בל זה הוא מדין ׳ביזוי תלמיד חבם׳ ,אבל האיסור של ׳לשון הרע׳

נשאר !...והמשיך ואמר :לתועלת? אז אספר לכם איך מדברים לשון הרע
לתועלת .היה זה באסיפה הראשונה של יסוד אגו״י ,בה השתתף גם הגר״ח

מבריסק זצ״ל .אחד הנואמים באותה אסיפה קם ודיבר נגד עסקן אחר,
באמרו :ההוא עשה כך וכך ,ויצא מכשול כזה וכזה ...קם הגר״ח ואמר :אסור
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קפא

לשבת כאן ,כי מדברים לשון הרע ,ועזב את האסיפה .ויותר לא השתתף

באסיפות של אגו״י" .מדברים לשון הרע" ...הסביר החזו״א :מה היה כאן
ה׳לשון הרע׳ ,הרי האסיפה היתה ׳לתועלת׳? אלא ,הנואם הזה קם ודיבר

בדרך של התנצחות .רואים אתם מה שקרה בגלל כך וכך ...היתה כאן מעין
שמחה לאיד .אילו היה קם ואומר :רבותי ,רחמנות ,אירע מכשול ,בואו

ונתקן את העניין  -זה היה ׳לתועלת׳! וגם בעניינינו ,הדגים לנו החזו״א את
\

\

השפה והסגנון כיצד עלינו לדבר עמהם ולהשפיע עליהם ,מתוך רצון כנה

השקפה אמיתית ודעת תורה( .מפי בעל המעשה).
ללמדם והסמיך
------- 4

במצות כיבוד אב ואם
א] מספר הגר״ח וואלקין שליט״א :רבי דוד צבי זילברשטיין ,היה חי

בדחקות נוראה ,והיתה תקופה שהיה קשה לו להחזיק את הוריו שהגיעו

מלודז׳ .עקב כך היה בצער ופניו היו נפולות .יום אחד נסע ר׳ דוד צבי
באוטובוס ,ועלה שם ר׳ יעקב הלפרין ז״ל .תוך כדי שיחה עמו ,שאלו ר׳
יעקב :מדוע פניך נפולות? מוכרח אתה לספר לי .ורד״צ השיבו :אין בידי

כסף להחזיק את הורי ...ר׳ יעקב שאל מיד :כמה עולה ארוחה חמה כל
יום? ורד״צ חישב ונקב סכום .אמר לו ר׳ יעקב :תראה .אני מוכן להחזיק

את הוריך ,אבל בתנאי שאני אקבל שכר המצוה! ר׳ דוד צבי ,שהיה יהודי

ירא וחרד ,השיבו :ברצוני להתיישב בעניין.
הוא נסע מיד לחזו״א ,הציע בפניו את כל העניין ,ושאל כדת מה
לעשות? השיבו רבינו" :מה השאלה ,שתפסידו שכר המצוה? בשביל הורים
צריך להיות מובנים אפילו לקפוץ לגיהנום!" וחייך ואמר לו :להקב״ה יש

מספיק בשבילך ובשביל ר׳ יעקב!
ב! שמענו מהג״ר יעקב דוד איראם שליט״א :באלול תשי״א נחלה

אבי ז״ל עד מאד ,וקבלתי מברק מהבית בשוויץ ,שאבוא תיכף הביתה( .היה

זה באמצע השיעור בישיבה ,והמברק הובא לידי ע״י הר״ר משה פורטמן).
רצתי מיד אל החזו״א לשאול האם מחוייב אני ליסוע לביתי .הוא עמד אז

לצאת מביתו ,התעכב בפרוזדור ,והצגתי את השאלה .רבינו נעמד והרהר
כמה רגעים ,ולפתע נענע בראשו לצדדין (מוסיף בעל המעשה :היתה לי אז

הרגשה שהעניין כבר לאחר המעשה) .אחר כך שאל אותי :מה אתם כבר
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יכולים לעזור בנסיעה הביתה? ומיד הוסיף ושאל :מי חתום על המברק?
והשבתי :אמא" .אם בן" ,אמר לי" ,זו בבר שאלה של כיבוד אם ,ומדווייב

אתה ליסוע",

****בינתיים התחלתי לסדר את הפספורט ,ולמחרת הגיע מברק המבשרני
לומר ׳קדיש׳ .החלטתי להישאר בהישיבה ,בחוששי שאם אסע לשוויץ לא
אוכל להישאר בלימוד (שם היה מקובל ללמוד ב׳־ ג׳ שנים ואח״ב לצאת

למסחר) ,ואמרתי כל זמן שאמא לא מבקשת ממני לשוב הביתה אזי אני
נשאר כאן .לאחר ב׳ חדשים אני מקבל מכתב מאמא ,שהיות והגיעה בקשה

לרישום הנתינות האזרחית השויצרית ,אזי צריך אני להיות במקום ולקבל

אזרחות .שאלתי לחזו״א על זאת ,ואמר לי :אתה הרי בן ארץ ישראל ("איר
זענט דאך א היגער") ,ואם אתה צריך ליסוע תסע ,אבל תחזור במהירות

האפשרית כמה שיותר מהר .הייתי שם ג׳ שנים ,ואמי ע״ה הסכימה שאשוב
לארץ ,כהוראת החזו״א( .היתה זו מסירות נפש מצידה בזמנים ההם לאפשר

לי ללמוד בישיבה .הייתי כמעט היחידי שבאתי ללמוד בארץ)6.
ט יעץ לאלמנה אשת חבר ,לעת זקנותה ,שתדור ליד בניה ולא עם

בניה (מפי נכדה).

 .6בתקופה ההיא ,ממשיך רבי יעקב דוד איראם שליט״א ,הצעתי לפני רבינו כמה שאלות
הלכתיות מעשיות :שאלתי :אמור אני ליסוע לשוויץ ,וכבר התחלתי כאן בארץ לומר

׳ותן טל ומטר׳ ,ובחו״ל מתחילים רק בזמן מאוחר יותר ,כיצד אזכיר ב׳ברכת השנים׳
בעת נסיעתי באנייה? והשיב :כשתגיע לגבולות חו״ל תגיד שם ׳ותן ברכה׳ .שאלתי:
מניין אדע הגבולות? והשיב :מתי שאתם יוצאים ,תיכף אתם כבר כדין חו״ל לעניין זה.

עוד שאלתי כשקבלתי מברק לבוא הביתה בשביל קבלת אזרחות שויצרית ,ולא

ידעתי כמה זמן אשהה שם ,כיצד צריך אני לנהוג שם ביו״ט שני של גלויות? והשיב:

אתם הרי תהיו בן ארץ ישראל ("א היגער") ,ותנהג שם רק יום אחד! [אצל השואל
היה ספק גדול אם יתנו לו לשוב לארץ ,כי כל מטרת הנסיעה היתה כדי לקבל אזרחות

שויצרית ,אבל אצל רבינו ז״ל היה ברור שישוב לארץ .וכך הוה!].

עוד שאלתי :חודש קודם פטירת אבי ז״ל לא גלחתי שערותי ,האם צריך להמתין
ג׳ חדשים לגדל שער ,או שמא די במה שאני עתה במצב של "יגערו בו חבריו" .רבינו
הוציא מן הארון ספר קטן ,עיין בו ,ואח״כ אמר :צריך ג׳ חדשים אחר הפטירה לגדל

שער[ .א״ה :עיין בספר "דברי סופרים" לאחי הרה״ג ר׳ נחום שליט״א (דיני אבילות
סימן ש״צ ס״ד) שהביא בזה פלוגתא בין המהר״ם שיק (סי׳ שע״א) להמהרש״ם בספרו
"דעת תורה"].
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וכך היה מספר הגר״ש שבדרון זצ״ל :מעשה באברך שעלה להתיישב

בארץ־ישראל ביחד עם אמו האלמנה ,ותוכניתו היתה לשכן את אמו בביתו,
יחד ע□ משפחתו ,כדי שיוכל כך לדאוג לבל מחסורה .כשבא אל החזו״א

לשאול דעתו על כך ,לא הסכים עמו החזו״א באומרו לו :אין זו הדרך
הנכונה .כי מאחר שישהה עמה בקביעות ,לא יימלט שמתוך רוב הזמן ורוב

המעמסה לא יפגע פעם בכבודה ,ואז יצא שכרו בהפסדו .כיבוד האם הנכון,

המשיך ואמר ,הוא שידאג לשכן אותה בדירה משלה ,ידאג לכל צרכיה וגם
ימצא אנשים אחרים שיתנדבו לבוא לעזרתה ,ואפילו כדאי שישלם עבור

הטירחה .כך ,היא תהנה יותר וגם הוא יקיים מצות כיבוד אם כראוי! (ספר

"שאל אביך ויגדף׳ ח״ג עמוד קנ״ו).
דו מעיד הגרש״ד הכהן מונק זצ״ל" :בדידי הוה עובדא בענין אחד,
שבתחילה היה בעל חזו״א מתיר נגד רצון אב ואם ,ואחר כך כשנולדו כמה

ספיקות אמר לי :הדבר אינו חלק ,אלא שאפשר להקל ,וכיון שהאב והאם

מתנגדים ,אם כן יש להתייאש" (שו״ת "פאת שדך" סימן קי״א)7.
הו פעם כשחזר הגר״ח קניבסקי שליט״א מהישיבה ,מזג לו אביו מרן

ה״קהלות יעקב" זצ״ל כוס תה חם .רבינו אמר להגר״ח שלא ישתה ,כי כך
כתוב בגמרא (קדושין ל״א ב׳) :אמר ליה רב יעקב בר אבוה לאביי ,בגון

אנא דעד דאתינא מבי רב אבא מדלי לי כסא ואמא מזגה לי היכי איעביד?

אמר ליה :מאמך קביל ומאבוך לא תקבל ,דכיון דבר תורה הוא חלשה
דעתיה (שמענו מהגר״ח שליט״א).

וו סיפר הגר״ז צ׳צ׳יק זצ״ל :מעשה שהיה בבחור לפני נישואיו שנקלע
לתסבוכת קשה עם אביו .לאחר נישואי הבן ,נפטר האב רח״ל ,ונכנס בנו

 .7הרב יעקב יהודה פלק שליט״א שמע מרבינו ,לעניין מצוות צריכות כונה ,שיש לומר
שהוא דוקא במצוות שבין אדם למקום ,שהרי יתכן שיקיימה שלא לשם מצוה אלא

מטעם אחר ,אמנם במצוות שבין אדם לחבירו ,כגון הבא לעשות חסד עם זולתו ולהיטיב

לו ,איך יתכן שבשעה שעסוק בזה יתכוון להרע לו או לצערו ויהיה לו כוונה אחרת,

ובוודאי שרק לטובתו מתכוון ,ויוצא גם כך בלי כוונה מיוחדת ,שמסתמא לשם מצוה
כיוון .אלא שלכתחילה אולי יש מקום להחמיר ממדת חסידות ,שהרי הוא ג״כ רק מקיים

המצוה מתוך שלבו אומר לו שצריך להיטיב עם הזולת ,ועדיין אין מוכח שעושה כן
רק מתוך שה׳ ציוה על זה[ .הרב פלק ציין בזה לדברי מרן ה״חפץ חיים" בספר "אהבת

חסד" (חלק ב׳ פרק כ״ג) ,וע״ש גם בהג״ה].
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י״גי״ע
מהשברי כלים רואים מה היה הכלי כשהיה שלם! [מאחר שהנ״ל היה שבור
ורצוץ ממאורעות המלחמה]( .מפי הרב נחמן אדלשטיין).

כדי שלא לבייש
אשה חשובה מאד שאלה את מרן ז״ל שאלה ברורה ביותר בהלכות

בשר וחלב .החזו״א לא נמהר להשיב לה ,וכדי שלא לבזותה הירבה לחשוב
ולהתעמק עד שענה (מפי א׳ מתלמידיו).

כדי לא לפגום באמונת חכמים שלו
צעיר חסידי נועץ ברבו בעניין מסויים והורה לו רבו הוראה שהחזו״א

לא תמך בה ,אך לשואל הצעיר שבא לאחר מכן לשאול באותו ענין את
החזו״א ,לא השיב רבינו מטוב ועד רע.
והסביר אחרי כן רבינו ואמר :צעיר זה מקושר לאותו אדמו״ר ,ואת

אשר פסק לו רבו ,אף שאין הוא תומך בדעתו  -אין לכנותו כ״טעות" ,משום
כך לא רצה לענות לו כדי שלא לפגום באמונת חכמים אשר לו ,וזו היא
מעלה גדולה בחיים! (מהג״ר דב יפה שליט״א).

ביהמ״ק נחרב עבור דבר כזה!
פ״א ישב אחד אצל החזו״א ,ותוך כדי השיחה הגיע אחד מבאי ביתו
והקניט את המדבר עם מרן ז״ל בזחיחות דעת .חרד מרן ז״ל אליו ואמר לו:
"מה אתה עושה? הלא בית המקדש נחרב עבור דבר בזה"! (מהגרא״צ טורצ׳ין

זצ״ל).

אמר שחובה על הבעל להתלוות לאשתו כשצריכה לילד ,ואם לא
יעשה כן  -הרי זה רוצח! (מפי א׳ מתלמידיו).

"זה היה כבודו"
נכנס פעם בביתו של אחד משארי בשרו לביהכ״ס ,וראה שלא היה

שם מנעול .העיר על כך לבעה״ב ממה שאיתא במסכת תמיד דבית כסא
של כבוד היה שם במקדש ,וזה היה כבודו ,מצאו נעול  -בידוע שיש שם
אדם ,פתוח  -בידוע שאיו שם אדם (ס׳ "זכור לדוד" ח״ב עמ׳ ק״מ).
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צד

מעשה איש
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המפחד מ״מחלוקת" אינו צריך לחשוש מפניה׳
בזמן מלחמת השחרור ,החליט הג״ר רפאל הכהן קוק זצ״ל לקבל על
עצמו עול רבנות .בטבריה שימש כרב ור״מ הגרא״ז ורנר זצ״ל ,והג״ר רפאל

חשש שמא ע״י קבלת תפקיד הרב הראשי יביא הדבר לידי מחלוקת ,ממנה
ברח כל ימיו.
בדרכו מירושלים לטבריה ,סר לבית מרן החזו״א זצ״ל והביע בפניו

את פחדו זה ושאל עצתו בנידון .מרן ז״ל ענהו בערך בלשון זו" :ממחלוקת
עריך לחשוש זה שאיננו מפחד ממנה .המפחד ממחלוקת אינו עריך לחשוש
מפניה![ ...כיון שלא יבוא לידי כך]( .ס׳ "כהונת רפאל" עמ׳ תנ״ד).

בעיון לשין הרע
על מה שכתב מרן החפץ חיים בספרו (ח״ח פתיחה לאוין אות ר)
שאין שום הגאה ותאווה גשמית בסיפור לשון הרע ,אמר החזו״א שכנראה
שאף פעם לא ניסה לטעום זאת! (מהגר״ח קניבסקי שליט״א).

-־1"--סיפר הג״ר אלעזר צדוק טורצ׳ין זצ״ל ,מעשה נורא שהיה נוכח בה,

היה זה בכולל חזו״א בליל יוהכ״פ לאחר אמירת "כל נדרי" ,ניגש מרן ז״ל
אל חבר מתלמידיו ,והתחיל לומר :בואו ונדבר לשון הרע כשר[ ,אכשרע
לשון הרע] ,ודיבר על רב אחד שדימה רח״ל את האונברסיטה לבית

השלישי וכר ,והגה התרומם מרן ז״ל ,ופתח פיו הקדוש כלפי שמיא בזה״ל:

נו ,רבונו של עולם ,מספיק בשבילו מה שכבר קלקל עד כאן! נוכן שמענו
מהגר״ח קניבסקי שליט״אן.

"ואהבת לרעך כמין"
סיפר הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר שליט״א :פעם ביקשתי מהחזו״א
טובה מסויימת וסרב לעשותו .שאלתיו :ומה עם "ואהבת לרעך"? והשיב :גם

לעצמי לא הייתי עושה דבר זה!

סיפר רבי לייב לישינסקי זצ״ל :פעם היה לי נחיצות לפעול לטובתי

אצל איש ציבור והייתי בטוח שאם הוא ישתדל בזה בשמו ,יהיה זה
לתועלת ,ובקשתי ממנו .ענה לי בחכמתו" :החילוק יהיה [אם הוא יבקש],
תירוץ יותר טוב"! (מרשימות ר״מ גרילק).
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^׳ מעשה איש

קצו
"וכי בלשון הרע מדקדקים כולי האי לשאול"".

חכם אחד שאל לרבינו :המוציא בשבת תבשיל בכף מקדירה העומדת
על גבי האש וחוזר ומוציא שוב באותה הכף ,האם אין בזה משום איסור

חזרה ,כיון שמכניסים שוב את הכף הרי נמצא שמכניס קצת מהתבשיל

הטופח על פני הכף? והשיב רבינו שלא גזרו בכהאי גוונא ,והוסיף בחיוך:
ובי בלשון הרע מדקדקים בולי האי לשאול ביוצא בו?!( ...ספר "ארוזות איש"

עמ׳ ע״ר).

"זה גופא רציתי ללמד" י
סיפר רבי דוד פרנקל זצ״ל ,שבליל יום־ביפורים אחד דיבר החזו״א

נגד פסק של רב מסויים ,והתבטא על העניין בחריפות גדולה ואמר שזה
עם־הארצות גדולה .כשנשאל רבינו מה זה שייך עכשיו בליל יוכ״פ  -כי
כבר השמיע דבר זה מזמן  -השיב החזו״א" :זה גופא רציתי ללמד ,בי מה
שמותר לדבר  -מותר אפי׳ בליל יוהב״ם ,ומה שאסור לדבר  -אסור גם
ביום רגיל!" (מובא בס׳ "זכור לדוד" ח״ב עמ׳ קע״ז).

היה אחד שרצה להקפיד לא להוציא מפיו מילה מיותרת .אמר על
כך החזו״א :צריך לזה ראש גדול! (מהג״ר דב יפה שליט״א).

אמר שה״חפץ חיים" זצ״ל האריך ימים יותר ממאה שנה ,והוסיף :את
גילו המדוייק לא ידעו ,וכל המפורסם באשר לגילו היה השערה בלבד.
,

(מהגר״ח קניבסקי שליט״א).7

-------- -

_________ _____ _________ ___________ —------------

 .7כתב בספר "חפץ חיים" (הלכות לשון־הרע כלל ו׳ סעיף י׳) בהא דאסור לקבל לשון
הרע דהיינו להחליט בלבו שהדבר אמת ,מ״מ אמרו חז״ל דלמיחש מיהא בעי" ,וביאור

הדבר ,דצריך לקבל את הדבר בדרך חשש בעלמא( ,היינו רק כדי לשמור את עצמו
ממנו שלא יגיע לו היזק על ידו) ,ולא יהיה זה הדבר אפילו בגדר ספק ,דמעמידין לאדם

בחזקת כשרות"...

ובספר "פאת שדך" (שו״ת סי׳ כ״ט) מעיר הג״ר שמואל דוד הכהן מונק זצ״ל ,כי
מה שייך חזקת כשרות בהאמנת הלב ,ומדוע לא יהא רשאי בלבו לחשוב דאפשר שהדבר

הוא אמת? והוא כותב" :וכבר הצעתי זה לפני אדונינו בעל חזון איש זללה״ה ,והשיב
(בעל-פה ע״י שליח)" :מי יכול לעמוד בזה ־ אין זה אלא לומדות" ,עכ״ל .הרי אמר
להדיא שאי־אפשר לעמוד בזה ,אלא שלא הכריע אם הוא מותר מעיקר הדין ,ואולי לא
רצה להורות נגד הספר ׳חפץ חיים׳ דמאריה סייעיה".
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במעלות המדור^

קצז

במצות כיבוד אב ואם
"דער קליינער"
היה חושש על שם אביו (הג״ר שמריהו זצ״ל) שמא נקרא שם פלאי

שאסור לקרוא לאחר מותה וכשהיה קורא לבני אחותו שהיו קרואים ע״ש
אביו  -נמנע מלקרוא בשמם [והיה אומר "דעו־ קליינער"].
בעת הנסיעה מבני־ברק לירושלים בהלויית אמה החזיק החזו״א כל
הזמן את ידו במטה (מהרבנית רוטברג תליט״א).

"אי אפשר כל כך להתאכזר על האבא"
מספר הג״ר דוב יפה שליט״א :הגיע בן תורה לשאול על עניין מסויים,
ורבינו השיבו לשלילה .לאחר זמן הגיע אביו של השואל אל החזו״א ,אמר -
לו את אשר על לבה והחזו״א דיבר עמו מה שדיבר .אחר־כך קרא לי

החזו״א ואמר :אי אפשר בל בך להתאכזר על האבא! והוסיף :ר׳ אלחנן
אומר שמה שמותר לשנות מפני השלום  -הני מילי באקראי ,אך אם יתמיד

שקרן 8...אם הבן יתמיד לא להתחשב באביו  -יהיה אכזרי!
*
בכך הוא יהיה

אין כניסה•
מצות כיבוד ומורא הורים בגיל פעוט עד היכן :בהיותו פעוט ,עוד
קודם שידע לדבר ,היו אחיו משחקים ורצים בין חדרי הבית ,אמנם רבינו

ז״ל מעולם לא נכנס אל חדר השינה של הוריו .תמיד כשהגיע לחדר
ההורים היה נעצר ולא נכנס( .מהגאון רבי חיים ברים שליט״א).

לרבות אחיך הגדול
כשנולד להר״ר נחום יואל הלפרין ז״ל בנו בכורו ,הזמין את מרן

החזו״א לשמש כסנדק ,אולם ערב הברית חלה מרן ז״ל ולא יכול היה

לא הסכים על כל הלאוין שמונה ה״חפץ חיים" בהלכות לשון הרע (כגון ואהבת

לרעך כו׳) ,וסבר שחטא שנתייחד לעצמו אין עוברים עליו כל פעם( .מהג״ר דב יפה
שליט״א).

_

־־־־*

 .8בס׳ "ניב שפתים" (הל׳ איסורי שקר כלל ב׳ סי״ד וח״ב סי׳ ד׳ וסי׳ י״א) הביא מס׳
"לב חיים" (ח״א סי׳ ה׳) שהביא כן מה״ים של שלמה" (יבמות פרק ו׳ סי׳ מ״ו) .וע״ש
עוד מה שהביא מס׳ "יד אליהו" (סי׳ ס״ב).
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דינים והנהגות ממרץ החזו״א זצ״ל
השתמשו בצ׳ולנט במים מגולין והורה לזרוק כל האוכל .לא החמיר כל

כך במים מגולין לנט״י.
פ״א

ראיתי

שהקפיד

בב׳

ביצים

שלא

גמר

את

השניה.

כששאלתי אותו למה ,ענה משום זוגות .כששאלתי אם בכל דבר
מקפיד בזוגות ,ענה שמקפיד רק במה שנאמר בגמרא (פסחים ק״י ,ב׳)

הלל״ט ,שאמרו שב׳ דברים (ביצה ואגוזים) הלמ״ט ,והשאר משום ועי,

ומקפיד רק בב׳ דברים שא׳ מהן ביצה.
אם צער בעלי חיים אסור מן התורה (עיין בבא מציעא דף ל״ב),
באיזה פסוק נאמר?  -שאלתי לחזו״א ואמר לי מפרשת בלק (במדבר

זה שלש רגלים (ומצאתי שכן כתב
לך כי הכיתני
כ״ב ,כ״ח) מה עשיתי
;אוצרחוזכמוז■
*

הרמב״ם ב״מורה נבוכים״).

_ ___ __

אמר שלומר על אדם שאינו יודע ללמוד ,אין זה לשון הרע ,כי

צריך לדעת מי יודע ומי לא ,וכשיש תועלת לידע מי הוא גדול בתורה
וכמה  -מותר.

אמר*,שגבד כאשר־־חבם-הכריע־־׳על דבר שזה ספק ,אסור לשאול

רב אחר.
היה רגיל לומר :ס׳ איז אמפורשער לוח! 1זה ״לוח״ מפורש .1

הוסיף הגר״ח שליט״א בכת״י( :הכוונה על הלוח של ר׳ מיכל).
פ״א קנתה אמי ע״ה פמוט והביאה הביתה .כשראה החזו״א שזה

ז׳ קנים אמר לה שמיד תחזיר.

תלישת שערות מהפאות על ידי מסרק  -אמר שהלכה בה״חתם
סופר" שמותר ,והוא בעצמו ראיתיו מסרק הפיאות אחרי המקוה.

סיפר לי רבי יצחק שיינלזון זצ״ל שהיה לו גמ״ח להלוואות,
והתנה עם כל לוה שיתן נדבה לגמ״ח ,ואמר לו החזו״א :זה ריבית

קצוצה מן התורה!
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לב
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מעשה איש

סבור היה שאין לומר "תודה" למלוה.

היה לוקח ב׳ פעמים סנדק אצל אחד ,ושאלתיו מהרמ״א (יו״ד
סימן רס״ה סעיף י״א) שנוהגין שלא ליתן ב׳ ילדים לסנדקאות לבעל

ברית אחד בדאמרינן גבי קטורת ע״ש ,ואמר :לא כתוב לא לקחת,
כתוב שהאבא לא יו1ן.
היה מייעץ למעוברת בג׳ חדשים הראשונים שלא לנסוע באוטו,

ורק אם אפשר.

מקלחת לט׳ קבין לבע״ק  -סבר שלא מהני ,ומשום שצריך קב
בפעם אחת ,ובשיש חון“י$כקטנים לא מהני.

כמדומה שפעם אחת נסעתי עמו לים ורציתי לקנות תירס ,ואמר

לי :הרי זה אוכל בשוק! (סבר שאוכל בשוק לאו דוקא פת)! .עיין קדושין

מ׳ ב׳ ובתום׳ שםו.
בזמן המלחמה היה ר׳ זליג שפירא ז״ל מביא לו עיתון ,ולא רצה

לנגוע בו ,רק היה פורס על השולחן והיה מביט בכותרות הגדולות,
ומצוה לו שיקחו.

אחד מרבני המזרחי אמר דברים על "כדורגל" ,ואמר החזו״א
בהאי לישנא :מיט רעם האט הער גענדיקט! 1עם זה הוא גמר!.1

על החילוניים דהיום ,עשאם כבר החזו״א לתינוקות שנשבו ,אך
אמר :חוץ מבן גוריון (כוונתו לאלו הזקנים שידעו ושנו ופירשו).

בתחילה אמר על המדינה שלא תחזיק שנה ,דטריפה אינה חיה

שנה (אלא שכנראה היה איזה זכות ,ואין אנו יודעים חשבונות שמים).
פ״א הגיע אחד מאנשי המזרחי אל רבינו ,ואח״ב הלך הלה וסיפר
שהחזו״א קיבלו .הגיב החזו״א :אני בטבעי לא מסוגל לזרוק בן־אדם!
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הזעשה איש

קמד

מעשה שהיה בשני נערים שבאו לשוחח בד״ת עם רבינו .רבינו דיבר
כל הזמן רק עם אחד מהם ,כשפנו ללכת ,הסתובב לעבר הנער השני ושאלו:
התפללת כבר? והלה השיב ברעדה :לאו! כשיצאו מן החדר ,הודה הנער

בשברון לב שגם נטילת ידים של שחרית לא נטל עדיין( ...מהרד״ש).

רבי זאב צ׳צ׳יק זצ״ל ,בהיותו בחור צעיר ,כשרבינו עדיין לא ידע

שמו ,שאלו אם בשבת קודש מותר להניח כוס רטובה מבחוץ על המפה,
ואין בזה חשש של איזה אב מלאכה דאורייתא .רבינו נהנה טובא מן
השאלה ,וכשיצא הזכיר בחביבות להעומדים שם ,כמה פעמים" :דעו־
בחור׳ל וואס האט גיפרעגט די שאלה""[ ...הבחור ששאל את השאלה"]...

("תורת זאב" עמ׳ כ״ד).
אוצר החכמה•

לא היה מנשק במזוזה כשהיה יוצא ,אך העידו שראוהו כמה פעמים
מביט במזוזה בעברו בפתח (מהגר״ח קניבסקי שליט״א).

שובו במם
בן תורה אחד קיבל עליו קבלות של חיזוק לשיפור מצבו .בתחילת

היום היה מתחיל גבוה ,במשך היום היה יורד ,ובסוף היום היה מצטער שלא
עמד בקבלותיו .הוא נכנס אל החזו״א ושאל :מה לעשות במצב כזה? השיב
לו רבינו :תמשיך להתחיל גבוה ,תמשיך לרדת ,ותמשיך להצטער !...נבכך

ידע שיוכל הלה לשפר את עצמו]( .מרבי חיים וואלקין שליט״א בשם הגה״צ

רבי דב יפה שליט״א).
מספר אחד מגדולי ת״ח שליט״א :שאלתי לרבינו בחודש אלול ,חודש
של התעוררות לתשובה ,מה עושים עם איסור דיבור לשון הרע ,וכיצד
יוצאים מזה? והוספתי :עלה ברעיוני עצה ,מאחר ועיקר הבעייה ב׳לשון הרע׳

היא בכך שמגנים את הזולת ,ועלינו להתרגל שלא לגנותו ,לכן אולי אקבל

על עצמי למשך שנה אחת שלא לדבר כלל על הזולת ,לא לטוב ולא לרע,
ובכך אתרגל שלפני שאדבר על הזולת אעצור ואפקח על עצמי אם הדיבור

הוא לגנותו של הזולת או לשבחו .רבינו שמע את התכנית והגיב :לא זו
דרך התורה .כתוב "צדק תדברון"! חייבים לדבר ׳צדק׳ על הזולת .והוסיף

להרגיע אותי :תראה .כל החיים שלנו הם מלחמה בין השכל והרגש ,ולרוב
הם פני החיים שלנו] .האדם מחוייב
היתה ,שכך
והכוונה
הרגש מנצח.
1------------------------------------------------------------—
________
__________________
—
מעשה איש <תולדות החזון איש>  -ב :יברוב ,צבי בן משה יצחק אהרן ( }13[)10עמוד מס 139הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה

דחיל חטאיץ

(

קמה

לעשות את מה שהוא מחוייב ,ואם הוא נכשל לפעמים  -הקב״ה יודע
שנכשלים ...אבל אין לעשות קבלה הנוגדת את ה״צדק תדברוך! (מפי בעל

המעשה).
פעם אחת ישב רבי זאב איידלמן שליט״א אצל רבינו ,והיה שם אחד
שהוציאו מן החדר .למחרת בא שוב ר׳ זאב לרבינו ,וכשראהו פלוני ביקש

ממנו מחילה ואמר לו :לא ידעתי שהנכנס לכאן אתמול היה מר ,ולו הייתי
יודע מכך לא הייתי מוציא אותך מן הבית .אותו פלוני הגיש לר׳ זאב כוס

תה .לר-׳-זאב היה קשה לשתות את התה ,ואמר לו רביגו שישתה מעט" .אם
לא תשתה" ,הוסיף" ,יחשוב פלוני שעדיין לא הסרת קפידתך מעליו" (מפי

בעל המעשה).
רבי אריה שכטר הגיע לבית רבינו שבועות מספר לפני הסתלקותו.

דלת הבית היתה נעולה ,ורבינו שבב על מיטה במרפסת ביתו .כשהבחין
רבינו באורח הציע לו לטפס דרך המרפסת ולהיכנס .הלה החל מיד לטפס,
מעילו הסתבך בגדר התיל ,ונאלץ לרדת .עוד פעם טיפס ,ושוב הסתבכו
שריגי הבד במעקה ,וירד .כל הזמן הביט בו רבינו ,עד שבשלב מסויים פתח

ואמר בנעימות מיוחדת" :עריך לזכור שבאלה הם חייו של יהודי עלי
אדמות .מטפסים ונופלים ,מטפסים ונופלים ,ועוד פעם מטפסים ונופלים,

ועוד פעם ,ומי שרועה באמת להגיע אל המטרה  -יגיע ויגיע!"

ב׳תשעה באב׳ לאחר התפילה והקינות ,שאלוהו :מה עושים היום?
והשיב :תשובה ומעשים טובים! (ספר "שארית נתן" עמוד שכ״ט).

יפשפש במעשיו
אחד מתלמידי רבינו ,קיבל בח׳ טבת שנה אחת זרם חשמלי וניצל

בנס .הלה קיבל על עצמו תענית למחר ,ונכנס לרבינו לשאול :הרי מן
השמים רוצים משהו ,ומה חושב רבינו שרוצים ממנו שיקבל עוד על עצמו?

והשיב החזו״א" :מקען נישט וויס׳ן ,ממילא קען מען פארקריב׳ן ,על כץ

בלום" .נ״אי אפשר לדעת ,ואפשר לסטות ,על כן אל תעשה כלום"] .נרבינו
הכיר את השואל מקרוב ,והיה ברור שדברים ידועים לשלילה או לחיוב
עושה בין כך כדבעי ,אלא שהשואל חשש שמא תובעים ממנו מן השמים
דברים שלא חשב שמחוייב בהם ,או לדרגה גדולה יותר ,ועל זה השיב לו
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מעשה איש

קעח

-. .מספר רבי אליקים שלזינגר :שאלתיו אם הוא יודע שהוא גדול הדור?

ואמר :הן .שאלתי :אם כן איך יתכן גודל ענוותנותו ,ביטול ערך עצמו במדה
כזאת והכנעתו לפני כל אדם? והשיב" :בי יודע אני שאם אדם אחר היו לו

כוחות ואפשרויות כמוני ,בודאי היה מתעלה למישהו חשוב" .נ״ווייל איך
ווייס אז א אנדערער וואלט געהאט מיינע כוחות און מיינע תנאים ,וואלט

ער דאך טאקע עפעס געווען"]( .ספר "בית אב" עה״ת ח״א עמ׳ קפ״ד).
אמר פעם לאחד" :דע שאסור להיות שוטה!" ובצחות לשונו הוסיף
לו שיכול להביא לכך ראיה מהא דאיתא במסכת עדיות (פרק ה׳ משנה ר):
אמר רבי עקיבא מוטב לי להקרות שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה אחת
רשע לפני המקום .וצריך ביאור למה אמר ״מוטב״  -לשון השייכת בשני

דברים שוים ,כשיש לו שתי אפשרויות ,ולא כשעל הרשע יש ׳איסור׳ ולא
על השוטה? אלא על כרחך שבעצם גם ׳שוטה׳ יש בו איסור ,אלא שבא
לומר שמוטב להיקרות שוטה הגם שיש בו איסור ,מלהיות רשע בפועל -
לדוד").
המקום (מובא בס׳ "זכור
שהוא איסור יותר חמור  -שעה אחת לפני
!אוצרה חכמה'.
1

דיבור אמת
"ראוי

לקבוע

הדיבור

במדת

האמת

המתוקנה

ובמדת

השקר

המקולקלה ,כי חז״ל החמירו בזה מאד וקלקולה מצוי מאד והפסדיה
עצומים" ,כותב רבינו (ספר "אמונה ובטחון" פ״ד י״ג).

כשאחד מתלמידיו התחיל ללמוד מסכת נדרים ,אמר לו רבינו :דע

לך ,שכל תיבה ותיבה של האדם היתה צריכה לחייב אותו כשבועה ובנדר,
אלא שהקב״ה ידע שהאדם אינו יכול לעמוד במדרגה כזו שכל תיבה שתצא

מפיו תהיה אמיתית ומזוככת ,ריחם עליו הקב״ה והגביל שדיבורו יהיה בר
תוקף רק בתנאים מיוחדים של נדר ושבועה...

הגאון ר׳ דוד מלינובסקי זצ״ל הציע בפני רבינו קושיא על דברי
חידושי רבינו חיים הלוי מבריסק (על הרמב״ם הלכות שגגות) ,ורבינו אמר

אבלחט״א .הסטייפלר שאל אז ,על מה שאומרים "שמעו נא רבותינו דיינים מומחים",

והרי אם הוא ׳מומחה׳ כי אז מדוע צריך שלושה? והשיב החזו״א על ה׳מומחים׳ דנן,
בבת שחוק :זה כמו היום ׳הרב הגאון׳".
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במעלות המדוו(

קעט

לו שיעיין בספר חי׳ הגר״ח שבביתו וימצא שכבר העיר הוא בגליון על כך.

הגר״ד חיפש הספר ולא מצאו" .הספר איננו" ,אמר לרבינו .תיקנו רבינו :אל

תאמר ׳הספר איננו׳ .תאמר ׳לא מצאתיו!׳ ואחר כך מצא את הספר עם
ההערה מרן בעל קה״י זצ״ל]...

היה אומר ,שעדיף לומר ׳אולי אעשה כך וכך' ,מאשר לומר ׳אעשה

כך וכך בלי נדר׳ ,כיון ש׳אולי׳ אין זה כלל הבטחה ,ושאעשה ׳בלי נדר׳ זה

הבטחה רק בלי נדר (ספר "אור לישרים" עמ׳ קמ״ג בשם רבי אורי קלרמן
זצ״ל).

מספר עד נאמן :פעם אמר לי החזו״א שאלך לגדול פלוני לומר בשמו
משפט שבלל בעשר תיבות .אחר כך אמר לי :תחזור על זה .חזרתי על
המשפט ,ואמר לי בקפידא :אני לא אמרתי את זה! הוא חזר פעם שניה על

המשפט וביקש שוב שאחזור עליו .חזרתי על המשפט ושוב אמר בקפידא:
לא אמרתי את זה! ושוב חזר רבינו פעם שלישית על המשפט ,חזרתי עליו,
ואז אמר :זה בסדר! נבעל המעשה מציין ,שלמדנו מעובדה זו עד כמה דקדק

כשאומרים דברים בשמו ,וכי הרבה פעמים כשאומרים דברים ומשנים

ב׳משהו׳ ממשמעותם (אם בהטעמה ואם בצורת הגשת הדברים)  -זה דבר
אחר לגמרי!!.
מספר רבי צבי אוברלנדר שליט״א :דודי ,אח־אמי ,ביקש ממני לעת

זקנותו ,היות והוא נשאר ערירי ,שאגיד עליו קדיש לאחר יום פקודה .אני

לא הייתי חפץ ־בכך ,מפני שהייתי עדיין בחור ישיבה ,ולא יכולתי להתחייב
על כך ,מה גם שאמי היתה עדיין בחיים .ואמנם הייתי מוכן ללמוד משניות

לעילוי נשמתו .היה לי אחיין שהיה מובן להתחייב לומר קדיש ,אלא שאמר

לי שבוודאי הדוד לא יסכים רק שאני אגיד ,מפני שאני בן תורה .באתי
לשאול את החזו״א :האם יכול אני להגיד לדודי שאני יאמר קדיש ,ולמעשה

את הקדיש יגיד בן אחי ואני אלמד משניות .ומאידך הוספתי כי חושש אני
מכך היות ודודי רוצה לשלם לי תמורת אמירת הקדיש ,והוא חפץ לתת רק

לי ,וכיצד אנהג? ענה לי החזו״א :תגידו לו שאתם תלמדו משניות .המשכתי
ושאלתי :יהודי זה בעל־בית פשוט הוא ,ואצלו העיקר זה ה״קדיש" ,ואם

אגיד לו שאלמד עליו רק משניות ,הדבר יכול לצערו עד מאוד .החזו״א

שכב אז על מטתו ,וכשסיימתי לשאול בשנית ,הם מיד ממשכבו ,ואמר לי
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1

שו״ת לחפץ בחיים

שז

סיטן ט
מי שהותר לו לשמוע לשה״ר

מנת לחוש ,האם מותר לו

לקבל את דברי המספר בספק
שאלה :מי שהותר לו לשמוע לשה״ר לתועלת כמו שאמרו רז״ל גדה

ס״א האי לישנא בישא אע״ג דלקבולי לא בעי למיחש בעי ,האם כוונת
דבריהם שמותר לו לחוש ולקבל אח דברי המספר בספק ,או כוונת

דבריהם שמותר לחוש כדי להמנע מלהשתתף עמו ,או להזהר ממנו ,אבל
אסור לקבל הדברים ,אפילו בספק ,ואעפ״י שכבר כתבנו מזה בח״ב סי'
ט״ז אבל לרוב נחיצות השאלה כתבנו כאן יותר כארוכה.

תשובה :אמרו חז״ל (נדה ס״א) האי לישנא בישא אע״ג דלקבולי לא בעי
למיחש בעי ,הנהו בני גלילאה דנפק עלייהו קלא דקטיל נפשא ,אתו

לקמיה דר׳ טרפון ,אמרו ליה לטמרינץ מר ,אמר היכי נעביד ,אי לא
אטמרינהו חזו יתייכו ,אי אטמרינכו הא אמור רבנן האי לישנא בישא
אע״ג דלקבולי לא בעי למיחש בעי ,ופירש״י מיחש ליה מיבעי ושמא

הרגתם ואסור להציל אתכם.

והתום׳ כתבו שם בד״ה "אטמרינכו" אחר שהביאו דברי רש״י שאסור
להציל את בני גלילאה שיצא עליהם קול שהרגו את הנפש ,כתבו התום׳
בשם השאלתות שפירש שמא הרגתם ואם אטמין אתכם חייבתם ראשי
למלך ,והיינו מייחש מיבעי ליה למיחש ,שיש לחוש ללשה״ר ,והאמינו

לגבי זה שיזהר שלא יבוא לו הפסד ולא לאחרים עכ״ל התום׳.
ולכאורה מחלוקת רש״י ותום׳ היא שני הצדדים שכתבנו להסתפק
בהם ,לדעת רש״י שכתב ושמא הרגתם אותו ,משמע שקיבל ר׳ טרפון

דבריהם בספק ולכן לא רצה להצילו "שמא הרגתם ואסור להציל אתכם".
ולדעת השאלתות שכתב "ואם אטמין אתכם חייבתם ראשי למלך" משמע
שהותר רק לחוש לעצמו שיזהר שלא יבוא לו נזק ,אבל לא הותר לחשוב
שמא הדבר אמת.

והרש״ל בנדה ס״א כתב ג״כ שני צדדים אלו וז״ל אלא להכי שרי
להציל דספק הוי ,וספק נפשות להקל ,ועוד שמעמידין לאדם בחזקת
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שח/------------------

שו״ת לחפץ בחיים

כשרות ,עכ״ל .לצד הראשון דספק הוי משמע שמותר לקבל הדברים
בספק ,והצד השני שכתב ועוד שמעמידים לאדם בחזקת כשרות ,משמע

שאסור לקבל אפילו בספק דמעמידים לאדם בחזקת כשרות.
והחפץ חיים בכלל ו׳ סעי׳ י׳ כתב כדברי השאלתות שצריך לקבל את

הדבר רק בדרך חשש בעלמא כדי לשמור עצמו כדי שלא יגיע לו היזק
על ידו ,ולא יהיה הדבר אפילו בגדר ספק דמעמידים לאדם בחזקת

כשרות וכדברי הרש״ל .והביא שם בבמ״ח בס״ק כ״ה דברי רש״י
והשאלתות ,וכתב שהרא״ש בנדה ס״ל כדעת השאלתות שהותר רק לחוש
ללישנא בישא שלא יבוא לו נזק או לאחרים נזק ,אבל אסור אפילו לחוש
ללשה״ר ולהאמינו כלל עכ״ל .וכן התוס׳ פסקו כהשאלתות ,ועפי״ז פסק
הח״ח כהשאלתות שרק לחוש מותר ולא לקבל הדברים אפילו בגדר ספק
ונפקא מינה שצריך להיטיב עמו בכל הטובות שצוותה התורה ולא נגרע

ערכו בעינינו ע״י הלישנא בישא לשום דבר עכ״ל הח״ח.
ובשו״ח "פאת שדך" להרה״ג שמואל דוד מונק זצ״ל הרבה להשיב

על דברי החפץ חיים ,ונכתוב דבריו בקצרה .וז״ל מש״כ הח״ח דמשום
דאוקי גברא בחזקת כשרות אסור להאמין אפילו בספק ,קשיא טובא ,נהי
דאין עושין מעשה מספק משום דאוקי גברא בחזקת כשרוח ,מכל מקום

רשאי לחשוב דאפשר שהדבר אמת ,דמאי שייכא חזקת כשרות בהאמנת
הלב ,נהי דגזרה התורה בגזירת מלך דאוקי מילתא אחזקתיה ,מכל מקום
אין כאן סברא שניתברר הדבר ,וא״כ לא שייכא חזקה כלל בהאמנת הלב.
וכתב בשם מו״ר הגאון ר׳ יחיאל שלזינגער זצ״ל ראיה שאין זו סברא

שנתברר הדבר ,שהרי הזורק גט לאשתו ספק קרוב לו ספק קרוב לה
מעמידין אותה בחזקת אשת איש ,אטו נימא כיון דעד עכשיו היתה אשת

איש נתברר הדבר שהגט נפל קרוב לו.
עוד כתב שאין זו סברא דמאן דמהימן כתרי יהא מותר להאמינו ומאן

דלא מהימן נחזיקנו כשקרן ודאי ,ויהא אסור להתספק שמא אמת אומר,
והרי לבו של אדם אנסו להחזיק שמא אומר אמת ,וכתב "וכבר הצעתי
ספק זה לפני אדונינו בעל התזו״א והשיב (בע״פ ע״י שליח) "מי יכול
לעמוד בזה אין זה אלא לומדות" הרי אמר להדיא שאי אפשר לעמוד

בזה ,אלא שלא הכריע אם מותר מעיקר הדין ,ואולי לא רצה להורות נגד
הספר חפץ חיים דמאריה סייעיה עכ״ל הגאון הנ״ל מספדו "פאת שדך"

בקצרה.
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ועלינו להצדיק את הצדיק ,ודבריו שרירים וקיימים כמו שהוכיח

הח״ח שדעת השאילתות והתום׳ והרא״ש לפסוק שאסור להאמינו כלל
וכמ״ש הרא״ש להדיא וז״ל "אבל בענין אחר אסור אפילו לחוש ללשון
הרע ולהאמינו כלל" עכ״ל ומה אנו שבבוא אחר המלך שכתב שאסור

לחוש ולהאמין כלל ,כמ״ש הרא״ש.
והנה מש״כ להוכיח מזורק גט לאשה ספק קרוב לו או ספק קרוב לה

שאין איסור לחשוב שנפל קרוב לה אעפ״י שמעמידין אותה בחזקת אשת
איש ,הנה דבריו צודקים באשת איש שאינו גנאי אם נפל קרוב לה לכן

אין איסור לחשוב שנפל קרוב לה ,אלא שמעמידין אותה בחזקתה ,אבל
במקום שהאמנת הלב היא האיסור שהתורה אסרה "לא תשא שמע שוא",
א״כ לענין האמנת הלב היכא שיש גנאי היא כמו לעשות מעשה בידים,
ומעמידים האדם בחזקת כשרות שאין עליו גנאי.
ומש״ב "שלבו של אדם אונסו להחזיק שמא הדבר אמת" הן אמת

היכא שאין איסור לחשוב כך כמו בנפל קרוב לה ,אפשר שלבו אונסו,

אבל במקום שהתורה אסרה להחזיק את הדבר לאמת ,צריך הוא לאנוס

את לבו שלא יחשוב שהדבר אמת אפילו בספק ,וכי נתיר לאו לא
תתאוה ,לאדם שמתאוה לחפץ חבירו משום שלבו אונסו ,או אם נוטר
בלבו וכי נאמר שלבו אונסו ,בתמיה ,יאנוס הוא את לבו ולא ילך

בשרירות לבו.

וכי תימא שאין כלל איסור בלשה״ר אם חושב בספק שמא הדבר
אמת ,ואיסור לא תשא הוא רק אם חושב בודאות שהדבר אמת .זה

אינו ,דעיין באבות דר״נ פ״ט גבי אהרן ומרים שדנו את משה בספק
ונענשו ,וז״ל האבדר״נ "ולא היו דנים אותו בודאי אלא בספק .ספק
שדעתו גסה עליו ,ספק שאין דעתו גסה עליו עכ״ל ,הרי שגם לחשוב
בספק אסור.

והנה כדברי החפץ חיים איתא להדיא "בחרדים" פט״ו אות ל״ג אמרו
רז״ל כל אדם יהא בעיניך כליסטים ומכבדו כרבן גליאל ,והקשה החרדים,

והרי אמדו רז״ל "והוי דן את כל האדם לכף זכות" ,ומשמע שיהא צדיק

בעיניו ולא יחשדנו כלל ,ותירץ החרדים שצריך שיהא צדיק גמור בעיניו
לכבדו בלב שלם ולא כחונף ,מכל מקום לענין להשמר ממנו יחשדנו

לרשע ,ואמרו בלשה״ר (נדה סא) לא מקבלים אבל מיחש חיישינן להשמר
עכ״ל.
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הדי דבריו ברור מללו דאעפ״י שצריך להשמר ממנו אבל בלבו יהא

נחשב כצדיק גמור ,ולא יחשדנו כלל ,ובזה ישב שני המאמרים שיהא
בעיניך כליסטים ,ועכ״ז לדונו לכף זכות .ומקום ניתבצר לו לאדם אעם"י
שחושדו ,אך יהא בעיניו כצדיק.

ומש״ב בשם החזו״א "מי יכול לעמוד בזה" אמת,.שחילוק דק מאד
מבדיל בין לחוש שהותר ,לבין לחשוב בספק שמא עבר עבירה שאסור,

אך תורתינו הק׳ צוותה אותנו להבדיל לא רק בין הבהמה הטהורה
לטמאה אלא גם בין נשחט חציו לנשחט רובו אעפ״י שאין ביניהם אלא

כל שהוא ,ולא התכוין החזו״א לומר שהדבר מותר ,אלא אמר שקשה

להבחין בין מה שמותר לחוש ,לבין מה שאסור לחשוב בספק שעבר
וקשה לעמוד על זה.
העולה מן האמור:

אעפ״י שהותר^לאדף לשמוע גנאי על חבירו כדי להשמר ממנו ,עכ״פ אין

לקבל דברי המספר אפילו בספק שיצטייר בלבו ספק גנאי על המדובר,

וכן מוכח מן החרדים שצריך שיהא כצדיק בעיניו.
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סימן טז

*3קבלת לשה״ר בספק .האם עובר בלאו דלא תשא
שאלה :אדם ששמע לשה״ר ,וקיבל את הדברים בספק .האם עובר בקבלת

לשה״ר ,או דילמא עובר דוקא אם קיבל בודאות.
תשובה :הח״ח בכלל ו׳ סעי׳ א׳ כתב שלא נאמק בלבנו שהסיפור הוא

אמת כי עי״ז יבוזה בעינינו מי שנאמר עליו ,ודבריו הם מרבינו יונה
מאמר רי״ג וז״ל "לא תשא שמע שוא" ־ שלא נאמין בלבנו ספור לשה״ר

להחזיק במחשבתינו כי הדברים אמת ,ולהבזות בעינינו את מי שנאמר
עליו עכ״ל .וא״כ יש לחקור כשלא מקבל בודאות אבל מסתפק בלבו אם
הדבר אמת האם עובר או לאו.

והנה הח״ח בכלל ו׳ סעי׳ י׳ כתב אעפ״י שביררנו דקבלת לשה״ר

דהיינו להחליט בלבו שהדבר אמת אסור מן התורה .מכל מקום אמרו
חז״ל דלחוש מיהא בעי וכו׳ ולא יהיה זה הדבר אפילו בגדר ספק
דמעמידים לאדם בחזקת כשרות עכ״ל הח״ח .ומשמע דאפילו בגדר ספק

לא יהא בעיני האדם.

אבל יש לדחות ,דכוונת הח״ח שלא יהא אצל האדם אפילו בגדר ספק
כדי להמנע מחיובים שחייב לו כגון אם שמע על עני שהיו נותנים לו

צדקה שאינו עני ,ומחמת זה רוצה להפסיק לתת לו צדקה .ואעפ״י שלא
קיבל את הדבר בודאות אלא בדרך ספק ,עכ״פ גם מחמת ספק רוצה

להמגע מלפרנסו וכדו׳ לזה כתב הח״ח שלא יהא אצל האדם בגדר ספק

ולא ימנע מן החיובים שחייב לו .אבל אם בלבו רק חושב מספק שמא
הדבר אמת ואינו נמנע מן החיובים .אכתי אין לנו ראיה מהח״ח שעובר

בקבלת לשה״ר.

ונראה להוכיח לאסור מדברי הרא״ש בנדה ס״א שכתב על דברי הגם׳
האי לישגא אע״ג דלקיבולי לא בעי למיחש בעי וכתב הרא״ש וכעין זה
דוקא יש לחוש ללשון הרע היכא שיכול לבוא לידי היזק לו או לאחרים

וכו׳ אבל בענין אחר אסור אפילו לחוש ללשון הרע ולהאמינו כלל עכ״ל
הרא״ש .ומשמע דאפילו שיתקבל בלבו בספה אסור.
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עוד"נראה להביא ראיה דאסור לקבל אפילו בספק ממה שאמרו באבות

דרבי נתן פ"ט וז״ל "ולא היו דנים אותו (את משה) בודאי אלא בספק,

ספק שדעתו גסה עליו .ספק שאין דעתו גסה עליו" הרי דאפילו שהיה
הדבר אצל אהרן ומרים בספק ג״כ נענשו .ואין צריך שיתקבל בלבם
בודאות לגנאי .אלא אפילו בספק גנאי ג״כ אסור שיתקבל בלב האדם.

וראיה זו יש לדחות כיון שאמרו רז״ל שאסור להרהר אחר רבו,
ואפילו בספק אסור ,ולפיכך לא היה להם לחשוב אפילו בספק שדעתו

גסה* אבל הראיה הראשונה מן הרא״ש שהבאנו דבמקום שאין תועלת

אסר הרא״ש אפילו לחוש ,מוכח דאין לקבל לשה״ר אפילו בספק.
ויש לדעת מאיזה טעם עובר בקבלת לשה״ר אם מקבל בספק את

הדבר .ונראה ,דגם זה קרוי גנאי לאדם שיש ספק עליו שעשה דבר מגונה

וכדמוכח מגמ׳ יומא יט :דכהן גדול היה פורש ובוכה שחשדוהו צדוקי
עיי״ש הרי דגם מה שחושבים עליו מספק נקרא גנאי .ולפיכך אסור

שיתקבל במחשבתו אפי׳ ספק גנאי.
העולה מן האמור:

א .אם מקבל מספק דבר גנאי על חבירו ,ג״כ אסור ,וא״צ שיקבל בודאות

את הדברים כדי שיקרא למקבל לשה״ר ,אלא גם אם מחזיק במחשבתו
שהדבר ספק אמת ,אסור.

ולרוב נחיצות שאלה זו הארכנו יותר לקמן בחלק ד סי׳ ט׳.

* עוד יש לדחות ,דהיכא שצריך לדון את חבירו לזכות כמו שהיו צריכים לדון את
משה שפרש מן האשה דשפיר עבד .בזה אם נחלט אצל האדם גם בספק גנאי
עובר .דהתורה צותה "בצדק תשפוט עמיתך" שופטהו לצדק ולא ל״ספק צדק",
אבל היכא שסיפרו לו לשה״ר ,והאדם לא קיבל בודאות רק ספק אצלו .בזה אפשר
שאינו עובר ,דהתורה אמרה "לא תשא שמע שוא" וזה לא נשא על חבירו "שמע
שוא" כיון שלא קבל בודאות .ואם ספק אצלו אכתי אינו שמע שוא.
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חידו #תורה
הרב אברהם יצחק הכהן קוק שליט״א *
ראש ישיבה בישיבת ״מאור התלמוד״ ,רחובות
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סיפור לשון הרע לתועלת
א.

כתב בח״ה (כלל ו׳ סעיף

ד׳)

ולפעמים מצוה לשמוע מה שאחד מספר דברי

גנות על חבירו ,כגון שהוא משער שע״י שמיעתו אח העניו בשלימות יהיה אח״כ
בכחו להראות לפני המספר או שארי השומעים שאיו המעשה כן כמו שנאמר עליו

או שאר עניני זכות .ועוד יש אופן אחר ג״ב דמצוה לשמוע כגון אם בא אחד לפניו

לקבול על חבירו מאיזה דבר שעשה נגדו והוא מכיר בהמספר שבזה שיתן אוזן
לדבריו יהיה יכולת בידו להשקיט את אפו מעליו ולא ישוב עוד לספר לאנשים אחרים

(כי אולי האחרים יאמינו לדבריו ויהיו מקבלי לשה״ר) ובזה יתרבה השלום בישראל.
אך בבל ההיתרים שאמרנו בעניו השמיעה יזהר בנפשו מאד שלא יאמין בעת
השמיעה בהחלט רק לחוש לזה בלבד ,כדי שלא ילכד גם הוא ברשת עון קבלת

לשד",ר" עכ״ל.

ויש לעיין ,דאמנם מצד השומע שרי ,כיון דמתכוין לתועלת ,אבל כלפי המספר

הרי אין כוונתו לתועלת אלא בא לקבול על חבירו ,או לספר דברי גנות ,ואף שמשער
השומע דיהיה לתועלת ,מ״מ כיצד מותר לספר ולשומע לשמוע.
ויש לדון בזה מצד ב׳ לאויז (המופרשים) ,א .לא תלך רכיל .ב .לא תשא ,וקרי

לא תשיא .והנה ז״ב דהר מספר לכל הפחות אית ביה כללא דנתכויו לאכול בשר

חזיר ועלה בידו בשר טלה ,דהרי הוא כיון לספר גנותו .ובאמת נראה דאפשר דעבד
גם בלאו גמור ,כדיבואר.

ב.

דהנה כתב הת״ח (כלל ד׳ סעיף י״א) דבשואל לתועלת צריך שיודיע למי

ששואל מאתו עליו אח סיבת דרישתו ,שאל״כ הרי המספר נתכוין לגנותו .וכתב

בבמ״ח (מה) וה״ז דומה לנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה דאמרינן
בנזיר דצריך כפרה .וגם ע״ז שייך לפני עור וכו׳ .ועוד נוכל לומר בפשיטות דזה

מיקרי עלה בידו בשר חזיר וכו׳ .חזינן בח״ח דנסתפק במספר לה״ר על חבירו

ונחכוין לגנות ,ולמעשה יצא תועלת ,אפשר דעובר בלאו דאורייתא .וצ״ב הסברא
דיעבור בלאו דאורייתא ,הרי עשה מעשה המותר .ולכאורה דמיא להא דאיבעי״ל

במנחות סד .בפירש מצודה להעלות דגים והעלה תנוק ודגים אי אזלינן בתר מחשבתו

* נאמר בכולל ערב "חשץ חיים" נוד ,אחיעזר ב״ב ,ונכתב ע״י אחד השומעים.
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או בתר מעשיו.^ ,׳ב״ם [פ״ב מה׳ שבת ופ״ג מה׳ שגגות] כ׳ דאם נתכוון להעלות
דגים והעלה דגים וחנוק פטור דאזלינן בתר מעשיו ,ומ״ש הכא דניזיל בתר מחשבתו,

וצ״ע.
וי״ל דהנה לתועלת מותר לספר לה״ר .ונראה פשוט דאין הביאור שהתועלת

דוחה איסור לשה״ר ,והראיה ממש״ב הח״ח [כלל א׳ ס״ו] דאיסור לה״ר אפילו יפסיד
פרנסתו ,ואי נימא דלתועלת שרי א״כ אמאי אסור בכה״ג ,והא אין לד תועלת גדולה
מזו .אלא ודאי דזה אסור וחייב לאבד כל ממונו ולא לעבור בלאו ,רק דאם הסיפור
הוא נחוץ לא חשיב לד",ר ,דהתורה אסרה לגנות סתם ,אבל בלתועלת אין זה לה״ר.

ולהכי בהפסד פרנסתו דעצם הסיפור הוא לה״ר בזה אין היתר לעבור על לה״ר משום
הפסד פרנסה.

ולפ״ז מתבאר ספק הח״ח ,דכיון דטעם ההיתר הוא דבסיפור שלא בצורת גנאי
לא אסרה תורה ,אשר ע״כ יש להסתפק דאפשר דתלוי הכל בכוונתו ואזלינן בתר

מחשבתו ,דאם הוא מכוין לתועלת משתנה כל המעשה ואין כאן סיפור של גנאי ,ואם

לא מכוין לתועלת שוב חשיב דיבור של גנאי ואסור .או דסכ״ס המעשה היה לתועלת
ואין זה דיבור של גנאי .ובזה חלוק משבת ,שהיא דחויה אצל פקו״ג (וחביבה בעיניו

של הקב״ה נפשו של ישראל כלשון רש״י פסחים) וממילא יש כאן מעשה הצלה אף

שלא כוון לו ואזלינן בתר מעשיו ופטור.
ג.

ומציגו כעין זה דאיתא בטור חו״פו (תכ״א) וכן הדין באדם הרואה חבירו

מכה את אביו או בנו או אחיו ,והרואה הכה המכה להציל את קרובו שפטור ,וכן אם
רואה אחד מישראל מכה את רעהו ואינו יכול להצילו אם לא שיכה המכה אע״ס
שאינו מכהו מכת נפש יכול להכות למכה כדי לאפרושי מאיסורא ע״כ .וכתב הפרישה.

מדלא כלל הרא״ש בחדא בבא הרואה תבירו מכה אביו או אמו או את רעהו ,נראה

דהדיגין מחולקין ,דבתחילת כתב הרואה שחבירו מכה אביו או אמו והכה המכה
להצל קרובו ממנו פטור ,וזה אפילו אם אנו יודעין שאינו עושה זה כדי לאפרושי
מאיסורא ,בגון דיודעין ביה שלפעמים רואה ראובן מכה שמעון ואינו מוחה ,אפ״ה

פטור כיון דקרובו הוא המוכה נתייחם לבבו וכו׳ ,ואת״ב אמר שהרואה חבירו מכה
רעהו יכול להכות למכה כדי לאפרושי מאיסורא ,ומשמע הא אם יודעין אגו דלאו בר
הכי הוא שמפרש מאיסורא ,ודאי לאו למצוד ,נתכוין אלא לשנאה עשה כן חייב ,כנ״ל

לומר וצ״ע לדיגא עכ״ל ,ובסמ״ע (ס״ק כח) כתב כן לדינא ע״ש.
ודברי הפרישה צ״ע ,דלכאורה הרי מותר להכות כדי לאפרושי מאיסורא,

ולמעשה בכל הכאת מכה איכא לאפרושי מאיסורא ,א״כ אמאי יתחייב ,וכי משום
שבעבר לא הכה כדי לאפרושי גם להבא יהא אסור לו לעשות כן .וממ״ג ,אי נימא

דבלא רגיל אסור ,א״כ מ״ש דלקרובו מותר להכות .אלא רואים כיסוד הנ״ל ,דאם

היה הגדר דמותו־ לעבור על הכאת תבירו כדי לאפרושי מאיסורא ,א״כ לא היה נ״מ
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בכוונתו ,דד״״ה מפריש חבירו מאיסורא בכל גוונא ,דבאמת ודאי אין היתר לעבור על
לאו כדי להציל הבירו מלאו ,אלא הגדר דהאיסור להכות חבירו הוא דדך נציון דוקא

(כלשון הרמב״ט) ,וע״כ בהכאה לאפרושי מאיסורא ,מכות אלו לא אסרה תורה .ולס״ז

כ׳ הפרישה ,אין הכוונה משום דלבסוף יש תועלת ,אלא כיון דעצם ההכאה היא

בצורה אחרת ,כדי לאפרושי .אבל אם מתכוין להכות סתם ,אף שלבסוף יש אפרושי,
אסור מצד ההכאה שהיא דרך נציון ,ובקרובו דבא להצילו אי״ז משום שנאת חברו,

ובכוונתו להציל לא חשיב איסור.
ואשר לפי״ז יש לבאר ספיקו של הח״ח ,כספק הפרישה ,בעושה דבר בין אדם

לחבירו ושרי לתועלת ,והגדר בתועלת דלא נאמר הלאו ,ביש תועלת ולא מכוין לה,
מדייק הסמ״ע מדברי הטור דיש כאן לאו דאורייתא גמור .ובסמ״ע שם סיים ,והמחבר
דלא חילק בינייהו אפשר משום דלא הרגיש בזה ,דבאמת טעם הגון הוא לחלק

בינייהו ודו״ק עכ״ל.
[וסברת הסמ״ע לכאורה צ״ע מכתובות לב .דלאו דחובל בחבירו קיל ,דהותר

מכללו בב״ד .וזה היה ניחא אם היה היתר להכות בב״ד ,אבל לפי המתבאר הא אי״ז
הותר מכללו ,אלא דלאו זה לא אסרה תורה בב״ד ,כיון דאי״ז דרך נציון .וצ״ל

דהכאת ב״ד חשיב דרך בציון ואין זה מכות כאב המכה בגו ורב לתלמידו ,והתם אין
זד .מכות אלא לתועלת ,משא״ב ב״ד זהו עונש שצריך להכותו ,והותר מכללו בב״ד].
ועולה לפי״ז דמה שכ׳ הח״ח בכלל ו׳ הנ״ל ,דלכאורה ספק הח״ח אי חשיב

ד.

עלה בידו בשר טלה או עלה בידו בשר חזיר ,ה״ד .גם בנידון דידן ,גבי הלאו דלא

תלך רכיל ,דיש ג״כ להסתפק כספק הזה.

והנה לפי המתבאר יסוד-ספקו של הח״ח במספר לשה״ר והיה בזה תועלת אלא
שהוא לא נתכוון לתועלת אי עובר בלאו גמור ,הוא ספק בכל אסורי בין אדם לחבירו

בהכאה וכדומה וכמש״כ .אמנם יש לבאר הספק באופן אחר והוא בהקדם גדר אסור

לשה״ר.
הנה כ׳ הרמב״ם בפ״ז מה׳ דעות "ויש דברים שהם אבק לשון הרע וכו׳ וכו׳ וכן

המספר לשה״ר דרך שחוק ודרך קלות ראש כלומר שאינו מדבר בשנאה וכן המסטר
לשה״ר דרך רמאות והוא שיספר לתומו כאלו אינו יודע שדבר זה שדבר להש״ר הוא".

מבואר מדברי הרמב״ם דהמספר לשה״ר דרך רמז אינו עובר באיסור לא תלך

רכיל והוי רק אבק לשה״ר ,וכן בשאינו מתכוין לגנות וכן מבואר ברמב״ם בפיה״ט
לאבות פ״א משנה ט״ז דאם אינו מפרט את הגנאי הנאמר על אף שכונתו לגנות

הרי״ז אבק לשה״ר [וכ״ז שלא כדברי היד הקטנה עיין ח״ח כלל ג׳ סעיף ה׳ ובבמ״ח

ס״ק ג׳ ה׳].

אמנם ברמב״ן פ׳ תצא עה״ם "זכור את אשר עשה ה״א למרים וגו׳" כ׳ "אבל
בכתוב הזה אזהרה גדולה להמנע ממנו בין בגלוי בין בסתר בין במתכוין להזיק ובין
9
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באין מתכוין להזיקיכלל" .והוא לכאורה שלא כדברי הרמב״ם .אם לא נחלק בין הלאו
לעשה •דזכוד וגו׳ ונאמר שהעשה כולל גם דבר שאיננו נכלל בלאו ,ודוחק.

ובאמת סברת חרמב״ם צריכה באור שכיון שסו״ס חבירו מהגנה על־ידו מה לי

שעשה זה בדרך רמז ,והיכן מצינו בדיני מזיק דינים על צורת מעשה הנזק שיעשה
על ידו והרי סו״ס ניזוק חבירו על ידי דבורו.

ומבואר מזה שיסוד איסור לא תלך איננו מאיסורי נזיקין וגרמת גנאי אלא יסודו

אסור דבור רע [ועיין ספרי פיסקא קי״ט וכתובות מג] .וביתר ביאור הגה כתב ר״י

בשע״ח "המספר לשה״ר שתיים הנה קראותיו הנזק והבושת אשר יגרום לחבירו
ובחירתו לחייב ולהרשיע את חבריו ושמחתו לאידם" ,והיינו שאם גינה את חבירו
ולא קבלו השומעים את דבריו כבר עבר באיסור ,והנה כה״ג בדין מזיק אם עשה

מעשה נזק ולא נפסד חבירו מאומה מסתבר דאינו אלא גתכוין לאכול בשר חזיר ועלה

בידו בשר טלה ,והביאור שאין יסוד איסור הליכת רכיל מאיסורי נזיקין אלא מאיסורי
דבור שאסרה תורה הגדה הרעה דרכיל שהוא כרוכל הטוען דברים והולד מזה לזה
[רמב״ם פ״ז מהל׳ דיעות ,וע׳ היטב לשון הרמב״ן הנן׳ לעיל] וכל שדיבר באופן

שיכולים דבריו להתקבל כבר עבר האיסור הזה משא״כ במזיק שהאיסור מה שהזיק

לחבירו.
ובזה יתבארו דברי הרמב״ם שדרך רמז ובלי כוונה אין בו איסור הליכת רכיל
שודאי^מגדרי נזיקין אין בזה נס״מ אבל מתנאי אסור דבור רע שהיא מדת "הליכת
רכיל" הוא דוקא כשמדבר מפורש ודרך שנאה ,ובעינן מעשה דבור ודו״ק.

לפי האמור לעיל דחלוק דין הליכת רכיל משאר איסורים בין אדם לחבירו שאף
כשלא ניזוק חבירו על ידו הרי עבר באיסור דבור יש לפרש דזה יסוד ספיקו של

הח״ח היכא שלא נתכוון לתועלת שיש לומר שעובר באיסור גמור ושאני ממכה

חבירו והיה בזה תועלת ולא נתכוין לה [כאב המכה בנו והיה בזה מצות חינוך אף
שלא נתכוין לכך] .ויש לומר שכיון שיסוד האיסור הוא דיבור רע ומעשה דיבור

בעלמא ולא מה שנפעל על ידו הרי אם לא כיון לתועלת אזלינן הכא בתר מחשבתו,
משא״כ בהכאה דהאיסור מה שנעשה על ידו ובזה תלוי מה היה המעשה בפועל יש

לומר דדמי לשבת ואזליגן בתר מעשיו ודו״ק,

ה .מצינו לגבי אזהרת לשה״ר שתי אזהרות ,האחת מהפסוק לא תלד רכיל,
ועוד מדכתיב "לא תשא שמע שוא" שעיקרו אזהרה למקבל ומדקרינן ביה "לא

תשיא" ילפינן אזהרה למספר ,והנה כל הנדון דלעיל כשמספר לתועלת ולא כיון לזה

שעובר בלאו גמור הוא דוקא באיסור הליכת רכיל אבל איסור לא תשיא שיסודו
גרמת נשיאת שמע שוא אצל המקבל [ודוגמת איסור לא תאכילום בשאר איסורים]

לכאורה תלוי רק במקבל וכל שהמקבל אינו עובר לא יעבור השומע .ויסוד הספק אם
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4י
אכן הלאו דלא תשיא הוא איסור לספות לשומע שמיעת לה״ר ,או 1

לאסור דבור לשה״ר.

; דרשה נוספת

■

ונראה לבאר דזהו ספק הת״ח בפתיחה (לאוין סק״ד) ,דהביא שם ,ועובר נמי

המספר והמקבל בלאו דלפני עור לא תתן מכשול ,וחילק בין המספר .דעובר בלאו זה
בין אם השומעים רבים או •מועטים ,לא כן המקבל אפשר דאינו עובר בלאו זה רק

אם הוא לבדו השומע ואילו היה הולד ממנו לא היה לו למי לספר הלה״ר ,אבל אם
יש בלעדו שומעים אחדים ,אפשר שאין עובר על ■ לאו זה .וביאר שם בבמ״דו ספיקו,

דאולי גם בזועעובך על לפני עור ,כיון דהקפידה התורה.על המספר על שהוא משיא
שמע שוא כדאיחא בפסחים (קיח ).קרי ביה נמי לא תשיא ,אפשר דעובר על כ״א
מהשומעים בלאו זה׳ דומיא דמאכיל ■איסור לכמה אנשים ,דכל שיתרבו האוכלים

יתרבה האיסור על המאכיל ,וא״כ ממילא עבר כ״א מהשומעים על לאו דלפג״ע על

שהוא מכשיל את המספר בלאו דלא תשיא וצ״ע,

׳

וביאור ספיקו י״ל כנ״ל ,דהספק הוא בגדר הלאו דלא"תשי״א ,דאם הלאו הוא

שלא יכשיל אחרים שישמעו ,א״כ הוי במאכיל אנשים •,דעל כל אדם

נוסו"

יעבור

איסור ,אבל אם גדר האיסור הוא הדיבור ,בזה יש לחלק דהאיסור שמדבר ומגנה
חבירו הוא אחד ,וע״כ גם בתוספת אנשים לא מוסיף איסור ,וע״כ לא יעבור השומע

בלאו דלפני עור.
וא״כ י״ל דהן־ ספק שב׳ דהמספר סיפר שלא לתועלת והשומע כיון לתועלת ,אי

אית כיה לאו דלא תשיא תלוי בזה ,דאי נימא דהאיסור הוא הדיבור ,א״כ הוי דומיא
דלא תלך רכיל ,דכי דיש בזה ספק הח״ח אי חשיב עלה בידו בשר טלה ,אבל להצד
דהלאו הוא שמשיא לשני ,א״כ אם שמע לתועלת שוב לא עבר על הלאו ,דהרי לא

גרם לו שישמע איסור.

ו.

נסתפקנו בגדר הלאו דלא תשיא את איסורו הוא לספות לשומע לשה״ר או

דהוא דרשה מיוחדת לאיסור דיבור לשה״ר.
וכבר נתבארה לעיל דשיטת הרמב״ם דאיסור לשה״ר דרך רמז אינו אלא מדרבנן
כיון שאין כאן דיבור האסור ,ולכאורה כל זה בנוגע לאיסור המספר אבל באיסור
שמיעה יעבור גם השומע דיד רמז [ויש לדון בזה דבשומע לשה״ר מעוף הפורח ,ידאי

אינו עובר וכן יש לדון בשומע ממכשיר הקלטה ויש לחלק] .ואם נאמר כן הרי יעבור
כל מספר בדרך רמז באיסור לא תשיא שגורם לשומע שישמע .ויהיה מוכח מכאן שגם

איסור לא תשיא הוא איסור על דיבור רע דלשה״ר ולא על שגורם לשומע לשמוע.

ז .ונשוב לתחילת דברינו ,הקשה בספר "לשון חיים" איך מותר לשמוע כדי
להשקיט אפו וכו׳ ,הרי המספר ודאי עובר באיסור ,וכמו שביארנו ,וא״כ איד שרי
ליה להשומע לשמוע ,והא קעבר בלפני עור ,וה״ה כל הלאוין דאסור לעבור כדי

להשקיט ריב.

11
מרפא לשון  -ד :קובץ בעניני שמירת הלשון ( }11 {)11עמוד מס 10הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

וי״ל בהקדם/

׳כ בשו״ת אחד ,דשנים ששכרו חדר מאלמנה ובאו לישן בלילה,

ונודע להם שיחוד בלילה אסור בשנים ,דאין לו לאחד לעזוב את חבירו לבדו ,ביון
דיעבור בלפני עור מה״ת ,משא״ב אם ישאר ללון יעבור רק על יחוד דרבנן .ונראה

דאין כן ,והראיה ממש״ב ברמ״א יו״ד !(שלד סעיף ג) דמגדין להחייב נדוי אפילו יש

לחוש שעי״ב יצא לתרבות רעה ,וע״ש בט״ז .ולכאורה הא איכא לפג״ע ,אלא חזינן
דבחייב להענישו מקיים הדין ואין לפנ״ע ,ועוד מהא דמשביע שבועת ע״א ויודע

התובע שישבע ,ל״א דיפסיד ממונו כדי לא לעבור על לפנ״ע ,ועוד במסית מטמינין
לו עדים וחוזר וא״ל ,אלמא בחייב מיתה מותר ול״א דיש לפג״ע .חזינן בכל אלו,

דאין הגדר שהאיסור לעשות מעשה שעי״כ יעבור חבירו עבירה ,אלא אסור לעשות
פעולות שייקרא מכשיל של השני שעושה מכשולים (דומיא דממייא חבירו חביות
דשרי ליה לעבור ,ואי״ז היתר במזיק ,אלא דאי״ז מזיק כלל) וע״כ בשוכר ,כשהולך
מהבית הרי הוא הולד כדי להציל את עצמו מאיסור ,ע״כ אין לו שם של מכשיל ,וכן

בשבועה ,וכן בנידוי ,דמקיימים הדין לא חשיב הכשלה.

ולפ״ז י״ל דהכא ששומע הלה״ר כדי לשומרו שלא יכשיל עוד אנשים וכו׳ לא

חשיב מכשול ,אלא פעולת הצלה ,וראיה מקידושין (לב ).גבי רבה דקרע שיראין
באגפי בריה וכו׳ ודלמא רתח וכו׳ .והקשה בתורה לשמה ,והא איכא לפנ״ע דמכשילו
ברעה .ולפימש״כ דידע שבצורה זו יצילו מכעס ,וע״כ לא חשיב מכשול( ,וידוע

מש״כ הגרי״ם דמכבד חבירו ל״ח לפג״ע מגאוה).
ח.

הנה כתב הח״ח דבחושדים באדם ,מותר לומר לא אני עשיתי (עיין כלל י׳

סי״ז) ,והוכיח (במ״ח ס״ק ל״א) מגמרא ערכין (טז ):במעשה דר״ה וחייא ב״ר הוו

יתבי קנויה דשמואל ,א״ל חזי מר דקא מצער לי ,קביל ר״ה דחו לא מצער ליה,

לבתר דנפיק א״ל הכי והכי עביד ע״ש ,דכונת ר״ה לדתות הגנאי מעל עצמו .וקשה
דהדין להסיר מעצמו מיידי כמו דהביא ׳(בבמ״ח ס״ק מ״ב) מסוגיא דב״ב קסד :בשטר
מקושר דאדם אחר חושד בו ,והוא אומר כדי להציל את עצמו ,אבל הכא אפילו נימא

דלהציל עצמו אסור ,הכא יהא מותר ,כיון דהאדם בעצמו שחושד הוא טוען עליו,
ובכה״ג נראה דשרי לענות לו ,וכמו בשנים שחבלו זב״ז שפטורין ,וכ״ה בגנאי

דכשאחד מגנהו לכאורה מותר לו להשיב לו (ורק מעלה גדולה■ היא לא להשיב לו)

גם בעלגון ,דל א גרע מחבלה דשרי.
והטעם דשרי ,עיי״ש בבמ״ח ס״ק מ״ג דהביא מחו״מ סי׳ שפ״ח בהגה ,דהיה
רואה נזק בא עליו מותר להציל עצמו אע״ם שעי״ז גורם היזק לאחר ,וטעם הדין,

דאין זה פעולת נזק אלא פעולת הצלה ,וכן בלה״ר אם אומר שלא הוא עשה זה וזהו

להצלת עצמו שרי ,דאי״ז דיבור של לה״ר.
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קדושי תורה

מרפא

♦ תשגר

❖ הרב שלמה גולדשטיין
בולל חרמים גייטסחד

בעניו "הלאו דלא תלך רכיל ולא תשא שמע שוא"

ך"*

הלבות לשון הרע כלל ב׳ אות ג׳ כתב בזה״ל "יש אומדים דאם אחד סיפר גנות

■יייי על חבירו .בפני שלשה אף דהוא עבר בודאי על איסור לשון הרע אעפ״כ אם
אחד מהשלשה ששמע רבר זה סיפר אחר כך לאחרים לא עבר בזה על איסור לשון
הרע מטעם דכיון דשלשה יודעים מזה ממילא כבר נשמע הדבר ונודע לכל דחברא
חברא אית ליה ובדבר העשוי להתגלות לא אסרה תורה משום לשון הרע" .ועיין

בבמ״ח שכתב שחידוש זה נלמד מדברי הר״מ בהל׳ דעות פר׳ ז׳ הל׳ ה׳ ז״ל שם

"אחד המספר בלשון הרע בפני חבירו או שלא בפניו והמספר דברים שגורמים אם
נשמע איש מפי איש להזיק חבירו בגופו או בממנו ואפילו להצר לו או להפחידו חדי
זה לשון הרע ואם נאמרו דברים אלו בפני שלשה כבר נשמע הדבר ונודע ,ואם סיפר
הדבר אחד מן השלשה פעם אחרת אין בו משום לשון הרע".

וצ״ע .בעיקר חידוש זה מהא דכתב הח״ח לקמן בכלל ג׳ סעי׳ ו׳ ז״ל שם "ודע
דאפילו אם לא בא על ידי הלשון הרע שלו שום רעה להאיש ההוא כגון שלא קבלו
השומעין את דבריו וכיוצא בזה אע״ם כן מכלל לשון הרע לא נפקא וצריך כפרה,

ויותר מוה דאפילו הוא משער מתחלה שלא יבוא להנדון שום רעה על ידי דיברת
אע״ם כן אסור לו לספר בגנותו" ועיין שם בבמ״ח שכתב שחידוש זה נלמד מדברי

הר״מ בפר׳ ז׳ מהל׳ דעות שכתב "ויש עון גדול מזה עד מאד והוא בכלל לאו זה
והוא המספר בגנות חבירו אע״ם שאומר אמת" מזה משמע דהתורה אינה רוצה
שישראל אחד יגנה את חבירו ,ולפי״ז צ״ע היאך שייך שיהא היתר לספר לשה״ר

בדבר העשוי להתגלות ,הא לא גרע זה מהמספר לשון הרע לאחד שלא יקבל את

דבריו כלל ום״מ חזיגן דהר״ט ס״ל דהוי עליו איסור לשון הרע.
ועוד צ״ע קושית הבאר מים חיים כלל ו׳ ס״ק ב׳ שהקשה על הר״מ בהל׳ סנהדרין

פכ״א הל׳ ד וז״ל שם "אסור לדיין לשמוע דברי בעל דין קודם שיבא חבירו או שלא
בפני חבירו ,וכל השומע מאחד עובר בלא תעשה שנאמר לא תשא שמע שוא ובכלל

לאו זה אזהרה למקבל לשון הרע ומספר לשון הרע ומעיד עדות שקר" וכו׳ ,וצ״ע
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מרפא

י* חמד

דהא הר״מ למד איסור לשון הרע מלא תלך רכיל עיין בהל׳ .דעות ז״ל-שם "המרגל

בחבירו עובר בלא תעשה שנא׳ לא תלך רכיל בעמיך וכו" ויש עון גדול מזה עד
מאד והוא בכלל לאו זה והוא לשון הרע״ א״כ למה הביא לאו אחר על לשון הרע

בהל׳ סנהדרין .ועוד ע״ע למה באמת מביאו בהל׳ סנהדרין ולא בהל׳ דעות.

והנראה בביאור בשיטת הר״ט דיש ב׳ איסורי לשון הרע וחלוקים הם ביסוד
דינים ,איסור א׳ הוא שלא לדבר בגנות של ישראל ונכלל בזה אפילו באופן שהשני
לא יקבל דבריו מ״מ אסור דעצם הדבור של גנות על ישראל אסור ,ויסוד איסור זה

נלמד מקרא דלא תלך רכיל בעמך ,וכן הוא לשון הר״מ בהל׳ ב׳ "יש עון גדול מזה
עד מאד והוא בכלל לאו זה והוא לשון הרע והוא המספר בגנות חבירו אע״ם שאומר

אמת" ,ובאיסור זה לא שייך היתר של אפי חלתא .ויש איסור ב׳ והוא לדבר דבר

שאינו של גנאי על חבירו אלא שהוא דבר שאם ישמע איש מפי איש יבא הזיק
לחבירו שהוא מספר עליו .וכעין המעשה שמצינו בשבת לג :שאמר רשב״ג על

מלכות רומי שכל מה שחקנו ,לא תקנו אלא לצורך עצמן תקנו ועמד ר׳ יהודה בן
גרים וסיפר דבריהם ועיי״ש ברש״י שפירש "שסיפר אותו לתלמידיו או לאביו

ואימר׳ ונשמעו למלכות ע״י חברך חברא אית לה ונחשב ר׳ יהודה בן גרים למספר
לשון הרע .והחם עצם הסיסר שאמר על מה שאמר רשב״י על מלכות רומי לא היה

בו דברי גנות על רשב״י ,אלא על-כרחך האיסור לשון הרע הוי בזה שסיפר דברי
רשב״י לאחרים ולבסוף בה היזק לרשב״י על-ידי-זה.

וכן הוא לשון הר״מ בהל׳ ה׳ "אחד המספר בלשון הרע בפני חבירו או שלא בפניו
והמספר דברים שגורמים אם נשמעו איש מפי איש להזיק חבירו בגופו או בממונו
וכו׳ הרי זה לשון הרע".

ונראה דדוקא באיסור זה שייך ההיתר של אפי תלחא דכיון דיסוד האיסור לא הוי
משום עצם דיבור של גנות אלא ע״ז שבסוף יתגלגל היזק לחבירו ע״י סיפורו וע״ז

ס״ל להר״ם דכיון דהוא דבר הנאמר באפי תלתא כבר נשמע הדבר ונודע דהוא אינו

מוסיף שום היזק ממה שהיה כבר ,וזהו מה שכתב הר״מ בהל׳ זו "ואם נאמרו דברים
אלו בפני שלשה כבר נשמע הדבר ונודע ואם סיפר הדבר אחד מן השלשה פעם

אחרת אין בו משום לשון הרע .וכן הוסיף הר״מ תנאי "והוא שלא יתכוין להעביר
הקול ולגלותו יותר" דנמצא דאין הוא מוסיף שום היזק לחבירו ע״י דיבורו.

ונראה דכן הוא מדויק כדברינו בהר״מ ,שהביא היתר דאפי תלתא דוקא בהל׳ זו

ולא כתבו לעיל בהל׳ ב׳ כשמדבר בענין הלשה״ר שמספר דברי גנות על חבירו .וכן
עיין בהל׳ ב׳ דהר״מ הביא האיסור של אבק לשון הרע שהוא מדרבנן ז״ל "ויש

דברים שהן אבק לשון הרע כיצד וכו׳" ורק אח״כ בהל׳ ה׳ מביא האיסור של מספר
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מרפא לשרן ז ♦ תשנד
דברים שגורמים היזק אם נשמעו איש מפי איש ,ולכאורה איסור זה בודאי הרי

דאורייתא ,ולמה הפסיק באיסור לשון הרע שהוא מדרבנן קודם שגמר האיסור לשון
הרע שהוא מדאורייתא .ולפ״ד אתי שפיר ,דהא מיידי כאן בשני איסורים נפרדים.
מתחלה הביא האיסור לשון הרע המדבר בגנות חבירו וזה נלמד "מלא תלך רכיל"

וע״ז יש איסור אבק לשון הרע שיסוד איסורו הוא שלא לגרום שאחרים ידברו גנות

על חבירו וזה איסור דרבנן על הלאו דלא תלך רכיל ,וכו׳ ,ואחר כן מביא הר״מ
האיסור של לשון הרע הנ״ל מ״לא תשא שמע שוא" וע״ז הביא ההיתר של אפי
תלתא ,וכן על איסור זה אין איסור של אבק לשון הרע.
^וצרתס&מסן
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חפץ בחיים

רסח-

סימן יג

מה נחשב לדברים הניכרים שמותר לקבל לשה״ר
שאלה" :דברים הניכרים" שהתירו חז״ל לקבל לשה״ר ,מה נקרא דברים
הניכרים.
תשובה :רז״ל (בשבת נ״ו ).נחלקו אם־קיבל דוד לשה״ר אם לאו ,רב אמר

קיבל דוד לשה״ר ושמואל אמר לא קיבל דוד לשה״ר דברים הניכרים

חזא ביה.
ופירש״י  -דברים הניכרים חזא ביה ,במפיבושת כשנהרג אבשלום

וחזר דוד למלכותו ובא לפניו (מפיבושת) ,לא עשה רגליו ולא עשה
שפמו .כסבור דוד שניכרים דברי ציבא שניצטער על שחזר דוד ולא
קישט עצמו ,ועוד היה מצפה שכשיושיבוהו במלכות יתנאה ויסתפר ,לכך

לא קיבל דבריו ואמר לו אתה וציבא תחלקו את השדה ,והוא השיבו
קשה אין לי לזעוק אלא על מי שהביאך הלום .הנה שמצטער על שובו,

ואם לא שראה בו דברים הניכרים היה חוזר ממה שאמר הנה לך כל אשר
למפיבושת ,ואעפ״י שמיהר ואמר לו מתחילה הנה

לך כל

אשר

למפיבושת אין זו קבלה ,כי כל זמן שלא היה דוד שב למלכותו ,יודע
היה שאין מתנתו ולא אמר לו אלא על תנאי אם יראה אמת בדבריו,
עכ״ל.

הנה בדעת רש״י יש מקום להסתפק ,אם הדברים הניכרים היו ,שראה
דוד שמפיבושת לא עשה שפמו ורגליו ,ומשמע מזה שמצטער על שובו,

או נימא שהדברים הניכרים היו בסוף כשחזר דוד ושאלו ומפיבושת מדוע

לא באת .והשיבו מפיבושת שציבא גנב לו את החמורים ,ועבדך פסח.

ואמר דוד שהוא וציבא יחלקו השדה ,ועל זה השיבו מפיבות אין לי
לזעוק אלא על מי שהביאך הלום.
והחפץ חיים כלל ז׳ סע״ק כ״ו כתב בשם המהרש״א שהדברים

הניכרים היו מה שאמר בסוף מפיבושת ואין לי לצעוק אלא על מי
שהביאך בשלום ,ומזה שפט דוד שמצטער מפיבושת על שובו ,וס״ל

לח״ח שגם דעת רש״י שאלו היו דברים הניכרים .ובזה נשלם הדברים
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שו״ת לחפץ -------------------------------------------------------------------

<1

רטט

הניכרים שראה מתחלה שלא עשה רגליו ולא עשה שפמו ,ובסוף אמר

שאין לו לזעוק אלא על מי שהביאו בשלום ,ובזה נשלם הדברים

הניכרים .וכן ס"ל בדעת רש״ל .ועפי״ז פסק דבעינן דברים הנוגעים לגוף
הדבר כלומר דברים הניכרים שאין דרך כמעט להסתפק.
והביא עוד הח״ח דברי המהרש״ל ח״ל והוא השיבו קשה וכו׳ נ״ב

פירוש זה מוכיח על הדברים הניכרים שראה עכ״ל .וס״ל לח״ח שמה
שכתב הרש״ל והוא השיבו קשה אין לי להצטער אין על מי שהביאך

בשלום שזה מוכיח על הדברים הניכרים ,כוונתו שזה הדברים הניכרים.
אבל יש מקום לפרש בדברי הרש״ל באופן אחר ,דכוונתו לפרש דברי

רש״י שהרי רש״י בתחילה כתב "שמה שלא עשה מפיבושת רגליו ולא

עשה שפמו בזה היה סבור דוד שדברים הניכרים ראה" ,ואח״ב כתב

רש״י "קשה אין לי לזעוק אלא על מי שהביאך בשלום הנה שמצטער על
שובו ,ואם לא שראה בו דברים הניכרים היה חתר בו" וכו׳ ,וא״כ דברי
רש״י לבארה סתרי אהדדי ,ולזה כתב רש״ל שמה שאמר מפיבושת "קשה

אין לי לזעוק אלא על מי שהביאך בשלום" זה מוכיח על הדברים

הניכרים שראה קודם שלא עשה רגליו ולא שפמו ,שאכן צדק בדברים

הניכרים שראה קודם וכוונת מפיבושת היתה לא מחמת צער אלא מחמת
שמחה.

וכן נראה להוכיח שכן כוונת רש״י ,ממה שכתב "ואם לא שראה בו

דברים הניכרים היה חוזר בו ממה שאמר הנה לך כל אשר למפיבושת"

ואם כוונת רש״י שהדברים הניכרים הם שאמר מפיבושת "קשה אין לי
לצעוק אלא על מי שהביאך בשלום" ,א״כ היה צריך דוד לחזור ממה

שאמר אח״כ "אתה וציבא תחלקו את השדה" שהרי אחרי משפט זה אמר

מפיבושת ,קשה אין לי לצעוק וכו׳ ,אע״ב דכוונת רש״י שהדברים

הניכרים היו מה שלא עשה רגליו ולא עשה שפמו .ומה שצעק אח״כ

"קשה אין לי לצעוק אלא על מי שהביאך בשלום" זה מוכיח שצדק דוד
בדברים הניכרים שראה קודם .וזו כוונת רש״ל "זה מוכיח על הדברים

הניכרים שראה" כלומר התנהגות מפיבושת אח״כ הוכיחה שצדק דוד
בדברים הניכרים שראה על מפיבושת שלא עשה רגליו ושפמו.

נמצא דלדעת המהרש״א הדברים הניכרים היו מה אמר מפיבושת
"קשה אין לי לצעוק אלא על מי שהביאך בשלום" וזה דברים הניכרים

ממש ,שמוכח שכוונת מפיבושת היא שמצטער שחזר דוד.
שו״ת לחפץ חיים :רוזנר ,שלמה ( )1 ()1עמוד מס 64יהודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שו״ת לחפץ בחיים

ער

ולדעת הרש״ל יש מקום לפרש שכוונת רש״י שהדברים הניכרים חיו
מה שלא עשה מפיבושת רגליו ושפמו ,חה בלחוד דברים הניכרים קצת,

כיון שלא ברור מזה שמצטער על טיכו של דוד .ושמא לא עשה רגליו
ושפמו מחמת שמצטער על שנטרד דוד .ועיין במפרשי התנ״ך שאומנם

כן פירשו עפ״י פשוטו שזו היתה כוונת מפיבושת שלא עשה רגליו

וש^ט^ משום שהצטער על שנטרד דוד ,ועכ״פ הם דברים הניכרים קצת.
והסוס׳ ישנים ביומא כב :נראה שלמדו פשט אחר בדברי הגמ׳,
^ודח547אג•1
דהדבדים הניכרים היו במה שלא בא מפיבושת עם דוד ,אעפ״י שהיה

מאוכלי שולחנו .ולכן מיד אמר דוד למפיבושת שכל אשר למפיבושת

יהיה לציבא .ולא אמר זאת על תנאי( .וכ״כ השפ״א דהתום׳ ישנים חלוק
מפירושו י על רש״י) וכן כתב המהר״ל בחידושי אגדות וכן המלבי״ם
שהדברים הניכרים היו מה שלא בא מפיבושת עם דוד ,וכן הח״ח הביא

פשט זה ,בהג״ה ,ומזה שפט דוד שנכונים דברי ציבא ,שמחכה מפיבושת

עד שיחזירו לו את המלוכה ,ולכן מיהר ונתן לציבא כל אשר למפיבושת,
ורב ס״ל שטעה דוד בזה כיק שמעיקרא נמצא ציבא שקרן והיה אסור
להאמין לו אפילו בדברים הניכרים ,אבל עכ״פ כיון שראה דברים ניכרים

היה דוד שוגג בזה.

ולפ״ז הדברים הניכרים אלו ,מה שלא בא מפיבושת עם דוד הם

ניכרים יותר מן הדברים הניכרים שלא עשה רגליו ולא עשה שפמו .אבל
אינם ברורים כל כך כמו הדברים הניכרים שאמר מפיבושת "קשה אין לי

לצעוק אלא על מי שהביאך בשלום".
נמצא שיש ג׳ פירושים לדברים הניכרים שראה דוד.

לדעת רש״י (פי׳ רש״ל) שלא עשה מפיבושת את רגליו ואת שפמו,

ומוכח שהצטער מפיבושת על שחזר דוד למלכותו ,וזה דברים הניכרים
קצת( ,כיון שיש מקום לפרש שלא עשה רגליו ושפמו בגלל שמצטער

שנטרד דוד ממלכותו) ,לדעת המהר״ל ,מה שלא בא מפיבושת עם דוד
זה היה הדברים הניכרים ,שהרי היה מפיבושת מאוכלי שולחנו( ,וכ״כ

המלבי״ם ,וכ״נ דעת התו״י ביומא והח״ח בהג״ה) .לדעת מהרש״א ,מה

שאמר אח״כ מפיבושת "קשה ,אין לי לצעוק אלא על מי שהביאך
בשלום" זה היה סיום דברים הניכרים ,והח״ח פסק כך.

יי --

והנה הסמ״ג בל״ת י׳ :כתב "ואם אדם רואה בחבירו צדדים וענינים
שנראה הדבר אמת רשאי להאמין ולקבל כדאמרינן בשבת^-רק "במה
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שו״ת לחפץ בחיים.......... .... ..............................................................דעא
בהמה" לא קיבל דוד לשה״ר מאי טעמא דברים הניכרים חזא ביה

במפיבושת עכ״ל וכ״כ הגהו׳ מימוניות פ״ד מהלכו׳ רעות אות ד׳ ואם
רואה דברים הניכרים רשאי להאמין ולקבל כדאמר בפרק "במה בהמה"
מדוד ,עכ״ל .ולא זכרו איזה דברים הניכרים אם סגי בניכרים קצת ,או

בעינן דברים הניכרים שאין דרך לנטות ימין או שמאל ,ונראה דס״ל דלא

סגי בניכרים קצת .ולא בעינן דברים הניכרים שאין דרך לנטות מהם .אלא
כל שרואה צדדים וענינים שנראה שהדבר אמת רשאי ולהאמין ולקבל.

שו״ת לחפץ חיים :רוזנר ,של!
למר,
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נג

חפץ חיים
הגאון רבי רפאל ראובן גראזאווסקי זצ״ל
ראש ישיבת כנסת בית יצחק ,קאמניץ ,ומתיבתא תורה ודעת נוא ,ארק

*•"ייימיג

הערות בלימוד ספר חפץ חיים*
קבלת לה״ר אם עובר בל רגע

בפתיחה לאוין ס״ב בלאו דלא תשא שמע שוא שהיא אזהרה למקבל לה״ר,
חקרתי אם אומר בפיו שאינו מאמין ובלבו הוא מאמין לדברי המספר ,אם נימא
דלא עבר בלא תשא דדברים שבלב אינם דברים .ובמו לענין שליחות יד
לשיטת רש״י בקידושין מב :והרא״ש הל׳ ס״ת סייג רסני במחשבה ,דנראה דמ״מ
אם יאמר בפיו שלא ישלח יד דפטור כיון דלבו סותר לפיו .ובן בכתיבה לשמה
אפי׳ אי סגי במחשבה מ״מ אם יאמר שאין כתיבתו לשמה יפסל .וכעין זה
שמעתי בשם הגה״צ ר׳ שמחה זיסל ז״ל שבשיאמר לחבירו שמוחל לו לא
איכפת לן אם אינו מוחל בלבו דהוי דברים שבלב.

אבל נראה לחלק דהא באהבת ה׳ ויראתו ובטחונו ובאהבת הבריות ובכל
חובות הלבבות ובן בקבלת תשובה הרי לא יועיל מה שיפתוהו בפיהם ובלשונם
יכזבו לו .והחילוק הוא דרק מחשבה שעושה חלות כשרות או חיוב או פטור וכן
מחילת תרעומת דמדמי לה הגר״י מסאלאנט ז״ל למחילת ממון ,בזה שייך
דברים שבלב אינם דברים (ונראה דאפי׳ בדברים הנוגעים לעצמו ולא לחבירו).
אבל חובות הלבבות אי״ז מחשבה שעושה חלות אלא דין הוא על האדם שיהא
אוהב וירא ובטח והיינו שיהא לבו אוהב וכו׳ ול־יש בזה דברים שבלב .וא״ב
בקבלת לה״ר נמי י״ל כן ,שהרי היא חובות הלבבות ובמש״ב בשע״ת לר״י (שער
ג׳ סי׳ רי״א} שקבלת לה״ר יסודה שתי מדות רעות ,האחת שאוהב למצוא פגם
וקלון על חבירו או שלא ירחק מדבר שקר עיי״ש ,ול״ש בזה דברים שבלב אינם
דברים דעיקר חובתה על הלב הוא.
ומ״מ נראה דלהיפך אם לא יקבל הדברים בלבו ובפיו יאמר שמקבל ,אעפ״י
שלפי הני־ל לא יעבור בלא תשא שמע שוא מ״מ אסור ,שאם יעמוד עוד שלישי
שם הנה בהסכמתו להמספר ה״ה כמספר לה״ר ,וכדאיתא בשע״ת לר״י (שם סי׳
רי״ב) כי באשר יודה השומע על לה״ר אחת דתו ומנת מדיו עם המספר לה״ר
מפני שהוא עוזר לרעה ומחזק ידי המביא דיבה כי יאמרו אמור הנה קבלו
השומעים את הדבר ואות הוא כי הנה אמת וכו׳ עיי״ש ,שהרי ודאי אם יספר
עוד אדם זו הלה״ר היה מוסיף בהאמירה הגנות והוא לה״ר ,וכן באומרו עפ״י
ההשערה ולא עפ״י ראי׳ ,ואפי׳ אין אחד בינותם כתב שם בשע״ת שבזה
שהשומע ישמע לו ולא יראה לו פנים נזעמים לא יחשוך פיו משקריו והיה כזה

* נעתקו מכתי״ק עם תיקונים קלים.
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יום מחר ,ועבר על לפני עור ,ועיין בח־ח בלל ו׳ ס״ב שהביא מגם׳ וספר חרדים
דבשמיעת לה״ר לחוד בלא קבלה גמי איכא לא תשא עיי״ש.

^<חקרתי עוד שאפי׳ בשליחות יד אם יאמר בפיו שלא ישלח יד ובלבו יחשוב
לשלוח יד ,לא משכחת לה דפטור ,דהא אי אפשר לצמצם שרק בשעת דבורו
יחשוב בן ולא קודם לזה ואחר זה ,וא״ב יתחייב על מחשבתו שאח״ב שאז אינו
***״ סותר לדבורו ,וא־כ ה־נ י״ל גם מטעם זה דמה יועיל במה שאומר שאינו מקבל,
הא יעבור אח״ב בהאמינו להמספר לה״ר.
וחקרתי עוד בכל מקבל לה״ר ,אם בכל רגע שיאמין בהלה״ר הוא עובר על
הלאו ,וכמו בלא תתאוה ולא תתורו ובכל המצוות התדירות דודאי עובר בכל
רגע עבירות מחולקות אלא שאין כאן התראות מחלקות ובעין שהביא ר״י בס״ג
מאל תשתה אל תשתה ,וה־ג כל רגע שמאמין לדברי הלה״ר עובר ,או דנימא
דהכא אין האיסור אלא על שעת הקבלה ואז עובר בלא תשא .ומרח (מי) [זצ״ל]
הכריע דאין עיקר האיסור אלא הקבלה ,ובמו בלא תגזול שאין שם עבירות
מחולקות במה שמחזיק אח״ב הגזילה בידו .ומ״מ אי״ז נוגע לעגיננו ,חרא דאי
נימא דדברים שבלב אינם דברים א״ב הרי לא קבל הלה״ר אלא אח״ב ועבר אז
על לא תשא .ועוד יש לחלק דלענין חילוק עבירות י״ל כיון דבעינן לא תשא
שמא שוא ,ושמע שוא אין כאן אלא אחת ל־ש חילוק עבירות בלא תשא ,אבל
לעבור פעם אחת בלא תשא יוכל לעבור גם אח״ב ,ולבאר הוא דוחק .ולבאר צ׳ל
דהשמע שוא אינו אלא היכי תימצי ,אבל האיסור אינו אלא לא תשא .אלא
שיש לעורר מלשמוע קול שופר ,דהתם ודאי אם היה אפשר וצריך לשמוע קול
שופר אחד ב׳ פעמים ,ודאי לא היה נחשב למצוות מחולקות ,דהא בעינן נמי
משמיע בר חיובא ושיתכוין להוציא.

באיסור דלא תשיא
בענין לא תשיא ולא תלך רכיל הק׳ בבמ״ח כלל ז׳ סק־ב על הרמב״ם ל״ל תרי
לאוי ע״ש .ולכאורה רציתי לתרץ דהנה לא תשיא נראה דתלוי באיסור לא
תשא דהמקבל ובדאיתא בבמ״ח בפתיחה לאוין סוף סק״ד ,וא״ב י־׳ל ראם לא
קבל את הדברים לאמת לא עבר המספר בלא תשיא ומ״מ עבר בלא תלך רכיל,
ואעפ״י שלא גרם שום נזק ובושת לחברו מ״מ עבר משום בחירתו להרשיע את
חבירו וכדאיתא בשעיית שם סי׳ רט״ז דהמספר לה״ר שתים הנה קוראותיו הנזק
והבשת אשר יגרם לחברו ובחירתו לחייב ולהרשיע את חבירו עיי״ש .ובח״ח
(בלל ד׳ סי״ב) כתב דבלא קבלו ממנו אייז אלא בין אדם למקום והיינו כמל.
ואכתי לא ברירא לי הא מילתא אי לא תשיא תליא בהאיסור שעל המקבל
והוי בעין לפני עור או דהוי לאו כפול במשמיע לה״ר לחבירו ולא תליא
בהאיסור של המקבל ,ונפק״מ במשמיע לקטן (ואפשר אפי לענין עכו־ם)
וכפלוגתא דר־ה וראב״א במקיף את הקטן בנזיר נז[ :ועיין חידושי הרשב״א
בנדרים דף צ׳ לענין לא יקחו ,ובענין לא תשיך עיין תוס׳ ע״ז בו.]:

ומש״ב בבמ״ח בלאוין סק״ד שהאיסור לא תשיא הוא מיוחד לכל שומע הוא
אפי׳ אי נימא שהאיסור הוא להשמיע לה״ר ,ומה״ט אינו נראה לי בל מש״ב שם
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מתחלה שאם כבר יש שומעים בלעדו לא עבר בלפ״ע דהוי כלא קאי בתרי
עברי דנהרא ,דניל דגם האיסור דלא תלך רכיל אין האיסור במעשה הדיבור
אלא במה שמשמיע לחבירו היינו במה שעושה שידע חבירו דהא אפי' ברמז
אסור וא״ב בזה נמי האיסור הוא על בל אחד ואחד מהשומעים ועבר גם עייז
בלפ״ע .והבא עדיף מריבוי בשיעורא דהוי איסורא דרבנן לשי׳ התוס׳ במנחות
סד .דהבא ביון שאין האיסור במעשה הדיבור ה״ז איסור מיוחד .ובזה היה נ־ל
גם בריבית דבל פרוטה הוי איסורא בפ״ע ולא הויא כריבוי בשיעורא ביון
שהאיסור הוא מה שממון חבירו בא לידו ולא מעשה הלקיחה ,אף שזה דלא
כמו שראיתי סברת הגדול ממינסק.
ועוד י״ל בהא דבבמ״ח סק״ד דהנה גם המבשיל בלפ״ע עובר בלפ״ע כמוש״ב
התוס׳ ע״ז (טו ,):והנה המספר לה״ר הא ודאי דעבר בלפ״ע על בל אחד
מהשומעים משום לא תשא דידהו וא״ב כ״א מהשומעים עבר גם בלפ״ע על
הלפ״ע של המספר וצ״ע בזה.

ומצאתי בספר תו חיים דמביא מספר נר למאור שסתר סברא בזו מהתוס׳
בב״מ עה :דלפי״ז הרי עבר הערב בלפני עור דלפ״ע שעבר המלוה על הלא
השימון של הערב .וצ״ל או לפי״ט שנאמר דלפ״ע עבר אפילו לא נכשל אח״ב
(אלא דק׳ ע״ז מהגמ׳ קדושין לב .ודילמא רתח וכו׳) וא״ב ע״י עבירתו אחייב לא
הוסיף בהלפ״ע .ועוייל דל״ש שהעור עצמו יעבור מחמת גרמתו שיתנו לו מכשול
דליש לא תתן מכשול אלא באחד שנקרא פקח לענין זה (אף בבין אדם לחבירו
שעל עצמו שייך לפ״ע כמו מלוה בלא עדים ודילמא רתח) ,ואם היינו אומרים
דלפ״ע הוא איסור נוסף בכל איסור כמו לא תאכילום א״כ ל״ש כלל שני
איסורים גם לפ״ע מלבד האיסור עצמו וצ״ע.

ובעיקר חידושו שחידש בפתיחה לאוין ס״ד ראם יש שומעים אחרים אינו
עובר בלפ״ע ובבמ״ח כתב משום דהוי כלא קאי בתרי עברי דנהרא ,והנה אי
מה״ט הרי כתב במל״ט (פ״ד מהל׳ מלוה הל׳ בי) דמה שישראל אחר יעבור בלפ״ע
אינו פוטרו לזה אלא דהכא המכשול בא ע״י כולם ,וכשנאמר דשמיעה אעפ״י
שאינה מעשה מ״מ מיחשבא כנתינת המכשול א״כ הדל כשנים שעשאוה וזה
יכול וזה יכול.
ומה שחילק בין הראשון להבאים אח״כ איני מבין ,כי בהדיבור האחרון כולם
שוין ואין הראשון מבשיל יותר מהאחרים (ועיין בה׳ שישבו על ספסל אחד
ובלאו איהו הוי מיתבר  -ב״ק י ):והיינו דאם נחלק מאופן המל״ט וגם משנים
שעשאוה ונימא דהכא משום סברת ב׳ עברי דנהרא ל״ד לב׳ שעשאוה אלא
כאינו מכשיל כלל ול״ד להמליימ דמיירי כשעכשיו אינו מכשיל האחר ,אבל הכא
כיון שהאחר מכשיל אינו נקרא מכשיל ,אייב מ״ש הראשון מהבאים אחייב אלא
או כולם חייבים או כולם פטורים .ומתוס׳ ב״מ י :משמע דהא דבעינן תרי עברי
דנהרא הוא דוקא בנתינת מכשול ולא במכשיל ממש.

.
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גדר חיוב זכירת מעשה מרים
בפתיחה מצות עשה ס״א במ״ע דזכור את אשר עשה ה׳ אלקיך למרים .יש
לחקור אם היא מ״ע לזכור בפה מעשה מרים וטעם המצוה הוא כדי שעי״ז
נשמר מלה״ר ואייב היא מצוה מיוחדת מצות עשה שביטולה הוא כל שאינו
מזכירה בפה בבל יום אבל המדבר לה־ר אינו עובר ע״ז ,וכן מפורש ברמבץ
בספה״מ (מצוה ז׳) ,אבל ברמב״ן בפי׳ החומש כ׳ שזו היא אזהרה ללה״ר והיינו
שהוא לאו הבא מכלל עשה ר״ל שכל המדבר לה״ר עובר באיסור עשה וצ״ע.
ובלאו דהשמר בנגע הצרעת הנה מהספרי משמע שהוא שמירת הלב וכמו
זכור שהוא בפה וכמו שכתוב השמר וגו׳ הרי שמירת הלב אמורה ומה אני
מקיים זכור שתהא שונה הפיך ,וא״ב הי׳ משמע שהיא מצוה תמידית מחובות
הלבבות ואינה ענין למדבר לה״ר .אבל הרמב״ן בספה״מ פי׳ בספרי שזו אזהרה
על לה״ר הגורם לצרעת והוא איסור לאו .ועיין מש״ב לקמן במ״ע דמורא.

גדר מצות היראה
שם עשין סי״א במ״ע דאת ה׳ אלוקיך תירא .הנה החינוך כתב שהיא מצוה
תמידית שלא תפסק מעל האדם אפי׳ רגע אחד וא״ב היא מחובות הלבבות ולא
מצוה כוללת כל התרי״ג מצוות ,נוספת על בל אחת מהמצוות המיוחדות ,אלא
שכשעובר על אחת מהמצוות יש כאן הוכחה שלא קיים בלבבו מצות מורא,
דאל״ב לא הי׳ עובר והיינו שביטל מצות עשה ולא שעבר איסור עשה .וכ״ב בס׳
יראים מצוה א׳ שהיראה במחשבת הלב ויכול לקיימה אלף פעמים ביום עיי״ש,
ובן בס׳ חובת הלבבות בפתיחה ובן בשאר ספרי מוסר .וכן ב׳ בספר חרדים
במצוות התלויות בלב ,שהיא מצוה מיוחדת יראת העונש ויראת הרוממות ,וכן
בפירוש על הרמב״ם הל׳ יסודי התורה פ״ב הל״א שיש ב׳ קצוות במצות היראה
האחת שהיא מביאה לשמירת המצוות והשנית שהמצוות הן סבה לה ליראה
את ה׳ .וזו המ״ע דיראה דלמען תלמד ליראה את ה׳ הרי ודאי שאין ענינה בקיום
ועבירת התרי״ג מצוות .ואף דגם בהחינוך מצוה תל״ב בסיום דבריו חילק בין בא
דבר עבירה לידו לעת אחרת דביטול מ״ע זה אינו רק בשעה שבא דבר עבירה
לידו ולא שת לבו לירא מה׳ ולהמנע מהעבירה ,רק קיום המ״ע דיראה הוא
דשייכא בכל עת עיי״ש ,מ״מ י״ל דס״ל שהוא מצות עשה ולא איסור עשה אלא
שעיקר חיוב המצוה וביטולה הוא בשעה שבא דבר עבירה לידו אלא
שבשמוסיף ביראה גם כשלא באה עבירה לידו מקיים נרע ,וכמו בדברים שאין
להם שיעור דאיכא קיום מ״ע כשהרבה אף כי לא ביטל מ״ע אם המעיט .וכ״מ
בשע״ת לר״י שער ג׳ סי׳ ט׳ שכתב דיסוד השכר הוא בקיום מ״ע שהעבודה היא
במצוות התלויות במעשה ,והא דכשהזדמן דבר עבירה לידו וניצול ממנה נותנין
לו שכר כעושה מצוה גם השבר הזה עיקרו ויסודו מ״ע שכבש יצרו ביראת
אלקים כמו שנאמר את ה׳ אלקיך תירא ,ומשמע דזה נקרא קיום מ״ע בחיוב ולא
שלילת האיסור.
והנה במצות איש אמו ואביו תיראו איתא בגמ׳ איזהו מורא לא ישב במקומו
ולא סותר את דבריו וכו׳ ,ובחינוך מצוה רי־ב פירש שיתנהג במעשיו כמי שיש
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לו מורא עליו .ומשמע מדבריו שאין באן מעות עשה שיירא בלבו מאביו ,אלא
הוא איסור עשה על אלה המעשים שאם יעשה הדברים שהירא אינו עושה
אותם יעבור במעשהו באיסור עשה ,ולפיייז לכאורה לא דמי מעות מורא שמים
למורא אב .ובכיבוד אב כתב בברכיי (ירד סי׳ רמ״א בשיו״ב אות ב׳) דבלב נמי
חייב לכבדו .וא״ב מה שהביא בבמ״ח ראי׳ דהמספר לה״ר עובר במ״ע דאת ה׳
אלקיך תירא מהא דלא סותר את דבריו לאו ראי׳ היא שבדיבורו עבר ע״ז דל״ד
וכנייל ,ואין לנו אלא הוכחה שאין בלבו יראת שמים .אבל אי״ז שייך להגנר
ר״ולא סותר את דבריו".
אבל הסמ״ק שהביא בבמ״ח כתב לירא פירוש שלא יעבור על דעת קונו ממה
שעוהו ,ומשמע מלשונו שזהו הפירוש של המייע דתירא וכדאמרן במורא דאב.
וכן משמע בתמורה ד .ראמרינן אזהרה למועיא ש״ש לבטלה מאת ה׳ אלקיך
תירא אלא שאין לוקים ע״ז משום דהו״ל אזהרת עשה ,אבל מ״מ משמע דיש
במ״ע זו גם אזהרה והיינו איסור במעשה (וכן אי׳ בסנהדרין נו.):

החכמה| דיראה
תמידות
ואולי י״ל דאיברא תרתי משמע במ״ע דתירא ,חדא קיום מ״ע
(אוצר
שבלב וחדא שמחמת יראתו לא יעבור על מעותו בשתבא דבר עבירה לידו,
וביטול מ״ע שכתב החינוך ג״כ כונתו לעבירת אזהרת העשה .ומ״מ משמע מלשון
החינוך במעוה רי״ב דבמורא דאב ליתא מ״ע דמורא שבלב .והיינו דאיתא
ביבמות ו :תוריה יכול דבאב ל״ש כלל לומר מאב אתה מתיירא עיי״ש.

י

ובהא דמדמי בבמ״ח לעבור על מעות ה׳ להא דסותר את דבריו ,לכאורה הי׳
אפשר לדחות דהא באב נמי אם האב יפסוק הלכה לא יעבור הבן אלא אם
יסתור את דבריו בדיבור אבל לא כשיעשה מעשה דלא כמו שפסק .אבל
מעאתי בהמקנה (קידושין לא ):שכתב דהא דהבן חייב לקיים מעות אביו מכלל
מורא הוא ,ומדמי לה להא דולא סותר את דבריו .וגם בתרע״א סי׳ ס״ח כתב דזה
מכלל מורא הוא .ואף דנראה כמו שכתבתי שאם יעשה שלא כהלכתו אי״ז
סותר את דבריו מ״מ בשיעווהו לעשות ולא יעשה הרי זה סותר את דבריו ולא
גרע מסותר את דבריו בדיבור.

והנה אם נאמר כהמקנה ותרע״א ,ולפי מה שכתבתי שזהו איסור עשה ולא
קיום מ״ע ,יהא ניחא בזה מש״ב הרשב״א ביבמות ו :ובבהגר״א (ירד סי׳ ר״מ ס״ק
ל״ו) דאע״ג דבלא מאכילו נמי מעוה לקיים מעותו מ״מ אי״ז מעות עשה לדחות
ל״ת .ולהנ״ל ניחא שאי״ז קיום מעוה אלא שלילת האיסור ,ועיין ברכת שמואל
יבמות סי׳ ג׳ .ובזה ניחא קו׳ המקנה שם על התוס׳ שכתבו דעל תחזיר בחנם ל״ע
קרא הא איעטריך דהריא דאתי עשה דמורא ודחי עשה דאבידה ,ולהנ״ל ניחא.
והנה אפילו אי נימא דגם במורא אב איכא נמי מעוה שירא בלבו מאביו
שמפני זו המעוה לא יעבור על מעותו מ״מ כיון שזו המעוה אינה בהמעשה לא
שייך שהיא תדחה ל״ת ,ואם בהמעשה לא שייך עדל״ת מה תועיל יראתו בלבו.

ועיין בקובץ מרכז התורה (שגה א׳ חוברת ב׳) מהר״א קאלמאנאוויץ נ״י ומה
שהביא שם מהא דהכלימו שאני ,אי״ע לומר משום מורא אלא משום דכתיב
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ארור מקלה אביו ואמו .וכ״מ בסמ״ג מצוה רי״ט שהמבזה אביו ה״ז ארור מפי
הגבורה .וע־־ש שכלל זה בכלל מקלה אביו ומקללו ,וכן הוא ברמב״ם פ״ה מהל׳
ממרים ובירר סי׳ רמ״א סעי׳ ו׳.

טי״״״״5

אופן עבירת העשה דובו תדבק

^^פתיחה עשין ס״ו אם מדבק א״ע לחבורה של אנשי רשע עובר גם המ״ע של
ובו תדבק עב־ל .ולכאורה ביטול הפרע הוא במה שאינו מדבק לת״ח אם ישנם
שם ואם אינם שם היכן מיצינו שעובר ע״י התדבקו לרשעים ,אבל נ״ל שהסברא
היא כהח״ח שכל מ״ע דשייך בה דבר והיפוכו אם עושה היפוך המ״ע לא די
שביטל מיע אלא שעבר על איסור עשה ואפילו כשאינו יכול לקיים המ״ע או
שהוא פטור ממנה .וכגון בפו״ר דלשיטת ר״ת האיסור דהשחתת זרע הוא משום
פו״ר דמשרה אשה פטורה ומיימ השחתת זרע הדל איסור חמור ולא רק ביטול
מ״ע דפרר והוא אפי׳ בגוונא דפטור מפו״ר כגון שלא בשעת עונתו וכשנפשו
חשקה בתורה וקודם שמנה עשר לחופה .ולפי״ז י״ל דה״ט ו־גמ׳ ב״ב פח .דאנקטה
ניגרי ברייתא שאי״ז מטעם גרמא בניזקין אלא בהכישה נתחייב בה כפשוטו
מדין השבת אבידה ,דאע־יג דפטור מהמ״ע מ״מ אסור לעשות ההיפוך ולאבדה
יותר .וכן במבזה אביו י״ל דמלבד דינא דמקלה אביו איכא איסור במה שעשה
היפוך הכיבוד.
♦♦0

הרב הלל זאקס
ראש ישיבת כנסת הגדולה ,קרית ספר

לשון הרע ורכילות ולאו שבכללות
החפץ חיים בפתיחה עשה א׳ בבמ״ח הביא את הרמב״ן בחומש שהכריע
דזכור דמרים הוי מ״ע או לאו הבא מכלל עשה ,וכתב שם וזיל ואיך יתכן שלה״ר
שהיא שקולה כשפיכת דמים לא תהי׳ בו בתורה ל״ת גמורה או לאו הבא מכלל
עשה .וכתב שם הח״ח בסוגרים שמזה משמע מדבריו שהלאו דלא תלך רכיל
אינה אזהרה רק לרכילות ,אבל מהרמב״ם בריש פ״ז מהל׳ דעות לא משמע הכי,
והארכנו במק־א עכ״ל הח״ח .ובאמת צ״ע מה יעשה עם הגט׳ בכתובות דאזהרה
למוציא שם רע מלא תלך רכיל ,והוצאת ש״ר עם כל חומרתה ,גדרה היא
לשה״ר ,ובודאי לא רכילות .ומאד לא מסתבר לומר שדעת הרמב״ן לפסוק בר׳
נתן ,דהאזהרה היא מונשמרת מכל דבר רע ,דזהו נגד סוגית הגט׳ בכ״מ.

והנה רבינו כתב בכלל ג׳ הל׳ ז׳ (בדין בצדק תשפוט עמיתך) בא״ד והוא נכנס
בכלל מאמרו ית׳ בצדק תשפוט עמיתך וכו׳ .ושם באות ט׳ בבמ״ח הביא לשון
רביגו יונה בשע״ת וז־ל והוא מ״ע מן התורה שנאמר וכר ,והמשיך שם וז־ל
ודברינו הם מהסמ״ג והסמ״ק שכתבו שדבר זה נכלל במ״ע דבצדק תשפוט
עמיתך וכן כתב הרמב״ם וכו׳ ועל כל פנים לכרע חיוב גמור הוא ולא מדה
בעלמא ,עכ״ל .הגה עשה רבינו פלוגתא בין ר״י בשע־ת לבין הסמ״ג והסמ״ק
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נט

והרמב״ם אם בצדק תשפוט הוי מצ״ע גמורה היא או שהוא רק נכלל במ״ע זו.
וזה מזקיק עיון גדול ,דאף אם נאמרה ההלכה דלאו שבכללות לגבי לאוין
ומלקות דיש בה גזה״ב דבעינן דומיא דלאו דחסימה ,אך מאי נפקותא לגבי
עשה .והח״ח בעצמו מסיק דלכו״ע חיוב גמור הוא ולאו מרה בעלמא וכוונתו
ברורה דהוי דאורייתא.

והנראה מדבריו ,דחלוק חומר רבר המפורש ומיוחד בתורה ,מדבר אשר רק
נקרא "נכלל בדברי תורה" ,וכמו שיש חילוק בין אסמכתא ,שגם היא ענינה
חומר מסויים שנסמך על דברי תורה ,ואין בזה משום דאורייתא ,במרב ישנם
איסורים שנכללו בדברי תורה ,אף שאינם מפורשים ומיוחדים בתורה מ״מ דינם
דאורייתא (ומסתמא לכל מילי וצ״ע) אך שאין לוקין עליהם ,שאין לוקין על דבר
שאינו מפורש בתורה.

ויתכן דזהו הביאור בדעת הרמב״ן בשורש ט׳ מסה״מ ,מהמין הא׳ אשר בלאו
שבכללות ,שבולם מודים בו שאין לוקין עליו .ויש להעמיס זה גם בשי׳ הר״מ
שם ,ובמש״ב הר״מ בהל׳ סנהדרין (פי י״ח הל׳ גי) על לאו דלא תאכלו על הדם.
ומוכרחים לומר כן לדעת הכסיימ ,ובפרט מש״כ רבינו דיש עשה שבכללות,
ודו״ק[ .ויש להתבונן בזה הרבה).
והמשכיל הנבון ימצא הדברים מבוארים בדברי הבסי׳מ סוף הל׳ ע״ז בלאו
דלא תתגודדו שהוא לאו שבכללות ,הכולל גם גרידה ושריטה על מת ולע״ז
(ע־־ש בר״מ) ושם הרי מפורש שעל גדידה ושריטה לוקין ,ותי׳ הבס״מ דיתכן לאו
שנקרא מפורש ,ונכלל בו לאו שני ,והשני אינו מפורש ,ועל הלאו העיקרי לוקין
ועל השני חל דין לאו שבכללות ,ובאמת כבר קדמוהו בזה התוס׳ בפסחים כד.
ומבואר דאין דין מסויים לגבי מלקות ,שכל לאו הכולל באזהרתו שגי
איסורים אינו לוקה עליו ,אלא שכל שאינו מפורש אלא שנכלל בדבר תורה ,אין
זה נחשב חומר ללקות עליו ,ודו״ק.
ולכי זה מובנים דברי הח״ח גם לגבי עשה .שאף אם אין נפקותא כ״כ למעשה
מ״מ יש חילוק בין עשה מפורש לעשה שבכללות.
ודאתינן להכי הדבר ברור בדברי הרמב״ן ,שגם הוא סובר דהילפותא
והאיסור של לה״ר נכלל בכלל רכילות ,וכמו שמפורש בדברי הר״מ "יש עון גדול
מזה עד מאד והוא בכלל לאו זה" (וכן איתא להדיא בהגהות הפר״ח על הר״מ
דלה״ר הוי לאו שבכללות) ,וקושיתו עדיין במקומה עומדת איך יתכן שללה״ר
החמורה כ״כ לא יהי׳ לאו מפורש בתורה אלא לאו שבכללות .והדבר מפורש
בדבריו שכתב שם שאין בלה״ר ל״ת גמור ,וכוונתו ברורה.
והגם שאין לוקין על לאו שבכללות ,היינו בחיוב מלקות שבפרשת מלקות,
אבל מוצש״ר שכתוב בו מפורש שלוקין ויסרו אותו וכר ,אלא שיש לנו כלל
שאין עונשים אאייב מזהירין ,שכל הלוקה לוקה על עבירה מסויימת ,וכל שאין
עבירה לא יתכן עונש ,וזו שאלת הגט׳ אזהרה למוצשייר מנלן ,וכדי שיהא איסור
בדבר די לנו אפי׳ בלאשב״ב שכן המלקות מפורש בו מויסרו אותו ,ופשוט.
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[וקרוב הדבר שהוו־ח לטעמי׳ קאזיל ,אם כי שיטתו צע־ג ,דהנה באמת הלא כך קיבלנו מסיני,
שישנם פסוקים בתורה המתפרשים לתרי אנפי ,ושניהם דבר תורה .כגון לא תתגודדו הוא מלשון
גדידה וחיתוך ,וגם מלשון גרוד ואסיפה .ובפסוקים סתומים ,כגון לא תאכלו על הדם ,מצאו חז״ל
ששה פירושים שונים וכולם דבר תורה ,עם שאינם מפורשים בפסוק ,וא־א לומר שיש בלל אחד
לכולהו (זה לא שייך בלא תתגודדו) ,שכן כל האיסורים שלמדנו מלא תאכלו על הדם ,ששה
גדרים ושיעורים שונים נאמרו בו :אכילת בן סורר ומורה  -בזלילה וסביאה; אכילת קדשים קלים
לפני זריקת דמים  -מסתמא שיעורו בפרוטה; כזית מבהמה מפרכסת  -שיעורו בכזית; וביום
שב״ד דנין דיני נפשות אסורים באכילה  -דינו דין צום; ושאין מברין על הרוגי ב־ר  -דינו בסעודה;
ואיסור אכילה לפני התפילה  -דינו אכילת שחץ וגאווה ,וכן כולהו .והדבר פשוט דודה בלא תלך
רכיל ,שלשונו של הר־מ מוכיח שהוא לאו שבכללות (ונכון לומר שרק לה־ר הוא לאו שבכללות
ולא רכילות שמפורש בקרא ,כד הכס־מ)].

והנה רבינו כתב בריש ספרו (כלל א׳ הלי א׳ אות ד׳ בבמ״ח) בדעת הר״מ
שלה״ר כלולה בלא תלך רכיל מק״ו ,דכל שכן הוא כיון שמבזהו בסיפורו,
והתקשה לדעת הראב״ד שרכילות היא חמורה .רצי־ע אם דעתו כך בכל לאו
שבכללות ,איך יפרנס את כל האיסורים שנאמרים בלא תאכלו על הדם ,וכולי
תלמודא הוי תיובתא .אלא נראה שדעתו היא שרכילות ולה״ר לאו אחד הן בב׳
•צורות שונות ,וכן נראה דעתו בכל ספרו ,שלומד מלה״ר לרכילות ומרכילות
ללה״ר ,משא״ב בכל שאר לאוין שבכללות שא״א ללמוד אחד מן השני שאין
קשר כלל וכלל בין גרידה ושריטה ובין בתי דינים שנוהגים במנהגים שונים,
ודו״ק .ודעתו צ״ע ,וכבר הזכרנו לעיל שהדברים מפורשים בהגהות הפר״ח שהוא
לאו שבכללות .ואולם רבינו אזיל בזה לשיטתו ,ולכן התקשה בדברי הרמב״ן.

ובזה יש מקום לפרש דעת ר״ת בסנהדרין ח .שהעמיד הפרשה בשהוכחשו עדי
הבעל ,ועייז לוקה ומשלם ,ע״ש .והראשונים תמהו עייז ,איך ילקה ויתכן שהדין
עמו ,שהרי זה תרי כנגד תרי (עי׳ תוס׳ הרא״ש ומאירי ועוד) .ולפי המתבאר יתכן
לומר שעבירתו של מוצש״ר היינו לשה״ר ,ואף שעל לה״ר אין לוקין דהוי לאו
שאין בו מעשה (במש״ב הר״מ שם פ׳ י״ח הל׳ א׳ שכל פטורו הוא שאינו דומה
ללאו דחסימה ולא נכלל בגזודב של פרשת מלקות) ,אך התורה חייבה על לה״ר
זה בתנאים אלו שמוציא שם רע על אשתו שזינתה ,אשר על לה״ר זה כן לוקין.
והיות שאזהרתה היא על לה״ר דינה כלה״ר ,ובלה״ר הדין הוא שחייבין גם על
אמת ,ואפי׳ אמר הבעל את האמת דינו היה שעבר על לה־ר ,אלא שהתורה
התירתו לתועלת לאוסרה עליו ולהפטר מכתובתה ,וע־׳ז כתוב ואם "אמת" היה
וכו׳ לא נמצאו לגערה בתולים ,וכר שזה פוטרו מלררר .אך כל מה שהוכחשו
עדיו ,אפי׳ נניח שאמת דיבר ,אין תועלת יוצא מזה ובודאי שלא נתקיים כאן
מש״כ אם אמת הדבר וכר והרי דינו כמספר לה״ר ,ובהוצאת שם רע הוא לוקה
מגזה־כ שנא׳ ויסרו אותו.

ועדיין יש לחקור ,אחרי שהתורה ריבתה מוצש״ר למלקות ,אף שבאזהרתו
אין בה מעשה והוי נמי לאו שבכללות ,אם זה דין מסוים אשר נתרבה למלקות
ועדיין עיקר עבירתו הוי לאו שאין בו מעשה ,וגם לאו שבכללות ,או שהכתוב
ריבה לה־ר של מוצש״ר שחזר דינו לחומרת מעשה ,ולחומרת לאו המפורש
בתורה ,שאחרי שהתורה גילתה שלה״ר כזה חייבים עליו מלקות חזר דינו
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למפורש בתורה ,שהאיסור מחייבהו ,ואפי׳ קולת אין בו מעשה לית בי /וצ״ע.
(אם כי ודאי שכדי ללקות בפועל ,צריכים דוקא התנאים המפורשים בתורה).

ובזה יש להבין מש״ב הר״מ (הל׳ דעות פ״ז הל׳ ב׳) "יש עון גדול מזה עד מאד
והוא בכלל לאו זה והוא לה״ר ובו׳ אע״פ שאמר אמת אבל האומר שקר נקרא
מוציא שם רע על חבירו" ,ולא ביאר רבינו מה דינו ,ומה ניתוסף בשם גנאי כזה.
וכבר הרגיש בזה הח״ח וכתב שעונו חמור יותר ,ואין זה מדרך הר״מ לסתום.
אבל לפי האמור הדברים פשוטים שהמספר בשקר הוא מוציא ש״ר על חבירו,
ודינו חמור כלאו מיוחד ושיש בו מעשה ,אע׳יפ שללקות אין לוקין אלא
במוצש״ר על אשתו ,כמפורש בקרא.

ובזה גם מתבאר מש״ב הר״מ בםה״מ (ל״ת רצ״ט) בלאו דלפני עור ,שכתב
שהלאו הזה כולל עוד דברים ,נוסף על עצה שאינה הוגנת לו (כעין שכתב
בשורש ט׳ ע״ש) וגמר שם אעפ״ב עיקר הדבר ופשטי׳ דקרא כמו שכתבנו
בתחילה ,וקצ״ע למאי נפקא מינה .ולפי הנ״ל מבואר ,שאם בין כך אין לוקין על
זה משום דהוי לאו שאין בו מעשה ,עם כל זה יש נפקותא ,דאם זה לאו מפורש
דקאי רק על עצה שאינה הוגנת ,הרי יתר הלאוין הנכללים בה הוו כולהו לאוין
שבכללות שאין חומרתם כדברים המפורשים ,וזה לפי דעתו של הכס״מ בסוף
הל׳ ע״ז שכתב שיתכן כהנה ,ודו״ק .ובאמת יש כהנה רבות ,דו״ק ותשכח.
♦♦1♦ <♦ ♦1

הרב שמואל חיים לפאיר
ר״מ בישיבת תורת רפאל ,ירושלים

אם מותר לשקר בבדי שלא יבינו מתוך
שתיקתו גנות על אחר
א .כתב החפץ חיים (בלל א׳ מהל׳ רכילות סע׳ ח׳) וז״ל "ולענין מה להשיב אם
שואלו מה דיבר פלוני אותתי ,תלוי בזה ,אם יש לו עצה להשיבו באופן שלא
יהא שקר גמור וגם לא יהיה רכילות ישיבהו באופן זה ולא יוציא שקר מפיו,
ואם הוא מבין שחבירו לא יקבל זה לתשובה מותר לומר שקר גמור מפני
השלום ובו׳" עב״ל .ובבמ״ח הביא ראיה לכך מגם׳ סנהדרין ל ,.אלא דהתם מיירי
שאינו מוציא שקר גמור מפיו ,ושוב הוסיף דלפי המתבאר ביבמות סה :דמצוה

לשנות מפני השלום ,וכן נקטו הראשונים למעשה ,בוודאי דבגוונא דידן מותר
לשקר ע״מ למנוע רכילות וקפידא.

ב .והנה רבינו ז״ל נקט הלכה זו לענין רכילות ,ואמנם יש להתבונן מה יהא
הדין בציור דלשה״ר ,וכגון שאחד שואלו האם פלוני חכם או הפכו ,רחמן או
אכזר וכדו׳ ,ויודע שאם לא ישקר ויענה לחיוב יבין השואל שמידה שלילית יש
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בו ,האם ישקר ויאמר שחכם ורחמן הוא [במובן שדברינו מוסבים באופן שאין
.להשיב ולומר את האמת].
תועלה
1אוצר הקנסק
וראיתי דבר פלא ,דהנה הרגיל בספר החפץ חיים יחזה דבהלכות רכילות כפל
ושנה רבינו זצל את ההלכות שסידרן בחלק א׳ (הלכות לשה״ר) ,אלא שהרחיב
וביאר במה שנוגע בפרט לעניני רכילות ,וכפי שהקדים בסוף ההקדמה בהגה״ה
ד״ה ובאמת ,וכמדומה שנדיר הוא למצוא הלכה השייכת גם ללשה״ר והביאה
רבינו רק ברכילות .וחיפשתי ולא מצאתי שבהלכות לשה״ר יזכיר רבינו מה
הדין לענין שקר ,אף דדבר מצוי הוא מאוד מאוד ,והדבר אומר דרשני ,וצ״ת.
ובאמת חילוק גדול איכא בינייהו ,דלענין רכילות הלא נימק מרן דיש לשקר
"מפני השלום" והוא היתר מסויים השייך למניעת רכילות ,דיסודה בקפידא
ותרעומת ,ואולם מנא לן שיהא מותר לשקר בבדי להציל מגנות בעלמא.

ג .ובבואינו לדון בכך נראה שיש לחלקו לשנים ,בראשונה יש לברר האם יש
להתיר שקר בכדי להציל מגנות ,והוא שייך לגדרי איסור שקר [ועל כן לא
נעסוק בזה רק נציין שבספר ניב שפתים (להגר׳־נ יברוב שליט״א) דן בכה״ג
בבמה מקומות עיי״ש כלל ג׳ סעי׳ י״ר וכלל ד׳ סעי׳ ה׳ ,והעולה מדבריו שישנם
כמה חילוקים בדבר ,כגון ההבדל בין שקר גמור לבין לישנא דמשתמע לתרי
אנפי ,והבדל בין אם שאלוהו ומוכרח להשיב לבין לא שאלוהו ועוד חילוקים
עיי״ש] .אולם יש מקום לעורר שמא יש להתיר לשקר מטעמא אחרינא וכפי
^ה׳׳ח כאן אינם אלא לעורר את העיון,
שיתבאר בס״ד .אלא שנקדים שדברינו
ובהכרעת הענין ישאל כל אחד את רבותיו ,וזה החלי בס״ד.
]1234567

ד .בספר ניב שפתים הנ״ל בכלל ג׳ סע׳ ב׳ כתב שמותר לשנות מן האמת בכדי
לא לעבור איסורים ,ואפי׳ בכדי להנצל מאיסורא דרבנן .ואם כן נראה פשוט
שמותר לשקר בכדי להנצל מאיסורי לשה״ר ,דלא גרע מכל שאר איסורים.
והנה בציור שבו אנו דנים ,היה נראה שאין מקום להתיר מטעם זה ,שהרי גם
אם ישתוק [ועי״ז יבין השואל שיש כאן גנאי] ,בפשטות אינו עובר עבירה שהרי
לא הוא סיפר את דברי הגנות.
אולם שרר דאינו מוכרע ,ויש לדון האם אכן שתיקה בכה״ג נקיה מאיסורים,
מכמה מקומות בח״ח וכדלהלן ,אלא שטרם גשתינו למלאכה נחדד את השאלה
במקצת ,דאנו העלינו ציור שבו האמת היא שאותו אדם אשר עליו מבררים
באמת אינו חכם ואינו רחום ,ואמנם יש מקום לדון עוד באופן ששאלוהו אודות
מעלות חבירו אשר באמת ישנם בו ,והנשאל במקום להשיב בחיוב תופס בפלך
השתיקה כדי שיבינו משתיקתו משמעות של גנאי ,האם ייחשב בזה כמוציא
שם רע ,או דלמא איהו לא קעביד מידי כי אם שתיקה בעלמא.
ה .והנה הרמב״ם (פ״ז מהל׳ דעות ה״ד) כתב וזיל "ויש דברים שהם אבק
לשה״ר כיצד וכר ,או שיאמר שתקו מפלוני איני רוצה להודיע מה אירע
ומה היה וכו׳" עכ״ל ,והביאו הח״ח בכלל ט׳ מהל׳ לשה״ר .הנה מבואר דאע״ג
שלא סיפר את הגגות אלא אמר שעדיף לשתוק הרי״ז אסור .ובבמ״ח הוסיף וז״ל
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"וכ״ש אם שאלוהו אודות אחד ,דאסור להשיב איני רוצה לדבר עליו לשה״ר,
דזה ודאי מוכח ענין גנות עליו" עכ״ל .ולכאורה הוא ציור דומה לדידן ,ומבואר
דאית ביה איסורא.
איברא כמובן יש לחלק ,דהתם הוא אומר "שתקו מפלוני וכו׳" ,וכיון שבמשפט
זה טמונה משמעות של גנות על פלוני הרי״ז כמספר .וכן במה שהביא הבמ״ח
שמשיב ואומר "איני רוצה וכד" ,הרי הוציא מפיו דברי גנות .משא״ב הכא אינו
מוציא מפיו ואינו מרמז בתנועותיו מאומה ,אלא רק מונע את עצמו מלדבר
ומהיכי תיתי דבכה״ג נחשב כעובר עבירה.
 .1וטפי יש לדמות את שאלתינו למה שכתב מרן (כלל ט׳ מהל׳ לשה״ר במ״ח
סק״ה) וז״ל "ודע דלפעמים אפילו אם אינו מרבה בשבחו אסור ,כגון שמשבחו
ומתוך שבחו ניכר שהוא חסר משאר מעלות שראוי לפי
מעלות,
באסה
*
•אוצרחחכטח.
האיש ההוא ,ועי׳ תוס׳ כתובות י״ז ע״א ד״ה כלה" עכ״ל[ .ובתוס׳ בכתובות שם
ביארו דלב׳ש יש לשבח כלה בדברים הנאים שבה בלא להזכיר חסרונותיה,
ואילו לב״ה ישבחוה לגמרי דבשמזבירים מה שיש בה לשבח מכלל דשאר
לגנאי ].הנה מבואר דאע״ג שלא רמז בדיבורו שום גנאי ,וכל משמעות הגנאי
נולדה מחמת שפסק ושתק ולא המשיך בשבחים ,מכל מקום אסור[ .ועי׳ בחלקת
בנימין שם דר״ל שאם מבינים מתוך כך גנות מסויימת הרי״ז לשה״ר דאורייתא].

אכן גם כאן יש לחלק ,דכיון שהוא הוא המונה שבחי חבירו ופוסק מהם ,הרי״ז
כאילו אומר מעיקרא [בשעת תחילת דיבורו] שאלו הם שבחי פלוני ומה שלא
אזכיר אין בו ,ונמצא דשפיר יש להחשיבו במספר הגנות והחסרון .משאייב
בגוונא דידן שהנשאל לא אמר כלום שמא אין להחשיבו כעובר איסור.
[ואגב אורחא ראוי לציין שבספר ממגד גבעות עולם להג״ו־ שורקין שלינדא (עמי נ״ה) הביא ודל
"אבי זיל סיפר לי שאף שהח־דו היה העובד הגדול ביותר באיסור לשה״ר ,מ״מ כל הבחורים
הרגישו את מי החשיב והעריך הח״ח ואת מי לא ,וזאת ע־י ששיבח אחר ,שיבח שני ושלישי לא
שיבח ומהשמטתו הרגישו שלא החשיב לאותו פלוני ,וחידוש הוא" עב״ל .ואף דבודאי חידוש יש
כאן (ואכמ״ל) ,עכ״פ מסתבר ששם היה לרבינו הח״ח צורך ותועלת בהנהגתו זו עם התלמידים!.

ז .והנה כתב רבינו יונה בשע״ת (שער ג׳ מאמר קצ״ז) וז״ל "איש אשר ישמע
את דברי בני אדם מדברים לשה״ר או כי ישמע כל פה דובר נבלה ,או כי יושב
בסוד משחקים בוזי תורה ומצוות ,ויודע כי הם סרבנים וסלונים ואם יוכיחם לא
יקשיבו אל דבריו ,ועל כן ישים יד על פה ,גם זה יענש כי לא יענה כסילים
באולתם ,פן יאמרו בי הוא כמו הם ,ובי הודה על דבריהם ,אף כי יתחייב
לענות ולגעור בהם לתת גודל לתורה ולמצוות אשר בזו לעגו להם ,ולקנא
לכבוד נקי וצדיק אשר ישיחו בו" עכ׳יל (והובא בח״ח בכלל ו׳ מהל׳ לשה״ר כלל ו׳
במ״ח סק״ט) .הרי לן שהשותק ועי״ז נראה שגם הוא מודה אל דברי המספרים,
עובר בכך איסור וייענש על בך .ואם בן היה נראה דה״ה בגוונא דידן תיחשב
שתיקתו כאיסור.

אולם לא ברירא לי כוונת רבינו יוגה ,דיש לפרש דבריו דבמה שהשומע שותק

הרי הוא כאומר שגם הוא מודה לדבריהם ,והו״ל כמשתתף בעצם הדיבורים
האסורים ,והו״ל כעין מה שכתב מרן בריש כלל ו׳ שהשומע לשה״ר ומסכים לו
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בפירוש לסיפורו" ,הרי הוא שונה את העון בכפלים ,שהוא מספר ומקבל"[ .ועי׳
בעלי באר מה שדן בזה ואכ״מ .ולפי צד זה לכאורה כאן ראיה לשאלה דידן
שהרי הוא לא אמר כלום אלא רק שתק ומ״מ חשבינן ליה כמספר.
אולם יש לפרש (וכן נראה לענ״ד טפי) שלא בא רבינו יונה לדון באיסורי
לשה״ר שיש כאן ,אלא בגדרי איסור חנופה לרשעים העוברים עבירה ,דבמה
ששותק בשעה זו ואינו מוחה בהם ,הרי זה כהודאה דלא איכפת ליה מכבוד
שמים המחולל וכן מכבוד חבירו המחולל ,וגם הוא נחשב כמשתתף במרידה
בהשי״ת ח״ו ,וכפי שכתב רבינו יונה" ,אף כי יתחייב וכו׳ לתת גודל לתורה וכר
ולקנא לכבוד נקי ובר" .ולפי צד זה אין להביא ראיה לדידן ,שהרי הבא אין
השואלו אורות חבירו עובר בכך איסור ,ולא שייך כאן לחיוב מחאה.

ובספק זה היאך לפרש את כוונת רבינו יונה ,יש לעורר שדבריו אלו כתבם
בביאור כת החנפים ולא בכת מספרי לשה״ר ,ומאידך לשון "...אף כי וכו׳"
שכתב ,קצת משמעות בה רב׳ טעמים יש כאן ,וצל״ע.
!הנה כעין מה שכתב רבינו יונה בכת החנפים ,כתב גם לענין לשה״ר וז״ל
(שער ג׳ אות רי״ב) "ודע כי כאשר יודה השומע על לשה־ר ,אחת דתו ומנת מדיו
עם המספר לשה״ר ,כי יאמרו אמור־ הנה קבלו השומעים את הדבר ,ואות הוא
כי הנה אמת הנה נכון! גם אם הטה אזן השומע והראה את נפשו כמקשיב קשב
ומאמין לדברים ההם בפני בני אדם ,גם זה עוזר לרעה וגורם קלון לחבירו
ומחזק ידי המביא את דבתו רעה אל הבריות" עב״ל .ולא ברירא לי האם כוונתו
היא שהשומע מוכיח את הסכמתו בדיבור ובמעשים ,או שעצם מה ששותק
ואינו מוחה נמי נכלל בכך .ובח״ח ריש כלל ו׳ כתב ,שאם הסכים לו "בפירוש"
לסיפורו הרי״ז כמספר ,וקצת מדוייק דבשתיקה וחוסר מחאה לא נכנס לגדר
מספר .וצע״ע.

ח .והנה עד הנה השתדלנו לחקור האם שתיקה המורה משמעות של גנות יש
בה עבירה דלשה״ר ואבק לשה״ר ,ובאם נכריע שיש כאן איסור ,שמא נימא
דשרי לשקר ע״מ להנצל מלשתוק שתיקה כי האי.

אמנם יש מקום לומר שאף אם השותק ע״מ ליצור הבנה של גנות חשיב
כעובר באיסור ,מבל מקום בגוונא דידן דשאלוהו אודות חבירו אשר יש בו
חסרונות ,והוא שותק כדי לא לשקר ,ולא ע״מ להוליד גנות ,יתכן דמסולקת
שתיקה כזו מפרשת האיסורים לגמרי ,ודו״ק ,ועי׳ לקמן בסמוך.

ט .אלא דאכתי יש להעלות סברא שאף אם אין עבירה דלשה״ר בשתיקה,
מכל מקום עובר הוא בביטול מ״ע בשתיקתו ,דהנה יסוד מצות ואהבת לרעך
כמוך הוא לחוס על כבוד חבירו כעל שלו ,ונראה פשוט שמטעם זה יש לו למנוע
כל משמעות של גנות אשר תיווצר מחמת שתיקתו ,ואם כן שפיר יש להתיר לו
לשקר ולומר דברי שבח ,בכדי שלא יעבור על מצוה זו ,וכמבואר בספר ניב
שפתים (כלל ג׳) שגם ע״מ לקיים מצוה מותר לשנות ,עיי״ש.
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אלא שבהעמיק לבנו בזה מצינו שיש לעורר העיון בזה ,דהנה ידועים הם דברי
הרמב״ן עה״ת ,שדייק דלא כתוב ואהבת את רעך במוך ,ופירש דבאמת הוא
קודם לחבירו וכדאמרי׳ דחייך קודמים לחיי חבירך [וע״ש מהו גדר המצוה] ,ואם
כן יש מקום לומר שאם אין כוונתו בשתיקתו לגרום רעה לחבירו [וכדוגמא
לעיל באות ד׳ ,דהתם מסתבר שבודאי יעבור על מ״ע זו] ,אלא שאינו רוצה
לעבור על איסור שקר ומשו״ה שותק ,באמת לא יעבור על ואהבת ,שהרי שלו
קודם לשל חבירו ומהיכי תיתי שנחייבו לשקר ע״מ להציל את כבוד חבירו,
ומעתה י״ל שגם אין להתיר לו לשקר ,דאין כאן שקר בכדי לקיים מצוה שהרי
אין כאן חיוב דואהבת .ומאידך י״ל ,דכיון שאם נקבע שמצות ואהבת מחייבת
לחנס_
שקר וכדלעיל,׳
באן איסור י
שקר ,שוב איןיי
אוצרחחכמו?על כבוד חבירו אפי׳ ע״י י
[דשרי לשנות בכדי לקיים מצוה] ,וא״ב שוב יש לחייבו לשקר (ולא לגרום בזיון
ע״י שתיקתו) מחמת מ״ע דואהבת ,שהרי כל מה שצידדנו שאין כאן מצות
ואהבת ,הוא משום שאינו מחוייב לעבור באיסור ע״מ להציל את כבוד חבירו,
דהוא קודם לחבירו ,אולם אם מותר לשקר בכה״ג ,הרי שנפל דין קדימת עצמו
מדאין כאן איסור.
נמצא דשאלה זו תלויה בגלגל ,דבה בשעה שיוקבע שיש כאן "איסור שקר"
שוב אין כאן מצות ואהבת ,ומאידך אם יוקבע שיש כאן מצות ואהבת ,שוב אין
כאן איסור שקר ,ויל״ע בכה״ג מהיכן להתחיל ,ודוק״ה.

ויש להוסיף שאם אכן יש להתיר לשקר מצד המצוה דואהבת ,הרי שיש
להרחיב ההיתר ,ולא רק באופן שע״י שתיקתו תתעורר הגנות יש להתיר ,אלא
גם בכל אופן שפלוני מגונה ,יהא מותר לשקר ע״מ להצילו מגנות מצד ואהבת.
ועיין בכל זה ואכתי צ״ת.

הרב מאיר מנחם מגיד
ר״מ בישיבת נועם התלמוד ,ירושלים

בענין קבלת לשון הרע
בענין לחוש לדברי לשה״ר

הח״ח בהל׳ לשון הרע (כלל ח׳ סעי׳ י׳) כ׳ דרשאי לספר לאשתו או שותפו על
איזה אנשים שלפי דעתו אינם נאמנים ואף כשאינו יודע הדבר מעצמו אלא
שמע מאחרים רשאי לומר להם ,וכגון שמעתי על פלוני כך וכך ע״ב הזהרי שלא
תקיפינו .וש״מ מדבריו תלת ,א׳ דמדין "למיחש" רשאי לספר אף לזולתו אם היא
אשתו או שותפו ,ב׳ שרשאי גם לנמק בקשתו מדוע לא להקיף (או להלוות
וכיו״ב) בסיפור דברי הגנאי על אותו פלוני (ובלבד שאם שמע מאחר יאמר
שמעתי) ,והטעם נראה כיון דחושש דבלא״ה לא יתייחסו אל דבריו בכובד ראש
הראוי לפיכך מותר גם הנימוק .ג׳ דמצד למיחש רשאי להימנע מלהקיף או
מלהלוות לאותו פלוני .ויש להקשות ממש״ב הח״ח בהל׳ רכילות (כלל ט׳ בבמ״ח

נה קובץ עמוד מס 73

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

קול

התורה

פו
:אוצרהחכםה"!
ס־ק ט׳) שיש לו ספק עצום אם רשאי להציל את חבירו משותפות רעה וביו״ב
כשאינו יודע הגנאי על אותו השותף אלא ע־י ששמע מאחרים ע״ש באורך ,וא־כ
היאך פשיטא ליה הכא דשרי.
הערות בספרי החפץ חיים זצ״ל

ונראה מבאן דסיל להח״ח רכל עסק הנוגע לו לעצמו אף שמורכב מאנשים
אחרים ועליו להודיע גם להם מ״מ נכלל בילמיחש לעצמו" ,ולא נסתפק הח״ח
ואף
סומק טפי כמש״ב שם
אלאלענין למיחש לאחרים,׳ דמאי חזית דדמא דידיה
,
י
ארד׳ ח
שאפשר שלימים יפרד משותפו או מאשתו וסיפור זה עדיין בידם לית לן בה.
אך קשה לי על חידוש הג׳ הנל דמניעת ההקפה נבלל בהיתירא דלמיחש וכך
הדין נותן מסברא ג״ב ,א״ב מדוע בכלל ו׳ סעי׳ י׳ בהגהה ובסעי׳ י״א בהגהה לא
התיר הח״ח לפטור עצמו מנתינה לעני החשוד לעשיר ,ומלפדות את החשוד
למומר להכעיס ,ואף דהוחזקו עד עתה לראויים לכך ,הא גבי שותף הנל גם
הוא הוחזק עד עתה לכשר ואפ״ה הותר להזהיר אשתו ושותפו .ומסתברא דה״ה
בהלואה וכיו״ב דשרי ליימיחש" שלא להלוותו אף דהוא מ״ע של אם כסף תלוה
ומאי שנא? ושמא יל דשאני פדיון שבויים וצדקה שנתחייב בהם על הספק ג״ב
וכמו שהביא בבמ״ח מב״ב ט .הרי שאמר פרנסוני אין בודקין אחריו ואולי בעין
זה גם בפדיון שבויים ,ומהני חזקת בשרותם שאין המומר מומר להכעיס ושאין
העני משקר ,ואף אם הנותן מסתפק בזה מאיזה סיבה שלא תהיה אינו רשאי
להימנע מפדיוגם ,משא״ב בשותפות או הלוואה אינו מחוייב לשתף את מי
שחושש עליו חשש כל שהוא ,וכן להלוות את החשוד שאינו פורע ,מדהתירה
תורה לעכב ההלואה עד שיתן משכון או ערבות ש״מ דרשאי לחושדו ולהימנע
מלהלוותו.
•1254567

"

נמצינו למדים שאין דברי הח־ח אמורים אלא בדבר שאף הספק מחייבו
וההמנעות מליתן ה״ה כהכרעת הספק לצד השלילי ,ולא בשאר דברים וצ״ע.
ומ״מ נראה פשוט ,דהיכא דשמע ממהימן כבי תרי שסיפר לו לתועלת ,אשר
בכה״ג הלא מבואר בכלל ז׳ מהל׳ לשה״ר ה״ז ובכלל ו׳ מהל׳ רכילות ה״ה דשרי
להאמין ולקבל [אלא שלא לספר לאחרים וכ״ש שלא להפסידו ממון או
להכותו] מסתברא דודה לענין להמנע מלהטיב עם הנידון בכל הטובות שצוותה
התורה ,רשאי להאמין ולקבל ושלא להטיב עמו בצדקה או בפדיון וכדו׳ מאחר
שרשאי לקבל הדברים ששמע לאמת ואם הם ראויים לשלול ממנו את הטובות
הנ״ל תו אינו מחוייב בהם ,שהרי נתבאר בכלל ו׳ סעי׳ י׳ הנ״ל דרק היכא דלא
הותר אלא לחוש ,מחוייב הוא עדיין בהטובות הנ״ל ,הא היכא דהותר להאמין
ולקבל תו אינו מחוייב בהם.

קבלת לשה״ר ממהימן כבי תרי
והנה מדברי הח־ח (בכלל ז׳ מהל׳ לשה״ר סעי׳ ז׳ ,וכלל ו׳ מהל׳ רכילות סעי׳ ה׳-
ו׳ ובהגהה שם ,וכן בדבריו שבבמ״ח כלל ז׳ הדל זעיר שם זעיר שם) עולה הכלל
דלא שרי קבלת לשה״ר ורכילות אף ממהימן כבי תרי אא״ב היה הסיפור מותר
מצד המספר והשמיעה הותרה מצד המקבל עי־פ התועליות שהותר הסיפור
בשבילן ,דאז כיון שעבר הסיפור מהמספר להשומע בדרך כשרה ,תו ליכא
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איסור להאמין ולקבל מאחר שהמספר מהימן ליה להשומע כבי תרי[ .ואחר כ״ז
לא הותרה האמנה אלא לענין עצמו לשנאתו ולהתרחק מחברתו ,ולא לענין
לספר לאחרים וגם לא לענין להפסידו בממון או להכותו].

ויש לעיין איך יהי׳ הדין לארם שלישי ששמע אחורי הכותל וכיו״ב בענין שלא
ידע המספר ממנו ,ואף לזה השומע השני נאמן המספר כבי תרי ,אלא שאין לו
תועלת מזה הסיפור והיתה השמיעה אסורה לו ,אי שרי להאמין כיון שסוף סוף
סיפור המספר לשומע הראשון בהיתר גמור היה ,ואיך נימא דהשומע הראשון
שרי להאמין והשני לא ,והרי לשניהם נאמן המספר כבי תרי ומ״ש זה מזה .או
דילמא דלהשומע שאין לו תועלת בין אם שמע באיסור בין אם שמע באונס
כיון שאין לו תועלת אין לו היתר להאמין ולקבל.
ולכאורה יש להוכיח דכה״ג שרי להאמין ,והוא ע״פ הטעם שהזכיר הח״ח
בכלל ו׳ סעי׳ ט׳ ובבמ״ח שם סייק כייד [ובכלל ז׳ סעי׳ ג׳ ובבמ״ח שם סוס״ק ג׳
ובהל׳ רכילות כלל ו׳ סעי׳ ד׳ ה׳ ובבמ״ח שם סייק ח׳ ט׳| רכל שעובר המספר
איסור לשה״ר בשעת הסיפור איך נוכל להאמינו והלא אף לדבריו עובר הוא על
איסור לשה״ר וא״ב החשוד על לשהייר חשוד לשקר ולהחליף ולהוסיף וכו׳
(כמבואר בסעי׳ ג׳ הנ״ל) ,והנה לפי״ז כאן בנידון דידן שסיפר המספר להשומע
הראשון בהיתר גמור לתועלת ואין פירכא על נאמנות המספר ,מעתה לא נוכל
להבדיל בין שומע הא׳ לשומע הב׳ וכיון דלשניהם נאמן המספר הזה כבי תרי
מותר השני להאמין כמו הראשון דמפני מה ישתנה דינו של שני לאיסור.

אבל לענ״ד אין הדין כן אלא דמי ששמע בלא היתר לא הותרה לו הקבלה.
וקצת משמע כן בהל׳ רכילות כלל ו׳ בבמ״ח ס״ק ט׳ ודל שם דבענין זה מותר
.לשמוע רכילות ולחוש ,לכך אם הוא מהימן ליה בב״ת מותר גם להאמין
בהחלטה עכ״ל ,הרי דתלה הדבר בהיתר השמיעה ג״ב וכ״מ בכמה מקומות בח״ח,
ואף שיש לדחות ראיה זו דהוא מצד המספר דבעינן שיספר בהיתר וכל שאסור
השמיעה להשומע אסור הסיפור להמספר ,אבל בנידון דידן שסיפר המספר
בהיתר תו ליכא איסור להאמין אף השומע מהצד ללא תועלת ,מ״מ נראה דאין
כאן במהימן היתירא כבי תרי ,וכפי שאבאר בס״ד שורש עניני הנאמנות
בכללם.

דהנה מה שנתנה תורה נאמנות לע״א לשבועה או לאיסורים ,או לפסולי עדות
ומסל״ת לענין עדות אשה או למהימן כב״ת ,ואף עדים שהאמינה תורה לממון
ונפשות אינו משום דתו לא יתכן ספק בדבר ,שהרי פרשת עדים זוממין תוכיח
[ולפיכך מסתברא דאין אדם רשאי לישבע על מציאות שהיתה כך וכך אם לא
ראה בעיניו אלא רק שמע מעדים שהעידו בב״ד (וזכר לדבר עד מפי ער
שפסול) ,אלא עליו לדקדק לומר שכך וכך הועד בב״ד ולא להעיד באופן שנראה
כאילו ראה את הדבר הוא עצמו ].אלא ע״ב דכל גדרי הנאמנות למדרגותיהם
הם דינים שקבעה התורה וחז״ל איזה מידות בירור להצריך לכל ענין ובזה
יחשב הדבר במבורר ,וא״כ כשהתירו חז״ל לקבל דברי הנאמן כב״ת כדבר
מוחלט אינו משום דזה כאילו ראה בעצמו ,תדע שהרי אין יבול לספר לאחרים
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(ואף לתועלת דקנאת האמת המותרת בכלל י׳ מהל׳ לשה״ר בעינן דוקא שראה
בעצמו ,וע׳ בלל ז׳ ס״ק י״ד בבמ״ח ולענין תועלת ממון עי׳ הל׳ לשה״ר בלל ח׳
סעי׳ י׳ ובהל׳ רכילות סי׳ ט׳ בבמ״ח ס״ק ט׳) ובן לא להפסידו בממון או להכותו.
אלא דלענין לקבוע הדבר בלבו ולשנאתו ולהרחיקו קבעו חדל דסגי בנאמנות
זו להחשיבה באילו יודע בעצמו ,והיא נאמנות דינית ולא בירור המציאות
בפועל באילו ראה בעצמו.

ומעתה י״ל דהיתר זה להאמין למהימן כב״ת אינו אלא למי שהותר בשמיעת
הסיפור דכיון שהותר בשמיעה ,סברא הוא שלא להגבילו בנאמנות הדברים
מאחר שנאמן אצלו המספר בב״ת ואין המספר נעשה רשע ע״י סיפורו שהרי
סיפר בהיתר ,והרי השומע הזה כעין דיין בדבר השופט לפי ראות עיניו את מה
ששמע מפי שני עדים ,אבל השומע השני בנידון דידן שהיה אסור בשמיעה לא
נעשה דיין בדבר וממילא לא ניתנה לו הרשות הדינית לשפוט ולהכריע בדבר
כראות עיניו .ונ״מ היכא דלשומע השני אין בו התועלת הזו דלשנאתו או
להתרחק מחברתו שאיננו רבו של בעל הגנות ואיננו בעל השפעה עליו כלל,
אלא שרוצה להמנע מהטובות הנ׳־ל שבכלל ו׳ סעי׳ י׳ שהשומע הראשון ודאי
נפטר מהם כמש״ב לעיל באות א׳ ,אבל השומע השני אפשר שלא נפטר מהם
היות דלפמש״ב לא הותר לו להאמין ולקבל אלא לחוש בלבד וא״ב מחויב הוא
עדיין בהטובות הנ״ל כמבואר בכלל ו׳ סע׳ י׳ ובהגה״ה שם ,וצ״ע.

אחבת חסד
הרב יעקב יהושע זאקס
ראש כולל קדשים ראדין ,קרית ספר-ירושלים

בדין קדימת צדקה לקרובים לפני ת״דו
אהבת חסד חלק א׳ פרק ו׳ סעיף ו׳ ז׳ :אם באו לפניו אגשים הרבה
ללוות וכר אם היה אחד מהם רבו מובהק שרוב חכמתו הימנו או אביו הם
קודמין לכל ואפילו לת״ח ,וכתב בחידושי רע״א דה״ה שאר קרוביו קודמין גייב
לת״ח .ובן מבואר בחייב פי״ט בהגייה ,אבל עניים (קרובים) הם קודמים אפילו
לבעלי תורה כמו שכתב בשייך בסימן רג״א ס״ק י״ז.

הרי דחידשו דהדין קדימה בענין הלואה ובענין נתינת צדקה לקרובים קודם
אפילו לדין קדימה שנותנים צדקה קודם לודח ,דנותנים לקרוב קודם אף
שהקרוב אינו ת״ח.
ומקורי של רע״א ,ממה שהש״ך דייק מהא דאיתא בשר׳ע שם סע׳ ט׳ רכל
הגדול בחכמה קודם לחבירו ואם היה אחד מהם רבו או אביו אע״פ שיש שם
גדול ממנו בחכמה רבו או אביו שהוא ת״ח קורם לזה שהוא גדול ממנו .וע׳ בשייך
דהקשה דלמה צריך להיות אביו ת״ח כדי להיות קודם דכיון שאינו רבו למה
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נקדים לאביו שהוא מן התורה .ומזה דייקו רע״א והח״ח דאביו שהוא קרובו
אפילו אינו ת״ח בא קודם הת־יח ,ולאו דוקא אביו אלא בל שאר הקרובים הכי
הוא .ולכאורה צ״ע דמה דימה רע״א לשאר קרובים ,דמה שאביו קודם זה דוקא
אביו ,דאצל אביו חוץ מן הדין קדימה של קורבה יש חיוב של כיבוד אב ואם,
ואפשר רזה דוחה החיוב של כבוד התורה במקום שאינו רבו ,משאיב שאר
קרובים .והרי כל דין קדימה באבידת רבו או אבירת אביו ,זהו דוקא אם הוא
רבו אבל אם אינו רבו הרי פשוט דאבידת אביו לפני אבירת ת״ח ,דכיבוד אב
ואם קרמה לפני כבוד התורה .א״ב מי אומר שלשאר קרובים שאין בהם מצוה
רק דינא דמבשרך לא תתעלם ,שזה בא לפני כבוד
כמו כיבוד אב ואם
מיוחדת
י
אה״ ח 1234547׳
התורה שנותנים לת״ח קודם ,שקורבה באה לפני ת״ח.

ונראה לענ״ד דאפשר לומר ,דהנה המעלה של קורבה היא גם מדין דאורייתא
(ולאו דוקא מדין מבשרך לא תתעלם) .דע׳ בביאור הגר״א (סי׳ רנ״א אות ז׳) על
הדין שכופין את האב לזון בנו עני ,שהביא מקור מהמשנה נדרים סה :ועוד
אומר ר״מ פותחין לו מן הכתוב שבתורה אילו היית יודע שאתה עובר על לא
תקום וכו׳ וחי אחיך עמך שהוא עני ואין אתה יכול לפרנסו אמר אילו הייתי
יודע שהוא כן לא הייתי נודר הרי זה מותר .ובגט׳ שם איתא נימא כל דמעני
לאו עלי נפיל מאי דמטי לי לפרנסו בהדי כיע מפרנסנא ליה א״ל אני אומר כל
הנופל אינו נופל ליד גבאי תחלה ,ועיי״ש בריין שפי׳ אלא שואל מקרוביו
ומתפרנס וההיא שעתא קעבר אקרא דכתיב וחי אחיך עמך.

ונראה דדין קדימת קורבה שהוא מן התורה ,אין הביאור שיש כאן סדר מי
קודם למי ונותנים לקרובים לפני שאר העם וכשעובר הסדר רק עבר סדר
ההנהגה איך לחלק צדקה ,למשל בהן לפני לוי לוי לפני ישראל ממזר לפני גר,
ולא שעבר כאן איזה איסור אלא דלא התנהג לפי כללי חלוקת צדקה ,דהנהגה
כזו לא היתה פתח לפתוח בחרטה על נדר דאינו נקרא שעובר איסור ,ואינו
נקרא שפותחים לו בדאורייתא כמו לא תשנא את אחיך בלבבך וכו׳ שנעשה לו
פתח לנדרו .אלא הענין בזה דמ״וחי אחיך עמך" נלמד שיש חיוב מיוחד של
צדקה לגבי קרובים ,וכשאינו מקדים קרוביו אין זה שעבר על סדר עדיפות של
צדקה ,אלא עבר על מצות צדקה לגבי הקרובים ,חוץ מחיוב מצות נתינת
צדקה שיש לו לתת לכולי עלמא .ואם היה רק סדר של מי קודם למי היינו דנים
אם הת״ח בא לפגי הקרוב או אחריו ,אבל עכשיו שיש במצות צדקה דין של
צדקה לקרובים ,וראי בא לפני הסדר של ת״ח קודם .דאפילו אם ת״ח זה עדיף
מחמת דין כבוד התורה מ״מ זה רק בסדר שנותנים לו קודם ,משא״ב קרובים יש
לגבייהו מצוה של צדקה לקרובים הנלמדת מ״וחי אחיך עמך" .א״ב זה לא רק
סדר אלא גופא מצוה של צדקה לקרובים ,ובזה אין שום חילוק בין אב לשאר
קרובים לגבי החיוב ליתן להם לפני הת״ח.
ולפי הנ״ל מדויק לשון השיך וכן בדין דכיון שאינו רבו למה יקדים לאביו שהוא
מן התורה ,דאם כוונת השייך לכיבוד אב ואם ,היה צריך לכתוב למה יקדים
לאביו שיש מצות עשה של כיבוד אב ואם ,ועכשיו שכתב שהוא מן התורה
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הכוונה למצוה אחרת מן התורה חוץ מכיבוד או״א ,והוא דין צדקה לקרובים
שבא קורם וכנ״ל.
ומבואר היטב תירוצו של השייך .דהנה השיך הקשה על המחבר למה צריך
שהאב יהיה ת״ח כרי שיקדימו האב לפני הת״ח ,אפילו אם אין האב ת״ח ,הוא
בא קודם .דבאמת קשה לפי הנ״ל הרי גם שאר קרובים קודמים לפני הת״ח,
ולמה לא מבואר כן בשו״ע ,שבמקום שאם היה אחד מהם רבו או אביו ,שהוא
בא אפילו לפני מי שגדול ממנו בחכמה ,היה המחבר צריך לאשמעינן היה אחד
מהם רבו או קרובו ,שבא אפילו לפני מי שגדול ממנו בחכמה ,ולמה תפס
המחבר דוקא אביו .וזה מה שתירץ השייך ,דהמחבר רצה לאשמעינן חידוש אחר
דכשאביו ת״ח בא אפילו קודם רבו שזה דוקא אצל אביו ולא בשאר קרובים.
אלא דעדיין הדבר טעון ביאור דאפילו בלי הדין של צדקה לקרובים ,הרי מדין
כיבוד אב ואם צריכים להקדימם ,ולמאי צריך הש״ך להביא הדין המיוחד של
קדימת קרובים .ואפשר דהנ״מ יהיה לפי מה דמבואר בסי׳ ר־ימ בביאור הגר״א
אות ל״ו לפי שאין עיקר כיבוד אלא במה שיש לו ממנו הנאה כמו מאכילו
ומשקהו (וע׳ ברכת שמואל על יבמות סי׳ ג׳) והנ״מ יהיה במקום שהמעות
הולכים לדבר שאינו עיקר כיבוד ,ומ״מ יהיה צדקה ,או להעדפה.
או אפשר להסתפק כשנותן צדקה שלו לאביו האם נחשב הכיבוד אב זה משל
אב ,דמצד אחד היות שכבר הולך הבן להוציא הממון לצדקה ,אינו נקרא שזה
כספו .או אפשר לקרוא לזה משל בן ,דלמעשה היה יכול ליתן הצדקה שלו לבל
מקום שרוצה ,רק דכאן נותנו לאב.

[ועיין בנתיב החסד פ״ו סק״ר דהביא משו״ת חתם סופר דלב׳ חולק על רע״א.
אמנם ע׳ בשו״ת חת״ס סי׳ רל״א דמשמע שם דמסכים עם רע״א .וע׳ בחכמת
ארם כלל קמ״ה סעיף ד׳ רהסתפק בזה ,ת״ח וקרוב או שכן ,מי קודם ,ואף
דבחוי־מ סי׳ קע״ה סע׳ נ׳ מבואר דת״ח קודם אין ראיה כ״כ שהרי שם הוא שכן
וקרוב ,שכן קודם ולענין צדקה הקרוב קודם וצ״ע ,עכ״ל החכייא ,ומבואר היטב

לפי הנ״ל דאם מדיני סדר מובן דשכן יש לו קדימה אבל מדיני צדקה שיש חיוב
ליתן צדקה לקרובים מדין וחי אחיך עמך וראי ששכן אינו שייך לקורבה].

ישמיע כל תהלתו

" ...ויאמרו כל תהלים בלי הפסק כלל וגם הפסוקים ויח״ר לא יאמרו בין ספר
לספר אלא אחר גמר כל תהלים ,כי כן מקובל מרבינו הבעש״ט כמ״ש בס׳ עט״צ
שלזה רמז מ״ש מי ימלל גבורות ה׳ ישמיע כל תהלתו ,וח׳ הטוב יכפר בעדם".
(שריז מהרש״ס חייב סוף סי׳ רס־ד)

נה קובץ עמוד מס  78הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

קול

המשאיל חפעיו לאחרים

התורה

עא

הרב .שמשון רפאל ליבערמן
^ו1יהחנסהן

ן

|

ר־מ בישיבת משבן התורה ,גייטסהעד

בענין המשאיל חפציו לאחרים
"מצוה להשאיל כליו וחפציו לאחרים כי הכל ממדת החסד הוא
שהקב״ה חפץ בו כדכתיב כיחפץ חסד הוא ,ובחסד כלול כל עמן
שהאדם יכול להטיב בזה לחבירו" (אהבת חסד דיני מצות הלואה פ״א
אות ב׳).

ובהג״ה שם סק״ז הק׳ שלדבריו הניל שיש מצוה להשאיל כלי לכל אדם הול״ל
שכל שואל כלי יהיה פטור מאונסין ,דהא המשאיל נהנה פרוטה דרב יוסף דאי

י

מתרמי ליה עני בשעת שאלה פטור מליתן צדקה דעוסק במצוה פטור וכו׳ ,ואין
כאן "כל" הנאה של השואל ,כעין שב׳ השייך (חו״מ סי׳ ע״ב ס״ק כ״ט) בשם
תשובות הריין סי׳ י״ט לגבי השואל ספר מחבירו דכיון דהמשאיל מקיים "צדקתו
עומדת לעד" דדרשינן בכתובות דף נ .דקאי על הכותב ספרים ומשאילן
לאחרים ,ובאותה שעה פטור מליתן צדקה ,אין כאן "כל" הנאה לשואל דגם
המשאיל נהנה ,ולכן השואל פטור מאונסין ,ואילו להנ״ל הול׳ל כן בכל שאלה.
[וע׳ באו״ש פ״ו מהל׳ נדרים הט״ז שהוכיח מכה הנ״ל שאין מצוה בשאלת חפצים
רק בהלוואת כסף עיי״ש ,וצייב דמסתבר כדברי האהבת חסד שיש בזה מצות
חסד ,ולמה יגרע משאר חסד .ולפ״מ שנבאר בסמוך א״ש ,דכוונת האו״ש שאין
כאן מצוה מיוחדת של שאלה).

וע״ז תירץ הח״ח בזה־ל יש לומר דלאו מצוה גמורה היא כמו במשאיל ספר
לחברו עכ״ל ,וצ״ב מהי כוונתו ,וכי יש מצוות גמורות ומצוות שאינן גמורות?

ונראה

לבאר בהקדם דברי הרמב״ם פי״ד מהל׳ אבל ה״א וז״ל מצות עשה של

דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ובו׳ וללוות אורחים וכו׳ וכן לשמח הכלה
והחתן וכו׳ ואע״פ שכל מצוות אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך.
ובמגלת אסתר על ספר המצוות שורש א׳ ד״ה נ״ל (דף יא ):עמד על הרמב״ם
בזהיל ויש לתמוה על דבריו דמאחר שהוא מודה שהם בכלל "ואהבת לרעך
כמוך" למה אמר שהם מדבריהם ,והלא אם חכמים יפרשו לנו אחת ממצוות
הכתובות בתורה לא נאמר שהם מדרבנן עכ״ל .וע״ז תירץ המרגניתא טבא שם
(דף יג ):בזה״ל דמשום שהם כלולים בואהבת לרעך אין למנות אלו למצות עשה
מיוחדת ומדין תורה אין למנות אלא מצות עשה דואהבת לרעך ,אבל מדבריהם
יש לאלו מצוה מיוחדת עכייל .וביאור דבריו דמה״ת כל פעולות הללו נכללין
במצוה כוללת של ואהבת וכו׳ ומדרבנן תקנו שכאו״א מהן הו״ל מצוה פרטית,
מצות ביקור חולים ,מצות ניחום אבלים וכו׳ .ונפק״מ כשיש לפניו ב׳ מצוות כגון
מצות בקו״ח ומצות חסד לסייע חברו באיזה ענין ,יקדים מצות בקרח שזוהי

מצוה פרטית עכ״פ מדרבנן [ואילו מה״ת שניהם שוין] ,ולקמן נכתוב עוד נפק״מ.
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וזהו^שכ׳חח־ח דפטור עוסק במצות הוא רק כשעוסק במצות פרטית במצות
השאלת ספרים דאיירי בה התשובות הריין דילפינן מפסוק מיוחד וצדקתו
עומדת לעד ,וזוהי "מצוה גמורה" .אבל בהשאלת חפציו לאחרים שאינה מצוה
פרטית רק נכללת במצוה כללית של ואהבת לרעך וכו׳ ועשיית חסד ,והיא רק
חד היבי תמצי של חסד ,זוהי "מצוה שאינה גמורה־ שאין בה פטור של עוסק
במצוה ,והמשאיל לא נפטר ממצות צדקה ,ולכן השואל חייב באונסין דקרינן
עלה "בל" הנאה שלו.

ועפי״ז יש לבאר פי ,רש־י בסוכה דף י :דאיתא שם אנן שלוחי מצוה אנן
ופטורין מן הסוכה ופירש־י דחייב אדם להקביל פני רבו ,וצ״ב למה לא כתב
שמקיימים מצוה דאורייתא של כיבוד רבו והדרת פני זקן ,וב־כ באמת הערל־נ
(סוכה כה .ד־ה הבא) ובבכו״י (סי׳ תריימ ס־ק ב־ב) ,וב־כ העמק ברבה על עניני
סובה אות ט׳ .אמנם לפי הנ״ל איש ,דהמצוה דאורייתא היא מצוה כללית לכבד
רבו בכל פעולה הנאותה לו ,ובזה לא נאמר פטור עוסק במצוה דהר־ל כמצות
חסד הנ־ל ,לכן פירש־י דפטור מצד מצוה דרבנן מסויימת של הקבלת פני רבו.
[ואגב אורחי׳ מבואר שגם בעוסק במצוה דרבנן יש פטור עוסק במצוה ,וזה
מבואר גם מתשובות הריין הנ״ל שב׳ שמצות השאלת ספרים דילפינן מקרא
בתהלים וצדקתו עומדת לעד ,פוטר ממצוה אחרת ,אלא דשם הוי עכי־פ מדברי
קבלה וכי ז דלא כמש־כ המצפה איתן בסוכה דף י :וע״ע לקמן בזה].

ועפי״ז יש לדון במש־כ הערל־נ בסוכה כה .הנ״ל ,דהא דהעוסק במצוה דרבנן
פטור ממצוה דאורייתא הוא משום שבכל מצוה דרבנן יש בה אזהרת לא תסור
וממילא הר״ז נחשב לעוסק במצוה דאורייתא ,וכ״ב בבכו״י הנ״ל שבכל מצוה
דרבנן מקיים ג״כ מצות לא תסור שהיא מדאורייתא ,דהא מטעם זה מברך על
מצוות דרבנן בלשון "וצונר כדאי׳ בשבת דף כג.
ולפי הניל מצות לא תסור אינה פוטרת כלל ,שהיא מצוה כללית לשמוע
לדברי חדל ואינו מצוה פרטית לעשות אותה פעולה ,כמבואר מדברי הנתיבות
המשפט (סי׳ רל״ב סק״ג) באכל איסור דרבנן בשוגג שא־צ כפרה כלל ,שלא מרד
כנגד חז״ל והר״ז כמצות חסד שאינה פוטרת ממצוה אחרת.
ובסוכה דף כה :איתא שחתן וכל בני החופה פטורין מן הסוכה מצד עוסק
במצוה ,וכן מבואר בפרש־י ותום׳ ריש דף כו .שם .ולפמש״ב לעיל שמצות חסד
אינה פוטרת ממצוות ,ע־כ דפטורם הוא מצד המצוה דרבנן המסויימת של
שמחת חתן וכלה [שהזכיר הרמב״ם הנ״ל] ,וא״כ מוכח גם מכאן שהעוסק במצוה
דרבנן פטור ממצוה דאורייתא[ .וע׳ קובץ שעורים פסחים אות צ״ז].

והנה לכאורה יש להק׳ על דברינו מגמ׳ סוכה דף כה .דבגמ׳ מקשה דפטור
עוסק במצוה מהתם נפקא דתניא ויהי אגשים אשר היו טמאים וכר נושאי ארונו
של יוסף היו וכו׳ שהיו עוסקין בנדב ואביהוא וכר עוסקין במת מצוה היו ,הרי
מבואר שהתעסקות בקבורת המת פוטרת ממצוות מה־ת [דדרשת הגבר שם היא
דרשה גמורה מדפריך מהכא נפקא מהתם נפקא] ,ואילו לפמש־כ לעיל הול״ל
דמה״ת הדל מצות כלל ת של חסד שאין בה דין עוסק במצוה.
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לק״מ דהנה מצות קבורת המת חלוקה משאר עניני חסד והדל מצוה

פרטית מה״ת מרב׳ בפרשת כי תצא "כי קבור תקברנו׳; ומנאה הרמב״ם למצוה

בפנ״ע בחשבון מנין המצוות (מצות עשה רל״א) ,ולכן שפיר יש בה דין עוסק
במצוה .ומה שבלל הרמב״ם מצות קבורת המת בהדי שאר מצוות דרבנן בריש
פי״ד מהל׳ אבל ,כבר ביאר המרגניתא טבא על סה״מ עמוד יג :דמה״ת גדר

המצוה הוא לראות שהמת יהא נקבר ,ומקיים מצוה זו אף כשקברו ע״י אחרים,
אבל מדרבנן המצוה להתעסק בעצמו בגופו ובכבודו בכל צרכי הקבורה כדאי׳
בב״מ דף ל :לגבי זקן ואינו לפי כבודו.

אלא

שיש להעיר על עיקר היסוד של האהבת חסד שב׳ שבמצות חסד אין

פטור עוסק במצוה וכו; מדברי הריטב״א בב״מ דף פב .סד״ה דאיתמר ,שהק׳

שכל שומר חנם יהא נדון כש״ש להתחייב על גניבה ואבירה ,דהרי מרוויח
פרוטה דרב יוסף ,שבשעת ניעור הפקדון פטור מליתן פרוטה לעני ,ותירץ דאנן
סהדי דלא נחת אלא להיות שומר חנם עיי״ש ,ומבואר דהריטב״א סבר דאעייג

דאינה מצוה גמורה אלא בכלל מצות חסד הכללית מ״מ יש בה דין עוסק
במצוה.

ולא

אמנע מלהוסיף שלא זכיתי להבין המשך דברי האהבת חסד שם ,שהק׳

דאה״ב שבמשאיל לעשיר אין דין עוסק במצוה כיון שאינה מצוה גמורה ,אכתי
תק׳ ממשאיל לעני שהיא ודאי מצוה גמורה ובכלל מצות צדקה ליתן לעני כדי

מחסורו בין באופן נתינה בין באופן שאלה ,וכיון דהמשאיל פטור מפרוטה דרב
יוסף בשעת שאלה ,הוליל שהשואל פטור מאונסין ,שאין כל הנאה שלו כמשייב
התשובות הריין לגבי משאיל ספר .וע״ז תירץ בזה״ל כד נעיין היטב נמצא דלא
שייך בזה לומר שהוא משתכר אז למיתב פרוטה לעני ,רהא מ״ט הוא פטור

משום דהוא עוסק עתה במצות השאלה דחיובו משום צדקה ,א״ב הרי הוא נותן
עתה צדקה ונמצא שאין משתכר בזה כלל עכ״ל ,וצ״ב בכוונתו ,דהא סרס

נשארו לו מעות בכיסו ,ונמצא שהוא נהנה מכך ,ומהו הנפק״מ אי עוסק במצות
צדקה או בשאר מצוות ,וצ״ע.

כתבם על לוח לבך

״וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך  -נ״ל ע״פ מה שכתב האר׳יי ז״ל דהא דאיתא
בגמי דת״ח צריך שיהא לו דירה נאה הכוונה על הלב שיהי׳ לו לב טוב שהוא דירת
האדם ,וכשיכתוב התורה ותחקק על לבו של האדם ,וזהו על מזוזות ביתך  -ישנן
ויקיים ודברת בם בפיו שזהו שערי אותו בית לבו".
(ספר תפלת חנה להרב ראובן מלמד ז״ל עמי קמ״ג)
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הח״ח בפתיחה אות ד ,בחב וז״ל :ועבר נמי המספר והמקבל כלאו
דלפני עור לא חתן מכשול ,כי כל אחד נותן מכשול לפני 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״ה״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 על לאו זה וכו׳ " ,עכ״ל .וכתב שם ע״ז בבאמ״ח שלו
וז״ל :ומה שלא החלטתי דבר זה וכתבתי בלשון אפשר ,משום דיש לי
צ״ע אולי נם בזה עובר על לפני עור ,כיון דחזינן דהקפידד .התורה על
המספר על שהוא משיא שמע שוא ,כדאיתא בפסחים (קי״ח ,ע״א) קרי בי׳
במי לא תשיא אפשר דעובר על כל אחד מהשומעים בלאו זה דומיא דמאכיל
איסור לכמה אגשים 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 לפגי עור על זה שמכשיל את המספר בלאו
דלא תשיא ,נראה לי ,דלכאורה דבר זה צריך להיות תלוי במה שיש לחקור
בכל 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 המספר
על שהוא משיא את השמע שוא ,וכן מצינו בענינים אחרים וכגון בהקפה,
שאיסור ההקפה עיקרו על הניקף ,כמבואר במפרשים בנזיר דף נ״ז ,ע״ב,
ומ״מ גם המקיף בכלל .וכן ברבית .הרי ,לכאורה ,עצם האיסור הוא על
המלוח ומ״מ אף הלוה בכלל ועובר על לא תשיך .והנה יש להבין את איסורו
של המאפשר את העבירה בתרי דרכים :א) דבעניגים הנ״ל עיקר האיסור
הוי התוצאהוהיינו האמנת השמע שוא ,ובהקפה מה שראש ישראל הוא מוקף
(וכדדייקו החום׳ שם דראש עכו״ם אינו בכלל ,וברבית דרך משא ומתן
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מצוות

המוסר

שאסרתו תורה <ובגמ׳ ב״מ .אמר ובא למה לי דכחב רחמנא לאו ברבית
לאו בגזל וכו׳ דאפילו בלות אסרה תורה ,הרי דהי׳ אפשר להבין דרבית
אינו כלל משום לתא דמחסר את חביר ,0וכיון שהתוצאה היא האיסור ממילא
שניחם באיסור ,הן הנושא שמע שוא והן המשיא .וכן בהקפה ,הניקף והמקיף!
וכן ברבית ,המלות והלוה ,מפני שהתוצאה באה על ידי שניהם .ב) דעצם
מעשה העבירה הוי רק אצל השומע או הניקף או המלוה ,אלא שהתורה
גילתה לגו דהמשמיע או הלוה או המקיף עומדים באיסור משום גרם עבירה
ואיסורם הוא רק בגדר לפני עור לא תחן ,אלא שבכל התורה יש לנו על גרם
עבירה רק לאו כללי של לפני עור ,וכאן נחנה לנו התורה לאוין מיוחדים.
וגפ״מ לדין לאו שבכללות.
""והנה בנזיר נ״ז ,ע״ב ,איפליגו רב הונא ורב אדא ,אי המקיף את הקטן
חייב ,וטעמי׳ דרב אדא דפוטר הוא משום דאיתקש מקיף לגיקף ,וכיון דהקטן
הניקף לאו בר עונשין הוא גם המקיף פטור .ומשמע שם ,לכאורה ,דלכו״ע
שייכא הקפה בקטן ,אלא דהמחלוקת היא כיון דאינו בר עונשין אם זה הוי
פטור להמקיף .ולהנ״ל אפשר הוא דלרב הונא איסורו של המקיף הוי איסור
עצמיי ולכן לא תלי בעונשין של הניקף ,משא״ב לרב אדא הוי בגדר לפני
עור ,ואם הניקף אינו עובר לא שייכא לפני עור.
ומבואר לפי״ז מה שכתוב שם בתום' דבתרתי פליגי והיינו דלרב
אדא אשד ,המקפת את הגדול חייבת .ולכאורה הא גם רב אדא מודה להדרשה
של כל שאינו בהשחתה אינו בהקפה ולמה היא חייבת ז אמנם לפהנ״ל פשוט
הוא דהמיעוט של כל שאינו בהשחתה אינו אלא באיסורי הקפה ,ולכן לרב
הונא שאיסורו של המקיף הוי איסור עצמיי של הקפה ממילא נתמעטה אשה
אף מחיובי מקיף .משא״ב לרב אדא ,איסורו של המקיף אינו איסור עצמיי
של הקפה אלא גדר לפני עור ,ועל הלפני עור של הקפה ליכא המיעוט של
כל שאינו בהשחתה .ולכשתדייק שם בדברי התום׳ תמצא שבקל אפשר
להטעין את הדברים האלה בדבריהם.
ומאי דביאדו שם התום' דמה דלטי' ,דהיינו לטעמי ,דרב הונא דכיון
דמקיף את הקטן חייב גם אשה חייבת ,צריך לומר דרב אדא סבר דאפילר
תאמר דאיסורו של המקיף אינו בגדר לפגי עור אלא הוי איסור עצמיי.
מ״מ כיון דאינו בפשטא דקרא הוי איסור מחודש ,דבהקפה ישנם שני מיני•
איסור ,והיינו האיסור להיות גיקף והאיסור להקיף .והמיעוט של כל שאינו
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הח״ח בפתיחה אות ד ,בחב וז״ל :ועבר נמי המספר והמקבל כלאו
דלפני עור לא חתן מכשול ,כי כל אחד נותן מכשול לפני 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״ה״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 על לאו זה וכו׳ " ,עכ״ל .וכתב שם ע״ז בבאמ״ח שלו
וז״ל :ומה שלא החלטתי דבר זה וכתבתי בלשון אפשר ,משום דיש לי
צ״ע אולי נם בזה עובר על לפני עור ,כיון דחזינן דהקפידד .התורה על
המספר על שהוא משיא שמע שוא ,כדאיתא בפסחים (קי״ח ,ע״א) קרי בי׳
במי לא תשיא אפשר דעובר על כל אחד מהשומעים בלאו זה דומיא דמאכיל
איסור לכמה אגשים 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 לפגי עור על זה שמכשיל את המספר בלאו
דלא תשיא ,נראה לי ,דלכאורה דבר זה צריך להיות תלוי במה שיש לחקור
בכל 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 המספר
על שהוא משיא את השמע שוא ,וכן מצינו בענינים אחרים וכגון בהקפה,
שאיסור ההקפה עיקרו על הניקף ,כמבואר במפרשים בנזיר דף נ״ז ,ע״ב,
ומ״מ גם המקיף בכלל .וכן ברבית .הרי ,לכאורה ,עצם האיסור הוא על
המלוח ומ״מ אף הלוה בכלל ועובר על לא תשיך .והנה יש להבין את איסורו
של המאפשר את העבירה בתרי דרכים :א) דבעניגים הנ״ל עיקר האיסור
הוי התוצאהוהיינו האמנת השמע שוא ,ובהקפה מה שראש ישראל הוא מוקף
(וכדדייקו החום׳ שם דראש עכו״ם אינו בכלל ,וברבית דרך משא ומתן
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מצוות

המוסר

שאסרתו תורה <ובגמ׳ ב״מ .אמר ובא למה לי דכחב רחמנא לאו ברבית
לאו בגזל וכו׳ דאפילו בלות אסרה תורה ,הרי דהי׳ אפשר להבין דרבית
אינו כלל משום לתא דמחסר את חביר ,0וכיון שהתוצאה היא האיסור ממילא
שניחם באיסור ,הן הנושא שמע שוא והן המשיא .וכן בהקפה ,הניקף והמקיף!
וכן ברבית ,המלות והלוה ,מפני שהתוצאה באה על ידי שניהם .ב) דעצם
מעשה העבירה הוי רק אצל השומע או הניקף או המלוה ,אלא שהתורה
גילתה לגו דהמשמיע או הלוה או המקיף עומדים באיסור משום גרם עבירה
ואיסורם הוא רק בגדר לפני עור לא תחן ,אלא שבכל התורה יש לנו על גרם
עבירה רק לאו כללי של לפני עור ,וכאן נחנה לנו התורה לאוין מיוחדים.
וגפ״מ לדין לאו שבכללות.
""והנה בנזיר נ״ז ,ע״ב ,איפליגו רב הונא ורב אדא ,אי המקיף את הקטן
חייב ,וטעמי׳ דרב אדא דפוטר הוא משום דאיתקש מקיף לגיקף ,וכיון דהקטן
הניקף לאו בר עונשין הוא גם המקיף פטור .ומשמע שם ,לכאורה ,דלכו״ע
שייכא הקפה בקטן ,אלא דהמחלוקת היא כיון דאינו בר עונשין אם זה הוי
פטור להמקיף .ולהנ״ל אפשר הוא דלרב הונא איסורו של המקיף הוי איסור
עצמיי ולכן לא תלי בעונשין של הניקף ,משא״ב לרב אדא הוי בגדר לפני
עור ,ואם הניקף אינו עובר לא שייכא לפני עור.
ומבואר לפי״ז מה שכתוב שם בתום' דבתרתי פליגי והיינו דלרב
אדא אשד ,המקפת את הגדול חייבת .ולכאורה הא גם רב אדא מודה להדרשה
של כל שאינו בהשחתה אינו בהקפה ולמה היא חייבת ז אמנם לפהנ״ל פשוט
הוא דהמיעוט של כל שאינו בהשחתה אינו אלא באיסורי הקפה ,ולכן לרב
הונא שאיסורו של המקיף הוי איסור עצמיי של הקפה ממילא נתמעטה אשה
אף מחיובי מקיף .משא״ב לרב אדא ,איסורו של המקיף אינו איסור עצמיי
של הקפה אלא גדר לפני עור ,ועל הלפני עור של הקפה ליכא המיעוט של
כל שאינו בהשחתה .ולכשתדייק שם בדברי התום׳ תמצא שבקל אפשר
להטעין את הדברים האלה בדבריהם.
ומאי דביאדו שם התום' דמה דלטי' ,דהיינו לטעמי ,דרב הונא דכיון
דמקיף את הקטן חייב גם אשה חייבת ,צריך לומר דרב אדא סבר דאפילר
תאמר דאיסורו של המקיף אינו בגדר לפגי עור אלא הוי איסור עצמיי.
מ״מ כיון דאינו בפשטא דקרא הוי איסור מחודש ,דבהקפה ישנם שני מיני•
איסור ,והיינו האיסור להיות גיקף והאיסור להקיף .והמיעוט של כל שאינו
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בהשחתה .אינו אלא על איסור המקף דהוא בפשטי׳ דקרא .אמנם רב ד,וגא
סובר דאם הוא איסור עצמיי של הקפה במקיף אינו איסור מחודש ,ואון באן
שני מיני איסור של מקף ומקיף .אלא כדפירשנו לעיל ,שהתורה גילתה לנו
שעיקר האיסור הוי התוצאה מה שראש ישראל מוקף הוא וממילא שניהם
שוים באיסור ,ולכן המיעוט של כל שאינו בהשחתה בע״כ שהוא כולל גם
את המקיף וממילא אשה המקפת את הקטן פטורה.

