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עג שלמה ו פרק אבן

י ?יק
תוכחה: ו־עניני הבנים וחנוך גדול בעמן

 בז־רכי־השם, שילכו בניי על להשגיח אדם צריך מאד א
ואם אב יעןשו בנים, בקלקול ושלום, חס כי,

נדלזלין אז רשע, בן יש־לו אם צדיק, האב אם ואף מאיד.
. « • [12ג4567אה״וד1

 אבל בנו. ביסורי יךאה למען לגיהנום מגן־עדן ,אותו
 מגיהנום אביו את הבן פודה אז ומךריכו, בנו את כשמיסר

•אלגן־עךן מביאו וגם
 בעובד נודעת אינה העבירה כי ועוד כר. בעוה״ז מעשים בזכות לעוה״ב

 נודעת העבודה אבל העבירות. מן ונזהר בטל כשישב יתברך השם

 בין וראיתם ושבתם ג׳( )מלאכי נאמר וע״ז במצות עוסק אותו כשרואים

 זה יתבאר קבלה ומדברי עבדו. לא לאשר אלהים עובד בין לרשע צדיק

 מיסודי גדול ויסוד כר. יוכיחו ברורות והראיות ממנו מלא והגמרא הענין

בגיהנם או בעוה״ז חמור עונש שיבקש לו שמוטב האדם שיאמין האמונה
I I התכמהן |אוצר

 ר״מ עליו דאמר )אחר( מאלישע וראי׳ העוה״ב משכר כלום שיפסיד ממה

 רצה שר׳׳מ ע״ד יעלה וכי מקברו עשן ואעלה אמות מתי ט״ו:( )חגיגה

 דע ובכלל וז״ל סודות שושן ס׳ משם השל״ה עוד וכ׳ רבו. את להעניש

 דומה והוא עונשו נכתב לא לכן מ״ע עונש להוציא הפה יכול לא כי

 לא ומעולם משפטים פ׳ ובמד״ר עכ״ל. זה ודע כר ראתה לא עין לעוה״ב

 אלא שמעו לא מעולם וכי ס״ד( )ישעיה ראתה לא עין האזינו לא שמעו

 וכתב המדרש. עכ״ל מצות של שכרן מתן מהו לשמוע יכול העולם אין

 אחת מצוה העושה שכל האמונה מעיקרי כי המשנה, בפי׳ ז״ל הרמב״ם

 שישתתף מבלי מאהבה לשמה וכמאמרה כתקנה מצות מתרי״ג ימיו כל

 לחיי בשבילה זוכה עליה שכר לבקש או בה להתפאר כגון לד״א כונה בה

 לעצמו שקובע למי אלא זו זכות תתכן ולא ש״א שם בר״ח ע״ז וכ׳ עוה״ב

 יבטל שלא עצמו על שקבל מי כגון מימיו עליה עבר ולא אחת מצוה

 הזה והלשון וכר. מגזל פרוטה לידו יבא שלא או לעולם במזיד תפילה

כנ״ל. ג״כ שם שב׳ ז״ל גאון לר״ס והדעות האמונות מס׳ לקוח הוא

עיקר וז״ל ד״א, מאמר האותיות שער בשל״ה כתוב י״ז. כ״ט משלי א.
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שלמה ו פרק אבן עד
 של התכלית זהו כי בניכם את !ולמדתם אמרה התורה בנים גידול ויסוד

 אדם2 כי וידוע ומצות. בתורה עוסקים עולם עד וב״ב בנים לו להיות פו״ר

 ולחנכו להרגילו צריך ע"כ מנעוריו רע האדם לב ויצר3 יולד פרא עיר

 אביו לדבר היודע *תינוק רז״ל וכמ״ש לדבר שיוכל מעת ישרות במדות

 תיכף מוסר ימנעו לא והאם האב כר. צוה תורה כו׳ ישראל שמע מלמדו

 כפי שאת יוכל אשר כפי ביומו יום דבר תמיד ולהוסיף נערותו מימי

 וכל בנו שונא שבטו חושך 5 כמ״ש מוסר שבט ממנו ימנעו ולא הבנתו

 והקללות השבועות כגון מהם להתרחק השלם לאדם שראוי הרעות המדות

 ורכילות והתאוה והשנאה והקנאה והעזות והגאוה ואכזריות והכעס

 המדות וכן אלפים. אלף בהם וכיוצא המותר ודברי ולה״ר וליצנות

 הנ״ל ממדות היפך והיינו בהם להתדבק השלם לאדם שראוי הטובות

 השי״ת ידיעת כולם ועל כיו״ב אלפים ואלף והשתיקה והבושה והמורא

 שאר בכל כאלו והרבה מפיו יוצאים קדושה דברי תמיד ולהיות כחו כפי

 בכל תמיד ויוכיחנו בנפשו. קנין אותו שיעשה גופו למסור צריך המדות

ישקוט ולא ינוח ולא ביומו יום דבר פעמים ק׳ אפי׳ יוכיח הוכח א ויום יום
1 1.1P^nw י

בנפשו. נקנים שיהיו עד

 בקטנותו להדריכו ויתחיל בכל להדריכו שנים וג׳ ב׳ מבן בו ויתחיל

 שקנה מה כל דורדא כלילא דינקותא חז״ל אמרו כי הא׳ טעמים. ב׳ מצד

 דרכו ע״פ לנער חנוך8* *  וז״ש ימיו כל קיים בטבע כן נשאר בילדותו בנפשו

 הב׳ ממנה. יסור לא יזקין כי גם ואז טובות במדות ינהיגו קטן נער בעודו

 הנער בעוד גדול ובמורא מוסר בשבט בנו את להוכיח האב כשמתחיל כי

 מורגל לעולם יהיה אז מסותרת ואהבה מגולה תוכחת עמו לו שיהי׳ קטן

 אם אבל יזקין. כי גם לאביו ישמע כי וחרד ירא להיות האב במורא

 אח״כ אז ח״ו אביו עצבו ולא9 יתירה חבה אביו לו הראה בנערותו

 לנטיעה זה דבר והמשילו ולאמו. לאביו משמוע אזנו מסיר כשנתגדל

 נתגדל אם אבל רצונו. כפי ולישרה לנטותה האדם יוכל ילדה שהיא בעוד

 דהמע״ה אמר וע״ז הנער. משפט כן אח״כ. לישרו א״א בעקמימות האילן

11 המשנה חכמי רמזו וע״ז כו׳ בנעוריהם מגודלים כנטיעים בנינו אשר 10

יב. יא, איוב ע״פ .2 בניבם. את אתם ולמדתם יט: יא, דברים ו.

כד. יג, משלי .5 מב. סובה עיין .4 בא. ת, בראשית .3
ו. בב, משלי .8 קנב. שבת .7 לא. מציעא בבא .6

י. ג. אבות וו. יב. קמד, תהלים סו. ו. א, מלכים־א ע״פ .9
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עה שלמה ו פרה אבן
 לבקזו־ר שראוי דבר על בנו את ולהכות ר0מלן שמונע מי ב

יצא לסוף כי בנו, את שיונא זה הרי עליו, ומחפה3
 אותו שמ:סר די לא בנו, את שאוהב מי אבל רעה. לתרבות

 ומיסר קל נז־נדד עשה פן עליו שדורש אלא לו, הראוי על
 מה מצוה נמי גמיר, אפלו ח:<: )מכות אמרו ולכן עליו.

 מי וכל .5כלל נז־נוד־רע בו יהיה שלא והינו, אותו. שמכה
מרבה. תוכחתו יותר, גדולה שאהבתו

 נזהר האב שיהיה אמת ג״ז אבל אמת ופשוטו שחרית של שנה באזהרת

 בילדות עצמו ירגיל ואחד כ״א וכן הינקות כלומר השחרות ישן שלא

רב. בהתעוררות ויתעורר

 שהן מטעם מהם ויותר האב כמו בניהם תוכחת על מצוות והנשים

 בנייהו באקרויי זכיין במאי נשי הני12 ואמרו בבית יותר ומצויות פנויות

 הנשים על מוטל החיוב ע״כ רכות הנשים טבע כי ויען כנישתא לבי

 אותו ולהכות מוסר בשבט ולהוכיח לב לאביר להיות ר״ל גבר כלי ללבוש

 אני רמז ודרך הרע. מדרך שיסור עד שמוע לבלתי וישוע יזעק כי גם בטוב

וכר. ילדיהן בשלו רחמניות נשים ידי!3 אומר

 הולך הבן ושיהא בטוב שיהי׳ בנו את המייסר לאב יהי׳ גדול כלל

 כמ״ש האמת במדת להדריכו כחו בכל יראה בסתר אפי׳ הישר בדרך

 ויפאר בטלה בשיחה אפי׳ השקר עונש ויגדיל אמת לדבר לשונם למדו14

 שקר דבר מפיו יצא אם עליו גדול מורא ויטיל אמת לאומר הגדול שכר לו

 הבן בלב תקועה אמת של זו מדה כשיהי׳ נמצא גדולות התראות בו ויתרה

 לו וישיב וכך כך עשית שישאלנו יראה כי אביו מצות כל הבן יקיים אז

 מרובה ועונשו בדאי ונמצא יאחז אולי הוא ירא כי אמת היראה מפני

הזהב. עכ״ל טוב ועושה מרע סור לעולם יהי׳ אמת לומר שמוכרח ומכח

 ומרחצת מתקשטת כשהיא במראה שרואה לאשה משל בעק׳ כמ״ש ב.

 לגדולים הדקין כתמיה את שמראה יפה היותר מראה בוררת היא טינופיה

 נראית שתהא בכדי מאוד הדקים כתמיה את להסיר שרוצה מפני והיינו

 אותו ומיסר עשה אשר אולתו על יותר דורש יותר האוהבו כן יפה. יותר

כ״ד[. י״ג ]משלי הקטן הדבר אף עוד יעשה שלא בכדי ע״ז

מו: סובה ועי׳ ד; ט, ירמיה ע״פ .14 י. ד, איכה .13 יז. ברכות .12
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שלמה ו פרק אבן עו
 מפיהם יצא שלא תמיד, להךויך צריך הבנות את גם ג

ורכילות, הרע לשון ומחלקת, וכזב קללהושבועות
 להכות צריך ישמעו, לא ואם המצות. כל ושמירת

 אשר להךריכם, צריך וגם כלל. עליהם לרחם ושלא אותם
 בספרי־מוסר עוסקות יהיו הפנאי ובעתות בשבת־קדש

לתרופה(. )עלים

 על כעס דרך מכת־אויב אותו :כה לא בנו, את כשמכה ד
מן להצילהו תה:ה ההכאה כונת רק העבר,

 הרבה אותו :כה אל ולכן דרכיו. עוד ‘5יעול ולא העתיד
 לו. הנאות ולפי דרכו לפי מעט מעט רק אחת, ?פעם

 ההיא בעת כלל אותו :כה לא עליו, חמתו שרבה וכשרואה
יח-יט(. יט, )משלי

 בדברי־ רכים, בדברים הרבה הבנים את להוכיח וצריך ה
והרגל. בחנוך והעקר הלב, על המודשבים ׳מוסר5®®’
 דבר כל על וההרגל רב, הרגל צריך והמדות והדבור
אז לו "ואזל ואחר־כך: קשות, ההתחלות וכל )א<. שלטון

 שוא שבועות מפיהם מלהוציא נזהרו לא רבים בעו״ה אשר הסיבה היא וזאת א״ה )א(
 אשר והאנשים מנעוריהם. כן הורגלו באשר וזהו ולה״ר וקללות וליצנות כזב ודברי ושקר

 גדול צורך להם יהיה כאשר אפי׳ וקללה שבועה מפיהם להוציא שלא מנעוריהם הורגלו
 את שהרגיל אחר אחד בחסיד כ׳ ד׳ אות האותיות שער ובשל"ה בזה. יכשלו לא בדבר

 הוי לא דעלמא חללי כל לו יהבי אפי׳ כי עד בדבר. רגיל כ״כ והיה אמת במדת תמיד בנו
 בשבת הוצאה באיסור ח״ו שם נזהרים אין אשר במדינה שנתגדל מי וכן בדבורו. משנה

 במלאכות נזהר שהוא גם בו להזהר עליו ויקשה האיסור בעיניו יקל נט״י בלא לאכול או
 חמירא דר״י באתרא נ״ד גיטין )ועי׳ ההרגל כח גודל מפני והכל איסורים ושאר אסורות

 אשר מהחרדים מי וכן ס״ה( קי״ט ס׳ ויו״ד דבכורות פ״ד רא״ש ועיין משבת שביעית להו
 הבאנו כי חמור או קל יהי׳ אם )בין בו נזהרים העם המון שאין בדבר להזהר עצמו הרגיל

 שיש במקום גם בשבת להוציא שלא כמו בשוא״ת יהי׳ אם בין בעלמא( לדוגמא רק
 ד״מ ועשה קום שהוא דבר יהי׳ אם בין חדש. לאיסור או המחמירים לד׳ לחוש עירוב

 בעיניו נעשה הוא אז במשקה. שטיבולו לדבר ידיו ליטול או אחרונים. במים להזהר

בדרכיו. עוד ימעד לבל משלי: על הגר״א בביאור ו.5
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עז שלמה ו פרק אבן
 פי אף ?תהלל, אז לבית־עולמו, כשהולך )פרוש, 16יתהלל"
 הרשע כי יד((. כ, )משלי גדול וצערו רבה יגיעתו מתחלה
 על־כן לפרש. לו שקשה אך דרכו, ומר שרע יודע, בעצמו
 להסיר נוחה — ירקה האגוז וקלפת מקטנותו, בחנוך העקר

לתרופה(. )עלים

המרות לתקון מועיל בלמודו, מדקדק שהאדם מה ו
T T T . SgftinSS : ” ׳ : י ”:י • •■:I“,

 לפי מתחלק ג״כ אחד איסור בפרטי וכן שבתורה. והאזהרות הדינים ככל ממש כטבע
מאד ויבהל יחרד אז בשגגה בשבת יכבה או נר ידליק אשר לאחד יקרא כאשר כי ההרגל.

ברירה באיסור יכשל או רטיה. ימרח או בשגגה. תרנגולת יצוד אשר יקרה מאשר יותר ~

כח ועצום גדול כמה ראינו זה מכל שרה שניהם שחומר הדין יודע כי גם בשבת. במאכלו
יקל גדול. ועמל רבה יגיעה הגדול להאדם נצרך אשר את כי החינוך. כח רב ומה ההרגל.

: ר״: במדות הענין וכן ימיו. כל מוכרח עי״ז יהיה אשר נקלה על הקטן בטבע להשריש
קשורה אולת כמשה״ב נודעו לא ועקבותיהם ממנו להסירם נקל ורך נער האדם כאשר

ועצומה גדולה יגיעה צריך האדם כשמתגדל משא״כ ממנו. ירחיקה מוסר שבט נער בלב
הנקרא בים אשר התנין הנורא המזיק בדמיון והוא הרעות. מדותיו לטוב לשנות

הביצה קליפת נתפתחה שלא ובעוד הים שפת על ביצותיה תטיל אשר )קארקאדיל(
כאשר אח"כ אולם ולאפס. לאל ותשימן ברגלה ותדוש וחלושה קטנה בריה תעבור

תראה ומזה מציל. מידם ואין אנשים אלפים כמה להזיק תוכל אז הצפעוני ביצת נתבקעה
באמת שנאה היא )כאשר הדמיונית. הבהמית אהבתם בגלל אשר האנשים נואלו כמה

ולאבדון שחת לבאר בניהם את יפקירו בנו( שונא שבטו חושך אדם מכל החכם כמ״ש
ימנעו אשר ויש הרעים. וטבעיהם הנשחתות מדותיהם לתקן לב שמו ולא עולם.

מתרפה גם הכתוב מאמר יומלץ וע״ז ועצלות טרדה מחמת בניהם על מלהשגיח
א"צ הטוב להנער כי יאמרו אשר ויש לעיל. כמ״ש משחית לבעל הוא אח במלאכתו

ומן הכתובים מן עלה טעות וזה חינוך יועיל לא הרע ולהנער טוב מעצמו יהי׳ כי חינוך
מוסר ותוכחת החינוך כי במשלי כתובים מכמה ומבואר החוש. ומן השכל ומן הקבלה

השל״ה בשם וכמש״ל מספר אין מקומות בכמה חז״ל ומאמרי מאוד גדול הכרח לנער
ולבו עיניו אדם כל ישים ע״כ שהוא מה לפי חינוך צריך ואחד אחד לכל כי ז״ל והגר״א

את להוכיח ידיהם את ימלאו לא כי מהם המעט אשר אנשים )ויש הוא. נפש בעל אם ע״ז
אהבת שוחד עקב בניהם רשעת להצדיק הישרה את יעקלו עוד אבל וכשורה. כדת בניהם
היא כי וקדש ראה כזה יאמרו שיהי׳ מה יהי׳ בניהם יעשו אשר וכל בניהם ואהבת עצמם
וכאשר בגיהנם יהיו בניהם אם בג״ע לעצמם מנוחה ימצאו לא כי יען הנכוחה הדרך
וזה דמיוניהם בהבלי המציאות את לשנות המה ירצו דרכם את לשנות יאבו לא בניהם

יותר יסלפו הבנים אשר עוד וכל רצונם. כפי המציאות להמשיך הרוצים האנשים מטעות
להאמין ירצו לא )כי דחי אל מדחי אחורנית ללכת אחריהם האבות ימשכו כן דרכם. את

לבו. אל יתן והחי ר״ל מרפא לאין עד בגיהנם( יהיו בניהם אשר
יי—י—•

יד. כ, משלי .16
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שלמה!1234567 וז ]אה״ו פרקאבןעח
 >ב< ללמד מקדים האךם אם וכל־לזכן טובים. והמעשים

 ועל )ג<. אחר־כך בו שולט הרע יצר אין "אם־פן בדלדותו,
 וצריך .ג1אות מגיעין ואין אזחריו רצין חבריו :17אמרו זה

 על ןשגיח ואל לשם־שמים. ללמד פדלדותם לחנכם
 "חניך אדרבה ושלום, חס לזה, צריך אין הנער כי האומרים

 לתרופה(. >עלים הוא הכיל ןעקו־ וכו׳", גם דרכו, על־פי לנער

שעושה דברי על חבריו את להוכיח אדם יךאה לעולם ז
 אז מעשיו, את תיטיב לו ישמע אם כי טוב, ליא

 העושה כמו שיכר ויטיל על־ח־ו, הם שחנשה המצות כל
שעל ,18ממנו הטוב את נוטל אז לו, ישמע לא ואם בעצמו.

 דמצפרא לגברא מטו ולא רהיט רהיטי שיתין צ״ב: בב״ק ו״ל רמזו וע״ז ג.

 מפני ובחורף החמה מפני בקיץ ואכול השכם ק״ז:( )ב״מ ואמר כריך

 ביאורו ול״ת למ״ע והחמה העצלות יצרים הב׳ אותו יקדימו שלא הצינה

תכלי. שיתין ד״ה ב״ק לאגדות

 בדרך שילכו אותם להוכיח אפי׳ וחיו. פתאים עזבו כתב ו׳ ט׳ ובמשלי ד.

 הולך שיהא כתב י״ב בפסוק וכן כמותן להיות אותך יטו פן כי הישר

 ולמי יוכיח למי לדעת וצריך אותם להוכיח אפי׳ רשעים בדרך ולא לבדו.

לא.

 בס׳ היטב בקי להיות בילדותם הנערים את ללמד ונעים טוב ומה ס״א פ״ח ע״ל )ב(
 עם ללמד זו למטרה ונתחבר בזה״ז הנוהגים המצות כל באו שם אשר חרדים קיצור

 תלמידיהם עם אותם שילמדו המלמדים את להזהיר יעשו וכן בהקדמה שם וכ׳ הילדים
 וגזרותיו חובותיו כל ידע לא אם למלך עבד להיות אפשר וכי וכו׳ שיעורם שלמדו לאחר

 לו נדמה בילדותו ילמוד שלא מי משא"כ בנפש חזק רושם עושה הילדות ולימוד עב"ל.
ההרגל. גודל מצד חסידות מדת או הכשר יתרון רק הם אשר מצות גופי כמה על

 וז״ש כו׳ קטנה כשהיא שכבשוה לעגלה דומה בילדותו תורה הלומד פכ״ג אדר״נ עי׳ )ג(
 וכמש״כ היצה״ר( )הוא צורריך למען התורה( )הוא עוז יסדת ויונקים עוללים מפי

 ישרים מסילת בס׳ ונדפס זה פסוק בביאור הלוצאטו להחסיד חכמה פתחי קל״ח בהקדמת

 וי״ל קי״ז( )שבת רבן בית של תנוקות הבל במעלת הפליגו וע״ב ע״ש החיים עץ בדרך
היצה״ר. להרוג בילדותו להקדים ר״ל להורגו השכם להורגך הבא במ״ש ג״כ מרומז שזה

האריז״ל. של בשמו משלי על הגר״א בביאור .18 נ. כתובות .17
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עט שלמה ו פרק אבן
 בגן־ חברו וחלק חלקו נוטל — זכה טו.(: )חגיגה נאמר זה

.היד( יב, )משלי בגיהנוים חלקו נוטל ןהרשע עדן,

ברבדים שמוכיח אחד, מוכיחים: מיני קזני נמצאים ח
 דבריו אין ועל־כן אותם, ומבזה קשים

 ומקךבן תחומים טובים בדבו־ים בא החכם אבל מתקבלים.
 אינם הרשעים ואף־על־פי־כן באהרן. *9שאמרו כמו לתורה,
 בדבו־ים שמוכיח יש וכן כ(. י, )משלי י שעה לפי אלא ונכנעים
 דרך מורה החכם אבל המעות, לתקן איך אומר ןאינו קשים

בוטה "ןש שכתוב: הה חלי־הנפש. ולרפיאת לתקן איך
יח(. יב, )משלי מךפא" חכמים ולשון חרב, כמדקרות

 בשם כר לחברך קרית ד״ה פ״ח ב״ק אגדות על בביאורו רבינו כתב ה.
 וג׳ קרוביו בפני וב׳ בסתר החוטא את להוכיח צריך ראשון דפעם הזוהר
 פרק חכמה בראשית והובא קדושים פ׳ מהזוהר והוא לו הנח ובד׳ בשוק

 דיכסיף נש בר הוא אי תוכיח ותו שם עוד הזוהר וכתב הענוה משער ה׳
דמשתעי כמאן קמי׳ יימא אלא בסתרא אפי׳ ליה יוכיח ולא ליה יימא לא

» I I?™??]* אוצי1

 וכך כך הוא חובא ההוא דעבד מאן ידכר מלין אינון ובגו אחרנין במלין
הזוהר. עכ״ל חובא מההוא וישתבק בגרמיה ידע דאיהו בגין

 שאינו ת״ח כל ד׳. תענית וז״ש לסורו לחזור ונוח רך שלבם מפני והיינו ו.
 שם. משלי כו׳ נסתם אינו נקב בו שנעשה אחר הברזל כי כו׳ כברזל קשה

ו: סנהדרין ו.9
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טו סימן יו׳׳ד חלק נזר אבני שו״ת

ר

 הבקי החריף הרב אחותי חתן כבוד אל החוה״ש סאכאטשאב. פה לפ״ק תרנ״ה אב מנחם ואתחנן א׳ יום ב״ה
מאדויטץ. האבד״ק נ״י יעקב מו״ה כש״ת

 ועתה הצבא. אנשי של מהיורה אוכלים כולם וכמעט יהודים. צבא אנשי מאות כשלש שעומדים המבצר דבר א(
 מכשרות השו״ב שלוקחין מעיים הבני רק שחיטה. דמי בלא השו״ב להם ישחטו לא אם הבהמות לנחור רוצים

 הפסד וזה בחותם כשר הבשר כל יחתמו אם רק רוצים אינם עתה אך קודם. גם הי׳ וזה מטריפות, גם הם לוקחים
 רק הם הטריפות ומיעוט טריפות. ודאי אינם דרובא רובא כי האיסור. להקל כדי לשחוט מחויבין אם לשו״ב.

 רק הוא או״ה ולדעת בששים. מאחד פחות שהיא אפשר להטעים. חזיר שמערבין ואף וכדומה. סירכא משום
 דס״ס דלמא או חולה. לגבי ביומא קולא חשיב עצמו לאיסור איסור מרוטב להקל אף זה מלבד דרבנן. איסור

 )ס״ט( בב״ק הובא )מ״א( דמע״ש דפ״ה כהא להפרישן. מחויבין אין שוב מהיורה שאוכלים במה עבריינים הם
 דפ״ג להא שדומה דילמא או וימות. לרשע הלעיטהו שבוע שני בשאר אבל ננהו דהפקר השביעית בשנת במד״א
 ואנא חמימא רב בי בר ליכול בחלוף מתכוונת דלטובה משום לה נותן שהוא מה מעשר לחמותו בנותן דדמאי
 באמת נפש פקוח הוא אם כי פרושו ידעתי לא ןופ״נ. ויסורין. רעבון מחמת היתרא מורה וה״נ קרירא. איכול

:חכם שאלת ע״כ בזה גדול הנסיון ובאמת מותר[.

 תוס׳ למ״ש לדמות יש אך מזה. יפה לו ליתן אדרבא רק לגזול חושבת אינה כי נכון אינו מחמותו הדמיון הנה ב(
 קל איסור לעבור מותר חבירו פשע דלא דהיכא חבריך. שיזכה כדי חטא לאדם אומרים אין בענין ע״א( )ד׳ שבת
 והוא דפשע. היכא משא״ב חבירו. בעד ערב הוא פשע דלא דהיכא בזה והטעם חמור. איסור חבירו יעשה שלא
 ]וע׳ ערב. אין דפשע איסור לעשות ברוצה משא״ב ערב. הוא השוגג דבשביעית דרשב״ג הא עם אחד טעם

 זה מטעם ג״כ והוא להפרישו. מצוה אחר ישראל אין במזיד איסור לעשות דברוצה קנ״א( סי׳ )יו״ד בדגמ״ר
:שוגג[ והוא פשע דלא היכא רק ערבות דאין

 בהם לעולם על ולעבור לשחררה רבה שכפו איסורא אינשי בה דעבדי אמתא בההיא התוס׳ כתבו שם אך ג(
 לעדות. ונפסלין ולוקין הם דרשעים ואף כאנוסין. והויין לזנות עצמה דממציאה משום תוס׳ וכתבו תעבודו.

 לחיות מאד קשה דבר עליהם המוטל ועבודה רעבון מחמת כי מזה ויותר בנ״ד. כ״כ להפרישם. מחויבים מ״מ
להפרישן: מחויבין שנהי׳ לענין כאנוסין. והויין בשר בלי

 מ״ט דמקשה עכן גבי ע״א( )מ״ד בסנהדרין דאמרינן מה עפ״י להפרישן מחויב שנהי׳ טענה בזה יש עוד ד(
 ישראל כלל היו שלא דאף הנה ובניו. אשתו ידעי דהוי משום ומשני הוא הנסתרות מן הלא פירש״י אענשו

 להפריש מחויבין מ״מ רשע. שהוא אף ה״נ הוא. ונגלות הואיל עליהם נענשו מ״מ ידעו. שלא בדבר מחויבין
 בסתר גנב סתם דמע״ש דפ״ה הא וכן הוא. נסתר דבר בחמותו דדמאי דפ״ג והא עליהם. אחרים יענשו שלא כדי

 שעשו משום בדבר חייבים קצת הי׳ שישראל שכתב שם במהרש״א מיהו פרהסיא. דבר שהוא בזה משא״ב הוא.
 אלמלא ובניו אשתו דידעו דאף י״ל לפ״ז ע״ש. החרם מן יקחו שלא שומרים להעמיד להם הי׳ ציווי בלי החרם

 חסידות מדת דמ״מ לדחות ויש פשיעה. שום אין מחויבין שאין את״ל בנ״ד וא״כ נענשים. הי׳ לא הפשיעה
דעכן: כהא עכ״פ קצת פשיעה הוי ושוב להפריש

 למחות בידם הי׳ לא הם הלא ישראל יענשו למה דמ״מ טובא. עיון צריך בי׳ ידעו ובניו דאשתו הא באמת אך ה(
 החוטא את הזוהר שהמשיל מה ידוע דהנה לומר ואפשר ובניו. אשתו בו מיחו שלא מה על ישראל יענשו ולמה

 אך הספינה. בכל באים שהמים עמידתו במקום הספינה את המנקב לשוטה לעצמי אם כי עשיתי למי האומר
 מזיק אינו ושוב עמהם צירוף לו חייב כגון החמורים בעונות וביותר אחרים תקנת קלקלתו כי לומר סברא שיש

 ואותם נקיים. אינם הם שגם ההם האנשים אל צירוף לו יש מוחים. ואינם שיודעים אנשים יש אם אך הכלל. אל
 דעלמא רשעים הדיינין שבועת ר״פ וע׳ מעשה. העושה כמו גמורים חוטאים שאינם מאחר הכלל אל אנשים

 למחות שבידם אנשים בשאין אך והבן. דוק בכולה הספינה אל באים המים ההם האנשים ובאמצעות הקל. בדין
למעשה: ע״ז נסמוך לא מ״מ לומר. יש כן בפרהסיא. לן איכפת לא
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 דאינו מהרי״ז בשם קנ״ז( סי׳ )יו״ד בש״ע והנה בכך. מחויבין אם לשו״ב היזק מזה שיהי׳ יען לעיין יש אך ו(
 הדין במקור הוא כן ע״ז. ממונו להוציא חייב דאינו ומאדנו. גופינו על שיקומו לחוש שיש במקום למחות חייב

היינו למחות המזיד. מן להפריש חייב דאין מרבבה הדגול בשם ולעיל במזידין למחות דמחויב והא במהרי״ו.
 משום נענש ובזה .תוכיח הוכח ממצות מחויב ודאי וזה העבירה. מן יפרוש שבעצמו עד קשים דברים לו שיאמר *

 רק מחויב אינו זה העבירה לעשות יוכל שלא בע״כ להפרישו אבל הרעה. מדרכו שישוב שאפשר כיון ערבות
השוגג: מן להפריש

 אב משל אב כיבוד למ״ד מחלק דבקידושין מלאכתו. ריוח ביטול רק ממונו הפסד שאינו בזה לעיין יש והנה ז(
ממונו: כנותן חשיב לא מלאכה דביטול הנה מלאכה. לביטול היינו כיס בחסרון דכבד והא בן משל ולא

 ראי׳ שהביא ומה עשה. מצות בכל כמו ליתן מחויב דודאי דנלפענ״ד בעיני. תמוהין מהרי״ו דברי עיקר אבל ח(
 באבידת דאיתרבי משום פשוט נ״ל להצילו. גופו לאבידת פועלים לשכור מחויב שיהי׳ קרא מדצריך במהרי״ו

ממונו: מאבידת המיר דלא והו״א בכלל גופו אבירת גם שיהי׳ ממונו

 ממונו ליתן מחויב ואם השם קידוש בשביל ממונו כל למסור שחייב מאדך בכל מדאצטריך ראי׳ שהביא ומה ט(
 מה מחויב מקצת אבל כולו. ליתן מחויב אינו וא״ת עצמו. בשביל ליתן דצריך פשיטא מעבירה אחרים להציל
 כתיב הא מאדך דבכל דהא ועוד מ״ע. בכל כמו שמחויב די״ל בעיני תמוה זה וגם עכ״ד. בדבר יש שיעור

 בס׳ בזה נתעורר וכבר ממונו. כל ליתן מחויב דעלמא בעבירה אפי׳ הא וקשה יעבור ואל יהרג שדינם בעבירות
 במעשה. יעבור שלא אפילו ממונו למסור א״צ מגופו עליו חביב ממונו שאם חדש דין מזה ולמד יוהכ״ם תוס׳
ממונו: כל ליתן יצטרך שלא אפי׳ חביב ממונו שאין להיכא משם ראי׳ אין וא״כ

 ומיראה מאהבה ע״ז העובד דקי״ל משום עבירות משאר אפי׳ דקיל הו״א קרא בי׳ דמיירי דבע״ז נראה הי׳ ולי י(
 בכל שמע אם והי׳ בפ׳ כתיב דלא מה ישבתי ובזה עבירות. בשאר שמחויב אף ממונו ליתן דא״צ הא ע״כ פטור

 בחי׳ וע׳ לרבים. משום והיינו יעבור. ואל יהרג קלה מצוה על אפי׳ הגזירה דבשעת משום ואמרתי מאדכם.
 מאדך. בכל אצטריך לא וא״כ יעבור. ואל יהרג ומ״מ עבירות. בשאר מיירי דברבים שמע אם והי׳ פ׳ וא״כ הר״ן.

 מאהבה דעובד משום זה תירוץ לפי גם והנה ממון, משום לעבור אסור הגזירה בשעת שלא אפי׳ דבממון
ליתן: מחויב למהרי״ו גם אפשר מלאכה דביטול ריוח מניעת בנ״ד מ״מ משם. ראי׳ אין פטור ומיראה

 ממונם הפסד על שיחוסו דא״ל מחויב. אחר ממקום השו״ב לשחוט. יתחייבו לא ממאדזיטץ השו״ב אם ואף יא(
 ממאדזיטץ השו״ב שגם סברא יש ובאמת האנ״ח. של במעשה עבירות על יחוסו דיותר ממאדזיטאץ. השו״ב של

 קום מקרי במעשה איסור דכשעושים הב׳ בתירוץ ע״ב( )ל שבועות תוס׳ סברת עפ״י ממונם להפסיד יתחייבו
 לא שמהרי״ו נעשה מה אך ממונו. לוותר דמחויב ה״ה כ״ח(. )סי׳ בח״מ קי״ל וכן כבודו. לבטל ומחויב ועשה
 דחייבין. דיינא ולית דינא לית דעלמא שו״ב וכ״ש לבד. מלאכה בביטול עלה לוסיף דלא הבו מ״מ כן. כתב

 היורה איסור וחלילה חלילה יוזל ולא בהשכל יעשה אך בו. תלוי יהי׳ הרבים וזכות עוז בכל בדבר ויתאמץ
עי״ז: לאנ״ח

אברהם. הק׳ הדו״ש א״ח ידידו

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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ותשובות שאלות

נזר אבני
rQn?

ב חלק דעה יורה

 הגאון הרב ורבנו מורנו אדוננו קדושת כבוד מאת*4
 ישראל של מאורן טהורה ד\ ויראת התורה שר הקדוש

טל אגלי בעהמח״ס זצוקללה״ה אברהם מרן
 נאשעלסק, קראשנעוויץ, פארצאווי, בק״ק הרבנות בכתר שימש אשר

 הגאון הרב בן הארץ, כנפות כל על זורח תורתו ואור סאכטשאב

 זצוקללה׳־ה נחום ז.אב מו״ה ופרישא חסידא המפורסם הצדיק

 הרב של ותלמידו חתנו אזוב אגודת בעהמח״ם ביאלא אבד״ק

 האדומו״ר מאד נורא צבאות ה׳ מלאך קדשים קודש האלקי הגאון

מקאצק זצוקללה״ה מענדל מנחם מרן הגדול

שניה מהדורה

ת״ו תל־אביב
לפ״ק ד תשב" שנת



מר ישראל ארץ חגמתסתסא סימן עי״ת הלכות אבני 298

 פרק במלחמות הלמב׳ן וכ*כ .דמסלקי באתרא משכנתא
yb משום התירה והתורה ריבית דחשיב חומה ערי דבתי 

 ג'כ חשיב ׳כ6ו דמסלקי. באתרא כמשכנתא דחשיב
 נ״מ אין קרוב. משוס ואי שנים. פי ליטול מוחזק

 דאחיו מבניו א׳ גאל אם נ״מ מיד לפשוט. בכור בין
 נ״מ י״ל עוד .ירושה בתורת מחלה אותו מוציא השני

 משוס כן לא לגאול. יכול בתו בן גס ירושה דמדין
 מסתמא ממשפחתו לנכרי נמכר גבי דכת־ב קרובים גאולת

 ממשפחה שאבי׳ בתו ובן אחוזה. שדה לענין גס ק
זה: לענק קרוב חשיב לא אחרת

 ,הגואל של השרה להיות קרובים גאולת אס זה נ(
עברי מבד בגאולת כי בזה. מסתפק אני אך

 שתחזיר הוא קרובים בגאולת שגס ■ואפשר .לשיחרור קי׳ל
 שהוא דכ׳ז דלק׳ח פשוט הדבר כן ואם למוכר. השדה
 למוכר. השדה שתחזור קרוב. מדין גואל הבן בחיים

 יירשנו שלא הו״א מוכר. כאן דאין שמת. לאחר אך
 שאין כיון קרובים גאולת כאן אין ממילא זה. זכות
 פ׳ והרמב״ן יורש. דבנו קמ״ל אליו שתחזור מוכר כאן
 שדהו מכר כשאדם בישראל לפנים הי׳ כי ל״ג כ״ה בהר
 שהנהיגו כמו קדימה דין לו דנים והי׳ .קודם הקרוב הי׳

 שאין מדבריו ונראה ע״ש. מיצרא דבר בדינא רבותינו
 דירמי׳ מקרא ראי׳ שהביא ממש. בתורה מפורש זה

 אס הוא קו״ח הלא לעצמם. קרובים גאולת ואס יטעז.
 בתחילה כ״ש לעצמו. וגואלה הקרוב בא לאחר מכרה

 השדה שתחזור קרובים גאולת א״ו .לקנות קודם שהקרוב
:דערכין ממתני׳ לפשוט אין וא״כ .למוכר

שסח ובפורים בלונ״וז וש׳ת דו׳ש ירית דברי

ריק׳'אברהם.

תם סימן
הנ״ל. להרה״ג הדל בענק עוד

תרח״ם. ויק״פ ג׳ ב״י׳

 לפי ראי׳ הביא והנה . הניעני מכתבו יך.ךךק א(
תשובו הזאת היובל כשנת בת״כ הגי׳ י

 וגאלה בנו ובא לאחר. מכרה שאס אחזתי. אל איש
 .קרובים כדין גאלה דבגו הר״ש ופי׳ .ביובל לאביו שםזרת

 פי׳ לאו אי ובאמת .הקרוב לגואל הוא היובל שעד הרי
 כמו לגמרי. אביו במקום בנו כי אומר הייתי p-.*■״

 הר״ש פי׳ לפי אך .ביובל לאביו וחוזרת .מהקדש שפורה
גדולה: ראי׳ הוא ודאי

q בחיי לרבינו וראיתי הפורה במפרשי עיינתי ןך^ך 
המורה שלוותה זה הדין גואלו. ובא ודל שכתב

 שיוכל ועול. דוחק מתוך שדהו במוכר רחמנות דרך
 ידו השינה אס בעלמו הוא .קלוב לזמן אוחו לגאול
 .לאחוזתו שישוב כדי מקרוביו אחר או גאולתו כדי ומצא
 קרוב גואל לו ואין ידו מלאה לא ואס היובל. קודם
 ביובל ויצא היובל פד להמתין יצטרך אז לגאול. שיוכל
 מורים אלו דברים הנה מנדל. לאחוזתו ושב בחנם

 ובמפורש למוכר. השדה שתחזור קרובים גאולת כי באצבע
 אתיך. ימוך וכי בפסוק ודל ז״ל אברבנאל מהר׳י להגאון

 לומר רוצה .אליו הקרוב גואלו יוכל היובל קודם אבל
 לקונה ויפרע גאולתו. לגאיג עשיר ',שיה מקרוביו חמי
להושיבה מהח״י ויוציאנה ההוא האחווה כעד שנתן מה

 קידושין בחי׳ לחהרי״ט ראיתי אך עכ״ל. המוכר אל
 הוא אחוזה דשדה .תתנו גאולה בכל סד״ה כ״א( )דף

במחלוקת: שנוי הדבר והנה היובל. עד הגואל תחת

קרובים דגאולת מהש״ס ברורה ראי׳ נראה אך ג(
)כ׳א.( בקידושין והוא למוכר. השדה שתחזור *'

 אינו או רשות אומר אתה .רשות אחיו ממכר את וגאל
 אדם יש וכי .גואל לו יהי׳ לא כי ואיש ת׳ל חובה אלא

 רוצה ואינו לו שיש זה אלא גואלים. לו שאין מישראל
 לך יש וכי פרש״י יהושע ר׳ דברי בידו. שהרשות לגאול
 מזרע גואלים לי שאין בארן חלק מנוטלי בישראל אדם

 .עכ׳ל לו קרוב הוא קיים ישראל מכל אחד בעוד יעקב
 א״כ לקרוב. השדה שיהי׳ קרובים גאולת אחרת ואי
 הלוקח מן יותר קרוב שהוא חי אלא לגאול אפשר אי

 הלוקח. מן יותר אחר קרוב לו שאין אימא ק ואם
 הוא קיים ישראל מכל אחר בעוד רש׳י שכתב זה ומה

 הגאולה א״ו הוא. ישראל לחו הלוקח אטו לו קרוב
 יותר שהוא מי אפי׳ הן ומפני למזכר. השדה שתחזור

 והנה למוכר. שתשוב כרי ממנו גואלה הלוקח מן רחוק
 כתב חובה וסבר יהושע ר׳ על שחולק אליעזר בדר׳
 אליעזר דר׳ פי׳ ולא כו׳ נואל לו יהי׳ לא כי והאי רש״י
 היובל. עד הנואל תחת שתהי׳ קרובים גאולת סובר

 לרש״י דס״ל מכלל הלוקח. מן יותר קרוב לו ואין
 שהגאולה מורים והכל בהא. דפליג מאן לית דודאי

ומשמעות והאברבנאל הבחיי דברי ונסתייעו למוכר שתשיב
:הרמב״ן

אליעזר ור׳ יהושע ר׳ דפליגי צ״ל ן^ךך״^ן ד(
 אליעזר כר׳ דת״כ וברייתא . בהא

 המוכר דמת רערכין המתני׳ לפשוט אין עכ״פ וא״כ
 ע״ח בת* דאין מכלל גואלה אינו מדבחייו בנו יגאל
 יהושע כר׳ דמתני׳ י״ל דבפשיטות לקרובים. נגאל

שמחזיר מוכר דאין דגרע הוא וכשמת למוכר דתוזרת
 וכמ״ש: ירושה מרין בנו דיגאל קמ׳ל אליו השדה

אברהם, ריק׳ באה״ר דו*ע ידידו

וזסא סימן
וידם גדוי הלכות

 י«־ק. תרל׳ם ראה ג' ליום איר ב*ה
 הגדול הגאון הרב אאס״ו לכבוד טוב וכל שלום

• נ׳י נחום ואב פו׳ה כקש׳ת פ׳ד. עה״י נ״י הטפורתם

 החצוף הגנב הבליעל החיש א(מ״ר הניעני. ץהך0£ו
האלה התעבות כל את ברשעו המפורשים 1

 ובעיקר הרבים. את להחטיא ר״ל זוגות בתי ועשה פשה
 רואה אינני להוכיחו. מחויבים אם שנסחפקת הדין

להוכיחו: שלא מקום

 עם עמיתו שפי' הזהב( )פרק הנמק״י מדברי ם
ירא דוקא מנה לא ובמצוות בחורה שאתך

 על דברים אונאת להנות חותר דלרשע לפרש צריך .השם
 האור לא בעמך ונשיא בפסוק שאמרו כמנין רשעתו
 עצמו זה שבדבר ג״כ שהפירוש עמך. מעשה בעושה

 שהולידו מאחר ממזר בבני וכן כרכיה בגנו שאמרו כמו
 דבר על לקללו שמותר שפרע מי לענק וכן בעבירה.

 מעמיח! רשע שימעט אבל בדיבורו. עומד שאינו זה
מוסר יהי׳ ממון אונאת גם דא״ב אפשר אי לגמרי

ברשע

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)300 מס עמוד נחום זאב בן אברהם בורנשטיין, ב יו״ד - נזר אבני



סימן me הלכות אבני

 .מכו״ם אלא מעמיתו אימעט לא דבטרות וכפ״ב ברשע
 הלא פ״ז להוכיחו אין הוא ועבריין הואיל בזה גם וא״ת

 מבואר ואדרבא במזיד. בעובר חוכיח הוכח מלות כל
 עשה ליכא דבשוגג בש״ע ז״ל ובהרב תר״ח( )סי׳ בחנ״א
 אחרים כעבירות עבריין שהוא משוס וא״ת .תוכיח דהוכח

 אימעע דלא מעמיתך איממע לא זה משום ודאי הא
 בערכין שאמרו דמה לומר ואפשר כנ״ל. גוי אלא

 דכשהוא כו׳ קללה פד הכאה פד כמה מד תוכחה במצות
אימעע שוב הנ״ל שיעור כפי תוכחה מקבל שאינו רשע

עוד: להוכיחו מלוה יהי׳ שלא מעמיחך

q ,בגת׳ שאמרו יקבל שלא ברור הדבר אם ןך^ך 
לומר שלא מלוה כך כו׳ שמלוה כשם דיבמות

 וכפי לרבים. יחיד בין בנמק״י חילק נשמע. שלא דבר
 בש׳ע מלאדי ז״ל הרב כתב וכן הרמ״א משמעות הנראה
 .ברבים להוכיחו בין ביחיד להוכיחו בין שהחילוק להדיא

 מה דא״כ כן משמע לא אך כן. לפרש אפשר ובנמק״י
 הלא ר״ג. דבי להני מר לוכחינהו דא׳ל משבת הקשה
 הדין מקור וברימב״א בפ״ע. יחיד כל שיוכיח אפשר
 שלא דבר לומר שלא מלוה p וז״ל להיפוך. מפורש
 מפורש הנה הכאה. עד לחבירו אבל לרבים פי׳ נשמע

אם החילוק רק ברבים או ביחיד לומר בין חילוק שאין
לרבים: או ליחיד להוכיח

 בדאורייתא דאפי׳ המביא בפרק דהנה לפרש ד(
ובס׳ מזידין. יהי׳ ואל שוגגין שיהי׳ מוסב

 להם הנח אמרינן מזיד הוא דאפי׳ ל״ז( )פי׳ יראים
 למזיד משוגג עונשין להרבות שאין דכשס ט׳ לישראל

p א>א למותרה. מותרה משאינו עונשין להרבות אין 
 תוכיח דהוכח עשה היכא במזיד דכשעבר כיון' דמ״מ

 משה מלות מל לעבור חסא לו אומרים ואין עמיתך
 עשה משום דל־כא בשוגג ודוקת חבירך. שמכה כדי

 ז״ל וברב הר״ח( )פי׳ בחג״א משמע !יכן תוכיח דהוכח
 ערבות מסוס רק משה[ ליכא דבשוגג שלו בש״ס מלאדי

 .עבירות יעבור ולא המלית יקיים ג״כ שחבירו שמחויב
 ליכא יעבור וב״כ p ובין ישמע שלא לו שברור וכיק

 .עונש עליו שמרבה להוכיח לו אסור ופ״כ ערבות חשום
 יציית .הוא דידי׳ מלוה תוכיח דהוכח דעשה במזיד הבל

 מבואר וכן כנ״ל חטא לו אומרים אין לא או תבירו
 בכל תוכיח דהוכח דעשה פק״ג( תר״ח )פי׳ במג״א

 הגהות דברי והס ישמעו שלא לו ברור אס אף מנין
 וכן רא״מ. בשם ג׳( אות ריעות מה׳ )פ״ו מיימזני
 שישיב בשביל בשורה המצוה טעם נכתב שלא מסתבר
 בחירה יש מ״מ ישמע שלא לו שברור דאף ועוד מדרכו.
 .עליו תוכחה שם וע״כ לתוכחחו וישמע שיתיישב ואפשר

 ימשה הוא מ״כ מצוותו קייס הוא ישמע. לא אס ואף
 התוכחה שאין ערבות בחיוב ודוקא להוכיחו שלו את,

 ישמע שלא ברור ואם חבירו יעבור שלא רק במלם מלוה
:הוא דידי׳ דמלוה תוכיח הוכח בחיוב משא״כ חיוב אין

אפשר יבחתי על היא רפ׳ הגח׳ דברי לע״כ ה(
 משום דליכא בשיגי. בעובר דוקא מיירי

 חיוב ליכא נשמע ובאינו ערבות משוס רק היכיח הוכח
 כו׳ שמלוה רכשם דין הרמב״ם הביא לא וע'כ .ערבות

 ריעות בה׳ נשמע שאינו דבר לומר שלא מלוה כך
בנשים עשור שביתת בה׳ רק תוכיח דהוכח מעשה דמיירי

:איסור שעושות יודעות ואינם הלילה עד שאוכלות

q דפרק הפוגיא מפרשים והנמוק״י הריטב״א
וזה במזיד בעובר כפשטא יבמתו על הבא
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 בתיה׳ דמפורש לרבים יחיד בין ונמוק״י ריטב״א שחילקו
 רב? ונפו איסורא אינשי בה רטבדי אמתא 'בהאי גיסין

 וחיך דו העט בהם דלעולם משה דאיכא אף לשחררה
 לו טוב וע״כ שאני דרבים דמצוה כו׳ חטא לו אומרים
רבים על העונש יתרבה ולא פשה מצות על שיעבור

:להם לומר שלא מלוה במזיד אפי׳ ופ״כ

 דלאו ג״כ סברא יש חזה חון הזה בעבריין ןף^ךן
אני ומסופק . בתורה מפורש עור דלפני

 ולפני בו מורים שהצדוקים בדבר רוקא הפי׳ אם בזה
 הפי׳ או כפשוטו. דחפרשיס מודים הצדוקים אין פור

 תוספת כמו המלוה עיקר ואינו מדרשא דאתי דוקא
 עור לפני אבל מלמו יוהכ״פ האיסור דעיקר יוהכ״ם
 הצדוקים שאין מה נ״מ מה הלאו עיקר שזה שקיבלו
 טעם כי טונתם על לעמוד מקום לי ואין מורים.

 שכתב ראיתי מלאדי ז״ל ברב כי .לי מובן אינו דבריהם
 תמה ואני מערטת עצמו להוציא מחויב המפורש שברבר

 אעפ״י הברטת כל הלא ערבות ליכא בדרבנן אטו
 אם שאף כיין ועור דרבנן. ברכות ורוב מוציא שיצא

 נעלם הטעם לכן איכא ערבות חיוב מה יעבור יוכיחנו
 אס כלל לחלק שאין משמע הנ״ל יראים ובס׳ .מחני

 להוכיחו מחויבים הזה עבריין ח״מ לא. או בהורה מפורש
רדיטת: סיני בכל ולרדפו ברבים בין ביחיד בין

שחטא ואפפ״י יציית שלא ברור אין ג״כ ף^ףעןץו ח(
 אולי רכים בדברים יוכיחנו אם הוא ישראל

 הרפה מדרכו וישוב בו שיש ישראל ניצוץ בו יתעורר
 מספיקין ואין הרבים החטיא כבר כי קשה שהדבר הגם
 ולהבא שמכאן הרבים זכות אולי תשובה לעשות בידו
בו יהרו אס ובפרט שישוב. יעמוד עוד יחטאו שלא

מיראה: שישיב אפשר שירדפוהו רבים

כמוסר דינו שאפשר מסופק אני הרדיפה ובעתיד ט(
 גורם אלא שהינו אף •רודף דנחשב ממון י

 בגלוי לחטא שגורם בזה ה״ה מכמר. כתוא משוס רחוק
 ס״ק קנ״ז )סי׳ והש״ך בנפשו. אותו שמצילין עריות

 יהרג בצינעה אפי׳ ארמית דבועל ,הנימוק" בשם י״ב(
 א״כ .כאנוסין דנחשבין )ד׳( שבת ובתום׳ .יעבור ואל
 יותר עריות גלוי בהם יש אולי טרוה אחר כרודף הוי

 לחתו שמלוה נראה הי׳ יעבור ואל יהרג שבודאי חמורים
 ועוד .הממשלה אצל בדיניהם לפעו'ל נוכל אם הכלא בבית
 לעובדא ודומה חילתא למיגדר חשיב נכשלים שרבים דכיין

 בזה״ז ואפי׳ כו׳ יונים בימי סוס על שרכב בא׳ דיבמוח
 הוא שהוא בזה וכ״ש סי״ב( )בח״מ כמבואר כן הדין

 אמנם שאפשר. רדיפות כל בו שעישין הרבים המכשיל
 כעיר מאדם להוציאו הממשלה אלל לפעול יכולין אם

 אותו מלילין אין גמור רודף דאפי' כן למשות ראוי
 הוחזק אם אך .מאבריו באחר להצילו יטלין אם בנפשו
 אפשר לכן קודם דר שהי׳ במקומות זונות בתי לעשות

 איך ופכ״פ נוכל. אם הכלא בבית לחתו ראוי ענין בכל
פאביס לו לתת כח מאמצי בכל להתאמץ מהראוי שהוא

:הרבה ממון לזה יצטרך אם אף העיר מאדם

אס שמסופק קל״ה( וסי׳ הב״י דברי לי י(
במקום נדה אשתו בדפק למשש הבעל .מותר י י
 גלוי בכלל הוא נדה דאיסור דפשיטא מכלל .סכנה

 דגערה מהקישא יעבור ואל יהרג ג״ע דהא וק״ל .עריות
 חייבי כל שם דאתרבי ומשוס אתיא לרוצח המאורסה

 אין בהמה אחר הרודף" רק המאורסה כנערה כריתות
בנפשו להצילו ניתן לא בהמה דחשוס בנפשו אותו מצילין

ומשוס
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מר וחרם נידוי תסב תהא סימן שרת הלכות אבני 300
 היא אם והרי לי׳ איכפת לא דהא לא דירי׳ משוס1י^

 שס כדאיתא אוחו הורגין אין בפנמה לה איכפת לא
 הרודף בנפשו מלילי] אין דודאי נדה וא״כ .בסומא

 בד״ה :(ע״ג )דף בסומא שם פי׳ רש׳י שהרי נדה אחר
 זונה ונעשית ממזר שהולד כריתות חייבי רבה אפנמה

 אותו מצילין אין זה דין בה שאין נדה וא׳כ בבעילהו.
 אין גס יהרג ואל ויעבור דרוצח בהקישא ואינו בנפשו

 וצע״ג: לגמרי הוא התר דאיסור כיון דמע אביזרייהו ט שייך
שנשתנה סוכה בשורה לשמוע מצפה הרחש בנך דברי

לטובה. העני;
אברהם. הק׳

חייה סימן
לסתור שלא איסור עשו לויביעש עיר א(

שלא האיסור בכתב ונכתב חוץ בבשר *
 ותחום אחרות מעיירות או מכפרים חון בבשר לסחור

 אנשים. כ״ב קהלה יקירי כמה ועור ז׳ל ר״י המחל ע-ז
 הרב כי בעיר רב אז הי׳ בשלא נעשה הזה וכאיסור

 מחדש רב העמידו לא ועדיין בנאשעלסק לרב נתמנה משס
 אירע כי הי׳ האיסור עשיית וסיבת .האיסור נעשה בפת

 אחת ופעם מכפרים שהביאו בהמה בבשר מכשולים שם
 ע*כ כשר בחזקת למוכרה עריפה בהמה רשע קצב הביא
 השמנות ואחר העיר. ברוב ונתפשט האיסור נעשה
 איזה נמשך וזה האיסור חיזק היום שם ישנו אשר הרב
 מד מעע מעע לפרוץ האיסור התחיל ואח״ב שמס

 חתוס משם שבא מווארשא בשר שמוכרין מקולין שנפשה
 אנשים כמה ואסף המו״ץ הסכים אח״כ .הנאמן בחתימת

 הוא יען אמר כי בהיתר הסכים לא והרב האיסור. והמירו
 )סימן בש״ע כמבואר להתיר יכול אין מילתא למינרר

 דוחה עוברים רבים כי יפן אמרו והם .כ*ח( סעיף רכ״ח
 יש שאס ט״ו סעיף שם דאיתא בקוביא שחוק של לנדר

 התרה בלי שיעבור לתיש שיש כגון זה ברבר מכשול
 של בנדר רק זה כי אמר והרב לכתחילה. לו פתירין

 לא העוברים מקצת בשביל רבים של בנדר אבל יחיד
 כעת כי המהירין טענו עוד הצדיקים. תקנת נבעל

 בהמות על מעות להם ואין מהעיר הקצבים שנתדלדלו
 בבשר גדול דחק יהי׳ מחוץ בשר יובא לא אם הרבה.
 למינדר הוא ההיתר ועתה בבדיקות להקל ויצטרך

 בכתב נכתב האיסור משו בפת כי ועוד חילתא.
 טריפה מבשר ביוקר כשר בשר ימכרו לא שהקצבים

 בשר על השער מאשר ליטרא כל גדולים שני רק
 בבשר המסחר שנאסר רכיון בזה והטעם .טריפה

 ע״כ לנגדם עימד אין כי השער הקצבים יעלו הרי חיץ
 לגמרי מבשר השער בטלה כי עתה הזאת התקנה עשו

 והרב .לגמרי התקנה בטלה ממילא התקנה זאת ובטלה
 בשני ימכרו השבוע בכל כי תקנה יש ע״ז גם כי אמר

 טענו עוד .א׳ ביום לערלים מכרו מאשר יותר גדולים
 כשר על רק הי׳ לא האיסור כוונת עיקר כי החתירין

 אבל ציבור ברוב נתפשט וזה מכשול אירע כי כפרים
 נתפשט לא האיסור בכתב נכתב כי אף העיירות בשר

 בהיתר רוצים העיר בני כל והנה .ציבור ברוב האיסור
 שואלים העיר בני ונפש .לנגדם שעומד הרב רק

 שיכולים הדין יהי׳ אס כי אמר והרב מי. עם הדין
:יסכים הוא גם להתיר

 סימן הריב׳ש בחשו׳ הדין חקור הנה t ת^זובה כ<
ניתרין ציבור שחרמי לאף שכתב קע״ח

 כן דעת דעל משוס הטעם הלא חרמה ובלי פתח בלי
 שיכול לבעל ודומה להתיר יוכלו שירצו זמן שכל החרימו

 איסור של בנדר מ׳ח .לעתו על שנודרת משוס להפר
 איסורא. למישרי כולם שיתקבצו העיר בגי דעת אין

 משחק של חתירץ שאין הירושלמי דברי שם והביא
 שעשו האיסור שזולת בדבר דדוקא נראה מזה .בקוביא

 בקוביא. שחוק כמו בעצם עבירה דבר הוא העיר בני
 לדבר מזה ישתרך שמא למיגדר רק שהוא דבר אבל
 ויראו אח־כ יעיינו שהקהל אפשר כי זה בכלל אין אחר
 יכולין הציבור רוב שאין שיראו או נכשלין אדם שבני

 עבירה גופה שהיא דבר בשלמא .להתיר ויסכימו לעמוד
 נתכונו לא בתחילה גם ע״כ אופן בשום להתיר וא״א
בדבר משא׳כ .במל האיסור יהי׳ יתירו שאם הקהל

האיפור: אחר לדבר חזה ־בא שלא גדר רק שהוא

 הגדול הרב וגס להיפוך משמע הש״ע שלשון לפי אך □
שיובא כמו כפשטא הש״ע לשון הבין פר״ת בעל •

 והש׳ע הריב*ש כונת באמת אס אף א״כ בעז״ה לקמן
 למיגדר שהיא בדבר איסור כשעושין שוב מ״מ .כן א־נו

 כי בטל האיסור יהי׳ יתירו שאס נתכוגו לא מילתא
 בעל שהבי.ן וכמו כפשוטו הש״ע כונת מבינים העולם
 אחד. לכל להתיר וחרטה פתח צריך יהי׳ ושוב פר״ח.

 אס רי״ד סימן בש״ע הדיעית בשני תלוי יהי׳ זה ואף
 פשט נגד להקל קשה גם מצוה לדבר נדר מתירין

:הש׳ע לשון

 מנהגי דיני תצ״ו סימן ארח הפר״ח הנה אך
יש דהנה .לגמרי הש״ע דין טל תמה איסור י

 דבר של נדר להתיר יכול אס רי״ד בפיק דיעות שני
 ומחלוקתם ידוע בזמן לעולם להתענות שנדר כגון מצוה
 הטועה שנהגו מקים פרק הרי״ף שהביא בירושלמי תלוי

 לו ומתירין נשאל איסור בו ונהג מותר שהוא בדבר
 ונשאל איסור בו ונהג מותר שהיא בו שיודע דבר וכל
 של גדר להתיר יכולין שאין הסוברים .לו מתירין אין

 וחרטה פתח שע״י בהיתר שהירושלמי דעתם מצוה דבר
 ויודע איסור ובנהג וחרטה פתח צריך דבטועה קאי.
 לגדר שהוא הואיל מהני לא וחרטה פתח אפי׳ היתר שהוא
 והסוברים הורה. כאיסורי נעשה מצוה לדבר וסייג
 אס בעלמא שאלה בבא שהירושלמי דעתם להתיר שיכול

 אחה מותר לו אוסרים דבטעה אסור או מותר הוא
 מותר שהוא וביודע וחרטה בפתח לחכם שאלה וא״צ

 והנה .כנדרים וחרטה בפתח אלא לו מהירין אין
 כפי׳ בירושלמי בפי׳ להדיא כתב מ״ד סימן הריב״ש
 מוכח ממילא .ע״ש נדרים היתד צריך דבטעה הראשון
 ע״כ חהני. לא וחרטה פתח אפי׳ מותר שהוא דביודע

 שהוא בהסכמה התרה נוהגי דלא הריב״ש פסק ניחא
 הראשינה כדיעה רי״ר בסיחן דקי״ל למה אבל .לסייג

:התרה מהני הכא ה״ה התרה דחהני

 שנהגו מקום פ׳ חירישלמי לדבריו ראי׳ והביא ח(
עליהם קיבלו חישא בני התם דאיתא

 לי׳ אמרון לרבי שאלין אחו הגדול. בים לפרוש שלא
 תשגו אל כו׳ להם אחר אנו מה אנו כו׳ נהגו אבותינו

 משום דלא ומסיק נדרו על נשאל אדס ואין ומקשה כו׳
 בים לפרוש שאסור לרבי ס״ל הדין חן אלא שנהגי
 לדבר סייג שהמנהג דאף בירושלמי מפורש הנה .הגדול

הפר״ח: m נדרים כמו להתיר יטליס מצוה

 וחרטה פחח צריך אם הפר״ח לדעת לעיין ןר^ץ ף
דילמא או .מצוה לדבר מנהג בכל כמו מכ״פ

דכיו!
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 גברא מ־־ו וממש לנו זיכ״ר בשפלים מחגדהס ונגד

 השלם המכס של ליד ברם דחילה ה' חדא ני כורסייא
 הגדול נב״ד היה זקניו ומושב ז״ל פיסו כמוהר״י הרב

 כגדור כמלך ברמים כסאו נוהג השקדנים נעלו ומשעה
 בתלמידים מרה חורק בו רעה הבא ואל ואחוה באהבה

 מחוק יצא ומעז יערם ומחל רשעים על בוז ושופך
 כטד גלה בעוונותינו עתה אק ’ עפים ונופח מדבש

 בימינו במהרה בא דוד שבן מר קטעודיא ורבה מישראל
 יצאה נפשי לו רב ידיו פרשת שד״י מלטש בשנת אמן

בצערי: אתפס לא ,נדברו

יט סימן
 וחובל רב חכמה מקור נובע מעיק דנהורא בוצינא

 הרב תורה של במלחמתה שערה מושיב השטנה ביס
 נשחוממחי שאלתיך מורי לעיוני בהתראות נא המובהק
 שכלי עיני חשכת והתראה תתגלה איך כי וארעיד
 והמזריח המאיר הנחל המאור לעיני ירחי נוגה ומיעוט

 כמוני יתוש יענה ומה הרמה תורתך שמש ויו מפעח
 אחרי להבחין יוסין« מה או שבחטרה אריה לפני
 מלסרב ונכלמתי טשתי ט ולולי חורתיך כמד לפני בינה

 מתמוך ידי כליתי כמעט אחור מצותיך ולהשיב למאמרך

סופר: בשבט
 הזאת והמכשלה הזה הפסוק עלי קראתי אעגס

 תורה דברי על עומד אדם אק חז״ל כמ״׳ש ידיך תחת
 לק למד הביישן לא אאל גס בהם נכשל א״כ אלא

 גס וידעתי ל׳ת שאלת על להשיב כחלמיש פני שמתי
אני גס אוחי לחנך אם כי ל׳ת נחטון לא כי ידעתי

H הלום עד הביאותני כי על הון כל כעל עליהם ששתי 
 על יעטר כאשר כי בטחתי ל׳ת ובחסד לכך ותחשבני

 מדרסו ויודע וטת עלי ילמד שגיתי אשר מה שגגת

ממל: יסיר שקר ודרך
 נשמע וממנו שהרמב״ס ולמא אדול דברי תחילת

 דנתול טעם מאתה הודיעוני לומר ימל רסכרי להרי״ןז

 דנחראי והטור הרא״ש ואצ״ל מ׳ תם כרביע ודלא כו׳
 הטור וק רבים במקום ואפי׳ כבתראי והלכה אימן

:על׳ל להו מספיק ולסמי׳ והמרדכי והתום׳
 להו מספקא לא טדאי דחוס' דאליבא נראה ולי

 אמר ואס טרר זה בס׳ כדמוכח דלית סברתם אלא
 היכא ודוקא טי דנחול טעם מאתה לי וחע כתט

 נשך באיזהו משמע וק לא בעלמא אבל לדק שנתעצמו
 דבחר חזינא ליה דאחר עיסקא דעביד טחאי תה גבי

לאודזעי צריך ודאי האי כי וקאמר מר אזיל קא דידי

רובל בקת

 לאתיועי צריך דנחול טעה מאתה שואל שאיל אע־׳ס
 לאודזעי צריך ודאי האי כי קאחר דהכי לדחות יש ומיהו
 אי בעלמא אבל דנתול טעם מאתה שואל שאינו אע־פ
 ־שסברתה נראה טדאי מדבריו הנה לא לא אי אין שאיל
 טעם מאתה לו ומתנת כותבק נתעצמו דדוקא כל׳ח
 בחמלת דכחט לא מרצונם אותם דע אס אבל דמהו

 טה לו דאק נראה מ* שנתעצמו היכא ד־דוק׳ הדטר
 בעצמו דיטר באותו כמ״ש משמע אמר מדלא ספק

 דהביא משמע וק דקאמר טחאי דחרי עובדא בההוא
 הכא בעינן מדקא ז״ל וטנחס ,ט ומיהו בלדה שוברה

 וכן אח״ך ואמר הוא דדוקא טדאי נראה נתעצמו גבי
 מההוא נראה היותר המשמעות הוא וק כלומר משמע
 שאמרנו כמו אותה לדחות שיש אלא טתאי דתרי עובדא

 עומדת במקומה הראשונה הראיי׳ אבל לדחות יש ומיהו

 ג״כ נשך באתהו מנתו הוא הה דיחוי שום בה ואין
 ל״י בשם סמ״ג פסק וכן היא אחת מהחרא וטלא

 קמא מהדורא אס כי ראה לא שסמ״ג לומר לע ואק
 לשבש אין וכן היא אחת מהלזרא דלולא כתבתי דכבר

 ולהחליף הוא סופר טעות רמסחמא ולומר הספרים
 סוף לדבר אק הספדם נשבש אס כי ר״ח ליי במקום

 הספדם לשבש לע זאת ז״ל רש״י בשם המרדכי וכ״כ
 בסוף שכתב מלמ שלא בשביל ל׳י להיות שראוי ולומר

 איזה לו שנזדמן אפשר ט דבר שוס זה על טרר זה פ׳
 שאלות לו מרלן היו ספק בלי ני זה על תשובה שאלת
 זה פרק בסו׳ ז״ל רש״י שכתב אומר שאני ומכ״ש הרבה
 בס״ד לקמן נמ"ש כמנהגו בקוצר צורט כל זה על טרר
 רש״י ופי׳ שכתב ליה מספקא ולא המררט שסובר וכ״נ
 אלא בעיק קא מדלא נרא׳ א״כ וכתב כל דמחבק דהא

 חד הנהו גבי נשך איזהו מס' ראיה ועוד בגחעצמו

מתאי:
 ודאי קאמר דהט לדמות יש אמנם אח״נ ואסר

 ונראה מ׳ שואל שאימ אע״ס לאודועי צדך האי ט
 הס בנתעצמו אלא קבעיק מרלא וראיה שכתב דמה
 עוד אח״נ ואמר דנפשיה סברא והיא החרדט דבד

 האמחיח הראיה כלו׳ לדחות יש אמנם הרביח בפרק ראיה
 יש האמרת לראיה אבל בנתעצמו אלא קבעיק מדלא
 קבעינן חדלא וראיה שכתב שמה שנאמר ואע״ס דימר
 ולא השנית בראיה דימוי שכתב כיק ו״ל רש"י דבד שהם

 וכן מותיה שסובר נראה הראשול בראיה דיחוי כחב
 וכן בחשובה הרשב״א דעח וכן א״ז בשם הנהוח כחט

 ימ3ר וקרב והר״י הראב׳יד ובשה בשמו יוסף הנמקי דעת
ימשרמי שלא כדי הטעם לפרש צדך דא כגון וז״ל נסים
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pax יוצל ת 30
 ליה מודעיק לא הדק על מלגלג היה אס בעלמא אבל

 מאיזה אחר שאס בורר זה בפרק דאמריק ואע׳־ג מ׳

 ומהנין מחבק אק החס מ״ח לו ומחנק דכוחבק טעם

 הרשב״א כחבו p סלונית ומראיה פלומ מטעס לו
 ז״ל והר״י והראב״ד ר״ח הראשונים דעת זק והראב״ד

 דוהא שנפאוהו למי אלא דמהו טעם מאיזה מחבק דאק

 דכא חשדא דליכא היכא הדין אחר למחלוק זק החס כי

נו׳: אדרבא אלא מזדעיק

 ונוחנין מחבק שאק סכרי דחרחי בלשומ נראה הנה

 אבל בעירו אוחו ודמ כשכפוהו אלא דנוהו טעם מאחה

 אוחו כשכפו ואפי׳ לו מחנק אק מרצוט אוחו דמ אס

 ונותק כוחבק דאק דנחוני וראיה טעם מאחה שאל אם

 נמקי שכחב שמה לומר ואין ליה משמחיק אדרבא לו

 אימ דל נסים רניט והרב הרשב״א כחבו p יוסף
 רסוף הטעם לפרש צריך שאינו בעניק רק כר״ח דסברי

 נתעצמו דדוקא נחי באחרח כר״ת דסברי מוכיח סלשוט

 דכחב לא מעצמו בא אבל לו ונוחנין מחבק אוחו וכפו

p הראשונים דעח וק ז״ל נסים ר׳ והרב הרשב״א כחבו 
 דמהו טעם ,מאח מחבק דאין ז״ל והר״י והראב׳יד ר׳יח

 דמאי תאחר ואם ,ט החס כי דוקא שכפוהו למי אלא

 הפוסקים לכל חוור שאימ כוי מחבין ראק דכחב

 הראשונים דעת pi שנתב למה רק למעלה המוזכרים
 למלם דחוזר יוכיח בורר זה בס׳ שכחב דמה איט זה ט׳

 הני לו ונוחנין מחבק אמריק דכי הראב״ד וכתב ז״ל

 לא מעצמו לדק כשבא אבל בעירו לרון כשכפוהו מילי

 חס רבינו דעת וכן נ’ול אמח שכן ו״ל המפרשים יכתבו

 הזכיר ולא סתם המפרשים חדהזטר בבירור נראה הנה

 בס׳ שהזכיר המפרשים שהם .מ' הראשונים המפרשים

 לפרטם הוצרך לא הרבית בפי סרטם שכבר ולפי הרביח

 בחשובה בפירוש כתב ז״ל שהרשב״א לזה ראיה ועור ^כאן

 לדון הבא אכל דוקא כשכפוהו אלא ומחנק מתבין דאק י
 מחנק דאין שכחב מה א״כ ומחנק טחבין אק מעצמו

 חוזר כהכרח שכפוהו למי אלא דנתוני טעם מאחה

 שהוא נמילהראב״ד מחר נמ"שא״ב סובר שק להרשכ״א

 המפרשים אלו שכל התבאר הנה הרשב״א אחר כמי מוזכר

 לו מחבק שאק האחת חרתי סבר' בנמק״י המוזכרים

כשכסוהו דאסי׳ והשנית כשכפוהו אלא דנוהו טעם מאחה

 הרשנ״א מדנה וכ״נ דק של וראייתו טעמו לו מחבק אק

 וסמ״ג ‘שהחום אומר נמצאת ז״ל הרמב״ן דעת שהוא

 והראב״ד והרשב״א והרמב״ן ורש״י והמרדכי ר״י בשם

 סוברים טלם א״ז בשם והגהות ונמק״י והר״ן והר״י

סה מנין נגד הוא בתראה שהרא״ש ע״ס אף א״כ ח“כר

 והרשב״א ז׳יל הרמב"ן שהה ועוד כמוחו לפסוק ראוי אק

 שהרמב״ס ועוד כל׳ח וסגרי כינהו דבחראי ז״ל והרי׳ן

 הארצות ובאלו בס״ד לקחן כמ״ש מוחיהו סובר ז״ל

כווחייהו: נוהגים ממומח דיני בחב
 ושלשה מ׳ לגלוג בלי במחלוק דוקא כתב עור

 בליעל החונע לרש״י הסוגייא בסי׳ בדבר מחלוקות

 ט׳ התובע שיתבייש כדי לוועד ללכת רוצה והנתבע

 בוש שיהיה לוועד להראות לי כתבו שסיר אחי ולרש״י

 לו יש רק צדיקים והנתבע התובע ז״ל ולהרמב״ס כו׳

 אומר ואני עצמו טובח ודורש טעו שמא בעלמא ספק

 כתבו אמר ואם כו׳ שנתעצמו שנים שפירוש אמת שאס
 אליבא לו ומתני! טתבין דנחוני טעם מאחה לי וחנו

 קבע למה קשה ת״ח בוועד שיתבייש לפי הוא דרש״י

 שאחר דנחוני טעם מאחה לי כחנו אמר ואס הכא
 לילך אוחו יכוף רמי שיתבייש כדי שייך לא אותם שרט

 וא״כ שיתבייש כדי הדין לו שפסקו אחר הגדול לב״ד

דנחוני: טעם מאחה לשאול לו מה בשח לו תגיע שאיט

 דשכיח טעו שמא אומר אס ׳ש וכ כ״ח כתב עור

 שאומר זה שמונת רש״י בפי׳ אמת הוא דאם וקי ט׳

 שאינו נראה א״כ שיתבייש בשביל הוא הנדול לב״ד נלך

 אמר ואם התלמוד בעל כתב זה ועל הדיינים חושד

 מיד לו ונוחנין מחבין דנתוני טעם מאחה לי כתבו

 שסי׳ נ״ל לק לו יכתבו לא לדיינים חושד כשהוא אבל

 הוועד לבית נלך שאומר זה שמונח שנתעצמו בשני׳ רש״י

 הרמב״ס שפי׳ כמו יטעו שמא ולומר הדיינים לחשוד הוא

 סוגיית הביא היטב זה ולבאר סנהדרק מה' בפ״ו ז״ל

 יוחנן רבי אמר דימי רב אחא כי בגמר׳ גרסיק ,הגת

 ואחד כאן נדק אומר אחד בדק חבירו אח התוקף
 הוועד לבית וילך אוחו מסין הוועד לבית נלך אומר

 יוציא מנה בחכירו שנשא מי רבי אלעזר רבי לפניו אמר

 נמי אחמר בעירו וק אוחו מסק אלא מנה על מנה

 א' בדין שנתעצמו שנים יוחנן רבי אחר ספרא רב• אמר

 אוחו מסין הוועד לבית נלך אומר ואחד כאן רדון אומר

 דנחוני טעם מאחה לי וחנו כתבו אמר ואס בעירו וק

 מחבק לשאול דבר הוצרך ואס לו ומחנין דמתבין

ממי: עכ״ל ט׳ ושולמק
 הוא א׳ טנק ונתעצמו דהחוקף נרא׳ ולכאורה

 לו שהיה קשה האמת הוא וא״כ שיתבייש נדי הוא והכל

 אדידיה מדידיה יוחנן לרבי לו להקשות התלמוד לבעל

 ובמקום הוועד לבית וילך אוחו מסין אומר א׳ שבמקום

 דחרי לחיץ נרצה ואס בעירו ודן אוחו כופין אומר א'

התלמוד לבעל הו״ל אפי״ה יוחק דרבי ואליבא אמוראי
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רוכל אכ?ת

 וחדלא דל׳י ואליבא אמוראי חרי ולח^ אותה להקשות

 ול״ק א׳ ערן שאינו נר התירוץ זה ותירץ הקשה
אדדה: מדדה

 רבי אחר ספרא רב נמי אחמר דאת׳ קשה ועור
 דהתוקן אמת הוא ואס מ' שנתעצמו שרם יוחנן

 לומר התלמוד לבעל לו היה הם אמד ערן ונתעצמו
 א׳ ענק שינו להורות נמי אתמר אמר אבל נמי ואחמר

 נראה לכן • אלעו׳ רבי שאות' לוה דוחה אחר ענק אלא
 שהאחד פי' כוי חבירו את החוקן כך הסוגייא שפי' לי

 ווה מחט ומשחמינו חבירו אח ומטריח וסרבן אלם הוא
 שאס שמתפחד בשביל הוא הגדול לב״ד נלך שאומר

 הטענות באותן ואולי מוכות בטענות עליו יבוא כאן ידון
 לפיכך רואות שעיניו מה אלא לדק שאק הדן יפסיד

 עליו יבא ולא שיתבייש כדי הגדול לב״ד לילך רוצה

 כדי רק הדיינים לחשוד כוונתו ואק טובות בטענות
 שכופין יומא רבי אמר ולפיכך האמת על ויודה שיתבייש ן

 ואין סרבן שהוא מאחר הוועד למקום עמו לילך אותו

 לחשוד ח״ו הגדול לב״ד נלך’ שאומר זה i כוונתו
את׳ ספרא רב אמר בסמוך שאמר מה אבל הדינים•

אלמיס מיירי.כששניהס מ׳ שנתעצמו ב׳ יוחק רבי
 לב״ד נלך טוען כשהאחד בודאי וא״כ זה אח זה ומטרחיס

 וקשה אלם שחבירו דכמו שיתבייש כוונתו אין ודאי הגדול
 עליו שיבוא ממט מחפחד ואיט וחשה אלם נמי הוא כך

 הדינים ולחשוד לקנטר דעתו אלא כוזבות בטענות
 ואס זה על דכחב בסמוך מוכח וכן יטעו שמא ולומר
 שכוונתו דנראה כו׳ דנחוני טעם מאיזה לי כתבו אמר

 לחשוד כוונתו היתה הגדול לב״ד נלך מעיקרא כשאמר
 למעלה כמ״ש קשה שיתבייש כדי מונחו אס ועוד הדיינים

 אדריה מדידה יוחא רבי ל׳־ק והשתא מ׳ לשאול לו דמה
וכן אמר ולא נמי אחמר אמר למה שסיר אחי וכן

 ומה למעלה שאמר עצמו הדין שאינו לפי נמי איתמר •
 לפי ברור הוא כו׳ הוצרך ואס כאן התלמוד בעל שקבע

 אומר הייתי הדין יודעים שאינם אמת שנמצא שכיון
דאפי״ה קמ״ל הגדול כב״ד לילך אוחו ונופין עמו שהדן

 הוצרך ואם בעירו ודן אותו מפין אלא לו שומעק "יאק
 סברת שהיא ליל וזה מ׳ ושולחין טחבין לשאול דבר

 בדק מבית את החוקן מ׳ החוקן גבי רכתב רש״י
 חבירו רוצה ואק לרון חניה את ומטריה קשה דק כעל
 שיהיה הרבה חכמים תלמידי וועד למקום אלא כאן לדק

 ר,שין שנעשו נתעצמו כתב נתעצמו וגבי מהם בוש זה
עכ״ל: לוה זה

למעל׳ שכתבתי הקושיות הרגיש ז״ל שרש״י ונ״ל
Awkoih Roudil.

כא

pro בעל ט׳ החוק׳ למעלה שאמר והצח הקצר בלשונו 
 אלם הוא שהאחד כלומר מבירו את ומטריח קשה דק

 חברו רוצה ואק אח״ך ואותר חבירו אח ומטריח וקשה
 בוש זה שיהיה הרבה ת״ח וועד למקום אלא כאן לדון

 לפי הוא הוועד לבית נלך שאמר זה שמונח כלומר מהם
 עליו יבא ומטריחו וקשה אלם שהוא שכיק שמחפחד
 לדיק שאק יתחייב הטעטח באותן ואולי מוטח בטעמת

 ת״ח וועד לבית לילך ורוצה רואות שעירו מה אלא
 הכוזבות הטענות אותם יאמר ולא שיתבייש כדי הרבה

 הוועד לבית נלך שאומר וחבירו וסרבן אלם שזה ולפי
 ויודה שיתבייש כדי רק הדינים על ולחשוד לקנטר איט

 אותו מסק כאן יוחנן רבי אמר זה בעבור האמת על
 קשים שנעשו נתעצמו כתב נתעצמו גבי ולמטה עמו וילך

 את זה ומטרחיס וקשים אלמיס שניהם כלות׳ זה על זה
 שכופק מודה יוחק רבי אפילו בכאן זה ובעבור זה

 נלך שאומר זה של דעתו שאק לפי בעירו ודן אוחו
 כמ״ש יטעו שמא לומר הדיינים אח ולחשוד לקנטר אלא

 ז״ל רש״י כונח שהיא לי נראה זה בארוכה למעלה
 ששניהם מוכיח נתעצמו ומלת כמנהט בלשונו שקצר אלא

 בקטטוח מתעצמים כלומר צדיקים ולא וסרבנים אלמיס
 מיירי שנתעצמו ב׳ שסי' למד נמצאת זה אח זה וטרחיס

 שאומר זה ומונח צדקיס ולא וסרבנים אלמים לששניהס
 וכ״נ ברק יטעו שמא ולומר לחשוד הוועד לבית נלך

 שנתעצמו ב׳ וז״ל סנהדרין מהלכות פ׳יו ז״ל הרמב״ס דעת
 fnc הגדול לב״ד נלך אומר ואחד כאן נדק אומר אמר
 נלך שאומר זה שדעת ז״ל שכתב הנה הדיינים יטעו

 וכתב יטעו שמא ולומר הדיינים לחשוד הוא הגדול לב״ד
 מדידה יוחק לרבי קשה שיתבייש כד הוא שאם לפי כן

 כששניהם ומיירי למעלה שכתבתי הקושיות אדדה
 לי כתבו שאומר זה וגס צדקיס ולא וסרבנים אלמים
 טעיתם אולי לומר בעטה מדבר איט דנחוני טעם מאחה

 קושייא הדק הוא דא״כ הלבב רך שהוא בשביל והוא
 כריית שסובר נראה נתעצמו כלשונו מדנקט וכן לדכתייהו

 ונותנק מחבק דנחוני טעם מאחה כששאל נתעצמו דדוקא
 ולא הגל לשק מדנקט לומר ואק לא בעלמא אבל לו

 סובר היה אס דאדרבא כריית סובר שאיט נראה פיר׳
 מדבריו שנשמע באופן בלשונו לפרש לו היה ר״ח הסך
 כל׳ת הגל לשק שמשמעות מאחר נתעצמו דוקא דלאו

 שאל שאס ז״ל הרמב״ם מדברי וכ״נ המפרשים כמ״ש

 ונוחנק כותבק שאין הגדול לב״ד דנחוני טעם מאחה
 מאחה לי כתט אמר ואס הגדול ב״ד גבי כתב מדלא לו

ליה משמחיק אדרבא אלא ומהנין כוחבק דנחוני טעם
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י 3 רז ח יזנק SI
 והמלגלג נקרא הדיינים על ומלגלג הוא חוצפה דודאי

מנדן: דנ״ד ח״ל כתבו כבר הדיינים על

 הגדול למד ששאל דהיכא יודה נמי דהרא״ש ונ״ל

 לו ונוחנין כותבק דאין דנחוני טעם מאחה לי כתבו

 יראה דלמי ומחנק כותבק דאק סבל שהיא דחלבד

 לב״ד ששאל דהיכא כן נראה ג״כ הגת׳ מסוגיית לזולתם

 ונותנק כוחבק דאין דנחוני טעם מאיזה הורוני הגדול
 דמישחמיט התלמוד בכל ולא הסוגייא בכל חצינו דלא

 הורוני הגדול לב״ד שאל שאס דאמר אימורא שוס

 אומר נמצאת • ונותנק כוחבק דאק דנחוני טעם מאחה
 טעם מאחה הגדול למד שאל שאס יודה הרא״ש דאף

 הזמן בזה בעצמו הדין וכן ונותנק כוחבין אק דנחוני
 לכל כנודע המדינה מאח כמו לרבים מומחה בב״ד

 בזה להם יש הגדול ב״ד דק הארצות בכל הולך ושוחעס

 שהמכר עשירי בפי ז״ל הרמב״ס אותם שהשוה וכמו

 הגדול ב״ד שם שאין הזה ממן הדק וכן וו״ל בלמעלה

 לרבים מומחי׳ גדולים חכמים שיש מקומות שם יש אבל

 כתבו וכן כר כמותם שאינם תלמידים שיש ומקומות

 א״כ נמק״י וכ״ס המצוות וספר החום׳ בשם ההגהות

 מאחה מהם השואל להם יש הגדול ב״ד שדק מאחר

 ליה משמחיק אדרבא לו ונותנק כחבין אק דנחוני טעם

 נקרא הדיינים על ומלגלג דינא בבי דמפקר דגנרא

 ור״ח הרשנ״א בשם הרבי׳ בל יוסף נמקי כתב וכן

 טעם מאחה כששואל הקטן בב״ד דאפי׳ והר״י והראב״ד

 במקו׳ או בעירו לדון וכפאוהו שנתעצמו במקום דנחוני

 טעם מאחה ושאל מרצונם לדון שבאו אלא כפאוהו שלא

 הטעם לפרש צריך כו׳ דא כגון ליה משמתיק דניזוני

 אם חשדא דליכא היכא בעלמא אבל יחשדו שלא כרי

 אדרבא דדינא טעמא ליה מודעינן לא מלגלג היה

 דאמרינן ואע״ג דינא בבי דמפקר דגברא ליה ץי^זשחתיק

KCהגדול לב״ד לדון ללכת חצה שהיה שמי בורר זה ׳ 
 טעם מאחה לי כתבו אמר אס בעירו ודן וכפאוהו

 מטעם לו כותבין אק התם מ״מ לו ומחנק כוחנק דנתוני

 הראשונים רעת וכן והר״ן הרשב״א כתבו וכן פ׳ ומראייה ל

 מאיזה ומחנין כוחבק דאין ז״ל והר״י והראב״ד ר״ח

שמחלוק למי וכן דוקא שכפאוהו למי אלא דמהו טעם

 אדרבא ליה מודעיק דלא חשדא דליכא היכא הדק אחר

 ב׳יר כשכפאוהו דאפי׳ בבירור נראה הנה ליה משמתיק

 טעם מאחה שכוחנין נותן שהדק בעירו ודכוהו קטן
 דאדרבא מחנק דאק כו' טעם מאחה שאל אם דמהו

 היכא בעלמא אבל דכחב תלגלג ונקרא ליה משחתיק

ליה תודעיק לא הדק על מלגלג היה אס חשדא דליכא

 דאמריק ואע״ג כר ליה משמחינן אדרבא דדינא טעמא

 לו ונוחנין דכוחבק ללכת רוצה שהיה שמי בורר זה בל

 הנה ל ומראיה פ־ מטעם כוחבין אק התם מ״מ
 ששואל מי שהשוה נראה בורר זה ׳מפ לו מדהוקשה

 מאי דאלח״ה שמתלוק למי דנתוני וראיה טעם מאיזה

 דהכא בהאי כמו מחלוק דאינו החס שאני לו הוקשה

 מדהוקשה ודאי אלא אזיל קא דידי דבתר מר חזי דאמר

 ומראיה ס׳ מטעם כותבין אין דהחם לתרץ והוצרך לו

 דנתוני ראיה או טעם מאחה הורוני רהשואל נראה ל

 נמצינו וכן המחלוק כמו ליה ומשמחיק מלגלג נקרא

 ומחנק כותבין דאק שסוברים למפרשים מכאן למדין

 שכפו למי אלא ראיה בלא אפי׳ דנוהו טעם מאחה

 ומחנק כותבין אח לדק מעצמו לבא אבל בעירו ודן אותו

 דמשמח׳ ראי׳ בלי לב״ד דנחוני טעם מאחה ששאל שמי

 במקום דנחוני ראיה או טעם מאחה שואל לי דמה ליה

 שבאו במקום דנחוני טעם מאחה שואל לי ומה שכפוהו

 שכתב דמפרשיס אליבא לשונו מסוף ולין מעצמם לדון

 הראשונים דעח וכן ז״ל והראב״ד הרשנ״א כתבו כן

 דנוהו טעם מאחה כוחבין שאק והר״נ והראב״ד ר״ח
 הדין אמר שמתלוק למי וכן דוקא שכפוהו למי אלא

 אדרבא אלא ליה חודעיק דלא חשרא דליחא היכא

ליה: משתתיק

 מאחה לו ונוחנק מחבק שאק בנ״ר אומר נכמיאוז

 אלו ככל לפסוק לנו דיש הא' פנים מכמה דנוהו טעס

 הקטן לב״ד דאפי' שסוברים למעלה שכתבתי הפוסקים

 אין דנחוני טעם מאחה שאל אס מרצונם לדון באו אס

 לדון באו כבר שלפנינו בנדק ומחנק לו ונוחנין כותבין

 הטענות עם הדין בכתב לו כתבו שכב׳ והב׳ מרצונם

 ר״ח נשם כתבתי וכבר ראיות בלי דינים בעלי של

 דאסי׳ ונמק״י והר״ן והרשב״א והרמב״ן והר״י והראב״ד

 דנוהו וראיה טעם מאחה לו ונותנין כוחבק אין כשנפוהו

 המדינה בזאת כמו לרבים ומומחה גדול שב״ד ,והג

 נחו לו ומחנק כוחבין אין העולם לכל ומפורסם כנודע

 במקום מסייעו מהם א' שהדיין ואע״פ למעלה שהוכחתי

 אחר הולכים היו נמי הגדול ב״ד כי נחשב אין ד׳ או א׳

 שואל מהם אחד והיה מרובם יוצא הדין וכשהיה הרוב

 ונוחנק טתבין היו לא ודאי דנתרני טעם מאחה לי כתבו

 ומומחה הגדול ב״ד הזה שבזמן למעלה כתבתי וכבר לו

אמן: משגיאות יצלינו והשם לו יש גדול נ״ד דיו לרבים

 זה בדרך ללכת הזמן לבטל בעיני הוא עטה

 ומן ואיבוד נערות מעשה אלא אלו אין כי שבררה

השמש לרואי הגלויים הדברים המכחיש עם להתווכח
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כב י־וכל אבקת

 לצאת הוכרחתי עלי תתפאר פן שחששתי חסני ומ״מ
 סעמיס לך והשבתי נסיחי לא בדרך ללכת ממחיצתי

 שהוסיף ממני חקוה לא לכתוב תוסיף אס ומעתה שלש
 ט׳ אותך נצחתי כבר פיך דברי ־תחילת עוד להשיבך

 ואין ותלעג שקר במתת להתהלל בניצוח כחך גדול כמה
 רוחך על העולה להעמיד קדם מימי דרכך ווה מכלים

 חדחא ולא במשפנו ולא בצדק לא ישר׳ חכמי כל נגד
 אמרח לא שידעתי׳ מיו׳ כי לך היא חדא ולא לך היא

 כי פיך רק שבלבנן אותך חושד איני כי ואף בי הדרי
 בפני להתיהר חצה אתה כי רק גמור העדר היה זה

 רבה כל לאו מאיתי גדול שאתה להראות האיץ עמי
 דברים או בי הדרי אומרים שהיו התלמוד חכמי ושאר

אלו: בדברים וכיוצא בידי הם עעות לפניכם שאמרתי
 ולא ובפוסקים ובגת׳ במשנה שכתוב כמו ומ״ש

 כבר כי ההחיהרוח מכלל זה נס ־ עכ״ל כהלכה השבח
 הדיינים ולא חותמים העדים שיאמר מי שאין הוא פשוש

 והפוסקים והגמ׳ המשנה חכמי דעת על עלה ולא
 דמאי עדים יחתמו אם אחתום לא לומר דיין שוס שיקום
 כהלכה השבתי וכבר בגו דברים אין אס ליה איכפת

 ומתקבלת גלויה שענה זשענחי מפרוובול ראיה שהבאתי
 כדבריך דעת על עולה היה שלא הולך הישר כל בעיני
 למרוד לששן דין הבעל את עלינו שהקמח מאחר בנ״ד

 חתימתך יראה לא אם הדין את יקבל ולא כדין שלא בנו
 ואל שש! פה לסחוס כדי לחתום אחה ומחוייב מוכרח

עלינו: ישעין
כו׳ לחתום יטליס הייתם לא אתם גם בי ומ״ש

 על וה דרך על הס ופירושיך וידיעוחיך כוונתך כל אס

 מהרעת מוקשה היה אמת דבר אם הדווים כל ירוו זה
 שמה מעולם אליו מכוין אדם היה לא זה דבר כמו

 פשרה יעשו לא אם בדין לחייבו קרוב ואני שכתבת
 במשמע שאין לשון בשיב יודע לכל וידוע גלוי ביניהם

 על בנויים שדבריך שחאח־ ועוד יודע איני זה לשון
 שועין לב״ד חיישי' דלא התלמוד שרשי סתירת הקדמת

 איני אומר אינך דייקי לא דינא בית בתר דינא ובית
 דברי אני יודע בפירוש אומר אתה הרי אלא יודע

:כדבריהם לרון מפץ ואיני חכמים
 לחכמי׳ שאמרת דבריך סוחרים אלה שדבריך ועור

 באנוש כהחל ואח׳׳כ תעשה וק לחתום תוכרח שאתה
 לומר שחדשת מהסברא עמוק בבור שנפלת בהם התלת
 שאפי׳ יודעיך לכל וידוע וגלוי יודע איני כאו׳ שאתה

 ליצלן ורחמנא יודע שאינך מאמר לא אותך טפחק היו

הפך ווה pהא עמי בפני ידיעתך פוחת היית בזה כי

 סוחרים דבריך אחר מצד ועוד תמיד ושניוחך טונחך
 אבל להלכה דעתי כתבתי ואני שכתבת דבריך אח

 הדיבור על שנס מלכד זכאי הרוב סי על הזכאי למעשה
 נושאים הייט כר\כה וכי כן ישעון גבר מי לדון יש ההוא

מידך: זאת בקש וחי להלכה כותב שהיית ומחנים
 יאמר לא על עברת למה עליך שכשהשגט ועור

 אמרתי לא ואמרח המוחש הכחשת המזכה הוא אני
 מלוועד נמנה מהיות גדולה אמירה ומה דין לבעל דבר
 ט מלא בפה אחר דין והבעל הדין לגמור הדייני עם

 ידעי ושכבי ועירי אוחו המזכה הוא שאתה לו אמרת

 עצמך וכשראיח הכחשת הכל ואח המוכה הוא שאתה
 שאק עליך שהשגנו אמרות ומעענוח זו מעענה מנוצח

 בהבלי להחלות פתקאות לשלוח פנית מנוס בית לך
 דרך כן כי המה תהו כי יצילו ולא יועילו לא אשר השוא

 ט בזה ופעם □ה פעם עצמם לחלות המתעקשים
 ולא בזה יצילם ולא יועילס ולא בכך להנצל מושבים
 להבין ולב לראות עיניס לאדם נתן השי״ת ט באותו

 אס וח״ש לזולתם במעגלותם ונלוזים המתעקשים בין
 דיניך רוב דרכי קצות אלה הן ביניהם פשרה יעשו לא

 שכשחהפך שבעריסא לתינוקות אפי׳ שמפורסם כמו
 בדברים טוצא אומר אחה בדק חייב שהוא מי את לזכות
 ביניהם פשרה לעשות משניהם קנין נועל כך וע״י הללו

 תשובתך והנה כמפורסם גמור גזל ווה לך שיראה כמו

 אמור נסוגו ושאונך והתרגזך והחיהרוחך מעל נשאר
 תחריש החריש יתן ומי מדבורן לך יפה היה ושתיקוחן

 ומעת בשר לב לך היה לא באמת ט לחכמה לך ותחשב
 ועל חלומותיך על שהשבנו ראשון הקונדריס שראית
 ותחשב לדברינו ראשך ולטף לקבלם לך היה דבריך

ערום: קלון טסה כי לחכמה לך
 ביה דחק כבר שכתבתי מה על שהשבח ומה

 שיהיה מה יהיה ומ״מ שטוונחי למה מונח לא מ׳ נרגא
 מרגיש שאתה ואע״ס תזעק מקיר אבן הומה הקריה כל

 חושב שאתא מדרכיך שב ואינך עינך מעלים אחה בקצת

 בעל כל כי p ואינו עיניהם מעלימים אדם בני שגם
 זו ולא הדרך וו לא לאמר מאמריך דבר תשמע אזנים

— העיר:
 צריך באמת ויראתו אהבתו בלבבנו יחן וה׳ ומ״ש ר'

 ימי כסר ה׳ זיכני זה כל אח וו חסלה שתקובל מאד
 הוכח מצות משוס לי הנראה לכתוב שהכרחתני חל״י
 יואנ תשא לבדך תחדל ואס שמע תשמע אס קקייי

:הצלתי פשינ את
דיבור אחה באגרתנו יהיה אס בקשה לשון נא
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רוכל אנקת 22

 > המטח טבע p ס אליו לבך תשיח אל כרצונך שלא
 ואח כשער דלן אוייביס נעשים וכט 3א ואפי' מחייב

 כי v אגרח שנסוך לחוכחח לבך שים אן בסופה והב
 במעל ולא במרד לא הואח הנפש אח לנו עשה אשר מי

 רבים וק שלחים רבים ימים זה כי רק סחבק אנו

 שנעשה הנשמע אח תתקנו לא למה חמיד עלינו צועקים
 המשפט לצאח הק הטייח שמה המשפט מקום בעיר

 הזכאי אח לזכות אפילו החורה שמנעה מה ע״י מעוקל

 בכבוד הנוגע כי ונכלמים בושים אנו כי וער היודע וה׳

שאומרים מלט ככבוד נוגע זה בדבר מהחברים אחד

 כל אל היוצר ביד כחומר נידם חורה דדברי רבק ^הני

 חוששים ולהיותנו מחחלל ש״ש ונמלא יטנו יחפוץ אשר

 דברינו היו שלא לודאי וקרוב שמא וגס פנים מהלבנת

 יראים היינו ותמיד כה עד ידיט משכנו p על נשמעים
 ואוי כל גלוי לפניך אס דרך על שתיקותינו על נענש פן

 שנתגלגלו ועתה אומר לא אס לי אוי אומר אס לי

 ומזכים זוכין ונהיה רצון עח הוא אולי אמרנו הדברים

 לע״הב נכלם לבל זאת חוכחח לכתו' הוכרחנו p על
 פה עקשות ממך להסיר לתקן ודעת חכמה כ״ח ואם

 שתשמע בלבך יחן וה׳ ומצפצף פה פוצה יהיה שלא בענין

ולטובחך להנאתך אותך היועצים אלה חכירך לדברי

קארי ף0» הציגיר לאס:

םיטןד
 לשוס החי׳ חי לדיינים שלשתינו שהובררט מאחר

 פסק בידו לחת אוחדוכ״ש מזכה אני דין לבעל לומר אמד

 שיעלה ומה בדין ולתת ולשאת יחד עמנו להמעד היה

 פ׳ נזדכה מדבריהם כולם בשם יאחר הרוב פי על

 הוא אני מהם אחד יאמר לא משנת ששכחת כנראה

 יסוד על בנויות טענותיו כל בהיות וכ״ש כר המוכה

 כלל שהרי במשפט ולא בצדק לא לנתבע לומח חפצו

 אחר כלל ועוד הראייה עליו מחכירו המוציא ברין גדול

 לא דינא בית בחר רינא ובית טוע? לב״ד מיישי* דלא

 נפשיה משק דדיינא לזמן שהגענו שאמר וח״מ דייקי

 ליכחב כ״ש ליאמר ניחנו שלא דברים בכתב להעלות

 למצא לא׳ א׳ דבריו על ולהשיב צמאוט לרווח אמרנו

חשבו׳:
 במה להודיע צריך היה הראשון הדיין תחילה כתב

 דאורייחא פיסול או קורבה מצד אם העדים אותם נפסלו

 חשובה עשו שמא אז לאו או עליה׳ הכריזו ואס דרבנן או

 אחד כל חזרת שהיא מה כפי שעשו ממה חזרו או
וכתב ועומד תלוי הדבר נשאר זה ומפני הפיסול לפי

 לאחת עדים או ראיה שיביא שאח׳ ראובן שילך עד

 וכי הס תמוהים דברים למשפט שנית ויעמדו טענותיו

 ומצא פסולס על שחקר והוא הדיין להודיע צריך למה

 ומ״ש " חמש בעדותם שא? פסול פסולים היו שעדיין

 ב׳ אח ופסל נאמנים עדים שהביא שכתב שגם נראה

 מ׳ פסולס על לחקור מקום נותן היה עדיין העדים

 עדים או ראיה שיביא עד אלא כתב שלא לייא כלפי

 אחרים עדים שיביא דהיינו בחר ווה טענותיו לאמת
:בפסלותם נשארו שנפסלו העדים אבל

 פסולם על למקור מקום נותן היה עריק ומ״ש

 מאמר דברים ושאר נפסלו ובזה לאו אס אמת היה אם

 אמד עד אלא לו נשאר שלא מפני שפטרו הד? שכתב

 כנו״ל פסולים היו שהעדים ודרש שחקר ובחר פשוט

 שהיה האחד דירת ממקום נ״ד מעשה הביא וכבר ומ״ש

 תוציאו זה ב״ד מעש׳ שאין פשוט הדבר בכשרות מוחזק
 יכולים הב״ד וא? שנים כמה היום שנפסל פסלות מירי

 • מצוה בר היותם מיום יח מתחת ידם מה שלא להעיד

 בא* העידו שאם י״ב בפי כתב והרמב״ם עוד ומ״ש

 באתה להודיע צריך שהפוסל שנראה כו׳ פסול שהוא

 פסולים שהם אמר שהדיין מאמר מ׳ פסול שהוא דבר

 עברו עבירה אתו לדי? והודיעו עליהם העידו ודאי

פסולים: שהם

 וכי כו׳ פסולים שהם להם נראה שאולי וגם ומ״ש

 פסולים שהם ידענו העדים שיאמרו מה על סומך הדי?

 עבירה שעברו מעידים העדים אלא כן הדבר א? והלא

 בכל נוהג? אט וכן וח״ש ־ דבריהם חוקר והדיין פ׳

 ועוד p נהגו ולא דינים בחי ראינו אנו גם דיננו בתי
 ובנ״ד ומ״ש מנהג לומר שייך לא שאינו'מצוי זה דבר

 שלא נראה פסלום במה הראשון הדי? כתב שלא כי?

 נאמני׳ עדים והבי׳ וכמ״ש אותם פוסלי׳ הוו במה פירשו

 חשבו נאמנים שהיו ואע״ס העדים שני את ופיסל לב״ר

 שהחזיקס הנ״ד וגס היו שלא ואולי פסולים שהיו

 הבית כתבו וכבר פסולים שהיו האמין נאמנים לפוסליס

 שהכירו שנראה במומם שפסלו שאפשר אנדרנופלי של דין

 שלא דין בפסק הוזכרו שלא אע״ס הפוסלים אלו את

 מזכיר התובע ראובן זה כי אחרים לפסול ראוי? היו

 ראשי שמעידים העדות וא״כ הפוסלים היו מי פה על

 בכשרות להם מוחזק שהיה אנדרנופלי של הקהל אותו

 מכחישים הם חיו פסלות דבר שום נשמע ולא דבר לכל

 ולא כאן נשנה שלא וכתב כבר האלו הפוסלים את

:עליה השבט וכבר נייר למלאת

שאפשר אנדורטפלי של דב״ד כתבו וכבר ומ״ש
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 דגתל האי כי פכאומדמת בגמלה תתונא רלאמפקיכן
התחייב ולכוףאתהחכם וכוי:קאזתרביןהגמלים

 תכיעת שאם אני אותר הפוטרים יחתןםבפםקמן0--.
 שהתורה לחתום חייב התעסה לביטול גורמת חתימתו

 מבטלת אינה חתימתו ואס להטות רבים אחרי אתרה
 תעלס חתימת! ן שאן כיק לחתום אותו כופים אק התעסה
 כתבתי דעתי לעניות וזזיראח י המעסה לענק ומוריד

טל• שיק יוסף בבית ירוק רביב! ולס!( ומרה (׳אבי דוד

JWp nSxjP מוהריקעלפסק הרב השגות 

• ביטהמ הרב ׳ י
 חקס לשום התיר מי לדייני' סלסתינו בררמ1סה מאחר

לתת שכן וכל אותך מוכה אני רק לבעל לומר
 ומק כדין ולתת ולשאיז יחד עתנו להוזע לו היה פסק בידו

 מרכה מדבריהם כולם בסס יאתר הדוב פי על שיעלה
 המוכה אני מהם יאת׳אחז־ לא מסבת ססקח כנראה הלוני

 שהרי לנתבע במינתלומת טענותיו כל בהיות »כלטכ(
 דלא א' עו'כלל1•הראי' עליז תחכיר! התוכי בדי( גדול בלל

 והנני דייקי דינ׳לא בי בתר דיכא וכי טועין לכד חיישען
 חשבק־כתבתחלה לתצוא לאחת ת אח דבריו באלהסיב

 העדי׳ אותם בפסלו כתה להודיע כריך היה הראש!( הדין
 הכרתן ואס ו־רבק 1א דאוריתא פיסול או קורבא אסתכד
 שעשן מתה חורן או תשובה עש! שתא או לאו אה עליהם

 השאז׳ זה ותפני ל1העיס לפי אחד כל חזית שהיא תה בפי
 שיביא שאתר טילךדאזבן ער וכתב מד1וע תלוי הדבר
 * כס לתשפט שנית ויעמדו טעמתי! לאמת עדים אן ראיה

 הריק הוא להודיע כריך לתה כי1 הס תמוהים דברים
 שאין פסוליה עדים שהיו נמצא פיסולם על מחקר א1»ה

 שהביא סקתב שגה נראה שאפר וסזז י ממש .בערותה
 מקום נות( היה עד*( העדי' שט את זפסל נאמנים מחם

 שיביא ער אלא כתב שלא לייא פיסולןומ׳כלפי על לחקור
 שיביא ברורדהייבו ווה טעטתיז לאמת עדים אז ראיה
 י גפסלותם נשארן שנפסלו העדים אבל אחרים עדי©

עצעיפולט לחקור תקום נזיק עדיזהיה זכהמאסי
 ושאר נפסלו וכתה לאו אם אתת היה אם

 נשאף שלא תפני שפטרו הדיי( שכתב והז׳תאחד רבדים
הין שהעדים וברר שחקר וברור פשוט עראתד אלא לו

• פסולים
 האחד דירת תתקן' בד תעשה הביא ובבר מאטד ושה

שאין פשוט הדבר בכשרות סתיהמוחזק
 שנים היוסכתה שנפסל פסלות תידי בדזהמוכיאו מעסה

מיוה ידו מתחת ירט וזה שלא להעיד לים1ואקהברי?
מכ»ה• בר היותו

 העידן סאה בפר׳יב כתב זל זהרמכס עוד סאכד ופח
 באיון להודי' צריך וכו׳שנראהפהםוסל פסול שהיה באתר

 אותר שהדין זכו'תאחר פסול הוא והדבר באי או עבירה
עבירע איזו (’ליי והודיעו עליהם העידו ודאי ®סגלי ההם

י פסולים טהס עברו
>כי »מ' ססגלים נזה© נראה שאולי מאמר וסח

שה© ידענו הערים מה&יאערו על סומך "
שעבר! מעירים העדים אלא כ( אי(הדבר והלא עסולי

י דבריהם חקר והדיי( פליטת עבירה י
'גט 151 רינינן בתי ככל נוהגים אט ן $כ מאבד פת

 ti דבר ומד p נהגן ולא כתידיטס ראיין אנו
 ובנתן שאתר ותה מנהג לותר שייך לא מצוי שאינן
 נראה• עסלום כתת הראשון הדיין קתב שלא כיון ריק
 והביו! שכתב וכמו אותם פוסלים פירשזבתההיו שלא

 שהיו ואעפיי העדים שני את ופסל לבד נאמנים עדים
 סל הבן־ כתבו ובבר פסולים שהיו חשב! נאמנים

 it את בתות׳שכרא׳סהכירו שאיפש׳שפסלו אנדריאנופולי
 ראויים היו שלא רק בפסק הוזכרו שלא אעפי הפוסלים

 הפופלי' היו קי תזכי׳פס התוב׳ ראובן זה אחרי׳קי לפסול
 אדרי• של הקהל אוקו ראשי שמעידים העדות זא?

 כסתע ולא דבר לכל בכשרות להם תוחזק שהיה מפולי
ככר ו1ה הפוסלים אק מכחישים זהם מ פיסול דבר שום

׳ עליו השבנו וקבר נכתב
 שאיפש׳ אדריאמפולי של הבד כיזכו וכב' שאט■ ופח

אלן את שהכירו נראה בתומם שפסלו
 רב אקריסוקו׳כתה לפסול ראויים היו שלא הפוסלים
 ודאי עוטה איפש׳הוא שכתבו הבד של שתהספק מכריה

 לעיל• שנתבאר כתו ספק עושה הוא הדיין של זתסודאי
הקהל אותו ראשי שתעידיס העדות כ’זא שאפר זפת

 אילו האלו הפוסלים את תכחיסיס מז׳הם
 סאתכ< שעה ונאות היום באותו היינו עתפס אומרים הין

 הכחשת הזה עברה ולא עבירה אותת שעברו אומרים
 שאפילו ועוד הכחשת תיקרי פשיטאדלא זה כענק אבל
 לעיר שבלכתו אפשר כבר בכשרות אצלם מוחק היה

פלי! למי אומרים זאק ידען לא עירו ובכי עכר אחרת
י ויעיד יבוא החדש את דאה

 גממ* ספק ז׳לשהוא כיכתבהרתבם ןסחשאפי
לודאי זהיהיקרזב ספק ריק ומהון פסול

 דילת׳ הספקבודאי עושה התובע שלגבי זכזלסיטתי׳אזיל
 סוברים שה״ו דבריהם ש יא הר שכתר באותם ליה סבירא
 שביררו אותו כזכות יהפך הנברר אחי לו בורר שכשזה
 עצתו עשה בורר זה כדרך היה לא רירן שנדון ואעס׳י

 סתורים בסבר'אזת׳שדבריה לאחוז כנבררתהתזביורצה
כא( סאק ביררנו שכבר פירכא דריכא ועודדאעיקרא

 י פסולים ודאי אלא פסולים ספק ?א( זאק הכחשת
כני הם כשחתז על המעידים שאלו (כיו שאפד ומה

 מאלו יוקר כמעשיו בקיאים והין עית
 עומרי' עמהס הקהל של זהכ״ד הקהל ראשי הפוסליסוהס

 לא ידעו והעדים לוי אקזת פסלן הס מה על ותמהים
 כלל דרך אלא יהע ברבר בפרט פסולים היו כמת פירשו
 כבר ישנו 11 דברים גם עבירה בעל אן פסול שהיה אתרו

 ראובן דברי כפי כי שאתר ומת • עליהם ןהס»ז פעמים
 הת!ב'ןח!שד אק שמאמין הוא דדייני עולבבא האי הקובע

 שאינו דק מפסק זכמימכראה וסהמאמד אתהדיק
 שכן וכל שאמד ומה • עלזה השבנו כבר פיסולם מזכיר
 מתון מוציאי( ואק פסול ספק הדתבסזל שכתב ביתה

 ובכרת המכחישים ערים ושני שמהם את כשפסלו הוא 19
 וכשאר מהם א׳ אלא פסל) לא שהעידן ערים מהשני ריק

 ביררנו כבר בספק והפני שבוע לחייב! בכשרות! יהודה
 המפרשים כתבו הי וגם ותש י זדאי פסול היה ערק כי

 לות' קרוב וש׳הכא אלימא מאריה בחזקת תתוכא יאוקי
 פה גם’אלית'וכו כשרות בחזקת גברא יאוקי רתוח

תתונא לאפוקי התובע בח לייפוי לשיטקיה חדל

בטענת
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כ3 קעג שאלה
 עדיס כיתי כשתי כתל סאתר למה י לומר קרוב כטטניו
 לתש ד לדכא אבכלא הי אפילו לאימי מ'1 ת10התכחי

 נתקבל אם לכל מה לכי' בכסיית היותו הכי כשנתקבל
 כספק ?פסל ותש » פסול שהיה עליי העידו כך אתר אם

 ספק !שאיני הכתסה זי שאין ביררנו ככר ההכחשה תככי
שכיזכלז האיזי להחהס ומס ודאיפסול: אלא

 הי מדבריי כיאה הכר איתי פטר שיתר שהיה ■ההח
 בדעתי וכז׳ח"ילאעלה שכתבתי תה כדעתי יעלה תש□

 ההלל הפך לטועה ולהחייקז תראשין לדיין לחשיר כן
 אכל ימס לרוגחאדתלתא: ילאכתככןאלא סכיררני

 גס כריך היה אחרים תטעתיס איתי שפטר שכיזב מה
 ואזיל לשיטתיה האחרים הטעתים היי תה לפרם היא

 דייקי לא דיכא כי כתר דיכא כי סבידיכי כלל להיתר
 הל שמע הראסיז כיהדיין ימס • טיעין ןלבד חיישוג ולא

 התה כי הוא יעי'כהפך הדי( כתחלת כפרט מתנותיהם
 לפני הדברים יכהמסך סתם טעכית איתר התובע בעתים

 שמתוך ריבוד אחראית׳התזכע מין לפני אז ההוא הדיין
 יחושבי' גתירי עלמלאודי:' דכולי הנתבע נפט ריבו איתי

 טעם יתאיזה זת׳ש :מגרם והיא מסייעם ההלא סהדיבזד
 ייתר טעתיס כריך היה יהי' שמעין את לסטור יכול היה

חשב לא דתי דליתכהז מיאן הזכירם לא להוא לפומרו
 דיג' כי בקר דיכא כי שבידינו כללי שיכחיש מלכ׳דיין מהי'

 :הטעמים כותב שיהיה טזעין לכך ולאחיישינן דייקי לא
 שאמר למי שיתעק שאין היכר שהלא למי שאפילו ימם

 אפילי בדין שניהם כסנתעצתז אלא רנתיני מהיכן הודעי
 מתה היאהיה אתנו נמצא it הטעני׳ני לכתיב חייב הכי

 מיחזק כי רואיהם כל כעיני מתקבלים שהיו מעמים לי
 יכן הטעמת לכתיב חייב הכי אעי* למט ז יזיתככך

 שזהן הס תימס בכרי :ופי׳ מכנתם המעדיראו לבבית
 הזיז הדייק רודן כנדון אבל הוועד לבית לשליח בסצריכי

 כי והממת והאות הוועד בית היה הקהליהיא דיין היה
 תבע ולא הנתכע אין יפטר הדיין סםק סכים כמה זה

 צניגרון שתלמי.שפסח עתה אס כי ת!ני3ר מהיכן הורוני
 שיריט עליי שנתעצמו היא דיד־ן ובנדון זמש • לרבדיו

 סנתעצת! פירוש אלא סביר שה!א כתי איני עליז שנתעצמו
 לזה כאן כירק אות' זה כסמוך התם דאתר מאי הייני מלת

 אלא בכך נחלקו לא דידן יכנדין הייעד לבית נלך אזמר
 צריך יהיה ומש :קהלם חכם לשני לירון הסכימו שניהם
 השבנו וכי'כבר הטענות לכתוב השני כד שהיה החכם

 לחלוק הסני לדייז טעם שיה לו היה !לא ימם ׳• זה כל על
 ששמע תפני £א חלקעלי שלא כתבנו כי׳פכר הראשון פסק
 הדיין היה ואילי הנתבע נפטר שמתיכי דבר היזיכע מפי

 ואני ם’ות סוטרו: היה כ 4הדבר.ההוא היאשקםותע
 מקל כאן יאין זה סתירת ביררנו ככלי כדין לחייכי קרוכ

 מתיל להזצי המחזיק יכל לגמרי סטיר הנתבע כי לפשרה
 מהין שום מתני להוציא סלא המחזיק וכל הוא טיעה ממון
 השפיהיס ששגינו ומאחר צדק ומשפט אמת דין הדן הוא
 דין כפסק ולסת! לדעתינו ראשו את לכוך צריך אחת לדע

מאירזלהה: כר 1יסרנ טו'הנתבע>יוהךקארו:5שנכתובל
»השגותיי על המביט הרב תשובות

אלו אמרתי לא כו □עלילה עלינו 6□ בתחלה כי מזכה אני
טועין ומש דין: עסק נתתי צא ס סבן יכל אותך מזכת

 תתיגו׳מחזירק טוע'ואכןי«ץרוני כד שום ליעתיאין מ
 אחר הדק את סותרים זל ופירש* לחובה ן זבי לזכות ק3

 כגמרא טיכא יאוקמתי יהי מביתי ישלם לכן שגמרוהו
 הפוסקים יכל ררייני טעיתא על ככד תמסה הריך זכתב

 חייעינן רלא מאי כן אם גווני בהמה שטע' כדיין האריכי
 אי} רבא דאמר האי כגין מפורש שאינו בדבר היא לכר

 במיאון היכתהוכן הכירן אכ אלא תתאכין ואין חולצי(
 תכירי שאין אעפי מיאון חליצהושל מל עדו כימכי לפיה
 כשלשה ן וידאו דחליצה דייקי לא דיכא כי בתר דיכא דכי

 דין הוא אכ אלא מלפניהם יוצא הדבר שאין לתם יידוע
 בקר אבל להכיר שידקדקו צריך אין ולכן ומוחזק כריד
 אצל לי ים מנה שאתר מרע שכיב צמאת בר דייקי מדים
 אם חייב אם מהירק שאין אעפי כיתביס שהעדים פלוני

 p אם אלא אלו עדים כתבי לא לומר בד יטעו לא לאו
 וכן לאו אי ידעי אס אחריהם ירקרקז אלא שחייב הכירו

 פירשו ולא נפנינו זה שטר נתקיים שכתבי בד קיום גבי
 פירשו אם טיעין־אבל לכד ימששק אין נתקיים כאיזה
 יאחר והיא חתימתי על אחר להעיר כתי שקיימו הדרך

 שאינם בדברים כיוצא יכן נתקיים לא תשני חתימת על
 יחידי דן אפילי כד שים אני אטעה לא דידן ובנדון קיים

6V ולא שכתב תה ככל החכם'א צדק ולא תפורש כדבר 
 וכי'התיתההיא תמוהים דכדים עלי• שכתב בתה

 סאינז בקיזאעע* שהרי להודיע צריך לתה שתתה תה על
 ,דיני בתי כל וכבר.נהגי זל המפרשי' כתבו להודיע צריך

 וזהי בפניה' השטר בה שנתקיים הדרך שיכתבו כישראל
 במו התיר' מן שהוא כרכר שכן יכל מדרבנן שהוא בקיום
 בגמרא שתביאו כתו תעדים סס להזכיר שיהיה בערות
 אחר עד אלא - הפיסול להזכיר וגם פלוני ,)אסתיר

 האחרים שישארו עוד כל אלאעדא׳הייכי שכתב תה >כז'
 סוזניאו • עדים שלשה יהיז יכשרו’ אס אבל פסילים

 היו נפסלו כמס הדיין תפרש היה אסכו' פסלות •מידי
 כתו הפיסול היה שלח שיכתבו להכשירו הבאיש יכולים
 הפיסיל מאיתי בתשובה שחזר אי אוקי הפוסלים פוז$מ

 עדים השני מאלי עירי בני סל הבר ייתר נאמנים ותיו
 פסילי* שהם &תס העידי hl סירסו שלא עתה וגם שפסלו

 בני של לבר מקום יש פירש לא והדיין גייסי אפילי אז
 יתחייב זעתה בכשרות אצלם מיחזק שהיה לכתיב עירי

 שנים מכתה היה אם לדעת הפיסול היה תה לפרש הריק
 אכלם הוחזק כך אחר בין אם אצלם תוחזק שהיה קודם

 שהעידו הפיסול היה ואם כתשובה שחזר ונראה בכשרות
 את מכחישים הס הרי בכשרות מוחזק שהיה עלייבזסן

 משכי עדיך עירם כן על בד יערות ספסליה! העדים אלי
 למה לי אסהיריעי'15! לריין ותוריש עדיסדעלתאי

 אמיר בקלון ככידם כבודם על לחום אם הדיין הודיע לא
 להאמין בפסלות לספק תקום התמד'ונתן שתערסמי׳את

עידו כן בד בהיותם שכן וכל ארזם ומכחישים יותר
 מל הפוסקים שכקכז תה כתבתי כבר כן ניוגו זל«

 pp ובל הדרך סיבקבן דינים כלבתי נהגו הקיזסוככד
 שנים כתה וזה בחיקתכשר העותר ישראל בד בפיסול

 אשה שקדם אחד איש על שהעידו עדים !היא אני "ספסל
 ואנ> בעירים אחר כל לפ שנמצא הפיסול וכתבנו אחת
ביום התנור p שגככחמינים אחר על שכתבנו זינר

השבח
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קעג שאלה
 »דבי זמהמצחב :כן נאגו 65! כתב »איך הפצת

 לכתובפסקי הוא הצן• דגר מנהג מ1ל שייך לא מצר שאינו
לפרשיקרהעני( צריך ואז מצו״ם שאינם כדברי׳ דינים
 אני גס והו' נכתב כבד ז הממי כדבר שצריך המה
להאמין סיוע שזהו אלא הדין מצד כתבתי לא מברית 3י בפח !נכק שהוא כתבתי שאני תה נכתב שכבר אזמר

 הפוסלים: לאלו שנאמין הנז׳תמה לבר מתר
fo לא העכירה הדיין הזכיר לא אם בו אומרים היו

 עצירה אותה עבר שלא לומר הבד יכולים 1הי
 כברסום פסולים שחיו שנראה דבריו סתם שהדיין ובמו
 ותה בכסיות אצלם מוחקים שהי! הם בתכו

 •לא כיון עבר אחרת לעיר שבלכתו איפשר שכתב
 כתקו׳דייתם שהית נראה עכר תקום כאיזה הדיין שירם

 כד תתעשה להביא דירתם לתקום התובע הלך זה ועל
 ללכת יגעת הדיין 1ל הסיב ולא בכשרות שהוחזקו משם
 הספק כך אחר עברו אתר כמקום בי מצאת ולא ם לתקן

 בדברים ולא טעם באתה שיסתור ראוי וכו'היה מדאי
 התובע דברי תאמין איני דדייני עזלכגא בעלמא: "י־

מכחיש! אינו שכתב דין שבפסק מכחיש! הדיין היה אס
 י הפוסלים הם מי הזכיר ולא שפסלום סתם שכתב

ביררנו וככר הסכנו שכתב ותה ביררמוכו' כחב
 שכינו על ידו שישית מי היה ואם וביררתי הסבתי אני בם
 ככשרו' כבר נמגחקבל »מי עם הדין מתברר היה

 קצר בכשרות כבר כשנתקבל שכן וכל שכתבתי וכו׳מה
 חבימ"שגשאר עם בכשרות שנתקבל שכתבתי לשוני הוא

 שנסתפק! קורם אם בספק פיסולן היה זה וגם שכשרותו
 שני׳ פי על הנתבע יק הממון אות! תוציאין היו בפיסולו

 מוציאין 1הי לא בספק מהם אחד נפסל היה ואח׳כך שדים
 ולא בכשרות עחתז כשנתקבל פפקותא ים והרי המעות

 לרמחאוכולא אלא »כך אחר אלא בספק נפסל
 שומר היה שאם הדק דתילתאהפך לרווחא כותב היה

 שכתב האחרים מטעמים פטור היה איך עדים עלפי
 שיפית תימה רבר וזה אותם פירש לא אחרים מטעמים

 הדיין אית» ויפטור לשמעון תנה ראובן סח»ב עדים שני
 כמר הוא ובנדון טעם שום הזכרת בלי כסתם תהטעתי'

 העדים פי על סותר היה אם טעם שוס לו היה שאם כשמס
 לטעון יכיל היה שומר שהיה תודה היה הוא אם רבשלתא

 אכל אחר טעם או חיכם שותר שהיה כיון ואבירה גניבה
 היה העדים וכעדות מעילם דברים היי לא אותר היה אם

 כי כתבתי וככר תן כפסק שכתבתי וכמו תיר מתחיי□
 כסתם היינו דייקי לא דינא בי כתי־ דינא בי שאתרו מה

עדים סתעידים&ני כתה לפטור כפירוש שהוא תה אכל
 ‘תטעמי פטיר שהוא שיאתר דיין לשוס נאמין לא באתכיס
 אם בתו נכינים הם ואם הטעמים שיסרס עד אחרים
 או תנה לחבית לתת שאתר אחד על עדים סני העידו

 טעס ים וכאתמם כשרים שהעדים אעפ׳י ביתו לו שיתכור
 ביכר אכל בזת וכיוצא דיבות לקיים חייב שאינו לפטור

 לדיין סותעק א'( יין3 הי׳גיז ייזיא י®3”"® שהעי*®
:אתרים תטעתיס אותו פנטי אני כסת® כך שאותר

 והנתבע שני ריין לפני סבא אחד אתר ריק ל*ני או
 אדיכו' כך כל כאן אין הראשון הדיין תן דין פסק מראה
טענותיו ולאפל השסק על סתך השני הדיין כי •עמת

 משכמת: אפילו פטור פיתית הפיטזר על ותוסיף
חייאמנ^ רבי שנה לא רבי אם וטי נמצא היה אילו

 שהיו מי את לפטור אחד טעם יכתוב רבו היה והוא ליה
 שיהיה הערים כופר לא והוא שומר שהוא פדים עליו

 זה הוא חירום וכו' הוועד בית היה וחזא ;פטור
 פשוט רצון אלא זה אין התער בית הוא הקהל דיין שכל

 ניחר הראוני תבע שלא שאתר ומה ראיס שום בלי לדחות
 על זה על וצועק הולך שהוא יותר או שנים 3* }זה גרונו

 כל לבמת 1יסר ארץ הקדושה הרעאשרבעידנ! המנהג
 התובע את להכריח ראוי 1איכ או לדון ראוי לענת! בתה א

 טענותי»אחכיצעת מסתתמי׳חצי אן חפ׳קהלו לעני שילך
 ללש תכה היה התובע העלוב שותעוזה ואין וכו' הראוני
 שהביא תכיחקאותועדעתה היו ולא תנים בתי לשאר
 לפנינו ליחן לבוא הנתבע שפופרת תקוסטאטינא כתב

הקהל בחכם 6fc רוצה חיה ולא תסרב חית עתה וגס פה
* ידו חיל בעצותיו ונפל כוחו וכשל שנתעצם הדי שלו
היה הראשון והדיין חלק לא איך עליו חלק מלא

 פשר והוא אחד עד על התורה שבועת מחייבו
 הנשאר העד את גס שפסל נראה משבועה אפילו אותו
 היה והרי פטור שהיה שומר שהיה הונח ולו כתב והוא

 יכול היה ומה פוטרו היה זה כל ועם שניהם את מכשיר
 את'שהפקיד לא הנתבע יפטו' שמתוכו התובע תן לשמוע
 סכב' אתר לא גם בה יפשע אם פטור ושיהיה בית הצמר
 הצמר מקצת שנפרע שנתגלה עתה גם כי תמנו נפרע
 נפרע שלא תה תובע 1איג הנתבע מרשות שלקחה מאחר

 שלא שהכחיש כפרן כמו נמצ' הנתבע זה והרי האתר מן
 שהועד צפת פה מסה כד תעשה ויש מתנו צמר קיבל

 הרי הנתבע של תמגאזין לקחה הצמר שלקח סאות!
 קבל שלא הראשונים כערים כפר והוא ברשותו שנמצאת

 כתבתי ואני הראשון הדיין דין כפסק שכתוב כתו כלל
 עירו בני של כד ערות על ולסמוך ברין לחייבו קרוב שאני

 ואיני בעלמא אנשים שנים שיעידו מתה להכשיר ועדיף
 טעם שוס בלי שכתב כתה לחתום ראשי לכוף מוכרח

 והרכה עתו שחתם השני החכם עם רוב שנעשה אפי'
 תתרבה תעטתיואחר ואני דברים באונאת אפו לחרות

 לעבודתו ו״שרינו בעדינו יכפר הסם המתעים ואחד
הר♦ להחכם מכתבתי מת * אתן כיזזרתו זיחהתנו

 מוכרת שאני לומר בינינו חכמים סבאו אחר יצו קארו
• להטוק רכים אחרי על פוכר שהייתי לאו ואם לחתום

 ממיסים היו הדבר את גמרי בורר זה פרק תנן
 איס זכאי אתה פלוני איש אותר שבדיינים הגדול אותם
 פירש כקב היכי תיכתב שם ובגמרא חייב אתה פלוני

 כת□ היפי הרוב אחר הולכים מחלוקת שיש היכא זל זרש
 מזכים ופלוני פלוני אומר רשבל זכאי אותר יוחנן ר פד

 פלוני נזדכה מדבריהם אומר אלעזר רבי תחייב ופלוני
 וכן טעתיה דתיסתכר כר׳אלעזר הלכה הפוסקים וכתבו
 כותבים הדינים מגפלי אתר סכל שצל זל הרתצס כתב

 דינו בעל פלוני עם ופלוני פלוני של לבד פלוני בא לו
 תזבירין ואין לו !חתנים חייב או זכאי ויצא בכך שטענו

 יורצריה* פלו' סל בד אלא המחייבים שם ולא התזכין שם

 שכי!צ כתו לחתום מוכרח שאיני היי •’ עיכל י,נ^ל יכה^
הגדול הדין לפסוק דרכים שגי יש כי יחקום כרת! על הי!

שכר״נים
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פג קעז קעהשאלה
 שכתוב מה כן וחס יחד־זהתתלק הריזח כל שיצטרף אלא
 לסותר מסכמות עור היו שלא תעני כי כשאלה כך אחר

 וקנה לידו סחורה ה' אנה כי עד בירו מעותיו עה כשאר
 לקנותה נתונה יסית לו היה לא לחשבונו סתורה אותה

 כל אחדי' וחעות כשזתעמז מעות בידו שהיו כיון לחשבונו
 יחשב כלהריוח מעמי' בכמה ובסוף בתחילה שיקנה מה
 כי וגם כתנאים הכתוב ערך לפי אחד כל זיטול הכל על

 במפות והשנייה הסיתפות במעות האחת הסחורה קנה
 נפסד ואס התנאי כפי הכל יחשבפל ריוחהכל אחרים

 הסחורה שקנה כיון המעות לכלל הוא האהת בסחורה
 שיקרה הפסד ריותאז כל האחת שתאבד קודם השנית
 המעות אלו ואם שכתבתי כתו הכל על הוא מהם כאחת

 בז לו היה לא וגס לשמעון הריוח היה לא אתרים של
 ולמוכר' לו להלבישם קבל לאחר הטבה דרך שותפות

 תה היה התנאי כי התנאי בכלל נמס שאינו נראה כעדו
 א! בשותפות או סלו לריוח אחרים מסל או תשלו שיהיה

 והטעם לא ריות בהם לו כשאין אבל יחד הריזח כל יהיה
המביט: נאם בתר 1

 צוהסאסתז מרע שביב ראובן Wp H/KC*׳
החצי׳כו׳ שבבית מה כל תקנה

 מכדי יותר שהוא אפילי בכתיבתה הבליהיהלהלפרעזן
 שלא זמן סכל צזה עוד כתתכה לאשתו יהיה הכל כתובת
 •כדת עזבונו נכסי תסאר ותתפרנס תזין כתובתה תגבה

 לבנו יפרישו נכסיו שאר מכל דבר כל שקורם צוה עוד
 לחלקו ירושתו חלק לו יהיו והס פרחים תק יצחק הקטן
 שאר מכל המהלקז עוד בראשם חלק לו יהיה לא ובהם
 פרחים תי אברהם לבני שיתנו צוה עוד :וירושה הכית
 בנכסיו לו שמגיע ונחלה ירושה מכל אותו מסלק ובהם

 נד כתו ולכת פרחים חמפיס כתו לבכי שיתנו עודצוה
 יעקב לאחיו לתת ונכסיהם הם בנין ג' מחזייבי' סיהיי עוד

 רכסן הן עזבונו נכסי ששאר ואתר סכה ככל פרחים ■י
 כן הכן היות ער יהוד' רבי בכו ביד תמיד יהיו הכל מועט

 :לילד ויפרנס ויזון לריוח אותם יתן והוא סנה עשרים
 חפצים שבכית מה סכל סצוה אחר תשובה

 ותטלטלים ומלבושים ותכשיטים
 מהכתוב' יוקר אפיישהוא כתובתה לפירעון לה יהיה הכל
 ככר סגכתח כמי הוא הרי במתנה לאשת? יהיה הכל

 p ואם שבבית מה בכל זכות שוס ליורשים שאין כתובה
 זתתפרב' תגכהכתוכת׳תזון שלא זק שאת׳וצוהשכל מה

 תמכור שלא זק כל לומר ירצה עזכוכוכדת נכסי משאר
 שאסתתכו׳תהםערכי׳נזבת' כתובה נכסי עד חפציהכית

 הוא הרי שבבית תה סכל גם כי כתובתה גובה היא הרי
 סאינ׳תוכדת עוד כל במתנה הוא והתזתר לכתובתה שלה

 ומשתמשת ובכבודו בעלה בכית שעומדת נראה אותם
 כדי ער מהחפצים כשתמכור אבל בעלה לה שהניח במה

 שגבתה כתי בכתובתה גברת נעשית הרי כתובתה
 כדי ‘כתעז להרויח ותוכל היורשים כדק ידי כתובתהעל

 שלא זמן שכל שכתיב היק המזומ' את אז והפשיר מזונות
 ער המכירה אלא אחרת גבייה כאן וכמ&ין תזון תגבה
־ שכתבתי כתו מזונות לה יתנו לא ואז כתובתה כרי
 סשאיץ הגדול האח אס במזונותיה החייב הוא חי ולעניו

 תק התק לבן שחלק אחר לו נשארו המסים
ולאחר

 פד אל כשם או‘זכי' זכאי איזה הלובי איש אותר פכרייניס
 יכתבו התב אחר שהולכים הדיינים בין תתלוקת ויש

 דיי( שפזס כריך ואין פלזני נזדכה תרבריהס והסופרים
 סירנה דרך איזה כה יעסה דיי( בנדון ועתה יחתום

 זפראכסיס זכאי יותירו הגדול שהזא כת ויאמר זנתקכץ
 נזדכה הצדק דין בית תדברי לכתוב ל&ופר יכוה או חייב

 להלכה כתבתי ואני חייב והאתר זכאי זישארהוא דותיהז
 רמזתי ככד אתנס זכאי הדוב פי על ולתעש׳הזכאי דעתי

 שלא ומאחר זכו' סאפי׳חתס אחר דרך כרמז'שים ולא יך1
 פטז׳זהנכי שהוא לחתום יכולי' הייתם לא הדבר על עמית
 אפי׳ זכאיוכז' ,א'או בפיך הסדורה אזכךתשנה תגלה
 ומאחר ‘וכו יוסיפו יודע איני אן''61 חייב או או׳זכאי שנים
 בדין לחייבו קרוב ואני וזל הא׳כסופז כפסק כתבתי גואני

 נאם יודע שאו'איני כמו זה הרי פשרה יעשה לא ם6
:המביט 1

HJZp H כיניה סיס ושמעון ראובן
עסק על שותפות סטר *

 לשמעון ראובן ותשר הע»ת מסך ביניהם יש אסר אחד
 לכל זלהסתחר להתעסק לילך גמור וכח מספיק ישות
 נפשו אות בכל יבשה דרך או ים דדך ק שירצה תקום
 מפות לוקח לשמעון ראובן הרשה ועוד הגמור ורצונו

 או לעצתו בהם להתעסק אחרים משל או משלו אחרות
 בינו יחד הסחורה כל פיקח מנת על אחרים עם בשותפות

 הכל שתעגן יט»ל כך ואחר יוזר זיתכרנה הנוי ראובן ובין
 לו אחרים ממעות מתעיתיואו אם הנלשלקת ריוחהסך

 מאות': ההוא בריזח ראובן יטול ולא עתו לאחרים אז לכת
 השותפו׳יחלקז מעות תסך ראובן וכין סבינו הריוח ושאר

 ונשבעו שכיניהם כשטר התנאים לפי כאמור כיניהם
 עתה והכה ‘בו על-הם הכתוב כל ולקיים לעשות השותפים “

 לי יש לשמעון הסוחר ואמר אחד סוחר פתעון לפני הקרה
 צר'סדשיסאס מהיום עציה אנכי ותמתין אחת סחורה
 סחור׳כערך אותה לך אתן תעכשיוהתעו' לי ליתן תרצה

 אתסו* אנכי ההיא השחורה לך סאתן ער זה ובין :סתיצה
 ונתן סמפון והלך מתני בטוח סתהיה משכונות לידך

 ולקח השותפות סל כידו שהיו התעית כל סותר לאותו
 אחרים תעית לו היו ולשמעון בידו הסוחר התשכזכז׳מידי

 עוד היו ולא סוחר לאותו איתס גס ן ליין אסרי׳ורצה משל
 וכראו' להבטיחו כרי לשמעון למסור סוחר לאותו משכונו'

 משכונו' בלתי סוח' לאותו מעותיו ליתן חפ׳ן לא כך שמעון
 סחורת לידו ה' אנה כי עד בידו מעותיו פס שמעון משאר
 והלכה פלוני למקום ושלחה לחשבונו אותה זקנה אתית
 של סחורתו תהסוחר שמעון כשקיבל כך ואחר לשלום

 רבינו ילמדנו :ונאבד) פלוני ליקום אותם שלח השיתמת
*d לקח שלא על סמפון עם תביע׳ אתה לראובן עתה יש 

יחד: הסחורות  הרשה ועזר לתעלה שכתב תה חשוכה
הסחור כל ם>קח תנת על מ ראנבן

 שיצטרף היא כי׳הכוזג' יחד וימכרכה ראובן וכין בינו יחד
 ויתחלק יחד ׳האחרות והמעות השותפויי תעית ריזח כל

 אחת ככת הסחורה יתכרז או שיקנו בין שכתוב תה כפי
 המתעסק יכיין שלא כדי הוא הענין כי פעמים ככמה או

האמרים ממעות יותר רתח כה וסיס טובה סחורה לקמת
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ביצההמניא פרקאגודהקפח

 על מביאו אבל ובקופה בסל יביאם לא למקום ממקום יין כדי המביא )מד.

 אי ואם בדליגח לידרו בדוהקא דדרו בטחוזא רבא אתקין א( לפניו או כתיפו

 מטפחין ואין מספקין אין תנן □ לאביי רבה ליה אמר ב<. מותר לשנות אפשר

 לישראל אנח ליה אמר מידי, אטרינן ולא עבדי דקא חזיגן והאידנא מרקדין ואין

.ct מזידין יהו ולא שוגגין שיהו

־ ההכטה;

 חייב מזידין או שוגגין אם אבל לו, ישמעו שלא ויודע בו שהורגלו בדבר ודוקא

ה(. להוכיחן

־׳/

ו(. קול השמעת ביה שייך דלא שרי שלגו דריקוד פר״י

 כדאמריגן לילה קודם שעה חצי הכיפורים יום תוספת וי( כשיעור פירשו התוספות

.a שעה חצי היינו ולמעלה שעות מט׳ ואפי׳ למנחה סמוך בעלמא
י(. לאוצר ליה עבדי דלא ט( סריא בחיבנא התבןוס בערימת טתחילין

וביאורים הגהות
ע״ב. כ״ם דף פרק ריש משוה א(
 לורו הנוטתא ולפניו ע״א ל" דף גמרא ב(

 רכינו ובדכרי בדיגלא הגירסה וברי״ף ברגלא

 באגרא דלידרו :בכת״י הרי-ף. כגירטת צ״ל אולי
 רבינו שקיצר וכנראה המימרא סוף הוא ובגם׳

והאחרון. הראשון ותפס
 רב בר רבא ליה אמר ולפנינו בגמרא שם ג(

לאביי. הנן

בגמרא. שם ד(
 דידעיגן במילי מילי והגי הרי״ף לשון ה(

 ידעינן דלא במילי אבל מינן, מקבלין דלא בודאי

 לומר רבינו ובא עכ״ל, בידן למחות מחויב

 שלא בודאי אז בו שהורגלו שבדבר לנו

 הבפורים יום הלכות בשו״ע ועיין לנו. ישמעו

 מוחין אז בתורה המפורש שבדבר תר״ח סימן

אופן. בכל בידם

 טטפחין אין תנן ד״ה שלפנינו בתום׳ שם 0

 שהיו בימיהן דדוקא שרי לדידן מיהו כתב

 אבל למיגור שייך שיר כלי לעשות בקיאין

 ולא שיר כלי לעשות בקיאין אנו אין לדידן

עכ״ל. למיגזר שייר

 שלנו ריקודים להתיר בתשובה הארכתי וכבר

 וכן שיר. לכלי כלל דומה שאינו כיון בשבת
 לשונו וזד. של״ט סי׳ הל״ש בערוהי׳ש מובא

 דבזמן מעולם נאסרה לא שלגו וריקוד סיפוק

 והיו שיר. בכלי שמזמרין בעת זה היה הז״ל

משמע וכן השיר סדר ע״ם ומרקדין מטפתין

 וגם וכו׳ כלל זה אין עכשיו אבל בירושלמי

 וכו׳ שלהם כריקוד אינו השמחה בעת הריקוד

 שייכות להם דאין שיר בלי יתקן שפא כאן ואין

 ליקה אבל עכ-ל. חכמים גזרו ע״ז ולא כלל זל-ז

 ליתן כדי השולחן על בזה ולדפוק ביד מזלג

 קול שהשמעת בשבת. אטור זה בנגינה. טעם

 פעמון להם שיש בבתים וכן אטור, כלי ע״י

 הבית בתוך להגמצאים בזה להודיע לצלצל,

 עם קשורה שאיננו אע״ם להכנם, רוצה שהוא

 וכן קול, משמיע מטעם אסור אעפ״ב חשמל

 שקורין בידו כלי ואוחז העמוד, לפני המתפלל חזן

 שיניו, על או העמוד על בזה ודופק קאמערטון

 בשבתות אסור זה הקול, את עי״ז להשוות כדי

ובחגים.
דשיעור. צ״ל אולי ו*(

a הכפורים יום תוספת דהא ד״ד. שלפנינו בתום׳ 

 הרבה וכן תוספת של השיעור הוברר שלא כתב

 הוברר, לא זה ששיעור כתבו ואחרונים מראשונים

 בשו״ע וכן יומא, מסכת סוף חרא״ש כתב וכן

 שיעור, לו אין זר. שתוספת כתב תר״ח סימן

 רבינו דברי ראו לא שאחרונים גדולה ופליאה

 מזה עוד ועיין שעה חצי ששיעורו שכותב

הספר. בסוף

הפרק. ריש משגה ח(

שם. דגמרא אוקימתא ט(

 ובגירסת סריא תבנא ד״ד. שם רש״י בפירוש י(

מהר״ם.
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m הידר&י אזוב אגורות

 הקשירה נענין היציאה איסור מלי היאך דא״כ וצ״ע .הבהמה
 • בו יצא לא למה האיסור ומשה כבר כשקשרו לטעמא והא
 ועי׳ ־ הדין ע״ס שלא בשכם שנפשו המעשים בכל לעיין ויש

 רק שהם במעשים נד( ע )דך ובגטין שי״ח( )בסי׳ באו״ח
 דרבנן וצדדים • מזיד אטו שוגג קנסו אי דרבנן איסורא
 לומר לן שוגגוהוה קנסו דלא וי׳ל :( קנד )בדף כמבואר

 אפי׳ ומש״ה קנס הוה לא יצא דלא י׳ל מיהו • בו שיצא
 עכז״מיתכן בקשרו לעיין יש גם ־ יצא לא בקשירה שוגג הי׳

 שאיסור כיון צ׳ע גם ־ ממ׳ש קשור הי׳ שלא אפ"ס נו שיצא
 למה א״כ :(קנד )בדף ידמנו כבר הבהמה בצד התשמיש

אשור דבשבת פשיטא מע״ש קשור רבעי׳ אמני דהדר לי

 הוא תוכחה חיוב אס נסחפקחי כו׳ לממוח שאפשר כל
ולכאורהימדנקיט שלהם* מצות ז' טל העובר בכוחי גס

 דעות הל׳ רמב״ם ועי׳ ־ טתים דממעט משמע עמיתך קרא
 • לא דעכו״ם ג״כ משמע חברו הרואה דנקיט ה׳ז( )פ״ו.
 ובין אברס מקנה רומי בין ריב ויהי ע׳פ בחומש רש״י ומי׳
 הגזל על לוס לרומי הוכיחו אברס ׳שרועי לוט מקנה רומי
 דעכו׳ם וי״ל הביש על שנסבו סדום לאנשי הוכיח ולוט

 דין הי׳ להאבוח גס חורה מחן קודם להוכיח חייב לעכו״ס
 ביתם לאנשי ומכ׳ש • דרכים בפרשת פי׳ לחומרא עכו״ס

 לומר דאין מצות ח׳ הו״ל דא׳כ שצ״ע אלא ־ מכו״ם ■דין שהי׳
 י •'( ימ )יו בסנהדרין כדמשני אביזרייהו וכל אינהו נזה

 עלי׳ מומת שהעובר ל׳ח מצות ז׳ אלא חשיב דלא י׳ל ואולי
 ובסנהדרין ־ לה חשיב לא מש״ה תוכחה מצות בביטול ולא
 אפילו מ״ע שוס חשיב דלא בפשיטות משני :( נח )דף

 למחות לו שאפשר מי כל דלעטן איברא ־ עלי׳ שחייבין משה
 לעכו׳ם ועכו״ם למחות חיוב יש בעכו״ם שגס מססברא

 ועיין מיחי שלא מל נהרגו שכם אנשי שהרי שחייב פשינוא
 לשם דלקחו וי״ל הראב״ד ובהשגת ממילה ה״ו( ■ )פ״א רמב-׳ם

:אחר מכוחי לכופו ספי חייב למולו שלא שהתנה •אע״ג עבד עון־עי׳ בלא יסורין ואין חטא בלא מיתה ע׳א־אין ה3 דף
על אף באה שהגזרה שלפי שכתבו א״מ ד״ה סוס׳ - 1

 למה שהרגישו ונראה ־ מזיד של מון בלא יסורין ואץ השגגה
עדיי, להבין ול״ז • מזיד על זיסורק שוגג על באה מיתה

 בד׳ ־( פו )דף יומא ועי׳ ־ מיסוריס חמורה מיתה בזרת -הא' ■
 צ׳ע סו • מיסורין טפי מכפרת דמיתה דר״י כפרה אילוקי
 ימות לא בן תמות היא החוטאת הנפש קרא לכולי׳ שהביא

 תהי׳ עליו כצדיק צדקת כבן בעון ימות לא ואב האב בעון
 : חמות היא החוטאת בנפש שדי תהי׳ עליו הרשע ורשעת

 כל מל אדה׳ר בחטא מיתה שנגזר מל להמיר דיש והנלמ״ד
 מס׳ במי׳ מש״כ ומי׳ ־ האב נעון ישא לא בן והא הדורות

 ביום שמנין המפורשים בדברי כמטאר עם אמנם ־ מגלה
 ההכרח מצד רק העונש מצד אינו תמות מות ממנו אכלן
 לזככם ונשמתו רוחו נפשו לתקן האדם שנברא שכיון

 וכיון • ית׳ש וקדושתו ה׳ מטוב מליו שיאצל עד ולהשלימם
 הנחש מזוהמת מומים רוח בקרט מוסמך הדעת מען שיאכל

 דרשו הענין ומזה ־ לעפרו שובו עד לשלמותו להגיע יוכל לא
 לבנו נוחל שהאב ולפי ־ המות זה מאוד טובי והנה ע'פ

 החטא אל נטיי׳ ניחן האדם חולדות בקרב גם ובדעות במדות
 ולא טוב יעשה אשר כארץ צדיק אין אדם כי שנאמד עד

 לא אם בריאתם שלמות לתכלית לבוא יכולים היו ולא יחטא
 הבנים בעקבי הבא החמא מזהמת לזככם המוח באמצעות

 העונש מצד אינה המיסה ענין אולם • אדה״ר חטא ע״י
 אין ז״ל מאמרם כוגח וזה ־ האדם לתיקון מההכרח רק

 נא ה׳ נגד לחטוא האדם נטיית שבלעדי חמא בלא מיסה
 יתכן לא הראשון אדם חעא ע׳י כי מיתה הכרח מליו ך

 צאצאיו באו חטאו שבסבת רק ־ תולדותיו על מיתה לגזור
 המוח ליום להעתד מוכרחים ועי״ה לחטא נט<יה לידי

 קרא מביא זה ומל בריאותם תכלים י ולתועלת לתיקונם
 החמא כריכת דבסבת חמוש היא החוטאת הנפש

לולא באשק למות מוכרח כן ידי מל הארס נפש בעקבי

מדברי בת יה
 הצדיק צדקת וגז׳^ורק ואב האב בעון ימות לא בן זאת
 מנחיל שהאב .ירצה ־ תהי׳ עליו הרשע ורשעת תהי׳ עליו

 החעא ומי״כ והרשע הצדק אל נוטה להיות במדותיו לבניו
 ומוכרחים ־ מהחטא יוצלו לבל ־ האדם בני בעקבי כרוך
 האב על'עין עונש בסבת שכוח ולא המות ליום אפוא

 מל עונשין ואין העונש מצד שהם היסורין כן לא • הראשון
 וס״ל • עון בלא יסורין אין לזה המזיד מל אם כי השוגג
 גמורים צדיקים אפי׳ החטא מן שינצל אדם שוס דאין לר״א
 קאי בארן צדיק אין .דאדס ס״ל חטא בלא מיסה יש ומיד

 ל״פ ובזה •י ארבעה ה’ד התום׳ כמ״ש העולם בני רוב על
 אדה״ר בעונש’אינה הדורות על המיתה ענין דמיקר עלי׳
 הבנים בעקבי החטא כריכת בסבת רק וגו׳ ימות לא דבן

 • לסימונם למות מוכרחים כהכרח ומצד האדם בני ברוב
 אץבאענידס־ חמא דאפי׳ צדיקים שיש עלי׳ דפליג אלא

 בני רוב לפני הבחירה להשאיר הוא מיתתם הכרחיות ומנין
 •דברי דבש יערות בספר מזה שהאריך מה וכעין האדם

: וכל רשעים מתים מה מפני המדרש חוטא קרוי ומזיו הואיל דן מונבז הי׳ וכך מ*ב ח0 דף
 דהא ע’צ דמונבז מ״ס כו׳ חוטא קרוי ושוגג 1

 -ודאי אב דאבנין מ״ס ד״ה רש׳י ועי׳ הטעם מתפרש כבר
 צריכים הקדושים שדבריו דמזיד חילוף שוגג דכאי סמיך לא

 והכא גז״ש לדרוש באס אם פי׳ מוסיף הריני דבד״ה ביאור
 מגז״ש דמסקנא דהיקשא אולמא ומאי ־ אב בנין לי׳ קרי

 לא אב דאננין כמהשפי׳ צ״ע גם • הכי נקיט,מקמי דהוה
 ־ דהאשוגג או דשוגג לומר דהו״ל שוגגכו׳ דכאי סמיך
 שעל גס ־ שוגג דהאי שכתב הק׳ בדבריו לשלול בא ומה
 למזיד רחמנא קרי׳ העדות דבשבומח פירש״י חוטא קרוי מזיד

 איברא • לשוגג חוסא דקרוי קרא למינקט נמי והו״ל חוטא
 חיצסריך ולא מילתה ידוע חוטא שקרוי דשוגג י״ל שלזה

 •אשוגג קהי העדות דשבועח דתחטא דכיון וי״ל צמינקט
 ודוקא • מס־ני למשה מקובלת נז׳ש שתהי׳ בעינן לא ומזיד

 בעינן אחד לשון בשניהם שנאמר מכח עניינים דב׳ גז״ש על
 .על קיימא תחטא דמלת הכא אבל מסיני למשה כחקובל

 : מסיני' למשה מקובלת שחהי׳ בעינן לא מזיו־ ועל שוגג
 דמונבז דגז׳ס ז״ל רש׳י לדרך הסוגיא בביאור והגלס״ד
חוטא קרוי ומדד דשוגג דכיון אלא הוה לא ׳

 מכח למזיד שוגג מקשינן ונעלם כתיב דלא העדות בשבועת
 על ולא ידיעה באיכא דדוקא העדות שכועס למנין כגז״ש

 לשאר אמנם ־( ל )דף בשבועות כדאיחא גרידא שגנחה
 העדות ישבועת שוגג מה אב בבני, ילפינן שבתורה שגגות
 ]ועי׳ למדד דומים שהם אפי' שגגות שאר כ״נ למדד דומה
 מעשה בשעת ידיעה בליכא דאפי' שהוספת כש״כ ד״ה חוש׳

 סרכינן ומש־ה * קרבן לחייב שוגג דין לו יש מונכז[ מחייב
 דנסי אב אבנין דסמיך לומר אפשר אי דודאי דמונבז מ״ט

 כיון כיינו הגז׳ש מכח' למדד איתקש העדות דשבועת דשוגג
 שגגות בשאר אבל המזיד ועל השוגג על שחייב א׳ דין שי״ל
 דהא למזל דומה השוגג' יהי׳ אב הבנין שמכח לומר א״א
 המזיד ומל חייב השוגג דעל דמזיד חילוף הו״ל שגגות שאר
 שוגג דהאי סמיך לא אב דאבנין פירש״י ומש״ה • פטור
 איתקש הערות דשבועס דשוגג' דנהי לשלול דמזיד חילוף
 חילוף דהוה כיון איסקש לא מ״כ שגגות שאר מ״מ למזיד
 והנה ־ לה מייתי אחת דסורה דמהיקשא ומשני • דמזיד

 בכלל הוי דלא ]דנהי סמיך מצי הוה לא בלמוד אהיקישא
 דמל במזיד ופטור השוגג על שחייב במה למחצה היקש אין
 וכמו למחצה היקש אין אמרינן לא בשורה שמפורש מה

 ולא הכתוב הקישן ע׳כ דמי דלא דאע׳ג מקיש ד״ה שפירש׳י
 )דף כ״ע בחי׳ שכתבתי כמו ;למחצה היקש אין בכלל הוה

 דהיקשא הומ׳ל דהא פטור[ חסמת אס נפשך מה גבי :(פז
 שמפורש מה על למחצה היקש כ״כ הוה דלא לכדריב״ל אחי

 הקש השוגג ענין אלא למזיד שוגג היקש דלא ההיפוך
 ־ לרבנן כדס״ל כן למדרש ספי מסתבר והוה המזיד לענין

• חורה במשנה אם כי כלל דרשינן לא לר׳י דסמוכין והיקשא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס227 מס עמוד יששכר בן דוב מיכאל וויינגוט, מדברי אזוב אגודות



יג סימן ה או׳׳ח חלק משה אגרות שו״ת

לברך מסכים ואינו תורה שומר שאינו שותפו האכלת

שליט״א טענדלער מרדכי מוהר״ר הרה״ג וחביבי יקירי נכדי מע״כ

תוכחה חיוב מדין לברך, מסכים כשאינו משלו, שיאכל השותף מן למנוע צריך אם א.

 ולשתות. לאכול שנותנים הנימוס שמדרך תורה, שומר אינו והוא במסחרו, שותפו לאחד שבא בדבר הנה
 לכאורה הנימוס. מדרך גרוע עוד שהוא אחרת, מעיר שהוא או רחוק, וביתו לאכול שצריכים הזמן הוא ולפעמים

 יתן אם ברכה, בלא שיאכל מצד ובין ידיים, נטילת בלא פת אכילת איסור מצד בין עיוור, לפני איסור כאן יש הא
 באם הוא הנידון אבל להם. שיתן קודם זה להם לומר ומוכרח ולברך, ידיים ליטול שצריך להם יאמר ולא להם
 שא״כ לו, יתן אם התורה דיני עליו יטיל ולא כרצונו, לעשות יניחהו אצלו וישתה שיאכל רוצה שאם לו, אמר
 ושותפים, המדינה של ארץ דרך נימוס לו לאין יחשבהו לא הא וגם ושתיה. אכילה דבר שום לו ליתן יכול אינו

בזה. אסור שהוא מאחר

 מליקה לעכבו יכול שהיה אף איסור, ליכא ולשתות, לאכול שירצה מה בעצמו ליקה דלהרשותו נראה הנה
שלא ידוע שאם ,תוכיח הוכח מצוות מחיוב שהוא מסתבר איסור מלעשות דלעכב רשות. לו נותן היה כשלא *

 מנזיפה. יותר עוד הוא כלום לו יאמר ולא לו ישמע שלא לו וכשאמר דאורייתא. איסור כשהוא אף פטור, יקבל,
 ואינו בכך. סגי לברך, רוצה אינו שהוא מאחר ומשקה, אוכל דבר לו ליתן לו שאסור לשותפו אמר אם ולכן

 שאין השותפין שמדרך כיוון שלו, שהוא הממון דין מצד ליקה רשות לו יתן שלא בזה רק אף לעכבו, מחוייב
 ליקה שיניחנו וכ״ש אצלו, כשבא השותף להאכיל והשתדלות טירחא הרבה עושין עוד ואדרבה ע״ז, מקפידין
 בשביל לו ליתן רוצה דאינו הקפידא משום ממון, דיני מצד האוכל לקחת שותפו על שיאסור שייך ולא בעצמו.

 ויעבור, דבריו על ישגיח שלא לו כשידוע וכ״ש הממון. ענין מצד מקפיד אינו הא שבעצם מאחר ברכה, חיוב
 גזל להחשיב להקפיד לו אין ולכן גזל, איסור עוד לו יגרום הא ממון, לדיני קפידא הוויא דקפידתו נימא אם

זה. בשביל

 מסתבר ממון, הפסד לו שהוא שנמצא זו, לשותפות צריך והוא השותפות, וביטול פירוד מזה לצאת אפשר ואם
 חיוב שוב ליכא ע״ב, ט״ז דף בערכין יוחנן דלר׳ מנזיפה, גרע הוא הלא ממון דהפסד בזה. להחמיר עליו שאין

 פסק רכן כרב, הכאה עד הלכה נפסוק אם אף שלכן עליו. ושמואל רב ממון בהפסד שיפלגו משמע ולא תוכחה.
 הש״ס, דבכל ככללא יוחנן, כר׳ נזיפה עד לפוסקים וכ״ש ממון. בהפסד חיוב עליו אין ה״ז, מדעות פ״ו הרמב״ם

 על וכתב טעמא, מהאי בפשיטות י״א במ״ע הסמ״ג וכדפסק יוחנן. כר׳ הלכה יוחנן, ור׳ ושמואל יוחנן, ור׳ רב
 ר׳ נגד עזאי כבן למיפסק דאין משום הכ״מ ומש״ב יוחנן. ר׳ נגד כרב שפסק מה על טעמו, נתברר שלא הרמב״ם
 לן יש התנאי, של המחלוקת באותה נמי פליגי דאמוראי דהיכא תמוה. דבר הוא רבותיו, יהושע ור׳ אליעזר
 שסובר יוחנן ר׳ דברי בטלו יהושע ור׳ ר״א נגד עזאי כבן לפסוק שאין לעניין מ״ט וגם האמוראי. בתר רק למיזל

 כר״א, לפסוק באיסורי, כרב שהלכה הכלל העדיף יהושע, ר׳ נגד כר״א הלכה לפסוק שאין ולעניין עזאי, כבן
 הלח״מ, תירוץ וגם הרמב״ם. לתרץ דחוק טעם שהוא כתב עצמו הכ״מ וגם עיי״ש. הלח״מ זה עליו וכדהקשה

 דלבן דמאחר דחוק, טעם הוא וודאי ליה, דשני אע״ג יוחנן דר׳ כוותיה קרא דייק לא דלרמב״ם משום דהוא
 אף יהושע, כר׳ דהוא כשמואל גם פסק לא הא וגם ליה. ניחא לא דלרמב״ם לומר שייך איך זה, תירוץ ניחא עזאי
 מה אלא אחריני, קראי לדינא דריש דלא משום הוא עליו הקשו שלא והטעם כלום. הגמ׳ הקשה לא שמואל רעל

דאמר. ומאן ד״ה התוס׳ כדכתבו בתרא, קרא דריש ולא שאול, אף דויחר קמא בקרא שנאמר

לשיטתו שמואל דספר הקראי יפרש אחד כל ואיך תוכחה, מצוות היכן עד ע״ב ט״ז בערכין המחלוקת ביאור ב.

 בתרא בקרא כמוכח שיכנו, עד הוא תוכחה שחיוב שמואל סובר שלא מה ראם לכאורה. הוא מוכרח זה ותירוץ
 מסר בדוד ליהונתן ביה דהווה יתירה חביבותא מצד דדווקא דסבר משום הוא וגו׳, החנית את שאול דויטל
היתה הא ביהונתן, זה שהיה קמא, בקרא שנאמרה מקללה למילף יהושע, לר׳ ואף לשמואל, מניין טפי, נפשיה
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 אביו את והוכיח יהונתן שוב עמד דהרי שני, מקרא ילפי שלא מה על נכון טעם ליתן יש וגם יתירא. חביבותא
 )שמואל אמך ערות ולבשת לבשתך בראשונה לו שאמר מה דהוא הקללה, לשון לו ודיבר עליו שכעס אחר אף
 שהטיל שהיה, וכמו בנו, שהוא אף יהרגנו לשמא לחוש לו היה כעסו, בעת למלך דלהוכיח וסברי ל׳(. כ׳ א׳

 ורב מהתנאים, אליעזר רבי אף וודאי נפש, סכנת וכשאיכא להרגו. אף דהוא להכותו, החנית את עליו
 מצד זה שהיה בהכרח הרי הפעם. עוד יהונתן הוכיחו ומ״מ להוכיח, חיוב דליכא מודים מהאמוראים,

 למילף שאין ושמואל יהושע רבי ידעי זה הכרח ומצד נס. לו שיארע על וסמך נפשיה, שמסר לדוד החביבותא
 לו, החביב לבנו שאול יהרגנו לא דוודאי ליהונתן, סכנה חשש בזה שהיה להו מסתבר לא ורב ור״א השני. מקרא

 ודוד אליו, הודעתו בלא דבר שום אביו עושה היה שלא יהונתן שאמר מזה ג׳(, ־ ב׳ )שם לעיל בקרא כמפורש
 חן שמצא ידיעתו מצד לו, הודיע לא להרגו ורצונו לדוד שנאתו דבדבר ורק הדברים, בכל האמת שכן הודה ג״כ

בעלמא. להכותו אלא להרגו, יוכל שלא באופן היה עליו, שהטיל והחנית יעצב. פן בעיניו

 לדוד נעשה אבל י׳(, י״ט, )שם ובקיר בדוד בחנית להכות שאול ויבקש כתיב דוד דאצל בקראי, כן משמע וקצת
 עליו החנית את שאול ויטל כתיב, וביהונתן לבד. בקיר החנית את ויך וממילא הרגע, באותו משם שנפטר נס

 באופן עליו הטיל שלא משום והוא נהרג. לא אך בו, יהונתן והוכה עליו שהטיל היה, שכן משמע ל״ג(, כ׳ )שם
 יכהו, דבריו יקבל לא שאם יהונתן, שיחוש שייך והיה ממש. לו נעשה וזה בלבד, שיכהו באופן אלא שיהרגנו,

 לחוש ליהונתן שייך שהיה סברי, ושמואל יהושע ור׳ חיוב. איכא בעלמא הכאה רעד ראיה ואיכא הוכיחו, ומ״מ
 משום רק זה היה דוודאי ממנו, למילף שייך לא שא״כ יהרגנו. שגם קללה, בלשון ודבר שאול, שכעס כשראה

 שלכן היזקא, דשכיח משום לסמוך אין שמדינא אף לדוד, שמואל משיחת מצד הנס על שסמך רדוד, חביבותא
שני. מקרא גם נילף לא אמאי התוס׳ תירוץ על שהקשה המהרש״א קושית לפ״ז ומתורץ שני. מקרא ילפי לא

נזיפה רעד יוחנן, כרבי ולא הכאה, עד הוא תוכחה דחיוב כרב, הרמב״ם שפסק מה ישוב ג.

 כן. סובר שרב מצד יהושע, ר׳ נגד כר״א שהוא הכאה, עד פסק שהרמב״ם מה לתרץ שביארתי, לפ״מ מקום ויש
 רעל הכלל נגד דהוא למילף, דא״א משום ורק המהרש״א, כדהקשה שני, מקרא גם למילף יש טעם בלא דוודאי

 עדיף דלא הנס, על סומך היה לא יהונתן שגם שמסתבר מאחר אדרבה לכן יהרג. ואל יעבור שבתורה עבירות כל
 דשכיחא משום דוד, דהמלכת גופא זו ובמעשה הנס, על סמך שלא דהקב״ה, בשליחותיה הנביא משמואל

 עליו החנית מטיל היה לא עליו כעסו בשעת אף שאביו ליהונתן ברור שהיה אלא ע״ב(. ח׳ )פסחים היזקא
 כדלעיל. הקראי כן ודייקי בעלמא, הכאה באופן עליו שיטיל לחוש רק שייך אלא דבריו. יקבל כשלא אף להרגו,

 תוכחה מצוות בשביל שגם לכו״ע, למילף וודאי יש סכנה, בזה דאין דמאחר השני, מקרא גם למילף יש וממילא
 נזף דכבר דכיוון כוותיה, דסובר ושמואל יהושע לר׳ איכא, בעלמא שסברא ואף שיכהו. עד המצוה לקיים יש

 שלא ממש ברור היה שאם משמע התוכחה, מצוות ומצד ממנו. התוכחה יקבל לא וודאי וקללהו, עליו וקצף
 שלא וקלל שקצף מזה ברור זה שאין לומר מוכרחין סוף סוף בדאורייתא. אף להוכיח, חייב היה לא יקבל,
 יומת למה הוא, מות בן כי שאמר אביו דברי על תשובה יהונתן דאמר כהא טעם. דברי לו שאומר כיוון יקבל,

 ומאחר בזה. ליכא שסכנה כיוון בכעסו, שיכהו חשש שאיכא אף להוכיח, חייב הוא ולכן ל״ב(. כ׳ )שם עשה מה
 כמותו שהלכה כרב לפסוק הרמב״ם הכריע שלכן ממנו. למילף לנו יש שני, מקרא למילף שלא הכרח שליכא

 עוד איכא הא דהלכתא, בפסקא למיזל לן יש אמוראי דבתר דלבד יהושע. ר׳ נגד כר״א שהוא אף באיסורי,
 אבל בארבע, כר״א הלכה שמואל אמר אר״י בטהרות דרק ע״א ח׳ דף בנדה עיין כר״א. שנפסק דברים הרבה
 מצינו שלא מחמת אך סובר, הוא איך בטהרות אפילו ממנו שמענו שלא שלרב וכ״ש טובא. איכא דברים בשאר

 לא ולכן טובא. איכא דברים דבשאר שיסבור שייך דוודאי כן, סובר הוא שגם לומר לנו יש שמואל, על שחולק
הכאה. עד דהוא תוכחה, בחיוב כר״א רב שסובר ממה כלום קשה

 זו. מברייתא כלל יוחנן ר׳ ידע לא דשמא להכ״מ ליה מספקא עזאי, כבן דהוא יוחנן, כר׳ למיפסק לעניין אבל
 מהברייתא. כלל ידעי דלא אפשר שא״כ בזה, עצמן מצד פליגי יוחנן ור׳ ושמואל דרב הגמ׳ מלשון משמע דהא

 כר׳ לפסוק אין רבותיו, נגד כמותו הלכה לפסוק שאין יהושע, ור׳ ר״א של תלמיד הוא עזאי שבן מכיוון דא״כ
 אמוראי, על מתנאי הש״ס בכל וכדאקשי כן. סברי לא יהושע ור׳ דר״א מהא מופרך הוא אדרבה דהא בזה, יוחנן

משום והוא מקשינן. עלייהו דפליגי מהתנאים האמוראי ידעי דכשלא משום כמותו, שהלכה יוחנן ר׳ על אף
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 האמוראי כשידעי אבל וברייתא. במתני׳ תנאי כשאיכא דבריהם ומבטלין התנאים, על דיפלגו נימא לא דמסתמא
 בכל הלכתא הפוסקין הם דאינהו כהאמוראי, הלכה אן כמותם, הלכה שאין אמרו ומ״מ דפליגי, מהתנאים

הלח״מ. קושית עליו קשה ולא דהרמב״ם, אליבא הכ״מ טעם וזהו הש״ס.

ממון הפסד במקום תוכחה חיוב אין הרמב״ם, שפסק למה שאף ביאור ד.

 השותפות, ביטול מזה שיצא כשחושש חיוב עליו שאין מסתבר כרב, הכאה עד שפוסק להרמב״ם אף אבל
 לאינשי שגרע מסתבר ממון דהפסד פליגי, לא שבזה ממון. הפסד לו שהוא שנמצא להשותפות, צריך כשהוא
 אחר אף מאודך דבכל קרא והוצרך נסיון, נחשב הא ממון דהפסד חבלה. עשיית בלא בעלמא הכאה מחשש
 ע״ב. ס״א בברכות בברייתא אליעזר רבי כדאמר מגופו, יותר עליו חביב שממונו זה בשביל נפשך, בכל שכתוב

 רב שאמר אף דחבלה, גדולות הכאות על גם קרא נאמר שלא ואף לקרא. הוצרך לא בעלמא הכאות על אבל
 להשמיענו צריך והיה ע״ב, ל״ג דף בכתובות כדאיתא לצלמא פלחו ועזריה מישאל לחנניה נגדוה אלמלי
 במסרקות אותו מסרקין דהיו מר״ע התוס׳ כדהביאו ביותר, גדולות הכאות אותו כשמכין אף ע״ז לעבוד שאסור
 אף נפשך דבכל מחלקין, היינו מאודך, בכל כתוב היה לא אם אבל נפשך. בכל בכלל הוא דג״ז משום הוא ברזל,
 דהא יותר, לו חביב שהוא למי ממון ממעטין דהיינו כהא גדולים, ביסורין שלא דווקא הוא סתם, נאמר שהוא
 יותר ממונו עליו שחביב למי שאף מאודך, בכל שנכתב וכיוון גדולים. יסורין מלסבול יותר לו חביב אינו וודאי

 ביסורין אף נפשו נטילת אופן בכל שאף כפשוטו, שהוא אלא נפשך. דכל בקרא לדחוק אין לעבור, אסור מגופו,
 לרב אף מלהוכיח, פטור בעלמא הכאה חשש שבשביל כיוון שלכן ע״ז. איסור על לעבור אסור נמי גדולין,
 תר״ח סימן במחה״ש ועיין ממונו. להפסד לחשוש לו כשיש מלהוכיח שפטור כ״ש כוותיה, הרמב״ם שפסק

 לכאורה והוא ממונו, להוציא חייב אין הכאה, עד להסוברים אף שלכו״ע שמשמע מהרי״ו בשם ג׳ ס״ק
כדכתבתי.

תורה שומר שהוא מחמת במידותיו גרוע שהוא שיחשדוהו לחוש כשיש יתנהג איך ה.