ואשר נוגע לרבית אם הלא תשיך הוי איסור עצמיי של רבית או
אינו אלא גדר לפני עור ,לכאורה איפליגו בזה רברבחא וז״ל הרא״ש בב״מ
דף ע׳ ,ע״א :אבל מומר הגותן לישראל רבית אין עובר על לא תשיך כיון
שמותר להלוותן ברבית .הדי לך דלדידי׳ אין הלא תשיר איסור עצמיי ,אלא
דהוי רק משום שגורם להמלוה איסור רבית והיכא שהמלוה אין עליו איסור
וכגון בהא דמומר גם על הלוה אין איסור .והדבר הזה מבואר יותר ברמב״ן,
שם וז״ל! ועוד בענין דבית שאלו לר״ת על בן משומדת אחת אם מותר
להלוותו ברבית ותלמידיו של רש״י ז״ל כתבו בשם רבם ז״ל שאסור וכו׳
ויש מי שדן כדברי דש״י ז״ל ואמר אע״ג דאנן לא מהייבינן לאהדורי לי׳
אבידתא ולא להחיותו חייב הוא במצוות כיון שכן אסור הוא ללוות בדבית
ואף אנו אסורין להלוותו משום דקא עברינן עלי׳ משום ולפני עור לא תתן
מכשול ,עיי״ש .והרמב״ן שם בהמשך דבריו הוסיף להוכיח כשיטת ר״ת
מהירושלמי וכתב בס״ד וז״ל! ומ״מ למדנו שהמשומדים לע״ז מותר
להלוותם ברבית וכן משומד להכעיס דקיי״ל מין הוא ,בפרק אין מעמידין,
ודקא קשיא לך הא איכא משום ולפני עוד לא תתן מכשול ,לא קשיא כיון
דאין אנו מצווין עליו להלוותו אף הוא אינו מצווה ללוות דכתיב לא תשיך
וכו׳" עכ״ל .הרי לך דלרש״י אין הלא תשיך תלוי כלל באיסורו של המלוה
ולר״ת והרמב״ן היכא דליכא איסור על המלוה גם על הלוה אין איסור,
ולפהנ״ל פשוט הוא ,משום דהוי רק גדר לפני עור.

ועתה נעיין ,נא ,באיסור לא תשיא בלה״ר ,מהו דינו ,דגם שם אפשר
להיות נפ״מ דאי הלא תשיא הוי איסור עצמיי אז אין נפ״מ אם השומע הוא
בר חיובא ,משא״ב אי הוי דק משום גורם ובגדר לפני עור אפשר דהיכא
דהשומע הוא קטן או עכו״ם (בגוונא דליכא משום מוסר או אפילו בגוונא
דהוי מוסר) אין כאן גם איסור לא תשיא .ולכאורה הדבר תלוי בשינוי
גירסאות .דהנה בפסחים קי״ח ,ע״א ,איתא לענין מספר לה״ר דהוא נכלל
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בהפסוק של לא תשא שמע שוא והוא משום דקרינן בי׳ נמי לא תשיא ,וכן
הוא במכות כ״ג ,ע״א ,וכן בשבועות ל /וסנהדרין ז' לעניו דיין ,ובע״ד
איתא האי גירסא ,ובסמ״ג מצוד ,יי מפורש כגירסא זו ,וכן לכאורה נרגש
בשאר ראשונים .אכן הרשב״ם ,שם בפסחים ,כתב ת״ל! וקרי בי׳ לא תשיא
— נראה בעיני דלא גרסינן לי׳ דכולהו משתמעי מלא תשא שכשמספר או
מעיד הרי נושא בפיו שמע שוא ,עכ״ל .ועיין במהדש״א באגדות שהביא שם
את הרשב״ם הנ״ל וכתב בזה״ל :אבל בבל נוסחות גמרות שלנו בחל
דרשא וביפ״ק דסנהדרין ובם׳ שבוה״ע אימא כן קרי בי׳ לא תשיא משום
דתשא אינו מלשון נושא כפיו אלא מלשון קבלה ,וכן תרגומו בכל מקום
תשא תקבל ולהכי צריך למידרש על המספר ועל המעיד לא תשיא שלא
תגרום להתקבל עמך לה״ר וק״ל ,עכ״ל .ולכאו׳ מבואר הוא מהג״ל וכמ״ש
הסהרש״א דלכל הראשונים דגרסי קרי בי׳ נמי לא תשיא איסורו של המספר
אינו אלא משום גורם ,משא״ב לגירסתו של הדשב״ם הוי איסור עצמיי גם
אצל המספר.
"ועתה נתנה ראש ונשובה לשאלה הראשונה אם על השומע יש לאו דלפני
עור בזה שהוא גורם להמספר לעבור על לא תשיא ,ונ״ל מן הסברא דלא
שייכא .דבשלמא אי הלא תשיא הוי איסור עצמיי אפשר דהשומע עובד על
לפגי עור משום שהוא מכשילו בלא תשיא ,אבל אי הלא תשיא גופא הוי
רק משום גורם ובגדר לפני עור ,אז אין שייך על השומע לפני עור ,דהגע
בעצמך האם נאמד בעלמא בלאו לפני עור דהנכשל עובר ג״כ על לפני עור
מפני שהמכשיל עובר על ידו בלפני עור .וטעמא דמילתא לכאו׳ משום
דממנ״פ הוא ,דאם החוטא נקרא נכשל א״א להטיל עליו לפני עוד ולקרותו
מכשיל .ולפי״ז תקשה לנו הוכחתו של הח״ח דיש על השומע לפ״ע מדין
הלוה שיש עליו ג״כ לפ״ע דנהי דסוג ההשתתפות בחטא שוה הוא אצל
השומע והלוה ,מ״מ יש חילוק בהא דהלוה גורם להמלוה לעבור על הטא
עצמי של לא תשוו׳ משא״ב השומע שהוא גורם להמשמיע לעבור על לא
תשיא שאינו חטא עצמי ,אלא דהוי ג״כ משום שהוא מכשיל את השומע
אפשר דאינו עובר השומע בלפני עור בכגון דא מסברא חנ״ל.
אכן .לכאו׳ סברא זו מוקשית היא מצד מה שביארנו דלר״ת ורמב״ן
איסור לא תשיך הוי דק משום גורם ובגדר לפני עור ,ובכל זאת הרי איתא
מפורש בב״מ ע״ח ,ע״ב ,דהמלוח עובר על לפני עור ,ופרש״י ונותן מכשול
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לשני הלוה להעבירו על לא השיך לאחיך׳ ודין זה לכו״ע הוא .הרי לך
דאפילו נימא דהלא השיך הוי גדר לפני עור ,מ״מ אכתי שייך לחייב גם
את המכשילו ,היינו את המלוה .בלפני עור .אבל נ״ל דיש לחלק טובא בין
"לא תשיך ללא תשיא והוא ע״פ דברינו דלקמן.
והנה ,באמת ,יש להבין איך נאמר דהשומע הוא בעל העבירה והמספר
אינו אלא הגורם ואיסורו אינו אלא בגדר לפני עור ז אע״ב הוא משום
דבלה״ד ישנם ב׳ חטאים! א) סיפור הלה״ר ,שבזה המספר הוא בעל העבירה,ב) קבלת הלה״ר ,שבזה השומע הוא בעל העבירה והמספר אינו אלא הגורם.
והמה דברים נפרדים .כי אפשר דאפילו היכא שאין השומע מקבל ומאמין
את הלה״ר ג״ב יש איסור לה״ד על המספר ,כי הא לא תליא בהא.
ובזה יתיישב מה שהקשו האחרונים ?ל הרמב״ם (עיין ברית משה על
הסמ״ג לאו י׳) היאך כלל השורש ט׳ בפה״ט שלו את הלאו דלא תשא
שמע שוא בין הלאוין שבכללות הא לא תשא שמע שוא כולל לשן הרע
ועדות שקר שיש להם לאוין המיוחדין משל עצמן ובכגון דא לא הוי בסוג
לאוין שבכללות ,ולפי מה שביארנו ניחא ,דהא הלא תשא שמע שוא בלשון
הרע ובע״ש אין לו שייכות כלל להלאוין המיוחדין שלהם ,דאיסור הלא
תלך רכיל דלשון הרע ולא תענה ברעך עד שקר הוא חטא מיוחד מצד
המספר והע״ש ,ואיסור לא תשא שמע שוא הוי חטא מיוחד מצד
השומע או הב״ד ולא זאת אלא דהוו קצת דומים ללאוים שגם זמניהם
שונים ,דאיסור לא תלך רכיל ואיסור לא תענה מתחילים בעת הסיפור
וההעדאה ,ואיסור לא תשע שמע שוא מתחיל אח״ב עי״ז שהשומע מקבל
זה לאמת או עי״ז שב״ד מאמינים להע״ש ,ואפשר שאפילו אין השומע מאמין
ג״כ עבר המספר על לא תלך רכיל ,וכן אם אין ב״ד מאמינין להע״ש ג״ב
עבר על לא תענה ברעך ,וא״ב יש לך גוונא שהלאוין מחולקין הם זה מזה,
ואיך אפשר לומר שהלאוין של לא תלך רכיל ולא תענה יוציאו את הלאו
של לא תשא מכלל לאו שבכללות.
והשתא נעמוד ,נא ,על עצם הדין של לפני עור לא תתן מכשול דעלמא,
דהנה מצינו דדין זה לאו דוקא כשהחוטא עושה את החטא מפני איזה מכשול
שמי שהוא הטעה אותו ונגרם לו חטא אלא אף שהוא עושה את החטא מעצמו
אלא שמי שהוא מסייעו ,על הסיוע הזה יש איסור לפני עור .ויש להבין איך
זה נכלל בגדר דלפני עור .אלא ע״כ דחזיגן מזה דכיון דהתטא שלו זקוק
לאיזה תנאי או דבר הנכלל בהסיוע ממילא הוי כאילו החטא הוא תוצאה
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מזווה

המוסר

מהסיוע והסיוע הוא הגורם של החטא ,ואע״ם ששניהם מדדים הוי כאילו
יש כאן נכשל ומכשיל.
ובזה נבין היטב את החילוק בין לא תשיר ללא תשיא ,דחנה בלח״ר
כיון דישנם שגי חטאים וחחטא של לא תשא הוי חטא חדש המתחיל עם
הקבלה של השומע ממילא החטא הראשון של המספר לגבי החטא השני של
קבלת לה״ר הוי בגדר סיוע שהחטא של הלא תשא שמע שוא הוי בגדר
תוצאה מהסיוע הקודם של הסיפור ולכן השומע מקרי רק נכשל וא״א לו
לעבור על לפני עור משום הלא תשיא ,דא״ב אתה בא לעשותו מכשיל,
וכמו דלא אמריבן בעלמא שהחוטא יקרא מכשיל לגבי זה שהוא מכשיל את
המכשיל בלפני עור .אמנם ברבית שאני ,דבה בשעה שבלה״ר בעת התחלת
החטא של הסיפור עדיין לא התחיל החטא של קבלת לה״ר אלא שבא אח״כ
כתוצאה מהסיפור והוי השומע רק נכשל ,הנה ברבית אע״פ שהלא תשיך
הוי סיוע וגרם ,מ״מ הוי גם התחלת החטא של המלוח ממש ,דנתינת הרבית
של הלוה הוי עצם התחלת החטא של המלוה ,שאע״פ שהחטא נשלם בלקיחת
הרבית לכיסו ,מ״מ מתחיל הוא בחסרונו של הלוה ,וא״כ מעשה ההבשלה
שהלוה מכשילו זה גופא ג״כ נכלל במעשה החטא של המלוה ולא מיקרי
נכשל לגבי זה שנאמר כי מכיון שהוא נכשל אינו ימל להיות מכשיל ,אלא
שיכול להיות מכשיל ונכשל בבת אחת וממילא עובר ג״כ על לפגי עור
משום הלא תשיך של הלוה.

ומדי זה הי׳ כדאי להעיר מה דאיתא בחינוך טצוה רל״ב וז״ל! וזה
הלאו כולל כמו כן מי שיעזור עובר עבירה שהוא מביא אותו שיחרתה
בזולת זה פעמים אחרות עוד וכו׳ (ובאמת המעיין בדברי הרמב״ם בשביעית
פ״ד ,מ״ו ,ירגיש ג״כ סברא זו דבמסייע עובד עבירה טעמא משום שמבשיל
להבא) .ולכאורה מה דחקו להחינוך לפרש שהטעם הוא מפני שגורם לו
לעשות עבירות בפעמים אחרות .אבל לפהנ״ל אפשר דלא ניחא לי׳ לחחינוך
לומר דהיבא שהחוטא עושה מרצונו את החטא והלה מסייעו ,דיש כאן
מכשיל ונכשל ,דהא מרצונו ומידיעתו הוא עושה את החטא .אבל אי טעמא
משום דיחטא בפעמים אחרות ,ניחא ,דמה שהוא מוסיף לחטוא בפעמים
אחרות מצד עבירה גוררת עבירה הוא ולא רק מרצונו ,ולגבי זה שפיר
מקרי נכשל.
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בעניו רכילות ,לה״ר ומגלה סוד

אולם היכא שהלשון הוא באמת לשון של גנאי אז אפילו איגו מתכוין כלל
לגרום ההיזק ג״כ הוי לה״ר.
י״־־־וג״ל מהנ״ל לומר דהגה מאי דאמרינן להרמב״ם דגדר לה״ר הוי מה
שגורם להזיק את חבירו ,אינו בשביל זה שגורם היזק להכירו והוי בגדר
מזיק ,דהא דאפילו אינו מתכוין כלל לחזק והוי דרך שחוק הוי לה״ר
(לפי ה״יד הקטנה" הוי לה״ר גמורה אלא דמיקרי בהצנע) .אלא ע״כ טעמא
הוי משום דמה נגדר הגדר של דיבור גנאי ,דאם הוא גורם הפסד לחבירו
הוי עי״ז עלה גדר של דיבור גנאי ,ולכן לא בעינן כלל שיתכוין להזיק
לחבירו .אכן היבא שאין בהדיבור עצמו דבור של גנאי ,אז מאי יועיל לנו
שהוא גורם הפסד ,שהא אין הקפידא מפני שהוא מזיק ,אלא מפני זה שהוא
דיבור של גנאי ,אלא שגרם הנזק הוא המדה להגנאי של הדבור ,דמדת גנאי
זה שגורם הפסד מיקרי לה״ר ,אבל הכא הרי אין כלל דיבור של גנאי .אכן
אם הוא מחכוין ■לגרום רעה ,אז זה גופא ,מה שמתכוין לגרום רעה ,עושה
שיהא דיבור של גנאי אף שהדיבור לעצמו אינו דיבור של גנאי.
ובזה יובן הרמב״ם ,דבהלכה ב׳ ביאר שלה״ר הוא המספר בגנות חבירו,
שזהו דיבור של גנות״׳יייומה שכתב בהלכה ה׳ הגדר של דברים הגורמים
להזיק ,ביאורו שגרם החיזק לחבירו ,זוהי המדד ,להכנם בגדר דיבור של
.גנאי והכל גדר אחד של דיבור גנאי.

בעניו למיווש בקבלת לה״ר
נדה ס״א ע״א תנא הוא הבור שמילא ישמעאל בן נתני׳ חללים דכתיב
והבור אשר השליך שם ישמעאל את פגרי האנשים אשר הכה ביד גדלי׳ וכי
גדלי׳ הרגן אלא מתוך שהי׳ לו לחוש וכו׳ אמר רבא האי לישנא בישא אע״ג
דלקבולי לא מיבעי מיחש לי׳ מיבעי וכו׳ ,ע״ש .ועיין תוד״ה אטמריהו
וז״ל! ובשאילתות דרב אחאי מפרש שמא ׳הרגתם ואם אטמיז אתכם
חיבתם את ראשי למלך והיינו מיחש מיבעי לי׳ למיחש שיש לחוש ללה״ר
להאמיגו לגבי זה שיזהר שלא יבוא לו הפסד ולא לאחרים ,ע״פ ,ואף תום׳
הרא״ש הכריע כהשאילתות.
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מגווה

המוסר

וחזינן מהנ״ל ב׳ דברים! אחד מה שחידש רבא דלמיחש מימי הוא
לא רק בכהאי דעובדא דר׳ ישמעאל או בהנהו דבי גלילא דחי׳ נוגע לסכנת
נפשות" אלא אף בלה״ר דעלמא שאינו נוגע לם״נ אלא להפסד סתם" והשני"
מה שנראה בהשאילתות דלמיחש אין ביאורו גדר הטלת ספק אלא שלגבי
ההפסד שלו מותר לו להאמין ולקבוע בלב .והגה ,לכאורה" הדבר אריך
קצת ביאור .דאילו איסור לה״ר הוי משום לתא דשקר אפשר להבין גדר
ההיתר דלמיחש ,שאף לפי השאילתות סו״ם אין כאן אלא היתר של חשש
שמא אמת הוא ולא האמנה גמורה" אבל הרי בדוכתי טובא משמע דלה״ר
אינו תלוי כלל באמת ושקר אלא דהוא בגדר חפצא של איסור דכמו דשייך
חפצא של איסור באכילה וכדו׳ ה״נ שייכא בדיבור (ועיין רש״י שבועות
שחרי נושא בפי שמע שוא) וא״כ מהו גדר ההיתר על האיסור הזה מפני
הפסד כל שהוא.
ונראה לי להקדים את הרשב״ם בפסחים קי״ח לענין לא תשא שמע
שוא בלה״ר דיש שם גירסא דקרי בי׳ במי לא תשיא" והיינו דאזהרת הלא
תשא על המספר היא משום קרי בי׳ נמי לא תשיא" אבל רשב״ם כתב שם
דלא גרסינן לי׳ דמלא תשא גופא נפקא (ובשבועות לא חלק רש״י על גירסא
זו וישי לנו בזה אריכות דברים ואכהמ״ל).

ויש להבין מהו הגדר של שמע שוא בלה״ר דמדכללינן לי׳ עם עד שקר
ובע״ד .שלא בפגי חבירו (דטעמא נמי משום דשלא בפני חבירו אינו בוש
מדברי שקר" עיין רש״י בסוגיא שם) .א״כ האיסור הוא משום לתא דשקר
או דכשמספר לה״ר שלא בפגי חבירו או אפי׳ בפניו ,אינו בוש מדברי שקר או
דהוא גילוי התו׳ דבסיפור שהוא לפי גדר לה״ר ע״כ אית משום אביזרייהו
דשקר (ועיין מגדול עוז פ״ז מדעות דלה״ר עיקרו משום שקר ,מגם׳ שבת
נ״ו) ,וא״כ נמצא דרק האיסור של המספר הוא איסור עצמיי של לה״ר ,אבל
האיסור של השומע הוא איסור כלליי של שמע שוא שהוא שייך גמי בעד,
שקר ובבע״ד ,ובמילא הוא שייך נמי בהמספר ולא בעינן להקרי בי׳ לא
תשיא ,אמנם אפשר נמי לפרש דמה דכללינן לה״ר עם ע״ש ובע״ד אינו
משום שכאן הוא נמי משום לתא דשקר דלה״ר אינו תלוי כלל באמת ושקר
אלא הוי חפצא של איסור בדיבור ,והתורה חידשה הפצא של איסור בדיבור
זה כמו שאצל המספר יש איסור עצמיי של לה״ר" ה״נ אצל השומע ישנו
איסור עצמיי של לה״ר ואצל השומע הוא נכנם בגדר של שמע שוא ,והנה
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בעניו למיחע בקבלת לה״ר

ביון דוזלא תשא שמע שוא בלה״ר אינו גדר כלליי של שקר אלא דין עצמיי
של לה״ר שהגדר של לח״ר עושה זה לשמע שוא ,א״כ מתי הוא נעשה
לשמע שוא הוי אומר רק אחרי שגמר המספרי את דיבורו שחל אז על
הדיבור גדר של שמע שוא ,אבל לא לפני זה וא״ב אין האיסור הזה אלא
אצל השומע שהוא מקבל כאן דיבור שחל עליו גדר שמע שוא .אבל המיפר
אינו בזה אלא משום גורם והוא  .הוא הגדר של לא תשיא דקרינן בי׳ נמי
לא תשיא.
_ ־ והשתא מד .דמותר לחוש בקבלת לה״ר משום פסידא אם גימא דהלא
תשא אינו מגדר לה״ר אלא משום גדר כלליי של שקר .א״ב הריהגדר של
חפצא של איסור בדיבור אינו אלא אצל המספר ולא אצל השומע ,וא״כ
בההיתר של למיחש אצל השומע אין אנו דוחין שום איסור מפני ההפסד.
והטלת הספק אינה סתירה להאיסור שאסרו לו להאמין ,אמנם אי נימא
דגם אצל השומע הוי הלא תשא גדר של לה״ר מדין עצמיי ,וכמו שאצל
המספד הוא חפצא של איסור בדיבור ה״נ הוא חפצא של איסור בשמיעה
אצל השומע ,אכתי יש לגו לבאר מה הגדר של ההיתר על החפצא של
איסור מפני איזה הפסד שהוא.
ונראה דהנה ההיתר של למיחש הוא גדר אחד והוא משום עביד
אינש דינא לנפשי׳ דבכגון .דא כולי עלמא מודו דכיון שהדבר נוגע לו
ויוכל להפסיד לו .א״כ כל אחד בעלים הוא על הזהירות בעניניו ומה
שהלמיחש בקבלת לה״ר נחוץ לו להזהירות הוא בעלים על זה וגם דיין
לקחת לו את הזהירות ולדון על זה דינא לנפשי׳ ואף שהלמיחש הוא רעד.
למי שמספרין עליו ,ולפי״ז אין הביאור דמשום פסידא מותר לקבל לה״ר
אלא דכיון דאיכא ססידא לו והוא נוגע לו למעשה הוא לא בגדר שומע
בהלמיחש שהוא חושש אלא דבגדר דיין לעצמו על עניניו הוא -שהוא משתמש
בהחשש שלו לטובתו ודאין לנפשי׳ ולגבי ,זה אינו בגדר שמיעת לה״ר

ועיין בגליון הש״ם על הירושלמי ,פאת פ״א ,מה שתירץ על המהר״ם
סופר והקשה על ד.גמ׳ מו״ק דט״ז דמייתי ראי׳ דהשליח ב״ד יכול להגיד כל
החירופין ששמע מהבע״ד ואין בזה משום לה״ר ,והק׳ המהר״ם סופר מאי
ראי׳ דשאני דתן ואבירם דבעלי מחלוקת הוי ומותר לומר לה״ר על בעלי
מחלוקת ,ותי׳ גליון הש״ם דהראי׳ היא דשם הגיד להבע״ד עצמו ואסור
אף על בעלי מחלוקת דלחגדיל המדורה הוי ואסור עיי״ש .והנה המפרשים
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ההוהר

(וכדמיכח מהגמ׳) מדמו מעשה דדתן ואבירם לגדרי לת״ר ושקלי וטרי בזח
הנם׳ לכאורה יקשה איד קבל מרע״ה את הלשון חזה ,וכאן ,לכאורה׳ לא
שייך לומר וחותר לו מפני הפסד למיחש ,אבל לפמ״ש מובן הוא ,וכיון
דמה שבא מרע״ה לשמוע עליהם הי' כדי לפסוק הנהגה למעשה אף והוא
בע״ד שאינו נוגע הפסדו מ״מ כיון דאינו אלא ענין בירור דין ופסק
שמרע״ד .הי׳ עריך לברר כאן ממילא אינו בגדר שמיעת לה״ר כלל וכנ״ל.
ואדרבה ,אפשר שזהו גופא הגדר של איסור השמיעה על הדיינין בבע״ד
לפני בע״ד חבירו משום דכיון שאז אין הדין נוגע לדין דאיגן יכולים
לחייב אלא בפני בע״ד לכן אינם אז אלא בבחינת שומע סתם ואסורים כמו
השומע לה״ר).

המבזה את החכם
הרמב״ם בפ״ו מה׳ ת״ת הי״ד ,מגה את הכ״ד דברים שמנדין עליהן,
והדבר הראשון הוא המבזה את החכם ,והוא מהגמרא ברכות י״ט ,עיי״ש.
והנה גסתפקתי אי הכא הוי כמו בכיבוד ת״ח ,דשם טעמא משום דתורו<
דילי׳ ויכול למחול על כבודו ה״ג הנא הוי משום לתא דידי׳ שמבזה את
התורה דילי׳ או דנימא דאי הוי משום לתא דהת״ח לא הוי אלא כביטול
מצוות אחרות שאין מנדין עליהן ,אלא דטעמא הוי משום בזיון התורה
וכמ״ש שם דהוא בכלל דבר ד׳ בזה ולהכי מנדינן לי׳.
ועיין בכ״מ שם שכתב וז״ל :ואין מכל אלו חפיסה על רבנו וכו׳
דת״ה שמחזיק במחלוקת כנגד הרבים (היינו שמגדין אותו) הוא בכלל
המבזה את החכם ,דרבים לגבי יחיד הוי לי׳ כרב אצל תלמיד (וראיתי
במפרשים באיזהו מקומן ,דהיינו אפילו ברב לגבי תלמידים דיגא הכי) והגה
בפשוטו נראה שם דטעמא^דמתזיק במחלוקת נגד הרבים הוא משום שלא
ירבו מחלוקות בישראל ,ויעו״ש בב׳׳מ ג״ט וברש״י שם .אולם מכיון
שהכ״נג מפרש דהוי בכלל מבזה את החכם נחזי אנן במאי דמיא אהדדי
מבזה את החכם ומחזיק במחלוקת עד הרבים.
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מגרות

ו .פ ו ס ד

והנה הח״ח באיסורי לה״ר כלל ו ,בבאמ״ח שם ,פלפל הרבה בדברי

הראשונים אי הלאו דלא תשא שמע שוא שיין* ג״כ בגונא דאינו מאמין להלה״ר
והכריח להלכה דאף בכה״ג קאי באיסור דלא תשא שמע שוא ולהכי אם
ישב בחבורת אנשים שלא בא לשם כדי לשמוע לה״ר והמה התחילו לדבר

לה״ר ואינו יכל להשמט ההיתר הוא דוקא באם לא ניחא לי /דאי ניחא לי׳
(עיין בבאמ״ח) הי' נקרא לא אפשר וקמכוין דפסקינן דאסור .והנה לפמ״ש

אפשר הי׳ לומר דכיון דאיסור השמיעה בלי האמנה נכלל בלאו אחד עם
איסור ההאמנה של לה״ר ,ע״כ דהוי סוג אחד ,וא״כ איסור השמיעה מבלי

שיאמין אף הוא אינו סתם איסור הרהור של איסור בגדר חתיכה דאיסורא
של מחשבה אלא דהוי ענף מאיסור קבלת לה״ר ,וכמ״ש שם דע״י השמיעה

נעשה בלבו רושם ואשר משו״ז אסור לו לדיין לשמוע דברי בעל דין קודם
שיבוא בע״ד חבירו ובכגון דא קודם שנעשה בעל המעשה ,והיינו שלא עשה

שום מעשה לשמיעת הלה״ר אינו בגדר שמיעת איסור ,ולפמ״ש לא דמי

להא דרבא בלא אפשר וקמכוין ,דשם הוי איסור הרהור בגדר חתיכה דאיסורא
ואפילו טרם העשותו לבעל המעשה על ההרהור ג״ב יש שם איסור על

ההרהור ולכן כשמתכוין שאתה יכול ליחס את ההרהור אליו אתה אוסרו
בו ואפילו הוא לא עשה מעשה להביא לידי הרהור של הבאה ,משא״ב כאן

אפשר דלא מועיל מה שמתכוין כיון דעי״ז שאינו בעל מעשה על השמיעה
אין השמיעה בגדר פעולה של שמיעת איסור .אמנם אפשר דמצד אחר
מוכח דאיסור השמיעה בלה״ר הוי לא משום שהוא חלק מאיסור קבלת לה״ר

והאמנת הסיפור לאמת דהא גם המספר עובר על לאו זה ,ולהרשב״ם בפסחים

לא בעי אפילו להגירסא של קרי בי׳ לא תשיא וא״כ הוי סוג אחד של איסור
אצל השומע והמשמיע וע״כ שאינו משום האמבה אלא שהוא איסור מחודש

משום ההרהור שיש בו שהוא שוה אצל השומע והמשמיע ודמי להא דפסחים
לפט "ש.
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לשון חסד

מו

הרב אהרן קייזר

בגדר לאו דלא תשא
בפסחים

(קיח ).אמרו "ואמר רב ששת
משום ר״א בן עזריה כל

לשה״ר .ובהגה״ה שם כתב דאף שאפשר

היה ללמוד בכ״ש מלא תשא ואמאי

המספר לשה״ר וכל המקבל לשה״ר וכל

הוצרך ללא תלך רכיל משום שלא תשא

המעיד עדות שקר בהכירו ראוי להשליכו

הוא לאו שבכללות ואין לוקין עליו לכך
נאמר גם לא תלך רכיל לחייב מלקות על

בתריה לא תשא שמע שוא וקרי ביה לא

מוצש״ר (וכבר העירני הרב נתן סלומון

תשיא" והרשב״ם כתב "וקרי ביה לא
תשיא נראה בעיני דלא גרסינן ליה

שליט״א שבפשטות קאי לא תלך רכיל רק

לכלבים שנא׳ לכלב תשליכון אותו וכתיב

דכולהו משתמע מלא תשא שכשמספר או

על רכילות ,להראב״ד ,וצריך לומר שכל
דיבור רע בכלל ).וזה יכול להיות גם

מעיד הרי נושא בפיו שמע שוא" והנה
בעיקר העונש של ראוי להשליכו לכלבים

לדעת הרמב״ם דסו״ס יש לאו מיוחד וגם
לאו שבכללות .עוד כתב שם בהג״ה שלא

נראה לבאר דהכלבים זכו לנבלה וטריפה
בשכר שלא חרצו לשונם לישראל ,וע״ב

רכיל מחדש לאו כבר
ההליכה ,וכדברי השל״ה.

מי

שחורץ

לשונו על

ישראל

ראוי

להשליכו לכלבים ,אמנם זה שייך על
המספר והמעיד עדות שקר ,אבל צ״ע

אמאי המקבל ראוי להשליכו לכלבים הרי

לא חרץ לשונו?

והנה בעיקר הדבר שיש ב׳ לאוין על
לשה״ר א .לא תלך רכיל .ב .לא

תשא .מצינו בזה כמה ביאורים בשיטות
הראשונים.

בבמ״ח

תלך

משעת

עוד אפשר לומר לחלק מהראשונים דלא
תלך רכיל קאי על המספר ולא תשא
קאי על המקבל ,ואף שקרינן ביה לא
תשיא ונכלל בזה אזהרה למספר וכמש״ב

הח״ח מ״מ אי״ז אזהרה גמורה דילפינן
לה כך מדרשא ,ובאמת בבמ״ח (לאוין

סק״ב) ציין שבמכילתא ובסמ״ג כתבו בזה
אזהרה למקבל ,וכ״כ רש״י עה״ת בהדיא
שהזכיר רק האזהרה למקבל ולא למספר

(וכמדומני שכ״ה גם ביד הקטנה) ,אמנם
לשי' הרשב״ם דלא ילפינן לה מדרשא

(כ״א סק״ד) כתב דלדעת
הראב״ד אפשר שלאו דלא

אלא מגופא דקרא דפירש לא תשא גם על

תלך רכיל קאי על רכילות ולא תשא על

המספר שנושא בפיו שמע דשוא א״ב

ג .שו״ר שממש כן פירש המהרש״א במכות (כ״ג ).וכתב דגם המקבל ראוי לזה שגורם למספר לחרוץ לשונו
וצע״ק.

לשון חסד __________________________________מז
בודאי זה נכלל בעיקר הלאו ,וא״כ אי״צ

לאו דלא תלך רכיל.

והיה

נראה בפשוטו לחלק בעוד אופן
דבאמת לאו דלא תלך רכיל קאי

על אמת ולא תשא קאי על שקר .דהנה

בתרגום תרגם "שמע דשקר" ובאמת
המעיין בספר החינוך יראה דעיקר הלאו
דלא תשא הוא על ההרחקה מן השקר
וז״ל (מצוה ע״ד) "שלא ישמע הדיין
טענת האחד שלא בפני בעל דינו שנאמר
לא תשא שמע שוא והטעם לפי שבנ״א

מדברי שקר" ומשמע דהאיסור הוא לא
על שמיעת הדברים הנכונים אלא על
שמיעת השקרים ,וכמבואר בספר החינוך,
וא״ב י״ל בפשיטות דהלאו הזה קאי גם

בסיפור לשה״ר על השקר ,ובצירוף דברי
רש״י והחינוך יש לומר ג״כ דהמספר
לשה״ר אינו חושש לשקר ולגזם דבריו
וע״ז יש איסור בפנ״ע של אמירת לשה״ר
של שקר דהיינו מוציא שם רע ,אבל על
דיבור של אמת זה לא נלמד מלא תשא

ולכך צריך ללאו דלא תלך רכיל ,כך היה
נראה בפשיטות.

ידברו דברי שוא שלא בפני בעל דינם
וצוה הדיין ע״ז כדי שלא יכניס בנפשו
כזבים של אחד מהם וכן בא במכילתא

וכו׳ שורש המצוה ידוע כי השקר נתעב
ונאלח בעיני הכל אין דבר מאוס ממנו
והמארה והקללות בבית כל אוהביו מפני

אמנם בבמ״ח (כאן) הוכיח דהלאו דלא
תשא קאי גם על אמת וזה לשונו
"ופשוט הוא רלאו זה כולל אפי׳ לשה״ר

על דבר אמת כיון דלאו זה כולל נמי שלא
ישמיע דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין
כדאיתא

בשבועות

שהשם יתברך קל אמת וכל אשר אתו

חבירו

אמת וכו׳ (עיי״ש באריכות דבריו
הנפלאים) וע״כ הזהירתנו התורה להרחיק

ובסנהדרין (ז ):ושם בוודאי אפילו על

מן השקר הרבה כמש״ב מדבר שקר תרחק
וכו"׳ ומבואר דעיקר האיסור הוא אמירת

השקר ושמיעתו.

(ל״א).

אמת אסרה התורה ואעפ״כ קראת התורה
שמע שוא או משוס השומע שלא ידע את
הדבר הזה שהוא אמת ואתה משיאו
להאמין דבר זה ,והוא אסור להאמין או

שכן נראה ג״כ מדברי הגט׳
בשבועות (ל״א ).שאמרו שם

משום שהתורה ירדה לסוף דעת המספר
שכיון שהוא מספר טענותיו שלא בפני
בעל דינו אי אפשר שלא יערב בתוך

"מנין לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין

הטעמת דבריו דבר שאיננו אמת כ״כ ועיי׳

קודם שיבא בעל דין חבירו ת״ל מדבר

בשבועות (שם) ברש״י ד״ה שמע שוא
וא״כ פשוט הוא דה״ה לענין לשה״ר וק״ו
בזה שבזה בוודאי לא יבוש לערב בתוך

איסור זה מקרא דמדבר שקר תרחק.
וברש״י שם כתב "שמע שוא שהמטעים
דבריו שלא בפני בעל דינו אינו בוש

הסיפור דבר שאיננו אמת כדי להטעים את
הדבר לפני השומע .וכ״כ בספר יד הקטנה

ובאמת

שקר תרחק רב כהנא מתני מלא תשא לא
תשיא" ומשמע בגט׳ שאפשר ללמוד

בפ״ט מהל׳ דיעות שלו דלאו זה כולל

לשון חסד

טח
בכל גווני וכו׳" .ולכאורא דבריו תמוהים
מרישא לסיפא דמה שכתב שבדיין בודאי
האיסור הוא גם על אמת ,כבר נתבאר

מלשון הראשונים נראה דהטעם הוא
משום תערובת שקר ולא משום שכל
הדיבור הוא לעולם שקר .גם לא ארווח
בזה לומר שהלאו קאי אפי׳ על אמת,
דלעולם הלאו הוא על צד השקר

על השקרים שבודאי יוסיף ,וכמבואר

שבדברים ולא על צד אמיתתם.

דהטעם הוא משום שיוסיף שקרים ,וא״ב
האיסור הוא לא על האמת שאומר אלא
בספר החינוך ,וגם הח״ח בעצמו כתב
סברא וו בסו״ד ,ומינה רצה להוכיח

ואולי

דאסור גם על אמת ,והא מנ״ל ,די״ל

היה נראה לומר בזה דבר חדש
לשון רש״י
והוא מדקדוק

דדווקא התוספת שקר היא שנאסרה ולא
כל הדיבור והשמועה של לשה״ר בחלקי

בשבועות (שם) שכתב "אינו בוש מדברי
שקר" ,ולא כתב "אומר דברי שקר"

האמת שבזה וצ״ע .גם מש״כ סברא

דמשמע שאפי׳ אם אינו אומר דברי שקר
מ״מ אסור לשמוע לו כי אינו בוחר בזה.

מחודשת דמצד השומע שאינו יודע שזה
אמת ואתה משיאו להאמין דבר שאסור לו
להאמין ע״כ נקרא שוא בתורה צ״ב
דבפסוק לכאו׳ לא נאמר שאסור להאמין
לדבר אמת אלא לדבר שקר ,ומה לי
שהשומע אינו יודע שהדבר אמת ויש לו
לחוש שמא זה שקר ,הא אם הדיבור הוא

אמת באמת ,א״כ אין איסור לא תשא
בשמיעתו ,וא״כ מנ״ל שאיסור סיפור הוא
אפי׳ על אמת וצ״ב.
ושמעתי סברא מראה״כ הגר״מ לוי
שליט״א עפ״י המבואר ביד
הקטנה דבכל דיבור לשה״ר יש פן של

שקר כיון שאפי׳ אם השני עשה דבר
מגונה וכדו׳ מ״מ א״א לדון את האדם עד
שמגיע למקומו ,והיינו שלכל דבר יש

סיבות וטעמים ,וע״ב בעצם אין מקום
לגנות על בן ישראל לעולם ,ובכל דיבור
גנות טמון צד שקר וטעות וע״כ לעולם
זה נכלל בלא תשא ,וזו סברא נפלאה אך

ונראה בגדר הדבר דהנה מצינו באיסור
שקר דהתורה החמירה בו ולא אסרה רק

את הדיבור אלא חייבה גם את ההרחקה

בתכלית הריחוק מזה ,וע״כ אסרה התורה
לדבר ולשמוע אפי׳ דיבורי אמת בשעה

שהם מסירים את מחסום הבושה מדיבורי
שקר ,ואעפ״י שאינו אומר שקר בפועל,
מ״מ עצם הדבר שדיבורים אלו של טענות
לדיין שלא בפני בע״ד וכן סיפור לשה״ר
מסירים את הבושה מאמירת שקר ,זה
בעצמו סיבה לאסור דיבורים אלו מכח

חיוב הרחקה מדיבורי שקר ,וא״כ לפי״ז
א״ש טובא דבאמת גם סיפור לשה״ר על
אמת אסור מלאו דלא תשא הן למספר
והן למקבל ,אך לא מטעם איסור סיפור
שנלמד מלא תלך רכיל אלא משום חיוב

ההרחקה משקר ,כיון שדיבורים אלו
מביאים לידי קרבה לשקר וע״כ אסורים.

ואולי

לפי״ז יש לפרש את העונש
לכלבים"
ש״ראוי להשליכו
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באופ״א קצת דמצינו בזוהר הק׳ שכתב
על מי שמבקש בר״ה עבור צרכי עצמו
ולא על כבוד שמים שכתב ע״ז "צווחין

ככלבים דאמרין הב הב" והיינו דמטבע
הכלב הוא צועק הב הב ורוצה שיתנו לו,

וזהו בהיפוך מהבריאה שהקב״ה נותן ולא

מט

כדין והרי הוא ככלב הזה שצועק הב הב,
וכן המספר לשה״ר שבתוספת השקר
שרוצה להוסיף הרי הוא כמחפש עוד
ועוד לגנות את חבירו ,ולא אכפ״ל
להוסיף שקרים כדי להוסיף בגנות וע״כ
דומה הוא לכלב שרוצה שיתנו לו לאכול

נוטל ,וע״כ השייך לשקר שייך להתובעים

אחרים ,וע״כ עונשו שישליכוהו לכלבים.

הב הב ,וכגון זה שמטעים דבריו לדיין
שלא בפני בע״ד שרוצה לזכות בדין שלא

וזה שייך גם למקבל שנותן למספר
אפשרות לספר דברי שקר.

ע

לשרן

מענה

הרב אהרן קייזר

בדין להאמין לרכילות הנאמרת ע״י מהימן כשנים
א .בח״ח (לכילות כלל ו׳ סעיף ה׳) כתב לעני!

א״כ הר״ז כשומע עלות משני עלים ואמאי אינו

שמיעת רכילות ממהימן ליה כבי תרי ח״ל

יכול להאמין לזה.

"איסור קבלת רכילות הוא אפילו מאיש למהימן
ליה כשנים ואפי׳ אם אין בלבר ההוא שום צל
זכות עליו והנ״מ שאיו לו מיליעת עניו הזה
תועלת על להבא ,אבל אם יש לו מזה תועלת

על להבא ,כגון ,שספר לו ,שפלוני רוצה להזיקו
בגופו או בממונו וכל כיו״ב ,וע״כ ישמר עצמו

ממנו מותר לקבל לבר זה ממנו ולהאמין בזה
אבל לא יגלה זה לאחרים ואפי׳ לאנשי ביתו אס

לא שיש לו בהגילוי ההוא תועלת על להבא וכו"׳
ומבואר לבאיש שמהימן ליה כבי תרי יש חילוק
אם יש תועלת על להבא או לא ,לאם איו לו

וראיתי בספר עלי באר שרצה לבאר בזה עפ״י
מש״כ הח״ח <שס ס״בז להאיסור לקבל ולהאמין

לרכילות אפי׳ שהוא אמת ,הוא כיון שהמספר
הוא רשע גמור לפי סיפורו שעבר על כמה
לאוין ,ומפני רשע זה אין להוציא לאילך מחזקת

כשרותו ,לי״ל להחשול לעבור על לאו לרכילות

ולשה״ר חשול ג״כ לשקר ולהוסיף לברים ,וא״כ
גם הכא הרי המספר עובר על איסור רכילות
כיו! שאין בסיפורו תועלת ,וא״כ איך נוכל

להאמין לו כשבסיפורו גופא עבר עבירה.

תועלת אסור להאמין ,ואם יש לו תועלת מותר

ולבריו צ״ב קצת ,ללכאורא סברת הח״ח לא״א

לשמוע ואף להאמין ולקבל ,אבל אסור לו לספר

להאמין לרשע ,היינו לווקא באלם שנאמן רק

לאחרים אם איו תועלת בזה.

כע״א ,לאמרי׳ שהוא חשול על שקר והוספת

ובבמ״ח (סק״טז ביאר בזה להשמיעה עצמה
מותרת בכ״ג כיוו שיש תועלת על להבא,
ובמהימן ליה כבי תרי מותר גם להאמין כאן

שהר״ז כמו ששומע משני עלים ,והביא ראיה

לזה ממה שאמרו בפסחים וקי״ג ):למותר לרב
לשמוע ממהימן ליה כבי תלי לשה״ר ואפי׳

בשביל לשנוא את המלובר ,ואילו היכא שמותר
רק לתיש אסור לשנאתו עבור זה כמש״כ
המהרי״ק (שורש קפ״חז.

לברים ,משא״כ כמהימן ליה כבי תרי ,שנאמנותו

גופיה היא שאינו משקר ואינו מוסיף לברים,
ולכך נחשבת נאמעתו כבי תרי ,וא״כ יש לומר

לאעפ״י שהוא חשול על רכילות ,מ״מ אי״ז
מעיל שהוא חשול גס על שקר והוספת לברים,
לעל איש כזה יש לומר שלאו לשקר תמיר ליה

מלאו לרכילות ,שהרי הוא מקפיל שלא לשקר
ולהוסיף לברים ,ולמי לחשיל אממונא שאינו
משול אשבועתא כיון ששבועה חמירה ליה

לאינשי ,והכא נמי אף לבעלמא יש לומר למי

והנה יש ללון היכא שאיו לו תועלת אמאי אסור

שלא חמור לו לאו לרכילות גס לאו לשקר לא

להאמין ,הא כיון שהמספר נאמן עליו כבי תרי,

חמיר ליה ,מ״מ מי שמהימן כבי תרי ,בזה יש

לשון

מענה
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לומר להא חזינו ללאו לשקר תמיר ליה יותר

שיש איסור לשמוע על המדובר ממילא אין לו

מלאו לרכילות ,וא״כ אמאי אין להאמין לדבריו

לקבל כל רע עליו ,והר״ז דומה לפלגינן ,דכלפי

אף שעבר על רכילות.

נאמנותו של הגברא הרי הוא נשאר כאדם נאמן,

וכלפי הסיפור רכילות אין להאמין לדבריו כיון
ויש להביא לזה ראיה להא הח״ח כתב לקמיה

1שס ס״ס "ואפילו באופן המועיל ,הנ״מ לקים
ליה בגוה לאיש ההוא טובא דהיינו שמכיר היטב

את טבע האיש ההוא שאינו משקר בשום אופן,

ואינו מגזם בלבר ,וכו׳" ובבמ״ח (סקי״ב) האריך
להוכיח לאס אינו מכיר את טבע האיש שאינו

משקר ,אלא רק הוא מוחזק אצלו במסילות ,אי״ז
נחשב כמהימן בי תרי ,והביא לזה ראיות מש״ס

ופוסקים ,הרי לו שמהימן כבי תרי ,זהו לווקא
אחל שאינו חשול על שקר כלל ,וא״כ באלם כזה

איו לומר שבגלל שהוא חשול על רכילות יהיה
חשול גס על שקר ,להרי הוא מוחזק לן כולאות

שאסור לשומעם כלל ,נ״נ בדעת הח״ח.

ב .והנה הח״ח כתב בתוך דבריו דאסור לקבל
אם אין תועלת "ואפי׳ אם אין בדבר ההוא שוס

צד זכות עליו" ומשמע מלשונו דאס אין שום צד

זכות היה יותר סברא לומר שיהא מותר לקבל
מאשר היכא שיש עליו צד זכות ,והדבר צ״ב

דמהי״ת להתיר קבלה כשאין תועלת בגלל שאין

צד זכות ,הא בעלמא איסור קבלה הוא אפי׳
כשאין צד זכות דלא הותר לתועלת אלא רק

לחוש אבל לא לקבל ,וא״כ אמאי במהימן כבי
תרי יש צד יותר להתיר בגלל שאין לו צד זכות.

שאינו משקר ,אעפ״י שחזינן שעבר על איסור

ולפי״ד נראה לפרש כוונת דברי קדשו של הח״ח,

רכילות ולו״ק.

דאין כוונתו לומר שאין צד זכות על המסופר

בעצם המעשה ,אלא כוונתו למש״כ בס״ב
ונראה דלכך כתב הח״ח טעם אחר בזה ,ח״ל

(שהבאנו לעיל) דאפי׳ אס הוא אמת מ״מ אסור

(במ״ח סק״ח) "וטעם לזה הוא כמו שביארנו

לקבל רכילות ,דיש לחשוד את המספר שמשקר

לעיל בח״א דכ״ו בבמ״ח סקכ״א ובהג״ה שסו

או שהוסיף דברים וכדו /והתם אין הצד זכות

בשם היל הקטנה ,לכלל הדבר כל שיש איסור

מצד המסופר ,אלא מצד המספר ,שאט אומרים

על המספר מצל סיפורו יש איסור על המקבל

שהסיפור אינו נכון ,וא״כ במהימן ליה כבי תרי

מצל שמיעתו את הלבר הזה וט" /וכוונתו

שנתבאר שאין חסרון מצד נאמנות המספר ,ולא

למי

חשדינן ליה בשקר ותוספת דברים ,א״כ היה

שמהימן כבי תלי׳ אלא שבמקום שאין תועלת,

הוו״א לומר שיהיה מותר לקבל הסיפור כיון

א״כ השמיעה גופא אסורה ,וכיון שאסור לו

שאין שום צד זכות על המסופר ,הן מצד הסיפור

דאה״ג שמצד הנאמנות ניתן להאמין

לשמוע ממילא אסור לו להאמין כשעבר ושמע,

והן מצד המספר ,וע״ז קמ״ל הח״ח שאפי׳ שאין

משוס שצריך להיות אצלו הדבר כאילו לא שמע

שום צד זכות אי״ז מתיר לקבל ולהאמין ,והטעם

כלל ,ואיו לומר שאחר שעבר ושמע יותר

כמו שנתבאר דאף שאין חסרון בנאמנות הסיפור,

להאמין כיון שהמספר הוא אדם נאמן ,לכיון

מ״מ הא איכא איסור בעצם השמיעה ,וכיון

עב
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לשון

שאסור לשמוע הסיפור ,ממילא אסור להאמין

מותר להאמין לדבריו כל היכא שמותר לשמוע

ולקבל אעפ״י שהמספר מצד עצמו הוא אלם

את דבריו וכגון בגוונא שיש לו תועלת על להבא,

נאמן בדבריו ולא חשדינן ליה בשקר.

ומ״מ היכא שיש לדונו לכף זכות ,אף שמותר
לשומע לשמוע מחמת התועלת ולהאמין מחמת

עוד כקב הח״ח ובמ״ח סק״ט בסופו) "ועם כל

שהמספר נאמן ,מ״מ צריך לדונו לכף זכות

זה אס יש בעני! ההוא לשופטו לצד זכוח ,יזהר

מקרא ד״בצלק תשפוט עמיתך /וממילא צריך

שלא יחננה בעיניו עבור זה" ,והמדקדק יראה

להזהר שלא יחננה בעיניו ,והיינו שיאמין בגוף

שלא כתב שכשיש צד זכוח אסור לקבל ולהאמין,

הסיפור לפי ההבנה של צד הזכות שיש בדבר,

אלא רק שיזהר שלא יחננה בעיניו ,ולפי דברינו

וממילא לא יחננה המסופר בעיניו אף שהוא

א״ש טובא ,דבאמת כלפי הנאמנות הדבר תלוי

מאמין למעשה לענין צל התועלת שיש לו בזה,
והדברים ברורים ואכמ״ל עוד בזה.

בנאמנותו של המספר ,שאס הוא מהימן כבי תלי

סח

לשרן

מענה

הרב שמריהו גרוסנם

בגדרי איסור קבלת רכילות
בכלל ו׳ מרכילות סעיף ד׳ כ׳ הח״ח במקור

מכלל עמיתך אם הוחזק בעבירה ובקבלת

חיים ודע עוד דאיסור קבלת רכילות אפילו אם

לשה״ר לא נאמר עמיתך ואמאי מותר אלא

שמע משנים וכו׳ ובס״ק ז׳ אומר הבאר מים

הפשט שכל איסור שמיעת לשה״ר אפילו שיש

חיים ודע עוד דאם נתחזק בעיר לאדם רשע

סיפור של לשה״ר על אחד שהוחזק בעבירה

מכבר נלענ״ד דאפשר דמותר לקבל עליו רכילות

שאיו עליו סיפור לשה״ר אז ממילא המציאות

כמ״ש לעיל בח״א כלל ז׳ ס״ה לעניו לשה״ר

שאיו שמיעת לשה״ר כי הרי זה לא לשה״ר .בכל

עי״ש .עכ״ל ,ולעיל בהל׳ לשה״ר בסעיף הנ״ל

אופו לעניו רכילות מק׳ החלקת בנימיו בכלל ו׳

שכתב שם הח״ח שעל איש שנתחזק ברשעותו

ס״ק ד׳ למה הח״ח ברכילות התיר קבלת רכילות

מותר לקבל לשה״ר ואומר הח״ח בבאר מים

על אדם שהוחזק רשע ומביא דהרי אחד

חיים סק״ו מביא את המימרא בגמ׳ האי מאן

מהתנאים של ההיתר זה כדי לעורר לגנות פועלי

דסני שומעניה מותר לשנאותו והתירו חז״ל

און ולעורר אותו לשוב בתשובה ומק׳ למה

אפילו לחרפו או לבזותו כ״ש לקבל עליו לשה״ר

בקבלת רכילות זה שייך שבשלמא בקבלת לשה״ר

שמותר ואע״ס שיש לדחות דכל ההיתר של

על רשע אז מקבל לתועלת שעל-ידי שישמע

סיפור לשה״ר שכתוב עמיתך אבל הרי קבלת

ישוב הרשע בתשובה אבל ברכילות מאי שייך

לשה״ר לא נזכר עמיתך אומר הח״ח מ״מ לא

תועלת כי הרי מה זה רכילות שאומרים לו

מסחברא להחמיר במקבל יותר ממספר ובהערת

שרשע פלוני דיבר עליך .ונשאר בצ״ע.

אגב ראיתי בחלקת בנימיו שם ששואל מהרמב״ס

שאומר דהמקבל חמור מהמספר אז למה הח״ח

ולא הבנתי קושיתו כי הרי גם בקבלת רכילות יש

כתב שלא מסתברא להחמיר במקבל יותר

תועלת של משנאיך ה׳ אשנא לשנוא הרשע וגם

ממספר מיישב החלקת בנימיו ה״כו משוס שבכל

אם שומע שרשע פלוני דיבר עליו או עשה לו

לשה״ר המספר יודע שהעני! אמת והמקבל הרי

היזק אז ג״כ יש התועלת הנ״ל וצ״ע.

לא יודע ונמצא בזה שהוא דו את חבירו לחוב יש

יותר חומרא מהמספר אבל מי שהוחזק בעבירה

דל״ש לדונו לזכות אז פת המספר חמור מן
המקבל אם היה אסור ז״א של״ש לדו! לכף זכות

אז לכן נשאר שהמספר חמור מהמקבל.

החפץ חיים בבאר מים חיים כלל ו׳ ס״ה איסור
קבלת רכילות הוא אפילו מאיש דמהימן ליה
כשנים ואפילו אס אין בדבר וכו׳ ובבאר מיס

חיים סקי״ב וא״כ בעניננו דקאמרה הגמ׳ אי
מהימן לרבו כבי תרי בעינן ג״כ שיהיו נאמנים

ומסתמא ההסבר בדברי הח״ח הרי לכאו׳

אצלו דברי המספר מאוד מאוד .עכ״ל ,ז״א

השאלה טובה הרי במספר נאמר עמיתך ויצא

שהח״ח למד שכבי תרי צריך להאמין מאד מאד
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והמקור של הח״ח הוא מהגמ׳ בקידושין דף ס״ו

היינו על עמך ובסוגריים כ׳ הנתיב חיים ונראה

ע״א מההוא סמיא נעוור] דא״ל שמואל אי

שאם הדיבור הזה לא יגרום נזק ממש לישראל

מהימן לך כבי קרי זיל אפקה ואי לא לא תפקה

רק להפסיק הקשר נין העט״ס לגוי אע״ג

ועל הגמ׳ הזאת בקידושין הביא בשו״ת הישב״א

שברכילות ביו שני ישראלים זה איסור רכילות

אלף רמ״ע דמהימן הוא דווקא דקים ליה בגויה

גמור מ״מ כאן שרצון התורה להרחיק מעכו״ס

מובא ,וצריך להבין מאיפה הרשב״א לקה מהגמ׳

אין כאן דיבור של רכילות עכ״ל וקשיא לי על

בקידושין של ההוא סמיא שאיירי דווקא דקים

דבריו כי הח״ח במקור חיים כ׳ בפירוש גם אין

ליה בגויה טובא דהרי המעשה היה שהוא למד

חילוק באיסור רכילות בין אס הוא מרגיל על

אצל אחד האמוראים והגיע אדם אחד והעיד

ישראל בפני ישראל וכין אם הוא מרגיל על

שזינתה ואמר לו שמואל השאלה אי אתה מאמין

ישראל בפני נכרים ע״כ וההסבר בזה שלמעשה

לו כבי תרי אבל איפה כתוב שקים ליה בגויה

נהיה בזה נזק לישראל ואפי׳ מצינו איסור של

טובא .ואולי הפשט ברשב״א כך שאדם רגיל

קשרי מסחר עם העכו״ם הרי יש גזירות חז״ל

שב״ה רואה ולא סמיא אז לפי ראות עיני יכול

בזה שלא לילך לחתונחם וכו׳ כדי שלא יבואו

לשפוט על אדם אס הוא מהימן או לא ואפי׳

לידי חיתון אבל סתם עסקי מסחר וודאי שמותר

אדם שאומר שמהימז לא תמיד זה נאמנות חזקה

לישראל שהתפרנס מעט״ס וע״י סיפור רכילות

אבל סגי נהור הרי לא רואה האדם אם אפשר

הישראל הפסיד פרנסת היהודי זה ממש רכילות

לסמוך עליו או לא ואס יש אדם שאומר עליו

וממש גרימת נזק ונסתפקתי מה הדין אם ישראל

כשהוא מהימן כבי תרי אז הפשט שבאמת הוא

עושה עם עכו״ם מסחר באיסור וגם בהיתר

מהימן כבי תרי כי הסומא אומר הרי אפי׳ שאני

וע״י הסיפור רכילות מפסיק לגמרי העסק של

לא רואה וסומך עליו.

הישראל עם העכו״ם אי שרי או לא השאלה אס
יש דרך אחרת להפסיק המסחר רק עם האיסור

בכלל ז׳ בהל׳ רכילות כ׳ הח״ח בהל׳ ד׳ "גס אין

וודאי שצריך לעשות בצורה הזו רק השאלה אי

חילוק באיסור רכילות בין אם הוא מרגיל על

אי אפשר להפריד בין ההיתר לאיסור האם שרי

ישראל בפני ישראל ובין אס הוא מרגיל על

להזיקו כיו! שמתכוין להפסידו

ישראל בפני נכרים ואומר הנתיבות חיים

איכפת לן אס יגרם נזק עקיף הא דילמא

שמסביר מה שכ׳ בתוה״ק לא תלך רכיל בעמיך

שבכה״ג לא שרי .וצ״ע.

מהאיסור מה
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הרה״ג רבי ישראל ויגמן שליט״א
ר״ט בכולל ישיבת הר״ן י-ם

טו״צ מבית הוראה דהגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט״א
בעטח״ם ׳משנת ישראל׳ על מצוות שביאל״ח ושמירת הלשון

ענינים שונים בדיני קבלת לשה״ר*
נראה לעמוד על כמה עניניס ,מובאים בח״ח

לבסוף׳ שאפילו לענין להאמין בלבו בלבד לא

בדיני קבלת לקה״ר ,בעיקר שייכים לכלל ו-ז.

יסמוך על לפי תומו .רק חוששני בדבר ,אולי

ימצא מי שירצה לחלוק על דעתינו ופן ימצא

א .קבלת לשה״ר שנשמע מפי מסיח לפי

ראיה על זה מבבלי או ירושלמי ,שמפי מסיח

הוטו

לפי תומו מותר להאמין בלבו ,לכן מצאתי את

עצמי מחוייב בדבר להודיע לכל ,מהו נקרא לפי
אחרי שביאר הח״ח בכלל ז׳ ס״ע את הצדדים

תומו ,כדי שלא יטעה לפחות בדבר זה" ,עכ״ד.

תומו ,מסיים דעדייו יש ליזהר שלא לקבל מאיש

ומהא דכתב הח״ח שמצא את עצמו "מחוייב"

זה המסיח לפי תומו דברי גנות על חבירו וכו/

להודיע גדרי מסיח לפי תומו מטעם "שמא

להתיר לשמוע לשה״ר שנאמרו מפי מסיח לפי

יעוי״ש.

ימצאו ראיה שמותר להאמין ,וכן באמת ביאר

באורך טובא כל הדינים בזה ,מוכח שהיה לו
ומבאר בבמ״ח ס״ק י״ח מקורו לאיסור ,ע״פ

מקום בש״ס שיש לפחות הו״א טובה להוכיח

דברי הגמ׳ בב״ק קי״ד ע״ב דאין מסיח לפי

להתיר ההאמנה ללשה״ר מפי מסל״ת .אך

תומו כשר בכל עניו דאורייתא אלא לעדות אשה

חפשתי הרבה [בעיקר הסוגיא בב״ק קי״ד ע״ב

בלבד ,אלמא דבכל דאורייתא אין אנו מחליטין

דמבואר בה כמה גדרים חשובים בדיני מסל״ת,

הדבר לאמת על ידי מסיח לפי תומו ,והכא נמי

וביו״ד סי׳ צ״ח סעי׳ א׳ לעניו נאמנות של

ענינינו דאורייתא הוא ,וע״כ אין להתיר בזה.

קפילא] ועדיין לא ברירא לי מאיפה היה לח״ח

הו״א כזה ,ועדיין צ״ע.
ותנה הח״ח בבמ״ח ס״ק ט״ז האריך לבאר גדרי

המסיח לפי תומו בכל פרטיו ,מתי אפשר לסמוך

שאחד באמת מסיח לפי תומו ,ומתי חרששין

ב .קבלת לשה״ר שנאמר מפי מהימן כבי
תרי

שאחד בדדמי מסיח לפי תומו .אמנם הקדים

הח״ח שם וז״ל "".שבאמת אין אנו צריכין כלל

מביא הח״ח בכלל ז׳ סעי׳ ז׳ היתר להאמין

לבאר הך דינא דמסיח לפי תומו׳ שהרי מסקינן

לשה״ר שנאמר מפי אחד שהוא מהימן ליה כבי

♦שיעור זה נמסר בהיכל הבולל ב״ח אדר תש״ע .הדברים גערבו ע״י אחד השומעים ,ומתוקן ע״י הרב ,לתועלת הלומדים.
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תר? ומבאר הח״ח כוונתו בזה בהלטת רכילות

וביאור הדברים ,דבת רב חסדא היחה אשתו של

כלל ו׳ סעי׳ ו׳ דהיינו שמכיר היטב את טבעו

רבא ,וע״כ הכיר בה היטב שאינה משקרת בשום

שאינו משקר בשום אופן ,ואינו מגזם בדבר,

מילה ובשום תנועה כלל וכלל ,והיתה לו ידיעה

ודעתו סומכת עליו כל כך ,שנאמנים לו דבריו

ברורה שכל דיבור שלה הוא בתכלית הדקדוק

בזה וגם בשאר דברים תמיד ,כשני עדיס

ואין בו שום שקר .אבל רב פפא אף שבודאי היה

המעידים בבית דין שאין אחריהם שוס ספק.

מפורסם לאדם גדול וצדיק ומוחזק בכשרות,

מ׳׳מ לא הכירו רבא בעצמו באופו שהיה קים
אך מסיים הח״ח שם בסעי׳ ז /שכל זה בזמן

ליה בגוויה.

התלמוד ,אבל היום אין לו לאדם לומר שפלוני

מהימן ליה כבי תרי דלא משקר ,ואסור לו לקבל

וכעין הנ״ל ראיתי פעם בשו״ת מהרש״ס שדן

דבריו בשום אופן ,רק לחוש בלבד .איברא יעוי׳

במי שמסופק אם כירן ברכת המזון ,ואמר לו

באגרות משה (או״ח ח״א סי׳ נ״גז שביאר דהענין

בנו ,שהי׳ קטן ,שברור לו שראה את אביו מברך

של מהימן ליה כבי תרי הוא כענין פסק הלכה

1וה״ה לן שס לעני! בנו בטנילת כלים]׳ שהדין בזה הוא
כך ,שאם אביו מאמין לבנו משוס שהוא מכירו

לפי״ז ,כמו שאנו יכולים לסמוך על הוראת הרב

שאינו משקר בכגון דא ,פטור האב מלברך אפילו

בשאר דברים ,כך אנו יכולין לסמוך על הרב-

אס הוא אכל כדי שביעה .ואע״פ שאיו לקטן

שהוא מהימן ליה כבי חרי  -בקבלת לשה״ר גס

נאמנות ,אך כאשר מכירו היטב ויודע בו שאיט

בימינו.

משקר ,איו כאן שום ספק אלא הוי "ידיעה".

והנה יסוד הך ענינא ,להאמין ממי שקים ליה

והנה לפי״ז יש להתפלא טובא על דברי הח״ח

בגויה שנאמן ליה כבי תרי ,נתבאר בכתובות פ״ה

שחילק בס״ז דכל ההיתר להאמין ממהימן כבי

ע״א ,מעשה בההיא איתתא דאיחייבא שבועה

תרי הוא רק בדבר שמותר לספרו לתועלת ,כגון

בי דינא דרבא ,אמרה ליה בת רב חסדא ידענא

המעשה דטוביה בפסחים <קי״ג ,):אבל בסתם

בה דחשודה אשבועה ,אפכה רבא לשבועה

לשה״ר שאין היתר לאומרו ,אז אף שנאמר מפי

אשכנגדה .זימנין הוו יתבי קמיה רב פפא ורב

מי שנאמן אצלו כדברי שני עדים אין מותר

אדא בר מתנא ,אייתו ההוא שטרא גביה ,א״ל

להאמיט בזה.

התלוי בשיקול דעת של הוראה .ולכן ,לכאורה

רב פפא ידענא ביה דשטרא פריעא הוא ,א״ל
איכא איניש אחרינא בהדי׳ דמר ,א״ל לא ,א״ל

ולכאורה הדברים צריכים עיון טובא ,דאם

אע״ג דאיכא מר ,עד אחד לאו כלום הוא .א״ל

מהימן כבי חרי היינו ידיעה גמורה דקים ליה

רב אדא בר מתנא ולא יהא רב פפא כבת רב

בגויה טובא שהדבר אמת ,איך יתבטל עניו זה

חסדא ,א״ל בת רב חסדא קיס לי בגווה ,מר לא

רק משום שעבר המספר על איסור לשה״ר .הגע

קים לי בגוויה.

בעצמך ,אם תבוא בת רב חסדא ותספר לרבא

יא
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איזה עניז שאסור לאומרו משום לשה״ר כגון

ד) מבואר בח״ח סעיף ד׳ ובבמ״ח שם ,דמי

שלילת המעלות וכדו /וכי מפני שהיה אסור לה

שיצאו עליו שמועות רבות שעשה מעשי עבירות

לאומרו יתבטל מחמת זה הידיעה של רבא דקים

דפעס נשמע עליו שעשה כך ופעם נשמע עליו

ליה בגווה שאינה משקרת וכל דבריה אמת.

שעשה כך מותר להאמין למה שמספרים שעבר
עבירות ,וביאר הח״ח דאף שאס יצא קול פעם

א״כ צע״ג האיך קבע הח״ח דבכה״ג שיש על

אחח יש לתלות שמא שונא שלו הוציא הקול

דיבורו של המספר איסור לשה״ר משו״ה יקוב

וכדו׳ ,אך היכא דיצא עליו כמה פעמים שמועות

הדין את ההר ויתבטל כל הנאמנות דכבי תרי

רעות בגדר קלא דלא פסיק ,ביאר הח״ח בבמ״ח

לענין זה ,אטו נימא דברגע זה מתברר דמה

ס״ק ח׳ דאמרינן דבודאי אנשי העיר לא יטעו

שהאמין כל חייו לאיש זה כבי תרי היה בטעות,

תמיד ,ולכן שרי להסכים ולהחליטו לרע ולבזותו

והרי לכאורה כיון דקים ליה בגויה טובא שאינו

[אכן גדר זה של חלא דלא פסיק יש בו אריכות גדולה

משקר בשום דבר ,לכאו׳ לישתרי להאמינו בכל

באחרונים ותלוי בחילוקי דינים רבים כפי שהביא הח״חג

דבר בין אס נוגע לתועלת ובין אס יש בו

איסורא דלשה״ר ,וד׳ יאיר עינינו בזה.

ה) כאשר הנידון נתחזק כמומר לתיאבון בעבירה

אחת ועתה נשמע עליו שעבר עבירה אחרת,
ס״ל להח״ח

ג .אופני ההיתר שבהם טותר לקבל לשה״ר
מבואר בכלל ז׳ כמה אופני אופני היתר העולים

לדינא שבהם מותר להאמין ללשה״ר והנה אני

ונתבאר בכלל ז׳ ס״ה ,ובכלל ו׳ ברי

בהגה״י /וע״ע הלכות רכילות במ״ח ס״ק ז׳ג שמותר
להאמין אף על עבירה אחרת שנשמע עליו עתה

אס היא ג״כ בדרגת לתיאבון

1ויעו׳ ביחד סי׳ קי״ט

מה נחשב דבר קל ומה נחשב דבר חמור].

פורטם:

א) מבאר הח״ח היטב בסעי׳ י-יב ההיתר לקבל
ולהאמין

לשה״ר כאשר ראה עליו דברים

ד .בהיתר להאמין לשה״ר שנאמר על מומר

לתיאבון

הניכרים ,דהיינו באופן שהיו דברים הניכרים

ממש הנוגעים לעיקר הסיפור אז מותר להאמין,

וע״ש עוד כל הפרטים הנצרכים להתירא.
ב) שרי להאמין כשנאמרו הדברים מפי מהימן
כבי תרי וכנ״ל

ועכ״פ בזמן התלמוד].

ובהא שהתיר הח״ח להאמין ללשה״ר שנאמר על

מומר לתיאבון בעבירה אחת ,ועתה נשמע עליו
שעבר עבירה אחרת ג״כ באותו דרגת לתיאבון,

ראיתי בחלקת בנימין ואות ט״ז 1דהקשה ,דהלא
אצל המספר לא התיר הח״ח לגנות את המומר

ג) שרי להאמין אס שמע מפי עדים המעידים

אלא רק באופן שנוגע לתועלת ,וא״כ גם אצל

בבית דין ,דפשוט דאחר שהתורה האמינה להם

המקבל לא הו״ל להתיר ההאמנה על המומר

אין בזה איסור קבלת לשה״ר.

אלא רק כשנוגע לתועלת .ועוד הקשה ,דמה

יב
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איחא בשו״ע ויו״ד סי׳ ב׳ ס״ס דהמומר לדבר אחד

עליו שהוא עובר גם עבירות אחרות ,לכן אין

אי״צ לבדוק סכינו ומותר לאכול משחיטתה

לנו לחשוד בו רק לאותו עבירה שהוא רגיל בה,

ומבאר שס הגר״א וס״ק י״זז משוס דהמומר לדבר

משא״כ בנידון דידן בענין קבלת לשה״ר מיהודי

אחד איננו חשוד לעבור על עבירה אחרת,

כשי  -שיש לו חזקת כשרות  -שאמר על המומר

ומעתה ,בנידון דידו׳ אף שהוא מומר לעבירה

לתיאבון שהוא עבר עבירה אחרת מאותו סוג

אחת ,איך מותר להאמין על מה שנשמע עליו

חומר עבירה ,וכבר פקע ממנו חזקת כשרותו,
מותר להאמינו .הרי כיון שהופקע חזקת כשרותו

השניה אין זה אלא בדרגת לתיאבון ,מ״מ הלא

של המומר לענין עבירה מסוג זה לתיאבון,

איננו חשוד לעבור על עבירה אחרת.

ומספר עליו יהודי כשר שהמומר ההוא עבר

עתה שעבר עבירה אחרת׳ ואף שגס בעבירה

עוד סוג עבירה לתיאבון בסוג כזה ,אין לנו

והנראה בזה׳ שבאמת הדבר פשוט ,והוא יסוד

מונע מלקבל ולהאמין לדבריו ,ודו״ק.

גדול העולה מדברי הח״ח ויש בו גדר חשוב
לגבי כל הנושא .דהנה בתחילת כלל ז׳ חזינן

מדברי הח״ח דהטעס שאין אדם נאמן בלשה״ר

ה .גדר לטיחש ללישנא בישא מיבעי

שמספר על חבירו ,הוא משוס שאינו נאמן

כתב הח״ח בכלל ו׳ ס״י דמה שאמרו כנדה

!ובפרט בכה״ג

וס״א ).דלמיחש ללישנא בישא מיבעי ,ביאור

שאף לפי דברי המספר בעצמו עובר על איסור לקה״י,

הדבר ,דצריך לקבל את הדבר בדרך חשש

להוציא את הנידון מחזקת כשרותו,

בגו! שאיו בדבריו שום צד חועלח ,שאז מוסיף הח״ח
סברא בכלל ז׳ ס״ג ,דכיון שהמספר בעצמו חשוד לעבור

בעלמא ,היינו רק כדי לשמור את עצמו ממנו

על לאו דלשה״ר ,ממילא חשוד נחי לשקר ולהחליף

שלא יגיע לו היזק על ידו ,ולא יהיה זה הדבר

ולהוסיף ,ובודאי שאינו נאמן להוציא לזה מחזקת כשרוחו!

אפילו בגדר ספק ,דמעמידין לאדם בחזקת

!והד

כשרוח ,ולכן מחוייב עדיין להיטיב עם הנידון

סוגיא דחזקת כשרות מקורה כגיטין דף י״ז ,יעו״ש בפני

בכל הטובות שצוותה התורה לשאר אנשים

והיינו שלכל אחד מישראל יש חזקת כשרות

יהושע דמבאי שזה חזקה מכת הא דרוב יהודים כשרים

הם ,ויעו׳ בבית אפרים יו״ד סי׳ ב׳ דמבאר באופ״א ,בזה

שחוקר אימתי מתחיל החזקת כשרוח של כל אדם ,דמה
לכאו׳ לא מסתברא דמשעה שנולד מתחלת החזקת כשרות

מישראל ,כי לא נגרע ערכו בעינינו על ידי

הלישנא בישא לשוס דבר .רק שהתורה התירה
לחוש ללישנא בישא לעני! לשמור את עצמו ואת

דהרי יצר לב האדם רע מנעוריו ,ולכן מסיק דהחזכ״ש

אחרים מחנו .ועל כן כתבו הפוסקים דמה

מתחלת בליל שנעשה בר מצוה דאז מסתברא שלא עושה

שמותר לחוש ,היינו היכא שיוכל לבוא לידי היזק

שום עבירות! וע״כ אין המספר לשה״ר נאמן

לו או לאחרים אם לא יחוש לו ,אבל בענין אחר

להוציא את הנידון מחזקת כשרותו.

אסור לחוש ללשון הרע ולהאמינו כלל ,עכ״ד.

ולפי״ז מבואר ,הא דלא פוסלים את שחיטת

הנה בשו״ת פאת שדך להגרש״ד מונק זצ״ל סי׳

מומר לדבר אחד הוי מטעם ,כיון שלא שמענו

כ״ט האריך להקשות על דברי הח״ח בכלל ו/

*
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יג

שלכאורה צריכים עיון מכמה פנים .חדא ,במה

דהנה יש אריכות גדולה בדברי היד הקטנה

שכתב דכשהתירו חז״ל לחוש אסור שיהיה הדבר

מהלכות דעות שלוז על איסורי נקימה ונטירה,

אצלו אפי׳ בגדר ספח ,דלכאורה הרי עצם מה

דחה ממה שאסרה התורה לנקום מחבירו על

שהוא חושש ושומר את עצמו מחבירו מראה

מה שעשה לו ישנו איסור מיוחד על עצם נטירת

בהכרח שיש לו ספק בדבר׳ שהרי אם אין לו

הדבר בלבו ,והוא איסור בפני עצמו .וטעם

ספק כלל א״כ ממה יש לו לשמור אח עצמו.

איסור זה מבאר שם היד הקטנה !באות י״ב> דע״י

!והנה בחו״ד כתב ששלח אודות הדברים "שליח" אל מרן

שנוטר בלבו השנאה על חבירו על מה שחטא

החזו״א זצ״ל והשיב "השליח" בשם החזו״א ד״אין זה אלא
לומדות" .ודע דמה שהביא משמיה דהחזו״א שהתבטא כן

על דבריו של הת״ח ,אין אנו מחוייבים לסמוך שבאמת כך
אמר החזו״א ,שהרי אף בזמננו הלא עיניע הרואות

שבקושי אפשר לסמוך על "שמועות" היוצאות דרך

ןבפ״ז

כנגדו ,אף שלא נוקם ממנו ,מ״מ אס יחטא לו
חבירו אח״כ בעוד דבר קטן ועוד דבר וכר,

תגדל השנאה ביניהם ע״י כמה דברים קטנים
ותגיע לשנאה גדולה מאד.

"שליחים" מבתי גדולי ההוראה שליט״א ,דא״א לדעת
באיזה אופן בדיוק נשאלה השאלה ומה בדיוק היה נוסח

נוכה״ג קמעחי פעם מפי א׳ המשגיחים שליט״א שסיפר

התשובה ,דכמה פעמים מתהפכים ענינים רבים בהלכה

אודות בני זוג שהתגרשו ,וסיבת הגירושין היסה בגלל

מן הקצה אל הקצה ע״י חילוקים דקים בהצעת הדברים,

"חתיכה של דג" .המעקה היה שלאחר נישואיהם הגישה

וע״כ קשה לסמוך על "שמועות" ובפרט כשנאמרו ע״י

פעם הכלה בליל שבת שתי חחיטת דג אחת לבעלה ואחת

"שליחים" .עכ״פ אנו אין לנו אלא לדון בקושיותיו קל בעל

לאביה ,אלא שהחתיכה שהגישה לאביה היתה גדולה מעט

פאת שדך מצד עצמן].

יותר ...בעלה נפגע מן הדבר ,ושמר הדבר בלבו .ובהמשך

עוד הקשה שם על מת שכתב הח״ח דטעס

בגדר

ספק

הוא

הזמן התפתחה ביניהם ע״י הדבר הפעוט הזה קנאה,

שאח׳־כ הלכה וגדלה ,עד שהגיעו לכדי גירושין ר״ל.

משום

מקא״כ אס מותק מיד הדבר מלט אז כל קנאה קטנה

דמעמידין לאדם בחזקח כשרותו ,דהנה ביאור

שמתעוררת מיד נמחקת ,ולא נשאר רושם העלול להצטרף

האיסור

להחשיבו

העניו של חזקה הוא הכרעת התורה במקום

דאיכא ספיקות דהחזקה אומרת שנעמידנו על
חזקתו וכך נכריע הספק לדינא ,אבל מה שייך
כל זה על קביעת הלב ,דלכאורה בלב הרי אין

שייך להעמיד על חזקה ,דסוף סוף בלבו הרי
הוא מסתפק .ואמנם יש שרצו לדחוק ולומר

דאה״נ זהו גופא החיוב כאי שיכריח את עצמו

שאף בלבו לא יסתפק רק יעמיד הנידון על

חזקתו אף במחשבת לבו <ע׳ עלי באר כאן /אלא
שבאמת זהו דוחק .וצ״ע.

לשנאה גדולה].

ועפי״ז נראה לבאר שבא כאן הח״ח להגדיר

מהותו של איסור קבלת לשה״ר ,ובזה יבואר מה
שכתב "ולכן מחוייב עדיין להיטיב עם הנידון

בכל הטובות שצוותה התורה לשאר אנשים
מישראל" ,והביאור הוא כך ,דאף שבדרך כלל

קיי״ל דעצם מה שמקבל הלשה״ר בלבו גרידא
עדיין איט נחשב עבירה שבין אדם לחבירו,
דהרי עדיין לא גרס נזק לחבירו אלא נחשב רק

כעבירה שבין אדם למקום

1ויש דפליגי בזה על

והנראה בזה ,דבאמת מבואר כאן בדברי הח״ח

הח״ח וס״ל מחשב ביאל״ח אף בקבלת הלב לבד ,יעו׳

ביאור מהות רצון התורה באיסור קבלת לשה״ר.

מקנת ישראל סי׳ י״או מ״מ יש בזה גס סיבה לשינוי

יד

לשרן

מענה

ההנהגה כלפי חבירו בפועל׳ שהרי אס אח״כ

ו .תיקון לשטיעת לשה״ר לטפרע

יבאש חבירו ממנו שייטיב עמו באיזה עני! של
חסד׳ יחשוב עליו שמאחר שלפי דברי הלשה״ר

כתב הח״ח כלל ו׳ ס״ד דבאופן שע״י שמיעתו

שנאמרו עליו כבר יצא כבר מעמיתך ,א״כ אינו

את דברי הלשה״ר שמספר אחד על חבירו ,יהיה

מחוייב להיטיב עמו

[ויער הפרטים בזה כשו״ע יו״ד

סי׳ רנ״א ס״א ובפתחי חשובה שם ,וע״ע בח״ח כלל ר

ס״י בהגה״ה ,ובאהבת חסד פ״ג 4ועי״ז ימנע
מלהיטיב עמו משוס זה.

ועל זה מבאר הח״ח דמגדר האיסור דאבלת

לשה״ר שמעינן ,דבמה שנוגע למעשה איך לנהוג
כלפי חבירו לא יסחפא בדבר כלל ,אלא יעמידנו
בחזאת כשרותו לענין כל סדר ההנהגה כלפיו.

וזהו מש״כ הח״ח "דמעמידין לאדם בחזאת

אחר כך בכחו להראות לפני המספר או שאר
השומעים שאין המעשה כן כמו שנאמר עליו ,או
שאר עניני זכות ,אז מצוה לכתחילה לשמוע
הדברים לצורך זה .ובהגה״ה שם כתב עוד ,דזו

גם כן באמת עצה היעוצה בעניו שאס נכשל
באיסור שמיעת לשון הרע תיכף יחפש עליו בכל

כחותיו זכות בפני המספר וישתדל להוציא מה

שיש בלבו עליו ,ועל ידי זה יתאן את האיסור
למפרע.

כשרוח" ,ומיד המשיך וביאר ד״לכן מחוייב עדיין
להיטיב עס הנידון בכל הטובות שצוותה התורה

והנה מה שכתב דמתקן האיסור "למפרע" יש

לשאר אנשים מישראל כי לא נגרע ערכו בעינינו

להאריך בזה טובא לבאר דאיו שייך תיקון

על ידי הלישנא בישא לשום דבר" .והיינו ,דאף

למפרע על הא דלכאורה עבר על איסור לפני

שבאמת כלפי אביעת הלב ברור דמאחר ששמע

עור בזה שנתן למספר לספר לשה״ר ,ואכ״מ .אך

עליו את העבירות שעשה וצריך למיחש ממילא

עכ״פ מבואר בדברי הח״ח דע״י שמוציא

יש לו ספא ,אך מ״מ במה שנוגע למעשה לחיוב

הדברים מלבו של המספר מתאו את מה שעבר

ההטבה עם תכירו ,בזה מחוייב עדיין להיטיב

על איסור שמיעת לשה״ר .וראיתי בספר שערי

עמו כשאר אנשים כמו אילו לא נתעורר עליו

זבולון ,להגאון רבי זבולון שוב שליט״א

שוס ספא כלל ,וזה גופא נכלל בגדר האיסור

ע״ז אוח ח /וע״ע כקוכז נחלח שלמה ,שתמה על

דאבלת לשה״ר.

דברי הח״ח ,דאיך יתבעל איסור השמיעה במה

(יו״ד סי׳

שמוציא מלבו ,ומאי עדיף זה מאס שמע לשה״ר
ובזה מבואר היטב דברי הח״ח ,דלפמשנ״ת שוב

ואח״כ שכח מה ששמע ,דפשיטא דבשעת מעשה

אין הדברים נראים כלומדות בעלמא ,אלא

עכ״פ עבר על איסור בשמיעתו ,ולא מהני מה

הדבר פשוט ,דאה״ג בלבו באמת מותר שיהיה

שאח״כ שכח דנימא דלא היה כאן איסור ,וה״ה

ספא ,רא כוונת הח״ח דבמה שנוגע לצורת

הכא דלכאורה מאי מהני שלאחמ״כ הוציא

ההנהגה למעשה כלפי חבירו ,אין לו לשנות

הגנאי מלב המספר ,והלא בשעת מעשה שמע

ההנהגה כלפיו.

באיסור.

לשון

מענה

טו

אמנם לענ״ד בזה דלה״מ ,ויש לחלה ,דאה״נ הא

אלא דמ״מ נראה לומר דכל זה רה היכא ששמע

ודאי דאם שמע ושכח הרי בשעח השמיעה עבר

ולא האמין ,אז י״ל דברגע שהפך העניו לזכות

על איסור ,ואז באמח לא מהני מה ששכח הדבר

עהר כל החלה הרע ונמצא שלא שמע דבר רע

אח״כ ,משא״כ בכה״ג שביאר הח״ח דהפך

כלל וכמש״ב ,אך אס שמע וגס כבר האמין ,בזה

השומע את כל העני! לזכות ,נמצא דבאמח לא

אכן יחשה כהערת הגר״ז שו 3שליט״א ,דכיון

שמע שום דבר רע דאדרבה הוא דבר טוב ,וזהו

שכבר האמין לדברי הלשה״ר א״כ בזה כבר

מה שט הח״ח דמתהו אח כל האיסור ,דע״י

נשלמה עבירת החבלה ושוב לא יועיל מה

הפיכת העניו לזכות ממילא נהפך כל העני!

שאח״כ ילמד כף זכות כדי לתהו את האיסור

לטוב.

למפרע ,ודו״ה.

קי

לשון

מענה

הרב שמריהו גרוסנס

בגדר ההיתר בדבר המפורסם לכל
הח״ח במקור החיים כלל ב׳ סעיף ד׳ כותב

חיים "דאם חרפו ברבים ונתפרסם הדבר אין

בענין ההיתר של אפי חלתא וז״ל :ואפילו מה

איסור לספר" ,וכן עוד משמע בכלל ג׳ בבאר

שהתרנו באס אינו מתכוין לגלות דווקא השומע

מיס חיים ס״ק י״ב ,ע״כ ,ושמעתי מהר׳ אהרן

הראשון ששמע בעצמו מה שראובן סיפר על

ארלנגר שליט״א שחקר מה הגדי שנקרא

שמעון באפי תלחא אבל מי ששמע ממנו אסור

מפורסם לכל ,דהנה אס כל הגויים יודעים מזה

לילך אח״כ על סמך זה וכו׳ אם לא שכבר

ורק היהודים לא יודעים מזה אז מסתמא לא

נתפרסם הדבר ונודע לכל .ובבאר מים חיים

נקרא מפורסם לכל אבל יש לחקור מה הדין אס

ס״ק י׳ כ׳ שכבר נתפרסם הדבר ואפילו בזה

זה נתפרסם רק לציבור מסוים למשל אס דבר

לסברת היד הקמנה שכתבנו למעלה לא יהיה

זה נכתב בכל מיני שבועונים למיניהם ,שהכני

מותר לספר אפילו דרך אגב וכו׳ משמע שלמד

תורה לא קוראים השבועונים הנ״ל ולא יודעים

שכל ההיתר של מפורסם לכל זה רק אס דרך

מהלשה״ר אי נקרא מפורסם לכל ,וזה למשל

אגב מספר זה אבל בחלקת בנימין מציין

ברור שאס דבר שהתפרסם לכל וכולם יודעים

שמהח״ח במקומות אחרים משמע שאפי׳ אם לא

מזה רק יש מתי מעט פורשים מהבלי העוה״ז

דרך אגב ולא בצורת אקראי יהיה מותר שהח״ח

שלא שמעו שזה פשיטא שזה נקרא מפורסם לכל

בכלל ד׳ בבאר מים חיים סק״ז כ׳ דהעובר על

אז השאלה מה הגדר? ואמר מורנו ראש הכולל

איסור דמותר לקרותו עבריי! הוא מפני שעבר

הגאון ר׳ משה לוי שליט״א שהגדר למה

בפרסום ,ואומר החלקת בנימין שהרי הח״ח לא

כמפורסם לכל הותר לספר כי למעשה לא חידש

חילק והרי סתם אחד שקורא לשני עבריין כוונתו

כלום לשומע וכזה דיבור התורה לא אסרה,

להעביר הקול ולא הוי דרך אקראי ,ולענ״ד

דהתורה אסרה דבר גנאי שהשומע לא ידע מזה

לדחות ראיית החלקת בנימי! שיכול להיות

ודבר המפורסם לכל וודאי שידע מזה .ולכאו׳

שקורהו בקול גדול עבריין אבל אין פה שוס
ראיה שמתכוין להעביר הקול רק צועק עליו

לפי הכלל הזה אז תלוי בשומע זאת אומרת אס

השומע

הוא מהאנשים

שקוראים

את

כל

שפלוני עבריין אבל זה יכול להיות גס באקראי

השבועונים למיניהם וכו׳ אז לכאו׳ כיון שלא

ודרך אגב ומביא החלקת בנימיו עוד ראיה

חידשתי לו שוס גנאי אז אין בזה לשון הרע אבל

מהבאר מים חיים בכלל ב׳ סק״א במש״כ דאס

אס השומע הוא מהבני תורה שלא קוראים

חרפו ברבים ונתפרסם הדבר אין בו איסור

השבועונים ולא ידע מזה כלל וגס לא ידע מזה

לספר ומשמע בהדיא דמיירי כשמתכוין לבזותו

ממילא עכשיו שהמספר מספר מחדש לו דבר

ולא באקראי כי הרי אלו אלו המילים שכ׳ החפץ

חדש שאף פעם לא היה נוגע לו הדבר אז לכאו׳

לשון

מענה

קיא

יש פה לשה״ר ולא עוזר שמפורסם לכל אלה

האי גוונא יהיה שרי לספר ולפרסם אפי׳ שלא

שקוראים השבועונים .ואדאתנא להט אולי

בדרך אקראי כיון שלמעשה לא בא לחדש שום

אפשר לישב הסתירה של החלקת בנימין שפה

דבר לכן יהיה שרי לספר לכולם לשה״ר ולהגיד

בבאר מיס חיים סק״י משמע שרק אס אומר

שהוא עבריין ללא שום חשש לשה״ר .אבל אם

בצורה של דרך אגב אז זה שרי משמע לספר

באמת לא יהיה הדבר כ״כ מפורסם שהוא

במתטין אסור ,ובכלל ד׳ ועוד מקומות משמע

עבריין אז אם לא כל הציבור יודע ולא ידע

שההיתר של מפורסם לכל משמע שאפי׳ אס בא

באיזה שלב את הדבר נמצא שהמספר מחדש פה

לפרסם הדבר שרי ,דיטל להיות שפה אצלנו הרי

דבר גנאי ופה יהיה לכאו׳ בעיה לספר ולגנות.

כל הסימן מדבר על היתר של אפי תלתא וכל

ולכאו׳ לפי הצד שסיפור לשה״ר זה גס עניו של

ההיתר של אפי תלתא הרי הח״ח טחב כ״כ

מידה רעה אז לכאו׳ גס אם הדבר מפורסם הרי

הרבה הגבלות וזה לא דבר שנתפרסם בכל

למעשה יש פה מידה רעה שאומר על השני

העולם ממילא יכול להיות שאתה בא לספר

שהוא עבריין ולמה התירו בדבר המפורסם לומר

אתה בא לחדש דבר שלא יודע הנשמע א״כ אס

דבר גנאי וצ״ל שהפשט שאחרי שהדבר מפורסם

מתכוין לגנות זו כבר בעיה וכל ההיתר הוא רק

לכל אז זה עושה שאין פה כלל דיני לשה״ר

דרך אקראי וזה עדיין גס צ״ע למעשה למה דרך

ממילא אין פה מידה רעה כי כל ההגדרה של

אקראי כן יהיה מותר אבל בכלל ד׳ שמדובר שם

מידה רעה איפה שהוא עושה נגד ההלכה אבל

בעבריין מקצועי עבריין מפורסם לכל העולם

אם ההלכה אומרת שבדבר מפורסם ל״צ לחשוש

טלו פה כבר למעשה לא בא לחדש שוס דבר של

אז אין בעיה של מדה רעה וגם על הצד של

גנאי אלא הרי כל העולם יודעים מזה וכאן בכי

מידה רעה יהיה שרי.

לד
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הרב משה לוי

בענין שיבור שסיפר דברי לשה״ר
האם מותר להאמין לדבריו מדינא דמסיח לפי תומו או לא
(נדפס בפנ״ע כקונטרס "דלא ירע")
א• יש לעיין כשינוי ששתה יין בפורים עד דלא

ליה רבי לבר קפרא איני מכירך מעולם .ידע

ידע בין ארור המן לברוך מרדכי ,ומתוך

(בר קפרא) מקט (רבי עליו) מילחא בדעתיה,

שכרותו סיפר כמה דברים ,כפי שידוע שכאשר

נהג נזיפותא בנפשיה תלתין יומין .ופילש״י שם

נכנס יין יצא סוד ,ובתוך דבריו היו עניניס של

בד״ה 'ומה רבי אומר בדבר זה׳  -אין רבי

גנאי על חבירו ,האס מותר להאמין לדבריו

בעולם היודע דבר זה .׳א״ל לאבוה׳  -לפי תומו

מדין מסיח לפי חומו ,או שאין להתיר בעני!

ולאו משוס לישנא בישא .עכדרש״י.

זה ,וה״ז נשאר באיסורו ככל שאר קבלת
לשה״ר.

ותנה לפי פשוטו ,לכאורה היה נראה לדייק

מדברי רש״י אלו ,דבא לבאר שניו! שאמר ר״ש

אמנם גמיש שכל הנידון הוא רק בשיכור כזה

ברבי את דבריו לפי תומו ע״כ לא הוו לשה״ר,

ששחה שיעור גדול מאד של יין באופן שהגיע

וע״כ הותר אח״כ לרבי להאמין וכדחזינן שאמר

למצב שאיו לו שוס שליטה על דיבוריו ,שאז

עפי״ז אח״כ לבר קפרא איני מכירך מעולם.

בודאי הוא מסיח לפי תומו לגמרי ולא מתוך
בחירה כלל .ובכן נראה בעז״ה לעיין בדבר זה

ג׳ דרבים בח״ח לבאר המעשה דר״ש ברבי

עד מקום שידינו יד קהה מגעת .אך בראשית

הדברים נקדים ונאמר כי כל דברינו בזה אינם

ג .אך בח״ח כלל ז׳ מהל׳ איסורי לשה״ר בבאר

להלכה אלא כדי לעורר לב המעיינים בלבד.

מיס חיים ס״ק י״ח הביא דברי רש״י אלו ,ודחה
דבודאי לא בא רש״י לומר בזה שלא עבר ר״ש

ר״ש ברבי סיפר לפי תומו

על איסור לשה״ר במה שאמר לפי תומו׳ שזה

כבר מבואר לעיל בכלל ג׳ ס״ג ולקמן בח״ב כלל
ב .הנה במו״ק ט״ז .איתא דרבי שמעון ברבי

א׳ ס״ג מדברי הראשונים דלשה״ר ורכילות

ובר קפרא הוו יתבי וקא גרסי ,קשיא להו

אסורים אף שאינו אומרם מתוך השנאה כדי

שמעחא ,אמר ליה רבי שמעון לבר קפרא דבר

לגנותו או כדי לעורר מדנים עליו אלא לפי

זה צריך רבי ,אמר ליה בר קפרא לרבי שמעון

תומו .וכן חזינן ברמב״ס פ״ז מהל׳ דעות ה״ד

ומה רבי אומר בדבר זה ,אזל אמר ליה לאבוה,

דאף דרך קלות ראש שלא מתוך השנאה אסור,

איקפד ,כי אתא בר קפרא לאיתחזויי ליה ,אמר

וכן שם בה״ה כ׳ דאף באקראי אינו מותר אלא

ר
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לה

בצירופא דהתירא דאפ״ת הא לא״ה משמע

לפ״ז כ״ש שיקשה איו שייך כ״ז באדם המסיח

דאסור .אלא כוונת רש״י בזה רק לומר דלאו

לפי תומו .וצ״ע.

אדעתיה היה הדבר בשעת מעשה אך באמת אף

שאמר לפי תומו עבר על איסור לשה״ר.

ד .ובאופן שני כתב הח״ח לבאר ,דבאמת לא
האמין רבי לדבריו של ר״ש על בר קפרא ,רק

אלא שא״כ באמת צ״ב היאך הותר לרבי להאמין

כוונתו במה שאמר איני מכירך מעולם היתה

לדבריו של ר״ש בנו .על זה ביאר הח״ח

לראות מה ישיב לו ואם יראה שישתוק מסתמא

בבאמ״ח שס ב׳ אופנים :דרך אחת׳ שהיה

הוא אמת ,ע״ש.

רשב״ר נאמן אצל רבי אביו כבי תרי והיו

הדברים לתועלת ,ובכה״ג שרי להאמין מפי

ובחלקת בנימין אות ל״ה וכן השבילי חיים אות

מהימן כבי תרי אף ברכילות.

ל׳ הקשו על ביאור זה דהרי להדיא מבואר בגמ׳
שרבי הקפיד ,ומשמע שהאמין לגמרי עד כדי

אך סייס ע״ז הח״ח דהוא דוחק׳ שהרי אף

הקפדה ,ולא שרק רצה לבודקו ,וצ״ע.

כשהותר להאמין ממהימן כבי תרי ,הרי לא
הותר לגנותו בדברים משום זה׳ וא״כ יקשה איך

עוד יש להקשות על ב׳ הדרכים גס יחד ,שביאר

אמר לו רבי איני מכירך מעולם׳ שלכאו׳ הוא

הח״ח דבאמת עבר בר קפרא על איסור לשה״ר

בכלל לגנותו בדברים.

אף שהיה לפי תומו .ולכאו׳ קשה דמפשעוח

דברי רש״י נראה שבא ליישב אמאי לא היה

ועוד יש לתמוה ע״ד זו ,דהנה בחלקת בנימין

איסור בדבריו של רשב״ר ולזה כתב דהיה לפי

כאן אות ל״ג דייק מדברי הח״ח אלו שאף אדם

תומו .כן העיר בעלי באר כאן ,וכן ראיתי

המסיח לפי תומו שייך שיהיה נחשב מהימן כבי

שהעיר כן גס בס׳ מנחת אשר עה״ת להגר״א

חרי ע״ש .והנה באמת זהו פלא גדול לפי מה

וייס שליט״א בפרשת קדושים ע״ש .ועוד הקשה

שביאר הח״ח לעיל בבמ״ח סקי״ד דהעניו של

במנח״א שם על הח״ח דמלבד שאין הדברים

מהכב״ת הוא עניו התלוי בהשערה ,ובזה ביאר

מתיישבים בל׳ רש״י ,קשה לבאר שר״ש ברבי

שם הח״ח דמה״נו לא מהני מהימן כבי תרי

נכשל בעבירת רכילות בשוגג ולאו אדעתיה היה.

כשמספר ששמע מאחר המהימן כב״ת ,ולפי״ז

יקשה דאם הוא עניו התלוי בהשערה כ״כ איך

ה .ומה״ט צידד כאן העלי באר דיותר נראה

יוכל להיות גדר זה במסיח לפי תומו גמור.

כהדרך השלישית שכתב הח״ח בהגה״ה ליישב

ובפרע לפמש״ב באגרות משה א״ח ח״א סי׳ נ״ג

דברי רש״י ,והיא לפי מה שביאר הח״ח לעיל

לבאר ד׳ הח״ח שם דענין ההשערה שבמהימן

בכלל ב׳ בבמ״ח סק״ו דלולא דברי המהרש״ל

כבי תרי הוא כדימוי מילתא למילתא שהוא

הו״מ לאוקמי את דברי הרמב״ם בהתירא

שיקול דעת המסור לבעלי הוראה בלבד ע״ש,

דאפ״ת אף לענין רכילות ,דהיינו שיהא מותר

לו
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לספר אח הדברים שנאמרו באפי תלתא אף לזה

אפשר לפרש דברי הרמב״ס אף ברכילות

שנאמרו עליו בעצמו ,כל שאומר הדברים לפי

כשאומרה לפי תומו .והנה לפי״ז יקשו דברי

תומו ,ועפי״ז כ׳ הח״ח דמצינו לפרש דבר קפרא

המהרש״ל מאד ,דהרי כאן ביש״י מבואר להדיא

אמר את הדבר באפי תלתא וי' שמעון ברבי

דשייך לפי תומו ברכילות ,שהרי דברי רשב״ר

סיפר את הדבר לרבי לפי תומו ,וע״כ כאמת לא

לרבי היו דברים של רכילות שסיפר לו מה

עבר ישב״ר על רכילות במה שסיפר הדברים

שאמר עליו בר קפרא ,וזהו נגד דברי המהרש״ל

לרבי ,ע״ש.

וצ״ע.

אלא שיש לדקדק קצת בדברי קדשו של הח״ח,

ביאור דברי ב״ק "ומה לעוברי רצונו כך"

דאס אכן לזה היתה כוונת רש״י לומר שנאמרו

דבריו של ב״ק באפי תלתא לכאורה היה לו

ו .והנראה בס״ד לבאר כל הך סוגיא בשנקדים

לפרש הדבר .וכן ראיתי בנתיבות חיים כאן

דבר נפלא שמצאתי בס׳ שבות יעקב ח״א סי׳

(בשבילי חיים אות כ״ז) שהעיר דמסתימת לשון

קפ״ב שנשאל ליישב דברי הגמ׳ בנדרים נ :על

הגמ׳ דר״ש ברבי ובר קפרא יתבי וקא גרסי,

מה דאיתא שם דרבי עבד לי הלולא לר׳ שמעון

משמע שלמדו בחברותא בלבד ולא היה באפי

בריה ,כתב על בית גננא עשרי׳ וארבע אלפין

תלתא ,וצ״ע.

ריבואן דינרי נפקי על בי גננא דין ,ולא אזמניה
לבר קפרא (ופרש״י :לא אזמניה לבר קפרא ,לפי

עוד יש להקשות דהנה עכ״פ משמע כאן מדברי

שהיה איש בדחן ומתירא שמא יעשה דבר

הח״ח ,שלדעת המהרש״ל ברכילות לא מהני לפי

שישתוק) אמר בר קפרא אם לעוברי רצונו כך

תומו .אכן המעיין הישר בדבריו של הח״ח לעיל

לעושי רצונו על אחת כמה וכמה ,אזמניה.

בכלל ב׳ בבמ״ח ריש סק״ו יראה דביאר טעמו

(ופרש״י :אמר בר קפרא לרבי ,אם לעוברי רצונו

של המהרש״ל משוס דס״ל שברכילות לא שייך

משפיע לו עובה כל כך ,לעושי רצונו וכו׳ ,שהיה

במציאות כלל שידבר לפי תומו ,והיינו דכשעומד

מגנהו על שלא זימנהס ונשאל השבו״י ,וכי

מול זה האיש שנאמרו הדברים עליו בהכרח הוא

בשביל שלא אזמניה גינהו בר קפרא כולי האי

מכוין לעורר מדנים ,ואין זה מציאותי שיהיה לפי

לרבי שהיה רבינו הקדוש שמצינו שזקף עשר

תומו ,וע״כ ממילא לא שייך בזה התירא דאפ״ת

אצבעות כדאיתא בפ׳ הנושא (ועי׳ מהרש״א

ודמיא דבר זה למה שהתנה הרמב״ס שכל הך

בחידושי אגדות מש״כ שם ,וכ׳ ע״ז השבו״י דלא

התירא דאפי תלתא הוא רק באופו שמספר

נייח ליה דבריו]).

באקראי ולא כשמכוין להעביר הקול ולגלותו
יותר .וע״ז רצה שם הח״ח שם לחלוק דלולא

וליישוב הקושיא הקדים השבות יעקב קושיא

דברי המהרש״ל הומ״ל דבאמת כן שייך הדבר

נוספת ,דהנה מלבד שהוא דבר תמוה מצד

שיאמר הדברים לפי תומו ,וע״כ סבר דהיה

המתבייש שהוא רבינו הקדוש ,עוד גם מצד
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לז

המבייש הדבר תמוה דהלא גס בר קפרא היה

רומי ,והתחילו הס בוכין ור׳ עקיבא משחק וכו׳,

גדול בדורו ועשה משנת בל הפרא ,איך יעלה

א״ל לכך אני משחק אס לעוברי רצונו כך לעושי

על דעתו להוציא ש״ר על רבי ולקרותו עוברי

רצונו על אחת כמה וכמה ,וא״כ חזינו דלדעת

רצונו ,אפי׳ דיך שחוק והיתול קשה הדבר

ר״ע מותר לשחוק מהאי טעמא דאס לרשעים

לאמרו .ועוד הקשה דכיוו שמתחלה לא אזמניה

כך לעושי רצונו עאו״כ ,וא״כ יש ליישב דזה היה

כלי שלא ישחק ,א״כ אחל שאמר דבר זה למה

הפלפול בין רבי לבר קפרא ,דרבי לא אזמניה

אזמניה ,ואדרבא היה לו לכעוס עליו ביותר,

לבר קפרא כדי שלא ישחק בזמן הגלות ,וע״ז

ואף שרבי היה עניו ביותר וכדאיתא בסוף סוטה

השיב לו בר קפרא ׳אם לעוברי רצונו כך לעושי

משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא ,מ״מ מצינו

רצונו על אחת כמה וכמה׳ שהן דברי ר׳ עקיבא,

שהקפיד משום כבוד התורה וכדאיתא בסוגיא

והיינו שלדעתו מותר לשחוק עכ״פ בשמחה של

הנ״ל דידן במו״ק דף ט״ז ע״א שהקפיד על ב״ק

מצוה ,וכנראה שרבי קיבל דבריו בזה וע״כ הדר

כשדיבר שלא כהוגן לפי דעתו ,הרי דאיקפד

אזמניה ודו״ק ,עכת״ד השבות יעקב שם.

עליו על דבר קטן כזה ,וכ״ש כשקרא ליה עוברי
רצונו טפי הוה ליה להקפיד עליו ,ואיך אזמניה

והנה מדבריו של השבות יעקב חזינו שבכלל

ולא חשש לדבריו כלל ,וגס אולי ישחק ,כמו שלא

מדת בדחנותו של בר קפרא היה שלפעמים אמר

אזמניה תחלה בשביל טעם זה.

דברים המשתמעים לתרי אנפי ,והיה נראה כלפי

חוץ כאילו נתכוין לדבר אחד ,אך רבי שהכירו
וביאר שס השבו״י עפ״י הא דאיתא בא״ח ס״ס

וידע היטב לפרש שיחתו ועומק כוונתו הבין

תק״ס אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם

שנתכוין בזה לדבר אחר לגמרי ,והיינו לפלפול

הזה ,וכתב שס הט״ז בס״ק ז׳ ,דבנוסח הטור
כתב ׳בגלות הזה׳ ויש חילוק בזה דלענין שמחה

בעניו שחוק בשמחה של מצוה בזה״ז ,וע״כ קיבל

דבריו ואזמניה.

שאינה של מצוה ודאי אסור אפי׳ שלא בזמן

הגלות למלא פיו שחוק ,אבל בשמחה של מצוה

ביאור הסוגיא במו״ק

היה היתר בזמן שבהמ״ק קייס וכו׳ ,ובזמן הגלות
ערבה כל שמחה אפי׳ בשמחה של מצוה ,כגון

ז .ועפי״ז נבוא מעתה לפרש את המעשה במו״ק

בחתונה או פורים ,מ״מ לא ימלא שחוק פיו,

ט״ז .הנ״ל .דהנה כשאמר רשב״ר דבר זה צריך

עכ״ד הט״ז ,ולפי״ז י״ל דה״ט דרבי שהיה

רבי והשיב לו בר קפרא ומה רבי יודע בדבר זה,

מתירא שישתוק ב״ק לפי שרבי היה בזמן הגלות

לכאורה משמע משיגרת הגמ׳ שהיו הדברים

אחר החורבן וכפלש״י ג״כ בפ״ק דחולין דף ו׳

מכוונים נגד רבי ,ולכך הקפיד עליו לבסוף.

ע״ב ד״ה את בית שאן ע״ש ,והנה איתא בגמרא

והנה ראשית צ״ב טובא אמאי לא היה בזה

סוף מכות דר׳ גמליאל ור׳ אלעזר בן עזריה ור׳

לשה״ר שדיבר בזלזול על רבי( .ואמנם הבאנו

יהושע היו מהלכיו בדרך ושמעו קול המונה של

לעיל מהעלי באר והמנח״א שביארו דבהכרח

לח

מענה

לשון

צ״ל שרש״י בד״ה א״ל לאטה חיר־ו ללא יחשה

גמורה שאומרה בפניו ודאי אסור וחמור טפי

אמאי לא עבר ישב״ר על איסור רכילות ,אלא
שבאמת גם על עצם דבריו של בר קפרא גופא

מלשה״ר שלא בפניו ע״ש באורך׳ ואף לשיטת
המהר״ל דאינו נהרא לשה״ר מ״מ הרי ודאי

צ״ב היאך לא היה בזה משוס איסור לשה״ר).

שאסור הדבר (יה דס״ל להמהר״ל שאין זה
נהרא בשם המיוחד ׳לשון הרע' ,ע״ש) ,והשה

עוד ילה״ה על מה שפי׳ רש״י בד״ה ומה רבי

לבאר בכך את דברי רבי יוסי ,דהרי בשבת דף

אומר בדבר זה ,דאין רבי בעולם היודע דבר זה.

הי״ח :משמע שבא להשתבח בעצמו בדברים אלו

ולכאו׳ צ״ע דהוציא רש״י בזה את הדברים מידי

שלא חזרתי לאחורי ,ואס מיירי בלשה״ר גמורה

פשוטם לגמרי ,דלפי פירש״י לא דיבר כר הפרא

עכ״פ לא הוי שבח כלל שהיה מתנהג כן

כלל על רבי ,רה אמי ששום רבי בעולם אינו

בחציפות לאומרה בפניו ,וצ״ע .וע״כ נטה הת״ח

יודע דבר זה ,וצ״ע.

שם לפרש דברי רש״י באופו שהיה הסיפור
לתועלת כגון להנא על עולה שנעשתה בין אדם

לפי תוטו נטור איננו לשה״ר

לחבירו וכיו״ב ,וע״ז האמר רבי יוסי שלא

הסתיר עצמו לומר הדברים שלא בפני הבעלים,
ח .והנה בערכין ט״ו :איתא אמר רבה כל

שבזה אין עליו חשש שאינו מטין לתועלת ,וזהו

מילתא דמיתאמרא באפי מרא לית בה משום

מה שהשתבח ר״י .אך גס זה לכאו׳ הצת דוחה

לישנא בישא ,והסמיך שם רבה כראיה לדבריו

דלפי״ז אין מדוהדה כ״כ הלשון ברש״י ש׳באו

את דברי רבי יוסי שאמר על עצמו מימי לא

הבעלים ואמרו למה אמרת כן׳ ,דהרי הבעלים

אמרתי דבר וחזרתי לאחורי ,ע״ש .והנה נחלהו

ודאי יודעים למה אמר כ! שהרי הס עצמם עשו

הראשונים שם בפירוש דברי רבה בזה ובביאור

העולה .ועי׳ באונטרס מענה לשון <מעמ׳ ס״ד

הראיה שהביא מדברי ר׳ יוסי .וכרש״י שם

ואילך) שביארנו בארוכה כל דברי האחרונים

בלישנא בחרא פירש דברי רבי יוסי שאם באו

שהאריכו טובא לנסות ליישב דברי נ־ש״י בזה.

הבעלים ואמרו למה אמרת כן לא חזרתי בי

לאמר לא אמרתי אלא בפניהם הודיתי .ונתחבטו

ושם במענ״ל בעמ׳ ס״ז הצענו ביאור חדש

האחרונים איך לפרש דברי רש״י אלו ,דבפשוטו

בדברי רש״י ,דהמיירי רש״י בגוונא שלא ידע

נראה דהאי על לשה״ר גמורה ובזה סבירא ליה

כלל המספר את פרטי העניו ולא ידע שיש בזה

דאם אינו מפחד לאומרו בפני הבעלים אין בזה

סיבה שיהיה מזה גנאי וכך סיפר הדבר לפי

משום לישנא כישא• ויש מאחרוני זמננו שנטו

חומו לגמרי ,וע״כ בזה אמר רבה דאין בו משום

לפרש זה ע״ד דברי המהר״ל בנתיבות עולם

לשון הרע ,והיינו כי כל העניו של לשה״ר הוא

(נתיב הלשון פ״ז> דכל שאומר הדברים בפניו אין

כשנאמר מתוך מדה רעה דלשה״ר ,משא״כ

זה נהרא לשון הרע ,אך בח״ח בבמ״ח ריש כלל

כשאינו יודע כלל במה מדבר אין שייך בו

ג׳ ההשה טובא על פירוש זה ,דהרי בלשה״ר

לשה״ר .ובזה ביארנו שם את מש׳׳כ הרמב״ס

מענה

לשון

לט

בפ״ז מהל׳ דעות ה״ד דלשה״ר דרך רמאות הוא

כאילו אין כאן דברים המכוונים כלפי רבי אלא

כשמספר לתומו ועושה עצמו כאילו אינו יודע

שהיתה קושייתם באופו ששום רב אינו יכול

שדבר זה שדיבר הוא לשון תרע אלא כשממחין

לתרץ (כמו שמצינו לפעמים בגמרא לשונות

בו אומר איני יודע שאלו מעשיו של פלוני או

קשיא ותיובתא וכיו״ב ,והיינו שישנם קושיות

שזה לשון הרע ,משמע דזה גופא רמאותו שבא

שאין אופן לתרצם כלל) ,ובזה יבואר מה

להראות עצמו כאילו אינו יודע במה מדובר,

שפירש״י דאין רבי בעולם היודע דבר זה ,שבא

דאם באמת היה כדבריו לא היה בו שוס איסור

ליישב אמאי לא עבר ב״ק על לשה״ר ,לכן פי׳

לשון הרע .ולפי״ז יל״פ דזה מה שפירש״י

שהוציא הדברים באופן זה כדי שלא יבינם

בביאור דברי רבי יוסי ,׳שאם באו הבעלים

רשב״ר כגנאי על רבי .ולפי״ז ניחא היטב מש״כ

ואמרו למה אמרח כן׳ ,דבאמת לא היה שום

רש״י אח״כ שסיפר רשב״ר הדברים לרבי לפי

סיבה להתיר לספר בגנותם וע״כ באו בטענה

תומו ,והיינו כי באמת לא ידע שיש בזה גנאי

אליו למה אמר עליהם כך וכך ,׳לא חזרתי בי

אלא חשב שהפירוש כפי שהבין מדברי ב״ק שאין

לאמר לא אמרתי אלא בפניהם הודיתי׳ ,פי׳ לא

רבי בעולם היודע וכו /אך כששמע רבי את

ידעתי מה היה רע במה שאמרתי כי לא ידעתי

הדברים ידע עומק כוונתו של ב״ק ,כיון שהכירו

פרטי הענין ,ואדרבה הודיתי בפניהם שכך וכך

וידע אח דרכי בדחנותו וכנ״ל ,והבין שאס כך

אמרתי ומה רע יש בזה ,ואח״כ באמת הסבירו

אמר מסתמא כוונתו היתה באמת כלפי רבי

לו את פשר הענין ועמד על טעותו ,וס״ל לר״י

שאינו יודע לתרץ הקושיא .ולא כהבנת רשב״ר

דבכה״ג איט תלוי בו שהרי איננו מלאך וע״כ

כפי שהיתה נראית כלפי מוז שלא היה בזה גנאי

אין בו איסור ,וזהו שבח גדול שיזוז ממתריס

על רבי ,וע״כ סבר רבי בדעתו הקדושה שבכה״ג

כאלו בלבד לא נכשל רבי יוסי אף פעם

הוי פגיעה בכבוד התורה וע״ז הקפיד עליו.

בלשה״ר.

ולפי״ז יבואר לן מעתה דמה שלא היה בזה

ר״ש העביר דברי ב״ק אל רבי לפ״ת נטור

משוס קבלת רכילות ,הוא משום דרשב״ר לא
ידע כלל במה מדובר וע״כ איו כאן מעשה של

ט .ועפ״י כל האמור נראה בעז״ה לבאר אל

רכילות כלל וכנ״ל ,ומה״ט נמי י״ל דלא היה

נכון את דברי הסוגיא דיש הנ״ל ,דמתחילה

שייך גם על רבי במה שהאמין לדבריו איסור

כשהוקשתה להם הד שמעתתא ,ואמר רשב״ר

קבלת רכילות ,וכדקיי״ל מדברי היד הקטנה

לצייד לשאול את אביו רבי ,סבר בר קפרא שלא
יוכל רבי לתלז הקושיא .אך נזהר מאד שלא

דרק בדבר שיש על המספר איסור עבור סיפורו

יש על המקבל איסור עבור קבלתו ,דרק אז הוי

לומר לו באופן של לשה״ר ,ולכן השתמש במדת

דיבור נמאס כמש״ב בפ״ט מהל׳ דעות שלו

בדחנותו לומר הדבר באופן המשתמע לתרי

ה״ח ,אבל כל שאין דברי המספר לשה״ר כלל

אנפי ,והוציא הדבר באופן שיבין ר״ש ברבי

אין גם איסור קבלה עליהם( .ועי׳ עוד במה

לשון

מענה

מ

שהארכנו בזה במענה לשה ח״ד מעמ׳ ע״ב

ובין הטהור) היה אופן העברת הדברים מבר

ואילך ואכמ״ל).

קפרא לרבי ע״י רשב״ר ,דהיינו שרשב״ר לא ידע

כלל מה אמר ב״ק וחשב שלא היה בדבריו שום

"ומדבר כלשון עמר׳

כוונה כלפי רבי ,ורק רבי שהכיר את טבעו של

ב״ק הבין היטב הדברים כפי שנתכוין אליהם
(ואגב דקיימינן עתה סמוך לימי הפורים ,נוכל

באמת בר קפרא).

להוסיף בדרך צחות ולרמות זה הסיפור דב״ק
ודרשב״ר כעין מה שראיתי ביאור נפלא בדבריו

יישוב דברי המהרש״ל

של מרן החתם סופר זצ״ל על המגלה .דהנה

שכשגזר אחשוויוש באגרות הראשונות שיהיה

י .והנה לעיל הקשינו על דבריו של המהרש״ל

"כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו" (אסתר

בביאורו על הסמ״ג דס״ל דהא דהתיר הרמב״ס

א /י״גז לכאורה צריך ביאור מה ראה דוקא

לספר דבר שנשמע באפי תלתא לא הוי כ״א

אחרי המעשה דושחי לגזור כן שידבר כל אחד

בלשה״ר ולא ברכילות פי׳ שאין היתר לומר

כלשון עמו .וביאר בזה החת״ס דהנה אמרינן

הדברים שנאמרו באפ״ת לזה שנאמרו עליו

במגלה דף י״ב ע״ב דשלחה לו ושתי דברי

בעצמו ,וביאר הח״ח בכלל ב׳ (בבמ״ח סק״ו)

חירופין נוראים ,שאמרה לו בר אהורייריה

דטעמו של המהרש״ל משום דברכילות לא שייך

דאבא ,אבא לקבל אלפא חמרא שתי ולא רוי,

כלל במציאות שיספר לפי תומו את הדברים,

וההוא גברא אשתעי בחמריה ,והנה צריך להבין

והקשינו דלכאו׳ צ״ב דכאן בסוגיין מפורש ברש״י

איך העיזו הסריסים להעביר דברים קשים אלו

שרשב״ר העביר לרבי את מה שאמר עליו בר

לפני המלך ,וצ״ל דהמלך דיבר עם סריסיו לשון

קפרא לפי תומו ,חזינן דשייך אף ברכילות לפי

פרסי׳ אך ושתי שהיתה כשדית דיברה עם המלך

תומו .אך לפימשנ״ת יש ליישב דלא קשה כלל,

לחלק

לא

בלשון כשדית ,והסריסים שלא ידעו לשון כשדית

דיש

שמעו הדברים מושתי כפי ששמה בפיהם ,וכך
העבירום למלך בשם ושתי בלי שיבינו מה הס

לאשמעינן דברכילות אין שייך לפי תומו ,רק

כוונתו דבכה״ג שיודע

אומרים ,ואדרבה חשבו אולי הם דברי התנצלות

הסיפור ,ויודע על מי הוא מדבר ובמה היה

מושתי ,והמלך כששמע הדברים נתבייש מאד

העניו ,ושיוכל לצאת מסיפור זה רכילות ,אז אין

שיספר

ולומר

דהמהרש״ל

אחא

המספר את פרטי

הדבר באקראי אלא

בהכרח

בפני השרים שחלק מהם היו מבינים ג״כ לשו!

שייך

הכשדית והבינו היסב מה שלחה לו ושתי ,וע״כ

כשמספר בפני הנידון הוא מטין מתוך רכילות,

כיון שע״י חילוק הלשונות נהייתה הרעה הזאת,

וע״כ לא מהניא ביה התירא דאפ״ת דבעינן

ע״כ גזר שמעתה ואילך לא תדבר שוס אשה

שיספר באקראי וליכא ,אבל באופן שאינו יודע

אלא בלשון עמו של בעלה בלבד ,ודפח״ח .והנה

כלל במה מדבר אלא מספר לפי תומו לגמרי

נראה דאף כעין זה (אחר ההבדלה בין הטמא

בזה ודאי דמודה המהיש״ל שיכול להיות

לשון

מענה

מא

לפעמים מקרה כזה ,ובאמת בזה מיירי דברי

שביאר החלקת בנימין באות ח׳ וכן ראיתי

רש״י כמש״ב .וע׳ גס בחלקת בנימין עהח״ח

שביאר הגאון רבי הלל זאקס שליט״א בשיעורו

בכלל ו׳ מהלכות רכילות גבי דיכא דמסל״ת

הנדפס בקובץ נחלת שלמה ,דגדר האיסור

שביאר דבכה״ג שאינו יודע כלל במי מדובר ולפי

דקבלת לשה״ר איננו מטעם חסרון נאמנות אלא

תומו סיפר ,ויצא שנסבב מדיבורו רכילות ,כה״ג

שכלפי קביעת הלב בלבד כל שהוא שמע שוא

דאף להמהיש״ל שייך מסל״ת אפי׳

אין להאמינו ,וע״כ מהני להתיר קבלת לשה״ר

ברכילות ,ונמצא לפ״ז דדברי המהרש״ל מיושבים

ע״י ההיתרים דדבריס הניכרים ומהימן כבי תרי
מה שלא מצינו כן בשאר הלכות הצריכיס

ודאי

היטב.

נאמנות ,וכן לחומרא נמי יש להבין לפ״ז הטעם

דברי שיכור גמור אינם שמע שוא

דהאיסור קבלת לשה״ר שייך אף במקום שלולא
שהיה לשה״ר לא הוי בעינן גדרי נאמנות כלל

יא .ועתה נהדר למה שפתחנו בראשית הדברים

מ״מ היכא דאיכא שמע שוא מ״מ אסור ,ועי׳

לדון בשיכור שמתוך שכרותו דיבר לשה״ר האס

מש״ב בזה שס הגרה״ז לבאר ד׳ הח״ח בהגה״ה

מותר להאמין מפיו או לא .והנה לכאו׳ בח״ח

לבמ״ח סק״ו גבי שנים המדברים קוץ לבי״ד

בכלל ז׳ מהל׳ לשה״ר ס״ט כשביאר דינא דקבלת

דאף להסובריס שהטוען

לשה״ר מפי המסיח לפי תומו ,סיים ע״ז דאף

לדבריהם השבינן לטענתו כטענת ברי ,מ״מ כל

אס יתקיימו כל הפרטים הנצרכים להיתר זה,

היכא דהוי לשה״ר אסורה ההאמנה משוס דהוי

מ״מ יש ליזהר שלא לקבל דברי לשה״ר מאיש

שמע שיא ע״ש ואכמ״ל ,ולפ״ז יל״פ כוונת הח״ח

המסיח לפי תומו ,ובבמ״ח סקט״ז סמך דבריו

דכיון שאין איסור

על

הקבלה

פי האמנתו

דלשה״ר

תלוי

אהא דאמרינן בב״ק קי״ד :דאין מסיח לפי תומו

בנאמנות כלל ע״כ אולי היה מקום לדחות דאס

כשר לכל ענין דאורייתא אלא לעדות אשה

נמצא לומר שמסית לפי חומו אין זה לשה״ר,

בלבד ,וביאר דמה שהאריך שם לבאר פרטי

א״כ אף בלי תורת נאמנות לא יהא בו איסור

ההיתר דמסיח לפ״ת הוא רק מפני שאם ימצא

קבלת לשה״ר דאין כאן שמע שוא ,וע״כ אינו

מי שירצה לחלוק על זה מבבלי או ירושלמי

סותר להגמ׳ בב״ק הנ״ל ,דאמנס נאמנות

שמפי מסיח לפי תומו מותר להאמין בלבו ,לכן

מסל״ת אין בכה״ת כולה ,אך כאן אין צריך

כתב כל סעיף זה כדי שעכ״פ לא יבואו להתיר

נאמנות רק שלא ייחשב שמע שוא ,וע״ע בשבילי

בזה יותר מגדרי מסל״ת ,אך למעשה הסיק

חיים כאן אות ל״ג .אלא דמ״מ לא קיבל הח״ח

הח״ח דאין להאמין מפי מסל״ת .והנה מה שרמז

דחייה זו למעשה ,והוא משום דבאמת מפשטות

הח״ח דשמא יש מקום לחלק דקבלת לשה״ר שרי

דברי הראשונים נראה דאף המספר לפי תומו

להאמין מפי מסל״ת נגד פשטות הגמ׳ בב״ק

ולא מתוך כוונה מפורשת ללשה״ר נמי הוי

הנ״ל ,נראה דהוא משוס דקבלת לשה״ר שאני

לשה״ר ,וכדהביא מדבריהם בבמ״ח סקי״ח,

משאר עניינים הצריכים נאמנות ,והיינו כמו

וא״כ אכתי יש גס על המקבל איסור קבלה.

מב

לשון

מענה

אך לפמשנ״ת בדברי רש״י הנ״ל בערכין ט״ו:

מודע כלל וכלל מה שנעשה עמו ועם מי הוא

ובמו״ק ט״ז .ובדברי הרמב״ם בפ״ז מהל׳ דעות

מדבר ,בזה י״ל דלא הוי לשה״ר כלל ,וה״ה

ה״ד גבי דרך רמאות ,דיש חילוק בין סתם לפי

נראה דמה״ט גס לא יהיה בזה איסור קבלת

תומו שאינו מכוין להדיא ללשה״ר ,לבין לפי

לשה״ר למי שיאמין לדבריו וכמ״ש דהאיסור

תומו גמור שאינו יודע בין ימינו לשמאלו כלל

קבלה מיתלא תליא במה שהסיפור הוא שמע

וכלל ולא יכול להעלות על דעתו שיצא מזה

שוא אך כשאין שמע שוא ליכא איסור קבלה .אך

לשה״ר ,בזה י״ל דבאמת אין זה נחשב לשה״ר.

עכ״פ כל אלו הדברים אינס אלא כדי לעורר לב

וממילא לפי״ז י״ל דה״ה נמי בניד״ד אם נשתכר

המעיין בלבד.

כל כך עד שאיו לו שליטה כלל על דיבורו ואינו

לשון

מענה

מג

הרב יואל יוסף הזז

בדין קבלת לשוה״ר ממסל״ת
כחב הח״ח (כלל ז׳ סעי׳ ט׳> ואם מי שסיפר לו
הלשוה״ר על אחל היה מסל״ת בדבר זה דיכא

מסל״ת מותר להאמין בליבו בוודאי יותר
מהאמנה בלב אין להתיר כלל.

הכי אס יש בענין הזה אפי׳ אם הוא אמת
לשפטו לצד הזכות או שעני! זה הוא בעניני

ומבואר עכ״פ שלענין לקבל הדברים בלב לא

שלילת המעלות או אחד משאר פרטים שביארנו

ברירא ליה לגמרי לאיסור ולכן כתב רק שיש

לעיל בסעי׳ ז /או שזה המספר לא ראה דבר זה

ליזהר ולא כאיסור גמור .והנה בסוגי׳ דמסל״ח

בעצמו רק שמע מפי אחרים בודאי אסור לקבל

בב״ק (קידס מצינו דאין מסל״ת נאמן אלא

הימנו ולהחליט בליבו לגנאי על חבירו ,ואפי׳

בעדות אשה שהקילו בה רבנן בכמה מילי משום

אס אין בו אחד מאלו הפרטים מ״מ ע״כ יש

עיגונא או במילי דרבנן או בשבויה דאע״פ דהוי

ליזהר שלא לקבל מאיש זה המסל״ת דברי גנות

דאוריתא מ״מ הוי ספק ואקילו בה אבל בדבר

על חבירו וכ״ש שאסור לסמוך ע״ז לילך אח״כ

שבעי׳ נאמנות מדאו׳ לא אקילו בה .אבל

ולספר דבר זה לאחרים או לבזותו בדברים עבור

בפוסקים (יו״ד סי׳ צח) מציגו שיש אופנים שגס

זה וק״ו בן בנו של ק״ו לענין להפסידו עבור זה

בדאו׳ מאמינים וסומכים על מסל״ת.

בממון או להכותו ח״ו דוודאי אסור מן התורה.

ובבאר מים חיים (סקי״חז ביאר שלא מקילים
ע״י מסל״ת הואיל וקי״ל בב״ק נקיד ):שאין
מסל״ת כשר בכל ענין דאורייתא אלא בעדות

אשה בלבד אלמא דככל דאוריתא אין מחליטים

הדבר לאמת ע״י מסל״ת וה״נ בלשוה״ר הוא
דאו׳• ואף שיש לדחות קצת דאולי לענין קבלת
לשוה״ר שאני  -ופי׳ בשבילי חיים (סקל״גז

דקבלת לשוה״ר אינו עדות או הנהגה עפ״י ע״א
אלא קבלה בלב גרידתא דילמא בהט מהני אף

יעוי׳ בש״ך (צח סק״ב) שהביא מהריכ״ש <בתשו׳

סי׳ תלגו דכל היכא דאיכא למיקס עלה דמילתא
סמכי׳ עלה אפי׳ בדאו׳ הואיל וכל מילתא
דעבידא לאגלויי מירתת ולא משקר בה.

ועוד הביא מהריב״ש שדווקא נגד איתחזק לא
נאמן אבל היכא

דלא איתחזק נאמן אף

בדאוריתא ,ואמנם ע״ז פליג הש״ו וס״ל שלא
איתחזק נאמן רק בדרבנן ולא במילי דאורייתא.

בירור כה״ג  -עכ״פ מנין לנו לחלק בזה כדי

ויעו״ש בט״ז שחידש שדין מסל״ת שלא נאמן

להקל ובפרט דאיסור תורה הוא לכן כתבתי

במילי דאוריתא הייט היכא שבעי׳ דין עדות

בפנים דיש ליזהר בזה.

אבל כל איסור והיתר וכדומ׳ שאי״צ עדות רק

ובסקט״ז כתב דאף מי שירצה לחלוק על דבריו

הוכחה בעלמא ממי מסל״ת ,וכמו שביאר דבריו

וימצא ראיה על זה מבבלי או ירושלמי שמפי

באריכות החוו״ד (סק״א) שם.

מד

לשון

מענה

ומעמה היה מקום לדון בענינא דקבלת לשוה״ר

הואיל ורצון התורה שאחד לא יתגנה בעיני השני

אי יש להתיר קבלה בלכ עכ״פ ממסל״ת דאס

ע״י קבלת דברים שאינם מבוררים ,דלפו״ר

העובדא שמספר עליה היא מילתא דעבידא

מהיכ״ת הא עיקר ענין קבלת לשוה״ר שלא

לאגלויי שפיל יש להאמינו דוודאי איו בזה חשש

יגונה בעינינו אדס כשר אבל בל היכא שפקע

משקר ,אמנם אי מהא לא הוי השגה על הח״ח

חזקתו מהיכ״ת דגס זה בכלל].

שהרי כבר כתב לעיל (סק״חז דכל מילתא

דעבידא לאגלויי לא משקרי אינשי ומותר
להאמין אפי׳ בלא מסל״ת לכאו /כמובן כל שאי!
תוספת ופירוש למעשה שנעשה אלא סיפור

הדבר לתומו לחוד.

ומצד הסברא שבמקום שלא איתחזק איסורא
נאמו ,י״ל שבזה כבר כתב המ״ח לעיל בס״ה

שכל איסור קבלה הוא בסתם איש ישראל אבל
אם נתחזק מכבר בלא״ה לאדם רשע הואיל

ונתפרסם עליו כמה פעמים שעבר בשאט נפש
על איסורין הידועין לכל ישראל שהוא אסור

כניאוף וכיוצ״ב על איש כזה מותר לקבל לשוה״ר

עכ״ל וא״כ כל שאין לגברא חזקת כשרות שרי

לקבל עליו לשוה״ר וכמו שמשמע מדברי הח״ח
מאמ״ח סקי״א) שסתם איש ישראל עומד
בחזקת כשר והגון ואין לקבל עליו לשוה״ר אבל

כל שיצא מכלל חזקת כשרות שפיר יש להתיר

לקבל עליו וא״כ לא בעי׳ בזה לדין מסל״ת
אא״כ בא עכשיו בסיפורו לפי תומו להוציא

מכלל חזקת כשרות דבהא יש לדון דלא נסמוך

עליו ראשית דהחזקת כשרות מנגדתו ועוד די״ל

ומה שיש לדון הוא לכאו׳ עפי״ד הט״ז שבכל
מקום שלא בעי׳ דין עדות בב״ד שפיר נאמן

המסל״ת דה״נ וודאי שלא בעי׳ בכל סיפור איש
על חבירו ב״ד ושפיר יש להאמינו בשופי ללא
שוס ספק.

אמנם יש לציין שלמעשה הט״ז עצמו אחר

שביאר הסברא הנ״ל בטוטו״ד כתב "כן נראה
ליישב שי׳ הרשב״א והרא״ש ,אבל לענין הלכה
כבר פסק הטור והשו״ע (סי׳ שטז ס״א) לעני!

בכור דלא מהני מסל״ת וא״כ לא מהני בשום
דוכתא דאיכא איסור דאורייתא חרן מעדות

אשה" עכ״ל ,אך המעיין שס יראה שהשו״ע

סתם הדברים ולא ברירא האי מילתא דכתב
דמסל״ת בבכור לא נאמן ובש״ך (שם סק״בז

הביא ב׳ ביאורים בזה די״א דלא נאמן כלל
בדאוריתא וי״א שעכ׳׳פ בעלמא נאמן בדאוריתא

ורק בבכור נקטי שלא נאמן דלהשביח מקחו הוא
אומר וכן נקט הדרישה וכן משמעות הט״ז (שס
סק״ד> עכ״פ בצירוף כסניף להקל בזה .ונמצא

שאי״ז מילתא דברירא שלא להאמינו בדאוריתא.

שיש בזה ג״כ איתחזק איסורא וכמש״כ הבאמ״ח

ונמצא לפי״ז דאם באנו לדון בדין מסל״ת דנאמן

כלל ב׳ סק״ט וכלל י׳ סק״ו דהוי מילתא דאית

הוא רק בסיפור לשוה״ר מדרבנן ולא בדאוריתא
וכגון כל סיפורי אבק לשוה״ר לענין קבלה שאין

בו חזקת איסור יעו״ש .נומש״כ כאן הוא דלא
כמש״כ השבילי חיים (סקכ״א) מסברא דנפשיה

איסורם אלא מדרבנן ובדרבנן מסל״ת נאמן.

שגס כשאין למדובר חזקת כשרות כל שאינו

אמנם באמת לא מצינו מקום היתר בזה לפום

מוחזק לעבור קאי ע״ז איסור קבלת לשוה״ר

ריהטא דהנה ביסוד איסור קבלת לשוה״ר כבר

מענה
דנו אי יסודו מטעם שע״י ההאמנה ללשוה״ר

לשון

מה

אמנם עפ״י היד הקטנה גס בזה יש לדון

יגונה האדם בלב השומע וכדמשמע בדברי

שהואיל וסוף סוף אין הסיפור היתר אלא יש

הרבינו יונה או שיסודו שכל שנושא השומע אח

איסור עכ״פ מדרבנן על המספר נימא שיש

נפשו לדבור המאוס הנאמר באיסור לשוה״ר

איסור עכ״פ דרבנן על המקבלו.

ולכאו׳ יש לדו! אי שייך קבלת לשוה״ר באבק

אך באמת אי הכי יש לשדות נרגא בכל עיקר

חשיב קכלח לשוה״ר וכדמבואר ביד הקטנה,
דמה באומר שיתקו מפלוני וכו׳ או במספר שבח

ההיתר דמסל״ת דהיאך מצינו בו צד היתר,

המביא לידי גנאי וכיוצ״ב ל״ש כלל ענין קבלה

דממ״ג אס מיירי שראה דברים שאסור לספרם

שהרי המספר לא אמר שום עניו שיש לשמוע

כגון שעבר רק פעם אחת ויש לתלות שעשה

מחוך דבריו ענין הגנאי [אס לא לפמש״כ העלי

חשובה וכיוצ״ב אף במסל״ת לא ממי שהרי

באר בליש כלל ט׳ בדינא דמי יאמר לפלוני וכו׳

אסור לספר ,ואם מיירי בדבר שמותר לאומרו

והחלק״ב בשס עבודת המלך שפירשו שמיירי

כדברים המפורסמים הא בעי׳ עכ״פ היתר

באופו שמינכר לגנאי ].או יש לדון דמספר דרך

דחועלת כמבו׳ בכלל י׳ סעי׳ ב׳ בפרט השני,

שחוק דהוי רק אבק כמבואר לעיל (כלל ג׳

ושו״מ בעלי באר שעמד בקושיא זו ,והעמיד

בהג״ה לבמ״ח סק״ה> ,דמה ז״ב שאע״פ שחסר

דברי הח״ח כגון ששמע באפי חלחא שאז מותר

במדה רעה של המספר בדיד שחוק ומה״ט הוי

לספר לפי חומו וכמו שהעמיד הח״ת (בסקי״ח

רק אבק מ״מ אצל השומע וודאי נתקבלו דברי

בהגהה) דברי הגח׳ במו״ק טז .ע״ש.

גנות גמורים על חבירו ומ״ל אמרם דרך לשוה״ר
מ״ל אמרו דלו שחוק מכלל גנות חבירו לא

נפקא לק שיש לדון דאפשל ולפי היד הקטנה

שכל איסור הקבלה מיתלא תלי באיסור הסיפור
יתכן שבכה״ג שאצל המספר אין בזה איסור

תורה אין בו גס איסור קבלה לכאו׳.

ולפי״ז נמצא שכל ההיתר במסל״ת שמצינו הוא
דווקא בכה״ג ששמע באפי תלתא וסיפר דבר

שהוא רק איסור דרבנן שאז יש מקום להאמינו,
וכמה נמלצו דברי הסבא קדישא החפץ חיים
"שיבין הקורא שכמעט קשה להמצא מסל״ת

והנותר בידנו לכאורה הוא רק גוונא דנורא בי

לדינא ובפרט שעפ״י הדין הוא ספק גדול ועצום

פלניא שלפי חלק מהראשונים הוי אבק כמבו׳

אס ממי כלל אפי׳ לענין להאמין בלב על כן

בכלל ט׳ סעי׳ ג׳ שאז יש לדון לכאו׳ שבמסל״ת

השומר נפשו ירחק מזה".

נאמן ושרי להאמינו עכ״פ בלב.

קכב

לשרן

מענה

הרב מאיר חיים כהן

באופנים דמותר לשמוע לשה״ר מפי קטן
כתב החפץ חיים בהלכות לשה״ר כלל ט׳ סעיף

הרשב״ם כלומר לא היה לך להטיל אשמה עליו,

ה׳ ודע דאפילו שמע לבנו ובתו הקטנים שהם

והיה לך לומר איני כתבתיו עכ״ד.

מדברים לשון הרע מצוה לגעור בהם ולהפרישם
מזה כדכתיב ומשלי כב׳ס "חנך לנער על פי

הרי שאפילו להציל את עצמו אסור לומר

דרכו׳ /וכמו שנתבאר באורח חיים בסימן שמ״ג

שחבירו עשה זאת ,וכו צריך לחנך את הילד
לומר אני לא עשיתי ,ואס אומר על חבירו דבר

שההורים

צריך אביו או רבו לומר לו שיטין בסיפורו

והמחנכים צריכים בו זהירות גדולה כשבא ילד

לתועלח ,ולא יכויו לספר גנאי על אחיו או

ואומר לאביו או לאמו או לרבו שחבירו עשה לו

חבירו.

סעיף א׳ לענין כל איסורים שבתורה עכ״ד.
ובאמת

צריך

לעורר

בענין

זה

כך וכך ,ועל סמך דבריו ההורים או רבו
מענישים את חבירו.

ועיין בשו״ת אגרות משה יור״ד חלק ב׳ תשובה
ק״ג שדן אם רשאי המלמד לשאול ולבקש

ובדבר הזה יש כמה קלקולים ,אחד דהרי אסור

מהתלמידים האם יודעים מי עשה את הגנאי

להאמין להם בזה כלל׳ שהרי הס לא נאמנים

הזה שיגידו לו׳ שזה דבר מכוער לנהוג כך וגורם

כתרי ,ולא נחשבים למסיח לפי תומו ,ועוד שבזה

שהילדים יתרגלו לדבר לשון הרע.

שלא צריך לפרוש מלספר על אחיו או חבירו מה

ולכאורא יש לומר דבכהאי גונא שיש תועלת

שעשה ,כיון שעל פי הרוב אין כונתס לתועלת

לכלל הכיתה ,אולי יודה רבנו בעל האגרות משה

אלא אדרבה במקום לקבל מהילדים את הסיפור

זצ״ל שישתנה הדבר להיתר ,וכל דברי האגרות

הרע ,תיו צריכים לשאול אח הילד שבא ומספר

משה דאסר רק שהמטרה היא להוכיח לאותו

אס טנתו לתועלת ,ואפילו שאומר שטנתו

תלמיד׳ שזה מה שדיבר האגרו״מ בחשובה אלא

לתועלת אסור להאמין אלא רק לחוש ,ואין

שעדיין צריך שיקול דעת גדול מתי באמת שייך

לעשות מעשה ע״פ דיבורו ולהעניש את חבירו,

לדעת האגו״מ להתיר זאת.

שמטה אוזו לשמוע ולהאמין מהם מלמד אותם

ויותר טוב היה כששואל האבא או המחנך מי
עשה זאת ,שירגילס לומר אני לא עשיתי ,וכמו

ויש לעיי! שהרי כיון שהוא רב וממונה לחנך את

דמבואר בגמרא בבא בתרא דף קס״ד ע״ב בגט

הילדים ומצוה על הילדים שיספרו איזה לשון

מקושר ר״ש לאו אנא כתבתיה ר׳ יהודה חייטא

הרע לתועלת[ ,ובודאי מדובר בתועלת אמיתית]

כתביה ,וא״ל רבי כלך מלשון הרע הזה ,וכתב

שהרי כל כונת הרב היא להוכיח את התלמיד

לשון

מענה

קט

שמדבר לשה״ר ,וא״כ לא יגיע מזה נזק שיתרגל

ואו׳ השבט הלוי בעניותי לא כן הוא דאס מצד

לדבר לשון הרע סתם אלא רק באופן שזה סיפור

החינוך צריך לחקור ולגלות.

לתועלת.

ומעובדא דעכן אין ראיה כמש״כ האג״מ בעצמו
ועוד יותר אס הרב יבאר לתלמידים בצורה

שוב אין זה נכנס בגדר לשה״ר.

ברורה את גנות סיפור לשון הרע על חבר

ואדרבה ידריך ויטין לפי ערכם לבאר לתועלת

אלא דצריך המחנך לעשות כל טצדקי שלא

וכל המטרה עכשו בזה ששואל אותם לטובת

לגרום בושה ברבים אלא מי שהוא יודע יספר

אותו ילד ולישר דרכיו.

זה בצינעא וגס לאיים על המספר שלא יגיד רק

מה שהוא יודע באמת בכדי שלא לגרום ללשון

אלא שהדבר תלוי בכל מקרה ומקרה ,ולפי

הרע ,ואז שוב איו חשש שיבאו להקל בלשון הרע

חשיבות התועלת גס אצל ילדים יורגש הדבר

במקום אחר.

ואף ממה שהם סומכים על הרב שכונתו לחינוך,
וממילא הילדים לא יתחנכו ולא יתרגלו ח״ו

וע״ע בשו״ת חשובות והנהגות לגאון ר׳ משה

לפרוז גדרי לשון הרע ,ואדרבה יתרגלו לכו שיש

שטרנבוך שליט״א נחלק א׳ סימן תתל״טן דכתב

עת וזמן שצריך לדבר לשון הרע לתועלת ,ועכ״פ

בנידון האס מותר למלמד לשאול את תלמידו מי

ודאי שלרכ ששואל אותם מי עשה זאת וכדומה

עשה דבר גנאי והורה בזה הגר״מ שטרנבוך

אסור לקבל את הלשון הרע אלא רק למיחש

שליט״א שהמלמד צריך להקדים לתלמידים

מיבעי ,ושעי״ז יוכל לברר את הדבר.

ולומר להם שאיסור לשון הרע חמור מאוד

מאוד ,אולם יש התר לדבר באופן שזה לתועלת,
בכל אופן בודאי יש למעט בדרכים אלו באופן

ומכיון שכאן זה לטובת חינוך התלמיד א״כ אין

שהרב לא רואה שהדבר מוכרח שיתגלה מי עשה

בזה חשש של לשון הרע אלא אדרבה ואדרבה

את הדבר ,כמו דמצינו בגמ׳ בסנהדרין דף י״א

כמו דמצינו שיש איסור לספר לשון הרע על

ע״א שכששאל יהושע את הקב״ה מי חטא ענה

אבירו ,כי יש חיוב ג״כ להודיע לרב בכדי שיוכל

לו הקב״ה ,וכי דליטור אני.

להוכיח את אותו תלמיד ולפעול ולעשות ולא
נקרא לשון הרע כלל.

ועיין כשו״ת שבט הלוי חלק ט׳ סימן ל״ד
להגי״ש ואזני שליט״א שכתב בנידון שראה את

ומסיים בעל התשובות והנהגות ששמע שהאגרות

דברי האגרות משה אלא דמש״כ דכ״ז אס מגלה

משה כתב שזה דבר מכוער כן וגם שיגרם עי״ז
שהתלמידים יבאו להקל כאיסור לשה״ר ,אבל

התלמידים שיספרו לו אס יודעים דבר מגונה,

או׳ התשובות והנהגות שלא ראה בזה חשש כיון

דזה גורם שיקלו בלשון הרע.

שמקדים ומסביר לילדים את חומרת איסור

הילד בעצמו אבל לא כשהרב או המחנך גוזר על

קכד

לשון

מענה

לשה״ר׳ ושבמקרה שלנו לא שייך איסור לשה״ר

ודאי שלפעמים יש צורך לילדים לספר מה

כיו! שמכון לתועלת ממילא אין חשש ומותר

שעבר עליהם והוא לתועלת הגידול שלהם

בכה״ג.

וחינוכם ,ואז אין לחסום ולמנוע אותם מלספר,

***
עוד יש לדון במה שמצוי דקטן בא לספר לשון
הרע לאביו על אחיו בכה״ג שאין בזה תועלת,
ואפילו בכה״ג שלא צריך להוכיח אותו על הלשון
הרע שמספר ,מ״מ זה הזדמנות טובה ללמד את

הילד את חומרת איסור לשון הרע.

אבל

צריך

להזהר

שלא

להאמין

לסיפור

שמספרים אלא רדן לחזה ולברר את העני! או

להרגיע את הילדים.

אולם ילדים שהם הגיעו כבר לגיל שהם מבינים

שיש איסור לשון הרע ואיסור רכילות חובה
מוטלת לחנכם ולבאר להם את חומרת האיסור

ויש לדו! איד יש להתיחס לילדים שחוזרים

של לשון הרע ורכילות וכן גם לבאר להם מתי

הביתה ומספרים להורים שלהם או לאחיהם מה

ובאיזה אופנים שכן מותר לספר כגון לספר

עבר עליהם במשך היום ,ובתוך הסיפורים

לתועלת ,וצריך לדעת איך לשמוע את הילדים,

מספרים גס על המלמדים שלהם ועל חברים

כגון בכה״ג שמספרים דברים שהם מעיקים על

שלהם בת״ת ,שיש בדבריהם דברי גנות ,השאלה

ליבם בודאי שצריך לדאוג שלא ישאר בלבם.

האם יש למנעם נבכה״ג שאין תועלת) או שאין
למנוע אותם שלא ירגישו שלא מעונינים לשמוע
אותם.

וצריך למצוא את הדרך שיתקבלו הדברים אצלס,

אלא שאם הס מבינים צריך ללמד אותם

ועיין בספר חוט שני להגר״נ קרליז שליט״א

שהדיבור הוא לא הפקר ולא כל דבר מותר ולכן

הלכות שמירת הלשון עמ׳ שנ״ה שהורה בזה

לא מדברים מה שרוצים.

מענה

לשון

מא

הרב מרדכי ברוך נוררמן

בגדר האיסור דהבלת לשה״ר ורכילות
א .תנה ביסוד איסור קבלת לשה״ר ורכילות,

דקבלת לשה״ר ,דמיירי באופו שיש לחוש על

שענינו דיש איסור להאמין בליבו לסיפורי גנות

דברי הלשה״ר שהם שוא וכזב[ .וכך מזכיר גס

ששמע על חבירו׳ יש לברר ,אם האיסור קיים

בהמשך דבריו באות רי״ב ורי״ג דמיירי בלשון

דוקא באופן שבאמת יש סיבות לחוש שהסיפור

שקר] .וביותר יש לדקדק כן בדעתו ,ממה

הוא שקר ,דבזה אמרה התורה ,דאסור להאמין

שבדבריו באות רי״ד והלאה ,שמיירי על החלק

ולקבל את הסיפור ,כיון שבאמת לא נתברר

השני שבכת מספרי לשה״ר ,דהיינו המספר

אמיתות הסיפור ואפשר שהוא שיקרי ,או נימא

לשה״ר וירחק בו מדבר שקר וכלשונו דרכינו

דגם באופנים שיש ברירות על סיפור הלשה״ר

יונה] ,והיינו באופן שסיפור הלשה״ר הוא אמיתי,

שהוא נטן ואמיתי ,אסרה התורה לקבל ולהאמין

לא הביא רבינו יונה את האיסור דקבלת לשה״ר.

ללשה״ר ,דציוחה לנו לכוף שיכלנו וליבנו ,שלא

ורק באות רי״א שמיירי בחלק הראשון של כת

להאמין לסיפור הגנות׳ על אף שאיו שוס סיבה

מספרי הלשה״ר ,דהיינו בשנותו מום באדם

מסתברת לנקוט שאין הדברים נכונים ,נוכעין

והמום לא יהיה בו נכלשון רבינו יונה] ,שהם

מה שמצינו גבי פסולי עדות ,כגון בפסול

דברי שקר ,הביא גס לאיסור דקבלת לשה״ר,

דקרוביס ,דאף משה ואהרן אינם נאמנים ,אף

כדהבאנו לעיל .דלכא׳ מבואר מזה בהדיא,

שמסברא איו שום חשש שהם משקרים].

דס״ל דרק בדיבורים שיש לחוש בהם לשקר,
קיים האיסור דקבלת לשה״ר.

ב .והנה מדברי כמה מהראשונים נראה לדקדק,

דס״ל דהאיסור קייס רק באופן שבאמת יש חשש

ג .כמו״כ עיין דברי החינוך מצוה ע״ד לענין

שהסיפור שקר ,דעייו שערי תשובה שער ג׳ אות

הלאו דלא תשא שמע שוא ,נדמבואר בסוגיא

רי״א ,במה שמביא שם לאיסור דקבלת לשה״ר,

דפסחים קי״ח.שנכלל כזה גם אזהרה לדיין שלא

דז״ל ,והנה הזהרנו מן התורה שלא לקבל לשון

ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין

הרע ,אולי הנה הוא שוא ודבר כזב ,שנאמר "לא

חבירו ,וגם אזהרה למספר ומקבל לשה״ר],

תשא שמע שוא" .ואמר שלמה ע״ה" ,מרע

דז״ל .לא תשא שמע שוא שנצטוה הדיין שלא

מקשיב על שפת אוו ,שקר מזיו על לשון הות",

יכניס בנפשו כזבים על אחד מהם וכו /ועוד

פירוש שתי כתות מקבלות לשה״ר וכו /והכת

אמרו ז״ל שזה הלאו כולל מספר לשה״ר ומקבלו

השנית איש שקר וכו /כי אחרי אשר לא ירחק

ומעיד עדות שקר• שורש המצוה ידוע כי השקר

מדבר שקר לא יחוש אם תקבל נפשו כזב ,ואס

נתעב ונאלח בעיני הכל ,אין דבר מאוס ממנו

תשא שמע שוא ,ע״כ .מבואר שמעמיד האיסור

וכו /על כן הזהירתנו התורה להרחיק מן השקר,

מב

לשון

מענה
דהיינו

שיש

סימנים המאמתים

אח לברי

לכתיב מלבר שהר תרחק וכו /עיי״ש .משמע
בדבריו שכולל כל עניני האיסור הכלולים בלאו

הלשה״ר ,עיי״ש[ .עול עיין בבאמ״ח שס סוף

זה "ללא תשא שמע שוא" שענינס משום ענין

אות ח׳ ,לענין היכא להוה מילתא לעביל

ההרחקה מן השקר ,כלכתיב "מלבר שקר
תרחק" ,והיינו בפשטות גס לגבי האיסור לקבלת

לאיגלויי ,דקיי״ל ללא משקרי בהו אינשי] .למכל

זה נראה ,להאיסור לקבלת לשה״ר ,ענינו משום

לשה״ר שנכלל בלאו זה ,ומבואר לכא׳ דג״כ ס״ל

חוסר נאמנות שיש בלכרי הלשה״ר ,למשו״ה יש

לאיסור זה קיים ,רק באופן שיש לחוש על

מקום ללון לענין אופנים שיש בהם סיבה

הלבריס שהם שקר.

להאמין ללבריס ולא לחוש לשקר ,לאפשר שאין

ל .ונראה ללקלק כן גס בלעת הרמב״ס ,להנה
בלברי הרמב״ס בפ״ז מלעות ,כשמביא את

האיסור לסיפור לשה״ר ורכילות ,אינו מזכיר שם
כלל מהאיסור לקבלת לשה״ר ,ורק בהלכות
סנהלרין נפכ״א הלכה ז׳] ,מביא הרמב״ם
לאיסור לקבלת לשה״ר ,אחרי שמביא שם את

ההלכה לאסור ללייז לשמוע לברי אחל מבעלי

לינין קודם שיבוא חבירו ,לכותב בזה הרמב״ס

דבכלל לאו זה אזהרה למקבל לשה״ר ומספר

לשה״ר

ומעיל

עלות

שקר,

ומסיים

ע״ז

הרמב״ם ,וגס ע״ז וכיו״ב נאמר "מלבר שקר

תרחק" ,ע״כ .הרי משמע ג״כ שנוקט באיסור
קבלת לשה״ר שהוא לררא לקרא ד״מדבר שקר
תרחק" ,והיינו לכא׳ דס״ל נמי לקאי רק

באופנים שיש לחוש בהם לשקר.

בכה״ג משוס איסור קבלת לשה״ר.
ו .גם נראה ללקלק זה ,מכמה מקומות בלברי

הח״ח ,שמזכיר לענין האיסור לקבלת לשה״ר,
את החזקת כשרות שיש על המדובר ,שמשום זה

אין לקבל ולהאמין לדברי הגנות שמספרים

עליו .עול מבואר בח״ח ,דכלפי החזקת כשרות

של המספר ,יש ריעותא במה שסיפר לברי גנות
על חבירו ,ועבר על הלאו ד״לא תשא שמע

שוא" ,לזהו סיבה לחוש עליו שהוא עובר גס על
האיסור ד״מדבר שקר תרחק" ,ויש לחוש על
סיפור הלשה״ר שמספר שהוא שקר .עיין בח״ח

כלל ז׳ מלשה״ר סעיף ו /לגבי המספר לבר

שהוא גטת גס על עצמו וגם על חבירו ,לאין
מותר להאמינו רק על עצמו ולא על חבירו.

וביאר שם בבאמ״ח אות י״א ,להיינו משוס שכל

סתם איש מישראל עומל בחזקת כשר והגון,
ה .ובאמת נראה ללמוד כך ,גס ממה שמצינו

ואינו נאמן המספר רק על עצמו ולא עליו,

כמה אופנים שלנו אם מותר לקבל בהם את

עכ״ל .ובהלטת רכילות כלל ו׳ סעיף ב /מבואר

הלשה״ר ,משום שיש סיבות להאמין ללברים.

בח״ח לאיסור קבלת רכילות הוא אפי׳ באופן

עיין לברי הח״ח בכלל ז׳ מלשה״ר וכלל י׳

שהמספר אינו עובר לדבריו באיסור רכילות

מרכילות ,מה שמאריך לגבי לין קבלת לשה״ר

[ובפשטות היינו משוס דמ״מ יש את החזקת

מאיש שמהימן ליה כבי תרי ,או ממסית לפי

כשרות להמסופח ,ומוסיף בזה הח״ח ,ז״ל ,וכ״ש

תומו ,שהם אופנים שיש סיבה חזקה להאמין

אס מספר עליו לשה״ר ורכילות בעלמא וכו׳,

ללבריס ,וכן לעניו היכא ליש לברים הניכרים,

שהוא רשע גמור לפי סיפורו בעצמו ,שעבר על

מענה

לשון

מג

הלאו ד״לא תלך רכיל בעמיך׳ ו״לא תשא שמע

"שקר" ,או דהוה מלשון "רע" ולאו דוקא מענין

שוא" ,ושאר לאוי! ועשין המבוארים לעיל

שקר] .וכיון דאיסור הסיפור מיירי אף בדיבורי

בפתיחה ,וא״כ מפני רשע זה נוציא לאידך

אמת ,מסתבר דגם האיסור קבלה מיירי כן ,דאף

מחזקת כשרוחו ,ולומר שעבר על איסור לשה״ר

באופן שאין סיבות לחשוש על סיפור הלשה״ר

וכיו״ב ,דודאי החשוד על לאו דרכילות ולשה״ר,

שהוא שקר׳ יש את איסור הקבלה דלשה״ר.

חשוד ג״כ לשקר ולהוסיף דברים ,ולהחליף

מסופו לתחילתו ,עכ״ל .מבואר מזה ג״כ דענין
האיסור דקבלת לשה״ר ,מבוסס על חזקוח

וסברות באמיתות של הדברים ,ודו״ק.

ח .והנה יש שדקדקו [עיין ספר נתיבות חיים
בזרע חיים לאוין א׳ סק״ג] בדעת רבינו יונה,

דס״ל דאין לאו מן התורה על האיסור דסיפור

לשה״ר ,וכל איסורו רק משום מדה רעה .והינו

ז .ברם יש לעיין בזה ,דהנה ענין האיסור

מדברי רבינו יונה בשער ג׳ במה שמאריך לבאר

דסיפור לשה״ר ,ודאי דמיירי גס בסיפורי אמת,

את ענין האיסור דלשה״ר ,ולא מזכיר בדבריו

דאדרבה באופן שמספר דברי שקר׳ יש לדון אס

שוס מקור מה״ת לאיסור דסיפור לשה״ר ,דלגבי

כלול ג״כ באיסור דלשה״ר ,או שאיסורו רק

הלאו ד״לא תלך רכיל בעמך" מביא מה שאמרו

משום מוציא שם רע ,גדזה לשון הרמב״ס פ״ז

חכמים שנכלל בזה האיסור שלא להוציא שם רע

מדעות ה״ב ,יש עוון גדול מזה [מרכילות! עד

על חבירו [אות נ״ה] .ולאו ד״לא תשא שמע

מאד ,והוא לשה״ר ,והוא המספר בגנות חבירו

שוא" מביא לענין האיסור דקבלת לשה״ר [אות

אע״פ שאמר אמת ,אבל האומר שקר מוציא שם

י״א] דלפי״ז לכא׳ נראה ,דלדעתו [דרכינו יונה!

רע על חבירו נקרא ,ע״כ .משמע שנוקט

מה שאמרו בגמ׳ דבלאו ד״לא תשא שמע שוא"

דבסיפור שקר ,האיסור רק משוס מוצש״ר ולא

כלול גס איסור על המספר לשה״ר ,הכוונה בזה

משום לשה״ר .וכן כתב בפירושו על אבות סוף

רק לענין היכא דהוה סיפור לשה״ר של שקר,

פרק א /ז״ל׳ שאין לשה״ר שיכזב על אדם וייחס

דרק על כה״ג מצינו לדעתו איסור מה״ת ,דהיינו

לו מה שלא יעשה ,כי זה יקרא מוציא שם רע

ענין דמוצש״ר .וא״כ א״ש דבאמת בין האיסור

על חבירו ,ואמנם לשה״ר הוא שיגנה גנות האדם

קבלה ובין האיסור סיפור׳ שנכללו בלאו זה

אפי׳ בפעולותיו אשר יעשה באמת׳ שהאומרו

"דלא תשא שמע שוא" מיירי באותו ענין ,דהיינו

יחטא והשמעהו יחטא ,ע״כ .וכן משמע שנוקט

היכא שאינו סיפור של אמת .נכזרע״ח כתב
ליישב עפ״י דבריו ,מה שנקט דדעת רבינו יונה

להעיר ,דמאחר שמבואר דאיסור סיפור לשה״ר,

שאיו סיפור לשה״ר על אמת אסור מה״ת ,מה

ואיסור קבלת לשה״ר ,שניהם נלמדים מקרא

שנקט ר״י להעמיד איסור הקבלה ,דוקא באופן

ד״לא תשא שמע שוא" ,מסתבר דשניהם קאי על

שיש לחוש לשקר ,די״ל דהיינו לשיטתו שס״ל

אותו אופן של שמע שוא[ ,דהיינו לגבי פירוש

שבסיפור אמת לא מצינו איסור מה״ת ,ורק

העניז של "שמע שוא" ,אם מיירי כפשוטו בדברי

באופן שהוא משקר ומוציא שם רע מצינו איסור

הח״ח ,עיין דבריו בפתיחה לאוין א׳] .ואם כן יש

לשון

מענה

מד

מפורש בתורה ,ומשו״ה מסתבר לומר דכמו״כ

י .ויש לציין ,דבדברי ה״יד הקטנה" בהלכות

איסור הקבלה ,מיירי ג״כ רק באופן שיש לחוש

דעות פ״ט הלכה ח׳ ,באמת נראה שנוקט

לשקר ,עיין דבריו].

דהאיסור דקבלת לשה״ר ,קאי גס באופנים
שהדברים אמתייס ואין לחוש בהם לשקר .דז״ל,

ט .אמנם בדעת רוב הראשונים נראה שנקטו,

"לא תשא שמע שוא" הרי זה אזהרה למקבל

דהלאויו שבתורה ,בין הלאו "דלא תלך רכיל" בין

לשון הרע ,וענינו כי כל דיבור הנמאס והנתעב,

הלאו ד״לא תשא שמע שוא" קאי גס על סיפור

אף על פי שהוא אמת ,הרי זה נקרא שוא ושקר,

לשה״ר של אמת .וא״כ שוב יש להעיר כנ״ל,

כלומר שאין בו ממש ויסוד ,ואין דבר טוב נמצא

במה שנקטו באיסור הקבלה ,דקאי דוקא באופן

בו ,כי אם רע ,כענין שנאמר "אשר לא נשא

שיש לחוש לדברי שקר .ואפשר דיש לומר

לשוא נפשי" ,וענינו לדברים רעים ,וזאת היא

דהוכרחו לזה מסברא ,דלא מסתבר להעמיד את

אמרו יתברך "לא תשא שמע שוא" ,ירצה,

איסור הקבלה ,באופן שהדברים מאומתים,

שכאשר הדיבור הנתעב אסורין לדברו ,כמו כן

דצריך לחדש לפי״ז שציותה התורה על דבר שנגד

אסורים לשמעו ולקבלו ,עכ״ל .הרי בהדיא

ההגיון׳ שמחוייב האדם שלא להאמין לדברים

שס״ל ,דענין האיסור דקבלת לשה״ר ,קיים גס

שנראים אמתייס ,ואיו שוס סיבה לחוש בהם

באופו שהדיבור אמת ,דגם בזה קאי האיסור,

לשקר .ושונה הוא לגמרי מאיסור הסיפור,

ונכלל הוא בשם ד״שמע שוא" מצד עצם מה

שייך

שהוא דיבור הנמאס והנתעב ,שנחשב משו״ז

שתאסור בזה התורה שלא לעשות מעשה של

בכלל דברים רעים׳ שג״כ קרויים "שוא" .נובח״ח

סיפור ,אף שיודע שהדברים אמיתיים .משא״כ

הביא לדבריו דהיד הקטנה ,בכלל ו׳ בהגה״ה על

באיסור דקבלה ,שהוא איסור שבלב ,וצריך לחדש

באמ״ח אות כ״א .ועין בח״ח בבאמ״ח בפתיחה,

בזה ,שהתורה אסרה עליו להאמין לדברים ,אף

לאוין אות כ׳ ,שגס שם נראה שנוקט באיסור

דענינו איסור

שע״י

מעשה,

דשפיר

שאין לו סיבה מוצדקת לשכנע אח עצמו שלא

קבלת לשה״ר ,דהוה גס על דבר אמת ,אך

לקבלם ,ומשו״ה צידדו להעמיד דאיסור התורה

בביאור הא דגם כה״ג נכלל בשם "שוא" נראה

קאי דוקא בדברים שחשודים בשקר.

שמבאר בענין אחר׳ עיי״ש].

לשרן

מענה

מה

הרב טשה לוי

בענין איסור קבלת רכילות ובגדר "אהנו מעשיו"
מקור וגדר איסור קבלת רכילות
א .כתב הח״ח ריש כלל ה׳ מהלכוח איסורי

רכילות" ,כשם שאסור לקבל רכילות מן התורה
כן אסור לקבל רכילות מן התורה" .והנה

מתחילה צריך לדעת שיש חידוש בהלכה זו,
שהרי מידת הלב של קבלת רכילות איננה כמו

המדה דקבלת לשה״ר ,דבעוד קבלת לשה״ר הוא
מעשה של חיפוש מומי חברו ,הרי קבלת רכילות
נובעת ממה שנפגע מחבירו ,ומצד כאבו מכך.
ואעפ״כ הבין הח״ח שגס זה נכלל בלאו דקבלת

לשה״ר מן התורה.

אופני לשה״ר

דמדכתב

הרמב״ס

והמקבלו

משמע שאכל מאי דלעיל מיניה קאי) .ואף שהיה

אפשר לפקפק בראיה זו ,דהרי בכס״מ כתב
לבאר דעת הרמב״ס דלא קאי ארכילות ,רק

אלשה״ר,

ושרק

הראב״ד

פליג

ע״ז,

ואף

קבמקו״א דחינו אח דברי הכס״מ וביארנו
פלוגתת הרמב״ם והראב״ד עפימ״ש רבינו יצחק
ערמאה הביאו הכנה״ג בלשונות הרמב״ם בשס

רבנו יצחק ערמאה ובשם מהר״י בן לב ,והוזכר
בזר״ח בלאוין ב /ע״ש ,מ״מ עצם הדבר שיש צד

לבאר כן ברמב״ם כבר מראה עכ״פ דליכא
הכרח שכוונת הרמב״ס אף ארכילות .מ״מ נראה

וגדר הדברים ,מה שנכלל אף קבלת רכילות

דעיקר ראיית הח״ח הוא כדהמשיך אח״כ שהוא

באותו הלאו ,הוא עפ״י דברי היד הקטנה

מן הירושלמי (שהזכיר לעיל בכלל ג׳ סק״ב) שג׳

נשהביא הח״ח בכלל ו׳ מאיסורי לשה״ר ס״ט,

לשה״ר הורגתן קאי על המעשה דדואג שסיפר

ובביאור שיטתו (המיוסדת אליבא דהרמב״ם)

רכילות ומשמע דמקבלן כולל גס רכילות

הארכנו במענה לשון ד׳ מעמ׳ ע״ב ואילך ,ע״ש!

בעל העבודה המלך שפירש דהמעשה דדואג היה לשה״ר

שגדר איסור הקבלה הוא שכל דיבור "נתעב"

ולא רכילות ,אין להקשות לענייננו ,דבלא״ה היתה לו

שיש על המספר איסור עבור אמירתו ,יש על

השומע איסור "לא תשא שמע שוא" כש״נושא"

נפשו ל״דברי השוא" האלה .וע״כ אין שום חילוק
בזה בין לשה״ר לרכילות ,משוס ששניהם "שוא"

הס.

!ומדברי

שיעה אחרת בכל הסוגיא ואכמ״ל).

מהו עיקר החלק שברבילות האסור בקבלה
ג .והנה יש לדון מהו החלק העיקרי שבסיפור

הרכילות אשר ע״י קבלתו בלב נקבע חלות
האיסור דקבלת רכילות ,דהנה לגבי קבלת

ב .והנה ראייתו של הח״ח היא ממה שכתב

לשה״ר ביאר הח״ח

מריש כלל ו׳ מהל' לשה״ר בבמ״ח

האומרו

סק״אז שהאיסור הוא רק בכה״ג שנחלט בלבו

והמקבלו ,ומשמע דקאי על כל מה שהזכיר

הדבר לגנאי ,אבל אם אינו מקבל הסיפור באופן

הרמב״ם

דלשה״ר

הורגת

שלשה

בהלכה ב /והיינו גם רכילות ,גוכעי״ז כתב גס

של גנאי ,אף אם מאמין הסיפור לאמת אינו

בכלל ו׳ מלשה״ר בבמ״ח סקכ״א ,לעניז שאר

נקרא מקבל לשה״ר ,ומשמע שיסוד האיסור

מו

לשון

מענה

תלוי במה שמקבל את חלק הגנאי שהוא חלק

שאול גס הכף זטת על אחימלך שנחכוק לטובה ,רק שאול

הרע של הסיפור .ומה ענינו של רכילות איננו

לא קיבל זאת (דהרי מסתמא גס אחימלך לא הסתיר זאת

דוקא בעניו של גנאי דהרי יש רכילות שאין זה

משאר אנשים ,ורק מאזני שאול בלבד חפן להסתיר הענק,
ולא משוס שחשב מעשהו לרע ומגונה אלא משוס שידע

שום גנאי וכדהביא הח״ח בריש כלל א׳ מהל׳

שבלט של שאול יעוררו הדברים מדנים ,וע׳־כ אף שהזכיר

דדואג,

דואג אח הכ״ז על אחימלך מ״מ נחשב עכ״פ לרכילות,

רכילות

ראיה

וממעשה

מסנהדרין

שבשניהם לא היה גנאי ,ואף אם היו שואליו לו

וזהו בדיוק החילוק דרכילות מלשה״ר שביאר הח״ח לעיל

בעצמו לא היה מכחיש או משום שהדיו והצדק

בכלל א׳)1

עמו (כהך דסנהדרין כ״ע .דאסור לדייו שיאמר

האם שייך איסור קבלת לשה״ר בדיבור

אני מזכה וחבירי מחייבין ,והרי ודאי שאין גנאי

הטזיק

על הדיין המחייב דהרי מותר לדיין לפסוק הדין
תורהו ,או משוס שהתכוין במעשיו כוונה אחרת

ד .והנה לפי כל זה נכוא מעתה לדון האם שייך

איסור קבלת לשה״ר גס על דיבור לשה״ר שאין

(כהד דמעשה דדואג דחזינן שהצטדק אחימלך
אח״כ בפני שאול שמה שנחו מיס וחרב גלית

בו גנאי אך מזיק לחבירו

לדוד הוא מפני שהבין שדוד נאמן אליו! ולפי״ז

מדעות הלכה ה׳ לענק איסור המספרן .ומתחלה

צ״ל דלעניו קבלת רכילות איו צורת הקבלה

נקדים שאיו נידוננו מצד עצם הדבר אס שייך

באופן שיוחלט בלבו לגנאי ,דאיו שייך בזה ,אלא

צ״ל שברכילות מהות האיסור הינה כשנחלט אצל
השומע באופן של הקפדה ,אשר בד״כ גורמת

להעלאת מדנים בלבו ,אבל בלי שמקבל באופן

המעלה הקפדה בלבו אי״ז קבלת רכילות.

נומה

שבח״ח כחב (כאן להלן בס״ז! שידון אוחו לכ״ז אין מונחו

שחלוי הדבר במה שלא יוחלט בלבו לגנאי כנלשה״ר ,אלא
שבד״ב המציאות שבשק אותו לכ״ז ממילא גם אין בלבו

(אשר נזכר ברמב״ם בפ״ז

לאו דקבלת לשה״ר על דיבור המזיק,

!וכדעת

החלקת בנימין בכלל ו׳ מהל' לשה״ר אות ל״ו דס״ל כן
ואכמ״ל ,והזכרט דבריו במענה לשק ד׳ עמ׳ ע״ד בהגה״ה

ע״ש! אלא לעולם נראה פשוט דשייך האיסור
דקבלה בעיקרו גס על דיבור המזיק

(וכדביארנו

ד״ז במענה לשק שם! ,ומ״מ נראה שלמעשה לעולם
אי אפשר לעבור בזה ,משום שאיו במה להחיל
את המעשה דקבלה

(ואמנם שם כתבתי ד״בדרך כלל"

אין מצוי ,אבל באמת שנחי ואראה דהנכון יותר הוא

שוס הקפדה עליו ,ופשוטו.

י'

שמואל חיים לפאיר
ןואח״כ בדברי בזה עם הרה״ג
שליט״א ,טען דבמעשה דדואג ודאי היה ענק גנאי ,וא״כ
אפשר שגם לענק מעשה הקבלה סגי במה שלא יישאר

שלעולם אינו מצר כלל ,וכמו שיתבאר עתה! .דהנה
דיבור כזה שאין בו לא גנאי ולא מדנים ומ״מ
יטל לגרום היזק לחבירו ,ולמשל אחד שנכנס

גנאי ותו לא וכמו הגדר דלשה״ר ,אבל כקאק מתקבל

לחטת ובא אצלו חבירו ואומר לו שבחנות השניה

בלט כגנאי מותר אף אס מקפיד ומתעורר למדנים .אולם

יש להשיג את אותו החפץ בזול יותר בהפרש קטן

מדברי הח״ח שהביא ראיה בריש כלל א׳ דאצל דואג לא

מאד (שאיו ט שוס חשש אונאה! ,ועתה רוצה

היה גנאי וכן ממה שהוכיח כאן מהתם את האיסור
דקבלת רכילות ,משמע לפי הנראה שהבין דשם לא הציע

הקונה לסמוך על דבריו וללכת לחפש בחנות

דואג את דבריו באופן שהיה בהם גנאי על אחימלך דהיינו

השניה ,הנה הרי עצם מה שמאמין הדבר לאמת

שעשה כן נגד שאול ,רק צ״ל שבאמת הציע דואג לפני

אין ט שוס רע ,וכמו דכה״ג בלשה״ר כשאין

לשון

מענה
מאמין לגנאי או ברכילות כשאין מאמין לדברים

"אהבו מעשיו" דהתחיל השומע לדבר

מעוררי המדנים ,הרי איו כאז שום סיבה לחייבו

כמותו  -סיבה או מימן

באיסור קבלה עבור הא לחודא שהאמין שהוא
אמת .ואילו מה שבא אח״כ לצאת לחנות האחרת

הרי עצם הדבר ג״כ ודאי דמותר לו מצד הדין
לשמור את עצמו ועכ״פ ודאי שאינו מחוייב כלל
לקנות דוקא אצל בעל החנות הזו כל זמן שלא

גמר עמו המקח וזכותו לילך לחנות אחרת ,וא״כ
נראה פשוט לאף שמצד עצם גדל הלאו היה

מקום לחייב באיסור קבלה גס על אופן זה של

דיבור המזיק דגם הוא בכלל שמע שוא ,מ״מ
כמציאות א״א להגיע לידי מצב שיעבור על כך,

שהרי כל מה שיחשוב וכל מה שיעשה עדיין אין
כאן חפצא דמעשה קבלה.

מז

ו .ותנה בערכין ט״ז .איתא דעל לשה״ר דאהנו
מעשיו אתו נגעים עליה ובלא אמו מעשיו סגי
בכפרת המעיל .ועי׳ בח״ח כלל ג׳ בבמ״ח סק״ו

שחילק בין אמו מעשיו דלשה״ר לאמו מעשיו
דרכילות ,דברכילות אמו מעשיו נקרא אס

נתקוטטו על ידו וכדפירש״י בערכין שם ,אך
בלשה״ר אמו מעשיו הוא "כגון שנתבזה פלוני

על ידי זה בעיני השומעים או אפילו אם לא

ראינו ממש שנתבזה בעיני השומעים אך זה
ראינו שקבלו השומעים את הדבר וגס הס
התחילו לדבר עליו שאין הדין עמו בענין פלוני

כמו שאמר המספר עליו וזה הוא לאות גמור

שאמי מעשה המספר" .עכ״ל הח״ח.
ה .ואף שע״י יציאתו מן החנות נהפך הלשה״ר
1ומ״מ אין בכד שוס

ועפ״י חילוק זה יישב הח״ח אח קושיית רבי

נפק״מ למעשה ,ואף לא לעניו לאו דלפנ״ע ,משום

ישעיה פיק דאצל מרים הרי לא נתקוטטו על

דממנ״פ הרי כבר בעת שהטה אזן לדבריו כבר הכשילו

ידה ואמאי נענשה בצרעת ,ולהנ״ל כתב הח״ח

באיסור סיפור לשה״ר ועבר בלפנ״ע בלא״ה עוד לפני

דאתי שפיר "דלא בעינו קטטה רק ברכילות

של המספר ליותר אמו מעשיו

שהאמין ויצא מן החנות ,ועתה ביציאתו מן החנות לא

נוסף לו שוס לאו ,וגס אס היה הדבר באופן שלא הטה
אזן רק שבא וסיפר לו מעצמו ,או שהיה באופן שסיפר

ששם רצון הרוכל הוא כדי לעורר מדנים בין

שניהם מה שאין כן בעני! לשון הרע רצון

כבר בפני אחרים ,גס בזה ליכא נפק״ח לעניו לפנ״ע ,דאף

המספר הוא שיועיל סיפורו לעניו שיסכים

שהוסיף מעשהו של המספר עתה כשיצא השומע מן

חבירו לדבריו וידבר גם הוא עליו ובודאי כל

החנות להיקרא יותר אהנו מעשיו מ״מ אין זה סיבה

שראינו שדבריו פעלו כל כך בפני השומעים עד

שיעבור המקבל עבור זה בלאו דלפנ״ע ,דסו״ס אח עצם

המעשה דלשה״ר לא הוא גרס לו אלא הוי כחד עברא
דנהרא ועי׳ מה שהארכנו בזה בלישנא מעליא סי׳ ב׳ ,דכל

שגס הם התחילו לדבר עליו מיקרי אמו מעשיו

ואם כן במרים מצינו ותדבר מריס ואהרן במשה

היכא שרק הוסיף שם איסור נוסף על מעשה שממילא

ופירש בספרי שהיא פתחה בדבור תחילה והיא

כבר עשה חבירו אין זה נקרא תרי עברי דנהרא] .מ״מ
מעשה של קבלת לשה״ר אין כאן.

היתה יודעת שפירש משה מן האשה כי שמעה

מצפורה כמו שפירש רש״י והועיל דיבורה בפני

מח

לשון

מענה

אהרן עד שגס אהרן התחיל לדבר כמותה כמו
שכתוב בחרא לכן נענשה" .עכ״ל.

וכלשונו של י״י שגדר קבלת לשה״ר הוא "שלא
יבוזה בעינינו מי שנאמר עליו" ,נששם הרי ודאי
סגי בקבלת הלב ואי״צ להוסיף עוד דברים

וכבר דנו מאחרוני זמננו בדבריו האם מש״כ

שהתחיל אף השומע לדבר כמותו הוא "סיבה"

שמכחה נארא הסיפור בשם "אהנו מעשיו׳ /או
שהוא רק כסימן ואות לכך שהאמין השומע

והיינו שבאמת "אהנו מעשיו" הוא כשהאמין
השומע אלא דמזה שמספר לאחריני משמע

שהאמין ,אבל לא בזה תלוי העני! של "אהנו

בדיבור כדי שייחשב מקבל ,וכמ״ש הח״ח כריש

כלל

ו׳ מלשה״רז .ומאידך

ממש״כ

הח״ח

דברכילות "רצון הרוכל הוא כדי לעורר מדנים

בי 1שניהם" ,ובלשה״ר "רצון המספר הוא שיועיל
סיפורו לעני! שיסכים חבירו לדבריו וידבר גס

הוא עליו" ,משמע דצריך ממש שיתחיל לדבר

כמותו ,דומיא דברכילות שיתקוטטו על ידו.

מעשיו" .ונפק״מ בין הצדדים ,אם אמר השומע

את הדברים כלשון "שמעתי" שבכה״ג אין הכרח

מזה שסיפר שמאמין למה שמספר וכלדהלן

בריש כלל נו׳ מרכילות בבמ״ח ססק״ט ,דאס
העיקר תלוי בהאמנת הלב וכל התחלת דיבור

השומע כמותו אינה אלא כסימן בעלמא לכך,
הרי כאן ליכא סימן לזה ,אך אס עצם מה
שמספר השומע כמותו נחשב לסיבה שנחשב

"אהנו מעשיו" הא סו״ס סיפר .נואף שקצת יש
לדחות נפק״מ זו ,דיתכז שבכה״ג שמספר

לאחריני אף להצד שהוא סימן להאמנה ובאמת

בכה״ג אין מזה סימן שהאמין ,מ״מ הא אין לך

אהנו מעשיו יותר מזה שמתפשטיס דבריו .מ״מ
עדיין איכא לאוקמי נפק״מ בדומה לזה ,כגון

שסיפר בחזרה אל המספר ולא בפני אחרים,
וכמו אהרן שהשיב למרים על דבריה ,אך באופן

שלא אמר הדברים בלשון ודאי דמשמע שקיבל
הדברים אלא בלשון "לדבריך"]

ז .והנה מדברי החלק״ב בכלל ד׳ מרכילות ס״ב
נראה שהבין כצד הב׳ הנ״ל שקבלת הדבר בלב

השומע היא העיקר בלשה״ר להחשיבו לאהנו
ועפי״ז כתב שם לחלק בין לשה״ר לרכילות

דברכילות היכא שלא האמין השומע כלל אין

להחשיבו אפי׳ כלא אהנו מעשיו ומה שלגבי
לשה״ר כתב הח״ח בכלל ג׳ ס״ו מחשב עכ״פ
כלא אהנו מעשיו הוא רק בלשה״ר ,ששם

בהאמין בלבד נקרא אהנו מעשיו ולכו בלא
האמין נקרא עכ״פ "לא אמו" ,אבל ברכילות
דרק בנתקועטו חשיב "אהנו" לעולם אימא לך

דאם האמין בלבד נקרא "לא אמו" אך אס לא
האמין השומע כלל אימא דלא נקרא רכילות

ואף לא בדרגת "לא ארגו" ,ועי׳ במענ״ל ח׳ עמ׳
קכ״א ואילך שתמהנו על דבריו במה שביאר

להפריד גדרי לשה״ר ורכילות זמ״ז ,ואף שלעני!
השיעור מתי מתחיל להיחשב "אמו מעשיו" י״ל
דחלוק לשה״ר מרכילות ,אך לענין השיעור כלפי

והנה מלשון הח״ח שכתב ש״זה הוא לאות גמור"

מטה דהיינו מהו האופן הקל ביותר שכבר בו

שאהנו דברי המספר משמע שהוא סימן בעלמא.

נקרא לשה״ר עכ״פ בדרגת "לא אהנו מעשיו"

וכן ממש״כ "שנתבזה בעיני השומעים" ,משמע
דקאי על עצם קבלת הדברים בלב השומע לגנאי

דננו שם לחלוק על דבריו דלענין זה שויס
לשה״ר ורכילות ,דעכ״ס כל שסיפר הדברים

לשון

מענה

מט

מעשיו נקרא רק מעת שעצרת תוצאה ממשית,

אע״פ שלא האמין השומע כלל מ״מ ולאי דעבר
על לאו דלא תלך רכיל .אך עתה שבתי וראיתי

שברכילות הוא קטעה ובלשה״ר הוא התחלת

שנית דיש ללמוד הדברים באוס״א ,כאשר נבאר

דיבור השומע כהמספר .אלא שאת דבריו של

תיכף.

הח״ח דכל שהתחיל לדבר כמותו ג״כ הוי לאות

אך קולם שאציע מה שנלענ״ד בזה בס״ד ,אציגה

נא עוד רגע אחד דרך נוספת בהך ענינא אשר
שמעתיה מידידי הרה״ג ר׳ משה שטינמ׳ן
שליט״א שנעה לבאר דבאמת גם לגבי לשה״ר

גמור שהאמין ,דמשמע שהוא רק סימן לכך
שהאמין ,הוצרך לדחוק כמשנ״ת דלאו דוקא הוא.

וצ״ב.
ח .וכאשר שבתי בזה ראיתי לנכון לבאר הדברים

כוונת הח״ח לומר ד״אהנו מעשיו" תליא בעצם

באופן אחר .והוא ,דבאמת אף לגבי רכילות

התחלת השומע לדבר כמותו ואינו רק כסימן

מש״כ רש״י דה״אהנו מעשיו" הוא בנתקוטטו

בעלמא׳ אלא שזו גופא הסיבה להחשיבו כאהנו

על ידו בהכרח צ״ל שאין זה אלא סימן ,דאלח״ה

מעשיו וכצל הא׳ בחקירתנו הנ״ל ,ולשון הח״ח

אימא לך דעד שלא יהרוג ג׳ נפשות עדייו אין

שכ׳ "לאות גמור שאהנו דברי המספר" הוא לאו

מתקיים "רצון הרוכל" שזה תכלית הרכילות

דוקא ,דהרי לשם מה צריכים אע סימנים לזה׳

כדגמרינן ממעשה לדואג .ובודאי לזה אינו ,אלא

הלא בין כך אם הוא אהנו יקבל נגעים ,א״כ אין

כל שעוררו דבריו שנאה כבר נקרא שארגו

בזה נפק״מ .אלא צ״ל לכוונתו שזה גופא הוא

מעשיו ,וא״כ ודאי דמש״כ רש״י נתקוטטו

הסיבה לקרותו "ארגו מעשיו" נולפי״ז הא

בהכרח אין כוונתו אלא שהוא סימן שנתקבלו

דבכלל ג׳ מלשה״ר נראה שבא הח״ח את דבריו

הדברים בלב השומע ,ומש״כ דרצון הרוכל

שבלא האמין נמי הוי לשה״ר מכח ראיה מהך

לעורר מדנים היינו לבאר באופן כללי מהי

לערכין ,באמת אילו היה נצרך לראיה הא אין

ענינה של אמירת הרכילות ,אך ארגו מעשיו

מזה ראיה׳ שהרי יש לפרוך כנ״ל ,דאימא שאס

מתחיל כבר תיכף בשמאמין השומע .וכן לפי״ז

האמין בלבד נקרא לא אהנו ואס לא האמין כלל

מובן מה שכתב הח״ח ד״רצונו של המספר"

איננו נקרא אפי׳ בדרגת לא אהנו .רק לרווחא

בלשה״ר  -כלומר עניו הסיפור וכנ״ל  -הוא

דמילתא בעלמא הסמיך הח״ח את דבריו להך

לגרום להתבזות הנידון וע״כ שם הסימן לדעת

לערכין ,אך באמת אי״צ ראיה לכך שבלא האמין

שנתקבלו הדברים בלב השומע הוא כשרואים

מ״מ נקרא לשה״ר דאף בלא ראיה הדבר פשוע

שמתחיל גם השומע לספל בגנותו.

לכל יודעי גדרי דיני לשה״ר לכל שדיבר במדה

רעה דמרגל ה״ז לשה״ר .וכעי״ז ביאר גם

ומעתה הן בלשה״ר והן ברכילות ארגו מעשיו

הגר״ש רוזנר (בדבריו שבמענ״ל ג׳ עמ׳ כ׳

תלוי בהתקבלות הסיפור בלב השומע בלבל,

(עכ״פ לעניו לשה״ס דמה״ט אין ללחות כן!

ו״נתקוטטו" ברכילות

וכן

"התחיל

השומע

והנה לפי דבריו יותר יהא מובן לבאמת שויס

לספר" בלשה״ר אינם אלא סימנים לכך ,ומה

גדרי לשה״ר ורכילות להדדי ,שבשניהם אהנו

שהוצרך רש״י לתת על כך סימנים יל״פ להוא

נ

לשון

מענה

משום שכשאדם מקבל עונש צריו שיהיה ניכר לו

המספרים זל״ז וראו בעצמם ג״כ עוברים על

שזהו על עבירתו דאל״ה איך ידע לשוב ,ולכו יש

לשה״ר עבור כוונתם לגעת לחוד ,והביא ראיה

צורך שיבין אם נקרא אהנו מעשיו כדי שידע על

לזה ממרים ואהרן .צ״ל דעיקר ראייתו היא

מה בא עונשו אח״כ ,וע״כ ביאר רש״י שע״י

ממה שאהרן נקרא מספר לשה״ר ווכדכתיב

שנתקוטטו סימן שהועילו דברי המספר .ולזה

בקרא ותדבר מריס ואהרן) דאילו מרים סיפרה

חילק הח״ח דבלשה״ר שענינו הוא להעלות גנות

לאהרן אח הדברים ששמעה מצפורה (שאמרה

בלב השומע לכן שם הסימן הוא שרואים

על אלדד ומידד אוי לנשותיהם של אלו כדאיתא

שהשומע ממשיך לספר הדברים .ומיושב בס״ד

בספרי) שאותם אהרן עדיין לא ידע לפני כן,

דלשה״ר ורכילות שוים בגדריהם .וכן לשון הח״ח

אלא דממה שחזר אח״כ הוא וסיפר שוב כמותה

"לאות גמור" .וכן מוכן שבכלל ג׳ ס״ו בא הח״ח

(כדמשמע ל׳ הפסוק "ותדבר מרים ואהרן",

בדבריו מכת ראיה ולא כדי נקע לה להא

וכדכתב עפי״ז הח״ח את דבריו הנ״ל שבכלל ג׳

דערכין .וכדברינו מוכח ממש״כ הח״ח בכלל ז׳

בבמ״ח סק״ו שהועיל דיבורה בפניו עד שהתחיל

מלשה״ר ס״ז דעצס קבלת הדבר בלב השומע

אף הוא לדבר כמותה) מזה מוכח שאף שלא

מחשיב את הסיפור לאהנו מעשיו ,ע״ש.

חידש לה כלום מ״מ עבור עצם כוונתו לגנותו

ט .וא״כ דנפקא לן דבכדי שייחשב אהנו מעשיו

נקרא מספר לשה״ר.

העיקר הוא שתתחדש קבלת גנאי או הקפדה

ובזה ייושבו גס דברי הח״ח בפתיחה ,שבלאו

המעלה מדנים בלב השומע ,נראה פשוט דאם

דהשמר בנגע הצרעת כתב דצ״ע אם המקבל

סיפר השומע בחזרה למספר בלשון "לדבריך"

נענש בצרעת ואילו בעשה דזכירת מעשה מרים

שאיו מינכר שהאמין אין כאן ראיה מקרא אהנו

פשיט״ל דרק המספר עובר ולא השומע ,ולכאו׳

מעשיו.

הדברים סותרים .והנה בפשוטו היה נראה

ליישב דכיון שבלשון הכתוב נאמר "את אשר

ועוד נראה לפי״ז דבכל האופנים שהביא הח״ח

עשה ה״א למרים" משמע שרק המספר בכלל

בכלל ט׳ ס״ז וס״ט שאח עיקר הסיפור כבר

חיוב זכירה זו׳ שהרי מריס היסה מספרת .אך

ידע השומע מעצמו ,אף שחידש הח״ח עפ״י היד

מ״מ קשה דהא גם על אהרן משמע בקרא

הקטנה דמ״מ שייך בהו קבלת לשה״ר ,מ״מ

שהוסיף דברים וכנ״ל ,אך להמתבאר נראה

נראה פשוט שאהנו מעשיו איו שייך עליהם,

שעכ״פ במה שנוגע לענין נגעים לא היה אהרן

שהרי אין גרס המספר שום התחדשות בלב

מוגדר בלשון התורה כ״מספר" שהרי דיבורו לא

השומע .ופשוט.

היה בדרגת אהנו מעשיו .וזה כמשנ״ת דרק היא

הלשה״ר שסיפר אהרן לא אוזנו מעשיו

גרמה לו שיקבל ויספר כמותה וע״כ נקרא
שאהנו מעשיה אבל הוא לא גרס לה חילוש גנאי

י .ולפי״ז צ״ל בהא דהוכיח הח״ח בכלל ה׳

שהרי ידעה הכל לפניו ,וע״כ אף שי״ל שעברה

שנים

על קבלת לשה״ר וכדלהלן בד׳ הח״ח כלל ו׳

מלשה״ר

בבמ״ח

סקי״א

שגס

אס

לשון

מענה

נא

ס״ז) מ״מ אין כאן דרגת אהנו מעשיו ,ומה״ט

מצרעתו  -שאהרן קדם ונתרפא נוכעי״ז עי׳

ניחא שלא נלקה אהרן בצרעת ורה מרים

בהעמק דבר (במדבר י״ב ,י״א ,ובדברים כ״ד,

נלקחה ,לאף שסיפר ,מ״מ ארגו מעשיו לא היה

ע׳) שג״כ כבר הציע כחילוק הזה לב׳ סוגי עונש

אצלו ,וע״כ עיקר דין "המספר" לעניין קבלת

נגעים ,אך הוא שם חילק הדבר ביו לשה״ר ע״ד

נגעים שעליו הזהירה תורה במצוות זכור היה

אמת לבין מצש״ר ,דעל אמת סגי ביסורין

רק אצל מריס ,וע״כ פשיט״ל להח״ח דרק

מגעים לרגע אחד ובמוצש״ר בעי תורת דיני

המספר עובר בזה.

צרעת ע״ש( ,ועע״ש מה שביאר לפ״ז פשר תפלת
משה אל נא תשת וכו׳ ע״ש ואכמ״לז ,אך

ישוב דעת רי׳ע שאף אהרן נצטרע על
הלשה״ר שסיפר
יא .ואף שלכאו׳ יש לדחות לזה מדבשבת דף צ״ז.

מבואר שלדעת ר״ע אף אהרן נצערע [ונחלק שם

בזה עס רבי יהודה בן בתירא ע״ש ,1ודוחק לומר

לכוונת ר״ע שעל שמיעתו קיבל אהרן את אותם
הנגעים ,וליישב דעכ״פ עונש הנגעים המסוייס

להמבואר בד׳ רש״י כאן נראה לתלות חילוק זה
בין אהנו מעשיו ללא אהנו מעשיו .ובזה ניחא

היטב דליכא סתירת הסוגיות מהך לשבת

להמבואר בערכיו שרק באהנו מעשיו אתו נגעים

[כפי שיקשה לביאורים האחרים שנציע בסמוך].
אלא דמ״מ צ״ע לפירוש זה ,דעכ״פ הו״ל להגמ׳

בעלכיז שם להזכיר גם את סוג זה של יסולי

שהיה אצל מריס שהוא הנזכר במצוות זכור היה

נגעים בלי תולת נגעים על לשה״ר דלא אמו

מיוחד רק לענין המספר ,ואילו מה שקיבל אהרן

מעשיו .וצ״ע.

הוי ענין אחר .דא״כ תיקשי דעכ״פ תיפשוט

ובאופ״א יתכן לומר בישוב הו קושיא משבת,

מהתם את ספיקו של הח״ח בלאו דהשמר

דבאמת י״ל שלדעת ר״ע קיבל אהרן נגעים

וליתלי בפלוגתא דתנאי .אלא ודאי צ״ל שעל

רגילים כמו מריס ,ומהך דערכין דאמרינן דרק

סיפורו קיבל הנגעים .והדלא קושיין .ויש ליישב

באהנו מעשיו אתו נגעים איו להקשות ,דר״ע

דאף להד מ״ד שנצערע גם אהרן על דיבורו,

תנא הוא ופליג ואפשר דלדידיה אף בלא אהנו

מ״מ לא היו אלה נגעים רגילים עם כל דיני

מעשיו אתי נגעים ,ולפ״ז צ״ל דמה שהדגישה

הסגר וכו׳ שזה היה רק אצל מרים ,לרק אצלה

התורה בעשה דזכור את מרים בדוקא יותר מאת

היה בדרגת אהנו מעשיו ועלה בלבד קמזהר

אהלן ,אף ששניהם היו מספרים וגם היו שויס

רחמנא בזכור ,אבל אהרן שלא היה דיבורו בגדר

בעונשם ,י״ל משוס דמ״מ עיקר הסיפור היה

אהנו מעשיו י״ל דקיבל יסורי נגעים בלבד לרגע

על ידה שהיא פתחה בדיבור תחלה ,וגס שממנה

לשון הברייתא

הוי הק״ו המוזכר בחז״ל בכ״מ דמה מרים וכו׳

שהובאה בגמ׳ כראיה לדעת ל״ע שלאחר דכתיב

שגידלתהו על ברכיה ואהבתהו כנפשה וכו׳

אחד ומיד פסקו ,כלמשמע

״ויפן אהלן״  -שפנה מצרעתו ,עדיין" :והנה

ואפ״ה נענשה ,ק״ו שאר בנ״א הטפשיס המרבים

מרים מצורעת כשלג" ,משמע שהוא קדם

לדבר גדולות ונפלאות וכו׳ ,ולכן הדגיש הכתוב

ונתלפא לפניה .וגס מפולש כן ברש״י ד״ה שפנה

אותה בזה יותר.

נב

מענה

לשון

ובאופן נוסף אפשר לבאר ,דבאמת מה שלדעת

לאו כלום הוא ,ואילו יציאתו מן החנות ג״כ הוי

ר״ע תיבל אהרן צרעת היה על שמיעתו ,ולעולם

היתר ,ומ״מ הרי כיו! שע״י סיפורו של המספר

במספר שלא אהנו מעשיו ליכא נגעים כלל ,אך

נגרם שהמוכר הפסיד את אותו לקוח שיצא

לפי״ז צ״ל לספיקו של הח״ח בלאו ג׳ תלוי

מחנותו ,נראה פשוט מחשב אהנו מעשיו.

בפלוגתא דהני תנאי בשבת.

יב .ואחרי הודיענו אלוהים את כל זאת ,הצגנו

ועוד חילה חמו ,איך יתכן להיפך ,שהשומע

שתי חידות נאות בענין זה ,לעורר חביבות

עבר על איסור קבלת לשה״ר ,ומ״מ אין נחשב

הדברים .והס :א .איך יתכן שאדם סיפר לשה״ר

דיבורו של המספר לאהנו מעשיו ,והתשובה לזה:

לחבירו והשומע לא עבר כלל על איסור קבלת

עפ״י מה שביארנו בסוף דברינו הנ״ל עתה,

לשה״ר ,וגס לא סיפר הדבר כלל לאחרים ,ומ״מ

והיא ,כגון בהני מיני לשה״ר שמנה הח״ח בכלל

נחשב סיפורו של המספר לאמו מעשיו ויקבל

ו׳ ס״ז וס״ט שידע השומע את הסיפור רק של!

ע״ז נגעים .למרוח שביארנו מדברי הח״ח דאהנו

אותו המספר לכ״ח והשומע הסכים לזה ,וכן

מעשיו תלוי בהתקבלות הדבר בלב השומע.

בהך לאהרן שסיפר בחזרה למרים אך לא הוסיף

והתשובה לזה היא ,במספר לבר שאינו גנאי ולא

לה מידי ,מהי שלפי המבואר בדעת היד הקטנה

מעורר מדון ,אך הוא דיבור המזיק ,וזה

שייך ע״ז לאו דקבלת לשה״ר על "הסכמתו

עפימש״ב לעיל בראשית הדברים דעל סוג זה

לדברי ה״שמע שוא" מ״מ אהנו מעשיו פשוט

של לשה״ר אי אפשר במציאות לעבור באיסור

דאין שייך כאן כלל ,דהרי לא נתחדש ע״י

קבלת לשה״ר ,להרי מה שמאמין הדבר לאמת

הסיפור שוס דבר בלב השומע.

לשון חסד
הגאון רבי יצחק חיים פוס שליט״א
בעמח״ס אמרי יצחק עמ״ס נדה ,וחמודי יצחק עה״ת והמועדים

בדברי הח״ח בענין שומע לשה״ר ממהכב״ת והמסתעף מזה בגדרי
לאו דלפנ״ע׳-

כתב

החפץ חיים (הל׳ לשה״ר כלל ז׳
סעי׳ ז׳ ,בדבריו על איסור קבלת

לשה״ר מאיש שהוא מהימן עליו כבי

הח״ח כאן לאו רלפנ״ע יותר מהאחרים
אחרי שהוא עצמו כותב כאן שעובר גם
בשאר העשין והלאוין המבוארים שם,

תרי) וז״ל ,ולהמקבל ג״כ אסור להחליט
בלבו וכו׳ (ומלבד איסור הקבלה עובר על

ועוד שהאריך בזה.

לאו דלפני עור לא תתן מכשול עם כמה

תראה

עשין ולאוין המבוארין לעיל בפתיחה
וכו׳ ,וכל שיתקבל יותר לפניו דברי

תרי הרי יש חשש גדול יותר שהשומע

המספר ויהיה אהנו מעשיו יהיה יותר
גרוע להמקבל ג״ב שעל ידו בא חבירו
לאיסור גדול כזה) .עכ״ל.

יאמין לסיפור ,ועל זה רוצה הח״ח
להזהירו ביותר ,שככל שיאמין יותר
לסיפור עוונו יגדל יותר .ומבאר זאת

דבריו ,דלהשומע אסור להאמין
לסיפור הלשה״ר אע״פ שהמספר

הח״ח ,שהרי ככל שהשומע מאמין יותר

וביאור

מהימן עליו כבי תרי ,ואם הוא מאמין

דהטעם בזה הוא משום דהכא
שהמספר נאמן על השומע כבי

כך דברי המספר יהיו יותר בגדר של
"אהנו מעשיו" ,דהא אהנו מעשיו שפלוני

הוא עובר באיסור קבלת לשה״ר ,ומלבד

(המדובר) יתגנה ממש בפני השומע ,וככל

איסור זה הוא עובר גם בלאו דלפני עור
(עם כמה עשין ולאוין המבוארין לעיל

שהשומע מאמין יותר כך ה״אהנו מעשיו"
של המספר גדול יותר ,ונמצא שעוונו של

בפתיחה) .וצ״ב מה הוצרך הח״ח להאריך

המספר מתגדל יותר באותה המידה( ,וזהו

בזה ,והרי הוא דבר פשוט בכל שומע

עפ״י דברי הח״ח לעיל כלל ג׳ בבמ״ח

לשה״ר שהוא עובר בלאו דלפני עור

סק״ו שביאר שלשה״ר ד״אהנו מעשיו"
חמור יותר מלשה״ר ד״לא אהנו מעשיו",

כמבואר בפתיחה ,והוא בכלל שאר העשין
והלאוין המבוארים שם ,וא״כ למה ייחד

ע״ש)־ ,וככל שעוונו של המספר גדול

א .שלשת השיעורים הנדפסים כאן מאת הגרי״ח פוס שליט״א ,נמסרו בהיכל הכולל ביום שלישי כ״ג באייר
תשע״ה ,ונערכו בס״ד ע״י הרב שליט״א לתועלת הלומדים.

ב .ובענין וה יש לכאורה להעיר בדברי הח״ח בפתיחה (לאוין ג׳ בבמ״ת בסוף דבריו) ,שהסתפק על המקבל
לשה״ר באופן שהוא שותק ואינו מסייע למספר בשום דיבור רק שהוא מאמין לו בלבו האם גם הוא לוקה

לשון חסד
יותר הרי גם עבירת ה״לפני עור" של
השומע גדולה יותר ,דיותר חמור מי
שמכשיל את חבירו באיסור חמור ,מאשר
מי שמכשילו באיסור קל יותר( .ואע״פ
ששניהם עוברים רק פעם אחת בלאו זה,
מ״מ עוונו של זה חמור מזה ,ופשוט).
וכל זה נתבאר היטב בעלי באר (להגאון
ר׳ שלמה רוזנר שליט״א) הכא.

אלא

דיש להעיר דבח״ח בפתיחה שם

מבואר רמה שאמר שהשומע עובר
בלפנ״ע על שהכשיל את המספר באיסור

רלא תלך רכיל ,זהו רק השומע הראשון
שהתחיל המספר לספר לפניו (שהוא
הגורם שהמספר יעבור באיסור) אך
השומעים שבאו אח״ב והצטרפו לשמיעת

הסיפור אינם עוברים בלפני עור ,ע״ש.
וצ״ע עפ״י המבואר הבא ,דאף
שהשומעים שבאו אח״ב לא גרמו
להמספר לעבור בעצם הלאו (שהרי הוא

כבר התחיל לספר מבלעדיהם) אך הרי הם
גורמים שהלאו שלו יהיה גדול וחמור
יותר ,רכבל שיתרבה מספר השומעים

שמתפרסמת בפניהם גנותו של המדובר
כך יגדל עוונו של המספר וכמפורש
בח״ח לעיל כלל ב׳ סע״א וז״ל ,וכל
שיתרבו השומעים יתרבה עון המספר,
עכ״ל ,וא״כ נמצא שהשומעים הללו גרמו
למספר שעוונו יהיה גדול יותר ,ואמאי

אין זה נחשב להם לעבירת "לפני עור"
כדרך שכתב הח״ח הכא?

בצרעת עבור זה ,וצ״ע .עכ״ד .ויש להעיר בתרתי ,חדא ,דהא בהל׳ לשה״ר (כלל ו׳ סע״ב ובבמ״ח סק״ב)
האריך להוכיח דגם על השמיעה לבד עוברים באיסור תורה ,ולמה כאן נסתפק רק על השומע ומאמין לו
בלבו[ .ואולי הכא לא נחית לדון בזה הואיל ובגוף הדבר שם היו לו בתחילה נוברות וספיקות כדכתב
בבמ״ח שם בריש דבריו] .ועוד ,רבגמ׳ בערכין טז .מבואר דעונש צרעת על לשה״ר זהו רק אם אהנו מעשיו,
וביאר הח״ח (בהל׳ לשה״ר כלל ג׳ בבמ״ח סק״ו) דאהנו מעשיו בלשה״ר היינו כגון שמחמת דיבורו נתבזה
פלוני בעיני השומעים ,או אף אם לא נתבוה אך ראינו שקיבלו השומעים את הדבר וגם הם התחילו לדבר
על פלוני בגנותו ,וא״כ תיקשי במה שהסתפק אם השומע ומקבל בלבו נלקה גם הוא בצרעת ,דהא צרעת
איכא רק אי אהנו מעשיו כדאיתא בערכין וכנ״ל ,ותינח במספר לאחרים ביאר הח״ח דאהנו מעשיו שייך
בדה שהאחרים קיבלו את הדברים והתחילו גם הם לדבר וכו׳ ,אבל השומע מאי אהנו מעשיו שייך בזה.
תינח אי איכא עוד שומעים ובזה שפלוני שמע וקיבל אהנו מעשיו שגם האחרים יקבלו ויאמינו ,אך בדליכא
אלא שומע אחד מאי .ונראה לומר בס״ד שהקושיא הראשונה תתיישב ע״י ישוב הקושיא השניה ,די״ל
שהשומע בעצם קבלתו בעצמו את הגנות זהו ה״אהנו מעשיו" של השמיעה ,רהקבלה והאמנה לסיפורו של
המספר הועילו כלפי עצמו שפלוני נתגנה בעיניו ומהיום הוא עצמו יביט עליו בעין דעה ,ורק לגבי המספר
לא שייך אהנו מעשיו בסיפורו אא״כ אחרים קיבלו והאמינו לדברים (ומשום שכלפי עצמו לא שייך אהנו

מעשיו ,שהרי אם הסיפור אמת הרי הוא עצמו יודע כבר את הגנות ,ואם זה שקר הרי יודע הוא שזה שקר).
נמצא דלגבי השומע אם הוא מקבל ומאמין לעולם חשיב אהנו מעשיו .וממילא מיושבת בס״ר גם הקושיא
הראשונה ,שעל כן דוקא בשומע ומאמין שייך להסתפק אם לוקה בצרעת ,אך השומע ואינו מאמין לא
שייך ביה עונש צרעת דהא לא אהנו מעשיו.

ג .בעלי באר שואל שאלה דו בנוסח אחר ,דהכא פשיטא לח״ח שהשומע עובר בלפני עור על מה שהגדיל
עוונו של המספר ,ושם בפתיחה בסוף דברי הח״ח בבמ״ח נסתפק הח״ח אס במה שיתרבה האיסור על
המאכיל או המשמיע א״כ גם השומע עובר בלפנ״ע על שהגדיל את איסורו של המספר .את״ד .ולענ״ד לא
דק ,דגם שם בפתיחה לא נסתפק הח״ח כלל בנקודה זו ,ופשוט גם שם שאם השומע גורם שיתרבה האיסור

לשון חסד __________________________________יא
בלפנ״ע,

משא״ב

הכא

בדירן

תוסיף בביאור הקושיא ,דצריך לידע,

עובר

דאע״ג דלא נתרבה מספר
הלאוין דלא תלך רכיל לפי מספר
השומעים מ״מ יגדל עון המספר בחומר

דעסקינן בשומע אחד שהוא המכשיל
בגוף העבירה בזה ככל שהעבירה גדולה
יותר כך חומרת ה״לפני עור" גדולה יותר.

עוונו מפני שחבירו מתגנה על ידו בפני

ויש לבאר הסברא בזה לפי מה שביארנו
בס״ד במקו״א [וכאן המקום לקצר
בזה] שיש שתי שיטות בביאור לאו דלפני

יותר אנשים ,כמשנ״ת מדברי חח״ח,
נמצא דאמנם הוא עובר רק פעם א׳ על

הלאו אך איסורו גדול יותר לפי גודל

הנזק שהוא עושה לחבירו .ווה ברור
הבאי ,וממילא השומעים שהכשילוהו
בתוספת זו לחומר עוונו לכאורה עוברים
בלפנ״ע ,ולמה כתב הח״ח שרק השומע
הראשון עובר בלפנ״ע.

והתירוץ

עור ,האס גדר הלאו הוא עצם גרימת
המכשול לשני או שהפשט בלאו זה הוא
דמחמת שאני גרמתי את העבירה
שנעשתה ע״י הנכשל נעשה אני כשותף
בעבירה .וקצת ראיה לצד השני מלשון
הרמב״ם בסוף פ״ה מחובל ומזיק ,והטור

על שאלה וו נראה כדכתב העלי
באר הבא ,שיש לחלק בין הכא

והשו״ע בחו״ט סי׳ ש״ס סע״ב ,שכתבו
שהאומר לחבירו לשבור כליו של פלוני

להתם ,דהתם שהשומע הראשון הכשיל
את המספר בעצם הלאו ונמצא דהשומע

אע״פ שרק העושה חייב לשלם (דאין
שליח לדבר עבירה) אך האומר לו נעשה

השני לא גרם את גוף העבירה ,בזה אע״פ
שהשני עכ״פ גרם שהעבירה תגדל אינו

שותף בעון זה ורשע הוא שהכשיל עור
וכו׳ .וכ״כ בקרית ספר על הרמב״ם שם.

על המשמיע עובר השומע בלפנ״ע .ומה שהסתפק שם הח״ח הוא בנקודה אחרת (וקאי על המספר עצמו)
וכמו שביארנו שם ,דהנה לגבי לאו ד״לא תלך רכיל" פשוט לח״ח שם שהמספר עובר בלאו זה רק פעם
א׳ בין אם יש שומע אחד ובין אם יש שומעים רבים ,אך לגבי לאו ד״לא תשא שמע שוא" מסתפק הח״ח
אם המספר עובר בזה רק פעם אחת או דכפי מספר השומעים (שהוא משיאם שמע שוא) כך מספר הלאוין
שהוא עובר ,ומפורש הדבר בח״ח שם שהספק הוא על המספר האם הוא עובר בלאו זה על כל אחד
מהשומעים ,ואם כן ממילא כל א׳ מהשומעים עובר בלפני עור ,ע״ש .ושו״ר דבמהדורה חדשה השמיט
בעל העלי באר את הקושיא וכן את התירוץ דלהלן.
ד .וכיו״ב המזיק את חבירו באלף פרוטות ודאי חמור עוונו וגדול עונשו יותר מהמזיק בשוה פרוטה בלבד
אע״פ שמספר האיסורים של שניהם לכאורה שוה .והראוני דבספר בנין אפרים (להגאון ר׳ אפרים נחום
בודודיאנסקי זצ״ל ,ח״א סי׳ כ״ה) דן עם בעל הקהלות יעקב בגזלן ובגנב אם עובר בכל פרוטה ופרוטה,
דהוא סבר לחלק ביניהם ,דגזלן איסורו משום ההפסד לשני וא״כ עובר בכל פרוטה (ולפ״ז ה״ה מזיק),
אבל גנב איסורו משום מעשה הגניבה והרי הכל היה במעשה האחד ,ועי׳ תשובת הקה״י אליו ,וע״ש גם
בסי׳ כ״ו .וידוע גם דמטו בשם הגרי״ז דגזלן עובר איסור בכל פרוטה .ואולי נידון זה תלוי גם במה שהביא
בשיעורי ר׳ שמואל בסנהדרין דף ה .אות מ״ח ,וביותר בחידושיו שם סי׳ ז׳ אות ב׳ ואילך ,בשם הגרי״ז,
דגולן באונס חייב (ודלא כהקצה״ח ברי״ס כ״ה) ,אלמא דס״ל דבגזלן לא בעי מעשה גזילה .ואכמ״ל( .ועי׳
גם בשיעורי ר׳ שמואל בפרק אלו מציאות סי׳ ל״ח ,מה שכתב בשם הגדי״ז) .ועפ״י כל זה יש לדון גם
במזיק ממון חבירו אם עובר איסור בכל פרוטה ופרוטה.

יב __________________________________לשון חסד
ויש לתלות בחקירה זו ,מה שחקר היד
מלאכי אות שס״ז ,שנסתפק באדם
שהושיט כוס יין לנויר ולבסוף הנזיר לא
שתאו ,וכן כל כה״ג שאדם נתן מכשול
של עבירה לפני חבירו אך חבירו לבסוף
לא נכשל בו ,האם המכשיל עובר בלפנ״ע
או לא .ועמדו בזה ,בהערות המגיה על

היד מלאכי ,והפרי יצחק (ח״ב סי׳ מ״ט),
והשדי חמד (כללים ,מערכת הוא״ו כלל

כ״ו סק״א וסקי״ח) ,ובביאור הגרי״פ
פערלא על הרס״ג (ח״ב ל״ת נ״ה דף נב:
מדפי הספר ד״ה ולענין ,ובח״ג עונשין
כ״ד דף סג :ואילך מדפי הספר) ,והחזון

איש (ביו״ד סי׳ ס״ב סקכ״ה) ,ועוד,
והביאו ראיות לכאן ולכאן .והאחיעור
(ח״ג סי׳ פ״א סק״ז ד״ה ונראה דגדרי)
ס״ל דעובר מיד כדברי היד מלאכי.
ואכמ״ל בכל זה .ומלשון הרמב״ם בספר
המצוות (ל״ת רצ״ט) נראה דהעבירה היא

רמה שם ,והר״ן שם (ובפסחים כה):
והריטב״א (בע״ז ו ,):נחלקו עליו ואמרו
דבגוונא שאינו עובר על לאו דע״ז עצמה
או על אביזרייהו דע״ז כי אם על לאו
דלפנ״ע שהוא לאו כללי ואינו מיוחד

לע״ז דוקא ליכא דין יהרג ואל יעבור
ודמי לשאר לאוין שבתורה .ע״ש .וכ״כ

הרמב״ן בתורת האדם ,הובא בקובץ
הערות סי׳ מ״ח סק״ט( .ועי׳ בהשמטות
שם) .וכן נפסק להלכה ברמ״א ביו״ד סי׳
קנ״ז סע״א( .וע״ש בש״ך סק״י ובברכי

יוסף).
ומבארים העולם דבעהמ״א והרמב״ן
נחלקו אי לאו דלפנ״ע הוא
לאו בפני עצמו ככל לאוין שבתורה ,או
שהוא מאביזרייהו רכל עבירה ועבירה,
כלומר ,דבכלל איסור נבילה נתוסף עוד
דין דאסור גם להכשיל אחר באיסור
נבילה ,וכן כיו״ב בכל איסור ואיסור
שבתורה ,ולכן להכשיל אדם באיסור ע״ז

רק אם השני נכשל ,שכן כתב שם ב״פ
דהעבירה היא במה שהאדם עוזר לחבירו
להשלים העבירה ,ומשמע שצריך עכ״פ

וג״ע ושפ״ד זה נחשב לאביזרייהו דע״ז

שהעבירה תגיע לכלל מעשה .ע״ש .ואי

וג״ע ושפ״ד עצמן ,ולכן גם בזה נאמר דין

נימא כהצד הראשון בחקירת היד מלאכי
הרי פשיטא שגדר איסור לפנ״ע הוא מצד
גרימת המכשול ,ולהצר השני ביד מלאכי

יהרג ואל יעבור .וכ״כ הקובץ הערות

אכתי יש

מקום

לב׳ צדדי

החקירה

שכתבנו.

בהשמטות שם בהערה מבן המחבר ,וכתב
עוד לתלות בזה מחלוקת הראשונים האם
לאו דלפנ״ע הוא לאו שבכללות ,דאי הוי
אביזרייהו רכל לאו שפיר י״ל דהוי לאו

שבכללות ,אך אי הוי לאו אחד כללי שלא
להכשיל את חבירו ודאי אינו לאו

ערד מצינו חידוש (גדול) היוצא מתוך
דברי בעל המאור (בסוף פרק בן

שבכללות "רמאי נפק״מ אם המכשול הוא

סורר) ,רעל לפני עור דעבודה זרה וג״ע
ושפ״ד איכא ג״כ דין יהרג ואל יעבור.
והרמב״ן במלחמות וכן הנמוק״י והיד

עץ או אבן" .עכ״ד .וכיו״ב מצינו בדברי
הגרעק״א בשבת ג .על דברי הראשונים
שם שכתבו גבי פשט העני את ידו ונטל
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מתוך ידו של בעה״ב והוציא שהבעה״ב

לומר דהראשון נעשה מומר לשבת ,שהרי

פטור ומותר מצד הלכות שבת אך הוא

לא היה כאן שום חילול שבת .וכיו״ב

עובר באיסור לפנ״ע דאורייתא ,וביאר

במכשול של ע״ז וג״ע ושפ״ד אם השני

הגרעק״א דהנפק״מ בזה היא בגוונא
שהוא מומר לעשות כן (בפרהסיא) ראם

לבסוף לא נכשל ולא נעשתה כאן עבירה
של ע״ז וג״ע ושפ״ד לא מסתבר

היה בזה איסור מצד הלכות שבת (ואפילו

דהמכשיל נקרא בכלל עובר בע״ז וג״ע

רק איסור דרבנן) היה לו דין של מומר

וכו׳ ,דנימא שצריך ליהרג ולא לעבור על

לשבת דנעשה כמומר לכל התורה כולה,
אך השתא דאסור רק משום לפנ״ע אין

זה[ .ושאני מסתם אביזרייהו כגון לאו דלא

הוא נחשב מומר לשבת כ״א מומר לסתם
עבירה שבתורה .את״ד הגרעק״א .וזהו
כשיטת שאר הראשונים דלאו דלפנ״ע
אינו מאביזרייהו רכל עבירה ,אך לפי

בעהמ״א היה לאדם זה דין של מומר

לשבת.

תקרבו וכדו׳ ,דאפילו אם בסוף לא הגיע

לכלל ג״ע ממש מ״מ עבר על אביזרייהו ,שכן
י״ל דקריבה לעריות היא אביזרייהו דעריות
מצד עצמה ,אך נתינת מכשול שזהו רק
הכשר וגרמא לידי עבירה ,אי לא נעשתה
לבסוף העבירה הרי לא נעשה כאן כלום].
ואין כאן כ״א עבירה של עשיית מכשולים

בעהמ״א צ״ב ,דלפי הפשטות
רגדר איסור לפנ״ע הוא בעצם

בלבד ,שזהו לאו בפני עצמו ,אך לא
מסתבר דנחשב לאביזרייהו של כל עבירה
לפי דיניה וחומרותיה .ועל כן נראה
דבעהמ״א ס״ל דודאי אין עוברים בלאו

לומר שעבירה זו נכללת בשם ובחומרא
של ע״ז וג״ע ושפ״ד או בחומרא דשבת

דלפנ״ע אא״כ השני נכשל לבסוף וחילל

ושיטת

נתינת המכשול לפני אדם אחר ,מהיכ״ת

וכדו׳ .והנראה בזה בס "ד דשיטת
בעהמ״א תלויה בחקירה הנ״ל ,ומשום

דאי נימא כהצד הראשון דלעיל דגדר

את השבת וכדו׳ ,וסבר הבעהמ״א כהצד
השני בחקירה דגדר העבירה הוא דנעשה

כשותף בעבירה ,ובזה חידש בעהמ״א
דהואיל והמכשיל נחשב כשותף בעבירה

האיסור דלפנ״ע הוא עצם נתינת המכשול
(ולצד אחד ביד מלאכי עוברים בזה אפילו

העבירות יהיה דין יהרג ואל יעבור ,וכן

אם השני לא נכשל כלל בעבירה) ,נלע״ד

בשבת יהיה עליו דין מומר לשבת.

דלא

יתכן

כלל

לומר דלפנ״ע

יש עליו את דיני העבירה ,כגון שבג׳

הוא

דאף הראשונים דפליגי על
בעהמ״א וס״ל דליכא דין יהרג

מאביזרייהו רכל עבירה ועבירה ,וכגון
הנותן לחבירו דבר מכשול שיכול הוא

ויתכן

לחלל בו את השבת ,אי נימא דהראשון

ואל יעבור בלאו דלפנ״ע גבי ע״ז ג״ע
ושפ״ד( ,וכך נפסק גם להלכה כנ״ל) ,לא

עובר בלפנ״ע על עצם נתינת המכשול
ואפילו אם השני כלל לא חילל את השבת
לבסוף (כדברי היד מלאכי) ,לא יתכן

פליגי בגוף הסברא דהמכשיל נעשה

כשותף בעבירה עצמה וזהו גדר האיסור
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דלפנ״ע ,אלא דס״ל דכיון דסוף סוף אין
וו עבירה פרטית שנאמרה רק בהני ג׳
עבירות אלא עבירה כללית שנאמרה בכל

ח״א יו״ד סי׳ י״ז) שהביא דמהר״ח
אבולעפיה בספרו עץ החיים ריש פר׳ עקב

הקשה על האמונת שמואל דהא בהא דאמרו

העבירות שבתורה לפיכך אין בוה חומרא
דיהרג ואל יעבור .ע״ש בראשונים

דמיירי אפילו שהמושיט עצמו אינו נזיר

בלשונותיהם[ .ויש בוה גם סברא ,דיסוד

ואעפ״כ עובר בלפנ״ע ,ותירץ הבית יהורה

החיוב של יהרג ואל יעבור הוא משום מצות

כדאמרן ,דמ״מ בידו להיות נזיר וחשיב שגם

קידוש השם ואיסור חילול השם ,ובג׳ עבירות

הוא בתורת האיסור( .וע״ש בדבריו על

אלו איכא ילפותא דחמירי טפי משאר

קושיית העץ החיים ממס׳ חגיגה)] .ורבים
נחלקו עליו .גם הרעק״א בפסחים כב:

עבירות ,הן ואביזריהן ,אך בלאו דלפנ״ע
אפילו שמצד גדר וטעם הלאו נחשב המכשיל
כשותף בעבירת ע״ז וג״ע ושפ״ד עצמן ,מ׳׳מ
אין זה ניכר ונחשב שהוא מחלל שמו יתברך

בע״ו וג״ע ושפ״ד עצמן ,כיון דהוא לאו כללי
שנאמר בכל העבירות].

דלא יושיט אדם כוס יין לנזיר סתמא רמילתא

הביא את דבריו ובזה תירץ את קושייתו
שם אך המשיך דהפר״ח חולק עליו .ועי׳
בענין זה בשדי חמד (כללים מערכת וא״ו
כלל כ״ו סקט״ו) ,ובאחיעזר (ח״ג סי׳ פ״א

סק״ז) .ועמד בחקירה וו גס הפרי מגדים
(באו״ח סוף סי׳ קנ״ו באשל אברהם שם),
וציין לדבריו בספרו גינת ורדים (כלל

עוד מצינו שיטת האמונת שמואל
(למהר״ש קוידנובר ,בעל התפארת
שמואל וברכת הזבח ועוד ,סי׳ י״ר) דלאו

מ״ג) ,ובשושנת העמקים ,ובפרי מגדים
על יו״ד (מסתמא היינו בסי׳ ס״ב

דלפנ״ע איכא רק ברבר שהמכשיל עצמו

במשבצות זהב סק״א)( .ועיינתי בגינת

שייך באיסורו ,אך דבר שלא נאסר על
המכשיל אין לו איסור להכשיל בו

ורדים וראיתי שהביא גם את האמונת
שמואל) .ובספרו תיבת גמא ריש פר׳ וירא
פשיטא ליה דלא כהאמונת שמואל ,ע״ש.

אחרים ,ומיירי שם בציור שמושיט אבר
מן החי של בהמה טמאה לבן נח ,דלבן

נח אסור ,ולישראל לא נאסר כי אם

[ועי׳ מש׳־כ בקובץ הערות הנ״ל בהשמטות

יעבור

שם בהערה מבן המחבר ,בביאור תירוץ וה
ברמב״ן ביבמות ,דמאי שנא מישראל

הישראל בזה בלפנ״ע .ודבריו הובאו

המקדש גרושה לכהן דעובר בלפנ״ע אף

בפר״ח יו״ד סי׳ ס״ב ,ובפתחי תשובה שם
סק״ג ,וביד אברהם שם[ .והא דאסור
להושיט כוס יין לנזיר אף דהמושיט עצמו
אינו נזיר ושרי ליה לשתותו ,צ״ל משום

שהוא עצמו אינו מוזהר בגרושה] ,וגם
שיטת האמונת שמואל ניחא טפי דוקא אי

אבמה״ח

דטהורה,

וא״כ

לא

שנחשב שגם עליו זה אסור אם יהיה נזיר.
ושו״ר בשו״ת בית יהודה (למהר״י עייאש,

נימא שהגדר באיסור לפנ״ע הוא דע״י
הכשלת השני אני נעשה כשותף עמו
בעבירה ,ולפיכך בעבירה שאין אני מצווה
בה לא איכפת לן שאני נעשה כשותף בה,
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דלפי הצד הראשון דעיקר האיסור הוא
מה שאני נותן מכשולים ומכשיל בנ״א
בעבירות ,מה לי אם אני מצווה באיסור
זה או לא ,סו״ס כלפי השני שמצווה בזה
הרי זה מכשול .ובדעת החולקים על
האמונת שמואל ,אף דבפשטות נראה
דס״ל באמת כהצד הראשון שהאיסור הוא
לתת מכשולים לפני בנ״א ,מ״מ אפשר
לומר שגם הם מודים להצר השני
שהאיסור הוא משום דהמכשיל נעשה
כשותף במעשה העבירה ,אלא דס״ל דאף

דאינו מצווה באיסור זה ממש (וא״כ מה
איכפת לי שנעשה כשותף בזה) ,מ״מ הוא
נחשב כשותף לשם "עבירה" בעלמא ,וגם
זה אסור כמו שאסור לתת מכשול בדרך

בחירה ומוזהר ,אלא שמ״מ מוזהר
(הראשון) על הגרמא" .יעויי״ש עוד .ועי׳
קובץ שיעורים (פסחים כב :אות צ "ה)
שביאר שהאיסור להכשיל בעבירה ,הוא
משום דקפידת התורה היא על המכשיל,
שלא יעשה איסור ע״י ישראל ואף ע״י גוי

(וזו מעין הסברא דנעשה כשותף) ,ומשום
סברא זו היה פשוט לחז״ל דאסור
להכשיל גם גוי ולא הביאו לזה מקור
מפסוק (משא״כ שאר איסורין אין נוהגין
בגוי ,ואפילו למ״ד גזל עכו״ם אסור
ילפינן ליה מפסוקים אחרים ולא מעצם
הלאו דלא תגזול) ,משא״ב האיסור
להשיא עצה רעה האיסור הוא ככל
האיסורים שבין אדם לחבירו וליתא כלפי

כפשטיה דקרא והטעם (לפי צד זה)
דנחשב המכשיל לשותף בנזק ובחבלה

גוי ,ודלא כהמנחת חינוך (מצוה רל״ב
אות א׳) שכתב שאסור להשיא גם לגוי
עצה שאינה הוגנת (עד שתמה שם על
החינוך שכתב שהאיסור הוא רק לישראל,

מצווה

ובהערות שם הביאו מי שכתב דמקור
החינוך בזה הוא מהרמב״ם בסה״מ בהאי
לאו דלפנ״ע ,ל״ח רצ״ט ,שכתב ש״הזהיר

שיסוד סברא זו שכתבנו ,דלאו
דלפנ״ע פירושו דהמכשיל נעשה

מהכשיל קצתנו את קצתנו והוא שאם

שאירעו לבסוף ,וכך גם בעבירות הוא
נחשב לשותף בעצם הנזק שאירע כאן

מעשה

שו״ר

עבירה ,אע״פ שאינו
באיסור זה ממש.

כשותף בעבירה עצמה ,כן כתב בשו״ת
ערוגת הבושם (יו״ד סי׳ רל״ה ד״ה
ומדבריהם למדנו ,ומשם ולהלן) ,ושם
כתב כדברינו לתלות בזה את ספיקו של

היד מלאכי .ועי׳ גם בחזו״א (יו״ד סי׳

ישאלך אדם עצה בדבר וכו׳ ובאה
האזהרה מלרמותו ומהכשילו" ,וכן

מפורש יוצא מהשערי תשובה מאמר נ״ג),
אבל להביאור הנ״ל שפיר חלוקים
האיסורים זה מזה ,דהאיסור להכשיל

בעבירה הוא משום ליתא דהמכשיל
שמביא את הנכשל לידי איסור ,וזה שייך
גם כשמכשיל גוי בעבירה ,ואילו האיסור

ס״ב סקכ״ד) שכתב מעין סברא זו ודוקא
כשהנכשל שוגג דאז "מתיחס הכשלון
למכשיל" ,משא״ב במזיד דאז "כל

לתת עצה שאינה הוגנת לא שייך להאי

המעשה מתיחס אל השני שהוא בעל

סברא ,ושם האיסור הוא מצד עצם נתינת

£
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טז

המכשול וזה שפיר איכא רק בישראל.
ע״ש .ושו״ר שגם הערוגה הבושם הנ״ל
כתב כן ,לתלות בסברא זו (ו־נעשה

כשותף) את החילוק בין שני סוגי איסור
אלו .ומעין הדברים ביאר הרב מפוניבז׳
(הגר״י כהנמן) זצ״ל עפ״י יסודו בענין
לפני עורה ,דהאיסור של הכשלה בעבירה
הוא פרט מדיני העבירה ,שנצטוינו שלא
לעבור עבירה ושלא להכשיל אחרים
בעבירה ,ואם הכשיל אחרים הרי זה
כאילו הוא עצמו עבר ,משא״כ האיסור
להשיא עצה שאינה הוגנת ,ותלה בזה
כמה ענינים בלאו דלפנ״ע (ובפרט הא
דאסור להכשיל אפילו גוי ,ואכמ״ל) ,וגם
את דברי היד מלאכי תלה הרב מפוניבו׳
בזה ,דמצד תקלה או עצה שאינה הוגנת
י״ל דעובר מיד בנתינת התקלה או העצה
אפילו אם הלה לבסוף לא נכשל בדבר,
אך מצד הדין המיוחד של הכשלה

בעבירה (תעשה כשותף בדבר) זה ודאי
אינו עובר אא״כ הלה נכשל לבסוף
בעבירה .וכ״כ בשערי חיים (להגאון ר׳
חיים שמואלביץ זצ״ל ,בגיטין סי׳ ל׳
סק״ב) ,דהאיסור להכשיל בעצה רעה הוא
מדין בין אדם לחבירו שגורם לו רעה ,וזה
לא שייך בגוי ,משא״ב האיסור להכשיל
בעבירה הוא מדין בין אדם למקום ולא
מצד גרימת רעה לחבירו ,וזה שייך גם
במכשיל גוי .עכ״ד .והרב מפוניבז׳ כתב
עוד לחלק בזה בנידון אחר ,היכא

שהמכשיל היה שוגג דסבר שהוא עוזר
בזה לחבירו ולבסוף נתברר שבאמת היתה
זו עצה שאינה טובה או שהיה זה איסור,
דלענין הכשלה בעצה נראה ראם שגג
וחשב שזו עצה טובה לא עבר עבירת
לפנ״ע אפילו בתורת שוגג ,אך לענין
הכשלה באיסור כשם שהנכשל עבר בוה
בשוגג כך מתייחס הדבר גם אל המכשיל
(שנעשה כשותף לעבירה) ,ועבר על
לפנ״ע בשוגג .עכ״ד( .ואמנם כן איתא
בשדי חמד כללים מערכת וא״ו כלל כ״ו
סקי״ב ,ראם המכשיל בעבירה הוא שוגג
עובר הוא בלאו בשוגג .ומש״ב ראם
הכשילו בשוגג בעצה רעה לא עבר כלל
בלפנ״ע ,מצאתי רכן מוכח בספר חסידים
סי׳ תתש״ח שכתב על כיו״ב במי שנתן
עצה ונתכוין לש״ש ולבסוף נכשלו בעצה
זו דצריך כפרה קצת על שעל ידו נתגלגל
הדבר ומגלגלין זכות ע״י זכאי וחובה ע״י

חייב ,עכ״ד) .ושו״ר שגס האגרות משה
(ביו״ד ח״א סי׳ ג׳ ,הנ״ל) דן בזה ותלה
הדבר בזה ,דלפי דבריו דב׳ ענינים
בלפנ״ע איכא ,ואיסור הכשלה באיסור
הוא שלא להרבות עבירות בעולם ,שפיר
עובר גם אם העבירה היא באונס ,שהרי
עשה מכשול חטא בעולם.

והשתא

ניהדר לדידן ,דלפי השיטה דגדר
הלאו הוא שהמכשיל נעשה

כשותף בגוף העבירה ,שפיר י״ל הכא

דדוקא אם הוא גרם את עצם העבירה אז

ה כפי ששמעתי מפי תלמידו חביבו ,מו״ח הגאון ו׳ זלמן נחמיה גולדברג שליט״א ,וכן כתבו רבים בשמו,
ונדפסו דבריו בספר הוכרון אהל מרדכי (לזכר הרב מרדכי אריה רובינשטיין זצ״ל ,עמ׳ קצ״א) ,ובספר דברי
הרב (בו לוקטו דברי הרב מפוניבד ,ח״א סי׳ ל״ה).

לשון חסד

ח

נעשה כשותף לעבירה לפי גודל חומרתה,

מהבית שמואל (אה״ע סי׳ ה׳ סקי״ח ,במה

משא״כ אם עצם העבירה נעשית מבלעדיו

שכתב "דאפשר שיסרס כולם") .ויש

והוא רק גורם שהיא תהיה חמורה יותר
י״ל שלא נתחדש בזה שהוא געשה שותף
בעבירה הואיל וגוף העבירה נעשית

דוחים הראיה ,די״ל דכוונתו לאיסור
דרבנן .ועי׳ הגהות חכמת שלמה שם
(שעמד בזה שדברי הב״ש הם דלא כדברי

מבלעדיו .וגם להשיטה השניה דגדר
הלאו הוא עצם יצירת המכשול לעבירה,

השטמ״ק בב״מ ,והיינו הריטב״א הנ״ל).
ורבים תמהו על סברת הריטב״א שמתיר.

(ואז מתגדל עוונו אם המכשול שיצר

ועי׳ בזה בשו״ת מחנה חיים (סופר ,ח״א
סי׳ מ״ה) שהאריך הרבה בכל זה,

יש לבאר הכא דרק יצירת המכשול אסורה
מתעצם והולך) ,משא״ב כשהוא

רק

מוסיף על מכשול שכבר קיים .ודוק.

ובאמת ,גדולה מזו מצינו בריטב״א
בע״ז ריש ו :ובמאירי שם ו.
דאדם שכבר עובר איסור וחבירו גורם לו
להרבות באיסור אין כאן משום לפנ״ע.
וכן מוכח בריטב״א ב״מ ה( :ד״ה דאי לא
תימא) .אבל מתום׳ בע״ז יד :ד״ה מקום,
מוכח דיש בזה משום לפנ״ע .וכן נראה

ובאגרות משה (או״ח ח״ב סי׳ פ׳),
ובמנחת שלמה (לאדמוח״ז הגאון ר׳
שלמה זלמן אויערבאך זצ״ל ,ח״א סי׳
ל״ה אות ב׳ ,וח״ב סי׳ צ״ז אות ה׳ אות
קטן א׳) ,ובמנחת יצחק (ח״ג סי׳ ע״ט
סק״ד ,וקאי על סק״ב וסק״ג) ,ובספר
"לפני עור" הנ״ל סי׳ ה׳ .ואכמ״ל .והתם
הוא חידוש טפי מרהכא בח״ח ,דהא התם
הוא מוסיף לחוטא חפצים נוספים שבכל
א׳ וא׳ בפ״ע הוא עובר את האיסור.

מפתחות

א .גידולי טבל אם צריך לעשרן

ב .בעניןגדולין
ג .בענין שרצים שבפירות

ד .בדין בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר
גוצרהחכסה)

בהלכות

<(

ה .בדין באפי תלתא
ו .בענין לשון הרע לתועלת
ז .באיסור קבלת לשון הרע

חבורות שנמסרו בכולל היכל התלמוד נועם התורה ת״א

ע״י מורנו ראש הכולל הגר״מ בויאר שליט״א
בכל עניני הקונטרס ניתן לפנות לטלפון 050-4-170-180
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א

באיסור קבלת לד",ר*
א) באיסור קבלת לה״ר דילפי׳ מלא תשא הוא משום הספק
שקר שיש בדבר ואיך מתפרש עפ״ז איסור דלא תשא אף

דאסור משום ל״ת כמו בדיין ואי יתכן דרק דנחשב דמקבל
הספק.
בביאור סוגי׳ דנדה דלמיחש מיבעי׳ ולכאו׳ נראה דלנהוג
ג)
ע״פ הספק נחשב קבלה.
ד) בדברי הח״ח דק אי השומע השני יש לו איסור לפנ״ע.

לכאו׳ איסור קבלת לה״ר משום החשש שקר שבזה

מה דיכול להיות שוא לפי גדרי הדינות וכיון דאין

שיודע שהוי אמת.
ב)

באיסור שמיעה אי אסור מה״ת מרין לה״ר ובדעת הח״ח

א) פסחים קיח א׳ ואר״ש משום ראב״ע כל
המספר לה״ר וכל המקבל לה״ר וכל המעיד עדות

שקר בחבירו ראוי להשליכו לכלבים שנאמר לכלב

תשליכון אותו וכתיב בתרי׳ ל״ת שמע שוא וקרי בי׳
לא תשא ,ועי׳ בשבועות לא דר״כ דריש מינה שלא

יטעים דברים לדיין קודם שיבוא בעל דין חבירו.

"יכול לדון ע״פ נאמן עלי׳ כבי תרי וע״פ עדים שלא

בפני בע״ד א״כ נחשב לענין זה שמע שוא דצריך
לדון ע״ז עדיין כחשש שוא ,אבל אדם בענין שמותר

"לו להאמין ליכא להאי איסורא דלשמוע.

איך מפרשי׳ האיסור דלא תשא אף שיודע שהוי

ול״פ על הא דאמר ר״ש משום ראב״ע אלא מוסיף

אמת

דאף זה בכלל שמע שוא וכמבואר ברמב״ם פכ״א

אמנם יש לעי׳ מה האיסור דלא תשיא דילפי׳ על
המקבל דלכאו׳ הוא יודע דהוי אמת ,והנה לכאו׳ צריך

דמתרגם שוא שקר וכן פירש״י בקרא ,וברש״י שבועות
כ׳ שהמטעים דבריו שלא בפני בע״ד אינו בוש מדברי

לפ׳ דלא תשא מה דאצל חבירו שמע שוא דהיינו מה
שחבירו צריך להסתפק דהוי שקר ואלא דיש לעי׳ בגדר

שקר ,ונראה דס״ל דל״ש להזהיר שלא לקבל דברי

הדבר דבשלמא לענין דיין אפשר דנקבע דאף דיודע

שקר דאי יודע דהוי שקר ל״ש לקבלם דהיינו להאמין

דזה אמת אבל מחובתו לראות דהדין יתקיים כמו

בהם דהא יודע דשקר ,וע״כ דאסור לקבל דבר שיש

שהדין מסתפק בדבריו ולא מאמינו ולכן מחובתו שלא

בו חשש שקר ווה כולל שהדין לא ישמע דבריו של

יספר לדיין שלא יקבל דבר שאסור לו לקבל ויתכן

א׳ דיתכן דמשקר וכן אסור לקבל לה״ר בענין דיתכן

דיתעות עי״ז הדין[ .ואף דלדעתו הדין אמת לפי מה

דהוי שקר אבל בענין דליכא חשש שקר וכגון שמראה
לו כתב של השני שיש בזה גנות וכן לשמוע דבר

שאומר אבל כמו שאסור לו למעבד שקר שיצא הדין

לפי דעתו אי לפי עיני הדין איזו כן ה״נ בהא אסור

מהל׳ סנהדרין ה״ז ובסה״מ מ׳ רפ״ז ,ועי׳ בתרגום

שע״פ הגדרים ל״ש לומר שלא יאמין אף כשהולך

לו להטעות דלפי עיני הדין יכול להיות בזה עיוות]

ושומע בשביל לקבלם אינו עובר על לא תישא דיסודו

אבל בלה״ר יש לעי׳ מה גדר האיסור א״נ דכיון דדרך

משום השקר שבו ,וכן מבואר בר״י מאמר רי״א והנה
הוזהרנו מה״ת שלא לקבל לה״ר אולי הנה הוא שוא

מספרי לה״ר דאין מספרים אמת ודרך להוסיף בגנות

א״כ אסרה עליו התורה ושידון ע״ז כיש כאן ספק

ודבר כזב שנאמר ל״ת שמע שוא ,ומבואר דהאיסור

שקר [ולפ״ז אף בדיין כן] או דנימא דהוי מחמת

הוא מחמת הספק שקר שבדבר ,ומ״מ נראה דאי״ז
איסור ספק שמא הוי שקר וקיבל אלא הוי איסור

המכשול של השומע שאסור לו לקבל וכיון שהאיסור
עליו הוא אף אי הוי אמת משום הספק שקר א״כ

ודאי מחמת החשש שקר וכמש״ב בח״ח דלענין

אסור לומר לו ,אבל אף זה חידוש דיש בזה יותר

להטעים לדין מסתבר רזה נקבע כהנהגה קבועה שאסור

מלפנ״ע דלמאי דיודע דהוי אמת אין כאן לסיבת

לשמוע מחמת החשש שקר ,ה״נ לענין קבלת לה״ר

האיסור ,ולכן שמא נימא דצ״ל דהטעם משום דדרך

מסתבר דהוי איסור ודאי מחמת חשש הספק שיש
בזה שקר ,אבל במקום דאין חשש לשקר אין איסור

לשקר לכן אסרה תורה ,ויש לעי׳ דשמא נימא דלעולם
הלא תשא עובר רק כשאומר שקר ואף דהוי מוציא

לשמוע ולקבל ,ואין להקשות דלדיין לכאו׳ אסור

שם רע אף זה בכלל מספר לה״ר וכמבואר בר״י דהחלק

לשמוע אף מפי נאמן עלי׳ כבי תרי או מתרי עדים

הראשון במספרי לה״ר הם שנותנים מום באדם והמום

אף דבעלמא יהא מותר להאמין ,דלדיין אסור לשמוע

לא יהי׳ בו ,ואלא דיש לעי׳ דמאחר דלענין להטעים
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באיסור קבלת לה״ו

ב

בלה״ר דהוי אף על אמת או דיש לפ׳ כל א׳ לפי

במש״ב הח״ח לאסור שמיעה מל״ת כמו דאסור
לדיין לשמוע

ענינו ,והנה דרשו אף על המעיד עדות שקר והנה

ולענין איסור דל״ת אי איכא בשמיעה כ׳ הח״ח

"׳הלאו כולל בעדות שקר שיודע האומר ובדין אף אמת

דפשוטו משמע בראשונים רב׳ רק על קבלה ואלא דיש

לדיין נראה דהוי אף על אמת אי מש״ה יש לם׳ אף

וא״כ יש לעי׳ א״נ דבלה״ר בודאי דהאיסור כמו דיין

לדחוק דכונתס דאף במקום דהשמיעה מותרת או דשמע

או דיתכן דהוי כמו עדות ,ובח״ח נקט דהוי כמו דיינות
דהוי אף על אמת ,ומ״מ כ״ז רק בדבר שיש בו צד

אסור לקבל ,ודעתו דמאחר דבהא דילפי׳ לדיין שלא

שאינו אמת אבל דבר שאין בו צד שקר לכאו׳ ל״ש

ישמע הוי אף בשמיעה ה״נ אף בשמיעה וכבר רמז
דאף דיש מקום לומר דבדיין חמור יותר מ״מ אין לן

לאסור ובדבר שיש צד אך לדעתו הוי אמת ולשומע

לחלק ,והכונה דהי׳ מקום לדון אי ל״ת דהיינו דאסור

מותר להאמין לו אי אסור לספר וזה לכאו׳ תלוי בגדר

ליקח הדברים אי רק לקיחה דקבלה נחשב לקיחה אבל

האיסור אי משום איסור המקבל וכמו בדיין א״כ יהא
מותר ,אבל א״נ דמשום דדרך שלא לספר אמת א״כ
אף בכה״ג יהא האיסור וצ״ע.

באיסור שמיעה אי אסור מה״ת מחמת איסור
לזז״ר
ב) עי׳ בבמ״ח בפ״ו ב׳ דהאריך באיסור שמיעה
אי אסור מה״ת או דהוי רק מדרבנן ולכאו׳ הי׳ נראה

לקיחה דשמיעה אי״ז נחשב לקיחה ומאחר דחזי׳ דלעינן
דיין דמפרשי׳ דאף שמיעה בכלל ל״ת א״כ אף בלה״ר

אין סיבה שלא נימא דאסרי׳ אף לקיחת שמיעה דא״ל

דלא מסתבר לאסור שמיעה דהא אף במקום דאין חשש
שקר הוי נגד רצון התורה שישמע וא״כ אמאי דלא
נם׳ הל״ת לענין לה״ר דנמי הכונה אף על שמיעה
לחוד .אמנם צ״ע דלא הוזכר בראשונים הלאו על

שמיעה וצ״ע.

דהנידון אי איכא לאו מיוחד ע״ז דל״ת ,אבל לכאו׳

ץ,

עולת השומע הוי מה״ת דהוא שותף לאיסור הלה״ר

ושמא כל האיסור רק במקבל הרבדים בתורת

ולא רק בדרגת לפנ׳׳ע אלא דמאחר דהתורה חסה על

ספק

הבזיון והצער שמתבזה בעיני השומעים א״כ הם
שותפים לעבירה וע״י נעשה אף דהלאו נאמר על

המספר דהוא הגורם ,ויש לעי׳ אי ברכילות נמי נימא

דהוא בכלל איסור מה״ת אף דודאי דכל מה שיגרם
מחלוקת זה ע״י שהוא ישמע אבל אפשר דציווי התורה

הוא על המספר דלו אין ענין בזה והוא בחנם גורם

צער ומחלוקת אבל זה שרוצה לדעת מה פלוני אמר
עליו אף דרצון התורה שלא ידע ולא יהא מחלוקת

וצער לאומר מ״מ אפשר דהציווי הוא על האומר שאין

לו ענין בזה אבל בלה״ר דגנות בעלמא לכאו׳ עולתו
בענין כמו האומר והוא שותף לזה ,ויש לדון א׳ שיודע

שיש כתב שב׳ א׳ על השני דברי גנות והוא לוקח
וקורא הדברים ועי״ז נעשה לה״ר וכגון שהכותב לא
הי׳ צריך ליתן דעתו ע״ז או שב׳ לצורך א״נ דאי״ז
אסור מה״ת או״ד רזה נחשב לעשות מצב של לה״ר

והא דאין מצווה אי״ז סיבה שאין הדבר אסור וכן
לומר לחש״ו שפטורים שיספרו לו לה״ר אף דאין
מצווים אבל הוא עושה שיעשה העולה שבדבר וצ״ע,

ורק א״נ רכל איסור לה״ר אינו כלל ענין הנזק אלא

ויש לעי׳ דשמא הא דאסרי׳ לדיין שמיעה משום
דכיון דשמיעתו הוא לשם לדון את הדברים נחשב
דשומע לקבל הדבר כספק וזה חשוב נמי לקיחת
הדברים לשם לדון עליהם ,וה״נ מי ששומע את הדברים

לשם לדעת ולדון את השני איך להתיחס אליו בתורת
ספק [בדבר שאין בזה משום למיחש] זה נחשב לקיחת

הדברים בספק ,אבל השומע גנות על השני ואין לו

בזה כלל נפ״מ אף דשומע גנות דחבירו והוי ספק
אצלו אבל לא נחשב לקיחת הדברים כיון דאין לו

נפ״ם בזה לדון דהוי ספק [ויש לעי׳ אי דעתו לדון
האדם בלא נפ״מ למעשה א״נ נחשב קבלה של הספק

אבל השומע בעלמא בהא אפשר דלעולם ליכא איסור]
ועפ״ז אפשר דקצת ניחא טפי לישנא דראשונים
דהאיסור קבלה דבשמיעה לחוד אין איסור אלא קבלת

הדברים ואלא דאף לקבל בתורת ספק נחשב קבלה

ועדיין אי״ז מישב דסתמו קבלה וביותר בלישנא דר״י
שב׳ דאסור להאמין וצ״ע.

ונראה דא״נ דמצווה על השמיעה או רק כשדעתו
לקבל הדבר בספק ,אף אי אח״כ החליט לקבל הדבר

התעסקות בגנות חבירו אפשר דאף השומע דעתו
לשמוע להתעסק בגנות אבל אפשר דאי״ז ע״י מעשה

שלא בתורת ספק אי״ז נחשב לאיסור בפנ״ע וכמו שאי

סיפור אי״ז בלאו מה״ת ,אף דיש לן למילף רזה נגד

יקבל מעט יותר מספק ואח״ב מעט יותר לא נימא

רצון התורה.

דכל שלב הוי לאו אלא נחשב דהוסיף בחטא דיהא
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רצא

סימן סו.
באיסור שמיעת בעל דין לפני הדיון
הנוהג בבתי הדין שהתביעה מוגשת בכתב,
והדיינים שומעים את הצדדים רק בשעת הדיון,
אולם ,יש פעמים שהדיינים שומעים את התביעה עוד
קודם ,שלא בפני בעל דין .כמו כן בתביעות
המוגשות לרבנים ,בדרך כלל התובע שמבקש את
הדיון ,מביא טענותיו תחילה שלא בפני בעל דין ,ויש
בכך חשש איסור של שמוע בין אחיכם ,שלא ישמע
בעל דין אלא בפני בעל דין חבירו ,ואיסור לא תשא
<מע שוא .על כן אמרתי לברר איסורים אלה ,מה
מותר לדיין לשמוע קודם הדין ,ומתי נפסל לדין אם
שמע הטענות שלא בפני בעל דין ,כמו כן יש לברר
אם האיסור לשמוע שמע שוא שלא בפני בעל דין,
נאמר רק על הדיינים ,או שיסודו מדין לשון הרע
כמבואר בגמ׳ ,ולפ״ז לא רק לדיינים אסור לשמוע
קובלנות שלא בשעת דיון ,אלא כל שמיעה שלא
לצורך הדין ,לשון הרע הוא ,וא״כ מי שאינו דיין ולא
בעל דין ,היושב בבית דין לצורך שמיעת הדברים,
הרי זה מקבל לשון הרע ,ולפי שרבים נכשלים בזה,
אמרתי אקום ואשנה פרק זה לברר יסוד האיסור,
והחילוק שבין הדין הנלמד מלא תשא שמע שוא,
לבין הנלמד מהכתוב שמוע בין אחיכם.

מוסיף ההוראה לדיין שישמע הטענות רק בפני הבעל
דין .וכן כתב הסמ״ג במצות ל״ת י״א ,אזהרה למקבל
לשון הרע ,ורק אח"כ הוסיף ,ואזהרה לדיין שלא
ישמע דברי בעל דין שלא בפני בע״ד חבירו .אולם
הרמב״ם בספר המצוות מצוה ל״ת רפ״א ,וכן החינוך
במצוה ע״ד ,הגדירו המצוה שלא ישמע הדיין טענות
שלא בפני בעל דינו כעיקר הצווי ,ורק אח״כ הוסיפו
גם ההוראה למקבל לשון הרע .וזה לשון הרמב״ם
בספר המצוות מצות ל״ת רפ״א" ,הזהיר השופט
שלא לשמוע אחד מבעלי הדין שלא בפני בעל דינו,
והוא אומרו לא תשא שמע שוא ,שברוב יהיה בעל
דין שלא בפני בעל דינם והזהיר השופט משמוע
אותם דברים ,כדי שלא תכנס לנפשו צורת הדברים
אין יושר להם ולא אמיתות ,ולשון המכילתא לא
תשא שמע שוא אזהרה לדיין שלא ישמע מבעל דין
עד שיהיה בעל דינו בפניו ,ואזהרה לבעל דין שלא
ישמיע דבריו לדיין עד שיהיה חבירו עמו ,ולהזהיר
מזה הענין אמר מדבר שקר תרחק ,כמו שנתבאר
בשבועות לא .ובכלל לאו זה גם כן אזהרה למספר
לשון הרע והמקבלו והמעיד עדות שקר ,כמו

שהתבאר במכות" ,עכ״ל .ויש להבין המחלוקת בזה,
מה היא עיקר הוראת הכתוב? ,כיצד נלמדות שתי
הוראות שדנות מפסוק אחד.

א .האיסור מדין לא תשא שמע שוא
על הפסוק "לא תשא שמע שוא" (שמות כ״ג)
מפרש רש״י" ,כתרגומו לא תקבל שמע דשקר,
אזהרה למקבל לשון הרע ולדיין שלא ישמע דברי
בעל דין עד שיבוא בעל דין חברו" .ויש להבין
התרגום שתרגם שוא  -שקר ,שהרי האזהרה למקבל
לשון הרע הוא גם על דבר אמת .כמו כן מדברי רש״י
נראה ,ששתי ההוראות נלמדים כאחד מהפסוק ,לפי
שלא הביא ההוראות כשני פירושים .ואילו במכילתא
שמות שם מבואר ששתי האזהרות שני פירושים הם,
וז״ל "לא תשא שמע שוא ,אזהרה למקבל לשון הרע.
דבר אחר ,אזהרה לדיין שלא ישמע לבעל דין וכד".
והנה רש״י על יסוד התרגום והמכילתא מקדים
ההוראה שלא לקבל לשון הרע כפשט הכתוב ,ואח״כ

מסמיכות הלאו "לא תשא שמע שוא" בפרשת
משפטים ,לפסוק "לא תהיה אחרי רבים להטות ,ולא
תענה על ריב לנטות" מוכחת שיטת הרמב״ם
והחינוך ,שעיקר ההוראה היא אזהרה לדיין ,לפי
שהאזהרה באה בסמיכות למצוות הדיינים ,וגם
המשך הפסוק שם" ,אל תשת ידך להיות עד חמס",
עוסק במצוות המשפט .מאידך המלה "שוא"
כמשמעה אין פירושה שקר ,אלא חנם ,כמו "לא
תשא שם אלוקיך לשוא" ,שהוראתה שבועת שוא
ולא שבועת שקר ,מוכיחה את סברת רש״י והסמ״ג,
שההוראה היא על לשון הרע שהוא שוא ולא שקר,
ואילו האזהרה לדיין שלא ישמע טענת בעלי הדין
יסודה בטענות שקר ,כפי שפירש הרמב״ם בספר
המצוות ,שבעל דין נוטה לשקר שלא בפני בעל דין
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רצב
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בנין

סימן סו

חבירו .וכן הגם׳ בשבועות לא .הכלילה אזהרה לדיין
שלא ישמע הטענות שלא בפני בע״ד חבירו ,בכלל
הכתוב מדבר שקר תרחק .מאידך התרגום תרגם כאן
שוא  -שקר .ומקורו כנראה מהמשך הכתוב "לא
תשת ידך עם רשע להיות עד חמס" ,שהוראתו שלא
להעיד עדות שקר .כפי שתרגם התרגום שם .ונראה
שמחלוקת הראשונים הרש״י והסמ״ג כנגד הרמב״ם
והחינוך ועוד ,מה עיקר הוראת הכתוב ,בלא תשא
שמע שוא .ומה ההוראה הנספחת ,אינה רק משמעות
דורשין ,בפשט הפסוק .אלא שאלה במהות האיסור
של האזהרה לדיין שלא לשמוע דברי בעל דין שלא
בפני חבירו ,שיסודה מדין לשון הרע ולא מחשש
עדות שקר ,הנלמד מפסוק זה.

אב

תשא" ,לאיסור הנלמד מהכתוב "שמוע בין אחיכם".
המהר״ם שיק חידש להלכה שאיסור העשה נאמר
לבית הדין כששלושת הדיינים שומעים צד אחד,
כלשון הכתוב ,ואילו הלאו של לא תשא שמע שוא,
הוא גם על דיין יחידי ששמע .והדברים מוכחים
מלשון הכתוב ולשון הרמב״ם .וצריך להבין מה
הסברא שהתורה חילקה בין העשה ללאו .שהעשה
נאמר ברבים ,והלאו על הדיין היחיד .בפתחי תשובה
חו״מ סימן י״ז ס״ק ח׳ ,הביא בשם "עדות ביהוסף"
ח״ב סי׳ א׳ ,שביאר שהחידוש בשמוע בין אחיכם
הוא שגם אם אחד יטען את טענות שני הצדדים,
אסור לשמוע מצד אחד.

הרמב״ם בסוף ההלכה שם הוסיף וז״ל "וגם־^-ן
אוצרהחכטה;

ולאור הדברים יש להבין חילוקי הדינים ,ואת
מחלוקת הפוסקים באיסור זה להלכה ,כפי שנבאר.

ב .הלימוד מהכתוב שמוע בין אחיכם
הגמ׳ בסנהדרין ז :לומדת את האיסור לדיין
לשמוע טענות מאחד שלא בפני חבירו ,מהפסוק
"שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" .וז״ל "שמוע בין
אחיכם ־ אמר רבי חנינא אזהרה לבית דין שלא ישמע
דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירו .ואזהרה
לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל
דין חבירו ,קרי ביה נמי שמע בין אחיכם .רב כהנא
אמר ,מהכא לא תשא  -לא תשיא".
מסגנון הגם׳ משמע שרב כהנא בא כחולק.
שהמקור מלא תשא "ולא משמוע בין אחיכם".
אולם ,הרמב״ם הביא את שני הפסוקים כמורים על
האיסור .וזה לשונו בפרק כ״א מהל׳ סנהדרין הל׳ ז׳
"אסור לדיין לשמוע דברי אחד מבעלי הדינים קודם
שיבא חבירו ,או שלא בפני חבירו .ואפילו דבר אחד
אסור שנאמר שמוע בין אחיכם ,וכל השומע מאחד
עובר בלא תעשה שנאמר ,לא תשא שמע שוא,
ובכלל לאו זה אזהרה למקבל לשון הרע ומספר לשון
הרע ומעיד עדות שקר" עכ״ל .הרמב״ם הביא את
שני הפסוקים כמורים על האיסור ,ונראה מלשונו
שאין כאן רק עשה ולא תעשה ,הכופלים את אותו
ענין ,שהרי לא כתב שם את הפסוקים כאחד ,אלא
הוסיף שם "וכל השומע מאחד עובר בלא תעשה".
ויש להבין את החילוק שבין הנלמד מהלאו של "לא
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זה וכיוצא בו נאמר מדבר שקר תרחק" .וכך כתב י'
בביאור המצוה בספר המצוות מל״ת רפ״א שמלבד
האיסור מלא תשא יש עוד אזהרה "ולהזהיר מזה
הענין נצטוינו מדבר שקר תרחק" המקור לדברי
הרמב״ם הוא בגט׳ שבועות לא .וז״ל" ,מנין לדיין
שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בע״ד חבירו
ת״ל  -מדבר שקר תרחק .מנין לבעל דין שלא יטעים
דבריו לדיין ת״ל ־ מדבר שקר תרחק .רב כהנא מתני
מלא תשא לא תשיא" .ויש להבין ,מה צורך בלימוד
מהכתוב מדבר שקר תרחק ,כשיש עשה ולא תעשה
מפורשים המזהירים בענין .ועיין שם בתום׳ ד״ה
שלא ישמע ,שציין שבגמ׳ בסנהדרין מפיק לה
משמוע בין אחיכם .ובתום׳ שם ד״ה ורואה זכות כתב ,
לגבי דין לא תגורו הנלמד שם מדבר שקר תרחק,
שכן דרך הש״ס בכמה מקומות ללמוד מפסוקים
שונים .ויש לחלק ששם הוי לא תגורו לאו ,ומו׳׳^י
שקר תרחק עשה ,וכאן הרי יש גם לאו דלא תשא,
וגם עשה דשמוע בין אחיכם ,ומה הצורך בהוספה,
של מדבר שקר תרחק .ועיין בנודע ביהודה מהדו״ת
יו״ד סי׳ ע״ט מה שכתב בביאור התום׳ ,שיש סיבה
ללימודים מהפסוקים השונים .ונראה שלא צווי נוסף
נלמד בגמ׳ בשבועות מהכתוב מדבר שקר תרחק,
אלא את מהות האיסור ,שהאיסור שלא לשמוע טענת
בעל דין שלא בפני בע״ד חבירו ,הוא משום שלא
יבואו לידי עוות הדין ,שבשמיעת בעל דין שלא בפני
בע״ד חבירו ,יש משום חשש שקר כלשון הרמב״ם
"שאין בו מן היושר ומן האמיתות" .וא״כ הדבר
פשוט ,שסיבת האיסור הוא משום מדבר שקר תרחק,
והודגש הדבר בגט׳ בשבועות וברמב״ם .משום שיש
שני סיבות לאסור ,מדין מדבר שקר תרחק ,ומטעם

בגין

אב

סימן סו

רצג

אה״ ח ?!23456

איסור קבלת לשון הרע ,כפי שנבאר לקמן ,לפי ששני

אחד .והוסיף הרמ״א שם" ,אבל אם שמע טענות הא׳

האיסורים חלוקים במהותם ובדיניהם.

ואח״ב נתרצה השני לדון לפניו מותר להיות דיין

בדבר".

ג .השומע טענות בעל דין ואינו דן אותו

ולכאורה מתחילת דברי הרמ״א משמע שהאיסור
נאמר רק על מי שיודע שיהיה דיין בדבר ,אבל מי

הרמב״ם בהל׳ ז שם ,הגדיר האיסור "אסור לדיין

שאינו דיין יכול לשמוע גם לכתחילה .ואח"כ אם

לשמוע דברי בעל דין קודם שיבא חבירו ,או שלא

יתרצה השני יכול גם לדון .וביאר שם בסמ״ע
השתמש בלשון

דיעבד

שמע",

בפני חבירו" .ועמדו המפרשים על הדגשת הרמב״ם

שהרמ״א

גם קודם שיבא ,וגם שלא בפני חבירו .וביאר בכסף

שלכתחילה לא טוב לשמוע ,אולי לא יתרצה השני,

משנה שם כוונתו ,שגם אם נמצא בבית דין ,ואינו
שומע הוא בכלל האיסור .ונראה שהרמב״ם בא

ונדחק בביאור הלשון .ומפשטות דברי הרמ״א
משמע שגם אם יודע שלא יהיה דיין אסור לכתחילה

להדגיש שהאיסור הוא לא רק כאשר בית הדין פוסק

לשמוע ,ורק אם שמע ונתרצה השני אינו נפסל ומותר

לאור השמיעה ,אלא שעצם השמיעה אסורה גם

לדון .והנה דברי הרמ״א מקורם בתשובת מהרי״ל

שבא חבירו ,וזה שהדגיש שם וכל השומע

ושם משמע שאף לכתחילה מותר לשמוע כל עוד לא

מאחד עובר בלא תעשה ,שעצם השמיעה אסורה גם

דן ,שהרי דן שם על "ומה שנוהגין לשמוע דברי בעל

קודם שבא חבירו ,לפי שעצם השמיעה אסורה משום

דין וכו"׳ ,אולם נבאר לקמן שדברי המהרי״ל הם רק

לשון הרע ,גם אם אין בזה משום מדבר שקר תרחק,

על שמיעת התביעה מבלי חיקור דין ,ולא על שמיעה

כפי שנבאר.

ממש ,ונפק"מ בדין זה בין האיסור עשה של
ושפטתם ,לאיסור הלאו של לא תשא שמע שוא ,כפי

הש״ך בחו״מ סימן י״ז סק״ט ,ציין על הלכה זו

"אם

שנבאר.

שאע״ם שהשמיעה שלא בפני בע״ד אסורה ,אינה

פוסלת את הדיין לדון ,אע״פ שעבר על איסור .וז״ל

שם" ,ואם שמע מותר" ,ומקורו מתשובות מהר״י בן
לב .בפתחי תשובה שם הביא בשם ארעא דרבנן
שביאר סברת מהריב״ל שבדיעבד מותר לדון,

ד .דין שמוע בין אחיכם נאמר דק בדיין ,ודין
לא תשא בעצם השמיעה ׳־ ?ח-/ -,ן

דסבירא ליה שהאיסור הוא רק מדרבנן והפסוקים
־ לאסמכתא בעלמא ,אבל לשיטת הרד״ך שהאיסור

ונראה שהאיסור הנלמד מלא תשא שמע שוא.
חלוק במהותו ובדיניו מהדין הנלמד משמוע בין

מהתורה ,אין לחלק באיסור תורה בין לכתחילה

אחיכם .האזהרה שלא לשמוע טענות בעל דין שלא

לדיעבד ,ואם שמע קודם אינו יכול לדון .ולפ״ז

בפני חבירו ,הנלמדת מהפסוק שמוע בין אחיכם .הוא

הרמב״ם החינוך והסמ״ג שביארו במפורש את

משום החשש שהמשפט לא יהיה אמת כפי שמורה

האיסור כמצוות לא תעשה מן התורה ,אם שמע יהיה

הכתוב" ,שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" .איסור זה
נאמר רק על מי שיודע שידון כדיין בדבר .והאיסור

פסול לדון .ובברכי יוסף הביא שגם בכנה״ג נסתפק
בדינו של המהריב״ל .ועיין שם באות ד׳ שדן אם כל

חל רק אם לאור שמיעת צד אחד נשפט הדין .אולם

איסור מן התורה פוסל גם בדיעבד.

ההלכה של לא תשא שמע שוא ,אוסרת את עצם
השמיעה עוד לפני הדיון .גם אם לא ידונו בדבר ,ואין

על האיסור שהביא מרן בשו״ע סימן י״ז סעיף ה׳,
שאסור לדיין לשמוע דברי בעל דין אחד ,הוסיף

הרמ״א וז״ל" ,ודוקא שיודע הדיין שיהיה דיין

בדבר" .ופירשו הב״ח והסמ״ע שם ס״ק י״א דבריו
שאם שמע טענת בעל דין שלא בפני חבירו ולא דן

בדבר אינו עובר על האיסור .לפי שהאיסור נאמר רק
לדיין ששמע ודן ופסק הדין בעקבות שמיעה של צד

כאן חשש של דין שאינו אמת .משום שבעצם

השמיעה כשאין בה כל תועלת לדיון יש משום לשון

הרע .ומי ששומע צד אחד הרי בשמיעתו פסל עצמו
מלדון ,וא״כ שמע טענות מבלי כל תועלת ,ויש בזה
משום מקבל לשון הרע ,שהרי שמע זה הוא שמע
שוא ,ולא שמע של דיין ,משום שאסור לדון בצד
אחד ,דוגמא לדבר מדברי הגמ׳ בפסחים קי״ג:
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בטוביה שהעיד כעד אחד בדבר שבערוה והענישוהו,
משום שעד אחד בדבר שבערוה אינו מועיל ,וא״כ כל
עדותו לשון הרע הוא ,משום שאין בו צורך ,וה״ה
לדיין השומע דברים שאין בהם כל תועלת שהם
בגדר לשון הרע .ולפ״ז דיין ששמע צד אחד שלא

בפני חבירו ופסק הדין ,עובר בשני איסורים השונים
במהותם ובדיניהם ,בעצם השמיעה שאסור היה לו
לשמוע ,ועבר על איסור קבלת לשון הרע ,של לא

תשא שמע שוא .ובשעה שדן לאור שמיעה מוקדמת

עובר על איסור שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק,
שמעוות הדין לפי ששמיעה מוקדמת יש בה חשש

וכיצד יקבל לשון הרע ,אלא על עצם התביעה שהיא
לצורך ,כפי שנבאר.

ה .בקשת דיון והצגת התביעה אם אסור
במעמד צד אחד
^ויש לדון ,כיצד אפשר להגיש תביעה בכדי לקרוא
הנתבע לדין ,הרי בעצם בקשת התביעה שומעים
הדיינים צד אחד שלא בפני חבירו ,ואין כאן שמוע
בין אחיכם ,וראיתי בפתחי תשובה סי׳ י״ז ס״ק ט׳

של שקר ,ככתוב "מדבר שקר תרחק" .ולפ״ז אם

שכתב בשם שו״ת זכרון יוסף סי׳ ב׳ וז״ל" ,ודאי
מותר לדיין לשמוע בדרך קובלנא היולי וחומר אופן

שהרי קבל לשון הרע ,אבל לא עבר על שמוע בין

התביעה ,אומנם לא צורתה איכותה ומהותה על גדר

אחיכם ,לפי שלא דן ואין כאן משפט שאינו צודק.

מרכז הוויתה ,על דרך משל ,אם קבל אחד לפני מי

שמע ולא דן עובר על איסור לא תשא שמע שוא,

שיודע שיהיה דיין בדבר שקבעו פלוני ,אסור לד|^8

ומדוייקים הדברים בדברי הרמב״ם ,שהדגיש
האיסור בין קודם שיבא חבירו והוא מדין לשון הרע.
ובין שלא בפני חבירו שהוא בשעת הדיון ממש,
וכתב שם בתחילה שהאיסור הוא משום שמוע בין

אחיכם .והוסיף שם "ואפי׳ דבר אחד אסור" ,והטעם
משום שאם לא שומעים בפני בעל דין האמת נעדרת.

ולאמר איך קבעך ובמה קבעך ומתי קבעך וכו"׳.
ומבואר בדבריו שבעצם הצגת התביעה אין בה
משום שמוע בין אחיכם ,רק אם יחקרו הפרטים
והסיבות שזה עצם הדיון .אולם הוסיף שם "מיהו
מלשון מהרי״ל שהביא בדרכי משה ס״ק ד׳ משמע

קצת שאפי׳ קובלנא בעלמא אסור" .וכוונתו ללשון

והוא בכלל מדבר שקר תרחק .ואפשר שכוונתו:-־"^■הדרכי משה שהביא בשם תשובת מהרי״ל ,וז״ל
שאפי׳ דבר אחד אסור אפי׳ שאין בו כל תביעה וגנאי
"אבל יכול אחד לשמוע קבלת ב״ד אם אינו יודע

והוא פרט בדיון שאין בו לשון הרע ,אעפ״כ אסור

שיהיה דיין בדבר .ואם אח"כ יתרצה השני לדון

משום שמוע .ואח״כ הוסיף וכל השומע מאחד עובר
בלא תעשה שנאמר "לא תשא שמע שוא" .וביאור

בפניו הרשות בידו" .ומבואר בדבריו שאפי׳ קבלת

בית דין שפירושו הצגת התביעה בלבד ,מותרת רק

הדברים שמלבד האיסור לדון ,עצם השמיעה אסורה,

כשאינו יודע עדיין שיהיה דיין .אבל לדיין שודאי

"וכל השומע" אפי׳ דיין יחיד ואפי׳ מי שאינו דיין,
עובר בלא תשא שמע שוא ,לפי שכל שמיעה של

ידון אסורה אפי׳ שמיעת התביעה ,אא״כ יתרצד
השני .וצ״ע לפ״ז כיצד מקבלים התביעות שלא בפני

טענות שאין בה תועלת היא בכלל מקבל לשון הרע.
ולא בכדי הוסיף הרמב״ם בהל׳ סנהדרין בהל׳ זו,

בעל דין.

שבכלל אזהרה זו גם מקבל לשון הרע והמספרו

הדברים מפורשים יותר בתשובת המהרי״ל עצמה

והמעיד עדות שקר ,לפי שזו גם האזהרה לדיין שלא

בסימן קצ״ה ,שגם הגשת תביעה מבלי פרטים אסור
לדון אחריה מטעם שמוע בין אחיכם .ונביא לשון

כמקבל לשון הרע .ולפ״ז אין כאן שני הוראות
בפסוק אחד ,אזהרה לדיין ואזהרה למקבל לשון

המהרי״ל "ומה שנוהגים לשמוע דברי בעל דין שלא

לשמוע בפני בעל דין ,משום שהיא שמע שוא,

הרע .לפי שגם האזהרה לדיין היא שלא לקבל לשון
הרע .לפי שכל שמיעה שלא בפני חבירו ,שוא היא,
ולא דיון ,ואסורה עצם השמיעה משום לשון הרע.
והנה גם הרמ״א וגם המהרי״ל סוברים כן שבעצם

בפני חבירו לא ראיתי נוהגין כן ,אך רבים גדולי הדור
נוהגין לשמוע קבלת ראובן ,היינו משום דלאו דייני
נינהו ואינם יכולים לכוף את שמעון לקבל דינו ,אלא
לכופו לבית דין על פי בית דין השוה ,ואין שומעים
בדרך דין אלא בדרך קבלה ועצה ,ונותנין עצה

השמיעה עוברים באיסור לא תשא שמע שוא .ומה
שכתבו שכל עוד לא יודע שיהיה דיין מותר לשמוע,

להזמינו" .מבואר בדבריו שדן רק על המנהג לשמוע

הכוונה לא לעצם הטענות שהרי יש בהם לשון הרע,

קבלת ראובן" ,ואין שומעים בדרך דין אלא בדרך

לראות מה לעשות ושולחין אחר שמעון שליח
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רצה
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קבלה" ,ואעפ״כ כתב שמותר הדבר רק משום
שעדיין בזמן השמיעה אין סמכות לדיינים לדון,
ואח״ב הבעל דין מתרצה כשמסכימים לדין .והנה גם
על עצם הגשת התביעה שאי אפשר בלעדיה בכדי

לקרוא לצד השני ,הוסיף שם במהרי״ל "ומקצת
רבותינו ראיתי שאינם פוסקים אלא מקבלים קניין

לקיים דבריו ,והוי כנאמנים עלי שלשה רועי בקר",

הרמ״א הביא הדברים על דברי מרן שם ,שאסור
לשמוע הטענות מצד אחד ,ומיירי גם בשמיעת
הטיעונים ,ועל זה כתב שרק אם שמע כשאינו יודע
שיהיה דיין יכול לדון ,שלכתחילה אסור לשמוע
טענות למי שאינו דיין ,מצד שמע שוא  -שהוא לשון
הרע ,ורק אם שמע אע״פ שעבר על לשון הרע ,מותר

לו לדון אח״כ ,כשיתרצה השני.

משמע שאם שמעו התביעה ,אפי׳ אם יתרצה השני
חששו לפסוק בלי קנין.

הזכרנו לעיל את המחלוקת אם עבר על האיסור,

ושמע שלא בפני בעל דין שכתב הש״ך ,שאם עבר

ונראה שחומרא זו שהביא המהרי״ל שאפי׳ הגשת

ושמע אינו נפסל .והסתפקו האחרונים כיון שהאיסור

התביעה בעלמא ,לשמוע קבלת הדין ,מבלי כל חקור

מן התורה מדוע יהיה כשר בדיעבד .והנה יש מקום
לפסול הדיין אפי׳ בדיעבד ,אם האיסור הוא משום

ופרטים יש בה החשש של שמוע בין אחיכם.
שהשמיעה המוקדמת שלא בפני בעל דין ,גורמת

"שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" ,שהתורה אסרה

לעוות את הדין ולא ישפטו משפט צדק .אולם מדין

השמיעה מחשש שקר ועוות הדין ,ולכן גם בדיעבד

לא תשא שמע שוא ,שאסור לדיין לשמוע שמע שוא
^^משוה לשון הרע ,נראה שבהגשת תביעה לצורך

אינו דין .אבל אם האיסור הוא משום שמע שוא,
שהוא איסור קבלת לשון הרע ,אין זה ענין לדין

תביעה ,אין כל לשון הרע ,שהרי השמע אינו שוא

ולדיין בתור דיין ,אלא כל אדם אסור בלשון הרע,

ויש בו תועלת ,שהדיין קובע כדת מה לעשות אם

והדיין עובר בזה עבירה אישית של מקבל לשון הרע,

אינו יודע שהוא דיין ושמע יכול אח"כ להיות דיין,

ואין בעבירה זו כדי לפסול הדין או הדיין בדיעבד.
ולפ״ז אם לא ידע שיהיה דיין כדברי הרמ״א ,גם אם

י*

לקרוא לנתבע ,ורק בכגון דא כתב המהרי״ל ,שאם

לפי שאיסור שמוע בין אחיכם נאמר על שמיעה של

דיין ,שיודע שידון בדין ,ולצורך ההיתר הוסיף

עבר על איסור לשון הרע ,ושמע לא רק את התביעה,
יכול לדון אח״כ כשיתרצה השני.

המהרי״ל שאח״כ יתרצה השני ,ולא יחשיב את

בקשת התביעה לדיון מוקדם ,ואין כאן שמוע בין
אחיכם ,וה״ה שאין כאן לא תשא שמע שוא ,שהרי

לא שמע רק את עצם התביעה ,אבל אם שמע לא רק
את התביעה ,אלא את יתר הפרטים והבעל דין

ו .ביאור שיטת רש״י והתרגום
לפ״ז נראה לבאר שיטות הראשונים ,בביאור

"הטעים" דבריו כלשון הגמרא ,הרי שבעצם
השמיעה יש כבר שמע שוא וקבלת לשון הרע .שהרי

לדעת הרמב״ם והחינוך .האזהרה לדיין שלא לשמוע

בדיון זה מבלי בעל דין חבירו ,אין כל תועלת מלבד

טענות מצד אחד ,והאזהרה שלא לקבל לשון הרע,

הבקשה לדיון .ובזה יש לבאר היטב לשון

אינם שני אזהרות נפרדות ,ומקורם אחד .שגם לדיין

הרמ״א ,שנתקשה בו הסמ״ע .שכתב אבל אם שמע

אסור לשמוע טענות צד אחד ,משום שדיין במעמד

טענת האחד ואח״ב מתרצה השני ,שהוא לשון

צד אחר אינו דיין ,וכל השמיעה היא קבלת לשון

בדיעבד ,שהרי אם אינו יודע שיהיה דיין גם
לכתחילה יכול לשמוע ,ואח״ב גם לדון אם יתרצה

הרע .וגם במכילתא שנאמר בה דבר אחר ,אינו אלא

צד אחר כדוגמא לאזהרת התורה שלא לקבל לשון

השני ,וכך לכאורה מפורש במהרי״ל שישב המנהג

הרע .ולא נחלקו אלא מה עיקר הצווי שנאמר בפרשת

שלכתחילה שומעים התביעה ,וכך גם דבריו בדרכי

הדיינים ,כצווי על הדיין שלא יקבל לשון הרע בשמע

משה בשם המהרי״ל .ולדברינו הדברים ברורים,

שוא .וממנו ההוראה הכללית שלא לקבל כל לשון

ההוראה שבלא תשא שמע שוא ,בין לדעת רש״י ובין

שהמהרי״ל מדבר במפורש ,על שמיעת התביעה

הרע ,ק״ו מהדיין ,שאע׳׳פ שיש לו סיבה ורצון טוב

בלבד דרך קובלנה מבלי חקור דין ,וזה מותר

לדון ,אסור לו לשמוע הטענות ,ק״ו לכל מקבל לשון

לכתחילה לשמוע ,למי שעדיין אינו דיין ואין בזה
שמע שוא .משום שהשמיעה לצורך תביעה ,אבל

הרע ומספר לשון הרע ומעיד עדות שקר ,וזו שיטת

הרמב״ם והחינוך .או שעיקר הצווי לא תשא שמע

*י
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רצו

בניז

סימן סו

אב

שוא נאמר על המקבל לשון הרע ,וכללה התורה

תרחק" ,והגדיר הרמב״ם שדברים הנאמרים שלא

איסור זה בפרשת הדיינים ,לחדש דרך אגב שגם דיין
השומע שלא לצורך אף הוא מקבל לשון הרע.

בפני הנתבע "אינם מן היושר ומן האמיתות" .לפי
שטבעי הדבר שאדם הרואה טובת עצמו מגזים

בדבריו ,ויכול לרמות גם את האחרים וגם את עצמו
בסיפור הדברים כפי שנראים לו .ועל זה הזהירה
התורה ,שהאמת נכונה רק כשנשמעת בפני בעל

ויש להבין התרגום שם ,ומה ראה רש״י להביאו

כסיוע לאזהרה למקבל לשון הרע .שהרי אם נתרגם

הדבר ,שיכול להגיב ובושים ממנו במסירת הדברים.
ובהגדרת התורה ברור שטענות שלא בפני בעל דין

לדיין ,שלא לשמוע הטענות שיסודם מדבר שקר

אינם "ושפטתם צדק" ,ויש בהם "מדבר שקר
תרחק" ,ומכאן למדה התורה ,שלא רק הדיין אסור לו

דבר אמת .והוא שמע שוא (שלא לצורך) ,ולא "שמע
דשקר" כפי שתרגם התרגום .ולדברינו ניחא שדוגמת

לשמוע במעמד צד אחד ,אלא כל אדם מוזהר על לא
תשא שמע שוא .לפי שכל סיפור על אדם שלא

התורה באיסור קבלת לשון הרע ,הוא שהדיין אסור

בנוכחותו ,הרי הוא בכלל חשש שקר ואי צדק .שדרך

לו לשמוע שמע שוא ,על ידי ששומע בעל דין שלא
בפני בעל דין חבירו .והנה הסיבה שדיון זה פסול

בני אדם להגזים "להתרחק מן היושר ומן האמיתות".
גם כשסוברים שאומרים אמת ,ואין אמת ודאית אלא

ואין צו כל תועלת .משום שדיון שאינו שמוע בין
אחיכם ,קרוב הדבר לשקר .אם מדבר שלא בפני

כשנאמרת בפני בעל דין ,וזה יסוד האיסור של מקבל

לשון הרע וסיפור לשון הרע .שהרי לשון הרע הוא

והשמיעה אסורה לדיין ,מטעם חשש שקר ,הרי

שלא בפניו ,ושמע שוא הוא משום שמע דשקר ,כפי
שנלמד הדבר מהל׳ דיינים שצוותה בהם תורה .וא״כ

שוא שקר ,יותר מסתבר לבאר פשט הכתוב באזהרה

תרחק .ואילו אזהרה לקבל לשון הרע ,היא אפילו על

חבירו ,ומדבר שקר תרחק .וכיון שהדיון נפסל כדיון

שבעצם השמיעה יש שוא ויש בה לשון הרע .כך

ברור שאיסור לשון הרע בכללו הוא לא רק מטעם
חשש שקר ,איסור הלאו בשמע שוא הנלמד מהל׳

דשקר ,לפי שבנדון שמיעת הדיון ,השמע שוא הוא

דיינים ,יסודו מדין מדבר שקר תרחק כפי שבארנו.

שגם השמע שוא בדוגמת התורה ,הוא משום שמע

לשון הרע ,מטעם שנפסל מחשש שקר.
ונסיים את דברינו במעשה ביהודי שעבר הלם

ואפשר לבאר שיש בדברי התרגום ובפרוש רש״י
שהדגיש דברי התרגום לא תשא שמע דשקר,

קרב ,והשתקם ,פגשתי אותו ושאלתיו מה מעשיו
כיום ,והשיבני שיעצו לו ללכת לבית המשפט לשמוע

כאזהרה למקבל לשון הרע ,ביאור נוסף במהות

את הדיונים במקום.

איסור לשון הרע .דהנה לשון הרע נאסר בכמה

איסורים ,בעשה של "השמר לך בנגע צרעת" ועוד,

כמבואר ב״חפץ חיים" באורך .והרבה רעות נאמרו
בעוון לשון הרע ,אע״פ שאומר דבר אמת .ואפשר

בביהמ״ש זוהי קבלת לשה״ר .וצריכים לדעת אותם

שהלאו הנלמד מדין לא תשא שמע שוא ,למספר

מתלמדים הבאים לבתי המשפט ללמוד ,שאם אין זה

לשון הרע ,גם אם המספר או המקבל חושבים שזו

לשם לימוד אסורה הישיבה בבית המשפט ,ויש בזה

אמת ,לפי שיסוד האיסור מקורו כפי שביארנו
באזהרה הנלמדת לדיין שלא לשמוע טענות צד אחד
שלא בפני בעל דין ,נאמר "שמוע בין אחיכם

משום לא תשא שמע שוא ,וק״ו לעיתונאים והולכי
רכיל ,שיש לאסור ישיבתם במקום ,לפי שכל ישיבתם
לצורך קבלת לשון הרע ,והמסייע עובר משום לפני

ושפטתם צדק" ,ונכלל באזהרה של "מדבר שקר

עוור לא תתן מכשול.

ולפי דברינו יוצא להלכה למעשה שסתם ישיבה
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ברית

סמ״ג ל״ת ח׳ ט׳

משה

עה״ה לכל אדם כר אני אומר התפוז אלמנה ויחוס מפני הבניה לרכיל בחדרו כלשון הקרא או הול״ל כמ״ש השמיק ז״ל קי׳ קמד
הכמהה להם כי׳ כהב המרש״ל ע״ז וז״ל ואצ״ם שפירש"׳ כו׳ פירוש ה ׳ל שלא לילן רכיל דכתיב לא הלן רכיל ונכלל זה רמי אזהרה
•וא״כ למה לרין כל לרבות אלמנה של מלן ומשני שאתא לברית לדיין שנא יהא רן נזה וקשה לזה רכיל פיניש ק לי כו׳ ע״ש
כרותה כו׳ עיי״ש שב׳ נס פשט אחר אבל לפי• הפשט זה נראה והרמנ״ש ז״ל בקה״מ מלית שיא כתב וזיל הזהיר מהיית רכיל והוא
אמרו לא הלן רכיל בעמן אמרו
דהמה;שי׳ל שיבר דרבינו שובר כרש"׳
דמלאו זה קאי טל כל ישראל אלא עד מאד ורוחם נקיבה ואע׳ת שהם כעלי עושר אפילו (ב) לא ההא רן בדברים לזה וקשה
שדינר הכתוב בהווה וכיון לשובר אלמנותיו של מלך ויתומים של מלך מוזהרים אנו עליהם שנאמד לזה דבר אחי שלא תהא כרוכל
כרש" ,א״כ קשה טל ירש דכל אמא כל אלמנה ויתום לא תענון ואע״ם שפירש רש־י ובם׳ פשפטיסז שטוען דברים והולך יבכלל לאו זה
כרבות אלמנה של מלן דלמה לי כל שהיא הדין לכל אדם אלא שדיבר הכתוב בהווה לפי שהן אזהרה מתוצאות שם דע פכ׳ל
והחינוך ז״ל מצות רנ״ו כתב תיל
■עיז הא הוי בכלל כל ישראל גם תשושי כה ודבר מצוי לענותם מכל מקום אני אומר שתפס
שנמנענו ק הרכילות בכי לא תלן
אלמנה של הלן וע״כ כתב רנירו
שאמא כל לרבות לברית כרוחה כן אלמנה ויתום מפני הברית הכרותה להם שכל זמן שהם צועקים
רכיל מ׳ ואמרו רז״ל בפי׳ רכיל רן
ליל הפשט ברניני נפי פירוש ראשון על מעניהם הן נענין שנאמר על זה כי אם צעוק יצעה אלי לזה וקשה נזה ד״א לא תהא כרוכל
•של המהיש״ל וא״כ ממילא ״ל דלטולם שפיע אשמע צעקתו ונאמר אבי יתומים ודיין אלמנות בד־א מטעין דברם והולך כר׳ וכן היראי׳
שובל לבינו כהרמב״ן דבלאו שבכללות בזמן שעינה אותן לצורך עצמו אכל עינה אותם ליישדמבדרך ושאר מוני העצות ז״ל נ״כ נקטו
נמנה כל פרט ללאו בפ״ע ונדב טובה הרי זה מותר ואעם־כ ינהגם יותר ברהטים משאר כל כלשון הקרא ולא כתב אחד מהם
מנה כמוכי ומואבי נא ומבושל והשאר אדם אחד יתום מאב ואחד יתום מאם נחשב יתום עד שיגדל לרגל אלא הנמביס בחיבורו הל׳
דעות פ״ז הל׳ א׳ כתב ג״כ המרגל
נאוין שבכללות שתביא הדד״ח בשמו ולא יצטרך גדול לד,טפל כו אלא עושה צרכיו כשאר הגדולים:
נחבירו עובר במת כו׳ ונש ברמז?
לששים והא דנא מנה לאו זה לשתים
"ל דמון דקובר כיש״י דהלאו זה ט׳ שלא (א) לרגל בחבית שנא׳ לא תלך רכיל בעמך הנדפק ריש הרמד׳ם דמדע רוח
מל״ת ש״א כתב שלא לרגל הלא
קא׳ על כל אדם כהנ״ל ול״ק הקושי׳
ואע״ם
כמש בקה״מ ושינוי זו באמת נ״כ טעמא •בעי;
הראשונה כל הפ״ד והקושי׳ של הדד״ח הציל וגם הקיש,׳ של הממש
ל״ק די״נדמש״ה הי׳נוקפו לבו בלאו זה משום דחי׳ מקופק הפשט
בק״ד ליישבם דיש"׳ ז״ל פ׳ קדושים פרשה ׳"ט פ׳ ט*ז
כתב וז״ל לא תלן רכיל אני אומר על שם שכל גשלח׳ מדנים
בהמכילתא סמל אי כרש״י או כסרמב״ס אבל אח״כ נתאמת אצלו
לטיקר כפשטו של רש״י וע״ב כתב במל״ת ק״פ דלא הוי אלא חד ומשפרים לה״ר הולכים בבתי רעיהם לרנל עה יראו רע או מה ישמעו
לאו אבל באידך לאוין שבכללות לא הי׳ לבו נוקפו משוס דנאמת רע לספר בשק נקראים הולכי רכיל הולכי רגיל [ארקשפיונען] כו׳
שובר כהרמנ״ן בהאי כללא דלאו שבכללות למנות לשתים כמובן ,וגם לכן אני אומר שהלשון הולך ומרנל שהכ״ף נחלפת נגימ״ל כו׳ עי״ש
הקושי׳ השני׳ של הפ״ד ג׳ע ל״ק די״ל דבהקדמתו עדיין□,׳ שובר וא״כ לכאורה קשה אמא׳ באמת לא כתיב נא שלן לרגל בעמן
ימינו הפשט בהמכילתא כהרמב״ם ולפי שיטתי דשובר כסרמב״ן דלאו [ובביאורי הקמ״נ מרקיושף מקרעמניץ ז״ל הקשה נ״כ כעין קושי׳
שבכללות נמרה לשתים ע״כ שפיר כתב בהקדמתו שחלקו על הרמנ״ם זו עי״ש מה שתירץ] ול״כ דכיון עהכ״ף כחלפת בגימ״ל מוי כמו
אבל בחיבורו י״נ דמש״ה חזר מ!ס משוס דנהאמת אצלו הפשט ■ שנכתב לא מלן נרגל ,אי •"נ דבקפדא פ׳ קדושים פרשה ד׳ איחס
גהמכילתח כדש"׳ וכהנ׳לודו׳ק ועי׳ במעיין חכמהז״ל דף כ״זע״ב לא מלך רכיל בעמן שלא תהי׳ רן דברים לזה וקשה נזה דבר אחר
שגס מוא מתק את דבירו בטוב טעם  .ועי' ביראים ז״ל קי׳ מד שלא תהי׳ כרוכל שהוא מטעים דברים והולך עכ״לעורש״י ׳*ל שמפרש
שכי וזיל הזהיר הכתוב 3פ׳ ואלס המשפטים כל אלמנה ויתום נא אס הספרא כל אזהרת להיר גרידא מפיש שלא תהיה רן דברם
מענק פי' לא יענה אותם לא בהוראת ממון  .ולא בדברים רעים ודבר לזה לשפר לו מה שאמר חנילו עליו וקשה לזה שאתה עקפר לה״ר
־זה אפינו בישראל סקור ולמה חולין להזהיר עליהם אלא לעבור משמו ואח הלשון אמר של הספרא משיש רש•' שלא מה־ה כרוכל
עליק בשני לאוין עכ״ל ול״ל דמ״ש ודבר זה אפילו בישראל אשור הזה שטוען דברים והולך מזה לזה וכמ״ש הירושלמי פ״ק דפאה דף
כוונתו דיש לאו בישראל על אונאת דברים וגם על אונאת ממון נ' ע*ב חני כ׳ נחמי׳ שלא תהא כרוכל הזה מטעין דבריו של זה
ומדכ׳ דדוקא על יאנמנה ויתום עובר בשני לאוין ע״כ מוכס דקובר נזה ושל זה נזה וא״כ ממילא ׳"ל דמש״ס לא כתיב תל אלא רמל
הפשט במכילתא כהרמב״ה ודעמיה ופקק כר״ע ומדמנה היראים כדי לאשמעינן את הא דקפדא ,וסרמב״ס בקה״מ והסינון שהביאו
אלמנה ויתום בלאו אחד עכ״מ דקובר כהרמנ״ס ולא כהרמנץ בהאי את הקפרא נמצוח זו כסמל בשמם עכ״מ כגם סס מפרשו את
הקפדא על אזהרת לס״ר גרידא וכן כתבו ז״ל מדיכא דח" והגהות
כלנא דלאו שבכללות סנ׳ל כמובן:
הספרא במלית
(ב) אלמנותיו של מלן כו׳ .ובקד״מ הנכה המל מהרי״ד על הקפדא מ״׳ש אבל רנינו דלא הביא
•ג)
ראיתי שהקשה על המהרש״ל שכי דמחינס כל זו נראה דמק את הדרש של הקפרא ולכאורה טעמא בעי דגמה
למד רבינו דעל אלמנותיו של מלן ג״כ מחהרינן דלמה לי כל הא וצ״ל לשובר הפשט בספרא כמ״ש הקרק אהק ז״ל וז״ל שלא ההא
ר׳ יהודא קובר בב״מ קט״ו עיא גבי חבלות משכון דאפילו עשירה דך לזה נפי שנכתב לאו זה בין לאד הדיינים הוצרכו חכמינו עליהם
נמי אקור לחבול ואע״פ שגבי חבלות משכון ליכא חן רבו׳ של תיבת השלום לדרשו שהוא ג״כ אזהרה לדיין ולזה דרשו אוהו נועריקו;
כל אפ״ה אמרינן דעשירח היא בכלל קתם אלמנה דקאמר קרא רן לזה וירצה שלא תהיה לן לזה וקשה נזה ואע״ג דמן הנראה
דמקממא סיבת אלמנה כולל הכל וא״כ ליל הכא כל לרבות והניח מר״ז נכלל מה שדרשו בצדק משפוט נאמר דאינו דומה דשתם היא
בצ״ע ,הנה מיש הקד״מ דהמהרש׳ל כתב אח זה ע" בקיצור הקמ״ג הצדק והשווי אשר יהי׳ בנע״ד או בדבורים או באופן מצנם הה
ותראה שיבינו בעצמו כמבשס דמסיבח כל למד אלמנותה שלמלך הוא השווי אשר יהיה בדין בעצמו שיהיה שוס בקושי או ברכות
ופל עיקר הקיש־׳ של הקד״וו נ״ל בק״ד דלפי פי' הראשון של לשניהם ופל דבר אחר כחב הק״א נפי שכפי הפי׳ הראשון נא ימישב
הממלש״ל המל רביני בעצמו מיישב את הקושי׳ זודכל אחא לברית מלת לא תלן לזה חזרו ודרשו אוהו מלשק רוכל ויראה שלא שהיה
כרותה ולפי פי׳ השר של המיש״ל ״ל דאי לאו כל היא כמ״ש רש״י מטעים הדברים לאחד מהבע׳יד כלומר מטעימו לבעל הדין הדברים
דהעעס באלמנה ויתום משוס תשוש׳ כח וממילא היה מקום לומר אשי ישיב כדי שלא ימחי׳ב עכ״ל נראה מק־׳א דסקפרא לא דיבר
באלמנותה של מנך אינה בכלל וע״כ כתיב כל להורות דסטעס היא אלא מאזהרת דיין ,והזוהר הרקיע ז״ל ממם פ׳ אות ל״ב כתב ה״ל
׳דהלי באלמנה ויתום ולא נחשוש׳ כת וממילא גס אלמנותה של מלך התורה אמרה לא סנן"רמל בעמן ופי׳ ז״ל לא תהא רן לזה וקשה
בכלל ע" היטב במסרשיל ותבין .ומ״ש דנינו במד״א בזמן שעינה לזה והוא אזהרה לדיין שלא יכבד לאחד מנעל• דימן יותר מחנירו
דבר אחר לא תהא כמכל מטעין דברים
אותן לצורך עצמו כו׳ עד סוף העלוה לשון זה כמעט ממש כתב בדברי טענותיהם עוד
הרמב״ם חל׳ דעות ופל יויש אחד יתום מאב ואחד יתום עאם והולך והיא אזהרת הרכילות כו׳ עכ״ל נראה מסזוה״ר דנחדא שובר
נחשב יתום כתב הדד״ח וז״ל דהכי קאמר קרא כל אלמנה ויתום כקרבן אחק ופליג עלי׳ בחרא והזית רענן ז״ל בם׳ קדושים כסב
בכל נוונא מיהי׳ יתום לא תערו! עמל ולכאורה הלא כל איצטרין על סלכק אחר של חקפרא וז״ל־ מל דקאי־אנעל דץ שלא יטעים
לרבות אלמנת מלך וצ״ל דכל קאי גס על יתום והר כאלו כתיב דבריו יותר מדי לדיין עכ״ל נראה מז״ר שגם הוא קובר שהלשון אחל
כל יתום וממילא נכלל כל ורן יתום נין יחוס של מלך ונין יתום קא׳ לעמן לינץ ולא על רכילות1/,א״כ ממילא שפיל ׳"ל דגם רבינו
סונר כקרבן אהרן דסקפכא קאי כולה על אזהרת דק ולפי פירוש
מאב או מאס כמובן:
זה צ״ל דהשפרא סובר כר׳ נתן דכתונות מ״ו פ״א ■דאי׳ שס אזהרה
למוציא שם רע מכלן ר׳ אלעזר אמר מלא מנן רכיל ר׳ נתן אומר
מצוד ,לא תעשה ט׳
מונשמרת מכל דבר רע כו׳ רה׳ כחן מ״ע לא אמר מהאי כלומר
'־2א) שלא (א) לרגל במנירו שר׳ לא תלן רכיל בעמך בו׳ .מלא מלך רכיל ההוא אזהרה לב״ד שלא יהא רך לזה וקשה לזה
לכאורה י׳ לדקדק נרנינו ז״ל דאמא׳ ל*כ שלא ופירש"׳ ז״ל ורכיל לשק רך לי תסיר" ופיק דחספרא סונר נפירושא
רלא
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ברית

סמ״ג ל״תט׳

משה

ע״פ (ב) שא ;,ל;קץ כל לאו זה כף .ילא כתב רניגי•
הכעס דמדוע אץ י.קץ יל־ל רמשום דהי•
ככליל לאזהרה מוציא שם יע ":כ יניף ׳־
י־או -5אמו! <1
'י'3
קי׳ב־מ דהא הימנ'ם נז־
דגא מלן מיל כר מ! ~־א־ ;>״;״ דרנ.מ נטע מה הוני
צכל.ל הניעם מקום דה■" נאו טזנ׳ע |׳
־ם י' הלא סלן רכ־נ כ־־ ל* לא' ׳י-ינ ”
מונקמיח ?
ונהלמנ״ס
נף
יליןדנפי "ח מתל׳ סנה־לין הל׳ א׳
,י " יי 
לוין ■
* 2־״״״׳ * -י־" * ”“ ** ”'
כתב היל אבל לאו שאין בו מעשה
■־" ־■■'־׳ לי־
(ב) יא••־ שאי! *קז ״?? ?!!*לא ".־•:ד'על כגון הולך רכיל וגס החינוך כתל
מאי א־עא ,*? • ”'?7י א~ לדרוג נפשות יבית מישראל לכי
1יד דם בפירוש כ; איכ בודאי דגם נלבינו•
^,נ  *,״.ל  *,בן ל־־ו ""7־
משוס טעם זה הוא וכיב הדד׳ס
צא
מ :טש רביע ואט׳פ שאין לוקץ היל שאין בו העשה׳ וא־כ לפי-
נראה לכאולה מכאן בפירוש דרביכו קיבר דעקימת פיו לא סד
ול׳״ד
!־״■ יירנ.ם נקה־מ והח-־ז ישניי ־הקפ,א
מעשה וממילא קשה מכאן על מה שכתבנו לטל הטה ה׳ מחודש נ׳
לדידהו ■׳ל כתייוצי" הם •:מיל וה־כ נא בכס הביאור מט יוקף מקלעמנין טל דינינו קובר דננקימת פ-
נהליה ו׳ מחירו
לאי׳ לדבריו
כם ראי׳
ת< ■־־י׳
י-זי-י
— -----נקמו שלא לינל 6לא כל'מא ר'~''
׳
מח ..ט
נדבריו ינם נמנית
ו;ס הב6
מעשה דנרי אנל מכאן כלאה בפירוש דנא קובר ק ,חבל אפל
הי• ......
א
7
'
מנש
5
ה־
גיב
דקוגל
נ״ימרוי׳ל
ש
י,-^-
אבל ••"דלא ל־”' ל־' הה =םסק מהג'ם " צ ^'^■,א ח־,קהי 6ת
טק קלת ,איתי שנק מכאן ליכא הוכחת דנה כהניאור והעעסשכחב
־י :הל׳ א׳ כר איטי דנהוט״ י** ד6זה7מ היצ/א
'יל־'"'"'
כאן דאין לוקיז "ל מיס דמ■" ־6י פנ:״יש
ילך מיל ככליל דמה נהש־רא [ןהא דכ' הי?נ 5
״!■ ?״ .פנינים נפרטם חדא רכינות שעופן דבלים הז ,ל .,כה " ה״מעיס
א ,ןלא ,סנ< .פ.:ם לאםד יילנל לו ר״ית "־לי או כמיש לנינו מנץ לליין כלא יאמר אט הזכה כר והשני נש,ץ
לאהד ויוני לו קשות :לאה לכאורה לשוני כל׳ נח; ומט״א " הרע כמקפל בננות חטרו אט־פ שאמר אמת והש״ישי מוטח טי
ללמנו ה״ל ליל לשוני 505 55־ 67כ״ז
כ? £ה,ד־'״;2״״ נטש לבינו נטע ניס דאזהלת מש״ר דלא מנא "בת ,נסו" ים מ״א
׳• ל לף פ־ב כיא אות ל ,-וזיל ומל מוכס שפוקק כטא מ-ס דאה?? סלן רכיל וכיון דנמייבן מלאי זה שלשת עניניס נפרדים הוי לש
תמא לא תלך לכ־ל טבעי ל" לכדתניא הר; לדי,
הת־י",
פנכללןה "ף; קונ ,מ,מ לאץ לוקין עליו דליל דסני נ׳ ערכים
שלא •□א לן לזה וקשה לזה תיל לא חנן רכיל ודנל זה איכא
הכל שם חד דא*כ קשת היכי אמל הגמר׳ כתובות הכי" דט נק
למשמע מקיא דנצלק תשפונועטתךרק "ל דלתך תנא ש־לדננדק
לא ינים אזהרת משיר דלא מלאת• לבתך בתולים מגא תלן רכיל כהטל
הימני?
משפוע לא קאי סלק [ומדש הקיא המל) אב" "לעס
מחודש א׳ הלא שם סד הוא אפכליל ללאו שם חד הוא משיר דלא
שפיל •לפיק לה מגציק תקסוע ונמש לא מנך לכיל אזהרה נמו-־א
מצאתי לנה־ בהולים עס רכילות אלא טא יליף גס משיר מלא תלן
שיר כטל ואיב ייל דאה מדיב הלמניס בהל׳ קכתליין הכיל י,יף
רכיל אף דלא חיי שס סד וא״ם הר לאו שבכללות ,או י־׳ל דהביאור
מנצדק משפוט ולא משוס ־שובל כר׳ נח; וממילא שפיל יי :כדברנו
קובר דינינו באמת ;•כ סונר כהקפלא הטל וקובל הפשע נקפיא
המל דליק כהקפיא ומי׳ בשפד פט מכה נהל׳ קנהדיין שם מה
שכחנני ניישב מכל הימנים דהיאן כתב לכוח קשות כל׳ נתן הנא כטק הקיבן אהרן הטל לקאי על דיינים והא לנא מביא רביע
הוא פסק בהל׳ נכלה כטא אגל לפי מיש המטייח באמת נס זה אה הקפיא י-ל דנכלל במד*כ מכין כרין כר ועי׳ בביאור כאן ותראם
ליק כמובן] וכק דהלמנים ל*ש כהקפלא ממילא צינ גס אמנא שבאמת קינה בדעת לבינו דקובל כהקפרא וגס ט׳ נמהלים ש^ק
דהרמניס על הקושי׳ המל דחמאי לא כתיב לא מלך הל כתירוצינו זיני מצום יניז החודש ב׳ ותראה דנם הוא קובי דכשאמייק דלא
הנך יכיל קאי כם להזהיר על דיינים שלא יהא רן לזה וקשה לזה.
הרי״שון המל וע׳כ נקע נחינודו המועל ודויק:
ו£3ךץ מאד יש ליישב בקיד נהמל את טלאים זיל שכי קי׳ מיא א; באמת הזי לאו שבכללות ו6יכ מטלת דברי הביאור עולים יפה
נטש דינינו קוני דכקימת פיו הוי מעשה כמובן:
היל הזהיר הקניה נפי קדושיה לא מלך לכי :בעמך ואמר;:,
5פ׳ נפרה שנתפתתה אזהרה למלא כיל מ:י; היל לא תלך יכיל והואיל דאחא ליק אדבר עט הפעם בער; זה לברי נק׳ד•
לאטחה דלכאויה קיל על הביאור דנהמורה ג׳ טא
בעמן מ :אומד מינשיורה ודי :ידנו נא אמי מלא תלך רכיל ההוא
אזהרה לרין שנא יהא רך לזה וקשה לזה דיא כלא ׳הא כרוכל על הא דאמל י׳ ■וחין משמיה דטהיג כל ל״ת שבתורה עשה ט
שמעטה דבליו כי׳ ערל ולכאורה קיל הנא הדיא שהניא הילאיס מעשה נוקה נא פשה נו מעשה פעור חץ מנשבע ומימי ומקלל
הס דבר־ הקפיא הכל וסיב אמאי הניא את הדיא נתל ר׳ נתן סבירו נשם אימא א״ל י׳ יוחנן להבא לא מתני ומימי משום דבדיטיו
הנא בנר דנידבויז ליוזא להא׳ דיא ,אבל גה:״נ' מיושב ששיי בתקדים עשת מעשה ולכאורה קשה הא ד־ יום ;:לש־עהו לקובי דחקמה
ירש הדינא דתיי בהד דסניא אח הקפיא הטל היל ונמל קלב; בקול חייב משוס דעקימת פיו הוי מעשה כמיש הגט ב״ינ צ׳ טב
אהל; פירשה כונה באזהרת דיץ יטיש ואץ דבליו נכונים שמה שהביאו איכ אמאי אמר י״י לתנא לא ההר טמד דוקא אמאי לא אמי נם
לזה הוא הרישא שמנח שלא ההא כרוכל הזה שהוא מעטה דבלים על נשבע ומקלל לא תחר כיק דנם בנשבע ומקלל איכס עקימח
יהולן וטק דכצא המיקס נקפיא מעמיס נמית פירשו מלשון כעס פיו אפכציל כמו שכתב הח־ק׳בב׳ה שה דיה ל׳ יוחנן דדוקא גבי
אבל הגייעא הנכונה מעט; בנדן והיא אזהלת הרכילות וכן הניא הקמה בקול ומטי קובר י*י דעקימת פיו הוי מעשה כיק דבחקמם
הנילקא הרכבים נקטה והזוהר הרקיע והחינוך כ׳ מכל ונפי בקול נמעביד טי דיבולו מעשה שהילכה ודשה בנא אכינה וכן
דברו מל דרבי זה א ,הפשע נהלשק אחד של הקפיא דקא• נ*כ במימי כמעביד ט• דיבורו מעשה כטש יש" בתמורה שם שע־שה
פ :דיץ כידש הקיא דו דקאי על יטלוה נטש הזוה/־ הכיל דבר מחולי! קישיס אבל בנשבע ומקלל הנא לא נתעביד בדיבוריה שום מעשם
זה פרא א* הרישא נקפיא פעטס נטם או מעט; בנר; ונם וליכא אלא עקימת פיו גידא יפקימח פיו גרידא נאמת נס ר׳ יוחק
סיס יענן הטל נלאה דה״נילקתו מנועים נטסואיכ *•ל דהיראיס מטה דלא הוי מעשה פ״ש בתיק' תיעב ועיכ לא אמי טי לתנא
ילה להניח יא,׳ טז דעכצ׳ל כהגייקא מעמיס נידם ולא מעטן אנא נא חתני מימי אנל לפי סביאיל הטל דינינו קובר דעקימה
בנדן כיון דאז טל הפשע בקפיא דהדיא קאי טל רכילות כמיש פיו גרידא הוי גי־ מעשת איכ ציל דליק רביבו כסתוק׳ דנ״מ אלא
הזוה־ל הטל ומטלא נס נפיייש יאכק של הקפיא קיבר היראים
דליל אז דקאי נ*כ על לכילות כיק דוה לא משתבר ל" לומר כזיה״ל קוני בדעח ר׳ יוחק דעקימס פיו הוי מעשת אפילו כשלא כמעביד
מיל אלא סינר אודהיויייהו קאי על רכילות אודקאי על דיינים מעשה טי דיבורו ופקק כל׳ יוחנן א״כ בשחי קושי' הטל דמדום
•א אמי טי לתנא לא תחכי ישבע ומקלל גיב אלא עכ׳ע דלא
וטון והיראים קובל דהטרוש ראשי! של הקפיא כר נתן דכתובות
כמו שכתבנו נטל א'כ ככליל דפילוש לאשק כל הקפיא קאי על כהניאוי • אבל אחיכ ראמזי שגם לקיש,׳ זי עדיי! יש תרופה דייל
דהב׳איל קובי בדעת לנינו כמו שכתבנו בקשרינו פני משה תל׳
רירה כמ״ש י׳ כהן נפייוש וממילא כיון דפינוש יאשץ קאי על דיינים
עניים פ־נ הל׳ ז׳ דר׳ יוחנן בתמורה •לא אמי לא תתני טמי אלא
יי 5דנס ייל־! אחי קאי פל דיינים ונדב הניא היראים ת׳נס
צפוס שינות המנח דקובר דעקימת פיו לא הוי מעקה וע״ב אמר
בחל י׳ כתן את הטא להורות לנו דמט נתן מוכח דליין לניוק
7א־לי לשיעסו לא תתני טמי משום דבדינורד ענד מעשה
נסד״א ש .הקפיא מעטה נטס ומיכ הניא נאמת היראים כהנילסא
שע־שס מחולץ קדשים טיש שכתבנו בסיד נזם דבר נאה ומתקבל
מפטם נודה כמינן׳ ומטלא מיושב נזה נ״כ מה שכתבנו נטל
אב -פכשיו ראיתי נשנו׳׳מ זיל בבימ שם שהביא נשם הראנ׳ד דל
דסרמב־ס ניונויי ליקנבקס־מ ד־ילדכשכתב אח הקה״מ הי׳ לפט,
קפיא פס מ־יקא מעטן בנדן ונניה קובל נקסימ הפשע נקפלא 676 '2י י־א ^קשיא ל' הא דא־י יוחנן משוס י׳תיג כל ל׳ח
ו ',לאי שאנ״מ אי! ליקי! כליו חוץ מ״כגע ומימי ומקלל הגידי
6,זס7ח רכילות דגם הנמנים סובל כהייאית דלא
הקסבר נמכק אח העב* פירישיסכהכ״ל אבל בחיבורו ה*' לו קכדא נשם מיק דאיי יוחנן עקימת שפתיו הד מעשה נשבע יטהר נט
עס מ״כסא מכעיס מ״ס ומשוס יאיות היראים הכ״ל הסכים כנירסא
׳■ק עקימת שפתים וייל דההיא משים רית״ג הוא דאמר
יק ל דפקימח שפתים לא הד מעשה אבל לטי גופי־ הין
ע וטכ שפיי ייל דקוני בחיבורו כסרל כמובן:
כמי יאי שיש בו מעשה כינהו עכ״ל היאניד וכתב סלשנ׳א דאץ

אתל

תירוצו
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ן

ברית

סמ״ג ל״ת ט׳

משה

כא

שיוכו לר״י-ל דאיכ קמאי איל לתנא לא מתני מ׳מר הל״ל לא תחני דרכו דמלשן לנינו שכס דקונר כשק' וישניא חשל ונס ממלית
ר.יא ממני יהא איה בהו מעשה דעקימת פה ואס אפילו לדיהיג זו כאן מוכח טפי לומר דליק כהראביד השל כמן דדוחק גדול לועד
*
לרו ו יי׳ כ מיש שמר ואי משום דמימר דאתי מיניה מעשה וכמו יקונר שהניאו זה היא לאו שבכללות ובפרט לסי הכלל שבידינו מובא
כנר  -5נ היש ר׳ כ אץ עוד קושי׳ נר׳ יוחנן מהכן דכי' עקימת במלא הנושם בכלל לאו שבכללות אות ז׳ דזיל אגל סיפא שסלל
פה דאית בי׳ העשה קאויר בחסימה
עשנים שאוסרץ משם אמד אשפ
והלכנר•. .כל נפק־מת פה דאת ,מיניה צא (ג) ולבד מה אירע לדואג האדומי .איזדזו רכיל הטבלה
שהם פלטים משנים שת לא הף
מפכה נשמר ומוכה ומנהיג קאמל לחברו דברים שדיבר ממנו אדם במתר ותניא בסנהדרין לאו שגכללוס כר שיש ונאמר דינינו
5
!י משאיכ בנשבע :מקלל יכשש במוס׳ נד■ ל-אז טנק לד"? שלא יאמר אני מזכה וחבריי מחייבין אבל סונר כזקפרא וכמו שכתבנו נשם
ומעתה מה שאמרו ניס׳ שבושת
מה אעשה שחב־־י רבו עלי לכך נאמר לא תלך רכיל בעמך .המרים שיק השל גס זה דוחק
זי בנמל׳ דגני ונמכגא נממן המקלל ויש עון אחר שהוא גדול כזה ודוא בכלל לאו זה והוא המספר גדול כמו שהוכחת לשל מחודש 4
את לנהי ולה חבירו בכולן מובל בגנות חבירו אע־ם שיאמר אמת ומש האומר שמר ומוציא דרשנו לא •וכל לקבול כהספכא
4
בלית הא ללקות אינו לוקה משוס שם רע על חבירו ועיקרי הלנות לשון הרע מפרש בם׳ יש ותו האפילו כשנאמר ק אכה׳ קשה
1
!
דהיל לרו שאביו ,,לן הלכה דכל
דתיכי קאפר לבינו שאין לוקין מל
לאו ברביע ואין ונעשה בא ממכו בערכין 1ד• נים ותניא 1יי= 1אמר ר׳ אליעזר בן פיטא בוא וראה
לאו זה דמשמע מלשן זה דבשם
אץ לוקק כליו והראשי סלן בזו כמה גדול בחד ,של לשון הרע מנלן ממרגלים ומה המוציא שם פעם אין לוקק ואי נאמל דמשם
לשיטתו וכתב דלל׳ יוחנן דאמל רע על העצים ועל האבנים כך המוציא שם רע על חבירו על לאו שבכללוס אין ליקק קשה הלא
דעק־מח שפהיסיחשינ מעשה אף אחת כמה וכמה ואסרינן בירושלמי רפאה סי־ק ובתוספתא כשפונר על הג׳ עשינים על רכילות
ללקוח לוקה ואינו מחוור וכמו רפאה על שלש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה ואין לו ולסיר ושציא שיר בנח אחת בודאי
שכתבנו עכיל הששמ ,נר׳ דפלוגמא חלק לעה־בע־ז וגילוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע כנגד דסדא שהא לקי שק כל לאי שבכללות
•שנס הוא זה נץ הראניד להישניא כולם וכן בפרק יש בערכין אומר שבע־ז הוא אומר אנא חטא ש׳ בקה״ע ששש ט׳ וא*כ סיכי
אי ר׳ יוחנן קובל דעקימת פיו
קאמל לחלושן דאין לוקק אפשע
העם הזה חטאה גדולה ובגילוי עריות אומר איך אעשה הרעה
נרידא הוי מעשה אי דוקא סיכא
דליק לנינו כשש הביאור ונס עני
דמעשה בא בפיו כגון בחסימה הגדולה הזאת ובשפיכות דמים כתיב גדול עוני מנשוא ובלשון
שקר ראיתי של הביאש שהכריחו
וורמר שם שנר דהוי מעש׳ דהרשב״א הרע כתיב לשק מדברת גדולות ללמדך שהוא כנגד כולם וכן לומר בלנינו דקובר ק הנאש לשל
סובר כהמוק׳ דנימ הכיל והראביד יש בסדר׳ ובירושלמי רפאה שבימי אחאב היונוצחין המלחמות מליח ח מחשש ד׳ דמדכתב רבינו
שגר דאפילו בעקימת פיו גרידא מפני שלא היה בהן לשק הרע שלא הלשינו על שבדיה שהחיה במלית ס' ואק לוקק על לאו זה
סובר ל*י דהוי מעשה ופסק כוותיה את הנביאים ובסוף ימי שאול שהיה בהם לד,׳ר היו נופלין הוכיח הביאור מלשון זה דבלאו
ועל קושיות הישנ״א מנמ׳ דממורה אשם שלא היו שברי עברם כמו שהיו בימי אחאב׳ גרסינן דכסיון סיבר רנינו דלוקק באמת
ליל דהראניד באמת קובר כמו בשכק נעם י׳ייזבל המספר לה״ר כאלו שפר בעיקר שר אשד גס לראי׳ זו איתי לי׳ פירנא מכשת
שכתבנו בפימ השל דשי להמכא
זו כיון דנם כאן כתב רבי נו אין
לשיטש קאמר דםכיפ וניוול לא אמרו ללשונינו נגביר שפתינו אתנו מי אדק לנו ושד אמרו
לוקק על לאו זה אלפא דרהיטת
תחכי דנני מימל מעשה נא ממנו נ׳לודרהורגתןהאומרוהמקבלו ואותי שאמרוהו עליו והמקבלו לישכא של כנינו לומר ק וגס במלית
אבל ר״י לדידי׳ באמם סובר דאין נענש יותר מן האמרו׳ ואמרינן שד בס׳ יש בערכין היכי דמי "א כ־כ ושכ של דנאמת סובל
ן
שלוק בץ שמר למקלל וממילא ל*ק לישנא בישא בגון דאמרי היבא איבא נירא בי פלניא דשכיחי תינו כהחיס׳ וכהישביא דנימ השל
קושיוה הכשב״א על הראביד כמובן ,בישרא ושרי פי׳ אפיי זה לודר ויש דברים שהן אבק לד",ר וא״כ יפה כתב הדינא דשי כאן
ואחר שראיתי אח הששת זה שמחתי כגון שיאמר שתסומן פלוני איני רוצה להודיע מה שאני יודע וגס נמנית ד׳ ובמניח ו׳ בטצפא
מאד בכוונתי בקיד לדעת קדישת ממנו וכן כל כיוצא בזה ואמר בם׳ גט פשוט ח" קש־ח .דרשנו דאינו ליקק משום דהוי לאו
הראביד וכתבתי היכף עליון פ״ע
ש6בימ ודויק:
תני
(ג) ולמד מה אירע לדואג האדומי כו׳ .וכתב הד",ח
שלי שמצאה• את זה נשה הראב״ד ואיכ ממילא יש מקום להניאור ג)
עיז וזיל שע״י שהנשק לאשמלן לשאול הרג את כל
הכיל דייל דרביכו ג״כ שבר כהראב״ד וליק התמורה כהניל:
אחר שכתבנו את זה עיינתי עוד הפעם ברבינו בכל המקומות כהני לוב ונהרג שאול וג׳ בשו והוא גיכ נטרד מן העולם כדאמרנן
שרשמתי במלית ה׳ וראיתי דיש מקום להקשות עוד על בפי חלק ונר מדברי הרב המחבל והרמבים זיל שענק דואג החרוש
הביאור נם מהני מקומות שרשמתי והנאתי שם ראיה לדבריו דנמל״ת רכילות היה ולא נהיר ונש חלק דף קיו שב נכאה דעכק דואג
קפיד כתב לבינו חיל חקמה בקול כ׳ יוחנן אמל חייב כו׳ והלכה לה״ר מיקרי יאמרינן המם איר יצחק מה דכשב ולרשע אמר אלק־ם
כליי והטעם מפני שנדיבורו נעשה מעשה וכן מצינו בתמורה כו׳ מה לך ליקפר מקי כשאתה מגיע לפרשת מרוצתם ום׳ מקפלי נשר
אמר ל־י להכא אל השנה מימל מסכי שבדינורו רעשה מעשה ואי כא׳ מה אהה דשש נהם ושמא הא דכקט ופרשת מקפלי להיר לאו
דרשני שנר כמ״ש הביאור וכהראביד הכיל דבעקימח פיו גרידא דוקא והכונה לומר כשמגיע לפרשת לא מלך רכיל מה דורש בו עגיל
ניב הר מעשת א־כ קשה למס שיכה לבינו מלשון הנה׳ דניה ד:3מ׳ סכה שש הדדיח שענק דואנ/הארוש רכילות היה ולא לתש זה
אימא ר" אמר חייב עקימת פיו הוי מעשה ויבינו כתב מפש שנדיבורו אמת שעשן זה שהלשין דואג לאחימלן למלן שאול י״ל רקבנו דיכילות
כתב חיל הנהיגה בקול ריי אמר הי׳ וכיב הכ״ע ז״ל הל׳ דעות וזיל המרגל נחבירו כו׳ דעת רביכו
נעשה מעשה וגם במלים
לוקה פי׳ משם דנריבורי׳ ממעביד מעשה כדאמר לי׳ כ׳ יוחנן לתנא כרכיל היינו האומר פלוני אמר עלין כך וכן או עשה נין כן אשפ
לא תמני שמר משם דנדיטרי׳ מהעביר מעשה גס שס שינה מלשון שאותו דבר אינו נכות נש שנאמד כהו בהלשנות דואג שאמר על
הנמ׳ אעכיע דמשום דקובר כהתוק׳ דנ״מ וכהישב׳א השל דווקא אחימנין שנק לחם וחרב גלית לדש ואלו נשאל לארוימלך לא היה
הירא דנדיבורי׳ מסעביד מעשה דושא דמסהס והנהיגה בקול ושמר מכתש שאין בזת נכות לו דאדכבא חשב שששה עבשה לשאול כמו
שם עקימת פיו הוי מעשה אבל תיכא דליכא אלא עקימת פיו גרידא שהתנצל בדבשו כו׳ עכיל וגר בשלוש דנם השה קובר דעשן דואג
שם באמה לא הו׳ מעשם ומשום ישגר כן עיכ שינה מלשון הנש על אמימנך רכילות הי׳ אבל בלאו שן זה הי׳ בדואג נם שן לשק
ולא קאמר עקימת פיו הוי מעשה׳ ותו יש להקשות על הביאור ממלית הרע כדאיתא בפירוש בסנהדרין ליג שב ויען אחד מהנערים ונר
ששה ומדוע הביא שם רנינו את מה דחמר ל׳ יוחנן משוס ריהיג ואמר ר״י אמר רב כל הפקק הזה לא אמדו דואג אלא בלסיר כו׳
כל ניס שבתורה עשה מעשה לוקח לא עשה מעשה פטור חון מנשבע ופירש" שהי׳ מקפד בשבחו של דש כדי שיקנא ט שאול ויהרגהו
ושמר ומקלל את חבירו כר הלא אי נאמר רובינו קובר כחלאביד ■וא״כ לפי״ז היה בדואג חרתי רכילות ונם להיר ואיכ ממילא שפיר
 0השל אז נאמת גס לשנע ומקלל ניב הוי לאו שיש בו מעשה ואיכ קאמר הגש סנהדרין חשל כשאתה מניע לפרשת מרצחים ופרשת
ד
היכי הביא אח הא דריסיג יא׳ קשיא הלא אפילו כשנאמר דקונר מקפרי לסיד מת אתת דשש נחס דייל דפ׳ מרצחים שאמד הגש
כהחיס׳וכסישביא הכיל כיכ קשת ממימי ע״ז "לתא באמת הניא קאי על רכילות שדינר דואג על אחימלן וש מקפש להיר קאיפל
אחיכ אח מה דאמר ליי לתנא לא תחני שמל שיש אבל אי נא׳ לשר שדיבר על דוד ודש" קאמר בפיייש שם מל פישח מרצחים
* ישבר כשש הביאור אז קשה היכי הניא אח סא דריהיג הגם ח־ל שחרג נוב מוכח מיש־י דפרשת מרצחים קאי על מעשה דאסיעלד
1
דיש לדחוק דמש״ה הביא משום דרלה להביא אח*כ אח מה דאריי וממילא ליק שדי כמובן .אבל לכאורה לפי הכיל נשם סכימ והדד׳ס
ו
לא תמני שמר ונם על הקושי׳ הראשונה "ל דמשיה שינה וקאמר דרבינו והרמגים קברו דסמלש׳נש של דואג על אחימלך רכילות הימה
מפני שבדיבור׳ נעשה מעשה משום שהביא אחיל את הא דשי איכ קשת סיכי כתבו יבינו וסרמב״ם שס הלכה נ׳ היל ושד אמרו
ג
דהמורה שאמר ק אבל כל זה יש לדחוק כדי להעשד אח דבלי ג׳ לה״ר השגתן מ׳ טנמס בזה על שש הגמרא ערכין שו שב
1
הביאור על תילו שלא יהא נראם בשפה לגמרי אבל האמה יורה במעלבא אמני לשון מלימאי קשל מלימאי נראה מלשונם דהפשט
1
נסטג׳
11
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ברית

םמ־ג ל־ת עיי

דל דק יכר דגרקר אזהרה זו למימני נין הזל־־ .היא
נראה מינינו
"ל^־"אלא הס1־ להט הנרות שקד •ש:ז ישזי1
3הנמ' דדוקא נהיר
י—ם קינא בורד ־וניט ב׳כ נכלל נלאו זה הס
דענוו ק הלא נם
לי ניאה נפי׳ דשיני כן וכן נ־אה ערש" זיל ע׳
[ועי■ •נקיש משל' מה
שלשה האגדו והמקנא ומי שנאמר ע
משפעים פרשה כ״ג ב׳ א׳ היל
שאמר שאול שקנל איד מל־ שנא* תני (ן•) רב דימי לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו שמתוך לא תשא שמע שוא כתתימו לא
עליו ואננר נן נר למה נהרג פנ׳ל טובתי בא לידי רעתו פי׳ אל יספר בטובתו בפני שונאיו יעי :חקניל שמע דשקר אזהרה למקבל
וכן איתא נירושל-ר פאה פ״ק דף אמר שלפר ,טבק־ דעהי בקול גדול קללה תחשב לו אבל לסיר ולדיין שלא ישמע דני• נעיד
ד׳ ודא פ־־ש] ותו קיל דהראנ׳י
עד שיבא נעיד חני־ו עכ״ל והדס
נהשנוחיו הל׳ דמות שס סונר טבילות בפני איהביו כווזדכדתגיאסובתו חמשה תלמידים היו לו לר•
החלת אזהרה למקבל לה'־ ול־כ
דוקא הורג ג( ול״ל דקסנר הפשע יוחנן בן זנאי הוא היה טונה שבחן■ גרב־.־׳ ריימא פדיה ני• ד׳! אזהרת לדיין בו׳ נר׳ דקוג־ כמ׳ש
בגמרא דננרדןטשון סניתאי קא<
אמר ר׳ מוסיא מניין לאומר לחבירו דבר שהוא בבל יאמר עד ואייל דחדא ירגייהי נקני יא־כ
מל רכילות ורא״הו '■ל מה־רישלור
ברברים
אמור
לאו
לאמיר
מועד
מאהל
ת־ל
ואמור
לילך
שיאמר
הוניל אזהרה למקבל להיר ואזהרה
ומהילקוע סמל וק נאמת סונר
נתן לורשות• נרסינן בפריה דגיטין נע■׳ שפריי! נריץ אנל מהתרגום נדידת בלא
איכ נתן
אלא איב
הללו אלא
יש" מימן שם דה ל׳שנא חליתא■ הללו
דשלח ר׳ אלעזר למר עוקבא אפרתי אשמרה דרכי מחטוא פירשיי נאמת ליכא לורדק מידי
היל  6:לשק הרכיל כו׳ וגם נד*ת
בלשוני אע־׳ם שרשעלננדי ומצעו־נ־ אשמרה לפי מחסום אלא כיק דמתרנוס איכא למעמד שניהם
לאמרי כחג לרכיל פצרו שמתוך
הותק השכם יהערב לבית המדרש יהם כלים מאליהם עוד נרסינן אבל זה נר׳ בעליל מהתרגום דבזה
השנים
מדנה שנופלת
׳י "•"1ו
נין •י-׳
ססע^־י י-־ן
שנכלל נלאו זה גש משפר לסיר
בם ,יש בערכק אמר ייבא כלמילתא דמתאמרא באפי תלתא
היס
זה ודיניז
!~
זיכ,נ' שההת נא ע־ '-די ככ'ל לית בה סשוסלישנא בישא וכתב רביב־ משה "•י .־הל■ דעמז וערום שקכ גזה דק כדנינו דנלשון
לא תקביל שמע דשקי לא נכלל
[ופל תינו והרמנ׳ם ליל יסברו
נגה׳ וערכין דדוקא לה־ר הורג נ׳ והוא שלא יתכוין להעביר הקיל ולנלותו יותר ואם האומר זה אבל מה שסובר רגינו דעיקר
וכמ״ש הדע ליישב את חרמנים הדבר הזהיר שלא לאמרו אפי• אמרי בפני רבים יש בו לה־ר לאו לענין מנין המלוח היא שלא
עהשנות הראני־ פייש וא*כ כשרא׳ בראמר בם׳ זה בורר בסנהדרין ני־ ל־א! דההוא תלמידאדגלי יקבל להיר גם מהתרגום נפוס פ"
מרש הדד־ח הכיל נשאר על סרמניס מילתא דמתאמרא בבי מדרשא בתר עשרק ותרתין שנין מדי יש להוכיח קי אבל ברמזיו
דהראשק
הראניד
קמדיח
כתב לנינו חיל לא חשא שמע שוא
ואפקיד ,ר־ אמי מבי מדרשא ואמר דת גלי רזיא
...........־־■
השנות ־• ־ ־
 ;—־!־׳
ואזהרה לד
להיר ואזהרה
למקבל לה*ר
אזהרם למקבל
אזהרה
,״״ י ״ ",
״״
י
ה״נו ימג קשה מנשק הרע והשנה .
לדיין
זו נם על יבינו קמה ונס נלבה י׳ שלא (א) קבל אדם לשק הרע דכתיב בם׳ משפטים שיא ישמע יעד נעיד כד כיב
לא חשא שםע שיא וני וניםינז בפ' ערבי נורד חנירד עמל ולפי סדי באנו
ונס קשה כליהם קושיסינו המל

דמדוע אמרו דדוקא לה׳ר הורג נ׳ פסחים ניי׳ קי־מאירששתמשוםו״אלעזר ב 1ע;ר'ר' כל המספי לשק אזהרה שב׳ שני פעמים צ■
הלא גס רכילות הורג ג־ [ועל הדט לשק הרע וכל המקבל לה־ר וכל המעיד עדות שקר בחבירו [ועי׳ זרש על זה לקמן "סוף מחור
□׳] אנל הרמזדם ז? בסה׳וו מד
ראוי
,
שם ק־ל דמתחלח רנדי ניא־ דסינר 4
היחה ^׳^ ^ ״(-״■
רכילות •■",ו
אחימלך -,״״
" מס —,״-ן
...........................
נדפת __
כהדנממי רפ״א כתב ח? הזהיר השמע שלא לשמוע אח־ מנמר שלא 5פ!
דדואג
המודם דסא
ונקוף דנדו שם צ*ל דסינר בדעת הנמנים דלא רכילות אלא נתיר געל דינו וסו6 6מס ל 6חש 6שמע שו 6כר ולשון ממלה 6ל6
ס׳חס דאליכ לא מיישב כלום על סימנים מהשגות הנאמד צ״ס תשא שמע שוא אזהרה לדק שלא ישמע מגע׳יד עד שיס״ה בענ
וחנק דל־ גג] אעכליל דינינו וחרמנים סנרי דענק דואג עם אחימלך דינו בפניו ואזהרה למרד שנא ישמיע דנדו לדק פד כדה" קבים
לשד היחת ולא רכילות ודלאכהרינא דח״וא־כ קשה כליהם דתיכי עמו ט׳ ונכלל לאו זס ניב אמרו אזהרת נמכןפר לסיר ותעקבט
נממ צא ולמד מה אירע לדואג האדומי כו׳ דכוונתם נזה להניא
ומעיד עדות שקל יכו׳ עכיל^נראת בפירוש שסובר דכיקר לאו זח
דאי׳ עלמה שכתבו שהרכילות גורס להרוג נפשות רנות הלא מדואג למימני למצוה סיא *הלה לדיין שלא ישמע כר ומקבל ומספר נהיר
דכא להניא ראי׳ על זה דק דהא ד־ואג לסיר סיתהןאלא על
ועדות שקד נכלל בלאו זה וכן קובר בחיבורו הל׳ קנהדדן פ׳ כיא הגי
ת-ע "ל רדון דד ואעיפ שאין לוקק כל לאו זה מק בדול הוא
וגורס להרוג נפשות רנות מישראל כו׳ לא ולמד מה אירע לדואג ז׳ חיל אשיר לדק לשמוע דנד <?0ר מנעלי דימן קידם שינא הנייד
או שנא נפני חנרו ואפילו דנד אחד אקוד שב׳ שעוע נין אחיכם
האדומי כד ומדנא נחג כלשק הימנים ואורם שאק לוקק מל דנר
ובל השומע מאחד שנר נל׳ה שב׳ לא תשא שמע שוא ובבבל נאי
זה אלא כתב מל לאו זס "ל דכתנתו שהלאו זה גורס להרוג נפשות
זה אזהרה נמקנל לחיי ומספר לה״ר ומעיד עדות שקל ובן בעל
משום תלאו זה נכלל נס להיר וכוונתו על נהיר שגורם להרוג נפשות
חרב כעא שפיר ראי׳ לזה מדואג האדומי /,אבל הרמניס שד על דק מוזהר שלא ישמיע דנריו לדיין קודם שינא מרד חבלו כ" כמל
דבל זה נראה נפימם דקא• כל לכילות דוקא א*כ נאמת נשאר מליו ונס ברמזיו הנדפק ייש הימנים דמדע רמז מל־ת רפ״א כתי ורב
שלא לשומע מאחר מגע״ד ואק חברו עמו ש:׳ לא תשא שמע שיא
הקיש" דהיכי הניא רא" דרכילות נולס להרוג נפשות מדואג האדומי,
)ינדדן אפשר י־נ דלפולם סונר סרמניס דהא דדואג רכילות היהה מדל !יא*? יש חילוק בק מינו והרמנ״ס בעלוה זו דלדנינו עיקר
אזהרה לענק ענק המנות שלא לקבל לסיר ולסרמנ״ס עיקר אזהרה
כמ־ט הניע בתחילת דבליו והדדח הדל אנא סינר דרכילות איני
אלא גולם להרוג נפשות ומרש נפריש ונורס להרוג נפשות וע*כ על הדין שלא ישמע כוי אנל לממן שאל ודלי ליכא שוס <רמ ניניהם
הניא שפיר ראי׳ מדואג כיון דנם כסי ה" דואג גורם להרוג נפשות ואיכ לכאורה צדן להנק דמדוע נא רלס לנינו לומר כחרמבים אי
אנל לסיר קוני שסורג שלשה ואינו גורס וממילא יש דה גדולה לסיפן ונמס פליבי .ונ״ל נק״ד ד״ל דנזח פניני דנמכילתא פ׳
נץ ודלוח ללכיר וממבנים כל מץשיות סמל ונם הדע ונס בינינו משפעים פרשה כ׳ איתא לא תשא שמט שוא חד אזהרה למקבלי
בס״ל דנד אחר אזהרה לדין שלא ישמע ממרד עד שיתא נמל
•יל כן ודחק:
ד) תכי (ד) רב דיור ולעולם־ אל יספר בעונתו של חנית וכף ־•נו טמו שנא׳ עד האלהיש יבוא דני שביהם ד״א אזהרת למרד
ועמדו שר
משפעיםשנאמל
נע׳ד עמו
ונפקיקתא שיהא
דנדו לדיין עד
•כורע
אנל שלא
"ע-־ז !ט־
בייש
איחא ג*כ
זיערתא פ׳
כו׳ פדל
האנשים
.......שונאיו כר.
פיתש אל יספר בעונתו נפר
היראים סי׳ הדל מפרש אס סנערא נמנק אחל ת־ל לשלם אל המכילתא אנא נהדמי אחר שני איחא נפקקתא ח*ל דא לא תשא
ס
יספר אדםנעוגסו כל חנירו כר פירוש אל ירנס לשפר שמחין שמע שיא קד ניה לא תשיא אזהרה לננרד שלא •סעיס דברו לדק
מוחדן
___נטח זה יש נו אנל קיפל עונה נלא רנד עןמ¥7
לומר נטח זס •ש יי *יי ״־'--------א כנר מוחי מ׳ מכיל ונפקידם ק״ח גרא איתא א״ל ששת משוס ראב״ע כל
נא לומר
שעינה נא
!
כדסנן חמשה מלודדיס כר •מדל ולדכא יש רט גדולה ניריסס
אפי'
לס־ראיס
אנל
נשנחיו
לסדנוח
אפילו
מותר
אוהניו
נפר
דלרניס
המקפר לסיר וכל חמקנל לס׳י וכל המעיד עדות שקר נחבט ראוי
נפר אוסניו אוער ומי לנרי נינ קק׳י <רנ דס נא ותראה דקונר לסשליכו לכלבים שר לכלב חשליכין אותו וכתיב בהדה לא תשא
כהייא•^ מיש רניע ח*ל מאהל מועד לאמור לאו אמר מ׳ ור׳ שמע שוא וקד ניס לא תשיא ע" נלשנ״ם שם דלא ברק לי' אנל
נניאור על סקורב ער׳ מקף סקיסמניק ז״ל ורש גרז:
נמנות מ ורב איתא נ״כ זס ,נראם מבע׳ דפקחים ומכות דראנ*כ

עצור ,לא תעשה י׳

,א

א) ^( 72א) יקנל אדם לשון סרע דכטג לא תשא שמע
שיא מ׳ עוד דרשינן מימת נשמעות ונקנסדדן
אשי לדק כדשעע דנד נעל דק קודם נובא נעל דן חרט כד.

שוני דיוקער לס״י ומקנל לדי ומורד עדות שקר כל תני נכללים
נלאו דלא תשא שמע שוא ובגמרא דשנוגעת ליא נרא א־חא מג
לדק שלא ישמע דנד נורד קודם שינא נורד חנט תיל מדג
הדחס" ,׳ .ן גננרד שנא ׳עעיס דנדולדק יץדס נדנא ננד
שקל------
,
חניט ידל מדנר שקר הרחק רב כסנא מתני מלא חקא לא הנף
ונם נקנסדדן  '1נרג מובא סא דד כהנא נראח דדכ קוני דהלל
לא תשא ונו׳ לא נא להזהיר אלא על דק שלא ישעע דנד
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ברית

םמ־ג ל״ת י׳

משה

כב

קר וצל בצל דין שלא ינונרס כו׳ ור.״כ עכל״ל דהפי׳ ראשון של ושמע עיבר משום לא תשא שמע שוא נ-י”׳ש כי תר זה פליאה גדולה
המכילתא שוברת עכיפ בזה כלאג״ע דאזהדת לאו זה בא שלא נקבל אללי כיון דהא לשמוע בין אחיכם הם דברי ר׳ חנינה דקכסדרין
נהיר ,וגם י״ל דבאמת לגמרי סוברת כותי׳ אלא קוברת דע־קר אזהרה הטל והא דמוני משוס לא תשא וגף סס דנט ט כהגח המל ואיכ
בא צל שלא לקבל לה יר והשאר דברים כל יאנ״ע ככללים בהלאו היכי מלי לפקוק כתרוו״הו הלא מגור דקנסדטן הטל מוכח בפירוק
זה אלא לא דיב־ה רק מציקר אזהרה
דפניגי והכי חדי קיש■ ■־־ .גם עג
כל זה יי׳ל לספי׳ לאשק של המכילתא ראוי להשליכו לכלבים שג׳ לכלב תשליכין אותו (ב) וכתיב הרמניס סט סנהדרין ׳>•.
מיל קשה
אבל הדבר אחר של המכילתא ככצ״ל בתריה לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להיות עד ולא ראיתי בשום מקדם מי שהרגיש
דקונרת כרב כהכא דשבועוח המל
בזס ובאמת הס קושיות גדולות.
___
חטס
לעיקר אזהרת לאו זה בא על הדיין שלא ישמע רברי בעיר כו׳ אבל מאמר הגע׳ דרש מגילה יגעתי ומצאתי תאמין אמת וצדק
(דאת זה עכגיל בין לדביכו ובין להרמב״ס דגם רב כהנא מודה בזה כי ת״ל יגעתי ומצאתי נקיד תרופה אמיתי על סשר קושיות הטל
לראנ*ע דנם שאר דברים הכיל נכללים בהלאו זה אלא ר׳כ קיבר בשקדים מה שיש עוד לדקדק על תינו במלית טח דמדוע כתב
לעיקר אזהרה בא על הדי? שלא ישמע כו׳ כמו שאכתוב לקק נק״ד] שם אסור לדיין ט׳ שר שמוע נין אחיכם סלא ר׳ חניכא שלמד
ואיכ ממילא יינ דתרמנ״ס פקק כרב כהכא ומשיה נא הביא בקהימ אח זה מפקוק זה קאמר אזהרה לניד כר וא*כ אמאי משנה יביט
אלא הד״א של המכילתא .ומקבל* לסיר כתב בקהיע דנמד מגמרא מלשין ריח וכתב אקור וכן יש לדקדק אח זה גס בהרמניס סט
דמכולז הנ״ל ול״כ דלמד מהמכילתא אך שהי׳ יכול ללמוד גס מהפי׳ קנהדרין הטל שט נ*כ אקור לדיין כר ,ונרכ .טל דרנינו והרמטס
ראשק של המכילתא כן כיון דטק כספי׳ ראשון אלא כהד״א כ״כ קברו הפשט בגמ׳ דקנסדרק דטח ור*כ מה פליגי ריח קיבר שעוע
”קאמר דנמד את זה ממכות וכיק דקובר הימנים כרב כהנא וכהדיא בק אחיכם עשה וע״כ אמר אזהרה לטד כו׳ ואף דאמרינן בקגהדטן
של המכילתא כיב מנח אזהרת דיי! שלא לשמוע אחד מבעלי הדין טו ירא ובכמה מקומות נשיקדאזסרח עשה לא שמיה אזהרה "ל
כו׳ למלוח פרטי ,אבל יבינו י״ל דקוגר כהפי׳ ראשון של המכילתא דר״ח קובר דשמים אזהרה או י׳ל לסובר דדוקא אמילתא דפנשיק
וכראביע וכרב כהכא לא קובר אנא בזה דככלל גס בלאו זה שלא מלקום או מטד אממן דאזסרס פשה לא שמיה אזהרה אבל לערן
ישמע הדיין ט׳ וע״ב כהב דבינו עוד דישיק מיניה בשבועות ובסנהדרין עבירה גרידא באמת שמיס אזסדה אבל רב כהנא פליג גדז וקובר
אקור לדיין כו׳ ול״כ אזהרה לדיין כר כיון דלענין מנין הפלות דשמוע בין אחיכם לא הר אלא כחלק מפ׳יע דלדק תשפוט במיסן
קוני דנא הוי אלא כאיקור ולא אזהרה ממש וכיון דקובר כספי׳ ומדש המר״ס שיק זיל מלוה נרד נר*ש ונטש קובי דלא הר אלא
•ראשו! של המכילתא וכראב״ע ע״כ מנה שלא יקבל אדם להיר נמלוה כאיקול ולא שיין למימי גביה לשק אזהרה והכי אמד הגמרא טכ
פרטי ומשום דיכנינן למיטעי בפי׳ ראשק של המכילתא דלא קוברת אמי מהנא כלומר טכ אמר דאזסרס שאמר ר חנינא לא הוי אלא
לגמרי כראנ״ע כסנ״ל ע״כ לא הביא לבינו כלל את המכילתא אלא מחכא מלא תשא וגר וא״כ לפייז רב כהנא בעיקר הדק באמת לא
•את לאביע כמובן ,והשאר מוני .מלות זיל הקמ״ק קי׳ רל״ג החינוך פליג על טח אלא גס הוא קובר דמשמוע בק אחיכס שמעינן דאקור
־ואלה המלוח ומלות השם מלות נטר הזוהר הרקיע מל״ת ח׳ אות י׳ לדיין לשמוע ט׳ אלא אזהרה לזה קובר טכ דלא הוי אלא לא תשא
שמע שוא ,ואיכ ממילא לפ״ז י״ל דכיק רמהמטלתא הטל נראה ניב
ופיר מקלט מלוה נרה טלם קברו כהרמב״ם עי״ש:
מס מאד יש ליישב נק־ד בהטל מה שהקשה הרינא דקונרת כר*כ דאזהרם דיין שלא ישמע כו׳ היא מלא תשא וגו׳
1
דחיי זיל על תינו חיל וראיתי לסרב המחבר ז״ל ע״כ פקקו תינו והרמביס כרב כסנא וע״כ כתבו שפיר אקור נד״ן
בלאוין טח כסב כדברי הרמב״ס דל ולא ידענא מאי אידק ביס ט׳ שמוע בין אחיכם ט׳ כיק דסלימוד משעוע בין אחיכם באמת
לא הר אלא איקור וליק פניהם סץשי׳ סשטה עם הדקדוק סטל,
כו׳ עטל טונמו דבמל׳ח ר״ח כסב תינו ה״נ אקור לדיין לשמוע
תריס מנציד זה שלא בפני זה שט שמוע נין אחיכם ואס עבי ואחר שכתבנו את זס ראיתי נעעיק חכמה זיל דף ט גרב אות נ׳
ושמע עובר מכוס לא השא שמע שוא ובכלל לאו זה אזהרה למעיד שט וז׳ל וינדלא קאמר בגיר קכסדרין ות כסנא האי שמדע בין
עדות שקר ומקבל לס״ר ומקפר לה״ר והזכרתיו למעלה במלית י׳ אחיכם מאי דכיש ליס משמע דתרווייהו א־ת לסו כטל ולכאורס
•עכ״ל נראה ממליס טח דקובר כסרמב״ס דעיקר לאו זח בא להזהיר היכי יכליכן למימר דסרוריהו אית ליה אבל בהטל ורוכב שפירדמשעוע
על דיין שלא ישמע כו׳ ומקבל להיר קובר דנכלל כמו עדות שקר נין אחיכם למד איסור גרידא ולא תשא ונר קובר לאזהרה כמובן,
••ומקפר להיר מדט ובכלל לאו זה ט׳ וא*כ קוסר אס למודו ,אבל י ועל הקושי׳ הראשונה הטל "ל בפשיטות דבהא תנא חשא ונר
נהנ״ל מיושב שפיר דייל דכאן במלית י׳ שהוא מקום של המלות נכלל נס מקבל ומקפר לה״ר ומדות שקר קברד תינו והימנית כראטע
שלא נקבל לה״ר ע״כ כתב כאן על אזהרת דיין שלא ישמע ט׳ אבל בהא דלא נכלל ני נס תא דלא ישמע הדיין ט׳ בזה לא סביו
אקור לד״ן כו' וכוונתו דלענין מנין לא הר אנא איקור כהכיל אבל כראב״ע אנא כרב כסכא משוס המכילתא הטל דגיכ קוברת קלקמן נמל׳מ טח כיון דלא לפנק מנין המטה קאי שק אנא לדינא ועי׳ ש״ע חו*מ קי׳ ייז סעיף ה׳ שט המחבל אקוד לדיין לשמוע
ע״כ כתב שם על דיין כלשון סרמנ״ס סל׳ קכה־רין הטל ועובר דבר בציד האחד שלא גפני בנרד חברו וכתב הקמיע היל אקוד
■משום לא השא שמע שיא דכיק דליכא נ״מ שס לענק מנין תמלוה לדיין נלמד מדכתיב שמוע נץ אחיכם גס כתיב לא השא שמע שיא
רק לערן עבירות הלאו ולענק זה באמת אין שום נ*מ בין מקבל עכיל ולכאן׳ צל לשון המחבל של*כ אלא אקור הי׳ די גומי שנלמד
או מדבר להיר ועדות שקר ודיין ששמע ט׳ אס ענר באחת מהן משמוע נין אחיכם דיל דטק דט סמחבר אגיב וכן הנעיל מחסר
בכל אחד עובר על לאו זס נשוה כיון דכולן ככללי! בלאו זה וע*כ מל כן ומדט אצל בעל דין לשק מוזהר ונס כסב וכן מוכח דהמחבר
כתב לנינו שם ובכלל לאו זה אזהרה כמעיד עדות שקר כר ול״כ קובר דהאי מתהר שט אח־כ קאי נס על דק ואיש קיבר דאלל
דק איכא תרתי איקור ואזהרה גרב כתב הקנרע ירש ודדק:
ובכלל לאו זה אקור כמ״ש כאן על דק כיק דלערן עבירות הלאו
באמת נטלן הלאו זה.אזהרה היא ודו״ק:
(ב) נתדה לא תשא שמע שוא אל תשת ידך פס
ב)
לשע לסיוח עד חמק כו׳ .נרמס הרנינו
לכאורה קיל על תינוי דהיט יכול לפקוק כראב״ע וכת
כהנא הלא מלאביע נראה בפירוש דליק דככלל בלאו זה דגירקתו גגמ׳ דפקחים הגיל בראטע דעדות שקר נמר מאל תשת
נס שלא ישמע הדיק כו׳ דמדלא אמד גם ע׳׳ז דראוי להשליכו לכלבים ידך וגו׳ ואיכ ליל רעדות שקר לא סר נכלל אזהרת  £תשא שמע
אעכליל דראניע למד את זה מדני שקד תדחק כמ״ש הגט שטעות שוא אבל בגמרא שלפנינו טתא מאי אל השח ידן דגר אלא ליל
הגיל או ליל דקובר כר׳ חנינא דקנהדרק ז׳ ע״ב דאיתא שם שמוע דגם עדות שקר נכלל לא תשא וגו׳ אני מישי׳ דמטת סניל נלאה
בק אחיכם ושפטתם איר חנינא אזהרה לניד שלא ישמע דבר* נעיד ג*כ דהיתה טיסתו כמיש רנינו דרשיי מציץ שם לפרש על מיע
קורס שיבא בע״ד מנירו ואזהרה לבגרד שלא יטעים דבריו לריק קודם סנע׳ אל תשת ידן עם רשע וגו׳ וכתב עיז היל ה״נו מעיד עדות
שינא בציד חניט קרי ניס נמי שמע נין אחיכם ריכ אמד מהכא שקר ובאמת לא מציגו בגמ׳ שם שתביא אל תשת וגו׳ אפכ־מ דלרנף׳
■מלא תשא לא תשיא ואיכ לפי״ז בין אם נאמר דראב״ע ■ נמר מדבר סיתת הנירקא כן וא׳׳כ לכאורה קיל מל תינו דסיכי כתב במלית
שקר תרחק או דגמר משמוע בין אחיכם כר׳ חנינא עכל ׳ל דפליג ריח ונכלל לאו זה אזהרה למעיד עדות שקר ומקבל לה-ר ס׳ הלא
עם לב כהנא כיק דנגע׳ דשנועות הטל פליג ר״כ על לימוד של לפי נירקתו ננמ׳ עדות שקר ליסא בכלל לאו ז %אעכציל שנרק
■מדבר שקר □רחק וגם על הא דר׳ חנינא טכ פליג וטון שמניא יש בתינו כאן נירש אל תשת •דן וגו׳ ,אבל אחיכ ראיתי גדינא
יבינו את הא דראביע א״כ היכי תניא גם את הא דר״כ דמיש דחי■ זיל שט ת״ל תא דט המחבר זיל  $6משם ידן עם רשע ונר
לנינו עוד דישיק מירס בשבועות ובקנתדרין אקור לדיין שישמע קיומא דקרא הוא דנקט ולא שנא לומר דטאל תשת ידך ונו׳ נפק
ט׳ עכציל דעל הא דניכ כיוון כיון דנשבועוש ובקנסדטן לא לעד המעיד עדות שקר לחטט דחא חן קרא דאל ששח ידן עם רשע
מזה אס זס אלא ר״כ ולקמן נמלים ריח הניא נ*כ אש סא דר״כ אתי לאזהרס שלא כקבל ערום רשע אפילו עדותם אמת מרש סטנב״ס
וגם אח הא דראביע כהנ״ל וטק דפליגי א״כ סיט מצא לסבור זיל הל׳ עדות עיי וסרב ממחבר לאדן טיל ועוד אי מאל חשת
כתדווייתו ,ותו ק״ל על ירש תינו במלית ר״ח אקוד לדיץ לשמוע ידן ונו׳ נפיק דהמעיד עדות שקר לאר לסשליכו לכלבים ורש דנקט
׳דברם עבעיד זה שלא בפר •זה שנא׳ שמרע בין אחיכם ואם עבר ראנ״ע תני תלתא ולא נקט נמי לא תהי׳ אסרי רבים לישות ולא
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םמ״נ ל-ת

נעיד בו׳
דברי נעיד
ד) א סול (ד) לדק ששמע דברי
בר .כי׳ רש־'שטעית■
נ־א ודא דיס שמע שוא שב׳ תיל שסמטעים
ורה
דבריי כלא בפני בכל דינו אינו ניס מדברי שקר עכ״ל ולכאורה
הלא ר״**י1י^ג
שק ,י־ל^
הב•" ■יי",
לא גפני —
הד'כשאומר'ש '*
כשינאו

אותר אלא ודאי
תענה צל רב לכמוש כוי "קורסי לכלב השליכץ אוהו אלא ודאי
שהרב סמסנר סייס הפקק אנל אין דעתי דורניה נפיק הוהה־
כרוח שקר או שטיק נפל בינרי הרב התחבר ולדין נרחיק אג מכת
ונו׳ וק נפי ערב• פקחים ונפל׳ אלו הן הלוקץ אמרו וכתיב בתריה
עוד דרשיל(
דרשינן
קט”^בש הר"*^^ חטס קרי ביר ,לא תשא וקיי ביד ,לא תשיא (ג) עוד
לדיין שישמע
משש דמי תלהא הם נמנים נלאו -־מיניה בשבועותוי׳ל 1*-ובסנהדרין •י׳י) (ד) אסור לייין שישמע
דלא תשא שמע שוא כתי שיתבאר דברי בעל דין ק־דם שיבא כעל דין הכירו■ נרסינן בנדה פ•

אמ׳כ לפני הדיי! חנירו מכסיקו אט
אומר שקר וא״כ מה ריעותא יכול
לנא לדיין שיאמר שבשביל זה גא
•שמע דבריו כלא בפני חבירו ,וליל
בכוונת רשיידכ-ק כזה מסדר מהחלה
והיי* היייד לי יייה 7ה" 0ל״יי האשה ז6",־*( 1ה) אמירבא האילישנאבישא אע׳גדלהבולי את דבריו בשקל בפני הדיין יכול
לא
לכלב משלימן אותו וכתיב נהרה
לו לזכות ואחש כשינאו שניהם
לא משאי שמע שיא אבל אל משח ירך וגי׳ איני סיוון לו דאיכ לנא ווזה שלב הדיין יהי׳ נועה
מהפן כל כן נזטת השני וכורע דשי׳
רשי ,ן \.גמבוהכתג בפניו שוב לא יהיה לנו —_
ביתא ככלהאזהשת שנפרשס .ק,״■,ען ,י,
הנהדר! ז׳ נדב דיה שמוע וז? בשיה? שניהם •חד שמעו דבריהם
אל השת שך ונוי עמל ופליאה ל׳ על הידית שלא הניא נס הראי׳ ולא תשמעו דגר זס בלא זה שמסדר דברי שקד כדבר אמת כפי
שכתבנו וותליח דיה ונס מל גקיד עוד ראי׳ יומל״ת ריח דליק
שאין מכחישו ויוכיק שלב הדיין נוטה לו לזכות שוב אין לבו מהפן
עירקית לש״י דלכאודה יש לדקדק שם נירש ונכלל לאו זה אזהרה
בזכות השני כל נך עכיל ונס ברבינו •יל את הטעם זה ועי׳ נדרת
למודד עדית שקר ומקבל נהיר ומספד להיר יקשור זה היא המש
שהניא בשם מהייביל דדוקא לכתחילה אסור לשמוע אבר בדיעבד
לה־סןמורש ואמש שהביא החנה עספי לתש ומקבל לסיר ולבסוף
אם עבר ושמע לא ומפסל ובשם מתרשלים הניא שמולק עליו וכתב.
עדות שקר שנינו הביא המלה עדות שקר דגשלמא מל השידור של
שפסק לין על ענין אחד אין לו להיות עוד דיין בזה ואפילו
ראמע "ל דעשיס הומר האיכןור נקט נמלת מספר לשיר דאית ביה שמי
בשותפות עם אחד כי הוא נוגע בדבר אבל הדדיח הקנים נדנא•
תד נארן נא תלך רכיל ולא תשא שמט שיא ומשוס שדינר מעטן עם מהרגיל ובספרו ננהיג סו*מ סי׳ ייז אות ייד כתב על סא■
להש כש נקנו חשף אסש נס מקבל לחש ואחש עדות שקר אנל
דאסור צדיק לשמוע בו׳ וזיל רוקא לכתסלס אנל בדיעבד אינו
לסיפן אעכציל דמשיה נקט
לכאורה השה
על דבשו לנא,ירה
מסדר נסיע;
דמדוט #סדר
קשס דמדוע
הר פקול מהרגיל סיג סי׳ ציא לשדים חו*מ קי׳ ב׳ כר עכיל נראה
עדות שקל מחלה כר שלא נטפס לומר מירקות רש -דא ־'
לכאורה סתירה למה שהביא בשם הלשדיס נספרו דיכא דח" אבל:
נקע עדות שקר 3נץף הו• ינלשן למימי דלעונס עדות שקל נא
נכלל נלאו דלא השא אלא הלאו של עמת שקר סיא אל חשש ידך נאמת כשמע״כין שפיר ליכא סחירה דמה שהביא הככהיג נשם הרשדים
•מר גורש הגור לפי ררקת ישי׳ הסל והא דהניא רביע פדות שקל איירי שלא פסק הרין כלום בדבר זה אלא ששמע מאחד שלא בפני
בין אתן ייל שנירח לשנא דראניע נקט אנל לעולם קיבר דע ,ות חבירו יבזה באמת לא חולק הרשדיס על המריניל דמותר בדיעבד
שקד איט נכלל בנא תשא וכדי שלא נטעה לומר ק עש הביא נירש בפירוש הישד״ס בחשוטת? חויוי ס" נ׳ מי״ש ומיש תדד״רד
מתמנה ערות שקל דפכזרד בודאי ליכא לורטעי מדי כמובן וא*כ שמולק עם המהרביל א״ר כשכבר פסק הרק דכיון דגילה את
בזהסובל הישרים דהוי כנוגע כמובן ואחיכ ראיתי בברכי
לפייז מוכח גס מזה דליק רנשוכנירקת נשיי ונס בקיצור הקמיג דעהו
שלו כאימי שהעתיק את סא דראסע ולא הביא אל משת ידן כלל 'יסף הכיל אוח "א שמל דינר מזה ושממתי שבטנה׳ נקיד לדעת
ואש פסע דכים היא ופליאה גדולה אללי על שראיתי בחיבור אמד קדשו וריש שגס הוא מסכים עס המהר3,ע וע" שין מףמ ס" ".
על קיצור הסורג שנקט למלוטק ניבים את סריקא דאל תשת ידך שגיב פסק דבדיכנד מותר ואח׳כ כקב חיל אכן אם כבר נשאל
עד ולא הרגש לא מודם הדרה ולא ממה שכתבנו ונם זה נ׳ל מדיק וכתב לו פקק רעתו עליו אין לשחי לפקוק דחשיב כנוגע
דורש יביט רש דברו כאן לא תשא שמע שוא וגו׳ הא• וגו׳ נ״כ מכיל ודע דורש השיך דבדיעבד מותר כוונתו דוקא אם נתרלה השס־
פ״ק כק מלאו זה לפה לו להפסיק אל חשת שן שכתיב את׳כ לדק לפניו ומרש הרורא שם וכש בעטרת לני ומאמר קדישק על
כוטנן:
חויוו שם ובתיורס שם כתב שהדין זה שיק־ אפילו בזה בורר לו•
ג) עוד (ג) דישינן מיניה בשבועות ובסנהדרין ט׳ .לכאורה יש אחד הה בודל לו אחד ואס כגר כתב סדק דעתו להנפיד כן א;
לדקדק דמדוע הניא רטט שטעות קשס סנהדרין אפילו נתיצה השני לא מהר בלא קכין* ולעני( בזק כתבי פטרה
□לא קנהדיק קודם והול׳ל עוד דישיק גקכהדרן ונשמעות וסל לני ומאמר קדושין בשם ביה שמוהר נשמיע שלא בפני נעיד וראי׳
נס״ד דניוון בזה לרוח על החרון שכתנט במחודש א' על קישימינו מנוד דקיישין דמעשה דר׳ ׳הודא בל יחזקאל שאזוררהו לדכא לקמי׳■
דהיכי ׳נול רטט לפשק במלית.זו כיב כהנא ונמל״מרח כרחנינא דלב נחמן וקבל עליו דקר כנד ושאר בזיק ולב נחמן הוכיח כל
וודרצט דלא פרג׳ אורב דמפשטית לשון מגע׳ דקנהדרין נראה דפליג׳ ז□ לרב ׳סודא ואירס נא האי נברא כו' והיאך הי' נדמע רב נחמן
•שאמד הגור .דג כסנא אמר מהכא כו׳ ולפי מכלל שבידנו רעל שלא בפני נעיד אלא ודאי לענק בזיק מיהר הס כתבו שכן נהגין
פי וזב השי
עור י׳ פלור אהל משה דפליג על הא דלעיל ומי' ננהיג קי׳ הכיל אוח "נ שנד חיל אקוד לדיין לשמוע כר
•דניה כהסל מליח נ׳ מחייב נ׳ אפיח ימכרחינן לומר מחמת קושימינו איסור זה מדאור" הרדיך זיל ובאוח ייד בהד שהניא את המרב״ג
דלא פליג׳ וליל דהגע׳ דקנהדדן שס הוא נאמת אמד מהמיעוט
והרבדים הכיל כתג היל יציע אם חונקין על הרד״ן זיל שסיבר־
מקוימת שכתבנו במלית נ׳ מחויש נ׳ דאע״ג דאיאא ר׳ פלוני אמד שאיקוד זה מדאורייתא ולדידי' אפשל שאפילו בדיעבד סקול מכיל
אפיה לא פלמי ,וכל זה צ'ל עמי דקנסדלין אנל יונה׳ לשבועות
נלאה דהכנהיג מקופק בזה א׳ המסב? והישרים קבלו סהדדיך
באיות נס מפשטות לשק עיר מוכח דלא פרג׳ מדאפר הנמלא רב
כהנא מסר ולא אמד מגע׳ רב כסנא אמר נר■ דהר פרישא ד מה וכיב מברכי 'יסף  32אות ח* בשם הכנסיג שנסתפק בזה אבל לי
הדל שבישראל דבר זה מילתא דתמוס הוא דידאן ׳כלינן למימר
רלץ> מדני שקר תלהק רב כסנאמסט אח זה נם מלא השא ולא
בלא ישמע הד״ן את דברי נעיד שלא בפני חנירו לא יהיה אלא
תשיא וגם היאיש נשטפות שם הניא את תא דדנר שקל הדחק
איקול דרבנן הלא כל המור מצות מורן את זה למצוק כתניל מחודש
מס הא ות כסנא אש מסיו דנם הבאיש קובי הפשט עש דרג ח׳ וחפ׳טרטנו שלא הרה את זה למלוה פמוי כתב בפירוש
ואפילו לבינו שלא הכה את זה למלוה פורף כתב בפירוש במלית
מרחק ,יאיס לפי־ז ממילא סח שאס עבר הדיין ורז עיני על לא תשא שמע שיא ואש
"7לי
ומכס יונע׳ ישטפוח דסכ לא פליג נס עג ר■ חרנא יקנהדס! אפשי לימד שהערב? והישרים סנרי שהיא ריבנו ותא
ז  /ב■—ן 1/1״ '<׳■
־
 /׳•ע ׳-בו
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דפסתהן דשנועוח שם רה פלא שמע מוכח דרב חרנא דקנהלרן דנדענד מוסר •יל דקברו כמ״ש סמוק׳ פקסים ייא א׳ דיה קול
דפנן׳
דליף השומה בץ אחיכם לא פליג עס הא דנמיא דקנועוס רליף דאפילו מדאש״סא שיין לסלק בין לכמסלה נרפבד וגס סל ש!
מונדני שקד חרסק מדכי מסיק׳ ח? בפיק דקנהדדן מפיק ליה יש ליישב את הציעשהכחת׳ לנדל מחודש א׳ על תינו ברמזיו ׳
כר להשיח לר
ושממו נין אחשה וכן קובר הימנים הסל מסודש א׳ [תה ליק דמצדח כתב ברמז? ואזהרה לדק
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דליל סד למודם נ
ק" "ז איס " ח? אף אם חנעיד אחד אומר לדיין טעמת? וטענת דמדדבנן היא דאקור ולא מדאורייתא ורב תיקן את זה נרמז? וכ
ואזהרה לדק כד כמובן:
•ניד אקיי לשומע לזה איצטלב• סד קראי מדבר שקד ישמיע נין

אורכם סנב ערות ניהיקף וסדן דן אמס ופשוט מאד עכיל] ואיכ ד6
לפ״יומורלא מוכח מגמ׳דשטשס ד6ל הפשט עש דקנהדרן כמו
ל.
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8כחנט וא׳כ "ל דומסה כתב לניס עשי דלשיק מיניה נשמעות

(ה) יבא האי לישנא בשא אע״ג דלקטל׳ לא מיי
למיחוש ל" שבנדדכמיב והטה כר .עיר דו

שלפרט קיא נרא הניא מחמלה והניר אשר השליך ינר ואח*כ

ונקנתדדן כוונתו דמניש' דשטפוח מוכח דגם עור דקנהדר! לא סל! דתא ורטט דנקט לסיפן אפשר שכך סיס ג׳רקסו טוו׳ 1
פל? דב כסנא על הא דיב קטנא וע*כ שפיל כתב עוד דרשינן סא דאמר הנע' אלא ממן שהי׳ לו לתיש לעצת יוסק בן קרח 1
•דרס אעיג שהביא במלית סח גס את הא דרב חרנא משום דבאמת
לא פגעי כחסל שרק:

סש מעלה עליו סכתוב כאלו הרנן עי׳ במפרש? בביאורו כאן ונמהר:
ז? נחיא נכדה שס עיש עיז ,ולכאורה יש להקתפק ברטט

סיני

יפר מצות גדול (סמ״ג) ־ א משה בן יעקב מקוצי עמוד מס (64הורפס~ע״י תכנת אוצר החכמה (0

—ש-י*-

ברית

סמ״ג ל־ת

משה

כג

סובר דבכל ישכין שרי כשחש ללשד אפינו היכא שנא 'כול לבא לידי הם באומר לשר ובמצות הקודמת במלית ט׳ שעדנרה נאומי לשר
היזק או דינמא טקא שכח שיכול לבא ליד* היזק דומים דההוא שם הוא מקיש והי׳ לו להרג המחבר לכתנו שם יכן יש לתמוה טל
מדלי׳  ;3חשקם והה שהביאנו לזה משים שראיתי ,בתיק׳ ה:א״ש_^ הקשק שלא כהנו נמצוה קני׳ במצות שלא לשפר לשר וכתבו במצוה
בכדה שם שיש וויננא שב׳ וז״ל ונישני; זה דוקא יש לשש ללישנא רל״ג במצית שלא לקבל לשר עטל והניח במימא אבל נהירנא לי
עיני בקד ליישב אם זה דמרניכו
נישא שכא שיכול נבא לידי סיזק
לו או למחמם אס לא יחיש לו לא מבעי למיחש ליה מיבעי דכתיב והבור אשר השליך שם נראה דלמקפר לסיר יש שני לאדן
וכנין ההוא דגדלי׳ בן אחיקם לבל ישמעאל את כל פגרי האנשים אש* הנה ביד גדלי׳ קאחיקם חרא לא תלך כטל ואידך לא תשא
בענק אחד לקור אפילו לחיש ללש* וכי גדליה בן אחיקם דרגן והלא ישמעאל הרגן אלא טתוד שמע שוא דמדהביא כנינו כאן אח
ולהאמיכו כלל וכלל מכיל וכן נראה שהי׳ לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש מעלה עליו הא דלאביע דפקח־ה הטל דנם
מהמוק׳ שם דיה אטממנכו היל
מספר לשר ככלל נלאודלא השא
שיש לחוש לנשר נהאמינו נגני זה הכתוב כאלו הרגן ואם אדם רואה בחביר־ צדדים ועניינים
ופיה יביט בפירוש במלית שח וזיל
שההד פלא יבא לו הפקד ולא נאחד" שנראה הדבר אמת רשאי להאמין ולתבל כדאמיבשבת שבטה ונכלל לאו זה אזהרה נמע־דעדות
עשל אבל מתמנים ז ׳ל פקחים בהמה נד׳ נ״ 1לא קיבל דוד לוזיר מ״ט דברים ניכרים חזא ביה שקי ומקבל להיר ומקפד לשד ו&־כ
קייח שא נראה דליק כן דעל במפיבושת (ן) עוד גרשנן בירושלמי דפאה שק ר ,שמואל עכימדקובר דלמקפר לשר ׳ששני
הא דאגי -לאביק והמקבל כשד ראר בר׳ נחמני בשם ר׳ יונתן אמר מותר לומר לוזיר על בעלי אזהרות ושק הימנים וכן ציל דקוני
להשליט לכלבים כחב היל המקבל
הקידק ביק דבקי׳ קכיד הניא את
הטחלוהת שני ואני אבא אחריך ומלאתי את דבריך:
הלאו כלא מלך רכיל על מספר
נשר שמקבלי ומאמינו על חני,ט
הנוקם
לה׳ר ובקי׳ רליג כחב תיל שלא
אשג דנקבול• לא מיבש לי׳ לשמש
לי׳ מנעי כדמפרש נמק׳ כדה עש :ומדש קמה על הא דראב״ע לשמוע דברי בשד עד כיבא בשד מביט כדכתיב לא תשא שמע
דלמיחש ני׳ שבעי נדאה בשמש דקובר דעל כל לשר שבעי למיחש שוא ובכלל ז־ שלא לקבל לשר וכל המקבלו והמקפרו ראוי להשליט
לכלבים שנא׳ לא תשא שמע שיא כד עכ״ל וכיב הנל מצות קי׳
כיון דרמב״ע קאי על כל נוונא לשר נא דוקא על דושא דנדלי׳
בן אחיקס ונם מהקירק זיל קי׳לניג נראה דקונר כהישגים דבסל ייא אות ק״ז שהמקפר לשר עובר על ב׳ לאוין שיש ,וא־כ לפ״ז
דהניא את הא דראב׳ע כתב היל ואמר רנא דלמיחש לי׳ מיהא שפיל י׳ל דמשיח לא הביא יבינו את הא דיטשלש שטתי לומד
מגעי עשל וא״כ יש להסתפק בינינו דהיכי קובר אי כתתוק׳ והרא״ש נשר צל נעלי המחלוקת במלית ש נדי שלא נטעה לומר דדוקא
או כהישגים והקמיק ,ושל דפנוגתתס תניא נזה דש נרקיכן נכוו׳ כל לאו דלא תלך רכיל אינו עובי ש שמספר לשר על בעלי המחלוקת
אמר רבח כו׳ דכשב ותבור אשר השליך כו׳ כהו שנראה מרביכו כי.ץ דבנאו זה כתיב בעמך איכא כשדרש דדוקא כשעושה מעשה
ציל כשש הלא ׳ש דמיהביארבא ראי׳ מנדל" בן אמיקס עיכ דקובר עמך כמו דדישיק על ונשיא בעמך נא תאור מל זה צובר משום
דדקא דושא דהתם למיחש שהא בעי אבל אי גרקינן מש כהגירקא נא תלך רכיל אבל כל בעלי מחלוקת כיין שלא עשי מעשה עמן
שלפנינו אז י״ל דהא דרבא שלהא נפ״ע ונא קאי כלל על הא אינו עובר משום לאו דלא תלך רכיל אבל משוס לאו דנא תשא
הדלי' בן אמיקם אלא רב אשי מקמך כ; משים דשייכי להדדי ואז שמע שיא עובר כיץ דבלאו זה לא כתיב עמן ועל הלשון מותר הי׳
ממילא י״ל דרבא באמה על כל נהיר קאמר דלמיחש ליה מבעי ואיש' "'יכלינן כשמל דמשוס לאו דלא תלך רכיל כקט וכד־ שלא נטעה
ממילא ייל דלסתוק׳ והרא״ש היה הנירקא נגה׳ כשש כנינו ושה לומר כן ע*כ כתב הביכו את זה כאן בתר דהביא שהמקפר לשר
קברו דשכא דליכא היזקלאשרי אפילו למימש אבל להישגים והקמ ׳ק עובר נם על לאו דלא תשא למורות דנם על לאו זה איט עובר
"נ דתי׳ גירקתם כהו שאיתא לפנינו וש :קביו דגכל ייכא נשר המקפל לשר על בעלי המחלוקת אלא לגמרי מותר וגס נהקשק
שני לשמש ,ואס כנים דגלים אלה אז ממילא שפיר יש להוכיח י״ל כן כשבן .ומ״ש לבינו שנא׳ ואני אבא אחטך ומלאתי את
דרבינו קובר■ כההוק׳ יהיא״ש כיון שהביא את תנירקא בננו׳ כהשל דבריך ככא־לה צרך להבק דשאך למד מזה דשהר לומר נהיר כל
כמוק ,אבל לכאורה קיל על הנמנים דמדוע לח הביא אה הא בעלי המחלוקת אבל כבל מתק את זה יפה הפיע ביטשלש שם
דרנא לא בתל' קכהדרין הלכת השל ולא נהל׳ דעות פ״ז בדיני שיש והיפה מראה כתב וזיל שריש דלה״ר שינו שש שאמת יש
רכילות ולא ראיתי מי שהרגיש בזה ,ואפשר דלהכמב״ס הי׳ הגירקא המלך אדוניהו מס שלא נזכר זה בנוף המעשה כנראה דנתן הנביא
בנש ואמר דנא האי לישנא נישא למיחק לי׳ מיהא מבעי ולא נרק המציא זה כדי שיקלוף דוד ויתחזק לבטל ממשנתו עמל והדדיח
חולק כליו נזה ומפרש בעמן אחר שיש:
אשפ דלקבולי .לא מבעי׳ וכן נראה מהקמיק שלא היה בנילקהו
ופיק שכן ממילא "ל דתרמב״ס מפרש דלמיחש שרי אפילו לקבול׳
לכאורה ק״ל על הרמבים דמדוע לא הביא את שטשלמי
זה שמותר לומר נהיר על בעני המחלוקת והנשי׳ הל׳ דעות
לשר ואיכ כיל דלנא חולק פל ראניע דפקחיס חשל וכיק דהרהג״ס
פקק ■כראביע בהל׳ קנהדרץ שב השמיט את הא דרבא וכל זה שז נאמת הביאו ועי׳ במג־א ק" קניו קיק ב׳ שניכ לא הביא את
סירושלש זה אלא בשם הנשי' וא*כ מוכח דתלמנ״ם לא הביא אח
כתבנו מחמת מומר הקושיא אבל מדיין צ״ע:
רבינו ואם אדם רואה נחבירו צדדים וענינים שנראה הדבר זה תה טעמא בעי ,ומל לסק בק״ד כן דנם׳ יהודא יכלה זיל
אמה רשאי להאמין ולקבל כו׳ כתב הדדית שז ה״ל בלא ח׳ ארח קי׳ לייג הניא קושי׳ נדולה בשם החיק זיל מל הא דאתר
לדדיה ועששס למיחש ני׳ מיבפי לקבולי לא מיבעי אבל כשהאס הגמר׳ בשכד קטן כ״ז שא ומנ״ל דאי מתפקר נשליחאדב׳ דיכא
הדברים הנכרים שאמת הדבר שסיפר המספר ולא מלבו הוא נודאם ואתי ואמר לא מתחזי כלישנא בישא דכשב השט האנשים החס
ישאי לקבלו ולהאשנו אמונה אומן כמו שהאמין דוד האמנה גמורה תנקר ופירשיי חיל אי לאו דשליח דאמר לי׳ למשה משה לא הר
מכיל ועי׳ בהנמיי׳ הל׳ דעות פ׳ז שהביא זח בשם לבינו והמביא ידע מכיל ורן פקק המחבר חו׳מ קי׳ ייא וגם הרשא שם קי׳ מ׳
קי׳ קניו קיק נ׳ הביא את זה נשם הנשי׳ אבל הרמב״ס השמיט הקכים לזה והקשה הח׳ק דלפי הירושלש דשתל ל־מר לשל על
אה זה ונעלם ממני טעמו וצ׳ע  .ומ״ש לבינו לא קיבל דוד בכל• המחליקה קשה מכיל לנש דמותי לשליח ניד להגיד דילמא
לשר ט׳ לכאורה ק״ל דנשבס נ״ו שב איחא איר יהודא אמר רב שאני גבי דתן ואבירם דלה־ר על בעלי מחלוקת הי׳ ושתר ופן שבא
אילמלי לא קיבל דור לשר לא נחלקת מלכוה ביה דוד אנל אחיכ קושיא זו בנליון □שיק על הירושלמי דפאה שם שיש ,וא״כ "ל
ראיתי שהמיש״ל בביאורו כאן כנר עמד שז ותירץ של פליכי הכך דהרמנים קובר דהנש דילן דמושק באמם פליג מל הירושלמי וקובל
סלי אהדדי כדאימא לשם להדיא עכיל כוונתו דשש רבינו דלא קיבל דאקור לומר לשר על בעלי המחלוקת וע״כ למד הגש אם למטר
דוד לסיר הם דברי שמואל בשבת שם ובאמת שמואל ורב פליגי בזה מל שליח ביד וכיון דהרמניס הל׳ קנהדרין פ׳ שה הל׳ ו׳ פקק
ופקק רבינו כשמואל ,אבל עדיין לא נח לי דכיון דרב סובר שקיבל כהנע׳ דשע״ק דאין שליח ניד שיב באשרת דבלים משום לשר
דוד לשר עכצ״ל דקובל דאפילו כשחזא ני׳ דגלים הנכריה גיכ לא ע׳כהששט את הא דירושלש דשתר לומר לסיר כל בעלי המחלקת,
שרי לקבל ואיכ קשה היכי פקק רנינו כשמואל כנד רב׳ ואפשר כיק אנל על לבינו שפקק כהא דירוקלש ונס במלית ריח פקק את הא
דהגש דשנח שם הקשה רב אדרב שב פסק שפיר כשמואל וא״כ דגש דששק באמת קשת עליו קושיות החיק וליל אליבא דמינו
לפייז מה מאד יש ליישב בקיד בזה את הציע השני שהנחתי על או כתיטלו של היהודא יעלה או כמו ששרצו נגלית הסיס על שיישלש
הנמנים במחודש זה דייל דסרמנים באמה פקק כרב שקיבל דוד שיש ,ולי״ג נשל לתק את קושיות המיס כך דלכאורס קיל על
לשר וא״כ ממילא מוכח דאפינו כשחזא בי׳ דברים נכרים ניב איכא היטשלש דמדוע למד את זה מספקוק דנניא ואני אנא אמריך וגד
מדוע לא למד את זה מהפקק השני האנשים ההם מנקר וליל
משוס לסיר ושב השמיט אם זה כמובן:
( 0נרקירן בירושלש דפאת פיק דף ד׳ שא כו׳ מותר אליבא דתיטשלמי כך דהסמיע חויע קי׳ מ׳ קיק כיד כתב חיל
0
לומר לשר על נעלי המחלוקת כוי .וראיתי בדדיח ואיך ידע משח זה אם לא שהשליח הניד לו דבטסס ואי מצי
שהקשת על לבינו חיל לא כמפרש לי מה ענין זה לכאן שכתבו ביה משוס לשר לא הוי משה לבינו שה כחנו נשרה מכיל ואיה
הלב המחבר במצוה זאה שמלוה זו איירי נמקבל להיר ודברי הירושלש י״ל דלהירושלש הי׳ קשה דמדוע באמת כתב משרשם אם זה בתורם
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קשס קושיות החיק ודייק:
המש
נתרץ כן דכשמעיימן שפיר נדבכי רניכר נראה ב^צ
ללע^י? מנקות נלאו זה אין לוקין כיון דהוי נאו שאניע וכיב
לשק הימטם הל׳ דעות פת הל׳ ז׳ בשיט• לשון קלת דתחת שב׳
הודרך ומנות השם אני הדדיח הקשה עיז חיל בקעי
הודק■ כחג פאץ לוקין מל לאו זה מעני שהוא לאו שאטה ותימא הרמביס הטקס מחייט כסב רטנו הנקם צל מטרו ונס רטט
הוא שאפילו שיה" ט מעשה אץ לוקק עניו תעני שהיא נאו סנכלטת בעצמו קמציק את מריו על הרמב״ם וכיק דרלה נימינקט אה נשק
כלאו דלא תאכלו צל הדם ולאו דניפכי עיר ניא חתן מכשיל שכינג הרמניס עיב המחיל הטקס ,אבל עריץ זה נופא טעמא בצי דאמאי
הרנה דברים ואינן טפולשין ט ואץ לוקק ענייו אפילו אחד כתיש נקט לשון הימנים וצל הימנים ניכ לרין טעם דאמאי ל*כ במיטט
הימנים נשרשיי שירש ע׳ עמל ופליאה ני• כל הדד-ח שלא הביא כמיש בקה״ע שלא ננקום דעל הרעבים ליל כתירוצו שג הביאור
שום רמז שכבר הקשה הנחית הל' סנהדרין פי ייח הלי .א׳ את כמובן ,וצ״כ טל דמשוס טעם אחד נקטו כן בתקדים עוד דקטק
זה דמל מיש הנמנים כם חבל ניאו שאטת כנק הולך רכיל ונוקם נטל שיש לי ברטט והרמבים דנקפרא פ׳ קדושים פרק ט אימא
ונופי ונישא שמע שוא אינו לוקה כתב סניחימ חיני מהבא משמע וזיל לא מקום כד היכן היא כוחה פג נקימה אמר לו השאינני
מושא שמע שוא אס הי׳ ט מעשה ה" לוקה ואמאי הא הוי ניאו מגלן ולא השאילו למחר אמר לו השאיניני קידומן אמר ניו איני
שבכנלוח וניב בשורשי המנוח בעיקר ע׳ כד וייל דליונמא נקעו משאילן כשם שלא השאלת ני מכלן לכך נאמר לא הקים עכיל
דמאי לאו שאנימ כנק נושא שמע שיא אע״נ דכנר הניא דינמא חז׳נן דהקפיא נקט המשני של נקימה דמתמלה רצה לשאול מגל ואח׳ב
רכיל ונוקם ונוער הניא זאת ג*כ אנל נלאית משים לאו שבכללות שואל האחר קרדום וגם נפקיקתא זוטרהא שם ועת׳ יומא כיב כיא
אינו לוקה עמל וא״כ ממילא "ל דכיון דהדמטס נחיב־רו כחב איתא כן וא״כ קשה אמאי משכה רטט והרעבים את המשל וכהט
בפירוק דניאו דלא תשא שמע שיא הוי לאו שאניע ע*כ גנרי החיכוך בשניהם קרדום וליל דבאמת כך סיתת נירקתס בקפרא ונגע׳ ובן
במניה וכתב נ*כ ק• יצל קישיוה הנחיע כיל לומר כן דניכאולה מלחת־ בהגהות מהנייד על הקפיא שם שב׳ חיל אבל בהרכבים
קשה לי צל מה שהביא הימנים נקהיע שורש ע׳ לא השא שמע הנירקא שוס בשניהם וק בהקמיג לאוין ייא כו׳ עכ׳ל ,אבל עדיץ
שוח בין הגי לאוץ שבכללות שאין לוקק עניתם כנים הלא בנא השא ק״ל על זה דנשלמא צל יביט שפיר "ל שנם בקפרא כן היחה
שמע שוא נכלל לס מקשי לזיר ועדות שקר כמיש הימנים הל׳ נירקחו אבל על סרמביס היאך נאמר כן הא בקה מ העתיק אח
קנהדוץ ונקה־מ סמל מחייש א׳ולמקער לה ׳ר ועדות ש,קר יש לכל לשק תקפיא כמו שהעתקנו ומק דלהימבים כן היהת נירקרו
אחד נם נאי מיוחד דלמקפר להיר יש ננ)ו דלא תנין דמני ולעדות מקתנר למימי נם לרנינו כ; וח־כ עדיין קמה עניתם חדקד-יק הטל
שקד יש לא תענה ברעיך עד שקר כמ״ש הנמנים בקתיה מליח ופליאה גדולה לי על הגהות מהר״ד של,־ז ראה את זה ,יהי׳ מין
יפים ומק דיש להם נם לאו מיוחד איה תו הד לא משח שמע שיה•׳ עכיע :הנראה בפירוש דרטנווהרהטה נקטו בשניהם קרדום
שיא ופדות פקר מהעץ השני מהלאו! שבכללות שלוק•; עליהן שכתב הה טעמא בעי ,וטל בקיד נועד כך ילכאודה זה גופא טכיוח נעי
סיממם נשייש ע׳ שם ואיב קשה הינד היית הימנים נקה־מ לא דמדוע לא נקטו הקפיא ו-הגת׳ בשניהם קרדום אבל כנר עמד כ*ז
השא שמצ שיא ט! ייני לאדן שבכללות שאי; ליקי! עליהן כלל
המשכיל לדוד זיג' 3פ׳ קדושים והיין בטוב טעם חיני ונראה לצטד
אעכטל מק דנאעת אין לקץ צל לאו דלת השא שמע שוא משום
תשים דקתס מגל סוא לקציר ההנואה שהיא דבר רן ואיר מתקלקל
דתיי גאו שאניע עיב נקע סרמטם שעיר לדוגמא את הלאו דלא
אב :קרדים סתמו לבקוע עליה ודברים קשים והוא מתקלקל ונפגם
השא שמע שוא ללאו שבכללות שאץ לוקק פניו כלל וכני זה ייני
אי אמייק דלת חשא שעפ שדא הר לאי שאניע אנל אם הי׳ לאו ונזה מובן דננקיתה נקט הכי לנטמא כלומר רמר לי׳ השיאלני
מבגד שהוא דבר שאיט מתקלקל וא׳ל ניאו למחר איני ההאילט קנז־ומן
שיש ט מעשה אז נאמת משוס הטעם שהיא לאי שבכללות צדיץ
שהיא דבר המתקלקל אפיה אינו יכול נפטור מלהשאילו ולימד נשלעא
מקץ פכיע כל מקפד נתיר יעל עדית שקי משוס
לכל אה היה פואלט המגל הייתי כוהן לי אצפ״י שהוא נא נמנו לפי ■
אחד נס ליי ידוחד וציכ הוצרך סימנים טמר בפי "ח מהל׳
סחיט מהקלקל אבל מאחר שהיא לא רצה לסשאילט אפילו ,נר
קמדרק דלא תשא שמע שזא הוי לאו שאנ׳מו וליק קושי׳ סגיחימ
שאינו מתקלקל סיאן אט נותן ניו מר המתקלקל קמ״ל קרא דאפיס
נעונן וא*כ מירלא ל״ק נס קושיות סדטח הטל על החיטך כיון
דייל כמו שבמבט מנינא דהרמב־ס ודויק .ועוד י*ל דהח־טן כתב אם אינו משאילו ■טני צל לא תקום כי׳ עניני ודפסיח ,ואיר ממילא
את טעמו צאשמעינן דאפיט לפוס פירוש רחשק של המכילמא הטל •יג כמן דרטט נקט בהמשג בשניהם ק־דום אי היי אמי שלא
לנקום אז ה" מקום לומר כהטעוה הטל בשם המשכיל נדוד ע־כ
מחודש א׳ דניא תשא שמע פוא לא הזהיר רק על מקבל להיר
[דייל דהח׳ען קובר דהפי׳ דאשק של המכילתא נאמת פרג על כתב הנוקם כלומר נכל ניזנא נקימה עונר בלית וגם על הנמנים
יאטע וקוברת דלא נא לסזהיר רק עג מקבל להיר ולא כמ׳ש לעיל ״ל דנשלמא נקה״ת דנקט המשל כמ׳ש הקפיא בזה מגל ובזה קרדום
מסטש א׳ ולפי פיטש זה נאמה לא הוי נאחשא לאו שבכללות] וניכא לע׳נוע׳ מידי ע־כ כתב שס שלא לנקיס אנל נחימדו דנקז
ולפיה אס הי' לאי שיש ט מעשה באעת ס•׳ לוקק פ׳כ כתב החינה־ נהמשג בשניהם קרדום כיב כשב הנוקם כמובן וא״כ ממילא י׳ל
דהי לאו שאב־מ לאשעעיק דלכיע אין לוקק כמוב הידנון דמש״יי שינו רטט וסימנים נחיטרו ונקטו בשניהם קרדום דבשלמא
הקפיא וסגמ׳ נקעו נזס מגל ונזה קידום לאשיועינן דבכל גוונא
נקימה ציני צל לאו זס כהטל אגל סס שכתט הטקס דעמילא
מצוד ,לא תעשר ,י*א
נשמע מזה דנכל נוונא נקימה עונד פ״כ שפיר נקטו בשניהם קרדום
_ דמדוע ישט ודו׳ק :
א) הגו5ם (א) על פטרו עובר גלית שנא׳ לא חקוק כר .די•״*.,.
לכאודס ים לדקדק נרניט זיל דאמאי נא
,1ןן אמר ניני גקיד להק דמדוע נתנו הנוקם דנירושלמי
פתח אש ספנית זו כעו כפתח נמב שאר מלית במלת שלא או
טייס פיק נר  03(0ר• איחא כתיב לא תקום ולא
לאזגקילויקקזדב שלו נאמה כתב חיל לא חקים הטקס עלחבייו
גגי עמן היאך עגיד ומפרש הפ׳מ חיל סיכי דור שאם
*־-
מובל בלית כר וגס סשאר מוט המלוח סיזחילו את סמליח זו
*קוב׳ליחסיי שנא ■רגיל נמדזת יעות אף במי שא-ט מנר
יאי לאקיי סנקימה והנטייה א־נ ס־ק איך מקתני שימחול
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ספר מצות גדול (סמ״ג)

ברכת
תד״ה רק .קשה דהא איכא מעשה דהסחה ברפ״ב דיומא
(3״ 3ע״ ,)3וי״ל דלא חשיב ליה דלא הר כל כך ש!
גדול וגס שגג .עכ״ל .ע׳ ברמב״ס (מו״מ פ״ד ה״ד) ולמה
מונין המנין שהסכימו עליו על האצבעוח ולא היה מונה על
האנשים עצמן ,לסי שאסור למנות את ישראל אלא ע״י דבר
אחר שנא׳ ויפקדם בטלאים .עכ״ל .ולשון זה משמע שאין
במבין איסור דאורייתא ,אלא או דרבנן או דברי קבלה ,ומובן
דקיל טפי.