 השם, לחילול לחוש יש יתן לא שאם משום ולשתות, לאכול לשותפו ליתן להתיר טעם יקירי נכדי ומש״ב
 ודרך נימוסים דרכי אפילו להם שאין ובהנהגותיהם, במדותיהם גרועים הם תורה שומרי שהם שאלו שיאמר

 שיחשוב שזה איסורין. על יעברו אחרים שגם לגרום לפניו שאסור משום הוא לו, נותן שלא שמה יבין ולא ארץ.
 ולא רעתם. ולמבקש תורה לשומרי שונא שייעשה שיגרום שייך שזה גרוע, יותר חטא הוא תורה, שומרי על

 שהוא התורה. דיני ישמרו יהודים שהן אחרים שגם לראות גם חיוב דאיכא משום דהוא שיאמר מה לו יאמין
 שלומה על ביותר להשי״ת מתפללין תורה שומרי ישראל כל אשר דאמעריקא, בארה״ב מדינתנו כנימוסי דלא

 ח״א, משה דרש )עי׳ אמונה בעניני בדיעותיו חפשי ואחד אחד שכל החוק שהעמידו בזה מדינות, מלשאר
תט״ו(. עמוד י׳ דרוש ואסיפות ועידות

 עם בביתו אחד להנהגת אחרת, אומה אנשי על אומה כפיות בין לחלק יודע שאינו כזה לאיש הוא אם הנה
 הרעים, מידותיו מצד הוא ולשתות, לאכול להן יתן שלא שמה שיאמרו לאלו אף וכן אומתו, מאנשי אחרים

 לו היו שלא מחמת לעלמא, זה מפורסם כשלא והוא ארץ. ודרך נימוסים בעל שהוא להראות מתחילה צריך
 עם עסקים לו היו לא וכן תורה, שומרי עם כגון להאכילם, שלא התורה דיני מצד טעם שליכא אלו עם עסקים
 ארץ והדרך הנימוס כפי ומשקין, אוכלין לפניו להעמיד הראשון בפעם יצטרך תורה, בדיני שאינם נכרים

 אבל יניחהו. ירצה וכשלא ידיו, ליטול גם צריך ולפת לברך, שצריך לו יאמר רק וידידיו. שותפיו עם להתנהג
 ליתן יכול שאינו מתחילה, לו יאמר שני פעם אצלו כשיבוא ארץ, ודרך נימוסין בעל שהוא לו הראה שכבר כיוון

לפת. ידיו יטול ולא יברך כשלא במצוות החייב יהודי ג״כ שהוא מאחר לו,

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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סא סימן ד אה׳׳ע חלק משה אגרות שו׳׳ת

 והם לן סבירא שלא דמכירה היתר שאיכא אלו להתלמידים מספקים שהעיריות והירקות הפירות ובדבר ב.
 עלייהו, שביעית ספיחי איסור שליכא פירות עבורם להשיג להו אפשר אי העצמאי וחינוך שם שאוכלים מבתים
 רצוני אין בעצם הנה התורה, רוח ע״פ שאינם האחרים ספר לבתי תלמידים הרבה ילכו לאכול להם יתנו וכשלא
 וגם איסורין בשאר גם שייך שכה״ג עור לפני בענין נידון שזהו כיון אבל בארץ, התלוין בהלכות כך כל להשיב
 הננו בעזה״י לקיומה הרבה עסוקים בפה ואנחנו הבאים לדורות התורה קיום הוא העצמאי חינוך שקיום מחמת

 להם יתנו לא ראם ליכא הא עור= =דלפני דלפנ״ע האיסור דהנה בזה. לדון שאפשר מה לראות מוכרחין
 שכתבו דרבנן איסור שאיכא ורק אחרים ספר לבתי ילכו לא אם אף בבתיהם אותם יאכלו ודאי הרי האוכלין

 שבלא אף דהחמירו עור לפני איסור מעין מדרבנן הוא אם להסתפק ויש בבא, ד״ה ע״א ג׳ דף בשבת התום׳
 טעם דהוא שמשמע מאיסור להפרישו שחייב התום׳ כתבו דהא אחר איסור ענין שהוא או עובר, היה שלו סיוע
 לו. יסייע שלא גדול כ״ש להפרישו מצוין ב״ד נבלות אוכל קטן דאפילו א׳ סי׳ שם הרא״ש דכתב כהא אחר,
 במידי לסייע איסור ליכא דלעכו״ם ונ״ל ד׳, ס״ק שמ״ז סימן המג״א כדכתב אסרו לא שלעכו״ם ממה ראיה ואין

 לו שיש דכיון ו׳ דף בע״ז בהדיא איתא וכן ליטלו יכול שאינו בענין דקאי לא אם החי מן באבר כמו לו דאסור
 לעכו״ם אף לאסור ששייך עור= =לפני לפ״ע מדין לסייע אף מדרבנן שאסרו הוא אם דאף איסור, אפילו ליכא

 הגר״א בבאורי ועיין בישראל, אלא נח דלבני בלפנ״ע להחמיר רצו לא אפשר לעכו״ם, אף יש לפ״ע דאיסור
 לעכו״ם אף למכור א׳ סעי׳ ברמ״א מחמירין היש שיטת לתרץ והוא מע״ז הראיה שדחה סק״ח קנ״א סימן ביו״ד
 להיש הראשון לטעמו עכ״פ מחמירין, להיש אחר טעם הגר״א מסיק שם אבל אחר, במקום לקנות ביכול

 לאסור רצו דלא דסוברין אפשר המתירין אף וא״כ מדרבנן, לפנ״ע משום הוא בהלקוט שכתב וכפ״מ מחמירין
 איסור ליכא מומר לישראל דאף סק״ו שם הש״ך דסובר מהא אבל אחר. מטעם דהוא ראיה אין אבל בעכו״ם

 V הוכחה הביא דהרא״ש דכיון משום במזיד שעובר לישראל אלא דוקא למומר כוונתו שאין הדגמ״ר שכתב וכפי
 לפ״ע דמטעם אחר מדין דהוא ראיה בשוגג, דהוא דקטן דומיא דוקא הוא להפרישו שצריכין נבלות אוכל מקטן

 תלוי אינו אבל מקטן, ראיה הרא״ש כתב בפ״ע ענין דהוא להטעם שרק ופשוט למזיד. שוגג בין חלוק שייך לא
 אופן ובכל לנו ידוע לא הרא״ש ודעת להפרישו מצוין ב״ד דאין הכ״ז ממ״א פי״ז הרמב״ם פסק בקטן דהא בזה
 והביא להפרישו חיוב יש לכו״ע דלגדול דסובר משום הוא אבל בודאי, לאסור פוסק היה ולא בגמ׳ בעיא הוא

להפרישו. שחייבין שסברי איכא הא בקטן שאף ראיה

 כדי מחוייבין וגם רשאין להכותו אף הא מעבירה להפרישו מחוייבין שלגדול ראיה צריך וכי תמוה הא אבל
 איסורא שהשתא כנענית שפחה רבו לו שמסר בעבד ע״א כ״ח דף בב״ק כמפורש העבירה מן לאדם להפריש
 ואיפסק מאיסורא, להפריש שמכין מקומות ובכמה ע״א ט״ז דף ובמו״ק ולהפרישו, להלקותו ורשאי ופרש״י

 להפריש שבידו ואחד אחד כל על אלא ב״ד על דוקא דין זה שאין ביחיד אף י״ג סעי׳ תכ״א סימן חו׳׳מ בש״ע
 צריך וא״כ לסייעו, שאסור והרא״ש התוס׳ חידשו שמ״מ להפרישו, לו בא״א דאיירי לומר צריך אלא מאיסורא,

 חייבין להפרישו שא״א באופן שהוא שאף להפרישו שצריך נבלות אוכל שבקטן שסובר הרא״ש ראיית לפרש
 שאיירי ודגמ״ר ולהש״ך אחרות, לפעמים הפרשה הוא והמוסר הדבור ענין דגם שעשה זה שאסור לו לומר

 יאמין שלא האיסור יעשה שלא להפרישו יכול שלא באופן שהוא ג״כ לאוקמי מוכרחין בשוגג דעובר בישראל
 דכיון בעלמא סברא והוא האיסור, יעשה שלו סיוע בלא שגם אף לסייעו אסור שמ״מ שאסור לו שיאמר במה לו

 אף במזיד אבל מהאיסור, להפרישו לו אפשר כשלא אף לסייעו לאסור יש יכול היה אם להפרישו שחייב
 פזזעו.מל גם איסור אליכ להפרישו כשא״א העבירהל^אופנגס^עגגגןעעזיית״בכ רכשאפש ך_להפרישו2שמחוייב

 / לאחר אף דהוא תוכחה ממצות דהוא יפרישוהו, שלא באופן אףשהוא הסיוע איסור בגדר קירמר צריך וא״כ

 שחייב מגונה דבר בחברו לרואה מנין ע״ב ט״ז דף בערכין כדאיתא אלהבא, שיועיל כדי החטא שנעשה
 לפני עליו קובל שהייתי ידי על ר״ע לקה פעמים הרבה דאריב״נ הא וכן המגונה דבר עשה כבר הרי להוכיחו

 שהיה דבר יעשה שר״ע שייך היה לא עשיה דקודם ר״ע עשה שכבר דבר איזה שראה זה שהיה ובודאי ר״ג
 לשון הוא וכן התוכחה, ממצות שהוא שם מהגמ׳ ומשמע זה דבר עשיית לפניו נאה שלא לו אומר ריב״נ

 \ שמצות חזינן הרי ,תוכיח הוכח שנאמר למוטב להחזירו מצוה שחטא חברו הרואה ה״ז מדעות בפ״ו הרמב״ם

V להבא. ויועיל בתשובה שישוב כדי שחטא אחר על נאמר עיקרו תוכחה
הטעם כל דהא דאורייתא באיסור אף החטא בשעת תוכחה דין ליכא במזיד העושה דלישראל הש״ך סובר ולכן
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 הוא החטא ובשעת ע״א, נ״ה דף בשבת כדאיתא גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אם הדין מדת טענת מצד הוא
 זה באופן הסיוע איסור ליכא וממילא התוכחה דין ההיא שעה על ליכא שלכן אז יועיל שלא לנו גם כברור
 בשעת לראותו תשתדל ואל אומר רשב״א מי״ח דאבות בפ״ד דתנן הא לפרש יש ואולי להפרישו. שא״א

 והובא חגורות, שעשו עד הקב״ה עליהם נגלה לא הראשון אדם כשחטא מוצא אתה וכן הרע״ב שפי׳ קלקלתו
 בתפא״י משמע וכן החטא, בשעת להוכיח דאין זה מטעם שהוא מתנחומא, אבות פרקי על ויטרי במחזור זה

 יעלים אלא קלקלתו בשעת לחברו יראה ולא שכתב ה״ז מדעות פ״ה הרמב״ם כוונת אולי וזהו עיי״ש צ״ב אות
זמן. אחר אלא אז אותו יוכיח שלא שהוא ממנו עיניו

 כשידוע טעות היא זו שהוראה הסוברין לאלו תוכחה דין שליכא שפשוט חכם הוראת ע״פ עושה כשאחד ולפ״ז
 שהורו אלו חזרו שלא זמן כל ישמעו שלא לנו גם ברור ודאי דהא טעות שהוא לו שאומר להמוכיח ישמע שלא
 שהוא ובפרט בעצם לפסוק ראוי שכן והדגמ״ר להש״ך הסיוע איסור ליכא תוכחה דין שליכא וכיון להם,

 לחוש שיש כיון גדול צורך שהוא זו בעובדא וכ״ש גדול צורך היה לא אם אף לקולא, למיזל שיש דרבנן באיסור
התורה. רוח ע״פ שאינם ספר לבתי ח״ו שילכו

 ע״ה לחולה מאכיל שהיה חבר רופא יוחנן בש״ר ווא בר שמעון זריקן ר׳ ה״א פ״ג דמאי בירושלמי איתא והנה
 אסור, רופא משל אבל חולה משל אסור, ידו לתוך אפילו בודאי אבל בדמאי פיו לתוך נותן ואינו יד לתוך נותן

 משל שמ״מ בעצמו ליקח החולה יכול שאינו אף שאיירי לכאורה ומשמע ממעשר, פ״י סוף ברמב״ם זה ואיפסק
 איסור מצד בעצמו ליקח יכול שאינו הרופא דמשל דומיא דהוא לפרש יש דהא ידו, לתוך ליתן מותר החולה

 כלל זה ואין ממש בעצמו החולה דאוכל האכילה מעשה כעושה הוא פיו לתוך דבנתינה החלוק וטעם גזל,
 המאכיל, הרופא עשיית הוא החולה שאוכל דאף האכילה עבירת מעשה הוא אלא מסייע ואיסור לפנ״ע מעניני

 לפ״ע מעניני הוא ידו לתוך נתינה אבל בעצמו, כאוכל מדרבנן החשיבו בעצמו כאוכלו אינו מדאורייתא אם ואף
 ולא התירו לפ״ע באיכא גם דהרי בדמאי רק קולא הוא ולפ״ז האוכל, משל כשהוא בדמאי אסרו לא שזה ומסייע
 חולה של שהוא דכיון מטעם שהוא דכתב מהא משמע בכ״מ אבל שביעית. דספיחי כהא דרבנן איסור בשאר
 עבירה, עוברי ידי מסייע שהרי אסור ידו לתוך אף בודאי אבל עביר מידי לאו ורופא לו מצוי שהרי ספק והוא

 שהוא בודאי אבל גזרו, לא שזה מסייע איסור אלא דלפ״ע, איסור ליכא בעצמו ליקח לו שמצוי דבשלו דמפרש
 ליקח יכול אינו דהרי לפ״ע מדין אסור הרופא החבר של הרמאי ואם מסייע, מדין אסרו דאורייתא איסור

 דאוכל האכילה מעשה כעושה דהוא להכ״מ גם לומר צריך החולה משל אף פיו לתוך ליתן שאסור ומה בעצמו,
 אסור בעצמו ליקח יכול שאינו לו מצוי אינו אם החולה משל שאף נמצא ולהכ״מ כדלעיל, ממש בעצמו החולה
 איסורי לשאר דמאי בין לחלק מעצמנו אין שלכן בדמאי קולא בזה מצינו שלא ונמצא לפ״ע, דאיכא משום
 כשליכא מסייע באיסור גזרו לא נמי דרבנן איסור רק שהוא שביעית של בספיחין דגם מזה ללמוד ויש דרבנן.
 בלוקח( אבל ד״ח ע״ב ל״ט )סוכה לרש״י הנה נמי, השמור מן הוא היתר שאינו שכיון ואף לפ״ע, איסור

 או״ח באג״מ כדבארתי הראשונים רוב סברי וכן באכילה מותר השמור מן שאף הי״ב( שמו״י )פ״ח והרמב״ם
 באיסור מסייע איסור כלל ליכא הכ״מ שלפי׳ ונמצא מדרבנן, שהוא ספיחין איסור אלא בזה אין קפ״ו סימן ח״א

 דלאלו שכתבתי מה על לסמוך ודאי יש בדמאי רק קולא שהוא הראשון לפירוש ניחוש אם אף ולכן דרבנן
 ממה להם יתנו שכשלא כיון ולכן סיוע, איסור ליכא וממילא תוכחה דין ליכא חכם הוראת פי על שעושין

להקל. יש אחרים ספר ובבתי בביתם בודאי יאכלו להתלמידים מספקים שהעיריות

 בעצמו האכילה מעשה כעושה דהוא לאסור יש לקטנים כמו פיהם לתוך ליתן שצריכים תלמידים לאלו אבל
 אף דרובא רובא אבל פיו, לתוך ליתן אסור ידו לתוך ליתן שמותר באופן שאף הירושלמי בטעם שבארתי למה

להם. ליתן בעצמן האוכלים אלו יכולים בפיהם ליתן שצריכים ולאלו בעצמן, אוכלין מהקטנים

 לו לנותן דע״ה משלו לו נותן בין ידו לתוך בנותן בדמאי בירושלמי הראשון לפירוש החלוק בטעם נפרש ואם
 פירותיו דאוכל מאחר פיו לתוך בנותן כמו ממש לו במאכיל נחשב דהרופא משלו לו דכשנותן דהרופא משלו

 שהוא התלמידים של כפירות הם הרי א״כ התלמידים עבור זה נותנין העיריות דהא לאסור אין נמי לו, הנותן של
כדכתבתי. להקל שיש לע״ד נראה ולכן ידו. לתוך כנותן רק
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אליתויט קדשים44כבאליהויט קדשים , ארית

 באמרה מפני .עי! מראית משני .עניים צטול
 על !לחייב שדך. :שדך מ6ש מכלה לא תורה

 :נו׳ לשאה מפמיקין אלו מכ״א ושדה שדה כל
 שדך אמרו ר״ש משום אחרים. שדה ולא שדך.[

 בת״כ )אינו אפילו יטל .הגוי עם שותף ולא
 קציר ת״ל ישראל עם שותף קלה:( בחולין רק

 מחמת אלא לקש אין קצירך. ולקש ארצכם!
 הלשון 1.ט' ידו מלא קצר אמרו מכאן .קציר
קציר לקש אומר יוהי ר׳ קל!•( בחולין הוא הזה

 s נכרים[ של ולא .)קלירך קטוף: לקש ולא י'"
 למה א״כ דר״ע עוללות כלו אפילו .וכרמך )י(

 רש״י עיין .תעולל לא !כו' תבצור כי נאמר
.בציר אלאמחמח פרע אין .כרמך ופרש :ז״ל

 בת״כ )אינו .לעני קלקש לא :כו' טצר היה
 ואם עני בשביל תלקש שלא יב.( בגיטין רק

. העני את תסייע לא ד"א .כלום אינו לקט
 נר מה .ולגר לעני :שלו על העני להזהיר ד״א

 מחוסר עני ומה . ברית בן עני אף ברית בן
 אפילו לקרקע. במחובר .תעזב :מחוסר גר אף

 בדלית אפי׳ יכול .כו׳ אומרים ותשעים תשעה
 תטאה הנח . חעזב !אתם ת״ל מ׳ ובדקל

 השיר! אפילו יכול ט׳. במכבדות תמרים בקשים.
 לקט שספק ללמד • תעזב : אתם מ״ל הרוח
 בת״כ )איט .אתם שעזב ט׳: פאה וספק לקט
 תעזוב ולפשלפים: לעורבי! ולא קלד:( בחולין רק
 אמרו מכאן ו.( ובתמורה לד. ובב״ק שם ז )ג׳

 אני !בפרט חייב ובצרו והשכים כרמו המפקיר
.תגנבו לא )יא( !ל“ז רש״י עיין .אלהיכס ה׳

 שמצא המצא אם שנאמר לפי .ז״ל רש״י עיין
 לא !תגנבו לא ח״ל מני; אזהרה שמענו עונש

.כפל תשלומי לפלס ע־מ למיקע. ע״מ .תגנבו
 הגנב מאמר שלך את תנטב לא אומר בג בג בן
 .תשקרו ולא :ז״ל רש״י עיין .תכחשו ולא :נו׳

 עונש שקר על 'ונשבע שנאמר לפי קה:( )ב״ק
 אין .איש :תשקרו לא ת״ל מנין אזהרה שמעט

 ת״ל מנין באשה איש .באיש איש אלא לי
 עיין .בשמי תשבעו ולא ינ(1 : מ״מ .בעמיתו

 כא.( לשבועות הן שטעות ג׳ .לשקר :ז״ל רש״י
 אכלתי דברו. יחל בבל עובר ה״ז אוכל ולא אוכל
 נשבע .מ׳ תשבעו לא משוס עובר אכלתי ולא

 וחללח. :תשא לא משוא עובר הידוע את לשנות
 ד״א .השם חילול הוא שקר שבועת אמרו מכאן
 כאן נאמר ■ ולבהמה לחיה חולין אתה געשה
 שבת ובחילול לג.( בשבת רק בת״כ אינו 1 חילול

 לא באלה ואם וכתוב חילול נאמר השם ובחילול
 )ב״מ באלה אלא באלה תקרי אל לי תוסרו

 על אומר הוא ובן כו' שקר שבועת בעון !(קיא
ז״ל! ערש״י חעשק. לא יג 1 מ': ארז אכלה אלה כן

בשניללווי) .׳,לעטר ולאחנזל :ולאכו׳ רעך. את
.ז״ל עי־ש׳י יום שכיר זה תלין. לא ;קיא.( )שם
מנין וכלים המה5 שכר אדם שכר אלא לי אין

ליפא המומר •(

 שניר כא; נאמר .שניר :פעלת לומר תלמיד
 בז• זה של ליתן שכיר להלן ונאמר קיא.( )ב*מ
 לל^ין בה׳ עובר שכיר הכר הכובש אמרו מכאן

 .אתך ל’ת חנוני אצל המחהו !אפילו[ יטל ועשה.
 ל> אפילו יטל .אתך ח׳ל לו אין אפילו יטל1

 ביץ׳ אלא עובר אין בקר. עד :אתך! ח״ל תבעו
 ;ז״ל רש״י עיין .נו' תקלל לא )יד( :ראשון
 יופי• שלא מנין .ל’ז רש'י עיין .כו׳ עור ולפני
 לנזיר יין כוס »:( בפסחים רק בת״כ )איט

 עול. תעשו לא )מו< ט׳: לא עור ולפני ל’ה ט׳
 מחלל • דבריה לחמשה וגורס .ז״ל רכ״י עיין
 ומפיל • השכינה ומסלק ..מקדש ומטמא • השס

 דילפיון )פי׳ .מאיצה אוהס ומנלה .בחרב ישראל
 ע״ג וגבי תועבה כתיב דהכא מע״ג כולהו
 החמש• כל כתיב ע״ג וגבי . תועבה כתיב

 מקדשי את לטמא קדושים בפרשת • דברים
 ומחלל מקדש מטמא הייט קדשי שם את ולחלל
 אתכם נפשי ויעלה כתיב בחקתי וכה׳ • השם

 דהייט בגויה אזרה ואתכס שכינה. סילוק דהייט
 הייט חרב אחריכה והריקותי .ישראל את מגלה
 ומנעים רע ונקרא .בחרב ישראל אה מפיל

 אלהים אל ופנה במ״ש ברית ומפר ומנאץ וממרה
 אנכי כי ונאמר כו׳. והפר ונאצוט ועבדום אחרים
 בעיני הרע תעשו כי ונאמר . מריך את ידעתי

 תהדר ולא דל פני תשא לא :כו׳( להכעיסו ה׳
 שלא עמיתך. תשפוט ובצדק :ז״ל רש׳י עיין .ט׳

 עימד אהד ט׳ אומר ולאחד כ״ל מדבר א' יהא
 עמיתך, זטת: לכף ח’א דן הוי א’ד יושב. ואחד

 למשרי יפה לדונו השתדל בתו׳׳מ שאתך עם
 צדק כתיב ולהלן . בצדק !דדייני[ לשודא הנראאו

 בדין כאן לב!( בסנהדרין רק בת״כ )אינו צדק
!,)נ׳ .תשפט : מרומה שאינו בדין כאן מרומה

 וי״א1 נ׳ אמרו חכמים אבל .יחיד 1ןאפי' ג.( 'שם
 לא )טז! : אלהיס ג׳ שנאמר ג׳( התורה מן

 רע שם עליה והוציא שנאמר לפי .רכיל תלך
 בכתובות רק בת־כ )אינו ט׳ אחו וענשו וט׳

 שלא ד״א רכיל. תלך מניןת״ללא אזהרה מו.(
 כרוכל תהי אל ד״א . לזה וקשה לזה רך יהיה

 הדיי; יאמר שלא ך״א .ץהץ>לך דבריו שמטעים
 עלי רט שחבירי אעשה מה אבל מזכה אני

 דם על תעמד לא !ט׳ מגלה רכיל הולך וכס״א
 לסמים או בנהר טובע כנון במיתתו לראות .רעך

 רק בת״כ ואינו .להצילו שחייב 1ןכו׳ עליו באים
 יכיל לו והשבית שנאמר לפי עג.( בסנהדרין

 ובן . תעמד לא ח״ל בדמים אפילו מנין בנופו
 להצילו שחייב מנין להרגו חיירו אחר הרודף
 לו ידעת אה וכן .ט׳ תעמד לא ת״ל בנפשו
 )וכן תעמד לא ח״ל לו השתוק שלא מנין עדות

 " האי??הה נערה ואחר הזכר אחר הרודף
 לאתקללט יכול לאתשנא. )יו! :תעמוד*( לא
 נכנאה בלבבך^ ת׳ל חסטרט ולא חנט לא

:כ״ג :מחהו •כ ת על נממחיו ונו .ני׳ר,

 ערכין מיק והכל .הוכח A מדבר הכתוב בבלב
 שחייב מנוגה דבר בחבירו לרואה מנין מז:(

 מאה עד שאפילו ומנין .הוכח ח״ל להוכיחו
 פניו אפילו יכול • מוכיח לומר חלמוד העמיס

 ד״א .חטא עליו חשא לא לומר מלמוד משתנות
 תוכיח לא.! )ב״מ פעמיה מאה אפילו הוכח

 שאתך לעס .עמיתך את :לרב תלמיד אפילו
 לץ תוכח אל שנאמר שישנאך לרשע ולא במצות

 ויאהבך למכס הוכח סהס )יבמות ישנאך פן
 הזה בדור יש אס העטדה אר״ע יד:( )ערכין

 אר״י .•לביישו( שלא )פי׳ מוכיחים היאך יודע
 מד׳וה׳ שיותר וארץ שמיס עלי מעידני נגרי בן

 שהייתי ר״ג לפג• ידי על עקיבא נלקה פעמים
 מה יםלקי אהבה לי שהוסיף ונ״ש עליו קובל

 ולא תקס לא ליח(:\ אהבךוי לחכה הוכח שנאמר !
 טקס אתה אבל עמך. בני את זיל[: ןערש״י .תמר

 גדול כלל זה .ט׳ לרעך ואהבת :ט׳ ונוטר
 עד האשה את לקדש אסור אמרו מכאן .בתורה

 ביום שישמש ואסור .מא.( )קדושין שילאגה
 לו חברור המיתות כל ולענק .ט׳ ח.( )נדה
 פסחים ל״ז כחוטח נ״ב מיה )סנהדרין יפה מיחה
 ר״א .ט׳ חקתי את )ים( ח:(־- סוטה ע״ה

 מקים ס.( בסנהדרין הוא אבל בת״ב )איט אומר
 על נח בגי שנצטוו מכאן .כבר לך שחקקתי
 במיט אפילו יטל .תרביע לא בהמתך : הכלאים

 נקבות אצל זכרים יעמיד לא יטל .כלאים ת״ל
 בהמתך אלא לי אק .בהמתך :מרביע לא ח״ל
 אלא לי ואין .מטן אחרים בהמת בהמתך על

 על מהורה ■ חיה על בהמה .בהמה על בהמה
 שדך :תשמרו חקתי את ת״ל .מנין ט׳ ממאה

 תלמוד חמים מיני שני אפילו יטל .תזרע לא
 שלא מנין יזרע שלא אלא א״ל כלאים. לומר

 שאין מנין .ב:( )מ״ק לא שדך כלאים ח״ל יקיים
 באילן סרק אילן סרק באילן מאכל אילן מרניבק

 . בהמתך !תשמרו חקתי את לומר תלמוד מאכל
 שדך אף לט.( )קידושין בהרבעה בהמתך מה

 לארץ בחוץ כין בארן בין בהמתך ומה בהרכבה
 אפילו יטל .לארץ בחון בין בארץ בין שדך אף

 )כלאים( ובגד :שדך לומר מלמוד במ״ל זרעים
 .כלאים ח״ל צמר מיני שני אפילו יטל .שעטנז

 צמר תלבש לא ת״ל אחרים מינים שני אפילו יטל
 עיין צמרוט׳ גיזי ילבש לא שיכול ט׳. ופשתים

 לרבות מנין תלבש לא שנאמר לפי ז״ל. רש״י
 אפילו יטל .יעלה לא לומר תלמוד העלאה
 ריש בר״ש )עיין תלבש לא ם־ל קופה הפשלת

 דבר לבישה מה הירושלמי( בשם ס׳מדכלאיס
 מציע אתה אבל .עליך :ט׳ אף נהנה שהוא

 תהא שלא כן יעשה ׳לא חכמים אמרו אבל תחהיך
 סרט .איש )כ( :בשרו על כרובה א׳ טמא

 את :אחד ויום שניה ט׳ בן לרטת ואיש. לקטן.
 המימרא )כל .זרע שכבת :לקטנה פרט . אשה

. להעראה סרט וע"ב( ע׳א י״ה דף ביבמות

 ש״ז .מיתה לאחר או מת למשמש פרט .איש י דאשת זרע שכבת :לאוין בחייבי להעראה מכאן
 והיא :אברים בדרך לה לשקינא פרט .דסוטה
 שפחה והיא מדבר: הכתוב בכנענית שפחה•
 המימרא )כל .עברי לעבד מאורסת .טורפת

 חייב אינו נחרפח ד״א .יא.( דף בכריתות עיי!
 את תכתוש אם שנאמר בעולה שפחה על אלא

 רש״י עיין .והפדה כ״ב(: כ״ז משלי ט־ן האויל
 שנאמר בשטר .וחופשה . בכסף י .והפדה :ז״ל
 בשטר שם מה לה וכתב להלן ונאמר לה כאן
 בנטין )הוא ובשטר בכסף שיוצא מכאן .ט׳ אף

 לה תיל קנס עבדו חצי המשחרר יכול .מא.(
 .כי׳ כאן אף לא חציו להלן מה לה להלן ונאמר

 אף בחציו כסף מה לכסף שטר מקיש אומר ר׳
 יטל .לוקה שהיא מכאן מטת. ■ בקרת :כן שטר
 רש״י עיין • תפשה לא כי : תהיה ת׳ל הוא אף
 רש״א חופש[ הוא אבל .חפשה לא )כי .ז״ל

 את והביא )כא( :טמר כסף ואין גומר שטר
 בקרת :שם( )כריתות היא ולא הוא .אשמו
 בקרבן הוא לוקה שהאשס בזמן . והביא תהיה

 שקלים בכסף להלן מס .האשם באיל )כב( :ט׳
 )כריתות .חטא אשר חטאתו על :כו׳ כאן אף

 מטן . הרבה ביאות על א׳ קרבן מביא ט.ץ
 לו ונסלח לומר מלמוד כשוגג הזדון על שמביא

 הירדן לעבר משבאו יטל .מבאו וכי )בג( :כו׳
 חבאו וכי : המיוחדת הארץ לומר תלמוד

 באז שלא עד נכרים לשנטעו סרט .ונטעתם
 עץ( )כל ת״ל לארץ משבאו אף יטל .לארץ

 -• מאליח לעולה סרט .ונטעתם :]ונטעתם
 אמרו מכאן .ומרכיב למבריך פרט .ונטעתם

 על אף סיפוק גבי על וסיפוק הגפנים סיפוק
 לי אק . ונטעתם צ מותר באק שהבריכם פי

 )בל( ת״ל מטן יחור נמע .ושקד אגוז נטע אלא
 מאכל פץ )צ׳ל סרק ען ולא .מאכל עץ :ען

 בר׳ש וכ״ה בת״כ וכ״ס וט לסייג לטטע סרט
 )ונטעתם וע״שי: היןושלמי בפס ערלה ריש

 .עץ )כל( ולקורות: לסייג לנוטע סרט .מאכל[
 שמעון רבי .לאכילה וקשב לעצים נטע לרבומ

 ראוי שאינו דבר הנוטע לרבות אומר גמליאל בן
 ס״א וביומא לו: בברטח לק בת״כ )איט .לסייג

 טלפלין לרטח מאכל עץ רמ״א לה.( ובסוכה
 עיין .וערלתם :כלום מסירה אינה שא"י ולמדך

 ומי ולולבים לעלים סרט פריו■ את :ז״ל רש״י
 ענקוקלוש אף מוציא שאגי יכול .סמדר ומי גפנים

 קליפי שם:< בברכות נ'כ )הוא וזגק וחרצטס
 שומר את .פריו אח ת״ל ק שלו ונץ ממון

 שטס שלש לאחר יטל .שנים שלש !לפריו והטפל
 להביא .לכם : יהיה לומר שלמוד מושר יהיה

 :כו׳ לרבים המטע להוציא רי״א לרבים• הטטע
 יצבע שלא מנין יאכל שלא לולא לי אין ,יאכל לא

 בפסחים( )הוא יהנה ולא הצר את ידליק ופלא
:כולן לרבות . ערלים .ערלתו .וערלתם ת״ל

ובשנה
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קיז תפארת סימוכה אדרת '

a/jM H כ'ה1ץ ה)נלז
כ־ה הימן ע /

 בער ברוך רבי מרן ושעורי חידושי סבר של הפתיחה דברי על הולך סובב

לזה זה ערבים ישראל בל בענין

 ערב מדין זהו בישראל שנאמר עריבות שדין מבריסק הגר״ח בשם להוכיח כתב א.
 חבירו בשביל לברך ויכול עריבות מדין מוציא שיצא, שאעפ״י דקימ״ל ממאי קבלן
 חבירו תחת ממש נכנס שאינו רגיל ערב מדין זה אם והרי וציונו במצותיו קדשנו אשר
 ולכאורה עכתי׳ד. קבלן ערב מדין שהוא לומר ע״כ אלא וצונו לומר יכול כיצד

 שהז״ג מ״ע על לברך יכולות נשים אם הידועה במחלוקת תלויה זו ראיה בפשטות
 אינם והם וצונו שאומרות ואף לברך, יכולות ועוד )לא.( בקידושין בתוס׳ ר״ת דלדעת
 דהעריבות לך אימא לעולם ולפי״ז ע״ש. )שם( הר״ן כמוש״ב העולם על קאי מי׳מ מצוות

 אולם הכללי. הציווי על דאיירי וצונו לומר יכול ואפי״ה בלבד קבלן ערב מדין הוא
 מ״ע על לברך יכולות שאינם דס״ל הי״ג( )פ״ו סוכה בהלכות הרמב״ם לדעת דאף נראה

 לפמ״ש זו בראיה לפקפק יש ועוד, ותרפ״ט( י״ז )סימן השו״ע דעת היא וכן שהז״ג
 על מברכות הנשים שאין דס״ל הרמב״ם שטעם ה״ב( )פ״ב שופר בהלכות מנוח רבינו
 הגרש״ק וכ״כ ע״ש. מדאורייתא לבטלה ברכה שאיסור משום גם הוא שהז״ג מ״ע

 פ״ז( )סימן הראב״ן במ״ש וע״ע ועוד ע״ש. ט׳( סעיף ח׳ )סימן שלמה בחכמת קלוגר

 ונראה ע״ש. בהערה( כ״ט עמוד ג׳ )סימן יעקב ברכת בספר ועיין ע״ש. לכאן. וצרף
וק״ל. הנ״ל• ודעימיה מנוח רבינו דברי דאשתמטיה

 הוכיח לא אם רגיל ערב שהישראל נאמר שאם הנ״ל בחקירה נםק״מ שיש כתב ב.

 אח״כ, בתשובה חזר העבירה את שעשה וזה בעוונו, ונתפס עבירה שעשה מי את
 תלוי קבלן ערב מדין זה אם משא״כ הוכיח, שלא זה של העון בטל למפרע ממילא

 אין המצוה קיום עדיין א״כ מיראה תשובה עשה שאם אדם אותו עשה תשובה איזה
 תחתיו נכנס שלא דאף כן י״ל רגיל ערב מדין הוא אם גם ולכאורה עכת״ד. כאן,

 נשאר שלימה אינה שהתשובה זמן כל אפי״ה העונשים, על היא והעריבות לגמרי

 ב, א, אותיות ד׳ )שער ועו״ש ט׳( אות א׳ )שער תשובה בשערי עיין החטא. רושם עדיין
 כזכויות נעשים שהעבירות הפשט מהו מבריסק הגר״ח בשם לבאר ומ״ש ועוד. ע״ש. ג(

 אור לשו״ת ובהקדמה פ״ה )דף ביומא שיף במהר״ם ע״ע מאהבה, תשובה כשעושה
ועוד. ע״ש בזה. לפרש מ״ש לציון

 ועדיין החוטא של תשובה אפילו יועיל לא תוכיח הוכח מצות שלגבי כתב ג.
 ביום רק לו יתכפר וזה הוכיח שלא זה על תשובה לעשות הוכיח שלא זה יצטרך
 קימ״ל דהרי וקשה עכת״ד. חבירו( את שירצה עד לו שיתכפר הסיק )ואח״ב הקדוש
ע״ש. לו. שמוחלים עד משם זז אינו תשובה ועשה עשה על עבר דאם )פו.( ביומא



r
תפארתכו סימןאדרתקיח

 דכוונתו לומר ודוחק במ״ע. איירי דהרי לכאורה כאן ה״ה וא״ב יוה״ב לפני אף והיינו

 עד מתכפר ואינו כלאו נדון פעמים ג׳ עבר שאם )שם( ביומא הרא״ש כמוש״ב היא
 דהוכיח המ״ע את שביטל דאיירי לפרושי דהו״ל ראשית, התשובה( )בצירוף יוה״ב,

 אחר באופן שפירשו הראשונים כבל רוב מדברי שנית, לסתום, ולא פעמים ג׳ תוכיח
 ע״ד מ״ש )שם( ביומא יוה״ב תוספת בס׳ ועיין כדבריו. ס״ל דלא משמע מהרא״ש

ע״ש. ל״ט< )עמוד ח״א יוסף ילקוט ובספר )הנ״ל( הרא״ש

 אינו החוטא של בתשובה החזרה תועיל דלא ליה דפשיטה דמאי להעיר יש גם
 פאס רבני מגדולי זלה״ה מונסינגו ידידיה להרב שלום דבר בשו״ת דעיין ב״ב פשוט
ע״ש. האחרונים. בזה שנחלקו שכתב י״ח( )סימן

כ״ר סימן

ממש כגדול למצות לחנכו יש האם לקטן חינוך מצות בדין

 שהיתה בלוד המלכה בהילני מעשה יהודה ר׳ אמר )ב:( סובה במסכת בגמ' א.
 דבר לה אמרו ולא לשם ויוצאין נכנסין זקנים והיו אמה מעשרים גבוהה סוכתה
 אמה מכי למעלה גבוה שהיא סוכה פוסלים שאתם רבנן דבריכם על וקשה )פירוש

 מכשיר( ור״י פסולה אמה מב׳ למעלה הגבוהה סוכה דלרבנן )ב.( במשנה וכדשנינו
 לה הוו בנים שבעה והלא להן אמר הסוכה. מן ופטורה היתה אשה ראיה? משם אמרו
 לאמו צריך שאינו קטן תימרו וכי וכו׳ חכמים ע״פ אלא עשתה לא מעשיה כל ועוד

 אלא עשתה לא מעשיה כל ועוד ת״ש משגחה לא בדרבנן ואיהי דמחייב הוא מדרבנן

 שמחנכין דקטן שמעינן מהא וז״ל )שם( הריטב״א בחידושי וכתב ע״כ. וכו׳ חכמים ע״פ
 בשמעתין ראיה מייתינן דהא כגדול גמור בהכשר מצוה לו לעשות במצות אותו

 סוכה דבעי לחנוך שהגיע חד בבניה דליכא סגיא דלא משום הילני של מסוכה
 והוצרכתי וכו׳ אמרו מזו וגדולה דרכו פי על לנער חנוך דכתיב מלא מקרא מעלייתא

 החינוך שמצות בדבריו ומבואר עכ״ל. בזה טועים חכמים שראיתי לפי זה לכתוב

 הדינים בכללי מלאכי יד בספר והב״ד שינוי, שום בלי כגדול גמור בהכשר היא בקטן
 שנדפס שמה דידוע ז״א הרשב״א, בשם ד״ז שמ״ש )אלא ע״ש רנ״ח( אות רט״ז )עמוד

 הר״ן בחידושי וב״ב להרשב״א( ולא להריטב״א הם סוכה מסכת על הרשב״א בחידושי

 ממש כגדול כהלכתא המצוה לעשות אותו ומחנך וז״ל... )פב.( יומא עמ״ס הרי״ף על
 הלכה עשור שביתת מהלכות )בפ״ב הרמב״ם על מנוח לרבינו גם ס״ל והכי עכ״ל.. וכו׳

 מדרבנן שאין כלל מדרבנן שעות חנוך שאין לפי וז״ל... )שם( דבריו בסוף כמבואר י׳(
 אלא עכ״ל בשלמות וכמשפטה כתקנה המצוה שיעשה כלומר השלמה בלא חינוך חיוב

החינוך אחד סוג חינוך של סוגים שני שיש חידש, דבריו בתחילת מנוח ברבינו ששם,



יהודהדברים ,פ בפריאהל'

IHni יאפי תוכיח הינק כתיב היי ומוטחרוא״ת, 
כשונה ההיא ו>נ כדררשי׳בערכין פעמיה ,ק

 ואפשר אחד חטא על ונהוכימו לחזיר צא אכל גאולתי
 חשאנו לא א׳ חטא , כלומר קטא עליו תשא וצא שזהו
 עליו.כיון ולהוכיחו ולחזור להוכיחו ככד כמשא עליו
 ביוצה דההיא תי' ישיא מנחת .כי/יה׳שנה שצא

 רק להוכיחו אין עשה כשככר אך עשה לח ועדיין לעשות
 לעברם תכן- יוכיחנו לא למה ולע״ד. ע׳ש למיתה המין

 פ״ו הרמכ"ם וכ״כ לו עכור עוד יוסיף ולא להתחרט כדי
 כששנה ותו ע"׳ש וכי' שחטא חכרו הרואה רעות מה׳

 ,חי זרעבשסב״א וה׳ להוכיחו• יחזיר. לא למה כחטא
 לורמש״ר והיאזלהק׳ והכאכהתגטה כעברה דהתם

 שכלהטעמי* מוכרח רהיט ו»ל ע״ש עניה ע*ר היכיתן
 ל תשיב בכלל רתנא, אלת ״>־שמ בתוכחת נקכצו שם

 ומיהי למכרו אדם יבין למקום חרם שטן כתיכחת
לחכי' שניט וכין למקוס חרס שבין וכין נ' שם קימכ״ס

 הינידרן הוא ויסעומהי־ה׳• אמך3*51
ומהי מהעוון ג* שהן ימים ג׳

 התחום לקניית מהוני מהעי' ,ג הס כרנע קדש עא ה׳
 בל כיכתיכ ליתמה ימחניית לחציית התאוה ומקט־ות

 ,ומך שם בדפירשי מרגלים צשתלחי ומיחמה מסעי
 מרגלים שנשתלחו היון צ״נו ער ק׳ מהר שנסעו באייר

 כקע״ש ימיסוכדפ׳רשי ,ג רק שהלכו מוצא אתה אי
 אלאה״ק נע בר מחויכעיקרש יום *א הם וא״כהיאן

ימים בג׳ הלכתם יא:יוס שמהלך נס *לכם עשה שכ'כ
־ לארץ ביאתכם למהר

 הר עי מאי יום מ׳ שהלך" ־ באליהו שנאמר י
 א*א שאמרקי אחי יום יא אומי וכאן חויב ’

 מכלל שהוא פי' .לענקךאשק שחוזי■ יוסענ׳ל יא לקיים
 הייתם מתורב יום יא ה־׳בייסיה״ק ראלה סתיכחות

 הר דרך וזהו עשו לדרכי יוסכאתם יתט־ךדב׳ט עמו
* פמ״בע״ש בש׳יפ׳חשא שעיריכמ׳ש

 לחיש שר ע בשלשה וכי' חי־ש יב שהשנה .מלמר ך,"ג
 השנה ראם יענן ה/זית ,פי ,עשיוכו' שנים

 אררא״כעכ׳ל חיש אחרי אחי חיש שיש חדש *ג היא
 שבשנה האחרון קרש הוא היג לתיש ,בז מת -ץמש״ר

 שהוא הראשק לח־ש עשיר ב הירוק מן עלו דהגתיבוהעס
 ל לפטירתו תוכחתי תתלת כין ונמצה מ״א לשנת ראשון

 ואין למיתר המוך שהיכיחן אמי ולקמן ימים וו' חדשים
 עשר יכעשתי חדשים יא היא שהשנה יכ״ת סמוך זה

 יבהיאח־ש נאמיביגלחיש כבר הרי הוא אדר חיש
 ,א ונציב השנה חדשי ?ב בנגד נציבים יב יכה״ח .איי

 ,יכו מלאו מהיום .מוכיח .בנאה,ורהעכור חרש כנגד
 פי' היום שכתותו זזש נפער בשכת ולרבי שנפטרבע״ש

 שם על משה וימת .נתב וכע״ש ימיו מלאו בי שמת
 ראותו ועכ״ל ע״א ,ל רף במנחיח התום׳ וכמ״ש העתיד

 כעשור עלו ,והעם רהגחיב היה באדר ז׳ שנפטר יום
 הרי הציה להכנת וג׳-ימים ל/לככי מהם צא לחדשהת'

 ארח יה חרש עשר רכעשחי חיתיז והס נפטר כאדר בז'
 עכ״ד,ועמ״ם ימים .כששת הקייה להם שיבאר א״א

 ניפסה לו והיא הי״פ תלמידי כשכ סנהדרין במקיכצת
 ע״ש* ק״מ.ע״ד בין הדש כנה״ג לה׳ וחיי חחיא כס"ס
 רהובן דא״ק כמיםרריש רפחז אפשר כני* א״ל

 עז ויתי שאת ליתי ויאוי ׳וגי .חתה כנייי
 כמיס נחפז תהיה שלא היום ער צההוכחתיך ולמעלתך

אל אוכיחך עתה חך חיכחתי בושת מפני נעשו לידכק
עלית כי יחיין צך שיזין תותי

 יחוור תי׳ זיע יה' • פעמים ק׳ ,אפי להוכיחו חייב
 וכו׳ינ״כ קורה טול למוכיחו יאמי שתנופח ר״ל ומוכיחו

»מ כשם יהוראכ״כ ולמניות ס״א דף עולם אהבת ה'
• משמעכןע״ש ,הל שאין ולעליו

 בשלום ממנו שיגלוש וכרי עליי בלבו יהא ושלא
בפסיקתאיכ״ה וכ״ה ונו׳ מביאה שהתוכחת

 והאיפא וא״ת ׳ ע״ש זרע כל יהוראודלא מנחת ל גי׳
 חכרו יהיז שלא דהיינו ויל כישעים וידבק יכיחכי שלא תו

 עליו בלכו יהא דשלא זיע ה׳ הק׳ • ומתבייש רואהו
 יל*נ "ש ע נינהי שהראי שלים לירי מביאה שהתוכחת

 מקבלין שאין מכה הוא דשמא עליו כלבי יהא דולא
 סמוך מוכיחי ולכן וגו׳ לץ תוכח חל יכתיב חיכחח
 שהתיכחת חף קורם אכל כשלום ממט לפרוש למיתה
 זאץ לשטח לכס שיהפך מ״מאפשר שלום לידי מכיתה
שלא שדהו שיח עליור׳ל בלבי יהא ושלא ־ לענין מענין

* לרדותו רק לש*ש הוכיחו____________

JfS כ׳ומטריחיןאיזםעזיד שהמלך כשביל ה״ג
 והנמשל בילקיט ריחיסיכי׳וכ״ה לו מאין

 צא» והכניסם ועוג סיחון מלחמה להם עשה דאלולי הוא
 במלך כח שהי! דלפי האפי־כוס שאימ׳ כירך ,אומ היו

 להיכחן עליה, בא בעלילה ההפרטה לכן להם להטיב
 ועמ׳שרשי במדבר לעשית א' לשום רבי־שא׳א שזה

 חלתהמיך הוכיחן שלא "ל ה ה״ט למ״ל ויז״ח • בחו׳
 דאי כינעיליי. מיעקב ושלמי־ רלעיל מטעמי למיתתו
 לאחי ועוג סיחון להפיל יכול היה דלעיל מטעמי
 חהבנ יהברן הות היה ועוג רסיחין משים ואי שהיטחן
 נמפנתן ותכף שנהושנהיס מש״ר פטיר' קודם מלחעיזן

נטרי צא ננח״י ורב' חיוייהו צריט להט מוכיחן היה
ע״ש*

 ,בחימ׳כ׳שסהחלכות־כ יש״י ,המלטת כקו□
שסיעת״ש ועמ׳שהרמ"כן בספרי שהוא

 • ע"ש עשחיית כי־״ה ע״ת ב׳ ־ף פיכה ריש ישי
החורק לקיים שהשכיען * שבועה אלא פ״ד

 אלחץ ה ככרית לעכי־ך יכתיב
ישבונט'כשהשביע כפ״ג כיאיתא שכרעה והיינו !כאלתי

• ע׳ש ונו׳ ישי־אל י!ת משה
',"|J הטיב באר ול״ג כאר נאמד לכך •

ובואוהר וסרמה ערד זה לכס וכעו פכי )£״ן
עמק זה שכניו כל ואל כמשמעו האמורי

 • ע׳ש פירש' יכן יונתן תרגם וק בפסיקתא וכ״מ ונו׳
הרעכנענתהעדקלדה יונתן תיגס כן קלדה זו ודקתני

• ע״ש קלייה ער לשע עד תרגם נח וכע׳
אותו קורא ולמה יפול באדיר והלכנו! ואומר 3ךן״

 לקמן וכ׳ה 7ונו עוטחיהן מלטן שהוא לכנק
ר״א• הכא ול״ג ואתחנן .ר״פ

 הוא פרת ע״ב רמז כשטעית היישי מלך* קבן■
לכפיף אצלן מטי שהיא נהרות מג' קטן

 ,שנז בשביל גדול נהר קראו וכאן פרח היא ,הד והנהי
נזכיגפהואבחטטת חשובה שהיא ישי אי־ן ע״ש כאן

׳ • ע*ש כרהשיח פ׳ הרא״ס יעמ"ש ע״ש
תוקף רוב נוטריקון פית דריש ותקפו־ אערובו

 דקחניד״א והיינו מתחלפהבכית ופ״א
 לשיחן דכיק גיסי' פיו כב׳ר לשחוור הדבק ורקתני ופו׳

 להישחם הדבק הערוך במחטחבשס ופי' לך וישחק
 J הרבקלקר ופי ונו׳ לשיחוור ובכ״ממטחרש* לך ויחם
^’כך הכייית לך וישתחוו לן וישחק שחמר שקורק וקצין

שחי

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)113 מס עמוד יעקב בן יהודה נג׳אר, יהודה אהלי



אהל
 דסשוט בו יוצאין בים דאורחייהו השיר בעלי דכל כלל למימני
 בשיר יולאין למוד בשיר דאורקייכו קאמרדכל דהט אלא הוא.

 דתרווייהו ישירה לשמירה הן למי הוא אם הן באפסר הקשור
 .ושרו אהדדי בנולי בזה זה שקשורין כיון הכא מ״מ .אסירי

 נטירומא ומ״ד .זל"ז חבור דהוי במקומן וטובלין מזין וזיש
 דלנוי דקמ׳ל לימבו כרוטן מפרש ע״כ שריא לחודא ישירשא

 ולקמן .והזאה לטבילה דבטל אע"ג .להכי בטל דלא אסור
 כרוכין יולאין או שם :פורש ה״ר כפי׳ מצילה והאיכא פריך

ל״ט אבל .הוא דכרוכין איולאין לגלויי נמשכין וחני .נמשכין או

25 יגמשהשבת מסכת

גקט זוגי זוגי .ט' ישירה קופה אומר ר״ע גט׳ ?ז״א נן ימלכו שלא כדי ,צרורות ד״ה רשיי עיב :כרוכין יולאין דהל״ל
 במיהדק דשרי נ״ג( )לקמן יהודה דרב אליבא היינו וישעברו. טוד

:שם י“רש כמ״ש משני הוי למסקנא אבל .כמש״ש לחלב
Q* דכל סבר דרב כ״ל כו׳. שבקיה זירא ר׳ א״ל נם׳ ע״א 

z דאורייתא קיי״ל ואנן .דרבנן לב״ח סברי דאסרי
 לסכין מהא גם קשה לא ובהכי .לתענוג לער בין לחלק ולים

 שלו .כו׳ שלא א״ג .שבדריהן בסם ליה רש״י :כו׳ ומפרכסין
 כמ״ש בכים ל״ם ממש דליבש אלא ליבש ור״י דריי בפלוגמא

 זו סוניא דחיקא כמה .מריק מי ולבהמה גט' עיב :לקמן
הביס בגליון עי׳ )ב׳( .לזו זו הגזירות כלל מנין דאין )א׳( לפרש׳י.

 שערה בהן שקונעח ט־ נמר בחוטי גח ד־ה רש״י ;ד״א צריך מאי ירענא לא מובלע שלה דתמוס לישנא )ג׳( •זיל לריע
כדי לטבול שתצטרך מט״ש תדע לא והיא .כו׳ . ודוחק עמידתה מקום ר״ל שלה תחום ואוני .הכא להבלטה

 חפיפה דח״ל המית במקואות כלתנן איירי דבפנויה .שתתירם שעומדת כגון הל״ל לתחומה חוץ למישני לחנא ל״ל לרבינא )ל׳(
 ליישב זאת כשב מוזהבות. שאינן ט׳. שבקין דיה לטהרות: תחומו. בשוך לתחומה לחוץ קוראה והוא ותחומו. בתחומה

 אילטריך כו'. במה ד״ה תום׳ הכא: בד״ה התוספות קישייש חילוק )ו׳( .איירי לתחומו דברייתאחון מוכס דלקקקנ״א )הי(
 למשני אילטריך קישר דהנא ואף ט׳• אסרינן דלא לאשמועיק ליגזור. משני דמאי )ז׳( כלל. סובן לו ואין מאד קלוש כגון ל״ה הסום׳

 ט׳ האי כולי צורך ביה דלית לקשור ע״מ דלהשיר לה״א משיר דאסורלמיעבד שבכה״ג לבהמה גזריק מי נ״לדהספריך. ע״כ
מדשני .ט׳ מוללין דבכ״ט ט׳ רך השתא דיה :כו׳ דמחני משום הבהמה לרדוף דאפילו הכא דמשמע .גזרה משום בידים לאדם

הסיס שאין מינעיא כצמר על השער היינו רך ע״ג קשה חולץ אנטוכיא דביח ברייתא טייחי ואכא .ליבש בטס דשייך בל״ב

 בידיה לאתויי׳ דאסור אע״ג ט׳ והסניא אפור מעצמה ששמשה
 אסור שהיה אלא להוליכה שרשאי למקום שקוראה כנק ומשני

 דלאגזרכו׳. היא-דאיכא שנאי דיה רש״י תחומו: מפום לילך
 לידי ולפירושא .ברפואתה כ״כ תהא דלא משוס דוקא בבהמה

 הא ל״ק נט׳ בידיו: ולא הבהמה ע״י כשנעשה דמיירי אפשר
 ליבש. ל״ש דכים סבר הוי יהודה דרב ונראה • ט׳ דסיהרק

מסיק יוסף ורב שרי. דבמיהדק גופיה בלמלב מפליג להט

♦ לזה לרין ילא דמתיה גלי---------------------
 דהולרך נראה .ט׳ חיו רשעים של מלחם ועל גט׳ נה

 מחו שאם לפני וידוע גלוי שם :מנינונים להבדילם
 אהא אמר ולא הכי לסימר אחא לר' לים דפסיקא נראה «ט׳

 א ב להו קרי היכי דא״כ ט׳ דכחיב והייט כו׳ בידם דהיה
 ,מקודשים הוו ולא חוכמה מלוח קיימו לא דהא ט׳ שקיימו

 שאינו דבר לומר שלא מלוה דהא כלל עברו לא ודאי בכה־ג אבל
 לסזיך כנחכוין והוי גלוי מי לפניהם משום שנענשו אלא נשמע
 לו״ד .ט׳ מעיקרא דכחיב היינו דיה רעיי : מלה בידו ועלה

 וז״גן ניצולו החיו גבריאל כסב שכנר דאוסס דקרא מפשוטה ה*נ
 שלא פד נס תתחילו עדיק כתב שלא אותן ר״ל שחלו וממקודשי

 בק לחלק ואפשר .כו׳ היכא הייט .ואעיג ד״ה תום׳ : יכתוב
אפשר.ט' להקב״המימה דאין אצמא >$» למדד:ןדיח סונג

 אדם גרוע כמה שם ליבש: כמו דהוי גופן בצורך כיס דשייך
 הדדים שנעשו כלל מליט לא דבטרדכי ול״ג בחיי. פי׳ זה.

 מעט נזכרים נמלא וזה .חלב להם שנשרבה אלא .אפה כדדי
 הכא אבל .לנריעותא שטי זה ואין שם בב״ר כדאמר מלב

: שם ביפ״ת ומיין .הוא גדול בזיק
 בהך נ'מ .נפשה באפי שמעחחא להא ואיד גם׳ ט״א גדי

.מדריב״ב לאפוקי ליבש מותר דלמעשה נדרב לישנא
 ואפשר .בליבש אלא יוסי כר׳ אינך בטלה פסק דלא ובשמואל
 ואתי נפיל דלמא .מאי ד׳ה תוספות עיב :דריב״ב פטעמא

 מאתמול גלי דלא זיל רש״י טעם לפי ליישב ואפשר .לאשויי
 אבל .דעת גלוי נמיבעי ליש כלל קשירה בלא שרי הוי דאי .ט׳

 משוס לקשור אסור ובשבח .נפיל דלמא משום קשירה כדבטי
לאקשורי ואיהו הירושלמי בשם הרא״ש כמ״ש בבעיח משתמש

ו מי־־

 עדיין גט׳ ע״ב : מימה דבעל לישנא כדמשמע בקביטוח דהיינו
 :ההטא אמר גם לפרשן אפשר ר״ג דברי כי למודעי. אנו לריכין
 אמר ומים .אתוחב לא עון בלא יסורין אין וש'מ ד״ה חום׳
 אינה עונם מובנגעים אמי רבי ראית דכל • אהא נם ש״מ

 מקרא ליה דמוכש משום אלא .טון בלא ליסורים דא׳א ראיה
 דאין אלמא • דייקא היא דמעוט המוח היא החוטאח דהנפש

 מקרא וכדמוכח דממירי נגעים הים א״כ .חטא בלא מישה
 בקמייחא לאחוחב וכיין .טון בלא להם דא״א עונס( דובננטים

:לכחרייחא נס לישא ממילא

 ואדוני דיה רש״י :לננאי ור״י ר״ט י.לשבח“ור מ“ר
 דיואבאינו דמשמע ועוד המלך. בפני אחרים מרוח ט׳. יואב

 ברצוןנמי • היתה אנוסה דהא .כו׳ ליקוחין ליה תו׳ מעבדיו:
 הראויה אשם משמע דהמ״לדלךלאשה אלא קדושין• בה תפסי

 אז נשטון שלא דאט״ג .עבירה בה לך היה לא באיר :לך
 העולם כל על נאסרה אז היתה דפנויה כיון מ״מ קדושין לשם

 ד׳ה רש״י עיב .בשרביטו משחמשין דאין מלך פלנש משום
 שייך והיכי הוא גמור איסור דהא ל״ע .כו׳ עלים לחטוב שמש

:פ׳ו רבה בשמות מי׳ .הכסא בבית דר״ל ם״נ ולו׳יד .נוח למימר

 לפרושי ה״ל בשרה דוקא לו״פ דחוטי איתא אי ראש ברלוטוח
 לא ולהכי .כלל ידעיק הוי לא ראש כלל חני כוי לא אי אבל
 ליה נישא דנרלועוש ול״ל .מידי ודהכא דמקואוח אמתנישין פריך
 מחבקין ליה אביי מקשי מאי לאי׳כ .נלוארה ראשה בין לחלק
 סבר קשה. השתא דיה אמחניתין: קשיא דיליה בלא דהא

 דבקלועין רש״י לשיטת אבל י לשיטתם הוא הדבור כל .ט׳ הש׳ס
קשה ע״ג קשה השתא קפה החוטין על הוא כשער וגם איירי

 אמאי דגמי בלישגא לדקדק יש דלכאורה .ליישב ונ״ל .שם באין
 רך ש״ג חיילי קשה ע״ג השתא דלואר אילימא בקצרה פריך לא

 דאינו משוס רך ע״ג קשה חייץ דלא דאפכר צ״ל וע״כ .מיבעיא
 הוא. דק־ מצמר פריך להכי .קשה מל דחייץ אף לו דומה
 ע״ג דק־ דחדנן כיון ט׳. השתא בפשתן הפיר פריך הכי ובחר
 אף דומה דבטיק ניחא לר״י אבל • דומה דאיט אף חולץ קשה

 אפי׳ ל״ל וזה .טובא דקשי משום הייט חיין לא בשער דשער
 דתני ול׳ל ♦ נמי למר חוטי אפילו גטרא עיב :להחוס׳ לפי׳
 לצמר. והיה דשער ובמקואוש ברישא דה״א במו לשער וה״ה למר

 הליל טסי רבותא חד בכל לחכמוטינן ט׳ משלה בין דתני דכיון
 רשיי :כו׳ משלה דבין הא אייתי ולהט .דלמר טפי רבותא

 )ד׳ לקמן הראשון כפירושו .ט׳ משוב בנד עתר,יק בקטלא ד״ה
 משום דל״ש הבגד הוא דקמלא טפי שסיר סוגיא דאשיא .נ״ט(

 וחבק .מחויא משים אלא .וכה״ג כטלית שלה בנד דהוא מצילה
 משוב ואיט דחולץ קטלא של בחנק ר״ל בקטלא וס״ק החוט הוא

 ברפוי או חבק בלא ובקטלא .טבילה מטעם לבד בו לאסור
 לעבד שעושק כו׳• דטבלא כבלא אי ד״ה מחויא: מטעם

 לקמן כדמוכח • מכש״ל הוא כיש לאו נלוארו דאי .בכסותו
 של כיסה אמר הוי דאי משמט כו׳. שמואל אמר ומי דפריך

 אבל דיל אבהו ארי דסליג לקמן כחביאפמואל ולהט ניחא. צמר
 .קובמין אק .תניא דים תום׳ :איירי דבכסותו ינאי אר קאי לא
 בספר עי׳ ,מ׳ לר״י קשה • אי הד״ה :מידי ג״מ לא קבע ואי

 אלא .לחודה אס״ג קאי דסיסא דלחלר מפרש דרש״י שכ׳ מגיש
 להרמב״ם המשנה בסי׳ ועי׳ • לרהיר הכא לשנן בהא שנדחק

 ליס דסני והא רה״ר. משום דטטמיה אכולהו. קאי דלרה״ר
 דאזיל דמיחזי מטעסא דאסור דהיא משוס פשוט נראה • בכטל

נמיננא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)24 מס עמוד הלוי הירש צבי בן משה אלעזר הורוויץ, א - משה אהל »
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1« עב משה ערכין טסכת אהל

 ידע ודאי וכוי. למוד מכל למימרא נטרא
 שכחי והכי כינהו כלים דב׳ דלעיל ממסניסין *

 בלא״ה אבל זל״ז. בשסשכץ דדוקא דס״ד אלא שבא. קראי
 נ‘כה שמוח בכמה כדאשכח להיפוך• וכן מור בכלל נבל

 לאם ,הא ליה סבירא לא מהנישין אבל .יהודה דיר וניחא
:מד למישני ה״ל כן

 .וכו׳ שעברו השנים לפי מגרע • נושן ׳ם ד רש׳י ט״א ייך
z וסונדיון סלע הבאה שנה לכלי נושן אלא ל״ד:

 דבמשנה וני׳ל ,וכו׳ קלס חימא יש .יאמרו דים תום׳ ע״ב
שהוסין( בכהניס רבוחא שני לפכך חורה דין קמ״ל .
 לצושש אדם בני ז שומ לפי אבל .מפי ממלוש הכשוב בהם

: מלכים בבח רבוחא טפי ך שי ופגם
3'V ItO וט׳ אחרי במערבא מפקא מנייהו הי • גם׳.

דלא חרשי ואימא קושיש ליישב דאשו ניל
 למדרש דמסשבר . מפקא מנייהו דכי חירוצא להו מסמבר

 .גדולוח ר“כבלה נקבה לשון גדולה בהו דכשב וע״ז ג״ע רק
 : אשיא מסברא שיד במערבא ואמרי גדול. כשיב בשיד אבל

 בעי לא שאמ״ז ובדבור .האומר בפני י דמשאמרא ד״ה רש״י
:נ״כ בטנים בפני לומר מונע שהיה לא אם בפניו דוקא

.וס׳ ־“לה אבל .מעשיו אהני ד״ה י“רש ןז״א טץ
z פעשיו אכני בין לחלק צריך ודאי הרוח ואנסוח 

 אנ״ע אבל .נקטה חדא גמרא אלא .להיכל שבא כשזיהו
 .דאהני הא ד״ה תום׳ :אהני ולא אמי דל״ש רבה וש״ד
 דמכפריס בגדים הני דודאי ולעד״נ .וכו׳ מפרש יש ועוד
 ייל זא״כ ל״ז. סנהדרין עצמם השם׳ וכיה בחשובה דוקא

 כ’וע .מכפרין דאין כרמך על כן ואם שב. בלא באים דנגעיס
 מראוש דד׳ דברכוש בפ״ק היא דמשניחא .מראוס מד׳ שלא

 החלטה לשון מאצמיח דיליף הרע מלשון פריך לכן .כפרה טובח
 דר״י משני ולא אר״י בברכוח ודפריך .מראוח ד׳ רק ול״ש

 יסוריס אינן נגעים סשס כלללש ליש דודאי אחרוש במראוח
 .טפי נפשיה מסר גט׳ דבאחריניו^ משוס כייל והנא -,שיא.
 דאמרינן הא איירי ובכה״ג ישמע. אולי ליהונשן דמספקא אלמא

 הוכיח וכן כלל. א״צ ישמע לא בודאי אבל שוכחה. היכן מד
דס״ס הא איירי ובכה״ג .א״צ עוד ישמע שלא ברי ועשה קצה

__t 05 כר״ן לקילוח רוצו ואין קימ״י -------
 פשוט לעד״ג • בו יש קרא שום .שיק דיה תום׳ יז״א {,ל

 היינו . דוקא הערכה דבעי קרא דגלי משום
 וקרקעוח באדם דדוקא ונ״ל .הכהן לפני השומא בעת שיעמוד

 בעלמא שלהא גלוי שומא • דברים בשאר אבל .משרה דצריך
 חייב וכו׳ סביח נפל נקפן דשנן מזבח כקדפי והוי הוא.
 ביש ובערכי הכהן כערכך בהמה בערכי דכחיב והיינו .לשלם
 הערן( בשעה חלויה פעמים דבהמה הכהן. יעריך כאבר

 כגון כהן שימח בעש ופעמים .עלי זו בהמה דמי דאמר כגץ
 אחוזה ובשדה בכהן רק שלוי וביש .הקדש זו בכמה דחמר
 דכסיב אלא הערך נעא דתלוי משמע בלבד כערכך כשיב
 .חשבינן פדיון שעש דבשר כ״ה לקמן ודרשינן מערכך ונגרע

 לענין שנהו אחוזה דשדה לדין יקום כערכך מנין חינו ואס
 לקרקעות הוקשו כעבד הנישום כל דמים אבל .מרכין

 רק נשמיש אינה אחוזה דשדה ♦ מקנה שדם דהיינו הנישומים
 אצבע בין וברגל .ואב״א ד׳ה תום׳ ע״ב :הכנים לפי מחשב

 בנגעים ששנינו כמו קאי הרגל דאכף הנ״ל לו״ד לאצבע.
 ה״ח פי״ב צרעת שמאש ה׳ מ״ל עיין .בסופו ,באו׳ד : מ׳ח פ״ה

 והשם הך דהא .יישוב צריכין וט״ט .מאד ערביה ודבריו
 מלשון ואינו ליה אמרה גמרא שם דסנהדרין וכו׳ מלל

 ידעינן ומנא וגבחת דקרחש גז״ש רק אמר לא ור״נ • הברייתא
 אותה רק נשקים טומאת אינה דאים דקי״ג ונ״ל .בהא דעתו

 מטהרא בהו דגם ר״נ וסבר .בשר כמור בנגעים שמטמאה
 כדרשא קיי״ל )א ואק דהכא מדרשא ילין( וע״כ .פריחה
 עור בכלל רק בהו מטהרא לא ופריחה המל*מ כמ״ש דהכא
 דבגדים ופריחה עיי״ש. מ״ה דננעיס פ״ח כמשנסנו הבשר
ובנחקים כסל״מ שהביא כמו דבש״כ ומדרשא מנשקים 'לפיק

 ילפיק צהו דדמי דליש דכיון מהם מדים וילפינן קו״ג כשיב
 למילף דל״ש ביאה. היא זו שיכה היא דזו מקרחש קרח

 .שנש דיה שם :קרא ל'צ דלהא שטהר דלא דאדם מקו״ג
 טמא דלא דבעי משמע גמ׳3ד אן( .וט׳ אמרינן לא דאלא״ה

 ב&״ז עיין .שנה משיב יום דל׳ דאמר למאן □יינו .עולם למנין
: רכ״א סס״י פסחים ס׳

וט׳. אלחנן רביט והקשה ,דיצמא או ד״ה תום׳ V’3 יט
טל כעשרה כל שיסכימו דוקא צריך דהכא לעד״ג ׳

 עד שסיסין מחולקים הס ואם ,כשיב כהנים דטשרה ,השומא
 לאו ואם הפחוס, חשבון על טלם רוב והן עפרה, שיסכיש

שבהן: כחמור ישן
 ייל בפשיטות ♦ הכי הכא לפרוף .חומר ה’ד תום׳ ט״א כ

z ואץ ד״ה שם :למשני שייך סיפא משום דהכא
 כשב יד השג דגבי לפי ונראה .למחצה היקש ואין .נידונין
:פששים דלפעמיס בדפים ול״ש ,מסלע יפחוס דלח שקל

 אחא דלהכי דמנ״ל וצ״ע .וכו׳ דאיכא וי״ל .לחשויי ד״ה שם
 דאלא״ה ,בניטלה אן( טכשרי דריביי רבנן דודאי למרה דיצמא

 מקרא וכ׳ט וט׳ מרה אפיק טרפות אלו בראש מידי משני לא
 :המרה בניטלם להקל סמך ים ומכאן ,החם דמייחי דאיוב
 אקדושח לה דמפרם נ״ל בווכו׳. הדר הקדישו גפ׳ "אV בא

z )פריך להכי ,לנגע דמי למזבחן פצים ]כגון הגון 
 ואינו שעטדו מפקעש אינה רפים בקדושת אבל וט׳ היכי שפיר
 כקושיא אבין לא .הביש שכר כלומר .ס״ג תד״ה :שכר מעלם

 ההקדש מרכוש הוציאו ולא לגוזלו נתכוין שלא דכיון ז״ל לפירושו
 ולפמ׳ש .להקדש הדירה שכד ומעלה בו שדר עש בכל מועל מרי

 .כיב מנחיש ע׳ ,נפשלו דכשדר .ניחא איירי למזבח דבעצים

 ששאל אמר חריר. ״ב$7 ;מפעילה שיצאו שמשו כקדשים והוי
 כפרה בעש משנישין דידאי ה״נ ולו״ד הפרשה. בשעת שזהו

 במש איירי דלרצונו קרא וגס ,שנן מתכפר אין דהא איירי
 בהדיא וכ״מ חושו, יקריב א״מ פתח אל כדכשיב הקרבה,

 זוגיה בר דהוא ,קאי אהקרבה זה דלרצוט ו׳ דר״ה בסוגיא
 בר דאיהו ,אמירה דבתר אהפרשה דקאי שסשיך מוצא דקרא
 בכל למעיין הסם כדמוכח אהקרבה דקאי שאמר דלא זוגיה

 כפרשה דצ״ש רצון דליבעי גצי לא שפתיך דמוצא וקרא ,כפרטים
 חבריה נדפרים דחקי מקמי בדשמואל וה״נ רצון, בלא בעצמו

 מקס״ל ופריך ,ל“כנ ל״ש דבהפרשה ,איירי כפרה דבעש ד“ס
 הפרשה דבעש ע״כ חבריה בדפריש כדמשני אך .וכו׳ שנינא
 דל״ש כיון בדחבריה דאיירי לפרש צריך הוי לא דלהכי איירי
 ולא דבדחברים לפרש ס״ל כפרה בעש אי אבל .גופיה עליה

 מכפרה דידיה ילפושא עיקר ,איירי דבהפרשה ואע״ג ,לסשוס
 דבכפרה ואע״ג וט', דליכפר ליה ניחא דלא זימנין כדאמרינן

 הפרשה בעש כבר אירצי דחמרינן משוס היינו בכה״ג ל״צ גופא
 ׳ רצון כ״כ בעי דלא חבריה דפרים בכה״ג לכפרה גס ומהני
 מסעי דלא להשמיענו ר״פ הוצרך בכפרה דרשא דעיקר ומשום

:ד“בס ברור והכל .אמר בהפרשה נס דשמואל
 אדחני דסמיך נראה .וכו׳ גפרעין אץ ה״ש נט׳ ט״א כ□

קטנים. ומצ״ל גדולים כתם קשיפא אביי
 דטרכץ ספ״ג מיימוני ע׳ .הקדש בין יתומים בין קולפו. ד״ה רש״י

 רש״י דטיש וי״ל ,דכשבוש פי׳א בירושלמי וע׳ ,פס ובלח״מ
 אמר הד״ה :כדינו שיעורי׳ סד ובכל ובהקדש, נישומים רצופין דבעי

 בנש דהא טנשם, עומק בינש ממני נעלם • כר*נ והלכה .ר״נ
 רחוקס ראיהם וגם כרבא, או דר״י ברים כר״ה בהדיא פסק
 מהסס ראיה ומה ,בגדולים התם איירי דלא להו דמנא ממני
 אינך יפרשו דע'כ מהישומיס דנפדעים מפניות מכמה טפי

 ד״ה תום׳ ע״ב ג יוחנן מר' הביאו ראיה ומאי ,בגדולים אמוראי
 בסשיטוס, ולעד״נ וכו׳. לנסשיה נמי ליס שקשי ליה. אמר

 אמרם חזרה בחר דר'נ וסבר נפחא כר״י סבר מצי בדר״י דר״ה
 ר״נ בשם לה אמר גופים איהו רבא אבל ,טושים הלכחא ול״ל

 דר״נסיל טעמא דסירשו דכולהו דמעיקרא, כר״נ סבר וככא
 דר״י בריס כריה הלכה דפסק בגע׳ כדמוכח להלכה הכי

לקק; רבא וכדאמר
חזם׳

0) החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס)142 מס עמוד הלוי הירש צבי בן משה אלעור הורוויץ, א ־ משה אהל
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55 כוז המלך דיעות מהלכות פ״ה אוצר
 ונחמה לאיי. וכלפי עלי* תהא מה חורה ט׳ חרישה
 באיזה זוכר ואינני בזה העיר חיבור באיזה שראיתי

:חיבור
 בן זר״ש ישמעאל ר׳ דאדרבא לי. דגראה ומד,

ישמעאל לר׳ אף דודאי קאזלי. לשישתייהו יוחאי
 לאומנות לבשל שרי מ״מ חובה ולילה יום דוהגיח

 משמע וכן תורה. אין קמח אין דאס שנהבאר וכמו
 יהיו לא תורה דברי ר״י דבי דחנא במנחות שם

 מהם עצמך לפשור רשאי אחה ואי חובה עליך
 חובה יהא שלא דר״ל לא ד״ה שם התום׳ ופירשו
 שלא לפשיר רשאי אתה ואי בהם אלא לעסוק
 דרך עם תורה תלמוד יפה אלא כלל. בהם לעסוק

 רשאי אתה דאי ישמעאל לר׳ דאף הרי מ״ט ארן
 החיוב. שעה ובכל עת ובכל מהם עצמך לפשור

 בדרך גם יעסוק רק חובת עליך יהיו לח מ״מ
 מנהג בהם הנהג ישמעאל ר׳ דאמר וכמו ארץ.
 יסמוך לא מקום של רצונו דעושין ואף ארץ דרך
 כי אחרים ידי טל נעשית מלאכתו שיהא זה על
 למצותו שכר לו מגיע כי ואף הגס. על לסמוך אין

כנודע: לינא עלמא בהאי מצוה שכר מ״מ
 למצוה אמרי׳ ע״ב[ ]ד״ש דב״ק בפ״ק הגה
הקב״ה. משל ואילך מכין משלו שליש עד

 עליו מצווה שהוא שליש עד דר״ל ותום ופירש״י
 מצוה דשכר עלמא בהאי שכר לו ואין משלו בזו

 ממה יותר שהוא ואילך מכאן ליכא. עלמא בהאי
 בהאי שכרו לו מוסיפין מדילי׳ ומוסיף שמצווה
 חדשה מנחה ספר בראש ]וראיתי ע״ש. מלמא

 לשונו. וזה כתב ע״ב ד״ב למנחה שמן בקוגערם
 חו״מ בבד״ה הובא מזה״כ כשם במק״א וכחבט

 הביאו בי״ב ומהם המחברים גדולי כל וכ״כ ב׳ סי•
 שכר לו יש משוה״ד לפגים דעל בסא״ע האלגאזי

 נתלבש כבודו ובמחילת ע״כ ט׳ עלמא בהאי מצוה
 בתלמודי! ומבואר בגלוי ממנו ונעלם הנעלם במדרש

 משורת לפנים שעושה מה דעל כנ״ל שם בב״ק
 זה ולפי עלמא[. בהאי שכרו מחיובו ויותר הדין
 חובה ולילה יומם והגית דס״ל ישמעאל ,דר יובן

 אמר ע״נ ליכא עלמא בהאי מצוה שכר וא״כ
 תבעל כן לא אס כי ארן דרך מנהג בהם הנהג
 קיומה. זה תורה של ביטולה ומציגו קמח באין חורה

 שחרית בק״ש דס״ל לטעמי׳ יוחאי בן ר״ש אכן
 היום כל הלומד זה וא״כ ימיש. לא קייס וערבית

 בהאי לפעולתו שכר ויש משוה״ד לפטם עושה הרי
 כו׳ ח־ישה בשעת יחרוש דלא ס״ל ע״כ עלמא.
כשישראל כי יסמוך אלא עלי׳. תהא מה תורה דא״כ

 ילי מל נטשית מלאכתן מקום של רצונו עושין
 :וא״ש וכאמור. עלמא בהאי גס דשכרו אחרים

ה' הלכה ו׳ פרק
 בלא עובר בלבו מישראל אחד השונא כל

אחיך את תשנא לא שנאמר תעשה
 שאין לפי זה לאו על לוהין ואין בלבבך.

 על אלא תורה הזהירה ולא מעשה, בו
 חבידו את המכה אבל שבלב/ שנאה

 עובר אינו רשאי שאינו אע״פ והמחרפר
 מקומות בהרבה מצאט הנה תשנא: לא משום
 לידי יבואו שלא בשביל איסור על לעבור התירו
 ]דמ״ה יבמתו על הבא פרק בסוף וכן שנחה.
 ט׳ שלום דרכי מפגי לשטח לאדם מוחר ע״בן
 לדבר נחשב לא דזה התם דשאני י״ל מיהו ע״ש.
 עובר אינו ונמצא השלום מפגי כשאומר כלל שקר
 תניא ע״א[ ]דמ״ד ובהחולץ שקר. דובר על כלל

 שמשיאין מלמד אליו ודברו ט׳ עירו זקני לו וקראו
 זקנה והיא ילד הוא הי׳ שאם לו הוגנת עצה לו

 תשים ואל שכמותך אצל כלך ט׳ לו אומרים ט׳
 דאסקינן דאע״ג ג״כ מטאר ע״ש. ט׳ בביתך קטעה
 יטם במקום דחליצה ע״א[ ]דכ״א דיבמוח בפ*ב

 בפלוגחא ע״א[ ]דפ״ג ובהמגרש היא. מצוה לאו
 ר״ט התם פריך מפלוני חון במגרש וחכמים דר״א

 ,ט עוקר זה אין ט׳ לאחיו ונשאת שהלכה הרי
 מן דבר לעקור מתנה זה אין אלא ס״ד עוקר

 מגסבא דלא סגי לא מחנה זה מל ופריך התורה
 לאחיו שתנשא בפירוש מתנה אי הא משמע ט׳.
 מן דבר לעקור מתנה הוי לפלוני ולא פלוני של

 דבר עוקר הוי מ״מ בחליצה דאפשר ואע״ג התורה.
 זה דבר כי ]ואם לייבם שלא כשעוקר התורה מן

 להרדב״ז שראיתי לפי לזה ראיות הבאתי פשוט.
 בנשבע נשאל נ״ו סי׳ א׳ חלק חדש בדפוס ז״ל

 אמרינן דלא דחלה. והשיב חלה. אם להתייבס שלא
 לולב סוכה כגון אלא מצות לבטל חלה שבועה אין

 אחר. בדרך בקיומם תקנה להם שאין ודומיהן
 אפשר קודמת יבום מצות למ״ד אף האי לאפוקי

 ההורה מן דבר לעקיר נשבע ואינו בחליצה נמי
 וצ״ע וש״ם(. ]קי״ד ובסימני שם יעיין דבריו ע״כ

 דיבמות ב׳ ופרק דהמגרש סוגיות מהגך בעיני
 מן דבר לעקור מתנה דמקרי שנתבאר שהבאתי.

 עשה לעני! ואף להתייבם. שלא כשמתנה התורה
וכנתבאר[ בחליצה אפשר מקרי לא ל-ת דוחה

ואפי׳
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 ולא לחלוץ עצה לו דמשיאין חזינן הכי ואפי׳
 ושנאה, קמעה חשש משום יבוס מצות לבטל לייבם

 השנאה ומניעת שלום של כחו גדול כמה הרי
:ישראל מבני והקטטה

 על הורה רס״ג[ ]סימן הדשן בתרומת וראיתי
בת אשה לישא ורוצה בניס, לו שיש מי

 שיהי׳ לקטטה וחושש ידך, תנח אל ולערב משוס בנים
 בת שאינה אשה לישא דרשאי הבנים. ובין בינה שגאה
 יבמין מצות דמבטלין הנ״ל דהחולץ מהך בנים

 מחוקק חלקת ובעל דבריו, ע״כ קמטה בשביל
 ברייתא דההיא די״ל עליו השיב א[ ]סי׳ באהע״ז

 קודמת חליצה מצות דאמר שאול כאבא אתיא
 התורה מן דבר כלל עובר אינו ונמצא יבוס למצות

 לא ]דע״כ חמוהין ודבריו עכ״ד. בחליצה לו דדי
 מכוונים שאין שראו לפי אלא שאול אבא קאמר

 בהחולץ אכן קודמת. חליצה מצות ע״כ מצוה לשם
 שישיאו היינו לו ודברו ודריש קאי, לו דודברו דאקרא

 ודאי התורה ומן ייבם. ולא דיחלון הוגנת עצה לו
 ועיין קודמת. יבום דמצות מודה שאול אבא גם

 לאהע״ז בט״ז מצאתי ושוב שם. נ״ו סינון בהרדב״ז
 שהשיבו מה שם ועיין כן. שכתבו פנ״מ בספר וכן
 שם[ עיין האחרונים. מחוקק חלקת בעל דברי על

 דלא פוסק יבום[ מהל׳ א׳ ]בר״פ רבינו דהרי
 חליצה. למצות קודמת יבוס ומצות שאול. -כאבא

 שם עיין ע״ב[ ]דל״ט דהחולץ דתלמודא וכמסקנא
 הך הנ״ל מהלכה ד׳[ ]בר״פ העתיק הכי ואפי־

 הוא אס ההוגנת עצה לו שישיאו או דברו דו ברייתא
 ואל שכמוחך אצל כלך לו דאומרים ילדה והיא זקן

 אפי׳ קודם יבום מצות דס״ל ואע״ג קטטה, תשים
 וא״כ קטטה, משום זו מצוה דדחינן פסק הכי

 ביטול לענין דחף נכונה. הדשן התרומת ראיית
 כשחושש לבטל יכול ידך חנח אל ולערב מצות

 חששא האי משוס יבמין מצות דמבטל כמו לקטטה
: וכנ״ל

 דדוקא לומר שם הוסיף הדשן בתרומת והנה
שלא אבל בגיס, בת שאינה אשה לישא

 שיבוא דאפשר קטטה חשש משום אסור כלל לישא
 ונראה לו. מניין זו ביאר ולא שם. עין חטא לידי

 קטטה בשביל דחינן עשה דרק מסברא לי׳ דמשמע
 לחטא לחוש ביש אבל תשנא. דלא לאו על שיעבור

 תשנא. דלא לאו לידי שיבוא קטטה בשביל דחינן לא
 חטא. לידי שיבוא לאו מהאי לאו האי אולמא דמאי
לשנות שמותר השלום דגדול מהא דלכאורה. אלא

נתבאר וכבר איפכא. משמע שלום דרכי מפני
: להתם דמי דלא לעיל

 ז״ל מווילנא אלי׳ ר׳ החסיד הגאון לש״ב וראיתי
לדברי יפה משמעות כתב לאהע״ז[ ]בביאורו

 שכמותך אצל כלך הגמרא מלשון הדשן התרומח
 אצל כלך דוקא לנו להורות בא אבל מיותר, דהוא

 קטטה מחשש כלל אשה בלא חשב לא אבל שכמותך
 ערוכה מגמרא לזה מקור יש עג״ד ולם• ודפח״ח.

 אשתו את וקינא דתגיא ע״א[ ]ד״ג דסוטה בפ״ג
 מאי כו׳ חובה אומר רע״ק ישמעאל ר׳ דברי רשות

 ראב״י דחניא תנא כהאי ס״ל ישמאל דר* טעמא
 יכול כו׳ תשנא לא תורה שאמרה כלפי אומר

 שאסור תורה שאמרה אחר ]פירש״י זו, כגון
 שריאה אף יכול ותגר שנאת לירי עצמו להביא
 שכיניה עם נסתרת יהודית דת על עוברת אשתו

 רוח עליו ועבר לומר י תלמוד לה[. יקנא לא
 אחרינא קינוי אומר ורע״ק אשתו, tri וקינא קנאה
 ל״ת קרא דגלי דאע״ג להדיא הרי ע״ש. כו׳ כתיב

 כשחושש מ״מ קטטה. לידי עצמו להביא שאסור
 לידי שיבוא ואף לקנאות. אשתו&ישאי תזנה פן לחטא

 בשביל דחינן בלבד יבום מצות דרק וצ״ל קטטה.
 וכחילוק חטא. לידי לביא כשחושש לא אבל קטט

:הדשן החרומת
 מצות דביטול דאף עוד. י״ל דייהינן כד איברא

נינהו. כהדדי חטא לידי ולהביא יביס
 מצות לבטל קטט משוס רה דהת ברייתא ההיא רק

 ומביאר לקנאות. אסור דאמר כמאן אתיא יבום
 המטיל קינוי לשון דדריש טעמי׳ סע״ב[ ]ד״ב שם

 ע״ש. לקנאות אסור טעמא ומהאי לבינה בינו קנאה
 מ״מ תזנה פן לחטא דחושש דאף דס־ל ע״כ וא״כ

 בינו וקטטה קנאה לידי יבוא הקינוי ידי שעל כיון
 ויהי׳ שחושדה ע״ש מקניטתו שזו וכפירש״י לבינה,
 וכותי׳ לחטא דחושש אף לקנאות אסור ע״כ קטט,
 מצות לבטל רשאי קטט דבשביל ברייתא הך אתיא

 דקיי״ל לקנאות וחובה דמותר דאמר למאן pf> יבום.
 ט.ן חיישינן לא קטט לידי שיבוא ואע״ג כותי׳

 יבוס מצות לבטל אין נמי הכי לחטא. שחושש
:קטט בשביל

 דקאמר בהא תמהתי, דמעולם מה ניחא הי׳ לכזה
אין בדיעבד דהמקנא, אמתני׳ סוטה בריש

 הוא תנא דמאן לקנאות. אסור קסבר לא לכתחלה
 אי אלא עקיבא ור׳ ישמעאל ר* פליגי לא דהא

תנא וכן עלמא. לכולי מותר אבל חובה אי רשות
דבי
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 רוח הייט דקאמר רוח בו דנכנס אסקינן ר״י דבי

 דקאמראדס דברייתא מאיר ר׳ משמע וכן טהרה.
 ועבר דכתיב בגלוי מכריז והקב״ה בסתר עובר
 הקב״ה מדקאמר ודאי דרשות דס״ל קנאה רוח עליו

 טהרה רוח בו נכנם דאמר כמאן והיינו כי׳" 'מכריז
 ור״נ אביי אלא לקנאות אסור דס״ל מצינו ולא

 קנאה המטיל דבר קינא לשון דדרשו ע״ב[ ]ד״ב
 וקשה מצינו לא בתנאים אבל נינהו. ואמוראי כו׳

 דברייתא תנא הוא שכתבתי מה לפי אבל תנא, מאן
 עצה לו שמשיאין מלמד לו ודברו דדדש דהכא

 יבום. מצות מבטלי] קטט חשש ומשוס לו ההוגנת
 אכן לקנאות. אסור קטטה חשש משוס נמי הכי

 מהלכות ]בספ״ד רבינו פסק מדוע לדברינו קשה
 לחשש חושש ואינו לקנאות וחובה דרשות סוטה[
 כתנא פסק יבוס[ מהלכות ]ברס״ד והרי קטטה.

 ומבטלין לחלון הוגנת עצה לו דמשיאיס דברייחא
קטט: חשש בשביל יבום מצות

להו נפקא תסוייהו ,דהר איפכא די״ל ונראה
 לקנאות אסור דאמר מאן בין מקרא,

 נתן להורות קינא לשון קרא מדכתיב לי׳ גפקא
 דאמר מאן וכן ואסור. קנאה המטיל דבר דהוא
 וקינא ומדאיצטריך התראה וקינא לשון ס״ל מותר
 גיסא לאידך צ״ל וא״כ לרשות. דאיצטריך ש״מ

 הא ש״מ לקנאות דאסור וקינא דאיצטריך דלמ״ד
 חוששין ואין לקנאות דמותר אמינא הוי קרא בלאו

 ודברו דדריש דברייתא כתנא דלא ש״מ לקטטה.
 קטטה, מחשש ליבם ולא לחלון עצה לו דמשיאין לו

 נדע הכי בלאו וקינא לי למה קשה דלברייתא
 מצות דמבטלין כמו קטטה מחשש לקנאות דאסור

 להורות וקינא דצריך דאמר ולמאן טעמא. מהאי יבוס
 משום דאסור ס״ד הכי בלאו הא לקנאות דמותר

 דברייתא כתנא לו דודברו דס״ל ע״כ קטטה. חשש
 נמי והכי יבום. מצות מבטלין קטטה חשש דמשום

 חשש משוס לקנאות דאסור הכי בלאו ס״ד הוי
 כתנא סובר דרבינו שפיר אתי זה ולפי קטמה.

 יבוס מצות דמבטלין שיחלון לו דודברו דברייחא
 אצטריך וקינא ע״כ נמי הכי קטטה. חשש משום

 דומיא דאסור ס״ד הוי הכי דבלאו לקנאות דמותר
 לי למה לקנאות לאסור דאי מיבם. דאינו דהיכא

דמבטלין כמו דאסור ידעינן הכי בלאו הא קרא
:קטטה בשביל יבום מצות

על לי דקשה מה ליישב לפענ״ד יובן ובזה
 וחובה דרשות פסק מדוע רבינו, דברי

משנה כסתם הלכה מקום בכל קיי״ל והא לקנאות

 לא לכתחילה אין דיעבד דהמקנא משנה וסתם
 עיא[ !בד״ג מסיק דתלמודא ואע״ג לקנאות. ר דאס

 וקינא דתניא טהרה רוח דאמר כמאן ומסתברא
 fcm fmf> אלא התם הא כו׳. רשות אשתו את
 דר״ל דמסתברא רוח. בו נכנס דקאמר ר״י דבי
 אבל רשות דוקינא דס״ל אשכחן דהרי טהרה, רוח

 כסתם לפסוק לרבינו לי׳ והוי קאמר לא להלכה
 בהחולן דהנה מובן שכתבתי מה ולפי דאסור. משגה

 רצה אס שמתו אחין דארבעה אמתני׳ פריך שם
 ומי ופריך בידו. הרשות כולם אח לייבם הגדול

 עצה לו שמשיאין מלמד כו׳ והתניא לי׳ שבקינן
 דלא מתניתין אימר פריך מה וקשה כו׳. הוגנת

 עצה לו משיאין דאין דאמר כמאן ואתיא כברייתא
 .לייבם רצה דאם קאמר וע*כ יבוס נוצות לבטל כו׳

 תנא לן דסתם משום דפריך וצ״ל רשאי. כולם
 לומר דחזרו במשנה ע״א[ ]די״ג דבכורות בספ״ק

 יבמות[ ]בריש וכן יבום למצות קודמת חליצה מצות
 דסתם בגמרא קאמר נו׳ צרותיהן דפוטרת אמתני׳

 . ע״ש קורמת חליצה דמצות שאול כאבא תנא לן
 לנו דהיה שפיר פריך קודמת חליצה דמצות וא״כ

 שום ואין בברייתא וכדתניא הוגנת עצה לו להשיא
 דבלאו מצוה שום מבטל אין דהרי בזה חולק אדם

 :בחליצה ג״כ ואפשר קודמת חליצה מצות הכי
דקתני לטעמי׳ דמתני׳ דתנא שפיר אתי זה ולפי

 וכאבא קודמת חליצה דמצות אחרונה משנה
 אצטריך ולהכי לקנאות. דאסור ס״ל שפיר וא״כ שאול
 ולא לקנאות דמותר אמינא הוי הכי דבלאו וקינא

 עצה לו משיאי] דביבוס והא לקטטה, לן איכפת
 ליבום קודמת חליצה דמצות משוס היינו לייבם, שלא
 דמצות יביס[ מה׳ ]ברפ״א דפסק לטעמי׳ רביט אכן

 בהחולן דתלמודא וכמסקנא לחליצה קודמת יבום
 ולא קודנות יבום מצות לומר דחזרו ע״ב[ ]דל״ט
 ף ולבס שאול כאבא ס״ל דמעיקרא רק דרי אכשיר

 ואפ״ה קודמת יבוס דמצות וא״כ ע״ש. כרבנן ס״ל
 לייבם שלא עצה לו דמשיאין לו דודברו קרא גלי

 להתיר איצטריך דוקינא ע״כ ש״מ קטטה• משום
 נדע הכי בלאו וקינא לי למה לאסור דאי לקנאות.
 משוס יבום מצות דמבשל־ן קרא מדגלי לאסור
 חשש משים לקנאות דאסור נדע ממילא קשטה
 לגלות וקינא דאצטריך ע״כ וקינא, לי ולמה קטטה
 בהדיא קרא וגלי לקטטה, חיישינן ולא לקנאות להתיר
ואתי לקטטה, לן איכפת ולא רשות או מצוה דקינוי

: ודו״ק שפיר

בהגהות
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 סתורה ריעך כשהוא דיקא כחב מיימוני בדגהוח

מקבל שאין רשע אדם אבל ובמצות
 רע שנאו י׳ יראי שנאמר לשנאו מצוה תוכחה

 מרבי דפרק מגמרא והוא ע״ט כו׳ בע״פ בו'
 לשנאתו מותר אמר דרב ע״ב[ !דקי״ג פסחים
 בספי״ג עצמו רבינו זה ]וכתב ע״ש. ט׳ שנאמר

 כ׳ חכמים משנת להרב וראיתי ע״ש(. רוצח מה׳
 עבירה לעובר לשנוא דמצוה דהא פשוט זה והנה

 אעשה עבר או אלאו עבר ראוהו בין חילוק אין
 באשל או״ח על מגדים בפרי £9י1 שנא• דמאי

 ומדברי' 'שם. עיין בזה שנסתפק צן״מ סי׳ אברהם
 על דגם להדיא מבואר ל׳ פסוק ג׳ משלי רש״י

 להסתפק ריש אלא לשנאתו[. רשאי עשה עבירת
 עיין ט־ נימא מי דרבנן עבירה בר ע בראוהו

: בזה שכתב מה שס
 מבעיא להרב לי׳ דפשיעא מלתא ענ״ד ולפי

אלא לשטא רשאי דאין די״ל מובא. לי
 בכל ולא לעדות. נפסל זה ידי דעל עבירה בטגר

 אליעזר דר׳ מהא וראי׳ הדברים. נאמרו העבירות
 דס״ד וקינא דאצמיייך הנ״ל סומה[ דר*ש1 ב״י

 תלמיד זה כגון בלבבך אחיך תשנא לא אמינא
 בלאו לרשות. וקינא לי למה וקשה וקינא. לומר

 דכי קרא גלי מבירה דבר בעובר דהא נדע הכי
 שנסתרה זו וא״כ לשנאתו, די־שאי שונאך חמור תראה

 דיחוד ע״ב[ ]דנו״ו מעמידן אין בפרק אמרינן הא
 רשב״י משום יוחנן ר׳ דאמר דאורייתא איש אשת
 וזו שם. עיין ט׳ מניין התורה מן ליהוד רמז

 לשנאותה רשאי הכי בלאו הרי ונתייחדה עברה
 דוקינא קרא לי ולמה עבירה דבר בה ראה דהא

 אין יחוד איסור דבשביל וע״כ לקנאות. דרשות
 ו לשנאותה רשאי יהי׳ שבשבילה עבירה זו

רבה אמר ע״ב[ ]ד״ז דתענית מפ״ק ראי׳ ועיד
 לקרותו מותר פנים עזות לו שיש אדם כל בר״ה

 ב״י נחמן רב בפניו רשע איש העז שנאמר רשע
 אל ישונא פנים ועז שנאמר לשנאותו מותר אמר
 לרב לי׳ למה וקשה ע״כ. ישנא אלא ישונא חקרי
 ישונא תקרי מאל לחמו ממרחק להביא ב״י נחמן

 בעצמו ב״י נחמן רב והא לשנאתו. דמותר ורק בו׳
 עבירה דבר בחבירו דרואה פסחים[ ובערבי קאמר
 וזה .,כו רע שנאו ד' יראי שנאמר לשנאותו מצוה

 ט ענתה פניו דהכרת רשע לקרותו שרשאי כיון
 וכמו במרדו ועומד מבירה בדבר נכשל דודאי

 לו נודע הרי ממילא מותר, ד״ה התום׳ 'שכתט
ודאי אלא לשנאותו, ג״כ זמצוה עבירה דבר דעבר

 אבל לשנוא. ומצוה מותר העבירות כל על דלא
 ע״א[ ]ד״כ דיבמות בפ״ב מבואר רשע לקרוא

 העובר דאך קדושה סיר וא מצוה דאיסור אמתניתין
 שם. עיין רשע לקרותו שרי דרבנן איסור על
 עד לפניך הרין בעלי כשבאו דחנן מהא ראי׳ ותו

 אם וקשה כרשעים. בעיניך יהיו הרין קבלו שלא
 לשנוא מצוה דהא ישנאם א״כ כרשעים בעיניך יהיו

 פסול שונא קיי״ל הא ידין איך וא״כ ז. עביר עוברי
 אלא לדין. דיכשר לשניהם כששונא מצינו ולא לדון
 עבירה עובר על אלא לשנאתו, רשאי דאין ודאי

 : העבירות כל על ולא וכיוצא לעדות בה שנפסל
קושיית בזה ליישב חכמים משנת בעל שכתב ומה

 בצ״ע שהניח סק״בן. ז׳ ]סי׳ בתומיס הגאון
 לא זה את זה השונאים חכמים תלמיד דב׳ אהא
 השונאים חכמים תלמידי ב׳ דהקשה יחד. בדן ישבו

 עסק״ק בשופטני אמו לה משכחת איך זה חח זה
 עבירה דבר בחבירו ראה ואחד אחד דכל וע״כ
 ע״כ, בס״י כמ״ש לישב אסורים הכי בלאו וא״כ
 די״ל זו א קוש חכמים משנת בעל יישב זה ולפי
 עבירה דבר עובר חבירו שראה ואחד אחד דכל

 הדבר בשביל השנאה ובלעדי לשנאותו דרשא* דרבנן
 לפי הנה שם. עיין בדין לישב רשאים היו עבירה
 החומים קושיית מידי קשה לא הכי בלאו ענ״ד

 ישבו לא השונאים ת״ח דב׳ בהא רבתי דנפקותא
 רק עבירה. דבר עבר אחד שכל דידוע היכא

' ,ר ן ומיירי לדן דפסולין אך עלייהו קבלו דין דהבעלי
 קבלה מהני לא לזה נמי אי לזה. ולא לזה שקבלו

 דעת לריעוחא ובתרתי לריעותא תרתי דהוי ד לח!
 כ״ב[. ]בסי׳ עיין קבלה מהני דלא פוסקים כמה
ששונאים מש.ם לדון דפסולין אשמעינן מובא וא״כ

:זה את זה
 כעין עוד הקשה מ[ ס״ק ]שם צתומים ועיין
את שהרג באחד שראו דסנהדרין אהא זה 1
 עבירה שעושה שראו שונאים לי׳ היי הא הנפש.
 לדיני כ״ש ממונות לדיני פסול שונא ואם כזו גדולה

 פסול דשונא דהא מזה שהוכיח שם ועיין נפשות.
 הזה עולם ענין מחמת גם כששונאו היינו לרין
 לא זה בשביל עבירה דבר משום כששונאו אבל

 לא הכי בלאו מנ״ד ולפי ־שם. עיין לדין נפסל
 אמנם שונאו הוא עבירה כשעובר דודאי מידי. קשה

 יבמל לא זה בשביל הלא תשובת כשעושה אח״ב
 ממיתות. נפערנו תשובתו דבשביל ס״ד וכי דנו.
 ועושים שמתחרעים יאמרו מיתות חייבי כל א״כ

החמורות התשובות וכל ט׳, עור בעד עור כי חשובה
יקבלו

/
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 ודאי אלא משיחה. להפמר כדי עצמם על יקבלו

 דמכוח ברפ״ג חגן ובהדיא להועיל לא זה דכל
 מלקות בכלל אינן ב״ד מיתות חייבי ע״ב[ ]די״ג

 מוחלין שלמשה ב״ד אין תשובה עשו שאם ארבעים
 סימן או״ח חלק קמא בנוב״י ]ועיין עיי״ש להם

 הרי כי לשגאותו אין בודאי שנאה ולענין ל״ה[.
 גמורים צדיקים אין עומדים חשובה שבעלי במקום
 עבירה שעבר ת״ח אמרו והנה לעמוד. יכולים

 תשובה עשה שמא בלילה אחריו תהרהר אל ביום
 תש;בה שעשה כיון וא״כ כר ודאי אלא ס״ד שמא
 משכחת ושפיר לשנאותו. ואסור כאחיך הוא הרי
 הנפש שהרג הסנהדרין כשראו מיתה דחייב לה

 דרך ועל תשובה עשה המעשה אחר בודאי דהרי
 דרשאים שפיר ואתי מתודין המומתין כל שאמרו

 די״ל מוכרע התומים של דינו ואין לדונו. הסנהדרין
 :לדון פסול עבירה דבר מחמת בשונא אף

במחלוקת זה דדין לכאורה לי נראה העיון ואחר
 משום ששונאו גונא בכהאי אס שנוי׳

 של דינו ]אמנם ואבאר שונאו. מיקרי רה עב דבר
 מכגיסין ב״ד ושנה דעבר מהא הכרח יש החומים

 ראשונה[. עבירה בשביל שונאו הדיין והרי לכיפה אותו
 לר״י פריך ע״א[ ]דמ״א בודקין היו בפרק הגה

 חברה אשה התראה צריך אין חבר דאמר בר״י
 לאוסרה לומר יכולים הא לה משכחת היכי דמקמלא

 והא וזינתה וחורה כשזינתה ומשני באנו בעלה על
 כו׳ באנו השני בעלה על לאוסרה לומר יכולים

 מצי אכתי התום׳ והקשו ע״כ. מקרובים כשזינתה
 פסול הערוה על דבא באנו לעדות לפוסלו אמרו

 הנחנקים בפ׳ הא לי וקשה עיי״ש. מ׳ וי״ל לעדות
 נהרגים שהוזמו בנפש גניבה דעידי אהא ע״ב[ ]דפ״ו

 לפוסלו אמרו מצו והא החום׳ הקשו מ״ד לחד
 דאצנוריך די״ל דבריהם בסוף ותירצו באט לעדות
 להו הוי נשי והכי עיי״ש. מעיקרא דגפסל היכא

 וחזרה כשזינתה תלמודא דמשני וכעין כאן לשנויי
בשכבר לתרוצי להתוס להו הוי נמי הכי וזינתה

 : בהנחנקים וכתירוצם ג״כ, לעדות נפסל
קושיית לתרץ דכתבנו למאי דהגה לי■ ונראה

 שהרג באחד שראו לסנהדרין החומים
 ואסור מיתה דחייב תשובה בשעשה הייט הנפש, את

 הב״ד ובודאי לשנאותו מצוה הכי בלאו הא לשנאותו
 ב״ד בהך הכא קשה לדונו. ופסולים אותו שונאים
 שנפסל מזה ידעו -אי מיירי. היכי עדות שקבלו

 הם בודאי א״כ .עדים, ידי על לעדות מעיקרא
עדים דאיכא אי ע״ש בפרק וכדאמר אותו שונאים

 ידעי דלא ואי לדון, ופסולין לי* סני עלמא טלי
 יכולים העדים גם א״כ אותו שונאים אין וע״כ מזה

 דעשה ואי זה. ב׳ד בפני באנו לעדות לפוסלו לומר
 נפסל לא שוב לעדות גם א״כ לשנאו ואסור תשובה

 חוזר תשובה דבשעשה קיי״ל עדות בפסולי דהא
: להכשירו

 במשנה *ל דם לר״י קשה הכי בלאו דהרי וצ״ל
פסול דשוגא ע״ב[ ]דכ״ז בורר זה פרק

 שיעיד עדות דיו כלל לה משכחת היכא א״כ להעיד,
 מיתה או מלקות לעני] עבירה עובר שראהו בחבירו
 ואס שונאו. נעשה בודאי שראוהו בעת דהא וכיוצא
 לפסול מ״מ וכנ״ל עכשיו תשובה שעשה לומר תמצא
 לא ע״כ דהא כלל לה משכחת היכי לעדות אדם
 לחכמים וניחא שונאיו, הם וא״כ עדיין תשובה עשה
 הרי והדיין פסול, שונא דיין ורק כשר שונא דעד
 ועבר הוא רשע אם ולחקור לראות נזקק הוא לזה

 בשעת שכבר בעד אכן לא, אם ופסול עבירה
 להעיד. יוכל עכשיו איך שונאו נעשה העבירה מעשה
 דבר מחמת דבשוגא התומים כסברת צ״ל וע״כ

 בשונא ורק לערות הדין והוא לדין נפסל לא עבירה
 יכולים העדים שפיר וא״כ נפסל הרשות דבר מחמת
 בהנחנק־ם התום׳ תירצו שפיר וא״כ לפוסלו. להעיד
 מזז ידעו והב״ד לעדות נפסל בשכבר דאיירי

 נפסלו לא ומ״מ עבירה דבר מחמת שונאים והם
:כן בשביל

 דהיו סוגיא אכן דהנחנקים, בסוגיא נכון וזה
מציט בר״י ור״י בר״י, לר״י דאתיא טדקין

 והוא בר״י ר״י אמר ע״א[ ]דכ״ט בורר זה בפרק
 תלמידי לב׳ מכאן רעתו מכקש ולא לו אויב לא

 ודלא בדין ישבו שלא זה את זה ששונאים חכמים
 להעיד, שונא לענין רעתו מבקש ולא דדריש כר״י
 מד לענין אימר ששונאים ת״ח לב׳ לי׳ מנא וקשה
 למימר ליכא שונא עד דעל דס״ל וע״כ שונא.
 לה משכחת היכי לעדות אדם לפסול עדים דא״כ

 ששונאים ת״ח לב׳ דריש וע״כ בודאי. שונאיו הם הא
 לר״י דס״ל ע״כ וא״כ להעיד. כשר שונא עד אבל

 ופסול שונא מיקרי עבירה משום בשונא דחף בר״י
 מצי והא אליבי׳ שפיר התום׳ הקשו וא״כ לדון.
 שכבר דמיירי תירצו ולא באנו לעדות לפוסלו אמרו
 טדאי הם דהא לדונו רשאים הב״ד אין דא״כ נפסל,
 דבר משום שונא דאף ס״ל בר״י ר״י והרי שונאיו
 שונא דעד הוכיח טעמא דמהא' לדון פסול עבירה

 להעיד כשר גם א״כ תשובה דעשה ואי כשר,
וחזרה שזינתה באשה ]ותינח הראשונה עדות מחמת

וזיגתה
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 שונאיס»י״ל הם הא .ידונו קשיאהאיך $ מינתה

 זה שייך דלא לעדות־ לפסול. אבל ה2$8.? כשפשיד
 וא״ש נאט לעדות לפוסלו לומר יפ^2 קשה[

t זדו״ק
 התימים דכתב סברא. דהן■- למנדט תמצינו

מיקרי אי עבירה דבל מחמת• לכששונאו
 מחמת השונא רק לא או לדון לפסול לענין שונא

 שנחלקו וחכמים ר״י מחלוקת הוא העולם. ענייני
 החומים כסברת וי״ל וכאמור, להעיד שונא במכין

 כשר אחד לפניו בא ואס י׳[ סעי׳ י״ז ,]סי בחו״מ
 הוא הרי רשע דאחד כיון קשה ט׳ רשע ואחד
 הא שקבלוהו. דמיירי לומר ואין ידונו. ואיך שונאו
 ברשעים. בעיניו דינים בעלי ,ב יהיו המחבר אסיק
 העעם שלום משפט ספר בריש יעבץ ר׳ וביאר

 הנתבע וא״כ ,כפי יד• על דדנים הלשון דפשעות
 ידי בעל ,וק רשעים, שניהם יהיו ולכך רשע ודאי
 אולי י״ל רק שונאו. הוא א״כ רשע ואחד כפי׳
 ]ועיין לשניהם שונא ויהיו כרשעים שניהם לכך

 לשנוא רשאי איך קשה אך שט״ו[. סי' מנחה בקרבן
 בתשובות הקושיא מצאתי ושוב כהתומים. ומוכח לשני

בהשמטות: יאיר חות

ז׳ הלכה

 בדרך שהלך או שחטא חבירו הרואה
למוטב. להחזירו מצרה טובה לא

 במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו
 עמיתך. את תוכיח הוכח שנאמר הרעים

 לבינו שבינו בדברים בין ח^ירו את המוכיח
 צריך המקום. לבין ־־»ינו בדברים בין

 בנחת לו וידבר עצמו. לבין בינו להוכיחו
 אלא לו אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון
 קיבל אם העוהיב. לחיי להביאו לטובתו

 שנייה פעש יוכיחנו לאו ואם מוטב ממנו
 להוכיחו אדם חייב תמיד וכן ושלישית.

 שומע. איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד
 הוא מוחה. ואינו למחות בידו שאפשר וכל•

 למחות לו שאפשר כיון אלו. בעוז נתפש
 היכן עד ע״ב[ ןדט*ז דערכין בספ״ג : בהם

 עד אמר שמואל הכאה עד אמר רב קנחה
 פסק רביט והנה נזיפה. עד אמר ר״י קללה
 כותי׳ הלכה שמואל לגבי דתינח טעם וצריך כרב.
 ,כר לפסוק לי׳ דהוי קשה יוחנן ר׳ לגבי אבל

בזה שדחקו משנה ולחם משנה בכסף ועיין. יוחנן,
ולפי

 ,מר יותר נתחכם איך תמוה משגה הלחם ותירוץ
שם: עיין יוחנן

 יוחנן לר׳ פריך שם בגמרא דהנה ולפעג״ד
דיהונתן בקראי וקללה הכאה הכתיב

 יתירה חביבוחא דאגב התם שאני ומשני ושאול,
 וקשה מ״כ טפי נפשי׳ מסר בדוד ליהונתן דהוי

 משום אר״א יבמתו על הבא בם״פ דהנה לפטנ״ד
 דבר לומר אדם על שמצוה כשם בר״ש ר״א

 שאינו דבר לומר שלא אדם על מצוה כך הנשמע
 לן תוכח אל שנאמר חובה אמר אבא ר* נשמע

 אמוראי דהנך בפלוגתא הכא והנה שם. יעיין כר
 חד דכל י״ל נזיפה, עד או הכאה עד תוכחה אי

 לא שבודאי המוכיח אל בו שיודע גבול ע״כ ס״ל
 ומר ישנאנו, פן ממט לשימנענה בתוכחתו ישמע

 ישמע לא שבודאי לו נודע לחוד דבנזיפה ס״ל
 למועד חזון עוד לחוד דבנדפה ס״ל ומר תוכחתו,

 בק־ל לשמוע אוזן יטה אליו לדבר יוסיף כאשר פן
 כאשר לרב או לשמואל, יקולל כאשר ורק תוכחתו.

 ישמע לא שבודאי תקוה אפס אז המוכיח, יוכה
 מצאתי ]שוב עוד. להוכיח מחויב אינו וא״כ לו

 דהכאה מהא עמד יבמתו על הבא פרק בהר״ן
 לחלק שכתב מה שם מיין אדהתם נזיפה או
 רבינו לדעת ולפענ״ד שם. עיין לרבים יחיד בין

 יוחנן לר׳ זה לפי והשתא בעז״ה.( כתבתי כאשר
 דבודאי עוד להוכיחו מחיוב דאין סגי לחוד דבנזיפה

 דחביבותא יהונחן שאני משני מאי א״כ לו, ישמע לא
 כיון היתירה ,,חביבות יועיל מה וכי כר, יחירה
 סגי בהכי יוחנן ולר׳ משאול נזיפה קיבל שכבר

 למנוע חובה הרי וא״כ לו, ישמע לא שוב דבודאי
 חביבותא בשביל ואיך ,כו מוכת אל דכתיב לו מלומר
 אל קבלה מדברי לאו על לעבור ביקש דדוד ימירה
 שלא בעלמא מצוה דרק בר״ש לר״א וחינח .,כו חוכח
 דיהונתן הא ניחא חובה לא אבל נשמע שלא דבר לומר
 אלא המצוה. לקיים חש לא יתירה ,,חביבות משום

 : קשה כו׳ חוכח אל דכתיב חובה דאמר אבא לר׳
 ר״א אי׳ דתרומות[ ]ספ״ה בירושלמי ומצאתי

 על לומר שמצוה כשם יוחנן ר׳ בשם
 דבר על לומר שלא מצוה כך נעשה שהוא דבר

 דעירוכין יוחנן ,דר נכון ולפ״ז ע״כ. נעשה שאינו
 לומר שלא בלבד מצוה דרק דס״ל אזיל ,לטעמי

 ספיקא וספק ספק ואולי ]דסן נשמע שאינו דבר
 דיהונתן ניחא וע״כ חובה. לא אבל לו( דישמע

 למצוה חש ולא טפי נפשו מסר בדוד חביבותי׳ אגב
 וספק ואולי דפן נשמע שאינו לומר שלא בעלמא

:וא״ש שאול לו דישמע
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 כר׳ קיי״ל דאגן רביני, דעת שפיר אחי זה ולפי
אשי רב בימי דהי׳ הוא דבתרא אבא

 אבא ר׳ לי׳ אמר ע״ש, ע״ב[ ]דק״נ בשבת כדאיתא
 לחול קודש בין המבדיל אמרין במערבא אשי לרב

 עוד דהי׳ ]ואף טובי. ועוד ע״ש. צרכי! כל ועבדין
 מ״מ הוריות. על שבע בבאר עי׳ קדמון אבא ר׳

 מדקאי אשי רב בימי שהי׳ אותו היינו דהכא משמע
 ואילך ורבא מאביי וקיי״ל אילעא[ דר׳ אמילתי׳

 דחובה הוא דבתרא אבא כר׳ והלכה כבחראי, הלכה
 דמצות כרב ע״כ וא״כ נשמע.., שאינו לומר שלא

 מיקרי דנזפו אף הכי בלאו אבל הכאה עד הוכחה
 נשמע שאינו נקרא דאלו לאומרו. ומצוה הנשמע דבר
 ט׳. לן תוכח דאל קבלה מדברי בלאו קאי א״כ
 לזה חשש לא דדוד חביבות משום יהונתן איך א״כ

 נשמע מיקרי הכי דמקמי ש״מ הכאה. עד והוכיח
מצוה אדם כל על הנשמע דבר דהוא וכיון

• יא"* כרב רבינו פסק וע״כ לאומרו.____
ג״כ-להוכיירלנשים. מחויב אם לחקור דיש ודע

 פשוט זה דהגה מחויב. דאיט י״ל דלכאורה
 דבר יעשה שלח ולמחות לחבירו להוכיח דצריך דהא

 בר״פ להדיא משמע והכי הוא. ערבות מדין עברה
 העבירות וכל דקאמר ע״ח( )סוף הדייגין שבועות
 באחיו איש וכשלו והכתיב לא, העולם מכל שבתורה

 לזה זה ערבין ישראל שכל מלמד אחיו בעון איש
 שם, עיין מיחו ולא למחות בידם שיש התם ומשני

 מי למחות שצריך המחאה דטעם להדיא דמבואר
 מי בפרק והנה ערטת, משום הוא בידו שיש

 בברכת דנשים הא לענין י״ג( )סימן בהרא״ש שמתו
 לאפוקי נפ״מ ומאי דרבנן או דאורייתא המזון
 ערבות בכלל אינן דנשים כתב חובתן, ידי רבים
 ממילא ערבות בכלל דאינס כיון זה ולפי שם. עיין
דבר כשעושים בידם ולמחות להוכיחן מחויב דאין

: איסור
 איתא מ״א( )ד״ל דביצה בפ״ד הנה איברא

אין חנן לאביי בר״ח רבה לי׳ אמר
 ולא הכי דעבדו דקחזינן והאידגא כו׳ מטפחין
 הני והא כו׳ ולטעמך א״ל מידי ולא להו אמרינן

 ולא להוי אמרינן ולא כו׳ חצבייהו דשקלין מי
 שיהיו מוטב לישראל להם הנח אלא מידי

 מדלא אביי לי׳ דאמר הרי שם. עיין כו׳ שוגגין
 לנשים דגם ש״מ חצבייהו דשקלין לנשי מחינן
 במה בפרק ועיין איסורא. עברו כי למחות צריך
 שדחקו במה ענני ר׳ ד״ה תום׳ ע״ב( )דס״ד אשה

וסיימו בתכשיטיהם, לצאת לנשים שמניחים מה ליישב

 בענין ]ועיין שם, עיין כו׳ שוכנים דיהיו דמוטב
 נ״ג( )סי׳ הדשן בתרומת דרבנן איסור על תוכחה

 דברי והובאו שם. עיין שם שזכר הגמרא ובסוגיית
 כ״ב( סע' רמ״ג )סי׳ ביו״ד הדש; החרומת
 עיין ט״ז ס״ק הגר״א בביאורי שם ועי׳ בהגה״ה

 ע״א| ]דק״ד עירובין בשלהי כתבו בזו וכיוצא שם[.
 המשחקים באנשים מוחין שאין מה נמי הכי ד״ה

 מבואר שם. עיין כו' שוגנים שיהיו דמוטב באגוזים
 נתבאר הא מדוע וקשה למחות. צריך בנשים דאף

: ערבות בכלל דאיגם
 ויאמר רע״ב[, ]דל״א עומדין אין דבפרק תראה

ר״א אמר תשתכרין מתי עד עלי לה
 להוכיחו. צריך הגון שאינו דבר בחבירו לרואה מכאן
 דאי דאורייתא איסור דליכא אע״ג החום׳ וכתבו
 כתיב חיכית הוכח פשיטא דאורייתא איסורא איכא
 איסור דליכא בזו פשיטא והגה דבריהם. ע״כ

 דרבנן גמור באיסור דאף ערבות ליכא דאורייתא
 ארעא להרב ]עין ערבות שיין דלא כמה דעת

 מחלוקת בזו הביא תפ״ט סי׳ ערבות ע׳ אוח דרבנן
 להשתכר כלל איסור דליכא כש״כ ע״ש[ האחרונים

 דאעפ״כ מעלי וילפי׳ הנון שאינו ודבר מנוגה רק
 לחנה מדהוכיח מעלי ילפי• נמי והכי להוכיחו. חייב
 דבר באשה הרואה דאף מכאן אשה. היותה עם

 ערבות, בכלל דאינה ואף להוכיחה חייב הגו; שאינו
 דלא הא לומר מקומות הני בכל דהוצרכו ושפיר
 בו׳, שוגגין שיהיו דמוטב מתום היינו בהנשים מיחו

 לא אשר על להוכיחם צריך הי׳ הכי בלאו הא
 בכלל שאינה עם לחנה עלי שהוכיח וכמו עשו. טוב

: ערבות
 כו׳ ולטעמך לרב״ח אביי פריך מה קשה אבל

אמרינן ולא כו׳ חצבייהו דשקלין נשי הני
 דקאמר אהא מנש* קושיא מאי כו׳. מידי ולא להו

 עבדו נמי דגברי משמע דעבדו קחזינן והא רב״ח
 להכי ערבות בכלל דאינן גשי שאני ודלמא הכי,

 ספק יש אם כך כל בהו למתוח לן איכפת לא
 ערבות בכלל שהם כיון בגברי אבל ישמעו. לא פן
 כל בפשיטות אביי לי׳ פריך ומת בידם, למחות יש

:כו׳ ולטעמיך כך
 אמתני׳ ע״א| ]דס״ב אשה במת דבפרק לי ונראה

עולא אמר כו׳ במחט אשה תצא דלא
 נשים עולא קסבר ר״י אמר ואסיק באשת. וחלופיהס

 כו׳ תפלין המוצא אביי איתבי הן, עצמן בפני עם
 ר״י אמר כו׳, עצמן בפני עם נשים אמרת ואי

קאמר לא דע״כ לי ונראה מ״ש. כו׳ גזברית באשת
הרא״גן

I
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 ערבות בכלל אינן ונשים שמחו מי בפרק הרא״ש

 עצמן בפני עם ונשים הנא דקאמר למאי אלא
 התם תפילין והמוציא הא ומשני דר״י אסיק וכן

 עם והס וא״כ מ״ש. תפילין זמן שבת דקסבר
 בכלל ואינן הרא״ש זה לפי כתב יפה עצמם בפני

 בזה. זה ערבים הס ישראל אחו לעס ורק ערבות
 ט׳ ולטעמך וקאמר הוא אביי בביצה התם אכן
 ואמר אור״י ומתיב לטעמי׳ ואביי כו׳ גשי הני

 וס״ל תפילין. והמוציא ממתני׳ עצמם בפני עם נשים
 ישראל, עם הם אחר עם רק עצמם בפני עם ואינן

 הם אחו עם והם כיון ערבות לענק נס וממילא
 מהני ולטעמך אביי פריך שפיר וא״כ ערבות. בכלל

 רגם דס״ל אזיל ,ולטעמי בהו מחינן ולא ט׳ נשי
 למחות והי׳ לאנשים נשים ושוים ערבות בכלל הם

 :לי נראה כן כו׳ שוגגין שיהיו ומוטב וע״כ בהם,
מזיוים. יהיו ואל שוגגים שיהיו מוטב ובעלן

ואפי' מבו׳ ע״א[ ]ר״ל וביצה ו־ בר״פ
 אך ע״ש. ׳1כ ומוטב בהו מחינן לא בואורייתא

 במיוי ווקא העיטור בעל בשם כתב שם הרא״ש
 אבל דיוהכ״פ עינוי תוספת כגון מורשא ואתי
 וענשינן בהו מחינן בהויא באורייתא וכתיבא במיוי

 ]סי׳ אלשקר במהר״מ ועיין עכ״ל. ופרשי עו להו
 לתוספת הניכר איסור בין בזה שחילק מה ל״הן
 מחינן לא לכן כך כל הניכר איסור ואין שבת
 בענין אח־ במקום שכתבתי מה ויעיין ע״ש. בהו

 הקדמיניס: שכתבו מה כפי הסוגיות לשון חילון!
 ארעא בספר אלגאזי כמיהר״י להרב וראיתי

קל״ו[ סי׳ מ׳ ]אות בהשמטות ורבנן
 העיטור בעל ו׳ על להקשות הביא ט׳. מוטב ערך
 ופרק מהא אבולעפיא כמהר״ח הרב בשם הנ״ל
 מה הוין מרח ואמרה ע״א[ ]ונ״ה בהמה במה

 גלוי לי׳ אמר ט׳ למחות ביום הי׳ ט׳ נשתנו
 עיי״ש, כו׳ יקבלו לא בהם מיחו שאם לפני ויווע
 ע״ז חמורות עבירות ג׳ היו ראשון במקוש והרי
 יקבלו לא מיחו שאם ויווע כיון ואפ״ה ש״ו ג״ע
 בשולי שם וארעא ובעפרא למחות. צריך אין

 בחרא זו קושיא מייאש כמהר״י תירץ היריעה
 וזה קבלו ולא אלו מבירות מל שמיחו או מתרתי׳
 או מפורשים, שאין ובריס שאר על הוא שנענשו

 בצנעה עושין היו החמורות עבירות ואותם י״ל
 ע״כ בפרהסיא לעשותן האי כולי פקרו ולא

:ובריו
 לו אין ראשונה שתירן ומה תמוהין ודבריו

מיחו שלא שבשביל והיחכן כלל. מובן

 יתחייבו בתורה מפירשין שאינן הוברים על
 הובר עושים היו מאם יגרע ולא מיתה הצריקים

 ירי על משפטם הי׳ לא ג״כ הלא עצמם בפני
 ותירוצו ושחקו, ראו רק עשו לא כי אף מיתה,

 הלא כי הידוע, להכחיש אמר כבווו במחילת השני
 אחו פה כולם איך הנביאים ספרי בכל נודע

 בפני שעשו הרעים מעשיהם על בפומבי הוכיחום
 הנביאים תוכחות בקול שמעו לא גם בושו, ולא כל

 לבו בכל לו׳ השב הצויק המלך יאשי• בימי ורק
 כימי אולם והמזוזה, הולת אחורי פסיליהם שמו

 חוק הפ־ו יחד כולם הלא הרשעים המלכים שארית
 ע״ב[ ]דס״ג סנהדרין בגמרא אמרו וע״ז כל. לעין

 עריות להתיר כדי אלא ע״ז ישראל עברו לא
 : בתורה מפורש איסור הוא עריות והלא בפרהסיא.
ולפי ליתא. מעיקרא קושיא לפענ״ד באמת אבל

 העיטור בעל דברי על מובא קשה דרכם
 במנשה ע״בן ]דמ״ט החולץ בר״פ ערוכה מגט׳
 כי אמר רבך משה לו אמר וקטלי• לישעי׳ דמיון

 מנאי יקבל ולא ידענא ישעי־ אמר כו־, יראני לא
 אמר מזיו אשויי לי׳ אימא ואי לי׳ ואימא מת
 הוא ומיס שפיכת על מנשה והרי ע־י״ש, כו׳ שם
 להוכיחו רצה לא ואפ״ה בתורה, המפורש לאו וזו בא
 ולא כוי בדין מיתה חייב ואין דבריו צדקו איך
העיטור בעל על וצע״ג כר. ומוטב מזיו ,י'לש

שיטתם: לפי
 שהביא העיטור בעל בלשון דקדקו לא לפענ״ד אלא

עד לתו וענשיגן בהו מחינן שכתב הרא״ש
 אף כלל הדעת על יעלת לא ובודאי ופרשי,
 נגיד אם שאף לנו כשנודע החמור תורה באיסור

 בכחיט אין וגם יאזינו לא פעמים אלף להם
 לאמר האדם לב על יעלה איך ולעונשם, לכופם

 אולם ולמה, מה על בתם נמחה זה כל ועם
 לכופס כת בידינו שיש היכי מיירי ז״ל הרא״ש

 ואכלו נשי דהני וכההיא העוברים על תקופה וידיט
 וירט הרא״ש קאי ועלה משיכה, עד ביוהכ״פ

 שאחר אלא ולהפרישם. לעונשם הנשים על תקופה
 יאכלו רואה באין לאכול יוכלו אם העונשים כל

 ראשם. מברה העונשים יראת אך כי נפש. בשאט
 שאין ובדבר אמרינן בזו בפרהסיא. לאכול לבלתי

 בדבר אבל בהם. למחות לנו אין בתורה מפורש
 העיטור בעל בשם הרא״ש כתב בתורה המפורש
 ופרשי. עד להו ועגשינן בהו דמחינן לשון בדקדוק

 ממעשיהם שיפרשו עד בהם ולמחות לעונשם לט דיש
זל יעשו שבהחבא והגס העונש. יראת מחמת

מעשיהם
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 באיסור שנוכל מה לעשות עלינו מ״מ מעשיהם
 מזידין, יהיו שלא כדי שוכנים להניחם ולא המפורש

 אם ואפי׳ תקופה ידינו שאין במקום ודאי אבל
 לעונשם כח בנו אין כי נפרשם, לא בהם נמחה

 נשיים ומדוע מחאתינו יועילו מה א״כ דפרשי, מד
 וכן דשבת מגמרא מירי קשה גא וא״כ מזידין.

 למונעם כח בידם הי׳ לא שהרי דמנהה בהך
 אמרו דאי להם הי׳ וידוע דפרשי, עד ולעונשם

 ברור. נראה כ; אמרו ולא נמנעו ע״כ מקבלי. לח
 חואר ביפת יפת מהר״ש קושיית נסתלקה ויזה

 דאיתא אהא שם. דארעא בעפרא ותובח צ",־[ ד״פ1
 לפניהם ופותרו העגל גועל אהרן שהי• שם במדרש

 מועב הזה העם לך עשה מה משת לו וחמר
 לא בתורה המפורש ברבר והרי כו־. שוכנים שידונו

 קשה לא שכתבתי ולמה שם. עיין הכי חמריגן
: ברור וזה מידי.

ח הלכה
 לו ידבר לא תחלה חבירו. את המוכיח

שנאמר שיכלימנו, עד השרת
 יכול חכמים ••מרו’. כך חטא, עליו תשא ולא

 תשא ולא ת״ל משתנות, ופניו מוכיחו אתת
 את להכלים לאדם ר שאם :אן מ חטא עליו

 את שהמכלים אע״ם ברבים, ש רב׳ ישראל
 כך הוא, גדול עון עליו, לושה אינו רו חב

 אין ברבים תכירו פני המלבין חכמים אמרו
 להזהר אדם צריך לפיכך לעיהי׳ב ח״ס לו

 גדול בין הטן בין כרבים תכירו לבייש שלא
 ולא ממנו, בוש שהוא בהם לו יקרא ולא

 במה ממנו, בוש שהיא דבי־ לפניו יספר
 לחבירו, אדם שב־ן בדבייים אמורים דברים

 בסתר גו חזר לא אם שמים בדברי אבל
 חטאו, ומפרסמים ברבים אותו מכלימו
 אותו ומקללין רמבזין בפניו וזי א! ומחרפם

 הנביאים כל שעשו כמו למוט: שיחזור עד
 על גם בו ח<ר דלא היכי גסתפקתי בישראל.

 להכותו המוכיח אדם כל רשאי אם הכלמה ידי
 ]דף פורר בן פרק במשנה והנה בו. שיחזור פד

 להצילו שגית פרעייס עבירות רק נחשבו ע״א[
 לאותן י״ל מיהו הרואה, לאדם העובר של בנפשו

 בנפשו ולהצילו להרגו רשות נישן הפרסיים העבירות
 תן נ העבירות בכל אף י״ל בלבד להכותו אבל

לב״ר דרק משמע ע-בי בדוכתי ולכאורה רשות.

 פ״ב משמע וכן להכות. רשות ניתן לשלוחס או
 אף רשות עצים חעיבת מה ע״א[ ]ד״ח דמטת

 שם. עיין ב״ד ושליח כו׳ האב יצא רשות כל
 בעוברי לרדות מצוה ב״ד לשליח דוקא נמי משמע
 היינו התם י״ל מיהו אדם. לכל לא אבל עבירה

 הרע מעשה על לעונש לרדותו עבר שכבר אחר
 מלעשות למונעו עשייתו ערם להכותו אכל שעשה,

 נונא ]וכה^י ברב־. שרם אנשים דכל י״ל בזו
 ר״י ד״ה ע״ב[ ]ד״כ דנזיר רפ״ח התום׳ חלקו
 :לבזותז רשאים שהם כמו תו להכ הימב[ שם עיין

שם דמטת מפ״ב ראי׳ להביא יש ואדרבה
 אב יצא ע! פריך דבגמרא להיפך.

 מצות לאו נמיר דאלו טון נימא בנו, את ה־ודה
 מצת דנמיר אע״נ ומשני מצוה לאו נמי השתא
 ד״ה החים׳ והקשו כר. בנך ייסר דכחיב קעביד
 דאלו טון נמי לנרמר לינא ב״ד דבשליח אע״ג

 ב״ד שליח לחו דא״נ כו׳. מצוה לאו חעא לא
 טון טמא ב״ד משליח קשה הא אבל כלל מיקרי
 מה שם ע־ין כו׳ הוא מצות לאו כבר לקת דאלו

 מיירי אימר להו קשת מה וקשה לתרץ. שדחקו
 לעשוז רוצה שאינו אדם להטת הבא ב״ד כשליח
 אותו מנין ע״א[ ]דפ״ו בכתובות דקיי״ל מנות,

 ט׳ עושה איני סוכה באומר נפשו שתצא עד
 דממ״ג ב״ד משליח מידי קשה לא וא״כ שם. עיין
 ב״ד שליח לאו הרי המצוה לעשות רצה כבר אם

 ואם חעא. לא באי התם' וכדנתבו כלל, מיקרי
 ירי על לקה כבר אפי׳ המצוה לפשות רצת ת ל

 המצוה לעשות רוצה שאינו זמן כל מ״מ אחר
 נפשו שתצא ער אותו מטן דהא להכותו מצוה
 לומר אפשר דאי כרחך ועל התום׳. מקשי ומאי

 מאי דא״כ גוגא כהאי בהכאה מתניתין דמיירי
 אדם לכל רשות יש בזו דהא ב״ד שליח שנא

 רק דנקע שגא ומא' המצות. שיעשה כדי להכותו
 על לעונש להלקותו דמיירי וע״כ ב״ד. שליח

 כיון ב״ד. שליח דוקא בעינן דבזו שעבר עבירתו
 עבר כבר שהרי תוכחה דמצות לתא בזה דניכא

 דא״כ התום׳ הקשו שפיר וא״נ אין. שעבר ומה
 דבלהכות ומוכח שפיר. ואתי ט־׳ חעא לא אי גימא

 וכתאי עושה, איני סוכה לאומר עשת מנות ע
ומצוה דרשאי כמו אדם כל על ומצות רשות גונח

:ולב׳וחו להכלימו
 ס״ע! סי׳ דב״ק פ״נ1 פנמה של בים ין ]רע

והביא להכותו דרשאי בפגיעות ג״כ שכתב
 דק וכתב הרפ״ש. יבשם הי■־׳! ומת התג בשם כן

מכאני



המלך דיעות מהלכות פ״ו אוצר «
 להוכיחו יפטרנו ולא יכנו לא יכול בערכין מבואר

 להוכיחו תיבת ליתא בערכין ולפנינו דבריו, כ ע• כו׳
 אסור הא הכי לאו דאי כן לומר ע״כ לכאורה רק

 י״ל אך כו׳. תכה למה לרשע שאמר וכמו להכות
:בזה[ תשנא דלא לאו דליכח

המניח פרק ערוכה מנמרא מפורשת ראי׳ ועוד
 לא דאמר לר״י דפריך ע״א[ ]דכ״ז בב״ק

 ימיו שכלו נרצע מדתניא לנפשי׳ דינא אינש עביד
 שהוא חבורה ועשה בו וחבל לצאת בו מסרב ורבו

 לו שמסר בעבד ב״י נחמן רב אמר ומשני פעור,
 והשתא היחרא האידנא דעד כנמנית שפחה רבו

 לאו דינא דהאי ולהפרישו להלקותו ורשאי איסורא
 כל דביד להדיא מבואר הרי ע״כ. הוא לנפשי׳

 ואפשר מאיסור. ולהפרישו להלקותו רשות אחד
 ס״ל לנפשיה דינא אינש עביד דאמר ר״נ באמת

 רידי׳ וחילי׳ לחבירו. להכות אדם לכל רשאי דאין
 לר״י ורק דנרצע. מברייתא לעצמו דין עושה דאדס

 רבו לו שמסר בעבד הכי תלמודא דמשני הוא
 ביד איסור בדבר דאף לר״י וס״ל כנענית. שפחה

 : הוא כן דלא ס״ל נחמן רב אבל לכוף, אדם כל
דשמיא בסייעחא ליישב לפענ״ד ניחא הי׳ ובזה

 במעשה ע״ב[ ]ד״ה דברכות פ״ק גמרא
 לי׳ ואמרו דחמרא דני ת׳ לי׳ ראחקיפי הונא דרב
 לא להם ואמר לאריסא. שיבשא יהיב דלא רבנן
 בתר איגשי דאמרי היינו לי׳ אמרו מידי. לי שביק
 קלונימוס ה״ר והקשה עעיס. וטעמא נניב גנבא

 עביר שפיר הא החובל[ ]פרק במרדכי והובא ז״ל
 רינא אינש רמביד ס״ל נחמן כרב ראימר הונא רב

 יוה עיי״ש חובו בשביל הזמורות ותפס לנפשי׳
הארכתי וכבר י ת׳[ ]סי׳ חסידים בספר ומי׳ שתירץ.

:בס״ד במ״א בזה
 שכתבתי מה עם זו קושיא ליישב נאמר וכאל

ברייתא מהאי רק הוא נחמן דרב דחילי׳
 בענין חבירו לכוך אחד כל ביד דאין וס״ל דנרצע,

 גחמן דרב עלי׳ דפליג דר״י טעמא והיינו איסורין,
 ההוכחה לה אזלא וא״כ אחד כל ביד דרשות וסובר

 להכותו דרשאי פשוט הדבר לכאורה והנה מנרצע.
 דאס רבינו דכתב ממאי עבירה. להמובר אדם כל
 ברבים ולהכלימו לבזותו רשאי ביחיד שמע לא

 רשאי כן לבזותו דרשאי וכמו הנביאים, וכדרכי
 אמר ע״א[ ]ד״ט דב״ב בפ״ק הנה אך להכותו.

 איבעית לכסות בודקין ואין למזונות בודקי! הונא רב
 אמר ור״י קמבזי, לא והאי מבזי האי סברא אימא

אימא איבעית למזונות. בהיקין ואין לכסות בודקין

 ולפ״ז ע״כ. כו׳ מצער לא והאי מצער האי סברא
 דקיים שם דב״ב כר״י אזלא דהכא דסוגיא צ״ל

 יכול לא וע״כ מבזיוני, עדיף דגופא דצערא הסברא
 לבזותו, דרשאי אע״ג רשע באגרופו להכות אדם כל

 דס״ל אזיל דלטעמי׳ י״ל דברכוח הונא רב אולם
 מה וא״כ מצערא. עדיף בזיונא שם דב״ב בפ״ק

 עוברי ולהכלים לבזות הרציעה הותרה בזיונא אס
 וכיון ושרי, דרשאי ולצערם להכותם כש״כ עבירה

 מנרצע נחמן רב הוכחת לה אזדא ממילא שכן
 שמסר בעבד דהתם ר״י כדמשגי למימר דאיכא

 אדם כל דביר ואסקינן כנענית שפחה רבו לו
 הוכחת דאזלא כיון וא״כ מאיסור. להפרישו לטפו

 דלא כר״י דיגא הדר ממילא מנרצע נחמן רב
 לרב שם בברכות קאמר ישפיר לנפשי׳. דינא עביד
 שייך ולא טעים וטעמא גנוב גנבא בתר הונא
 כר״י ע״כ הוגא. דרב והיינו לנפשי׳ דיגא עביד
 : שפיר ואתי וכנ״ל לנפשי׳ דינא עביד דלא ס״ל

המשפט נתיבות בספר מליסא להיאב״ד ומצאתי
א׳[. ]סס״ק האורים משפט נ[ ]סי׳

 דאמר דלמאן שכתב החושן הקצות בשם הביא
 ב״ד בעי׳ כופין והב״ד דאורייתא לאו שעבודא

 ננהו. עשוי׳ בני לאו הדיוטות אבל לכפותו רוקא
 לסוכה דדמי רכיון דליתא לפענ״ד נראה עליו וכתב
 אחד כל המצות לקיים אותו דכופין עושה איני

 שאינו מי אפי׳ מאיסור חבירו להפריש מצווה
 שכלו נרצע גבי דכ״ח[ ]בב״ק כדמיכח ב״ד. מכלל

 שכתבתי כמו ג״כ שכתב הרי דבריו, ע״כ ימיו
 חבירו לכוף אדם כל דביר מב״ק הנ״ל הראי׳ והביא

 בעני! שכתבו מה מיהו איסור. מלעשות ולמונעו
 בסוכה כמו אותו דכופין דאורייתא לאו שעבודא

 ובדייני הזה בזמן הוא אם אותו. דכופין עושה ואיני
 והנתיבות, החושן הקצות בו שחקרו ג״כ זמנינו

 פרק דגיטין המררכי מהם נעלם כבודם במחילת
 עבדו השוכר בעגין שפ״ג[ סימן ]ריש השולח

 ממיץ אליעזר יה״ר כתב אותי. קונסים לעכו״ס
 המלוה דאס כספים השמטת גבי יראים בספר

 גבי כדתנן אותו. כופין אני משמט אומר אינו
 ובב״ר כו׳ אותו מכין כו׳ סוכה עשת אומרים

היטב: שם יעיין הו׳ לכופו רשאים אין לארץ חוץ של

h הלכה ז׳ פרק

 כיצד הרע, לשון אבק שהן דברים רש
שהוא כפות שיהיה לפלוני יאפר סי

עתה
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 רוצה איני מפלוני, שחקר שיאמר או עתה,
 בדברים וכיוצא היה. ומה אירע מה להודיעו

 בפני חבירו בטובת המספר וכל האלו.
 גורם שזה הרע לשון אבק זה הרי שונאיו

 אמר הענין זה ועל בגנותו. שיספרו להם
 השכם בבוקר גדול בקול רעהו מברך שלמה
 לידי בא טובתו שמתוך לו, תחשב קללה
 ע״א[ דט״ו1 דערכין פ״ג בגמרא :כר׳ רעתו
 דכחיב מאי אמר דימי רב אתא כי הכי. איחא
 וטרחו לאשפיזא דמיקלע כגון כו׳ רעהו מברך
 דהכי לפלגיא נברכי׳ רחמנא ואמר כו׳, שפיר קמי׳
 חני לי׳. ואנסין ואזלין אינשי ושמעי קמאי טרח

 אדס יספר אל לעולם ספרא דרב אחוהו דימי רב
 רעתו ליד־ בא טובתו שמחוך חבירו של בטובתו

 יספר אל לעולם מקיימת מי הא כו׳ דאמרי איכא
 וקלח היטב. שם עיין כו׳ גנותו לידי בא כו׳
 טובתו שמחוך אמר קמא בלישנא מדוע לעיין יש
 גנותו, לידי בא אמר בתרא ובלישנא לרעתו. בא

 לי׳ אדסמיך קמא לישנא דבאמח לכאורה ויראה
 אמברך דקאי לי׳ דסמיך דימי דרב אמימרא קאי.

 כי׳. לאושפיזא דאזיל כגון כו׳ גדול בקול רעהו
 לטובה לו וחושב משביחו שהוא זה שבח דנמצא

 ומחסר לי׳ ואנסי אינשי דשמעי רעתו הוא הנה
 ולא רעתו לידי בא בדקדוק אמר וע״כ ממונו.

 רעה אך אבל בזה גנות לו מה כי גנותו. לידי
 בכהאי לאו קאמר בחרא לישנא אולם בממונו.

 של שבחו ומספר היושב בכל אלא כלל גונא
 וכדברי׳ גנוחי. לידי יבוא שמא לחוש יש ובזו חבירו
 פירש שרש״י ]והגס ג״כ, גנותו לספר שיבוא רבינו

 הוא דט״ס יתכן מ״מ כן, רעתו לידי בא על
 רעתו: שייך לא ובזו גנותו( לירי בא על וצ״ל

סדר בעל קושיית ליישב לפענ״ד ניחא ובזה
 ]אותיו״ד ואמוראים תנא־ס סדר הדורות

 יספר דאל דהא הסמ״ג בשס שהביא חייטי[ יהודא
 ]וקצת שונאיו, בפני רק הוא חבירו של בטובתו

 להסמ״ג[, שקדם כאן רבינו בשם כן הביא דלא תימה
 ע״ב[ ]דקס״ד פשוט גט מפרק וצ״ע עליו וכתב
 דרבי, קמי׳ סדרא פסק ברבי שמעון דר׳ בהא
 חייטי יהודה לי׳ אמר זה כתב מיישר כמה רבי אמר

אחוה דתניא כזה הרע מלשון כלך לי׳ אמר כתבי׳

 התם והרי רעתי, לידי בא כו׳ לעולם ספרא דרב
 רבי לי׳ חשיב הכי ואפי׳ שונאיו בפני הי׳ לא

 אמר דרבי לתרן דדחק מה שם יעיין הרע. לשון
 תכירו בשבח עצמו ירגיל לבל שמעון ר׳ לבנו כן

: שם עיין שונאיו בפנו ישבחו פ;
לא כאן דעד נכון. הדבר שכתבתי מה ולפי

אלא שונאיו. בפני ורבינו הסמ״ג כחב
 שמא בשבחו יספר שלא הטעם כתבו דהם למת
 ולא בתרא כלישנא והיינו בגנותו, גם לספר יבוא

 הטובה דמענין קמא לישנא דאיירי קמא, כלישנא
 הבדל אין ודאי בזו גנות, ולא לזה רעה מאליו יגיע

 לבוא יותר נקל באוהב ואדרבה לשונא אוהב בין
 יבוא לא השונא כ* לשונא. שיגיד מזה רעה לידי
 אדם כל שאר משא״כ ממונו, לכלות באושפיזו אליו

 מהם. נפשו יציל לא אשפ־זא ג״כ ואוהבים אהובים
 פשוט[ גט ]פרק בב״ב דהחם שפיר אתי וא״כ

 דימי רב אמר דתניא כזה הרע מלשון כלך קאמר
 רעתו. לידי בא כז' לעולם ספרא דרב אחוה
 והיינו גנותי, ולא רעתו דקאמר קמא כלישנא והיינו
 כתב בדמיון וכן רעה. יוצמח זו דמטובה משוס
 דהוא אך לכתבי׳ חייטי יהודה לי׳ דאמר מיושר

 כתב כל כן ידי דעל רעתו הוא מ״מ אליו שבח
 לשון ואין לכתבו. חייטי ליהודא יביאו נבחר
 אולם אסור. אוהביו מפני ואף מזו גדול הרע

 איירי דוקא. שונאיו בפני דכתבו והסמ״ג רבינו
כ; שפיר. ואתי קמא, כלישנא ולא הב׳ בטעם

: נכון נראה
 מדוקדקים רבינו דברי דאין זה לפי לדקדק יש מיהו

ליד• בא כו׳ המספר וכל שכתב במת
 רעהו מברך בחכמתו שלמה אמר זה ועל גנות־,

 העניינים ב׳ שזיווג ע״כ. רעחו לידי בא כו׳
 דוקא שונאיו ובפני גנותו לידי בא זכר דמתחלה

 וא״כ בגנותו. ג״כ שיספרו הב׳ הטעם כפי והי־נו
 מפורש והרי כו׳ שלמת אמר זה ועל כתב איך

 כהאי היינו ט׳. מברך דשלמה דקרא בגמרא
 לידי ולא רעתו לידי בא טובתו דמחוך דאושפיזא

 כתב ואיך רעתו. לידי בא רבינו סייס וכן גנותו,
 דהוא משמע כו׳ בחכמתו שלמת אמר זה ועל

:וצ״ע ליישב ויש הקודם׳ עם אחד ענין
בענין

 עליגו יגן כן עפות כצפרים למושעות. לנו האל בעזרת דעות. הלכות לה סליקא
 טובת שנה ותחל מאות, וחמש ותשעה תשעים שנת וקללותי׳ שנה תכלה צבאות, ד׳

: העולם לבריאת מאות ושש אלפים חמשת שנת ושלום, חיים שנת ונרבה.



4 -
665666ם צבי נ פרשת

ו«
גצבים פרשת

(1) בצבים פרשת

התוכחה מצוות
 לנו והנגלות אלהינו, לה׳ "הנסתרות

 התורה דברי כל את לעשות עולם, עד ולבנינו
 "ואם רש״י: מפרש כת(. כט, )דברים הזאת"
 את מעניש אתה לעשות? בידינו מה תאמר
 או איש בנם יש )"פן היחיד הרהורי על הרבים

 הארץ מכות את ׳וראו ואח״ב יז< פסוק - אשה"
 והלא במכות(. תלקה האוץ שכל - כ״א )פסוק ההיא׳

 )עונה חברו!? של מטמוניות יודע אדם אין
 הנסתרות, על אתכם מעניש אני אין הקב״ה:(

 יחיד. מאותו יפרע והוא אלהינו, לה׳ שהן
 מקרבנו, הרע לבער ולבנינו לנו הנגלות אבל
 הרבים... את יעניש בהם, דין נעשה לא ואם

 גריזים בהר השבועה את עליהם משקבלו
 רש״י עכ״ל לזה׳ זה ערבים ונעשו עיבל ובהר
חז״ל. בשם

 ראובן מדוע הסבר. צריך הענין עדיין
 שני בזה ויש עליו? נענש ושמעון חוטא

 הנאמן והשכיר העובד כי ראשית, אופנים.
 זו המעביד. צרכי כל על דואג למעבידו

 הנברא נתחייב כי "ודע :יונה רבנו של לשונו
 מלאכת בכל משכיל ועבד נאמן ציר להיות
 מהיר יהיה הנאמן והפועל אדוניו. עבודת

 הפועלים מלאכת על וישגיח במלאכתו
 הם באמונה אם דרכיהם על ועיניו חבריו,
 אשר המעשה את ויודיעם ויזהירם עושים,
 מלאכת תעשה אשר ורצונו חפצו כי יעשון,
 ובכן, ג/יט<. תשובה", )"שערי רמיה" בלא אדוניו
 מה על ׳איכפתיות׳ מביע ה׳ את האוהב

 בחינה לה׳. נאמן הוא ובכך מסביבו שנעשה
 אהבת של סעיף שהיא ל״תוכחה", יש שניה

 כל על נענש שהחוטא שידענו היות חברים.
 הנאמן האוהב יכול כיצד הא שגיותיו,
 רואה הוא כאשר לשתוק או עין להעלים

לתומו, רעל שותה בן־אדם רואים אם ? עוולה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס101 מס עמוד משה צוריאל, ב - התורה אוצרות

 בכפיה. ואפילו ממנו זאת למנוע שיש ודאי
 עונשי מכל החוטא את להציל יש הדין, הוא

 מפורש כמעט וזהו עוה״ב! ועונשי עוה״ז
 הוכח בלבבך, אחיך את תשנא "לא במקרא
 חטא... עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח

 כלומר, יז-ית(. יט, )ייקרא כמוך" לרעך ואהבת
 שנאה־כבושה, של גילוי היא התוכחה חוסר

 חז״ל: אמרו וכך לרעך". "ואהבת חוסר של
 אהבה" אינה תוכחה, עמה שאין אהבה "כל
נד/ג( )ב״ר

 עלולה לזולת תוכחה מניעת של זה חטא
 לפעמים מנשוא. כבד שהוא חטא להיות
 עשה, לא עצמו שהוא מה על נענש האדם

 מלהוכיחם. ונמנע שעשו אחרים ראה אלא
 מלדבר ששתק מה על ייענש הצופה ואז

 ביתו לאנשי למחות שאפשר מי "כל תוכחה.
 היה >ואם ביתו. אנשי על נתפס מיחה, ולא

 אנשי על נתפס עירו, באנשי מיווה( ולא לו אפשר
 העולם בכל מיתה( ולא לו אפשר היה )ואם עירו.
 נד:( )שבת כולו" העולם כל על נתפס כולו,

 שהאדם להיות יכול כמותי, באופן כלומר,
 אנשים ואלפי מאות של עול־אשמה ישא

 מי והעונש עין. להעלים שהעדיף בגלל
? ישורנו

 מניעת בענין מאד חמור צד עוד ויש
 טובה מדה יצתה לא "מעולם מובא התוכחה.

 זה" מדבר חוץ לרעה, בו וחזר הקב״ה מפי
 גבריאל למלאך צוה הקב״ה כלומר נה.( >שבת
 דיו של תיו צדיקים של מצחן על ורשום "לך

 מצחם ועל חבלה, מלאכי בהם ישלטו שלא
 מלאכי בהם שישלטו דם של תיו רשעים של

 רבונו הקב״ה: לפני הדין מדת אמרה חבלה.
 הללו א״ל: מאלו? אלו נשתנו מה עולם, של

א״ל: גמורים. רשעים והללו גמורים צדיקים

א״ל: מיחו! ולא למחות בידם היה רבש״ע,
 יקבלו לא בהם, מיחו שאם לפני וידוע גלוי

 מי להם גלוי, לפניך אם רבש״ע, א״ל: מהם.
 אדם בני אלו תחלו, וממקדשי )מיד( גלוי?".
 תיו, ועד מאלף כולה התורה את שקיימו
 ומשבר ומשחית וחימה אף קצף ומיד...

נוראים. והדברים נה.( )שבת ומכלה"
 אם דביר, שמואל הרב מו״ר שאל

 "הבטחה מן בו חזר לא הקב״ה מעולם
י/ד( התורה יסודי הל׳ ברמב״ם, שנפסק )כסו לטובה"

 ענה והוא הכלל"? מן "יוצא כאן יש מדוע
 לו. מודדין מודד, שהאדם במדה )א(

 וה׳ ישראל, על יוצאיסלקטרג המקטרגים
ישראל. את מלהעניש ומונעם בהם מוחה
 לא הנביא יחזקאל בימי שהצדיקים כמו אבל
 במלאכים מחה לא ה׳ גם כך בפורעים, מיחו

 רועי את להציל הדין מן אינו >ב< הפורעים.
 ביכולתם שהיתה היות הפורענות, מן הדור

 שהצאן הייתכן שתקו. והם החטא למנוע
 חז״ל ולכן נמלט? יהיה והרועה יסבלו

 בו חוזר ה׳ תוכחה, חוסר שעל כלל, למדונו
להיטיב. ההבטחה מן גם

 להפך חייבים אנו האשמה, חומרת לפי
 אנו אין מדוע עצמנו על זכות לימודי ולמצוא

 פטורים >א( עשינו. וכדין הזולת, את מוכיחים
 )"ביאור להכעיס מומר שהוא מי להוכיח

 בשם במקרא, מפורש אם אבל ד״ה תר״ת סי׳ הלכה",

 "הוכח מפורש מקרא והרי והגר״א(. תדא״ר
 בתורה שעמך מי עמיתך" את תוכיח

 אם שאפילו כתב השולחן" ב״ערוך ובמצוות.
 ג״כ חז״ל, דברי מלקיים רק מומר הוא

 כתב של״ה בספר אותו. מלהוכיח פטורין
 לחשוב הטוען בטועה רק הוא תוכחה שחיוב

 המתלוצצים, כת מן הוא אם אבל מותר, שזה
 פטורים >ב( התוכחה. ממצות בכלל פטורים
 אותו נכשיל תוכחתנו שע״י מי להוכיח
תרח, סי׳ הלכה", )"ביאור כלפינו ושנאה באיבה

 אם מלהוכיח פטורים (1) וכו׳< להוכיחו חייב ד״ה
ג/פו.(. )זהר ויכלם יתבייש שהמוכה חשש יש

תג ע״י הודפס102 מס עמוד משה צוריאל, ב - התורה אוצרות

 ביוש בחשש יותר להחמיר צריכים כאן
 שמצוה "כשם >ד< תוכחה. חוסר חשש מאשר
 דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע, לומר

 המוכח אם ולכן סה:( )יבמות נשמע" שאינו
 ייהפך הוא תוכחתנו ואחרי שוגג, עכשיו הוא

 ב׳<. סעיף תר״ח )סי׳ להוכיחו אסור מזיד, להיות

 המפורש שבדבר בשו״ע שכתוב מה הערה:
 שיהיו "מוטב להתנצלות מקום אין בקרא

 מהרי״ט בשו״ת מזידין", יהיו ולא שוגגין
 אבל בגברים. רק נאמר שזה סבור )פ״ג<

 בדבר גם מלהוכיחן פטורין אנו בנשים
מזידות. שיהיו חשש יש אם במקרא, מפורש

 העיטור בשם ב׳ סעיף תר״ח סי׳ )או״ח "א הדמ

 בתורה המפורש איסור שבדבר כותב והר״ן<
 לא שהמוכה ידענו אילו אפילו להוכיח, יש

 בחיד״א לכך הסתייגות יש בקולנו. ישמע
 יש אם רק נאמר שזה נה.( שבת עינים", )"פתח

 ובזרוע בכח מהאיסור להפרישם בידינו כח
 פטורים הכי, לאו הא דין. בית בפעולת או

 "משפטי בספר והנה בזאת. גם אנחנו
 שמעתתא תרע״ד, וילנא, רביגוביץ, )הרב שמואל"

 קושיא שיטתו על הקשה י־יא( ס״ק פ״ב דתוכחה
 נרדף היה ישעיה )מט:( ביבמות הנה חזקה.

 ביה "ידענא ישעיה ואמר המלך. מנשה ע״י
 ליה אימא ואי ליה, דאימא מה מקבל דלא

 דבר הוא רציחה הרי תימה, מזיז־". אשוויה
 בתורה המפורש ובדבר בתורה, המפורש

 לנו? ישמעו לא אם אפילו להוכיח צריכים
 ש״ס סי׳ )ח״א הרשב״א שו״ת ע״פ ומתרץ

 בקרא המפורש דבר בין לחילוק שההסבר
 כבר כולם שמסתמא הוא בקרא מפורש ללא

 הכי בלאו כבר והם בקרא, שיש מה יודעים
 שוגגים מן אותם הופכים אנו ואין מזידים,
 ישעיה ובמעשה התוכחה. ע״י למזידים
 דן כי תפישתו לפי שוגג מנשה היה ומנשה,

 בסוגיא כמבואר שקר, כנביא ישעיה את
 להוכיח לא היתר לנו יש זה, לפי עכת״ד.

 שהוא בדבר אפילו כי שבדורנו, למקולקלים
 וחלילה ושוגגים. בורים הם במקרא מפורש

החכמה אוצר
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 !למזידים שוגגים מן בזאת גם אותם נהפוך
נשארת התוכחה מצוות לעניננו. נחזור

 וריעים ידידים בין כשמדובר בעלת־תקף
 לטפח חייבים אנו ד׳(. ס״ק תר״ה היטב", )"באר

 הקב״ה של צערו עם הזדהות רגש בקרבנו
 ולעשות התורה, דרך מן התועים בנים על

 הדעת. אור עליהם להאיר שביכולתנו ככל
 להציל שנוכל ככל לעשות אנו חייבים וכן
 נענשים(. השוגגים גם )כי מפורענות אחינו את

 תוכחה, עמה שאין אהבה "כל קבעו: חז״ל
 לכך ראיה להביא ויש נד/ג< )כ״ר אהבה" אינה

מ־יח(. יט/ )ויקרא שהזכרנו מפסוקים

 הציבור כל עונש של ברור ענין כאן ויש
 לוקה הזה שה מה ישראל, פזורה "שה כולו.

 אבריו וכל מאבריו באחד או ראשו על
 חוטא מהם אחד ישראל, הם כך - מרגישין

 אדם לבני משל רשב״י תני מרגישין. וכולן
 מקדח מהן אחד נטל בספינה. יושבין שהיו

מה חבריו לו אמרו תחתיו. קודח והתחיל
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 לא לכם? אכפת מה א״ל ועושה? יושב אתה
 עולין שהמים לו, אמרו קודח? אני תחתי

 זאת ד/ו< )ויק״ר הספינה!" את עלינו ומציפין
 בעצם כי חברים, אחד כאיש כולנו אומרת,

 על )רדב״ו כוללת אחת נשמה מן יונקים כולנו

 שאדם במדרש מובא ב/ר(. ממרים, הל׳ הרמב״ם,
 באי כל הכוללת נשמה בעל היה הראשון
 התלוי צדיק יש יב<. תשא, )תנחומא, העולם
 בשתי ויש בצוארו ויש בשערותיו ויש בראשו

 ויש באזניו ויש בפיו ויש בחוטמו ויש עיניו
 שונים, תפקידים ישנם כלומר, עכ״ל בזרועו"
 הוא צדיק וכל האברים. לפי מגוונות מצוות
 מגלימים יחד כולנו אבל שלו. בתפקיד יחודי

 )מו״נ הרמב״ם גם כוללת. אחת נשמה בקרבנו

 כולה הזה "המציאות המושג את הזכיר א/עב<
 זה ט/ד< )נדרים בירושלמי וגם אחד". דבר היא

 כל למרות ולכן תקום". "לא בענין הוזכר
 ככל האדם לעיל,יעשה שהזכרנו ה״פטורים"
להציל. שניתן מה להציל שביכולתו

(2) נצבים פרשת

התשובה מצוות
 א-י< ל/ )וברים תשובה של הפרשה

 יבואו כי "והיה חזרותיה. בריבוי מפליאה
 אל והשבות האלה... הדברים כל עליך

 ושמעת אלהיך ה׳ עד ושבת >א< לבבך...
 ובניך, אתה היום מצוך אנכי אשר ככל בקולו

 את אלהיך ה׳ ושב נפשך. ובכל לבבך בכל
 העמים... מכל וקבצך ושב ורחמך שבותך
הארץ... אל אלהיך ה׳ והביאך

 לבב ואח לבבך את אלהיך ה׳ ומל (3)
 ובכל לבבך בכל אלהיך ה׳ את לאהבה זרעך

נפשך...
 ועשית ה׳, בקול ושמעת תשוב ואתה >ג<

 עליך לשוש ה׳ ישוב כי מצוותיו... כל את
אבותיך על שש כאשר לטוב

לשמור אלהיך ה׳ בקול תשמע כי )ד<

 התורה בספר הכתובה וחוקותיו מצוותיו
 ובכל לבבך בכל אלהיך ה׳ אל תשוב כי הזה,

עכ״ל. נפשך"
 כאן יש פעמים ארבע ראשונה, שאלה
? לדרגא דרגא בין ההבדל מה ״תשובה״.
 "ושמעת כתוב א׳ בקבוצה שניה, שאלה

? המצוות קיום מוזכר לא אבל בקולו״
 מוזכרת ב׳ בשלב שלישית, שאלה

 לא כן וכמו א׳, בשלב ולא ה׳", "אהבת
וד׳? ג׳ בשלב מוזכרת

 "שמירת יש ד׳ בשלב רביעית, שאלה
 וכן מקודם(. הוזכרו )שלא והחוקות" המצוות

 הזה". התורה בספר "הכתובה מדגישים
זה? אפיון מה משום

שוב חוזרים הכל, בסוף חמישית, שאלה
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שציואנםקי ישראל חרב

 ובמצוות לטהום שב״א במצוות וערבות תוכחה
לחבירו שב״א

למקום אדם שכין במצוות תוכחה א.
 שכ״א ממצוות מרובה ועונשן יותר תמורות לחבירו שב״א שעבירות ידוע

 עד עליהן מכפרים ותשובה יוהכ״ם שאין הראשונות על שאמרו וכמו למקום,
 1 גבוה מגזל יותר הדיוט גזל של עונשו וקשה יומא(, )סוף חבירו את שירצה

 המצוות בקיום וכן ב(. פח, )ב״ב עדיות של מעונשן מדות של עונשן קשה
 שבין מבמצוות הבריות רצון גם האדם בהן שיעשה במצוות יותר חפץ "הקב״ה

 וכר, פירותיהם אוכל שאדם דברים אלו משנת על הרא״ש )פירוש לקונו" אדם
רפאה(. פ״א ריש

 "המוכיח ה״ח(! )פ״ו דעות בהל׳ שכתב הרמב״ם דברי תמוהים לזאת
 עליו תשא ולא שנאמר שיכלימנו עד קשות לו ידבר לא תחילה, חבירו את

 בד״א ברבים... שבן ובל ישראל את להכלים לאדם שאסור מכאן חטא...
 מכלימין בסתר בו חזר לא אם שמים, בדברי אבל לחבירו אדם שבין בדברים

 עד אוחו ומקללין ומבזין בפניו אותו ומחרפים חטאו ומפרפמין ברבים אותו
 החינוך הלך בעקבותיו. בישראל". הנביאים כל שעשו כמו למוטב שיחזור
 אפילו "יכול ב( )טז, בערכין הברייתא מפרש שהרמב״ם כנראה רמ(. )מצוה

 וזה לחבירו, שב״א במצוות שמיירי חטא" עליו תשא ולא ת״ל משתנים פניו
 והניח מסברא כן חילק שהרמב״ם לח״מ ועי׳ כן, הרמב״ם לו לקח מנין פלא

 מצות קודם פרשה באותה שנאמרו הדינים שרוב משום הוא ואולי בצ״ע.
 שאף הרמב״ם מפרש ולפיכך לחבירו, שב״א בדברים הם ואחריה תוכיח הוכח

 המדובר ממין המצוות על חטא" עליו תשא »ולא מצוה באווזה הכתוב הגבלת
 כל שעשו "כמו הרמב״ם דברי סיום על להשתומם יש יותר אולם נאמרה.

 היו הוכחותיהם שרובי יראה הנביאים בספרי שהמעיין בישראל", הנביאים
 בלבד למקום החוטא אח להוכיח מחוייבים אנו ואם להכירו, שב״א חטאים על
 שנתחייב הוא כש״ב הנביאים", שעשו "כמו ברבים וחירוף הכלמה ידי על

נימוק. אוחו מחמת לחבירו שב״א בדברים כן לעשות
 דמה "ונ״ל וכתב! בזה קצת שהרגיש )שם( חינוך במנחת ומצאתי

 דברים ובין להכלימו דאסור לחבירו שב״א בדברים המחבר והרב הר״ם שחילק
 לביישו, לחבירו אין לחבירו חוטא איש אם דוקא היינו דמכלימין למקום שב״א

 לאנשים חוטא שחבירו רואה אדם אם אבל חטאו... על לו שימחול דמוטב
 בפרהסיא הוכיחו הנביאים כי חוזר, אינו אם להכלימו ג״ב דמוחר נראה אחרים

 דבר הבעל אבל מזה, טלאים הנביאים וספרי לחבירו שב״א עבירות על גם
 מתפרשים הרמב״ם דברי דבריו לפי שימחול". ומוטב להכלימו אסור בעצמו
 חמוכיחו, לחבירו שהוא בחטא כלומר לחבירו", שב״א בדברים "בד״א ככה!

 ואל לו מחול פירוש, חטא", עליו תשא "ולא למוכיח התורה ציוותה בזה
— שבתורה עבירות שאר בכל כלומר שטים״, בדברי ״אבל ברבים, תביישנו

• «
 לשמים עבירה צד בהן יש שהרי שמים". "דברי בבלל לאדם עבירות שגם

 לפרסם מותר לאחרים, נוגע חטאו כי לסלקן המוכיח ביד ואין — להלן( )ראה
הרמב״ם. בכוונת כן לפרש דוחק אולם שישוב. כדי ברבים חטאו

 על להעמיס לנו יש הנביאים, עשו שכן הסברא דמלבד קשה, ועוד
 שמים נגד בעבירות שישנן והחומרות הדינים כל לחבירו שב״א עבירות

 מו״ר וכמש״כ למקום, חוטא הוא לאדם עבירה שבכל מנה, מאתים בכלל דיש
 בסוף אשר הפשט", ע״ד אגדות לביאורי ]ב״דוגמאות זצוק״ל וואסרמאן הגר״א
 שבה. המקום צד על לחבידו בב״א להכלימו יש וא״כ הערות"[, "קובץ ספרו
 כשהבע״ד אפילו דד,א אחרים ובין עצמו הבע״ד בין לחלק שייך לא ובזה
 בפ״א הרמב״ם כמש״ס תשובה, שיעשה עד קיים למקום חטאו עדיין לו מוחל
 חייב שהוא מה ששילם אע״ם ממונו והמזיק בחבירו "החובל תשובה ,.".מהל׳

זצ״ל מו״ר אמנם לעולם". כזה מלעשות וישוב שיתודה עד מתכפר אינו לו
 עצמו הבע״ד אם ולפ״ז לאדם, מחטאו בתולדה בא לשטים שחטאו )שם( פירש - ־״

 שמכיון לשמים, חטאו על אף להכלימו לו שאסור אמרינן שפיר המוכיח הוא
 ייעקר. לשמים חטאו גם במחילתו הרי עדו, שחטא תחטא על לו למחול שצריך

 כן כתב לא מו״ר שאף נראה אולם ממנו. בתולדה אלא בא לא עיקרו שכל
 כדין, שלא ממונו מזה שלקח במה לשמים חטאו לענין שבממון בדברים אלא

ח, סנהדרין )ראה מחקב״ה כגוזל וה״ה חסרונו לזה למלאות צריך שהקב״ה
 העיר שלא בזה, נימוק עוד יש אך בתולדה. אלא בא לא שמים הצד א״כ א(,

 כי הקב״ה של דיוקנו בדמות פגם לאדם שחטא שבמה והוא, ז״ל מו״ר עליו
 ומכריז! אדם של מלפניו הולך ומלאך פ״ה( )אבות בצלם" שנברא אדם "חביב

 ד(, פ״ד, דב״ר והשווה יט, משפטים )תנחומא הקב״ה" של לצלמו כבוד "תנו
 של נימוקו שזהו }ונראה בעצם, אלא בתולדה אינה שלמקום זו ועבירתו
 בדמות הפגם כי הגזול, הממון את שהשיב אחר חשובה שצריך במ״ש הרמב״ם

 וא״כ ממון[, שהפסידו במה ולא הגזילח מעשה בעצם געשה הקב״ה של דיוקנו
 הוא יכול הכי הבע״ד, לו שמחל במה יש תועלת איזו לדוכתא, קושיא הדרא

ז שלמקום חטאו על למחול
 לחבירו שב״א בדברים לשמים חטאו כי עוד שי״ל במ״א אמרתי ברם

 דלרבא ד׳( )תמורה בעלמא וכדאמרינן חשם, מאמר על שעבר במה הוא
 משום לקי מהני לא עביד אי תעביד לא רחמנא דאמר מילחא כל הסובר
 בכל כי הכלמה. בדין אינו זה שמשום לי ונראה דרחמגא. אמימרא דעבר
 על חטא. נשיאות ב( העבירה, מעשה א( דברים! שני ישנם עבירה עובר

 תשובה. ומצריכתו לרשע תעשהו החטא נשיאות כפרה! צריך העבירה מעשה
 מעשה דרחמגא, אמימרא שעבר במה אלא חטא ולא מעשיו אהגו דלא וחיכא
 דתשובה שסד מצוד, מנ״ח ועי׳ כאן. אין חטא נשיאות אבל כאן יש עבירה
 בתשובה מתכפר דאינו הרמב״ם לדעת אף ולכן זב״ז, תלויות אינן וכפרה

 מקודשת רשע, ונמצא צדיק" שאגי "ע״מ אשח קידש אם בפה, וידוי ע״י אלא
 לא אבל בכפרתו לו מחסר התוודה, דלא ואף בלבו, תשובה הרהר שמא

 דלרבא י״ל ולפ״ז עיי״ש. צדיק להקראות ראוי להיות מחטא נקיונו בעצם
 אין בהווה כי העבר על לכפרה לו היא המלקות דלקי, מעשיו אהני בלא
חטא. נשיאות עליו
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 מלקות שיתחייב ובכדי ס״ל אביי שם(, )תמורה ורבא אביי פליגי ובזה
 בשעת רשע שם עליו המטילה עמה הטא גשיאות שתהא אריך עבירה על

 ס״ל ורבא הרשע. הכות בן אם והיה כה( )דברים כדכתיב המלקות מעשה
 נתחייב שע״ז העבירה בשעת רשעתו על להלקותו יש חטא נשיאות בלא דאף

 אי ל״ת רחמנא דאמר כל אביי סובר ומה״ט המלקות. היא וכפרתו כפרה
 חטא נשיאות בלי עבירה מעשה שעל לקי, אמאי קשה דאל״כ מחני עביד

 המלקות בשעת רשע חלות עליו דאין ואע״ם אעל״ם סובר ורבא להלקותו. אין
 המלקות כדין שלא שנלקה מי שאפילו העבירה, מעשה על כפרה בתורת לקי

 הרמב״ם סובר זה ומטעם ה״ב, מסנהדרין בפי״ח המל״מ ]כמש״ב עליו מכפרת
 ולפ״ז ואכ״מ[. דברים אריכות בזה לי ויש תשובה, בלא אף מכפרת שמלקות
 תורמין אין דתנן מהא א( ה, )שם לרבא דמקשה במה ההוס׳ קושית תתיישב

 דא״ר התם שאני ומתרץ: תרומה, תרומתו תרם ואם היפה על חרעה מן
 תשאו ולא שנאמר תרומה שתרומתו היפה על הרעה מן לתורם מנין אילעא

 ותמהו למה. חטא נשיאות קדוש אינו אם ממנו, חלבו את בהרימכם חטא עליו
 א״ש, ולפ״ד דרחמנא. אמימרא דעבר משום הוי חטא דגשיאות נימא התום׳

חטא. נשיאות כאן אין אהני בלא לרכא הוא, כן שאמנם
 בנשיאות תלוי לשמים בעבירה בפרהסיא להכלימו שההיתר נראה ברם

 חטא נשיאות עליו שאין ובמקרה בכפרתו, ולא ההכלמה מעשה בשעת חטא
 אלא לו נחסרה שלא מי דהא להכלימו, אסור כפרה מחוסר הוא שעדיין אף

הנ״ל. המנ״ח כמש־כ מיקרי צדיק אף כפרה
 בשיטת המנ״ח בעל בהבנת ביאור מחוסר אני עדיין עכ״ז אולם

 שישוב, כדי ברבים להכלימו מותר לחבירו שב״א בעבירות אם הרמב״ם.
 קשה לו, ימחול אלא יכלימנו לא עצמו שבע״ד אלא למקום שב״א במצות כמו

 לו חטא אם תינח הא לביישו, להבע״ד שאין זו היא טענה מה אמאיז לי
 יוהכ״ם בכניסת אף והרי ימחלנו, למה עשקו או ממונו גזל אם אבל בדברים

 "חח מתנים אנו גגדינו שחטא מי לכל מחילה זכה( )בתפלת מצהירים שאגו
 שיכול מסתבר למחול מתחייב דאינו וכיון בדין", להוציאו יכול שאני מממון

לדין. עמו שילך או ממונו לו שיחזיר להגיעו שבידו תחבולה בכל להשתמש
 ואגב הללו, הרמב״ם בדברי חדשה דרך לסלול בע״ה נ״ל העיון ואחר

 נברר קודם אך ביאור. הצריכים תוכחה בדיני לשונותיו יתר גם יתבארו
 מבוכה בזה שראיתי מפני תוכחה למצות יסודי עיקר שהיא הערבות ענין

 היינו וערבות תוכיח הוכח מצות כי הבינו מהם ורבים האחרונים אצל גדולה
שיתבאר. כמו כן, אינו ולפעג״ד הך

ועונשה הערכות
 מקור מצוות. התרי״ג בקיום לזה זה ערכין ישראל שכל אצלנו מקובל

 עבירות וכל ב(: )לט, בשבועות וגרסינן ב(, )לז, סוטה במם׳ הוא הדברים
 מלמד אחיו, בעון איש — באחיו איש וכשלו והכתיב לא העולם מכל שבתורה

 מבואר עיי״ש. מיחה, ולא למחות בידו שיש התם זל״זז ערבין ישראל שכל
תנאים ונחלקו למחות. שבידם אותם על רק אבל עונש גורמת שהערבות

 עבירות על אלא ערבים נעשו שלא סובר נחמיה ד׳ ב(« מג, )סנהדרין
הנסתרות. על אף נענשים הירדן את דמשעבדו ס״ל יהודה ור׳ שבגלוי

 עליהם שמניחה הצדיקים תפקיד נחמיה ר׳ לדעת בזה. דפליגי ונראה
 כל תמלא כן שאלמלא רשעתם יבצעו שלא ברשעים למחות הוא הערבות

 יהודה ר׳ שבגלוי. עוונות על אלא חלה הערבות אין ולפיכך חמס, הארץ
 ונטייתם הרשעים של ד׳לך־רוחם על להשפיע היא הצדיקים שמשימת סובר

 בסתר, עבירות עושה שהרשע זמן וכל מהרשיע, שיחדלו כלומר להרע,
 נמנע דאינו הדעה דרכו אח לשנות הטובים מן הושפע שלא מינה שמע

 הופעלו לא ודיעותיו מחשבותיו אבל בושה או יראה מתוך אלא בגלוי מלחטוא
 אמרינן איך שם( סנהדרין )כח״א, מהרש״א קושית בזח ותתיישב עיקר. כל

 אף לר״י נענש בנסתרות אף הרי למחות בידו ביש רק הוא הערבות דעוגש
 נסתרות אף יהודה ר׳ שלדעת פשוט דרכנו ולפי למחות. בידו אין שבזה

וההשקפות. הדעות השפעת ע״י למחות בידו יש בגדר הן
 הערבות מעצם הוא נובע האם טיבו. מה זה עונש להסתפק ויש

 על עונשים שאין [ואע״פ ז תוכיח הוכח מצות על שעבר מפני נענש או
 ואם עלה[. ענשינן ריתחא בעידן א( מא, )מנחות אמרו הרי עשה, עבירת
 כאילו לו נחשב אם מהו, זה עונש לחקור יש עדייז הערבות מדין עונשו

 באותו האמור בעונש הוא גם ונענש בה מיחד, שלא עבירה אותה על עבר
 בזה, נ״מ ויש ד הערבות דין מחמת הבא מיוחד עונש עליו יש או עוון,
 אותו בעונש נענש דאם לו, וגמחלה עליה תשובה עשה העבירה שבעל בגון

 מיחה, שלא למי עונש שייך לא שוב לו ונתכפר החוטא דשב כיון העוון,
 בטל הסיבה שבטלה וכיון החוטא מחובת בתולדה באה הערב של שחובתו

 תוכיח הוכח מצות ביטול משום או מיוחד עונש הוא אם משא״ב המסובב,
 לענין נ״מ יש עוד תועילנו. לא העובר ותשובת בו הוא העונש מקור אז כי

 דברים בג׳ יב( סי׳ חורה )באוהל זצוק״ל וואסרמאן הגר״א מו״ר של ספקו
 צריך אם בהם חבירו את להכשיל אותו כשכופים יעבור ואל יתרג שאמרו
 דהיינו העובר בעונש נענש שאם )עיי״ש(, ערבות מדין כך על נפשו למסור

 זוהי שהרי עליה, נפשו למסור מחוייב הוא, חשבונו על לו עולה שעכירתו
 אינה בעצמותה שהערבות פטור מיוחד עונש הוא ואם יעבור, ואל ביהרג

בזה(. דינים חילוקי עוד שישנם להלן )ועי׳ יעבור ואל ביהרג שהם מהדברים
 למתות שבידו "כל א(: )לט, שבועות במס׳ כותב המאירי והגה

 כאילו "נחשב )נד(: שבת במם׳ כתב וכעי״ז בדינו", נענש הוא עליו ומחסה
 ואולי עוז". באותו "נתפס שלד(: סס״י )יו״ד הרמ״א לשון הוא וכן עשאו".

 היתד׳ עזריה בן אליעזר ר׳ של פרתו ב(: עט׳ )שם, בשבת ממ״ש כן למדו
 ראב״ע של לא בגמ׳: ומפרש חכמים. ברצון שלא קרניה שבין ברצועה יוצאת
 משמע עיי״ש, שמו, על נקראת עליה מיחד, שלא ומתוך שכנתו של אלא היתה

 על נקראת עליה מיחה שלא עבירה ואותה כן עשה ראב״ע כאילו דנחשב
 בההוא מתפיס מוכח דלא "ומאן ז(: )משפטים בתגחומא מפורש וכן שמו.