ובכולן לא נאמר בהן אשת ,אלא שהימה עיקרו של ביה.
עכ״ל.
לפ״ז לק״מ ,שגס לפי דין מורה ולפי שיטת הרמב״ס הימה
אשת איש ,ושפיר מותרח לו ,וגם קו׳ הראשונה
לק״מ ,דשפיר שייך על זה ארור שוכב עס אשח אביו .ודוק.

דף נ״ו ע״א

מיהו יש לעיין לפי מש״כ רש״י ביומא שס ד״ה דאוריה
ודהסחה שהוסח למנוח אח ישראל בסוף ימיו ,וגרם
לבא עליהם דבר ,עכ״ל .משמע מלשונו שאין העבירה עצס
המנין ,אלא גרמח הדבר שבא עי״ז.

רד״ה חלקם שאלו בפיהם ,מעשר ראשון הראוי להם ,שלוים
היו ,שאלו בפיהם ,מתוך שהיו גדולי הדור ושופטים,
לא היו מונעים מהם ,ושאר לויס עניים מצטערים וכו׳.
עכ״ל .וע׳ מאירי דעי״ז הס כעין גוזלים לשאר עניי כהנים
ולוייס וכו׳ וכן שלא יטלם בזרוע שנאמר ונתן לכהן ולא
שיטול לעצמו .והנה למ״ד טובח הנאה אינה ממון ,כמו
שפסק הרמב״ס (אישות פ״ה ה״ו) אמי שפיר דאינו גזילה
ממש ,אבל למ״ד טובת הנאה ממון ,כדעת כמה ראשונים
להלכה ,יש לדון שיהא גזלן ממש .ע׳ משנ״ח נברכ״א עמ״ס
ב״מ (ו׳ ע״ )3בעני( טובח הנאה ,דלריטב״א נעשה בעלים
ורק חייב לימן ,ולחוס׳ דהוה קנין להקנות ,ול״ש לקנות בלי
דעתו ,וא׳׳כ אס זה כגדר חליוהו ויהיב ,לא חל אפי׳ אמר
"רוצה אני ,ע׳ בב״ב (מ״ח ע״ב) וע״ש בלכ״א בענין תליוהו
וקני אות ט׳ .ולשיטת התוס׳ שם 3ב״מ בפי׳ הב /דטוה״ג
ממון הוה רק זכות הקנאה ,אבל גם אם לקח לבד חל ,אין
כאן גזילה.

אמנם נראה שמדינא אין כאן גזילה ,גס אס נתן לו מחמת
שנתבייש לסרב או מפחד לסרב ,מאחר שלא היתה
כאן כפייה ממש .ע׳ בשע״ת (ש״ג אוח מ״ג) בלאו דלא
מחמוד ,כתב שאסור לפצור בו ,ואס הוא איש נכבד שאם
ישאל שאלה אור פניו לא יפילון ,אסור לשאול מעם רעהו
מקח או מחח בלחי אס ידע כי נחון ימן לו בנפש חפצה,
ולא ירע לבבו בתמו לו .עכ״ל .ומשמע מיהו דאינו גזל.
ובספר חסידים לר״י החסיד (שט״ז) כחב דהוה גזל גמור
בדיני שמיס ,הבאנו דבריו במאור השער שם.
וע׳ ברמב״ם (בכורים פ״ט הכ״ב).

תד״ה שהיה לך לדונו בסנהדרין .ע׳ משנ״ח בס״ד בברכת
אברהם על מסכת סנהדרין (ל״ו ע״א) בענין
סנהדרין לחייב מורד במלכות.

לא קיבל דוד לשון הרע ,דברים הניכרים חזא ביה ,דכחיב
ומפיבושח בן שאול ירד לקראת המלך לא עשה רגליו
ולא עשה שפמו ואת בגדיו לא כיבס וגו׳ .נראה לבאר ,דיסוד
איסור קבלח לה״ר הוא ,להאמין למספר מפני שהוא סיפר,
והרי אסור לקבל דבריו לאמת ,רק לחשוש .וע׳ פרטי
ההלכות בחפץ חיים הלכוח לה״ר (כלל ז׳) ושס באוח י׳ כמב
דיני דברים הניכרים וע״ש בבמ״ח דמקור דבר זה מסוגיין.
ונראה דגדר דברים הניכרים ,כמו שאחד מגלה לי הצופן
של כחב סמר ,מש״ב אחר ע״י א״ח ב״ש ג״ר
וכיו״ב ,ושוב רואה הוא הכל כתוב ברור .באופן זה נראה
דאין כאן ענין שמאמין לשני ,אלא דאחרי ששמע את סוד
הדבר ,הרי רואה בעצמו ,וזה שסיפר לו ,אינו אלא כמביא
לו משקפיים לראות הדבר בעצמו ,אבל אינו מאמין לשני,
אלא רואה בעצמו ,ע״י גרמח השני .ולפ״ז מובן מאד דאינו
מקבל שוס דבר רע מהשני ,ורק נתעורר להסתכל טוב .ודוק.
ע

דף נ״ו ע״ב

כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה וכו׳ .ע׳ היטב
כסוגיא דסנהדרין (ק״ד ע״ב) ומשנ״ת שם בענין עולם
הבא של שלמה המלך.

שבקש לבנוח ולא בנה .ראיתי מקשים ממה שאמרו
בקידושין (מ׳ ע״א) שמחשבה רעה אין הקב״ה
מצרפה למעשה חוץ מבעבודה זרה שנאמר בה למען תפוש
את בגי ישראל בלבם.
ונראה דלק״מ ,דכל זה במחכוין לעבוד עבודה זרה ,שכל

תד״ה ליקוחין .ע׳ משנה למלך (סוטה פ״ב הי״ )3ד״ה
מסי השמועה ,וד״ה נמצא דמבואר דירושלמי אוסר
אנוסה על בועל שבעל ברצון .וע׳ ב״ש באה״ע (י״א ג׳).
וע׳ מש״ב בברכ״א עמ״ס כחובות (ט׳ ע״א) ד״ה בא״ד
אמאי.

י*( גר'!5

המודה בע״ז ככופר בכל המורה (ספרי שלח ט״ו
כ״ )3ולכן בזה שמחשבחו לעבוד ע״ז ,כבר יש בזה כפירה
ומרידה בכל המורה ,אבל אס דעחו לבנות במה למען לעשוח
נתח רות לנשיו ,אין בזה כבנין של מודה גע״ז ולא נאמר על
זה שמחשבה רעה כמעשה.

ברכת אברהם  -שבת ארלנגר ,אברהם בן שמשון רפאל עמוד מס 341הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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ח׳ים (בתע ס׳ שמיני ספי״ב) בין החיה הנאכלת נין החיה אשר לא תאכל ,נין טרפה כשרה נין
טרסה אסירה .וראיתי בתשר רשני׳א סי׳ ע״ג שנתקשה מאד במאמר זה לאם טרפה אינה כנדה,
ואם כשרה לאו טרפה .ואמר במכיוט שטלדו בסס סימנים שאנו צריכים לעיין נהם אם הטרף,
וכן במ״ש רנא שרי טרסה פי׳ התיר בהמה שהיחה מסופקת בטרפה׳ עיש .והוא דחוק מאל׳
ולדברינו דרז? הם פשוטים ונכונים .והמשקיף בעין האמת בדרז״ל ילאה בעליל שהדברים האלה
יש להם יסוד ומשען גדול׳ במ״ש בתלמוד (ר״פ אלו טרפות) אחל מתני׳ הכוללת י״ח טרפות
הכוללים׳ רמז לטיסה מהיית מנין וכי׳ ונשר בשדה טרפה ל״ת .ואס עיקר היראת שם טרפה הנאמי
בחורה אינו אלא דרוסה כדעת הרמב־יסי איך פשוט להם לחכמי התלמוד לכלול בשם טרפה כל
הנזכרים שם במתני' ,אנל האיות יורה דרכו׳ לפי שעיקר המובן בשם טרפה הוא השתנית סדר
בריאת טבעיותו׳ א'כ נכלל בו כל מיני טרפיות; ולזה יש מקים ג״כ לקרוא בשם טרפה כל בעי ח
שנשתנה בו סדר הנחתי עפ״י הדת ,ויצא ובא למקום שאין ראוי עליו לפי רצץ המציה ית׳ ,והוא
הנקרא בפי חכמים שיצא חוץ למחיצתו .ולפי שהתילדות החולאים בנהמה הוא על הרוב מדברים הבאים
מחוצה לי לתוך מעי' ,כאכילת הקיצים וכדומה ממפסידי הבריות הרגילים להמצא בשדה כאשר תרעה
באחו ,כי בהייתה בבית הבעלים ישימו עין לנקית את מאכלה להרחיק ממנו כל דבל המזיק את
גופה׳ לכן אמר קרא בשדה טרפה ,ועז יא במכילתא דבר הכתוב בהווה מקום שדרך הבהמית להטרף׳
ע״כ .ר״ל להטרף השתנית סדר בריאות הטבעי; אמנם דע כי עיקר שם שדה אינני על מקום
החרישה דוקא (פעלד) ,כי על כל מקים רחב ידים המתפשט ונמתח בארכו ורחבו ואיני מצומצם
עדר (אויסגעשטרעקט ,אויסגעדעהנט) ,וכיה בלשון ערבי .וכ״ז שהעובר במעי הבהמה הוא נמקים
המצומצם ומגודר ונקרא בית הרחם׳ כבית המגודר בכותליו׳ וכשיוצא חלק ממני חוץ ממקימו
המצומצם ,המקום שחוו ממנו נקרא שדה הפו קרקס שהיא בבית:
כע (א) שטע שוא .אזהרה למקבל לשון הרע (מכילתא) מלח שיא יש לו שחי ?וראית׳ הא׳
שקר ,הב׳ חנם ללא יועיל׳ ולשתי לשינות אלה לא ידעתי לטין ענין לשון רע׳
שהוא המדבר בגטת חברו אף שהוא אמת׳ דכשהוא שקר הנה הוא מוציא שם רע (ערמנ״ם רפ״ז
מדעות ובכ״מ שם .ובפירושו למשנה ספ״ק דאבות) ונראה לדעתי כי שם שיא משיחף בהוראתו
לענין יום שיאה ומשואה (צפניה א׳ ט״ו) שפירושו לרש״י חורבן ושממון ,ומזה אמר (איוב טיו)
אל יאמן נשוא נתעה כי שוא תהיה תמורתי׳ שיא הראשץ ענין כזב ישקר׳ והשני ענין חורבן
ושממין^תטעמו ההולך תעה בדרך שוא ושקר גא יאמן כי גמולו וחמירתי יהיה חורבן ושממון.
והנה כלל ענין חורבן ושממון הוא׳ קלקול שלמות הדבר׳ שחסר בו ענין מה עד שאינה בשלמותו
הראוי אליו׳ כמו עריכם יהיו מרבה (בחקותי כ״ו) שלמות העיר איננה רק כשיש בה יושבים,
וכשהיא ליקה מהם נקראת חרבה .שלמות ההרים והגבעות היא להיותם מרעה לבהמות׳ וכשהם
חסרים צמיתות הדשאים עד שאינם ראויים למרעה הנהמות נקראו חרבה׳ כמו אחריב'הריס וגבעות
(ישעיה מ״)3י שלמות בני המדינה היא להתחבר במסחרם עם שכניהם סביבותס׳ וכשהם מסרים
מזה נאמר (שם סי) והגויס הרב יחרבו .וכן פן תהיה הארץ שממה (לקמן פיכ״ט) כלו׳ מקולקלת בהחסר
בה שלמות יושביה .ולהיות שאין לך דבר המקילקל בעצמותי ומקלקל כל העניניס המחוברים אליו
כמו השקל והכזב׳ לכן ישמש פס שיא גס על הכזב והשקר .ולהיות שהדבר המקולקל ומחוסר בו
שלימתו ,אין בו התועלות המקווה ממט ,לכן ישמש שם שוא גס על החנם ושלילת התועלת .כלל
הדבר כל המקולקל ומחוסר שלמותו נקרא שוא׳ אמר (ישעיה למ״ד) להנפה בהנפת שיא ,אם
נקבי׳ אינם דקים וקטנים היא מחיסרח שלמות הראוי לנפה (מאנגעלהאפטע שוויגגע) .שלבנות המנחה
היא כשהמקריב מטין בה כיונה רצוי,׳ וכשהיא חסרה משלמות זה הנה היא מקילקלת ,ואמר עלי׳
(ישעיה א׳) לא תוסיפו הביא מנחת שיא׳ וכן כל מעשה מקילקל המחסל שלמית האדם המעלה
נקרא שוא( .מאנגעלהאפט׳ טאדעלהאפט) ,מזה אמר (תהליס ל״ה) השיבה נפשי משואיהס ,כי
ידבר מכאב לב על לישנא בישא שהשונאים משמיעים עליו׳ כאמרו בחנפי לעגי מעוג חרוק עלי
שניבנו ,לכן התפלל המשורר החסיל השיבה נפשי מסואיהס .כלומר שיסייענו הש״י להשיג המדרגה
הנשגבה והיא .למצוא משיבת נפש ונחת רוח בכל לברי גטת שמוציאים עליו שונאיו (לאסס מיינע
זעעלע זיך לאבען פאן איהרעס טאדעל) ,משואיהס ,כלומר מדברי גנות שלהם .שלא ירגיש נפשו
מאומה ולבבו לא יכאב בלל ממה שמגנים אותו ופוחתים כבודו ,בלשין הרע׳ אנל ישמח ויהנה
בזה( .והיא המדרגה הנפלאה שהשיגה אחל מן החסידים המעולים ,שזכר הרמבי׳ס כפירושו למשנה
מאד מאד הוי שסל רוח׳ (פ״ד דאבות) וכן כאן שמע שוא פירושו שמע גנות (געריכט דעס
טאדעלנס) דבור המשמיע קלקול בן אדם ׳ יודיע בו פחיתות שלמות סברו להיותו מקולקל במעשיו,
והוא לשון הרע .ורש״י פייש שמע שוא כתרגומו שמע דשקר אזהרה למקבל לה׳יר ,לא ידעתי ׳
דלה״ר

הכתב והקבלה (בראשית-דברים) מקלנבורג ,יעקב צבי בן גמליאל עמוד מס (314הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

י?

שמות כג ________

נד

דלה י אסור אף כשהיא אמת׳ ועוד מנין יודע שהיא שרך׳ ואס ידע איצלאזהי־ה כי מי זה יקבל
ראמח דברי שהפיכךנתבלי־ לי ,ובשבת (ל״ג ב ),מייתי לשין הרע מרךא כי ישכר פי דוברי שרך,
קק צריך מאיר \ ~אל תשת ידך .אמרו (סנהדרין כ״ז) אל חסת לשע עד אל חסת סמס י עד
להיציא את החמסנים והגזלנים שהם פסילים לעדות .וז״ל הרמנ״ס (פ׳ י מעדות) הרשעים פסולים
לעדות מה״ח שנא׳ אל תשת וגוי מפי השמועה למדי אל תשת רשע עד ואפי׳ עד כשל שיודע
בחברו שהוא רשע ואין הדיינים מכילין רשעי אסור לו להעיד עמי אע׳ פ שהוא עדית אמת מפני
שמצטרף עמו ממצא זה הכשר השית ידיו עם הישע עד שנתקבלה עדותו .ואצ״ל על כשר שהיא
יודע בעדות לחברו וידע שהעל השני עמי עד שרך שאסיר ני להעיד שנא׳ אל תשת וגו* .ומקור
דבריו ממכילתא .וראיתי בס׳ לביד הזהב דלשון אל תשת'יל היא באימר אני ופלוני לאיט ,דאי
לאו הכי׳ הכי יכבוש עדיתו ,ונכון היא .והנה בהמשך לשון המקרא לפירוש הי־מנ״ם טל למאי
למסקינן דלא בעי׳ רשע דחמס ,דרע לשמים'הוא רע לבריות ג׳יכ .והרע לשמים היא נקיא לשע.
כי הרע לבריות נקרא רע .מקדושין ד״מ .וע״ז אמר (משלי י׳ב) חמד רשע מציד רעים כלימר
הרשע (הרע לשווים) אף שלפי הנראה הוא עוב בעבעו .מ״מ חומד היא למצוד הרעים (הרע
לבריות) וחפץ נפשו אל הגזל והחמס• ואמר (שם לא) נפש רשע אותה רע׳ הרשע (הרע לשמים)
יתאוה להיות רע (לבריות) וחפץ לראות בלעת זולתו (עי׳ הגל״א) .ולזה הרשע (לשמים) פסיל
לעדות׳ כי ירדה תולה לסוף דעתו׳ אף שאינו נידע כ׳יא לרשע (לשמים) נקל לו לעבור גס במה
שבינו לחברו ולהיות רע גס לבריות׳ ולהפסיד ממון חברו בעדותו .וזה שאה״כ אל חשת ידך עם
לשע להיות עד סמס׳ כי הרשע (לשמים) היא ג״כ עד ממם (לחברו)׳ ואם המפורסם לרשע
(לשמים לבד) פסול להיותו חשוד להיותי גס עד חמס׳ מכש׳־כ המפורסם לאיש סמס יגזלן .ויתכן
עוד כי להיות עד חמש מוסב על העד הכשל׳ כי אס הוא משית ידו להצערף עם עד הרשע׳
הוא בעצמו נקרא על סמס׳ כי חמס הוא עושה להוציא ממון שלא כדין .כי אס לא הצערף עס
האחר׳ לא היה הוא רק עד אחד׳ והתולה אמרה על פי שנים עדים יקים דבר׳ וע״י הצערסותו
הוא מוציא ממון׳ והוא חמס׳ ועליו אמר קלח בהתחברך לעלות עס הרשע׳ אהה גילם בעצמך
להיותך עד סמס׳ להוציא ממון שלא כדין .עכ*פ תרתי שמעי׳ מקרא דרשע ססיל ,וחמס פסיל׳
ובזה אין צורך לדברי הסמ״ג שכתב דלהרמב״ס צריך להיות ברךא> חמס עד .והרלביג כ׳ דלהרמב״ס
מלות עם רשע מיוחל׳ כי אף על פי שאינו לשע אין לי להשית ידו להיות סמס׳ עי׳ בדבריהם.
ולדברינו לשון המקרא מיושב על נכון לפי׳ הרמב׳ס אין ט לא סירוס ולא יתור לשון( :ב) ולא
תענה על רב לנטת .פירוש המקרא סתום׳ וכי לטו נראה שכך פי׳ ,מלח ננויי׳ טפל על המסכים
נדבר שלא משקול דעתו אלא מנטיית לב׳ עד״מ שאוהב דבר זה אע״פ שכפי דרך שכלו לו נטן
לעשותו או שאין לו טעס בדעתו׳ כדרך נטיתי לבי לעשות חקיך׳ כלומר אע׳־פ שאיני מבין סידסי
וכן לכל אשר יחפוץ יטנו ורבים כאלה ,והנה מטבע לב האדם שיסמוך על הדעת הגדול ממני
בחכמה׳ וכשישמע להיכן דעהו נוטה יסכים עמו׳ מבלי שיס לבבו לחקור באותו דבל ,יהנטיי׳ הזאת
אסלה הכתוב; ויש נטיי׳ אחרת הפיכה מן הראשונה והיא .שאס כפי שכלו וסקירת לבו ילון כך׳
וחבריו חולקים עליו ,אע״פ שאין דבריהם נראים בעיניו חייב לשמוע להם ,ולבטל דעתו ולעסות
כאשל יורו הרבים .ועל שתי הנטיות הללו דבר הכתוב ,לא תענה על לב לנטות ,היא הנטיה
הראשונה ׳ כלומר כשתענה בדבר הריב לא תענה חיוב ופטור מנטיית׳ לב אחרי דעת הגדיל ממך,
אלא חקור ואמור מה שלפניך׳ והפך מזה אחרי רבים להטות׳ כשנגמר הדין עפי׳י דעת רבים
החולקים עליך לא תעמוד על דעתך ,אלא הטה לבבך נעשות כאשל יורו הרבים׳ ולפי שהנטיי׳
:אסורה כסי טבע הלב׳ וההפוכה לה' נגד הטבע .ולא תהיה כ״א ביראת ה׳ שליה כן ,לכן הראשונה
כקל ,והשנייה בבניין הכבל הנוסף .וזה הפירוש מסכים עם הקבלה האמתיח׳ עכי ל .אמנם התביר
שבמלת לנטת והלכיעי על מלת רב׳ נראה שאינם מסכימים לפירוש זה; ודע ששס ריב להוראת
המרינה נגזר לרש״ם מן רב ,מלשין רבנות והתרברבות (מייסטערשאפט) ,שהל אחל מן המרעים
אח חבלו ולהיות רב ושליט עליו ,או אל הנישא ההיא שהם מריבים עליו (מייסטער
רוצה לנצח
הן שיהיה הנושא ההוא דבר חפץ כמו וירינו לעי גרר עם רעי יצחק׳ שהיו מריבים
שסילען),
הבאר ,כל אחד היה רוצה להיות בעליו של הבאר ,והן שיהיה הנושא לבל עיוני ומחשבי׳
על עסקי
שכל אחד רוצה לחזק דעתו ולנצח דעת חבלו ותהיה דעתו מושלת ע״ד סברו׳ כמו דברי ריבות
בשעליך׳ שיהיה זה אוסר חה מתיר ,זה מחייב וזה סוטר ,ואין א״כ לבר זר מה שדרשו רז׳ ל
(סנהדרין י״ס) לא מענה על לב בפתח (עלש״י כאן) ,אסר ששם ריב עצמו מגזרת רב ולבטח,
וביותר כשנכתב פס ריב חסל <׳ ,ומרמז בהכרח על דבר ,והייט שלא יענה על הרב והמופלא:
(ד) שור איבך וגר חפור שנאך ,השנאה היא הרחקה והתנגדות בלב בלבל ולא תצא חוץ לנפש
לעשות
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אלול ואלול יש פ* סתומה וכאן חסל" ושמעתי נשם ידידי הלב הגדול מוהר״ר יודל זצ״ל הגאב״ד
דק ,שייני טעם נטן בזה׳ והוא כי י״א אלוליס כאן כעד י״א שבעים׳ כי כעד שמעון לא נאמר
אלול במ״ש לש״י׳ ואין ספק שכל א וא׳ מן הארורים נאמר מיותל על אסד השבעים׳ א״כ אלול
זה המשי הוא מגיע עד ראובן הראשון מהעומדים בהר עינל׳ ולהיות ראובן הוא הנאמר עליו
וישכב את בלהה פילגש אביו׳ שהמכוון בו ליבותינו שבלבל יצועי אביו׳ לא שכיבה ממש ,יאה לא
משה לק העיית משפע העלובה הלזו ,אשר מצד היותה שפסה נפשה מלה לה והוא נהג בה דלן
בזיון להוסיף יגון על יגונה וצער על צערה׳ לכן נחסל כאן סתימת הפרשה ,כדי לכליל אלול זה
•דשיכב עם אלול הקודם לו דלא תעה משסע גר יתום ,לרמז בזה דשכיבתו עם אשת אביו לא
היתה לא הסייח משסע אומללה להונות ולצער אשה קשת לוס ושפלה בעיני׳ מצד עצמה .ולפס*ס:
(כד) מכה רעהו .יתכן דבמלח רעהו בא למעע את בעלי המסלוקת שהם מחבלי עולם שעליהם
אין איסול לגנותם ולהשפילם׳ וכדאיתא בירושלמי (מובא במנו״המא) מותר ל*מר לשון הרע על
בעלי מסלוקת׳ מנא לן מדכתיב ואני אנא אסריך ומלאחי את דבריך ,ובלבד שיהא טונתו לסם
שמים !לישוב בני אדם -וכ״כ בהגה^חי וים לעיין שלא העתיקו הרמביס1 :טכה־־רעהו בסתר .על
!לשון הרע הוא אומר (רש״י) וכתיניע דימסי סבלי בלישן תליתאי ,וכיה בפרקי ל״א פניני לפ-״ז
\ לשון מכה כאן הוא מענין (קהלת יו״ל) נעצלתים ימך המקלה׳ וכן וימט בעונם (תהליס ק׳ו)
•שעני נס הורדה ושפלות׳ עמ״יש במסעי או הכהו בידו .ועעס מכה רעהו (ערניעדריגע ,ענעווירדיגע)
משפיל סברו בספרו עליו מעשים שאינם ראויים ,ומוריד כטדו׳ והוא הנקרא לשו! סלעי שמספר
רעת האלם ומומיו ומגנה אותו באיזה צל שיהיה מן הגנות׳ אף שהדבר אמת׳ כי אס הוא שקל
נקרא מוציא שם לע על סבלו.לייחס לו מה שאינו בו .אבל לה׳ 7הוא שיספר מג־ות פעולת
אלם אםר\עשה באמת• וזהו מעונות התמורות שהאומלו חועא ואשל ישמעהו סועא ,ולא תשא
שמע שוא"(משפעים כ״ג אי) אזהרה למקבל לה״ל (ערמנ׳יס פ״ז מדעית׳ ובסילושו למשנה ספיק
דאבות) ,ואמר קרא בסתר ,עעמו אפילו נסתר ואציל בפניו ,שהמספר בגנות סברו לפניו אף
בדרך תוכחה אסיר מלא תשא עליו סעא ,כבעלכין י״ז אין אתה מוכיחו ופניו משתנות ,וידוע
סומר איסור להלבין פני חברו׳ ויתכן שאמר בסתר לעורר על הנקרא בפי לטחינו אבק לשון
הרע ׳ שאינו מזכיר הגנות בביאור לק ישפר דבל לתומו וכאילו אינו יודע שאלה מעשיו של סלוני׳
או שיאמר שתקו מפלוני ואיני רוצה להודיע מה אירע ומה היה בו .מראה עצמו בדבורו כאילו
^,וא ספור דברים בעלמא .והוא משפיל נזה את כביד חברו מכאיב את לבו ומלאיב את נפשו׳
וכן המספר בשבח סברו ובעובחו בפני שונאו וגורס בזה שיספרו אחרים בגעתו׳ וכל אלה וכדומיהם
כוללו קרא בלשון בסחר ,ועעמו בסתר לשונו (אונעער דיא בלומע ,פערבלימעע לעלענסארע)
מעלים ומכסה את סגנות׳ וארס הגנות שורף מתחת לשוני ,ואפשר לפרש מלח נסחר .בסתרו של
עולם• כי בלישנא בישא אינו מגנה ומבזה את חברו בלבל׳ כי פוגע גס בכבודו של מקום ביה,
העלה על דעתך המגנה את הבן בפני אביו (אף בדבר אמת) לא אש הנן בלבד מצער בגעתו
כי גס אביו יקח חלק הגעת לצערו בנפשו על הולידו בן ריע מעללים׳ וגס אס נודע לאביו
מקולס מקלקול בני׳ בכל זה ירע בעיניו דברי המגנה אותו לפניו׳ כי בזה יחיסף ינון על יגוע
ויתרבה צער על צערו ,ככה המגנה לאחד מיציכי כפיו ית׳ כמגנה כביטל את בנו ׳ כי גס המקלקל
מעשיו לא יצא מתאר בן כאמרס אף שהם משחיתים נקראו בניס של מקום (ונס הנסקל מפני
ברכת ה׳ אמרה חורה לא מלין וגו׳ כי קללת אלהיס תלוי כי שם שמיס מתחלל בכך) ואם בקלקול
מעשיו גרס כביכול צער למעלה ,כמליצת הנביא (מלאכי ב׳) הוגעתם אח ה׳ בדבריכם ,ונאמר
(ישעיה מ״ג) העבדתני בחעאחיך הוגעתני בעונותיך .גם זה המגנה זה האיש ומבזהו שלא בדרך
תוכחה׳ •פוגע בכבוד אביו שנשמיס אשר בראו בצלמו• וכמוסיף בצערו של מעלה כביטל ,כאמרס
(תענית כ׳ ע״ב) כמה מכוער אוחו האיש ,והשיב לן ואמור לאומן שעשאני כמה מנוער כלי זה
שעשית׳ שהמגנה את האדם מגנה את יוצג ו שהוציא דבר מקולקל מתחת ידו ,ובמה שמגנה את
רעהו יצלף עמו גס גנות לסתרו של עולם ,ובי׳ית בסתרכבי״לזוירב בלבן (ויצא לאץבי״ת

הצירוף (:כוץלא יקים וגר לעשות אותם .שסיר אמר רי׳יע ים במה אנשים שמכאין עצמן
בגלוייהן עוסקים במצות ובתודה׳ אמנם עיקר טונתס לעשות מזה כסוי חטאה לרמות בני אדם׳
שיחשיבוס בעלי תורה ואנשי מעשה ,למנותם פרנסים על הצבור או להפקיד בידם נכסי היתומים
חולת זה ,ואלו הו באמת החנפים אשר לא יראו אל פני השכינה ,כי סס שנואים ומאוסים לפניו
ית׳י כמו םאה״כ צא לפניו הנף יבא ,ועליהם אמר ארור אשר לא יקים דברי התורה הזאת לעשות
אותם ,כי מ* שיקים דבר מדברי התורה חייג שיטין לעשות אותם בעצם וראשונה׳ ולא שיראה
עצמו מושה מצוה ויהיה הרמאות בה בעצם׳ כי הנה אז המצוה היא עמל וכעס בעיני המקום׳

הכתב והקבלה (בראשית-דברים) מקלנבורג ,יעקב צבי בן גמליאל עמוד מס (771הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

*

■< 4.1

ספר
3מ?ז ג ג

חפץ חיים
32 4 >7

</״</

לע״נ דוד בן תנחום
נלב״ע י״ב חשון תשמיע
הונצח ע״י בנו ר׳ מיכאל משה שליט״א

עשה "כ

לזכר עולם

מי האיש החפץ חיים וגו׳ נצור לשונך מרע וגו׳

אחינו בני ישראל אשר מתו על קידוש השם
בימי האימים ת״ש־תש״ה

י(1,^1] ^]3</׳
חבור מיוסד על

הלכות איסורי לשון הרע ורכילות ואבק שלהן
על פי ההלכה היוצאת מן התלמוד והפוסקים הראשונים והאחרונים

הפנים יקרא בשם :מקור החיים
וביאור סביב לו יקרא בשם :באר מים חיים
ונחלק לשני חלקים

החלק הראשון כולל :הלכות איסורי לשה"ר
החלק השני כולל :הלכות איסורי רכילות
מאת

רבינו ר׳

ישראל מאיר

הוצאה שניה מתוקנת ומורחב :תשנ״ה
הוצאה שלישית מורחבת
הוצאה שביעית מורחבת ומתוקנת :תשס״א
הוצאה שמינית מתוקנת (כולל כמה תיקוני טעויות בחפץ חיים
ע״פ דפוס שיצא בחיי רבנו זצ״ל)
והוספות שונות .תשס״ה

ב״ר אריה זאב הכהן זצוקללה״ה

מעיר ראדין
בעהמ״ח ספר משנה ברורה

עליו

חיבו^נתיבות חיים זץכולל:
ביאור נתיב חיים על סדר המקור חיים
ביאור שבילי חיים על סדר הבאר מים חיים
ובסוף הספר ביאורים בשם זרע חיים ובסופו קונטרס שידוכים
חובר בסייעתא דשמיא ע״י משה בלא״מ שלום נ״י קאופמן

כתובת מחבר הנתיבות חיי□:
משה קאופמן ,רח׳ אברהם בן דוד 34
בני ברק

©

הוצאה תשיעית מתוקנת ומורחבת
בני ברק! תשע״א

כל הזכויות שמורות למחבר הנתיבות חיים.
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ח״א כלל ה׳ ס״וו ,כלל ו׳ ס״א

ע״ז שהעובדות על אבותיו מפורסמות (ואח״ב
בנימוקו השני כתב לאיסור מצד הרמב״ם שלא
יתכוין לגלות יותר ,וטעם האיסור בגלל הבונה,
בדלעיל בביאור נימוק הראשון במהלך הקודם).
והנה אף שהדברים נראים מאד בפירוש דברי
רבנו בנוגע לדבריו שבכלל ב׳ ס״ט ,מ "מ
במה שנוגע לכלל הדה הדברים עולים בקושי

יותר ,שהרי במספר אחר מספר ,אף אם נעמיד
דברי רבנו בדברי גנות שיסודם באונאת דברים
על שקר ,שהוא דוחק ראשון ,הרי כיון שכבר
שמע מהמספר הראשון לא שייך כ״ב לומר על
השני שמחדש איזה גנות כיון שאינו אלא חוזר

חיי,

)

על דברי חברו (ואינו דומה כלל להא דכלל ב׳
שנחשב מחדש במה שמפרש עובדות מפורסמות
לגנאי).
ובדוחק יש ליישב שאכן מדובר בסוג לשה״ר
של אונאת דברים כג״ל ,וכיון שהמספר
השני מחזק אצל השומע המחשבה שדבר זה
נחשב גנות ,בזה נחשב גם הוא כמחדש דבר גנות
על חברו .ועוד מוסיף רבנו בנימוקו השני שכונתו
להטעים הדבר ויתאמת יותר אצל השומע (היינו
שבאמת פלוני הוא בעל הענין הזה שהגדרנו כדבר
גנות) ,הרי זה אסור לפי דברי הרמב״ם דא״ת.
ועדיין דברי רבנו סתומים.

כלל ו׳ ס״א

גדר איסור קבלת לשה"ר
לכאורה ברור שעיקר מה שאסרה התורה לקבל
לשה״ר הוא שאין חפץ הבורא שאחד
יתגנה בעיני השני .אמנם יש להסתפק אם בגדר
האיסור נכלל כל סוג לשה״ר אף אם אין חשש
של שקר (כגון בנאמן כבי תרי או דברים הניכרים,
וכדלקמן) או דלמא האיסור נאמר דוקא בהגבלה
זו דלמא הסיפור גנות הוא שקר .ומצאנו בזה שתי
שיטות:

א) הדרך

הראשונה :האיסור
הגנות שקר

דלמא

הנה רבנו לעיל בלאוין ב׳ הביא ראיה שלאו זה
נאמר גם על אמת ,מזה שכלול בו גם
אזהרה לדיין שלא יקבל דברי בעל דין אחד שלא
בפני חברו .וו״ל ושם ודאי אסור גם על אמת
ומ״מ קראתו התורה שמע שוא ,או מפני השומע
שאינו יודע שהדבר אמת ואתה משיאו להאמין
דבר שאסור להאמין ,או מפני המספר שלא יבוש
לערב דברי שקר וכמו דאיתא להדיא בדברי רש״י
לענין דיין עכ״ל עי״ש .ולפי זה כתב שם רבנו
שגם בלשה״ר יש לאסור משני הטעמים ,מצד
המקבל ומצד המספר.
ועכ״פ מבואר דעת רבנו בפתיחה שכל איסור
קבלה הוא מטעם דלמא הוא שקר ,וראייתו
מדמיון עם ענין הדיין שגם נלמד מלאו זה.
ולכאורה אפשר להביא ראיה וו ביתר שאת
מדברי החינוך מצוה ע״ד וו״ל לא
תשא שמע שוא שנצטוה הריין שלא יכניס בנפשו

כזבים על אחד מהם ...ועוד אמרו שם שהיא
אזהרה גם לבע״ד שלא יטעון גם הוא טענותיו
לדיין שלא בפני בע״ד וע״ז נאמר גם כן מדבר
שקר תרחק — ועוד אמרו ז״ל שזה הלאו כולל
מספר לשה״ר ומקבלו ומעיד עדות שקר —
שורש המצות ידוע כי השקר נתעב ונאלח בעיני
הכל אין דבר מאום ממנו ...ע״ב הזהירתנו התורה
להרחיק מן השקר הכתיב מדבר שקר תרחק ...
עי״ש עד סוף דבריו .הנה מבואר להדיא שגדר
האיסור הוא להרחיק משקר הגורם להטות הדין,
ולכאורה ה "ה בענין לשה״ר.
אמנם כר דייקת שפיר בדבריו עד הסוף תראה
שביאר רק הדינים הנוגעים לדיין ולא
פירש כלל דיני ופרטי ענין לשה״ר .וממילא יש
לטעון שבמה שכתב ששורש המצות להרחיק
משקר בא לבאר רק שורש איסור הדיין אבל לא
בא לפרש לנו שורש איסור דלא תשא בנוגע
לאיסור לשה״ר — ויתכן שכיון שהוא לאו
שבכללות ,שורש ענין הלשוז״ר הוא דבר
כשלעצמו ללא קשר עם ענין השקר ,וצד השוה
בשניהם שנחשב שוא במה שמעשה השמיעה או
הקבלה אסורה כדבר רע ,וכמו שמצינו לאו
שבכללות שלשון הפסוק סובל פירושים שונים
לגמרי ללא שורש אחד וכגון לאו הלא תלך רכיל
שדרשו בתו״ב אזהרה לרכילות וכן אזהרה לדיין
שלא יהא רך לוה וקשה לזה .ולפ״ז יש לעיין גם
בראית רבנו בלאוין ב׳ במה שהביא מדברי רש״י
בענין דיין ובע״ד (ששם הוא דוקא חשש של
שקר) .ולמד מזה רבנו לגבי איסור לשה״ר.
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ח״א כלל ו׳ ס״א
דלמא אין לדמות הדברים להדדי.
או דלמא יש לומר דשאני הכא שאין לחלק
בשורש הדבר כיון שפשוטו של מקרא הוא
אחד אלא שמתפרש לענינים שונים אבל דומים,
היינו שהכל ענין נשיאת שמע שוא (וכמו שיתבאר
עוד לקמן) ,וא״ב שפיר י״ל דגם לגבי לשה״ר
איסור נשיאת שמע שוא הוא גדר לשקר .ויש
לעיין בדבר זה.
אמנם לכאורה יש להביא ראיה לדברי רבנו שגם
בלשה״ר האיסור לקבל הוא דלמא הוא
שוא ושקר .והוא מדברי רבנו יונה במאמר רי״א
וז״ל ...והנה הוזהרנו מן התורה שלא לקבל
לשה״ר אולי הנה הוא שוא ודבר כזב שנאמר לא
תשא שמע שוא עי״ש כל המשך המאמר ,וכן
מוכח מדבריו שבמאמר רי״ב ורי״ג עי״ש .ואין
לומר שחד מתרי טעמי נקט ובאמת קבלת לשה״ר
אסור גם בלי טעם של שקר ,חרא שסתימת
הדברים אינו כן ,ועוד שממקומו הוא מוכח שהרי
במאמרים רי״א עד רי״ג עוסק בסיפור לשה״ר על
שקר ,ובשלשה מאמרים אלה הביא איסור קבלה
כדי לחזק הומר איסור המספר ,ואילו אחר זה
ממאמר רי״ד עד רכ״א שעוסק בסיפור לשה״ר
"אשר ירחק בו מדבר שקר" לא הביא כלל איסור
קבלת לשה״ר ,ומוכח מזה להדיא שכל איסור
הקבלה הוא מטעם דלמא הגנות שקר ותו לא
מידי ,ווו ראיה לדברי רבנו.
אמנם יש לומר שרבנו יונה לשיטתו ,שהרי
הוכחנו לעיל בלאוין א׳ זר״ח ס״ק ג׳
שלדעתו אין לאו על סיפור לשה״ר (ולא תלך
רכיל אינו אזהרה אלא על הוצאת שם רע או על
רכילות) ,אלא שמספר לשה״ר הוא מארבע כיתות
הרעות — ויש לומר שלכן היה מסתבר לר״י
שמה שאסרה תורה קבלת לשה "ר אינו בכדי שלא
יכניס גנות חברו בלבו גרידא ,שאם כן מאי שנא
מסיפור שלא אסרה תורה ,אלא האיסור הוא שלא
יתגנה חברו בעיניו רלמא הגנות שקר( .ואף
שלדעתו לאו דלא תשא קאי גם על קבלת רכילות
(מאמר רכ״ו) ,ורכילות גופא כלולה בלאו דלא
תלך רכיל ,ובזה לא שייך טענה דלעיל ,מ״מ
מסתבר שאין לומר אלא גדר אחד לקבלת לשה "ר
ורכילות ,והיינו דלמא הגנות שקר כדלעיל,
ודו״ק).
אבל לדעת שאר ראשונים (עי״ש בלאוין א׳

זר״ח ס״ק ג׳) שהתורה אסרה סיפור
לשה״ר אף על אמת מפסוק לא תלך רכיל או
מפסוק לא תשא שמע שוא יש לומר שפיר ,אף
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שלא פירשו דבריהם ,שהתורה אסרה כל קבלת
לשה״ר (היינו אף שמיעה כדלקמן) ללא שום
שייכות עם ענין השקר .אמנם מתרגום אונקלוס
עה״פ לא תשא שמע שוא שפירש לא תקבל שמע
דשקר וכן מתרגום יונתן בן עוזיאל שפירש לא
תקבל מילי שיקרא מגברא דייכול קורצין בחבריה,
משמע כדברי רבנו יונה שטעם האיסור דלמא

הגנות שקר.

ב) ונבא״עתה לבאר הדרך השניה:
קבלת לשה״ר אינו תלוי כלל בעגין
שקר
הנה רבנו מביא לקמן בהג״ה על במ״ח כ״א
דברי יד הקטנה וז״ל כי כל דיבור האסור
הנמאס והנתעב אע״פ שהוא אמת נקרא שוא
ושקר ,כלומר שאין בו ממש ויסוד ואין טוב נמצא
בו כי אם רע כענין אשר לא נשא לשוא נפשו,
וענינו ענינים רעים .וזאת היא אמרו יתברך לא
תשא שמע שוא ,ירצה שכאשר הדיבור הנתעב
אסורים לדברו כמו בן אסורים לשמעו ולקבלו...
עכ״ל .הרי מבואר בדברי יד הקטנה שכל דיבור
רע נקרא שוא ושקר אף אם הגנות אמת .ואם כן
גם מצד איסור הקבלה יש לפרש שהוא דומיא
דמספר ,ורצון התורה שלא יחדיק אדם בלבו גנות
חברו ,כל שאיש וה לא יצא מן הכלל .ולכאורה זו
דרך המובחרת בהבנת איסור קבלת לשה״ר ,שאין
קפידת התורה על שקר שבגנות אלא על גנות
גרידא( .אלא שכבר הקדמנו בפתיחת המאמר שגם
לדעה שניה ,זה עיקר יסוד האיסור).
ומ״מ ברור שגם לדברי יד הקטנה יש איסור
להאמין מטעם דלמא הדבר שוא ושקר,
כי זה אופן המובחר בכדי שלא יקבל גנות חברו
(ועיין לקמן דרך אחרת לבאר ענין נשיאת שמע
שוא אף ללא קשר עם שקר שע״פ זה יתבאר
היטב איסור להאמין) .אמנם אם המספר נאמן כבי
תרי (שאז מותר להאמין כדלקמן כלל ו׳ ס״ז-דז׳)
ומדובר בארם שעבר עבירה באופן שאין למצא
עליו צד זכות ,וכבר שמע ,בוראי מותר לקבל
הדבר ולהאמין בלבו גם לשיטה וו כי לא שייך
לאסור להאמין דבר שהתברר אצלו כאמת.
והנה באופן זה של נאמן כבי תרי וכן כשיש
לשומע דברים הניכרים שהדבר אמת יש
לומר לפי דברי יד הקטנה  -וזה עיקר נ" מ
לשיטה זו  -שאסור להטות אזן לשמוע ,כיון
שעל ידי זה יבא להכניס גנות חברו בלבו .ואף
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אם מדובר בעבירה שהעובר עבר במזיד ונקרא
רשע לשעה זו ,מ״מ אם השומע לא הגיע לדרגה
של אהבת השם שנאת רע (עיין פסחים קי״ג ע״ב,
וברבנו יונה בשע״ת מאמר רט״ו שנתב לא נכון
לגלותו זולתי לחכם צנוע אשר לא יספר ליתר
ההמון רק הרחק ירחיק מחברתו עד אשר יוודע
אליו כי שב מדרכו הרעה) ,כיון שעל ידי זה יביא
עצמו להאמין דבר רע על חברו ועל ידי זה יבא
לשנא אותו שנאה ^סתבד^ו לשנאותו לאורך ימים
אף לאחר שישוב מדרכיו יש לומר שוה גופא
אסרה תורה ,כי רצון התורה שלא יתבזה אהד
בפני חברו סתם.
וכן י״ל דבכהאי גוונא אסור להטות אזן לשמוע
חסרון המעלות של אדם ללא תועלת ,אף
כשהמספר נאמן כבי תרי .ובאופנים אלה איסור
התורה מתפרש על השמיעה כיון שעל ידה מוכרח
הוא לקבל הדבר באופן שמתגנה חבוו .וכך פירש
רבנו בכלל זה בבמ״ת כ״א בהג״ה ובכלל ז׳
בבמ״ח כ״ד דברי היד הקטנה במה שכתב כאשר
הדיבור הנתעב אסורין לדברו כמו כן אסורין
לשמעו ולקבלו.
והנה יש לומר לפ״ז בדברי יד הקטנה שאינו בא
לחדש איסור שמיעה גרידא ,אלא מה
שכתב "אסורים לשומעו" היינו באופן שעל ידי זה
יבא לקבלו .כגון בשומע מנאמן כבי תרי .ובאמת
תראה שבכל מקום שרבנו מביא דברי יד הקטנה
לגבי איסור שמיעה מביאו באופן זה של נאמן כבי
תרי או דברים הניכרים (לקמן בהג״ה על במ״ח
כ״א ,כלל ז׳ במ״ח ב״ד ,חלק רכילות כלל ו׳
במ״ח ח׳) — ותראה עוד שלקמן בסעיף ב׳
שרבנו דן על איסור שמיעת לשה״ר מן התורה
ובונה יסודותיו מסוגיא דגמרא לא מצא לבסס
דבריו בפוסקים אלא מדברי החרדים ואינו מביא
כלל דברי יד הקטנה .ונראה טעמו מפני שלא
מצינו להדיא בדבריו איסור שמיעה נפרד .דיש
לפרש שאיסור השמיעה הוא דוקא באופן שיודע
שיבא להאמין ,ואף במקום שמותר להאמין כגון
שהתברר לו שהגנות אמת.
אמנם אכחי אין הכרח כלל לדבר זה ,ויתכן
בדעת יד הקטנה שאסור לשמוע מן
התורה בכל אופן ,וכסתימת לשונו לשה״ר אסור
לשמעו ולקבלו ,וכמו שנכתוב לקמן בס״ב זר״ח ב׳
עי״ש.
אמנם מה שיש להעיר על דברי רבנו הוא
שלקמן בכלל ז׳ במ״ח כ״ד פירש דברי

יד הקטנה שאס מטה אזנו לשמוע גנות על אחד
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ששמע ממספר שנאמן לו כבי תרי עובר איסור על
קבלה מצד בחירתו להרשיע את חברו ,ונראה
שפירש רבדיו ע״פ דברי רבנו יונה שמביא שם
לגבי איסור מספר ,ששני חלקים יש באיסור ואחד
מהם בחירתו להרשיע את חברו ,ולמד רבנו שה״ה
במקבל לפי דברי יד הקטנה — אמנם זה חידוש
גדול לומד שבחירתו להרשיע הנהו איסור תורה
כשלעצמו ,ולא מוכח מידי בדברי יד הקטנה.
ויותר היה נראה שהאיסור הוא עצם מה שמביא את
עצמו לידי קבלה בלב ,שדבר זה אסרה תורה כדי
שלא יתבזה חברו בעיניו .ואולי לא הביא רבנו
ענין זה של בחירה להרשיע חברו אלא כדי לבאר
דברי ר״י שמביא שם אבל בדברי יד הקטנה מודה
לגדר שכתבנו ,וצ״ע.

ג) ביאור כללי באיסור נשיאת שמע
שוא
הנה הצענו עד כה שיטת ר״י שאיסור קבלת
לשה״ר תלוי בשקר ושיטה אחרת שאינו
תלוי בשקר כלל .והננו להציע עתה לפני הקורא
ביאור בלאו דלא תשא שמע שוא שעפ״ז יתבאר
ענין שוא שאסרה תורה בלאו הזה ,ובמה שונה
השוא מהשקר ,ונראה שדבר זה שייך לפי שני
הדרכים הנ״ל (אמנם לא בדברי יד הקטנה עצמו
כמו שיתבאר) .ונאמר בזה יסוד אחד (ובמו
שמצאתי עיקר הדבר בכתבי הגרג״א וויזנפלד
ז״ל) ,ונקדים לבאר דברי הרמב״ם בענין איסור
הדיין לשמוע בעל דין שז״ל בספר המצוות ל״ת
רפ״א ,והזהיר השופט משמוע אותם הדברים כדי
שלא תכנס לנפשו צורת הדברים אין יושר להם
ולא אמיתות וכד ,משמע שיושר ואמיתות תרתי
קאמר ,ואפשר לבאר שאף א□ יהיו דברי הבעל
דין בלי שום סטיה מן האמת מ״מ נקראים בלי
יושר כיון שעל ידי קביעות הדבר בלב עלול הדיין
להטות הדין לצדו בלי להשקיף לצד שכנגד .כללו
של דבר סוף ותכלית האיסור אצל דיין אינו קבלת
דברי שקר גרידא אלא עיו0ת הדין היוצא מדברי
בעל דין בלי חברו.
וגם אם נימא שהחשש שמא הבעל דין ישקר
ובדמשמע מדברי רש״י שבועות ל״א ע״א
מ״מ יש לומר גם כן שהשקר אינו אסור בעצמותו
אלא מפני שגורם לעיוות הדין .ולכן כמעט בכל
מוני המצוות לא נמצא אזהרה "מדבר שקר
תרחק" על שקר גרידא רק על דיין שלא ישמע
בעל דיו בנפרד או איסור על,הבעל דיז (וכדומה
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בעניני בית דין ,ועיין לעיל פתיחה עשין שב״ח
ט״ס ,וכן לא תשא שדרשו במכות כ״ג ע״א
ופסחים קי״ח ע״א אזהרה לעדות שקר ,לפי כמה
ראשונים בפשט הגמרא ,ומהם הרמב״ם בסה״ם
הנ״ל ובהל׳ סנהדרין פכ״א .וכן אפשר לדייק
שבדברות השניות כתיב לא תענה ברעך עד שוא
והבונה על ער שקר ,ואולי רמוז בזה שעיקר
האיסור הוא לא שקר גרידא אלא דבר שאינו
תועלת לדין אמת אלא אדרבא מקלקלו.
וממילא יש לומר שה״ה כשדרשו ז״ל לא תשא
על מקבל לשה "ר ,יש לפרש על דדך זה
שהאיסור הוא בדי שלא יעוות דין חברו ,כמו

שמצאנו שדרשו בצדק תשפוט עמיתך ,שתר?
חברך לכף זכות ופירשו המפרשים שכל אחד
נמצא דיין על חברו ,וה״ה הבא שהמקבל לשה״ד
נמצא מעוות דין חברו ופוסק דין במחשבתו וע״פ
דין זה יבא לדחקו כשהיה לו לקרבו ולבזותו
כשהיה לו לכבדו ודין זה לא מגיע לחברו ,כי אין
מגיע לו שיחזיקנו לבר עוולה כאשר לא התברר
לו שהדבר אמת.
ואולי ניתן למצא רמז בסמיכות הענינים בפסוק
דלא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם
רשע להיות עד חמס ,ששניהם ענין אחד להם,
והוא לא לגרום נזק לחברו שלא כדין (וניתן עוד
לדייק שעל שניהם דרשה הגמרא בפסחים קי״ח
ע״א שראוי להשליכו לכלבים ,מסמיכות פסוק
שקדם לו :לכלב תשליבון אותו ,ומשמע שענין
קרוב להם ולכן עונש אחד לשניהם).
וכן אפשר ללמוד בדברי ר״י הנ״ל .וכן בדברי
רבנו יש להוכיח שאיסור קבלת לשה״ר הוא
גדר שלא יבא להזיק לחברו שלא כדין ,שהרי
במומר לתאבון כותב לקמן כלל ז׳ במ״ח י׳
שמותר לקבל לשה״ר בי אינו בכלל עמיתך ,ואילו
בכלל הזה ם״י בהג״ה כותב שאסור לקבל לשה״ר
על מומר לתאבון שנהיה מומר להכעיס ,ומשמע
שהטעם מפני שמזיק לו יותר מן הראוי ,וכמו
שביארנו שם.
וגם לררך השניה שכתבנו שאיסור קבלת לשה״ר
אינו תלוי בשקר יש לפרש אזהרת התורה
ע״פ מהלך הנ״ל .שהרי גם לדרך הוו אם אינו
יודע אם הדבר אמת ודאי אסור לקבלו כי לא
מגיע לחברו שיחזיקנו לבר עוולה כשלא התברר
הדבר כנ״ל.
אלא שאף אם המספד נאמן לו כבי תרי או שיש
לו דברים הניכרים ,באופן שמותר להאמין
מ״מ במה שמטה אזנו לשמוע ולקבל גנות חברו
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יש לומר לפי דדך זו השניה שזה מעוות דינו ,בי
כיון שאדם זה לא יצא מכלל עמיתך לא מגיע לו
שיבזנו בלבו על שנכשל בדבר מה .ואף אס
מדובר בעולה שעבר במזיד ואין למצא עליה צד
זכות יש לדון ולומר שנחשב מעות דין חברו במה
שמטה אזנו לשמוע ,כשאינו בדרגה של אהבת
השם שנאת רע ,אם נימא-־שהתורה חששה בקבלת
שמע שוא שמא יגדיל בלבו העוולה יותר ממה
שהיא או יחזיק העוולה גם לאחר ששב בתשובה
(או דלמא נאמר שבאופן זה שהיא עוולה ללא צד
זכות אין כאן שמע שוא אף לפי דרך השניה,
והצד הראשון עיקר),
וד!״ה בחסרון חכמה או שאר מעלות ,שאין כאן
עוולה לאיש החסד ,המקבל דבר זה הדי
זה נושא שמע שוא ומעוות דין חברו כיון שלא
מגיע לו שיחזיקנו לבעל חסרון כל שלא התברר
לו שהדבר אמת .ואף אם המספר נאמן כבי תרי
ומסכים להמספר להבנות חברו בלבו הוא בגדר

שוא ועיוות הדין כיון שאין מגיע לו בזיון ע״פ
התורה על חסרון חכמתו .אמנם באופן זה אע״פ
שאסור לבזותו בלבו עבור זה מותר להחשיב
האדם המדובר כמחוסר השלמות כיון שהדבר כן
באמת ,ואין עוול ע״ס דין במה שיעמיד אותו
במחשבתו על מקומו הנכון.
והנה בכהאי גוונא שהמספר נאמן כבי תרי מה
הדין להטות און לשמוע חסרון מעלות
חברו לפי דרך השניה (היינו של היד הקטנה),
כאשד אין דעתו לבזותו בלבו ,באופן שאין לו
תועלת קרובה בידיעה זו ,יש לומר שתלוי בספק
דלעיל בסוגריים לגבי עוולה שאין למצא צד זכות
עי״ש ,ואולי בזה קיל טפי באופן שלא יתבזה
בעיניו.
אמנם בדברי יד הקטנה עצמו נראה שאין איסור
קבלת לשה״ר תלוי במשפט שקר שעושה
לחברו ,אלא בזה גופא שאין רצון התורה שאחד
יתגנה בעיני השני ,שהוא דבר רע ללא תועלת
ומשמע מדבריו שאיסור המקבל הוא דומיא
דאיסור המספר עי״ש .ונ״מ לספק דלעיל
בסוגריים ,שאף אם המספר נאמן כבי תרי ומספר
דבר עוולה שעשה חברו במזיד ואין למצא עליו
צד זכות מ״מ וראי אסור להטות אזן.
ואילו לדברי הרמב״ם שעליהם בנינו יסוד לדברינו
ודאי אין איסור נשיאת שמע שוא מצד
המרה הרעה ,דא״ב היה לו עכ״פ להביא איסור
קבלת לשה״ר ולפרשו בהלכות דעות יחד עם איסור
המספר דלא תלך רכיל ,ולא הביאו אלא בהל׳
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שסד

זרע

ח״א כלל ו׳ ס״א,ס״ב

סנהדרין פכ״א (יחד עם איסור הדיין שלא ישמע
בעל דין אחד בלי חברו) ,ומשמע שאינו אותו ענין
עם המדה הרעה של המספר ,ודו״ק.
הנה ביארנו שתי שימות באיסור קבלת לשה״ר,

חייג

)

דעת רבנו יונה שהאיסור דלנוא הגנות שוא
ושקר ,ודרך שניה שאינו תלוי כלל בשקר .וצידדנו
לומר ש עב־ פ עיקר האיסור שלא יעוות דין חברו על
ידי קבלת לשה־ר זה ,כדמוכח מדברי הרמב״ם.

כלל ו׳ ם "ב

תוספת פרטים בענין שמיעת לשה״ר
בדעת הראשונים ,היד הקטנה ,ודעת רבנו
א) תוספת פרטים בדעת הראשונים.
עיין היטב בגת״ח ד׳ .והנה מתבאר שלדברי
הראשונים אין איסור התורה אלא קבלת
לשה״ר ולא שמיעתו .ואף שכמעט בכל שמיעה
נכנס משהו מהגנות עכ״פ בגדר ספק ,ולכאורה
היה לנו לומר שג״ז בכלל איסור קבלת לשה״ר,
עיין לקמן ס״י זר״ח ג׳ שהעלנו שאם שמע
לשה״ר ללא תועלת אין איסור התורה אלא
להחליט הגנות או להעלות ספק בלבו באופן
שנותן לו משקל יותר מן הראוי לפי הנסיבות
עי״ש .וע״ב עדיין יש לומר ששמיעה אינה בכלל
זה ,כי אינו מוכח שיחשוש יותר מן הראוי.
ומאידך גיסא טעם גדול יש בדבר לומר שלא
אסרה התורה שמיעת לשה״ר ,באשר
רבו שמועות לתועלת וקשה עד למאד לחלק
בדבר ,וכמש״ב בנח״ח ד׳ (ומה שטרחנו בנת״ח
הנ״ל לבאר בדברי רבנו שאיסור שמיעת לשה״ר

היא בגלל הקבלה במקצת שנגררת אחריה ,אין
הבונה שנגררת בהכרת אלא חששה תורה בכל
שמיעת לשה״ר לדבר קרוב ,והוא שהשומע
יחשוש ללשה״ר יותר מן הראוי לפי הנסיבות).
ועוד יש להוסיף נופך בדברי רבנו יונה ,שלבד
מכל הראשונים ביאר טעם האיסור ,דלמא
הגנות שוא ושקר (עיין היטב בזה לעיל ס״א
בזר״ח) ,ולדבריו אחי שפיר (וכן יש לומר כדעת

שאר ראשונים שסתמו דבריהם) שכשם שאסור
להאמין דלמא הגנות שקר כמו״ב מותר לשמוע
דלמא הגנות אינו שקר ,ולא חיישינן שיטה בלבו
הספק יותר מן הראוי ,ופשוט.

ב) תוספת פרטים בדעת היד הקטנה
אבל לדברי היד הקמנה שאיסור התורה אינו
כלל מטעם שקר .אלא שישראל אחד לא

יכניס בלבו דברי גנאי על חברו אף על אמת ,וכמו
שכתב שכל דיבור האסור הנמאס והנתעב אע״פ
שהוא אמת נקרא שוא ושקר ...וכשם שאסורים
לדברו כמו כן אסורים לשומעו ולקבלו ,יש לומר
שאסור לשמוע כל לשה״ר שאינו לתועלת כדי
שלא יכניס גנות חברו ללבו.
והנה לקמן סעי׳ י׳ זר״ח אות ג׳ דננו אס”ועד
כמה מותר לחוש כאשר שמע לשה״ר ללא
תועלת .ולא מיבעיא לפי הצד שהעלנו שם לפי
דעת היד הקטנה שאסור לחשוש כלל וכלל א״כ
אסור לשמוע כי כל שמיעה בחפץ ורצון מביאה
לקבלה במקצת ,אלא אף אם נאמר כעיקר הצד
דשם שאינו אסור אא״ב חושש ומסתפק יותר מן
הראוי לפי נסיבות הסיפור והמספר ,או אפילו אם
נאמר שגם זה מותר כל שאינו מחליט בלבו הדבר
לודאי ,מ״מ נראה לומר בדעת היד הקטנה שכ״ז
לאחר שכבר שמע ,אבל ללכת לשמוע לכתחילה
יש לומר כפשטות לשונו שאסור ,וטעמא כדי שלא
יכניס ללבו חינם ספק או חשש גנות על חברו.
אמנם רבנו עצמו לא כך למד בדברי היד
הקטנה ,ועיין לעיל בזר״ח דסעי׳ א׳
שביארנו באריכות שלדעתו היד הקטנה לא אסר
עצם שמיעת הלשה״ר ,אלא רק אם על ידה יבא
בהכרח להאמין כגון שמטה אזנו לשמעו מנאמן
כבי תרי ,ולכן באף מקום לא הביא רבנו דברי היד
הקטנה כמקור לאיסור שמיעה עי״ש ,אלא
שהנלע״ד כתבנו בדעת היד הקטנה.

ג) תוספת פרטים בדעת רבנו
דעתו מבוארת שאסור מן התורה לשמוע לשה״ר
ללא תועלת שמא יבא להאמין .וכבר
כתבנו בנת״ח ד׳ שבזמננו רבו השמועות שהן
לתועלת מאחר וצורת החיים בנויה על קשרי
ידיעות ביז איש לאיש בלי הגבלת מקום .ומי
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זו

)

ח״א כלל ו׳ ס״ב,ס״ז

שאינו בקי במה שמסובב אותו עלול להכשל
במוקשים רבים .ועל כן יש לומר שהרבה פעמים
מותר לשמוע דברים אף על אנשים שאינם
מסביבו ,ולפי צורת חיינו נחשב ד״ז כתועלת
לפנינו ,כאשר יכולה לצאת מור תועלת למעשה
והשומע מכוין לתכלית זה לדעת להבין ולהזהר
ולא סתם לשמוע גנות חברו (חוץ ממה שלפעמים
קיימת תועלת דלעיל כלל ד׳ ס״י בזר״ח) ,ובאופן
שיחוש בלבד ולא יקבל הדבר בהחלטה.
ולולי דמסתפינא הייתי אומר שבכל לשה״ר
ששומע אם שם לבו לתועלת שעשויה
לצאת מהידיעה הזאת ולא לצד הגנות אין כאן
איסור שמיעה מן התורה ,אף אס נתפוס שאסור מן
התורה לשמוע לשה־ר .והדבר תלוי הרבה בתכונות
ובמדות של השומע ,שיש אחד שבטבעו ומחמת
עבודתו את ה׳ פונה מיד לצד הלימוד ,הטוב,
והתועלת שבדברים ,ואץ יש לומר שאין כאן
שמיעת איסור (וכעין שהוכחנו להיתר לעיל כלל
~ד׳ ס״י בור״ח לגבי מספר) ,ויש אחר שפונה לצד

חיים

שסה

הגנות והרע שבשמועה ,ואז שמיעתו היא בגדר
נשיאת שמע שוא שאסרה תורה .אמנם בדברי
רבנו לא משמע כן ,אלא כל שאין תועלת ברורה

לשומע לפנינו אין היתר לשמוע.
והנה כתבתי כל הנ״ל לפי מה שנראה לענ״ד מפני
שהוא נצרך מאד ,ואף שאפשר בקל להכשל
ולתלות שמיעה לשם לשה״ר בדברים אלו הרי כבר
אמרו וצדיקים ילכו בם ופושעים יבשלו בם.
וליהוי ידוע שגם לפי מה שצידדנו ע״פ דברי

הראשונים שאין איסור תורה בשמיעת
לשה "ר ,מ״מ לשמוע לכתחילה כשיודע שאין בו
שום תועלת ורק לשם שמיעת לשה״ר (אף כשאינו
מאמין) היא מרה רעה עד מאד ,ועוד שע״פ רוב
מכשיל את המספר בסיפור לשה״ר ,חוץ ממה
שמכניס עצמו חינם לסכנה עצומה שיבא להאמין
את הלשה״ר או להסתפק יותר מן הראוי.
כלל הענין ,היתר או איסור השמיעה משתנה
בקל לפי צורך הענין ,ומות וחיים תלוים

בדה.

כלל ו׳ ס "ז

גדרי סיפור וקבלת לשה״ר על ידי דיון לכ״ח
(עיין מקוה״ח ונת״ח י״ב)
והנה היה מקום לומד שלא שייך ענין לשה״ר
שהוא ענין הליכת רכיל ,היינו שמביא
דברים רעים מכאן לכאן ,אלא כשמספר דבר גנאי
בצורה ודאית אף אם מובן שיסוד דיבורו על ידי
שדן לכף חוב ,אבל אם ניכר שאין לו שום ידיעה
מענין הגנאי אלא שדן לכ״ח אין כאן אלא הסתה
שמסית את השומע לדון לכ״ח ,ואם זה מסכים
עמו אפשר לומר שאין כאן קבלת דברי גנות אלא
עון דיון לכ״ח בלבד.
אמנם אם אין למקבל שום סמך להאמין עצם
העובדות ,אף שניכר שכל הלשה״ר בנוי
על זה שהמספר דן לכ״ח ,הרי זה קבלת לשה״ר,
מפני שלא היה לו להאמין לעובדות שעל ידם
הסיתו המספר לדון לכ״ח ,וכל דבורנו אינו אלא
כשיש למקבל דברים הניכרים ,או שהמספר נאמן
כבי תרי על עצם העובדות ,כש״ב כשראו ביחד
איזה מעשה ואחד מפרשו לגנות לפני השני ,דלמא
אין כאן סיפור לשה״ר ,וגם לא קבלה כי יתכן
שהשני היה מתעורר לבד לדון חברו לחוב
ולבזותו בלבו.

והנד! רבנו הביא ראיה לדבריו לאיסור ממרים
שכשם שנחשב לשה״ר אצל מרים כך
נחשב קבלה אצל אהרן ובכגון דא אצל כל מקבל.
ולעיל כלל ג׳ במ״ח י״א ביאר רבנו שעיקר
התביעה על מרים היתה בוה שלא דנה לכף זכות
כמו דכתיב לא יראתם לדבר וגו׳ .ולכאורה כאן
בכלל זה בא להביא ראיה לדבריו שבמקוה״ח

וכונתו שאע״פ שאהרן ידע שדברים שסיפרה מרים
אמת ,שהיתה נאמנת לו על העובדות ,וא״ב לא
גרמה לאהרן אלא ענין לדון לכ״ח ,מ״מ כשם
שנחשב לה סיפור לשה״ר ,כך מסתברא וראי
שנחשב אצלו קבלה ,וכן בכל מקבל בכגון הא.
אמנם אין ראיה גמורה לזה ,כי אפשר שעצם
הסיפור על משה היה נתשב כדיבור גנות
כיון שמה שפירש מאשתו נחשב הלא כהלכה ולא
ראו צד שני שיוכלו לשפוט לכף דכות ,ואף שהיה
להם לתלות שחסר להם הקדמות להבין דרך איש
האלקים ,מ״מ אין כאן נושא של דיון לכ״ח לחוד
אלא עסירת ידיעה על דבר שבפשוטו אינו הגון
לעשות (ומה שחז״ל לא תפסו בשום מקום על
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שסו

זרע

ח״א כלל ו׳ ס״ז,ס״י

ציפורה שדיברה לשה״ד במה שסיפרה הדבר יש
לומר שלהשיח צעדה שאני ,או אפשר לומר
שאצלה לא היה נחשב הדבר לגנות בלל וכדמוכח
מדבריה שחשבה שזו הנהגה לכל נביא ,אבל אצל
אהרן ומרים יש לומר שהדבר היה פשוט אצלם
שהוא דלא כהלכה אף אצל נביא).
אמנם נראה לי להביא ראיה לאיסור בכל הנ״ל
מדברי אבות דרבי נתן פ״ט וו״ל ר״ש
אומר על מספרי לשה״ר נגעים באים עליו שכן
מצינו באהרן ובמרים שסיפרו לשה״ר במשה ובאה
עליהם את הפורענות ...מרים אמרה אלי היה
הדיבור ולא פירשתי מאצל בעלי אהרן אמר אלי
היה הדיבור ולא פירשתי מאצל אשתי ואף
אבותינו הראשונים היה דיבור עליהם ולא פירשו
מאצל נשותיהם אבל הוא מפני שדעתו גסה עליו
פירש הוא מאצל אשתו .ולא היו דנים אותו בפניו
אלא שלא בפניו ולא היו דנים אותו בודאי אלא
בספק ספק שדעתו גסה עליו ספק שאין דעתו גסה
עליו וכו׳ עי״ש.

הנה מבואר שעלה על דעתם שרשאי נביא
לפרוש מאשתו אלא שדנו שמשה טעה
בהנהגה ,מזה ששאר נביאים לא פרשו מנשותיהם,
ולא שדבר וה פשוט היה בעיניהם לאיסור .ועוד
שלא גינו אותו בודאי אלא אמרו ספק דעתו גסה
עליו .הרי שלדברי אבות דרבי נתן לא היה הלשה״ר
של מדים ואהרן מסירת ידיעה של גנות אלא דיון
לכף וזוב בלבד ועוד שדנו אותו רק מספק ,וזו ראיה
גדולה לכל הנ״ל שגם וה נחשב לשה״ר.
ועדיין היה מקום לטעון קצת ולחלק בענין
שדוקא שם שמדים עוררה את אהרן
לדון ברבר על ידי סיפור שלה ,לכן יש כאן סוג
הליכת רכיל ,משא״ב כששנים ראו איזה מעשה
ואחד מפרשו לגנות לפני השני אין כאן סיפור ולא
קבלת דברים שהרי גם השני ראה ,ויכול היה
מעצמו לדון לכ״ח (הגם שאין זו טענה חזקה כ״כ
כי ס״ס מי עוררו לדון לכ״ח אם לא רברי חברו)
ואין כאן צורת הליכת רכיל אלא דיון לכ״ח בלבד
— אמנם על זה נשיב שאפשר להביא ראיה

חיים

לאיסור מזה שלאהרן גם נחשב שדיבר לשה״ד,
והרי הוא בודאי לא חידש שום עובדא למרים
שהרי הכל שמע ממנה ואין כאן חטא אלא במה
שהוסיף דברים לחזק הדיון לכ״ח בלבד ,ומכאן
ראיה שגם זה נחשב לשה״ר( .אבל לולי דברי
אדר״ג מתוך הפסוקים והספרי בלבד ,היה אפשרי
לטעון בדלעיל שמה שמשה פירש מאשתו היה
בעיניהם טעות גמורה בהלכה ,אף שדבר דה בא לו
מרוב צדקותו — וכמו שכתוב בספרי שמרים
דברה לשבחו של משה — וממילא אפשר לראות
כאן ,אף מצד אהרן ,סיפור דבר גנות באופן פשוט).
ונשאר לנו לפרש מצד הסברא למה על ידי שדן
לכף חוב נחשב מקבל לשה״ר אף
כשברור לשומע שאין למספר שום ידיעה על ענין
הגנות ,וכבר שאלנו שלכאורה אין כאן סיפור דברי
גנות אלא הסתה לדון לכ״ח.
והיה מקום לומר שעל ידי וה גופא שדן אותו
לכ״ח מראה לנו המספר שראוי בעיניו
להיות נדון כך ,ומגלה לנו בזה מיעוט הערכתו
בעיניו והרי זה כאילו בא למעט כלל מדרגתו בעיני
השומע (אף שאצל אהרן ומרים קשה לומר כן).
אבל א״ב זה דוקא כשידוע לשומע שהמספר מכיר
בעל המעשה באופן שעל ידי דיבורו כעת מתגלה
איך מחשיבו באופן כללי ,אבל אם אינו מכירו רק
ראה עליו דבר מה ודן אותו לכ״ח לא יחשב סיפור
וקבלת לשה"ר ,וקשה לתת גבול לדבר.
ויותר נראה שביון שעל ידי שדן אותו לכף חוב סוף
סוף גורם בדיבור זה שירד ערכו בעיני השומע
הרי זה ז־רך הליכת רכיל ,כיון שבדיבורו מחרש ענין
גנות על חברו ,והמקבל גם עובר במה שהסכים עמו.
ואף שאין הכרח לזה מצד הסברא כדלעיל ,הרי
מוכרחים אנו לומר כן ע״פ הראיות הנ״ל.
היוצא מדברינו שבל לשה׳־ר אף שנתברר למקבל
אמיתות העובדא אלא שדנו שניהם לכף
חוב ,וגם באופן שגלוי לשומע שאיו לממפר ידיעה
אמיתית מעניו הגנאי הרי זה נדון כסיפור וקבלת
לשה״ר ,כדמשמע בדברי רבנו .והרחבנו וביארנו
הראיה שהביא לדבריו ממרים.

כלל ו׳ ס "י

א ,גדר לחוש ללשה״ר לתועלת
א) דעו! רבנו :חשש בעלמא

בעלמא ,ואף בלב אסור להעלות ספק (מדכתב

הנה בשב״ח י״א הבאנו שמשמעות דברי רבנו
שגדר לחוש ללשה״ר הוא בגדר חשש

שיקבל הדבר בגדר חשש ולא יהיה אפילו בגדר
ספק .וביותר מדבריו דלקמן ח״ב כלל ה׳ ס״ד
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"־שכתב שלא להאמין בגדר ספק רק בגדר חשש).
אמנם יש לכאורה משמעות אחרת בדברי רבנו
בכמה מקומות ,היינו שמוהר להחשיב
הדבר כספק ,ונבא לבאר כל מקום ומקום ,וליישב
כל רבד ודבר:
א .לקמן בלל י׳ ס״ז כתב ע״פ דברי רבנו יונה
שאם אחד בא לספר לשה״ר לגנות
מעשים רעים באופן המותר חייב לעשות זאת בפני
רבים שלא יחשדוהו לחנפן ושקרן ,ובבמ״ח כ״ד
כתב וז״ל ...אף דכבר ביררנו בראיות שאין לקבל
לשה״ר אף אם שמע באפי תלתא ,דפשוט דכונתו
אם לא יספר באפי תלתא יחזיקו הדבר כמעט
קרוב לודאי שהוא שקר ואתו לחשדו וגם לא
יחקרו אחד הדברים ,אבל עתה יכנסו הדבריםבאזניהם לענין שיהיה עיקר הדברים נוטה בלבם
לאמת ,אך אע״פ כן עדיין לא נתגנה פלוני משום
זה כי אולי חסר פרט אחד קטן שעי״ו נשתנה כל
הענין ,ועל כן יבואו לחקור אחר כל הענין
בשלמותו ולהוכיח את האיש וכו׳ עכ״ל.
והנה מלשון שכתב שיהיה עיקר הדבר נוטה
בלבם שהוא אמת משמע לכאורה שיחזיקו
הדבר בלבם לספק גמור ,אלא שעדיין יחשבו אולי
חסד פרט אחד וכו׳ (ולכן עדיין לא נתגנה פלוני),
ולכאורה זה דלא כמו שכתב רבנו כאן .אבל יש
לדחות שכונתו שעיקר סיפור הדברים נוטה בלבם
לאמת ,ולא שהדברי גנות יצטיירו כמסתמא אמת,
רק יחשבו שאין הצעת הדברים שקד מעיקרא
וראוי לחקור אחר הענין ,ועדיין הכל בגדר חשש
בעלמא.
ב .לעיל בכלל ד׳ במ״ח כ״ד לגבי אחד שעבר
עבירה במזיד ושעלול לשנות באולתו התיר
רבנו לספר לקרובים בדי שיוכיחוהו וו״ל ואף לפי
הספק שכתבנו לעיל דאפשר כיון שאין הקרובים
מחויבים להאמין אין מחויבים להוכיחו ,אעפ״ב

נראה דמותר לספר לפניהם כיון שכונת המספר
הוא לטובתו ורואה שהקרובים יאמינו לו
ויוכיחוהו על ידי זה עכ״ל .והנה הלשון שכתב

רבנו שאין הקרובים מחויבים להאמין יפלא מאוד,
אטו אינם מחויבים בלבד ,הרי אסור להאמין ,ועוד
מה שכתב שאם רואה שהקרובים יאמינו לו ,אטו
ברשיעי עסקינן שדוקא אם רואה שיעברו איסור
ויאמינו לו יספר להם ,ואם לאו לא ,אתמהא.
אלא יש לומר שכונת דברי רבנו היא שיאמינו
עד כדי לחוש ולהסתפק בדבר (וכעין לשון
שמצאנו בדברי התום׳ בנדה ס״א ע״א וז״ל שיש
לחוש ללשה״ר להאמינו לגבי זה שיזהר שלא יבא

חפץ חיים עם נתיבות חיים כהן ,יש!

חיים

שסז

לו הפסד ולא לאחרים עב״ל ,והיינו להאמין
לחוש) .ועדיין סתימת הדברים משמע שמידי
ספיקא לא נפקא ,והוי יותר מחשש בעלמא.
אמנם גם זה יש לדחות שכונת רבנו להאמין
שקר מעיקרא
סיפור הדברים
שאין
ושראוי לחוש ולחקור בדי להוכיחו וכן מוכח
מדבריו שבכלל ו׳ במ״ח ד׳ וז״ל "..ודע דכאן
איירי שלבו נוטה קצת שהדבר אמת דאי לאו הבי
אינו מחויב להאמין כלל שיהא מחויב להוכיחו
וכאשר ביארנו במקום אחר בשם רבנו יונה עכ״ל.
הדי מבואר כמו שכתבנו בביאור דבריו ,שהרי אם
"לבו נוטה קצת שהדבר אמת" אינו יותר מחשש
בעלמא ,ומ״מ באופן זה כותב שמתויב להאמין
ולהוכיח ,ודו״ק.
ג .לקמן בהלכות רכילות כלל ה׳ במ״ח ד׳ כותב

רבנו שאם שמע שאחד רוצה להזיקו
מותר לחקור אחר הענין וז״ל מותר לדרוש
ולחקור אצל אנשים אחר זה כדי לידע איך
להשמר ממנו ,דאף דלענין לחוש די לו אפילו לא
שמע רק מאחד ,מ "מ כשישמע מהרבה אנשים
יחוש לוה יותר ...אפילו הכי לא יקבל דבריהם
בהחלטה וכו׳.
ולכאורה ממה שכתב שעל ידי שישמע מאנשים
רבים יחוש לזה יותר וגם ממה שכתב
שלא יקבל דבריהם בהחלטה משמע שיש דרגות
שונות בענין לחוש ,וכאן יחוש הרבה רק שלא
יאמין בהחלטה ,ומשמע שמידי ספיקא בלב לא
נפקא .אמנם גם זה יש לדחות שעל ידי אנשים
רבים יחוש יותר שאין הצעת הדברים שקר
מעיקרא ויחוש יותר ,אבל הכל בגדר חשש
בעלמא ללא ספק בלב .ואחר שיישבנו (אמנם
בדוחק) דברי רבנו כשלש מקומות אלה נשאר
הדבר כמו שמוכח בלשונו בעיקר הנושא כאן
וביותר בחלק ב׳ כלל ה׳ ס״ד שדעת רבנו שגדר
לחוש ללשה״ר הוא בגדר חשש בעלמא ,ולא ספק
ממש בלב ,ועיין מה שנכתוב לקמן ס״ק ב׳.

[אחר כתבי כל זאת ,ולפני גמר הבאת הדברים
לבית הדפוס ,התבוננתי שוב בדברי רבנו,
ואחר העיון נראה שאין ראיה גמורה מלשונו ויש
לפרש כמו שצידדנו בתחילת השכ״ח י״א שמה
שכתב שאסור להאמין ולהעלות ספק ,אין המדובר
לגבי איך להחזיק הדבר בלב ,אלא הוא לגבי
ההנהגה כלפיו ,ובגלל חזקת כשרות ,וכמו
שמסיים :ולכן מחויב להיטיב עם הנדון וכו׳,
וא״ב אולי אפשר עדיין להעלות דברי רבנו בקנה
אחד עם דברי החזו״א דלקמז .וצ״עז.
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ב) דעה שניה :בגדר לחוש ללשה"ר,
כלול היתר לפי הענין לעורר ספק בלב
א .עיין מה שכתבנו ליישב דעת רבנו מכמה
מקומות שלכאורה היה משמע מדבריו
שמותר לעורר ספק בלב .ואף שיישבנו דבריו
שכונתו על סיפור הדברים ולא על עצם הגנות,
כדי שלא לסתור מה שמשמע מדבריו בעיקר הענין
שאף ספק בלב אסור ,מ״מ יש לעיין בזה טובא
מצד הסברא ,שהרי אם אדם כשר מספר דבר גנות
ברבים כדי לגנות פועלי און ,ואין דרך אדם כשר
לשקר ברבים כמש״ב רבנו יונה ,איך נאמר שלא
עולה בלב השומע ספק על אמיתות הגנות —
ועוד שמאחר ורבנו עצמו מחלק בדבר שאם שמע
מהרבה אנשים יחוש יותר איפה נשים גבול בין
לחוש יותר ובין לעורר ספק בלב .ועוד שכתב
רבנו שאינו מותר לחוש רק אם לבו נוטה קצת
שהדבר אמת ,הנה אם נבא לסמוך על נטיית לבו
להחליט מתי מותר לחוש למה לא נסמוך על נטית
לבו לומר שהדבר אצלו כמו ספק.
והנה בקונטרס "מן הנזיע משיתיהו* שבקונטרס
"מרפא לשון" שנת תשד״ט הביאו דברי השו״ת
פאת שדך לרש״ד מונק ז״ל סי׳ כ״ט ת״ל :פסק
בספר ח״ח הלכות לשה״ר כלל ו׳ על מ״ש האי
לישנא בישא וכו׳ למיחש מיה א בעי ,שאין פירושו
שיחזיק הדבר בספק שמא הוא אמת אלא יקבל
הדבר חשש בעלמא לשמור מהיזק .אבל חילוק זה
הוא דחוק ובבמ״ח ס״ק ד׳ כתב דהתם מיירי
שלבו נוטה קצת שהדבר אמת (ויחקור כדי לברר).
וקשה להבין דבר זה היאך לבו נוטה קצת שהוא
אמת ומ״מ אין לו ספק שמא הוא אמת וכי מי
יאמר זכיתי לבי להוהר בחילוקים דקים כאלה
וכו׳ .ובסוף התשובה כתב ,וכבר הצעתי ספק זה
לפני אדונינו בעל החזו״א זלה״ה והשיב (בעל פה
על ידי שליח) מי יכול לעמוד בזה אין זה אלא
לומדות עכ״ל הרי אמר להדיא שאי אפשר לעמוד
בזה אלא שלא הכריע אם מותר מעיקר הדין ואולי
לא רצה להורות נגד ספר חפץ חיים דמריה
סייעיה עכ״ל.
והנה אע״פ שהקושיא בדברי הבמ״ח ס״ק ד׳
אפשר ליישב כמו שכתבנו לעיל שמה
שכתב שלבו נוטה קצת שהדבר אמת אין המכוון
על הגנות אלא על עצם העובדות עי״ש ,מ״מ
בעצם הענין נשאר הדבר קשה מסברא כג״ל,
וברור איפוא שדעת החזו״א ז״ל שמותר להעלות
ספק בלב (ומה שכתב הרש״ד מונק ז״ל שלא

חייג

>

הכריע דעתו צ״ע כי כל רואה יראה שהחזו״א ז״ל
הביע את דעתו בצורה חדה).
ב .והנה עיקר יסוד דברי רבנו שגדר למיחש הוא
חשש בעלמא בנה על פשט השאילתות
במעשה דרבי טרפון בגמרא נדה ס״א ע״א (עיין
במ״ח כ״ה) כפי שהביאוהו התום׳ והרא״ש וכפי
שפירש הרש״ל דבריו.
אמנם בעיקר לימוד הזה יש לעיין ,שהרי
בשאילתות סי׳ כ״ח איתא "שאסור
לקבולי לשה״ר היינו לנזעבד ביה נועשה אבל
למיחש מיבעי" ,משמע שכל האיסור אינו אלא
לקבל עד כדי לעשות מעשה אבל להאמין אין בזה

איסור ,וכן מוכת יותר מדבריו בסי׳ כ״ז שדן שם
אם מותר לשגא ע״פ עד אחד שמעיד שראה חברו
שנכשל בדבר ערוה ,ומדייחד כל השאלה על
איסור שנאה דוקא משמע שפשיטא ליה שמותר
להאמין שיתבזה חברו בעיניו אם אמנם יש
למספר נאמנות ע״א כדמוכח שם (ואין לטעון
שלדברי רב אחאי היתר קבלה בלב ושנאה היינו
הך ,כמו שביארנו בכלל ו׳ ס״ז בזר״ח לגבי דרך
השניה בביאור גמרא הפסחים קי״ג ,עי״ש
שהארכנו בדברי השאילתות האלו).
אמנם לכאורה צ״ע על דברינו ,שבשאילתות
סי׳ קכ״ט שאל "אם מותר לחשוש
ללשה״ר לפרהוזי נפשיה (והערוך פירש לפרהוזי,
לזרוזי) או דלמא אם חייש קא תשיר ביה ואמר
מר החושד בכשרים לוקה בגופו" (ומסיק שם
מענינא דגדליה בן אחיקם שמצוה לחשוש) .והנה
מרדימה גדר לחוש לחושד בכשרים משמע שאין

בו יותר מענין החשד (שקיים גם בלי בסיס וסיבה
להסתפק ,ומשמע שמעלה חשד בלבו בלי להעלות
ספק ממש בלב ,וכעין שאמרו כבדהו וחשדהו),
וא״ב משמע שאין היתר להסתפק בלב .אמנם יש
ליישב שכל דבריו אמורים לגבי עשית מעשה,
שאם יעשה מעשה בגלוי להזהר ולשמור עצמו
ממנו הרי זו דרגת פגיעה בחברו בדיבור או
במעשה (שע״ז דוקא אמרו החושד בכשרים לוקה
בגופו ,בעין שמצאנו ביומא י״ט ע״ב ובשבת צ״ז
ע״א ,וכעין שמצאנו ג״ב בברכות ל״א ע״ב
החושד את חברו בדבר שאין בו צריך לפייסו ,ולא
שייך פיוס בלי פגיעה גלויה) וע״ז מסיק שמצות
לחשוש ,ואין בזה גדר חושד בכשרים.
והנה אם כנים דברינו בפירוש השאילתות יש
לפקפק בעיקר יסוד דברי רבנו ,שהרי
לדברי השאילתות אף האמנה בלב מותר ,אם אכן
יש למספר נאמנות ע״א .ואף שלכאורה מדברי
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ח״א בלל ו׳ ס״י
התום׳ הרא״ש ווזרש״ל לא משמע כן בדבריו,
במה שכתבו ע״פ דבריו שמותר להאמין לחוש
ומשמע דוקא לחוש ,הרי צידדנו לקמן בור״ח ס״ק
ג׳ שכל דברי הרא״ש (וממילא גם התום׳ ,שהרי
נכתבו על קוטב אחד) אמורים לגבי עשית מעשה
בלבד .ואף שללא נאמנות ע״א ס״ל לשאילתות
שאסור להאמין כדמוכח בדבריו שבסי׳ קכ״ט
דלעיל ,שדוקא לפרהוזי נפשיה שרי היינו לורד
עצמו ותו לא ,מ״מ מאחר והתורה סמכה על
גדרים רגילים של האמנת ע״א לקבל לשה״ר ,כדין
כל דבר הנוהג בינו לבין עצמו כל שאינו לעשות
מעשה לזולתו (רק שיתגנה בעיניו) ,א״ב אף
במקום שאסור להאמין רק לחשוש יש לומר שפיר
שמותר להסתפק לפי סבירות הספק ,ואינו נקרא
בזה שמע שוא.
והנה מה שכתב רבנו (בבמ״ח כ״ה הנ״ל)
שגקטינן כתירוץ שני של הרש״ל ,שמה
שמצילים אחד שיצא עליו קול של רוצח אינו
מטעם ספק נפשות להקל גרידא ,אלא שלא
מעיינן הלשה״ר לממשות כלל המעמידים לאדם
בחזקת כשרות ומסתמא לא רצח ,יש להעיר
ולהוסיף שלכאורה שני החרוצים אינם חולקים
והראשון אינו אלא לרווח א דמילתא ,אם לא היה
לנו להעמיד על חזקת כשרות ,וממילא ודאי
שהתירוץ השני עיקר.
אמנם יש לומר שמה שכתב הרש״ל שמעמידים
האדם על חוקת כשרותו ואימור בודאי לא
הרג ,והבין מוה רבנו שאין כאן אפילו גדר ספק
בלב רק חשש בעלמא ,לכאורה אינו דיוק מוכרח,
חרא כי יש לומר שכיון שהחזקת כשרות אינה
בירור ממש (המברר בפרטות המצב שעליו דנים
כעת) אלא מסתמא ,אין כאן חיוב גמור להחזיק
כך בלב ולבטל דברי המספר ,ורק לגבי לעשות

מעשה נגדו הדברים אמורים וכמש״ב בשב״ח י״א,
ועוד כי יש לומר שתלוי לפי הענין ,ולגבי חשש
רציחה באמת יש לומר שהחזקת כשרות אלימתא
לישראל ואין כאן אפילו ספק רק חשש בעלמא,
אבל לגבי דבר אחר שאין נזהרים כ״כ בני אדם
"הנזנזתנוא" של החזקת כשרות חלש יותר ומותר
להעלות ספק בלב לפי הענין (ובפרט שגם למספר
יש חזקת כשרות שאינו משקר ,עכ״פ אם ברור
שמספר לתועלת ,וכאשר אין לתלות שטועה).
ובלאו הכי מה שנקט רבנו בפשיטות שנדחו
דברי רש״י מן ההלכה מדפסקו תוס׳
והרא״ש הלא כוותיה ,הנה אף שבאמת הרא״ש

דחה דבריו בשתי ידים .מ״מ התוס׳ הביאו פירושו

חיים

שסט

ופירוש השאילתות כאחד ולא הכריעו ,וכן המאירי
לאחר שביאר הסוגיא בסתמא כפירוש השאילתות
הביא פירוש רש״י בשם גדולי הרבנים (כדרכו
לציין דברי רש״י) ולא הכריע ביניהם.
ג .ונראה להביא ראיה גדולה שהגדר למיחש
ללישנא בישא הוא עד כדי להעלות

ספק בלב (לפי הענין) ,והוא ממה שכשדוד ברח
לפני אבשלום ,וציבא עבד מפיבושת הלשין בשקר
על אדוניו לפני דוד שמורד נגדו ,ואמר דוד
לציבא "כל אשר למפיבושת לך" ואמר ע״ז
שמואל (שבת נ״ו ע״א) לא קיבל דוד לשה״ר
דברים הניכרים חזא ביה (היינו ראה בעתיד,
כמבואר בהמשך הסוגיא) .ולכאורה יש על דברי

שמואל קושיא אלימתא ,והיא איך נתן דוד נכסי
מפיבושת לציבא ,הרי עדיין לא ראה דברים
הניכרים ,ורש״י בא לתרץ אותה וז״ל ...ואע״פ
שמיהר ואמר לו מתחילה הנה לך כל אשר
למפיבושת אין דו קבלה כי כל זמן שלא היה דוד
שב למלכותו יודע היה שאין מתנתו מתנה ולא
אמר לו אלא על תנאי אם יראה אמת בדבריו
עכ״ל .הגה שרש״י הדגיש שדוד "מיהר ואמר",
ובודאי מה שמיהר ונתן כל נכסי מפיבושת לציבא
על הספק ד״ו מגלה לנו שלב דוד נטה לדברי
ציבא ,ואף לאחר תירוץ רש״י שעל תנאי אמר אם
יראה אמת בדבריו ודאי שלשון דה "כל אשר
למפיבושת לך" מראה שהיה הדבר אצל דוד יותר

מחשש בעלמא.
ואע״פ שהיו שם דברים הניכרים קצת ,מזה
שמפיבושת לא ברח יתד עם דוד אף
שהיה מאוכלי שולחנו ,הרי מוכח בסוגיא שלא

היה עדיין מעלה דרברים הניכרים ,וטעמא כמש״ב
רבנו בכלל ז׳ במ״ח כ״ב :או מפני שציבא הוחזק
מכבר שקרן ושונא למפיבושת (וכמו שהקשו שם
בסוגיא מכדי חזייה דשקרא הוא ובו׳) ,או מטעם
שאין לסמוך על דברים הניכרים קצת בכדי לקבל
לשה״ר (וכך מסיק רבנו שם להלכה להחמיר
בספיקא דאורייתא לא לקבל לשה״ר ע״פ דברים
הניכרים קצת ,ועי״ש בשב״ח מ״ב שחיזקנו הדבר
בראיה עכ״פ לפי דעת רב דשם) ,וא״ב איסור לא
תשא שמע שוא עמד בתוקפו ומ״מ חזינן שדוד
המלך הסתפק בדבר עד כדי לעשות מעשה מספק.
ואם באת לחלק שעל ידי דברים הניכרים קצת ,אף
שלא הותר איסור קבלת לשה״ר מ״מ מותר
להעלות ספק בלב בגין אותן דברים הניכרים
אימא לך אף אנא שאם חוינן שלהסתפק בדבר לא
נחשב קבלת לשה״ר א״כ יש לומר שגם בלי
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ח״א כלל ו׳ ס״י

דברים הניכרים קצת מבחוץ ,רק מצד שהמספר
לא חשוד בעיניו לשקרן ושגם הסיפור מסתבר
בעיניו ,מותר להעלות ספק בלב ולא נחשב קבלת
לשה״ר ,כל שאינו מחליט הדבר לודאי.
סוף דבר□ ,יתמנו שדעת רבנו ,כפי פשטות לשונו,
שבכל לשה״ר לתועלת אסור אפילו להעלות
ספק בלב ,אלא ישאר הדבר בגדר חשש בעלמא.
אמנם הבאנו דרך אחרת בעניו ,ושכן הביאו להלכה

חיים

בשם החזו־א ז־ל ,שכשם שנוותר לחשוש כך נוותר
להעלות ספק בלב ,לפי נסיבות הסיפור והמספר,
והבאנו סמוכין לדרך זו מכמה צדדים ,ונראה שכן
עיקר להלכה (אלא שגס לדעה זו אם נראה רחוק
שהדבר אנות ,פשוט שאין לקחת הדברי גנות אלא
בתורת חשש בעלמא).
ואם הטה הדבר בלבו לצד ההאמנה יותר מן
הראוי עיין לקמן בסמוך.

ב .לשה״ר לתועלת ,אם נחשב קבלה
כשהטה בלבו הספק יותר מן הראוי
הנה ברור שמה שכתבו הראשונים שמותר להאמין
ללש ה־ ר לחוש ,היינו שלגבי לחוש ,עד כמה
שמותר וראוי לחוש ,אינו נחשב שמע שוא .ועיין
בזר״ח הסמוך לעיל ,וביארנו שהעיקר שאם שמע
לשה״ר לתועלת מותר ,לפי הנסיבות ,להעלות ספק
בלב ואין זה נחשב קבלת לשה״ר ,עי״ש.
אמנם ברור שאין כל ענין דומה לשני ,ולפי מדת
הנאמנות של המספר ועד כמה שהנדון
ראוי לאותו דבר עוולה שמספרים עליו ישתנה
הענין עד היכן מותר לשים הדברים אל לבו ,כי
ברור שעיקר רצון התורה שלא יתן לדברים אלא
המשקל שראוי לתת להם.
אמנם מה שיש להסתפק הוא ,אם הטה הדבר
בלבו לצד ההאמנה יותר ממה שראוי
האם עבר איסור תורה ,והננו להציע בוה שלשה
דרכים:
א) הדרך הראשון שכל שנותן בלבו משקל
לדברים יותר מן הראוי הרי זה קבלת
שמע שוא שהתורה מרחיקה .ואף שאי אפשר
למסור ההנהגה באופן מדויק לכל מקרה מ״מ הרי
זה ככל גופי תורה שנמסרו ללב כגון ואהבת לרעך
כמוך ,ולא תתורו וכדומה ,והשם לא ימנע טוב
להולך בתמים למצא פשר הדבר.
ב) הדרך השני שכיון שמותר לשים הדברים אל לבו
כדי לחוש ,התודה לא חילקה בין המקדים
בדבר שקשה לאדם לשקול ולאמוד ,ולא ניתנה תורה
למלאכי השרת ,וכל שלא החליט הדבר בלבו בתורת
ודאי אינו עובר בלאו דלא תשא שמע שוא ,אף אם
הטה הדברים בלב יותר מן הראוי.
וכיון דאתינן להבי נימא בה עוד מלתא.
ג; והוא הדרך השלישי לומד שכל לשה״ר
לתועלת כמו שמצד המספר אין זה
משיא שמע שוא ,כך מצד המקבל כל שאינו

מקבל דברי גנות על חברו חינם אלא לצורך ,אף
שמאמין בלבו אין כאן פגיעה בחברו להקדא שמע
שוא .ולפי זה מה שאמרה הגמרא לקבולי לא בעי,
היינו עד כדי לעשות מעשה נגדו וכמו שכתב שם
המהרש״א וז״ל יפה עשה שלא קיבל דבריו של
יוחנן להרוג את ישמעאל עי״ש (אמנם מדברי
המהרש״א עצמו אין ראיה ממש לענין זה ,כיון
שאם היה מקבל הדבר ומאמינו היה ממילא שומע
לעצת יוחנן להרוג את ישמעאל) ,אבל "למיחש
מיבעי" לעשות מעשים כדי ליזהר בלבד ,והאמנה
בלב י״ל שפשיטא שהוי בגדר למיחש.
(ואפשר לפרש מפני שכל קביעות בלב אינה
קביעות גמורה ,כל שלא באה לידי
מעשה ,ולא הקפידה על זה תורה כל שאינו חינם.
ועיין למטה עוד דרך לפרש הגמרא) .ואף שעיקר
בונת התורה באיסור זה שלא יתמה אחד בעיני
חברו ,וראוי היה אף בלשה״ר לתועלת לחוש
בלבד ולא להאמין ,מ״מ אם האמין לא עבר על
איסור תורה ,אלא שהוא כמנוול ברשות התורה,
אם פשע בזה.
ולפי דרך זה יתיישבו שני דברים:
הראשון דיוק לשון הגמרא בנדה ס״א ע״א במה
שאמרה האי לישנא בישא אע״ג
דלקבולי לא בעי למיחש מיבעי .והיה ראוי יותר
לומר לקבולי אסור ,ומשמע שאינו אלא מרה
הגונה שלא לקבל .ודוחק לומר שנקטו לשון זה
אגב סיפא למיחש מיבעי .ולפי דרך הנ״ל ניתן
לפרש לקבולי בלב לא בעי ,היינו שאין וו מדה
הגונה ,אבל אין כאן איסור.
והדבר השני מה דאיתא בב״ק קי״ב ע״ב ונפסק
בחו״מ סי׳ ח׳ ,ששליח בית דין נאמן כבי
תרי לבית דין לספר מה שהבעל דין ציער או
חירף אוחו ,כדי לנדותו על פיו .ולכאורה תימה
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שעא

איך אמרו כלל בזה שנאמן כבי תרי (שאז מותר תועלת מותר לחוש בלבד( .אמנם לפי מהלך
להאמין כדלקמן בלל ו׳ ס״ז) .ואף שפירשו —הקודם יש לדחוק שאין להאמין כלל לעשות שום
המפרשים מפני שאימת בית דין עליו ,מ״מ קשה מעשה נגדו ,או שום שינוי בהתנהגות כלפיו).
לומר שהוא בלל גמור .אבל אם נימא שכל שהוא וברשב״ם פסחים קי״ח ע״א מוכח כדברי רבנו,
לתועלת מותר להאמין מעיקר דין תורה אלא שעל מימרא דבל המקבל לשה״ר ראוי להשליכו
שאינו הגון יש לומר שפיר שכאן קבעו חז״ל לכלבים כתב "מקבלו מאמינו ומ״מ אע״ג
הנהגה לסמוך על דברי השליח בתורת נאמן כבי דלקבולי לא בעי למיחש מיבעי" .הדי שאחר
תרי ,כיון שאימת בית דין עליו( .ועוד יכולנו שביאר ענין הקבלה האמנה בלב כתב שלמיחש
ליישב קושיא גדולה שבכל ספרו לא התנה רבנו מיבעי ,והרי ענין למיחש נאמר דוקא (או עכ״פ
במספר לתועלת שידע שהשומע אינו ממקבלי גם) לתועלת וכדאיתא ברא״ש נדה ס״א ע״א ,א״כ
לשה״ר כדי שלא יכשילנו באיסור קבלה .ואם מוכח שאף לתועלת אין היתר להאמין רק לחשוש.
נאמר שכל שהוא לתועלת אין איסור ממש לקבל וכן מוכח מדברי רבנו יונה מאמר רכ״ג במה
הדבר קושיא מעיקרא ליתא .אמנם עיין לקמן כלל שכתב "שאע״ם שאסור לקבל הרכילות ולשנוא
י׳ ס״ב בזר״ח דרך אחרת ליישב קושיא זו) .וכדרך את חברו בגללו" עי״ש ,הרי שבשנאה בלב בלבד
שלישי הזה משמע קצת בשאילתות סי׳ כ״ז וכ״ח ,אף בלי מעשה עובר בלאו ,והרי מדובר שם
אלא שמשמע ממנו שתלוי אם יש למספר מדת לתועלת כמבואר בדבריו .ומ״מ לא נמנענו להביא
נאמנות של ע״א ,אבל בלאו הכי אסור להאמין דדך זו השלישית למען יתלבנו יותר הענינים,
כדמשמע בדבריו סי׳ קכ״ט (ובכ״ז עיין לעיל ויגדיל תורה ויאדיר.
זר״ח א׳ בביאור דעה שניה) וכמש״ב בנת״ח י״ד
עי״ש,
סוף דבר .עדייו צריו עיון אם הטה הדבר בלבו
אמנם רבנו סתם בכל ספרו ,וכאן בדה הסעיף,
יותר מן הראוי אלא שלא קיבלו בהחלטה אם
שאף בדבר שהוא לתועלת אסור מן עובר באיסור תורה .ואף אם ניחא שאיו כאן איסור
התודה לקבל הדבר בלבו .וכך משמעות התום׳ תורה עכ״פ יש כאן עקירת רצון התורה במה שנותן
בנדה ס״א ע״א במה שמפרש למיחש :שיש לחוש בלבו משקל לדברי הגנות יותר מן הראוי .ועיין
ללשה״ר להאמינו לגבי זה שיזהר ...עי״ש ,משמע מד״ר בראשית פ׳ נ״ו וו״ל מלא כד לא תיעול
שאין מותר להאמין אלא עד כמה שצריך כדי כולא תיעול פלגא ,ופירש״י מלה של לשה״ר.
לחוש ליזהר ,וכסתימת לשון הגמרא לקבולי לא והרי במשל דשם לא היה הנושא קבלה של מקצת
הלשה״ר אלא נתינת לב לדברי השטן עד כדי
בעי למיחש מיבעי.
וכן משמעות דברי הרא״ש שכתב שאם לא יכול העלאת ספק בלב יצחק( .ומדברי המדרש ע״פ
לבא לו או לאתרים היזק אסור אפילו לחוש דברי רש״י משמע קצת שגם דה בכלל האיסור
ללשה״ר ולהאמינו כלל וכלל ,משמע שאם יש תורה).

ג) גדר איסור לחוש ללשה״ר ללא תועלת
א) האם מותר לחשוש חשש בעלמא

דעתו כלל אל גנות חברו ,וכל שאין לו נ״מ

עיין מקוה״ה שכתב שללא תועלת אסור לחוש
ללש ה״ד ולהא מינו כלל .כך הוא לשון

מידיעה זו יש לו להתעלם ממנה בחשבו שחסרים
לו נתונים .ונראה עצה לזה לסלק הדבר

הרא״ש בנדה דף ס״א ע״א (והנה מה שכתב אסור
לחוש ,אף שלשון זה לא שייך אלא בדבר שיש לו
סיבה ליזהר והרי כאן אינו כן ,יש לומר שהבונה
לא למעט ביחס של כבוד ,אף בדבר שאין פגיעה
במניעתו).
והנה מלשון שכתב "אסור להאמין כלל וכלל"
משמע שאסור מן התורה לעורר בלבו שום
צד ספק .ונראה לפ״ז שכונת התורה שלא יתז
נ
<

חפץ חיים עם נתיבות חיים כהן ,יש!

ממחשבתו ,כי
חשיבות לדבר.

מה

שחושב

בזה

הוא

נתינת

ומ״מ בדוד שאם בעתיד מתחדש אצלו ענין
שיש לו צורך בידיעה זו מותר לעורר
הדבר בלבו לחשוש ,לפי הענין ,וכמו שכתבנו
בנת״ח .ובלאו הכי רחוק הדבר שלא יהיה לו נ״מ
מידיעה זו ,אם לעצמו אם לאחרים (כי נ״מ של
נזק לאו דוקא .כמש״ב בשב״ח י״ס,

יר בן אריה זאב  -קאופמן משה בן שלום עמוד מס 396הזדפס ע״י תכנת אוצר החכמת

שעב

זרע

ח״א כלל ו׳ ס״י

ולכאורה יש לטעון איך נאמר שהתורה חייבה
לאדם שיהיה אצלו אחר השמיעה
בלפני השמיעה — ובשלמא אם יצא קול בעלמא
על אדם ,כי הא דישמעאל בן נתניה או רבני
גלילא בסוגיא דנדה ס״א ע״א ,יכול להתעלם
מהקול כאלו לא היה( ,ואולי על דה רוקא אמר
הרא״ש שאסור להאמין כלל וכלל) .אבל אם
המספר אומר שראה דבר מה ,והוא ענין של גנות,
ובפרט אם המספר הזה בר סמכא (וגם יתכן
שדיבר לתועלת לאדם שלישי ,אלא שלשומע הזה
אין תועלת מידיעה זו) איך נאמר שלא נכנם הדבר
אפילו לגדר ספק רחוק ,הרי זה דבר מרוחק
מהשכל .ובשלמא על פירוש עוברות יש לומר
מחשבות מי ידעם ואולי לא פירש יפה ,אבל
כשהנושא הוא על עובדא בלבד ,אם היה או לא,
איך ירחיק הדבר לגמרי ,והוא כאלו להחליט על
המספר שהוא משקר או בעל דמיון .ואף שאפשר
לשומע לפעול בעצמו מרוב הפלגת אהבה
לישראל שיתעלם מאותו דבר שלא יכניסנו ללבו
ולמוחו כלל ,מ״מ מאן לימא לן שדבר כזה דרשה
תורה ,כיון שהוא כ״ב מרוחק מצד השכל.
והיה מקום לפרש דברי הרא״ש שמה שכתב
"אסור להאמין כלל" הבונה אסור לעשות
שום מעשה או לשנות לצד הרע שום הנהגה כלפי
המדובר ,וכמו שהיה הנושא בענין גדליה,
שלקבולי לא בעי ,הבונה היתה לא לקבל הדבר
להרוג לישמעאל ,וכמו שפירש שם המהרש״א.
ובפרט שהרא״ש בא לאפוקי מדברי רש״י בענין
בני גלילא במה שפירש שרבי טרפון
נמנע להציל בגופו כי חשש פן הרגו ואסור להציל
אותם .וע״ז חולק הרא״ש וכותב שלולי חשש
היזק לעצמו אסור אפילו לחוש ,היינו בכהאי
גוונא דמניעת הצלה בגופו ,או שאר דבר שבא
לפגוע בוזברו על ידי חשש לשה״ר זה .ויש לומר

לפי דברי הרא״ש שזו דרגה הראשונה באיסור
לחוש שלכן כתב אסור לחוש ,ועל זה הוסיף
איסור להאמין כלל ,היינו לשנות התנהגותו בלפי
המדובר בשום דבר ,אף בדבר שאין במה לפגוע
בו כלל.
על כן יש לומר שאין בונת הרא״ש לאסור חשש
בעלמא בלב אם אין תועלת בלשה״ר זה ,רק
לאסור שינוי במעשה .ואע״ם שדרך זו נראה
מובחרת ,מ״ס לשון הרא־ש שכתב אסור להאמינו
כלל וכלל משמע שקאי על האמנה בלב בעלמא
(וגם שאי אפשר לדחות דרך הראשונה לגמרי מצד
הסברא) ,ועדיין צ" ע.

חיי

ועכ״ם יש לנו שני דרכים בזה ,ולכאורה יש
לתלות שני דרכים הנ״ל במה שדננו
בזר״ח דס״א על טעם איסור קבלת לשה״ר ,אם
רצון התורה הוא שלא יכניס כלל גנות חברו בלבו
דומיא דמספר ,וכדברי יד הקטנה ,ואו יש לומר
שאם אין תועלת חייבה התורה להתעלם מאותו
ענין לגמרי (וכמו שלדברי היד הקטנה צידדנו
שאסור לשמוע כל לשה״ר אם אינו לתועלת,
וכנ״ל בנת״ח ד׳ עי״ש היטב) .וא״ב סתימת דברי
הרא״ש הם ראיה לסברת יד הקטנה .אמנם אינו
מוכח כלל אף בדברי יד הקטנה עצמו שכונת
התורה להרחיק הדבר עד כדי שיעור זה .והסברא
נותנת שבדיעבד אם כבר שמע אי אפשר להתעלם
ומותר לקבל הדבר בתורת חשש בעלמא.
אבל אם נאמר שגדר איסור התורה שמא הדבר
—שקר כדברי רבנו יונה (גם אם נאמר שעיקר
קפידת התורה שלא יעוות דין חברו ,וכנ״ל בזר״ח
דס״א) ,או יש לומר שבוה שמעלה הדבר בלבו
בתורת חשש בעלמא אין עוולה של מאמת דברי
שקר ולא פגיעה בחברו ,ומותר (וקצת סמך לדבר,
מה שהוכחנו בדעת רבנו יונה שאין איסור שמיעת
לשה״ר ,לעיל נת״ח ד׳ ושב״ח א׳ עי״ש) .והגם
שאין כאן הכרח גמור שמותר חשש בעלמא גם
לדרך וו ,מ״מ ודאי הכי מסתברא אלא שעל כל
פנים אסור לתת בלבו משקל לדבר יותר מן
הראוי ,ולפעמים אף חשש בעלמא אינו ראוי כגון
שהמספר אינו ראוי להאמין כלל.
ס״ו ובזר״ח
והנה צידדנו לקמן כלל ז׳
שלפעמים שייך נאמן כבי תרי לא בכל
דבריו אבל בנוגע לסיפור הזה עצמו ,לפי נסיבות
הסיפור (כגון דבר גנות פשוט שאין מקום לטעות
בעובדות וכדו׳) ולפי מדת הדייקנות של המספר
ונאמנותו ,כדי להתיר לקבל את הדברי גנות ,עי״ש
היטב .ונראה עוד שהרבה פעמים אף שאין
הדברים מגיעים למדה זו של נאמנות ,אמנם אחר
כל ההשתדלות להתעלם מדברי המספר אי אפשר
באופן שכלי לבטלם מכל וכל (לפי מהות הסיפור
ומדת הדייקנות והנאמנות של המספר) .ובאופן זה
נראה שהותר לא רק חשש בעלמא ,אלא שייך כאן
בזעיר אנפין ענין נאמן כבי תרי עכ״פ לומר שיש
דברים בגו ,ואם אין הדבר כולו אמת אבל מקצתו,
ואם לא מקצתו עכ״פ חלק ממנו ,ואז מותר לקבל
לא עצם הגנות אבל עכ״פ רושם גנות על המדובר,
כנלע״ד.
סוף דבר ,אס שמע לשה׳־ר ללא תועלת נראה יותר,
אף שאץ הכרח גנוור לזה ,שאס כבר שסע
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זר

ח״א כלל ף ס״י ,כלל ז׳ ס״ד

מותר לקבל הדבר בתור חשש בעלמא (או לפעמים
לפי נסיבות הסיפור והמספר גם בתור ספק כדלעיל
זר״ח א׳) ,ואינו חייב להתעלם לגמרי מהדבר כאלו
לא שמע.
ונראה עוד שכל ההיתר הנ״ל הוא רק לחשוש או
להסתפק (או לקבל רושם גנות) באותה מדה
ואנ-אפשר להתעלם מאותו חשש או ספק ,אבל אסור
לכתחילה לשים לבו להרהר בדברים אף על צד
החשש או הספק ,כי יש בזה סרך נשיאת שמע שוא
ואינו הגון ,ויתכן אף שיש כאן איסור תורה עכ״פ
לדעת היד הקטנה ,כנלע״ד.
ב) אם הטה הדבר לצד ההאמנה יותר
מן הראוי.
הנה הסתפקנו לעיל זר״ח ב׳ לגבי שמיעת
לשה"ר לתועלת אם באופן זה עבר איסור
תורה ,ולכאורה ה״ה בענינגו ,אם שמע לשה״ר
ללא תועלת והטה הדבר לצד ההאמנה יותר מן
הראוי .אמנם יש לומר שכאן חמור יותר ,שהרי
שם בלשה״ר לתועלת מעיקר דין תורה מותר
להאמין לחוש ,וכיון שכן יש מקום לומר שהתורה
לא חילקה בדרגת החשש בלב כל שאינו מקבל
הדבר בהחלטה (עי״ש שדננו בזה).
אבל כאן לדעת היד הקטנה שאסור לתכנים גנות
חברו ללבו ללא צורך ,ולכן אף לשמוע

חיים

שעג

לשה״ר ללא תועלת צידדנו לעיל שאסור ,יש לומר
שאינו מותר לחשוש או להסתפק אם כבר שמע
אלא באותה מדת ואי אפשר להתעלם מאותו
חשש או ספק וכנ״ל ,אבל אם סטה הדבר לצד
ההאמנה יותר מן הראוי הרי זה מכניס גנות חברו
ללבו תינם דומיא דשמיעה ויש לומר שהוא איסור
תורה.
והנה לדברי רבנו יונה שגדר איסור קבלת
לשה״ר דלמא הוא שוא ושקר (ולא עצם
קבלת הגנות חינם) לכאורה כאן אינו שונה ולא
חמור משמיעת לשה״ר לתועלת והספק במקומו
עומד (ולכאורה ה״ה לשאר הראשונים שסתמו
שאסור לקבל ולהאמין לשה״ד) .אמנם כד דייקת
שפיר נראה שאינו כן ,שהרי כבר ביארנו לעיל
בזר״ח דס״א שגם לדעת הבינו יונה עיקר קפידת
התורה באיסור נשיאת שמע שוא היא שלא יתגנה
חברו שלא כדין ,אלא שהתורה הגבילה האיסור
בפועל לאפשרות שהגנות שקר (ועי״ש מש״ב עוד
בזה).
א״ב בעניננו שמטה בדעתו הספק יותר ממה
שמסתבר ע״פ גדרי השכל ,בו בזמן שאיו לו
שום מחייב לדון בדבר כיון שאין לו בזה תועלת ,יש
לומר שזו פגיעה בחברו בגדר נשיאת שוא ושקר,
ויש בזה איסור תורה ,כנלע״ד הגס שאין לזה הכרח
גמור .וה׳ יעמידנו בקרן אורה וידריכנו בדרך אמת.

כלל ז׳ ס״ד

דיון ראיות בענין מילתא דעבידא לאיגלויי
(עיין במ״ח ת׳ בסופו)
א) הנה בשב״ח הבאנו שמילתא דעבידא
לאיגלויי הגמרא ר״ה כ״ב ע״ב אינו
אלא לחומרא המועדות עי״ש ,אבל מעיקר הדין
ע״א נאמן .ועיין טו״א שמדייק מדברי הרמב״ם
(הל׳ קה״ח פ״ג) לגבי שלוחי בית דין ,שע״א
נאמן אף לומר שעיברו לאלול אף שהובא דאלול
לא מעברי ,ואע״פ שע״א לא נאמן נגד רוב שאני
הכא שמילתא דעבידא לאיגלויי דאורייתא.
והרמב״ם לשיטתו אזיל שבענין ע״א שנאמן
להשיא אשה פירש שנאמן מדאורייתא משום
מילתא דעבידא לאיגלויי (סוף הלכות גירושין)
עי״ש .וא״כ לדברי הרמב״ם לכאורה שפיר יש

להביא ראיה לעניננו ,אבל שאר הפוסקים חלקו
עליו וס״ל שמה שהאמינו לעד בערות אשה הוא
משום אשה דייקה ומינסבה ומשום חומר
שהחמרת בסופה (יבמות פ״ח ע״א) ,וא״ב ה״ה
לענין קה״ח עיקר הטעם הוא משום ע״א ומה
דבעינן מילתא דעבידא לאיגלויי הוא רק משום
חומרא דמועדות ,והדרנא למילתא קמייתא
שמגמרא זו אין להביא ראיה לעניננו ,כיון ששם
הוא דרבנן בעלמא ,וזו קושיא ראשונה על ראית
רבנו.
ועוד קושיא יש שהרי שם בענין קידוש החדש
יבואו לנהוג ע״פ העד .ונ״מ להרבה גופי
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שעד

זרע

ח "א כלל ז׳ ס״ד

תורה ובודאי סופם לברר ,ועוד שאם יגלו שהעד
שיקר ינקטו לו איבה גדולה שהטעה אותם
בדברים שנוגעים להם כ״ב למעשה ,לכן מירתת.
וכן בענין עדות אשה ,אם לבסוף יחזור הבעל
4תלו הקולר בצואה העד ,אבל כאן בשלמא לגבירכילות כאשר אחד מספר לשמעון מה שראובן
דיבר עליו ברבים יבא שמעון לברר כי הדבר נוגע
לעצמו ,אבל המספר לשה״ר בענין שעבידא
לאיגלויי ,אם אין נ״מ לשומע בזה מנלן שנזהר
המספר מלשקד סן יבואו לברר (אף שלשון חז״ל
בל מילתא ...משמע שהוא כלל).

חיים

עומד להתגלות ,ולא כשאפשר להתברר בלבד .ואף
שמסקינן שם הלכתא כלישנא בתרא מ״מ לכאורה
די לנו לומר שמועיל ד״ז בענין דרבנן ,ולא לסמוך
ע״ז בעניננו של איסורא דאורייתא דלא תשא שמע
שוא .ובלאו הבי אם יבול להשתמט אף בדוחק
אינו נחשב מילתא דעבידא לאיגלויי ,שהרי אמרינן
שם בבכורות ל״ו ע״ב שאם אחד אמד לחברו קח
לי (פירות) ממי שהוא נאמן ,אין השליח נאמן
דמצי לאישתמוטי ,וביאר רש״י שיבול לומר
לקחתי מאחד שבעיני היה נאמן .והרי הרבה
פעמים טענה וו אינה מתקבלת אלא בדוחק ,ומ״מ
כבר נחשב שאין הדבר עשוי להתגלות ואין לסמוך
ע״ז .וה״ה בעניננו מצוי שיכול להשתמט אף אם
יספר שפלוני עשה עבירה בפני רבים כי יוכל
להשתמט ולטעון שלא הבחין טוב המעשה או
שהחליף בין איש זה לאיש אחר ,אם לא שהוא
מעשה פשוט ,ושהאיש שמספר עליו ידוע לו
היטב שלא יוכל להשתמט באופן זה.

והנה קושיא זאת השניה יש ליזרץ ע״פ גמרא
מפורשת שגם באופן שאינו חושש ממש
שיתגלה הדבר לא משקרי אינשי .והוא מסוגיא
דבכורוה ל״ו ע״א נאמן בהן לומר נתן לי ישראל
בכור זה במומו ,להפטר מלהביא עדים שלא הטיל
בו מום אלא נפל מאליו ,עי״ש כל הסוגיא .והרי
שם אין נ״מ לחכם אם נפל מום מאליו או הטילו
בו ,רק עליו לקבוע אם הוא מום קבוע להתיר ועכ״פ ודאי שלא שייך מילתא דעבידא לאיגלויי
שחיטת הבהמה ,ולא מירתת הכהן שילך החכם
אלא בדבר שראה בעצמו או שבירר
לישראל לשאול אם דבריו אמת ,וכדמוכח שם שהדבר כן ,אבל אם סתם שמע מאחדים יכול
בגמרא ע״ב ,ומ״מ נאמן בגלל מילתא דעבידא להשתמט ולסלק העולה על אותם אחרים.
לאיגלויי ,כיון שבמקרה ואם יבא החכם לשאול
לישראל יתברר שקרותו.
ועוד בדוד שלא שייך עבידא לאיגלויי אלא על
עובדות פשוטות ,ולא על פירוש עובדות,
אמנם קושיא הראשונה עדיין עומדת לנגדנו וכש״ב לא על דעות ,וכמש״ב בשב״ח י״ג.
שאין ללמוד מהנ״ל לענין לשה״ר כי
שאני ענין קידוש החדש או בכור שאינו אלא סוף דבר ,מכל הנ״ל מוכח שאין לנו מקור ברור
תקנה דרבנן שלא להאמין העד או הכהן ,ולבן די
להתיר קבלת לשה״ר במילתא דעבידא
לנו במה שאפשר להתברר הדבר באיזה אופן לאיגלויי .ואע״פ שחז״ל סתמו בלשונם כל מילתא
שהוא (ולדעת הרמב״ם אין צריך אפילו לפרש דעבידא לאיגלויי לא משקרי אינשי ,ומשמע שסברא
שמו של הישראל שנתן לו הבכור ,ופירש הב״י זו קיימת בכל אופן ,מ־מ מאתר ולא מצאנו היתר זה
מפני שהבל תקנה דרבנן ודי במה שיכול להתברר אלא באיסור דרבנן נראה שאין כאן סברא חזקה ער
באיזה צד) משא״ב בעניננו עומד לנגדנו איסור כדי להוות מעין גדר של דברים הניכרים ולהפקיע
התורה הלא תשא שמע שוא ,ומאן לימא לן דענין איסור שמע שוא.
מילתא דעבידא לאיגלויי מהוה בירור עד כדי אמנם באופן שהעבידא לאיגלויי גורם שהדבר
לסלק שמע שוא.
מאומת אצל השומע בצורה בדורה ,כגון דבר
שעומד להתגלות ואס יתפס בשקר ינקטו לו ע״ז יש
ועוד דבהכרח אין סברא זו פשוטה כ״כ שהרי לומר שמותר לקבל הלשה״ר ,לא גרע מבירור דדבריס
לדעת הלישנא קמא דבנורות (שם ל״ו הניכרים ,וכך יש לפרש בונת רבנו במה שכתב בענין
ע״ב) משמע שלא אומרים סברא זו רק כשהדבר רבי חייא שהיה מילתא דעבידא לאיגלויי.
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":י תכנת אוצר החכמה

זרע

ח״א כלל ז׳ ס״ה,ס״ז

לרבנו להביא

חיי

שעז

דברי רש״י אלו ולא דברי הני

לדבריו ,כי יתכן לפרש דברי רש״י שלגבי זה
מחזיקים הקול לדבר של ממש שמותר לבזותו

ראשונים שדיברו בענין אחר.

באפיה ,כי לא לחינם יוצאות עליו שמועות רבות
ושנואות ,אבל עדיין לא שמענו שמותר להאמין
לגמרי לקול כדי שנאמו שאם לפי הקול עבר
בשאט נפש מותר להחזיקו למומר.

עוף דבר ,אף שלדעת הראשונים הותרה אונאה
(בגבול ובנודה ,כדלעיל) לאחד שאינו ירא ה׳
(אף כשלא נעשה נוונזר) ,נו־מ נראה שלא־ הותר
איסור לשה״ר .ומדברי רבנו משמע שאס אחד הוחזק

ואף אם נאמר שכונת וש״י שעל ידי שמועות
שונות ושנואות מותר להאמין לקול לגמרי,
ואף אם נימא שלוה כיוון רבנו (והאמת שדבריו
במקוה״ח נוטים יותר לזה במה שכתב — נתחדק

למוסר ע״י שסועות שונות יצא מכלל איסור קבלת
לשה״ר ,והוא דבר חידוש.
ועכ*פ אס כונה רבנו בדבריו כאן לאהד שהוחזק
אצלנו למומר ממש א*כ יתכן שמודה לכל

מכבר בלאו הכי לאדם רשע מפני שנתפרסם עליו
כמה פעמים שעבר בשאט נפש )...מ״מ היה לו

מה שכתבנו שסני שומעניה לא יצא מכלל איסור
לשה״ר .ועדייו צ״ע בהצעת דברי רבנו.

כלל ז׳ ס״ז

נאמנות גמורה מתוך הסיפור עצמו
(עיין נת״ח י״א)
הנה יש להסתפק אם שייך היתר להאמין
ללשה״ר מתוך דברי המספר עצמו ללא שום
סיוע מדברים וענינים שמחוץ לסיפור.

לומר שלא הופקעה נאמנותו ,שהוא כעין עדות
(וכעין דאיתא בשאילתות כ״ו שמותר לשנא
עבריין רק על ידי נאמן כבי תרי ,שצריך ראיה

שהרי משכחת לה שאחד כל ההשתדלות אי
אפשר להכחיש ולדחות הדברי גנות
באופן שכלי .שהרי מצוי הוא שהאדם העומד
לפנינו ,על אף שאינו נאמן לנו כבי תרי בכל

כעין דבר שבממון עי״ש).
והנה מסברא היה נראה להתיר נאמנות גמורה
לגבי הסיפור הזה עצמו .ולכאורה יש
ללמוד וה מהא דאיתא בפסחים קי״ג ע״ב ,שאחר
שאמרה גמרא שמי שראה חברו נכשל בדבר ערוה
אסור לפרסם אבל מותר או מצוה לשנאותו ,שאלה
גמרא מהו למימרא לרביה למסנייה ותירצה גמרא

שאין מקום למי שקצת בעל דמיון לטעות בו

אי ידע דמהימן לרביה כבי תרי לימא ליה ואי לא
לא לים א ליה .ולכאורה יפליא מאוד שאלת
הגמרא מהו לספר לרבו כדי שישנא את העבריין,

דבריו תמיד מ״מ נאמן הוא לגו בירור גמור שלא
יבדה סיפור שקר מלבו (באופן שלגבי פרט זה
הוא אומדנא דמוכח) ,וגם ידוע לנו שהנא דבר
להחליף ענין אחד בשני ,וגם שאין המספר שונא
את האיש שסיפר עליו .ובשלמא אם המספר הזה
אומר ששמע דברי הגנות מזולתו ,א״כ הוא רק

בגדר שמועה ואפשר לפקפק על עיקר מסירת

הדברים ,אבל אם
דבר גנות פשוט
שלאחר כל צדדי
ענין גנות מסוים,

אומר שראה הדבר בעצמו ,והוא
שאין למצא עליו צד זבות ,או
זכות שבעולם נשאר על המדובר
לכאורה נסתמה כל דרך שכלית

לדחות דברי המספר הוה ,והוא כעין נאמן כבי
תרי לגבי הסיפור הוה .ויש לדון אם מותר להאמין
כיון שהדבר התאמת אצלו בבירור גמור ,או דלמא
נימא שלגבי לשה״ר הפקיעה תורה כל נאמנות
המספר ,והיתר דברים הניכרים לא נאמר אלא
כשיש ענינים וצדדים שמחוץ לסיפור שמאמתים
את הסיפור ,והיתר נאמן כבי הרי נאמר רוקא
באדם נאמו תמיד בכל דבריו כשני עדים שאו יש

הרי איסור קבלת לשה״ר היכן הלך .ובשלמא אם
היה מספר ואת לתועלת אחרת שמספיק לזה
לחוש ללשה״ר בלבד ניחא ,אבל כאן שאי אפשר
לשנא בלי לקבל הדבר בלב הרי ודאי אסור משום

קבלת לשה״ר.

דרך ראשונה בפירוש הסוגיא דפסחים:
אלא נראה שהוא הנושא אשר דיברנו .שהרי
יש להקדים ולשאול לאיזה רב מדובר
כאן ,אם של העבריין או של המספר .ונראה בדור
שעסקינן הכא ברב של המספר ,שאילו ברב של
העבריין למה זה לשאול על תועלת הרחוקה הזו
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שעח

יי•

ח״א כלל ז׳ ס״ז

לשנא את העבריין ,הרי יש תועלת קרובה
ומחויבת שהרב יחוש לדבר ויחקור הענין כדי
לתקן העבריין או להרחיקו ,אם נמצאו דברים
נכונים .ואם כן ,שמדובר ברבו של המספר
מסתברא ודאי שתלמידו נאמן לו שלא יספר סיפור
של שקר ,ובפרט על דבר שכזה שהיא עבירה
וזמורה וגם אין למצא צר וכות ,וגם אינו תלוי
בשיקול דעת אלא בראית הדבר בעלמא ,ואם כן
יש לומר שיש כאן נאמנות גמורה לגבי הסיפור
הזה לפי המספר .וסברה הגמרא בשאלתה שמותר
להאמין לתלמידו עד כדי לשנא את העבריין הזה.

אמנם מתוך תירוץ הגמרא "אי מהימן לרביה
" _כבי תרי" הוציא רבנו לעיל (במ״וז ז׳)
שאין להאמין ללשה״ר אף באופן שכזה ,רק אם
המספר נאמן כדברי שני עדים בבית דין ממש
— ומוכח מדבריו שס״ל שזה גופא תירוץ
הגמרא ,שאין להאמין אלא באופן זה ולא סומכים
על נאמנות מתוך הסיפור.
אמנם כד דייקת שפיר נראה שיש ללמוד אחרת
בסוגיא ,שהרי עדיין יש לשאול מה היו
צדדי הספק בשאלת הגמרא .דהנה לא משמע
שהיה הנדון אם מותר להאמין ע״פ נאמנות מסוג
זה .וודא שהיה ראוי לשאול אחרת ,דהיינו אם כבר
סיפר הדבר לרבו (של העבריין ,ולתועלת פשוטה)
מהו לרביה להאמין לשנאותו .ומדלא תלו השאלה
בהיתר הקבלה מצד השומע ,אלא מצד סיפור
המספר ,משמע שענין אחר הוא (אמנם אין זה
דיוק גמור כי אפשר שהגמרא נקטה הדבר מצד
המספר כי עליו דיברה עד כה) .ועוד שבתירוץ
הגמרא לא אמרו "ואי לא מהימן אסיר (אסור)"
אלא "לא לימא ליה" שמשמע הוראה בעלמא
שאין ראוי לספר אי לא מהימן ליה ,אבל לא

איסור גמור.
ועוד יש לדייק סדר הדברים בסוגיא ,שבתחילה
אמרה הגמרא בשם רב שעבריין הוה מותר
לשנאותו והביאו ע״ז ראיות מפסוקים .שוב אמר
רב נחמן בר יצחק מצוה לשנאותו שנאמר וכו׳.
ושוב שואלת הגמרא מהו למימרא ליה לרביה

וכר ,ומשמע שהוא המשך דברי הסוגיא ,שמאחר
שחידש רב נחמן בר יצחק שלא רק היתר אלא
מצות לשנאותו שואלת הגמרא אם ראוי לצרף ירא
ה׳ אחר למצוד ,זו לשנא עושי רשעה ,או כיון
שאין זו אלא מצוה בעלמא וגם אין להרבות
ולפרסם ידיעת הרע המתהוה בעולם עדיף טפי
לשתוק על הדבר הזה .וא״כ שאלת הגמרא לפי
הסוגיא הזו לאי על עניו השנאה בלבד .ולא על עניו

חיים

קבלת לשה״ר כלל .ולפי זה יש לומר שתירוץ
הגמרא כך :אם אינו נאמן כבי תרי לא לימא ליה,
ואין ראוי לספר ,לא מפני שאסור להאמין שהרי
יש כאן היתר להאמין לפי ענין המספר והסיפור,
אלא מכיון שאינו חייב להאמין ,ומצוי הוא שלא
יאמין ענין כוה ,א״ס לא תצא תועלת הראויה
שהיא להשניא עושי רשעה וחוזר הדבר להיות
כלשה״ר שלא לתועלת .ולכן יש למנוע לספר אלא
א״ב נאמן כשני ערים שאז ודאי יאמין ותצא
תועלת הרצויה.

דרך שניה בפשט הגמרא המקיים היתר
להאמין לשה״ר כשיש נאמנות לגבי
הסיפור הזה עצמו
הנה הבאנו לעיל דברי רבנו שלמד מתוך תירוץ
הגמרא "אי נאמן כבי תרי לימא ליה ואי
לא לא לימא ליה" שאין היתר לקבל לשה״ר אלא
מנאמן כשני עדים ממש .ולכאורה היה מקום
לומר — אף אם ניט א שכתוב כאן אינוור לשנא
אם לא ע״פ נאמן כבי תרי — שיש לחלק בין
היתר קבלת לשה״ר ובין איסור השנאה ,כיון
שבלאו הכי יש לחלק בין ההיתר להתבזות בעיניו
ובין לשנאותו כדלקמן.
שהרי בשאילתות דרב אחאי סי׳ כ״ז שאל אם
אחד ראה חברו שנכשל בדבר ערוה אם
מותר לשנאותו או שצריך לדה ראית שני עדים
דוקא כמו בממון .והרי פשיטא שמי שראה את
חברו שנכשל בדבר ערוד ,שמותר להתבזות בלבו,
ובהכרח שיש לחלק בין ביווי בלב בעלמא ובין

שנאה.
וגם מהוכחת השאילתות שמותר לשנאותו יש
להוכיח ששייך חילוק זה ,והוא מגמרא
דידן עצמה שרב למד שאם ראה חברו נכשל
בדבר ערוה מותר לשנאותו מדכתיב כי תראה
חמור שונאך וכו׳ (משמע שונא שלך דוקא).
ובהמשך דברי הגמרא :אלא דאיכא סהדי דעביד
איסורא כולי עלמא נמי מיסני סני ליה מאי שנא
האי אלא לאו כי האי גוונא דחזיא ביה איהו דבר
ערוה עכ״ל הגט׳ .אם כן אף שהיה פשוט לגמרא
שאם היו שם שני עדים היה מותר לשונאו ,מ״מ
לולי הפסוק הזה דכתיב שונאך היינו אומרים שאף
כשראה הדבר בעצמו אסור לשנאותו .והרי ודאי
שאם ראה חברו נכשל בדבר ערוה מתבזה הלה
בלבו .ומוכח מכאו שאפשר לחלק ביז ביזוי בלב
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ח״א כלל ז׳ ס״ז

בעלמא ובין שנאה( .והנצי״ב בביאורו דימה דברי
רב אחאי בענין וה של איסור השנאה להא דעביד
איניש דינא לנפשיה לדעה האוסרת אם אי אפשר
לו לברר בעדים ,עי״ש).
ועוד שאל שם בשאילתות אם אמר לו עד אחד
שחברו נכשל בדבר ערוה (על הצד שאם
דאה בעצמו מותר לשנאותו) האם מותר לסמוך
עליו לשנאותו ,וביאר רבדיו האם מדמים איסור
שנאה לשבועה שמועיל ע״ז עד אחד ,או דלמא
מדמינן לעון ולחטאת וצריכים שני עדים רוקא.
ומביא ראיה מדאמדינן "אי נאמן לוביה כבי תרי
לימא ליה" שמדמים לעון ולחטאת ושאין עד אחד
מועיל להתיר איסור שנאה.
הדי מדברי השאילתות שחקר והסיק רק מה
הדין לגבי שנאה ,משמע שאף שאסור לשנא

ע־פ דברי תלמידו אם אינו נאמן כני תרי ,מ־מ
להאמין היה פשיטא שמותר על ידי עזות ע״א .ואף
לדידן
גמורה
ראיה
אפשר להביא
שאי
מהשאילתות ,כיון שמשמע שס״ל שאיסור לא
תשא שמע שוא לא קאי על האמנה בלב (עכ״פ
בשיש באן תוקף נאמנות ע״א) רק על עשית
מעשה ,וכמבואר עוד בדבריו שבסי׳ כ״ח וז״ל...
אסור לקבוליה למעבד ביה מעשה אבל למיחש ליה
מיבעי וכו׳ עי״ש (ועיין לעיל כלל ו׳ ס״י ור״ח
ס״ק א׳ מה שהבאנו משאילתות סי׳ קכ״ט) ואילו
לדברי כל שאר הפוסקים שאיסור לא תשא קאי
על קבלה בלב ,ולא מועיל ע״ז העדאת ע״א ,אין
לנו לכאורה מקור לחלק בין היתר הקבלה בלב
ואיסור השנאה ,אמנם מאחר שמצאנו להדיא
בשאילתות שחילק בין שני הדברים בפשט
הגמרא ,והוכחנו מהגמרא עצמה שהיה מקום
לומר שאף אם ראה הדבר בעצמו אסור לשנאותו
אם כן מצינו שפיר לפרש שאס סיפר הדבר לרבו
מותר לזה להאנוינו משום נאמנות גמורה לפי ענין
המספר והסיפור ומ״מ אסור לשנאחזו בל שאינו
נאמן לו כדברי שני עדים( .ועוד יש לומר דרך
אחרת קצת ,שענין השנאה שבכאן הוא לעשות
מעשה להתגרות בעבריין הזה ,וד״ז אסור אף
שמותר להתבזות ולשונאו בלבו).
והנה בשע״ת לרבנו יונה מאמר ד״ב איתא:
ואמרו רבותינו כי המעיד יחידי על חברו
בדבר עבירה מלקים אותו מכת מרדות ,אך יובל
לגלות הדבר בהצנע לרבו ולאיש סודו ,אם ידע בי
יאמינו דבריו כדברי שני עדים עכ״ל .ומסתימת
דבריו משמע לכאורה שס״ל שגם לגבי להאמין
בעינן רוקא נאמן כבי תרי .אמנם יש לפרש רבדיו

חיים

שעט

או בדלעיל בתחילת דברינו שלולי נאמנות גמורה
לא תצא תועלת הנרצית ,או כדרך השניה שכתבנו
כאן לחלק בין האמנה לשנאה ,אלא שבדעת רבנו
יונה יש לומר יותר כדרך השלישית שכתבנו לעיל
בסמוך ,שענין השנאה שבכאן הוא להתגרות
ברשע ולכן בעינן נאמן כבי תרי .שהרי אע״פ
שבמאמר ר״כ לא ביאר לנו כלל ר״י לענין מה
מותר לספר למי שנאמן לו כבי תרי ,הנה במאמר
רט״ו כתב וז״ל ודע כי אם יראה איש כי עבר
חברו על דבר תורה בסתר ...ולא נכון לגלותם
זולתי לחכם צנוע אשר לא יספר ליתר ההמון ,רק
הרחק ירחיק מחברתו עד אשר יודע כי שב מדרכו
הרעה עכ״ל .וברור שדבריו נובעים מהאי סוגיא
דפסחים .וא״ב צ״ע למה השמיט האי תנאי דנאמן׳
כבי תרי ,ועוד למה לא הביא דברי הגמרא שמותר
ע״פ זה לשנאותו .ואם נפרש דבריו לגבי להדחיק
מחברתו שלא יוזק על ידו יש להקשות כיון שד״ז
הוא בגדר למיחש בעלמא למה התנה בדבריו
שהשומע יהיה חכם צנוע ,הלא ד״ז נוגע לכל אחד
ואחד אם הוא בחברתו — וגם קשה שחכם צנוע
פחות עלול לינזק מכל אדם אהר.
אלא נראה שדברי רבנו יונה משלימים זה את
זה (אף שצ״ע למה הפריד בין הדבקים),
והיינו שבמאמר ד״ב גילה לנו פרט של נאמן כבי
תרי ולא פירש לאיזו תועלת מותר לספר ,ואילו
במאמר רט״ו ביאר שענין התועלת הוא להרחיק
מחברתו — ויש לומר שבא לבאר בזה ענין
לשנאותו המובא בש״ס .וכונת ר״י שמדובר על
פעולה שמבטאה השנאה ,היינו להרחיק מן
העבריין ,לא בכדי ליזהר ממנו אלא להתגרות בו
(וגם לתקנו) על ידי שןראה לו ריחוק ממנו ,ולבן
התנה שיהיה השומע חכם צנוע.
סוף דבר :נראה לומר שאס לפי הסיפור ,כגון עובדות
פשוטות ,ומהות המספר (נאמנותו ודייקנות!) אי
אפשר לתרץ בשום דרך שכלית אחרת דברי גנות
ששומע או חלקם ,מותר להאמין כיון שיש כאן
נאמנזת גמורה מתוך הסיפור עצמו ,והראנו מקום
לד״ז מגמרא דפסחים קי״ג ע״ב [ומה שונא -
כתובות פ״ה ע״א  -לא ממך על רב פפא אף לעכב
שטר כשאמר לו ידוע לי ששטר זה פרוע הוא ,יש
לומר ששם היה יותר מקום לטעות בנתונים] .וליהוי
ידוע שלפעמים אף שלא שייך נאמן ככי תרי עד כדי
להאמין בהחלטה הדברי גנות או חלקם ,מ׳־מ שייך
ד״ז בזעיר אנפין עב־׳פ כדי לקבל רושם גנות על
המדובר ,וכתבנו מזה לעיל כלל ר ס״י זר״ח ג׳ סוף
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אות א־ עי״ש .ואם האמין יותר מנזה שראוי לפי
נסיבות הסיפור והמספד נראה שיש כאן איסור
קבלת לשה״ר .נואם לפי נסיבות המספר והסיפור לא

חיים

היה ראוי להאמין והשומע לא האמין רק הסתפק
אמנם הטה הספק בלבו לצד ההאמנה יותר מן הראוי
עיין לעיל כלל ו׳ ס״י זר־ ח ס־ק ב־ ג׳].

כלל ז׳ ס״ט

א .אם מותר לקבל לשה״ד ממסית לפי תומו
(עיין שב״וז ל״ג)

וזנה מבואר בדברי רבנו שאע״פ שכללא הוא
בידינו אין מסל״ת נאמן לענין דאורייתא
מ״מ היה מקום להקל בלשה״ר ,ולא ביאר טעמו,
אלא שלמעשה החמיר.
בתחילת דברינו עלינו לחזור ולשנן שמסל״ת
אינו יכול לסלק אלא חשש משקר ,אבל
אם יש לחשוש שטועה בשיקול הדעת או שאינו
־מדקדק בדברים ,או שאינו בקי בפרטי הענין לא
שייך כלל מסל״ת ,וזה בולל רוב דברי הלשה״ר,
כיון שעל פי רוב הדבדי גנות בנויים על דברים
מורכבים .א״ב לא שייך מסל״ת אלא בסיפור

עובדא פשוטה.
ראשית ,נבאר בדיוק לאיזה ענין אמרו שאין
מסל״ת נאמן לדאורייתא ,ושוב נראה מה
יש לדון לגבי קבלת לשה״ר.
א .מקוד הדברים מגמרא ב״ק קי״ד ע״ב אין
מסל״ת נאמן אלא לעדות אשה ,והני
מילי לדאורייתא כמבואר בהמשך הסוגיא ,אבל
במילתא דרבנן נאמן מסל״ת עי״ש .והנה עד כאן
לא שמענו משם אלא בדבר שצריך עדות גמורה
של שנים (או ליוחסין ,ועיין לקמן בהג״ה)
כמבואר בסוגיא ,אבל הפוסקים למדו משם שגם
בדבר שדי בעד אחד לא מהני מסל״ת (ב״י יו״ד
ס״ס קל״ז ע״פ שו״ת הר״ן ,וש״ך ביו״ד סי׳ שט״ז
ס״ק ב׳ ע״פ תה״ד ,וכן מוכח מדברי כל
האחרונים ביו״ד סי׳ צ״ה ס״א על מה דאיתא שם
שעכו״ם מסל״ת נאמן לומר אם יש בתערובת
התבשיל טעם בשר בחלב .והקשו שם בל
האחרונים הרי אין מסל״ת נאמן אלא לעדות אשה,
ותירצו כולם ששאני התם שהוא מילתא דעבידא

לאיגלויי (איברא שהט״ז כתב בדעת הדשב״א
והרא״ש שבדבר שאינו צריך עדות גמורה רק די
בהוכחה כעד אחד* מתני מסל״ת ,אבל כיון שאין
כן דעת השו״ע בכמה מקומות ,גם הט״ז מסיק
בדעת המחבר כשאר אחרונים שהטעם שם משום
מילתא דעבידא לאיגלויי) .הנה לכאורה שגם
בדבר שאין צריך אלא בירוד בעלמא כעד אחד לא
מתני מסל״ת.

אמנם לאחר העיון ,נראה עדיין שאין לנו ראיה
גמורה שלא יועיל מסל״ת בדבר שדי
בבירור בעלמא ,כיון שכל מה שמצאנו בפוסקים
שאינו נאמן אינו אלא בעכו״ם ,ועכו״ם גרע טפי
כדלקמן .שהרי בהא דמבואר בגמרא ב״ק קי״ד
שמסל״ת נאמן בדרבנן (אבל בדבר דאורייתא ,אם
העד פסול לא האמינוהו אף שמסל״ת) יש דיון
בפוסקים אם עכו״ם בכלל זה ,כיון שפיהם דיבר
שוא כמבואר בראשונים (ועדות אשה שאני אע״פ
שהוא מדאורייתא ,מתוך חומר שהחמרת וכו׳).
ועיין בזה בב״י יו״ד ס״ס קל״ז ,ודעתו שם
ובשו״ע שעכו״ם מסל״ת אינו נאמן אף באיסור
דרבנן (ועי״ש בש״ך ,אבל בב״י ע״פ שו״ת הד״ן
סי׳ כ״ה משמע דלא כדבריו).
ואף שבסי׳ צ״ת שהוא ענין דאורייתא האחרונים
הקשו רק שאין עכו״ם מסל״ת נאמן
מדאורייתא ,ש״מ שבדרבנן נאמן ,יש לומר
שהקשו כן לדעה המתירה מדרבנן ,אי נמי סתמו
דבריהם שלכל הפחות מדאורייתא אינו נאמן.
ואס כן שמצאנו סברא מיוחדת שעכו״ם לא יהיה
נאמן מסל־ת אין לנו ראיה בישראל שלא
יועיל בירור דמסל״ת בדבר שדי לנו בבירור בלבד

* ד״נ״ה .ואין להקשות ע״ז מסוגיא דב״ק קי״ד ע״ב שגם ליוחסי כהונה לא מהני מסל״ת ,שהרי שם מעיקר
דין תורה הכהן נאמן על עצמו מדין עד אחד ,אלא שחז״ל החמירו לגבי יוחסין שלא להאמין ע״א אף במסל״ת,
כדאיתא בחזו״א אה״ע סי׳ ב׳ ס״ק י׳ ,וכן כתב הגר״א וסרמן ז״ל בקובץ הערות על יבמות דף פ״ח ע״א ובקובץ
שיעורים על סוגיא דכתובות דף ט׳ ע״א בשם הרא״ש והמרדכי .איברא שלדעת הגר״א וסומן עצמו שס״ל שגם
בעדות ע״א שייך טעם בעל דבר ,ואדם פסול מה״ת לומד כהן אני מטעם בעל דבר אף שמסל״ת ,א״כ יהיה ראיה
שאיז די בבירור של מסל״ת כשער אחד פסול .אמנם בלאו הכי יש לחלל בעניז לשה״ר כדללמז.

חפץ חיים עם נתיבות חיים כהן ,ישו**2יר בן אריה זאב  -קאופמןמשה בן שלום עמוד מס 405הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

זרע

ח״א כלל ז׳ ס״ט

חיי

שפא

ולא צריך עדות גמורה .אלא שקשה למצא נ״מ

ע״א יש די בבירור זה בלבד כדי להכריע הענין,

כיון שבישראל מהני עד אחד אפילו בלי מסל״ת.
(ואולי יש למצא נ״מ באיתחוק איסורא ואין בידו
לתקן שאין ע״א נאמן ,אלא שמסתברא שבזה לא
מועיל מסל״ת וצריך שני עדים ,גם אין למצא נ׳׳מ

אוי ודאי נאמר גם כן שמהני לקבל לשה״ר .ואף
אם נימא שלא מועיל מסל״ת בישראל באופן שאין
כאן גדרי עד אחד מ״מ לא נוכל להכריע שלא
מהני מסל״ת בקבלת לשה״ר .שהרי בענין עד אחד
שהמדובר לסמוך עליו כדי לנהוג הנהגה ע״פ זה,
יש לומר שהתורה הנהיגה בזה גדרינז של נאמנות

בקטן ,כיון שבקטן איכא גריעותא גדולה בלאו
הכי שאינו מדייק ,הוץ מהחשש משקר) .וע״כ לא
נוכל לדון בענין זה למעשה ,ונשאר אצלנו עדיין

הדבר בלי הכרעה איזה דרגת בירור מהוה מסל״ת
בישראל.

(ועיין רמב״ם הל׳ סנהדרין פכ״ד סוף ה״א) לסמוך
על ע״א אף כשלפעמים היה מקום לפקפק על
מידת הבירור של עד אתר ,ומאידך גיסא כאשר

הרי ביררנו בדברי הפוסקים שלכל עדות שצריך
בירור גמור של שני עדים לא מהני מסל״ת,

חסרים גדרי התורה של עד אחד ובאים לסמוך
עליו מצד הסברא יש לומר שאף בירור גדול לא

והוא דבר פשוט .ולמילתא דרבנן מהני מסל״ת.

מהני באיסורין ,כל שאינו בירור גמור.

אלא שיש לומר שבזה חז״ל הצריכו בירור פחות,
וע״כ אין לנו עדיין ידיעה על איכות הבירור של
מסל״ת .ובענינים שמצריכים ע״א שהוא בירור

ולבן אף אם נמצא ראיה

ממוצע בין שני הדברים הנ״ל לא זכינו לעמוד על
עיקר הדבר אי מהני מסל״ת בישראל ,אף

שמסתימת הפוסקים יש
לעכו״ם ולומר דלא מהני.

מקום

גדול

לדמות

ב .ונבא עתה לדון בעגין קבלת לשה״ר:
שונה עניננו מכל הנ״ל ,שכאן אין הנושא לנהוג
ע״פ זה כדבר שצריך עדות ,אלא האמנה
בלב בעלמא .ולזה מהני דברים הניכרים כרלקמן
סעי׳ י׳ ,ועי״ש בשב״ח וזר״ח שהיינו כל שהדבר
מתאמת אצל האדם ע״י בירור שכלי( .ולהטעים
הדבר יש לומר שאע״פ שמצד אחד קבלת לשה״ר

—גרע טפי מדיני איסורין כיון שהתורה גורה שאסור
לקבל ,והוא דבר שנוגע לחברו ,וע״ב לא יועיל
לזה בירור של עד אחד שאינו אלא הנהגה
לאיסורין ,אבל מאידך גיסא אין כאן בין אדם
לחברו גמור להצריך בירור של שני עדים ,כל זמן

שלא מהני מסל״ת

בישראל באיסורים (כגון איתחוק איסורא)
אין ללמוד מכאן ללשה״ר ששם אינו נוגע לעשות
מעשה כמו ע״פ עדות ,ודלמא מספיק בירור וה
של מסל״ת כיון שאין הדבר תלוי אלא עד כמה
הדבר התאמת (ע״י בירור שכלי) אצל השומע

בלב.
נזוף דבר נראה שאין לומר בעניננו כלל גמור שהרי
ביררנו שאיו ללמוד ממה שאמרו חז״ל שאיו
ממל״ת נאמן לדאורייתא אלא לעדות אשה ,ומאידך
לא עלה בידנו לברר *מתוך דברי תז״ל עצמם תוקף
הבירור דמסל׳ת .ולא נשאר לנו אלא לדון מסברא
אם מסל״ת דומה לדברים הניכרים.
ולכאורה היה נראה לומר שלא עדיף מסל״ת
משתיקה כהודאה שעליה כתבו התום׳
קדושין ס״ו ע״א שהוא גדר רגלים לדבר ,ומ״מ
פסק רבנו לעיל בס״ב שלא מועיל להתיר קבלת

לשה״ר ,א״ב ה״ה יש לומר שאין לנו לכלול

מסל״ת בדברים הניכרים .ומ״מ הרי כבר ביארנו

שאין המדובר לעשות מעשה נגד חברו ,ולוה מהני

שם בנת״ח א׳ (ע״פ דברי רבנו עצמו בבמ״ח
י״ח) ,שאם אין שום דרך לתרץ שתיקתו הוי שפיר
שתיקה כהודאה לגבי לשה״ר ,ע״ב נראה דה״ה
כאן לפי טיב הסיפור והאיש אם מוכת שאין
לחשוש למשקר במסל״ת זה אזי מותר לקבל
הלשה״ר ולהאמינו ,כיון שבמצב וה נחשב לשומע

דרבנן לסמוך על בירור מועט ,ואין הי בדה לומר
שלבו של אדם סומך ע״ז בבירור שהוא אמת,
וצ״ע.
והנה בענין ישראל מסל״ת כאשר עד אחד אינו

דברים הניכרים ממש .ומ״מ ,אף באופן זה ,כיון
שהדבר תלוי בשיקול דעת ובמדת הבינה ,וכבר
כתבנו לקמן בנת״ח ט״ו ,ע״ם דברי הרמב״ם,

בירור דדבריס הניכרים .ועיין בזר״ח דס״י ויתבאר

יותר).
והנה מזה שמצאנו שמועיל מסל״ת במילתא
דרבנן אין ללמוד לעניננו שמותר לקבל
לשה״ר ע״פ מסל״ת ,דלמא הקילו חז״ל במילתא

נאמן מה״ת ,כגון איתחזק איסורא ,אם
נימא שנאמן ,ז״א שאף שחסר גדרי התורה של

שבמשך הדורות נתמעטו אנשים חכמים ובעלי
בינה כראוי עי״ש היטב ,אין למהר כלל להתיר
לסמוך על מסל״ת.

חפץ חיים עם נתיבות חיים כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב  -קאופמן משה בן שלום עמוד מס 406הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שפב

ח״א כלל ז׳ ס״ט

חיים

ב .אם מותר להונות בדברים ע״פ נאמן כבי תרי
(עיין במ״ח כ׳ ...ולענין מהימן כב״ת)
הנה מתוך דברי הבמ״ח מתבאר שדעת רבנו
לאיסור ,דלאו כל כמיניה להאמין לזה
ולהפסיד לזה עי״ש .אמנם לכאורה היה מקום
לדון ראין זה דומה לממון או להכאה ששם יש
פגיעה גמורה בחברו ,ויש לומר דדוקא שם שאדם
נכנס לרשותו של השני באופן ממשי אסור ,שדבר
כדה אינו יכול להתקיים אלא בראיה ברורה כשני
ערים ,אבל להונותו בדברים למי שיודע בבירור
גמור על ידי נאמן כבי תרי שאיש זה ראוי
־־להונותו יש לומר שמותר .ואף שחמורה אונאת
דברים מאונאת ממון ,ויש לפרש בכמה פנים ,אבל
כאן שידוע לו ידיעה ברורה שראוי לבזותו יש
לומר שביזוי זה הוא תמיד תועלת מסוימת ,בנוסף
למה שכתבנו שאינו נחשב שנכנס לתחום של
השני.
ורמז לדבר מה דאיתא בב״ק צ״א ע״א ונפסק
בחו״ט סי׳ ת״כ סעי׳ ל״ט שהמבייש את
חברו בדברים פטור מכלום הגם שמצינו בעלמא
חיוב ממון לבושת אף בלי נזק בגוף חברו כגון
שסילק בגדיו מעליו ,הרי שפגיעה בדיבור לא
נחשב כפגיעה באדם עצמו .ואף שיש לדחות
דשאני התם די״ל שמה שחידשה התורה דין
תשלומים על צער ובושת בלי נוק הוא רק כשיש
היינו פגיעה בגוף חברו רוקא או
מעין חבלה
בדבר הנטפל אליו ,כדשנינו שם החובל בחברו
חייב בחמשה דברים ,ואחד מהם בושת ,אבל
לעניננו הפוגע בחברו בדברים דלמא נאמר
שנחשב פגיעה גמורה בחברו אף שלא חידשה בה
תורה דין תשלומים ,מ״מ נ״ל יותר שאינו דומה
לעשית מעשה בחברו בידים ממש (ויתבאר עוד
לקמן בראיות) ,ולכן היה נראה שמותר להונותו
אם שמע שראוי לכך על ידי נאמן כבי תרי,
ותראה שרבנו עצמו נחת לסברא כדו שהרי לא
כתב אלא שנטית דעתו לאסור ,וביותר שלגבי
היתר להונות ע״פ דברים הניכרים לא הכריע רבנו
ונשאר בצע״ג (לקמן ח״ב כלל ו׳ סוף במ״ח כ׳),
אף שפשיטא ליה שם שאסור להפסידו בממון או
להכותו עי״ש.
ויש להביא ראיה גמורה על חלק מדברינו ,היינו
שמותר להונותו לתועלת התוכחה ,והוא
ממה שהביא רבנו עצמו לעיל בבמ״ח י״ח הא

דמו״ק ט״ז ע״א ר״ש ברבי ובר קפרא הוו יתבי
וקא גרסי קשיא להו שמעתא א״ל ר״ש לבר קפרא
דבר זה צריך רבי (פרש״י רבי אבוה דר״ש הוה)
א״ל בר קפרא לר״ש ומה רבי אומר בדבר זה
(פירש״י אין רבי בעולם היודע דבר זה) אזל א״ל
לאבוה איקפו־ אתא בר קפרא לאיתחזויי ליה א״ל
בר קפרא איני מכירך מעולם (פירש״י רמז לו
שאינו רוצה לראותו) ע״כ .הנה שעל ירי ששמע
מבנו מסית לפי תומו או נאמן כבי תרי קיבל רבי
הדבר עד שהוכיחו לבר קפרא בלשון קשת (ובר
קפרא קיבל על עצמו נויפות שלשים יום).

והנה רבנו עצמו התקשה בדבר וה ,ובפירושו
הראשון כתב שדשב״ר היה נאמן לאביו
כבי תרי והוסיף "שלפ״ו נהיה מוכרחים לומר
שמה שאמר רבי איני מכירך מעולם אינו בכלל

להונותו בדברים שמסתברא לאיסור" .בונת דבריו

שאין וה בכלל אונאת דברים (באופן המותר) דהרי
לא מסתברא להתיר ע״פ נאמן כב״ת ,אלא היא
דרך תוכחה ממש .אמנם הוא עצמו כתב שהדבר
דחוק (פירוש ,כי ודאי רב שאומר לתלמיד הבא
לבקרו איני מכירך מעולם הרי אלו דברים קשים
כגידים) אלא שכתב לעיקר פירוש אחד ,שרבי לא
קיבל הדבר אלא מספק ואמר ד״ז כדי לנסותו

לראות אם יש אמת בדברי רשב״ר עי״ש .אמנם
הוכחנו שם (שב״ח ל׳) שודאי רבי החליט תדבר
ושהעיקר כתירוץ ראשון ,הרי שעל ידי נאמן כבי
תרי היה מותר (עכ״פ לתועלת התוכחה) לדבר
קשות באופן שיש בו משום אונאת דברים.
ומצאתי כעין דברינו בחילוק שבין צער הגוף
וביזוי בעלמא בהא דאיתא בחו״ט סי׳
ח׳ ס״ה שהשליח בית רין נאמן כבי תרי לומר

לבית דין שהבעל דבר בידהו או ביזה את הבית
דין ,ומותר לנדותו על פיו אבל לא להלקותו.
ועי״ש בסט "ע ס״ק כ״ג שביאר שאע״פ שלרוב
בגי אדם וגם לדינא דגמרא נידוי חמור מהכאה,
מ״מ מה שהאמינו שליח בית דין הוא רוקא לגבי
נידוי מפני שהוא ביד בית דין לנדות ,ועוד שאין
שולחים יד בגופו ולכן האמינוהו בלא עדים ,ולא
בהכאה עי״ש .ואע״ם שאין ראיה כ״כ משם כיון
שביד בית דין לנדות ,מ״מ מבואר החילוק דלעיל.
שוב מצאתי לכאורה ראיה גמורה לדברינו ,והוא

חפץ חיים עם נתיבות חיים כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב ־ קאופמן משה בן שלום עמוד מס 407הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

זרע

ח״א כלל ז׳ ס״ט,ס״י

מעובדא דשמעיה דדב יהודה בר יחזקאל (קידושין
ע׳ ע״א) אזלו אמרו ליה לרב יהודה שמתיה וכו׳,
דלא משמע כלל שהיה שם שליח בית דין ,וא״כ
יהיה ראיה ממש לעניננו .ועיין ח״ב כלל ז׳ נת״ח ב׳.
לאדם
על בן נראה שלגבי ביזוי בעלמא נזוו/ח

חיים

שפג

דעלסא לעשות מעטה ע־פ נאמן כבי תרי
(כאשר לדברי המספר ,ראוי הוא לביזוי הזה) ,לכל
הפחות כשיש תועלת להבא ,כז־מצינו בגס׳ ז־מו״ק.
והנה ללא תועלת גלויה צידדנו לעיל להתיר
להונותו ,אמנם יש לעיין עוד בדבר.

כלל ז׳ ס״י

גדר היתר דברים הניכרים
הנה מצאנו שאסרה התורה לקבל לשה״ר ,וכינתה
את האיסור בשם נשיאת שמע שוא .ובכלל
ו׳ ס״א בזר״ה הבאנו בשם הראשונים שיסודו של
איסור זה ,לבל יפנה אל הגנות הנשמע על חברו
דלמא הוא שוא ושקר .ועיקר רצון התורה בזה
שישראל לא יקלוט בלבו גנויות של אחיו ישראל,
או שלא יעוות דין חברו בעיניו.
ויש לדון עד כמה הדחיקה התורה קבלת הגנות
בלבו דלמא שקד הוא .ולכאורה ראוי היה
לומר שכיון שהקפידה התורה שלא יאמין ישראל
בגנותו של ישראל אחר ,א״כ כל היכא שלא
התברר אצלו אמיתות דברי הלשה״ר באופן
מוחלט יהיה אסור לשומע לקבל את דברי הגנות.
אמנם מדאמרה הגט׳ בשם שמואל "לא קיבל
דוד לשה״ר דברים הניכרים חזא ביה"
נמצינו למדים שאין הדבר כן ,אלא כל שהדבר
התבסס ע״י סימנים וצדדים ,אף שאין כאן ראיה
בדורה ,אין בקבלת הדברים משום נשיאת שמע
שוא ,ומותר להאמין את הנאמר לו.
והנה ענין זה של דברים הניכרים ורגלים לדבר
שמותר ע״פ התורה לסמוך על כך אינו
ענין ללשה״ר דוקא ,ואף בדיני ממונות החמורים
מצאנו ענין זה .אמנם בכל הש״ם פסקינן שאין
סומכין על אומדנא ,לא בדיני נפשות (סנהדרין
ל״ז ע״ב) ולא בדיני ממונות (כפי שהוכיח
המהרי״ק בתשובה קכ״ט ,הביאו רבנו בסוף
הלכות רכילות ,מהא דלא פסקינן כרב אחא דב״ב
צ״ג ע״א לגבי גמל האוהד בין הגמלים) ,אולם כל
זה רק לענין הוצאת ממון דאמרינן שפיר ע״פ
שנים עדים יקום דבר והממע״ה.
אך מצאנו שסומכים על אומדנא ורגלים לדבר
באם אינו להוציא ממון ממש .עיין מה
שכת׳ הרמב״ם הלכות סנהדרין פכ״ד ה״א "יש
לדיין לדון בדיני ממונות ע״פ הדברים שדעתו
נוטה להן שהן אמת והדבר חזק בלבו שהוא כן
אע״פ שאין שם ראיה ברורה ...א״ב למה הצריכה

תורה שני עדים שבזמן שיבואו לפני הדיין שני
עדים ידון על פי עדותן אע״פ שאינו יודע אם
באמת העידו או בשקר" עכ״ל .מבואר בדבריו
שדבר זה דין תורה הוא ,שאין לדיין לפסוק על פי
ראיות ,נגד האמת שהתבררה ללבו.
עוד מבואר שם בתוך ההלכה שאין דבר זה
נאמר להוציא ממון ממש אלא לעכב דין
תורה (ומה שמצינו דמוציאין ממון ע״פ אומדנא,
מיורשים כשנפקד אצל אביהם כמבואר שם ,יש
לומר דאין חזקתם חזקה גמורה ואכמ״ל) .ומקור
דברי הרמב״ם מכל תני עובדות דגמרא כתובות
פ״ה ע״א ,וטעם הדבר כדלעיל וכפי שמתבאר
ברמב״ם ,שאסור לריין לחתוך ע״פ ראיות נגד
האמת שהתבררה ללבו ע״י דברים הניכרים
הסותרים את הראיות האלו ,וע״כ יש לו לעכב את
הדין .וא״ב יש לומד דה״ה וכש״ב לענין קבלת
לשה״ר .ואע״פ שמסברא היה מקום עדיין לחלק
דשאני דיני ממונות דחייב הדיין לדון ,ברם כאן
מה לו לשומע לשה״ר להכנס לפרצה דחוקה של
קבלת הדברים ,אולם כבר הקדמנו שחז״ל גילו
לנו דאף בענין זה מותר לשומע הדברים להאמין
היכא דהדברים ניכרים.
ולכאורה בענין דידן כיון שאין מדובר בעשיית
מעשה כלפי זה שדובר אודותיו
לשה״ר רק שינוי היחס אליו בלב גרידא יש לומר
דאין צריך דברים הניכרים בעליל כפי שצריך
לענין משפט ,אלא כל שיש נטיית דעתו של
השומע ע״פ סימנים חזקים סגי בזה ולא חשיב
שמע שוא.
וטעם הדבר ,י״ל כמש״ב לעיל בס״ט זד״ח א׳
שאע״ם שקבלת לשה״ר גרע טפי מדיני
איסורין כיון שהתורה גזרה שאסור לקבל ולא
מועיל ע״ז עדות ע״א (וי״ל שהוא מטעם זה גופא
שהדבר נוגע לחברו) ,מ״מ אין כאן דין אדם
לחברו גמור להצריך בירור של שני עדים וע״ב
מועיל בידור דברים הניכרים ,ואף י״ל שקיל טפי
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ח״א כלל ז׳ ס״י,סי״א

מדין דברים הניכרים שבענין ממון .אמנם צריך
עיון בשיעור הדבר( .אבל אין לומר דמה שמוהר
להאמין הוא בצירוף הזקת כשרות של מספר
הלשה״ר ,דהרי לא שייך חזקת נאמנות לגבי
לשה״ר שאסרה תורה להאמינו ,כל שאין כאן ענין
ערות .ותראה שכך הדבר ,שהדי קיבל דוד לשה״ר
מציבא ע״י דברים הניכרים אף שציבא היה
בחזקת שונא למפיבושת).
והנראה לומר שכל שהדבר מתיישב על לב
השומע (כמובן מבחינה שכלית ולא
מפני שמתקו לו דברי הלשה״ר) ,אע״פ שאין כאן
ודאות מוחלטת ,מותר לשומע לקבל את הרבדים.
ווה לשון היראים והסט "ג ואם אדם רואה בחברו
צדדים וענינים שנראה הדבר אמת ,רשאי להאמין
ולקבל .ומדבריהם משמע דאין לשומע בירור ודאי
אלא נטיית הלב גרידא ע״י דברים הניכרים ותו
לא .וביותר יש ללמוד זאת ממקור הדין של
דברים הניכרים ,מדוד המלך ע״ה שלכאורה אחר
כל הטורח לבארם על בוריים ניכר היה שלא היו
"ברורים בירוד ודאי ומושלם ,וכפי שהארכנו בסעי׳
י״א בזד״ח ,עי״ש היטב.
ועל פי זה יובן מה שהסתפק רבינו בס״ט אם
מהני מסל״ת בקבלת לשה״ר ,אף שדבר
ברור הוא שאין מסיח לפי תומו נאמן לכל עדות
שבתורה .ואי נימא שגדר דברים הניכרים הוא
בעין בירוד דנאמן בבי תרי ,היינו בירור גמור

חיים

(לדעת רבנו) ,איך יעלה על הדעת שיועיל מסל״ת.
אלא ודאי דלגבי קבלת לשה״ר שאני ,דבל שהדבר
מבורר ומיושב על הלב אין כאן איסור קבלת
לשה״ר (וכדברי מצאתי בדברי הג״ר הלל זאקס
שליט״א במאמר שבקונטרס "מרפא לשון" שנת
תש״מ).
ועוד יש לדייק ממשמעות דברי רבינו עצמו,
שהרי מוכח מדבריו דלגבי קבלת לשה״ר
היה מהני טענת ברי (לעיל במ״ח ו׳ בהג״ה ועי״ש
מש״ב) אלא שעל ידי דיבור ע״א ואף שני□ לא
נחשב טענת ברי ,מוכח איפא דלא בעינן בידור
גמור .ויש לומר טעם לכל הנ״ל ,שכל שהדבר
נוגע ללבו של אדם בלבד ולא לעשות מעשה
לזולתו נקטה התורה שמותר לאדם להחזיק
במחשבתו דבר שנראה לו על חברו אף על ידי
בירור שאינו גמור ,בעין שהתורה סמכה על חוקה
ורוב שלא יתכנו חיי יום יום זולתם ,וגדר נשיאת
שמע שוא שאסרה תורה הוא רק אם מאמין רבד
רע על חברו ללא הסתברות מספיקה ע״פ שמועה
רעה ששמע עליו ,וכמש״ב בסעי׳ י״א זר״ח סוף
ס״ק א׳.
כלל היוצא מכל הנ״ל :גדר דברים הניכרים שעל
פיהם מותר לקבל לשה־ר הוא כל שמהויס
בירור שכלי שעל ידו מתיישבים הדברים על הלב
אף שאין כאן ראיה גמורה ,וצ״ע בשיעור הדבר,
ועיין בזר״ת דמי״א ויתבאר יותר.

כלל ז׳ סי״א

בביאור מדת דברים הניכרים
כדי להתיר קבלת לשה״ד (ע״פ מעשה דדוד)
(עיין נת״ח י״ר)
כתב רבנו במקוה״ח שאין היתר לקבל לשה״ר על
ידי דברים הניכרים אא״ב מגיעות לעצם
הסיפור ,ולא על ידי דברים הניכרים קצת .ולמד
את דבריו מסוגיא דשבת נ״ו ע״פ דברי
המהרש״א.
קיצור הדברים ,דאיתא שם שכשברח דוד מלפני
אבשלום שאל את ציבא עבד מפיבושת
איה אדונך ,היינו שתמה דוד למה מפיבושת נכד
שאול שהיה מאוכלי שולחנו לא ברח אתו,
וכשענה לו שהוא מורד בו (והיה הדבר שקר) ענה
לו דוד כל אשר למפיבושת לך .ודעת רב שקיבל
דוד בזה לשה״ר .אבל דעת שמואל שלא קיבל

חפץ חיים עם נתיבות חיים כהן ,ישו

לשה״ר (אלא אמר רבדיו על הספק אם יראה אמת

בדבריו ,כדפירש״י) ,אלא שאחר כך ראה דברים
הניכרים ,והן מתבארים מתוך המשך הסוגיא ,והוא
שכשחזר דוד למלכותו בא לפניו מפיבושת בלי
כיבוס בגדים וגוף (והיה זה להראות נאמנותו שלא
רחץ מיום עזב דוד את המלכות אלא שדוד חשב
או חשד שזה אות שמזלזל ומורד בו) .שוב
מביאה הגמרא כל המשא ומתן בין דוד
למפיבושת ,וכשהתנצל מפיבושת אמר דוד אתה
וציבא תחלקו את השדה ,ושוב מביאה גמרא איך
שהתרעם מפיבושת על דברי דוד.
והנה דעת רש״י שמיד שבא בלא כיבוס בגדים
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ח״א כלל ז׳ סי״א

נגמרו דברים הניכרים כסבור דוד שניכרים דברי
ציבא ,ואילו טען המהרש״א שדברים הניכרים ממש
ראה בו ווה מה שהאריכה הגמרא להראות תרעומת
מפיבושת על דוד (ע״ב קיצור הדברים ,אלא שלא
יובן הענק היטב אלא מתוך עיון בסוגיא ובדברי
"רבנו שבבמ״ח) .ורבנו הסיק שהעיקר כדבריהמהרש״א ,ובפרט שס״ל שהרש״ל הבין בדברי
רש״י כפירוש המהרש״א .ועתה נבא לבאר מה
שהנני ה׳ בענק זה.

א.

שיבואר שלכל הדעות
דברים הניכרים גמורים

לא

היו

והנני להציע שיטת רש״י והמהרש״א בהאי
ענינא ,ולכאורה יתבאר שלדעת שניהם
לא היו דברים הניכרים גמורים.
הנה דעת רש״י שדברים הניכרים היו מה שבא
מפיבושת בלי כיבוס בגדים ובלי רחיצה,
ולכאורה יש לתמוה איך החליט כאן דוד שניכרים
דברי ציבא ,הרי מעיד הפסוק (שמואל ב׳-טק
ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך ולא עשה
רגליו ולא עשה שפמו ואת בגדיו לא כיבס לנון

היום לכת המלך עד היום אשר בא בטלום .הרי
מבואר שנצטער על שנטרד דוד עד כדי שהזניח
עצמו ואת בגדיו דרך אבלות .ומסתמא היה ניכר
לעין ,ואיך דוד לא עלה על דעתו דבר דה שלכן
הזניח עצמו זמן ממושך מפאת גודל נאמנותו
למלך (ומה שמשמע מהמשך דברי רש״י שסבר
דוד שהזניח עצמו כדי להתנאות כשיחזירו לו
מלכות שאול ,לכאורה הוא דבר זר ורחוק
שלמטרה זו אדם יזניח עצמו ב״ב ,וצ״ע) .ועוד
קשה שאף אם מפיבושת מרד בו הרי לא חציף
איניש לבא לפני המלך בלבוש שק ,וא״ב יש לומר
שלבונה זו בא לפני המלך בצורה זו ,להראות
למלך גודל נאמנותו אליו שעד עכשיו הזניח עצמו
מצער על שדוד נטרד ,ואיך דוד לא שם לב לדה.
ויש לומר שסמך דוד בעיקר על מה שלא בא
מפיבושת אתו כשברח (ולזה התעוררתי
מתוך פירוש עלי באר על ספר ח״ח) ויש לומר
שהיה זה דברים הניכרים במקצת או גמורים
(כפירוש ההג״ה השניה לבמ״ת ב״ב עי״ש) אלא
שכיון שציבא הוחזק שונא ושקרן לא היה לו
לסמוך ע״ז כלל .אמנם עכשיו שראה התנהגות של
זלדול כלפיו (שהרי מה שלא תהיה כתתו של

חיי

שפה

מפיבושת ,סבר דוד שאין ראוי לבא לפני המלך
בדרך זו) צירף את המקרים לסמוך על דברי ציבא.
ואולי אמנם מתוך העיון בדברי רש״י יתורץ

"עיקר הענק ,שהרי רש״י כתב שסבור דוד
שניכרים דברי ציבא מוה שלא קישט עצמו ועוד
שהיה מצפה שכשיחזירו לו מלכותו יתנאה
ויסתפר ,הרי שסבר רש״י שלא היתה כאן הזנחה
עד כדי לעורר תמיה אלא חוסר קישוט בעלמא,
ולכן לא שם לב דוד לכל הנ״ל .ואף שלכאורה
הוכחנו לעיל מתוך הפסוקים עצמם שהיה ניכר על
מפיבושת הזנחה גדולה ולא סתם חוסר קישוט
כדברי רש״י (ולכאורה צ״ע בזה על דבריו) ,מ״מ
ס״ל לרש״י שפיר שהיו כאן דברים הניכרים .ומ״מ
גם לפי מה שפירש״י שפיר יש לומר שלא היו
בזה דברים הניכרים גמורים ושפמך דוד בעיקר על
מה שלא בא מפיבושת אתו כשברח ,וכדלעיל.
[והנה רש״י כתב כסבור דוד שניכרים דברי ציבא,
ואולי בונת רש״י שלא היו דברים הניכרים שראוי
לסמוך עליהם אלא שטעה דוד וסבר שניכרים הם,
וא״ב מה שאמרה גמרא לא קיבל דוד לשה״ר
היינו ששוגג היה בדבר זה ,אמנם אין לשון
הגמרא משמע כן] .ועב״פ לא היו דברים הניכרים
גמורים ,וכן מוכח עוד ממה שדוד חזר ממתנתו
לציבא ,והשאיר חצי השדה למפיבושת ,כדלקמן.

והנה המהרש״א סבר שמה שמפיבושת בא בלי
כיבוס בגדים לא היה בזה עריק דברים
הניכרים ,והסתפק דוד אם הזניח עצמו על שנטרד
המלך או על שחזר .ויש לפרש כמש״ב לעיל שאף
שלכאורה הדברים נוטים שהצטער על שנטרד דוד,
מ״מ מה שבא מפיבושת בהזנחת הגוף והלבוש

היה מעין פגיעה בכבוד המלכות( ,אף שאצל אנשי
הדורות ההם העיקר היה אצלם אמיתות מדרגת
הלב המתגלה במעשים ,כמבואר בכמה מקומות
בש״ם ,עד שכמעט הוא החילוק העיקרי עם
הדורות האחרונים ,וא״ב אק לראות בזה מרידה
במלכות ממש) ,ולכן מידי קושיא לא נפקא .וכתב
המהרש״א שהדברים הניכרים היו מה שאחר כך
מפיבושת התרעם ,שהנה כששאלו דוד למה לא
באת אתי מפיבושת הלה תירץ עצמו יפה שפיסת
היה וציבא גנב לו את החמורים ,ומ״מ לא קיבל
דוד את דבריו ואמר כדי לנסותו אתה וציבא
תחלקו את השדה ,ועל זה עגה מפיבושת דרך
תרעומת ,וסבר דוד שכאן ודאי ניכרים הדברים
שאק לבו שלם אתו.
והנה גם בזה יש לעיין ,שהרי גס אחר
שמפיבושת תירץ את עצמו היטב וגם
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ח״א כלל ז׳ סי״א

סמך על המלך שיבין עד כמה לבו שלם אתו,
שלכן אמר ואדוני המלך כמלאך האלקים ,מ״מ
אמר לו המלך אתה וציבא תחלקו את השדה .לכן
מרוב צערו לראות שאין המלך מכיר בצדקו
ונאמנותו בלב ונפש ,ענה באופן שהיה בזה דרך
_תרעומת כלפי מעלה ,וכדלקמן .ולכאורה קשה
איך לא שם דוד לכו לכל זה ,ואיך ראה בזה
דברים הניכרים (שמזה שמתרעם כעת ,סימן הוא
שגם בעבר מרד בו) ,והרי אין אדם נתפס על
צערו.
ויש לומר שאין הכי נמי דוד שם לב לכל הנ״ל,
נטה לחשוב שמפיבושת
אלא שם "מ
מתרעם על שובו ,כי סבר שעבד נאמן צריך לקבל
חשד אדונו בלי להתרעם ,וא״ב מה שמתרעם אות
הוא שאינו נאמן לו .וכיון שמ״ם לא היו דברים
ניכרים גמורים לכן ,אחר כל זה ,לא החזיר כל
השדה לציבא אלא השאיר הדבר בספק.
ומתוך דברי הגמרא עצמה משמע שגם לדברי
שמואל לא היו דברים הניכרים גמורים,
כי אחר שאמרה גמרא דברים הניכרים חזא ביה,
הרי היא מביאה את כל הפסוקים שבענין זה,
ובמקום לפרש בהם איך דוד ראה בתרעומת
מפיבושת מריבה נגדו ,מבארת הגמרא אמיתות
הענין שמפיבושת התרעם נגד קונו ,אלא שמתוך
זה גופא נשמע נאמנותו לדוד עד עתה ,שז״ל
הגמרא ...ויאמר לו המלך למה תדבר עוד דבריך
אמרתי אתה וציבא תחלקו את השדה ויאמר
מפיבושת אל המלך גם את הכל יקח אחרי אשר
בא אדוני המלך בשלום אל ביתו .אנור לו אני
אמרתי מתי תבא בשלום ואתה עושה לי כך לא
עליך יש לי תרעומות אלא על מי שהביאך בשלום
וכד .אלא ע״ב שכונת הגמרא לבאר שגם לדברי
שמואל לא היו דברים הניכרים גמורים אלא שדוד
נטה לצד זה .וכיון שלא היו דברים הניכרים
גמורים לכן ,אחר כל זה ,לא החזיר את כל השדה
לציבא אלא השאיר הדבר בספק.
[ולאידך גיסא יש להקשות על רב ,כיון דהאי
לישנא בישא למיחש מיבעי ,ויש צד
שדברי ציבא אמת ומפיבושת רצה למרוד נגדו,
וא״ב כדין עשה דוד לחלק השדה למגדר מילתא
ולהגן על המלכות ,כדלקמן סעי׳ י״ב בזר״ח ,וא״ב
למה יצתה אז בת קול "רחבעם וירבעם יחלקו את
המלוכה" .ויש לומר בדעת רב ,או שסבר שמה
שבא מפיבושת ולא עשה בגדיו היא ראיה גמורה
על נאמנותו למלך ,ומה עוד שתירץ עצמו יפה,
וא״ב למה לא חזר דוד ממתנתו לציבא רק דרך

חיים

ספק ,ולכן יצאה בת קול ואמרה רחבעם וירבעם
וכו׳ ,או שס״ל לרב שבמה שאמר דוד למה תדבר
עוד דבריך אמרתי אתה וציבא תחלקו את השדה,
ניכר היטב שנטיית לבו לא להאמין כלל לדברי
מפיבושת ,ווה עצמו קבלת לשה״ר ,אף שלא

החליט הדבר לגמרי כיון שמטה הספק יותר מן
הראוי ,וכדלעיל לפי דרך אחד בכלל ו׳ סעי׳ י׳
בזר״ח בק.
ועל כל פנים מבואר שגם לדברי המהרש״א לא

היו כאן דברים הניכרים גמורים ,ולא סמך
עליהם רוד לגמרי.
סוף דבר ,בביאור דברים הניכרים בעניו דוד מצאנו
שני דרכים ,דעת המהרש״א שהיו שם דברים
הניכרים ממש (וגם זה הוכחנו שאין הבונה דברים
הניכרים גמורים) ודעת רש״י שהיו דברים הניכרים
שלכאורה רחוקים קצת כמו שלמד המהרש״א
עצמו בדעת רש״י ,ואף שרבנו כתב בבמ״ח כ״ו
שדעת המהרש״ל שם בפירוש רש״י שדברים
הניכרים היו לבסוף ,הר^כבר כתבנו בשב״ח מ״ה
שאדרבה משמעות דברי הרש״ל היא כמו שפירש
המהרש״א עצמו את דברי דש״י ,שדברים הניכרים
שדיברו כאן הוא מה שהיה בהתחלה ,שלא עשה
שפמו ולא כיבס בגדיו.
והנה המהרש״א הוכיח דבריו ,הלא כרש״י ,מוה
שהגמרא מאריכה בכל הני פסוקי .אמנם
יש לפקפק ע״ז טובא ,שהרי מבארת הגמרא
תרעומת מפיבושת בלשון הזה אני אמרתי מתי
תבא בשלום ואתה עושה לי כך וכו׳ — א״כ
אדרבא משמע שבאה לבאר אמיתות הענינים ,ולא

מה שדוד הבין בדבריו .אלא הנראה שהגמרא
באה דרך אגב לבאר המשך הפרשה הזאת ,עם
יציאת הבת קול ,ולא לבאר בזה ענין דברים
הניכרים כלל .ואף שתירצנו לעיל הדבר לפירוש
המהרש״א (שאמנם בונת הגמרא לבאר הדברים
הניכרים ,אלא שמיניה וביה מתבאר שלא היו
ניכרים לגמרי) ,מ״מ מסתברא יותר כדברי רש״י
שנגמרו דברים הניכרים במה שמפיבושת לא
קישט עצמו ,והמשך הפסוקים לענין אחר הובא
בגמרא ,וכמש״ב כאן.
ועוד שיש להקשות לדברי המהרש״א ,שכשאמר
דוד אתה וציבא תחלקו את השדה עדיין
לדבריו היה מסופק בדבר ,א״ב היכן חזינן כלל
שנגמרו אח״ב דברים הניכרים ,שהרי כשהתרעם
אחר כך מפיבושת לא מצאנו שדוד חזר ונתן כל
השדה לציבא ,וא״ב לעולם אימא לך שנשאר הכל
בגדר ספק ומה ראיה יש כאן מסוף הפרשה
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ח״א כלל זי סי״א

לדברים ניכרים .אלא ודאי משמע יותר כדברי
דש״י ,שדוד החליט דברים הניכרים בשעה שבא
מפיבושת לפניו בלא כיבוס בגדים.
הנה ביארנו עד עתה שהדברים הניכרים שעליהם
סנוך דוד לא היו ניכרים נונוש ,אף לדברי
המהדש״א וכש׳־כ לדברי רש־י בפירוש תסוגיא ,ולכן
דוד לא סנוך עליהם לגמרי ועדייו הסתפק בדבר ,אף
שנטה להאמין לציבא ,ומה שעשה מעשה לחלק
נכסי מפיבושת עיין מה שנכתוב בזה לקמן סעי׳ י״ב
בזר" ח.