 ביתו, אנשי על נתפס ביתו באנשי למחות לו שאפשר כל מר דאמר עון
 העולם כל על נתפס כולו העולם בכל עירו, אנשי על נתפס עידו, באנשי
ממש. עוון באותו דר״ל על" "נתפס שם( )שבת מ״ש דמפרש משמע כולו",
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 ח״ז מיחח ולא למחות בידו סיפק "היתח איתא« א( )כד" רבד. בויקרא אולם
 בערבות הוא מיוחד דעוגש מזה מוכח וכו׳", יקים לא אשר ארור בכלל
 מ״ע שביטל משום או הארור מטעם הוא העונש אם וצ״ב, וגו׳. הארור והוא

 כל על או עירו אנשי על ביתו, אנשי על נתפס אם ג״מ למאי דתוכחה,
 הערבות מחמת אם אולם לו. היא אחת דעבירה הוא חד עונשו סכ״ס העולם,

 בעונות נתפס עירו בבני מיחד. בלא א״כ בעצמו, העבירה עשה כאילו נחשב
 שלא דמי ד(, )אות רלט מצוד, במנ״ח ועי׳ העולם. בכל מיחה בלא וכן כולם
 חוטא רואהו גרע דלא רעך, דם על תעמוד לא על עובד בעבירה מיחה

 לא על עובר ברבים מיחד, לא אם ג״כ לפ״ו עיי״ש. בנהר, טובע מראוהו
ואחד. אחד כל של רעך דם על תעמוד

 הוא הערבות דעונש למדים אבו נד( )שבת יהושע הפני מדברי ברם
 ולא למחות בידו שיש מי עונשים אין זה ושמטעם תוכיח דהוכח מ״ע משום
 המ״ע ביטול על אף מעלה של בי״ד מענישים שאז ריתחא, בעידן אלא מיחה
 המובאה רש״י לשיטת אלא ראיה ראייתו אין ]בעצם א( )מא, במנחות כמ״ש
 כל על קאי עלה" ענשינן ריתהא "בעידן קטינא לרב המלאך דמ״ש בע״י
 התם בה דמיירי ציצית מצות לעגין דדוקא שם פירשו התום׳ אולם מ״ע.
 בעידן שלא אף עונשים מ״ע בשאר אבל טלית חובת שהיא מפני כן, אמר

 ויאיצו עלה השחר "וכמו טו( יט, )בראשית שנאמר מה פירש ובזה ריתחא(
 שלא על לעונש ראוי לוט היה לא השחר עלות שעד לפי בלוט", המלאכים

 ושחר ריחחא, בעידן רק ונידון עשה עונש רק עליו דאין סדום, באנשי מיחד,
 דן מאיר ר׳ להגאון וראיתי עיי״ש. דברכות בפ״ק כדאמר ריתחא עידן הוי

 בעקבות שהולך הכפייה( בקוגט׳ ואילך טו מדף )ח״א, ישראל חמדת בם׳ פלוצקי
הך. היינו ותוכחה דערבות וס״ל מזכירו[ שלא ראהו, לא שכנראה ]אע״ם הפ״י

הערכות מרץ ומופחת חעשח מטעם תוכחת ג.
 הפוסקים כל כמעט שהרי נפרדים. עניינים שני שהם בראה ולענ״ד

 מ״ע משום ואילו למחות, בידו ביש אלא מחוייב אינו ערבות שמדין הסכימו
 בערכין בברייתא ששנינו כמו למחות בידו באין אף דחייב נראה דתוכחה

 למוכיח, ]החוטא יקללנו או שיכנו עד החוטא את להוכיח שחייב ב( )טז,
 דבר לומר שמצוה כשם ב( סה, )יבמות שאמרו ואף וראשונים[ רש״י עי'

 משום שגם לכאורה משמע נשמע, שלא דבר לומר שלא מצוד. כך הנשמע
 )שם(, בנימוק״י ע״ז עמד כבר למחות, בידו באין מחוייב אינו תוכחה מצות

 כשהחוטא אף להוכיחו ומ״ש לרבים היינו וכו׳ לומר שלא מצוה שמ״ש ותירץ,
 תרח סי׳ מג״א ועי׳ לו. שומע אינו אם אפילו שמחוייב ביחיד, הוא מכהו

 אינו מוכיחו שאינו דמי "נהי תוכחה שומע ואינו מזיד החוטא שאם )סק״ג(
 שינזוף עד להוכיחו וחייב תוכיח דהוכח מ״ע על עובר מ״מ כמותו נענש

 נתפס הוא שמכוחו הערבות בדין שרק למש״ב ראיה ומדבריו החוטא", בו
 מצות אבל למחות בידו יש של התנאי שאמרו הוא כמותו" ו״גענש בעוונו
ענין. בכל היא תוכחה

אמרי אחשורוש. של בדורו כלייה נתחייבו למה »ח ז, רבה שה״ש ]ועי׳

 שאלוהו הגוים. מתבשילי שאכלו על אמר ורשב״י ע״ז שעבדו על רבנן
 1 והשיב בלבד. הבירה שושן אנשי אלא זו סעודה אכלו לא והלא לרשב״י רבנן
 דמטעם ס״ל דרבנן קול ביפה ופירש באילין". אילין ערבין ישראל "כל

 שושן בבני למחות בידם היה שלא אחרות. ערים בני יתחייבו לא ערבות
 )מגילה בגמרא אולם עיי״ש. ערבות יש למחות בידו באין שאף ס״ל ורשב״י

 שונאיחן נתחייבו ט״מ רשב״י את תלמידיו שאלו אחרת» היא הנוסחה א( יב,
 שנהנו מפני לו אמרו אתם, אמרו א״ל! כלייה, הדור שבאותו ישראל של

 כולו העולם שבכל יהרגו שבשושן א״כ להם אמר רשע, אותו של מסעודתו
 רואה הנך עיי״ש. לצלם, שהשתחוו מפני א״ל אתה, אמור א״ל! יהרגו. לא

 בגי של חטאם בשביל המדינה בגי יתד לחייב דאין ס״ל שרשב״י משם
בנך[. תחילה שטעו הוא תלמידיו אבל למחות, בידם היה שלא מפני שושן

 )יו״ד וחרם נידוי הל׳ בסוף הרמ״א ממש״פ לזה ראיה קצת יש עוד
 חייב אדם אין עבירה... בעוברי למחות אדם שחייב "אע״ם סמ״ח(« שלד

 ואם א(. קנז, סי׳ )שם במ״א זה פסקו על חזר ורמ״א ע״ז". ממונו להוציא
 דמחוייב קיי״ל הרי דתוכחה, מ״ע משום הוא עבירה בעוברי מחאה דין

 להאוטרים גם להקשות יש אולם מממונו. חומש עד מ״ע קיום על לבזבז
 באותו "נתפס שכתב הרמ״א דעת שהיא וכמו העובר עבירת משום שנענש

 בלאו כעובר נחשב מוחה להאינו גם בל״ת חטא העובר אם שלפ״ז עון",
 מעבירת עצמו להציל דבכדי קנז( סי׳ )שם הרמ״א פסק והדי הערבות, מדין
 שו״ר ממה. להוציא פטור למה וא״כ לו, אשר כל את ליתן אדם חייב ל״ת

 משום שרק הכריע זה ומטעם גומא תיבת בם׳ הקשה שכך שם( )יו״ד בפ״ת
 הרמ״א כתב שלד בסי׳ אולם עיי״ש. פטור בדבריו, הרמ״א שכתב סכנה חשש

 בפתיחה לפמ״ג וראיתי סכנה. חשש הזכיר ולא ע״ז ממונו להוציא שא״צ
 בקום אינה שעבירתו דבל״ת הסוברים דעת מביא ד׳ חלק לאו״ח כוללת
 אף מוחה שהאיגו א״ש, ולפ״ז ממונו. לבזבז צריך אינו בשוא״ת אלא ועשה

 כתב ולכך בשוא״ת היא עבירתו אבל לאו באותו שחטא כמי לו שנחשב
r-— ע״ז. ממונו מוציא שאינו רמ״א

 בעל הגאון זה בענין האריך שכבר במקורות החיפוש אחר ומצאתי
 והעלה רלט( מצוד, חינוך למנחת השלמה בס׳ )מובא מ״ח סי׳ חאו״ח לב, חקרי

 למחות בידו וכשאין למחות, שבידו במי אלא אינה הערבות שחובת למסקנה
 תוכחה. מצות משום להוכיח הוא מחוייב עדיין אבל ליכא ערבות משום
 למחות בידן שאין מפני והיינו הערבות בכלל שאינן נשים לענין דג״מ וכתב
 מטעם וחייב למחות דכשבידו נ״מ עוד חייבות. תוכיח דהוכח מ״ע משום אבל

 אינו בידו כשאין משא״ב העובר, בעונש ונענש עון באותו נתפס ערבות
עיי״ש. מצוה, ביטול בעונש אלא

 אלא מחייבת הערבות שאין מכיון י״ל גומא התיבת לקושית ובנוגע
 יכול אינו שאם ע״ז, ממון להוציא שאין הרמ״א כתב שפיר למחות, בבידו

 היכי ממון הוצאת האי אנן דגחזי בידו. אין בכלל הוא אחרת בדרך למונעו
 יעשה שהלה תועלת, שום מזה יצא לא יעבור, שלא לחוטא לשלם אם ז דמי
 עומד והלה מתמסכן זה ונמצא פעמים מאת ממונו ממנו ויסחוט עסק מזה

שיש מאחר בחטאו להשתרש לו גורם מעבירה להצילו ובמקום ברשעו,
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 שפטור פשוט בו. ימחו שהם בידם כוח שיש לאחרים ולשלם בדבר. ריווח
למחות. בידו אין דבעצמו כיון הערבות בכלל שאיגו מאחר

 הוא מחריב שעדיין מכיון למחות, בידו דאין נהי קשה, עדיין אולם
 כבשאר ממונו, חומש עכ״ם לבזבז מצידה יתחייב לא למה תוכחה מצות משום
מ״ע.

 בנחת החוטא אל לדבר אלא מחייבת אינה תוכחה שמצות נראה ולפיכך
 ואינה שבדיבור ממצוות אלא זו ואין חטאו, לעזוב שישוכנע בתקוה רכה ובלשון
 חמדת בספרו פלוצקי רמ״ד להגאון וראיתי ממון. שוחד ולא הכאה לא כוללת
 אותו שמכין המצוות, כפיית דין כי לומר שחוכך דט״ז( )ח״א הנ״ל ישראל

 עיי״ש. שבת דוחה הוא ולפיכך דתוכחה ט״ע משום הוא נפשו שתצא ^«עד
 שתוכחה ח״א ב( )טז, בערכין פליגי לא כאן עד כי זה. לו מנין הבנתי ולא
 למוכיח החוטא הכאת לעגין אלא נזיפה, כדי עד וח״א הכאה כדי עד היא
 שיכנו עד )"שיוכיח ח״ז דעות מהל׳ בפ״ו ורמב״ם הראשונים כל שפירשו וכמו

שמה. דכר מאן לחוטא, המוכיח הכאת אבל ה[, אות שם הגמ״יי ועי׳ החוטא",
 הסוברים דעת שמביא תוכיח הוכח ערך אס״ד חמד בשדי מצאתי אמנם

 בערכין ממ״ש בן והוכיחו החוטא, את להכות מותר תונחה מצות שמשום
יקללנו, ולא יסטרנו לא יכנו לא יכול בלבבך אחיך את תשנא לא ת״ר )שם(
 מגונה דבר בהכירו לרואה מנין מדבר. הכתוב שבלב בשנאה בלבבך, ת״ל

 משתנים פניו אפילו יכול וכו׳ עמיתך את תוכיח הוכח ת״ל להוכיחו שחייב
 והנה חטא. עליו תשא ולא ת״ל רש״י[ פניו", להלבין ברבים )"שיוכיחנו

 הוציאו ומזה תוכחה", דבר "על פרש״י יכנו" לא "יכול הראשונה השאלה על
ט״בלבבך" בברייתא יליף דהא תוכחה, מצות משום לחוטא להכות שמותר

 דעל השאלה לפשוט דברייתא התנא ובא הלב, שנאת אלא תורה אסרה דלא
עיי״ש. מותרות, וקללה הכאה אבל אסורה הלב שנאת רק תוכחה דבר

 זו ברייתא של דרישא שמפרש משמע ח״ה מדעות פ״ו מרמב״ם אולם
 בלבו מישראל אחד השונא "כל שם! וז״ל תוכחה, בדיני כלל עוסקת אינה
 אלא תורה הזהירה ולא בלבבך... אחיך את תשנא לא שנאמר בל״ת עובר

 אינו רשאי, שאינו אע״פ והמחרפו חבירו את המכה אבל שבלב שגאה על
 לענין שהדברים ס״ל ואם הנ״ל, הברייתא דברי והם תשנא", בלא עובר

 לאו וגם קעביד מצוה הא רשאי", שאינו "אע״ם כתב למד. נאמרו תוכחה
 שם(. ישראל בחמדת )וכמש״ב הל״ת דוחה תוכחה של דמ״ע ליכא יוסיף דבל

 דבל דהלאו לח[ אות ב, שמות תמימה בחודה ]מובא המבי״ט למש״ב ובפרט
 הוא שעדיין לכן קודם אבל כאחיך הוא והרי נלקה שכבר אחר הוא יוסיף
 אצלו לתוכחתו, שומע ואינו עבירה עובר שראהו וכאן להכותו. מותר רשע
 בפירוש אחרת דרך לו יש דהרמב״ם מזה ונראה רשאי". "אינו ואטאי רשע הוא

 בסתם המדובר אלא דתוכחה, מ״ע ולענין במוכיח כלל מיידי ולא הברייתא
עמו[ במאבק כוחותיו לנסות ]כגון הלב שנאת מחמת שלא חבירו את מכה
 על אבל יוסיף, דלא לאו על דעובר רשאי, שאינו אע״ם אומר הוא וע״ז
 שאינה "שנאה" פעולת על נאמר לא זה שלאו עובר אינו תשנא דלא ל״ת
ממש. שנאה על רק העין למראית אלא

 לא תוכחה", דבר "על דברייתא רישא שמפרש רש״י דאפילו ונראה
 ולפ״ם למחות, שבידו במקום ערבות מדין רק קאמר תוכיח הוכח מצות משום

 ערבות, מדין דמתחייב למחות כשבידו א( בתוכחה: דינים ב׳ שיש שכתבנו
 אין שאז למחות, בידו כשאין ב( 1 ברבים והחכלמה ההכאה לו הותרו ובזה
 לשיטת זו וברייתא ולהכותו. להכלימו אסור ובזה דהוכח, מ״ע חיוב אלא עליו
 שבידו דבמקום ילפינן ברישא הדינים, שגי המקרא מן ללמדנו באה רש״י

 בעונשיו ידו על שנתפס לפי ולקללו, להכותו תוכחה ע״ד לו מותר למחות
 המ״ע לקיים כדי להוכיח ובא למחות בידו באין מיירי ובסיפא להלן(, )ראה

 דהכאה והה״ד אסור, משתנים דבפניו חטא עליו תשא מלא יליף וע״ז דהוכה,
אסורות. וקללה

הקדמת כקונשי חמוד" ו״דין הל" "דץ ד.
)לט, דשבועות הסוגיא בפירוש המפרשים אצל גדולה מבוכה ראיתי

 ומקשה, כולו, העולם ומכל ממנו נפרעין שוא שבועת שעל התם דאמר ב(,
 למחות. בידם שיש התם ומשני, זל״ז, ערכין ישראל כל הא נמי עבירות שאר

 צדיקים בין דעלמא לרשעים דמשפחתו רשעים בין איכא מאי מוסיף: והש״ם
 דמשפחה ורשעים בדיניה עבירות בשאר "הוא דעלמא, לצדיקים דמשפחתו

 וראיתי פטירי". והכא דהכא צדיקי הקל בדין דעלמא ורשעים חמור בדין
 מדין נענשים "דאין זו מסוגיא דלמד מג( )סנהדרין הע״י על איתן באהבת

 קאמר הא ראייתו, הבנתי ולא חמור", אחר בדין אלא העובר בדין הערבות
 בדין דעלמא רשעים אבל דמשפחתו רשעים על רק הוי חמור דדין בגמרא

 שלא אלה — ו״צדיקים״ מיחו ולא למחות שבידם אלו היינו ]״רשעים״ הקל
 שמאידך, אלא בסמוך[, להלן ועי׳ המפרשים, פירשו כך שמיחו, או בידם היה
 הנ״ל המקורות לכל לכאורה סותר הקל" בדין דעלמא "רשעים דאמר מה

 ר״ן: ועי׳ עונש. באותו ומתחייב בעצמו חטא כאילו נחשב ערבות שמדין
 חמוד בדין עליו, המחפים כלומר דמשפחתו, ורשעים כדיני׳ איהו עבירות "בשאר

 הקל בדין למחות, בידם שיש דהיינו דעלמא, ורשעים ...בדיניה מתדני לא מיהו
ז נינהו מאי חמור, ודין קל דין דיני, הנהו ביאור, וצריך חמור". בדין לא אבל

נפרעין... דבשבועה מינה "נקטינן כדלהלן: כאן פירש מיגאש והר״י
 ומשפחתו הוא עבירות בשאר למחות... בידם שאין ואע״ם כולו העולם מכל

 דמחפו משום למחות בידם שאין בין למחות בידם שיש בין מהם נפרעים
 וכל מוכסין... כולן שאין מוכס בה שיש משפחה לך אין כדאמרינן עליה
 למחות בידם אין ואם מהם נפרעים מיחו ולא למחות בידם יש אם כולו העם
 צדיקי אחר, בדין למחות בידם שיש דעלמא רשעים מהם... נפרעים אין

למחות". בידם שיש ואע״ם פטירי והכא דהכא
 דקשה למחות, שבידם אע״ם פטורים צדיקים במ״ש פירושו הבנתי ולא

 ע״ז במם׳ הש״ם מלשון ואמנם להוז קרית צדיקי מיחו ולא למחות יכלו אם
 עדיין ברשעים מיהו שלא אע״ם צדיקים, שהם דאותם כדבריו משמע א( )ד,
 חלילה דכתיב מאי כהגא בר אבא א״ר התם: דקאמר עלייהו, צדיקים שם
 חולין רבש״ע הקב״ח, לפגי אברהם אמר רשע, עם צדיק להמית וגו׳ לו

בצדיק ורשע, צדיק ממך והכרתי והכתיב ולא, הזה... כדבר מעשות לך הוא
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 כיון נמי חתם תחלו" ממקדשי והכתיב לא גמור בצדיק אבל גמור" שאינו
 משמע עיי״ש, גמורים שאינן בצדיקים לחו חוו מיחו ולא למחות בידם שהיה

 שהית הרשעים למה שצ״ב אלא גמור. צדיק שאינו אע״ם נקרא צדיק שעכ״ם
 שיכלו אע״ם פטורים וצדיקים ערבות מדין נענשים מיהו ולא •למחות בידם

 היינו כאן דמיירי דצדיקים ומחוורתא ז בדבר יש מנים משא הכי למחות"
וש״מ. מהרש״א שפי׳ כמו בידם" היה שלא או שמיחו כלומר זה" לדבר צדיקים _

 האומרים דעת ע״פ יפה מתפרשת שהיא נראה הסוגיא לפירוש ובנוגע
 בין הבדל יש דבזה אלא העובר" בדין הוא עבירות בשאר הערבות דעוגש

 עליו" דמחפים כיון משפחתו דרשעי העולם. כל ובין מיחו שלא משפחתו
 עליו לחפות שרוצים }כלומר וכו׳ מוכס בה שיש משפחה לד אין כמ״ש
 נענשים סודו[" את מגלים שלא ממה לפחות או מרשעתו נהנים שהם מפני

 ואע״ג עוון" באותו ממש בפועל הם גם חטאו כאילו העובר. של בעונשו
 מ״מ בהכרת"" המשפחה כל ולא בהכרת "אותו וגו׳ אותו מוהכרתי דיליף

 למשל אם ולכן ועשה. ובקום במזיד הם גם חטאו כאילו כמותו נענשים
 אלא בה נענשים מיהו שלא משפחתו אנשי גם מיתה" בת היא העבירה
 תרדיון בן חנינא ר׳ על גזרו א( )יה, בע״ז ממ״ש לזה וראית קלה. שמיתתן
 השם את הוגה שהיה לסי לשריפה רחב״ת על להריגת. אשתו ועל לשריפה

 שיש מי כל אמרו מכאן בו" מיחתה שלא לפי להריגה אשתו ועל באותיותיו,
 מיהו שלא משפחה רבני משמע עיי״ש, עליו נענש מוחה ואינו למחות בידו

 כמו מיתה נגזרה עליה שגם יותר. קל באופן אלא העובר של בעונשו גידונין
 מיתה אשתו ועל שריפה, — חמורה מיתה נגזרה חגיגא ר׳ שעל אלא עליו
 כלומר המור" עונש המשפחה דבני הרשעים עונש נקרא ולפיכך הרג. — קלה

 עשו כאילו נענשים מהעבירה" ממש נהנו ולא בפועל חטאו שלא אע״ם
 רק חטא אותו על עברו כאילו להם נחשב דעלמא דרשעים ונראה בעצמם.

 לעונשם קרי ולהכי עוון, אותו על נענשים הם זו ובמסגרת תעשה, ואל בשב
 האחרים לעונש קרי שלכן שפירשו התום׳ לכך כיוונו ואולי הקל". "דין
 אין הלכך מיהו שלא משום אלא עבירה מעונש גענשין דאין "לפי קל דין

 עונשם שכתבנו, מטעם קל, שדינם אע״ם כלומר כך", כל חמור זה עונש
כאמור. העבירה", "מעונש הוא

הערבות שחלה במקום — רויח בגרר העוכר ה.
 הוכח מצות לתוכחה! מחייבים שני לנו שיש יוצא לעיל מהמבואר

 וסופה קל תחילתה הערבות זה. כהרי זה הרי ולא הערבות וחובת תוכיח
 עלינו שנעשית לאחר אולם למחות" בידינו אא״כ בה מתחייבים אנו אין חמור.
 התוכחה שישוב. עד ברבים והכלמתו החוטא הכאת אף מצריכה היא חובה

 שלא ובלבד פעמים מאה ואפילו וברכות בנחת הדיבור אלא לנו תרשה לא
 קיי״ל שבמ״ע כפייה, לענין גם ביניהן הבדל יש ואולי יכלימנו. ולא יכנו

 א( פו" )כתובות נפשו שתצא עד אותו מכין מצוח לקיים רוצה שאינו מי
 שבידו במי הערבות מטעם לתוכחה משא״ב תוכיח" הוכח מצות לקיים והה״ד

ואם להכריחו" מחוייב אינו בידו שאין זה — ז למחות יכופגו דמי למחות,

 דערבא ערבות דאף )לז< בסוטה שלמ״ד ויתכן העובר. את הוא יכוף — בידו
 אפי׳ שבידו" מי את לכוף בידו שאין מי יוכל . מואב" בערבות עליהם קיבלו

 להכריחו לחבירו מותר כך להערב כן שחותר שכשם והכלמה" הכאה ע״י
דערבא. עדבא מדין ערבותו בקיום

 רמ״ד שחידש למה כפייה כאן ל״ש מ״ע משום שאף לכאורה י״ל אולם
 בהם ואין בדיבור התלויות דבמצוות ב( די״ח שם ישראל )חמדת פלוצקי
 וכיון עיי״ש, מעשיות מצוות אלא נקט לא דבש״ס כפייה, בחן אין מעשה

 בכלל אינה א״כ הדיבור אלא מחייבת תוכחה מצות שאין לעיל דנתברר
 כחידושו, שלא קצת משמע ברכות שמגמרא העירותי במקו״א אך כפייה.

 מעיקרא ודילמא ומקשה מגונה ה״ז וכופלו שמע הקורא א( )לד" שם דאמרינן
 לא אי איכא, מי שמיא כלפי חברותא ומשני כיוון" ועכשיו דעתיה כיוון לא

 בכך"" ירגיל אם אותו "מכין ופירש״י דמכוין, עד ליה מחיגן דעתיה כיוון
 שמצות מחלק פמ״ג בעל להגאון וורדים )בגגת כפייה. יש בזה שגם משמע
 בא" הוא מ״ע על הערבות ודין ל״ת עבירת על אלא נאמרה לא תוכיח הוכח
כדבריו[. שלא דהוכיח דעות מהל׳ פ״ו הרמב״ם שעל אבן בטורי ועי׳

 ולהכלימו החוטא את להכות הערבות לנו מתרת לטח ביאור צריך ברם
 עד אותו... ומבזין ברבים... אותו "מכלימין חרמב״ם ]כדברי ברבים,
 דמים לשפיכת שהושוותה פנים הלבנת להתיר לן תיתי מהיכי למוטב"[" שיחזור

 )ראה יעבור ואל ביהרג שנאמרו הדברים בכלל שהיא סוברים יש ואשר
 שהרוצח משפ״ד, המירה היא )שם( יהושע הפני ולדברי ב(" נח" ב״מ תום׳

 לעוה״ב חלק לו אין ברבים חבירו פני המלבין ואילו לעוה״ב חלק לו יש
 המעשה, לאחר חטאו על החוטא פגי המלבין כלפי דאף אצלי ופשוט עיי״ש.
 מעשה על למוכיתיו דוד שאמר ממה לזה וראיה לעוה״ב" חלק לו אין אמרו

 המלבין אבל לעוה״ב חלק לו ויש בחנק מיתתו איש אשת על "הבא 1 שבע בת
 על חכלימוהו הם והרי נט(" )ב״ט לעוה״ב" חלק לו אין ברבים הכירו פני

 לעוה״ב. חלק להם שאין לחם אמר ואעפ״כ איש באשת חטא דעתם שלפי
ז הערבות מדין להוכיח בבא זה התירו למה איפוא ותמוה

 והכלמתו החוטא הכאת התירו הערבות עלינו שחלה שבמקום לי ונראה
 שבעבירתו נמצא בעוונו נתפס מיחד. ולא למחות שבידו שמי מאחר רודף, מדין
 בה שאין ממין היא עבירתו ואפילו עונש, עלינו להביא אחרינו כרודף הוא

 שהותר בו, לחבול חבירו אחר מרודף עדיף דלא רודף, הוי מ״מ מיתה עונש
 סי׳ בחו״ט כמבואר מהכלה עצמו ימנע עי״ז אם תחילה ברודף לחבול לו

 תשרי המזרח" ב״אור במאמרי ומש״ב כה ס״ק שם סמ״ע }ועי׳ סי״ג תכ״א
 איתא זה וכעין [,23־24 ,עט חבירו״״ אחר הרודף בדיני ״עיונים תשל״א
 הבריות לחכות רגיל אחד דאם מירזבורג, טהר״ב בשם שפח סי׳ שם ברמ״א

 מיבעיא לא מעתה עיי״ש. מאבריו באחד להציל או עכו״ם ע״י ידו לקצץ מותר
 הערב אז כי החוטא, של בעונשו ולא מיוחד בעונש נענש מוחה נו האי אם

 החוטא כששב שאז עוון באותו נענש אפילו אלא העובר, שב אם אף נענש
 הוכח[, ערך אס״ד חמד בשדי גם שכ״כ שו״ר לעיל, ]כמש״ב מתכפר הערב גם

 בלא וימות השעה עליו תטרוף שמא לחוש דיש עליו, רודף דין אעפ״ב
במחתרת "הבא א( עב, )סנהדרין ששנינו כמו סוסו ע״ש נידון והרודף תשובה,
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 ערכות מדין במצוות הכפייה ענין אחרונים חרבה ]לדעת סופו". ע״ש נידון
 בל על מוטלת שהכפייה וסייעתיה ג( סי׳ )חו״ם הנתיבות לדעת ל״מ הוא,
 שהוא י״ל כופין, בי״ד שרק )שם( תקצוה״ח לשיטת אפילו אלא מישראל, איש
 זל״ז, ערכין ישראל דכל אף דוקא, לבי״ד דינו דגמסר ומה ערבות מדין
 למחות בידם וחבי״ד למחות שבידו מי על אלא חלה לא שהערבות מפגי אולי
 •וכלל ו« מצוה סוף החינוך מלשון לזה סמוכים ויש אדם. בני משאר יותר
 כוח יש אם בי״ד אותו שכופין מ״ע שיבטל האומר שכל התורה בכל גדול
ואכמ״ל[. למחות, שבידם משום שהוא משמע שיקיימנו", עד בידם

חרכוכ״ם דברי ביאור ו.
 דברים בין בזה שמחלק דעות בהלכות הרמב״ם לדברי נשוב ועתה

 ברבים אותו מכלימין הראשונים שעל להכירו, שב״א ואותם למקום שב״א
 ביניהם חילוק אין שבעצם המנ״ח דברי הזכרנו בבר האחרונים. על משא״ב

 נגדו, שחטא דבר הבעל שהוא למוכיח הרמב״ם כיוון להכירו" שב״א ו״בדברים
 איכא מאי עשקו או ממנו בגזל והקשינו יכלימנו, ולא לו שימחול שמוטב
 ניחא, דרכינו ולפי בדין. להוציאו שיכול ממון למחול מתוייב איבו הרי למימר,

 שעליהם הערבות מדין אחריהם כרודף והוא הואיל בכל מותרים שאחרים
 מסתמא הבע״ד שבידו, במי רק היא דערבות שמכיון דבר, הבעל משא״ב

 לו, המגיע להציל שביכלתו מה כל עושה היה כן שאילו הוא בידו לאו
 אינו בידו שלאו ומאחר ממונו, על עצמו מעמיד אדם אין חזקה וכדאמרינן

 נחשב דאינו נהי תאמר, ואם רודף. דין כאן אין אליו וביחס הערבות בכלל
 חיוב יש ערבות מדין להיענש יוכלו שאחרים כיון מ״מ נגזל לגבי רודף
 אדם. כל על מוטל הנרדף להציל שהחיוב רודף בכל כמו להצילם, עליו
 שיסתלק בכדי לו למחול לבע״ד דיש חמנ״ח לסברת באנו כאן שאמנם וי״ל

 התורה חתירה ואם ברבים, הכלמתו שע״י שפ״ד ימנע ועי״ז רודף דין מהגזלן
 עצמו שיפיל לאדם לו נוח ואמרו לדעת עצמו המאבד של תמורה עבירה

 ממונו על לוותר שצריך קו״ח ברבים, חבירו פני ילבין ואל האש כבשן לתוך
 להוכיח ובא למחות בידו שבאין לזכור יש גם פנים. הלבנת למנוע כדי

 שלעולם לחבירו, שב״א לדברים שמים דברי בין בזה הבדל אין המ״ע מחמת
 שבידו במי רק נאמר הרמב״ם של וחילוקו רכה, בלשון אלא מוכיח אינו

 למקום שבב״א והבלמה, הכאה כדי עד ערבות מדין להוכיח ובא למחות
רודף. הוי ולא הערבות שייכת לא לחבירו ובב״א הערבות תורת עליו ישגה

 שחטא חבירו "הרואה !כתב ז׳ בהלכה ברמב״ם. הדברים המשך הם וכך
 את תוכיח הוכח שנאמר למוטב... להחזירו מצוה טובח לא בדרך שהלך או

 שבינו בדברים בין לבינו, שבינו בדברים בין הכירו את המוכיח עמיתך.
 רכה ובלשון בנחת לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחו צריך המקום לבין

 שאפשר וכל העוה״ב... לחיי להביאו לטובתו אלא לו אומר שאינו ויודיעו
 שס״ל מפורש נראה מזה אלו...". בעון נתפש הוא מוחה ואינו למחות בידו

 אלא המצוד, אין ושאז למחות בידו כשאין אף היא דהוכח דמ״ע לרמב״ם
למחות בידו שיש ובל זו! בהלכה דבריו וסיום הכלמה. ובלי רך בדיבור
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 שמטעם תוכחה בדיני שאחריה בהלכה לומר שרוצח למה הקדמה הוא וכר,
 חבירו את "המוכיח ח! בהלכה כתב ולזה למחות. בידו כשיש שהיא הערבות

 כך הטא, עליו תשא ולא שנאמר שיכלימנו עד קשות לו ידבר לא תחילה
 בד״א ברבים... וכש״כ ישראל את להבלים לאדם שאסור חכמים... אמרו

 מכלימין בסתר בו חזר לא אם שמים בדברי אבל לחבירו שב״א בדברים
 מכיון תחילה", חבירו את "המוכיח בלשון התלבט משנה והלחם וכר".

 כתב למה ובו׳" בד״א אח״כ כמש״ב להכירו שב״א בדברים כאן שהמדובר
 כשרואה בסוף אבל יכלימנו לא תחילה כשמוביתו לכאורה, דמשמע "תחילה"

בצ״ע. דבריו הניח והלת״מ להכלימו, מותר בו חוזר שאינו
 ולא אלפניו, רק אלאחריו נאמר לא תחילה דחביטוי נראה דרכנו ולפי

 בפעם כלומר "תחילה", הוכיחו שהמוכיח אלא קשות", ידבר לא "תחילה ר״ל
 שינסה עד למחות בידו יש אם לאדם יוודע לא שלפעמים לפי הראשונה,

 הכירו את כשמוכיח הלכך נשמעים, דבריו אם יווכח ואז בהוכחה כוחותיו את
 שעוד ונמצא למחות, בידו אין בגדר עדיין ח״ה זה דבר לו נודע טרם תחילה,

 החוטא, להכלים לו אסור הראשונה בפעם ולפיכך הערבות, בכלל נכנס לא
 דיבור אלא מרשה שאינה המ״ע מכוח אלא תוכחתו חיוב אין עתה שהרי
 אינם זו בהלכה דבריו ראש ולפ״ז חטא. עליו תשא ולא כמ״ש רכה בשפה

 דהמוכיח וכתב למחות, בידו שיש מי בדין שסיימה הקודמת ההלכה סוף אלא
 הבא דאפילו אח״כ, מוסיף והרמב״ם בידו. אין בבחינת הוא עדיין תחילה
 עוון דהמכלים כיון למחות, שבידו מפני בו שיש הערבות מכוח להוכיח

 שהמוכיח כלומר לחבירו, בב״א בד״א וכו׳" להזהר צריך לפיכך הוא גדול
 יהיה הבע״ד אפילו תימא ובי וכנ״ל. רודף בו של״ש עצמו הבע״ד הוא

 ערבותם מצד עליו שנענשים אחרים בשביל הוא רודף דחא להכלימו רשאי
 ולא חבירו עליו שחטא "מי זו! שלאחר בהלכה הרמב״ם מוסיף זה ליישב —

 ר״ל חסידות", מדת זו הרי שטמו... ולא בלבו לו ומחל להוכיחו... רצה
 ימנע וגם למחות שבידם אחרים ייענשו שלא תרתי, חבע״ד ירוויח שבמחילתו

הנרדף. הצלת בשביל פנים מהלבנת עצמו
ב(: )קא, סנהדרין הש״ם דברי חומר כמין בהאמור לגו ויתפרשו

 — נענש מה ומפני שלמה, את שהוכיח מפני למלכות, ירבעם זכה מה ״מפני
 דשלמה בשלמה, למחות בידו היה לא שירבעם לפי ברבים*. שהוכיחו מפני
 עליו היתד, לא הערבות מטעם תוכחה חובת וא״כ הדיוט והוא היה מלך
ברבים. הכלמה מתרת איגד, והיא תוכיח, דהוכח העשה חובת אלא

 דרבנן עבירה על במוכיח המג״ח נסתפק רמ, מצוד, המנחה בקומץ
 שנסתפקו בספק תלוי יהיה זה ולפ״ד עיי״ש. ברבים להכלימו מותר אם

 בפתיחה הפמ״ג )ראה הערבות עליהם קיבלו דרבנן במצוות אם האחרונים
 ומותר למחות שבידו במקום רודף הוי קיבלו שאם יז(, אות ח״ב לאו״ח

 אם חטא, על מוכיחה כשאיש אשה לענין גם להסתפק יש כזה להכלימו.
 בספק תלוי יהיה זה שגם למוטב, שתחזור כדי ברבים להכלימה לו הותר

 אין דאמרינן דמה ס״ל מהאחרונים קצת הערבות. בכלל נכנסו הנשים אם
ערבות שאינן היינו — פ״ק ברכות ורא״ש תר״י כדברי — לנשים ערבות
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 ונענשים נשים כלפי אף ערבות חובת האנשים על יש אבל האנשים בשביל
 ולהבליטה להכותה לאיש טותר ובכן רודפת בגדר היא האשה זו לדעה עליהן.
 הסכימו פוסקים רוב אמנם בתשובה. להחזירה או מחטא למונעו. כדי ברבים

 לחיפך ולא לאיש האשה מן לא עיקר כל ערבות תורת לאשת ביחס שאין
רלט(. מ׳ לחינוך ההשלמה בם׳ לב" חקרי בעל להגאון )ועי׳

 שב״א לדברים שמים דברי בין הרמב״ם של חילוקו לפרש אפשר
 בהא כתב א( )טז" בערכין רש״י האמור. ובמסגרת אחרת בדרך גם לחבירו

 ידו שעל האחרים, על אלא דידיה עליה לאו מכפרין, כהונה בגדי דתגי
 בתוספות אחריגי". בית דמיעגשי אשכחן לא הרע לשון "אבל נענשים...

 ערבות מדין אחדים נענשים חעבירות כל שעל דקיי״ל מפגי דבריו דחו
 הרמב״ם כשיטת דס״ל די״ל דש״י לדעת כופר מצאתי והנח למחות. כשבידם

 הי״ג(, ולוה ממלוה )פכ״ה קצבה לו שיש בדבר אלא מתחייב הערב דאין
 חז״ל אמרו שחרי הערבות בכלל הרע לשון עבירת על נכנסו לא זה ומטעם

 לשון מהן, ואחת יום בכל מהם ניצול אדם אין עבירות שלש ב( קסד, )ב״ב
 ואין בריח, לכל חיי שבקת לא הערבות בכלל לשה״ר היתח אילו וא״כ הרע.

בו. מתחייב הערב אין הלכך זה, כעוון קצבה לו שאין דבר לך
 להכלים אסור לחבירו שב״א שבדברים הרמב״ם דמש״ב י״ל מעתה

 ובזה לשה״ר, והיינו ב״דברים", שהם לחבירו שב״א חטאים ר״ל החוטא, את
להכלימו. המתיר הנימוק בטל ערבות תורת וליכא אחריני ביה מיענשי דלא כיון

כתורח מפורשות והלא המפורשות שכליות כמצוות ערכות ז.
 שב״א כבטצוות לחבירו שב״א במצוות נוהג ערבות דין אם להסתפק יש

 שמעיות מצוות על אלא מואב בערבות הבריתות נכרתו לא דאולי למקום,
 הצריכום לא מאליו המובן דבר הוא שקיומן שמכיון שכליות, מצוות על ולא

 זא״ז שיכופו הכפייה, מחייבת שהערבות ועוד, ואלה. בברית ערבות לקבל
 דין נאמר לא אולי לחבירו שב״א ובמצוות לעיל, כמבואר המצוות בקיום
 שיצא דאחר משום זהו בי״ד פסק לקיים דינים הבעלי את דכופין והא כפייה.
 סברה לשמעיות. ונהפכו שכליות מצוות מגדר הדברים יצאו מבי״ד, הפס״ד

 דאפילו כתב שם ג(, סי׳ )חו״מ בתשובה סופר החתם מהגאון למדתי זו
 הוצאת כגון המשפטים בחלק ה״מ מומחין, צריכה שכפייה הסוברים לדעת
 חייבים ישראל כל שבתורה החוקים בחלק אבל מבעלה אשד, להוציא או ממון
 הבי״ד שפסקו שלאחר החת״ם ע״ז והוסיף הערבות, מתורת זא״ז לכוף

 חילוק שיש מדבריו יוצא עכ״פ עיי״ש. כופה אחד וכל חוקים נעשים במשפטים
 לכוף אמרו שהרי עיון, צריכים דבריו אך למשפטים. חוקים בין כפייה לענין
 א־ב( פו, )כתובות חוב בעל בפריעת ב(, ח, )ב״ב בצדקה המצוות כפיית מדין

שכליות. מצוות שהן ב(, קי, )חולין ואם אב ובכיבוד
ומצור, מצוח כל לך "אין לז( )סוטה מפורש אמרו לערבות בנוגע וכן

 בברית נכנסו מצוות התרי״ג כל שעל ומשמע בריתות, ט״ח עליה נכרתו שלא
 בשבת לחבירו. שב״א במצוות הערבות הוזכרה בש״ם מקומות ובכמה הערבות.

ג(, )ישעיה ושריו עמו זקני עם יבוא במשפט ד׳ דכתיב מאי אמרו: א( )נד"
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 שלא על זקנים עם במשפט יבוא ד׳ אלא חטאו, מה זקנים חטאו שרים אם
 "שריך כג(» א, )שם הנביא גילה כבר השרים, חטאי היו ומה בשרים. מיחו

 ישפוטו לא יתום שלמונים ורודף שוחד אוהב כולו גנבים וחברי סוררים
 קמיד, יתיב הוד, דר״י מעובדה משמע וכן אליהם". יבוא לא אלמנה וריב

 הנראה וכפי שם(, )שבת קמיה... צווחת קא איתתא ההיא אתאי דשמואל
 י״ג ר״ם כתובות ובירושלמי אדם. מבני לד, הנעשה עוול על לקבול באה
בידו. נתפס העוון בגזל מיחה ולא למחות לו שאפשר דכל בפירוש אמר

 שבמצוות לערבות החברה מצווח שעל בערבות יתרון שיש ונראה
 המפורשים, דברים על אלא מחייבת הערבות אין למקום שב״א שבמצוות שמים.
 שהשכל אלא לעבירה מפורשים האינם אפילו הבריות נגד בחטאים ואילו
 המחאה שלילת על ונענשים למחות אנו מחוייבים עוול, שזה לומר מחייב
הערבות. מדין

 באדם מעשה א(: נח, )גיטין חנזקין בפרק מהמסופר למדנו זה יסוד
 ללוות הוצרך אחת פעם הוה. דנגרי ושוליא רבו, באשת עיניו שנתן אחד
 ימים, שלשה עמה שהה אצלו, אשתו שיגר ואלוונה, אצלי אשתך שגר א״ל
 לאלתר פטרתיה אני א״ל ז היא היכן .לך ששגרתי, אשתי א״ל אצלו ובא קדם

 שומע אתה אם א״ל ז אעשה מה א״ל בדרך. בה נתעללו שהתינוקות ושמעתי
 עמד כתובתה, לה ותן אלווך אני א״ל מרובה, כתובתה א״ל גרשה, לעצתי

 בוא א״ל לפרעו לו היד, ולא זמנו שהגיע כיון ונשאה. זה עמד וגירשה זה
 ומשקה עומד היה והוא ושותים ואוכלים יושבים הם והיו בחובך, עמי ועשה

 נתחתם שעה אותה ועל בכוסיהן, ונופלות מעיניו נושרות דמעיו והיו עליהם
 אחד בגד פתילות שתי על לה ואמרי והמקדש(. ירושלים )לחורבן דינם גזר

רש״י[. איש, ]אשת
איש, אשת איסור משום החורבן היה לא קמא שללישנא כרחך ועל

 לשון בין חילוק אין דאל״כ אצלו, ששהתה הימים בג׳ עמה חטא לא שזה
 שעסקו שעה אותה "על נחתם שהגז״ד מהרש״א וכ״כ לה". ל״אמרי ראשון

 היתה, יחיד שעבירת והגם כתובתה... ע״י בו ולשעבד לגרשה להסיתו
 משום שהטעם ומאחר לכולם". הגז״ד נחתם מיחו ולא למחות בידם שהיה כיון
 שום על זה עבר לא הרי ולכאורה עלה, אתינן ערבות מדין ע״כ מיחו שלא

מפורש. איסור
 מעניינת מסקנה מזה והוציא בהגהותיו יעב״ץ הגאון ע״ז התפלא ואמנם

 לעוון זאת חושבים היו שלא מיחו... ולא שראו על דינם גזר "שנחתם וז״ל:
 לו שתנשא כן ע״מ מתחילה גירשה אם ואפילו עמה קלקל שלא שאפשר
 מפורש שאינו עון שיש ברור נראה ומכאן נשאה... ובהיתר לו מותרת
 מעבירות יותר המקום בעיני ושנאוי מאוד חמור והוא מקום בשום ומבואר
 מפני והוא כלל... לו חוששין שאין בשביל בעבורו הרבים להעניש חמורות

 — תעביד״. לא לחברך לך רסני מה כל ובכלל בפרסום מתמיד הדבר שהיה
 מצד המותרים בדברים אף מגיע הערבות של כוחה היכן עד למדים אנו מזה

אדם. לבן גדול עוול בזה רואים השכל שעיני אלא הדין
שהלה הלב, אונאת מחמת היה שהחטא פירשו לא למה לי קשה ]בעצם
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נט, )ב״ט אמדו וחדל לשמשם המרד ועוד בתדמית ממנו אשתו את לקח
 דאונאת הלאו נאמד לא ואולי אונאה. משערי חח ננעלים השערים כל ב(

 תשובה בעל היה אם נח( )שם ששנינו וכדרך דיבור, ע״י כשבאה אלא הלב
 כדרך יסורים בעל לאדם יאמר אל או הראשונים, מעשיך זכור לו יאמר אל

תונו[. לא בכלל אינה ממילא הבאה הלב אונאת עיי״ש,אבל לאיוב חביריו שאמרו
 חמור והוא מפורש... שאינו עין "שיש יעב״ץ במש״ב פשוט ונראה

 שכליים ענינים כלומר לחבירו, שב״א בדברים אלא שייך לא שזה מאוד",
 מהמפורש, חמור ואולי בתודה כמפורש דינו זה שכגון מחייבתם, הסברה שישרות

 דאורייתא מסברה, הנלמד שדבר א( לה, )ברכות יהושע הפני שהוכיח וכמו
ז הוא סברא קרא ל״ל הא הש״ס מקשה כ״ם שהרי הוא

 שלפני הנהנין שלברכות הש״ם דמסיק במה הקשה )שם( הפג״י והנה
 מן ליהנות לאדם לו אסור חוא, "סברא אלא מקראי ילפותא לנו אין המזון

 דבר הרי דרבנן, חנחנין דברבות פסקינן האיך דא״כ ברכה", בלא העולם
בצ״ע. הדבר הניח הפנ״י הוא. דאורייתא מסברה הנלמד

 לקרא סברא חז״ל השוו שלא בפשטות, קושייתו ליישב אפשר ולענ״ד
 שיסודן מוקדמות הנחות בלא אף מחייבתן וההגיון הישר שהשכל בסברות אלא

 כגון הוא, סברא קרא ל״ל הא הקשו שחז״ל בכ״מ הוא וכן ושמעיות. באמונה
 ל״ל הא א( מו, )ב״ק שהקשו הראיה, עליו מחבירו המוציא להכלל בנוגע

 לענין ב( )כב, בכתובות וכן אסיא. לבי אזיל כאיבר. ליה דכאיב וכו׳ קרא
 פשוטות הללו ההנחות את המחייבות הסברות שהתיר, הפה הוא שאסר הפה

 מאליהם. המובנים מהדברים שהן לפי להן יגיע שכל בעל אדם בן וכל הן,
 אמונה כל קודם נדרשת ברבה בלא מהעוה״ז ליהנות שאסור להשיג בכדי אבל

 האמונה היתד. שאילו כך, כל פשוט לא וזה היצירה אדון ושהוא באלקים
 חכמה נקראת ד׳ יראת היתה לא אז כי מחייבם הפשוט שהשכל מהדברים

 ככסף תבקשנה אם אמר: ושלמה כח(, )איוב חכמה היא ד׳ יראת הן כמ״ש:
 להשיג כדי ובינה לחכמה צורך ואין ד(, ב, )משלי ד׳ יראת תבין אז וגו׳
לדאורייתא. הנהנין ברכות את הפוסקים חשבו לא לכן מאליו. המובן דבר

)כב, שבועות בתוספות מרומז הללו הדברים יסוד לומר, וכשתימצא
 קרא איבע״א חייב ושתה אוכל שלא שבועה בגמרא שם שאמר מה דעל ב(,

 חש״ם כדמקשה לי למה קרא סברא דאיכא כיון התום׳ הקשו סברא, ואיבע״א
 שאין דברים דיש לחלק "ויש בזה״ל: ותירצו היא, סברה קרא ל״ל הא בכ״מ

 דידן בסברא והה״ד הסברא". להשמיענו הפסוק וצריך כך כל פשוטה הסברא
 שאין שמעית, מצוה במסגרת שהיא סברה בכל הוא שכן ונראה הברכות. לענין
 לה אין זה ממין סברה וכל הואיל האמור, מטעם בתורה כמפורש דינה

במסורת. האמונה לה שתוקדם עד תפיסה
 מכוח הקב״ה מעניש שלפעמים יעב״ץ הגאון דהנחת נראה ולפיכך

 איסור׳ בתור מקום בשום נזכר שלא עוול נגד למחות שבידם אלה את הערבות
 מפורשות, הבלתי למקום שב״א בעבירות ולא לחבירו שב״א בעבירות דוקא הוא
 הפסוק "צריך זח ובכגון מוחלטת אמונה של רקע נדרש האחרונות שלאלה לפי

התוספות. כלשון הסברא"" להשמיענו
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אבראהאם שלמד! חיים הרב
שלמה ברבת - שלמה דברי מח״_ס

ןJ4 12 547 'אה״ח_

 להכירו ממון להפסיד היתר יש האם
מאיסור להפרישו כדי

 א( אופנים לב׳ מתחלק זה ספק
 העבירה עושה שבו החפץ אותו להפסידו

 מרחל הוכחה ויש ממנו, להפרישו כרי
 להפרישו לבן מאביה התרפים את שגנבה

 ססי׳ ח״א )אבה״ע בי״צ בת׳ כמ״ש מע״ז
 קשה המחטיאו דאז״ל הא משום שהי׳ טז(
 דהא לדחות יש אך — ההורגו מן לו

 אותו הפסידה דלא י״ל גם — ע״ז נענשה

 וכ״ב הנאה מאיסורי הוי ע״ז דהא מאומה
 כבר אך לח(, סי׳ )ח״ב יעקב שבות בת׳

 שב׳ )יג.( חגיגה טו״א עי׳ האח׳ בזה דנו
 שיהיו מצינו לא ומשמשיה ע״ז הנאת רעל

יג( )סי׳ סופרים דברי בת׳ תמה וכן מצווין
. אוצר'החכמה1

 מע״ז, ליהנות מותר דעכו״ם השבו״י על
 מצווה ישראל שאין לגוזלו אסור שוב וא״ב
 כיבוש( במקום )אלא "ם עכו של "ז ע לבער
 )סי׳ אברהם זרע בס׳ זעמבא הגר״ט וכ״ב

 )סד.( ע״ז מגמרא ראי׳ להביא ה( אות כ
 )לגייר אבוה בר דרבה לקמיה דאתו דהני

 דאית מה כל זביני זילי להו אמר עצמם(
 זרה העבודה למכור להם מצוה )היה לכו

 ותו לאתהנויי( דשרי בגיותן שלהם
 עצמם(, לגייר יבואו )ואח״ב אתגיירי
 ליהנות מותר דהעכו״ם להדיא ומבואר

 למכור שמותר להם הורה שהרי מע״ז
 בס׳ בפשיטות להוכיח וכ״ב בדמיו וליהנות

ד(. אות וישלח )פ׳ חמדה כלי

)סי' שלמה שאלת בס' ראיתי אולם
זרה עבורה הר״ן מחידושי שהביא בא(

 אף בהנאה אסור וע״ז ע״ז דתקרובת )נט.(
 יצחק בית ת׳ וע״ע יע״ש, נח לבני

 אות א סי׳ ומפתחות הגהות ח״ב )אבה״ע
 הנאת באיסור מצווה אינו נח רבני שב׳ ד(

 דעת ובס׳ תכח(, )מ׳ מנ״ח בס׳ ושכ״ב ע״ז
 לאיסור פשיט״ל סקי״ג( יד )סי׳ יו״ד תורה
 דמשמע וישלח( )פ׳ יוסף פרדס בס׳ וכ״ב
 עבודה עבודת בס׳ וראה בזוה״ק, הכי

 שמסתפק )טו:( ע״ז עמ״ם ז״ל( )להגרש״ק
 תועבה תביא ד״לא הלאו איכא נח בבני אי
 חרם והיית בסופו דכתיב כיון ביתך" אל

 בעצמה, ע״ז כעובד דהוי מ׳ כמוהו
 ד״ה )סד. ע״ז התוס׳ ד׳ של״ז ולחידוש

 כמוהו חרם והיית דהפסוק ׳שכ מסתברא(
 ממנו מהיה שאתה כל מיניה דדרשי׳
 נח, לבני ולא נאמר דוקא בישראל כמוהו
)שם(. תמרה כלי בם׳ בזה עוד וראה

 מאכלות מהל׳ )פי״א פענח ובצסנת
 דגם העיקר אך וז״ל כ׳ ה״ג( אסורות

 מחמת לא מתקרובת ליהנות אסור "ם עכו
 דגם ידבק לא מחמת רק מזבחו ואכלת
 ז״ל רבינו מש״כ עי׳ ע״ז מוזהר עכו״ם

 דונתצתם עשה רעל הנ״ל פ״ח מלכים בהל׳
 צ דף דסנהדרין בהך ועי׳ מוזהר ב״נ גם

 אביזרייהו כמו והוה ע״ז בגדר זה דגם
 דגם הרמב״ם בדעת דס״ל הרי יע״ש, וכו׳
 הוא דקיומו מצווה ב״נ ע״ז איבוד על

 קט( )ע׳ משה ויואל ובס׳ עצמה כע״ז
חמדה בכלי ]ומש״ש הצ״פ על עליו חולק
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 דבאיסורא בגנב דדוקא שץ( סי׳ )חחו״מ
 הלבוש וכ״ב בביה״א חובשין לידיה אתי
 לתפוס כח לו אין דבע״ח סט״ו( צז )סי׳

 אלף סי׳ )ח״א הרשב״א בת׳ וכ״כ בגופו
 בראנ״ח וראה תפד(, סי׳ והריב״ש ועט(
 הגרשוני חי׳ בשם צו( )סי׳ ובאו״ת ( )סי׳

 כדמוכח ממון לענין וכן צז(,[ )סי׳ ובב״ח
 ולא אמם תקברם רוכל בגי )טו.( בגיטיץ
 שם אבל בדינם, לדקדק לממונם חששו

 בפ״ע יחיד לכל אולם איירי, ע^פ_^״ד
 לחבירו לכופו רשות לו דיש דאע״ג י״ל

 להפסיד אבל ולהלקותו מאיסורא לאפרושי
 רכח( רסי׳ )חו״מ דבב״ח שאני, ממון

 לאונאת דומה ממון להפסיד אם מסתפק
 אותו להונות שחוטא למי דמותר דברים

 בזה והביא ממון, להפסידו הה״נ אמרי׳ אי
 דאסור המרדכי של רבו שי׳ שיטות ב׳

 מקיים שאינו אע״ס ממון אונאת דלענין
 הר״א ושי׳ להוציאו, אסור המצוות

 לכופו בידינו שאין דהיכא מרגנשפורג
 גופו דהשתא מותר ד״ת לקיים אחר בענין
 והביא כ״ש לא ממונו מצוות לקיים מכין
 אמם תקברם רוכל בני )קנו:( ב״ב מגט׳
 קוצים מקיימין שהיו רשעים שהיו דלפי
 שלא ממונם לקיים חוששין היו לא בכרם
למעשה. בצ״ע הניח והב״ח ממונם, יגזלו

 דרוש בהר פ׳ )שירירו דוד סוכת ובס׳
 דלאו אומר ואני וז״ל הב״ח ע״ד כ׳ א(

 בידם כח שיש לחכמים דבשלמא הכי
 אמרינן התם הפקר והפקרם ממון להפקיר

 כ״ש לא ממונו מצוות לקיים אותו מכין
 שמותר אע״ג אינשי שאר גבי אבל

 אינו מ״מ רשע שהוא לפי בדברים להונותו
 וצדיק רשע דיכין בממון להונותו מותר
 להפקיר בידם כה יש לחכמים ודוקא ילבש

המצוות לקיים יבא שעי״ז כדי ממונו

 בני שאר אבל להכותו בידם כח שיש וכמו
 דבני וההיא לגוזלו בידם כח אין עלמא
 לקיים שיבא כדי קנסוהו חכמים רוכל

 לא רשאין אין אינשי שאר אבל המצוות
 הקושיא יישב ואח״ב בממונו, ולא בגופו

 דא״כ הכהן מורו על המרדכי שם שהקשה
 דברים מאונאת חמיר ממון אונאת מצינו
 כ׳ זה על דברים, אונאת גדול אמרו ובגט׳
 דשייך היכא אלא הכי בגט׳ אמרו דלא

 שייך לא רשע אדם גבי אבל בתרווייהו
 אם מותר היה ממונו ואפילו דברים, אונאת

 אונאת חומר וא״כ רשע יכין משום לא
 זרעו משוס אלא דמתאנה חומרי לאו ממון

 אחסנתא באעבורי תהי אל גבי כגט׳ וכמ״ש
 מסור ממון )קיט.( ב״ק בגט׳ ויל״ע וכו׳,
 ביר לאבדו מותר אמר חד יהודא ורב ר״ה

 לאבדו מותר מ״ד ביר לאבדו אסור וח״א
 אסור ומ״ד מגופו חמור ממונו יהא לא ביד

 וכתיב מעליא זרעא הו״ל דלמא לאבדו
 ע״י דוקא זהו אי ילבש, וצדיק רשע יכין
 לאבד מותר יהא ויחיד יחיד כל או ב״ד

מסור. ממון

 לא עה״פ משפטים( )פ׳ במכילתא ועי׳
 פלוגתא איכא בריבו אביונך משפט תטה

 וזה במצות, אביונך או כמשמעו אביונך אי
 מותר לחוטא אם הנ״ל בפ׳ תלוי יהי׳

 רוכל בבני כמ״ש ממונו לאבד לגרום
 אבידת לכל )כד:( ע״ז ועי׳ אמם, תקברם

 הרי שם, ובתום׳ המומר את לרבות אחיך
 )פ״ט ירושלמי ועי׳ ממונו, להפסיד דאין

 בשוקא קאי הוה חזקיה ר׳ דשביעית(
 )תבואה( עלל טעון גבר חד חמו דקסרין

 דלא אפוי הפך שביעית( )של איסור מן
 לראותו שלא פניו )הפך פרק תני מחמיניה

 כשהוא שיסייעוהו לאנשים קורא כשהוא
מקומו שיעשה כדי למה כך כל פורק(
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 העד עדות ולפי ד״ה מג סי׳ חאה״ע )ח״ב
 עושה אינו ג״כ הוא המכה דאם השני(
 שאינו חבירו להכות לו אסור עמך מעשה

 דסנהדרין הא בזה ומיישב כשורה, נוהג
 חבירו על ידו המגביה ר״ל דאמר )נח:(
 ויאמר שנא׳ רשע נקרא הכהו שלא אע״פ
 הלא וקשה וכו׳, רעך תכה למה לרשע
 היו, ואבירם רדתן רשע ג״כ היה המוכה
 עמך, מעשה שא״ע למי להכות ומותר

 כשורה נוה אינו ראם )שם( ב׳׳מ כדאיתא
 דכיון א״ש לפ״ז אלא בו, להשתעבד מותר

 אז עמך מעשה עושה אינו היה המכה דגם
 )פ׳ הזהב רביד ועי׳ לחבירו, להכותו אסור

 הגזל על המבול דור בני נענשו דמה״ט נח(
 היה ומותר רשעים הנגזלים שהיו אע״ג

 שגם כיון אבל ממונם, להם להפסיד
 ממון בגזל היו אסורים רשעים היו הגוזלים

 לא דא׳ הא לפרש לי נראה וזה חבריהם,
 לומר ורצה הגזל, על אלא הדין "נחתם"

 עבירות כל דאחר הגזל על היה דהחתימה
 חבריהם ממון לגזול להם היה אסור שעשו

 מעשה עושים אינם בכלל היו הם גם כי
עמך.

)טז:( ערכין דגם׳ בהא אציין ואגב
 שחייב בחבירו מגונה דבר לרואה מנין

 אפילו יכול תוכיח הוכח שנא׳ להוכיחו
 חטא, עליו תשא לא ת״ל פניו משתנין

 דסני מאן האי )כה:( מגילה מגט׳ וצ״ע
 בפסחים מצינו וכן לבזוייה, שרי שומעני׳

 את מעמיד הי׳ המעמד דראש )פב.(
 רב אמר מ״ט המזרח שער על הטמאין

 לבייש דמותר הרי לביישן, כדי יוסף
 פ״ו דעות )הל׳ וברמב״ם עבירה, עוברי
 אדם שבין בדברים דדוקא חילק ה״ל(

 בדברי אבל החוטא להכלים אסור לחבירו
מכלימין בסתר בו חזר לא אם שמים

 ער אותו ומקללין ומחרפין בדברים אותו
 הנביאים כל שעשו כמו למוטב שיחזור

 שב׳ דמה כ׳ רם( )מצוה ובמנ״ח בישראל,
 להכלימו אסור לחבירו אדם דבין הרמב״ם

 שאפשר כיון בעצמו דין הבעל דוקא היינו
 לבזותו לו אסור שלו על ולוותר למחול לו

 אחרים אנשים נגד שחוטא רואה אם אבל
 שרואים וכמו להכלימו לו מותר ג״כ

 אדם שבין דברים על הוכיחו שהנביאים
 )ברייער שמחה קול בת׳ אבל — לחבירו

 משום הוא הרמב״ם של דטעמו כ׳ יא( סי׳
 עדל״ת א׳ למקום אדם שבין דבדברים

 לא של לל״ת דוחה תוכיח דהוכח דעשה
 אדם בין במצות אבל חטא, עליו תשא

 בהקפדה דעיקר כיון עדל״ת ל״א לחבירו
 כתובות למ״ש דומה א״כ מלתא, תליא
 לעשה איתה מי בעינא לא אמרה אי )מ.(
 אין ולפ״ז עדל״ת, כלל ל״ש א״כ כלל,
 אחרים לאנשים עצמו דין בעל בין נ״מ

 תשא לא של הל״ת לדחות ל״ש דלעולם
 אדם על חיוב דאיכא כיון וי״ל חטא, עליו

 חבירו את להציל כדי ממונו להפסיד
 דם על ל״ת משום )עג.( סנהדרין וכדא׳
 )ס:( ב״ק ועי׳ אוגורי לאוגיר חייב ריעך

 חבירו, בממון עצמו להציל לאדם דמותו־
 היזק לו להיות האדם על חיוב הה״נ א״ב
 פניו ומהלבנת מלהכלימו חבירו להציל כדי

 וכמ״ש דמים דשפיכת מאביזרייהו שהוא
 לו דנוח ובכ״ד שם( ובתום׳ )י: סוטה
 ואל האש כבשן לתוך עצמו להפיל לאדם

 פסק שסיר א״כ ברבים, פ״ח ילבין
 לחבירו אדם בין שנוגע דבמה הרמב״ם

 עוד וראה חבירו, של פניו להכלים לו אין
ג(. אות ט )נתיב שמואל נתיבות בס׳

 שבין מלוה דמשום לחלק נ״ל ועוד
אבל מספק אפילו לבזותו יש למקום אדם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 75 מס עמוד {2} קובץ ב( ז )שנה



שמחמסרים הלכותאור232
 מן דבר לכל היי ני אף מפרים, דברי אללי שקרי הדרשים
 שביאר כמי לחדה כסף קדושי וכסו ישורפץ ומקלין הסודה
 ני בהראותו לבטל יכיל הקנון ב״ד ולק , שם בתשובה מינו

 כמיסבארת מדות ש״ג הדרשות ולימודי בדרכי נועי הגדול ב״ד
 שאיט לפי דרוסה מספק לבד 4בססי הקיל מורישם וק ,לפיל

 ממאת על חייב אינו יק רב־ני, שימס לש בסורה משרש
 לפי מגלח שהנזיר מימאים על רק וקרבן כרס וקדשיי מקדש

 דתוספתא בפ״ק נתן ר' דדריש וכמו בתורה משרשים שהם
 מקומות ובכמה יעו״ש, בסורה מפירשין שהן אלי מה דשביעות
 גבי פ״ב בפסחים למלקוח מחוור שאיק לש מלאט בירושלמי

 וכן למלקות, הוא מחוור וכי ובנזיר הנאה, מאיסורי נהגה
 אמרין מן לה סמכין מחוור דלא שלא כל בירישלש נמצא

 דברי רבינו לו קורא במורה משרש שאינו דבר לכל ולק ,סגיאק
 ,והאחרונים הקדמונים בשיטתו לדבר האריכו וכבר ,סופרים
 אס בידייהו משנן לא בסורה משרש שאינו דבר קצם ולדפת

 דאכלי הני כמי עונש בלא לבד איסור רק בזה ואץ שננץ ק
 שמא אחר ממם שם ]ולדססי חשיכה, פד יוה״ב בערב כו'

 דהוי ביוה״כ לאכול אח״כ יוכרחו בתוספות מלאכול כשימנעו
 מד״ת שעיקרה חללה איזהו דקדושין בפ״ה אסרי ולק כרת(

 מחזירין כזו דבחללה דהכיונה ]ויתכן מד״ם, לפרש צריכין ואין
 שהחכמים היכי ורק שדין[ שצדוקץ בדבר מעות דהוי לחובה

 כאשר חורה מדברי נחשב אז התורה מניפי טף שזה אומרים
 יאמרו אס דדוקא לנו נראה שכן וכיק ,המצות בספר ביאר
 מגופי גוף והוא השרה לישרי מעיקרי לסד הדבר שזה ב״ד
 מדות ש״ג זה חרשים אם אבל שסיף, בבל עוברים אז ד״ת
 לומר לחלוק קטן הוא אס אף אחריהם הבא ביד, שכולת כיק

למדו הששפה שמפי שאסרו מה רק שסיף, זה אין שמפי
 באמכו נכלל העוף שבשר יאמרו אס וכש תורה מגוש גוף שזה *

 אז אמו שאינו העז בחלב בשר כמו תורה טף-דבר והוא נד
 הדרשות מדרכי הנדרש כל אבל תורה, דברי על שסיף הוי
 אחר שב״ד כיק עפ״ז ק הב״ד שזה שאף שהכם, שאיט כיץ
 שיסודן לעגין שאסרו מה דוגמא ובמנחות בראיות לבסל יכול

 טונח שסק נ״ל ק תוסיף, בבל עברי לא תו יוה״כ, בפרק
: ודוק רביט

ד פרק
נו: כלבד וטלץ סכמות הרן j הלכה

 לבד ס' כרת שזחט בדבר כעי ססרא דזקן רביט שפסק מה
עשה המצות בכל תבקש שאס ששכל, ענק מא תפלץ

 לבמלה סכנה היא בה והמחלוקת ,כזו סתומה משה תמצא לא
 האשקורשס, בכלל ונמצאו ששדאל אותה ולמקור לגמרי חלילה
 עצמה והמצוה עשייתם, ואופן הבסיס מנץ נזכר דלא הואיל

 הסתכלות, מלשון הוא שששת שלשן סתושס, במלות נכתבה
 רב בה והמחלוקת בכתובים באו לא אלה כל הנחתן מחום וק

 בשה״ר, הסשקום בה נתרבו האחרונים במרום גס לק הנזק
 מה ונמצא .ועוד בחוה*מ סניחץ אס זק ,ופתושס ,סדרן

 חן רק משנתט גס נקשה £ח ולק ,המושכל כש רביט שפסק
 אס נזי סתומה שאנ^לו ט׳ תפ$ן אין האוסר וכתבה ספלין,
 וכיו״ב, אשקורוס סדין שיב רק מסרא מדין פשר שקרה

 אלא איט מפורסם בדבר ומקובלות המפורסמות על שהחולק
: וברור לט, וזדון שתו עקשוס או שמה

 טהור אוסר זה כר מות ב׳מאר נחלקו אם אבל Q2♦׳
* הנשתה כן פטור דדו למובאה שני אוסר חה

 מת שמאס הטמא באדם רביט טונת ראם ביאור, צריך
,החלל חרב ע״י שיט שגי וכוונתו ,שני נמשה דאינו

 שנכנס למגע דשני ס״ג המקדש ביאת בהלכות לבינו פסק הר■
הכנסתו סל חיוב דאין כלי פג כוונתו ואס ,כרת חייב למקדש

ואץ

 נו* כרת שה למא יטל מכות דדיט לפיל וכמ״ש מלקות רק
 חראה רביט פסק ראשון על גם א״כ ימו״ש, אשה מ ויקדש

 שם ]עיין הטומאה אב שהן בגדים סל רק מלקוח חייב דאין לי
 דאינו חולין ובאוכל אוכלץ סל ואם המקדש[, ביאס בהלכות

 בו יגע אם נפק״מ דהא ל״נג בתרומה רק כחולץ שליש נעשה
 שהאוכל שאמר לזה טמא ויהיה קודש או תרומה של שלישי אוכל־

 אונה אשה בו יקדש ואם פרושה שה בו ישה ולא בשלק שני
 אשה קדושי הודם שבא הדבר ואולי לעיל, ונמש״כ ט׳ מקודשת

 אף שנחלקו בחוש שליש של המנע והנא במכוץ להיות צריו־
 מחמת והזדמנות במקרה רק במכוון אינו טהור דהוא להחומר

 אך .במגעי נזהר לשוח צריך ואיט מטמא אינו דעתו שלש
 וצ״ל נפל ט״ם ואולי ,והבן נש ראשן אפילו דא״כ דחוק זה

:ודוק שליש
 דשליש אה״ט בהלכות רסיבר למעשה דרכינו לומר

הו״ח דהך וטעמו ,מד״ס ק בקודש ורביעי במרומה
 אחר דור עהיד ריב״ז דאמר כש שכרח אינו יום מטבול רר״י
 מד״ס רק דאינו ס׳ במת ימפץ קו״ח בהך שטחו וכן ני/

 טהור המורה מן תחמה באוכל ינס אס אף וא״כ ואכמ״ל,
 מדרבנן, חדא נא דהשתא דכיון ,ח״א מה״ח, מקודשת והאשה

 דטונתו ואולי ,לגמרי מקודשת ואינה בה פרומה שה אץ חו
 ואכתי ,דבר ח״ח הני כש בדרבנן לטומאה דשני האדם על

 תמוהים הכס״ח ודברי ,כמש״ל ושכרח בתרומה יגע אם נפק*מ
!ודוג האריךל יאק

 במצות במד׳א ש( )דף בכחובות דאמרינן בהא להסתפק יע
ששה ואינו סוכה עשה לי שאומרים במ״עכגון אבל ל״ת,

 הבית[ ]בזמן נפשו שמצא עד אומו מכין פושה ואינו לולב
 שכח ודא ,לקיים בידו ויש הפשה על שעבר קודם ופרש״י

 דרשאי לצאת בו מסרהב ורבו ישו שכלו דפבד המניח פרק מחש
 אף הרי סטור, בו חבל ואס מאיסורא ולהפריש להלקותו רבו
 לו באומר אולם להלקותו, רשאי בכ״ז נינהו ב״ד דלאו פ״ג

 להסתפק יש פשה קום של מצוה דשא סוכה ולעשות לולב ליטול
 שתצא עד אותו דסכץ דהא ,ונסבוק . לא או ב״ד ע״ז צריך אס

 ויעשה סלולב וישל הנזצוה אס יקיים שמא משם הוא נפש
 אסור החצוה יעשה לא זו ההכאה שע״י לן ברי אם אבל ,סוכה

 ודאי נפש לישל דעתו בלא מכש״כ ,בשערו אשלו לנגוע לגו
 דפספקא שכי רק נפשית, תהיה לא הסצוה נרזיח, דמה אסור

 את יקיים או האיסור מן יפרוש שסוריס מן דלמנוע שמא לן
 דמצילץ הנך סטא״כ ,ולהכיש לרדותו רשת ניתן ששר המצוה

 האדם יהרג שלא שיט הדבר יעשה שלא הקשדא בנפשן אותן
 יח שסל לן שחע אף ,דסיפגמא האשה תבעל ולח החדש
 שד הנרדף ולהציל להרגו מצוה יהרג וטדאי יפרוש לא ההכאה
 מאיסור מפרישו זרנו לצאת בו מסרהב רט ובנרצע ,חדש
 שלא דברי בגוונא אבל ,האיסור מן יפרוש אולי להכותו רשאי

 ובזה ,אשר וראי נפשו ליפול בלט לבוא או הכאה ע״י יפרוט
 בקונטרס להקצות שראיתי כש ודלא לבעליו ב״ד בין נפק״ח אין

 בקוס אוש שמכין בזה גם אבל יש״ש, ג׳ סימן נתיבות משובב
 נישן גבי ב״ד דהוזכר והא ביד, הוזכרו דלא נראה פשה,
 דשליחותייהו משום רק בבבל סמוכץ דאץ אף אגיטא דמעשן ראנן

 חקא חה לן נראה הדץ, סן ממשץ אין הדיוטות הא פבדינן,
 אותו דטפץ כיון ורס זמרצזט, מדעתו ששה דבעי במילי

 בזה ,מעושה הוי ולח מדעתו הוי תז אני מצה כשיאמר כדין
 זה אץ הדיישת ע״י הא חדש שלוחץ אי שמחין ע״י דוקא

 וזבץ דתליוש שנא כרב דקיי״ל ואף ,רצון שי ולא עשוי רק
 נינש עשר כני דלאו כיק בסוספוח רבנן כתבו זביט, זביניה

 בקרבנות וק שח, הוי דלא ויהיב תליוהו והוי כדין שלא שי ש
 ,ב״ר בפי אני חצה שאמר עד אותו וכושן לרצונו בש יכתיב

 הוא שכוונו דבש חליצה מצות בפרק דאמרינן חליצה גבי וק
 חליצש ואץ כדץ שלא שי הדיוטות כשש אם לחליצה והיא

 לעשות או מצה לאטל בכשיה אבל רצון, וצא עשי דשי חליצה
 האס ,חוב לבעל לפרוע או כשנה חתטס להפריש או סוכה

 בע״ב המתנות שמון אז המלוה מרעת שלא החוב יפרע אס
או

החכמה אוצר תכנת ע״י הת־פס232 מס עמוד קלונימוס שמשון בן שמחה מאיר כהן, ג - שמח אור



833 קץשמהטטרים הלכות

 יצא מצה לאטל -כפאוהו קיי״ל הלא כפיה ע״י מצה יאכל אי
 שליחומייהו בלא לכפותו הדיופות מצי ב״ד כאן דאין אף ודאי

 קרבנות מעשה בהלכות רבינו לשק חזי ופוק .וז״ב דמוחחין
 כו' קרבנותיו שיקריב עד מיד לעשותו מצוזין וב״ד ,'"י פרק
 כו׳ אני רוצה שיאמר פד אותו טפק לרצונו שנאמר עפ״י אף

 , שיפשיך לב״ד אזהרה ועשית שם רה״ש הגמרא מדברי והיא
 לריק דפסקו מצות בהנך או כוונה למכות דמצות למ״ד ובאמת

 או מומחים בב״ד רק לכוש רשאין דאין אפשר כוונה דבפי
 הסבר נראה וזה ,לרצק יוחשב כפייתם דפ״י ,דירהו שלוחים

 כן לא ובמשובב בקצות הרב כי אס ,בזה אמיתי ונדר נכק
: ודוק כתבתי הנלע״ד ידבר,

ה פרק

 :בו־ אמו ואבי אביו אבי המקלל וכן j הלכה

: פ״ס קדושים כ’תו נ״ב

 פטור, זה והכה וחזר זה הכה ,י״ב פרק יבמות תוספתא
אומר יהודה ר׳ כו׳ חייב אחת בבת שניהם הכה

 ואת אביו את המקלל ,פטור כאחת אחר ואת אביו את המכה
 הגירסא היה דאם ,נראה התוספתא ביאור .חייב כאחת אחר

 תלמודן דמייתי ר״י דהוא יתק פטור, ומקלל חייב במכה בהישך
 ברכה ונאמר למפה ברכה דנאמר פטור אחת בבת ראף

 בה שאין למפה אף שותפות בה שאק למעלה מה למעלה
 בזה שותפות ע״י רק מתחייב דאינו כאן כמו פירוש שותפות,

 דאחד ואחר אביו מקלל הוי בב״א שניהם קלל כי וכאן ,פטור
 בהא תנאי דאיכא לקללה הכאה איתקוש דלא וסבור ,אביו מהן

 העיקר אולם חייב. אחת בבת שניהם בהכה ולכך בסנהדרין
 לשמר הו״ל לא הגירסא נהפוך דאם שלפנינו, גירסא כפי

 הלא פמור ואחר אביו יקלל אם ואמו שניהם, רק ואחר אביו
 הפירוש לק ,חייב לחודא רעליה כיק בשותשת מקרי זה אין

 החבלה פטר ממון לשלם מחויב שניהם הכה אס דכאן העיקרי
 וקמ״ל פרוטה, כששוה ממון משלם אביו שאינו בסי שהחובל

 שוגגין סיתות דחייבי ביה איתרו ולא מיתות כחייבי הוי דכאן
 שאינו משום הדין מן דפטור אמרינן ולא מתשלומין פטורין

 ע״י רק הוא שהחיוב דכיק הפירוש רהתס דז״א, בשותשת
 השותשת ספק התראת הוי נפשה באנפי חדא דכל שותפות

 מיתה חייב הוי אטו מי ידענא הוי ואם ,חדש חיוב מביא אינו
 דשטרו ביה איתרו כלא והוי ספק מטעם רק החסרק לק

 א״כ מלקות, מתחייב הלא אחרים במחלל אבל מחשלומין,
 שוגגין מיתות חייבי והוי אביו מהן אחד הלא שניהם שקילל כאן

 וא״ב אותו פרק יוחק ר׳ כדאמר ממלקות שטר דאינו ומכות
 ,שניהם את כשקלל ביה אחרו אם מלקות חייב ולק ,פ״א דף

 או והכה אביו שהוא ביה בידעינן דגם ואחר אביו נקיט ולכן
 אביו על אולם .ביה אתרו בלא הדן ק ,ואחר אותו קלל
התראה כלא דהוי השתא מת היה ביה אתרו דאם דכיון לקי לא

: נכון פירוש וזה ,לקי לא
 חייב שהוא בשתוקי רע״ק מודה ה״ב בירושלמי דאמר והא

קלל דאף יהודה לר׳ ,אביו על חייב ואינו אמו על
 דדפיק פ״פ אף שותפות בה דאית משוס פטור בב״א שניהם
 שפטור כקדושה שלידתו גר כמו הוי א״כ פטור, אביו שקלל

 יהודה ר" דדרש בירושלמי אמר לק ,אש על ופטור אביו על
על גם פטור שספק פירוש הספק, לא אש הספק, לא אביו

ודאית!ודוק: שהיא אפפ״י אקו

 אביו סכת על חייב אינו כו׳ שהורתו נר וכן ט הלכה
בר: וקללתו

: קדושים ותו״כ ה״ב י״א פרק יבמות ירושלמי ג״ב
30 ל

:בו׳ אביו לקלל אסור דגר יא הלכה

 איכא דאיסורא ,מכלל חייב אינו שם בתו״כ מדאמר ק מלכה
ט" יחוס לו אין העבד אבל כבוד. מקצת ט נוהג אלא

 יבמות דתניא מהך ראיה הצת ונראה לכ״ד. אביו שאינו כמו
 דמיתר הרי נו" כתובתה לחמו להגבות לאביו מוכר יש צ״ט

 מל מוזהר אינו ודאי וב״נ ,זה לדן נאמן פד וזה ,לבזותו
 ומיין היסב, ימו״ש סא( )דף בנזיר כדאמר ואס אב כבוד

: הגאונים שו״ת בשם מילה הלטת באשכול

פרקו
j כר ומוראו אביו בכבוד חייב הממזר יא הלכה

 חייבי לאביו נשואה אש דאס דאמרינן שכרשס דבריו
תשובה עשה ולא גשר משר דהוי ביד וח״מ כריתות

 בכטד© דחייב אלמא םו״מ בן נעשה אביו אצל אש שעדק
 אילימא לאביו ראויה אינה מאי דע״א גמרא וכדמתמה ושראם

 דמורה ,ט׳ נינהו אבוה אבוה סוף סוף ב״ד וח״מ כריתות חייבי
 כבוד מצד סו״מ בן ודין ,מוכרח וזה תשובה עשו לא אם אף

 לאוקמי מסתבר ולח ,שחטן למחול ואש אביו רצו דחם
: רחיקי עווני

ז פרק
:הזהיר א׳יב אלא הכתוב ענש ולא א הלכה

 הראשונה לגניבה אזהרה ג׳ הלכה מ’םו בן פרק בירושלמי
שניה לגניבה אזהרה תגנובו, לא ת״ל מנין

 ש״מ דק והמכוון ,האשתית הגירסא כן ,תגנוב לא ת״ל מנין
 מלקות רה חייב אינו הראשונה ובגניבה ,גניבות שתי צריך

 תננובו סלח הוא דסלקוח גניבה והך ,שתה חייב ובשניה
 מלקות בחייבי מדבר דהכתוב מפנינו ולמד קדושים בפ׳ דכתיב
 לשקר בשש תשבעו ולא ,תעולל לא וכרמך דכחיב ממק וחייבי
 אזהרה הדברות דעשרח תגנוב לא אבל מלקות, בו דאיכא
 נעוות דבדני מענינו ולמד שתה חייב זו דעל שניה לגניבה
 נפשות לגונב שניה דילפינן וה״ה ל״ת תרצח לא כש משהעי

 נפש לגונב חזהיה סובר ומ״מ ,הבית[ ]בזמן מיתה חייב שהיה
 דהא משום שבכללות לאו מי ולא פ״ו דף בבבלי כמבואר לוקה

 גניבת־ כש נפש גניבת היא וכן גניבה ענק בכתוב משרש
 מבואר כזו וסברא שתה, בהתריית שניהם בקסו״מדעל ממק

 והא כו", בשדה ובשר משם ולילקי ד״ה יח( )דף מכות בתום"
 על תאכלו מלא סו״ע לבן אזהרה ס״ג דף ובבלי בתו״כ דדריש
 יכש אאכילה וחדא דלי" אגניבה חדא צריכי, תרווייהו הדם,
 לאו חשיב קא ומר דגניבה לאו קחשיב מר פ״ו בדף דאמר

וחד לגניבה חד אזהרות שני בעי סו״מ בן גבי ח'כ רמכירה
: ודוק שטמו לפי פ״ו בדף במאור ביאר וק לאכילה

 מג דלקה סו״מ מבן דנילף הקשו ס״ג( )דף ובתוספות
טכל דלא היש ב״ד שתת לאזהרת שניתן נחו

 דל״ת לאו סל סו״ע בק דלקי וכמו שמה התריית לידי לבוא
 סו״ט דבק כלל שק ואינו יפו״ש, אותו ויסרו רכתיב הדם על

 ובסיבת שסה נתחייב זה דפל העבירה מעצם הוא המלקות
 סרק הוא ט נודע אז באולש ושנה נוסר ולא בב״ד שנלקה
 לאורי גט אבל ,שש ע״ש נהרג לק אחריתו תהיה ומרה
 הסה המלקות דאטו לחוד׳ למלקות ביה באתרו כש אוחרי
 עיקרו דהלאו טק ודאי בהו שתה החיוב עליו להביא שבה

 )דףקנד( בשבת דמחסר לאו וק עליו, לוהין אין שתה לאזהרת
 נאזהרח דפיקרו ובהמתך אהה מלאכה כל תעשה מלא דנפ״ל
 עליו להביא שבה דמחמר המלקות דאין עליו לוקק אין שתה

אלאו לקי איל לסיסי יל׳ל מקשי »מ״נ דע״ד ואולי . המיתה
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אורותרמד

9
הגר״א

תוכחה

 ליישר שמכוון גדולה תוכחתו אליו גדולה שאהבתו כל א.

האהבה. משלימות והוא בתוכחתו, ולתקנו מידותיו

ה׳( כ״ז, )משלי

 לא שעושה דבר על חבירו את להוכיח אדם יראה לעולם ב.

לו ישמע אם כי לאו, אם לו, ישמע אם יודע שאינו אןש טוב

 שכר ויטול ידו על הם שיעשה המצוות כל אז מעשיו, את וייטיב

 לו ישמע לא ואם בעצמו, העושה כמו — עשה הוא כאילו כולם

 בכתבי דאיתא ועוד שכרו, ונוטל עליו שמוטל מה עשה הוא מ״מ

 נוטל הוא לו שומע אינו והרשע לרשע מוכיח אדם שאם האריז״ל

 בסיד והוא לצדיק, שיש ההיפך נוטל והרשע שברשע הטוב כל

 נוטל והרשע ט״ו( )חגיגה בג״ע" הכירו וחלק חלקו נוטל — ״זכה

י״ד( י״ב, )משלי בגיהנום. חלקו

 אליו נכספים והכל טובים בדברים בא להוכיח שיודע הצדיק ג.

אך בתשובה חוזרים שאינם ואלו ממנו, ותורה מוסר לשמוע

 אך ח״ו הצדיק דברי חסרון מחמת אינו הצדיק דברי ששמעו

 אלא מדבריו נכנע ואינו רך הוא הרשעים של שלבם מחמת הוא

 ת״ח "כל וזהו כבראשונה, להיות חוזר ואח״ב מועטת לשעה

 קשה הברזל כי ד׳( )תענית חכם" תלמיד אינו כברזל קשה שאינו

 בדבר נעשה כי נסתם אינו נקב בו עשו אם אך נקב, בו לעשות

 וחוזר נסתם הנקב אח״כ תיכך רך בדבר נעשה אם משא״ב קשה,

הוא". עורך קשה עם "כי ישראל מעלת וזוהי כבתחילה, להיות

ב׳( י׳, )משלי

תוכחה

 יודע והוא "חכם" שהוא אעפ״י ח׳( ט׳, )משלי לחכם" "הוכח ד.

׳ ת ט׳, )משלי אותי• תוכיח אעפי״ב עבירה שהיא

רמההגר״אתפיליןאורות

 שהאשה הצובאת כמראה להם שהתוכחה הצדיקים דרך ה.

הוא לגדול דק וטינוף ליכלוך שמראה מראה וכל בה, רואה

 דק טינוף אפילו מעבירה ועי״ז להעבירו שרוצה מפני יותר טוב

 חפצים הצדיקים כן מאוד, ונקיה זכה זה מחמת ותהיה וקטן

 דק באמת שהוא אך שעשו העבירה להם שמגדיל מי ואוהבים

 מי וכל קטנות, מעבירות אפילו ונקיים זכים יהיו עי״ז כי וקטן

ח׳( ט׳, )משלי יותר. אותו אוהבים שעשו מה להם שמגדיל

את ינהיג הוא זה בשכר ומוסר, תוכחה ומקבל ששומע מי ו.

כ״ת( כ״א, )משלי כולם.

תפילין
 ע״א( ו׳,, )ברכות תפילין" מניח שהקב״ה מנין רבין "אמר א.

הלב והרהור המחשבה לקישור הוא שלנו התפילין ענין כי

 וממנו במוח עיקרים וד׳ חושים ה׳ שבאדם וידוע בטוש״ע. כמ״ש

 הגוך בכל הוא המשוש חוש שהוא והחמישי ישובו, ואליו יבואו

 והחוש הזה, לחוש הלב הוא כן ראשונים להארבעה שהמה וכמו

 המעשה והן פעולתו חלקי הם ד׳ ר״ל חלקים לד׳ ג״כ נתחלק הזה

 אלא הגוך שבכל והמשמוש והשמוש שברגל וההליכה שבידים

 משא״ב הלב, והוא להן אחד ומקום להם אחד שם הארבעה שכל

 ור״ל במוח ובמקומותיהם בשם מחולקים הראשונים בארבעה

 ולכולם, לראיה וכן המוח אל מיוחד שער לו יש השמיעה שלחוש

 ד׳ בו יש וחושיו המוח קשר מראים אנו שבו ראש" "בשל לכך

 קשר מראים אנו יד" ו״בשל מיוחד, בית אחת כל ועל פרשיות

 הוא וכן להם אחד מקום רק פרשיות ד׳ הוא הרגשותיו עם הלב

פי׳ אליכם" "ופניתי ט׳( כ״ו, )ויקרא כמש״ב בהקב״ה כביכול



 במומר דאוריחא באיסורא גם הש״ך לרמת או בידים ליה
 לחהן בידו דאין היכא דוקא זהו בחשוד גס ולהדג״ח

 לו אפשר דאי למומר נבלה במושינו כמו האיסור את
 האיסור אש לבשל שבידו ואף היתר הגבלה את למשות

 הנא אבל בידים איסור מבשלין שאין )ואעפ״י ברוב
 אינו מ״מ איסור( המומר יאכל שלא כדי מותר בודאי
 דהחשוד וכיון החשיד פלוני בשביל ממון להפסיד מחויב

 ליתן מותר ויעברו האיסור את בלא״ה ישלו המומר או
 הש״ך לדעת נסכים לא אם וגם ,הש״ך דעת לפי להם

 דרבנן איסורא לכה״פ זה באופן להם לתן מותר והדג״מ
 וכן ,דרבנן תר׳ דהוה באופן וכדומה עט״ס גבינת כמו
 לתקן שאפשר אע״פ דמאי או שבל ליה יהיב אם נמי

 או גופא הע״ה של או החשוד של רק שלו שאינם אלא
 לו לתן מותר ג״כ לתקן בידו שאין באופן אחרים של

 לתקן ליה דאפשר הכא משא׳יכ ,מעצמו למול דמלי היכא
 שיודע אעפ״י מתוקן שאיש דבר לו לתן אסור ולעשר

 וכמו דמאי או שבל בלא״ה יאכל לו יחן לא גם שאס
 החשוד בשביל לתקן צריך כן עצמו בשביל לתקן שצריך

 מת״י להוציא לחבר דאסור הוא גדול וכלל הע״ה או
 פונדקית גבי דאמר יוסי ר׳ וגס מתוקן, שאינו דבר

 לרמאים אחראין אנו דאין לה נותן שהוא מה מעשר דאיט
 מת״י יוציא שלא בכדי לעשר אותו מחייבים אנו ואין
 רה ידו מתחת מוציא אינו דהוא ה״ט מתוקן שאינו דבר
ימול כאשר יעשר ואח״כ לו שתחזיר ע״מ לה טתן הוא

 לתקנה חייב אינו ומחליפה ממנו גוזלת היא ואס ממנה,
 מתני׳ הני רכל נמצא לרמאים גס דחוששין פליגי ורבנן

 הע״ה יכשלו שלא בשביל לתקן שחייב שמצינו דדמאי
 והדג״מ דהש״ך דינא להאי כלל מנין אינם והחשודים

 להוציא אסור לתקנם ובידו הוא ששלו דכיון התם דשאני
:מתוקן שאינו דבר ידו מתחת

ונמלן בדרך פירות המוצא שם ג׳ ממשנה משמע וכן
 ואס שיעשר עד יצניע לא להצניע ונמלך לאוכלן

 עד הרא״ש ופירש פעור יאבדו שלא בשביל נטלן מתחלה
 שלא בשביל מתוקן, שאינו דבר להוציא דאסור שיעשר
 פריך ובירושלמי בהן לזכות נתכוון דלא פעור יאבדו
 למעלה הגלל את הופך גבי המניח פ׳3 דאמרינן מהא

 והכא לזכות נתטק דלא אע״ג בנזקים חייב משלשה
 הבור בעל כתב תמן בון ר׳ אמר ומשני מלעשר פעור
 התקלה בעל שהוא מי כל פי׳ הרא״ש )פירש ישלם

 הוא דידיה לאו הרבים ברשות דבור שלו אינו ואפילו
 משלך תעשר עשר כתב והכא התורה( חייבתו אפ״ה
 דהא אחרת ואי ע״כ. אחר משל ולא מעשר אהה

 שמחויב מעעמא הוא מתוקן שאינו דבר להוציא דאסור
 )דחברים דמאי מאיסור והע״ה החשודים את להפריש
 לזטת נתכוון לא אם גם א״כ כשימצאו( יעשרו בלא״ה

 יפסיד שלא באופן וביה )מגיה מעשר ויפריש בהן יזכה
 אחרים להפריש בכדי להפסיד מחויב שאינו שאפשר משלו

 מיניה אם כי מעשרים אינם בלא״ה דמאי וגס מאיסורא
 או הפעור על מחיוב להפריש יבא שלא בכיי וביה

 וכמו דמאי באיסור הע״ה ינשלו שלא כדי C להפך(
 דמחויב להפרישו מצווים ב״ד נבלות אוכל דקטן למ״ד

 ביבמות כרמוכח המפריש של שאינו מאיסור גם להפרישו
 לתא משוס איט דהכא ודאי אלא קכ״א ובשבת קי״ד

 לתקן ובידו הוא דשלו דכיון אלא מאיסורא דלאפרושי
שבכוב״כ למי גם איסורא לתן לו אסור האיסור אח

:הזה האיסור על עובר

 הרג״מ לדעת ראיה לכאורה דמשני׳ מסיפא ואדרבא
מחויב דאינו לעבור בידו בכוב׳כ דאם

 דרבנן איסורא הוהרק דהכא לחלק דיש לולא להפרישו
 עכ״פ מדרבנן. ג״כ רהוה להפרישו חייב אינו ומש״ה

 ונמלך פירות והלוקח להצניען ונמלך פירות דהמוצא מהא
 דמתניתין הני וכל ופונדקית דחמותו וממתני׳ להחזיר
 דהתס הש"ךוהדג״מ על קשה לא לעשר דמחויב בדמאי

 דבר מח״י להוציא לו אסור לתקן דבידו דכיון ה״ט
 המלך בשער אח״כ מצאתי הזה וכחילוק מתוקן. שאינו

 הר״ן בדעת לחלק שכתב ה״ג פ״א עשור שביתות הל׳
 בידים לקטן להו ספינן דרבנן דאיסורא דס״ל והרשב״א

 להיתירא תקנתא בהו דלית דרבנן באיסורא דוקא היינו
 איסורא להו ספיגן לא לחקוני דבידו כיון טבל משא״כ
כן, חולק סק״א תרי״א סי׳ הפר״ח דגם והביא בידים.

 גופא מרשב״א שמשמע מה דלפי אח״כ שמסיים -ואע״ג
 דהתם כן לחלק יש שפיר אבלהכא בהכי, לחלק ס״ל לא
 כיון הכא משא׳׳כ כלום עובר אינו הקטן ס״ס קטן גבי

 שלא לתקן שבידו מה כל החשוד ע״י העבירה דנעשית
 מהא וע״כ ולהפרישו לתקן מחויב עבירה החשוד יעשה

 מתוקן שאינו דבר מת״י להוציא דאפור הכא דאמריגן
 מצי דלא היכא לו לתן אסור דיהא לעלמא ראיה אין

 לתת דמותר הש״ך רעת לפי דאפילו נ״ל ולפי״ז מתקן.
 דוקא היינו מעצמו לטול דיכול היכא איסור דבר למומר
 שיש דבר אבל לתקן בידו שאין איסור בה וכיוצא נבלה
 עד בעצמו לטול יכול אם גס לו לתן אסור לתקן בידו

מתוקן: שאינו דבר ידו מתחת להוציא לו דאסור משום שיתקן

ג; סימן
ftp*" בענין דינים ופרטי וחידושים הערות 

.טאיסורא ואפרושי לפ״ע

א נתיב
 נימא דאיך והדג״מ הש״ך בדברי עוד להעיר שיש ומה

יכול אס הדג״ח לדעת במזיד עושה או דבמומר
 הוא מחויב והא איסור לו להושיט מותר מעצמו לטול

 את תוכיח הוכח הכתוב דבר מלא ומקרא ולהפרישו להוכיחו
 ועד ל״א( )ב״מ כו׳ פעמים אפי׳מאה הוכח ואמרו עמיתך

 דאין נ״ל אולם .ט״ז( )ערכין כו׳ הכאה עד תוכחה היק
 ואינו הוכיחו אם מ'׳מ להוכיחו שמחויב דאעפ״י סתירה זה

 עובר או האיסור את לטול הכן עומד והוא תוכחה מקבל
 יכול אינו בכפיה להפרישו וגס ושמה שעה בכל עליו

 ובין כך דבין כיון יפסיד דמאי בידים לו לתן מותר אזי
 מעצור: באין ועובר תוכחה מקבל אינו כך
יזכיר דאס כיון בשוגג אבל במזיד היתינח "ז דלפי אלא

 א״ע שיפרוש לודאי וקרוב אפשר איסור שהוא לו
 לעבור חשוד אינו אם ובפרט יעבור ולא האיסור מן

 להפרישו לכאורה הוא מחויב וא״כ א״ע יפרוש דבודאי
 העני פשט דגבי קשה וע״כ תוכיח הוכח משוס מה״ת

 דהכי הדג״מ שכתב כמו בשוגג מיירי שבת בריש ידו את
 ופטור חיוב דכל כו׳ בהו דאתו פטורי ד״ה מרש״י משמע
 •התוס׳ כתבו ואמאי ובשוגג קאי בחטאת שבח במס׳

הא להפרישו שחייב איכא דרבנן אישורא דרק והרא״ש
תוכיח: דהוכח ומ״ע דאורייתא איסורא נמי איכא

ואולם

 ויעשר מהאגודה מענו שיקח א' פירוש שיעשר מד יחזיר לא להחויר ונמלך דתנן הא מל פרושים שני איתא ובירושלמי הגהה (
 האגודה כעד דמים ישלם כי שני ופירוש ,עליו מהפיד ואיו הוא מועט דדנר כיון נול משוס בזה ואין להמיכר אח'נ ויחויר השאר »נ

.לעצמה אומה ויקה שיעשר

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)16 מס עמוד מאיר שמעון בן יעקב שמואל רבינוביץ, ישר אורח



טישרג׳ סימן ארח אורח
 נאמרה לא תוכיח דהוכח רהמ׳ע לומר אפשר ואולי

בקונו למרוד ומתכוון במזיד שעובר למי אלא
 על ולעבור לחטוא בדעתו שאין כיון בשוגג העובר אבל
 מחויב דאינו אפשר מעונש פטרחו התורה גס קונו רצון

 ראיתי אח״ז ,להפרישו מחויב מדרבנן ורק מה׳ית להפרישו
 הנ״ל התום׳ דברי על בשבת חיות רצ״ה הגאון בהגהות

 שכתב ר״ה מ״ע המצוות בספר הרמב״ס בשם שהביא
 נחעא שלא מלווין שאנחנו הוא הוכיח דהוכח מ״ע דבכלל

 הרמב״ס שדעת ונראה שיחטא מאומתנו זולתנו נעזוב ולא
 שדברי נראה לדעתי אולם ע׳'כ, להפרישו מה׳־ת שמחויב
 והמ״עשל הרמב״ס לדעת כותרים אינם והרא״ש התום׳
 פשטא שמוכיח וכמו במזיד רק להיות אפש תוכיח הוכח
 את תוכיח הוכח בלבבך אחיך 'את תשנא לא דקרא

 ולא ופירש״י י״ט( )ויקרא חטא עליו תשא ולא עמיתך
 תשנא לא אל תוכיח הוכח מדסמך וגס ברבים פניו ילבין

 אס כי אותו תשנא לא קאי זה דעל משמע אחיך את
 דבשוגג מזידב דמיירי מוכח זה וכל אומו תוכיח הוכח

 דכתב-שס בהגרלה״ח עוד אותו,!?ונדי] לשנוא שייך לא
 קיי״ל אדרבא דהרי ע צ קאנבמ״ל דקיי״ל הרא״ש דמ״ש
 מ״א מהל׳ פי״ז רמב״ס עיין להפרישו מצווין ב״ד דאין
 דרצה שמ״ג סי׳ ארח מור הב״י במרן ראיתי שוב הל״ז

 להפרישו מלווין דב״ד סובר דהרא״ש מכאן להוכיח באמת
 בכ״ז להפרישו מלווין ב״ד אין דבכ״מ אן( י״ל ואולי

 חכמים דקלת דראיט דכמו דכוונתו הרא׳יש דברי נתכנו
 גדול מכ״ש להפרישו מלווין ב״ד קטן דאפילו סוברים

 אותו נעזוב שלא להפרישו מלווין דטדאי במלוות דחייב
 כמ״ש לקטן אפילו דאסור אומו לסייע ובפרט לחטוא

פ״כ: אסור לקטן בידים דלהאכיל שם הרמב״ס

ב נתיב
flV* נ״ו"ע״א קידושין החום׳ מדברי ביה להעיר נראה 

z שכתב מה על שהקשו ט׳ במתכוון אבל בד״ה
 יודע זה מוכר אבל וז״ל למקומם דמים יחזרו גבי רש״י

 ועבר.'על בידו הן וחולין הבהמה על מתחללות שהמעות
 לאוכלה מתכוון שהלוקח דיודע מכשול תתן לא עור לפגי

 הכא איכא מכשול חתן לא עור לפני מאי והקשו בעיר
 לפני שייך ולא אחר מאדם יקח ממנו יקח לא אם הלא
 מושיט כגון נהרא עברי בתרי רקאי דוקא אלא עור
 דמס׳ פיק כדאמרינן נח לבני ואבמ״ה לנזיר יין כוס
 דלאו המררכי כדעת התום׳ דעת דגם ומשמע עמל ע״ז

 יכול אס דגם אלא לדידיה תחרת בהמה ליה דאית רוקא
 בלפ״ע: עובר איננו ג״כ גוונא כהאי אחרים אצל לקנות

 עכ״פ הא החום׳ הקשו מאי קשה דלכאורה אלא
 כמו מדרבנן הלוקח pf> להפריש הוא מחויב

 כותרים דדבריהם לכאורה ונמצא בשבת התוס׳ שכתבו
 מזיד הלוקח דהכא כיון לומר וצריך בשבת שכמט למה
 לכאורה וראיה מדרבנן גם להפרישו מחויב איט הוא
 מחויב אינו במזיד העובר דלישראל הדג״מ לדעת מזה

:מדרבנן גס להפריש
 ע״כ עור ]לפני על עובר ־.דהמוכר שכתב רש" הנה ל

לקנות דיטל דהיכא וסובר המררכי על דפליג
 שכתט כמו לפ״ע על מלעבור פוטרתו איט אחרים אצל

 המרדכי של דינא דבהאי נמצא שמואל והאמונה הגר״א
אצל לקנות שיטל רבהא רש״י דדעת וקום׳ רש״י פליגי

כחום־ ודעת לפ״ע על מלעבור פיטרתו אינו אחרים
מלפ׳ע: דפוטרתו

 סיל רש״י בדברי התום׳ שהביט דכט דאף י״ל מיהל
יין מטם מדהקשו דאורייתא לפ״ע על דעובר

 דרבנן איסורא על לומר אפשר רש״י טנת אבל לנזיר
 אפשר וא״כ דרבנן עור לפני כלומר בלפ״ע נכלל זה וגס

 יטל אם דגם דהמרדכי דינא להאי יודה רש״י דגם לומר
 טון הכא ורק בלפ״ע עובר איט אחרים אצל לקנות
 טמא אם אבל ,דרבנן בלפ״ע עובר הוא לישראל רמוכר

 א-סורא איכא במזיד דגם ]רש" דדעת ראיה ע״כ כן
■ :כהדג״מ ודלא להפרישו דרבנן  כדעת דס״ל לכאורה נראה קידושין התום' דעת עכ״פ

 אחרים אצל לקטת דיכול היכא דגם המרדכי
 דבישראל הדג״מ כדעת פ״ל וג״ס בלפ׳יע עובר אינו

.לכאורה נראה כן להפרישו מחויב אינו במזיד העובר
 דאמאי התום' על קשה דלכאורה לדחות יש באמת אבל
 לקלות יכול שהלוקח משום לפ״ע סל המוכר עובר אינו
 לעיל שהבאט למלך המשנה דעת לפי הא אחרים אצל

 מלוה הוא שבכוב״כ אעפ״י ברבית מישראל ללוח אסור
 על יעטר אחר שישראל מה דע״י משום ברביח לאחרים

 הלוקח יקנה אס וה״נ מלפ״ע זה פטור אינו עור לפני
מלפ״ע: זה פטור ואמאי בלפ״ט השני יעבור אחר אצל

 במעות בהמה לקנות יטל נלקח דהא חדא די״ל אלא
 שכיחי דלא במקום דאפילו ועיד ,נכרי אצל מעשר

 דטה המל״מ קאמר לח דע״כ נ״ל אצלם לקנות עכו"ס
 מהלאו זה את פוטר אינו בלפ׳יע יעבור אחר שישראל

 במזיד לפ״ע על ג״כ יעבור השני אס דוקא היינו דלפ״ע
 להכשיל אסורים ישראל דכל כיון נותנת הסברא ואז
 עבריניס שנמצאים בשביל להכשילו אותו נתיר לא לזה

 הם יעברו אחרים יכשילוהו שאם וכשם אוהו שיכשילו
 לפ״ע מל הוא יעבור הוא יכשילו אס כן לפ״ע על

 אנוס ומכ״ש שוגג רק יהיה האחר הישראל אם משא״כ
 השני יעשה דלא נמצא ירו על נכשל יהיה זה ובשביל

 המכשילו זה גס ע״כ אנוס דהוא כיון לפ״ע עבירת שוס
 יעטר כך ובין כך דבין כיון לפ״ע על עובר אינו במזיד

 יכול הלא וה״נ ,אונס או שוע שהוא אחר שיכשילגו ע״י
 להמוכר יודיע ולא שני מעשר במעות בהמה לקטת הלוקח

 אנוס גם או בזה שוע יהיה והמוכר מע״ש ממעות שהם
 מע׳ש מכסף לוקח שזה אדעתיה לאסוקי ליה הוה דלא
 הלוקח דיכול נמצא לירושלס חוץ הבהמה את לאכול ע״מ

 וא״כ בלפ״ע אחר ישראל שיעבור מבלי מבירה לעבור
 עובר אינו ג״כ במזיד לו מוכר שהוא זה מוכר גס

 כדקאי הוה ולא עבירה זה יעשה דבטב׳כ כיון בלפ״ע
נהרא: עברי בתרי

 שהוא יודיענו ולא האחר המוכר את יאנה דאם לאס״ג
לירושלים חון לאכול ע״מ מע״ש בכסף לוקח ׳

 ידע ולא שוגג הלוקח היה שאס וכשם בטל המקח יהיה
 למקומם הדמים יחזרו אמרינן מע״ש בכסף לוקח שהוא
 לירישליס הבהמה את ולהעלות לטרוח הלוקח רוצה דאינו

 ע׳־י נכשל שפלוני ידע ולא המוכר נתאנה אם ה״נ כן
 המהח הרי לירושלים מון מע״ש ממעות בהמה לאכול

חולי; נשאאת והבהמה בקדושתן נשארו והמעות בטל
 שוגג 'יהיה המוכר אס כלום יעבור לא דהלוקח נמצא

לפ״ע"( על עובר במזיד לו מוכר זה אס השתא וממילא
 הלוקח מעבירת, להמוכר טדע שלא זמן כל מ״מ

ואינו
 יאכלם מט״ש מטית שהן ידע שלא והמוכר בקדושתן המוכר שביד המסות נשארו המקח דנבסול המוכר אח הלוקח שמכשיל ומה .הגורה *(

נהאכיג רוצה אחד שאדם יראה אם דאסו לפ״מ ממכירת כמזיד להמונר פימר איט זה כלפ״ע ימכור דהלוקח נמצא ליחשליס חק
 מ״מ לאתרים יכשיל לא האיסור את שיאכילנו מה שט״י ואטפ״י הזה להניחן איסור להאכיל זה רשאי יהא לפ״ט טל ממילא ויעבור לחברו איפור

באה לפ״ט ועבירת בעצמו לטנור מנוון הוא ואדרבא המוכר את להכשיל מנוון איני הלוקח דהא ועוד טצמו מהאיסור קיל לפ״ט האיפור הא
• כמתכוון לפ״ע ט- לעבור לוה לו אסור ט׳׳כ מתכוון אינו מ״מ אבל בפשיעה תחילתו כמו דהוה ואפפ"י בשוגג ממילא

גימל

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)17 מס עמוד מאיר שמעון בן יעקב שמואל רבינוביץ, ישר אורח
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קראי להגי דררשינהו זלה׳ה נסיס״רוזיליו במהדיר מרב. " -  
1"" חצה׳היהורו הרשב סל במדרשו הזהר. רחכתי והוא בסיני  • 

כגלגולאיט המחויב שכל ואמרו הלין לא •למצות שענן ׳"ילכו  
ורבקה •שיקבר על לתיקונו' עולה,להתגלגל ואינו ודינ גגמרי:  

דינו לענות שלא .הצו תצוה .שעת וזהו נפשו ר פלע  • 
שמגלגלו תכף ומחיה הפסוק'יןאאגר-^ממית כונה והן'  J 

נפשו יגיע-לשאול כי •שאול מוריד תצאי צריך דלהקונו.אמגם •  
* ; קרח לענינינודאשתושל נחזור י ואח״ךויעל הקבר הוא  
?• חכמות שתי ומציגו ;•"בענין האחור כל גרמה ליאולוקר.  

""י לש זאתדאשאו כרא? .ראיזאת א.ול ההריסות לתקן ־בבאו  ■’ 
QJz-Ss. ", יחרב שלא וביתה כעלה הוא ןק־ט פיקט^׳ יהציל כלת ן' לון  

כמה חצ^בילףשנחרבוזהלכצלאכטןאחר מעשה :לגדולים ׳  
ממנו שיצא קרח הוא אבותיה ;וקתצללה^ל עמדה כוורות

 חכמות שתי חכמות;לשים: /זהוכ^נתלאכתזה *.7 קדח
 מהנה אחת אמנם • מהשאולת־־הדסה מקן שמדו

 r >לאיצדדו״׳־ . 7. בנתה•1^,.עשחה.והצלישה
2 '6 Zאגת אל כייאם אלבלחה.

♦- ־■
J, .׳;/,־ •ך

•!- -כלה לפרשת ררוס

 1שישנ כל נאמרה׳ לישראל ריםמ&ו ®*שת -
פשע לכר בל בשמירה'על ישנו בזכירה ; י
ואסברוה מממיונא איסורא ואתייאבק׳ודילפינן אבידה ויעל

 כהכשר נזקו בתשלומי חב בשמירתו שחב כל בדדמי ־רבנן י
 ונתדאיכא-א עד לו'ובמק ברועים לקדם ליה דהוה נזקו כל ~

מסכ ס ש3 כדאמרינן מכרעא לא רבו בית וידיעת דמינכר
דרי A _׳t . 1 ~z ־־------------  דבי להני מר לוכחינהו סימון לר׳ זירא ר' ליה לאחר שבת

 דלא גב אע' ליה אמר מנאי מקבלי לא ליה אמר ותא גל ריש
 יצאת לא מעולם , חניגא בר אחא מררא״ר .^מקבלילוכחינהו

 דנתי' זה מדבר חון לרעה בו וחזר הקב״ה מפי סובה מדה ~
 -» על תיו והתועז ירושלים בתוך .עבור אליו ת׳ .ויאמר

 התועבות כל על. והנאנקים האנשים:;,הנאנחים מצחות
 מצחן על ורשום צך לגבריאל א״להקל׳ה בתוכס הנעשות '
 חבלת -מלאכי בהם ישלשו שלא כדי ־דיו של תיו צדיקים של 4
 לפני הדין ימרת אמרה דם של תיו רשעים של מצחן ועל "

 גמורים צדיקים הללו מאלוא׳ל נשהנואלו מה 'הקלה
 למחוי בידס עתיה רבש לפניו אמרה ’גמורי רשעים והללו י

 יקבלו לא ימחו שאס לפני וידוע גלוי לה אמר מחו 'ולא
 גלוי מי - - - להם גלוי לפניך אס רבש״ע לפניו אמרה ,מהם

 * התיו כלאישאשתעליו ועל וכו בקור זקן לכתיב והיינו
 2^2וכתיבויחלו_^נשןםוכל_מ תחלו וממקדשי מגשו
 לחץ שפיר שמעינן זאת מאגדה וכוי ממקדשי תקרי אל מסף
 לפני גלוי שיהיה עד תוכיח הוכח מצות מחיוב נפטר אדם

שנעמוד וקוד□ ־ " —ך מינית מקבלי א?7 המוכיח
 לקמאי דחזינא דרושימצימאמלתאכמה ־תוהאל"מכוון

 על כ״א תווין שני שהיו מיניה משמע לא דמקראי ככתבו
 ו תנשו אל החיו עליו אשר איש כל ועל. דכתיב הצדיקים
 הכי קאתר מקרא לא כתבוע״ז ז״ל התול בעלי ורבותינו

 בצדיקים והיינו וכו׳ תיו והתווית כתיב דהא מסברא אלא
 ואמרו הגז' דבריהתום׳ על עמדו,הראשונים וכבר .גמורים
 יאין משמע הכתובים דמפשש היארמאחר הפוכה כהסבר׳

השנייה דכה הסימנים לבי צורך אין כתות שתי נ״א כאן

 והח<שוג»ס מצחם מהפדרקתיומעל מסומנים •הס ממילא •
 צדיקים ;או י: שס־בינוטיס דהוו נותנת דהסברא •הי"

 כלא דאםלאקנעשה מקבלי דלא לפניהם דגלוי גמורים
 בציון היה .זה כי זה״הכרע •טאין ובאמת •י - בישראל .

 חייתוקייתיס ישראל ׳ שאר כלהב״ט בירושלים נעשה 'ואם
 בעיר עברו כתיב דהא להפך .-מורים כתובים של ופשטן
 עליו.התיו.^ז אשל ועל־כלאוש וכו׳ תחמולו והכו,־ואל .אחריו

 עליו אשר איש העירשל מכלל הכתוב דהוציא תגשויומאיחר
" העירבצוואת־הבו שאר כל נשאר .•-••התיו

 דהיויפם ז״להסאמרו. דירכותינו גלע״ך
הוא וחןכרח קראי להסביר תווים'כדי שתי ";

בהם 'לכל-קעומד׳־ הכתובים מהכרעת הוא-זה’כי 'ליאמר -
 לירושליסבמראותאלד׳יס הו^א הנביא כי והוא יפה בעין■ -

 והראקל-וקקלךקחלה הנעשות. התועבות כל לו '׳:'להראות
 עודתשובתראה^תןעבנ״גדולו׳ לו ונאמ' בביאה גסחלהקלא׳

 •על־הקיר מחוקה• ושקץ בהמה רמשי כל. תבנית .והראו'לו !
 שגכ1>עןד:ץ ונאמר מקשרתו-בידו. ,'זקנים'איש :!ושבעצם

 ה׳קועטת׳-כג בית !'.ותראתתועכותגדולות׳והנהכשער
 נאיוך^^דתשגב ואז ;את־התמוז מבכות• דולגת.נשיס1-

 בראשונות׳ נאמר שלא מה. גדולוה;חאלך, תועבות ■ גי&ראה
 ’עודוברביעי ולא נאמרתועכות•גדולות דאלו:התם למאלת
האולם היכל־ה׳בין• בפתח לו והראו מאלה גדולות !.'צאמר

 ופניהם ה׳ היכל אל אחוריהם איש וחמשה ולמזבח'כעשרים
 היא מאי דרגי חומרי המשנה בלשון חכמים ושנו '-קדמה

 ויקרא מיד דכתישס דינם נזר נחתם זה עמן מחומר "אשר
 ‘וכו אנשים והנה.ששה העיר פקודות קרבו- גדול קול באזני. ־"
 ה׳ ויאחר בחתניו הסופר קסת אשך הבדים לטש ובתוכם -'■

 באזני אמר ולאלה וטי תיו והתוית העיר בתוך עבור .:אליו
 וט' תחמולו ואל- עינזכס תחוס אל והכו אחריו בעיר עברו •

 ואחר וטי אני ונשאר בהכותם ויהי בעיר ויכו וייצאו ,.וכתיב
 שער k אותי ותבא רוח אותי ותשא כתיב מה הזה החזיון כל י

 כ ואראה כ״האיש השער בפתח והנה -ביתה'הקדמוני
 העם שרי בניהו ן ואתפלטייהו עזור - ן יאזניהו את ~בתוכם"ד
 בית איתנהו דכולהו בשבי שילכו מבא אליהם ונבא’כו1ד
 ועשירי. זרים ביד אתכם ונחתי .מתוכה אתכם והוצאתי לכתי׳ ;

שאמר הכ״ההסהס אלו ז״ל רש״י וכתב וכו' שפטים גבכם
 הי! מי שם פירש שלא אנא ’ה היכל אל אחוריהם למעלה

 במסכת בתלמוד. מבואר וזה מהם שנים שמות פירש -וכאן
 בהנבאי ויהי כתיב האחרונה זו בנבואה דהנה קג־דושין־פ״ד

 שם אחרו וכו* ואזעק פני על ואפול מת" בניהו ופלטיהון'
כי לשובה מ״ד .לרעה אמר וחד לשובה אמי־ חד ושמואל רב
 הוהשלחליה דנבוכדנאצר חתניה דמישן דאיסתנדרא הא

 בעא לקמן דקאי לן שדרת לא לך דאיתי שבייא האי .מכולי
 איקד דחשיבנן אגן פלטיהו ליה אמר מישראל לשדרא
 זר טובה שעשה מי נביא ואמר להתס ניזלו ועבדין מקמך

 אל אותי ותיא דכתיב לרעה מ״ד ימיו בחצי ימות בישראל -
 וכתי' איש וחמשה כעשרים ישער בפתח והנה ה" בית שער ׳

 בין היכלה' פתח והנה הפנימית ה' בית חצר אל אותי ויבא
 ‘ה היכל אל אחוריהם כעשריס-וחמשהאיש ולמזבח האולם
 שגאח* ממשמע לשמש קדמה משתחויס והמה קרחה .ופניהם
 מלמד ה׳ היכל אל שאייוריהם יודע איני קדמה 'ופניהם

 שעשה מי נביא ואמר מעלה כלפי ומתריזין שהיופורעין
 ו הכתובים הצעת הן אלו משתו על ימות הזאת ־הרעה
נחת׳ הכ״ה אלו דעל דחאה התיח' תגדל ובכן בהם והנאח'

 אל הזמורה את שולחים והגה כדכתיב העיר כל דין גזר
 האמיר ככל קרבופקודות גדול ויקראבאזניקול וע״ז אפס
 בגולת צאתם עי וחיו אלו את הציל מי והכובעיר ויצאו עד

לפניו עלתה כך ממחלה כי לומר אנו מוכרחים ודאי אלא
 כשבי ינכו אם, כי ימותו לא המכעיסים גמורים שהרשעים
רטלהו ׳ ד



כלש לפרשת דרוש
 ושאי נרה מגל בצדקתם ינצלו ,ביהדהלדיקי דכנהואיתנהו

 תוים שני תיו והתוית שפיר מונחי קראי ובכן לקשלא עמא
 לרשעייגמורי' רם של ואחד להם לשוב לצדיקים דיו של אחד
 ושאר שפטים בהם ויעשו וריס ביר שיפלו כדי נהם לרע
 אמרבאזני ולאלה’דנתי והיינו במגפי משתם על יפלו העם
 למשחייועל אהרגו ובתול בחור זקן והכו אחריו בעי׳ עברו

 התיו עליו אשי הכוונינל״איש תגשו < התיו עליו אשר כל־איש
 מוכרח העניין כי באופן תנשו אל דם של בין דיו של בין

 ראוי דאין נראה ז ע אשר ויציבאמצתא הפסוקים מתוך
 שישלמו כדי וכוי רשעים של מלחן ועל הנזכר באגדה לגרוש

 • ם^תבלהוינאובגדנה_1אגאשלשגבה^3ג-ד3~
 תנאי יפה לבאר דרושנו מכוו? אל נחזזר , ומעתח

 שנעמוד מצותהתוכחתויתבארעלמה
 השיב שימון ר' דמה ותשובתו סימון לר׳ זירא ר' במאמר

 מקבלי דלא ליה )־א דברי מוכח הדבר פשמ מנאי מקבלי לא
 היא שהביא הראייה והנה ואמרלור׳זיראאע׳פיכןוכו

 לא מעולם דהא שימון לר׳ וסיעתא דבריו לסתור ראייה
 הרב' גלוי גלוי מי לפניה' באומרה אלא הדין מדת קשרגה

 אמר שימון ר' והא הדין ממדת פטורים גלוי דלפניהם .מל
 דלא ג ואע ד״ה זה על עמדו י התו והנה מנאי, מקבלי לא

 'כדאמרינן מקבלי אי י דספ היכא היינו מר לוכחינהו מקבלי
 הנח מקבל* לא דודאי היכא אבל גלוי מי לפניהם בסמוך

 בהמבי׳ כדאמרינן מזירים יהיו y שוגגים שיהיו מושב להם
 כריכי' התו' דברי כי יהי׳קובאמת תוספת גבי השואל ובפי

 מפני עצמו לנשור השימון של דעתו על עלה מה הלמוד
 ועוד ׳ בפישורא וספק בחיובא ודאי דהוא מאחר הספק
 לקולא דאזליקביה דרבנן ספק אס •בי בזה היה לת דאפי'

 ספק לברר דבידנו להיות חעב כזה בנדון בעלמא
 מלבנו הספק להוציא אנחנו מחויבי' לבררו דבירנו ׳וכל ה1

 לאפוקי בעא סימון ר׳ והיפי בדאוריתא ש כ בדרבנן אפי׳
 מה זירא ור" : לבררו שבידו ספק מכח ממיובא נפשיל

 וכן הוכחנו כאשר מתוכו מוכרח ן והעני הגדה אצל לילך לו
 ליה אמר שם דאמרינן המביא בריש בפירוש יל ז הריף נתב
 דקא והאידג' ופו' משפחין אין תנן לאביי חנן רב בר רבא

 הנח אלא וכו מידי ולא להו אמרינן ולא הכי ועבדן מזינא
 וה״מ מזידיס יהיו ואל שוגגיס שיהיו מושב לישראל להם

 ז״ל וכיהרי״ף וכו׳ ל"ש היא ונא לא בדאוריתא אבל בדרבנן
 במדי אכל מינן מקבלי דלא בודאי רידעינן במיצי ת'מ שם

 דרבנן דבמילי לפניך הרי בידם למחות מחייב ירעינא ללא
 רבעי' הכת׳הרי״ף ואפי מספחין דאין בגזרה התם עסיקנן

 ובידו הואיל ושעמא ב2מחי אכלכספק בודאי מקבלי ל.לא
להיות סימון ר' בדעת ^והיהאיפשרלומר ד ספקו לברר

 יפה פירשתיס כאשר שרשים שני בו יש המוכחת בענין בי
 אן למחות בדם יש השורשהאחד והם ש ר יע תשא כי י פ3

 ובשבועות בסנהדרין התלמוד בכל מורגל השורש וזה לא
 לא אס יקבלו אס הוא הבי השורש למחות בדם ביש התם

 דאין כדההיא הארן ובעמי בנשים למחות בידינו יש דהיינו
 ובסתר מקבלי ללא לן בריר אמנם מספקין ואין משכתין

 יעשו אם דאפו אמרינן אזי לבס בשררות ילכו ובמשמוניס
 אמרי' לא אפ״ה באיסור ־ולמעט בהם למחות ובידינו בגלוי
 שיהיו מושב מקבלי דלא לן דבריר מאחר מידי ולא להו

 אחד שורש בידנו יש כזה דבנדון ברור והענין וכוי שוגגיס
 ברור צריך הברור זה מחיוב ליפשר כדי ובכן לחיוב גמור
 אתי זיל היי״ף כמ״ש מקבלי לא בודאי דהיינו כנגדו אחר
 בידינו דאין לגו ברור אס אמנם • ודאי מידי ומפיק ודאי

 השורש כבירור בידינו דיש גלותא דריש ההיא כמו למחות
 דאין לנו וברור דהואיל למימר ר׳סימון סבר לנשור האחד
 הואיל פשור מקבלו דלא נותנת כשהסכרא למחות בילינו
 המבי׳ דריש לההיא דמיא ולא לפטור האחד השורש וברור

למחות בודאי בידינו יש דהתס מקבלי לא ודאי לבעינן

 מקבלי אי בספק אפיי ובכן בידינו דאין עדיפא הכא אמנם
 תיו דוהתוית בההיא דהא כן דאינו זירא ר׳ א״ל פטור
 5כת' רהא למחות בידם דאין האחד השורש להם ברור היה

 לפנית* גלוי היה שלא לפי נענשו ואפ״ה והנאנקי' הנאנחים
 שירע עד חייב אשר נפשרמחויבו דאינו ג״ג האחר דבר

* למחות בידו ושאין איקרלרבוד1שאס-יאמרלהסלא
אגדתהתוכחידאית^" כאן שנניע במת איפשר
אמר רב תונחת היכן עד דאמרושס בערכין

 נזיפה עד אמר יוחנן ור* קללה עד אמר ושמואל הכאה עד
 קלל׳ עד אומר רייאושוע הכאת עד אומר אליעזר ר' כתנאי

 אף ויחר דרשו אחד מקרא ושלשתן נזיפה עד אומר עזאי בן
 כר״י הסמ״ג פסק זה במחלוקת החנית^הנה את וישל שאול

 דפס' זל בס הרמי על ותמה ושמואל רב לגבי כמותו להלכה
 היא סברתו י דר" דמאחר כת: בכ״ת זיל ומרן כר/ ולא כרב

 דל א/ וריי ר״א נגבי כוותיה הלכתא דלית עזאי בן סברת
 באיסורי דרב כוותיה והלכתא ושמואל ר״ינשארו{רב מהכא
 עדיף לחומרא מינקש י כר למיפסק ליה דהוה תימא ואפי׳
 ואפייתימ׳ ש יבמי׳ הדברים כוונת ע׳כ דספקא מילי בכל
 דווק׳ אמוראי בתר למיזל אחר צד לניד יש דאפי׳ לומר הוא

 נדחית בתנאים כמותו דהלכה יאושע ל׳ דסברת ומאחר
 כר׳י הלכה ור*י ר׳ נשאר כשמואל הלכה אין ור״י ר' בפני
 מלמיניו. לחומרא עדיף הראשון הצר דחינקנן מרן כתב לזה
 סימון י ר כוונת שזהו איפשר ובכן • להקל הבי הצד

 ברול־. כבר נזיפה לכלל שהגיע וכיון מקום בכל כר׳י דהלכה
 ל ראוי דכאן לו ואמר וירא ר׳ ובא מקבלי ג״כדלא לפניו

 וראוי עזאי ן' סברת שהיא ליחה דס׳ר״י ולומר להחמיר
טוב'• מדת יצאת לא דלעול' הענין חומר מפני זה צד לתפוס

• הכאה עד גמור בירור וצריך וכו׳
שיכהו עד במ״ש טפי דייק ל ז" הרמ׳בס לדידי אמנם

 3שנעמורבכ!מ במה ויתבאיץפה החוטא
 ותה זאת היא דמהשאלהתוכחתן כןהי עד רקאמר התלמוד

 מצוות מרמ׳ח אחת היא תוכחת מצוות דהלא בה יש מעם
 לדע* אנו צריכיס ועור * עשה מצוות כל כדין ודינה עשה

 4בסוכ שיושב מי וכי נזיפה עד קלל' עד האומרים ס' ולהבין
 נפניר אותו קללו אס תפילין קושר או קונו מצוות לקיים

 במנו' לעסוק ומחויב תיא לא חנם קללת כי חלילה מחיובו
 מת ולדידהו עצמו למסור מחוייב דאינו יותר לא הכאה עד

 העניין מזנת אמנס ר׳ עשה, מצוות משאר תוכחת נשתנה
 דרשינןשעמא כךהואדידועהואדתנארפליגיאי לדידי
 בין עניה שהיא בין אלמנה ובכן דריש לא יאודה דרי לקרא

 ,שע דריש ור״ש דקרא כפששיה אותה ממשכנין אין עשירה
 נר♦" ראתה ושעמא אותה ממשכנין אין דווקא וענייה לקרא

 ומערית משכמת ביום והמחרישה בלילה הכר לה להחזיר
 ממשנני׳ עשירה *אמנם רע שס משאה ואתה המלוה לבית
 ושעמו אתא דקרא היכא אחר מחלוקת נולד מזה אותה

 אלא לנו ואין ייתור כאן אין דרשי ללא לרבנן עמו ונימוקו
 א למאי דקרא טעמיה לדריש ולר״ש בעניין שאמור מה

 ולרבו׳ קרא ליה אייתר דרשינן דאנן כיון למיכתב איצשריך
 הוא לגופיה לרבנן’ וכו ישיר כי בם תתחתן לא כגון בא הא

 דווקא אומות בשבעה אלא תתחתן דלא לאו שייך ולא אתא ד
 כל לאסור המסירים כל לרבות יסיר כי ליה אייתר ולר״ש

 ירבה לא דכתיב מלך של בפרשתו מובא אתה וכן האומות
 פ אפילו מותר ח״י כפשוטו לרבנן לבנו יסור ולא נשים לו

 ׳אמנם כאבגיל אפי׳ מח״י ויותר רבוי כאן דאין פרוצות
 ומשיר' אחת■ אפי׳ בא הוא לרבות לבבו את יסור ולא לר״ש

 דלא באלמנה הקרוש רבינו סתם וכבר יקחנה לא לבו את
 שהיא בין ענייה שהיא בין ואלמנה לקרא שעם דרשינן
 בסזלדלאדרשי׳התר פסק וכן אותה ממשכנים אין עשירה
 תוכיזין־ גבי בכזכתי׳קז פסק מלך גבי ובכן לקרא טעמא
• שערל ביה דרשיגן ירצה תוכחת תיכן על מאמר כווני היינו
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כקק לפרשת דרוש ,
 ■ להיטיב כדי הוא תוכיח הוכח תורה אמרה מה מפני נקרא
 טפי לפקיד ש דל היכאלחזינא אבל לו ורפא ושב לחברו

 חייב אינו שוב עליה לייש או שהוכיחו בחבריה ביה יף ונו
 לקרא שעם לרשינן דלא תקוה^גנימא בו דאי? להוכיחו

 א כ נפשר ואינו *נושיה את לצרף הבאה מ״ע ככל היא והרי
 סתמו אחר ואצן ואמוראים תנאים נחלקו ובזה הכאה עד

 לקרא טעמא לרשינן דלא לן לסתם ומאחר הקדוש דרבנו
 הגאה עד א כ" מחיובו נפשר ואינו לרשיצן לא בתוכחת גס

 י עמו ונמוקו בס לקרת׳ שעמו והיינו שבתורה מ״ע ככל
 ביאה אישורי לבה׳ בסז״ל להרמ גלול קושי נשאר אמנם
 סברת היא וזו תאומו לכל כולל הוא תתחתן ללא ללאו פסק
 כל לרבות ישיר כי ליה ואיתר לקרא טעמא דדריש י׳ש

 אלא לנו אין לקרא שעמא ללאלרשינן אצן אבל המסירים
 תתחתן ללא לאו בהו אית אומות בזי ודווקא כפשוטו קרא
 ק בפ תי׳ש בעל הרב בזה עמד וכבר האומות בשאר ולא

בקושיי׳ הרחיב העמיק בל׳ת הרי גס בצ״ע והניחו רמנחות
 לא ל ו דלהרמב״ס, באופן בצ״ת הניחו סוף כל וסוף זאת ־■'

 וגבי מלך וגבי אלמנה גבי פסק כאשר לקרא טעמא !רשינן
 האומות כל תתמתן ללא בלאו כלל 'ה ואפ כיאמרן הוכחת

 אמתויש לין באמולצדקועכ׳פהדין ידענ׳על וטעמאלא
 אשר ' ■ השיגו״ מללא הרא׳בל הריב בעל בו׳הולאת לו ■

 ן׳אלעזר פנחס בפרשת רש״י והביאו רזיל מאמיר לי נוח בזה
 בן ראיתם אותו מבזים השבטים שהיו לפי הכהן אהרן ן'

 שבט .נשא יהרוג לע״ז עגלים אמו אבי שפיטם זה פושי
 לבו אשר באמת הנה : ליחסן הכתוב בא לזה מישראל

 יתכן איך זה ענין זרות תוקף מראות ימם המס האריה כלב
 הגדול המעשה וראו אמת וחותמם בכללותם ישראל שבטי

 לולי כי מוכח הענין בבואת כי אותו יבזו פנחס של והנורא
: חלילה ישראל כל אותו דוחים היו לו שהיה ה'

 1במאת ’שנעמז במה מעט הענין יומתק
היכן מותרת או אסורה זו שאמר זמרי

 נטפלו לא והלא להכחיש שבא עד אסור׳ שהא שאמרו מנינו
 פעור לבעל הנצמדים עם אלא ה׳ במאמר ישראל דייני

 אשכחנא לא מואב בנות את לזנות ויחלהעס עי׳ל אמנם .
 אסורה וא״ת לשאלתו מהמקום ועול : פוצהפהלאיסורא

 .* הלכה ונתחדשה תורה לצתנה מה־זוראיה זכו* יתירו בת
 פ' ביא׳ איסורי בה ז״ל הרמ׳בס מ׳ש יפה זהבן לע אמנם

 זנות לרך בין מתנות דרך בין כותית הבועל כל וז׳ל י״ב
 • זה ודבר וכו׳ קנאים 13 פגעו אס וכו׳ בפרסיא בעלה אם

י י ׳מיוסד דההלכ ז״ל הדמ׳בס לנו הורה משיני הלכה־למשה
 לאמי ההלכה ובאת לאו אלא דאיןשס דלא־תתחתן קרא על .

 ה ועוד משובחים אלו הרי והרגוהו בו קנאים פגעו דאס
 דכל באופן .כן הדין .בזנות לאפי' להדש ההלכתא הוסיפה

 ל משיני למשה הלכתא עליו באה תתחתן דלא לאו דאיכא
 נעלמת לא זו הלכה וללילי בו פוגעים קנאים בזנות לאפי׳

כי אפרש אני הלכה ההם נתעלמה רז׳ל דאמרו ותאי מזמרי
הדברים.כפשטן אין ; י־

ותורה זייצו־מתורה&נכתב כלי. חגר זמרי כי הוא והעניין
 והטה ישראל .שבטי ולפני ב׳ד לפני שבע'פ.ובא יי .

 שבא עד העניין נעלם ממשה ואפילו לקחו ־ברוב אותם
 זמרי כי ותכווני תלה על ההלכה והעמיד ׳יפה ודקדק פנחס

 הבועל כי אמת משיני למשה כייההלכה לאמר בכחו כא
 . קנאים בפרהשייא זנות דרך כין מתנות דרך בין ארמית
 מותרת או האישור בכלל היא זו מדינית אמנם בו פוגעים

 לא אי מסופקין אנו בתורה הנכתב העניין דישורש להיות
 לא תתחתן ללא בלאו ובכן בעלמא לקרא שעמא לרשינן

 באה ועליהם דווקא "גויים ז כ״א אומות שאר ביה נכלל
 אתא ני ובכן לקל שעחא דרשינן בעלמא או כן גס ההלכה

 המדיני' גם ובכן בא הוא המסירי' כל לרבות ישיר לכי קרא
לי קשייא אסורה וא׳ת " • ההלכה זצכללתבכלל אשורה

 שמר אשר ע׳ה לאברהם והכוונה לך התירה מי יתרו בת
 כנען מבנות ליקח שלא ליצחק הזהיר ותורותיו ה׳ מצוות
 האטי לכווני המפרשים אמרו וכבר ’ ליעקב הזהיר ויצחק

 סימן ג ע" פי היפה בהרב ועיין בס תתחתן דלא מלאו היא
 שכעת על אסרהסהיתה לשבועת בתז׳ל ס הר׳ וכתב י״א

 חון תאומו׳ כל אשר ארצי אל כ׳א ובמאמר כנען בני אומות
 זאת משבועתי וניקי' לך יתנו לא ואם אמר וע׳ז אביו מבית
 עומדת ולס לע שבועתיכנען אבל אומות שאר איסור שהוא

 התיר׳ יתרו-מי בת זמרי כוונת זהו • ׳ ובקומתה בצביונה
 כט תתחתן ללא בלאו ונכללת אסורא תאמר אס ,וכו לך

 ■ האומות כל על הזהיר אברהם כי לומר בהכרח זאת סברה
 לאברהם ומאחר ז׳ל הרמ"בס כדכתב ארצי אל כ״א במאמר
לק - מבנות כ״א לו התיר דלא ליעקב ויצחק ליצחק הזהיר

 רז״ל שתמהו מציגו שכן יתרו בת את ליקח למשה התיר מי
 שאול ובשמעון כנעני איש בת ביאורה לכתי' השיטים על
 את ויצחק יצמק ' את והותיר אברהם בא אפשר הכנעני בן

 דינה זו גס תגרא גברא אלא מען מבנות לקחו והם יעקב
 • י׳נכללה אס משה תמיהאזועל וה"השיפול לכנעני .שנבעלה

 אביו מבית חוץ האומות כל ואסר ארצי אל כ׳א מאמר בכלל
 בלאו": נאשר ללא ודאי אלא יתרו בת את לקח משת למה

 ענש דלא ההלכה באה ועליהם אומות ז׳ אלא דלאתתחתן
 לטעמו ראו המה ישראל שבטי עלזה אשר הזהיר א׳כ אלא

 דרשי׳ דלא בישראל רווחת הלכה היות וכפרט עמו ונימוקו
 ממשכניןאפי-עשירהונעלת׳ אין אלמנה להא לקרא טעמא
 כך אבא אבי ואמר-אחי יפה ודקדק פנחס שבא הלנ׳עד מהם

 ושם ארמית אמרה להלכה והכוונה ארמית הבועל למדתני
 פירש ולן צובא וארס נהריס בארם אשר לאומות כולל זה

 חקן לא ומזרעך להעביר תתן לא מזרעך האומר הערוך
 שמעבילי' ידועה לאומה זרעך תתן לא פי' בארמיו לאעבר
 למולך ׳זרעך להעבי גירס שאתה ארמיי' כגון למולך זרעם
 למול׳ מזרע׳ מעברי׳ שאין אומות ששאר משמי דבריו ומכלל
 f כדתי הכתוב”אנאפי בנזיפה אותו משתקין לפיכך מותר

 בהלכהילחדול וכאן הגויה על הבא בישראל ישמעאל ר׳ דבי
 קרא ביה אסר אברהם ־שהתיר אלם בבנות נקטיהדאפי.

 גס " בפירושו קרא דאיירי במה וכ״ש תתחתן ללא
 כולל הוא ארמיות שם .מזרעך להאומר בההיא רש״י לפי'
 הין מחלוקת יש בי באופן • ע״ז עובדת אותה מין ־כל
 הנכריים־ שם־כולללכל הוא דלרש׳י הערוך ובעל י יש

 t ואר להרים ארם לבני מיוחד הוא ארס ששס זאע"פי
 ■הוא׳ ארמיות ושם חלק בשם הכל יקרא לפעמים צובא
 ,פרטית אומה שם הוא הערוך ולבעל י־ כולל

 שס ומזכיר מולך בעניין ודורש דעומר ׳היכא והיינו דווקא
להתיר שבא למיטעיי איכא בכך שעבודתה אומה אותה
 דבכל ודאי בהלכה אמנם אותו משתקין ולכך אומות שאר

 V אתא לא לההלכה שומע אתה זה ומכלל איירי האומות
 אין׳! ולכך האומות לכל אנא זמרי כמאמר דווקא לכנעניות

אמנם* * חלק בשם הכל יקרא אס קפלה
 במקום' ארמית בשם אותם כנה למה דווקא כנעניו׳ הס אם

 ,טעמיה' והיינו כלל להשיב אין היא שהלכה ומאחר כנעניות
 ;דלאו- ההללהתורה מכח שמעון כדל דפסקכאן דהרמב״ס

 י העדה מתוך ויקס ובכן האומות כל כולל הוא תתחתן דלא
 באבכח להיותו זמרי דברי אחר נטו ישראל כל כי באופן
 דם׳ ובעיניהם מבזים השבטים היו ולכך להשיב עליו שאין
 וכו" לכן פנחס ואומר צווח וקרא לו שהיה ה׳ לולי שפך בקי
 לקרא טעמא דרשינן לא בתוכחת כי דן אתה האמור מכל
 כל לרבות יסיר כי אמרינן ואפ״ה כלה התורה בכל וכן

 להשיב' ואין תתחתן דכא בלאו נכללו האומות וכל תמסירי׳
 ׳ הלכת אמרוה דכך להיות מנגדים הנדונים היות עם זה על

אפילודיש הלכה מאחרדהיא דהרמבי׳ס טעמיה והיינו
. • דין;אמת והדק משיבין אין להשיב ."



לפרשתדרוש
 השלום עליו המלך שלמה רמזה שזו •לאפשר

יקבוהו אתה צדיק לרשע אומר
 תבא ועליהם יועם ולמומרים לאומים ויזעמוהו עמים
 זמרי והכוונה נכוחים דברים משיב ישק שפתים טוב ברכת

 כי נאסרה לא כי אתה צדיק הגוייה על שבא לרשע האומר
 מותרת ומואבית עמונית מדיינית אמנם אומות מז׳ אם

 ל ישיר כי ההלכה מכח דרשינן בהא דאנן עמים יקבוהו
 טעמא דרשינן לא דבעלמא אע׳פי המסירים כל לרבות
לקרא טעם דרשינן דנא סברא והאי לקרא

 עד ויוכיחו לקרא סעס ידרשו לא המוכיחים אם
 סוב ברכת תבא ועליהם ינעם שבתורה מ״ע ככל הכאה

 לרבות יסיר כי דורש אתה שאס אהדדי סתרי וא׳תהרי
 בעלמא דורש אתה ואם-אי לקרא עם ס דורש דאתה ׳מוכרח
וקשו לרבות ישיר כי דורש אתת דאי מוכרח לקא כועמא
—: וטי ישק אהללעלופאיוו^שפתיס—------- המע׳ידויתבאר לותרבמונת^למה איפשר או

 בין התוכחת בעניין מחלוקת יפהבמהשמצינו
 להוכיחו וצריך כתב לי' ז דהרמב״ס ל ז" והחינוך הרמב״ס

 קרוב שיהיה כדי עד כתב החנוך ובעל החוסא שיכהו יעד
 ז״ל כהרמב׳ס להלכה ובודאי המוכיח את להכות החוסא
 'וכבר • ממש החוסא שיכהו עד מחיובו נפטר דאינו
 אברו על יד המרים כל יוחנן א׳ר בסנהדרין תי׳ש נודע

 לרשע ויאמר שנאמר רשע נקרא הכהו שלא •פי אע ־להכותו
 שבמצות באופן תכה אלא נאמר לא הכית ריעך תכה למה
 הכת לא כי אף רשע נקרא יד משהריס לחבירו איש בין

 פטור אז עמיתך מכלל ויצא ממש שיכהו עד בעינן ובתוכחת
 המוכיח לכטור עמיתיך מכלל ינא לא יר ובהרמת המוכיח

 לרשע" הפסוקאומר כוונת שזהו אפשרק ממש שיכהו עד
 ולא חבירו את להכות יד הריס אשר הוא בתורה הכתוב

 אינה יד הרמת הכית שלא מאחר אתה צדיק לו אומר הכה
 בתורת רבים כי להיות כלום אינו ג'כ הכית ודקדוק כלום
 שמחתת עד היפה הרב שכתב כמו עבר במקום עתיד יבא

 יקבוהו צדיק אותו וקורא יוחנן רבי דרשת מכחיש דבריו
 הכאת דבעינן זאת סברא אמנם לאומים ויזעמוהו עמים
 החוטא הכאת עד מחיובם יפטרו שלא למוכיחים ממש
 ברכת תבא ועליהם ינעם ז״ל כהמינוך ודלא למוכיח ממש
 הכרח אינו עבר במקום עתיד יבא כי שהוכיח ומה טוב
שפתים ההלכתי קשי׳הלכתא וא״ת דרייק למאן להשיב דיש

1 נסחים דברים ובישוגמש________ .
זמרי בכוונת גס .השבטים בכוונת לומר יש רעד

 והוא ישראל שבטי אחריו שנטו עד בכח שבא
 הוא זמרי שנתעורר שמה רז״ל שאמרו שנדקדקבמה במה
 ’וכי גד אנו נפשות דיני לו ואמרו שבטו בני אליו שבאו מפני
 עניין דמה להלום הדבר וקשה וכו׳ מיד ושוחק יושב ואתה

 לעולם מותרתעיז דתמדיינית דאת״ל פעור אגל המדיינית
 בתת נראה ן העניי רוונת אמנם * אסורה
 וקאמר חייב לפעור עצמו הפוער דקתני מתני' כאן שנציע

 תמוהים והדברים לבזוייה מיכוון אע׳גבדקא בגמרא עלה
 השמועה ומפי ההוא באיש פני ונתתי במולך נאמר דהא

 מוטעה ולא ההוא שוגג ולא ההוא אנוס ולא למדנוההוא
 אוקמי׳ זה מכח לבזוייהאשר מהמכוון יותר מוטע׳ לך ואין

 חנואתדהרמ״ך חיוב לעמן וכוי ,ההיאדהפוע במז״ל הר״מ
 רש״י כדפי' מיתה בחיוב דאיירי דמתניתין כפשטא אוקמיה
 כרת לעניין דאיירי דקרא כפשטיה הוא דההוא וההיא
 והמוטעה האנוש לדעת הי לבות ותוכן שמיס בידי שהוא

 רואות שעיניו מה אלא לדיין ב"דאין לפני אמנם והשוגג
 אומרדלבזוייתקא בואע"שישהוא והתרו ע״ז עבר שזה

 אמנם ’ ליה קטלינן הכי אפילו מכוונתו ונכר מכווין
 חטאת חיוב אס כי מיתה חיוב לה משכחת לא להרמב״ם

הוראת הוא פעור לבעל הנצמדים אנשיו איש הרגו ולדידיה

ל
 כן מוכרח כעצמו והעניין שלישראל פרצות לגרור שעה

 אותם והוקע ל רז לדרשו להיות היתה שעה הוראת דלכי׳ע
 מי שכל החוטא הוא מי מודיע שהשמש השמש נגד לה'

 הוראת הוא לכ״ע דוה באופן מעליו נקפל הענן שחטא
ג כלל מיתה לה משכחת לא להרמב״ם בעלמא אמנם שעה

 ל’רז שאמרו מואב בנות כוונת שזהו שר5וא
זקנת מילת מכלי שווקים שכשהושיבו

 וכו' תשמעי לה אומר הישראל והיה מבפנים וילדה מבחוץ
 מבקשי' כלום לך איכפת ומת אומרת והיא אני יאודי ואותר
 ב שתכפור עד מניחך שאיני אלא עוד ולא פעור אלא ממך

 אני יאודי כשאמר שמתחלה הוא והכוונה רבך משה בתורת
 מדין נקי דהוא לפשיטא השיבה ירא אני האלדיס את ירצה
 ועור עומד במקומו והיהדות לבזזייה מכוין להיותו שמים
 כ לך דשנה רבך משת בתורת שתכפור עד מניחך שאיני
 מורת לפשוטו חייב לפעור עצמו הפוער המשנה בלשון
 אנוש ולא ההוא קבלתכם טכח דליתא ארס בדיני שחייב
 שמים ודין אדם מדין פטור אתה ונמצא מוטעה ולא ההוא

:האמור ככל

 נפשות דיני לו ואמרו זמרי של שבשו כשבאו דחנח
דברים זמרי סבר שותק ואתה נדונים אנו

 ולפי ד בב מחויב ככל והתראה בעדית נדונים שהיו כפשטן
 לחיוב אלא נשנית דלא כן אינו הרמב״ם לסברת האמת
 ל רצה לא כי וכו׳ המדינית ותפס קם לכן דווקא חטאת
 בענין אם כי פעור של עניין באותו ישראל שופטי את לסתו׳

 זו באומרו זמרי וכוונת פעור עניין נסתר וממילא המדינית
 ליה דפשיטא כפשטן דברים הכוונה אין מותרת או אסורה

 ערות שהיא עגמה מחמת אסורה זו כוונתו אמנם לאסורה
 כ ולא מחמתה היא מותרת או מחמתה שאיסורה כבהמה
 אלא נאשר ללא דהחיתון דומייא ל״א מחמת אלא נאסרה
 תותר׳ שהיא לומר יש ובהכרח וכו ישיר כי אחר דבר מחחת
 בת היום לאיסורה חתיכת היא שאס עצמה מחמת היום
 תורה מתן 'קודם שהיתה היות עם לך התירה מי יתרו

 ׳גב אע היום טמא רבר שאוכלות לפי נכריות מחלב דהלא
 דאפי' ^א עוד ולא טמא רבר דין נוהג היה לא זמן דבאותו

 נכרית הכי אפי' טמא דבר דין ונתחדש תורת דנתנה היום
 לך פירש הכי ;ואפילו כלל לחוש ואין ישראל של בנה מניקה
 ל חתיכה לנו היום היא אם המדינית כ׳יש ממנו הש״ית

 לחוס אין ולכך מחמתה אשורה דאינה ודאי אלא דאיסורא
 אלא עצמת מחמת אינה שאיסורה מאחר כי מינה קא נס

 דין בזאת שייך לא ובכן אסור ולא ארבה ואני ל״א !משום
 הרא־׳ל כסברת התראה לצריך להיות בו פוגעים קנאים

 אשור ולא ארבה אני באומרו התראה לירי לבא איפשר ואי
 בשתיל ואילך הטעות מיום חייב הוא יטעהאח׳ך אם ואפי'

 לידי לבא יכול אינו המדינית ביאת בשביל אבל ע״ז -שעבד
 ולא ירבה וגדול שר להיות כי בדעתו היה מוטעה כי חיוב
דינם נסתר טעמא מהאי וממילא • ׳יסור

 ב".ל מיתת בהו שייך ולא ס מוטעי להיותם הנצמדים של
 אותו להרוג פנחס יכול היה ולא ישראל שבטי אחריו ונמשכו

 דאשכים עד התראת גריך ובעלמא התראה ביה שייך דלא
: ידיה על מאריה

 להיות . היה בפנחס ,גנותם לש' לומר אפשר עוד
'ראשו' שומרים אלף כ״ר בהיות הזקא רקביע

 ‘ואם לנפשותכם מאד ונשמיתס מצות על ועבר זמרי של
 שכר לו ואין מזכיותיו לו מנכין מש על לסמך לומר תמלא

 העניין. .להיות שכרו שיטול הוא בדין ואמר הקלה בא לוה
 ישראל בני מעל חיטה והשיב ברכיה ר\ קדוש ונורא גדול

ג וכי' בקנאו
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 רב׳דאין לערב ולא דוקא ישראל לבני הפרסית חרוזה
 נתערב והבשמים השתן אס אף לכתחילה תהס מקבלים

 סה מכרעת ידיעתו מסוים ואינו ישראל של ובשמים בשמן
 גויים כרין לכתחילה מהם יקבלו שלא דורות קדשי שהם

 להיות ו׳או בלא שוהם אמי ואמר והפסיק וחזר גמורים
 ■קבלו אס ואף מסוים להיותו יותר דנם נשתנה זבאלו

pjj או וה5ת אתה דהיל׳ל את תלוה ואתה מדויק מיי ילין 
 למשה יפירש ייזר שהקלה הכונה אלא אתור בה' כאמיר לו

 ט״או כתבתי ולא למאור בשמן שהפסקתי מה הנוב באר
 רב לערב ולא דור,א ישראל מי את תצוה יאתה לימד הוא

 רי שעה לפי ולכתם רב הערב את שקבלת אתה אפילו ירצה
 כי להיות חקא אלי שצוה ג׳כ ואתה ובכן שעה בקדשי לך

 • לדורותיכם עולם ,תמר וכו׳ חוחו יערוך מועד באהל
 מקדשי אפילו נורו בקהל חרפתם ונתגלה כשמואי ואחיך
משה ולכן תרומת מאתכם קמו יכתיב מייא ,ר כנאמר מעה

 בו׳או הי*ג כתב ע״ה ובינו
 הפסיק וצא העטף

 וכתב בניהם
 למאור ושתן

• ודור,

תש» לפרשת דרוש

הכי השלשה מ׳ן ליכמו ברכה מחזיק כלי שלום ח1
השפע אמת רבנן דאתור חלתא תני נכבד

 אהרן זאתתוא צחעלת ראשון ה' ע־.לי גילת זהת שלום
 א בעמלי שלוי־ שם אשר שלוס ורודף שלוו אוהב ת׳ בחיר

 וס בשל נאמר ועליו שבשתיס לאביהם ישראל בין מעלה של
 יוהי רבי של מו ר׳א פיק בסנהדריי ז׳ל כמאמרם ובמישור

וכל חועא ה1 הרי הבינע וכל לבצוע אסיר אומר חבלני
 ברך ובולע נאמר זה ועל מנאץ זה הדי המצע את המברך

 לאלרים המשפט כי שנאמר ההר את יקוב הדין אלא ה >אן
 אתרן אכל הדיןיקובאתההר אומר היה משה וכן הוא

 ,שנא רו3לר ארס בין שלום ומשים שלום ורודף שלום אוהב
 בר תנחום דרס ופליגא עד וכו' בפיהו היתה אמת תורת

 מעשה מגד אלא זה מקרא נאתר לא כ׳ח ר׳ת ראמר ענילאי
 ר' אמר ראה מה לפניו תזבח ויכן אהרן וירא שנאמר הענל

 אתר לפניו זטח מור רחה אלעזר ל אמר יפת בר בנימין
 ומקים לחור ליכרעברו עברו השתא שמענאלהו נא אי

 תקגתא להו הואי ולא ונבא כהן 'ה במקדש יהרג חם נהו
זהוטנע מקרא נאחר לא פירש רליז׳ל ־ גתיובתא

 טנו פשרה אירן שעשה העגל מעפה כנגד ברן־נאןאלא
 * העגל את להם לעשות לעצמו תתר והורה עצמו לבין
 קאי אמת לתורת אקרא העגל מעשה כנגד פירשו ז׳ל קום

 נדמסי* תקנה להם שיהא מעין השיב ׳ ורבי בתריה כדנתיב
 העגל מעשה כנגר אלא זה מקרא נאחר לא מאמר כי באופן

 תגדל ולכאורה לפכח דורשו רש לגנאי דורשז ויש שקו־ הוא
לדורשו היכאראפשרליה לגנאי רש׳ישדורשו על התיהא

ג לחסידותיה ושבקיה המוס׳ כמאמר נשכח

n0n1 לדורשו עמו הרין פרס׳י י*ל ריהטא לכוס 
ה׳ התאנף ובאהרן דכתיב מדאשנחן לגנאי

 ולכך הה הגדול האף מורי מה החום׳ כדברי ואם להשמידו
 • דקרא השנויה כפי תנחום ר' מאמר לפרש ז׳ל רש׳י ביר

 השעיה ליו ולאקשיא לשבח אותו דרשו זיל התום' אמנע
 ד ת׳חבשבת המתענה דהויה איתאמרי הה ♦אדאמח

 ומאי שלשבת תמטהעגיח ונפרעים ר נ ז־קזי־יעיולו
 ז׳ל החיספוח וכדכחבו לתעניתא תענית ליתיב ממת״ה

נקרא גתעצית היושב כל שמה דאמר הא נס ומעני P כפ
:יעו׳ש יזועא

?יד
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 M למה שנא^ל hto הוא נ׳ל היותר אמנם
מסר לא ואהרן להריגה עצמו מסר חור

 ישראל להצילאת כרי עשה שאהרן תנחום ר' כדברי ואם
 פושעי* שהם מאחר חברך שיזכה כדי חטא לאדם אומרי' וני

 דרג בעיא גבי רשבת בפ״ק התוספו' כתבו נאשר בנפשותס
 כמו שאני רבים לומר ואין יעו׳ש בתנור פת הדביק ביס

 אלא אשכחן דלא עבדו ששחרר ר׳א גבי התוספו' שכתבו
 האלה כחטאים אמנם לבר גרמו לא הס כי מעשה כההוא

 רהענין לע״ד והנראה ־ אשכחן לא בנפשותס
 יוחנן א׳ר יעקב א׳ר שעה כל בפ׳ דאיתא מאי על מיוסד

 א ר* דתניא אשרה תעלי י׳ון סננה במקום־ חתרפאין בכל
 בהלכות ל‘! הריף והביאו יע־'ש וכו׳ נפשך בכל נאמר אס

 יטל שאינו כגון דמירי התוספות פי׳ וזיל ובתבהר׳ןז׳ל
 דבר או שדים י ע' כגון ממינז ואפילו אחר בעץ להתרפא

 דאתרינן ע׳זדומיא למ.עיבתר אחי דלתא משוס אחר
 י!יש יעקב ובא נחש שנשכו דמא כן גבי חעמדין אין כל
 משוסדשאצי ר'ישמעאל הניחו ולא לרפואתו סכני כפר

 ציה רמא אכהו דרי החם אשכחן הכי ואפילו ליזשכא מינית
 דבן לומר אנו צריכים ולפיכך בשקיה סמא יעקבמינאה

 מוכת והכי לרפאתובשסע׳ז מכנא יעקב רוצה היה דחה
 וליהג שרי סמים ע׳י אבל שרצים שמנה י כפ בירושלמי

 השרה בעצי מתרפאין דאין אמרינן רכי הנא מיתוקמא נמי
 יועילנז לא המין מאותו אחר שאילן לו ואמר הינא דיינו
 ולאמשוכי עיז בחר למטעי אתי גוונא האי דבני אשרה אלא

 נא ייעמידין אין בפרק בירושלמי אבל • כקרא
 ע:ין הבה צו חמר שאפי' בהריא אמרינן והתם הכי משמע
 ד ושמא בהם יתרפא ואל ימות אשרה עני לו והביא סת:

 שהוא משום אלא בתלא לאמשוכי דאתי משוס לאו דטעיוא
 של לאו אלא דליתיה אע׳ג בידך ידבק רלא לאו על עיבר

 יעבור יהרגואל אמרינן דלה לאוי וכלהו ממש כע׳ז הוא עיז
 דהתוס׳ לך יתבאר אלו דברים מתוך ׳ יעו׳ש וכו'

 ודוקא מדרבנן אלא עצתו למשור חייב אינו ע׳ז לבצאוי סכרי
 אבתרא טעי דילחא למיחש ואיכא ע׳ו שם לו והזכיר היכא

תתרפאין בכל דאמר יר׳י ואע׳גב * • לא :'א ואי
 רכי דתניא ה׳ את דואהבת מקרא לה מיתי אשרה מעצי חון

 ל צ לה מיתי דחדאוריתא דנראה וכוי נאתר אם אומר מאיר
 אשרה בעצי רפואה לאסור לה מיתי דלא התוספות לדעת

 משאר יותר ז’בע החמירו למה הבונה אלא מדרבנן וההיא
 ת והיא דהואיל דר׳א מההיא טעמא ויהיב הנאה איסירי
 בלאוין בה החמירו הס גס אישוריז משא׳־ מתר חמורה

 וכלדחקיו אבתרא דילמאטעי דאיכחלמיחש שבההיכא
דירושם בההיא בהדיא תוכח וכן תקון דאוריתא כעין רטן

 בשם להתרפאת דמה להן ר׳י הניחו שלא שרצים שמנה פ׳
 חן כש* שיצאת דמה בן אשריך בןרמהואר׳י ונפטר ע׳ז

 על עובר היה נמי והתם חכמים של גדרן פרצת ולא העולם
 ההיא ההוספות י ילפ כך דמשוס פיך על ישמע ולא לאו

 ח של גדרן פרצת ולא ביה וקרי עובדא מהאי אשרה דעני
נדת אלאדגרר סכנה במקום מותר התורה דמן חכמים

בדרן את" למה טעם צריך דלס׳הר״ן איב״א ג אבתרא לאמשוכי ליתי דלא ייכמים
 אממרא עברת ולא דהיל״ל שלחכמים

 לומ׳דתעש* נראה •והיה פיך על ישמע לא דכתיב לרחתנא
 מאם א בקדוש ךוזהרנו לא ולר׳י בצנעה היה רמה לבן

 בלשון אמר ר׳י לנך בצנעה אפיי וגזרו רבנן ואתו בפרהסי*
 וחייבו התורה מן הוא לדידן אמנם לשיטתיה דאזיל זה

 בפרק שם כתב הר׳ן אמנם הר״ו כברת כפי עצמו למשור
 בשס דמקשו רמה בן עם י דר עוברא נס מעמידן אין

 וכתב • בפדסיא כאן בלינעא כאן ותירלו בהם דוחי מקרא
שהקול בדבר ה* הלול שיש מפני כלומר זה על ן הר׳
לחה דבן למעשה הרי בקדושתה׳ לזלול תמנו ולמדין יוצא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הרדפס)31 מס עמוד בנימין בן ישראל אברהם ^זאבי, לישרים אור
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 שהתפלל אהבה תנסה כלפשעיס ונוועל לי ימא אשר מי
 מ שעשאן ונענש הוא ה1 דעל מבואר הרי וכו׳ עליו •שה

 עצמו כמעשה אמנם מידין
 היתה אמת צזורח

מיהוןורף.

 ב דבשלחא חכמים של בררן ליה קרי ולמה בלרסא היה
 בשם לרפאתו דאתא קאמר דלא שפיר אתי דילין בתלמורא

< f דקאמ׳ראתא בירושלמי אמנם גדר ן פור ביה קרי ולכך 
! • פיך על ישמע ילא לאו איכא הא ע״ן בשם לרפאתו

 לאחרים דכשיגרוס הוא הענין אמיתות
מדרש׳ אלא בלאו עובר איט שס להזכיר

 ליה קרי ולכך לוקה דאיט ז׳ל הרמבס כתב וכן * אתי קא
 למדו ז׳ל להתוס׳ אלא ומוסכם פשוט וזה מכתים של נדרן
 למשל מיטת להתרפאיחשוס• הניחו לא והתם היכי כי משם

 לקפיד היכא מדרבנן אשרה בעצי חתרפאין אין סאן אף
 ממעמידאינהו גמור דאיללאו אביזר'אף טעי רלמא מטעם
 התור׳ מן מחויבי' אט אין ע׳ו דבלאוי עצתן מסברת סברי

 והא כדאיתיה הא ז׳ל ן‘להר אמנם לסכנה עצמנו למסור
התור׳והיכ׳ ן מ החיוב הא גמור לאו היפאראיכא גדאיתיה

: פשוט וזה תדרמן הוא לאן ללינא
דע׳ז גרירי דבלאוי הוא האמור מכל חמורם

 שנויה היא במחלוקת עצמו למסור חייב אם
 היל מדרבנן אס כי עצתו לחתור חייב אינו ז׳ל ‘התוס דלס'

 לא ואי דקפיל כגון ז ע בתר למטעי לאתי ראינאלמיחש
 ולסבר׳ ביה קרען בהם דוחי מעיז ■שנהנה מותראף קפיד
 לאוי כל ז׳ל הרין ולסברת ז׳ל מוסקים 5ח הסכימו זאת

 התורה מן עצמו למסור וחייב f נע הוא הכי דע׳ז גרידי
 התור׳ מידי בהי ז׳ל הרמ׳בס סברת הוא וכן קפיר רלא אף

 מדהביא ל‘1 הרי׳ף לסב,- משמע וכן בהם ומעין לתדקרק
 לקפיד גינא בין חלק ולא סתמא יוחנן דר־ ההיא בהלכות
 שיטת היא שזו ואפשר התזס׳ חלקו כאשר קפיל רלא להיכא

 למסור לו שהיה לגנאי דורשו אהרן ן בעני ולקך זיל * רש
 אהרן אמנג עצמו שמסר חור ס׳ היא מו יעבור ולא עצמו

 ביה לית רבהעשהו רתאח׳ דסכר אתו היתה אחרת הרוח‘•
 חייב שאינו זאע׳פי עצמו למסור גריראאינומייב לאו אלא

 ה* קדוש אהרן רוצה היה חסידות :מתורת עצמו למסור
 בתורה רבים וכן שלמים סברת הוא כן כי עצמו למסור
 כתב כבר ז׳ל הרמב׳ס לש' ,ואפי׳ לו תחשב דלצרקה דסכרי
 פרון שהדור ורואה וחסיד גלול אד□ הוא דאס יוסף מחקי

 בחורש לעשות אהרן כונת היתה וכך ה׳ את לקדש רשאי
 כמקדש אסיהרג קרא שלאיתקיס מיואיח לולא מסירות

 ומן הואיל הרין משורת לפנים לעשות רצה לא לכך וכו׳
 ל דאזלי לשבח אותו דורשים התום' ומן חייב איט הרין

 גרתי נאזי על עצמו למסור חייב אינן הרין דמן לשיטתם
 וכו' יהרג אס בהו לקים דלא מיראתו לחסידותיה •שבפיה

אמת תורת אהרן לשיח דדריש קרא לחני יומתק •בזה
עצמו למסור חייב דאינו לסבר במאי בפיהו היתה

 עצמו לחשו לו היה חסידות מתורת 'ת וא דריזט f דע כלאו
פירש לזה השורה דין לע ועמל ^nrw3^ והק3ש מה,ל

 3P סי?, אתי הלד זבחישוי בשלום ואחר קרא
 ח וא ל• 1 התום׳ כמאמר תקנתא להו רליהוי היכי ני מעון

 והלא כיון ויפה עשה יפה כי אתי קא לשבח יקרא מסהר
 הזה הגדול האף חורי ומה ה׳ התאנה ובאהרן בתורה נתיב
 ,,הק״עעגדארא התום לרעת •י״ל אהדדי קראי •קשו
 במדרש ראיתא חט!ןוהוא אחר בדבר אמנם ויפהניון עבה

 ישיא' בין אהרן שנתן אה5ש מדנים תעורר שנאה מהל"צו (
 מלמל אסי א׳ר רעים מיני עליה' עוררה שבשמים לאביהם

 שאין דע'ז להם ואומר ’לפניה ופוס׳לו שהיהטטלקרבנס
 מהמוטב העם לך עשה מה פמשאמרלאהרן הוא בוממש

לתש הא מהקב הוא מזידין יהיו שוגגח שידונו ;ל?ס

איכיא
£

 ונרא אחר לצד מופנה הזה להתדרש
 הר׳ן נתב כנר להא נהלכתא רלא ‘דהו

 נדאורית׳אמרי׳ ימסקינןדאפי' המביא לפר ההיא על ל ז
 f וק למראוריתיהוא הכ יו תוספת להא שוגגין שיהיו מוטב
 מדי ונא לחו אתרינן ולא שחשכה עד ושתו דאנלי להו חזינן
 כ בהליא ב כתי ללא מירי לרוחא מ׳ל ראיכא ן ‘הר וכתכ

 ב ממינן בהדיא לכתיב מירי אבל יו׳הכ כתוספת באוריתא
מנכון המגיד הרב דקדק זק ז׳ל הרא׳ש פירש וכן בהו

 למייור ליכא באוריתא בהריא ההו׳בסוא׳כבע׳זדכתיב
 והניחו שם עלזה עמד היפה הרב וכבר שוגגין שיהיו מוט'

 דכל מירי ולא קשיא לא שפיר ריקינן וכר • בצ׳עיע׳ש
 מוטב אמרינן מדרש׳ לאתיא או דרבנן דכמצוה לאחרינן זה

 כ כייט לאאמרינן מפורש בראוריתא אבל שוגגין שיהיו
 בתוסל ובם ונר מטפחי{ באין הכי ואפי לחמות כשבידינו

 א' כל בבית שוטר נשים קפה והדבר לכל משור שהוא יו׳הך
 ובידינז הואיל בדאוריתמהינן ונו׳־אבל חוטב אמרינן ואחד

 נעל בשס המביא בפרק כחבהרא׳ש וכן ולענוש למחות
 רכשבידינו נראה וענשינן מחינן רבדאוריתא ז׳ל העיטור
 למחו׳ בידיט ואין תקבלי דלא לן ברור אבלאס אירי לחמות

 כך הנשמע דבר לומר שתלוה כשם ביבמות ז׳ל אמרו בהא
 במלת׳ איכא וטעא׳רבה נשמע שאיט דבר לנמר שלא מלוה

 היש♦ צאמחינן דאתיאחרר^א זמלתא דרבנן דבשיות
 כיהיכירלאלישויה נמחות בידינו ליאאףני חזינן דאנן
 ל ובידיט ליה רחזינן הישא בדאוריתא אמנם בביתו מזיר

 תאמר מה וענשינן ומחיגן בתכלה ממעטינן ודאי למיתת
 ,דאורית והוא הואיל מזיר ליה רמשוינן חורבה מיניה ?נפיק
 למעט בילינו ועלה הואיל ובו־ לרשע הלעיטהו ביה קרינן

 ה נענשן ללא אמרו ב׳ב בפי בשבת ־י כה. תדע בעירה
 היה אס הא לפניהסגלח היה ללא משוס אלא הצדיקים
 עוברי© היו ני אף מלהוכיחם כטירים היו גלוי לפניהם

 תשו© להוכיחם נתחיט ולא ע׳ז עוברים שהיו אדאוריתא
 לפניו וידוע גלוי בכאן וא׳כאהרן ומי לרשע הלעיטהו

 לו מה כ‘לא יוכיח דחור למחות בידו ואין מקבלי דלא
 שיט© לפי והו נענש זה ועל מזידיס ולשזויגהו להוכמוס
 כס-זר" דסובר להיות לגנאי דורשו ז׳ל רש*י אבל התוספות

 אהרן נענש זה ועל למסו*עצמו ומיב כע*ז דע׳ו רלאוי f הר
 אהרן ביל ן ואי עצמו למסור שחיב משה סברת היא האת

’ ‘וכו ברך למגע עניה וקרי מחויובו לפטור פשרה לעשות
התורה על בפי־ רשיז׳ל מאמר להבין גבן פש אמנםאנתי

 יסורץשכלי! מה הזה העם לך עשה מה פסוק דכחבעל
 למסור דחיב כסבריהר׳ן ז׳לסבר דרש׳י תאחר הוא ותימה

 יסורין סובל היה א׳כאףאס משה סברת היא וזאת עצמו
 דתשמע סבלת יסורין מה אמר ואיך מחיוט נפער היה לא

 למסור מחויב והלא מסזיובו ישוריןגפער דאסהיהסובל
 עליז השיג וכבר עקיבא ברני כלאשכחן דבר לכל עצמו
 לו היתה אחרת שגירסא ז׳ל בהרא׳ס וראיתי Y1 fהרמב
 אמנסנראין יפה לאפיון כי כתב ולכך הרמב׳ןז׳ל כדברי
בהרבעראמאז׳ מצאתי וכן עירשתינו הרבדים ומטין

: יפה עולה ן ובמהנצתהרמב החמי שכתט לההיא נמשך הענין מ לע׳ל ונראח
ראא* לרב מימרא על גערות אלו בפרק ז׳ל

 5ע התותפו־ וכתט לצלמא פלחו הוו לחמ׳ו כבדוה אלמלא
 אמר עקיב' רבי את כשהולאו בהדיא אמרינן להא מלל זה

 ליריזאקיתפ• יבא מתי זה פסוק טל מצטער כלימיהיתי
 האד© מיסרייאת אם אפילו מירי נפשך רבכל משמע אלמא

 היה לא ללה ראופו ריח ואומר דר׳ע רתיא קשים ביסיריס
 לעבר לידן בנדון נאמר אט אף • יעו׳ש וטי תמש עיז
 רלהתום* מחלוקו׳בלבר י דג פסל לך תעשה לא לע׳ז לאו טל

 ול• אנגירא לא כלל עצמו למסור חיב איט שעה כל דפרק

•להרמבן " מהדרין בתנו לשבח ס דרשו ולכך )מיתה
ב
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צו לפרשת דרוש

להחדוחס

 חיבל^שור ממש »ז דלאודע״ז הא מוכרז !■לסיר
 לדכי כין מיתה כהוא קצב ליה לדברראית בין עצמולנל

 • סכי לעריהו דתמשכי המורים שהם קצבה ליה דלית
 אמנס עצמו למסור הר״ןדחיב כסברת סס־ ו'ל ולרכ׳י

 עצמו למסור דבע׳זי״יב לע׳ז גרידא מלאו נחתימדרגא
 ד" לייסורין לא אבל עצמה למחא דוקא גרידא וללאו לכל

 ה ע* אדונינו חשה סברת היא וזאת נופי צעריהו דחמשכי
 מנחה ירח סבלחיסורין ראילו ונו' לומהיסזרי: דאמר
 בחור אם ני אהרן התטנן לא אמנה גרידא לאו והוא האיל
 ל ראזיל כהוגן רש״י דברי ומלו מריוט גמור לא ומה

במעשהו אהרן ביון לשיטתיהודיפר אזלי והחום׳ לשיטתיה
ג בדבורו ולא —

 כסבר׳הר״ן ס*ל כולהו ורש׳י והתוספות י׳ל וערד
ופליגי גרידא אלאו אפי' עצמו למסור דייב

 איה דהחאור והרמביןו׳ל המאור בעל דהרב מנונתא
 יעו׳ש ליה לית והרמב׳ן כאני עצמן דהנאת ליה׳ורבא

 בע׳ז דרך מגא רלא נתב המאור בעל דהרב וא״עג כאורך
 בע״ז והיינו אפשר מותר שיהא כדי עצמו הנאת בו סיהא
 דאיכא אהרן שענה עגל וידן מדון איכא בלאוי אבל ממש
 מחוב אהרן י ע אס כי לעשותו בידר אין ני עצמן מאת

 אס כי מזה הנאה שוס לאהרן מנוי ולא י הרשי כמדרש
 ולהרמכ׳ין מותר לפסיקנותיה ולמאן רלרבא צער אדרבה

: תלמוד צריך עדין זה וענין יעבור ואל ויהרג אסור

 זיל לאהרן שבחו ,דבגמ הראשון למ^מריצו רדרץ
הדבר העמיד ולא פכרה עושה היה ותמיד י

 שלא לפי מותר היה דלאהרן התוסכות ,ופי תורה דין על
 הוי אומר הלל מאמר אצלי מדויק וטה ריק היה
 מאמר נשתנה דלמה וכו׳ שלוב אוהב אהרן של למידע מי
 למודם אמרו דטלס ההגאים הס הא:.ות מאמרי מכל זה

 ’ באהרן לנו ומה ונו ש׳ אוהב היל׳להוי הלל וגן לזתם
 לאהרן הותר שפיררלא אתי התוספות רפי במאי איינר■

 זטצע אסור לדיין אבל דיין היה שיא לפי אלא פשרה לעשות
 דכל מתלמידיו הוי במאמרו הלל שרמז והומה וטי כרך
 בהדיאשלא תנאי דאיכא מאהרן ילמוד כשרה לעשות מא

•« ימול ליטול הרוצה כל ונא ליין היה
T27 ני ז*ל רשב׳ס מיש עס אחר בדרך לומר נוכל 

 המיה לט למד שם האמורים מהתנאים א׳ גל
 המטה במדח נחו רב הלל והגה טפי וזהיר רה רגיל שהיה
 ל שלא עטתטתו מרוב חטריו ממאמר מאתרו כינה ובנן

 רגיל הוא ני אף באהרן הגדולה ותלה במרה עצמו להחזיק
 דאהרן במ׳ר האחור זה ענין והנה • שפי בה וזהיר
 רהילהפך • ונו' ב״סמטעמאדמומב שמימה על נענש
 נבר העוברים בי מימן שלא על לנענשו ישראל עי בעס
 ומהם * והתראה עדים בהס שהיו בסיף מהם גרונו

 היו שלא במגפה ומהם • ״ התראה בלא לערים בסוטה
 על נתפסו וישראל רובה אמנם התראה ולא עליי לא בהם
 מ והיה רבויס כפי ולמטש למחות דהיהבידב חיחו שלא

 לשעה נמחל זה ן ועבי ׳ עיה באהרן בן לא הדבר מתבטל
 בראשית סמך לן איח זה בענין אשר פקדי וביום נאמר וט

 להורו' השקלים בחנות טעם נקנו זיל מרשתינודהראשוניב
 לאמך גחשביר וחברו שהוא ישראלית באומה שלם אחרות
 שהגויים להיות העגל ממשה אחר ההוראה זאת טעם וכתבו

 לכן א נפש נקראו נחלתו חבל ישראל אחגס נפשות גקזאיס
שחזרו להורות שקל חני נותנים שעשו העיז בטול להורות

ל

 מיל ולהיות לשמור.עצמו צריך שהאדם כמו ט לחברתה
 ש מי כי באופן ולזרזו לחברו לשמור צריך בן העברה מן

 לרעך ואהבת מלות על עובר חוכיצז הוכח מלות על שעובר
 הוצרכו חיחו שלא שעיותו מה לתקן ולכך • ך1כמ

 מה הפך זה עם זה אהבה להורות השקל מחצית להביא
שעשו

 מעשה אחר זו להוראה אחר לע״דטעס ונראח
נתפסו ריהראל דאמרן מאי עם למגל

 תזניח הוכח מצות ני הא וידוע יזייו ולא י-יאיל זה לעון
צביל מנוה וכל שייני באני הני מזוך יאילליעך מ^° עס

שהים זיל אחי מר מפי שמעתי אחר טעם אמנם
טעם ה זלה מארי אכא הרב משם אומר

 נס • ירבה לא העשיר הכתוב גזר למה זאת למצוה
 כפל גס טיבה מה זו ספרה ט נפשותיכם על לכפר אומרו

 ת השקל מחצית השקל גרה עשרים השקל מחנית הכתוב
 עלמאמרם מיוסר דהענין אומר היה הוא י לל תרומה

 ’ ואמו ואכין הקלה באדם שותפים ג׳ המפלת בפי זיל
 והמה המראה מהקלה עשרה באדם דברים ועשרים
 • יעו׳ש האס מכח והי האב מנח מתהויס והי וכוי והדטר

 עשיל יחד נפשו ונתטאישטפר במאמרו ית׳ האל כינת והו
 צריכים עדין אמנם • מעצמו מובן והעניי נשוה ואביון

 דקאמר ראש נונת מהו ראש את תשא ני מאמר לצבין אנו
 כפל להבין צריך גס חשבון• לשון שהוא תרגם והמתרגם

 ’ לה' תרומה השקל מחנית וכו השקל מחצית הדברים
 בפייש המשנה בלשון חנחים דשנו מאי הוא ידוע כי וניל

 שאסור הצביעו להם אומר שהיה כמקדש שהיה העטרה
 כי הוא מזה הנלמד מצוה לצורך תפילו ישראל את למטת

 ה כי עצמן הגופים או הראשים אם כי למנוח אסור איט
 הגשמה שאין פרטי אבר אמנם • בו תלויה הנשמה
 מ הכתוב טנת זהו למטת מותר האצבעות כמו ט תלויה
 אמנם * נפשו נופר איש ונתט ישראל בני ראש את תשא
 תלוי' הנשמה שאין פרטי אבר אס כי הראשים תמנה לא אס
 וכפלהעגין * צריניסכופר ואינם קפידה אין אוי בו

 דרטטת שוקלים היו בראשונה שקלים ח3 דתנן במאי יובן
 באופן מדו ולא דינרים לשקול בקשו סלעים לשקול חזרו

 יד שיהיה בתנאי שקלדמשה חצי על להוסיף רשאי שאדם
 שקל מחצי לעולם לפחות יכולים אינם אמנם שוה כלס

 זמן יש וגם השקל מחצית יתנו זה הכתוב כונת זהו מושה
 מ זמן באותו יהיה זה כי נרה עשריס הקיש בשקל שישט

. יל שיהיה צריך הזמנים ככל אמנם השקל מחנית
 ימה יתברך הוא וכו' העשיר שוה כלס

 תשפשו על וארמון בקו
 מראשוני בקרו ישב

: כייר

צו לפרשת דרוש

 הא יתברך אלדוחו ידיעת כי תלתא יציבא
ביניהו לאיפרש' ולא באהבה יראה לאכלל׳

 חכמי וכבר יאות נדקא ושלם גמור יחוד אותם ליחד אם בי
 יראה של הראשונות אותיות שחי ני לדבר סימן נתט הרמז
 וכן יראה עולה וצירופם אהבה של אותיות שתי על עולות

 אהבה אחל בקנה עולות ומזה מזה אחרוטת אותיות שתי
 קורל והיראה יחודם על להורות שייכי כהני מי " שלמה

 צדיקים לה־ זההשער נסוכה מקדם מראש לכלההויות
 וזו ־ עולם ואהבת רבה באהבה ולשומרה לעובדה בו יבואו

 רבנן אמרוה שלית אמונה ואמונתניו עטדתינו עיקר היא
 בעת לבעוט א3 שאס מאהבה עבוד מיראה עבוד בטעתא

 בא תאהבה״שאס עטד • מעט ירא אין והצלחתו שלותו
 זהגלטויט ועל שמא אוהב אין ולעת דוחקו בעת לשנא
 נפש' ובכל לבבו* בכל ה'אלייך את ואהבת ושלס גמור ציווי
 פחד ורתת יראה שעה לך אין כי נפשך טטלאת הוא אפי׳

וליחד לאהוב עת פרק ובאותו נשמה נטילס כעת וחלחלה
ביראתז י
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קכו הנ״ל בענין תשובה קכר

געשטעטנער נתן הרב
 ישראל אגודת קדיוז אב״ד

 מאירות" "פנים מתיבתא ור״מ
בני-ברק

.חילוניים לילדים מצוה בר בענין עוד
׳'2הנ״ל( בעניץ )תשובה

לפ״ק תשנ״ה א' אדר ו׳
המפורסם הגאון הרב למע״ב שלומים

 שכונת רב שליט״א שלזינגר אליהו מוה״ר
ת״ו ירושלים בעיה״ק חיים ומקור גילה

 עני ואני בזמנו, קבלתי מכתבו יקרת
 לידי באתי לא לפני אשר המלאכה לרגל
הסליחות. רב ואתו הנה, עד השבה מידת

 שבאים שבת במחללי השאלה וע״ד
 מותר אם מצוה, בר לערוך הכנסת לבית

 שיודעים משפחתם בני את לתורה לקרוא
 ויש בפרהסיא. שבת מחללי שהם בבירור

 בקירוב או מקום בריחוק ברכבם שמגיעים
 כרת בשאלתו ונפשו הכנסת, לבית מקום

לעשות. מה

א
 כתב, לח( )סימן צבי חכם בשו״ת הנה
 כגוי שהוא בפרהסיא שבתות דהמחלל

 ובחולין ב( )סט, בעירובין וכדאמרינן גמור
 )סימן ביו״ד ז״ל הפוסקים ופסקוהו א( )ה,
 בתורה לקרות שיעלה יתכן ואיך ב(,

 וכיבוי השם חילול לך אין "והלא בציבור
 ונמצא העומד וכל מזה, גדול הדת מאור

 בעוונו ילכד מוחה ואינו מקום באותו שם
 טהרה רוח ואם יתמך, חטאתו ובחבלי

 ה׳ קנאת בקנאם אנשים מקצת על עברה
יסופו בל ההוא המקום מן לצאת צבא׳

 עיי״ש. הטוב" ברכת תבוא עליהם בעוונם,
במי יג( )סימן שם כתב זה וכעין

 לתורה, לקרותו נכון אין ברשעו שעומד
 לך מה אלוקים אמר ולרשע שנאמר כענין
 קרן בשו״ת כתב וכן עיי״ש. חוקי לספר
 שבת דמחלל לא( סימן )או״ח לדוד

 וראי התורה לכל מומר דמקרי בפרהסיא
 כעכו״ם, דדינו כיון לתורה לקרותו אין

 נה( סימן )או״ח מגדים הפרי שכתב וכמו
 שבקדושה, לדבר לעשרה מצטרף דאינו
 דמומר מו( )ס״ק ברורה במשנה והובא
 ואינו כעכו״ם דינו בפרהסיא שבתות לחלל

 )סימן סופר חתן בשו״ת כתב וכן מצטרף.
 תפארת צבי בשו״ת כתב וכן עיי״ש. כח(

 לט( )סימן ז״ל תשובה דרכי בעל להגאון
 כעכו״ם דדינו כיון בפרהסיא שבת דמחלל

 כתב וכן עיי״ש. עשרה למנין לצרפו אין
 קיא( סימן או״ח )קמא מרדכי לבוש בשו״ת
 שערי ספר שעל חיים שערי ובספר עיי״ש.
 לב( ס״ק א שער התורה קריאת )הל׳ אפרים
עיי״ש. אחרונים כמה בשם כן הביא

כ
 יש דאולי הסתפק, נ״י שכת״ר אלא

 שכתב דרך ועל שנישבו, כתינוקות לדונם
 ויש אותם לאהוב דמצוה ז״ל איש החזון

וגם נפש פיקוח לענין הצלה דיני עליהם

 חזון בספר הנה עכתו״ד. השבת את לחלל
 כתב כח( אות ב סימן שחיטה )הל׳ איש

 לדעת ליבום זקוק דאינו מומר לענין
 תנאי בזה יש "ועוד לשונו וזה הגאונים.