יי"•׳

ב .דיון להלכה בשיעור דברים הניכרים
בכדי לקבל לשה "ר
א) משמעות הראשונים לכאורה שדי בדברים
הניכרים שאינם גמורים.
אמנם מדברי הראשונים משמע שדוד
וקיבל ממש דברי ציבא אחר
דברים הניכרים במקצת.
שז״ל הסמ״ג (וכ״כ היראים והגהות מיימוני)

האמין
שראה

ואם אדם רואה בחברו צדדים וענינים
שנראה הדבר אמת רשאי להאמין ולקבל בדאמרינן
בשבת פרק במה בהמה לא קיבל דוד לשה״ר מ״ט
דברים הניכרים הוא ביה במפיבושת עב״ל .ובודאי
שבתחילת דבריו שכתב דשאי להאמין ולקבל
כונתו לקבל ממש ,ומדבתב כדאמרינן בשבת וכר
משמע שגם שם אצל דוד היה גדר דברים הניכרים
עם קבלת הלב ממש .וביותר כך משמע בהגהות
מיי׳ שכתב ...רשאי להאמין ולקבל נדאמר בפרק
במה בהמה מדוד ע״כ.
ולדבריהם יש לומר שמה שדוד חזר ממתנתו
לציבא והשאיר השדה בדין חלוקה
אינו מדין ספק ,אלא אע״פ שדוד קיבל הדבר
בהחלטה מ״מ נשאר אצלו צל של ספק שלכן
השאיר השדה בדין חלוקה .והיותר נראה שריחם
על מפיבושת בן יונתן (וכדחזינן שהמשיך דוד
לקרב אותו ,ואף התפלל עליו במעשה הגבעונים
שלא יתפס למות ונענה בתפילתו).
והנה מדכתבו הני ראשונים אם אדם רואה צדדים
וענינים ,משמע שאינם דברים הניכרים
ברורים וחותכים ,ונראה שבאו לרמוז בזה למעשה
דדוד שהיו שם דברים הניכרים רחוקים קצת.
ואם כן למדו מסוגיא דשם שעל ידי דברים
הניכרים רחוקים קצת הותר איסור קבלת

חיים

שפז

לשה״ד ,ומותר להאמין ולקבל .ולדבריהם יש
לומר שגדר נשיאת שמע שוא שאסרה תודה הוא
רק אם מאמין דבר רע על חברו ללא בסיס ,רק
שמועה רעה בעלמא ששמע עליו ,אבל כל
שמסתבר הדבר ומתיישב על הלב על ידי דברים
הניכרים אף שאינם ברורים לא אסרה תורה
האמנת הלב (והרי יותר מזה מצאנו לכאורה
בשיטת השאילתות ,שלא אסרה תודה בקבלת
לשה״ר מע״א אלא עשית מעשה ולא קבלה בלב).
וטעם הדבר יש לומר כמו שכתבנו בס״י בסוף
הזד״ח שכל שנוגע ללבו של אדם ולא לעשות
מעשור לזולתו סמכה בזה התורה על הכרעת
האדם לפי מה שנראה לו ,אף שאין כאן ראיה
ברורה( .ומה שדוד המלך ע״ה עשה מעשה על
ידי דברים הניכרים עיין מש״ב בסי״ב בזד״ח).
איברא שהדבר מחודש לומר שדי בדברים הניכרים
רחוקים קצת (אבל מה שנתת דבריך לשיעורים
אינו קשה כ״כ כי גם אם צריכים דברים הניכרים
גמורים מאן שם לך אם יש כאן דברים הניכרים
גמורים או לא) ,אמנם הנלע״ד כתבתי לפי סתימת
דברי הראשונים הנ״ל וכפי היוצא מהצעת הסוגיא
עצמה בפרשה הזו ,ועיין לקמן.

ב) דרך שניה :אין לקבל לשוז״ר אלא
על ידי דברים הניכרים גמורים.
אמנם על דרך הקודמת קשיא טובא ,חרא איך
למדו הראשונים שמותר לקבל ולהאמין
לשה״ר ע״פ דברים וצדדים רחוקים קצת ,הרי
משמעות הדברים שרוד המלך לא קיבל בהחלטה
(ומה שיישבנו שהחזיר הצי השדה למפיבושת
מפני שריחם עליו הדבר דחוק ,אבל מה שעשה
דוד מעשה לחלק השדה עיין בסי״ב בזר״ח
שביארנו הדבר היטב).
וביותר קשה שאין סברא כלל שיהיה מותר
לקבל לשה״ר על ידי דברים לא ברורים

מאחר והתורה הרחיקה שמע שוא (ומה עוד
שמעשים בבל יום שנמצאים דברים הפוכים מן

האמת) .ואף שיישבנו קצת את הענין ,מ״מ הדוחק
במקומו עומד.
על כן נראה לפרש דברי הראשונים הנ״ל שודאי

צריך דברים הניכרים גמורים לקבל לשה״ר,
וכהכרעת דברי רבנו ,ומה שכתבו הני ראשונים
צדדים וענינים יש לפרש בירורים גמורים לבסס
את הלשה״ר ,וטוב לנו לדחוק את הלשון מלדחוק
את העניז.
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ח״א כלל ז׳ סי״א,סי״ב

ומה שהוכחנו בענין דוד שלא היו שם דברים
הניכרים גמורים ולא קיבל דוד הדבר
־־בהחלטה י״ל או שלמדו בדברי רבנו שהיו שם
דברים הניכרים גמורים ודוד קיבל הדבר ממש,
ואי אפשר ללמוד ולפרש פסוקי הנ״ך בפי מה

שנראה בהם כשהפרשה סתומה לנו בפרט במה
שנוגע לכבוד מלכות כנ״ל ,או יש לומר שמודו

אם יש איסור תורה לאדם ששמע לשה״ד ולא
קיבל בהחלטה רק הטה הספק בלבו יותר מן

הראוי) א״ב אדרבא נמצינו למדים שעל ידי דברים
גמורים יהיה מותר לקבל ולהאמין לשה״ר
בהחלטה ,ואין כאן דמיון גמור לענין דוד המלך,

רק לימוד משם.

הני ראשונים למה שכתבנו לעיל (שלא היו שם

סוף דבר ,אף שהלשון דחוק בראשונים לפי דרך זו

דברים הניכרים גמורים) ,ומ״מ אם מצאנו שעל
ידי דברים הניכרים רחוקים קצת מותר להסתפק

ס״ס כל הענין מתיישב יותר ,וכך נראה עיקר.
ועפ״ז יתיישב פסק רבנו שאין לקבל לשה״ר אלא

בדבר ,ואף להטות בלבו הדברים לצד ההאמנה

על ידי דברים הניכרים קרובים ונוגעים לעצם

(ולולי דברים הניכרים במקצת היה בוה איסור

העניו ,ובפרס שיש להחמיר באיסור תורה ,ועיין עוד

גמור של נשיאת שמע שוא ,ומכאן הוכחה לאיסור

ס״י נת״ח ט״ו ,שכהיום יש להתרחק לסמוך על ענין
דברים הניכרים עי־ש היטב.

במה שהסתפקנו לעיל בלל ו׳ ס״י בזר״ה ס״ק ב׳

כלל ז׳ סי״ב

איך דוד הפסיד ממון למפיבושת ע״פ דברים הניכרים
הנה בנת״ח י״ז הבאנו דברי רבנו שהיה הדבר
ע״פ חוק המלכות .וכעין זה מצאנו שיש

אמנם מסתברא טפי שמלך כדי להגן על מלכותו
מותר לו לעשות מעשה בממון או בגוף

רשות למלך להרוג שלא בראיה ברורה (דמב״ם

אף על ידי חשש בעלמא (מטעמים דלעיל) ,וא״ב

הלכות מלכים פ״ג ה״י) ,אלא ששם מבואר שהוא
לתיקון העולם ,וכן יש לומר בזה שמותר כדי

הדרא קושיא לדוכתה מה ראיה הביאה הגמרא

להגן על מלכותו ,שאם לא יגן אלא על ידי ראיות
בדורות עלול הוא לסכן את מלכותו.

והנה אם נימא שכך היה אצל דוד המלך ,וענש
את מפיבושת בממון כדי שיתמעט כחו
בעתיד ולא יובל למרוד ,א״כ יש להקשות מה

ראיה מביאה הגמרא שעשה דבריו בגלל דברים
הניכרים ושעל פיהם מותר לקבל לשה״ר ,הרי לא
עשה דוד אלא כדי להגן על מלכותו ויש לומד
שאף בלי לקבל הדבר בהחלטה היה מותר לעשות

שהיו שם דברים הניכרים .וכן לפי דברי רבנו
דלעיל סי״א בפירוש הגמרא שהיו שם רבדים

הניכרים ברורים ושדוד קיבל הדבר בהחלטה מנא
לה לגמרא ,דלמא עשה הכל כחושש על מלכותו,
שהרי לא מצאנו שדוד הוסיף כלום על דבריו

ד״אתה וציבא תחלקו את השדה".

על כן העיקר נראה שודאי היה
להפקיע שדה ממפיבושת ולא מזה

מותר

לדוד

למדה

הגמרא כלל ,רק מלשונות הפסוקים מוכח שדוד

כן שלא ינזק בעתיד ,דהאי לישנא בישא אע״ג

קיבל הדבר

דלקבולי לא בעי למיחש מיבעי .אמנם זה יש לתרץ
שגם להגן על מלכותו אינו מותר על ידי חשש

אומרה הגמרא שלא קיבל דוד לשה״ר ,דברים
הניכרים חזא ביה[ .אבל אין לומד שדוד חילק

ולא

בתורת

חשש בעלמא,

וע״ז

בעלמא ,ואף אם מלך מותר לו לפעול בלי ראיה

השדה בתורת קנס בעלמא ולא מחשש שמפיבושת

ברורה מ״מ צריך להיות שם דברים שנותנים לו

ירים ראש נגדו ,שהרי מבואר ברמב״ם (מלכים
פ״ג ה״ח) שמותר למלך לאסור ולהכות בשוטין
לכבודו ,אבל לא להפקיר ממון ,ואם הפקיר הרי
זה גזל].

מקום להסתפק .וזה גופא ענין דברים הניכרים

דשם שביארנו בסי״א בזד״ח שלא היו דברים
ברורים ,ומ״כו היה בהם די כדי לעשות מעשה
בעניז ממוז.

חפץ חיים עם נתיבות חיים כהן ,יש
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תכד

ח״ב כלל ה׳ ס״א ,כלל ו׳ ס״ז

חי*
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וא״ב יש כאן קבלת רכילות רגילה ,כי התורה
בציוויה לא תדבר לאדם שכולו שכל אלא לבן
תמותה ששכלו ומדותיו מעורבות זה בזה( .והגם
שידעתי שיש לטעון שכיון שאם יתבונן היטב הרי
יודה שהשני לא עשה לו רעה וא״ב אין כאן
קבלת רכילות מ״מ לאחר העיון היה נראה בס״ד
להכריע כמו שכתבנו).
אמנם נראה שאם באופן שכלי מודה השומע
באופן ברור שלא פעל השני נגדו שום
רעה לא נקבע שם איסור רכילות בגלל שמרותיו

הרעות מטות אותו להקפיד על חברו .הא למה
הדבר דומה לאחד ששיבחו בפניו את חברו על
שהשיג איזו מעלה ממעלות הנפשיות ,ואף שגם
הוא מודה שחברו ראוי למעלה זו מ״מ מקנא בו
על השגת המעלה שהוא לא השיג ומתעוררת מעין
תרעומת של קנאה על חברו על השגת המעלה,
שאין כאן קבלת רכילות כלל ,כנלע״ד .אמנם אין
הדבר מצוי כי על דרך הכלל אם מקפיד על חברו
הוא מפני שנדמה לו שסו״ם לא עשה כהוגן במה
שפעל נגדו בזה ,וכדלעיל.

כלל ו׳ ס״ז

דין נאמן כבי תרי בזמננו
(עיין שב״ח ד׳)
הנה לשון הרמב״ם פכ״ד מהל׳ סנהדרין ה״ב
אבל משרבו בתי דינים שאינם הגונים
ואפילו היו הגונים במעשיהם אינם חכמים כראוי
ובעלי בינה הסכימו רוב בתי דינים בישראל שלא
יהפכו שבועה אלא בראיה ברורה וכו׳ עי״ש .וכן
כתב השו״ע חו״ט סי׳ ט״ו ס״ה משרבו בתי דינים
שאינם הגונים ובעלי בינה וכר.
והנה ,לא מיבעיא לטעם הראשון שתששו לבתי
דינים שאינם הגונים ודאי טעם זה מיוחד
לבתי דינים בלבד ,אלא אף לטעם השני שרבו בתי
דינים שאינם בעלי בינה מ "מ מבואר בדברי
הרמב״ם שהוא רק סיבה למה שנהגו רוב בתי
דינים לא לסמוך על נאמן כבי תרי (עי״ש היטב,
ובמה שכתב עוד "כדי שלא יאמר כל הדיוט לבי
מאמין לדבר זה") ,אבל אין ללמוד מכאן הוראה
כללית שיתיר לא יובל לסמוך על בינתו ולומר על
חברו שנאמן לו כבי תרי.
וגם דברי הרי״ף והרא״ש שכתבו "וחזינן לגאון
דק אמר דהאידנא לית ליה לדיין לומר קים
לי בגוויה ,דלא ברירא לן קים לי בגוויה היכי
הוי" יש להטות לדברי הרמב״ם ,שדיברו רוקא
בדיין ובעניני ממון.
וכן מדברי רבנו יונה משמע שדין זה נוהג
בזמננו .שהרי בשע״ת שע״ג מאמר ר״ב

כתב וז״ל ואמרו רבותינו כי המעיד יחידי על
חברו בדבר עבירה מלקים אותו מכת מרדות .אך
יוכל לגלות הדבר בהצנע לרבו ולאיש סודו ,אם
ידע כי יאמינו דבריו כדברי שני עדים עכ״ל .הנה
שסתם והביא דינא דגמרא ולא רמז שבזמננו
נשתנה הדין.
וכן מדברי המהרי״ק משמע שדין זה נוהג
בזמננו שז״ל בשורש קפ״ז ואפילו היה העד
ההוא אדם כשר ונאמן ,אין להאמינו כלל אפילו
למסנייה ,כדמוכח שם דאמר ליה רב אחא בריה
דרבא לרב אשי מהו למימר ליה לרביה כי היכי
דליסניה ,אמר ליה־אי" מהימן ליה לרביה כבי תרי
לימא ליה ,ואי לא לא לימא ליה — וכש״ב על
פי אשה בזאת אשר פרשה מדרכי בנות ישראל
הצנועות ,דלא מהימנא אפילו כחדא וכפלגא
דחדא ,ואפילו לשנאותו על פיה היה אסור וכו׳
עי״ש .הרי מדנקט המהרי״ק דין זה בפשיטות,
אלא שטען שלא שייך כלל אצל האשה שדן שם
באותה תשובה ,משמע שנוהג דבר זה בזמננו לגבי
לשה״ר ללא מערער.
ומכל הנ״ל מוכח שמעיקר הדין גם בזמננו נוהג דין
נאמן כבי תרי לגבי קבלת לשה־ר ,אמנם
כבר ביארנו בשב״ח ד׳ שאיו לסמוך על היתר זה
בלי זהירות רבה ,וכש״ב בדורותינו עי״ש.
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קונטרס זהירות מלשה״ר בעוזון

הצרעת לשמור מאד" בכתב ,כיון שהתורה
פירשה לנו מיד בפסוק הסמוך היאך להשמר ,זכור
את אשר עשה השם אלקיך למרים ,והרי שם היה
חטאה בפה .והרי זה ברור שלא על כל לשה״ר
בא עונש צרעת ,אלא על אופן חמור של דיבור

חייט

רצז

רע ,כמו שביארנו בלאוין ג׳ ,ואהרן יוכיח .אם כן
יתכן לומר שעוד תנאי יש בדבר ,והוא שיהיה
הלשה״ר בפה דומיא דמרים ,כיון שבאופן יותר
קל לא מצאנו עונש זה ועוד שדוקא בפה הוא כת
כללי כנ״ל — וצ״ע.

כלל א׳ ס״ח

ב .זהירות מלשה״ר בעתון

(קונטרס זה הודפס בנפרד)

(עיין נת״ח י׳)

הקדמה
הנה גדולי דורות האחרונים ראו צורך לייסד עתונים לציבור של שומרי תורה ומצוות וזאת משני טעמים.
הראשון :שלא ישחו מבורות נשברים ,עתונים של פורקי עול שמלאים כפירה וכל תלקי העבירות ,ובלא
עתון כלל אי אפשר שכבר הורגלו דורות אלה מאד שצריך לדעת המתהווה בעולם ,ורצו שיקראו מן
המותר בפיך ,דבר המנוקה משלש עבירות ודומיהן.
הטעם השני :שנתמעטו הלבבות והכוחות ,ורבים מעם ישראל נמשכו לצד הטומאה ר״ל והרבה מזה אגב
פרסום דבריהם ,שכח הפרסום רב כידוע ,אשר על כן ראו לנכון שמתוך עתון שמרים קרן התורה והמצוות
יתחזקו הרבה מעם ישראל בדעת התורה והאמונה וללכת בדרך ישראל סבא.
ואף שידעו שעל הרוב קשה לעתון להמלט מעניני לשה "ר רכילות וליצנות ,ועוד שעלול לגרור אחריו
ביטול תורה לבן עליה ,ועוד שקשה להבהיר דעת תורה טהורה בדרך וו ,מ״מ עת לעשות להשם.
(ולבד מן דין הרי אמרו חז״ל כל פורענות שבאה לעכו״ם לא באה אלא להזהיר את ישראל ויש מן התועלת
האמיתית לבן עליה לדעת קצת קורות העתים ללמוד מהם דרכי ומשפטי השם — כ״ש במה שנוגע
לכלל ישראל שאפשר וצריך ללמוד ממה שנעשה לנו הן לטוב והן למוטב להתעורר לתקן מעשינו ולא
להיות ת״ו מאלה שנאמר עליהם אם תלכו עמי בקרי ,ועיין רמב״ם הל׳ תענית פ״א ה״ב-ג׳ ,ועוד שלת״ח
ופרנסי הדור שעול ציבור על צוארם יש יותר מן הצורך לדעת קורות הדור ,להכיר צערם ומצבם ברוחניות
ובגשמיות להדריך לעזור ולרפאות השבורה .ולפעמים אל חלק מידיעה וו אפשר להגיע דרך העתון ,אך מובן
שהדבר נאמר לאלה שיודעים להבחין בין התבן והבר ,וגם לשמור נפשם מכל איסור).
אמנם כיון שלא הותר לעבור איסור בפירוש ,והגדולים שסמכו ידיהם על עתונים של אנשים יראי שמים
הוא על סמך־שיכולים וצריכים ליזהר מאיסורים כגון לשה״ר ורכילות.
אשר על כן באנו לעורר על כמר ,מכשולים ואיסורים שעלולים להתעורר בעתון ,והשם יתן שהדברים
יהיו לתועלת על צד היותר טוב.
הנה לענין לשה״ר בעתון יש לדון בשלשה דברים:

א .ממה צריך הקורא ליזהר.
ב .באיזה לשה״ר עלולים הכותבים להכשל.
ג .אם כתבו בעחון לשה״ד ,מי עובר בלא תלך רכיל.

וזאת למודעי ,שבקונטרס זה לא נדון אלא בדברים השכיחים ,וגם דברים אלה לא יתבארו על בוריים
אלא אחר העיון בספר ח״ח ,ובפרט בענין לשה״ר לתועלת ,שעיקרו מבואר שם בכלל י׳.

א .זהירות מקבלת לשה״ר לקוראי העתון
כתיב בפרשת משפטים לא תשא שמע שוא ,ופירשו במכילתא ,וכן משמע בגמרא פסחים קי״ח ע״א
שהיא אזהרה למהבל לשה״ר .וכו הסכמת כל הפוסלים .וכלולים בזה כמה פרטים.

חפץ חיים עם נתיבות חיים כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב  -קאופמן משה בן שלום עמוד מס 322הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

זר .

רחצ

קונטרס יהירות מלשה״ר בעתון

חיים

א .איזה דברים מותר לקרוא
דברים שאין בהם תועלת:
הנה
חפץ

ואם
שאר

דעת הח״ח ז״ל (כלל ו׳ ס״ב) שלשה״ר ללא תועלת אסור לשמוע מן התורה (או לקרות) ,אם רק
בשמיעה זו ,שמא יבוא להאמין (ויתכן לפרש שכל שמיעה בחפץ ורצון היא קבלה״במקצת).
כן בעתון ,דברי חדשות שיש בהם לשה״ר ,כשאין בהם אחת התועליות או אופני ההיתר דלקמן (או
תועליות המבוארות בספר חפץ חיים) ,אסור לקרותם.

ואם כבר קראם ללא משים עיין מה שנכתוב לקמן בענין לחוש ללשה״ר .ועכ״פ אסור לשים לבו אל
הדברים לחשוב ולעיין בהם (עיין ח״ח כלל ו׳ הג״ה על הבמ״ח ב״א וכלל ז׳ במ״ח כ״ד ,ע״פ דברי
יד הקטנה).
ומ״מ נראה שמן הסתם מותר לקרוא שמא ימצא תועלת או אחד מאופני ההיתר .ואם התברר שאינו כן
אין לו להמשיך לקרוא ,כש״ב אם מרגיש שמאמין לדברי הלשה״ר.

דברים שהם לתועלת:
הנה כלל הדבר "האי לישנא בישא אע״ג דלקבולי לא בעי למיחש מיבעי" (נדה ס״א ע״א) ז״א כל
לשה״ר לתועלת ששומע ,אע״פ שאסור להאמין ראוי לחוש אליו ,וכדלקמן .וא״ב ודאי שמותר
לכתחילה לשמוע או לקרות.
וא״ב ברור שבדבר שיש בקריאתו תועלת לקורא עצמו ,כגון ליזהר מאדם שיבול להזיק לו היום או
למחר ,מותר לכתחילה לקרוא .ואע״פ שלכאורה אין דבר זה מצוי כ״ב בעתון ,מ״מ קשה לצמצם
גבול התועלת הואת ,כיון שבזמננו החיים בנויים על קשרי איש ואיש ,אף בריחוק מקום.
והדבר המצוי יותר הוא שכותבי העתון מפרסמים לשה״ר להרחיק מדרך רעה ,או להרחיק הציבור מאדם
או קבוצה שראוי להרחיק מהם ,או שהעבריין ייטיב דרכו (כל אלה מן התועליות דלקמן ואם
אמנם היא תועלת אמיתית ולא בדויה ,ולפי התנאים הרצויים) ,אבל הקורא הזה אין לו צורך בידיעה זו ,כי
אינו עלול להכשל בעוולה הזאת ,או אינו בא בקשרים עם אדם זה שיצטרך להזהר ממנו ,או להשפיע עליו
שישוב( .ואם בשביל התועלת שיזהיר אחרים ,הרי כבר כתב הח״ח בכלל י׳ במ״ח ה׳ שד״ד לא שייך אלא
בתועלת קרובה ולא בדבר קצת רחוק ,ובענין שעוסקים כאן ע״פ רוב התועלת רחוקה).

ובאופן זה יש לדון אם מותר לקרא דברי לשה״ר אלה .ונראה שמעיקר הדין מותר לקרוא ,כיון
שהתועלת של המספר היא דוקא על ידי פרסום לרבים ,ולא ניתן הדבר להתחלק ,וע״כ אין כאן
שמיעת שמע שוא ,אף שודאי אסור להאמין( .וד״ז אפשר ללמוד מדין אפי תלתא לשיטת הרמב״ם ,שאם
אחד עבר וסיפר לשה״ר בפני שלשה ,ואחד מהשלשה חור וסיפר הדבר לאחר אין לו עון לשה״ר כיון
שהדבר עומד להתפרסם והשומע האחרון מותר לשמוע כיון שלדברי המספר הוא דיבור של היתר).

מ״מ לאו משנת חסידים היא ,ושומר נפשו ירחק מזה ,כיון שאין לגופו ולנפשו תועלת מידיעה וו ,ומצות
ה׳ לא תוסיף עצב עמה.

ב .מתי לחוש ללשה״ר וגדר לחוש
לשה״ר לתועלת :הנה כבר הקדמנו לעיל מגמרא הנדה ס״א ע״א שלשה״ר לתועלת אף על פי שאסור
לקבלו מ״מ מותר וראוי לחוש אליו .וביאר שם תוס׳ "שיש לחוש ללשה״ר להאמינו לגבי זה
שיזהר שלא יבא לו הידק ולא לאתרים".
אם כן כל שאינו קובע הדבר בלבו בודאות ,אלא בגדר חשש בעלמא אין כאן קבלת לשה״ר אלא גדר
לחוש באופן המותר .וכמו כן מותר לקבל הדבר בגדר ספק ממש לפי עגין הסיפור והמספר (חוץ
ממה שהדבר פשוט מסברא ,כן מוכח להדיא מדברי הח״ח כלל י׳ במ״ח ב״ד ,וכן כלל ד׳ במ״ח ט״ו וכ״ד
למעיין היטב בדבריו* ,ועיין בשו״ת פאת שדך להגרש״ד מונק ז״ל בשם החזו״א ו״ל).

*

אמנם עייו כלל ו׳ ס״י זר״ח א׳ מה שהסלנו בדברי הח״ח ז״ל.

חפץ חיים עם נתיבות חיים כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב  -קאופמן משה בן שלום עמוד מס 323הודפס ע״י תכנה אוצר החכמה

זרע

קונטרס זהירות מלשה״ר בעתון

חיים

רצט

אמנם אסור לעשות נועשה נגד הנדון ,במה שאינו נצרך כדי להוהר ממנו ,דמעמידים לאדם על חזקת
כשרות (ח״ח כלל ו׳ ס״י ,וכך יש לפוש דבריו שם שלא יסתרו דבריו דלעיל).

—

לשה״ד שאינו לתועלת :כבר הקדמנו לעיל שלשה״ר ללא תועלת או אחד מאופני ההיתר ,אסור
לקרותו .אמנם אם כבר קרא ללא משיים יש לדון אם מותר לחוש אליו.

וז״ל הדא״ש בגמרא נדה ס״א ע״א :וכענין זה רוקא יש לחוש ללישנא בישא היכא שיכול לבא לידי

חיזק לו או לאחרים אם לא יחוש לו כהך עובדא וכההיא דגדליה בן אחיקם .אבל בענין אחר
אסור אפילו לחוש ללשה״ד ולהאמינו כלל עכ״ל.
והנח מה שכתב אסור להאמינו כלל יש להסתפק אם הכונה שאסור אפילו להעלות חשש בלב שמא
הדבר אמת .והיותר נראה שבא לומד שללא תועלת אסור להאמין לחוש כלשון התום׳ שם —
לעשות שום מעשה כעובדא דרבי טרפון דשם ,אבל מותר להעלות חשש בלבו שמא הדבר או חלק
ממנו אמת ,ואכמ״ל.

ג .מתי מותר להאמין ללשה "ר
הנה כבר הקדמנו כלל הדבר ,שלשה״ר מותר לחוש בלבד אבל אסור להאמין בודאות <נדה ס״א ע״א
והסכמת כל הפוסקים ,ועיין ח״ח כלל ו׳ ס״א).

והנה מצאנו יוצא מן הכלל שמותר להאמין ,כגון דברים הניכרים ,שיש לו סימנים חזקים המאמתים את
הלשה״ר ,ואז מותר להאמין (ה״ח כלל ז׳ ס״י) ודבר זה שייך גם בעתון ,אבל בכל אופן אין לסמוך
על זה לעשות מעשה נגד הנדון (שם סי״ב).
עוד מצאנו דין נאמן כבי תרי ,היינו אדם שנאמן כשני ערים ודעת הח״ח שלא שייך דין זה בזמננו (הל׳
רכילות כלל ו׳ ס״ז) ואע״פ שהיה מקום לפקפק קצת (עיין רמב״ם הל׳ סנהדרין פכ״ד ה״א-ב) ,מ״מ
בלאו הכי בעתון אין הדבר מצוי.

ועוד נמצא ענין והוא מילתא דעבידא לאיגלויי ,היינו דבר שאפשר לברר בקל לא משקרים בזה ,ומותר
להאמין (כלל ז׳ במ״ח ח׳ בסופו ע״פ גמרא ד״ה כ״ר) .ולכאורה בעתון הרבה דברים יש שאפשר
בקל לברר וא״כ יהיה מותר להאמין באופן זה.

אמנם כד נדייק היטב נראה שבעתון קשה לסמוך על היתר זה ,חרא שענין לא משקרי אינשי הוא
מפני שחושש שיבוא הדבר לידי בירור כיון שבקל ניחן להתברר ,אבל כהיום שמספר דברים
המתחדשים שמפרסמים בעתונים רבים מאד אין לו לחשוש כ״כ שיבואו לברר ,ועוד ,שעל כל דבר
שמפרסמים כהיום נמצאים אנשים המכחישים ,ואף אם יבררו יתכן למצוא מכחישים.
ובלאו הכי כל היתר זה לא שייך אלא על בירור עובדות אבל הרבה רבדים בעתון הוא פירוש העובדות,

ולא עצם העובדות כמות שהן ,שהרי כל עתון מוסר הדברים לפי הרוח שרוצה להשכין בציבור,
וקשה לבדר פירושי העובדות .וכש״ב בעניני דעות של איש או ציבור שקשה לברר הדברים על אמיתותם,
ובודאי לא בקל ,וממילא בבל זה לא שייך היתד של מילתא דעבידא לאיגלויי .לכן ידייק הקורא היטב

היטב לפי הענין אם ירצה לסמוך על היתר זה.

היחד של מסיח לפי תומו ,חוץ ממה שאינו היתר פשוט כלל ,לא שייך בעתון שכולו מוסב על ענין
הפרסום וכונה לפרסם.

אם מותר להאמין דבר מפורסם ,עיין ח״ח כלל ו׳ במ״ח ח׳ והג״ה על במ״ח י׳ שאף על קלא דלא
פסיק (שמבואר בגמרא יבמות שמרננים אחריו כל העיר למשך יום ומחצה) אין לסמוך להאמין,
ורק אם כמה פעמים יצא עליו קלא דלא פסיק אז מותר להאמין ,ע״ש .וכל זה בדבר מפורסם ממש
בציבור שיש לומר שנתאמת הדבר להרבה אנשים ,אבל אם מקור הפרסום הוא העתון הזה או עתונים
אחרים לא שייך בלל לסמוך על זה להאמין ,כיון שיחידים הוציאו את הקול בדרך מיוחד ואינו דומה
כלל לקלא דלא פסיק.

כלל חדבר ,אין לקורא אלא לחשוש ללשה״ר המתפרסם בעתון ,כגון שיחשוב שהחסירו איזה פרטים
שעל ידם היה משתנה כל הענין לטובה ,או כמו שמצוי שדנו הדברים בדרך מסוים באופן
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שיצא הענין לגנאי ,וגם זה דוקא אם יש בו מן התועלת או אופן המותר .ואם יש לו דברים הניכרים
המאמתים את הלשה״ר בצורה ברורה (או בדבר שאפשר בקל לברר ,ואין זה מצוי בעתון כמו שביררנו
לעיל) ,אז מותר להאמין.

ב .באיזה לשה״ר עלולים הכותבים להכשל
הנה בזהירות מלשה״ר יש לחלק בין דברים שהם לתועלת ובין דברים שאינם לתועלת .ולא נדון כאן
אלא על דברים המצויים.

א .בדברים שאינם לתועלת.

מה שנקרא סתם "חדשות".

הנה הוזהרנו מן התורה בלאו דלא תלך רכיל בעמך ,היינו לא לעורר מדנים בין שני יהודים אף שאין בו
הזכרת גנות ,וכמו כן לא לספר בגנות ישראל .וכלול באיסור זה לא לספר דברים — אף שאין בהם גנות
— שגורמים לחברו אם יתפרסמו להזיק לו בגופו ובממונו או אפילו לצער אותו( .ע״פ רמב״ם הל׳ דעות
פ״ז ה״א ,ב׳-ה׳).

גם מוזהרים המקבל או המספר בלאו דלא תשא שמע שוא (דמב״ם הל׳ סנהדרין פכ״א ה״ז).

לכן אסור ללא תועלת לפרסם גנות ישראל כשד ,או דבר שמעורר סכסוך .ואם הדבר שקר ,איסורו חמור
הרבה יותר והרי דה בכלל מוציא שם רע (עיין רמב״ם הלכות דעות שם הלבה ב׳).
דבר מפורסם .אם העתון הזה הוא מקור הפרסום לא שייך כלל היתד של מפורסם כיון שהוא המפרסם
הראשון (הסכמת כל הפוסקים ,עיין ח״ה כלל ב׳ במ״ח ס״ק א׳) ואדרבה כל מה שיפרסם יותר תגדל

העבירה.
בדבר שנתפרסם כבד בפני שלשה אנשים ,שיטת הדמב״ם ועוד כמה מגדולי הראשונים (אע״פ שרבים
חולקים על זה) שמותר לספר הדבר הלאה ,אבל צריך שלא יתכוין לפרסם הקול ולגלותו יותר (שם
ברמב״ם פ״ז ה״ד ,),א״כ בעמון לא שייך כלל היתר של אפי תלתא (נאמר כבר בפני שלשה) כיון שכונת
העתון לפרסם"הדבר.
אמנם בדבר מפורסם ממש יש לומר שמותר לספר לכל הדעות ,ויתכן שאף אם מתכוון לגלות הדבר ,כיון
שלא שייך כאן סברא שיזיק לו יותר (עיין כלל ד׳ במ״ח ס״ק מ״א).

א״כ בדבר שבלאו הכי מפורסם בציבור יש להקל בדבר ,כגון אם התפרסם בבר על ידי עתונים אחרים
בציבור שלנו — אבל מה שמתפרסם בעתונים חילוניים יש לומר שלא נחשב מפורסם אלא הדברים שיש
להם פרסום גדול כגון מה שנוגע להנהגת כלל הציבור ,אבל דברים קטנים כגון שפלוני עשה כך וכך
עוולה אינו נחשב מפורסם לגבי ציבור שלנו (עיין כלל ב׳ ס״ו לפי שיטת הרמב״ם וה״ה לעניננו).
וכל ההיתר הנ״ל דוקא במתכוין לגלות דרך סיפור דברים בעלמא ,אבל אם יש לו שנאה אישית או ששמח

לאיד ורוצה כבזיון חברו או לעודד מדנים יש כאן איסור מצד כונתו לבזות חברו( .והי׳ מקום לומר
שהיא רק מידה רעה ,אבל הח״ח ז״ל פוסק שהוא איסור דאורייתא אף בדבר מפורסם ממש עיין כלל ב׳
במ״ח ג׳ ועל כרחך האיסור ...ועיין כלל ב׳ במ״ח ס״ק כ׳).
לשה״ר על ציבור .גם על ציבור יש איסור לשה״ר (ה״ח כלל י׳ סי״ב) ,כיון שכל מי ששייך לציבור הזה
מתבזה במידת מה .וגדול עונו שמבוה ציבור שלם מכלל ישראל ,המחזיקים בתודה ה׳ (ח״ה
שם) .וכש״ב אם הגנות שקר ,שהדי זה נמצא מוצש״ר על ציבור.
לשה״ד על חילוניים .רוב הדברים על חילוניים הם לגנות הדרך והשיטה שלהם ונחשב לתועלת

להרחיק מדרך רעה כדלקמן .אמנם לספר רבד שאינו בגדר זה יש לדון.
והנה הכלל הוא שעל אפיקורוס מותר לספר כל דבר ללא הגבלה (בלל ה׳ ס״ה) ,ודוקא אם יודע בבירור
גמור שהוא אפיקורוס ,אבל אם רק שמע עליו שהוא אפיקורוס ,ויש על צד זה תועלת גמורה

לפרסם בציבור .יש לומר בלשוז שמעתי אומרים (כלל ח׳ ס״ח.
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חוט

הלכות שמירת הלשון

מ>

שנו

מבעי מיחש ליה מבעי ,הנהו בני גלילא דנפק
<5ג?ת לשון הרע לענין לחוש הלכך
(א) אפילו' בגדר ספק .במס׳ נדה נגז עלייהו קלא דקטול נפשא ,אמו לקמיה דרבי
אימא ,אמר רבא האי לישנא טרפון אמרו ליה לטמרינן מר [מחביא
בישא אע״פ דלקבולי לא מבעי ,מימש ליה אומנו] ,אמור להו היכי נעביד ,אי לא
מבעי .והוכיח בבאר
אטמרינכו מזי יחייכו
אמכם],
[ימצאו
מיס חיים שם ד״מימש
היינו
מבעי"
ליה
אטמרינכו הא אמר
רבנן האי לישנא בישא
שלא ישאר ספק בלבו,
א ,בספר חפץ חיים נא] כתב,
אע״ג דלקבולי לא מבעי
אלא רק ימוש לדברים.
אע״פ שבררנו דקבלת לשון הרע,
מיחש ליה מבעי ,זילו
וגדר למוש הוא פחוח
דהיינו להחליט בלבו שהדבר
אמון טמרו נפשייכו
והיינו
מספק,
דספק הוא כשמעמידים אמת ,אסור מן התורה ,טבל
אח
אתס
[חחביאו
אח הדבר שאנחנו מקום אמרו חז״ל נב] דלחוש
עצמכם].
רש״י
מסמפקים בו כצד אמד ,מיהו בעי .וביאור הדבר הצריך ופירש
שס
משא״כ לחוש ,עדיין לא לקבל את הדבר בדרך חשש
וז״ל ,מימש
מיבעי,
כעלמא^יינו רק כדי לשמור ליה
מחליטים שיש כאן צד
ושמא
את עצמו ממנו שלא יגיע לו הרגמם ואסור להציל
־י־־־־זאף
להסתפק.
כשמעמידים אח הדבר היוק על ידו .ולא יהיה זה הדבר
אמכם ,עכ״ל.
בספק ,יש דרגוח של
(א) אפילו בגדר ספק ,דמעמידין וכבר הקשה הרא״ש
נד] ותימה הוא
ספק ,יש ספק של לאדם בחזקת כשרות ,ולכן
מחוייב עדיין להיטיב עם הנידון לפרש כן ,וכי אס יצא
חמישים אחוז ,ויש ספק
קול על אדם שחטא
של שלושים אחוז וכו׳,
בכל הטובות שצוותה התורה
בשביל קול בעלמא יהא
מ״מ למוש הוא פחות
לשאר אנשים מישראל ,כי לא
אסור להציל נפשו .וכתב
מזה כיון שיש לאדם
נגרע ערכו בעינינו על ידי
הרא״ש וכן כמבו המוס׳
חזקת כשרוח והרי הוא
נשאר ככשר ,רק שמומר לגו לנהוג שהוא נה] לפרש ע״ם מש״כ רבינו אחאי שפירש
בשאלמוח נו] ,אם הרגתס חייבתם ראשי למלך
כדבר שאולי היה כך וכך.
ומשמיה דהחזו״א אמרו שאמר שקשה שהמרה מלקבל רוצחין .וכתבו המוס /והיינו
לאדם לשלוט על לבו ועל שיש לחוש ללשון הרע להאמיגו לגבי זה שיזהר
מחשבומיו שיהיה רק מימוש ולא כספק ,ואולי שלא יבוא לו הפסד ולא לאחרים ,עכ״ל .וז״ל
לדרגת המפץ חיים היה אפשר לו לשלוט על הרא״ש ,אבל בעגין אחר אסור אפילו לחוש
ללשון הרע ולהאמינו כלל ,עכ״ל.
המסשבות ולהחליט שאין לו ספק כלל ,ועכ״ס
בגמרא מבואר דאסור להאמין ומומר לחוש.
משמעות הדברים דכשאין חשש סכנה
לעצמו או לאחרים אז אסור
והנה 5גמ׳ שס במס׳ נדה אימא ,אמר רבא,
האי לישגא בישא אע״ס דלקבולי לא להאמין כלל ,ואסור לו אף לחוש שהיה דבר

פרק ד׳

שער הציון
נג 1שם:
נב] נדה ס״א ע״א:
נא] הל׳ לשון הרע כלל ו' סעיף י׳:
נו] פרשת וישב:
נה] שם ד״ה אעמרינכו:

נד] פרק ט׳ סי׳ ה׳:
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שנד

פרק ד׳

שני*

כזה כמו ששמע ,ויחשוב לעצמו כאילו לא
לשון הרע ע? קטן ,ויתום קטן
שמעחי כלל מהעני! הזה .אבל כשיש משש (ב) על קטן .ובבאר מיס חיים ני] כתב ,מה
שציירתי ביתום ולא בשאר קטן,
סכנה מומר להאמין לגבי זה שלא יבוא לו
הפסד ,ואז מומר ,שיהיה ספק אצלו לגבי משום דאין מצוי שיבוא היזק או שאר דבר
־־לצי לקטן ־ל ידי מ־
לשום
להציל עצמו.
הלישנא בישא לשום דבר ,ו ׳״ו
שמספרין גנותו ,ואין
והנפקייט,
שהרי שהתורה התירה לחוש ללישנא
הכי נמי אם הוא רואה
אסור לשמוע לשון
הרע ,ואס לתועלת בישא לענין לשמור את עצמו
שעל ידי דיבורו יסובב לו
מומר ,ואס יודע בעצמו
שהוא יאמין לזה  -אסור
לשמוע .והשאלה אם
יודע בעצמו שאם ישמע
לתועלת יהיה אצלו ספק
ולא רק ימוש בלבד ,אם
מומר לשמוע למועלח.

ועכ״פ כיון שהחפץ
הביא
חיים
מקור לדבריו מדברי
וברא״ש
הרא״ש” ,
מפורש כמו שכתבנו,
וגס כמעט שלא שייך
שלגבי לחוש מומר לו
למוש שמה ששמע כך
למשוב
ואילו
היה,
לעצמו שאולי בך היה אז
זה אסור ,וודאי שכוונת

ואת אחרים ממנו ,ועל כן כתבו
הפוסקים דמה שמותר לחוש,
היינו היבא שיובל לבוא לידי
היזק לו או לאחרים אם לא יחוש
לו ,אבל בענין אחר אסור לחוש
ללשון הרע ולהאמינו בלל:
וכ״ב בהלכות רכילות נז].
ב .בחפץ חי*ם :חז בתב ,ולפעמים
שייך איסור לשון הרע אפילו (ב)
על קטן ,בגון למפר גנותו .של
יתום קטן שמגדלין אותו אחרים
בתוך ביתם ,רעל ידי זה יובל
להסבב שיגרשו אותו טאיתם ,ובן
בל כהאי גוונא היבא שעל ידי
סיפורו יסובב להזיק לקטן או
להצר לו על ידי זה ננו] .ואם מכוון
בסיפורו לסלק הנזקין שבאין על

 __________החפץ מיים כמו שכתבנו
אלא שלא פירש לגמרי עד הסוף פרט זה.
עוד ענינים:
א .המספר לשון הרע שאומר שזה לחועלח,
והשומע אינו יודע עדיין מהו המועלת,
עמש״כ לקמן עמ׳ שסט.

כ .שמיעת לשון הרע ,אינו שב ואל מעשה
הנדחה אף בדאורייחא מפני כבוד
הבריות ,דמיקרי מעשה.

ריעותא

דינו

כיתום,

עכ״3
פירוש :דלשון הרע
קטן
על
שיש לו צער מזה
בודאי אסור ,והיזק
בעינן רק בקטן שאין
לו צער מזה.
ולמעשה אין קולא
באיסור לשון
הרע על קטן ,אלא
יותר
מצוי
דבקטן
שהגנות לא שפגע בו,
אם לא ירעו לו ולא
יצערוהו על ידי זה,
מפני שאינו מרגיש
בעלבונו ,אבל אין הכי
נמי אס מרגיש עלבון

אסור ,וזה מה שכתב
המ״ח בהל׳ רכילות [יא] ,וגדול בגוונא דקטן
שלא מרגיש צער ועלבון נמי מותר .וקטן
בגוונא דגדול אסור.
קטן שהזיק לציבור ,ומבע הגבאי שיאמרו לו
מי הוא הקטן שהזיק כדי לתבוע
מאביו ,אין לספר לו ,אלא ילך לאביו ויספר לו
הכל ,ושהגבאי תובע ,כדי שאם ירצה האב
לשלם ישלם לגבאי.

שער הציון
נח] הל׳ לה״ר כלל ח׳ סעיף ג׳ ]0! :עי׳ ח״ח כלל נ׳ העיף ו' וסעיף ט׳ ,וכשלק
נז] כלל ה׳ סעיף ד׳:
ניא] כלל ז׳ סעיף א׳:
ני] ס״נן ה׳:
ב׳ בכלל כ׳ סעיף ו׳:
חוט שני  -ר״ה ,יו״כ ,סוכות ,חנוכה קרליץ ,שמריהו יוסף ניסים בן נחום מאיר עמוד מס 338הורפס ע״י תכנה אוצר החכמה
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והיינו שהבעלי דין מגלים לדיינים אש הסוד
האיסור של גילוי הסוד
^שלהס על מנש שישמרו אח הסוד,
(א) דרך סתר .במס׳ סנהדרין נב] ת״ר
מניין לכשיצא [הדיין ממושב בית ולכתחילה נמסר להם בתורת סוד ,לכן אסור
הדי[] לא יאמר הריני מזכה ומכירי ממייבין להם לספר .ומ״מ מומר לדיין לומר "אני לא
׳י־״“-׳״מייעץ לך" אף דמשמע
אבל מה אעשה שחבירי
רבו עלי ת״ל לא מלך
מזה דכומון כאן סיבה
שלא להנשא לו ,שהרי
רכיל בעמך ואומר הולך
רכיל מגלה סוד .ההוא
צריך להציל אותה ,וצריך
א .בספר חפץ חיים נא] כתב,
למעט כמה שאפשר.
חלמידא דנפיק עליה
וחייב אדם להסתיר הסוד אשר
ולכן מסתברא דלא
מילשא
דגלי
קלא
יגלה לו חבירו (א) דרך סתר,
מדרשא,
בי
דאיחמר
היתר
מהני
אע״פ שאין בגילוי הסוד ההוא ד״תועלת" שמצינו לגבי
במר עשרין רתרתין שנין
עגין רכילות ,בי יש בגילוי הסוד איסור לשון הרע ,ואסור
אפקיה רב אמי מבי
להפר
וסיבה
לבעליו
מדרשא אמר דין גלי גזק
לדיינים לגלות הסוד אף
רזיא ,פרש״י במר כ״ב מחשבתו ,גם בזה הוא יוצא
שיש מועלת בדבר.
דאיממר בי מדרך הצגיעות והוא מעביר על
שנין,
ודדיה רופא וכיוצ״ב
שהחולה מסר
מדרשא אפקיה לההוא
דעת בעל הסוד:
לרופא את סוד מחלתו,
חלמידא ,ודבר לשון
הרע היה ,עכ״ל.
אסור לרופא לספר לאחרים את הסוד אף
שיש תועלת ,כגון לצורך שידוכים ,וכדלקמן.
וכל זה אינו רק כשיש בגילוי הסוד משוס
רכילות ,וה״ה לשון הרע ,אלא אפילו ודע דאף דליכא היתרא ד״תועלת" בגילוי
הסוד וכנ״ל ,מ״מ יש פעמים שאיסור
אין בגילוי סוד משום הנך ,גס זה אסור
כמ״ש בגמ׳ יומא !ג] והביאו המפץ חיים נד] ,גילוי הסוד נדחה מפני הצורך .ודרך משל,
מנין לאומר לחבירו דבר שהוא בבל יאמר עד אם אחד גילה לחבירו שהוא רוצה להרוג את
שיאמר לו לך אמור ,שנאמר וידבר ה׳ אליו פלוני ,פשיטא דמותר לגלותו כדי שינצל
ממנו ,דהרי כתיב לא תעמוד על דס רעך.
מאהל מועד לאמר נה].
וח״א שליט״א סיפר ,שהחזו״א נשאל ע״י וה״ה אם רואה שאחד בא לגזול את ממונו
דיין בבית דין שזוג התגרשו אצלו של פלוני .וה״ה כל צורך גדול מאוד ,וכגון
מפני שלא היה להס ילדיס ,והבעיה הימה בעניני חינוך ,שיודע סוד על השני שעושה
אצל הבעל ,אם מותר לדיין להשיב ולספר את דבר שיכול להוריד את פלוני לשאול מחתית,
סיבת הגירושין למי שרוצה להנשא לו ,והשיב והוא סיפר לו בסוד ,ודאי שמותר ומצוה
וחובה להצילו.
החזו״א "תאמר לה שאצלנו בבית הדי[ יש סוד
מקצועי; ,אבל)אני לא מייעץ לך".
כ??א דמילתא ,אם מי שגילו לו את הסוד
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נדן הלנות לשון הרע כלל ט׳
נגן ד׳ ע״ב:
נב] ל״א ע״א:
נא] הלכות רכילות כלל ח׳ סעיף ה׳:
נה 1עיין כמשלי יא ,יג ,הולך רכיל מגלה סוד וגו׳ ,ופירש הגר״א שם וז״ל ,כלומר ה״מגלה
סעיף ו׳:
סוד" הוא דומה ל״הולך רכיל ועוונם שווה וכו"׳ ,עכ״ל:
ו שני  -ר״ה ,יו״כ ,סוכות ,חנוכה קרלי״ץ ,שמריהו יוסף מסים בן נחום מאיר עמוד מס 346ותו
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הלכות שמירת הלשון

רואה את ההיזק הגדול שעלול להיות אם לא
ישפר ,ודאי דאין איסור לספר את הסוד,
וכגון רואה לפניו היזק הגדול באם יעשו את
השידוך הזה ,ודאי דחובמו לספר ,וה״ה רופא
פסיכולוג וכדו׳ אם רואה את ההיזק הגדול,
ודאי שמוטל עליו להציל שלא יהיה היזק.
וכגון שמבררים בישיבה על בחור שרוצה
להתקבל לישיבה ,אס ההוא יודע שהבחור
מקולקל ועלול לקלקל אחרים ,אף שיודע זאת
בסוד ,מוטל עליו לספר כיון שזה היזק וצורך
גדול.
אבל אס אין חשש שהבחור מקולקל ,אלא
שהבחור חלש מאחרים וכדו׳ ואין כאן
היזק ,ודאי דאסור לספר את הסוד .וה״ה
רופא ופסיכולוג אם אין במחלה הזו מצב
שעלול להגיע להיזק בנישואין ,אסור לספר.
וה״ה מחנך שמדבר עס המנהל או עם
ראש הישיבה ,ההגדרה היא כנ״ל,
דאף שהשיחה ביניהם היא כדי והאיך לקדס
את הבחור ,מ״מ אם אין ההיזק לפניהם
אסור לגלות את הסוד שמסר לו ,אף שיהיה
לו לתועלת לחינוכו ,אלא יאמר לך באופן כללי
שהבחור הזה צריך טיפול בענין פלוני וכדו׳.
עוד עניינים:
א .הא דמותר לדייני בית הדין להחזיק ספרא
דדיינא בבית הדין שיכתוב את טענות
הצדדים וכו׳ אף ששומע לשון הרע או
סודות ,ובשבילו אין זה לתועלת ,מ״מ כיון
שהדיינים לא יכולים לזכור את כל הפרטים,
ואין עצה אחרת ,אין בזה איסור שהוא עושה
את תפקידו .וה״ה למנהל מפעל ,או לראש
ישיבה ,יש לדון כל מקרה לגופו ,אם מותר
להם למנות מזכיר שידע את הסודות.
ב .אחד גילה לחבירו סוד ,והבטיחו שלא
יגלהו ,ואח״כ שמע הדבר ממקור אחר,

ש

מ״מ אסור לו לגלות לאחרים ,שהרי הבטיח
על המעשה הזה  -את הסוד שקיבל בתורת
סוד שלא יספר לאחרים ,א״כ איך מותר
לו למסור הסוד לאחרים.
ג .המסתכל בבית חבירו ,באופן האסור
להסתכל לשס משוס היזק ראיה ,כשם
שאסור לו בעצמו לראות ,אסור לו לספר
לאחרים את מה שהוא ראה ,ולא משוס איסור
גילוי סוד ,דזה רק אס מסרו לו בסוד ,אלא.
משום איסור ,לשון הרע.
ד .חכם שהורה לו הוראה להיתר ,ואמר לווילון
המכס שלא יספר אח זה לאחרים ,אין לו ו׳ש)יך'
לספר לאחרים .ולא מטעמא דגילוי סוד ,ו?ו!ץ (7
דהוראה אינה סוד ,אלא אולי זה הוראה
מיוחדת לאוחו שואל לעח הצורך שהיה לו,
ושמא ילמדו מזה גס לעת שאינה עת
הצורך.
שאלה :עובד במפעל או במאפיה ,ושם
נתגלה לו הסודות האיך מכינים
מאפה פלוני או מוצר מסוים ,האס אין לו
לספר זאת לאחרים ,או לאשמו.
תשובה :אם בעל הבית הזהיר אותו שמקבל
אותו לעבודה על דעת כן שלא
יגלה לאחרים ,הרי שמסר לו סוד זה על מנת
שלא יספר לאחרים ,ואז גס לאשתו אסור
לספר .אבל אם לא התנה עימו כך ,אלא
שבדרך העבודה מתגלים לו הסודות ,הרי
שלא קיבל ממנו סוד ,ואינו אסור משוס מגלה
סוד ,אלא יש לדון אם גורס לו הפסד בזה
שמגלה לאחרים או לא ,אזי לאשמו מותר
לגלות ,אבל לאחרים אסור לספר בגוונא שיש
חשש שיגרם לו הפסד.
ואם קיבל זאת בסוד וכנ״ל ,אסור לגלות אף
אם זה נמצא בספר בישול ,שהרי קיבל
על עצמו בתורת סוד וכמשנ״ת לעיל.
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והיינו שהבעלי דין מגלים לדיינים אש הסוד
האיסור של גילוי הסוד
^שלהס על מנש שישמרו אח הסוד,
(א) דרך סתר .במס׳ סנהדרין נב] ת״ר
מניין לכשיצא [הדיין ממושב בית ולכתחילה נמסר להם בתורת סוד ,לכן אסור
הדי[] לא יאמר הריני מזכה ומכירי ממייבין להם לספר .ומ״מ מומר לדיין לומר "אני לא
׳י־״“-׳״מייעץ לך" אף דמשמע
אבל מה אעשה שחבירי
רבו עלי ת״ל לא מלך
מזה דכומון כאן סיבה
שלא להנשא לו ,שהרי
רכיל בעמך ואומר הולך
רכיל מגלה סוד .ההוא
צריך להציל אותה ,וצריך
א .בספר חפץ חיים נא] כתב,
למעט כמה שאפשר.
חלמידא דנפיק עליה
וחייב אדם להסתיר הסוד אשר
ולכן מסתברא דלא
מילשא
דגלי
קלא
יגלה לו חבירו (א) דרך סתר,
מדרשא,
בי
דאיחמר
היתר
מהני
אע״פ שאין בגילוי הסוד ההוא ד״תועלת" שמצינו לגבי
במר עשרין רתרתין שנין
עגין רכילות ,בי יש בגילוי הסוד איסור לשון הרע ,ואסור
אפקיה רב אמי מבי
להפר
וסיבה
לבעליו
מדרשא אמר דין גלי גזק
לדיינים לגלות הסוד אף
רזיא ,פרש״י במר כ״ב מחשבתו ,גם בזה הוא יוצא
שיש מועלת בדבר.
דאיממר בי מדרך הצגיעות והוא מעביר על
שנין,
ודדיה רופא וכיוצ״ב
שהחולה מסר
מדרשא אפקיה לההוא
דעת בעל הסוד:
לרופא את סוד מחלתו,
חלמידא ,ודבר לשון
הרע היה ,עכ״ל.
אסור לרופא לספר לאחרים את הסוד אף
שיש תועלת ,כגון לצורך שידוכים ,וכדלקמן.
וכל זה אינו רק כשיש בגילוי הסוד משוס
רכילות ,וה״ה לשון הרע ,אלא אפילו ודע דאף דליכא היתרא ד״תועלת" בגילוי
הסוד וכנ״ל ,מ״מ יש פעמים שאיסור
אין בגילוי סוד משום הנך ,גס זה אסור
כמ״ש בגמ׳ יומא !ג] והביאו המפץ חיים נד] ,גילוי הסוד נדחה מפני הצורך .ודרך משל,
מנין לאומר לחבירו דבר שהוא בבל יאמר עד אם אחד גילה לחבירו שהוא רוצה להרוג את
שיאמר לו לך אמור ,שנאמר וידבר ה׳ אליו פלוני ,פשיטא דמותר לגלותו כדי שינצל
ממנו ,דהרי כתיב לא תעמוד על דס רעך.
מאהל מועד לאמר נה].
וח״א שליט״א סיפר ,שהחזו״א נשאל ע״י וה״ה אם רואה שאחד בא לגזול את ממונו
דיין בבית דין שזוג התגרשו אצלו של פלוני .וה״ה כל צורך גדול מאוד ,וכגון
מפני שלא היה להס ילדיס ,והבעיה הימה בעניני חינוך ,שיודע סוד על השני שעושה
אצל הבעל ,אם מותר לדיין להשיב ולספר את דבר שיכול להוריד את פלוני לשאול מחתית,
סיבת הגירושין למי שרוצה להנשא לו ,והשיב והוא סיפר לו בסוד ,ודאי שמותר ומצוה
וחובה להצילו.
החזו״א "תאמר לה שאצלנו בבית הדי[ יש סוד
מקצועי; ,אבל)אני לא מייעץ לך".
כ??א דמילתא ,אם מי שגילו לו את הסוד
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נדן הלנות לשון הרע כלל ט׳
נגן ד׳ ע״ב:
נב] ל״א ע״א:
נא] הלכות רכילות כלל ח׳ סעיף ה׳:
נה 1עיין כמשלי יא ,יג ,הולך רכיל מגלה סוד וגו׳ ,ופירש הגר״א שם וז״ל ,כלומר ה״מגלה
סעיף ו׳:
סוד" הוא דומה ל״הולך רכיל ועוונם שווה וכו"׳ ,עכ״ל:
ו שני  -ר״ה ,יו״כ ,סוכות ,חנוכה קרלי״ץ ,שמריהו יוסף מסים בן נחום מאיר עמוד מס 346ותו
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הלכות שמירת הלשון

רואה את ההיזק הגדול שעלול להיות אם לא
ישפר ,ודאי דאין איסור לספר את הסוד,
וכגון רואה לפניו היזק הגדול באם יעשו את
השידוך הזה ,ודאי דחובמו לספר ,וה״ה רופא
פסיכולוג וכדו׳ אם רואה את ההיזק הגדול,
ודאי שמוטל עליו להציל שלא יהיה היזק.
וכגון שמבררים בישיבה על בחור שרוצה
להתקבל לישיבה ,אס ההוא יודע שהבחור
מקולקל ועלול לקלקל אחרים ,אף שיודע זאת
בסוד ,מוטל עליו לספר כיון שזה היזק וצורך
גדול.
אבל אס אין חשש שהבחור מקולקל ,אלא
שהבחור חלש מאחרים וכדו׳ ואין כאן
היזק ,ודאי דאסור לספר את הסוד .וה״ה
רופא ופסיכולוג אם אין במחלה הזו מצב
שעלול להגיע להיזק בנישואין ,אסור לספר.
וה״ה מחנך שמדבר עס המנהל או עם
ראש הישיבה ,ההגדרה היא כנ״ל,
דאף שהשיחה ביניהם היא כדי והאיך לקדס
את הבחור ,מ״מ אם אין ההיזק לפניהם
אסור לגלות את הסוד שמסר לו ,אף שיהיה
לו לתועלת לחינוכו ,אלא יאמר לך באופן כללי
שהבחור הזה צריך טיפול בענין פלוני וכדו׳.
עוד עניינים:
א .הא דמותר לדייני בית הדין להחזיק ספרא
דדיינא בבית הדין שיכתוב את טענות
הצדדים וכו׳ אף ששומע לשון הרע או
סודות ,ובשבילו אין זה לתועלת ,מ״מ כיון
שהדיינים לא יכולים לזכור את כל הפרטים,
ואין עצה אחרת ,אין בזה איסור שהוא עושה
את תפקידו .וה״ה למנהל מפעל ,או לראש
ישיבה ,יש לדון כל מקרה לגופו ,אם מותר
להם למנות מזכיר שידע את הסודות.
ב .אחד גילה לחבירו סוד ,והבטיחו שלא
יגלהו ,ואח״כ שמע הדבר ממקור אחר,

ש

מ״מ אסור לו לגלות לאחרים ,שהרי הבטיח
על המעשה הזה  -את הסוד שקיבל בתורת
סוד שלא יספר לאחרים ,א״כ איך מותר
לו למסור הסוד לאחרים.
ג .המסתכל בבית חבירו ,באופן האסור
להסתכל לשס משוס היזק ראיה ,כשם
שאסור לו בעצמו לראות ,אסור לו לספר
לאחרים את מה שהוא ראה ,ולא משוס איסור
גילוי סוד ,דזה רק אס מסרו לו בסוד ,אלא.
משום איסור ,לשון הרע.
ד .חכם שהורה לו הוראה להיתר ,ואמר לווילון
המכס שלא יספר אח זה לאחרים ,אין לו ו׳ש)יך'
לספר לאחרים .ולא מטעמא דגילוי סוד ,ו?ו!ץ (7
דהוראה אינה סוד ,אלא אולי זה הוראה
מיוחדת לאוחו שואל לעח הצורך שהיה לו,
ושמא ילמדו מזה גס לעת שאינה עת
הצורך.
שאלה :עובד במפעל או במאפיה ,ושם
נתגלה לו הסודות האיך מכינים
מאפה פלוני או מוצר מסוים ,האס אין לו
לספר זאת לאחרים ,או לאשמו.
תשובה :אם בעל הבית הזהיר אותו שמקבל
אותו לעבודה על דעת כן שלא
יגלה לאחרים ,הרי שמסר לו סוד זה על מנת
שלא יספר לאחרים ,ואז גס לאשתו אסור
לספר .אבל אם לא התנה עימו כך ,אלא
שבדרך העבודה מתגלים לו הסודות ,הרי
שלא קיבל ממנו סוד ,ואינו אסור משוס מגלה
סוד ,אלא יש לדון אם גורס לו הפסד בזה
שמגלה לאחרים או לא ,אזי לאשמו מותר
לגלות ,אבל לאחרים אסור לספר בגוונא שיש
חשש שיגרם לו הפסד.
ואם קיבל זאת בסוד וכנ״ל ,אסור לגלות אף
אם זה נמצא בספר בישול ,שהרי קיבל
על עצמו בתורת סוד וכמשנ״ת לעיל.

חוט שני  -ר״ה ,יו״ב ,סוכות ,חפיקי־-קרליץ ,שמריהו יוסף מסים בן נחום מאיר עמוד מס 347הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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ר
לסלוח .עשה כמעשה אותו החסיד 20,אשר לא נתן שינה לעיניו מבלי
להתפייס עם כל העולם ,שעל כולם פורש ה׳ את סוכת שלומו.

נקיא! המחילה וההתפייסות חייבות להיות אמיתיות ושלמות ,מבלי להשאיר

שריד; האחווה משכבר הימים חייבת לחזור לאיתנה באמת ,ומה שהיה יהא
באמת כלא היה .אל תשלה את עצמך באשר לכך .מצוה זו אינה מן הדברים
שקל לעשותם .בדרך הטבע נוטרת הנפש עלבון ועוול לאחר ימים ושנים,
ואפילו לאחר בקשת מחילה בתחנונים ואף לאחר תשלום הנזק .לאחר מה
שעולל האדם לחברו אין הנפש מטבעה יכולה לשקם את היחסים כפי שהיו;

הטינה עוברת בירושה מדור לדור ומפרידה בין אלה שהבורא רוצה לראותם

[קלב! לא כן אתה ,ישראל! ה׳ אלוהיך דורש ממך לשכוח  -ובכן שכוח תשכחי
אמן את נפשך בקיום מצוה זו; אם מימי בחורותיך תעשה כן ,יקל לך הדבר,
ואם בעל ענווה אתה ,לא היה הדבר קשה עליך מעולם( .ראה לעיל סעיף צז).

פרק יט

קבלת לשון הרע
לא תעזא שמע שוא;

(שמות כג ,א)

[קלס אל תקשיב למי שהולך רכיל ומספר לשון הרע ,הווי אומר דברי גנות,
על אחיך ,על אחותך; ואם שמעת את הדברים ,אל תקבל אותם בלבך באופן
שתסיק מהם מסקנות כלשהן באשר ליחס האהבה והכבוד כלפיהם .הרי אתה
יודע שמן הנמנע הוא שאחיך עבר עבירה כה חמורה כמו עוונו של המספר
לשון הרע .אפילו היה הוא אחד הכשרים ביותר בעיניך ,ברגע זה הוא
מתייצב לפניך כרשע .אסור לך להקשיב לו ,כל שכן לתת מידה כלשהי
של~אמון בדבריג'(ראה לקמן פרק נג).
[ .20ראה בבלי מגילה כה ע״א :׳כי הא דמר זוטרא׳].
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נקלה  -נקלז]

נקלה אם בכל זאת תאזין לדבריו ,כל שכן אם תקבל את לשון הרע ,הרי

אתה נעשה שותף לעבירה ,ועוונך גדול מעוון המספר ,כדברי חז״ל [בבלי
פסחים קיח ע״א; רמב״ם ,הל׳ דעות פ״ז ה״ג] .כי אם רק יתחייבו בני האדם
שלא יאזינו ללשון הרע ,ןתמו מספרי לשון הרע מאליהם מן הארץ .רק אלה

המאזינים ללשון הרע נותנים אפשרות להשמעתה ,ולא עוד ,אם מקבלים
אותה ומסיקים ממנה מסקנות לגבי ההתייחסות אל מי שטפלו עליו את

הדיבה ,הרי הם הם גומרים את מעשה הפשע .הם מצמיחים את זרע השנאה
שמוציא הלעז ניסה לפזר.

נקלה] אם הוזהרת שמישהו זומם להתנכל ברכושך ,בכבודך ,באושרך,
בחייך ,הרי שצורך בטיחותך מחייב שתשמור על עצמך ,באילו יש רגליים
לשמועה; אולם מבחינת מחשבתך ,הערכתך ואהבתך כלפי

התייחס

אל השמועה כאילו לא היו דברים מעולם .כך עליך לנהוג מטעמי חסד
וצדק ,כי כך היא המידה שהקב״ה דורש ממך באשר לרעך  -גם ברוחך

ובנפשך.

פרק כ

דון לכף זכות
בצדק תשפיט עמיתך•

(ויקרא יט,

ט)1

נקלה המצוות שפסוק זה מטיל על הדיין שייכות לחלק ה״משפטים" (להלן

פרק נד) .ענייננו כאן המצוה הנעלה והחשובה שהפסוק מלמד לגבי כל אדם
ולגבי שיגרת החיים.

נקלה מה נבהלים אנחנו לשפוט את עמיתנו! על פי שמועה בעלמא ,מבלי
ששמענו מה בפיו ,מבלי ששקלנו ביישוב הדעת את כל האפשרויות ,אנו

מה־ים את אבן ההרשעה על עמיתנו ,וממותתים בנפשנו את הכבוד והאהבה
ג
אן■ '

״'י,,

שהוא זכאי להם.
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ספר

עמוד ת איסורים שרע לשמים ולבריות

יראים

פט

לאחר מיתה חייב .וכתיב השמי לך ושמור נפשך מאד ואמר רביין א״ר אילעא* כל מקים שנאמר הישמר
פן ואל וכו׳ וא״ר ינאי הא דתנן בכל הכנויין חייב דברי הכל פי' אע״ג דפליגי ר׳ מאיר ורבנן פצןקל£
אביו ואמו דתנן [סנהדרין ס״ז א׳] קללם בכינוי ר׳ מאיר מחייב וחכמים פוטרים וטעמא דילפינן האי קללת מקללו?
דברכת השם דאפי׳ רבנן מודו דבאזהרה [ב]בנוי כדתניא [:ם נ׳י א'] וחכמים אומרים על שם המיוהד במיתה
ועל הבנויים באזהרה אלמא (ה) לענין ברבת השם כנויי! ושם המיוחד חדא מילתא נינהו לענין אזהרה
במקלל חבירו ועצמו נמי אין לחלוק בין כנויין לאזהרה ואם הוא עבריין אפילו במצוה אחת רשאי לקללו
כאשר פירשנו למעלה [סי׳ קעד].

סימן קצ

[רלח]

דל לא תשא וגדול לא ההדר .ויראת מאלהיך  .לקיים מה שצוה בפ׳ קדושים לא תעשו עול במשפט ולא
השא פני דל לא תהדר פני גדול .ותניא לא תשא פני דל שלא תאמר עני הוא והעשיר הזה
חייב לפרנסו אזכנו ונמצא מתפרנס בנקיות (א) ולא תהדר פני גדול שלא תאמר עשיר בן גדולים הוא
היאך אראה בבושתו (ב) ולבך נאמר לא תהדר פני גדול יכול אפילו שלא במשפט ת״ל במשפט
דבר למד מענינו .

סימן קצא [טא]
לכייל לא תלך .צור .היוצר בם׳ קרש׳ ם לא תעשו עול במשפט .לא תלך רכיל בעמך ואמרינן בנערה
שנתפתתה [מ׳ו א׳] אזהרה למוציא שם רע [מנין] מלא תלך רכיל בעמך  .ר׳ נתן אומר ונשמרת
טבל דבר רע ור׳ נתן מ״ט לא אמר מלא תלך רכיל ההוא אזהרה לדיין שלא יהא רך לזה וקשה לזה ר׳
(א) אומר ברובל שמטעים את דבריו מנין לדיין שלא יאמר אני מזכה וחברי מחייבים אבל מה אעשה שחברי
רבו עלי לכך נאמר לא תלך רכיל בעמך ולדברי המוציא אזהרה למוציא שם רע מכאן .הוזקקתי לכתוב
מה שפירשו חכמים בערכין [ע״ו כ׳] היבי דמי לישנא בישא כגון דאמר לא משתכח נורא אלא בפלניא
דשכיחי בשרא וכוורי פי׳ אפילו זה הוי לשון הרע כיון ומפקיד (ב) ביה בלשון לישנא בישא הוא ב״ש
האומר גנאי וקיי״ל (ג) כר' יוסי דתניא ר׳ יוסי אומר מעולם לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי פי׳ לראות אם
יבא [אותו] פלוני שאמרתי עליו שלא אמרתי דבר שלא הייתי אומר בפני בעלים דהבי קיי״ל דהא קם ליה

תועפות ראם
שבכאן ועיי״ש בביאורי אות ד׳( .ה) א!מא כו' עס״ש חסר בנדפש ומבואר מכאן דלא כהשם חדש שכתב עמש״כ היראים ומעמא דילפינן
האי קללה מקללה דברכת השם כו' וז״ל לא יכילתי להולמו דאס איתא דילפינן א״כ לא יהיה חייב המקלל את חבירו בכולן וגס רש״י בשבועות
ל״ו א׳ ד״ה וד״ה כתב דוקא מקלל אביו שהוא בסקילה כמברך את השם אבל בעצמו וחנירו שהוא לאו בעלמא לא חילף מהכא ועכנ״ל
יד :.רי רבעו וסעמא דלא ילפינן האי קללה מקללה דברכח השם כיון דהוי באזהרה כדתניא כו׳ עכ״ל ואי! דבריו נראין כלל ולשון רבינו הוא
׳:ואר דר״ל דמש״ה המקלל עצמו וחבירו בכולן חייב לד״ה כיון דהך חייב אינו חייב במיתה אלא בלאו וילפינן מברכת השם דהתם נמי
בכולן באזהרה וכמש״כ כאן בהכת״י והלילה להגיה.
( )11ת״ל לא תשא פ״ד ולא כו׳ כצ״ל [הנרא״ד]( .ב) בבושתו פי׳ אלא אזכנו ולכשיצא חון אומר לו תן לו שאתה חייב לו כ״ה בספרי
דברים פי״ז ועיי״ש בספרי דאסמכוה אקרא ת״ל כקטן כגדול תשמעון ולדברי הת״כ של רנינו י״ל דמבע״ל כקטן כגדול תשמעון
לכרר״ל סנהדרין ח׳ א׳ שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה לאקדומי׳ עיי״ש ועיין בחינוך מ' רל״ג שכתב והזהירונו ג״כ
שיהא חביב עלינו דין של פרוטה כדין של מאה מנה לדין אותו לאמיתו עכ״ל .והנראה שהחינוך מפרש מ״ש בגמרא דסנהדרין שם למאי
הלכתא אילימא לעיוני ביה ומיפסקי פשיטא רצונם לומר בלאו דברי ר״ל הוה ידעינן לה מסשטיה דקרא ולענין מאי מיבעי׳ ליה לר״ל לומר
שיהא חביב עליך כו׳ ואי בלאו דברי ר״ל לא הוה ידעינן פי׳ של כקטן כגדול דהיינו דין של פרוטה ודין של מאה מנה א״כ לא הו״ל
לר״ל למימר אלא דין של פרומה כדין של מאה מנה ותו לא ומה זה שאמר ר״ל שיהא חביב עליך מש״ה אמרו לאקדומיה שר״ל דקדק
מ׳-,נתיב ביישא כקטן והדר כגדול ועז״א שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה להקדימו אס בא לפניך קודם הדין של
מרומה ובזה יתיישב דברי הטוש״ע חו"מ סס״י שכתבו ואל ישים חילוק בין דין קטן לגדול אלא יהא בעיניו דין של פרוטה כדין של מאה
מנה והקשו הב״ח זהש״ז הלא בגמרא אמרו ע״ז פשימא והשתא כיון דפשיטא היא לאיזה צורך כתבוה המור והמחבר עיי״ש בדבריהם
ולכמד״נ א״ש דקושיית פשיטא אעז אנח על דברי ר״ל אבל פשטיה דקרא הכי הוא והוא דלא כהפמ״ע שס סק״י שהשיג על הע״ש שכ׳
דיל פינן לה מכרמו כגדול תשמעון ע״ש והסמ״ע לטעמי׳ שכ׳ בפרישה על מש״כ הטור ואל ישים חילוק כו׳ וז״ל כן הוא פשוט להגמרא
כו׳ בלא קרא כי׳ ועל דעת הפ״ש אינו כן יכנ״ל י•
(א) דבר מהר כ״ה לפנינו ובנדפס .ובירושלמי פ״ק דפאה ר' נחמיה אמר לה( .ב) דמפיק כצ״ל [הגרא״ד](נ) וקי״ל כר״י כו' ,דלא
כהרמב״ס
דיו
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לבא נוותיה .דאמר רבא פ׳ יש בערכין להקל כל מילתא דמיתאמרא באפיי יתלתא ליה ביה משום לישנא
בישא .אמר ליה אביי כ״ש חוצפא דלישנא (ד) בישא א״ל אנא כר׳ יוסי סבירא־ליה דאפר ר״י וכו׳ • וטעמא
דר׳ יופי סבירא (ה) ליה מדבתיב הולבי רכיל גחשת וברזל פי׳ שאומר עצמו אוהבו והוא שונאי לומר עליו
רעות שלא בפניו ומשמע בשני ענינים נחשה וברזל .וגלמוד נם* מרבילותו של ציבא דכתיב וירגל בעבדך
אל אדני המלך [והתם] שלא (ו) בפני מפיבושת הוה ולא היה רוצה ציבא לומר בשעה שישמע מפיבושת
וילמוד פתום פן המפורש .ואפילו על עפקי חכרו וממונו אפור להוציא דכה בנון (ז) שרוצה לתת מתנה
להבירו ובא אהר וגינה אותו על שקר ונמצא מוציא דבה .כדאמרינן בערכין פ׳ יש בערכין להקל [מ״ו א׳]
לא נחתם נזר דינם של אבותינו אלא בשביל שהוציאו דכה על הארץ .ואמר (ה) ר׳ שמעון בן לקיש וימותו
מוציאי דנתהארץ* רעה במגפה לפני ה׳ על דבת הארץ מתו .ותניא ר׳ אליעזר [בן] פרטא אומר בא וראה
כמה גדול כהו של לשון הרע מגלן ממרגלים ומה מוציא שם רע על העצים ועל האבנים כך המוציא שם
רע על חבירו על אהת כמה וכמה .
תולדות לשה״ר  .דאמר דב פפא בב״ב [קס״ל נ׳] אמר רב דימי אחוד .דרב פפרא לעולם [אל] יפפר אדם
בגנותו (ט) של חברו שמתוך שמרבה בשבהו בא לידי גנותו ?-פי׳ אל ירבה לפפר כי מתוך שירבה

תועפות ראם
יהרמב״ס פ״ז מה״ל ה״ה שפסק דלא כרבא ותמה עליו בכ״מ הם .שם חדש .ובשו״ת מהר״י מנרונא סי׳ ל״ח כ׳ דלא קי״ל נר״י אלא
פשקינן בס׳ חזקת הבתים כל מילתא למתאמרה באפי תלתא לית בה משוס לישנא נישא עכ״ל ובס׳ חפ״ח הל׳ *שיר ,לה״ר כצל נ׳ נבאר
מ״ח אות אי ביאר דברי רטנו שפסק כר׳ יוסי דאיירי נענין דאין בו משוס לה״ר טיי״ש באורך ומש״ר סי׳ כו׳ ק פרש"׳ שם בלשון א׳
ודאיית רבינו דהכי קיי״ל להא קס לי׳ רנא כוותי׳ לפניט אמר רבה נס כ׳ רטט לאמר רבא פ׳ יש בערכין להקל כל מילתא למיתאמרא
באפי תלתא לית בה משוס ל״ב כו׳ ולפנינו א״ר שם כל מילתא דמתאמרא באפי מרה לית בה משוס ל״ב ואהא א״ל אביי כש״כ כו׳ וא״ל
אנא כר״י ש״ל ובאמת כ׳ השם חדש יש ט״ס הניכר בלשון רביט וכצ״ל כל מילתא דמתאמרא בחפי מרה עכ״ל ואני אומר דאין להניה
דני׳ רניט כך היתה שמה וכן נראה שהי׳ גי׳ התום־ דב״ב ל״ש ,ב' ד״ה לית הב׳ שב׳ פי׳ לאותו שאומר לפני נ׳ דגל יש בערכין מייתי
עלה הא דא״ר יוסי כו׳ והיינו כני' רבינו הרא״ם והנרש״ש צב״ב שס הניה נדה״ח ולא ראה ני׳ היראים ועפי״ז א״ס לה״ת ככתיבתן:
(ד) ולישנא כנ״ל( .ה) ס״ל צ״ל נראה לי וכ״ה בנדפס וכ׳ השם חדש הפי׳ שהניא רטנו לא מצאתיו לא בש״ש ולא בילקוש^מנסכוונת
רטט לומר שהוא נראה בפניו כאוהב ושלא בפניו אורם ושונאו לומר עליו" רעות והוא בדמיון הנחושת-שהוא מאיר ומצהיבכדכתיב נחשת
קלל ה״נ נראה בפניו כאוהב ושלא בפניו אומר עליו רעות כדמיון הברזל שממית וזש״ר ומשמש ב׳ עניניס נחשה וברזל מכ״ל ונראה לי עוד
! שלדבר ,רגיט יתפרש הכתוב סדי סוררים דהיינו סגפני הנעלים הס סריס משוררים ומראים עצמס כאיהבים ושלא בפניו קולני רטל£ז
ג_1עז״א נחשת וברזל!וני' הכת״י לפנינו כאן ומשמע בשני עניניס אכל"בנדפס הבי׳ ומשמש סט עניגים( :ו) והתם שלאפו׳^כצ״3ח״ד5נדפש ׳"
בס׳ רפ״ח הל׳ *סורי רכילות כלל נ׳ בבאר מ״ח או״ב בהנהה נתקשה בדברי רטט דאס הי׳ אמת מה שצינא דבר על מפיביסת בודאי
הי׳ מותר  '96לא הי' רוצה שישמע מפיבזשת זמצוה דנה ה׳א לומר .לדוד כדי שישמור א״ע בזה אע״כ דשקר דבר עליו ציבא וא״כ בודאי
בכל גווני אסיר והיכי יליף ר׳ יוסי מעטן צינא לעלמא לדבר אמת כיון דענ״ם מוכרחין אנו לומר דבענין ציבא בכל נווט אסור ובהל'
איסור ,לה״ר כלל נ׳ בבמ״ח אות א׳ בהגה״ה כ׳ ישוב לזה דאפשר לומר דלסימן בעלמא נקט דרנילות הוא להזהר ברכילות שלא לומר
בפניו וה״נ בלה״ר אס נזהר מלומר בפניו סימן הוא שלאנתנוין בקנאתו עביר האמת שמיצר בהיזק או בבזיון חנירז רק נהנה לכפר בגנותו
י*>נ״ל ולי נראה דרביט למד משם לר׳ יישי פי׳ לשון רכיל דהוא שלא בפני הבעלים מדאמר מסיבזשת מרגל כעבדך ולא אמר זישקר דהא
 .שקד אמר ציבא אלא מדאמר שלא נסטו עז״א וירנל אלמא דרכיל ורגיל מקרי שלא בפני הבעלים( :ז) כגון כו׳ עד כדאמרינן הסר בנדפס.
(ח) כ׳ השם חדש שיש שינו ,קצת בדברי רבינו ממה דאיתא לפנינו דדברי ר״ל הביאו כגמרא על הברייתא דר״א בן פרשא דבסמוך.
(ט) בשבחו כצ״ל ומשכ״ר דאמר רב פסא בב״ב ליתא לפנינו ר״פ וני׳ הנדפס לאמרי׳ בב״ב בס׳ ג״פ כו׳ והפי׳ של רטנו אל ירבה לספר כן סי׳
הרשי״ס שם ורש״י ערכי! ט״ו א׳ ד״ה בא והרי״ף פ׳ במה מדליקין והסמ״ק סי׳ קכ״ד אבל הרמב״ה פ״ו מה״ד ה״ד כ׳ בפני שונאיו אסור וכ״כ
הסמ״ג לאמן מ ,עיי״ש שסיים אבל בפני אוהביו מותר כדתנן חמשה תלמידים מ ,הוא היה מונה שבחן עכ״ל ולפי דעת הסמ״ג מדויק מ״ש במשנה
הוא היה כו׳ פ,׳ היא בפ״ע שלא במקום שהרבים מצויים שם בדוכתא דאיכא למיחש דילמא איכא החס מאן דשני לי׳ ומשחעי כבשתי׳ כמש״ב הרמ״ה
בם׳ יד רמהלב"בשם דההוא לפסיק סידרא לקמי׳ דרבי במקום שהרבים מצויים שם היה וכ״כ הגאון רחיד״א בסתחעיטם לב״בשם דמפיה״מ
להרמב"ם ספ״ק דאבות מוכח דס״ל דהמעשה הי׳ נקהל רב דיש שם אוהבים ושונאים ומיושב בזה תמיהת הש״ד אות יו״ד יהודא חייטא שתמה על
הסמ״ג דהא רבי לא היה שונאו של ר׳ יהודה חייטא ,ולפמש״כ רבינו מדחיק לשון המשנה מונה שבחן פי' מונה מעט לא כרבו* ולק לא אמר
הוא היה מספר שבחן דספור הוא ברבוי .ועל פי׳ היראים שהוא נפרש״י כ׳ המנ״א באו״ח ס•׳ קנ״ו דצ״ע מההיא דב״ב דקס״ד דהלא
לא הרבה כלום אלא שהי׳ אומר יהודא חייסא כתבי׳ וכן סי׳ במחה״ש שם ודלא כמש״כ בפי׳ נריח עולם לס״ח סי׳ ס״ד ואחריו נמשך
המנחת חיטך בקומץ מנחה מ׳ רצ״ו שהמנ״א הקשה לפי׳ הרמנ״ס ולק "שנו קושייתו עפ״י הנ״ל דהתם היו שונאים ליהודא חייטא עיי״ש
וטעות הוא נידם .ומעתה מש״כ הסס חדש ח״ל עיין להפר״ח בס׳ מ״ח בהל׳ דיעות שב׳ על הכ״מ בזה״ל כ׳ הכ״מ דמפרש רטנו דהיינו
בפי י שונאיו ולא משמע הכי בל ג״פ ל קס״ד טכ״ל ולסקד״ג דהשנה זו היא כוונת הנמ״י שה׳ ח״ל אק רשב״ם פי׳ לא יספר יותר
מדאי וכו׳ עכ״ל השם חלש .ובמחנ״ת אדרבה על פי׳ רשב״ה קשה יותר יננ״ל ועיין בהירש״ש ערכין ש״ז א׳ והנה במטלה נ״ה נ׳ אמרו
האי מאז דשפיר שומעני' שרי לשטחי׳ ומאן דשנחי' ינוחו לו ברכות על ראשו ועיי״ש נח״א מהרש״א ונשו״ת ח״ס ח"ו חשו׳ נ״ט פי׳ דוקא
התם
*
*
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 .לספר בא לומר זה הגגות שלו אבל סיפור טובה בלא ריבוי מותר כדתנן [אניח ס /מ״ח] ה׳ תלמידים היו לו
לרבן יוחנן בן זכאי הוא היה טונה שבחן.

סימן קצב
לא תשא שמע שוא .הזהיר היוצר בם׳ ואלה המשפטים שלא יקבל אדם
שוא ואומר (א) האי לישנא אע״ג דלקבולי לא מקבלינן מיחש היישינן
דברים וענינים שנראה שהדבר אמת רשאי להאמין (ב) ולא לקבל כדאמרינן
[נ״ז א׳] לא קבל דוד לשה״ר אלא דברים ניכרים חזא ביה

לשה״ר דכתיב לא תשא שמע
לה .ואם אדם רואה בחבירו
בשבת פ׳ במה אשה יוצאה
במפיבושת,

סימן קצג
אל

תשת ירך עם רשע .הזהיר היוצר שלא (א) יבטיח אדם לחבירו עד שקר אפילו אינו מעיד משעת
הבטחה הוי דזקזתא ועובר על מה שהזהיר היוצר בפ׳ ואלה המשפטים אל תשת ידך עם רשע
להיות עד חמם.

סימן קצד
ןןןץ תעשו עול במשפט .הזהיר היוצר שלא לעשות עול דכתיב בם׳ קדושים לא תעשו עול במשפט.
ותניא בת״ב לא תעשו עול במשפט מלמד שדיין שעוות משפט נקרא עול שנואי (א) משוקץ חרם
תועבה וגורם ה׳ דברים מטמא את הארץ ומחלל את השם ומסלק את השכינה ומפיל את ישראל בחרב
ומגלה אותם מארצם [ויוצרינו יעמידנו ליראתו נצח] .ולאו זה בכלל לא תטה משפט שנכתבו להרבות לאוין.

סימן קצה

[לט]

יי'

'־

יל>-

לא תשנא את אהיך בלבבך .ויראת מאלוהיך צוה בפ׳ קדושים לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח
את עמיתך ולא תשא עליו חטא .ותניא בת״ב ומייתינן לה בערכין פ׳ יש בערכין [ע״ו ל] לא תשנא
את אחיך בלבבך יבול לא יכנו ולא (א) יפרנו ולא יקלננו ת״ל בלבבך בשנאה שבלב הכתוב מדבר .מנין
(המדבר) [לרואה] בחבירו דבר מנוגה שחייב להוכיחו ת״ל הוכח תוכיח את עמיתך( .ב) ואם [לא] קבלו
מנין שיחזור ויוכיחנו ת״ל הוכיח תוכיח את עמיתך טבל מקום .והא דאמרינן בב״ם בסוף אלו מציאות [ל״א א׳]

תועפות ראם

_

התם בם׳ ג״ס דאוקמי׳ במילי דעלמא בשבת יופי הכתיב? דאמר יהודא חיישא כתני׳ נהא חשש רבי ללה״ר שינוא לידי גנותו אגל אה״נ
אס ישבח את הצדיק בצדקתו וחכמתו כמו שהיו רגילין חז״ל משבח לי׳ ר׳ פלוני לר׳ סלוני דאדם גדול הוא כיון דמציה היא מגנת היא
שלא יטא לספר בגנותו וז״ש הש״ס האי מאן דשפיר שומעני׳ שרי לשטחי׳ ולא חיישינן שיבוא לידי גנותו והנזעם הוא משום דמאן
דשנחי׳ ינוחו לו ברכות על ראשו וא״כ לא יאינה לו כל און ולכאורה הוא דלא כדברי היראים כאן דהא ריב״ז הי׳ משבח תלמידיו בצדקתן
וחכמתן ואפ״ה כ׳ רטנו דדזקא בלא רבוי מותר וכנ״ל .ויש לומר דגה כוונת רטנו הרא״ס כמש״כ החת״ס דרטי קרי לי׳ מילי דפלמא
דאין להם עיקר כלל וכל מה שיספר בכלל רבוי יקרא אבל הפור צדקת הצדיק וחכמתו לא מיקרי רבוי יא״ש לסי״ז תיבת מונה שהוא לשון
חשיבות משא״כ לשון סיפר האי על כל ספור מילי דעלמא ודו״ק:
(א) ואמרינן [נדה ס״א א׳] האי לישנא בישא אע״ג כו׳ כצ״ל [הגרא״ד]( .ב) להאמין ולקבל נדאמרינן בשנת פ׳ במה נהמה (נו•) ל^
ט׳ כצ״ל וכ״ה נסמ״ג לאזין י׳ ובנדפס חסר כל הסימן הזה וגם הסימן של אח״ז ואחר אחר זה:
(א) ראה זה חדש הוא פי׳ רבינו .ובסה״מ להרמב״ס מ׳ רס״ו והסמ״ג לאוין רי״ד לא כתט כן ולשון הגמרא דב״ק ע״ב ב׳ והתורה
אמרה אל חשת רשע עד ופרש"• שם אל תשת ידך עם רשע מורין דלא כפי׳ היראים וז״ל רש״י בשי׳ החומש אל תשת ידך עם רשע
הטוען את מטרו תביעת שקר שהבסיחהו להיות לי עד חמס עכ״ל ויש לטין פרש״י עם דברי היראים ועל המננזיח הזהיר הכתוב שלא
להבטיח שע״י הבטחתו ואח״ב יקיים יהי׳ עד חמס והתובע נקרא רשע ודו״ק:
(א) שנאזי כצ״ל ובמה שסיים היראים כאן ולאו זה בכלל לא חטה משפע ט׳ עיין להלן סי׳ רס״ו מש״ש בבאורי:
(א) ולא יסשרט ולא יקללנז כצ״ל( .ב) ואס לא קבלו ט׳ כן הגיה הגרא״ד שליס״א ומוכרח ,ומש״כ רטנו בסוף
ת״ל הוכיח תוכיח את עמיתך מכ״מ הנה בנדפס סי׳ ל״ט הגירסא ת״ל תוכיח מכל מקום וכ״ה לפנינו נפרטן שם
אלא שבת״כ הגי׳ ומנין שאם הוכחתו ד׳ וה׳ פעמים חוזר והוכיח ת״ל הוכח תוכיח וכתב הק״א שם בביאור הת״כ דמהוכח משמע
אפילו ק׳ פעמים וכו׳ עיי״ש אבל הברכ״י או״ח סי׳ תר״ח ט׳ ח׳ השיג עליו דהת״כ מתוכיח יציף כטגיית ערכין פ״״ש
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יראים

צב

לרמאים ,ולא תקפוץ אתידך ,תניא יש לך אדם שפושט ירו וההרוקופצת ,מאחיך האביון אם תאמץ
ותקפוץ סופך להיות לו אח שתהיה אביון במותי,

סימן רג

נילה]

משפט לא תטה .צוה יוצרינו לדיינים (א) שלא יטו משפט אפילו בדבור דכתיב בפ׳ שופטים לא תטה
* משפט ותניא בספרי לא תטה משפט לא תאמר איש פלוני קרובי איני יכול שלא לעוזרו למדנו
מזה שהטייה זו היא בפה ומשעלתה ההטייה בפיו אע״פ שלא עשה מעשה עבר בלא (יטה) [תטה].

סימן רד נילז] רה

כי־ אי□

תךים לא תכיר .צוה הכתוב לדיינים שלא יסברו דיינים (א) לבעלי דינים לזה יותר מזה דכתיב לא תטה
משפט ולא תביר פנים .פי׳ אל תראה בדין שאתה מכיר האחד יותר מהמת כי אס תסביר לפניהם
בשוה כדתניא (ב) לא תכיר פנים אל תאמר [באיש לכל עון ולבל חמאת בבל הטא אשר יחטא .ותניא
בספרי לא יקום עד אהד באיש אין לי אלא כדיני ממונות דיני נפשות מנין (ג) ת״ל בבל חטא אשר
יחטא( .ותניא בספרי לא-:יקים עד אהד ,באיש לכל ערן ולכל חטאת בכל הטא אשר יחטא  ,אץ -לי__אלא
בדיני ממונות דיני נפשות מנין ת״ל בכל חטא אשר יחטא) להעלות לכהונה ולהוריד מן הכהונה מנין ת״ל
!1כל עון ולכל חטאת אין לי אלא לאיש (ד) לעדות אשה מנין ת״ל לכל חטאת אשר יחטא אם סופנו
קש הוא (לשבועה) באשה להשיאה דברי ר׳
קס אבל
לעוז (ה) הוא דאינו
לרבות אשת מה ת״ל איש
י
י
״
יאה״ ח 11234567

תועפות ראם
מאמץ את לבבו להסב הרחמנות עז״נ לא תא::ץ את לבבך וכן משכ״ר בסמוך מהספרי לא תקפוץ ט׳ ר״ל גמי דכשפושט ידו ושוזר וקיפץ
עיבר בלאו זה אכל נלא״ה אס איני נותן א״ע בלאו אלא הלא קייס העשה והוא לפיר״ת בב״ב ח׳ ב׳ תוד״ה אכפיי׳ משת״כ לפר״י שם
וא״ש בזה מש״כ התיש׳ שטעות כ״ג ב׳ ד״ה דמוקי דאין איסור לאו חייל על איסור עשה והביאי ראי׳ דהא לקמן פריך אילימא מתנה
לעני מו״ע מהר סיני היא דכתיב נתן התן לו ותמה ע״ז הנרעד",א בתשובות טף הלק הכתבים דזא בצדקה איכא לאו לא תאמץ ולא
תקפיץ ולפי הנ״ל א״ש להא איכא נווני בצדקה לפני דליכא לאו כ״א עשה א״כ מאי פריך הגמרא דילמא מיירי בכה״ג דלינא אלא עשה
לחוד אע״כ דאין לתול איטר לאו על איסור עשה ולא כן כ׳ הסמ״קסי׳ כ׳ וז״ל לא תאמץ שלא יאמר מה לגו לסייע לפלוני אם הי' רינה
הי׳ מרייח יותר מצרנו ת״ל לא תאמץ שאפי׳ אתה נותן מהמחשבה הזאת אתה עובר בלא תאמץ וכ״נ השם חדש בביאור הנדפס ט׳ מ״ט
דהיינו כל שאומץ את לבבו ומצטער על נתנתה מקודם ואע״ש שלא נתנה בפנים זועפות קא עבר על לא תאמץ לבבך .ונס׳ כלילת שאול
אות א' סוגיא א׳ כ׳ דהךל״ת דלא תאמץ ולא תקפוץ הוא רק היכא כבא עני ומבקש ממנו משא״ש היכא שנשבע שאתן מתנה לאיזה
עני שיהי׳ לא הוי גביה רק עשה בלבד דהא אינו מבקש ממנו מאומה עיי״ש שלא הניא ד׳ הנרעק״ה:
(א) לדיינים כו׳ ותניא בספרי כו׳ בנדפס הביא ד׳ הספרי ביה״ל לא תאמר איש כליני עשיר  -'6פ׳ נאה איש פי• קרובי אפילו אינו יכול
כו׳ ואינו מובן ולפמש״ככאן ברור דהיבת אפילו מיותר ו״אינז״ ט״ש שצ״ל "איני" ובספרי שלפנינו ל׳תא איש פלוני עשיר ונס חיבות "איני
יכול שלא לעוזרו" אינו אלא נפסז״ו כמש״כ במאיר עין שם אות ש׳ ועיי״ש שדחק בפי׳ הדברים דלתו אדיין קאי אלא אשאר אינשדלא

 1לימא לדיין הכי שמא מתוך כך יטה דיין המשפש .אבל בדברי רגיש היראים מפורש שלוה יוצרינו לדיינים שלא יאמרו כן ומשעת הטייה
בפיו אע״פ שלא עשה מעשה עבר בלא תמה משפט והמאיר עין המלים עין מהיראים ,ולפי דברי רבינו א״ש מ״ש בכתובות ק״ה א׳
ושוחד לא תקת מה ת״ל אם ללמד שלא לזכות את החייב כו׳ הרי כבר נאמד לא תטה משפט והקשה ההו״י סי' קל״ו דילמא לעבור
משעת לקיחה דבכה״ג אמרו חז״ל על מימן משקלותיו במלח ונס׳ דברי דוד להטו״ז מיישבו עיי״ש אבל למש״ב רבעו כאן גם לא תטה
משפט הוא בפה אע״ס שלא עשה מעשה וא״כ לקיחת שוחד להטות משפט לא נרע מאמירה בפה ,אולם הר״ן בדרשותיו דרוש י״א פי•
דברי הספרי דצא תטה משפט הוא אזהרה לממנה דיין שאינו הנון וז״ש הספרי שלא תאמר איש פ׳ נאה איש פ׳ קרובי איני יכול שלא
לעוזרו יאישיבנו דיין לפיכך הוצרך להזהיר שנעמיד מימחה ונדי^ועז״א ושפטו את העם משפט צדק זה מימי הדיינים עיי״ש ועי׳ להלן סי׳ רס״זנ_
(א) פנים כצ״ל( .ב) כדתניא בספרי לא תכיר פנים אל תאמר איש פלוני ט' .טמן ר״ה[רמ״ד] צוה הקב״ה בפי שופטים לא יקים עד
אחד באיש ט׳ כנ״ל ומש״כ לעיל סי׳ ר״ד ר״ה פנים לא תכיר ס״ס תיבת ר״ה כ״כ הנתון רא״ד של־ט' א.והסםוי שה׳ רבינו ר״ל למ״ש
נספר׳ דברים פ׳ קמ״ד לא תכיר פנים שלא תאמר איש פלוני עשיר איש פ׳ עני ובנדפס כתוב לא תכירי פכים וש״ש וצ״ל לא תכיר ככתוב כאן
והמאיר עין שם כתב וה״נ לקמן צא הכיר פנים שלא תאמר איש פ' עני היינו פלא לומר כך לדיין עכ׳׳ל וגם בזה לא
ראה דברי היראים דמפרש להדיא דאדיין קאי ורבעו אזיל כשיטת בה״ג שכתב במנין הלאוין ט' ר״א לא תכיר פנים אבל הסמ״ג
לאוין קצ״ד כ׳ בזה״ל כתוב בפ׳ דברים לא תכירו פנים במשפט ותניא בספרי [שם פ׳ י״ז] אזהרה זו לממונה להושיב דיינים ט׳ וכ״כ
ההיניך ט׳ תי״ד והוא מדברי הרמב״ס בסה״מ ל״ת רפ״ד( .ג) ולא יימח ע״פ עד אחד מוקי לי׳ תנא לעיל לעד ולתלמיד שלא ילמדו
חובה( .ד) צ״ל לעדות איש( .ה) ט״ס וצ״ל לאיש וכן הוא בכמ״ג לאוי; רי״ג ועיין בספר רביד הזהב פ׳ שופטים ד״ה באיש שפי׳ דכוונת
הספרי ,הוא למ״ש בקדושין דפ״ג ב׳ אמרה אשה נתקדשתי וא״י למי יבא א׳ ואמר אני קדשתיה דנאמז ליתן גט ואינו נאמן לכנוס וכ׳
ואוצר החכמה'

׳

י

יי..,
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יראע

יהודה ר׳ יוסי אומר לעון אינו קם אבי קם היא לשבועה (באישה להשיאה דברי ר׳ יהודה ר׳ יוסי אומר לערן
אינו קם אבל קם הוא לשבועה) למדנו מכאן עד אחד שיודע בחברו דבר שאינו ראוי להשביעו אינו ראוי
(ו) להעיד עליו דשם ביש הוא דמפיק עלי׳ .כדאמרינן בערבי פסחים [קי /ל] טוביא חטא אתא זיגוד קא
מסהיד עליה ביחידי נגדיה רבא לזיגוד  -פי׳ (ז) לאו דלא יקום ער אחד באיש  .איהו ההוא מלקית מדרבנן
הוא דהא איתקיש בסנהדרין [ל /ל] מכות ודיני נפשות בנז״ש דרשע רשע ודיני נפשות אין נוהנין בהן
אלא בזמן שסנהדרין נוהגות6 .ודוסא (ח) שאי^4בו הפרשת איסור ועבירה אבל עבר אדם עבירה רש בו
מכשול לאחרים כגון פסולי עדות והקדשות וזונות שנאסרות לבעליהן או אסורי מאכלות שחבריו נכשלים
בהן או חטא אדם וגרם להיות נחשד על השבועה ואיסורי תורה ומצות מצרה לאדם להגיד ולפרסם והשומע
ישמע והחדל יחדל .ואין בלאו בלא יקום עד אהד באיש כדאשכחן בקדושין בפ׳ האומר [=״י א׳] בההוא
סמייא שהעיד שליח שזינתה אשתו וא״ל שמואל אי מהימן לך כבי תרי זיל אפקה ולא מצינו שגער בו
מר שמואל על מה שהעיד ביחידי .ומצינו בגיטין פ׳ הנזקין [נ״י ל] ההוא דאתא לקמיה דר׳ אמי ספר תורה
שכתבתי לפלוני אזכרות שבו לא כתבתיו לשמן וכו׳ ולא הלקוהו ולא גערו בו .ובכתובות בהכותב [פ״ה א׳]
שאם׳ בת רב חסדא לרבא (לא) ידענא דההיא איתתא דחשידא אשבועתא וכו׳ .ואם יודע הפרשת איסור
כגון זנות או אנוסה שאסורה בבעלה ויודע בפי׳ שהבעל לא יאמין ולא יחוש לדברי אחרים שאינו נכשל
בדבר כי אם הבעל אחרי שיודע שעדותו לא יועיל להפרשת איסור .שם ביש הוא דמפיק עלה ולא יותר
וקם ליה בלאו דלא יקום עד אחד באיש וקם ליה נמי בלאו כמו שפרשתי למעלה.

סימן רו
בה

___

[שב]

לא תתעמר .צוה היוצר ,שבויה שאינה (א) מן [ז׳] האומות שיעשה לה דין האמור בפ׳ כי תצא
שלא ישתמש בה מעשה שפתות  ,דכתיב וראית בשביה אשת יפת תאר וגר וכתיב לא תתעמר

תועפות ראם

__ ___

לנד לסתירה לעלמא ע״י גט אצא
הר״ן ואס •ש עד אחד שהוא קידשה מותר לכנסה ועז״א בספרי אבל קם הוא באשה להשיאה ר״ל
אף להשיאה למי שמעיד עליו שקידשה ומשוס דין זה סייחי לה בפסיקתא ונספר יראים נ״ל עכ״ל ודצא בם׳ אהלי יסודה באור על הספרי
שב׳ דדברי הספרי אסמכתא היא ובאיש אצטריך למעט עדות לקטן שאפי׳ בשנים אין מחייבין אותו עיי״ש באורך ועיין בפנים יפות( .ו) נראה דצ״ל
רשאי[.הגרא״ד]( .ז) סי׳ משוס לאו ט׳ באיש מיהו ההוא ט׳ כצ״ל [הנרא״ד שליס״א] וכ״כ הסמ״ג ומשכ״ר והסמ״ג עדי׳ רבא לפניט הגי׳
רב ססא .והנה מפי׳ רשב״ם שס ד״ה ש״ר וד״ה דכתיב לא יקום משמע דעיקר הלאו דלא יקום נאמר רק להורות שאין נאמן בעדותו
ביחידי ולא יקבלו ב״ד את דבריו וכ״מ בשה״ס להרמב״ס ל״ת רפ״ח שעיקר לאו זה נאמר רק על ב״ד אולם דעת היראים כאן והסמ״ג
אינו ק כ״כ בס׳ חפ״ח בבאר מ״ח לפתיחה אות י׳ ובחי׳ מהרד״מ לסה״מ שם ועיין בס׳ דרך מצותך ח״ב להמל״מ שהאריך בזה ובס׳ מעין
החכמה יישב ד׳ היראיה והסמ״ג עיי״ס של בזה״ל ומה שהקשה עליו דאמאי כתב שלוקה הרי היא לאו שאין בו מעשה אפשר לומר דלעת
^סמ״ג כיון שטעם האישור משום לישנא נישא הרי היא בכלל מוש״ר שאזהרתו מלא תלך רכיל ולוקה על אזהרה זו כדכתיב ויסרו אותו
אע״פ שאין בו מעשה רק א• לאו אזהרה דלא יקום ה״א לז״א בכלל לה״ר מכוס שראוי לצירוף כשיבא עוד אחד להעיד על המעשה אנל
אחר שהזהיר הכתוב ע״ז הרי הוא עובר על לאו דלא תלך רכיל עכ״ל וכ״כ הווי העמודים וז״ל והס״ד תמה על הסמ״ג בזה דהא קי״ל
לאו שח״ב מעשה אין צוקין עליו ולק״ס דנכלל מוא״ר הוא כמ״ש דשום ביש מסיק עליה ומוש״ר לוקה אע״ג דלא עשה מעשה כמו שפסק
הרמב״ם בס״ג מהל׳ נערה והסמ״ג עשין נ״ה עכ״ל .ובזה אומר אט מש״כ היראים כאן בסוף הסימן וקס לי׳ נמי בלאו כמו שפרשתי
למעלה דלכאורה הדברים מיותרים דהרי מקודם לזה כתב וקם ליה בלאו דצא יקום מד אחד באיש לכנדצ״ל בסוף וקם לי׳ נמי נלאו [דלא
תלך רכיל] כמו שפרשתי למעלה [שי׳ קצ״א] והדברים ראויים לרבינו כמש״כ המעה״ח והווי העמודים ,והרה״ג מהרז״ו מנישוועז שציס״א
הערר מאמת אף שהפמ״ג כתב ואם קם והעיד פליו לוקס דשום ביש הוא דמסיק מלי׳ אבל הרא״ם בספר יראים לא כתב תיטת אלו
"ואם קם והעיד עליו צוקה" וא״כ שסיר י״ל דדמת היראים שלא צלקות מל לאו דלא יקום וה״נ על לא תלך רטל לא לקי כהרמנ״ס רפ״ז
סהל׳ דיעות ומש״כ היראים מיהו ההוא מלקוח מדרבנן הוא דהא איתקש ט׳ חדא ועוד קאמר ור״ל דפכצ״ל דנגלי׳ רבא לזיגוד מדרנק
הוא אפי׳ אי אמרינן דלקי אלאו שאין בו מעשה ומטעם דהא איתקש כו׳ וזהי אליבא דכ״ע ונטן( .ח) ודוקא ט' פ״ס איט בנדפס
ופיק סמ״ג לאוין רי״ג שמבואר שם כמש״כ מינו כאן אלא שלא נזכר שמו שם ובן בהגהת מ״מוניות פ״ה מהל׳ עטת כ׳ ד״ז בשס ס״ה
ובאמת הוא דברי הרא״ס 1———-------------------------------------------- :
(א) מן ז׳ האומות כן הגיה הגרא״ד שליס״א וכ״ה בנדפס וראיתי באבני מלזאיס לאהע״ז סס״ו סשק״א שכ׳ ע״ד היראים אלו וז״ל
ונסלאתי להא נס בז׳ אומות שייך דין י&״ת כל שהיא תוך שאר אומות ואינה בדין צא תחיה כל נשמה והוא בספרי ושבית שניו
לרבות הכנענים שבתוכה וכמש״כ רש״י בחומש עכ״ל ולק״מ דגמרא ערוכה היא ממה ל״ה ב׳ דהספדי אתיא כר״ש אבל לר׳ יסודה טלן
בכלל לא תהיה כל נשמה וטיי״ש ברש ״י ותום׳ וא״כ אין לתמוה על היראים שחסם כר׳ יהודה .ודע דבש׳ ההינוך מ׳ תקל״ר לא כתב
דלוקין על לאו זה כדרט והוא מטעם שב׳ שם סי׳ שד״מ והמנחת חיטך לא זכר דברי החינוך דשם:
הקנ״ה

ספר יראים <תועפות ראם> אליעזר בן שמואל ממץ עמוד מס (271הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

154

מכילתא דרשנ״י

מנדת :לכלב תשליכון מלמד שהיא מותרת בהנאה(ד) :אותו .אותו אתה משליך לכלב
ואין אחה משליך בהמת קדשים שטחה לכלב(ה):

[כס .א׳ .לא תשא שמע שוא שלא ידבר פנינורין לפניהן (ו) מניין לדיין
שלא ישמע טענת אחד מבעלי דינין עד שלא יבוא הכירו [ת״ל] לא תשא שמע שוא(ז):
ומניין שלא יטעון אדם טענת שקר ת־ל לא תשא שמע שוא (ח) מניין שלא יטעים
אדם דבריו לדיין תתלה ת־ל לא תשא שמע שוא לא תשיא שמעשוא(ט) :ומניין
אזהרה לטסשר לשון הרע ולמקנל לשון הרע תיל לא תשא שמע שוא לא תשיא(י):
אל חשת ירך עם רשע .זו אוחדה שלא ישיא רשע עד(כ) :ומניין לעד אחר שיודיע
נחכרו שהוא רשע אל יעיד עמו ת־ל אל תשת ידך עם רשע אל תצטרף עטו לעדות(ל):
להיות עד הטס .אל תשת חמסן עד מכאן אמרו הרועים והגזלנים והחמסנים וכל החשודים
על הממון פסולין מן העדות(מ):
ב׳ .לא תהיה אחרי רכים לרעות מניין שדיני נפשות כעשרים ושלשה
תיל (כט׳ ליה כיד—כיה) ושפטו העדה והצילו העדה ערה שופטת ועדה מצלת עשרה
מוכין ועשרה מחייכין שלשה מניין ממשמע שג׳ לא תהיה אחרי דנים לרעות מכלל
שאי אתה הווה עמהן לרעה [אבל] אתה הווה עטהן לטובה יכול שאי אתה הווה עטהן
לרעה כל עיקר תיל אחרי רבים להטות אטור טעתה הואיל ואטרה תורה הרוג על פי
עדים הרוג על פי מטין מה ערים אין פחות משנים אף מטין אין פחות משנים אין בית
דין שקול טוסיפיץ עליהן עוד אחר הרי שלשה ועשרים(נ) :רכי אומר ממשמע שני
לא תהיה אחרי רכים לרעות שומע אני היה עטהן לטיבה אם כן למה נאטר אחרי רבים
להטות שלא תהא הטותך לטובה כהטותך לרעה הטותך לטובה על פי אחד ולרעה על
סי שנים (ס) :ולא תענה על רב לנטות .שלא תאמר בשעת מניין דיי שאהיה כפלוני אלא
^6אטור מה שבפניך (ע) [יכול אף דיני ממונות כן ת״ל אחרי רבים להטות] (ם) היא לא
תענה על רב לנטות שלא ילמד חובר .מי שלימד זכות כדיני נפשות (צ) :ד*א לא תענה
על רב לנטות מכאן שמחוירין לזכות ואין טחוירין לחובה(ק) :דיא לא תענה על רב
לנטות מכאן שאין פותחין בדיני נפשות החלה לחובה אלא לזכות (ר) :דיא לא תענה
על רב לנטות טנאו אין מתחילין בדיני נפשות תחלה אלא מן הצד לא מן הגדול על
רב כת׳ (ש) :ד־א לא תענה על רב מכאן שאין מושיבין מלך בםנהדר'|(ת):

^׳6

׳'0

נ׳ .ודל לא תהדר יכול לא יהדרנו בממון תיל בדינו .שלא יהדרנו בדין
ו) ע׳ ימנים
ס) המולח צ׳ ע״ב ועיש צ״ב ע״א.
ע' סתמים כ־א ע״ב•
ד)
פכ׳א מס׳ סנהדרין ס׳י וע' שטעות צ׳ עיב וגי׳ כיי מינכען שם :מנין שלא יעשה דבליו
ז) מכילתא יעי מנועוח
סנגלון ,ועי׳ סי׳ לאמונים שהובאו נס׳ עלון תשלם עלך סניגור.
י) מכילתא
ע) שם.
ציא ע״א .ח) ע' שטעות שם מה שליש מסי מדני שקל הלחק.
ל) שם ועי מנועות ל׳ ע׳יב.
כ) למנ״ם פיי מה׳ עוות היא.
ועי פסחים קי״ח ע*א•
נ) ע׳ משנה ליס סנהדרין ,תוספחא שס פיג ח״ז
מ) ע׳ מכילתא וסנהדרין כ׳ח ע״ב
וילושלמי ס״א ח״א נשם תני חוקיה .ס) תוספתא שם ועי למנ׳ס סחימ ל״ת לפיב
שמשם נלאה שהי' לפניו מאמל זה גם במכילתא דל׳ ישמעאל .ע) למנ״ם סת״מ ל״תלפיג
בשם מכילתא ,וע׳ חינוך סי׳ ע״ז וע׳ תוספתא סנהדרין סיג היח .ם) חוססתי עפ״י למכים

סח*מ שם ועי למב״ס ה׳ סנהדרין ס״י ס׳א .צ) סנהדרין ליב ע׳א ,וע׳ ימנים סה״מ שם
יה׳ סגחדלין ס״י סיב .ק) סנהדרין שס .ל) שם .ש) סנהילין ל״ו עיא .ח) סנהדרין
י׳ס עיב.
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.י""׳
קלח

תעלה

פירוק אכל אתה מקדיקאןתם על תזבח הנחשין ולפיה הוצרך
לפרס עליו על המזבח הזה אע'פ שלא היה צריך לו ס תבואר
הוא כדי להוריענוסתלת עליו תיעוט הוא עליו ולא על תזבח
ותנחת ולא עולה ותנחת ׳ שתלין
ועולה
הנחשון*
לא דרישיה רקדא תשמיש גם על עולת ותנחה כאילו אתר ןלא
עולה ותנחת אבל לא ועולה ותנחה ו-־סך לא תשכו תפני שלא
תסהי לא יאתר רק על הנסך * קדש קדשים הוא התזבת
הקורס לדברים הללו כלבד ולא לעמדה אחרון ׳ ראם לא כן
 .תה עניין זה לכאן•

דבור אלאסתם ומעדתי הוצרך לפרשאתיערעתהסבדמר
ספיחסו כאילו את וניעריד שתה ודברתי ותה שלא הספיק
לוזהאכל הו&יףעור לותרכתלך הקובע תקום תוער לדבר
שש עם עבריו הוא תפני שקשה כעיני( לותר שהיא תקרא קצר
וחסר תתנו .הדבור הוכרח לפרס כתלך הקובע כן שפירושו
שתפני שתנהג התלך לקבוע תקום לדבור את ונועדתי בתקים
התקדש ׳ פירוש אפילו לרעת
ונקדש
ודברתי י
רבותינו שאתרו סתעלתזכח הנחסתהיה הדבור !פירש! אסראועד לכם שתה הוא תזבח הנחסתוכןזנוערתי תכלתקוס
בפירוש ונקיש בככוריכלס תורים שהוא שבאל אהלתוער
כלות שתשרה סהיניזיבו סקדרשובאגרא אלתקריבכבודי
אלא בכבודי שפירושו כתכוברי שליסרתז להסעל תיתתמי

אהרןבי1םהקתתוכראיתכפפרתחטאת* מקטר קשית,
? ל שהוצרך לזה תפני
לתעלות תעליו קשור עשן סמים ׳
קתזבח איננו שתוך לתקשר קטרתסאלן היה שתוך היה נקוד
השית כפתח כמו תזבח הקטלתתזכח העולה תזבח הזהב
ואס כן כהכרח סיהיהתקש'קשרתבלתידבקעס תזבח ןאק
טעם לו אלא □שיוסיף להעלזתתעציו כאילו אתר ועשיתתזביז
כיי להעלותתעליו תקטר קשרת שפירושו קשור סל עשן סתי' י
כאן הוא לסוןזויותכתרגותי׳ אף עלפי שתלתכלעות ככל
תקום תורהעלהפאה והצד ־ !1פי  .שנ׳עלשני
צייו שתי זייותיו שבשני צריו׳ פיילתה הוציאו כאן תמסתעו
לפיסכתיבאחריו על שני בדיו תהלל מצלעותיו לאו צרתהוא
ותת שהוסיף עיי ליתר סקי זויזתיו שבשני כדיו הוא כדי שלא
תחשוב מעל שני כריו פירוש זתיסקת כיאור למלת צלעותיו
כאילו אתר על שתי צלעותיו תעשה דהיינו על שני צריו ואגב
אורחיה פירש נ? סתלתעלהזא בתקום ביתתפנישהזויו׳הן
תעשה השקעות האלה׳ פי
בצריו לא על צריח .והיה
תלת והיה שב אל התעשת החסד תן המקרא רא5כ !היהמיבעי
ליהיאלתתמהעל החסרון הזהכי כתוהו והיה הנערה אשד
איתר אליה והיה העיד הקרוכהוהיה העלתהכי כלשון הזיק
יבאזהכדוק וריצה בועל העניין שהוא תורה כת על התעשת 5
לבתים לביים בית תהיה הטבעתלכר׳ לא שהטבעיתיהין
בעכורקתיסוכריםרקהשבעיתיהיזבעכורבתים
׳ י י
והכתים כעבור כרים וזהו שתרגם אכקלוכן אקיא לאריחייא
וכן פירם זה בפסוק לבתים לברים לשאת את השלחן ז • ־
לפגי הפרסק שמא תאתר תסוך תכנגר הארוןלצפ1ןאן
לררוסתל לפני הסכרין תכוין כנגד הארון מבחוץ ׳
פי'הא רחזר וכתב קרא דלפני הכפית אח לפני הפר ת הוא
כדישלאקאתר שהמזבח אףעל פי שהיה לפני הפרכת אפשר
שלא היה באתצעהסל סדכין ממש אלא נזנןה לכד הכותל
הד ומי של תשכן א! לכד הכותל הצפוני שהרי הפרכתהיתח
פרושת בכל רוחב המשכן הכותל הדרומי ער הכותל הצפוני
לפיכך חזר יכין' לפני הכפית שאורך הארק 5תק כנגד רוחב

התשכן וארכו אינו הי אס ב'אתית וחצי יהיה תסוך תן הכותל
הצפוני כשעור תשיכתו תן הכותל הדריתי ונתכא שהיה
□אתבע רוחב חללו של תסכן וכשאמר שהתזכח היה כנגר
הכפרת הבחוץ ■נמצא שגס המזבח היה באמצעה סל פרכין
תתש לא שהיה תמוך לפאתכפון או לפאקררום 1
שלפיכך כתב
ובהעלות' כשירליקס להעליתלהכוק׳
בהדלקת) לשק עלייה לומר שצריך להדליקן עד
שתהא שלתכיןעולה תאליה * יקעירנה בכל יום תקטיר פיס
שחיית ופרס עלמת ׳ פי׳ככליום תקטיר תסקל ק׳דינרק
חצי התנה בשתיית בהטיבו את הנרות וחצי התנה בערבית
' תעליעלועל המזבח
לא
בחעלית את הנרות*
מזהקשיתזרהסוםקשריןשל נרבה שכלן זרות לוחץ זו*

י תשא

$רשת

(^^תשא לשק קבלה כתרגומו) תלשק לא תשא שתע שיא
;

" לא לשון הרתה תלשין יסאפרעה אתראסך ואף על

פי״סבתדרס רםתניזוהא ובמקרא רכה פירשוהו לשון היתה
ותלוי ראש כתו ותרי'ראשי כיין שהוא רחוק תפשוטי סל תקרא
ראם כן שא ■את ראש בגי ישראל תיבעי ליה לא הביאו רפי
כפירושו אבל שאו את ראש כל עדת בני יסיאל פירש אית! לשון
הרתת הלשון ישא פרעה אין ראשך חעליך כתי שאומרים
לקוסטינר ארים רישיהרפלן הפי תה שפירשוהו כמדבר רקה
מפני שהיא קרוב לפשוטו של תקרא טהרי בישראל סצפההבה
שעתיד לגזור גזירה עליהם כתרכר הזה יתתי תיב בהן סאן

אין ראש כני ישראל ובשבט ליי שאינו ככלל הגזירה כתוב בו
י פקוד אין בני לוי במקום שא אין כני לויתסתע ספירים שאז
הלשון ישא פרעה אין ראשך מעליך היא דא?כ לתת שינה
הכתיב כלשונו וכתב בישראל לשון שא יבסבט ליי לשון פקוד
וזאיןהראיה תספיק להסיכלהרתקזל במת שנסתפק ואתר
ולא נתברר לי לתה דרשי איתי לגנאי ולא לשבח כתו טררם!

בויקרארבה אק שאו אלא לסין נגזלה כתה יכתיב ישא פרעה
את ראשך והשיבך על כנך אתר הבה נתתי לכם תלוי ראש כן
 גס בתת שהניח רסי האגרא הזאת ותפס האגיא של הדבררכה גס כתה ששנה איין?משיתה שסם אתרו שאי אע ראש
כאן נתן רתז למסה שאם ימו יעלו לגדילה כתה יתתאישא
פרעה את ראשך והשיבך על כנך ואם לא תכו ימות! כדא ישא
פרעה אין ראשך תעליךיתלה אותך על עץ שתלת שאי ת
תתפרסת לטיבה קטובי ולרעה ברעים ירשי זל פירשת לרעה
ולא לטובה ימה שפירש בתלת תשא לסקקכלה כתרגומו ולא
פירש בתלת ראש לשון חשטןכתיגיתו תפני שהאחר תתחייב
מהאחר כי כסקפרס תלת תשא הלשון קבלה יחוייבסלא יהיה
י׳תלין ראש כתסתעה והספיקלו בתה ספירסאח׳זה לקבל
סכום מניינם ׳" -כשתוזמץ לקבל סכום מנינם לדעת כתה
הסאלתתנסלגלגולתאלאיתמכלאחדתתציתהסקל,זיזתנה
השקלים יתדעתניינס ׳ הורה בלשונן זה כתת ענינים ראשונה
שאין פיחס כי תשא כשתקבלמפני שהתוכן תזה היא שאחר
שיקבל סכום מנינם יקנן חצאי השקלים ואין הדבר כן אלא
שקידם שימכם יתנו חצאי שקליהם ועל ידי השקלים ההם
יקבל סמסתנינם כילקתיה ולכן יחוייב שיהיה פירוש כי תשא
י כשתחפוץ לקבל לא כשתקבל ואתר סכום מנינם להיריתספי'
ראש סך חטבין ותפני שתנהגהחסכנים שיכתבו הסך כראש
הפרטים נקרא הסך ראש ואתר לרעת כמה הם להודיע ס
שהתכוון פה בקבלת סכום מניינם היא לרעת תנייסם לא
קבלת הסך בלבד אף אם לא ימנם כאיל! תאתר שתפני שראה
הסך שלהם סלטה בהם עין הרע וראוי לתת כל אחר חצי סקל
לכופר נפשו כי אין כינת הכתוב פה רק להודיע באי,זת אופן
יהיה מנינם כאילו תר כשתחפוץ לרעת תני ס ית?ו כל אחד

מזרחי

יח

כ

______________ ______
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החציון

ספד שמות
תתצית המקל (ימנה החצאים ובזה תרע תנינם אלא שהכתוב
קצר ולא הזכיר סמנה תצאי השקלים מה שהאריך למר אל
תתנם לנלגולת כשלילה ולא הכפית לולומר כשתחפוץ לקבל
סכום מנינם לרעת כתה הם יתנו כל את תחציתהשקל יתמנה
השקלים ותדע מנינם כמאמר הכתובכחיוכולא בסלילה הואכדי להודיע סכימז הכתוב כקבלת תנינסעל פי מניק חצאי
השקלים אינו אלא כדי שלא מנם לגלגלותס ותשלוט בהם עין
הרע והוא דרך תחבולה לא שהיא תטה בפני עצת כדי שיעשו
מהם האדנים אלא כרי שלא יקנו כגולגלותסוהה על ידי דבר
אתר חוץ מתנאי המקלים אלא תפני שעי חצאי השקלים יעשו
מהם האדנים ואגב חרא תרתי ופירוש כמספר שתית כל זכר
לגלגליתם האמור כפרש במדבר הוא ע י שקלי' בקע לנלגולת
שמניש ביתידור׳ מכאן תשמע
כמו
כרפרמיסם:
שהדבר שנגזר ביתי דוד היה תפניסתנאם לגלגלתם ושלש
בהם עק הרע וקשה זכי דוד לא קרא מתיז זאת הפרשה ש
שגזרה שלא ימנם לג^גולת אלא על ידי תנאי השקלי' ואם הוא
לא קראה איך לא נמצא שום אתדתאנשידודו להודיע לו ׳
ושמא יל שמעי .שראו שכתוב כה ולקחת אתכסף הכפורים
מאת כני ישראל ינתתאותו על עבויתאהל מיעד שהם הארני'
כתו שמבואר בפרסת אלה פקודי חשבו שלא היתה הגזרה
הזאת אלא לפי שעה כעבור האדנים ולא שהכתוב תקפיד כל
תניק הגלגזלת ופירוש ולא ׳יהיה בהם נגף הוא הנגף הבא
לעולם על דר כי צרקהתצילתמזתופירוס בפקוד אתם עם
אצאי השקלים תפני שהם יהיו להם למזכרת לפני "'ככל עת
שיבא נגף בעולסולא ירפו שזאת הגזרה היא אף לדורותאלא
שבמניין הזה יקחו חצאי השקלים ויעשו מהם האדנים לתיית
לבני ישראל לזסרק ולריריתלקנותמהם קדמות צכור ולשאר
צרכי צבור או תעני שראו שכתוב בת ונתנו איש כופר נפשו
שתלת כופר תורה שנמנים לגלגלותס ושולטת בהם עקהרע
ולקטה הכתוב שיתנו כפרם מתורת נפשם וגם שלא הזכיר
הכתוב שיתנו תנאי השקלי' אתר נתינתם חשכו תזה שפירוש
הכתו הוא שיתנו איתס לגלגלותס וסיתנוחצאי השקלי'שיהיו
כפרם ולפיכך תנה אותם גסהוא לגלגלותסונתנז גס תנאי
השקלים והכתוב לא הזכיר נתינת תנאי השקלים תפני שכיון
סתנאם לגלנליתם אין תועלת בנתינתם אך קשה אם כן
כספקר רודאת העם יסלח השליש ביר יואב והשליש ביד'
אבישי כן צררה והשליש ביר אתי הגתי לתה לא היה בהם
המגפה אבל אדרבה הצליח ונצחו במלחמה ׳ ושמאילסתה
שהמניין שולש בהם אינו אלא כסנתנין כל ישראל כיתר כדכתיב
כיתסאאתראשכני ישראל לפקודיהם ונתנואישכופרנפשו
ליי׳כפקוד אותם ולא יהיהבהם נגף אבלכשמונה מקצתן אק
בכך בלום ולפיכך כסמנהדוד אתכל ישראל ואת כל יהירה
סלט בהם עקהרעובאעליהם הרכרוכשמנהאת העם אשר
אתו כלבד לא שלש בהם עק הרע והלכו ונצחו כמלחמה ־•
יתנו הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחנית
זה
השקל ואתר לו כזה יתנו ׳ כמדבר רכה אכל כתנחית
פרק הקומץ רכהתנא דביר ׳סמעאלסלסת דברים היוקסים
לתשהערשתראם לוהבהבאצבנוואלוהן תנורה וראש חרס
וסרציםתנורהרכתיבוזהתעסההמנזרה ראש חרש דכתיב
החדש הזה לכם ראש חדשים שרצים דכתיב וזה לכם השתא
ויא אף הלכות סחיטה דכתיבזזה אסר תעסה ובשתות רכה
אחד מארבע דברים שהראה הבה למשה באצבעו לפי שהיה
תתקסהבהם סמן המשחה שנאמר שתןתשתת קדשיהיהזה
ליותעסה המנורה ושרצים והלבנה ואלו שקלים לאקאוורי גם
יס לתתוה מס הכי אי תסום יכתיב כהו זה התורה על הרמוז
שקלים נתי כתיב בה ו זה אכל גם תה הדבר אשר תעשה להם

לקדסאיתםזאתהתורה אדם כיימיתבאהל זאת תקתהפסח
דין הוא שלא ידרסו בתם כלום משום רכשלתא גכי תנורה
כתיכבה ש תעסה המנורה ולא היה ססתעטה כי אם בשעת
שעשאה בצלאל וגבי לכנה כתיב בה החרש הזה שפירוש(
התתחדס תזה ולא היה באותה שעה תתתרס אלא אחר שקיעת
התמה שאז לא היה הדבור למשה פי אם ביום וגבי שרצים
כתיבוזה לכס הטמא ולא היה סם שום טמא בער סדק עמן
יכן גבי קלים דק הוא שידרסו מ תפני שכתוב ט זה יתנו
שפירושו זה השקל יתנו ולא היה סם קל כעת הדבור אבל
גם וזה הדבר אסר תעשה להם לקרש אותם שהדבר תורה
על הדבר הספוריי וככר היה אז 1כןגם וזאת התור זאתחקת
הפסח שהתורה ותחקים.מוריםעלהת1ראה והגזרהשסניהם
תורים על הדטר הספוריי וככר היה סם לא הוצרכו לדרוס
כסכלוס ומשום דלגט הלכות סחיטה רכתיב בהו וזה אשר
תעסה על המזבח לא כתיב כיה לא דבר ולא תורה ולא חוקת
התורים על הימר הספזריי אלא וזה אסר תעשה שהוא כאילן
אתר וזה המעסה אשי תעסה על המזבח והמעשה לא היה כי
אם כשעת העכורה דרסו תיש אותרי' שהראה לו הבה לתסת
כל הלכות שחיטתסלאהיהתבין תתיכן היא התוגרמת כ
כרפרסי סם אבל תנא רבי ר' ישמעאל דסכירא ליה ו־פירוס וזה
אשי תעשה על המזבח היא על ספור המעסה שבבקר תעשה
הככסהאחרוכין הערבי׳תעסת תכבס השני ושתביא עם כל
אחד עסרון סולת בשתן כתית רבע ההק ורביעית ההק יק
שהסדר הזה הוא ספוליי וכבר היה כעת הדבור לא דרשו כו
כלוםזכתוהווזהאשריזעשהאותחסלסתאויז אתת שפירושו
שכזה הסדר ראוי סתסלר התיכה בארכה ורחבה וגובהה
שיהיה ארכת שלש תאזת אמה ורחבת חתסים אתה וגובהה
שלשים אתה ופתח התיכה בצרה זשתתלק גובהה לסלסה
חלקים תחתיים שניים ושלישי'לא ררשו בו סוס אחד מחכמי
ישראל כלום אך יש לתמוה על היא סדרשוגם וזה אסר
תעסה על המזבח ולא דרסו גבי וזה אשר תעסהאיתת תאי
שמע הכא רררסי כיה ותש נכי וזה אסר תעסה אותת שלש
תאות אתה שלא דרסו בו כלום:

בשקו*

קדם במקל השקל קצבתי לך לקול ס

שקלי הקרם כגקקליסהאמורים בפרסת
ערכים ושרה אחוזה ׳ הוכרת לפרס כשקל כמו כמשקל מפני
סכזולתזהיובן שיתנו מחצית הקלעסקל סלםסלהקדש
שהשקל ככל קום מורת על תשלש ותה שהוצרך לפרש תלת
בשקל כמקל ואחר כך להוסיף אתריו תלת כשקל היא תפני
שלא יפוללק כמשקל על קדם רק על הקל ותלת הקרס
תהית נופלת על הקל שהם הקלים האמורים בפרס ערכים
וכדה אחחה סקראים שקלי קדש כאילו אמר במקל הקל
ששקלים ט שקלי הקדש והיותר נכק אצלי הוא שפרוש
כשקל תזאכתסמעוולכן אחריועסרים גרה הקל בהא ה
היריעה וחלת במשקל תוספת היא מפגי שבזולת זה יהיה
פירושו סיתןתתניתהשקל בשקלי הקרס האמורים בערכק
וכשרה אחוזת ואין טעם לו ■ אבל עם תוספון במקל יהיה
פירושו לפיהתקל ססוקלקט שקלי קרס י
נרה הקל עכשיו פירש לך כמת הוא ׳ פירש
עשרים
אף על פי שנזכרו קלים כסף שלשים קלים
ימן לאדניו חתם תאית כקל הקדם והמסים קלים דאונש
ומפתה ומאה קלים רמוציא שה רע לאפירסלנן שעורואלא
כאן שכל הקלים בק רתול קרס כלסעסרי׳גרה הם ומכאן
למדו כלס ובפסוק וכלערכן יהיה בקל הקז־סכתב רסי יל
עשרים נרה יהיה הקל כל ערך סכיזובט שקלי יהיה בשקל
לסוןמעת׳ססחטבע
גרה-
הקיש עשרים גרה:
ידוע

7אליה מזרחי <ונציה> מזרחי ,אליהו בן אברהם עמוד מס 276הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

מנחה

'׳*0-
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חלבי ,הלא אפשר לפרש בעובר שהוציא ידו או רגלו
ן
.
י.
*!ח״ח 11234547
בשעה שהי׳ נפל עריץ ושהה עד שכלו חדשיו ונולד ,וחי
וכא על בהמה דעלמא דאיבעי׳ לי׳ מהו לחוש לזרעי מי
ניחא בהמה דמלמא לאו מכח חלב ידם קאתי ושרי ,או
דלמא החם תרתי הבא תלתא דבין לר״מ בין לר״י איכא
איסור חלב ג״כ כיון דלא הוה ב״ס ,אע״כ דבכה״ג אין
אסור האבר כלל דיוצא לא שייך רק בב־פ כמ״ש הב׳י
והרמ״א:
מןיך ק״ל על הגאון הנ״ל מש״ם זבחים (רע״ר ע״ב),
מל הא רחנן כל הזבחים שיתערבו ט׳ ברובע
*
ונרבע כו׳ ובטרפה וביוצא דופן ירעו ער שיסתאבו בו',
אמרינן ,בשלמא כולהו לא ידיט אלא האי טרפה היכי
דמי אי יריע לי' ליתי וליכקלי׳ אי לא ידע לי' מנא ידע
דאימרב ,ורבי ר' ינאי ור״ל ור׳ ירמי׳ כל אחד מוקי באופן אחר
ומלט כחד לא אמרי כדאמר החס ,ומדוע לא חוקי בבהמה
שיצא אבר א׳ בהיותה נפל וגולדה אח־ב שאסיר משום וכשר
בשדה טרפה ונחמרב דכרמכים קרי לי׳ ליוצא פרסה
כמו שהעתקתי לשונו לפיל אסור משיט ערפה כי׳ נעשה
טרפה בו׳ ועל זה ליכא פירכא כלל ,וע״כ רא־א להנח׳
לאוקמי הכי דבכה״ג שנולד אח״כ אין אסור משום יוצא
ולא משכחת כלל איסור יוצא רק בכ*פ ,ובב״פ א״א
לאוקמי דתני אח״כ יוצא דופן .וע׳־כ בטרפה שאינו יוצא
דופן מיירי ודברי הגאון ו״ל תמוהים לפטנ״ד:

לברבר

פליגת׳ המכילת׳ והספרי הנ״ל ,אולי י״ל
נ)
דפליגי אם כוי ברי׳ בפ״ע הוא ולא
הכריעו בה חכמים אס חי׳ אם בהמה או לאו ,דגרסינן
בכריתות (דכ״א ע״א) ,אף כל דקחני לאתרי מאי א״ר
אדא״בך אבץ לאחי" דמו של טי ,מאי קסכר אי קסבר
טי־ספיקא הוא איצמריך קרא לח־סר כפיקא אלא קסבר
כוי ברי׳ בפגי עצמו הוא ,אשכחן דמו חלבו מנלן מכל
חלב ,נבלתו מכלן מכל נבלה ,גיד הגשה מגלן בכף הירך
תלי׳ רחמנא והא א״ל כף הירך ,טומאתו ושחיטתו מכלן
סבל־א מדלכל מילי רביי׳ רחמנא כבהמה ,טומאתו ושחיטתו

נחי כבהמה ,ועיין בשט״מ שם מ״ש כשם תוס׳ כרא״ש,

הדעה
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וא״כ צ־ל ע״ב למ״ד דכוי כרי׳ בפ״ע הוא אי אפשר לומר
דכל מרבי טרפה דאיצטריך כל לרבות כוי ,וא״ב י״ל
דהמכילת׳ ס״ל דכוי ברי׳ בפ״ע ואיצטריך כל לרבות כוי
לכך ליכא למילף מיני׳ מרפה ,והספרי ס״ל כמ״ר טי
לאו ברי׳ בפ׳ע ולא איצטריך כל לרבות כוי לכך מרבי
מיני׳ מרפה ,ועפ״ז נראה לפטנ׳ד ליחן טעם במה שהש״ם
שלנו חולק על הירושלמי וס׳ל דגם לר׳ יוחנן לא מרביק
מרפה מכל ,דאמרינן ביומא (רע״ד ע״א) ,גופא ח*ש ר׳
יוחנן אמר אסור מה״ת ר״ל אמר מותר מה״ת כו',
איתיבי' ר״י לר״ל אץ לי אלא כל שישנו בעונש ישט
באזהרה כיי וח׳ש כי׳ יכול אינו באזהרה ת״ל כל חלב,
מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא ,ה״נ מסחברא דאס״ר
דאורייתא כוי ספיקא הוא איצטריך קרא לאתויי כפיקא,
אי משים הא לא איריא קסברי כוי ברי׳ בפ״ע הוא,
דאלת״ה הא ראמר ראב״א אף כל לאתרי כוי כו׳ אלא
ברי׳ שאני כו׳ ע״ש ,וע״ב ר׳ יוחנן דמקשה מברייתא זו לר״ל
ס״ל כוי ברי׳ בפ״ע הוא וחלבו מרבינן מכל חלב ודמו
מכל דם יע״ש בתום' ר״ה כיון דחזי ט' ,וה״ה נמי
נבלתו מרבינן מכל ,לכך ליכא לרבית טרפה ,והירושלמי
ע״ב חולק גס בזה אש״ם שלט וס״ל לר׳ יוחנן כוי איט
ברי׳ בפ״ע לכך לרש כל לרבות מרפה:

ועפ״ץ

יש לחזק דברי הגאון א״מ הנ״ל ,די״ל דהרמב״ם
לשיטתו דכתב בפ״א מה׳ מאכלית אסורות הי״ג,
כלאים הבא מבהמה טהורה טס חי' טהורה הוא הנקרא
כוי ט׳ ע״ש ,ולפ״ז א״א לומר רכל נבלה מרבה כוי
לכך מפרש הרמב״ס דטיקר כהספרי דבל מרבה מרפה,
והי׳ ק״ל הש״ס דפ׳ גיר הנשה לכך מפרש רכל מרבה
טרסה לענץ ציריף ,מיהו עדיין לא הטלה ארוכה דמנ״ל
להרמב״ס דנבלה וכשר מן החי מצטרפים כמש״ל ,וליכא
למימר לכרמב״ם מפרש דבל מרבה טרפה כפירוש
דמרבה כל הנזכר בלאו ובשר בשדה טרפה ל״ת בין
מרפה וכין בשר מה״ח ,דא״ב גם לגר אשר בשפריך
וגו׳ או מכור לנכרי קאי גם על בשר מה״ח ,תה א״א
דבשר מה״ח אסור לב־נ ,וצ״ע:

מצרה ע״ד
#הזהירנו הקב״ה #לי׳ ׳#טע הדיין טענת בע״ד אחד #לא בפני בע״ד חבירו,
שנ:׳^,ד לא תשא #טע שוא <שםות □•ס *׳>:

תניא

במכילתא משפטים פרשה ע׳ ברייתא ד׳ ,לא
תשא שמע שוא הרי אזהרה למקבלי לשון הרע,
ר״א אזהרה לדיין שלא •שמע מבע״ד נ.־ שיהא כטל דינו
מחו כנאמר עד האלקיס יבא לבר שניהם ,ד״א אזהרה
לבע״ר שלא ישמיע דבריו לליין ער שיה' בנדל עמו
שנאמר וטמרו שני האנשים ,אבא חנן משו • ר״א להביא
שבועת כדיינים שתהא באמן שאם אינו ע.ינה אמן אחריו
עיפה אות' שבועת שיא ,והנה מלש!■ המכילתא הי׳ אפשר
לומר דרק על מקבלי לשין הרע באה אזהרה זו ,אבל
דוברי לשון הרע אינם מוזהרים מלאו זה רק מלאו דלא
תלך רכיל ,אבל בפסחים (דקי״ח ע׳א) אמריגן ,וא״ר
ששת משום ראב״ע כל המספר לשון כרע וכל המקבל
לשין קרע וכל המעיד עדית שקר במכירו ראוי להשליכו
לכלבים שנאמר לכלב תשליכון אותו וכתיב בחרי׳ לא
תשא שמע שוא ט' ,וע״ש בפרש״י ,מבואר דגם מספר
לשין הרע בלאו זה ג״כ ,וכן היא ברמב׳ס פכ״א מה״ס
וכ״כ החיניך .וצ״ע לפענ״ד מדוע לא חשיב נמי שאס
ב״י או יחיד מומחה קבלו עדי שקר ,מודדים ג״כ משום

לא תשא שמע שוא לודאי פשטא יקרא הוא ג״ב שלא
לקבל טלות שקר ,ואין מקרא יוצא מידי השיטו:

לבמה

דאמרינן ד״א אזהרה לבפ״ד שלא ישמיע דבריו
לדיין מד שיהא בטל דינו ממו ,כתב כחינוך
ואפילו ירצה לשמוע אותן הריץ ,ולכאורה אפשר לפרש
גס באופן שהדיין אינו מוכר ע״פ המבואר ברמ״א סי״ז
ס״ה ,ודיקא שיודע הדיין שיהי׳ דיין בדבר אבל אם שמע
טענת האחד ואח״כ נתרצה כשני לדין לפניו מיתר להיות
דיין כדבר ,וא״כ משכחת לה שנתרצו שניכם לדון אצל
דיין פליני והריץ לא ידע מדיין מזה וסיפר אחד לפני*
טענותיו ,ונמצא שהדיין לא עבר כלל כשמעו ,מ״מ כבע״ד
עבר על לא תשא וקרי בי׳ לא תשיא ,כיון דבטון סיפר
להדיין בידעו שחבירו נתרצה לדון לפניו ,ואולי בטונה
בחב החינוך ואפילו ירצה לשמוע ט׳ ,דפליב על מכרי״ל
שכתב הרמ״א משמי׳ וס״ל דאס כבר שמע אפילו
דלא
נחרצו שניהם אסור לדונם אח״כ ,ונמצא
אפשר שעבר• כבמ״ד רק בשעבר הדיין נ״כ ,וצ״נג
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מצוד שד ל״ת שמע שוא

ל'

אלטזר להביא
וכמה דקאמר במכילתא אבא חנן משוט
שנוטות הדיינים שתהא באמן כר ,נ״ל דה ל״ת היא בין
טל המושבע שיטגה אמן כדי שלא ינרוס להדיינים שמע
שוא וכמ״ש במרה״מ ,ונם טל הב״ד החיוב שיצוו צהנשכע
שימנה אמן ,אכל צל׳ט מדוט כר״מ והחינוך לא כתבו
גס דברי אבא חנן אלו שזה ג״כ בכלל הלאו דלא תשא,
ואולי משחט להו דכיון דתני לה נשם אבא חנן משוס
ר״א ,משחט דחכמיס פליגי עלי׳ וס״ל דזה אינו בכלל
לאו זה ,וצ״ע:

ובדברי

המכילתא הג״ל ד״א אזהרה לדיין שלא
ב)
ישמע מבע״ד טד שיהא בטל דינו עמו
שנאמר טד הא׳ יבא דבר שניהם ,נראה דהמכילתא ס״ל
דדיין ששומט מנמל דין קודם ששמע מבט״ד חבירו טובר
בל״ת לא תשא שמט שוא ,ועובר נטשה טד סאלקים יבא
דבר שניהם ,ומדייק לי׳ מדכתיב דנר שניהם ולא כתיב
דבריכם ,לומר דאסור לשמוט דברי במ״ד אחד טד שיטמדו
שניהם יחדיו לפני הב״ד ,ובשטטות (דל״א ע״א) ,יליף
לה מדכשיב מדבר שקר שרחק ,ובסנהדרין (ד״ז ע״ב)
יליף לה מדכחיב שמוט בין אחיכם ושפמתס צוק ,ונשבות
יטקב סי׳ ס״ד ח״ר מביאו הפ״ת סי׳ י״ז המיר ממה
שנאמר ותקרבנה בנות צלפחר לאמר אבינו מש כמדבר
וגו׳ חנה לנו אחוזת נחלה ,ולא נזכר שאחי אביהם טענו
עדם ,ואטפיכ שמט משה ואהרן והזקנים דבריהם לפסוק
להם הדין ט״פ שאלחם ,ולפענ״ד אדרבה מהתם י״ל
להיסך מדבריו דמפרשה זו מוכח ג״כ דאסור לשמוע במ״ד
אחד שלא בפני בע״ד חברו ,דכפיב ויקרב משה את
משפטן לפני ד׳ /אעיג דמשה רטנו הי׳ יידע לפסוק
להם הדין כמ׳ש באור החיים מ״מ פלק טצמי מד״ז,
כיון דשמע דבריהם ולא הי׳ שם אחי אביהם ,ועיין
בזה״ק פ׳ בלק (רר״ה ע״ב) ממם אחר ,אמאי משהי
אמפרש מן דינא זה והקריב את משפטן לפגי ד׳ ,עול
י*צ כיון דכתיב בקרא וחטמורנה לפגי משה וגו׳ וכל
העדה נם אחי אביהם היו בכלל וכל הטרה:

ובזהך*

פרשת וישב (דקע״ט פ״ב) מביאו הברכי יוסף
ח״< כל לייגא דקביל מבר נש מלה מר לא
"הי חברי׳ כאילו מקבל מלי׳ מטווא אחרא למהימנוחא,
ולפסנ״ד נראה פירוש דברי הזהר דרש״י פירש בסנהדרין
(ד״ז פ*נ) שמוט בין אחיכם כשיהיו שניהם יחד שחטו
דבריהם ולא משממו דברי זה בלא זה ,שמסדר דברי
שקר כדברי אמת לפי שאין מכחישין ,ומטין שלב הדיין
ניטה לו לזכות שוב אין לבו מהפך בזכות השני כל כך
מכ״צ נמצא דט״י ששומע טטנות״בע״ל אחל יוכל להטות
דין חיו ,ונמצא דדיין דמקבל מב'נ מלה מר לא "תי
חברי׳ ,הוא אומר אפסיק הדין ולא יטה לבי ,משום
דלנו גס בי׳ ,דאע״ג דשמע טטטת האחד יאמר דירע
להפך בזכות שניהם בשוה ,ויתפאר בלבבו לאמר דלא
כתבה תוה״ק לא תשא שמע שיא ,שמוט בין אחיכם ,מדבר
שקר הרחק ,מד הא׳ יבא דבר שרהם ,לאדם נדול כמוהו,
ואין לך מתגאה וגס הרוח יותר ממנו .ורבי שממין בן
יוחאי בעל הזהר לשימחו ,דאמריק בסוטה (ד״ד ע״ב),
אמר רני יוחק משום רשב״י כל אדם שים בו גסות
הרוח כאילו עובד מכו״ם כתב הכא תיעבה ד׳ כל גבה
לב וכתב החם ולא תביא חוסכה אל ביתך ,ולכך קאמר
כל דיינא דקביל מב״נ מלה טד לא "תי חברי' כאלו
מקבל פלי׳ ממורא אחרא ,והוא פירוש גאה ומתקבל
בטזה״י:

ובכרכי

"יוסף איה יה׳ סיו סתת בחכמה וחיכחת
סו&ר ,על המורים ששומטים במ״ד א׳ לבדו

חדשה

הבא אל ביתם ,ואח׳יכ באו שניהם לדין לפרו ,וטייס ימה
גם בהגלות נגלות דברי ם׳ הזהר הס׳ אשר כל שממו
תצלנה אזניו ומאנה הנחם נפש פ״ז מ״ש דבריו המתיקים,
ובדורנו זה פשתה המשפחת זה בין הרבנים ,וסוד יוסיפו
לחטוא אם יקבל בע״ד אחד על מטרו לא יאנו לשמוע
טענת בע׳־ד חבירו ,רק כותבים פסק ואיסור ,ואהבת
תכירו או אהבת ממון מקלקלת השורה אצלם ,וגורמים
מחלוקת ומדגים בין אחינו בני ישראל בקהלות הקודם.
ות׳ח כאלו מרבים מחלוקת בעולם ואין לך חילול השם
גדול מזה ,כל שומעיו תצלנה אזניו ,וכמטט בכל מקום
המה מחזיקים ביד התקיף ואלם ואינו ראוי ,ומקרבים
רחוקים ,ואת הראוי באחת ללטש מרא ירחיקו מקהל
ד /ולא ישמטו ולא ידעו טענותיו כלל ,ודלה הטם
אחריהם ביושיכה יתהלכו ,וחכמת המהכן בזוי׳ ותהי
האמת נעדרת ,אוי לו לדור שכך מלחה בימיו ,וטהר
הקדוש בפרשת בלק (דר״ה ע׳ב) ,אמר ההוא ינוקא
ברי' דר׳ יוסי הפירוש אבינו מת במדבר דחב
במדבר במלולא ממש חשיבו דמשה אנסיר דבט
ובנ״כ קריבו עם משה לאלעזר וכל הנשיאין וכל רישי
אבהן ולא מלילו טס משה אלא לקמייהו בגין דקניאו
קנאה מני׳ מכאן מאן דחייש מן דינא יקרב אחרנין ויסגי
בנוברין בהדי ההוא דיינא כי׳ ואיכון לא ידעו דהא משה
מניו מאד וגו׳ ולא ידמו דמשה לאו הכי כיון דחמא משה
כך כו׳ מיד אתפריש מן דינא הה״ד ויקרב חשה וגו׳
לפני ד׳ כו׳ דא טטחנותא דמשה כו׳ דיינין אחרנין ארחא
דא לא נטלי דאמ״ג רכגופי׳ םני טלייהון' אינון דייני
אקרון טזי פנים לית בהו מטנותסתא דמשה כלל מכ״<
ואם הזהר הקדוש אמר כן טל דיינא דקגיאו קנאה נדני׳
ולא איתסריש מן דיכא פאט־כ דיינא דכותב פסק ומזכה
צר אחי ולא שמט כלל ממנות הצד שכגנדו ,רחמנא לשיזבן
מטונשא דק:

לבמ״ר

פ׳ ויקרא איתא ד״א ויקרא אל משה וידבר
ד׳ מכן אחרו כל ת״ח שאין בו דעת נבלה
טובה הימנו תדמ לך שכן הוא צא ולמד ממשה אבי
החכמה אבי הנביאים כו׳ ולא נכנם לפגי ולפנים עד
שקרא לו ,וכן הוא בתד״א ,ולכאורה הדבר יפלא אם לא
חננו ד׳ נדפת אנוס הוא ,וכי כל אדם יכול להיות כמשה
רטנו מ״ה אשר מלה השידמה והוריד מוז מבטחה ,ונס
מדוע נבלה טובה הימנו ואץ מוכח זה מקרא זה ,ולפמנ״ר
י״ל פירושו ומשה רבינו מ׳ה הי' בחינת הרמת כדאימא
בספרים כקדושים וזכה לזה מפני שהי׳ מניו מכל האדם.
[ובילקיט חדש פרך משה אות ל״ז כתב בשם מאמר אם
כל חי וכן ויקרא א׳ זעירא שהקטין חשה טצמו ומיעט
בכבודו בהיותו קרוא לשכינה פ״ש ,וט״פ המ״ר י״ל דלכך
א' דויקרא זעירא לומר רהי׳ קטן בעיניו ולא נמס לפני
ולפנים טד שקרא לו] ות״ח שאין בו דפת הכוונה שאין
בו מדת מנוה כלל והוא נם הרוח ,וקאמר המ״ר מכאן
אמרו כו׳ ,דמשה רטנו שהי׳ אבי החכמה אבי הנבואה שהוציא
את ישראל ממצרים ט׳ ולא נכנם לפגי ולפנים מד שקרא
לו ,מפני שהי׳ מניו מאד ,וזה הת״ח שלקח לעצמו הגדולה
לומר קבלו דעתי ולדון ולהורות למרחקים ,ונדרש ללא
שאלו אותו ולא שמט טענות ב׳ הצדדים .ואע׳־פ שלא נקרא
לזה מכניס עצמו להיות מתמבר טל ריב לא לו ,ונחר
נזירות ואומר שמטו לי כי לי נאה ולי יאה ,ואין ק ק״ו
ממשה רטנו שלא נכנס לפני ולפנים מד שקראו לו,
שלא להכניס אח טצמו בהטגץ עד שיקראו לו ב׳ הצדדים.
הטיד טל טצמו שאין לו דמח כלל והיינו מדת מטה ,רק
הוא נגר יהיר ומתגאה וגם הרוח .א״כ גבלה טונה
הימני• ,יהכיינה דאיחא בחד״א זוטא פכ״ד ,א״ל ר״א
לתלמידיו בני אל תבעתו לא בעופר ולא מטרה ולא
גחננזה
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בחכמה ,שנאמר כה אמר ד׳ אל יתהלל חכם בחכמתו
ונו׳ כי אס בזאת יתהלל וגר ,וזהי שנאמר ברוח הקודש
פ״י שלמה בן יוד כי מקרה בני אדם ומקרה הבהמה
וגו /כנגד מי אמר שלמה המקרא כזה לא אמרו אלא
כנגד ב״ו כו /ולא עוד אלא כל כנוגע בנבלת בהמה
אינו סמא אלא טומאת ערב ,אבל הנוגע בנבלת אדם
הוא טמא טומאת ז' ,ד״א בהמה שמתה אינה מטמאה
באוהל אבל ארס שמת הוא מטמא באהל ,ד״א הנוגע
בנבלת בהמה הוא לבדו טמא ואינו מטמא את אחדים,
אבל הנוגס בנבלת אדם הוא טמא ומטמא נ'כ לאחרים
כר מ״ם ,וח״ח יש לו לארם מותר על הבהמה בנשמה
הטהורה ,שהאדם הוא נוחל הטה״ב ועתיד לחיות בתחיית
המתים ,משא״כ בהמה ,אכל ת״ח שאץ בו דעת היינו
סטה והוא גבר יהיר וגס הרוח .דמבואר בסיטה (ד׳ד
פ״ב) דרומה כעובד ע׳יז וככיפר בעיקר וכאלו בא על
כל .הפריות שבתורה( ,יבד״ה ע״א) אמרינן ,יא״ר אלטזר
כל אדם שיש בו גסות הרוח אץ טפרו ננטר ,ופדש״י
מקץ בתחיית המתים ,וכיון שאץ טומד בתחיית החתים
כמו בהמה ודאי נבלה טובה הימנו שאין מטמאה רק
טומאת מרב ואינה מטמאה באהל ומיגע בה איננו מטמא
אחרים משא״כח׳ח שאין בו דפת רק גסות הרוח רחמנא
לשזבן:
ג) תנן במס׳ אבות פ״ד מ״ז ר׳ ישמעאל בנו אומר החושך
 1טצמו מן הדין פורק ממנו איבה וגזל ושבועת
שוא והנם לבו בהוראה שוטה רשע ונס רוח ,ועיין פיריש
הרנרב ,ובתיס׳ ירט כתב בשם מי׳ש בד״ה שיטה כו/
שוסה שמרבה מליו איבה ורשע שאינו מקפיד אם יגזול
ט׳ וניסף ע״ז גם רוח שגסות רוחו הוא שהביאתו לידי כך
להורות ולדין לקנות לו שם כשם הגדולים אשר בארץ
עכ״ר ,ולפטנ״ד קשה מל לשון התנא שאמר והגס לבו
בהוראה ,רהול״ל והגס לבו ברץ כמו דקאמר ברישא
החושך טצמו מן הדין ,ואם כתנא רי״ש נקט חרתי מילי
רישא חיירי בדין וסיפא מיירי בהוראה .וברישא מיירי
מגיע למראה ולדון ומ״מ חושך טצמו ק הדין ,אע״ג
דאמריק בסומה (דכ״ב ע״א) ,ומצומים כל כרוני׳ זה ס״ח
שהגיע להוראה ואינו מורה ,היינו רק דחישך עצמו מהוראת
ארה .ושאלת נשים וכדומה במקום דליכא אחר אבל אם

חדשה
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חושך עצמו מן הרץ ואומר לנעלי דינים שיתפשרו מציה
קא טביד דמציה לפשר ונס פירק מחנו איבה יכו /ובסיפא
והגם לבו במראה מיירי בלא הגיע להוראה ומורה ,דא״כ
אמאי קאמר ה״ז שוטה רשע וגס רוח דלשין זה משמע
דבדץ מיירי כפירוש המר״ש ,ועור אם כתלמיד שלא הגיע
להיראה מיירי אמאי לא אמר ג״כ מקרא כי רבים חללים
הפילה כמו שאמר רב בסוטה שם ,ונס קשה בס-יטה שס
דאמרינן ר׳ אבא אמר זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה
דא״ר אבהו אר״ה אמר רב כו /אמאי לא מסתייע
ממשנה זו דתנן והגם לבו בהוראה שייטה רשע ונם רות.
ואמנם הטוש״ט חומ״ש סימן ירד מפרשים והנם לט
בהוראה הוראה היינו ד״ת כמ״ש הרע״ב ,ח״מ לא בחנם
שינה התנא הקדוש לשונו אם לא שיש ללמוד מלשון הוראה
עוד פירוש אחר ,ומכ׳ש להתום׳ סנהדרין (דמ״ב ט״א)
בד״ה העוסקים כו' היינו ד״נ אבל לא ד״מ והא דאמר
שתה רביעית יין אל יורה היינו הוראה דאו״ה טכ״צ
וכ״ה בשו״ע חומ״ש סי׳ ז /אלמא דם״ל דלא טל חנם
נקטו הברייתא והאמוראים בכריתות (די״ג מ״ב),
וכעירובץ (דס״ד ע״א) ,לפון הוראה אם לא לאפיקי ד״ס
דאינו בכלל .ודאי יש להבין מדוע נקטה המשנה כאן
הוראה ולא דין כמו ברישא ,ונלפענ״ר דשפיר מיירי
סיפא דמחניהץ בדין ולא בהוראה ,ומיירי כין שהגיע לדון
ולהורות בץ שלא הגיע להוראה ודין .רק דזה החנם
רוצה לשמוע טענת בע״ד אחד אע״פ שלא שמע דברי
בע״ד חבירו ,ורוצה לזכות חבירו מפני אהבה התלוי׳
ברבר .ע״כ אומר שדין זה לאו דין מחקרי רק הוראה.
וא׳־צ לשמוט טענת חבירו ,ויכיל לשפיט שלא בפרו.
ואפשר שזה הגס לבו בהוראה כשיבואו לפניו ב׳ בע״ר
במקום שאינו נוטה לא׳ מב׳ הצדדים ,אומר שמקיים מילי
דאבות וחושך עצמו מן הדין ,אבל היכא שיש לו איזה
נגיעה ,יירא שמא כשיבואו דברי הבטלי דנים לפני ב״ד
צדק יזכה בדין הצד שכנגדו ,אומר שאינו דין רק הוראה
והוראתו ברורה ,וגם כשתובע הבע״ד השני את הראשון
לדין והוא מסרב לירד לד״ח ,היא מיימצהו לסרב נגד
הב״ד שהזמינוהו לרין שאומר שהיא היראה ולא דן ,לזה
קרי התנא הגס לט בהוראה והחריץ משפטו ה״ז שומה
רשע וגס רוח:

מצוה ע״ה
שהזהירנו הקב״ה .שלא נקבל עדות איש הוטא ולא נעשה בשביל עדותו שום
דבר ,שנאמד אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמם נשסית כ״ג:,

עשרה

פסולים הס למדות מה׳־ח ,נשים .עברים,
קטנים ,חרשים ,שוטים ,סומים ,ורשפים,
ואנשים הבזויים ביותר ,וקרובים ,ונוגעים בעדיי/
ואאזצ״ל כתב דנשים וטבדים וקטנים וחדשים ושיטים
וסומים בנמצא אחר מהם פסול אין הערות כטלה היכא
דאיכא שני עיים בלא הם זרק בנמצא אמד מהם קרוב
או .שאר כפסולים הוא דאמרינן נמלא א׳ מהם קא״ס
מדוחן בטלה אבל לא בהני ששה פסולים ישכן כחב האויח,
ולכאורה צ״ע כיון דהא דאמרינן נמצא א׳ מהם קא״פ
סטחן נטלה נלמד בחשגה רמנות פ״ג /מהא דכמיב ע׳ס
שטם מדם או שלשה עדים יוחח המת מקשינן ג׳ לשנים
מה שנים נמצא אחד מהם קא״ס מדוחן בטלה אף שלשה,
וא>כ גם הני פסילים אם לא היו רק שנים ואחד מהם
אשה .או עבד או קטן או חרש או שימה או סומא מדיחן
נטלה ,מיזע צא נקיש גמי דנם ג׳ כן הוא ומנין אפילו

מאה ח״ל מדים ,וצ״ל דהני פסילים לא הוי בגדר פדים
כלל וא״א ללמוד משנים או שלשה טדיס ,דקרא לא מיירי
כלל בהני פסולים רק בפסולי קרובים שכשרים לפלמא,
ובפסולי רשעים דיכוליס לעשיח חשובה וישנם בגדר
מדוח ,אבל לפ״ז קשה דקאמר ומנין אפילו מאה ת״ל
עדים ,דצמא רק בשלשה אמרינן נמצא א׳ מהם קא״ס
עדותן נעלה אבל יותר מג׳ לא ,והא דכחיב מדים ולא
כתיב ט־פ שנים או שלשה יומת וגו׳ כדי לאשמעינן דהני
פסולים שאינם בגדר עדים כמו אשה וכדומה אפילו בג׳
אם נמצא אשה או הגי פסילים ביניהן אין הערות כשילה,
ומג ׳ל אפילו מאה וצ׳ט:
ב) כתב אאזצ׳ל ,וע״ש עיר ןכאו״ח] דטדות הססולין
מחמת טשאאי״ל אין פוכלץ הכשרים בצירוף
ע׳ש וצריך אריכות יאכ״ח עכ׳ל ,הרואה דברים אלו
ישתו !.ס ,דאין כתב כן בדרך משיט כאלו כו״ע ס״ל כן,

והרי
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אופני הבירור לתועלת ,ואצל מי מחויב לברר
א .הח״ח כלל ד סעי׳ י״א כתב ח״ל "ודע עוד
עיקר גדול בענינים אלו ,אס אחד רוצה להכניס
את חבירו כעניניו ,כגון לשכרו למלאכתו או
להשתתף עמו או לעשות שידוך עמו וככה״ג,
אפי׳ לא שמע עליו עד עתה שוס רעה ,אפ״ה
מותר לדרוש ולחקור אצל אנשים על מהותו
וענינו ,אף דיכול להיות׳ שיספרו לו גנותו ,אפ״ה
מותר ".והנה יש לדייק בדכרי הח״ח במש״כ אף
דיכול להיות שיספרו לו גנותו שמותר ,דפשיטא
דכיון שמותר לברר היינו לדעת את מהותו
האמיתית בין הדברים הטובים ובין הלא טובים,
דבלא״ה לא חשיב שמותר לברר אס אי אפשר
לומר את גנותו ,ומה הוסיף בדבריו דאף שיכול
שיספרו לו גנותו.

עוד יש להבין שהח״ח לא הצריך לשאול דוקא
את השאלות שטגעות לעצם ההחלטה אס רוצה
בשותפות עמו ,אלא את כללות מהותו וענינו,
והיינו שהח״ח נקט ג׳ דוגמאות ,לשכרו
למלאכתו ,להשתתף עמו ,ולעשות שידוך ,ולכאו׳
הדברים שנוגעים באופן ישיר לכל דוגמא
ודוגמא הס שונים בתכלית ,דלגבי לשכרו
למלאכתו צריך לברר את כושר העבודה שלו,
ואת הישרות שלו וכו /ויש דברים שלא נוגעים
כשעושים עמו שידוך ,והח״ח לא התנה לברר
דוקא את הפרטים שנוגעים לעצם התועלת,
אלא כלל הכל בנוסח דמותר לדרוש ולחקור על
מהותו וענינו ,הלא דבר הוא.

ב .והנראה להוכיח מדברי הח״ח דאיכא חילוק
בין אופני התועלת משוס מאי דורש וחוקר
אודות חבירו ,דאס זה משום שנוגע לו לאיזה
נקודת מסוימת וכגון באופן שרוצה להלוות לו
מעות ,אף דודאי מחויב לברר עליו ,אך כל
הנפק״מ אי הוא אדם ישר ,וכן את אמצעי
הממון שלו וכדו׳ ,אך אין לו היתר לברר על
מידת הכעס או התאוה שלו ,שאי״ז נוגע לו
כלל ,אבל באופנים שמגדירס הח״ח בתחילת
דבריו "שרוצה להכניס את חבירו לעניניו" והיינו
שהתועלת היא בנוגע לאדם בעצמו כיון שהקשר
ביניהם יהיה קבוע וארוך שנכנס לתוך עניניו,
ובאופנים שכאלו נחשב התועלת להכיר את כל
מהותו וענינו של האיש ,כיון שאינו יכול לחשב
מתחילה את כל מצבי השותפות לידע רק איזה
דברים נוגעים לו ומש״ה צריך לידע את כללות
עניני האיש שיוכל לידע בכל המקרים מהם
החלקים שצריך ליזהר מפניו והאיך צריך לנהוג
בכל מקרה שיווצר ביניהם .והנה הא פשיטא שיש
דברים שאין להם שוס שייכות כלל אליו ולא
יוכל להגיע אליו לעולם ,ובודאי אין היתר לברר

עליהם כלל ,אבל הדברים שמגדירים את מהותו
ועניניו בכל מה שיוכל להיות נוגע לו מותר לו
לברר מתחילה ,ואי״ז נחשב רק ספק אם תהיה
לו תועלת בחקירות אלו ,דעצס מה שמכניסו
לעניניו זה עצמו מחשיב לתועלת לידע את כל
מהותו של האיש ,והיינו דאין חילוק בדין
בהגדרה כין שתי המקרים ,אבל הגדרת התועלת

קטז

מענה

שונה שכיון שנצרך לכרר על האיש ,א״כ כל
מהותו וענינו נחשבים כבירור לתועלת.

מעתה מבוארים דברי הח״ח במש״כ אף שיכול
להיות שיספרו לו גנותו לא מצד החלה שמגע
ישירות לענין השותפות אלא במהות האיש אפ״ה
מותר וכמש״כ הח״ח בהמשך דבריו "כיון דטנתו
לטובת עצמו לבד כדי שלא יצטרך אחר כך לבא
לידי הזק ולידי מצה ומריבה וחלול ה׳ ח״ו"
והיינו דאפי' שהתועלת תוכל לבוא רק אח״כ,
מותר לו לשמוע גנות על מהות האיש שמברר
עליו.
ג .ודברים אלו נוגעים מאד בהרבה מקרים
ונברר אחד מהם ומזה יקיש הקורא ,באופן
שרוצה לברר על מלמד בת״ת משוס שבנו צריך
ללמוד אצלו ,וברצונו לידע את אישיותו של
המלמד לצורך תועלת[ ,ונברר בהמשך אי יש
חילוק באופן שהתועלת יכולה להיות להעביר
את בנו למלמד אחר ,או באופן שאין אפשרות
כזו רק לידע את אופן היחס בהנהגה עם
המלמד או עם בנו ביחס להנהגות שונות של
המלמד] והנה אף שודאי כוונת המברר לתועלת
גמורה אמנם במציאות פשוט שהנהגת המלמד
תלויה בדרך כלל באופן אישי לכל תלמיד
ותלמיד לפי טבעו ואישיותו ,וא״כ אין להוכיח
כלל מדברי הורה אחד על מה שיהיה גס עם
בנו של המברר ,וכגון שמלמד זה טהג בדרך
אחת עם ילדים שקטים ואחרת עם סוערים
יותר ,ואין ילד הדומה לחבירו ,וא״א להקיש
מחמת התנהגות עם ילד אחד להנהגה שינהג
עם בנו ,וכיון שא״א להסיק מזה תועלת ישירה

לשון
לגבי מה שנוגע למכרי יש לדון שאין זה נחשב
תועלת כלל ,אמנם כיון שנתברר לעיל שעניו
תועלת באופן שמוגדר הדבר שמכניס את חבירו
לעניניו ,ולכאו׳ אין לד שותפות גדולת מאשר
שותפות בחינוך בנו ,ובכל כה״ג גדר ההיתר
בתועלת הוא לידע מהותו וענינו א״כ צורת
ההיתר בבירור אינו רק באופן שמברר על ילד
שדומה במדויק לבנו ,אלא צריך לידע גס באופן
כללי את הנהגת המלמד בכיתה בכל סוגי
הטבעיס ,ובכך יכול לקבל תמונה מושלמת על

טבע המלמד ,ואת האוירה הכללית שיש בכיתה,
ונחשב לתועלת גס ביחס לבן שלו.

ד .אמנם זהירות עצומה נצרכת במקרה דידן
ונפרט כמה מהם׳ ראשית יש לידע שהורה אחד
אין זה מוכיח כלל וכלל ,ואין לך כמעט אדם

שטלס רק ישבחוהו ,וכשם שאין פרצופיהן שווין
כך דעות והנהגות אינם שווים ,ובודאי שאין לדון
עפ״י דבריו של אחד כלל ,וגס באופנים ששומע
קול מכמה הורים נראה דאי״ז נכון לברר מצד
ההנהגה הישרה ,משוס שכמעט תמיד ישנם גס
כאלה שכן מרוצים ,ובאופן שקודם שהתחילה
השנה כבר בירר ,ומבטו על אותו מלמד עוד
לפני שהתחיל באופן שלילי ,אין את הסיכוי כלל
שינהג עמו כשיתוף פשלה בהצלחת בנו ,והורס
בכך במו ידיו את הסיטי לפשל יחדיו,
והמפסיד העיקרי מכך זה רק המברר עצמו,
ושמעתי במקרים הטכים על מלמדים שלא
מקבלים חוות דעת על הילדים מהמלמד של
השנה הקודמת באופן שכל תלמיד יכול להתחיל
כמצטיין ,ומציינים בכך הצלחות רטת שאינם
בשנים אחרות ,עכ״פ ודאי שאין זו הנהגה טובה

ף
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לברר מראש על כל עניני המלמד שאי״ז אלא
כיבה להכשיל מראש כל סיכויי הצלחה ,אמנם
באופן שיש קול על עניניס חריגים שיכולים
להזיק באופן ממשי ודאי מותר לו לברר את
כללות אישיותו וכמשנ״ת לעיל.

שנאה גמורה רא שגם הוא באותו אומנות ובאותו
עסק כידוע בעונותינו הרבים שכל אומן וכו׳ כי
מלבד שלא יבוא שום תועלת מזה דרגיל הוא
לשקר לגמרי או לפחות לגזס את הדבר מחמת
שנאתו ,עוד הוא מביאו בזה ללשון הרע גמורה
כי הוא בודאי יכון בתשובתו מחמת שנאה הגס

ה .ומיהו הא פשיטא שאסור להאמין כלל וכלל
לדברי המספרים אלא לחוש בלבד במה שנוגע
אליו ,אכל לא לעשות שום מעשה שיכול להזיקו

שיאמר בפיו שתשובתו איננה מחמת שנאה ,רק
שלא יוכל לראות ברעה שיגיעך עי״ז ,אבל בלבו
לא יחשוב כן" .עכ״ל.

וכמו שמבואר בח״ח.
ו .ומכאן לימוד זכות על המבררים לצורך שידוך
שאינם מחשבים קודם כל שאלה ושאלה אס ענין
זה בפנ״ע היא סיבה מספיקה להוריד את
השידוך באופן שישמע ע״ז לגנאי׳ שכיון שהולך
לעשות עמו שותפות ארוכה יכול לצרף בתמונה
כללית את דעתו על הנידון ,וגס אס אי״ז נוגע
לעצם ההחלטה על השידוך שיודע שרוצה בכל
אופן להשתדך עמו ,אבל מותר במה שיטל
להיות נוגע בהמשך הזמן וכמש״כ הח״ח שלא
יבא אח״כ לידי מצה ומריבה וידע את אופן
הנהגתו בכל תקופת השותפות וכ״ז נחשב
כתועלת ,וכמשנ״ת לעיל דודאי כ״ז דוקא
בדברים שיכולים להיות נוגעים לו להבא.

ובודאי שאין ללמוד מזה כלל הל׳ למעשה אלא
יש לשאול מורה הוראה בכל שאלה ואין זה אלא
בדרך הלימוד.
חובת הזהירות לידע מי האסור לברר אצלו
ז .והנה הח״ח בהגה״ה שם כתב וז״ל "עוד זאת
צריך לזהר מאד שלא ידרוש את מהותו וענינו
אצל מי שהוא משער שהוא שונאו ואפי׳ איננה

והנה הח״ח נקט כאן ב׳ טעמים באיסור לברר
אצל שונא ,הראשון מצד עצם התועלת דרגיל
הוא לשקר או לגזס וא״כ אי״ז נחשב תועלת
כלל ,והשני מצד שמכשיל את המספר באיסור
לשוה״ר כיון שהוא מספר מחמת שנאתו ולא
לצורך התועלת.
ומחברי זמנינו הק׳ ממש״כ הח״ח בהל׳ רכילות
כלל ה׳ ס״ג דברואה בחבירו דברים הנכרים
שהוא רוצה להזיקו בגופו או בממונו שמותר
לדרוש ולחקור אחר זה אצל אנשים כדי לידע
איך להשמר ממנו ואין לו לחוש שעי״ז יסבב
שיספרו בנ״א בגנותו ,ובבאר מיס חיים שם ס״ק
ה׳ הוסיף דאפי׳ רק ראה עליו דבר הניכר קצת
מותר עי״ז לדרוש ולחקור ,אך יזהר שלא יקבל
דבריהם בהחלטה רק ישמור את עצמו ,והוכיח
שס מהא שדוד דרש מציבא אף שהיה דוד יודע
מכבר שציבא אינו אוהב למפיבושת יעויי״ש
והיינו שהתם התיר הח״ח לדרוש אפי' מאחד
שאינו אוהבו ,והכא אסר מב׳ הטעמים שכתב.
ובעלי באר כתב לבאר דודאי היכא שיכול
לשאול מאחר שאינו שונאו צריך לשאול אבל אס

קיח
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אין לו ממי ישאל רק משונאו מותר לשאול גם
משונא ,וכ״כ בנתיב חיים דבכה״ג אין כאן לפני
עור ,כיון שכונתו לתועלת ,וגס מודיע לנשאל
שישיב לפי ענין התועלת ,א״כ אף הוא מחויב
מדין לא תעמוד על דם רעיך ,ואי״ז אלא
שהשואל גורס לעצמו שיכשל אחר שציותה
התורה שיכון לתועלת ,ויעויי״ש בעלי באר
שהביא להוכיח מהא דמותר להשביע לחבירו אף
שיודע שיכשל להשבע לשוא דהליעעהו לרשע
וימות ,וה״ה הכא שהוא שואלו לתועלת ,ואף
שהוא אינו מכוון לזה ,ל״ח לפני עור ,אמנם
עדיין צ״ע דהא הטעם הראשון שכתב הח״ח
שודאי ישקר או יגזס ,וא״כ ל״ח תועלת כלל,
ואפשר דאיירי דוקא באופו שמכירו שמדקדק
בדבריו ולא יבוא בזה לשקר וכדוד שהכיר לציבא
שלא ישקר ורק שיטון בזה גס מחמת שנאתו ,או
י״ל דחלוק היכא שכל ענין התועלת שיתרחק
ושיזהר ממט שלא יזיק לו א״כ אף אס יוסיף
מ״מ מותר לברר להציל את עצמו אפי׳ שישמע
תוספת גיזום או שקר ,אבל באופן שיפסיד עי״ז
את עסק השותפות או השידוך בכה״ג אסור
לברר כלל אצל שונא ,דחשיב שמפסיד משום זה
לנידון ואי״ז נחשב לתועלת כלל.
עוד תי׳ שם בעלי באר בעוד אופן ,דחלוק היכא
שעדיין לא נשתתף עמו ,דיטל להמנע מזה
כשרואה שאין לו ממי לשאול רק משונאו ,אפשר
שבזה לא התירו לשאול ממי ששונא לחבירו ,אבל
אס רואה שיכול להולד לו היזק בגופו או בממונו
אין לו לחוש פן יספר בגנותו ,דלהציל את עצמו

לשון
התירו אף בכה״ג וכמשנ״ת לעיל לענין ההיתר
מצד איסורא דלפני עור.
ח .והנה בניד״ד ודאי מחויב ליזהר מאד מלברר
אצל אחד שיודע שאיט אוהבו של מי שמברר
עליו ,ואס יודע על הורה אחד שיש לו איזה
תערומת וכדו׳ על אותו המלמד ודאי שאסור
לברר אצלו ,מחמת ב׳ הטעמים שהביא הח״לו
דגם יתכן שישקר או שיגזס ,וכן שלא יטון
מחמת התועלת ,אמנם באופן שאין לו אצל מי
לברר אלא אצל אותו הורה אם מותר לו או לא,

נראה דתלוי בתירוצים דלעיל דאי בגוונא שאין
לו היכן לברר מותר גם אצל מי שאינו אוהבו,
ה״ה הכא דמותר ,ובודאי דהכא ליכא נזק כלל
לאותו מלמד אלא שהוא נזהר להשמר ממה
שנצרך נענינו ,אמנם לתי׳ השני דחלוק אם יכול
שלא להשתתף עמו א״כ תלוי באופנים ,שבכל
מקרה לגופו אס חשיב שכבר נשתתף עמו כיון
שבנו כבר לומד באותו הת״ת ,ואין לו אפשרות
להעבירו למלמד אחר ,וא״כ הרי זה כאופן
שרואה שיכול להולד לו היזק מזה ,או שאס יכול
מראש להעבירו למלמד אחר שיודע עליו בודאי
שהוא טוב לו א״כ אפשל שהוא מחויב בזה ולא
לברר אצל אותו שיודע שיש לו תערומת על
אותו המלמד.
ובודאי שבכל האופנים אין להאמין כלל לדברי
המספר ,ואין לנהוג למעשה אלא ע״פ הוראת
חכם ,ורוב הדיבורים בעניניס אלו קרובים
להכשל באיסור לשוה״ר ה׳ יצילנו.

לשון
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הרב אברהם שקלאר

כענק שמיעת רכילות לתועלת
כתב הח״ח (כלל ה׳ ס״כ) ואף על שמיעת
רכילות כלבד ג״כ יש איסור גדול כמו כלשה״ר
אף דכעת השמיעה לא נגמר עדיין כדעתו אס
יאמין או לא וכו׳ דלעניז שמיעה היכא דהוא
מכין מתחילת הסיפור שתהיה ידיעת דכר זה
נוגע לו על להכא אס אמת הוא כגון שהוא
רואה שתכירו רוצה לספר לו איו שפלוני רוצה
להזיקו כגופו או כממונו וכיוצ״כ כודאי מותר
לשמוע לכתחילה כדי לידע איך לחוש ולהשמר
ממנו וכו׳ וכו׳ ואם הוא רואה כחכירו דכריס
הנכרים שהוא רוצה להזיקו כגופו או כממונו
אפי׳ לא שמע עליו ע״ע דכר זה משוס אדס
מ״מ מותר לדרוש ולחקור אחר זה אצל אנשים
אס מחשכתו להזיקו כענין פלוני ופלוני כדי
לידע איך להשמר ממנו וכו׳ עכ״ל.
ובבאמ״ח (סק״ס הוסיף על דכריו ,דאפשר
דאפי׳ לא ראה עליו דכריס הניכרים רה שמע
מאחר שפלוני רצה להזיקו כגופו או כממונו ג״כ
מותר לדרוש ולחקור אצל אנשים אחר זה כדי
לידע איך להשמר ממנו ,דאף דלענין לחוש די לו
אפי׳ לא שמע רה מאחד מ״מ כשישמע מהרכה
אנשים יחוש לזה יותר.

ועוד כ׳ ככאמ״ח (סק״הז דאפי' לא ראה עליו
דכריס הניכרים ולא שמע עדיין משוס אדם שיש
לפלוני שנאה עליו רה ראה עליו מילחא דתמיה
כאופן שלא נהרא עדין הדכריס הניכרים גמורים
רה דכר הניכר כמקצת אפ״ה מותר לדרוש

ולחקור זה אצל אנשים לידע סיכת הדכר אס
הוא רואה שע״י שנאתו יוכל להוליד לו היזק
כגופו או כממונו ואין לחוש פן יספרו כגנותו,
וראיה על כך מעוכדא דדוד המלך עס ציכא
(שכת נו ):דכיון שראה עליו מילתא דתמיה
כמקצת כמה שלא כא יחד עס ציבא לקכל פניו
והוא שיער שעי״ז תוכל לכוא לו סיכת ההפסד
כעניניו כי אולי גס הוא מורד כנגדו וחושכ עליו
רעה מותר היה לדרוש אדותיו ,וסיים הח״ח
דאין לדחות דהתס משוס דיכול להיות נוגע לו
כעניני נפשו אעפ״כ נראה דכעניננו ג״כ מותר
עכ״ד.

ובהד דינא יל״ע סוכא על סתימת הח״ח ככמה
וכמה גופי תורה שיש להוציא מהם נ״מ למעשה.
א .חדא איך התיר הח״ח לדרוש ולחקור אצל
מכריו מה דיכר פלוני אודותיו ומה אמר עליו
וכן מה אופי אדס ההוא אס מקיים דכריו ונאמן
כדיכורו וכיוצ״כ ,ולא הזכיר התנאי שצריך ליידע

את השומעים שמכרר עליו לתועלת ,ואיך לא
חשש לאיסור לפני עיור של לשה״ר ,דהלא שפיר
יש לחוש כשיכוא לכרר על פלוני אצל מכריו
שמא ידכרו עליו לשה״ר שלא לשס תועלת
וכפרס אס מפרס ואומר סיכת כירורו דגורס
בכך שידברו וירננו עליו ספי.
ואין לומר דכיון דהותר לו לדרוש ולחקור עליו
כיון דאצלו הוא לתועלת א״צ לחוש ללפנ״ע

שין

הף?ר'ס
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לאחרים ,וראיה לדבר מה שה׳ הח״ח לפנינו
בסוף הל׳ ג׳ לאיו לו לחוש שעי״ז יסובב שיספרו
בנ״א בגנותו ,ומשו״ה סתם הח״ח ולא הזכיר
פרט זה ,זה אינו להלא הח״ח בהל׳ לשה״ר וכלל
ל׳ ס״א) כבר גילה לעתו שצריך ליידע את מי
שמברר אצלו שלורש וחוקר לתועלת ,והרי לך
לשונו וז״ל אס אחל רוצה להכניס אח חבירו
בעכיניר או לעשות שילוד עמו וכו׳ מוחר לדרוש
ולחקור אצל אנשים על מהותו וענינו וכו׳ אך
נ״ל שצריך שיודיע למי ששואל מאיתו עליו
שרוצה לעשות שידוך עמו או כל עניני השתתפות
וכנ״ל ובזה לא יהיה עליו שוס חשש איסור לא
מפני שאלתו שהוא אינו מתכון לגנותו רק לטובת
עצמו כאשר ביארנו וכו׳ וגס אין לו שוס איסור
מפני תשובת חבירו דנימא לעבר בזה על לפני
עיור לא תתן מכשול ,כי אף אם יספר עליו את
עצם גנותו אין הוא עושה בזה איסור ג״כ כיון
שגס הוא אינו מתכוין בתשובתו לספר גנותו של
חבירו רק הוא אומר האמת בכדי להיטיב עם
זה השואל מאתו עצה בענין זה וכו׳ עכ״ל .הרי

דברי הח״ח ברור מללו דלולי שאומר שמכיון
לתועלת יש לחוש לאיסור לפנ״ע ,ומעתה יגדל
הקושיא למה סתס הח״ח ולא תזכיר תנאי זה
ג״כ בהל׳ רכילות הלא למבואר בהל׳ לשה״ר
הוא תנאי קודם למעשה ואיך נתעלס מתנאי זה
בהל׳ רכילות.
ב .ועוד יל״ע להא דמלבד מה שהערנו למעלה
להיכן נעלם איסור לפנ״ע במה שמכשיל את
השומעים לדבר עליו לשה״ר צ״ע על ההיתר
שמיעה דהלא בשעה שמברר אודות פלוני אצל
פלוני הלא בזה גופא הוא מכשילו בשמיעת
לשה״ר כי בזה הוא מבין שאס מבררים אצלו

לשרן
אודותיו מסתמא יש דברים בגו ,ולענין זה לא
יועיל מה שיקדים ויאמר שמברר לתועלת כי
אדרבה בזה שמגלה את דעתו שמברר לתועלת
ה״ה מכין ויודע שיש רינון עליו ,ובדבר זה חלוק
מקרה דנן ממברר עבור שידוכים ושותפות
בעסקיו שכ׳ ע״ז הח״ח בכלל ל׳ ,להתס אין
בבירורו על אלס פלוני ומשפחה פלונית שוס
אומלנא וראיה שיש איזה רינון עליהם כיון שכך
הוא דרכו של עולם לברר קודם המקח מה טיבו
של זה ,משא״כ בנד״ד ודו״ק.

ג .עוד נראה לכאו׳ מסתימת הח״ח כאן דא״צ
לגלות לפני השומעים שהוא חוקר ודורש אודות
פלוני עבורו כי לרך העולם שאין רצונם שידעו
שהם מעורבים באיזה פרשה וכי יש להם איזה
עסק עם פלוני אפי׳ שהוא הרודף והס
הנרדפים ,אלא רשאי לברר ולחקור בפניהם
אודות פלוני מכלי שיגלה אוזנם שמברר עבורו,
ואף שאין ראיה גמורה לזה מ״מ מסתימת לברי
הח״ח שלא הזכיר הפרט שצריך להודיעם
שמברר לתועלת משמע נמי דא״צ להודיעם
שמברר עבורו וצ״ע דהלא בכך מכשילם טפי
שלא ניכר מדבריו שמברר לתועלת ,ותו דלהיכן
נעלם האיסור למראית העין.
ד .ועוד יש להעיר עמש״כ בבאמ״ח (סק״ל)
לאף דלענין לחוש לי לו אפי׳ לא שמע רק
מאחד מ״מ מותר לו לחקור ולדרוש אצל הרבה
אנשים כיון לאחר שישמע מהרבה אנשיס יחוש
לזה יותר ,ולכאו׳ צ״ע מהיכי חיתי שיהיה מותר
לחזור ולברר ולהכשיל אחרים באיסור לה״ר!,
הלא לכאו׳ אותו תועלת שיקבל מן הראשון
והשני יקבל ג״כ מן השלישי והרביעי ,ונבאר

מענה

לשון

נה

הדברים דאס למשל ראה בחכירו דבריס הנכרים

ברס גס אחר חילוק זה אכתי קשה דלא היה לו

שרוצה להזיקו בגופו או כממונו הלא מה יעשה
וינצל מחבלי האיש ההוא יברר עליו אס נכונה
השמועה ,ואס אמח נכון הדבר ישמור עצמו
ממנו ,כפי אשר תשיג ידו ,וא״כ מה ההיתר
לחזור ולברר אצל עוד אנשיס אס כל הענין הוא
רק כשביל שלא יצערך להשמר והלא בכך הוא
מכשיל אחריס בחרתי ,הן בשמיעת גנות עליו,
והן בדיבור עליו אס ידברו וכמשנ״ת.

לח״ח לסחוס פרט חשוכ שכזה.

ה .עוד יש לברר האס מותר לחקור ולדרוש ג״כ
אצל שונאו של האיש ההוא ,ולכאו׳ מסתימת
הח״ח משמע שמותר אף לחקור ולדרוש אצל
שונאיו ,והכי משמע נמי בכאמ״ח שהביא ראיה
מעובדא דציבא ומפיכושת שאע״פ שידע דוד
שציבא שונא למפיכושח במה שאמר עליו שהוא
בלא דבר.

אך גס זה צ״ע דגס בזה סתר הח״ח דבריו
דבח״א (כלל ד׳ סי״א) בהגה כתב וז״ל זאת צריך
להזהר מאד שלא ידרוש את מהותו וענינו אצל
מי שהוא משער שהוא שונאו ואפילו אינה שנאה
גמורה וכו׳ דמביאו בזה ללה״ר גמורה עכ״ל.
הנה דבריו ברור מללו שאין היתר לדרוש ולחקור

אודות פלוני אצל שונאיו הגס שכונתו לתועלת,
ומצאתי שכבר עמד ע״כ בעמח״ס עלי באר
בח״ב שס (שהקב״ה ישלח לו רפו״ש במב״א)
דלכאו׳ מסתימת דברי הח״ח לפנינו ובפרט
לאור מש״כ בסוף הל׳ ג׳ "דאין לו לחוש שעי״ז
יסובב שיספרו בנ״א בגנותו" ,נראה דאין לחוש
לברר גס אצל שונאו ,הגס שיש מקוס לחלק
דהח״ח לא מיירי אלא בסתס כנ״א דלא ברי
היזקא משא״ג שונאו שמביאו לידי לה״ר גמורה,

ולמעשה העלה שס דלכתחילה אס יכול לדרוש
מאדס שאינו שונאו בודאי אין לו לדרוש ממי
שהוא שונאו ,אבל באופן שאין לו ממי לדרוש
מהותו מותר לברר אפי׳ אצל שונא ואין לחוש

לאיסור לפנ״ע יעו״ש ,והנה הגס שבסברא
דבריו נכונים אמנם הח״ח היה לו להזכיר פרט
זה ,ובפרט אחר שכ׳ בבאמ״ח שמותר לו לדרוש
אצל הרבה אנשים א״כ לא ימלט שאחד מהם
יהיה שונאו ,אמנס יש מקוס לומר דמטעם אחר
אין לו לברר אצל שונאיו דזיל בתר טעמא דכיון
דכל ההיתר לברר ולדרוש אצל הרבה אנשיס הוא
בכדי לידע איך להשמר ממנו יתכן דאצל שונאו
לא יקבל תועלת זו דשמא הוא משקר ומגדיל
עוולתו לגודל שנאתו אך גס ז״א דא״כ מי התיר
לדוד לברר אצל ציבא אחר שידע שציבא שונא
למפיכושת אלא מוכח שבמקום שיש תועלת אין
לו לחוש שמא לא יגיע התועלת הרצויה ומכשילו
בלה״ר לבטלה.

ואשר יראה בזה ליישב רוב הקושיות שעמדנו
עליהם בעז״ה .שיש חילוק גדול ומהותי בין
המקרים והנושאים שדיבר עליהם הח״ח בח״א
למה שדיבר עליהם כאן בח״ב ,דהתס קאי גבי
שידוכין ושותפות ולא בהצלת גופו וממונו ,והרי
לך לשונו אם רוצה להכניס חבירו בעניניו לשכרו
למלאכתו או להשתתף עמו או לעשות שידוך
עמו וכו' מותר לדרוש ולחקור אצל אנשים על
מהותו וענינו וכו׳ עכ״ל .משא״כ בח״ב מיירי
כהצלת גופו וממונו והרי לשונו אס רואה בחכירו
דברים הניכרים שהוא רוצה להזיקו בגופו או

נו

מענה

בממונו אפי׳ צא שמע עליו ע״ע דבר זה משוס
אדם מ״מ מותר לדרוש ולרזהור אחר זה אצל
אנשים אס מחשבתו להזיקו וכו׳ כדי לידע איך
להשמר ממנו עכ״ל.

ומעתה לא ירחה לומר שהח״ח לפנינו בדווקא
לא כתג שצריך להודיעם הודם שמברר לתועלת,
דכיון שמיירי בהצלת גופו וממונו אין עליו חובה
להודיעם או משוס שחושש על חייו או על ממונו
(וכבר אמרו בברכות ס״א :שיש אדם שממונו
חביב עליו מגופו) לא הטריחו אותו להודיעם
כיון שמדינא מברר לתועלת ,או משוס דחושש
שאס יגלה את אוזנם לא יגלו לו מהותו וטיבו
של אותו פלוני שמברר עליו ,ונמצא בא לידי
סכנה או הפסד ממון ולכן התירו לו לברר מיד
בלא הקדמות ופרטים.
ומה״ט מותר לו לחקור ולדרוש אצל הרבה
אנשים להציל עצמו הן מצער הגוף והן מנזקי
הממון ,וכן בשביל להפיס דעתו ורוגע נפשו
וא״צ לחוש שמכשילס בלה״ר כיון שסו״ס מברר
לתועלת וצא קרי על זה "לא תשא שמע שוא"

לפי שאינו שוא אלא דיבור טוב[ .וכמו שביארנו
במקו״א דהיתר לתועלת חשיב הותרה ולא
דחויה!

אבל משא״כ בח״א מיירי לענין שידוכים
ושותפות וכדו' שבאלו המקרים לא אז לו הדרך
לברר ולחקור שאין הפסד ממון או צער הגוף
לפניו ,ולכן ראוי שקודם שמברר אודות בנ״א
יודיעם שמברר לתועלת עבור שידוכים ,דוכי
מפני שהוא רוצה לברר על אודות פלוני נתיר לו
להכשיל אחרים עבור תועלתו האישית ולכן

לשון
מחויב הוא להודיעם ,ולפיכך נמי אין לו היתר
לברר עבור שידוכים וכדו׳ אצל שונאיו מפני
שודאי יביאם לידי איסור לה״ר ,אבל כשיש נזק
לפניו אין לו לחוש לכך כיון שסו״ס הוא הביא
עצמו צלה״ר.

והראיה מעובדא דדוד עם ציבא דאע״פ שידע
דוד מכבר שציבא שונא למפיבושת אפ״ה בירר
אצלו אודות מפיבושת מפני ששיער שעי״ז תוכל
לבוא לו סיבת הפסד בעניניו.
והגס שהיה מקום לדחות דשאני דוד שהיה בכלל
סכנת נפשות כמסופר בנביא שמואל וא״כ שוב
אין ראיה להתיר גס בנזקי ממון וצער הגוף כבר
הרגיש בכך הח״ח (שם) ודחה זאת וז״ל אף שיש
לדחות דהתס משוס דיכול להיות נוגע לו בעניני
נפשו אעפ״כ נלע״ד דבעניננו גס כן מותר עכ״ל
סתם ולא גילה לנו טעם דחייתו הלא אחר
שבאמת הוא היה נתון בחשש פיקו״ג א״כ יש צו
ידים מוכיחות ודברים הניכרים שבעבור כן דרש
אצל שונאיו א״כ שוב אין לנו ראיה להתיר גס
עבור נזקי ממון א״כ מנ״ל לח״ח להתיר גס
זאת ,וע״כ צ״ל דס״ל לח״ח דכל זמן שאין לנו
מקור מפורש מן הכתובים שכל ההיתר הוא רק
עבור עניני נפשו אין לנו מקור לאסור עבור
הצלת ממונו וצער הגוף ומשו״ה סתם הח״ח
דבכל גווני שרי ,אמנם זה ברור דאין לנו ראיה
מדוד להתיר גס באופן שיכול לברר אצל אוהביו
דשמא דוד לא היה לו אחרים לברר כ״א ציבא,
וכבר נתבאר דבכה״ג א״צ לחוש למה שמכשילו
בלה״ר כיון שמברר לתועלת ויסוד ההיתר הוא
משוס לא תעמוד על דם רעך אבל כשיש אחרים
שוב אין לו היתר להכשילו ודו״ק.
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לא גלו יהודה ובנימין ויפארו שד בארץ ובמקדש .הזמן ההוא הוא יום .אך שמרון גלו כעוד
יומס ליהודה ובנימין .ומעמה הדבר מבואר בהדיא שמה דכחיב ישכון לבמת עליו חופף מליו
כל היום הוא שיהי׳ המקדש בחלקו ושהי׳ לבנימין יתרון מל אחיו שחופף עליו כל היום אף
שילכו העשרח השבעים כגולה כעוד יומם  .אך אצל בנימין יהי׳ המקדש בחלקו כל היום וא'כ
מוכח ששבע בנימין לא ילך כגולה עם יחר השבעים דאס ילך כגולה ולא יהי׳ בארן ובעבודה
המקדש איך איסוא יהי׳ דבר זה שאמר שהמקדש יהי׳ בחלקו כל היום אם כעוד יום ילך
נטלה .וא*נ מוכחנהדיאכי בנימין ישאר בארן וממילא מוכח שהמשרה השבעים ילט בגולה.
ודע כי הדברים האלו פשוטים מאד ולא באתי בכל החיבור הזה להראוח חריפוח ודברי
חידודים רק אם האמת אני מבקש איה מקום כבודו ולהחליף כבודי ככבוד שמים .והאמת
ט כאן מבואר כהדיא כי יהיו כני בנימין בארן כל היום עד מורכן הכיח בפשיטות וכי העשרת
השבטים יגלו מקודם וטוב לי הוכחות כאלה בפשיטות מאלפי מעשה חידודים .ודברים
פשוטים כאלו קוראים ואומרים ה' עוז לעמו נתן כי תורה מן השמים ה׳ צבאות שמו
המגיד מראשית אחרית:
והנה בארתי לעיל בפרק ל״ו שמה דכחיב לא יסור שבט מיהודה ג*כ הטונה כל ימי
הביש ראשון .לק נראה שרמזה ג״כ תוסיק במה שאמר לא ימור שבט המונה ששבט
אמד והוא בנימין לא יסור מיהודה אף כי יתחלקו השבטים בנימין עוד רד עם יהודה  .ועיין
בם׳ כ׳ שהארכתי יותר :
לנראה מה דכתיב ואביו קרא לו בנימין שהוא השקפה מעין יעקב היש׳ המקדש נמלקו
"^והנה על בנימין פירש רש״י בן ימין לשון צפון וימין אתה בראתם לפיכך הואמלא (בראשית לה) שהוא דרום וגבי ויסט אברם הלק• ונהוע הגנבה (בראשית יב) פירש
רם*י ללכת לדרומה של א׳י והוא לצד ירושלים וימן ט עיקר גדולת בנימין הוא שיהי׳ המקדש
בחלקו אשר בזה ט׳ דגול מכל ארזיו לק קרא לו בנימין שהוא הכתר אשר לו ט יהי׳
המקדש בחלקו בדרום א״י (ודע ט ירושלים ש׳ באמצע השלם וסוף א״י כ״פ בישעיה
(בהגהות רש״י פס בראשית יב)):
והנה ממה דכשב מפף עליו כל שום מונן מהענין ישבת יהודה נאק הי׳ כפי ערך יום
כט משטות והרגעים שביום אשר יודע מיוצר וק ממה דכשב בבוקר יאכל טד וגו׳.
לק נראה מה דכחיב מכרה כיום אס בכרתך לי הוא שום שיש׳ יהודה כארץ ט מלא כשב
גט יעקב וידו אוחזת בעקב עשו שצריך לשוח ממשלת יעקב אחר עשו והוא בימי המפיח רק
יעקב קנה מעש בעד נזיד עדשים יום אמד שימשלו ישראל בארן ואמר כיוס כי העשרת
השבשם גלו בשד יומס ובמקדש שני לא הי׳ להם ממשלה כ״א פקידה בעלמא ט שו כפופים
החש יד הרומיים:

פרק נו
פח מבואר איך שמוכח טתוה׳ק שראתה אח אחאב מלך ישראל .וכי ראתה המעשה
הנוראה מאחאב וגבות חיזרעאלי ומה שהיו הזקנים וחעדים במעל הזה .ונם זה
מוכח שראתה והוא ני אחאב חמד את כרם גבות היזרעאלי :
הנה כשב (ששח כג) לא תהיה אמט רבים לרשת ולא תענה על ריב לגשם אחרי רבים
להטות .הפסוק שה קשה מאד לש פשוש עיין ט׳ רש״י ז״ל שכתב מה שדרשו מז״ל
מל זה ודבריהם אמת .אך יען כי יש כמה פנים לחורה להן נראה לפרש גס כך .דמנסיש
כמה בני אדם שממלישס איזה דבר לדבר ברור ואמת יען כי שמעו הדבר ההוא מפי אנשם
רבים וכן שלמים (ויש עוד אגשם שכל כך ברור ואמת אצלם הדבר ששמש מפי רבים פד
כשהם מספרים הדבר ההוא מספרים כאילו הם בעצמם ראו הדבר השא) לק חוה״ק שראתה
כל תהלוכות בני אדם ודרכם וטבעם ופן יבוא ש להשד איזה מדוח שראה כך וכך והוא לא
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^__,ס כך רק ששומך נפט ששמע הדבר ההוא מפי רבים ובאמש אין לסמוך בזה על רבים
ט פן גם הרבים משקרים ופן גם הרבים אומרים כן ממעם ששמט זה מזה ויכול להיות כי
מיקר הדבר יצא מסי ימידוק יש בהדבר ההוא רה איזה סרס שקר שמהרש כל הכלל וכדומה.
לק אמרה חוס׳ק לא שהי׳ אמרי רבים לרעוש ולח שענה מל ריב לנטוש לא מענה הוא לשון
מלה נטי׳ נופל על המסכים לדבר שלא
הגדה עדוש כמו לא שמנה ברעךעד שקר .לנטוש
משיקול דעחו אלא מנטיית לב עד׳מ שאוהב דבר זה אע׳ס שכפי דרך שכלו לא נכון לעשוסו
או שאין לו טעם בדעתו .כדרך נמישי לבי לפשוש חקיך כלומר שאע״ס שאיני מבין הודם.
וק לכל אפר יחפוץ ימנו ורבים כאלה וק כשיב בספר טה׳ק  .והנס ממבע לב האדם
שיסמוך על אנשים רבים אע'פ שהוא לא ראה הדבר בעצמו וזהו שאמרה שוה״ק לא חפנה
על ריב לנטות לא תעיד פדות על איזה ריב ומשפט שיש בין אדם להכירו שיהי׳ לך נשיית
““לב וסמיכה מטעם אחד רבים להטות ט לא שטד ט אס מה שעיניך רואות .וק יש לפרש
שד דהנה לפעמים הדבר ברור אצלו יען ששמע מפי רטם ופעם הדבר ברור אצלו ששמע
מפי איש גדול ממנו בחכמה ולבו סמוך ובטוח עליו וזהו שאמרה מוה׳ק אבל גבי עדות לא
מענה הן טל רב לנטוש על רב ומופלא וגדול לסמוך או אחרי רבים להמוח בשמיטת שני
הדברים האלה לא מענה ודוק .והנה גס מהסמיטס הדברים ג'כ מובן דלא מענה הטונה
מל הנדה העדוש דמקודס לזה כתיב אל משש ידך פס רשע להיוש מד חמס ואח'כ מיכף
כתיב לא שהי׳ אחרי רטש לרטש ולא שטנה על ריב והכי קאמרה השורה לא שהי׳ אמרי
רבים לרעוח שבל שדמה טון שרבים טשים איזה דבר בוודאי נטן הדבר לק אמרה טרה
לא שהי׳ אמרי רבים לרטש שיכול להיוש שגם רבים טשיס דבר רפה ולא שטנה סל ריב
לנטוש לסמוך אמרי רבים להסוש שיכול לטוש שגם רבים ידברו כזב .ויושר נראה לפי
דברינו שסי׳ הכשוב כך לא שענה על טב לנטוש לא חעיד מל ריב מסעם נכדים לב בלי
ראי׳ ברורה והדבר מוק כגון לסמוך סל רבים או על גדול ט׳ז לא שעידאבל בלי כדי להעיד
אמרי רבים להסוש אם יהי׳ איזה ריב באיזה דין אז שמה אחרי רבים וחבשל דפק• מפני
דמשם( .והנה הנדקר נסי' הפסוק הוא כמו שפירשו מז׳ל אשר מפיהם אנו חיים .אך דברי
השורה כפטיש יפוצץ סלע ומחמש השאלוש שאבאר בסמוך מוכח מה שאנו רוצים להוטח כאן
כאשר אבאר)
ומעתה נבוא לבאר איך שמומו משוה׳ק שראשה המעשה שהי׳ לאחאב טס נטש
היזרעאלי .דסנס טס אחאב הי' סמוך לכרס נבוש ורצה אחאב שנטש ימטר
לו הכרס ולא .רצה נטש למכרו מה עששה איזבל אשש אחאב כשבה ספרים בשם אמאב
וחסמה בחותמו אל הזקנים והמורים כדכשיב ושכתוב בספרים לאמר קראו צום והושיבו אס
נמה בראש העם והושיט שנים אנשים מי בליפל נגדו ויעידוהו לאמר ברכש אלהים ומלך
והוציאוהו וסקלוהו וימת ויעשו אנשי עיט הזקנים והמורים וגו׳ (מלטם א כא) .והנה בשוה׳יץ
כתיב (שמות כג) לא סשא שמע שוא אל ששש ידך עם רשע להיוח עד ממס לא שהי׳
אחט רבים לרטש וגו׳ .והנה הסמיטש הדברים קשה מאד דמה דכסיב לא ששא שמע
שוא הוא אזהרה שלא מקבל לשון הרע כמו שפי' רש*י ז׳ל לא סשא שמע שוא כתרגומו לא
תקבל שמע דשקר אזהרה למקבל לשק הרע ומה שייטת יש לזה הא דאל ששש ידך מם רשע
להיוש מד ממס מה מכין סמיטס קבלם לשון הרע להנדס עדוס שלא להיוש פד ממס .חומר
פלא דבפסוק אחד כשיב לא משא שמע שוא ואל סשש ידך וגר ולסחוס מיל לכסיב הא דאל
חשש ידך בפסוק אמר והם מלומדים יחד בפסוק אחד לא חשא ואל חשש והוא פלא .ונס קשה
דכשיב לא ששא שמע שוא שאין בהשיטש האלה טונה רק שלא שקבל שמע שוא ואיש מבואר
מה אם שלא לקבל לשון הרע או לדיין שלא ישמע דבט בסל דין מביט או שלא יקבל רכילוס
וכדומה והרבה דבטם ופנינים יש לטון בהשיטח לא סשא שמע שוא והו׳ל לפרש .ומוק
פהכחוב ט הטונה לא חשא שמע שוא ואל השש ידך מם רשע שלא ששא שמע שוא שיהי׳
גורם לך לחש ידך עם רשע ודו׳ק .ונם מה מנין הסמיכוה דברים אח'כ שכשכה לא שהי׳
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אמרי רבים לרעום להא דאל חשח ידך טס רשע להיום טד חמס .וגס קשה מאד להבין
כפשומו הפסיק הזה אל משם ידך עם רשע להיום מד ממס (עיין פרש׳י ז׳ל} .ועוד הלא כבר
הסיב הן בדברום הראשומם והן בדברים אסרונוח לא סמנה ברעך עד שוא וחו למה לי אל
סשם ידך עם רשע להיום עד ממס:
אך הלא במכסי כמה וממיס ט ביו כשטמן מק אינו יודע מי יעבור על חוקו ובאיזה אופן
י יעבור מי על מקו אך ה ,שבסן הסויה ראה מראש מי יעבור טל חוקו ובאיזה אוק
יעבור וכאשר חייבה מכמסו טחן משפט הסורס וסן כש שראה הפרטים מראש איך ומה ומי
יענוד על מקו ולקח מזה מדס לחבר דבריו מראש .והנה כאשר נחבונן במעשה מבוס
מהזקנים והמרים והעדים שהעידו אז ט׳ לכל אמד לעצמו סברא ונטיית לב למשוח הממשה
ההוא הנה הזקנים והמרים חשבו פן המעשה אמם שנאמם ברך נמס אלהים ומלך וא״כ
מגיס לו המיסה עפ״י דין ועוד חשבו דאף אס שקר הדבר שלא ברך נמס אלהים ומלך ולא
מגיע משפט מוח לנבוח הלא הס לא יעידו בדבר ויהי׳ קולר מלוי בצואר העדים כי דנה
הרב ורבה כחלמיד דברי מי שומעים ואנחנו נקיים כי אין אנחנו מגידים שום עדונג והפדים
משט אם שקר המעשה מה שמשפרים הזקנים והמרים שברך נמס אלהים ומלך א*כ איפוא
""אס הזקנים והמהם עושים המעשה הרעה הזאס שפוקדים עלינו להגיד מדוח כש׳ב שיס
לנו למשוח מ במה נמשכים אנחנו נגדם (וכן טבע בני חדס) .אך איא שמודאיהדבר אמם
מון שהזקנים והמהם שהם רבים ושלמים אומהס כן לק יש גט להעיד כפי מה שהגירו
לט ט ברך נטם אלטס ומלך .לכן אל הזקנים והמהם אמרה סורה לא משא שמע שוא
שלא יקבלו דכה איזבל מה שהסבה טל נבוס ,ואל משח ידך עס רשע הטונה טל אמאב
ונאה מאל לכמש אם אחאב כשם רשע כי הוא הרשיע יומר מכל המלכים כממאר כמקרא.
ועל הזקנים והמהם מזהיר שאל השח ידך עם ישע להיוס מד ממס שיהי׳ עד ממם שיעידו
עדים כרצון איזבל כי דעסך טון שאין אחה בעצמך מגיד העדוח אין בכך כלום שדע שזה
גופא פון במה שמשח ידך עם רשע עם אחאב לטוס עד ממס שידך סהי׳ באמצע שיט׳ עד
ממס( .או הטונה עם רשע עם העדים והכוונה כנ׳ל שהוא אזהרה לזקנים ומרים שלא
ישסדלו להיוח עד ממס) להעמיד עדים ועל העדים אמרה הורה לא מהי׳ אחה רביסלרעוח
ששמשוב אף שהוא שקר כיון מהם רבים ועושים מעשה כזו לק נם אט נעשים זה לכן בל
חט׳ אחרי רבים שעושים מעשה רפה ומטעם שסמשט סטודאי אמם כק שרכים וכן שלמים
אומהם ק לא סענס לא חטל לנפוח לסמוך אמרי רבים להמום כי סדט כי ימל לטוס כי
הרבי©>ישקרו לק בל מעיד בשביל זה:
,
ןןזל כל הפרטס מ*ל שטו שס באו הפסוקים האלה ואמרה סוה׳ק לא סשא שמט שוא
׳ *־"שלא סקבל דבר שוא כזה לטוס לך נטיח לב למשוב שהוא אמס וכלומר במקום
שהדבר ידוע ומוק שהוא שוא וספל שאין ט׳ז לאי׳ במרה ושט מהם כשהם ובפרט ט מהפסוק
מוכח שידעו הזקנים והמהם שמחיזבל יצאה הדבר דכטב שס וישלחו אל איזבל לאמר סקל
נטס וימח ולא שלחו אל אמאב רק אל איזבל הרי ידעו שמאיזבל יצאה הדבר ואין כאן שום
עדוח אף עד אמד כי איזבל טא אשה ונס אל נכרוא״כ הוא שוא ידוע מעיקה:
1הבט אמיסת הדבהס דקודם לא משא שמע שוא בחיב אלטם לא סקלל ונשיא בעמך
לא מאור וכן כחנה איזבל ברך נבוש אלהים ומלך שהמלך הוא הנשיא בעמו .
וע״ז כסנה אח'נ החורס הן אמס שכסבסי לך אלטס לא מקלל ונשיא בעמך לא סאור .אך
לא חפא שמט שוא לא מקבל הדבר הזה עיי שמיעה בעלמא בלי ראי׳ ומהם נמרים ודוק :
ליותר יש להבין מס שדקדקנו על מה דכטב לא חשא שמע הוא שאין בהטטח האלה
כוונה רק שלא חקבל שמט שוא ואינו מבואר מה אס לשון הרע או רכילוס או
שד כמה פיטם .ולפי דברינו מבואר ומשרש טטבדלא סשא שמט שוא קאיאדלאחמוסה
דכחיב אמ'נ בפשוק ההוא גופא ואל חשח ידך עם רשע שהפסוק ואל חשח ידך פס רשע
הוא ט׳ מה כלא סגרוס בזה שמשמע שמע שוא שאל משס ידך עם רשע לטוס מד ממם

פלא
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שלא יהי׳ ידך וכחך באמצע להיוש כחך מסייע להעמיד עד חמם שיגיד הרשע ־מד ממס (או
קאי על אמאב הרשע ככ״ל להרוג לנבום ולחמום הכרם ממנו כמו דכחיב שם שאמאכ ירש
כרס ככות כי הרוגי מלטש נכסיהם למלטש) ששמיעש שמע שוא לא יהי׳ גורס לשש ידך עם
רשע ילהט כשיט בפסוק אמד ועל העדים אמרה שורה לא שהי׳ אמרי רבים לרעוש כנ׳ל ומה
באשם מחשבים שבוודאי אמם דע שאף אם המטשס אמש לא שענה מל ריב לא העיד מל איזה
רב לנטוש לסמוך אחרי רכים להכרות ט לא שמיד אלא מה שעיניך רואות (וק לפי פי' השני
בכשבשי לעיל לא שענה הן על רב לנטוש לסמוך על הגדול ממך והס אחרי רבים להטוש
בשביל זה לא שענה וכן כאן שסמכו העדיס מל הזקנים והמורם שהם גדולים וסמס
שהם רטם) :
למעתה ראה איך שראשה שוה׳ק מנין נבוש ומכין הזקנים והמורם ומנין העדים כי
פרט פה כל הפרטים שהיו שם והזהיר מקודס על הזקנים והמורם שלא יקבלו
כלל דברי איזבל ואח׳כ כפסוק זה גופא הזהיר שלא יגרום לך השמעש שמע שוא לשח ידך
כס רשע ואח״כ סמך לא שהי׳ אחרי רבים לרטוש ולא שענה שלא יגידו מדוש טל סמך
ששמעו מרבים .וא׳כ אחה אחי הבט כי הפסוקים האלו לבושים למעשה נמש והוא לבוש
כפי מדשם לא ארוך ולא קצר ואס לא איפוא אין קנה המדה בידי על הפסוקים הללו .ובאמה
שוה׳ק כשבה סרטי דינים הללו לדורם שלא ימצאו הישרים לנפשם ככל הנ׳ל אם יקרה אופן
כזה שאלו יחשבו כיון שהם בעצמם אינם מגידים העדוח הס נקיים ואלו יסמט על הרבים
וגדולים מהם וכדומה סרטים הנ*ל .אמנם מה שחיברה השורה כל הפרסים הנ*ל בבח אמש
מוכח מאד כי ראחהעענין נבוש ועל מדה זו עששה הלבוש הזה ונפלאים מאד דבר ה׳
הה כל בשר ה׳ יאיר עינינו במאור שורשינו הקדושה .וגם בפה הראשה לנו השורה באצבע
אלהיס שהיא ראשה המעשה הנוראה ההיא מאמאב ואיזבל כמו שהראחה לנו אלפי פרטים
כמו אלה כאשר בארשי ואבאר.והוא להטננו כי לא נעלם מעיניה בל הדורס עד
אחריש הימים :
1גם שם (בפסוק ז) מובן שמדבר מהזקנים והחורים דכחיב שם מדבר שקר שרחק ונקי
וצדיק אל שהרג כי לא אצדיק רשע לכאורה מה דכשיב ונקי וצדיק אל שהרג הוא
מלחא דסשיט׳ ולמה כשבה השורה דבר זה (עיין סירש׳י ז״ל) .וגם מה זה מנין וסמיכוח
בפסוק אחד הא דנקי וצדיק אל חהרוג להא דמדבר שקר שרחק .אך־החורה כחכה על אופן
המעשה שהי׳ אצל נבוש שחשבו הזקנים וההורה כשהרגו לנכות אף שהוא שקר .הקולר שלוי
כציאד העדים ועיז אמרה שוה׳ק מדבר שקר שרחק כיון שהדבר בעצמו שקר שרחק מזה .ונקי
וצדיק אל שהרג אף גס ט לא אצדיק רשע הם העדים (כמו אל ששח ידך עם רשע להיוש
עד ממס) או הכוונה על אמאב הרשע שחסמוך כי עיקר החטא שלוי בו ואין בך חטא אם
שהרג נקי וצדיק מטעם כי פי׳ אף כי לא אצדיק רשע אח אחאב רק שראה שהרחיק נפשך
מנוף הענין מדבר שקר ולא שעשה הטנין באופן שחמצא אמתלאוס בדכר:

עוד ענין נפלא וראיה להנ״ל
?!ד הבט דנט המקלל כחיב (ויקרא כד) הוצא אח המקלל וגו׳ ואל בני ישראל שדבר לאמר
איש איש כי יקלל׳ אלהיו ונו׳ ונוקב שם ה׳ מושיומשוגו׳ ואיש כי יכה כל■ נפש אדם
׳
מוח יומם .אשר הדבר פלא דהלא המעשה דהמקלל הי׳ שהניחוהו במשמר לפרוש להם ס'פ
ה' שהי׳ ספק להם רק בדין זה וה׳ אמר להם הדין ההוא וגם אמר עוד ואיש ט יכה כל
נפש אדם ונו׳ אשר לכאורה אין שייך כלל לזה הענין דמקלל ומדוע גט מקושש שג*כ לא ידמו
משפטו אסר להס ה׳ רק דין המקושש ושו לא (במדבר סו) וכאן השיב להם גס על מה שלא
שאלו חושו .אך לפי ממשה דנטח א״ש כי ראה ה׳ כי ע׳י הדין הזה דמקלל שפסק שדינו
בסקילה יצא מנין רע ט עי״ז יעידו עדים טל נבוש כי ברך אלהים ויסקלו אושו וע׳ז אמר
ואיש כי יכה כל נפש אדם כלומר ט״י אופן הנ״ל דמקלל ואמר כל נפש כלומד עיי איזה אופן
שיהי׳
16
טו
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שיט׳ סיכם כמיחתו אף שיהי' רק גורם במקצס מיממו (כמו שאמרו כל נפש כל דהו מש)
וק אחאב והזקנים והחורים והעדים היו כל אחד גורם מקלס מיסה לנמח .ומדויק ג״כ מה
דכשיב איש כי יכה כל נפש אדם כי אחאב הוא איש ונבוח הוא אדם נגדו (ולכן לא כחיה
איש כי יכה נפש רעהו) מוס יומס כי נהרג אחאב בחלק ננוח החרעאלי (ומחמח שכחב ואיש
כי יכה כל נפש אדם כסיב ג*כ אח'כ ומכם נפש בהמה ישלמנם ובכוונה משמה המורם זאס
נדי לכסוס על הדבר מרס היה המעשה מנבוח ודו״ק):
.
ואולי להכי כחיב לא ספא פמעשוא ולא כסיבשמטשקר שבא להגיד על הזקנים והמורים
שלא יחשבו עוד שרון בדבר הזה יען כי אחאב הוא מלך ויש כידו בלא׳ה להרוג
לנבוח (או להעמיד עדים אחרים) וא״כ לא פעלו מעשיהם ועדוחס כלום ט גס בלא עדוסס
יהרוג אמאב לנבוס לק אמרה סוה״ק לו יהי׳ כמחשבמכס שכן הוא אך לא חשמע שמע
שוא ט שוא הוא לשון ולא כלום כמו שכחב רש׳י ז״ל (שבועוס כ ע׳ב) דלפון כוא הוא לשון
ולא כלום כמו בחבלי השוא (ישעי׳ ה) לפוא הכסי אח בניכם וק כ׳ בפי׳ המור על המורה (בט
ואסמנן) דלהט כ׳ בדברוח הראשונוס לא מענה ברעך עד פקר ובדברוס האחרונוס ט
עד הוא דלא מענה ברעך עד שוא לאסור להעיד על מכירו אפילו דבר שאיס כלום ולא יחייב
בו בב׳ד וט׳ ואיל י׳ל הוא הדין אם יחחייב בו בב׳ד רה שיסמייב בלא׳ה או שיהרג בלא׳ה
ולא פעלו עדומם והוא דכר״שאינו כלום גם זה הוא בכלל פוא ולהט כ׳ נס כאן שוא ולא
שקר שלא מקבל הדבר ההוא להעיד או להעמיד עדים אף שהוא שוא ודבר שאינו כלום :
ומעתה ראה דבר נחמד דבדברוח הראשונים ט לח סענה ברעך עד שקר ובדברוח
האמרונוח ט מד שוא ובדברוח הראשונוח כ׳ לא חחמוד וגו׳ וחושב שם טח
רעך אכס רעך ועבדו ואמרי ושורו וחמורו אך שדהו לא משב שם .ובדברוס האמרונוח
מושב והולך אשס רעך ביס רעך שדהו ועבדו ואמסו ושורו וחמורו שמוסיף בדברוח האמרונוח
על הראשונוס שדהו והוא דבר פלא מדוע משב בדבדזח האחרונוח שדהו ולא בדכרוש,
הראשונוח .אך מזה הטעם גופא דכי בדברוח האמרונוח פד פוא לכן ט שם שדהו והא
׳־־"בהא חליא דמה אמאב ממד שדה נטת כמו דכחיב סנה לי אח כרמך ויהי׳ לי לק ירק
(מלכים א כא) ואלוה נסבה איזבל להזקניס והחוטם והעמידו עדים ברך נמס אלהים ומלך
לק על מעשה זו כחכה הסורה מראש לא מענה ברעך פד שוא וסמכה המורה וכחנה ולא
סמפוד וחשבה גם מדהו והוא אזהרה לאמאב שלא יחמוד שדה ננוח ולק ט המורה לא סענה
ברעך פד שוא ולא עד שקר עם שדהו יחד במקום אחד כדכרוס האחרומס ונפלאים דנט ט
הצופה מראש פד סוף כל הדורוח:
ומדי דבט הנה מוכח מחוה״ק שלא ישמיע אדם לאזמו דברים בסלים מפה דכסיב לא מפא
שמע פוא שפשוטו הטונה שלא הקבל דבר שהוא פוא ובמל ואין בהם שוס סועלח
שלא נזכר כאן פלא יקבל לשק הרע או רכילוס רק סחם שלא יקבל דבר שוא ובמל ע״כ
הטונה שלא יקבל כל דבר שהוא בטל ואין מ סועלח ודברים במלים בכלל והלשק
משמע הכי:

פרק גז
בו מבואר כיבתויח״ק מבואר מעטרת הגשמים שיהי׳ ביפי אהאב .והטליתות העורכים
לאליהו התשבי .וגם טעם למה שלח ה׳ לחם ובשר עיי עורבים דווקא .וטעם
למה הביאה היוגה עלה זית דווקא  .ונם יש רמז לשם תשבי במקרא:
(אליד^ז) בחוה״ק מטאר כי העורב מוק לשליחים בימי אליהו דכסיב (בראשיס מ)
׳ וישלח אח השרב ויצא יצוא ושוב עד יבשס המים מעל הארן ונסב רש״י ז״ל
פד יבשח המים פשוש כמשמש אבל מ׳א מוק הי׳ העורב לשליחוס אמרח בעצירס גשמים
ניט אליהו שנאמר והעורבים מביאים לו לחם וכשר טכ״ל:

16

שואל

נפלאות מתורת השי״ת :שלז ,צבי בן בן-ציון<<דרושים ;מחשבה ומוסר ;>> ( )15 {)15עמוד מס 246הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

קעו

עיוני

משפטים

הוא חובה ,דהרי הוא חייב להביאו רוקא
ביום השמיני וא״א בזמן אחר .קמ״ל
דהפירוש ביום השמיני הוא מיום השמיני
והלאה וממילא הפי׳ הוא שאם אתה רוצה
אתה יכול להביא ביום השמיני ,וע״ש.
(וכן מבואר בגר״א באדרת אלי׳ דס״ד
שאינו כשר אלא ביום השמיני).
אמנם צ״ע איך היה אפשר לפרש
""",־"רדוקא ביום השמיני הוא כשר ,הרי למדנו
לעיל שהישראל מטפל בו שלשים יום

וילפי׳ מהיקש לבכור בניך ,הרי להדיא
שאפשר להקריב אח״כ .ואמנם רש״י
בבכורות כתב דמיירי בבכור בדה״ז ,אבל
אין הפשט רק בזה״ז דהא ההיקש נאמר
לכל הומנים .אלא שבומן הבית יכול

רש״י

הכהן לבקש להקריב ,וכן מוכח ברמב״ם
שדין זה הוא תמיד .ואם נאמר שזה רק
דרבנן וקרא אסמכתא בעלמא דאז ל״ק,
אבל כפי שמשמע ברש״י שזה היקש
גמור א״כ מבואר שיכול להביא אחר
שמונה ימים (ועי׳ בהמלבי״ם העיר מזה
ליישב מדוע ל״כ כאן והלאה ,יעו״ש,
אבל עריין לא מבואר מה הי׳ הס״ד),
ועוד הא קרא מפורש בדברים (טו .כ)
לפני ה׳ אלוקיך תאכלנו שנה בשנה,
שנלמד שהבכור מצותו בכל שנתו ,ע״כ
נראה דמ״ש רש״י יכול חובה לבו ביום
אין הבונה חובה שרק ביום השמיני הוא
כשר ולא אח״כ אלא שיש עליו חיוב
להביא ביום השמיני.

<בג־א) לא תשא שמע שוא.אל תשת ירך עם רשע להיות עד חמם.
רש״י .לא תשא שמע שוא כתרגומו לא שקבל שמע ישקר ,אזהרה למקבל לשון הרג( /מכילתא,
ופסחים קי״ח ע״א) ולדיין שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבא בעל דין חנירו (עי׳ סנהדרין דף ז׳ ע״ג).
הנה בפסחים קי״ח ע״א איתא ואמר רב
ששת משום ר״א בן עזריה כל המספר
^^,לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכל
המעיד עדות שקר בחבירו ראוי להשליכו
לכלבים שנאמר לכלב תשליכון אותו
וכתיב בתריה לא תשא שמע שוא וקרי ביה
לא תשיא ,ומפרשב״ם שם נראה בעיני
דלא גרסינן ליה דכולהו משתמע מלא
תשא שכשמספר או מעיד הרי נושא בפיו
שמע שוא ,ע״כ .והנה מה שפרשב״ם
שאפשר ללמוד מלא תשא בעצמו כיון
שהוא נושא בפיו שמע שוא ,אמנם וה
ניחא על מדבר לשה״ר או אומר ערות

שקר אבל הרי כתוב שם גם מקבל לשה״ר.
וצ״ל שזה ודאי נלמד מלא תשא שפירושו
לא תקבל וכמו שפירש״י בשם התרגום.
אמנם לכאורא מרש״י בחומש כאן
משמע דאינו סובר כהרשב״ם ,וגורם בגמ׳
קרי ביה לא תשיא ,דרש״י פירש בלא תשא
שמע שוא שלא לקבל לשה״ר ולא לשמוע

דברי בע״ד לבדו ,ומדוע לא פירש דכולל
מה דמבואר בגמ׳ לא לספר לשה״ר ולא
לומר עדות שקר ,וע״כ צ״ל דשאר הדברים
לומדים מדרשא ראל תקרי לא תשא אלא
לא תשיא ,ורש״י בחומש פירש רק מה
דלומדים מלא תשא עצמו (ולא מה דנדרש

עיוני רש״י  -משפטים  -פקודי :ברול ,אברהם יצחק ( }28 ()43עמוד מס 182הודפס ע״י תכנת א' ^,חכמה

עיוני

משפטים

רש״י

“־׳קעד

מאל תקרי) ודה רק על המקבל ,אבל
להרשב״ם דגם המספר לשה״ר נלמד
איסורו מלא תשא ,א״כ היה לרש״י להביא

אולם אם הפי׳ דלא תשא לא לקבל ולכן
דורשים לא תשיא ,דאו פירושו של שוא
אינו כפשוטו דלא לקבל שקר דודאי שאדם

בפירוש לא תשא גם מספר וגם מעיד עדות
שקר ,וראי׳ שס״ל שהם לא נלמדים מעצם
הכתוב לא תשא אלא מאל תקרי וכפי

לא יקבל דבר שהוא יודע שהוא שקר (ורק
שלא לדבר שקר יש להדהיר) אלא ע״כ
שפירוש לא לקבל שוא ,היינו דיבור
שנקרא דיבור שוא .ודיבור שגורם לשני
שיקכל שוא ושקר גם זה נחשב דיבור שוא.
ומובן מדוע דורשים לא תשיא ,כי לגרום
לשני לקבל וה דיבור שוא .ומובן שאזהרה
זו נאמרה גם לדיין שלא ישמע דברי בע״ד
ותשיב שמע שוא ,אף שאינו בהכרח דברי
שקר ממש ,אבל היות ודברים אלו יכולים
להביא לשקר הרי דה נחשב שמע שוא,
ומשו״ה א״ש שהאיסור לבעל דין שלא
להטעים דבריו לדיין לא שייך ללמוד
ממשמעות לא תשא לא לדבר דיבור שוא,
שהרי המשמעות שלא לדבר שוא הוא לא
לדבר שקר והרי מי שמטעים דבריו לדיין
אינו דיבור שוא ,שהרי גם אם אומר את
האמת לאמיתה ג״ב הוא בכלל האיסור
ישמע שוא ,והאיסור במה שגורם לדיין
לקבל דבריו הה גורם מכשול בדין שיפסוק
בשקר ,ע״כ דרשינן מלא תשא לא תשיא
היינו לא רק שלא לדבר דברי שוא אלא לא
להשיא אחר שיקבל דברי שוא ,ובזה גם
הרשב״ם מודה ,וכש״ג.

הגירסא בגט׳ ולכן לא הביאו.
וכן מובן מדוע לא הביא רש״י מה
דאמרי׳ בסנהדרין ד׳ ע״ב אדהרה לבע״ד
שלא יטעים דבריו לדיין הה מובא ביתד

עם המימרא דאוהרה לדיין שלא ישמע
וכו׳ וא״ש דוה נלמד רק מלא תשיא,
ורש״י מפרש רק מה שנלמד מלא תשא
עצמו.
ומה שרש״י לא מפרש כהרשב״ם אולי
משום הלשון לא תשא "שמע" שוא ,ואם
פירושו לא לדבר מה וה שמע שוא ,וצ״ב.
אמנם יל״ע לד׳ הרשב״ם דבגט׳ בסנהדרין
דף ז׳ ע״א וכן בשבועות דף ל״א ע״א
איתא מנין לבעל דין שלא יטעים דבריו
לדיין קודם שיבא בע״ד תכירו ,ורב כהנא
מפיק ליה מלא תשא קרי ביה לא תשיא,
ולפי׳ הרשב״ם א״צ לומר קרי ביה לא
תשיא ויש ללמוד מלא תשא כיון שהוא
נושא בפיו דבר שקר.

אמנם נראה דבזה גם הרשב״ם מודה,
דבאמת יש נ״מ בין הפשט דלא תשא שמע
שוא דהוא לא תשא בפה ,או לסי הדרש
דדרשי׳ קרי ביה לא תשיא ,דאם האוהרה
שלא ידבר א״כ מש״ב ל״ת שמע "שוא"
הוא כפשוטו שלא יאמר דבר שקר כמו
עדות שקר או לשון הרע ,שוה שוא ממש.

עיוני רש״י  -משפטים  -פקודי!:

ויתכן שדה המקור למה שמצאנו
דאיפור קבלת לשה״ר הוא אפי׳ שהלשה״ר
אינה שקר ובכ״ז עובר בלא תשא שמע
שוא ,ובס׳ יד הקטנה ס״ט מדעות (עי׳
בח״ח ח״א סקכ״א) כתב שכל דיבור
האסור הנמאס והנתעב אע״פ שהוא אמת
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קעח

עיוני

משפטים

נקרא שוא ושקר ,ועי׳ ברכינו יונה (ו־י״א)
שכתב והנה הוזהרנו מן התורה שלא לקבל
לשה״ר אולי הנה הוא שוא ודבר כזב
שנאמר לא תשא שמע שוא ,הרי שר״י
לומד במ״ש לא תשא שמע שוא שלא
_ מדובר בשוא ממש אלא דבר שאולי הוא
שוא ,ונראה דהמקור ממה דאמרי׳ לא
"תשיא ,ראם היינו אומרים לא תשא שמע
שוא כפשוטו שמדבר רק על האומר היה

ניתן לפרש שלא יאמר שקר ,אבל היות
ודורשים לא תשיא שלא יקבל ,ובשקר
ממש סשיטא שאדם לא יקבל ,אלא ע״כ
שאינו יודע שזה שקר ,וע״כ דמ״ש שוא
פירושו דבר של שוא ,וכמ״ש היד הקטנה.
ולפי״ז נראה הטעם שרש״י חולק על
פי׳ הרשב״ם וס״ל דגם האזהרה שלא
לספר לשה״ר ולא להעיד עדות שקר לא
נלמד מגופא דקרא שנאמר לא תשא כ״א
מדרשא דקרי ביה לא תשיא וכמשנ״ת,
שמה״ט רש״י לא מביא כאן כ״א מה

רש״י

שנלמד מגופא דקרא דלא תשא ,ובאמת
טעמא בעי דהא לא תשא יש לפרש על
דיבור ג״כ ,משום דעיקר האיסור הוא לא
בעצם הדיבור שוא רק במה שגורם לשני
לקבל את הדברים ,והראיה לזה דהתורה
מזהירה בלשה״ר אפי׳ שעצם הדיבור אינו
שקר כלל ,אלא שמשיא אדם לקבלם ,וכן
בעדות אפי׳ שאין זה שקר גמור אלא
דברים המביאים שהדיין יפסוק בשקר,
(ועי׳ ברס״ג דשבועות כמה ציורים כאלו)
ווה נקרא שהוא משיא שוא וע״ז נאמר
האזהרה ,ולכן דורשים רוקא מאל תשיא,
והעירוני שרבינו יונה בשע״ת הזכיר כמה"

פעמים את האיסור שנלמד מלא תשא שמע
שוא רק על מקבל לשה״ר ולא על מספר
לשה״ר ,וזה ראיה לדברינו שבאמת עיקר
האיסור שנאמר בלא תשא הוא על הקבלה
של השוא ,וגם המדבר עיקר איסורו בוה
מה שגורם למקבל הלשה״ר שיקבל את
השוא ,ועי׳.

רש״י .אל חשת ידך עם רשע .הטוען אח מכירו מניעם שקר שהמויחהו להיום לו עד ממס.
הנה בגם׳ בסנהדרין דף כ״ו ע״א דרשו
אל תשת ידך עם רשע ,אל תשת רשע עד,
א״כ מש״ב עם רשע הולך על העד שהוא
רשע .אולם רש״י פירש על הבע״ד שאל
תשית ידך עם התובע הרשע להיות לו עד
חמס ,וכן משמע בתרגום אונקלוס שב׳ לא
תשוי ידך עם דוןבא למהוי ליה סהיד שקר.
אמנם תמוה (וכן הקשה בס׳ נחלת יעקב)
הרי במכילתא מבואר דאפי׳ אם התובע
אומר אמת ,וכך איתא שם ,אמר לו רבו יודע

אתה בי שאילו נותנין לי כל ממון שבעולם
איני מבדה ,מנה לי אצל סלוני ויש לי ע״א
בוא והצטרף עמו כדי שאטול את שלי לכך
נאמר אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס,
עד חמם הוא זה ,א״כ מדוע פרש״י באופן
כזה שטען את חבירו תביעת שקר ,הרי
האיסור נאמר אפילו שהתביעה היא אמת,
אולם דה ל״ק לבאורא ,דבגט׳ בשבועות דף
ל׳ ע״א מבואר דבאופן זה אם הוא מעיד הרי
הוא עובר על לא תענה ברעך עד שקר ,ואם
אינו מעיד אלא רק בא לב״ד כדי שהנתבע
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1תכמה

עיוני

משפטים

יחשוב שהוא עד וממילא יש לתובע ב׳
עדים ,בכה״ג אינו עובר אלא על מדבר שקר
תרחק ולא על אל תשת ידך ,אבל אם
התביעה היא בשקר שאז הוא עובר בלאו
דאל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס,
ומדובר שאינו מעיד בשקר שהרי אם הוא
העיד הוא עובר על לא תענה ברעך עד שקר
אלא כמ״ש בגם׳ שהוא בא לב״ד או כיוצא
בזה ואם הי׳ זה תביעת אמת לא היה עובר
כ״א על מדבר שקר תרחק אבל עכשיו
שהתביעה היא בשקר הרי הוא עובר בלאו

רש״י

קעט

דאל תשת ידך עם רשע.
ובספר באר בשדה ביאר שהלאו עובר
מיד שהסכים להעיד בתביעת שקר ,ובאמת
שזה חידוש לומר שמיד בהסכמה עובר,אבל כן נמצא בספר יראים (סי׳ קצ״ג)
וו״ל ,הזהיר היוצר שלא יבטיח אדם
להכירו עד שקר אפילו אינו מעיד משעת
הבטחה הוי השתה ,ועובר על מה שהדהיר
היוצר אל תשת ידך עם רשע להיות עד
חמס ,והמפרש שם כ׳ שזה כדברי רש״י
בחומש ,ועי׳.

(כג־ב) לא תהיה אחרי רבים לרעות ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות.
רש״י .לא תהיה אחרי רבים לרעות יש במקרא זה מררשי חכמי ישראל אכל אין לשון המקרא
מיושב בהן על אופניו ,וכו׳ (עי׳ בכ״ד רש״י ,ובסוף מסיים) ואני אומר ליישבו על אפניו כפשוטו
וכן פתרונו ,לא תהיה אחרי רבים לרעוח ,אם ראיס רשעים מטין משפט לא מאמר הואיל ורבים
הם הנני נוטה אחריהם ,ולא מענה על ריב לנטות וגו׳ ואס ישאלך הנידון על אומו המשפט אל

מעננו על הריב דבר הנוטה אמר אומן רבים להטוח אח המשפט מאמימו אלא אמור אח המשפט
כאשר הוא וקולר יהא מלוי בצואר הרבים.
והנה צ״ב בפשט דברי רש״י א .מאי
קמ״ל פשיטא שלא יטה משפט ואפי׳ אם
רבים מטין משפט .ב .מה הוסיף יותר בלא
תענה על ריב ממה שכתב בלא תהיה אחרי
רבים לרעות ,וכבר תמה בזה בגו״א .וצ״ע.
ויתכן דמתחילה מזהירה התורה לא
תהיה אחרי רבים לרעות ,שהיה אפשר
לומר שהיות והרבים פסקו כך א״ב הקב״ה
מסכים עמם ,דוגמא מה שמצינו בקידוש
החודש (ר״ה דף כ״ה ע״א) אתם אפי׳
שוגגים ,מדדים ,מוטעים ,וכך הוא גדול
כה הרבים ,ובפרט אם הם חושבים שהם
צודקים ולא מתכונים להטות את הדין

עיוני רש״י  -משפטים  -פקודי1:

במדד ,ובאמת מצינו רבר דומה בגט׳ גבי
חזקיהו ושבנא ,דאיתא שם (סנהדרין כ״ו
ע״א) שבנא הוה דריש בתליסר רבוותא
חזקיה הוה דריש בחד סר רבוותא ,ושבנא
וסייעתו השלימו חזקי׳ וסייעתו לא

השלימו ,ואמרי׳ בגם׳ שם הוה קא מסתפי
חזקיה אמר דלמא חס ושלום נטיה דעתיה
דקוב״ה בתר רובא ,עד שבא נביא ואמר
לו לא תאטרון קשר לכל אשר יאמר העם
הזה קשר ,כלומר קשר רשעים הוא וקשר
רשעים אינו מן המנין ,וע״ש .הרי שהיה
לו הו״א שכיון שהם הרוב הרי הקב״ה
מסכים עמם ,והפסוק מלמדנו לא תהיה
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עטרות

[משפטים]

א ד

תשלבון אותו ,נ ,יתירה ללמדך שמרחיקין הנבילות מן העיר נ' אמה .ב״ב כ״ה א׳,
וגלמוד מזה דאפילו להשליך לכלב ג״כ צריך חוץ לג׳ אמה ,וי״ל מזה שלא כהמפ׳ שפירשו
לכלב היינו לכלב ששומר הבית ,דא״כ הוא בתוך ב׳ אמה ,אלא לאותם שהם חוץ לעיר

נ׳ אמה.
ויעוי׳ מפרש למ׳ תמיד ספ״א ,דקים להו לרבנן דאין השלכה פחות מב׳ אמה.
א״כ אאל״ם לכלב היינו לשהוא בן תרבות בביתו דא״כ הל״ל תתננו ,א״ו לכלב העומד
בחוץ דשייך השלכה ,אולם מקור ד׳ המפרש בעניותי ל״י כעת.
ולע״ד ה״נ מש״כ בג׳ שהוא ע״פ דקדוק להקטין ככל אותיות האמנתיו עפ״ד הגט׳
בשבת קנ״ה ב׳ ,שדי אומצא לכלבא כדי אודני׳ וחוטרא אבתריה וכו /לז״כ בג׳ שלא
יתן לו בפ״א רק דבר מעט וכן מדוייק השלכה ולא נתינה להרחיקה מעצמו.

1

לכלב תשלבון אותו וסמיך לי׳ לא תשא שמע שוא ,בל המספר לה״ר ראוי להשליכז
לכלבים_ ,תלמוד ערוך הוא בשם ר״ש משום ראב״ע בפסחים קי״ח א׳ ,ומכות כ״ג א/
אוד׳ח1234567ו
ושם׳א׳ ג״כ המקבל לה״ר ,והמעיד עדות שקר ,וע׳ שבועות ל״א א /ר״ב מתני מלא
תשא לאת.שיא ,וזהו להבע״ד יעו״ש ,א״כ מ׳ דלא תשא כפשוטו פשוט יותר ,א״כ כ״ש
המקבל מהמספר ואולי חסר תיבת המקבל ,ובהא דהמעיד ע״ש נראה דהוא מסיפא דקרא
אל תשת ידך עם רשעל׳יעד חמם ,וא״כ י״ל דגם המשתתף עם עד רשע אף שמעיד עדות
אמת שהוא עובר בלאו ,וא״כ ה״ל לראב״ע להוסיף ג״ז ,ומצאתי שכפרש״י במכות ע״ש
ד״ה אל תשת ידך ,וכפה״נ חסר שם התחלת הדיבור ,אולם לשון וסמיך לי• לא א״ש
קצת ,אבל בפסחים פרש״י דכולה משתעי מלא תשא שכשמספר או מעיד הרי נושא בפיו
שמע שוא ,א״כ א״ש דלא חשב רק ע״ש לבד ולא הכשר שמשתתף עמו( ,ומיהו מש״ש
ק״ב לא תשיא ,ל״ג לי׳ מה״ט ,אינו מובן לי מהו דשבועות שזכרנו דדרש לי׳ ר״כ על
הטוען שלא בפיו בע״ד דעובר משום לא תשיא ולא נפיק לי׳ מלא תשא לחוד וכ״ה
בסנהדרין ז /ב׳ ועשו״ש בפרש״י ז״ל.
ובפי׳ התורה כ׳ אזהרה למקבל לה״ר ולדיין ,ול״כ גם למספר ולבע״ד ,לפה״י
לס״ל לדרוש הקרי דלא תשיא ,ואולי משום דק״ל קו׳ תום׳ שבועות שם ולהכי ס״ל
דאה״ג דלס״ל כר״כ דקרי לא תשיא ולשי' אזיל דס״ל בפסחים דל״ג לי׳ וא״כ ראב״ע
שהוא תנא מכריע בזה ,אלא דא״כ ק׳ דהא הוא א' המספר והמעיד.
ותמוה לי מ״ט ל״כ הראשונים ז״ל אזהרת מספר לה״ר מם׳ זה ,וע׳ כתובות מ״ו א׳.
אזהרה למוציא ש״ר ולכאורה ג״כ י״ל מכאן ,וע׳ בכ״מ רפ״ז מדעות דמוציא ש״ר הוא
1אוצר_ויוזכסה,

בדבר שקר ,אבל לה״ר הוא המספר גנות ע״ח בדבר אמת ולכאורה לה״ר דנקט הכא
דנפ״ל משמע שוא ,ע״כ בדבר שקר הוא א״כ לא הל״ל לה״ר רק המוצש״ר (וכדנקט עדות
שקר לרש״י ז״ל) עוי״ל מ״ט ל״כ אזהרת עדות שקר מם׳ זה ,ואולי זהו רק על השמיעה,
ולא כפרש״י ז״ל וצ״ע.
ומספק״ל במעיד עדות דבר איסור שאינו נוגע בפרט לחברו רק דרך כלל ,כמו על
ד״ז שהוא חלב ונמצא שומן ,והי' הפקר ,וכדומה או על עדות קידוש החודש ,ואם שנוגע
לד״מ וד״נ וכמש״א בירו׳ סנהדרין פ״א שאיימו עליהם בזה ,מ״מ השתא מיהא איסור
הוי די״ל דל״ש משום אל תשת ידך ע״ר ,דב׳ דווקא עד חמם בהדי' אבל אם משום שמע
שוא ודאי בכל עניו שייך ,וא״כ בד״ז תליא חלופי הגירסאות והפירושים בדברי רש״י
בפסחים למכות.

קיג
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עטרות

[משפטים]

אד" ר

שוב נזכרתי דבמכות הוא פי׳ הר*ב״ו לא רש״י ז״ל.
וחידוש שבפסחים א׳ בגם׳ המעע״ש לחברו ובמכות ליתא מלת בחברו ואולי
הפירושים מהופכים לפ״ז.
וילד״ק דלפ״מ דיליף מלא תשא אזהרה לדיין ולבע״ד א״ב גם המה ראוים להשל״ב
לפי דרשת ראב״ע ,ובאמת י״ל דכ״ע מודו וכדרשת לא תאכלו עה״ד דכולל הרבה ענינים
כסנה׳ ס״ג א /או א׳ לא תקלל ע״ש ס״ו א /ועוד כיו״ב.
עוד תמוה לי שלא נזכר המאמר הזה באגדות שבספ״ג דערכין שמדבר שם הרבה
מלה״ר מעונש המקבל והמספר .ובאמת צ״ב מהו העבין שראוי להשליכו לכלבים ומנ״ם

ב!!׳^ ------

בג .ג .בריבו ,ד ,בו׳ ואידד עדיי ,הראשון בריבו ,ל״ת משפט אביונד בריבו ,לעות
אדם בריבו ,לומר לד ,אח אם הוא דל לא תשמע דבריו בתחילה להצדיקו בדינו ולעות
כע״ד הבא אחריו .דרש רבינו שלא יהדר הדל במה שישא דבריו תחילה ,שא״ב יהי׳ צדיק
הראשון בריבו ,וא״ב יעות לאדם אחר בריבו אמנם הפסוק הרביעי ל״ת משפט אביונך
בריבו ,עוד לא נדרש לפ״ז.
ח .רובץ ,ג׳ במסדה ,כו׳ לפתח חטאת רובץ ,רובץ כין המשפתים ,לפת״ח רובץ
זה יצה״ר שאם חלד אחרי יצר והרבה עון עד אשר הוא רובץ תחת משאו ,מאי תקנתי׳
יעפוק בתורה כיששכר שהי ,רובץ בהמ״ש כדאי׳ אם פגע כד מנוול זה משכהו לכהמ״ד.
מאמר זה הוא בקדושין ל׳ ב׳ ובסוכה נ״ב א' ,וקמ״ל דלא רק בפגיעתו לבד מועיל
התבלין של בהמ״ד כי גם כשכבר רובץ ח״ו תחת משאו הוא כן ,וקמ״ל נמי דתיכף
לפת״ח רובץ ,ובתחילתו הוא מסיתה ואח״ב מרגילו עד כי ירבץ ח״ו תחת משאו ולזאת
העצה ,כי גם בראשיתו לפתה החטאת ,ירבוץ בין המשפתים ואם גם כבר נשקע בטומאה
ר״ל ,גם אז מועיל זה ,ד׳ יזכנו לשוב בתשובה לפניו ית״ש.
יא .ויתרם ,ב ,בו ,,ויתרם אכלה אש ,לומר שפירות שביעית אפורים בהנאה ותופסת
דמיהם וצריד לבערם .מה שתופס דמיו הוא מדב׳ כי קודש הוא ,וכמבואר בקדושין נ״ח א/
אולם מש״ב שאסורים בהנאה ד״ז תלי באשלי רברבי מחלוקת הרמב״ם ורמב״ן ז״ל ,ורבינו
סתם כהרמב״ם ,לפי הרמז מאכלה אש דוקא ,ולז״ב ,שאסובה״ג ,לפי הרמז שב׳ בס״ם
תזריע דכ״ד שצריך שריפה אסובה״נ ,כמש״ש ,ומדוייק ל׳ ויתרם מה שנתותר מאכילת

כ״א ובהמה וחי׳ ,כמבואר ברמב״ם,

יג .ושם א״א דא תזכירו ,שלש רגלים ,לומר לד ,כל המבזה את המועדות כאילו
עע״ז .כ״א ר״ש משום ראב״ע בפסחים קי״ח א׳ ,מסמיכת את חג המצות תשמור לאלהי
מסכה לא תעשה לך שבם׳ תשא ,ונ״ל דלא נקט ממוקדם כד׳ רבינו משום דהכא כ׳
שלש רגלים ת״ל ,א״כ קאי רק על יו״ט ,ולא על חוה״מ (דהא בעצרת ל״ש חוד",מ)
אבל שם דרש מחג המצות דגם חוד",מ אסור לבזות ,וקאי בשיטת ר׳ יאשי׳ בחגיגה
י״ח א /דדרש הך קרא לחוה״מ שאסור במלאכה ,ע״כ דרש לי׳ מקרא מאוחר.

וסמד פסח לע״ז ,לומר מה ע״ז אסבה״ג ואוסרת בכל שהוא אח חמץ בפסח אסובה״ג
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הצו

פנים

משפטים

איסור מוסיף לב״נ ושפיר חל .ונראה עוד
דמהאי טעמא פירוש התרגום חיוא חייא
דהיינו שנתלש מן חיה או בהמה ולא
פירוש שנתלש מן העוף ,משום דכתב
הרמב״ם שם בהלכות מלכים דאין ב״נ
מוזהר על אבר מן החי מן העוף ,א״ב אין
איסור בשר הנתלש חל על איסור שאינו
זבות ,דקי״ל [חולין כ:ן יש שחיטה לעוף מן
משמעות הכתוב ג״ב הכי
התורה .ובאמת
אוצר החכמה!
דסתם בשר בשדה טריפה היינו בבהמה
וחיה שדרכם להיות בשדה ,ונראה
דהרמב״ם ג״ב מפרש דעיקר קרא מיירי
בבשר מן הטריפה כדס״ל לר׳ יוחנן בפרק
גיד הנשה דף קב ע״ב ,ומזה הוכיח דאף
לר׳ יוחנן ב״נ מוזהר עליו דאל״ב איך יחול
על איסור שאינו זבוח ,ומחורץ בזה מה
שתמהו שם על הרמב״ם דמנ״ל דב״נ
מוזהר על בשר מן החי ,ולפמ״ש מוכח
כנ״ל מדחל על איסור שאינו זבות ודוקא
בבהמה וחיה ולא בעוף כנ״ל ,ובזה א״ש
הא דכתבה התורה הבא ואנשי קודש יותר
משאר לאוין ,משום דבל״ז היה אסור
משום איסור בשר מן החי דנאסר אף לב״נ,
אלא שהוסיף הקב״ה אזהרה לישראל
בשביל תום׳ קדושתו ,וכמו שמצינו
ביחזקאל [מד ,יזךכל־נבילה וטריפה מן העוף
ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים ,היינו לפי
פשוטו לתום׳ קדושתם הוכפל האזהרה
בהן ,וכן מצינו בתורה שהוכפל האזהרה
בכהנים ופאת זקנם לא יגלחו ובקרחה
בראשם דהיינו לתום׳ קדושתם הוכפל
האזהרה יותר בהן:
וכאבן העזרא לכלב תשליכון אותו
בפתח הנלמד לכלב השומר את
צאנו ,נראה כוונתו שכוונת התורה בזה
להתיר הנאה ,והיינו שמותר אפילו לכלב
שמזונותיו עליך ונהנה ממנו ,ונראה דהיינו
שאחז״ל בשבת דף קנ״ה ע״ב אורח ארעא

יפות

למשדא אומצא לכלבא וכו׳ וחוטרא
אבתריה וכו׳ ,וענינו ליתן לכלב הידוע
כמ״ש דוד המע״ה [תהילים כב ,כא] הצילה
מחרב נפשי מיד כלב יחידתי ,והוא מ״ש
חז״ל [מגילה סו ):דוד קראו כלב ליתן לו חלק
כדי שלא יסטין ,כמו ש$צ£נ 51בשעיר
המשתלח ,והיינו שפירש״י שאמר הקב״ה
ליתן שכרו למען לא יחרץ כלב לשונו,
והוא הדבר שלא חרץ לשונו במצרים
אבתריה
וחוטרא
ומ״ש
להסטין,
שירחיקיהו שלא יתדבק בו ,וזה שאמר דוד
המ״ה ן שם לד ,טון סור מרע ועשה טוב בקש
שלום ורדפיהו ,שצריך להתרחק מאוד
מיה״ר ולדבק ביה״ט ,וע״ז אמר בקש
שלום דאף שיתרחק ממנו אפ״ה בקש
שלום ,דהיינו שיהנוהו מעט כדי שלא
יסטין כמ״ש למשדא אמצא לכלבא ,ואמר
ורדפיהו היינו שאמרו וחוטרא אבתריה
להרחיקהו:
לא תשא שמע שוא ,פירש״י אזהרה
למקבל לשון הרע ולדיין שלא ישמע
וכו׳ ,מ״ש לשון שוא היינו דבר הניכר
שהוא שוא שהיה בענין ,כלומר על האבן
שהוא עץ כפירוש רש״י בפרשת יתרו [כ ,ח
בפסוק לא תשא .ועוד יש לפרש לשוא
לשון חנם כמו לשוא יגעתי לענין קבלת
הרכילות שהיה דרכם להאכיל לבעלי
רכיל ,כדכתיב [תהילים לה ,טז] בחנפי לעגי
מעוג וגו׳ ,כפירש״י שם ובגמרא [גיטין נו.ן
אכל קורצא ביה מלכא ,ובזה י״ל שהוא
אומר שקר בשביל הנאתו ,אבל כשהוא
אומר רכילות בחנם אין לחשוד אותו
בשביל הנאתו אפ״ה לא יקבל ויהיה בעיניו
כשקר גמור ,וגבי אזהרת הדיין פרושו
כפשוטו שטענתו בחנם כיון שאין מי כנגדו
שם הרי השמיע על חנם:

אל

תשית ידך וגו׳ להיות עד חמס ,יש
לפרש מ״ש עד חמס ע״ד שאמרו [ב״ק

יפות <הוצאת מישור>  -ב (שמות) הורוויץ ,פינחס בן צבי הירש הלוי עמוד מס 196הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

לול

משפטים
לשנוא ישראל כמד שנאמד לא תשיא אח אחיך כלביך ומדן

לפנזד המקלל מועלק־ת והיה מוכן כי ומות? ל א תתלה זדו
ד^<,ין בקפידת המקולל אכל הזכירה מה אם הקפיד חכתקלל

מארה התודה אקפ שזה המור ותחש ו התועה בז רך הוא מאיש

אן לא יקפיד בבר נתבאר זו־זבשני כמהדרין והוא מבואר
סהשרשים הכוללים שכבר יקרה שיתחייב בזח נ מלקיות אס
קוא לנשיא שיהיה דיין כי הוא נם כ} מישראל כבר נתבאר

בקל עבירות מון שתא מחזיק בהורדת משהראה להשיב לן
אמדתו וככר יוכיח הקניין בקצפו אס אלו דלת הם חוקים אש
...לא והנה מאור דכרי האבדה יהיו ככללן כפרשת כי הצא ׳ כי

זהברביקי-משבזקות׳
שמק שוא וטט ׳ קד שש שניס תזרע ארצך
ךן
לא תשא שמק שיא וזאת האזהרה היא לדיין
ויורד ,קל זה האזהרות הנלוות לזוז ׳ וקוד כי אם ישסע איש אחר

הראות המד שונאך רובץ דיל ישרא 5כעל קברות שרמי
לשנאתו וקס כל זדו עתות התורות שאם ראיות אותו רובץ

לבר•

תחת משאו וחדלת מעזוב לו הקלס הראוי שיעלימו כקביניו
להניחם אובדים בעבור רוע מעשיו עזזב תעזוב עמז זה העניין
קזדהולפרק המשא מעל החמור באופן שלא י שאר רזבץ ואפשר
שיחיההרצון בעזיבה קזיב המשוארל שיוריד המשוא מקד1
החמור באופן שיובל החמור לקום׳ והוא ממאר שאם חידת שם
□קל הבהמה הנח הוא קודם לכל אדם לתקן קנייניו כי לא עתה

שמקשראלא יזיק אבל האזהרות היא לדיין שלא ישמק
אחד מבקלי דין שלא כפני כקל דין אהד בדי שלא יקה ברעיונו
מה שתא שקרכיזזזיהיר-ופבד׳ו אל שלא יובל להאמין הפך
הדברים ההם ויצא מפני זה המשפט מעוקל והנה קראה התודה
זזת הקנין שמע שואבי בתב יהיו כמו אלו הדברים דברישספ
ולולי זה לא היה □קדים להקדים דבריולדיץ׳ אל תשת ♦דן קס
רשק להיות קד המם רלשלא ישית הדיין ידו קם רשעלהיודת

יתחייב מוצאה לפיק אותה וזה מקניינו מבוא כי לחמלה קליד

קדמי שוצחאישחמס ודגה חמס הואשם תחת שסהתואר*
זהו׳מבואד שאין הרצון כזה מלא ישית ידו ק□ רשק כאופן שיהיה
קד הפס כ• לא היח צריך לזמר קס רשק כי אקפ שלא היה רשע
לא היד ,ראוי שישית יח קמו להיות קד חמם ואולם הבונה בזדת

היה זה העויי והוא ירצה באבו ת הנהמה וכן הוא מבואר שאם
לא חיה מורך מוצאן שיפרק הבהמה אם היתה שלו כמו שהיה זקן
ואינו לפי כבודו או כהן והו בבית הקברז הנה הוא סטורסלפרוק
מלא החמירה התורה יותר על מטון הברו □ממונו אבלהכונוז

מלא ישית ידו קם דסק באופן שיהיה קד פי שרוא איש חמם והנח
הרשע תאמי שקכרקכרה שיט טזמלקיות שנאמרוהיהאסבן

בזה שיאהב ממון חברו במדרגת אדגתו משונז והנר ,פירושו
למדנו מקניין חנדוה שאם כוכי תפנק מכאן אמרו שזאת הראיה

הכוח הרשע וכן יקרא הרשע מי שעבר קבירח שיש ברז מיתת
כר• ואיש רפש תאל הלוקח ממון חבית כהמסכמו הגזלנין

היא ראיון שהיא בפניקח (שקרו חכמים שהוא אחת משכקדן
ומומר ,כמיל שהוא אלפים אמה ואס חית רחוק מבט יותר מזח

זההטמין והגנבים והמלויס נרכיתוכן קד זומם הא גם כן איש
חמם !פסל לקרות ׳ וראוי עתדק שהמחוייב מלקות כק שלקה
מסר שסהרשק ממנו ויהיהכשר לקחת שנאמר ונקלזת אחין

המקור איט מעה ללכת אצלו ולפרוק כחמתז והוא בבזאר שאם

לקיניךכיון שלקח הרי הוא כאחיך ואולם מי שהוא איש חמם
וצא פסול לקחת ואקפ ששלם הטמון שנקרא בעבורו איש חמס
יהיר,פסול לקרות כי לא וזסרשס איש החמס ססנומפגי מדיו
ששלם מן הממון כי תכונתו תא לקשות הטם כשיובל אלא אס
נתבדר מקניט שעשה תשובה׳ לא תהיה אחרי רבים לרקות^ל

©בקנין הדקות הנחלות כמו דיני נפשות אין ראוי לחיות אחד?

רמס המשל שאם היו חמתי יבין יותר מן המזמן אהד אין ראוי
מנחייבת מיתר ,קל פיהם ומזח יתבאר שאס קברו זדה הגבול
מצח לזמר שיהיו חמחיימן יותר מן המזמן יותר מאחד הנדן

"מ אחריהם כי התודה חוסר בזה האופן כמו שהתבאר בשרשי ם
הכוללים והנה יתבאר כי אמחלח^ת תא כדיני נפשותלנד כי
כתני ממיטת יהיו חוקית לזה ממת לזה הה מבואר בנפשו י ולא
מקנה קל ר׳ כ לנמתדלשלאיקנח הרין קל ריב כשישאלות
סר ,דעתו כו למידת אחר אחד משאר הדי ינין ששמע דבריהם
ויעלים מה שהיה וקזתו בזה הקטן עד שיהיה מענהו בזח לנטות

אחד אחד מי שקדמהילא למחק סח שיראה בעיניו מזח הרין כי
כשיעשה זח בזח חתאר לא ילקח תועלת בדבר הדייניז׳ודנדז
לזאת הסבות לא חיו □תחילי] מהגדול שבסנהדרין בענק דיני
משית ממא ׳מ האחדים לדבריו ולא יהיה בכאן זולה האחד
מהסנהדרין׳ אחרי רבים להטת תא בהכרח כנושא זולת זעמא
אמד אמר בו לא תחיחאחדי רמם לדקות ווזא אם לזסתבדיני

נפיאת שמלכים

□חס אחד הרוב אס לחוברת אם לזכות בדיני
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ממינות׳ זול תחרד כריכו ׳לזכותו מיני מטנו □פני דלותו
וועפשזזיה כנגדו עשיר וחיוו ראה לתת לו כמו זד! חסך בתורת
•זמקחאבל ראוי שימפיש דין אטתלגמתו׳ כי תפגע שוד *יבך

יל

מד ישראל כעלעכדזת טשממאיז במכילתא מ אין ראוי

חתור זח ?1א שלא נמנק בפגי השנאה מלקזוד לו כדי שלא ישאר
חמורו ר,כץ שם ואם לא יצר ,כקל הבחטח לפרק אותה מנח לא

ראה שונאו שהוא רובץ תחת משאו שהוא מחוייב לפרק המשא
מעליו והדברים קו לא תטח משפט אביונך בריבו פירשו בו שהוא
אזהרה לדיין שלא יטוז משפט סי שהוא אביק מהשלמיות הטובל
ותא האיש החוטא שוזא אביון מן הפצות שלא יאמר אדם כיון
שזה תא חוטא אין ראוי לקייןבדינו ולענוש שכבנדו אבל עתח
התורה לרון לו דין אמת חיה צדק אז רשק לזאת השבה הפסיקה

התודה בקניין מצות הדיינ׳ן כמצות חשבת אבדה לחוטא וכהעת
פריקת משאת בהמה החוטאת פרבר שקר תדחק והאזהרה לדיין
שיתרחק משמע דבר שקר קלהאופן שהתבאר כמה שאסר לא
תשא כעקסוא ואפשר שאטרזהטאקפ שיקית קדים כנגד
החוטא והדיין חיחיזדקשעתתם שקרהנהאיןלדייןלוסרכיון

שהוא חוטא והעירו תקדים כננווחנהארון משפט אמת לפימאם
הקדים ואקנימנואבלראוי שיתרחק מזה ונקי וצדיק אל תהרוג

כי לא אצחק רסק ראוי שתדע כ* בקי הא ם• שה נקי בעצמותו
זעה שלא להרגו אעפ שנגמר דינו חזדיגח ומזה המקים נתבאר
שאם מצאו לו זכית אפי׳אחר שעמר דינו מחז׳דיןאותו כדי שלא

יהרגו נקי ושכל מי שירצה לחגיד לו זכו׳מחוידין חדיינין לשמעו
וצדיק וצא פי שהצדיקוחו ויצא צדק ברין והנה אס ראו אחר זח
מבחאין מחז׳חןדיקכי כל משפטי הדיינים מיי'כמו שאמו*
שלמדת פלגי מים לב מז1ך כיד יי' אל כל אשד יחפוץ יטנו וחנה
לא חסכים הטס ׳ת׳שיוכוה הדיינים אם לאהיח צדיקולזוז אמר
כי לא אצדיק רשע רל שלא אסכים שיצא ע יק נרי ן אם ודרה
רמק׳ וראוי שתדע שרדי ן שאמרנו שאין מחוירין אותו לחובת

תא כשה׳חראח שיקרא דין הה אמנם יהיה כשלאטקו הרי •נין
בדכרטפשטי התודה מרים הפך דינם אכל אם'מקו כמו זרח
ומעות לא נבנם חנם מדר הדין כלל ומחזירי׳טתו אפי׳להכון /

ושחד

לא תקח אפילו וזין דין אמת לאטתוכז הסוחר

יעני עיני חכמי'ויסגקםחםםחזייתתאםת כדין
התא

פירוש רלב״ג על התורה לוי בן גרשון (רלב״ג) עמוד מס 182הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

רדנ״ז שופטים הל׳ סנהדרק והעונשק המסורק להם פכ״א כסף משנה
ב שני בעלי דינים שהיה
פכ״א א מ״ע לשפוט השופט בצדק וכו׳ ולא יסביר פני׳ לאחד וכו׳ .ברייתא ם׳ שבועת העדות (ל:).
ג לא יהיה אחד יושב ואחד עומד וכו׳ עד ועמדו
א׳ מהם מלובש בגדים יקרים וכו׳ .גס זה ברייתא שם (לא:).
שני האנשים .בפרק הנזכר (ל ):.תניא ועמדו שני האנשים מצוה בנידונים שיעמדו אמר ר׳ יהודה שמעתי שאם רצו ב״ד להושיב את שניהם
בצדק תשפוט עמיתך שלא יהא
מושיבים אינו אפור אלא שלא יהא א׳ עומד וא׳ יושב א׳ מדבר כל צרכו ואחד אומר לו קצר דבריך ת״ר
א׳ עומד וא׳ יושב וכו׳ ואמר עולא
מחלוקת ,פי׳ דר׳ יהודה וחכמים,
פכ״א א מ״ע לשפוט בצדק וכו׳.
בבעלי דיני! אבל בעדים דברי הכל
פרק שבועת העדוח (ל).
בעמידה שג׳ ועמדו שני האנשים אמר
ת״ר נצדק תשפוט עמיתך שלא יהא
רב הונא מחלוקת בשעת משא ומת!
עשה לשפוט השופט בצדק שנ׳
אחד עומד ואחד יושב אחד מדבר כל
אבל בשעת גמר דין דברי הכל דייני!
צורכו ואחד אומר לו קצר דבריך:
בצדק תשפוט עמיתך .איזה הוא
בישיבה ובעלי דיני! בעמידה שנא׳
לא יסביר פנים וכו׳ .תוספתא (הנה׳
וישב משה לשפוט את העם ויעמוד
פ״ו ה״נ) היא .ונסיפרא (קדושים ה״ד) צדק המשפט זה השריית שני בעלי דינין בכל
העם דהא עדים כגמר דין דמו וכתיב
למדו אותו מלא תלך רכיל בעמך שלא דבר ,לא יהיה אחד מדבר כל [א] צרכו ואחד
נהו ועמדו שני האנשים ,דביתהו דרב
תהא רך נדברים לזה וקשה לזה:
הונא הוה לה דיגא קמיה דרב נחמן

פרק אחד ועשרים

א מצות

אומר לו קצר דבריך ,לא יסביר פנים לאחד
ב שני בעלי דינין שהיה
וכו׳ .וידבר לו רכות וירע פניו לאחד וידבר לו קשות :
פרק שבועות העדות (ל ):ויליף
ב שני בעלי דינין שהיה אחד מהם מלובש
לה [מ]מדבר שקר תרחק:
ג ואם רצו ב״ד וכו׳ .שס (ל ):.בגדים יקרים והשני בגדים בזויים אומרין
א״ר יהודה שמעתי שאם רצו
ב״ד למכובד או הלבישהו כמותך עד שתדון עמו
להושיב את שניהם מושיבין אמר עולא
מחלוקת בבעלי דינין אבל עדים דברי או לבוש כמותו עד שתהיו שווין ואחר כך תעמדו
ג לא יהיה אחד יושב ואחד עומד
הכל בעמידה שר ועמדו שגי האנשים בדין :
אמר רב הונא מחלוקת בשעת משא
ומתן אבל בשעת גמר דין דברי הכל אלא שניהם עומדין .ואם רצו בית דין להושיב
דיינים בישיבה ונעלי דיני! בעמידה את שניהם מושיבין ,ולא ישב אחד למעלה ואחד
שנאמר וישב משה לשפוט את העם למטה אלא זה בצד זה  :במה דברים אמורים
וגו׳:
בשעת משא ומתן בדין .אבל בשעת גמר דין
ד ת״ח ועם הארץ וכו' .שם (ל):
מימרא דרבה בר רב הונא :ולא הכל בעמידה שנ׳ ויעמד העם על משה .ואיזה
יקדים התלמיד וכו׳ .גס זה שס הוא גמר דין איש פלוני אתה חייב איש פלוני
מימרא דרנה בר רב הונא:
אתה זכאי .במה דברים אמורים בבעלי דינין.
ד תלמיד חכמים
אבל העדים לעולם בעמידה שר ועמדו שני האנשים :
רעם האח שבאו לדין מושיבין את החכם ואומרין לעם האח שב ,אם לא
ישב אין מקפידין על כך .ולא יקדים התלמיד כשיבוא לדין וישב לפני רבו
שרוצה לדון לפניו ,ואם היה קבוע לו זמן לקרות ובא בזמנו מותר :

אמר היכי אעביד אקום מקמה מסמתמן
טענחיה דאידך לא איקוס מקמה אשח
חבר הוי כחבר א״ל לשמעיה אפרת
נר אווזא ושדי עלאי ,כלומר ואעמוד
ולא יבין זה שבשבילה עמדתי אלא
מפני האווז הפורח ובא עלי ,והא אמר
מר מחלוקת בשעת משא ומתן אבל
בשעת גמר דין דברי הכל דייני!
בישיבה ונעלי דיני! בעמידה ,דיתיב
כמאן דשארי משאגיה ,ע״כ בגמרא.
ודעת רבינו לפסוק כר׳ יהודה .וכתב
הר״ן ז״ל דטעמא משוס דאע״ג דרבים
פליגי עליה הא אידך ברייתא דבצדק
תשפוט שלא יהא א׳ עומד וכו׳ קתני
לדר׳ יהודה בסתמא ועובדא דדביתהו
דרב הונא כר׳ יהודה אתיא דאמר
אפרת בר אווזא כלומר ואקום מפניה
ואושיבנה ואשב כל זמן שמיישבין

טענותיהם ומדפרכיגן משעת גמר דין
משמע דלא קשיא ל! אלא בשעת גמר
די! היכי עביד ומפרקי׳ דההיא שעחא
זוטרתי היא ומצי יתיב נמאן דשארי
מסאגיה דאילו לרבנן כיון דש״ל דבעלי
דינין בעמידה ממילא דיינין בישיבה
דהכי רהטא כולה סוגיין דבל היכא
דבעלי דימן בעמידה דיינים בישיבה ואס בן רב נחמן היכי לעביד הא אינו רשאי לא להושיבה ולא לעמוד הוא ובכולי דיגא אי איפשר דליתיב
כמאן דשארי משאניה אלא ודאי כר׳ יהודה אזלא וכוותיה נקיטיגן ,ובקצת נוסחאות כתוב בגמרא בפירוש דנשעת גמר דין הוא ,שכך כתוב
בהן דיתיב כמאן דשארי מסאמה ואמר איש פלוני אתה זכאי איש פלוני אתה חייב .ועוד דעולא דאמר מחלוקת בבעלי דימן ורב הונא דאמר
מחלוקת בשעת משא ומתן כר׳ יהודה שייכי .וי״א דעדיס בעמידה דאמרינן דוקא בעמידה כלומר ואפילו העידו בדיעבד בישיבה אין עדותן
עדות .ויש חולקין עליהם וזה דעת רבינו שכתב בסוף דבריו (לק׳ ה״ה) שאחר התלמוד נהגו להושיב העדים .ובשלמא אי בדיעבד כשרים מפני
המחלוקת הושיבום כיון דעדותס עדות אבל אי אפילו בדיעבד פסולים וכי לסלק המחלוקת הכשירו עדות הפסולין וקבעוהו מנהג ,אלא ודאי
כדאמרן .וכן כתוב בירושלמי (גטין פ״ז סה״א) .וכיו! שעדים בישיבה דיענד כשרים ה״ה לבעלי דימן יושבי! בשעת גמר דין דכשריס דהא עדים
כשעת גמר די! דמיא .וכן דיינים שקבלו עדות או גמרו דינם כשהם עומדים דימהם דין דכיון דמכשרינן עדים ובעלי דימן בישיבה ממילא
משמע דדייניס בעמידה כשרים דכיו! דאמריכן דבשעת גמר דין ד״ה דיימן בישיבה ובעלי די! בעמידה והוכחנו דבעלי די! בעמידה היינו לכתחלה
אבל בדיעבד בישיבה כשרים ממילא דיימס בישיבה דאמרינן היינו לכתחלה אבל בדיעבד בעמידה כשרים בשעת גמר דין וקבלת עדות כגמר

ולא יקדים
ד ת״ח וע״ה שבאו לדין וכו׳ .מימרא שם (ל:):
ומ״ש רבינו ולא ישב א׳ למעלה וא׳ למטה וכו׳
דין דמיא:
התלמיד וכו׳ .שס אמר רבה בר רב הונא האי צורבא מרבנן ועם הארץ דאית להו דינא בהדי הדדי לא נקדוס צורבא מרבנן וליתיב משוס
דמחזי כמאן דסדר ליה לדיניה ולא אמרן אלא דלא קביע ליה עידניה אבל קניע ליה עידניה לית לן בה מימר אמר בעידניה טריד .ופרש״י לא
ליקדים ליתיב לפני הדיין קודם שיבא נעל דינו ואפילו יושב ושותק ,דמחזי נמאן דמסדר לטענתיה וגורס שיחשדוהו במטעים דבריו לדיין
ועובר בלא חשא שמע שוא ,קבע ליה עידניה שהדיין רבו ויש לו קביעות ללמוד עכ״ל .ודע שנסחח רבינו האמיתית היא ואס היה קבוע
לו זמן לקרות ובא בזמנו מותר .וממ״ש רבינו לא יקדים התלמיד וישב לפני רבו משמע שהוא ז״ל מפרש דלפני רבו הוא דלא יקדים
משוס דכיון דיש לו קירוב דעת עמו אתי עם האדן לומר שהוא משדר טענותיו לפניו אבל לפני דיין אחר שאינו רבו לא אתי למימר תכי:

לחם משנה
בפרוטה משמע גמר הישיבה ואס כן לימא דתנא דידן אית ליה כרב
קטינא ולכך לא מני ישיבת הדיינים דהוה משמע דאפילו גמר הישיבה
בפרוטה כדתני לוי .וי״ל לדעתו ז״ל דלא ניחא ליה לתלמודא לומר דתנא

דידן ולוי פליגי בהאי דינא .אי נמי י״ל דאפילו נימא הכי אכתי קשה
דה״ל לתנא דידן למיתני הך פרוטה ולימא בהדיא תחלת ישיבת הדייני!
בפרוטה והיינו כרב קטינא:

הגהות מיימוניות
גורם ה׳ דברים מטמא את הארץ ומחלל את השם ומסלק שכינה מישראל
ומפיל את ישראל בחרב ומגלה אותן מארצם .וכולן דורש מן המקראות:
ובתוספתא דסנהדרי! פ״ו (ה״ב) שלא יהא מאריך פניו כנגד
נא]

אחד* וכו׳ ותניא עוד התם כיצד הן דני! הדייני! יושבי! ובעלי דינין
עומדין לפניהם וכל התובע את חבירו הוא פותח ראשו! ואם יש עדיס
*ננפה״י נוסף ולא מעיין [וי״ג מעיז] כנגד אחד .עי׳ נסוסס׳ דפוס וילנא.

הגד א
ה״א .לא יסביר נו'( .ליקוט) ירושלמי רפ״ד דסנועות שלא יהא נו׳ לאסד
מארין פנים ולאחד מעיז פטס וננמ׳ פ״ד דנמונות [מו ].אזהרה לנ״ד נו׳ (ע״נ):
(יז ס״ק א).
ה״ג .ואם רצו ב״ד להושיב ני'( .ליקוט) פסק נר״י דנרייתא שניה שס [שגועוס
ל ).נוומיה ופן סוגיא דגמי שש נוופיה והאמר מר ממלוקס נו׳ דימיב נו׳ (ע״נ):
ולא ישב א׳ נו׳ .ננ״ל ובמנמומא פרשש שופטיס ולא מניר פניס נו׳:
בכס״ם ,ויש חולקין עליהם וזה דעת רבינו נו׳ בדיעבד כשרים .ירושלמי

[גטי! פ״ז סה״א] מהא דנטין ע״א א׳ נשס שנודקין נו׳ ומשמע דנסולה עסקינן.
(ליקוט) ואע״ג דנרפי־נ דזנשיס [טז ].מה ליושב שק נו׳ לנמסלה קאמר דאל׳׳נ
לא היו ממירי! לס״ס .ר״ן ורינ״ש (ע״נ)( .ליקוט) עמוס׳ דזנשיס (י״ז) [ט״ז] א׳
ד״ה מה נו׳ וה״ה לנע״ד דשוי! ה! נמש״ש דהא עדיס נו׳ ועוד דאל״ג לא היו
שם ,וכן דיינים נו׳ .ירושלמי
ממירי! למ״ח שם (ע״נ)( :יז פ״ק נ־ג ,ה).
פ״ד מימות [ה״ש] מממני׳ דסנהדרין נ״ו א'( .ליקוט) ירושלמי הביאוהו חוס׳
ברפ״ב דזנשים [טז .ד״ה מה] (ע׳׳נ)( :נס ס״ק לז).

עא
שנויי נוסחאות
ה״ד .שרוצה נ״ה מתה"
ונעי״ז נדפו״י ונד״י שנייד
כשרוצה .נדפו״א כרוצה.
קבוע לו זמן לקריר
ובא נזמנו נ״ה •:ש
מיים ונכמה״י ונש׳ המונה
וני הנס״מ שהיא הנושמא
האמימימ .נדפו"׳ שהיו לפי,י
הנס״מ קובע לו זמן ובא
ומנו ומינה לקרות ליתא.

מקורות וציונים
ה״א .מ״ע לשפוט וני׳
בצדק סמ״ג עשי! קי.
שו״ע סי׳ יז ס״א .בצד?
תשפוט עמיתך (קדושיה
יט טו) ,עי' סה״מ ששה
קע! ולעיל פ״ 3ן״י יעי׳
רוצח פי״ג הי״נ .וירע ר״ל
או ירע (נ״ח).
בהגמ״י [א] ,וכל התובע
ונו׳ פותח ראשון נד׳
משונומ מיימוניוס משפטיה

סי׳
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ברדב״ז ד״ה לא ,מלא
תלך רכיל כשונות מו:.
ה״כ .שו״ע סי׳ יז ש״א.
או לבוש כמותו סמ״ג
עש׳ קז הוסיף או יעשה
שלים .ואח״ב תעמדו בדי־
שנועוח לא .שלוסו שחמקייני
ומושו לדינא (נ״ח ,ע":
מה שדייק מוה):
ה״ג .סמ״ג עשי! קי,
שו״ע שם .שנ׳ ויעמד
העם (ימרו יש יג) .שני
האנשים
שני
ועמדו
(שופטים יט יז).
בכס״מ ,דיינין בישיבה
עי׳ שו״ע סי׳ נח ס״י.
שם ,וי״א דעדים בעמידה
ונו׳ ויש חולקין שיי
שו״ע שס סוף ש״ה .עי׳
הנמ״י אוש נ ,יעי׳ ספר
המפמס.
וקבלה
(נסופו),
שם
עדות כגמר דין עי׳
נס׳׳מ לעיל פ״ג סה״ד.
ולא,
ד״ה
בהגר״א
שב משמע
ובתנחומא
דאזהרה דוקא על הנשיא
ונם משמע שס שאם היא
ראוי למעלה אפשר להושיט
למעלה :
ה״ד .ת״ח וע״ה שבאו
לדין שמ״ג שש ,שי״ע
מו״מ סי׳ יז ס״נ ועיי
שו״ע יו״ד סי׳ רמג ש״ה.
מושיבין הל' ש״ה פ״י
ה״י .ולא יקדים התלמיד
שו״ע מו״מ שם ש״ה.
בכס״מ (נסופו) ,לפני דייי
אחר ונו' נ״ס ישמ״ע
חולקים ועי׳ מאירי:

מגדל עוז
פנ״א א״ה .מ״ע לשפיט
נו׳ עד על מלס .נשנועוש
פ׳ שנועום העדות וק
מפורש נסיפרא (קדושיה ה•
נסה״מ מ״ע קעו ול״ס שאי!
נכל פנים :

עב
שנויי נוסחאות
ה״ה .ואינו מהיר .עי׳
ילקוט שנו״ש.

מקורות וציונים
ה״ה .כבר נהגו סמ״ג
שם ,שו״ע שי׳ יז פ״ג.
נהגו ונו׳ הישיבות עי׳
מש״נ לעיל פ״ה הי״ז.
ומושיבין העדים עי׳
נש״מ לעיל ה״ג ,ועמוש׳
ונשים טז .ואו״ז סנהדרין
פ״ג שי׳ נב .שאין בנו
כוח מפני עומק הגלום כ״נ
השמ״ג ,והמרדני שטעות
שי׳ תששא נשם ראנר״ש
נ׳ טעס אסר ועי' הגהוש
דו״ש שם אוש נ ונ״ס שם
ש״ה.
בהגמ״י [נ] ,בדיעבד
כשר עי׳ נהגר״א הל׳
שנועוש סי״א הי״א.
ברדב״ז ,מדברי הגאונים
וכ״נ השמ״ג שם והריטנ״א
שנועוש ל :ואי׳ נששוה״ג
[י־ס שרפ״ז] ש״א סי׳ קי:

ה״ו .היו לפני הדיינין
בע״ד הרבה ונו׳ ת״ח
קודם שמ״ג שם ,שו״ע סי׳
טו ש״נ ,ממ״ש נאן ונהל׳
ת״ת פ״ו ה״י נר' יס״ל
נשי׳ קמא דחום׳ שטעות ל.
דת״ש קודם דוקא שנאו
ננ״א (נ״י יו״ד שי׳ רמג
ד״ה ואס) ועי׳ נרנ״י שו״מ
סי׳ טי סס״א שנתן טעס
למרן נשו״ע יו״ד שם ס״ה
דססק דלא נרצינו אלא נשי׳
נחרא דהשום׳ והטור דת״ש
קודם אפי׳ צנע״ד שקדמו
לו .שפטו יתום ריבו
אלמנה (ישעיה א יו).
ודין האלמנה קודם לדין
ת״ח מהא דשנש יא .ששש
ש״ש ולא ששת ישום ואלמנה
דעינויה קשה טפי לק■
מקדימי! דינה (או״ש).
אמרינן
[ג],
בהגמ״י
שנזקקין לתובע תחילה
שו״ע שי׳ נד ,וצ״ע שרניט
_ השמיטו (נ״ש):
ה״ז .אסור לדיין לשמוע
שמ״ג ל״ת י ול״ת רם,
שו״ע שי׳ יז ש״ה .שלא
בפני חבירו ונ״נ נסה׳׳מ
ל״ת רפא וע״ש שהניא ל׳
המכילתא .אפילו דבר
אחד זוה״ק וישג ד׳ קעט
ע״נ נל דיינא דקניל מנ״נ
מלה עד לא ייפי שנריה
ונו׳ הוט נפשסי ששונה שם
ס״ק ש .שמוע בין אחיכם
(דנרים א טז) .עובר בל״ת
עי׳ לעיל רפי״ס דאינו לוקה
דהוי לאו שאנ״מ ועי׳ לש״מ
שס .ל״ת שמע שוא
(משפטים נג א) .אזהרה
למקבל לה״ר נ״ה לשו!
המנילשא .למקבל לה״ר
ומספר לה״ר ומעיד
עדות שקר מנות נג.
הונא נשה״מ שם ,ועי' הל׳
דעות רפ״ז והל' עדום
רסי״ז .וכיוצ״ב עי׳ ה״י
ופנ״ג ה״נ וה״ג וה״י
ופנ״ד ה״ג והל' עדות
פי״ז ה״ו ונשוף הל׳ טוען.
תרחק
שקר
,מדבר
( —1משפטים נג ז):
הלכה ח .לא ונו׳ מפי
התורגמן לעיל ס״ג ה״ו
ועצש״מ שם ,ת״ל רניט
נפשו' [מהדו׳ נלאו סי׳
שנח ואין ראוי לדיין לדו!
ונו׳ אם לא יני! אש לשונם
ואס מני! העני! ואינו ינול
לדנר אין חפש ואס נא
לצאת ידי שמים ישים עמו
מי שנקי לדנר כלשון ההוא
ואז ידו! ניניהם ,שו״ע פי'
ת ש״ו ושי' נש פ״ו ,ונתב
נ״י סי׳ קנד דמדנרי רניט
נראה שאי! ממני! אנטלר לא

כסף משנה

ו

שופטים הל׳ סנהדרין והעונשין המסורין להם פכ״א רדב״ז

היו לפני הדיינים בעלי דין הרבה וכו׳ .מה שנתב שדין ת״ח קודם לדין ע״ה הוא בס׳ שבועח העדוח (ל ).שלח רב יוסף לרב נח

עולא חבירינו עמית בתורה ובמצות ואמרו דשלח ליה הכי למישרא ליה תיגרא ופרש״י לפסוק דינו קודם של ע״ה :ומ״ש שדין היתום קו!
לדין האלמנה ודין האלמנה לדין ת״זז ואס כן מכל שבן שדין היתום קודם לדין ת״ת ,ק״ל מדאמרינן בשני דייני נזילות (קה :קו ).דרב נ
שדריה לקמיה דרב נחמן ושלח ליה מדיניה מר להאי גברא דאגא ענן פסילנא ליה לדינא אמר מדשלח לי הכי ש״מ קריביה הוא הוה קאיס דינא דית
קמיה סלקיה לדינא דיתמי ואחתיה
ה כבר נהגו כל בתי דימן וג
ומ״ש ודין האשה
לדיניה וצ״ע:
כבר נהגו כל בתי דיני ישראל מאחר
מדברי הגאונים הוא .והיה נר
קודם לדין האיש הוא מימרא דרבא
התלמוד בכל הישיבות שמושיבין בעלי דינין
לומר דדוקא בדיני ממונות יש להם
בסרק נושאי; על האנוסה (ק:).
לתקן ,דהפקר בית די! הפקר (גטי! צ!
ז ־אסור לדיץ לשמוע דברי ומושיבין נב] העדים כדי לסלק המחלוקת,
אבל דיני נשים ושאר איסורי! לעו
א׳ מבעלי דינין וכו׳ .בפ״ק
דסגהדרי!  ):0שמוע בין אחיכם שאין בנו כוח להעמיד משפטי הדת על תלם :
בעינן בעמידה ,ומיהו הגי מילי לכתחי
אבל בדיעבד אס העידו מיושב כ
היו לפני הדיינין בעלי דין הרבה מקדימין
ושפטתם א״ר חנינא אזהרה לנ״ד
דקרא דועמדו שני האנשים לכתת
שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא את דין היתום לדין  01האלמנה .שנ׳ שפטו
בעל דין חבירו ואזהרה לבעל הדין שלא
משמע [עהגמ״י]:
יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל יתום ריבו אלמנה .ודין האלמנה קודם לדין
היו לפני הדיינים וכו׳ .כל

ה

ו

דין חבירו קרי ביה נמי שמע בין
אחיכם .ובפרק שבועת העדות (לא).
תניא מנין לדיין שלא ישמע וכו׳ ת״ל
מדבר שקר תרחק ומנין לבעל דין שלא
יטעים דבריו וכו׳ ת״ל מדבר שקר
תרחק רב כהנא מתני מלא תשא ולא
תשיא .פי׳ [רש״י] לא תשא אזהרה
למקבל קרי ביה לא תשיא אזהרה לבעל
דין ,שמע שוא שמטעים דבריו שלא
בפני בעל דינו אינו בוש מדברי שקר.
וקשה שנראה מפשט לשון רבינו
שאיסור הדיין נפיק מלא תשא אבל
לא איסור הבעל דין ,דאי לא לערבינהו
ולימנינהו .ונ״ל שרבינו רצה להביא שתי

תלמיד חכמים .ודין תלמיד חכמים קודם לדין
עם האח .ודין האשה קודם לדין האיש
שבושת האשה מרובהז אסור-לדיין
לשמוע דברי אחד מבעלי דינין קודם שיבוא
חבירו או שלא בפני חבירו אפילו דבר אחד
אסור .שנ׳ שמוע בין אחיכם .וכל השומע
מאחד עובר בלא תעשה שנ׳ לא תשא שמע
לשון הרע
שוא .ובכלל לאו זה אזהרה
ומספר לשון הרע ומעיד עדות שקר  :וכן בעל
דיך מוזהר שלא ישמיע דבריו לדיינין קודם
שיבוא חבירו .וגם על זה וכיוצא בו נאמר
מדבר שקר תרחק  1:ח לא יהיה הדיין ־שומע
מפי התורגמן אלא אם כן היה מכיר לשון בעלי
דינין ושומע טענותיהן ואינו מהיר בלשונם
כדי להשיב להם ,יעמיד תורגמן להודיע אותם
פסק הדין ומאיזה טעם חייב זה וזיכה זה :

ו

מבואר

*ביבמות

פרק

נושא׳

ודין ת״ח קודם וכו /פרק שבו
העדות (צ ).תני רב יוסף נצדק תשב
עמיתך עם שאתן בתורה ובמל
השתדל לדונו יפה ולקמיה מפרש
למישרי תיגריה ברישא:

ז

אסור לדיין לשמוע

וכו' .שס (<
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דין וכו' שנאמר מדבר שקר תרחק כ
לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קו
שיבוא נעל דין חבירו תלמוד לו
מדבר שקר תרחק רב כהנא ממני ל
תשא לא תשיא ודברים הרבה למדו
מהאי קרא וזהו שכתב רביגו וגם

הדרשות דרשת מדבר שקר תרחק
ודרשת לא תשא והקדים לא תשא
תרחק ובסנהד׳  ):0למדו זה משנ
להיותה יותר מפורשת לדרשה בדיין
ני! אחיכם:
ולא בבעל דין משוס דנפיק מלא תשיא
וההיא אסמכתא היא ולהכי לא
ח לא יהיה הדיין שומע וכו׳.
קמא דמכות (ו ):במשנה על
ערבינהו אלא כתב וכן" בעל ?■יין
מוזהר וכו' [כלומר] וכן בעל דין נפיק
* עיין הערה למגדל עוז.
מהאי קרא וכתב וגם על זה כלומר
נין על אזהרת הדיין בין על אזהרת
קרטל דין נאמר מדבר שקר תרחק :ומ״ש או שלא בפני חבירו כלומר שאפילו בא חנירו ואחר כך יצא אסור להשמיע דבריו שלא בפג
ח לא יהיה הדיין שומע מפי התורגמן וכו׳ .משנה סוף פר׳ קמא דמכות (ו ):שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן ואמרינן בגמרא ה
לעוזי דאתו לקמיה דרנא אוקי רבא תורגמן בינייהו והיכי עביד הכי והתנן שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן רבא מידע הוה י
מאי דהוו אמרי אהדורי הוא דלא הוה ידע .ואע״ס שיש מי שפירש [עייטנ״א מדק הניש שי׳ יג] שהנהו לעוזאי היו עדים דעת רבינו לפרש ש
בעלי דימן כפשט לישנא דאתו לקמיה דרבא:

זה וכיוצא בו נאמר מדבר ש

לחם משנה
פכ״א ו ודין אלמנה קודם לת״ח .הקשה הר״ב כסף משנה דאמרי׳
נפרק שני דייני גזרות (קו ).דסלקיה לדינא דיתמי ואחחיה
קמיה ואס כן משמע דדין ת״ת קודם לדין היתום וכל שכן דין האלמנה
שדין היתום קודם לה .ונ״ל לתרץ דרבינו הוקשה לו על ההיא עונדא
דפרק שני דייני גזרות מה שהוקשה להריטב״א נקו ].כתבו הרב ב״י
בח״מ נייש] סימן ט״ו דא״כ היני אמרינן בפרק שבועת העדות (ל).
דשלח ליה רב יוסף לרב נחמן עולא חברינו עמית וכו׳ למשרי בתגריה,
ולא חש לאסתתומי טענתא דאידן .ולזה תירץ רבינו דודאי אס קודם
ח״ח לעם הארץ אי! כאן סתום טענות דודאי העס הארץ יודע דמקדימין

לחכם [ל]כבוד תורתו אבל מה שנסתתס טענותיו נההיא דרב מ
הוא מפני שראה שהקדים לח״ס אפילו ביתוס דהזהירה עליו התו
וקדמו אפילו לאלמנה מפני זה נראה לו דבר קשה וסבר דמחניף
דאפילו מה שאינו מן הדין עושה לו ולכך נסתתמו טענותיו .והשתא !
שפיר דכיון דנסתתמו טענותיו למדינן מהתם דאין להקדים ת״ת לי!
מפני שלא יסתום טענות בעל דינו:
ז וכן בעל דין מוזהר וכר .קשה על הר״ב כסף משנה שחמה דא!
לא קאמר רבינו דבעל דין עובר משוס לא תשא דקרי ביה לא ח:
אמאי לא קשיא [ליה] דעובר נמי משוס שמוע בין אחיכם ,דר ,ח!
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הגהות מיימוניות
[ב] ואע״פ כן בגט אשה וכיוצא בו צריך ליזהר לכתחילה
כו׳ ע״כ:
שלא לדון ע״פ עדות דמיושב דאמרינן פרק שני דזנחים (טז ).מה ליושב
שכן פסול לעדות אמנם לכאורה בדיעבד כשר דאמרו בירוש׳ דפרק
ארבע מיתות (ה״ש) ארשנ״ל מכאן לדיימס שקבלו עדות מעומד שדינן
דין ומסתברא דה״ה עדים שהעידו בישיבה שכולס נדרשו ממקרא אחד
מועמדו .סה״מ (דקפ״ט ע״ס .וכן פסק מורי רבינו שי׳ (ד״ס שי׳ שקנס

בשם ריב״א וה״ה אס ד! בכתבו ששלח להס את הפסק דכל הני ליחנהו
[ג] סרק הפרה (מי ):אמרינן שנזקקין לתובע
אלא למצוה ע״ב:
תחילה וסירש״י כגון המלוה טוען על הלוה והלוה טוען משכו! היה לי

בידך ונתקלקל או אבד דנין תחילה להוציא המעות ואחר כך נזקקין !
המשכון ואיןלומר שנאמין הלוה במנו דפרעתין דמיירי בשטר .ו׳
גותנין זמן לחבלות ואו
שמיירי בנחבל שתובעאת החובל שאין

מגדל עוז
נושאי! (!
*נינמוח סרק
שדייני!עד לדין ש״ש.
ו .היו לפט
רז .ודין ש״ש ונו׳ עד מדני שקר מרחק .נשנועוש פרק שנוע׳ העד
ח .לא יהיה הדיי! שומע מפי השורגמן נו׳ עד שיינ זה וזינה זה .פ״ק דמני
* שייך לסה״ו דדי! האשה קודם ל

הגד״א
ה״ה.

כבר נהגו נו׳ .ניון שנדיענד נשר ננ״ל [בהלנה ג׳]( :יז ש״ק ס).

עדות נמש״ש נממט׳ וכמ״ש נשי' נ״ש נס״ו] (ע״נ) .נל' שו״ע פי׳ קנ״ד ס״א ,מ

ה).

א״י למנות מורשה שיבא לנ״ד וישיב בעדו לשובע והוא ישב בבישו] כמ״ש בי

ה״ו .וכן בע״ד מוזהר נו׳( .ליקוט) שנהדרי! שם [ ]:1ושבועות שם [לא].
ושוטה נ״א נ׳ (ע״נ)( :יז ש״ק יג).
ה״ה .לא נו׳ מפי התורגמן אא״כ נו'( .ליקוט) נפי׳ הרמנ״ס שוגיא דגמ׳
דמנוש [ו ]:ננעלי דינים דצא כהמפרשיס על עדוש מדקאמר הנהו לעוזי ראשו נו׳
משמע ננע״ד וער"! (ע״כ)( .ליקוט) נ! פי׳ הרמנ״ס אנל נל המפרשים פי׳ לעט!

ו' נ' הנהו לעוזי נו' ומשמע דנבעלי דיני! איירי מדאמר דאתו נו׳ ומדאמר שו!

ה"ו.

דין היתום

נו׳.

שנא'

שפטו

יתוש

נו׳.

רמב״ס:

(טו

ש״ק

דעק״א

ה״ו.

ודין האשה קודם לדין האיש .ואשה וש״ש ,ש״ש קודש ,נ״ש:
צשי״ע פי' טו ס״נ) [ונ״נ או״ש ונמיה״מ ועי׳ ננה״ג].

ממורות וציונים
קי
לשונע ולא צנשנע ונעי״ז נ׳ הר"! שנועום רס״ד (יג ע״ב בדפי הרי״ף) הו׳ ננ״י שש,
וע״ש ונדרני משה שם ,ועי׳ ריטנ״א שנועוש ל .שד״ה ונ״ש שכשנ שהרמנ״ם לא דינר
נזה כלום בסינורו ,ועי׳ מקו״צ הל׳ שלושץ פ״ג ה״ו.

בכס״מ ,שיש מי שפירש וכו׳ עדים עי׳ ר"! הנ״ל נשם ערוך ו
שם ,ד׳ רבינו לפרש כ״כ הר״ן שם ,ונשידושיו שס סד״ה לעט! כשנ ותמהני
דההיא דמנוש מע״ס שטס דרשי׳ ליה אנל נכעלי דיני! מט!:

סנהדרין והעונשין המסורק להם פ״כ הי״א—פכ״א ה״ד

ספר המפתח

!:נמת אהרן סנהדרין נז ;.אמרי נינה דיל דיילי
סי׳ יב ד״ה ועיין; נחל יצחק סי׳ ו; ישוע
ישדאל סס; פלס במשפט סי׳ ו סוס״ק א (יא־
חש; אהרן שש; פתחי משפט שם; ערך שי
אירח משפט שש; ישועת דוד חו״מ סי׳ ו.

יב) המטה משפט וכו׳ עובר בלאו א׳ לא יסביר פנים וכו׳ וירע פניו לאחד.
/בכתובות מו .איתא לחד מ״ד שאם
שנ׳ לא תעשו עול במשפט.
ק׳ דבספרי כי תצא פ׳ רפא כ׳ שעובר דיבר רכות לא ,עובר בלאו דלא תלך
ויכיל ,וכ״ב בסה״ם ל״ת שא [עי׳ רדב״ז
על לא תטה משפט.
דיגא דמיי לאוין רה-רו ד״ה כל (קפה־נ) ,כאן] ,וכאן משמע שעובר רק בעשה.

ו

וד״ה ואם הי' גר (קסו־א); ווי העמודים על
יראיס סי׳ רמא; נתיב מצותיך קמו־א; מעין
החכמה קלד־ב; תועפות ראם על יראים סי' רטז
אות נ; שלחן המלך כאן; פי׳ הרי״ש לרס״ג ח״א חה״ע סי׳ עו; השוהמ״צ למלבי״ס ויקרא יט נח;
עשה בא (קנד־ג) ,וס״ב ל״ת לט (לש־ב); ר״ש פניס במשפט סי׳ יז אות ג; אורח משפט סי׳ יז
העליר על סה״מ ל״ת רס; ועי' אהלי ישודר \ד״ה ולכן הרמנ״ס (לב־א) [ע״ש דינינו לא
יפר ,פ׳ כי תצא פ׳ ש ד״ה בשניהניא קרא דלא מכירו פנים במשפט (סנהד׳ ז):
דאזיל לשיטתו לעיל ש״ב ה״ח דדריש ליה לעני!
ואם 1־1־ !1ע 1עוכר
• ,כו ,הממונה על הדיינים]; ברית משה על הסמ״ג
ואם יתום וכו׳ בשלשה לאוין.
לאוין ט (פ־נ); ועי׳ בס״מ נערה פ״ב ה״א; גר
מקורו מהספרי .ב) יתום מישראל עובר מצוה סי׳ י אוח קלב (קל־ב); מנחת שלמה
בשני לאוין [עי׳ רדב״ז בסופו].
סי׳ פא; ועי' הבר״א.
ספרי דברי רב כי תצא פל״ח (רפה־ב ,ד ,ובנדפס
כס״מ :ולא יסביר פני׳ וכו׳ ברייתא פ׳
מחדש פ׳ רפא קמו־א).

ואם הוזקקו לשו״ם גומרין את
אפילו לפחות משו״פ.
היינו באותה תביעה של ש״פ וו
או החזיר ח״פ ,ולא איירי ב
תביעות [ודלא כהכס״מ].

קריש מלך רב [דפוס קושט'] סח׳׳נ ניש מ!
שי' ו ס״י; באורי שו׳־מ שבסוף שו״ש שמן רק
סי׳ ו; תפארת יעקב סי׳ ו; עי' ריטנ״א [החדש]
ב״מ בה ;:נרכ״י שש ס״ק נ ד״ה ועיני ראו;
שיים שאל מ״ב פי׳ מב אות לח.

ק■ דבגט׳ משמע שאין הלכה כן [עי׳
לח״מ].
5״־ שי׳ ׳; דרישה וב״ש שס; לב מנין; תורת
חיים (מהרמ״ש) ח״א שי' טז; מאזניים למשפט
שי׳ ו; עין משפט שש; פתחי משפט שם;
ועיי הגר״א.

כשבית דין גומרין דין על פחות מש״פ,
האם יכולים גם להשביע.
ברפ״י שו״מ סי׳ ו ס״ק ה; עי׳ גידו״ש שער טז
;;"ב אוח ט.

מש״ב דגומרים דין לפחות משו״ם
לשיטתו בהל' טו״נ פ״ג ה״ה.
ננה״ג סי' ו הבה״ט אוש א [ו5׳ שאפשר לחלק
בין שבועה לדין ,או נין כסף לכלים].

כלי פחות משו״פ ,מהו.
ר״ן שבועות מ .הוב' ננ״י סי׳ פח ס״ד; ש״ך
סי' ו ס״ק א; ועי׳ כנה״ג הנ״ל; קצוה״ש שם,
וסי׳ פח ס״ק ד; קריש מלך רב [דפוש
קושט׳] סח״ב בית מושב סיס״י י (יש־א);
ברכ״י סו״מ סי׳ ו ס״ק ב; אבני החישן שש;
חש! אהרן שם; אורח משפט שם ד״ה אס;
עי׳ ש׳ המפתח הל' טוען פ״ג ה״ה.

כס״מ :ופרש״י אם וכו׳ חזר השני
ותבעו.
חזר התובע ותבע לפירש״י ,מהו.
ב״ח סי׳ ו; סמ״ע שם ס״ק ב; או״ס שם אורים
ס״ק נ; ברב״י שם ס״ק יא.

שם; ומיהו אפשר שגם וכו׳.
פי׳ זה הוא עיקר מאחר שגם רש״י
פירש כן.
פרישה סוס״י

י.

בשו״ע סי׳ ו שינה מרן וב׳ וגומרים את
דינם שלא כל׳ הרמב״ם ,וזה לשיטתו
כאן שמדובר בשתי תביעות.
סמ״ע סי' ו ס״ק ב; קריש מלך רב [דפוס
קושט׳] שש״ב ניח מושב שם ס״ו (יז־ב).

ק׳ דאיך יביא עדים ,והא הוי עדות
שאאי״ל כי תובע פחות מפרוטה.
פחמי משפט שי' ו; ועי' נט מקושר נלקוטיס
שהק׳ איך נזקקים לפרוטה הרי משלשין בממון
והוי עדוח שאאי״ל; ועי' באר איתן מכוח ה;.
שיח יצחק שס ד ,.ה ;.פרי יוסף מנות פי׳ קמד;
עולת יצחק סי׳ רמב; זכר ישעיהו סי׳ יח אות ד;
אפיקי ים ח״ב שס״י לט; אחיעזר ש״ב סי׳ פ
ד״ה בם נשספקתי; דמשק אליעזר שו״מ סי׳ א
ס״ד; אורח משפט סי' ו הגה״ה מבן המחבר.

מל״מ :ועי׳ במ״ש הרא״ש וכו׳[ ,עי׳
כס״מ הל׳ גזו״א פ״א ה״ו].
בסתירת דברי הרא״ש ב״מ פ״ד סי׳ כ
לדבריו בב״ק פ״ט סי׳ כה.
ב״ח סי׳ שש ס״א; חי' רנינו העשיל שי׳ ו; חשק
שלמה שם; קריש מלך רב [דפוס קושט׳] סח״ב
ניח מישב שם; פני הבית שס; באורי מ״מ כסיף
שו״ש שמן רקח שם; ועי׳ סמ״ע סי׳ שש ס״ק ט.

עמודי הארזים על יראים ח״ב סי׳ מא אות א,
יאות ז; משנת חכמים הל' דעות יבין שמועה
ם}׳ מ (לג־א); עי׳ דינא דחיי לאוין ט; חקרי לב

גר דהוי כקטן שנולד איך משבח "ל
שאינו יתום.
מהרש״ל על הסמ״ג לאוין רה-רו; מנ״ש
מקל; אמרי בינה דיני דיינים סי׳ נב ד״ה
ספרי דני רב הנ״ל; ועי' בעל הטורים כי
כד יז; שת״ס ע״ז סב ;:משך חכמה ואתחנן
שובו לכס לאהליכס.

מצ׳
הא;
תצא
ד״ה

עובר בשלשה לאוין.
אינו לוקה על לאריך אלו משום שאין
בהם מעשה ,ואפי׳ נשא ונתן ביד שיש
בו מעשה ,מ״מ ניתן לתשלומין.
שפרי דני רב הנ״ל.

ולא הזכיר לאו דלא תטה משפט
אביונך משום דקאי על רשע [הל׳ ה],
וקטן יתום אינו רשע.
מעין החכמה קלד־ב; ועי׳ דינא דחיי לאוין
רה-רו (קפו־א); נר מצוה (ר״י סיד) סי׳ יא
אות ק.

פרק אחד ועשרים
א) מצות עשה לשפוט וכו׳ בצדק.
טעם שאין מברכין ע״ז.
עי׳ מש״נ לעיל רפ״א.

שנ׳ בצדק וכו׳ זה השויית שני בעלי
דינין.
נר׳ שחזר בו ממ״ש בסה״מ עש׳ קעז
שבכלל המצוה ג״כ שכל איש מצווה
לדון ד״ת כשהוא יודע.
סי׳ הרי״ס לרס״ב ח״א עשת צז ד״ה אינרא
(שכה־א).

ביאור דאע״פ דעיקר קרא איירי
להשוות הבע״ד מ״מ נפקא לן מהאי
קרא נמי פשרה כמ״ש בהל׳ רוצח פי״ג
סהי״ב.
למס רב סי׳ פז ד״ה ועוד.

מדבר כל צרכו.
משמע שדברים שאינם מענין הדין
מותר לומר לו קצר בדבריך.

מעיל שמואל.

ואחד אומר לו קצר דבריך.
וי״ו המחלקת ,ואפי׳ לא אמר אלא לא׳
קצר בדבריך ,ולחברו לא אמר כלום.
ב״ח שי׳ יז ס״א; פרישה שס; ועי' ט״ז שש.

אם קיצר מעצמו ניחא.
פרישה סי׳ יז ס״ק א.

שבועת העדות.
לא נמצא די״ז בגט׳ שם [אלא
בתוספתא סנהדרין פ״ו ה״ב ,הוב׳
ברדב״ז].

עמוד ,הארזים הנ״ל.

כ) אחד מהם מלובש בגדים יקרים
והשני בגדים בזויים.
א׳ לבוש בגדים יקרים והשני בגדים
רגילים ,מהו.
פרישה וסמ״ע סי' יז ס״ק נ; עי' ריטב״א
שבועוח לא .ד״ה או; מאירי שם; שורה חיים שש.

הנתבע לבוש בגדים יקרים והתובע
בגדים בזויים האם אפשר לכוף הנתבע.
ברכ״י סי׳ יז ס״ק א [מביא מסל׳ ראשונים]; מזון
יחזקאל סנהדרין פ״ו ש״ב.

ביאור בפסוק.
אור החיים פ׳ דברים א טז ד״ה נין איש.

רדב״ז :ויליף לה [מ]מדבר שקר
תרחק.
לא שייך "בצדק תשפוט" ,כיון שאין
הדיינים עושים ולא כלום אלא בע״ד.
ראש יוסף סי' יז ס״א.

ג) לא יהיה אחד יושב ואחד עומד.
ישב מעצמו וחברו עמד מעצמו ,מהו.

ס״א; ט״ז בהשמטות שם; או״ה שש
שס״ד סנהדרין ס״ו ה״ב; נרכ״י סי׳
ארעא דרבנן סי׳ תעז; מטה שמעון
הגה״ט אות ב (ס־נ); נחל יצחק שם;
שם; דמשק אליעזר סי׳ יז ס״ק ב; פניב
סי' יז ש״ק ו (עג־א); אורח משפט סי
הסמ״ע כתב (לב־ד); מנמש אהרךסנה
מוד״ה ינאי המלך (כב־א); רש״ש שב
משן אהרן סי׳ טו ש״ב; ועי׳ חורת א!
ששון) סי׳ קמב ד״ה הן אמש (קגה־א)
יי

בס״מ :אמר רב הונא וכו׳ דה:
כגמר דין דמו.
לפי גירסת הש״ס שלפנינו חג
כמה תיבות ,שהרי "דהא עדי!
הוא ללישנא אחרינא שם בגט׳
פרי האדמה ח״ב (קנב־א).

שם :דיינין בישיבה.
אם הוא דאורייתא או מדרבנן
דהשמיטוהו קצת מהפוסקים.
די השב שו״מ סי׳ א; עיין מנחת זכרו
ע״ב; ועי' שו״ע סי׳ כש ס״ו.

שם :וי״א רעדים בעמידה וכו
העידו בדיעבד בישיבה וכו
חולקין עליהם וזה דעת רבינו
מו״מ וראיות בד״ז [ועי׳ הגמ״י
רמב״ן שבועות ל ;:רא״ש שש סי' ה; ר
ושו״ס הרשב״א ס״נ סי' סד ,ח״י סי׳ ז
עשין קו; ר״ן שבועות יד ע״א מדפי
מהר״ס מרוטנבורג ד״ס סי׳ שקבו,
רסד; מרדכי שבועות שי' תשסא; ן
סנהדרין פ״א אות כב; ריב״ש :
מהרשד״ס חו״מ סי׳ נ; ב״י שי׳ יז
הבהות לטור שם אוח ה; נרנ״י סי׳ י
עיין שלטי הבבורים ריש סנהדרין; נ
פי׳ נח ד״ה וצריך (לו־א) [ע״ש שצ
יבמות קב .ד״ה בין עומד]; לבוש סי׳
סמ״ע שש ס״ק ה; ש״ך שש ס״ק
שס ס״ק א; קצוה״ש שם פ״ק ;5
מעיל שמואל; חוח יאיר סי׳ נב-כב; בי
סי' נח ס״ז; בית ישחק; שד״ש ח״ה כ
פ׳ כלל י (קכט־א) ,ח״ו כללי שפוסקי
אות יח (סב־ד); אורה משפט סי׳ יז!
והעדים (לב־ב); משפן העדוח שער נ
אלפי מנשה סי׳ יז ש״ב.

מהל׳ יבום וחליצה פ״ד ה״ו
דאינו לעכובא.

ב״ח סי' יז ס״ק ב; כנה״ב שש הבה״ט אות ד;
עי׳ קרנן העדה ירושלמי יומא פ״ו ש״א ד״ה
מעמיד לזה; פנים במשפט סי׳ יז (עב־ב); אלפי
מנשה שם.

מרומי שדה זבחים טז ;.ועי׳ חלק יי
אלבעלי) מו״מ סי' יז ס״א ד״ה ומאח;

אלא שניהם עומדין.
גדר עמידה אם הוא מכבוד בי״ד או
מכבוד שמים ד״אלהים נצב בעדת
אל".

ביאור דין העדים והדיינים בד
שטרות דרבנן ,ובדין השו״ע או
קמב ס״ה [בענין בפני נכתב
נחתם].

שי' הר"[ סנהדרין יט .ד״ה עמוד (לו־א); מנ״ח
מצ׳ רלד; ביש הלל חו״מ סוס״י יז (כש־א); חי׳
הרי״מ סי׳ כש; ועי׳ ישועת דוד ח״ה סי׳ יד.

אורח משפט שי' כח ס״ה ד״ה צריכיש

ואם רצו בי״ד להושיב את שניהם
מושיבין.
לפי מש״ב כאן דבע״ד אף שצריכים
לעמוד יכולים להושיבם ,יתבאר מש״ב
בהל׳ מלכים פ״ג ה״ז שמעידים על
מלך.
חזון נשום קדשים סוף בריתות (רלא־נ); עי׳ פני
מבין שנהד׳ יח( :נב־א) שתמה עליו שהרי נבמ״ד
שניהם בעמידה.

אבל העדים לעולם בעמידה שנ׳
ועמדו שני האנשים ,וככס״מ.
אם הוא מה״ת או מדרבנן.
ר"! שבועות יד ע״א מדפי הרי״ף; ריב״ש סי׳
רפו; ב״ח סי׳ יז ס״ה; סמ״ע שם; לבוש שם

ד) מושיבין את החכם.
היינו דהב״ד חייבים להושיבו ן
ת״ת פ״ו ה״י].
ב״ח סי׳ יז ס״ד.

אם הוא משום כבוד ת״ח או
בזיון התורה ,ונפק״ס אם יכול
[לפמש׳־כ הריב״ש סי׳ רב].
טורי אבן מנילה פח .ד״ה אל שקן
מצי רלד; הפלאה כתובות קה ;:מ!
שבועות ל ;:מנחת אהרן סנהד׳ יט ;.ר
שי' כח ס״ק יג; חיים שאל ח״א
אות ג; תורה תמימה ויקרא יט א
אם גם בדי״נ מושיבין את החו
מג״ח מל' רלד; חיים שאל הנ״ל; שוס
ס״ק ב.

ספר המפתח
י רבו.

 :לו זמן לקרות וכא
זר.
תר רק בזמן ההוא.
י׳ יז הנה״נו אות יז; ועי׳ מעיל

פני רבו הוא דלא יקדים.
־ דה "ה באינו רבו.
ן״ח; סמ״ע שם ס״ק יג; כ״ת שס
יוסף שס ס״י; ועי׳ מעיל שמואל
; לדון לפניו מותר.

!גו כל כ״ר ישראל.
־ דינים [לעיל ה "ב ,ולהלן
.זדים מהפסוק מדבר שקר
־ה״ז.
מ סי׳ נ ד״ה ומעתה (נ־נ); ועי׳
!",ק נ נשס מהרש״ל.

זמחלוקת.
יזטעם מפני עומק הגלות,
ייש^י“* שרוים בין הגויים
סיר !-.חלוקת מביניהם,
;זים מחלוקות כשאומרים
צע״ד שיעמדו.
נל סמ׳׳נ עשין קו (סא־א) ,ומונא
׳ה.

;יסורים מפני המחלוקת.
כת ס״ק יג ד״ה והנה הרמנ״ס;
שי׳ עא (רמ־א); אורח משפט
יה ולכאורה (לג־כ); ועי׳ מג״א
ט [ועי' לעיל הל' ג אס עמידה
;ר״א.

 1נדרים שיכולים להושיב
׳ הל׳ שבועות פ״ו ה״ו
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נכת״י סי׳ קנו; עי' רדנ״ז כאן.

דיני ממונות והוראת איסור והיתר ,מי
מהן קודם.

למה השמיט דין קרובו של ת״ח
בכתובות קו..

נר׳ דגם בפשרה אסור לשמוע מאחד
וכו׳.

אורח משפט סי׳ טו ס״נ ד״ה נפחפקתי (כט־א).

כנה״ג סי׳ טו הגנ״י אות א ד״ה ונמצינו; נית
מושג שס (מ־א); שנות יעקנ ח״א סי׳ קמד;
תשו' רני משה רוטעננורג חו״מ סי׳ א; תומיס
סי' טו ס״ק ג; נרנ״י שס ס״ק ז.

אורח משפט סי׳ יז ד״ה וכפשרה (לו־ג).

בני עירו ובני עיר אחרת מי מהן קודם.
אורח משפט סי׳ טו ס״נ ד״ה נסתפקתי (לא־נ).

מקדימין.
משמע שאין דנים שנים כאחד [עי׳
הל׳ ת״ת פ״ד ה״ו ואין שואלין
שנים כאחד].
חס״ד נגעים פ״א הי״א ד״ה והא דקתני (ינ־א).

הזכיר דין הקדימה ביתום ואלמנה וכו׳,
ולא הזכיר דבשוים צריך להקדים דין
של הבא תחילה .ב) בהא דלא הזכיר
הדין (סנהדרין ח ).להקדים דין פרוטה
לדין מאה [ערדב״ז פ״ב ה״י].
כ״ת סי' טי ס״נ ד״ה ודין; ניח מושג שס (מ־נ);
נרכ״י שס ס״ק ו; תפארת יעקנ שס ס״ק א;
אורת משפט שס ס״נ (נז־נ).

מקדימין את דין היתום.
יתום מאם ואביו קיים ,מהו.
אמרי נינה דיני דיינים סי׳ כג.

יתום קטן שמצא מציאה שאינה יוצאה
בדיינים אין לו דין קדימה.
נ״ס סי׳ טו ס״נ ד״ה כחנ נ״י; נית מושג שם;
עי' קצוה״ת שם; אמרי נינה דיני דיינים פי׳ כג;
ישועת דוד שו״מ סי׳ ו.

לדין האלמנה.
קשה דכתיב אלמנה ויתום לא תענון
ומפ׳ במכילתא לענין דין ,משמע
דאלמנה קודמת.
רניד הזהג שמוח כג פא; עי׳ היכל המלך.

שג׳ שפטו יתום ריבו אלמנה.
אם אפשר ללמוד דין מדכתוב ראשון
בפסוק.

אורת משפט סוס״י טו ד״ה נסתפקתי (לא־נ).

־הדיינין בעלי דין הרבה

ודין האלמנה קודם לדין ת״ח.
מקור לדין שמקדימין אלמנה לת״ח.

ה אמורים בבאו בב״א או
מו האחר [עי׳ הל׳ ת״ת
זוס׳ שבועות ל .ד״ה

נ״ה סי׳ טו ס״נ ד״ה ודין; נית מושג סס
ס״נ (מ־ד); שער משפט שס ס״ק א; או״ש.

עו ס״א ד״ה יש (כו־ג).

תומיס סי' טו ס״ק ג; ועי׳ ריטנ״א מו״ק כת:
ד״ה וקדשחו; מקרי לנ חו״מ ח״א סי׳ מ; פניס
נמשפט סי׳ טו אות ג; נחל יצמק שם; אורח
משפט שס ד״ה עיין (לא־א); משן אהרן שם
ס״נ ד״ה והנה נתומיס (כ־נ).

הגה״ט [ג] :שנזקקין לתובע תחילה.
רבינו השמיטו [והוב׳ בטוש״ע סי׳ כד].
כ״ת רס״י כד; שלטה״ג נ״ק רפ״ה; פנ״י
נ״ק מו :ד״ה אמר רשנ״י; יס התלמוד שס;
חומים סי׳ כד ס״ק א; חת״ס גיטין מת :ד״ה
אמר רכא; אורת משפט סס״י כד ד״ה
הרמנ״ס (מא־ג) ,וסי׳ לה סי״ד ד״ה או י״ל
(פט־כ ,ג); שס אריה מ״א חו״מ סוף קונט׳
רוב וספק.

מהרש״א נמ״א שם קו ;.פני הנית סי׳ טו
(כג־ד); ועי׳ נרכ״י שס ס״ק ז; ועי' מש״נ להלן
נכס״מ.

~׳ק י<ר_יעי׳ ח ,הגאונים [אסף]
י ^^06״ג עשק קו; מישרים
נ; שמ*1ג סנהד׳ פ״א אוח נ.

* ץן ע״ד צרכי ציבור ובד
ן קדימה ליחידים.

לשיטתו בהל׳ כלהמ״ק פ״ד ה״א
ש״וקדשתו" דאורייתא ,למה השמיט
שדין הכהן קודם.

פרישה סי' טו ס״נ; ט״ז שס; חדושי רנינו
העשיל שס; נאר הגולה שס אות ז; ננה״ג שס
הגכ״י אות א ד״ה ויש לישר; נית מושג שם
(מ־א); חוח יאיר סי׳ כא; שנו״י ס״א סי׳ קמד;
תומיס סי' טו ס״ק ג; הפלאה שס ,והפלאה
כמונות קו .ד״ה האי עשה; חשק שלמה סי' טו
הגה״ט אות ז; שחי הלחם סי׳ כ; נאורי חו״מ
כסיף שמן רקת סי׳ טו; תשו׳ רני משה
רוטעננורג מו״מ סי' א; נרכ״י שס ס״ק ז;
משרת משה; פני הכית סי' טו (כג־נ); מטה
שמעון שס הגה״ט אות ז; פנים כמשפט שס
ס״ק יד (סה־א); חכמת שלמה נגליון השו״ע
שס; דנר המשפט שס ס״ק ד; פתחי משפט שס;
אורח משפט שס ד״ה והנה (כז־נ); ערך שי שם
ס״נ; חי׳ רני עזריאל (הילדסהיימר) נתונות קו.
ד״ה שדריה (שלו־א).

אם גם לענין צדקה יתום קודם
לאלמנה.

) יסי׳ כג; שנות יעקנ ח״א
סי׳ טו ס״ק ג; נרכ״י שם
!פט שם; תש; אהרן שס.

חשק שלמה סי׳ טו הגה״ט אות ד; עי׳ נ״ח שס
ס״נ ד״ה ודין; ננה״ג שס הגה״ט אות ו; נית
מושג שס ס׳׳נ (מ־ד); או״ת שס אוריס ס״ק ז;
נתיה״מ שס חידושים ס״ק ו; שער משפט שס
סוס״ק א; מטה שמעון שם הגה״ט אות מ;
אורח משפט שס ד״ה ויש (לא־א).

כס״מ :וא״כ מכ״ש שדין היתום
קודם לדין ת״ח ק״ל וכו׳ וצ״ע.
ישוב קושיתו [עלח״מ].

אורח משפט סי׳ טו ס״נ ד״ה הנה (כדג).

מם כשהם הנתבעים או
-בעים.

ודין האשה קודם לדין האיש.
משמע מלשונו שאשה לא קודמת
לת״ח.

לרבינו שמקדימין דין יתום לדין אלמנה
ניחא בכתובות קה :הוה קאי דינא
דיתמי קמיה ,למה נקט יתמי.

ואע״ם כן בגט אשה וכו׳
ה בדיעבד כשר.
זעמידה מעכבת אי יש
.ות אשה.

ג ד״ה ואם היה לו (קעה־נ);
׳ טו ס״ק א; נ״ח שס ס״נ
שמואל; קרית מלך רג סת״נ
•ת מושנ סי' טי ס״א (לח־נ);
:גה״ט אות א; שער משפט שס
נרכ״י שם ס״ק א ,וס״ק ו,
שר; פני הניח סי' טו ס״ק א
נשפט שס ס״ק נ וס״ק ט;
ו״א; ישועות ישראל שס ס״ק א.

סנהדרין והעונשין המסורק להם פכ״א ה״ד—ה״ז

תבא

למה ביתום נקט מקדימין ,ובאלמנה
נקט קודם.
תפארת יעקג סי׳ טי ס״ק ד.

ודין ת״ח קודם לדין ע״ה.
משמע שקודם לע״ה אבל לת״ח קטן
ממנו ,לא.

לח׳׳מ :ונ״ל לתרץ.
מו״מ בדבריו.
נית מושג סי׳ טו (מ־נ); מורת מסד (ר״ח
פרחיא) סי׳ רפג; תשו׳ ר״מ רוטענכורג הנ״ל;
נרנ״י סי' טו ס״ק ז.

נית מושג סי׳ טו ס״נ (מ־ד).
ז) אסור לדיין לשמוע דברי אחד וכו׳
ת״ח ששלח שלוחו ,או שאין תורתו :קודם שיבוא חבירו.
אומנותו ,או מחל על כבודו ,האם ע״ה חילוקי דינים אס שמע דיין אחד
קודם לו.

נ״ס סי׳ טו ס״א ד״ה אכל; נית מושנ שס
(לח־נ); או״ה שס אורים ס״ק ו; פני הנית שס;
פנים נמשפט שם אות ח (סז־נ) ,ואות י; עין
משפט שם; ניח הלל שס; חשן אהרן שם ס״א;
ועי׳ ריטנ״א שנועות ל ;.פי׳ הרא״ש נדריס סג.
ד״ה תגראי נרישא.

בדין אשת חבר.
אורת משפט סי' טו ד״ה ואשת חנר (לא־א).

קודם שיבוא חבירו או שלא בפני
חבירו[ ,עכס״מ כסופו].
ביאור בכפל ל׳ הרמב״ם.
נ״י סי' יז ס״ו; פרישה שס; ראש יוסף שס ס״ט.

אפילו דבר אחד אסור.
במקור הדין.
שמוע כין אחיכם ס״ו (כג־א) [דכ״ה נזוה״ק
וישג (קעט־נ)]; העמק שאלה שמות שאילתא נח
אות כד; העמק דנר דנריס פרק א פסוק טו;
עי׳ נרכ״י סי׳ יז ס״ק ח ,והוכ׳ נפת״ש שס.

שג׳ שמוע בין אחיכם.
מבואר שעובר בעשה ,ובסה״ט לא
הזכיר איסור עשה זה.
מעין החכמה (כ־א); מהר״ס שיק על מצוות
מצ׳ עד אות א.

עוכר בלא תעשה.
מל׳ זה משמע שאסור מה״ת [וכן מנאו
בסה״מ ל״ת רפא].
למס שלמה (כה־א); עי׳ כנה״ג סי׳ יז הגה״ט
אוח יג ,סי׳ שנט אות א; קרית ספר; חיים שאל
מ״נ סי׳ ית (טו־א); טוג עין סי׳ יח; יעיר אוזן
מע׳ ד׳ אות יא; כסא דוד (קה־א); ארעא דרננן
אות קפג; אורח משפט (מזן) סי׳ יז ס״ק ג; דנר
המשפט שס ס״ק ו; נרכ״י שס ס״ק ח; פת״ש
שס ס״ק ח; אורת משפט (אנאליק) שס ד״ה עיין
(לו־ג); שד״ת ח״א מע' א' כלל רטז (ל־ג ,ד),
ומ״נ מע׳ ד׳ פאת השדה כלל כת (קלא־נ).

שמע מבע״ד אחד קודם שיבוא חבירו
אם נפסל מלדונו.
מהרשד״ס חו״מ סי' כ; ש״ן סי׳ יז ס״ק ט;
כנה״ג סי׳ יז הגה״ט אות יד; ארעא דרננן אות
קפג ,ועפרא דארעא שס אות כד; כרנ״י שם
ס״ק ח ,יא; כרס שלמה שס ס״ה; פח״ש שם
ס״ק ח; שד״ת ח״א מע׳ א׳ כלל ריז (ל־ד).

השמיט ד׳ אבא חנן במכילתא דבכלל
לאו זה להביא שבועת הדיינים שתהא
באמן וכו׳.
מנתה מדשה מצ׳ עד אות א סד״ה וכמה.

ובכלל לאו זה אזהרה למקבל לשון
הרע וכו׳.
כ״ה במכילתא ופסחים קיח..
או״ש [ואי׳ נמי כמכות כג .וכן ציין רנינו נסה״מ
!סוף ל״ת רפא].

לאו זה דלשה״ר כולל אפי׳ לשה״ר על
דבר אמת ,שהרי לאו זה כולל נמי שלא
ישמיע דבריו לדיין קודם שיבוא בע״ד
חבירו.
חפן חייס פתיחה לאוין אות נ.

לאו זה קאי גם על לקבל רכילות.
חפן חייס סל' איסורי רכילות כלל ה נמ״ת אות א.

לשה״ר אסור אפי׳ בשמיעה בלא
קבלה ,מהא דכייל דין לשה״ר עם דין
איסור שמיעת הדיין.
מפן מייס הל' לשה״ר כלל ו נמ״ח אות נ ד״ה
ותפשתי.

הטענות משניהם ,ושני הדיינים לא

בסט"ג לאוין יא משמע ד עי ק רו
דהאי לאו קאי על לשה״ר ,מו״מ בזה.

אורח משפט סי׳ יז ד״ה יש לחקור (לו־ג).

דינא דמיי שס; חפן חייס פתיחה לאוין נמ״רו
אות נ.

שמעו.

חכם שנשאל ע״י אחד שלא בתורת דיין
בבי״ד אם יכול להשיב.
רשנ״ש רס״י רל; רינ״ש רס״י קעט הוני גס
נרמ״א סי׳ יז ס״ה; כנה״ג סי׳ יז הגה״ט
אות יט; תשורת שי סי׳ שיג; פחמי תשונה
שס ס״ק יא.

אזהרה וכו׳ ומספר לשה״ר.
קשה דלשה״ר אסור מלא תלך רכיל
כמבואר בהל׳ דעות פ״ז ה״ב.
מפן חיים הל' לשה״ר כלל ו נמ״ח אות נ
_ ____
נהגה״ה.

תכ5

סנהדרין והעונשין המסורק להם פב״א ה״ז — פכ״ב ה״א

וכן העל דין מוזהר שלא ישמיע וכו׳
מדבר שקר תרחק.
ק׳ דתיפו״ל דעובר המשמיע על לפני
עוד לא תתן מכשול.
אמרי דוד על תרי״ג מצווח מצ׳ עד; עי׳ חפן
חיים פתיחה לאוין נמ״ח אות ד; שמוע נין
אחיכם ש״ח נהגתה (כד־ב).

אפי׳ יאמר לדיינים טענותיו וטענות
חברו אסור.
עדות ניהוסף ח״ב סי' א מונא גס בנרכ״י סי׳ יז
ס״ק י; חשק שלמה שס הגה״נו אוח גוז; פתחי
תשונה שס סס״ק ח.

וגס על זה וכיוצא בו נאמר מדבר
שקר תרחק.
עיקר הלימוד מהא שהביא לעיל
"שמוע בין וכו׳" ומ״לא תשא".
פער אפריש סי׳ סה (כחד).

כס״מ :וקשה וכו׳ לערבינהו וכו׳.
ישוב לקושיתו.
שער אפריש סי׳ שי ד״ה ודברי הטור (כו־ד);
העמק שאלה שמוח ש׳ נח אות כד; מהר״ס שיק
חו״מ סי' נ ד״ה אמנם ,ועל מצווח מצ׳ עד
אוח נ ,וסנהדרין ז ;:ועי׳ שנוח יהודה מכילתא
משפטים פרשה כ (קנג־נ).

שם :מלא תשיא וכו׳ אסמכתא היא.
לא כתב ג״ב על המספר לה״ר ומעיד
שקר דהוי אסמכתא משום דסבר
כרשב״ם בפסחים קיח..
מנחת סולח מצ׳ עד ד״ה והנה.

ספר המפתח

אם אין למנות לבע״ד מורשה ב״ב ,או
שיש לחלק בין תורגמן לב״ב.
חי׳ הר״ן שבועות ל .ד״ה ולעני! ,ונחי׳ על רי״ף
שס ד״ה גמ׳ (יג־נ); ריטנ״א שבועות ל .סוד״ה
וכ״ת [דהרמנ״ס לא דינר מזה כלום]; מרדכי
ב״מ פ״ג סי׳ רעו; ב״י סו״מ סי׳ קכד; דדכ׳׳מ
השלם הס (קפח־א) ,וחי' הגהות שס אות ב
בשמו; ב״ח שה; פרישה שה ,וסי׳ יז ס״ק ט;
חלק יעקב (ר״י אלנעלי) סי׳ יז; תומיס שה
ס״ק א; ברכ״י שם ס״ק יג ,וס״ק יז; בעי חיי
שו״מ ח״ב סי׳  ;5שאל האיש חו״מ סי' יב;
חזו״א חו״מ סי׳ ד ס״ק ה; ועי' שו״ת
הרמב״ס [מהדו׳ נלאו] סי׳ לז ,ערב ,תיא;
וע״ע אוצה״ג סנהדרין סי׳ רצ-רצד; רמנ״ן
שבועות ל .ומאירי שס ,ומכות ו;.

אם מהני תורגמן בשבועת העדות,
בהתרת נדרים ,בפרשת סוטה.
צ״פ שבועות פ״ט הי״ב ,ומתגו״ע פ״ה ה״ח
עמ׳  ,124ומכות יט־ב.

על שני תורגמנים יכול לסמוך.
קריש ספר; נרכ״י סי' יז ס״ק יז; פת״ש שס
ס״ק יב; משגת יעבץ הנ״ל; ועי׳ חזו״א שו״מ
סי׳ ד סוס״ק ח.

אלא א״ס היה מכיר.
משמע דבמכיר לשונם יכולים לטעון
ע״י תורגמן ,וק׳ מהסיפא שב׳ ושומע
טענותיהן ,דמשמע דשומע מפי בע״ד,
ועוד מו״מ בזה.
פרישה סי' יז ס״ט ,סמ״ע שס ס״ק יד; ראש
יוסף סי׳ יז סי״ג; חשק שלמה שס הגה״ט
אוח יט; שזו״א חו״מ סי׳ ד ס״ק ז; ועי׳ שו״ח
הרמנ״ס [מהדו׳ נלאו] סי' שכב עמ׳  ;591וע״ע
עמק תנצי״ב ספרי שופטים ד״ה צא (רי־א).

שם (בסופו) :כלומר שאפילו בא
חבירו ואח״ב יצא וכו׳.
קשה ראם היה סברא להתיר באופן
כזה ,מהיכן באמת למדנו לאסור.

ט) צריך הדיין וכו׳ ולשנות טענותיהן.
טעם לדין ,ונפק״מ אם הם ג׳ דיינים.

ח) לא יהיה הדיין שומע מפי
התורגמן ,ובכס״ט.
ביאור שיטתו שפי׳ לענין טענות
בעלי הדין.

כנה״ג סי׳ יז הגה״נו אות ל; וע״ע סמ״ע
שס ס״ק כוו; ב״ס שס ס״י; או״ח שס אוריס
ס״ק יט; ברכ״י שם ס״ק יח [ראיה לכנה״ג
מדברים רבה פ' שופטים דאי׳ התס וצריך הדיי!
לשגות טענותיהם מפיו ממי אמה למד משלמה
וכו׳] ,והוב׳ גס בפש״ש שס ס״ק יג.

שמוע בין אחיכם סעי' יא.

מי' הר״! שבועות ל .ד״ה ולעני! ,ונחי׳ על רי״ף
שה ד״ה גמ׳ מגא (יג־ב); ועי' רינונ״א מכות ו:
ומאירי שם; בדק הבית סי' יג ה״ה; רדב״ז מ״א
סי' שלא; דינא דמיי עשי! צו; נ״ח סי׳ יז ס״ט,
והגהות הב״ס מכות שס; פרישה שס ס״ט,
סמ״ע פס ס״ק יד; ברנ״י שם ס״ק יג; פניה
במשפט שס ס״ק יח; מי׳ הרי״מ סי׳ כח
ס״ק טז; חשק שלמה סי׳ יז הגה״ט אות יח;
פרי האדמה ס״ב; חקקי לב מ״ג סי' נד (קעח־ג);
שאל האיש חו״מ סי׳ יב ד״ה ודרך אגב (צג־א);
שיעורי רני שמואל מכות אות קתו; עי׳ הגר״א.

למה השמיט הרמב״ם בהל׳ עדות פסול
מתורגמן גבי הגדת עדות.
משנת יענן חו״מ סי׳ ח.

ביאור בד׳ הטור שהביא ד״ז בשם
הרמב״ם.
פרישה סי׳ יז ס״ט; מעיל שמואל.

אם אסור מה״ת או מדרבנן ,וראיה
מפ״ב ה״ו [עי״ש בלח״מ ובס׳
המפתח].
רדב״ז ח״א סי' שלא (נד־א); ב״ח סי' יז ס״ט;
סמ״ע שס ס״ק יד; ויח רענן פר׳ משפטיס
(כחג) [משיג על הסמ״ע מהמכילתא]; עי׳ ת׳
גאונים (הקצרות) סי' קע; כנה״ג סי׳ יז הגה״ט
אות כד; כרכ״י שס ס״ק יג; חומים שס סק״ו;
פני הניח שם ס״ק ג; פנים במשפט שם ס״ק יש;
סת״ש שם ס״ק יב; תורה תמימה שמות כב
אות קיז; חזו״א סו״מ סי׳ ד ס״ק מ; משנת
•עב־ מו״מ שי׳ מ.

שג׳ ויאמר המלך.
אף ששלמה המלך שנה טענותיהן
קודם גמ״ד ,צריך לשנות מיד אחר
ששמע טענותיהם.
פרישה ודרישה סי׳ יז ס״י ,וסמ״ע שם ס״ק טו;
ועי' אורח משפט שם ס״ז (לז־נ) [דכ״מ נילקו״ש
מלכיס א סי' קעה]; ועי׳ מלבי״ס מלכים א ג כג,
וצ״ס מכות כג :סד״ה מדהא [דשלמה המלך
שנה טענת הנתבעת תחילה]; וע״ע אור החייס
דברים א טז ד״ה בעת [שדין זה נרמז בפסוק].

ומצדק את הדין בלבו ואח״ב יחתכהו.
ביאור הדברים.
סמ״ע סי׳ יז ס״ק טז; נרכ״י שם ס״ק יט;
מוהר״י ברונא סוס״י ריג; עי' מהרש״א
סנהדרין ז ;:רש״ש שס; באר אליהו סי׳ יז
אות טו; אורח משפט סי' יז ס״ז (לז־נ); רביד
הזהב ריש פר׳ דברים (א־א) [דהיינו שישנה
הטענות ואח״כ יחתוך הדין ,ובגמ׳ הנהד׳ שה
יליף ליה מהס' "ושפטתם צדק" וגו׳ ולא
כבירושלמי דיליף ליה משלמה המלך ומדויק

תוהים הי׳ יז ה״ק ז; שער משפט שם ס״ק ד;
אמרי נינה דיני דיינים סי' כה; ועי' מנחת פתים
סי׳ יז ס״ח [מק׳ מסנהדרין כג .רחמנא פסליה
משמע שפסול ממילא].

הגה״ט [ד] :וא׳ מבע״ד מגזם וכו׳
רגיל ר״ת להכחישו בפניו.
קושיא מס״פ הנושא קד :חמתיה דרב
חייא וכו׳.
נרכ״י סי׳ יז ס״ק כד.

כס״מ ד״ה ולא ילמד :ירושלמי,
[עי׳ רדב״ז].
הכם״מ טרח למצוא מקומו והוא
במשנה אבות ס״א מ״ח.

אחד רך ואחד קשה.
שניהם קשים ,מהו [עי׳ הגה״ג
ורדב״ז].
דרישה סי׳ יב ס״א; ב״ח שה; רמ״א
ס״ק ב; ועי׳ הג׳ אשר״י סנהדרין פ׳
ב״י סי' יב ס״א; מהרשד״ס יו״ד סי'נ
ח״א סי׳ קכא; חמרא וסי■ סנהדרין
דתיי לאוין רז; כנה״ג סי' יב הגב״י או
יוסף סי׳ יב אות ה; סומים שם ס״ק
שס ס״ק א; פני הבית שס; תפארה
אורח משפט שס (יט־ד); יד דוד סג
גבעות עולם (ר״י קונו) סי' א;
סנהדרין ו( :כו־א).

עי! משפט אנוח שה; משרת משה; ועי׳ פיה״מ
לרמנ״ס אבות שם ,ותוי״ט שס ,וסמ״ג עשי! קו.

שניהם רכים ,אם יכול להסת?
ששמע דבריהם.

לח״מ :הטור כ׳ ע״ז וכו׳ ואינו
משמע כן בירושלמי.
בד׳ רבינו והטור ,והאם בונת הטור
להשיג על מ״ש רבינו "לא יאמר לו אין
מקבלין ע״א".

מהרשד״ס יו״ד סי׳ קל; מהר״י ברונל
כנה״ג סי׳ י 3הגב״י אות  ;3מטה
הגנ״י אות א; פעמוני זהב שס.

רשב״ש סי' רפת; ב״י סי׳ יז סי״ד ובדק הבית
שס; ב״ח ודרישה שס; סמ״ע שס ס״ק יט; ט״ז
שם (כב־ג); כפות תמרים סוכה לד( :סג־ג);
סח״ש שה ס״ק יד; ועי׳ כנה״ג שה הגה״ט
אות מג; ברכ״י שה ס״ק כא; ראש יוסף שם
סט״ו; אורח משפט שה ה״ס [ע״ש שציין
למד״ר פ׳ נשא פ' י׳ סוף אות ח פתח פיך
לאלם וכו׳]; חשק שלמה שה הגה״ט אוח כה;
ועי׳ תומיס שס ס״ק ז.

יא) ראה הדיין זכות לאחד מהן וכו׳.
משמע בין לתובע בין לנתבע.
כנה״ג סי׳ יז הגה״ט אות לו; הומיה שס ס״ק ח.

רשאי לומר להם איני נזקק ל
ק׳ הרי יש עליו מצ״ע לדון.
רביד הזהב דברים (ב־א); ישועת 7

שונים סי׳ כג; ועי' מהרי״ו סי' קנז
בנ״ח סי׳ יב ד״ה כתב מהרי״ו]; ■
סי׳ קמג; אמרי בינה דיני דיינים סי
ומה (טז־ד).

ונמצא רודף אחר הדיין.
היינו שיזיקנו להנקם בו ,ולא כ
דרישה סי׳ יב ס״ק א; ב״ח שס; חי' א
הרי״ף ריש סנהדרין אוח נ (א־ב); ונ
ירוש׳ סנהד׳ ב :ד״ה שמא; פני ל
עי׳ הגר״א; ועי׳ מש״נ להלן נהגה"

בשו״ת הרשב״א ח״ב סי׳ תד מבו׳ כן
גם לגבי אחר שאינו דיין דשרי לחזק
טענת בע״ד.

משמע דודאי ירדפנו ובסיפא
יהרוג את בני וכו׳ משמע שי
יזיקנו.

אורח משפט סי' יז סוף ס״ס (לז־ג).

קרית מלן רב [דפוס קושט׳] סס״ב
סי׳ יב ס״א; ועי׳ מש״נ להלן ד״ה ר

או נשתבש מפני הסכלות וכו׳ לסעדו
מעט.
ומ״מ אינו שוטה גמור דבשוטה גמור
טענינן ליה כולה מילתא.
ב״ס סי׳ יז סי״ב; או״ת שם אוריה ס״ק כב.

וצריך להתישב בדבר זה הרבה שלא
יהיה כעורכי הדיינין.
ק׳ דהו״ל למימר שלא יהיה כמו
שנעשה מליץ וסניגרון [כמ״ש בה״י].
ב״ח סי׳ יז סי״ב ד״ה גרסינן.

ק׳ דבירושלמי ב״ב פ״ט ה״ד (כח ):כ׳
שאם יודע הדיין שהדין עמו ילמדנו
הטענות.
מרה״ס שה ד״ה ברם ,וסנהדרין פ״ג ה״ה ד״ה
רב הונא (יז ;):ציון ירושלים לירושלמי ב״ב שה;
נרכ״י סי' יז ס״ק כא.

אכל משתשמע את דבריד
שנ׳ לא תגורו.
מדוע קודם ששמע דבריהם נ
בלא תגורו.
לבוש סי׳ יב ס״א; תורת חייס סנ
פרישה שם; סמ״ע שס ס״ק נ; ט״ז
שם אורים ס״ק א; מאמר קדישין שם:
שם; פצפולא חריסתא סנהדרין פ"
אות פ; חזון יחזקאל סנהדרין פ
ועי׳ דברי דוד עה״ת דברים פ״א

שנ׳ לא תגורו וכו׳ שמא יהר
משמע שמפרש לא תגורו
יראה כפשטיה דקרא וכמ״ע
[הו׳ במג״ע] וכ״כ בסה״מ נ
[עתוס׳ סנהד׳ ו :ד״ה לא].

מכתובות פד :קריביה דר׳ יוחנן וכו׳
מוכח שאם הבין מדעתו הטענה ובא
לשאול מותר להשיבו.

דינא דתיי לאוין רז; פני הבית סי׳
סי' ט ס״ק כג ד״ה ומ״ש; עי' מש,
ולהלן ריש הל׳ נ.

חש! אהרן סי׳ יז ס״ט; ועיי! הגהות מהריעב״ץ
כתובות שם.

ביאור בפסוק דברים א טז.
אור הסייס שם ד״ה בין איש.

היטב ד' רבינו שה׳ הכל ביחד].

י) עד שיטעון הוא ויאמר ע״א הוא
ואינו נאמן עלי.
תמוה דמשמע שאם לא טען כן
מוציאים ממנו ממון עפ״י ע״א אע״פ
שמכחיש את העד.
תשב״ץ ס״א סי׳ עז (כח־ג); שו״ת פני יהושע
ח״ב סי׳ פז ,הוב׳ גס בפת״ש סי׳ יז ס״ק יד;
כפות תמרים סוכה לד :ד״ה וכ״ת (שג־ג);

פרק שנים ועשרים
א) שנים שבאו לפניך.
[בתוספתא סנהד׳ פ״א ה״ג איתא ב׳
שבאו אצל א׳ לדין] משמע שדוקא
בדיין אחד יכול שלא להזקק להם אבל
לא בשלשה.
חזון יחזקאל שם ד״ה שניה (ד־א); ועי׳ ראש
יוסף סי׳ יב אות ה.

איש פלוני רשע.
מפרש קשה  -רשע.
ב״ח סי׳ יב ס״א.

משמע דוקא במוחזק שהוא ר
להסתלק קודם שמיעה מלדונו
ב״ח הנ״ל; ועי׳ מהר״י נרונא סי'
שיכול לומר על כל אדם שירא ממנו
מלדונו].
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רמב״ם סנהדרין כא ז ומפרשים
רמב״ם סנהדרין פרק כא הלכה ז אסור לדיין לשמוע דברי אחד מבעלי דינין קודם שיבא
חבירו או שלא בפני חבירו ,ואפילו דבר אחד אסור שנאמר שמוע בין אחיכם ,וכל השומע
מאחד עובר בלא תעשה שנאמר לא תשא שמע שוא ובכלל לאו זה אוהרה למקבל לשון
הרע ומספר לשון הרע ומעיד עדות שקר ,וכן בעל דין מוזהר שלא ישמיע דבריו לדיין
קודם שיבא בעל דין חבירו ,וגם על זה וכיוצא בו נאמר מדבר שקר תרחק.

רדב״ז [זן אסור לדיין לשמוע וכו׳ .שם מניין לדיין שלא ישמע דברי בע״ד וכו׳ שנאמר
מדבר שקר תרחק מנין לבע״ד שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבוא בע״ד חבירו ת״ל
מדבר שקר תרחק רב כתנא מתני מלא תשא לא תשיא ודברים הרבה למדו שם מהאי קרא
וזהו שכתב רבינו וגם על זה וכיוצא בו נאמר מדבר שקר תרחק ובסנהדרין למדו זה משמע
בין אחיכם:
כסף משנה [ז] אסור לדיין לשמוע דברי אחד מבעלי דינין וכו׳ .בפ״ק דסנהדרין (דף ז׳):
שמוע בין אחיכם ושפטתם אמר ר׳ חנינא אזהרה לב״ד שלא ישמע דברי בעל דין קודם
שיבא בעל דין חבירו ואזהרה לבעל הדין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין
חבירו קרי ביה נמי שמע בין אחיכם ובפרק שבועת העדות (דף ל״א) תניא מנין לדיין
שלא ישמע וכו׳ ת״ל מדבר שקר תרחק ומנין לבעל דין שלא יטעים דבריו וכו׳ ת״ל מדבר
שקר תרחק רב כתנא מתני מלא תשא ולא תשיא .פירש״י לא תשא אזהרה למקבל קרי
ביה לא תשיא אזהרה לבעל דין .שמע שוא שהמטעים דבריו שלא בפני בעל דינו אינו
בוש מדבר שקר .וקשה שנראה מפשט לשון רבינו שאיסור הדיין נפיק מלא תשא אבל לא
איסור הבעל דין דאי לא ליערבינהו וליתנינהו .ונ״ל שרבינו רצה להביא שתי הדרשות
דרשת מדבר שקר תרחק ודרשת לא תשא והקדים לא תשא להיותה יותר מפורשת לדרשה
בדיין ולא בבעל דין משום דנפיק מלא תשיא וההיא אסמכתא היא ולהכי לא ערבינהו
אלא כתב וכן בעל דין מוזהר וכו׳ וכן בעל דין נפיק מהאי קרא וכתב וגם על זה כלומר
בין על אזהרת הדיין בין על אזהרת הבעל דין נאמר מדבר שקר תרחק ומה שכתב או
שלא בפני חבירו כלומר שאפי׳ בא חבירו ואח״ב יצא אסור להשמיע דבריו שלא בפניו:

לחם משנה [ז] וכן בעל דין מוזהר וכו׳ .קשה על הרב בכ״מ שתמה דאמאי לא קאמר
רבינו דבעל דין עובר משום לא תשא דקרי ביה לא תשיא אמאי לא קשיא ליה דעובר נמי
משום שמוע בין אחיכם דר׳ חנינא דמפיק דיין מהתם מפיק נמי בעל דין דקאמר קרי ביה
שמע .לכך נראה ודאי כוונת רבינו דבתחלה כתב הדרשות הפשוטות כדכתב הרב בעל
כסף משנה ושמוע בין אחיכם ולא תשא פשטא דקראי הוי אזהרה לדיין ולכך כתב רבינו
גבי דיין אבל בעל דין דנפיק מקרי ביה שמע קרי ביה לא תשיא כתב אח״ב רבינו ז״ל
וכן בעל דין מוזהר כו׳ כלומר אתרי קראי דכתב תחלה הוא מוזהר מקרא דשמוע דקרי
ביה שמע ומקרא דלא תשא דקרי ביה לא תשיא:

אור הישר[ :ז] אסור לדיין לשמוע דברי אחד מבעלי דינין וכו׳ שנאמר שמוע בין אחיכם
וכו׳ לא תשא שמע שוא ובכלל לאו זה אזהרה למקבל לה״ר וכו׳ .עי׳ בס׳ ווי העמודים
לס׳ יראים סי׳ מ״א.
צדקה לחיים [ז] אסור לדיין לשמוע דברי אחד מבעלי דינין וכו׳ .הראנ״ח בשו״ת סימן
ד׳ טרח וחפש הפוש אחר חפוש לבקש מדברי הרד״ך ז״ל ומצא שאסור הדיין לשמוע
דברי אחד מבעלי דינין מדאורייתא וכן הוכיח מדברי התום׳ דסנהדרין דף מ״א ,והלא בקל
היה לו לכתוב דברי רבינו בכאן שמפורש בהדיא שאיסורו מדאורייתא שהרי כתב וכל
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השומע מאחד מבעלי הדין עובר בל״ת וכו׳ ודוחק לומר שנעלם ממנו דברי רבינו .והיה
אפשר להליץ עליו ו״ל שדעתו לפרש דברי רבינו כמ״ש הכ״מ שאיסור הדיין מפורשת
שדרשה גמורה משא״ב באחד מבעלי דינין דדרך אסמכתא .והרב הנזכר ו״ל דעתו להוכיח
שבשניהם דרשא גמורה הוא ונסתייע מדברי התוס׳ דכיון דאיכא תרי קראי שמוע בין
אחיכם ומדבר שקר תרחק שדינן חד אדיין וחד אבעל דין אלא שהקושיא עדיין במקומה
עומדת שהרי גם רבינו כתב אקרא דשמוע וכו׳ והוה מצי לאיסתיועי מדבריו כמו שהוכיח
מדברי התוס׳ לפי שיטתו ומוכרח הוא דכיון ז־בגמ׳ בין לברייתא ובין לר׳ חנינא כולהו
מפקי תחייהו בין לדיין ובין להבעל דין מחד קרא דיו לרבינו לתפוס מחד מנייהו אלא
ודאי לפי שיטתו של הרב הנזכר לא יוכל לפרש דברי רבינו כמ״ש הכ״מ .וגם עליו גופיה
קשה דאיך אפשר לפרש דבעלי דינין אסמכתא דא״ב תרי קראי ל״ל לרבינו כדמוכח לעיל
מדברי התוס׳ .וגם אתה המעיין ראה כמה נדחק הרב לפרש לשון רבינו שכתב וכן בעל
דין מוזהר וכו׳ לפי שיטתו ר״ל וכן בעל דין נפיק מהאי קרא דאין זה במשמע תיבת מוזהר
שכתב רבינו והנכון לפרש דברי רבינו כפי שיטת הראנ״ח ו״ל ולהכי כתב כלהו קראי
ודרשא גמורה היא בין לדיין ובין לאחד מבעלי דינין.
ומה שהקשה הכ״מ דליערבינהו וכו׳ לק״מ משום דרבינו רצה להשמיענו שבכלל לאו זה
נכלל ג״ב המקבל לשון הרע וכו׳ וכן נכלל בה אזהרת בעלי דינין כדמתני רב כהנא בש״ס
ווהו פי׳ "וכן" דכתב רבינו כי היכי דלהוי לאו שבכללות ואילו לא היה מסדרן כסדר הזה
איך היה מסדרן שאם היה סומך אזהרת בעל דין לאזהרת הדיין וכותב אח"כ ובכלל לאו
זה אזהרה למקבל לה״ר וכו׳ איך היה יכול לסיים וגם ע״ז וכיוצא בזה נאמר וכו׳ דמשמע
דגם קרא דמדבר שקר תרחק נכלל בו ג״ב לה״ר וכיוצא אמנם כפי סדר רבינו לא קאי
אלא למאי דסמיך ליה אזהרת בעל דין והדיין וכמ״ש הרב בעצמו ואם היה סומך אחר
שתי אזהרות מיד השמיע מדבריו ובכלל לאו זה תו לא מצי לסיומי לבסוף דלה״ר וכיוצא
נכלל בקרא דמדבר שקר תרחק ולא בקרא ,לכך נתחכם רבינו ו״ל לסדרן כסדר הזה כפי
חכמתו הנפלאה בסדור חיבורו הנורא הזה דו״ק נ״ל .ע״כ מצאתי מכת״י בגליון למוה״ר
יצחק לומברוזו זיע״א:
שרשי הי״ם הלכות סנהדרין פרק כא הלכה ז

[ז] שורש איסור שלא לשמוע דברי בע״ד יחיד
אסור לדיין לשמוע דברי אחד מבעלי דינין קודם שיבא חבירו או שלא בפני חבירו ואפי׳
דבר אחד כו׳ .ע״ב .בגמ׳ בפ׳ שבועת העדות דל״א מנין לדיין שלא ישמע דברי בע״ד
קודם שיבא דברי בע״ד חבירו ת״ל מדבר שקר תרחק מנין לבע״ד שלא יטעון דבריו לדיין
קודם שיבא בע״ד חבירו ת״ל מדבר שקר תרחק רב כהנא מתני לה מלא תשא שמע שוא
לא תשיא ש״ש פרש״י לא תקבל ש״ש אזהרה לדיין לא תשיא ש״ש אזהרה לבע״ד .ובפ״ק
דסנהדרין ד״ט ע״ב מפיק לה מקרא דשמוע בין אחיכם ושפטתם צדק דאמרינן התם שמוע
בין אחיכם אמר ר׳ חנינא אזהרה לב״ד שלא ישמע דברי בע״ד קודם שיבא חבירו ואזהר׳
לבע״ד שלא יטעון דבריו לדיין קוגם שיבא בע״ד חבירו קרי ביה נמי שמוע בין אחיכם
ופרש״י שמוע דבריך בין אחיכם כשתהיו שניכם יחד משמע.

והנה הרב הגדול מהראנ״ח בתשו׳ ח״א סי׳ ד׳ כתב בשם הרד״ך דאיסור הדיין לשמוע
דברי האחד שלא בפני בע״ד חבירו הוא איסור תורה וכתב הרב וממנו אתה למד לאזהרה
לבע״ד נמי דהוי אזהרה דאורייתא כיון דמחד קרא נפקי תרוייהו .גם מתוך דברי התוס׳
שם כפ׳ שבועת העדות אפשר לדקדק כן שכתבו שם וו״ל בפ״ק דסנהדרין מפיק לה

משמוע בין אחיכם ואפשר שרצו לומר דאע״ג דהכא מחד קרא דרשינן שתי אזהרות לאו
למימרא דחד מנייהו דרשא גמורה ואידך אסמכתא בעלמא דאל״ב מנ״ל למדרש תחייהו
לזה כתבו דאה״ן דמהכא ליכא למילף תרוייהו אלא דתלמודא סמיך אאידך קרא דשמוע
בין אחיכם וקרא דשמוע וקרא דמדבר שקר תרחק שקולים הם לשני הדרשות ומש״ה דריש

רמב״ם סנהדרין כא ז ומפרשים
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תלמודא גבי כל חד מנייהו שתי אזהרות גם יחד לומ׳ שב׳ צודקים ושדינן חד קר׳ אחדא
וחד קר׳ אחדא עכ״ל וכנראה דאשתמיט מיניה דמר מ״ש מרן כ״מ בפרקין ת״ל וקשה
שנר׳ מפשט דברי רבינו שאיסור הדיין נפיק מלא תשא אבל לא איסור הבע״ד דאי לא
לערבניהו וליתנהו ונ״ל שרבינו רצה להביא ב׳ הדרשות דרש׳ מדבר שקר ודרשת לא תשא
והקדים לא תשא להיותה מפורשת לדרשה בדיין ולא בבע״ד משום דנפיק מלא תשי׳
וההיא אסמכתא היא ולהכי לא ערבינהו אלא כתב וכן בע״ד מוזהר כלומר וכן בע״ד נפיק
מהאי קרא וכתב וגם ע״ז כלומר בין על אזהרת הדיין בין על אזהר׳ הבע״ד נאמר מדבר
שקר תרחק עכ״ל .ותמהני טובא בין על הראנ״ח בין על מרן כ״מ איך לא העלו על דל
שפתיהם פלוגתא דתנאי דאפליגו בגמ׳ בכמה דוכתי ומהם פ״ק דסנהדרין ד״ד ע״א ופ״ק
דסוכה ד״ו ע״ב גבי יש אם למקרא או יש אם למסורת וכתבו התום׳ שם דע״ב לא אפליגו
תנאי אלא במילתא דמקרא ומסורת מכחשי אהדדי בסוכת ובסוכות ונפשת ונפשות ומצות
אבל היכא דלא מכחשי אהדדי כ״ע מורו דדרשינן מקרא ומסורת כההיא דלא יוכל למוכרה
בבגדו בה דדרשי מקרא לשון כיון שפירש טליתו עליה שוב אינו יכול למוכרה ודרשי׳
נמי המסורת בבגדו בה כיון שבגד בה פעם אחת שוב א״י למוכרה דאין אדם מוכר את
בתו לשפחות אחר שפחות וכן לחם עני למעוטי מצה עשירה ולחם עוני שעונים עליו
דברים רבים .ובזבחים פ׳ ב״ש ד״מ ע״א ד״ה לא נצרכה כתבו בהדיא דהך דרשא דשמוע
ושמע בין אחיכם וכן לא תשא ש״ש לא תשיא ש״ש כ״ע מורו שהמקרא והמסור׳ שניהם
משמעותם אחד ולא שייכי לפלוגתא דמקרא ומסורת יע״ש וצ״ע.
וראיתי להב״ח בח״מ סי׳ י״ז ס״ו שכתב בשם תשו׳ מהרי״ל סי׳ קצ״ה דאין איסור על
הדיין לשמוע דברי האחד אלא כשקבלוהו שניהם עליהם לקבל דינו אבל אם שמע טענות
אחד בדרך קבלה שאינו יודע שיקבלוהו שניהם לדיין לא קעביד איסורא וגם מותר לו
להיות דיין אם נתרצה השני אח״ב לדון לפניו וה״ה היכא שיודע שיהיה דיין בדבר ועבר
ושמע דברי האחד מותר לו להיות דיין בדבר אם נתו־צ׳ השני אעפ״י שעבר על לאו
דשמיעה עכ״ל וכ״ב מהריב״ל בח״ג סימן קצ״ז ומוהרשד״ם בח״מ סי׳ ב׳ כתבו דאעפ״י
שעבר הדיין ושמע דברי האחד יכול להיות דיין בדבר ואין הבע״ד יכול לפוסלו דלא
לשתמיט חד מהפוסקים דלימא דמשום איסור זה נפסל להיות דיין בדבר יע״ש.

וראיתי למרן החבי״ב שם הג״הט אות י״ר שהביא דבריהם וסיים ת״ל וצ״ע אם חולקים
על הרד״ך שסובר שאיסור זה מדאורייתא ולדידיה׳ אפש׳ שאפי׳ בדיעבד פסול עכ״ל
ותמהני טובא דאיך הפה יכול לדבר שמוהריב״ל ומוהרשד״ם ו״ל יסברו דאיסור זה הוא
מדרבנן הוא דלא כהרד״ך מאחר שרבינו מנה איסור זה של הדיין בכלל הלאוין כמ״ש
בפתיחתו לה׳ סנהדרין וכ״ב בס׳ המצות במנין הלאוין סי׳ רפ״א דבלאו דלא תשא ש״ש
וכ״ב הרב החינוך ז״ל ואין חולק בזה ואף הראנ״ח בח״א סי׳ ד׳ לא נסתפק אלא במה
שכללו בלאו זה אף לבעל הדין אבל בדיין מפשט פשיטא ליה כדברי הרד״ך ז״ל שהוא
איסור תורה וצ״ע.
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הקדמת הרכ חיים אברהם כן אדמו״ר הזקן
־ למהדורת השו״ת שנדפסה כזיימאמיר בשנת תר״ז

כבר הארכתי המענה בהקדמה לספרי השו״ע של כ״ק אבא מארי קדוש
עליון הגאון נ״ע ד״ע אשר הבאתי לבית הדפום ,ואת אשר השיגה
ידינו ת״ל להדפיס בהם הוספות רבות על השו״ע אשר נדפסו מכבר
ומשו״ח הרבה ,אשר בחיים חייתו ז״ל באו רבים אליו בשאלות שונות
בענינים המאורעים המקרים השכיחים ,ואשר השיב לכולם במכתביו
הנעימים ,עפ״י ליבון ההלכה .ולמען זבות את הרבים ,אשר יש להם
השו״ע אשר כבר הובאו לבית הדפום בנ״ל ,ע״ב אמרתי להביא לבית
הדפום כעת גם השו״ת לברם ,למען יהיה נקל לאל ידם לקנותם ,כ״ר
אוהבם וריעם.

הק׳ חיים אברהם
ב״ה הגאון החסיד מו״ה שניאור זלמן נ״ע ד״ע
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בעזהשי״ת

עש״ק לסדר אם בחוקותי תלכו שתהיי עמלים בתורה היתשס״ד

דאיתי

חיבורו

של האי גברא יקירא הגה״ח הרב שלמה שיחי' הלוי

סג"ל מרמ״י ישיבת חב״ד במגדל העמק אשר ליקט

תשובותיו

של

כ״ק

ובגו

הזקן בחלק או"ח ויו"ד המפוזרות אנה ואנה וקיבצם כעמיר גורנה בנוסף על

התשובות

שנמצאים

בהלק

התשובות ועל כולם ערך הערות ציונים וביאורים

בירד ליבן ודלה פנינים יקרים הצפונים שם וזיכה את הרבים כדי שכל

אחד

ואחד יוכל ליהנות מאור וזיו תורת רבה״ז כחלק השו״ת.
אשרי חלקו כאשר לאחר עמל ויגיעה בעמלה של חורה הצליח בעזהי״ת
דבר

נאה

ומתוקן

וגדול

זכותו בהפצת מעיינות תורת רבותינו נשיאינו,

ובטוחני שחיבורו יעלה על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן ויברכו עליו ברכת
המאורות.

והשי"ת יצליחו להמשיך במפעל גדול זה ולהוציא לאור את התשובות

השייכים לשאר חלקי השו״ע וזכות רבנו הגדול תעמוד לו להתברך בגו"ד.

בכבוד וביקרא דאורייתא
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פז

לשו; הרע בדברים הניכרים
^ווגריוזוזט^

סימן יז

לשון הרע בדברים הניכרים
תוכן הסימן
מבאר איסור קבלת לשון הרע כשהדברים ניכרים  /מבאר דמלך דן על
פי אומדנא
שמעתי מפה״ק רבנו הגאון אחמו״ר ז״ל [אדמו״ר הזקן] במה שאח״ל !שבת
נ״ו ע״א] על דוד המלך ע״ה שלא קיבל לשון הרע משום דדברים
הניכרים חזא ביה ,ואמר שאין ללמוד מזה קולא לכל אדם לקבל לשון הרע

תובן

הביאורים

דעת הפוסקים דפליגי על רבנו  /ההבדל בין דין המלך לדין הסנהדרין
במקום שיש צורך השעה

שמעתי מפה״ק וכו׳
משו״ת שארית יהודה הוספות סוף
סימן י״ט.

במה שארז״ל על דוד המלך וכו׳
דדברים הניכרים חזא ביה
בשמואל ב׳ ט״ז כתוב שכשדוד ברח
מפגי אבשלום בא לקראתו ציבא עבדו של
מפיבושת בן שאול והביא לו ולאנשיו מזון,
ודוד המלך שאל אותו היכן מפיבושת
וציבא ענה לו "הנה הוא יושב בירושלים
כי אמר היום ישיבו לי את ממלכות אבי",
ודוד המלך ענה לו "הנה לך כל אשר
למפיבושת" .ובגמ׳ שם איתא "לא קיבל
דוד לשון הרע דברים הניכרים חזא ביה
דכתיב ומפיבושת בן שאול ירד לקראת
המלך לא עשה רגליו ולא עשה שפמו ואת
בגדיו לא ביבם" ,ומפרש רש״י כסבור דוד
שניכרים דברי ציבא שנצטער על שחזר
דוד ולא קישט עצמו וכו׳ ,ואם לא שראה
בו דברים הניכרים היה חוזר ממה שאמר

הנה לך כל אשר למפיבושת ,ואע״ם
שמיהר ואמר לו מתחילה הנה לך כל אשר
למפיבושת ,אין זו קבלה ,כי כל זמן שלא
היה דוד שב למלכותו יודע היה שאין
מתנתו מתנה ולא אמר לו אלא על תנאי אם
יראה אמת בדבריו.

ואמר שאין ללמוד מזה וכו׳ לקבל
לשון הרע ע״פ דברים הניכרים
וזהו דלא כמו שכתב בשו״ע שלו או״ח
סי׳ קנ״ו ס״י שבדברים הניכרים אין
איסור ,ומקורו שם מהגה׳ מיימוני בהלכות
דעות פ״ז אות ד׳ שאם רואה דברים
הניכרים רשאי להאמין ולקבל כדאמר
בפרק במה בהמה מדוד ,וכ״כ הסמ״ג
בל״ת י״א( .ועיין עוד בספר חפץ חיים
הלכות לשון הרע כלל ז׳ ם״ק כ״ב שפסק
כמותם).
ואפשר שס״ל לרבנו כאן שהגה׳
מיימוני חולק על הרמב״ם דמכיון
שהרמב״ם לא הזכיר דין זה שבגט׳ ,ש״מ
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ע״פ דברים הניכרים ,דשאני דוד המלך ע״ה שהיה מלך ישראל ומלך דן
ע״פ אומדנא כמ״ש הרמב״ם ספ״ג מהלכות מלכים.

ביאורים
דלא סבירא ליה כן ,ורבנו כאן פסק
כהרמב״ם .ועדייו צ״ע ממש״ב בעצמו
בשו״ע.

דשאני דוד המלך וכו׳ ומלך דן ע״פ
אומדגא
והיינו דכשם שהמלך סומך על אומדנא
כאילו שזה היה דבר ברור לגמרי ומותר לו
לפסוק ולדון ע״י אומדנא ,כך הוא יכול
לסמוך על אומדנא לעניו היתר קבלת לשון
הרע ,1משא״כ לשאר ישראל שאינם
יכולים לסמוך כ״ב על אומדנא אסור להם
לקבל לשון הרע בגלל אומדגא.

ומלך דן ע״פ אומדנא
עיין בשארית יהודה שם שכתב וז״ל
דדברים הניכרים הוי אומדנא דמוכח
שיבא ע״פ מה ששמעתי מפה״ק רבנו וכו׳,
ומדבריו למדים שעל כל פנים אומדגא
טובה היא עד שהמלך יכול לדון על פיה
למעשה כמ״ש אתה וציבא תחלקו השדה,
עכ״ל.

כמ״ש הרמב״ם וכו׳
ז״ל הרמב״ם ,כל ההורג נפשות שלא
.1

בראיה ברורה או בלא התראה אפילו בעד
אחד או שונא שהרג בשגגה יש למלך
רשות להורגו ולתקן העולם כפי מה
שהשעה צריכה .עכ״ל .ומשמע שאפילו
שאין ראיה ברורה אלא אומדנא או בשונא
שהרג בשגגה שיש אומדנא שנתכוון לכך,
יש רשות למלך לפסוק ע״פ האומדגא
שהאיש הזה הוא רוצח ולדון אוחו למות.
ולכאורה צ״ע מהיכן מוכח ברמב״ם
שמלך יכול לפסוק שהוא רוצח ע״פ
אומדנא ,הרי הרמב״ם כתב שהטעם
שהמלך הורגו הוא משום תיקון העולם
לצורך השעה ,ומשמע שאע״פ שאין כאן
ראיות מספיקות להורגו ע״פ הדין אלא יש
כאן רק תשר בלבד מ״מ יש רשות למלך
להורגו בגלל החשד מפני תיקון העולם,
וא״כ משמע שגם המלך אינו יכול
להסתמך על אומדנא כדי לפסוק שהוא
רוצח ,וא״כ למה הותר למלך להסתמך על
אומדנא לענין קבלת לשון הרע ובמה הוא
שוגה מכל אדם.
אמנם נראה שדברי רבנו מדויקים
ומוכרחים בהרמב״ם כי אם נאמר שכוונת
הרמב״ם לומר שמלך יכול להרוג מפגי
תיקון העולם בלבד א״כ למה מאריך

אבל אין לפרש שכוונת רבנו לומר שדוד המלך לא קיבל לשון הרע מביון שהוא לא
הסתמך בכלל על הלשון הרע אלא רק על האומדנא ,בי לפי״ז אין בלל אפשרות
ללמוד מבאן היתר לקבל לשון הרע ביון שלא היה באן בכלל ענין של קבלת לשון
הרע ,ומדברי רבנו משמע שאכן היה באן קבלת לשון הרע אלא שזה הותר בגלל
האומדנא וקמ״ל רבנו שאין ללמוד מהיתר זה לבל אדם( .והטעם שהיה נצרך לדוד
לקבל לשון הרע ולא הספיק לו האומדנא בלבד ,י״ל בפשטות שלולא הלשון הרע
לא היה באומדנא בלבד בדי להוכיח שזו היתה כוונת מפיבושת ,ודוקא בצירוף דברי
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לשון הרע כדברים הניכרים

פט

ביאורים
אלא מוכח שכוונת הרמב״ם לומר שהמלך
הרמב״ם לפרט שיש מקצת ראיה או עד
אינו יכול להרוג לתיקון העולם בגלל חשד
אחד או אומדנא ,והו״ל להרמב״ם לומר
בלבד ,אלא דוקא כשיש אומדנא יש לו
שיש רשות למלך להרוג את החשודים
כוח לפסוק ע״פ האומדנא שיש כאן רוצח.2
מפני תיקון העולם כפי שהשעה צריכה,

.2

ציבא ,נראה היה שמפיבושת נתכוין לרעת דוד).
אבל לכאורה צ״ע על זה דבהלכות רוצח פ״ב ה״ד כתב הרמב״ם וז״ל ,וכל אלו
הרצחנים וביוצא בהן שאינן מחויבים מיתת ב״ד אם רצה מלך ישראל להרגם בדין
המלבות ותקנת העולם הרשות בידו ,עב״ל .ובאן מיירי באדם שעשה מעשה שאין
על זה חיוב מיתת ב״ד כגון השובר אנשים להרוג ,ומ״מ בגלל המעשה החמור
שעשה יש רשות למלך להורגו ,וא״ב א״א לפרש שהמלך פוסק לו דין של רוצח
והורגו משום רוצח ,אלא שהמלך הורגו רק מפני תיקון העולם וא״ב מוכח שהמלך
יבול להרוג מפני תיקון העולם בלבד.
ואולי י״ל שגם במקרה כזה של שובר לרצוח ,המלך יבול לפסוק לו עונש מות
על מעשיו בכוח דין-המלכות והוא נענש בגלל פסק המלך ,אבל המלך אינו יכול
להורגו בלא פסק שהוא חייב מיתה ואפילו שיש בזה תיקון העולם להרתיע אחרים,
אלא המלך צריך לפסוק לו שהוא חייב מיתה וזהו כוחו של המלך( .ובל זה בשיש
ראיה ברורה שהוא שברו לרצוח אבל כשאין ראיה ברורה אלא אומרנא א״ב א״א
לומר שבגלל ספק ,המלך יפסוק לו עונש מות ,ומוכרחים לומר שהמלך יבול לסמוך
על האומדנא בדבר ודאי ואז הוא יבול לפסוק לו עונש מות).
ולפי הנ״ל יוצא שחלוק דין המלך מדין הסנהדרין ,שהרי גם בסנהדרין כתב
הרמב״ם שם "ובן אם ראו ב״ד להרוג אותן בהוראת שעה ובו׳ הרי יש להם רשות",
וב״ב בפב״ד מהלכות סנהדרין הל׳ ד׳ שיש לב״ד בוח להלקות ולהרוג מי שאינו
מחויב בדין מפני הסייג לתורה עיי״ש באריכות ,אבל הרמב״ם שינה את לשונו כאן
בסנהדרין ממלך ,דבמלך כתב "בדין המלבות" ובסנהדרין כתב "בהוראת שעה",
והחילוק הוא שבדין הסנהדרין אין הפירוש שהם פוסקים שהאיש מחויב מיתה
בגלל מעשה שעשה ,ומה שהם הורגים אותו זהו רק הוראת שעה מפני הסייג
לתורה וצורך השעה ,והיינו שמצב העולם מצריך זאת ,משא״ב דין המלך הוא
להיפך ,שאין לו כוח להרוג בהוראת שעה מפני הצורך אא״ב הוא פוסק בכוח
מלכותו שאדם זה מחויב מיתה.
ויש להביא ראיה לבך ,דהרמב״ם בהל׳ סנהדרין שם בתב שאדם ששמועתו רעה
והעם מרעים עליו יש לב״ד רשות להענישו ,ודין זה בתב הרמב״ם רק לגבי סנהדרין
ולא לגבי מלך ,זלבאורה צריך ביאזר למה הרמב״ם לא בתב את זה לא בהל׳ רוצח
ולא בהל׳ מלבים .אבל לפי הנ״ל מובן היטב ,בי בדין זה ששמועתו רעה יש נפק״ט
בין כוח המלך לכוח הסנהדרין כי בסנהדרין שיש להם כוח להעניש בהוראת שעה
מפני צורך העולם א״ב גם בזה ששמועתו רעה ,צורך העולם להענישו ,משא״ב
במלך שבל כוחו הוא לפסוק בדין המלכות שהאיש עשה מעשה והוא מתחייב על
זה מיתה ,א״ב בזה ששמועתו רעה אין עדיין סיבה לפסוק עליו בי משמועה לבד
א״א לפסוק .ונראה להביא עוד ראיה לחילוק הג״ל ,שבהלכות מלכיה בתב הרמב״ם
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תשובות ארמו״ר הזקן

צ

ביאורים
במקום שיש תיקון העולם.3
ומוסיף הרמב״ם שהיתר זה ניתן למלך רק

'1

**י
ה

ג.

א״¥י ,ך.ג? ,׳

"בל ההורג נפש שלא בראיה ובו" ,ובהל׳ סנהדרין בתב "ומעשה ותלה שמעון בן
שטח שמונים נשים וכו׳ ולא בעדות ברורה וכו"׳ ,והרמב״ם לא הזכיר בלל מה היה
החטא שבגללו שמעון בן שטח תלה את הנשים .והיינו משום שבמלך שצריך לפסוק
דין ,בתב הרמב״ם שיש באן דין של הורג נפש ,משא״ב בסנהדרין שהורגים מפני
תיקון העולם אין באן פסק דין של המעשה המסוים .ויש עוד להאריך בזה ואב׳־מ.
ועדיין יש להקשות איך היה מותר לדוד המלך לדון את מפיבושת ע״פ האומדנא
ללא עדים .וכי היה שם תיקון העולם.
וי״ל שמביון שהלשון הרע שציבא סיפר על מפיבושת היה "הנה יושב בירושלים
בי אמר היום ישיבו לי בית ישראל את ממלכות אבי" וזוהי מרידה במלכות ,א״ב
יש בזה תיקון העולם לצורך חיזוק מלבות דוד.
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שמע  -שמר

שמן --שמע

תש^■,

והוא העץ הנקרא בללו פי׳ף ).כי הוא שטן  .ויונתן תרגם קדשו לשמים (דברי רהיטים ב׳ ל ,בו ,).כלומר היה נשמע
שמצה אעי זיתא  .וענין אחר ושטנה נסיכי אדם (טיכה ה ,ד ,).לוחם ומרוצה  .וכן ובני עמון משמעתם (ישעיה יא ,יד ,).משמעת
שמצה שנים (שופטים יב ,יד ,).ושטנים שנה (בראשית כלומר נשמעים אליהם ותחת עבדותם  .וכן וישימהו דוד
אשמנים ה ,כה•) ,ידוע  .באשמנים כמתים (ישעיה נט ,י ,).האל׳ף אל משמעתיו (שמואל ב׳ בג ,מ ,).וסר אל משטעעף
נוספר־ז ופירושו לפי טקוטו בקברים  .ויש לומר שד־זוא בן (שם א׳ כב ,יד ,).לשמע אזן ישמעו לי (חד,לים יה ,מה.).
ארבע אותיות .

ואדוני אבי רל בחב שהאל״ף שרש והנו׳ן והכבד דשטע שאול (שמואל א׳ בג ,ח ,).פירוש אספם פעל
וקבצם שיהיו נשמעים איליו  .וכבד אתר וי״י השמיע את הפעיל

נוספת וענינו מן תאשם שמרון ,)3והאדמה לא תעזם*),

מחנה ארם (מלכים ב׳ ז ,ו ,).והשמיעו הללו ואמרו

לשון שמטה מקום שאין שם יישוב והם הקברים .
ויעקב שמע (בראשית לד ,ה ,).ושמע שטועה (ירמיה לא ,ז ,).השמיעו אל בבל רבים (שם נ ,כט ,).פירוש
(ישעיר־ז לו ,ו . ).ולנזרה פעל בצרי את כל אספו וקבצו אותם שיהיו נשמעים אליכם לבוא אל בבל .
הדברים אשר שמע (ירמיה לו ,יג ,).ובשועו אליו שמע וכן השמיעו עליה ממלכות אררט מני ואשכנז (שם

והשם להשמעות אזנים (יחוקאל כד ,כו .).השמעות

(חהלים כב ,כה ,).ושרה שמעת (בראשית יה ,י ,).וכרתב נא ,כו. ).
הנגיד רל ואשמעה אחד קדוש (דניאל ח ,יג ,).בקמץ חטף .ואסף בטצלתים משמיע (דברי הימים א׳ טו ,ה ,).פירוש
אשר לא ישמע לקול מלחשים (תהלים נח ,ו ,).וישמע משמיע קול  .ועטהם הימן וידותון חצצרות וטצלתים
אברר,-ם לקול שרי (בראשית טו ,ב ,).שט ע י׳י קול תחנוני למשמיעים (שם א׳ טו ,מב ,).פירוש להיותם משמיעים .
כלם ענין
(תהלים כח ,ב ,).השמע אלד•,ים את קול הנער (בראשית וכן וחרב אויביך למשנת )1להיותו משגת
כא ,יו ,).וישמע י״י אלי (דברים ט ,יט•) ,שמע כקלי שמועה יש מהם שמועה לבד ,ויש מהם שמוערח לקבלה .

(בראשית כו ,יג ,).ולא שמעו בתורתו (ישעיה מב ,כד,).
כי שמע אלהים אל קול הנער (בראשית כא ,יו ,).שמיע
א^טע צעקתו (שמורה כב ,כב ,).שמען קולי (בראשית

;ועור יש מהם שמועת הבנהדבר נא אל עבדיך ארמית כי
שטעים אנחנו (ישעידה לו ,יא ,).גוי אשר לא תשמע
לשנו (דברים כה ,מט ,).לב שמע (מלכים א׳ נ ,ט. ).
ויש לפרש מור ,תשמע חלום לפתר אתו (בראשית מא ,טו.).

ד ,כג ,).יען אשר שמעתם על מצורה יהונדב אביב□
(ירמיה לה ,יח ,).אל תשמעו על דברי הנכאים הנכאים
לכם (שם כג ,טו ,).לשטיע על דברי עבדי הנכאים (שם
כו ,ה ,).הנה שמע מזבח טוב (שמואל א׳ טו ,כב . ).בקמיהם (שמוח לב ,כה ,).פירושו לרבה ולשם רע  .וכן
שמע והשם כאשר שמע למצרים יחילו כשמע צר (ישעיו-ז ומה־שטץ דבר נשמע בו (איוב כו ,יד . ).והנכון לפרש

ותקח אזני שמץ מנהו (איוב ד ,יב ,).בחמש שמץ
נקודוו־ז קצת דבר טמנו  .וענין אחר לשט^ה שמצה

בג ,ה ,).בצרי .ויש מהם בסגול כאשר כתבנו בחלק הדקדוק .)4זה מהענין הראשון כלומר מה שמספר אדם מנבורורתיו קצוז
שמע .ומשקל אחר שטענו את שטעו (ירמיה ו ,כד ,).ויהי שמעיו והמעט מהם הוא  .ואמרו כי לשון שמץ הוא מעט המעט
בבל הארץ (יהושע ו ,בו . ).ומשקל *■החד ובא בשנה עד שלא יוכל אדם לשערו .
}■,שטועה (ירמיה נא ,מו ,).טי האמין לשטעתנו (ישעירה
ואביו שמר את הדבר (בראשיות לו ,יא.).

שטר
משמע נג ,א . ).ומשקל־ 1אחר ולא למשמע אזניו יוכיח (שם
□על יא ,ג .).והנפעל והקל נשמע (בראשית מה ,טו ,).לא
:שמע על פיך (שטות כג ,ינ>) ,בשמועה הנשמעת בארץ
(ירמיה נא ,מו ,).ותשמע שמחת ידושלם עד מרחוק
(נחמיה יב ,מג ,).השמע בקולם ותבוא תפלתם לטעון
8,טמ1ק 6010801015,
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ועברתו שטרה נצח (עמום א ,יא ,).הה׳א נחה
ועקרה בטפיק ג) .ויש אומרים כי הה׳א נוספת לפי שהמלה
טלעי?^, 1-ושמרתם ועשיתם (דברים ד ,ו ,).ושטריו כרעה
עדרו (ירטיוח לא ,י ,).שטר לראשי אשימך (שמואל א׳

כח ,ב ,).כי שמרתי דרכי י״י (שם ב׳ כב ,כב . ).אני
שמרוני ארחות פריץ (חהלים יו ,ד ,).פירוש שמרתי אותם

0מ'1ע ,מיו? (ג

שלא '?־1ך בם אדם בעבור דבר שפתיך (שם) שאמרח .

*) 110808

ועל דרך הוה לשמיר את דרך עץ החיים (בראשית ג ,כד.).

X^¥, 1.

*) 6600818 21,¥11, 19.
שמר הפרדס (נחמיה ב ,ח .).שמרני אל כי חסיר־זי בך
*) מכלול קסח ,ע״ב .שמע חמשה (?) מהן בצירי אח (חהלים טז ,א ,).השי׳ן מעטרת בגעיא  .וכן שמו־ה נפשי
שמע יעקב בן אחותו (בראשית כט ,יג ,).שמע שוא כי חסיד אני (שם פו ,ב . ).שיתה י׳י עוטרת לפי (שם
(שמות כג ,א ,).אח שמע שלמה (מלכים א׳ י ,א ,).קמא ,ג ,).צווי ,ופירושו שירתה י׳י דבר נכון בפי ושמרד־זו

וחבירו ברברי הימים (ב׳ ט ,א ,).כאשר שמע למצרים
יחילו כשמע צר (ישעיה כג ,ה ,).כשמע לעדתם (הושע
ז ,יב•)? ,־1שמע און ישמעו (ח1חלים יח ,מה. ).

*) 1 0111-00. XX^, 12.
 .עזב 811 148,1.

00)010
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פירושי התורה לבעלי התוספות

נשיב]

בשעת הלואה .4ד״א לא תשע שמע שוא
אינו מבקש מלפני הקב״ה לא תשע שמע
כלומר לא תשמע מן השטן המקטרג עלינו

אחיקם הרגן והלא ישמעאל הרגן אלא מתוך
שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא
חש מעלה עליו הכתוב כאלו הרגן ואם

עם רשע הוא המקטרג .שמע שוא ,עש״ו
(רשע הוא המקטרג) אם עשו או רעות מעשי
עשו .אל תשת ידך עם מלאך המקטרג ,עם
רשע להית [ר״ת] ער״ל ,לר״ע ,הייצר נקרא
ערל משהוא מסית את האדם חוזר ומקטרג
עליו( .א׳ .)946

אדם רואה בחברו צדדים ועניינים שנראה
הדבר אמת רשאי להאמין ולקבל כדאמ׳
בשבת 5פרק במה בהמה לא קיבל דוד לשון

 )1פסחים קיח ,א )2 .ויק״ר פרשה ה ,ו )3 .סנהדרין
ז ,ב".״ )4מכילתא.

הרע מ״ט דברים נכרים חזא ביה במפיבושת,
עוד גרסינן בירושלמי רפאה* רבי שמואל
ברבי נחמני בשם רבי יונתן אמר מותר לומר
לשון הרע על בעלי המחלוקת שנ׳ 7ואני
אבא אחריך ומלאתי את דבריך.
 )1קיח ,א.

ז) לא תשא

שוא,

כמו ובל אשא

ט.