 )פ״ג הר״מ שכתב וכמו אנוס יהיה שלא
 ותלמידיהם רבניהם ה״ג( ממרים מהל׳

 ותינוק שנשבה. וכתינוק כאנוסים חשיבי
 גדול כלל ר״פ כדאמר קרבן מביא שנשבה

 ואף להחיותו אנו ומצווין א(, סח )שבת
 ובהגהות הצלתו, בשביל השבת עליו לחלל

 רשאין דאין כתב מדעות( )פ״ו מיימוני
 תוכחה. מקבל שאינו אחר אלא לשנאותו

 הגר״י בשם כתב חסד אהבת ספר ובסוף
 מהאי הרשעים את לאהוב דמצוה מולין

 לובלין, מהר״ט מתשובת כן והביא טעמא,
 אנו שאין תוכחה קדם הוא אצלינו כי

 ולכן כאנוסין, להו ודיינינן להוכיח, יודעין
 היבום, מן לפטור בזה לדון לנו אפשר אי
 ז״ל ודבריו עכ״ל. הלכות" שאר לענין וכן

 בשו״ת שמבואר אמת דהן רב, עיון צריכין
 דאפילו יג( )סימן ז״ל לובלין מהר״ט
 לשנאותו אסור המקום לבין שבינו בדברים

 מקבל ואין שיוכיחנו לאחר אלא בלב
 )פ״ו מיימוני בהגהות וכדמשמע תוכחה

 הרמב״ם שכתב מה על שכתב מדעות(
 אחד כל את לאהוב אדם כל על שמצוה

 וכתב כמוך. לרעך ואהבת שנאמר כגופו
 בתורה רעך שהוא "ודוקא ההגהות
 מקבל שאינו רשע אדם אבל ובמצות,

 התירו שלא הרי לשנאותו", מצוה תוכחה
 תוכחה, מקבל שאינו לאחר אלא לשנאותו

 בלב לשנאותו אסור שיוכיחנו קודם אבל
עיי״ש. להוכיחו, חייב אלא

 דמהאי חסר אהבת מספר שהביא ומה
 לעת הרשעים, את לאהוב מצוה טעמא

 חסד אהבת בספר מזה מצאתי לא עתה
החזון שכתב מה ברם, ז״ל, חיים להחפץ

 שאין תוכחה קודם הוא אצלינו כי ז״ל איש
 להבין, זכיתי לא עכ״ד, להוכיח יודעים אנו

 בערכין דאמרו להא ז״ל כוונתו דלכאורה
 יש אם אני תמה טרפון רבי אמר p )טז,

 טול לו אמר אם תוכחה, שמקבל הזה ברור
 מבין קורה טול לו אמר עיניך, מבין קיסם

 תמיהני עזריה בן אלעזר רבי אמר עיניך.
 )ועיין להוכיח שיודע הוה בדור יש אם

 שם(. מקובצת ושיטה יעקב בעין הגירסא
 דכיון ז״ל איש החזון כתב זה פי ועל

 שיודע מי בדור יש אם תמיהני שאמרו
 תוכחה, קורם הוא אצלינו ממילא להוכיח,

 אינו דהרי דליתא כמאן הוי שמוכיח ואף
 דבזמן יוצא זה דלפי וקשה, להוכיח. יודע
 מבואר והרי תוכחה, מצות בטלה הזה

 בחבירו הרואה ה״ז( מדעות )פ״ו ברמב״ם
 מצוה טובה לא בדרך שהלך או שחטא

 על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו
 תוכיח הוכח שנאמר הרעים, במעשיו עצמו

 אדם חייב תמיד וכן וכו׳. עמיתך את
 איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיחו

 ואינו למחות בידו שאפשר וכל שומע,
 שאפשר כיון אלו, בעוון נתפש הוא מוחה

עיי״ש. בהם למחות לו
 תרח )סימן או״ח ברמ״א מבואר וכץ

 מוחין בתורה המפורש דבדבר ב( סעיף
 או שיכנו עד להוכיחו חייב וביחיד בידו

 של״ה ספר בהקדמת ועיין עיי״ש. יקללנו
 הרי באריכות. תוכחה מצות בענין ז״ל

 בזמן גם ושייכת נוהגת תוכחה דמצוות
 בדור יש אם אני תמה שאמרו ומה הזה.
 דליכא הכוונה אין להוכיח, שיודע מי הזה

 יודעין אנו אין כי תוכחה, של מציאות
 זירוז דרך כן שאמרו אלא להוכיח,

 כדי במעשיו שלם להיות ישתדל שהמוכיח
 אבל עיניך, מבין קורה טול לו יאמרו שלא
זה תנאי נאמר ולא מלהוכיח, פוטר זה אין
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קכט הנ״ל בענק תשובה נתןגעשטעטנער הרב קכח

החמה: אוצר

 שיודע גברא שיהא תוכחה במצות
להוכיח.

ג
)לב פ״ב סוף מציעא בבא רי״ף ועיין

 וראב״ע עקיבא ובי דברי שהביא א(
להוכיח, שיודע הזה בדור יש אם שתמהו

 ועד תוכחה מצות של המימרות הביא וגם
 ושמואל הכאה עד אמר רב תוכחה, היכן
 דהני דאע״ג ומבואר ע״ש. קללה עד אמר
 מי הזה בדור יש אם אני רתמה אמרו תנאי

 דלשיטתם כוונתם אין להוכיח, שיודע
 אנו שאין מכיון תוכחה מצות תתבטל
דרך רק כן שאמרו אלא להוכיח, יודעים

nS״II2M56rn *
 גם איכא תוכחה דמצות ודאי אבל זירוז,
 על הרדב״ז פירוש ועיין הזה. בזמן

 על שכתב ה״ג( ממרים מהל׳ )פ״ג הרמב״ם
 הקראים רבני שם הרמב״ם שכתב מה

 וכתב שנשבה. כתינוק הם הרי התועים
 ללמד זה רבינו שכתב "נראה הרדב״ז עליו
 זה בזמנינו הנמצאים אבל הקראין, על זכות

 מצוה היה להורידן בידינו אפשר היה אם
 אותן מחזירים אנו יום בכל שהרי להורידם,

 שבעל תורה להאמין אותן ומושכין למוטב
 בעלי את ומגדפין מחרפין והם פה,

 אנוסים בכלל אלו את לדון ואין הקבלה,
 ואם עכ״ד. פה שבעל בתורה כופרים אלא
 אמאי א״כ להוכיח, יודעין אנו דאין נימא
 כיון המורידין, מן הזה בזמן הקראים יהיו
 אותן ומושכין אותם מוכיחים שאנו שאף

 אחר הוי אעפ״ב פה, שבעל בתורה להאמין
 ודאי אלא התוכחה. קודם כמו התוכחה

 תוכחה מצות איכא הזה בזמן דגם פשוט
להוכיח. אנו ויכולין

 סעיף שלד )סוס״י יו״ד רמ״א ועיין
 בעוברי למחות אדם שחייב דאע״פ מח(

למחות ובידו מוחה שאינו מי וכל עבירה

 חייב אדם אין מ״מ עוון, באותו נתפס
 להקל נהגו ולכן זה, על ממונו להוציא

 שיהיו לחוש שיש עבירה בעוברי מלמחות
 וכעין עיי״ש. ומאודינו גופינו על עומדין

 דנוהגין א( סעיף יב )סימן חו״מ ברמ״א זה
 משום עבירה בעוברי למחות שלא עכשיו

 למלכות ימסרנו שלא בדבר סכנה שיש
 סכנה חשש משום לאו שאי הרי עיי״ש,

 תוכחה מדין שהוא מחאה חיוב איכא
 ה״ג( מדעות )פ״ו ברמב״ם וכדמשמע

הזה. בזמן גם הנ״ל,

ד
 תרח סימן )או״ח הלכה בביאור ועיין

 דמה דמסתברא ודע, וז״ל: שכתב ב( סעיף
 חייב בתורה המפורש דבדבר הרמ״א דפסק

 אלו אבל באקראי, שהוא דוקא למחות,
 שבת מחלל כגון לגמרי עול הפורקי

 כבר להכעיס, נבילות אוכל או בפרהסיא
 להוכיחו. מחוייב ואינו עמיתך מכלל יצא
 יח( )פרק רבא אליהו דבי בתנא איתא וכן

 שהוא ועמיתך עמיתך, את תוכיח הוכח
 אתה ומצוות בתורה עמך ושהוא אוהבך

 שהוא לרשע אבל אותו, להוכיח חייב
 עכ״ל. אותו להוכיח חייב אתה אין שונאך

 להוכיח, יודעין אנו שאין נימא ואם
 קודם כמו הוי הוכיח אם אף וממילא
 יש איך א״כ הוכיח, לא וכאילו תוכחה

 בפרהסיא שבת שמחלל הזה בזמן מציאות
 שלא מכיון הרי עמיתך, בכלל יהא לא

 בכלל והוי לשנאותו אסור א״ב הוכיחוהו
 בשו״ת וכמבואר לאוהבו שמצוה רעך

 אנו שאין ומכיון הנ״ל, מלובלין מהר״ם
 לבל הוכיחוהו אם אף א״כ להוכיח ידועין
 והוי תוכחה קודם כמו הוי השבת את יחלל

 דמצות פשוט ודאי אלא עמיתך. בכלל ליה
בכל וכמבואר הזה בזמז גם שייכת תוכחה

 העבריין את מוכיח ואם הנ״ל, הפוסקים
 שומע אינו ואם תוכחה, דין בזה שיש ודאי

תוכחה. כאחר הוי לתוכחתו

ה
 החזון גם דודאי נלענ״ד, כך ומתוך

 בני להני הוכיחו שאם מודה ז״ל איש
 כלאחר דדינן תוכחתו הועילה ולא תועים

 אלא שנשבה כתינוק דינו ואין תוכחה,
 חשיבי תועים בני דהני שכתב ומה כמומר.

 הוא ואצלינו שנשבה וכתינוק כאנוסים
 להוכיח יודעים אנו שאין תוכחה כקודם
 הוכיחוהו שלא היכי היינו לשנאותו, ואסור

 בני דגם דכיון תאמר שלא אלא מעולם.
 ישראל שיש ויודעים שומעים התועים
 שבת, מחללי על צועקים והם תורה שומרי
 אותם תפקיע עצמה זו דהידיעה נימא וא״כ
 הוא שהרי שנשכה, ותינוק אנוס מדין

 להוי וא״כ בעולם, שבת שומרי שיש שומע
 זה על תוכחה, לאחר שבתות לחלל כמומר

 יודעין אנו שאין ז״ל איש החזון כתב
 על צועקין שאנו מה דהיינו, להוכיח,

 לתוכחה נחשב אינו וכדומה, שבת חילול
 לאוזן מגעת הזאת שהתוכחה כיון באוזנם,

 וליצנות. לעג בדרך והשבויים התועים בני
 אין להוכיח, יודעין אנו שאין שכתב ומה

 א(, )טז, בערכין תנאי דהני למימרא הכוונה
 מצות מבטלין שאין ודאי אלו דמימרות
 שחייבין כתבו הפוסקים כל שהרי תוכחה,
 גם לתוכחה מציאות שיש ומוכח להוכיח,

 אמרו תנאי והני תנאי, דהני המימרות אחרי
 איש החזון וכוונת וכנ״ל. זירוז דרך רק כן

 היינו להוכיח יודעין אנו שאין באמרו ז״ל
 של הכלל נגד למחות יודעין אנו שאין

 מחאתינו שאין מכיון קודש, מחללי
 תוכחה כדין לאוזנם מגעת ותוכחתינו

ה״ז( מדעות )פ״ו ברמב״ם המבואר

 שבינו בדברים בין חבירו. את שהמוכיח
 המקום, לבין שבינו בדברים בין לבינו
 לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחו צריך

 לו אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון בנחת
 הבא העולם לחיי להביאו לטובתו אלא

עיי״ש.
 מהל׳ )פ״ג הרמב״ם כתב זה וכעין

 שאין הקראים בני לענק ה״ג( ממרים
 אלא שנשבה, כתינוק שהן מכיון להורגם

 בדברי ולמשכם בתשובה להחזירן ראוי
 עיי״ש. התורה לאיתן שיחזרו עד שלום
 הנ״ל דעות בהלכות שכתב דרך על והיינו

 לא ואם ובנחת, רכה בלשון להוכיח שצריך
 וכן ושלישית שניה פעם יוכיחנו קיבל,
 החוטא שיכהו עד להוכיחו חייב תמיד

 שצריך הקראים לענין שכתב וזה עיי״ש.
 לו שידבר והיינו שלום, בדברי למשכם

 לא כן עשה שלא וכל רכה, ובלשון בנחת
 וחייב שנשבה כתינוק ודינו למומר הוחזק
 להצלתו. שבת לחלל אנו ומצווין ביבום

 תוכחה, מצות עליהם לנו שיש פשיטא אבל
 דהיינו תוכחה כדין להוכיחם אנו וחייבים
 הוכיחו ואם רכה, ובלשון בנחת לו שידבר

 שרינו מומר זה הרי תוכחתו קיבל ולא
כעכו״ם.

ו
 תרח( )סימן הלכה הביאור שכתב ומה

 שבת מחלל כגון לגמרי עול דפורקי הנ״ל,
 ואינו עמיתך מכלל יצא כבר בפרהסיא

 הוכיחו שלא דאף ומשמע להוכיחו, מחוייב
 ודינו עמיתך מכלל יצא כבר מעולם

 אלא התועים מבני כשאינו היינו כעכו״ם,
 תורה, עול עצמו מעל פרק עצמו הוא

 ותינוק אנוס בגדר הוא שאין דנמצא
 התורה ממצות מקודם ידע שהרי שנשבה,

תועים בני הני אבל עצמו. מעל שפרה אלא
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 אף שנשבה, וכתינוק כאנוסים שדינם
 מכלל יצא לא בפרהסיא שבת שמחלל
 להוכיחו ומחוייב שיוכיחנו עד עמיתך
כדין.

 התועים בבני להסתפק יש ובאמת
 לא אותם שהוכיחו וטרם כאנוסים שדינם

 שמע, ולא הוכיחום אם ורק כעכו״ם, הוי
 אלא עמיתך מכלל יצאו שלא נימא או

 החוטא והכהו פעמים הרבה כשהוכיחם
 הרמב״ם שכתב וכמו שומע, אינו לו ויאמר
 עד תמיד להוכיחו דחייב ה״ז( מדעות )פ״ו

 דיתכן בזה, והספק עיי״ש. החוטא שיכהו
 תמיד להוכיחו דחייב הרמב״ם שכתב דמה

 פעמים שהוכיחו ואף ומוכח שיכהו, עד
 עדיין, הכהו שלא אלא שמע ולא הרבה

 להוכיחו. וחייב עמיתך בכלל הוא הרי
 עול עצמו מעל פרק לא אם רק זה ברם,

 אחד בחטא שחטא אלא לגמרי מצוות
 הרי לתיאבון שעושה מכיון ובזה לתיאבון,

 תמיד להוכיחו וחייב עמיתך מכלל יצא לא
 אחת פעם כשהוכיחו אבל הכאה. עד

 אומר והוא מצוות ושאר שבת שישמור
 כל עצמו מעל ופורק ככל כופר שהוא

 מכלל יצא דכבר לומר יש כולה, התורה
 כיון יותר להוכיחו חייב ואינו עמיתך
 שדינו שבת לחלל כמומר דינו דנעשה

כעכו״ם.
 פעמים להוכיחו דחייב שאמרו ומה

 עבירה כשעובר היינו הכאה, עד רבות
 את קיבל שלא אף גוונא דבכהאי לתיאבון,
 אינו כי עמיתך מכלל יצא לא מ״מ התוכחה

 אלא כולה תורה עול עצמו מעל פורק
 דאז פלונית, עבירה לעבור תקפו שיצרו

 אבל הכאה. עד תמיד להוכיחו חייב
 בפרהסיא שבת חילול על כשמוכיחו

 מבני הוא שזה אלא כעכו״ם דינו דבאמת
שנשבה. וכתינוק כאנוס שדינו התועים

 תוכחה, קודם אלא כאנוס דינו אין אבל
 רכה, ובלשון בנחת שהוכיחוהו לאחר אבל
 יתכן התוכחה, את לקבל רוצה אינו והוא

 תוכחה אחרי כבר שבת לחלל מומר דנעשה
 את לשמוע רוצה שאינו דכיון אחת,

 בפרהסיא שבת מחלל הוא והרי התוכחה
 ויצא כעכו״ם דינו נעשה כבר כמקודם,

תוכחה. חיוב עליו ואין עמיתך מכלל

ז
 ז״ל המבי״ט בתשובת ראיתי וכעת

 צדוקין אם לדון שכתב לז( סימן "א )ח
 "ועוד, וז״ל: התורה, מן לעדות פסולין
 אלא מקרי שוגגין לאו צדוקין דהני דפשוט
 בני אפילו מדאורייתא, ופסולין מזידין
 מותרין דהא אבותם, אותם שהדיחו בניהם

 ישראל מזרע דאתו דידעי הן ועומדין
 כמה ועוברים שבע״ם בתורה ומכחישים

 בתורה פנים ומגלים יום בכל עבירות
 מזיר ואין הדור, חכמי נגד פניהם ומעיזים

 ז״ל )הרמב״ם( הרב קאמר ואי מזה. גדול
 אנוס שהוא הגויים לבין שנשבה דבתינוק

 המינים בכלל להחשיבם שלא היינו וכו׳,
 אלא מיד, ולהרגם אדם כל בידי שמיתתם
 להורגם ימהר ולא שלום בדברי שימשכם

 תוכחה קיבלו וכשלא תוכחה, יקבלו אולי
 כאביהם הם הרי בתשובה חורו ולא

 ז״ל הרב כדדייק מיד, אדם כל ביד ומיתתם
 להרגם. ימהר ולא דקאמר דלישניה בסיפיה

 מן פסולין דהם פשיטא עדות לענין אבל
עכ״ל. כדאמרן" התורה

 אם תועים בני בהני דגם ומבואר
 חזרו תוכחה, מקבלים ואינם הוכיחום

 כל ביד ומיתתם כאבותיהם דינם להיות
 כדי עד שיוכיחם דבעינן כתב ולא אדם,

 ואינם שמוכיחם שמכיון אלא הכאה,
דהא המורידין. מכלל הם הרי מקבלים

 דין רק הוא הכאה, כדי עד להוכיח דבעינן
 להוכיח רמיא עליו שמצוה המוכיח על

 זה אבל שיכנו, פעמים מאה אפילו
 אפילו הוכיחוהו אם הנה אותו שהוכיחו

 דינו נעשה התוכחה מקבל ואינו אחת פעם
 מבני הוא ואם לשנאותו. ומצוה כרשע

 השבת, את יחלל לבל והוכיחוהו התועים
 הוא דינו הרי התוכחה, את מקבל ואינו

 תוכחה, מצות עליו אין ושוב כעכו״ם,
 הלכה הביאור וכמש״כ עמיתך מכלל דיצא
 מכלל יצא שלא עבירות בשאר ורק הנ״ל,

 אפילו להוכיחו מצוה עליו יש עמיתך
הכאה. עד הרבה פעמים

ח
 הרדב״ז בתשובת ראיתי ושוב

 אשכנזי בצלאל רבינו בשו״ת הנדפסת
 )סימן ביו״ד הש״ך עליה ורמז מג( )סימן

 קכד( )רס״י יו״ד הכסף ובנקודת סק״ו( קנט
 נדפסה וכעת האחרונים בדפוסים והושמטה

 ליישב שכתב חדשה, בהוצאה מחדש
 דהרמב״ם שהקשה, אתד חכם קושיית

 דהצדוקים כתב פ״ק( )חולין בפיהמ״ש
 יפסידו שלא כדי לכתחילה אותם הורגין

 על חולק וזה האמונה, ויאבדו ישראל את
 )פ״ג החזקה ביד הרמב״ם שכתב מה

 וכתב יהרגו. לא התועים דבני מממרים(
 בפירוש שכתב דמה ליישב הרדב״ז

 שהחזרנו באותם מיירי שהורגין המשניות
 כמה בהם והתרינו התורה לאיתן אותם

 הם הרי הכי ומשום שמוע, אבו ולא פעמים
 ובמעין שחיטה, לענין גמורים כעכו״ם
 צדוקי סתם אבל הריגה. לענין גמורים
 תועים שבני ומפני בו התרינו לא שעדיין

 שכתב וזה מותרת. שחיטתן כאנוסים, הם
 תידוק להרגן, ממהרים שאין ממרים בהל׳
לאיתז שיחזרו כדי בהם התרו שאם מיניה

 עושין אנו כאשר שמוע אבו ולא התורה
 ואדרבה, ויום, יום בכל הקראין לאלו

 שכן וכל אותם שהורגין משמע טפי, מפקרי
עיי״ש. אסורה ששחיטתן
 עד תוכחה דבעינן כתב דלא הרי

 פעמים כמה אותו התרו שאם אלא הכאה,
 ואזיל המורידין מן הוא הרי שמוע אבו ולא

שנשכה. דתינוק דינא מיניה
 חכם שרצה מה על הרדב״ז כתב ושוב

 יעשה שלא לצדוקי התרו שאם לומר אחר
 בחשבונו, להיות חל שלא ביו״ט מלאכה
 שומר שהרי המועדות, את מחלל שאינו

 בחשבונו, להיות שחל היו״ט ומקדש הוא
 ובחידוש מצרים ביציאת הוא ומודה
 מלאכה עושה צדוקי ואם בישראל. העולם
 היום אין והשיב בו, והתרו שלנו ביו״ט
 קיבל לא שהרי לוקה אינו למחר אלא יו״ט

 אונסיה שליבו אלא עוד ולא התראה.
 הרדב״ז, עליו וכתב אמת. שאומר שסובר

 דהני מממרים( )פ״ג הרמב״ם דכתב דהא
 ולמשכם בתשובה להחזירן ראוי קראים בני

 ולא התורה לאיתן שיחזרו עד שלום בדברי
 שכתב למה סותר וזה להרגן. אדם ימהר
 מועד שהוא היום בו התרו שאפילו החכם
 ומכאן לוקה. שאינו מועד היום אין ואומר
 לו אומרים שהרי מיתה חייב שהוא משמע

 לא וכתיב החכמים קיבלו שכך מועד היום
 והוא בתשובה. ותחזור הדבר מן תסור
 להיות זה חזר אמת, קבלתם אין אומר

 שחייב חכמים בדברי שכפר עצמו כצדוקי
 - מזה גדול מועדות מחלל לך היש מיתה,
 אונם מכלל יצא בו התרו שאם הרי עכ״ד.
 דצריך כתב ולא המורידין, בכלל ונכנס

 שאומר כל אלא הכאה, עד אותו שיוכיחו
 והוא חכמים קבלו וכך מועד שהיום לו

 נעשה זה הרי אמת, קבלתם שאין אומר
חכמים בדברי כופר והוי עצמו כצדוק
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קלג הנ״ל בענין תשובה געשטעטנער נתן הרב קלב

 ז״ל המבי״ט כדברי זה והרי מיתה. וחייב
 ולא אותם הוכיחו אם התועים בני שגם
 )ועיין כעכו״ם. דינם נעשה שמוע, אבו
 דין דאין טז אות ב׳ סימן יו״ד איש חזון

 גלויה השי״ת שהשגחת בזמן אלא מורידין
 קול בת ומשמש מצויים נסים שהיו כבזמן

 ועיין כן. משמע לא הנ״ל ומפוסקים עיי״ש.
 ורמב״ם ממרים( מה׳ )פ״ג רדב״ז

ואכמ״ל(. פ״א חולין בפיהמ״ש

ט

 בעל להגאון ציון בנין בשו״ת וראיתי
 בענין שכתב כג( סימן )ח״ב ז״ל לנר ערוך

 אדון מה ידענא "לא בזמנינו ישראל פושעי
 לרוב הבהרת פשתה שכעוו״ה אחר בהם,

 אם כהיתר, נעשה שבת חילול שברובם עד
 קרוב שרק מותר אומר דין להם יש לא

 תפילת שמתפללים בהם ויש הוא, למזיד
 כך ואחר היום קידוש ומקדשים שבת

 ודרבנן. דאורייתא במלאכות שבת מחללים
 מפני בלבד כמומר נחשב שבת מחלל והרי

 ובבורא, בבריאה ככופר בשבת שהכופר
 גם ומה וקידוש, תפילה ע״י מודה וזה

 ידעו לא אשר תחתיהן קמו אשר בבניהם
 ממש שדומין שבת, דיני שמעו ולא

 אע״ם כמומרים נחשבו דלא לצדוקים
 אבותיהם שמעשה מפני שבת שמחללין
 העכו״ם לבין שנשבה כתינוק והם בידיהם,
 גם כתב וכן שפה(, )סימן באו״ח כמבואר
 נמי ואפשר לז( סימן )ח״א המבי״ט
 ולא ישראל בתוך הורגלו שלא דצדוקין

 נגד פניהם מעיזין ואינם הדת לעיקרי ידעו
 עיי״ש. וכו׳ מזידין חשיבי לא הדור חכמי

 ועדיפי להם דומין הדור מפושעי והרבה
 )בתשובת הר״ש שמחמיר שמה מהן.

 להחשיב בקראים לח( סימן ת״א המבי״ט
מועדות חילול מפני אינו נסך, יין יינם

 גם שכפרו מפני אלא בלבד, לשבת שדומה
 להן ואין פורעין ולא שמלין הדת בעיקרי

 בניהם זה ידי שעל וקידושין גיטין דיני
 לא שבזמנינו הפושעים רוב ובזה ממזרים,

 נגיעת להחשיב המחמיר לענ״ד ולכן פרצו.
 תבוא יינם, לסתם הללו הפושעים של יין

 על להם יש להמקילין גם אכן ברכה, עליו
 שידוע לנו שמבורר לא אם שיסמוכו, מה

 עשרה בפני לחללו פניו ומעיז שבת דיני
 גמור כמומר ודאי שזה יחד, מישראל

עכ״ל. אסור" יינו ונגיעת
 )ח״א אלעזר מנחת בשו״ת וראיתי

 שכתב ציון הבנין על שתמה עד( סימן
 מפני רק כמומר נחשב שבת דהמחלל
 ובבורא, בבריאה כופר בשבת שהכופר
 וקידוש תפילה ידי על דמודה זה משא״ב

 רזה עליו וכתב בזדון. כך אחר שמחללו אף
 בחולין הוא ערוך ש״ם דהא מיחוור, לא
 ליה חמיר תנאי דהאי שם וברש״י א( )ה,

 שבת דהמחלל משום זרה כעבודה שבת
 וכו׳ שבת שלא הקב״ה במעשה כופר

 במזיד במלאכה כשמחלל כן ואם עיי״ש.
 הקב״ה בשביתת כופר הוא הרי בפרהסיא

 הלילה כל היתה הקב״ה ששביתת בשבת,
 בקידוש אהני ומה השביעי, יום היום וכל

 שבת, לחצי שביתה יש וכי שעושה
 עי״ז להקל יאמרו ולא הדברים ישתקעו

עיי״ש. ביינו,

י
 לדחות די זו בהשגה אין ולענ״ד

 ציון הבנין דכוונת ז״ל, ציון הבנין דברי
 הוי בפרהסיא בשבת דמתלל דהא דכיון

 איסור חומר משום לאו התורה, לכל כמומר
 רש״י שפירש כמו אלא בשבת, מלאכה

 במעשיו כופר שבת דהמחלל א( )ה, חולין
הקב״ה שבת שלא לומר בבורא שקר ומעיד

 )שיר רש״י כתב וכן בראשית, במעשה
 שקר מעיד בת "שהמחלל ה( ד, השירים
 בראשית" בשבת שבת שלא לומר בבוראו
 התורה לכל מומר דהוי דהא נמצאד עיי״ש.

 שבת שחילול משום הוא שבת חילול ע״י
 ולכן ובמעשיו, בבורא לכפירתו סימן הוא
 בהקב״ה. שכופר זרה עבודה כעובד הוי

 מתפלל הוא שאם לומר מקום יש וא״כ
 השבת את ומקדש שבת תפילת בשבת
 שהוא נמצא בראשית, למעשה זכר ואומר
 ובמעשיו, בבורא מאמין שהוא דעתו מגלה

 יתכן בשבת, מלאכה עושה שהוא ומה
 ובמעשה בבורא כפירתו משום דלאו

 שאר או פרנסתו לתיאבון אלא בראשית
 זרה, עבודה כעובד דינו אין א״כ סיבות,

 אינו במלאכה, שבת מחלל שהוא דמה
 שהוא חזינן דהא כבורא, לכפירתו סימן

 מאמין שהוא סימן שזהו ומקדש מתפלל
 סימן )דז״א מהרש״ם שו״ת ועיין בבורא.

 להקל הנ״ל ציון הבנין סברת שצירף קכא(
בנידונינו.

יא
 שבת דמחלל דודאי לדינא, ותבנא

 שכתב וכמו לתורה לקרותו אסור בפרהסיא
 דקיי״ל דאע״ג לח(, )סימן צבי חכם בשו״ת
 היינו העבריינים, עם להתפלל רמותר
 רמה ביד העושים אבל לפרקים, בעובר
 מצוות עול מעליהם ופורקים נפש בשאט
 מאותן הוא הרי קלה, אחת מצוה אפילו
 וכמש״ב הבא לעולם חלק להם שאין

 בפירוש וכתב פ״ג(. תשובה )הל׳ הרמב״ם
 מצוה על שהעובר פ״א( )חולין המשניות

 בידינו שאין אף מיתה, עליה שחייב אחת
 ואם עולם. חרם אותו מחרימין עתה לדונו
 גדול עיניהם את הארץ עם יעלימו העלם
שבתות המחלל וביחוד מנשוא. עוונו

)סט, כבעירובין גמור כגוי שהוא בפרהסיא
 שיעלה יתכן ואיך א(, )ה, ובחולין ב(

 חילול לך אין והלא בציבור, בתורה לקרות
 וכל מזה, גדול הדת מאור וכיבוי השם

 באותו פרק באותו שם ונמצא שם העומד'
 יתמך. חטאתו ובחבלי בעוונו ילכד מקום

 אנשים מקצת על עברה טהרה רוח אם
 בל ההוא המקום מן לצאת ה׳ קנאת בקנאם
 הטוב, ברכת תבוא עליהם בעוונם, יסופו

עיי״ש.
 במומר עוד, כתב יג( )סימן רשם

 לתורה לקרותו נכון שאין ברשעו שעומד
 לך מה אלוקים אמר ולרשע שנאמר כענין
 צבי החכם שכתב ומה עיי״ש. חוקי לספר

 לך אין לתורה שבת מחלל קורין שאם ז״ל
 מזה, גדול הדת מאור וכיבוי השם חילול
 )פו ביומא רש״י שכתב למאי כוונתו נראה

 אחרים ומחטיא חוטא השם חילול ד״ה א(
 )יומא שם יו״ט התוספות וביארו עכ״ל. -

 שעושה דבל משמע דבגמרא מ״ח( פ״ח
 ג״ב לנהוג ממנו למדין ואחרים עבירה
 דהיינו השם, חילול מקרי בדבר, ראש קלות

 שאמרו כמו והיינו עיי״ש, אחרים, מחטיא
 השם, חילול רמי היכי שם, יומא בגמרא

 בישרא שקילנא אי אנא כגון רב, אמר
 ופרש״י: לאלתר. רמי יהיבנא ולא מטבחא
 גזלן שאני אומר הוא לפרוע מאחר וכשאני

 ורבי עכ״ד. בגזל מזלזל להיות ממני ולמד
 אמות ארבע דמסגינא אנא כגון אמר יוחנן
 ואין ופרש״י: תפילין, ובלא תורה בלא
 ולמדין בגרסתי שנחלשתי יודעין הכל

 הרי עכ״ד. תורה מתלמוד להבטל הימני
 שע״י אלא היתר מעשה עושה אם שאף

 ולזלזל ללמוד אחרים יבואו מעשיו
 ולכן השם. חילול זה הרי באיסורים,

 לתורה לעלות שבת מחלל כשמכבדים
מוחיז, ואין חוקי לספר לרשע וגורמים

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס130 מס עמוד (10) (10) )עורך( מאיר יצחק עמיהוד לוין, :יח - אוריתא החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס129 מס עמוד (10 ()10) )עורן( מאיר יצחק עמיהוד לוין, :יח - אוריתא



קלה הנ״ל בענין תשובה נתןגעשטעטנער הרב קלי

 שבת, בחילול לזלזל שגורמים נמצא
 שבת חילול ע״י גוי נעשה לא וכאילו

 לו שקורין רואין הכל שהרי בפרהסיא,
 ישראל, שהוא מוכיח וזה לתורה לעלות

 מי וא״כ לתורה. לקרות אפשר אי גוי דהא
 חילול בעוון נלכד לעלות אותו שקורא
 בעוון אחרים להחטיא גורם שהוא השם,
 שבת שמחללים שאף שיאמרו שבת, חילול

 ראוי ואף ישראל, בגדר נשאר הוא אעפ״ב
לתורה. לעלות 'לכבדו

 בעוון נלכד מוחה שאינו מי כן וכמו
 מחלל שקורץ שרואה דכיון השם, חילול
 שעוברין רואה שהוא נמצא לתורה, שבת

 להעלותו אסור דהא גלי, בריש איסור
 משום בו יש וגם כגוי דינו שהרי לתורה
 חוקי. לספר לך מה אלוקים אמר ולרשע

 הרי עבירה, עובר שהקורא כשרואה וא״כ
 )פ״ו ברמב״ם וכמבואר למחות חייב

 או שחטא חבירו הרואה ה״ז( מדעות
 להחזירו מצוה טובה לא בדרך שהלך

 עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב
 וכר, תוכיח הוכח שנאמר הרעים במעשיו

 הוא מוחה ואינו למחות בידו שאפשר וכל
 למחות לו שאפשר כיון אלו בעוון נתפש
 לייקר גרם הרי מחה וכשלא עיי״ש. בהם

 באיסור לזלזל וגורם בפרהסיא שבת מחלל
 ואף השם. את שחילל ונמצא שבת, חילול
 שהוא מה לעשות כשנמנע תעשה ואל בשב

 השם, חילול משום איכא לעשות מחוייב
 השם חילול דמי היכי אמר יוחנן רבי דהא
 תורה בלא אמות ד׳ דמסגינא אנא כגון

 התורה מעסק המניעה והרי תפילין, ובלא
 תעשה, ואל בשב הוא תפילין ומהנחת
 כיון השם חילול בכלל הוא ואעפ״ב
 לזלזל הימנו למדים אחרים שעכ״ם

 איכא התוכחה במניעת נמי והכי במצוות.
השם. חילול משום

יב
 לא שמעולם התועים בבני ואף
 הוכיחוהו ולא המצוות לשמירת חינכוהו
 שכתב וכמו כרשע דינו שאין מעולם,

 וכן ב(, סימן שחיטה )הל׳ ז״ל איש החזון
 כג( )סימן החדשות ציון בנין בשו״ת צידד
 שרוצה ואומר לפנינו כשבא מ״מ הנ״ל,

 שהוא יודעים ואנו בשבת, לתורה לעלות
 אנו חייבים הרי בפרהסיא, שבת מחלל

 את תוכיח הוכיח מצות בו ולקיים להוכיחו
 הנ״ל, ה״ז( מדעות )פ״ו וכרמב״ם עמיתך

 שמותר ודאי אז כי התוכחה את מקבל ואם
 את מקבל אינו אם אבל לתורה, לעלות לו

 שבתות, לחלל מומר נעשה א״כ התוכחה
 שהרי התועים בני מכלל יצא השתא רהא
 חייבין שישראל ושמע הוכיחוהו כבר

השבת. את לשמור
 הנ״ל ברמב״ם מבואר התוכחה ועניץ

 עצמו על חוטא שהוא "להודיעו שצריך
 בנחת לו וידבר וכו׳ הרעים במעשיו
 אלא לו אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון
 ואם הבא". העולם לחיי להביאו לטובתו

 מן בתורה מאמין אינו כי לקבל רוצה אינו
 נעשה הרי אחרת, סיבה שום או השמים
 הרדב״ז כתשובת מבואר מזו ויתירה מומר.

 מג( )סימן הנדמ״ח אשכנזי ר״ב שבשו״ת
 לפי המועד את השומרים הצדוקים בבני

 אמת שחשבונם לחשוב וטועה חשבונם
 לו ואומר מוכיחו אם סגי התורה, לפי

 לא וכתיב חכמים, קבלו שכך מועד "היום
 הוא ואם בתשובה". ותחזור הדבר מן תסור
 להיות זה חזר אמת קבלתם שאין אומר

 שחייב חכמים בדברי שכפר עצמו כצדוק
עיי״ש. מיתה"

 לו אומר אם סגי תוכחה דלענין הרי
 חייבים ישראל וכל תורה אמרה שכך

חיוב עלינו ואין המצוות. את לשמור

 וכדומה. השמים מן לתורה ראיות להביא
 דכתב ומקדש שמתפלל שבת ובמחלל
 דינו שאין די״ל הנ״ל ציון בנין בשו״ת

 לחלל שאסור כשיודע מקום מכל כעכו״ם,
 כן שלמד או שהוכיחוהו ידי על שבת

 נכון אין וממילא רשע, הוא הרי בנעוריו,
 משום צבי החכם שכתב וכמו לקרותו
חוקי. לספר לך מה אלוקים אמר ולרשע

יג
 מאמר )בסוף ז״ל להרמב״ם וראיתי

 ראוי אינו כן "וגם שכתב השם( קידוש
 אותם, ולמאוס שבתות מחללי להרחיק

 המצוות, לעשיית ומזרזם מקרבם אלא
 יפשע אם שהפושע רז״ל פירשו וכבר

 להתפלל הכנסת לבית כישבוא ברצונו
 בזיון, מנהג בו נוהגין ואין אותו מקבלין
 ע״ה המלך שלמה מדברי זה על וסמכו
 למלא יגנוב כי לגנב יבוזו אל ל( ו, )משלי

 באין שהן ישראל לפושעי יבוזו אל וגו׳,
 סתירה זה ואין עכ״ד. מצוות" לגנוב בסתר
 ברשעו שהעומד שכתב צבי החכם לדברי

 אמר ולרשע משום לתורה לקרותו נכון אין
 ז״ל דהרמב״ם חוקי, לספר לך מה אלוקים

 ואף שם. וכמבואר השמד בימי מיירי שם
 לא מ״מ ברצונו, פשע שהפושע שכתב

 פחד מחמת אלא מרצונו נפש בשאט פשע
 לא כי ברצונו ליה וקרי השמד, ימי

 דמיירי נראה וגם שבת. לחלל הכריחוהו
 הביא הרמב״ם שהרי בתשובה, לחזור שבא
 יבוזו דאל קרא חז״ל שפירשו ממה ראיה
לגנב.

 במדרש דאיתא להא שכוונתו ונראה
 כי לגנב יבוזו לא ל( ו, )משלי טוב שוחר
 מרשעו שחזר רשע אדם ראית אם יגנוב
 למלאות למה תבזהו אל תשובה, ועשה
שבא דמיירי הרי עיי״ש. ירעב כי נפשו

 כל ב( )ו, כריתות ועיין בתשובה. לחזור
 אינה ישראל מפושעי בה שאין תענית
 תריט( סימן )או״ח הפרישה וביארו תענית.

 ברשעים להקל לנו שאין בחיי, רבינו בשם
 תעניותינו בכלל יהיו שלא ישראל פושעי

 ומתקדש מתעלה שמים שם כי ותפילתינו,
 ונמנים בתשובה חוזרים שהרשעים בשעה
 נתפשים הצדיקים שאל״כ הצדיקים, ככלל

 אין אם ומשו״ה הערבות. מפני עליהם
 לב נותנין שאין ר״ל, בתוכן, ישראל פושעי
 הערבות מפני להשי״ת, תשובה לעשות

 הצדיקים של בתפילתן חלילה שומע אינו
 ישראל פושעי צירוף דמעלת ומשמע עכ״ד.

 לחזור רוצים הם אם רק הוא לצדיקים
 קאמר לא רהרמב״ם יתכן גם בתשובה.

 כשיבואו בזיון מנהג בהם ינהגו שלא אלא
 ראיה מזה אין אבל להתפלל, הכנסת לבית

 משום איכא דבזה לתורה אותן שקורין
 מיירי ובזה חוקי, לספר לך מה אמר ולרשע
ז״ל. צבי החכם

יד
 )סימן סופר חתן דו״ז בשו״ת ועיין -

 לתורה ולקרות עשרה למנין לצרף אם כח(
 אומר והוא בשבת, בשדותיו שעובדין למי

 ענה שקר באמת אבל מכירה היתר לו שיש
 אמנה ליתן ואין הדעת מקלי הוא כי בנו

 דינו בפרהסיא שבת דהמחלל וכתב לדבריו.
 למנין לתורה להעלותו שלא ופשיטא כנכרי

 שאומר השאלה בנידון מ״מ הקרואים,
 לא א״כ בהיתר, ועובד מכירה שטר שעשה

 אומר שהרי בפרהסיא שבת מחלל נקרא
 ורוצה בהיתר היא שלו השדה שעבודת
 כי הוא גמור דרשע ואע״ג בפנינו, להתחסד

 שיהא שבת מחלל דין אבל לו, להאמין אין
 הנראה דכפי וכיון ליכא, התורה לכל מומר
ייטיב ההתקרבות ע״י ואולי להתקרב רוצה
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קלז הנ״ל בענין תשובה געשטעטנער נתן הרב קלו

 לבל השבים לתקנת חז״ל חשו הרבה דרכיו
 מגודל לו להסביר וטוב נידח. ממנו יוחד

 דרכיו ייטיב לא שאם לו ולומר האיסור
 ירחיקו אז כי באמת היתר בדרך ויעשה
 וכיון הישר, לדרך נביאהו לאט אולי אותו,

 שבת למחלל מוחלט אינו תורה דין דעפ״י
 רוצים שאין ירגיש שלא טוב בפרהסיא,

 יוסיפו התורה ולקריאת למנין, לצרפו
 ויש עיי״ש. קרואים משבעה ולא אחרון

 המאמר הרמב״ם מדברי סייעתא זו לסברא
 לו אין אם זה וכל הנ״ל. השם קידוש על
 כתב לא ואעפ״כ בפרהסיא, שבת מחלל דין

 במחלל אבל קרואים, לשבעה להעלותו
 להעלותו שאין פשיטא בפרהסיא שבת

 בדרך לתורה לקרבו שייך ולא לתורה.
סימן )ח״ג השדה פרי תשובות ועיין איסור.

 מצרפין שאין תפילין מניח שאינו במי ג(
 ממש, כמומר שאינו ואף לעשרה אותו

 אותם מצרפים שאין יראו שכאשר ואפשר
עיי״ש. הבושה מפני לשוב לבם יתנו

טר
 באים שרבים שאלתינו בנידון והנה

 לו, סמוך או הכנסת לבית ברכבם בשבת
 יעלה מצוה שהבר שמסכים שמי נמצא

 ע״י השבת לחילול גורם וזה לתורה,
 עוור. דלפני בלאו עובר זה הרי הבאים,

 את ומחללים הכי בלאו נוסעים הן אם ואף
 רגע בכל הרי במכונית בנסיעה "מ מ השבת,

 להבעיר מוסיף איסור איכא נסיעה של
 לבית יבואו לא ואם תמיד, שריפה חומרי
 ועוד, פחות. קצת יסעו אולי הכנסת

 פ״ו )תרומות המשניות בפירוש דהרמב״ם
 מכשילו או אותו "והמתעה וז״ל כתב מ״ג(

 עבירה לדבר המסייעו או עליו מצוה או
 בדיבורו ואפילו הסיוע, ממיני פנים בשום
שעושה כפי מהשי״ת נענש הוא הקל.

 חייב אינו אבל ההכנה, או הסיוע באותו
 הכתוב על עובר הוא אבל וכו׳, מלקות
 היה אם מכשול תתן לא עיוור ולפני שאמר

 על עובר או העבירה, לעבור הוא,.,טיבה
 עם ידך תשת אל כג( )שמות שאמר הכתוב

עכ״ל. עובר לאותו סייעו אם רשע
 לגיטין בחידושיו סופר החתם וביארו

 נעשתה לא סיועו דבלא דהיכי א( )סא,
 והיכי עיוור. לפני משום איכא העבירה

 תשת אל הו״ל ומיישרו מסייעו רק דאינו
 היכי דאף ומבואר עיי״ש. רשע עם ידך

 הוי דלא וכגון עיוור, לפני על עובר שאינו
 אל משום עובר מ״מ דנהרא, עברי בתרי
 לדבר עכ״פ שסייעו כיון רשע עם ידך תשת

 לעבירה, הסיבה היא אין אם ואף עבירה,
 העבירה, את לעשות יכול היה בלעדו שגם
כג. סימן ח״ג נתן להורות בשו״ת בזה ועיין

 שהיו נימא אם אף דידן בנידון והנה
 השתא מקום מכל בלא״ה, בשבת נוסעין

 ידי ועל שבת בחילול הכנסת לבית באים הם
 מצוה, בר שם לערוך שהסכים מי של סיועו

 זה, שבת לחילול וגרם לשם המביאם וזה
רשע. עם ידך תשת אל משום בזה ואיכא

טז
 לערוך רשות נותנים אם דין, מן ובר

 שבת חילול שגורם באופן מצוה בר
 במכוניתם, לנסוע הבאים ידי על בפרהסיא

 לעיל שכתבנו וכמו השם, חילול זה הרי
 עושה שאם מ״ח( פ״ח )יומא יו״ט מהתוס׳

 קלות לנהוג ממנו למדים שאחרים דבר
 מחטיא דהיינו השם, חילול מקרי בדבר,

עיי״ש. האחרים את
 תורה ששומרי כשרואים והנה
 שבת חילול הגורם לדבר מסכימים

 שגורמים הרבים החטאת זה הרי בפרהסיא,
חילול בגרר והוי השבת בשמירת לזלזל

 ז״ל צבי החכם ואם מאד. החמור השם
 בפרהסיא שבת מחלל קורין שאם כתב

 מאור וכיבוי השם חילול זה הרי לתורה,
 העליה אם וכמה כמה אחת על הרי הדת,

 אין בפרהסיא, שבת לחילול גורמת לתורה
 גדול הדת מאור וכיבוי השם חילול לך

 זה ואין איסור, בדרך לקרב שייך ולא מזה.
ריחוק. אלא קירוב

יז
הנ״ל בענין עוד

 מתשו׳ ח( )אות לעיל שהבאנו מה
 אם הקראים בני דגם והמבי״ט הרדב״ז

 עיי״ש כעכו״ם נעשו קבלו ולא בהם התרו
 ישראל ארץ גדולי בס׳ ראיתי כעת

 הגאון בתשו׳ י״ג( עמוד תשל״ה )ירושלים
 על שהשיג ז״ל אלפאנדארי מהרש״א
 קודם שאם חילוקו, לשמוע שקשה הרדב״ז

 שיודעים אע״ס כישראל הם הרי ההתראה
 כן היא שהקבלה ז״ל רבותינו מדברי

 התלמוד דברי על עוברים הם ואעפ״ב
 למדום שכך אנוסים שהם מפני והקבלה
 מפני דינם ישתנה איך א״כ אבותם,

 להרגם. ומכש״ב שחיטתם לאסור ההתראה
 )סי׳ הרא״מ מתשו׳ הביא ש״ז( )עמוד ושם
 ממש״כ לדקדק שאין קע״ט( עמוד נ״ז

 להחזירם שראוי מממרים( )פ״ג הרמב״ם
 להורגם, אדם ימהר ולא וכו׳ בתשובה

 שהשתדל אחרי להרגם שראוי רמכלל
 שהרי לשמוע, רצו ולא בתשובה להחזירם

 לבין שנשבה לתנוק אותם דימה כבר
 שלא ואע׳׳פ כלל מוות בן שאינו הגויים

 הוא הרי מדקאמר בתשובה, לשוב רצה
 אולם עיי״ש. ממיתה פטור ואנוס כאנוס

 הנ״ל והגרש״א כהרדב״ז, מבואר במבי״ט
 הקראים דדוקא י״ל גם הביאו. לא

תורה שמכחישים אלא בתורה שמאמינים

 ועושים אתם שהאמת וחושבים שבע״ם
 כשהוכיחו אף אנוסים דהוי הוא קונם, רצון

 בעיקר וכופר שבת מחלל אבל אותם.
 ומצוות, תורה עול עצמו מעל עול ופורק

הוכיחוהו עכ״פ אם כעכו״ם דדינו י״ל
כופר כ״פ דעי כיון לקבל רוצה אינו והוא

ההתראה. אחר אף התורה בכל
שלא ב׳( )אות לעיל שכתבנו ומה
בשם ז״ל איש החזון שהביא מה מצאנו
אהבת ס׳ לידי בא כעת הנה חסד, אהבת

 במקצת אשר ז״ל חיים להחפץ חסד
 מרגניתא קונטרס בסופו נדפס דפוסים

 יהונתן מהג״ר טובות הנהגות והם טבא,
 כתב, י״ז( )אות ושם לוקאטש, מעיר ז״ל

 אחר ולרדוף חבירו בטובת להשתדל
 ואף תשנא, דלא מלאו ולהזהר השלום
 מהר״ם לדעת איסור יש גמור ברשע

 הוכיחו, שלא זמן כל לשנאותו מלובלין
 אם שמא להוכיח, שיודע מי הזה בדור ואין
 גרם הרע וטבעו מקבל היה מוכיח לו היה
 עד חברך את תדון ולא שאמרו כמו לו,

 לקללו, שאסור שכן וכל למקומו, שתגיע
 על ה׳ שיעזרהו עליו רחמים יבקש רק

 החזון התכוון ולזה עכ״ל. שלימה תשובה
 בדור דאין שכתב מה והנה הנ״ל. ז״ל איש
 כונתו אין ודאי להוכיח שיודע מי הזה

 תוכחה של מציאות ליכא הזה שכדור
 לומר דמנלן תוכחה, מצות בטלה וממילא

 ברמב״ם מבואר תוכחה מצות הלא כן,
 בהנהגות כי ועוד, לעיל. שהבאנו וברמ״א

 "במי להוכיח כתב י״ג( )אות טבא מרגניתא
 אפילו או מקבל ספק או תוכחה שמקבל

 המפורש בדאורייתא מקבל אינו ודאי
 העונש גדול כי בזה מאוד ויזהר בתורה,
 עזר ית׳ מה׳ מקודם ויבקש תוכחה, המונע

 באופן שיהיה דבריו שיתקבלו זה על
להלבין "שלא כתב ח׳( )אות ושם היאות".
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קלט הנ״ל בענין תשובה געשטעטנער נתן הרב קלח

 ליזהר צריך תוכחה בשעת ואף וכו׳ פנים
 "לדבר כתב י׳( )אות ושם מאוד", בזה

 תוכחה בשעת ואף וכו׳ הבריות עם בנחת
 עיי״ש. וכו"׳ ובנחת רכים בדברים יוכיח

 בזמן אף תוכחה ומצות חיוב דאיכא הרי
הזה.

 מוחלט דבר זה שאין מזה ומוכח
 ומה תוכחה. של מציאות הזה בדור שאין

 מי הזה בדור שאין י״ז( )באות שכתב
 מוכיח לו היה אם ושמא להוכיח שיודע

 כתתו נראה לו, גרם הרע וטבעו מקבל היה
 הלאו על ולעבור לשנאותו לו אסור דמספק

 להוכיח יכול הוא אין דשמא תשנא, דלא
 אם אני "תמה הש״ס לשון ונקט הרשע. את
 הכתה ואין להוכיח", שיודע הזה בדור יש

 שלענין אלא תוכחה, של מציאות שאין
 דספק להחמיר לו יש תשנא דלא הלאו

 הוא אין דשמא ויחשוש לחומרא, איסורא
 לשנאותו לו אסור וממילא להוכיח יודע

 אבל תשנא. דלא לאו על בחנם דעובר
 הוא דשמא משום להוכיחו, חייב מאידך

 לקיים מחוייב שהוא ונמצא להוכיח יכול
 לו שאסור וכשם תוכחה, של עשה מצות

 כן כמו מספק, תשנא דלא הלאו על לעבור
 כתב כן ועל מספק. תוכחה במצוות חייב

 מומר ביבם להקל דאין ז״ל איש החזון
 חליצה, בלא לשוק היבמה את להתיר
 אינו וא״כ המומר את הוכיחו לא דלמא
 כן וכמו ליבום. זוקק וא״כ מומר בגדר
 מספק. להצילו חייבין נפש פקוח לענין

 שאר לענין "וכן שם איש החזון ומש״כ
 הלכות בשאר להקל שאין ר״ל - הלכות״,

 לענין וכגון למומר ליה דנקטינן משום
 למומר ברבית להלוות דמותר ריבית

 אין אבל ס״ב(, קנ״ט )סי׳ יו״ד להמחבר
 מומר שאינו בודאי לומר קולא מזה למידין
מומר. שהוא חיישינז דודאי

 במלחמת זצ״ל הרצוג לגרי״א זצ״ל דושינסקי הגרי״צ פנית

 כיון שבת בחילול הכרוכים ביצורים הקמת לצמצם השחרור,

תצ״ד( עט־ האהל )מנורת מער״ש שאפשר

 ת״ו ירושלס פעה״ק תש״זז שנת סינן לחדש ר״ח יום ב״ה,
 הגדול הגאון הרב ידידי לכבוד תדירא, ברבה הספירה בימי

המעלה ברום ותהלה, לשבח המפורסם
 נ״י הערצאג אייזיק יצחק מו״ה כש״ת

 תובב״א עיה״ק ירושלס בתוככי
וע״ע מעתה וברכה שלו׳ רב

 חשובה המנחה על להדר־׳ג חן בתשואות הנני והשלו׳ הברכה מבא דרך אחרי
 סיבות ומתוך טוב, כי בו נאמר שראיתי ובמעט האהל" "תורת ספרו לי הונאת
 עמו. ה׳ יהי׳ קצרה בברכה ואני כראוי בו לעיין נתוני לא והמקום השעה ודוחק

אכי״ר. ימצא וכבוד חן חוצה, מעיינותיו ויפוצו בעמו טוב לעשות
 חילול להם להתיר פעמים ההגנה מאנשי אלי באו אשר ע״ד עתה באתי ואני

 להרהר לי וחלילה להתיר יצא נ״י הדר״ג כבוד אשר והראוני מבצרים בעשית שבת
 במקור הוא וכן הענין לפני הכל ומ״מ הו־מ־א סייס שבשו״ע כיון אבל אחריו,

 כובד לפי אס עיני ראות לפי בעניי ואני מהרא״י בפסקי והן בתשובות הן בתרוה״ד
 מלחמה אנשי וגבורה עצה זה נגד צריך כבדות בתותחים ר״ל האויב מלחמת
 אם מועט דבר הוא וביצורים הקשה, האויב נגד להשיב שווה שיהי־ ונשק מרובים
חסר. העיקר

 נולדה והסכנה השבוע ימות כל פנאי הי־ לא אס רק אמורים הדברים כל שנית
 ע״י ובמלאכה לב בתשומת השבוע ימות כל פנאי שיש זה בענין אבל בשבת.
 יו״ט. או שבת למלאכת דוקא שצריכים הדעת על להעלות אין ובקיאים אומנים

להתיר. לבבי מצאתי לא זה ומכח
 ולחלי׳ן לפה לי יהי׳ וכבודו נ״י הדר״ג לכבוד העני׳ דעתי לגלות אמרתי ואני

 ירושלס ועל בכלל ישראל עמו שארית על ירחם ברחמיו וה׳ מנוחתי. יפרעו שלא
 היקרה נפשו כשאי׳ ישראל, לבית טוב ורב שלומו סוכת עלינו ויפרוס בפרט עיה״ק

זוש״תבלונ״ח. ידידו ונפש
דושינסקיא צבי יוסף

 שבת מחלל לפנינו כשבא רא״כ
 איכא הלא לתורה, לעלות ורוצה בפרהסיא

 וכשמוכיחו להוכיחו, עשה מצות עליו
 כשקורין השם חילול איכא מקבל ואינו
 ז״ל צבי החכם שכתב וכמו לתורה אותו

 הוי לתורה בפרהסיא שבת מחלל דלקרוא
 רשע הוי רלא לומר ואין השם, חילול
 רק שייך דזה להוכיח, יורע אינו דלמא
 ולעבור ולשנאותו להקל לו שאסור לענין

 לחומרא, איסורא וספק תשנא דלא לאו על
 דאם לתורה לעלות לו להתיר להיפך אכל
 בספק וא״ב השם, חילול איכא רשע הוא
 הוא דשמא לתורה להעלותו אסור ג״כ רשע
 מקבל ואינו הוכיחו ואם להוכיח יודע

 לתורה לקרותו ואסור רשע ה״ז תוכחתו
 חילול דאיכא דהא כתבנו וכבר מספק.

 הוא לתורה שכת מחלל בקריאת השם
 שבת, חילול באיסור לזלול שיבואו משום

 דהרי מספק, רק רשע כשהוא אף איכא .וזה
 אלא בודאי, בפרהסיא שבת מחלל הוא

 זה ידי על רשע נעשה אם מסופקין שאנו
 שיבואו נמצא להוכיח, יודעין אין דשמא
 דעכ״ם כיון שבת חילול באיסור לזלזל
 שמכבדין בפרהסיא שבת למחלל יראו
לתורה. לעלות אותו

 חושש עצמו המוכיח אם דאף ועוד
 כן ועל להוכיח יודע אינו שמא לעצמו

 כשמומר מקום מכל לשנאותו, לו אסור
 הרב יכול הצבור ולדעת לתורה עולה

 ויודעים רכה ובלשון בנחת להוכיח
 לדעתם א״ב תוכחה, קיבל ולא שהוכיחו

 לתורה. להעלותו ואסור רשע זה נעשה
 חסידות רמדת מזב טבא ובמרגניתא

 דלא לאו על לעבור שלא מספק שיחוש
 אין אבל להוכיח, יודע אינו דלמא תשנא
 לתורה להעלותו להקל גם מזה ללמוד

רשאי עצמו דהמוכיח שכז ומכל ולכבדו.

 יכול שאינו עצמו את ולחשוד להחמיר
 כל אבל לשנאותו. לו אסור וע״כ להוכיח
 שהרב להם שברי אומרים הם אם הצבור

 א״כ התוכחה, קיבל לא והלה להוכיח יודע
 רשאים ואין לרשע, בעיניהם הוחזק

 עליהם ומוטל לתורה לו לעלות להרשות
החכם וכמש״ב להעלותו שלא תוכחה חיוב

שם. צבי
 )ח״ד יצחק מנחת בשו״ת ראיתי שוב

 וכו׳ אני תמה בענין שהאריך פ׳( ע״ט סי׳
 באריכות, עיי״ש להוכיח, יורעין שאין
 מהר״ם שו״ת ועי׳ לדברינו. סייעתא והוא
תוכחה. חיוב בדין ש״ג( )או״ח שיק
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א״ר לא נה

 נחל ערבי

הלזו סברשו *והנח

 נדכרי מעומשש שנראה עד

 דלים אך אמרשי ואני ה׳( )ירמיה הנביא

 משפע ה׳ דרך ידעו לא כי גואלו הם

 ואדנרה הגדולים אל לי אלכה • אלהיהס

 אך • גו' ד׳ דרך ידעו המה כי • אותם

 מוסרות נתקו עול שברו יחדיו המה

 הדברים הראשונה בהשקפה והנה ע״כ־

 אצל לנביא לו מה כי * לייא כלפי המה

 לו טוב הלוא ־ זולתו ־ ד׳ דרך היודעים

 את ולהודיעם • יודעים הנלתי אל ללכת

 ימשוך אשר המעשה ואת ־ בה ילכו הדרך

 הנביא נזהר • הנו׳ הגאון לדברי אמנם

 הבלתי • הדלים אל לכת .לבלתי • ע'ה

 ואז • התורה ומשפט ד׳ דרך יודעים

 ומוטב • שוגגים המה הדת על בעברם

 ־ מזידים יהיו ואל • שוגגים שיהיו

 והן • התורה אמתת הנביא בשיודיעם

 הגדולים אל ילך אמנם • אליו ישמעו לא

 המה כן ואם ־ ד׳ דרך יודעים אשר

 וטוב ־ תוכחתו זולת גם • מזידים

 לבלתי • וניחמו ישובו אולי • שיוכיחם

 המה כי כלום• הועיל שלא ואמר • יחטאו

: עצמם מעל התורה עול שברו יחדיו

הלג על מקובלת

 לא א״ל ־ גלותא ריש דבי להני • מר לוכחינהו לר״ס ר״ז

 דאמר מר לוכחינהו • מקבלי דלא אע״ג א״ל • מינאי מקבלי

 • מקבלי לא דוודאי היכא אבל ־ ט׳ מקבלין אי דספק היינו'היכא החום׳ וכ׳ • כו׳

 תרומה גדולי בעל הגאון ותמה • ע״כ • כו׳ שוגגין שיהיו מוטב להם הנח

 • לאכול שמותר סוברים שהנשים יוה״ה חוס׳ לענין דבשלמא מ״ט( )ד׳ בדרושיו
 שהיו ר״ג דבי אבל ־ כו׳ שוגגין שיהיו מוטב בהו למימר שייך ־ משהחשך ולשתות

 אשר בדבר חוטאים • וא״כ • סימון רבי של תוכחתו זולת גס יודעין
 יותר וטוב • שוגגים ולא עליהם זדו *

• יחטאו לבלתי וניחמו ישובו אולי ,שיוכיחס.

 הרא״ש דכ' נאמר זה ליישב והנה שהאריך ע״ש

 יוה״כ תום׳ כגון מדרשא דאתי במידי דדוקא
 מידי אבל ־ כו׳ שוגגין שיהיו מוטב אמרינן

 ועונשין בהו מחינן • בהדיא באורייתא דכתיב

 וכמ״ש רש״י מדברי וכ״מ • דפרשי עד להו
 דריש התום׳ לדעת נאמר וע״כ • שם ביש״ש

 בתורה• מפורש בלתי אדבר רק עברי לא גלותא

 • שוגגיס להם נחשב וזה • הדין ידעי ולא

 ובהגהות בפ״ע הנדפס תר״ח סי׳ ד״מ )עיי׳
 בעל דברי לפרש וכ״נ פורט( דיהרן שבדפוס

 יש בתורה מפורש שאינו שמצד ־ שברא״ש עטור
 אם אולם • שוגגין דהוויין מסתם לומר לנו

 גס להוכיח ראוי במזיד שעוברים יודעין היינו

 יש תורה דין דהא • מדות מי״ג הנלמד בדבר
 • ע״ש כחובות ריש ז״ל רש״י וכמ״ש • להם

 שעברו יחזקאל רשעי מהנך צ״ע עדיין אולם
 .גלוי היו דאם משמע ועכ״ז * המפורשות תורות

 מהוכיחם פטורים היו יקבלו שלא הצדיקים לפני

 ראיה מייתי מאי הרגשתם ולענין :ליישב ויש
 בצדיקי גס הא • יחזקאל מצדיקי דלוכחינהו

היו יקבלו שלא בוודאי להם הי׳ אילו יחזקאל

 יקבלו׳ שלא להם וודאי משמע • בו׳ מינאי מקבלי לא סימון• ר׳ אמר וכאן פטורים•
 מאז ידעתי ור״ל • מינא״י מקבלי לא אמר אבל בהחלט יקבלו לא קאמר לא דר״ס נ״ל

 יקבלו• לא בעתיד גם הסתם ומן ור״ל • ממני קבלו ולא הוכחתים פעמים כמה אשר

 דאפשר • מר לוכחינהו עדיין • האידנא עד מקבלי דלא אע״ג ר״ז השיב 'וע״ז

 • גמורים צדיקים הש״י אותם דקרא • יחזקאל מצדיקי וראיה • יקבלו שבעתיד

 שפסק כמו • מהוכיחס פסקו ואח"כ • גו׳ תוכיח הוכח מ״ע עברו לא ומסתמא

 אולי • לומר מה״ד וקטרג • גו׳ תחש״ך אל בגרון קרא הש״י לו שאמר עד ע״ה ישעיה

 שלא גלוי מי צדיקים ולפני להשתנות עשויים אדם בני דעות כי יקבלו הזאת כפעם
 אעפ״כ ר״ז קאמר ושפיר • יחזקאל דצדיקי בגווני ג״כ מיירי דר״ס והך • בעתיד יקבלו

 להוכיח חייב דביחיד לרבים יחיד בין מחלק הבע״י ס״פ נ״י )ועיי' • מר לוכחינהו
 אבל • ש״א רק יוכיחם לא נשמעים דבריו שאין • יודע אם ברבים אבל ־ הכאה עד

 המלצנו ובזה • ברבים גם התוכחה למנוע שאין משם מטאר • מסופק הוא אס

 אתה ד' • אכלא לא שפתי הנה ׳ רב בקהל צדק בשרתי •( מ׳ )תלים דהע״ה מאמר

 כמ״ש ־ עוד אוכיח לא שברבים נותן והדין רב• בקהל הי׳ צדק שבשרי אף ר״ל ־ ידעת

 אנ״י ולא כלומר • ידעת אתה ד׳ כי והיינו ־ מהוכיחס • אכלא לא עכ״זשפתי ־ הנ״י
 ועוד • כו׳( גלוי לפניך אם ע״ד בעתיד יקבלו ־ הנה עד ממני קבלו שלא אף אולי כי

 כי • נשמעים אינם דבריו אס בין • נשמע איננו עצמו הדבר אם בין לחלק• נ״ל

 השמיעה שלילת כי משמע • נשמע שלא דב״ר לומר שלא שמצוה ־ לאמר כתוב שם בנ״י
 מקבלים השומעים היו אם אולם ־ ימצא חן אשר אחר מוכיח הי׳ אס גס בדבר• תלוי

 אולי כי • להוכיחם עכ״ם מחויב • מזה ולא אחר ממוכיח • הזה בדבר התוכחה את

 בזה וגס ע״ש( נשמעין דברי״ו שאין הוא רמ״א )ובלשון • המוכיח ענין בזה נשתנה
 זה כל כלומר • מינא״י מקבלי לא קאמר דר״ס והיינו ׳ י<נז׳ הקושיא ליישב מקום יש

 מקבלים• שיהיו אפשר שמאחרים כיון אמרר״ז וע״ז ׳ מקבלי לא דידי מינאי כי נסיחי
: בעיניהם למעליוחא רמ נשתנה אפשר כי מר לוכחינהו עדיין



קמז מאסורא אפרושי

 בקליפתו להתרקם משהתחיל טמא, עוף אפרוח

 אומדים יש ראשונים: נחלקו העולם, לאויר יצא ולא

 ויש ,8שרץ־העוף* משום ולוקה התורה מן שאסור

 האריך, על השורץ שרץ משום שלוקה אומרים

 בעוף העולם לאויר יצא שלא זמן שבל אומדים ויש

 ולא העוף שרץ בבלל לא אינו הארץ על המעופף

.10מדרבנן אלא אסור ואינו הארץ, שרץ בכלל

 שלא טהור, מעוף אפרוח עיניו. נתפתחו כשלא

 מתירים חכמים :בדבר תנאים נחלקו עיניו, נתפתחו

 שנאמר: ,11אוסר יעקב בן אליעזר ור׳ באכילה,

 אפרוחים לרבות ,12הארץ על השרץ השרץ לכל

 יעקב בן אליעזר לר׳ ואף .13עיניהם נתפתחו שלא

 הוא והאיסור אסמכתא, אלא אינה הפסוק דרשת

 .13לשרץ ודומה לאבול נמאס שהוא לפי ,14מדרבנן

 כר׳ שפסקו מהראשונים ויש ,16כחכמים הלכה

.17יעקב בן אליעזר

 התנאים נחלקו שלא שסובר מהראשונים יש

 על השורץ שרץ של איסור נם בו יש אם אלא

 תורה איסור בו יש הכל לדברי אבל מדרבנן, הארץ

 השחיטה שאין בבהמה כנפל* הוא שהרי נבלה, של

 מכלל שיצא ימים איזה שיעברו עד ,18לו מועילה

 שום בו שאין והוכיחו עליו נחלקו אבל .19נפל

 לאחר ומותר בבהמה, אלא נפל ואין תורה, איפור

.20באכילה שחיטתו

 שלא טהור, עוף אפרוח כנפיו. גדלו כשלא

 אפור ואינו שקץ, משום באכילה אסור כנפיו, נדלו

 כשלא מתירים שחכמים פי על ואף .21נבלה משום

 שנדלו או הכנסים, עם כשנולד זה הרי עיניו, נפתחו

 שלא זמן כל אבל עיניו, שנפתחו לפני הכנסים

 שרץ משום האיפור ואין ?2אפור הכנפים נדלו

 לפי בל־תשקצו*, משום אלא הארץ, על השורץ

 אומרים ויש ,23לאכילה אדם לבני מאום שהוא

הארץ על השורץ שרץ משום הוא שהאיסור

 איסור ספק הוא שלרינא א ם״ק שפ״ד שם םם״נ ועי׳
 א סר חולי! ע״ם ה״ח, ם״נ מאכ״א רמב״ם 8 תורה.

או״ה. הל׳ סה״ת 9 ח. פו יו״ד טוש״ע השרץ; בביצת
 ועי״ש שם, הבית ובמשטרת שם בתוה״א הרשב״א 10

א. ם״ק טו סי׳ תב״ש ועי׳ כהרמב״ם. שסובר בבדה״ב
 טב. יא ויקרא 12 א. ד ועי״ש ב, ו ביצה ברייתא 11
 רא״ש 15 ב. סד חולי! 14 שם. ביצה אחרת ברייתא 13

 ורבים שיחיד פ״ג, חולין רי״ף 16 ז. סי׳ פ״א ביצה
 סוברים שאמוראים משום או שם(, )רא״ש כרבים הלבה

 ב בית תוה״א ה״י: פ״נ מאב״א רמב״ם שם(; )ר"! כרבנן
 א. טו יו״ד שו״ע וטה״ת; העיטור בעל בשם ד, שער

 ונקי; קב ראב״י משנת ס: יבמות ע״ם שם, ביצה רא״ש 17
 סי׳ ם״נ חולין רא״ש ועי׳ אפרוח. ד״ה א ו ביצה תום'

 הרשב״א להבנת או״ה, הל׳ םה״ת 18 כחכמים. שפסק סד
 א ם״ק טו סי׳ תב״ש 19 בדעתו. ד שער ב בית בתוה״א

דעת שכ״ט בתב״ש ועי״ש שם, הרשב״א 20 םה״ת. בדעת

 לר׳ אלא אמור זה דין שאין שכתב ויש .24מדרבנן

 אפור, עיניו נפתחו שלא זמן שכל יעקב, בן אליעזר

 ולכן היא, אהד שעור העינים ופתיחת הנוצה וידילת

 ,25כחכמים מותר, עיניו נפתחו שכשלא ההלכה לפי

 זו שדעה מזה, יותר שכתב ויש .26מותר זה אף

 יעקב, בן אליעזר ר׳ על ונם חכמים על נם חילקת

 והרי העינים, פתיחת אחר היא הכנסים שנדילת לפי

 זו ולדעה מיתר, הכל לדברי עיניו שנפתחו לאחר

 אף ולכן כנפיו, שינדלו עד אפור האפרוח עדיין

 לבלי לכתחילה להחמיר יש שלמעשה פי על

 עבר אם מקום מכל כנפיו, שינדלו עד לשוחטו

 הנוצות היינו שאמת הכנפים .27באכילה מותר ושחטו

.28קנים להן שיש הנוף, כל שעל הגדולות

 רבצת והאם :בשלודדהקן* שנאמרו אפרוחים

 לפרוח יכולים שאינם אפרוחים הם ,29האפרחים על

 על או האפרחים על :שנאמר לאמם, וצריכים

 האפרוחים אף לאמן צריכות ביצים מה ,30הביצים

.31לפרוח שיכולים נדולים יצאו לאמם, צריכים

לפרוח, יכולים ואינם נוצתם גדלה שלא אפרוחים

 הקדש* של האילן שבראש קן לענין אף כביצים דינם

 צריכים שאינם מותרים, שהאפדוחים אשרה*, של או

 והביצים שרוצים, מקום לכל שפורחים לאילן,

 דומות, עצמו כאילן לאילן שצריכות שכיון אפורות,

.32ואפורים דומים בביצים לאמם הצריכים ואפרוחים

 של מביצים הנולדים לענין שהוזכרו אפרוחים

 דיניהם אין זרה, ועבודה והקדש טמא ועוף טרפה

 אלא אפרוחים, בתורת בקטנותם דווקא אמורים

.33עופות בתורת

 את למנוע חיוב מאסורא. אסרו#י

איסור. דבר מלעשות חברו

 חייב איסור, שעושה מישראל אדם שרואה מי

בנד לבוש חברו את הרואה כנון ולהפרישו, למנעו

 בסה״ת שהבין בא ם״ק פו סי׳ פר״ח ועי׳ הפוסקים. כל
 לעיל: עי׳ העולם, לאויר יצא בשלא אלא אטר לא הוא שאה

 סי׳ ח״א או״ז ה״א; פ״א ביצה ירושלמי 21 בקליפתו.
 ב. ם״ק טו סי׳ יו״ר ש״ד :פ״נ ביצה הנ״א תלד:

 שם: ב״ח 23 שם. לירושלמי שי״ק שם; יו״ד נקוה״ב 22
 שהוכיח עי״ש ד, ס״ק טו סי׳ דע״ת 24 שם. נקוה״ב

 ט״ז 26 השו״ע. ד׳ לעיל עי׳ 25 הירושלמי. מלשון בן
 תואר פרי 27 שדחהו. בנקוה״ב ועי״ש א, ס״ק טו סי׳
 שם; והנ״א שם או״ז 28 ה. ם״ק בדע״ת ועי״ש טו, סי׳

 ם״ק ביאורים טו סי׳ יוסף מנחת ועי׳ א. דיז נה כלל או״ה
 נוצתה. שניטלה עוה על נלודה וע״ע ג, ם״ק שם ודע״וז א

ורש״י. ב קט חולי! משנה 31 שם. 30 ו. כב דברים 29
אשרה. וע׳ הקדש גדולי וע״ע ורש״י. א יד מעילה 32
 נקרא אם הביצה שבקליפת אפרוח על ביצים. ע״ע 33

 ע״ע ביו״ט, שנולד אפרוח על בריה. ע״ע כריה, בשם
נולד. וע׳ טוקצה



לסוחטו אפשר — מכוין ולא אפשר קמח

 כלאים לבוש שהיא להודיעו חייב בשוגג, כלאים של

 חייב במזיד לבוש ואם ,1מהאיסור להפרישו כדי

 זה חיוב .2בשוק מהלך היה אפילו מעליו לקרוע

 לפגי־עור־לא־ של לאו על וסמכוהו מדרבנן, היא

 להפריש מחוייב התורה שמן וי״א ,3תתן־מכשול*

'•.,תוכיח הוכח ממצות ויסודו ,4מאיסור חברו את

 את להפריש אדם חייב בלבד תורה מאיסור לא

 בין שמחלק ויש .6דרבנן מאיסור אף אלא חברו

 משים אלא איסורו שאין לדבר מדרבנן נמוד איסור

 את הרואה ולכן להפרישו, חיוב אין שבזה קנס,

 יודע ואינו המץ־שעבר־עליו־הפסח*, אוכל חברו

 להפרישו, כדי להודיעו חייב אינו האסור, חמץ שיזהו

 אלא אסרוהו ולא לאכלו, מותר הדין שימן שכיון

 וזה בו, שיודע למי אלא אסור אינו ,7קנס משום

 חייב חברו ואין איסור עליו אין יודע שאינו

 וסוברים בכך מחלקים שאינם ויש .8להפרישו

.9להפרישו חייב שלעולם

 בפני הלכה להורות לתלמיד שיאסור פי על אף

 מותר, מאסורא לאפרושי כדי מקום מכל ,10רבו

 ידע שלא מפני האסור דבר עושה אדם שראה כגון

 לו ולומד להפרישו לו יש רשיעו מפני או באיסור

 שלא פי על ואף אסור, זה דבר רבו בפני אפילו

 ואין חכמה אין :אמדו זה ועל רשות, רבו לו נתן

 חילול שיש מקום כל ,11ה׳ לנגד עצה ואין הבינה

.12לרב כבוד חולקין אין השם

 מלעשות להפרישו כדי חברו את להכות גם מותר

 שפחה רבו לו שמסר נרצע בעבד אמרו וכן איסור,

 ואינו לצאת בו מפציר ורבו יובל והגיע כנענית

שיפטור, הכורה בו ועשה רבו בו וחבל רוצה

:־שיו3לשוב וגו׳ כפר תמחו ולאשינאמו
שדו; לזה ממון שיים לצרכו תקחו שלא ,1•1לשב

 לשוב שידינו למי או עבד, להיות לקלקולו לשוב

 בן הוא שעכשיו שמכיון ,15רוצה ואינו למשפחתו

 ורשאי ,16כנענית בשפחה אסור הוא הרי חורין

 ולא היתר אלא זה אין אכל .17ולהפרישו להלקותו

 שלא לכוף שחייבים הם בלבד דין שהבית חובה,

.18איסור לעשות

 בבית תורה דברי לדבר שאסור פי על אף

 ,20מותר מאיסורא לאפרושי מקום מכל ,19המרחץ

 כשרואה בלבד זו ולא ,21הקודש כלשון ואפילו

 אל לו לומר מותר איסור לעשות רוצה שחברו

 של בלשון אף לו לומר מותר אלא וכך, כך תעשה

.22כן לעשיות שאסור הודאה

 חברו מלהפריש המגיעה אם ראשונים נחלקו

 עושה שאינו כיון תעשה, ואל שב נקראת מאיסור

 ועשה, קום שנקראת או ,23מפרישו שאינו אלא כלום

 מעשה חברו עושה, מפרישו שאינו זה ידי שעל כיון

 שדוחה הכריות לכבוד מינה ונפקא ,24בידים באיסור

 ולא תעשה ואל בשב שהיא שבתורה תעשיה לא

 במקום מותר אם ועשה, בקום שהיא תעשה לא

.2’מאיסור חברו מלהפריש להימנע הבריות כבוד

 להפרישו מחוייבים אם איסור שעושה קטן על

חינוך. ע״ע

 שדוקא ,26מאיסור להפרישו חיוב אין — לעכו״ם

 להפרישו חייב 27לזה זה ערבים שכולם בישראל

.28בעכו״ם ולא

מתכוין. שאינו דבר ע״ע מכון. אפ^רולא

?TtOHO• שנבלע מחמת שנאסר אוכל 

הבלוע. ממנו לסחוט ואפשר האוסרו, דבר בו

אם 2ואמוראים 1תנאים בו נחלקו לסוחטו אפשר

 שרק א שג יו״ד טוש״ע ע-׳ 1 מאסוו־א. אפרושי
 הבריות. כבוד במקום להל; ועי׳ בדבר, מחלוקת יש בשוק

 שר״ל שם יו״ד ב״ח ועי׳ הכ״ט, פ״י כלאים רמב״ם 2
 שקרע אהבה בר ארא ברב א כ ברכות ועי' במזיד,

 שהית גאו; צמח רב בשם קטו סי׳ שם ובאוצה״ג הכרבלתא,
 שבמזיד שכתב קנא □י׳ יו״ד דנמ״ר ועי׳ שעטנז. של בנד
 האחרונים, השינוהו וכבר מאיסורא, אפרושי משום אי;
 כללים שד״ח ועי׳ פג, סי' חיו״ד סופר כתב שו״ת עי׳

 יצחק פרי שו״ת שם; ב״ח 3 ג. אות כו כלל ו מערבת
 ורא״ש תום׳ ועי׳ מצוה. קצת ח; מצוה מנ״ח כו: סי׳ ח"א
 שם. סופר כתב שו״ת נח; סי' שאנ"א 4 גא. שבת

 צבי נחלת 6 תוכחה. וע״ע שם. סופד כתב שו״ת 5
 שד״ח ועי׳ שם. כלאים רמב״ם ע״ם שג, סי׳ יו״ד להפת״ש
 אחרונים. כמה בשם ב כלל ה מערכת דינים אסיפת

 ומצה חמץ המלד דרד 8 הפסח. עליו שעבר חמץ ע״ע 7
 מחזקי! אי; וע״ע אחרונים. כמה בשם שם שד״ח 9 פ״ח.
 וע״ע איפור. במעשה לסייע האיסור על עברה עוברי ידי

ל. כא משלי 11 רב. כבוד ע״ע 10 עור. לפני

 רטב יו״ד טוש״ע ה״נ; פ״ה ת״ת רמב״ם א; סג ערובי: 12
 רש״י. 15 א. כת ב״ק 14 לב. לה במדבר 13 יא.
 מנ״ח 18 רש״י. 17 ה״ה. פ״נ עבדים רטב״ם שם; נם׳ 16

 רמב״ם ב; ם שבת 20 המרחץ. בית ע״ע 19 ח. מצוה
 וטוש״ע רמב״ם 21 ב. פה או״ח טוש״ע ה״ה; פ״נ ק״ש
 שם. בשבת מאיר דר׳ עובדא ע״ם שם משנה כסף 22 שם.
 טהדו״ק הנו״ב להסברת הרא״ש בשם שנ סי׳ יו״ד טור 23

 פ״י כלאים רטב״ם 24 נח. סי׳ והשאנ״א לה סי׳ או״ח
 הנו״ב להסברת בשוגג, שר״ל שם הטור לפי הכ״ט,

 וע״ע 25 כו. סי׳ ח״א יצחק פרי שו״ת ועי׳ שם, והשאנ"א
 כבוד במקום מאיסורא לאפרושי בנונע הבריות כבוד

 כל ע״ע 27 ו. ס״ק הנא סי׳ יו״ד ש״ד 26 הבריות.
 וכת״ם יט סי׳ חיו״ד חת״ס שו״ת 28 ערבים. ישראל
 לעכו״ם לסייע איסור יש אם עור לפני וע״ע פג. סי׳ חיו״ד

עור. לפני משום בו שאיז באופז אר

 פ״וו חולי; תוספתא וחכמים ר״י 1 לסוחטו. אפשר
שם2באםל״ם. שמחלוקותם א קט הנמ׳שם לפי ב, קח שם ובבלי
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רדי או״ח על ראשון חללן

 עטית^פארת- • אריאל גולח ראש שואל לכעגין השיב אשר

 מאיר פוהרר עה־י "פררח גיי המפורסם מגאון הרב' :,דדה ישראל

 אפר טלפנים חית אשר זלח*ת א״ש ליב יותיה טהורר מרבני p.-מלה״ה
 ׳אוננוואר בק־ק ^דאואח״ז יארטוט ובק״ק בייאח ק*ק3זד*ט
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החכמה אוצר תכגת ע״י הודפס1 מס עמוד ליב יהודה בן מאיר ד^אייזנשטטר[)א״ש(,”יו )או״ח, א - אש אמרי



 יע״א צאמ דןאבדק״לן ני׳ ם י י ח מהי' וזמפוירסים מגדול מגאון ממרב מכתב
.ראשון נגטתחלק אשר אחרי לידינו ובא

.צאנז לפיק תדי״ג מנחם י״ב ד׳ יוס ביה

 ־״ מנחם מוה׳ כק״ש ני׳ ע״ה פ״ה בש״ק וכרך החריף הגדול הגאון הרב לידידי רב וישע שללם
:יע״א והגליל ר א ו ו ג נ ו א האבדק״ק

 הגדול מאדם ספר על הסכמה ליתן אני מה ידעתי בנפשי כי ואם ,שאלתו למלאות והנני הניעני ׳ק ני

מתשובותיו ובים בת בשער ידוע חכמתו וגודל כל, יביעו ויראתו וצדקתו ארץ מלא שבתו והלא ,בענקים

 על אבוא לא אשר על להעיד והדר תואר לא בער איש אנכי ומה הדור, גדולי רבו תלמידיו וגם ,בחייו שנדםפו

 ולרפום גבול להשיג אדם לשום שאסור הסכמה במקום שיהיה אלה בדברי באתי כ*ת לאהבת אולם .תבונתו

 מיום שנים עשר כלות ער כעת המדפיסים יורשיו רשות בלתי זצ״ל א״ש מהרים הנאק הרב תשובת שנית
 מה בכל נפשם בתומכי ולהיות ז*ל בעהמיח הגאון הרב בגי בעזרת להיות ומכירי מדעי מאת ומבקשי דלטמה

 להיות גדולה מצוה ולכן הלז הנכבד בספר הדור את לזנות רק וכוונתם ד׳ ברוכי זרע שהמה ידעתים ני שיצטרכו

מאת שלם זה והיה עלי, יושת כאשד מלא בכסף בליג לקחת יבצר לא מסגי וגם מלא. בכסף ולקנות בתומבענפשם

, .דבשית נאמנו אדובו <
האלכערשמאם חיים ד׳ק׳

------------------------------------------------------------------------------------

הקדמה.

 כבוד של חשוטהיו חכמה תעלומות להוציא"לאור ,עמדי עשה אשד והחסד הטוב על ,אהללנו רבים ובהון ,מאוד ה׳ אה אללה
עלה מתעים לנסי ועלה אותנו עזב אשר הראשונה בשנה והכה .וח״מ אה״ע על זצ״ל א״ש ^איר* מתו׳ ^י!הג אאמ״י

 מוהרר הצדיק העאה׳ג הרב אחי והעמיק חשובתיו. לאור להוציא בקבר דובבות שפתותיו ולהיות ,לנשמתו רוח נחת לעשות לבנו על

 נתקבלו ותלי״ת ויו״ד או״ח על להדפיק רק בידו עלתה ולא יע״א, לטב לק״ק לנסוע ויגיע וטרח שכמו על הקודש עבודת ני׳ יהודה

 תשובותיו, שאר גם לאורה תוציאו לא למה לנפשי, אמרו תורה ואוהבי ה׳ יראי רבים והנה דורנו, חכמי בעיני הזאת התורה דברי

 בעל סבב והבה ,הדפיס לבתי אחרות למקומות לנסוע ובפרט ,מולא אץ לכקף כי ,הנמנעות מן כמעט אצצי הדבר היה והנה

 כי עלי תנמלוהי כל על ס׳ את ואברן )פירותיו( יהוא שם העץ שיפול במקום ונתקיים עברית דפוק עירם פה נתחדש כי יה״ש הסטת

 דברי למצוא לעער מעיר להם ויהי הדור חכמי לפני אשריטא הקשה בדבר ולהורות להבין לדורות העומדות מלוה כזו רבה למצוה זכני

 מאלו בפלפולים ולא דרכיט הראשנים כדרכי ראשונים בדברי לנו ודי קץ אין קפריס עשרת אומרים רבים אשר כזאת כפת ואם חפץ,

 בדו אשר ללימוד ההמון לב את להמשין ורק ,ולומדי התורה כבוד להוריד רק כאלת דברים אומרים מחכמה לא אמנם ישאם רוח אשר

 ה' יהיה ,הקדושה מתורתו ה׳ עם אה להפריע מגמותס וכל וסביהם בהבליהם ה׳ עם להתעות ויפיחו יביעו אשר רוח ובדברי להם

 הלימוד דרכי ורטחיט אבותיט לט הורו כאשר הקדושה הורתו וללמוד שלם ובלב באמת לעובדו טהור לב בלבנו וימן עמט, אלהיט
 אאמ״ד כי להשיב, נבהל יהיה לא המעיין כי ראשק, לחלק בהקדמה אמרתי כבר בפלפולא.*והנה חדי. קב״ה כמאמרם ולקלקל ולפלפל

ישראל: ולכל לט יעמוד תורתו וזכות זכותו ברור. דבר שואלו ולהשיב דהלכתא אליבא שמעמא להסיק מתק היה זצ״ל הגאק

יע״א. אוכגוואר חרכ״ד אדד״ס בסך כ׳ ד׳ יום החתום על הבא המעתיר דברי

א״שזצלה״ה, מאיר בלאאמו״ה[ מנחם י־יו
והגלילות. אונטואל פק״ק חונה

 אשר והראשון החתומים, באסיפת והן ממון בסיוע הפועל, אל מחשבתי להוציא אומי עזרו אשר להיקריס נמטי וא£ריה

מולא לכסף ונתן ורטן בקמ״ר האותיות בקניית טרח אשר יצ״ו ראטד! שמשח כה׳ היקר הנגיד התנדלבמצוה
ושנים. ימים לאריכות בניו אח ויגדל ה׳, יברכהו

,ני׳ דוד מסו' השטן המופלג הרב בט תומן כחנא יוחנן יוסף מהו׳ הגביר המופלא הרבני למח״ו חן ומשואת
ני׳. גרינוואלד יעקב מהו׳ השטן המופלג הרבני וחתני

 בסעדי מיו אשר ז״ל יוסף מ׳ המפורסים הגביר בתעטח וויינבערגער ארי׳ מוה׳ הנגיד המושלם המופלג וה״ב
,־'״* להם. אשר וכל אותם ה׳ יברן מוצא לכסף לחת

 יצחק אברהם מו' הקצין ופלג נ ה והרבני כי', הכהן העשיל יחושיע מוה' המופלג הרב להיקריס אתן ותודה
 משכורתם ומהי אותם ה׳ ינרן , חתומים טרחובאקיפח אשר % קג״ל אלישע מוה' התורכי והנכבד והיקר מטערנאויץ.

.שלימה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס3 מס עמוד ליב יהודה בן מאיר )א״ש(, אייזנשטטר חו״מ( )אה״ע, ב - אש אמרי
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סימן אשריי שו״ת ־
 ‘יהא להתל נ>ת־1לכ ה.מםך.ג/*דיש מודה דידן ניחן כסו נספק ומעות

 נתינת קומאוללהי׳. ראינו ןאת״ל אמש.יכ&,נ<ונה6דיל *באתים
 מד אונם .שם כל! דהוי מעזפגזד^ו^דהגנ/ת^הואואע״נ

 קונס ענק בכל לכאורה להפלה לא הולד* המי קנה אולי הוא

 להקל מך1םם בלבד משיכה מהני הפוסקים מ״מכיקדלהחב
 והרמנ״ם הרי״ף דעת נם לצרף שיש ובערכו . הפסיד בכה״גלא

 כבר הישראל לו חייב שהי׳ צמה הנכרי קונה וא״כ במכר קונה דסלוה

ולכן מהל בדיניהם הסוברים לעת וגם הפשוקה לפני מזונות דמי

: אוהו מזניאין אין המקיל  בלילה לראנגעל״ד לתת הנכרי שמיצר כלאחר לעיין יש עד
קונה אינו ערבון מוז; אינו שאס באמשבפו שהי׳ נראה

 כאן.קניןכלל אין הלידה אמר ערבון נתינת הי׳ ואם הפרה

 רק כאן ואין בשניהם רק לקנות דעתו הי׳ לא שהרי משיכה אפי׳
 כלום כאן ואין לידה אמר או תרתי ויש לידס קודם אם אמד סאנן

 נתינת על יחד נדברו איך קנין בשעת לנכרי ישראל באמירת תלוי תה

 הפרה בעל ישראל ענ״פ דאם לומר ויש נ\ז למקור ויש דראננעל״ד

 בלבבו והי׳ השפק מפני הוא כשף וקנין משיכה ידעשמהשמצריכין

 דאינו משב דמי אע׳יג הנכרי יקנה בו לקנות שדינו מהם שאתה
 ודלמא דדמושם הא על בגינון הרשב״א לפ״ד קנה מ״מ ממדהקנין

הכפר ידעהריבני נזהנידאינהו דמאי והקשו לאקניי׳ שאניזקןדילע
 ופי׳ קר דלא סם שלו ונשבר הגר בנגשי כעודר ולהוי ידעו ;לא י

 לעתו .היאראלהי׳ אם וא״כ שאני אותו מקנה אחרת דלעת

 על עמדאי ובזה הרשב״א. לדעת מהני אוהו נמשינתו לו הקמה ל

 דאפי׳ ממן גבי השקל ממצית בעל כגאון צדיק אותו שנצטער נבר

 הרשב״א ולפ״ד לקנות דעתו הגוי־ אין הרי ד׳ להחרדסעלדבר

 אות׳ מקנה אמרת דעת איכא דהא ד׳ נשם בטח ילכו ומרדים ענ״ע

 בנכרי זכיייהי׳אזמהרנם משעם לאו אחרת דעת ואייטאם

 בשפר! שהורה. .תנינא בנוב״י וראיתי בזה פלפול והקצה״ס

 אופו שיצרום לגוי לצות להתיר צו מאה שהי׳ אמד מגר

 מאן הורה לא אס והיינו בזה לעשות ראוי וכן .קצ״ב בשי׳ יע״ש

• דעתי באלה שיהי׳ מי יהי׳ לאסור ה׳־רה אם אבל לאסור להוא

א״ש מאיר הק׳ . : טובתו שומר ידידו דברי ’ י ...

קיב סיטץ ■ץ^יר!ש \ »  למוש יש כי •אף וליפה להצרישו איש ננשצת ׳ ■■ עב העובר *®אל*
 במכתב והנה ■ עמו■ קטנים בניס ויוציא'עוד רעה לתיבות שיצא

 ומרם נדה בהלכות הטו״ז לדעת דאף נוטה העני׳ דעתי היה אמד
 יש אם עבירה משום העוברים לישר דאין םק*א שלי־ לשינון

 סעשיהו וחלף עבר כבר באם דווקא היינו ־ רעה למרבות שיצא לאוש

 אנו אין בזה עת בכל ועובר במרדו עומד עו־ הוא אס אבל כלע

מנלמיןמניין אמרור*פאלו עלזה כי )אמרתי • מששקליסח

 ביל יש הרי ‘שעה צירך משוס דאם שער )נייציקולייש־נןותנשינין

 ומכאן כאלה עונשים וסכ״ש כדין־ שלא ולהמית להרוג אף ביד

 דבעילמילףשאין אע״גלהא. ־ להרוג רשות דיש שמענו לא עול

 מקצתן כי ונחמי׳ עזרא בימי הי׳ p כי רעה לתרבות יצא לאם חוששי;

 ואולם ■ נכריות מנשים לפרוש אבו לא כי ישראל מכלל לגמרי יצאו
 רק ׳ כלל לחוש שלא האגודה כדעת ודממו לזה עמי שום'לו לא סורי

 לדעתו והנה עמו' אותן יוציא שלא למוש יש אז קטנים בנים לו יש אם

 ללו־אידאמר נפשי׳ דזבין נברא ההוא השולח נפרק צאמרינין מא

 שלא )דהיינו תקלה משום אביהן מיתת לאחר הבנים את פזלק

 דאיכא הכא כ׳יש משמרן.( אביהם אין שאז מפני הנכרים בין יסמעו
 ׳ בניו להקלת י למוש יש מאשר לחייו למוש יש דיוהר קטלאמשמע

 שלא כ״ש נמשכת בעבירה נפשו שתצא עי אותו שמכין לק וא״כ

 בתשובה לובלין מהר״ס כדברי דלא באמת זצ*ל מזמלתקלתבניו־

 מדבריו למשמע נפשי׳ לובין נברא כהאי שע1פ לך שאין שב׳ ט״ו סיסן

 ר*ל3 דתלאולא פשטא )וגיס י לקטלא נפשי׳ דמזנן נברא האי לילע
 הי׳ גברא יהאי שם ביש״ש מהיש״ל כדעת צ״׳ל אלא שספיזע״א(

 לעומד' להיכא וא״כי״ל • לשיעבודבלבד אלא נקנה שאיט סובר

 הוא הרי תעשה לא או עשה מצות הן מעבירה פורש ואינו במריו
מעל פשעו שלא בניו להקלת יותר לחוש יש למיתה• עצמו פתע־

: בעצמו נפשו אומס הנהו ני חייו

שכרם שמתן דמ״ע ואמר נפנו שתצא צהן־דסנקאותועד ה1ד1
 מהא הראשונים עמדו עלי׳ מוזהרין שלמט׳ ב״ד אין בצדה ;

אין בלבד יצעשה מפין דבלאו התוס* ונתצו כ^קה דכפהרנאעל

אש יו״ד קיב קיא
 ודעמהרסג״ן ־ ואס אב כיבוד בהלכות נש׳יע הנ״י ומד מפין

 להצדיע רצה שלא נראה והרמ״א מוזהרין אין אבל מפין רצו דאם

 העבוט השבת לגבי בהגה״ה י״ו סעי׳ צ״ז בסי׳ ולכך הפרוצים בין

 ולדעתהתום׳ ־ ל״ת דאינא כיו} כופין רצו ואם לכוף לאין^ייצק כתב

 דאינו ואם אב ובכיבוד נופק ירצו אס ולהרממןעכ״פ לצוף צריך

 • בלבל עשה אלא דלינא כיון מפין יאק כהממבר סתם עשה אלא

 כהממבר סתם בצדקה וגם י לנוף רשאין אי; התום׳ לדעת הרי

)צאן קצת צ״ע הםמ*ע ועל • עול יעשו לא מזוהרן מל ציוןדעכ״פ

: אחה( שזרה מסר

 לבע״ח למסלרין בסומא מהרש״א קושית מיושב הרמבין לר^ת1
דלאו כיון מיכה למיכה לג״ש הגמרא הצריך דלמה

 יש זלהרמב״ן • וססלרין מוזזירין דאין מערכין ק״ו איכא דידי״׳הוא

 חובו כל תופס הי׳ אם דעירוכין מקו״גז מסדרן! נילוף לופרדאם

 ־ מחרה דת לכוף מד רצו לא אס מפין היו לא סידור כלי הניח ולא

 דאין היינו שבקוהו והאדקאמר מפין• אבלמג״שדמיכהנדכה

 וראיתי לפ»; קצת דחוק והלשון נפשו• שתצא עד להכותו מייבין

 בירושלמי הגירסא )כי גניבה הלכות מיימוני בהגהות הזה הירושלמי

 דמקשס לפרשו( האריך הקציר הפי׳ כי אף משובשת נראה שלפני

 שכרה שממן מ״ע והתניאנל אגרדמיס• יהי׳לךמלמדשמעמידין

 מכאן ומשמע עלי׳ מתהרין אבל • עלי׳ נענשין אין ומשני לו׳

איכא משקולות בהצדקת דהרי ועשה לאו בין חילוק אין צלהירושלמי

י• לאו

 נענשין בצדה שכרה מתן אק דאם דאמרינק בהא נבוך והנני
ובמה • עלי׳ רחמנא דאזסר האזהרה איפוא עלי׳ ומוזהרין

 יכתיב משום התום׳ נ׳ שיעשוך למד אזהרה ועשיתם מן מרבינק

 דתט׳מניקשאסלארצה בהא האש׳רבא וכןבפרק קרא אצטרך לרצונך

 לאצרין־קרא ספקאיסיר אפילו או שאסוודאיאיסו׳ כ׳רש״י דופנו

 שאין כו׳ אותו מנין מ׳ האדלולב פרש״יעל דףקל״ב )ובחולין

 כי למכקאומו טעמא דהיינו דם׳׳ל משמע ,כיב כיש משרון בהן

 כ׳ וכן כך כל כים מחסרון שאין אחרי להכעיס מורד מזו הוא

 הסזרליו מייסרקאלא אק דבמ״ע התורה בפי׳ הרמב״ן

 אצל ־ מורד ראינו בנאו תקפו למימריצא דאינא הנא אף ואולי

 וה״ה דווקא לאו עשה למצות קל״ב דף במילין שס כ׳ בחידושיו ר״ן6
 והדמב״ן לפרוש( רוצה ואינו נמשכת שעבירה כל תעשה לא

 ראשון ולברך ראשון לפתוח היינו ד־ופט הא פירש ל״ב במצות

 למלוא לכהן דמותי נהנקקק האדאיתא לדידי׳ וצ״ל כו׳

 בחולת היינו שלום דרכי מפני לא אס בידו הרשות לרבו כבוד

 •ית וכבודה הכהונה מוקי חצה באינו לא אבל ־ לסם מכבודו

 שייך לא )דע״ז בהכא סייח דלא דנווכח שיאק ליבמות דסוגיא
 מייבץ דביל מקומות בכמה מבואר ועכ׳׳פ / דדופנז( לומר

תוכמה מצות מפגי ואם ־ בזה הוזהרו היכא לחקור לנופרוצריך

 שנאמר משום ויתכן ־ בדברים להוכיח רה מיוב יהיה.לא.מצינב_ש .-

 ביש בשבועות ומוקמינק : אחיו בעזן דהיינו באחיו איש וכשלו

 • המצוה עליהם ־ למחות נידם שיש הב״ד א״כ ־ למחות בידו

 עלי ואמר המלך יאשים וע״זקרע יקוסכו׳ לא אשר מאמר או

 פורש המצות בספר והרמנ״ם ־ עליה דנענשין והיינו להקים

 הארן תמטיא ולא שמנה גדולות הלכות בעל דברי ליישב ב׳ ה׳

 ,ביר להזהיר בספרי כמבואר להכוונה גרושתו במחזיר האמור

 הוזהרו שכבר למנותו .צריך לא דלזה כ׳ דיליאק ומהר״ם י ע״ז

הלנות ריש רמב״ם וכמ״ש ־ בעוברים ולמחות העם להיישיר

: סנהדרין  לאו כי הרסנים על תפיסה ז״ל בדבריו אק שלפענ״ד אף
תחטיא לא למטת וראוי כך על־ הביד שיעברו מצאנו לא

 נראה עקמ״ס יעלימו אס י לאו במיג התורה שהזהירה אחרי

 הלח״משם שהביא הפסיקתא מן וכן ־ הרמב״סשס מלשון אמת

 ■ ושפטו בכלל שיהי׳ ויתכן • ושוטרים שופטים מינוי מכלית זה כי
 ונראם ועול און שאר הן עשוק להציל הן צדק משפט העם את

 וכפלו משום מ״ו נענשק למחות בידו שיש למצד איתא והא הא

 שמוחל דקאמר והיינו מוזהרים סם ב״ד ממונים שהם ונוצל כו׳
תום׳ שהביאו הגאונים קבלת לפי נענש ואפי״ה כו׳ רישך שיננא

: ״ב)דףיו״ד(3ב  אף א״כ למחות בידם ויש ערבות מצד ־אם לחלק ליש ונלאה
־ ב״ד תורת ספני אם אבל בנך חייבים הדיוטות ב״ל

 סימן בטורחו״נו כמבואר דיינים בסלו סמוכים דליכא האימא

רק המגרש בפרק כמבואר בעינ״דמומחק א׳ונכלמילידכפיי׳

נגידי ׳

החכמה אוצר תכנת ע״י הרדפס146 מס עמוד ליב יהודה בן מאיר )א״ש(, אייזנשטטר יו״ד( )או״ח, א - אש אמרי



סימן אמרי שו״ת
 דלא ובמידי שלומותייהו עגדינין מ׳ הודאות מון דפכיח במידי

 דאם דאמרינק דהא י״ל ולפי״ז • שליחותייהו שטחלאעבדינק

 מ׳ איש וכשלו משוס בו שאין היינו עלי׳ עונשין אין בצדה שכרה מתן

 לשכר יזכה שלא בצילו שכרו מחן אס עונשו דזה בחולין רש״י וכמ״ש

 מוזהרין הירושלמי אבלס״מלפי ־ ע״כ ישראל נתערבו ולא הסה

 וישרה נכונה מדה כל אל העם להיישיר שתכליתם ב״ד מתורת עלי׳

 בשטחי תלוי בצידו שכרו מתן אם סמיכין באינן אבל בשמוכין זה וכל

 שמורד ישבן וכלום אב יכבד בן הסתם דמן אב טבוד לכך לא או

 עין צרי לשטחו צדקה לענק אצל ־ שבקוהו קאמר שפיר באביו
 לגבאי אבותיו שהוחזקו אחרימי אקבולקיזי לכך והרי ־ וכילים

 .הצדקה על רבא כפה לזה שלומותייהו עבדינין צדקה

בעוברי ולמחות לייסר הב״ד על חיוב שעכ״פ כיון מעתה
 לת״ר שיצא באס חוששין דאין לכאורה נראה עצירה

 ־ חבירך שיזכה בשביל חטא לב״ד כאומר זה הרי דכיוןלפשע

 המג״אבסי׳ש״וסיק וכמושאסיק ־ הכי אמרינין1דאםפשעלא
 אם שם הסג״א ספיקושל לכאורה הוא קטנים ובשביל ׳ ס״ט

 ־ הכלל מן להוציאו ’ שהוציא הקט! בשביל חטא לגדול אמרינין

 או : בעדו אקמחללק להפרישו מצווי! דאין כיון אמרינין מי

 כ׳ והאיר הרבה שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו חלל נימא

 דעכ*פ ועול בגדלותה באיסורה לגשארה כיח דממללין דפשיטא

 • בשבת גרים נקבל לא״כ ארי׳ לא זלפענ״דמהא ־ לה הוא זכות

 וכ׳ מחללק שעה חיי על אפילו דהרי למחר לאפשר מפום ואיל

רק דווקא לאו הרבה שבתות שישמור דכדי ביומא ב״ח מהרים

: אמת בשעה אפי׳ ושייך הרבה מצות

ולחלל לזכותו משום ליכא חיוב ־עליו אק דעתה כיון וע״כ
 נראה והיה ־ הכי קטןדינא אף וא״כאולי ־ בעלו

 והר״ן הרא״ש שהביאו הראשונים במחלוקת דתליא לפענ״ד

 הצלת מפום בו דאין דאע״ג די״א שהרימה עוברה גבי ביומא
 • הרבה שבתות שישמור כדי עליו ממללים נפשות

 להו מעלי׳אית וולד נשים דרוב ואע״ג ־ מחלליו דאין ם״ל וי״א

 מפני מחללי! אין נפשות הצלת כאן דאין משוס ה&עס וע״כ

 דס״ל ואפשר הרבה שבתות שישמור כדי אחת שבה לחלל סברא

 את ב״י ושמרו מן שבת פ״נדדוחה דלאילפי תנאי וכלהו דשמואל

 אבל •י נפש הצלת דאיכא הינא אלא השבת את מחללין אין השבת

 לברי הבינותי ולא ־ מחללין דאין כאן והיה ־ העובר על לא

 המג׳יא וכ׳ • מחללין דאין ז׳ בן דספק הא ליישב שכ׳ ש״ו בסי׳ המג״א

 במעי העובר שעור כיון דהתם כוונתו ידעתי ולא ניחא דלהרסב״ן
 הטעם ע״כ מחללין אין אפייה ילדן מעלי׳ וולד רוב כאן יש הרי אמו

 דספק כיון ז׳ בן בספק משא״כ נפשות הצלת לבעובראקבו משום

 לאסור מסי במיהשכ׳ וראיתי דומה זה נס אולי שבת דוחה פ״נ

 שני דימה דהרסנ׳׳ן ממללין מחויב־אין אינו להורגו טון להורגרמ״ס

 ־ ממללין נכרים רוב אפילו דהרי לדמותן יתכן וצ״עדלא ־ הדינים'

 משום בעובר דאין לזמר רק הרמב״ן וכוונת ־ פעור וודאי וההורגו
יצדן מע.«י׳ וולד נשים לרוב אע״ג פטור ההורגו להרי נפש הצלת

: העולם יצאלאויר שלא כיון

 למימוש דאיכא היכא אף במשובה לובלין סהר״מ לדעה והנה
יותר פולין אין אפי״ה הנכרים בין יסמעו שמא

 לומ׳ שהוצרכו בגיטין התום׳ מדברי ראי' והביא דמיהן כלי מעל

 אמרו ולא בחכמה דמופלג משום היינו לתינוק ר״י לפלה הא

 יותר פולין אין דאפי״ה אע״כ הנכרים יטמעבין שלא משוס

 בקטן המג״א של בספיקו לומר ראוי הי׳ ולדידי׳ דמיהן כדי על

 בק יטסע שלא סברא •דוחה הקל ממון דאם מחללין דאין

 מפני דאפילו שם עול כ׳ ומהר״ם המסור שבת כיש הנכרים

 מהרי״ו מתשובת ראי׳ והביא דמיו נדי מעל יותר פולין אין קסלא

 וכדי דמיה מכדי יותר על אשתו את שפדו אתד שטען
 לפדותה לצריך לזמר מהרי״ו בו כהה ולא ־ יכולתו

 דאף מהרים סובר ע*כ פינזא״כ שם שהיה טון דמיה מכדי יותר

 דמיו מכדי יותר פולין אפי״האק השנת אם עליו דממללין במידי

 בתשובה שם י׳«וכ׳המר מהרי״ווהרי סן ראי׳ שהביא לתמוה ייש

 '1יה יל50 ®מיז פ״גנ״ש מפני ממללק שבת לאם ההוא
 ן ס בג מעתהלטעמאדאמרו שבעולם ממון כל מפני שבת את

 לקטנה למימוש דאיכא כלהיכא וולאי אלא דציבורא דזחקא משום

 וקין שבידם ממון בכל פולין דציבודא את״לדהטעסספנידומקא

 מי׳ משוס הטעם אס ואמנם מ־מחללקשבת חיששק-לדומקא

דאעיגדאיכס לובלין מהר״מ כדבח לומר אפשר אז טפי וליית גיבוי

לל

עא א״ש יו״ד קיג קיב
 אמרים סננה הד זה של הצל® כי ו למי מנדי יותר פולין אין קטלא

 אם מכרים שמאיטמעובין תשש לענק דגם למימר אינא מעתה

 דלדעת מכ״דטון יומר פולק וודאי לוחקאדציבורא משוס הטעם

 לי׳דמחללק פשיסא ולהאיר י שבת ע״ז אפשרדמתללק מג״א

 הי׳ במכסה ממפלג משום לומר שהצרכו והתום׳ הקל ממון וכיש

 ־ בדבריהם כמבואר לגרבו דלא לטעמם אזלו דאינהו משום היינו

 ומה ־ אמרים סכנת 'משום פודין אין ענק אפשרדגכל זה ולטעם

 שכתב כיון הנהלבדכיי״ל מהרי״ו מדברי ראי׳ מהרים שהביא

 לא הקל ממון כיש פ3ש דכלהינאדממללק ממילה שם מהרייו
 לפענ״ל נראה זה שמלבד אלא ־ נשמע לממילא זה על להשיב הוצרך

 על מתר הנכרים בין יטמעז שלא או קסלא משוס לפולין את״ל דאף

 דהטעם פשיטמדרשב״א ללא הא ברין מבואר הא מ״מ • כיל

 הבעל יפלה לא אמאי דואקא משוס דהטעס דאל׳׳כ כו׳ לגרבו משום

 למיישינין הינא לכי למימי דאיכא משוס כיל על יותר משלו

 דהיה הייאע״ג • לדוחקאדבעל נמי חיישינק לצינורא לדומקא

 ממק לו כיש מי חכמים תקנו אם או • מופו אש® לומר ראוי

 משום נהי נפשות סכנת יש אם א״כ דבעל לדזחקא חיישינק אפייה

 מוסלם אקהמצוהזו מיס מכ״ד ביותר אפילו להציל פ״נמצוה

 ספני נזה ישראל מכל יותר חייב ואקהבעל ישראל כל מעל יותר עליו

 על יותר דמיו לדי אפילו ם״ל לנפשי׳ אליבי׳ רשב״ג והרי ביל תנאי

 בהא קי״ל דלא ונסי ־ כתובתה מכדי יותר חייב אינו כתובתה

ישראל כל מעל יותר עליו להטיל כוותי׳מ״מיוסרעלכדידמי׳אק

• : מעל שחוששקלדזמקא כיון

 תרניו םי׳3 הרמיא הביאו בסיכה הרין מ״ש לפי ורצה
ל״ת מצות על יעבור שלא ממונו כל ליתן דצריך באויח

 ליפן חייב ל״ת שהוא בשואיתכל דאפילו שפ״ז בסי׳ הריב״ש וכ׳

 והשיך הטו״ז ואף סי׳רל״ב הב״חביו״ד מדברי וכ״נ ממונו כל

 יהש״ע הרסנים דהרי ואכ״ק ־ בזה עליז נמלקו לא זהסג״א

 דהסעם לומר אפשר ואיך מפ״ש עין במעלים לאוק כמה כתבו

 על יעמר שלא ממונו כל ליתן צריך הרי דוחקאדציטרא מפני

 • צדקה לאוי שהם תקפץ ולא לבנך את תאמץ לא זבשלמא לאו

 דמשיב אפשר זא״כ מממש יותר יבזבז אל המבזבז אמרו והרי

 מחיוב כסה עד קצבה יש הרי ועכ׳׳פ מחומש ביותר דציבורא דוחקא

 אין בפרך ירדנו ולא רעיך דם על תעמוד לאודלא ליהןאבל

 דנתנו והש״ע■ הרמנים ואולי ־ דומקא משום יעברו
 לאובדווקאנקס ־ העמוד לאודלא שבי' מפדיון עק במעלים

 בנהר לטובע אתא קרא דעימר והגיזום האסמכתא צד על אלא

 איתנהו דכולה אע״ג בשבי אבל )ע״גע״א( בסנהדרין נצאיתא

 תעמד לא על עובר אינו . להסיתו שחפצים נשמע שלא כל ב'׳

 בע״ע שהרי עוברים אינם בפרך תרדנו לא על ג״כ ואפשר

 הרמב״ס אותווכמ״ש רואה א״כ אלא עובר אינו לגוי הנמכר

 והיינו בפרך רודהו אס לראות דא״צ עבדים מהלכות בפ״א

 וודאי דאינא נפשות דאיכאסמת היכא אבל לעיניך מדכתיב

 ©דק וודאי ממונו כל ליסן צריך רעך דם על תעמוד לא משוס

 הרין כסיס דצימרא דומקא משום הטעם אם דמיו מכדי יותר

 בסי׳תכיודצריך והםס״ע הב״י שהביא זלהירושלמי ־ והיש״ש

 הטעם אם דהיה אפשר חבירו להציל סכנה לספק עצ® למסור

 אלא כמובן דמיו מכדי יותר לפדות צריך לגרבו דלא משום

 ובמהשאנו דעתהסמיע וכ״נ חולק דהרמנ״ס דהב״חטשס

 אי אולי בישראל ממזרים מרבים שהארוטס נייק לעיין יש עוד נו

 למדן ומשם הקראק מן גרים מקבלק אין דהרי לקטנים מוששק

 בישראלו יטמעו שלא צדוקים מקבלין באהיעססידדאק רבותינו

 קום נק בזה לחלק יש ואולי מוששין אין קטנים אע״נדאיכא הרי

 אנחנו אס אף ישראל דת לנהוג יתחילו ואולי • זעשהלשוא״ת

 עצמם על לקבל ירצו אס עוד ואפשר ׳ נקבלם לא

מודה הפוסקים לשק שאין אלא אותם־ מקבלין קהל פסולי דק

: וצ״ע כך

קיג סימן
:נייזאט״ן בקיק כר היה נפשי לידיד בעיה״י '

לדף ברכות ׳cm3 שנתקשיה וראיתיך מכתבך יקר הלעני
לסך דליתא ר״ת מדלגקשכ׳בשס י״טע׳׳ב(ד״הי /

 דהרי עליו מווהר הכהן אין עליז מגלח הנזיר שאין דכל נללא
׳ •■"י׳✓׳-
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ישראל אררעב

 ביטול לו שאין ישראל של בע״ז להסתפק
 ביטול מועיל אי והפקירו לנכרי נתנו אם
 ישראל של ע״ז מקודם שהיה דכיון או

 משו״ע והביא עולמית ביטול לו אין שוב
 הישראל ראם ז־מ׳ תלה( )סי׳ בקו״א הרב

 ביטול מועיל שוב לעכו״ם אח״ב נותנו
 ע״ז לתמוה וב׳ נכרי של ע״ז כמו עליו

 והביאו מועיל דלא למשנה סדר מס׳ והביא
 יושר אמרי בת׳ ראה )לג.(, בסוכה הח״ס
 הנ״ל הרב על נשאל שכבר נח( סי׳ )ח״ב
 דאם לחלק וכ׳ ז״ל מבראדי הגאון מאת

 א״א ישראל של ע״ז היתה מתחילה
 אבל להפקירו או לנכרי שיחננו ע״י לבטלו

 נתנו ואח״ב גוי של היתה מתחילה אם
 ביטול לו שאין עליו נאסרה ועי״ז לישראל

 שיהא לנכרי ימסרנו ששוב מה מועיל בזה
 )מהר״ת יהושע חסד ובת׳ ביטול, עליו
 ויבואר ואכה״ט מד״ע לחלק כ״כ כג( ססי׳

במ״א[. אי״ה

 דרב )כ.( ברכות מגט׳ לזה ילה״ר אמנם
 דהות כותית לההוא חזייה ב״א ארא

 ישראל דבת סבר בשוקא כרבלתא לבישא
 היא דאם הרי וכו׳, מינה קרעיה קם היא

 ולקרעו להפסידו לו היה מותר ישראלית
 בזה, ויצאה שלבשה עשתה שבאיסור כיון
 שבו עצמו החפץ דלהפסיד דהיכא הרי

 גזל )צח:( ב״ק ועי׳ מותר, העבירה עושה
 במועד ושרפו אחר ובא הפסח לפני חמץ
 ומשמע לבערו, עליו מצווים שהכל פטור
 חמץ שריפת על חיוב דיש כיון קצת

 כאו״א, על ערבות חיוב איכא להבעלים
 שעושה דכיון לומר ל״ש בלא״ה אבל

 כדי להפסידו לו מותר החפץ באותו עבירה
 נוטה הסברא אבל איסור, מאותו להפרישו

 כל לבזבז חיוב איבא ל״ת על דלעבור כיון
הה״נ א״כ תרנו סי׳ בש״ע כמ״ש ממונו

 לא זה ידי שעל חפץ אותו להפסידו יוכל
 ב( הל״ת על לעבור באפשרי לו יהא

 ממונו להפסידו סתם מותר אם ילהס״ת
 מן עצמו יפריש שעי״ז לקונסו כדי

 להכותו דמותר )כו.( ב״ק ועי׳ עבירות,
 )כר.( ובב״מ מאיסורא להפרישו כדי

 סעורא דרב )עג:( ובב״ט ואודי כפתיה
 מעלי דלא אנשי תקיף הוה דרבא אחוה

 רבא א״ל דרבא בגוהרקא להו ומעייל
 נוהג שאינו ראית דתנינא עבדת שפיר

 בו להשתעבד רשאי שאתה מנין כשורה
וכו׳.

 ד״ה )לב: קדושין התום׳ לשון וראה
 אפילו מצוה הלא רשע רעל שב׳ זקן(

 )צא.( פסחים ועי׳ לזלזלו, לבזותו להכותו
 כגון פרש״י ישראל של האסורין בית

 ממון לשלם או פסולה אשה להוציא
 ועבדינן ואסרינן כפתינן )טז.( ובמו״ק
 רצה ולא לחבירו ממון שחייב )למי הרדפה
 כל פ׳ )שבת אגודה נועי׳ "ד( ב "פ ע לשלם
 ואינו לו שיש דמי שה״ר קס סי׳ כתבי
 האסורין, בבית אותו חובשין לשלם רוצה

 דהוא מרתא בר אבא )קכא:( שבת מגט׳
 גלותא ריש דבי מסקי הוה מניומי בר אבא
 דמפני הרי וכו׳, לי מצערי קא אתיוהו זוזי

 מצערים היו גלותא לריש ממון חייב שהיה
 מלתא אגלאי לבסוף בביה״א לחובשו אותו

 הוא מרבנן צורבא אמרו ת״ח שהוא
 בחזקתו בודאי הוא "ח ת אם כי ושבקוהו

 ולא רשע לוה בסוג נכנס ואינו רמא שאינו
 מצות מקיים היה לו יש אם כי ישלם
 )פ״ד הרמב״ם לד׳ מקור וזהו בע״ח, ריעת
 לנאמן מוחזק שהוא דמי ולוה( מלוה מהל׳
 לצערו אסור וכו׳ לבבו בתום והולך וכשר

 )דרוש בחיים חלקם בס׳ מזה ראה ולביישו,
מהרשד״ם בת׳ וראה יט.(, דף להספד ו׳
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ישראל ארד עד

 אע״ג פריקה ממצות העלם )טעם הוכיח
 הוכיח מקומו שיעשה כדי צעב״ח דאיכא

 ההוא המקום לאנשי תוכחה להיות ר״ל
 פניו הופך שהוא בראות כן מעשות שיזהרו

 כרין בפריקתו לעוזרו שלא בזה מלהסתכל
 עמו לעזור שצריך משאוי הנושא

בפריקתו(.

 לחבירו הקורא )עא.( מציעא בבא ועי׳
 שיף במהר״ם וכ׳ לחייו, עמו יורד רשע

 יורד רשע לחבירו דהקורא טעמא דהיינו
 כי מדכתיב פרנסתו לקפח לחייו עד עמו

 והחזקת עמך ידו ומטה עמך אחיך ימוך
 מלבד אחיך ואינו רשע שהוא וזה בו

 לנו יש אדרבה בידו להחזיק חיוב דליכא
 ב״ק ביש״ש המהרש״ל וכ״כ פרנסתו למעט

 כח )סי׳ מהרש״ל ובת׳ מד( סי׳ החובל )פ׳
 בודאי רשע שהוא דמי הרי קא(, וסי׳

 ולמעט אותו לענוש ראוי עבירות שעבר
 קלב( דרוש )ח״ב לב מערכי ובס׳ פרנסתו

 החמירו רשע לחבירו בקורא דאם ונ״ל כ׳
 כ״ש פרנסתו לקפח לחייו עמו דיורד בו

 לב חקרי בס׳ וכ״ב בפועל, רשע כשהוא
 שיש מי היינו דערבות מח( ססי׳ "ח )תא
 המצות שיקיימו לאחרים לעשות בידו כח

 שיעשו בידו כח שיש הבית גדול וכעין
 בידו יקיימו לא דאם בתורה הכתוב ככל

 וכ״כ ומזון, ולחם בר ולמונעם להכותם
 לו שיש אדם שכה( )סי׳ החסידים בס׳

 לעסוק תוכחתו מקבלים ואינם ועושר בנים
 יפרנס שלא מוטב טובים ובמעשים בתורה
 במלאכתם ומעונים טרודים ויהיו אותם

 )חא״ח לב חקקי ובס׳ טובה, לדרך וישובו
 רש״י מד׳ לדבריו סמוכין הביא כ( סי׳

 ואילך שנה עשרה משתים שא׳ )נ.( כתובות
 אם בנו עם מתגלגל פרש״י לחייו עמו יורד

ובדברים בנחת עמו יגלגל מללמוד מסרב

 לרדותו לחייו עמו יורד ואילך מכאן רכים
 ברכת בס׳ עור וראה לחם ובחוסר ברצועה
 ועי' לתשובה(, ג )דרוש לחיים מועדיך

 בשביל נכסי כל הדרתי )קכז:( שבת
 ובנדרים בתורה, עסק שלא בני הורקנום

 שמיט דחוה ברא דהו״ל גברא ההוא )מחן(
 ועי׳ עליה, לנכסיה אסרינהו דכיתנא כיפי
 בניו היו שלא א׳ באדם מעשה :()קלג ב״ב

 בן ליונתן נכסיו וכתב עמד כשורה נוהגין
 מכר עוזיאל בן יונתן עשה מה עוזיאל
 שליש, לבניו והחזיר שליש והקדיש שליש

 לברא אפי׳ כן לעשות נכון דלא מ׳ הרי
 לא טבא לברא בישא מברא ואפי׳ בישא
 שם, כדאיתא אחסנתא עבורי בי תיהוי

 זה כלל שנמצא מקומות לאיזה ואציין
 תום׳ עי׳ להן, נזקקין אין עבירה דלעוברי

 ואפי׳ שב׳ מוציאים( אין ד״ה )לה: ב״ב
 אין הם ורשעים הואיל זל״ז הרשאה כתבו

 שעבר דמי )כ.( נדרים ועי׳ להם, נזקקין
 משום והיינו לו נזקקים אין נזירותו על

 דחו׳׳מ מהא ילה״ע וכן איסורא, על דעבר
 של בערכאות שהלך דמי ס״א( כו )סי׳

 ותבעו חזר ואח״ב בדיניהם ונתחייב עכו״ם
 לו נזקקין שאין י״א ישראל דייני לפני
 נדרים לגט׳ ציין והגר״א לו דנזקקין וי״א

יד(. )סי׳ שחר בכורי בס׳ וראה הנ״ל,

 כי דכתיב דהא )קיג:( מפסחים וצ״ע
 משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה
 דבר ביה דחזא גוונא האי בכי מיירי

 דמצוה או לשנאותו רשאי ומש״ה עבירה
 )לב!( בב״מ ע״ז אמרו ומ״מ לשנאותו,

 בשונא מצוה לטעון ושונא לפרוק אוהב
 מצוה עבירה לעוברי דגם הרי בתום׳, יע״ש

 ב״מ הגט׳ על קשה וא״כ בגופו, לסייעו
 רשאי כשורה נוהג שאינו דמי )עג:( הנ״ל

מהרי״ט בת׳ וראיתי בגופו, בו להשתעבד
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ישראל אור עו

 עבר אם כי לבזותו אין לחבירו אדם בבין
 על מבזין )ס״א( סוטה ירושלמי עי׳ במזיד,
 וז״ל כ׳ היסת( )ערך הערוך ובס׳ הספק,
 אותה מצניעין האשה את שמשביעין ובזמן

 דבר כי בקהל אותה מבזין ואין כבודה לפי
 כל דתנן סוטה לענין אלא ניתן לא זה

 כל ונוסרו דכתיב ויראה יבא לראות הרוצה
 אלקים ה׳ אמר כה לכן ואומר וגר הנשים
 ולבוז, לזעוה אתהן ונתון קהל עליהן העלה
 עכ״ל אותה מצניעין ממון" "בשבועת אבל

 איסורא בין לחלק רוצה כי מזה ונראה
לממונא.

 יש אם במזיד עבירה שעובר מי וע״ד
 דגול עי׳ בס״ד, במ״א כ״כ להפרישו

 במזיד דחוטא שב׳ קנא( סי׳ )יו״ד מרבבה
 )ח״א יצחק פרי ובת׳ להפרישו, חייב אינו
 הגרי״פ אכל עליו, לחלוק האריך נג( ססי׳
דל״ש כ׳ כח( )עשה לרס״ג המצות ע״ס

 דתוכחה מ״ע רק במזיד עבירה בעובר
 דהוי ריעך דם על תעמוד דלא הלאו ולא

 )דרוש לב מערכי ובס׳ מדעת, כאבירה
 במזיד עבירה דעבר רשע אבל כ׳ קכד(
 האדם חייב דיהיה למחות בידו ואין

 מרשעו ולהחזירו התשובה דרכי להודיעו
 מ״ש בזאת אם כי לזה ברור לימוד לנו אין

 הרואה וז״ל ה״ז( פ״ו דיעות )הל׳ הרמב״ם
 לא בדרך שהלך או שחטא חבירו את

 שהוא ולהודיע למוטב להחזירו מצוה טובה
 הוכח שנא׳ הרעים במעשיו עצמו על חוטא
 די״ל ואעפ״י יע״ש, וכו׳ עמיתך את תוכיח
 אבל אסור זה שדבר ירע שלא במי דאיירי
 )עשין המצות בס׳ מדבריו הלא לא, ביודע

 דלימוד ונ״ל חייב, גוונא דבכל מבואר רה(
 מדכתיב קבלה מדברי עשה הוא זה

 צופה אדם בן ואתה גל( )סי׳ ביחזקאל
 דבר מפי ושמעת ישראל לבית נתתיך

זת״ד. וכר ממני אותם והזהרת

ישראל טל חיבתן
 הנימים כל כי יתירה חיבה והיא מאוד חביב דחנוכה הנס ובאמת

 הוא פומרי', רחמנא אונס כי אף מצות לעשות נס אבל ישראל, להצלת
 שיוכלו נס להם ועשה במעשיהם חפץ שהקב־׳ה ישראל של ■חיבתן הוראת
שהנס כיון למשתה, ולא ולהלל להודות שנתקן הלבוש ח״ש המצות, לקיים

תרל״ד( אמת )שפת

• חשוב הנרות של הנס זת מ״מ ג״כ, .הצלה שהיה אף יתברך שמו לכבוד היה

יוהחשהואחיבהיתירה.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 76 מס עמוד {2} קובץ ב( ז )שנה כו
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שעז ליעקב קדושים עקב(מות אחריאמת

 כאשר גו׳ הארץ תקיא ולא ח.

r וגו׳. הגוי

 כמא :שתרגם אונקלוס® בתרגום י
 ובקושי רבים. בלשון עממיא, ית
הקבוץ שם הוא ד״גוי" דכיון ומר

 רבים. בשם לכנותם אפשר רבים אנשים של
 שכוונתו דהיכא דאפשר בדעתי עלה אבל

 עממיא מתרגם נכרי בלשון גוי לתרגם
 יומא במסכת כדאשכחן — רבים בלשון

 שא״ל ואבטליון שמעיה גבי :ע״ב[ ע׳׳א ]דף
.7עיי״ש וכר, לשלם עממין בני ייתון כה״ג

 ]כ׳ קדושים פרשת סוף להלן עוד ועיין יחיד. בלשון "עמא" כתוב דפוסים ברוב אבל דפוסים, בכמה
 זה. ענין על רבינו ז״ב

גנאי. מלשון שהוא שפירש״י 1

הדרשים פרשת

תהיו. קדשים ׳.

 הוו תהיו קדושים וז״ל: ■ש״י
 מקום שכל העבירה ומן העריות מן

 קדושה מוצא אתה ערוה גדר ,?וצא
 כהנים מתורת והוא — מדבריו ואר

העריות. מן פרישות הוא קדושה ין

 מדעות ]פ״ה הרמב״ם כיון שלוה אה
 אדם של שאשתו אע״פ :וז״ל גזכתב

 חכם לתלמיד לו ראוי תמיד לו
 שניהם יהיו ולא כר בקדושה עצמו

 ולא עצבנים ולא עצלנים ולא דים

 מדוע שתמה בלח"מ ועיי״ש ובו׳. ;ן
דעות בהלכות אלו דינים רמב״ם
 חזר והלא חכמים, לתלמידי דוקא
 ביאה איסורי בהלכות אלו :לכות

 דכיון נראה אמנם .1ועיי״ש אדם, :ל
קדושה, משום הוא חכם תלמיד :הגת

 הת״ח צריך שכן וכיון פרישות, ענין והיינו
 העם משאר משונה, כלומר מובדל, להיות

 הל״א[: מדעות ]פ״ה הרמב״ם וכמש״כ —
 והוא ובדעותיו בחכמתו ניכר שהחכם כשם

 שיהיה צריך כך העם משאר בהם מובדל
 ובבעילתו ובמשקהו במאכלו במעשיו ניכר

 ובהילוכו ובדבורו צרכיו ובעשיית
 ובמתנו ובמשאו דבריו ובכלכול ובמלבושו

 העם שכל טעם לנו יש ולפ״ז עיי״ש. ובו׳,
 חכם התלמיד שיהיה בכדי — כן יתנהג לא

 וזהו העם. משאר ומובדל ומפורש ניכר
 מקומות: בכמה בגמ׳ למש״ב הטעם אפשר

 ויטול, יבוא השם את ליטול הרוצה כל לא
 בהנהגתו. ניכר להיות צריך שת״ח מפני

 בפני ניכר שאין צניעות, בעניני ולפ״ז
 .2לת״ח עצמו לעשות אדם כל צריך העולם,
 הביאו דלפיכך לומר אפשר טעמא ומהאי

וצניעות הכסא בית דיני כל להלכה הפוסקים

 אדם כל עצמו ישים דבזה אדם, כל לשאר גם
חידוש. וזה חכם, לתלמיד

 ואת תיראו ואביו אמו איש ג׳. י״ט,
תשמרו. שבתותי

 ענינים שני בין הקשר לבאר 3נראה
 — העולם בקדמות המאמין דבאמת אלה,
 ורשעי העולם אומות שמאמינים וכמו

 מכל האדם נתפתח הזמן שבמשך ישראל
 בהכרח— וכדומה חיות ושאר קופים מיני

 מהזמן מתרחקים שהדורות מה שכל שסובר
 הם ויותר מפותחים הם יותר הקדמון

 סוברים הם — אדרבה ולכן חשובים,
 הצעיר, הדור את לכבד חייב הזקן שהדור

 כפיו יציר הוא שהאדם שמאמינים אנו אבל
 יותר הדורות שמתרחקים וככל הקב"ה של
 ומגדלותו האלקית מההשפעה מתרחקים אנו

 הדור את לכבד עלינו השומה בודאי יתברך,
 יותר וגדולים חשובים הם שהרי הקודם,

 "איש על להזהיר התורה כשבאה ולכן ממנו,
 ולשנות לחזור הוצרכה תיראו", ואביו אמו

 דהרי תשמרו", שבתותי "ואת פרשת את גם
 על העולם לחידוש והאות הזכר הוא השבת

ודו״ק. בראשית, מעשה בששת הקב״ה ידי

 מהגר״א ששמעתי מה אזכיר זה בענין
 את דארווין ראה שאילו זצ״ל: וואסרמן

 נתפתח שהאדם אומר היה לא חיים החפץ
 אנשים רק ראה שהוא אלא וכדומה, מקופים
ודו״ק. טעות, לידי בא ולכן כמוהו

 השלישי ביום יאכל האכל ואם ז׳. י״ט,
ירצה. לא הוא פגול

מוסרי, יסוד למדנו פיגול מענין הנה
בכרת, הוא הרי פיגול שהאוכל מצינו דהנה

 מחיריו, כל קרבו אם דוקא הוא זה אבל
 ובכל פרטיו ככל הנהו שהקרבן והיינו

 בקרבן עבודה איזו פסל אם אבל עבודתיו,
 כרת שיתחייב בו שולט הפגול אין שוב אז

 קדשים כשאר הוא הרי אלא באכילתו,
 מעילה משום או לאוכלם ואסור פסולין

 בכל כי ודו״ק בו, אין כרת אבל וכדומה,
 הוא יקר שהדבר מה שכל הוא, כן הענינים

 בני אנו מחויבים ולפיכך יותר, בו ניכר הפגם
 שבאם וכמו יותר, מעולה בהנהגה התורה
 גדול קלקול זה אין פשוט צבא איש יפשע

 פשיעה ע״י יוכל הלוא צבא שר משא״ב
 ולפיכך כולה המדינה כל את להחריב

מאד. גדולה אחריותו

 בסליחות אומרים שאנו מה בזה ונבין
 וכי ? עם מכל ! אתמהה — עם מכל אשמנו

 וכדומה, מהאשכנזים יותר אשם ישראל עם
 הם הם שאנחנו מודים העמים כל והלוא

 אדוקים ישראל שונאי מלבד — הנרדפים
 שאנחנו יתכן ואיך להזיק, כוונתם שרק

 אלא עם. מכל אשמנו ד׳ לפני נאמר בעצמנו
 מחצבתנו לפי שהרי הוא, כן שפיר לפמש״ב

 קדוש עם להיות נבחרנו שאנחנו ואחרי
 המגרעת כי בנו, ניכר וחטא עון כל הלוא
 וכשהדבר שבקדושה, בדבר רק שולטת אינה

 כן שאין מה בו, הקלקול פועל אזי חשוב
 שולט, הפגם אין מתחלה חשוב שאינו בדבר
בזה. ודו״ק

 שדך פאת את תכלה לא ט׳. י״ט,

בקצרך.

 עניים ממתנות ]פ״א ברמב״ם עיין
 לא שדהו את הקוצר וז״ל: שכתב הל״א[
מעט יניח אלא כולה השדה כל את יקצור

שבת, לשמירת אב כיבוד של מהסמיכות לדינא שדרשו מה מחז״ל שהביא ברש״י ועיין השמועה. מפי נעתק .3 אחר. באופן גם זו קושיא שיישב ע״ב[ כ׳ ]דף לנדרים רבינו חידושי



שעט ליעקב קדושים אמת ליעקב קדושים אמת עח

 תכלה לא שנאמר השדה בסוף לעניים .זה
 תמוה, ולכאורה עכ״ל. בקצרך שדך >ת
 ]כ״ג אמור בפרשת להלן הפסוק הביא •וע

— המועדות פרשת אגב שנאמר — :״ב[
 בתורה. המוקדם שהוא דידן פסוק הביא א

 ]פ״א המשניות בפירוש שהר״ש איתי
 גם הוא וכן קרא, הך ג״כ הביא מ״א[ נאה

 וביותר וברע״ב. צדק מלכי בפירוש ם
 — רי״ז[ ]מצוה החינוך דבספר סוה,
 ג״כ הביא — קדושים פרשת סדר על הוא

 הוא, דבר והלוא — אמור דפרשת קרא ־
:"ע.

 ולא תכחשו ולא תגנבו לא י״א. ׳ט,
בעמיתו. איש שקרו

 לשון שהביא חכמים בשפתי עיין
 תגנבו לא ת״ל: קנ״ה[ ל״ת ]מצות סמ״ג

 דא״כ הלשון במליצת אבעמיתו קאי א
 מפסיקו טעם ניגון כי ועוד מעמיתו, ול״ל
 טעם דהיינו חכמים השפתי ופירש כ״ל.
 מסוף ]מפסיקו תגנבו לא תחת אתנח

 אות האותיות ]שער בשל״ה אבל פסוקך
 אלו סמ״ג דברי הביא בידים[ ד״ה דושה
 ועיי״ש. מפסיקו, תביר ניגון כי ועוד :זה״ל

 אין תביר כאן היה אלמלי שהרי פלא, יה
 יותר שייך תכחשו שלא שמכיון הפסק, אן
 תגנבו לא להטעים צריך ע"כ תשקרו לא

 תשקרו לא שהרי מחוברים, הם אם תביר
 לגרוס אנו ומוכרחים בטפחא, להיות ;וכרח
 להפסיקו הו״ל תביר בניגון כי ועוד .זה״ל:
 נכון כי ודו״ק באתנח, מופסק הוא אצלנו

;וא.

 ולא רעך את תעשק לא י״ג. "ט,
זגזול.

שם. ובפת״ש ובפמ״ג בפר״ח ס״ב[ ]סי׳ יו״ד שו״ע .5

 הא נפק״ט למאי הקשו ונו״ב בטהורים, אלא נוהג אינו החי מן שאבר שכתב שם הטור על סובבים דבריו .6
 ובטמאים להם להושיט אסור דבטהורים דעכו״ם, עור לפני לענין דנפק״ט הב״ח ותירץ אסור. בלא״ה בטמאים

 וא״כ בטמאים גם אבמה״ח נוהג דבב״נ הנשה גיד בפרק מפורש מסוגיא עליו הקשה סק״ב שם והש״ך מותר.
זו. קושיא לתרץ באים האמונ״ש ודברי להם, להושיט אסור

 ה׳ ]דף ביבמות האחרונים במחלוקת תלויים אלו שדברים שכתב ע״א[ ב׳ ]דף לנדרים רבינו בחידושי עיין .7
ועיי״ש. בכל, השוה לאו הוי נזיר אי ע״א[

ספ״אך ]ח״ג ובאחיעזר סי״ג[ ]ח״א הלוי בבית עיין אחרונים, הרבה עליו תמהו וכבר .8

 בין רבינו מכנה וזה — הוגנת שאינה עצה איסור א׳ :דברים שתי חידשה עור לפני של הקבלה אחרות: במלים .9
 לאחרים יגרום שלא מצווה הוא גם בזה, אסור עצמו שהאדם מלבד בתורה, שנאמר איסור שכל ב׳ ;להכירו אדם

 פשוט לפ״ז תנשה. ולא תעשה לא — כלומר המצווה, על שנאמר מהאיסור חלק זה והרי האיסור, על לעבור
 דהישראל — לב׳־נ טמא אבמה״ח להושיט מותר ולכן נאסר, עצמו שהישראל במה רק שייך לפ״ע של זה שחלק
 גרושה לקדש אבל הכאתו, על מצווה אתה דאין וכמו עכו״ם אצל ליכא לחבירו אדם בין ודין בזה נאסר לא עצמו
הוגנת. שאינה מעצה גרע דלא לחבירו, אדם בין מטעם אסור יהיה לכהן

רבינו. כדברי בקצרה שכתב צ״ה[ ]אות פסחים עמ״ס שיעורים בקובץ וע״ע .10

 סק״ב[ שנ״ט סי׳ ]חו״מ בש״ך עיין
 הלכות ]ריש הרמב״ם מדברי להוכיח שרצה
 התורה, מן אסורה עכו״ם גניבת שגם גניבה[
 הרמב״ם מלשון בכס״ט שדייק כמו ודלא

 כתב ולא לעשקו" או לגוזלו "אסור שכתב
 אלא עובר שאינו שמשמע מה״ת שעובר

 זו דאין י״ל ולפענ״ד עיי״ש. מדרבנן,
 אינו עכו״ם דלגזול דנסבור דאף סתירה,

 ממנו דלגנוב יתכן מ״מ מדרבנן אלא אסור
 על דגונב דמצינו מכיון והיינו מה״ת, יאסר
 שהתורה חזינן הרי בל״ת, עובר למיקט מנת

 הפסד שמפאת ואף הגניבה, מעשה אסרה
ודו״ק. לאסור, מקום אין בעלים

 הקודש לשון לעומק נחדור ואם
 גנב פעל בין גדול הבדל נראה שבתנ״ך

 הנגזל הוא הפעול דבגזל גזול, לפעל
 תגזל, ולא רעך את תעשק לא :הכא כדכתיב

 דל כי דל תגזל אל :פכ״ב[ ]כ״ב במשלי וכן
 הפעולה דמקבל מזה שמוכח ועיי״ש, הוא
 אל כתוב היה אלמלי משא״כ הנגזל, הוא

 את תגנוב אל הפירוש היה שאז — דל תגנב
 וגונב פט״ז[: כ״א ]שמות כדמצינו הדל,
 היא הגזלה כי לנו יצא ולפ״ז ומכרו. איש

 וא״כ נגזל כאן אין בעכו״ם וא״כ בבעלים,
 נקראת שהיא בגנבה משא״ב אין, גזלה גם

 לרשות ומכניסו בעליו מרשות חפץ כשנוטל
ודו״ק. בעכו״ם, גם יתכן וזה עצמו,

מכשול. תתן לא עור ולפני י״ד. י״ט,

 אל בדבר הסומא לפני ת״ל: פירש״י
 הנה עכ״ל. וכו׳ לו הוגנת שאינה עצה תתן

 עור דלפני שדין בגמרא דוכתי בכמה מצינו
גדול חידוש אבל ,4עכו״ם אצל גם נאמר

 אמונת שו״ת בשם 5בפוסקים מצינו זה בענין
 לישראל שמותר דבר דכל והיינו ,6שמואל
 משום בו אין נח לבן אלא אסור ואינו לעשות

 להושיט דאסור והא הישראל, על עור לפני
 הוא נזיר, אינו שהוא אע״פ לנזיר יין כוס

 הוא לכשיהיה יין עליו אסרה שהתורה משום
 לתמוה יש ולכאורה ועיי״ש. ,7נזיר עצמו
 שאמר דכהן מהא יתרץ דאיך ,8עליו

 דכתבו גרושה, אשה לי וקדש צא לישראל
 ד״ה ע״ב י׳ ]דף דב״מ בפ״ק התוס׳ ע״ז

 הישראל והלא עור, אלפני דעבר וכו׳[ דאמר
? הגרושה על מצווה אינו עצמו

 לתמוה יש לכאורה דהנה בזה, והנראה
 עכו״ם, אצל עור לפני דמצינו דינא אעיקר

 הכאתו על מצווה אתה אי עכו״ם דהא
 שכן מכל וא״כ ע״ב[, פ״ה דף ]סנהדרין

 לפני ממש מכשול יתן אם בלאו יעבור שלא
 הקבלה דבאה נהי קשה וא״כ עור, עכו״ם
 אפילו אלא ממש מכשול דוקא דלאו ואמרה

 עור אבל העור, לפני יתן לא נמי אסור דבר
 — מכשול לפניו ליתן שאסור מנלן עכו״ם

מפשוטו. חמורה הקבלה תהא ולא

 לנו חידשה דהקבלה לומר וצריך
 אדם שבין האיסור מלבד איכא עור דבלפני
 אדם בין שהוא לפ״ע ג״כ בו יש לחבירו
 מוזהר בעצמו שהוא שכמו והיינו למקום,

 הוא מוזהר ה״נ איסור דבר לעשות שלא
 אחרים. ידי על אף זה איסור יעשה שלא

 רק והיינו נח, בבני אף שייך דזה נמצא
 אבל למקום[, אדם ]ז־בין השני האיסור

 גרע דלא — איסורים ב׳ איכא בישראל
 אישראל. דמוזהר הוגנת שאינה מעצה
 אינו עצמו שהוא אף דבישראל ונמצא
 השני, הטעם שייך ולא זה, איסור על מוזהר

 ולכן נשאר, עדיין הראשון האיסור אבל
 קידש אם מ״מ ישראל, הוא אם אפילו
 גרע דלא — עור בלפני עובר לכהן גרושה
 דאינו נח בבן אבל הוגנת, שאינה מעצה
 דבעצמו בכה״ג וא״כ הב׳, מטעם רק מוזהר

 לב״נ, להושיטו שפיר מותר מוזהר אינו
.9שמואל האמונת דברי שפיר ועולין

 מכמה זה יסוד להוכיח שיש נראה
:10ראשונים

וכו׳. מכשול תתן לא עור ולפני ת״ל נח לבן החי מן אבר אדם יושיט שלא מנין :ע״ב[ כ״ב ]דף פסחים .4



קדושים (:מת קדושיםאמתצם

 יונה לרבינו תשובה בשערי עיין א(
 מן הוזהרנו עוד וז״ל: נ״ג[ אות ג׳ שער

 תתן לא עור ולפני ]היינו הזה זמקרא
 יועץ לאשר הוגנת עצה להשיא מכשול[

 לישראל. דדוקא משמע הרי ובו׳, עמנו :?בני
 לא ולפ״ע :וז״ל כתב פ״א[ ]אות שם ׳להלן

 לזמן שלא בזה הוזהרנו וכן בו׳ מכשול זתן
 כר הנכרי אל וגם לישראל עון מכשול נל

כמש״ב. הרי עכ״ל, לב״נ •אבמה״ח

 שלא :כתב רל״ב מצוה החינוך בספר ב(
 רעה עצה להם לתת ישראל בני את להכשיל

 איני :ת״ל שכתב חינוך במנחת ועיי״ש ־כר.
 הלא ישראל בני שכתב הרמה״ח כוונת מבין

 אח״ז כמבואר דלפ״ע הלאו לעכו״ם נם
 דבר בענין דדוקא ולומר ולחלק כר כדבריו
 עצה לענין לא אבל לב״נ להכשיל איסור
 א״כ ב״נ על גם קאי דהקרא כיון ד״ז מנלן

 לב״נ ואפי׳ אסור ג״ב דעלמא במילי עצה אף
 ענינים ב׳ הם לפמש״ב אבל ועיי״ש. ובו׳,

 בין והא׳ למקום אדם בין הנהו דהא׳ לגמרי,
ודו״ק. לחבירו, אדם

 דאף הרמב״ם, דעת נראית וכן ג(
 הלי״ד[ ]פי״ב רוצח בהלכות שמלשונו

 לעכו״ם למכור שאסור כל ת״ל: שכתב
 מפני ליסטים שהוא לישראל למכור אסור

 ומכשילו עבירה עוברי ידי מחזיק שנמצא
 עצה והשיאו בדבר עור המכשיל כל וכן

 בישראל דרק משמע וכר, הוגנת שאינה
 אבל באיסורים, אפילו בלפ״ע עובר הנהו

 נעשה, מה אבל זה. טעם הזכיר לא בעכו״ם
הל״ו[ ]פכ״ב ביאה איסורי בהלכות שהרי

 ועוף חיה בהמה מוסרין ואין ת״ל: כתב
 אסורים שהן ביארנו וכבר כר כותי לרועה
 תוזז לא עור ולפני ונאמר ובבהמה בזכור

 בעכו״ם גם דיש בהדיא הרי עכ״ל, מכשול
 בספר כתב ואפ״ה איסורים, לענין לפ״ע

 מהכשיל הזהיר :רצ״טן ל״ת ]מצות המצוות
 בו׳ אדם ישאלך שאם והוא קצתנו את קצתנו
 אבל ומהכשילו מלרמותו האזהרה ובאה

 דמדבר ומשמע ובו׳, הדבר אל תיישרהו
ודו״ק. בישראל,

 ע״ב[ י׳ ]דף מציעא בבא בתוס׳ עיין ד(
 נמי לכהן אמר אפי׳ וא״ת ת״ל: שהקשו

 ואם הואיל חיובא בר מיקרי דכהן וי״ל
 אע״ג ישראל אבל חייב לעצמו מקדשה
 מכשול ל״ת לפנ״ע משום דעובר

 לעצמו מקדשה .דאי כיון לכהן כשמקדשה
 עכ״ל. חיובא בר מיקרי לא מיחייב לא

 כשכתבו שהרי תמוהים, דבריהם ולכאורה
 הא נמי" לכהן אמר ואפי׳ "וא״ת להקשות

 מקדשה דאינו דכיון משום הבינו שפיר
 רק כאן ואין הוא חיובא בר לאו הא לעצמו
 א״ב להם הוקשה ולפיכך לפ״ע, משום
 וא״ב לס"ע, האיכא נמי לישראל אפילו
 אבל .11לישראל כהן בין חילוקם טעם צריך

 שמואל אמונת בעל דברי לבאר לפמש״ב
 הרי המכשילו כהן דאם דבריהם, יובנו שסיר

 משא״ב יקחו, לא דגרושה מל״ת חלק הוא
 12צדדי איסור אלא זה אין ישראל כשהוא

 מגניבה ]פ״ג למלך משנה בעל וכמש״ב —
 דאין בשבת ושחט שחוט לו כשאמר הל״ו[

ודו״ק. עבירה, לדבר שליחות זו

 דברים כמה ליישב אפשר זה יסוד לאור
:תמוהים

 ת״ל: כתב רל״ב[ ]מצוה החינוך א(
 שאינה עצה חבירו את והשיא עליה ועובר
 כגון עבירה בדבר לו סיע אם או לו הוגנת

 לאו על עבר וכי״ב לנזיר יין כוס לו המושיט
 לוקין ואין מלך מצות על כעובר והוא זה

 ולכאורה עכ״ל. מעשה בו שאין לפי עליו
 וצ״ל גמור. מעשה ההושטה תהא לא אמאי

 פלוני עשיית היא העבירה דעיקר לפמש״ב
 וכמו — מעשה זו אין ולפיכך סיועי, ולא

 — העבירה מעיקר חלק שהיא שבארתי
 מוזהר אני כך לעשות אסור שאני כמו והיינו
.13ודו״ק ידי, על זו עבירה תעשה שלא

 ]לגבי כתב דשבת פ״ק ריש הר״ן ב(
 דייקינן דלא ועני[ דעשיר והכנסה הוצאה
 לא דידיה דבלתא עור דלפני באיסור השתא
 דקדק ובתורע״ק התוי״ט. והביאו מיירי,

 מצד אסור דאילו בינייהו, נפקותא דיש
 הוי הא בפהרסיא כן ועושה שבת חילול
 לפני מצד משא״ב כולה, התורה לכל מומר

 מומר בכלל ואינו בעלמא לאו אלא אינו עור
 שאיסור ולפמש״ב ועיי״ש. שבת, לחלל
 זה אין עצמה מהעבירה חלק הוא עור לפני
ודו״ק. כלל, ברור

 שהגרע״א ס״ב[ ]סי׳ ביו״ד עיין ג(
 נח בן בזה״ל: גמא תיבת ספר בשם העתיק
 להושיטו לישראל לו מותר אם מסוכן

 בהם שימות ולא בהם דוחי די״ל אבמה״ח
 במקום הותר לא בב״נ אבל נאמר לישראל

 עכ״ל. עור לפני משום ואיכא פק״נ
באמתלא דהא ספיקו, לפשוט יש ולפמש״ב

שפא ליעקב

 ג״ב דזהו אלא הב״נ, שיענש מה לן איכפת
 ידי על העבירה תעשה שלא מהעבירה חלק

 שהישראל דבכה״ג אפשר וא״ב אחרים,
 ה״נ החי מן אבר על מוזהר היה לא עצמו
ודו״ק. ידו, על העבירה שתעשה מוזהר אינו

 סק״ו[ בש״ך קנ״א ]סי׳ ביו״ד עיין ד(
 ובישראל בעכו״ם מודים שכו״ע שכתב
 למכור שמותר להפרישו חייב שאינו מומר
 ועיי״ש. זרה, לעבודה השייכים דברים להם

 ישראל הא עליו הקשה שם מרבבה ובדגול
 לשאר בינו מה וא״ב ישראל עדיין הוא מומר

 מה ועיי״ש מעבירה, להפרישו לענין ישראל
 נסקותא, איכא שפיר ולפמש״ב שכתב.
 ואין אותו מעלין דלא מומר בישראל ודוקא

 ודו״ק קלקול, מאיזה להצילו מוזהרין אנו
היטב.

ס״א[ ברמ״א קנ״ז ]סי׳ ביו״ד עיין ה(
 יהרג. ואל יעבור עור דלפני דאלאו דכתב
 כולל זה דלאו משום שם משה בדרכי וביאר

 אין הא ולכאורה ועיי״ש. איסורים, שאר ג״ב
 אע״ב ,14זרה לעבודה שייכות שום כאן

 עצמה, מהעבירה חלק הוא דלפ״ע משום
ודו״ק.

 ולא עמיתך את תוכיח הוכח י״ז. י״ט,
חטא. עליו תשא

 :הל״ז[ מדעות ]פ״ו הרמב״ם ז״ל הנה
 לבינו שבינו בדברים בין חבירו את המוכיח

 צריך המקום לבין שבינו בדברים בין
 בנחת לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחו
 אלא לו אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון
 קיבל אם הבא העולם לחיי להביאו לטובתו

וכן וג׳ ב׳ פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב ממנו

 וא״ב בעצמם, התום׳ שציינו וכמו — בישראל ובין בכהן בין ישנו לפ״ע הא מ״מ דהא להקשות רבינו כוונת .11
 בשטמ״ק ועיין עור. לפני איסור מפני הרב לדברי לשמוע צריך עדיין הא תיובא בר לאו הישראל נקרא אמאי
שם. התוס׳ בדברי נתקשו שכבר הגרע״א ובחי׳

הר״פ. תלמידי בשם שם בשטמ״ק זו מעיז סברא עייז .1?

ע״א[. ע״ד ]דף חולין מסכת על בחידושיו רבינו האריך והמסתעף עור דלפני לאו על מלקות בענין .13

זה. על יהרג ואל שיעבור קס״ד מאי וא״ב כלומר, .14



שפה ' ליעקב קדושים מת ליעקב ( קדושים אמת עפד

 לאו דיש נימא אי דאפילו ברבים, חבירו ני3
 יבוא מקום מכל אבל חבירו את לבייש שלא
 דליבון תעשה לא את וידחה דתוכחה עשה

 ערכין במסכת דאיתא מה תמוה גם מנים?
 עד אלא אינה תוכחה שמצות ע״ב[ ט״ז דף

 — ואמאי אותו, שיקלל עד או אותו עיבה
 התורה, מצוות בשאר זה דין מצינו לא הא

 תפילין להניח אדם צריך למשל ראם
 בשביל אותו שמקלל אדם שם ויש .הפומבי,

 לקלל להניחו שצריך הוא הדין אז דה,
 מצות נשתנתה מדוע וא״ב תפילין, ■ללבוש
תוכחה?

 צורתה התורה לנו גילתה שכאן אלא
 נראה נדייק דאם היא, מה תוכחה מצות של

 המצוות שאר אצל כתובה תוכחה שמצות
 רע, ואהבת שנאת — לחבירו אדם שבין

 התורה לנו שהגדירה והיינו ונטירה, נקימה
 שהחוטא להיות צריכה תוכחה מצות שיסוד
 גדולה טובה לו עושה המוכיח כאילו מרגיש

 שהחוטא כלומר, אותו, מוכיח שהוא במה
 לו משיב המוכיח שכאילו להרגיש צריך

 א׳ משל: לזה ונמשיל לו, שאבדה אבדה
 לבית וכשנכנס כסף, מחבירו ללוות שבא

 שהוא לו שידוע אחד גביר שם מצא המלוה
 למלוה לגלות צריך הוא בודאי מנכסיו, ירד

 זה והרי — להנ״ל כסף להלוות לו שאין
 אתה "מי הגביר לו יענה וכי אבידה, השבת

 בודאי כספי", עם לעשות מה לי תאמר כי
זה סוד לו גילה שהלה מאד ישמח הוא

 מאין "אחי" הרן לאנשי יעקב אמר מדוע זה לפי שביאר פ״ד[ ]כ״ט ויצא בפרשת לעיל רבינו בדברי עיין .17
 פרשת סוף רבינו בדברי וע״ע ועיי״ש. אוהבם, שהוא להראותלהם הוצרך להוכיחם רוצה דהיה דכיון אתם,
עיי״ש. תוכחה, בהלכות דינים שני שיש שכתב [פס״ט ]ב״ח תבא

 ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל על מצוה וז״ל: כתב ]הל״ג[ שם לעיל דהרמב״ם להקשות רבינו כוונת .18
 ממון על חס הוא כאשר ממונו על ולחוס בשבחו לספר צריך לפיכך כמוך לרעך ואהבת שנאמר כגופו מישראל

הגר. מאהבת רעים אהבת מ״ש וא״ב עכ״ל, עצמו בכבוד ורוצה עצמו

 אצל הדבר הוא ממונו. את יפסיד לא ועכשיו
 ונוכחה נא לכו מלשון היא תוכחה תוכחה,

 דרך כמורה שהוא כלומר "אופווייזען", —
 אז פניו ומלבין מבזהו הוא אם אבל לו,

 לא ואז אותו, שונא שהמוכיח חושב החוטא
 ולא תוכחה, מצות קיים ולא תוכחה מהני
 יקיים לא הוא כי עדל״ת, זה על לומר שייך

.17ודו״ק זה, ידי על העשה את

כמוך. לרעך ואהבת י״ח. י״ט,

 הל״דן מדעות ןפ״ו ברמב״ם עיין
 עשה מצות שתי כו׳ הגר אהבת :וז״ל שכתב

 מפני ואחת ריעים בכלל שהוא מפני אחת
 הגר את ואהבתם אמרה והתורה גר שהוא

 אהבת על שצוה כמו הגר אהבת על צוה
 הקב״ה אלקיך ד׳ את ואהבת שנא׳ עצמו
 ציווי מ״ש לכאורה ובו׳. גרים אוהב עצמו

 כתיב דהתם משום וצ״ל .18רעים מאהבת זה
 הגר", "את כתיב וכאן בלמ״ד, לרעך, ואהבת

 אלקיך, ד׳ את — ד׳ באהבת כמו זה והרי
 ]בהתורה המלבי״ם רבינו שביאר וכמו

 רק היינו בלמ״ד דכתיב דהיכא כאן[ והמצוה
 וכמו — בעדו שחפץ מה לחבירו שיעשה
 משא״כ ]הל״ג[, שם הרמב״ם שביאר
 שיהיה דהיינו "את", שכתוב הגר באהבת

ודו״ק. הפנימית, האהבה וזוהי הפעול, הוא

 שכתב ר״ז מצוה המצוות בספר ועיין
 את לאהוב שצונו היא בזה״ל: הרמב״ם

הגר את ואהבתם יתברך אמרו והוא הגרים

 באמרו ישראל עם בזה נכנס שהוא ואע״ס
 שנכנס מפני אבל כו׳ כמוך לרעך ואהבת

 מצוה לו ויחד אהבה הא־ל הוסיף בתורתנו
 כו׳ באונאתו באזהרה שעשה כמו נוספת

 אונאת על שחייבין הגמרא מלשון והתבאר
 ומשום עמיתו את איש תונו לא משום הגר
 באהבתו חייבין אנו כן גם כן תונה לא וגר

 הגר את ואהבתם ומשום לרעך ואהבת משום
 אריכות ובו׳|ביאור בו ספק אין מבואר וזה

 ציווי נתנה שהתורה נימא דלא הוא, דבריו
 גמור ישראל שאינו דמכיון בגרים מיוחד
 ואהבת בכלל יהיה לא גם ושררה יחוס לענין
 על גם להזהיר הוצרך ולפיכך כמוך, לרעך

 מיוחדות: מצוות ב׳ הן הרי ולפ״ז הגרים,
 גרים, לאהוב והב׳ ישראלים לאהוב הא׳

 ולזה א׳, מצוה אלא אינה דבגר ונמצא
 יותר, בגר מצוה הא דבאונאה לבאר הוצרך
ודו״ק.

כלאים. תרביע לא בהמתך י״ט. י״ט,

 מינין שני והמרכיב :וז״ל הרמב״ן כתב
 כאילו בראשית, במעשה ומכחיש משנה
 כל בעולמו הקב״ה השלים שלא יחשוב
 של בבראיתו לעזור הוא ויחפוץ הצורך
 בבעלי והמינים בריות, בו להוסיף עולם
 וגם מינו, משאינו מין יולידו לא חיים

 הפרדים כגון מהם שיולדו בטבע הקרובים
 והנה עכ״ל. וכו׳ יולידו לו הם כי זרעו יכרת

 מסוגיא נסתרים הרמב״ן דברי לכאורה
 לעולם :ע״ב[ ע״ט ]דף בחולין מפורשת

 בן ילדה ובת בת וילדה הצביה על הבא בתיש
 להוליד, יכולים שכלאים מפורש הרי וכו׳,
 לא אבל שם הרש״ש זה בכגון העיר וכבר

 להיפוך, מפורש הכא שברמב״ן הזכיר
דהתם. מסוגיא הרמב״ן על יקשה ולכאורה

 שיש מה בהקדם בזה, נראה ואשר
הכל אר״ח :שם הסוגיא בעיקר לדקדק

 , הכל כו׳ שפטור תיש ובנה צביה בהיא מודים
 וכו׳. שחייב צבי ובנה תיישה בהיא מודים
 אביו, שם על הכלאים את שקרא מה וצע״ק

 ובנה צביה בהיא מודים הכל :הול״ל והכי
 כוי ובנה תיישה בהיא מודים הכל וכו׳ כוי

 וכדאיתא דכוי, אברייתא קאי דהא וכו׳,
התם.

 הל״ט[ משחיטה ]פי״ב ברמב״ם ועיין
 נקבה הזאת הצביה בת היתה :וז״ל שכתב
 ואת הצביה בת הנקבה את ושחט בן וילדה

 וממין כבש ממין הבא כלאים וכן לוקה בנה
 והנה עכ״ל. בנו ואת אותו משום לוקה כו׳ עז
 כל הקשו כבר הרמב״ם דברי תחילת על

 מסקנת את דבריו סתרי שלכאורה האחרונים
 האב, לזרע חיישינן אי לן דמספקא הגט׳
 הרמב״ם, סדר על לתמוה יש זה מלבד אבל

 ועז צביה של כלאים ברישא נקט דמדוע
 ולכאורה וכבש, עז של כלאים נקט ובסיפא

 של דרכו זה ואין היא, זו ואצ״ל זו הרי
חיבורו. בכל הרמב״ם

 לענין מצינו דבאמת זה, מכל והנראה
 בין הזכר אחר הולכין דלעולם יוחסין

 שיש מקום וכל באומות, ובין בישראל
 הפגום, אחר הולך הולד עבירה ויש קידושין
 הולד ישראל בת על הבא בנכרי ואעפ״ב

 על או הנכרית על הבא בישראל וכן כשר,
 זה שנא )ומאי עבד או עכו״ם הולד השפחה

 זיווג אופני כאן דיש דהיכא וצ״ל מזה(.
 משותף, ולד ונוצר סינטיזה איזו כאן נעשה

 של הוא הולד חיבור, שום כאן כשאין אבל
 אחר נגרר שהוא וכמובן משתיהם הא׳ המין
האם.

 עניין לדמות לכאורה שקשה ואף
 שבתורה כיון מ״מ הלכתיי, לענין ביאולוגי

 אל התורה מן ללמוד יש העולם וברא נסתכל
הלכה. לענין שנוגע מה ולפחות המציאות,



ליעקב ב׳ ל״ו — א׳ ל׳ ביצה אמת שעב שעא ליע.^ א׳ ל׳ — ב׳ כ״ז ביצה אמת

 טמאים קדשים שאין שכתב רש״י בלשון ודוק העובר.
 מתבערין הם אפיי והיינו מתפעל, בלשון מתבעדין,

 יעשה לא כתיב דכאן משום והיינו ירו, על שלא בעצמן
 יסוד לבאר שהארכנו שם בחידושנו ועיין ודו״ק. בנפעל,

זה.

 בתמורה משמע וכן וכוי. ועל ד״ה תום׳ שם.
 ביישוב ובו׳. הנשרפין בהדי טמאה לתרומה לה דוזשיב
 מתוך "מוקצה, בענין בשיעור מש״ב עיין זו קושיא

קדשים". ושריפת

 היכי פסחים צליית "כ לפ״זדא וקשה בא״ד: ,.שם.
 ובו׳ אש צלי אם כי גבוה צורך בי׳ אית הא י״ט דתיא

 מטעמא קרבנות משאר פסח שאני דבאמת והנ״ל עיי״ש.
 ע״ב ע״ו דף פסחים ןעיין דוכתי בכמה דאמרינן

 אף וא״ב לאכילה, אלא בא לא שעיקרו שם[ ובחידושים
 שנאמרו המצוות כל אבל אש צלי אם דכי מצוה בזה שיש

ודו״ק. גבוה, צורך הוי לא וזה לאכילה ההכשרה היינו בו

 ביום לחכם סכין להראות מהו ע״ב. כ״ח דף
 לעצמו רואה חכם תלמיד אמר יוסף ורב כו׳ טוב

 הגט׳, מלשון שינה הרמב״ם והנה לאחרים. ומשאילה
 להראות אסרו זה ומפני :ח״ל הל״ט מיו״ט בפ״ד שכתב

 אסור לו ויאמר פגומה תהי׳ שמא ביו״ט לחכם סכין
 וחכם במשחזת ויחדדנה וילך פגימתה משום בה לשחוט
 הרי עכ״ל, הארץ לעם משאילה ה׳־ו לעצמו סכין שראה
 דתקנה דמשמע ובו׳, לעצמו רואה ת״ח גרסינן דכגמ׳
 דקאי דמשמע אמר יוסף ורב גירסתנו לפי ומכ״ש קמ״ל,

 ור״י אסרי ורבנן לגמרי שרי מרי דרב והיינו אדלעיל,
 עצמו הוא סכינו שיראה תקנה לעשות שיכול אמר

 חדש דין הוא הרמב״ם לשון לסי אבל לטבח. וישאילנה
 ומ״מ לחכם להראות דאסור רקי״ל אע״ג והיינו לגמרי,

 לעצמו הסכין את וראה לעצמו לשחוט הוצרך החכם אם
 א״ר כגירסתהרי״ף דגריס משום והיינו להשאילה. מותר
 הא מפרש והוא אדלעיל, קאי ולא לעצמו דין והוא יוסף,

 לעצמו לשחוט רוצה בעצמו שהוא היינו לעצמו ררואה
 ששינה ומה לאחרים. לשחוט הוא יכול — הסכין ובדק

 השמיענו לא עדיין דבגמ׳ משום אפשר הגס׳, מלשון
 יוסף רב הוצרך ולפיכך בסכין, לראות מותר דלעצמו

 דמותר ואח״ב לעצמו רואה דת״ח מתחלה להשמיענו
 לחכם. הסכין להראות האיסור ככלל זה ואין להשאילה,

 :הרמ״ך( הגהות )עיין נוסחתו שהי׳ אפשר הרמב״ם אבל
וא״ב ובו׳, ביו״ט הארץ לעם סכין לראות אסרו זה ומפני

 נקט ולפיכך לעצמו הסכין רואה דת״ת לנו ידוע כבר
ודו״ק. הוא, בלשונו

 שפירש ובו׳ להראות מהו ד״ה הבא ברש״י ועיין
 מילחא דאוושא דחול עובדא מטעם הוא האיסור דטעם

 היינו לעצמו רואה פירש ולפיכך באטליז, למכור שדעתו
 לעצמו, אחרים בין לחלק דמה״ת והיינו שלו, סכין בביתו

 וצריך לע״ה ת״ח בין לחלק הוצרך להרמב״ם אבל
ודו״ק. עצמו, שחיטת לצורך תהי׳ שהבדיקה

 לתת כו׳ יביאם לא ד״ה רש״י ע״ב. כ״ט דף
 ב׳ או א׳ כתפו על מביא אבל בו׳ קופה בתוך וארבע שלש
 דעל נקטי דמילתא ואורחא :וז״ל התוי״ט וכתב ובו׳.
 וה״ה וד׳ ג׳ מביא ובקופה ובסל ב׳ או א׳ מביא כתפו

 ולאשמעינן הכי נקט בכוונה ולפענ״ד ובו׳. איפכא
ודו״ק. עדיף, שינוי אפ״ה בהילוך מרבה שהוא דאע״ג

 יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב ע״א. ל׳ דף
 לא בדרבנן שנא ולא בדאורייתא שנא לא בו׳ מזידין
 בשם שהביא ןס״ב[ ברא״ש עיין מידי. ולא להו אמרינן

 כגון מדרשא דאתא במידי ודוקא בזה״ל: העיטור בעל
 באורייתא דכתיבי במידי אבל דיוה״ב עינוי תוספת
 ודבריו עכ״ל. דסרשי עד להו וענשינן בהו מחינן בהדיא
 לומר צריך ובפשטות מזה. זה שנא דמאי ביאור, צריכים

 דבהני סק״א[ תר״ח ]סי׳ באו״ח משה הדרבי שכתב כמו
 נכתב הדבר דהרי נינהו מזידין ודאי בדאורייתא דכתיבי
 עלמא, לכולי וו סברא לומר א״א אבל ועיי״ש. בהדיא,

 העיטור בעל דברי שהביא ס״א[ ]שם הרמ״א על דהנה
 ספק שהוא אע׳־פ וז״ל: סק״ב המג״א כתב לדינא, אלו
 עכ״ל. דביצה( פ״ד )יש״ש מוחין השמשות בין כגון

 דספיקא מאחר היש״ש: לשון העתיק השקל ובמחצית
 במחה״ש וביאר עכ״ל. כודאי הוי לחומרא דאורייתא

 לחומרא מדרבנן דאורייתא דספיקא דס״ל למאן דלפ״ז
 הוא הטעם דעיקר נימא ואי ועיי״ש. בהו, מחינן לא

 לא בספק הא הם, מזידין דודאי משום הד״מ כטש״ב
 התורה דמן דס״ל מאן איכא דהא — זה טעם שייך

 ועל מזידים, הם דודאי לומר שאין בודאי וא״ב לקולא,
 הבעל של חילוקו בביאור אחר טעם כאן שיש צ״ל כרחך

העיטור.

 יש :תוכחה בהלכות דינים שני יש דבאמת ונראה
 דוקא היא אבל תוכיח, דהוכח הקרא מחמת שהיא תוכחה

ואם החטא, מן חבירו את יציל התוכחה שע״י היכא

 תוכחה. מצות כאן אין שוב לו ישמע לא בודאי חבירו
 ערבות, מדין המוכיח את לפטור שבאה תוכחה יש אבל
 י״ל. ולפ״ז לא. או ישמע החוטא אם לן איכפת לא ואזי
 דף שבת עמ״ס ]בחידושים במק״א כמש״ב נימא דאי
 דגריזים דהבריתות ובו׳[ מודעא מכאן בתד״ה ע״א פ״ח

 על רק היו לא — הערבות דין נגמר ששם — ועיבל
 העיטור הבעל של טעמו שסיר מובן א״ב שבכתב, תורה

 מדרשא, דילפינן הני ובין בהדיא דכתיבי הני בין שחילק
 דצע״ק ]אלא היטב. מובנין הנ״ל המהרש״ל דברי וגם

 מטעם דהוא שיצא אע״פ להוציא אפשר איך לפ״ז
ליישב.[ ויש הראשונים, וכמש״ב ערבות

 למאי סשיטא פחמין עושין ואין ע״א. ל״ב דף
 בב׳ לציינה וצריך המשנה מן פיסקא זהו ובו׳. חזי

נקודות.

 בסכין מ״ש לשנים הפתילה את חותכין ואין שם.
 ואף ודו״ק. באור, חותכה אומר אר״י קאי זה ובו׳.

 הוא שכן הוא, דט״ס נ״ל בשנים, לתיבת ליתא דבמתני׳
 ולפיכך גריס, שכן משמע בפיהמ״ש וגם וברא״ש, ברי״ף
 לשנים הפתילה אח חותכין ואין במשנה לגרוס צריך
נרות. לשתי באור חותכה רי״א

 את סומכין ואין חביתא: וכן ע״א. ל״ג דף
 וכן אימא אלא ס׳׳ד בדלת בדלת: וכן בבקעת הקדרה
מהמשנה. פיסקא זה כי כצ״ל, הדלת

 במטלית האגוז את מפצעין אבל ע״א. ל״ד דף
 חוששין ואין ופירש״י: ע״כ. תקרע שמא חוששין ואין

 קורע זה דאין לן איכפת לא נקרעת ואפי׳ תקרע שמא
 מ״מ הרי שהקשה בגהש״ם ועיין עכ״ל. לתפור ע״מ

 סרק בתום׳ ועיין ועיי״ש. אסורין אבל פטורין המקלקלין
 ע״א שם ובחירושנו וצריך ד״ה ע״ב ע״ג )דף גדול כלל
 זה אין אם מלאכה שם עלי־ אין דקורע שכתבו רש״י( על

ועיי״ש. לתפור "מ ע

 את מתקנין אבל הל״ז. מיו״ט פ״ג רמב״ם שם.
 בתספורת ועכביות קינרס כגון קוצים בו שיש האוכל
 וכצ״ל: טעויות כמה שם שנפלו בלח״מ ציין עכ״ל.
 עכ״ל בתיקונן טורח שיש מפני בגמרא פירש״י הטעם

ח׳[. להלכה שייך ]והשאר

כו׳ שבות משום עליו שחייבין כל .3ע״ ל״ו דף
עיין וכו׳. יו״ט בין אין בשבת ק״ו אמרו ביו״ט אלו כל

ז דף מגילה למסכת בחידושי זו משנה בביאור מש״ב
"ב. ע

 ביו״ט אלו כל ומעשר תרומה מגביהין ולא שם.
 הלי״ד משבת פכ״ג ברמב״ם עיין וכו׳. בשבת ק״ו אמרו

 דומה שזה ומעשרות תרומות מגביהין ואין :וז״ל שכתב
 כמתקן שהוא מפני ועוד שהפריש פירות אותן למקדיש

 לבאר מש״כ לפי דבריו בביאור נראה וכו׳. בשבת אותן
 ביו״ט גזרו שלא היא הרממ׳ם דדעת ע״א י״ח דף לעיל
 נמי ממש דמתקן נפש באוכל ומכ״ש כמתקן, נראה גזירת
 תרומות להגבי׳ לאסור מקום שום אין א״כ מותר,

 לטעם הוצרכנו ולפיכך כמתקן, דנראה משום ומעשרות
 ומשום וממכר, דמקח לתא משום והוא למקדיש, שדומה

 של רכושו נעשית )הטבל( מתוך התרומה רפירש דכיון
 ]אבל ההקדש אסור של הטעם וזהו הכהנים, שבט

 סיקרא[, לגזירת הוצרך בעליו של שהיא בהמה במעשר
 בשבת ק״ו אמרו בי״ט אלו כל במשנה דאיתא ומכירן

 חרי איכא דבשבת ונמצא כהקדש. דהוי משום ע״כ
 אותן כמתקן שהוא ועוד :הרמב״ם דמסיק וזהו איסורי,
 אלא כאן אין דבי״ט להטעים בשבת תיבת הוסיף בשבת,
בלבד. הקדש איסור

 ביו״ט אלו כל במשנה דמש״א לומר אפשר ולפ״ז
 ואין מטפחין אין נקטה דמתחלה משום היינו וכו׳, אמרו

 מכה דהיינו מנא, חיקון גזירת משום דאינהו מרקדין
 תרומ״ע מגביהין אין שאחרי' כבבא שמנה וכיון בפטיש,

 דאין הא למינקט הו״ל מתקן משום האיסור הי׳ שאלמלי
 הקדים ולפיכך מקדישין, אין בתר ולא הנך בתר מגביהין

 אבל מתקן איסור ג״ב כאן יש דבשבת דנהי ואמר התנא
 ובי״ט ק״ו, מצד רק בשבח ונאסרו נאמרו בי׳־ט אלו כל
 נקט ולפיכך הקדש איסור אלא מתקן איסור כאן אין הא
מקרישין. אין אחר לה

 מגביהין אין נקט דאמאי שנדקדק אחר "ל, עי
 או ומעשרין תורמין אין מקום כבכל נקט ולא תרומ׳־ע

 אפשר לפמש״ב אבל ומעשרות, תרומות מפרישין אין
 בצד ואוכל זה בצד עיניו נותן ע״י לתרום דיכול דהיכא

 הפירות עי״ז שנתקנו אלא לכהן וכי׳ שום כאן דאין אחר
 משום רק האיסור ואין ביו״ט, יאסר לא לאכול שמותר

בהגבהה. דוקא וזהו וממכר מקח

 לאסור מגביהין אין נקט דלפיכך לומר, אפשר עוד
 בצד עיניו נותן ע״י אויו״ט השבח קודם הפריש אם אפי׳

שעדיין אלא מתוקנים כבר שהפירות אחר מצד ואוכל זה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס372 מס עמוד יעקב קמנצקי, מועד ־ ליעקב אמתהחכמה אוצר תכנת ע״י הודפס371 מס עמוד יעקב קמנצקי, מועד L ליעקב אמת



אבן טורי ם " ב מ רארבעהנח

ו׳ פרר!

 למוטב להחזירו מצוד. טובה לא בדרך שהולד או שחטא חבירו הרואה ה״ז.
בעיר שנשאל ע״ו סימן ג' כלל א״ח בחלק ורדים גינת בספר ראיתי וכו׳.

 וחכמים לעיר מהנהר ישראל בהמות על מים להביא היתר נוהגין שהיו אחת

 עד בהם למחות עוד מחויבים אם התוכחה לקבל רצו ולא בהם מיחו שבהם

על עובר חבירו ברואה אינו הוכחה שמצות קצת באריכות שם והשיב הכאה
דהכא. רבינו מלשון כן ומדייק במל״ת רק עשה מצות

 איכא ל״ת מצות ובין עשה מצות דבין בזה חילוק שום רואה איני בעניותי ואני
שכתב לדייק יש הכי רבינו מלשון למידק איכא ואי תוכיח הוכח מצות

הרואה הכי משמע טובה לא בדרך שהולך או שחטא חבירו שרואה לשון כפל ,
טובה לא בדרך שהולד או תעשה לא מצות על שעבר במעשה שחטא חבירו ׳/0/ר?'

 בענין טובה לא בדרך הולך מפר׳ שבפר״ח הגם עשה מצות מקיים שאינו היינו

 הוא עכ״פ מ״ע מקיים שאינו חבירו ברואה שגם מוכח מפירושו גם אבל אחר
 הג״ל הרב לשיטת דהא מוכרע הוא ממקומו וגם להוכיחו וחייב מגונה דבר

 מצות ולא ינוח דלמען עשה מצות רק אינה ישראל של בהמה ששביתת שכתב
 אחר מחמר כשישראל דוקא דזה ובהמתך אתה מלאכה כל תעשה דלא ל״ת

 ובמ״ע ינוח דלמען מ״ע רק אינו אחריה מחמר אינו כשישראל אבל בהמתו
 משנה הא הדברים שם ומשלש שכופל כמו הוכחה במצות חייב אינו לשיטת׳

 ברצועה יוצאת היתר. ב״ע ר״א של פרתו בהמה במה פרק בסוף היא ערוכה

 של אלא הפרה היתד. שלו דלא בגמרא ואמרינן חכמים ברצון שלא קרניה שבין

 שם הגמרא מביא וע״ז שמו על נקראת בה מיחד. שלא ומתוך היתד. שכנתו

 משמע זה בעון נתפס הוא מיחד. ולא למחות שאפשר כל כאן רבינו מ״ש
 מה הרב לדברי לדחות שיש הגם למחות. מחויב היה בהמה דבשביתת בהדיא

 ערבים ישראל שכל ערבות מכח רק הוכחה מצות מכח לא מחויב ב״ע ר״א שהי׳

שייך במ״ע גם ובודאי מוכרחים דבריו אין אבל שם שמחלק וכמו בזה זה
ופשוט. הוכחה

 משפטים פ׳ החנוך בספר ראיתי עצמו. מממון יותר ממונם על ויחוס ה״י.

נכונים המה שדבריו אף אומר ואני יעו״ש. זה בפרט שמאריך ס״ה מצוד.
 דאיתא להא רבינו כוונת אך ע״ז מורים אינם רבינו דברי מ״מ דדינא אליבא

 לו אמר היכא דיתמי זוזי שמואל לו דאמר דשמואל דאבוה בעובדא בברכות
ממון על חס שהי׳ הרי וכו׳ דיתמי ומצעאי דידן ותתאי עילאי דרחייא באמתא

פשוט. וזה שלו מממון יותר היתומים



. תוכיח הוכח של המצור! טזטלוו ג .שס נ״מ ה
 עור להוכיחו מעווה הוא עדיין פעמים איזה ככר הוכיחו אם גם ג עירוכין כרב י

* • ייפעמים טאה אפילו • שם
 שיוכה ד יעד תוכחה מטעות פטור אינו עליו יקצוף אם גם ף ״»’ ס״ק ע״ן '

 או זה לכלל שבא כיון אלא שפטור לבר לא ואז שהוכיחו ממי המוכיח ייני ממימרא ח
.עור להוכיחו ן שלא ן 'חובה או מזווה ה יא'מי אלע[י

 ח שהוא דבר על גם אלא דאורייתא איסור על לבר ולא ה האוס^נרבות
 הוא העובר אם אפילו ,להוכיחו חייב הגוןח שאינו ודבר מדבריהם .ב״ע ל״א

. ■טבישראל ונשיא הרור גדול 3ר גר מינה ט
 כן גם בשוגג ט עבירה!’ לעכור שרוצה לארם רואה אם גם •ז דאיקלע הובא

• ולהזהירו להזכירו י צריך לאמ
 . ירנעס לענין ע״ב ק״א וסנהדרין ס"ב ועיין ע״ב ס"ב שבת אסור שאינו מזה ומוכיח מידי ולא

כתלי שמתייין מה הטעם פרש״י וכן ע״ב קמ"ז שבת אהדדי דמדכרו ברבים דמש"המתירין
.ע״ב י״ב שס

 יקשה ואת״כ המעשה לעשות יציחנו דרבנן איסור הוא ואס המעשה קודם לו יקשה דאורייתא איסור
למלן שגם ובראה .רמ״ב סימן שם זה עלי להקשות לו שיש אלא שעובר בודאי יודע שאינו הואיל לו

 כ״ב ושם ע״ב י״ט סנהדרין יעיין התורה מן במוראו חייב הוא שהיי לאביו כמו בכבוד אלא יוכיח .לא -
. ע״ב ק"א סנהדרין וכו׳ למלכות ירבעם' זכה מה מפני ’די״ מימרא ועיין • ע"א
 שהרי להוכיחו חייב שאין נראה נהם שנצטוו מלות זיי״ן על בעברו ניח לבן אבל . מוטלת )
 סק״א ה׳ וסימן ע"א ב"ט נ׳'מ עיין בתורה שאתך עם יבעלמא*־רשינן נתיב עמיתך את תוכיח הולח

 סנהדרין רש״י כתב וכן ע״ש וכו׳ מוכית חתה במלות שעמך לעם ד"א שצמר מהילקוט משמע וכן
 ומדריכו מזהירו אם עביד מלוה דמ״מ נראה אבל להוכיח; חלווה אין תושב לגר שגם ע״א ע'ה

. סק־׳ד כ״ח סימן ועיין ס״ב א׳ סימן כדלעיל למוטב
 פ״ו במפרשיו ע״ן נזיפה עד יוחנן כרבי לפסוק וס״ל חולקין ויש הרמנ"ם פסק כן . שיוכה ף

 המוכיח להכות שהוכח מי שרולה כיון .אלא המוכיח, שיונה עד דוקא לאו לרב שגס ונראה .דדעות
 שנאמר להכותו שרצה אלא משאול הוכה לא ויהונתן גמר, מיהונתן שהרי תוכחה, ממלות שוב פטור
.זיי"ן ס"ק ועיין להכותו החנית את עליו שאול ויטל

 הרי יכנו שאם טעם עוד בראה היה הכאה עד שפסק הרמב״ם ולשיטת סי״ג 'עיין . מלוה ה
 ח״מ עיין רשע נקרא להכותו ידו מריס אלא אינו אם ואפילו להכותו, יוסיף דלא נלאו עובר הוא
 כ״ח סימן עיין עור לפני על ויעבור הגורס הוא יהא שלא עוד להוכיחו אין א״כ ת"כ, סימן ריש

מ״ד. פי"ט שכת עיין חלוה לעשות מכוין שהמוכיח כיון אסור היה לא זה שמטעם אפשר אבל סי"ב,
 ושרש״י ע״ב ל״ב נ"ק ביה שדי רבה גזדא רמי ענך ולא חברך קריח דאמרינן הא ולפ״ז .שלא ן

 דהיינו נראה ברשעו, ויפול הניחו כלומר עליו הפל כותל גודא דחי עבך ולא להוכיחו חברך קרית
 כס״ח או ,יותר יוכיחנו לא שאז ליה כדאית ולמר ליה כדאית למר חיובו נדי כבר שהוכיחו דוקא

. סי"א עיין בידים דחהו עוד שם רש"י שכתב מה אכן ;דלקמן
 שלנו אחיי אח איש דוקא כתב תר״ח סימן המג"א הביאו תי״ג סימן נס"ח אכן .להוכיחו ן

 להכעיסו התכוין ואם ישנאנו יוכיחנו שאם אחר איש היה אם אבל וכו׳ וכדומה לאביו כבן ואוהבו בו גס
 אתה יודע אס יכול איתא ובילקוט עכ״ל, להוכיחו אין יותר רע לידי שיבא עד ינקום וגס רע יעשה

 י"בוכ״ה. ס״ק ועיין עכ״ל, עמיתך את תוכיח הוכח ת״ל תוניחהו אל לאו ואם הוכיחו שונאך שאינו בו
ע״ב ק״ז חולין אס׳ ורב אחי לרב זירא ורבי לשמואל רב שאמר ממה נראה ובן .מדבריהם ח

 שהשיב ומחה ,לאכיי חנן רב בר רבא שאמר חמה גס ע״ב קכ״ד שבת דרנא דשמעיה ממעשה גסי
 מידי ולא להו אמרינן דלא מה על לתמוה להם היה לא דאל״ב ע״ב, קמ"ח שם וכו׳ ולטעמיך אני
.סק"ב גס ועיין דרןנן מאיסור גם להפרישו מחוייב היה צא אם

.הוא כן דרבנן באיסור שגם נראה צרב תלמיד לענין בי"ת בס"ק שהבאתי ממה .בשוגג ט
קשוגג ולהפרישו להזכירו צריך שאין אוחרין יש הבריות כבוד משום בי יש קס אכן .להזכירו י

אפילו

.תוכחה לא
 טי או החוטא15 אה להוכיח א מישראל אחר כל על עשה מצות א

 תוכיח הוכח שנאמר התוכחה במאמר טמנו אותו ולמנוע לחטוא שירצה
. עמיתך אח

לאביו7 ב והב! למלך והדיוט י־ לרב התלמיד5 על אפילו נ
 דרב יממימרא ע״ב ק״א סנהדרין יוחנן דרבי מימרא למלכות ירבעם זכה דמש״ה ג

מיניה דלמדין לשחול דיהינתן דוסיא7 . שס בעירוכין לשאול מיהונתן גס אבנר על

,43 ל <

 דרבי מימרא 4י לעשות ה׳ הגדיל בגזים שיאמרו בזמן4’ איטחי רנה י ולשגגו פיגו שחוק
ברכות יוחנן • אלה עם

. ע״א ל״א

 הרמנ״ס לשון א
 י״ה עשה סה״ח

 מברייתא
 ע״ב ט״ז עירוכין

 ע״א ל׳״א ב״מ 3
.דקרא מיינויא

 ע״א שסב׳ יהודה
שם. נעירוכין

 וכתב שרטט דאסור לן מנא זמרא עיקנא למר ליה שלחו ע״א ויי״ן דבגטין ק״ק . רנה ר
 פיני שחוק ימלא אמתי דדרשינן דכמו מהכא, ליה תיפוק ע״ש בעסיס גיל אל ישראל תשמח אל להו

 התום׳ שכתבו לפ״מ ועוד וכו', שיאמרו טחן רנה לשוננו ימלא אימתי נמי לדרוש דיש ה"ה וכו' טמן
 פיו שחוק למלאות ח״ש א״כ נא״ח, פסקינן וכן בזה״ז גס חותר בכל׳ אפילו מלוה נמקוס דלשורר

 נאסר שחוק בהדי הרי מותר, שהוא זמר יח״ש הט״ז שכתב כמי בזה"ז מלוה כמקום גס אסיר שהוא
 האיסור דעיקר נראה כן על להו, אית דיכא חד דתרווייהו ומשמע הפסוק בזה בפה אפילו זמר גם
 ל״א שבת רש״י שכתב כסו עליו מיושבת אינה השוחק שדעת משום והיינו ,מסברא הוא שחוק של

 כל עינה שעתה אע״ם ופשוטו ,בעלמא אסמכתא יקרא , לעבירה מרגיל השחוק כך ומשוס ע״ב
 גס כן ועל אתי, ורנה שחוק לאיסור ולא ,רנה ולשוננו פינו שחוק וימלא ישמחנו לעתיד , שמחה

 להרגל לחוש יש עליו מיושנת דעתו שאין ביון מה שגס פיו, שחוק למלאות אסור חלוה של בשמחה
 של פשוטו לפרש נראה זה ונענין .כדלעין] לזה לחוש אין לעתיד אבל ,ברנה חשא"כ ,עבירה
 בשאיבת שייך ששון מה ולבאר ,י״ב ישעי׳ ,הישועה ממעיני בששון מיס ושאבתם דכתיב מה מקרא

 ההוא ביום והיה שנאחר עפ״מ והוא ; במפרשים עיין הישועה, מעיני אותם תאר ולמה , חים
 זכרי׳ ,יהיה ובחרף בקיץ האחרון הים אל וחצים הקדמוני הים אל חלים מירושלים חיים ימים יצאו
 ,מ"ז יחזקאל שניבא הנחל הוא ,ילא ה' מנית ומעין ג', יואל שניבא החע״ן הוא שם ופרש"׳ ,י״ד

 הפרשיות אלה כל והנה : וז"ל זכרי׳ בסוף הראנ״ע וכתב . עכ״ל וגו׳ נמים ויעברני אלף וימד
 מירושלים היוצאים החיים המיס יראנו ,עבר ככר ני והאומר ,לעתיד הן הספר זה בסוף שהם
 אס כי ,חיים מיס באר הקדושה לעיר אין הזה היום עד כ׳ ,ידוע וכאשר . עכ"ל ונחרף בקין

 כס בדרך אז שיתהוו ,חיים מיס מעיני שם ימצאו הגאולה בעת אבל מים, תשתה השמים למטר
 הסברא סן ואין ,ביחזקאל שס כמבואר מאוד מופלאים יהיו ופעולתם ההם הסיס טבעת גס ופלא,

 ולא יזכור שלא ,וי״ו ישעיהו ילקוט עיין הנביאים, מכל יותר רנות נחמות כך בל שניבא■ שישעיהו
 הישועה, מעיני אותם וקרא ניבא, ההם המעינות שעל נראה כן על ;ההוא המעין הוא גם יפקוד

 טבעם ,עצמם מחמת לבד שלא ,בששון ישאבו ומהם מיחס, ויתנו יבואו הישועה בעת שדוקא כיון
 שיואל על לתמוה ואין . ליהודים ולששון לשמחה יהיו היותם, וזמן ענין מבחינת גס אלא ותועלתם,

 הוא ק״ק מבית לאתו שבתחילת נראה כי ; הישועה מעיני אמר וישעיהו ,יחיד לשון מעין קיאו
 על שרק ,מימיהם אליו וינהרו אחרות מעינוח עוד יפתחו הילוכו בדרך כך אחר אבל אחד, מעין
 כמבואר שחו, חי יהיו מקום שבקירוב עד מהר כך כל ויתגדל שיתרבה הנהוג, נדרך אפשר זה דרך

.הישועה. מעיני ישעיהו קרא בכללם ההם ולהמעינות ביחזקאל,
 הפך זה ,לי מה זולתי אחר יחטא אם אחטא לא שאני אתר שיאמר ראוי ואין . להוכיח א

 להמרות חסתדל ואם שימרה, מאומתנו זולתנו נעזוב ושלא נחטא שלא מלווין אנחנו אבל ,התורה
. שס סה״ח ולהשיבו להוכיחו אנו חייבין
 בתורה כתוב מקיא אני לו יאמר אלא אחר לאדם שמוכיח כמו יוכיחנו לא אכן .לאביו ר

 מברייתא י״ס סימן י״ד יתבייש ולא מעצמו יבין והוא כמזהירו ולא מחכו שואל הוא כאלו וכך כך
 דרבנן איסור על אפילו לעבור רצה ואם ,וכך כך רננו למדתנו לו יאמר וכרבו ע״א ל״ב קדושין
הוא אס שעושה המעשה על להקשות לו שיש אלק שעובר בודאי יודע אינו ואס בידו למחות צייו
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 יחסניייתות
 ק״ז סנהדרין

,ב’ע
 ק״ד שנח יעיין5’

 דכרעיה ע״א
 תלויה דקוף
.מש״ה

 דרבי ממימרא כ
 עירובין טרפון

ע׳זע׳נוססימרא

 בשתי לגמרי ידחם”’ שלא ין ואשר. תינוק או בעברו גוהר יהא יא
 פתוח פתחטי לחם ויניח מקרבת, וימין דוחה שמאל תהא אלא ירים
 לא שסרח ארם כל לשאר שגם הרין שהוא ונראה ולהתקרב, לשוב
.מכל מכל ירחנו
 כרי עצמו מעשה תחילה לתקן ישחרל אחרים להוכיח הרוצה יב
 קורה טול להשיבו יוכל לא עיניך מבין קיםםכ טול להחוטא יאמר שאם
.אחרים קשוט כך ואחר תחילה עצמך קשוטיא כן על עיניך, מבין
עליו מצוהככ כך הנשמע דבר לומר האדם על שמצור. וכשם יג

 ס׳ ב״ב לקיש אפריש3 . חוכחח ואין ד״ה רש״י ע״ב מ״ט סוטה גס ועיין נ’ע ט״ו נ״ב יוחנן דרבי
ע״כ. ס״ה ינמות שטעון בן אלעזר רני משום אילעא דרבי ממימרא53 .ע״נסקראהחקוששויקושו

 אלא ,המוכיח על שחטא איירי לא דהברייתא י״ל הניייחא על וקושייתו שס, הלח״ח מדבריו הנין
 שהניא ולפ״ח .שמיס כדברי דוקא נמי סי״ד ה׳ שבסימן הדין וא"כ אחר, אדם על שחטא ראה שהמוכיח

 לא רכה ובלשון ננחת עמו שדיבר אחר אם לחברו אדם שבין נדברים שגס שכתב מי יש בשם שם הלח׳מ
 לסוף להכלימו שיכול שמים בדברי חשא״ב ברבים, לא אבל עלמו לנין נינו להכלימו גם יכול בו חזר
 ויש לחברו. אדם שנין בדברים עצמו לבין בינו לאוקמי איכא סי״ד ה׳ דסימן הא גס ע״ש ברבים גס

 מילי ולענין י״ד סעיף עיין בתורה המפורש בדבר דוקא או דאורייתא שהוא דבי בכל זהו אס לספק
 יפרסמנו שלא סברא איכא מפורסם משאינו מפורסם נחטא דוקא זהו אס גם סקט״ו, גס עיין דרבנן
 ס״ח בי"ת סימן עיין חטאו יפרסם שלא מש"ה לן קיימא ושב במתחרט אפילו שהרי שמיס כבוד משוס

 יותר שחמורין אשכחן הרי שמיס מדברי קלין לחברו אדם שנין דברים יהיו למה וק״ק — . ע“וצ
 ואין ,יומא סוף כדתנן דשמיא במילי משא״כ חברו את שירצה עד עליהם מכפר אין יה״כ שאפילו
 הוי עצמם לחברו אדם שבין בדברים שא״כ ועוד איירי עצמו להמוכיח הנוגעין נדברים שדוקא נראה

 כלומר הקורה בעוני ויכנוס הקורה בעל יבא לחברו אדם שנין נדברים בשלמא ואפשר ,לחלק מצי
 כבודו על ימחול אי לין לו שיעשו ההם נימים שיהיו והשופטים השרים לפני ילן בדבר שנוגע מ׳

 זה משום שיבייש כן כל שלו שאינו לריב עצמו להכניס מחוייב אחל אדם ואין ,סקי״ב עיין והזיקו
 שלא סברא עוד איכח בדבר להנוגע ידוע אינו החטא ואס ,דשמיא במילי משא"כ ברבים העובר

 במילי משא״כ סק״ז י״ד סימן ע״ן ושנאה תחרות ויגרום הדבר יתגלה שלא כדי ברבים החוטא יוכיח
 בפרט ה' סימן ריש עיין מאוד שחמור ברבים חכרו לבייש שלא להחמיר נראה ספה ובכל . דשטיא

 סק״א סוף שם לעיל יעיין ע״ב ט״ז עירוכין לשמה מתוכחה עדיפא לשמה שלח ענוה לן דקיימא
.ס״ג יו״ד וסימן
 שמאל תהא ואשה תנוק יצר אמרינן שם בסנהדרין דרשב״א דכברייתא ק״ק . ידחם שלא ין
 שאין היה דגדיל משמע וגחזי זה, נאחר לא גדול על אבל תנוק דיקא משמע ,מקרבת וימין דוחה
 בסנהדרין שנאמרו דברים דשארי דאף ועוד ובהצנע, בתחבולה הוא שעשה מה לעשות קטן מדין

 מקמיה דחי שרבנן שאמרו מה מ״ח ,עשאם מאלישע שנדחף שלאחר לומר אפשר גחזי שעשה שם
 אין עונשין בר ואינו קטן היה שאם ועוד קטן, מדרן זה ואין כן עשה אצלו בעודו כרחן על אלישע
 שם תנינן עליו גם הרי וא״כ וגו', בך תדבק נעמן וצרעת לו לאמר אותו מקלל אלישע שהיה נראה

 בברייתא שם עוד ואמרינן ידיס בשתי לגחזי שדחפו כאלישע ולא וכו' לעולם הראשונה בברייתא
 היה גדול גיזזי אס וא״כ ידים, בשתי לגחזי שדחפו ואחד יכו' אלישע חלה חללוים שלשה ת"ר אחרינא

 אפשר והיה ;תנוק דרשכ״א ברייתא נקטה ולמה ידים בשתי ידחה לא לגדול שגס להדיא נראה
 קלה כמי דדעתו עבד ה״ה וא"כ קלה, דדעתן משום הטעם יאשה דתנוק שם שפרש"י עפ"מ לתק

 לגדול גס שודאי נראה יותר אבל . מ׳ב פ"ח פסחים התוי"ט גס הביאו הראב״ס ספייש נביחה
 כלומר דוחה, שמאל תהא ואשה שתנוק מתפרשת; הכי דרשנ״א וברייתא ידים, בשתי ידחה לא שסרח

 לעשות דעתם אחר לילך יתירא חינה להם יראה שלא סרחו, לא אס אף בסתמא כן לעשות שסצוה
 להדריכם עליהם מוראו יטיל אלא ס׳י, י״ח וסימן ס״ז כ״ג סימן עיין בקשתם כל ולמלאות חפצם כל

 ,ע״א וזיי״ן ע״ב וי״ו גטין עיין■ ביתו בתוך יתירא אימה יטיל ולא מקרבת ימין תהא אבל ,לטונה
לגטיי ידחנו לא אז גס מ״ס שסרח מנח צריך ואס כלל, לדחותו צריך אין הסתם שמן בגדול טשא״ב

בשתי

לא
 פ״ז אימניס’ יב לו ילאמר להודיעו יא אעליו’ מצוה לאיש איש כשיחטא ובן ז
 . דדעות ח,ןןכן הןכח רשגאט פלוני בדבר לי חטאת ולמה וכך כך לי עשיח למה
 כ' סימן עיין5’ ,אבןר ^מןח1ר האי אל לן למחול ממנו וכקש הזר ואם עטיחך את

" ® .האלהים אל אברהם ויתפלל שנאמר
 י’פ *°’^לגל ויזהרגו יזכירנו אלא קשות יג אתו ידבר לא חכרו את המוכיח ח
 מברייתא7’ טובתו^ הוא שאוטר שטה ע"’ייוד טעם זברברי רכה זשולביג’ בנתח

ע״ב ט״ז ע׳רוכין י הבא העולם לחיי להביאו
 פניוי אפילו יכול ואפילו יכלם שלא כרי ברכים7׳ ולא עצמו לבין בינו ויוכיחנו ט
 .וכו׳ משתנים חשא אלר שנאמר שמכלימו יד ידרךט על יוכיחנו לא עצמו לבין בינו
טיכנראה .ם,שט שם ללחחי אלש דימ יוכיחנו טן שבגלוי "בעבירה5 אכן חטא עליו  .שם ס סהימב ברברי>ז 1,אב חברן1, אךם ןשכי בריםבר אמורים דברים במה י

 !מסר? תר׳ח יחטא ומפרסמין כרבים אותו מכלימין טו בסתר בו חזר לא אם שמים
 ’ שם ימב״ס <’ יכמ מוטב^ שיחז,ר ער יאות ימקלליו ומבזי! בפניו יאות וטי׳רפי!

. בישראל הנביאנם כל שעשו
מברכות ש״ג סימן י״ד עיין בשוגג בשוק כלאים לכוש חברו את הרואה נמו דאורייתא אפילו^באיסור

 גס זה ידי על חטא כנר חברו לו כשחטא ועוד ,מקרא של פשוטו הוא כן .להודיעו יא
.להוכיחו עליו ומצוה צריך וא״ב לעמיתו, איש יחטא שלא ציוה אשר להש"י

 החוטא שהיה מפני כלום לי לדבר ולא להוכיחו רצה ולא חברו לו שחטא מי אכן . למה יב
 לא חסידות מדת זו הרי הוכיחו שטמו^לא ולא בלבו לו ומחל משובשת דעתי שהיתה אי ביותר הדיוט

 לא דבתיב לו יצא דקרא דמפשטיה ונראה . דדעוח פ"ו רמב״ס המשטמה על אלא התורה הקפידה
 משוס שונאו אינו אם א״כ תוכיחני אלא תשנאנו לא כונתו וגו׳ תוכיח הוכח בלבבך אחיך את תשנא

 לשמה ענוה דהוי ועוד . סק״ד כ׳ סימן עיין ת״ח ולענין .להוכיחו צריך אין לו שעשה המעשה
 עירובין עיין דמי שפיר נמי כה״ג לשמה שלא ענוה משוס להוכיחו שלא עצמו מונע אס אפילו שהרי

. י״ט וס״ק והק״ז סק״ה ועיין ע״ב ט״ז  סימן עיין וכו׳ לטונתו הוא לו שאומר שמה שכתב ומה ,ס״ז כ״ב סימן לעיל עיין . קשוח יג
 כן ידי ועל דלקמן, מסעיף נראה וכן טי״ת, קהלת נשמעים ננחת חכמים דברי וכתיב . סק"א א׳

 היכון כי בניחותא למימרינהו צריך הונא רב נר רנה שאמר ע״א ל״ד משנת כנראה דבריו יתקבלו
. מסברא וקיימתי בר"ה דרכה הא לי שמיע לא אנא אשי רב ואמר מיניה דלקבלינהו

 בד״ה להכלימו אסור עצמו לבין נינו שגס שם נעירוכין מפרש״י משמע וכן .שמכלימו יך
 דרך פרש״י להוכיח שיודע הזה בדור ׳ש אם תסיהני ראב״ע אמר האין דאל״ב ע״ש להוכיח שיודע
 להכלים, אסור בכה״ג שגס ע״כ אלא עצמו לבין נינו להוכיח יכול הרי משתנים, פניו יהיו שלא כבוד
 שאז ברבים נקט דלדוגמא לפ״י לומר צריך ברבים, שיוכיחכו משתנים פניו אפילו יכול על שכתב ומה

 דרך על להוכיחו אסור בסתר שגס ה״ה אנצ באיסוק, יותר חומר גס ואיכא משתנים פניי מסתמא
.ט״ז ס״ק עיין נו חזר לא ואס משתנים, שפניו

 אנל דאורייתא איסור והוא נמזיד נעשית העבירה אם דוקא דהיינו נראה . מיד יוכיחנו טו
 ג ש סימן ד ני א הרח שהניא א הי לפי ברבים יכלימנו שלא אפשר שוגג אלא אינו העובר אם

 כ אכן . שם דמסקינז לפ"מ ברבים יכלימנו שלא נראה דרבנן איסור אלא אינו אם במזיד ואפילו
 ואין הכלמה בלא להוכיחו אפשר אס אבל הכלמה חשש חו הבריות כבוד משוס מ יש אס דוקא זה
 יניחנו הבריות כבוד משים ואס . כרבים גס ויזהרנו שיזכרנו פשוט נראה הבריות כבוד משום נו
. סק״א ד׳ סימן לעיל עיין תעשה ואל בשב דוקא או בידים מעשה בעושה גס

 כיק כן כתב שמסברא יאפשר הדין מוצא מקום הראו לא הרמנ״ם מפרשי .מכלימין טן
 מהגמיוק שנסמך עוד נראה אבל ההלכה, בסוף שהניא כמו בישראל הנביאים בל עשו שכן דאשכחן
 אותו מכליסין נסתר נו חזר לא שאם כתב דשמיא נמילי שדוקא וכיון . סקי״א ה׳ בסימן שהבאתי
ינן ברבים אותי מכלימין אין נסתי כו חזי לא אס גס לחברו אדם שנין בדברים אבל משמע ניבים

הנין
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 וכתב
 הוא ואס
בבית אבל

 מוחין אין ורייחא דאבת כאיסור גם אלא ררבנן באיסור לכר ולא יד■ נייכמסקנת
 טפורש שהוא ברברכ) אכן בזדון, לעשות יבואו שלא כדי זה בכגון " שם יאהגמ

צריך מקום מכל וטתקכלין נשמעין דבריו שאין שיורע פי אמעל בתורה א״דעי״’י/לל’’י

■ יל״״™ כא לי™ כ
 מכל גשמע שאיגו דבר לאמר שלא חובה או שמצור. פי על ואף טו שס ה>למ והרץ
.תר״ח סימן נא׳ח הימ״א כן מסין

 לבד שלא להורות הוא ישנאך פן דכתיב ומאי ,שוגגין שיהיו דמוטב מטעם היינו נשמע שאינו דגר
 י״ב, ם*ק עיין שמונית ולחברו לעצמו גס יזיין השנאה גרמת מבתינת שגם אלא בתוכחתו יועיל שלא
 אם אפינו שייך שוגגין שיהיו דמוטב דהא והייכו ,נקטו דמילתא עיקרא והפוסקים הגמרא כן ועל

 שירבה מה כסי האיפור ותוסר גודל להם באמור ויזהירם יוכיחם שאס לדעת, ועונרין האיסור יודעין
 נשמע שאינו דני חקרי ברבים בין ביחיד דבין נראה עוד . ועונשם מרדם חומר ירבה כן בתוכחתו

 לאסור רולים אס עליהם ומתלוצצים חכמים לדברי שומעין שאין אחרים מדברים בהם יודע אס
 ס׳א סוף בהרמב״ם ועיין ה,“כ ס״ק ועיין לץ, תוכח אל דקרא כסשטיה בו, הרגילו שכבי דבר להם

 תוססות כמו עונש ידי על בהן למחות אפשר ואי רבים בו שהרגילו שכל שנתב עשור• משביתת
 יתקבלו לא שדבריו לו שנראה כיון כשיו להזהיר ואחד כל בבית שוטר שיהיה אפשר שאי הכפוריס, יום

 או מעיר שאחי תקוה לו •ש אס שאפילו ונראה .ט"ז סעיף עיין ע״ש שוגגין שיהיו מוטב אמרינן
 שרובא שיודע וכיון אזלינן רובא בתר דבר שבכל ברבים, יוכיח לח מ״מ תוכחתו יקבלו ממשפחה .שנים

 לבין נינם אותם יוכיח שבהם הטובים מכיר ואם כשסע, שאינו דבר הוי מלקבל ממאנים דרוכא
 להם להיות מושבותיהם מקום בכל ישראל בתפוצות המנהג שנתיסד נראה זה ומטעם — • עצמם

 וצמה ספר, ויודע מבין מאיש ומוסר מורה לשמוע השנה שבתות בכל אחד בבית מתקבצים חברות,
 אבלקדמונינו הוא; דבר הלוא זה, בלא כאחד כולם שם מתאספים אשר הכנסת, בבית כן יעשה לא

 ,ונו׳ שוגגין שיהיו מוטב עליהן ששייך שמהן ,מילין קושט כל הקהל לכללות שם מלהודיע חששי
 .אותם, יורו אשר ככל ולעשות לשמור לקבל שרוצים חזינן ממילא ד״ת לשמוע משא״ככשמתקבליןכדי

 מפורש ה' תורת רק j בצבור להתפלל הוא בואם סבת אשר בנהכ״ב כן לא באים, למה כן לא שאם
 שדקדקו שזהו ואפשר . כהנ״ל שוגגין שיהיו מוטב שייך לא בתורה המפורש שנדבר שם לפניהם קויין
 גם אסרו זה ובלשון ע״א זי״ו פסחים יכו׳ פסח בהלכות ודירשין שואלין שאמרו נמה בלשונם חז״ל

 שדורשין כונתו ע״א, ל״ב מגילה ובו׳ יום של נענינו ודורשי! שואלין שיהיו לישראל להם תיקן משה »
 באים ושאינם יילסוד יבא ללמוד שרוצה דמי לכל, כל לא ,ה' דבר את ומבקשי( ששואלין לאותן
 סימן ועיין .שוגגין שיהיו מוטב וא״כ ולקיים לעשות ללמוד רוצים שאינם רואים אנו ללמוד

יי .סכ״ז ל״ד
 דספקא דכיון ,למחות צריך יה״כ וערב ע"ש של השמשות בין כגק נספק, גם . להוכיח כ

 שם בניצה נתנאל הקרנן אכן יש״ש, בשם סק"ב תר״ח סימן מג׳א כודאי, הוי לחומרא דאורייתא
 .שוגגין שיהיו מוטב אמרינן חשיכה בספק שגס רס״ב סימן מס"ח ראייה והביא ראייתו דחה

 ואי ברכו עם להמתין יש מאכלו תיקן שלא .מי ס״ח בשם סק"ל רס״ג סימן בא״ח המג״א
 הג במקום הזי וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב ומ״ש ימתינו אל השמשות לנין סמוך

.עכ׳ל לא הכנסת
 והרי ע״ש גלוי מ• לפניהם גלוי לפניך אם אמרינן ע״א נ״ה דבשבת ק’ק . ולמחות כא

 היו מ״מ לפניהם גלוי היו אם גס וא״ב י״ט, ס"ק כדלעיל בתורה מפורשין דניים על עברו התם
 שם בשבת משא״ב ביחיד איירי שהוא לומר יש ס"י דלעיל להרמב"ם כשלמא ולמחות. להוכיח צריכין
 ,מהימ״א משמע וכן ברבים דאיירו מלשונם דחשסע והר״ן העיטור לנעל סשא״כ ברבים יאיירי

 ברבים שגם להוכיח יש שבישראל הנביאים כל שעשו ממה שהביא מראייתו להרסב״ס שגס ועוד
 מחו שאם לפני וידוע גלוי הקב״ה שאמר דמה נראה כן על הוטחו, לרבים גם המה שהיי כן ■הדין
 ,ההמה החטאים האנשים בחטאת המה גס יאספו שלא אלא וכל, מכל לפטרם לא קבלו, לא נהם

 שגם משמע הי־מ״א ומדברי הב"עי פרק סוף הריין מדברי והנה — . והעונש הדין מעליהם ולהקל
 אפשר הנ״ל הימב״ם שיטת צפי אבל בתוכחות, ירבה לא אבל אחד פעם אלא יוכיחם לא ג בכה

 הנביאים כל שעשו כמו בתוכחות ירבה שמיס בדברי אבל לחברו אדם שבין בדברים דזתא דהיינו
וצ/ג. בישראל

פעם כב

 יגממ׳סראדרבי שנאמר חובה,מ אומרים ויש נשמע, שאינו *ט יח דבר לאמר שלא
.שם אבא ע(יןרע וברברים ,ויאהבך לחכם הוכח ישנאך פן לץ תוכח אל

 סםקנאכד ,רין,מן הין> 1,ןא «שוגג עזיהיל מוטב לישראל להם הנחכד לו ישמעו
שנת דגמרא י

.ע"ב קמ״ח
 גם מהשמאל גדול כתה שהימין דכמו ,נראה מקרבת וימין דוחה דשמאל וכונת — . ידים בשתי

 פירש ח״א ומהרש״א ,מהדחייה תדירא ויותר גדולה יותר הקריבה תהא כן תדירא, יותר תשמישה
אחר. באופן

 יודע אס לשתוק היינו נשמע שאינו דני לאמר שלא חונה או דמצוה הא . נשמע שאינו יח
 ומחזיק לרשע מחניף דהוי ולשבחו המעשה על להודות לא אבל למחות, נידו ואין דבריו יתקבלו שלא
 לא אס סי״א, י׳א סימן ולעיל כל ד״ה ושם אותו ד"ה תום׳ ע״ב ח״א סוטה עיין עבירה עוברי ידי

 בעל שכתב מה כן ועל שם התום' שהביאו בנדרים דעולא ממעשה כנראה דמותר סכנה במקום
 ,כזה פלילי עין ראשו על יכבד ואל בסכנה עצמו לחפיר ה' דבר את לירא שראוי פ״ד פרק מ"ה

.קנ״ז סימן י״ד ועיין דוקא דלאו נראה ברשעתו, ישע להלל דהיינו

 יודע אם שדוקא נראה ע״א נ״ה דשבת מסוגיא הנה כי לעיין, בכאן יש . נשמע שאינו יט
 פטור אינו לחו אס תוכחה יקבלו אס בספק אבל להוכיח מבלי לשתוק יכול דבריו יתקבלו שלא בודאי

 מקבלין היי לא שבאמת אע״ג גליי מי להם גליי לפניך אס אמרה הדין מדת שהרי תוכחה ממצות
 אמר fmiu ריש דני להנהו חי לוכחינהו שם סימון לרבי זירא רבי שאמר ממה וכן משש. כנראה

 איירי לא שע'כ ,כן לפרש צריך נסי ע״ש וכו' מקבלי דלא אע"ג ליה אמר מינאי מקבלי לא ליה
 יהיה שזה מקבלי דלא אע״ג זירא רבי אמר האיך דא׳'כ ממנו מקבלין שאין בודאי ידע סימון שרבי

 אין לו הניאה ולפי דעתו שלפי כיון סבר סימון .שרבי דאיירי אלא שם, דיבמות לסוגיא מתנגד
 • ממנו אקנלין שאין בודאי יודע שאינו כיון יוכיחם אעפ״כ השיבו זירא ורבי מלהוכיחם, פטור מקבלי],

 בתורה, מפורש דבר על עונרין שהיו התם דשאני לומר יש זה שאחר שבסעיף העיטור בעל לשיטת אכן
 ליה אמר כתויה ספורשין דברים על זירא רבי שגס ואפשר שם, ביחזקאל כמפורש עכו"סוחמס דהיינו

 אבל שפיר; זירא רני של הדמיון היה ע״בשאל״כלא ס״ז גטין ועיין גלותא, ריש לבי שיוכיח סימון לרבי
 שם מביצה ראייה והביאו להוכיח חייב לאו אס חקבלין אס שבספק סתם שס בשבת כתבו התוס׳
 פ"ודדעות מיימוני הגהות כתב וכן כאו הרא״ש בהגהות הוא זבן בכך, לחלק להו סבירא דלא נראה

 וכן סק״א תר״ח בסימן להלכה המר׳א והעתיקו יין כדי המביא בפרק והרא״ש הרי"ף כתב וכן
 ונתנו פעמים כמה זה הוכיח בבר אס ואפילו בודאי, זה לידע אפשר איך וא״כ סק״ב, הט״ז שם כתב
 טהרה רוח יעבור שעוד אפשר עדיין מלקבל, ממאן ולבם משמיע, אטומים אזנס והיו סוררת, כתף

 הודיעו אשר אתרי נניא לאיש אלא יהיה לא זה דסעיף הדין ולפ״ז מזרים, לקול וישמעו בקרבם
 נראה כן על ;כלל הענין במשמעות זה ואיו כלל, תוכחתו תקוכל שלא זאת כל את אותו אצהיס

 ליה כדאית ולמי ליה כדאית למר לרב הכאה עד או לר״י נזיפה כדי עד החוטא הוכיח כבר שאם
 שאינו דבר עקרי ששוב אלא בעירוכין כדילפינן תוכחה מחלות פטור שאז לבד לא ,ד׳ סעיף עיין

 שכתב תר״ח סימן מהמג״א ניקה וכן ;ביבמות כדילפינו עוד להוכיחו שלא חונה או ומצוה נשמע
 א״כנראה עכ״ל שנאמך.אלתוכחלץ להעיחו חסוי ואילך מכאן החוטא בו שינזוף עד להוכיחו וחייב

 לץ, תוכח אל משוס אח״כ ביה אית ליה בדלת ולמר ליה כדאית למר הוכיחו כנר שאס מדבריו גם
 דידיה דלגביה ישראל נמי.באפקורוס ואפשר. . שם דרשינן קרא דמההוא דינמית הך היינו א"כ

 .לקמן עוד ועיין כזט״ז זיי״ן סימן כדלעיל יותר עוד שיפקיר לחוש ויש נשמע שאינו דבר הוי מסתמא
 שיקללנו, או שיכנו עד להוכיח שחייב דעירוכין מהא שם ביבמות יוסף הנימוקי שהקשה מה ולפ״ז
 דבר מקרי דלא ,שפיר אתי בלא"! ע"ש ברבים איירי וביבמות ביחיד איירי בעירוכין דהתס ותירץ
 ישראל. לאפקורוס או הכאה, או קללה נזיפה עד חיובו כדי הוכיחו שככר א״כ .אלא ביחיד נשמע שאינו

 שיהיו מוטב להם 'הנח מקבלי לא דודאי דהיכא נ״ה בשבת התום׳ שכתבו קשהלכאויהי׳ממה אבל
 כתבו למה יין, כדי המביא נפרק והרי״ף הרא"ש מדברי ג"כ נראה טעחא וההוא וכו׳-עכ״ל שוגגיןן

 דלסנרת סויד לעני[ ונ״ס ,נשמע שאינו דבר דהוי משוס ביבמות דאמרינן הטעם ולא זה טעם
 כסו אינרא שוגגין, שיהיו דמיטב לטעם סשא״ב נשמע שאינו בדבר יוכיח לא מזיד גס ביבמות הגמרא

 שלא דמצוה דהא נראה אבל ע״א, לח״ד ובילה ע״ב קמ״ח .בשנת גופה .הגמרא על לשאול יש כן
לאמי חובה'שלא או דמצוה דמאי היא, מילתא חדא שוגגין שיהיו דמוטב והא נשמע שאינו דבל לחמר

0) התכנות אוצר תכנת ע״י תודפס)149 מס עמוד אברהם בו מנחם טריווש, מישרים ארח0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)150 מס עמוד אברה□ בן מנחס טריווש־ מישרים ארח
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דרבי מימרא

*14לא
 זה את זה הוכיחו שלא כשביל אלא ירושלים כו ליוזרברי ולא ,מוחין
 על הוא למלכות בשבילם נמסרים בתים בעלי שנכסי מהדברים ואחד
 שדבריהם שבדורם, עבירות עוברי ביד למחות כירם ל׳סיפק שהיה

 את המוכיח וכל מחו, ולא מהם יראין והבריות עשרם מחמת נשמעים
 אחרי, אדם מוכיח שנאמר הקכ״ה של לי׳לחלקו זוכה שמים לשם חבה
 ממחליק ימצא חן שנאמר חסד של חוט עליו שטושכין אלא עיר ולא

 אתטל שיאהב הוא האדם לו שיבור הישרים מהדרכים אחר וררך לשון,
 וברכה טובה לעולם באה רוח נחת בעולם שתוכחות זמן שכל התוכחות

 ועליהם ינעם ולמוכיחים שנאמר העולם מן מסתלקת ורעה לעולם באים
. טוב ברכת תבא

• עבירה לב
 שנאמר בטוב אז ברע לבחור ובכוחו לאדם, חפשיח היא הכחידה א
 וכתיב הרע, ואח המות ואח הטוב ואח החיים אח היום לפניך נחתי ראה

 תחיה למען בחיים ובחרת והקללה הברכה לפניך נחתי והמוח החיים
 פתוחה החגוחנ נתונה הרשוחא ותגן ,ונו' ה׳ את לאהבה וזרעך אתה

 בידי הכל *■חכמים ואמרו וילוה, יבא ללוח הרועה וכל מקיף והחנוני
 שואל אלהיך ה' מה ישראל ועתה שנאמר שטים מיראת חוץ ■שמים
 ומן הנביאים מן התורה מן ואמרו7 ונו', ה' אח ליראה אם כי מעמך

 החכמה אבל ן אותו מוליכין א לילך רועה שאדם בדרך הכתובים
 תאוות כל על וחשליטנו תנביהנו רוחו ותאמץ תחזק לחכם, תעוז

 כמו , מהם הוזהרנו אשר. הדברים אחר ילך לבל ותמניעהו הגופניות
 שטוח, של רוח בו נכנס כן אם אלא חוטא ארם ייאין חכמים שאמרו
 שיפסיד הפסדה כנגד ממנה, ויהגה שישתכר מה עכירה ישכר ויחשוב

 מעלה בשנה אחר יום אלא עבירה עובר אינו ׳אם ואפילו לעתיד, יותר
בעה״ז אחת עבירה העובר י׳וכל כולה, השנה כל עבר כאלו הכתוב עליו

 יימימרא ע״ב. ה' חגיגה מקרא יוחנן דרבי ׳מימרא ע"ב. ע״ח ב״ב יוחנן דרבי ודישא פ״ב ריש אבות
. ע"ב גימ״ל סוטה יונתן א״ר נחמני כר שמוחל דרבי

 שם י׳רמ״א
 ביבמות חהנ״י

 משמע 1דכ שם
 שנת מהסוגיח

 .א“ע נ״ה
 יוסף יי׳נימוקי

 וטעמא שם
 כדלעיל נראה

 .סקי״ט
 ס״ק נטכדלעיל

.י״ט
 מהיסנ״ם שם ל

 עשור שביתת
 משבתקמ״חע״ב

 דרבי ל^מיסרא
 אמי בר חייא
 לימימרא • שם

.ע״ב נ״ד שבת

 סכנה דליכא במקום הייני וכו׳ למחית בידו שיש מי כל דאמרינן והא ומאודנו גופנו על עומדים שהיו
. סקי״ט לעיל ועיין עכ״ל וכו' זה על ממונו להוציא חייב אדם ואין

D בלי הבית ובחורבן ,העשרה בעבור אשחית לא הש"י שהשיב בסדום אשכח! .חרבה ילא 
עיין. ישראל נאק מהם ושלושים צדיקים ממ״ה עלמא בציר ולא בישרחל, צדיקים אז גס היו ספק E׳ ■

 שם בשנת דאמרינן מיחו-כמו למחות'ולא להם שהיה לגמרי נקיים היו לא המה שגס אלא תחרב,
 שאלו זה, אח זה הוכיחו שלא בשביל אלא ירושלים חרבה שלא אמר שפיר א״ב ע״א, ק״ג ובסנהדרין

י . ..נ״ל בעבורם המקום לכל לשאת כדאי הצדיקים ומספר זכות היה הוכיחו
 ללצים ואם אתם לך קום שם שמביא קראי סתרי כנראה עבירה לדבר גיס .מוליכין א

 לנו מחשבות יצר אחר לילך השמים מן אותו מניחין יק שבעבירה חילוק יש אבל ילק, היא
 ממימרא כנראה מלמעלה אותו מסייעין מצוה לדבר אבל ,מזימותיו לעשות ידיו מחזיקין לא אבל

 עיין שם וכפרש״י א”ע ק"ד שנח אותו מסייעין לטהר בא לו פותחין. לטמא נא שאחי לקיש דריש
־ • . סק״ג ל״נ סימן 'לקמן נתוי״ט פ״ב פ׳יד אבות

ומוליכתו נ

לא
 לא אבל אחת פעם ׳כבי יוכיחם טזירים החוטאים הם רבים אם מקום
י אליו שלא-ישטעו שיורע מאחר *׳בתוכחות3 ירכה

 זה שדבר להם נורע שאין ,שוגגים החוטאים רבים אם אבל טז
 ,ומושל שוטר ידי על בהם למחות אפשר ואי בו הרגילו וכבר אסור

 שלא כדי כלל יוכיחם לא ,יתקבלו לא שדבריו כודאי שיורעכט כיון
.בזדון לעבור יבואו
 כדי רבו, במקום לבידור לעולם חכמים שאמרו פי על אף כן ועל יז

 אינו אם אבל לתוכחתו, כפוףבל אם מילי חני יחטא, ולא ממנו שיירא
מזיר. יהיה ואל שוגג שיהיה רמוטב במקומו ידור אל רבו לתוכחת כפוף
 ולא ביתו באנשי למחות לוגל שאפשר טי שכל תוכחה גדולה יח
 כג בכל עירו אנשי על נתפס עירו באנשי ביתו אנשי על נתפס מיחה

 בעון איש באחיו איש וכשלו וכתיב ,כולו העולם כל על נתפס העולם
ואינם כה למחות כירם יש אם בזר, זה ערבין כרלה ־ישכיל!1 אחיו

 הגמרא כמםקנתכל . תר״ח סימן המג״א הביאה ע"א חי"ת ברכות דעולא משמיה
 יונתן רבי וחעייג יוחנן רבי מחליפין ויש חבינא ורב יוחנן ורבי חניבא ורבי דרג

. ע"ב ז“ל סוטה ועיין ליישם כחסקנא. ע״ב כ״ז סנהדרין דל

 כן אע״פ דאמר נ״ה משנת הנע״י פרק סוף ביבמות מהב״י נראה כן . אמד פעם כ□
 דלפ״ס אע׳ג פה, פתחון להם !הא שלא או ישמעו שמא ומטעם ישמעו שלא אע״פ כלומר לוכחינהו,

 בתורה, מפורש דבר על עוברין שהיו דנראה בשנת התם דשאני לחימר איכא סקי״ט לעיל שכתבתי
 שאין יודע אם ,בתורה מפורש אינו אם דאורייתא באיסור אפילו נשיגגין אבל נכונה, סברתו מ"ח

 מידי, ולא להו אחרינן דלא אסרינן ע״ב קי״ח בשנת שהרי בלל, יוכיח שלא נראה נשמעים דבריו
 גם ,תוכחתו כך כל מזיק אין חזידין הם שאם פשוט הוא והטעם לא, נמי אחד פעם אפילו משמע

 יוכיח לא אס וגס חמורה כך כל עברתם אין שאז שוגגין הם אס משא״ב ביותר,- חמורה העבירה
 פ״ו מ״מוני בהגהות ועיין — .שוגגין שיניחום מוטב כן ועל מוידיז להי משוה אחד פעם אלא

 צריך אלא אחד פעם בהוכחה די אין ברבים שגס שס שהביא מהתנחימא דמשמע סק״ה דדעות
 ועוד בתורה, המפורשין ענרוח היו דהתס שפיר אתי לעיל שכתבתי ולפ״מ שיכנו, עד להוכיח ג"כ

 מה הדין מדת שאמרה הב״ל מהמדרש כנראה בדבי נגעה השם שקידוש התם דשאני לתלק יש
 מישראל הכאות עצמן על ולקבל שמך קידוש על להתבזות להם היה אעפ״כ עד וכו׳ מאלו אלו נשתנו

 למכים נתתי גוי כדכתיב מישראל סבלו צרות במה וישעיה ירמיהו שהרי סובלין הנביאים כשם.שהיו
 ל״ב סימן ועיין .עכ״ל וכו׳ ונשים טף ובתולה בחור זקן חבלה למלאכי ואחר הקכ״ה חזר מיד

. . .ט"ו ם״ק ולעיל סקי"ח
 מפניו שיראין למחות לו שאפשר ונשיא מלך כגון ישראל, בכל פרש״י .העולם בכל

. ע״ב כ״ז וסנהדרין סק"ג לעיל עיין . עכ״ל דבריו וסקייחין
Q- ע"ב ל"ו סוטה עיין הערנות על גם בזה זה ערני! הס ואס .ערבין .

אע״פ ג', א' שמאל בבניו כהה לא אשר על לעלי עלתה מה רוחה הנך .מוחין ואינם כך,
 צדקיה ועל אחרים, בדרכים בהם למחות לו היה שמעו שלא כיון מ״ס מגולה, תוכחת בפיו שהוכיחם

 משוס יוחנן רבי נדאמר מימה ולא למחות נידו שהיה על ,היה שצדיק אע"ם וגו׳ הרע ויעש כתיב
 ולא בנשיו למחות לו שהיה .מפני וגו' הרע שלמה ויעש כתיב נשלמה וכן ע״א ק״ג סנהדרין רשכ״י
 וע״ש ע"ב, נ״ו שנת יונתן א״ר נחמני בר שמואל רני כדאמר חטא גאלו הכתוב עליו מעלה מימה

 מפני למלכות זכה וירבעם ,ופנחס חפני לענין ע"ב נ״ה ושם ראנ״ע של פרתי לענין ע"ב נ״ד
 כתב אכן . ע״ב ק״א סנהדרין יוחנן רני כדאחר ברבים שהוכיחו על ונענש שלמה, את שהוכיח

 מי כל דאמיינן אע״ג וז״ל להלכה הרח״א והביאו מהריו תשובת בשם סק״א קנ״ז סימן בי״ד הד"ח
 עמנו פריצי דרכו משום מיתי! אין שאנו מה דבר אותו על בתפס הוא מוחה ואינו למחות בידו שיש

לסבכה למיתש איכא בידם מוחים היינו אס למוכיחים שומעים ואינם ונלומדין במורה המלעיגיס
שהיו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הוז־פס)151 מס עמוד אברהם בן מנחם טריווש, מישרים ארח0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)152 מס עמוד אברהם בן מנחם טריווש, מישרים ארח
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תרד סימן הספורים יום הלכות אשל
 מאכילתו יותר שהו כל שיאכל רק הכוונה . ימים כבשני בעיו׳כ לאכול נספה״ק שכתנו מה )לאכול( א׳ סעיף תרד סימן

מרומז וזה . ככזה שכן וכל ככולו היום מקצת כי ימים כבשני אכל כאלו זה הרי זה ירי ועל . א' ביום
 רבוי ידי ועל במקור׳ב כמ״ש נפש פירוש שכ״ה נפישותא ידי על הוא שהענוי לחודש בתשעה נפשותיכם את ועניתם בפסוק

 מתקבל הענוי לענוי מעונג נו׳ ווסת שנו• ידי על גס .חז*ל שאמרו כמו ימים נ׳ כענוי לו נחשב א' יום אכילת מנדי מעש
 ועוזרינג ישראל בני לעם השי׳ת מכפר זה ידי ומל ביו״ב ביותר ענוי יש שבתשעה הנפישוחא ידי ועל להשי״ת לרצון כיותר

 מצוה אין שבלילה ז״ל המג׳א מסקנת אן . בעיו׳כ נזה הענוי למנוע מצוה ענויים חמשה שכל מקום היה . טונה לחשובה
 דדרשינן גם . נעיו׳נ זה עליו להשיל אין השנה כל בזה נהוג שאינו ומי המנהג נפי סיכה לגבי רק מזה מינה נפקא ואין
 ומה ושתיה באכילה רק המצוה אין ענוי אחת פעם אם ני נ׳ לא שבעיו׳נ כיון מקום מכל הענוייס חמשה מנוי פעמים מה׳

 לן לדקיימא אך המפסקת סעודה עד להתענות שיכול י׳א ולזה נערב בט׳ דב׳ מצד זה הרי אולי נזה יו׳ט בגדר איננו שבליל׳
 לפני ובא ליום לילה בין לחלק ז׳ל המג״א כ׳ נדר לגבי ורק להתענות אסור בלילה דגם נראה היום כל להתענות שאסור
 הו? ימים שני כתענית הוא שעיו״כ וביון עיו׳ג לפני תענית להסמיך שננו! ששמע נאמרו גלילה להתענות שרצה אחד עכשיו

 הוא רצופים ימים בשני ההפסקה של פדיפותא שהרי הלצה ע׳ד הוא כן ששמע להאיש ואמרתי רצופים ימים משני ההפסקה
דפוס ז״ל האריי בסידור ע׳ תעניות בסגנון טעמים עור שיש וגם . נזה שייך לא וזה . ביותר שני שביום הצפר מצד רק

נש׳ע וכמ׳ש צער מצד שהם משום נמשי״ת והשלמה קבלה א*צ שלכך לן וקיימא עיקר הוא הצער טפס זה כל על . קאריץ
ולא . לאכול לו נתתי ולוה . כניל מה בצד מצוה בלילה גס שהאכילה מה לזה ומצורן< המה״ד נשם .תענית הלנות ריש

עצמי את וסמכתי במנחה עצמו על קיבל אס ממנו חקרתי לא הטרדא ומצד . נדר היתר בלי ואכל לו יתיר אס לו אמרתי
רמיא לא ששם גם תקס״ח כנסי׳ דהיא כל מצוה סעודת לצורך התרה וא'צ עשי׳ח תענית עצמם על מקבלים שאק מה ג—

 . מנחה בשעת קבלה נגדר שאיננו במה גם לו שיתירו לומר אוהב ואני ־ . שמוטל בזה שנן ומכל .זו מילה לברית לילך .ז
: עיו״ב כליל לאכיל ודאי נכון יכ׳ה

רק מלבו השנאה תינן< להסיר כוונתו אס . ואשוב נאחטא אינו . מלפיים משהה לפייסו( )צריך א׳ סעיף תרו סימן
—————-—- ----------  לסיימא הסייס שיהי׳ שוקק_______  •—

נו׳. שוגגיס יהי׳ מוטב שייך יצייתו שלא שכשודאי תר״ח בסי׳ מ׳ש נשמעין( דבריו )שאין נהגה ב׳ סעיף תרה סימן
 מוטב מטעם ולא . מזיר הוא כשכבר גם מלהוכיח הוא פטור הוא נשמע שאינו דבר כשודאי הלא לכאורה

 במה וכמבואר ישמע פעם אחר פעם התוכחה רוב ידי על שאולי מצד רק היינו הנאה מד חז״ל שאמרו ומה . שוגגיס יהיו
 דנר לומר שמצוה כשם חז׳ל ואמרו להוכיח אין שגלוי שכל שמשמע . גלוי מי לפניכם גלוי לפניך אס בשבת חז״ל שאמרו
 במה תונחה לומר כלל רשות שאין היא שוגגיס יהיו בחוטב הכוונה אך . נשמע שאינו דבר לומר שלא מצוה כן הנשמע
 מתקבלת שלו תינחה שאין ודאי כשגלוי להוכיח שלא שרשות מוכרע זה ידי על גלוי מי לפניהם נחי׳ ני נשמע אינו שבודאי

 שאינו במה אי בו׳ שוגגיס יהיו מיטב ומצד . שוגג בשהשומע רק זה אין אולי נשמע באינו דבר לומר שלא הצוה וגדר
 שלא מציה זה ירי על ודאי נשמע שאינו מה שהוא וכיון . להלאה להזהר כדי שמשמיע רק מכשול דבר עכשיו בעיניו דואה
 שייך שלא חסידות שנמדת ונראה מלהוכיח מונעים ־ שוגגין שיהיו מוטב מצד רק לפניו מכשול דבר ברואה אבל . לומר
 מדת צד נו יהיה שלא כמעט מהם אסר גוז אין ישראל בני עם ני . פרטים באיזה חסידות נמדת נוהג שאיני במי זדון בזה

 אשמה עליי אי! חסידות מדת עצמו על מקבל איננו פרט באיזה ואם מנהג באיזה מכהוה׳ק אז מהמצוות פרט באיזה חסידות
 גרם לפעמים בו יש והצער שהטרחא טונא מלתא טריחא ולפעמים קולא ומחומרא חומרא מקולא נמשך לפעמים כי . בזה

 אחד שום בלב הדברים מן שיכנסו שאפשר ברבים שכן ומכל כו׳ שוגגיס יהיו מוטב שייך לא נזה כיוצא ובל בזה גרעון החשך
 בל על בזה החסידות דרך שידעו ידי שעל נו׳ חסידיו ואל עמו אל שלום ידבר נבחי׳ נזה תועלת יש פנים כל וטל מהן

וכן בעולם שלום מרבים חנמיס תלמידי כיוצא וכל ההמון נסיגנין כזר היא דלכאור׳ גס בן הנוהגים על יתרעמו לא פנים
: עצהיו״ט בזה לפרסם מצוה וכיה חסידות לדרך בניהם חינוך לגני מועיל

תחי׳ ה׳ וזוגתי . יו אןנל שאני בחדר . בברכה דשנחי׳ק נרות להדליק נהוג שאני גס המנהג( )וכן ב׳ סעיף תרי סימן
 זה כל על להקפרות המאכלים הם ונמנינים המשרתת שם שאוכלת שם מתפללת שהיא בחדר מדלקת

 הדלקתי ולא . לשם בואי קודם נרות הדליקו הק׳ בביהמ׳ד ונם החדרים בשני לנדה היא והדליק׳ . הדלקתי לא הק׳ ביז״ב
 שאינה ברכה מחשש מוציא שמנהג נמק״א וכתבתי הק׳ יו״כ אנר לברך נוהגים שאנו נהו׳ הק׳ שנש׳ע נס ני . אז בלל

 שנוהגים מקום ויש תליא במנהגא הק׳ ביו״ב נר והדלקת נו׳ וצוונו נמצותיו קדשנו אשר שאומרים וגס . לנטלה או לרינה
 כו׳ ויגדר אביך שאל . סוכה שנש׳ם שנוייא לחד אמנהגא שייך נו׳ אקנ׳ו שגס במק׳א כתבתי זה כל על להדליק לאסור

 שהוא הצווי מצר דהיינו . גרמא שהזמן עשה מצוות כל על כו׳ הנשים שמברכות דמנהג הזנות צד נמק״א שכתבתי גס
 קדש״י ,"ןש . יזדח jjp, חרא עס בכלל הם מה בצר זה כל על . עצמם בפני עם הס שנשים ונס ישראל בני עם לזכרים

 היה וכן . אחר בזמן נזה מציה בחי׳ שחצינו מצד שהוא . נר׳ח דהלילא מנכגא על אקב״ו על הזכות צד נמק׳א כתבתי בם
 מה ידי על סיוע בזה יש מקים מכל . יי׳׳כ של נר להדליק לפרש ממילא ונ׳ה שנח של נר שמפרשים וגם . נזה שייך
 כלל הונהג שלא כיון זה כל על ״כ1ני לאליק לכ׳ע מצוה הק׳ ומיהס׳ד הק׳ נביהנ״נ שכרי . נזה ״רום יי׳ —

מקום בכל לכ׳ע ניויב. נברכה נר להדליח יראי י־ייו י‘"* ............

 נש״ע שעיינתי קודם זה והי׳ . הקודם הילוך
 דחש לית דסחיט׳ חשש כי . זה על נחרטה
 שהתיר! כעין והוא .נזה עליו עצמו אח לסמוך

 נ אם וגס לכלוך למניעת רק לתענוג הכוונה
 נ כל .חשש נהם אין כן גם . ז־סחיטה ניחותא

 נ> יותר אולי מקום ומכל . לגופה צריך ואינו
 בז ואין מנעלים נועלים וטיט ברפש ם מכריע
 המג׳א מ״ש :ז״ל כהטיז טיט ידי על ולכ״ע
 דררו נזה שאין מודה הוא שגם מזה נראה
: שיהיו מוטב שם ושייך יצייתוהו שלא ודאי

 להשלי צ’)שא בהגה ב׳ סעיף תרטז סי׳
הוכב שהתלישות אלו בזמנים שנן

 5 שני ממנו מקטניס יותר חלש שהוא וניכר
 נ אמרתי תחלה .חיכן< וציית דווקא שיאכל

 שיי עליו גוזר שאג• נ״י לבני לו וכשאמרתי
 נימים אז תעניות ובשארי כחיוב זמן קודם

שבעה מיכלא שעל רעותא . רצון חי לכל

 1 דשהחיינו ברכה א׳ סעיף תריט סי׳
, . כלה בואי אומרים שניו״כ

 ויו' שבח׳ק קבלת הוא שהחיינו ובברכת
 מז שאתר רס׳א ססי׳ שני וגם . שנת״ק
 ערבית גדול יום מבעוד להתפלל ניהגים

 ולז! . לזה קודם וגס כלה בואי באמירת
 שהחיינו לברך נוהגים מקום מכל .גדול
 קו! שבת׳ק עצמם על לקבל מקדימים לזה

 דבו לומר כן גס ונוהגים .ז׳ל הרמנ׳ן
 שמוקדמ גס שהחיינו וברכת . הלילה עד

 ש שברכת נראה פנים כל ועל . מקדמינן
 ! שגם לומר נהוג שאני גס . החזן אחר

 בג ועניתי החזן ידי על חובתי ידי לצאת
 בשוט החזן ידי על כזו ברנה חובת ירי

 הו עם ברוב גדר נזה ויש כן הנהגתי
 טעוו אחר אמרתי ופ׳א . קדשיך שבתות

אחר זמן מאורע כהזכרת זה ואין שנת
כ' שהיום

 ברית )מילה( ב׳ סעיף תדכא סי׳
ר לחול בלוחות שנדפס

 כבוד מצד הנימה על מלי עכשיו הק׳
 ג להקדים יש ממילא סחוה׳ק( הכנסת

 להג יש התינוק עם יבואו עכשיו רגע
 מ תחנון אודות מנהג נפי גם כך כל

 הזנרוי ולדחות במנחה תחנון אומרים
 עכשיו חיים היו שאלו לומר ההוא
 לעשותה שחשב מציה עשה ולא נאנס

 דוב! לחלק אין ביו״ב מילה : ההזכרה
 ג מקום ימנל לתינוקות להאכיל לא

רק שהוא כנראה בדרבנן גם להחמיר
יייח״א ׳"יי י"••— ״»—•



תר״ח או״ח שו״ע בוטשאטש אברהם אשל

 נר שוגגיס יהי* היםב שייר יציית! כלא שכשודאי תר״ח נם■׳ מ״ש נשמעין( דבריו )שאין נהגה ב* סעיף תרה סימן
הוסב מהמם ולא . גויר היא כשכבר גס מלהוכיח הוא סשור הוא נשמע שא״נז ינר כשודאי הלא לכאורה

 נמה וכמבואר ישמע פעם אחר פעם התוכחה רוב ידי על כאולי מצי רק ביינו כנאה מר חז״ל שאררז ומה . שזגגיה יהיו
דנר ןמר^ וה5שס כ:ס ״לחז ואמרן להוכיח אה כגלוי ככל שמשמע . גלוי סי לפניכם גלוי לפניו אס בשבת ל’חו שאמרו
במה הונחה לזמר כלל רשות שאין היא כוגגיס יהיו במושב הכוונה אן , נשמע שאינו דבר לומר שלא מלוה כן הנשמע
חתהבלח כלו חיכתה שאת ודאי כשנלוו להזניח שלא כרשות מוכרע וה ידי על גלוי מי לפניהם נחי' ני נשמע אינו שבודאי
שאינו במה או ‘נ׳־ שוגגיס יהיו סיסב ומצד . שיגג נשהעומע רק זה אין אולי נ:כע שאינו ונר לומר שלא כלוה וגדר
 שלא הליה זה •יי על זיאי מהע שאינו תה שהיא וכיון . לכלאה להזכר כדי כהכמיע רק מכשול דגר עכשיו בעיניו רואה
 שיין שלא חסידות מהדק ונראה מלהוכיח מזיפים * כונגין שיהיו מוטב מלד pi לפניו מנכול דבר ברואה אבל . לומר

 מות לר בז יהיה שלא כמעט יזהה אחד גם את יכראל בני עם ני . פרטים באיוה הסירות גמדה נוהג שאינו במי זדון בזה
 אשמה סליו אין חסידות מדת בלמו מל הקבל אימו פיס באיזה ואס מנהג באיזה מההיהיק אז כהמלוות פרט באתה חסידות

 נרם לפעמים בו יש י>צפר כהערחא סובא דלתא פריחא ולפעמים קולא והחומרא חומרא מקולא נמשך לפעמים כי . בזה
 אחר שום בלב הוניים מן שיננסי שאסדר ברגים שנן ומכל כו* שזנניס יהיו מוסב ®יין לא בזה נמלא וכל נזה גרעון המשך

 כל על נזה החסידות ות שידעו ידי שפל נו׳ חנדמי ואל עפו אל שלום ידבר גנחי׳ נזה רועלח יש פנים כל ופל מהן
 וכן בעולם שלום חרבים חכמים תלמידי כיילא וכל ההמון נ»ח נזר הוא דלכאיו' גס כן הנוהגים על יהרפרו לא פנים

: עלהיז״ם נזה לפרסם כלוה כ״ה1 חסידות לדרד בניהם חיביד לנבי מועיל



ודעתכ פרקשישט

כ פרק

וערכות תוכחה

התוכחה מצות

 ׳הוכח שנאמר תוכחה, ע״י העבירה עושי את להפריש התורה מן עשה מצות א.

 לי ומה חוטא איני ׳אני האדם יאמר שאל המצוה, וטעם עמיתך׳? את תוכיח

השמים׳? לבין בינו ענין והוא חוטא שהשני

העבירה לבני

י. העבירה מעשה לאחר וביןג העבירה מעשה לפני בין היא התוכחה חובת ב.

וערבות תוכחה

הערבות? מחובת נובעת התוכחה מצות אם הראשונים נחלקו ג.

ומצוות. תווח שומר שאינו מי כלפי ערבות חיוב בעניו כו מעיף לקמן וראה

 לחטוא, שירצה מי או החוטא את להוכיח מצוה א.
 הרמב״ם כ״כ ותוכחה, במאמר ממנו אותו ולמנוע

 רלט מצוה החינוך בס׳ וע״ע רה. מצוה בסהמ״צ
 דאין טו( )ג, או״ח ורדים גינת ]וע׳ יא. מ״ע ובסמ״ג

וצ״ען. מ״ע, על תוכחה חיוב

 לנו ראוי "ואין )רה(: בסהמ״צ הרמב״ם כ״כ ב.
 זולתי יחטא ואם אחטא, לא אני ממנו, אחד שיאמר

 אנחנו אבל התודה, היסך זה אלקיו, עם דינו לי, מה
 זולתינו נעזוב ולא ה׳[ ]את נמרה שלא מצווים

 אנחנו חייבים להמרות השתדל ואם מאומתינו
ולהשיבו. להוכיחו

 שירצה מי "או בסהמ״צ הרמב״ם מלשון כ״מ ג.
 הח״ח בזה והאריך יט. ג, שע״ת וכ״כ לחטוא".
שם. ובהג״ה ה׳ עשין בפתיחה

 ה״ו פ״ו דעות בהל׳ הרמב״ם מלשון כ״מ ד.
 לא בדרך הולך שהוא או שחטא חבירו "הרואה

 חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה טובה
 את תוכיח הוכח שנא׳ הרעים במעשיו עצמו על

 שו״ת נז, פ׳ ח״ג לרס״ג הרי״פ בביאור וע׳ עמיתך".
 ׳הולך הרמב״ם בלשון ]ויל״ע סא. ח״ד אה״ע אג״מ
)הל׳ אלישיב הגרי״ש בשם וכתבו טובה׳, לא בדרך

 דעות על להוכיחו שחייב ישראלזון( תוכחה,
חטאים[. על כמו נפסדות

 ערבות אי הראשונים דפליגי ז׳ בסי׳ נחבאר ה.
 כג(. הע׳ לקמן )וראה בהדדי תלי מיתלי ותוכחה

 שכתב ד( חקירה )ריש לפמ״ג גומא בתיבת וראה
 עונש לו שיש מלבד בפג"ע מ״ע היא תוכיח רהוכח
 ה״ו, פ״ו דעות בהל׳ הרמב״ם כמ״ש ערבות מטעם.

 ותרגומו חטא עליו תשא ולא דקרא פשטיה הוא וכן
 ח״א יהושע דבר ובשו״ת חובה. עליו תקבל ולא

 בשם שהעתיק סק״ה( )קנו הפ״ת על תמה כ-כד,
 היא דתוכחה עשה שמצות כיאות שלא הפמ״ג
 הע׳ ח וסי׳ פג, עג, נה, כג, הע׳ וע״ע ערבות. מטעם

בע״ז[. הריטב״א וכדעת מט,

 ישראל של הערבות יז(, טז, )ויקרא יקר בכלי וראה
 פן הערבות מיראת מוכיחו שהוא התוכחה גורם

 נקי התוכחה מקבל אינו ואם עבורו, לשלם יצטרך
 בעד אחד שיסבול נותנת הדין שורת אין כי הוא,

 ישראל נעשו זה ובדבר ברשותו, שאינו חבירו
 דין או מוחה ואינו למחות בידו שיש שבזמן ערבים

 צח הע׳ וראה באוה״ח. וע״ש בעבורו. שיתפם הוא
פה. עד, הע׳ וע״ע השם. ודרך הרמ״ק בשם

 ה׳ בסי׳ משנ״ת וראה הדבר. בגדר במבוא ובוראך
 מכלל יצא ג״כ תוכחה יקבל לא שודאי דרשע
 דידן לנדון אולם שהוכיחו, לפני אף "רעך"

 מצוה הכי דבלאו בכך, מינה נפקא אין דתוכחה,
כדלקמן. להוכיחו שלא

 מסוזברא אבל(: )ד״ה ס״א תרח בבה״ל כ״כ ז.
 חייב בתורה המפורש דבדבר הרמ״א דמש״כ
 באלו אבל באקראי, ]עובר[ שהוא דוקא למחות,
 כבר בפרהסיא שבת מחלל כגון לגמרי עול הפורקי

 איתא וכן להוכיחו, מחויב ואינו עמיתך מכלל יצא
 ועמיתך עמיתך, את תוכיח הוכח )פי״ח( בתדב״א

 חייב אתה ומצוות בתורה עמך ושהוא אוהבך שהוא
 אתה אין שונאך שהוא לרשע אבל אותו, להוכיח

 או לתיאבון נבילות אוכל ולענין אותו. להוכיח חייב
 וכ״כ עכ״ד. בדבר, יל״ע בפרהסיא שלא שבת מחלל

מהר״ם בשו״ת וכ״כ סק״ל(. י )כלל ח״ח בספרו

מאיסור מניעה

 זו הפרשה איסור. מעשיית חבירו את בפועל ולמנוע להפריש הוא נוסף חיוב ד.

 אולם ממוני. קנס ע״י או האיסור, חפץ קלקול ע״י או בכח, גם להעשות יכולה

 ולכן הפרשה אלא זו הכאה שאין כעונש, העבירה מעשה לאחר להכות היתר אין

האיסור. זמן לפני רק להעשות יכולה

חמור. מאיסור חבירו את להפריש בכדי קל איסור לעבור גם שמותר ופעמים

 שהוא אומרים ויש בחטאו, הוא אף יתפס לבל ערבות מדין נובע זה חיוב ה.

התוכחה. ממצות

נא. בפרק נתבארו זה דין פרטי

עמיתך ככלל שאינו לטי תוכחה

 י ׳עמיתך׳ מכלל שיצא מי אבל ׳עמיתך׳, בכלל שהוא במי רק נוהג תוכחה חיוב ו.

התוכחה? את יקבל בודאי אם אף דהיינו ונראה, בו? נוהגת תוכחה מצות אין
י I |12J<S62נה״ח8 ’

להוכיחו? מצוה יש שנשבה׳ ׳תנוק בגדר נכלל הוא אם אולם

תוכחה מקכל אינו

 לא שבודאי ידוע כאשר ׳עמיתך׳[ בכלל ]שהוא חוטא להוכיח מחויב אינו ז.

 רבים הם החוטאים אם להוכיחו, יש בתורה המפורש בדבר אמנם, .,תוכחה יקבל

 להוכיח אין בזמנינו אולם יקללנוי? או שיכנו עד יחיד חוטא הוא ואם אחת פעם

עמיתך? מכלל יצאו לא אם גם מצוות, שומרי שאינם אלו את כלל

 ערוך וכ״כ ו־מ, המצוות על ובספרו שג )או״ח שיק
 לכל כגוי הוא הרי שבת דמחלל ס״ז( תרח השלחן
 להוכיח יש וכן בו. נוהגת תוכחה מצות ואין דבריו
 בפרק ]הובא הש״ך את לבאר מרבבה הדגול ממ״ש

 דמחלל אפשר שכתב: רלט, מנ״ח וע׳ לו[. הערה יט
 לגבי מבואר שהרי להוכיח מחויב אינו )נה.( שבת

 אינו גם וא״כ אחיו בכלל שאינו דוכתי ושאר אבירה
 בשבת מהסוגיא נסתרים דבריו ולכאו׳ רעהו. בכלל

 הרא״ם וכהבנת גמורים, ברשעים דמיירי דמשמע
 לא אבל יקבלו לא בודאי אם פטירי מעונש דדוקא
התוכחה. מעשה

 להפריש חיוב שיש משמע קלג, ח״ג תשב״ץ וע׳
 לסייע איסור שיש הרמ״א מדברי יותר והוא גוי,

 ול״ש תוכחה מדין הוא להפריש חיוב ולכאן׳ לגוי,
 שהוא ביאר )נה.( ע״ז עמ״ם יעקב סדר ובס׳ בגוי,

בידים. לו ליתו יבוא שלא דרבנז דיז

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)323 מס עמוד מנחם אדלר, בזמנינו שבת מחללי - ודעת בינה 0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)322 מס עמוד מנחם אדלר, בזמנינו שבת מחללי - ודעת בינה



ודעתכ פרקשיבשיאודעדכ פרהבינה

 יקבל, שמא מסופק אם אולם התוכחה, את יקבל לא שבודאי באופן הוא זה דין

 כגון חלקית, תועלת כך ע״י תושג אם גם להוכיח שיש ונראה ?,להוכיחו יש

׳־.,יותר קלה בצורה שיעבור או שיעבור, הפעמים מספר את להפחית לו שישמע

נשמעים דבריו אין כאשר להוכיח איסור

 שכל כיון אחת, פעם אפילו להוכיח חייב אין יתקבלו, לא שדבריו זה, באופן ח.

 טי. הנשמעים" "דברים אלא בעלמא, מחאה או אמירה אינה תוכחה מצות מטרת

להוכיח™. שאסור אלא להוכיח מחויב שאינו בלבד זו ולא

 דמה הדבר, וטעם הנ״ל. המ״ב מדברי כ״מ ח.
 עמיתך, מכלל שיצא מי את להוכיח מחויב שאינו

 זה, מטעם ]דאם תוכחה מקבל שאינו מחמת אינו
 מחמת אלא להוכיחו[, יש שיקבל, שאפשר באופן

 הבה״ל ומש״ב אחיך. בכלל אינו מיהת דהשתא
 מי את להוכיח חייב שאינו לכך כמקור אבל( )ד״ה
 שהוא דלרשע התדב״א ממש״ב עמיתך, מכל שיצא

 דאם משמע ולכאו׳ להוכיחו, חייב אתה אין שונאך
 למש״ב בעיקר כוונתו להוכיח, יש - ישנאך לא

 שיש וע״ש ומצוות, בתורה עמך שאינו התדב״א
טז(. >בהע׳ אליהו דבי התנא מדברי קיצור בדבריו

 דאם נראה שכתב, רלט מצוה סוף מנ״ת ע׳ אולם
 ויהיה למוטב דיחזור להוכיח חייב יקבל אם ספק

 יו״ד באבנ״ז וע׳ כ(. יג, ,בהע )וראה אחיך בכלל
 דאע״פ ישמע, שלא ברור אין דלעולם סק״ח, תסא

 רכים בדברים יוכיחנו ואם הוא ישראל שחטא
 הרעה. מדרכו וישוב ישראל ניצוץ בו יתעורר
 להוכיחו יש יקבל ספק דאפי׳ וסברי דפליגי ומבואר

נו. הע׳ ח בסימן וע״ע אחיך. ככלל אינו שכעת אף

 עמיתך. מכלל יצא לא שהרי מסברא נראה כן ט.
 מרשעים למנוע גדולה דכות נב, ח״א יו״ד אג״מ וע׳
 כעין שהם הרבה ויש איסור יעברו דלא שאפשר מה

 מחסרון האיסור חומר יודעים שאינם שוגגים
 הגויים בין שנשבה כתנוק כעין שהם ידיעתם

 שאפשר". כפי איסורים מהם למנוע אנו שמחויבים
 לתקן שא״צ כתב: כב אות כת ח״ה באו״ח אולם
 במשנה בזה מש״כ וראה שבת, למחללי עירוב

 צז ח״ב במנח״ש הגושז״א וכ״כ קכא. ח״ח הלכות
 מצווים שוגג שהוא כיון שנשבה, דבתנוק ה, אות

 וכ״כ לסייעו. שלא וכ״ש אפשר אם להפרישו
 תנוק להפריש דמצוה כג( )ג, נתן להורות בשו״ת

 שהובא בקה״י וראה הש״ך. לדעת אף שנשבה,
מא. העי פי״ט וראה מט. הע׳ בפ״ח

 הנשמע דבר לומר שמצוה כשם ע״ב, סה יבמות י.
שמקבל מי להוכיח תוכיח הוכח דכתיב וופירש״י.

 ר״א נשמע, שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הימנו[,
ישנאך. פן לץ תוכח אל שנא׳ חובה

 להוכיח דחייב )טוס בערכין אמרי׳ דהא קשה אולם
 שמצוה ומשמע נזיפה, או הכאה כדי עד חבירו את

 ב״מ בשטמ״ק תמה וכן יקבל. שלא אף להוכיחו
 מוכחא לטייה או דנזפיה דכיון הרמ״ך בשם לא.

 הערה לקמן עוד ]וראה תוכחה. מקבל שאינו מילתא
תירוצים. כמה בזה ונאמרו בח[.

 שחייב יחיד בין חילוק דיש תירץ, שם הגמו״י א(
 בשבת דאמרו דמה והוסיף רבים, לבין להוכיחו,

 שלא "התם גלותא ריש לבי מר לוכיחנהו )נה.(
 ישמעו, שלא בהם מכיר שהיה אלא כלל הוכיחם
 להם יהיה שלא משום או ישמעו דאולי ומשום
 אחת". פעם לפחות להוכיח חייב היה פה פתחון
 דבריו שאין יודע "ואם ס״ב תרח בסי׳ הרמ״א וכ״כ

 אחת פעם רק להוכיחן ברבים יאמר לא נשמעים
 ישמעו שלא שיודע מאחר בתוכחות ירבה לא אבל
 או שיכנו עד להוכיח חייב ביחיד אבל אליו

 והיינו ׳בתוכחה׳, ירבה לא ברמ״א: ]י״ג יקללנו".
התוכחות[ במספר ולא התוכחה, באיכות ירבה דלא

 היכא בין לחלק ריש תירץ, תרח בסי׳ הברכ״י ב(
 יקבל, שלא אף להוכיח דמחויב להפרישן שבידינו

 בבה״ל הובאו ודבריו בערכין. הגם׳ מיירי ובזה
 דבדבר הרמ״א מ״ש דגם מוחין(, )ד״ה תרח בסי׳

 במה היינו להוכיחו, שצריך בתורה המפורש
 להפרישן כח בידינו כשאין אבל להפרישן, שבידינו

 ]ולפי יקבלה, שלא כשיודע להוכיחו מחויב אין
 הנשמע׳[. ׳דבר זה דאין להוכיחו אסור אף הנ״ל
 אף הסמ״ק, רלפ״ד הבה״ל שסיים ע״ש אמנם
 ערבות( מחובת שנפטר )היינו בחטאם נתפס שאינו

 ומחמת דתוכחה, מ״ע מצד חיוב עליו איכא מ״מ
 הבה״ל וכ״כ וכילפותא. פעמים מאה עד חייב זה

 המפורש בדבר קאי בשבת דבגם׳ דאף אבל( )ד״ה
 שלא להם ידוע היה דאם משמע ואפ״ה בתורה,
עונש לענין רק "זהו נענשים היו לא ישמעו

 בכל מחויב דתוכחה מ״ע לענין אבל ]-ערבות[
כג. הע׳ וראה גווני".

 בדבר מיידי דביבמות תירץ בהקדמתו השל״ה ג(
 ומתלוצצים חטא שזהו יודעים החוטאים שאק

 שוגגים יהיו מוטב כן על יעברו, ועכ״פ מהמוכיח,
 להוכיח דאין הפוסקים וזש״כ מזידים, יהיו ואל

 מבורר שלא דכיון בתורה, מפורש שאינו בדבר
למוכיח. יאמינו שלא חיישינן בהדיא איסורו

 לץ להוכיח שלא דחובה השל״ה, תירץ עוד ד(
 "אינו שרק מי משא״ב המוכיח, דברי על שמתלוצץ

להוכיח. חייב שאותו שומע"
 להחמיר שרוצה במי מיירי דביבמות תירץ, עוד ה(
 וע״ז שמחויב, שיעור אחר אף ולהוכיח עצמו על

 השל״ה. עכ״ד יוכיח. שלא יעשה שטוב נאמר
טז[. בהע׳ עוד ]וראה
 הוכח )לא.( בב״מ שאמרו ממה לתמוה יש והנה

 פעמים במספר ולכאו׳ פעמים, מאה אפילו תוכיח
 ברמב״ן, ע״ש ואמנם שומע, אינו שהוא מוכח זה

 די עבירה באותה ואילו אחרת, בעבירה דמיירי
 יא( )מ״ע הסמ״ג על מהרש״ל ובהג׳ אחת. בפעם

 אלא תוכחה, שמקבל היכא היינו פעם דמאה כתב
 במי אבל יצרו, את כובש ואינו לסורו שחוזר
 פן לץ תוכח אל נא׳ עליו מקבל, ואינו שבועט
 מקלם הגרש״ז דבריו שביאר מה ]וראה ישנאך

 לתי׳ בדומה והוא פז[. מאמר ח״א ומוסר בחכמה
בשל״ה. השני

 כדי "עד השיעור הוא המהרש״ל דמש״ב ונראה
 אסור בו, נזף "ואם )קיב( הסמ״ק וכמש״ב נזיפה"

 פן לץ תוכח אל שנא׳ ואילך מכאן להוכיחו
 ביבמות בגמ׳ המקור הוא זה פסוק והנה ישנאך".

 אחת" ש״פעם ונראה נשמע, שאינו דבר לומר שאין
 דהוי בירור הוא אלא חובה" "ידי לצאת רק אינו
 לץ. בשם הוא נקרא ואילך ומכאן נשמע שאינו דבר

 פעם אפי׳ להוכיחו א״צ לכן, קודם יודע אם ולפ״ז
שלא שברור דהיכא הסמ״ג דעת אמנם וכך אחת,

 וכתב ביבמות[, ]וכסוגיא להוכיח מחויב אינו יקבל
 וכמ״ש אע״ג(. ד״ה )נה. בשבת בתוס׳ דכ׳־מ הבה״ל
 בחו״י כתב כן ואמנם טו[, ]בהע׳ קמא בסי׳ החו״י
 לקבל ושלא העבירות לכל במועד "משא״ב קסד,
 דבר לומר שלא מצוה ארז״ל עליו תוכחה שום

 מה מתורץ ובזה לץ. תוכח דאל מקרא נשמע שאינו
השל״ה". החסיד שהקשה
 פטור רק זה שאין שכוונתו יראה בבה״ל והמעיין

 אלא ז-חן בהע׳ ]כמשנ״ת עמיתך מכלל יצא מדין
 באקראי שהוא דדוקא וכמש״ב ישמע שלא מדין
 בפרהסיא שבת מחלל כמו לגמרי עול הפורקי אבל

 עמיתך מכלל יצא כבר להכעיס נבלות אוכל או
להוכיחו. מחויב ואינו
 נז, או״ח כת״ס ס״ה, סי׳ אפרים שער שו״ת וע״ע

 מג, יו״ד מהרש״ג תוכיח, הוכח ערך אס״ד שד״ח
 ח״ה תורה קנין יציב, דברי כ-כד, או״ח יהושע דבר
 מז. סי׳ שמואל ע״ס שמעון נחלת נח,
 המפורש דבדבר ס״ב תרח בסי׳ הרמ״א כ״כ יא.

 נשמעים דבריו שאין יודע ואם בידם, מוחין בתורה
 עד וביחיד אחת פעם רק להוכיחן ברבים יאמר לא

 כחילוק לדינא תסס כלומר יקללנו, או שיכנו
 די דברבים הרמ״א שכונת כתב ]והגר״א הנמו״י.

 ישמעו דאולי בנמו״י הראשון לתי׳ אחת, בפעם
 ישמעו לא בודאי אם ולפ״ז אחת. בפעם סגי ולזה

להוכיחם[. "צ א
 לתירוץ ]פרט י בהערה התירוצים כל לפי יב.

 אלו אותם את בזמנינו להוכיח שאין נמצא הנמו״י[
 ישמעו", "לא בגרר והם ישמעו לא בודאי שהם

 )סי׳ צדקה מעיל בשם ודוקא(, )ד״ה הבה״ל וכמ״ש
 לישראל להם הנח )( בגיטין רש״י לשון ע׳׳פ יט(

 דאם ומבואר בהם, יחזרו לא בו שהרגילו בדבר -
 מיקרי בו, להקל בפרהסיא גרוע מנהג להם אחזו
 הוא א״כ אלא למחות, וא״צ יקבלו שלא לנו גלוי

 כ. בהע׳ החוו״א בשם מובא וכן בתורה. מפורש
שאין יראה דאם כח( )בהע׳ החינוך בס׳ עוד וראה
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שיג ודקר כ פרק בינה

 מכשילו ובכך ",שנאה לידי יגרום שהדבר כיון א( בדבריי, נאמרו טעמים שלש ט.

ממנו? להנקם עלול וגם ב( ?,שנאה באיסור

מר־(

 בכך ומפסיד כאהחטא במעשה כך ע״י להרבות לו לגרום עלול זאת, מלבד ג(

?כ התוכחה מטרת את

ודעתכ פרקשיד

 הרשע גודל מתוך תועלת שום תוכחתו בדברי
 וזהו זה, באיש זו במצוה חייב אינו וכו׳ החוטא

וכו׳. לומר שמצוה כשם שאומרם
 אבל ד״ה בבה״ל )הובא הסמ״ג דעת את לצרף ויש

 א״צ בתורה המפורש בדבר דאפי׳ סקי״ג( ושעה״צ
 כד. בהע׳ וראה אחת, פעם אפי׳ להוכיח

 מצוה אז״ל ד: א, במשלי יונה רבינו מ״ש וראה
 להוכיח אין כן על נשמע שאינו דבר לומר שלא

 והרגיל עונות דברי בהם שאוחז המעשים כי הכסיל
 כנפשו הדברים וישבו תאותו אחרי לכת נפשו
 עליו בהתגבר במקרה יחטא אשר מי אך וכו׳ לטבע
 שלא אחרי להוכיחו ראוי מזיד שהוא אע״פ יצרו

 נצמד ולא בו התמיד ולא ההוא בחטא נפשו הרגיל
התוכחה. לקול שישמע יתכן אליו

 איש וכשלו תז״ל אמרו יא( )עשה הסמ״ג כ״כ יג.
 לזה, זה ערבים ישראל שכל מכלל אחיו, בעון

 אם לו ספק אם ואפילו למחות, בידו בשיש והיינו
 )נה.( בשבת כדאמרי׳ להוכיחו צריך למחות בידו

 דספק היכא היינו שם, התום׳ ]וכתב גלוי מי לפניהם
 בשבת דהתם הבע״י, סו״פ הנמו״י וכ״כ מקבלי[. אי
 שלא בהם מכיר שהיה אלא כלל, הוכיחם לא

 להם יהיה שלא או ישמעו דאולי ומשום ישמעו,
 אחת. פעם לפחות להוכיח חייב היה פה פתחון
 דדוקא הריטב״א, בשם )ל.( בביצה הש״מ וכ״כ
 לן מספקא אי אבל מקבלי, דלא בגווייהו לן בקים

 השע״ת וכ״כ להו. מחינן ודאי לאו אי מקבלי אי
 ארבר אם יקשיבו לא אולי בלבו "אומר קצו( )ג,

 להוכיח ניסה לא כי גדול עונשו והנה וכו׳ להם
 שאין יודע "ואם תרח בסי׳ הרמ״א וכ״כ ולהזהיר".

 )ס: בב״ב התום׳ בשם הט״ז וכ״כ נשמעים". דבריו
 שמא ספק דאם סק״ג המ״ב וכ״כ מוטב(. ד״ה

 דרבנן. במידי ואפילו למחות צריך ממנו יקבלו
 בשם כ בהע׳ וראה סק״ו. מב הערות קובץ וע״ע
וחזו״א. בה״ל
 ספק ככל פשוט, בספק, להוכיח דיש הדבר וטעם

 )פכ״ב השל״ה לפ״ד י״ל ועוד לחומרא. דאורייתא
 דם על תעמוד לא מדין הוא תוכחה דחיוב כ( הע׳

נפשות. בדיני כספק לדונו יש לכאו׳ א״כ רעך.

 בלשון משמע וכן שנא. דמאי בסברא פשוט כן יד.
 תוכחתו בדברי שאין יראה "ואם )רלט( החינוך ס׳

תועלת". שום
 "מאחר קמא( )סימן יאיר חות בשו״ת כ״כ טו.

 תוכחה מצות אין ממילא תוכחה, יקבל שלא שיודע
 למוטב". חבירו להחזיר הוא התוכחה תכלית כי

 טעמא בתר דאזלינן מפני הביאור דאין ונראה
 מצות בזה אין כלל מקבל אינו דאם אלא דקרא,

 "ללמדו אלא סתמית אמירה פירושה שאין תוכחה,
 וע״ע יו(, יט, )ויקרא הרמב״ן כלשון מוסר" תוכחת

 "מצוה הוא הרמב״ם שלשון ]ואף במלבי״ם. שם
 עצמו", על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב, להחזירו

 ולא למוטב שתחזירו הודעה דהיינו פשוט אולם
 )בהערה הנמו״י מלשון שצ״ב אלא גרידא. ׳הודעה׳

 לקמן וראה פה". פתחון שום להם יהיה "שלא י(
פו[. והע׳ הערבות חובת לענין כו סעיף
 שדבריו רואה אם ז( )ה, דעות בהל׳ הרמב״ם וכ״כ

 כס״מ )וע׳ שותק. לאו ואם אומר ונשמעים מועילים
 קצו( )ג, שע״ת וכ״כ ביבמות(. דמקורו והגמ״י

 כי ונחקר ונבחן וידוע לכל גלוי הדבר ואם וז״ל:
 מוריו ולקול ישמע ולא מוסר שונא החוטא

 פן לץ תוכח אל נאמר ע״ז אזנו יטה לא ולמלמדיו
 כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם ואמרו ישנאך
 התנוך ס׳ וכ״כ נשמע. שאינו דבר לומר שלא מצוה
 תועלת שום תוכחתו בדברי שאין יראה "ואם )רלט(
 זו במצוה חייב אינו וכו׳ החוטא רשע גודל מתוך
 וכו"׳. לומר שמצוה כשם אומרם וזהו זה, באיש
 ס״א. קנז ביו״ד הרמ״א בשם כד בהע׳ וראה
 והחינוך רואה" "אם הרמב״ם מלשון לדייק ואין

 שרק בפועל, הוכיח כבר כאשר דמיירי יראה" "ואם
 את נקטו דהם מקבל, אינו אם להוכיח חייב אינו אז

 דבריו שאין יודע הוכיח כבר שכאשר המצוי
 יורע מלכתחלה אם הדין הוא אה״נ, אולם נשמעים,

 מלשון מבואר וכך יוכיח. לא - נשמעים דבריו שאין
 נשמעים". דבריו שאין יודע "ואם הנ״ל הרמ״א

 בתורה המפורש בדבר רמ״מ ס״ל עצמו הוא אמנם
זה. חילוק נקטו לא הנ״ל הראשונים ושאר יוכיח, -

מצוה היא אם ופליגי ס״ה, יבמות בגט׳ כ״ה טז.

 תנא וכתב נשמע. שאינו דבר לומר שלא חובה, או
 מגלגל שהקב״ה כשם פי״ח(: )סוף אליהו דבי

 ולא הדין מידת מלפניו ומעביר רחמים מידת לפניו
 יעשה כן וכו׳ ישראל על בלבו ונקמה קנאה שומר

 אחיך את תשנא לא שנא׳ לחבירו מישראל כאו״א
 רשע שהוא יודע אתה אפילו יכול וכו׳ בלבבך
 ת״ל אותו להוכיח חייב אתה כן אע״פ ושונאך

 אוהבך שהוא לעמיתך עמיתך, את תוכיח הוכח
 אבל אותו, להוכיח חייב אתה בתומ״צ עמך ושהוא
 אותו להוכיח חייב אתה אין שונאך שהוא לרשע

 לץ תוכח אל שנא׳ אותו להוכיח רשאי אתה אי וגם
 ב׳ דיש ומבואר ויאהבך. לחכם הוכח ישנאך פן

 עמיתך, בכלל שאינו מטעם - צורך אין א׳ דינים,
 דהבה״ל ח בהע׳ ]וראה שונא. מטעם - רשות אין ב׳

 הראשון, בטעם התדב״א דברי את הביא אבל( )ד״ה
 א״צ עמיתך, מכלל שיצא דמי למש״כ כהוכחה

 וכ״כ ע״ש[. בדבריו, קצור שיש ונראה להוכיחו,
 לץ. להוכיח איסור שיש תוכחה( )ערך יועץ בפלא

 חסידים בם׳ בקצרה נרמזו אלו הטעמים ג׳ וכל יז.
 לפי קשות, בו ידבר אחיו את איש וז״ל: )תיג(

 יכול אינו קשים דברים רק ואוהבו, בו גס שליבו
 אותו שיניח מקללו או בו נוזף או ומכהו לסבול

 ישנאנו אותו יוכיח שאם אחר אדם אבל מלהוכיחו,
 לידי שיבוא עד בו ינקום וגם יעשה להכעיס ויותר

 ב׳ ישנא, א׳ שכתב: הרי להוכיחו. אין יותר, רע
בו. ינקום ג׳ להכעיס, יותר יעשה

 ישנאך". "פן שם ובתדב״א ביבמות כגם׳ כ״כ יח.

 שמכשיל מפני הוא ישנאך" "פן דמ״ש נראה יט.
 )ח״ב איש במעשה וכ״ה תשנא. דלא בלאו אותו
 אף להוכיח אין זה דמטעם החזו״א, בשם פו( עט׳

 וע״ע ישמע. שלא לו ברור כאשר בתורה במפורש
 עד הערה בפי״ט ובמש״כ ט( )יב, שביעית בחזו״א
 כשם וכ״כ תשנא[. דלא בלאו לפנ״ע ]בענין

 לץ להוכיח אין ישראלזון(: תוכחה, )הל׳ הגרי״ש
תשנא. בלא שמכשילו כיון

 תשנא, דלא בלאו למכשילו חיישינן אמאי וצ״ב
סבר אמנם ]וכך וימות, לרשע הלעיטהו והא

 להוכיח דיש העבירה( עצם )לגבי כג בהע׳ היראים
 הלעיטהו עונשו, ומוסיף יקבל שלא ואע״ם שוגג
 מכלל יצא שלא במי עסקינן דהכא וי״ל וכו׳[,

 לרשע׳[, ׳הלעיטהו אמרינן לא ]וכלפיו עמיתך,
 תוכחה, מקבל שאינו מטעם רק מלהוכיחו ופטור
בשנאה. שמכשילו חיישינן ובזה

 וכעי״ז חסידים, ס׳ בשם חייב( )ד״ה בבה״ל כ״כ כ.
 בלשון נאמד דלכן שם, ביבמות המהרש״א כתב

 בנוסף היינו נשמע, שאינו דבר לומר שלא ׳חובה׳
 למוכיח סכנה גם יש להוכיח, שלא המצוה על

 יכול השנאה דע״י והיינו שנאה. עליו שינטור

ממנו. להנקם
 פו( עמ׳ )ח״ב איש במעשה החזו״א בשם וכ׳׳כ

 הבה״ל עפ״ד שאמר רצה( עט׳ )ח״ג הדור ובפאר
 באופן אלא אינה התוכחה מצות שכל ס״ח, בשם

 רק אם אך תתקבל, פן ספק יש הפחות שלכל
 מצוה אין זו, בתוכחה אותו ומרגיזים מתגרים

 בקוב״א, החזו״א כשם קז הע׳ במבוא ]וראה ברבר.
 התורה[. מן אסור חיובית בלתי קטטה של צעד דבל
 ט׳ וכלל סק״ט ו׳ כלל בח״ח ראה וכעי״ז כא.

 למחות שצריך )קצח( השע״ת שכתב דאף סקי״ג,
 יועיל שלא באופן היינו נשמעים, דבריו אין אם גם

 יגנו לה״ר המדברים אם אבל בתוכחה, יזיק לא וגם
 דהוכיח וע״ש להוכיחם. אין המדובר, את יותר עי״ז
 איסור שעל תרח בסי׳ ממ״ש השע״ת דברי את

 לא אם גם גווני בכל להוכיח מחויב בתורה מפורש
 זה דכל השע״ת מדברי ראיה דאין י״ל אמנם ישמע.

 אינו אם שאז לה״ר שומע באם אלא שייך אינו
 עי״ש. בדבריו, כמודה מיחזי מוחה

 ׳משקל על בדברו כ, פרק ישרים המסילת כב.

 שבחסידות הקשה המלאכה שזו החסידות׳
 התולדות מפני המעשה להניח יתחייב שלפעמים
 תוכיח הוכח ציותה "התורה כתב: ממנו, הנמשכים

 חטאים להוכיח יכנס האדם פעמים וכמה עמיתך את
 להם וגורם נשמעים דבריו שאין בזמן או במקום

 הנה פשע, על חטא ולהוסיף ברשעם יותר להתפרץ
וכך לשתוק אלא החסידות מן אינו בזה בכיוצא
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שטו ( ד5יח כ פרק בינה

 רבים כאשר ובפרט ,כגיקבל לא בודאי כאשר גם להוכיח שחובה הסוברים יש י.

 .רהלהוכיח אין - עמיתך׳ מכלל ׳יצא כאשר אולם בדבריי. מקילים

לשוגג תוכחה

 את יודע שאינו או עבירה שזו יודע ]שאינו בשוגג החוטא את להוכיח אין יא.

 לידי ויבוא העבירה במעשה ימשיך התוכחה לאחר גם כאשר העבירה[, חומרת

 מזידיס׳יי. יהיו ואל שוגגים יהיו ׳מוטב זזז״ל שאמרו וכמו מזיד,

 והם מסוים בחוג מוטעת כהוראה מסוים דבר נתקבל כאשר להוכיח אין ובפרט

.כז חסידות למידת זה בענין ההקפדה את מחשיבים

ודעת כ פרק כיי שטז

שיוזק חשש בשיש תוכחה

או בגוף כחלו יזיקו אחרים או זה שאדם חשש יש כאשר להוכיח חייב אין יב.

 כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם חז״ל אמרו
 דהמס״י הרי נשמע". שאינו דבר לומר שלא מצוה
 לידי שיבוא מפני לא להוכיחו, שאין בטעם פירש
 מטרת כל את בכך דמפסיו אלא גרידא, שנאה

 שירבה מחמת דהוא משמע ומדבריו התוכחה,
 יוכיח. ■ שהוא כמות ישאר אם ולפ״ז בחטא,

 להוכיח מטרה כלל אין טו בהערה לדברינו אמנם
 לא אם אף וממילא נשמעים, דבריו אין כאשר
 גורם שאינו כמה רעד אלא להוכיח, אין - ישתנה
 דיוכיח נימא העבירה, כמעשה לתוספת או לשנאה

 - בחטא ירבה כאשר אולם עליהם, ישפיע שמא
 גם זו ושמא י[. ]בהערה השל״ה כתב וכעי״ז אסור,
הנ״ל. החזו״א כונת
 יא עשה בסמ״ג הובא )רכג, יראים בס׳ כ״כ כג.

 בבה״ל והובא ג, אות דעות מהלכות פ״ו ובהגמ״י
 בשם אבל ד״ה ובבה״ל הסמ״ק בשם מוחין ד״ה

 ברור שאם שאמרו דמה בסמ״ק( המובא היראים
 היינו לשתוק, לו טוב ממנו, יקבלו שלא למוכיח

 שפטור אע״פ מזידים הם אם אולם בשוגגים,
 )נה.(, בשבת כדמוכח ערבות[ ]מטעם מיתה מעונש

 שלא ואע׳־פ תוכיח, דהוכח בעשה מחויב מ״מ
 לרשע הלעיטהו מ״מ עונשו, מוסיף ובכך יקבל

 בחובת תלויה אינה התוכחה שמצות ומבואר וימות.
 ודוקא )ל.( בביצה בש״מ ראה זה וכעין הערבות,

 בעון נתפסים אנו אין הא דבבי בשוגג דעבדי במידי
 לו דקים במילתא אבל מחאה, בהו מהני דלא משום
 להאי ליתיה במזיד דעבדין הוא דאיסורא דידעי
 דהא עלייהו מתפסינן בהו מחינן לא ואי טעמא
 אם הריטב״א בדברי ]ויל״ע לזה. זה ערבים ישראל
ואיו שוגג שהוא כיון נתפסים לא שבשוגג הסיבה

 מד,ני דלא הוסיף מדוע כן אם עבירה׳ ׳מעשה כאן
 שלא אלא במזיד[. גם נכון זה דבר הא מחאה, בהו

 תציל נשמע שאינו בדבר התוכחה אמאי נתבאר
 א סי׳ ח״א אה״ע יצחק עין וראה הערבות. מחובת

פ. הע׳ ולקמן ב, ענף
 קרית צב: ב״ק ע״פ נראה היראים לדברי ומקור
 לחברך קרית ופירש״י, גודא, דחי ענך ולא חברך

 הניחהו כלומר, עליו, הפל כותל ענך, ולא להוכיחו
 קכג. ח"ב רדב״ז וע׳ בידים. דחהו ברשעו, ויפול
 רמותר הכוונה דאין עא( )ח״ד מלכיאל הדברי ]ופי׳

 בדברים, לדחותו דמותר אלא בידים להכשילו
 כ׳ בקדושין אמרי׳ דמאידך עד, ח״א שם כן והוכיח

 ס״ט בב״ק וכן הנופל אחר אכן לדחות דאין ע״ב
 פי״ט )ראה לרשע תקנה דעבדינן צנועים גבי ע״א
 לפרסם רק הוא בידים שדחהו צ״ל ולכן מד(, הע׳

 על וישפה שהם בהג׳ וע״ע מד״ת[, שפירש
שם. הרמב״ם

מסברא. נראה כן כד.
 רב בשם הריטב״א העיד )ל.( בביצה בש״מ בה.

 הצרפתים רבותיו בשם שהעיד מאשכנזים גדול
 דברים נאמרו "שלא מרוטנבורק והר״ט ר״י ובכללם

 אבל לדורותם אלא שוגגים"[ יהיו ]"מוטב הללו
 לעשות היה ראוי דברים בכמה שמקילים הזה בדור
 ער להו וקנסינן מחינן בדרבנן ואפילו לתורה סייג
 במדרש הוא ושכן במזיד ולא בשוגג לא יעברו דלא

נכון". לי נראה והדבר ירושלמי
 חייב לא כאן עד היראים, לדעת דגם נראה כן כו.

 היכא אבל הלעיטהו, ומדין מזיד אלא להוכיח
חייב. אינו עמיתך מכלל שיצא

יהיו ואל שוגגין יהיו מוטב ע״א, ל׳ ביצה כז.

 בדבר ס״ב, תרח בסי׳ הרמ״א מ״ש ע׳ אולם מזידין.
 יהיו מוטב אמרינן לא בתורה שמפורש איסור
 דבריו שאין יודע ואם מזידין, יהיו ואל שוגגין

 אחת פעם רק להוכיחן ברבים יאמר לא נשמעים
 עד להוכיחנו חייב ביחיד אולם בתוכחות, ירבה ולא

 המ״ב ביאר הדבר טעם אמנם יכנו. או שיקללנו
 אנו מפורש, אינו דאם בביצה( הרשב״א )ע״פ סק״ו

 שהדבר וחושבים הם שמוטעים לתלות יכולים
 מחמת אסור שהדבר לנו ישמעו שלא ומה מותר,
 בתורה המפורש בדבר אבל הדבר, להו שקיל

 ולא מזיד, הוא העובר וממילא לכל ידוע איסורו
 כעין ]וסברא שוגגיס" יהיו "מוטב עליו לומר שייך

 וענשינן מחינן ולכן ד[, כלל חיים בחפץ ראה זו
 אם דהיינו הבה״ל כתב )ואמנם דפרשי עד להו

האיסור(. מן להפרישו בידינו
 המפורש בדבר גם דבזמנינו י״ל לכאו׳ "ו ולס

 לו, ידוע איסורו אין שהרי שוגג בגדר הוא בתורה
 וע״י לשמאלם, ימינם בין ידעי דלא קמן והא

 אין ולכן להכעיס[, ]או למזידים יהפכו שיודיע
 כ בהע׳ הנ״ל איש במעשה כתב וכעי״ז להוכיח.

החזו״א. בשם
 במה אפילו היינו זה לענין דשוגג י״ל ומאידך

 סט. בשבת כמ״ש הדבר, חומרת את יודע שאינו
 שם[, הח״ח ]וכמ״ש בלאו שהזיד אע״פ בכרת שגג

 יו״ד וחזו״א ה״ב פ״ב שגגות בהל׳ הרמב״ם וכ״ם
 שמוכיחים אחרי גם דבזמנינו י״ל ולפ״ז סקט״ו. ב׳

 נתנו דלא שוגג מיקרו אעפ״ב אסור, שהדבר אותם
 שפיר וא״כ ה׳. דברי על העבירה חומר ליבם אל

 דאינו בתורה( מפורש שאינו בדבר )אף להוכיח דמי
 א״צ בזמנינו בלא״ה אמנם, למזיד. משוגג הופכו

עמיתך. מכלל שיצא מטעם להוכיח
 פג, סו״ס ח״ב מהרי״ט בשו״ת מחודש דבר וראה

 ולא בנשים דוקא דהיינו שוגגים יהיו דמוטב
 להדיא דמשמע ד. ע״ז תום׳ ע׳ ]אמנם באנשים.

בגברים[. גם דהוא
 דאין ישראלזון(: תוכחה, )הל׳ הגרי״ש בשם

 במזיד. אחרות עבירות על יעבור אם גם להוכיחו,
המוכיח יראה "ואם רלט: החינוך בס׳ כ״כ כח.

 רשע גודל מתוך תועלת, שום תוכחתו בדברי שאין
 ממנו ומתיירא ביותר אלים איש שהוא או החוטא

 זו במצוה חייב אינו ויהרגנו, עליו יעמוד שלא
 לפי וכו׳ לומר שמצוד, כשם אומרם וזהו זה, באיש

 הוכח. לאשר תועלת ולא למוכיח קלון בענין שיהיה
 בענינים הרבה ולהשגיח להתיישב יש מקום ומכל
 החוטא, אל בדבריו תועלת יהיה אם ולחשוב אלה

 עם בהילחמו יעודנו הוא כי ה׳ אל ויבטח שיוכיחנו,
 שיהרגנו, ומתיירא התנוך מ״ש ולכאו׳ שונאיו".

 הוה "ספק" הוא אם ]וגם פקו״נ, הוי דהא פשיטא
 במה דסגי כתב בהמשך אמנם פקו״נן, ספק ככל
וצ״ע. למוכיח, קלון שיש

 דאין החינוך, בשם הביא סק״ז( )תרח והמ״ב
 שהוא שהבין ונראה סכנה. חשש בדאיכא למחות

 חייב( )ד״ה בבה״ל ,ע אמנם כפשוטו, סכנה חשש
 גס שלבו באחיו איש דדוקא )תיג(, חסידים ס׳ בשם

 ישנאנו יוכיחנו שאם אחר איש היה אם אבל בו
להוכיחו. אין ממנו וינקום
 שצריך משמע פו( בהע׳ הובא נט )ג, בשע״ת אמנם

 דמיירי משמע ]אמנם המחאה. ענין על נפשו למסור
 דהשפלת קצט, אות שם וע״ע ציבורית[. במחאה

 הרשע יזיק פן מדאגה "ו בזה הותרה הרשעים
הפסד. ויגרום
 קנז יו״ד משה הדרכי כתב החינוך דברי וכעין

 ואינו למחות שבידו מי כל דאמרינן אע״ג סק״א,
 אנו שאין מה דבר, אותו על נתפס הוא מוחה

 בתורה הלועגים עמנו פריצי שרבו משום מוחים,
 היינו ואם למוכיחים, שומעים ואינם ובלומדים
 עומדים שיהיו לסכנה למיחש איכא אותם מוכיחים

 להוציא חייב אדם ואין וכו׳ ומאודינו גופינו על
 ס״א, קנו הרמ״א כתב ובקיצור זה. על ממונו

 ואינו למחות בידו שיש מי כל שאמרו "ובמקום
 בו שיש בדבר מ״מ עון, באותו נתפס הוא מוחה
 זה". על ממונו להוציא צריך אין סכנה חשש
 אלא בפועל, סכנה שהיתה הכונה דאין ונראה

 לידי לבוא הדבר שעלול פעמים כללי", "באופן
 ׳מסירה׳, ע״י עלינו עומרים שהיו והיינו סכנה,

מלמחות שהקלו של״ד(, סו״ס )יו״ד הפ״ת ]כמ״ש
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ודעי•
 באופן רק מלהוכיח ולהימנע להקל אין זה שמטעם אלא ,כטאחר באופן או בממון

ברור? שההיזק

ודעתכ פרקשיחשקכ פרקמנה

 שכתבו וכעין וד״ל. השררה, אצל שמצוי במי
 לידי לבוא שיכול בשבת לגוי רפואה לגבי הפוסקים

 "עומדים מלשון מוכח וכן יגן, הע׳ פ״ו ראה סכנה,
 חשש בו שיש "בדבר ומלשון ומאודינו", גופינו על

 סכנה אינו א״כ זה", על ממונו להוציא א״צ סכנה
 שלד, סו״ס ביו״ד הרמ״א וכ״כ סכנה". "כעין אלא

 מי וכל עבירה בעוברי למחות ארם שחייב אע״פ
 מ״מ עון, באותו נתפס למחות ובידו מוחה שאינו

 נהגו ולכן זה, על ממונו להוציא חייב אדם אין
 שיהיו לחוש שיש עבירה בעוברי מלמחות להקל

 כלל הזכיר שלא הרי ומאודינו. גופינו על עומדים
 בארד! בזה והאריך מד, הע׳ פכ״ב ]וראה סכנה. ענין

 כטן. דף ו, כלל ד סי׳ אש ובעמודי לא סימן מישרים
 ׳עד להוכיח יש אי פליגי )טז.( בערכין בגט׳ כט.

 פסק ]והסמ״ג פ״ו רעות בהל׳ הרמב״ם וכ״ס שיכנו׳
 בפר״ח וע״ע בכס״מ, וע״ש נזיפה כדי עד יוחנן כר׳

 ביחיד אבל תרח, בסי׳ הרמ״א וכ״כ תרתן. או״ח
 בבה״ל וע״ש יקללנו. או שיכנו עד להוכיחו חייב
 וז״ל: רלט(, )מצוה החינוך בספר ראיתי עד(, )ד״ה

 כלומר הכאה עד זו מצוה שחיוב ז״ל שאמרו מה
 עד החוטא אל תוכחותיו להרבות המוכיח שחייב
 ונראה ע״כ. המוכיח, את להכות קרוב החוטא שיהא

 שאינו והיינו ברמ״א. לפרש רוצה רכן מדבריו
 יעוין אמנם להכאה". "קרוב אלא ממש הכאה

 להוכיחו אדם חייב ה״ז( )פ״ו דעות בהל׳ ברמב״ם
 דעד ומשמע שומע איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד

 ובמנ״ח התנוך על המל״מ בהג׳ וכ״כ ממש, שיכנו
 בסוגיא רש״י ודעת והתנוך, הרמב״ם דפליגי
 עד - הכאה עד דפירש כהרמב״ם, )טז:( דערכין
 הגם׳ בהמשך ]וע״ש המוכיח. את ויכה זה שיקצוף

 הכאה, עד שלו, באכסנאי אדם ישנה לא היכן עד
 צ״ב וא״כ האכסנאי[. אח בעה״ב שיכה עד ופירש״י

 שיכהו כדי עד החינוך, כדעת הבה״ל סתם אמאי
ורש״י. כרמב״ם ודלא ממש,

 כרב פסק הרמב״ם אמאי דתמה בכס״מ ויעו״ש
 דאיתא מהא דמקורו תירץ ובהגמ״י יוחנן, ר׳ לגבי

 הדין מדת אמרה תזריע( )פרשת תנחומא במדרש
היה אעפ׳־כ וכו׳ מאלו אלו נשתנו מה הקב״ה לפני

 עצמן על ולקבל שמך קידוש על להתבזות להם
 שהרי סובלין הנביאים שהיו כשם מישראל הכאות
 כדכתיב מישראל סבלו צרות כמה וישעיה ירמיה

 מקור נמי איכא מהכא וא״כ ע״כ. למכים, נתתי גוי
ממש. הכאה עד שהוא לרמב״ם

 פסקינן, כמאן ספק דאיכא דכיון בכס״ם וע״ש
 דאיסורא מידי רבכל יוחנן כרי הרמב״ם הכריע
 הרמב״ם במח׳ להכריע יש ולפ״ז לחומרא. אזלינן

 כדברי דסתם נראה הבה״ל ומדברי לחומרא, והחנוך
 חייב(. )ד״ה הלכה בביאור וכ״כ החינוך,

 כשהגיע האם שיכנו, עד בגדר לחקור יש והנה
 רהוא התוכחה במצות פטור כאן חל זה לשיעור

 שמא או תוכחה, מקבל שאינו לץ או רשע בגדר
 ]ונפ״מ המצוה קיום עבור חייב אינו מהכי טפי

 שמצוי וכדרך וכדומה, אחר אדם יכנו כאשר
 החוטא שיכהו ׳ער הרמב״ם מלשון והנה בהפגנה[.

 הוא זו לדרגה דבהגיעו מבואר שומע׳, איני ויאמר
 ביבמות דאמרו וכהא תוכחה, מקבל אינו בגדר
 משמע וכעי״ז וכו׳. לומר שמצוה כשם )סה.(

 ברמב״ן קצת וכ״מ ׳לץ׳, הוא בכה״ג ]ואולי בחינוך
 איני לו יאמר ראם נראה ומה״ט י[, בהערה שהובא
 מחובת נפטר כן אע״פ הכהו, לא ועדיין שומע

תוכחה.

 זו במצוה שמצינו במה צ״ע הרמב״ם לדעת ואמנם
 חומש עד מחויב מ״ע בכל דהא הכאה, עד דמחויב
 יעבור, שלא בכדי ממונו כל מחויב ל״ת ובמצות

 לא במל״ת ראפי׳ ועוד מ״ע, לכאו׳ הוי והכא
 סי׳ או״ח בשו״ע וע׳ הגוף, בצער גם דצריך שמענו

 אמנם כשמצטער, כוסות ר׳ שתיית לגבי ס״י תעב
 מפני הוא רהתם סקנ״ב ובשעה״צ במ״ב ע״ש

חירות. דרך שאינו

 הנ״ל הרמ״א דמדברי של״ד, סו״ס ביו״ד פ״ת ע׳ ל.
 יד לו לאשר לחנוף להו דמי וכהיתרא רבים "דשו
 גמור טעות ובאמת וכדומה, השררה אצל קצת ושם
 היזיקא בברי אם כי אלו דברים נאמרו דלא הוא

 תגורו לא דודאי איש, מפני תגורו לא בטלת דאל״כ
לירא. דאיכא במהום הוא

תוכחה עבור טמון להוציא

 שיש ]ואף לא התוכחה מצות עבור ממון להפסיד או ממון להוציא מחויב אינו יג,

 להוציא מחויב אין האם להסתפק ויש לק, רעך דם על תעמוד ׳לא משום גם בזה

ודאי באופן רק היינו אמנם ל? להוציא צריך אין שבכלל או ממונו מחומש יותר

 בו שיש "בדבר ס״א קנז ביו״ד הרמ״א כ״כ לא.
 ]וראה זה". על ממונו להוציא צריך אין סכנה חשש

 הגרי״ש כשם וכ״ב זו[. לשון ביאור כח בהערה
 להוציא א״צ ישראלזון(: תוכחה, )הל׳ אלישיב

 או קללה לסבול מחויב אין דהא לתוכחה ממון
 להפסד חשש או ממון להפסיד א״צ וכן נזיפה,
 להכותו. עליו מאיימים אס וכן הכאה או ממון

 שאין לאו דהוא תעמוד לא מדין עוד לדון יש לב.
 דפליגי בפ״ת ס״א קנז יו״ד וע׳ מעשה, בו

 וע״ש זה. על ממונו כל למסור צריך אם האחרונים
 חכמים )דברי בשד״ח וע״ע הגר״א וביאור ברע״א

 בפתיחה חסד כאהבת הח״ח ]ומדברי לט(. סי׳
 הממון[. את בחזרה יקבל אם דרק משמע סק״ה,

 במעשה :()יט בברכות דמצינו מה קמן דעומד אלא
 מעל כלאיים[ ]או צנוע שאינו בגד דקרע אדא דר׳

 עבור ממון שהפסיד עצמו על הצטער "כ ואח אשה
 גויה היתה שלמעשה כיון היה הצער דהתם וי״ל זה,

תוכחה. מצות קיים לא וכלל
 שאינו מי דכל כח סימן חו״מ כשו״ע יעוין אמנם
 וכתב הבע״ד, יתבענו אם יגיד לא באם עובר מעיד
 אינו להעיד תובעו אינו דאם משכנ״י בשם הפ״ת
 ע״ש רעך, רם על תעמוד לא על עובר מ״מ עובר,

 כתב קצה( )סימן יוסף להבית רוכל אבקת וכשו״ת
 ממון סכנת אלא גוף סכנת בדבר היה לא שאפילו

 לאדם אומרים ואין עדותו לכבוש מותר היה בלבד
 אין שהרי בממון חבירך שיזכה כדי ממונך הפסד

 גמילות מדין אלא חבירו על להעיד חייב אדם
 רצה שלא דמי הרא״ה בשם נמוק״י כמ״ש חסדים
 וכ״כ ממון. לחייב הדין מן אינו מצוה אותה לקיים

 עליו שאין סטור להעיד רוצה שאינו מי הרמב״ן,
 לטרוח רוצה אינו ואם גמ״ח מדרך אלא ממון חיוב

 כיסו לרואה דומה זה למה חייב אינו לזה ולהצילו
 חבירו של כיסו ברואה דיש רלז מצוה בחנוך )וכ״כ
 ואין בספרי(. ומקורו תעמוד" "לא משום אובר

 דיותר בשביל ממונו האדם שיפסיד חסדים גמילות
חבירו נכסי מעל נכסיו על חס להיות חייב הוא

 לכבוש לו מותר הלכך אבידה במשיב וכדאשכחן
 לא עבור ממון להוציא דא״צ ומבואר ע״ב. עדותו,

תעמוד.

 מצות על להוציא שא״צ הרמ״א כונת לכאו׳ לג.
 מ״ע, ככל חייב בחומש דאילו ממונו כל את תוכחה
 מורה לשונו פשטות אולם תרנו, סי׳ באו״ח וכמ״ש
 מהרי״ו בשו״ת מקורו ואמנם ממון, להוציא שא״צ

 להוציא שמחויב שאע״פ הגר״א, בבי׳ והובא קנו,
 )עג.( בסנהדרין מבואר מ״מ עוברת, למצוה ממון

 היה לא רעך, דם על תעמוד לא של היתור דלולי
 שאין שכן כל וא״כ נפש, להציל ממון להוציא חייב

 'עבותות בס׳ וביאר תוכחה. מצות על ממון להוציא
 דהוא הדבר, טעם שפירא, משה הג״ר בשם אהבה׳

 ממון. להוציא מחויב שאינו אחר עבור מצוה ככל
 גבי וכן אב, משל שהוא שנפסק אב כיבוד כגון

ועיין. אבידה, השבת

 חיוב שלמדנו אחר דאדרבה שכן׳ ה׳כל בגדר ]וצ״ע
 דכל גיסא לאידך ק״ו נימא בממון, גם נפש הצלת

 תוכחה מצות על ממון דנוציא נפשו בהשבת שכן
 דהא וממון, גוף מהצלת טפי נפש, הצלת שהיא
 פכ״ב לקמן וראה הורגו, מן יותר המחטיאו גדול
ועיין[. השל״ה. בשם צח פו, הע׳

 גומא תיבת בם׳ דהפמ״ג סק״ה קנז בפ״ת וע״ש
 ד׳( חקירה מצוות של שכרן מתן בספרו )וכן

 מצות על ממונו כל להוציא מחויב האם הסתפק
 הוא כאילו נחשב הערבות שע״י כיון תוכחה,
 ל״ת על לעבור לא וכדי הל״ת. אח עבר בעצמו

 שעושה כמי נחשב דאם ממונו, כל להוציא צריך
 כדי ממון כהוצאת הוי א״כ בעצמו העבירה את

 הכא אולם פז, הע׳ פי״ט וראה מאיסור, להימנע
 פליגי ובזה בשוא״ת ל״ת על שעובר מיקרי

 י״ל אולם ממונו, כל להוציא צריך אם האחרונים
 לקיים כדי ממונו כל להוציא מחויב שאין רכיון
 לקיים באפשרותו שאינו כמי נחשב תוכחה, מצות

פח. הע׳ פי״ט וראה המצוה. את
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שיט כ פרק וחנ<בינה
 שיצטרך ]כגון, ממון הפסד ספק במקום אפילו דבזמנינו ונראה לדממרן הפסד של

 י.לד להוכיח צריך אין - היזק ספק או מחאתו[ על קנס לשלם

 שהוא כבודו זהו אלא בזיון זה ואין י,ל תוכחה מצות עבור להתבזות מחויב יד.

א המלכים מלכי מלך של שלוחו

בנחת תוכחה

 שאינו ויודיעו רכה ובלשון בנחת לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחו צריך יד.

 עד מאד רבה חכמה וצריך ",להבא העולם לחיי להביאו לטובתו אלא לו אומר

 שהדברים עד סברא ודברי נועם דברי עמו לדבר המוכיח, דברי המוכח שיקבל

 ונצחנות". ויכוח לכלל המוכח את יביא שלא להיזהר מאד ויש .לטבלבו נכנסים

מא. ופוגעים קשים בדברים להוכיח אין

ודעת כ פרק ( בד שב

ממנינו תוכחה

 תורה שומר שאינו מי הרואה בזמנינו, כלל שבדרך נמצא האמור, פי על טו.

 אין כאשר ]בפרט תוכחתו את יקבל לא שבודאי ויודע עבירה שעובר ומצוות

 אינו כן וכמו ,מגהתורה דגל לנושאי בזים והשומעים [,מבבנחת נאמרת התוכחה

 ליד ׳שבת׳ אמירת ]כגון בו למחות או להוכיחו מחויב אינו עמיתך, בכלל

 אסור וגם תוכחה, מצות קיום משום בזה ואין [,מדבשבת הנוסעות מכוניות

»ה. הנשמע׳ ׳דבר זה דאין להוכיחו

 כנגדו ראש פרועות שיש אע׳־פ תוכחה דברי לומר שמותר איש הזו בשם קנא, הערה ו פרק ראה

תורתך. הפרו לח׳ לעשות עת משוס

למנוע בכדי שבת׳[ ׳הפגנות ]כגון בהם למחות שנדרש פעמים מאידך, טז.

 בברי רק היינו שחיזק כט, בהערה כמבואר לד.
 הפסד. לגבי "ה ה ולכאו׳ היזקא,

 להוכיח, חובה אין הכי בלאו בזמנינו שהרי לה.
 להוכיח שאין נראה א״ב לעיל, שנתבארו מטעמים

 וישלם בהפגנה שיתפם )כגון ממון בספק אפי׳
 מגדולי שעה הוראת משום בכך יש א״כ אלא קנם(,
הדור.

 מידת "אמרה ט( )תזריע בתנחומא איתא כן לו.
 על ולקבל שמך קדושת על להתבזות להם היה הדין

 הנביאים שהיו כשם מישראל הכאות עצמן
 הא ה, אות ס״ו דעות בהל׳ הגמ״י וכתב סובלים",
 הקרית ביאר מהכא. ידעינן הכאה כדי ער דתוכחה

 היה לא דאל״ב דאורייתא, שהוא דמשמע שם ספר
 בהם להכות חבלה למלאכי רשות הקב״זז נותן

)נה.(. בשבת כדאיתא

 בענין שכתב )כט( "ח הנדס הח״ח במכתבי ראה לז.
 ]ללכת כבודו לפי לא שזהו כת״ר יחשוב ולא זה:
 השבת כניסת על ולהזכיר בער״ש חנות לכל

 זהו אדרבה כי יחדל־[, והחדל ישמע ׳והשומע
 שלא לבניו להזכיר ממ״ה של שלוחו שהוא כבודו
 וכו׳ בזה מאד מקפיד והקב״ה וכו׳ השבת את יחלל

 לפי כוזי בן יחזקאל שמו נקרא למה בחז״ל ומצינו
תורה. דברי על עצמו שביזה

 "צריך ה״ז, פ״ו דעות הל׳ הרמב״ם כ״כ לח.
 ובלשון בנחת לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחו

 להביאו לטובתו אלא לו אומר שאינו ויודיעו רכה
שיוכיח )קיב( הסמ׳־ל! וכ״כ הבא". העולם לחיי

 ע׳ לדבר, ]ומקור ממנו. שיקבלו כדי ובנחת בסתר
 מיניהן. דליקבלו היכי כי בנחת לימרו לד. שבת
 דברי על העובר "כל ל( )סעיף הגר״ז בשו״ע וכ״ב

 עבריין לו לקרות מותר בתשובה בו חזר ולא חכמים
 אחר בו חזר ולא וכו׳ דברים אונאת משום בו ואין

רכה". ובלשון בסתר שהוכיחוהו

 כתב: ח׳ בהל׳ שם הרמב״ם מלשון יל״ע ]אמנם
 עד קשות לו ידבר לא תחילה חבידו את המוכיח

 לחבירו אדם שבין בדברים בד״א וכו׳ שיכלימנו
 מכלימין בסתר בו חזר לא אם שמים בדברי אבל
 בפניו אותו ומחרפין חטאו ומפרסמים ברבים אותו

 לי מה וצ״ב למוטב". שיחוור עד ומקללין ומבוין
 מצות בכך מקיים אין הרי שמים, דברי שהם

 וכמבואר מחאה, מדין אלא דאינו וי״ל תוכחה,
טו[. בהע׳

 רבה חכמה צריך התוכחה: בנתיב מהר״ל כ״ב לט.
 עמו לדבר המוכיח, דברי המוכח שיקבל עד מאד
 בלבו. נכנסים שהדברים עד סברא ודברי נועם דברי
 קשות אליו ידבר לא תוכחה( )ערך יועץ בפלא וכ״ב
 יקבל לא ואם וכו׳ גרם תשבר רכה לשון אלא

 המהר״ם וביאר להכותו. ויוסיף בקשות ידבר ברכות
 רכה, בלשון הנאמרת היא דתוכחה שג( )או״ה שיק

 פעולת הינה ערבות אבל נשמעים, שדבריו באופן
 מהר״ם שו״ת וע״ע בכה. גם העבירה מן מניעה

 מג. בהערה וראה קיב. אש אמרי שז(, או״ח שיק

 אהרן ר׳ הח״ח, של לחתנו יוסף זכרון בס׳ כ״כ מ.
את להוכיח רוצה כשאדם הה"ח. של בשמו הכהו.

 מאד ויזהר נועם ובדברי רכה בלשון יוכיחו חבירו
 שאם מפני נצחנות לידי חבירו את להביא שלא

 להתעקש ויכריחו מגדרו תוכחתו ע״י אותו יוציא
 לכלל שבא וכיון כנגדו, חשובה שכינה אין ח״ו אז

 בשאט זדון כל על לעבור משחדו רצונו אז ניצוח
 החכם אמר וכבר דבר. שוט מפני לשוב ולא נפש
 רך ומענה נשמעים בנחת חכמים דברי אדם מכל
 ס״ח. פ״ו שלמה אבן וע״ע הימה. ישיב
 לו לומר לץ׳, תוכח ׳אל לבאר השל״ה כ״כ מא.

 הוז״ח, של לחתנו יוסף וכדון בס׳ וכ״ב לץ. שהוא
 לא שהשני באופן להוכיח צריך הכהן, אהרן ר׳

 שתוכחה מפני ח״ו, לרשע אותו שחושבים ירגיש
 הנכונה. הדרך מן יותר עוד האדם את מרחקת כזאת
 התוכחה מצות עיקר כב: א, משלי יונה רבינו וכתב

 הלץ לתוכחת צד יש אך מקרה דרך לשוגגים
 אולי והעונש והגמול האחרית ענין להגיד והכסיל

 ועון חטא הדבר זה להם תאמר אם אך לבבם, יכנע
 לא לבבם יכנע שלא עת כל כי מיליך לשכל יבוזו

 חכמה. דברי אל יאזינו ולא אזהרה דבר אל יקשיבו
 מדוהלינוב, שמואל )לו" שמואל במנחת מב.

 הגר״וז רבו בשם כתב יא(: סעיף בהקדמה
 ורק נשמעים אינם קשות הזה בזמן מוולוז׳ין:

 רכות לדבר טבעו שאין ומי וטובים. רכים בדברים
 לו, ישמע כשלא ובסרט העול עושי על יכעס ותיכף

 אות ראש בכתר ןוכ״כ תוכחה ממצות פטור הוא אזי
 וע״פ מסברא קיימתיה ששמעתיה קודם ואני קמג[,

 לא אם הרבנות, כסא על שבתי משך ימי כל הנסיון
זריקת ע״י רק יועיל שלא בבירור שידעתי לפעמים

 עלה לאל ותודה מלבי, ולא כעס מראה הייתי מרה,
 חברך את תוכיח אם צדיקים, ובארהות עכ״ד. בידי,
 חטא עליו תקבל אז אותו ותבייש ובזעם רעש בקול
 דאין ונראה ע״כ. ממך, תוכחה יקבל לא חבר ואותו
 שמפסיד כיון אלא ,המצוד, מן פטור שהוא כונתו

 את עושה שאינו מיקרי ממילא התוכחה, מטרת את
 טו. בהע׳ כמבואר כתיקונה, המצוה
 ואינו תכירו שאינו מי לב( )פרק תניא בס׳ כ׳ וכעי״ז
 של מתלמידיו הוי הלל אמר ע״ז אצלו מקורב
 כונתו דאין ]ונראה שלום. ורודף שלום אוהב אהרן,
 ע״ש[. תוכחה, מהלכות אלא שלום", "דרכי מדין
 שת״ה זמן כל מז, אה״ע כת״ס בשו״ת כתב מג.

 תקוה פתח יש ערכם ומכירים העם בעיני מכובדים
 וצריך מדרכם הפושעים יחדלו תוכחה דברי שברוב
 על מלעיגים אם אבל פעמים, מאה אפילו להוכיח

 יתקבלו לא בודאי שוב אותם יבוזו ובח ת״ח
 לקולם אוזן יטו ולא באזניהם יכנסו ולא דבריהם

 ויוצאים דבריהם יקובלו שלא לפניהם וידוע וגלוי
 שוים והעיתים המקומות כל לא אבל שמים, ידי

 שלפניו מה יראה אחר וכל להכירו לייעץ א״א ולכן
 הגדול. שמו לכבוד מלפניו טובה בעצה יתקננו וה׳
 רמה( עט׳ )ה״ד בריסק לבית והנהגות בעובדות מד.

 שעוברים כיון במכוניות למחות דא״צ אמר דהגרי״ז
 על מסופר ואמנם וכן בפרהסיא. דאו׳ איסורי על

 אמנם ׳שבת'. מלומר מנע כלל שבדרך הגרשז״א
 יט, אות תקעג עמ׳ יא כרך בישורון מש״ב ראה

 מחללי ליד ׳שכת׳ לצעוק לנכדיו אמר שך הגרא״מ
יועיל שלא אף ב( תוכחה. מצות משום א( שבת
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ודעת כ פרק שכב שכא כ פרק וד;י<בינה

 רשעה עושי עם להתקוטט צריך וכן תוכחה™, בגדר זה שאין אף בדת™, פירצות

 העיר בעביני תקנות לעשות רוצים כאשר ובפרט שיוכל מה בכל עצתם ולהפר

 על הדבר מוטל ובפרט אתקוטט"™׳, ובתקוממיך אשנא ה׳ משנאך "הלא כמ״ש

 מט. האפשר ככל הדת את ולהעמיד לפקח שתפקידו העיר וגדול רב

 להתחזק אנו צריכים מאד וסוער שהולך הים גלי נגד לעמוד כח בנו שאין אף יז.

 השבת, שמירת הוא השרשים כל ושורש הדת שרשי על הפחות לכל ולעמוד

השבת? בענין בפירצות למחות הוא גדול חיוב ולכן

 החילול ישפיע שלא כדי ג( זמן. לאחר יועיל עוזה
 קסג. ח״א הקה״י באגרות וע״ע וצ״ע. עליהם.

טו־טו. בהערות כמבואר מה.

 ׳הפגנות בדבר נשאל שליט״א אלישיב הגרי״ש מו.
 אילו וכתב: כלפיהם תוכחה חובת אין שהרי שבת׳,

 "פ ]ע תוכחה מצות מקיום עצמו יפטור אחד כל
 פועלים היו וכד׳ והתחבורה החנויות אז כי הדין[,
 אינה ההפגנות של המטרה בחול, כמעשיהם בשבת
 מגיפת את לעצור היא המטרה אלא תוכחה, מצות

 מד(. ח״א תשובות )קובץ השבת. הריפת התפשטות
הריטב״א. בשם כה הע׳ וראה

 גורם כך ע״י אי כט הע׳ כא בפרק מש״כ וראה
 נז. הע׳ ולקמן שבת. לחילול

 תועלת שאין דכיון טז בהערה כמשנ״ת מז.
 להוכיח. מצוה כלל אין בתוכחה,

 במחלוקת מחזיק שאינו "מי נט( )ג, שע״ת ע׳ מת.
 הרי העון, ומושכי טוב לא דרך על המתייצבים על

 על וחובה וכו׳ חטאתם לכל מפשעיהם נענש הוא
 קנאה". להעיר לב, טהור כי אף ירא כל

 אם אבל ולא: ד״ה ס״א א בסימן הלכה ביאור וע׳
 על המתקוממים אפיקורסים שיש במקום עומד הוא

 העיר בעניני תקנות איזה לעשות ורוצים התורה
 בשלום ופתח ה׳, מרצון העם את יעבירו זה וע״י
 ולהתקוטט לשנאותם מצוה דבריו, נשמעו ולא

 המלך ודור שיוכל, מה ככל עצתם ולהפר עמהם
 ובתקוממיך אשנא ה׳ משנאך "הלוא אמר ע״ה

 שנאתים". שנאה תכלית אתקוטט

 הפושעים את רמייסרים קפז( )ח״א הרדב״ז וכ״כ
 מעבירים שאין דכשם ועה לתרבות עי״כ שיצאו אף
 וממילא העבירות על מעבירים אין כך המצוות על
וע׳ בחמור. שיחטא אף למחות מוטל זו עבירה על

( בי

 נא. לנעשה מסכים שהוא שתיקתו מתוך להבין שיכולים במקום ובפרט

 פעם בכל שכלו במאזני לשקול יוכל ומינב מכולן קשה התוכחה מצות באמת יח.

 לאו ואם דבריו יקובלו אם המורה עיני ראות לפי והכל לאו אם שתיקתו יפה אם

 נשמע™. שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם

התוכחה ע״י רעה לתרבות יצא

 לתרבות יצא התוכחה ריבוי ע״י שמא לחשוש אין מותר, שהדבר באופן יט.

 מתון להיות יש אמנם בעונשו™, וירבה במזיד החטא את שיעשה או רעה™,

 בהם רגיל שאינו אדם לבין בעבירות שרגיל אדם בין הבדל יש וגם אלו, בדברים

.נו רכים בדברים להמשיכו ויכול תתמב. ח״א תשו״ה
 בשם פח( )עמ׳ ח״ב איש במעשה ראה מט.

 ׳שבת׳, לצעוק צריך אינו פרטי דאדם החזו״א,
 מחאה מדין פעם מידי לצעוק צריך העיר רב אולם
 מישראל. תורה תשתכח שלא תוכחה, מדין ולא

 על להשפיע היא התוכחה עיקר שלמעשה ]והוסיף,
 כא[. הע׳ פכ״ב ראה תורה׳. ל׳תלמוד שיכנסו ילדים

 הס׳ שדברי מו(, סי׳ )אה״ע הכת״ס כ׳ וכעי״ז
 מי את להוכיח שאין יז( בהערה )הובא חסידים

 הוכח מצות כלפי רק הם - ממנו ינקם או שישנאנו
 שנתקבל הרבנות, כסא על שיושב מי אבל תוכיח,
 להוכיח חיים ררך להורותם העיר עסקי על לפקח

 האפשר, ככל הדת ולהעמיד ברברים אותם ולייסר
 וליבו עיניו יהיו ה׳ כבור על רק עצמו על יחוס לא

 שאוהבים ת״ח קזז:( )כתובות חז״ל ואמרו תמיד.
 מפני אלא טוב שהוא מפני אינו העיר בני אותו

 לפי הכל ומ״ט רשמיא, במילי אותם מוכית שאינו
 כשם לאו ואם דבריו יקובלו אם המורה עיני ראות

 ומי מכולן קשה התוכחה מצות ובאמת וכו׳ שמצוה
 יפה אם פעם בכל שכלו במאזני לשקול יוכל

 בפר׳ רש״י ]וראה צא הע׳ וע״ע לאו. אם שתיקתו
 הדור[. בראשי תלוי הדור סרחון מסעי,

 ראינו כט(: )מכתב הנדמ״ח במכתבים הח״ח כתב נ.
 כח בנו שאין והגם מאד, מאד מתגבר הס״א שכח

 אנו צריכים מאד וסוער שהולך הים גלי נגד לעמוד
 להניח שלא הדת שרשי על עכ״פ ולעמוד להתחזק

 אותם יעקרו שלא הבליעל אנשי ושלוחיו היצר את
 השבת שמירת הוא השרשים כל ושורש לגמרי,
 והבינוניות הגדולות בעיירות כהיום מתחוק שהיצר

 הותחל זה ודבר וכו׳ השבת את אחד לכל לקרר
 כח ואין ונתרבה נתרבה ואח״ב אחד מאיש מתחילה

ונוראה. גדולה תבערה לכבות

 איך ואמר הלילה באמצע שקם הח״ח על ומסופר
 נורא הוא שמים כבוד החילול הלוא לישון אפשר

 בו במקום בוילנא ביהכ״ג בחצר בשבת מוכרים אם
 וברור להיות יכול לא זה - לשמה תורה הגר״א למר

 קצט(. עמ׳ הלב )קולמוס דם ישפך הזה שבמקום
מה. ד,ע׳ במבוא בשמו וראה

 קיומנו של היסודות ג׳ הם דהח״ח במומיה ומרגלא
 היא שבת האומה, לב הוא התורה וחינוך לימוד ־

 המשפחה וטהרת הצניעות וראשה, האומה נשמת
 קצח(. עט׳ הלב )קולמוס האומה גוף היא
 קצז השע״ת וכ״כ עה. הע׳ ראה הח״ח, כ״כ נא.

 לעזוב האדם יתחייב אשר הדברים מן אחר "וזה
 דבריהם בשמוע ייענש כי הרשעים חברת בעבורם
 קצג. באות וע״ש לענותם", וילאה תמיד הרעים
קא. הע׳ לקמן וראה

 קאים הוה חזקיה ר׳ דשביעית, פ״ט סוף ירושלמי
 איסורא מן עלל טעין חד חמא דקיסרין בשוקא

 דלא אפויה הפך שביעית(, של איסור )-תבואת
 מקומו שיעשה כדי למה כך כל פרק, תני מחמיניה,

 פניו שהפך ידי שעל ביארו, והמפרשים הוכיח.
 כדין שלא שעשה מקומו לאנשי הוכיח ממנו

 בפני להסתכל שאסור מטעם פי׳ סירליאו ]והר״ש
 בר יעקב ר׳ עליו שאמר איתא ובהמשך רשע[. אדם
 ובהג׳ יולדתו(, )-אשרי בר ילדת דהן אמה אחא

 רתמה אלעזר המנחת בשם כתב הנדמ״ח בירושלמי
 רכל הפוסקים עפ״ד ותי׳ דתוכחה, מ״ע ביטל אמאי

 שוגגים יהיו מוטב בתורה מפורש שאינו מה
 וממילא בשוק זה והיה מדרבנן, בזה״ז ושביעית

ברבים, להוכיח שאין ברמ״א וכמ״ש פניו יעיז אולי

 נוחה דעתו שאין להראות פניו הפך זאת בכל אבל
ממעשהו.

 הנפש חשבון שער הלבבות בחובות מש״ב ראה נב.
 מבני הבדידות במעלת האדם שיתבונן יז( )חשבון

 מן והאזהרה בטוב הציווי חיוב מהם: ואחד אדם
 את תוכיח "הוכח באמרו עליו הבורא אשר הרע

 בשלשה הרע מן להזהיר חייבים ואנחנו עמיתך"
 בדבר פינחס שעשה כמו היד בפגיעת הא׳ דברים

 משה שעשה כמו בדברים למחות והב׳ וכזבי. זמרי
 כמו בלב והג׳ רעך". תכה "למה לרשע באמרו
 רשעים ועם מרעים קהל "שנאתי ע״ה דור שאמר

 חובת מעליך בטלה תתבודד וכאשר וכו׳ אשב" לא
 דבר והוא ספק, בלי הרע מן והאזהרה בטוב הציווי

 שאמרו כמו חובתו ולהשלים מצותו לקיים קשה
 תוכחה. שמקבל מי הזה בדור יש אם העבודה חז״ל

 הרברים בין תוכחה שכלל פ״ב ישרים מסילת וע׳
החסידות׳. ׳משקל הטעונים

 מט. בהע׳ הנ״ל מז סי׳ אה״ע כת״ם בשו״ת כ״ב נג.
 למי מנדין ס״א, של״ד בסימן הרמ״א כ״כ נד.

 יצא כך שע״י לחוש שיש אע״פ נדוי שחייב
 דהט״ז ואף )עב.(. בקרושין ומקורו רעה. לתרבות

 יצריך ע״ב כ׳ בקידושין דמצינו ומטעם פליג,
 לע״ז, כומר הנעשה את ואף לגוי הנמכר את לפדות
 להזהר שצריך ובודאי הנופל אחר אבן דוחים שאין

 כך, לידי המביאו מעשה לעשות שלא בשוא״ת
 משמע שם והרע״א הגר״א מדברי אולם עי״ש.

הרמ״א. לדעת שהסכימו
 שפקר אחד על נשאל קמא( )סי׳ חו״י ובשו״ת
וכד׳ בממון לענשו אפשר אם נסך, יין באיסור

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)335 מס עמוד מנחם אדלר, בזמנינו שבת מחללי - ודעת בינה 0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)334 מס עמוד מנחם אדלר, בזמנינו שבת מחללי - ודעת בינה
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.םרעה לתרבות שיצא היחיד פני על הכלל טובת את שמעדיפים

 ויצא איסור דבר ויאכל טפי דפקר למיחש ואיכא
 דוחה שמאל תהא לעולם דאמרי׳ ועוד לדת, מחוץ
 איסורא למיעבד לחבר ליה וניחא מקרבת וימין
 ודחה, גדולה, עבירה ע״ה יעשה שלא כדי זוטא

 הכי אמרינן כלל פשע לא שבחבירו בדבר דדוקא
 שוגג, הוא שהרי פשע לא שוגגים שיהיו במוטב וכן

 כח( בהערה הובא של״ד, )בסו״ס הרמ״א ומ״ש
 מחשש היינו עבירה, בעוברי מלמחות להקל שנהגו
 בעלי של קלקולם מפני ולא המוחים של סכנה

 דינא לחזק בראיות שהאריך וע״ש העבירה,
 החוששים ובפרט הט״ז, על ולחלוק דהשו״ע

 והסכים היחיד. תקנת נגד שהוא אף הכלל לתקנת
 דאפילו והוסיף שכב(, )יו״ד חת״ס בשו״ת עמו

 רבניהם עמו, בניו יקח וגם דתו שימיר אומר
 יגדלו שכאשר ברור מ״מ חטאו שלא אף הקטנים

 לריחוק חוששים אנו אין ולכן אבותם, בדרכי ילכו
שלהם.

 לקחת באים ורשע צדיק שיז, סי׳ חסידים בס׳ וכ״כ
 יעשה לו יתנו לא שאם אומר ורשע צדקה מקופת
 יבי״א וע״ע לגיהנם. ילך והרשע לצדיק יתן עבירה,

 מינקת. בענין קמג הע׳ פכ״ג וע׳ ז. יו״ד ת״ד
 יא עשה בסמ״ג הובא )ו־כג, יראים בס׳ כ״כ נה.

 שאמרו דמה ג( אות דעות מהלכות פ״ו ובהגמ״י
 לו טוב ממנו, יקבלו שלא למוכיח ברור שאם

 אע״פ מדדים הם אם אולם בשוגגים, היינו לשתוק,
 כדמוכח ערבות[ ]מטעם מיתה מעונש שפטור
 תוכיח, דהוכח בעשה מחויב מ״מ )נה.(, בשבת
 מ״מ עונשו, מוסיף ובכך יקבל שלא ואע״ס

וימות. לרשע הלעיטהו
 עבירות העוברים קפו, ח״ד רדב״ז בשו״ת ב״ב נו.

 שימירו, אומרים אותם לייסר וכשבאים רמה ביד
 מפני מצוה, שום לעבור או איסור שום להתיר אין

 ולכן העבירות על מעבירים שאין כיון זה, חשש
 ואנחנו יצא, יצא ואם צלינו המוטל לעשות ראוי

 ומוכח במומרים, ערבים אנו שאין מערבותו נושענו
 פטירתו בשעת אמר דובי )עב.( דקדושין מהא כן
שנידו משום שבת שיהללו מסוימת עיר בני על

• ־

 בכל הוראה מבעל לשאול שצריך וכשם ,םאחכם שאלת זה בכל לעשות יש אולם,

 צריך וקנאות בתוכחה גם כך [,םבתורה ביטול חשש במקום ]כגון, התורה דיני

 פי. שמים לשם יעשו שמעשיו בעצמו ויבדוק ,סג בעצמו להורות ולא לשאול

ואטו לאמו תוכחה

 על עברת אבא לו יאמר לא אמנם ואמו, לאביו בן גם היא תוכחה מצות כא.

 יכול מעשה בשעת אולם ,סה בתורה׳ כתוב וכך ׳כך לו יאמר אלא תורה דברי

 סז. יועיל ברהך אם זסושהוא ץואופ רהיאמ לבכ העבירה מן להפרישו

ביתו לבני תוכחה

 דרכיהם ופוקד ומזהירם ביתו בני ועל ובניו אשתו על מקפיד שאינו מי כל כב.

שתוכחה מאד ויזהר .סחחוטא זה הרי חטא מכל שלמים שהם שיודע עד תמיד

 שמנדים שמפני לחכמים נראה אם אף והיינו אותם,
 יניחו לא רעה, לתרבות יצא אותם, מחרימים או

 להלכה, זה כל שכתבתי ואע״פ כהלכה. מלעשות
 כאלו בדברים מתון להיות הדור למנהיג יש מ״מ
 שוות, העבירות כל ולא שויס האנשים כל שאין לפי
 לו חוששים אין בעבירות רגיל שהוא אדם כיצד הא

 רגיל אינו ואם התורה, נעמיד שיהיה מה ויהיה
 עד ברברים אותו ממשיכים שישמע, הדבר וקרוב

 מפני להענישו ממהרים ואין מעט מעט שישוב
 עיני ראות לפי והכל בזה, כיוצא כל וכן התקלה

 לשם מעשיו כל שיהיו ובלבד והמנהיג, הדיין
 מהרש״א. בשם פרק וע״ע עכ״ד. שמים,

 כא בפרק ]הו״ד תשובות בקובץ הגריש״א כ״כ נז.
 מכך למד נ( סי׳ ח״ה )סוף לשבח ובעלינו כט[. הע׳

 כך שע״י אף ולגרשו פרחים במוכר למחות שמותר
 בדמיון. וצ״ע שבת, ויחלל משם ילך

 לחילול מוסיפות שההפגנות דאף לדון יש ולכאו׳
 לחלל דיש מז הע׳ פכ״ב המבואר לפי מ״מ שבת,
 העבירה מן שיופרש בעינן אולם נפש, להצלת שבת

 שבת, החילול יתמעט ההפגנות שע״י דהיינו
 חובת כלפיהם שאין ]ובפרט כן הדבר אין ובזמנינו,

 דשרי י״ל אמנם ערבות[. דין לא שגם ויתכן תוכחה
 ועיין. הפירצה, התפשטות את מונע כך שע״י כיון
 סקט״ז ב׳ סי׳ ביו״ד החזו״א, ממ״ש להעיר ויש

 הפירצה. את גודר אינו כי מורידין דין היום שאין
 ובהע׳ )מלכא( משה והשיב כשו״ת ראה אמנם נח.

 )ג(. מ חו״מ אג״מ וע׳ החזו״א. בשם כ
 מוטב בענין )ל.( בביצה הריטב״א מש״כ ע״פ נט.

 לדורותם, אלא הללו דברים נאמרו "לא שוגגים יהיו
 לעשות ראוי דברים בכמה שמקילים הזה בדור אבל
 עד להו וקנסינן מחינן בדרבנן ואפילו לתורה סייג
 בסו״ם וראה במזיד". ולא בשוגג לא לעברו דלא
 דברים פיינשטיין( הגרי״מ )תולדות התורה־ ׳שר

 חיוב תמיד שיש ומצדד המחאה חובת בענין שכתב
מט. בהע׳ עוד וראה הפגנה.

 תורה ביטול במקום דן ד׳ חי״ר נדברו אז בשו״ת ס.
אחרים. ע״י להעשות יכול כאשר ובפרט

סט. יתירה אימה מתוך תהיה לא זו

 לתקנת "חוששים נ בהע׳ חו״י בשו״ת ב״ב סא.
 החשב״ץ וכ״כ היחיד", תקנת נגד שהוא אף הכלל
 וכ״מ הגר״ז. בשם עג הע׳ לקמן וראה מז(. סי׳ )ח״ג

 נ(. מז, בהע׳ וכעי״ו סה, )מכתבים הח״ח מדברי
 להענישו ממהרים "ואין הרדב״ז מלשון אמנם,

 בדבר. שמתחשבים שפעמים חזינן התקלה", מפני
 מסור זה שדבר הרדב״ז בשם נו בהערה ראה סב.

 וע״ע לגודרה. שיש פירצה הוא מחי הדור, לגדולי
 המקומות כל לא זה דבענין הכת״ס בשם מט הע׳

שוים. והעיתים
 פשוט ונראה סג. ח״ד אה״ע אג״מ בשו״ת כ״כ סג.

 קנאים ארמית דהבועל )פב.( בסנהדרין דאיתא דמה
 לכל כלל אינו כן, מורין ואין הלכה היא בו, פוגעים
בלבד. למקומו אלא קנאות׳ ׳הלכות
 (405 עט׳ )ח״ה ישראל עיני מאיר בם׳ ומסופר

 עלתה ולא ספריה להרוס ניסו הח״ח שתלמידי
 לקבל צריכה היתה שהפעולה מזה והוכיחו בידם,

 חסידים ובס׳ ממשה. קיבל שפינחס כמו אישור,
 לשאול צריכה רחל שהיתה כתב תתקכד( )החדש,

 חכם יש דכאשר התרפים גניבת לפני יעקב את
עצתו. בלי דבר לעשות אין וחסיד
 ובמעשה קיא-קיב, ח״א אגרות קובץ בחזו״א וראה
 לשאול. לא דא״צ בשמו כתב רמא עט׳ ח״א איש

 בענין מהקה״י מכתב שט, עט׳ כ, בישורון וראה
נכונה. שאינה מקנאות זהירות

 כט( )לב, כשמות עה״פ יונתן בתרגום כתב סד.
קרבו ובאחיו, בבנו איש כי לה׳ היום ידיכם מלאו

 לכון ויכפר בירכון די דמא שפיכותא על קרבניכון
 צריך בקנאות כי שליט״א הגרח״ק וביאר ה׳. קדם

 הקטן שמואל רק ולכן שמים לשם כולה שתהיה
 היה שיכול זה הוא תשמח אל אויבך בנפול שאמר
 כו בפרק וע״ע שיחה(. )דרך המינים ברכת לתקן

 לתועלת. בעינן אי "ר לה בענין יד הע׳

 ]אמנם יא. סעיף רמא סי׳ יו״ד בשו״ע כ״ב סח.
 כ(. )שמואל אביו לשאול יונתן בתוכחת לפ״ז יל״ע
 נחלת ובס׳ >טז:( ערכין עמ״ס אמת בשפת וע״ע

מד[. סי׳ שמואל ע״ס שמעון

 אביו. על לה״ר בענין י״ד הע׳ כו בפרק וראה

 נזהר לא אביו ראם שם, לציון בראשון כ״כ סו.
 ידו תמצא אשר בכל למונעו צריך זו, באמירה
 רשע, אביו בכבוד דחייב לרמב״ם ואף לעשות,

 דאו׳ וספיקא בתשובה הרהר דשמא מטעמא היינו
 טעמא האי דליכא כה״ג אבל לכבדו, וחייב לחומרא

 חיוב ממנו פקע לכו״ע מעשה, בשעת שהוא כיון
 כבור הל׳ על שמואל עטרת בס׳ ]וראה כיבוד.
או״א[.

 ז-זז. בסעיף הנ״ל תוכחה תנאי מכל עדיף דלא סז.

 השו״ע וכ״פ הי״ט, פ״ד סוטה הל׳ רמב״ם סח.
סכ״א. קעח אה״ע

 בנו את הרואה ה״א פ״ד תשובה הל׳ רמב״ם וע׳
 ובנו הואיל בידו ממחה ואינו רעה לתרבות יוצא

 ונמצא פורש היה בידו מיחד. אילו ברשותו
כמחטיאו.
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וח!ו<

 או זוג בני בין שוה אינו בתשובה׳ ה׳חזרה התקדמות ואופן פעמים אמנם,

 לעשות ויש רבות, להפסיד יכולים מרובה תוכחה ע״י כאלו ובאופנים ילדיהם,

.ע חכם שאלת

ראשה. מכסה שאינה אשה בענין נ-נא סעיפים כג פרק ראה
לזה זה ערבים ישראל כל

 העובר חבירו ביד למחות שמחויב והיינו בזה"? זה ערבים ישראל כל כג.

 מצות שביטל בלבד זו דלא והיינו בעוונו"? נתפס - מוכיחו אינו ואם עבירה"?

 ונקרא "י עון אותו על עבר עצמו הוא כאילו נחשב אלא תוכיח דהוכח עשה

ולהתודות זה״י חטא על תשובה לעשות וצריך עליו״י ונענש שמו™ על החטא

שכהכ פרקמנה

 אדם יטיל אל לעולם )ו:( בגיטין חו״ל וכלשון סט.
 אישות הל׳ רמב״ם וע׳ וכו׳. ביתו בתוך יתירה אימה
הי״ט. פט״ו

 )גרינוולד(. דרכך בארץ לדעת בס׳ וראה ע.
 אחיו, בעד איש וכשלו כתיב והא לט. שבועות עא.

 )כז!( ]ובסנהדרין בזה זה ערבים ישראל שכל מלמד
בזהן. זה ערבים שכולם מלמד

 ולא למחות בידם שהיה שם, בגמ׳ כמבואר עב.
מיוזו.

 בידו שאפשר כל ז< )ו, דעות הל׳ רמב״ם עג.
 כיון אלו בעון נתפס הוא מוחה ואינו למחות

 פרק בתדב״א מש״ב וראה בהם. למחות לו שאפשר
 ולהחזיר מוחה ולא למהות בידו שסיפק מי "כל יא

 הדמים כל מחזיר, ואינו ישראל את למוטב
 וע׳ ע״ש. ידו", על אלא אינם בישראל הנשפכים

 מטעם הוא תוכחה דחיוב קעז( )חו״מ חת״ס שו״ת
 ואינו למחות שבידו מי וכל ערבים, ישראל כל

 וגו׳. יקים לא אשר ארור בכלל הוא הרי מוחה
 "ואפילו כו(: )כז, תבוא כי פר׳ ברמב״ן כמבואר

 התורה להחזיק בידו והיה במעשיו גמור צדיק היה
 רש״י ןוע׳ ארור". זה הרי המבטלים, הרשעים ביד

 לפי צדיק בהם אין סדום אנשי ד( )יט, בראשית
 אינו ראם ומבואר מעשיהם. על מוחה בהם שאין
 יו״ד כת״ס וע״ע צדיק[. תואר שם מיניה פקע מוחה

 ס׳ מז, יו״ד יציב דברי טו, ח״ב או״ח יבי״א פג,
 במסילת וראה נה. כג, ה, הערה ולעיל יט סי׳ לפנ״ע
 מי על לדבר חכז״ל הפליגו וכבר סי״ט: ישרים

 להיתפס דינו וגזרו מוחה ואינו למחות בידו שיש
עצמו. החוטאים בעוז

 בעו! נתפס "הוא הרמב״ם מלשון מבואר כן עד.
 שאמרו ובמקום ס״א, קנז ביו״ד הרמ״א וכ״ב אלו".

 באותו נתפס הוא מוחה ואינו למחות שבידו מי כל
 וכ״מ כח( כהערה )הובא משה בדרכי וע״ש עון,

 עליו מקבל "אתה עו( )בהערה הזהר מלשון
 רש״י מלשון ןוכ״מ הנ״ל. במס״י וכ״מ עונשו".

 בתום׳ ע׳ אמנם שבידן. עבירות על נתפס בשבת
 עונש. אותו מקבל שאינו )לט.( בשבועות

 בסי׳ אריה השאגת דברי ע״פ נראה הדבר, וטעם
 העבירה את שעובר כמי נחשב הערבות דע״י נח,

 שעבר בלבד זו דלא ]כלומר, ועשה. בקום עצמה
 הוא כאילו נחשב אלא תוכיח והוכח עשה מצות על

 ע״י אי האחרונים דנו לזה ובדומה עבר[. עצמו
 ונס״מ עצמה, העבירה את כעובר נחשב לפנ״ע

 נחשב שבת באיסור חבירו את המכשיל האם
 מלשון לדבר וראיה יצחק(, וכר )ע׳ שבת למחלל

 נכנס הוא לחבירו תקלה "שהגורם מטות בפר׳ רש״י
 סקי״א קנז יו״ד ש״ך ע׳ אמנם עונשין". לכל תחתיו
 עבירות ג׳ של לפנ״ע על הנפש את למסור דא״צ

 שאינו הרי מח(, סי׳ יבמות עמ״ס הערות קובץ )וע׳
 פג לג, בהע׳ עוד וראה העבירה. אותה את כעובר
פח. הע׳ יט ובפרק

 ביאר כח, אות ג סי׳ סופרים דברי בקונטרס הגרא״ו
 אצל בקו״ע דעבירה )ל:( בשבועות תוס׳ דברי

 כל דקי״ל קו״ע, הרואה אצל גם נקראת האשה,
 חבירו בעון נתפס מוחה ואינו למחות בידו שיש
 כבוד מפני נדחה אינו קו״ע היא חבירו דאצל וכיון

 במח׳ דתלי לה, או״ה בנובי״ק וע׳ הבריות,
כלאים המוצא )יט:( בברכות הגמ׳ וגירסת ראשונים

ודעת כי:

 ונחלקו התשובה["? מצות את המעכבים מהדברים הוא תוכחה ]וחוסר עליו™

.פלו גם נמחל - בתשובה שב החוטא כאשר האם האחרונים

כ פרקשכו

 יצחק בפרי באריכות ונתבאר ׳בשוק׳ או ׳בבגדו׳
 כו. סי׳ שבועות עמ״ם ובקה״י כו ה״א
 יוצאת היתד. ראב״ע של פרתו )נד:( שבת ע׳ עה.

 אלא היתה פרתו ולא בשבת, קרניה שבין ברצועה
 על הדבר נקרא בה מיחה שלא ומתוך שכנתו של

 ומבואר מתיר ר״א )כג.( ביצה במשנה ]וע׳ שמו
 לענין )נה:( שם וכן שמו[. על נקרא ה״היתר" דגם
 ולא בחפני למחות לפנחס שהיה מתוך עלי, בני

 סנהדרין וע׳ כאילדחטא. הכתוב עליו מעלה מיתה
 נקרא זה ובגלל מיחה ולא למחות בידו שהיה קג.

 שנשתהה על עמהם נכלל שמשה מצינו וכן רשע.
 שלכן במדרש כמ״ש השבת לענין העם את מלזרז
 )מכתבי עמהם משה שכלל מאנתם" אנה "ער נאמר
 כח( טז, )שמות ספורנו וע׳ כט(. הנדמ״ח הח״ח

 אתה כי כולכם, בין נעשה בשמירה החטא הנה
 שלא שיצאו, גרמת ללקוט, עמהם יצאת שלא אע״פ

 יו. ערכין וע׳ וענינו. שבת הלכות אותם לימדת
 שהיה קד. בסנהדרין איתא ומ״מ צדיק היה שצדקיה

 וכתב ה׳", בעיני הרע "ויעש נאמר ועליו רשע
 מיתה שלא בשביל כב( )דרוש דרכים הפרשת
 ואתה :ידו בברכות וכמ״ש רשע, נקרא רשע בעושי

 יא. סנהדרין ע׳ ט״ז(. מו״ק )וע׳ ישראל נשיא חלל
 ברשות שלא שעליתי הוא אני הקטן שמואל אמר
 חיבור מאירי וע׳ עי״ש. לה, גמר ומהיכן וכו׳

 סיבה הוא רבהתרשלותו פ״ד א׳ מאמר התשובה
במעשיהם. להשקיעם

 יתבעו לבוא לעתיד בעתו, דבר בספר הח״ח כתב
 מנין ישאל וכאשר וטריפה, חזיר אכילת על אותו

 כל כי ידעת לא האם לו, ישיבו האלה, האיסורים לו
 מבני אנשים שאכלו וזכור לזה זה ערבים ישראל

 ואתה האלה האיסורים פלוני בזמן בעירך עירך
 בס׳ וראה להושיעם. עמדת ולא מרחוק עמדת

 בעיר ת״ח באשמת האריך פ״ג לח״וז אמרים ליקוטי
 וסביבתם, העיר באנשי מיחו שלא נתבעים שיהיו
עט. מכתב הח״ח, מכתבי וע״ע

 )ח״ג כזהר וכ״ה הרמכ״ם, מלשון מבואר כן עו.
 אתה מוכיחו אינך אם - חטא עליו תישא ולא פח.(

וע׳ שם ואלשיך כרמב״ן ןוכעי״ז עונשו עליו מקבל

 בס׳ וכ״ב וצ״ע[, ג׳, ראה ותנחומא יג יתרו תנחומא
 רש״י וע״ע ע״ש. קצה( )ג, ובשע״ת )ה( חסידים

 - עונה את ונשא עה״פ הספרי( )בשם מטות בפר׳
 תקלה שהגורם מכאן למדנו תחתיה, נכנס הוא

 :לג שבת וע׳ עונשין. לכל תחתיו נכנס הוא לחבירו
 משום מהרש״א ופי׳ הדור, עון על נתפסים צדיקים

למחות. להם שהיה
 שבחיוב חידש א, ח״א אה״ע יצחק עין ובשו״ת
 עי״ש. ישראל, כל בין העונש מתחלק ערבות

 לג( בהע׳ )הובא הפמ״ג בחקירת לתלות יש עד.
 מצות לקיים כדי ממונו כל להוציא חייב האם

 העבירה את שעושה כמי נחשב ראם תוכחה,
 מאיסור, להימנע כדי ממון כהוצאת הוי א״כ בעצמו

 תשובה. לעשות צריך נמי הכי וא״ב
 קדושים( )פרשת למהרח״ו תורה בליקוטי כ״ב עח.

 אחד גוף ישראל כל כי כמוך, לרעך ואהבת עה״פ
 הערבות והו כי פרטי, אבר הוא מישראל אחד וכל

 מורי נהג ולכן יחטא, אם זזבירו בשביל ערב שאדם
 כולם, הוידויים פרטי לומר זללה״ה )-האריז״ל(

 שלא אע״פ כי אומר והיה כו, היו שלא אפילו
 ולכן אחרים, בער עליהם להתודות צריך בו נמצאו

 כי חטאתי, ולא חטאנו רבים בלשון להתודות תקנו
 היינו אדם קרויים אתם וז״ש אחד גוף ישראל כל

 כאילו חבירו כשעשהו כי וכו׳ אחד כאדם כולכם
 כאילו נחשב אחר שחטא מה כי וכו׳ בעצמו עשהו
 בתומר וכ״כ הנשמות". ערבות מצד ביחד חטאו

 בתומר כתב וכעי״ז הבאה(. בהערה )הובא דבורה
 צח. בהערה הובא נחלתו( )לשארית דבורה

 שאחד ג, אות ה״א פ״ר תשובה הל׳ רמב״ם ע׳ עט.
 בנו את הרואה הוא התשובה את המעכבים מכ״ד
 ובכלל וכו׳ בידו, ממחה ואינו רעה לתרבות יוצא
 יחיד בין באחרי□ למחות בידו שאפשר כל זה עון
 בכשלונם. יניחם אלא מוחה ולא רבים בין
 בשם עא סי׳ יומא עמ״ס חיים שמועת בס׳ כ״ב פ.

 ונתפס חבירו את הוכיח שלא דמי שמואל, הברכת
 תשובה עשה החוטא אח״כ אם ערבות, משום

 על אין פו:( )יומא לזכויות עבירותיו ונעשו מאהבה
לגבי אמנם ערבות, משום להתפס הוכיחו שלא זה
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שכז ודעי® כ פרק בינה

 אומרים ויש ומצוות®? תורה שיקיים השתדלות כוללת הערבות חובת כד.

 ערבות®? חובת אין דרבנן שבמצוות

בנשים ערבות

 אנשים עבור ערבות והן בנשים®? גם נוהגת ובעבירות[ ]במצוות זו חובה כה.

עבורן. ערבים ואנשים

flJTTI כ פרק ( כי• שכח

נשמעים דבריו כשאין ערבות

בידו ויש פד העבירה קיום על יודע הוא כאשר רק קיימת הערבות חובת כו.
י י י ;אוצרווחכסח

 מחויב בקולו ישמעו אם ספק ואפילו נשמעים®? דבריו כאשר והיינו למחות®?

אחרים. על נענש אינו למחות יכול כשאינו אבל מוחה®? אינו אם ונענש למחות

 מ״ע. שביטל כיון נתפס תוכחה מצות על שעבר מה
 אס״ד ה׳ מערכת בשד״ח )הובא לב החקרי דעת וכן

 נחשב ראם הוא, והביאור לשוב, דא״צ ב( אות
 תשובח מועילה לא א״כ עצמה בעבירה כעובר
 מתוך החטא בעונש נושא אם אולם עבורו, החוטא

 בטל בתשובה משחזר לפיכך לנעשה, אחריותו
 מטעם הוא דאם להיפך, סברא לומר ]ויש העונש.
 עצמה, בעבירה הוא ואם בזמנו, כבר עבר תוכחה,

 דבש היערות ומש״ב ודו״קן. רישא, בתר זיל א״ב
 היינו לשוב, צריך מחה שלא דמי יא(, )דרוש

 עי״ש. זו, עבירה ג״כ עובר הוא כשהוא
 שיצא אע׳׳פ המצוות דבברכת כט. ר״ה ע׳ פא.

 בזה זה ערבים ישראל שכל מפני ופירש״י, מוציא,
 אלא חובה שאינן הפירות ברכת ושאר וכו׳, במצוות
 כאן אין ובזו ברכה, בלא העוה״ז מן להנות שאסור
 רא״ש וע׳ )מח.( בברכות תוס׳ וכ״כ ערבות.
 ועליו בעבורם הוא "שערב יג( )פ״ג בברכות
 והובא המצוות". מן אותם ולפטור העון מן להצילם

 מצווים "אנו שביאר סק״ה שעה״צ תרנה במ״ב
 מצוות יעשה ישראל בן חבירו שגם ערבות מטעם
 לי". יחסר כאילו הוא הרי לו יחסר ואם התורה

 ט״ז אות ח״א כוללת בפתיחה בפמ״ג כ״כ פב.
 ערבות ערך דרבנן ובארעא סקי״ז קסז ובמשב״ז

 קכד. או״ח ובברכ״י מח.(, )ברבות הצל״ח בשם
 מ״א ע׳ אמנם אמר(. ד״ה )לז: בסוטה תום׳ וע״ע

 דרבנן מאיסור בהפרשה דמיירי ס״א שע״ב
 בחיוב תליא הפרשה דחובת נימא אי רק ]והראיה
 בסי׳ המ״ב ממ״ש ראיה להביא יש ולכאו׳ ערבות[

 היטב ויל״ע מדרבנן מחויב כבר התפלל ראם רעא
 מוציאה. מדרבנן מחויב ראי )כ:( בברכות בסוגיא

 פי״ג היראה שער חכמה ראשית בס׳ ערבות: לדיני
 חדש( )זהר הנעלם רות מדרש בשם כח( )אות

 דצ״ל: ]נראה שיבשל בחבירו "היודע על שדנים
מודיעו". ואינו בעבירה שנכשל(

 מרבבה דגול ובספרו )מח.( בברכות צל״ח ע׳ פג.
 אינה שאשה שם הרא״ש בדברי דהבין רעא, סי׳

 רע״א ובשו״ת שם רע״א בהג׳ אמנם ערבות, בכלל
 מפורש וכן דבריו. את דחו סק״ה שם ובמ״ב ז, סי׳
 )וי״ל בנשים גם נוהגת תוכחה מצות החינוך בס׳

 שי ערך וע׳ ערבות(. מדין תוכחה אין דלחינוך
 אסור בערבות אינם שנשים דלשיטות ד׳ חו״מ

עבירה. שעבר איש להכות לאשה

 היתה פרתו ולא ראב״ע, של פרתו נד. שבת וראה
 שמו, על נקרא מיחה שלא ומתוך שכינתו של

 ע״א כ׳ ברכות עבורם, ערבים דאנשים ומבואר
 עד שאוכלות נשים ע״א ל׳ ביצה אדא, ררב במעשה
 של אשתו בענין יח. בע״ז ע׳ להיפך, וכן חשיכה,
 על הקשו ומכאן בו. מיחתה שלא שנענשה רחב״ת,

 בנשים ערבות דאין עא. בקדושין מהרי״ט מש׳׳כ
 או״ח לב חקרי ]וע״ע תוכחה בת אינה שאשה לפי
 דעת קכד, או״ח ברכ״י וע׳ מט[. ח״ב מהריט״ץ מט,

 שערים בית וע׳ יב, סי׳ מאש מוצל רעא, או״ח תודה
 לוית רעא, סי׳ הלכה בירור טו,לב צי״א ק׳ או״ח

רעא. סי׳ חן

 דתוכחה נימא אי הק׳ מח, ח״ו מהרש״ס ובשו״ת
 ח וסי׳ פא, עג, נה, כג, ה, הע׳ ]ראה צרבות מטעם

 הסוברים על קשה בע״ז[, הריטב״א וכדעת מט, הע׳
 עלי בענין )לא.( מברכות בנשים ערבות דאין

 ערבות שיש הוכיח זה ]ומכח חנה את שהוכיח
 רעא, סי׳ לאו״ח רע״א בגליון וכ״כ לנשים, אנשים
 קנו פ״ת קדושים, פר׳ יפות פנים לו, יואב חלקת
 אלפנדרי מהרש״א בשו״ת לתרץ מש״כ ]וע׳ סק״ה

 זו שתוכחה יסבור הצל״ח ואמנם דן, או״ח ח״ג
 הגט׳ השמיט דהרמב״ם והוסיף כפנ״ע. מ״ע

 הגון שאינו דבר בחבירו הרואה )לא:( בברכות
 שם וראה ה״ט[. פ״ו דעות בהל׳ במ״ש כלול ]אמנם
וערבות. תוכחה בין בשייכות המחבר מנכד בהג״ה

 הנסתרות®? על נענש שאינו שכן וכל

מי על מוטל יתירה חובה זה ומטעם כז.