 )2לא .א.

 )5פו ,א.

 )3סא ,א.

 )6טו ,א.

 )4ירמיה מא,

 )7מ״א א ,יד.

את שמותם על שפתי* (א .)271/1

 )1תהליס טו ,ד.

ח) לא תשא שמע שוא ,הזהיר היוצר כפ׳
ואלה המשפטים שלא יקבל אדם לשה״ר
לא תשא שמע שוא ואומר האי לישנא
אע״ג דלקבולי לא מקבלינן מיחש חיישינץ
לה .ואם אדם רואה בחבירו דברים וענינים
שנראה שהדבר אמת רשאי להאמין ולא לקבל
כדאמרינן בשבת פ׳ במה בהמה יוצאה 1לא
קבל דוד לשה״ר אלא דברים ניכרים חזא
ביה במפיבושת( .יראים קצב>.
 )1פו ,א.

ט) לא תשא שמע שוא ,שלא יקבל
אדם לשון הרע דכתיב בפרשת משפטים
לא תשא שמע שוא וגו׳ וגרסינן בפרק

ערבי פסחים• אמר רב ששת משום רבי
אלעזר בן עזריה כל המספר לשון הרע וכל
המקבל לשון הרע וכל המעיד עדות שקר
בחברו ראוי להשליכו לכלבים שנאמר לכלב
תשליכון אותו וכתיב בתריה לא תשא שמע
שוא אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס
קרי ביה לא תשא וקרי ביה לא תשיא עוד
דרשינן מיניה בשבועות 2ובסנהדרין אסור
לדיין שישמע דברי בעל דין קודם שיבא
בעל דין חברו גרסינן בגדהנ פרק האשה אמר
רבא האי לישנא בישא אף על גב דלקבולי
לא מבעי למיחש ליה מיבעי דכתיב" 4והבור
אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי
האנשים אשר הכה ביד גדליה" וכי גדליה בן

י) אל תשת ידך עם רשע ,תשת כמו
כן למפרע תשת אל תחשוב תשית ידי עמו
למחר ישת גם ידו עמי לכך תשת למפרע
אל תעשה זה ואל יפרע לו עם זה .עם
רשע להיות ,ערל ,אל תשת ידך עם רשעים
וערלים להיות עד חמס להעיד עדות ע״ז
ולהעיד ולהיות עד חמס בבוראך לנטות
אחרי רבים להטות המשפט לנטות שלא
כדין אמר לנטות כל דהוא אין לך לעשות
לכך חסר( .מ״ג .)1831

יא) אל תשת ידך עם רשע ,הזהיר היוצר
שלא יבטיח אדם לחבירו עד שקר אפילו
אינו מעיד משעת הבטחה הוי השתה ועובר
על מה שהזהיר היוצר בם׳ ואלה המשפטים
אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס( .יראים
קצג).

יב) אל תשת ,הרשעים פסולין לעדות
מן התורה שנ׳ אל תשת ידך עם רשע
להיות עד חמס ודרשו רבותי׳ בפרק זה
בורר׳ ובמרובה 2אל תשת רשע עד ובפשוטו

אפי׳ עד כשר שידע בחברו שהוא רשע
ואין הדיינין מכירין רשעו אסור להעיד עמו

אעפ״י שהוא עדות אמת מפני שמצטרף עמו
ונמצא זה הכשר השית ידו עם הרשע עד
שנתקבלה עדותו ,ואין צריך לומר עד כשר

שהוא יודע בעדות חבירו ויודע שהעד השני
עד שקר שאסור לו להעיד שנאמ׳ אל תשת
ידך עם רשע ,ובפרק זה בוררנ אמר רב
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משפטים כג ,א-־ב
אין העדים חותמין אלא אם כן יודעין מי
חותם עמהן ,איזו רשע כל מי שעבר עבירה
שחייבין עליה מלקות זהו רשע ופסול לעדות
שהרי התורה קראה למחוייב מלקות רשע

[שיג;

והרועים אחד רועה בהמה דקה ואחד הרועה
בהמה גסה אבל מגדלי בהמה דקה כשדין
בחוצה לאח ,ומוכסין וגבאין אבל מוכס
סתם פסול וגבאי סתם כשר ,וגנב ניסן וגנב
תשרי לא שמיה גנב ובאריסין בדבר מועט,
ואוכלי צדקות של גוים אם אפשר להיות

שנא׳ והיה אם בן הכות הרשע ,ואין צריך
לומר למחוייב במיתת ב״ד שהוא פסול שג׳
אשר הוא רשע למות ,עבר על עבירה שחיי׳
עליה מלקות מן התורה הרי זה פסול מן

ניזון בצנעה ומבזה עצמו בפרהסיא פסול
ואס לאו כשר ,והאוכל בשוק ועבדים וקטנים

התורה ,ואם היה החיוב שבה מדבריהם הרי
זה פסול מדבריהם ,ועוד יש רשעים שהן בני
תשלומין ואינם בני מלקות הואיל ולוקחין
ממון שאינו שלהם בחמס פסולין שנאמר כי

[ונשים] וחרשין ושוטים ,וסומים בשתי עיניו
אבל באחת מעיניו כשר ,ומשומד לדבר אחד
לא הוי משומד לדבר אחרי ,ואם היה יודע
בעדות עד שלא נסתמא ונסתמא פסול .ואמתי

יקום עד חמס באיש כגון הגנבים והחמסנים
אע״פ שהחזיר הרי זה פסול לעדות מעת
שגזל או שגנב ,וכן עד זומם אעפ״י שהוזם
בעדות ממון ושילם הדי זה פסול מן התורה
לכל העריות ומאימתי הוא נפסל אביי אמ׳
למפרע הוא נפסל כלוט׳ מעת שהעיד בב״ד
אעפ״י שלא הוזם על אותו עדות אלא אחר

[חזרה] משחק בקוביא משישברו פספסיהן
ויחזרו מעצמן ויאמרו שלא ישחקו עוד אף

כמה ימים מאי טעמא מעידנא דאסהיד הוה
ליה רשע והתורה אמרה אל תשת רשע עד
והלכה כאביי( .סמ״ג ריד).

בחנם ,מאמתי חזרה מפריחי יונים משישברו
הכלים שהם צדין בהם ואפילו במדבר לא
עבדי ,וכן טבח שהיה בודק לעצמו ויצאתה
טריפה מתחת ידו פסול עד שילך למקום

שאין מכירין אותו ויוציא טריפה מתחת ידו
ברבר חשוב ומשלו( .סס״ק רלח>.
 )1חולין ד.

 )1סנהדרין כה ,א )2 .בבא קמא עב ,א )3 .סנהדרין

כג ,א.

יג) אל תשת ,שלא להעיד רשע דכתיב 1אל
תשת ירך עם רשע וגם אסור לעד כשר
להצטרף עם עד רשע אפילו בעדות אמת

כדאיתא בס״ג ,וקשה איך יכבוש עדותו
ונראה שאין איסור אלא כשיאמר הכשר
אני ופלוני ראינו כך אלא יש לו לומר כך
ראיתי .וכל איש שעבר עבירה דאורייתא
פסול לעדות דאורייתא ,עבר על עבירה
דרבנן פסול לעדות דרבנן ,ולמפרע הוא נפסל
כאביי ,ופסול מדאורייתא אין צריך הכרזה
ועדותו טוב הוא עד שיבריזו בו .ואילו הן
הפסולין :מלוה בריבית [המלוח] והלוה אבל

העדים שמא כשרים הן כי אינם סבורים
לעשות עבירה וכל מי שאינו סבור לעשות
עבירה כשר לעדות ,ומפרחי יונים ומשחקי
בקוביא וסוחרי שביעית ,ומשחקי בקוביא
אם יש לו אומנות אחר כשר לעדות ,הוסיפו
עליהם חמסנים לוקחין שלא מדעת הבעלים,

ל־א תהיה אחרי רבים לרעת ול*א
תענה על רב לנטת אחרי רבים
להטת (כג ,ב)
א) לא תהיה אחרי רבים לרעת ,ופי׳
על זה רבנו רבי יוסף קרא ז״ל מה שאמר
להם אליהו לעוברי הבעל׳ כי אתם הרבים.
מצאתי בפתרוני רבי מנחם בר׳ חלבו ז״ל
יכול היה לומר כי אתם רבים אלא לכך
כתב הרבים שכך אמר להם אליהו ז״ל אתם
מאותן הרבים שנאמר בהם פ׳ משפטים לא
תהיה אחרי רבים לרעות( .ר״י קרא).
)1

מ״א יח ,כה.

ב) לרעת ,אע״ג שהדין הוא לילך אחרי
רבים ,אם נראה בעינים שאינם מכוונים
יפה ,לא תהיה אחריהם ,מוטב להיות אחרי
המיעוט ותתבטל ,כי מכל מקום המעשה
תעשה ברבים .ולא תענה על ריב ,לא תלמוד
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תנא דבי אליהו

פרק בט

סדר אליהו רבא רצו

591

ניסיחא הייטגה

שאפילו אים ניתן לי כל על מזבחי וגו׳( .סו) הרי הוא אוסר
העול׳ כולו בשעה אתת איני תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להיות
נכנס עד חמס לא תה יה אחרי רבים לרעות וגו׳( ,סז) הוי
איני אנשי
עושקאוט׳כן כר•
מבקש ואתה
ירושלים
לבית הטשתה ער שאדע אומר הרי זו אזהרה למקבלים לשון הרע( .פח)
מי הוא שנכנס עטי ואיני ר״א הרי זו אזהרה לדיין שלא ישמע לבעל דין
תיתם על הגט עד שיודע טי עד שיהא בעל דין הכירו עמו( .פט) שגא׳ (שמוח
חותם עטי .א״ר נתן והלא כב) עד האלהים יבא דבר שניהם וגם הרי זו
עד זומם הוא ועד רשע
הוא אזהרה לבעל דין שלא ישמיע אל הדיין דבריו עד
זה אלא ללמדך על הנולנין
ועל התטסנין שפסולי עדות שיהא בעל דינו עטו שנא׳ (דברים ינ 6ועמדו שגי
הן שנאט׳ ועשיתם לו כאשר האנשים אשר להם הריב לפני ה׳ וגו׳( .צ) ובן
זמם כיוצא בדבר אתה אם אמר לו אדם לחבירו פלוני חבירי חייב לי
אומר והוא לא אויב לו ולא מאתים זוז והרי לי עד אחד ותהא מצטרף עמר
(כמות ע)

לא

זיקוקין דנורא ומן ורץ דאישא
כבית הפלתי עולותיהם וזבחיהם לרצון ר״ל שיהיו מקריבים עולות ושלמים עם הנסכים הנזכר מקודם בהתחלת
הדרוש הזה כמו שאר בני ישראל .כי ביתי בית השלה יקרא לכל העמיס ר״ל לכל נרי הצדק הבאים סכל
העמים וממירים לאהבת הקב״ה הלי מוכח מכאן דגריס מקריבים קרבמת ונסכים כפו ישראל ודוק ( :ט) ומ״ש
הרי הוא אומר לא תשא שמע שוא .שי׳ עכשיו חוזר התד״א אל דבריו הראשונים מ״ש מקודם בסמוך בהאי
פרקא מענין המרגלים שאמרו לשון הרע של שוא ושקר על הארץ הקדושה ובני ישראל קבלו מהם הלשון הרע
הזאת .והאריך מענין לענין באותו ענין כמנהגו בפשר הזה כנזכר כמה שעמים בפרקים הקודמים וכיון שסיים
שמע שוא אזהרה
דבליו חוזר לענק הראשון המדבר חענין לשון הרע האומר זהמקבלו( :שז) ופ״ש לא
למקבל ל״ה .שי׳ זהו דעת רש״י ז״לזת״א שסוז״ל לא תשא שמע שוא כתרגומו לא הקבל שמע דשקר אזהרה
למקבל ל״ת ולדיין פלא ישמע דברי בעל דין עד שיבא בעל דין תכירו עכ״ל .אבל רז״ל אמרו שהוא אזהרה

גם על המספר ל״ה ועל המעיד עדות פקר נדאיתא בש׳ ערבי פסחים וז״ל א״ר פשת משוס ראב״ע כל
•המפשר לשון הרע וכל המקבל ל״ה וכל המעיד עדות שקר לחבירו ראוי להשליט לכלבים שנאמר לכלב חשליטן
אוהו וכתיב בתריה לא תשא שמע שוא קרי ביה לא תשא וקרי ביה לא תשיא פ״ש בפי׳ הרשב״ם ז״ל ודו״ק:
<שח) ומ״ש ד״א הרי זו אזהרה לדיין וכו׳ .פי׳ גס זס דעת רש״י ז״ל כנזכר מקודם והוא דברי רב כהנא
בפ״ק דסנהדרק דף ז׳ ט״ $מ״ש בשרש״י ז״ל וק״ל( :שט) ומ״ש דהפסוק עד האלהיס ונו׳ זהו אזהרה
לדיין וט׳ והפסוק השני ועמדו שני האנשים וגו׳ זהו אזהר׳ לבעל דין וט׳ .וא״תמנלן דפסוק הראשון קאי
על הדיין והפסוק השני על הבעל דין דלמא איפכא והיאך משמע הדברים הללו מאלו שני הפסוקים דהא הלשון
של שני הפסוקים הס שויס בפסוק הראשון נאמר עד האלהיס יטא דבר שניהם משמע פיטאו שניהם יחד ולא
אמד לבדו בלא חבירו והפשוק השני כתיב ג״כ ועמדו שגי האנשים אשר להם הריב ונו׳ משמע ג״ה שיבואו
שניהם יחד ולא יבוא אחד לבדו בלא חבירו עמו א״כ מאי אולמא האי מהאי או דלמא דשני הפסוקים הללו
קא מזהירים שניהם הן על הדיין והן על הבעל דין כדי שיהא עונשם גדול משוס שעברו על אזהרות הרבה
כי כן מצינו כמת וכמה דברים שהם כפולים בתורה באזהרות ונעשה ובל״ת הרבה כדי שיעברו על מ״ע ול״ס
ואזהרות הרבה כלי שיענשו עונש גדול על כל עשה וצ״ח צא דוק ותשכח .ונ״ל דמוכח שפיר דהשפוק הראשון
הוא דוקא אזהרה אל הדיק והפסוק השני הוא דוקא אזהרה אל הבעל דק כי בפסוק הראשון מזכיר הדיין
התלת ואח״כ מזכיר השני בעלי דינים כמש״ה עד האלהיס יבא דבל שניהם האלהיס זהו הדיין שנזכר תחלה
שפסוק ואמ״ס אמר דבר שניהם אלו שני בעלי דינק ש״מ שהוא אזהרה לדיין שלא ישמע לבעל דין אחד לבדו
פד שיבואו שני בעלי הדינים יחד .אבל בפסוק השני מזכיר הפשוק תחלה שני הבעלי דינים ואמ״כ מזכיר
הדיין כמו שאמר הפסוק ועמלו שני האנשים אשר להם הריב לפני ס׳ לפני הנהנים והשופטים אשר יהיו
בימים ההם ש״מ שהוא אזהרה לבעל לין שלא יטא לבדו אל הדיק להשמיע דבריו אל הדיין עד שיבואו שני
הבעלי דינין יחד אל הדיין ודוק כי אמת ויציב ונטן הוא( :צ) ומ״ש וכן אס אמר לו אדם וט׳ .שי׳ כדאי"
בשר׳ שבועות הפדות וז״ל מנין לתלמיד שא״ל רט יודע אתת בי שבעד מאה מנה איני מבדה מנה יש לי
אצל פלוני ואין גי עליו אלא עד אחר מנין שלא יצטרף עמו ת״ל מדבר שקר תרחק ופריך והאי מדבר שקר
חרחקנפקא הא ודאי שקורא קאי משקר ורחמנא אמרה לא תענה ברעך עד שקר אלא כגון דא״ל ודאיסהדא
אית לי ותא אח וקום התם ולא חימא ולא מידי דהא לא מפקח משומך שקרא אפ״ת אסור משוס שב' ממר
*זן תרחק .מנין לשלשה שנושק מנה באחד שלא יסא אחד בעל לק ושנים עדים כדי שיוציאו מנה ויחלקי ת״ל
מדבר
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ז
" 592נא דבי אליהו

פרק כט

סדר אליהו רבא

וטול אתה מנה ואני אטול מנה אמר לו כך מודיע
אני לך שאפילו אתה נותן לי כל כסף וזהב שבכל
העולם כולו בשעה אחת אין אני מבהש בשביל
להעיד שקר והיאך אתה אומר לי כך( .צא) וכן
אנשי ירושלים היו עושין כן אינן נכנסין לבית
המשתה עד שיודעין מי הוא שיכנס עמהן (צב)
ואינן חותמין על הגט עד שיודעין מי הוא שיחתום
עמהן( .צג) א״ר נתן והלא עד זומם הוא זה ועד
י־שע הוא זה שנא׳ (שם) ועשיתם לו כאשר זמם
•לעשות לאחיו אלא ללמדך על הגזלנין ועל

ז

ניסחא רר׳טגח
מבקש רעתו לא אויב י*ו
יעירנו ולא מבקש רעתו
ידענו ושפטו את העדה
לפסול השונאים מלישב בדין
אץ לי אלא שונאין קרובים
מנין ת״ל בין הטבה יבץ
גואל הדם הרי אתה דן הואיל
ואמרה תורה הרוג על פי
שנים עדים הרת ע״פ דייני׳
מה דיינים פסל בהן שונאי׳
אף הערים פסל בהם שונאי׳
וקרובי׳ ועוד ק״ו ומה דיינים

החטסגין

זיקוקין דנררא ובעורין דא#א
*דבר שקר הרחק מכ״ל ודו״ק( :קא) ומ״ש וכן היו מושין אנשי ירושלים וכו׳ .הי' כמו שאז״ל כמהדרין
שהרש"י ז״ל כה׳ זה בורר ע״ש משום שאז״ל שהוא גנאי לת״ח לישב כסעודה אצל טם הארץ( :קב)ומ״ש
•אין חוחחין על השכור וט׳ .והרש״י ז״ל שם כהרק זה כורר שמא יחחום עמהס עד אחד הסול ויחבסל
מדות טלה ונמצאו אלו מחכיישים טכ״ל .ונ״ל להוסיף על דכרי רש״י ז״ל משוס שנ׳ אל חשת ידך עס רשע להיות
עד המם והוא סוף ההשוק של לא השא שמע .שוא שמדכר ממנו מקודם שהוא אזהרה למקבל ל״ה ולדיין שלא
ישמע דכרי כעל דין אחד וכו׳ וכיון שדרש רישא של הפסוק לא תשא שמע שוא דרש ג״כ הסיפא אל תשת
ידך פס רשע להיות עד המס ט שניהם הרישא והסיפא מדברים מענין אחד שישמור אדם את עצמי מכל
נדטד של דבר שוא ושקר הנזכר בפנים וק״ל( :קנ) ומ״ש א״ר נתן והלא עד זומם וט׳ .הי׳ זה המד הנזכר
*עלה בסמוך שמבקש ממט שיצשרף עם העד הא׳ שראה שהלוה להכירו והעד השני לא ראה שהלוה להכירו
ומקש ממנו שיצטרף וכו׳ ופל זה העד השקר אמר אח״כ דאנשי ירושלים לא היו חוהמין על השטר פד שהיו
יודעין כלא יחתום עמהס עד אמר כזה שלא ראה ההלואה .ופל זה הריך רבי גחן והלא עד זומם הוא זה
יעד רשע הוא זה משום שלא ראה ההלואה יטל להיות שיהא מחם בענין והלא ממט היית במקום אחר באותו
שמה ובאותו יום והוא נקרא עד רשע שהרי מוכר על לא תענה ברעך עד שקר  .ובן הריך הנח' בה' שטעית
העדות על אותו פד והא ודאי שקורא קא משקר וט' כמו שהעתקתיו מקודם בסמוך בפירושי ע״ע ועליו נאמר
לא השא שמע שוא קרי ביה לא השיא ודוגמא כדעת רב כהנא בפרק קמא דסגהדרין ובפרק שבועות העדות
מ״ש .וכהיב בסיפא דקרא של לא השא שמע שוא אל חשת ידך עם רשע להיות עד חמס ר״ל שלא יחתום
שום אדם עם זה העד משום שהוא רשע ועד חמס ושוא ושקר שהוא עובר פל לא תענה ברעך עד שקר.
ובעד חמם כתיב (בסהר דברים י״ס) שהוא נקרא עד זומם כמש״ה ט ייקום פד חמס באיש לעטת־טסרה
ונו׳ ודרשו השוהסים הסיב והנה פד שרך העד שכך ענה באחיו ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו וא״כ כיון
שהוא נקרא עד זומם ועד רשע א״כ מאי רטחייהו של נקיי הדעת שבירושלים שלח היו חוהמין על השסר
עד שהיו יודעי! שלא יחתום פמהם אוהו עד רשע והלא כל אדם אמר לחתום עם אוהו עד רשע מפום שני
אל השת ידך מם רשע להיות עד חמם א״כ מאי רטתייהו של נקיי הדעת שבירושלים יותר משאר כל אדם
ישר וכשר שבישראל .וקמתרן אלא ללמדך על הגזלנין ועל החמפנין שפסולי עדות הן הי׳ אע״ה שידענו ט שהלא
ספיד עדות אמת אה״ה הוא הסול לעדות ואין עדותו מדוש כלל ואין הוסקין שוס דין על מדוחו מפני שהוא
גזלן וחמסןועל זה העד קאמרי׳ דנקיי הדעת שבירושלים לא היו חוהטין על השטר עד שהיו יו דעין שלא יחתום
פמהס מי שהוא גזלן וחמסן אע״ה שהוא מעיד פדות אמת משום שהוא הסול לעדות ויחבעל כל העדות ונמצא
אלו מתביישים כמו שהרש״י ז"ל בה׳ זה בורר כמו שהעתקתי מקודם בסמוך .ושם פירשתי שגס על אוהו מד
גאמר אל תשת ידך עם רשע להיוח פד ממס משום שהוא גזלן וממס! והוא הסול לעדות אע״ה שהוא העיד
פדות אמת גזה היה רבותייהו של נקיי הדעת שבירושלים שלא היו מיהמין טל השטר עד שהיו יודעין שלא
יחתום עמהם פד שהוא גזלן וחמסן אע״ה שהוא מעיד אמת משום שהם מהרשין הפסוק אל חשת ידך עש
רשע להיות עד ממס ג״כ על הגזלן וחמס! משום שהוא הסול לפדות כדי שלא יתבשל העדות ויחטישו כהרש״י
ז״ל בפרק זה בורר כנזכר .משא״כ שאר אנשים הכשרים שבישראל לא היו מדקדקים בזה רק היו מדקדקים
שלא היו חותמים עם טד שרך ממש שמעיד עדות שקר גמור משוס שהוא רשע גמור שהוא עובר על לא תענה
ברעך עד שרך שעליו נאמר פשטי' דרךא אל חשת ידך עם רשע לאיות עד חמס והוא עד זומה ממש
נסש״ה כי יקום עד המס באיש לענות ט סרה וגו׳ ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו כנזכר מקודם בסמול

זיקוקין דנורא וביעורין דאשא  -א :תנא דבי אליהו .תרנ״ז<<שאר ספרי חז״ל;>> ( }9{)9עמוד מס 593הח*פס ע״י תכנת אוצר מחכו

שמות כג משפטים

קנ

תורה
[ב]

לא תשא שמע שוא,

הרי אזהרה למקבל לשון

הרע( .מכילתא)

[ג] לא תשא שמע שוא ,מנין אנו מוזהרין שלא לקבל
דבר שקר שנאמר לא תשא שמע שוא( .מדרש)

ש

150

בעל פה
[ד] לא תשא שמע שוא,

ד״א אזהרה לדיין שלא
ישמע מבעל דין עד שיהא בעל דינו עמת שנאמר עד
האלהים יבא דבר שניהם ל) .דבר אחר אזהרה לבעל דין
שלא ישמיע דבריו לדיין עד שיהא בעל דינו עמת שנאמר
ועמדו שני האנשים מ)( .מכילתא)

ל) שמות כב ,ח .מ) דברים יט ,יז.

ראוי להקרא אדם אחר המות ,נמשל כבהמות נדמו ,ע״כ .וראה בספר
_____שמירת הלשון ח״ב עמ׳ יח בשם מהר״ל מפראג וספר חרדים פ״ז— .
והמעיד עדות שקר וכו׳ .לסי פירוש הרשב״ם מבואר שגם מעיד
עדות שקר נכלל בלא תשא שמע שסב וכ״כ הרמב״ם הל׳ סנהדרין
פכ״א ה״ז :ובכלל לאו זה אזהרה למקבל לד״״ר ומספר לד״״ר ומעיד
עדות שקר ,וכ״כ בסהמ״צ לאוין רפא ,ובסמ״ג לאוין סי׳ רח ,ובתנוך
מצור .עה .אבל הריב״ן במכות שם כתב אל תשת ידך עם רשע להיות
עד חמס ,היינו מעיד עדות שקר ,ומשמע דמפרש דמעיד עדות שקר
אינו נכלל בלא תשא שמע שוא אלא למדים מסוף הקרא ,ובגט׳ שם
גרסינן לא תשא שמע שוא [וגוץ .ובע״י וילק״ש הגי׳ וסמיך לא תשא
שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס .ובמכות שם הגי׳
קרי ביה לא תשיא ,ובע״י קרי ביה לא תשא וקרי ביה לא תשיא.
וכ״ד .בכתי״א בדק״ם ,ובסמ״ג סי׳ ר .וראה להלן אות ה ,ו .ובמדרש
הגדול כאן :ומנין שלא יטעון אדם טענת שקר ,ת״ל לא תשא שמע
שוא ,לא תשיא שמע שוא .ושם :ומנין אזהרה למספר לשון הרע
ולמקבל לשון הרע ,תלמוד לומר לא תשא — לא תשיא .ועי׳ רש״י
כאן ,ובתרגומים :לא תשא — לא תקבל .וכפי׳ הרשב״ם הנ״ל שלא
תשא היינו שלא ישא בפיו ,פירשו הראשונים כאן ,האע״ז :לא תשא
,
1אוצר התנסה)
שמע שוא ,שלא יוציא מלבו דבר שוא להוציא דבה (ע״ע אע״ז
דברים לג ,גא ובחזקוני :לא תשא שמע שוא על פיך דוגמא ובל
אשא את שמותם על שפתי ,פי׳ אל תוציא מפיך דבר שקר (כעי״ד
בפי׳ הר״י בכור שור) .ובהדר זקנים :לא תשא שמע שוא׳ לא תזכיר.
והמהךש״&ן מביא לשון הרשב״ם וכתב :אבל בכל הנוסחאות גמרות
שלנו בהך “דרשא ובפ״ק דסנהדרין (ז ).ובס׳ שבועות העדות (לא).
איתא כן קרי ביה לא תשיא ,משום דתשא אינו מלשון נושא בפיו
אלא מלשון קבלה וכן תרגמו בכ״מ תשא — תקבל ,ולהכי צריך
למדרש על המספר ועל המעיד לא תשיא ,שלא תגרום להתקבל עמך
.
לה״ר ,ע״כ והערוך לנר כ׳ :נלע״ד"הגירסא איפכא מפי׳ המהרש״א,
דודאי לא תשא הוא לשון" דבור כמו ובל אשא את שמותם על שפתי
וכמו לא תשא את שם ד׳ אלהיך לשוא ,אכן מדכתב התרגום שכל
דבריו דברי קבלה מר״א ור״י לא תקבל ע״כ שקבלו שגם מקבל לד",ר
הנא בכלל זה ,ואפשר דילפי זה מדכתיב שמע שוא ולא תשא הוא
לשון מדבר ושמע לשון שמיעה ,ולכן שניהם בכלל ,השומע והמדבר,
ולענין שומע קריגן לא תשיא ,דהיינו שע״י שמקבל גורם שחברו
מדבר ועובר על לא תשיא ,וא״כ בכלל זד ,המספד והמקבל ,אכן
המעיד עדות שקר לפי מה שב׳ הריב״ן יליף מסיפא דקרא אל תשת
ידך עם רשע להיות עד חמם ,ע״כ .ויש להעיר מל׳ השכ״ט בראשית
מד ,יג :וה״ג אסור לקבולי לה דכתיב לא תשא שמע שוא ,קרי ביה
לא תשיא ,ומשמע שמפרש שלא תשא הוא לשון נושא בפיו ומלא
תשיא ילפינן שלא יקבל .ובשב״י :ומ״ש הרשב״ם שכשהמספר או
מעיד כו׳ אע״ג דעדות שקר בהדיא כתיב אל תשת ידך וגו׳ ההוא
אזהרה למקבל פסולי עדות הוא ,אבל להעד גופא מלא תשא נ״ל.
אבל הריב״ן ,החנו של רש״י ,פי׳ בס׳ הלוקין כג .דמעיד מאל תשת ידך
גפקא לן ,ע״כ .ובביאור מלת שוא כאן ,ראה בהכוה״ק שהאריך בזה,
[ב] לעיל אות א ,ולקמן אות קו.
ומה שרמזתי לקמן אות ג.
ובת״י :לא תקבלון וכו /וסדר אליהו רבה (פכ״ז) פכ״ם ,ומדרש אגדה
ח״א קסזב ובספר יראים סי׳ קצב :שלא יקבל לה״ר דכתיב לא תשא
שמע שוא ,ואומר האי לישנא אע״ג_ךלקבולי_לאמקבלינן ,מיחש
חיישינן (ראה שבת גו :ונדה סא ).ובפי׳ ר׳ מיוחס :לא תשא שמע
שוא ,אזהרה למקבל לה״ר ואפילו הוא אמת,אבל לחוש בו מותר,
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שהרי מצינו נביאים שחשו בו וכגון שיש בו מיתה או עונש ,אבל
אין בו חשש מיתה אסור להכניסו בלבו כלל ,ע״כ .ובאונקלום :לא
תקבל .ובספר דינא דתיי לאוין א כ׳ בשם אחיו ,מכאן ראיה דהתרגום
לא פי׳ רק לפי הפשט ולא כפי המקובל ,והוא השיב עליו שאינו
אמת ,עיי״ש וראה מ״ש בתו״ש במילואים לחלק יז סי׳ כב אות ה.
[ג] הובא במנורת המאור אלנקוה ח״ד עט׳  288בשם מדרש ,ונראה
הבונה כמו שפירש רשב״ם כאן :לא תשא שמע שוא כמו שהעד
מוזהר לא תענה ברעך עד שקר ,כמו כן הדיינים מוזהרין שלא
לקבל עדות ולשמוע שקר אלא ודרשת וחקרת .וכ״ג גם מל׳ הרס״ג
באזהרות (סדור רס״ג עמ׳ קסו) :לא תענה שוא ותשא שמעו,
והכונה שלא תענה ברעך עד שוא ולא תקבלו .ראה שבועות מ
שוא ושקר אחד הם ,ובתו״ש יתרו ם״כ אות קפב ,ולעיל אות א.
[ד] לעיל סכ״ב אות רח .ובסדר אליהו רבה (פכ״ם) פכ״ד ,ובמדרש
אגדה ח״א קסא .ובלק״ט כאן :ד״א לא תשא שמע שוא קרי ביה
לא תשיא ,אזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין עד שיבוא
חברו בעל דינו שנאמר ועמדו שני האנשים .וכ״ה במדרש הגדול:
מנין לדיין שלא ישמע טענת אחד מבעלי דינין עד שלא יבוא חברו
ת״ל לא תשא שמע שוא וכו׳ ומנין שלא יטעים אדם דבריו לדיין
תחילה ת״ל לא תשא שמע שוא ,לא תשיא שמע שוא ,ע״כ .ובסנהדרין
ז :שמוע בין אחיכם ושפטתם ,א״ר חנינא אזהרה לבית דין שלא
ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירו (שמסדר דברי שקר
כדברי אמת לפי שאין מכחישן ומכיון שלב הדיין נוטה לו לזכות
שוב אין לבו מהסך בזכות השני כל כך׳ רש״י) ,ואזהרה לבעל דין
שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו קרי ביה נמי שמע
בין אחיכם ,רב כהנא אמר מהכא מלא תשא לא תשיא (לא תקבל
שמע שוא אזהרה לדיין וקרי ביר ,נמי לא תשיא אזהרה לבע״ד,
רש״י) .וכעי״ז בשבועות לא .ושם הדרש הוא ממדבר שקר תרתק
(הובא להלן אות קד) ומסיק שם  :רב כהנא מתני מלא תשא לא תשיא,
וע״ע שם ל :האי צורבא מדרבנן וכו׳ וברש״י ד״ה דמיחזי ,וסוטה
כא :חיכי דמי רשע ערום ,אמר רבי יוחנן זה המטעים דבריו לדיין
קודם שבא חבירו ,וברש״י שם :ורשע הוא שעובד על לא תשא
שמע שוא ,ע״ש ,וברמב״ם הל׳ סנהדרין פכ״א ה״ז :אסור לדיין
לשמוע דברי אחד מבע״ד קודם שיבא -חברו או שלא בפני חברו
וכו׳ וכל השומע מאחד עובר בלא תעשה שנאמר לא תשא שמע שוא
וכר ,וכן בע״ד מוזהר שלא ישמיע דבריו לדיין קודם שיבא בע״ד
חברו ,וגם על זה וכיוצא בו נאמר מדבר שקר תרתק .ועי׳ כ״מ דגם
הרמב״ם מודה דבע״ד נמי נפיק מלא תשיא ומאי דלא עירב הרמב״ם
את שגי הדינים ,משום דלא תשא מפורשת יותר לדיין ולא בבעל
דין דנפיק מלא תשיא וההיא אסמכתא היא( .וע״ע בםה״מ להרמב״ם
לאוין רפא ובחנוך מצוד ,עד) ובשב״י ודינא דחיי שם כ׳ לבאר לשון
רש״י כאן שהזכיר רק שמכאן אזהרה לדיין שלא ישמע דברי בע״ד
כו׳ ולא הזכיר הדרש לבעל דין ,וכן בילק״ש ובסמ״ג לאוין י
ובסמ״ק סי׳ רלג ,הביאו רק שמכאן אזהרה לדיין — .ועמדו שני
האנשים ,בספרי דברים פי׳ קצ :ועמדו שני האנשים וכו׳ ד״א להזהיר
בע״ד שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בע״ד חברו ,ופי׳ רבינו
הלל :דמדכתיב ועמדו שגי האנשים ,משמע שיעמדו כאחד שלא
יקדים אחד וישמיע דבריו קודם שיבא חברו בע״ד .ובמרכבת כאן:
שתהא עמידמן בשיחי ,עי״ש .ובילק״ש כאן גרם :לא חשא שמע
שוא וכו׳ ,ר״א הרי זה אזהרה לדיין שלא ישמע מבע״ד עד שיבא
בעל דינו עמו ,שנאמר ועמדו שני האנשים ,ע״כ .ובש״ך חו״בי סי׳
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ולדיין שלא ישמע דברי 3ענ
שמע שוא .כתרגומו לא תקבל שמע דשקר אזהרה למקבל לשון הרע
תשא
(א) לא
•יי
,
^וצרהחכטו/
דין עד שיבא בע13יץ חבירו :אל תשת ידך עם רשע .הטוען את חבירו תביעת שקר ,שתבטייזהו להיות לו על

תורה ש בעל פה
אתה משליך
!א] לכלב תשליכון אותו .לא תשא שמע שוא,

[תקכג] אותו ,אותו אתה משליך לבלב ואין
בהמת קדשים שמתה לכלב.
[תקכד] לכלב תשליבון אותו ,מעשה בטבח אחד
בציפורין שהיה מאכיל ישראל נבלות וטרפות ,פעם
אחת שתה יין בערב שבת ועלה לגג ונפל ומת והיו
כלבים מלקקים בדמו ,אתון שאלו לר׳ חגינא מהו מירמיוזי
מן קמיהון (אם יש להעבירו מלפניהן ולטלטלו) ,אמר לון
כתיב ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו,
וזה היה גוזל את הכלבים ומאכיל לישראל ,אמר לון
ארפונון דמן דיח7ן אינון אבליך (ירושלמי תרומות פ״ח ה״ג)
(מכילתא דרשב״י)

לא תאכלו כל 1בלד .לגר אשר בשעריך תתעה ואכלה ,ע״כ .ובמראה
הפגים פסחים שם :צ״ל דאבו־ מן החי שהזכיר כאן לאו דוקא דבכל
מקום בש״ם מפיק ליה לאבר מן החי מקרא דלא תאכל הנפש,
ומבשר בשדה סרפד ,לא שמענו אלא אבשר מן החי וכו׳ .ראה לעיל
[תקכג] תמורה ל :במתני׳ כל
אות תקט ובביאור וצרף לכאן,
הקדשים שנעשו מרפה אין פודין אותן שאין פודין את הקדשים
להאכילן לכלבים .ובגט׳ שם מנה״מ דת״ר תזבח (דברים יב> ולא
גיזה ,ואכלת ולא לכלביך .וראה בתום׳ פסחים כט :דמחלק בין
קדושת דמים דאין פודין אלא מדרבנן רק לכלבים אסור ,אבל מותר
להסיקו תחת תבשילו ,אבל היכא דאין פודין מדאורייתא ,דהיינו
היכא דאיכא קדושת הגוף אין פודין אפילו להסיק דהא תניא (בכורות
טו ).אם מתו יקברו כו׳ עיי״ש .וכפי׳ הרמב״ם בפ״ב ה״י מה׳ איסורי
מזבוו דטרפה ירעו עד שימותו ויקברו ,מבואר דטעון קבורה ואסורה
בשום הנאה — .וראה תום׳ ב״ק נג :וירושלמי פסחים פ״א ה״ד.
נחקכדן בערב שבת ,בב״י ר״ש סיריליו הגי׳ בערב יוה״כ עם חשיכה,
וכ״ד ,בירושלמי ע״ז פ״ב ה״ג (ובפ״מ ששאלו אם מותר לטלטלו
ביוה״ב ,וראה שבת ל ),.וביק״ד פ״ה סי׳ ו :עיוה״ב היה ,ובאור
זרוע הלכות גיד הגשה סי׳ תמה כתב :והרי שהיה מוכר טרפות
בחוקת בשרות ,או שהיד ,מוכר חלבים בחזקת שומן ומת קודם שעשה
תשובה ,אסור להתעסק בקבורתו ,ולא עוד אפילו כלבים אוכלין את
בשרו רלרקקין את דמו אסור להבריח כלבים מעליו כד,היא ירושלמי
מעשה וכו׳ ,דמן דידהון אינון אכלין .הא למדת שאפילו כלבים
אוכלים את בשרו אין להבריחן מעליו ,כ״ש שאין להתעסק בקבורתו.
מובא בקיצור בהגהות אשר״י בחולין פ׳ גד",נ סי׳ טו .ובצי״ר
בירושלמי ע״ז מציין לשו״ת בשמים ראש סי׳ סד ששם מביא דברי
הירושלמי וכ׳ :והא דאמרינן בירושלמי ארפינון מן דידהו אכלי ,אין
ללמוד מזה לעשות מעשה באדם שנברא בצלם אלד,ים ,ולא להלכה
אמרו אלא שאמר להם דרך צחות ,ואיתימא הלכה הוראת שעה היתד,
לגדר באחד שהכשיל את הרבים ויראו רבים ויפחדו בעונש שמיס
שיראו שישלם מדד ,כעד מדד ,אבל לא נמסר לב״ד ,לענוש אחר מיתה.
ובהגהות כסא דהרסנא ב׳ :סובר רבינו דבל הצריך לעסוק בקבורה
עצמו־" הוא דאורייתא ,ושמירה מן העכברים ,מחוייבים בה דבר
תורה ,וכל שעושין אותו לאדם כשר ד״ת מחויבין לעשות גם לזד,

ואמר רב ששת משום ר״א בן עזריה ,כל המספד לשון
הרע ,וכל המקבל לשון הרע (שמקבלו ומאמינו על חבירו,
אע״ג דלקבוליה לא מיבעי ליה ,למיחש ליה מיבעי
כדמפרש בנדה סא ,).וכל המעיד עדות שקר בחבירו ראוי
להשליכו לכלבים ,שנאמר לכלב תשליכון אותו וכתיב
בתריה לא תשא שמע שוא וקרי ביה לא תשיא (נראה
בעיני דלא גרסינן ליה ,דכולהו משתמע מלא תשא
שכשמספר או מעיד הרי נושא בפיו שמע שוא ,רשב״ם).
(פסחים קיח).

וכו׳ ,עי״ש .ולא ואו דברי הג״א פ׳ גה״ג אות טז ששם מבואר
שאסיר להתעסק בקבורתו ,ע״כ .ובעמודי ירושלים בירושלמי תרומות
פ״ח ה״ג כ׳ דהאו״ז לשיטתי׳ בהל׳ אבילות סי׳ תכ״ב דדעתו
שאדם שהוא בעל עבירות אסור להתעסק בקבורתו ולמד כן
מהירושלמי הלז ,אולם לדידן דקיי״ל כדעת הרשב״א בתשובותיו,
הובא בב״י יו״ד סי׳ של״ד ,שס״ל שצריך לקברו וכמ״ש כשו״ת
חתם סופר (חיו״ד סי׳ שמ״א) וכדברי שו״ת בשמים ראש ,אס
כן לא קשה מידי ,ע״כ .ותמה אני על בעל הו״ת שדוחה
דברי האו״ז בדברים של מד ,בכך ולא העיר מכל הנ״ל ,וכן מפורש
גם בשאלתות  :נמאן דלא חזי לקבורה וזהו עונש בשביל מי שהחטיא
את הרבים למען ישמעו וייראו .ובכת״י בעל הרמזים ג לכלב תשלכון
אותו חסר יו״ד ,אתם נשלכין לבלב אם אתם אוכלים נבלות וטרפות_ ,
ואם אתם מאכילים אחרים כמו שיש בירושלמי ובויקרא רבה .ד״א
לכלב תשלכון אותו ,תשלכון תשלכו ענין אחד הוא ,אם כן מפני מד,
הוסיף לו נו״ן ,רמז שמרחיקין הנבלות והטרפות מן העיר המשים
אמה ,כדאיתא (ב״ב כה ).וכן מרחיקין בית הקברות מן העיר
המשים אמות שגא׳ ומדוחם מחוץ לעיר ומדתם מלה מורכבת ונחלקת
ומ״ד בגיס׳ נ׳ ת׳ם׳ למפרע מ׳ת׳ ,כלומר מרחיקין בית הקברות מן
העיר המשים אמה ,ע״כ.

ןא] מכות בג .שאילתות וישב סי׳ כה ,שלח סי׳ קכט ,ילקוט
שמעוני כאן ולקמן אות ב .ג .ובתיב״ע באן ובלק״ט :שכל המשיא
עדות שוא ראוי להשליכו לכלבים .ובכת״י ילקוט אלביחני :ללמדך
שכל השומע דבר שוא ראוי להשליכו לכלב .ובכת״י ילקוט תימני
אלגוז אלמגזי :שכל המשמיע וכו׳ .ובהדר זקנים :כל המעיד עדות
שקר ראוי להשליכו לכלבים ,שכן מצינו באיזבל .וראה תו״ש
בראשית פל״ז—רכד .ובטעם הדבר שראוי להשליכו לכלבים כ׳
המהרש״א :לפי מה שאמרו שאין דיקב״ה מקפח שכר כל בריר,
שנאמר ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו ,שאפילו הכלב הזד,
שאינו בר דעת לא יחרץ לשונו ,וזה האיש החורץ לשונו לדבר בחברו
ישראל וגם המקבל ממנו על כן ראוי להשליכו לכלבים הללו.
ובמאירי מכות כג .כל המספר לשון הרע כו׳ ראוי להשליכו אחר
מיתתו לכלבים שכל כיוצא בזה אינו בצורת האדם העצמיות ואינן
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תורה

[ה] לא תשא שמע שוא ,היה טוענו מגה ולא היה
חייב לו אלא המשים ,לא יאמר לו הריני כופר בו
בבית דין וכשאצא לחוץ הריני מודה לו ,שלא אזקק
לשבועה ,ת״ל לא תשא שמע שוא ,אל תשמע לדיין דבר
שהוא שוא( .תוספתא שבועות פ״ה—ב)
[ו]

לא תשא שמע שוא,

שלא ידברו סניגורין לפניהן.
(מכדרשב״י במדרש הגדול)

[ז] לא תשא שמע שוא ,אבא הנין משום רבי אלעזר
אומר להביא שבועת הדיין שתהא באמן ,שאם אין
עונד ,אמן אחריו עושה אותו שבועת שוא( .מכילתא)

[ח] _לא תשא שמע שוא ,מכאן למתפלל שצריך כוונה.
ואפילו כוון לבו בפסוק ראשון שהוא שמע יצא ,ואם

יז ס״ק ט כ׳ ובדיעבד אם שמע מותר לפסוק ,וע״ש ברמ״א סע״ה,
ובם׳ דינא דחיי ת״א לאוין י הביא מחלוקת בזד ,בתשובת מהרשד״ם
והמריב״ל ועוד .וברביגו בחיי כאן :ד״א לא תשמע דברי בעל דין
אחד שמא שוא הוא מדבר ,עד שיבא בעל דין חברו ואם אולי ישקר
בדבריו יכחישנו .וכן אמר שלמה (משלי יח> צדיק הראשון בריבו
ובא רעהו וחקרו .ובתשו׳ רמ״א (סי׳ קיב הובא בפ״ת חו״מ סי׳ יז
אות יא) כתב שדבר שאין תלוי בטענה שבין איש לחברו רק בדיני
תורה ,כגון נחלאות ואין חילוק בזה בענין טענה ,שרי לשמוע אחד
מהם ,וע״ז לא נאמר שמוע בין אחיכם .ובתשו׳ שבו״י ח״א סי׳ כד
ןה] לעיל אות
עשה סמיכות לפסק הרמ״א ממקרא מפורש ,ע״ש.
א־ד .ובשבועות לא .הובא לקמן אות ז ,דורש כן מקרא מדבר שקר
תרחק .ותוספתא זו מובאת בס׳ משפטי השבועות לרב האי גאון
דף ג :וגורס בסוף ג לא תשמיע לדיין שמע שוא .ובבכור שור :לא
תשא (על פיך) שמע שוא ,כלומר ,לא תוציא מפיך דבר שקר אפילו
ביחידי .ובאע״ז :לא תשא שמע שוא ,שלא יוציא .מלבו דבר שוא
[ו] כלומר ,שהדיינים ישמעו מפי בע״ד בעצמם
להוציא רבה.
ולא מפי סנגורים ,וראה לעיל פכ״ב אות רט :מדבר שקר תרחק,
שלא יעמיד אצלו סנגורין שנאמר עד האלהים יבא דבר שניהם.
ולקמן אות צג בביאור וצרף לכאן .ובתשובות רש״י (הוצאת
אלפנביין עט׳  )97סי׳ עז :שאין דרכינו להיות עושים עצמנו כעורכי
הדיינים ולהשיב חרץ המשפט לבעל הדין שלא לעבור בלא תשא
שמע שוא ,ע״כ ,ונראה מדבריו שגם ענין זה ילפינן מלא תשא שמע
שוא .ובתוי״ט אבות פ״א משנה ח הביא מר׳ יונה לפרש לשון
התנא אל תעש עצמך כעורכי הדיין ,כתשו׳ רש״י כאן .ובשבת קלט.
[ז] (בילק״ש כאן
שפתותיכם דברו שקר ,אלו עורבי הדיינים.
ובכת״י אצל רחש״ד ,הגי׳ שתהא נאמן ,וברור שזה הוא ט״ם)
ובלק״ט :אבא חנן אומר מנין שראוי לענות אמן אתר שבועת
הדיינין ,שנאמר לא תשא שמע שוא ,ובספרי נשא פט״ו :ואמרה
האשד ,אמן אמן וכו׳ והואיל ונאמרו שבועות סתם בתורה ופרט
באחת מהם שאינה אלא באמן ,אף פורטני בכל שבועות שבתורה
שאינן אלא באמן .אבא חנין אומר משום ר׳ אליעזר להביא את
שבועת הדיינים שתהא באמן ,שאם אין| עונה אתד ,אחריו אמן ,אתה
עושה שבועות שוא ,ע״כ .וראה בהגהות הספרי המיוחס להראב״ד.
וכעי״ז בבמדב״ר פ״ט—לה .ובזי״ר כאן מפרש :אם אמר הדיין
משביע אני עליך אם אתה יודע עדות דתעיד דמתויב לענות אמן.
וצ״ל שמיידי שהב״ד הם שלוחיו של התובע ,וצ״ב שהרי המושבע
מפי אחרים בפני בי״ד אין צריך לענות אמן רק אם אומר שאינו
יודע לו עדות מקרי קבלה ,כמבואר בשבועות לא :ובתום׳ שם,
ד״ה משביע( .ועי׳ מכילתא לעיל פכ״ב אות רמה .ובצפנת פענח
מהד״ת דף בג :מפרש המכילתא שם ע״פ המכילתא שלפנינו /ובשבות
יהודה כ׳ :ושמא אמן לאו רוקא אלא דבעי לכפור אחר שישביענו
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לא כוון את לבו לא יצא ,שנאמר לא תשא שמע שוא.
(מדרש אגדה)

[ט] אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמם ,אמר
לו ,איש פלוני חייב לי מאתים דינרין ,ולי עד אחד,
בא והצטרף עליו וטול אתד ,מגה ואני מנה ,לכך נאמר
אל תשת ידך וגו׳ .אמר לו רבו אתה יודע בי שאלו נותנין
לי כל ממון שבעולם אין אני מבדד -מנה לי אצל פלוני,
ויש לי עד אחד ,בא והצטרף עמו כדי שאטול את שלי,
לכך נאמר אל תשת ידך וגו׳ עיר חמם הוא זה( .מכילתא)
[י] אל תשת ידך עם רשע ,היה טוענו מנה ע״פ
עד אחד וכפר בו ,לא יאמר לאחר בוא אני ואתה
ובעידונו שנוציא גזלה מתחת ידו ,ת״ל ■אל תשת ידך עם
רשע וגו׳( .תוספתא שבועות פ׳'ה—ב)

הדיינין כלומר שאין לו בידו כלים ,ע״כ .ובספרי דב״ר מפרש
דמיירי בשבועת הדיינים שמשביעים את המודה במקצת ,ונראה
דכה״ג גם בשבועת השומרים כן .וכ״פ במרכה״מ  :כשמקבל ע״ע
לישבע בב״ד והדיין אומר לו משביע אני בשם והוא אינו עונה אמן
הרי גורם לב״ד שהוציאו ש״ש לבטלה וזה לא תשא ,לא תשיא
שמע שוא ,שע״י נשמע שמע שוא .ובהתוה״מ :ר׳ אליעזר מפרש
מענין שבועה כמו לא תשא את שם ד׳ אלהיך לשוא (שמות כ) ונשא
בו אלה (מ״א״ ח) אם משביעו ושומע השבועה לא יהיה שבועת שוא
כשלא יענה'אמן .בשלטי הגבורים שבועות לא( :יד ):ומההוא דלא
תשא ולא השיא כתוב בפוסקים דיש ליזהר מלהשביע שום אדם
שיודעים בודאי שאם ישבע שישבע לשקר ,וכ״ב בתולדות יצחק.
ורבינו בהיי כ׳ :לא תשא שמע שוא ,לא תקבל שבועה ממי שיראה
בעיניך שיעבור עליה עד שתחקור הדבר היטב שמא לשוא הוא
נשבע .וראה בענין זד■ בס׳ מוצל מאש סי׳ מה ובתשו׳ ח״ס חו״מ
סי׳ צ ובדברי חיים ה״ב חו׳׳מ סי׳ ח .וראה בזה בתו״ש לעיל פ״ב—
ע״כ צריך כונת
שמע ישראל וכו׳
קפה[.ח] ברכות יג :ת״ר
הלב .ושם טז .הקורא את שמע צריך שיכון את לבו שנאמר שמע
ישראל ולהלן הוא אומרהסכת ושמע ישראל וכו׳ ,ודורש רמז לשון
׳שמע׳ שהבונה לקריאת שמע ,שאם אינו מכוין לקבל עליו עול
מלכות שמים כאלו מוציא ש״ש לבטלה או שלשוא וחנם אמרו■ וכן
[ט] כ׳
דרשו בתו״ש יתרו פ״ב—קפדו ,קצג .בקרא לא תשא וגו׳.
בשב״י ואיירי דלא מפיק מפומיה שקרא אלא אומר לו שיעמוד שם
ולא יאמר לו ולא מידי כדאיתא בשבועות לא :עיי״ש .ובהתוה״ט פי׳:
לשון זה מורה שלא יסייע לרשע כמו והנה ידי עמך (ש״ב ג) אשר
ידי תכון עמו (תהלים פט) ומפרש שלא יסייע לרשע ע״י שיהיה עד
להוציא ממון בגזל ,אולם ממה שאמר עד חמם ולא אמר עד שקר,
מפרש אפילו במאמין לו שדבריו אמת מ״מ 1עד חמם הוא זה כי
מוציא ממון נגד הדין הגם שאין רבו רשע הוא עד חמם ,ע״כ .וראה
שבועות לא .להלן אות קב .ובסדר אליהו רבה פכ״ט :וכן אם אומר
לו אדם לחברו ,פלוני חברי חייב לי מאתים זוז ,הרי יש לי עד
אחד ותהא מצטרף עמו וטול אתה מנה ואני אטול מנה ,יאמר לו
כך ,מודיע אני לך ,שאפילו אתה נותן לי כל כסף וזהב שבכל העולם
כולו בשעה אחת ,אין אני מבקש בשביל להעיד שקר והיאך אתה
אומר לי כך ,ע״כ .ובספר יראים סי׳ קצב :אל תשת ידך עם רשע,
הזהיר היוצר שלא יבטיח אדם לחברו עד שקר ,אפילו אינו מעיד
משעת הבטחה הוי השתה ,ועובר על מה שהזהיר היוצר אל תשת
ידך עם רשע להיות עד חמם ,ע״כ .וכ״ג מל׳ רש״י כאן :שהבטיחהו
[י] לעיל אות ט .ובחסדי דוד מפרש :קרי
להיות לו עד חמם.
ליה רשע לאותו האחר שמעיד שקר מה שאינו יודע כלל ,ואזהר
קרא להעד האמיתי׳ שלא ישית ידו לשתף עמו את הרשע .ובמנחת
בכורים שם ,בגמרא (שבועות לא ).קאמר מפסוק מדבר שקר תרחק

תורה שלמה  -יח משפטים ב :כשר ,מנחם מנדל בן יצחק פרץ (■ )23{ )44עמוד מס 154הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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תורה

[יא] אל תשת ידך עם רשע ,ומנין לעד אחד שיודע
בחברו שהוא רשע אל יעיד עמו ,ת״ל אל תשת ידך
עם רשע ,אל תצטרף עמו לעדות( .מכדרשב״י ,במדרה״ג)
[יב] [אל תשת ידך עם רשע ],כך היו נקיי הדעת
. .
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שבירושלים עושין ,לא היה אחד מהם הולך לבית המשתה
עד שהוא יודע מי הולך עמו ,ולא היה חותם בגט עד
שהוא יודע מי חותם עמו( .מכילתא)
ניג!

אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס,

רבי

אה״ח ץ
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וקאי על העד השני דאפילו לשתוקי ומיקם נמי אסור ,ולד,תוספתא
קא מזהיר ג״כ לעד היודע דמון דיסהוד עם מי שאינו יודע עובר
על אל תשת ידך עם רשע ,ע״כ .ועי׳ לקמן אות יא .ובתו״ת כאן
נתקשה בפי׳ התוספתא ועושה ט״ם בחנם והדברים פשוטים כנ״ל.
[יא] לעיל אות ט־י .וראה שבועות ל( :הובא להלן אות צדי),
וברמב״ם הל׳ עדות פ״י ה״א :הרשעים פסולים לעדות מן התורה,
שנאמר אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס ,מפי השמועה למדו
אל תשת רשע עד ,ואפילו עד כשר שיודע בחברו שהוא רשע ,ואין
הדיינים מכירים רשעו ,אסור לו להעיד עמו ,אע״פ שהוא עדות
אמת מפני שמצטרף עמו ונמצא זה הכשר השית ידו עם הרשע עד
שנתקבלה עדותו ,ואין צריך לומר עד כשר שהוא יודע בעדות
לחברו וידע שהעד השני עמו עד שקר שאסור לו להעיד שנאמר אל
תשת ידך עם רשע ,ע״ב .והסמ״ע סי׳ שלד מוסיף ביאור :והוכחתי
בפרישה דדרק מדכתיב אל תשת ידך עם רשע ,נלמד דאפילו עד
כשר היודע בחברו שהוא רשע ושניהן ראו ענין אחד ,אסור לצרף
עמו להעיד על אותו ענין שראה מפני שזה הרשע הוא כאלו אינו
שפסול לעדות ,והדיינים לא ידעו מרשעו ונמצא שע״פ הכשר לבדו
נגמר הדין ויהיה זה הכשר עד חמס ,שהוא גורם שהדיינים יפטקו
ע״ם עד אחד כמו שפוסקין עפ״י שני עדים ,ומכלל זה נלמד דרשע
פסול להעיד .וראה לקמן אות יז .וכ״ה בסמ״ג לאוין ריד .ובכ״מ
תמה על הרמב״ם שלא הביא המקור שהובא בגט׳ מדבר שקר תרחק,
וכן תמה בב״י חו״מ סי׳ לד ,וראה לזז״ם שם ובב״ח וסמ״ע וט״ז
וחכמת שלמה שהאריכו ליישב טעמו של הרמב״ם ,ונראה שמקור
דברי הרמב״ם ממכדרשב״י הנ״ל .והסמ״ק מצוד ,רלו מביא דברי
הרמב״ם ובהגהת ר״ם כ׳ על זה ,וקשה ואיך יכבוש עדותו ,ונראה
שאינו אסור אלא שלא יאמר הכשר אני והוא ראינו כך ,אבל יכול
לומר כך ראיתי ,ע״ב .וכ״ה בארחות חיים ח״ב עמ׳ חנה ובכל בו
הל׳ עדות סי׳ פא ,ודבריהם צ״ע ,עי׳ ש״ך חו׳׳מ סי׳ לד סק״ג,
ומהרש״א ח״א שבועות ל :ובשו״ת בית יעקב סי׳ קלד הקשה על
הש״ך מחום׳ גיסיו ד .ד״ה מודה ,וראה רש״י ונמ״י שם ,ובסהמ״צ
לרס״ג ח״ב ל״ת לו .ובהערות הר״ח הלר בספר המצות מצוד ,רפו
בסופו .וברלב״ג :והנה וזמם הוא שם תהת שם התואר ,והוא מבואר
שאין הרצון בזה שלא ישית ידו עם רשע באופן שיהיה עד חמס,
בי לא היה צריך לומר עם רשע ,כי אע״פ שלא היה רשע לא היה
ראוי שישית ידו עמו להיות עד חמס ,ואולם הכוונה בזה שלא ישית
ידו עם רשע באופן שיהיה עד מי שהוא איש חמס כו׳ .ואיש חמס
הוא הלוקח ממון חברו בחמס כמו הגזלנין והחמסין והגנבים
והמלוים ברבית וכן עד זומם גם כן איש חמס ופסול לעדות כו׳.
ואולם מי שהוא איש חמס הוא פסול לעדות אע״ם ששלם הממון
שנקרא בעבורו איש חמס ,יהיה פסול לעדות כי לא הוסר שם איש
חמם ממנו מפני מה ששלם מן הממון ,כי תכונתו היא לעשות חמס
כשיוכל ,אלא אם נתברר מענינו שעשה תשובה ,ע״כ .ע׳ בשו״ע
חו״מ סי׳ לד סכ״ט .ובדשב״ם כאן :אפילו יש שני עדים אל תצטרף
עמהם להגיד כמותם ,ואע״ם שיוגמר על פיהם כי אין מכחישם ,ע״כ.
ובאע״ז :אל תשת ידך עם רשע ,להתחבר עמו בעדות שוא לעשות
חמס לנקי ,ע״כ .ובפי׳ רב״ח :אל תשת ידך עם רשע ,התובע תביעת
[יב] במכילתא שבדפוס
שקר שתבסיחהו להיות לו עד חמם.
ליתא הקרא בתחלת המאמר והוספתי עפ״י הא״צ ועל יסוד המאמר
באיכ״ר ס״ד—ד :בני ציון היקרים (איכה ד—ב) ד״א מה היתה
יקרותן ,שלא היה אחד מהן הולך לסעודה עד שהיה יודע עם מי
סועד (שגנאי הוא לת״ח לישב אצל עם הארץ ,רש״י סנהדרין כג).
ולא היה חותם עד שהיה יודע עם מי חותם ,לקיים מה שנאמר אל

תשת ידך עם רשע להיות עד חמם ,ע״ב .וראה בסדר אליהו רבה
פכ״ט׳ ובלק״ט כאן :לא היו חותמין על השטר כו׳ וכן בדין .ועי׳
ברמב״ם הל׳ סנהדרין פכ״ב ה״י ,ובססורנו כאן :אל תשת ידך עם
רשע אפילו לחתום על שטר כאמרם על אנשי ירושלים שלא היו
חותמים על השטר אא״כ יודעים מי חותם עמהם ,ע״כ( .כעי״ז בסמ״ע
חו״מ סי׳ לד סק״א) .וראה לעיל אות י .ובפי׳ עץ יוסף באיכ״ר שם :
לא שהדין כך דא״ב מאי משום היקרים ,חיובא הוא ,אלא קרא מיירי
ביודע בחברו שהוא פסול וחותם עמו ,אבל מי שחותם ולא ידע מי
יחתום אח״ב ,אינו צריך לחוש שמא יחתום עמו אדם שאינו הגון,
ובני ציון היו נוהגים סלסול בעצמן שלא לחתום ,עד שידעו עם מי
חותם לעשות סייג למ״ש אל תשת ידך עם רשע ,ע״כ .וע״ע לקמן
אות סז ,צר .ובביאור .וביד הרמ״ה סנהדרין שם :שמא יחתום
עמהן קרוב או פסול ונמצאת כל העדות כולה בטלה ונמצאו הראשונים
נחשדין .וברש״י שם :ונמצאו אלו בושים .ויש לפרש לפי שגנאי
הוא לאדם כשר לחתום עם מי שאינו הגון ,ובמכילתין (ובמכילתא)
נפק״ל מקרא דאל תשת ידך עם רשע ,כלומר אפילו להצטרף עמו.
והמהרש״א בח״א כ׳ אף ע״ג דבכל מילי מדינא כל ישראל בחזקת
כשרות הם ,באלו הדברים קאמר דנקיי הדעת לא היו חותמים דגהגו
סלסול בעצמן דשכיחי פסולים וע״ה ,ע״ב .ועי׳ חו״מ ס״ג ס״ד .ויש
להעיר מלשון מדרש תדשא פ״ט :לכל הרגשה והרגשה נתן הקב״ה
תורה מה שלא לעשות ומה לעשות כו׳ לאזנים לא תשא שמע שוא
וכו׳ ,לידים ,אל תשת ידך עם רשע וכו׳ .וכ״ד ,בילק״ש ח״ב רמו
מב .וצ״ב מה זה שייך לידים בפועל ,ולפי המאמר הנ״ל שלא היו
[יג] אל
חותמין וכו׳ א״ב זד ,נוגע לידים .וראה באברבנאל כאן.
תשת רשע עד ,כ״ר ,הגי׳ בילק״ש ובכת״י אור האפלה וכן הוא
בא״צ ,ובסהמ״צ להרמב״ם (לאוין רפו) :הזהיר הדיין שלא לקבל
עדות בעל עבירה ומעשות דבר עפ״י עדותו ,והוא אמרו אל תשת
ידך עם רשע להיות עד חמם ,ובא הפירוש אל תשת חמס עד להוציא
החמסנים והגזלנים שהם פסולים לעדות שנאמר (לא) [כי] יקום עד
חמם באיש ,ע״כ( .הגי׳ כי יקום היא בכת״י הוצאת ר״ח הלר ,וכן
צריך לתקן בילק״ש כאן^ וכ״ה בחנוך מצוה עד ,ושם הגירסא :ובז,
הפי׳ אל חשת רשע עד ,אל תשת חמם עו וכו /וכ״ה בלק״ט נאגארא,
וע״ע רמב״ם הל׳ עדות פ״י ה״א ובפיהמ״ש סנהדרין כד :ולהלן
אות יד;סה.־_ובסדר אליהו רבה (פכ״ט) פכ״ז :א״ר נתן והלא עד
זומם הוא׳זג ,אלא ללמדך על הגזלנין ועל החמסנין שהן פסולי
עדות הן ,שנאמר ועשיתם לו וגו׳ ,ע״כ .זה הוא אותו המאמר
שבמכילתא אלא שצריך תיקון ,ראה מ״ש רחש״ה .ובזי״ר ובמרכה״מ
פירשו שימת המכילתא שלפנינו דדוקא החשוד על הממון פסול
לעדות ,ולפי״ז צ״ל שגם רשע דחמס ילפינן מאל תשת רשע עד,
כלומר אל תשת רשע דחמס עד ,וכן פירש״י בב״ק פח .ד״ה מגזלן,
וע״ע רש״י עירובין פב .ד״ה סוחרי וב״מ ד .ד״ה כשר וסנהדרין
כד :ד״ה המשחק שהביא לפסול גזלן מאל תשת רשע עד ,וכוונתו
אל תשת רשע דחמם עד ,והא״צ הגיד .במכילתא :להוציא הרשעים
ואת החמסנים וכו׳ ,ולפי״ז צריך לפרש שמקרא אל תשת רשע עד
יליף רשע שאינו דחמם ומאל תשת חמם עד יליף רשע דחמם ,וכ״ג
גם במדרש הגדול (ובמכדרשב״י הופמאן) :אל תשת ידך עם רשע
זו אזהרה שלא ישית רשע עד ,מכאן אמרו הרשעים פסולים לעדות,
ואיזה הוא רשע כל שעבר עבירה שחייבין עליה מלקות ואין צ״ל
מיתת ב״ד .להיות עד חמם ,אל תשת חמסן עד ,מכאן אמרו הרועים
והגזלנים והחמסנים וכל החשודים על הממון פסולים מן העדות,
ע״כ .ובפי׳ רבינו מיוחס :אל תשת ידך עם רשע משל המקרא הוא,
כלומר אל תביא עצמך עם אדם רשע להיות לך עד ,כלומר לקבל
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שו״ת

פאת שדך
פירושים ,אגדתא ,תשובות

מאת

גאון רגעו

שמואל דוד הכהן מונק

זללה״ה

רב הקהלה החרדית (מיסוד הנדא־י קליין ז־ל)
ומנהל בית המדרש להוראה (ק־ש ר־ אברימידמן חיפה)
פעיה״ק

חיפה ת־ו

פעיה״ק ירושלים

ת״1

שנת אל תשל״ה את אמרנד

לפ״ק

מהדורה שניה

שנת אל תשמט ידך לפ״ק

פאת

שו״ת

שדך

נא

כלל ,שהרי אין מתקבצים אצל הבימה כלל ,כי בהכ״ג הוא שנעשה לקיבוץ
ולא הבימה.
ובלח״מ כתב שיש עליה מושב ,נראה דר״ל מושב ע״ז ,אבל א״א לומר דבלא
מושב לא חשיבא מצבה ,שהרי נאסרה אף לשמים ,ומצבה שמה אף לשמים ובהכי
קפיד רחמנא .ובספר המצוות להרמב״ם כתב שמכבדין האבן ,ונראה דהיינו
כדברי רש״י בפ׳ שופטים שהיא בימוס ששנויה במשנה אבן שחצבה מתחילה
לבימום ,והיינו מושב ע״ז כדמוכח בגמרא .והם הם דברי הלח״מ.
ועוד כתב רש״י בפי׳ החומש דמצבה היינו אבן אחת ,וכ״כ בספר מצות ה׳
בשם סמ״ג ,וכ״כ בספר יראים ,וכ״כ הרמב״ן בפ׳ ויצא ע״פ רז״ל והוסיף שמזבח
מיוחד לקרבנות ומצבה מיוחדת לנסכים ,וא״כ אין שום דמיון בין בימה שבבהכ״נ
למצבה ח״ו( .ולשיטה זו שמצבה היא אבן אחת דווקא י״ל שלכן עשאוה חוק
יותר ממזבח ,מפני שנוח לטלטלה בכ״מ ,וכן מש״כ רש״י בם״פ יתרו עה״פ
מזבח אדמה מחובר באדמה ,היינו שלא יהא נוח לטלטלו ,ולא יעבדו בכל מקום
אשר יראו).
ולכן לא נמצא שום מקום לחוש כלל ,לא לרש״י ודעימיה שמצבה היא אבן
אחת דווקא ,ואף לא להרמב״ם וספר החינוך ,כי לא נעשתה להתקבץ עליה
לעבוד ,ולא אצלה אלא בבהכ״נ.

ותמהני כי בספר חרדים לא מצאתי לאו דנטיעת אשרה והקמת מצבה,
ולח בקיצור חרדים .רק הביאו לאו שבס״פ בהר ופסל ומצבה לא הקימו לכם,
שהמקים פסל עובר בלאו ,וצ״ע.

סימן כח

בע״ה עש״ק פ׳ דברים ח׳ מנ״א תש״ל לפ״ק

ראיתי  ...שהתיר בפשיטות במעשה שעשו בית הכנסת סמוך לכותל
בית הכסא ,וכמדומני שסמך המתיר על מש״כ בשו״ת שאילת יעבץ ח״ב סי׳ נ״ד.
אבל עדיין צ״ע לענ״ד אם בבהכ״ס זה רשאי לפנות פניו או אחוריו כלפי הקודש
אע״פ שקדם .וטוב להטיל פשרה ביניהם ,שבני הכנסת יפרעו לבעל בהכ״ס
הוצאות השינוי בבנין בהכ״ם.

סימן כט
שאלה

היאך אפשר לצאת יד״ש באיסור קבלת לשה״ר שאסור להאמינו.

פאת

שו״ת

שדך

נג

שא״א לעמוד בזה אלא שלא הכריע אם הוא מותר מעיקר הדין .ואוני לא רנה
להורות נגד הספר חפץ חיים דמאריה סייעיה.

סימן ל

בע״ה אור לעש״ק פ׳ בלק תשל״ב לפ״ק

למע״כ ידידי הר״ר אפרים גרינבלאט שיחי׳ לאי״ט

מ״ש מע״כ לברך על נט״י מעומד דווקא ככל ברכות המצוות [כמ״ש במשנ״ב
סי׳ ח׳ ס״ק ב׳] .לפום ריהטא משמע בברכות דף מ״ג ע״א שנועלין לידים מיושב
ומיסב ,ולכאורה משמע שאף הברכה היא כשהוא מיושב ומיסב ,ואפשר דדה•
לברכת הנהנין שלא הטריחוהו חכמים לעמוד ,אף זו שהיא מצרכי סעודה בכלל
קולא זו( ,וכל עיקר קולא דברכת הנהנין א״צ מעומד למדו מאותה סוגיא ,עיין
בביאור הגר״א) ,ודי לנו בסמך זה ללמד זכות על העושין כן מפני הטורח ,כיון
דבדיעבד יצא כמ״ש במשנ״ב ,ועוד שבביאור הגר״א חולק על כל עיקר חומרא
זו דברכות המצוות בעינן מעומד .והמחמיר תע״ב.

סימן לא

בע״ה ט״ז מנ״א תשל״ב לפ״ק

מש״כ מע״כ לפסול כלי העשוי מנייר לכוס של ברכה אינו נלענ״ד ,דאמאי
בעית למיפסליה ,אי משום מש״כ מע״כ שהוא נמס בשעה שנותנין לתוכו חמין,
ומה בכך והוא עדיין כלי אפילו לקבלת טומאה ,ומשנה שלימה שנינו בכלים
פ״ג מ״ז דכלי זפת העשויין ליין טמאין ,פי׳ כלי זפת אינן מקבלין חמין ואם
עשויין לצונן בלבד כגון ליין הרי הן ראויין לתשמישן ומקבלין טומאה.
ואי משום מש״כ מע״כ שנחלקו הפוסקים אם נייר מקב״ט ,ולדברי המטהרים
אין זה כלי הראוי לקב״ט ,וכי מי תלה כוס של ברכה בקבלת טומאה ,אטו כלי
שאינו מקב״ט לאו כלי הוא ,והא כלי גללים כלי אבנים כלי אדמה כלים הם
לפסול מי מקוה משום שאובין כדתנן במקואות פ״ד מ״א ,וכפרים לקידוש
מי חטאת במם׳ פרה פ״ה מ״ה ,ואינן נעשין אהל לטהר באהלות פ״ו מ״א,
ונוטלין מהן לידים בידים פ״א מ״ב .ומשמע שקרויין כלים לכל דיני התורה,
אלא שגזה״כ היא שאין מקב״ט.
מיהו מודינא ליה למע״כ מיהת שאין זה כבוד הברכה לברך על כלי פשוט
כל כך ,וכבוד המצוה הוא לברך על כוס חשוב.

נב

פאת
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שדך

תשובה

פסק בספר חפץ חיים הלכות לשה״ר כלל ו׳ סעיף י׳ על מ״ש האי לישנא
בישא וכו׳ נמיחש מיהא בעי ,שאין פירושו שיחזיק הדבר בספק שמא הוא אמת
אצא יקבל הדבר בדרך חשש בעלמא לשמור עצמו מהיזק .אבל חילוק זה הוא
דחוק ,ובבמ״ח ס״ק ד׳ כתב דהתם מיירי שלבו נוטה קצת שהדבר אמת (ויחקור
כדי נברר) ,וקשה נהבין ד״ז היאך לבו נוטה קצת שהוא אמת ומ״מ אין נו
ספק שמא הוא אמת ,וכי מי יאמר זכיתי לבי להזהר בחילוקים דקים כאנה.

׳^יי

ועיקר הדבר צ״ע טובא ,שהרי הוכיח אדוננו שם בכמה ראיות דאיסור
קבלת לשה״ר נאמר לא רק בשמיעת האוזן אלא אף בקבלת והאמנת הנב ,וכל
טעמו שהחמיר שלא להחזיק הדבר בספק שמא הוא אמת אינו אנא משום דאוקי
גברא בחזקת כשרות ,וקשיא טובא נהי דאין עושין מעשה מספק משום דאוקי
גברא בחזקת כשרות ,מ״מ בנבו רשאי לחשוב דאפשר שהדבר הוא אמת דמאי
שייכא חזקת כשרות בהאמנת הלב ,נהי דגזרה הורה בגזרת המלך דאוקי מילתא
אחזקיה ,מ״מ אין כאן סברא שנתברר הדבר אלא גזה״כ דילפינן מבית המנוגע
או הגל״מ כמ״ש בפ״ק דחולין ,ואין עושין מעשה ואין פוסקין פסק על הספק,
ובשעה שאנו דנין ומורין הלכה למעשה נותנים לו דין כאילו נתברר שנא נשתנה
ואע״ג דאפשר דכלפי שמיא גליא שנשתנה באמת ,וא״כ נא שייכא חזקה כלל
בהאמנת הלב( .וממו״ר הגאון ר׳ יחיאל שלעזינגער זללה״ה שמעתי ראיה שאין
זו סברא שנתברר הדבר ,שהרי הזורק גט לאשתו ספק קרוב לו ספק קרוב נה
מעמידין אותה בחזקת א״א ,ואטו נימא כיון שעד עכשו היתה א״א נתברר
הדבר שהגט נפל קרוב לו .ובאמת הוא דבר פשוט וא״צ שום ראיה).
ועוד אם אדם כשר אמר לבעל שאשתו זנתה ולא מהימן ליה כבי תרי
אבל לבו נוקפו שמא אמת הוא ומבקש לגרשה ,אטו נימא ליה דאיסורא קעביד
(לולא חדר״ג) .ואמנם רמ״א פסק בשם מהרי״ק שאינה נאסרת ע״פ אחד אלא
אי מהימן ליה אף בשאר דברים ,אבל בנ״י שלהי נדרים יש הגהה ארוכה
מר׳ מרדכי הלוי ומפקפק בזה .ואף מהרי״ק לא מיירי אלא בחיוב לגרשה ול$
אם רשאי( .וגיסי הר״ר מרדכי קרטמן שיחי׳ השיב דלענין אשתך זנתה מותר
לחוש אף לדברי בעל ח״ח שהרי מותר למוש לשמור עצמו מהיזק ,ואף מילתא

דאיסורא בכלל היזק).
ואין זו סברא כלל לומר דמאן דמהימן כבי תרי יהא מותר להאמינו ומאן
דלא מהימן כולי האי נחזיקנו לשקרן בודאי ויהא אסור להסתפק שמא אומר
אמת ,והרי לבו של אדם אונסו להחזיק הדבר בספק שמא הוא אמת.
(וגם עיקר ההיתר להאמין למאן דמהימן כבי תרי או להאמין לשה״ר
בדברים הניכרים לאו מקרא ילפינן ,ואין זו קולא שהקילה תורה באיסור קבלת
לשה״ר ,אלא טעמא כיון שכן הדעת נותנת שהדברים הם אמת הרי לבו של אדם
אונסו להאמין בהם ,ולא שייך כלל לאסור קבלת לשה״ר כה״ג).
וכבר הנעתי ספק זה לפני אדונינו בעל חזון אי״ש זללה״ה ,והשיב (בע״ס
ע״י שליח) :מי יכול לעמוד בזה אין זה אלא לומדות עכ״ל .הרי אמר להדיא

פאת

שו״ת

שדך

נא

כלל ,שהרי אין מהקבצים אצל הבימה כלל ,כי בהכ״נ הוא שנעשה לקיבוץ
ולא הבימה.
ובלח״מ כתב שיש עליה מושב ,נראה דר״ל מושב ע״ז ,אבל א״א לומר דבלא
מושב לא חשיבא מצבה ,שהרי נאסרה אף לשמים ,ומצבה שמה אך לשמים ובהכי
) קפיד רחמנא .ובספר המצוות להרמב״ס כתב שמכבדין האבן ,ונראה דהיינו
כדברי רש״י בפ׳ שופטים שהיא בימוס ששנויה במשנה אבן שחצבה מתחילה
לבימום ,והיינו מושב ע״ז כדמוכח בגמרא .והם הם דברי הלח״מ.
ועוד כתב רש״י בפי׳ החומש דמצבה היינו אבן אחת ,וכ״כ בספר מצות ה׳
בשם סמ״ג ,וכ״כ בספר יראים ,וכ״כ הרמב״ן בפ׳ ויצא ע״פ רז״ל והוסיף שמזבח
מיוחד לקרבנות ומצבה מיוחדת לנסכים ,וא״כ אין שום דמיון בין בימה שבבהכ״נ
למצבה ח״ו( .ולשיטה זו שמצבה היא אבן אחת דווקא י״ל שלכן עשאוה חוק
יותר ממזבח ,מפני שנוח לטלטלה בכ״מ ,וכן מש״כ רש״י בס״פ יתרו עה״פ
) מזבח אדמה מחובר באדמה ,היינו שלא יהא נוח לטלטלו ,ולא יעבדו בכל מקום
אשר יראו).
ולכן לא נמצא שום מקום לחוש כלל ,לא לרש״י ודעימיה שמצבה היא אבן
אחת דווקא ,ואף לא להרמב״ם וספר החינוך ,כי לא נעשתה להתקבץ עליה
לעבוד ,ולא אצלה אלא בבהכ״נ.

ותמהני כי בספר חרדים לא מצאתי לאו דנטיעת אשרה והקמת מצבה,
ולח בקיצור חרדים .רק הביאו לאו שבם״פ בהר ופסל ומצבה לא הקימו לכם,
שהמקים פסל עובר בלאו ,וצ״ע.

סימן סח

בע״ה עש״ק פ׳ דברים ח׳ מנ״א תש״ל לפ״ק
ראיתי  ...שהתיר בפשיטות במעשה שעשו בית הכנסת סמוך לכותל
בית הכסא ,וכמדומני שסמך המתיר על מש״כ בשו״ת שאילת יעבץ ח״ב סי׳ נ״ד.
אבל עדיין צ״ע לענ״ד אם בבהכ״ס זה רשאי לפנות פניו או אחוריו כלפי הקודש
) אע״פ שקדם .וטוב להטיל פשרה ביניהם ,שבני הכנסת יפרעו לבעל בהכ״ם
הוצאות השינוי בבנין בהכ״ס.

סימן סט
שאלה

היאך אפשר לצאת יד״ש באיסור קבלת לשה״ר שאסור להאמינו.

פאת

שו״ת

שדך

תשובה
פסק בספר חפן חיים הלכות לשה״ר כצל ו׳ סעיף י׳ עצ מ״ש האי לישנא
בישא וכו׳ למיחש מיהא בעי ,שאין פירושו שיחזיק הדבר בספק שמא הוא אמת
אצא יקבל הדבר בדרך חשש בעלמא לשמור עצמו מהיזק .אבצ חילוק זה הוא
דחוק ,ובבמ״ח ס״ק ד׳ כתב והתם תיירי שלנו נוטה קצת שהדבר אמת (ויחקור
כדי נברר) ,וקשה נהבין ד״ז היאך לבו נוטה קצת שהוא אמת ומ״מ אין צו
ספק שמא הוא אמת ,וכי מי יאמר זכיתי לבי להזהר בחילוקים דקים כאנה.

ועיקר הדבר צ״ע עובא ,שהרי הוכיח אדוננו שם בכמה ראיות דאיסור
קבלת לשה״ר נאמר לא רק בשמיעת האוזן אלא אף בקבלת והאמנת הלב ,וכל
טעמו שהחמיר שלא להחזיק הדבר בספק שמא הוא אמת אינו אנא משום דאוקי
גברא בחזקת כשרות ,וקשיא טובא נהי דאין עושין מעשה מספק משום דאוקי
גברא בחזקת כשרות ,מ״מ בלבו רשאי לחשוב דאפשר שהדבר הוא אמת דמאי
שייכא חזקת כשרות בהאמנת הלב ,נהי דגזרה תורה בגזרת המלך דאוקי מילתא
אחזקיה ,מ״מ אין כאן סברא שנתברר הדבר אלא גזה״כ דילפינן מבית המנוגע
או הלל״ט כמ״ש בפ״ק דחולין ,ואין עושין מעשה ואין פוסקין פסק על הספק,
ובשעה שאנו דנין ומורין הלכה למעשה נותנים לו דין כאילו נתברר שלא נשתנה
ואע״ג דאפשר דכלפי שמיא גליא שנשתנה באמת ,וא״כ נא שייכא חזקה כלל
בהאמנת הלב( .וממו״ר הגאון ר׳ יחיאל שלעזינגער זללה״ה שמעתי ראיה שאין
זו סברא שנתברר הדבר ,שהרי הזורק גט לאשתו ספק קרוב לו ספק קרוב נה
מעמידין אותה בחזקת א״א ,ואטו נימא כיון שעד עכשו היתה א״א נתברר
הדבר שהגט נפל קרוב לו .ובאמת הוא דבר פשוט וא״צ שוס ראיה).

ועוד אם אדם כשר אמר לבעל שאשתו זנתה ולא מהימן ליה כבי חרי
אבל לבו נוקפו שמא אמת הוא ומבקש לגרשה ,אטו נימא ליה דאיסורא קעביד
(לולא חדר״ג) .ואמנם רמ״א פסק בשם מהרי״ק שאינה נאסרת ע״פ אחד אצא
אי מהימן ליה אף בשאר דברים ,אבל בנ״י שלהי נדרים יש הגהה ארוכה
מר׳ מרדכי הלוי ומפקפק בזה .ואף מהרי״ק לא תיירי אלא בחיוב לגרשה ול$
אם רשאי( .וגיסי הר״ר מרדכי קרטמן שיחי׳ השיב דלענין אשתך זנתה מותר
לחוש אף לדברי בעל ח״ח שהרי מותר לחוש לשמור עצמו מהיזק ,ואף מילתא
דאיסורא בכלל היזק).
ואין זו סברא כלל לומר דמאן דמהימן כבי תרי יהא מותר להאמינו ומא,
דלא מהימן כולי האי נחזיקנו לשקרן בודאי ויהא אסור להסתפק שמא אומר
אמת ,והרי לבו של אדם אונסו להחזיק הדבר בספק ■שמא הוא אמת.
(וגס עיקר ההיתר להאמין למאן דמהימן כבי תרי או להאמין לשה״ר
בדברים הניכרים לאו מקרא ילפינן ,ואין זו קולא שהקילה תורה באיסור קבלת
לשה״ר ,אלא טעמא כיון שכן הדעת נותנת שהדברים הם אמת הרי לבו של אדם
אונסו להאמין נהם ,ולא שייך כלל לאסור קבלת לשה״ר כה״ג).
וכבר הצעתי ספק זה לפני אדונינו בעל חזון אי״ש זללה״ה ,והשיב (בע״פ
ע״י שליח) :מי יכול לעמוד בזה אין זה אלא לומדות עכ״ל .הרי אמר להדיא

פאת

שו״ת

שדך

נג

שא״א לעמוד בזה אלא שלא הכריע אם הוא מותר מעיקר הדין .ואולי נא רנה
להורות נגד הספר חפץ חיים דמאריה סייעיה.

סימן ל

בע״ה אור לעש״ק פ׳ בלק תשל״ב לפ״ר!

למע״כ ידידי הר״ר אפרים גרינבלאט שיחי׳ לאי״ט
מ״ש מע״כ לברך על נט״י מעומד דווקא ככל ברכות המצוות [כמ״ש במשנ״ב
סי׳ ח׳ ס״ק ב׳] .לפום ריהטא משמע בברכות דף מ״ג ע״א שנועלין לידים מיושב
ומיסב ,ולכאורה משמע שאף הברכה היא כשהוא מיושב ומיסב ,ואפשר דדמי
לברכת הנהנין שלא הטריחוהו חכמים לעמוד ,אף זו שהיא מצרכי סעודה בכלל
קולא זו( ,וכל עיקר קולא דברכת הנהנין א״צ מעומד למדו מאותה סוגיא ,עיין
בביאור הגר״א) ,ודי לנו בסמך זה ללמד זכות על העושין כן מפני הטורח ,כיון
דבדיעבד יצא כמ״ש במשנ״ב ,ועוד שבביאור הגר״א חולק על כל עיקר חומרא
זו דברכות המצוות בעינן מעומד .והמחמיר תע״ב.

סימן לא

בע״ה ט״ז מנ״א תשל״ב לפ״ק

מש״כ מע״כ לפסול כלי העשוי מנייר לכוס של ברכה אינו נלענ״ד ,דאמאי
בעית למיפסליה ,אי משום מש״כ מע״כ שהוא נמס בשעה שנותנין לתוכו חמין,
ומה בכך והוא עדיין כלי אפילו לקבלת עומאה ,ומשנה שלימה שנינו בכלים
פ״ג מ״ז דכלי זפת העשויין ליין טמאין ,פי׳ כלי זפת אינן מקבלין חמין ואם
עשויין לצונן בלבד כגון ליין הרי הן ראויין לתשמישן ומקבלין טומאה.

ואי משום מש״כ מע״כ שנחלקו הפוסקים אם נייר מקב״ט ,ולדברי המטהרים
אין זה כלי הראוי לקב״ט ,וכי מי תלה כוס של ברכה בקבלת טומאה ,אטו כלי
שאינו מקב״ט לאו כלי הוא ,והא כלי גללים כלי אבנים כלי אדמה כלים הם
לפסול מי מקוה משום שאובין כדתנן במקואות פ״ד מ״א ,וכשרים לקידוש
מי חטאת במם׳ פרה פ״ה מ״ה ,ואינן נעשין אהל לטהר באהלות פ״ו מ״א,
ונוטלין מהן לידים בידים פ״א מ״ב .ומשמע שקרויין כלים לכל דיני התורה,
אלא שגזה״כ היא שאין מקב״ט.
מיהו מודינא ליה למע״כ מיהת שאין זה כבוד הברכה לברך על כלי פשוט
כל כך ,וכבוד המצוה הוא לברך על כוס חשוב.

נב

פאת

שו״ת

שדך

תשובה

פסק בספר חפן חיים הנכות לשה״ר כלל ו׳ סעיף י׳ על מ״ש האי לישנא
בישא וכו׳ למיחש מיהא בעי ,שאין פירושו שיחזיק הדבר בספק שמא הוא אמת
אלא יקבל הדבר בדרך חשש בעלמא לשמור עצמו מהיזק .אבל חילוק זה הוא
דחוק ,ובנמ״ח ס״ק ד׳ כתב דהתם מיירי שלבו נוטה קצת שהדבר אמת (ויחקור
כדי לברר) ,וקשה גהבין ד״ז היאך לבו נועה קצת שהוא אמת ומ״מ אין לו
ספק שמא הוא אמת ,וכי מי יאמר זכיתי לבי להזהר במילוקיס דקים כאלה.
ועיקר הדבר צ״ע עובא ,שהרי הוכיח אדוננו שם בכמה ראיות דאיסור
קבלת לשה״ר נאמר לא רק בשמיעת האוזן אלא אף בקבלת והאמנת הלב ,וכל
טעמו שהחמיר שלא להחזיק הדבר בספק שמא הוא אמת אינו אנא משום דאוקי
גברא בחזקת כשרות ,וקשיא טובא נהי דאין עושין מעשה מספק משום דאוקי
גברא בחזקת כשרות ,מ״מ בלבו רשאי לחשוב דאפשר שהדבר הוא אמת דמאי
שייכא חזקת כשרות בהאמנת הלב ,נהי דגזרה הורה בגזרת המלך דאוקי מילתא
אחזקיה ,מ״מ אין כאן סברא שנתברר הדבר אלא גזה״כ דילפינן מבית המנוגע
או הננ״מ כמ״ש בפ״ק דהולין ,ואין עושין מעשה ואין פוסקין פסק על הספק,
ובשעה שאנו דנין ומורין הלכה למעשה נותנים לו דין כאילו נתברר שלא נשתנה
ואע״ג דאפשר דכלפי שמיא גליא שנשתנה באמת ,וא״כ נא שייכא חזקה כלל
בהאמנת הלב( .וממו״ר הגאון ר׳ יחיאל שלעזינגער זללה״ה שמעתי ראיה שאין
זו סברא שנתברר הדבר ,שהרי הזורק גט לאשתו ספק קרוב לו ספק קרוב גה
מעמידין אותה בחזקת א״א ,ואטו נימא כיון שעד עכשו היתה א״א נתברר
הדבר שהגט נפל קרוב לו .ובאמת הוא דבר פשוט וא״צ שום ראיה).

ועוד אם אדם כשר אמר לבעל שאשתו זנתה ולא מהימן ליה כבי תרי
אבל לבו נוקפו שמא אמת הוא ומבקש לגרשה ,אטו נימא ליה דאיסורא קעביד
(לולא חדר״ג) .ואמנם רמ״א פסק בשם מהרי״ק שאינה נאסרת ע״פ אחד אלא
אי מהימן ליה אף בשאר דברים ,אבל בנ״י שלהי נדרים יש הגהה ארוכה
מר׳ מרדכי הלוי ומפקפק בזה .ואף מהרי״ק לא מיירי אלא בחיוב לגרשה ול$
אם רשאי( .וגיסי הר״ר מרדכי קרטמן שיחי׳ השיב דלענין אשתך זנתה מותר
נחוש אף לדברי בעל ח״ח שהרי מותר להוש לשמור עצמו מהיזק ,ואף מילתא
דאיסורא בכלל היזק).
ואין זו סברא כלל לומר דמאן דמהימן כבי הרי יהא מותר להאמינו ומא,
דלא מהימן כולי האי נהזיקנו לשקרן בודאי ויהא אסור להסתפק שמא אומר
אמת ,והרי לבו של אדם אונסו להחזיק הדבר בספק שמא הוא אמת.
(וגם עיקר ההיתר להאמין למאן דמהימן כבי תרי או להאמין לשה״ר
בדברים הניכרים לאו מקרא ילפינן ,ואין זו קולא שהקילה תורה באיסור קבלת
לשה״ר ,אלא טעמא כיון שכן הדעת נותנת שהדברים הם אמת הרי לבו של אדם
אונסו להאמין בהם ,ולא שייך כלל לאסור קבלת לשה״ר כה״ג).
וכבר הצעתי םפק זה לפני אדונינו בעל חזון אי״ש זללה״ה ,והשיב (בע״פ
ע״י שליח) :מי יכול לעמוד בזה אין זה אלא לומדות עכ״ל .הרי אמר להדיא

פאת

שו״ת

שדך

גג

שא״א לעמוד בזה אלא שלא הכריע אם הוא מותר מעיקר הדין .ואולי נא רנה
להורות נגד הספר חפץ חיים דמאריה סייעיה.

סימן ל

בע״ה אור לעש״ק פ׳ בלק תשל״ב לפ״ק
למע״כ ידידי הר״ר אפרים גרינבלאט שיחי׳ לאי״ט

מ״ש מע״כ לברך על נט״י מעומד דווקא ככל ברכות המצוות [כמ״ש במשנ״ב
סי׳ ח׳ ס״ק ב׳] .לפום ריהטא משמע בברכות דך> מ״ג ע״א שנוטלין לידים מיושב
ומיסב ,ולכאורה משמע שאף הברכה היא כשהוא מיושב ומיסב ,ואפשר דדמי
לברכת הנהנין שלא הטריחוהו חכמים לעמוד ,אף זו שהיא מצרכי סעודה בכלל
קולא זו( ,וכל עיקר קולא דברכת הנהנין א״צ מעומד למדו מאותה סוגיא ,עיין
בביאור הגר״א) ,ודי לנו בסמך זה ללמד זכות על העושין כן מפני הטורח ,כיון
דבדיעבד יצא כמ״ש במשנ״ב ,ועוד שבביאור הגר״א חולק על כל עיקר חומרא
זו דברכות המצוות בעינן מעומד .והמחמיר תע״ב.

סימן לא

בע״ה ט״ז מנ״א תשל״ב לפ״ק
מש״כ מע״כ לפסול כלי העשוי מנייר לכוס של ברכה אינו נלענ״ד ,דאמאי
בעית למיפסליה ,אי משום מש״כ מע״כ שהוא נמס בשעה שנותנין לתוכו חמין,
ומה בכך והוא עדיין כלי אפילו לקבלה טומאה ,ומשנה שלימה שנינו בכלים
פ״ג מ״ז דכלי זפת העשויין ליין טמאין ,פי׳ כלי זפת אינן מקבלין חמין ואם
עשויין לצונן בלבד כגון ליין הרי הן ראויין לתשמישן ומקבלין טומאה.

ואי משום מש״כ מע״כ שנחלקו הפוסקים אם נייר מקב״ט ,ולדברי המטהרים
אין זה כלי הראוי לקב״ט ,וכי מי תלה כוס של ברכה בקבלת טומאה ,אטו כלי
שאינו מקב״ט לאו כלי הוא ,והא כלי גללים כלי אבנים כלי אדמה כלים הם
לפסול מי מקוה משום שאובין כדתנן במקואות פ״ד מ״א ,וכשרים לקידוש
מי חטאת במם׳ פרה פ״ה מ״ה ,ואינן נעשין אהל לטהר באהלות פ״ו מ״א,
ונוטלין מהן לידים בידים פ״א מ״ב .ומשמע שקרויין כלים לכל דיני התורה,
אלא שגזה״כ היא שאין מקב״ט.
מיהו מודינא ליה למע״כ מיהת שאין זה כבוד הברכה לברך על כלי פשוט
כל כך ,וכבוד המצוה הוא לברך על כוס חשוב.

ספר

פתגמי אורייתא
בענין רכיל ולה״ר

מאתי

שמואל יוסף בלא״א ה״ר שרגא ראובן

זללה״ה

בני ברק
שנת תשנ״ח לפ״ה
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הרב ש .י .נסים קרליץ
רמת אהרן
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מפתחות
א .ערכין ט״ו ב׳ סוגיא דנורא ב״פ .ענינים קלים בגבול

טז .איסור גורם חשד לחברו  -המצער ברמז או בלא

בין ל״ב לגילוי מלתא בעלמא ־ דין השולח א׳ למקום

מעשה ־ למחות על בזיון חברו ־ לשקר למנוע צער

שיראה שם בגנות חבירו ־ כללא דאבק לה״ר.

מחברו.

ב .ירו׳ פאה פ״א ואדוני זקן כר .אבק לה״ר בענינים

יז .דין לה״ר באופני□ הנ״ל  -דיין הנמנע מלחתום

קלי□ ומפורסמים.

הפס״ד

ג .א״ל חברו אל תגלה דברי.

יח .בדין הלבנת פני□ כשפ״ד ־ כבוד הבריות במקו□

ד .ערכין ט״ו ב׳ סוגיא דל״ב באפ״מ • ענין שבח שאין

חילול ה׳.

דרך לאמרו באפ״ט ־ עניני□ בעלמא שאין דרך לאמרם

יט .ערכין ט״ז א׳ בסוגיא דהמספר שבח באופן שמזיק

באפ״מ ־ קרוב ואוהב שאין חושש לספר בפניו  -בפי׳

להמדובר -מותר לשבח דרך כבוד  -האומר אל תספדוני

הרר״י בעליות ב״ב ל״ט ־ בדר׳ יוסי לא חזרתי לאחורי

־ לספר במומי חברו הגלויים לכל ־ לומר לעני היכן

־ בדהח״ח דגנאי קלוש יש שמותר לספר.

יקבל בעין יפה ־ לספר שבח בפני״שונאי המדובר וכיו״ב

ה .ערכין ט״ז ב׳ וב״ב ל״ט סוגיא דל״ב באפ״ת ־ המגלה

־ שבח מפורסם בפני שונא הנ״ל ־ בשבח גדולי הדור

על עצמו גנאי גדול ־ בדין אפ״מ ואפ״ת מותר

בדהח״ח ובאגרות מרן זללה״ה  -להרחיק מלשוחח על

להשומעים לספר לאחרים והם לאחרים.

בנ״א.

ו .עוד בהנ״ל ודין דברימפורסם וידוע

כ .לה״ר ברמיזה ־ לה״ר בלא הזכרת השם ־ כמה

ז .ברשב״ם ב״ב ל״ט ובדרבותיו ־ דוקא גנאי היתר הוא

ציורים באבק לה״ר.

בהיתרא ראפ״ת ־ דין מחאה אימתי מותר לגלות

כא .א .כתב סתר של חברו עד כמה יש לשמרו ־

לאחרים  -היתרא דאפ״ת רק להשומעים.

המספר על חבירו והעלי□ שמו האם לחוש שיתגלה -

ח .בשיטת הר״מ בדין דאפ״ת ודבר מפורסם ־ ולדינא

ב .כפוהו לספר לה״ר עד כמה יש להצטער ולא יגלה ־

ט .בשיטת הרר״י בעליות ובשע״ת דאסור לספר

להציל עצמו בנזק חברו  -ג .לספר לה״ר לתועלת

לתועלת באופן דמחזי כל״ב

המדובר עצמו ־ ד .מציל עצמו ועי״ז יסובב שיתפס אחר

י .בדהח״ח בדין באפ״ת יראי ה׳ ־ המספר באפ״ת דרך

תחתיו ־ ה .במרת חסידות לקבל חשד ובשת ע״ע

עצה וסוד.

במקום שיחשדו בחברו ־ להשיב למחרפיו ומדת

יא .ב״מ ג״ח ב׳ המכנה ש״ר לחברו ובדרש ביה .וכל ענין

חסידות בזה כיצד.

כינוי שם -אם מחל בפירוש ובדהח״ח בזה ־ בכינוי שם

כב .א .מותר לשקר למנוע גנאי מחברו ־ מותר לשקר

שאינו גנאי.

ולהוצש״ר להציל מנזקי המדובר ־ ג׳ מדות בדין שקר

יב .בחו״מ תכ״א י״ג המכה כדי להציל המוכה

לצורך ולצורך מצוה  -ב .דין שקר ואונאה בשידוכין.

ובפלוגתא דהסמ״ע והט״ז כשמכוין לשם שנאה ־

כג .א .פסחי□ קי״ג ב׳ הרואה דבר עבירה בחבירו לספר

המכוין למלאכה בשבת והציל תינוק  -אנסוהו לעבירה

לאחרים ־ בדהשע״ת לגלות לחכם צנוע ־ לשנוא חוטא

ומכוין להנות  -חילוק בין הצלה ניכרת להצלה מועטת

רק אחר תוכחה ־ ב .דין חוטא בסוגי עבירות קלות

יג .בהנ״ל לענין לה״ר  -בדהשע״ת רבעל עבירה אסור

וחמורות  -המוחזק בעבירה  -מומר לתאבון ולהכעיס

לפרסם על שכמותו  -בדין כוונה רעה בלה״ר לתועלת ־

ובזה״ז ־ להתפלל על רשע שימות ־ ג .ברשעים הנ״ל

לשאול שונא על שונאו ־ בדהח״ח בדין כוונה לרעה

לענין אונאה  -שנאה כיצד ־ לפרסם חוטא אימתי ־

בלה״ר.

בדהח״ח בדין לאונות את המבטל עשה  -לית דידע

יד .פסחים קי״ג ב׳ המעיד יהירי לב״ד ־ לה״ר לתועלת

להוכיח בזה״ז ־ אין לפרס□ ברבים אא״כ יוכל להוכיח

אם מספרו באופן מופרז ומאוס  -א״ל עבדי אתה ־

כדבריו ־ בדהשע״ת בזה  -חשש מראית עין ברשע

מותר לתבוע ממונו בב״ד ולטעון שמסרו חבירו.

המוחזק לכל ככשר ־ ד .מומר לתאבון בכלל "עמיתך"

טו .בדקדוקי שיעור אונאת דברים  -המבזה עצמו

ויש להזהר באונאתו במרה ־ רשע גמור לקלל ולרדפו

ומצער קרוביו עי״ז.

לש״ש ־ בדין תוכחה והשתדלות ע□ אפיקורס ועכו״ם ־
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מפתחות
ה .בדהר״מ דעות ו׳ ח׳ לחלק בין חטא שבאדל״ח לבין

לספר להציל את קרובו ־ ב .אונאה פחות משתות -

חטא למקום ובלח״מ.

להפריש הרמאי מהאיסור ־ אונאה מועטת ־ ג .כמה

כד .מו״ק ט״ז א׳ שליח ב״ד לא מתחזי כל״ב ־ דין

אופנים להציל מאונאה במקום ספק.

שליח דעלמא ־ בהא דדתן ואבירם רשעים גמורים ־

לד .כיצד ליעץ לחבר ולקרוביו בעניו מו״מ היכן טוב

אפי׳ רשע גמור אין להעיד עליו יחידי לב״ד.

ליקה ומי להעדיף לפני או אחרי הקנין.

כת .בדהירו׳ בדין היתר לה״ר על בעל מחלוקת ־ בדבר

לה .לספר לתועלת במקום שיש לחוש שהשומע יזיק

מפורסם ־ לקבל לה״ר על בעל מחלוקת

להמדובר  -בדהח״ח בזה ־ במקום סכ״נ ונזק גדול ־

כו .לה״ר והוצש״ר לכבוד שמים.

אפי׳ עדים שראוי שתתקבל עדותם בב״ד אסורים לספר

כז .לה״ר ע״מ להתיעץ בדבר או להפיג צערו.

למי שעושה דין לעצמו.

כח .כמה אופנים בלה״ר לתועלת כשיש לחוש שיגרום

לו .איסור שמיעת לה״ר ובדהח״ח שהוא איסור תורה ־

עי״ז קלקול.

איסור קבלת לה״ר הוא ההחלטה לפעול על פי זה ואין

כט .לסבב תועלת בעצה אחרת ועד כמה לטרוח בזה.

תלוי בהאמנה בלב ־ כיצד לשמוע לה״ר לתועלת  -דין

א־ד בדהח״ח ובהראיות שהביא .־ בהא דסנהדרין י״א

עיתון ומודעות ורדיו ־ שמע באיסור אין חייב למחות

־'״א׳ וכי דילטור אני לך והטל גורלות  -בדין עדל״ת

שמיעה בדבר ידוע לו מכבר ־ קבלת

מלבו -

בלה״ר לתועלת ־ ובנזיקין בכה״ג  -ה .ראיה שאין

לה״ר אי״צ לבקש מחילה.

להטריח בעצה אחרת כ״כ  -ו .בגדרי הדברים לדינא ־

לז .איזו תועלת מותר לשמוע לה״ר ־ בדין לפ״ע

בחטאה של מרים.

בשמיעת לה״ר כמידתו של אהרן הכהן  -הכשלת עיור

ל .נדה ס״א א׳ בדין קבלת לה״ר למיחש מנזק ואיסור

לתועלתו של העיור עצמו ־ כשהעיור מפריעו בדרכו אין

ובשיטת הראשונים ־ חשש נזק רוחני  -ב .דינים

בזה איסור לפ״ע ־ לספר לה״ר לאחד ויש שם אחר

העולים ־ סייעתא להרא״ש דאסור למיחש מחמת חשש

שאין העניו נוגע לו.

איסור .־ ג .לספר לאחרים כשחושש לנזקי עצמו

לח .בדין ב׳ שעשו לענין לפ״ע ־ המספר לה״ר לא׳ הרי

וכשחושש לנזקי האחרים ולנזקי קרוביו ־ ואם שאלוהו

השני שיבא אח״כ בכלל איסור לפ״ע  -המספר לה״ר

על ענין כזה  -ד .למיחש לשמועה נאמנה בלבד  -דין

לא׳ האם מותר השני להסתתר כדי לשמוע  -בדין לה״ר

שמועות סותרות ־ בטעותא דגדליה .־ ה .מותר למיחש

לתועלת בעיתון ורדיו.

ואפי׳ לחלל שבת בזה בחשש פקו״ג ־ ו .הרגיל אצל

לט .א .השומע לה״ר בעל כרחו אין בו משום לפ״ע

שוחט ועתה שמע עליו חשש פקפוק.

ומשום ל״ת ש״ש ־ ב .השומע לה״ר יש לו להוכיח

לא .נדה שם בפשט הסוגיא לשיטותיה ־ ליכנס בחשש

להמספר ־ חשש פיתוי בשמיעת לה״ר ־ בדין דרכא

סכנה כדי להציל חברו ־ אין למנוע מאומה מן החשוד ־

אחריתא ב״ב נ״ז ב׳ ושיעור הטרחה בזה  -ג .מראית עין

רוצח במזיד אין להציל מסכנה.

בשמיעת לה״ר  -ד .להרחיק מבעלי לה״ר ויושבי קרנות

לב .במצות לדון לכ״ז .־ ג .ענין שקול לדון לזכות

ובסתירת דברי הר״מ בזה ־ ה .בקריאת עיתון וברדיו

בהחלט ־ ת״ח שחטא ודאי עשה תשובה ־ לשמור עצמו

בעניני היתר .וההנהגה למעשה  -ו .נאנס לשמוע לה״ר

ממי שאינו מוכר ־ אם נגנב דבר מביתו ־ ד .כשנוטה

מה יעשה.

לחוב אסור להחליט לחוב ־ להשמר ולמיחש מן החשוד

מ .שמיעת לה״ר מקטן כיצד.

־ בדהח״ח בהנ״ל ־ ה .ספק במעשה שקול וס׳ ע״י

מא .דין דברים ניכרים .א .שבת נ״ו ב׳ דין דב׳ ניב׳

טתירת ב׳ צדדים  -ו .לדון לזכות בהחלט אף במקום

מוסכם לכו״ע ־ לשקול הדבר היטב  -דב׳ ניכרים צריך

חשש נזק  -לדון לזכות בכל ענין גנאי ־ ז .בנוני שחטא

שיתאמת בלבו בלא שום פקפוק ־ ב .בדהח״ח אם

כיצד ידוננו לזכות  -וכן המוחזק לרשע ועתה נוהג

מותר לאונות ולגנות ע״פ דב׳ ניב׳  -ג .בהנ״ל

כשורה - .ט .לדון רשע לחובה ־ דין הרשעים בזה״ז.

לענין מהימן כב״ת.

לג .להציל עשוק מעושקו אימתי לספר .א .לפני גמר

מב .דין מהימן כב״ת .א .מהימן כב״ת בזה״ז לאיזה

המקח  -אחר גמר המקח ויש חיוב להחזיר לצי״ש -

עניו נאמן  -ב .אי בעינן קי״ל בגוויה  -ג .בדהרשב״א

».
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מפתחות
ז־ע״א בהכחשה לאו כלום ואפי׳ מהימן כב״ת.

ענינים ־ ד .המתודה בחוליו אין להאמינו לגבי אחרים -

מה .קבלת לה״ר במדע״ל .א .אין להאמין למדע״ל

ואם עמד מחוליו וחוזר מדבריו.

אא״כ אין שוס התנגדות והכחשה - .ב .מלתא דאיכא

מז.

לברורי על אתר .ובמקום הכחשה להאמין אך לחומרא

אם יש צד שיוכחש אין להאמינו ־ דיין שיצא מב״ד

 -ג .מדע״ל כיצד לחוש וגדר הכחשה ־ ד .שמע פסק של

ואמר אני מזכה אין להאמינו

מותר להאמין שבח על חברו ־ עניו שאין בו גנאי

מה .לה״ר על מת .א .מת בכלל ״אחיך״  -ב .איסור

ב״ר יש להאמין לחומרא ־ ואם מתפרסם הפסק בעיר -

אונאה בפני המת .וצורבא מרבנן  -ג .בתקנת הקדמונים

הרב הממונה להשגיח נאמן נגד המושגח.

מו .א-ב המספר גנות עצמו אם מותר לשמוע  -תוקף

שלא לספר רע על המתים ־ רשע שמת אינו חמור

נאמנות לעניו ממון איסורים יוחסין ושאר גנאי בעלמא

מבחייו.

־ ג .חירפוהו ושתק אימתי שתיקה כהודאה ולאיזה

דינים העולים
-----------

הוספות בסוף הספד

ש״ס
ברכות

קי״ח ב׳ רש״י ד״ה לא אמרתי

סק״ד

ה׳ ב׳ אריסיה דר״ה

סק״ו ,סקכ״א ה׳

קכ״ז ב׳

סקל״ב ג׳

ו׳ ב׳ גזלת העני

סקט" ז

שם תן לי שכרי

סקל״ב ו׳

ז׳ א׳ בתוס׳

סקכ״ג ב׳

שם "שמא ,שמא"

סקל״ב ד׳

י״ח לועג לרש

סקמ״ח ב׳

ק״לא׳ תוד״ה ר׳ אליעזר

סקכ״ט ג׳

שם ב׳ מעשה דלוי ור׳ אפס

סקט" ז

קנ״ג א׳ אחים בהספדאי

סקמ״ח ב׳

י״ט א׳ כמספר אחר האבן

סקמ״ח ב׳

שם ודאי עשה תשובה

סקל״ב ג׳

שם ובממונא עד דמהדר למריה

סקל״ב וי .סקל״ג ג׳

י״ט ב׳ כבוד הבריות

סקי״ח

עירובין
י״ג ב׳ נוח לו לאדם

סקי״ח

ס״ג הישן בקילעא שאיש ואשתו

סקט״ז

פסחים

מ״ז ב׳ לא אזמין אדרמ״ג

סקט״ז

קי״ג ב׳ ומעיד בו יחיד

סקי״ד,סקכ״ד

ס״ב א׳ נפרעין מן המת

סקי״ט

שם נגדיה ר״פ

סקי״ד

שם מהו למימרא לרביה ובסוגיא

סקכ״ג א׳

שם אי מהימן ליה כב״ת

סקמ״ב ג׳

שבת
כ״ה א׳ בתו״י

סקכ״ט ג׳

ל״ג א׳ אף שומע ושותק

סקט״ז

ל״ג ב׳ מעשה דרשב״י

סקמ״ז

ל״ה ב׳ ויכנסו כלם כאחד

סקט״ז

ר״ח
כ״ב ב׳ מדע״ל לא משקרי

סקמ״ה א׳

יומא

נ״ו א׳ דברים ניכרים

סקמ״א א׳

ט׳ ב׳ סנינא לכו

סקכ״ג ב׳

ק״ח א׳ ולא אחוי ליה בה״כ

ססכ״א ג׳

י״ט ב׳ משביעין כה״ג

סקל״ב ג׳
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מפתחות
פ״ג ב׳ למיחש

סקל״ב ד׳

שם אחזוקי מי אמרי

סק״ל ג׳

פ״ז א׳ מביא י׳ בנ״א

סקמ״ח ב׳

ביצה
ח׳ ב׳ יו״ט עשה ול״ת וברשב״א

סקכ״ט ג׳

ל״ב ב׳ הנהו מערב רב

סקכ״ג ב׳

תענית
ז׳ ב׳ תוד״ה מותר

סקכ״ג ב׳

כ׳ ב׳ ולא קראתי לחברו בהכינתו וכל הענין סקי״א

כ״ג ב׳ דלא בדיקיתו לי

סקל״ב ג׳

שם מעשה דר׳ חנינא

סוטה
י׳ ב׳ תוד״ה נוח

סקי״ח

כ״ב ב׳ רש״י ד״ה מקיז דם

סקל״ט ב׳

ל״ד ב׳ תוד״ה אבותי

סקמ״ח ב׳

גיטין
ז׳ א׳ תוד״ה השכם

סקכ״ג ב׳

מ״ה א׳ בנתיה דר״ג

סקמ״א ב׳

ס׳ ב׳ תוד״ה אלא

סקטי׳ז

פ״ט א׳ רש״י ד״ה נתקדשה

סקמ״ד א׳

מגילה
כ״ה ב׳ סאני שומעניה

קדושין

סקכ״ג די .סקמ״ד ה׳־ו׳

כ״ז ב׳ תוד״ה ולא ובתוס׳ הרא״ש

ב״ח א׳ אתו גזוזי וקא מחו

סקי״א

סקכ״ט ה׳ .סקמ״א א׳

מו״ק
ט״ז א׳ לא מתחזי כל״ב

סקמ״א א׳־ג׳

סקכ״ד .סקכ״ח א׳

ט״ז ב׳ עייא מי קורא לך

סקי״א

י״ח ב׳ אין אדם נחשד

סקמ״ד א׳

י״ז ב׳ לא מסתייך

סקכ״ג ד׳

כ״ח א׳ טענו עבדי אתה

סקי״ד

ל״ב א׳ תוד״ה דמחיל

סקל״ח

מ״ד א׳ תוד״ה כמין

סקמ״ה א׳

ס״ו א׳ ההוא סמיא

סקכ״ג א׳

ס״ו ב׳ שלח ואחוי

סקמ״ה ב׳

פ״א א׳ לא טובה השמועה

סקמ״ד ה׳

כ״ק
י׳ תוס׳ רע״ב ובנ״י

סק״ו ,סקל״ח

י״ב א׳ אשתמטין עולא

סקכ״ב א׳

י״ז תוס׳ סע״ב

סק״ו .סקל״ח

כ״ח א׳ הו״ל לשמטו ובתוס׳

סקכ״ט ד׳

כ׳ ב׳ עדל״ת

סקכ״ט ג׳

ל״ב א׳ תוד״ה איהו

סקי״ב

מ״ה א׳ זיל איטמר נפשך

סקכ״ב ב׳

ל״ד ב׳ נוטל מזיק בשבחא

סקי״ב

ס״ג ב׳ כגון מאן

סקכ״ו

נ״ז א׳ מאי לעולם

סקי״ט

ס״ה ב׳ ואדוני זקן

סק״ב

פ״ו ב׳ המבייש את הישן

סקט״ו

ע״ז א׳ שמואל וב״ד קיים

סקמ״ה א׳

צ״א ב׳ רשאי לבייש את עצמו וביש״ש

קכ״א א׳ עובדא דר׳ שילא

סקכ״ט ו׳

חגיגה
ה׳ א׳ צדקה לאשה בסתר

סקט״ז

יבמות

סק״ו

סקמ״א ג׳ .סקמ״ב ג

קי״ב ב׳ שלוחא דרבנן

ב״מ

כתובות
כ״ג תוס׳ סע״ב

סקי״ט

מ״ח ב׳ תוד״ה בעושה

סקכ״ג ג׳־ד׳

שם מכסיף לן סבא

סקט״ו

נ״ח ב׳ לא יתלה עיניו על המקח

סקט״ז

שם שטותא דסבא

סקכ״א ה׳

שם המכנה ש״ר

סק״ו

כ״ג א׳ זיל איטפל בקרובתיך

סק״ל ב׳

שם המכנה ש״ר כל הסוגיא

טקי״א

כ״ו סע״א ואחתיניה ואסקיניה

סקמ״ד ב׳

נ״ט א׳ מעשה דדוד

טק״ו

מ״ח רע״ב מאי לעולם

סקי״ט

שם יפיל עצמו לכבשן

סקי״ח

נ״א ב׳ אשת ישראל שנאנסה

סקי״ב

ע״ג ב׳ תקיף אינשי דלא מעלי

סקמ״ד ה׳

שם יצרא אלבשה

סקל״ט ו׳

ע״ה ב׳ המלוה שלא בעדים

סקל״ב ג׳

ס״ב ב׳ רב רחומי

סקט״ז

שם גורם קללה לעצמו

סקל״ב ד׳

ס״ז ב׳ מר עוקבא

סקט״ז ,סקי״ח

קט״ו א׳ משיאה ש״ר

טקט״ז

ג׳ ב׳ איכא פרוצות
י״ז א׳ ישבחנו בעיניו

סקי״ב

סקט״ו .סקט״ז .סקי״ט.
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פתגמי אורייתא
אוח ג׳ - .ובכל גווני אס יתבענו המדובר על

פיהם .מיהו כתב דאין בזה איסור על עצם

שביישו או הזיקו ה״ז חייב בתשלומין אס לא

הדיבור כי אם אך סיוע הוא לדבר עבירה.

יוכל להוכיח כדבריו שאכן היה בזה ענין פקו״נ

ועבמ״ח סקי״ח וסקכ״ב הביא הא דחו״מ כ״ח

ע״ל סקכ״ג סוף אות ג׳.

ד׳ דמותרים ב׳ עדים להעיד לנכרי בערכאות

ומ״ש בח״ח ח״ב כלל ט׳ בהציורים סעיף

עכו״ס להוציא ממון מיד ישראל .ונראה דיש

י״א ובמ״ח סקי״ז דמותר לספר לחתן שבית

לחלק דהתם הרי סוף שיוצא הממון בדרך

הכלה יש פריצות ואפיקורסות אף אם ברי

משפט שהרי ע״פ דינא דמלכותא דיניהם דין.

שיבטל החתן השידוך עי״ז אף שלא כדין .צ״ע.

משא״כ גברא אלימא עביד דינא לנפשיה בלא

דבכה״ג הרי אף אם היה בענין פקו״נ לא היה

משפט והרי הוא ענין משחת וגס המספרים לו

איסורים להצילו[ .דשמא יכיר ויבטל
להתיר :.אח׳עז ע
הדבר בעצמו ,ושמא ייטיבו דרכם [כעין ענין

זאת מעיקרא הוא דרך רכיל המשחת ,דכל

שענינו אלמות בלא רשות ב״ד הרי מי ישער

יעקב שנענש על שמנע את דינה מעשו] .ואף

לצמצם הקלקול אשר יצא מכך ובמה יסתיים

אם לא ייטיבו מה״ת שיתפתה החתן .וגם שמא

הענין נמצא אף ענין כזה בכלל דברים שיש

יגרשנה אח״כ] .אמנם אס היה בגדר שמותר

בהם להצר חבירו ולהפחידו [שלא כדין] שהוא

לחלל שבת ולעבור איסורים להציל משמד

בדין לה״ר כמ״ש ר״מ דעות ז׳ ה׳ .ויל״ע בזה

ואיסורא רבא ה״ז מותר לספר הלה״ר באיסור

בדין מסור עמ״ש מרן בחזו״א ב״ק י׳ י״א.
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עאו״ח ס״ש ש״ו .מיהו אף בכה״ג אס אין יודע

הענין מעצמו כי אס ע״ס שמועה ה״ז אסור

—לו) שמיעת לה״ר אע״פ שאין מאמין

לספר כמש״ג.

בלבו כלל אסורה מה״ת .ח״ח ו׳ ב׳ .והנה הוא

" ע׳ ח״ח ד׳ במ״ח סקל״ב לענין לפרסם

מלתא דמסתברא שכשנאסרה הקבלה בכלל זה

חוטא לא ביאר תנאי שלא יעשה השומע

גס השמיעה .דיש שמיד עם השמיעה כבר

להמדובר טפי מן הדין .וביאר זאת רבינו בח״ב

התחיל הקבלה או שעי״ז יגרר הקבלה [שהרי

כלל ט׳ במ״ח מקי״ז ע״ש .וכן משמע בח״א כלל

יש היודעים ליפות דבריהם ומראים פנים

י׳ במ״ח סק״ל.

לפתות בחלקת לשון לקנות לב השומעים .וגם

טבע האדם להמשך] ,והמכשלה והקלקול שבין

מסקנת רבינו בח״ח כלל ט' סעיף ו׳

קבלה ממש או שמיעה קרובים לבא בשוה

דאסור לספר לה״ר לתועלת לגברא אלימא

כמעט .ועכ״פ חצי שעור ודאי יש בזה .וכבר כ׳

שיעשה דינא לנפשיה .ואפי׳ ב׳ בנ״א אסורים

רבינו שכ״כ חרדים .ושכן מוכח הא דגבי דיין

אף שאם היו מעידין לב״ד היה נגמר הדין על

נאסר אף שמיעה גרידא כמ״ש בבמ״ח ,דהיינו
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פתגמי אורייתא

שלא שמענו לחלק באיסור שמיעח דיין הלכך

’מתפעל על בלי מה ,וע״כ הטית אזנו על דבר

אף אם ברי לו שלא יאמין כלום אעפ״כ אסור

השוא מראה שבעצם אין בעולם עגין שאינו

לשמוע .הא קמן דנשיאת ש״ש שאמרה תורה

נוגע לו .וסוג זה משחתם בהם ודרכם כסל

אף אכה״ג קאי .וכ״מ בחינוך ע״ד .דל

בקלות ראש להאמין קל מהרה ולהוציא משפט

הזהירתנו שלא גטה אזננו כר .ובשע״ה רי״ב

המעוקל לפועל [וגס ידמה בנפשו שיחכם

גס אס הטה אזן כר .ובפירושו למשלי י״ז ד׳

להבין ולהבדיל הסיגים על אתר וכ״ש כאשר

והמדה ההגונה בענין זה שישנא האדם

אין מדותיו מתוקנות] נמצא הטית אזן בזה

להקשיב ולהאזין על לה״ר .ואס ישמענו לא

אינו שמיעת כשמיעת דיין כי אס דרכי קבלה

יאמין בו כר.

והאמנה בלב [למחצה שליש ורביע עכ״פ].
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והנה בדחז״ל והראשונים איתא ל׳ קבלה

קצרו של דבר דיין ההולך לשמוע אין כאן אלא

והאמנה בלב [עשע״ת רי״א רי״ב רי״ג רכ״ה]

הטית אזן מתחילה ועד סוף אא״כ האמין

בעוד שאצל דיין נקטו ל׳ שמיעה .ויש לחלק

נתהפך הענין לקבלה .אבל אדם ההולך לשמוע

דאצל דיין השמיעה כולה בכלל האיסור שאין

לה״ר יש לכנותו כהולך לקבל לה״ר מתחילה

בזה צד תיקון בשום פנים .משא״כ לה״ר רובו

אלא שלבסוף אס לא קיבל ולא האמין נתהפך

לתועלת ועיקר המכשילה היא באופני הקבלה

צורת הדבר ממקבל לה״ר למטה אזן גרידא.

בניגוד לגדר שמיעה הטיח אזן גרידא שהוא

ויש בזה ענין מחודש .דהרשעיס מקבלי

בהיתר עפ״ר .ומזה נמשך ובא ל׳ קבלה על כל

לה״ר אינם מאמינים באמת בגדר "והשבות אל

עניני נשיאת ש״ש דלה״ר אף שיש חלק שגס

לבבך .כי יודעים שהענין רחוק מלהחליכ_

השמיעה גרידא ללא האמנה בלב אסורה [אלא

ע״ס שמועה[ .ובשע״ת רי״א ז״ל :ואוהב למצוא

שהוא מיעוט] .עוד יש להוסיף .כי אצל דיין אין

פגם ואשם על חבירו ...והיה כשמעו ...זדון לבו

אלא גדר שמיעה כי אין נותן הענין אל לבו

השיאו להאמין כר .איש שקר ...אשר לא ירחק

באמת אלא אך לענין המוגבל הנוגע למשפטם

מדבר שקר לא יחוש אם תקבל נפשו כזב ואס

של אלו .אבל אחר גמר המשפט נשכח הכל

תשא שמע שוא כר עכ״ל] דהיינו שאין האיסור

[ע״ל סקל״ב אות ד׳ ד״ה אמנם] .ולעמתו ענין

בדפק הלב אלא ההחלטה לפעול ע״ם לברי

לה״ר עיקרו הוא ליתן אל לבו ולהאמין באמת.

שוא .וכעין דאשכחן גבי דיין שבועות ל׳ סע״ב

והגה כאשר יש צד ענין לשמוע בהיתר אין

מנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומה שלא יאמר

האיסור אלא הקבלה להאמין בהחלט ,אך גס

הואיל והעדים מעידין אחתכנו ויהא קולר תלוי

כשאין שוס צד ועגין הנוגע לו בזה שייך לכנותו

בצואר העדים כר .וה״ה הטית האזן בענין זה

ולכלול בלשון חבלה ,דאין טבע העולם להיות

על לא דבר [בלא שימחה ויצא נגד וכדו׳] הרי
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אין השחתה גלולה מזו ושפיר צריכין להזהיר

ועסקי״ג דשונא או נוגע בדבר אסור לשמעו

להמנע מזאח מלישא שמע השוא שמא ישמש

מפני שמכשילו אף אס מצד עצס השמיעה היה

בו לצרכיו לפעול מה עפ״ז אף אס בלבו יודע

להתיר [אמנם לענין לשאלו קיל טפי ע" ש].

שאלו דברים בטלים .ועמ״ש מרן שליט״א

כתב המתפרסם בחוצות וכן

עתוני

בחרב פאה א ,ט״ו אס ברי לו שהלה״ר שקר

הכשרים מותר לקרוח שהרבה יש שנוגע לו

אין שייך ל״ח ש״ש .וי״ל דוקא ברור בהחלט

וראוי לחוש .וכן עמא דבר .ואף שגס באלו

ממש דאז אף כשמשתמש בהלה״ר איט אלא

נמצא עניני לה״ר כיון שעיקרם לתועלת ע״פ

כבא בעלילה בעלמא .אבל כאשר יש מקום

חכמים אין קריאתם על דרך שוא המשחת .אבל

לצדד הרי אף אס לא האמין מ״מ אס משתמש

אוחס המופקרים המיועדים לציבור קלי הדעת

בהלה״ר ה״ז בכלל ל״ח ש״ש .שרר בחינוך ע״ד

הולכי דרכי השוא אף קריאה בלבד אסור כדין

כמש״נ .ז״ל מדיני המצוה שארז״ל שכל ליין

שמיעח השפלים הנ״ל .וכן הדין ברדיו שלהם.

שיודע בדין שהוא מרומה שחייב להסתלק

[ע״ל סקל״ט אוח ד׳-ה׳ דאף מילי דעלמא בלא

ממנו ולא יאמר אחתכנו ויהי הקולר תלוי

שוס לה״ר אסור לראות ולשמוע באלו] .ואותם

בצואר העדים.

הנצרכים בעניני עסקיהם מותרים בזה אך כבר

והגה נ״מ מהמתבאר מ״ש רבינו כלל ו׳

אמרו חכמים אשרי מי שאומנותו בשם כר.

סעיף ג׳ דענין שנראה דסחמא אין נוגע לו אין

[ולענין לפ״ע שמכשיל הכותבים בהם ע׳

לשמעו עד שיברר מה ענינו בזה .ונראה בזה ג׳

ססקל״ח .ולענין מינות ועריות שבהם י״ל כה״ג

עניניס .א .כשהמספר מוחזק בכשרות ורחוק

הוי כליכא דרכא אחרינא .והקורא הרי אינו

מדרכי השוא ה״ז מותר לשמעו ללא חשש .ב.

מכוין לזה .עסקל״ט אות ב׳].

כשמספר בנוני היודע איסור לה״ר ה״ז יש

לחוש שמא טועה וכיו״ב ,הלכך יש לבקשו שלא

הטה אזנו ללה״ר באיסור אין מחוייב

יספר אלא הנוגע הנצרך לבד .ובזה סגי ואי״צ

להשכיח הדבר מלבו אם הוא שמועה נאמנה

לחקור היטב אא״כ רואה שוס רעומא .די״ל

עסק״ל אוח ד ,,דאף שאין הענין נוגע לו כלל

שע״י שמבקשו ומחרה בו כבר יצא הענין

מ״מ הרי אין בכאן חיוב לדון לכ״ז בהחלט וא״כ

מדרכי שמיעת שוא .וכעין זה אס א״ל דהדא
מלתא מתאמרא באפ״מ או אתאמרא באפ״ת

מה״ת שיהא מחוייב למחות הדבר מלבו ,ויש

לדמוח לכל המעשים והעניניס שראה וידע

יש לסמוך עליו כמשנ״ת ססק״ה ג .כשהמספר

וכבר אבד זכרם מקרב הארץ ומו לא שייכי

מן השפלים דלא קפדי אלה״ר אין לסמוך על

בשום ענין שאעפ״כ לא שמענו שיהא מחוייב

אמונתו ויש לברר ולחקרו מה תועלת יש בזה,

למחוחס מלבו מחמת שאין נוגע כלל ,הרי
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שכה״ג אינו ענין שוא אס נושאו וזוכרו בלבו,

בכלל כת החניפיס ע״ש קצ״ה־קצ״ח.

ואיסורא דעבד בהטיה האזן להלה״ר עבד ובעי

קבלת לה״ר הוא מעבירות שבין אדס

כפרה .וכעין זה מש״ל סק״ו ד״ה ואין לומר.

למקום ואי״צ לבקש מחילה מן המדובר ,ח״ח

דאף בדבר ידוע מכבר יש איסור לה״ר .וה״ה

סוף כלל ו׳ ובמ״ח סקל״ד .וע״ל סקט״ז

יש בזה איסור קבלה דהיינו ששמיעתו הוא

דפעמיס עובר השומע על איסור אונאה

קבלתו .וכ״כ ח״ח ו׳ במ״ח סקכ״א בהגה ,וכ״כ

*
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ובכה״ג יש לבקש מחילה.

בבמ״ח כלל ד ס״ק כ״ד ועבמ״ח סוף כלל ה׳
[רכל שיש להמדובר צד קפידא על המספר

לז) כל תועלת שמומר לספר עבורה לה"%

ה״ה יש קפידא על השומע ואסרתו תורה בכלל

ה״ה מותר לשמוע לה״ר בשבילה .והנה מותר •.

ל״ת ש״ש[ .שעי״ז מתאמת הדבר בלבו טפי

לשמוע לה״ר כמדתו של אהרון להשכין שלום

כנ״ל סק״ו סד״ה ולענין ושם ד״ה ואין לומר.

ולתקן כל עניני הבריות .ח״ת ו׳ ד׳ .ובזה יש

וכן במהימן כב״ת שייך שיאמין יותר מן הראוי

עצה כי לכשירכיל במדה זו הרי אס אירע

עסקמ״א אות ב׳־ג׳] ולא דמי לרואה חבירו

ששמע לה״ר דאיסורא בשגגה כיון שתמיד

בקלקלתו [עסקט״ז ד״ה איסור] שאין בזה

מכוין לענין תיקון הרי גס בזה יראה מיד מה

איסור זה .די״ל דדוקא על עסק הבא ע״י

לתקן נמצא שמיעתו מעיקרא על דרך היתר.

שמיעה [וכיו״ב כמו כתיבה ורמז וכו׳]

ע׳ בח״ח שס בהגה .מיהו יש להזהר שלא

הקפידה תורה כ״כ שבזה קלקולו רב ולאפוקי

יהפוך היוצרות שאס יהא עושה כן תמיד
לשמוע כל רכילות הרי נתהפך הענין ואי^

מיהו ראיה שאין בה הבחנה ברורה דינה

מתפרש עוד על אופן המועיל כי צורתו כדרכי

כשמיעה כנ״ל סקל״ב אות ד׳] וה״ה אם שמע

השפלים המשחת.

ראיה ממש כעין משנ״ת סק״א סד״ה שס- .

כזאת ממהימן כב״ת תו אין שייך למחות מלבו

ואיסורא דעבד עבד.

וא״ת כיצד הותר אהרן לשמוע דהא
המספר מכוין ללה״ר באיסור לשפוך בוז על

והגה הערוני דמ״ש דאיסורא דל״ת ש״ש

שונאו ,והרי אהרן מכשילו עובר בלפ״ע .ואף

הוא אפי׳ דבר אמת ממהימן כב״ת [כאשר אינו

שאמנם לבסוף הגיע עי״ז לתיקון הדבר להשכין

לתועלת] זהו כדעת הר״מ שהביא ח״ח ו׳ במ״ח

השלום מ״מ המספר הרי עובר על איסור

סקכ״א בהערה .אבל הרר״י בשע״ת רי״א רי״ג

לה״ר .ועכ״ס מכוין לבשר חזיר ודאי אית ביה

רי״ד רכ״ה ס״ל דל״ת ש״ש אינו אלא בדברי

[וגס בכה״ג איכא איסור דלפ״ע כמ״ש בח״ח

כזב .אמנם אף שלשיטתו המקבל לה״ר

ד׳ במ״ח סקמ״ו .ובח״ב כלל ט׳ במ״ח סקכ״ב].

ממהימן כב״ת אינו באיסור זה מ״מ הרי הוא

וי״ל דלא נאסר להכשיל עיור אלא כשמקלקלו
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אבל הכא הרי למקכו בא ודומה כרופא החובל

מהקלקול הרי נחשב זה בכללו למעשה קלקול

בחולה כדי להצילו עסקכ״א אות ג׳ .מיהו

והשחתה.

בעינן שיש לו על מה לסמוך שאכן יוכל לפעול

תועלת ותיקון בזה עסקכ״ז ד״ה ואס וסקכ״ח

אות א׳.
ועוד י״ל דכל שעוסק זה בשלו בהיתר לא

שאלה .ראובן ושמעון כאן .ובא לוי לספר
לראובן לה״ר לתועלת אך אין הענין נוגע
לשמעון כלל.

אכפח לן מה שיוכל העיור להכשל .דבכה״ג

תשובה .אם אפשר שיסור שמעון לצד או

חשבינן דאיהו הוא דאכשיל אנפשיה כעין הא

שיסורו ראובן ולוי ה״ז אסור לספר .ועסקכ״ט

דאו״ח ריש ס״א ואל יחבייש מפני המלעיגיס

אות ה׳-ו׳ כמה יש להטריח על לוי בזה.

עליו .הרי אף שנכשלים עי״ז .וע׳ מסילת ישרים

[ועסקל״ט אות ב׳-ג׳ עד כמה יש להטריח את

פ״כ .וכעין זה מצינו במסית דמצוה לפתותו

שמעון בזה].

שיוכל להעיד בב״ד ולבערו על אף שמכשילו

ואם אין מחוייביס להטריח לסור או עצה

עי״ז בסנהדרין ס״ז א׳ .וה״נ הרי מצווין על

אחרת שלא יהא נשמע לשמעון שיש בזה קושי

הבאת שלום וא״א אא״כ ישמע הטענות .נמצא

רב ה״ז מותר לספר .דהא אפי׳ לספר לשמעון

דאיהו במצותיה קעסיק והמספר הוא הכשיל

בעצמו שיספר לראובן היה מותר.

עצמו .ובזה נבדל לשמוע שונא לתועלת בעלמא

ואם שמעון אינו רוצה לילך משם אף שאין

דאסור כנ״ל ס״ק הקודם סד״ה והנה נ״מ.

לו בזה טרחא .וראובן ולוי טריחא להו מלחא

שהרי בזה מכשילו בידיים לצורך עניניו להנאתו

וגס אין יכולים למונעו מלהקשיב .ה״ז מותר

בענין שהעיור לא הפריע ועכבו כלל .משא״כ

לספר דדמי למש״נ ד״ה וא״ח דאלו במצוותייהו

בהנזכר בזה שהעיור מעכב ומיהר השלום

קעסקי והעיור קא מכשיל אנפשיה.

הלכך ילך אהרן למצותו והעיור יכשל מעצמו.

ואין חילוק בכ״ז אם היה המעשה בביתו

וא״ת א״כ המספר לה״ר לתועלת לגברא

של שמעון או ביתם של ראובן ולוי .אמנם לענין

אלימא ה״נ נימא דהמספר עסיק במצותיה

על מי לסור לכתחילה יש בזה נ״מ .ואס הוא

והאלים מיכשיל מדנפשיה .וי״ל עובדא דאהרן

רה״ר על ראובן ולוי לסור משם שהם העושים

התיקון ניכר והקלקול טפל הלכך נחשב עיקר

ענין השינוי בעוד שמעון כדרכו עומד.

הדבר כעסק מצוה והעיור מכשיל נפשיה .אבל

בין כך ובין כך בכל ענין אם נראה שע״י

גברא אלימא הקלקול ניכר וחשוב והמספר

הלה״ר הזה יבא להמדובר היזק שלא כדין ה״ז

פועל ב׳ עניניס כאחד .תיקון לאלים וקלקול

אסור לספר עסקכ״ח וסקל״ה.

למדובר .וכיון שאין בחיתון חשיבות טפי
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)וי־
לח) איסודא דלס״ע יש לדמות לנזיקין

דה״מ לחיובי ממונא כיון דליכא למיתבע הנזק

דליכא פטורא דב׳ שעשו [דבנזיקין לא אזלינן

מן האחרון דסוף דבר הרי לא נוסף שוס נזק

בתר חשיבות ה״מעשה" אלא בחר האחריות

על ידו והוא אינו שותף בהמזיק דהראשון .אך

מה שלא שימר תקלתו] עבהגר״א יו״ד רצ״ה

לענין איסורא הרי גס האחרון עושה תמונת

סק״ד .ועוד אפי׳ היכא דנוהג פטורא דב׳~-

איסור שלם ואינו גרוע במאומה מענין האיסור

שעשו ה״מ שמשתתפים ונשענים זע״ז אבל אס

שעושה הראשון {ונטע סקי״ב סד״ה ונראה

עושה כאו״א בכל כתו ואינו משתף ונשען על

דגבי כו׳] .וע׳ כעין זה בח״ח מ״ב כלל ב׳ במ״ח

חברו כלל ליכא פטורא ,עכ״מ שבת ט׳ ד׳ וירד

ססק״ג .ודלא כמש״ש בפתיחה לאוין ד׳.

רצ״ז י״ג .ולפ״ז ב׳ השומעים לה״ר תרוייהו

ואין חילוק שאף אם יאמר המספר שאין .

עברי משוס לפ״ע ואין סטור בזה מה שגס

כונתו אלא להראשון ואס ילך לא יספר עוד.

בלעדיו היה נעשה האישור.

מ״מ השתא מיהת הרי הוא מספר לתרוייהו

התחיל מספר לה״ר לא׳ ובא לשם ב׳ הרי
תרווייהו באיסור לפ״ע .דאין במעשה דב׳ שוס

בשוה וכאטא מהם יש בו כדי להכשיל העיור
הזה.

צד גירוע בערך ביחס למעשה דא׳ כי ענין

וגדאה בזה ענין נוסף דאף אם אין

שניהם ראוי להכשיל העיור כאו״א בס״ע .וה״ז

המספר יודע שיש שומע נוסף לדברי הלה״ר

כמושיט כוס יין לנזיר ובא חברו ותופס בכוס

שלו אעס״כ הרי גס השני בכלל לס״ע [דכיון

ומושיט עמו [וכאו״א עושה בכל כתו ואין נשען

שהוא בענין דהטל להמססר לאסוקי אדעתיה
שיהיו עוד שומעים ש״מ דני״ל בהכי ועכ״נ||

דלא אמרינן לסטור האחרון בטענת מאי

פושע הוי ועס״ק כ״א אוח א׳] שנטי כל שומע

קעביד אס עשה אף הוא מזיק שוה להראשון.

נוסף הרי נחגדל עונש המספר שנעשה חטאו

מיהו אכחי מסתברא דלא מחייבין גס את

חמור טפי [כענין חומר בין גוזל כבשת רש

האחרון אלא באופן שנעשה שותף בגוף המזיק

לכבשת עשיר ,או בועל נערה מאורסה בקה״ק

[כגון מרבה בחבילה שמוסיף עצים על אשו של

ביוה״כ שחל בשבת בפני י׳ מישראל] .דכיון

ראשון] אבל אס עשה מזיק חדש בפ״ע אף אם

דאשכחן איסור לפ״ע אף על ענין של דיני

שוה למזיק דהראשון מ״מ הרי לא הוסיף

שמיס כגון מ" ש תוס׳ קידושין ל״ב א׳ ד״ה

מאומה בההיזק שנעשה לבסוף .עתוס׳ ב״ק י״ז

דמחיל [ועכ״ס איסור לפ״ע דרבנן ודאי אית

סע״ב[ .וכן לרש״י וטי דפליגי אחוס׳ י׳ ב׳.

ביה] הרי ה״ה ע״י תוספת חומר בעונש ביד״ש

וס״ל דאחרון סטור לגמרי .א״כ הכא נמי

יש בזה נתינת מכשול כמו תוספת מכשול בנזק

ליחייב ראשון וליסטר אחרון] אמנם נראה

גשמי - .אבל ריבוי בשיעורי איסור אין בזה.

על חברו כטל] .וכן מבואר בתוס׳ ב״ק י׳ רע״ב
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פתגמי אורייתא
דאין שיעור לענין לה״ר ,שאותו איסור הוא אם

דלפ״ע דמי לנזיקין היינו לענין שהיה לו לגדור

מספר לא׳ או לאלף וכן אם מספר על א' או

ופשע אבל הכא הרי אין לחייבו להסתלק

אלף .וצע״ע.

מרה״ר ולסתום אזניו מפני שגיון של שמעון.

מיהו נראה דבזה אין השומע חשוב

כמוסיף עון להמספר אלא כשענינו של השומע

אמנם אס בא שמעון לבית ראובן ולא סלקו
למונעו מן האיסור שייך בזה איסור לפ״ע.

ע״ד המשחת ,אבל אס כוונתו לתועלת עצמו

ובן אין לאסור משוס ל״ת ש״ש .דשמיעת

למיחש להיזק וכיו״ב ה״ז מותר לשמוע .חדא

לה״ר ענינו משום שהוא דרגא לקבלת לה״ר

דכיון שהוא מכשול רפה הרי כל שענינו

וראשיתה עסקל״ו .אבל הכא שעיקר האזנה

וכוונתו תועלת ה״ז כמתעסק בהצלת עצמו

אינו לרצונו אין שייך זה.

וחבירו ממילא נכשל מאליו .ועוד כיון דעצס

ב.

הלה״ר והכוונה הרעה לאו איהו קא גרים י״ל

וכדו׳ .וכן מצד המדובר שיש למנוע בזיונו

מה שע״י כל שומע נוסף חומר עון על המספר

עסקט״ז ד״ה בד״א .וענינו בזה כתומר מ״ע

הכא שהשומע ענינו ע״ד תועלת הרי לא נוסף

עד חומש ממונו .וכן נדחה זה מפני כבוד

עי״ז שוס קלקול [כי אס היה המספר מכוין אף

הבריות עמ״ב י" ג סקט״ו .אך הרבה דרכים יש

הוא לזה הרי היה היתר גמור].

למנוע מלשמוע בלא שיתבזה בזיון גדול ברבים.

ומטעם זה יש להתיר לראות בעתוני

ויש לאסור זאת מצד מ״ע דתוכחה

וכן יש

לאסור

אף

במקום

שאין

ומניעה

[כגון

הקלים ולשמוע הרדיו [לצורך ותועלת]\מיהו

שייך

דוקא ענין שמשער שנוגע לו .אבל משום שמא

שברי שלא יהו דבריו נשמעים או חבורת עכו״ם

אפשר יהיה בזה ענין הנוגע אין להתיר דא״כ

או ע״י רדיו שאין שייך תוכחה ומניעה] דעכ״פ

כל לה״ר ודבר שמועה יהא מותר להקשיב

יש לחוש לפיתוי .שקל להתפתות בכה״ג כיון

עסקל״ו ד״ה והנה וד״ה כתב .ועסקל״ז .ובסוף

שאין בהשמיעה מעשה כלל .ורוב בנ״א אין

סקל״ג.

יכולים להעמיד עצמם להתחזק שלא יטו אוזן

ענין

תוכחה

לשמוע ענין חדשות נצורות ונפלאות בחלקת

לט) א .ראובן עומד ובא שמעון ומספר
לו לה״ר נגד רצונו .הנה אין לאסור על ראובן

לשון [וביותר אס שאר העומדים שם מקשיבים

בתשומת לב] אלא זמן מועט בלבד.

לשמוע משוס איסורא דלפ״ע כיוון שאין עושה

והיינו הא דצואח ר״א הגדול דמייתי בח״ח

מאומה .דע״כ ל" פ ש״ך וכו״ז יהד קצ״ח כ׳ אלא

ו׳ במ״ח ססק״ב אל תשב בחבורת האומרים

בדעביד סיוע פורתא אבל הכא אין שייך איסור

גנאי מחבריהם כו׳ וכל העומדים שם נכתבים

ל״ת .ואף למש״נ רס״ק הקודם דאיסורא

בשם חבורת רשע עכ״ל .דסתמא משמע שאף
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פתגמי אורייתא
מקשיג להלה־ר מקרי רשע ,דאי משוס

לרכא אחריחא [וע״ע פסחים קי״א א׳ וברכוח

ששומע א״כ אף ביחידי דינו כרשע ומה ענין

נ״א א'] .כללא דמלתא פעולה יתירא וטריחא

חבורה לכאן .אלא ע״כ כמש״נ שמא יחפחה

מלחא ה״ז כליכא דרכא אחריתא [וע״ע סקכ״ט

וטון שאין מחרחר! הו״ל כרשע .וחבורה דנקט

אות ג׳-ד׳] .מיהו מדח חסידוח להטריח מה

לרבותא דבלא חבורה פשיטא שיש להסתלק

שאפשר אף בכה״ג מיהו אס ינזק גופו אינו

אלא אף בחבורה שבוש לפרוש מן הכלל אסור.

חסידות ,ועסקכ״א אות ה׳.

ומעין ענין זה אשכחן בב״ב נ״ז ב׳ דאין
להסתכל בנשים העומדות על הכביסה .ואי אית

ג .עוד יש בזה איסור משוס דמחזי כשומע

ומקבל לה״ר עשע״ח ג׳ רי״ב .ואין קולא מה%

ליה דרכא אחריתא רשע הוא ,ואף דקיי״ל

שקודם שבא זה לספר כבר היה הוא יושב שס.

אפשר ולא קמכוין מומר שאני הכא שהפיחוי

דלא דמי להא דיו״ד ק״נ ג׳ בהגה שאס היה

גדול ומכשלה קרובה כי כבר בההסתכלוח שייך

משחחוה קודם שיבא הע״ז לא מחזי כמשתחוה

איסור דלא תתורו עמ״ב ע״ה סק״ז .במ״ח כלל

לע״ז .דהחם מה שהיה מקדים הרי ניכר

ו׳ ססקי״ד .אבל שאר איסורים רוב בנ״א

שעשה השחחואה זו לצורכו ולפיכך אין בזה צד

מעמידים על עצמם לכשירצו .וע׳ ע״ז י״ז א׳

כבוד לע״ז .אבל לענין שמיעח לה״ר הנ״ל אין

ורע״ב ובפרישה אה״ע ר״ס כ״א .ולשון רשב״ם

גריעוחא בהשמיעה מה שהיה יושב שם מכבר,

שלא היה לו לקרב אלא להרחיק מן העבירה

הלכך יש לו להסב פניו או ישב בריחוק מקום

דקיי״ל הרחק מן הכיעור עכ״ל.

קצח שלא יאמרו שנוחן דעחו על הדיבורים
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גדר דרכא אחריתא עתוס׳ ע״ז מ״ח ב׳

שבכאן.

ד״ה אי דאיכא דרכא אחרינא פי׳ קצר כזה דאי

ד .עוד יש בזה איסור נוסף .ער״מ דעוח ז׳

בעינן למימר אפי׳ ארוך יותר א״כ אין לדבר

ו׳ כל אלו בעלי לה״ר שאסור לדור בשכונתם

סוף עכ״ל ,וע׳ הגה יו״ד קמ״ט סוף ס״א,

וכ״ש לישב ולשמוע דבריהם כו׳ ,מדמחית

ובב״ב נ״ז ב׳ הנ״ל דעצימח עינים לא חשיב

רבינו איסור דלדור בהדי איסור דישיבה

כאית ליה דרכא אחריתא לחייב בכל אדם כי אס

ושמיעה משמע דהאי שמיעה לאו בדיבור

מדת חסידות ,וע״ע רש״י סוטה כ״ב כ׳ ד״ה

דאיסורא קמיירי כי אם עצם הישיבה עם הללו

מקיז דם דמשמע דבמקוס שינזק אין לעצום

אסורה ,ותימא דבסוף הל׳ טומ״צ כ׳ רבינו ז״ל

עיניו אפי׳ במדת חסידות ,ועמ״ש מרן זללה״ה

לפיכך ראוי למי שרוצה לכוין אורחותיו

בחזו״א יו״ד ס״ג כ״ד ,דצער שיש להלך ד״א

להתרחק מישיבחן ומלדבר עמהן כו׳ .הרי

כשקרן ברגלו חשיב כליכא דרכא אחריחא .וכן

שאין בזה אלא משום מדה טובה .וי״ל דהחס

צמא למיס או נתפזרו לו שם מעותיו ה״ז כליכא

מיירי בשאר ע״ה הסכלים המרבים בדברי
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פתגמי אורייתא

עג

הבאי [וכמש״ש בסוף הענין אבל שיחת כשרי

לילך בדרכא אחריתא או להרחיק משם הרי

ישראל כר] .הלכך אין בזה גדר איסור ממש

אבל ראוי להרחיק .אבל בהל׳ דעות מיירי

עכ״ס ירחיק קצת או יסב פניו שיהא ניכר שאין
דעתו על זה .וכן באמת יסיח דעתו שלא ישים

בבעלי לה״ר הרשעים הלכך איסור גמור אפי׳

לבו להנשמע שס .ז .ואם רואה שנפחה לבו

לדור עמם .ומקור הדין בנגעים י״ב ו׳ ושרשו

ונגרר והולך אחר הדברים וקרוב להקשיב ה״ז

במ״ע ובו חדבק כמ״ש ר״מ דעוח רפ״ו ע״ש.

חיוב גמור לצאח משם או יסתום אזניו או ידבר

מיהו לא נתבאר אלא על דרך דירה וישיבה
^ /-עמהס כהיינו" סוג וגדר קביעות .אבל אקראי

בעלמא י״ל דשרי בכל ענין.

ה .למש״ג ה״ז אסור לקרות בעיתוני

בקול באופן שלא ישמע האיסור .וע׳ בהמשך
אוח ו׳ .ח .ומדח חסידות לא יחוס על טרחתו

אפי׳ אין נפתה לבו ולא יכנס שס כלל או עכ״פ
ירחיק או יסתום אזניו וכיו״ב.

היה אנוס וא״א שלא ישמע הלה״ר הרי

הקלים אף בענינים שאין בהם חשש איסור .וכן

ו.

לענין הרדין שלהם .ואפי׳ ד״ח שלהם אסור.

כל שאין דעתו על הדברים ה״ז בחומר ביטול

[ועסקל״ו ד״ה כתב המתפרסם] .מיהו דרך

מ״ע כנ״ל אות ב׳

ארעי אקראי בעלמא אס הוא ענין היתר יש

להתיר.

ואם נפתה לבו ונגרר לשמוע מרצונו ה״ז
בחומר מצות ל״ת וחייב לימן כל אשר לו להמנע

הנקלע למקום שיש רדיו [כגון אוטובוס].

מן השמיעה הזו ,וכ״כ עיקרי הדינים כלל ו׳

א .אם היה מדבר בענין שניכר שצריכין לו ה״ז

סעי׳ ס׳ ,ומה שיש מקילין דבשוא״ת אפי׳

מותר .כנ״ל סקל״ו ד״ה כתב המתפרסם .ב.

מצות ל״ח ה״ז כמ״ע .יו״ד קנ״ז א׳ גי׳ רעק״א

אס מדבר בעניני היתר ראוי לבקש שיסגרו אס

ופמ״ש .י״ל ה״ט דאין בזה ענין התפעלות

אפשר בקל .כדי להפריש שאר אנשים

מרידה בשי״ת .אבל שמיעה הנ״ל כשרוצה

משמיעתו .ג .לא נתקבלו דבריו ה״ז מותר

לשמוע הרי הוא התפעלוח מרידה במדה שוה

לשמוע אקראי בעלמא .ד .אס מדבר בענינים

כמו בלא שנאנס כלל [מיהו גס בלא״ה כבר

ששייך איסור יש להשתדל להפריש מן האיסור

נתבאר סקט״ז דהעיקר כמ״ד דל״ת אף

שיסגרוהו .ה .לא נתקבלו דבריו הרי אי אית

בשוא״ת חייב לימן כל אשר לו] .ואף דכה״ג

ליה דרכא אחריתא בלא טורח כ״כ אל יכנס שס

אינו בגדר "מעשה" [כגון לענין מלקות

או ירחיק לצד אחר שאין שומע שס .אבל אין

ומיחה] מ" מ הרי לענין זה לא תלי במעשה

מועיל לעמוד שס ולסתום אזכיר ערשב״ס ב״ב

דאסי׳ על דיבור מחוייב לימן כל אשר לו ואפי׳

נ״ז ב׳ ד״ה רשע הוא ואע״ס שעוצם עיניו כר.

בעבירה דרבנן כמ״ש בהגר״א שס מהא

כיון דאית ליה דרכא אחריתא ו .אי איכא טרחא

דאסרינן אמירה לעכו״ס אפי׳ נשרף ביתו.
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[ואין לסטור כשמיעה הדל מטעם דיצרא

בעלמא עסק״ל אות ד׳ מ״מ ע״פ דבריו יוכל

אלבשיה .ע׳ כתובות דא ב׳ .ובאו״ח ר״ד מ״ב

לכוין כיצד לברר הענין עסקל״ב אות ג׳ .וע״ע

סקמ״ה .דהתס דוקא אחר דאלבשיה יצרא

הוספוס סי׳ ג׳.
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פטרינן [ככד ש ר״מ אסו״ב א' ט' אין בידה
שלא תרצה שיצר האדם וטבעו כופה אותה

מא) א .שבת דו א׳ ושמואל אמר כר

לרצוח] .אבל אס יכול להתגבר ולהמלט כדי

דברים הניכרים חזא ביה כו׳ .מה שדן דוד דיני

שלא ילבשנו היצר ודאי מחוייב לעשות כן].

ממונות בזה הוא ע״פ דין המלכות .ער״מ

סנהדרין ססי״ח .מלכים ספ״ג .רוצח רפ"

V

מ) שמיעת לה״ר מקטן אסור ואפי׳ לנזילה ה׳ י״ג .מבואר בזה שדברים ניכרים •.
לה״ר לתועלת ,שקטן דרכו לטעות בדמיון

מותר לקבל ולהאמין לכו״ע אף לרב ,דאל״ה

ומחליף עניניס .וכן סחמא אין כוונתו להטיב

כיצד התירה תורה למלך לדון ממון ונפשות על

כ״כ כי אם כעס נקמה וחנופה ומתכבד בקלון

סמך עניניס שאף בעלמא אין להאמינס .וכן

חברו .אמנם יש להתיר בב׳ דרכים .א .היכא

הרבה כיו״ב בתנו״ך ובדחז״ל .והא דאפליג רב

דשייך גבי הקטן דאגה בלב איש ישיחנה.

בסוגיא דשבת הדל משוס דס״ל דמעשה דציבא

שמסוכן להצטער ולהנזק באשר אין לבו מכיל

לא היו ניכרים הדברים כ״כ .או עכ״ס אין

הענין ברוב רגש וצער ונדל ס״ק כ״ז .ב.

נראה מענין דוד שהכרעת הדבר נעשה אצלו

כשכוונת השומע ע״מ ליישב הענין ולבטל הריב

אלא ע״י הטית הלה״ר.
והגה מאד יש ליזהר בענין דברים ניכרים^! .י

לשמעו דהו״ל כמאכילו נבילה - .קטן ,היינו

שלא יחלוט בהשקפה ראשונה אלא אתר היישוב

-

שלא נתבשל שכלו ורגיל להחליף ולחזור בדבריו

כראוי ובחינת כל הצדדים .עיו״ד ס״ס קכ״ט

ואין דעתו שלימה ומיושב .אבל קטן שדעתו

שפחה נכרית ערכה שלחן והניחה היין ,ושאל

מיושבת יותר והוא חריף ובקי להבין ענין

בעה״ב ואמרה שלקחה מן המרתף .ואעס״כ

ושמועתו נאמנה כדל סק״ל אות ד׳ דינו כגדול

לא אסרו המרחף .ועוד שם הטמין בעה״ב

לענין הדל.

המפתח ואת״ה לא מצאו .ואח״כ מצא כד יין

וכדו׳ כדל סקל״ז ,אבל בדרך אחר אסור אפי׳

וכץ אס אירע שום ענין אסור לשאול ולברר

טמון ואמרה שפחה שהיא לקחה מהיין .ג״ז

מסי קטן מי עשה זה .אמנם אס יפרש השואל

היין מותר .ועפת״ש יו״ד שכדה סק״ב.

שיחתו להשכיל הקטן שאין רצונו אלא תועלה

[״ מענין דברים ניכרים וכדו׳ .יו״ד של״ד מ״ג

הטובה י״ל שעי״ז נגרר גס הקטן אל הכוונה

בהגה .שם סעיף כדה בהגה .ובש״ן שם

הזאת .ואף שאין לסמוך עליו אפי׳ למיחש

סקצ״ו .חו״מ ל״ה .שם צ .חו״מ ע״ה י״ז ובשער
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משפט סקי״ג .אה״ע קט״ו ף כהגה .ירד ב׳

בהגה .יו״ד קי״ט ט״ז].

אמנם אין בזה מדה ושיעול מצומצם

הוא בכלל ל״ת ע״ד רעך כנ״ל סקכ״ג אות ד/

דתליא מלתא בעניניס רבים מתחלפים כעין

אלא דהחם היתה ההצלה ע״י נס וכה״ג מיבעי

ענין דוד וציבא .עיקרא דמלתא שיהא מאומת

זכות יתירא והשטן מקטרג].

ומוכרע בלבו אחר יישוב הדעת ולא יהא לו כל

כללא דמלתא יש לסמוך על דברים ניכרים

ספק בענין .ואף שאין מוכן להשבע ע״ז מ״מ

לאונות בדברים לספר בגנות ולקלל להמנע

כן מנהג דרך כל הארץ לקבוע ולהחליט ע״ס

מצדקה ואף לעמוד על דמו מלהצילו .אבל מילי

אומדנות .וכן מצינו הרבה שהכריעו חכמים

דשייכי לב״ד להוציא ממון ולענשו לא עביד

לסי רוחב דעתם על סמך עניניס קלים ,עב״ק

איניש דינא לנסשיה עחו״מ ד׳.

קי״ז מעשה דריו״ח ורכ״ה ,כתובות ס״ז סע״ב

וכח״ח ז׳ במ״ח סק״כ כתב דאונאת דברים

מעשה דר׳ חנינא .מגילה כ״ח מעשה דר״ג

חמור מממון הלכך כמו שלענין הוצאת ממון

הגדול ור״ע .ב״מ ל״ג א׳ ר״ה ור״ח .ברכוה כ׳

מן המוחזק אין לקבל כ״ש שאין להאמין לענין

א׳ מעשה דראב״א ,חולין ק״ה א׳ אריסיה

לאונות בדברים .ותמוה דהא מאן דסאני

דאביי .וע״ע כמה עובדי בחזו״א ירד ר״ה.

שומעניה שרי לבזויי ע״ש כלל ז׳ במ״ח סק״י

והנה בח״ת בח״ב סוף כלל ו׳ בבמ״ח

ובהגה .ואילו ממון לא מפקינן בכה״ג .וכן לא

הניח בצע״ג אס מותר לגנות בדברים על סמך

מיפסל לעדות ,חו״מ ל״ד כ״ה .ועוד דאף

דברים ניכרים .והנה דברי הרב צ״ע דדבר זה

שאונאת דברים חמור מ״מ אין בזה השחתת

מוכח שכל שאי״צ ב״ד יש לדון ע״ס דברים

היישוב כ״כ כמו גזל ממון ולא נחתם דין דור

ניכרים כדאשכחן גבי מלך .כן מוכח מעשה

המבול אלא עד שפשטו ידיהם בגזל סנהדרין

דשמעון ב״ש שהביא רבינו בבמ״ח שם שהרי

ק״ח א .וגס אם באנו למילף בכה״ג לא מצינו

קראו לרוצח רשע והחליט על הרציחה וקללו

ידינו ורגלינו בביהמ״ד שהרבה ענינים יש

[ומשמע שאמר כן על הרציחה ולא על לבר

כיו״ב.

ב.

־

וגס יש בזה זילותא דר״נ ודבי נשיאה [מיהו מה
שלא הצילן אינו משוס זה דגם רשע לתאבון

3׳

»

עה

הרדיפה שקדמה לזה] .וכן הנך עובדי הנ״ל

וכן מ״ש מהמהרי״ק הנה דברי המהרי״ק

סוף אות א׳ .וכן הא דכתובות ס״ז הנ״ל מבואר

דלגבי ב״ד לא מהני מה שהבעל מאמין אבל

שמותר למנוע צדקה עפ״ז .ועוד יש להביא

כלפי עצמו לא דן המהרי״ק .וזה פשוט דבראה

מברכות נ״ו א׳ קראו רבא לבר הדיא רשע

הוא עצמו שזינתה שיש לו לשנאתה ולאונותה,

וקללו .ובגיטין מ״ה א׳ החליט ר׳ עיליש אח

והמהרי״ק מיירי שהבעל עצמו מצאה בעניני

בנתיה דר״נ על כישוף וסיפר ענינן בביהמ״ד

כיעור אלא דאנו אין מאמינים לו להונות או
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פתגמי אורייתא

לעכב כתובחה וע״ל סקכ״ג סוף אוח ג׳.

דאיכא חשש איסור יש להאמין אף להוציא אשה

ג .וכן מ״ש ח״ח בבמ״ח סק״כ הנ״ל

מבעלה [ועפח״ש חו״מ כ״ח סקי״ג] .ולפ״ז יש

דמהימן כב״ח אין נאמן אלא לשנאה ולא
לאונאה אינו מחוור .א .דמאי שנא שנאה

להמנע מליחן צדקה ולפדותו ולהחיותו אס

שמע ממהימן שהלז מומר להכעיס וכדו׳.

דהוחרה משוס יראת ה׳ שנאת רע הא מה״ט

ומסתכרא דכ״ש היכא דאיכא חשש נזק

יש להתיר גס אונאה ע״ל סקכ״ג אות ג׳ .ב.

יש להאמינו בהחלט .דחשש נזק עדיף מחשש

בב״ק קי״ב ב׳ שלוחא דרבנן מהימן כב״ת

איסור לענין קבלת לה״ר עסק״ל אוח א׳ ד״ה

לשמתא .והנה אף דלסתיחא וממונא לא מהימן

וכחב .ולפ״ז מוחר לסלק המדובר מביחו אפי׳

$״גד.ןגהימנין ליה לענין אונאה ושמתא .ומנ״ל

לא ימצא חיקון לענינו במקום אחר .וכן אי״צ

לחלק בנאמנות כב״ח בין שלוחא דרבנן לאיניש

לימן צדקה שהרי מפסיד ממונו וניזוק עי״ז.

דעלמא .ג .בשבועות ל״א א׳ מנין לתלמיד

וכן מוחר לספר לאחרים שיחושו להשמר

שא״ל רבו יודע אחה בי כר ח״ל מדבר שקר

מנזקיו של המדובר.

חרחק כר .משמע אלמלא השקר היה מותר

וכן נראה מהא דחו״מ ט״ו ה׳

שהביא

לעשוח כן להפחיד הבע״ד שכנגד על סמך

בח״ח שם .שהרי מותר הדיין להסתלק מדין זה

דברי רבו עד שיחזיר החוב .והרי אין אונאה

אף האידנא .הא קמן שלא נהגו אלא שלא

גדולה מזו .ד .בכתובות ס״ז סע״ב נמנע ר״ח

לעשות מעשה ע״פ מהימן כב״ח אך אינו כדין

לימן צדקה לעני מוחזק על סמך נאמנות אשתו

"למיחש" להעמידו על חזקתו ולא להרע לו

[ואין לומר משוס דהוה מדע״ל חדא דכה״ג לא

כלום .אלא כיון שיש להדיין צד היזק ואיסור

עבידא לאגלויי בקל שהרי מסחיריס עשרס,

לפסוק הדין נגד המאומח לו ע״ס המהימן ה״ז

ועוד דמדע״ל לא מהני להאמין נגד המוחזק

מסתלק על אף שעי״ז ינזק החשוד.

ולא נגד הכחשה והכא היה מוחזק לעני וגס

נמצא לפ״ז דהאידנא אין להחליט ולסמוך

סחמא יכחיש וע״ע סקמ״ה אוח ג׳] .ועסק״ל

על מהימן כב״ת כדי לשנוא או לאונות

אוח א׳ ד״ה ונראה .ה .ועפח״ש חו״מ כ״ח

להמדובר .אבל יש לקבל ולהחליט לענין הנוגע

סקי״ג יש אופן שמהימן כב״ת יוציאו ממון על

לחשש איסור או נזק .הלכך בכה״ג מותר לסלקו

פיו ע״ש.

מביחו ולמנוע הימנו צדקה ואפי׳ לעמוד על
דמו .וכן מומר לספר לאחר שיחושו להשמר

מב) א .בדז״ח ח״ב ו׳ ז׳ האידנא אין

מנזקיו של המדובר.

עוד בח״ח שם סעיף ו׳ דמהימן כב״ת

להאמין למהימן כב״ח אלא למיחש בלבד כשאר

ב.

אדם .אמנם בבמ״ח סקט״ו נחבאר דהיכא

בעינן שיהא נאמן כן אצלו תמיד ועוד בעינן
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שיהא קיס ליה בגוויה.

ולפ״ז אס א״ל המהימן שיש איסור להציל

והגה הא דבעינן מהימן כן תמיד הוא עכין

ולפרנס את המדובר ה״ז אסור להאמין אא״כ

מושכל דאל״ה אין כאן אלא שרירות הלב

יהא החשוד מוצא תיקונו במקרא בלא טורח

להאמינו לפי הצורן [ומה שלנו באה״ע קנרו

גדול .אבל אמר שיש נזק וסכנה להצילו ה״ז

ז׳ בהגה היינו כשיש רגליים וצדדים נוסף על

מותר להמנע .ולענין עני שא״ל מהימן

העד] .אמנם אס נדי העל יש השלמה לשאר

שהעשיר אינו מותר למנוע ממנו הצדקה שזה

צדדים והוכחות א״כ ה״ז כשאר דברים ניכרים

אינו כנזק כמש" ל סק״ל שם.
ולדיגא אס היה דבר המהימן בענין שיש

עס״ק הקודם אות א׳.
אך מ״ש רבינו דבעינן קי״ל בגוויה עפת״ש

לחוש לנזק מן המדובר הרי כיון שלהח״ח אין

אה״ע קט״ו סקמ״ב דיש חולקים בזה ואפי׳

בזה אלא דין למיחש הדל הלכך נראה דאין

להוציא אשה מבעלה .ועי״ל דאף המהרי״ק

להקל לעשות דבר בקרע .הלכך אין לסלקו

שהביא רבינו לא מיירי אלא היכא דאיכא צד

מביתו ואין לבטל התקשרות בקנין כגון

כפיה והוצאה מאחרים .אבל להתרחק ולהמנע

שותפות שכירות ושידוך .וכן אין לספר לאחרים

בשוא״ת יש להאמין .ועי״ל לוקא עניניס לשייכי

[אא״כ קי״ל ביה וכנ״ל אות א׳] .אמנם בשוא״ת

להוראה נדי ב״ד אבל כל אדם לעצמו אזליגן

כגון למנוע מלפרנסו ומליתן צדקה הרי כיון

בתר מנהג דרך ארץ להאמין למהימן כב״ת אף

שיש חולקים אח״ח הרי המיקל יש לו על מי

אי לא קי״ל כגוויה כ״כ .וע״ע פת״ש חו״מ כ״ח

לסמוך.

סקי״ג .ונדע ירד סי' ט״ז ובש״ך סקכ״ד .ובגי׳

ואס היה הדבר בענין שיש לחוש לאיסור.

רעק״א ס״ס מ״ח [ובמ״ב תס״ז סק״ט] .ובסי׳

י״ל דאין לעבור איסור נגד הפוסקים דס״ל

קכ״ז בש״ך סקט״ו .ובסי׳ קס״ח בהגר״א

דמהימן כב״ח לא בעינן קי״ל ביה .ונראה

סקל״ט.

דלעבור איסור בקרע אין להקל כהח״ח .דהיינו

ולפ״ז נראה לאף לשיטת רבינו יש להקל

שאין לחלל שבת עבורו ואין ליתן צדקה לרשע

עכ״ס לענין "למיחש" .דהיינו לסמוך בזה לחוש

להכעיס .אך בענין שיש בו קרע נגדו כגון

אף לענין מלתא לאיסור כשיטה רש״י [ולא

לבטל ההתקשרות שגעשה בקנין או לספר עליו

כשאר לבר דאין לחוש אלא במקום חשש נזק

לאחרים לאפרושי מאיסורא ה״ז צ״ע למעשה.

בלבד] .וכן יש לחוש אף אס עי״ז לא ימצא

ג.

המדובר תיקון לעניגו כשיטת הרא״ש [ולא

מהימן כב״ת אשתך זינתה אס היא מכחשת ה״ז

כשאר דבר שאין לחוש אא״כ ימצא המדובר

מותר לקיימה .ובפת״ש אה״ע קט״ו סקל״ט

תיקון לענינו אצל אחרים] עסק״ל אות א׳-ב׳.

דעת מל״מ כרשב״א וכ״כ שו״ת מהר״ס לובלין

הרשב״א בתשר אלף רל״ז אס א״ל
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פ׳ ד״ה ועל כל פנים ,וע״ש פי׳ כן דעת טור,

חומר הענין ממון או נפשות ולהרבות בדו״ח

ורעק״א כ׳ דבע״א בכיעור יש להקל כהרשב״א

לפי הענין .טעמא דמלתא דכה״ג א״א לכנות

[אבל בטומאה ממש מסתסי להקל].

"שמע שוא" .ואף שאין דומה דקדוק ואיום

אמנם יל״ע דהא דססחיס קי״ג ב׳ דמוחר

בב״ד .ואין חוזר ומגיד וחושש להזמה ונפסל

לשנוא ע״פ מהימן כב״ת דהא מיירי שהמדובר

לעדות ושבועה .וכן דוקא בפני הבע״ד .מ״מ

מכחיש וכדאמר לעיל ש״ר בעלמא קא מפקח.

ה״מ לקיים דבר אבל לגבי נפשיה אית לן

ןאה«מ :234567

וכן יל״ע מהא דכחובוח פ״ה א ,דמרעינן

למיזל בתר מנהג בנ״א ,ובבה״ג הוא ענין נכבד

שטרא ע״פ מהימן והא האי שטרא הוי

ואינו דבר&1&.ע_______ __»_-

כהכחשל^כן הא דשבועוח ל״א א׳ דמותר

 -מ״ש הר״מ יסוה״ת ז׳ ז׳ ושם ח׳ ב׳ דב׳

להאמין לרבו לאיים ולהפחיד אח בע״ד שכנגד

עדים גזה״כ .לא הוצרך לזה אלא לענין לסלק

אף שהלז מכחיש אח רבו .ובן שליח ב״ד מהימן

שמץ הרהור ושום מחשבת דופי .לומר

כב״ח לשמתא בב״ק קי״ב ב׳ וסחמא אף אס

שהנסתרות לה׳ אבל דיין אין לו אלא מה

המדובר מכחישו.
וי״ל דבכל הני ס״ל להרשב״א דכיון שאינו

שעיניו רואות ועפ״ז הדין אמת ע״פ התורה

אשר יורוך [ער״מ סנהדרין כ״ד א׳] ,וה״ה

דין וחיוב להאמין אלא אס סמכה דעתו ונטה

לענין נבואה אין אמונת המופתים מושלמת

לבו להאמין ה״ז מותר לעשות ע״ס המאומת

בתכלית עד אשר תחייבנו התורה ע״ס ה׳ ביד

בלבו לפיכך אס יבא לשאול ע״ז הרי אין בכה״ג

משה .אמנם פשיטא גס בלא חידוש התורה יש

חיוב ולא חשיב כשוויה אנפשיה חד״א הלכך

לסמוך ע״ס עדים כשרים אחר דרו״ח ,וכן נהוג

אמרינן ליה דאין מחוייב לגרש אשתו .וממילא

ובא מעולם בכל העולם .וה״ה נבואה פשיטא

קאי בחדר״ג ואין לגרשה אס אין מתרצית.

דיש לסמוך אמופתים אחר דרו״ח שאינו ע״ס

[בענין שאחד״א ע״ע פח״ש יו״ד א׳ סקי״ח].
ולפ״ז אין ענין סברת הרשב״א להלכות

לט וכשוף כאשר היה מאז ומעולם קודם מחן

תורה .אלא שעם זאת יש כאלו עדיין שום צד

לה״ר ונשיאת ש" ש כי מותר להאמין למהימן

ומקום הרהור .והוצרך הכתוב לגזור בזה

כב״ת אף במקום הכחשה כדמוכח כל הני

להרחיק הפקפוק והמהרהר אחר נביא אמת

סוגיות הנ״ל.

ה״ז כמהרהר אחר השכינה" .

.

I

בח״ח ז׳ ג׳ אין לקבל ולהחליט אפי׳ שמע
מג) שמנ $דבר מפי ב׳ אנשים אם משער

מפי ב׳ עדים כשרים .ובבמ״ח סק״ו מיימי הא

שלכשיעידו בב״ד תתקבל עדותם ה״ז מותר

דגדליה שלא קבל הלה״ר אף שהיו המספרים

להחליט על פיהם ולהאמינס .ויש לו לאמוד לסי

רבים ,ואמרינן עלא בסוגיא דנדה ס״א א׳
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דאסור באמת לקבל כי אס מיחש בלבד .ויש

על עדים הללו וזה לא יתכן אא״כ באיס הס

לדחות דהא ברור שהמספרים הללו לא ידעו

עצמם בהרשאה וכדו׳.

הענין מעצמם .אלא שמעו כן מבעלי ברית
וכדו׳ והרי עפ״ר עניניס כאלו נעשים ע״י

מד) א .קלא דלא פסיק [אף שלא הוחזק

רודפי בצע וכבוד בעלי תככים הולכי רכיל נשיס

בב״ד] אס נראים הדברים ואין לבו מפקפק

ועכו״ס .ואלו הרי פסולים לעדות ומעיקרא

ה״ז מותר לקבל ולהאמין שהוא מענין דברים

אינם אלא בגדר מיחש בלבד.

ניכרים כי סתמא אין רוב בנ״א טועים וכן

ומ״ש מהראב״ע הנה התם לא מיירי לענין
לה״ר ויש לפרש דאמילי דב״ד קאי להקים דבר

המנהג ודרך כל הארץ לסמוך על אומדנות
כאלו.

[הוצאת ממון מיתה ומלקות] דלא ליזיל בתר

וכ״מ מו״ק י״ח ב׳ תנא אר״ר ב״א אין אדם

רבים סתם עד שיהו כשרים להעיד .ועוד אף

נחשד בדבר אא״כ עשאו .ואס לא עשה כלו

את״ל דהראב״ע אדעלמא קאי יש לפרש דר״ל

עשה מקצתו .ואם לא עשה מקצתו הרהר כר.

דלא ליזיל בחר שם רבים דהיינו שאין להתפעל

וא״ל הרהר כו׳ ראה אחרים שעשו ושמח כו׳

מריבוי המספרים אלא יתן לבו ויבחון ויחקור

עכ״ל .מבואר דע״י קדל״ס ה״ז ברי שעשאו ולא

הדבר היטב להבין שרש השמועה לפני

נחשד על חינם .דאי ר״ל ענין כללי לומר שאין

שיחליטנו.

אדם זה נקי כ״כ שעכ״ס שמץ חטא יש בו א״כ

ומ״ש בהערה מחו״מ ע״ה כ״ג דטענת

לא הול״ל החמור תחילה .דהשתא משמע שכן

ברי ע״ס ב׳ עדים לא מהני .יש להשיב .א .ה״מ

העיקר שעשאו כלו[ .אלא דאי קי״ל דלאו הכי

לגבי ב״ד דלדידהו לא נתברר ענין הברי כי אס

עביד הרי עכ״ס עשה מקצתו או הרהר כר].

ע״פ דבריו ואין להס להשביע בטענה כזו .אבל

עוד מבואר בשוגיא דאפי׳ חסיד עצום

איהו לנפשיה י״ל כיון דסמכא דעתיה שרי

וחכם כמשה ור״פ אי נסיק עלייהו קדל״פ א״א

להאמינם[ .ולא דמי לאשתו זינתה דהתס אס

שהוא על חינם.

האמין הא שויא אנפשיה חד״א] ב .ועוד

והנה דין קדל״פ כדין דברים ניכרים לנהוג

דלענין טענת ברי הרי גם מהימן כב״ת לא

עפ" ז במצוות שבין אדם לחבירו אבל מילי

מהני לזה משא״כ גבי לה״ר ג .ועוד דיסוד דין

דשייכי לב״ד לית לן מיזל בתר הקדל״ס .אך

שבועת היסת משוס דאין אדם תובע אא״כ יש

אעפ״כ יש שראו חכמים לחוש לקדל״ס .ע׳

לו עליו .עמ״מ טוען א׳ ז׳ .והכא הא אין

גיטין פ״ט א׳ רש״י ד״ה נתקדשה היום כו׳

תביעתו אלא מצד שמאמין העדים .והחזקה

דחשו רבנן שלא מנשא כדי שלא יאמרו משיאין

שאין תובע אא״כ יש לו עליו הרי היא מתגלגלת

א״א עכ״ל .וכן היכא דלא חשו הוצרכו לכעין
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תירוץ והתנצלות דרק פריצומא בעלמא הוה.

בפת״ש יו״ד קי״ט סק״ד משדת בית אפרים

ואי שור^דין מהלכות לה״ר דאסור היה

לסלק שוחט ע״פ קדל״פ ע״ש .ה .באה״ע י״א

לסמוך אקדל״פ מה ראו לחוש לדיבה רעה

ח״מ סק״ו וב״ש סקי״ב דמותר הבעל להוציא

דטפי הדל לבטולי קלא וישתקע הדבר ולא

אשתו בקדל״ס שזינתה אף דאיהו לא חזי שום

יאמר.

ריעותא וכיעור .וע״ש ב״ש סק״ו .ועחת״ס

אימתי הוה קדל״פ לסמוך עליו .א .דלית

אדח י״א[ .ומפסדת כתובה שהיא בכלל יוצאת

להמדובר אוייביס .מדק י״ח ב׳ .ב .שנמשך

משוס ש״ר ע״ש קט״ו ה׳ ובר״מ אישות כ״ד

הקול לכה״פ יומא ופלגא בלא הפסק ביני ביני.

ט״ו״ט״ז .ולא עיינתי] .ו .בחו״מ ל״ד כ״ה

שם .ג .שרבים מסכימים שהענין אמת .אבל

בהגה נפסל לעדות אשה ע״פ קדל״פ שרגיל

היו אומרים שפלוני סיפר כך ואילו לדידהו לא

ומתייחד עם עריות ,ועסמ״ע בשם רי״ו

ברירא מלתא אין זה קדל״פ .מהרי״ק הביאו

ורשב״א [וטעמא שגעשה כנוגע בדבר .משא״כ

בח״ח ז׳ במ״ח סק״י בהערה .ד .אף שלא

שאר עדויות דכשר שהרי לא נעשה עדיין רשע

הוחזק הקול בב״ד תשיב קדל״פ לענין זה

ע״פ קדל״פ .ועפת״ש אה״ע מ״ב סקי״ח] .ז.

שכאדא דיין לעצמו .כ״מ בגמ׳ מדק הדל.

בחו״מ ל״ה פת״ש סקי״א דע״י קדל״פ נאמנים

כ .וכן מבואר בפוסקים בכמה מקומות

אשה וקטן לאפוקי ממונא בקטטות ומסירות

א .בחה״ד ש״ז [הובא ביש״ש חולין פ״א ס״ס

ע״ש .ואין לדחות דהתם משוס תקנה שאני.

דב] דן לחייב המוצש״ר מדינא דגרמי .משמע

דאס היה איסור להאמין קדל״פ בהדיוט א״כ•

דהקהל שסילקו הש״ץ בפועל פטורים .ותמוה

כיצד יקבלו ויאמינו ב״ד ועוד לאפ וקי ממונא.

הא לא הדל לקבל ולהאמין [ואין שלד״ע ועש״ך

אלא ע״כ יש להאמין קדל״פ והתקנה היתה

חו״מ ל״ב סק״ג .ועפת״ש תי״ח סק״א] .מבואר

לסמוך אף לענין לאפוקי ממונא.

א״כ מה שקבלו הקדל״פ כדין עשו .ולפיכך אין

ג .כעכין רינון על ש״ץ .בחת״ס אדח י״א

להש״ץ עליהם כלום דאנוסיס היו עחו״מ של״ד.

מפרש הא דאדח דג כ״ה דלא מסלקיגן ברינון

ב .וכן במהרי״ק קפ״ח וצ״ג מבואר דמותר

דמיירי שהציבור שתקי ונתרצו שלא לסלקו כי

להאמין לקדל״פ [ומ״ש דהדל בגדר לא טובה

אם יחידים בלבד מוחים לסלקו .ותמוה חדא

השמועה היינו משוס דהיה אותו קול

דאין הלשון משמע כן אלא מ׳ שאין יכולים

שהמדובר עשה כזאת כבר פעמים רבותוהוחזק

לסלקו אפי׳ ירצו .ועוד כיון שמאמינים א״כ

עבריין ע״ל אות ד] .ג .ביש״ש ב״ק פ״ג ס״ט

הדל לפרש דנכון לכסחילה לצי״ש ולסלקו

אס יצא על א׳ שם גנב מותר לאחזוקי ברשיעא

כמש״ש מהב״ש אה״ע י״א סק״ו.

ואורחא לגרש כזה מביתו ע״ש .ד .וכן מבואר

וכן מש״ש לפרש בשס הר״ש אולמאן [וכ״כ
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מחה״ש וסמ״ג] דמיירי בקלא לפסיק אכל

הסה שהמיר .ואס הודה ואין דעחו לשוב הרי

קדל״פ כעדים דמי .נראה שהוא פי׳ לחוק

הודאח בע״ד ויעבירוהו .ואף שאאמע״ר י״ל

דהא כשרע סחמא קאמר ונדע סימן קכ״ח

דשויא אנפשיה חד״א עאה״ע ד׳ ל׳ .ועוד

סעיף ל״ו ,ל״ט .ועוד דטפי הדל לרמ״א

דאאמע״ר היינו לענין להחליטו כן אבל

לאשמועינן חידוש דקדל״ס הוי כנמצא פסול.

לכחחילה יש לחוש לדבריו עחו״מ ל״ד כ״ה

אלא משמע דעח רמ״א וכלבו דקדל״פ לא

מסלקינן כלל וכמ״ש בבה״ל שם [מיהו אפשר

" בבה״ל סד״ה אס באו כו׳ .הקשה הא

דלא טובה השמועה גרע כמ״ש הראנ״ח] .וכן

איכא הכא הפסד ממון להש״ץ ומה מהני קלא.

משמע ברדב״ז ב׳ אלפים ע״ח משמיה דהר״מ.

ומה שמי׳ דעכ״פ לענין פריצוחא בעלמא יש

וכ״כ בברכ״י .ונראה לפרש דאף אס אמנם

להאמין .יש להקשוח דלענין ממון לא חיישינן

מוחר להאמין להקדל״ם בהחלט אעפ״כ א״א

לקלא כלל כמו קלא דלבחר נישואין דאפי׳

לסלק פועל אא״כ יש הפסד ממש לבעה״ב.

לסריצוחא בעלמא לא חיישינן כי אס ע״ס עדים

והכא לענין ש״ץ אף דיש לחוש משוס דנחגה

בלבד.

עלי בקולה ע״כ שנאתיה זהו ש״ץ שאינו הגון.

אבל נראה טעמא דמלחא משוס דמומר

מ" מ י״ל ה״מ כשמינוהו כך מעצמם אבל

להאמין הקדל״פ כמשנ״ח .ועפ״ז מומרים

בכה״ג שחטא הרי אנוסים הם .והקולר בזה

לסלקו דהא איח להו פסידא .וכמו כן פועל

תלוי בצואר הש״ץ הזה .ואילו לענין עיקר הדין

שיצא קדל״ס שהוא גונב ובעה״ב מאמין הקול

להוציאם י״ח י״ל אסי׳ רשע [לתאבון] מהני.

ה״ז מומר להרחיקו מעליו עחו״מ חכ״א ו׳

וביותר די״ל שמא מהרהר תשובה בלבו.

בהגה ובה״ג שם .ועפח״ש רל״ב סק״ה .ונדל

אמנם רבו החולקים בזה .וס״ל דכה״ג
X

בהגה .וע״ע סקמ״ו אוח ב׳.

חשיב פסידא [מ״א .יש״ש .חת״ס ובאו״ז ס״ס

אות ב' יאיה יאשונה מהתה״י• °
ד•

/0X/

בח״ח ד במ״ח סהח״ח יע״א ד׳ ׳י^/

קט״ז ע״ש .ועוד] .ולדינא נראה אם המרו בו

עדיף מקלא .הנה אי מהא דכמובוח כ״ו הא v
החס איפכא משמע דהא על סמך ע״א לא ?*fe, pr

הנ״ל .ואס רצו לחוש עכ״ס לא יעבידוהו אלא

מחחינן אלא ע״ס קלא בלבד עב״ש אה״ע ג׳ &׳«<(״/

לזמן מוגבל עד שינהג סדר תשובה ניכר

סקי״ג .והא דמהני ע״א לבטל הקול הוא

לרבים .אמנם אם אין רוצה לקבל או מכחיש כל

מדרבנן עב״ש שם סקי״ד.
ה .נראה דאף אס אכחי לא הוחזק הקול

ואי ליכא קדל״ס אלא שהודה מפי עצמו

אלא שברור לו ע״ס ענין הדברים ואומד הדעח

ובא לקבל סדר חשובה הרי הפה שאסר הוא

שעתיד למיפק ולהחזיק ע״ס שמועה זו קלא

וקיבל לשוב לא יעבירוהו ע׳ או״ז קי״ב וברדב״ז

הענין איהו דאזיק אנפשיה ויעבירוהו.

*/«//

/r״/
י.3 ^/
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דל״פ ה״ז מוחר להאמין ולהחליט כעין מש״ל

אלא אך למנוע מדואג לאכרוזי לפוסלו].

ריש סקמ״ג.

וכן הא דאדוניהו ע״ל סקכ״ה הרי כבר

ו .עגין סאני שומעניה הוא שיהא מוחזק
לבעל עבירה בין אס יוצא עליו קדל״ס כמה

נתפרסם ענינו מכבר שהתנשא למלוך וגינוני

מלכות שנהג בעצמו.

פעמים כפרש״י מגילה ספ״ג .או שיצא קדל״ס

בר״ה כ״ב ב׳ הרי ענין זה הוא ס׳ ידוע בכל

א׳ שהוא מוחזק כבר שכבר עבר עבירה כמה

ר״ת אס יחעבר אם לאו .ואין בהעדות נגד

פעמים .ערש״י קידושין פ״א א׳ ובתוכן׳ ר״י

חזקה של כלום.

הזקן .וכ״מ ברא״ש סנהדרין פ״ג סי״ג

אשה התם הוא ענין מיוחד וצריך התרת ב״ד

ובמהרי״ק קפ״ח וצ״ג דגם קדל״פ פ״א יכול

ואיכא אומדנא דדיקא ומינסבא .והחמירו

להיות בגדר לא טובה השמועה.

בסופה משוס תחילתה ,וליכא למילף מינה

וכן הא דקדוה״ח

והא דהאמינו ע״א בעדות

כללא דמלתא שיוחזק בעל עבירה ג״פ

למקו״א[ .מלבד מה שלא נמצא הבעל בשום

ועומד ברשעו שהוכיחוהו ולא קיבל .אמנם

מקום דכבר אבד זכרו שזהו רגליים לומר שאכן

אורחא דמלתא דכה״ג אין נעשה פתאום כי אס

מת].

והא דבכורות ל״ו ב׳ דהאמינו כהן

באורן זמן וברוב שמועות.

חשוד לומר בכור זה נתן לי ישראל במומו .התם

דין סאני שומעניה חמור מרשע פ״א ,דשרי

נמי אין אלא חשד ספק שמא הטיל מוס ואינו

לבזויי ביותר וברבים .מגילה כ״ה ב /וע״ע

אלא קנסא דרבנן דהא קמן מומו עמו ואין

סקכ״ג אות ג׳ ד״ה מיהו .כמו כן מלקין על לא

לפנינו צד התנגדות להעד .וראו חכמים להתיר

טובה השמועה .קידושין פ״א א׳ .וכן מותר

גזירתם בזה על סמך שהוא מדע״ל.

לשעבדו בפרך .ב״מ ע״ג ב/

אמגם הא דקידושין שלח ואחוי מהימנינן
אף שהוא נגד חזקה והכחשה .וי״ל התם עדיף

מה) א .מלתא דעבידא לאיגלויי לא
אשכחן להחליט ולהאמין עפ״ז אלא במקום

מסתם מדע״ל דהתם איכא לברורי קמן על
אתר ויתבאר בהמשך אות ב/

שאין חזקה או הכחשה מנגדת .וכן משמע הא

 -ע״ע ג׳ רעק״א חו״מ רפ״ד ב׳ -

דנדה ס״א א' מעשה דגדליה ודר״ט דלא הותר

 -ענין מדע״ל בח״ת ז׳ במ״ח ססק״ח .וכלל

אלא מיחש בלבד ויבואר עוד באות ג ,בהמשך.

הא דיבמות ע״ז רע״א שמואל וב״ד קייס
הרי סחמא היה בחזקת כשרות וכן היו

י׳ במ״ח סקל״א בסוף ההערה .ובח״ב כלל ט'
במ״ח סקל״ו .וע״ע ח״א כלל ב ,במ״ח סק״ט

וח״ב כלל ט ,במ״ח סק״ט- .

מקובלים להכשיר .אלא שדואג הקשה עלא

ב .מלתא דאיכא לברורי קמן על אתר יש

דמלתא[ .וכן לא נתפרש שעשו מעשה עפ״ז

להאמין לחומרא אף נגד חזקה והכחשה עד
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פג

שיברר .קידושין ס״ו ב׳ .ירד קכ״ז ג׳ בהגה

לפנינו ממש[ .אבל אמר שהיו עדיס ומתו הרי

גדול הנאמן

אין זה מדע״ל .וע׳ ב״ש סי׳מ״ו סק״ז] .ודינו

באיסורים אבל קטן אין נאמן ,ש״ך שם סקל״א,

בזה שאס הסיפור הינו נגד המקובל והמוחזק

ואפי׳ למיחש אין קטן ועכו״ם נאמנים בסמס

עד עתה וגס המדובר מכחיש הדברים .הרי

עסק״ל אוח ד׳.

אס אין בזה הפסד ימתין עד שיברר הענין.

בט״ז

וש״ך.

בד״א ישראל

גראה דפסק של ב״ד הקבוע באוחו מקום

אבל אס יש צד הפסד ורוצה לעשות מעשה ה״ז

ה״ז כאיכא לברורי על אחר ,שענין זה קל לברר

אסור להאמין אפי׳ לחומרא כי אס "למיחש"

וגס אורחא דמלחא מצוי שידעו בזה רבים.

בלבד .פת״ש אה״ע מ״ב סקט״ז .ושם מ״ח

הלכך יש לקבל ולהאמין לענין לחומרא.

פת״ש סק״ג .ושס מ״ו ב״ש סק״ט .וע״ע

גדר חומרא .א״ל א׳ שפסקו ב״ד על ראובן

תשב״ץ קל״ב.

שהוא מסור מכלל המורידין .ה״ז יש להחמיר

ואפי' הכחשה במקצת הוי הכחשה .כגון

לירחק הימנו ולא יכבדו ויחבבו .כמו כן לא

שמודית שהיתה א״א אבל מכחשתו שעתה כבר

ישדך עמו ויש לסלקו מביחו .דבכל הנ״ל יש

גרושה אני .ה״ז הכחשה ואין נאמן כנ״ל .אה״ע

חשש קילקול ואיסור ומאמין לחומרא .אך

קנ״ב ב״ש סקי״א .ושם ז׳ ב״ש סקי״ד[ .ואס

מאידך גיסא יש לחלל שבת להציל נפשו וכן

יצא קול על הדבר ה״ז משתנה הדין .ע״ש].