 יחטא, אחד איש "ואם עב( )ג, השע״ת כ״כ פד.
 לא אם עליו יענשו העדה כל חטאו, נגלות בהגלות

 ומלשון עג( אות )וע״ש מוסר" בשבט יוכיחוהו
 גם ולפ״ז יודע. כאשר דרק משמע נגלות׳ ׳בהגלות

 במחלוקת מחזיק שאינו "מי נט באות שם מש״כ
 הדי העון ומושכי טוב לא דרך על המתיצבים על

 היכא היינו חטאתם", לכל מפשעיהם נענש הוא
למחות. שבידו

 עא. בהע׳ והרמב״ם הגט׳ מלשון מבואר כן פה.
 ערבים נעשו דישראל יז( )יט, ויקרא יקר הכלי וכ׳׳כ

 הוא דין דאז למחות, בידו שיש בזמן לוה זה
 יוכיחו. לא אם חטאו עליו וישא בעבורו שיתפס

 דהעונש מבואר )לט.( בשבועות הגט׳ מסוגיית
 בידם שיש מטעם רק הוא ערבות חובת מטעם

 הגט׳ דברי תוס׳ ביאר ובזה מיחו, ולא למחות
 רשעים היינו ודעלמא, דמשפחה רשעים בסמוך

 חמור, עונשן וממילא מחפין, - משפחתו מבני
 שלא מפני הוא דעלמא רשעים כלפי החיוב ואילו
 חמור( עונש יש בזה גם )ובשבועה קל ועונשן מיחו
 עצמה העבירה בעונש עונשם דאין הדבר וטעם
עיש״ה. מיחו, שלא מפני רק אלא

 אלא גרידא, ההתראה אינה התוכחה שהרי פו.
 מה דאל״כ, לדבריו, לשמוע שמחויבים האפשרות

 הרי ביתו, באנשי למחות לו שאפשר מי הביאור
 וראה כולו. העולם בכל למחות אחר כל של "בידו"

החו״י. בשם טו בהע׳

 לפי הצדיקים מן דנפרע )נד,.( בשבת כמ״ש פז.
 להם גלוי היה דלא מיחו, ולא למחות בידם שהיה
 ספק במקום דאפי' ומשמע מהם. יקבלו שלא

 נענש דאין כתב )שם( מי של שבת ובס׳ נענשים.
 והביאור דתוכחה, מ״ע מבטל ומ״מ ישמעו אא״כ
כמה עד "חלק" לו שיש מכך נובע דהעונש בזה,

צ שכינו או “קרובו® ]כגון, למחות שבידו

 חלק. לו אין א״ב יכול אינו ואם למנוע, שיכול

 שאיסורו דבדבר ה( )תרח, הגר״ז בשו״ע ויעוין
 הזה שהחוטא לנו שידוע אע״פ התורה מן מפורש

 אעפ״כ האיסור, לו נודיע אם אף ממנו יקבל לא
 בזה, זה ערבים ישראל שכל לפי בידו למחות צריך
 הערבות. מחובת עצמו את מוציא שמוחה וע״י

 נפטר אינו יקבל שלא יודע אם דגם דס״ל ומבואר
 )ל.( בביצה בש״מ איתא וכעי״ז הערבות, מחובת

 הנח דאמרי׳ דהא במחה״ש[ ]הובא הריטב״א בשם
 בשוגג דעבדי לן דקים במילתא היינו לישראל, להם
 מהני דלא משום בעונם נתפסים אנו אין הא דבכי
 דאיסורא דידעי לן דקים במילתא אבל מחאה בהו
 לא ואי טעמא להאי ליתיה במזיד ועוברים הוא

 ערבים ישראל כל דהא עלייהו נתפסים בהו מחינהו
 אמירה ע״י כיצד צ״ב שהדבר אלא עכ״ד. בזה, זה

 מחובת עצמו את מוציא מתקבלת, שאינה בעלמא
 ולפטור לאומרו שצריך "נוסח" זהו וכי הערבות,

 צ״ב, ועוד החו״י[, בשם טו בהע׳ ]וראה עצמו. את
 המ״א את שמבאר יראה הגר״ז בדברי דהמעיין
 בהע׳ הובא קיב, בסמ״ק )שהובא ביראים שמקורו

 אינו יקבל שלא למוכיח, ברור דאם איתא ושם כו(
 ונשאר הערבות מחובת שנפטר דהיינו כמותו, נענש
 שנשאר להיפך ולא בבה״ל, וכמ״ש דתוכחה, מ״ע

 )ג, ביחזקאל וראה בגר״ז. כדמשמע ערבות חובת
 ימות בעוונו הוא וכו׳ רשע הזהרת כי "ואתה יט(

 לגר״ז. מקור קצת והוא הצלת". נפשך את ואתה

 אי התם דפליגי )מג.( בסנהדרין ע׳ אמנם פח.
 שהעיר במהרש״א וע״ש הנסתרות, על נענשים

 מיחו ולא למחות בידם שהיה )נד:( בשבת מהסוגיא

 הנגלות[. על רק שנענשים משמע עה״ת ]וברש״י

 בילגה משמרת של חלונה סוכה, בסוף כמ״ש פט.
מהיוונים לאחד ונישאה שהלכה מפני סגורה היתה
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ודעתכ פרקכי®שכטודע®כ פרקכינה

 הדור גדול או העיר רב על ובפרט [.א* החוטא על השפעה בעל שהוא מי וכל

 כב. טז, סעיפים וראה וכדומה*?

זכויותיו נוטל

 ממנו*? זכויותיו את נוטל בקולו שמע ולא חבירו את המוכיח כח.

הציבור חובת

 להוכיח*? הוא שתפקידם אנשים למנות הקהל על בפרט מוטלת זו חובה כט.

מאיסור*? בפועל להפריש שתפקידם ואנשים

אחד כגוף ישראל כל

 ולכן *י אחד כגוף נחשבים ישראל שכל כיון בעוונו, שנתפס הדבר, טעם ל.

 ׳אינו ענין ביאור וזה כולם*? ונענשים נפגם הגוף כל נפגם, הגוף מן חלק כאשר

לרשע׳*? צדיק בין מבחין

 אמו, או דאביו משמיה בשוקא דינוקא ושותא וכו׳,
 כדכתיב משמרתה כל את קנסו ואמה אביה ומשום

 )נה.( בשבת וראה ע״ש, לשכנו. ואוי לרשע אוי
 בהע׳ יט ובפרק ונשיו, המלך ושלמה עלי בני בענין

 דאיתא הא יבואר ולס״ז עליו. שמחפין משפחה בו
 לא ואם מוכיח למנות העיר אנשי על מיוחדה חובה

 י(. הע׳ ל ופרק צד הע׳ )ראה כעונם הם נתפסים

 אלא היתה ראב״ע של פרתו ולא נד: שבת ע׳ צ.
 על הדבר נקרא בה מיחה שלא ומתוך שכנתו, של

 פרסאות. ג׳ במרחק שאכל ארי )יא.( מכות וע׳ שמו.

 עון הוא לרשע שהתחבר באבות, יונה רבינו כתב
 הרשע שעושה העבירות בכל כי כמותו, שאין גדול

 רבים גדולים חטאים עושה ונמצא בהם, חלק לו יש
 דרכי "ורבו השע״ת בשם לג הע׳ וראה ועצומים,

לרשע". המתחבר אל הנמצאים מות

 בתים בעלי נכסי דברים ד׳ על ע״ב, כט סוכה צא.
 למחות בידם סיפק שהיה על וכו׳ למלכות נמסרים

 מחמת נשמעים שדבריהם ופרש״י. מיחו, ולא
 בפרתו וגם מיחו. ולא מהם יראים והבריות עושרם

 גרידא, שכן היותו מחמת זה שאין נראה ר״א של
 למחות שאפשר מי כל שם הגט׳ מלשון וכמבואר

 כולו. העולם כבל עירו, באנשי ביתו, באנשי

 בידו שיש מי מלשון תוכחה( )ערך יועץ בפלא וכ״כ
 שיש למי רק לכל אמור הדבר שאין משמע למחות

 ביד רק אדם כל ביד אינו וזה וכו׳ למחות בידו
 ביק כב: פרק ישרים במסילת וכ״כ הקהילות. ראשי

 מי כל על נתפס הוא כבר ושדרה לרבנות שנתעלה
 על להשקיף עליו כי וממשלתו, ידו תחת שהוא
 מעשיהם, ולהכשיר השכל דעה אותם ולרעות כולם
יג( א. )דברים כתיב בראשם ואשמם לאו ואם

 ישראל של דאשמותיהם י׳ חסר דכתיב ]ופירש״י,
 ולכוין למחות להם שהיה דייניהם בראשי תלויות

נב. מט, הע׳ וראה הישרה[. לדרך אותם

 למחות שבידו מי הגט׳ מלשון מבואר כן צב.
כולו. העולם בכל עירו, באנשי

 ׳צדיק לג:( )שבת שאמרו מה לבאר יש לכאו׳ ובזה
 בידו מיקרי נשמעים שדבריו כיון הדור׳, בעון נתפס

 לאתפוסי את חשיבא ח: כתובות ע׳ אולם למחות.
 ואת לתופסך למעלה אתה חשוב ופירש״י, אדרא.

 בדור שצדיקים בזמן דקי״ל הדור, בעון בניך
 תחלו. ובמקדשי שנא׳ הדור על נתפסים צדיקים
 מחייבם כצדיקים מעמדם דעצם נראה זו ומלשון

 שבידם במה תלוי ולא הציבור עון בנשיאת יותר
 פי״ב[. התוכחה נתיב מהר״ל ןוע״ע להוכיח. טפי

תוכחה. ערך יועץ בפלא כ״כ צג.

 באבן בקצרה )הובא יד יב, משלי הגר״א ובפי׳
 את להוכיח אדם יראה לעולם ס״ו(: פ״ו שלמה
 אם יודע שאינו אף טוב, לא שעושה דבר על חבירו
 מעשיו את וייטב לו ישמע אם כי לאו, אם לו ישמע

 על שכר ויטול ידו על הם שיעשה המצוות כל אז
 זכה טו:( )חגיגה ]כמ״ש בעצמו העושה כמו כולם
 ישמע לא ואם עדן[, בגן חבירו וחלק חלקו נוטל

 על שכרו ונוטל עליו שמוטל מה עשה הוא מ״מ לו
 הגלגולים )שער האריז״ל בכתבי ראיתא ועוד וה,

 אינו והרשע לרשע מוכיח אדם שאם כ( הקדמה
 נוטל והרשע שברשע הטוב כל נוטל הוא לו שומע

 דהגר״א צ״ל ולכאו׳ עכ״ד. לצדיק. שיש ההיפך
 אם יודע "אינו וכלשונו לו ישמע אם בספק מיירי
להוכיח. א״צ הרי דאל״ב לאו" אם ישמע

 התוכחה ה״ב, פ״ד תשובה בהל׳ הרמב״ם כ״כ צד.
הוכיחו בנביאים בל וכן וכו׳ לתשובה גורמת

’ נ;2נ4567'אח״ח

 להעמיד צריך לפיכך בתשובה, שחזרו עד לישראל
 שמים וירא וזקן גדול חכם מישראל וקהל קהל בכל

 ומחזירן לרבים מוכיח שיהא להם ואהוב מנעוריו
 השופטים במצות )תצא( החינוך וכ״כ בתשובה.
 לכל יש סמוכים, בעונותינו היום לנו שאין "ואע״ם

 קצת ביניהם למנות ומקום מקום שבכל וקהל קהל
 כולם, על כח להם שיהיה שבהם, הטובים מן

 בממון בעיניהם, שיראה הכרח מיני בכל להכריחם
 ולמנוע התורה מצוות עשיית על בגוף אפילו או

 וכ״ה לו". הדומה וכל מגונה דבר כל מקרבם
 התוכחה ענין חומרת שכתב אחר עג( )ג, בשע״ת

 אנשי לבחור הדבר נכון הזה העונש מכף "ולהינצל
 ומגרש שוק כל על השגחה ראשי אותם לתת חיל

 דבר כל על ולהוכיח שכניהם על להשגיח משכנותם
 דמכיון פט-צא, בהע׳ וראה הרע". ולבער פשע

 טפי, נענשים הם ממילא להוכיח, עליהם שחובה
העיר. אנשי חובת בענין ב סעיף ל ובפרק

 שביתת בהל׳ הרמב״ם מלשון מדויק דכן ונראה
 בזדון, לעשות יבואו שלא בידן ממחין "אין עשור
 אחד כל של בביתו שוטר שיהיה אפשר אי שהרי
 ניתן היה דאילו ומשמע נשיו", להזהיר ואחד

חייבים. היו ולמנות להוכיח

 בי״ד "חייבים הכ״א פ״ו יו״ט הל׳ רמב״ם ראה צה.
 ומחפשים מסבבים שיהיו ברגלים שוטרים להעמיד

 יתקבצו שלא כדי הנהרות ועל ובפרדסים בגנות
 לידי ויבואו ונשים אנשים שם ולשתות לאכול

עבירה.

 נמשלו ישראל, פזורה שה ו( )ד, רבה ויקרא ע׳ צו.
 באחד או ראשו על לוקה שה מה לשה, ישראל

תני ישראל. הם כך מרגישים, אבריו וכל מאבריו

ןאוצרהחכמ^

 נטל בספינה, יושבים שהיו אדם לבני משל רשב״י,
 לו אמרו תחתיו, קודח והתחיל מקדח מהם אחד

 איכפת מה להם אמר ועושה, יושב אתה מה חבריו
 עולים שהמים לו אמרו קודח, אני תחתי לכם

 נצבים תנחומא וע״ע הספינה. את עלינו ומציפים
ב(. )אות

 ו( )פרק התבונה שער הלשון בשמירת הח״ח וביאר
 כמו אחת, נפש כמו הם למעלה ישראל נפשות שכל

 ע״ש. נפרדים, איברים לו ויש אחד שהוא האדם
 קדושים, )פר׳ למהדח״ו תודה בליקוטי ומקורו

 וכ״כ צח(, בהע׳ דבורה תומר וראה עח, בהע׳ הובא
 ישראל: איש כל וכו׳ נצבים אתם עה״פ האלשיך
 ישראל וע״כ אחד ונפש אחד גוי נקראו "ישראל

 מישראל ואיש איש כל חשבו כי בזה זה ערבים
 מאברים מקובץ כגוף ובכללות מהגוף אחד כאבר
 פ״ב התוכחה נתיב עולם נתיבות מהר״ל וע׳ רבים.
כה. הע׳ יח בפרק וראה

 בטעם די״ל יקר( בכלי )כמדומה לבאר וראיתי
 שהיתה התם דוקא עכן, ע״י ישראל שנענשו
 שלא ניסים עמהם לעשות עליהם דבוקה ה׳ השגחת

 צדיקים יהיו שכולם צריך היה הטבע, דרך על
 מאבריו אחד שחלה גוף כמו זה הרי אחד וכשחטא

בהם. דבוקה ההשגחה שתהיה ראוי ואין

 על מיוחדת חובה ישנה מדוע לבאר יש שלפ״ז אלא
 "גוף של זאת ערבות והלא למחות", "שבידו מי

 ערבות ובקונטרס יוכיחוהו. לא אם גם יש אחד"
 נתפס אינו למחות בידו שאין מי דאמנם ביאר

 קשר מצד קל עונש יש מ״מ אבל עדן באותו
 יש למחות דבידו דהערבות והוסיף, הכללי. הערבות

 בידו אין של הכללי הערבות אולם במומר, גם
 במומר, אין ההדדי( הערבות מקשר )שנובע למחות

קז. בהערה ודאה
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שלאודע*כ פרקבינה

ישראל כל ןן׳׳י מתקיפות המצוות בל

 מצוות כגון, המצוות, כל את מקיימים כאחד ישראל שכל הערבות ממעלת לא.

 צט. ישראל ע״י גם מתקיימות הכהונה

עבירה עוברי ניד מחאה

 כמו השם׳, ׳אהבת ומשום השסק קידוש משום יש עבירה עוברי ביד במחאה לב.

 או חבירו את מכים שיראה לסבול לו אפשר אי חבירו את אוהב שהוא מי

 על ]בפרט מחאה בחוסר זאת, ולעומת ,א!י לעזרתו שיצא ובודאי אותו מחרפים

 קי. חנופה איסור משום וכן ,גהשםק חילול משום יש [,3ק בפרהסיא שנעשו עבירות

ק". רעות מידות השאר וכן שמים בעניני בה להשתמש כדי ניתנה הנקמה אהבת

ודעת כ פרק ( בי שלב

עמיתך מכלל שיצא טי לגבי ערבות

 ׳עמיתך׳ מכלל שיצא מי כלפי ׳ערבות׳ חובת ישנה אם הפוסקים, נחלקו לג.

ומצוות, תורה שיקיים לדאוג מצווה האם כלומר, בפרהסיא[. שבת מחלל ]כגון,

 את צולם׳ ׳גדר ספרו בחתימת הח״ח ביאר ועוד
 לוקה שה של דרכו מה ישראל' פזורה ׳שה המדרש

 הצאן של שדרכם מרגישים, כולם מאבריו באחד
 ואינה לוקה אחת וכאשר זה אחר זה להימשך

 במקומו. עומד העדר שאר גם הולכת
 בפרק ]ראה נענשים העיר שאנשי שמצינו ומה צז.

 להוכיח, יותר גדולה שחובתם מכיון היינו י[ הע׳ ל
צד. בהע׳ כמבואר

 ד, )מדה א פרק דבורה בתומר הרמ״ק כתב צח.
 אלו בשר שאר הם ישואל "כל נחלתו(: לשארית

 חלק בזה יש יחד כלולות שהנשמות מפני אלו עם
 מרובים דומה אינו ולכן מזה חלק ובזה מזה

 ומטעם וכו׳ העושים למועטים מצוה את העושים
 בכל יש שממש מפני לזה, זה ערבים ישראל כל זה

 את פוגם האחד ונשחוטא מחבירו, אחד חלק אחד
 מצד נמצא בו, לחבירו אשר חלק ופוגם עצמו
 תרנה המ״ב וכ״כ עליו. ערב חבירו ההוא החלק

 חסר כאילו הוא הרי לו יחסר "ואם סק״ה שעה״צ
 אבר ובהיותי ז( )ח״א חזו״א באגרות ]וראה לי".
 החיים האברים אחד של פגע כל לי כואב הגוף של

 כגוף וכולם >כט.( בר״ה הריטב״א וכ״כ איתנון.
 בהל׳ הרדב״ז וכ״ב חבירו. חוב הפורע ובערב אחד

 עולם בנתיבות המהר״ל במ״ש וע״ע ד(. )ב, ממרים
 נתפס צדיק בענין פי״ב ועי״ש "ב פ התוכחה נתיב
 מבואר ח אות פ״ג ח״ב השם ובדרך הדור. בעון

 צרות שיגיעו אלא בתוכחה תלויה אינה שהערבות
 ע״ש. דורו, לכפרת זה ויהיה צדיק לאיש ויסורים

 חרדים ובס׳ ספר לקרית המבי״ט בהקדמת כ״כ צט.
סיוע ע״י הוא מצוות התרי״ג דהשלמת ס״א. פרק

 אינם אם ובמחאה במצוות, המחויבים לאחרים
 על צינץ( )להגרא״ל העומר מלא ובפי׳ מקיימים.

 בגם׳ את לפ״ז מנות׳ ׳ומשלוח עה״פ אסתר מגילת
 דע״י בתורה, גדול כלל זה כמוך לרעך ואהבת
 התורה, כל את מקיים ערבות דהיינו רעים אהבת
האריז״ל. בשם עח בהע׳ וראה

 ע׳ מצוות, תרי״ג ע״י האדם שלימות ]ובענין
 הקדמת חמישי, מאמר לרס״ג ודעות אמונות

 היעב״ץ פי׳ בכ״מ, קדושה שערי )בסוף(, החרדים
ב<[. )ד, אבות למם׳

 במחלוקת מחזיק שאינו מי נט(: )ג, בשע״ת כ״כ ק.
 הוא הרי העון ומושכי טוב לא בדרך המתיצבים על

 שנא׳ בלאו ועובר חטאתם לכל מפשעיהם נענש
 חטא עליו תישא ולא עמיתך[ את תוכיח ]הוכח
 על נפשו ימסור יתעלה לשם שהוא מי וכל וכו׳.

 בני כל אליו ויאספו אלי לה׳ מי שנא׳ השם קדושת
 משום בו יש זו דבמחאה בדבריו ומבואר ע״כ. לוי,

 ישמעו. באם תלוי אינו דזה ונראה השם", "קידוש
 )הגרי״ט התורה שר כס׳ וראה ד. הע׳ פכ״א וראה

מחאה. חיוב בענין פיינשטיין(
 מדברים בנ״א ישמע כי "איש קצז בשע״ת וכ״ב

 ישב כי או נבילה, דובר פה כל ישמע כי או לשה״ר
 אם שאף ויודע תומ״צ, ובוזים משחקים בסוד

 לענות יתחייב וכו׳ דבריו אל יקשיבו לא יוכיחם
 אשר ולמצוות לתורה גודל תת למען בהם ולגעור

קצג. באות וע״ש להם", בז
 דהא התשב״ץ, בשם סק״ג שעה״צ תרח בסי׳ וע׳

 השוגגין, בשנתרבו אלא אינו שוגגים שיהיו דמוטב
בידם למחות מצוה שוגגיז מיעוטו שרק ברבר אבל

 את להזהיר כדי מזידין להיות יבואו אם ואף
 עי״ש. יבשלו, שלא האחרים

 אהבת ענפי יט: פרק ישרים המסילת כתב קא.
 אדם שיהא והקנאה, השמחה הדבקות הם השי״ת,

 ומשתדל משנאיו את שונא קדשו, לשם מקנא
 יתברך עבודתו שתהיה כדי שיוכל, במה להכניעם

 דהע״ה שאמר מה והוא מתרבה, וכבודו נעשית
 קנאתי קנא אמר ואליהו וגו׳ אשנא ה׳ משנאך הלא
 לאלקיו קנאתו בעבור זכה למה ראינו וכבר לה׳,

 על ויכפר לאלקיו קנא אשר תחת הכתוב וכמאמר
 שיש מי על לדבר חכז״ל הפליגו וכבר ישראל, כני

 בעון להיתפס דינו וגזרו מוחה ואינו למחות בידו
 את שאוהב מי כי פשוט, וזה עצמו. החוטאים

 חבירו את מכים שיראה לסבול לו אפשר אי חבירו
 מי גם לעזרתו, שיצא ובודאי אותו מחרפים או

 ולראות לסבול יוכל לא יתברך שמו שאוהב
 מצותיו. על ושיעבדו וחלילה חם אותו שיחללו

 רשע יהללו תורה עוזבי שלמה, שאמר מה והוא
 רשע שמהללים אותם כי כם, יתגרו תורה ושומרי

 עוזבי הם הנה מומו, פניו על יוכיחו ולא ברשעתו
 אך וחלילה, חס שתתחלל אותה ומניחים התורה

 ולא בם שיחגרו ודאי להחזיקה, המתחזקים שומריה
 עכ״ל. ולהחריש, להתאפק יוכלו
 שמים, כבוד מרבה המוכיח קצה( )ג, השע״ת וכ״ב

 דרוש "א )ח דבש יערות וע׳ הרע". "ובערת ומקיים
 בבית שהיה חינם שנאת שחטא להסביר מאריך י(

 דשמיא. במילי אותם הוכיחו שלא היינו שני
 להוכיח צריך שבסתר בעבירות :)קיב( סמ״ק ע׳ קב.

 שבגלוי ובעבירות ממנו, שיקבל כדי ובנחת בסתר
 שמים. שם יתהלל שלא כדי מיד להוכיחו צריך

 ענין דעומק עפ״ז ונראה סק״ב. תרח במ״ב והו״ד
 בפרהסיא שנראה שמה עין׳, מראית ׳מפני איסור
 רצונו על שעובר ה׳ כחילול הוא הרי עבירה, כעובר

 ראה בפרהסיא, עבירה חומר ובענין מקום. של
 מה[. בהע׳ ]הובא א סי׳ ובבה״ל נ הערה במבוא

נותנים אין שוב כך כל "ופרצו ז: ע״ז רש״י וע׳

 דהעושה ומשמע שלימה", בתשובה לשוב לבם
 האיסור אצלו ומוחלט כלל מתבייש אינו בפרהסיא

 ד״ה :)לא בכורות וברש״י חציפות, של דרגה והיא
 ובע״ז השם, חילול איכא דבפרהסיא משמע עשו(
 יומא וברש״י ממנו. הבריות דלמדים ?( ד״ה )בו:

 וכו׳ אחרים ומחטיא חוטא - השם חילול ע״א, פו
 וע״ש תורה, מתלמוד להיבטל הימנו ולמדין

 אלא השם חילול אין רב דלדעת יוה״ב בתוספת
 גם ר״א ולדעת לאוין בחייבי להקל בלמדין

 דדוקא משמע ]מרש״י בעשה להקל כשלמדין
 ועוד[. ל״ג בשבת רש״י וכ״ב ממנו, למדים בשרבים

 השם יפקוד "כי תוכחה( )ערך יועץ בפלא ב״ב קג.
 על יאמר כי נאמר, ומה נענה מה תוכחה, מצות על

 ואמך אביך כבוד על גם ומה הרבה הקפדת כבודך
 מכה איש רואה היית שאם הרבה, מקפיד היית
 נשק לקראתו יוצא היית אותם, מכה או ואמך אביך
 שמים כבוד על תקפיד לא ולמה לחייו, עמו ויורד

 שמים בכבוד מקל שהוא עבירה עובר איש בראותך
 אלוף". מפריד ונרגן ]למעלה[ ופגם צער כעס וגורם

 דבכך )מא:( בסוטה דאיתא ממה מבואר כן קד.
 נענשו. אתה" "אחינו לו ואמרו לאגריפס שהחניפו

 המס״י ומדברי הרשע. ב״הילול" מיירי שם אולם
 השם חילול לסבול יכול שאינו מי בענין שהאריך

 מבואר רשע", יהללו תורה "עוזבי הפס׳ את והביא
 ברשע מוחים שאינם אלו גם מסוימים דבאופנים

 בפלא וכ״ב הרשע. את כמהללים הם אף נחשבים
 שנתפס מה מלבד מותה אינו אם חנופה( )ערך יועץ

 בידו אין ואם תנופה משום בזה יש הרעה על
 כבוד. לו יחלוק ולא ממנו יברח לפחות למחות

הח״ח. בשם ב הע׳ בפכ״ט וראה
 ראוי למחות שבידו ת״ח ז( )ברכות המאירי וכתב

 רשע ראה ואם העיר, בעניני וישגיח שירגיש
 מעליו ופורק המצוות גדר את פורץ שהוא בתוקפו

 להפסד. או לנזק יחוש ואל בו להתגרות לו ראוי
מד. הע׳ פכ״ו וע״ע
עשירי )מאמר ודעות אמונות בס׳ הרס״ג ב״ב קה.
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שלגידעי<כ פרקבינה

 מצוה עלמא, לכולי אולם, קי.מקיימם אינו שהלה זה על נענש האם להיפך, וכן
 כב. בפרק עוד וראה קי. בתשובה ולהחזירו ללןרבווירבה

ערבות. מידיו התולה על תפלה בעניו ת סעיף כה נפרק ראה

 כדי הנקמה אהבת בנפש נטעה אבל פ״י(: סוף
 בעולם המשחיתים כנגד שמים בעניני בה להשתמש

 כל אצמית "לבקרים כאמרו בנ״א שיוכשרו וכדי
 ]ומפי און". פועלי כל ה׳ מעיר להכרית ארץ רשעי

 לי"[. היו "לאויבים הגרי״ז פירש כן השמועה,
 יש פ״י, האלקיס עבודת שער הלבבות ובחובות

 ה׳, באויבי להלחם הגבורה במידת להשתמש
 העבירות ואנשי הרשעים בפגיעת העזות ובמידת

 ומידת החוטאים, את ולבייש האמת על והחולקים
 וכאשר האמת מדרך נוטים אדם בני כאשר הכעס
 מן בהיפרע האכזריות ומידת מתגבר, השקר

 ולא תחמול לא כמ״ש בארץ והמשחיתים הרשעים
 אל בכופרים כשתפגשי הגאוה ומידת עליו, תכסה

 דעתם אחו ונוטה להם כנכנעת ותראי תשפילי
 רצון על עובר כנגד השנאה ומידת הנשחתת,

 ושומרי רשע יהללו חורה עוזבי כמ״ש האלקים
 הארצים עמי כנגד הכילות ומידת בם, יתגרו חורה

 הטובה ובערך עצמם ערך מכירם שאינם והפתאים
 טובה העושה כל קלג.( )חולץ חז״ל וכמ״ש עליהם

 למרקוליס. אבן זורק כאילו מכירה שאינו למי
 מזיד, החוטא דאם סק״ד, תרח בסי׳ המ״א כתב קו.

 בבה״ל וע״ש מוכיחו, אינו אם כמותו, נענש אינו
 ג. אות רעות מהל׳ פ״ו בהגמ״י וע׳ מוחין(, )ד״ה
 במומרים. ערבות דאין נו( )בהערה הרדב״ז וכ״כ
 הערה ]בפי״ט סק״ו קנא ביו״ד הש״ך מדברי וכ״מ

 הערה בפ״ח ]וראה למומר לתת שיכול דכתב לץ
 מתוכחה. היפך הוא הרי ולכאו׳ הקה״י[, בשם קלו

 )שער העקידה בשם שג( )או״ח שיק מהר״ם וכ״כ
 ואין לנו שייך אינו הכלל מן שפירש "זה עח(

 לו ומה בעבורו אחרים לענוש ואין עמנו מתחשב
 קכו )יו״ד אבנ״ז ובשו״ת עמיתך". קרוי ואינו ולנו

 וא״ב בריבית, לו להלוות דמותר קי״ל רהא סק״ג(,
 בשבועות ילפינן ערבות וחובת אחיך, מיקרי לא

 בדרך וכ״כ באחיו, איש וכשלו מהפס׳ )לט.(
 שאינם סק״ד[, יא ל״ת יששכר, ]לבני פקודיך
 מאמינים שאינם כיון הערבות בגדר עמנו נכנסים
וכו גמורים. כגויים הם והרי ומצוותיה בתורה

 ]אמנם התדב״א מדברי ל.( )ביצה הקוב״ש הוכיח
 ערבות גם אין רברשע מבואר התדב״א, ממ״ש
 שראה ויתכן הקוב״ש, כמ״ש ודלא להפרישו, וא״צ

 ראה אלו, מילים השמיט ששם בבה״ל התדב״א את
ה. בסימן באריכות וראה ח[. הע׳

 בו שאין דאף וס״ל פליג שיק המהר״ם אולם
 ערבות עיקר דהא ערבות, כלפיו יש מ״מ תוכחה

 וכ״כ דהנסתרות[, ]בפרשה ע״ז עובדי על נאמר
 מצינו דלא מט( יו״ר )מהדו״ח יעקב החלקת

 פ״ב ]וע׳ מוציא. שיצא אע״ם כלפיו דאין בפוסקים
לה[. הע׳
 לזה, זה ערבים ישראל כל מהלשון להקשות ואין

 לעוה״ב חלק להם יש ישראל כל איתא בזה דכיוצא
 לעוה״ב. חלק להם שאין אלו את ומונה הולך ומיד
 נכנס אינו אחיך בכלל שאינו כיון כאן, ואף

 כלפיו בתוכחה, תלי שערבות למ״ד וגם בערבות,
 אינו ישראל׳ ׳כל ]ולשון ז. הערה וכנ״ל תוכחה אין

 ישראל, מזרע שאינם מאמינים האינם את כולל
תימן[. באגרת הרמכ״ם כמש״כ

 )שעה׳׳צ תרנו ובסי׳ סקמ״ו( )שעה״צ שו בסי׳ וע״ע
 חובת עדיין יש זאת בכל פשע אם דגם סק״ה(
 שיצא למי ראיה אין מ״מ )אולם כלפיו ערבות
 המיר, לא שעדיין מיירי התם דלכאו׳ עמיתך, מכלל

 טו(. )ח, צי״א בשו״ת וע״ע סקנ״ז(. מ״ב ע׳
 בסי׳ ]הו״ד נז סי׳ רא״ם בשו״ת במש״ב יעוין קז.
 )לקראים( להם המגיע תועלת דכל ז[ הע׳ א׳

 האלקי הרצון היפך שהוא אסורה, הגשמי בקיומם
 הוא המגיעה שהתועלת כל אבל באיבודם, שרוצה

 הוא בו המשתדל כל "אדרבה הבורא רצון מצד
 את מזכה שהוא זאת כמו מצוה ואין רחוקים קירוב

 בבי״ס ללמד להתיר קלט, יו״ד אג״מ וכ״כ הרבים".
 בניהם עם גם תורה ללמוד צריך שהרי קונסרוטיבי,

י. בסימן משנ״ת וע״ע אלו. של
 שמדרכי עבירות "יש ד.( )ב״ב במאירי היטב ויל״ע
 מי וכל תשובה, לעשות בידו להספיק שלא עונשן
 ולהדריכו עצה להשיאו ראוי אין זו מכת שהוא
קונו". במידת עמו יתנהג אלא התשובה בדרכי
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זצ״ל לעווינטאל הלוי אהרן רבי
ירושונ״ו קארליז-הנזאלין

 תרל״ו כחשון נולד זצ״ל לעווינטאל אויערבך הלו• אהרן רבי המפורסם הרה״ה
 מרן שהקים הראשון מהמנין זצ״ל, )שוהם( לעווינטאל דוב ישכר רב• הרה״ה לאביו

וז״ו. העתיקה בירושלים זיע״א הזקן אדמו״ר
 העבודה ועל התורה על תמיד •שב וקדושה, שמים יראת בו ניכרו ילדותו משהד

הסידות. וספר• מדרשים ופוסקים, בש״ם מופלא בקי והיה
 ושתה זיע״א מסטאלין ישראל" "אור הרה״ק למרן אביו עם נסע תרס״ח בשנת

 אצל שראה זו מתקופה עצומה בהתפעלות מלספר פסק לא ימיו וכל חיים מים מבאר
בניו. וששח זיע״א הרה״ק אדמו״ר

 לבניו נפשו נימי בכל התקשר זיע״א ישראל" "אור הרה״ק מרן הסתלקות לאחר
 זיע״א מקארלין־סטאלין •וחנן רב• והרה״ק זיע״א אלימלך אברהם רבי הרה״ק

 את הפשיט מזמן כנר אהרן "רבי באמרו: אוחו שיבח ואף גדולתו את מאוד שהעריך
 מלא לפניו עמד זי״ע מגור אמת" "אמר• בעל הדה״ק הזה", עולם עניני מכל עצמו

קומתו.
 בעניני ישראל כלל לעורר ת״ו שבירושלים מדרשות בבתי כרוזים מפרסם היה
 ליקוט אהרן" "מנחת ספר חיבר התפילה. באמצע לדבר ושלא צניעות שבת, שמירת
 סניגוריה צניעות, יראה, תוכחה, שבת, תפילה, בעניו• הקדושים וספרים חז״ל מאמר•

 וחלק ההוכחה שער זה מספרו הוא להלן הנדפס ישראל, ארץ וקדושת ישראל על
מההקדמה.
 אהבת שעיקר מבקש אני אה• "מאח כותב: בצוואתו תשי״ב, כסלו טו״ב נלב״ע

 לצדקה ובפרוטה משניות ובמשנה בתפילה ושנים •מיס אריכות לאחר הוא חברים
נשמתי". לעילוי

הוכחה מצות עגין

 וברא, האציל אשר ית', קונינו רצון לעשות והמזכים המוכיחים, ויגילו הזוכים ישמחו
 וצונו הקדושה תורתו לנו ונתן לחלקו בנו ובחר ונפשותינו ורוחינו נשמותינו ועשה ויצר
 וגו׳ לחיותינו לנו לטוב כו' לעשות ד׳ ויצוינו כמש״ב להחיותינו כדי הקדושים מצותיו את

 כל והיות ית״ש, בוראינו ממצות אותנו משכיח שהיצה׳ר ית״ש לפניו וידוע שגלוי ולפי
 תוכיח הוכח בתוה׳ק יח״ש אותנו צוה לכן עצמו נגע רואה אדם ואין בעיניו ישר איש דרך
 בוראינו מצות חבירו את או״א כל ונזכיר שנוכיח כדי זל״ז ערבין ישראל כל את ועשה וגו׳

 )דף בשבת כדאיתא המקדש בית בעוה׳ר נחרב הזאת המצוה ביטול וע׳י ויתעלה ית״ש
 מגולה תוכחת טובה וכתוב זה את זה הוכיחו שלא מפני אלא ירושלם חרבה לא קי״ט(

 בו׳. מוסתרת מאהבה באה שהיא מחמת מגולה תוכחת טובה למה ופי' מוסתרת מאהבה
 שונא אם אבל בנו אח האב כמו הטוב בדרך ומדריכו מוכיחו חבירו את אוהב שהוא מי כי

 הוכיחו לא חנם שנאת שהי׳ שני בבית לפי״ז נמצא רע בדרך הולך אם לו איכפת לא אותו
 כיון בימיו נחרב ח״ו כאלו בימיו ביהמ״ק נבנה שלא מי כל המאמר וידוע זה את זה

 אשר שהעון כיון להבנות יוכל כיצד מתקנין אנחנו אין ואם הזה העון לתקן שצריכין
 של הזאת המצוה גם מעינינו מעלים שהיצה׳ר מחמת והוא כו' עדיין הוא נחרב בעבורו
ההקדמה(. )מתוך הוכחה.
 לפלג להיות זוכה שמים לשם חבירו את המוכיח כל יונתן א׳ר נחמני בר שמואל א״ר

 עליו שמושכין אלא עוד ולא לשון, ממחליק ימצא חן אחרי אדם מוכיח שנאמר מקום של
משפטים(. )מד״ת כו׳ ימצא. חן שנאמר חסד של חוט
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 הרע ליצרו דרבן, אדם עושה לפרתו אם ב״ח אר׳ח כ״א סנהדרין בירושלמי וכדאיתא
 'שונא והוא: התשובה את המעכבים דברים מכ׳ד אחד הדל מנו וכבר עאכו״כ, שמעבירו

התוכחות', את
 קברניטין שני בתוכן והיו בים שהיו ספינות לשני למה״ד משל האזינו במד׳ר איתא

 לזה הלא טקלסין? היו למי וספינתו, א״ע הציל ואחד ספינתו את הציל ולא א״ע הציל אחד
 ואת הוי דורו ואח א״ע הציל משה אבל א״ע אלא הציל לא נח בך ספינתו ואת א״ע שהציל

כלנה. על עלית
 שנאמר שמל עד תמים נקרא לא אאע״ה שעשה המצות כל רבי אמר נדרים במס' איתא
 כתיב ולא שמל כתיב למה ע״ז הקשה יוסף" יעקב וב׳תולדות תמים. והיה לפני התהלך
 אלקביץ, הר״ש בשם שמביא האלשיך בשם שם ופירש אחרים שמל ער אלא שנימול.
היינו יע״ש השקל מחצית הוי אחד וכל חבירו בצירוף אם כי שלם האדם שאין להורות

 ערלת שטל אחר ’ימול "המול הלשון שכפל וזה אחרים את לקשט והדר עצמו את ^לקשט“צי״״
 בו תלוי הרבים וזכות הרבים את וזיכה שזכה מרע״ה מעלת הי׳ וזה אחרים ימול עצמו

 נקרא לא א״ע וזכה אע׳ה אברהם שעשה המצות שכל מילה גדולה שאמרו מה ומסיק
 עשו אשר הנפש ואת כמאה׳כ אחרים את שמל עד כנ״ל השקל מחצית בסוד אם כי שלם
השכינה. כנסי תחת שהכניסן בחרן

 בברכות כראיתא להוכיח. צריך ג״כ מדאורייתא איסור שאינו בדבר אפילו בם״מ ואיתא
 דבר בחבירו הרואה שכל מכאן, אלעזר א״ר תשתכרין מתי עד עלי אליה ויאמר ל׳א דף

 ומי ע׳ש. כו׳ דאורייתא איסורא דליכא אע׳ג וז״ל: בתום׳ ופי' להוכיחו, צריך הגון שאינו
 וגם מלך כמו הי׳ ההם בימים בישראל שהשופט וידוע בישראל שופט שהי' כעלי גדול לנו
כו׳ פיה את שומר ועלי כמש״ב להוכיחה עליה דעתו נותן והי׳ מוכיחה הי׳ אפ״ה כ״ג הי׳

עכ״ד.
 מלך אלה בן בהושע כדאשכחן המדרש בשם הרש״י שם מביא חרדים ספר בהקדמת

 לעלות הרוצה כל ואמר ירבעם שהושיב השומרים שביטל גדולה מצוה כשעשה ישראל
בידם. מיחה שלא על גלה והוא ע״ש כו׳ שיעלו עליהם גזר ולא יעלה,

 אחד קול העם כל ויענו שנאמר לזה זה ערבי! ישראל כל ל״ג סי׳ חסידים בספר איתא
 זה שערכין תורה נתנה לא מוחה אחר הי' אלו נעשה, ד' דבר אשר הדברים כל ויאמרו:

בוזי, בן יחזקאל ראה שלא מה תורה ובמתן בים, השכינה באור שפחה ראתה לכך בזה,
 באור כאחד כלנו אבינו "ברכנו אומרים אנו ולכך לאורו, במהרה כלנו ונזכה נאמר ולכך
דבר. ד' פי כי "יחדיו" בשר כל וראו ד' כבוד ונגלה וכתיב פניך

 היינו זל׳ז ערבין ישראל כל דמש״כ זצ״ל. חביב מהר״ט בשם דרבנן' "ארעא בם׳ ואיתא
 דערבות במסקנא ועלה עליו. חולק זצ׳ל אברהם" "זרע בעל והרב דרבנן במידי אפילו
דאורייתא. במידי אלא ליחא

 שאינו שיודע אפילו הגם להוכיחו רשאי בתורה מפורש שהוא בדבר והר׳ן הרא״ש דעת
מדרבנן. במצוה הוא שוגגין שיהיו מוטב ומשארז״ל מוסר, מקבל

 מזכה כאלו הכתוב עליו מעלה לו שומעין שאין דהיינו יכול ולא הרבים את לזכות חשב
 לרמוז רבינו שכונת אפשר וז״ל: האזולאי פירש וע״ז כולם, את יצא אלוקים ירא אותם.

יראת בו שיש מי כל כמ״ש נשמעין דבריו יהי' באמיתות אלקים ירא זה החושב ראם

ן
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 דבריו הירא כי ומעשה מחשבה כלם אח יצא אלקים ירא וזש״א נשמעין דבריו שמים
ק״ד(. )ס׳ח !שמעין.
 הטוב אזי לקבל. רוצה אינו והוא ב״א מוכיח אתה אם כ׳ד בזוה״ק מלך' ב׳מקדש איתא

 שבך הרע הצלת נפשך כו' הזהרת כי ואתה בפסוק ומרומז אצלך ילך אצלו שנשאר מה
הטוב. מקבל ואתה כו׳ הלך

 כל כי כאן אעתיק דבריו וקצת מביא. חס׳ל ובס' הגילגולים בס' האריז׳ל הק' ורבינו
 כמו כתיקונם מצות קצת עושים הם רשעים לפעמים תמצא ולכן ורע מטוב הם הנשמות

 הרשע אח מוכיח הצדיק ואם ע׳ש כו׳ עבירה לפעמים עושה גמור צדיק וכן כו' הצדיקים,
 והרע שבצדיק הטוב אל יתחבר הרשע של שהטוב נבררים הם אז לדבריו שומע אינו והוא

 ישמע אם ירויח ממ״נ כי להוכיח מאד ראוי א״כ עי׳ש שברשע הרע אל יתחבר שבצדיק
כנ״ל. ירויה עכ״פ לאו ואם הוא טוב ודאי לדבריו

 מהו דרכו, עפ׳י לנער תחנך אס כו' לנער חנוך עה״פ בנים. גידול בפרק בר״ח איתא
 תעזוב אם תאותו, אחר ולרדוף להתפלל ולא ללמוד ולא בטל לשבת ־ נער? של דרכו
 יזקין כי גם או למוטב, להחזירו בידו תמחה ולא נערותו טבע ועל הרעה דרכו על אותו

 בחור שמח כמו הפי׳ זה ולפי מהם לפרוש יוכל ולא כטבע לו שנעשה מפני ממנה יסור לא
כו', אלה כל על כי דע כו' בחור תשמח אם כי בילדותיך

 למחות יכולת בידו שיש שנוקם מי כל וז״ל: פי"ב הקדושה בשער בר׳ח איתא ועור
לפנחס. שעשה כמו אחריו ולזרעו לו ברית עמו כורת הקב׳ה כו' ונוקם ומוחה

 העם אל לך עה״פ הקדוש האלשיך דכתב וז׳ל: יתרו פ' יוסף" יעקב ב״תולדות איתא
 תתחילה והקשה כו' יד בו הגע לא כו׳ לכם תשמרו כו׳ העם את והגבלת כו׳ וקרשתם

 ללמדנו השי׳ח בא כי ופי׳ יחיד, לשון יד בו תגע לא אמר ואח׳כ רבים לשון וקדשתם אמר
 שלא ומסיק באריכות, ע״ש ית׳ש לעבודתו לקרבם העם את להיישיר שרוצה למי דעת
 שלא ג׳ כו' לך שכתוב כמו ללמדם אצלם הוא שילך אם כי כו' אליו שיבואו עד ייחל

 ואח׳ב ברבים יאמר תחילה כי יחדל, והחדל ישמע והשומע ברבים אדרוש המוכיח יאמר
עכל׳ה. יד בו תגע לא לכאו׳א ויאמר ויחזור ילך

 שאינו דבריו המרבה וכל נשמעין דבריו כי פשע יחדל דבריו ובמעט כו׳ דברים ברוב
 כו' מרח קטיגור ומעורר ואחד אחד כל אשמת ומפרש דברים אם כי ברמז ההוכחה אומר
כו', טובה למדה השחיקה נחשב החכמים בין אף לכך כו' חטא מביא

»

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 24 מס עמוד {2} קובץ א( ז )שנה לו



פח
 להם שיאמר במשרה להם להתחיל לדיין ומצדה ב>*<

קמא כפרק בדין. או בפשרה יותר רוצים אתם במה
 אומו ויגמרו נוטה הדין להיק יודע אפילו להסתלק דיכול אפשר
ממס ]5ו רודפו יהא החזק דשמא ממששא מסתלק שאין כיון השנים

דיינים הלכות יב משפט חשץ
(5)

יוסף בית

 ימסרט שלא כדכר סכנה שיש משום
 דבספרי ם לממוה ואיכא למלכות.
 הריגה משש איכא דאפילו מפורש
 להם להזדקק מייכ ממונא כל והפסד

 לרשע מוחזק אפילו מפורש וברמב״ס
כפירוש ליה דסנירא למימר וליכא

 נוטה הדק להיכן ויודע דבריהם מששמע אבל

 יס א )דברים שנאמר לכם נזקק איני לומר רשאי אינו

 לדיין ומצוה ב (3) יד!: איש מפני תגורו לא
אתם במה להם שיאמר בפשרה להם להתחיל

מצוה דאמר קרמה p יהושע כרכי הלכה רב אמר )שם( דסנהדרין כתב י״ש: סימן סוף לקמן ועיין ז״ל איסרלס מהר״ס עליו
 לקמיה אמו הר כי הוה דרב תלמידיה הוגא רב והא איל לבצוע עטרה כעוכרי לממות שלא עכשיו דגוהגיס קנ״ז כסימן וייל »&ר״י־

כעימו דינא אי להו אמר הוצא דרב . —"• ---לי : ,----.—_ ימסרט שלא כיכר פינה שיש משוה
 נמי מצוה מאי כעימו פשרה אי

 מצוה קרמה p יהושע רכי דקאמר
 אי כעימו דינא אי להו למימרא

 מצוה רש״י ופירש כעיחו. פשרה
 כעימו דינא אי כרישא להו למימרא

 שמזכיר פי על שאף ומשמע כפשרה. להו דפמסינן כעימו פשרה אי מדאמר ראיה הכיא אלא רש״י פירוש הזכיר לא כמשוכסו דהא רש״י
כעימו פשרה אי אומר שתכף כיון כעימו דינא אי שאומר נמסלה הדין וכו׳. ופירשו לסכנה עד ובדקו עא.( )קידושין יוססין עשרה כפרק

__ _________________ _ _____________אדם שטן כדין אלא אינו דספרי דהן מסלק ומיל דמהר״י ואפשר
 דחייטס למקום אדם שטן עטרה כעוכרי אכל תגורו לא קאי ואהא נפשות דספק חששא איכא ואפילו כצדק לשפוט דסייכ הוא המם למטרו
 עומדים היו אדרכה אלא מקכלים יהיו שלא לפטנו דגלוי סכנה דאיכא טון להקל יש יז( יט )ויקרא מוטס הוכס ממצות להוטמם אנסנו

 מהר״י כמו לרטס ממונה דאפילו ומשמע ^־a ע״ג(. )צז י״א כעשה הסמ״ג וכדכמכ לשמוק יש מזידין הס ואפילו ומאודנו גופינו על
 למקום אדם לטן למטרו אדם טן מילוק אין נמי אי למקום. אדם שטן כעטרומ למחות אין הט ואפילו לרטם ודאי״וממונה דהיה דיל
 אכל רשע הוא אפילו גופיה ישראל מנר סכנה משש כדאיכא אלא מדנר אינו מגורו דלא דקרא הגלות למי הראשונים דורות טן אלא

 ולא ה( יס )יקרא נהם ומי סה:( )יועא למדנו ככר ק ג( גא )ישעיה מכמר כמוא היזקא דכרי מסירות יד על ממלכומ סכנה משש כשיש
 כיךכארך שופטים למנוח דמצומעשה דטק“דטעמא ונראה להם. להזקק מייכ לרטם ממונה היה ואם ךכתב־הרמכ״ם וק: נהם שימוס

 יהיה לא כן אס קשים שלהם או קשה דהאמד היכא הדין מן להסתלק לרטם שופט להיות הממונה רשאי היה אם לאק נמוצה טן
 אינו דאס להם להזדקק מייד לרטס הממונה והילכן דק כאן שאין טון סרב העולם והיה גנר דאלים כל ויהיה להם שיזדקק מי נמצא

 להזדקק דסיינ מודה לרטם כממונה רש״י לפירוש דאף ומשמע לרטס הממונה לפט יהיה שהדין דאפשר טון להסתלק יכול לרבים ממונה
 הרשנ״א שם על נ״י דכמנ והא וייל מהר״י כדכמב דמסירות מששא דאיכא היכא לא אס נפשוס דספק סששא דאיכא היכא אפילו להם
 פליג ולא ט! דמלכות מששא לשם היה דלא לפרש צריך לרטם כממונה אייט להם להזדקק סיינ דן לטת איים שהאסד פי על דאף

ומיל: אמהר״י
 פשרה אי נעימו דנא אי להו למימרא מצוה כמסקנא דסנהדרין קמא פרק הגמרא לשון וכר. להם להתחיל לדיין ומצות )כ(

לאו רטנו דאף ואפשר ט:( ס״ד )נ״א ירומם וה״ר קסט:( קו )עשין והסמ״ג ד( )סי׳ ואשר״י והרמב״ס )א:( כאלפסי הוא וכן כעיחו
ממלה: פשרה הזכרת נקט דוקא

פרישה
 הוא הדיין דכרי אסיפם לשון מגורו דלא וכמכ כזה שהאריך )ש״א( שושן נעיר כמטה דמדכמיכ נראה איש. ספני תגורו

 כגמרא דשם אינו וזה דן. גמר בשעת אלא הדיין דנרי אסיפת שיין ואין
 קרסה p יהושע רד אם ט יג! אסיפה מלשק דרשו לא לקיש דטש משמע
)סי״ג( ט׳ סימן סוף כדלעיל ישמוק שלא רט לפט היושב לתלמיד מיניה דלמד

 כפשרה יותר רוצים אתם כפה )נ( טפי: שטר אט ומ״ש שם עיין
ואס״כ הפשרה להזטר להקדים שצדן רטנו נקט דדוקא נראה כר. בדין או

לדיין וטצוה )נ( התוספות: כפירוש היינו וירדפני
 קמא פרק שם הגמרא לשק כר. שיאמר כפשרה להם להתחיל
 ביצוע כך בשלשה שהדק כשם רבנן תנו ע״א( סוף ו׳ )דף דסנהדרין

 אמר קרחה p יהושע ורבי לבצוע רשאי אתה אי הדק נגמר בשלשה
 רב והא איני קרחה בן יהושע כרבי הלכתא רב אמר כר לבצוע מצוה
 דינא אי להו אמר תרי בי לקמיה אתו הוו כי הוה דרב תלמידו הונא

 מצוד, קרחה בן יהושע רבי דקאמר נמי מצוד, מאי בעיתו פשרה אי בעיתו
בינייהו איבא קמא תנא היינו בעיתו. פשרה אי בעיתו דינא אי להו למימר

לא עד כר מששמע אכל
 מוקטה הט משוס דן נגמר הוא משפט ועיקר הוא לאלקים המשפט ט

 שאמרו אמה רש״י טרש לזה ודומה יא[. דן נגמר קרא להאי לקיש דש
 ים )שעות מדנמיג לה וילפינן גלילה להיות יכול דן דגמר לד:( )סנהדרין רז״ל

 משפט דעיקר משום לילה( )ד״ה שם רש״י ופירש עס מל העם אס ושפטו »<
ועיין יב[. )ס״ו( ה׳ סימן לעיל כשמו שכמנמי וכמו דן נגמר הוא

דרישה
 הקשה יתחייב עצמו בדיין שייך מורא ולשק תגורו לא הכי בתר מדאמר )ו־״ל הכי

 שבא הגמרא מלשון הוא כו׳ יתחייב שמא דמ״ש להתוספות להו וסבירא
 נסתר( בלשק סיים הכי ומשום לכם נזקק איני לומר רשאי למה טעם ליתן
 עכ״ל. מסייעו היה השני חזקים שניהן היו שאם רך אחד דנקיט והא

 והשתא כלומר קשה ואחד רך אחד דנקט והא התוספות דכתבו הא ונראה
 דלפירושו p רש״י לפירוש לאפוקי כר דך אחד דנקיט הא שפיר אתי

 להפך הדיין את ויטריח רודף יהיה שנתחייב החוק חזקים שניהם אפילו
שמא שכתב ורבעו וק״ל. מסייעו שהשני לומר שייך דלא הדין אח

ופרישה דרישה הגהות
 יתעה להם להיות דצריכין בשלשתן ]תלויה[ )תלה( הידיעה שה״י שידעו

 שם קאי אשר״י דהגהת סענעו למד הדבר נס יחד, אחת אדעתא והסכמה
 רך אחד לפנעו כשבאו עצמו לסלק לאסור אתא תגורו ]לא[ בגמרא אמ״ש
 וכתב מסיק זד, ועל נוטה התן להיכן יודע שאעו עד לא אם קשה ואחד
 שידע קודם ענינים בשאר הן וקשה רך בענק הן להסתלק משלשה אחד כשבא

דאק הוא דהג״א דדינא ועיקרא לגמור יכולים הנותרים השנים אק אז בו

 תטז: מצוה שי״ק מהר״ם עיין ו[
 האותיות בהפוך ה( יד )רבתם בתורה הנזכר תאו החיה היא ותוא בו. אותו שלכדו

 וכן י( קמא )תהלים רשעים במכפוריו יפלו וכן רשת הוא ומכמר וכשב, כבש כמו
 הטעם כתב גסהרי״ו ת[ ע״א: קח ב״ק וע״ע ח(. יט )ישעיה מכמורת ופרשי

 דב״ח: א׳ כצד מבואר ולכאורה תוכחה, מצות על ממונו להוציא חייב דאק
 המשפט: אולם ועיין אדוניו. השר מכה דהפחידו איתא ברשב״א לפניגו ט[
p דרש״י, אליבא נאמרו דהדבתם ומשמע שם הר״ן וחדושי זרוע אור עיין 

 מכת״י: ופרישה ז ס״ק שם סמ״ע הרע יב[ ט״ז: עיק יא[ ב״ח: ועיין
 )מלשון איש מפני דבתך תכניס אל הנן רב דרשת שהביא ת״ף עיין יג[

הלכות משנה בכסף גתס וכן יהושע, רבי רבת לפני לקיש תש רבת אחר אסיפה(

 דמאחר הב״י מעיה דייק קאמר שידע קודם רמתוודע רק לגמור יכולק השנים
 ופלוני זכאי פלוני ידיעתו דלפי דמאחר סהכי לסלק יכול אעו ית[ שידעו

 וגם נפשו, שיסתלק אהר לאור הדק יצא לא דשמא לסלק לו אסור הייב
 אח״ב דמותר נוטה התן להיכן תזזלה יתנו ראם מוהר״ם שכתב דדינא מניקרא

 שנים ויתורו חדתא טעמא חוי דילמא לחוש יש הא לפקפק יש בשנים לגמור
וצ״ע: בהן

והערות הגהות
 אחד על דתש במאית וכן לקיש. תש אדבת דקאי ומשמע ה״א, פכ״ב סנהדרק במכמד שוכב שהוא כתוא רד״ק עיי״ש ז[

 איש מפני תגורו לא שנאמר רשאי אינו נוטה התן להיכן יודע ראם קשה ואחד רך
 כנכנס מילי והגי יד[ בסוגיין: חיים תורת ועיין איש", מפני דבריך תכנים "לא

 מותר וכו׳ מששמע גם תנין הבעלי ברצק דפשרה אדעתא אכל דתן, אדעתא
 דעתם להטות תנין הבעלי עם להטתח רוצה שאינו לומד שיכול עצמו, את לסלק

 תנק שהבעלי גוונא בכהאי וה ולפי תג(. סי׳ ברונא מהר״י )שו״ת להסכים
סי׳ ח״ג מהרש״ם )שו״ת בפשרה אף עצמו את לסלק אסור פסקם לציית מוכרחים

הוא ביודע אבל רובם, או כולם ר״ל קאמר, דוקא תדעו אפשר יד*[ סז(:
 לכאן נשתרבב וי״ו א״נ ידע, וה״ה קאמד דל״ד גם ראפשר מסתלק. אכתי לבדו

וצ״ע: "שידע", וצ״ל בטעות

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)152 מס עמוד )הרא״ש( אשר בן יעקב לח( ־ א )חו״מ טו ־ דבורה< שירת >מכון טור



שסזארזיםערכיןבית

 כהונה משום דלמא וצ״ע וגו׳ ובחזקתו הכתיב הרוח גסות ועל
הרוח. גסות ביה דהוי אשמעינץ למה דא״כ וי״ל

בדם הכתנת את ויטבלו דכתיב דמים שפיכות על מכפר כתונת
 ידי על רצו הם שהרי וי״ל זה רמז נפלא כמה -

שנשפך שיסברו דמים שפיכות של מעשה להסתיר זו טבילה
ידיהם. על ולא יוסף של דמו

 משמע קצת — דאיתיה היכא הלב הרהור על — אבנט
בזבחים בזה ועימ״ש הלב נגד בגובה מקומו שהאבנט

ע״ב. פ״ח
 לפנים ולא לאחור ויהיו וכדכתיב — זרה עבודה על — אפוד

באחוריים. הוא והאפוד זרה עבודה דהיינו
אין איפוד אין אם י״ל עוד — רש״י עיין ותרפים אפוד אין

 נסרחה מבנים עצה אבדה ז׳[ מ״ט ]ירמי׳ עד״ש תרפים
ע״ב[. ]ה׳ חגיגה עי׳ חכמתם

ע״ב ט״זר,

 שתהיה בעינן למאי חדא בתרתי צ״ע — מדן אימיה מר ואמר
חורש — ואביו בפירוש כתיב הלא דן משבט אמו

 היתה אמו אם ושנית אביו של אומנותן תפס הרי וגו׳ נחושת
 וכו׳ חורש היה ואיך דן משבט היה לא אביו א״כ דן משבט
 קאמר. אביו של דאימיה לומר וקשה נפתלי משבט שהיה כיון

כמה — עולמו קיבל יסורין בלא יום ארבעים עליו שעברו כל
אמרו והרי עולמו כל לקבל יוכל יום שבארבעים ד״ז נפלא

 אלי אהבה בו הוספתי שאני ר״ל — אהבה בו שהוספתי ש
להגיה. וא״צ ביותר אותי אהב שהוא

 לשמה שלא ענוה משמע — עדיפא נמי לשמה שלא ענוה
 עצמו ומרגיל ומחנך ללשמה עדיין הגיע שלא היינו

 וזהו ללשמה מגיע זה ידי שעל משום עדיפא והיא ענוה למדת
 א״ר יהודה מדרב הנלמד וזהו לשמה לשלא מלשמה הדמיון

 שלא נלמד דאיך דומה הנידון אין הכי לאו ואי לימוד דגבי
 יש וגם א״ר יהודה לדרב עולה הדמיון ואיך לשמה מן לשמה

 שאי לשמה שלא עושה מתחלה בע״כ שהרי לזה נכון טעם
יגיע לא לשמה שלא יתחיל לא ואם לשמה מיד להתחיל איפשר

 וכו׳. לשמה שלא שמתוך מ״ש וזהו — ללשמה לעולם
 דר״ה משמע — לשמה שלא וענוה לשמה תוכחה דמי היכי

 וצ״ע עדיפא לשמה שלא דענוה אמרינן דהא עבד שפיר
 רש״י ומלשון עביד הוי היכי לשמה ענותן עובדא ההוא גבי

וצ״ע. ר״ה עבד שפיר דלא משמע קצת
 משמע — ביהונתן שאול אף ויחר דרשו אחד מקרא ׳**־לשתן

 לרבו או לחבירו אדם תוכחת בין חילוק דאין מכאן
 לא ואעפי״ב ביה הווי כלהו הכא דהא למלך או לאביו או

 משום ורק נזיפה למ״ד רק וכו׳ יתירתא חביבותא דאגב אמרינן
 לאינך מכאן מחלקינן לא הכי לאו ואי הכאה עד הכא דהוי
 או הכאה או — נזיפה עד הווי דכלהו דהגם וי״ל — צ״ע והוא

 דאביו או דחברו הכאה דשאני שוה שיעורן אין מכ״מ קללה
 עד חברו גבי בדידיה שיעוריה אחד כל לכך ומדמלך מדרבו
 אביו וגבי מהכל מאוחר שהוא דחברו קללה או הכאה או נזיפה

 פחות ודאי ששיעורו דאביו קללה — הכאה — נזיפה כדי עד
 מזה פחות עוד ודמלך מזה פחות עוד ודרכיה חברו מדגבי

ההוא. לשיעור יגיע קטן שברמז

 העוה״ז חיי מכל בעוה״ב רוח קורת אחת שעה יפה י״ז ד׳ אבות
 בחדא וכי וגם.»קשה עולמו כל קיבל כבר אחת בשעה א״כ

 כלם בנ״א ושאר ימיו כל ותורה מעשים בעל מחתינהו מחתא
 הללו יום שבארבעים הכונה שאין וי״ל יום ארבעים שיעורם

 מ׳ לו יתנו בעוה״ז עולמו שקיבל שמי הכונה רק עולמו קיבל
עולמו. שקיבל לידע יוכל ידם ועל כאלו יום

"א ע "ז י
 י׳ א׳ )מלכים הכתוב וכמאמר — וניחותא תוקפא לענין אלא

למלך. וישימך — ישראל את ד׳ באהבת ט׳(
גבי הכפי״ן כפל קצת יתיישב בזה אולי — בנודר יד השג

 עיין ערך לומר לו שהיה במקום ערכך דכתיב ערכין
 וכו׳ אני אומר רבי מ״ש פי ועל כאן האמור ולפי במקראות

 ערכך והיה המעריך אל לומר בא שהכתוב יתכן במשנתנו לקמן
אף הנערך ערך לפי ולא המעריך ערך לפי הללו הערכין שכל

מעריכין. המעריך יד השגת כפי מכ״מ הנערך את שמעריכין

"א ע י״ח
 ביד מושכרת דהיא כיון צ״ע — ספינה משום ליה ותיפוק

ב״מ )עי׳ הוא ממכר ליומיה שכירות אמרינן אי אחרים
 למימר לן איצטריך ואמאי שלו אינה ע״א( ט״ו וע״ז ע״ב נ״ו
 ע״א כ״א דף לקמן ועי׳ — בתוס׳ ועיי״ש הוא ר״א מני הא

וכו׳. ה״ק בתוד״ה

ע״א י״ט
 אצל השחי בית מרפק שפירש פירש״י עי׳ — מרפיקו עד

קנה אורך שבאמצע הארכובה שהוא פירשו ותום׳ הכתף
 כופף ששם והירך השוק שבין דרגל הארכובה שכנגד הזרוע
 פ״א שבאהלות ומרפק כתיפו אל ידו לקרב כשרוצה זרועו

ע״א. ל״ז מנחות תוס׳ ועי׳ התום׳ כפירוש הוא ח׳ משנה

ע״ב י״ט
 כנגד ביד שהאציל נאמר אם — הארכובה עד וברגל האציל עד

רק הכתף שאצל השחי בית אינו א״כ ברגל הארכובה
 ]הקנה[. ובין הזרוע שבין קודא התוס׳ כמו״ש

— בנ״א לשון אחר הלך בנדרים כלה קיבורת דאורייתא
 מבלשון יותר יד הוי דמדאורייתא קצת משמע

אציל גבי התוס׳ לפירוש ראיה א״כ האציל עד רק שאינו בנ״א
כרש״י. פירש ורגמ״ה —

ע״א כ׳
 אבר הוי דכבד מבואר כאן — כבידי וערך ראשי ערך

ע״א מ״ו דף חולין בפירש״י וקצ״ע בו תלוייה שהנשמה
 ור״ח ב״ר ור״ש חייא ר׳ בזה דפליגו שמפרש לה[ מטביל ]ד״ה
 הסוגיא בעיקר וגם — וצ״ע בו תלויה הנשמה שאין סבר

 משום הוא הכבד ניטל של טריפות דכל דמשמע שם דחולין
 בו תלויה שהנשמה לאבר ליה חשבינן איך דא״כ צ״ע המרה

יחדיו. המרה עם היינו דהכא דכבד י״ל ואולי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס377 מס עמוד צבי שמואל בן דוד קליין, הש״ס ע״ס גליונות - חדשה< >מהדורה ארזים בית



 משה לרבינו החזקה היד הוא תורה משנה ספר על וביאורים חידושים

ז״ל. מיימון בן ־

 מהלכות וקצת דעות והלכות התורה יסודי הלכות על ראשונה יצא וזה

תורה. תלמוד

הצעיר בעזהשי״ת הכינותי אשר

 שליט״א בוים נחום בלאאסו״ר ליב ארי׳ יוסף

.ה צ י ב ז י א מ

זצ״ל שפירא דמהר״ם לובלין חכמי ישיבת תלמיד

ביח״ל ספרים להוצאת התלמידים וועד ע״י לאור יוצא

המאיר" אור ,מפיצי ש. ת.

הועד יו״ר "רקיב. דונקלמן יאיר שמחה

 ,יביז0 ליפש ארי׳

 פיוטיקי* ווינכט יצחק ישראל

 המחבר «יזב«!ח פוים יוסף

בודססס אשכנזי אלימלך

 ל״דון מוטקוביטש יעקב

*•יי" היימאן מאיר אפרים

 דו״שין דזשלדוב שלמה

לובייז ליבזוהן יוסף מרדכי

•יזגיגח הרפין אליעזר אהרן
--- «——

שנת

צוועקין נ״י עוזר ר׳ בדסום גסדר
וגללח״ח םמ»רקיטוג *דמו״ר חיה״ק חתן
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הסכמות.
 הקדוש הגאון והדרו הדור מופת הגולה עיני מאיר הגדול רבינו הסכמת

בלובלין ור׳מ אב׳ד זצלה׳ה שפירא מאיר יהודה רבי •מרן

.לובלין' חכמי ,ישיבת הקדושה ישיבתנו של ומחוללה יוצרה ״'

ב־ה

 בי פ»יזביצ», נ״י בוים יוסף פר עצום נקי הגדול הרב בתלמידי תעידנה אלה שורותי

וגם וירושלמי בבלי ש״ם בכל מקפת ידיעה לו רכש הק׳ ישיבתנו אל בא מאז

 בבקיאות דאורייתא חידושין לחדש המתגבר כמעיין והוא אתו באמנה לדגליהם האחרונים ספרי

 אלה בימינו הוא נפלא חזון ברמב״ם, הלכות כמה על מסורר ספר עלי דבריו ויכתוב נפרזה

 וישמח חוצה מעיינותיו ויפוצו אתו ד׳ יהי ומוסר. במדות רוחו והלך בתורה שקידתו בכל

. אני גם לבי

לובלין. תרצ״ד עשי״ת הבאעה״ח

לובלין. דק׳ ור׳ם אב׳ד שפירא מאיר הק' -

 אדמו״ר כ״קן ובראשם ביח״ל הרוחני שלטון חברי האדירים הגאונים התורה גדולי הסכמת

הישיבה. נשיא מלובלין שליט״א אדמו״ר כ״ק עם הרוחני שלטון נשיא מבאיאן שליט״א

-• ב״ה

 חריף לתורה בלום אוצר המצויין הה״ג הוא הלא ביוסף לעדות הזאת השורה תהי׳ למען

ארי׳ יוסף מוהר״ר וכו׳ ה׳ ירא בישראל ולתפארת לגאון עדיו נפלא ובקי עצום
 של הועידה כל בהיותנו לובלין חכמי ישיבת תלמיד איזביצא מעיר נ״י נחום בה״ר

 נדברנו או בלובלין/ יחד עם ראשי בהתאסף תרצ״ד אדר בז׳ אישתקד הרוחני שלטון חברי

 הדה. ידו התורה מקצועות ובכל ישן מלא חדש קנקן ה׳ ברכת מלא אותו ומצאנו הנ״ל/ הרב עם

 יקבנו פיו אשר הרמב״ם על חיבורו לעינינו הראה אשר אחרי שלו לכתבים המגיע בשבח וביותר

 התורה מקצועות בהרבה פנים המסביר הוא יוסף כי לדעת נוכחנו ובו המלך בית בשם

 / מחמדים וכולו ונשא נכון בית וביתו תורה של במלחמתה וליתן לישא גבורה עם זרוע ולו

 תאמצם זרוענו אף עמם תיכון וידינו ספרו בהוצאת העוסקים התלמידים להועד נמטי ואפריון

 לישיבתנו ולתפארת ולשם לתהלה ויהי׳ לאורה להוציאו יוכלו למען ממש בו שיש בסיוע לסייעם

הרביץ כאשר לתורה עתותיו להקדיש בעתיד שיוכל יצליח המחבר ביד ה׳ וכאשר־חפץ הס׳.

.יתעביד רברבא ולאילנא ישגא בלבנון כארז ברצו״ה אשר נפונה בל כה/ עד

. קראסא ה/“תרצ ראשון אדר ט״ז תשא ג׳ באעה״ח ע״ז

 זצ״ל יוסף שלום במו״ה משה

ביח״ל הרוחני שלטון נשיא

מלובלין איגר שלמה
הישיבה נשיא

 פראמער צבי ארי׳
 ׳: קאזעגלוב אבד״ק

ביח״ל ר״מ וכעת

 הורוויץ הלוי יעקב אברהם הק׳
פראפוזנא אבד״ס

וויידענפעלד בחום
ז$מבר$ווע אבד״ק

וויידענפעלד בעריש דוב
טשעבין אבד״ק

פיהרער שמואל
קראם אבד״ק

 ניסענבוים וואלף זאב הק׳
בדראהביטש ור״ם רב

ווייבבערג אברהם
מווארשא

אותם עהאננו מזפן לפי כסדר! נדפסו הרוחני’ שלמון החתימות" מרה:



הלכות

 אליעזר ר׳ ונקבות זכרים מזבח לגבי ראוי׳ בהמה בהן
 לצרכיי ימכרו ונקבות עולות לצרכי ימכרו זכרים אומר

 מה. ע״ב ל״א דף בחמורה ועיין ע״ש וכר שלמים
 שאר בשיש או בהמות רק הקדיש לא אי אמוראי רפליגי
 בהמותיו כל בהמה אלא ד״ת ברש׳י וע״ש טמהן נכסים
 ג״כ דהתס נימא ואי ט״ש. וכו׳ מודה ר׳א אפילו
 אליעזר רבי על קשה יהי׳ נכסיו כל בהקדיש מיירי
 שפרש דמיירי לפרש צריכין וע״כ ההקדש הל האיך

 ולכך משלשלין ומקצת בהמות מקצת חוץ הקדש בשעת
 פ״ד בשקלים שם דקתני הא וכן ההקדש. חל שפיר
 ושמנים יינות וכו׳ בהן והי' נכסים המקדיש ה׳ משנה

 המין אוחו לצרכי ימכרו אומר אליעזר ר׳ ועופית
 ראיה ע״א קנ״א דף בב״ב בגמ׳ וחייתי ע״ש. וכו׳

 איקרי וחפלין נכסי איקרי ובהמה נכסי איקרי דעופות
 שלא דמיירי כנ״ל ג״כ לפרש צליכין ע״כ ע״ש .נכס'

 שפיר ולכך נכסים מקצת חון שפרש רק הכל הקדיש
 דהמקדיש מחני׳ גם לפרש יש שפיר וא״כ ההקדש חל

 כל הקדיש שלא כנ״ל ג״כ חפלין לו ממלין נכסיו
 . נכסים מקצת הכלל מן והוציא שפרט רק נכסים

 שלא דכיון התנא קאמר ולזה ההקדש. חל שפיר ולכך
 ההקדש בכלל ג״כ החפלין הוי שפיר התפילין גס פרש

המשנה המרכבה ראיית ונדחה נכסים בכלל ג״כ דהפלין
: ודו״ק הנ״ל

 בית ולא בית ויקנה שדה ימכור ולא שם.
בדמי סחורה יעשה או מטלטלין ויקנה

 כללו שדה וקונה מטלטלין הוא מוכר אבל ביתו
 ולהחליף נכסיו להצליח מגמתו ישים דבר של

.בהקיים הכלה
 מהתו״כ מקורו ולפענ׳ד מקורו. הביא לא מ*0בב

אדם שאין מניין ה׳ פרק ריש בהר פ׳
 לו וליקח אפינדתו ולהניח שדהו את למכור רשאי
 העני א״ש אלא בית לו וליקח כלים לו וליקח בהמה

 משאנץ הר״ש בפי׳ וע״ש מ״ש. וחכר ימוך כי ת״ל
 בהמה וליקח השדה למכור דחסור התרה דמ״ש ז״ל

 לחרוש כדי שוורים לקנות אבל עליו לירכב פוס היינו
 וע״ש טכ״ל נ״ב דף משין הניזקין בפ׳ כדמוכח מוהר

 והאשה כשהבעל דמ״ש מכתובות מ״ש מהרי״ד בהגהות
 אח״כ ע״ש וכו׳ שלה מלוג בנכסי יקנו מה מחולקים

 ז״ל באסקוויץ מהר"! מהגאון למשנה בסדר מצאתי
:הנ״ל התו״כ מן היא לרבינו דהמקור בזה הפיר שכבר

 אחד השונא כל .ה׳ הלכה ששי פרק
תעשה בלא עובר בלבו מישראל

 לוקין ואין בלבבך אהיך את תשנא לא שנאמר
 הזהירה ולא מעשה, בו שאין לפי זה לאו על

 את המכה אבל שבלב שגאה על אלא התורה

עובר אינו רשאי שאינו אע״פ והמחרפו חבירו
.תשנא לא משום ־

p ועיין מ״ב ש״ז דף ערכין ובגת׳ בתו״כ מפורש 
משנאתו ומחרפו מכהו שאינו מאחר שכתב בכס״ח

 דאנו מדבריו משמע תשנא לא משום עובר אינו אותו
 דלא לחי על דיעובר שנן מכל משנאתו ומחרפו מכהו
 דרך בספר ומיין בלבו ג״כ אותו שונא דהא השנא
 ז״ל ראווא אבד״ק החסיד להגאון הרמב״ם על המלך
 חייב גס יהי׳ שוב משנאתו מכהו דאס לחרש שכתב

 חשוב חפנת דלא דהלאו דחף תשנא לא משום מלקות
 מגלה שמכהו דבזה כיון מ*מ מעשה בו שאין לאו גם

 ראי׳ והביא מעשה בו ש־ש לאו חשיב שבלבו שנאתו
 המקיים אף אומר רע״ק ד״ה ת״ד דף ע״ז מחוש׳

 כוון ויפה לקיימו כדי גדר לו שעשה הקונטרס פי׳
 לוקין אין מעשה בי שאי; לאו לי' אית רע״ק דהה
 מעשה הוי לא גדר דלעפות דאף ומבואר ע״ש עליו

 לבו כוונת מילה הגדר שנעשה שבזה כיון רק איסור
 שמכהו כזה ות״נ כמעשה חשיב לכך בכלאים שרוצת
 הפר בקרית אולם המלך. הדרך עכ״ד כמעשה חשוב
 וז״ל כתב ה' אזהרה בפרקין ז״ל המבי״ש להרב

 יסרטשנו ולח יכנו לא יכול בערכין יש ובפ' ובתי״ש
 11h׳> 6( ל׳ מדבר הכתוב שבלב בשנאה בלבביך ת״ל יקללנו ולא

 ,.4>וץ. על אלא זה טל עובר אינו שנאתו לו כשגלה אמנם
 ׳חזור, ו דהולנן מבואר הרי כמוך?כ״ל. לרעך ואהבת של פשה

 וסו,, r<f שנחה מהמת מכהו דאם וסובר משנת הכסף טל
 ץ, pi תשנא דלא לאו דעיקר השנא לא משום עובר אינו
' ז עובר אינו שבלבו השנאה מגלה ואם בלב הוא

 חהא משנת הכסף לדברי ראי׳ לפענ״ד ובראה
אלעזל רבי מ״א ג׳ דף בסוטה דאמרינן

 את השנא לא התורה שאמרה כלפי אומר יעקב בן
 קנאת רוח מליו ועבר ת״ל זו כיון יכול בלבבך אחיך
 מת השנא דלא הלאו ומדנקש מ״ש. אשתו את וקנא
 כאן דהא קשה ספר הקריח ולדברי בלבבך אחיך
 דלא הלאו כלל ליכא וא״כ מלבו אלי' השנאת מגנה

 משנה הכסף כדברי לכאורה מזה מבואר וט״כ תשנא.
 ע״ד מזה וצ׳ע עובר ג״כ מלבו השנאה מגלה דאפילו
 בשאילתות הכה״ח כדברי מבואר וכן ודו״ק. ספר הקריח

 דבריו באמצע שכתב כ״ז סימן דשב פ׳ אחחי דר׳
 דשנאה למימרא מדבר הנתיב שבלב בשנאה וז״ל

 עכ״ל מדעס קעביד דלא ואע״ג רחמנא קאסר בעלמא
מכש״כ השנאת מחמת מעשה קעביד דאם מבואר הרי

: השנא לא משוס דעובר
 שכתב השאילתות על שאלה העמק בספר שו״ל

והרמב״ם וז״ל שאלה בהעמק שם ומ״ש כדברינו.
 המכה אבל וכו׳ מישראל א׳ השונא כל כתב דעות הל׳
 עובר אינו רשאי שאינו ע״פ6 והמחרפו חבירו את

 שבלב בשנאה דדוקא מפרש הרי השנא. לא משום
 ותלי׳ שנאת מחמה מעשת בעושה ולא מדבר הכתוב

 בשנאה בלבבך ת״ל איתא נגח׳ דלפנינו דברייתא בג"
 ויש ]השאילתות[ רבינו הביא וכן מדבר הה׳ שבלב
 וכש״כ מדבר להוד שבלב דבשנאה קאמר דהכי לפרש

 הגירסא שם כ״בת״ אבל מעשה. ועושה הלב מ! שמוציא
מבואר 'שבלב’’כשגאה אס כי אמרתי לא בלבבך ת״ל



הלכות לקץ

 מעשה בעושה ולא שבלב בשנאה אלא זו אזהרה שאין
 הגמרא ולא דת״כ ברייתא משנה הכסף שהביא וה־ינו
 מן הכס״מ דהביא הא ליישב הוא וכוונתו עכ״ל

 . הנ״ל בערכין מפורשת הגת׳ מן הביא ולא השו״כ
 מושה דאם משמע הרמב״ס דמדברי דכיון חירן וע״ז

 גמרא גירסת ולפי עובר אינו שנאה מתחת ממשה
 מל רוקא סומך דהרמב״ס וע״כ דעובר מבואר דילן

 ולא ״כ1הח דוקא הכס״ח הביא ולכך התו״כ גירסת
 בהכסף מפורש אדרבה דהרי חמוהין ודבריו דילן. הגמ׳

 דלא לאו על עיבר שנאה מחמת מכהו דאם משנה
 ומחרפו מכהו שאינו מאחר וכתב מדייק דהא' תשנא

 מבואר תשנא לא משום עובר אינו אותו משנאתו
 משים עובר שנאה מחמת ומחרפר מכהו דאם מזה
 מפרש בודאי דע״כ דבריו נסתר וא״כ תשנא. לא

 :ודו״ק כן דס״ל רבינו בדעת הכס״ח גס
למעלה שהבאתי המלך דרך בעל הרב דברי ובגוף

 מחמת מכהו דאס הכס״מ דלפי״ד שכחב
 חייב יהי׳ דלפי״ז תשנא. דלא בלאו ג״כ עובר שנאה

 השנאה,שבלבו מגלה שמכהו דבזה דכיון מלקות ג״כ
 תוש׳ מדברי כן והוכיח ממשה. בו שיש לאו לי׳ הוי
 . המקיים אף אומר רע״ק ד״ה ע״א ס״ד דף ע״ז

 וכתבו לקיימו. כדי גדר לו שעשת הקונטרס פירש
 בו שאין לאי לי׳ אית רע״ק. דהא כיוון דיפה התום׳
 הוי לא גדר דלטשות דחף מבואר לוקין. אין מעשה
 כוונת מגלה גדר שנעשה שבזה כיון רק איסור מעשה

 שמכהו בזה ה״נ מעשה. חשוב בכלאים שרוצה לבו
 חשיב ' שפיר מכהו שנאה דמחמת לבו כוונת מגלה

 כלאים .במקיים דהתס דמי לא ולפענ״ד עכ״ר. מעשה
 הגדר הי׳ לא שבאם היינו לשומרו גדר שעושה בשדה

 בזה שפיר לכך הכלאים. נעקר והי׳ אותם תולשין היו
 נקרא שפיר אותן לתלוש יוכלו ולא הגדר שעושה־

 כאן' משא״כ מעשה שפיר והז״ל גמור כלאים מקיים
 מכהו הי׳ לא ואם השנאה מבורר שמכהו. בזה אמו

 הי׳ ג״כ מכהו הי׳ לא אם גם הא השנאה הי׳ לא
 שבלבו השנאה מגלה שמכהו בזה ורק בלבו השנאה

 השנא לא וכתבה דייקא דהחורה כיון לומר יש שפיר
 בו שיש לאו חשיב לא שפיר דוקא בלבבך אחיך אח

 המלן בדרך אולם זדו״ק. לוקה אינו ושפיר מעשה
 בד״ה שם בע״ז תוס׳ מדברי עוד .להוכיח הביא שם•

 ס״ד החיך וח״ת וז״ל שכתבו. דבריהם בסוף הנ״ל
 תיפלה למעוטי לאו אי אסור הי׳ בלעקור להוכיח

 החס לקיים: מדאסר־ להשתכר כדי בקיומן שרוצה לפי
 הכא אבל הגדר שעושה באיסור מעשה מושם הוא
 מחשבתו דמ״מ וי״ל באיסור. כלל מעשה כאן אין

 לבסוף מעשה עושה שהוא . כיון מעשה לי׳ משויא
 כיון עוברי אינו עוקר' אינו אם .דודאי עוקרה כשהוא

 עוקר אבל בו. ניכר שיהא ■מעשה שום עושה שאין׳
 למקיים. דדמי אסור הי׳ ולכך שהוא במה שרוצה מראה•

 מבואר הרי . טכ״ל תיפלה דחעוכוי מעמא. לאו. אי
 רוצה־בחה .שהי' ומראה עוקר .אם דגם התיס< מדברי
 ומבו׳ תיפלה דחעוטי טעמא' לאו אי אסור ג־כ שהוא
:שכתבנו החילוק שייך לא וע״ז מעשה. מיקרי זה דגם

 כוונת דבודאי ראי׳ אין חזה דגם לפע״ד נראה אך
שרוצה מראה עוקר אבל שכתבו במה החום׳

 דלא היינו למקיים. דדמי אסור הי׳ ולכך שהוא במה
 גדר עושה דהיינו גמור בכלאים כמקיים איסיר הוי

 אבל אסור ג״כ דזה רק מלקות חיוב דהוי לשומרו
 ירק ליכא חורה איסור דגם ואפשר חייב. אינו מלקות
 אין שוב־ וא״כ ומו בק שרוצה בכה״ג אסור מדרבנן

 דבעיקר אמת הן המלך. הדרך לדעת מזה כלל ראי׳
 מעשה שוס עושה אינו דבאם שכתבו התום׳ דברי
 תמוה כלאים איסור ליכא בקיומו שרוצה ניכר שיהי׳
 לאו בכל הא תורה איסור יהי׳ לא אמתי דמ״ח מאד
 איכא ח״מ מלקות חייב דאינו אע״ג מעשה בו שאין

 דהמקיים רע״ק דיליף מילפיתא הא וה״נ תורה. איסור
 שם בע״ז ופירש״י לא. .בשדך מכלאים לוקה בכלאים
תרביע דלא כלאים מדסמך דהרבעה כלאים דסמכינן

 ומשמע לא שדך כלאים כפיר דרשינן תזרע לא לשדך ־
 וא״כ ע״ש. בשדה כלאים יהיו שלא הכתוב דמזהיר
 ובין מעשה ט״י׳ בין הוא לא בשדך דכלאיס האיסור

 איכא מעשה ט״י שלא גס הא וא״כ מעשה ע״י שלא
 מעשה עושה שאינו דהיכא כתבו ואמאי תורה איסור

:כלל איסיר ליכא
 שם בע״ז ז״ל לרעק״א הש״ס בגליון מצאתי שוב

על כן שהקשו י״ג דף מגילה מס׳ אבן 'ובטורי
 קשוח חזות בספר. ועיין בקושיא הם דבר והניחו התוס׳

 ותוכן קצת מגומגם ולשינו רעק״א קושיית ליישב .מ׳ש
 מקיים נס דבאמת בקישייתס התום׳ דכוונת הוא דבריו

 תורה איסור איכא ג״כ מעשה ע״י שלא בכרם כלאים
 דחנ״ל הקשו התום׳ ורק מלקות חיוב שאין אלא

 ואע״ג בתיפלה למעט בכלאים מדשרינן להוכיח להגמ׳
 והוי בקיומו שרוצה מתוכי נראה שעוקר זה דמחמת
 דלמעוטי משום לעקור ,מותר ואפ״ה תורה איסור
 נסך ביין דנם מזה מוכח וממילא דמי שפיר תיפלה

 בקיומו רוצה ג״כ דהוי ואע״ג לשוברו עצמו לשכור שרי
 משום בע״ז רש״י כמ״ש יי״נ לקיים ואסור יי״נ של

 דאבל בהך התם־ דלמא• ותשמישי׳. ע״ז לבטל דמציה
 . לשומרו כדי גדר ישראל שעשה־ מיירי טחו טזקרין

 לי' .שרינן שפיר בידים האיסור שעשה כיון ולכך
 האיסור עושת דאינו־ היכא אבל בתיפלה למעט
 דלא לומר יש: שפירי מאליו הכלאים מקיים ורק בידים
 וא״כ כך כל. תיפלה הוי רלא בהיפלה למעט שרינן
 שפירית בידים. התיפלה עושה דאינו■ ביי״נ גם שפיר
 לפ׳ו אבל מכ׳ד; בחיפלה למעט לו׳ שרינן דלא לומר

 משויא מחשבתו דמ״מ שתירצו המוס׳ תירוץ מובן אין
 כשהוא ■לבסוף מעכה עושה שהוא כיון מעשה לי'

 מיקרי שעוקר במה גס אס■ גפק״ח דמאי עוקרה
 בקיומו שרוצה מה מעשה הוי לא מ״ח הא מעשה

 ’תיפלה והוי גמור מעשה דהוי גדר עושה כמו כך כל
 שעוקר במה ורק׳ כלל מעשה דליכא כאן אבל גדולה
 ולא מעשה הוי לא א״כ בקיומו רוצה שהי׳ מראה

 שם־ באימת החום׳ כן שדייקו וכמו כך כל תיפלה הוי
 ולכך שהויא במה שרוצה מראה עוקר אבל בסמוך

למקיים ’דדמי שכתבו הרי למקיים דדחי אשור הי׳
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 עיקר וגס תירצו מאי וא״כ גמור מקיים הוי לא אכל
 מקודם בעשה מיירי יהי׳ עמו עוקרין דאבל קושייתם

 פירושו לכן כן לאוקחי׳ מאד דוחק הוא לשומרו גדר
:ודו״ק יסוד שוס לו אין קשות תזוח בעל הרב של

 דבאמח שסובר קשות חזות בעל הרב דלפ״ר וגם
שיהי׳ מעשה עושה אינו דאפי׳ התום׳ סוברים

 דאינו רק התורה מן אסור ג״כ בקיומן שרוצה ניכר
 ימנה מה מעשה בו שאין לאו דהוי משום מלקוח חייב

 עוקר אינו אם דידאי בתירוצם שם התום׳ למש״כ
 ניכר שיהא מעשה שוס עושה שאינו כיון עובר אינו

 ואפי׳ כלל עובר דאינו דסובריס מדבריהם ומבואר בו
 דאינו לומר לחוס׳ הו״ל דא״כ בי׳ לית חורה איסור

 תירה איסור דליכא מדבריהם מבואר וע'כ חייב
 ובאמת צ״ע. התום־ ודברי פירושו נסתר וח״כ בכה״ג .

 אינו עוקר אינו אס דודאי התום' דמ׳ש קצת צ״ע
 בו ניכר שיהא מעשה שום עושה שאינו כיו! עיבר

 .ואכמ״ל בהתירוץ ולא בהקישיא לכתוב להו הוי זה
 שליט״א מדווינסק פענח.מהגאון צפנת בספר ועיין

 בדברי מ״ש ג׳ הלכה פ״א כלאים הלכות הרמב״ם מל
 ם חת׳ בחידושי מצאתי שוב ודו״ק. הנ״ל ע״ז התום׳
 השער בשם הנ״ל קו׳ .ליישב שכתב זרה מבודה למס׳
 בקישייתם התום׳ דכוונת ה״ג מכלאים פ״א המלך
 שהרי ממעשה אלא רמ״ק מיירי לא דטכ׳פ דכיון
 דאסור לי׳ סבירא דרע״ק להנמ׳ מנ״ל וא״כ לוקה אמר

 מיורי קרא מעשה,דלמא בלא במקייס אפילו מה״ת
 נמי לא בשדך כלאים וה״נ מעשה דהוי דזרימה דומיא
 כן ליישב הרהרתי אני וגס עכ״ר מעשה ע״י חיירי

 המלך ■ הדרך דברי בזה ג״כ לדחות ואמרתי לכאורה
 מלקות חייב שנאה מחמת מכהו דאס שכתב הנ״ל .

 דהיכא הנ״ל ע׳ז חתום׳ ראי׳ ומביא שיב״מ לאו דהוי
 מעשה. חשיב בקיומן .שרוצה שמוכיח מעשה .דטושה
 דצריך טון כלאים מקיים ?־שחני ראי' אין ולפ״ד
 מל אשרינן שפיר מזריעה דנפק״ל חמשה ;להיות
 הכא אבל מעשה חשיב בקיומו שרוצה שמוכיח מעשה
רוקא בעי אדרבה בלבבך אחיך את תשנאי דלא .בלאו

 שפיר ש״כ בלב מחשבה רק אחשבי' והתורה בלבבך
משום הוא ■האיסור דעיקר מעשה;כיון שוס .מהני לא

 ורו״ק מעשה בו אין וזה.הוי ;שבלבו שנאה
דאנוו כן לומר אפשר אי דמילתא לקושןכוא .אבל

 בלא לזרוע משכחת .יהי׳ אם תזרע דלא בלאו
 . דלא בלאו והא הורת איסור טל עובר יהי׳ לא ..מעשה

 בחסמה ע״ב צ׳ דך בב״ח ונ״ליגי בדישו שור .תחסום
 דעקימת דחייב ש״ל יוחנן דר׳ בקול והנהיגה; בקול

 דעקימש דפכוור .ס״ל לקיש וריש מעשה הוי שפח־ו
 .אישור והי׳ לא דר׳ל אטו-אליכא ממשה הוי ;לא שפתיו
 מעשה ׳שאקב לאוין .סאר .כמו בקול בחסימה חורה

 יהיה אם דגם ודאי זה וא״כ תורה. .איסור ■דאיכא
 .אישור על עובר יהי׳ דג״כ מעשה בלא שיזרע משכחת

 במקייים ;.תורה איסור יהי׳ לא אמאי וא'כ ..תורה
 דגמיא הוי שפירי י הא תעשה &נ#וה ואיני הכלאים
ישם 'ראיתי' והנה נ׳ע, השעה״ח ודברי ק;1ד:1, דזריעה

 הלכות יעקב הבאר בשם שהביא אגב דרך בתת״ס
 דמשו״ה שכתב השולח פ׳ הר״ן על שהקשה מבדים
 קיום משים חעבורו בהם דלפולם עשה מצות דחינן
 משום הוא עבדו לשחרר דאסור טעמא לעיקר חצוה

 נעשה זה דע״י כיון אבל חנם מתנת להם ליחן דאסור
 אחאי דא״כ יעקב הבאר והקשה לו. כמוכרו הו׳ל חצוה

 עסקינן במאי הכא דמסיק בחר כאן בע׳ז הגמ׳ קאמר
 חנם מתנת להם ליחן דאמר הוא ור״י בחנם דקעביד

 לאו לרט״ק נשמע מדרבי■.יהודה הגח׳ ופריך אסור
 אבל חנם מתנת להם לימן אסור יהודה ר׳ אמר ־

 דאמר אע״ג נמי לרע״ק דמי שפיר תיפלה למעוטי
 שפיר תיפלה למעוטי לוקה בכלאים המקיים עקיבא ר׳

 התיפלה ממעמ דישראל כיון הא וקשה ט״ש דמי
 כניטל דהוי החנם דלא הלאו ליכא ממילא מציה הוי

 וא״כ שכרו היינו החיפלה למעט החצזה דקיוס שכר
 איסור איכא שם הא לדרמ״ק יהודה חדר׳ נשמע האיך

 וע״ש התיפלה למטע אפילו דאפור י״ל שפיר דמקייס
קצ״ר סי׳ הגרעק״א בתשו׳ הקשה וכן בזה מ״ש בח׳ס

:ע״ש
 סימן חת״ס שו״ת .בליקוטי דהנה ליישב ואמרתי

אפילו דהרי הנ״ל הר׳ן מ׳ד העיר פ״ו
 חביב שיהי׳ צריך ע״כ בדבר דבר ומחליך כמוכרו

 יותר שלו חפץ עבור לו שניחן דבר אותו המוכר טל
 זבו! וזמן מוכר הוא למה דאל״ה מוכר שהוא מחפצו

 המשחרר לזה לי׳ ונימא ניקיס והכא תגריאיקרי
 זו בחכירה תרויח מה לו נימא מציה עבור עבדו

.ע״ש מהאי דהאי אולמא מאי במצוה מצוה להחליף
 דכוונתו דכון משום הוא ז״ל הר״ן דכוונח .ונראה

 איסורין בכל דקיי״ל לפ״מ א׳כ מצוה להרויח הוא
 שפיר א״כ מותר ממכוין שאין דדבר כר״ש שבתורה

 לעבור כלל מתכוין שאין דכיו! למעין להמשחרר לו יש
 פסיק דהוי ואע״ג תעבידו בהם דלפולס' העשה .טל

 ניחא דלא רישא דפסיק הערוך כתב כבר מ׳מ רישא
 בהם דלעילם העשה כלל י ליתא שוב וא״כ מותר. לי׳

 ולכך החצוה לקיים החיוב עלי׳ חייל תעמדו'ושפיר
 ע׳ז מהגח׳ הנ׳ל קושיא מיושב ולפ׳ז מותר. שפיר
 ס׳לדבר יהודה ור׳ יהודה דד׳ אליבא קאי'שם דהא
 האיסור כלל נעקרה לא וממילא אסור מחכוין .שאין
 וממילא להאיסור מכו'] אינו אם אפילו תחנם דלא
 חכירה בכה״ג דל״ש כמכירה דהוי הנועם נפל גם

 אולם ודי״ק. תחנם דלא הלאו זה בשביל דמפסיד’ כיון
 דבאיסורין חיים במקור חל:סא הגאון לפי״ד להעיר .יש

 א״כ מתכוין'אסור שאין דבר גס מעשה בהם •שאין
 ואל בשב הוא דהאיסור תעמדו בהם דלעולס בהמצוה

 דהא מחכוין שאין ,דבר משוס לפטור שייך לא תעשה
 התורה .יסודי בהל׳ לעיל ועיין המצוה. ק״ם לא מ״ח
 .חיים המקור בדברי שכתבתי מה ו׳ הלכה ו׳ .פרק
 שהעיר מ״ו סי׳ או״ח שי״ק מהר״ם בשו״ש 'מצאתי שוב
דברי ליתא ע״כ אשור .דשא״מ דס״ל דלר״י בזה ג״כ

י ואכמ״ל: הנ״ל הר״ן
 שם פ״ז ,בחי׳ שם .הרות״ס' מ׳ש אצלי' דצ׳ע !ודע

שי׳ וזיל מני"רע״קהוא הא סברוה דקאמר *’־־7י
יא מדק;
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 הא טודרין אץ משמע דרישא אהדדי דיוקא מדקשיא
 לא ,'־מיןמר אבל עוקרין אבל משמע ובסיפא מקיימין

 אבל לרבנן אפילו עוררין אין קאמר הבי ע״כ ואלא
 דלא ומפיק פליגי כמקיימין הא לרע״ק אפילו עוקרי!

 בשכר אפילו עודרין אין ואמר רבנן כולי׳ אלא הכי
 . מותר בשכר מקיימין הא .בחנם אפילו עוקרי! אכל

 לפי ומבואר . עכ״ד תחנם לא משום אסור ובחנם
 מותר בכלאים מקיים דלרבנן לן סבירא דהשחא דבריו
 . החנם לא משוס אסור בחנם ורק לכתחלה אפילו
 מאי הא וכו׳ לרע׳ק נשמע חדר׳י פריך מאי וא״כ

 דמקיים כרבנן דס״ל כיון לר״י שייך בתיפלה ממטע
 מיקרי בתיפלה ממטע מאי לכתחילה מוהר בכלאים

 למ״ש טצמו סותר החת״ס וגם תיפלה הוי לא הא
 אתיא דלמסקגא וכו׳ צ״ל דעכ׳פ ודע בד״ה אח״כ
 לאו דאי כלאים בחקיים דרבנן איסור איכא כרבנן

 דבריו דלפי וגם ע״ש איכא בתיפלה למעוטי מאי הכי
אריא חא• רבנן אי דפריך מאי קשה ודע. שבחה

:•וצ׳ע דמי שפיר נמי קיומי אפי׳ עיקרי!
ט״ז התיש׳ ע״ד הקשה שם המלך דרך בס׳ והנה

 סוע״א ס״ה דך בסנהדרין דאמרינן מהא הנ״ל
 החיוב עיקר ופירש״י בלב וישנו הואיל מגדף שאני
 ט״ש. השם את לברך שמחכיץ בלב הלו׳ עליו הבא

 כוונת לנו נתגלה דיבורו ע״י בחגדך גס הא ומעתה
 ליישב שכתב ומה מעשה. חשיב יהי׳ לא ואמאי לבו

 לענין דצריך למעשה לאו לטנין דצריך מעשה דשאני
 העבירה העצם צריך לכך הנפשות כתיב דבקרבן קרבן

 מעשה מיקרי שפיר לאיי! לגבי משא״כ מעפה להיות
 מלעשות ילפינן בלאיין י גס הא קצת תמוהין דבריו

 ואפשר כתיב. לעפות ט״ב י״ג דך במכוח כמבואר
 ולפי וצ״ע. דבריו יתכן דחסימה מלאו דיליך דלמאן
 מה ג׳ דך בשבועית .הפרי קושיית ליישב יש דבריו

 מלקות לחיוב בימוי בשבועת בעינן אמאי שהקשה
 דחייב מקרבן קו״ח הוי הא מעשה בו שיש לאו

 דאי! א״ש ולפ״ד מעשה בי אין אפי׳ ביטוי בשביעות
בד׳ כתבתי ובמ״א מלקות לחיוב קרנן חיוב לדמות

:ואכמ״ל הפנ״י
 כתבתי כבר דהא לק׳מ המלך הדרך קו׳ מיקר אך

בכה״ג דידאי התיס׳ בדברי אחרת כוונה לעיל
 בקיומו שחפץ שמגלה רק לשומרו גדר טיפה שאינו

 ובאמת דסנהדרין הך וא״ש מדרבנן רק מעשה הוי לא
 ' גדר דעישה שכתבו וחים׳ רש״י דברי גיך על גס

 חום׳ מדברי לי קשה מעשה חשיב יעקרו שלא לשמרו
 דבנשבע שכתבו אוכל אבל ד״ה ע״א ד דך שבועות

 בו שיש לאו חשיב לא לים וזרקו לאכלו ככר טל
 הסיבה רק העבירה מעצם המעשה שאין כיין׳ מעשה

 טישה אמאי ה״נ א*כ ע״ש העבירה לידי המביאחו
 אינו המעשה הא מעשה בו שיש לאי הוי לשומרו גדר

 הערוך כפי׳ ס״ל שבועות דהתום׳ וצ״ל העבירה מעצם
לאו ס״ל לוקה בכלאים המקיים לרע׳ק דס׳ל דהא

עליו: לוקה מעפה בו שאין
אצלי קשיא דהנה נזה חליקות דסוניות צ״ל ובאמת

דך במוע״ק ראמריגן מהא הערוך' ע״ד

 בשבת דהמנכש דס״ל לרבה יוסך ר׳ דפריך ע״ב ב׳
 בכלא-ם והמחפה המנכש דחניא מהא חורש משום חייב

 לדידי בשלמא ופריך המקיים אך אומר רע״ק לוקה
 בכלאים זריעה דאסירא היינו זורע משוס דאחיכא

 מי בכלאים חרישה חורש משוס דאמרח לדידך אלא
 מדקתני והא ופריך מקיים משוס רבה א״ל אסירא

 יב חח לא דת״ק מכלל המקיים אך אומר רע״ק סיפא
 קאמר טעם ומה הוא רע״ק כולה ומשני מקיים משוס

 מקיים משוס לוקה בכלאים והמחפה המנכש טעם מה
 הנ״ל הערוך ולפ״ד ע״ש המקיים אך אומר שרע״ק

 שפיר הא הוא רע״ק דכולה ולומר למחוק לי׳ למה
 דסתס וכחל טקיבא ר׳ על פליג דת״ק לומר יש

 דלאו משוס לוקה אינו זרועה כשמצאה כלאים מקיים
 דחולש המנכש ורק עליו4 לוקה אין מעשה בו שאין

 מעישה יותר דעדיך מעשה הוי דזה רעים משבים
 אבל עליו לוקה שפיר וא״כ הכלאים סביב וגדר סייג

 לאו דהוי מחמת ממלקות פטור שפיר מקיים בסתם
 דחקייס ס׳ל ח״ק גם באמת אבל מעשה בו שחין

 לאו דעל ס״ל ורט״ק לא בשדך מכלאים ויליך אסור
 דמקייס ס״ל ולכך מלקים חייב ג״כ מעשה בו שאין
 אליבא ברייתא כולה לאיקמי׳ לי׳ למה וא״כ חייב
 וע״כ מקיים משום חייב והמחפה והמנכש מקיבא דר׳

 במקייס גם דבאמת וחוס׳ רש״י כפירוש מכאן מבואר
 הכלאים סביב גדר שטופה כנין מעפה לה משכחת
 אסור דבכה״ג ס׳ל ורע״ק דמותר לת׳ק ס״ל ואפ״ה
 הנמ׳ הוצרך ושפיר לא בשדך מכלאים דיליך משים
 אחר ומצאתי זכו׳ קאמר טעם ומה רט״ק כולה לומר

למס׳ שלו וחידוש בדרוש רעק״א להגאון רב זמן
:כן שהקשה מוע״ק

 כן לפרש הכרח לו הי׳ דהערוך לומר צריכין ע׳ב
. מסוגיא עליו לוקה שאב״ח לאו ס״ל דרע״ק

 נמנו בחבורה ינאי ר׳ דאמר ט״ב כ״א דך דמכות
 משנתינו לאו יוחנן ר׳ א״ל לוקה בכלאים החופה וגמרו

 לאוין שמינה עלי' וחייב אחד חלם חורש יש זו הוא
 לה משכחת היכא כלאים מפום דמחייב חורש האי
 לך דדלאי לאו אי א״ל .דאזיל בהדי׳ דמיכסי לאו

 לקיש ריש א״ל חותא מרגניתא משכחת מי חספא
 מחני׳ אמינא הוי רבה גברא דקלסך לאו אי לריו״ח

 . ע״ש לוקה בכלאים המקיים דאמר הוא רע״ק מני
 דממחני׳ באמת מנ״ל יוחנן ר׳ על מאד קשה ולכאורה

 . מקיים מטעם דלמא לוקה בכלאים דמחפה מוכח
 ולכך לקיש ריש וכקושיית כרע״ק אתיא מחני׳ וסתם

 דחחייב עקיבא דר׳ דטעמא לפרש הערוך הוכרח
 שאין בלאו מלקות דמחייב משוס היא בכלאים כמקיים

 הוכחה שיהי׳ מעשה עושה דאפילו וסובר מעשה בו
 דרק מלקות לחייב מעשה הוי לא ג׳כ בקיומו שרוצה
 התום׳ וכשיטת מלקות. לחייב בעינן עבירה מעשה

 אי בכלאים מחפה אפי׳ ולכך הנ״ל. ד׳ דך שבועות
 עליו לוקה מעשה בו שאין לאו יסבור דרע״ק לאו
 החיפוי הוי לא ח״ח דהא מקיים משום מחייב הוי לא

 יוחנן ר׳ מצי לא. שפיר וא״כ גופא העבירה מעשה
 לשיטתי׳ ,אזיל יוחנן דר׳ עקיבא כר׳ מתני׳ לאוקמי׳
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 ומבואר עליו לוקה אין מעשה בו שאין לאו דפובר
 הלכה ס״ל דריו״ח משוס הנועם ג׳ דף בשבועות

 בטהור המותיר אשכח אחרינא וסתמא משגה כסתם
 סתם לאוקמי׳ לי׳ ניחא לא שפ*ר ולכך לוקה אינו

: דהלכתא אליבא שלא מתני׳
לאו בעלמא דס״ל לשיטתי׳ אזיל לקיש ריש אבל

 ליה ניחא שפיר עליו לוקה מעשה בו שאין
 לוקה שאב׳מ לאו וישבור כרנחק מתני׳ התם לאוקמי׳

 דוקא וזה הערוך דפירוש אליבי׳ הסוגיא כל וא״ש עליו
 במוע״ק יוסף ור׳ דרבה אליבא אבל דמכית בסוגיא

 בעושה דוקא מיירי דרע״ק מודה השרוך גס שפיר
 עליו לוקה אין שאב׳מ לאו וס״ל הכלאים סביב גדר
 בעינן גופי׳ בעבירה מעשה דוקא דלאו כחל וגס
 הוי ג״כ לעבירה הוכחה שיהי׳ מעשה אפילו אלא

 למימר רבה הוצרך שפיר וממילא מלקות וחייב מעשה
דפליגי קאמר ולא קאמר עעס ומה הוא רע״ק דכולה

 ודחק: לא אי מחייב אי מעשה בו שאין בלאו
ע״א ד׳ דף שבועית התום׳ דברי ג״כ מיושב ובזה

 שיאכלו ככר מל נשבע דאפילו שכתבי הנ״ל
 שתמה בפנ״י וע״ש מעשה בו שאין לאו הוי לים וזרקו

 דכה״ג הכי בעהחחם לרבותינו להז דמנא דבריהם על
 מדברי להיפך להוכיח והביא שאב׳ח לאו מיקרי

 בהלכות היה״ג וחד׳ שבועות מהלכות פ״א הרמב״ס
 כל הכרח אין והבה״ג הרמב״ס ומדברי נחש. שביעות

 שיש לאו מיקרי ליס זרקו דאס הכי דסוברים כך
 פ׳ג בירושלמי מבואר כן באמת אבל מעשה. בו

 שיש לאו היי לים והשליכה דשרפה ז׳ הלכה דשבועות
 התירה יסודי בהל׳ לפיל ]ועמ״ש ע״ש. ממשה בו

 בחת׳ס והנה ד״ה ט׳ב ז׳ דף א׳ הלנה ו׳ פרק
 ס׳ל יוחנן דר׳ הנ״ל דברינו לפי אולם ע״ש[. אחת
 העבירה מעשה רק מיקרי לא מעשה בו שיש דלאו
 דמחייב . דרע״ק דעעמא לסבור מוכרח ולכך גופי׳

 מעשה בו שאין לחו דס״ל משום הוא חלקית במקייס
 החל שבועות החום' דברי. שפיר אתי עליו לוקה
 דמוכיח יוחנן דרבי אליבא החם קאי התום׳ דהא
 זדונה על שחייבין ביטוי שבועת הוא רזו ממהני׳ המס
 בו שאי! דלאו ויורד עולה קרב! שנגחה ועל מכות

 אליביה כתבו שפיר וממילא עליו לוקה אין מעשה
:ודחק ממלקות פטור ליסג׳כ זרקו דאפי׳ יוחנן דר׳

 בחכות לריחח באמת דמחל הנ׳ל קושיא ובעיהר
דהמחפה ס״ל אחד תלם חורש דיש דמתגי'

 המקיים דס״ל עקיבא כר׳ אתיא דלמא לוקה בכלאים
 בס״ד אמרתי המפרשים כן הקשו וכבר לוקה בכלאים

 אמתני' הקשה ד׳ דף ר״ה אבן בטורי דהגה ליישב
 לא דאמאי לאוין ח׳ עלי׳ וחייב א׳ תלם חורש דיש

 ד׳ דף בנדרים קיי״ל הא האחר דבל לאו גם השיב
 דנזירות תאחר בל משום עובר עצמו שטימא דנזיר

 בל על יעבור שלא דמשנחת כיון שם זתירן טהרה
 איסור שייך לא שפיר מקודם עצמו שטימא כגון האחר

 . ענ״ד תאחר בל איסור חשיב לא ולכך תאחר’בל
ז׳ל טעס ברוך בעל מהגאון לעחא בהגהות וראיתי

מון המלך דעות

 לרבה ס׳ל ע״ב מ׳ב דף בנזיר דהא עליו שתמה
 פ״ה בראב״ד מבואר ולכך פטור וטומאה דאטומאה

 אישור טל מוזהרין הנהנים אין דלכך נזירות מהל׳
 במש. בלא״ה נטמאו דכבר משוס בזה״ז מת טומאת

 אופן משכחת הא ונזיר כהן מחני׳ חשיב חמאי וא״כ
מקודם: עצמו שטימא כגון אטומאה חייב יהי׳ פלא

 למס׳ מאיר ביש בחידושי לפמ״ם לפענ״ד תראה
מקידס נטמא דאס למ״ד דאפי׳ י״ז דף נזיר

 פרט יחלל לא דכתיב מפום דפטור עוד נטמא ואח״כ
 באיסור דמחולל היכא דוקא היינו ועומד שמחולל לזה
 במזיד נטמא ואח״כ בהיתר מקידם דנטמא הינא אבל

 לא בהיתר דנטמא רכיון יחלל בל משוס עובר שפיר
 צ״ב סימן ח״ב מהרש״ס בשחת ועיין נחש. חילול הוי

 י״ז דף נזיר למס׳ ראש ברכת הגאון בשם שתביא
 שם כתבתי מהרש״ם לשחת ובגליון כן. ג׳כ שנתב
 נטמא דאפי׳ דסיבר ראש הברכת בשם שמביא דמה

 פטור. דג״כ במזיד עצמו טימא ואח״כ בשוגג מקודם
 דיליף הרמב״ם ע״ו קאי ראש דהברכת אינו דזה

 אסור שפיר ולכך לאחרים ולא יטמא לה מדכתיב
 ווה לקרובים. שמטמא בעש אפילו לאחרים ליטמא

 אבל לקרובים. כטן בהיתר עצמו דמטמא היכא דוקא
 פטור דיהי׳ ראי׳ חין שפיר בשוגג עצמו מטמא אס
 אס חילול דלענין ראי׳ אין הרמב״ם מדברי וגס

 רהרמב״ם ועומד מחולל מיקרי לא בהיתר מקודם מטמא
 ועיין ודחק. לאחרים ולא יטמא דלה מקרא רק יליף

 דס״ט מנחית ותום׳ ע׳ב פ׳ דף יומא ישנים בתום׳
 בהיתר אוכלו דאם הרומה גבי להיפך שמבואר ע״א
 במשנה וע׳ באיסור דאוכלו מהיכא יותר מחילל הוי

 דרק באמת לימר שרוצה תרומות מהלכות פ״ה למלך
 . באיסור באוכלו ולא מחולל הוי בהיתר אוכלו אס

 בזה במק״א והארכתי ע״א ז׳ דף כריתות רגמ״ה וענפי׳
 מחר מאדוני המאיר אור לספר ובהגהות ואכח״ל.

 עלמה כתבתי זצוק״ל ישראל של ומאורן רבן הגאון
 דף בנזיר דאמרינן הא טל ח׳ כסימן שס שהקשה

 בשידה שנכנס כגון פפא רב אחר אלא ע׳ב ח״ב
 המעזיבה את עליו ופרע חבירו ובא ומגדל תיבה

 שתיהן על מחויב ומשחה אתיין בהדדי יביאה דעומאה
 י״ז דף שנוטות החים׳ לפ״ד זצ״ל מחר הקשה וע״ז

 עד חייב אינו דבטומאה התום׳ בשס שם והריטב״א
 הא תקשה אכהי א״כ וכניסה יציאה שיעיר שישהה

 משים מחייב אצבעותיו וכניסת יציאה שיעיר מששהה
 שיעור שישהה מד חייב אינו יבא בל ומשוס יטמא בל

 ועומד מחולל כבר אז והרי גופו כל וכניסת יציאה
 בשחת וראיתי עכ״ד. בהדדי יביאה טומאה היי ולא
 שליע״א מפראבחנע הגאון מהרב הנדמ״ח יעקב צור

 אפילו להקשות החל דבלא׳ה עליו שהשיג נ׳ סימן
 כשפתח חיכף עכ״פ אצבעותיו כניסת כדי שהה כשלא

 יתחייב זהאיך ועומד מחולל הוא וכבר נטמא המעזיבה
 דהיכא החל מאיר הבית לפ׳ד אולם עכ״ד. כלל

 ועומד מחולל מיקרי לא בשוגג מקידס עצמו דטימא
עליו חבירז שפתח דבזה ז״ל מחר דברי כניס א׳כ

המעזיבה



דעות הלכות ביר! *
 בזה ורק באונם הוי דהא בזה נתחלל לא המעזיבה

 שפיר ולכך נתחלל בזה יצא ולא כניסה כדי ששהה
 בהגהותי ]יע״ש אצבעותיו. כניסת משיעור הקשה

 המאיר האור רבינו על השנות חיצי כל ליישב שכתבתי
: ודו׳ק[ זצ׳ל

 למס׳ אבן הטורי רבינו דברי שפיר אתי ולפ״ז
מקורס שמימא לאוקמי׳ דבודאי הנ״ל ר״ה

 דבשביל מאד דוחק דהוא לאוקמי׳ א״א זהו במזיד
 העו״א דכווגת ורק תאחר. בל לאיסור נחשוב לא זה

 דשפיר חצוה למת מקודם עצמו שיעמא הוא הנ״ל
 אבל תאחר. בל משום ליכא ולכך בהיתר עומאה הוי

 דטימא כיון דחייב חורה רבה גם יחלל משום.בל
 בל משום איכא ושפיר בהיתר והוי■ מצוה למת עצמו

 למאי להעיר יש דברינו עיקר מל אך וא׳ש. יחל
 ביום בי נטמא ט״ז הלכת פ״ד שמחות במס׳ דימבואר

 דגם ומבואר ע״ש. פוטר ורע״ק מחייב טרפון ר׳
 פוטר אפ״ה לקרובים מטמא דכהן מתו את בקיבר
 ג״כ בהיתר עצמו טימא דאפילו דס״ל משום רע״ק

 דך מכות בגמ׳ הא א״כ ועומד. מחולל מיקרי ג״כ
 • אתיא א׳ תלס חורש דיש דמתני׳ ר״ל אמר ע״ב כ״א

 אבן הטורי קושיית לרוכתי׳ הדרא שוב וא״ה כרע״ק
 משוס לומר דאין האחר דבל לאו גם דליחשוב הג״ל

 בל דמשוס בהיתר מקידם עצמו טימא אס דמשכחת
 דהא אינו זה ליכא. תאחר בל ומשום איכא יטמא

 : ליכא יטמא בל משום גם דרע״ק אליבא ־
ה׳ הלכה דנזיר פ״ג בירושלמי דהא נראה אך

 מחייב ורע״ק פוטר טרפון ר' להיפך הגירסא
 והירושלמי. שמחות החס׳ פליגי במאי להבין וצריך

 להחלו ע״א מ״ג דך בנזיר דמניא בהא דפליגי ונראה
 עד מטמא[ ]אינו במותם אומר רבי שיחות שעה עד

 אמר יוחנן ר׳ בינייהו מאי הגת׳ וקאחר שימוח.
 איכא גוסס אמר ר״ל בינייהו. איכא דורשין משמעות

 עד במוחם ולח״ר גוסס אפילו מלהחלו למ״ד בינייהו
 דמ״ב בנזיר דקיי״ל הא והנה לא. גוסס אין שימות

 מקרא נפק״ל פטור ועומד מחולל דהוא דהיכא ע״ב
 ד״האיחבי׳ שם תוס׳ וכמ״ש יחלל הלא ולא דלהחלו

 .וכמבואר •בטומאה מיירי לא יחלל דלא דקרא אביי
 תרתי נפק״ל דלהחלו דחקרא דקאמר ע״א מ״ג בדך

 להחל נימא הגח׳ קושיית קשה לריו״ח א״כ ולכאורה
 דלהחלו קרא אתי יוחנן דלר׳ ונראה להחלו. מאי

 דג״כ מציה לחת חקודס מלמו טימא אם אפילו לרבות
 דס״ל ע״כ גוסס דנפק״ל לר״ל אבל מחולל. נקרא

 הוי ולא חייב בהיתר מקודם עצמו דטימא דהיכא
 ולפ״ז ור״ל. דריו״ח בפלוגתא כנלפענ״ד ועומד מחולל

 על מוזהר אינו דכהן יסבור שמחות דהמס׳ א״ש
 דילפינן דס״ל וע״כ .דלהחלו. הך אייחר וא״כ גוסס
 מחולל הוי דג״כ מקודם בהיתר נטמא דאס מזה

 הלכה קיי״ל דהא פוטר דרע״ק גרים ולכך ופטור.
 דהלכתא. אליבא לרע״ק לאוקמי׳ ורצה חחבירו כרע״ק

 דאיכא דקאמר דר״ל הא החס חייתי הירושלמי אבל
 שפיר ולכך גוסס על מוזהר כהן ולת״ק גוסס בינייהו

דצריך וכיון מחבירו כרע״ק דהלכה מחייב דרע״ק גריס

המלך
 היכא לרבות ידעינן לא שפיר לגוסס דלהחלו קרא

 רע״ק ולכך ועומד מחולל דמיקרי בהיתר דנטמא
 דמהא ואך שם. ובש״ק עדה קרבן בפי׳ וע״ש מחייב
 זה הוסיך מה וני עקיבא לר׳ טרפין ר׳ לי׳ דפריך
 טמא שם שהי' בשעה רע״ק וא״ל על'חילולו. חילול

 דרע״ק משמע ערב. טומאת טמא יצא שבעה טימאת
 על טומאת מו׳סיך דאינו פירש דלא דבחיבורין מודה

 במס׳ אבל השניי׳. טומאה על חייב דאינו טומאתו
 לו ושישיב לר״ט ריע״ק כן שהקשה הביא לא שמחות

 דס״ל לקיש דלריש י״ל 'שפיר ולכך זה. לרע״ק ר״ט
 דכיון מחייב רע״ק. ע״כ.יגרום גוסס טל מוזהר כהן

 ילפותא ליכא 'שפיר א״כ לגוסס. מלהיחלו דנפק״ל
ולכך מחולל 'דמיקרי בהיתר דמטמא היכא לרבות

:רע״יק מחייב שפיר
 ריש 'במכות החם דהא הטו״א דברי א״ש לא״ב

לא שפיר וא״כ כרע״ק. למתני׳ אוקמי׳ לקיש
 טהרה נזירות תאחר דבל לאו גס למיחשב מצינן

 מקודם עצמו בטימא דמשכחת. משוס כנ״ל י״ל דשפיר
 וא״ל איכא. יטמא בל ומשוס ליכא תאחר בל דמשוס

 אליבא לשיטתי׳ דר״ל ז״א ועומד מחולל הוי דהא
 הוי לא בהיתר מקודם עצמו טימא דאס סובר דרע׳ק
 דמנ״ל הנ״ל קושייתינו מיושב ובזה ועומד. מחולל
 לוקה בכלאים המחפה ס״ל דמחני׳ באמת לריו״ח
 לשיטתי׳ דריי״ח מיושב ולהנ״ל כרע״ק. אתיא דלמא
 'אינו דכהן וס״ל בינייהו איכא דורשין משמעות דס״ל

 להחלו לי למה לדידי׳ קשה וא״כ גוסס על מוזהר
 דמרבינן ס״ל דריו״ח לומר צריכין וע״כ להחל. נימא

 מחולל הוי דג״כ בהיתר 'עצמו טימא אפילו מלהחלו
 לא שפיר וא״כ ,פטור. עקיבא, בדר׳ דגריס ע״כ א״כ’ו

 אמאי קשה יהי׳ דא״כ כרע״ק חתני׳ לאיקמי׳ אפשר
הטו״א תירין דל״ש תאחר דבל לאו גם חשיב לא

־: בס׳ד פלפול דרך וא״ש
 פ׳ השאילתות על שאלה העמק בס׳ עיין והנה

השאילחות דמדברי שכתב כ״ז סימן וישב
 לחי דוקא הוא תשנא דלא דלאו מבואר והרחב״ם

 משום בו אסור וקללה והכאה עמך. מעשה שעושה
 ולקללו להכותו שרשאי מי אבל יוסיף. לא שנאמר

 יט״ז ערכין רש״י בשם והביא בלב. לשונאו גס מותר
 יכנו לא יכול דקאמר אהא שמפרש כן סובר דאין
 להכותו שמותר דאע״ם ומבואר תוכחה דבר טל היינו
 דאמרינן והא אסור. שבלב שנאה אבל חוכחה ע״ד

 לשנאוהו מוהר עבירה דעושה ע״ב קי״ג דך בפסחים
 כל אבל תוכחה. מקבל 'ואינו הוכיחו בשכבר היינו
 לשנאותו אסור תוכחה מקבל שאינו ידענו שלא עוד

 ובהגהות בתו״ה אהרן הקרבן שכ״ד והביא בלב.
 כדברי ושלא ה׳ ל״ת וסמ״ג א' בפרקיןיאות מ־ימונית
 גס להוכיח ולפענ״ד׳יש ע״ש. 'והשאילתות הרמב״ס

 אומר יעקב בן אליעזר ר׳ ע״א’ג׳ דך סוטה מיחס׳
 יכול בלבבך אחיך את תשנא לא תורה שאמרה כלפי
 שיראה זו י כגון ופירש״י אשתו. את י וקנא ת״ל זו כגון
 שכיני׳ ע?זנסתרת' יהודית דת־ יעל עוברת אשתו את
׳אפילו דבעלמא מזה מבואר הרי ע״ש לה יקנא לא

י י בעובר



ו
הלכות בלךן

 לשכאותו ח״מ ולהכותו להוכיחו ומושר זת יעל בעובר
 כדעת ומבואר השורה התירה הכא רק אסור בלב

 ע״ב ז׳ דף תענית בש״ס {ועיין הג״ל. והק״א רש״י
 פנים עזות לו שיש אדם כל הונא רב בר רבה אמר

 ר׳ בפניו רשע איש העז שנחשר רשע לקרותו מותר
 פניו ועז שנאמר לשנאותו מותר אמר יצחק בר גחמן

 בר״ה דרבה ונראה ישנא. ‘אלא ישינא תיקרי 'אל ישינא
 דרבה הנ׳ל ורש׳י הרמב״ס בפלונתת פליגי ורגב״י

 רשע הוא ■ פנים דפזות דאפ״ג ס״ל הונא ר׳ בר
 נכשל דודאי רשע לקרותו מותר ד״ה בתים׳ וכמ״ש

 בלב לשנאותו אסור מ״מ ע״ש במרדו ועומד בעבירה
 שיעזוב כדי רשע ולקרותו לבזותו מותר בפיו ורק

 כל לשנאותו אסור בלבו אבל שלג והחוצפה רשעו
 רש״י וכדעת תוכחה מקבל שאיני ידענו שלא עוד

: מיימינית והגהות
 הרמב״ם רבינו כדעת ס״ל יצחק בר נחמן ר׳ אבל

מותר עמך ממשה מושה דבאינו והשאילתות
 מותר פנים דעזות ס״ל שפיר ולכך בלב לשנאותו
 פנים בעזות דכאן והא רשע. דהוי משוס לשנאותו

 בפסחים .ושם רשות בלשון לשנאותו דמותר קאמר
 בר נחמן ר׳ קאמר בחבירו ערוה דבר ברואה דקי״ג
 דייקו הכי דקראי משום היינו "לשגאותו דמצוה יצחק
 רשות ל׳ ינו ה ישנא פנים ועז כתיב פנים בעז דכאן

 הוי ולכך רע שנאת ה׳ יראת מקרא נפק״ל ובפסחים
 לשנאותו מותר ד״ה שם תענית ברש״י אולם מציה.
 וצריך מכ״ל. כמוך לרעך־ ואהבת דכתיב אע״ג כתב

 אחיך את תשנא דלא קרא מייחי לא למה להבין
 דאפילו דסובר לשיעתי׳ .אזיל דרש׳י ונראה בלבבך.

 בפת ורק לשנאותו אסור עמך מעשה עושה באינו
 הרב בשם למעלה הבאתי כבר והנה להוכיחו. מותר

 לאו דאיסור שכתב בפרקי! ספר בקרית ז״ל המבי״ט
 השנאה. לו מגלה אינו אס דוקא הוא תשנא דלא
 דלא לאו משום עובר אינו השנאה לו מגלה אם אבל

 .כמוך לרעך דואהבת משה על דמובר ורק תשנא.
: עליו חולק והכס״מ

 המבי״נו. כדעת ס״ל ז״ל דרש״י לומר יש כלא'
שיגלה היינו ישונא פניו דועז הקרא ומפרש

 תשנא דלא לאו משוס יעבור לא ולכך השנאה לו
 דבעז כמוך לרעך דואהבת העשה רק מחיר והקרא

 רש׳י דברי א׳ש ולכך אותי. לאהוב מחוייב אין פנים
 כמוך לרעך דואהבת העשה דוקא דנקינו חומר כמין

 באם והכס״מ כק״ס המכי״כו מחלוקת -ובניך ודי״ק.
 הנה תשנא. דלא לאו איכא אי אליו השנאה מגלה

 פרק קדושים פ׳ לתו״כ משאנן הר״ש בפירוש עיין
 לא אמאי שהקשו שם הראב״ד ובפי' י׳ ברייתא ד'

 בתקלה שהתחיל הראשון מל תקום דלא לאו כתיב
 שהראשון ,דמייך ותירצו מקודם. להשאילו ירצה ולא
 החפץ יפגס שמא שחשש אלא שנאה מחמת עשה לא

 אם אבל נקימה.• שהוא גילה השני אבל יאבד או שלו
 משום שעובר כש״כ שנאה מחמת עשה הראשי! גם
 מד׳ מבואר הרי דבריהם. ע'כ נקימה ומשום תשנא לא

רצק. ולא השנאה לו גילה יאפילו רל והראב׳ר ,הר׳ש
; I

מט המלך עותי
 .יש ואולי השנא. לא משום עובר דג״כ לו להשאיל
 רק השנאה לו גלה שלא דמיירי בדבריהם לדחוק
משום לו להשאיל רוצה שאינו על אחר מעם שאמר

: ואכמ׳ל יפגס שמא שחושש
דואהבת העשה דגקיט תענית רש״י בדעת י״ל וערד

 י״ז סי׳ הפמ׳ק כדעת דפובר כמוך לרעך
 רק בלבבי יהי׳ לא מ״מ לשנאותו שמותר מי דאפילו
 שאלת בהעמק וע׳ לו. שונא הוא כאילו אליו שיראת

 שגאה אישור בכאן מרומז אינו דא״כ שהקשת שם
 וכוונתו עכ׳ר כמיך לרעך ואהבת של במ״ע רק כלל.

 למיסני׳ שרי ומי דקי״ג בפסחים דפריך אהא להקשות
 רק בלב לו שונא הוי לא שם הא תשנא לא והכתיב
 ואהבת משוס רק אסיר ולא לו שונא כאילו מראת
 באדם דמיירי דלההו״א .לק״מ ולפע״ד כמוך. לרעך

 לחלק ידע לא שפיר חנם שנאת השנאה והוי כשר
 כאילו לו שמראה רק לו שונא אינו בלבו דבאמת

 מותר לו ולהראות אסור בלב יהי׳ דלמה לו. שונא
 למסקנא אבל תשנא. דלא לאו משים פריך ושפיר

 הסמ״ק מפרש שפיר .עבירה. בעובר דמיירי דמסיק
 אבל השנאה לו להראות דוקא הוא לשנאותו דהותר דהא
 לשנאותו הנועם.שמצוה דעיקר כיון לשנאותו. אסור בלב
 לו להראות רק ולכך מרשעו. יחזור דשמא משום הוא

 רשי־י מייתי ולכך אסור. בלב אבל מותר השנאה
 באמח אבל כמיך לרעך דואהבת הקרא דוקא בתענית

 ע״ד צ״ע ובאמת אסור פנים לעזות גם בלב שנאה
 ת״ל ע״א ג׳ דך בשומה קאמר למה דא״כ הסמ״ק

 אחיך את תשנא לא איסור דהותר אשתו את וקנא
 דשפיר מותר שבלב דשנאה ראי׳ אין לחוד מקינוי הא
 אסור. בלב אבל מותר שנאה לה להראות דרק י״ל

 ובמהרש״ל הסמ״ג על שטיין מהר״א בביאור ועיי!
 פסחים חוס׳ בשם שהביא כאן משנה ובסדר שם

 שמבואר ע״ב ל״ב דך בב״מ מקובצת ושמה דקי״ג
 שישנא יותר מיב לשנאותג שמותר דמי מדבריהם

 לידי יבא עי״ז כי השנאה לו יראת ולא בלבו אותו
 אדרבה המבי׳ע לפ״ד ולכאורה ע׳ש. ומריבות׳ קממית

 תשנא דלא האישור יהי׳ לא השנאה לו מראת אס
להאריך ויש דל״ת איסור יהי׳ לו יראה •לא אם אבל

: ואכ״מ עוד בזה
 בלאו ס׳ל יוחנן דר׳ למעלה שכתבתי מה ובגרה

העבירה להיות צריך דהמעשה מעשה בו שאין
 בהעבירה שרוצה הוכחה יהי׳ שהמעשה ולא גופא.
 ליישב ברעתי עלה הכי. ס״ל..לא במוע״ק ור״י ורבה
 הלכה א׳ פרק כלאים בהצכות הרמב״ס רבינו דברי

 בשדהו זרמים כלאי לקיים לאדם ואסור ג׳'שכתב
 .הכס״ח וכתב לוקה. אינו קיימן ואס מוקרן אלא

 רבנן דגם ס*ל ואפ׳ה דרע״ק כרבנן פסק דרבינו
 במשלמ״ל והקשה כלאים. לקיים אסיר דלכתחלה מודו
 דלרבנן דמפורש למעלה שהבאתי ס׳ד דך ע׳ז חגמ׳
 דאמ״ג ליישב .ונראה כלאים. לקיים לכחחלה מותר

 לקיים .לכתחלה מותר דלרבנן משמע ע״ז דמגמ'
 .כרבה ס״ל בע׳ז הגמ׳ .דסיגייח משוס היינו כלאים

שיהי׳ .בעינן העבירה ממשה דוקא דלאו קמן דמומה
נחשב



FP3 הלכות

 סיבה שיהי׳ מעשה רק מעשה בו שיש לאו נחשב
 ולכך מעשה בו שיש לאו נחשב ג״כ בעבירה שרוצה

 מלקיח חייב אינו דמקייס דס׳יל דרבנן דטעמא צ״ל
 כלאים הקרא כלל דרשינן דלא דס״ל משום הוא

 דהא מעשה בו שאין לאו דהוי מנועם ולא לא. בשדך
 ס״ל ורע״ק מעשה. בו שיהי׳ באופן מקיים משכחח

 עושה כנון מעשה בו שיהי׳ באופן היינו חייב דמקייס'
 כ״א דך דמכות מסוגיא הוכיח רבינו אבל וגדר. סייג
 זו. הוא משנתינו לאו יוחנן ר׳ דאמר מהא -ט״ב

 מחני׳ הו״א רבה גברא דקלסך לאו אי ר״ל לי׳ ופריך
 דעתי׳ מאי יוחנן ר׳ על מאד וקשה עקיבא. ר׳ חני

 לר׳ דש״ל וע״כ עקיבא. ,כר למתני׳ אוקמי׳ דלא
 בו שיש דלאו ד׳ דך בשביעות התום׳ כשיטת יוחנן

 אס אבל עבירה דעצס מעשה רק נקרא לא מעשה
 מעשה בו שיש לאו הוי לא לעבירה הסיבה מעשה יהי׳

 הוא חייב דמקיים לרע״ק דס״ל מה ע״כ וממילא
 וא'כ עליו. לוקה מעשה בו שאין לאו דס״ל משום

 דרשינן אם יהי׳ ורע״ק ת״ק דמחלוקת לומר א״צ שוב
 כולי דבידאי דאמרינן רק לא. בשדך כלאים קרא

 דנקע והא לא בשדך כלאים דדרשינן מודים עלמא
 מקיים דס׳ל משוס הוא והמחפה מנכש רק הת״ק
 מעשה בו שאין לאו ג״כ מיקרי מעשה ע״י אפילו

 כהלכחא דלא מחני׳ לאוקמי׳ ריו״ח רצה לא לכך
 דלאו מתני׳ מסתם ג׳ דך בשבועות הוכיח ריו״ח דהא
 לשיטתי׳ ג״כ אזיל ור״ל עליו. לוקין אין מעשה בו שאין

 אוקמי׳ ולכך עליו לוקה מעשה בו שאין לאו דס״ל
 לת״ק דאפי׳ רבינו פסק שפיר ולכך כרע״ק. למתני׳

 אלא חה״ת דאסור דמודה כלאים לקיים אסור ג״כ
 סתם דמבואר הא ג״כ מיושב ובזה עליו. לוקין שאין

 לקיים אסור זרעים דכלאי מ״א פ״ח בכלאים מחני׳
 סתם הא וא״כ משנה. כסתם הלכה ס׳ל הא וריו״ח
דיש מתני׳ גס אוקמי׳ לא ואמאי כרע״ק הוא מתני׳
 דגם כדברינו מבואר וע״כ כרע״ק א׳ חלם .חורש
 ממלקות שפוערין אלא לקיים אסור דכלאים מודים רבנן

פסק שפיר ולכך מעשה. בו שאין לאו דהוי מעעס
: ככו״ע דאתיא לקיים דאסור רבינו

דכלאים פ״ח הירושלמי דברי ביאור ג״כ מתבאר לבזה
 הוא ד״ה יוסי א״ר בכס״מ לה ומייתי ה״א .
 מעשה ע״י קיים אס אבל קייס בשלא אסור שהוא
 והיינו עכ״ל. לוקה בכלאים המחפה דחני כהדא לוקה

 הלכה דשבועות בפ׳ג דס״ל לשיטתי׳ אזיל דהירושלמי
 שיש לאו דחשיב לים וזרקו לאכלו ככר על דנשבע ז׳
 גיפא העבירה מעשה דוקא דלאו הרי מעשה. בו

 להעבירה סיבה עושה אם אפי' רק שיב״ע. לאו חשיב
 הירושלמי אמר ולכך מעשה. בו שיש לאו חשיב נ״כ

 לוקה מעשה בו שיש לאו אי רק פליגי ורע״ק דהת״ק
 דלוקה ס״ל ורע״ק עליו לוקה דאין ס״ל והת״ק עליו

 מחפה או וגדר סייג ׳כגון מעשה עושה אם אבל עליו.
 ולוקה מעשה בו שיש לאו דהוי מודים רבנן גס דבזה
 מן רבינו לדברי חקור דמייתי הכס״מ ולפ״ר עליו.

 ע״י קיים דאם הדין לאתויי למביני הו״ל הירושלמי
דרכינו ניחא דברינו לפי אולם מלקות דחייב מעשה

המלך דעות
 ור״ל דריו״ח ומפלוגתא דלן מגמ׳ המקור הוציא

 מעשה שיהי׳ בעינן מעשה בו שיש דלאו דפובריס
 בכלאים דמקייס לעולם משכחת לא ולכך גופה עבירה

 חלק תהרש״ם ובשו״ת שם בשפה״מ ועיין לוקה יהי׳
: ואכמ״ל בזה נפלא אריכות מ״ש קע״ט סימן א׳

 בדברים בין חבירו את המוכיח ז׳. הלכה
לבין שבינו בדברים ;ובין לבינו שבינו

 וידבר עצמו לבין בינו להוכיחי צריך המקום
 ממנו קיבל אם וכו׳. רכה ובלשון בנחת לו

 ושלישית שני׳ פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב
 שיכהו עד להוכיחו אדם חייב תמיד וכן

 שאפשר וכל שומע איני לו ויאמר החוטא
אלו בעון נתפש הוא מוחה ואינו למחות בידו

. בהם למחות לו שאפשר כיון
 שפסק רבינו על תמה שהסמ״ג שהביא בכס״מ עיין

עד ס״ל יוחנן ור׳ יוחנן ר׳ במקום כר״ח
 יוחנן כר׳ למיפסק דהו״ל תימא ואפילו וכתב נזיפה
 להוכיחו וצריך דפפיקא מידי בכל עדיך לחומרא מנקע

 הכ״מ לשימת וצ״ע המלך דרך בס׳ וכתב שיכנו. עד
 דפפיקא רבינו לשיטת א״כ דדינא ספיקא דהוא

 א׳כ מחמירינן. מדרבנן רק לקילא מה״ת דאורייתא
 כמבואר בטצמו לחבול לאדם דחפור דקיי״ל לפ״מ

 רשאי איך .א״כ ה״א ומזיק חובל מה׳ פ״ה ברחב״ם
 עצמו כמחבל שיחשב שיכהו עד להוכיחו ע״ע להחמיר

 החמירו האיך רביגו לשיטת לקולא חה״ת קא שספ וכיון
 בעצמו שחובל איסיר לחשש שנונע בדבר עליו רבנן

 דעת החוות לדעת ראי׳ יהי' דמזה ולק״מ עכ״ד.
 ספיקא לרבינו ס״ל לאו באיסור דרק ק״י סימן

 רבינו מודה עשה באיסור אבל לקולא דאורייתא
 דהוכיח עשה במצית ה״נ וא׳כ מה״ת לחומרא דפפקא
 ובאיסור מה״ת. לחומרא דספקא אמרינן שפיר תוכיח
 א׳ הלכת ג׳ בפרק לעיל הלח׳מ כתב בעצמו לחבל

 והארכנו מדאורייתא ולא מדרבנן רק דהוא ס״ל דרכינו
 כרב לחומרא כאן רבינו פסק שפיר ולכך לעיל. בזה
התכלת עין ועבש׳ לחומרא. מה״ת ספיקא דבעשה כיון
 מאש מוצל שו״ת בשס מ״ש ובפרט ד״ה ע״ב פ׳ז 'דך

לקיים מחויב ג״כ ספיקא בספק דאפי׳ י״ג סימן
 : ודו״ק סק״ג ט״ז סי׳ הכרו״פ ומד׳ מצוה.

מהא החוו״ד לדעת ראי' להביא אמרתי ובחידושי
 ע״ז פרק יבמות בירושלמי דאחרינן

 כי דרבנן עעמון יוחנן ר׳ בשם חבריא א׳ הלכה
 קרבן בשירי והקשה ע׳ש. בספק ולא בודאי ישבו

 לקולא מה״ת דאורייתא ספיקא דס״ל הרמב״ס לשיטת
 ספיקא. למעוטי קרא לי למה א״כ חממזר לה ויליך

 אזיל דהירושלמי לומר יש הנ״ל החוו״ד לפ״ד אך
 דר׳ אליבגי׳ א׳ הלכה דיבמות בפ״ק דמייתי לשיטתי׳

 וה״נ לשוק. ביבמה 'תופסי! קידושין אין דס״ל יוחנן
אליבא ג״כ הכי קאמר ע׳ב צ״ב •דך יבמות דיל) בגח׳

לר׳



1 • הלכות ־ ביר!

 ביבמות מכתי בכמה ז״ל רש״י דעת והנה יוחנן. דר׳
 אין דלמ״ד ע״ב ודצ״ב ע״ב נ״ה ודף ע״ב ח״ת דף

 דלא מקרא לה ומפיק לשוק ביבמה חופסין קידושין
 תהי׳ שלא היינו זר לאיש החוצה החת אכת קהי׳

 איסור הוי לא לשוק מבמה יסבור דע״כ ׳.,הוי .לה
 אחר ולא עלי׳ יבא דיבמה עשה איסור רק לאו

 עפ״י ולפ״ז ע׳ש. ר״ת בשס מליו חולקים שס ובתום׳
 אסור יהי׳ לשוק יבמה ספק ע״כ הג״ל רש״י דעת

 איסור ספק דהוי כיון הרמב״ס לשימת אפי׳ מה״ח
 יבם ספק אבל מותר ודאי יבמה הכי ודרשינן משה

 ספק דאיכא היכא עלי׳ אסור יהי׳ דאחר וכש״כ לא
 מוכח ישבו כי דמקרא לאשמעינן צריך ולכך ינס

 מזה וראי׳ אחין בספק ולא מדאי אחים בדיש דוקא
 עפ״מ י״ל קרבן השירי קושיית ובעיקר החוו״ד. לדעת

 דה־כא ג׳ הלכה פ״ח התורה יסודי בהלכות שכחבנו
 דאורייתא דספקא מודה הרחב״ס גם לברורי דאפשר

 לידע שליח ולשלוח לברורי אפשר ה״ג וא״כ לחומרא.
 בודאי ישבו כי דכתיב לאו אי שפיר בן לה נולד אם
 והוי לחומרא בספיקו אזלינן הוי שפיר בספק ולא

 במקו״א הארכתי ועוד ודו״ק. לשיק לינשא אסורה
: ואכמ״ל החוו״ד בדברי

 ספק אם ואפילו וז״ל כתבו מ״מונית בהגהות והגה
כדמשמע לה־כיחו צריך דבריו יקבלו אם בידו

 יקבלו שלא לו ודאי אש אמנם בהמה בבמה התם
 לפגי מדה״ד שאמרה התם כדאמרינן דפמור נראה אז

 שאם משמע גלוי. מי לפניהם גלוי לפניך אס הקב״ה
 בתוספ׳ משמע וכן נענשים היו לא להם גלוי הי׳
 המצות בס׳ וכ״כ ע״ב[. ס׳ ]רף הבתים חזקת בפ׳

 שוגגין שיהו לישראל להו דהנח לשתוק לו וטוב דכתב
 דהוכיח מעשה אבל פטור דמעונש כתב ורא״ם וכו׳.

 בההיא כתב מקוצי משה הר׳ אבל איפנור. לא תוכיח
 כך הנשמע דבר לומר שיש כשם יבמתו על דהבא

 לן תוכח אל שגא' נשמע שאין דבר לומר שלא חייב
 שהקשה כאן המלך בדרך ומיין מכ״ל. ישנאך פן

 דס״ל דהרא״ס מיימונית הגהות מדברי דחשמע לפ״מ
 העובר אס אפילו חיירי תוכיח דהוכח מ״ע מל דמובר

 להרא״ם ס״ל ג״כ לו ישמע .שלא ויודע שוגג הוא
 עבר תוכיח דהוכח עשה על אבל מיפער העונש דמן
 דהנח לשתוק לו ועוב מקודם כתב הגהמי״י דהא
 הרא״ם בשם הביא וע״ז שוגגין שיהו לישראל להו

 דאפי׳ מבואר וא״כ מיפער. לא תוכיח דהוכיח דחעשה
 דצריך להרא״ס ס״ל ג״כ שוגג הוא דהעובר היכא

 ל׳ דף ביצה מפורשת מגח׳ קשה וא״כ אוחו להוכיח
 דרבנן ול׳ש דאורייתא ל״ש הוא ולא דאמרינן ע״א

 דאורייתא יוה״כ תוספת דהא מידי ולא להו אמרינן לא
 מידי ולא להו אמרינן ולא שחשיכה מד ושתו ואכלו
 דהמובר היכא מיירי דהרא״ם נימא אי בשלמא מ״ש.
 כאן דל״ש אותו להוכיח דצריכין ס״ל שפיר מזיר הוא

 דשם דביצה חגמ׳ וא״ש שוגג־ן שיהו דמועב הסברא
 דהרא״ס הגהמי״י לפ״ד אבל שוגגין. שהן מיירי
 קשה א״כ שוגג הוא תעובר אם .אפילו גם מיירי
:. בזה ליישב ירש. וע׳ש הנ״ל-עכ״ד מפורשת חגמ׳

המלך דעות
 כתב ג׳ .ס״ק תר״ח סי׳ או״ח במג״א ובאמת

החוטא אס אבל שוגג כשהחועא ודוקא
 מ״מ כמותו נענש אינו מוכיחו נו שא דמי נהי מזיד

 מקורו ובודאי ע״ש תוכיח דהוכח מ״ע על עובר
 לבושי בהגהות וע״ש הג״ל והגהמי״י הרא״ם מדברי

 הסמ״ג מן הוא המג״א דברי דמקור שכ״כ שרר
 משין בסמ״ג שז״ר הנ״ל. הרא״ם מדברי הוא ובודאי

 ואם וז״ל שכתב והמג״א הגהמי״י העתיק שמשם י״א
 שוגגין והעוברין ממנו יקבלו שלא למוכיח לו ברור
 יין כדי המביא בפ׳ זה על כדגרסינן לשתוק לו טוב

לישראל להו הנח דאורייתא באיסורי דאפי׳ ל׳ דף בביצה
 מדדן העוברין אס אבל מזידין. יהיו ואל שיגגין שיהו .

 כדמוכח מיתה מעונש שפטור אע״פ יקבלו שלא לו וברור
 מקום מכל למעלה שהבאתי באותה נ״ה דף שבח במס׳

 מל שמוסיף ואע״פ מיפערי לא תוכיח דהוכיח מעשת
 צוה ולכך וימות לרשע הלעיטהו יקבלו שלא עונשין

 זו שאין אומר וחני דוקא. בשוגגין השתיקה התלמוד
 לשתיק צריך במזידין אף כי טובה עצה אם כי

 האדם מל כחובה יבמתו על הבא בם׳ כדאמרינן
 פ; לן תוכח אל שנא׳ נשמע שאינו דבר לומר שלא

 מיימוניח הגהות שהעתיק הדברים הן והן עכ״ל. ישנאך
 כתב והראיס תיבת חסר שלפנינו שבסמ״ג ]אלא
 ולכך תיבת שלאחר אי וכו' מדדן העוברין אש אבל
 כך צ״ל יהי׳ דוקא בשיגגין השחיקה התלמוד צוה

 מיירי דהרא״ם בסמ״ג מפורש הא וא״כ הרא״ם[ כתב
 להן מוטב בכה״ג דל״ש מזיד הוא העובר אם דוקא
 מודה שפיר שוגג הוא העובר אם אבל שוגגין. שיהיו

: המלך הדרך קושיית ולק״ח להוכיח. דא״צ הרא״ס

 ס״ה דף יבמות מגמ׳ קשה הרא״ם ע״ר ובאמת
דבר לומר שלא וחובה דמצוה הנ״ל ע״ב

 ישנאך פן לן הוכח אל שגא׳ משוס נשמע שאינו
 יבמתו מל הבא בם״פ יוסף הנמוקי כמ״ש דס״ל וצ״ל

 יקבלו שלא יודע אם דלרבים לרבים יחיד בין לחלק
 ליחיד אבל לן תוכח אל משום כלל אותם יוכיח לא

 בהג״ה הרמ״א והעתיקו אותו. להוכיח חייב שפיר
 וז״ל הרמ״א ומ״ש ב׳ סעיף הג״ל תר״ח סי׳ או״ח
 ברבים יאמר לא גשמעין דבריו שאין יודע ואס

 בתוכחות ירבה לא אבל אחד פעם רק להוכיחו
 ולפענ״ד ע״ש וט׳ אליו ישמעו שלא שיודע מאחר

 וז״ל כתב שהנמוק׳י הכי משמע לא דמהנמוק״י צ״ע
 חוכיח הוכח דכתיב מצוה שמקבל למי הנשמע דבר

 וחובת מצוה מקבל שאינו למי אבל פעמים ק׳ אפילו
 ערכין בחס׳ דאמרינן מהא ז״ל והקשו להוכיחו שלא

 אבל ביחיד התם יקללנו. או שיכנו מד להוכיח שחייב
 מר לוכחינהו שבת במס׳ דאמרינן והא לא לרבים

 ואמרינן מינאי מקבלי לא ואמר גלותא ריש דבי להני
 הוכיחם שלא הוא התם מר. לוכחינהו הכי אפילו

 דאולי ומשום ישמעו שלא בהם .מכיר שהי׳ אלא כלל
 חייב הי׳ פת פתחון להם יהי׳ שלא משוס או ישמעו

 יודע אם וא״כ עכ״ל. אחת פטם לפחות להוכיח
לא ג״כ אחת פעם אותם יוכיח אם שאפילו בבירור

ישמעו



הלכות יןן3 1“
 עושים שהם ממנו בוכה להם יהי׳ ולא לו ישמטו
 פעם אפי׳ להוכיח דא״צ הנמוק״י דמידה בודאי במזיד
 נשמע שאינו דבר לומר שלא דחצוה מטעם אחח.
 שאין יודע דאם בפחם הרמ״א העתיק אמאי וא״כ

 לחלק הו״ל אחת. פעם להוכיחן צריך נשמעין דבריו
 להם יאמר שאפי׳ לו ברור שאין היכא בין בכה״ג

 שברור היכא ובין ישמעו. ולא ממנו בושי! יהיו לא
 ועי׳ וצ״ע. הכי ידעינן דמסברא לדחות ואפשר כן לו

 דהי׳ דס״ל שבת התום׳ בס׳ מ״ש כאן משנה בסדר
 ספק קצת לו שהי׳ אלא לו ישמעו שלא לודאי קרוב

 פירוש ניח״ל לא הרמב״ם ויבינו אליו. שמא'ישמעו
 הנמוק״י כדעת דהוא י״ל החים׳ ופירוש ע״ש החום׳

: ואכמ״ל הנ״ל
 דבר לומר שלא דמציה מהא הרא״ס דברי עוי״ל

שיודע דוקא מיירי דהתם נשמע. י שאינו
 עמו ומריבה קטעה יתרבה אותו יוכיח שאם מקידס

 הכחוב וכמבואר רעית לו ויעשה החוטא אותו וישנא
 הי׳ אס אכל שם הנ״ל המג״א וכמ״ש ישנאך פן

 אין ממנו וינקום ישנאנו יוכיחנו שאם אחר איש
של״ד ס״ם מירד שם הביא ובמחצהש״ק להוכיחו.

 שלא יודע באס חיירי והרא״ס ע״ש. מהרי׳ו •בשם
 מצות לקיים מחויב שפיר אז רעה שום מזה לו יגיע
 דף פסחים בתום׳ ומיין וז״פ תוכיח דהוכיח עשה
 שונא חבירו גם ששונאו כיין שראה ד״ה ע׳ב קי׳ג
 ובשטמ״ק מ״ש וכי׳ לפנים הפנים כמיס דכתיב אוחו
 ורו״ק. ה' הלכה בפרקין משנה ובסדר ל״ב דף בב׳מ

יאיר חות בתשו׳ הגאון עפ״ד הרא״ס דברי י״ל .גם
 שאולדמותר הגבעת קו׳ ליישב מ״ש מ״ש קס״ד 'סימן

בשם מ׳ש ט״ש רשעס על ואח״כ לצנותם מל להוכיחם
:ואכמ״ל החכם מאמר

 כתב בהג״ה ב׳ סעיף חר״ח סי׳ שם בש׳ע והבה
שיהו מיטב אמרינן איסור דבר בכל וה׳ה

 בתורה מפורש שאינו ודוקא מזידין. יהו ולא שוגגין
 מוחין בחירה מפירש אם אבל דאורייתא שהוא אע״פ
 בהגהות וכתב דביצה. פ״ר והרא״ש מהרץ והוא בידו.

 מיטב אמרינן שיעור בחצי אם מסתפקא הגרעק״א
 עתים׳ בתורה מפורש אינו דמקרי שוגגים שיהו

 הבנתי ולא פכ׳ד. לה דמוקי ד״ה דכ״גע״ב שבועות
 דיוהכ׳פ מינוי תוספת בין יהי׳ חילוק דאיזה ספיקחו
 לחודש בתשעה נפשותיכם את מועניתס חז״ל דדרשו

 מפורש אינו דג״כ חלב מכל דנפק׳״ל ח״ש איסור ובין
 קס״ד סימן יאיר חות בשרת כתב מזה ויותר בתורה
 דחס חטאת חיוב דאיכא בשבת צירה מלאכת באיסור

 אותו להוכיח מחויב אינו דג'כ לו ישמע שלא יודע
 איסור דאע״פידיש בהורה מפורש אינו נקרא דג״כ

 מלאכה תעשה לא רק בתורה נכתב לא מ״מ בתורה
 רז״ל דרשת ע׳פ רק מפורש לא צידה מלאכת זגיף

 שבת הש״ס בנליוני ז״ל מהרי״ע הגאון והעתיקו עכ״ד
 במלאכה דאפילו מדבריו ומבואר ע׳ב קמ״ח -דף

 ממשכן דילפינן רק בתורה מפורש שאין כיק דאורייתא
 שבועה דלטנין ודאי וזה בחורה. מפורש אינו מיקרי

השביעה חל לא דבודאי בשבת צידה מלאכת שימשה

המלך יעי"
 מפורש שחינו דבדבר ואע״ג ועומד מושבע דהוי מטעם
 מיטב למבין אפ״ה ו וטומד. מושבע מיקרי לא בתורה

 בתורה. מפורש אינו מיקרי דזה אמרינן שוגגין שיהו
 אינו מיקרי ג״כ שביעה דלסנין: בח״ש כש״כ וא״כ

 פ״ג ובר״ן הנ״ל שבועות חוש׳ כח״ש בתורה מפורש
 מ״ש א׳ הלכה פ״ג לטיל בחידושינו ועיין דשבועוח.

אינו דחיקרי שיגנין שיהו מיטב דלענין מכש״כ בזה.
וז״פ: בחורה מפורש

 דאחאי חוב! אינו יאיר החוח דברי דעיקר איברא
בתורה מפורש צידה מלאכת מיקרי יהי׳ לא

 הוספת בשלמא שוגגין שיהו מוטב נימא דלא לטנין
 אבל מדרשא דילפינן רק כלל מפורש אינו יוהכ״פ
 פירשה והללח׳ס בתורה נתפרש הרי מלאכה איסור

 מפורש נקרא לא אחאי וא״כ מלאכה נקרא מה רק
 ע״ש הש״ס בגליוני שם כן עליו המה וכבר בחורה.

 סימן אלשקר מהר״ם בשרת טפמ׳ש ליישב יש אך
 דאורייתא באיסורא ׳ואפילו וז״ל החשובה באמצע ל״ה

 ואליהו שוגגין שיהו מוטב לישראל להן הנח אמרינן
 פ׳ ריש דבשבת ואע״ג וכו׳ בביצה כדרסיקנא מזידין
 אמרינן דבדרבנן אוקימנא דיוקני נוכחא בכולהו השואל

 וקשו מניחין אין ובדאורייתא וכו׳ לישראל להן הנח
 דפ׳ דההיא ז״ל רבותינו אמרו כבר אהדדי. הרוייהו
 דוקא להו שבקינן בדאורייהא דאפי׳ דמסקינן המביא
 מדרשא או למשה מהלכה חורה דבר שהוא במידי

 מאי דהא מדאורייתא שהוא וניכר ברור אינו ואיסורו
 דילפינן יוה״כ הוספת היינו דאורייתא התם דאיתא

 קבוע זמן לו ואין שבתכם תשבתו ערב עד מערב לה
 שעדיין סבורין הס ושותין אוכלי! וכשהן לאיסורו וניכר

 כגון. הניכרים איסורים בשאר אבל היום. קדש לא
הנח .אמרינן לא בהן וכיוצא וגזל ושבת ודם חלב

:עכ״ל לישראל להן
 דבריו שביאר חר״ח סי׳ או״ח יוסף ברכי בס׳ ועיין

מדרשא דאתי משום דלאו ס׳ל אלשקר דהמהר״ם
 ה״נ ואין לכל מינכר דלא מידי דהוי משוס אלא

 דעל אלא מחינן לכל וניכר מדרשא דאתי דמילתא
 לדחות שכתב מ״ש יוסף הברכי טכ״ר חדל דברו הרוב

 ע״ש פ״א דף בקונטרסים אמת דברי הרב דברי בזה
 מלאכת ה״נ• דאין יאיר החוות דברי ליישב יש וא״כ
 כיון -צירה מלאכת אבל בתורה מפורש מיקרי שבת
 הוי שפיר ׳,הלכות יודעין ואי! לנשים מינכרא דלא
 מיטב אחרינן שפיר ולכך בחירה מפורש אינו כמו

 בטעם אל־קר המהר״ם לפ״ר ובאמת שונגין. שיהיו
 מוטב משום מוכיחין אין בתורה מפורש דבאין החילוק

 דאין משוס היינו מוכיחין בחורה ובחפירש שיגגין פיהו
 לכל מינכר בתורה ומפורש לכל חינכר אינו מפורש

 אי לכל מינכר הוא אם נפק״ת דמאי להבין צריך
 ונס שוגג הוא דהעובר חיירי הכא הא מינכר לא

 . לטיל שכתבנו כמו לנו ישמע שלא דידעינן מיירי
 להוכיח צריך לכל ידוע דהחמא היכא אמאי וא*כ
 לומר יותר .-ושייך יותר חזיר יהי׳ אדרבה הא אותו
 ידוע האיסור דאם משום ואפשר סוגגין. שיהו מוטב

פה פתחון - לו י יהי׳ שלא בישה משים יפרוש לכל
זכח׳ש



nb הלכות

 כיון אפשר ועוד דוחק. וזה הנ״ל הנמוק״י ונמ״ש
 שכיון היינו שוגגין שיהו לישראל להן דהנח דהנועס

 הרמב״ן כתב וכה״ג בזה קצת אונסין מיקרי שוגגין שהם
 הר״ן ובחידושי שם מזרחי והר״א ויקרא פ׳ עה״ח

 .כפרה א״צ לאו באיסור דבשוגג פ״ד דף סנהדרין
 י אברהם מחזה ובשו״ת סימןק״פ ח״א מהרש״ס ועשו״ת

 הארכתי ובחידושי ה׳ סימן ז״ל בראד מהגאבד״ק
 לישראל להן הנח אמרינן ולכך ואכמ״ל. בזה הרבה

 באיסור דוקא דזה שפיר אחרינן ולכך שיגגין פיהו
 שפיר ומפורסם ידוע איסור אבל לכל ידוע דאינו

 ומפורסם ידוע שהאיסור כיון כ״כ אננס חשיב לא
 ע״ב ג׳ דף בהוריות אמרינן וכה״ג למזיד קרוב הוי

 לו הי׳ לא וזה שישמע לו היה אפשר בביתו שהיושב
הסברא שייך לא שפיר ולכך בנח׳ וע״ש שישמע אפשר

ודו״ק: שוגגין שיהו לישראל להן דהנח
שימע. איני ויאמר החוטא שיכהו עד רבינו מ*ש1

 שכתב הנ״ל ד’קס סי׳ יאיר חות בתשו׳ עיין
 אחר גס יוכיח ד׳ לדבר הוא וחרד ירא אס ולפענ״ד

 יונתן דשאני קללה עד למ״ד שם אמרו שהרי הכאה
 אגב כש״כ עפי נפשי׳ מסר חביבותיי"לדוד אגב

 אכן יותר מחויב שאינו רק ומצותיו להקב״ה חביבות'׳
 משא״כ וכו׳ לבו אל שנתן שאפשר שסבר בתנאי

 עליו תוכחה שום לקבל ושלא עבירות לכלל במועד
 ובאמת ע״ש נשמע שאינו דבר לומר שלא מציה ארז״ל
 מסר לדוד חביבותי׳ אגב יונחן שאני הנח׳ תירוץ
 קיים תוכיח הוכח דמצות כיון הא טפי,צ״ע נפשי׳

 לאדם דאסור קיי״ל הא א״כ וקללה נזיפה בשעת
 וכמו דדוד חביבותי׳ משום מהני ומאי בעצמו לחבל

 'וע״כ הכס״מ. על הנ״ל המלך הדרך כה״ג שהקשה
 אלו מהלכות פ״ג הלח״מ לרעת ראי׳ מזה מבואר
 ואפשר מדרבנן רק הוא בעצמו לחבל דאיסיר א׳ הלכה
 בס״ד למעלה ופמ״ש זו נזירה הי׳ לא יהונתן שבימי
 ה׳ לדבר דהירא יאיר החוח מ״ש נסתר ולפ״ז ודו״ק.
 ממ״ע דנפער כיון ולהנ״ל הכאה. אחר גס יוכיח

 לו ויכה עוד יוכיח אם שוב בהכאה תוכיח דהוכח
 שיתהבל גורם דהרי עצמו מחבל בכלל הוי שוב עוד
 קצת יש דמ״מ כיון לדחות ואפשר מציה. צורך בלי

בהוכחתו מפסיד אינו לכך מכסלו ישוב שמא ספק
וצ׳ע:

 איב דקאמר אהא שהעיר הקובץ בס׳ מיין והנה
כיון רשאי דהיאך נפשי׳ מסר דדוד חביבותי׳

 אב בכיבוד מחויב הא תוכחה מצות ידי נפטר שכבר
 דהיה ר״מ סי׳ ירד הטור לדעת ראי; מזה והביא

 כן לומר תמוהין ודבריו לכבדו. מחויב אינו רשע אביו
 מבואר דהא וגם במלכות למירר חישבו שאול דהא -וגס

 לרב דחלמיד י״א טשין ובסמ״ג כאן מיימונת בהגהות
 אבל ראשונה בפעם שמקבלו כשידע רק להוכיח א״צ
 עד כלל להוכיחו א״צ ראשונה בפעם מקבלו אינו אם

 ומיין הכי. דינא באביו דנם ובודאי והכאה נזיפה
 אומר ד״ת על עובר אביו שהי׳ הרי דל״ב קידושין

 מיימוגית דהנהות י״ל ואולי בתורה. כתוב כך אבא לו
סימן ירד בטור הובא רנינו כשיטת סוברים והסח״ג

נא המלך עותי
 ולכך לכבדו. מחויב ג״כ רשע אביו הי' דאפי׳ ר״מ

 הרב כברת נסתר לפ״ז אך .עוד להוכיחו אסור
 בתשובה הרהר דלמא משום הרמב״ס במטס הקובץ
 ורירח ושמואל דרב שכתב דבריו לפי וגס ז״א. ולהנ״ל
 בפלוגתת פליגי הכאה מד אי נזיפה עד אי דפליגי

הנ״ל.' סברתו נדחה ג״כ ע״ש׳ הנ׳ל והמור הרמב״ם
 למ״ר פריך דמאי קשה והסח״ג הגהמי״י על 'ובאמת

 חביבותי׳ אגב ומשני ויטלשאול כתיב הא נזיפה עד
 ורירח ושמואל רב האמוראי ונס נפשי׳ מסר דדוד

 לא נזיפה מד אפילו התם הא דשאול מקראי דנפק״ל
 .כן שהקשה משנה בסדר וראיתי להוכיח. צריך הי׳

 חביבות'׳ דאנב ידע הי׳ המקשה דגם שתירץ ומה
 דמשוס סובר הי׳ פהמקשה אלא נפשי׳ מסר דדוד

 להוכיח שצריך כמו רק עצמו למסור א״צ חביבות
 זה גס ע״ש לא אחר מאדם יותר אבל אחר לאדם
 דיותר בודאי והסמ״ג מיימונית הגהות לרעת הא תמוה
 כדברי וע״כ תירוצו נדחה וא״כ כיבוד ומטעם אסור

 בזה וצ״ע והמור הרמב״ם בפלוגחת דפליגי הקובץ
 והסח״ג חיימוניח הגהות סיבריס דע״כ לעיל מ״ש וגס

 אינו זה לכבדו מחויב רשע דאביו הרמב״ם כשיטת
 מייחוניח הגהות בשם הביא ר״מ סי׳ בירד שם דבב״י

 ואכמ״ל בכיבוד מחויב דאינו כהמיר דסובריס והסמ״ג
 שסוברים והסמ״ג הגהמי״י ע״ד לעיל שהקפתי ומה

 מגס׳ והק׳ הכאה כדי עד להוכיחו א״צ לרב דחלמיד
 יוסף בברכי שו״ר לדעלחא מיונתן דילפינן דערכין

שהקשה ס״ה סי׳ אפרים השער בשם חר״ח סי׳ ארח
:ואכמ״ל ליישב מ״ש בברכ״י וע״ש כן

דאם הרמ״א ח״ש על הברכ״י שם שהקשה ומה
 פעם רק יוכיחן לא ברבים יקבלו שלא יודע

 ממדרש והקשה הבע״י ס׳פ הנמוק״י מדברי והוא אחת
 לפניך וידוע גלוי אס רבש״ע אחרו תזריע פ׳ תנחומא -

 ולהתבזות למחות להם הי׳ ולפיכך גלוי מי לפניהם
 פ״ש וכי׳ מישראל הכאות ולסבול שמך קדושת על

 ולא עכ״ד הכאה עד צריך לרבים דגם מוכח הרי
 ספק לו שהי׳ חיירי התנהומא דהרי קושייתו הבנתי

 להם דהי׳ קאמר שפיר בתשובה ויחזרו יקבלו שמא
 שלא ביודע מיירי הרמ״א אבל הכאה כדי מד למחות

 רק להוכיחן דא״צ קאמר שפיר ולכך בתשובה יחזרו
 שלא משום יחזרו בושה משום אולי כי אחת פטם
 להוכיחן א״צ שפיר אח״כ אבל פה פתחון להם יהי׳
 לעיל ועמ״ש כלל בושה להם שאין שרואה כיון כלל

 מ״ר שם הברכ״י עוד וח״ש ודו״ק. הרמ״א כדברי
 אף דנשים שכתב פ״ג סימן סוף ח״א מהרי״ט שרת

 אבל שוגגין שיהו מוטב אמרינן דאורייתא באיסור
 דאיכא איתא אס הוי ואנשים תורה דאיסור בנ״ד

 בכר מהר״י והשיגו למחות לחכמים הו״ל איסורא
 דליקא דמבואר דוכתי מכמה אמת בדברי דוד

 מהרי״ע דכוונת הברכ״י וכתב לנשים אנשים בין חילוק
 תוכחה מקבלות ואין שומעין שאין דרכן דגשים הוא

 חכמים דברי אל לשמוע דאורחייהו איפכא הוי ובאנשים
 . מכ״ר לאנשים נשים בין לחלק מהרי״ט נקט ולכך

דנשי לאנשים נשים בין לחלק טעם עוד לומר ויש
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 יאמר ואם ואונסין שוגגין מקרי לכך נחירי דיני לאו
 לאחר שלא מוטב לכך חזידין יהיו יקבלו ולא להו

 שוגג מיקרי לא לכך נחירי שדינא בישראל אבל להו.
 שהבאתי אלשקר מהר״ס בשרת כתב וכה״ג כך כל

: ורפ לחמלה
 דנם במ״ש קס״ד סי׳ יאיר התות' דברי ובגוף

בתורה. מפורש אינו מיקרי צידה מלאכת
 ע״ב כ׳ דף למכות בחידושיו בהרינוב״א עיי! הנה

 למ״ד דאפי׳ ומיד שכתב קרחה שימור וכמה ד״ה ,
 לישראל להם הנח אמרינן בראורייתא דאפילו ,ההם
 לא .אבל ביוהכ״פ. כתוספת עשה באיפיר חילי הני

 והביא טכ״ל בס״ד בדוכחי׳ כדכתיבנא לאו באיסור
 ב׳ סימן ה׳ מטרכת דינים אסיפת חמד בשדי דבריו
 שצ׳א אות דינים כללי מלאכי היד בשם פס הביא אולם

 תשובה בשם חר״ח בסימן הגדולה הכנסת בשם פכ׳
 יהו ואל שוגגין שיהו מימב דאחרינן דהא יד כתיבת
 אפי׳ אלא לחוד דאורייתא באיסור דוקא לאו מזידין

 למבול מקומות בקצת דנהני מבילה כגון כרת באיסור
 ידעינן אי מידי ולא להו אמרינן לא בנהרות

 החות כדעת מזה מבואר הרי עכ״ל מקבלי דלא
 הרבה בשד״ח וע״ש הריטב״א כרעת ושלא יאיר

 חכמים במשנת והנה ואכמ״ל. זה בפנין חדשים דברים
 אהא להעיר כתב ה׳ סוס" דעות הלכות כריש

 תוכחתו יקבלו שלא להם גלוי הי׳ דאס בשבת דמבואר
 דמצוה דס״ה ביבמות וגס תוכיח. דהוכח מצוה ליכא
 דבר מלא מקרא הא נשמע. שאינו דבר לומר פלא

 אליו שמעו לא דאס לומר מנ״ל מוכיח הוכח הכתוב
 הא קושייתו הבנתי לא ]ולפמנ״ד זו. ]ממצוה פטור,
 לא משה מתורת זה דבר מצינו בש״ם מקומות בכמה
 וא״כ למדנו. קבלה ספרי ושאר יחזקאל מתורת למדנו

 דהוכח המצוה אס משה בחירת סתום שהי׳ מה ה״ג
 שלמה בא דבריו יקבלו שלא ביודע אפילו הוא תוכיח

 דוקא דמיירי לץ תוכח דאל מקרא ופירשו המע״ה
 שלא ביודע אבל דבריו יקבלו לא אס יודע באינו
 דהוכח מ״ע שייך לא עליו יתלוצצו וגס דבריו יקבלו

 הוכח איתא קדושים פ׳ דבילקונן ליישב וכתב תוכיח[.
 אתה ומצות בתורה שאתך עש עמיתך אח תוכיח

 נרמז א״כ שישנאך. לרשע מוכיח אתה ואי מוכיחו
 פ״ש.• נשמע שאינו דבר לומר שלא דמצוה בתורה

 הרא׳ס בשס סובר מיימיינית שהגהות הביא ולא
להוכיחו ג״כצריך לו ישמע שלא אפי׳-ברור דבמזיד

: תוכיח דהוכיח ח״ע משוס
דהילקוט לדרשא ז״ל הרא״ס יענה דחה צ״ע ובאמת

 כבר הבע" דס״פ הגח׳ מדברי בשלמא
 ויעשה אוחו שישנא חושש באינו מיירי דהרא״ם תירצנו

 דיש היכא דוקא מיירי הבע" דס״פ והגח׳ .רעות. לו
 ישנאך. פן דקרא וכלישנא רעות לו יעשה שמא לחוש
 מי דוקא עמיתך' מאת דמממנו דהילקוט דרשא אבל

 ישמע שמא סובר שאתה היינו ומצות בחורה שאתך
 להוכיחו. חייב אחה עמיתך ויהי׳ חשובה ויעשה לך

 עמיתך יהי׳ ולא לך ישמע שלא יודע שאתה מי אבל
חילוק אין וא״כ להוכיחו חייב אתה אין וחצות בתורה

המלך יעי*
 לא לאם רעית לך ויעשה שישנאך לך ברור בין

 ז״ל. הרא״ס כדברי שלא מזה מוכח וא״כ ישנאך.
 בסנהדרין הראשונים במחלוקת תליא יהי׳ דזה ונראה

על מצווה ב״נ אי להו דאיכעיא בהא סורר בן ס״פ
 יסלח זה לדבר דכתיב מתא לה ופשטינן השס. קידוש ;

 וא״א לשלום לך לו ויאמר וכתיב וכו׳ לעבדיך ד׳
 מוזהר דב״ג אמרת ואי ופירש" וכו׳ לי׳ לימא לא
 דמשמע לשלום לך לי׳ לימא לא השס קדושת על

 תוכיח דהוכיח מצווה הי׳ לא דלהוכיחו נהי לו דהודה
 לדבר אודויי מיהו חישב גר ולא כתיב עמיתך את

 דליכא דס״ל מדבריו ומבואר עכ״ל. לודויי לא איסור
 בספר ועיין חושב. וגר בעכו׳ם תוכיח דהוכיח מ״ע

 מהגאון היראים ספר על ביאור העמודים ווי הנחמד
 ל״ז סימן ז״ל טייאב מהר" בדורו המפורסם הספרדי

 תניא דהא להוכיחו מלוה ודאי צדק דגר ונראה שכתב
 יאמר לא גר הי׳ אם עמיתו את איש תונו לא הזהב פרק

 עמיתו בכלל דגר אלמא תורה ילמד נו״ט שאכל פה לו
 בגר בתורה האמור גר דסתס צדק גר והיינו הוא
 וא״כ נ״ב בסימן ]היראים[ רבינו כמ״ש מדבר צדק
 מפורש וכן טכ״ל. הוא דעחיתך להוכיחו צריך ודאי

 ז״ל חגיז מהר״י הקדוש להגאון קנונית הלכות בשו״ת
 בתרא בפ׳ דאמרינן הא שאלה וז׳ל קל״ב סימן ח״א

 משום התום׳ דכתבו לישראל גרים קשין גבי דקדושין
ישראל קבלו דלא ל״ז דף בסיעה אמרינן והא מרבות

:עליהן גריס ערבות
 אם אבל ערבות עליהם קבלו דלא נהי תשובה

לא אם יענשו לא למה כדי! שלא יעשו
 למ״ש פשוע וכוונתו עכ״ל למחות כשבידם יוכיחם

 דלמה שם שהקשה מ״ח סימן או״ח לב חקרי ר,בספ
 ערבות עליהם קבלו בלא״ה הא תוכיח דהוכח קרא לי

 דערבות לחדש וכתב ערבות. משוס להוכיח ומחוייבים
 המצות שיקיימו לאחרים לעשות בידו כח שיש במי היינו
 להכותן בידו כח יש יקיימו לא דאם הבית גדול וכעין

 שיש העיר גדול או מהם ומזון לחם בר ולמונעם
 אס ולכך מצותו שיעבור מי ולענוש להכות בידו כח

 עוונם על הוא נתפס בידם מיחה ולא כרצינס הניחם
 אבל ערבות. מדין והיינו בעצמו הוא עשאם כאילו
 יעברו שלא לכופו בידו כח באין תוכיח דהוכח מ״ע

 לנו ציוה ומ״מ בערבות כלל ליתא דבכה״ג דבריו על
 רכה ובלשון בנחת תוכחות בדברי להוכיחו התורה
 אינו זו והעשה שבידו מעוון החוטא שיחזור שאפשר

 בו נצטוו והגרים הנשים גס שהרי כלל בערבות חלוי
 ההלק״ט כוונת ט״ש..וזה בערבות דליתנייהו אע״פ
 תוכחה מצות ח״מ אבל ערבות להם אין דגרים דנהי
 כדאיחא עשה על גס מענשינן ריתחא ובעידן איכא

 . לישראל גרים קשין שפיר ולכך מ׳א דף במנחות
כתב שו״ת בשם מ״ש הנ״צ ה׳ מערכת בשד״ח וע״ע

:ודו׳ק מ״ז סימן אהע״ז סופר
הר״ן אבל שכתב העמודים ווי, בספר שס ועיין

 אחרת אי פירש^ כתב לסנהדרין בחידושיו
 לגממן אלישע אמר..' למה השם קדושח טל מוזהר דב״ג

ישתחוה שלא בנעמן למחות הו״ל אדרבה לשלום לך
בבית i , "י
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 טכ״ד. להוכיחו דמצוה דסובר משמע ע״ש. למון בבית
 מ״ע יש בב״נ דגם דרש״י אליבא הדן לפ״ד וא״כ

 למעט ראוי מעמיחך הא ל״ל לעמיתך קשה ע״כ דהוכחה
 דמעמיחך הילקוט דרשת להלכה דחפם צ״ל וע״כ מכרם

 עמיתו הוי ולא אליו ישמע שלא שיודע חי ממטטינן
 ע״א ל׳ דן{ בשבועות אמרינן וכה׳ג ומצות בתורה

 השתדל ומצות בתורה שאתך עם עמיתך תשפוט בצדק
 ע׳ר הנ״ל קושייתינו מיושב ולפ״ז ע״ש. יפה לדונו

 מיושב ולהנ״ל הילקוט. לדרשת יענה דמה ז״ל הרא״ם
 רש״י בדברי כגירסתינו ס״ל דהרא׳ם לומר דיש

 ס״ל לא וממילא תושב לגר פרט מעמיתך דמחעטינן
 ברור אם דאפילו ס״ל, שפיר ולכך הילקוט כדרשת

 הוכיח דהוכח מ״ע איכא ג״כ אליו ישמע שלא לו
 תוכחה דבמצות ׳שכ רל״ט מצוה במנ״ח ועיין ודו״ק.
 רעך דם על תעמוד דלא הלאו גם יש העשה מלבד

 דחפי׳ ונראה ע׳ש גופו אבידת לרבות והשבות וגם
 מ״מ תוכחה מצות איכא בעכו״ס דגם דס״ל להר״ן
והשבות חצות וגס בישראל רק .ליכא תעמוד דלא הלאו

וז״פ: בישראל רק ל־תא
 ביודע .דאפי׳ דש״ל להרא״ם דאפי׳ ודאי זה וגם

ח״מ הוכחה מצית איכא ג'כ לקבל רוצת שאינו
 ליכא בידאי לו דוהשבות ועשה תעמוד דלא הלאו
 בפירוש המלך בדרך וכ״כ אליו ישמע לא ס״ם דהא

 לו דוהשבות עשת מקיים יהי׳ ואדרבה ופשוט. הקצר
 דהא אותי יוכיח לא באס, יותר גופו אבידת לרבות

 לו גורם אליו שומע אינו והוא אותו שמוכיח במה
 דברי למטלה שהבאתי וכמו מקודם. יותר מדד שיהי׳

 לו וברור חזידין העוברים אס אבל שכתב הסמ״ג
 מפטר לא תוכיח דהוכח מעשה מ״מ וכו׳ יקבלו שלא

 הרי ע׳ש. וכו׳ יקבלו שלא עונשן על שמוסיף ואע׳־פ
 יותר מוסיף הוי התוכחה מקבל שאינו למי דבחוכיח

 יותר במוכיחו גופו אבידת הוי הא וא״כ רשעו טל
 לו דוהשבות עשה מקיים ושפיר מוכיחו הי׳ לא ואם
 ל״ז סימן היראים בספר מבואר וכן מוכיחו אינו אם

 הנח לשתוק לו טוב יקבלו שלא למוכיח ברור שאס
 חוטח־ן ושיהיו מזידין יהו ואל שוגלן שיהו לישראל להן
 ויענשו בהתראה ויחטאו פניהם משיעיזו התראה בלא

 שוגלן שיריו להן הנח; וכו׳ בביצה כדאמרינן ביותר
 משוגג עונשין להרבות אין אלמא מזידין יהו ואל

 למוחרה מותרה משאינו עונשין להרבות אין כך למדד
 התראה קודם איסור על עיבר דמדמה הרי טכ׳ל.

 בדרך ועי׳ מזיר לגבי שוגג כמו התראת אחר לגבי
הגהות על דקשה ]ומה לנכון. הדבר שביאר המלך

 תוכחה דמצות דס׳ל הרא״ס בשם שמביא מיימונית י
 הרא׳ם רבינו סובר היראים בספר כאן והא איכא

 ולא אותו להוכיח שלא יותר טוב דאדרבה להיפך
 העמודים ווי בספר עיין וימות לרשע הלעיטהו אמריגן

 ה׳הנ״ל במערכת בשד״ח ועיין בזת שס שעמד הנ״ל
 הר״א היינו לאו הגהמי״י שמביא דהרא״ם דצ״ל מ׳ש

 העשה מקיים שפיר וא״כ מ׳ש[. היראים ס׳ בטל ממיץ
 אותו מוכיח ואם אותו מוכיח איני באס לו רוהשבוח

המשנת קושיית מיושב ובזה לו דוהשטת ע;ה על עובר
3 *.

1

 אליו ישמע שלא יודע דאם לחו״ל להו דמנא חכמים
 ח״ע משוס דהוא א״ש ולהנ״ל תוכחה. מצות ליכא

 מה ג״נ א״ש ובזה נופו. אבירת לרביח לו דוהשבות
 הטעם הגמ׳ קאמר אמאי< במשנ״ח שם עוד שהעיר
 ׳ צריך אין ג״כ במדדי] אפילו הא שונגין ש׳הו מיטב

 להנ״ל אולם הנ״ל. הילקוט מדרשת דנפק״ל להוכיח
 אינו דאם רק שמעינן לא הנ״ל דמהילקיט מיושב
 דהוא הו״א ח״מ אבל תוכחה מצות ליכא לו שומע
 דמיטב כטעס הגמ׳ קאמר ולכך איסור ולא רשות
דוהשבוח עשה מטעס והיינו חזידין יהו ואל שוגלן שיהו

:ודו״ק לו

 אינו אתחבירו שהמכלים אע״פ ח' הלכה
אמרו כך הוא גדול עוץ עליו לוהה

 חלק לו אין ברבים חבירו פני המלבין חכמים
.לעוה"ב

 דף לבב״ח בפנ״י ועיין דאבות. פ׳ג במתני׳ הוא כן
דקאמר דהא שכתב חניצא דא״ר דה ע״ב נ״ח

 דמים שופך כאילו ברבים תכירו פני דהמלבין הגמ׳
 לשפיכת ענין זה מנין בכלל שיש אלא הן דשקולין דלתו
 ה״נ אין אבל חיורא ואחא סומקא דאזיל כיון דמים

 רבים בפני שמביישו כיון דמים משפיכת חמור דמלבין
 להן דאין דאבות בפ״ג אמלינן במלבין דהא .ותדע
 בתוי׳ט הטעם וע״ש בשפ״ד משא״כ לעוה״ב חלק
 לעוה״ב חלק לו אין דמלבין דהא שמואל מדרש בשם
 שנברא אדם היינו בזה ד׳ דבר כי מדכתיב לה יליף

 ■יש דמים דשופך בפשיטות מ׳ש והנה עכ״ד א׳ בצלם
 לקחן אלו בהלכות ברמב״ם מפורש לעוה״ב חלק לו

 חלק לו אין דמים דשופך להיפך ג׳ הלכה ז׳ פרק
 דשפ״ד הטעם שכתב שם המלך ביד ועיין לעוה״ב.

 לחבירו אלם שביין כעבירות דהו׳ל לעוה״ב חלק לו אין
 לא ובשפ״ר חבירו את שירצה עד תשובה מהני דלא

 ונשפך נהרג כבר שהרי חבירו ריצוי כלל משכחת
 ממלבין דמים שפיכת יותר חמור וא״כ ע״ש. דמו
 יהי׳ ברבים תכירו פני דמלבין ברבים חבירו פני

 והרפ״ב שם באבות בפהמ״ש רבינו כדש תשובה מהני
 צ״ע ובאמת כלל. י־לשובה מהני לא שפ״ד אבל שם

 חלק פ׳ ריש בסנהדרין לדי דס״ל מהא רבינו ע״ד
 .דמים שופך הוי והא למוה׳ב חלק לו יש למנשה
 הרג לא ואולי מנשה. שפך הרבה נקי דס וגס דכתיב

 דיש ק״״ל שמיס ובדיני שליחים מ״י רק בעצמו הוא
: וצ׳ע מנשה שפך כתיב ולכך מבירה לדבר שליח

 מר ואמר דה ע״א נ״ט דף בב״מ בפנ׳י יע״ע
שיפיל לארם לו נוח וכו׳ טיבי׳ בר זומרא

 מוכח נמי דמהכא שם שכתב האש כבשן לתוך עצמו
 לדעת עצמו מאבד דהא לעוה״ב חלק לו אין דחלבין

 לדעת עצמו המאבד כל בו שנאמר גדול עלן הוא
 ילבין שלא כדי לו מתירו ואפ״ה לעוס״ב חלק לו אין

עצמו י מאבל זה אין הנמים לו שהתירו עכשיו ,אמנם
י ; לרעת־ !

I



OW3BB
ו/^גאוף

>*<?

&
*<<־ >• f 7 • י •*\>'< .♦•<•

>5 y ניצי'צ< >z >׳•־,׳S* >■'•■?< >-1> >■׳“< ׳/ ׳•< .
X* 7 ♦ ?,Vv }•<>•< 7•<■*•* ־ ״•»־ * &>?<&& &&&>?<>>.

>^<>r

w&m&%

$:•A< 7• < >;< V Wk< >״ ״ <ל ׳<*>  ■>*<. j ** >*< &< &• ,.*ל’<. י •/ ' ,\.Z V •>•/ ».f »»z , *t* «/•7 '>7לZ1 •> / *•> . , _ - . >.״;t«»io"'. >'.< A,.••?><.'> ׳"•' <!><?>,“c <ל>
S' S' S' S' S' S' S ■ S' W S' S' S' '»4<!■ £4 <.> >’•< צ•'■? צ <!«!> >X.י i ג. !>i.'< y

ישחה בית
&&%.&&

&&&&#

•&&&£&

&&&$£.

&&&&$

*>4< >*< 7"< > *c

&&&&&

 אמרי להבין הולך &וככ טסל״ה בית כימי יצחק תולדות אלה
רב והפן חוהנ הנחמדים וחירותם חכמים ♦.לכרי נינה

• את'פריו לצוטריס • בימינה ימים אורל
 בטיילה שיחה לשויח יצחק ויצא.

רזר^ב״ס הגדול ׳.נשר !)־ברי על
 « בהלאכים ראשונים חצחמוהי' וסיעת זיע״א

♦ סוכנים למטלה כנכים פורשי האחרונים וצסלרבותאת
.- עדיו איש .שתו .ולא

 דאין מה צעירים מאה אגבי צעיר דל מעפר הגבר .אני
 י־ הדבר עלפי אנוס זאת היתה הירי •' לרבי יכולה הפק
יאמרו רואיו ורב הכמות קטן דברי .גה(הלא
הרא״ש א"א ראשי לעטרת בן גח>ן’י הצעיר . ' אין

הי״ו גאטינייו Q*p’ א/ כחהר"ר ר״וח
התורה אוהב פנים ונשוא להישיש בן

דיליה אח־ייתא עליה עצמו וממית
pfW נעלהבסה״ר וחאר נבון היא

ןלה״ה נאטינייו
&%%&%

*YtZtZt&yk

&&&&$
«?><?? ז»<ז>?><5

>7ן>*ז><4{>$4'>

&&&&# 

 yt><14 <״>y1< >1וי

«&&&& 
• <'/ ״> z< <','» <צ-ג

<?><?> >’<!>< >i<

*גיעסגיי&׳ביי

&?&&&&

%&&&%.

יע״אבת גלבה

 סלים שולטן האלל אווניצו ממשלת תאת אשא
שבט לחלש ראשון בשליש ונשלם נגמר

** * *
> ויצא בשנת

* **
לפיא

 השותפין בדפוס
מחוקק

חלקת העלה קר הי

*,י•׳ נחמן מרובי י ,ני♦
 בהיייווו במל״הק עסקניות ידים המי החי וחביון

ה״י •שואציג"ה

S.<S'S'S'V4 .

&&&£&

S' St ׳1' >׳ 'S
ztZ<A>x<:> .׳ 

&&&&&

r\<«. <?י ש»
3 ■» w K<ינ ■־;•׳ ׳> .A <.׳.*;> itt

 > V י t > « <•׳
t >‘t<׳ZXJ«zft 
S<S' ־«'.׳ 

&£>&&&

 J״f «ז><ז»<ז><צג

&&%%?$

S'S'S

v >•< י-< st s' ».<>£ >><■»< >«נ 
*z • •a \ < * ד v>»;?>•״ ז>

&&%&&

&&&&&

Z< >\z<׳.'<Z'
>.< ׳;<>:< 'S' S' >,-,< S •;׳•'
St S' >;< ׳;< S' 
i*1 >« ׳7< <•׳■ י
>«<>*<>*< S' s<>it '.׳ 'S •.■׳
v ** y ';'*ג•
*>U־ 'a* y *9>♦<. 71 < >*<

<ץ> <.* <<>.«•' >74

«A .-s 1*
הסבריה



o.rn. m ה״א פ״ג ד>ות הי
 אלא מחק גרס חשיב המיס ימחקוהו שלא re: ית שיהיה

 נמים בידיו שנוחנו כל נשם נח יש אם אנן ידעינן דלא ב?;
• נחר כליל המיס טבע לפי בידים כמוחק חשיב

דקות .׳ רזרבות
 כויעיין הוטא צדרךזהצקרא י.מ£לך ך,׳א >3

כוח 'שהאריך מה ז״ל לחיית לחרב
 הימן כא״ח ו"ל אהרן להיביד וראיתי יבינו !:••־-עת

 שרצה •כמה תחילה׳ ניכריו לטהור ויש ביה יכל• :־ ת־ע״א
 ׳■’לקו יכינו יפנה רמה הלחיים פהק' רכי&ולק!' •עת ליד:

 דתעניית רמ"שיבפ״ק כתב יבינו טולהילדעיז תי' דאין החוד,'
 באקראי אפיי שכר יר״א לצדדיו היינו הקפר יר״א ה:־

 ’ש1הת בדטת' ללכוד אנו מוכרחים שכן כויוסיים חוטא נקרא
 באשנ בעצמויאייר• לחבול ירשאי בברייתא דה״ש שתירצו
 בש״ש אתרו איך כוירא״כ מהעבירה גמלה דתצוה 'בזמנית
'׳» .שב’יע נוי הקפד כר״א סבר דשמואל דתענית

J

 תירוצם עיקר התואפות יהא בא ט תמוהים ודבריו
מהעבירה גדולה והיא איכא רחצוה שתי' הלזו

 דלריא שאחיו נזיר דריש סוגייא מכח הקפר לר״א היא
 הפך שהוא טמא כנזיר אם כי חוטא נקרא אינו היכר
 חוטא נקרא טהור בנזיר דאף דמבואר בש״ס גיוכא דוכתי

 האחת הוא דהכי תי' זה וטל היין מן עצמו שציער מה על
 וגיוליחהטביר' מצוה ראיכא אלא חוטא נקרא בטהור דאף

 הנזיר נאה שפיר דחשיב נזיר דריש בש״ס אשרו ולחני
 בדבריהם יט״ש מהעבירהשגדולה שנו החצות לצר טה:ר

 דלר״א התוס' לדטת כיזב איך וא"ב החובל ונכי כריש"נזיר
 דבריו באיש שם וטייןטוד חצוה בלא חוטא נקרא הקבר

 כצ״ט והטלה ל זי והסמ״ג הטור על להקשות שהאריך חח

. יע"ס•
 כי וז״ל נפירקין טוז להר"נמגיל ראית• הרואה ואנכי

קדוש איקרי הא ולשמואל מקשי דקא הגמרא לשון
 דהכי דנר׳להדיא כוייע״ש נפשיה מצער דמצי ההוא ופריק
 דהכיהיתה בהכרח נאחר אה אף וא״כ גירשיבש״ס היזה

 ל זי י״א הרב תלונות כל ונסתלקו ז״ל והטור ג י הסח גיר'
!מעליהם

 דמצי רכל• ד&״ל רבי' דעת לישב נראה נמי זה וע"פי

ה' כסוף ומש"הפסק קדוש נקרא נפשיה מצטר
 עונרא כההיא והיינו .קדוש' דרך בנזירות דהנודר נזירות

 גוונאדחצי בכל וה״ה שסיט"ש וכח"שהרן הצדיק רשמעון
 מכל מבואר כאן מנם1< קדושה דרך חשיב נסשיה הצער
 'כמ״ש נפשית מצער חצי דלא בטנין דאיירי רבי' לברי

 בדרך המהלך כתב וע״ז כוי יארס יאמר שמא דבריו כתחילת
 שסיים הוא כויןוזה בנזיר אומר הוא שחרי חוטא נקרא זח

 דבל כוי תמיר שמתענין אלו הזה ובכלל• תטנ׳־ת גבי נמי
 אם אכל נפשיה מצער חצי דלא גדול נטר הוא זה .,עני,

 נפשית מצער רחצי אחד יום המתענה ארס באקראי באוצי
 נעשיה מצער חצי ללא ;היכא איירי ושמואל קדוש נקיא

 שפיר והשתא רכתיי' עז מגדל גי' לכי דש״ס וכאוקמתא
 כאשר חחובל נפי שמואל ’שהקיהתוסיבתהישתי מה התיישב
 ס״ל שמואל דהא דחותר לשמואל יל ל דמשכע כתענית
 כח״ש רבי' לדעת טולה היזוס׳אינו שתי' ומה חוטא מקרא
 מצער דמאי דבל לשמואל יס״ל דכיון ל"ק זה וע"פי הצח"ס

 ההיא-נריתאכאשב שפירמתוקחא קהשא״כ נפשיהגקוא
 רריש חש״ס הקפר התוסילר"א ד1שהקשה!ט חה וכן כתענית

דכיון לפי״ז שעיר התיישב קסוגייאח כל פך, ר» דחוי ןי.יר

 גלטרו ’ז59ת5כל א״ב קדוש נקיא נמשיה מצער דמצי דכל
 דמירי הוא נאה דהא נזירוי עליא חל ששיר נאה אחא ואמר

1 נןדוש
 לחבול רשאי ארס אין דמ״ר בפיהיוובל שאמרו ומה

 דידטינן לבתר הי,׳נו הקסר י״א הוא כעצמו י
 דומ*א בהכאה כויראייר• להיט נשבע •נול לתני ייתא דני

 ירון מוחו ואפצע פי אכה כשאמר שהוא אחרים דהיעת
 וא'כ בתענית לאוקומינאשב אפשר אי בהריא הכי דמני

 שפיר סכו וכחן בעצמו לחבול רשאי יאדס כהייא דס״ל מוכח
 רייאהיהד שהוא כעצמו לחבול רשאי ארס אין דמ״י מוקי'
 הירא היין רן עצמו שציער דבשניל הקער לר״א ל’ דש למון

 נופו את כשהס. כ״ש חוטא נפשיהנקרא מצער חצי דלא
 .חוקיים דחוה ושמואל חוטא דהו• •ותר דנוצער וחבויה בפצע
 פ' דאכה ברייתא ההיא ידע דלא היינו בתענית נאדב

 תיייזתנייאכרייתארהתניידאהר דלא היכי כ• מוחו ואהצע
 וכריתא מחש גופי בחבל היינו בעצמו לחבול רשאי אדם אין

 ליישב וכדכתייכנ״ל נפשיה מצער דמצי כתעניתיחיכא באשב
רבי״ודוין דעת

 נס׳נצ״א בחומש רש״י טל בביאורו' הלבוש לחרב וראיתי.
יאשר היפר ר״א סברת רש״• שהביא עלמה

 שממשיים כתב היין חן עצמו שציער היינו הנפש טל חטא

 rvpi כפרה להביא לו היה נטמא לא אם דא"סאף ט.יו
 השמים דמן פתאוס מת עליז שמת נזרו טמא צי דיוקא

 נחשב היין מן סציטיעצמו חה אז נזירותו קבלו שלא עמאוהי
 דהיתים■ חצוה נלא עצמו ציטר דלחיצסי למפרע לחטא לו

 כדינו נזירותו וגהר,כל כנזיר הנודר אבל יפלו הראשונים
 שציער מה השמים הן נזירותו שקבלו כנתיס טומאה כלי

 דאררב׳א כפרה צריך ואינו היל שמיס לשם היין חן עצמו
 לרש"• המקשים כונת ידטתי ואחני״ו'לא זת"ר יחשב מצות

 ונזייר ד״י דנררים נש״ס מבואר דהא לתירוצו יש מקום ומה
 וצריך חוטא הוא טהור הקפרדאףמיר לר״א דסיל ד־"ט

 טמו( בנזיר כתיב דקרא והא ,היין הן עצמו שליטי כפרה
 וא"כחא הנוי נביהמקומות בפרש״י יע"ש נחטא ששנה לפי

 להביא לו היה נטמא לא אס ראף להקשות מקום,'נשאר
 ליר״ון כפרה צריך בטהור דאף האמת הזא הכי הרי כפרה
 בחטא ׳שנה לפי טמא נזיר גבי קרא דבתב ומאי הקפל

 ל־תיא לטהור טמא כין לחלק איהו שתירץ במה וכדפתייואף
 יטמא ייקא הקכר דלר״א אחרו נזיר ריש זא£,רבש־'ס כמ-בן
 והמבוא איכא חצזה התוסירבטהור כתביי כנר חוטא נקיא

 איכאונדפתיילעיל קצת חטא אכללטולם החטא טל א רב
 אטייג חייל דבריו בסוף וכתבי חזה שניגש נראה הרב וכני

 לרדוף "י רש של יועתדרכו כבר הכי משמע לא דבגמרא
 כי לומר הכריחנו דחי לכוונתו באתי ולא יע״ש הפשט אחר

 הכי' ליתאד׳.רי ,ק! חאחרדאעיקרא הש״ס הפך יש״י בכונת
 נקרא טהור כנזיר דגם הקפר לי״א .דס״ל האתת הוא

 שייך ומה נחטא ששנה משוס טמא גבי _ רכת וקרא חוטא
 ככר דהרי הפשט אחר לרדוף רש״י של דדרכו כאן לומר

 כשניל הוא דהכקרה מקרא של פשוטו לפי תחילה פרש"•
 כש,טן שאינו אף הקפד ר״א דרשת הניא ושוב הטומאה

 דהכי הקמר כר״א דחורה הנפש טל תנת משוס מקרא של
 שציער לפי אלא• חטא נפש וכי׳כאיזה הקפר ר״א דריש
 הולזו דרשה •’רש הכיא הכי ומשו' שם יעויין היין מן עצמו

ודוק י .
("£ I אימא כויהכי כו׳יוכיהנו חכירו-שחטא הצואה. 1ו״ 

כח1י. מכפל לה וףפיק דל*א מציאות כפיאלו
 ׳ כפולים במקראות אחרות דרשות איתא'התם ותו יע״ש תוכיח

.כמו



rn ופ׳יב ry {;־זה׳ פ״ר־דש ד?!רת ח
 תטניטנו בהעבט אמנם ?כיוצא אעזב עזב תקי& '3חק כחו

 כלשון חודה מ"דדברה דאיכא קאיכאפלונתאתעמ העק1 ־
 דדרשי' ל״פ דלעייכ״ע הנהו התוסידנכל שם וכיזכו1בניאדס
 צ״ל וע״כ להו לדרוש דלא דמוכח• תרתי נהני אלא >להוול״פ

יע״ש כלנ״א ד"ת . ----------7
 זה נפרט הרחיב האריך באן מש״ל להר"ב וראית*

׳התנאים טל וגס סזנייאות התוסיחכמה כל ותמה
 נשיקת ואחר* * יטש״ב למקום ממקום נותייהו'

 דמרבההיא נרידאשתילמיניה הקדושים ורגליו ידיו עפרות
 ח״ש ככל שהאריכו דכ״ד ארוסה התוספידל דברי שעתא

 יאינא1 היכא כל מודו דכ״ט באמרס הכל וישבו ז"ל הרב
 כליני ובהא סנרתם או קבלתם להכחיד p*r די למדרש

 ממשמעותו ^לשון •חור להוציא כח לנו אין כלנ״א ד"ת דמ״ר
 ולא ד״ת שתצימלמיחר כמן לנופו כנין אינו אם ולומר

 והנה • יע״ש הוא יתירא קרא דלאו ממשמעותו נוציאנו
 די״ב בחכות מח"ש התושידתציעה דכרי כל הקיהרב מחילה
 הקשו כן שס אכיי כדקיזל קרא מוכה נמי דהיזס ותיוק

 מפ״ק הקיהרב שוב דבריהם בסוף כפ׳ארוסה גתוסיותירצו
 הק' כן קרא מוכח לא דהתס כדר לנדור נכי ד״ג לנדרים

 הפך נירים דכינוי דין להוציא עתוסישסותי״רכיוןדכאנו
 הן* ולא כלנ״א אמרייד״ת דוקא נדר שהוא הכתזג משמעות

 חרוכה שכחה גני■ דכריתות פליב הרב הקשה שוב יתור
 חדר"טק הרב והקשה וי־אנ״ע ישמעאל ורבי טק”ר שאמלינו
 כלנ״א ד״ת תרא' ראה אס בפ'איןטומדץנבי שאמי לדר"עק

 וישמ שם המוס' הקשו כן יט'?ן אדד״ת הקימדר"מ עוד
 משוס הוא לכינויין איש מאיש ר״ס דמי־כה דמאי rf דר להא

 •קלל דכתייכי קרא בהקוא דכינוייכתיב ועוד נקרא *־כתיבי

 עוהדין אין יפי הא הניאו התוס' נס דרע/ ולהא אזלהיו
 כו׳ אמריירית דל& ס״ל גכל<דוכתא דד"עק נתנו זאזרכא

 עומדין דלאין וההיא ממשחכותיה נפיק היכאדלא אפילו
 דגרסי מפום והיינו ר״ת הש"ס דקאמר הזא !ריישמעאל

 .נירסתינו הכן נפקדת עקרה היתה דאם דסועה בההיא
 נדוכת' רסוטה נש״ס גירסתווו הוא וכן סזפדין דפיאין נש״ס

 דנכל שם הימס' עוד כתבו ולכן יע״ש התוס' בדברי דכ״ו
 ר"טק היינו ד״ת ליה דלית מאן הש״ס שאומד יוכתא

 שאמרו דבריו כסוף שם הרב שהניא '1מר.יר’ןכדכו*ה'מכ»א
 שוב י כויייי״ש ריבויים לשונות דאמר כר"עק כדון שד

 ד״ה ע*כ ד׳״ו הקומץ בר״פ להתול ראיתי החיפוש אתר
 ’ור׳יאוד ר״מ1 יוני ורבי להקיטלר״א שם ג״ב שהאריכו קאי
 הגןי&^לר/ק ונכלל למקום ממקום אדירהז סדידהו »י״ש

 זבל אהרייר״ת דלא סונר דוכתא שככל ארידיה מדידיה
 כנירסתייכש״ס והיינו יע״ש ד״ת לרע״ק אסרו עומדין אין
 בלל אחכה העלו לא היזוס' ושם מש״ל שהקיהרב וכמו שם
 וראיתי • הכל תירצו כלאיוסה שהקיאפגס מה לכל

 דר״ה דאף כתבו וחכמים ד״ה ע״ב דנ״ו מיתות להתוסיכפי׳ד
 אליבא והכא דנפשי' משמיה כויהיום איש איש לעיל דריש

 דכהכו ארוסה דל החול כדברי שלא וזה יע״ש עק“יו־
 ונלדהתומקזת אמרייד״ת ולא הכפל דונתא נכל דורש דרעיק

 דריש ר״מ אף דודאי מיתות רפיד לההיא יתרצו דפיארוסה
 בעריות ח־תוישהוזהרו בחייבי דדוק' דלל אלא איש אין שם

התול וכלל יותר ולא לעריותדירן קרא ח?איפיבי דידהו

דבריהם בסוף שם
 דנתזןתחןדבכותצלפחד קרא דרשו דקיייח דבפ׳י״ב ודע

אחי בתוך אביהם נחלת 11 להם מתן נתון הפי
 אחי׳ חלל אף אומר כוירא"בי אביהן אני בתלת v אביהם
לא ילק רשנ״ם וכתב ע״כ תתן נתון שנאמרנילו אביהם

איר> הוריוכהיג דברה יס״ל בראלי הכפל תתן מנתון דריש .
 היופי דכי־ לפי והשתא כוייכ״ש העניים הטנק נכי כלוגתא ■
 ן1>י׳ שדרש,־ הכי שכמנו'שכל ארוסה ודפי מציעות דפיאלו ־

 לי\ כהר ילא סש׳ס לכייע הוא וכיוצא תפתח כתח חתן
 ער* יא דפנא חתן לנתן מה ציל א״כ ממשסעותיה

 r־הב• אה• גייוך הנתינה בקרא מכורש דהרי משמעותיה
 ■ יי. כלם שדרשוהו כמו הוא דמשמעזתו אביהן נחלת את
 הנ״ה אהי נחלת כידרשיינתילאחרינישהוא הנתיניוא״כ קאי

דאיכוי־נן הענקה כמו וישיב מהכתוב שנרא' הה ר,פך הוי
זה מטעם

דיעקר אף יזמן .לנתון ליה דדריש לראכ״י קשה אך
התוכנית שכיזבו כרע״ק ממשמעוהיירנראיד־ם"ל

 בכיב שהרי הכי ס״ל נו־אהדלא דההליש לעיל ובדבתיבנא
 נכרית' יאנ״ע כדכיי ראביי כחתנייאחר ט״א דנריתלדי״א

 כשהיא היינו הרוסה דשכחה דליל אדריישמעאל דפליג ממש
 ושיור מפורשות עריות קאסיכל ראניע אמנם וראית שכחה

 ייאלע וי״סחכש״ח נ"ח וחציה שפחי. חצייה אלא לנו אין
 ס'ל דנעיירא אי ק ר״י איכרי דראליע ואמת רט"ק היינו
 •ע׳ש הוא יחירא דקרא שאני והכא כלב״א ד"ת מתיך.

 במחטי דרש יאודה רני דחתניישהרי לראכיי ליל ה"ס והשתא
 עמר, פליג ולישמעאל שכחה חצייה שהיא דנרייתא כו"עק
 הפורשת עריות כל ראלי• עלה וקאקר ודאית שפחה ואחר

 שיקינש״ס כמו רייאודה היינו ראנ"יי בה לאקשויי כויואיכא
 ראי אדריי דראבייי שתי'בשים כמו כברייתא*וא״כעכיל

 כנרימא ליש ככל כל ד״ת ליל בתתך כעלחא לדידי לומר
 דקעיד לבוה הכפל דדריש דפי״ב קילראב״י זכדכתייוהשתא
 ונדידם־ל ישכעחל אחרייד"תכרכי הענקה החשחעותייכסו

 ר,ו״ל לח שהרי הכתוב פל לידרש הוכרח דהוא דכיו[ לראנ״י
 רש:**-' וכל׳ש לא ותו צלפחד כנות ינחלו אלא לזמר לקרא

 •נ-ין ככל דרשיינמי ולהכי אתא לדדשא קרא כוליה ב ואי שס
 במי יך לרישא החטוב דפיו כפיהפוטלים ללש דומה תתן

ש יל ל־רשא
 שכתב ־."ל מהרימ״ט דברי ז״ל הליל הרב הניא כיד

•'. אד׳ו ילא כח״ד ולא היא יאמר אפר ואם בדרשה
 התזלהלל דברי כפי שהרי ההומים רנריס והס •ע״ש דית

 המשמעות לאטקר שם היאשהרי דכ״ע דאלינא מבואר
 הש"לבפיג להיב ראיתי שוב להפך הונחה וליכא הכתוב

 דעי החול דבר• הוכיר ושם כן עליו שתהה *’קתיטבדיסה
ודק ארוסה

ry הרבית
 ויל לשרן עיין כו' המגדף דיני מן ?אלו היץ

מחריס בה יבינו ממ״ש שהקשה מה •
 ז׳־ל בהלח״ס מצאתיו שנים מוה אצלי כתוב שהיה נמה
שהמתין יכינו כדכדי. שכדקדק מה טס ליישב נ״ל עוד

 שכתב אחר ער ה' שם חמקב קרא להביא
 מינו מיש ייהי החילה להביאו לזהו' כוי נשם אותו וערך

 בדברי׳ יל’ וכן המיוחד ה' את שיפרש עד סקילה חייב
 ביהיה עד ח״יאלא שאינו לומר קרארונוקב שמואלדמייתי

 רבנקכז קיא הלא להביא הוייל רש״ילא דברי ולפי בשם‘שם
 ;ה רי׳.וך אנה דה בנקבו שס ונוקב שניהם להביא וליל שם

 שה יידד: י?יל י^ש>!) תי”ימ א*דמ ליכיגי יחיל כראי*
 ,*ר׳ דאי . רם מתיבה והיינו שם דונוקב מקרא היינו בשם

 ס וכרכתיב יומת סות ה* נוקג1־ל“הול כשם שם צריך
ה!א והכי מ־ס שם דצריך צוער שם ח״ל ומה להיו6 יקלל



ישי ביתחידוש"טח

 אי״ז אבל עכ״ל האק מן אלא אותן מביאין ואין להביא הצבור
 דוקא(. ציבור בקרבן הדבר למלות דמנ״ל מספיק,

דבכורים שאמרנו דזו להגר״א ליה דקים מזה מוכרח והנראה
 וקדשי מקדש קדשי בהו, אית שמות מרי לרבנן

 לא הגבול, קדשי אלא אינן בכורים של בעיקרן באמת הגבול
 להרשב״א אפילו אלא 4קרקכ חובת שהם דסבר למאן מיבעיא

 התלויה מצוה ביכורים חשיבי דלא ההוא, ד״ה א׳ פ״א ב״ב במוס׳
 דאמר למרומה איתקשו הא מ״מ ע״ש, למרו״מ דמו דלא בארץ

 מקדש קדשי גס דחשיבי והא הבכורים, אלו ידך ותרומת מר
 ע״י קרבן מעשה בהם לעשות תורה שציותה מפני אלא אי״ז הרי

 פרה בענין ז״ל הגר״ח למ״ש דומה וה״ז המזבח. לפר הנחה
 חל רחמנא קרייה דחטאת משוס אלא 3קבה״ דעיקרא אדומה,

 העבודה מעשה עם אלא חל אי״ז אבל מזבח, קדשי שם עליה
דבמרוייהו עצמו, טעם מאותו והוא ק. וה״נ לק. קודם ולא בה

ממש. הקרבה ולא הקרבה כעין רק עושין
אבאר אלו בהלכות בכורים, מהל׳ ספ״א הרמב״ס ל׳ ועיין

 הביכורים והן בקרבנות תלויין שאין המתנות משפטי
קדשי דבכורים כרבנן פסק הרמב״ס הלא ותמוה, וכו׳. והחלה

ניחא. ולמש״נ הן. מזבח
 בקדשי אלא שייך לא שאמרנו, דיחוי דין דהך י״ל ומעתה

דיחוי דיש אמ״ל דאפילו הגבול. בקדשי ולא מזבח
 ערני לשאר דמי ולא הוא חידוש דיחוי האי אבל 4מצול אצל

 שהיתה לקריאה הראויות מן אלא הביכורים נדחו לא דהרי דיחוי,
 בקדשי שנוהג נאמר אם ודיינו בה, חייבין אינן ושעכשיו להם

 אזיל בביכורים דיחוי הך ליה דאית הירושלמי אק ודו״ק. מקדש
 קדשי בעיקרן הו״ל מקדש קדשי ביכורים דלמ״ד דס״ל לטעמיה,

 הלכה סוף דתרומות פ״ק בירושלמי דהנה כמש״ג ודלא מקדש
 ביכורים, שיביא מהו מורס ואינו מקדיש קטן למ״ד איחא, א׳

 דאמרין כרבנן מביא, אינו הגבול לקדשי הוקשו דאמר יהודה כר׳
 חורתן הפרשה בשעת דמיד משמע מביא, מקדש לקדשי הוקשו

מקדש. קדשי מורת
 קדשי ביכורים של עיקרן לרבנן אף דלהבבלי למדין, נמצינו

מזבח לגבי וההנחה למקדש ההבאה עם ורק הגבול
הגר״א. דהגהת טעמא והיינו מקדש. קדשי קדושת עלייהו חיילא

 וס״ל דפליג הירושלמי ע״ס היא במשנה שלפרנו הגירסא ואילו
 מקדש. קדשי קדושת עלייהו חיילא הפרשה בשעת דמיד

כהבבלי. פסק והרמב״ס
 שאמר יצחק ר׳ דברי להוציא להרמב״ם דחקו מה בזה וא״ש

ופירש עזרה, דהיינו ממשמעם הבית פכי משיראו
 פני שיראו דקודם בגמ׳ נתבאר דהרי לירושלים. לכניסה דהכונה

 של דעיקרן נתבאר והלא דבריהם, לכל כמולן הן הרי הבית
 פני בראית תלויה קדושתן תהא ומהיכ״ת הגבול קדשי ביכורים

לירושלים. לכניסה המנה אע״כ העזרה.
במרים התנא שנה מ״ט שדקדקו, כלים במס׳ שם במפרשים ועיין

 אכן חזק. דקדוק והוא הלחם. לשתי עומר בין באמצעי
 בהן שיש חדש, ואיסור עומר מצות בענין ח׳ בסי׳ בדברינו לפמש״נ

 מצד ועוד בארץ התלויות ומצות קרקע חובת מצד חדא בחינות, שמי
 מצד הוא לעומר הכא תנא לה דתנא הא ולפ״ז ע״ש. קרבן תורת
 כך בכורים דאף בימריס, התנא לו סמך שפיר א״כ שבו, קרבן מורת

 להו דתנא ומה מקדש, וקדשי הגבול קדשי בחינות, ב׳ בהן שיש הס,
שאין הלחם שתי משא״כ וכמש״ג שבהן קרבן מורת מצד הוא הכא

בלבד. קרבן תורת אלא בהן
 כתבו בתוס׳ וז״ל כתב ׳3 מ״ה מנחות ז״ל הגרי״ז בכתבי שו״ר

דאיקרו משום במדבר, הלחם שמי קרבו דלא דהא
 דביכוריס דהא וצ״נץ ק. שמה״ל אף באק בימריס ומה ביכורים,

 אי״ז וא״כ בארץ התלויה מצוה דהוי משוס הוא באק אלא אינן
 מצוה הויא לא שמה״ל דהא ביכורים, דאיתקרו אף לשמה״ל שייך

 זצ״ל הגר״ח שאמר מה לסי בזה, והנראה בארן. התלויה
 דבעי דין עוד יש באק התלויה מצוה דהוי דין מלבד דבבימרים

 בארץ התלויה מצוה רק דאינן כתרו״מ ולא האק, קדושת
 חשיב קדושות עשר דחשיב הא גבי כלים, במשנה ע״ז והראיה

 ק הרמב״ם אק מחקה והגר״א ביכורים, לענין מקודשת דא״י
 הארץ בקדושת דתלוי דין יש דבביכוריס דס״ל מוכח וע״כ נקטה,

 בביכורים חייבת דסוריא חשיב ביכורים בהל׳ הרמב״ס והנה כו׳.
 חייבין אין בחרו״מ דחייבין אף לא׳* הסמוכין מקומות אבל כא׳*,

 דין לה נתנו דסוריא משום כנ״ל וע״כ הטעם. וצ״ב בביכורים,
 דשתה״ל הכא התוס׳ דברי שפיר מבואר ולפ״ז ט׳. מדרבנן כא׳*

הדברים. נתבארו וכבר עכ״צ כו׳ ביכורים איקרו

י סימן

 תוכחה ובגדרי ״ןן6ל כדין

א
 קא והא וא״ת ומותר, פטור דרישא בבא תוד״ה א׳ ג׳ שבת

יכול שהיה מיירי ואפילו מכשול תתן לא עור אלפני עבר
כוס דמושיט לפ״ע, משום עבר דלא בידו, היה לא אפילו ליטלו

 דנהרא, עברי במרי דקאי ע״ז דמס׳ בס״ק לה מוקי לנזיר יין
 וי״ל כר. מאיסור להפרישו שחייב איכא, מיהא דרבנן איסור מ׳׳מ

עכ״ל וכו׳ בנכרי דמיירי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס55 מס עמוד {9(}9) יהודה יהונתן שלמה פישר, סוגיות: וביאורי חידושים ־ ישי



מט ישי בית י סימן חידושי

 איסור כתבו למה ח׳ אות בשעה״צ שמ״ז סי׳ במ״ב והקשה
מן בידו למחות מחויב הלא איכא, מיהא דרבנן

 למנעו בידו באין מיירי דהכא ותיק מאיסור. להפרישו התורה
 שהוא מידו, לוקח שהוא היכא יש דרבנן איסור ואפ״ה מליטול,

 כתב ל׳ ביצה שיעורים ובקובץ עבירה. עוברי ידי מסייע בכלל
 לנו ברור דאפילו יראים, ס׳ שיטת הביא תר״ח סי׳ במ״ב וז״ל,
זל״ז, ערבים ישראל שכל ערבות מדין אלא נפטר לא ישמע שלא
ט׳. נזיפה או הכאה עד תוכיח הוכח במצות חייב אכתי אבל

 אלא ליכא בזה להפריש בידו שאין היכא כו׳ שמ״ז סי׳ ובמ״ב
 מצות איכא בכה״ג דאפילו טמא ואי לסייעו. דרבנן איסורא
 3עכ״ מדאורייתא לסייעו דאסור דכ״ש ודאי מדאורייתא, תוכחה

על כתבו ראשונים ושאר והרא״ש בת״י דהנה בזה והנראה
 הכא איירינן דלא דלק״מ, עור מלפר התוס׳ קושית

 איסור דליכא כיון ומותר פטור ליה וקרי שבת, באיסורי אלא
ונראה זה. בתירוץ להו ניחא לא התוס׳ מ״ט וצ״ב שבת. משוס

 שבת, מאיסורי מיחשב שפיר דשבת עור דלפני להתוס׳ דס״ל י*׳־
 מיחשיב דע״ז דלפ״ע סו״מ בן בם׳ לבעה״מ דס״ל דומיא

 הוספה הוא לפ״ע איסור דגדר והיינו, דע״ז. אביזרייהר
בהן, אחרים להכשיל גס שאסור האיסורין בכל תורה שהוסיפה

חוטא ה״ל ע״ז באיסור והמכשיל עלה, אבוה שם זו הכשלה וא״כ
 שבת. איסור על עובר שבת באיסור והמכשיל ע״ז, באיסור

על החולק הרמב״ן לדעת גס דברינו א״ש להלן )ולפמשי״ת
 שייך ומישך נטפל דלפ״ע דלאו דנהי במה״נג

 דמי ולא בעצמו. עבר כאילו נחשב אינו סו״ס אבל העבירה. אל
ודו״ק(. נפשו למסור שחייב דע״ז אביזרייהו על בעצמו לעובר
בהאי רז״ל דרשת גדר אלא אינו לפ״ע באיסור זה גדר מיהו

 עור לפני אבן בנותן שהוא דקרא פשטיה מצד אבל קרא,
 הרי רצ״ט/ ל״מ שהמ״צ )ע׳ הוגנת שאינה עצה לחברו בנותן או

לחברו, אדם שבין המצות מן דהוא לגמרי, אחר הוא הגדר
 הוא אסור בנזקין גרמא דאמרינן דהא כ״ו בב״ב הרמ״ה וכמ״ש

 מכשול לך ואין והואיל מכשול תתן לא עור דלפני קרא מהך

 נמצא זה. איסור בכלל בעבירה המכשיל גס הרי מעבירה, יותר
תרתי, איכלל דלפ״ע קרא משוס בעבירה הכשלה דבאיסור לפ״ז,
 הכשלה כל זה ומצד בנזיקין, גרמא שגדרו דקרא פשטיה חדא,
 כתבו מזה וגדולה עלה. העבירה של אבוה שם ולאו אחד, ענין

 דרבנן באיסור הכשיל דאפילו א׳ כ״ב ע״ז תוס׳ בשם האחרונים
 גרעא ולא היא, מכשול דרבנן עבירה דגם דאורייתא, בלאו עבר

3ח״ מדרשת הנלמד למקום אדם בין איסור כאן יש ועוד מאבן.
.1וכמש״ני שבתורה האזהרות כל של מאביזרייהו והוא

 תפרעו לא דראשיכם הלאו בענין קס״ג מל״ת בסהמ״צ הרמב״ן א.
 הנפסדת הסברא על זה כל בונה שהוא הרב, מעצת והנראה וז״ל, כתב

 בו והנדרש הכתוב נגלה והוא, הזה, בפסוק פנים שני לעצמו שתופס
 במשפטי אבל נפסדת, סברא שהיא ע״ז הרמב״ן כתב כאן והנה עכ״ל.
 הכתוב פשט שזהו כו׳ אומר ואני שם, וז״ל לגזיזיה, תבריה שלו החרם

 בזה עיניך תוהה תהיה ואל כר. האדם מן יחרם אשר חרם כל בתורה
 מקרא אין שאעפ״ב כר, אחר לענין הזה המקרא רז״ל שהרשו מפני
הכתוב משמעות שמעתי, זו שתים אלהים הבר אחת פשוטו, מירי יוצא

הרבה. דברים עפ״ז ויתבארו
 שלא מכשול תתן לא עור לפני כתב, רל״ב מצוה בחנוך דהנה

במנ״ח ע״ז וכתב כו׳. רעה עצה לתת ישראל בני להכשיל
 הלא ישראל, בני שכתב הרהמ״ח כונת מבין איני לכאורה 3ח״
 מפורש וש״ס בדבריו. אח״ז כמבואר דלפ״ע, הלאו לעכו״ס גס

 ולומר ולחלק ט׳. נח לבט אמה״ח יושיט דלא וט׳מ, בע״ז הוא
 עצה, לעטן לא אבל לב״נ להכשיל אסור איסור דבר בעטן דדוקא

 במילי עצה אף א״כ ב״ע על גס קאי דהקרא טון זה, דבר מנלן
 דברי צ״ע ולכאורה וצ״נג כו׳ ״נ3ל אפילו אסור ג״כ דעלמא

 לב״ס ולא טחנה לישראל דהתורה שכתב נכרי גזל גט המהרש״ל
 ליתן אסרה דהתורה ראינו הלא כ״ו, סימן ח״צ משובת עיין

 3וז״ המנ״ח כתב מנחה בקומץ עוד וע״ש וכר. לב״ג אף מכשול
 דלפט דלפט לנכרי, ד״ה ב׳ ט״ו ע״ז התוס׳ דברי הבאתי בפטם

 טק עטרה עושה אין דהנכרי טון מטעם, הוא אמרינן, דלא
 ועל לפ״ע, על עובר הישראל אין וא״כ אלפ״ע מחהר אינו דהוא
 ימכור שהוא החשוד לישראל למכור אבל חיישינן, לא דלפט לפט

 הישראל א״כ לפ״ע, על עובר הישראל וא״כ להכשיל, לאחר
 לישראל מכשיל דהוא לפ״ע, על ג״כ עובר החשוד לישראל המוכר
 בקיצור. התוס׳ דברי אלו דלפ״ע, לאו על יעבור דהוא החשוד

 אע״ס לנכרי, מוכר הישראל דאס משמע, אלו התוס׳ דברי ולפי
 ע״ז מוזהר ולא דלפט לפט הוי לישראל, וימכור יחזור שהנכרי

 הנכרי יעשה ולא 4לפ״נ על מוזהר אינו דהנכרי טון הישראל,
 לנכרי מוכר הנכרי אס לי מה דלפט, לפט הוי וא״כ עטרה, שוס
 שהישראל הזה הנכרי יעשה לא כך וטן כך טן לישראל או אחר

 דדוקא שהטא, י״ד ע״ז ברא״ש וראיתי כו׳. עטרה שום לו מוכר
 לישראל שימכור בנכרי אבל חיישינן, לא לנכרי שימכור בנכרי

 אלפט הגמ׳ קאמר דהא הא, מנ״ל וצ״ע דלפט. אלפט חיישינן
 דברי הביא סק״ג קנ״א סי׳ יו״ד והכו״ז קאמרינן. לא דלפט

 דודאי הכל. א״ש לפמש״נ אק עט׳ל. תמוה הוא ולדעתי הרא״ש
 הנלמד האיסור אבל גוי, במכשיל ליכא בנזיקין גרמא איסור

 נוהג ודאי למקום, אדם טן איסור הוא שכאמור ח״ל מדרשת
 דאלפט בגמ׳ שאמרו הוא זה באיסור והנה גוי. במכשיל אף

 אין ודאי בנזיקין גרמא איסור לעטן אבל מפקדינן, לא דלפט
 בנזקין. אסורה דלפט דלפט בדרגא גרמא גס דודאי לחלק,

 איכפת לא לגוי במכשיל דרק ברורים, הרא״ש דברי הרי ומעתה
 אף אסור ישראל במכשיל אבל רחוקה, בגרמא מכשילו אס לן

 אבל כאן, אין העטרה של אטזרהא מצד דהאיסור דגהי בכה״ג,
ודו״ק? כאן. יש הרי בנזקין גרמא שמצד האיסור

 בנים על אבות יומתו לא דרשו רז״ל שהרי וראה, בא ולזה. לזה הוא
 פנים שכמה למדנו הא כר. פשוטו מידי יוצא מקרא אין ואעפ״כ כר
 ועיין השתא. סד״ה ב׳ נ״ג סנהדרין תוס׳ ועיין עכ״ל. לתורה אמת של

 ודרשא ד״ת, על קאי דקרא פשטיה ושננתם, כתב, ברכות ריש בק״א
אמת. ותדוייהו ק״ש, על דקרא

 ראיתי מפקדינן, לא דלפני אלפני וז״ל, כתב י״ד ע״ז ובתורי״ד ב.
 לגוי ימכרנו לא ה״ז כלאים בו שאבד בגד דאמרינן ממאי כאן מקשים
ליתן שאסור בגה״ג דאמרינן וממאי לישראל, ליה ומזבין אזיל דילמא
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ישי בית י סימן חידושי נ

 והרי המס דאמרינן אהא כ״ב פסחים הגרע״א נחי׳ ועיין
מנין ותניא כהנאה, לאוסרו ראוי אנהו דלר׳ אמה״ח

 דמצד משמע עור, ולפני שנאמר נח לבן אמה״ח מ׳ יושיט שלא
 הא קשה לכאורה וז״ל, ע״ז הקשה איסורי ליכא הנאה איסור
 ואמרינן בטמאים, נוהג אינו דאמה״ח ק״ב חולין כרבנן קיי״ל
 הברייחא מיירי דילמא א״כ כטהורים, הטמאים על מחהר דב״נ

 סי׳ שמואל אמונח במשובח ולסמש״כ כו׳. מטמאים באמה״ח
 אסור דלהמקבל אף לס״ע משום ביה לח שרי דלדידיה דמה י״ד,
 דלא משמע ב׳ י׳ ב״מ דמתוס׳ כמבו והאחרונים 3עכ״ מחא

 בר לאו דשליח היכא כל דלמ״ד בגמ׳ המם דאמרינן כהאמו״ש,
 מיחייב גרושה אשה לי קדש לישראל דאמר כהן ישלד״ב מיובא
 ביון לפ״ב משוס השליח דעובר אע״ג החוס׳ ע״ז וכמבו שולחו,

 ומוכח עכ״ל. חיובא בר מקרי לא מיחייב לא לעצמו מקדשה דאי
 תירוצו דעכ׳׳פ ונ׳ בלפ״ב מוזהר האיסור במורח שאינו מי דאף

 ובין לישראל מכשיל בין לחלק דיש והייט קייס, הגרע״א של
 דמלבד חרחי איכא לישראל דבמכשיל עסמש״ג והוא לגוי, מכשיל

 עוד ישנו העבירה, של אביזרהא והוא עלה אבוה דשם האיסור
 היטב מובן האמו״ש של חידושו והנה מזקין, גרמא מצד איסור

 שפיר זה דמצד העבירה, של אביזרהא שמצד דלפ״ע איסורא בהך
 על מוזהר אינו העבירה גוף על מוזהר שאינו דמי אמר

 דהא זה, לחילוק כלל מקום אין מזקין גרמא מצד אבל אביזרהא.
 הגרע״א דברי דנתקיימו נמצא לחברו. ונזק מכשול טרם סו״ס
 ואילו שמואל, האמונח עס״ד לגוי אמה״ח דמושיט הגמ׳ לישב
 גרושה באיסור כהן המכשיל ישראל דאף נקטי שפיר ב״מ מוס׳

ודו״ק. בלפ״ע עובר
 בלפ״ע דעבר דאע״ג התוס׳ שם מש״כ בדברינו ומדוקדק

אינו לפ״ע האי דהא מיובא. בר מיקרי לא אס״ה
 איסור אלא עליה, אבוה שם למיהוי החטא גוף של מאביזרהא

 חשיב לא שסיר הלכך מזקין, גרמא איסור והיינו הוא צדדי
מיובא. בר מחממו

 רבה באנפי שיראי קרע הונא רב א׳/ )ל״ב דקידושין ס״ק ועיין
רתח ודלמא רתח. לא אי רחח אי איחזי איזול אמר בריה.

 עלה וכתב לקריה. ליה דמחיל מכשול ל׳׳מ אלס״ע וקעבר
 ליה דמחיל בריה ידע לא מ״מ דהא ל קשיא וז״ל הריטב״א

 בשר להעלות ונתכוון כבש בשר בידו שעלה כמי והוי לקריה,
 כולל לאו שהוא כיון דלפ״ע דבלאו ואפשר כפרה. שצריך חזיר

 ולהדריכו לנסותו כדי בהכי ושרינן האי כולי ביה מחמרינן לא
 הקשו מה לפ״ע איסור דוחה חינוך אי וקשה, עכ״ל ישרה בדרך
 אק לקריה. ליה דמחיל למק הוצרכו ולמה רתח, ודלמא בגמ׳

ואילו העברה, דגוף אביזרהא מצד שאלה דהגמ׳ א״ש. למש״נ

 לישראל. וימכרנה יחזור שמא גה״נ ממנה ניטל שלא חתוכה ירך לגוי
 כי מילי הני כו׳, כלום של קושיא שאי״ז ונ״ל הוא. דלפני לפני והא
 דלפני, אלפני מפקדינן לא החם כו׳ ממנע ולא קעביד מאי חבריה ידע
 אותו עושה היה לא אסור שהוא יודע היה שאילו כשר ישראל אבל
 כו׳ ידיעה בלא איסור עושה הוא לפניו מכשול משים שאתה ידך ועל

 ע״פ ג״כ ויבואר עכ״ל. כד לעשותו אסור הוא שבעולם טצדקי ובכל
ודו״ק. דברינו

 שמתכוון דכיון מיק וע״ז שבלפ״נג הנזיקין דין מצד הריטב״א
 דין מצד ואילו נזיקין. דין כאן אין ישרה בדרך להדריכו לטובתו

 אף כאן אין שוב ליקריה ליה דמחיל כיון העברה של אביזרהא
 דכיון טלה. בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול נתכון של מכשול

 בכונה מכשילו של אביזרהא גס כאן אין החטא טף כאן שאין
ודו״ק. זה חטא של רעה

 ועובר כו׳ בקונטרס פי׳ כו׳ אבל מוד״ה א׳ נ״ו )ובקידושין
לפ״ע מאי קשה ס׳, מכשול חמן לא לפ״ע על

 שייך ולא אחר, מאדם יקח ממנו יקח לא אס הלא הכא, איכא
 לנזיר יין כוס מושיט כטן דנהרא, עברי במרי דוקא אלא לפ״ע

 י׳> ולפמש״נ עכ׳> ע״ז דמס׳ פ״ק כדאמרינן לב״נ ואמה״ח
 אלא קאי לא דנהרא עברי דחרי תנאה דהן לרש״י דס״ל

 העבירה של אביזרהא גדר מצד דרק ומשוס נח, לבני אאמה״ח
 ענין(. בכל אסור בנזקין גרמא מצד אבל זה, מנאי שייך
 דינים ב׳ יש דלס״ע דבלאו ג״ב כתב פ״א סי׳ ח״ג באחיעזר שו״ר

בטעמא. מילמא נתבאר ובדברינו ע״ש.
בקצה״ח דהנה המ״ב על הקוק קושית ליישב נבא ומעתה

 סוכה גומל איני לולב דתניא דהא כתב סק״א ג׳ סי׳
 לזה בעינן נפשו, שתצא עד אומו ומכין אותו כופין עושה איני
 שכלו נרצע גבי המניח ר״פ מגמ׳ ע״ז השיג ובנה״מ סמוכין. ב״ד
 ובמשובב שפחה. מאיסור להפרישו להכותו יכול דרבו ימיו,

 קיום על כסיה לבין מאיסורא אפרושי בין לחלק מזב נתיבות
 אינו מאיסורא דלאפרושי וכתב החילוק, בטעם שנדחק אלא מ״ב

 וכבר ע״ש. מ״ע מקיום נפשו שתצא עד ולא בעלמא הכאה אלא
 השכל נגד דזה ט׳( סי׳ דיינים דיני )חו״מ בינה באמרי ע״ז כתב

 אלא מטעמיה, ולאו המשובב של חילוקו לקיים ונראה ע״ש.
 בגמרא וז״ל, צ״ב אות כחובות שיעורים קובן קושית בהקדם
 מלקוב לענין ופירש״י דין, בבית מכללו הותר דחובל דלאו קאמר
 הרודה באב מכללו הותר בלא״ה הא בב״ד, איריא דמאי וקשה

 במצות וכן דם, המקיז ואומן תלמידו, את הרודה ורב בנו, את
 אינן דלהבא תיקון לצורך דהן כירן אלו דכל שתיק וע״ש מילה.
 חבלה מיקרי וכה״ג העבר, על הס ב״ד עונשי אבל חובל, בכלל
 דאמרינן אמה לפ״ז תמה ע׳ סי׳ ובקובה״ע מכללו. דהותר אלא
 עקירת הויא הדין מן שלא מכין דב״ד דהא רבה האשה נס׳
 הרודה כרב הוי הא מילתא, מיגדר משום הותר אלא מה״ת דבר
 לטובת הס הנך כל אלא החילוק, עיקר דאי״ז ונראה תלמידו. את

 ישמעו למען אחריב לתועלת אלא אינן מלקות משא״כ הנחבל
 ממלקות. נפטר אינו גמורה תשובה עשה דאפילו תדע וייראו,

 תוכחה לשם דהכאה נראה ומעתה .5חבלה בכלל הוי הלכך
החוטא, לטובת מצוה הויא דתוכחה חבלה, איסור בכלל אינה

 דהרמב״ם שאני, מילתא מיגדר דמשני בהא הקשה שם בקובה״ע ג.
 ממכת וחיקשי שעה, בהוראת דוקא ההוא כתב סנהדרין מהל׳ פכ״ד

 ד״ה ביבמות שם הרשב״א והנה לדורות. קבועה תקנה שהיא מרדות
 קשיא איפכא אדרבה למידק איכא וז״ל, כתב לו, שמע שעה לפי הכל

 ב״ד אין אלמא לא לדורות לתקן אבל לו שמע השעה לפי דמשמע
 השעה צורך לפי חכמים תקנות דכל וי״ל מה״ת. דבר לעקור מתנין

יכול שעה צורך דהאי כונתו ונראה עכ״ל. וכו׳ דבר גדר משום הם
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נא ישי בית י סימן חידושי

 עמיתך, את תוביח הוכח בלבבך אחיך את תשנא לא בתורה כמ״ש
 גוו״ר בשו״ת כתבו כבר והנה לחברו. אדם בין מצוה שהיא משמע

 אלא אינה תוכחה דמצות הסמ״ע לבעל גמא תיבת ובס׳ הספרדי
 דבקיוס איברא מ״ע. מלקיים לנמנע לא אבל מאיסורא, לאפרושי

 חברו את מוציא שאדם דין עיקר כל דהא ערבות דין יש מ״ע
 ישראל שכל משוס שהוא א׳ כ״ט בר״ה פירש״י שבדיבור, במצות
 תוכחה מצות בין הפרש שיש נראה אבל למצות. בזה זה ערבין

 וכמש״ע לחברו אדם בין מצוה היא תוכחה דמצות ערבות, לדין
 ערב מישראל אדם שכל למקום, אדם בין הוא ערבות דין משא׳׳כ

 במה נשלמת במצות חובתו ואין ישראל, כל עבור המקום כלפי
 כל לך אין ב׳ ל״ז בסוטה וכדאמרינן המצוה. קייס לבדו שהוא
 מובן, ומעתה ע״ש. כו׳ עליה נכרתו שלא שבתורה ומצוה מצוה

 החוטא, את להכות אדם לכל שרי שפיר תוכחה מצות דמשוס
 היכא משא׳׳כ עושה, הוא דלטובתו כלצ חבלה איסור בכלל דאי״ז
 מצד להכותו בא והוא מ״נט בביטול דהיינו תוכחה, מצות דליכא

 להשלים חסך שהוא מפל דאטו להכותו. רשאי אינו ערבות, דין
 נמסרה ולא בחברו. חובל יהא המצוה, חלקי בכל עצמו מצות

קצה״ח. וכמ״ש לב״ד אלא ממ״ע לנמנע ההכאה
דכוונת לענ״ד נראה ח״ל, כתב ז׳ ס״ס הגרע״א בתשובות ועיין

 זו במצוה מחוייב אינו ובין מוציא יצא בין לחלק הרא״ש
 אבל כר, זו במצוה ג״כ שמחוייב במי רק שייך דערבות בעצמו.
 מבואר והוא כר. ערבים אינם כר כלל חיובא בר שאינו במצוה

 של מאביזרהא והיא המצוה בשלמות דין הוא דערבות במש״ע
 אינו העיקר בתורת שאינו מי ומש״ה שבתורה, ואזהרה מצוה כל

 פשיטא תוכחה מצות משא״כ זו. מצוה על בערבות גס חייב
באיסורי ישראל וכגון האיסור, בתורת שאינו במי אף שנוהגת

וטו״ג כהונה
 בין מחלוקת דיש כתב, שם בביצה שיעורים בקובץ )והנה

וערבות תוכחה דמצות יראים ס׳ דשיטת הראשולס.
 דולא קרא פירש בשע״ת יונה רטנו אבל חלוקים, דילם שני הן

 ומקורו חברו, עון נושא מתוכחה עצמו שהמונע חטא, עליו תשא
 לחלק דאין נראה ולפ״ז הרמב״ן, שם וכמ״ש אונקלוס, בתרגום

 הוכיח ולא להוטח דחייב דהיכא ערבות, לדין תוכחה מצות בין
 קרא לי למה זה, לפירוש דקשה אלא כר. חברו בעון נתפס הוא

 חטא עליו תשא דלא מקרא תיפו״ל אחיו, בעון באחיו איש וכשלו
 אמרו לא יונה ורבינו והרמב״ן התרגום בדברי והמעיין עט׳ל.

 נענש שהוא כלומר חברו, בעון נענש מלהוטח שהנמנע אלא שם
 עברה אותה עשה כאילו שנענש לא אבל תוכחה, מצות ביטול על

 להדיא אמרינן ערבות בדין אפילו מזו, וגדולה חברו. שעבר
 עבירה, בעונש דהיינו החמור בדין נענש דאין ב׳ ל״ט בשבועות

 ורק המס(. נמוד״ה )ע״ש מיחה דלא משוס דהיינו הקל בדין אלא
 ע״ש. עצמו החוטא כדין החמור בעונש נענשים שקר שבועת גבי

 ס׳ בשם סק״ה קנ״ז סי׳ יו״ד בפ״ת מש״כ על תימה )ומכאן

 למנוע ממונו כל לבזבז אדם דחייב לומר, שנסתפק גומא, תיבת
עצמו הוא כאילו ה״ל ערבות דן דמצד טון החטא, מן חברו

 בשבועת אף אלא עוד, ולא כן. הדבר שאין נתבאר וכבר חוטא.
 ממונו. להפסיד חייב אינו אפ״ה נשבע הוא כאילו דה״ל שקר

 והלא תורה, שאמרה ממק של שבועה לי ופרנס צא דאלת״ה
 אע״כ שקר. שבועת ליד יבא שלא כדי לו למחול חייב התובע

 נ״מ שוס לזה אין אבל שמיס, בדל אלא אינו הט דאמרי׳ הא
 כללית, מצוה הויא תוכחה בדבר. גדריס ג׳ ונמצא ח״פ(. לדנא

 כל של מאביזרהא אינה אבל זו, מצוה ביטול על נענש והמבטלה
 והעובר עברה, כל של מאביזרהא הוא ערבות דן משא״כ עטרה.

עצמה. העבירה עונש מעלן הוא אבל קל, בעונש נענש עליה
 נשבע(. בעצמו כאילו ה״ל שקר בשבועת ואילו

שאר למש״כ מודים שבת בריש דהתוס׳ וטארנו הואיל ומעתה
 הכוונה התם דאמרינן ומותר פטור דהאי ראשולם

 אחר. איסור בדבר שישט במה לן איכפת ולא שבת איסורי מצד
 שם ישנו הכללי האיסור מלבד דלפ״ע דבלאו להתוס׳ דס״ל אלא

 ה״ל והלכך עליה, אבוה ושם ועברה עברה לכל המתייחס איסור
 בדברינו עכשיו המתבאר לפי וא״כ וכמש״ע שבת של איסור לפ״ע
 ערבות ואילו כללית, מצוה דתוכחה לערבות, תוכחה טן חילוק

 קושית שאין מובן עליה, אבוה ושם ועברה עברה לכל מתייחס
 דליכא בגוונא דמיירי תירץ ושפיר ערבות, מצד אלא המ״ב

 לית הקוק, כמשה״ק תוכחה מצות איכא דאכתי ואע״ג ערבות,
 ודו״ק. שבת של איסור ואי״ז כללי, דק הוא תוכחה דמצות בה, לן

 חיוב אין דמומר כתב, סק״ו קנ״א סי׳ טו״ד הש״ן והנה
מדברי כן שאינו הוכיחו והאחרונים מעברה. להפרישו

 דחייב דרבנן איסור איכא דאכתי שהקשו הנ״ל דשבת המוס׳
 לאוקמה דוחק והוא בנכרי. דמיירי ותירצו מאיסור, להפרישו

 חיוב יש במומר אף אע״כ במומר, אוקמוה לא ואמאי בנכרי,
 אינו דמומר איתא דבתנדב״א כתבו מיהו מאיסורא. לאפרושי

 מומר יצא עמיתך, את תוטח הוכח דכתיב תוכחה, מצות בכלל
 דברי הביא שם בטצה שיעורים בקובץ והנה עמיתך. בכלל שאינו

 איתנהו דאכתי דאפשר להסתפק ויש ע״ז, וכתב המנדב״א,
 משוס בעוונם נתפס למחות טדו שיש ומי ערבות, בכלל למומרים

 דק דאף לומר שצידד וע״ש תוכחה. מצות דליכא אף ערבות, דן
 להוציא יכול אינו במצוה שיצא נר דלפ״ז ומסיק בהו, ליכא ערבות
 ע״ש. ערבות דק עלייהו דליכא טון מוציא, שיצא מי כדין למומר

 אלא כן. לומר פוסק שוס אישתמיט ולא מתמיהים, והדברים
 איכא, ערבות דן אבל במומר, ליכא תוכחה דמצות אע״ג ודאי

 במומר א״כ החוטא, של לטובתו שענינה דתוכחה פשוט, והטעם
 חיוב שהיא ערבות משא״כ וימות. לרשע והלעיטהו זה, חיוב אין
 במה במצוה חיובו משלים מישראל אדם שאין למקום, אדם בין

 ע״י גס שתקוייס להשתדל חייב אלא המצוה, קייס לבדו שהוא
 וחייב הוא, ישראל הרי שחטא אע״פ נמי מומר א״כ זולתו,

הערבות. בכלל הוא אף וא״כ במצות,
דהמכשיל נראה ח״צ כתב ב׳ אות ע״ה סי׳ בקובה״ע )ועיין

 כמו דאורייתא לפ״ע משום עובר דרבנן באיסור לחברו
דט׳ב דע״ז ספ״ק תוס׳ מדברי נראה וכן הוגנת. שאינה בעצה

וצ״ע. ע״ש כן ל״מ הרמב״ם לשון אבל דורות. לימשך
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 רוצה אינו החופר אס סקל״ב, תקט׳ו סי׳ ובמ״ב תיפוק. ד״ה
 היא דעטרה אע״ג מזומן, כסף לו ימנו אא״כ שר טו״ט לחפור

 כחול מת לגבי שר דיו״ט לו, לימן המת לקרובי יש מ״מ בידו,
 ממילא צקח, לו אסור דהחופר כיון וקשה, עכ״ל. רבנן שווינהו

 כבוד מפר נדחה אינו וזה דאורייתא, לפ״ע משום עובר הגוחן
 במזיד בחוטא שגם הדבר דאמח דנהי ונראה, עכ״צ וצ״ע המת,

 דב״מ פ״ק התוס׳ מדברי כדמוכח שבלפ״ע, הנזיקין לדין ישנו
 לעיצ בדברינו וכמש״נ גרושה, צ קדש לישראל שאמר כהן גבי

 על שעובר החוטא של נזקו אח המת כבוד מכריע כאן אבל
וק״ל(. דרבנן איסור

 גדרו, מה דרבנן מאיסורא אפרושי בחיוב לחקור יש ומעתה
מומר. לערן ונ״מ תוכחה, כגדר או ערבות, כגדר אם

 ומותר פטור אמרינן אמאי הקשו שהתוס׳ גופא מהא והגה
 דקים ש״מ מאיסורא, אפרושי חיוב משוס מדרבנן אסור והלא

 דהוי ערבות, דין כגדר גדרו מאיסורא אפרושי דחיוב לתוס׳ להו
 ולא כללית מצוה שהיא תוכחה, מצות כגדר ולא דשבת, אביזרהא

 וא״כ שבת. מאיסורי אלא להקשות דאין וכמש״נ עלה, שבת שם
 הוצרכו משחה כהש״ך, ודלא במומר אף זה חיוב דנוהג ודאי

ודחק. בנכרי, לאוקמה המוס׳
 כגדר גדרו מאיסורא אפרושי חיוב מ״ט הדבר ולהמתיק

כאן הרא״ש עפ״ד נראה תוכחה, כגדר ולא ערבות
 דאפילו איכא דרבנן איסורא דמ״מ ח״צ שכתב דשבת, ברפ״ק

 לו. יסייע שלא גדול כ״ש להפרישו מצווין ב״ד נבלות אוכל קטן
 בידים, למיספי הרא״ש כונת דודאי שם, באחיעזר ע״ז וכתב

 ע״ש, להפרישו מצווין ב״ד אין נבלות אוכל קטן קיי״ל הא דאל״כ
 עכ״ס אנסי. בכמה לפרשם הרא״ש בדברי האחרורס דנו וכבר
 שייך מישן מאיסורא לאפרושי דהחיוב הרא״ש, מדברי חזינן

 דלא זה לאו אנן, ניחזי וא״כ תאטלום. דלא אלאו רבנן ואסמכוהו
 מאיסורא. אפרושי חיוב גדר גס נדע וממילא גדרו, מה תאכילום

 שקצים דם עבירות בג׳ בתורה נכתב שהלאו הדבר מעצם והנה
 שהאיסור משמע שבתורה, עברות לשאר ילפינן ומינייהו וטומאה
 איסור שהוא ולא מאביזרהא. והוא ועבירה, עבירה לכל מתייחס

 סי׳ ח׳׳א בביה״ל דהנה ועוד, בעבירות. קטלס להכשיל לא כללי
 איסור על שמואל אמונת שכתב דכמו לומר אפשר ח״צ כתב ט״ו
 דליכא איסורא אבל עצו גס דאיכא באיסור רק דאינו עור לפל
 לקטן לספות דאסור בהא נאמר כמו״כ 4לפ״נ שייך לא עצו

 איסור על מוזהר המאכיל דהגדול באיסור רק הוי דלא בידים,
שמיל, פ׳5 הספרא ל׳ והביא הרועים, במלא וכ״כ עכ״צ זה

 דהך כתב, ס״ב סי׳ חיו״ד אפרים בית בס׳ וז״ל, כתב שם באחיעזר ד.
 על גדולים להזהיר ובנך אתה מלאכה תעשה דלא דמכילתא דרשא

 משמע לא הראשונים מדברי אבל בעלמא. אסמכתא אלא אינו הקטנים
 אסמכתא דהוי לומר אפרים הבית בדעת עלה מה ותמיהני עכ״ל. הכי,

 דהי לדברים, אחר פשט ואין מקרא, של פשוטו זהו והלא בעלמא,
 כל כוללת אתה מלת כי ספק אין הא״ע, ח״ל בנך. ניהו והי אתה ניהו

 עליך, שביתתן הקטנים, ובתך בנך טעם כן על מצוה. בן שהוא מי
עכ״ל. לעשותו לך אסור שהוא דבר יעשו שלא לשמרם חייב ואתה

לכל לאיש אשה הכתוב דהשוה בהא ב׳ ב׳ תמורה רש״י ועיין

 מלטמא מחהר אינו דישראל שם, וכתב כאוכצ המאטל לעשות
 הוא תאטלוס לא איסור דגדר ברור הר וכך, והואיל קטן. כהן

 למקום, אדם טן איסור והוא ועברה עברה כל של מאביזרהא
 החיוב גם ומעמה שמואצ האמונת של בטעמו שטארנו וכדרך

 דמי לפ״ז יתחדש )מיהו כך. גדרו מדרבנן מאיסורא לאפרושי
 ודחק(. מאיסורא לאפרושי מצווה אינו העטרה בתורת שאינו
מאלופי ושמעתי וז״צ כתב ט׳ג אות סוף שם באחיעזר והנה

 כל תעשה דלא קרא איצטריך דלהט ז״ל הגר״ח ומיודעי
 אלא הוי לא תאטלוס דלא לאו דמשוס י, ובנך אתה מלאכה
 כל תעשה לא משוס משא״כ איסורים, כשאר בעלמא איסורא
 לאח שאני ד״ו טבמות כדאיתא דחמיר, דשבת איסור הוי מלאכה
 ופשוט עט׳ל. כעוע״ז שבת מחלל דקיי״ל ופירש״י דחמירי, דשבת
 אטו מדברי שנתבאר למה סותרין הללו הגר״ח דברי שאין

 דלפ״ע וכההיא לגמרי צדדי איסור יש הן, דרגות דג׳ בטה״צ
 עטרה כל של מאטזרהא שהוא איסור ויש בנזקין, גרמא שמשום
 דע״ז, מאטזרייהו דהוי הרחה שכתב דע״ז דלפ״ע וכההיא

 יותר דרגא ויש כך. גדרו תאטלוס לא איסור אף ולפמש״ג
 ובנך, אתה מלאכה כל מעשה דלא מקרא הנלמדת והיא חמורה

 כענין )וה״ז בעצמו. מלאכה עשה הוא כאילו שמיס בדיל דה״ל
עברות, שאר של וערבות תוכחה, לעיל, שכתבנו הדרגות ג׳

ע״ש(. שקר דשבועח וערבות
 לוצ ח״צ כתב א׳ ל׳ בכתובות להגרע״א בדו״ח ועיין

לט׳ג דבעולה דעשה חדש דבר אומר הייתי דמסתפינא
 קושית ליישב מקום היה ובזה כד. עליה ולא עליו רק הוא

 דמכח בכסף קונה לו למכור דבנשבע מטרה, הלכות ריש המל״מ
 היאך א״כ בכסף, דיקנה כשירש והוי ומקנה גמר השבועה

 לקדש לט׳ג אסור קונה, טאה סוף דאס בקידושין אמרינן
 שיקנה כפירש הוי לט׳ג דבעולה האיסור דמכח נימא בטאה,
 דבסתס דאמרינן דכמו די״ל ניחא, הנ״ל ולפי ע״ש. טאה בתחלת

 טאה, גמר על דידה דעתה ה״ג טאה גמר על דעתו הבועל כל
 כפירשה הר לא לט׳ג דבעולה איסור על מצווה דאינה והיא

 וכבר עט׳ל. התבוננות צריך ולדינא טאה, תחלת על דדעתה
 ׳3 י״ד חגיגה מתוס׳ אלו הגרע״א דברי על האחרונים תמהו

 והוא כדכתיב האיסור בכלל היא דאף להדיא שכתבו בתולה ד״ה
 ס״ה סי׳ יצחק זכר בס׳ אק יקיח. טה קט יקח בבמוצה אשה
 עוד, להקשות שהוסיף במה והוא בטוטו״ד, הגרע״א דבט יישב

 אחר, איסור או זה איסור צ ומה בה. יש לפ״ע איסור דמ״מ
איסור .הטה איחנהו תרתי לט׳ג בתולה דבדין הוא הענין אלא

 שבת. חילול כגון מעשה בו שיש לאו ה״ם כתב, שבתורה עונשין
 קרא אמר ובפירוש היקישא מהך ללמוד א״צ ושבת אחרונים והקשו

 שביתת כגדר הוא זה איסור דגדר ולק״מ ואמתך. ובתך ובנך אתה
ודו״ק. נקבה לבהמה זכר בהמה בין לחלק שייך דלא בהמתו

 לא אבל פי׳ יקח בבתוליה אשה והוא אמור, פ׳ הרמב״ן וז״ל ה.
 מעמיו בתולה אם כי אמר ואח״כ עשה. מכלל הבא לאו והוא בעולה

 שהוא מלמד וגו׳ אם כי רבותינו וז״ש שיקחנה, עליו לצוות אשה יקח
 ודברי זו(. מצוה בגדר כ״ו בסימן )ועמש״ב עכ״ל הבתולה על מצווה
צ״ע. אכל ד״ה ב׳ מ״א פסחים התום׳
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נג ישי בית י סימן חידושי

 יש ועוד בעולה, ולא דבתולה עשה מכלל הבא לאו דהיינו עשה,
 ובבוגרת העשה, מבטל בעולה וכשנושא בתולה, לקחת מ״ע שס

 מ״ע ביטול רק שס יש אלא דבעולה, איסור ליכא עצמו ובעולת
 שייך דבעולה האיסור רק והנה כ״ו(. בסי׳ בזה )ועמש״כ דבתולה

 ודאי מצוה בתורת דבתולה העשה אבל עליה, גם דישנו לומר
 גס וא״ש הגרע״א, של תירוצו א״ש וא״כ כלל, בה שייך לא

 האדם במכשיל רק לפ״ע מציגו דלא די״ל עור, מלפני הקושיא
 שסתרו הביא שוב אבל וש״י. עכ״ד מ״ע בביטול לא אבל בעבירה

 דיוצאין כותי מצת גבי ד׳, בחולין ותוס׳ רש״י מדברי דבריו את
 שבביטול הרי עור אלפני חשידי הא התוס׳ והקשו מצה, יד״ח בה

 לפמש״נ אמנם זו. קושיא מפני בו וחזר עור, לפני נמי שייך מ״ע
 חברו דבמכשיל דנראה, הדברים, לקיים יש שפיר בדברינו לעיל

 דאי״ז מזקין, גרמא שבגדר שבלפ״ע האיסור אין מצוה בביטול
 אסור דודאי )דאע״ג בעלמא; ריוח כמניעת אלא כמזיק נחשב

 כמוך. לרעך דואהבת מקרא זה אבל מחברו, ריוח למנוע מה״ת
 כנ> אסור מזקין גרמא לדין המקור שהוא דלפ״ע קרא אבל

 יש מ״מ אבל ריוח(, מניעת ולא הפסד דוקא דהיינו י״ל שפיר
נתבאר הרי אולם המצוה. של אביזרהא שבבחי׳ לפ״ע איסור שם

 דמי שמואל האמונת דברי צדקו שבלפ״ע איסורא דבהך ■־־לעיל7
 כל אין מעתה הרי א״כ לפ״נג באיסור גס אינו מצווה שאינו

 חייב ג״כ עצמו והכותי הואיל כותי דבמצת הדברים, בין סתירה
 לישראל כשמכשיל בלפ״ע עובר הוא ודאי א״כ מצה אכילת במצות
 על מצווה אינה הרי שהיא לכ״ג בבעולה משא״כ זו, מ״ע בביטול

של תירוצו נתקיים ושפיר עוברת, אינה בלפ״ע אף א״כ זו, מ״ע
ודו״ק. יצחק הזכר

כ
 3וז״ הנ״ל הקצה״ח דברי על כתב ט׳ סי׳ דיינים דיני באמ״ב

דלאפרושי דנרצע מהא ראיה דאינה נראה קצת
 משוס הוא הטעם דשם להטת. אדם לכל רשות יהיה מאיסורא

 זה ועושה לכן קודם השפחה לו שמסר במה לו גרס דהוא
 ורמ״א תה״ד מדברי משמע וכן וברשותו. בביתו אח״כ האיסור

 ואשתו הנרצע כמו אדם של ידו תחת שהוא מי דרק תכ״א, סי׳
 ולייסרן להכותן שרשאי עברה דבר שעושין בהם ורואה אדם של
 ולאו ח״ל כתב ט׳ סי׳ פ״ג ב״ק ביש״ש אולם כר. להפרישן כדי

 אותה מכה תורה דת נגד עושה שהיא מה כל אלא כה״ג, דוקא
 דוקא ולאו כר. שוא״ת במצות עוברת אפילו נפשה שתצא עד

 חברו להכות יכול ישראל בר כל הה״ד לאשתו, ובעל לעבדו הרב
 יכנו לא יכול ב׳ ט״ז בערכין איתא וכן מאיסורא. לאפרושי כדי
תוכחה. ע״ד להכותו שמותר אלמא כר, תוכחה ע״ד יסטרנו ולא

 אדם והוא עשה שלש״ש שידוע בכשרות מוחזק באדם ודוקא
 לא דא״כ כמיטה, כל לאו דאינשי בסתמא אבל ומופלג, חשוב

 ורצועה ומקל רשות נתנה לא והתורה מ׳, בריה לכל חיי שבקת
 לפי ג״כ נשמעין דבריו להיות שראוי חשוב לאדם או לדיין אלא

 ראות לפי והכל מאיסורא, ולהפרישו חברו להכות מותר שעה
 לשמים דכונתו דידענו דהיכא דסובר הרי עכ״ל הדיין עיני

 איברא האמ״ב עכ״ל להכותו אדם כל רשאי מאיסור לאפרושי
 ומקל רשות נמנה שהתורה מצינו היק וכי צ״ק היש״ש דברי

 הא והלא נשמעין, דבריו להיות שראוי חשוב לאדם ורצועה
 מאשר דילפינן סנהדרין ריש התוס׳ כתבו סמוכין בעינן דלעשוי

 לפטהס נאמר וע״ז ורצועה, מקל הדייטן כלי אלו לפטהס תשים
 בב״ד להתפרש צריך ע״כ דערכין וההיא הדיוטות, לפט ולא

 ב׳ סי׳ חו״מ בש״ע עפמ״ש היש״ש דברי לפרש וצריך סמוכין.
 פרוצים שהעם רואים אס בא״י סמוכים אינם אפילו ב״ד כל וז״ל

 לש״ש. יהיו מעשיהם וכל כו׳, דטן שעה צורך ושהוא בעברות
 וק עליהם. ב״ד שהמחום העיר טובי או הדור גדול ודוקא
 ועונשין ומכין הגדול כב״ד בעירם העיר שטובי מקום בכל נוהגין

 וכמ״ש הסמוכים דקמאי שליחותייהו מדין והוא ע״ש. כו׳
 דטח״ל סהדי אנן מילתא למיגדר שהוא דכיון והיינו הראשוטס,

 מומר שעה לפי שכתב היש״ש ל׳ ומדוייק שליחותייהו. ועבדינן
 ה״ל לאשתו ובעל לעבדו רב דה״ה להיש״ש וס״ל כר, להכות
 דדינא מעיקרא אבל מרותם, עלייהו קבול דהא העיר כטובי
 הוא, אחרינא דטעמא נראה דגרצע וההיא דוקא. סמוכין בעינן

 באמ״ב )הובא סנהדרין ריש להר״ן המיוחס דברי בהקדם ויבואר

 המומחין בכתר ההדיוטות ישתמשו שלא כדי וז״ל א׳< שי׳ שם
 לרב אביי של שאלתו וזו הדיוטות. לפט לבא שלא התורה אסרה
 בהדיוטות כשר הדין שיהיה חכמים שתקנו אע״פ כלומר יוסף,
 העטן זה לבטל בחכמים כח ואין עומד במקומו זה איסור עדיין
 קא דשליחותייהו לו ותירץ כר, מומחין של כתרן ליטול והוא

 כבודן מחלו עצמם הם בהדיוטות לדון כח שנתנו והס עבדינן,
 אסור שליחותייהו דין בלא דודאי נראה מעתה עכ״ל. כר זה על

 המומחין, כתר בזה נוטל שהרי תוכחה, דרך להכות להדיוט
 המומחין, כתר נטילת בזה שייך לא ומריבה קטטה דרך משא״כ
 משום אסרינן לא לנפשיה דינא אינש דעביד דקיי״ל למה ומה״ט

 שפיטה. דרך ולא עביד קא קטטה דדרך המומחין כתר נטילת
 מאיסורא דלאפרושי אלא לנפשיה דינא אינש עביד לא למ״ד וה״נ
 עדיין אבל לעיל; וכמש״נ עושה הוא דלטובתו )כיון מותר צ״ל

 קטטה דדרך טון אבל המומחין, כתר נטילת משוס לאסור יש
 ודו״ק. דנרצע טעמא והיינו ש״ד, שפיטה דרך ולא עביד קא

דהוי אסור, חשוב דלאדס מהרש״ל. מדברי היפך דברינו ונמצאו
ודו״ק. קטטה דרך ולא שררה דרך

 מ״ע בין לחלק שמעתי ז״ל, כתב ה׳ אות ע״ה סי׳ בקובה״ע ו.
 בידים להכשילו ומותר לגמרי פטור הקטן דממצות ל״ת, לאיסורי
 ואינו קשירה בר מיקרי לא דקטן הא יתיישב ובזה מצוה. בביטול
טעם אבל זביחה. בר מיקרי ומ״מ בקשירה, שאינו מפני בכתיבה

 הגהמי״י מדברי מוכח ששמע החילוק והנה עכ״ל. צ״ע הזה החילוק
 ספיה, איסור לענין שכ״ב רס״ט סי׳ במג״א הובא שבת מהל׳ פכ״ט
 קרא מחד תרוייהו דהא להפרישו, מצווין למ״ד להפרשה ה״ה וא״ב
דברינו. ע״פ מתבאר החילוק וטעם גמרי,
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שודפרטה מסכת#0

 ממן זכ־« ממר צדק? משה א»ילר גברא ע״א ה־ ך-ת ואגדה(
שייך לא קרא סאו סרש׳י וגומי בסחר 1

 אנסום מכפר אינו מ״מ ומימה אאף שמכפר. מם הוא רסחא אלא סכא
 אמונגז דקר׳ מודים ב״ע דודא' קרא דשייךהאי ליישב יש ולמרד הרוחע״כ
 לטיל ואמרי׳• לב גבה נל ה׳ סוענח דכחיב מאי זומר דמי קאי שבאנשים

 לא המובחר אפילו והא בקטנים קרא דאיירי יחק ואץ ע״ז כעובד דהוה
 כמ״ש המובחר דהוא ס״ל קא* דאאכרסם מ״ד קמשלגי דבהא אלא ינקה

 מדיף דהוא ס״ל קאי דאמשה ומ״ד כעולם נברא אברהם בשביל בהבראס
 ט׳ בסהר צדקה עושה אפילו למימר יוחק ר׳ ואחא ונו׳ קם ולא כמ״ש
 הנמרא ע״ש ‘נו בסחר דמתן מקרא לה ומייהי ממשה אפילו עדיף דהוא

 רבינו ממשה יומר בסתר צדקה העושה גדול אלעזר א״ר ע״ב ט׳ דף ב״ב
 בעושה ואלו והחימה האף מפני יגורחי ני נתיב רבינו במשה דאלו
כרבי ס״ל דלא קמאי ואמוראי אף יכפה בסתר מחן כתיב נסתר צדקה

:וק״ל אלעזר אר׳ התם דפליג יצחק כר׳ ס״ל יוחנן
משמני ,א׳ ט שיהא צריך מ״ח רב אמר רחב״א אמר גמרא

 שמנה דוקא למה זה שיעור על לב לשום צריך כוי בשמיני׳
 לוג במדית דחשיב צ' דף הספינה סרק הגמרא ע״ס ונלע״ד בשמיני׳

 א׳ התם גרם לא ורשב״ם בשמינית משמנה ואחד ושמינית ורביעית לוג וחצי
 עד משמיני׳ דילגו דלמה פשיט ומעמו שמיני חצי גרם רק נו׳ משמנה

 קאמר הקב שבשמינית ושמנה הגי׳ לקיים נראה ולע״ד בשמינית שמנה
 לחבירו שמיני׳הואשאסיאמר חצי לה קרו דלא והטעם שמיני׳הלוג חצי דהוא

 שמינים חצי או קאמר הלוג שמיני׳ חצי אם חבירי ידע לא שמיני׳ מצי לי מן
 דהייט חיבות נ׳ ולדבר להוסיף ויצטרך הליג רביעית שהוא קאמר הקב.

 דבקבקאמר ידע שבשמינית שמיני לי ת; יאמר אס אבל הלוג שמינית חצי
 כך כל קטנה מדה שום דליכא הליג שבשמינית בשמיני להסתפק דאין

 ט״ו דף בשבת דמשמע וכדומה ההין שבשמינית בשמיני להסתפק אין גס
 משאר להקשות ואין ע״א ברש״י ע״ש לוג או קב כ״א העולם לשין דאין

 ללוג אי לקב אי למאי רביעית ידע איך רביעית עזן שס דקחשיב מדות
 אחר בענין לתקן א״א הלוג רביעית לומר יצטרך באמת אס דהתם י״ל

 ולא א׳ חיבה ממעט הוא שבשמינית שמיני גבי אבל הדיביר למעט
 נם והנה • שם דוק הלוג שמינית חצי דהיינו ,תיבות ג׳ לומר יצטרך

 לפי והכוונה הקב שבשמינית שמיני שהיא המדה בו שיהיה רב מאמר כאן י
 קבין עשרה מ״ט דף בקדושין ואמרו הקב במדת הנאום הגבילו שחז״ל
 שקב הכיונה ואין כולו העולם בכל וח׳ עולם נטלו ט׳ לעולם ירדו גסות

 יניע דא״כלא הקב שיכלה עד קצה לו ינשא גיא כל העולם לכל נמלק זה
 לעולם נחסר אינו שהקב. הוא הטונה אבל ממשהו ופחות משהו כ״א לה״א

 וכדומה רובע ויש קב חצי כשיעור שנוטל ויש טלו כשיעור יש.שנוטל רק
 לא בקב מס״ד א' שהוא שבשמיני׳ שמיני פיקח ראוי דהח״ח רב וקמ״ל

 ה׳ תועבת הנא כתיב לע״ז דומה דהיאוה צעיל דאמרינן והטעם יותר
 ס׳ בשבת והנה ביתך אל תועבה הביא ולא בע״ז וכתיב לב גבה כל

 צריך בגאוה כאן גם יצנן בכזית ע״ז טומאת אמרינן עקיבא רבי אמר
 עומאה שיעור שהוא כזית שיעיר הקב מן בו יהיה שלא עכ״פ ליזהר

 ואס ביצים קע״ג היא ירושלמית דסאה פ״ג דף בעירובי! מ״ש ע״פ ויתבאר
 ועודות עלייהו נשדי ואם ביצים ק״ס היא ביצים ז׳ שהם ,חלה עלייהו נשדי
 פתס סאה שיש כתם דמשמע ביצים ע' שהם בינה לכל מג׳ א׳ שהם דרבי

 אמורים הדברים אלו במדות כאן דנם וי״ל דרבי והועודוה החלות שבתוכו
 ל״א הוא שהקב נמצא קנים שכה והסאה בינים קפ״ט היא שהשאה ונמצא
 יש שבקב נמצא ביצה חני היא שהכזית בפוסקים וידוע ומחצה ביצים

 אס אבל מנזיר, נחסר נמצא בקב מפ״ד א להמ״ח יש אם ולכן כזית ם״ג
 תשיבני ותל טומאה שיעיר והוא שלם כזית בו יש הרי מפ״ג אחד ט יש

יש זה דננד שס רש״י כמ״ש פחות חומש בו יש שבסאה ביצים שהקע״ג
:ודו״ק מטון׳ החשבון ונמצא יותר תומש בחלות

לו הוסיפו בסתר שמיס שם שקידש יוסף גמרא ע״ב י דת )אגדה(
עדות דפתיב הקב״ה של משמו אחת אות י

 ונ״ל זו היא מדה כנגד מדה מה לב לתת ראוי ט׳ יסדה שמו ביהוסף
 המקובלים ידועמ״ש כי המיוחד שס אצלו שישוחף ג״כ היתה המפתה׳ דהנה

 ו׳ כותבים הד׳ שבתוך ד״ו הוא כשכומביןה כיצד ההי״ן ב׳ היא שה׳
 מעיקרא יוסף בשם היה וי״ו ההי״ן , ב׳ שהוא י׳ גי' הוא וד״ו הי• ונעשה
 דמ״מ רק אצלו השם נשלם כמ״ש ההי״ן ב׳ שהיא ה׳ לו כשנתוסף נמצא

 וביוסף גימטריא שוס בלא כתיב, טלו השם יהודה דאנל ליהודא דמי לא
 שכל שדי בלל בסתר הלן פייט על המפרשים מ״ש וידוע ■ גימטריא ע״י
 והשתא מסירם ולא הוא שבסתר טון בסתר נקרא ומילוי שע״יגממריא שס

 בסתר אצלו השה נתייחד בסהר שקידש יוסף מדה כנגד מדה ממש הוה
: וק״ל בגלוי השם לו ניתן בגלוי שקידש יהודה אבל ה׳ הוספת ע״י

(GMf (PM פסק לא שוב שידעה כיון ט׳ לדעתה עוד יסף ולא גמרא 
פי׳ שידעה כיון דהאי ז״ל מהרש״א כ׳ • ט׳ ממנה

שידעה כיו! לם' לרש״י הכריחו מי ידענא לא עוד וכתב ידע והאדם מלשון

 טעסהזאזס נתינה מאי ידע והאדם דסי׳מל' דלמאי ות&הני עכ״ל צדק׳ שהיא
 שוס שאכל מי ודועהלמ״ש ממנה פסק לא מ״ה א׳ מעם עליה שנא שידעה כיון

 תיקן לא אליה עוד לבא בעיניו גנאי כיה ולא זיל מהרש״א שסיים ט׳ומה
 שיא בעשה מה לעוצם במזיד לעשות בעיניו גנאי היה לא דמ״ט כלום בזה

 פסק לא ושוב שהכירה טיט ■שידעה דפי׳ ז"ל־דחוק נספרש״י אמנם בשוגג
 בגמרא וצא בקרא נזכר לא הביאה ע:ין עיקר כ’וא מטאה הייט ממנה
 נלעיד אמנם מהרש״א כמ״ש ההנרה על דקאי צ״ל "י לפרש לדעתה דהאי

 שיהודה מב״ר שם והביא זו לפי בביאורו ז״ל הרמב׳ן למ״ש שרמזו בזה
 אפילו המצוה הימה תורה מהן דקודם והייט יטה מאת כאן קייס

 עם ולכן נשים עשרה חפש לאסור הלכה ונתחדשה תורה וניתנה בקרובים
 דוחה היה יטס מצות מ״מ שניתנה קודם התירה כל קיימו שהאבות היות

 עבדה רחמנא יעלי׳ דרמי׳ מציה סד״א ל״ט דף ביבמות ואמרינן כלתו אסור
 אח אשת התורה התירה דלא פי׳ אח אשת באיסור פלה היקום השתא

 ולקחה קרא קמ״ל קמא לאמורא הדרא מציתה כשקיים וא״כ לייבמה כ״א
 לכל כאשתו ה״ה שוב פ״א בהיתר עליה שבא סי' שלקחה כיון לאשה לו

 שידעה כיו! יבמות דנמרא כלישנא ממם בגמרא הכא קאמר וא׳'כ דבר
 צריך היה לא ושוב כאשתו נפשית ינוס ובמלות בהיתר כלתו על שבא פי׳

 נקנית דהיבמה כדקי״ל ראשונה בביאה דקנאה כלתו לאיסור מעתה לחשוש
:וק״ל דבר לכל כאשתו היא והרי וכו׳ בשוגג בין

 נו׳ לתפלה תפלה בין סח גמרא ע״ב מד דף ל״ד( סימן )לא״ח
 מסקינן ל״ד סימן א״ח בש״ע

 בי! יפסיק לא דמ׳׳מ ונראה ברכה בלא דר״ח תפילין יניח התפילה דאחר
 ק״ז סימן ז״ל מהרא״י מפסקי מתבאר זה ודין ראש לשל דיד הנתה

 מ׳׳מ ברכה בלא בחייה תפילין להניח דיש דס״ל הסמ״ק לדעה שהשיב
 והביא הוא ברכה משוס לאו ההפסק דאיסזר לתפילה מפילה בין יסיח לא
 ספיקא משוס דר״ת תפילין דמניחים כיין בנ״ד א״כ לדבר ראיות שם

ג פשוט וזה כי' לתפילה תפילה בין סת בהו קרי׳ א״כ כן העיקר דלמא
בדיךבטלו“ פנים רוחי משרבו גמרא ע״ב מז דף נזל״ד( סימן )לי״ד

ז״ל רמ׳יא כתב מ״נ*• כי׳ מגורו לא 1
 מהרי״ו מהשי׳ והוא של״ד סימן י״ד בש״ע וכן י״ב ר״ס ת״מ ש״ע בהגה׳
 סכנה שיש משוס עבירה בעוברי למטת שלא עכשיו דנהגו קנ״ז סימן
 ויד שם לו לאשר למנוף להם דמי וכהיתרא רבים דשו מזה ע״ש כי' בדבר

 תפוג ע״כ הזיקא ברי דלא אע״ג תקיפות שאר או בררה שום אצל קצת
טעות ולענ״ד בלעו חיים רעהו את איש אם טפי! ואין תירה
 הזיקא בברי כ״א נאמרו צא ז״ל מהרי׳ו ודברי זה הוא גמור

 נאמר לא דאי דו מעיקרא תגורו לא בטלת הכי תימא לא ואי
 דאין ס״א דף נדה גמרא כמ״ש לירא מקום בדאיכא כ״א הגורו לא

 חשובת הוא זה וכעי! ־ לירא מקום בדאיכא כ״א תירא אל אומרים
 בסנהדרין המלך דינאי מעובדא ראיה ועוד י״ב ר״ם ת״מ ב״י היבא הרשב״א

 כמעון והענישם שם רש״י כמ״ש בדין המלך ינאי מפני כנתייראו י״ט דף
 מפני לירא ראוי היה לא תעי וק׳ בקרקע וחבטן גבריאל ובא בטח ב;

 צ״ל אלא כבודו בשביל ישראל חכמי כל שהרג מוכיח וסופו המלך ינאי
 בגימין ממ״ש ראיה ועוד תגורו לא וביטלו הזיקא ברי אז היה לא דמ״מ

 דלשס אדס בני מאותן ירא שהיה ינאי ברבי דים־,אי רבי שאמר י״ד דף
 ט׳ דוסתאי חת הרגו אצו הורגין הרוגו ואומרים מאיימים שהם משוס

 להם יש ה; למלכות קרובים אדם בני אותן יאשי׳ בר אחא רב לו והשיב
 וק׳ עבדת שפיר א״ב לו ממר הן לו אמר אחריהם שרצים ופרדים סוסים

 אס לשאול לו ולמה מהם לירא בזה די הן למלכות קרובין לו דאמר טון
 הזיקא דברי נה״ג רק לירא ראוי הכל מ! דלא אלא ט׳ סוסים להם יש

 כי כיהן להמלט דרך שאין דוקאבכה״ג פירו׳ כן וקאמראס דייק ולהט
 מיד והמלטה ניסה שיש זמן כל אבל ופרדים סיסים עם יגעו ולא ירוצו

 הדה משפטי ומעמיד לרבים הממונה דיין וכ״ש ה׳ קנאת המקנח הרודף
 לא ומקיים העוברים לרדות ישראל על ממונה הוא אשר השופט או הלם על

 :תאונה לא אליו ורעה המקנא פנחס למחיצת יזכה תגורו
 לפרקים מישיבים קהלות קצת בראותי עצמותי כל רחפו בזכרי בי׳ ואדאגן
 לדיני בתים בעלי פסקי לערב הדיינים אל מנהיגים ב׳ או א׳1

 דייני בלי ממוטה בדיני שפוסקי׳ או הפטם שני הרוב על שהם המורה
 כרצונם סותרי׳ הם הראשים דיינים ע׳ס הדין שנפסק שאחר או כלל התורה

 ג'(' במיכה )והוא זה מקרא עליהס אני וקורא ט ומקצרים בו מאריכים
 ואת משפע המתעבים ישראל בית וקציני יעקב בית ראשי זאת נא שמעו

 בדיני שפוסקים אותן על קאי משפט המתעבים מ״ש גו׳ יעקהו הישרה כל
 כדי הדיינים לתוך ראשים•' שמושיבים או התורה דייני עייי שלא ממונות

 אאוהן גו׳קאי הישרה כל את ומ״ש התורה דיני עם בתים בעלי פסקי לערב
 מעקפים והם הכשרים ודיינים התורה ע״ס ישר נעשה שכבר מס שסותרים

 דס״ל סי״ב ח״מ דש״ע חולקים כהים פוסקים שהם יאמרו ואם י אותם
 כיפ לאותן דאסילו גמור טעות זה גס הדין משורת לפנים לעשות דנופין

 מציאה מצא דאס במרדכי התם דאיירי בנוונא כ״א טפין אין חולקים
והמוצא
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־1 אישודסוטה מסכתבכור

 אוהו טפין מ״מ לההזיר שא״ל דגר הוא דמדינא אע״ג אמוד איש והמוצא
 יאמרו כה ואם זולת לא בזה כיוצא וכל הדין משורת לפנים לעשות
 דברים נאמרו פלא גמור טעית ג״ז דפ״נן ביבמות כמ״ש הפקר ב״ד הפקר
 הקהלהאו צורך לאיזה לכלהקהלה כללית הקנה שמתקנים היכא אלא כללו

 זה- ומעטן ל״ו דף דהתסודגיטץ דומיא למורה שיג ולעשות .מילתא למגדר
 ואפילו שמעולם אלו ארצות מנהיגי ותקעה הקדמינים רבותינו תקנות כל הס

 כ״א להאי ופסידא להא' ריוחא דאיכא מידי לתקן שאין דס״ל איכא בהא
 אין לחבירו אדם בי; שיש בדין אבל ב' פי' ח״מ וכמ״ש לכל טיב שיהיה

 אברהם לרבינו מודפסת חשובה וראיתי ישטדינו אס נ״ד נזילות אלא זה
 להתנות צריכין אט וז״ל נא״י ונביא שבבבל גולה ראש עני; על הרמנ״ס בן

 משפטי דן להיות מיטיו ואין כו׳ התורה למשפטי וכניעתו ט; במינויו
 בהם שנשלמו רה התו כמשפטי החכמים אלא ידונו שלא ישראל התויה־ק

 במקום להיות מינויו אבל גו־ אנשים לכס הבו מלא ומקרא הדיינים תנאי
 יטעו אם מתשלומי! פטורים שיהיו רשיתלהדייני' ניתן ולהיותו ט׳ מלך

 אחד חסר והוא חכם הוא או התורה בחכמה חכם אינו ואס הדעה נשקול
 לישראל לכיף יכיל ואיט לדון לו אין הדיינים להם שצריכים התנאים מן

 ובתלמוד במשנ׳ המפירשיס התירה במשפטי שלא שידון ומי י דינו לקבל
 נלותא דריש לקמי׳ דאתא נ״ה דף ב״ק בגמרא וכ״ה י עכ״ל כלום דיניו אי;
 למה דפרסאה דינא דדאין גלומא ריש גבי וקאמר ביניהם הדן ופסק ט׳
 להדיא התם משמע התורה דין ופסק הר״ג דין וסתר דר״נ צקמיה ואתא לי

 קל הדברים כן ואס דר״ג דינו הדיין התר כאשר קם היה כדין דאדרבא
 כת בהם אין לישראל מלך וכעין דוד מזרע שהם והנשיא הר״ג אה וחומר
ביישוב בפר; לעמוד לשעתן שנמט ראשים אותן א״כ כהורה מדיני לסתור

 מה השעה לירך נפי קנסוה ולדו! לגנות כיצד כמלך עול ולעגין הקהלה
 אפם אף לנגוע רשות להם שאין ק״ו של ב״ב ק׳ו עתה דנין הדיינים שאין
 שנים כמה ולוות׳ עמדה משרה שניטל יי״ד ומה נ־ייניס ששייך ממס קצהו

 תורה וכמה פרשיות במה העיקרים לאלה נ״ש ק״ז דף בסנהדרין כמ״ש
 כמ״ש במקימו בלא פסיק שאומרים אותן על שק חוגרת התירה ואס שבע״פ

 ומתתכמיסעלי׳ וגבוליתיה פרשיופי־ שעוקרים אותן על ק״ו שסדףק״א
 הראשים ואדרבא כן לדו! ראוי מקים וצנל זמן לכל ולא ארס לכל לא לומר

 הדיינים פסקי מלקיים המסרב עול מלתעות לשבר בפר; לעמיד ממוייביס
 זוכה בעיה״ז ישראל את כמנהיג כל חז״ל אמרו עליהם כן עושים ואס

 יגו ינהגס מרחמם כי שנא' לעוה״ב ומנהיגם
: סוטה טסכח סליק

 דאיעאל מאתיה על ועמד והוזל נ' ליה ויהיב מטת שלש על ועמד והיקר נ' ליה
 זה״ל מיי א' אפרוק האחרים ובג׳ קולא וה״ל פלגי' אפרוק קמאי מ׳ א׳יכ למצאין
 נחראי וני קמאי נ׳ לסצאין נגאל אין אמריק ואי ס״ז לו ליק ציד והשתא חומרא

 לקולא כחראי וני למימרא קמאי נ׳ מאהוה״ל לו ליחן צריך והשתא גר׳ הלוואה ה״ל
 דבג׳ וטמא לחומרא ולא אמדק לקולא רמא ננה״ג דאפילו דל״ת אביי וקמ״ל
 נכי׳ הלואה וה׳ל לחצ*ן נגאל היט בחראי ובג׳ פלגא ואפרוק לחצאין נגאל קמאי

 וחד לרזצאין עאל זימנא חד גברא בחד אמרינן דלא המשים כ״א ציחן. א״צ והשתא
 קאמר להבי נגאל איט בהרווייהו א' נגאל בתרווייהו אי ממ׳׳נ אלא נגאל אינו זימנא

 נאמר וחת לקולא נגאל נאמר דנזה משכחנא גברא במרי דכייט ננה״ג דוקא אב״
:ודו״ק לא זיפנא בתדא אבל ממרות בשר גברא במד א״ג נגאל איט

 מנ״ל לדקדק להצאיןט׳-יש וגואל וגואל חלמ׳שלוה יגאל גאל אה אימים* גט׳ שם
 וכ״מ דאפשר מה בכל הרבה גאולות משמע דגואל ואפשר מיל' תני לרבות

 תדא יבאמח י״ל א״נ פכ״ל לחצאי! שגואל נמי משמע ט׳ שלוה ד״ס רש״י כוונח
 פי׳ ט' הוא יין והלא טבול כדמסיים משמע ממילא ואידך מיניה דליף הוא

 ממוכר הוא דק״ו משוס אלא ילוה ולא לחצאי! יגאל צא דמה״ת לזה לימוד דא״צ
 דאיכא ק״ו ליכא הו וגואל דלוה מדא דלפי' וכיק בגט׳ נמ״ש יע״ע ובית שדה

: וק״ל ט׳ ונואל לוה שאין לכולהו מה למיפרך
 ט׳ קיימת שאינה יו שיטה כל נקט אמאי כו׳ איחיביה בד״ה תום׳ ש□

כיון לכאורה תמוהים דבריהם • פנ"ל נוי מקום מכל וא"ת
 דקרא ממטמא לחצאי; נגאל חומה טרי דנתי ה״א אריטח האי לאו דאי חדט דכבר
 האי לאשסועיק אחא דנרייהא דחנא י״ל א״כ יגאל גאל אם מקדם גני דכטב בתר

 צמימר דכעי׳ עד נמי הצד ואמה פרנא איכא נמי עריחומה אבט דהא ותדע מלתא
 וסמך דדינא פלגא כ״א אייתי לא בברייתא ומ'מ בגמרה 'כמ״ש יוכיח עברי עבד

 אלא אחוזה שדה ממיני ק״ו הד! תחילת רק למימר ה״ל יא״נ דבריו שיובנו בשאר
 ופי׳ בזה שנדחק ז״ל מהרש״א וע׳ י תימה עד בנחי השתא תטעה דצא דאשמעינן

 מהאי דאוהיב מאן דודא' ונלע״ד י לתעיץ כלל התוספות לשון סובל שאינו מה
 לזה מתנגדת ברייתא אשכאנא פעמאדקראיואי דרים דדוקאר׳שמעון ידע ברייתא

 גאל ס״ל וו דברייחא כיו! דקסבר קמותיב שפיר מ״מ1 רבנן אלא היא שמעון ר' לאו
 דלעיל כדבברייחא שמעון ר' זו דרשא ליה דאית שמעית ומאן ט׳ שליה מלמד יגאל
 ובאמת לחצאי! וגואל ונואל ליה אין נמי ובמקדש זו דרשה ס״ל לא דרבנן ס״ל ושו'

 ברייתא הא' א״כ ע״ם ורבנן שמעו! ר׳ בהא דפליגי עירוני! מס' ברש״י א' פי' איכא
 פרי דנתי דר״ם אליבא לר״ם דס״ל שפיר ששה לרב ליה וקמותיב • היא שמעו! ר'

 דרש דוכחא בכל דר״ש דאע״ג דס״ל ששת דרב וטעמו לחצאי! וגואל וגואל לוה חומה
 מכתי הכמה כש״ס כדאשכק בק״ו התורה למדרש ס״ל נמי ר״ש דודא' בקיו התורה

 בהאי כלל דרשי׳ לא תו ק״ו בחר ולא טעמא כהר למיזל קיא לן דגלי היכא ׳מ מ
 ד׳ק״ו אע־ג חומה ערי בהי גבי וה״ג הק״ו צמפרך אף פעמא בחר אזצינן נ״א ק״ו מצוה
 מברייתא ליה יקמוהיב טפמא נשר צמיול קרא ל! גלי מצום בהאי מ״ס מע״ע הוא

 אינו ט׳ בית דמובר קאמר ואפ״ה כר"ש ברייתא נו׳דמחיאהאי שיכול כו׳ גאל דחם
 בקרא דכהב במאי כ״א טפמא בתר אזליק דלא שמעון ר׳ דמודה אלמא כו׳ וגואל לוה

 דחיסעמא לא גופי׳ מצוה בהאי אפי' קי׳ו דאיכא ק״ואבלהיכא בדלינא א״נ להדיא
 לא זו ברייתא צי׳ ימשני נדרשת שהתורה מדוח מי״ג א' שהוא סק"י• אח דקרא
 מאי התוס' הקשו וע׳יז יגאל גאל אס דרשי נמי דרבק כרבנן אלא שמעון כרבי אחיא

 גאל חס נאמר לא ואס ששח דרב טומי׳ אתיא ברייחא הך דלמא ששח לרב קמוחיב
 פעפא בחר אזלי׳ דלא בהא הודה שמעון דר׳ בק״ו הכל ילפינן דהוי פשיטא יגאל

 ק״ו שיס בחר זי במציה אזלינן לא שוב יגאל גאל דכחיב השתא אבל ק״ו שוס למפרך
 למקשה פי׳ ט׳ ליה דמשמע התוספות ותירצו ששח רב ונדעה הטעם דסותר היכא

 אריכית דל״ל אהחר דאמת אליבא ת״ל מ״מ היא ר״ם זו דברייהא ד דקה' אע״ג זה
 הקשומ״מ ואח״כ חומה עד בחי גם חטפה דלא לאשמועינן אלא באמת שלא הדברים

 .ליכא ואלמדהו שמעון ר' ולא היא רבנן זו דבר״הא דהשרצן אליבא פי׳ ט׳ ממאי
 דאליבייהו ופשיט כלל דקרא טעמי דרשי צא אינהו דהא חומה עד בבתי למטעי

 אריטח האי לסו למה וא״כק׳ דע״ע כו׳מק״ו וגואל לוה איט חומה עד בתי
 סברא דמשוס א״נ סברא האי פ״ל לא המקשה אבל משדהכו׳ דשדה ״ל וי וחירט

!וח"ק קיימת שאינה שיפה למנקט ה־ל לא משדה דשדה
 • פכ״ל ט׳ גאולה גאולה גמדק ט׳ רבנן הא בדיה רש'״ ע״א □א 5דן
ונלפ״ד ענד מעבד ק״ו דס״ל מה״פלימא ל׳ל למידק איכא י

 טלף דסד״א ההוספות בהי׳ ליה הגי ולא משוס בד״ה התו׳ קושית לרש״י דק״ל
 טמא ק״ו נהו דאית החצדס בתי באמת דלטא דא״כ אחוזה שדה ממקדש ק״ו איפכא

 אבל ביובל שיוצא לענין הייט יחשב הארן שדה על דכתיב ואעי׳ג ׳1כ וגואל דלוה
 טלףבק״ו נופי׳ דע״ע ע״עיוטח ק״ויא״ל למפרך דקרא משמעותה האי אליה צא

 ה״א לא גאולה גאולה צאו אי ע״ע גבי דאפילו רש״י מחר; להבי דל מהרש״א כמ״ש
 לאו דונגאל ממקדם מק״ו נמי לה יצטנן הוה אלא לחצאין גואל דאין לחודי׳ מונגאל

 דלטק אלא יפרבי׳ ק״ו ואתא מהרש״אז״ל נמ״ש בעלמא כיאמשמעויא קראיטרא
 כתי נם נס פרש״י ולהכי גאולתו בדי איצסרך ולהט אחוזה משדה גאולהגאולה

 גאולה דגאולה גז״ש בלא לן סבי לא דבלאי׳ה כמן אט גאולה דמנאוצה חומה ערי
 ממשמעוחא לחצאין וגואל וגואל לוה איט התצרה בתי תאמת פ’ע השתא ולהט

 הוא פרינא דק״ו ממשמעותא ישקיעו דהק״ו למיסוי ולינא ונו׳ סארן שדה דעל
 דגילוי דס״ל גאולה דגאוצה היוצא בהאי צהו פגי לא התום׳ חבל יוסח מנרי דעבד

 גילף קשה אכתי וא״ב ק״ז למפרך אליה ולא לתו גא בד״ה לעיל נמ״ש מלהאהוא
 מפליא ליסוד היא האדן שדה על כתיב דכי תירצו להט ממקדש מק״ו עכר׳ עבד

 רבתי ממקדש פ״ע ק״ו נמי ליכא והשתא ממקדש החציים דבט ק״ו לאפקוע׳
:ודז״ק ׳וטח החציים

 ל״ל אנט להיןזות יש עכ״ל ט׳ דאדרכה וי״ל ט׳ משוה בד״ה תום' ש□
וגואל ליה שאיט ללמד ידו יהטנה אחווה שדה מוכר נם

 .מפקדם דנילף ואיל ספ״פ בק"ו נילף ואידך מדא לכתוב לחצאץ שאיט גאולתי וכד
 •משיגה ולא גאולט כדי כטכ אי א׳ג וטאל לוה שכן למקדש פה למימי דאיכא

וממה דסאי צהחוסנות דס׳ל ואפשר לחצאי! גואל שאים למקדש מה ניפא יד

 I מצו
הוי
.V דא

קידושין מסבת "
 נדחקו מ' בשבילי ט׳ לי מקודשת אח והרי נו׳ דאכור בד״ה ״□J? □׳ ן״ת

עוד בפנדקדק נלע״ד ז״ל דבריהם ולילי לי מקימת הלשון בביאור " י
 ברוב במתני׳ מורגל הזה הלשון וכן קני! לי׳ דקרו הורה מלשון חז״ל נאדו למה

 כ״ו סי' בא״ע מ״ם פ״פ יישאר הקודש ללשון פ״א שינו ובאשה בפרקי! המקומו'
 בתורה האפור פלנש והיא בננה בלא וכי׳ש וקדושין כתובה בלא אשת לו לייחד ■דמותר

 דף בכתובות נמ״ש כתובה כתיבת בלא לו אמרה קדכה אם אבל שמואל בכית יע״ם
 כתובות רש״י ונפי׳ כנדה לנעלה אפונה ברנה בלא בלה גס ס־ו סי׳ ובא״ע נ״ד
 וצנן שיברך עד בנדה לנו אסונות שלט אנוסו' פי' האנוסות צט ואסר אמ״ש ז׳ דף

 אחריה של ולא מיד שלו שהוא קונה שאדס כקנין קנץ הקוושין נקראו נדאורייחא
 א״צ מ־מ דאורייתא נמנה דאט׳למ״ד מדרבנן אלא אינו וברכה נתונה דבעי מ״ש דנל

 בהקדש מסורה דאכ״ע לרמז הקדש בלשי! קראוהו רבנן אכל מדרבנן כ״א לה לכתוב
 על גה לאוסר□ אלו קדושין אהבו וה״ג עצמו למקדיש. אפי׳ כאסורה כהקדש לו ואפי׳
 פשוט דבר שזה אאמריה מנעי׳ לא פי׳ לי מקומה אח הרי לבון דקתני והיינו עצמו

 המוציא גבי מברכי! כיצד בם׳ וכ״מ מדרבק כהקדש היא הרי צו אפילו אלא ומדאו׳
 לתקן צריכין הוי לא וה״נ מיד לאשמעי׳ כ״א הפשוט דבר בלשונם חז״ל הקט שלא

 רק שמקודשת לקמן אמרינן קדושין נתן רק כלוה אמר לא ואפי׳ לאחדם שמקודשת
: ודו״ק וברכת ככתובה כ״א מעתה לו גה שאסורה שידע קמ״ל

לדקדק דש ז״ל מהרש״א מ״ש ט׳ לחצאין עאל ט׳ עברי ענד ׳ftj ע״ב כ דה
לעולם דניאל כיון לחצאין עאל לענין פלס שדהו מקדש גבי י

השיגו ויפה דונה קיקיון בס' השיט נכר י עכ״ד נהף שקל בג׳ שעורים חומר זרע
דדמי פלגא לי׳ ייטב ביון ומומרא קולא אפכמנא סיד דבנל לק״מ נמי ונצ״ה
 הס פקדון דמעות לגואל חוסרא ה״ל למצאי! עאל אינו אמריק אי המעות ונאנסו
 העבד ומת קיימים המעות ואי הה הקונה באחדוח לחצאין נגאל ואי הגואל על חן ואחריו

 כגוי מל ההפסד למצאין עאל אין דאי ה״לאיפנא השדה נשתדף או הבית נשרף או
 נגאל ואי המטח להחזיר ומחויבים ההקדש וטל השדה או הבית הקונה ועל הקונה
 ומיד הקדש מיד הגואלים ופל חוזרים המעות ואין העבד יורשי על ההפסד למצאין
 בקולא לי׳ »י ולא עברי בעבד וחודרא קולא נאשטחי אב" דנדדוק והא הקורס
 שהעבד היא שהקולא פירושו אמרינן לקולא א״ד דקאפר דהא מטס דלעיל ומומרא

 שלא חורה דהקפידה ט׳ שמציע לפי ד׳׳ה רש״י שנתב וכפין גוי מיי לחדות יצא
 דלא היכי כי לקולא ע״ע גם התודה חלתה להבי וה״נ ט׳ מיורשים אחוזה תפקע
 העבד שמח כגון לקולא לחצאין נגאל דאן טמא מה״ח וא״כ הנכדה בין ליסמע
 פדיון לפני! קולא כעיק ואנן לא או המעות יסודו אס העבד פדיון לערן »׳׳פ

: לקולא דניזל דפהכאילפי׳ דא״קורוזיל דקול׳ דומי׳
 א׳׳נ י דלעיל וחיפרא קולא דל״ת דאשמפי׳ לומר יש כו' את״ל ארי אזר גט׳ ש□

ויהיב מאה מל ועמד והוזל מאות נשלם חכי' כגון דל׳ת דקפ״ל י״ל
ואושור בבוז־

 ספקעי׳ וגואל דלוהק׳ו אינא ואי דקרא משמעותו אלא ׳תירא קרא צאו נפי ידז
ליה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 426 מס עמוד זלמן[ אפרי□ בן סנדר אלכסנדר ]שור, שור< >תבואות תליתאי אוריין
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שורסוטה משכתבבודי«

(nA) מ» »»• צזק? »ה אילי וזדאנם^ו דת <p 1 שייך לא קרא האי סרש׳י וממר נסתר
 אנסום תכפר אינו מ״מ ותימה אאף שמכפר דגס הוא רבותא אלא סכא

 דקר׳אמונת׳ מודים ביס תדאי קרא דשיין־האי ליישב יש ולפנ״ד הרומע״כ
 לעיל ואמרי׳• לב גבה כל ה׳ תיענה דכחיב מאי זומר דמי קאי שנאנשיה

 לא המובחר אפילו והא בקנונים קרא דאיירי יתכן ואיך ע״ז כעובד דהוה
 כמ׳ש המובחר דהוא ל’ם קאי דאאברהם מ׳ד קמשלני דבהא אלא ינקה

 עדיף דהוא ס״ל קאי דאמשה ומיד השלם נברא אברהם בשביל בהבראם
 ט׳ בסתר צדקה ששה אפילו למימר יוחנן ר׳ ואמא ונו׳ קם ולא כמ״ש
 הנמרא ע״פ ט׳ בסהר דמתן מקרא לה ושישי ממשה אפילו עדיף דשא

 רביט ממשה יושר בסתר צדקה העושה גדול אלעזר א״ר ע״ב ט׳ דף ב״ב
 בששה ואלו והשמה האף מפני יגורתי כי כתיב רביט במשה דאלו
כרבי פ״ל דלא קמאי ואמוראי אף יכפה בפשר מתן כתיב בסתר צדקה

:וק״ל אלעזר אר׳ התם דפליג יצחק כר׳ ס״ל יוחנן
DtJf משמני א׳ ט שיהא צריך ת״ח רב אמר רחב״א אמר גמרא

 שמנה דוקא למה זה שיעור על לב לשוס צריך ס' בשמיני׳
 לוג במדית דחביב צי דף הספינה סרק הגמרא ע״ס ונלע״ד בשמיני׳

 א׳ התם גרס לא ורשב״ם בשמינית משמנה ואמד ושמינית ורביעית לוג וחצי
 עד משמיני׳ דילגו דלמה פשוט ומעמו שמיני חצי גרם רק כו׳ משמנה

 קאמר הקב שבשמינית ושמנה הגי׳ לקיים נראה ולע״ד כשמינית שמנה
 לחבית שאסיאמר שמיני׳הוא חצי לה קרו דלא והטעם שמיני׳הלוג חצי דהוא

 שמינית חצי או קאמר הלוג שמיני׳ חצי אס חבית ידע לא שמיני׳ חצי לי תן
 דהייט תיבות נ׳ ולדבר להוסיף ויצטרך הליג רביעית שהוא קאמר הקב.

 קאמר דבקי ידע שבשמינית שמיני לי תן יאמר אם אבל הלוג שמינית חצי
 כך כל קטנה מדה שוס דליכא הליג שבשמינית בשמיני להסתפק דאין

 מ׳ד דף בשבת דמשמע וכדומה ההין שבשמינית בשמיני להסתפק ־גס־אין
 משאר להקשות ואין ע״א ברש״י ע״ש לוג או קב כ״א העילס לשין דאין

 ללוג אי לקב אי למא־ רביעית ידע איך רביעית עון שם דקחשיב _מדות
 אחד בענין לתקן א׳א הלוג רביעית לומר יצטרך באמת אס דהתס "י״״ל

 ולא א׳ תיבה ממעט הוא שבשמינית שמיני גבי אבל הדיביר למעט
 נס והנה • שם דוק הלוג שמינית חצי דהיינו ,תיבות ג׳ לומר יצטרך

 לסי והכוונה הקב שבשמינית שמיני שהיא המדה בו שיהיה רב קאמר כאן
 קבין עשרה מ״ט דף בקדושין ואמרו הקב במדת הנאוה הגבילו שחז״ל
 שקב הכיונה ואין כולו העולם בכל וא׳ עולם נטלו ט׳ לעולם ירדו גסות

 יניע דא״כלא הקב שיכלה עד קצת לו ינשא גיא כל השלם לכל נחלק זה
 לעולם נחשד אינו שהקב. הוא הטונה אבל ממשהו ופחות משהו כ״א לה״א

 וכדומה רובע ויש קב חני כשיעור שניטל ויש טלו כשיעור יש״שטטל רק
 לא בקב מסי׳ד א' שהוא שבשמיני׳ שמיני שיקח ראוי דהת״ח רב וקמ׳יל

 ה׳ שעבת הכא כתיב לע״ז דומה דהגאוה לעיל דאמריק והמעש יותר
 ס' בשבת והנה ביתך אל תועבה תביא ולא בע״ז וכתיב לב גבה כל

 צריך בנאוה כאן נס ילכן בכזית ע״ז טומאת אמרינן עקיבא רבי אמר
 טומאה שיעור שהוא כזית שיעיר הקב מן בו יהיה שנא עכ״פ ליזהר

 ואם ביצים נ’קע היא ירושלמית דסאה פ״ג דף בעירובין מ״ש ע״פ ויתבאר
 ושדות עלייהו נשדי ואם בינים ק״ס היא בינים ז' שהם חלת־ עלייהו נשדי
 סתם סאה שיש ההם דמשמע ביצים ט׳ שהם בינה לכל מכי א׳ שהם דרבי

 אמורים הדברים אלו במדות כאן דגם דרביוי״ל והועודות החלות שבתוכו
 ל״א הוא שהקב נמצא קבים ששה והסאה בינים קס״ט היא שהשאה ונמצא
 יש שבקב נמלא ביצה חצי היא שהכזית בפוסקים וידוע ומחצה ביצים

 אס אבל מכזית נחסר נמנא נקב מס״ד א להת״ח יש אס ולכן כזית ס״ג
 תשיבני ואל טומאה שיעור והוא שלם כזית בו יש הרי .מש״ג אהד ט יש

ים זה דנגד שם רש* כמ״ש פחות חומם בו יש שכסאה ביצים שהקע״ג
:ודו״ק מטון־ החשבון ונמצא יותר מומש בחלות

לו הוסיפו בסתר שמיס שם שקידש יוסף גמרא "□V י דף )אגדה(
 עדות דפתיב הקב״ה של משמי אחת אות

 היאזוונ״ל מדה מדהמגד מה לב לתת ראוי ט׳ יהודה שמו ביהוסף
 המקובלים מ״ש ידוע כי המיוחד שם אצלו שישוחף ג״כ היתה ה׳ הססת דהנה

 ו׳ כותבים הד שבשך ד״ו הוא ה כשטתבין כיצד ההי״ן ב׳ היא שה׳
 משקרא יוסף בשם היה וי״ו ההי״ן , ב' שהוא י׳ גי׳ הוא וד״ו הי■ ונעשה
 דמ׳׳מ רק אצנו השם נשלם כמ״ש ההי״ן ב׳ שהיא ה׳ לו כשנתוסף נמצא

 וביוסף נימטריא שום בלא כתיב. כולו השם יהודה דאצל ליהודא דמי צא
 שכל שדי בצל בסתר הלן פייט על המפרשים מ״ש וידוע י גימטריא עי׳י
 והשתא מפירש ולא הוא שבסתר כיון בסתר נקרא ומילוי גמטריא שע״י שם
 בסתר אצלו השם נתייחד בסהר שקידש יוסף מדה כנגד מדה ממש ה הו

 ! וק״ל בגלוי השם לו ניתן בגלוי שקידש יהודה אבל ה׳ הוספת ע׳יי
 פסק לא שוב שידעה כיון ט׳ לדעתה שד יםף ולא גמרא D# )אנדה(

פי׳ שידעה כיון דהאי ז״ל מהרש״א כ׳ ־ ט׳ ממנה
שידעה טק לס׳ לרש״י הכריש מי ידענא לא שד וכתב ידע והאדם מלשון

 <ס הוא נמס גתינש מאי ■ידס והאדם דסי׳מל׳ דלמאי ותמהר מכ׳ל צדק׳ שהיא
 שוס שאכל מי ודונמלמי׳ש ממנה פסק לא מ״ה א׳ מעם עליה שבא טקשידעה

 ש>ןן לא אליה שד לבא בעיניו גנאי היה ולא ז״ל מהרשיא שסיים ט׳ומה
 ס׳א שעשה מה לשלם במזיד למשות בעיניו גבאי היה לא דמ״ט כלום בזה

 פסק לא ושוב שהכירה טיט שידעה דש׳ ל.דשק’ז גססרש״י אמנם בשוגג
 בגמרא ולא בקרא מבר לא הביאה שק עיקר וא׳׳כ חטאה טיט משה
 נלע״ד אמנם מהרש״א כמ״ש ההכרה טל דקא* צ״ל לסרש״י לדעתה דהאי

 שיהודה מב״ר שה והביא זו צם׳ בביאורו ז״ל הרמב״ן למ׳ש שרמזו בזה
 אשלו המצוה טתה שרה מהן דקודס וטיט יטם מצות כאן קיים

 עם ולכן נשים עשרה חמש לאשר הנכה ונתחדשה שרה וניתנה בקרובים
 דוחה טה יבוס מצות מ׳׳מ שניתנה קודם התירה בל קייש שהאבות טות

 עבדה רחמנא יעלי׳ דרמי׳ מצוה סד״א ל״ט דף ביבמות ואמרינן כלתו איסור
 אח אשת השרה התירה דלא סי׳ אח אשת באיסור עלה היקום השתא

 ולקחה קרא קמ״ל קמא לאסורא הדרא מצותה כשקיים וא״כ לייבמה א’כ
 לכל כאשש ה״ה שוב פ״א בהיתר עליה שבא ש׳ שלקחה כיון לאשה לו

 שידעה כיון יבמות דגמרא כליסנא ממש בגמרא הכא קאמר וא״כ דבר
 צריך היה לא ושוב כאשש נעשית ינוס ובמצות בהיתר כלש על שבא סי׳

נקנית דהיבמה כדקי״ל ראשונה בביאה דקנאה כלתו לאיסור מעתה לחשיש
:וק״ל דבר לכל כאשתו שא והרי וכו׳ בשוגג נק

כר לתפלה חסלה בין סח גמרא דףמדע״ב ל״ד( סימן )לא״ח
 מסקינן ל״ד סימן א״ח בש״ע

 בין יספיק לא דמ״מ ונראה ברכה בלא דר״ת תפילין יניח התפילה דאחר
 קיז סימן ז״ל מהרא״י מסהקי מתבאר זה ודין ראם לשל דיד הנחה

 מ״מ ברכה בלא בח״ה תפילין להניח דיש דס״ל הסמ״ק לדעה שהשיב
 והביא הוא ברכה משום לאו ההפסק דאיסור לתפילה תפילה יסיחבק לא
 ססיקא מפום דר״ת תשלין דמניחיס כיון בנ״ד א״כ לדבר ראיות שם

ג פשוט וזה ט׳ לתפילה תפילה בין סת בהו קרי׳ א״כ כ! העיקר דלמא
-נטל בדין פנים רומי משרבו ?}'בגמרא מז דף של״ד( סימן )לי״ד

ז״ל רמ״א כתב ע״כ'• ט׳ תגורו לא 1
 מהרי״ו מתשי׳ והוא של״ד סימן י״ד בש״ע וכן י״ב ר״ס ח״מ ש״ע בהגה׳
 סכנה שיש משום עבירה בשברי למטת שלא עכשיו דנהגו קנ״ז סימן
 ויד שם לי לאשר למנוף להם דמי וכהיתרא רבים דשו מזה ע״ש ט׳ בדבר

 הסוג ע״כ הזיקא ברי דלא אע״ג תקיפות שאר או שררה שום אצל קצת
 טשת לע:״ד1בלש! חיים רעהו את איש אס בוסין ואין שרה
 הזיקא בברי כ״א נאמרו לא ז״ל מהרי״ו ודברי זה הוא גמור

 נאמר לא דודאי מעיקרא תגורו לא בטלת הכי שמא לא ואי
 דאין ס״א דף נדה גמרא כמ״ש לירא מקום בדאיכא כ״א הגורו לא

 חשובת טא זה וכעין י לירא מקום בדאיכא כ״א תירא אל אומרים
 בסנהדרין המלך דינאי מעובדא ראיה ועוד י״ב ר״ם ח״מ ב״י היבא הרשב״א

 :משן והענישם שם רש״י כמ״ש בדין המלך ינאי מפני :נתייראו י״ע דף
 מפני לירא ראוי היה לא חטי וק׳ בקרקע וחבטן גבריאל ובא כטח בן

 ג״ל אלא כבודו כשטל ישראל חכמי כל שהרג מוכיח וסופו המלך ינאי
 בגיטין ממ״ש ראיה תנורו,ועוד לא וביטלו הזיקא ברי אז היה לא דמ״מ

 דלשס אדם בני מאותן ירא שהיה ינאי ברבי דיסתאי רבי שאמר י״ד דף
 כו׳ דוסתאי את הרגו אלו ה׳ירגין הרוגו ואומרים מאיימים שהם משוס

 להם יש הן למלכות קרובים אדם בני אותן יאשי׳ בר אחא רב לו והשיב
 וק׳ עבדת שפיר א״כ לו אמר הן לו אמר אחריהם שרצים ופרדים סוסים

 אס לשאול לו ולמה מהם לירא בזה די הן למלכות קרובין לו דאמר כיון
 הזיקא דברי כה״ג רק לירא ראוי הכל מן דלא אלא ט׳ סוסים להס יש

 כי מהן להמלט דרך שאין בכה״ג דוקא פירו׳ כן אס וקאמר דייק ולהט
 מיד והמלטה ניסה שיש זמן כל אבל ופרדים סיסים עם יגעו ולא ירוצו

 הדה משפטי ומעמיד לרבים הממונה דיין ונ״ש ה׳ קנאת המקנא הרודף
לא ומקיים העוברים לרדות ישראל על ממונה הוא אשר השופט או הלם על
:תאונה לא אליו ורעה המקנא טנחם תלמתיצ יזכה תגורי_____

לפרקים מישיייס קהלות קצת בראותי עצמותי כל רחפו בזכרי בי׳ ואדאנן
 לדיני בתים בעלי פסקי לערב הדיינים אל מנהיגים ב׳ או א׳

 דייני בלי ממוטת בדיני שפוסקי׳ או הפכים שני הרוב על שכס המורה
 כרצונם סותרי׳ הס הראשים דיינים ע״ס הדין שנפסק שאתר או כצל השרה

 ג׳(' במיכה )והוא זה מקרא עליהם אני וקורא ט ומקצרים בו מאריכים
 ואת משפט המתעבים ישראל בית וקציני יעקב בית ראשי זאת נא שמעו

 בדיני שפוסקים אות] על קאי משפט המתעבים מ״ם גו׳ יעקשו הישרה כל
 כדי הדיינים לתוך ’ראשים■ שמושיבים או השרה דייני ע״י שלא ממונות

 אאותן גו׳קאי הישרה כל את ומ״ש השרה דיני עם בתים בעלי פסקי לערב
 מעקשיס והם הכשרים ודיינים התורה ע״ס ישר נעשה שכבר מה ששומרים

 דס״ל סי״ב ח׳נג דש״ע חולקים כהיש פוסקים שהם יאמרו ואס ־ אותם
 שש לאותן דאשלו גשר טעות זה נס הדין משורת לפנים לעשות דכופין

מציאה מצא דאס במרדכי התם דאיירי בנוונא כ״א טפין אין חולקים
_______ומוצא—-----------------—---------------------------------------------

ר אוצר תכנת ע״י הח־פס425 מס עמוד זלמן אפרים בן סנדר אלכסנדר שור, תליתאי< >אוריין שור בכור חדשה, שמלה שור, תבואות ,
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סוטה מסכתבכור
 אומו שפין מ׳׳מ להחזיר שא״ל דבר הוא דמדינא אע״ג אמוד איש והמוצא
 יאמרו כה ואס זולה לא בזה כיוצא וכל הדין משורת לפנים לעשות
 דברים נאמרו פלא גמור טעות דפ״מג״ז ביבמות כמ״ש ב״דהפקר הפקר
 הקהלהאו לירך לאיזה הקהלה לכל כללית תקנה שמהרניס היכא אלא הללו

 ומעמןזה־ ל״ו דף דהשסודגיטין דימיא למורה שינ ולעשות .מילתא למגדר
 ואפילו שמעולם אלו ארצות מנהיגי ותקנוה הקדמונים רבותינו תקנות כל הס

 להאיכ״א ופסידא לכאי רווחא מידידאיכא לתקן שאין דם*ל איכא בהא
 אין לחבירו אדם בי; שיש בדין אבל ב׳ פי׳ ח״מ וכמ״ש לכל טיב שיהיה

 אברהם לרבינומודפשת תשובה וראיתי דינו ישנו יאם“ב זהאלאגזילות
 להחנות צריכין אנו וז״ל בא״י ונשיא שבבבל גולה ראש עני; על הרמב״ס בן

 משפטי דן להיות מינויו ואין כו׳ ההורה למשפעי כי׳"וכניעתו במינויו
 בהם שנשלמו רה התו כמשפטי החכמים אלא ידונו שלא ישראל בין המורה

 במקום נהיות מינויו אבל גו׳ אנשים לכם הט מלא ומקרא הדיינים תנאי
 יטעו אס מתשלומי! פטורים שיהיו להדייני׳ רשית נותן ולהיותו ט׳ מלך

 אחד חסר והוא חכם הוא או התורה בחכמה חכם אינו ואס הדעה בשקול
 לישראל לכיף יכיל ואיט לדון לו אין הדיינים להם שצריכים התנאים מן

 ובתלמוד נמשל המפירשיס התירה במשפטי שלא שידון -ומי,דינו.. לקבל
 גלוהא דריש לקמי׳ דאתא נ״ה דף ב״ק בגמרא וכ״ה • עכ״ל כלום דיניו איי
 למה דפרסאה דינא דדאין נלותא ריש גבי וקאמר ביניהם הדין ופסק טי

 להדיא ההם משמע התורה דין ופסק הר״ג דין וסתר דר״נ לקמיה ואתא לי
 קל הדברים כן ואם דר״ג דינו הדיין סמר כאשר קם היה ־.דין דאדרבא

 כח בהם אין לישראל מלך וכעין דוד מזרע שהם והנשיא הר״ג אס וחומר
 ביישוב בערן לעמוד לשעתן שנמט ראשים אומן א״כ המורה מדיני לסמור

 מה השמש לירך לפי קנסוה ולדון לגבות כיצד המלך עול ולטנין הקהלה
 אפם אף לנגוע רשות לכם כאין ק״ו של ב״ב ק״ו עתה דנין הדיינים שאין
 שנים כמה וצווח׳ עמדה משרה שניטל יו״ד ומה גדייג־ס ששייך ממה קצהו

 תורה וכמס פרשיות כמה העוקריס לאלה כ״ש ק״ז דף בסנהדרין כמ״ש
 כמ״ש במקימו שנא פסוק שאומרים אותן על שק חוגרת התירה ואס שבע״ש

 ומתתכמיסעלי׳ וגבוליתיה פרשיותי׳ שעוקרים אותן על ק״ו שסדףק״א
 הראשים ואדרבא כ; לדון ראוי מקים ולכל זמן לכל ולא אדם לכל לא לומר

 הדיינים פסקי מלקיים המסרב עול מלתעות לשבר בפרץ לעמיד מחוייניס
 זוכה נעוה״ז ישראל את המנהיג כל חז״ל אמרו עליהם כן עושים ואס

:יגו' ינהגס מרחמם כי שנא׳ לעוה״ב ומנהיגם
: סוטה טפכח סליק

מירושה מסבת

וי יאשוד

 נדחקו ט׳ בשבילי ט׳ לי מקודשת את והרי ט׳ דאטר בד״ה »״ב ב׳דף
עוד בשנדקדק נלמ״ד ז״ל דבריהם ולולי לי מקדשת הלשון בביאור

ברובבמתני׳ מורגל הזההלשון וכן קניןדקרו הורה מלשון מזיל נאדו למה
כ״ו  סי׳ בא״ע מ״ש ע״פ ויבואר הקודש ללשון פ"א שינו ובמשה בפרקין המקוש׳

 בחורה האמור פלגש והיא ברכה כלא וכי׳ש וקדושי! כתובה בלא אשת לו לייחד ■דמומר
 דף בכהובוא כמ״ם כתובה כתיבה בלא לו אסורה קדשה אס אבל שמואל בבית יע״ם

 כשבות רש״י וכפי' כנדה לבעלה אסורה ברכה בלא כלה גס ס־׳ו סי׳ וכא״ע נ״ד
 ולכן שיברך עד :נדה לנו אסורות שלט ארוסו׳ פי׳ הארוסות לט ואסר אמ״ש ז׳ דף

 אחריה של ולא מד שלו שהוא קונה שאדם נקנין קרן הקדושין נקראו בדאורייתא
 א״צ מ״ח דאורייתא הטבה דאפי׳למ״ד מדרבק אלא אינו הרכה כתובה דכעי מ״ש דכל

 כהקדש אסורה דאכ״ע לרמז הקדש בלשין קראוהו רבנן אבל מדרבנן כ״א לה לכתוב
 על גס לאוסרה אלו קדושין אהנו זה״ג עצמו למקדיש, אפי׳ כאסורה כהקדש ואפי׳לו

 כשוע דבר שזה אאתריס מנעי׳ לא פי׳ לי מקורבת את הרי לבון דקחני והיינו עצמו
 כמוציא גבי מברכי! כיצד בס׳ ונ״ס מדרבק כהקדש היא הדי לו אפילו אלא ומדאו׳

 לתקן צריכין קר לא וה״ג מיד לאשמעי׳ נ״א הפשוט דבר בלשונה כזז״ל הקט שלא
 רק שמקודשת לקמן אמרינן קדושין נתן רק כלום אמר לא ואפי׳ לאחריס שמקודשת

: ודו״ק וברכה בכשבה כ״א מעתה לו נה שאסרה שידע קמ"ל
 לדקדק דש ;"ל מהרש״א מ״ש ט׳ לחצאין נגאל ט׳ עברי עבד ׳fcj ״□V כ

לעולם דניאל כיון לחצאין עאל לענין »״מ שדהו מקדש גבי י
 השיגו ויפה דונה קיקיון בם׳ השיגו כנר י עכ״ד כסף שקל מ׳ שעורים חומר זרע

 דדמי פלגא לי* דיהיב כיון ומומרא קולא אשכחנא מיד דבכל לק״ס נמי ובל״ה
 הס פר,דון דמעות לגואל חומרא ה״ל לחצאי! עאל אינו אמריק אי המעות ונאנסו

 העבד וסת קיימיס המעות ואי הס הקונה באחריות לחצאי! נגאל ואי הגואל מל ואחריות!
 הטי על ההפסד לחצאי! עאל אין דאי איפגא ה״ל השדה נשתזף או הבית נשרף או

 מאל ואי המטח להחזיר ומחויבים ההקדש ופל השדה או הבית הקונה ופל הקונה
 ומד הקדש מיד הנואלים ופל חוזרים המשה ואין העבד יורשי על ההפסד לחצאי!
 בקולא לי* סני ולא עברי בעבד וששיא קולא לאשטחי ארי דנדחק והא הקורם
 שהעבד היא שהקולא פירושו אמריק לקולא א״ד דקאפר דהא משוס דלעיל וחומרא

 שלא חורה דהקשידה ס׳ שמציע לפי ד״ה רש״י בכתב וכעין טי מיד לחירות יצא
 דלא היט כי לקולא פ״ע גבי המורה חלתה להד וה״ג כו׳ מיורשים אחוזה תפקע
 העבד שמת כטן לקולא לחצאי! נגאל דאין ניסא מה״ח וא״נ מכרם בין ליממע
פדו! לפני! קלא בפיק ואנן לא או הפנטת יסדרו אס העבד פדו! למק פנ״פ

: לקולא תיזל ,ילפי דמסכא ודל דאייקור דקל׳ דומי׳
&D א'נ • דלעיל וחופרא קולא דל׳ח דאשמעי׳ לומר יש ט' ל’ח6 אדי אמר גט׳ 

ויהיב סאה על יעמד יהתל מאות בשלם הנר' כגון דל׳ת דקפ״ל י׳ל
ואושור בסד

 נגאל ואי מאתים על ועמד והוזל נ' ליה ויהיב מליח שלם על ומסד והוקל נ׳ ליה
 וה״ל מזי ח' אפרוק האחרים ובג׳ קולא וה״ל פלגי׳ אפרוק קמאי בל א״נ לחצאי!
 בחראי וני קמאי ל לחצאין מאל אין אמריק ואי ס״ז לו לימן צריך והשתא חופרא

 }קול)' בחראי ול לחומרא קמאי ל וה״ל מאה צו לימן צריך והשתא גבי׳ הלוואה ה״ל
 ־מ׳ ונימא להומרא ולא אמריק לקולא רמא בכה״ג דאפילו דל״ת וקמ״לאביי

 גבי׳ הלואה וה״ל לחצאץ נגאל אינו בתיאי ובג׳ פלנא ואפרוק לחצאי! עאל קמאי
 וחד לחצאי! נגאל דמנא חד נברא מזי אמרינן דלא חמשיס נ״א לימן. א״צ והשתא
 קאמר להכי מאל איט בתרוריהו אי נגאל בהרווייהו אי ממ״נ אלא מאל איט זימנא

 נאמר ובזה לקולא נגאל נאמר דנזה סשנחנא גברא במרי דהייט בנה״ג דוקא אביי
:ודז״ק לא זיסנא בחדא אבל מכירות בשני גברא בחד ״נ6 נגאל איט

מנ״ל לדקדק להצאיןט׳-יש וגואל וגואל מלט'שלוה יגאל גאל אס איתיבי׳ גטי שם
 וכ״מ דאפשר מה בכל הרבה גאולות משמע דגואל ואפשר מיל' תרי לרבות

 מדא דבאמח י״ל א״נ פכ״ל לחצאי! שגואל נמי משמע ט׳ שלוה ד״ה רש"י טונת
 פי' ט׳ הוא דין והלא שיכול נרמסים משמע ממילא ואידך מיניה דיליף הוא

 ממוכר הוא דק״ו מטם אלא ילוה ולא לחצתי! יגאל לא דמה״ת לזה לימוד דא״צ
דאיכא ק״ו ליכא תו וגואל דלוה חדא דילסי׳ ודק נמ׳5 כמ״ש וע״ע ובית שדה

; וק״ל ט׳ וגואל לוה שאין לכולהו מה למיפרך
ט׳ קיימת שאינה זו שיעה כל נקט אמאי ט' אימיביה בד״ה ׳Dlfl שם

 כמן לכאורה תמוהים דבריהם • פכ"ל מ׳ מקום מכל וא״ת
 דקרא מטעמא לחצאי! ננחל חומה ערי דבתי ה״א אריטח האי לאו דאי חייט דכבר
 האי למשמועיק אתא דגרייהא דתנא י״ל א״נ יגאל גאל אס מקדש גבי דכמיב בתר

 למימי דבש׳ עד נש הצד ואמה פרכא איכא ערייחומהנמי אנתי דהא ותדע מלמא
 וסמך דדינא פלנא כ״א אייתי צא בברייתא ומיס 'כמ״שבגמרא יוכיח עברי עבד

 אלא אחוזה פדה ממוכר ק״ו הדי! תחילת רק למימר ה״ל וא״כ דבריו שיובנו בפאר
 ופי׳ בזה שנדחק ז״ל מהרש"א וע׳ • מימה כרי בבתי השתא תטעה דלא דאשמעינן

 מהחי דאומיב מאן דודתי וגלע״ד י למעיין כלל החוסכות לשון סובל שאינו מה
 לזה מתנגדת ברייתא אשכאנא דקראיואי טפמא דריש שמעון דדוקאר׳ ידע ברייתא

 גאל ס״ל זו דבריימא כיו! דקסבר קמוחיב שכיר ומ״מ רבנן אלא היא שמשן ר' לאו
 דלעיל כדבברייחא שמעון ל זו דרשא ליה דאית שמעיה ומאן כו׳ שלוה תלמד יגאל
 ובאמת לחצאין וגואל ונואל לוה אין נמי ובמקדם זו דרשה ס״ל צא דרבק סל והו׳

 ברייתא האי א״כ ט״ש ורבק שמעון ר׳ בהא דפליגי עירוכין מס׳ בדש״י א׳ פי' איכא
 פרי דנתי דר״ש אליבא לר״ס זס״ל שפיר ששה לרב ליה וקמומיב • היא שמעון ר׳

 דרש דוכחח בכל דר״ש דאע״ג דס״ל ששת דרב וטעמו לחצאין ונואל וגואל לוה מומה
 דוכתי בכמה כש״ס כדאשכחן בק״ו ההורה למדרש ס״ל נמי ר״ש דודאי בק"ו התורה

 בהאי כלל דרשי׳ לא ש ק״ו בהר ולא בתרטעמא למיזל קרא לן דגלי היכא מ״מ
 דק״ו אט׳ג חומה ערי בהי גבי וה״ג הק״ו למפדך אף פעמא בתר אזצינן כ״א ק״ו מצוה
 מברייתא ליה וקמומיב טעמא במר למיזל קרא לן גלי מצוה בהאי מי׳ס מע״ע הוא

 אינו ט׳ בית דמוכר קאסר ואכ״ה כר״ש ברייתא בו׳דאחיאהאי שיכול ט׳ גאל דאה
 בקרא דכמב במאי כ״א ספמא במר אזליק דצא שמעון ר׳ דמודה אלמא ט׳ וגואל לוה

 סמטת דמי לא גופי׳ מטה בהאי דאיכאק״ואפ•׳ ק״ואבלהיכא בדליכא א״נ להדיח
 לא זו ברייתא לי׳ ומשני נדרשה שהתורה מחת מי״ג א׳ שהוא הק״ו• את דקלא
 מאי המוס' הקט וע״ז יגאל גאל אס זדשי נמי דרבק כרבנן אלא שמשן כרבי אתיא

 גאל מס נאמר לא ואס ששח דדב טותי׳ אתיא ברייחא הך דלמא ששת לרב קמוחיג
 סמפא בחר אזלי׳ דלא בהא הודה שמעון דר׳ בקיו הכל ילכינן דהוי פשיטא יגאל

 ק־ז פיס בחר זו במטה אזליק לא שוב יגאל גאל דכתיב השתא אבל ק׳יו טס למפרך
 למקשה פי' ט' ליה דמשמע ההופכות ותירצו ששת רב וכדעה הכעס דהוהר היכא

 אריטת דל״ל אהמר דאמח אליבא 'ל ס מ״ע היא ל״ש זו דנרייחא ד דקס' אע״ג זה
 מ’מ הקשו ואחייב חומה עד בחי נד תטעה דלא לאפמועיק אלא באמת פלא הדברים

 ליכא ואלידיהו שמעון ר׳ ולא היא רבנן זו דברייהא דהתרצן אליבא עי׳ ט׳ ממאי
 דאלידיהו ופטם כלל דקרא טעמי דרשי לא אינהו דהא חומה פרי שבתי למעש

 אריטח האי להו למה וא״כק׳ דע״ע כו׳מק״ו ונואל לוס איט הומה ערי בתי
סברא דמשוס א״נ סברא האי ס״ל לא המקשה אבל בו׳ משדה דשדה ״ל וי וחירט

ודי״ק: קיימת שאינה שיפה למקט ה״ל לא משדה דפדה
• פכ״ל ט׳ גאולה גאולה גמריק כו׳ רבק הא בדי׳ה רש״י ע״א בא ךת

ונלע״ד טבד מעבד ק״ו דס״ל מה״עליפא ליל למידק אינא י
 ניצף דסד״א החוסטח במי׳ ליה סגי וצא משוס בד״ה הט׳ קושית לרפ״י דק״ל

 נימא ק״ו נהו דאית החצדם נד באמת דלמא דא״כ אמחה שדה ממקדש ק״ו איפכא
 אבל ביובל שיוצא לפני! הייס יחשב הארץ שדה דכחיבעל ואע״ג כו׳ וגואל דלוה

 סק״ו ניל־ף גופי׳ דפ״ע פ״עחכיח וא״ל ק״ו לספרך דקרא משמעותה האי אליה לא
 ה״א לא גאולה גאולה לאו אי פ״ע גבי דאכילו רש״י מתרץ להכי דל מהרש״א כמ״ש

 צאו חנגאל ממקדם מק״ו נמי לס ילפינן טה אלא לחצאין גואל דאק לחוד׳ שנגאל
 אלאדילסיק ופרכי׳ ק״ו ואתא ז״ל מהרש״א כמ״ש בעלמא ראמשמשתא קראיתירא

 בתי גד נס פרש״י ולהט גאולתו כדי איצסריך ולהט אחוזה משדה גאולה גאולה
 גאולה דגאולה ש’גז בלא לן סגי לא דבלאי׳ה כיון אחי גאולה דמגאולה שמה ערי

 ממשנושתא לחצאין וגואל וטאל לוה אינו המצרים בתי האמת ע״פ השתא ולמי
 הוא פריכא דק״ו ממשמשמא יפקיעו דהק״ו למימר ולינא וגו׳ הארץ שדה דעל

 מילוי דס״ל גאולה דגאולה מיוצא בהאי לט סגי לא התום׳ אבל יודח ענד דעבד
 דלף קפה אכתי וא׳׳כ ק״ו למשדך אלים ולא לחו נא בד״ה לעיל כמ״ם הוא מלחא
 מעליא ליסוד היא הארן שדה על כחיב דכי תירצו להט ממקדש מקי״ו עברי עבד

מסי ממקדש מ״ע ק״ו נמי ליכא והשתא ממקדש החצייה רבתי ק״ו לאפקועי
:ודו"ק יוטח החצייה  ל״ל אנחי להקשות יש עכ״ל ט׳ דאדרבה וי״ל ס׳ משוס בד״ה רצם׳

 וגואל ליה שאיט ללמד ידו והשינה אחוזה שדה שכר גט
 .ממקדש מילף וא׳ל מפ״ע בק״ו נילף ואידך הדא לכטב לחצאי! שאיט נאולט וכד

 •ומינה ולא גאולט כדי כתיב א א־נ וגואל לוה שק למקדם פה לשפר דאיכא
 ונמנה חסאי למאמת דסייל ואמפר לתצאץ נואל שאיט למקדש מה נימת ידו
ססקעי׳ וגואל דליה ק״ו איכא ואי דקרא משמשתו אלא יתירא קרא לאו נפי ידו

ליה

ר אוצר תכנת ע״י הודפס426 מס עמוד זלמן אפרים בן סנדר אלכסנדר שור, תליתאי< >אוריין שור בכור חדשה, שמלה שור, תבואות



בנים בני מאמר אקעד

א מאמר

ותוכחה ערבות

 איש "וכשלו נאמר כו( )ויקרא בחקתי בפרשת

בעוון "איש כהנים בתורת ודרשו באחיו"

 ובפרשת בזה". זה ערבים ישראל שכל מלמד אחיו,

 הוכח בלבבך, אחיך את תשנא "לא נאמר )יט( קדשים

חטא". עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח

A

ן

 בעבירות אלא אינה התורה מן שתוכחה לחדש נראה

זוהי תוכחה. מצות אין בשוגג ואילו במזיד

 שעובר במי שנאה שייכת לא כי תשנא", "לא פשטות

 "להוכיח ר״ה, עשה המצות ספר משמעות וכן בשוגג.

 מצווים אנחנו אבל לחטוא... שירצה מי או החוטא

 שימרה" מאומתנו זולתנו נעזוב ושלא נחטא שלא

 השתדל "ואם הרמב״ם והמשיך במזיד, היא והמראה

 עדות לנו חסרה אם גם להוכיחו חייבים להמרות

במזיד. וכולו דין" בבית לחייבו

 .בהלכות תוכחה דיני באר הרמב״ם למה מובן זה לפי

ואל שוגגין שיהיה "מוטב אבל ו׳ פרק דעות

 כי א/ פרק עשור שביתת להלכות הניח מזידין" יהיו

 ובשו״ת תוכחה. במצות פרט אינו שוגגין שיהיו מוטב

 ואולם בזה, העיר תס״א סימן יו״ד חלק נזר אבני

 ובשו״ע תר״ח בסימן אברהם במגן שגם שכתב מה

 לא הם עשה, אין שבשוגג משמע שם התניא בעל

 אין שוגג והוא תוכחתו יקבל לא שאם אלא כתבו

 מקום מכל יקבל אם שאפילו לא אבל תוכחה מצות

שוגג. שהוא כיון התורה מן תוכחה מצות בו אין

 "מוטב חכמים אמרו כיצד קשה, שהיה מה ומבואר

מצות והלא מזידין" יהיו ואל שוגגים שיהיו

 בשבלי הובא חננאל רבנו אזלה. לאן התורה מן תוכחה

הקשה תוכחה בהלכות דעה יורה עניני על הלקט

אחת בישיבה שנאמרו דברים

 שיהיו למוטב המקור לכאורה תרץ. ולא זו, קושיא

 לא עור ולפני משום הוא מזידין יהיו ואל שוגגין

 למזיד משוגג הופכו שאתה ידי שעל מכשול, תתן

 חלק בנים בני בשו״ת הקשיתי זה ולפי מכשילו, אתה

 תעשה לא ולידחי דתוכחה עשה ליתי כ״ז סימן ב׳

 הרמב״ם לשיטת קשה השאלה בפרט עור. ולפני של

 "עד ב טז, ערכין במסכת כרב שפסק דעות בהלכות

 אמר ושמואל הכאה עד אמר רב תוכחה, מצות כמה

 החינוך בספר נזיפה". עד אמר יוחנן ורבי קללה עד

 אבל הכאה עד הוא תוכחה ששעור פסק קל״ט מצוד.

 ולא המוכיח את להכות קרוב החוטא שיהא עד פרש

 להוכיחו "חייב כתב הרמב״ם אבל ממש, הכאה עד

 משמע וכן ממש הכאה ומשמע החוטא" שיכהו עד

 היא הכאה כי וקשה ה׳, סימן חסידים ובספר בזהו־

 מלקות, אצל להכותו" יוסף מ״פן ונלמד תורה איסור

 יותר להלקותו אסור דין בבית שנלקה מי שאפילו

 מלקות לו מגיע שאינו אדם שכן וכל לו שמגיע ממה

 איך הרמב״ם לדעת כן ואם להכותו. אסור כלל בדין

 ונמצא ממש אותו יכה שחברו עד חברו את יוכיח

 שעשה לאמר צריך אלא עור, ולפני על המוכיח עובר

 קשה ושוב עור, ולפני של תעשה לא דוחה דתוכחה

מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב בעלמא אמרו איך

 כי מעיקרא קושיא ליכא שחידשנו מה לפי אכן

שפיר ולכן התורה מן תוכחה מצות אין בשוגג

 מנין כן אם תאמר, ואם שוגגין. שיהיו מוטב אמרו

 התוכחה, יקבל אפילו בשוגג שחוטא במי למחות החיוב

 ערבות מדין להפרישו מחויבים אנו כי שאלה אינה זו

 בין ראשון חילוק והוא מזיד, שנא לא שוגג שנא לא

 ואילו במזיד אלא אינה תוכחה כי לערבות תוכחה

 מפרש״י נראה וכן במזיד. בין בשוגג בין היא ערבות

 לישראל גרים קשים שאמרו מה על ב יג, נדה במסכת

ומביאין במצוות בקיאין "אינן שהגרים ופרש״י כספחת,



בני מאמר
 ולאו בזה זה ערבין ישראל שכל אומר ויש פורענות...

 שאילו מבואר הגרים". על נתערבו שלא היא מילתא

 נענשים היו שפיר אזי לגרים ערבים ישראל היו

 בקיאין "אינן שהגרים ופרש״י ערבות, משום עליהם

בשוגגין. שמיירי הרי במצוות"

 שוגג בין בתוכחה חילוק אין הסמ״ק שלדעת אמת הן

"דרשו קי״ב במצוה שכתב כדברינו, ושלא למזיד

 או תורה דברי על עובר חברו את הרואה רבותינו

 אפילו לאו אם תוכחתו יקבל אם וספק מזיד או שוגג

 בין מקשר אינו הסמ״ק ברם להוכיחו". חייב הכי

 תוכיח "הוכיח לבין בלבבך" אחיך את תשנא "לא

 י״ז במצוד, שנאה איסור שכתב והעד עמיתך" את
 ולכן לזה, זה קרב ולא קי״ב במצוה תוכחה וחיוב

 פי על אף בשוגג בחוטא שייך תוכחה שחיוב פרש

 פשט לפי אבל שגגתו. בגלל אותו ישנא לא שחברו

 התורה על והרמב״ן הרמב״ם לדברי הוא וכן הכתוב

לתוכחה. שנאה איסור בין קשר יש החינוך וספר

 ורק התורה מן תוכחה חיוב יש שבמזיד דברינו

שאין כיון שוגגין שיהיו מוטב נאמר בשוגג

 השלם ביראים הרא״ם לשיטת יפה עולים תוכחה, חיוב

 פי על אף תוכחתו יקבל לא בודאי אם שגם רכ״ג מצוה

 אינו מוכיחו אינו שאם למרות כי להוכיחו, חייב כן

 מכל למחות בידיו שאין כיון ערבות משום עליו נענש

 עשה הסמ״ג לדעת אבל איכא. תוכחה מצות מקום

 אחיו בנימין רבנו דברי )והם ל״ז הקצר ויראים י״א

 הקצר יראים ספר את שערך הלקט שבלי בעל של

 לא אם במזיד שגם החינוך וספר הרא״ם( דברי ואינם

 חז״ל מאמר הסמ״ג והביא להוכיחו אין תוכחה יקבל

 הנשמע דבר לאמר שמצוה "כשם ב סה, יבמות במסכת

 קושיא הדרא נשמע", שאינו דבר לאמר שלא מצוה כך

 ותרצתי אזלא. לאן התורה מן תוכחה מצות לדוכתיה

 תוכיח "הוכח הכתוב ממשמעות שהוא שם בנים בבני

 נמצא הלשון שאותו חטא", עליו תשא ולא עמיתך את

 גוי עליך ה׳ "ישא כח( )דברים תבוא כי בתוכחת

 זה שלפי מרחוק, גוי עליך ה׳ יביא ופרושו מרחוק"

 חברך על תביא שלא מתפרש חטא" עליו תשא "ולא

 לא שהתוכחה באופן רק אותו שתוכיח כלומר חטא

 שיהיו מוטב חכמים שאמרו מה הוא והוא תקלקל.

 שאין הדין הוא וכו׳ הסמ״ג לדעת אמנם שוגגין,

 כי התוכחה ממך יקבל לא אם במזיד לחוטא להוכיח

"הנח הקצר ביראים שכתב וכמו חטאו, את הגדלת אז

קעה א בנים

 שיהיו מזידין, יהיו ואל שוגגין שיהיו לישראל להם

 בהתראה ויחטאו פניהם משיעיזו התראה בלא חוטאים

 כך למזיד משוגג עונשים להרבות אין יותר... ויענשו

 למותרה". מותרה שאינו ממי עונשים להרבות אין

 נקראת אינה עונשים הרביית הרא״ם לדעת ואילו

 וכמו מזיד, הוא הכי שבלאו כיון עליו חטא הבאת

 לרשע "הלעיטהו )סט( קמא בבא ממסכת שהביא

וימות".

 היא שתוכחה נראה לערבות תוכחה בין נוסף חילוק

ובין בדיבור בין היא ערבות ואילו בדיבור

נד, שבת במסכת אמרו ולכן וכפייה. מעשה ידי על

 כיון עלמא" כולי על נתפסו גלותא ריש "דבי ב

 תקנות והתקנת כרוזים ידי על למרחקים למחות שיכלו

 וכבר כ״ו, סימן שם בנים בבני שכתבתי כמו וכו׳

 סימן חיים אורח חלק שיק מהר״ם בשו״ת כן חילקו

אחרונים. ועוד ר״ג

 באופן חילק ט״ו סימן ג׳ כלל ורדים גינת ובשו״ת

עשה במצות כלל ליתא תוכחה שמצות אחר

 שחטא חברו את "הרואה הרמב״ם מלשון כן ודייק

 על חוטא שהוא ולהודיעו טובה... לא בדרך שהלך או

 בעשה בין איכא ערבות ואילו הרעים", במעשיו עצמו

 ב לג, סוטה ממסכת שהביא כמו תעשה בלא בין

 יודע ואיני התורה. כל על ערבות שקבלו ובפרש״י

 ובספר תעשה, ללא עשה בין לחלק הסברה מהי

 אחד כל להוכיח אותנו "מצוה בהדיא כתב חסידים

 מצות מן מאחת אפי׳ בעצמו ומתעצל שמתיאש מישראל

 ל״ת", ממצות אחת על עובר שהיה או עשה או רמ״וז

 קום בין רק אלא לחלק אין הרמב״ם מדברי ואפילו

 חברו את הרואה אבל תעשה ואל שב לבין עשה

 להוכיחו. שחייב פשוט ועשה בקום עשה מצות על עובר

 שוגגין שיהיו מוטב ששייך אמרו א ל, ביצה ובמסכת

 אורייתא הכפורים יום תוספת "דהא בדאורייתא אף

 ולא להן אמרינן ולא שחשכה עד ושתי ואכלי הוא

 את "ועניתם מן ונלמד עשה איסור הוא ושם מידי"

 איסור לבין בינו חילוק יש ואם בתשעה", נפשתיכם

 כתב שבאמת והגם משם. הוכיחו מה תעשה לא

 ואפילו למ״ד "אפילו ב כ, מכות במסכת הריטב״א

 עשה באיסור ה״מ ישראל להם הנח אמרי בדאורייתא

 אבל לאו", באיסור לא אבל הכפורים דיום דתום׳

 לשו״ת קשה כן חילקו שלא ראשונים שאר לדברי

תוכחה מצות אין שבשוגג לדברינו ומיהו ורדים, גינת



בני מאמר קעו
 שיהיו ממוטב עליו להקשות שאין ניחא התורה מן

שוגגין.

 ואף תוכחה מצות אין לפעמים אלה חילוקים ולפי

להפך גם נמצא אמנם ערבות. יש כן פי על

 והסמ״ק הרא״ם לדעת כי ערבות, ואין תוכחה שיש

 שהרי ערבות מדין פטור תוכחתו תועיל שלא יודע אם

תוכחה. של עשה במצות חייב אבל למחות בידו אין

 בערך דרבנן בארעא הובא אברהם זרע ובשו״ת

שאין מה בדרבנן ערבות שאין כתב ערבות

 ברכות במסכת שנראה כמו בדרבנן גם יש תוכחה כן

 בברכות חברו להוציא ערבות יש שבודאי ומה )לא(.

 כמו תסור לא של דאורייתא מצור. משום הוא מדרבנן,

י״ז. אות קס״ז סימן זהב במשבצות שכתב

 ב כ, ברכות במסכת הרא״ש שכתב מה לפי וכן

יונה ברבנו הוא וכן בערבות ליתנייהו שנשים

 הרא״ה בשם כן נדפס הגבורים ובשלטי ר״י, בשם שם

 שהן פשוט הדבר ואילו הרא״ש, שצ״ל נראה אבל

 גרמא. הזמן שלא עשה מצות שהיא בתוכחה חייבות

 ערבות שנשים שמוכח מקומות מכמה הקשו האחרונים

 של שאשתו )יח( זרה עבודה במסכת כמו לאנשים

 בבעלה מחתה שלא בגלל נתפסה תרדיון בן חנניא רבי

 מ״ח. סימן חיים אורח חלק לב חקרי בשו״ת ועיין

 עקיבא ר׳ ובתוספות מקומות בכמה מגדים בפרי אמנם

 ובתשובותיו ד׳ משנה ב׳ פרק מגילה למסכת איגר

 שאשה במצוד. שרק הרא״ש דעת את פרשו ז׳ סימן

 היא בעלמא אבל בערבות ליתא בה שייכת אינה

 באיסור לבעלה ערבה אינה זה ולפי לאנשים, גם ערבה

 הרבה ובעוד בו שייכת שאינה כיון בתער גילוח

 מצוה ידי להוציא ערבות בין שנחלק לא אם מצוות,

 ברא״ש כן נראה אינו אבל עבירה למנוע ערבות לבין

 וצ״ע. העוון" מן להצילן הוא "ועליו שם שכתב

 דעת כן שאין שם בצל״ח עיין הרא״ש שיטת ובעיקר

ראשונים. ועוד התוספות

 מן אחד לערבות. תוכחה בין הקשר לגוף ועתה

הוא תוכחה למצות המפרשים שכתבו הטעמים

 שכל במדרשים שנמצא וכמו לזה, זה ישראל ערבות

 להתעלם אפשר אי וממילא אחד כגוף הינו ישראל

 טעמים גם כתבו ברם הגוף. מן חלק שעושה ממה

 ניצול הוא נגדו לחוטא מוכיח שאדם ידי שעל אחרים,

אחיך את תשנא "לא הכתוב וכהקדמת כלפיו משנאה

א בנים

 ומרחיק המוכיח מתנער תוכחה ידי שעל וגם בלבבך",

החטא. באותו מלחטוא עצמו

 שאם חטא" עליו תשא "ולא הכתוב את שפרשו ויש

בתרגום לדייק יש כן בחטאו. נתפס מוכיחו אינו

 ישאו "ולא הכתוב על )כב( אמור שבפרשת אונקלום,

תובא", עלוהי יקבלון "ולא תרגם ומתו" חטא עליו

 דיליה על תקבל "ולא חטא עליו תשא ולא תרגם וכן

 כלומר שלו בגלל חטא תקבל שלא שפרושו חובא"

 בספר כתב וכן ערבות. והיינו אחיו, של החטא בגלל

 בעונש חייב מלהוכיח עצמו "המחזיק ה׳ סימן חסידים

 כתב ובאלשיך חטא", עליו תשא ולא שנאמר חברו

עליו". ערבותך על חטא עליו תשא "ולא

 עליו תשא "ולא מן נלמדת ערבות זה פרוש ולפי

ממדרש וקשה תוכחה. מצות אצל הכתוב חטא"

 אחיו" בעוון איש — באחיו׳ איש ׳״וכשלו חז״ל

 ובעיקר לערבות, כמקור פעמיים מביאתו שהגמרא

 עליו תשא ולא דרשו שם ערכין במסכת הלא קשה

 כל הביאו וכן ברבים חברו פני להלבין לאיסור חטא

 המצות שעיקר כתב בעצמו חסידים ובספר הראשונים,

 ובהלבנת בזעם להוכיחו שלא היא חטא עליו תשא ולא

 ולבבו ערפו ויקשה פניו "יעיז חברו אז כי פנים

 התוכחה יקבל שלא כלומר פשע" חטאו על ויוסיף

 פניו שהלבינו על רוגז מתוך עוד יחטוא להפך אלא

 למה היטב ומבואר בתוכחתו. הכשילו שחברו ונמצא

 דשמיא במילי אזי בסתר תוכחתו מקבל אינו חברו אם

והחינוך, הרמב״ם שכתבו כמו ברבים פניו להלבין מותר

 הוא ממילא כי יותר פנים להעיז לו גורם אינו אז כי

פושע.

 לכתוב משמעויות כמה יש שלפעמים הוא כלל והנה

חטא" עליו תשא "ולא ותחילה אמת. וכולם

 )ט( במלכים־ב וכמו שחטא עליו תאמר שלא מתפרש

 את אליו שאמר שפרושו המשא" את עליו "נשא

 את תראה שאם הוא פרושו תוכחה ולענין המשא,

 אותו שתחזיק שחטא עליו תאמר אל שחטא עמיתך

 תועלת אין כן ושעל בו, יחזור לא שבודאי כחוטא

 תוכיח אלא אותו, לשנוא גם יש כך ושמשום להוכיחו

 מתחילה התכוון שלא יתברר או בו יחזור ואולי אותו

 בפסוק פשט וזהו תשנאהו. לא גם וממילא לחטוא

בלבבך" אחיך את תשנא "לא להתחלתו גם המקשרו



קעז א בנים בני מאמר

כולו כי תטר", ולא תקם "ולא שאחריו לפסוק וגם

"ואהבת הסיום וכמו ואחוה רעות יחסי זשכנתב מיירי

כמוך". לרעך

שלא הוא עליו" תשא "ולא לשון של שניומובן

 "ישא וכמו שיחטא לאחיך ותגרום עליו תביא

 למוטב מקור שהוא והסברנו מרחוק", גוי עליך ה׳

שוגגים. שיהיו

ועוד

 ומתו".

> חז״ל

 תחטא שלא הוא עליו" תשא "ולא של מובן

 חטא עליו ישאו "ולא וכלשון אחיך בגלל

 דרשו בגללו, לחטוא אתה עלול חטא ובאתה

פנים. הלבנת חטא הוא

 עליו" תשא "ולא של האלה המובנים שלשת כל

יפוצץ כפטיש אלא זה את זה סותרים אינם

 חטא עליו תשא לא של אחד מובן בתוך ואולם סלע.

 שונים, יישומים שייך לא בזה בגללו, חטא תשא לא

 פנים הלבנת לענין אותו דרשו שחז״ל כיון ולכן

 שאם לערבות כמקור גם לפרשו אפשר אי ממילא

 האחרונים מסקנת וכן עוון. באותו נתפס אתה תוכיחו לא

 אלא חטא" עליו תשא מ״ולא נלמדת אינה שערבות

באחיו". איש "וכשלו של חז״ל ממדרש

 ז׳ הלכה ו׳ פרק דעות בהלכות ברמב״ם משמע וכן

בדרך שהלך או שחטא חברו את "הרואה שפתח

 תוכיח", הוכח שנאמר למוטב... להחזירו מצוה טובה לא

 שאפשר "וכל וסיים תוכחה מצות פרטי באר ושוב

 כיון אלו בעוון נתפש הוא מוחה ואינו למחות בידו

 "כיון בלשונו לדקדק יש בהם". למחות לו שאפשר

 דברים כפל הוא שלכאורה בהם" למחות לו שאפשר

 אלא מקודם, שכתב מה על בו הוסיף ומה ומיותר

 חברו בעוון נתפש שהוא שמה להדגיש בא הרמב״ם

 למחות בידו שהיה כיון ערבות של נפרד מדין הוא

 שהזכירו חטא" עליו תשא "ולא הכתוב מן ולא

ח׳. בהלכה רק לראשונה

 על רחוק שנראה מדרש חז״ל דרשו באמת ולמה

פשוט שנראה מה דרשו ולא פנים הלבנת

 בעוונו, נתפס אתה עמיתך את מוכיח אינך שאם יותר

 גם היא תוכחה שמצות שם בנים בבני הארכתי

 עלי שחשב מה וכדוגמת חטאים שאינן רעות בהנהגות

 מהגמרא ראיות והבאתי להשתכר רגילה היתה שחנה

עליו תשא "ולא לדרוש אפשר אי וממילא והרמב״ם.

 במה גם מיירי שהרי חברו, בחטא נתפס שהוא חטא"

חטא. שאינו

 יפר הפר "ואם נאמר )ל( מטות בפרשת להעיר, ויש

בספרי ודרשו עונה", את ונשא שמעו אחרי אתם

 תחתיו נכנם לחברו תקלה שהגורם רש״י והביאו

 היא אין לגמרי אותה הכשיל שהוא שמכיון לעוון,

 ואילו עוונה. כל את נושא הוא אלא כלל נענשת

 שהיה מי וגם החוטא גם אלא כן אינה במצוות ערבות

 זהה אינה במצוות ערבות ובזה נענשים, למנעו יכול

 משלם הערב או הלווה או בממון כי בממון לערבות

שניהם. לא אבל

 בממון, לערבות זהה במצוות ערבות שאין זה, ודבר

רק היא בממון שערבות מה לפי עוד יובן

 אפשר במצוות ערבות כן שאין מה הערב, בהסכמת

 הסוגיות וכפשטות ישראל של כרחם בעל שחלה

 עיבל והר גריזים בהר זל״ז ערבים נעשו שישראל

 לדון נבוא ובזה תבוא. כי בפרשת כך על נצטוו והם

ערבות. של בסוגיות

 מתורת הביאו ב לט, ושבועות ב כז, סנהדרין במסכת

בעון איש — באחיו איש ״וכשלו כהנים

בזה". זה ערבים ישראל שכל מלמד אחיו,

 ר׳ משום יוחנן ר׳ "אמר ב מג, סנהדרין ובמסכת

על ענש שלא לפי שמעון, בר׳ אלעזר

 )דברים כתנאי הירדן. את ישראל שעברו עד הנסתרות

 עד ולבנינו לנו והנגלות אלקינו לה׳ הנסתרות כט(

 שעברו עד הנסתרות על ענש שלא מלמד עולם...