לפדותו וליתן צדקה אס היה צריך .דצד

וכן אף אס אין הכחשה מפורשת הרי כל

האיסור שע״י מניעת אלו רב על צד האיסור

שלא נתברר שלא יכחיש ה״ז סתמא יכחישנו

שבעשיתם הלכך זהו החומרא בזה .וכן אין

המדובר .וכמ״ש נדה ס״א א׳ דסתס ל״ב ה״ז

לפעול בקרע לבזותו ולאונותו .ואין רשאי

כמוכחש .ולא הותר אלא ל״מיחש"[ .וע״ע סוף

למנוע מה מחובו כגון אס שידך וחייב עצמו

סק״ז].

קנס או היה הלז שכירו אין לסלקו טרס זמנו

אמנם כאשר הסיפור אינו נגד חזקה.

אא״כ ישלס כדין ידו על התחתונה .דאין רשאי

שאיחרע חזקתה כגון שודאי שהיה עסק

למעבד דינא לנפשיה על סמך שמועה .וע״ע

קידושין וכיו״ב .אלא שאין אלא ע״א שאומר

בהמשך אות ד׳[ .ויל״ע לענין יוחסין בזה.

שהיו עדים שהיה קרוב לה .הרי אף אס

עחו״מ ל״ה ו׳ בבאר הגולה .ועמ״ש מרן

מכחשתו ה״ז נאמן לחומרא עד שיתברר .מיהו

זללה״ה בחזו״א אה״ע ס״ב סקכ״ו .ולא עיינתי].

אס נשאת לא תצא .אה״ע מ״ב ב״ש סק״ז .ושס

ג .מדע״ל וליכא לברורי קמן על אתר.

מ״ו ב״ש סק״ז ובה״ט סק״י.

כגון א״ל שיש עדים בדבר אפי׳ במקום קרוב

וכן להיפך שהסיפור נגד חזקה אך אין כל

וכדו׳ .הרי עכ״ס צריך למוצאם וכיו״ב ואין זה

הכחשה[ .אבל אס היה עד אחר מכחישו אף
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שמדובר אינו מכחיש ע׳ בזה ב״ש מ״ב סק״ז.

חושש כ״כ להכחישם.

וס׳ מ״ז ב״ש ס״ק ד׳״ה'] .כגון העיד שיש

" הרב המשגיח הממונה על העסק

עדים שקיבל בה אביה קידושין בעודה קטנה.

המדובר [כגון שוחט או שאר עניני או״ה] ה״ז

או העיד על א׳ שהוא ממזר .שהרי אין יודעים

נאמן לפוסלו אף אס המדובר מכחיש .פת״ש

בדבר זה שיוכלו להכחישו .ה״ז"נאמן לחומרא.

יו״ד ס״ס א׳ .דמלכחחילה אדעחא להכי

ואס נשאת לא תצא .ב״ש סי' מ״ב ססק״ז.

הימנוהו שיהא המשגיח נאמן טפי.

ואס אין הסיפור נגד חזקה וגס אין שום

כמו בן כתב המחפרסס על ענין זה כבר

הכחשה כלל ה״ז נאמן [כנ״ל אוס א׳] אף לענין

נהגו לעשות כן .וי״ל אדעתא דהכי נעשה׳*

להקל על פיו .בד״א לענין דברים שאדם מותר

ההכשר שיהיו הציבור סומכים על כתבים

לעשות בפני עצמו .הנ״ל אוח ב /אבל מילי

המתפרסמים לפסול המדובר.

דב״ד לעונשין והוצאת ממון בעינן עדות ממש.
ויל״ע עוד בגדרי הדברים.
ולעניין נאמנות עכו״ס וחשוד במדע״ל

בזה כל צד תועלת ה״ז אסור אפי' לשומעו

עיו״ד ב׳ ד׳ ובט״ז וש״ן .ושם פ״ו א׳ וש״ך

עסקל״ו .דאף את״ל דאין מקפיד אבזיונו וליכא

סק״ב .ובסימן צ״ח בהגר״א סק״ב .ובסי' קי״ט

בזה משוס רכילות ולה״ר ואדעתא דהכי סיפר

ש״ך סקל״ז.

שיאמינוהו לגמרי .מ״מ כיון שדברים אלו אין

ד.

נתבאר אות ב' לפסק ב״ד של אותו

מו) א .המספר גנות עצמו חינם ואין

בס אלא גנאי וחסרון הרי סתמא צד קלקול

מקום חשיב כאיכא לברורי על אתר ומהימן

וההפסד קרוב [דפעמים נוגע בזיונו לקרוביו -

לחומרא.

עסקט״ו ואסור להאמינו ע׳ בהמשך אות ב׳.

ונראה דלבתר דאיפרסמא טובא אי לא

וכן יש לחוש לקלקול כגון מצותא .וגם שמא לא

שמענו שוס הכחשה מותר להחליט הדבר מכל

ישכיל להבין הכוונה על נכון ע׳ אות ב׳ ד״ה

וכל דהו״ל כקדל״ס עסקמ״ד .כגון סרבן גט

אך .או יאמין בהרחבה טפי מן הכוונה

וכדו׳ .מיהו בעינן לאמתוני יממא ופלגא כדין

והמותר עסקמ״א אות ב׳ .וביותר שכה״ג

קדל״פ.

שמספר גנות חינם הרי הוא מן השפלים

ופשוט שאין הדברים אמורים אלא באותה

שנאמנותם מפוקפק עחו״מ ל״ד י״ז״י״ח .ושם

עיר שהמדובר שרוי בתוכה שאין טורח כ״כ

רכ״ח סמ״ע סק״ד ובר״מ ספ״ג דחובל וקשה

לפרסם הכחשה .וכן דוקא ב״ד חשוב שהמחוהו

לירד לסוף דעתו מה רצונו בזה דשמא כלו שוא

רוב הציבור עליהם אבל ב״ד אקראי אפי׳ ג׳

ושקר] והוא בכלל "שמע שוא" עסקל״ב אוש

ת״ח מובהקים כיון שאין ניכר לרבים י״ל אין

ד׳ .וע״ע ח״ח ו׳ סקכ״א בהגה .מיהו למעשה
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סחמא אין אדם מספר גנות עצמו חינם ומומר

אך יש לדקדק היטב שאכן יש בדבריו

לשמוע ואין לחוש אא״כ יש בזה רעוחא,

הכרע לקבוע שאין בזה כוונה אחרת דרך ענוה

עסקל״ו ד״ה והנה נ״מ " [ .מ״ש בח״ח ז׳ ו׳

או שעשוי שלא להשביע עצמו או משטה או

דמותר להאמין לאלם על עצמו עבמ״ח שס

דבר חכמה וחריפות או שהוא ממרי הנפש

דמיירי בענין שיש בו מועלח כמו אני וחברמי

וכיו״ב ועסק״ו ד״ה והנה לענין וד״ה ולענין,

טמאה].

ובחרי סי׳ ס״ב.

ב .המספד גנוח עצמו לחועלח " .ענין

ואם לא ניכר הדבר בהחלט אינו נאמן אלא

חועלח ע״ע סקכ״א אוח ה׳ וסקכ״ו וסקכ״ז.

להחמיר על עצמו בלבד .ואין נאמן לגבי אחריני

ועוד ־ .הנה לענין איסורים ה״ז נאמן בהחלט

לא לקולא ולא לחומרא .הלכך אין לבזותו

על של עצמו .ועל של אחרים אין נאמן כי אס

ולשנאחו .ולמנוע צדקה ומלהחיוחו שזהו קולא

באופן שנחבאר ירד קכ״ז .ולענין ממון הודאח

לאחרים .מיהו אם עבר וביזהו לא יוכל זה

בע״ד כק׳ [כשנעשה באופן הקובעו להודאה

לתובעו בדין שהרי כבר הודה בדבר.

בחו״מ פ״א] .ולענין יוחסין וכיו״ב נאמן בענין

ג .אדם סתם שחירפוהו דרך מצוחא וכעס

הנוגע לעצמו דשויא אנפשיה חד״א .אבל

אפי׳ בפניו ושחק אין זה כלום ואפי׳ למיחש

הנוגע לאחר כגון אשתו ובניו אין נאמן אלא

אסור ,למצד המחרף אין לחוש כיון שהוא דרך

מיחש בלבד ע׳ אה״ע ל׳ ל׳ ויור״ד רס״ח י״א.

כעס ושנאה עסק״ל אוח ד׳ ,ומצד השוחק ה״ז

ובאה״ע ג׳ א׳ פמ״ש סק״ד .ושם י״ט ב׳ .ושם

מעליומא לשתוק על בזיונו ע׳ הגה אה״ע ב׳

קט״ו פת״ש סר,ל״ז .ולענין פסול עדות ועונשין

ד׳ .מיהו אם היה החירוף בענין יוחסין ושחק

קיי״ל אאמע״ר ,מיהו למיחש בעינן ואין למסור

לגמרי יש לחוש ובעי בדיקה ע׳ אה״ע שם.

לו עדות לכתחילה עחו״מ ל״ד כ״ה ושם צ״ב

וע״ע סקכ״א אוח ה׳.

ה׳.

עיומ
מצוח^ וכעס א^
כד״א
וסיפור דברים בנחה הרי יש לחוש שמא

אמנם אם נראין דבריו וניכרים לברי אמת

ך0,

/W? 7׳׳^
ן׳^? ,5

ומאמינו אחר החקירה בלא פקפוק ה״ז בכלל

שתיקחו הודאה לחומרא ושויא אנפשיה חד״אל
ןאס חןר ןהכחיש ונותן אמתלא ש^א חשש

מדהר״מ סנהדרין ספי״ח שהאמין יהושע לעכן

לדברי העד ה״ז נאמן .בין כך ובן כך למיחש jU

והרגו ע״ס עצמו והאמין דוד הגר העמלקי

עכ״ס מיבעי מצד עדותו של המספר כנ״ל »/£׳/?/

והרגו ע״ס עצמו ,וכמו שלמדנו דין דברים

מיהו בעני 1איסוריס שע״א מהימז
נאמן לחזור משחיקה לומר שלא חשש ליברי ??,׳ י*/ץ/

הרי ה״ה יש ללמוד בזה.

העד ,עש״ך יו״ד קכ״ז סקי״ח ורי״ו נכ״ג ח״ב.

דברים ניכרים עסקמ״א אות א׳ .וכן יש ללמוד

ניכרים מסוגיא דשבח רו א ,עסקמ״א אוח א׳

אי1
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פתגמי אורייתא
חירפוהו או העידו עליו והיה ממאמץ

הראשונים

מיבעי׳,

פת״ש

אה״ע

קט״ו

ומחנצל להכחיש ומחוך כך ניכר כחשו ה״ז בדין

ססקכ״ה .וביו״ד א׳ פת״ש סק״ו וסקכ״א .ובס׳

דברים ניכרים להחליט עפ״ז ,ועחו״מ ל״ד כ״ה

קכ״ז פח״ש סק״ח .אמנם אף שחוזר בו הרי

ובגי׳ רעק״א דיש פוסלים בזה אף לעדוח .וכ״כ

מה שנתבזה ע״י הודאתו ניכר בשפלותו

ח״ח ז׳ במ״ח ססק״ב.

שמשום אמחלא קלה השפיל כבודו להתבזות

 -באה״ע קע״ח ט׳ בא ע״א שזינחה והיא

כ״כ ,כגון שוחט או ש״ץ שהודו בדבר ערוה

שותקת אי מהימן העד להבעל כב״ח ה״ז יוציא

וחזרו ונחנו אמתלא לדבריהם הראשונים ה״ז

ויחן כתובה .יל״ע אי שוחקת אמאי יחץ כחובה

יש להעבירם ,וגם לעדות נפסלו בזה עפת״ש

[דהא לענין לצי״ש הרי כבר האמין העד

יו״ד ב׳ סק״ט.

בהחלט] .וצ״ל דחזרה בה עחה וחובעח

מז) מלתא דשבח או דלית בה צד גנאי

כחובתה .ומתפרש מה ששתקה עד עחה

כלל ה״ז מותר להאמין אם ירצה .שבין יאמין או

משוס שלא חששה לדברי ע״א ,כמש״נ מש״ך

לא אין צד קלקול וקפידא מן המדובר ואין זה

יו״ד קכ״ז סקי״ח.

בכלל דבר שוא .ואפי׳ אחאמר באופן האסור

והיינו דינא

דממזר

ושותק

באה״ע

דלמיחש מיבעי והצריכו בדיקת ד׳ אמהוח .אך

כגון בקול גדול בבקר השכם עסקי״ט מ״מ

עצם הדבר אין סיבה שלא לקבלו.

אין אשה מפסדת כחובתה משום זה ,והא

־־אך ענין ששייך בו קפידא בכללו ה״ז דבר

דבסי׳ קע״ח הנ״ל מוחרח לבעלה [בלא בדיקה]

שוא וקלקול ואפי׳ שהוא מדע״ל כיון שיש צד

אי לאו דהימניה להעד .י״ל דשחיקת א״א

הכחשה ה״ז אין לקבלו ולהאמין בהחלט

בכה״ג הוא בכלל חשש דעיניה נתנה באחר ואין

עסקמ״ה אות ג׳ .וה״ה אס יש בזה צד מחודש

שחיקחה לענין לאוסרה על בעלה כלום ,כמו

נגד המקובל המוחזק לנו ע״ש.

אם אמרה כן בפירוש .וע׳ בזה בב״ש בשם

ולפיכך דיין היוצא מב״ד ואמר אני מזכה

מהרש״ל[ .ובח״ח ז׳ במ״ח סק״ג כחב בזה דרך

ומה אעשה כו׳ .הנה לענין שחביריו מחייבין יש

אחר].

להאמין שהרי יצא הפסק מב״ד וכל הדיינין
ודע דאף בשעח חולי ודרך וידוי חשובה

[ועכ״ס רובם] בחזקת פסק זה .א״כ אין לחוש

נמי אין להחליט לקבל גנות אלא על עצמו בלבד

כ״כ להכחשה .אך מה שאומר אני מזכה אין

ולא לגבי אחריני כנ״ל אות ב׳ .דיש בזה פלוגתא

להאמינו שהרי זה יוכל להיות שיוכחש ע״י

אי מהימן ויש להחמיר בקבלח לה״ר דאור׳.

חביריו וגם מחודש קצת שיצא נגד רוב

ואפי׳ כלפי עצמו אס עמד מחוליו וחוזר בו

הדיינים .וביותר שהוא כנוגע בדבר להסיר

הרי נתבטל הודאתו ,מיהו למיחש לדבריו

תרעומת מעליו.
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פתגמי אורייתא
וה״ה מלתא כהא דרשב״י ויב״ג שבת ל״ג

גופיה ברכות י״ט א ,דהמספר אחר המת

ב /הרי אץ לקבל שאכן אמר רשב״י זאת ,דאף

כמספר אחר האבן .צ״ל היינו שלא בפני המת

שהרבה יש שסבורים כן מ״מ הענין מחודש

חוץ לד״א דכה״ג י״ל דלא ידעי .ובמרס ,סוטה

שידבר כן בפירוש בפיו וסיבן בעצמו כ״כ ויש

~ל*ד ב׳ ד״ה אבותי כתבו דמסקנת סוגיין דמיתי

לומר אם ישאלוהו יכחיש הכל.

לא ידעי כר .ונראה כונתס ולהא דרי״צ ולהא

מח) א .בת״כ ממעט מת מאיסור דלא

דמקשי מדר״פ ולהא דריב״ל וכולהו בשלא

תקלל חרש מדכתי׳ חרש .ומדלא ממעט ליה

בפניו קמיירי .ומ״ש דמיתי לא שעי מידי הוא

מדכתי׳ בעמך ש״מ דמת בכלל עמך[ .והא

כעין לשון רי״צ כמספר אחר האבן .ונר בית

דסנהדרין פ״ה סע״א דדריש בעמך במקוים

הבחירה שבת לד ב׳ וברכות כ׳ א ,דגם גבי

שבעמך י״ל החם בקללה הלל קמיירי דלבתר

מת שייך כבוד הבריות מדאורייתא.

דאמעוט מת מדרשא דחרש אייתר ליה עמך

ולפ״ז אין שייך אונאה למת אלא בפניו

לאפוקי שאינו מקויים דדמי למת .אבל בעלמא

באופן דידעי .ואע״ג דמבואר דע״י אחר

אין ענין עמך למעט מת או מי שאינו מקוייס.

שמספר להם ידעי בכל ענין י״ל דאין לחוש לזה

והעד נלז דכתי ,ונאספת אל עמך דאי מת לאו

דלא שכיח כ״כ .ועוד אפשר דכיון שהוא עצמו

בכלל עמך הא הול״ל ונאספת מעמך] .וכן

אין מצטער אלא נלי שמספרים לו הא ודאי

בריטב״א מכות ה׳ ב׳ איתא דמת בכלל גדר

לכו״ע לא אכפת ליה .ועסקט״ו דביזוי המת

אחיך .הביאו בתורעק״א אמתני' שס .ובר״ס

שייך אונאה לקרוביו ואהביו המצטערים עי״ז.

אבל י״ד א׳ איתא דמת בכלל ואהבת לרעך

אמגם צורבא מרבנן קוב״ה תבע ביקריה

כמוך .ומטעם זה הוא מצות הוצאתו נשיאתו

והמבזהו אפי ,שלא בפניו הרי הוא בר נידוי

הספדו וחפירת הקבר וכו.,

ביו״ד רמ״ג ז.,

ולפ״ז י״ל דמת נכלל באיסור אונאת דברים
ולה״ר.

וע״ע לעיל סקי״ט ד״ה ומ״ש דבהספידא

דידהו אית להו צערא .ונר שבת קלג א ,אחים

ב .ם וגיא דברכוח י״ח דין לועג לרש גבי

בהספדאי דהתס קאימנא .ונראה דה״ה כל

מת מוסכם כדהוכיח ר״ת לריו״נ .וריו״נ הדר

שמספר באסיפת קהל כהא דר ,אבהו וכהא

הודה לר״ח כדאיתא שס סע״ב.

דרב אשי בסנהדרין ק״ב ב.,

ומבואר בסוגיא דבצערא דידהו ידעי

ג .במרדכי ב״ק סי ,ק״ו נהגו אבותינו

כדרי״צ קשה רימה למת כר .וה״ה שאר גנאי

ואמרו תקנת קדמונינו וחרס שלא להוציא לעז

ולעג .וביומא פ״ז א ,מביא י ,בלא ומעמידן

וש״ר על המתים וע״ש הביא ממדרש תנחומא

על הברו .מבואר דידעי .והא דאמר רי״צ

משה אמר תרבות אנשים חטאים ונענש שביזה
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פח

פתגמי אורייתא

לאי״ו .והנה ל' המקנה דקאי אכל אדם מישראל

והחמירו לתקן אף בשאר מתים דאי לא הא לא

וכן רהיטת שו״ע או״ח תר״ו ג׳ וחו״מ ח״כ

קיימא הא לסי ירידת הדורות .מיהו מסתברא

ל״ח ,אך ק׳ דהראיה שהביא [וכן שאר הראיות

שלא יהא מת חמור מן החי .שאס בחייו היה

שהביא שם לעיל] הא מיירי בת״ח דקוב״ה תבע

מותר לבזותו הרי אחר מיתתו לא שייך לאסור

ביקריה בייחוד כדאיתא בברכות כנ״ל .וצ״ע.

בזה [ובילקוט משפטים ס״ס כ״ב מעשה בטבח

 -בשו״ע שס איתא דשם רע הוא דאסור

א׳ בצפורי שהיה מאכיל את ישראל נבלות כר

ונראה דלאו דוקא וכן בחו״מ שם איתא המדבר

ומת .התחילו הכלבים מלקקים את דמו .אתו

רע כו׳ משמע כל מיני רע .וכן הא דמייתי

ושאלו לר״ח כו׳ א״ל כו׳ ארפון לון מן דלהר -

המרדכי שס מהא דריה״ו וב״ש ומדרש ור״ע

הוא עכ״ל .ואפשר דהתס ביו״כ הוה דאסור ■ ’

לא מיירי במוצש״ר אלא גנאי בעלמא .וכ״ה

לטלטל המת להדיא כי אס ע״י ככר או תינוק.

בח״ח ח׳ ט.,

וכדו׳] ועוד יל״ע בזה] ,אמנם הרבה יש שאחר

ענין תקנה זו לפי שיש מזלזלים במתים כיון

מיתתן כבר אין התועלת בזה.

דלא ידעי ושמא יזלזלו בכבוד ת״ח וייענשו.
בריך רחמנא דסייען.
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י

דינים העולים

קיא

פרק ר

ואיסור ה״ז מותר לשמעו .ואם הוא מן

איסור שמיעת וקבלת לת״ר

השפלים דלא קפדי אאיסור לה״ר וכדו׳

פ״ט .שמיעת לה״ר אסורה מה״ת.

ה״ז אסור לשמעו עד שידרוש ויחקרנו

דהיינו אפי׳ שמיעה בעלמא ע״מ שלא

מה ענין ותועלת יצא מדבריו .ואם הוא

לקבל ולהאמין ,ואפי׳ היה ידוע לו הענין

".בינוני שאין בקי בדקדוקי ענין לה״ר

מכבר ועתה שומעו שנית אסור ,וכן אפי׳

ורגיל להיות נכשל לפעמים ה׳׳ז יבאר

יודע שהענין שקר בטל או שהמספר נאמן

ויאמר לו שלא יספר לו אא״כ הוא ענין

לו כב״ת.

תועלת נצרך .ודי בזה ומותר לשמעו.

אמנם דוקא שמיעה חינם .אבל ענין

צ״א  .שמע או קיבל להי׳ר באיסור ה״ז

הנוגע לו ולמכיריו ויש תועלת לידע ה" ז

מחטאים שבין אדם למקום ואי״צ לפייס

מותר לשמעו ,וכל תועלת המתרת סיפור

את המדובר נוע׳ דין ל״ג פעמים שיש בזה

הלה״ר ה׳׳ה מותר לשמוע בשביל זה

חטא גם לחברו] .ואם הוא ענין שמועה

לה״ר[ .ובלבד שגם על המספר לו אין

נאמנה [ע׳ דין ק׳׳ו] אין חייב למחות

עבירה בסיפורו ע׳ דין עי׳ב ,ע׳יה ,קי׳יד].

הענין מלבו אבל צריך תשובה וכפרה.

הערה :ויש להזהיר כי אין לשמוע לה״ר

ויש עצה ותקנה טובה שיהא מרגיל

על צד תועלת רחוק לעתיד שמא יהא לו

עצמו תמיד במדת אהרן הכהן לאהוב

עסק עם המדובר .שהרי כה״ג אסור

ולרדוף שלום .והיה אם אירע ושמע

לספרו לחברו כנ״ל דין נייב .וכל שאסור

לה׳׳ר באקראי ה׳׳ז יהפוך בדעתו מיד מה

לאמרו ה״ז אסור לשמוע.

לתקן ולפייס בזה ונמצא ששמיעתו

צ  .הבא לשמוע ענין אם נראה שנוגע לו

בהיתר ע׳ דין צ״ב .אמנם אין זאת אלא

לשמוע [אא״כ

דרך מקרה אבל אין כל היתר להיות

המספר ניכר כשונא להמדובר ע׳ דין ע״ב,

מטה אזן לשמוע כל להי׳ר ורכילות תמיד

ע״ה].

ויאמר ע׳׳מ לתקן עשיתי.

לתועלת ה״ז

מותר

ואם אין ברור אם נוגע לו הרי אם

צ״ב  .איסורא דלפ״ע ל״ת מכשול היינו

היה המספר מוחזק להשמר מדברי שוא

כאשר עוסק בענין שהוא קלקול להעיור.
אבל המכשיל ע׳׳מ לתקן [כאשר זהו

פ״ט .וידון השומע במה ששמע לפי הדין .אם
לזכות [דין צ״ח־ק״ה) אם למיחש [דין ק״ו-קי״ב]
או לקבל בהחלט [דין קי״ט והלאה]( .סקל״ו.
סקל״ז .ח״ח ו׳ בי)
צ? (סקל״ו .ועח״ח ו׳ ג׳)

האופן והדרך המתוקן והמקובל כגון

צ״א( .סקל״ז).
צ״ב( .סקל״ז .וע׳ מסילת ישרים פ״כ)
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דינים העולים

רופא החותך ומרפא] ה״ז מותר .כגון

צ״ד  .ראובן עומד ובא שמעון ומספר לו

הבא לשמוע מראובן לה״ר ו<הש3ין .על

לה״ר הרי חייב ראובן להפסיקו להפרישו

לשמעון שונאו ע״מ לפייס ולהשכין שלום

מן האיסור .ואם אין שמעון שומע לו ה״ז

ביניה^במדת אהרן הכהן.

יפנה מעליו שלא ישמענו .אמנם אם יש

כמו כן אין איסור לפ״ע אלא כאשר

בזה טרחא אינו חייב לסור משם אך

העסק הוא בנתינתו של המכשול .אבל

מ״מ יסב פניו שלא יהא נראה כמקשיב

העוסק בעניניו והעיור מפריעו ומעכבו

ללה״ר .ומדת חסידות שיסתלק משם אף

הרי אין זה מכשיל עיור .כגון מ״ש

אם יש בזה טרחא או יסתום אזניו.

באו״ח ריש סי׳ א׳ ואל יתבייש מפני

בד״א שמיעה בעלמא אבל אם רואה

המלעיגים שמותר לעסוק במצותו על אף

ראובן שלבו הולך ונפתה אחר הדברים

שעי" ז נכשלים המלעיגים בלעגם [וע׳ דין

ודעתו נוטה להקשיב ה" ז חייב לעשות

פ״ג] .אמנם אם אינו ענין נצרך כ״כ ה" ז

מה שיוכל ולא ישמע ואפי׳ יתן כל אשר

מתפרש כמכשילו .כגון ציור הנ״ל אם לא

לו שלא יכשל באיסור וע׳ דין ס׳.

היה העסק במצוה עצמה אלא בעניני

צ״ת .ע׳ דין ג׳ שראוי למעט מלדבר בבני

חסידות וחומרא הרי יש להמנע מזאת

אדם אפי׳ ענין היתר ששיחת כשרי

כיון שמכשיל המלעיגים הללו .אא״כ

ישראל בד״ת וחכמה בלבד .והנה ראוי

פועל בזה להוציא מדעתם לקדש ש״ש.

להתרחק מישיבת עמי ארצות כי יש

צ״ג  .ב׳ שומעים לה״ר אפי׳ בא השני

לחוש שמא יבאו לדיבורי איסור .בד״א

אחר שהתחילו לספר לראשון ואפי׳ אמר

בסתם שמוחזקים בכשרות .אבל רשעים

המספר שאם ילך הראשון לא יספר עוד

בעלי לה״ר וכדו׳ ה" ז אסור לדור

אעפ״ב הרי גם השני בכלל איסור לפ״ע.

בשכונתם ולישב עמהם וכ״ש לשמוע

ואפי׳ סיפר לא׳ והיה השני נטמן שם

דבריהם ואפי׳ בדברי היתר.

לשומעו הרי אף השני באיסור לפ״ע

אמנם בין אלו ובין אלו אם היה דרך

שהרי מוסיף על עון המספר[ .והוא שפשע

אקראי ה״ז מותר לשמוע מהם בדבר

המספר מה שסיפר זאת במקום שידע

היתר.

שיתכן שישמעו גם אחרים] .אמנם אם
היתה כוונת השני הנטמן לשם תועלת

היתר ה" ז מותר.
צ״ג( .סקל״ח)

צ״ד( .סקל״ט ב׳,ג׳,וי)
צ״ת( .סקל״ט ד׳ .ר״מ דעות ז׳ ו׳ .ר״מ טומ״צ
ספט״ז)
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קיג

דינים העולים
צ״ו  .מותר לקרוא בעתוני הכשרים

וכמו שאסור לשומעו ה״ה אסור

ובכתב המתפרסם בחוצותיהם כיון שיש

לשאול אותו על ענין שאירע .אמנם אם

[ואינם

יבאר לו שכוונתו לטוב עד שיהא העסק

מוחזקים בלה״ר ואיסורים ],אבל אותם

בזה נראה על דרך תיקון והיתר ה״ז

המיועדים לציבור הקלים ודרכי השוא

מותר לשאלו.

וכן הרדיו שלהם [אם אין ברור שאין בזה
ס
לה״ר] הרי אלו אסורים אמנם ענין

בד״א קטן סתם .אבל קטן חריף ונבון
ששמועתו נאמנה [הנ״ל דין ק״ו] ה״ז

הנצרך לו ,שיש בזה היתר לשמוע לה״ר

כשאר אדם הנז׳ דין צ׳.

בהם

ס

ענינים

שראוי

לחוש

ה״ז מותר* נואם יוכל באופן אחר בלא
שיקרא באלו הרי יש להמנע מלקרוא
בהם ע׳ דין צ״ד]
0

ס

ואפי׳ דברי היתר ואפי׳ ד״ת אין

פרק ז׳
אימתי ועד כמה להאמין על חברו

לקרא מאלו האסורים [שהם בחזקת

לדון לכף זכות

צ״ח־ק״ה

הרשעים בעלי לה״ר כנ״ל דין הקודם]

שמועה למיחש

ק״ו-קי״א

אמנם דרך אקראי בעלמא [בדברי היתר]

סיפור שאין בו גנאי

מותר.

דברים ניכרים

צ״ז  .אסור לשמוע לה״ר מקטן אפי׳

המספר גנות עצמו

בענין תועלת אלא על ב׳ דרכים בלבד.

חירפוהו ושתק

קי״ב

קי״ג-קי״ז

א .כאשר כוונת השומע ליישב הענין

מדע״ל

קי״ח־קכ״א

לפייס ולתקן כנ״ל דין צ״א-צ״ב .ב.

שמועת פסק ב״ד

קכ״ב־קכ״ג

כאשר הקטן עלול להצטער אם לא

דין מהימן כב״ת

קכ״ד-קכ״ה

ישמענו ויש בזה חשש שינזק כנ״ל דין

קלא דלא פסיק

קכ״ו־ק״ל

ס״ט .שגם בזה כוונת השומע לנחם
ולפייס.

לדון לכף זכות
צ״ח .מ״ע לדון את חברו לכף זכות .בין

צ״ו .הנקלע למקום שיש רדיו .אם מספר בלה״ר
נתבאר דין צ״ד ,ואם בעניני היתר נתבאר דין
צ״ה .אמנם אם אפשר בקל ה״ז יראה שיסגרוהו.
(סקל״ו .סקל״ח .סקל״ט הי)
צ״ז .אמנם אין להאמין לקטן אפי׳ למיחש .אך
ע״פ דבריו יוכל לכוין כיצד לברר הענין ע׳ דין ק״ו
אות אי( .סק״מ).

דברים שבין אדם למקום בין דברים
שבין אדם לחברו [כגון חשש שמא יפגע

בו ויזיקנו] בין דברים בעלמא וכל מין
צ״ח( ,סקל״ב ג׳,וי)
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קיד

דינים העולים

פחיתות וגנאי.

ק׳  .בד״א בשאר אדם שדנין אותו לפי

עיקר המצוה שיהא חברו מוכרע בלבו

מעשיו גרידא .אבל ת״ח או אדם יר״ש

לזכות וישא חן וחסד לפניו ולא יהא

ידוע בכשרותו וניכר במע״ט הרי אף אם

חושד ומהרהר אחריו כלל .וכן גם בענין

מצד המעשה שלפנינו היה הענין נוטה

שמותר להרהר ולחשוד כדלקמן ה״ז

לחובה והיה ראוי לחושדו מ״מ מצד

אסור להטות הספק ולהכריעו לחובה

זכות הגברא הרי נוטה לזכות הרבה.

בהחלט .אלא יטנו לזכות מה שיכול

הלכך חייב להחליטו לזכות בודאי.

ויניחנו מסופק וחשוד.

אמנם דוקא על הענין שהיה הנדון אם

צ״ט  .יש שאין חייב להטות ולהכריע

לחושדו .אבל ענין ודאי ברור אף ביר״ש

לזכות מוחלט .א .כשהענין קרוב ונוטה

זה אין לילך אחר צד רחוק כדי להפכו

לצד החובה וע׳ דין ק׳ .ב .כשא״א לבטל

ולהטותו לזכות .כגון ראהו בועל ארמית

ולהתעלם מצד החובה .כגון אדם נאמן

[הרי אנו דנין שעשה תשובה ודאי אבל]

המספר חובה ודאי ע׳ דין ק״ו .ג .כאשר__.״.._.;_7אין דנין לומר שמא נתגיירה בסתר
הענין ודאי והספק הוא אם עשה זאת

וקדשה ונשאה .וכן אם גזל ממון אין

ראובן או שמעון .ואפשר דה״ה כאשר

לומר שלו הוא שנטל או מלוה ישנה .וכן

מסופק אם היה זה ראובן או איניש —5לא אמרינן חזקה שיחזיר מהרה [אלא
דעלמא.

בכל אלו אין חייב לדון לזכות

בהחלטה .אך עם זאת אסור מדינא

יעיד בב״ד והם ישפטו] .אבל אחר
שהחזיר אמרינן ודאי כבר עשה תשובה

ואסור עוד לחושדו.

להכריע לצד החובה כל שלא נתברר

אמנם גם בזה הרי בעל תשובה לפנינו

חובתו בלא פקפוק ע׳ דין קי״ג .אבל יש

וראוי לשמור אשתו ובתו ממנו כמו שאף

לחושדו ולהרהר אחריו ולמיחש לו [ע׳

הוא עצמו יש לו להרחיק מן הנשים כיון

דין ק״ז־קי״א].

שנכשל.

ק״א  .מדה נכונה ויושר שיהא אדם
צ״ט( .סקל״ב ד׳-ה ),ושיטת ח״ח ע׳ בפגים.
אץ להכניס עצמו בסכנה לצורך הצלת חבירו.
בד״א שהסכנה לפנינו והספק הוא האם יתגבר
ויציל .אבל אם לפנינו אץ סכנה ואין מי שאומר
שיש סכנה .אלא שע״פ איזה ענין שראה נולד
עי״ז ספק ה״ז חייב להציל .דאין הספק בזה
מוציא מידי חזקת החיוב לפוטרו ממצותו .וה״ה
לענין חולי .ע׳ בזה סקל״ב אות ו׳.

נשמר ממי שאין מכירו ואין בדוק לו.

דהיינו לא שיהא חושדו ומהרהר אחריו
כלל .אלא עם היותו מוכרע אצלו לזכות

ק׳( .סקל״ב ג׳,ו׳)
ק״א( .סקל״ב ג׳)
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קטר

ומכבדו כראוי מ״מ דרך ארץ לשמור

ואם היה ענין ראובן הנ״ל נוטה לחוב

אדם את עצמו שלא יזיקוהו רמאין.

שמותר לחושדו .ה״ז מותר להעדיף את

[שיעור הדבר לפי מדות דרך ארץ .כגון

שמעון מחמת זה אף אם אין בזה עתה

אנשי הרשות הבודקים בגוף האדם

כל חשש נזק [ע׳ דין צ״ח ודין ק״י].

ובחפציו במעברי הגבולות וכדו׳ ה״ז

ק״ג .בנוני שחטא אין להחליטו כחוטא

מותר .דכבר נודע שיש רמאים ואוייבים

אלא יניחנו בס׳ שמא עשה תשובה .וכן

וכבר אירע כמה פעמים שלא דקדקו

המוחזק ברשעו אם אמר שחוזר בו או

לבדוק והגיע הדבר לידי סכ״נ .הלכך הרי

עשה ענין המראה כן הרי מעתה יש לחוש

זו מדת דרך ארץ בזה והוא מדרכי

שמא חזר בתשובה .וכן אם פסק מדרכו

השמירה ואינו יציאה מן הגדר ואין בזה

הרעה ונהג כשורה זמן רב יש לחוש שמא

פגיעה בכבוד הנבדקים).

חזר בו .ולפיכך אסור לגנות את הללו

ואם נגנב מביתו דבר אין לחשוד בבני

שיש לחוש שהם בכלל "עמיתך" לכל

ביתו או באורחיו .אלא עם שהם בעיניו

דיניהם.

זכאין וכשרים מ״מ נכון לברר אודותם

ק״ד ד־דן את הדין וחייב את החייב .הרי

אך לא יפגע בכבודם כלל וכלל .ואם נוטה

משקיבל עליו את הדין [בלא כפייה]

הענין על א׳ שהוא הגנב ה" ז מותר

חייבין לדונו לזכות בהחלט .ולא יהרהר

לחושדו אך אין לפגוע בו או למנוע הימנו

אחריו והרי הוא כשאר כשרים .ומה

כל דבר כשאר בני ברית אך צריך למיחש

שטען בשקר צ״ל שוגג היה ונבהל על

הימנו [ע׳ בזה דין ק״ז-קי״א].

ממונו והיה סבור שהדין עמו או שמא

ק״ב  .ציור :ראובן ושמעון חנוונים

מלווה ישנה היה לו עליו .או שהיה

[שוחטים סופרים חייטים] וראה את

משתמט מלשלם עתה שהיה צריך

ראובן במעשה מסופק שקול ה״ז אסור

המעות ,ומעתה כבר מתחרט ושוב לא

להעדיף מעתה את שמעון מחמת זה כי

יעשה כן.

מחוייב למחות הענין מלבו ולהחליטו

ק״ה  .רשע גמור אין ללמד עליו אלא

לזכות כמו לא אירע מאומה כנ״ל דין

חובה בלבד בכל צד שיוכל .והאלדנא שכל

צ״ח .אמנם אם הוא בעניו הצריך

הרשעים כשוגגים כנ״ל דין מ׳ הרי יש

להשמר הימנו ה" ז מותר להעדיף את

שמעון ע׳ דין ק״י.

ק״ג .מיהו לעניו עדות אין להכשיר בזה( .סקל״ב

ז׳)

ק״ב( .סקל״ב ח׳)

ק״ד( .סקל״ב ד׳)
ק״ה( .סקל״ב ט? וסקל״א)
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לדונם לזכות .אמנם א□ יש בזה לחוש

ק״ז  .כיצד חושש .הרי ששמע על א׳

למיעוט כבוד שמים עי״ז הרי יש לדונם

שהוא גנב .אפי׳ היה זה רגיל אצלו תמיד

לחובה כמו שהותר לאונותם על ענינם

ה״ז נמנע מלקבלו בביתו .אך יש להזהר

הרע כנ״ל שם.

בזה שלא יעבור גדר "חשש" ויבא לכלל

" רוצח במזיד אסור להצילו ממות

גדר מקבל לה״ר .וצריך לזה ב׳ פרטים:

וחולי .ואם עשה תשובה צע״ע- .

א .שלא יהא נמנע מלקבלו בביתו אאי׳ב
יהא מוצא מקו״א שיקבלוהו .אבל לא

שמועת למיתש

^ .,וזיה מוצא אלא בטרחה מרובה ה״ז

ק״ו .א .יש שמועה שאין ליתן לה מקום

אסור להמנע מלקבלו.

בלבו כלל כגון ע״י קטן ואויבי המדובר

ב .דוקא אם עדיין לא בא אל ביתו דהיינו

^ו קלי עולם השפלים או שמועה רחוקה

שיהא נמנע הימנו בשוא״ת .אבל אם כבר

מעורפלת ה״ז חייב לדון לזכות בהחלט

נכנס לביתו ה״ז אסור להוציאו שזה

כנ״ל דין צ״ח אך רשאי לברר הדבר כנ״ל

כמזיקו בידיים נוע׳ כיו״ב בדין נ״ז]

דין ק״א.

ועוד פרט יש בזה שאין מותר לחוש

ב .ויש שמועה שאף שאסור לקבל

אלא משום חשש נזק [בין גשמי בין רוחני

ולהאמין הרי עכ״פ יש לחוש [כדלקמן].

כגון אפיקורסות ומינות דמשב׳] אבל

כגון ע״י קטן חריף ואפי׳ עבד או עכו״ם

חשש איסור ה״ז אסור לחוש לזה כלל.

הנאמנים או אף ע״י הנוגע בדבר אם הוא

כיצד :שמע על א׳ שנעשה מומר [והרי

אדס נאמן.

אסור לרחם על מומר ולהכניסו לביתו]

ואפי׳ ב׳ שמועות סותרות זא״ז .ואין

ה" ז איסור גמור לחוש לזה לפטור עצמו

הולכין בזה אחר רוב .ואף שהחשוד

מלקבלו אפי׳ בשוא״ת ואפי׳ אם מוצא

מכחיש ה" ז יש לחוש

הלז מקו״א שיקבלוהו בקל[ .אא״כ יש

כלל הדבר כל שדרך בני אדם שלא

חשש נזק הימנו ושאני מינות דמשכא].

לזלזל ולהקל ראש ורבים הנזהרים בכזה

וכן אסור לחוש לאיסור שמא יגע ביינו

היטב ה" ז צריך לחוש

ויפסיד ,אא״כ אמרו לו שדרכו לנסך

ג .ויש שמועה ברורה שאין אחריה צד

ספק והרהור והוא בכלל דברים ניכרים

במזיד כדי להזיק.
כלל הדבר יש לחוש לשמור עצמו

ע ,דין קי״ג.
ק״י( .סק״ל ד׳)

ק״ז( .סק״ל ב׳ .שם א׳ ד״ה אבל וסד״ה וכתב.
ושיטת
ושם ו׳ .וסקל״א ד״ה שם וד״ה
ח״ק ע< כלל ו׳ סעיף י׳,
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קיז

מנזק אך בתנאי שלא יהא בזה שום נזק

בכלל שמירת עצמו מנזק יש לכלול

להמדובר אלא אך הרחקת נזק מן

עוד ג׳ מינים .א .קרוב או אוהב נאמן

החושש וע׳ דין ק״ח.

שצערם צערו ונזקם נזקו ע׳ דין א.,

ק״ח  .חשש נזק שנתבאר היינו שהנזק

ובכלל זה חכם צנוע אהוב הרי הכל

שבזה נתחדש עתה ע״י הלה״ר [כגון גנב

קרוביו ויש לספר לו שלא יוזק .ב .כגודל

שיש לחוש מעתה פן יזיקנו או רשע פן

חומרת הנזק כן יתרחב חוג האוהבים

יחטיאנו] .אבל ענין שהיה ניזוק ומחוייב

[כגון נזק עצום או ענין מינות ופריצות

מכבר וע״י הלה״ר רוצה לחוש ולהפטר

וכיו״ב] .שלענין כזה כל מכריו הרי הם

אין זה נזק ואסור לחוש ולהמנע .כגון עני

כקרוביו שענין גדול כזה ודאי הרי הם

ששמע עליו שהעשיר אין להמנע מלפרנסו

כערבים זל״ז .ג .כמו כן אף בענין דעלמא

עד שיתברר בהחלט.

אם שואלו א׳ ממכריו אודות המדובר

ק״ט  .חשש נזק היינו בין נזקי עצמו בין

הרי נעשה עי״ז כקרובו וה״ז כנזקי עצמו

נזקי אחרים ה״ז נמנע מלקבל החשוד

ומותר לספר לו .אבל אדם רחוק לו

כמש״ג .כגון אם הוא עצמו אינו חושש

שאינו ממכריו אין לספר אף אם שואלו

שיזיקנו זה אבל יש לחוש שיזיק לבני

ומפציר.

ביתו ושאר אורחים הלכך יש להמנע

ק״י .חשש איסור הנ״ל דין ק״ז שאסור

מלקבלו .וכן מותר לספר ענינו של

לחוש לזה היינו באופן שבא להמנע

החשוד הזה לבני הבית שלא יקבלוהו

מלקבל החשוד בביתו וכיו״ב שהוא ענין

אם יבא כדי שלא יזיקנו .אבל אסור

[ביטול] חיוב אמיתי ממצוות התורה.

לספר לחברו על החשוד שלא יקבלנו גם

אבל אם הוא ענין שקיבלו על עצמו

הוא .דפעולה זו כבר יוצא מגדר שמירת

מדעתו ה״ז מותר להמנע אם ירצה גם

עצמו ונכנס בגדר היזק להמדובר .נמצא

בספק חשש איסור [כל שהוא שמועה

שע״י פעולה זו הוא מקבל הלה״ר ששמע

נאמנה כנ״ל דין ק״ו אות ב׳ וע׳ דין ק״ב].

[וכיון שאסור לספר הרי גם לשמעו אסור

כיצד ־ הרי שהיה רגיל אצל שוחט פלוני

שהרי השומע מכשילו וכן יש בזה

והחזיק לעסוק עמו בלבד .ועתה שמע

האיסור של שמיעת לה״ר .כיון שהשומע

עליו חשש פקפוק הרי אם ירצה ה״ז

הזה אינו ממכריו ע׳ בהמשך].

חושש ונמנע מלשחוט אצלו .שהרי
מעולם לא היה חייב בזה[ .ואפי ,יבא

ק״ח( .סק״ל א׳ ד״ה ולפ״ז)
ק״ס( .סקי׳ל ג׳) ושיטת חייח ע> בפנים.

ק״י( .סקי׳ל וי)
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השוחט עי״ז לידי היזק או יפסיד פרנסתו

קפידא אך שייך בו צד קפידא בכלל ,ה״ז

אין ענין זה מוטל עליו] .וכן שידוך

אסור להאמין בהחלט ואסור לשמעו

שהתחיל מדבר בו הרי אם רצה ה״ז

שלא

חושש ונמנע נוע׳ בזה דין ס״ח].

שיכחישנו המדובר או שהענין מחודש נגד

לצורך.

דכיון

אמנם אם כבר נתקשר עם אלו

הידוע המקובל.

בתנאים מחייבים כמו קנין או שכירות

דיין

הרי מעתה נעשה מחוייב בדבר ואין

למנוע מן החשוד מאומת כדין "למיחש"

כיצד:

שיצא

שיש

בזה

מב״ד

צד

ואמר

וצרהחכמה•ה״ז אסור
חבירי
[באיסור] אני מזכה נגד ^
להאמין בהחלט לדבריו אלא מיחש בלבד £

הנ״ל .נוע׳ כיו״ב בדין קכ״ח ,ק״ל]

[אך

קי״א  .שמועה נאמנה הנ״ל דין ק״ו ב׳

מחייבים שהרי כן היה הפס״ד על פי רוב

יש לו לחוש לה על דרך חובה ולא כדבר

הדיינים] .או כגון שסיפר על חכם שפסק

הרשות .ואכ^ןזיה ענין סכ״נ הרי יש

בדין פלוני שהיתה המלכות רודפת על זה

לחלל שבת עבור זה .כגון שמע על

ויש בזה סכנה .הרי אף שהענין מסתבר

ישמעאל שבא עתה להרוג לגדליה ה" ז

לפי אמדן .הדעת מ״מ כיון שסכנה בדבר

מותר לחלל שבת להודיע לגדליה שיזהר

הרי יש לומר שאותו חכם יכחיש שאמר

וישמור עצמו מישמעאל .אך אסור לפגוע

כן לפיכך אין להאמין בהחלט.

מותר

להאמין

שאכן

חביריו

בישמעאל כנ״ל דין ק" ז.

דברים ניכרים
סיפור שאין בר גנאי

קי״ג .מותר להחליט ענין על חברו ע״פ

קי״ב .עניו היתר שאין בו גנאי כלל ה״ז

דברים ניכרים דהיינו אומדנות שדרך

מותר להאמין בהחלט אס ירצה .ואפי׳

בנ״א לסמוך ולהחליט על פיהם .והנה

סיפר המספר באופן מאוס [כגון בשוק או

אין ליתן בזה מדה ושיעור כי הכל לפי

בפני שונאי המדובר וכיו" ב ע׳ דין כ׳] .וכן

רוחב הדעת ובינת הלב .אך זאת צריך

מותר לספר זאת לאחרים .שאין בענין זה

שיהא מוכרע בלבו ומאומת נעלה מכל

כל צד קפידא.

ספק ופקפוק[ .ויבחון אם היה ענין כזה

אבל ענין שמצד עצמו אין שייך

עליו עצמו אם היה מקפיד על אחרים
שהיו מחליטים עפ״ז .אמנם אין צריך

קי״א( .סק״ל ה׳ וסקל״ה) ושיטת ח״ח עי בפגים
קי״ב( .סקמ״ז) .וכן דבר שמתברר עתה שאין בו
קפידא מצד המדובר ה״ז מותר לשמוע ולהאמין
אם ירצה ע׳ דין י״ז ,כ״ז

קי״ג .מלבד באופן דעביד איניש דינא לנפשיה.
(סקמ״א א׳־ב׳) ושיטת ח״ח ע׳ בפגים.
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שיהא מוכן להשבע על הדבר].

ולאונותו בדברים ע״פ עצמו שזהו קולא

ומותר ע״פ דברים אלו לשנוא את

לאחרים [שלפי הדין הרי אדם זה מוחזק

המדובר לקללו ולאונותו בדברים [ע׳ דין

בכשרות ואין נאמן לפסול עצמו על פיו].

מ״ב־מ״ג דלבזותו ברבים צריך שיוכל

וכן אין להמנע מלפרנסו ולהצילו [כגון

להוכיח כדבריו .ועוד .ע״ש] ולמנוע

המוחזק לישראל שאמר ע״ע שהוא נכרי

מלפרנסו ולהצילו מסכנה וכל שאר

וכדו׳].

ענינים שיש לאדם לעשותם ואי״צ

קט״ו .אפי׳ מתודה בחוליו דרך תשובה

הוראת ב״ד .אבל נטילת ממון לקנוס

אין בזה הכרע להאמין ולהחליט לגבי

ולהעניש ה״ז אסור כי אם ע״פ הוראת

אחרים .ואם חזר בו אחר שעמד והבריא

דבריו

ב״ד ע״פ ב׳ עדים יקום דבר.

ונותן

קי״ד  .המספר בגנות עצמו ואין בזה כל

הראשונים .אבל צריך למיחש לדבר.

צד תועלת ה" ז בכלל שמע שוא ואסור

קט״ז .מי שחירפוהו בשעת מריבה וכעס

אפי׳ לשמעו .אמנם סתמא אין לחוש

והיה שותק ה״ז משובח ואין לחוש

שיספר אדם בגנותו בלא צד תועלת הלכך

להשתיקה שמא מודה כלל .ע׳ דין ס״ד.

מותר לשמעו.

אמנם בענין יוחסין [כגון שחירפוהו

אמתלא

ה״ז

ביטל

ולעניו להאמינו .הנה לגבי אחרים

שהוא ממזר ועבד] יש למחות ואם שתק

הגנות הנ״ל אין

יש לחוש לזה כמו שנתבאר אה״ע ב׳ ד׳

הכלולים

בסיפור

להאמינו כלל לא לקולא ולא לחומרא כי

ע״ש.

אם למיחש בלבד .ועל עצמו נמי אין

ואם חירפוהו [שלא בשעת כעס וריב]

להאמינו כי אם אך לחומרא בלבד.

דרך סיפור דברים ועדות והיה שותק.

דשויא אנפשיה חד״א .אבל לקולא אין

הרי יש להחמיר ששתיקתו הודאה ושויא

להאמינו בין שהקולא לעצמו בין שיהא

אנפשיה חתיכא דאיסורא כנ״ל דין קי״ד

עי״ז שום קולא לאחרים [אלא אך לענין
למיחש וכנ״ל] .הלכך אין לשנאתו
קי״ד( .סקמ״ו א׳־ב׳) .ולעניו לספר הדבר
לאחרים [ללא תועלת] ע* דין י״ג־י״ד .יש
שהמספר על עצמו מותר להאמין אפי׳ לענין
אחרים והוא שאחר החקירה והעיון נראה לו ע״פ
כמה אומדנות והוכחות ומאמין הדבר בלא
פקפוק הרי חזר הדבר כדין דברים ניכרים הנייל
דין־קי״ג .וע׳ כיו״ב לקמן דין קי״ז.

קס״ו .ויש שאף אחר האמתלא כבר הוכר
בשפלותו ונפסל :כגון ש״ץ או שוחט שנתודה
ברבים על עניו שנכשל בעריות וכיו״ב .ושוב חזר
ונתן אמתלא לדבריו הראשונים .והנה יש שאע״פ
שהוא נאמן בחזרתו מ״מ יש להעבירו שבעבור
ענין מעט ביזה עצמו כ״כ הרי לפנינו שהוא מן
הקלים הבזויים השפלים ואינו ראוי לסמוך עליו.
(סקמ׳יו די)
קט״ז .אמנם בדברי איסור שע״א נאמן אין נאמן
זה לחזור ע״י האמתלא הזו (סקמ״ו ג׳)
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דינים העולים

ואם חזר ונתן אמתלא שהיה שותק מפני

שהמדובר יכחיש וכן אפי׳ אינו הכחשה

שלא חשש לדברי המספר ה״ז נאמן.

גמורה כגון שמודית שהיתה אשת איש

קי״ז .מי שחירפוהו או העידו בו והיה

אבל מכחשתו שעתה כבר נתגרשה .ה״ז

מתאמץ להכחיש והיה ניכר כחשו בפניו

כמוכחש ואסור לקבל ולהאמין .אמנם

ה״ז בדין דברים ניכרים ומותר להחליט

אם אין הפסד ה" ז ראוי להמתין בזה

עליו הענין.

ולברר הענין.
ק״כ .מדע״ל כאשר הסיפור אינו נגד

מדע״ל

חזקה אבל המדובר מכחיש הדברים ה״ז

קי״ח .מלתא דעבידא לאיגלויי .אם הוא

יש להאמין לחומרא[ .ואם נשאת לא

בעניו^אין הכחשה נגד ואין בזה ענין

תצא) .וכן להיפך אם אין המדובר

מחודש נגד המוחזק והמקובל הידוע לנו

?מכחיש אבל הסיפור הוא נגד החזקה

ה״ז מותר לקבל ולהאמין כדברים

ה״ז נאמן לחומרא כנ״ל[ .ואם ההכחשה

ניכרים .כגון אמרו שנים שנזרק לאביה

ע״י אחר ולא ע״י המדובר יל״ע עוד]

קידושין בקטנותה ויש עדים במקום

גדר חומרא בזה .יש להתיר ע״פ הדברים

אחר שיודעים שהיה קרוב לאב .ה״ז

להתרחק מן המדובר ואף לסלקו מביתו

אסורה להנשא דחזקתה איתרע .ואם

אם יש חשש נזק הימנו .אבל אין להתיר

נשאת תצא.

להמנע מלפרנסו ומלהצילו ואפי׳ לחלל

קי״ט  .ואם הוא בענין שהמדובר מכחיש

שבת .וכ״ש שלא הותר בזה לאונותו או

את סיפור ,וגם היה הסיפור נגד המקובל

ח״ו להזיקו.

והמוחזק לנו עד עתה .ה״ז אסור

קכ״א  .והנה מדע״ל הנ״ל הוא דבר

להאמינו בהחלט כי אם למיחש בלבד

העשוי להתגלות ע״י פעולות וצד טורח.

כמש״נ דין ק״ו-ק״ז .ואפי׳ אין הכחשה

כגון שאומר שיש עדים במקום אחר בין

לפנינו

ממש

אך

סתמא

יש

לומר

רחוק בין קרוב.
ויש ענין עדיף והוא שאומר שהדבר

קי״ז( .סקמ״ו גי)
קי״ח( .סקמ״ה א׳,גי)
קי״ט  .אבל מחאה הנ״ל [דין ט״ז ודין ע״א אות
גק אינו כענין הכחשה כיון שנוח גם להמוחה וגם
להמחזיק שיספרו בזה שכל אחד מהם יש לו ענין
תועלת בזה .אמנם הא ודאי שאין היתר לקבל
ולהאמין עצם הענין שאמר המוחה על המוחזק
שהוא גזלן .כי ע״ז הרי סתמא יכחיש( .סקמ״ה
ג׳)

יוכל להתברר לפנינו מיד במקום .שבזה

יש להאמין לחומרא [ולא לקולא כנ״ל
ק״כ( .סקמ״ה ב׳-ג׳)
קכ״א( .סקמ״ה ב׳) .מה שהותר לחוש או להאמין
לחומרא וכיו״ב היינו דוקא שמועה נאמנה בלבד
כנ״ל דין ק״ו.
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דינים העולים

דין מהימן כב״ת

דין ק״כ] אפי׳ נגד הכוזשה וחזקה עד

קכ״ד  .ב׳ עדים כשרים אם ברור לו

שיברר.

שראויה עדותם להתקבל בב״ד ה״ז

שמועת פסק ב״ד

סומך

עליהם

בהחלט

כדין דברים

קכ״ב  .הרב המשגיח הממונה להכשיר

ניכרים.

שום ענין [כמו שחיטה או שאר השש

קכ״ה  .עיקר הדין אדם הנאמן לו כב׳

איסור הצריך השגחה] ה״ז נאמן לפסול

עדים ה״ז כדברים ניכרים ומאמינו

בהחלט אף אם המדובר מכחישו .וכן

בהחלט .אך בזה״ז אין להחליט על פיו

נהגו מכבר להיות סומכין על כתב

לגמרי לאונות ולקלל וכדו׳ .אך יש

המתפרסם בענין זה שעל דעת כל אלו

להאמינו לגמרי לענין של חשש איסור

נעשה ההכשר מעיקרא.

ונזק ולסלק המדובר מביתו [כגון שא״ל

קכ״ג .שמע שהרב או ב״ד הקבוע פה

המהימן שהמדובר גונב או מומר להכעיס

[ומומחים לרבים] פסק דבר אודות פלוני

שאסור לפרנסו] .וכן מותר לבטל שותפות

ה״ז מאמין הדבר לענין לחומרא ולא

קנין ושידוך .וכן מותר לספר לאחר

לקולא ואפי׳ נגד הכחשה כמש״נ דין

לתועלת להציל מנזק ואיסור[ .ציור :א״ל

קכ״א [שגם זה חשוב כענין שיכול

המהימן שהמדובר הוא נכרי הרי אף

להתברר על אתר).

שהיה מוחזק לישראל יש להאמין שלא

ואם נתפרסם הדבר ואעפ״כ לא נשמע

לחלל שבת להצילו שיש בזה איסור .וכן

מן המדובר שום הכחשה משך יום

שלא לפרנסו כי מפסיד הממון .אבל אין

ומחצה ה״ז כדין קדל״פ [ע׳ דין קכ״ו]

להאמין שלא להטריח להצילו ביום חול

ויש להחליט ולהאמין כשאר דברים

שבזה אין איסור והפסד].

ניכרים והוא שהמדובר דר באותו מקום

במה דברים אמורים במהימן לו ביותר

שנתפרסם וכן דוקא רב או ב״ד חשובים,

שתמיד מאמינו עד מאד .וגם היה מכירו

שענין כזה היה צריך להכחיש ושתיקתו

מקרוב [וקים ליה ביה] שלא ישקר לו

הוי כהודאה ע׳ דין קט״ז.

כלל.

אבל אם אינו מאמינו תמיד ה״ז כשאר
אדם בדין למיחש בלבד .ואם אינו מכירו

קכ״ .3קכ״ג( .סקמ״וז ד׳)

k

קכ״ד( .סקמ״ג) ושיטת ח״ק ע׳ בפנים.
קכ״ה( .סקמ״ב) ושיטת ח״ק ע< בפנים.
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דינים העולים

מקרוב ב״ב הרי אף אם מאמינו תמיד

ניכרים .אימתי הוא קדל׳׳פ א .שנמל ;

באמת אין להאמינו כ״כ .ויש חילוק בין

הקול

עניו איסור לעניו נזק.

בינתיים .ב .שהסכימו רבים על הע,

שאם אמר לו המהימן הזה [שלא קי״ל

אבל לא שאומרים כך סיפר פלוני [אג

ביה] שיש איסור [או סכ׳ע] לעסוק עם

הם עצמם אין ברור להם] .ג .שא

המדובר הזה .ה" ז מאמינו שלא לפרנסו

להמדובר אויב ידוע באותו מקום לומ«

ושלא להצילו ושלא לקבלו בביתו.

שהוא זה שמוציא ומחזיק את הקול.

דשוא״ו^עדיף .אבל לסלקו מביתו [אם

יממה

ומחצה

ללא

שנפל

ולא זו בלבד שכבר יצא הקול אל

נכנס כבר] או לפרק שותפות [שידוך

אף אם לא יצא אבל נראה לו שללא

והתקשרות] שהס בקום ועשה וכן לספר

פקפוק ודאי יהא הקול יוצא ויה

^וצר החכמה|

’

’

U

לאחרים [באופנים שלא הותרו בגדרי

מתקבל ברבים.

למיחש הנ״ל דין ק״ס ד״ה בכלל] ה״ז

ולהאמין בהחלט עתה.

צ״ע למעשה.

קכ״ז  .ש״ץ שהודה על עבירה שעשו־

ואם היה דבר המהימן [דלא קי״ל ביה

[שראוי להעבירו] הרי אם אין מק!-

הנ״ל] בענין שיש בו חשש נזק מן

תשובה כראוי ה״ז יעבירוהו ע״פ דבר

המדובר .הרי אין לעשות נגדו בקו״ע.

וע׳ דין קי״ד.

שאין לסלקו מביתו או לבטל התקשרות

קכ״ח .ואם יצא עליו קדל״פ שאינו הגוי

,

בקנין כמו שותפות שכירות ושידוכין .וכן

אם מקבל לשוב אין צריך להעבירו .ואד

.

אין לספר לאחרים .והרי הוא בדין

אעפ״כ חוששין עכ״פ לא יעבידוהו לגמ.

למיחש הנ״ל דין ק"ז .אלא דקיל בדבר

אלא זמן מוגבל שיקבל סדר תשובה ניע.

אחד .שבזה מותר להמנע מלהיטיב

לרבים ,ואם לא רצה לקבל או שמכה׳

ומלהכניס לביתו אפי׳ לא ימצא תיקונו

כל הענין מעיקרו ה" ז יעבידוהו.

אצל אחרים .אבל למנוע הימנו צדקה

קכ״ט .מי ששמועתו רעה ע׳ דין מ״ה.

אינו חשוב נזק כנ״ל דין ק״ח .אמנם

ק״ל .שכיר שיצא עליו קדל׳׳פ שרג׳ י

המיקל שלא ליתן אפי׳ צדקה כיון שהוא

לגנוב והיה בעה״ב מאמין לזאת ויו

שוא״ת ה״ז יש לו על מי לסמוך.

שמא יבא לידי היזק ה" ז מותר לסלק.

קלא דלא פסיק

ה״ז מותר לסמו־

אף באמצע זמן שכירתו.

קכ״ו  .קלא דלא פסיק הי׳ ז כדברים
4

קכ״ו( .סקמ״ד א׳.ה׳) שיטת ח״ק ע׳ בפנים.

קב״ז .קכ״ח .ק״ל( .סקמ״ד ג׳)
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הרב הלל זקס
ר״מ בישיבת חברון

בענין לא תשא שמע שוא
דעת מרן הח״ח (הל׳ לה״ר כלל ו׳ סעי׳ ב׳)-שאף על שמיעת לשון לבד גם כן יש איסור מן
התורה ,וראיתו שם בבמ״ח בסע״ק ב׳ ממה דגרסי׳ בשבועות (לא ע״א) אסור לדיין לשמוע
דברי בע״ד קודם שיבוא בע״ד חבירו וכו׳ רב כהנא מתני לה מלא תשא ולא תשיא ,והרי זה
הפסוק גופא דרשו בפסחים (קי״ח ע״א) לענק לספר לשון הרע ולקבל ,וכן איתא בר״ם פכ״א
מהל׳ סנהדרין הל׳ ז׳ וכו׳ עכ״ל ,וא״ב כי היכי דלענין דיין אסור אפי׳ לשמוע לבד ,כדי שלא
יכנסו צורת הדברים לאזניו ושוב יהי׳ קשה להוציא הדברים מלבו ,וכמו שכתב הר״ם בסה״מ
מצוה רפ״א ,כן הדבר הזה עכ״ל עיי״ש.
ומרן לטעמי׳ אזיל ,דכן כתב נמי בפתיחה לאוין ב׳ בלאו דלא תשא ,דפשוט הוא דלאוזה
כולל אפי׳ לשה״ר על דבר אמת .וראיתו נמי מהא ,דכיון דלאו זה כולל נמי שלא ישמיע
דבריו לדיין קודם שיבוא בע״ד חבירו וכו׳ ושם בוודאי אפי׳ על אמת אסרה תורה ואעפ״ב
קראתו התורה שמע שוא ,עיי״ש שכתב שם על זה שני טעמים .ולכאורה הדבר צריך עיון,
דמשמעות לשונו של הר״ם שם ,בפכ״א מהל׳ סנהדרין הוא דהוי לאו שבכללות ,וכן כתב

בפירוש בשורש התשיעי בספר המצות (הובא בלח״מ ריש פי״ח מהל׳ סנהדרין ,עיי״ש .ואגב,
צל״ע בדבריו שם ,שאותו הלשון כתוב ג״ב ברכילות ובלה״ר ,עיי׳ פ״ז מהל׳ דעות הל׳ ב׳,
ודוק ,ולכאורה הוי לא תלך רכיל ג״ב לאו שבכללות ,ולמה לא הקשה שם הלח״מ גם ממש״ב
הר״ם דהולך רכיל פטור ממלקות משום דהוי לאו שאין בו מעשה ,הא הוי בין כך לאו

מרפא לשון  -א :קובץבעניני שמירת הלשון ( }2{)2עמוד מס סנהודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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שבכללות .וצ״ע) ולפום ריהשא היה נראה דא״א לעשות ילסותא והשואה ממיני האיסורים
שנכללו בלאו שבכללות .מזה לזה .דהנה השיעור לאיסור אכילה לפני התפילה כתוב בר״ס
שאסור לטעום כלום (וכן בסנהד׳ שהרגו את הנפש .איתא בברייתא ס״ג ע״א שאין טועמין
כלום) ,ואיסור קדשים לפני זריקת דמים וכץ בהמה שמפרכסת .דינם ככל שאר מאכלות

אסורות ,ודינם בכזית ,ואכילת בן סורר ומורה הוא בתרטימר בשר וחצי לוג יין .והא דאין
מברין על הרוגי ב״ד ,מסתמא זה בכלל לאו מאיסורי אכילה ,הגם שכולם נלמדו מפסוק אחד.
לא תאכלו על הדם .ויתכן שאף שאיסורו של דיין זה לשמוע ,ואיסורו של הבע״ד הוא
להשמיע מ״מ איסור קבלת לה״ר הוא דוקא בקבלה והאמנה.
ובאמת שעיקר דינו של הח״ח צ״ע ,שאי נימא שיש גם איסור על השמיעה .דהיינו שלא
תשא שמע שוא הבונה הוא שאסור לשמוע ,מאין לנו איסור חדש של קבלה והאמנה ,במקום
שהשמיעה מותרת כדי למיחש .והנה הח״ת בעצמו בבמ״ח שם הביא לשון הראשונים,
ובאמת שזה לשון הגם׳ בכל מקום שהאיסור הוא קבלה ,ובא פירושו בדברי רבינו יונה
בשע״ת ש״ג סי׳ רי״ג וכן בסמ״ג לאוין י׳ שהאיסור הוא להאמין .ומרן דחה כל זה דאולי
מילתא דפסיקתא קא נקטו ,לכלול אפי׳ היכא דמותר לשמוע ,ואפי׳ הכי לקבל ולהאמין
אסור ,עיי״ש .והנה הר״ם שם כתב ,אסור לדיין לשמוע דברי אחד מבע״ד קודם שיבא חבירו
וכו׳ וכל השומע מאחד עובר בלא תעשה וכו׳ ובכלל לאו זה אזהרה למקבל לה״ר ומספר
לה״ר ,הנה דיקדק בלשונו וכתב איסור שמיעה אצל דיין ובע״ד ,ואיסור קבלה אצל לה״ר.

והר״ם בכלל השמיט הדין דלמיחש מיבעי.
והנראה בזה בעז״ה דאף דלא תשא הוי לאו שבכללות ואיסורים נפרדים הם ,הנה החפצא
של האיסור בכולם הוא נשיאת שמע שוא ,ואפי׳ לגבי דיין אין זה איסור שמיעה ,אלא רעל
ידי שמיעתו נמצא נושא שמע שוא .ובכן יתכן שאפי׳ הותרה לו השמיעה ,עדיין יעבור בלא

תשא ,כי גם על ידי הקבלה והאמנה והקביעות בלב נמצא נושא שמע שוא — ובשום לב היה
נראה לומר עוד יותר ,שקבלת לשון הרע אין זה בכלל מאיסור לה״ר (ואולי אין בזה בכלל
דינים של בין אדם לחבירו ,ובאמת שהח״ח לא הצריך סוף כלל ו׳ לבקש מחילה .אם שזה

צע״ק הלא סתם החושד בכשרים איתא בגה׳ שצריך לפייסו .והא דכתב רבינו יונה ברי״ג
בסופו והנה הוזהרנו במה שכתוב לא תשא שמע שוא ,שלא נאמין בלבנו ספור לשון הרע,
להחזיק במחשבתנו כי הדברים אמת להבזות בעינינו את מי שנאמרו עליו ,זה לא סיבת וטעם
האיסור ,אלא שזה החפצא של קבלת לשון הרע ,דכיון שיתבזה ע״י זה ,הרי זה נושא ש«ע
שוא ,וזה פשוט ,וצל״ע בדברי הח״ח בכ לל ו׳ סעי׳ א׳ בא״ד שלא נאמין בלבנו שהסיפור הוא
אמת כי עי״ז יבוזה בעינינו ,מי שנאמר עליו ,הגה עשה מזה מרץ טעם וסיבה לאיסור ,ובבמ״ח
ציין שם שזה מלשון רבינו יונה ,וצע״ג) וארוחנא בזה שהר״ם שכלל כל דיני לה״ר בהל׳

דעות פ״ז ,לא הזכיר שם איסור קבלתו (רק לגבי מה שאמרו חז״ל ששלושה לה״ר הורגתם)
ולפי״ז ניחא מאד ,דאין איסור קבלת לשון הרע מדררא דסיפור לה״ר .רק דין מסויים של
נושא שמע שוא.
ואף דכללא כלל לן מרן בכלל ו׳ סוף סעי׳ ט׳ ,דכל דבר שיש על המספר איסור עבור
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דיבורו יש על המקבל איסור עבור קבלתו ,הדברים מתיישבים היטב ,הזה פשוט ,ראם היה
לשון הרע דבר המותר ,לא היה נקרא השומעו והמקבלו נושא שמע שוא ,והדין המיוחד
בלאו הלא תשא ,קבלת לה״ר ,היינו משום שהתורה אסרה שמע שוא זה ,באיסור של
שנאסר
:^345<S7n«nNJ
לשון הרע ,אך אין הכי נמי איסור שמיעתו וקבלתו ,זה לא דין מסוייס מדיני לשון הרע ,אלא
דין מיוחד של נשיאת שמע שוא.
וזה מאד מדוקדק בלשון הגמ׳ נידה ס״א ע״א אמר רבא האי לישנא בישא אע״פ דלקבולי
לא מיבעי מיחש ליה מבעי ,והלא צ״ע דלכאורה היה צריך לומר דלקבולי אסירי ולמיחש
שרי ,ולפי דברינו ניחא ,דכיון דלקבולי לא מבעי ,ואין שום צורך ותועלת בקבלה ובהאמנה,
שצריך תו לא הוי שמע שוא ,ומותר .ובזה
אך למיתש מבעי ,וכיון
1
ממילא.הוי_זך שמע שוא1 ,
^וצרהוזכטפ'
גם יבואר מה שהתיר הח״ח בסעי׳ ד׳ ובפרט באופן השני שהתיר לשמוע באופן שע״י
שמיעתו יוכל להשקיט את אפו מעליו ,דכל שיש בזה צורך ,ואפי׳ הבאת שלום ,אין זה נושא
שמע שוא.
ולפי״ז יתכן שהדין יתחלק ,שאם השמיעה מותרת ,מאיזה סיבה שיהי׳ אזי אין על
השמיעה שום איסור ,ואעפ״ב עדיין הקבלה אסורה שגם זה נקרא נושא שמע שוא ,דהלא
החפצא של הסיפור ,לה״ר הוא .אך אה״נ ,דאם אין לו שום צורך בשמיעה ,גם על ידי
השמיעה לבד נקרא נושא שמע שוא ,ועבר על לא תשא ,כדעתו של מרן הח״ח.
והדברים מתבארים עור יותר ,לפי דעתו של הרשב״ם בפסחים דלא גרים וקרינו בי׳ נמי לא
תשיא ,דהמספר על ידי סיפורו נמצא נושא שמע שוא עיי״ש היטב ,ודוק .ודבר זה מוכרח
מדבריו ,רהנה שמיעה וקבלה לכאורה הלא חלוקים הם בעצם דינם .שאם השמיעה אסורה.
אזי מעשה העבירה היא גוף השמיעה .,ואם עבר ושמע כבר עבר על העבירה עם שמיעתו,
וכעת העבירה כבר אזדא לה ,והנה בקבלה ,דבר פשוט הוא שלא במעשה קבלתו הוא עובר.
אלא באמונתו וקביעותו בלבו ,היינו מה שמאמין וקבוע בלבו ,ואיך יתכן ששתיהם ילפינן
מלא תשא ,מלאו אחד .אך כפי שנת׳ פשוט הוא דגם בשמיעה שהח״ח אסר אין האיסור
השמיעה ,אלא מה שע״י שמיעתו נושא שמע שוא ,ושפיר ילפינץ תרווייהו מלאו דלא תשא.
ואולי יתכן לפי זה ,לגבי תיקון הלאו ,שאם יוציא מלבו לגמרי ,גם השמיעה יתקן ,ועיין
בסוף כלל ו׳ שכן כתב שם הח״ח בפי׳( .דוק שם בדבריו ,בתחילת הסעיף ,ואם כבר עבר ושמע
לה״ר והאמין בלבו וכו׳ וע״ז כתב שם בבמ״ח שאם יתחזק ויוציא הדברים מלבו יעקור בזה
הלאו מעיקרו .עיי״ש היטב) ועדיין צל״ע .המשך יבא בעז״ה.

* * #
אם אמרו אחרים עליך דבר רע גדול ,יהי בעיניך קטן .ואם אמרת על אחרים דבר רע
קטן ,יהא בעיניך גדול.
(ברייתא דמסבת בלה רבתי פרק ג)
וח״ו על ענין כזה לא אמרו חז״ל לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת בין הבריות,
(חפץ חיים כלל א׳ ס״ק י״א)
דדוקא אם הם בריות שאין עושים דבר איסור.
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הרב הלל זקס
ר״מ בישיבת חברון

בענין לא תשא שמע שוא וקבלת לה״ר (המשך)

הערת המערכת :הרב כתב בחוברת הקודמת שהחפצא של האיסור בקבלת לה״ר ,איננה השמיעה

והקבלה ,אלא נשיאת שמע שוא ,שע״י השמיעה והקבלה הינו נושא שמע שוא .ובכן יתכן שאפי׳

במקום שהשמיעה מותרת ,כגון במקום שנוגע לו ,אם יאמין ויקבע בלבו שוב יהי׳ נושא שמע שוא

ויעבור על הלאו — ע״י קבלתו וקביעותו בלבו ,אבל אם אין לו שום צורך בשמיעה ,גם ע״י
השמיעה לבד נקרא נושא שמע שוא ,ויעבור על הלאו דלא תשא ,ע״כ.

המשך :ולכאורה צריך לומר דאיטור קבלת לה״ר עוברים בכל רגע ורגע
שמאמין ,והדבר קבוע בלבו (וצ״ע אם זה שייבא בשמיעה ,לפי דעת מרן)
ולפי זה פשוט שאם יוציא הדברים מלבו ,ממילא יופקע ממנו הלאו( .וכך
משמע קצת מקושית הח״ח מעד א׳ שהעיד שאשתו זינתה והאמין ,ודוק) אך
צ״ע רב מה שכתב הח״ח (סוף כלל ו׳ — המערכת) שהלאו יופקע למפרע,
ולכאורה כל זמן שקיבל ונשא הלא היה בעבירה.

ואי נימא לאידך גיסא שקבלת לה״ר הוי מעשה עבירה ,מה שמאמין ומיישב
וקובע הדברים בלב (וזה מתיישב יותר עם איסור השמיעה) צ״ע היכן מצאנו
בכלל תיקון על זה ,הלא כבר עבר על הלאו עם שמיעתו וקבלתו ,והעבירה
כבר אזדא לה — .ומה שכתב מרן הח״ח שם משל על זה מלא תגזול ,דבריו
נפלאו ,הלא לא תגזול הוי לאו הניתק לעשה ,וזה דין העשה שזה תיקון על
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הלאו ,וצע״ג — .אולי נימא בדוחק שכונת הח״ח שהוצאת הדברים מלבו יהי׳
תיקון על העוון ,מתיקוני עוונות מדרכי התשובה ,ולא תיקון על הלאו.
ולשונו בפנים קצת מורה כן ,שכתב ובזה יתקן הלאוין והעשין שעבר ע״י

קבלת לה״ר כמבואר לעיל בפתיחה וכו׳ ,וזה ודאי לא ניתן להיאמר שהוצאת

הדברים מלבו יהי׳ תיקון על שאר הלאוין והעשין ,כמו השמר בנגע וכו׳ לפני
עור ,לא תחללו וכו׳ (יש שמונה לאוין ושמונה עשין על המקבל ,ובעוד
שלוש הח״דז מסופק).
ב
הנה כתב מרן בכלל ז׳ סעי׳ ג׳ דאסור לקבל אפי׳ משניים ,ולא מיבעי׳
בדבר שנעשו רשעים וכו׳ איך נאמינם על ישראל זה שהוא בחזקת כשר גמור
לע״ע .מבואר בדבריו דהא דאין מאמינים להם כשאין להם דין עדים ,היינו
משום שיש לנידון חזקת כשרות ,וכן כתב בסוף ס״ק ב׳ בבאמ״ח ושם בסוף

ס״ק ג׳ .ובס״ק ב׳ ציין לעיין בכלל ו׳ בבאמ״ח ס״ק כ״ה בסופו .וכונתו למה
שכתב שם בשם המהרש״ל בתירוצו הב׳ שמעמידין לאדם בחזקת כשרות ,וכן
הכריע שם הח״ח דהעיקר כתירוץ הב׳ ,עיי״ש( .הגם שמשם אין ראיה ,שכונת
המהרש״ל הוא שיש לו חזקת כשרות לגבי חיוב הצלתו ,ולא לגבי קבלת
לה״ר ,וצ״ע שם) .וכ״ב בח״ב כלל ה׳ סעיף ד׳ ובכלל ו׳ סעיף ב׳ .ומבואר עוד
מדבריו ,שזה שאסרה תורה לקבל היינו במקום שאין לו נאמנות למספר ,וזה
גופא האיסור שלא נקבל ונאמין דברים אשר אין לנו עליהם דין נאמנות,

שאין נאמנות ליחיד להוציא את הנידון מחזקת כשרותו.
ויתכן נ״מ לדינא .אחד שהיה מוחזק לבעל עבירה ,וכעת מתנהג כשורה
כבר זמן מה ,ופשוט הוא — וכץ נ?בואר בח״ח בכלל ד׳ — שאסור לספר
עליו לה "ר אף שלא ראינוהו מתנהג בדרכי התשובה ,שלב יודע מרת נפשו,
ויגוניו ברעיוניו ,והוא נשוא עון לפני ה׳ .אבל פשיטא דחזקת כשרות אין לו,
ולכאורה יהא מותר לקבל עליו לה״ר דחזר לסורו ,וצ״ע למעשה.
ולהלן בסעי׳ ט׳ גילה מרן הח״ח נטיית דעתו שאסור לקבל לה״ר ממסית
לפי תומו ,וכתב ראיתו שם בבאמ״ח ס״ק י״ח ממ״ש בב״ק אין מסל״ת כשר
בכל ענין דאורייתא ,אלא לעדות אשה בלבד ,אלמא בכל עניץ דאורייתא אין
אנו מחליטין הדבר לאמת ע״י מסל״ת ,והבא נמי בענינינו ענין דאורייתא הוא.
ודבריו תמוהים ,דכ״ז היכא דבעינץ עדים וראיה ברורה ,דאז אין מסל״ת
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מועיל ,כמו בב״ק בדיני ממונות ,אפי׳ היכא שאין חזקת ממון ,עיי״ש ,אך
הלא בקבלת לה״ר מועיל מהימן לי׳ כבי תרי וגם דברים הניכרים ,שאין בהם
דין נאמנות לכל התורה ,ויתכן מאד לומר שגם מסל״ת יהא נאמן .ועי׳ שם

בס״ק י״ח בסופו ,שרמז לזה ,שכתב ואף שיש לדחות וכו׳( .ובפרט שראייתו
של הח״ח שם ממו״ק ט״ז ע״א — חזקה היא .ומה שדחה שאולי כוונת רבי
היה לראות מה ישיב לו ע״ז ,צ״ע ,דבגמ׳ איתא דאיקפד עוד קודם שבא ב״ק
לאיתחזויי לי׳ .ועל הדחי׳ הא׳ בחב שם הח״ח בעצמו שזה דוחק).
איברא דהא גופא טעמא בעי ,למה בקבלת לה״ר מועיל הדין דדברים
הניכרים וגם מהימן כבי תרי ,משא״ב בכל התורה .והא דמצינן מהימן ליה כבי

תרי היכא דע״א מעיד שאשתו זינתה ,היינו רק לגבי דירי׳ ,לאוסרה ע״ע מדין
שמים .משא״ב בקבלת לה״ר להאמינו לגבי חבירו ,מנ״ל הא .וסברא זו כתב
רבינו בעצמו סוף ס״ק כ׳ ,דלא הותר להונותו ע״פ מהימן לי׳ כבי תרי .וחזינא
לדעתי׳ דמרן ,דלאו דלא תשנא את אחיך בלבבך הינו רק דין של איסור ,ואין
זה זכות ממון שיש לו בזה זכות ותביעה שלא ישנאהו ,וזה ביאור דבריו
שכתב שם וז״ל :דהתם אינו עושה לו שום דבר כלל רק שהוא שונא אותו
בלבו וכו׳ ,עיי״ש .ועדיין צ״ע דבעדות זינתה זה רק להחמיר ע״ע ,משא״ב
הבא דהוי להקל .ועל כולם ,הלא כדי לשנא הוא מוכרח לקבל ,ואיסור לא
תשא שמע שוא מי התיר ,וצ״ע.
ואעיקרא דדינא צל״ע ,מהו דין הנאמנות לגבי לא תשא שמע שוא ,שיהא
מותר לקבל ולהאמין — .הנה כתב מרן הח״ח בכלל ז׳ סעי׳ ב׳ דהודאת בע״ד
מועילה ,ואם שמענו הודאה מבעה״ד היה מותר לקבל .ובאמת שהיה מקום
לדון בזה ,הלא אין אדם משים עצמו רשע ,ודעת רע״א בחידושיו (בכתובות

ובסוף פ״ב דיבמות) דלא רק שאין לו נאמנות ע״ע שעשה מעשה רשע ,אלא
שבכלל לא שומעים לו( ,וכן ביאר דבריו בברכ״ש ,שאפי׳ בטענת בע״ד
לפטור את עצמו אין שומעיץ לו ).ויש לדון בזה אם גם לגבי קבלת לה״ר דינא

הכי .אם שאין צורך ■לבל זה ,לפמ״ש מרן בסוף ס״ק ב׳ ראם מדברי התנצלותו
ניכר דהדבר אמת ,דיינינן עלה כדברים הניכרים ,ופשוט דההודאה גופא לא
גריעא .אבל אין משמעות לשון הח״ח כן ,ודעתו דההודאה מועילה.

גם מה שכתב הח״ח שם בסעי׳ ב׳ ,ואפי׳ אם טבעו תמיד שלא לשתוק וכו׳
כי אולי נתגבר עתה על טבעו .וזה ק״ק ,וכי בלי סברא זו אולי נתגבר על
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טבעו היה בזה איזה שהוא נאמנות וריעותא לכל התורה כולה .ומה שהח״ח
דן שם בבאמ״ח ס״ק ג׳ אם יש כאן דין של שתיקה כהודאה ,לכאורה אין כאן
מקום ספק .והרבה פשוט שלא שייך שתיקה כהודאה אלא במקום שיש
לענות ,או מפני תביעת בע״ד ,או במקום שיפסל — וזה ביאור שתי הדעות
באה״ע שהח״ח הביא שם אם יש לענות על פגם ממזר — משא״ב הכא שאין
אדם מחויב לענות ולמחות על כבודו ,פשיטא ופשיטא שאין כאץ דין של
שתיקה כהודאה .וקרוב הדבר שזה באמת בונת הח״ח שם ,למעיין היטב שם
בדבריו.
והנה בסעי׳ ג׳ כתב מרן דאסור לקבל לה״ר אפי׳ משנים ויותר ,ואפי׳ בדבר
שאין נעשים רשעים ע״י סיפורם אם האמת אתם אפ״ה אסור לקבל דבריהם
ולהאמינם .בהחלטה ,דאין חל שם עדות אפי׳ על ב׳ אלא בב״ד וכו׳ עיי״ש.

ושם בבאמ״ח ס״ק ו׳ הביא ראיה לדין זה מגמ׳ נדה ס״א ע״א ממעשה דגדליה
בן אחיקם ,והרי שם רבים אמרו לו שמחשבת ישמעאל להורגו כמו שמפורש
בקרא וכו׳ ואפי׳ הכי במה שלא קיבלץ כדין עשה ,עיי״ש .ויש לדון על ראיתו,
דאטו יש עדות על מחשבה ורצון ,ופשוט דאין עדים יכולים להעיד על
מחשבתו של ישמעאל ולא על רצונו ,וממילא שאסור לקבל וכדין עשה,
משא״ב בעובדא מסויימת ששייך בזה הגדה — שפלוני עשה כך וכך ,יתכן
שכשיש שני עדים מותר לקבל ולהאמין.
הן אמת שלפי מה שכתוב בירמי׳ מ׳ י״ד :ויאמרו אליו הידוע תדע כי
בעלים מלך בני עמון שלח את ישמעאל בן נתניה להכותך נפש ,ולא
האמין להם גדלי׳ בן אחיקם ,ע״כ ,אפשר לומר שהם העידו ששמעו בעצמם

איך שמלך בני עמון אמר כן לישכ/עאל ,ועל זה כץ שייך עדות ,וצ״ע.
ובעיקר הסברא כתב הח״ח בפנים דאסור לקבל אפי׳ משנים ,דאין חל שם
עדות אפי׳ על ב׳ ויותר אלא בבי״ד ,אבל חוץ לבי״ד לא .וכ״ב בבמ״ח סוף

ס״ק ו׳ דמסתמא טעם הדבר הוא כמו וכו׳ ,עיי״ש .ושם בהגהה השוה דבר זה
לטענת ברי על פי אחרים ,דבזזו״מ מפורש דאפי׳ שמע משנים נמי לאו טענת
ברי הוי — .ועומק כונתו נ״ל ,דא״ל רכל מאי דבעינן עדים וקבלת עדות
וגמר הגרה שלא יוכל להיות חוזר ומגיד ,זהו דוקא בעשית דין על פי העדים,
משא״ב היכא שאין נוגע דבר זה רק לעצמו ,יתכן דלעצם הידיעה מספיק שני
עדים אפי׳ בלי קבלת בי״ד ובלי דרישה וחקירה וגמר הגדה .ודן מרן רבינו
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הגדול דכיון דאין נאמנים עדים שחוץ לב״ד לטעון ברי על פיהם ,וטענת ברי
זה דין שלי ,לגבי דידי ,מה שלי ברי וודאי ,ואעפ״ב פסק בהגהה חו״מ ע״הסעי׳ כ״ג דלא מיקרי טענת ברי ,כמו "כ לגבי קבלת לה״ר אין לעדים שחוץ
לבי״ד נאמנות אפי׳ כדי לקבוע בלב ולהאמין לעצמו ,וממילא שיש עליו
הלאו דלא תשא שמע שוא ,ודוק.
ובאמת שזו שאלה גדולה בכל התורה כולה .באיתחזק איסורא ולא בידו,

שאין עד אחד נאמן ובעינן תרי ,אי בעינן קבלה בב״ד .ושם בהגהה כתב הח״ח
שמצא בס׳ ברית אברהם שהביא ראיה זו ,לגבי אשה ששמעה משנים שמת

בעלה ,אם מותרת לינשא בלי רשות ב״ד ,עיי״ש .ובסוף הביא שם בבר״א
משם הרד״ך דלגבי עצמו יש עליהם שם עדים אפי׳ בלי קבלה בב״ד( .ונ״ל
לפ״ד ,דאין ראיה מטענת ברי ,דגם טענת ברי זה לא דין כלפי עצמי ,אלא שזה

זכות טענה ודין ממון שיש לי על הנתבע ,ודוק).
תו כתב שם הח״ח בסוף ההגהה ,וז״ל :ואולם באמת אין אנו צריכין לכל
זה ,דאפי׳ אם נאמר דבעלמא מיקרי ברי אפי׳ אם לא ראה בעצמו רק ששמע
מאחרים ,היינו בדבר שאין דרך האדם לשקר או להוסיף דברים כגון לאמר
לאשה שמת בעלה ,ובהאי גונא ,מה שא״ב בענייני לה״ר ורכילות אנו רואיך

בעו״ה שנעשה הדבר כהפקר ,ומצוי לשקר בזה או עכ״פ להחליף ולגזם את
העניץ ,ואינו מקפיד בעת סיפורו שלא לשנות כלל מכמו שהוא באמת וכו׳,
ע״ב בודאי אסור להאמין אפי׳ לב׳ ויותר רק לחוש בלבד מותר ,ע״ב עיי״ש.

ונוראות נפלאתי ,היכן מצינו עדים שנאמנים ונחשוש אחריהם שמא מוסיפים
או גורעים או משנים .ואם הדין נותן שלגבי עצמו ,שזה לא דין רק שאלה של
איסור והיתר ,שני עדים נאמנים אפי׳ בלי קבלה בב״ד ,מהיכי תיתי שנסתפק
באמיתת דבריהם ,הלא זה הדין שנחתוך הדברים ע״פ ב׳ עדים .וגם בהיתר

עגונה הדין משתנה הרבה לפי פרטי המעשה ,כמבואר בפוסקים ובתשובות
אין מספר ,וצ״ע.

והנה הח״ח שם שדי נרגא בזה מהא דאיתא בגמ׳ מהו למימרא לי׳ לרבי׳
למסניי ,ומסקינן דאי מהימן לי׳ כבי תרי לימא לי׳ ואי לא לא לימא לי׳,

ומשמע דרבו יהא מותר לשנוא לאותו פלוני מטעם זה ,ואמאי הא לא עדיף
מהימן לי׳ כבי תרי משני עדים ממש שהעידו שאינם נאמנים לגבי קבלת
לה״ר .ותי׳ שם הח״דו דזה אינו ,דכונת יהגמ׳ אי מהימן לי׳ כבי תרי היינו
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כדברי שני עדים שמעידים דבריהם במקום הראוי — דהיינו בב״ד ,שנאמנים
בדבריהם בהחלטה ,כן הוא מהימן לי׳ לרבי׳ ,ואין בונת הגמ׳ כדברי שני

אנשים סתם ,וכן דיקדק שמה מלשון רבנו יונה ,עיי״ש — .וחידוש גדול
חידש לנו מרן ,שיש שתי מדרגות של נאמנות ,נאמנות של עדים שנתקבלו
דבריהם בב״ד ,ונאמנות של עדים לגבי איסורים שהנאמנות הוא כלפי עצמו
לבד ,והא דאמרי׳ דמהימן לי׳ כבי תרי שרי למימרי לרבי׳ ושרי לרבי׳ למסניי׳,

היינו דמהימץ לי׳ כעדים שנתקבלו דבריהם בב״ד.
והנראה בכל זה הוא כמו שנתבאר לעיל ,שהאיסור הוא לא במעשה
הקבלה והאמנה ,אלא נשיאת שמע שוא ,הנעשה ע״י קבלתו וקביעותו בלב
(וגם ע״י השמיעה לפי דעת מרן) הוא נמצא נושא שמע שוא .והנה אונקלוס
תירגם לא תשא שמע שוא לא תקבל שמע דשקר ,ורש״י שם בחומש כתב
ולדיין
למקבל לה״ר
דשקר ’,אזהרה
תקבל שמע
נזבל לא תשא_כתרגומו לא
I
I
|
I
|אוצר החכסהן

ואיי•!2*5*™".

וכו׳ ,עיי״ש( ,וכן פי׳ ג״כ בגמ׳ שבועות ל״א ע״א ד״ה שמע שוא ,וז״ל
שהמטעים דבריו שלא בפני בע״ד אינו בוש מדברי שקר ,הובא בפתיחה לאוין
ב׳ ,עיי״שץ

ואשר על כן נראה ,דהא דהתירו חז״ל בדברים הניכרים ובמהימן לי׳ כבי
תרי ,אין זה שיעור בנאמנות ,אלא כל שהדברים מתיישבים על הלב ומתקבלים
על הדעת אין זה שמע דשקר ,דדבר שנראה ומתקבל אעו־בחפצא שמע שוא*

וממילא שאין על המקבל איסור של לא תשא — .ובאמת שאה״נ שאין בכלל
דין נאמנות לגבי קבלת לה״ר ,ואפי׳ שני עדים ואפי׳ הודאת בע״ד אינו מועיל
להתיר קבלת לה״ר ,דמהיכי תיתי יהא מותר להאמין במה שהתורה אסרה זה
גופא הקבלה וההאמנה ,ואין נפ״מ בשיעור הנאמנות כלל ,אלא שמה

שמתיישב על הלב להיות אמת אין זה שמע שוא ,ומה שאינו שמע שוא אין
איסור בקבלתו — .ומיני׳ זה מוכרח ,דהלא אין שום פסוק וילפותא להתיר
קבלת לה״ר במקום שיש למספר נאמנות ,וא״ב מנין ההיתר לדברים הניכרים
ולמהימן כב״ת ,אלא פשוט כדאמרן ,שאין זה בחפצא שמע שוא .והדברים
רמוזים בדברי רבינו בפתיחה לאוין ב׳ ,בבאמ״ח שם ס״ק ב׳ ,עיי״ש.
ודא כללא דכולהו .בין ההיתר של דברים הניכרים ובין ההיתר של מהימן
לי׳ כבי תרי ,וגם מה שפשוט להח״ח שהודאת בעל דין מהניא .שאין זה תלוי
בדין הנאמנות של הודאות בעל דין ,שקרוב הדבר שאפי׳ בלי הדין של
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אאמע״ר ,אין בכלל דין נאמנות אדם על עצמו שעשה מעשה עול בזמן שזה
־־לא נוגע לאף אחד ,אלא כל שהודה בעצמו ובתום לב ,הדברים מתיישבים על

הלב ,ומאד סביר שהדבר אמת הוא ,וכל מה שנראה ומתקבל כמו אמת אינו

שמע שוא ,דהיינו שמע דשקר .וכמו״ב מה שמבואר בח״ח שהיינו דנין כאן
דין של שתיקה כהודאה ,היינו מהך טעמא ,שאם אין בטבעו תמיד לשתוק
והפעם כן שותק ,היה מותר לקבל ,אילמלי הסברא שיתכן שהפעם התגבר על

טבעו .וגם מה שכתב רבינו ,בכלל ז׳ בבאמ״ח ס״ק ה׳ בסופו ,דבמילתא
דעבידי לאיגלויי מותר להאמין כדאמרי׳ בר״ה כ״ד ע״ב .ואפשר לפרש בזה

ג״כ דעת רבינו מרן הח״ח ,דבאין לנידון חזקת כשרות ,אין הכי נמי דיהא
מותר לקבל מאדם נאמן ,במקום שאינו נעשה רשע לפי דבריו

ובזה יתיישב לנו מה שלכאורה קשה בדברי רבינו ,מהא דכתב כמה פעמים
דבמקום שהמספר עבר על איסור לשה״ר ,פשיטא ליה שאסור לקבל .ובמו
שכתב אצל שני עדים ,וכן בבאר מים חיים ס״ק ג׳ ,עיי״ש .וצריך ביאור ,מאן
יאמר לן דמספר לשה״ר נהיה רשע דחמס ומאבד נאמנותו ,הלא כהתירא דמיא
להו לאינשי ,ובכגון דא כתוב בחושן משפט לענין פסולי עדות סי׳ ל״ד סעיף
ב״ב ,שהעד אינו נפסל בהכי( הובא בח״ח בבמ״ח כלל ד׳ ס״ק ל״ח ,עיי״ש)
ולכאורה גם לגבי קבלת לשה״ר דינא הכי .אך לפי מה שנתבאר ,הדברים
פשוטים ,שמי שמספר בלשון הרע ,בין אם הוא יודע חומר איסורו בין שלא,
כל דבריו כבר בספק שקר קיימא ,ומה שהוא בספק שקר כבר הוי בהפצא שמע
שוא ,ואסור לקבלו .ודוק.

ולפי״ז אפשר להבין מה שכתב הח״ח בהגהה דאפי׳ מיקרי ברי ע״פ שני דים,
היינו דוקא בעדות אשה ,אבל בענייני לה״ר ורכילות בעו״ה נעשה הדבר
כהפקר וכו׳ דכיון שבלי דו״וז וקבלה בבי״ד חשודים המה כלפי דידן להחליף
ולגזם ,אף שיש עליהם דין עדות לגבי טענת ברי ולגבי איסורים ,אעפ״ב מכלל

ספק שקר לא נפיק ,ומה שהוא בספק שקר הוי שמע שוא ,כמו״ש.
אך עדיין צ״ע בדינא דמסל״ת .דכיון רחזינן דנאמץ בעדות אשה ,וגם בדינא
דרבנן חזינן דיש לו נאמנות (עיי״ש בב״ק) ,ולכאורה מאי זה גרע מדברים

הניכרים ושאר הוכחות דדי בהן להפקיע שמיעה זו מלהיות שמע שוא,
ואעפ״כ דעתו של הח״ה דאסור.
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והנראה בזה ,דהנה יש לחקור הא דלה״ר ורכילות הוי שמע שוא ,אם זה
מצד השומע והמקבל ,שלגבי דירי׳ אין הדברים מבוררים ,וכיון שיש לנידון

חזקת כשרות אנו מניחים ששקר ענה בו המספר ,או דהחפצא של שקר שבשמע
שוא הוא לגבי המספר ,שמה שלגבי המספר הוי שקר או לכה״פ יתכן שזה
שקר ,זה הוא שמע שוא; וזהו שאסרה תורה ,שאסור לקבל (וגם לשמוע —
■־לפי דעת רבינו) דבר שהוא אצל המספר ענין שוא ושקר .ובזה יתבאר כמין
חומר דעת הרשב״ם דלא גרס בפסחים וקרינן בי׳ נמי לא תשיא ,אלא שכל
מספר בעצמו נושא שמע שוא ,ודוק — .והדברים מפורשים בדברי מרן רבינו
בפתיחה לאוין ב׳ ,עיי״ש ,שכתב בזה שני צדדים ,וז״ל שם בא״ד או משום

שהתורה ירדה לסוף דעת המספר וכו׳ אי אפשר שלא יערב בתוך הטעמת דבריו

דבר שאיננו אמת ב״ב ,ועיי״ש שהביא כן מרש״י שבועות ל״א ע״א ד״ה שמע
שוא.
וכיון שכן אולי א״ל דשאני מסל״ת דאין למספר שום ראיה והוכחה על
סיפורו ,שכל הראיה הוי רק לגבי השומע ,שהוא יכול להניח שאמת סיפר כיון
שהיה מסל״ת ,אך לגבי המספר זה לא מהוה שום ראיה וחיזוק לסיפורו ,ויתכן
שזה שק^וכל שיתכן שזה שקר כבר חייל עלי׳ שם של שמע שוא ואסור

למקבל לקבל ולהאמין ,משא״ב בשאר הנאמנויות וההוכחות שהם הוכחה
וחיזוק לסיפורו של המספר ונאמנותו .ואפי׳ מהימן לי׳ כבי תרי ,נאמנותו
מוכיחה עליו ,דנאמנותו אצלי תמיד הוי ראיה וחיזוק על אמיתות דבריו ,ותו
לא הוי שמע שוא ומותר לקבל ולהאמין ,ודוק — .כל זה טרחנו לבאר דבריו
של מרן רבינו ,אשר מימיו אנו שותים ,ומפיו אנו חיין .ע״ב.
מי שמדבר רע על חבירו ומגנה אותו ,יסובב הדברים לבסוף שיגנו אותו ׳
1ג״ב ,לבד עונשו בעוה "ב ,וכן ראיתי^כתוב בם הקדמונים ,ונתנו רמז על זה

)באשר יתן מום באדם כן ינתן בו .ויותר מזה ,שאפילו בעיני האדם

בעצמו שהוא מספר לפניו הלשה״ר והרכילות נתעב ונאלח ,כמאמרם
>ז״ל (סנהדרין ב "ט) סהדי שקרי אאוגרייהו זילי .גם בל אחד מהשומעים
!חושדים אותו לאמר ,דעתה סיפר על חברי לפני ,ועתה ילך ויספר לפני
שמירת הלשון פי״א בהגה״ה
חבירי עלי•
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א

רבי מלל זקס שליט״א

ראש ישיבת "חברון" ירושלים
נכד מרן הח״ח

בעניו קבלת לה״ר ,ודברים הניכרים
הח״ח בכלל ז׳ סוף ס״ק ח׳ בבמ״ח ,העלה
צד דמותר לקבל לה״ר ,במילתא
דעבידי לאיגלויי .וחלה עצמו בגמרא דר״ה
דמאמיניס לע״א שקידשו החודש ,ואפי׳
למאן דלא הוי גברא רבא ,משוס האי טעמא,
דכל מילחא דעבידא לאיגלויי לא משקרי בה |עוד האריך רבינו תחילת כלל זה ,שאין
אינשי( ,יותר היה לו לרביגו להביא מיבמוח
לקחת ראי׳ מזה שהוא שותק ,ואפי׳
או מבכורות דמשמע דסברא דאורייחא היא,
אס טבעו תמיד שלא לשתוק ,עיי״ש הטעם,
ועי׳ בט״א שס) .ואעפ״כ לא העתיקה רבינו
כן כתב בריש דבריו שאין להאמין מי שסיפר
בשום מקום קולא זו ,לא להלכה ,ובודאי לא
בפניו ,כל זמן שלא שמענו הודאה מפי
למעשה.
הנידון .ובבאמ״ח כתב יותר דהוא הדין
שרואהו מתנצל ,וניכר מדבריו שהדבר אמה,
רבינו כתב בכמה מקומות ,וכן כמה
עי״ש .ובאמת היה מקוס לפקפק במודה
פעמים ריש כלל ז׳ ,דאיסור קבלת
מעצמו ,דהלא קי״ל בכל התורה אין אדס
לה״ר ,הוא משוס שיש להאיש שמספרים
מע״ר ,ומדברי רע״א ביבמות משמע שאין
עליו ,חזקת כשרות .ולכאורה יש בזה נפק״מ
שומעים לו בכלל כשאומר שעשה מעשה
לדינא ,כשעשה תשובה ,וחזר להיות כשר,
רשע.
ועדיין לא הוחזק בכשרות ,ושיפרו עליו שחזר
לסורו ,שלפי דברי הח״ח יהא מותר לקבל I i .נד! בשנים המספרים קבע רבינו בסעי׳
אבל באמת ברור שאין שייך בזה חזקת
ג׳ דאין לקבל דבריהם בהחלטה עד
כשרות ,כיון דלא דיינינן על הגברא לפוסלו שיקובלו דבריהם בב״ד .ושס בבמ״ח הק׳
ולהוציאו מחזקתו (דעל זה בין כך ע״א אינו ע״ז מסוגיית הגמ׳ בפסחים דבמהימן לי׳
נאמן ,בלי הגזיה״כ של לא תשא שמע שוא) כבי תרי ,מותר לקבל (כך דעת רבינו) ותי׳
אלא כל השאלה היא לגבי קביעת הלב ,דהיינו כדברי ב׳ עדים שמעידים דבריהס
והיחס כלפיו ,כלשון ר״י סי׳ רי״ג שלא בב״ד ,וכו׳ .ודבריו צע״ג ,דלכאורה אין כזה
נאמין בלבנו סיפור לה״ר להחזיק במחשבתנו חפצא של נאמנות ,אלא גזירת מלך הוא,

כי הדברים אמת ,ולהבזות בעינינו אה מי
שנאמרו עליו .וע״ז לא שייך חזקת כשרות,
דאין כאן הפקעה בחפצא .אלא כונה רבינו
הוא דכל שהוחזק אצלינו בכפר ,התורה
אסרה לקבל עליו לה״ר.
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פסילי ,וממילא א״א לומר מהימן כזה .ושם
בהגהה הביא הח״ח דעח החולקים וסוברים
שכל שזה נוגע רק לעצמו (כמו באיסורים,
ואיתחזק איסורא ,דע״א לא נאמן ,ובעינן
שנים) אין צריכים להעיד בב״ד ,וכן דעת
הרד״ק( .עי״ש בברית אברהם ובנתיבות,
ועוד) ואעפ״כ כתב שם הח״ח דבקבלת
לה״ר ,כיון שהדבר נעשה כהפקר ומצוי
לשקר ולהחליף ,ולהגזיס ,אסור להאמין אפי׳
לשנים ,ומותר רק לחוש בלבד,
רזה באמת צ״ע ,אי מדין תורה נאמנים הס,
וגם להם חזקת כשרות ,ובחפצא ,מאין
הרגלים לפוסלם ,משום שהעולם לא זהירי

בלה״ר ,ובסיפור האמת.

אף כללא דמילתא ,לגזירת הכתוב הוא ,לא
משא שמע שוא ,ומתרגמינן שמע
דשקר .והתורה קבעתו וקראתו שמע שוא,
דהיינו שקר .וטעמא דמילתא ,כבר כתבו
הח״ח בריש הפתיחה לאוין ב /דאפי׳ על
אמת אסרה תורה להשמיע דבריו לדיין

קודם שיבא בעל דין חבירו ואעפ״כ קראתו
תורה שמע שוא ,או משוס השומע שלא ידע

ל

הדר) הזה שהוא אמת ,ואתה משיאו דבר
שהוא אסור להאמין ,או משוס שהתורה
ירדה לסוף דעתו של אדם ,שכיון שמספר
ומשמיע דבריו וטענותיו שלא לפני בעל דין
אי אפשר שלא יערב בתוך הטעמת דבריו
דבר שאיננו אמת כל כך .וכבר הביא רבנו
שם את דברי רש״י בשבועות דף ל״א ע״א
ד״ה שמע שוא ,שמפורש כתב כן ,וז״ל שם
שהמטעים דבריו שלא בפני בעל דינו ,אינו

שלמח
בוש מדברי שקר( .שסתם בנ״א קרואיה

ומובלים ע״י יצרם ,ונוטים לשקר ,אלא
שבפני בעל דינו ,בוש במקצת מחמת חזקה
שאינו מעיז פניו כל כך לפני מי שמכיר
בשקרו ,וכשפקעה החזקה ,הדרינן לקיבעא

ולכן קראתו תורה שמע שוא ,ומתרגנ׳ר
שמע דשקר) .וכל זה בסתם סיפור ,אשר

חזקתו ,שקר או לכה״פ ספק שקר,
כשנראים הדברים כניס ונכונים ,ומתיישבים
על הלב (אפי׳ בלי דיני נאמנות של תורה)
אין זה שמע שוא בחפצא ,וממילא דאין על
זה האיסור דקבלת לה״ר.
תך

ודעת הח״ח שמה שמשווה את הסיפור
לשוא ושקר ,היינו המוחזקות
בכשרות שיש למסופר ,יממילא בלי ראיה,
דיינינן לסיפור על אדם כשר ,שעזב דרכי
כשרים ,לסיפור שוא ושקר .אבל בהודדאח
בעל לין ,ובמתנצל ,אשר נראה מתוך הדברים
שהסיפור אמת ,מותר לקבל ,שאין זה שמע
שוא ושקר.

דלפי זה היה מקום לדון במספר הדברים

בפניו או אומר בתוקף
לאומרם בפניו ,שמותר לקבלם .דיש חזקה
שאין אדם כשר אומר גנותו של חבירו בפניו,
שמוכן

בזמן שהוא מכיר בשקרו ,וכיון שנראין

הדברים כמו אמת ומתיישבים על הלב,
איסור בקבלתם .לכן כתב רבינו ,דאין שוס
היתר ע״ז אפי׳ סיפר לפניו ,כ״ז שר"
שמענו הודאה ע״ז מפי הנידון .ומלש:
הח״ח שכתב וכ״ש אס אין מספר עמה
איי

בפניו רק אומר שהיה אומר את הדברים

נחלת

שלמה

ג

בפניו רק אומר שהיה אומר אח הדברים
האלו בפניו ,דאסור להאמינו מטעם זה ,היה
משמע דהח״ח לא פשיטא לי׳ כולי האי בכן

רגם מה שכתב רבינו מסברתו הק /וז״ל
שס ,וכי מפני שיש לנו סברא ע״ז
ליפותו ולהחזיקו בחזקה נאמן בדיבורו ,נוציא
ע״י זה להשני מחזקתו ,והלא אפי׳ וכו׳

וביארו בבמ״ח ,דנהי דהוא יודע ,שהיה
מספר הלה״ר בפניו ,לו ,היה מזדמן לו ,אבל
אין זה היתר למקבל דאינו יודע שהוא אמת.

עי״ש .ועד כאן נתזי אנן .הלא אין מדובר

מספר הלה״ר בפניו .ודינו הב׳ הוא פשוט,

ובאמת שראיותיו של רבינו צריכים לי
עיון .דמאי דמדמינן אהדדי
באפי מרא ובאפי תלחא ,לחלק מן
הראשונים ,היינו לענין ,שגס באפי ג׳ ,יגיעו
הדברים לאזניו (או לשי׳ ר״י ,במספר
לתועלת ,רק להוציא עצמו מכלל חשד) ,אכל
לענין שיעור העזות ודאי שיש חילוק ביניהם.
ויותר יש חזקה שאין מעיז פניו בפניו ,ממה
שאינו מעיז כשמספר באפי תלתא ,וזה
פשוט .והדבר מבואר בגמ׳ בקוש׳ של אבי?
כ״ש חוצפא ולישנא בישא .וזה לא נאמר
אאפי תלחא( .ומה שהביא רבינו ראיה
מהרמב״ס ,צלע״ר ,דפשוט שאין הרמב״ה
מיירי בהל׳ קבלת לה״ר ,שמקומם קבע בהל׳

סנהד /אלא שקבע במוסריו הטובים מה
שאחז״ל בחומר האיסור וגודל קילקולו,
שלה״ר הורגת ג׳ ,וזה חומרא בסיפור לה״ר,
ולא עונש על קבלתו ,והעד הנאמן ,דמאי
חטא כ״כ מי שנאמר עליו ,ודוק .ובין כן
א״א לדייק מלשונו שכתב מפורש אי:י
המספר וכו׳ ,שגס מקבל בהיכי תמצי ז?
ודו״ק).

להוציא אדם מחזקתו בחפצא ,לפוסלו לעדית
וכדומה ,אלא כל דין קבלת לה״ר הוא כלפי
השומע שלא יאמין ויחזיק במחשבתו כי
הדברים אמת ,ולהבזות בעיניו מי שנאמרי
עליו .וכבר כתבנו בתחילת דברינו שאין זה
סותר לחזקת כשרות .שאין זה חלות בתפצא
של הגברא ,אלא שאלה של יחס ,שירד כבודו
בעיניו ,וכל זמן שיש סימוכין מחמת החזקה,
שאין אדם כשר ,עז פנים וחצוף ,ולהגיד
חסרונותיו בפניו צריכים חוצפא ,כמפורש
בגמ׳ ,אין זה תו שוא ושקר ,ויתכן שיהא
מותר לקבל .והקו׳ שכתב מרן רבינו ,שאפי׳
אצל דבר שהועד בב״ד ,שיש לו כת גדול ,ילא
נזכרה סברא זו ,אינו כ״כ ענין לזה ,שכאן
אין גדרו נאמנות ,אלא סבירות הדברים
והתיישבה בלב ,להפקיעם מגדר שוא ושקר.
(ודברים הניכרים יעידו ,ודוק).

אך מי יבא אחרי המלך ,מרן הח״ח ,ובפרט
שנראה לו פשוט כן מסברא ,שמזה שיש
לנו סברא ליפותו ולהחזיקו בחזקת נאמן ,אין
זה די להוציא השני מחזקתו.

והנה אב לכולם ,ומקור לכל הדברים הוא
סוגיית הגמ׳ בשבת נ״ו ע״א ושמואל
אמר לא קיבל דוד לה״ר דברים הניכרים חזא
בי׳ וכו /והובא להלכה בסמ״ג ובהגה״מ,

ד
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כמו שהעתיק רביכר לקמ׳ העי׳ י׳ ואע״פ
שאין ערן לדברים הניכרים כלל בב״ד אד די
בזה להוציא סיפורו מכלל שמע שוא.

ובאמת שצ״ע רב ,כל האי כללא .דהא
פשיטא לי׳ לרבינו ,שאפי׳
בדברים נכרים ,אס עדיין יש מקום להצדיקו
מדין בצדק תשפוט עמיתך שלא מהרי
הדברים הניכרים ,ואסור לקבל (עי׳ סעי׳ י׳)
וזה פשוט .והנה אפי׳ לפי מה שהחמיר
רבינו הח״ח ,שיהא ניכרים ממש ומגיעות
לענין הסיפור ,ואם זה רחוק וניכר קצת ,אין
לזה שוס יתרון עיי״ש בסעי׳ יא ,והדבר
לכאו׳ פלא ,לאס נשקול אח הדברים
הניכרים ,אפי׳ בבינוני ,שנזהר מן החטא,
ולפעמים יכשל בו ,פשיטא שבמקרהו של
דוד ,שהיה מחויב לזכותו ,שלכה״פ הדברים
שקולים היו ,למעיין ברבינו ,ובסוגיית הגמ׳,
וק״ו למפיבושת ,שהיה ירא אלוקים ,וכמה
&?ו׳* /0 7וכמה צידי זכות היה דוד יכול למצוא להטותו
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לזכות .ונ״מ לדידן ,מה גדר ניכרים וניכר
קצת .אס הניכרים צריכים להטות כ״כ

מוכרחים ,שאין מקים בכלל להצדיקו ,או
לכה״ס כלינא דבצדק תשפוט עמיתך ,וחלוק
הניכר לבינוני ,מן הניכרים לגבי יראי אלקיס.
ובאמת גס מדברי הח״ח לא משמע הרי,
 pאלא כל שניכר קצת ,אע״פ שיש הרבה
 .זדדיס ,וסברא נכונה להצדיקו ,עדיין לא
 ,פלטינן מדברים הניכרים ומותר לקבל.

שלמה
לפסול גברא ,כבר כתבנו ,שאין כאן הוצאת
אדם מחזקתו בחפצא ,רק שאלה של קביעה
הלב ,שיבוזה בעינינו מי שנאמרו עליו .ועל
זה כל אדם כשר נאמן ,אלא שהתורה אסרה

הנאמנות ,וקבעה ששמועה זו שוא ושקר,
וממילא גס הפקיעה הנאמנות .ובדברים
הניכרים ,אין ההיתר לקבוע ולקבל בלב ,ע״י
הדברים הניכרים ,שזה לא שייך ,כל זמן שיש
עשה של בצדק תשפוט עמיתך ,אלא שחזר
נאמנותו של המספר ,שאין סיפורו נקרא
שוא ושקר ,וממילא דאין איסור ,וחזר דין
נאמנותו .סוף דבר ,בדברים הניכרים
מאמינים למספר.

וכמו שבעדות ,גזירת מלך היא ,שאפי׳
משה ואהרן אינם נאמנים ,כמו״כ
במספר לה״ר ,גזירת מלך היא שלא להאמין,
ולאף אחד ,תהא נאמנותו מה שתהא.
ובמקום שמותר להאמין ,כל כשר מישראל
נאמן .וזה כונתו של הח״ח ,בלשונו ,וכי מפני
שיש לנו סברא ע״ז ליפותו ולהחזיקו בחזקת
נאמן בדיבורו ,נוציא ע״י זה להשני מחזקתו,
דאע״פ שיש חזקה כזו ,אבל זה רק להוסיף
לנאמנות המספר ,וליפותו ,וזה לא מועיל
כלל ,דהתורה פסלה אותו ,ונאמנותו לא
יפקיע סיפורו מכלל סיפורי שוא ושקר .אך
אס יש דברים הניכרים ,אשר לפיהן דברי
המספר מתיישבים על הלב ,וקרובים
להתקבל כאמה אין סיפורו סיפור שוא
ישקר ,ומותר להאמינו.

והדבר פשוט ,שבלאו של לא תשא שמע
שוא ,הפקיעה התורה הנאמנות
ף
מן המספר ,ואע״פ שבין כן אין ע״א נאמן
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ויתכן שזהו גופא גדר הנאמנות .שבמקום
שאני רואה בעצמי הלא מותר לו

שלמה

נחלת
להאמין ,אלא שיש עשה בצדק תשפוט
עמיתך ,וכיון שיש עד אחד שאומר לחובה
מותר לי להאמין ,כיון שהנני יודע בעצמי.
ויחכן שיש כאן נפקותא לדינא ,בגדר
המדוייק של דברים הניכרים .ומכאן הדרינן
לקמייתא ,דכל מילתא דעבידי לא?גלוי? לח
משקרי אינשי ,זה רק תוספת על נאמנותו
של המספר ,ומה לי ולנאמנותו ,התורה
אסרה לקבל ולהאמין ,אפי׳ מנאמן ,ודוק.

וכיון שהח״ח לא פסקה במשנתו ,צע״ג

והנה במסיח לפי תומו ,האריך רבינו
 zc 1ו,
והעלה בגימגוס קצת?ו וראייתו
? ג/ן ■
מסוגיא דמו״ק ט״ז ע״א ר״ש בר רבי וב״ק
וכו׳ ורש"י שס פי׳ א״ל לאבוה ,לפי תומו
ולא משוס לישנא בישא .ובאמת שזו ראיה

מפורשת .והח״ח שט דחה ראיה זו .אחה,
דר׳ שמעון מהימן לי כבי תרי ,ורבינו בעצמו
שיים שם שזה דוחק( .יש לדון הרבה בכלל
על שי׳ של רבנו במהימן לי כבי תרי) ועוד
דחה ,שכוונת רבי היה לראות מה ישיב לו

על זה ,עיי״ש .ודבריו תמוהים ,דשם 3גמ׳
איתא אזל א״ל לאבוה ,איקפד .הנה מפורש
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שרבי הקפיד כבר על הדברים לפני שב״ק
בא לפניו .והאמת שהראיה חזקה ומכרעת,
וזה שהח״ה לא החליט בדבר .ויש לומר בזה,
דשאני מסיח לפי תומו ,מנאמנות כל מילתא
דעבידי לאיגלויי ,דכל מילתא דעבידי
לאיגלויי ,כמש״כ לעיל הינה תוספת נאמנות
על המעיד ומספר ,משא״כ מסיח לפי תומו.

שעיקר עניינו הוא שאינו מתכוון להעיד,

גדר נאמטתו הוא שאנן עדים בזה ויש כאן
תרתי למעליותא ,יש כאן מעיד ,ואין סיפורו
שוא ושקר ,שכיון שלא כיון לזה ,אנן דיינינן
ממה דחזינן שהדברים נכונים ,וגס זה דברים
הניכרים מיקרי .ואף שאין אמיתותם של
הדברים מגיעים לנו ע״י עצם המעשה ,אלא
אגב ,דרך המספר.

ומכאן יש להבין מה שכתב הח״ח חידוש
גדול ,שאפי׳ בתרי ממש ,שיש להם
נאמנות בכל התורה ,במקום שאין צריכים
להעיד בב״ד ,לקבל לה״ר על ידיהם אסור,
דכיון דבזמנינו מצוי פלא להקפיד כ״כ על
האמת ומגזימים ומשנים ומחליפים ,עדיין
שמע שוא הוא ואסור להאמינס ,אלא א״ה
העידו ונחקרו בב״ד ,ודוק.
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הרב יחיאל מיכל לובצקי שליט״א
בית שמש

סימן א׳  -בדין לפני עור כלפי לאו דלא תשיא
א בחפץ חיים בפתיחה בלאוין אוח ד׳
וו״ל עובר נמי המספר והמקבל“ בלאו
דלפני עור לא חתן מכשול כי כל אחד נותן
מכשול להכירו שיעבור על לאוין המפורשק
בתורה אך יש חילוק בין המספר והמקבל
בוה ,דהמספר עובר בלאו וה בין אם השומעים
רבים או מועטים ואדרבא כל שיתרבו
השומעים יתרבה עליו הלאו וה כי הוא נותן
מכשול לפני כמה אנשים .לא כן המקבל
"אפשר" דאינו עובר בלאו וה רק אם הוא
לכדו שומע ממנו עתה הלשה״ר או הרכילות
ואילו היה הולך עתה מאצלו לא היה לו
אל מי לספר הלישנא בישא שלו אכל אט
יש בלעדיו שומעים אתרים אפשר דאין עובר
השומע על לאו וה.

י ,ובבאר מים חיים סק״ד באר צרכי הספק
בזה דאחר רהקפידה תורה על גרימת
השמיעה ששומע חבירו ממנו ועובר בזה
משום לא תשיא א"כ י״ל דה״ה כלפי הנוספים
שגם להם גורם שמיעה של אסור ועובר גם
כלפיהם בלא תשיא ועדיין לא נתבארה כונתו
וגם לא הסביר אלא הצד לחושבו מכשיל
ילא הסביר צד שני שלא יחשב מכשיל
ובמקור החיים נראה ,דנוטה לומר שלא נחשב
מכשיל ויעויין בספר ורע חיים דבכלל ו׳,
במ״ח ס״ק ג׳ נראה גם דנקט שלא נחשב
בזה מכשיל ונפ״מ לדינא בכה״ג שמותר
לשומע לשמוע לתועלת דמותר לו להטות
אוזנו וע״ב דאין בזה הכשלה למספר אף
שאין מתכוין לתועלת שהנוסף צריך לה והיינו

משום תקט דאין על הנוסף אסוי דלפני עור
בהכשלתו את המספר באסור דלא תשיא.
וצל״ע הא לא באר טעם לצד השני כלל
וטעם שנתן לחושבו כמכשיל לכא־ פשוט
הוא.
י 4עוד יל״ע מ״ט באר הנידון משוס לא
תשיא שהוא אסור על המספר שמשמיע
לשומע ,הא .בלא״ה גורם הוא למספי
להכשילו בלא תשא שהיא האהוי של השומע
עצמו.
עןף יש לעיין דנראה לכא׳ שכל הפיקו
דוקא כלפי לפני עור דלא תשיא אבל
עצם לא תשיא פשוט דעובר המספי כלפי
הנוספים וא״ב ה״נ לעבור רשומע בלפני עיר
הלאו זה.
ךז ולישב כ״ז נראה דפשוט ליה רכל אסיר
שהוא על השומע בלבד והשומע גייס
כעצמו ליכשל במכשול אין מה לא תתן
מכשול לפני עור כיין דהעור עצמי לולה
המכשול ולא הושיט לו המכשיל כלל את
המכשול וע״כ כלפי לא תשא אין עובי
המספר אלא לראשונים שבא לספי־ לפניהם
תחילה ,אבל כלפי הנוספים פשוט ראין צל

המספר לפני עור וממילא אין השומעים
מכשילים אותו בלפני עור דלא תשא [עוי״ל
לךןן ךאון ל^י עור על לפני עור
ולמש״ב א״צ לוהן-

וכל נירון הח״ח משום לא תשיא שהוא
" אסור על המספר לגרום שמיעה לשומעים
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הרב יחיאל מיכל לובצקי שליט״א
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בזה שפיר י״ל דהנוספים מבשילים למספר
דכיון דתזינן דהקפידה תורה וכו׳ ור״ל
לעבור באסור זה שהוא כשלון למספר ובכ״ו • שממילא י״ל דגם בזה הקפידה תורה דאהי
שנתחדש החידוש לעבור בלאו בגרמא ה״נ
הסתפק די״ל דאף שחדשה תורה ליחס אסור
י״ל דנתחדש גם בזה ולפי״ז ספיקו בעצם
למספר ע״ז שגורם לחכיריו לשמוע אסור
אסור לא תשיא כלפי הנוספים אלא שדימו
דכ״ז דוקא לראשונים שהוא בעצמו הביא
כאן כלפי הנוספים המקבלים וע״ב הריק
למצב זה שישמעו באזניהם דיבורים אסורים
כלפי לפני עור שמכשילים למספר והא וזליא
אבל לנוספים שלא הביא להם מצב השמיעה
אין ליחס אליו אסור שמיעתם דהוא לא
בהא אם עובר המספר בכה״ג בלא תשיא
אסור
השמיעם או דלמא דכ״ז נכלל בחידוש
דגם בזה נחשב כמשמיע להם ממילא עוברים
לא תשיא שיחסה תורה למספר גרימת שמיעה
בזה הלפני עור בכשלונו בזה ואם לא נחשב
ול״ש אם הוא בעצמו גרם להם שישמעו
בזה כמשמיעם אין בזה עליו לא תשיא
או שהם נוספו לשמוע דבריו דס״ס אסור וממילא אין מכשילים אוהו בשום אסור
שיעברו הלפני עור ולפי״ז יתיישב הא דלא
השמעת דיבורים אסורים נובע מתוך מעשה
דיבורו וגם כלפי הנוספים עליו להפסיק
האריך בבמ״ח לפרש הצד שלא יעברו
דמסתבר הוא יותר דל״ח משמיעט אלא
דיבוריו שלא ישמעו מפיו לאוזנם דבורים
בעצמם הם משמיעים לעצמם וע״כ פירש
אסורים.
רק צד המחודש יותר ולדינא בכלל ו׳ נקט
ן 4ויש לפרש דכלל בלשונו ביאור זה במש״ב
כצד הפשוט יותר.

סימן ב׳  -אם צריך לפרש בדיבור לשה״ר לתועלת שכל
כתתו לתועלת
א .יעויין בהפץ חיים כלל ד׳ סעי׳ י׳ וסעי
י״א.
מבוא ף בדבריו לחלק בין דיבור לתועלת
לשמיעה לתועלת דלענין דיבור
כתב בסעיף י״א וז״ל :ודע עוד עקר גדול
בענינים אלו ,אם אחד רוצה לתכנים את
חברו בעניניו ,כגון לשכרו למלאכתו או
להשתתף עמו או לעשות שידוך עמו וכל
בהאי גונא ,אפילו לא שמע עליו עד עתה
שום רעה ,אפילו הכי מותר לדרוש ולחקור
אצל אנשים על מהותו וענינו ,אף דיכול
להיות שיספרו לו גנותו ,אפילו הכי מותר,
כיון דכוגתו לטובת עצמו לבר ,כדי שלא

יצטרך אחר כך לבוא לידי הזק ולידי מצה
ומריבה וחילול ה׳ חם ושלום .אך נראה לי,
שצריך שיודיע למי ששואל מאתו עליו שרוצה
לעשות שרוך עמו או כל עניני השתתפות
וכנ״ל ,ובזה לא יהיה עליו שום חשש איסור
לא מפני שאלתו שהוא אין מתכוין לגנותו
רק לטולוז עצמו כאשר בארנו (אך יזהר שלא
יאמין את תשובתו בהחלטה מפני קבלת לשה
הרע רק דרך חשש בעלמא לשמר את עצמו)׳
וגם אין לו שום איסור מפני תשובת חברו
דנימא דעבר בזה על "לפני עור לא התן
מכשול" ,כי אף אם יספר עליו חברו אח
עצם גנותו ,אין הוא עושה בזה אימור גם
כן• ,כיון שגם הוא אינו מתכו-־ן בתשובתו
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אוצלות

כהלכות

,לספר גנותו של חברו ,רק הוא אומר האמת
נכדי להיטיב עם זה השואל מאתו עצה

בענין זה כאשר בארנו במקום אחר ,רזה
מתר מן הדין ,אך מאד יזהר שלא לגזם את
הדבר ,יותר מכפי שהוא יודע את ברור הדבר,
ועוד איזה פרטים הנצרכים לזה ,ועין לקמן
בכלל ט׳ בהלכות רכילות מענין זה .אבל

 SFלא יודיע לחברו את סבת דרישתו ,ויעשה
עצמו כמתנכר ,כדי שיודע לו כטוב מהותו
של אותו האיש ,נראה פשוט דעוכר בזה על
"לפני עור" ,שעל ידו יעשה חברו איסור אם
יספר עליו דברים של דופי אפילו אס אמת
הוא ,כאשר בארנו במקום אחר ,דאיסור לשון
ה-ע הוא אפילו על אמת לכל הפוסקים ,ולא
נתן להאמר רק אם מכון שעל ידי סיפורו
בגנותו יצמח מזה טובה לאחר ,אבל בלאו
הכי לא ,ואף שעל ידי סיפורו נסבב טובה
לאחר ,מכל מקום הוא לגנותו התכון ,על כן
צריך לעשות כמו שכתכנו .עכ״ל בחפץ חיים,
וכבאר מים חיים ס״ק מ״ו מביא וז״ל:
•יא לגנותו התכוין .והרי זה דומה לנתכוין
לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה
דאמרינן בנזיר דצריך כפרה ,וגם על זה שייך
לפני עור כדמשמע בקדושין (ל״ב ע״א)
בתוספות ד״ה דמחיל ליה ליקריה עי״ש.
יעוד נוכל לומר בפשיטות רזה מיקרי עלה
כידו בשר חזיר משום דמשמע בכ״מ דבענינים
כאלו תלוי העיקר בכוונה כאשר מבואר כבבא
נ׳ציעא (דף נ״ח ע״ב) בגמרא לא צריכא אף
צל גב דרש ביה בשמיה ועיין ברש״י שם
שפירש ולא הגיע לו שום ביוש אפילו הכי
הוא לגנותו התכוין ,הרי רעל כונתו בלבד
איבד חלקו לעולם הבא ,ולא יהא עדיף הכא
מהתם על כל פנים לענין עצם האיסור ,ועיין
בחו״ט סימן תכ״א בהג״ה לענין היכא דלא
נתכוין לבייש אותו .עכ״ל.
"פשוט

דצריך השואל לפרש לנשאל

לשק™

ירושלים

שעט

שם

שמבקשו לדבר לשה״ר לתועלת ,ראם לא
יפרש עוכר בלפני עור דמכשיל הוא את
המספר בסיפור לשה״ר ,ככדי ,ונסתמא דיבור
לשה״ר הוא לגנות אבל לענין להשמיע לשה״ד
כשהוא לתועלת לשומע כתב כסעיף י ,ןן״ל
סעיף י׳ :ואף על פי כן אם רואה אדם באחד
מרה מגונה כגון גאות או כעם או שארי
מידות רעות או שהוא בטלן מתורה וכיוצא
בזה ,נכון לו לספר דבר זה לבנו או לתלמידיו
ולהזהירם שלא יתחברו עמו ,כדי שלא ילמדו
ממעשיו ,כי העיקר מה שהזהירה התורה
בלשון הרע אפילו על אמת הוא ,אם כתתו
לבזות את חברו ולשמוח לקלונו ,אבל אם
כתתו לשמור את חברו שלא ילמוד ממעשיו
פשוט דמותר ומציה נמי איכא .אך באופן
זה וכיוצא בזה נראה דמצוה להמספר לבאר
הטעם למה מספד בגנותו של חברו ,כדי
שלא יטעה השומע להתיר על ידו יוחד מזה,
וגם שלא יבא לתמוה עליו ,שהוא סותר את
עצמו ,כי פעם יאמר לו שאסור לספר אפילו
על אמת כמו שיתבאר לקמן בכלל ט׳ שמצוה
רבה היא להפריש בניו הקטנים מזה העון,
ועתה הוא מספר בעצמו( ,ובהאי גונא איתא
בשלהן ערוך יורה דעה ,אם הוא מתיר דבי
שיש פוסקים לאיסור בערב שבת וכיוצא
בזה) .עכ״ל .דלמצוה בעי להודיע דכתתו
לתועלת יעוי״ש ,ולבא׳ מ״ש שמיעה מדיביר
הא שמיעה איסור גמור הוא ןומה״ת כמס״ב
בכלל ו׳] וא״ב כשאיני מתכוין לשמוע
לתועלת נמצא מכשילו באיסור שמיעה.

ויל״ן} דלענין שמיעה לא מתפרש השמיצה
לגנות ושפיר מהפרשה השמיעה
לשמיעת דברים בעלמא וממילא א״א ליתם
למספר אסור לא תשיא אף אם יפרשו השומע
לגנות.

א ו'צ!
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הרב יחיאל מיכל לובצקי שליט״א

לתועלת .כלל זה מצאנו בכמה מקומות א׳
בשיטת הרמב״ם דאחר שפורסם באפי תלתא
תו לית בה משום לישנא בישא אין היתר
אלא בדרך אקראי ולא לכוין לגנות ש״מ

שבמכוין לגנות הוא עצם מעשה האסור אף
שאין גורם היוק לנידק אחר שפורסם באפי
תלתא מ״מ היא לגנותו נחכוין וע׳ בבמ״ח
כלל ר׳ סקמ״ו שהוכיח כן מפירש״י בם׳
הזהב .ןוצלע״ק] ועיין בכלל ה׳ בבמ״ח סקי״א
דנמי מבואר כלל זה דאף בדיבור ששניהם
יודעין אותו כתב ראם חוזר לדבר מזה בכוונה
לגגות חשיב לשה״ר ויעוי״ש שכתב כמה
הוכחות לזה.

 jעכ״פ מבואר דבכ״ע צריך להודיע שכונתו
לתועלת ועפי״ז מצאתי הוספה על סימנו
(ו>/של הגה״צ הר״ר שמואל הומינר זצוק״ל

5
}!א

שתיק״׳ה יפ״ה והוא סימן לכל התנאים
הנצרכים ,להתיר לשה״ר לתועלת ואות פ׳
׳!)ר?
לא פירש לן והוספתי די״ל פ׳ פירוש.
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א ,שיתבונן אם הדבר הוא עוול ע״פ דין.

<!ן "'

ג ,תועלת שיכוין לתועלת ולא מפני ששמח
לנקום בו וגם שבאמת יתכן שע״י דיבורו
’כוא תועלת.
)ן|ןן"

, /

kf

ל ) ג ,יסובב התועלת באופן אחר תחלה שלא

)V
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* וחלק הראשון דבמספר בכתה לגנות הוא
*** חשוב לשה״ר גמורה ואף דלשומע הוא

אוצרות ירושלים (פרושים)  -תשס״א :קובץ«קבצים וכ$בי עת ,ספרי וכרון ויובל;» ( )7עמוד מס 370הודפס ע״י תכנת אוצר ה

יצטרך לדבר לשה״ר.
ך ,קו המשקולת לא להוסיף אף תיבה אחת
וגם לא להגדיל עצם העוולה ולא
להשמיט שום צד זכות .ובכלל ד׳ יעוי״ש
בבמ״ח דלפעמים מותר להגדיל העולה אם
הוא לתועלת ועי׳ בכלל י׳ דמצוה למעט
לפעמים מהעולה כשא״צ והכל לפי הענין
ולבא׳ להוסיף שקרים לתועלת בודאי אין
היתר ומ״ש דמותר להגדיל העולה דג״ז שקר,
ומצאתי בט״ז בהל׳ אבילות סי׳ שד״מ סק״א
דמק׳ כן בהיתר להוסיף בהספד קצת שבחים
ומהלק דבאמוז גם ההוספה נכונה יעו״ש.

ירושלים

ךן ,הדין שלא ינזק המדובר יותר מאשר
שיגזק ע״פ הדין בב״ד.
ן,

יראה שבעצמו יראה שהמדובר עשה
העול.

ץ ,פירוש לפרש לשני שכונתו לתועלת.

ףןי הוכחה שיוכיחנו למדובר תחלה.
ף 4ובעצם הדברים מש״ב להוכיח משיטת
הרמב״ם בדינא דאפי תלתא שאף בכה״ג
דמותר לפרסם אסור לבון לגנות יש לדחות
דאין זה משום דהכונה לגנות משוי ליה
לדיבור היתר לדיבור אסור אלא דכעצם
ההיתר שהתיר הרמב״ם כשפורסם באפי תלחא
הוא דוקא כשאינו מתכוין כרוכל שכונתי
לגנות אלא לפרסם בלא כונה לגנות בזה אף
שמוסיף לפרסם ולהויק לנידון מ״מ אין בזה
שם רוכל ואין בזה היזק שבלא״ה יפורסם
לכל אבל כשמכוין לגנות יש בו משום שם
רוכל ולבא׳ נראה בבמ״ח דלס״ל סברא זו
מדהוצרך להסביר דברי הרמב״ם משום דרוכל
קונה מזה ומוכר לזה והיינו סודות דוקא ולא
דברים שבלא "ה יפורסמו [ולמש״ב הטעם
פשוט שרוכל מתכוין לגנות ולא מספר
באקראי ואף שכלפי ההיזק י״ל דאינו מזיקו
כיון שבלא״ה יפורסם מ״מ מצד מעשר ,רוכל
הוי ליה הולך רכיל.

1גם על עצם ההיזק יש להענישו דדמיא
למש״ב התום׳ ריש פרק כיצד הרגל
וסברא פשוטה היא לחלק בין זורק כלי לזורק
אבן וה״נ המקדים לפרסם הוי כשובר הכל'
לאחר שזרקו עליו אבן ולא כשובר כלי הנזרק
דההיזק חל בזה שפרסמו לכל ששומע ממנו
בפעם הראשונה .אלא דלא חייבה תורה על
היזק הנגרם מלשה״ר אלא כשהוא דומה
לרוכל המתכוין להזיק כיון שא״ז מזיק בידים
וכשאינו מתכוין לא נכלל באסור לא תלך
רכיל בלל אף שהוא מקדים לגרום ההיזק)•

אוצרות ירושלים (פרושים - :תשס״א :קובץ«קבצים וכתבי עת ,ספרי זכרון ויובל;» { f 7עמיד טס 371הודפס ע״י תכנת אוצר ה

אוצרות

בהלכות לשון הרע

וא״כ לשיטתו קיימא הראיה למש״כ בבמ״ח
כלל ד׳ ס״ק מ״ו דבפשיטות נראה דתליא
בבונה בלבד.

ין 4ובספר עלי באר דייק מלשון הח״וו שם
כלל ד׳ סעי׳ דאיירי באופן שהשואל
'עו^וה את עצמו כמנתכר שלא יחשוב הנשאל
שהשואל מתכוין לתועלת אבל בלא״ה אינו
מכשילו שבידו לתלות ששואלו לתועלת
שאל״ב בכל שואל שדורש ממנו לפרט מצבו
של הנידון לתועלת איך מותר לענות לו בלא
עדות מוסמכת בכ״ד שצריך לו לתועלת הא
מבואר בכלל ב׳ דהוי כאתחזק איסורא ואין
עד אחד נאמן להוציא מחזקת אסור אע״ב
דבכל מקום שיש לתלות שכונתו לתועלת
אין בוה איסור וא״כ ל״ש אסור רק כשהשואל
מינע מהנשאל המקום לחלות שצריך לו
הבירור לתועלת שעושה א״ע כמתנכר
ומשא״כ כשהמספר יודע בבירור שכונתו
לתועלת ואין מונע מהשומע לפרש שכונתו
לתועלת מותר לשומע לשמוע ולתלות שהוא
יהיה לו לתועלת וכ״ז נם "מ גדולה לדינא
אם בסתמא צריך לפרש שכונתו לתועלת.

י ,ובעצם דברי העלי באר דדוקא כשעושה
א״ע מתנכר עובר בלפני עור דבלא״ה
יוכל העונה לתלות ולענות לצורך תועלת
צל״ע דאבתי שייך בזה מכשול לצד שלא
יכריז לתועלת ואין אה״נ דא״ז כתרי עברי
דנהרי מ״מ מדרבנן מיהא אסור כל גרימת
מכשול כמש״ב בבמ״ח כלל ס״ק בשם התום׳

והרץ.
ן ,והוכחת העלי באר מהא דמותר לענות
לכל שואל לתועלת אף דאין נאמן עד
אחר באתחזק איסורא וע״ב דאף בלא הוכחה
אלא בכל ספק לתועלת מותר וממילא גם
כשאין מפרש השואל מותר לענות מכת ספק
לתועלת .אינו דומה רעד כאן לא התירה
תורה אלא לצורך מילוי בקשת השואל

ירושלים

שפא

לתועלת אבל לא נוכל להמציא ולתלות באולי
יש בזה צורך לתועלת.
וגם י״ל דדוקא כשמפרש דבור ,עד אחד
נאמן דא״ז נגד חזקת אסור דבמנהגו

של עולם מצוי הצורך לברר לתועלת ודוקא
להאמין עד אחד שהיה באפי תלתא עז״כ
בכלל ב׳ דנגד חזקת אסור הוא העילה מכ״ז
דבכל ענין צריך השואל לפרש דדרישתו
לתועלת היא ולהשמיע לשה״ר לתיעלת אף
אם אין שומע מקום לתלות מותר להשמיעו
דעצם האסור פקע בזה דיש בזה תועלה
".וכונה לגנאי ל״ש בשמיעה.

ףן ,עוצל״ע לדבריו משיטת רמב״ם בדק
אפי תלתא שמותר לג׳ הראשונים
להמשיך לספר לשה״ר משום דבלא״ה יפורסם
אבל איך מותר לשומעים מהם להאזק לדבריו
הרי אסור להם להאמין שהיה באפי תלתא
כמש״ב הח״ח שלשומעים השניים אסור
להמשיך לספר וה״נ אסור להם להאזין וא״כ
המספר להם עובר על לפני עור ואיך התיר
להם הרמב״ם להמשיך לספר ן.יעל עצם
ההיתר ל״ק דע״ב ההיתר יסורו מכה שבעוה״ר
כל מה שפורסם בא״ת יפורסם אפילו שאסור]
וצ״ל דאחר שהמספר יודע שהיה בא״ת אינו
מכשילו כלל וכמש״כ לעיל דאין חיוב להודיע
לשומע שהוא לתועלת ראהו־ שבאמת ישנו
היתר על שמיעתו ל״ש אם משום שהוא
לתועלת או משום שפורסם באפי תלתא וגם
אין אסור שמכוין לגנות בשמיעה ממילא
היתר גמור הוא אך למצוה צריך לומר לו
שהיה באפי תלתא וכמש״כ בכלל ר׳ סעיף
י׳ .אבל למש״ב בעלי באר נמצא חומרא בזה
דרוקא כשיש לחלות שהוא לתועלת א צ
לפרש אבל בהיתר דאפי תלתא אין לשומע
צד לתלות שהיה באפי תלתא ולמש״ב ניחא•
עןו״ך בעלי באר דמסיק בדברינו דמדויק
בלשון הח״ח בסעי׳י״א דפתת בלשון
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שפב

אוצרות

הרב יחיאל מיכל לובצקי שליט״א

נראה לי שצריך הדורש לפרש דדרישתו הוא
לתועלת והיינו בכל גווני וכמש״כ דאיסורא
איכא בכ״ע אף דלא הוי כתרי עברי דנהרא
ואח״ב הוסיף ראם עושה את עצמו כמתנכר
פשוט דעובר על לפני עור .ולפי״ז מש״כ
דלפי״ד העלי באר אפשר לפרש ההיתר
בשמיעה ג "כ מכח המקום לתלות שהוא
לתועלת א״ו היתר אלא כמש״ב דבשמיעה
אין מעשה לחושבו כמתכוין לאכול בשר
חזיר ודינו כעלה בידו בשר חזיר דהכל הולך
אחר הכתה דשמיעה יש לפרשה כשמיעת
סיפורי דברים בעלמא וכנ״ל.

ירושלים

אךןף 1אריכות הדברים שמעתי מת״ח לפרש
דאין ראיה להתיר שמיעה כשאת
השומע יודע שהוא לתועלת ובכה״ג המספר
עובר הלפני עור והא דלא כתב הח״ח אלא
שלמצוה צריך להודיע לבנו ותלמידו שהוא
לתועלת היינו כשהן מבינים לבד שכוונתו
לתועלת דכא להרחיקן מחבר רע הנמצא
בחברתן ובכ״ז הוסיף שעל המספר מצוה
להבהיר להם שכל דבריו לשם מצוה לתועלת
שלא שבנו ותלמידו לא ילמדו מדרכיו כדרכן

ויתכן שמצוה זו דוקא באב ורב שדרכן
ללמוד ממעשיהן.

אוצרות ירושלים (פרושי□)  -תשס״א :קובץ«קבצים וכתבי עת ,ספרי זכרון ויובל;» { )7עמוד מס ?73ו;־ורפס ע״י תכנת

עמק

הל? )

פ״ז ה״ו

כאילו כופר בעיקר שנאמר אשר אמרו ללשוננו נגביר
שסחינו אמנו מי אדון לנו ועוד אמרו חכמים שלשה
לשון הרע הורגת האומרו והמקבלו וזה שאומר עליו.
עכ״ל .וכתבנו בסימן כ״ז הערה ג׳ ע״ס דברי
הפהמ״ש באבות דחכלית הבאת הני מימרות מחז״ל
אינה ללמד הלכות מסויימוח אלא היא כדי לעורר
העם לא לעבור על עבירה זו .וא״כ קשה ,למה
הביא הרמב״ם הא דלא נחתם גזר דין על אבותינו
ב$ץ3ר אלא על לשון הרע לנד הכא בהלכה ו׳ ,הא
הי׳ לו להביא מימרא זו לעיל בהלכה ג׳ בהדי שאר
המימרות הבאים להוכיח הסומר של עון דלשה״ר.

לפי הנתכאר י״ל דזהמרגליס לא עכרו
על לאו דלשה״ר אכל הי׳ בהם המידה
גרועה דלשה״ר
ג) ולפי מה שנתבאר יש ליישב דלעולם רק המרגל
בחבירו עובר על הלאו דלשה״ר ולא המרגל על
ארץ ישראל ,אבל גס המרגל על ארץ ישראל יש לו
המדה הגרועה דלשה״ר ,ולכך בהלכה א׳ שמדבר
על הלאו דלשה״ר רק הזכיר המרגל בחברו אבל
בהלכה ו׳ שמדבר על בעל לשון הרע מחמת המדה
גרועה ,וכמו שנתבאר ,בזה הזמר גס המרגלים שגם
בהם היתה מדה גרועה זו .וממילא מובן החילוק
בין המימרות שהביא בהלכה ג׳ להמימרא דמרגלים
דבהלכה ג׳ הביא המימרות שמוכיחים חומר העבירה
דלשון הרע (ובזה הביא הא דמתמת עבירה דלשה״ר
אין לו חלק לעולם הבא דהוא מחמת חומר העבירה
כמו שראינו בהלכות חשובה) ולא הביא המרגלים
שהם לא עברו על הלאו כלל ,אבל בהלכה ו׳ דאינו

קטט

מדבר על חומר העבירה אלא על בעל לשון הרע
מחמת המידה גרועה בזה הביא המרגלים דהם היו
בעלי לשה״ר מחמת המידה גרועה .ואפשר דא״ש

ביאור דידן בסידור דברי הרמב״ם.

לשה״ר על א״י כשעת החורבן
ד) [וצ״ב למה הפוסקים השמיטו דאין לדבר לשון
הרע על אין ישראל ,דאע״ס שאין בזה לאו
דלא תלן רכיל אבל יש את המדה גרועה דלשון
הרע כדחזי׳ מהמרגלים ,ואין לומר דבשעת החורק
שאני כיון שהיא באמת ארץ חריבה כדמוכת בקראי,
דהא לשון הרע הוא אפי' על אמת .אלא דראיתי
בספר סבצלת השרון במדבר עמ׳ תל״ס שכתב וז״ל
ושמעתי שהגרי״ד סאלאוייצ׳יק סיפר מעשה בא׳
שהוציא דיבה על לסם שאינו לחם טוב ,ואמר לו
החפץ חיים שהוא לשה״ר ט באמת לתם טוב הי/
ודייק מזה דאילו באמת לא הי׳ לחם טוב אינו
"",לשה״ר וצ״ע ,והביאור נראה דאיסור לשה״ר הוא
כל מה שהחפצא הוי לשה״ר ,ומשכס״ל או בהוצאת
דיבה על דבר מסוייס בשקר ,או בדבר גנות על
חבירו דלעולם הוי חפצא של לשה״ר אף כשהוא
דבר אמת .עכ״ל .והנה הח״ס בכלל ה׳ הביא
מהיראים שיש איסור לשה״ר על חפצים ומבואר
ביראים שם דמקורו הוא מהמרגלים ,וא״כ כיון
דחזי׳ בהסיפור הנ״ל דאין לשה״ר של אמת על
ספצים ,לכאו׳ מוכס דגם בא״י אין לשה״ר על אמת.
וא״כ בשעת החורבן אין איסור לשה״ר על א״י ולכן

השמיטוהו הפוסקים .וא״ש .ואפשר דהוא סידוש
דין]•

סימן מז
איסור שמיעת לשון הרע
עיין בחפץ חיים בהל׳ לשה״ר כלל ו׳ ס״ב שכתב
וז״ל אף על שמיעת לשון הרע לבד גם כן
יש איסור מן התורה ,אף דנעח השמיעה אין בדעתו
לקבל את הדבר ,כיון שמטה אזניו לשמוע .עכ״ל.

והנה ראיתי דלכאו׳ יש מקומות להעיר על כל
הראיות שהביא החפץ חיים לאיסור שמיעה .דהנה
ע״ש בבמ״ס דמבואר בדבריו שיש ה׳ ראיות לאיסור
שמיעת לשה״ר:
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קג

עמי■®

סימן מז

(א) ויתד תהי׳ לך על אזינך
בכתובות דף ה׳ איתא דדרש נר קסרא ויסד
שהיה לך על אזנך אל מקרא על אזנך
אלא על אוזנן שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון
יניש אצבעו באזניו וכן אמר ר׳ אלעזר שם עי״ש,
ומ״ר אל ישמיע אדם לאזגיו דברים בנולים שהם
נכוות ממלה לאיברים אלמא דאף שמיעה בעלמא
אסור ונו׳ .ע״כ .וראיתי בספר מלקש מימין שם
שהעיר וז״ל יש להעיר דבפשונוו הך קרא דוישד
מיירי מבלוש פה וכדומה וכמש״כ בשערי ששובה

אוש רכ״נו שיש איסור שמיעה בזה וכמבואר בשבש
ל״ג א׳ דבהכי מיירי לעיל מיני׳ דכמיב וגשמרש מכל
דבר רע דקאי אהרהור עבירה וכדאישא בכשובוש
מ״ו א׳ וכ״כ במהרש״א בשי׳ אגדוש דמאי דיליף

דויתד קאי אשמיעח דבר שאינו הגון הוא משום
הסמיכות לונשמרש וא״כ בנבול פה שמענו איסור
מויתד אבל שמיעת לשה״ר מנלן וכו׳ .עכ״ל.

[אלא דיש להעיר דקושיא זו היא דוקא קשה לר״א
דס״ל בכתובות מ״ו דאזהרה למוצש״ר היא
מלא מלך רכיל ,דלפי׳ הרהור עבירה מונשמרש מכל
דבר רע ,אבל לר׳ נשן שם לא קשה דהוא סובר
דושמרת מכל דבר רע הוא האזהרה למוצש״ר ,א״כ
לסי ר׳ נמן האזהרה למוצש״ר היא הסמוכה לימד
מהי׳ על אזגין ,ומוכה בס וגיא שם דהאזהרה
לרכילות היא גם כן מושמרש מכל דבר רע ולא
מלא שלך רכיל .וא״כ אפשר שיש ממלוקח אס יש
מקור מוימד מהי׳ לך על אזניך להאיסור שמיעה.
והדברים מובנים גם מסברא ,דאס האזהרה לדיבורים
רעים היא מלא שלך רכיל א״כ השסצא דרנילוש
הוא רק אם נווען דברים מזה לזה וא״כ כל זמן
שהשומע אינו מקבל הדברים לא הוי סלק מנועינח
דברים מזה לזה דאין הדברים "אצלו" כיון שלא
קיבלם ,אבל אס האזהרה לדיבור רע הוא מונשמרח
מכל דבר רע א״כ צריך לשמור עצמו מדיבור רע
ואפשר דהיינו דצריך לשמור עצמו מהחפצא דדיבור
רע (ולא רק מלדבר דיבור רע) ולכן אסור לשמוע

הלשון

דיבור רע ואף אם אינו עובר על הל<)ו ממש כמו
המסס ר אבל גם השומע שייך להלאו .וצע״ע בזה].

<כ> דברי הרטב״ם_דאק לשטוק דברי בקל
לשון הרק
קייז ברמב״ם פ״ז מהל׳ דעוח ה״ו שכחב בענין
בעלי לשה״ר שאסור לדור בשכונתם וכל שכן
לישב עמהם ולשמוע דבריהם .עכ״ל .ע״ש שהש״ש

הבין דמדברי הרמב״ס דידן מוכש שיש איסור
שמיעה דהא הרמב״ס כשב כנ״ל כל אלו הם בעלי
לשון הרע שאסור וכו׳ ולשמוע דבריהם ,וכשב השפן
סיים דמשמע דאף על השמיעה לבד יש איסור מדלא
קאמר ולקבל דבריהם .ולכאו׳ יש להעיר על זה די״ל
דזהו דין מיומד בבעל לשה״ר דאסור לשמוע דברי
בעל לשון הרע ,אבל אין ראי׳ שיש איסור לשמוע
לשה״ר בעלמא .אלא דצ״ב דמה הי׳ המקום לסלק
בזה בין בעל לשה״ר ללשון הרע דעלמא ,ואפשר
דבבעל לשה״ר שיישי׳ דאס ישמע לו דיושסע ממנו
רעשה בעצמו לבעל לשה״ר ולא קיים חשש זו במי
שמדבר לשה״ר פעם א׳ באקראי .וצ״ע.
<ג) האיסור לדיין לשמוק דברי בקל דין

ק״ש בבמ״ח שכתב וז״ל שסשחי ומצאחי בעזה״י
ראיה ברורה לדין זה דאסור מן השורה,
והוא ממה דגרסינן בשבועות (דף ל״א) אסור לדיין
לשמוע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין שבירו
וכו׳ רב כהנא ממני מלא ששא ולא ששיא ,והרי זה
הפסוק גופא דרשו בפסחים (קי״ס ע״א) לענין
לספר לשון הרע ולקבל ,וכן אימא ברמב״ם סכ״א
מהלכות סנהדרין הלכה ז׳ דהוא כללם נמי בסדא
משתא וז״ל שם אסור לדיין לשמוע דברי בעל דין
קודם שיבוא שבירו או שלא בפני שבירו ,ואפילו דבר
אחד אסור שנאמר שמוע בין אחיכם ,וכל השומע
מאחד עובר בלא תעשה שנאמר לא משא שמע שוא
ובכלל לאו זה אזהרה למקבל לשון הרע ומספר לשון
הרע ,ומעיד עדוח שקר ,וכן בעל דין מוזהר שלא
ישמיע דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין מבירו וכו׳
עד כאן לשונו .ואם כן כי היני דלענין דיין אסור
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עמק

פ״ז ה״ו

אפילו לשמוע לבד כדי שלא יכניס צורח הדברים
לאזניו ושוב יהיה קשה להוציא הדברים מלכו

וכמו שנשב הרמב״ס כספר המצות מצוה רפ״א כן
הוא הדבר בזה ,ואין לומר דשם היינו טעמא
דאמרינן דכוונס המורה בלאו דלא תשא לאסור בכל
גווגא שלא יכנס הדבר לאזניו ויבוא להטות הדין מה
שאין כן בענין שמיעת לשון הרע ,דזה אינו ,כיון
דאסרה השורה האמנה בלב בגנותו של הגירו וכמו
שכשמו לעיל נשם ר׳ יונה וזה עולה בעצמותו אם
כן הוא הדין דאף לשממן אסור שלא יכוא לידי
האטנה בלב ,ומנין לנו לחלק בזה ,אחת ,דהלאו דלא
תשא כולל שניהם וכנ״ל ,ועוד דבאמת קל ושומר
הוא מהמם ,ומה המם דאשר בן יבוא בעל דין שבירו
ויכתישנו ואפ״ה אסרה המורה השמיעה משוס דצדיק
הראשון בריבו ושוב קשה אחר כן להוציא דבריו
מדעתו וכל שכן בזה דלא יבוא השכנגדו להכחישו
בהמעשה שסיפר דאסור גס כן השמיעה ,וא״ל
דשאני התם דטון דבדעתו להיות דיין בדבר יוקבע
הדבר בדעתו ולכן אסרה התורה אפילו השמיעה לבד
מה שאין כן בענינינו אפשר הלא חיישינן עדוקבזן
בדעתו על ידי שמיעה לבד ,גס זה אינו,־־דאף
בשלא היה דעתו מחמלה להיות דיין בדבר נפסק גס

כן בח״מ בסימן י״ז סעיף ה׳ דאם נתרצה מותר,
ופירש באורים ומומים דהיינו שהודיע לבעל דין
ונתרצה בדבר ואי לאו הכי לא ,ואפילו אס היו
מקילינן בדין של האורים ומומים אין ענין לנידון
דידן דהתס לענין לישב עתה בדין טון דיודע שלא
עשתה השמיעה שוס רושם של אמונת הדבטם בלבו
מומר לישב ועל השמיעה אין טדו איסור טון דבשעת
מעשה לא היה בדעתו לישב בדין (ואין להקשות היט
שט שש לשמוע מאחד על מטרו מה שעשה לו נגד
הטן ,דזה אינו ,דלשון הרע מענין זה יש הרבה
אופנים דמושר לשמוע וכמו שכתבנו בסעיף ב׳ וכמו
שנבאר אי״ה לקמן כדין לשון הרע שטן אדם למטרו)
מה שאין כן הכא דאייטנן לענין לשמוע לכתחלה
ושאין בהשמיעה ההיא שוס מועלת אף השמיעה לבד
אסורה מן התורה ובעל לשון הרע נקרא עבור זה.
עכ״ל[ .מבואר מכל דברי השפן חיים אלו דהאיסור

הלשון

קנא

לשמוע אינו משוס דלשמוע גופא הוא אסור אלא
הוא משוס דחוששיס דהשמיעה ירא אותו לקבל ,עיין
אם יש מזה נפק״מ להיכא שכבר יודע הלשון הרע
טהא מומר לשמוע מצד האיסור שמיעה (אלא
דעדיין יהא אסור משום לפני עור ,אלא דנפק״מ
היכא שהמספר כבר מספר לאנשים אחטס דבזה
ליכא לפני עור) ועיין לקמן בראי׳ ה׳ שהחפץ שיים
הטא לשונו של המרדים ואפשר דמשמע שם דלא
כהבנת החפץ חיים אלא שיש איסור בהשמיעה גופא.
עי׳ בזה .עצם הסקירה מהו היסוד דאיסור שמיעת
לשה״ר שמעתי מחכ״א].

וזן״ש כספר מלקת בנימין שכתב וז״ל ומבואר
דטעמא דאיסור הדיין לאו משום חשש
הטיית הטן דזה אינו שייך גט לשה״ר אלא כט
שלא יכנס באזניו צורת הדבטס וממילא ה״נ
בשמיעת לשה״ר ויש להעיר בזה ממאי דמבואר
בשו״ת מהרי״ל סימן קצ״ה דהא דאסור לטין
לשמוע דבט בע״ד שלא בפני מטרו הנ״מ בשומע
בחורש טין אבל בדרך מלונה או כדי לייעצו שט
ובסו״ד דקדק ממאי דתניא בשבועות שש מנין לטין
וכו׳ דמשמע דוקא דרך טינות הוא דאסור ובו׳
ולכאו׳ משמע מזה שאין הטעם משמש שיכנס צורת
הדבטס לאזניו דא״כ גס בדרך חלונה ליתסר אע״כ
הוא מנאי בדיינות וממילא שלא בתורת דיין שט
ולפ״ז גס בלשון הרע לישמט .ובספר מאמר קדישין
מ״מ סימן י״ז ס״ה כחג על איסור הדיין דבענין
בזיון מומר לשמוע שלא בשני בעל טן ור״ל בטן
מורה על טענת בזיון שלא כדין וכו׳ מותל לדיין
לשמוע לדבט המובע שלא בפני הנתבע והטא ראי׳
מעובדא דרב יהודה בר ימזקאל בקידושין ע׳ א׳
(עיי״ש) וכו׳ דדוקא בטן תורה של ממון הוא
שאסרה מורה לשמוע לזה שלא בפני זה ומזה נמי
משמע שאין טעם האיסור משמת שיכנס צורת
הדבטס לאזניו דא״כ מאי שנא גט בזיון אע״כ דהוא

גזה״כ בדיינות ואמרי׳ דהך גזה״כ הוא דוקא בדין
מורה של ממון וממילא ה״ה לשמיעת לשה״ר ליכא
למילף ודלא כדי־ רבנו .עכ״ל.
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קנב

עמק

סימן מז

(ד> מלשון צוואת ר״א הגדול
ע״ש בבמ״ח שכמב ה״ל וכן נראה מסשטא דלישנא
דפרקי דר״א ה״ל בצוואתו לבנו הורקנוס כני
אל תשב בחבורת האומרים גנאי מחבריהם כי
כשהדברים עולים למעלה בספר נכחבין וכל העומדים
שס נכחבין בשם מבורם רשע ובעלי לשון הרע וכר,
הרי שלא קאמר וכל מי שקיבל דבריהם רק סתם
וכל העומדים שם וכר משמע דאף בשמיעה לבד
נכתב למעלה בספרן של רשעים ונכלל להקרא עבור
זה בשם אנשי רשע ובעלי לשון הרע .עכ״ל .ויש
להעיר דלכאר משמע שם להיסן דכנ״ל זה״ל שם
בני ,אל משב בחבורת האומרים גנאי מחבריהם ובעלי
לשון הרע ,כי בל הדברים עולים ובספר נכתבים,
וכל העומדים שם נכתבים בחבורת לשון הרע .עכ״ל.
ואם יש איסור שמיעה למה הוצרך לכל האריכות כי
כל הדברים וכר ,הא הי׳ לו לומר פשוט דיש איסור
גמור לשמוע ,אלא בפשוטו משמע דליכא איסור
שמיעת לשון הרע ועוד משמע דאפי׳ בבעל לשה״ר
ליכא איסור שמיעה ורק אין לישב עמהם כי כל
העומדים שם נכתבים בחבורת לשה״ר ,אבל לא שיש
איסור בהשמיעה .ועיין במס׳ נגעים סי״ב מ״ו
דאיחא מכאן אמרו ,אוי לרשע אוי לשכנו ,שניהן
חולצין ,שניהן קוצעין ,שניהן מביאין את האבנים.
ופירש הרע״ב וז״ל מכאן אמרו אוי לרשע ואוי
לשכנו ,שאס כותל מפסיק בין שני בתים ונראה נגע
בכותל לצד בית זה ,בעל הבית האחר צריך להטפל
עמו ,דבחיב וחלצו את האבנים ,לשון רבים ,ולזה
שהנגע לצד ביתו קורא רשע ,שהנגעים באים על
לשון הרע כדאמרן .עכ״ל .הרי מבואר דהעונשיס
על לשון הרע תופסים גס את השכן של המספר
הלשה״ר ואע״ס שהתם אפשר שלא שמע כלל דהי׳
קיר ביניהם ,וא״כ י״ל דעד״ז צוה ר״א הגדול לא
להיוח ביחד עם חבורת בעלי לשה״ר .וצ״ע.

(ה) מדברי הסםר חרדים
ןן״ש בבמ״ס שסיים וז״ל ואמר כן מצאמי בהדיא
בםפר חרדים דגם שמיעח לשון הרע לבד
נכלל בלאו זה של לא משא שמע שוא ,ואולי מקורו

הלשון

הוא מכל מה שכתבנו ,וז״ל בפ׳ שלישי במצוח לא
תעשה שבמורה התלויות באזניס ,לא תשא שמע שוא
דהוזהרנו בו שלא לקבל לשון הרע כלומר שלא
להאמין בלב אס כבר שמע כדכמיבנא לעיל ,גם בכלל
לאו זה שלא לשמוע באזניו שוס לשון הרע ודברי
גנות על תכירו וכר .עכ״ל .הגה בספר החרדים
מבואר להדיא כדברי המפץ חיים שיש איסור שמיעת
לשון הרע אבל יש להעיר דמצד מקור זו אפשר
שיש ראשונים שלא ס״ל כשיטה זו ,וסוברים שאין
איסור שמיעה גרידא.

ובאמת לכאו׳ כן מוכח מלשון רבינו יונה בשע״ח
אות רי״ב שאין איסור בהשמיעה דז״ל
ודע כי כאשר יודה השומע על לשון הרע ,אתת
דחו ומנח מדיו עם המספר לשון הרע ,כי יאמרו
אמור הנה קבלו השומעים אח הדבר ,ואות הוא כי
הנה אמת הנה נכון .גס אס הטה אזן השומע
והראה את נפשו כמקשיב קשב ומאמין לדברים ההם
בפני בני אדס ,גס זה עוזר לרעה וגורס קלון למבירו
ומחזק ידי המביא את דבמו רעה אל הבריות .ואמר
שלמה עליו השלום (משלי כה ,כג) "רוח צפון תחולל
גשם ופנים נזעמים לשון סתר" ,פירוש כאשר רוח

צפון מפזר העבים וממנע הגשם כן פנים נזעמים
ימנעו לשון הרע ,כי בראות המגיד אח פני השומע
והגס זועפים ,יחדל קול המון גשם דבריו ,אבל אם
יראה כי השומע ישמע לו ,ישחה כמים עולה ולא
ימשוך פיו משקריו ,והיה כזה יום" ממר ,כי שנה
באולמו לספר חמיד לשון שקר ,ושב לשונו אחר גשם
כזביו .עכ״ל .ומשמע דכל החסרון בשמיעת לשון
הרע הוא כשהוא מחזיק ידי המספר ,אבל אם שומע
בפנים זועפים ליכא איסור כלל.

[אלא דראיתי מעירים דהחסץ חיים הבין דברי
רבנו יונה באופ״א כדמוכח מדבריו בכלל ו׳
ס״ג בהג״ה ושם בס״ה בבמ״ח ,דרכינו יונה איירי
בציורים מסויימים ,כגון במה שכחב שם החפץ חיים
(בסעיף ד׳) דלפעמיס מצוה לשמוע מה שאחד
מספר דברי גנוח על חבירו כגון שהוא משער שעל
ידי שמיעמו אח העניו בשלימוח יהי׳ אח״כ בכחו
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י

עמק

פ״ז ה״ו

הל? ן

קנג

להראות לפני המשפר או שארי השומעים שאין
המעשה כן כמו שנאמר עליו או שאר עניני זכות.
עכ״ל .או במה שכתב שם (בסעיף ה ),דאס ישב
בחבורת אנשים ,שנתקבצו לעגין מה ,והתחילו לדבר
דברים אסורים ,והוא משער שדברי תוכחתו לא
יועילו להם מאומה ,ואי אפשר לו להשמט ממסבתם,

ולפ״ז באמת צ״ב מה נתחדש בבעל לשה״ר
שהרמב״ס כתב דאסור לשמוע דבריהם .אלא
דלהחפץ חיים לא קשה דראינו דהחפץ חיים לא
הבין דדברי הרמב״ם שאסור לשמוע דבריהם קאים
דוקא אבעל לשון הרע.

ומשער בעצמו ,שעצה דהנחס אצבעו באזניו ,גם כן
קשה לו מאד מפני שילעגו עליו ,ובודאי לא יעשה
עצה זו ,על כל פנים יראה אז לזרז אח עצמו
ולהעמיד על נפשו בעת צרה כזו וללחם מלחמת ה׳
עם יצרו ,כדי שלא יכשל על כל פנים באסור
דאוריתא של שמיעת וקבלת לשון הרע .וכתב דצרין
לזה ג׳ פרטים ,שיזהר בהן מאד וינצל על ידי זה
על כל פנים מהאיסור חורה ,שיש בהעון הנ״ל וא׳
מהם דיעמיד על עצמו ,שלא להראות לפני המספרין
שום מנועה ,שיראה ממנה ,שהוא מסכים לדבריהם,
אך ישב כאבן דומם .ואס יוכל להראות לפניהם פנים
נזעמים ,שיבינו ממנו ,שהוא אינו מסכים לדבריהם
ההבלים ,בודאי הוא טוב יומר .א״כ לפי הח״ת אין

ועוד יש להעיר דעיין בסימן כ״ה שראינו שלדברי

ראי׳ מרבינו יונה שיש שיטוח שסוברות שאין איסור
שמיעה .וצ״ע].

הרמב״ם בפהמ״ש ספ״ק דאבות יש איסור
בשמיעת לשה״ר ,וכתבנו שס שברמב״ס בהלכות
משמע שג״כ סובר כדברי הפהמ״ש שס ,ולפ״ז
בע״כ צ״ל כהחפץ חיים דאין כוונת הרמב״ם לחדש
איסור שמיעה בבעל לשה״ר .וצ״ע.
אלא דעיין אם אפשר לומר דכוונח הרמב״ם היא
דבבעל לשון הרע אסור לשמוע כל דבריהם
דהיינו אפילו אם אינם מדברים לשה״ר אסור לשמוע
דבריהם ,ואפשר דהטעס הוא כי הוא מוחזק שתוך
דבריו יספר לשה״ר ,ולכן אסור לשמוע כל דבריו.
ולפי צד זה צריכים לדעת בדיוק מי נקרא בעל לשון
הרע דהא יש לגו מזה נפק״מ ,דאם הוא בגדר
בעל לשון הרע אסור לשמוע כל דבריו( .לפי החפץ
חיים שהאיסור שמיעה אינו דוקא בבעל לשון הרע

כיאור כוונת הרטכ״ם שאסור ?שטןן^|£אין מקור לחידוש זו וכן עיין בהל׳ לשה״ר כלל ט׳
ס״ד דמדוייק היטב בדברי הח״ח דלא כדין זה).
דברי כעל לשה״ר

והנה לעיל הערנו דברמב״ס משמע שדוקא אסור
לשמוע דברי בעל לשון הרע ,ואס יש צד
שיש ראשונים שסוברים שאין איסור שמיעה ללשה״ר
גרידא י״ל דגם הרמב״ס שובר הכי ורק בבעל
לשה״ר סובר שיש איסור שמיעה.

אבל למעשה המפץ חיים זצ״ל נקט בדעת כל
המפרשים שיש איסור שמיעת לשון הרע,

ובאטת עכ״ס צריכים לדעת בדיוק מי נקרא בעל
לשון הרע דהא אסור לדור בשכונתו
כמבואר הכא ברמב״ס וכן פסק החפץ חיים בהל׳
לשה״ר כלל ט׳ ס״ד וז״ל אסור לדור בשכונת בעלי
לשה״ר( .והוסיף שס בהג״ה ומזה נוכל ללמוד דכ״ש
שיש ליזהר מאוד שלא לקבוע לו מקום בביהכ״ג
וביהמ״ד אצל בעלי הלשון) עכ״ל( .עיין בגיטין דף
ו׳ בענין מהו שכונה).
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מענה

לשון

צה

הרב משה לוי

בענין המספר להפגת דאגת /וההקשבה לדבריו
טקור ההיתר דהפגת דאגה

רוצה לסלק הנזקיו שעשה לו חבירו י״ל שאין

א .הנה מרגלא בפי העולם כדבר פשוט ,שמותר

כאן גרימת נזק לחבירו ,שהרי כך הוא דינו

לספר בגנות תכירו אם כוונת המשפר היא כדי

ואחריותו של המזיק עצמו לסלק נזקיו וממילא

להפיג צערו ודאגתו ,כפי המצוי פעמים רבות

אין כאן נזק כלפיו ,אבל לספר כדי להפג דאגה

ביו אשה לבעלה וכיוצא בזה .וזהו עפ״י מאי

בעלמא איך מותר על סמך זה לגנות את חבירו

דכתב הח״ח בכלל י׳ סי״ד בהגה״ה דאפשר שאם

על לא עול בכפו ולגרוס לו בושת ונזקים.

כוונתו בסיפורו להפג את דאגתו מלבו הוי

כמטיו לתועלת על להבא ,וכתב הח״ח דלפי זה

עוד צ״ב מאי דהתנה הח״ח שלא יחסרו שאר

עה״פ דאגה בלב

הפרטים שבסעיף זה .דאם באמת ההבנה בזה

איש ישיחנה דלחד מ״ד ישיחנה היינו לאחרים,

כפשוטו שלהפג דאגתו הוא סיבה המחשיבה

תאי גם בכה״ג שמדבר אודות אנשים .אך התנה

הדיבור כתועלת ,כלומר שמותר לאדם לרפא את

הח״ח שיזהר שלא יחסרו שאר הפרטים שבסעיף

עצביו ע״י סיפור לשה״ר על תכירו ,א״כ מאי

זה .ע״ש.

צריך לזה את השלמת שאר הפרטים ,ולמשל

והנה בעיקר דימוי הח״ח אח דין זה להא

הפרט השני שיהיה הדיו עמו והשכנגדו הוא
הגזלן והמזיק ,אבל אס אין הדיו עמו אסור לו

מה שאמרו ז״ל

(ביומא ע״ה ע״א>

דישיחנה לאחרים המבואר ביומא שם ,כבר

העיר בספר עלי באר כאן ,דמפירש״י שם לא
משמע כלל דמיירי בכה״ג שבא לגנות את

חבירו ,דז״ל שם בד״ה דאגה " -פחד שדואג על

הפסד שום דבר פ! יבואהו" .ובד״ה ישיחנה

לאחרים " -שמא ישיאוהו עצה" .עכ״ל .משמע
דמיירי באדם המכחש עצה שלא יבואהו דבר של

לספר .ולכאורה הרי סוף סוף כיה שיש בלבו

דאגה ורוצה להפיגה מה לי אס הדיו עמו או
עם השכנגדו ,מ״מ לישתרי להפג דאגתו.

הפגת דאגה  -תיקון הגזק הנפשי שגרם
הטזיק

הפסד ,אך לגנות את תכירו מהיכ״ת דשרי.

ב .ואשר מוכרח מכל זה דלא אתא כאן הח״ח

ובפרט שברש״י מבואר ההיתר רק חודם שבא

להתיר בשופי כל סיפור לצורך הפגת דאגה ,אלא

הגזה להתייעץ כדי שלא יבוא אך כשכבר בא

הביאור בזה הוא כאשר ראיתי בספר נתיבות

הנזח ורוצה להשיח דאגתו על לשעבר מנ״ל

חיים כאן

להתיר בזה.

הוא כהשלמה לסעיף י״ג שלפניו ,והיינו דאחרי

עוד צ״ב טובא איך באמת מותר לספר כדי

שביאר הח״ח בסעיף י״ג דבמקוס שיש תועלת

להפג דאגתו על חשבונו של השני ,דבשלמא אס

קרובה על להבא מותר לספר אף על עולה

(בנח״ח סהכ״א),

דכל סעיף זה שבח״ח

צי

מענה

לשון

שנעשתה כלפי המספר עצמו [וללא כבתועלת

והנה אף שלמעשה קשה טובא להבחין בין היכא

רחוקה שאינה מתירה הסיפור לנגזל והניזק

שמספר להפג דאגתו לביו כשמספר כדי לגנותו

בעצמו כמש״כ הח״ח בסעיף י״א] ובזה כתכ

דרך תרעומת וכעס ,דחוט השערה מבדיל

הח״ח ציור המצוי כגון שרוצה לספר לאנשים

ביניהם ,וכבר נתחבט בזה הנת״ח כאן דאס

שיוכלו לעזור לו להשיב את הגזילה וההיזק.

מספר דרך התרעמוח והתאוננות י״ל דהוי

ועתה בסעיף י״ד ביאר הח״ח את הפרעים

לשה״ר גמורה ,וע״ע בחלקת בנימין כאן שג״כ

המצטרכים לזה כדי שיהיה לזה גדר של דיבור

כתב דאשה להבדיל בין הפגת דאגה לבין רצון

לתועלת .ועל זה הוסיף כאן הח״ח בהגה״ה

לגנות את חבירו וליהנות מפגמו .ובאמת נראה

דישנו עוד אופן שג״כ נוכל להחשיבו כמכוין

דמשו״ה לא הכריע הח״ח את דבריו באופן

לתועלת על להבא ,והוא ,דהנה חו־ן מה שהזיקו

מוחלט רק כתב דין זה בתורת "אפשר" ,נכפי

חבירו בממונו ,עוד גרם לו גם דאגה ועגמת

הידוע מאחרוני זמננו שדייקו כן מכמה מקומות

נפש מן הדבר ,וע״כ כעת שרוצה הניזק ע״י

בדברי הח״ח ,דבכ״מ שכתב לשון "אפשר"

דיבורו לתקן העגמת נפש שגרס לו המזיק ,י״ל

משמע דלא היה הדבר מוחלט אצלו] מ״מ

דג״כ ייחשב כתועלת גמורה על להבא .כן נראה

משמע שעיקר נטייתו בזה היא להתירא וע״כ

בביאור דברי הח״ח כאן .וע״ע בעלי באר כאן

כתב להלכה את היתר זה .ומ״מ העירו

שג״כ כתב לדמות היתר זה דמפיג דאגתו למאי

האחרונים הנ״ל דודאי שהיתר זה צריך זהירות

דביאר הח״ח בבמ״ח סקי״ד דכשיכול למעט

רבה ,וח״ו להקל בזה בלא השלמת כל הפרטים,

הצער והכלימה מן המתכייש חשיב תועלת

ובפרט הפרט השני הנ״ל שיברר שהשכנגדו הוא

קרובה ,וע״כ ה״ה כאן התיר הח״ח ד״ז אף

המזיק ולא להיפך ,שרא אז נוכל להחשיב

כשנוגע לגבי עצמו ,משוס דלהשגת חועלת

הסיפור כתיקון הנזק הנפשי שגרם לו וכנ״ל ,וכן

קרובה מותר לספר אף במאי דנוגע לעצמו.

יש ליזהר בפרט הרביעי שלא יגדיל העולה וכו׳

והנה בזה מבואר מה שהצריך לברר דהשכנגדו

שג״כ מצוי להיכשל בו כמש״כ הח״ח להלן

הוא המזיק ,דאל״כ באמת אין היתר לגרום לו

בסט״ו ,אבל אס לא נשלמו פרטים אלו נמצא

נזק ובושת.

שמגנה את חבירו שלא כדין ונכלל באיסור גמור
של לשון הרע.

ומעתה מדוקדק היטב דמה שכתב הח״ח אח״כ
דמ״ש ביומא דישיחנה לאחרים י״ל דקאי אף

כשהדין עם השכנגדו ליכא להיתר זה

באופן זה ,אין טונתו להביא ראיה משם לניד״ד,

אלא להיפך ,דאי נימא שלתקן הנזק של הניזק

ג .והנה עפי״ז נראה לדון בזה נפק״מ מעניינת.

ע״י סיפור בגנות המזיק נמי חשיבא כדיבור

דהנה בפתיחת הח״ח (כגמ״ח לאוין ח-טז הביא את

לתועלת א״כ נוכל להעמיד את דברי הגמ׳

דברי החינוך

שאם אחד חירף את

ביומא אף באופן זה .וק״ל.

חבירו מותר מן הדיו להנעלב להשיב לו חירופין

י

ממצוה של״חז

מענה

צז

לשון

על פניו ואין כזה שוס איסור ,ורק מצד מדות

דאגתה מ״מ באופן כזה אין לה שום היתר לספר

קדושות בעלמא אמרו (ביומא כ״ג ע״ל 0דהנעלביס

הדבר לבעלה ,דהרי גורמת להנידון בושת וגנות

ואינם עולבים וכו׳ כצאת השמש בגבורתו.

שלא כדין .וכן על זה הדרך מצויים אופנים רבים

וסברת החינוך בזה משוס דבעת מעשה החירוף
א״א בטבע האדם להיות כאבן שאין לה הופכין

שאין להתירם ,כמש״ב.

אם לו מי שברכו ה׳ במדות קדושות׳ ע״ש בדברי

הח״ח .והנה לפי״ז יש לדון מה הדין אס אחד
חירף את חבירו ,ובשעת מעשה לא יכול הנעלב

גדר ההיתר להקשיב למפיג דאגתו
ד .והנה בחלקת בנימין ובעלי באר כאן העתיקו

את דברי הספר חסידים שמבואר בדבריו הך

להתאפק והשיב לו מנה אחת אפיים דברי

התירא לספר כדי להפיג דאגתו .ועוד מבואר

חירופין קשים ,ואולי אף קשים יותר ממה שהוא

שם שמותר גס למי ששומע ממנו להקשיב

חירפו מתחילה וגרס לו עי״ז צער גדול ודאגה

לדבריו כדי להסיר הכעס שבלבו על חבירו.

רבה ,ומ״מ הרי עפי״ד החינוך מותר היה לו
לחרפו בזה בשעת מעשה החירוף ,והנה אס

ותנה אמנם מדבריו של הס״ח נראה להמעיין

המחרף הראשון שקיבל עתה על פניו את

בהם ,דכל מה שהתיר לשמוע את המסיג דאגתו

החירופין בחזרה ,ירצה עתה לגנותו על זה

הוא רק באופן שמספר בהיתר בהשלמת כל

שגרס לו צער ודאגה ,נראה דאו שלכאורה רוצה

הפרטים וכנ״ל ,אך אס מספר באיסור כגון שאין

להפג דאגתו מ״מ אין להתיר לו ,דהרי הנעלב

הדין עמו וכנ״ל ,לכאורה אין להתיר אף את

הזה שחירפו בשעת מעשה עשה כדין מה
שעשה ,וא״נ נמצא שהוא זה שבישל לעצמו

ההקשבה לדבריו ,וכאשר דייקנו דבר זה במענה
לשון ח״ד עמ׳ ק״ג מדקדוק לשונו של הספר

קדירה זו וע״כ עליו מוטל לאפלה ,וכמ״ש "בור

חסידים ע״ש .אולם מדברי הח״ח !בכלל

כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל" ,ואין לו להלין

נראה שהתיר בזה יוקר מן הספר חסידים,

אלא על עצמו .וע״כ אסור לו לספר ,אלא כדי

וכדביארנו במענ״ל שם ,דאף כשאין המספר

לרפא את דאגת לבו יצטרך למצוא עצה ומזור

מספר בהיתר ,מ״מ כל שרואה השומע ימנע

בדרכים אחרות.

ממנו מלספר לאחרים מותר לו להקשיב ולא

ו׳ ס״ח

יאמין כדי שעי״ז לא יספר זה לאנשים אחרים

עוד נראה עפי״ז ,דלמעשה בהרבה מן האופנים

שאולי כן יאמינוהו ,ונמצא ששמיעתו לתועלת כי

של סיפור להפגת דאגה המצויים ,כגון בין אשה

על ידה מציל את האחרים מאיסור קבלת

לבעלה וכיו״ב ,אין מתקיימים הפרטים הנצרכים

לשה״ר .ויעוי׳ עוד במענ״ל שכתבנו לאפוקי בזה

להיתר זה .דאם למשל אשה משיחה לבעלה על

מדברי האחרונים שהביאו אח דברי הספר

מה שציערוה ,אך לפי האמת היה הדין והצדק

חסידים כמקור לדברי הח״ח שם ,אך לפי דברינו

עם אלה שציערוה ,כגון שהיא פתחה בחירופין

חילוק יש בין התירו של הס״ח לבין מה שהתיר

מתחילה וכנ״ל ,נמצא דאף שבאמת רוצה להפג

הח״ח ,וכמש״ב .ואכמ״ל בזה.

צח

לשון

מענה
ההנהגה הנבונה בזה למעשה

ה .נמצינו למדים מדברי הח״ח דאף באופן שלא

נשלמו הפרטים להתיר הסיפור להפגת דאגתו
וכגון שהדין עם השכנגדו וכנ״ל ,מ״מ מותר
להקשיב לדבריו ולא להאמין כדי להציל מאיסור

את האחרים שיספר להם העלולים להאמין.

אך מ״מ כבר הורנו ויעצנו הח״ח

בלבד ,משא״ב כשבאה להפג דאגתה לא דיבר

ע״ז הח״ח ,מ״מ נראה דאף כשמספרת כדי

להפג דאגתה ,ואף למאי דביארנו שמצד הדין
מותר לבעל להקשיב לה בכה״ג ואפי׳ אין הדין
עמר* מ״מ הנכון בזה למצוא בחכמה את הדרך
להסביר גם את הענין הזה שטובת הבית בדרך

כלל היא שנשאיר את אלו הדיבורים הרעים

ובכלל ז׳ מרכילוח

דלשה״ר ורכילות וגרורותיהן מחוץ לכתליו ,ובזה

דיזהר שלא לקבל רכילות משוס אדם ואפי׳

יבואו אל תוכו השלום והשלוה האמיתיים .וע״י

מאשתו ,כי עי״ז מביאתו לידי כעס ומצה

הכרת זו ממילא לא יצטרכו להזדקק ולהגיע

ומריבה ודאבון נפש .ונראה דכוונת הח״ח

להיתר דחוק זה דסיפור להפגת דאגה ושמיעתו,

בדבריו אלה היא כלפי טענת היצר .דלפעמים

כי כידוע בענינים מעין אלה הצורך כשעת

רוצה להתיר סיפור דברי רכילות בתוך ביתו כדי

מעשה תלוי הוא לפי איו שקובעים את השאיפה

שלא להרבות לחץ וכביכול עושה זאת לצורך

לצורת הנהגת הכית מלכתחילה ,וכשמלכתחילה

ס״ה>

שלום ביתו כי חושב הוא שע״י התרת הרצועה

מואסים בדיבורי לשה״ר ורכילות ממילא גס

בעכין זה יותר יושכן שלום ושלוה בביתו  -לזה

בשעת מעשה כבר אין מתעורר הרצון להרבות

כתב הח״ח ד״כאשר נתבונן היטב נמצא שבמה

בסיפורי התאוננות והתרעמות.

שהוא מקבל רכילות מאשתו וכו׳ לבד העוון

העצמי של קבלת רכילות הוא מביא לעצמו על
ידי זה צרות רבות כי בראותה שבעלה מקבל
דבריה בסבר פנים יפות תספר לו תמיד

ומעשה נפלא בענין אופן ההנהגה בזה ראיתי
בספר עלי באר כאז׳ שהביא בשם מרן הגר״ח

קניבסקי שליט״א ,שסיפר על הגאון רבי אליהו

מעניניס כאלו ומביאתו על ידי זה לידי כעס

דושניצר זצ״ל ראש ישיבת לומז׳ה ,שכשאחד שפך

ומצה ומריבה ודאבון נפש על כן הנכון מאוד

לפניו פעם את לבו על חבילו על עוול שעשה

לבעל נפש לגעור באשתו כשמספרת לו מענינים

נגדו ,האזין לדבריו ולא הפסיקו ,אך כשסיים

כאלו" .עכ״ל הח״ח.

אמר לו הגר״א דושניצר לאותו אדם ,דע לך כי

והנה הרי אשה המספרת לבעלה מה שעשו לה

לא קיבלתי ואיני מקבל הלשה״ר ,ומה שלא

נראה דהוא בכלל רכילות ,דהרי זה כמו

הפסקתי אותך מלדבר ,כי ראיתי סערת לבך

שאומרת לו כך וכך עשו לקרוביו שביאר הח״ח

הכואב ,והייתי בטוח שאס לא אניח לך לדבר

ס׳׳נ בסופו) דלספר אדם מה שעשו

לפני ,לא תרגע ,ותלך לאחרים ותצעק מרה,

לקרוביו ה״ז בכלל רכילות .ועל כן נראה דאף

וחוששני שמא האחרים יקבלו ותהיה חוטא וגם

שמש״ב הח״ח "לגעור" י״ל דקאי על היכא

מחטיא ,לכן שמעתיך אני ,אבל דע לך כי לא

שמספרת לו בלא שום צורך כלל ורק מתוך זלזול

קיבלתי הלשה״ר כלל .ע״כ .ודפח״ח.

וככלל ג׳ מרכילות

שיא

נתינת עצה לשם הפגת צער*
לשם הסגת צער
מי שבא אליו חבירו ליטול הימנו עצה ,בדבר קטטה שבינו לאחרים ,ופותח
בדברי לשון הרע על בעל דבר שלו ,שלפי דבריו הפסידו ממון ,או העליבו,
ומבקש עצה בנוגע לתחבולות נגד זה.

מצד אחד הרי מצוה היא להשיא עצה הוגנת לתבירו' אולם ,מאידך גיסא,
הרי כאן גם שאלת שמיעת לשון הרע ,לרעתו של האחר.
אכן ,לכאו׳ פשוט הוא ,דכמו שבנוגע לעצמו ,אע״פ שאסור לו לקבל
לשה״ר או רכילות ,עכ״ז למיחש מיבעיא ,כדי להזהר מהפסד ונזק ,ה״נ הוא
אחרים 2,שמותר הוא לו ,כיון שאינו
1
לענין למיחש בנוגע למניעת רעתם של
עומד לקבל את הדברים לאמת.
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אבל מה הדין בגונא דאין בו אפשרות לתת עזר למספר ,אף לא בנתינת
עצה טובה ,וה״למיחש" אין בו תועלת ,שלפי זה יש כאן משום שמיעת לשון
הרע ,אפילו שאינו מקבלו לאמת 3,אלא שהשאלה היא אם יש לו הךתו־
לשמוע לשם הפגת צערו של המספר ,כי המספר לבו נדכא ונשבר מהענין,
ובהראותו לו התענינות בדבריו ,והשתדלות לעזור לו בעצה הגונה יראה בו
אח לצרה וידיד ואוהב ,בזה יקל לו על רוחו4.

* כמובן שלא באנו בזה דרך שאלת הלכה למעשה אלא דרך עיון כהמשך דוגמא למאמר
הקודם "מצבי רוח".
.1
.2
.3

.4

כפי שנתבאר במאמרנו "מצות נתינת עצה הוגנת להכירו".
עי ,חפץ חיים ,איסורי לשה״ר כלל ו׳ סע״ב,
חפץ חיים שם ,ובהוכחתו מגם׳ דשבועות באיסורו של הדיין אפילו לשמוע דברי בע״ד
קודם שיבוא בע״ד תכירו כדי שלא יכניס צורת הדברים בלבו וכו׳".
ולא עוד אלא דיתכן ,דמבחינת מה יש בזה גם ממצות נתינת עצה הוגנת ,דאע״ג דתוצאה
מעשית אין כאן ,עכ״ז חלק החסד של הנועם — ״מתק רעהו מעצת נפש״ — שבנתינת
עצה ,יש כאן ,כמבואר במאמרנו הנ״ל ,ח׳ "עצה הוגנת כחסד כולל" ע״ש.

מצות העצה

שיב

הפגת צער
ואל תהא הפגת צער מילתא ווטרתא בעיניך — הפגת צערו של אדם אחד
מעיקרי גמילות חסדים היא ,ו״יסוד ניחום אבלים הוא כדי לנחמו מצערו"5.

להקלת עלבון
ומה הדין בגונא דהשומע הוא באותו מעמד של הקטטה ,כשהאחד פגע
בחבירו או העליבו קשה ,וחבירו אינו שולט ברוחו ופורץ בדברי לשון הרע,
שאינם מעצם ענין הקטטה ,דכשהוא מעצם ענין הקטטה י״ל דכאנוס הוא,
דאין בבתו של אדם להיות כאבן שאין לו הופכין שלא להשיב לחורפו דבר,
משא״ב כשאינו מענין הקטטה ,דאף אם נאמר שאינו נידון כלשון הרע,
עכ״פ בלתא דלא תשיא הוא 6,אבל כיון דאין בונת השומע לקבל את
הדברים ,אלא להקל על לבו של המספר ,ולמעט את כאב עלבונו על ידי
השתתפותו בעצה טובה ,כדרך ריע ואוהב ,י״ל דאף אי דברי הרע לשון הם,
לא קאי עלייתו באיסורא על שמיעתו.

לשכך כעס
באופן האמור ,מהו כשנוגע לשיכוך כעסו של אדם ,כשנפשו סוערת בקרבו
על עול שנעשה לו ,ואם לא יט אוון קשבת לדברי קובלנא שלו על "בעל
דבר" שלו ,חמתו תבער בו עוד יותר.
בכגון דא ,זולת הפגת צערו של המספר ,יש בו גם משום חסד נוסף —
רוחני וגופני — הצלה מחטא הכעס שדימוהו לחטא של ע״ו — 7והצלה
מפגעי הגוף בתוצאת פעולת הכעס על הבריאות 8,וכשהשומע מרגיש בו
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אהבת חסד ,ח״ג פ״ה ,ועוד שם עניני גמ״ח פ״ב ,ולכאו׳ להגדרת ניחום אבלים כהפגת
צער צ״ע מהא דשבת קנב:ב ,ולהלכה ברמב״ם הל' אבל סי״ד ה״ד וטוש״ע יו״ד שעו,
סע״ג ,דמי שאין לו מנחמין הולכין י' בני אדם וכר ,דמאי הפגת צער בזה ,וע״ש לחם
משנה בא־׳ד" :ולא שיהיו כמתנחמין כר" ,אגב ,הפגת צער יסוד הוא בכמה עניני גמ״ח,
ולדוגמא מש״א גדול המפייסו וכר ,ב״ב ט:ב ,ועו״מ ואכהמ״ל.
ללא ישיר לתוכן מאמרנו ,קצרתי בזה ולא יובנו הדברים כראוי ללא עיון בחינוך מצ׳ שלח,
ובחפץ חיים ,בפתיחה ,לאוין ,באמ״ח שם סעי׳ ח־ט.
עי׳ שבת קה:ב ,ועיונים ב״מצוות השלום״ עמי .139
עי׳ נדרים כב:ב.