 וכי נחמיה ר׳ א״ל יהודה. ר׳ דברי הירדן את ישראל

 על ענש שלא כשם אלא לעולם... הנסתרות על ענש

 שעברו עד שבגלוי עונשין על ענש לא כך הנסתרות

 משום איעניש טעמא מאי עכן אלא הירדן, את ישראל

ובניו". אשתו ביה ידעי דהוי

 בעוון איש באחיו איש ש״וכשלו פרשו בגמרא

ולא למחות בידם "שהיה משום הוא אחיו"

 על נענשו כיצד יהודה לר׳ קשה זה ולפי מיחו",

 אין בנסתרות והלא הירדן את שעברו לאחר הנסתרות

 דברי וכן נחמיה, כרבי משמע אלא למחות. בידם

 ולא למחות שבידו מי "כל מקומות בכמה הגמרא

לפי בפשטות יותר אתו עוון" אותו על נתפס מיחה



בני מאמר קעח

 נצבים בפרשת רש״י העתיק לכן ואולי נחמיה ר׳

נחמיה. רבי דברי את

 שמעון ברבי אליעזר רבי בשם יוחנן רבי ואולם

ועוד לקיש ריש דעת וכן יהודה כר׳ סובר

 דגמרא שסתמא לפרש ודוחק בירושלמי אמוראים

 סנהדרין במסכת שאמרו מה לפי ועוד עליהם, חולקת

 בגמרא פרשו היאך יהודה" רבי ספרא "סתם א פו,

 ומכאן יהודה. ר׳ מדעת הפך כהנים תורת מדרש את

 יהודה ר׳ לדעת שנסתרות המאירי שפרש למה ראיה

 אלא לגלותם אפשר שאי לגמרי נסתרות פרושם אין

 ולגלותם, אחריהם לחפש יכולים שישראל מה הם

 הנגלה על הראוי כשיעשו התנצלות להם אין "ולכן

 הנסתרות אחר ולרגל לחקור צריכים אלא לידם הבא

 נענשים הכל הרי בכך שמתרשלים וכל יכולתם, כפי

 לזה". זה ערבים ישראל שכל חוטאים של בנסתריהם

 ומשעברו הנגלות על במדבר נענשו יהודה ר׳ לדעת

 כיון נסתרות לעכן וקורא הנסתרות, על גם הירדן את

 אשתו ביה שידעו כיון אבל רבים ביה ידעו שלא

 עליו. ישראל נענשו ולכן לגלותו אפשר היה ובניו

 הנסתרות על נענשו לא שלעולם פרש נחמיה ר׳ ואילו

 נקרא זה אין בעכן ידעו ביתו ובני שאשתו כיון ומיהו

 בין איכא נסתרות לשון שמשמעות ונמצא נסתרות,

 הערבות בטיב חולקים ואינם נחמיה ור׳ יהודה ר׳

 נחלקו ורק הירדן, את שעברו לאחר בה שנתחייבו

 הנגלות על נענשו הירדן את שעברו קודם גם בהאם

לא. או

 איש ׳"וכשלו כהנים בתורת מהמדרש להקשות ואין

שאמר נחמיה לר׳ אחיו" בעוון איש — באחיו׳

 והלא הנגלות, על נענשו הירדן את משעברו שרק

 נאמרה התוכחה כי בסיני, כבר נאמרה בחקתי פרשת

 הירדן את שיעברו אחרי העתיד על קאי אבל בסיני

 זה ערבים וייעשו עיבל והר גריזים הר על ויעמדו

 שבתתיה" את הארץ תרצה "אז הכתוב וכלשון לזה,

שמיטות. כמה עברו שכבר

 הלא כהנים, התורת בדרשת להבין זכיתי לא ורק

כן ואם בתוכחה נאמר באחיו" איש "וכשלו

 שיבשלו הוא מהקללות שאחד אלא משם נלמד לא

 שכמו בעלמא, לערבות ראיה ואינו אחיו בעוון איש

 הדין הוא נפילה בשעת במנוסה מיירי הכתוב שפשט

ולהטעים נפילה. בשעת מיירי אחיו" בעוון "איש מדרשו

א בנים

 ריתחא דאיכא "בזמן אמרו א מא, מנחות במסכת עוד,

 ריתחא עידנא לך ואין עשה", מצות על גם ענשינן

 ביטול על ענשינן ואז התוכחה קללות משעת יותר

 בעלמא אבל ערבות ללא גם תוכיח הוכח של עשה

וצ״ע. לא

 הצדיקים על א נה, שבת במסכת שאמרו מה גם

ושהגם מיחו" ולא למחות בידם ש״היה הגמורים

 ברשעים מוחים היו שאם גלוי היה הקב״ה שלפני

 נדונו כן ושעל גלוי" מי "להם מהם מקבלים היו לא

 זרה עבודה ובמסכת חורבן. בשעת מיירי הרשעים, עם

 לבין למחות יכולים שהיו צדיקים בין השוו א ד,

 אלא ערבות שייכת לא סדום של ובגויים סדום צדיקי

 באשתו א יח, ושם פורענות. שעת משום כרחך על

 מיתתה שלא כיון שנהרגה תרדיון בן חנניא ר׳ של

 עליה ואמרו באותיותיו השם את הוגה שהיה בבעלה

 מיחר, ולא למחות בידו שיש מי כל אמרו "מכאן

 עידן שהיא הרדיפות בשעת היתה כן גם עליו" נענש

 עד כן הוא הזמנים בשאר שגם למדו ומנין ריתחא,

 ואינו •למחות שיכול מי שכל בסתם מקום בכל שאמרו

עוון. אותו על נתפס מוחה

 בתורת בתוכחה שדרשו שמה לאמר צריך כן על

אין בזה" זה ערבים ישראל שכל "מלמד כהנים

 שמשם אלא ערבות של חלותה מקור שמשם פרושו

אחר, ממקום נלמדת ערבות עיקר אבל לערבות, סמך

 בערבות או בסיני הנגלות את עליהם קבלו יהודה לר׳

 ולבננו" לנו "והנגלות משה דברי ידי על מואב

 אף נחמיה ולר׳ עיבל והר גריזים בהר והנסתרות

 ולשון עיכל. והר גריזים בהר עליהם קבלו הנגלות

 אמרו" "מכאן כמו אלא דוקא לאו הוא "מלמד"

 סמך שמשם שפרושו תרדיון בן חנניא ר׳ של באשתו

 ובמשנה ה׳ משנה א׳ פרק אבות במסכת וכמו לדבר,

 בענין בזה ודנתי עזאי בן בדברי א כ, סוטה במסכת

 במסכת וכפרש״י יב[, סימן ]לעיל לנשים תורה לימוד

 מכאן אף אלא דוקא לאו מכאן "האי א מח, פסחים

קצת". לסמוך יכול אתה

 ערבים נעשו ישראל נחמיה ור׳ יהודה ר׳ לדעת והנה

ליה כדאית מאן כל עיבל והר גריזים בהר

 שאם שם, ערבים נעשו מה ידי על מבואר אינו אבל

 שאר על בריתות קבל מישראל אחד שכל משום

קבלו הלא ב, לז, סוטה במסכת שאמרו כמו ישראל



קעט א־ב בנים בני מאמר

 מן נלמד הוא אלא מואב. ובערבות בסיני גם כן

 דברי את יקים לא אשר "ארור עיבל בהר הקללה

 מסכת בירושלמי הוא וכן אותם׳/ לעשות הזאת התורה

 חלפתא בן שמעון ר׳ שדרש ד׳ הלכה ז׳ פרק סוטה

 שבידם דין בית או המלך כלומר מטה" של הבית "זה

 על ואף אותה. במבטלים ולמחות התורה את להקים

 דברי פסוק אותו על אחרות דרשות שם שדרשו פי

 שם שהביאו וכמו עיקר הם חלפתא בן שמעון ר׳

 ואמר בגדיו את יאשיהו המלך קרע זה דבר "על

 תנא הוא חלפתא בן שמעון שר׳ ועוד להקים׳/ עלי

 אמוראים. הם לפנינו הנוסח לפי הדורשים שאר ואילו

 דברי את יקים לא אשר "ארור הלשון מכפל ונלמד

 לעשות, ומהו להקים ומהו אותם" לעשות הזאת התורה

יעשו. שאחרים ולהקים בעצמו הוא לעשות אלא

 ושמר ולימד "למד שם בירושלמי שאמרו ממה וראיה

החזיק ולא להחזיק בידו ספיקה והיתה ועשה

 שמר ולא לימד ולא למד לא ארור... בכלל זה הרי

 הרי והחזיק להחזיק בידו ספיקה היתה ולא עשה ולא

 פרושו ש״להחזיק" הבינו האחרונים ברוך". בכלל זה

 מבעלי זקנים בדעת ואולם תורה, ללמוד אחרים לפרנס

 שוחר מדרש בשם הביאו תבוא כי בפרשת התוספות

למחות בידו ספק ויש ועשה ושמר ולימד "למד טוב

 את יקים לא אשר ארור בכלל הוא הרי מיחה ולא

 שמר ולא לימד ולא למד לא הזאת, התורה דברי

 ספק והיה האסורין בבית חבוש שהיה כגון עשה ולא

 יקים אשר ברוך בכלל הוא הרי ומיתה למחות בידו

 שוחר במדרש מצאתיו ולא הזאת". התורה דברי את

 בירושלמי שאמרו מה הוא הוא אבל ו׳ פרק במשלי טוב

בפרנסה. ולא בערבות שמיירי ומבואר

 בן שמעון רבי "אמר ה׳ הלכה סוף שם בירושלמי

הנסתרות... את עליהם קבלו בירדן לקיש,

 כן שהוא לך תדע ויאות זבדא, בר סימון רבי אמר

 וכדעת בעי" נפלה סנהדרין של ורובא חטא עכן שהרי

 ביבנה לוי, רבי "אמר הירושלמי, וממשיכה יהודה. ר׳

 עסק לכם אין ואמרה קול בת יצתה הרצועה, הותרה

 בבא במסכת שאמרו ממה קשה ואינו בנסתרות",

 בבת משגיחים ו״אין היא" בשמים "לא ב נט, מציעא

 בעונש מיירי כאן אבל בהלכה מיירי שם כי קול"

 היו ביבנה למחול. הקב״ה ויכול שמים בידי ערבות

 קאמר והכי ישראל ריבונות וביטול הבית חורבן לאחר

 כוח אין שוב ישראל שלטון שנתבטל שכיון לוי, רבי

 כמו שצריך כפי החוטאים את ולגלות לחפש וסמכות

 לנו הנגלות אבל המאירי. מדברי למעלה שהבאנו

עולם. עד ולבנינו

ב מאמר

נפש כפקוח הוי ישראל שלטון

4J שקיום כתבתי מ״ב סימן ב׳ חלק בנים בני בשו״ת 

כי הכלל, נפש פקוח ענין הוא יהודי שלטון

 ברבות בסכנה ח״ו יהיו יהודים ורבבות אלפים כמה

 ראיה להביא ונראה עיי״ש. יהודי שלטון בלי הימים

 כ״ג דף נזיר במסכת הנה כי ראשונים, כמה דעת לפי

 יעל על אמרו ב׳ עמוד י׳ דף ובהוריות א׳ עמוד

 שבע וכו/ לשמה שלא ממצוה לשמה עבירה גדולה

 ופרשו וכו׳. שעה באותה רשע אותו בעל בעילות

וכל מרצונה עליה בא שסיסרא הראשונים וכל רש״י

תשנ״ג מנחם־אב תורה", ב״אור נדפס

 להורגו, שתוכל כדי כוחו את להתיש היתד, כוונתה

 סימן מות אחרי בילקוט הובא המדרש כדעת ושלא

בה. נגע לא שסיסרא תקפ״ה

 אחרים )בדפוסים קס״ה שורש מהרי״ק ובשו״ת

מפרי״ש, יהודה רבינו מתוספות הביא קס״ז(

 ובפרק )קיג( חליצה מצות בפרק דפרבינן והא וז״ל

 עד וכו׳ מעבירה מתהניא והא יעל גבי )כג( הנזיר

 עבירה לעשות מותר זה ודבר משבחה, הכתוב ולכך

 כל להציל כדי איש, אשת היתה אפילו לשמה זו

 עצמה שהמציאה המלכה באסתר מצינו וכן ישראל,

לה שיתאווה כדי תובעה היה שלא בשעה לאחשורוש



כז בנים בני סימן קד

כז סימן

בתורה שמפורש במה שוגגיו שיהיו מוטב

תשמ״א שבט כ״ה,

 סעיף תר״ח סימן חיים באורח ובאחרונים ברמ״א עיין

יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב אומרים שאין ב׳

 אינם רבים ברם בתורה, המפורש בדבר מזידין*

 בקצור מזה וכתבתי באורייתא בדכתיבא גם מוחים

יותר. אבאר וכאן א׳[ ]חלק בנים בבני מקומות בכמה

 נראה שוגגין שיהיו מוטב שאומרים הטעם )הג״ה( *
במה כי מכשל, תתן לא עוד ולפני משום

 אתה הרי במזיד לחוטא בשוגג מחוטא הופכו שאתה
 שכתב כמו בעלמא בדבור שייך עור ולפני מכשילו.

 ג׳ משנה ו׳ פרק תרומות למסכת המשניות בפרוש
 כשם ב׳ עמוד ס״ה דף יבמות מסכת כוונת וזו עיי״ש.
 דבר לאמר שלא מצוד, כך שנשמע דבר לאמר שמצור,
 שהקשיתי כ״ו בסימן לעיל ועיין עכ״ל נשמע שאינו

 שהמצור, שמשמע ועוד לאמר, שלא איכא מצוד, איזו
 היא לאמר המצוד, והלא לאמר למצוד, שוד, לאמר שלא

 מבואר, דברינו ולפי תוכיח. הוכה משום מדאורייתא
 תוכיח הוכח משום שנשמע דבר לאמר שמצור, כשם

 ולפני משום נשמע שאינו דבר לאמר שלא מצוד, כך
דאורייתא. ושניהם עור

 סוף בירושלמי האמוראים הוסיפו מה שם הקשיתי ועוד
שמצור, כשם שאמרו מקומות ושאר תרומות מסכת

 דבר על לומר שלא מצוד, כך געשה שהוא דבר על לומר
 בשם בבבלי כן נאמר כבר הלא עכ״ל נעשה שלא

 חקרו האחרונים הנה כי בפשטות, אתי זה וגם תנאים.
 חמד בשדי עיין עשה במצות גם שייך עור ולפני האם

 בבבלי, אמרו כך אלא כ״ו. אות כ״ו כלל הוא״ו מערכת
 עכ״ל נשמע שאינו דבר לאמר שלא וכו׳ שמצור, כשם

 להוכיחו אין שאז תעשה בלא רק שקאי דעתא וסלקא
 בירושלמי הוסיפו להכי איסור, ויעשה במזיד יעבור אם

 עכ״ל נעשה שלא דבר על לאמר שלא וכו׳ שמצור,
 כתוצאה אם עשה מצות על גם להוכיחו שאין היינו
 לשונם ומדויק המצוד,, את מלעשות במזיד ימנע מכך
עכ״ל. נעשה שלא דבר על

 עשה ליתי כן אם דאורייתא, ששניהם כיון לדקדק ויש
עור. ולפני של תעשה לא ולידחי תוכיח דהוכח

 שיהיו מוטב אמרינן היאך לעצמה קושיא זוהי ברם
 רבנו בזה נשאל וכבר תוכחה, ממצות להיבטל שוגגין
 דעה יורה עניני על הלקט שבלי בספר הובא חננאל

 הפטור. מקור מהו כלום תרץ לא ולכאורה מ״ז סימן
תוכיח הוכח הכתוב מן פרש״י שם יבמות ובמסכת

 וביצה ב׳ עמוד קמ״ח דף שבת במסכת ההלכה מקור

 מספקין ואין מטפחין אין תנן ח״ל א׳, עמוד ל׳ דף

 ולא הכי דעבדי חזינן דקא והאידנא מרקדין ואין

 לישראל להם הנח אלא וכו׳ מידי ולא לחו אמרינן

 מילי וחני וכו׳ מזידין יהיו ואל שוגגין שהיו מוטב

 שנא לא היא ולא לא, בדאורייתא אבל בדרבנן

ולא להו אמרינן לא בדרבנן שנא ולא בדאורייתא

 מהי נתבאר לא אך עכ״ל ממנו שמקבל מי להוכיח
 שכתב כמו לדרשה פנוי אינו וגם הכתוב משמעות

 פן לץ תוכח אל ט׳ פרק ממשלי שהביאו ונהי מהרש״א.
 דבר לחדש רשאי נביא אין עדיין עכ״ל וגו׳ ישנאך

מדעתו.

 ולא עמיתך את תוכיח הוכח הכתוב משמעות לפי וי״ל
חטא עליו תביא ולא פי׳ עכ״ל חטא עליו תשא

 עכ״ל מרחוק גוי עליך ה׳ ישא כ״ח פרק בדברים כמו
 תשיא, ולא מלשון תשא ולא יעקב בעין פרש וכן
 לחטוא לו תגרום כך ידי על אם להוכיחו שאין הרי

 ומה מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב הך והיינו
 עליו תשא ולא דרשו ב׳ עמוד ט״ז דף ערכין שבמסכת

 משמעות כי סתירה, אינו פנים הלבנת לאיסור חטא

 בויקרא כמו עמיתך בגלל תחטא שלא כן גם היא הכתוב
 ונמצא עכ״ל וגו׳ ומתו חטא עליו ישאו ולא כ״ב פרק

 אמת. וכולם אופנים בכמה מתפרש מקרא של פשוטו
 ולפני חטא עליו תשא ולא לאוין תרי איכא זה ולפי
 לאווין שני דוחה עשה ואין מכשל, תתן לא עור

 כלל העי״ן מערכת חמד שדי עיין חלוקים מאיסורים
 שהמוכיח שכתב מיניה לעיל שם הלקט בשבלי ועיין מ׳,
 איברא עכ״ל. וכו׳ לאוין שני עובר אותו שישנא מי

 דהלבגת יחידי לאו אפילו דוחה אינו דתוכחד, עשה
 אי ואם שניהם, לקיים שאפשר משום אחר, מטעם פנים

 לא דוחה עשה נמי הכי אין להכלים בלי להוכיח אפשר
 שכתב כמו בישראל הנביאים כל שהוכיחו כמו תעשה

ח׳. הלכה ו׳ פרק דעות בהלכות

 וגם לאו גם הוא חטא עליו תשא שולא נראה ]ועוד

ולכן פסוק, באותו נכתבו שהרי בתוכחה תנאי
 לעשה ליכא במזיד לחטוא לאדם גורמת שהתוכחה במקום

 ולפניה משום להוכיחו אסור מעיקראןיוממילא' !דתוכחה

 דלפני קרא לי למה תאמר, ואם מכשל. תתן לא עור
 לאמר יש לבד, חטא עליו תשא מולא לן תיפוק עור
 סומא במכשיל גם שייך עור שולפני הסוברים לפי

עמוד כ״ו כף בתרא בבא למסכת רמה ביד ועיין ממש
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 ואכלי הוא דאורייתא הכפולים יום תוספת דד,א מידי

 עכ״ל. מידי ולא להו אמרינן ולא שחשכה עד ושתי

 דאתי במידי שדוקא העיטור בעל בשם הרא״ש וכתב

 במידי אבל הכפורים דיום עינוי תוספת כגון מדרשא

 להו וענשינן בהו מחינן בהדיא באורייתא דכתיבא

 במסכת הרשב״א בחדושי חילקו וכן עכ״ל, דפרשי עד

 והמגיד דאמר מאן בשם הרי״ף שעל והר״ן שם ביצה

 ובשו״ת ז׳ הלכה א׳ פרק עשור שביתת בהלכות משנה

 ובשו״ת אומרים יש בשם מ״ז סימן ב׳ חלק תשב״ץ

 באורח הרמ״א פסקו וכן ל״ה, סימן אלשקר מהר״ם

 במסכת שלמה של והים ב׳ סעיף תר״ח סימן חיים

אחרונים. ושאר שם ביצה

 השואל דבפרק אע״ג כתב המאורות בספר ואולם

בדאורייתא אבל בדרבנן מילי דהני מסיק

 בהדיא דכתיבי במילי מילי דהני מפרשים יש לא,

 ומשמע עכ״ל לן דצייתי בידייהו מחינן בהו באורייתא,

 בדאורייתא. אפילו מוחין אין לן צייתי דלא שבמידי

איסור על שעברו מנשים דוקא הקשו שבגמרא וניחא

 זה את קדשים, בפרשת תמימה ותורה חכמה ובמשך א׳

 לפי ואף חטא, עליו תשא מולא יודעים היינו לא
 מצוה החינוך וספר קס״ח לאווין המצות ספר משמעות

 בסומא ולא בעבירה במכשיל רק קאי עוד שולפני רל״ב
 שלמה בתורה מובא ויתרות חסרות במדרש ועיין ממש
 שנאמר חטא עליו תשא מולא עדייו ר׳, אות י״ט פרק

 רשע להכשיל שאסור יודעים היינו לא תוכחה במצות
 מה ועיין רבא אליהו סדר דעת לסי עמיתך שאינו

 בני להכשיל שאסור ולא להלן, בפנים בזה שהקשיתי
 על להכשיל שאסור ולא שם, חינוך במנחת ועיין נח
בהג״ה. כ״ו בסימן לעיל עיין דיבור בלי מעשה ידי

 לא אבל ראשונים שאר לדעת אפשר זה כל ברם
עד שאלו שם ערכין במסכת כי הרמב״ם, לדעת

 עד אמר ושמואל הכאה עד אמר רב תוכחה, היכן
 דעות ובהלכות עכ״ל. נזיפה עד אמר יוחנן ורבי קללה
 חיים באורח והובא כרב הרמב״ם פסק ז׳ הלכה ו׳ פרק
 את מכשיל שהרי וקשה בהג״ה ב׳ סעיף תר״ח סימן

 ספר לדעת ואפילו להכתו, יסיף פן באיסור החוטא
 מצוה וסמ״ק י״א עשין וסמ״ג רנ״ג מצוד, השלם יראים
 שפסקו ראשונים ועוד שם בערכין התוספות ופסקי קי״ב
 וניחא לדעתם. רב של טעמו מהו סוף סוף יוחנן כרבי

 עד פי׳ הכאה שעד קל״ט מצוה החינוך ספר לפי
 עד ולא עכ״ל המוכיח את להכות החוטא קרוב שיהיה
 בגמרא שהביאו )כ( בשמואל־א בכתוב נראה וכן בכלל,
שאם היינו עכ״ל להכתו עליו החנית את שאול ויטל

 דעתא וסלקא קיימי בעליהן ברשות נשים סתם כי

 מפורש שאינו שבמידי קמ״ל בכל לכופן שאפשר

 הרמב״ם שכתב וכמו שוגגין שיהיו מוטב בתורה

 שיהיה אפשר אי שהרי שם עשור שביתת בהלכות

 בגברים כן שאין מה עכ״ל, ואחד אחד כל בבית שוטר

 יקבלו לא שאם פשיטא הוה קיימי עצמם שברשות

 במה אפילו שוגגין שיהיו מוטב אומרים התוכחה

 ב]חלק כתבתי וגברים נשים ולענין בתורה. שמפורש

 משמע כן ובאמת עיי״ש. בהג״ה נ״ב עמוד א׳[

 דכתיבא במידי הרא״ש שהביא העיטור בלשון

 דפרשי עד להו וענשינן בהו מחינן בהדיא בדאורייתא

 למחות אין להפרישן כח לנו כשאין כן שאין מה עכ״ל

 שבברכי מה ורק תר״ח, בסימן יוסף בברכי דייק וכן

 דברי שהביא הרא״ש פסקי בין הסתירה הביא יוסף

 שכתב ג׳ סימן ו׳ כלל הרא״ש שו״ת לבין העיטור

 חילק ולא שוגגין שיהיו מוטב בדאורייתא שגם בסתם

 יודע היה ששם ותרץ לא או בתורה מפורש בין

 בדאורייתא גם ולכן להכריחם אפשר שאי הרא״ש

מדה באותה כי לע״ד ראיה אינו שוגגין, שיהיו מוטב

 באמת אותו שהכה ולא מכהו היה להוכיחו ממשיך היה
 אף בחרי ד,שלחן מעם יהונתן ויקם שנאמר וזהו

המכה. מן להינצל כדי ולא עכ״ל

 להוכיחו אדם חייב שכתב ברמב״ם כן נראה אינו אבל
הרי עכ״ל שומע איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד

 פרשת תנחומא במדרש משמע וכן קאמר ממש הכאה
 הכתוב משום ואם שם. מיימוניות בהגהות הובא תזריע

 ונזף יהונתן את קילל גם שאול שם בשמואל־א,
 ששעור בגמרא למדו ומשם כן לעשות בקש רק ולא בו

 בכלל ועד עד ואלמא נזיפה עד או קללה עד הוא תוכחה
 והדרא בכלל, ועד עד הוא הכאה עד הדין הוא כן ואם

 שלמדו ומה עור. ולפני על עבר הרי לדוכתא קושיא
 אינו לבנו המכה אב והלא אדם לכל ויהונתן משאול

 מועד במסכת שמוכח כמו להכתו יסיף פן על עובר

 שעבר משום אלא נידוהו שלא א׳ עמוד י״ז דף קטן
 שאני שם ההכאה, עצם משום ולא עור ולפני על

 וכ״ש בעלמא בהכאה כן שאין מה ליסרו כדי שמכהו
 עובר. בנו על אב גם תוכחתו לקבל רוצה אינו אם
 תוכחה של עשה אתי ששפיר הרמב״ם לדעת צ״ל לכן

 תשא ולא דורש ואינו עור ולפני של תעשה לא ודחי
 לעקור חכמים בידי כח יש ורק חטא, עליו תשיא ולא
 שיהיו מוטב תקנו והם תעשה ואל בשב התורה מן דבר

 כך וכו׳ כשם שאמרו ומה מזידין, יהיו ואל שוגגין
 מצוד, פי׳ עכ״ל נשמע שאינו דבר לאמר שלא מצוה

תסור. מלא חכמים לדברי לשמוע
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 מיירי שם שבנדונו יודע היה הרא״ש שבתשובת אפשר

בתורה. מפורש באינו

 בדצייתי דתליא פרש המאורות שבספר כיון מקום מכל

העיטור. בדברי כן לדייק מקום יש בודאי לן

 דבר כל כתב שם ביצה במסכת המכתם בספר וכן

 וכר ודם חלב כמו גלויה עבירה שהיא יודעין שהעם

 הרי עכ״ל נפשם שתצא עד אותם ומכין בידם מוחין

 שאין מה ועונשין מכין דין בית שיש בזמן שמיירי

 במסכת מקובצת בשיטה לזה ודומה זמנים. בשאר כן

 ובכללם הצרפתים רבותינו בשם הריטב״א שהעיד ביצה,

 שיהיו מוטב נאמר שלא מרוטנברג ומהר״ם הר״י

 בכמה שמקילין הזה בדור אבל לדורותם אלא שוגגין

 מחינן בדרבנן אפילו לתורה סייג לעשות ראוי דברים

 במזיד ולא בשוגג לא לעבדו שלא עד להו וקנסינן

 והריטב״א בדאורייתא מיירי המכתם שבספר שאף עכ״ל,

 ולכן לכוף בכוח שתלוי מודים שניהם בדרבנן אפילו

עגין. בכל שוגגין שיהיו מוטב כזה כוח לנו שאין היום

 דחה בידם מוחים בד״ה תר״ח בסימן הלכה ובבאור

מדברי אכן וז״ל יוסף, שבברכי זה חילוק

 שאין אף דבזה משמע אברהם במגן המובא הסמ״ק

 עשה המצות מצד חיוב עליו יש מ״מ בחטאם נתפס

 קי״ב מצוה בסמ״ק כי דק לא ולע״ד עכ״ל. דהוכחה

 מיידי ואנן במזיד בעוברים מיירי אברהם ובמגן

 בידו דבאין יוסף בברכי שכתב ומה בשוגג, בעוברים

 גוונא בכל פי׳ עכ״ל גוונא בכל כלל מחייב לא למחות

 במזיד שרק י״א עשה מצות בסמ״ג הוא וכן בשוגג

 הכתוב מן שהביא בסמ״ג להעיר ויש למחות. חייבים

 זה שאין חדש בדבר יצא אבל וימת לרשע הלעיטהו

 כדאמרי׳ לשתוק צריך במזידין אף כי טובה עצה אלא

 דבר לומר שלא האדם על שחובה יבמתו על הבא ׳בפ

 עכ״ל, ישנאך פן לץ תוכח אל שנאמר נשמע שאינו

 מאחר לכאן שייך טובה עצה לשון מה קשה שקצת

 מצוד. הקצר ביראים ועיין לשתוק. שצריך שכתב

 למותרה מותרה מאינו עונשים להרבות שאין ל״ז

 אחיו בנימין מרבנו שהוא ונראה הסמ״ג, כדעת עכ״ל

 אבל היראים ספר את שקיצר הלקט שבלי בעל של

 כתב רכ״ג סימן השלם היראים בספר כי מהרא״ם אינו

שם. תר״ח בסימן ועיין הפוסקים הסכימו וכן להפך

 כתב בסמ״ק כי לע״ד, הלכה בבאור דק לא ועוד

אם וכו׳ תורה דברי על עובר חברו הרואה

זה על שוגג והחוטא תוכחתו יקבל שלא לו ברור

 מזידין יהו ואל שוגגין שיהיו מוטב חכמים אמרו

 מפורש לאינו בתורה מפורש בין חילק שלא הרי עכ״ל

 דעת וכן שוגגין. שיהיו מוטב אמרינן ענין בכל אלא

 הנח דאורייתא באיסורי דאפי׳ בסתם שכתב הסמ״ג

 תעשה בלא כתב וכן עכ״ל וכו׳ מוטב לישראל להו

העיטור. לדעת ענין ואינו ע״ה

 בתורה מפורש בין חילקו שלא ראשונים שיש והגם

באינו גם ולדעתם ההפוך בכיוון מפורש לאינו

 ברמ״ה עיין שוגגין, שיהיו מוטב אומרים אין מפורש

 דאורייתא שבכל ב׳ עמוד ע׳ דף בתרא בבא במסכת

 סיום את בגמרא גורס שאינו בדבריו ונראה מוחין

 דרבנן שנא לא דאורייתא שנא לא היא ולא הסוגיא

 בדאורייתא אבל בדרבנן מילי והני אלא עכ״ל וכו׳

 ביצה במסכת ובמאירי הגמרא. מסקנת היא עכ״ל לא

 שמיירי עכ״ל דאורייתא שנא לא הגמרא לשון פרש

 הכפורים יום ושתוספת התורה מן סרך בו שיש בדבר

 אומרים ובהכי בעלמא אסמכתא וקרא דרבנן אלא אינה

 שלשון מקומות בכמה ובשיטתו שוגגין שיהיו מוטב

 קדושין במסכת בדבריו ועיין דוקא לאו הוא דאורייתא

 ממש שבדאורייתא ומשמע ייחוד, לענין א׳ עמוד פ׳ דף

 שם כתב ומיהו בתורה, מפורש אינו אפילו מוחים

 אלא לדיין ושאין ההמון בין הפרסום במדת שתלוי

 מהנדפס המאירי לדעת קל סיוע ויש רואות. שעיניו מה

 הוא דאורייתא הכפורים יום תוספת דהא ביצה במסכת

 דאורייתא לאמר צריך שהיה זכר, בלשון עכ״ל וכו׳

 בנדפס הוא וכן התוספת על מוסב כי נקבה בלשון היא

 דהא ביצה במסכת קאמר הכי אלא שבת. במסכת

 דאורייתא עצמו שהיום פי׳ הכפורים יום תוספת

 לא כן פי על ואף התורה מן עיקר לתוספת והוי הוא

 היא עצמה התוספת ולעולם מידי, ולא להו אמרינן

מדרבנן.

 באופן חילק ב׳ עמוד ;כ דף מכות במסכת ובריטב״א

דאפילו התם למ״ד דאפילו שכתב אחר,

 באיסור ה״מ לישראל להם הנח אמרי בדאורייתא

 לאו באיסור לא אבל הכפורים דיום כתום׳ עשה

 בתלישת שם שעוסק וממה עכ״ל, בדוכתי וכדכתיבנא

 לאינו בתורה מפורש בין מחלק שאינו מבואר שערות

 איסור ושבכל תעשה ללא עשה בין רק אלא מפורש

 ויש שוגגין. שיהיו מוטב אומרים אין ללאו השייך

 בקרחה אדם בני שפקדו מפגי שנדפס שם לעיל ט״ס

שפקרו. מפני וצ״ל עכ״ל



קז כו בנים בני סימן

 הרבה דעת שהחמירו, אלה ראשונים כנגד מקום מכל

אפילו שוגגין שיהיו מוטב דאמרינן היא ראשונים

 וסמ״ק מהסמ״ג שהבאתי כמו בתורה שמפורש במה

 בראבי״ה וכן הכפורים. יום תוספת הזכירו שלא הנ״ל

 שהוא שדבר אביו תשובת העתיק תתצ״ה סימן

 ההלכה את מבטל מנהג למימר שייך לא התורה מן

 מזידין יהו ואל שוגגין שיהו לישראל להם דיו אבל

 בו שעוסק חליצה לנעל כוונתו אין ובודאי עכ״ל

 בה שייך ולא דין לבית מסורה חליצה כי עיי״ש

 ולא תורה איסורי בסתם מיירי אלא שוגגין, מנהג

לא. או מפורש בין חילק

 איסור בין חילק של״ו סימן נדה הלכות ובראב״ן

כלה בענין שכתב איסורים, לשאר כרת

 וצריכה היא נדה ודאי החופה קודם נדה שפרסה

 ולהודיע הדבר לפרסם וצריך נשים, כשאר נקיים שבעה

 ואע״ג האיסור מן ולהפרישם כרת איסור שהוא לכל

 חשיכא עד אינשי דאכלי הכיפורים יום תוס׳ דגבי

 שיהיו להן דהנח משום דאסור להו אמרינן ולא

 אבל וכו׳ כרת ליכא התם מזידין, יהו ואל שוגגין

 גדר לעשות וצריך להו מפרישינן כרת דאיכא הכא

 ולהחרים ולגזור עוד לעשות יוסיפו שלא בזה וסייג

 עכ״ל. נקיים ישראל וכל יעשינה לא אשר בארור

 א׳ עמוד קי״ט דף יבמות במסכת שאמרו פי על ואף

 כרת איסור לי מה דאורייתא והא דאורייתא הא מכדי

 בשו״ת שכתב כמו לאמר יש עכ״ל, לאו איסור לי מה

 אלא כן אמרו שלא רש״י לשיטת ע״ב כלל מהרי״ק

 שפיר בהרחקות אבל לחומרא דאורייתא ספקא לגבי

 בשדי ועיין לאו לאיסור כרת איסור בין חילוק יש

 דומה בשוגג דהוי וכאן ה׳, כלל המ״ם מערכת חמד

 באיסור עכ״פ החמיר שהראב״ן מה וכנגד להרחקה.

 תר״ח סימן חיים לאורח הגדולה בכנסת עיין כרת

 שהביא שצ״א סימן הדינים כללי מלאכי ביד והובא

 אפילו אלא לחוד דאורייתא דוקא דלאו כת״י תשובה

 לטבול מקומות בקצת דנהגו טבילה כגון כרת באיסור

 דלא ידעינן אי מידי ולא להו אמרי׳ לא בנהרות

 כתב הרמב״ן בן בחדושי וכן עכ״ל, מינן מקבלי

שוגגין. שיהיו מוטב אומרים כרת שבספק

 נשים עשור שביתת בהלכות ז״ל הרמב״ם, דעת ומהי

יודעות אינן והן שחשכה עד ושותות שאוכלות

 שלא בידן ממחין אין הקדש על מחול להוסיף שמצור,

שוטר שיהיה אפשר אי שהרי בזדון לעשות יבואו

 שיהו להן והנח נשיו להזהיר ואחד אחד כל בבית

 עכ״ל. לזה הדומה כל וכן מזידין יהו ואל שוגגין

 עכ״ל לזה הדומה כל וכן לשון פרש משנה במגיד

 כדעת בתורה מפורש שאינו מה רק להתיר שכוונתו

 שכתב מה על שקאי נראה דבריו לולא ואולם העיטור,

 בבית שוטר שיהיה אפשר שאי לו בסמוך הרמב״ם

 אפשר שאי מקרה לכל היא הרמב״ם וכוונת עכ״ל וכו׳

 לא מהסמ״ג וראיה יעברו. לא אדם שבני להביא

 שסיים הכפורים יום בערב אכילה לגבי ס״ט תעשה

 בלא ואילו לרמב״ם בדומה עכ״ל בזה כיוצא כל וכן

 בתורה מפורש בין חילק לא י״א ועשה ע״ה תעשה

 דברי שפרש למבי״ט ספר בקרית משמע וכן לא. או

 השוגג על תורה החמירה דלא דכיון וסיים הרמב״ם

 שיהו מוטב נזהירם אם דיזידו לן וקים המזיד על כמו

המצוות. בכל שייך זה וטעם עכ״ל מזידין

 הגמרא מסקנת את בסתם שהעתיקו מהראשונים ויש

שהזכירו ואף שוגגין שיהיו מוטב בדאורייתא שגם

 כדעת לחלק היתד, דעתם אם הכפורים יום תוספת

 רי״ד ופסקי ברי״ף הוא כן לפרש, להם היה העיטור

 ט׳. אות פ״ד סימן ב׳ חלק זרוע ואור ביצה במסכת

 בין חילוק שאין כהרמב״ם הרי״ף שדעת נאמר ואם

 בשלחן הביא לא להכי מפורש, לאינו בתורה מפורש

 ורמב״ם כרי״ף לפסוק כדרכו הרא״ש דעת את ערוך

הרא״ש. נגד

 וכן וראבי״ה וראב״ן וסמ״ק הסמ״ג שלדעת נמצא

הרי״ף דעת שכן ואפשר הרמב״ם דעת נראית

 במה שוגגים שיהיו מוטב אומרים שפיר ראשונים ועוד

 גם לכוף כוח לנו שאין והיום בתורה, שמפורש

 רש״י ודעת יודו. והרא״ש והמכתם והמאורות העיטור

 שאמרו מה על ביצה במסכת כי לע״ד מוכחת אינה

 משחשכה גרס ולא פרש״י שחשכה עד ושתו ואכלו

 שהיו אפשר שאי כוונתו באר שלמה של ובים עכ״ל

 ושפיר בתורה מפורש הוי אז כי משחשכה אוכלות

 שמן לדחות יש אבל העיטור, וכדעת בידן מוחין

 אכילה כמו מפורסם באיסור טועות היו לא הסתם

 בפרוש הרשב״א בחדושי שכתב כמו הכפורים ביום

 כרת בה דאית כיון מוחין שמשחשכה או הראשון,

 מגנדר וקא שפרש״י ממה שדייקו ויש ראב״ן. כדעת

 לא שלהכי עכ״ל גרסי׳ לא להו ומייתי חצבייהו

 מוחין בודאי אדאורייתא שעברו שכיון ליה גרסינן

כרת ביה דאית כיון לע״ד ראיה אינו זה וגם בהן,



כז בנים בני סימן קח

 כי כן לגרוס מקום אין הכי בלאו וגם ראב״ן כדעת

עיי״ש. מדאורייתא להקשות בגמרא נחתו לא עדיין

 דודאי כתבו יוה״ב תוספת דהא בד״ה שם ובתוספות

דעבדי שחשכה עד ממש אוכלים היו לא

 ובספר שם תשב״ץ ובשו״ת עכ״ל, דאורייתא איסורא

 דעתם פרשו אחרונים ועוד מ״ו אות דארעא עפרא

 שיהיו מוטב אומרים אין בו כיוצא תורה איסור שבכל

 תלו שהתוספות ממה ואולם העיטור. וכדעת שוגגין

 משמע להם מניחים היו דלא כתבו ולא עצמן בנשים

 משחשכה, טועות היו לא שהנשים הרשב״א כפרוש

 דאיירי הכפורים יום של תורה לאיסור כוונתם י״ל וגם

 בחכמת ועיין מפרש״י. יותר בדבריהם אין ושוב בו

 יבמות במסכת מהתוספות שדייק תר״ח בסימן שלמה

כהעיטור. שלא א׳ עמוד מ״ט דף

 מפורש נקרא מהו שדנו אחרונים שיש להעיר ויש

קס״ד סימן יאיר חוות בשו״ת עיין בתורה,

 מפורש בשבת מלאכה תעשה שלא פי על שאף שכתב

 ואמריגן מפורשות אינן המלאכות ל״ט מ״מ בתורה

 אורח יוסף בברכי ועיין שוגגין שיהיו מוטב בהו

 שנא מאי להבין וצריך ה׳. אות שט״ז סימן חיים

 נפשתיכם את ועניתם בו שנאמר גופא הכפורים מיום

 אמרינן ואטו מפורשות אינן ושתיה אכילה מקום ומכל

 קשה, אינו זה באמת אבל שוגגין, שיהיו מוטב בהו

 הקודש בכתבי מבואר נפש ענוי של פרושו כי

 נפשנו ענינו ראית ולא צמנו למה נ״ח פרק בישעיה

 שפיר ולכן ושתיה מאכילה היינו וצום עכ״ל תדע ולא

 אינן מלאכות ל״ט כן שאין מה בתורה מפורש הוי

 שו״ת לדברי גם מקום ומכל מקום. בשום מפורשות

 נזכר שאינו באיסור רק שמיירי מסתבר יאיר חוות

 שנזכר מה אבל בה, שאיירי צידה מלאכת כמו בשמו

 הוי הנכון הפרוש לו לתת צריך ורק בתורה בשמו

 אפשר שאי דבר אין כן תאמר לא ואם בתורה כמפורש

 עשה במצות וכן שוטים. דעת לפי בפרושו להסתפק

 כיון אבל מפורשים אינם וכו׳ ולולב אתרוג ולדוגמה

 פרושם מהו מסורת ויש עכ״ל וגו׳ הדר עץ פרי דכתיב

כמפורש. הוו שוב

 לא שאיסור כתב י״ט סימן צדקה מעיל ובשו״ת

במסכת שהרי בתורה כמפורש אינו תקרבו

 אכן האמוראים, בו נחלקו א׳ עמוד י״ג דף שבת

 התנאים בו שנחלקו מה שכל נאמר אם באמת

דבר נשאר לא כמעט בתורה כמפורש אינו והאמוראים

 עמוד א׳[ ]חלק בנים בבני בזה כתבתי וכבר מפורש,

 הוי מפורשות הן תקרבו לא שהמלים שכיון קכ״ט

 מדאורייתא שהוא הסוברים לדעת בתורה כמפורש

 ואינו המצוות במנין הרמב״ם אותו מנה כן ושעל

 ואינה דרשה אלא שאינה הכפורים יום לתוספת דומה

 אורח חלק סופר כתב בשו״ת ועיין לאינשי. משמע

 אפשר מדרשה שנלמד מה שאפילו נ״ז סימן חיים

פשוטה. הדרשה אם בתורה כמפורש שיהיה

 לאינו בתורה מפורש בין החילוק טעם לבאר נותר

בספר כן. הסוברים לדעת בתורה מפורש

 בהו באורייתא, בהדיא דכתיבא במילי כתב המאורות

 הוא הטעם ואלמא עכ״ל לן דצייתי בידן מחינן

 וכן התוכחה. שיקבלו חזקה בתורה שמפורש שבמה

 דידעינן במלתא דדוקא שכתב שם תשב״ץ בשו״ת נראה

 חייב וכו׳ ידעינן לא אי אבל מינאן מקבלי דלא

 אפשר אי בתורה שמפורש שבמה כלומר עכ״ל למחות

 חייבים כן ועל התוכחה יקבלו לא שבודאי לאמר

 שאינם אנשים יש שפיר זה ולפי מספק. למחות

 מחזיקים אנו ורק בתורה, שמפורש מה אפילו יודעים

 ולכן מאתנו יקבלו אזי שכתוב מה להם נראה שאם

 גדול חילוק היה חז״ל בימי כי להעיר ויש מוחים.

 שתורה כיון בתורה מפורש לאינו בתורה מפורש בין

 יקבלו שלא להו קים ולכן ליכתב ניתנה לא פה שבעל

 שהכל היום כן שאין מה כתוב, שאינו במה תוכחה

 מה גם שיקבלו אפשר ערוך ובשלחן ברמב״ם נמצא

 גדול טעם והוא דרבנן, מילי ואפילו בדרשה שנלמד

בזה. שהעיר מי ראיתי ולא להחמיר

 שאינו במה שרק הטעם כתב הרשב״א בחדושי ואולם

בהו וקיל לאינשי להו משמע לא מפורש

 הם בודאי בתורה במפורש כן שאין מה עכ״ל ושוגגין

 שאין בדבר דוקא המכתם בספר כתב וכן מזידין,

 ענוי דתוספת הא כי עבירה שם שיש סוברין העם

 בהתחלת במאירי וכן עיי״ש ודם חלב ולהוציא עכ״ל

 עכ״ל להמון מפורסם איסורם שאין בדברים תלה דבריו

 צריכים שבדאורייתא משה בדרכי הרמ״א כתב וכן

 בעו״ה היום אכן עכ״ל. שוגגין אינן ודאי דהא למחות

 שכתוב מה כשיודעים אף כי נרגא ביה לשדות יש

 כיון בה שמתחייבים דעתם על מעלים אינם בתורה

 שנשבו, כתינוקות הם זה ולענין פקרו הצבור שרוב

 מאמינים אינם שאסור להם כשאומרים אפילו ולכן

יורה חלק משה אגרות בשו״ת כזה מצאתי ושוב לנו.



קט ־כו כה בנים בני סימן

 בגרות, מצוות קבלת לעניז ק״ס סימן א׳ חלק דעה

 סבורה שהיא שבת למחלל הנשואה בגיורת שכתב

 כגר היא וא״כ המצוות לשמור כך כל חיוב שאין

 ע״ז עובד שעדיין אף גר דהוי העכו״ם בין שנתגייר

 אף ולכן וכו׳ היהודים ככל להיות עליו שקבל משום

 שהיא חושבת שבת לשמור שצריך לה אמרו שהב״ד

 שבת שומר שאינו מי גם אבל בעלמא הידור רק

 עכ״ל, וכו׳ כשר יהודי שהוא לומר טועה וכדומה

 קבלה לא סוף סוף כי גרות לענין לדחות שיש ואף

 בין שנתגייר לגר דומה ואינה המצוות לקיים עליה

 לענין אבל לו, שאמרו מה כל עליו שקבל הנכרים

 במה גם שוגג שנקרא סברה הוי בודאי שוגגין

 שנתחזקו בחו״ל יותר חזק זה וחילוק בתורה. שמפורש

 יודעים אינם שרבים עד והקונסרבטיבים הרפורמים שם

 בארץ כן שאין מה רח״ל האמיתית הדת היא איזו

 אחת. יהדות רק שיש מודים שפקרו אלה גם הקודש

 מזידין יהיו לשמא לחשוש אין זה שלפי והגם

 ויישארו לנו יאמינו לא להם נוכיח אם אפילו כי

 שאינו דבר לאמר שלא מצוד. מקום מכל בשגגתם,

ב׳. עמוד ס״ה דף יבמות במסכת שאמרו כמו נשמע

 שלא נהגו דשפיר לע״ד נראה טעמין הלין מכל

לא אם בתורה שמפורש במה אפילו למחות

 להם הנח פרש״י יקבלו, שלא נדע והיאך יקבלו.

 ובמרדכי עכ״ל, בהן יחזרו ולא בו שהרגילו בדבר

 מאבותיהם בו הורגלו אם שדוקא הוסיף ביצה במסכת

 וביראים זה, תנאי הזכירו לא ראשונים שאר אבל עכ״ל

 מועד אהל וספר הרא״ש ושו״ת וסמ״ק וסמ״ג השלם

 לבדו לו ומשמע עכ״ל וכו׳ לו ברור שאם כתבו

 שהכל נראה ולכן המוכיח של פרטית בהערכה שתלוי

הענין. לפי

 שבדבר שכתב הנ״ל צדקה מעיל בשו״ת לי וקשה

שלא גלוי נקרא בפרהסיא מנהג להם שאחזו

 אבל הוא כן שבסברה פי על שאף התוכחה, יקבלו

 מדת שאמרה נ״ה דף שבת במסכת כן משמע אינו

 התוכחה יקבלו שלא גלוי מי לפניהם לקב״ה הדין

 כמו בפרהסיא חטאו ושם ראשון בבית ומיירי עיי״ש

 המרדכי לדברי גם קשה וכן פסוקים, בהרבה שמבואר

 שבגמרא והגם דור, אחרי דור חטאו ראשון בבית כי

מיירי צדקה מעיל ושו״ת ובמרדכי במזידים מיירי

 התוכחה יקבלו לא שהמזידים גלוי אינו אם בשוגגין

 ואע״ג בד״ה שם התוספות כוונת וזו השוגגים שכן כל

 בד״ה תר״ח בסימן הלכה בבאור ועיין מקבלי. דלא

 רבא אליהו מסדר שהביא בתורה מפורש אם אבל

 זה וגם יקבלו, שלא לן ברור לגמרי עול שבפורקי

 תוכחת ואולי ראשון שבבית גמורים מרשעים קשה

 בזה לאמר אין לע״ד לכן שאני. גמורים צדיקים

 שמא ספק ואם הדעת. ושקול הענין לפי והכל הכללות

 האחרונים והכרעת ראשונים רוב דעת אזי לא או יקבלו

 שאין מה קרוב או שקול בספק וזהו להוכיח, שחייבים

 בזה שייך לא שהרי להוכיח אין רחוק בספק כן

ודאות.

 מספר ג׳ קטן בסעיף אברהם המגן הביא וכבר

למקורב אלא להוכיח שאין תי״ג סימן חסידים

 בו גם שלבו הבן את אם או האב את כבן אליו

 חלק סופר כתב בשו״ת ועיין קהילתו את הרב* וכן

 חסידים בספר משמע ומיהו מ״ז, סימן העזר אבן

 רע יעשה אליו מקורב שאינו שהחוטא בחשש שמיירי

 סימן פארמא בדפוס ועיין להכעיסו כדי יותר עוד

 ומכל עור. ולפני על המוכיח שעבר ונמצא תתתקל״ח

 שכרה, כנגד שתיקה הפסד לשקול צריך מקום

 נאמר לא שוגגין שיהיו מוטב תשב״ץ שו״ת וז״ל

 ס׳( )דף חזקת דפרק כההיא שוגגין שכולם בדבר אלא

 שמיעוטן בדבר אבל בישראל פרושים רבו בענין

 מזידין להיות יבואו אם ואף בידם למחות מצוד, שוגגין

 עכ״ל, וכר מכשול לידי יבואו שלא אחרים להזהיר כדי

 ד׳ אות תר״ח סימן התניא בעל ערוך כשלחן ושלא

 שוגג שיהיה מוטב וכו׳ עובר אחד אדם שאם שכתב

 כן אומרים אין שברבים ומשמע עכ״ל מזיד יהיה ולא

 סמוך שאוכלות נשים דין הביא עצמו הוא כי וקשה

 יתפשטו שלא כדי למחות יש וכן רבים. דהוו לחשכה

 ישראל גאל אמירת כמו לקהילה, מקהילה טעות מנהגי

תקיעות. קודם ואכילה בלחם

מנקין הרצל יהודה

 דעה יורה עניני על הלקט שבלי בספר )הג״ה( *
תוכחה יקבל לא אדם שאם כתב מ״ז סימן

 ועיי״ש עכ״ל וכו׳ ממנו הגדול אצל חברו ילך מחברו

בהערות.



בני סימן

 את לפרט וצריך ג׳ הלכה ב׳ בפרק שכתב ממה עקיבא

 כי עכ״ל וגו׳ הזה העם חטא אנא שנאמר החטא
 מודה, עקיבא רבי גם ובזה דאורייתא בוידוי מיירי שם
 בוידוי מיירי ו׳ הלכה עד וב׳ א׳ פרק בכל וכן

 הכפורים. יום וידוי במצות מיירי כך ואחר דאורייתא
 אליעזר כרבי פסק ח׳ הלכה ב׳ בפרק כי קשה ורק
 זה כפורים ביום עליהן שהתודה שעבירות יעקב בר

 עכ״ל, וכו׳ אחר כפורים ביום עליהן ומתודה חוזר
 הכפורים יום בוידוי שגם משמע עכ״ל עליהן ומלשון

 בספר עיין וכן יוסף בבית שכתב כמו החטא לפרט צריך
 כן שפרש ברכיה בן יהודה מרבנו שהביא המלך עבודת
הרמב״ם. בדברי

קא כו ־ כה בנים

 ברמב״ם מבואר דאורייתא ותשובה בוידוי פנים כל על

על חרטה שתהיה וכן החטא את לפרט שצריך
 והשלחן שהראשונים ואפשר העתיד, על וקבלה העבר
 לזה יודו החטא את לפרט צריך שאין שכתבו ערוך
 ועיין הכפורים יום של בוידוי אלא דברו לא שהם
 לזה בדומה שפרש א׳ קטן סעיף תר״ז סימן בט״ז

 ביום תשובה לעשות שבא מי ולכן הטור. בדברי
 התודה ולא תשובה עשה לא השנה ובמשך הכפורים

 את ולפרט אחר במקום או בתפלה וידוי להוסיף חייב
חטא. ועל אשמנו על לסמוך יכול ואינו חטאיו

הגקין הרצל יהודה

כו סימן

עבירות שאינם בדברים תוכחה

 תשמ״א אייר ח׳ כ״ה,

אחד לגדול

 שאינן רעות בהנהגות גם היא תוכחה מצות לע״ד

דעות בהלכות הרמב״ם שכתב וזהו עבירות,
 בדרך שהלך או שחטא חברו הרואה ז׳ הלכה ו׳ פרק

 חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוד. טובה לא
את תוכיח הוכח שנאמר הרעים במעשיו עצמו על

 בין ממש חטא שחטא במי בין ומיירי עכ״ל ^מיתך

חטא. אינה אפילו טובה לא בדרך שהלך במי

 קדשים בפרשת הכתוב לפי מסודרים הרמב״ם ודברי
הוכח בלבבך אחיך את תשנא לא י״ט פרק

 תחילה עכ״ל. חטא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח
 עובר בלבו ישראל את השונא כל ה׳ בהלכה כתב
 בלבבך אחיך את תשנא לא שנאמר תעשה בלא
 לא לאיש איש כשיחטא כתב ו׳ ובהלכה עכ״ל, וכו׳

 ולומר להודיעו עליו מצוה אלא וכו׳ וישתוק ישטמנו
 בדבר לי חטאת ולמה וכך כך לי עשית למה לו

 פי׳ עכ״ל עמיתך את תוכיח הוכח שנאמר פלוני
 לו עשה שחברו לאחר באה לחברו אדם שנאת שעיקר

 תשנא לא שם התורה על הרמב״ן שכתב וכמו רעה
 עכ״ל, כרצונך שלא לך בעשותו בלבבך אחיך את

עכ״ל וכו׳ לאיש איש כשיחטא הרמב״ם שכתב והוא

 חטא שאינו בדבר אפילו לבדו לו כשיחטא כלומר

שצונו ר״ה, עשה המצות בספר כתב וכן לשמים.
 עכ״ל וכו׳ לחטוא שירצה מי או החוטא להוכיח

בצווי ונכנס כתב ושוב עיי״ש ממש בחטא ומיירי
 לאיש ממנו איש כשיחטא לקצתנו קצתנו שנוכיח הזה

בכלל שאינו בלבד לזולתו שאשם מי גם כלומר עכ״ל
תורה במשנה כך ואחר בו. שפתח לשמים החוטא
 רק אלא נגדו חברו חטא שלא במי דן ז׳ בהלכה
 לעצמו אלא כלל לשמים חטא לא אפילו או לשמים

 רגילים אין שאז טובה לא בדרך שהולך בלבד
 התוכחה כי להוכיחו מצוד. מקום מכל אותו, לשנוא

 סוף כנגד ח׳ בהלכה וסיים עצמה. בפגי מצוד, היא
 הוא זה לאו שגם עכ״ל חטא עליו תשא ולא הכתוב

 שלא גם פנים להלבין ואסור עצמה בפני מצוה

בתוכחה.

 לשמים חוטא שאינו מי את להוכיח שמצוה והטעם
בלבבך אחיך את תשנא לא כתוב כי נראה,

 הגורם ענין שבכל ונשמע עכ״ל וגו׳ תוכיח הוכח

 לעשה הניתק לאו מעין והוא תוכחה מצות יש שנאה
 שיש ומה תוכיח. לשנוא בא שאתה מקום שבכל

 ברכות ממסכת נלמד שנאה במקום שלא אף להוכיח

 הלכתא כמה המנונא רב אמר א׳ עמוד ל״א דף
)שמואל• וכו׳ דחנה קראי מהני למשמע איכא גברוותא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)99 מס עמוד הלל אברהם בן הרצל יהודה הנקין, ב ־ בנים בני שו״ת



כו בנים בני סימן קב

 אסור ששכור מכאן לשכורה עלי ויחשבה א( א
 וגו׳ תשתכרין מתי עד עלי אליה ויאמר להתפלל,

 הגון שאינו דבר בחברו לרואה מכאן אלעזר א״ר
 אסור ששכור פי על שאף הרי עכ״ל. להוכיחו שצריך

 במה איסור עברה חנה עלי לדעת כן ואם להתפלל
 אותה הוכיח לא מקום מכל שתויה כשהיא שהתפללה

 להשתכר, רגילה שהיא שסבר מה על אלא כך על
 יינך את הסירי תשתכרין מתי עד לה שאמר שזהו

 מוכח וכן בעלמא שלה בהרגל שמיירי עכ״ל מעליך

 מלשון עכ״ל משתטיא את אימתי עד שם בתרגום
 לא ואף איסור ענין אינה אבל רעה מדה וזו שטות,
 בילקוט ועיין לרמב״ם. מקור וזהו בחברו אדם פגיעת

 בחברו לרואה מכאן שגרס ע״ח רמז ב׳ חלק שמעוני
 לאמר ודייק עכ״ל להוכיחו שצריך לו הגון שאינו דבר

 אדם שהוא מה לפי לבדו לו כלומר לו הגון שאינו
לכל, השוה באיסור מיירי ולא

 שכתבו שם ברכות במסכת התוספות כמשמעות ושלא

איסורא דליכא אע״ג פירוש הגון שאינו דבר

 הוכיח פשיטא דאורייתא איסורא איכא דאי דאורייתא
 הוא דאורייתא איסורא ומשמע עכ״ל כתיב תוכיח
 ולפרושם איכא, מיהא דרבנן איסורא הא דליכא
 על קאי עכ״ל וכו׳ תשתכרין מתי עד עלי דברי

 דעלמא. במילי לתוכחה ענין ואינם לשכור תפלה איסור

 מודים התוספות שגם ואפשר מוכרח אינו ומיהו
 דליכא אע״ג נקטו ורק דעלמא במילי להוכיח שיש

 דאורייתא דבמילי סיפא אגב עכ״ל דאורייתא איסורא
 מוכיחים דמילתא קושטא אבל שמוכיחים, פשיטא

 מדברי למדו בגמרא והנה כלל. איסור עבר לא אפילו

 אלא תוכיח, הוכח הכתוב מן הביאו לא ולמה עלי
 שהוכח מילתא גלוי הם עלי שדברי לאמר צריך

 בספר כתב וכן דאורייתא שאינו במה גם קאי תוכיח
 בכוונת כן לפרש יש ושוב ז׳, בהלכה המלך עבודת

 מן שמוכיחים פשיטא דאורייתא שבאיסור התוספות
 ורק עלי מדברי זה דבר ללמוד הוצרכו ולא התורה

 דליכא אע״ג איכא תוכחה שמצות מדבריו נלמד
כלל. איסור ליכא אפילו הדין והוא דאורייתא איסורא

 ב׳ עמוד ט״ז דף ערכין במסכת הסוגיא כל ובאמת

בחטאים, ולא דעלמא במילי בתוכחה מתפרשת
 שחייב מגונה דבר בחברו לרואה מנין שם אמרו כי

 מסכת כלשון והוא עכ״ל תוכיח הוכח שנאמר להוכיחו

עכ״ל הגון שאינו דבר בחברו הרואה שם ברכות

 אמרו ועוד מגונה. דבר הרואה בברכות גרס בה״ג וכן
 תוכחה, לקבל או להוכיח שיכול מי שאין בערכין

 קורה טול לו אמר שיניך מבין קיסם טול לו אמר אם
 ולדוגמה לאדם מוכיח הרב אם והלא עכ״ל עיניך מבין

 שהוא אותו יתקיף שהלה שייך לא שבת שמחלל על
 ועוד רעות• בהנהגות מיירי אלא יותר שבת מחלל
 פעמים הרבה לוקה היה עקיבא שרבי שם אמרו

 בחטאים לא הסתם ומן נורי בן יוחנן רבי ידי על
 ויהונתן שאול במעשה לאמר יש וכן קאמר. ממש

 נזיפה, או הכאה עד היא שתוכחה שם למדו שממנו
 שבקש במה כלל חטא לא שאול של דעתו לפי כי

 וממילא במלכות מורד שהיה סבר כי דוד את להרוג
 ח׳, הלכה ג׳ פרק מלכים בהלכות כמו להורגו מותר
 כלומר עכ״ל עשה מה ימות למה יהונתן לו אמר ולזה

 המליכו ה׳ אם כי להורגו הראוי מן אינו מקום שמכל

דוד. במצודת שפרש כמו הוא חטא מה

 מתורץ דעלמא במילי גם קאי תוכיח שהוכח מה ולפי

פרק בחקותי פרשת נהנים בתורת שדרשו מה
 בעוון איש באחיו איש וכשלו כ״ו פרק מויקרא ז׳

 והובא עכ״ל בזה זה ערבים ישראל שכל מלמד אחיו

 ל״א דף ושבועות ב׳ עמוד כ״ז דף סנהדרין במסכת
 ולא לשם עד הדרשה הניחו למה שקשה א׳, עמוד
 הוכח הכתוב על קדשים בפרשת מקודם כן דרשו

 שתרץ ומה חטא. עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח
 יכלו שלא שם שבועות במסכת הישר אור בספר

 הצטרכו כי חטא עליו תשא מולא ערבות לדרוש
 ■משתנוץ< ופניו מוכיחו אם אפילו יכול ממנו לדרוש

 קשיא גופא הא פנים, הלבנת איסור שהוא עכ״ל וכו׳

 בפשטות ולא פנים בהלבנת רחוקה דרשה דרשו למה

 שבאמת וכמו עוון באותו נתפס מוכיחו אינו שאם
 ע״ב. סימן ג׳ פרק תשובה בשערי יונה רבנו פרש
 תליא, בהא דהא שפרש ה׳ סימן חסידים בספר ועיין
 ונמצא התוכחה ממך יקבל לא אזי פניו תלבין שאם

 להכי דברינו לפי ואולם חטא. עליו נושא שאתה

 הוכח שמצות מאחר כי פנים, בהלבנת חז״ל דרשו

 אפשר אי חטאים שאינן רעות בהנהגות גם היא תוכיח
 עוון באותו נתפס שהוא חטא עליו תשא מולא לדרוש
 דרשו ולכן עוון, שאינו במה גם מיירי הכתוב שהרי

באחיו*. איש מוכשלו

 משמע תוכיח הוכח כי לחלק יש ועוד )הג״ה( *

)כא( בבראשית כמו ובדברים בפה תוכחה
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בני סימן

 תרומות מסכת בירושלמי שאמרו מה מתורץ ועוד

פרק וסוטה א׳ פרק סוף וחגיגה ה׳ פרק סוף
 שמצור, כשם יוחנן רבי בשם אחא רבי ב׳ הלכה ח׳

 דבר על לומר שלא מצוד, כך נעשה שהוא דבר על לומר
 התנאים אמרוהו שכבר וקשה עכ״ל* נעשה שאינו

 אילעא רבי אמר ב׳ עמוד ס״ה דף יבמות במסכת

 לאמר שמצור, כשם שמעון ברבי אלעזר רבי משום

 נשמע שאינו דבר לאמר שלא מצוד, כך שנשמע דבר

 ובאור אמוראים, בשם בירושלמי הביאוהו ולמה עכ״ל

 רבי אלא בצ״ע. הניח שם יבמות במסכת הישר

 שאינן רעות בהנהגות מיירי בר״ש ר״א משום אילעא

 ט׳ פרק ממשלי שם שהביאו הכתוב משמע וכן איסור
 ברשע ולא בלץ שמיירי וגו׳ ישנאך פן לץ תוכח אל
 כן שאין מה שם, ערכין במסכת זה פסוק הובא |^ן

 שם המימרות כשאר והיתר באיסור מיירי בירושלמי

 אסור מזיד מותר שוגג עליהן שריבה האסורין כל
 לטמא אסור כך הטמא את לטהר שאסור וכשם עכ״ל

 סוטה. במסכת בירושלמי ועיי״ש עכ״ל הטהור את
 מוחה שאינו שמי שכיון לטעות אפשר היה ובזה

 על אף למחות חייבים לכן וכנ״ל עוון באותו נתפס

 אילעא רבי שאמר ומה נשמעים הדברים שאין פי

 בהן שאין רעות בהנהגות אלא אינו בר״ש ר״א משום

 באיסורים שגם בירושלמי אמרו לכן מחה, לא אם עונש

נעשה. שאינו דבר לאמר שלא מצוד,

 )יט( ובמלכים־ב עכ״ל וגו׳ אבימלך את אברהם ,והוכיח
שכתבתי מה ועיין עכ״ל וגו׳ שמע אשר בדברים ''והוכיח’’׳

 פני המלבין בענין קמ״א עמוד מ״א סימן א׳ בחלק

 אחיו בעוון איש וכשלו כן שאין מה בדברים. חברו

 אופן באיזה למנעו שיכול כל אלא בדבור תלוי אינו

 שבת במסכת אמרו ולכן עוון, באותו נתפס שהוא

 עלמא כולי על נתפסו גלותא ריש דבי ב׳ עמוד נ״ד דף

 כרוזים ידי על למרחקים למחות שיכלו כיון עכ״ל

וכר. תקנות והתקנת

בהג״ה. כ״ז סימן בסמוך עיין )הנ״וז( *

קג כו בנים

 או שנשמע דבר לאמר שמצור, כשם הלשון והנה

נשמע שאינו דבר לאמר שלא מצוה כך נעשה

 מאותו היא מלאמר שההמנעות משמע נעשה או
 מצור, איזו וגם באור צריך וזה האמירה, של שם

 דבר האומר שהאדם ובארתי אומר. כשאינו מקיים
 ושוב תוכחה מצות שקיים לעצמו מדמה נשמע שאינו

 שיתקבלו אחרים דברים לאמר עצמו מטריח אינו

 אינו אם כן שאין מה תוכחה, מצות מבטל ונמצא

שיאמר סופו שותק אלא נשמעים שאינם דברים אומר

 ובאמת וכר. כשם הלשון וזהו שיישמעו אחרים -""דברים

 מצות שמקיימים לעצמם מדמים וצווחים הצועקים

 באחרים המוחים וכן אותה, מבטלים אלא ואינם תוכחה

 הזמן צורך לפי ולא חבריהם בעיני חן שמוצא מה לפי

וד״ל. והמקום

 )מסויים( בעניז למחות כבודו שהציע למה ומכאן

תועיל האם במציאות שאלה שהיא שכתבתי

 כתב בשו״ת ועיין למקום ממקום ושונה לא או תוכחה
 כאלו בדברים שאין נ״ז סימן חיים אורח חלק סופר

 רואות שעיניו מה אלא דאתרא ומאריה ומורה לדיין

 תוכחה ולמנוע להתרשל אסור זה ולעומת עכ״ל, וכר

 העזר אבן בחלק שכתב כמו ומנהיגים רבנים ובפרט

 י״ז סימן יהוסף זכרון בשו״ת ועיין מ״ז. סימן
 שמצור, שכתב של״ט בסימן הלכה הבאור שהביא

 שאי במקום מיירי שלא הרי הרקודים ולבטל למחות

 אם יודע איני כרוז להוציא ובענין לבטל. אפשר

 המתוקנים הרבנים כי להצטרף, שצריכים אלה יצטרפו

 שאינן בקהילות נשמע קולם אין המתוקנות בקהילות

 הקהילות של הרבנים את להחתים הוא והצורך מתוקנות

 אף רעות בהנהגות נמחה אם ואולי מתוקנות. הלא

התורה. בעניני גם מאתנו יקבלו אזי חטאים שאינן

הגקין הרצל יהודה
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ד סימן בנין לב
 שכתב הדברים הן רהן ולהנחתם, לתפילק ומתנגדת

להבהיר. אלא באתי ולא כת״ר

 שביאר הי״ז תפילין מהל׳ פ״ד שמח באור ""וראיתי
 שהיסח שם, ביומא ישנים התום׳ דברי את זו בדרך
 שימת בחוסר שהפסול ולא ופסול, איסור הוא הדעת

 לדבר ראיה והביא מעשית, מבחינה והדיעה לב
 שנאבד שבשר האונן, ד״ה כא. בחגיגה התום׳ מדברי

 אפשר אי שנאבד שביק לפי דעת, בהיסח נפסל אינו
 שאק כמי שהוא בישן וה״ה משמירתו. דעת להסיח

 ורק התפילין, מן דעת מסיח להקרא שיכול דעת, בו
 או ראש קלות לשחוק דעתו ומפנה דעת, בו שיש מי

בתפילין. האיסור הוא אחרות, דאגות

התוכחה מצות בענין

 התוכחה, מצות בביאור בהרחבה שכתב מה בענק
 שו״ע שיטת לבאר שכתב מה בענק להעיר ראיתי

 ט״ז: בערכין דבגמ׳ ה׳. סעיף תר״ח סי׳ באו״ח הרב
 הכאה, עד אמר רב תוכחה, חיוב היכן "עד אמרו

 יוסף הנמוקי והקשה קללה". עד אמר ושמואל
 סותרים דהדברים הרי״ף( מדפי ע״ב )כ״א ביבמות

 ר׳ משום אילעא ר׳ "אמר ס״ה: ביבמות הגמ׳ לדברי
 דבר לומר אדם על שמצוה כשם שמעון בר׳ אלעזר

 שאינו דבר לומר שלא אדם על מצוה כך הנשמע,
 ברבים. כאץ ביחיד, כאן יוסף בנמוקי ותירץ נשמע".
 הנמוקי דברי הבק ב׳ סעיף תר״ח סי׳ או״ח וברמ״א

 לרבים העובר יחיד בין לחלק שכוונתו יוסף
 או שיכנו עד להוכיחו חייב העובר שביחיד העוברים,

 בתוכחות ירבה לא העוברים וברבים שיקללנו. עד
 הרב בשו״ע אולם אליו. ישמעו שלא שיודע מאחר

 שכשמוכיח אחר, באופן יוסף הנמוקי דברי ביאר שם
 עד ואפי׳ פעמים מאה אפי׳ להוכיחו חייב יחיד בפני

 כשם נאמר רבים בפני כשמוכיח ואילו שיכנו,
 דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע, דבר לומר שמצוה
 העבירה, עובר מתבייש שברבים משום נשמע, שאינו

 הבושה, מחמת בו יחזור אולי אחת פעם לנסות ויש
 פנים, הלבנת משום שוב להוכיחו אק חזר לא ואם

 שיטת בזה וביאר זו, לסברא המקור כת״ר וחפש
I____________________________הרמב״ם.
 ביאור סי על זו, לסברא מקור להוסיף לי ונראה

עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח הכתוב

אב
 עליו תשא "ולא שם ופרש״י י״ט(, )ויקרא חטא"
 מדברי ומקורו ברבים". פניו את תלבין לא חטא,
 קיבל ולא הוכיחו תוכיח, "הוכח ט״ז: בערכין הגם׳
 יכול מקום, מכל תוכיח ת״ל ויוכיחנו, שיחזור מנין

 וכן חטא", עליו תשא לא ת״ל פניו, משתנים אפילו
 יונתן בתרגום וראיתי קדושים. פר׳ בתו״כ אמרו

 "אוכחא ח״ל הגמרא, דברי היפך הכתוב שתרגם
 תקבלק לא מיבהית אין ברם חבירכון ית תוכחון

 אם גם להוכיח שיש דבריו וביאור חובה", מטולתיה
 דברי ולכאורה חטא, בכך ואין החוטא יתבייש
 והתו״כ, בערכין הגט׳ דברי היפך הם יונתן התרגום
 הבושה, מפני פניו ישתנו אם יוכיחנו שלא שכתבו

 ח״א במהרש״א ועיק חטא. עליו ישא יוכיחנו שאם
 הכתוב שפשט הגמרא, דרשת על שהקשה שם ערכין

 וכסברת תוכיח, אם חטא עליו תשא שלא משמע
 גם מוכיחו דשמיא שבמילי שם ותירץ יונתן, התרגום
 ואילו ישראל, לכל הנביאים שעשו וכמו ברבים,
 חטא, עליו תשא לא לחבירו, אדם שבין בדברים

 אפשר הרב השו״ע ולדברי פניו. את ילבין שלא
 שביחיד התרגום, ודברי רש״י דברי ולקיים לתרץ,
 הכאה, כדי ער ואפי׳ פעמים, מאה אפי׳ תוכיח הוכח

 אחת פעם ברבים אבל פנים, הלבנת בו שאק לפי
 אם גם חטא עליו תשא ולא להוכיח, שיש נאמר

 משום להוכיח אק אחת מפעם יותר אבל יתבייש,
פנים. הלבנת

 כתב, ר״ה מצוה המצוות בספר הרמב״ם והנה
 זולתנו נעזוב ושלא נחטא שלא מצווק "אנחנו

 אנו חייבין להמרות, השתדל ואם שימרה, מאומתנו
 לעזוב שלא המצוה שבכלל ולהשיבו״:־הרי להוכיחו
 הדק ולפ״ז החטא, ממנו ולמנוע שיחטא, ׳החוטא
 שימנע סיכוי שיש במקום הוא הכאה, כדי עד הנאמר
 זה אק נשמע, שלא בדבר סיכוי, כשאק אבל החטא,

 שאין בעלמא, מילי פטומי והוא כלל, תוכחה בכלל
 וזה החטא, ביטול לידי שיביאו דברים אלא תוכחה

 דכתיב הנשמע, דבר "לומר שם, ביבמות רש״י לשון
 ושמעתי הימנו", שמקבל מי להוכיח תוכיח, הוכח
 תוכיח הוכח מהכתוב שהנלמד זה, בענק נכון ביאור

 ההוכחות במספר רק לא הוא פעמים, מאה אפי׳
 פעמים, מאה אפי׳ ולהוכיח ולחזור להוכיח שחייב

 שיש התוכחה, צורת את בעיקר מלמד הכתוב אלא
 לחזור שיוכל בצורה הראשונה בפעם כבר להוכיח

 בנחת, יוכיח לא שאם פעמים, מאה אפי׳ ולהוכיח
יהיה ולא להוכיח, לו יתנו לא השניה שבפעם ברור

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס32 מס עמוד אליהו דורון, בקשי ג - ומחקרים< >תשובות אב בנין



אב ה סימן בנין
 סיכוי יש טעם, בטוב יוכיח אם ורק הנשמע, דבר זה

 לבאר אפשר ובזה פעמים, מאה אפי׳ להוכיח שיוכל
הזה בדור יש אם "תמהני שם בערכין הגמ׳ דברי

לג
 להוכיח ולחזור להוכיח יכול מי כי להוכיח", שיודע

 ויש הנשמע, דבר מוכיח ויקרא פעמים, מאה אפי׳
ואכמ״ל. בזה עוד להוסיף

ה. סימן
כנסת בית עזיבת בענין

שליט״א( שניאורסון הגרב״ש עם הלכתי )מו״מ

 המפורסם הגאון הרב ככור
 שליט״א דורון בקשי אליהו מוה״ר

דחיפה וראב״ד הראשי הרב

אחדשה״ט,

 אב בנין החשוב ספרו על תודתי בזה להביע הנני
 לעושי׳ תפארת שהוא ספר מעכ״ת כבדני שבו

 חילו ה׳ יברך כי בברכה והנני האדם, מן לו ותפארת
אכי״ר. לאוי״ט ולהאדירה תורה להגדיל

 שהתעוררתי הערות אתה ארשום מעכ״ת וכרצון
בדבריו,

 אם הנהנין, ברכת של בגדרה כ״ת דן א׳ בסי׳ א.
 יסוד ועפ״י הבריאה, על או ההנאה על ברכה היא

 כיצד בריש הגס׳ סוגית כ״ת מפרש זו חקירה
 ויש להמסקנא, הס״ד בין השקו״ט הוא שזה מברכין,

 כי מתבאר ז״ל מפראג המהר״ל מדברי כי לציין
 הנהנין, ברכות לשאר המוציא ברכת בין הוא מחלק

 "ומה י״ז פרק העבודה נתיבות בם׳ בתו״ד וז״ל
 נחשב זה אין כי ברא אשר ולא המוציא שמברכין

 נברא והלחם עצמו בפני דבר בריאה כל כי בריאה
 בלשון לברך לו אין ולכן חיותו שהוא האדם למזון

 האדם מזק עיקר שאינם דברים שאר אבל ברא
 כי גם האדם, מזון עיקר אינם כאשר בריאה נחשבים

 מזונו הש״י לו שנתן על נתקנה )המוציא( זאת ברכה
 רק מברך אק ולכן עצמה הבריאה על מברך ואין

ע״ש. עכ״ל המוציא".

 כשהוא מברך שבע כשהוא הק״ו בסברת וצ״ל
 רכך ההנאה על היא דהברכה אע״ג כ״ש, לא רעב
 לאכול מוכן לידו הפת כשמגיע דהרעב ההנאה היא

 של מאויו וככל האכילה מאחרי יותר הנאתו גדולה
 מרגע התמלאותם לפני רגע בעיניו שגדולה האדם

שלאחריו.
 שלא ריק ביה״ב להשאיר שלא בנידון ט״ז בסי׳ ב.

 חותני מכב׳ מישרים דובב בשו״ת הנה בו, יתפללו
 משו״ת מביא ל״ו סי׳ ח״א זצ״ל מטשעבין הגאון

 הורדה חשוב רזה וכ״ה כ״ד סי׳ או״ח שלמה בית
 ברו״ח והחת״ס בביהכנ״ס, יתפללו שלא בקדושה

 מיקרי לא הביה״כ שסוגרין דמה לי׳ פשוט ל״ב סי׳
 נפתלי בית החיים מאור תורני ובקובץ ע״ש, הורדה

 דרשי על להעיר שנלע״ד מה כתבתי תשמ״ז( )סיק
ז״ל. החת״ס

 מורידין ולא בקודש מעלין בדין י״ח בסי׳ ג.
 שונים, אופנים בשני נאמר הזה שהדין כ״ת מבאר

 בא והדין בקדושתו במקומו נשאר שהדבר היכא הא׳
 בדרך בו להשתמש שלא בקודש לנהוג כיצד להורות

 את למכור בא אם והב׳ עלי׳, בדרך אלא ירידה
 מטפחות בדמיהם ולקנות ספרים למכור כגון הקודש

 בעצם זלזול כאן ואין נפדה החפץ המכירה שעם
 הולם, שאינו בשימוש בה שמתנהגים לומר הקדושה

 שיעלו כך היא קדושה דהפקעת הדין בזה דיש אלא
 לי ויש דבריו, ונכונים להורידה, ולא בקדושה אותה

 סי׳ ביו״ד הש״ך במ״ש לי נתיישב דבזה להוסיף
 דמעלין דהא שבמרדכי מהר״ם בשם י״ח ס״ק רנ״ט

 בתשמיש ולא קדושה בתשמישי רק הוא בקודש
ח׳ סי׳ או״ח ציצית בהל׳ לדוד תהלה ובס׳ מצוה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס33 מס עמוד אליהו דורון, בקשי ג - ומחקרים< >תשובות אב בנין



עולם א״ה בדיני שו״ת כנין
 מצוה אבל חכמים תקנת שאר לאפיקי אלא א3 ללא הראיש
 לא בנ״ד וא׳כ יפרש לברך מספקא׳יצ לעשות צריך שאדם

 ספק וא״כ הראשון בסדר יצא מר דשמא בלא״ה לברך שייך
 סדר .בק אחד שופר לו שהביאו בנ״ד א״כ1 להקל ברכות
 וסמיב הרמב״ס דצדעת הדיפות לכל לברך א״צ כלא-ה להדר

 דוודאי הגאונים לשימת ומנ׳ש יצא מר דשמא לברך א״צ
 אפ״ג לבד אבהו ר׳ מתקנת רק ואיט בתחילה יצא מר

 התקנה דפיקר טון מ׳ימ מברטק מנהגא על דנם דקי״יל
 על שתקנו מדמאי יותר דקיל וודאי כספק מראה בשביל הזא

 לענ״דדברי אבל בחט בפי ולא דדבריהם ספקדמיקדיספק
 של שהם ספקות כמה מציט דהא ביאור צריכים הרא׳ש

 ביו״ט ומרור מצה על מברמן שהרי עלייהו דמברטנן תורה
 דטונת צ׳׳ל ולכך ®פר על דר״ה ב׳ ביום וכן פסח של מי

 ולא מספק לעשותה מחריבים שאט במטה דדווקא הרא״ש
 לומר שפיר שייך בזה מדבריהם קבועה הקנה בזה הייתה
 קבועה תקנה ופשו שתקנו משא״כבמה להקל ברטת ספק

 דדבריהסשתקט דעדיףמכלחצוה וודאי תספק המטה לעשות
 א׳( )כ״ג ב״מ פ׳ »מ׳ טונת דזהו לומר ואפשר עליו לברך
 טנא כי התם ומשני ט׳ מי ירט והא התם דאמר במאי
 ’ בזה קבוע חכמים תקנת הייתה דשם ור״ל ט׳ בי׳ לזלזולי דלא

שלקע ואחר הראשון סדר לתקוע התחיל אס _ אמנם
 תשר״ת שט פעם לתקוע שהתחיל קודם אחת פעם;־

 תקציב( )סי׳ הב״י לפמ״ש לעיין יש בזה אחר שופר לו הביא
 בזמניהם טעים שטו המנע ליישב ריב״א מיש ראבי״ה בשם

 דשמא ט׳ תש״ת ולזכרונות תשו״ת למצטות במעומד לתקוע
 לפין וא״כ יפרש ט׳ מד״ס ושתים מד״ת אחת כמ״ד קיי״ל
 יצא כבר מדאורייתא דהא בס״ע אחרת מטה הוא המי הסדר

 דצריך נראה ט׳ לפמ״ש א״כ מדרבנן אחרת מטה וזה ייח
 דרבנן במטה עדיין התחיל ולא הפסק דהוי טון שנית לברך
 ליישב אלא נן ט נראהשראבי״הלא ט מוכרח זה אין ומ״מ

 וגם מדאורייתא דטלם נאמת קיי״ל להלכה אבל המגע
 קיי״ל דשתא כתב רק בפשיטות הדבר החליט לא ראבי״ה

 ה״א( שופר )רפינמה׳ הרמב״ם מלשין נראה וק מי כסיד
 פ״דיערש למשנה. מפיח® נראה צק מדאורייתא שסלם שפסק

 ושניםמד׳יסאין מרית אמת דס״ל מאן דאפי׳ נ״ל ט׳ ועוד
 משום ע״ז מפורש כתוב לט שאין אלא דרבק שהוא הטונה
 לכם יט׳ תרופה ויום תרועה זכרו! לשבתון דקרא דס״ל

 מסיני למשה הלנה רק זה ואין בש״ס כדאיתא בא הוא לתלמודו
 דקידושין בפ״ק מצינו זה וכעין ממש תורה כדין דינם אבל

 דברי נראים ט׳ אומרים חכמים לפגי המנחמים ב׳( )כ״ד
 אברים בשאר ר״ע ודבח להם זכתה שהתורה ועין בשן ר״ט

 מפורש שאיט מה שכל הרי מ׳ מא ממים ומדרש הואיל
 מדות מי״ג באחד שנלמד אע»פ חכמים מדרש נקרא בכתוב

 הרחבים וכ״כ סופחם דברי צי׳ וקרי בהם נדרשת שהתודה
 כיח( )סי׳ חו׳מ ועשיך מד׳ם שהוא סף5 קידושי לענק

 נאמר אם נראהדאפי׳ ט׳ עוד דוגמתו חציט וככיח באריטת
 מטה זה אין אעפ״ב מדרבנן ממש סופרים דברי דטוגתו
 תקיעות בק דשח הפוסקים ממ״ש לזה וראי׳ ברכה לענק אחרת
 הב״י)סי׳ כמ״ש ולברך לחזור דא׳׳צ מעומד לתקיעות מיושב

 המטה ובאמצע סעודה באמצע כשח דהוי הרין בשם תקצ״ג(
 שיי תטצין בין לשח דומה זה שאין שב׳ שם מיא ועי׳ יפו״ש

 שא מטה חדא טלי׳ הנא תשא״כ הם מטת ב׳ דשם לתשיר
 דחיושב בתקיעות י״ח יצא שכבר דאף כאן כמיש מפורש הרי

 דרבנן תקנתא שא מעומד ותוקעים שחוזחם ומה התורה מן
 מטה חדא טלם אחד דשם• טון אעפ״כ השטן לערבב כדי
 זה ונעץ עדייק המטה נגמרה לא כאלו עשאוש דמכמים היא

 להטלה גאולה סמיכת לענק דברטת בפיק התום׳ שכתבו מצעו
 עאוניסלא שתקט שטון והפסוקים ®ניט יראו דברכת פ״ע
 דמיק אריכתא עאולה דטלהו לתפילה גאולה בק הפסק שי

 שנתבאר וטון ולברך לחזור צ’דא שא הכי נמי מיד ה״ה א״כ
 דמיא ולא חשחבנתיס גרע לא אחר ספר לפניו הביאו דאם

תאי חזי ופוק ולברך לחזור דא״צ פשוט א״כ נמיש התורה לברכת

 באמצע״התקיע^־ שופר שחטאים בטח טעים דנן דמי טמא
ץהמ?^ -אחר הלך בידך רופפת שהלכה מקום ובכל ואק־מברנק

■ בזה: כגלעיד
 בליל חדש פח ליקה שטעק בחכמה ששאלת מה ולענץ
אס באמת השחם שבגנות מפירות ר״ה של ב׳ י

 בשנה ב״פ מתחדש שהוא אף לזיק מזמן מתמדטס הטחת
 פ׳כיקיי התום׳ ממ״ש לזה וראי׳ שהחייט לברך דצריך ודאי

 שהחייט׳ מברך ביחשליס מנחות ומקריב עומד ט׳ שם במ״ש
 *5וכ נשנה משמרות טל שיש משום דהייט שם התום׳ יט

 בקך שמתחדש אף הרי שטעות לכיד אחד מתחדש משמר
 ;לטצס- קטע זמן זה אק דבניד ואף שהחיינו מברך בשנה
 גס£ דהרי כצום בכך אין לחבירו קודם נגמר זה שאצל בשוה

 והיה בשוה בטמ קבוע זמן להם אק בשדה הגדלים כפירות
 מברק' יום לשלטם אחת מתחדש אס דנם לדינא ג״כ נראה

 כדאיתאי שהחייט לברכת קבוע זיק הוא יום דשלשים שהחייט
 -צכו׳ מברך יום לשלשים אחת חבירו את הרואה הרואה כפרק

 ואמן׳ בתורה חזק מי אתה ועתה קצרתי הפנאי ומאפס
אייזיקי יצחק דרש אטך ונפש כנפשך ותצליח ותשכיל במע״ט

_ * ויאלק^ווסק חופה״ק זלה״ה במוהר״י
המפורסם ובחטיזת בתורה המופלג עב ידידי לכטד מכ״ט

•/ * ג מטטען נ״י הירש צני ,מזה
תוכחה׳;' בדק מר לן דבדיק מה תשובה לב

 קיי״ל והיאך לשמע טאך בזמה״ז
 )טס בהמה במה ס*פ הש״ס מן נראה לכאורה מה לדינא

 לץ« ישמע שלא ברור יודע שאינו זמן כל צהוטח שטיב א׳(
 ־׳ המביא ר״פ ביצה במם׳ אך מ׳ גלוי לפניך אס שם כמ״ש

 ‘ “להם־ הנח אמחנן דאורייתא באיטר דאט׳ שם אמר א׳( )ל
 ברקי ועי׳ מאט׳ דאורייתא יזה״ב תוספת דהא ט׳ לישראל

 דמע; כתיבא ללא בהדיא דנתיבא מילתא טן שמחצקו שם
 בשס כרא״ש כ׳ וק למחות מחויב לאיטר בחורה שמפורש

 r בוודאי ידפינן אי דדוקא עוד הוסיף שם וברא״ש העוטר בעל
 5למחות מחריבים ידעינן דלא במאי אבל מינן מקבלי דלא

 ' שהורגלו דבר בק לחלק שם ט המביא פ׳ ובמרדכי בידם
 מאבותיהם בכך הורגלו צא ובק כר להם מח אמחגן דבזה

 הראיש? של חילוק כעק נ״כ והוא לו ישמע שמא אמרינן אז
 ,’סל ז״ל הראשונים של קדשס דברי הבנתי לא ובאמת זיל
 " בהדיא כתיבא ללא באורייתא דכתיבא נקמילתא שחילקו מה

 רק■ ואפי׳ בהם נדרשת שהתורה מדות מי״ג הנלמד דבר דהא
 7מא הורה מגופי ויותר דבר לכל להם יש הורה דק הללח״מ
 ׳ ,דנריתוא' מנז״שכמ״שבפ״ק דנלמד אע״ג כרת עליו וחייטס

 • להרמבק המצות בס׳ ועי׳ ט׳ בעיניך קלה ט״ש ר,ט אל
 ע״ז מל יהי׳ לא למה יא׳יכ באריטת ל״ג( )ט׳ חו״מ ובש״ך

 המל'י לא נס בהזיה המפורש דבר על כמו תוכיח דהונח עשה
 5יועיל מה לתוכחתו ישמע לא ודאי באם דמיידי דכיון דבריהם

 תופס אל כתיב חלא ומקרא מזיד ויהי׳ אותו יוסח אם
 להדיאר. דכתיבא דבמילתא נאמר ואם ונו׳ לץ

 י למעבד דמצי יקי50 לכ לעפות • מחויבים באורייתא
 :;מדרשא> דאתיא מילתא גם א״כ המפורש מאיסור להפרישו

 דענשינך; נקיסלישנא דמאלא קצת הר״ןי״ל ודברי הכי דינא
 י האדלא הוא דבר של דטעתו לומר נ״ל והי׳ דפר® פד להו

 ^(6 שועים ®היו מוסב בש״ס נמ״ש מידי ולא להו אמרינן
 '; למעבי דמצי סצדקי בכל לו ישמע פלא לי׳ פסיקא אי לכך
 לאי? דמסתמא אמרינן כתיבא דלא במילתא לק לו יוטל לא

 z נשיס דסתם דרבנן או דאורייתא מה אי איטרי בהך ידעי
 ? סזידים לעשותם שלא טוב יותר ולכך דינא ע״הצאגמירי וכן

 . בטלסא חשא״כ לפרוש להם וקשה בכך שהורגלו בדבר
 א ft? והר״ בהורה שמפורש מה יודע מסתמא להדי׳ דכהיבא

̂ #5כךו דבק טון בידם למחות טוב יותר א*כ בלא״ה מזיד
 !7אסל לו ®שמע הדבר יבוא רחוק צד באיזה ואולי מזידיס הם

 ־£ לם דא״כ; קשה דפר® עד להו דענ®^ שכתב הרא״ש לשק
 י? מים נח ®ש טון נעשה צא למה כתיבא דצא במילתא

* ט׳ ער״בק ישראל וכל האיטר מן להפריד
אבל
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עולם א״ח בדני שי״ת

 )בסון< שכתב יותר מתוקן ךל.בזה הרמב״ס לשן "די־
שאוכלות נשים ודל משור( שביתת מה׳ ״אפ

 מחול לשסין שמצה יודעים אינם מס שתזכה מד "שת ’
שכרי מזיטם לעשות יבואו שלא ביזם מוחין אין

 מה וטונש עמל נשיו להזהיר מא במת ®סר "?דה

 שלא ודאי א־כ תמיד בקדמות להזהירם ואחד אחד כל י ממונה שוסר להעמיד לב״ד שא׳יא טון בידם למחות אין ■nu י
אותם עשינו הדי ואיכ שימה זמן באיזה זה וזאישר

 ממש והוא בידם למחות שלא סוב עתר ולכך למידים ™אי ’

 כגון ברבים הנפשה דבר הוא באם דלזסש "ל זא*כ סדס !׳
 להוכיחם מחריב לו שלאישמע שיודע אן< וכדומה גנהסנ״ס 1

 דמצי טצדקי כל לעשות ומחויב זה טעם סייך לא 1
T1 בעה׳יע בשם הרא״ש לשון נס וליישב לדחוק ואפשר ל»דד 

 למנהגם יחזירו דלאחרזמן ואן דפרשי עד זעשיקלש במס ר

 במילתא ואעפ״ב פעם בכל בידם למסות אפשר יהיה >לא "

הס זמכ כך ובין יודעים דמסהמא בהו מחיק נהטא הטנא 5
 שיפרוש עכ״פ. אחד לזמן בזה תועלת שיש כיון לגן מידם

 יבוא ולא יותר עי׳יז יגרע לא דהא לעשות ממייב מעון אחס

 יודעים אינם דמסתמא כתיבא דלא במילתא משא״ב מטול ט4
 פעם בכל מזיזים שיהיו יותר רב המכשול מועט התועלת זאיג

דנשהרשי דכיון האיפור מן להבדילם תמיד לעמוד לו סא׳א

 כנ׳ל כמ׳יש פעם בכל מעצמם ישמש דצא וודאי זממם י!

 הישיש בשם שהביא תר״ח( )סי׳ במיא ועי׳ דבריהם במנת

 ב״כ בהשמ״ש כגון ספק שהוא אן המפורש דדבר קמ׳ביצה
 ג״כ שכוונתו וניל לו ישמש שלא . שיודע אן להוכיחם סיב

 מים דאפי׳ לכל ידוע זה שדבר בהשמ״ש בספק דווקא

 במ׳שדהני ת״ה ששסובפסקיופ׳”מהשמישכמ״שכרא והיה׳

 לתוספת שכיח ומשם אוכלים הי׳ לא בהשמ״ש דזודאי ס׳ נשי

 נ״ל שרה איסור ספק בשאר אבל ישיש שישר צו יש גת5
 לסומרא השרה דק שרה אישר דספק הפוסקים לשיטה אפי׳

 בשדה מפורש ואיט דאורייתא שהא מדבר עדין לא זת

 שהטעם לפמ״ש ובפרס ט׳ ®נניס שיהיו מטב בנהיג דאעדינן

 ומסתמא נמידי טנא כיע לאו בשרה מפורש שאיט לדבר סא

 • שרה אישר ספק בכל ניב שייך א״כ.זה שוגגים הס

להא הבע* פ׳ המי דברי הביא תרח( )ש׳ ובדים
 היינו ט׳ הנשמע דבר לומר שחצוה כשם דאמריק

 יקללט או שינט ער להוכיחו צריך ביחיד• אבל ברבים הקא

 רע לדבי מר לונשנש א׳( )גה שבת במס׳ דאמרינן זקא

 התם מר לונתינש אנדה ואמרינן שנאי מקבלי לא לש ואסר •

 ומשם ישמש שלא בכם מטר שהיה אלא כלל הוטחס זלא

bin• פעם להוטחס חייב היה פ״פ להם יהי׳ שלא או ישמש 

 pfn כסותרים ונראים ביאור צריטם ודבריו ד״מ מטל *מ

 שירי כף לומר שמטה כשם שדש לסלק כת׳ תחילה מרי

 אויכט שקללנו עד עכ׳יפ להוכיחם חייב כיחיד אבל בתזס

 להוטמו חייב צי ישמע ודאישלא אם אפי׳ דבימיד מוכח א״נ’
 כשם מיש על קאי דהא לו שמע ולא הוטסו שככר אן

 קשה ואע ישמע שלא לו שברור למשמע ט׳ לומר שפצוה
 שאני יחיד דהא ריב דבי להני מר דלונחינש מהא שקשה ס*

מתביישים לצבור משם הוא לרבים יחיד שבין החילוק'

 דהא צ״ע זה חילוק נס בביש להוכיחו שטל בימיי משא״ג

 דנם מונח זט׳ לץ שכח דאל מקרא לה ילין שם מ׳הבעיי

 חילוק אין דשאי הטי דברי בטוגת לקנלע׳ד מזדטנאהני

 נאת׳ רניסנ׳ינ סל שטח דהזנח דעשה לרבים יחיד בין דן
 אישר שששים רבים ואדרבא נאמרה יחד בלשון התורה מל

 דטונש טל אבל לשכחה יותר וצריך אינא ונדה ספי ימי
 שלא לו נשאי והוי אבותיו מימי בכך שהורגל דבר בין שתחלק

 פי׳ ברבים דדזקא אמר ועת המרדני בשם ומשיל ישפע

 באישר הורגלו כבר מסתמא וא״נ ט שרגלו סרביס כמי
 שונגים ®היו כדי לומר שלא מטה ולכך ממנה לפרוש לו י?§ה

שלא בדבר בכך שרגל איט מסתמא ביחיד אכל תזידיס י׳-י׳
 שניה אינש בדילי זמבדל ההיתר נתפשט ילא ניס?

לו ישמע א׳ ־בפעם. לו ישמע שלא דאן להיות אפשר

 ישמע שלא טלאי לו ידוע אס ביחיד נמי ה״ה נ’וא ב׳ בפעם

 מקשה ולזה להוכיחו חייב אינו ג״כ מאבותיו בכך שהורגל כגון

 דאלע בכך שרגלים שהיו שיה לודאי דג דבי מהא שפיר

 אסתמא סישן ר׳ פליג ללא שנאי מקבלי לא אומר היה לא
 ההכאה עד סייב אי אשראי התם דפליגי עירוטן דש״סבמס׳

 לא מתם תתרן וע״ז שפיר מקשה וא״כ מיפה או קללה או

 האישר ושדיעם שטחם היה אס אפשר ולכך כלל מטחם

 מהאישר שש לא שפא בכך שרגלים שהיו אן פורשים היו

 ששכח שנחה כדין יוצאלט ולפת לו ישמע שלא שאי זה ואין

 שגב הוא אס לו ישמע דלא בשאי ישע אס ביחש לאפי׳

 א׳להשיש פעם רה להוטש מחויב. איט עכ״פ האישר וא*

 להיתר הדבר משב לדבריו שותע ואינו מקבל איט ואס האישי
 ישמע שלא לו בודאי ואם ט׳ שגג שיהיה שסב אז לעש לפי

 אם אבל כלל מלהוכיחו פטור כאישר ישיש אם אפי׳ לו

 בכך שרגל שלא ובדבר לאו או לו ישמע אס כלל ישע איט

 מל אולי שד לשטחו חייב שמע ולא א׳ פעם שמטש אן

 מר לסל ונזיפה קללה או ההנאה עד " לשוב לט ישם נ״פ

 * וגר לץ שכס אל נא׳ ועליו מחויב אינו ושוב ליה כדאית

TT131 זר׳ וששאל רב התם דפליגי מרכק למס׳ סלוגהא  ט־׳י דהלכה בידיט המשר הכלל לפי לכאורה יוחנן י
 נאמת וכ״פ בלבד מיפה עד רק א*צ א״כ ושמואל רב לגבי

 הכאה עד כרב פסק לימות( מה׳ )פת ברמב״ס אבל כסמ׳ג

 הכ״ת שברי לדבריו כרבה מעשם שכתבו במפרשים ועיש
 קאינבןשאישב דד* משום שם לכתב לענ״ד תמוהים שס

 באמוראים כת יש דהא שבן ואים עיש ור״י כר״א ושמואל
 שמטט כש הרב נגד ותלמיד רבים במקום טסיד אפי׳ לפשק

 לט אין שאי ק על פליגי ור*י שר״א בכך מה וא״כ בכ׳מ

 שכ׳ הלח״מ של מי' וגם האמוראים דברי אתר אלא לילך

 דאין השה ג״נ שא כרב טפי שפיר מתפרש שהפסוק משוס
 השים מחכמי יותר מדעשט הכתובים בפירושי להתחכם לט

 דג׳ סעמא שם מפר׳ עצש שר״י ובפרט מינן הפי שש והם
 הרפב״ם דעת לתרץ נראה שה ולפרד הרא' חמד הנ״ל סברות

 דבר נאמר שלא דקיי״צדמטה כיק לכאורה לקשה משום ו״ל

 קשה וא״כ החיוב יק יותר לשטח אשד א״כ נשמע שאיט

 דימנתן מהא קרא מחד למדו תנאי דג׳ למפרש ר* על שם

 וקללה הנאה •כתיב והא נזיפה על למיד שם ופריך ושאול

 חסר־ ללול חביטהי׳ לאגב ישנתן שאני ומשט קרא בהאי

 לומר שלא שמטה כיון עת ישנתן סכר ושאך טפי גפשיה
 נדל ולכך ונר לץ שכח מאל לה וילין חובה למ״ל וכ״ש

 הבע* פ׳3 אבא ור׳ אלעאי לר׳ הך ס״ל לא צהרמב״סלר*
 שפטור שיט וגף לץ שכח לאל וקרא כף שמטה כשם לאמש

 לשק לכאורה שרה וק ישנאך פן קמיל טובה ועצה מתוכחה

 ולק בחנם שנאה לו שיגרום רק בדבר אישר דאין הפשק

 סש ולא ספי נפשי׳ מסר אליו ליהונתן חביטתי׳ אגב בדש
 ור׳ אלעזר כר׳ לטנא דקיייל לדידן לק ישנאש שאביו למה

 נפשי׳ מסד ולכך הכאה עד דאמר כרב שנח א״כקרא אבא
 וכתב סתם בא*ח והרמ״א לטנא כן הרמב״ס פסק ולכן ספי

 הלכה טאר לא נס מיפה שטר ולא קללה או הכאה מד

 עד דסגי שפפק טון הרמ״א על שהתשה פריס ועי׳ כמאן

 הכאה עד דס״ל רב דבש הביא למה א״כ כששאל קללה

 ק׳ית צא ולעג״ד בזה שדחק שס השקל מחצית בספר ועיין
 לקוחים אלה שבטו כמאן סלכתא כאן לפרש נסית דהרמ״אלא

 השגיא התחלת כתב ושם לעיל לשט וכמ״ש בד״מ מדבשו
 פלוגת׳ ובק כר לומר שמטה כשם הנא דאמטנן כך בק לחלק

 בטמ ושם לרבים יחיד בק לחלק וכתב יוחנן ור׳ השאל לרב

 לבות הס וכך כמאן הלכתא לפשק ולא נקט הש״ם לשון

 שפסק שם השקל במחצית ועי׳ . ברור וזה בהנ״ה מדע כאן
 אין אבל ע״ש לר׳י רב בין מציעתא הלנתא דשא כששאל

 ועת מעצידט להכריע משפט ומאזני פלש לט דאין נראה
 המציל שר לענק ור* ושמואל לרב נפלוגתא א״ט פ׳ ברא״ש
 ובפרש* מכרעת שלישית הכרעה אק אמרו יבנ״מבש׳ס בגלשה

מציעת׳ מילת׳ נמ״ד לפשק שייך לא דבנה׳יג שכח שס ושם'

שנו

I
החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 95 מס עמוד יעקב[ בן איזיק יצחק ]חבר, יו״ד או״ח,



עולם א״ח בדיני שו״ת 1בנין

 חירופים דברי ל ר" שמואל בדברי שנזכר קללה לשון ט ודע
 שאול דאמר מהא לה דיליף שם בש״ס כדמוכח !וזלזולים
 קללה קללני והוא ממשכ והוא וגו׳ אתה בוחר כי ליהונתן
 במהור׳יי אייזק יצחק דו׳יש דברי .וז״ב בכ״מ הוא וכן נחרצת

’נ״יחופ״קראזינאי,

 שהיה שמיס ירא באחד לידי בא מעשה שאיה
לימי׳ בו לצאת שהכין אתרוג לו

 .הוא כי כהוגן ושאל התיבה על אחד וישן נתיצה והונח החג
 שורה רעה רוח המטה החת ומשקין אוכלין חיל בת״ש נזהר

 לפי והנה . לאכילה ראוי שאינו כיון י׳יח יוצא אס עליהם
 בפוסקים כ״כ מפורש באכילה האסור אתרוג דין מכר שלא

 יש ולענ״ד דיניו פרטי לפרש בזה דברו אשר ומעט ובש״ע
 האחרונים זכרו לא אשר דינים חילוקי וכמה רבה חקירה בזה

העולה כפי הדינים פרטי ולבאר בארונה לבא הוצרכחי לזאת
:בס״ד עיוני במצודת

נרסינן >«< ומזגה לג

 אנו׳ צריכים ע״כ לך כתב ובזה ט׳ טמאה תרומה אחת מדבר
 f בשום לאכילה ראויס אק דאלו דבריו בסיום ונתב פה מיקה קצת נקרא זה דגס הנאה לשתר לך בתיבת לרמז שבא לומר
■1מאם ונתבטל כלל לאכילה ראוי לשות להם שא״א כ׳׳ל פניפ ההורה אסרה דכבר אתי אכילה דלשתר א״א דע״כ שלך

■•1 ■ • ״,,,״A״■

 הגזול לולב בפ׳
א׳( לה ב׳ )לד

 טמאה תרומה של ט׳ פסול ערלה של אתרוג ט׳ הגזול אתרוג
 בש״סבהא ושם כו׳ מכשירין וב״ה פוסלק ב״ש דמאי של כז׳

 זר׳ אבין בר חייא ר׳ בה פליגי מ״ט ט׳ ערלה של דאתרוג
 בה שאין לפי ות״א אכילה היתר בה שאין לפי אמר חד אסי
 לא אכילה היתר דבעי מאן ס״ד קא התם ואמר ממק דין

 ט׳ אכילה היתר בעי לא ממון דין דבעי וחאן ממק דין בעי
 טבל של אתרוג ומכשיר ט׳ ממין דין ומ״ד ״ה7 שם ופרשיי
 אכילה בהיתר אלא התם ומסיק בהנאה ומותר באכילה שאסור

 נהיתך אלא שם ופרש׳יי ט׳ מתק בדין פליגי ט ל״פ כ״ע
 היתר בלא מתכשר לא ממין דין בה יש ואפי׳ ט׳ אכילה
 הוא כלום לאו הנאותיו דרכי לכל ליה חזי דלא דניון אכילה
 שראוי כפי הנאותיו דרכי לכל היתר שלא דכ״ז מדבריו מוכח

 ש״ה בהאדחלב א׳( )ךג כ״ש בס׳ מ״ש וכעין לכס מיקרי צא
 דכל רש״י מדברי מוכח וא״ס מ׳ צרנינס לכל לכס דכתיב

 זה אק מ״ח ,בהנאה מותר שהוא אף באכילה הנאסר דבר
 ד״ה שם ובתום׳ הנאותיו דרט לכל הותר דלא לכס בכלל

 דדרשיקבפ׳ טמאה מתרומה הקשו אכילה היתר ט שאק לפי
 תחתתבשילך להסיקה תהא לך'שילך מדכתיב א׳( )ךה ביח
 לגבי דידי׳ לך לדרוש שייך הכ׳ ואסרה שנטמאת דכיון וחי׳

 עכ״ל אכילה ביה שייך דלא דלולב לכס נמו הנאות שאר
 אלא ממש אכילה היתר בעינן דלא מדבריהם לכאורה משמע

 יוצאים לע״עג״כ עומד שהוא מה כפי הנאה לאיזה שראוי כל
 דהנן הא על )שסב׳( שם דקאמר מהא קשה ולפ״ז י״ח בו

 אכילה היתר ביה דלית משום פסול טמאה תרומה של במתני׳
 קרינן לא אכילה היתר בו שאק טון בהנאה שמותר אף הרי
 מעולם לאכילה ראוי היה שלא לחלב דמי ולא שלך ביה

 איסורו מצד ראוי אינו ועכשיו לאכילה שעומד אתרוג השא״כ
 התם דדוקא הוא התום׳ דכוונת וצ׳יל לכס ביה קרינן לא

 טמאה בתרומה הנאה היתר לרמז בא דהכחוב ב״מ דפ׳ בהא
הכתוב תרומות בשתי תרומותי משמרת את דכתיב משים

 ההורה אסרה דכבר
 כשתי ממ״ש וגס דבר לכל לך תיבת לפרש וא״א באכילה
 וראוי לאכילה עומד דבאמת אתרוג לענק משא״כ ט׳ תרומות

 מסתמא לכס דבעינן סתם התורה שאמרה ומון לכך
 , הנאותיו דרכי לכל ראוי שישה כיונה
 ולפ״זמוכח לאכילה -ראוי . שאינו כל לכ״ע אסור ולכן

 לאכילה ראוי שאינו דאתרוג דתק דהא ותוס׳ רש״י משיטת
 ילפיט טליה דפסולא טון לבד ראשון ביום אלא איט פבוול

 בשאול יוצאים שהה לכם בעינן דלא החג ימי בשאר וא*כ מלכם
• שיטתם לפי פשוט צנ״ל י״ח בו ויוצאים דכשר ודאי

 מהסימן^ נאן הרמב״סז׳יליש של קדשו ובדברי 0)
SsSin היט<. לולב מה׳ )פיח כתב שמא

 ראשן^ ס’בי ט׳ חומק משוס פסולים •שהם שאמרנו אלי כל
 ’ תוהפסלט כשר הכל הימים שאר עם שני בי׳יס אבל בלבד
 J מ באכילה אסור אתרוג שאותו מפני או ע״ז מטס שהוא
 לנאומי תמוה והוא עכ״ל פסול שני בייט בין ראשק ט״ט

 מן החג ימות כל בפסול באכילה שאסור מה גס שכלל מה
 “ בשאר יפסל למה וא״כ מלכם ילפינן לאכילה ראוי דבעינן דהא

 ׳ ו5דל הרי הימים בשאר. שיוצא וגזול משאול גרע מי הימים
 מנחק; דכתוהי משום בע״ז דדוקא החג ימות בכל לכס בעינן

 דבעינןשוער החג ימות בכל פסול הוא דמי ונשרוף שיעורי׳
 ?ן ז^ הרמב״ס של כליי טשאי על והתימא ;הימים לכל אתרוג

 s שהעתיק הב״י מק על תימא והיותר כלל מה ההועררו שלא
 להל©:;׳ ה׳( סעיף )שם בשו״ע קבעו תרמ״ע( )סי׳ לשונו

 אהרוגהאמר' דין מקום בשום כלל מטר לא שהמחבר ואע״ג
 ;למה באמת וצ״ע הרמב״ם לשון בשר׳ע העתיק מ״מ באכילה
 ג׳( סעיף )שם הגולה בבאר וראיתי זה דין המחבר השמיט
 נס' ערלה של אתרוג דין המחבר השמיט למה ע״ז ג״כ שתמה
 מט: הניא נד״משם שהרב תימא והיותר יעו״ש בזה שם המ״א
 סהלן הפיר זלא הימים בשאר כשר ערלה של דאתרוג הכלט
 בשיעול שבספרו הימא גס זה בדין ז״ל הרמב״ס על חולק שהוא

 ■ כל דפטל הרמב״ם לשון שהעתיק להמחבר ליה שתיק בהג״ה
 1המשנה זבפי רבינו ומדברי הכלבו דברי שם זכר ולא החג ימי

 טמאה תרומה ערלה וז״ל שכתב דבריו לקיים מקום ראיתי
 ■ שא ולפי׳ שנתב׳בזרעים כמו שריפה הטעונים הדברים בכלל הם

 בשום־ לאכילה ראוים אינם שאלו ט׳ פרי השי׳ית למאמר פסול
 ■ הא׳בש״ס דלכס טעת׳ דשביק ע’צ ולכאו׳דבריו הזהב עכ״ל פנים
 הוא פרי לאו והאי רחמנא אמר דפרי משוס אחרינא טפמא ונקט
 תשו׳לנם דהטפס ותו׳ כפרש״י מפרש אינו שהרמב״ס נלע״ד ולכך

 טמאה לתרומה דקרי מפ׳ב״מ התום׳ קושיית לו מוקשה משום
 של בתי׳ ליה ניחא ולא באכילה דאסור אע״ג ט׳ תהא שלך לך

 דחשיב־ המשנה מלשק ג״כ דייק דהרמב״ם נראה ולכך התום׳
 אתרוג כמ״ש הימים בנל הטהגיס הפסולים כל ברישא שם

 הרומה-סמאה של ערלה של ט׳ אשירה של פסול ושב׳ הגזול
׳ דחשיב ונמצא • ט׳ חזזית עלתה תני ואח״כ כר
 עלתה ובין ועכומ׳יז האדגזול בק באמצע ת״ט ושל ערלה של

 ואח'כ" שם הרמב״ס כח״ש החג ימי בכל פסולין אלו דכל חזזית
 ■ נמלה כגון ראשון ביום׳ רק פסילי דלא אותם בפ״ע חשיב

 טמאד; תרומה ושל ערלה של דגם מוכח ט׳ חסר ניקב פטמתו
דפסליס'.־ הנך בין בהם הפסיק למה דאל״כ הימים כל פסולים

 ,ושי' לבד׳ ראשון ביום אצא פסילי דלא הנך ובק הימים כל
,פסולים' הס דגם אע״כ וניקב חסר בהדי למחשבי׳ לתנא ליה
 ושלי ערלה של הטעם לפרש הרמב״ם הוצרך ולכך שמיס כל

 ואין< החג יחי בכל הוא הפסולים' אלו דכל טמאה תרומה
 שסר בו שיהא דבעינן דהא ומפרש לכס דבעינן משוס הטעם
 ׳ שאינו וכל הדר פק פרי התורה דהכירה משום היינו אסלה

 וכאלו מיקריא פרי לאו לכך עומד שהפרי במה לאכילה ראוי
 הימים' כל פסול ולכך שא הדר עז פרי וצא אחר דבר נטל

מראהדפסולים' שינוי או חזזית עלתה כמו פסולובנוט ותיקרי
הטעסדלא במ״ש מדוקדקים הרמב״ס דברי ובזה שמים כל

. וכאינודמי פה שם
 J בו יוצא טבל של דאהרוג לכאורה נראה שה ריפ״ז )ג(

 ראוי הא מ״מ באכילה דאסור אע״ג י״ח
 שס עדיין זא״כ תרומה׳ומעשר ממנו שיטול ע״י לאטלה שא
 אתרוג במשנה נזכר לא דלכך לומר ואפשר עליו כה

 ־’ואעינשיסי לאכילה ראו? יהא ממנו שיפריש פ״י דהרי טבל
 בהשא;; במשנה ושם שמיס בשאר כשר חסר מ״מ עי״ז חסר

 ;7 דמאי של ההם דחשיב והא הימים דכל פסולים אלא חשיב לא
 * דלב׳ה לאשמועינן דאתי משוס שיט זב״ה דב״ש פלוגתא ותני
 “ מפיך ובעי שאיל לו דראוי משוס .ראשק כיום אפי׳ נשר

לנכסי'

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 96 מס עמוד יעקב[ בן איזיק יצחק ]חבר, יו״ד או״ח,
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דרבנן איסור על רבו ובעובר ממנו, התלמיד למד שלא דבר על העובר לרבו תוכחה דין

 לו אומר תורה דברי על עובר רבו ראה וז״ל, ה״ט( ת״ת מה׳ )פ״ה הרמב״ם במש״ב וכו׳ שאל אשר
 בכה״ג גם אם ממנו, למד שלא דבר על עובר רבו את ברואה הדין איך ע״כ, וכו׳ וכך כך רבינו למדתנו

 כבוד מפני לשנות מותר כך שלום, דרכי מפני לשנות שמותר דכשם וכך, כך רבינו למדתנו לו אומר
 בתורה כתוב מקרא לו, אומר כה״ג בכל דילמא או חילק, מדלא הרמב״ם לשון סתימת משמע וכן רבו
 דברי על עובר רבו את ברואה הדין איך ועוד ד״ת. על עובר כשרואהו לאביו אומר שהוא כדרך כך,

 כבוד דמשום אפשר דרבנן על עובר אבל להוכיחו, צריך תורה דברי על בעובר דוקא דאולי חכמים,
כלל. להוכיחו א״צ ומוראו רבו

 אביו שהי׳ הרי א( ל״ב )קדושין דתניא להא הנ״ל להלכה כמקור ציין הנ״ל( ת״ת מה׳ )פ״ה הכ״מ א(
 ולמד כך בתורה כתוב מקרא לו אומר אלא תורה דברי על עברת אבא לו יאמר לא תורה דברי על עובר
 גם ע״ש. בקצרה רבו(, ראה ד״ה רמ״ב )סי׳ בב״י גם וכ״כ עכ״ל. הוא שכן וכל לרבו רבינו משם

 מנין לרב תלמיד התם, דקאמר אהא הריטב״א בשם כ׳ לרב( תלמיד אפי׳ ד״ה ל״א. )ב״מ השטמ״ק
ע״כ. דקדושין בפ״ק וכדאיתא כך רבינו למדתנו בלשון שמוכיחו והוא פי׳ מ״מ, תוכיח הוכח ת״ל

 הראשונה לילה וקרא אשה שנשא בר״ג ומעשה א( ט״ז )ברכות במתני׳ דאיתא עיון מקום בכאן לי ויש
 תלמידיו א״ל ב׳( עמוד )שם במתני׳ תנן ועוד וכו׳. מק״ש פטור שחתן רבינו למדתנו לא תלמידיו א״ל

 וכו׳ העבדים על תנחומין מקבלין שאין רבינו למדתנו לא וכו׳ לרחוץ אסור שאבל רבינו למדתנו לא
 וכך כך רבינו למדתנו בלשון להוכיחו צריך שברבו להסתייע ולכ״מ להריטב״א להו למה וא״כ ע״ש.

 בלשון, ממש רבו לגבי מפורש נמצא שהדבר מאחר אביו, לגבי שנשנה דקידושין דפ״ק מברייתא
בעצמו. הריטב״א וכמש״כ ברמב״ם כנזכר רבינו, למדתנו

 לו אומר תורה דברי כל עובר רבו ראה כ׳ כ״ב( סעי׳ )שם ובשו״ע רמ״ב( סי׳ )יו״ד בטור והנה ב(
 על לעבור רצה ואם הרמ״א, עלה וכ׳ כלשונו. הנ״ל הרמב״ם דברי והוא ע״כ. וכך כך רבינו למדתני

 רמ״א לדברי מקור שהוא מ״ג( )סי׳ בתרוה״ד ועיינתי ע״כ. וכו׳ בידו למחות צריך אפי״ה דרבנן איסור
 לה והוכיח בידו למחות א״צ דרבנן איסור על דבעובר מרבוותא חד דעת מביא שבתחילה הנ״ל,

 צריך בדרבנן דגם רש״י מדברי שם מדקדק ואדרבה דבריו דוחה ז״ל והוא א(. )ו׳ דחולין מסוגיא
 שאינן בודאי עבדים על תנחומים וקבלת לאבל הרחיצה הרי לתמוה ויש שהאריך. עוד וע״ש למחות
 דגם להדיא מוכח וא״כ ב( )ט״ז דברכות כבמתני׳ בר״ג תלמידיו מחו ואפי״ה מדרבנן רק אסורות
 שוב - משם. לדינו התרוה״ד הסתייע לא ואיך בידו למחות יש דרבנן איסורי על עובר רבו ברואה
 בספ״ב היא ערוכה ומתני׳ הנ״ל, רמ״א דברי על שב׳ נ״ח( אות רמ״ב סי׳ )יו״ד הגר״א בביאורי ראיתי

 ראי׳ להביא בתרוה״ד שמיאן מה על טעם לתת בס״ד ולענ״ד ע״ש. וכו׳ רבינו למדתנו א״ל דברכות
ברכות. דמם׳ מתני׳ מהך לדינו

 מ״מ עובר שרואהו בשעה בידו למחות א״צ דרבנן על עובר רבו את רואה שאם נאמר אם גם דבודאי ג(
 בסוגיא גם וכדמבואר א( ו׳ )חולין ור״א דר״ז עובדא כבהך כך על לשואלו שצריך בודאי המעשה אחר
 שם. בתרוה״ד וכמפורש תיובתא מותבינן והדר מעשה עבדינן בדרבנן סוע״ב(, )ס״ז עירובין דמס׳
 כן לו אמרו שרחץ לפני לא בודאי ברחיצה אסור שאבל רבינו למדתנו לר״ג תלמידיו דאמרו הא והנה

 כן לו אמרו לא הרחיצה באמצע שגם ובודאי אשתו, שמתה הראשון לילה "רחץ" לישנא כדמוכח
 רחץ שכבר אחר דרק ע״כ וא״כ וכו׳ רבו עם ירחץ לא תלמיד א( נ״א )פסחים בברייתא קתני שהרי
 ד״ה )שם וכפרש״י רוחץ, כשהוא רבו את לראות לו אסור לבוש כשהתלמיד דגם +דנראה כן. לו אמרו

 רואין ואין מלך, לענין א( כ״ב )סנהדרין מתני׳ ועיי׳ עכ״ל, וממוראו מכבודו להתבייש שצריך תלמיד(
 מלך עליך תשים שום שנאמר המרחץ, בבית כשהוא ולא ערום כשהוא ולא מסתפר כשהוא אותו

רבו עם ירחץ לא ברייתא, דקתני והא כפרש״י מוראו משום רבו עם ירחץ לא וה״נ עליך, אימתו שתהא
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 דאם לאשמעינן לה, נקט דסיפא רבותא דמשום נראה, המרחץ בבית ולא ערום רבו יראה לא קתני ולא
 משמע אדם תולדות מס׳ סק״ה( כ״ג סי׳ )אה״ע בפ״ת ממש״ב גם - שרי. עמו לרחוץ אפי׳ לו צריך רבו
 )שבת מתוס׳ גם ראי׳ ולענ״ד חותנו. עם ביחד ירחץ שלא להזהר רק לברוח צריך הי׳ לא דאל״ב כן,

 שאחר מיירא ע״ב עבדו טבי על תנחומין דקבל חך ומכש״ב ודו״ק.+ עש״ה דתניא(, ד״ה קמ״ז:
 שקיבל דלפני עבדים על תנחומין מקבלין שאין רבינו למדתנו לו אמרו התנחומין וקיבל שנחמוהו
 אחר דרק לומר אפשר שפיר בודאי מ״מ לזה, הכרח יהי׳ לא אם גם זו. לשאלה מקום אין תנחומים
 לעבור שרוצה רבו את ברואה שדן התרוה״ד לכן כן. תלמידיו לו אמרו התנחומין קבלת ואחר הרחיצה

 תלמידיו שאמרו הנ״ל דברכות ממתני׳ ראי׳ להביא יכול הי׳ לא בידו, למחות צריך אי דרבנן איסור על
 וכמש״ב לשואלו שצריך בודאי המעשה ואחר המעשה אחר לו שאמרו דמיירא רבינו, למדתנו לר״ג

 אין וזה לפני׳ או מעשה בשעת בידו למחות צריך אם רק שם דן ואינו ועירובין דחולין מסוגיא שם
וכמש״ב. הנ״ל דברכות ממתני׳ ללמוד

 דברי על עובר רבו דברואה דברכות, מתני׳ מהך להוכיח והכ״מ הריטב״א מצו דלא ניחא ובהכי ד(
 תיובתא, מותבינן והדר עובדא עבדינן בדרבנן דרק וכך, כך רבינו למדתנו בלשון להוכיחו צריך תורה
 סי׳ )יו״ד ברמ״א כמבואר מאיסורא לאפרושא טפי חיובא איכא שעבר קודם אדרבה בדאורייתא אבל

 לאפרושא שאינם דר״ג עובדא בהנך התם דדוקא י״ל ומעתה י״א. סעי׳ בשו״ע וע״ש כ״ב( סעי׳ רמ״ב
 למדתנו לו באומר סגי דרבנן, איסורא רק אינו כי וגם מעשה עבד שכבר אחר מיירא שהרי מאיסורא

 י״ל שפיר מאיסורא להפרישו להוכיחו ועליו תורה דברי על עובר רבו את ברואה אבל וכך. כך רבינו
 הוא זו שבמעשה לאחרים, אומרו שהוא כדרך ברורה ובשפה בפירוש האיסור חומר לו להגיד שצריך

 שהוא על ולסמוך וכך כך רבינו למדתנו להגיד סגי ולא יפרוש, למען דאורייתא, איסור על עובר
 דאורייתא איסורא כי ויכוח דרך בפירוש לו שיאמר צריך אדרבה אלא ויפרוש, שטעה יבין בעצמו
 נפשות דבדיני רב, על תענה לא לענין א׳( אות י״ח )סי׳ חו״מ לשו״ע הפלאה בחי׳ כ׳ זה וכעין בדבר.
 ע״ש. לחוב תחילה הגדול יאמר אם אסור יהי׳ וזה שאלה, דרך ולא ויכוח דרך שישיב באמת בעינן
 שאומר במה סגי ד״ת על עובר אביו דרואה א( )ל״ב קידושין דמס׳ מברייתא ראי׳ להביא הוצרכו להכי

 וא״כ מאיסורא, לאפרושא דהוי אף ד״ת על עברת אבא לו יאמר ולא כך" בתורה כתוב "מקרא לו
רבו. לגבי הוא רכן מכש״כ

 ד״ת, על עובר אתה אבא קתני, ולא וכו׳ ד״ת על "עברת" אבא יאמר אל מדקתני, לעיין שיש אלא
 לומר אפשר אי לענ״ד אבל מאיסורא. לאפרושי ול״ה מיירא עבר שכבר אחר להוכיחו דבבא משמע

 לא איך וא״כ מיירא עובר דברואהו משמע וכו׳ ד״ת על "עובר" אביו שהי׳ הרי רישא, דקתני דכיון כן,
 ד״ת. על "עברת" לשון נקט לעבור התחיל שכבר כיון וע״כ יוכיחנו. אח״כ ורק לעבור ויניחנו ימנענו

 "עושה" אתה יפה וכי ואומר דמביישו ׳שכ סוף( סוף ד״ה רע״א פ״א )סנהדרין בפרש״י גם מוכח וכן
 גם וכ״כ מיירא. עובר שהוא בשעה דבמוכיחו משום ע״כ והיינו עשית, יפה וכי קאמר, ולא ע״ש. ע״כ

 )ל״ב. קידושין למס׳ במאירי ואמנם ע״ש. וכו׳ "עושה" שאתה זה אבא לו ואומר מי( ד״ה )שם במאירי
 שכבר אחר במוכיחו דמיירא דמשמע ע״ש. וכו׳ "שעשית" מה נגד בתורה כתוב כך או כ׳, מי( ד״ה

 כאן יען ורק וכמש״כ. שם פרש״י מתוך גם כמבואר סנהדרין במס׳ שפירש כמו העיקר לענ״ד עבר.
שעשית. מה נגד עבר, בלשון ג״כ המאירי לה מפרש ד״ת על "עברת" אבא קתני, דמייתא בברייתא

 דלאו לומר הי׳ אפשר רבינו, למדתנו להם, אמרו שתלמידיהם ולאחרים לר״ג דאשכחן דנהי י״ל גם
 על עברת לו לומר אסור באביו דאפי׳ להוכיח הוצרכו לכן ברבם, נהגו יתירה שכבוד אלא הוא דינא
ברבו. ומכש״כ ד״ת

 זה דין מפורש למדתנו( ד״ה )שם בתוס׳ מובא רע״ב( ל׳ )חולין ה״ג הבעל דלגירסת בס״ד ונלענ״ד ה(
 מהמפורש ללמדו צורך ואין דאורייתא, איסורא גם והוא מאיסורא לאפרושא דהוי אף גופי׳ ברבו

 בסכין משנתינו רבינו למדתנו גריס ובה״ג שם, התוס׳ דז״ל תורה, דברי על עובר אביו ברואה בברייתא
שכן ש״מ שופרי משופרי ואכל לדבריו חש דלא כיון ומ״מ אוכל אתה ואיך כלומר אדם בני וב׳ אחד
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 דאורייתא באיסור דמיירא הרי עכ״ל. אחד סכין במתניתין לפרש רגיל שהי׳ ממה בו חזר שהרי הלכה
 רבינו. למדתנו בלשון הוכיחו ואפי״ה שופרי, משופרי ואכל לדבריו חש דלא כדכתבו, שעבר וקודם

 הוכרחו כן על ראי׳ משם אין בנ״א, וב׳ סכינים בשני משנתינו רבינו למדתנו )שם(, בגמ׳ לגירסתנו ברם
ודו״ק. אביו לגבי הנשנה דקידושין מברייתא ללמדו והכ״מ הריטב״א

 מקרא לו שאומר א( )ל״ב דקידושין בסוגיא מסקינן ד״ת על עובר אביו ברואה כי בזה להעיר ויש ו(
 שטעה יבין עצמו והוא כתוב שהוא כמו המקרא לו שאומר מקרא(, )ד״ה ופרש״י כך בתורה כתוב

 על עובר ראהו וז״ל, כ׳ הי״א( ממרים מה׳ )פ״ו הרמב״ם אמנם שם. הזקן ר״י בתום׳ גם וכ״כ עכ״ל.
 הוא כאילו וכך כך בתורה כתוב אבא לו יאמר אלא תורה דברי על עברת אבא לו יאמר לא תורה דברי

 מי ד״ה )שם במאירי גם וכ״ה ר״ח בשם גם שם הזקן ר״י בתום׳ וכ״כ ע״כ. כמזהירו ולא ממנו שואל
 י״א(. סעי׳ ר״מ סי׳ )יו״ד בשו״ע גם וכ״ה עש״ה. מי( ד״ה )פ״א. סנהדרין ובמאירי ביאור ביתר שראה(

 הנ״ל בשו״ע ולא ברמב״ם לא מפורש נמצא לא וכך, כך רבינו למדתנו בלשון רבו את במוכיח ואילו -
 בריטב״א כמבואר לרבו התוכחה דרך לומדין שממנו באביו כמו שאלה בדרך לומר שיצטרך ב׳( )אות
א׳(. )אות לעיל שהעתקתי וכ״מ

 ושם ט״ז. )ברכות שבגמרא במתני׳ הגירסא א׳( )אות לעיל שהזכרתי דר״ג עובדות שלש בכל והנה
 באמת וכ״ה לא. ס״א המקומות, ג׳ בכל נרשם הגליון ועל רבינו" "למדתנו תלמידיו לו אמרו ע״ב(

 ג׳ בכל והרא״ש הרי״ף גירסת גם וכ״ה שאלה. בלשון רבינו" למדתנו "לא שבמשניות במשנה הגירסא
 שגם והשו״ע הרמב״ם לשיטת נכון נראה וזה ע״ש. השמינית במשנה במאירי גם וכ״ה הנ״ל מקומות
 רבו ראה כ׳ הי״א( ממרים מה׳ )פ״ו בעצמו הרמב״ם הרי ברם שאלה. בלשון יאמר לאביו בתוכחה

 א( )ק״א בסנהדרין גם א׳(. )אות לעיל כנזכר הריטב״א גם וכ״כ רבינו" "למדתנו לו אומר ד״ת על עובר
 רבינו למדתנו לרב ור״א ר״כ א״ל ב( )מ״ד בחולין וכן וגו׳ אדם כי רבנו למדתנו רבו, לר״א ר״ע אמר
 )ל׳ בחולין וכן שאלה, בלשון רבינו" למדתנו "לא לומר יכול הי׳ המקומות אלה ובכל חללה ברוב

 סעי׳ ט׳ סי׳ )חו״מ שו״ע גם ועיי׳ רבינו. למדתנו לא למימר מצי הוי הה״ג ולגי׳ רבינו למדתנו רע״ב(
 י״ל אכתי ואמנם - שאלה. דרך שיאמרנו כ׳ ולא ע״ש למדתנו וכך כך רבי כבוד דרך לו יאמר אלא ח׳(

 שאלה בלשון והיינו וכך, כך בתורה כתוב אבא שאומר, באביו כמו שאלה בלשון לאומרו צריך דמ״מ
 דמוע״ק )פ״ג ירושלמי ועיי׳ - וכך. כך בתורה כתוב לא אבא אומר, שאינו אעפ״י ודעמי׳, להרמב״ם

שאלה. בלשון אמרו הרי וכו׳ רבינו למדתגו כן לא והפי׳ בטפילה, טפילה אפילו רבי אלפן כן לא ה״ה(

 שאין כמזהירו" ולא ממנו שואל הוא "כאילו שכתבו והשו״ע הרמב״ם דברי לפרש אפשר הי׳ ואמנם
 בתורה כתוב "אבא הלשון עצם כי ר״ל אלא שאלה, דרך כך שיאמר ההלכה מתנאי שהוא לומר כוונתם

 למדתנו הלשון, משמעות גם היא כך וא״כ כמזהירו. ולא ממנו שואל הוא כאילו משמעו וכך" כך
 מקור שממנו תורה דברי על עובר אביו את רואה בדין כן על שאלה. דרך לאומרו וא״צ וכך, כך רבינו

 אבא לו, אומר דלכן פירוש, דרך הרמב״ם כותב א׳( אות )עיי׳ ד״ת על עובר רבו את לרואה גם ההלכה
 ת״ח( מה׳ )בפ״ט שוב הוצרך לא לכן כמזהירו, ולא ממנו שואל כאילו הוי דזה וכך, כך בתורה כתוב

 אלא זה אין שבלא״ה כיון כמזהירו, ולא ממנו שואל הוא כאילו הוי, וכך כך רבינו דלמדתנו לכתוב
 שהוא אביו אצל הנאמר בדין ממרים( )בה׳ זה טעם כ׳ וכבר לדינא נפק״מ ואין ההלכה וטעם פירוש
וכמש״כ. רבו לענין ההלכה מקור

 האיך בענין שכתוב מקרא שאלה, דרך לו יאמר אלא וז״ל, כ׳ הנ״ל קדושין למס׳ המאירי בחי׳ אבל
 המאירי גם כתב זה וכעין עכ״ל. אלו בדברים וכיוצא בו מבין שאתה כמו הוא אם התבונן כלומר הוא

 דרך שיאמתו הוא ההלכה מתנאי כי מוכח וא״כ הרמב״ם בדברי כן שפי׳ ובודאי הנ״ל. סנהדרין למס׳
 כמזהיר ולא כשואל לו שאומר פירשו והר״ס ור״ח ,׳שכ א( ל״ב )קדושין הזקן ד״י בתוס׳ גם שאלה.
 המאירי כפי׳ והיינו שואל, הוא כאילו דהוי ולא כשואל, לו שאומר הרמב״ם דעת מפרש הרי עכ״ל.
שאלה. בלשון לאומרו שצריך נראה וכך, כך רבינו למדתנו לרבו, באומר גם וא״כ - הנ״ל.
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 הוא כאילו וכך כך רבינו למדתנו שיאמר, ת״ת בהלכות כותב שאינו הרמב״ם לשון מסתימת מ״מ
 לא השו״ע וכן שואל הוא כאילו וכך כך בתורה כתוב שאומר, אביו גבי ממרים בהל׳ שב׳ כדרך שואל,
 גבי י״א( סעי׳ ר״מ )בס׳ כותב שהוא כדרך שואל, הוא כאילו כ״ב( סעי׳ רמ״ב )בסי׳ רבו אצל הזכיר
 כבוד, בדרך רבינו למדתנו שאומר דכיון י״ל, והטעם שאלה. בלשון לאומרו א״צ דברבו נראה אביו,
 לא לענין שב׳ סק״ב( י״ח )סי׳ הסמ״ע מדברי אמנם - שאלה. בדרך אומרו אינו אם קפידה אין שוב

 למדתנו וכך כך רבו, לפני התלמיד שאומר דרך על שאלה דרך כ״א נפשות בדיני דאסור רב על תענה
 לי׳ פשיטא רבו לפני בתלמיד כי מבואר עכ״ל, וכו׳ ממונות בדיני גם אסור ויכוח דרך אבל וכו׳

 על תענה דלא לאו לענין גם הוא שכן התום׳ בכוונת ומפרש שאלה דרך על למדתנו וכך כך שאומר,
 על לא אם שבבי״ד מופלא על לחלוק אסור נפשות בדיני בדין ביושב מ׳׳מ תלמיד שאינו דאע״ג רב.
אלו. הסמ״ע לדברי שמציין ח׳( סעי׳ ט׳ סי׳ )חו״מ הגר״א בביאור ועיי׳ - שאלה. דרך

 גם אם ממנו, איסורו למד שלא דבר על עובר רבו את ברואה שאלתו, בעצם בס״ד לדון נבא בזה ז(
 סקנ״ז( רמ״ב סי׳ )יו״ד הגר״א בביאור ראיתי - רבו? כבוד משום וכך כך רבינו למדתנו לו אומר בכה״ג

 בסכ״ג כמ״ש שציין וכך, כך רבינו למדתנו לו אומר ד״ת על עובר רבו ראה זשכ׳ השו״ע דברי על
 בביאור עלה וכ׳ רבינו. למדתנו כך לו אומר בפניו שמועה שמזכיר זמן כל בשו״ע, כ׳ כ״ג ובסעי׳ ע״ש.

 למדו שלא אעפ״י רבינו למדתנו ב׳( )י״ר דחגיגה ובפ״ב ב( )ז׳ דמוע״ק בפ״ק וז״ש )סקנ״ט( הגר״א
 ד״ת על עובר רבו ברואה כ״ב בסעי׳ דגם כונתו מבואר עכ״ל. וש״מ א( )ק״א בחלק וכן זה ממנו

 ח׳( סעי׳ ט׳ )סי׳ בחו״מ גם זה. דבר ממנו למד כשלא אפי׳ היינו וכך, כך רבינו למדתנו לו שאומר
 למד לא שאפי׳ ג״כ ומשמע דמוע״ק, ופ״ק דחגיגה לפ״ב שם הגר״א בביאור ציין ו׳( )אות שהזכרתי

למדתני. וכך כך רבי יאמר, ממנו זה דין

 "רבי או רבינו" "למדתנו אלו מלים שתי דוקא להזכיר קפידה יש לרבו דבתוכחה לפי״ז נראה ח(
 רבינו למדתנו לומר לי׳ מצריכין ל״ה דאל״כ אחרות, במלים כבוד בדרך להוכיחו סגי ולא למדתנו"
 מאי צ״ב הדבר אבל - כבוד. דרך אחרות במלים להוכיחו לו הי׳ אלא זה, דבר ממנו למד לא כשבאמת

אלו. מלים דוקא להזכיר הקפידו טעמא

 ולא ר״ז וא״ל א( ו׳ )חולין ביין המצומקות ביצים שאכל דר״א מעובדא בזה לתמוה יש בלא״ה ואמנם
 דרבנן איסור לאכול רבו דכשרוצה זו בעובדא מפרש״י מוכיח ובתרוה״ד ע״ש. לתערובת מר חייש
 פשיטא דאל״ב הוי דר״ז מובהק רבי׳ דר״א ע״כ וא״כ ג׳(, ב׳ )אות לעיל כנזכר בידו למחות צריך

 חכמתו רוב למד לא אם אבל שב׳ ל׳( סעי׳ רמ״ב סי׳ )יו״ד שו״ע עיי׳ אדם, בני כשאר להוכיח שצריך
 ע״ש. וכו׳ עליו וקורע אמותיו לד׳ משיגיע מלפניו עומד אבל הדברים אלו בכל לכבדו חייב אינו ממנו

רבינו. למדתנו בלשון ולא מר, חייש לא בלשון, הוכיחו ואפי״ה הוי מובהק דרבו א״ו

 קמי׳ צווחא קא איתתא ההיא אתאי דשמואל קמי׳ יתיב הוה יהודה רב א( נ״ה )שבת בגמ׳ איתא גם
 ר״י והרי ע״ש. וכו׳ יענה ולא יקרא הוא גם דל מזעקת אזנו אוטם מר לי׳ סבר לא א״ל בה אשגח ולא

 וכן ע״ש. וכו׳ נכוה איני רבך שאני אני ופרש״י בקרירי רישך התם נמי כדקאמר הוי דשמואל תלמידי׳
 א״ל, ולא וכו׳ מר ס״ל לא בלשון, הוכיחו ואפי״ה וכו׳, שמואל אמר ר״י אמר תלמודא, בכולא נמצא

 בו לומר שייך שפיר וגו׳ אזנו אוטם מלא, ממקרא לו שמקשה ואעפ״י - וגו׳. אזנו אוטם רבינו למדתנו
 אדם כי רבינו למדתנו רבו, לר״א לי׳ שאמר בר״ע א( ק״א )סנהדרין בגמ׳ כדאיתא וכו׳ רבינו למדתנו

 רבים אחרי רבינו למדתנו לר״ג ר״ע א״ל מ״ח( )פ״ב ביצה רמס׳ בתוספתא גם וגו׳. בארץ צדיק אין
 בס׳ מובא באגדה כמבואר עונג, לשבת וקראת רבינו למדתנו לר״ע, תלמידיו לו אמרו וכן להטות.
 לומר מצי הוי ר״י גם וא״כ ע״ש. וא״צ( ומ״ש ד״ה רפ״ח סי׳ )או״ח בב״י עליו רמז ת״ב( )סי׳ האגור

 לאו וכו׳ רבינו דלמדתנו משמע הכי לי׳ קאמר ומז־לא וגו׳ אזנו אוטם רבינו למדתנו רבו, לשמואל
 הלכה ממנו כשואל דנראה מר ס״ל לא או מר חייש לא כגון, כבוד בלשון שמוכיחו כל אלא דוקא

 להוכיחו הו״ל לא ממנו שמע שלא הלכה בדבר רבו את כשמוכיח וא״כ דמי. שפיר מרבו כתלמיד
כבוד. של אחר בלשון אלא רבינו, למדתנו בלשון,
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 וכו׳ חלוף או רבו, לר״א ר״ע דא״ל רע״א( ס״ו )פסחים במתני׳ דאיתא מחא להעיר יש כך על יתר
 בהדיא לי׳ ונימא ופריך גמרי׳ לאדכורי׳ ר״ע ואתא לי׳ איתעקר גמרי׳ דר״א א( ס״ט )שם בגמ׳ ומסיק
 שבות הזאה רבינו למדתנו לר״א ר״ע השיב לא אמאי ותימה ע״ש. ע״כ ארעא אורח לאו סבר ומשני
 בעצמו ר״ע שהשיב וכעין ארעא אורח ודאי והוי כבוד בדרך תשובה שהוא השבת, את דוחה ואינו
 א( )ק״א סנהדרין בגמ׳ כדאיתא וגו׳ בארץ צדיק אין אדם כי רבינו למדתנו רבו, לר״א אחרת פעם

ע״ש.

 התלמיד לו יקשה אם מעשה עושה רבו רואה או הלכה דבר אומר שרבו דכל בס״ד, בזה והנלענ״ד ט(
 האחר תנא דברי מחשיב הוא כי בזה התלמיד מראה הרי אחרים, תנאים מדברי או אחר תנא מדברי

 תנא מדברי עושה רבו שראה העובדא על או רבו דברי על להקשות לו מה דאל״כ רבו, מדברי יותר
 אמרינן, דוכתי ובכמה רבו. מדברי להקשות לו הי׳ תנאים אותם או תנא אותו דברי על אדרבא אחר,
 גדול מאדם כשמקשה לא אם דפליגי די״ל אחר למ״ד ממ״ד להקשות שאין רמית, קא אגברא גברא

 בני כל של שרבן מפני מיני׳ מקשי הוא אמורא דרב ואע״ג ריא״ר( והאמר ד״ה ט׳. )ביצה וכפרש״י
 הוא אמורא דר״כ ואע״ג כתבו, חייב( ד״ה ב׳: )מוע״ק ובתום׳ ע״כ. משמואל חוץ בדורו הי׳ הגולה
 אחרים תנאים או תנא מדברי יקשה אם לכן ע״ש. ע״כ הוה רבה דגברא משום ור״י לרבה מיני׳ מקשי

 על ממנו להקשות שראוי עד מרבו לגדול אחר תנא אותו שמחשיב לרבי׳ זילזולא הו״ל רבו דברי על
 זילזול בזה יש אחרים, תנאים או אחר תנא דברי לפי מעשיו מצדיק והוא מוכיחו רבו אם וכן רבו. דברי
רבו. כלפי

 כשלא ואף רבינו, למדתנו שיאמר ראוי רבו שעשה עובדא על או רבו דברי על שמקשה פעם כל כן על
 רבו מדברי לרבו ושואל שמקשה נראה שיהא כדי רבו, כבוד מפני לשנות ראוי מרבו, זו הלכה למד

 עצמו רבו דברי פי על מעשיו יצדיק וכן עיקר. מהם איזו כן, ואם זא״ז סותרים דבריו אם לדעת עצמו,
 שתהי׳ העיקר אלא דוקא לאו רבינו דלמדתנו דלישנא, ובודאי דרבו. זילותא משום בו אין בודאי דבזה

 סנדל לנו שנית רבי ב( קי״ב )שבת רבו לחזקי׳ ר״י לי׳ וכדקאמר בעצמו רבו מדברי והשאלה הקושיא
 רבי וכן בעצמו. רבו מדברי כשואל דהו״ל להם שנה בעצמו שהוא ממשנה ששואל וכו׳, שנפסקה

ב(. )י״ד חגיגה שלמדתנו אחד דבר לפניך לומר תרשיני

 כן אומרים וחבריך כן אומר שאתה אע״פ רבינו א( ל״ז )ברכות לר״ג ר״ע לי׳ דאמר הא מובן בהכי
 כדי הוא רבינו למדתנו לומר שצריך מה דהעיקר נימא ואי ע״כ. כרבים הלכה ורבים יחיד רבינו למדתנו
 כיון בזה א״כ לפניו, מעשיו להצדיק עליו לחלוק או להקשות שבא בשעה כבוד דרך רבו לקרותו

 לחזור הוצרך ולמה כבוד בלשון רבינו קראו כבר וכו׳, אע״פ רבינו דבריו, בתחילת ר״ע אמר שכבר
 רק רבו דברי על יקשה שלא שהעיקר ניחא להנ״ל ברם וכו׳, ורבים יחד רבינו למדתנו פעם, עוד ולומר
רבו. דברי פי על מעשיו להצדיק הוצרך כאן וכן בעצמו. רבו מדברי

 לי׳ וברירא דאמורא במימרא או בברייתא במשנה, בקרא, מפורש שאיסורו בדבר זה כל אך י(
 אבל רבינו, למדתנו ולומר, רבו כבוד מפני לשנות לו ראוי מרבו למדו שלא אף בזה כותי׳ להתלמיד

 אחרת בהלכה נכלל זה דבר שגם להתלמיד לי׳ דמסתבר רק מקום בשום מפורש איסורו שאין בדבר
 בתרוה״ד כמפורש מספק״ל גופי׳ דר״ז א( ו׳ )חולין ור״א דר״ז עובדא הך וכגון לאיסורא המפורשת

 לי׳ ברירא דלא כיון רבינו, למדתנו לומר רשאי הי׳ לא לאיסורא לי׳ מסתבר דהוי אף הנ״ל, מ״ג( )סי׳
 שלא רבינו, למדתנו לר״א, ר״ז אמר לא לכן ברבו, סרוקי בוקי תלה ונמצא כן הדבר אין ואולי מילתא

שאלה. בלשון לאומרה צריך שהוא ודאי בזה אמנם - מר. חייש ולא לומר, והוכרח כך לומר רשאי הי׳

 לר״י ברירא הוי דלא רבינו, למדתנו א״ל ולא מר, ס״ל לא רבו לשמואל א( נ״ה )שבת דאמר יהודה ור׳
 רבו שמואל לו השיב כאשר רבו, דשמואל לקמי׳ דאתא עובדא בהך גם וגו׳ אזנו דאוטם קרא דשייכא

 וזה רבינו. למדתנו אמר ולא וכו׳ אזנו אוטם מר לי׳ סבר לא רק, אמר לא לכן בקרירי, רישך באמת
ליסבור דלא לשמואל לי׳ אפשר וכי וקשה וגו׳ אזנו אוטם מר ס״ל לא א״ל דאיך בלא״ה, גם מוכרח
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 של מובהק רבו הי׳ לא שמואל כי י״ל בלא״ה אבל - כמש״ב. א״ו מלא מקרא על לחלוק כהו ומה קרא
 כי וכו׳ א״ר אר״י א( )ט׳ סוכה עיי׳ שמואל. אצל ללמוד שהלך לפני מרב ר״י למד חכמתו רוב כי ר״י,

 ע״ש. וכו׳ שמואל ושל רב של תלמידו ר״י אמריתה( כי ד״ה )שם ופרש״י וכו׳ דשמואל קמי׳ אמריתה
 )ברכות שמואל על חולק דר״י מצינו וכן ח׳( אות )עיי׳ רבינו למדתנו לשמואל לומר צריך ל״ה ולכן
 תלמיד של״ה וע״כ טובא. בדוכתא עוד מצינו וכן שהנ״ב. אומר ושמואל בופרה״א רי״א קורא א( ל״ו

רבינו. למדתנו לו, לומר צריך ל״ה ולכן לשמואל, מובהק

 שמע באמת אם גם רבינו, למדתנו לו, יאמר לא חולי, ע״י כגון לאונסו תלמודו שכח שרבו היכי יא(
 ר״א דקאמר א( )ס״ט פסחים דמס׳ סוגיא הך והיינו דרבי׳. דעתו בזה מחליש כי רבו מפי הלכה אותה
 למדתנו בלשון לו שיאמר ר״ל וע״כ בהדיא, לי׳ ונימא ופריך לאדכורי׳ ר״ע ואתא לי׳ איתעקר גמרי׳
 אפי׳ היינו ארעא, אורח לאו סבר כדמשני ונמצא רבו, דברי על להקשות לתלמיד אסור דבלא״ה רבינו

 שכחת על כך ידי על ויצטער יזכור שלא רבו של דעתו בזה יחליש כי רבינו, למדתנו שיאמר בכה״ג
שם. בפסחים המאירי חי׳ עיי׳ תלמודו.

 מוכח ארעא, אורח לאו סתמא, קאמר ולא ארעא, אורח לאו "סבר" דמשני דהש״ס מלישנא ומ״מ
 אידכר לא דר״א מזה, קלקול יצא שלבסוף וכיון זו. סברא להו לית חבריו אבל כן סבר לבדו דר״ע
 חכם קללת ונתקיימה שם, ברייתא כמבואר מיתתו תהא בשחיטה חשבתני בשחיטה לר״ע וא״ל גמרי׳

 להורות יש כך בשביל אולי ברזל, של במסרקת בשרו את סורקין שהיו ב( )ס״א בברכות כדאיתא
 עד בפוריא לבסומי אינש חייב ב( ז׳ )מגילה רבא דאמר בהא דמבואר כעין דפליגי. ר״ע של כחביריו

 אידחית לר״ז שחטי׳ רבה וקם איבסום ור״ז דרבה דכיון אפרים רבינו דעת ומבואר וכו׳ ידע דלא
 דקאמר בזה מ״מ הר״א, דברי שדוחה במה ב׳( אות תרצ״ה סי׳ )או״ח בפר״ח ועיי׳ ע״ש. דרבא מימרא
 מחביריו, ולא מחבירו כר״ע הלכה שבלא״ה כיון כחבריו דהעיקר י״ל ארעא אורח לאו סבר בגמ׳,
בכה״ג. למעשה וצ״ע

 ההיא מצוה מעשה לעשות לתלמידו מותר כהלכה, אינה התלמיד שלדעת מעשה עשה הרב אם יב(
 לדבר לב רבו ישים כך ידי שעל כדי רבו, שעשה דרך על ואינו דעתו לפי כהלכה שהיא באופן רבו בפני

 גם כהלכה הוי התלמיד שמקיימה כפי המצוה קיום אם דוקא זה ואמנם - כהוגן. שלא שעשה ויזכור
 לדבר לב רבו ישים רבו שקיימה ממה אחרת בצורה לקיימה מדקדק שהתלמיד שמתוך אלא רבו, לדעת
 כ״א )סי׳ במקו״א זה שכתבתי כפי ככה עשה לא שהוא במה שטעה ויזכור לעשותה ראוי שכך ויבין
ע״ש. לאב תוכחה מצות לענין ג׳( אות

 בתורה כתוב מקרא לומר צריך לרבו דבתוכחה כ׳, קס״ו( אות י״ז י״ט, )ויקרא תמימה תורה בספר יג<
 והשו״ע וריטב״א הרמב״ם דברי שעה לפי מעיניו נעלמו ובמחכ״ת ע״ש. לאביו בתוכחה כמו וכך כך

 צ״ל, לרבו דבתוכחה נלמד שמהם ח׳(, ז׳ ה׳ א׳ )אות לעיל שהזכרתי המקורות וכל א׳( )אות הנ״ל
רבינו. למדתנו

 וכך כך רבינו למדתנו ובלשון, להוכיחו צריך דרבנן איסור על עובר רבו ברואה גם א( להלכה: העולה
 רבינו למדתנו לומר צריך דרבנן, על מוכיחו ובין דאורייתא על במוכיחו דבין נראה ב( - ג׳(. ב׳ )אות

 מצדיק והוא רבו שהוכיחו או ממנו למד שלא בהלכה רבו במוכיח גם ג( - ו׳(. )אות שאלה בלשון
 - ז׳ )אות וכך כך רבינו למדתנו בלשון לו שיאמר צריך אפי״ה מרבו, למד שלא הלכה יסוד על מעשיו

 לתלמיד לי׳ דמסתבר אף לאיסורא מפורש הדבר נמצא לא גם מרבו הלכה אותה שמע לא ד( - ט׳(.
 לא או מר חייש לא אומר, אלא רבינו למדתנו בלשון יוכיחנו לא מילתא, לי׳ ברירא לא מ״מ לאיסורא

 באמת אם גם רבינו, למדתנו בלשון תלמידו יזכירנו לא תלמודו רבו שכח - י׳(. )אות וכיוצ״ב למר ס״ל
 לתלמידו מותר כהוגן שלא מצוה רבו קיים ו( - י״א(. )אות בזה צ״ע ולמעשה זו הלכה ממנו שמע

י״ב(. )אות ההיא בצורה המצוה לקיים יכול לרבו גם כאשר כראוי, בפניו לקיימה
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 וגילו ב( ל׳ )ברכות לרבה אביי דא״ל מהא להעיר אמרתי ממש ההדפסה בשעת כעת ט׳. לאות ב. נ.
 ואין ע״ש. תשחית בל משום מר קעבר והא ב(, קכ״ט )שבת לרבה אביי א״ל מזה ויותר כתי׳. ברעדה

זה. ענין לשנות יזכני ה׳ - בזה. לעיין כעת מספקת עתי

בר-אילן** אונ׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **

- 7 -



כא סימן ג חלק החכמה בצל שו״ת

 תוכחה דין - כהלכתה. שלא מצוה ובמקיים דרבנן איסור על בעובר לאביו תוכחה דין
לאמו

 בשו״ע המבואר בדין אתי כתוב אשר את בזה להעתיק הריני ו׳( אות כ׳ )סי׳ לעיל למש״ב בקשר א(
 יאמר אלא תורה דברי על עברת לו יאמר לא תורה דברי על עובר אביו ראה י״א(, סעי׳ ר״מ סי׳ )יו״ד

)ל״ב דקדושין בסוגיא ומקורו ע״ב. מזהירו ואינו ממנו שואל הוא כאילו וכך כך בתורה כתוב אבא לו,
 ברייתא דקתני תורה דברי על דעובר ד׳( אות צ׳ סי׳ )ח״ב החכמה בצל שו״ת בספרי וכתבתי ע״ש. א(

 לו יאמר לא בזה דגם לאשמעינן ד״ת על עובר נקט לרבותא ורק דרבנן, על בעובר ה״ה אלא דוקא לאו
 דלא מסברא, כן שכתבתי ע״ש ויפרוש טועה שהוא יבין שבעצמו וסמכינן ד״ת על עברת בהדיא

 וכעת - כ״כ. חמור איסורו שאין כיון אדרבנן עברת בהדיא, לו לומר מותר יהא דבדרבנן מסתבר
 דמרימר בעובדא סוע״ב( )כ׳ התם דאיתא מוע״ק. הריטב״א מדברי לכך מפורשת ראי׳ בס״ד נלענ״ד
 ע״ש ע״כ. מעומד קרע קם קרע דמיושב אידכר באפי׳ קרע ברי׳ התא עלוי׳ קרע ברי׳ בר לי׳ דשכב

 אביו שקרע לפי אבא, באפי קרע דברא ביאור, ביתר שם בריטב״א ועיי׳ עליו. שחלקו ובתום׳ בפרש״י
 כך אבא לו יאמר לא דקדושין, בפ״ק ששנינו כאותה שטעה לו לומר רוצה הי׳ ולא כהוגן שלא מיושב

 ע״כ מעומד קרע וקם קרע דמיושב האב אידכר ובזה להזכירו כדי מעשה עושה הי׳ אלא בתורה כתוב
 ומוכח דרבנן. מצוה בקיום אלא דרבנן באיסור לא ואפי׳ דאורייתא באיסור מרימר טעה לא והנה ע״ש.

 ומכש״ב אדרבנן עברת לו יאמר לא כהוגן, שלא שעשאה דרבנן מצוה בקיום רק בטעה דגם להדיא
 שיאמר דקתני בדאורייתא כמו בפניו, מעשה יעשה או הלכה אותה לו יזכיר אלא דרבנן, איסורא בעבד

 מויקרא גם מוכח וכן - דנפשאי. מסברא בס״ד למש״כ מפורשת ראי׳ הרי כך. בתורה כתוב מקרא לו
ע״ש. ה׳( )אות לקמן שהעתקתי רבה

 )ד״ה ופרש״י כך, בתורה כתוב מקרא אבא לו, שיאמר מסיק שם דקדושין בסוגיא כי להעיר, ויש ב(
 שם. הזקן ר״י בתוס׳ פי׳ וכן עכ״ל. שטעה יבין עצמו והוא כתוב שהוא כמו המקרא לו ואומר מקרא(,

 אלא ד״ת על עברת אבא לו יאמר לא ד״ת על עובר ראהו כ׳, הי״א( ממרים מה׳ )פ״ו הרמב״ם אבל
 הזקן ר״י בתוס׳ וכ״כ עכ״ל. כמזהירו ולא ממנו שואל הוא כאילו וכך כך בתורה כתוב אבא לו, יאמר

 והר״ח כהרמב״ם דאי ס״ל כרש״י דע״כ נראה הי׳ הריטב״א והנה והר״ם. הר״ח בשם שם( )קדושין
 שברור בעצמו מראה הוא מעשה עושה שהוא ע״י והרי אביו, כדעת שלא מעשה לעשות לו מותר איך

 להזכיר כדי מעשה עשה דמרימר דברי׳ להדיא שם בריטב״א באמת וכ״כ כשואל. ואינו כדעתו לו
 הוא כאילו לו לומר שצריך מבואר א׳( )אות שהעתקתי יו״ד דבשו״ע כיון מעתה כפרש״י. והיינו לאביו
שטעה. להזכירו אביו דעת נגד מעשה לעשות ואסור הריטב״א, למש״כ ליתא ע״כ שואל,

 כרמב״ם שואל הוא כאילו לו לומר דצריך להריטב״א ס״ל דשפיר נלענ״ד דמילתא לקושטא אך ג(
 קרע אביו מרימר כי דאם דמרימר, דברי׳ הך כעין רק מעשה לעשות לתלמיד הותר ולא הנ״ל ושו״ע
 להדיא מוכח לא מעומד בפניו קרע כשבנו וא״כ מעומד, לקרוע דמי שפיר לדיד׳ גם בודאי מ״מ מיושב
 מעומד. לקרוע שיש לאביו להזכיר כדי מעומד לקרוע שדקדק במעשיו הי׳ ומ״מ אביו. על שחולק

 אסור אביו שלדעת מעשה ולעשות דשרי. מודים כוותי׳ דפסק והשו״ע הרמב״ם דגם נראה כזה ובכל
אסור. הריטב״א לדעת שגם אה״נ שטעה, להזכירו כדי

 או מתניתא תנא בדרבנן, או כך בתורה כתוב מקרא לו, שיאמר קתני דוקא דלאו בס״ד נלענ״ד גם ד(
 מאיפה שואלו, אם ואפי׳ והשו״ע, להרמב״ם מותר שאלה בלשון שאומרו כל אלא כך, דאמורא מימרא

 יבין שעי״כ כך בתורה כתוב מקרא באומר, דוקא לאו לפרש״י וכן עושה. שאתה זה לדבר היתר לך יש
 בר מר אמר ב( )ק״ב עירובין עיי׳ דמי. שפיר שטעה בהדיא לו אומר שאינו כל אלא שטעה, בעצמו

 להא מר ס״ל לא לי׳ אמינא לי׳ מהדר וקא סדיא אבי )רטי׳( לי׳ נפלה אבא קמי׳ קאימנא הוה ר״א
 לי׳ דמשתבח סבא אויא רב היינו לאו ברי׳ רבה א״ל נפק כי א( כ״א )ביצה מזה ויותר ע״כ. ובו׳ דאר״ח

איתא ועוד בכלימה. לו והלך דחיתו ולמה היינו( לאו )ז־״ה ופרש״י ע״כ, הוא רבה דגברא בגוי׳ מר
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 ברי׳ רבא א״ל מלאכה, בהו ועבדי זוזי בהו המסיק דאינשי עבדא תקיף הוו ב״ח ר״י בי א( צ״ז )ב״ק
 )ביצה בירושלמי מבואר אלה מכל ויותר שם. כדמסיק כרבית מחזי והא פי׳ וכו׳ הכי מר עביר מ״ט
 אלה בכל והנה ע״ש. לך שרי מאן אבא לאביו, א״ל אימא דר׳ דברי׳ מרקדין, אין בפיסקא ה״ב( פ״ה

 ור״ל, ככה עשו למה שאלו, אלא ההלכה להם להזכיר כדי מימרא או משנה אביהם לפני הזכירו לא
 אמרו רק לעשותו אסור שעשו שזה בהחלט לאביהם אמרו שלא כיון ומ״מ כן. לעשות אסור והלא
 אסור אדרבנן עובר אביו ברואה דגם א׳( )אות לפימש״ב זה - וכמש״כ. דמי שפיר שאלה דרך הדבר

נינהו. דרבנן דאיסורי הני כל שאני דאל״כ בהדיא, להוכיחו

 אמי לה, לומר לו אסור תורה דברי על עוברת אמו את ברואה גם אם מבואר מצאתי ולא חפשתי ה(
 תורה בתלמוד שחייב שאני אביו דילמא או לאביו, כך לומר שאסור כדרך בתורה שכתוב מה על עברת

 מביישו שנמצא תורה דברי על עברת לו, יאמר לא כן על לו, הוא בושת וטעה שלמד או למד לא ואם
 גם מותר ולכן לה בושת אינה וטעתה למדה לא אם תורה בתלמוד חייבת שאינה אמו משא״כ ומצערו,

להדיא. להוכיחה

 ומה״ט ע״ש, לאשה השייכים דינים ללמוד חייבת ראשה מבואר בהגה( ו׳ רמ״ו סי׳ )יו״ד בשו״ע ברם
 מבואר גם סקי״ד(. )שם ובמג״א י״ד( סעי׳ מ״ז )סי׳ או״ח שו״ע עיי׳ התורה ברכת גם מברכת היא

 ועיי׳ ע״ש. וכו׳ במצות להזהר לעשות כדי וכו׳ המצות לבנותיו ללמוד אדם חייב שי״ג( )סי׳ בס״ח
בזה. שוין ואביו אמו דין כי לפי״ז נראה ג׳(. אות ס״ט סי׳ )ח״א החכמה בצל שו״ת בספרי בזה מש״כ

 מישתעיא דהות סבתא אימא לי׳ הוה דרשב״י רבה, מויקרא שלא( ד״ה קי״ג: )שבת בתוס׳ וראיתי
 הרבה לדבר שאין בהדיא, לה לומר רצה דלא משמע ע״ש. ע״כ שתקה הוא שבתא אימא לה אמר סגיא

 שאסור היא, שבת לה אמר ,׳שכ ל״ד( פרשת סוף רבה )ויקרא מהרז״ו בפי׳ ראיתי זמן אחר - בשבת.
צע״ק. ועדיין - כמש״כ. הרי ע״ש. יבינו בעצמם והם הצד מן רק איסור שעושים ואם לאב בהדיא לומר

 אביו רואה ב( - א׳(. )אות אדרבנן עברת לו, יאמר לא אדרבנן עובר אביו ברואה גם א( להלכה: העולה
 שטעה. ויבין לב ישים שאביו כדי כראוי אביו בפני לקיימה לבן מותר כהלכתה, שלא מצוה מקיים
 כל ג( - ג׳(. ב׳ )אות אביו שקיימה מה לפי גם יוצא המצוה מקיים שהבן כשבצורה דוקא ואמנם

 באומר ואפי׳ דמי שפיר כהוגן שלא שעשה להדיא לו אומר שאינו שאלה, בלשון אביו את שמוכיח
 אביו כדין דינה איסור עושה אמו ברואה גם ד( - ד׳(. )אות דרבנן באיסורי ועכ״פ זה, היתר לך מאיפה

ה׳(. )אות
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כב סימן ג חלק החכמה בצל שו״ת

 ואם - עבירה שום על להוכיחו אין שוב אם בו נזף או מוכיחו את החוטא קילל הכה, דין
 בשוגג בעובר תוכחה מצות שייך ואם - מלהוכיחו נפטרו ישראל כל

כ׳(. )סי׳ דלעיל בשאלה עיוני אגב ענינא בההוא הערותי אשר את בזה ארשום

 עד אמר ור״י קללה עד אמר ושמואל הכאה עד אמר רב הוכחה היכן עד ב( )ט״ז ערכין בגמ׳ איתא א(
 ועיי׳ ע״ש. ע״כ וגו׳ ביהונתן שאול אף ויחר דרשו אחד מקרא ושלשתן ארנב״י וכו׳ כתנאי נזיפה

 סק״ג( )שם ובמג״א יקללנו או שיכנו עד להוכיחו שחייב ב׳( סעי׳ תר״ח סי׳ )או״ח השו״ע בהגהו׳
 או שהכה אחר החוטא את מלהוכיח שפטרו זה אם ונסתפקתי החוטא. בו שינזוף עד להוכיחו שחייב

 דוקא דילמא או שיעבור עבירה שום על מעתה להוכיחו שאין היינו בו, שנזף אחר או המוכיח את קילל
 חבירו ראה משל, דרך על להוכיחו, חייב אחרת עבירה על אבל עוד להוכיחו אין עבירה אותה על

 גם אם בו נזף או המוכיח את קילל או הכה וגם תוכחתו קיבל לא והחוטא והוכיחו דם או חלב אוכל
 שבת יחלל או יגזול או כלאים או ערלה שיאכל כגון אחרת, עבירה על אח״כ חוטא אותו יעבור כאשר

 כיון בזה דילמא או המוכיח. את וכו׳ שהכה חוטא אותו לגבי תוכחה מצות בטלה כי להוכיחו א״צ ג״כ
 על וכו׳ הכהו שבשבילה עבירה באותה רק מלהוכיחו נפטר ולא להוכיחו חייב אחרת עבירה שהיא

 יש אכתי עוד, מלהוכיחו פטרוהו הכהו עלי׳ הוכחתו שבשביל עבירה על דרק ואת״ל שהוכיחו.
 על פעם עוד יעבור זמן לאחר אם אבל עוד, להוכיחו לו אין שהכהו ההיא בפעם רק דשמא להסתפק

 את החוטא שהכה עד מוכיחו וחבירו חלב חבירו שאוכל וכגון להוכיחו. חייב עצמו עבירה אותה
 לאחר או מחר אם אבל להוכיחו, שוב לו שאין אמרו בזה החלב את לאכול ממשיך הוא ועוד המוכיח

להוכיחו. צריך שפיר אולי חלב לאכול פעם שוב רואהו זמן

 זו שלא דכיון להוכיחו, שוב א״צ בו נזף או המוכיח את החוטא קילל או בהכה דלכן נאמר שאם ב(
 יקבל לא בודאי שוב וכו׳ שהכהו עד כ״כ מוכיחו נגד התריס גם אלא תוכחה החוטא קיבל שלא בלבד

 דבקה זו בעבירה דוקא אולי כי להוכיחו צריך אחרת עבירה על דבעובר לומר מסתבר א״כ תוכחה,
 עבירה מאותה ואפי׳ שיפרוש אפשר שפיר אחרת מעבירה אבל ממנה לפרוש יכול הי׳ שלא עד נפשו

 אם אמנם ־ עבירה. באותה אפי׳ בשוה היצר שולט העתים בכל לא כי אחרת, בפעם שיפרוש אפשר
 אותה בין חילוק דאין מסתבר א״כ עוד, להוכיח אין המוכיח את החוטא וכו׳ דבהכה היא הכתוב גזירת

אחרת. לעבירה עבירה

 סעי׳ תר״ח סי׳ )או״ח הרב בשו״ע - האחרונים. בין מחלוקת בזה נמצא כי רואה הריני החיפוש אחר ג(
 אל שנאמר זו" עבירה "על עוד יוכיחנו לא החוטא חבירו בו ונזף חבירו את שהוכיח מי וז״ל, כ׳ ו׳(

 עוד יוכיחנו לא והכהו עלי׳ אותה שהוכיח זו עבירה על דדוקא להדיא מבואר עכ״ל. וגו׳ לץ תוכח
 בבירור, מיני׳ דמוכח דנהי סתומים זצ״ל הרב דברי אבל להוכיחו. חייב אחרת עבירה על עובר אבל
 דם אכילת או גזל כגון אחר איסור על חוטא אותו עובר ושוב וכו׳ והכהו חלב איסור על הוכיחו שאם

 אותה על קאי זו" עבירה על יוכיחנו "לא שב׳ דמה לומר אפשר אכתי אבל להוכיחו. דחייב וכה״ג
 בו ונזף תוכחתו קיבל לא והחוטא והוכיחו חלב שאכל וכגון וכו׳ הכהו שבשבילה עבירה מעשה

 לאכול יוסיף אם אבל לאכול, שממשיך על להוכיחו שוב שא״צ דאמרינן הוא בזה לאכול, וממשיך
 ולא אחרת עבירה זו שהרי להוכיחו, שחייב זצ״ל לחרב דס״ל אפשר שפיר זמן לאחר או מחר חלב

להוכיחו. חייב אחרת עבירה רעל הרב דעת ברור עכ״פ - הכהו. שבשבילה עבירה אותה

 שהרי לרשע תוכחה מצות לענין שם שדן ב׳( אות תס״א סי׳ )חיו״ד נזר אבני בשו״ת ראיתי ברם ד(
 הרי שבכאן אלא ובמצות, בתורה שאתך עם עמיתך דרשינן, מקום ובכל עמיתך את תוכיח הוכח כתיב
 במצות בערכין שאמרו דמה לומר ואפשר וז״ל, שם ומסיק הוא במזיד לעובר תוכחה מצות עיקר

 אימעט הנ״ל שיעור כפי תוכחה מקבל שאינו רשע דכשהוא כו׳ קללה עד הכאה עד כמה עד תוכחה
עוד אין אחרת עבירה על שגם פשוט נראה שכן וכיון עכ״ל. עוד להוכיחו מצוה יהי׳ שלא מעמיתך
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 שייך ואינו תוכחה במצות דכתיב עמיתך בכלל אינו גופה תוכחה במצות שהרשיע דכיון להוכיחו
 דמצות "עמיתך" בענין ועיי׳ - אחרת. עבירה בשום ולא עבירה באותה לא תוכיח הוכח מצות לגבי׳

 על ראם תועפות ובפי׳ ואפשר( וד״ה נראה אמנם ד״ה ש״ג סי׳ )חאו״ח שיק מהר״ם בשו״ת תוכחה
ה׳(. אות רכ״ג )סי׳ יראים ספר

 שהוכיחו עבירה אותה על דעכ״פ ג״כ מוכח נלענ״ד י״א( )עשין הסמ״ג על המהרש״ל ומביאורי ה(
 וז״ל, שם כ׳ שהרי זמן. לאחר אחרת פעם עלי׳ לעבור יבא כאשר גם עוד להוכיחו אין וכו׳ והכהו עלי׳
 יצרו כובש ואינו לסורו שחזר רק תוכחה שמקבל היכא היינו פעמים מאה תוכיח הוכח שאמרינן ומה
 תוכחה שיעור שאמרינן ומה ישנאך פן לץ תוכח אל נאמר עליו מקבלה ואינו בתוכחה שבועט מי אבל

 כלל אותו תוכיח אל ואח״כ להכות שירצה עד כ״כ להוכיחו אתה צריך הראשון בפעם היינו הכאה עד
 כל להוכיחו שוב צריך זמן לאחר אחרת בפעם והיינו לסורו וחוזר תוכחה במקבל כי מבואר עכ״ל.

 להוכיחו עוד א״צ שהוכיחו בשביל שהכהו דהיינו בתוכחה בבועט דבכה״ג וע״כ לעבור. שירצה פעם
 להכותו שירצה עד להוכיחו צריך תוכחה מקבל כשאינו הראשון בפעם רק זמן. אחר לעבור יבא כאשר
 שא״צ בלבד זו דלא ר״ל כלל" אותו תוכיח אל "אח״כ ושוב בתוכחה בועט שהוא יתברר דבזה

 י״ל שפיר המהרש״ל בדעת והנה - כלל. להוכיחו להתחיל אין אלא להכותו, שירצה עד להוכיחו
 אלא נזר האבני לדעת וכמש״כ אחרות עבירות על אפי׳ כלל, להוכיחו אין בתוכחה שבעט דאחר דר״ל,
 להוכיחו אין המוכיח את החוטא הכה שבשבילה עבירה אותה שעל אבל בדבריו, הכרח לזה שאין
וכמש״כ. בבירור מדבריו מוכח זמן אחר לעבור כשבא אח״כ אפי׳

 המוכיח את קילל או שהכה לחוטא להוכיח אין אחרת עבירה על שאפי׳ ראי׳ להביא בס״ד ונלענ״ד ו(
 דדוקא ומוכח הסוכה. מן פטור דמצטער א( )כ״ו סוכה במס׳ דאיתא לי׳. כדאית מר לכל בו שנזף או

 דר אדם ואין תדורו כעין תשבו )שם( ודרשינן תשבו בסוכות דכתי׳ ומשום דפטור הוא סוכה ממצות
 דברי שדוחה י׳( אות תע״ב סי׳ )חאו״ח יוסף ברכי ועיי׳ שם. בפוסקים כמבואר שמצטער במקום
 לדבר ראי׳ מוסיף ב׳( אות תר״מ סי׳ )חאו״ח ברכה מחזיק ובספרו המצות. מכל פטור דמצטער הסובר
ע״ש. מצות בשאר פטור אינו דמצטער בפשיטות שב׳ מנוח רבינו מדברי

 צריך הראשונה דבלילה ה׳( סעי׳ תרל״ט סי׳ )או״ח הרמ״א שפסק ממה לזה ברורה ראי׳ בס״ד ולענ״ד
 דבלילה ד׳( סעי׳ תר״מ )סי׳ לקמן שם עוד הרמ״א פסק וכן יורדים. גשמים אם אף בסוכה כזית לאכול

 ט״ו ילפינן ראשונה דלילה משום לזה והטעם ע״ש. בסוכה כזית לאכול חייב מצטער אפי׳ הראשונה
 בשם סעודות, י״ד רא״א במתני׳ )סוכה ובר״ן כ״ג( סי׳ פ״ז )ברכות ברא״ש כמבואר המצות מחג ט״ו

 ממצה הרי המצות, מחג ט״ו ט״ו דילפינן בכך מה א״כ המצות מכל פטור מצטער ואי ע״ש. אחרים(
 בשאר ולא תדורו כעין דבעינן משום מצטער פטרינן בסוכה דדוקא א״ו במצטער, פטור הוא גופה
 הראשונה בלילה גם גשמים דבירדו וסוברים החולקים ודעמייהו הרשב״א התוס׳, וגם וכמש״כ. מצות
 תדורו. כעין דבעינן משום פטור בסוכה שמ״מ שס״ל אלא במצה חייב דמצטער מודים מסוכה, פטור
 שם ומבואר סק״ב( תר״מ סי׳ )או״ח יעקב בישועות וכ״כ סקל״ה( תרל״ט )סי׳ ברורה משנה ועיי׳

 דדוקא ג״כ שב׳ צ״ד( )סי׳ ראש בשמים שו״ת ועיי׳ הראשון. בלילה בסוכה חייבים ומשמשיו דחולה
 מחייבין דאין שם כ׳ למשכב הנופל בחולה רק פטור אינו מצו״ע משאר אבל מצטער פטור מסוכה

 מבכל יותר מצטער פטור דבסוכה כ׳ י״ז( סי׳ )ח״ב דעה שערי בשו״ת גם ע״ש. לו הקשה בדבר אותו
 ר״כ( כלל המ׳ מערכת )כללים בשד״ח מצאתי שוב תדורו. כעין מתשבו לה וילפינן שבתורה מצות

 המכריחים רבים מחברים שם מביא אבל המצות מכל פטור דמצטער מחברים קצת דעת עוד שמביא
 טהרת מס׳ שם מביא גם - מצות. בשאר ולא מצטער פטרו בסוכה דדוקא הראשונים, רבותינו מדברי
 ׳ד סעי׳ תר׳׳מ בסי׳ הפוסקים מכל משמע ושכן מצטער נפטר לא תורה של מצות דבשאר שב׳ המים
שכתבתי. לראי׳ שכוונתו נראה אבל בדבריו, לעיין תח״י המים טהרת הס׳ ואין ע״ש.

 אסור הדעת שהיסח ממצות וחוץ מסוכה חוץ מצות משאר פטור אינו דמצטער לדינא ברור עכ״פ ז(
אפי׳ לפטור והתעלמת דכתי׳ אבידה השבת וכגון פטרו שהתורה מהיכא וחוץ הנ״ל ברכ״י עיי׳ בהם
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 )שמות מעזוב וחדלת דכתי׳ פריקה מצות לענין וכן א( )ל׳ ב״מ עיי׳ כבודו, לפי שאינו רק מצטער אינו
 ב( )ל׳ ב״מ עיי׳ והתעלמת ד׳( כ״ב )דברים רבתי׳ טעינה מצות ולענין )שם( מכילתא עיי׳ ה׳( כ״ג,

 מצטער גם לפטור, קרא בהו כתי׳ דלא מצות שאר אבל כבודו. לפי ואינו בזקן לפטור דרשו אלו דבכל
בקיומן. חייב

 רב תוכחה היכן עד דקאמר הנ״ל, ב( )ט״ז ערכין רמס׳ בסוגיין דאיתא בהא לתמוה יש הנ״ל לפי ח(
 שם. כמבואר דיהונתן מקראי לה דרשו נזיפה עד אמר ור״י קללה עד אמר ושמואל הכאה עד אמר

 שאם בודאי כי מצטער. בהו פטרינן דלא שבתורה מצו״ע שאר מכל תוכחה מצות ישתנה למה ותימה
 או זה עבור חבירו בו וינזוף אחרת מצוה שהיא איזו או תק״ש לולב, מצה, מצות לקיים שהוא מי יבא

 נראה סוכה ממצות ואפי׳ ההיא. מצוה מקיום זה בשביל עדיין נפטר שלא קצת יכנו אפי׳ או יקללנו
 במצוה גם אלא בלבד, למקום אדם שבין במצוה ולא באמת. בכך שמצטער לא אם בכה״ג נפטר שלא
 מקללו אפי׳ או בו ונוזף בהצלתו מוחה והלה המסוכן את להציל שבא כגון כן. הדין לחבירו אדם שבין

 שמלעיטין סק״ד קנ״ה סי׳ יו״ד בפ״ת מובא רדב״ז ועיי׳ ממצותו עדיין הלה נפטר לא קצת, ומכהו
 או קללו או הכהו כשהלה מלהוכיחו נפטר יהא תוכחה במצות ולמה ע״ש, אותו כופין או בע״כ אותו
 רמז או טעם לזה מצא גופי׳ יהונתן בודאי מ״מ דיהונתן, מפסוקי לה ילפי דבגמ׳ ואף בו. נזף רק אפי׳

שבתורה. מצו״ע כל משאר בזה שונה דינה תוכחה שמצות מה״ת

 יקבל ולא לו ישמע לא שהלה בודאי שיודע רכל דס״ל ודעמי׳ י״א( )עשין הסמ״ג לדעת והנה ט(
 או במוכיחו נוזף שהחוטא דע״י י״ל ע״ש, להוכיחו חבירו על אין במזיד כשחוטא גם אז תוכחתו
 צערי׳ משום ולא עוד. להוכיחו אין ולכן תוכחתו יקבל לא בודאי שמעתה מתברר מכהו או מקללו

 תוכחתו. מקבל שאינו החוטא רשעות מחמת תוכחה מצות שייך לא האי כי דבכל משום אלא דמוכיח,
 הגבול כדאי״ל מר לכל היא נזיפה או קללה דהכאה, שב׳ ה״ז( ריעות מה׳ )פ״ו המלך אוצר בס׳ עיי׳ ־

 שאינו דבר לומר שלא מצוה בכלל והוא בתוכחתו ישמע לא בודאי החוטא כי המוכיח אל בו שיודע
ע״ש. נשמע

 בתוכחה נשמע שאינו דבר לומר שלא דמצוה דהך יבמתו( על הבא )סו״פ הנמוק״י לפימש״כ אמנם י(
 עד להוכיחו חייב תוכחתו יקבל שלא בודאי יודע אפי׳ במזיד לעבור הבא יחיד אבל נאמר לרבים
 למוכיח וברור מזיר החוטא שאם מבואר קי״ב( )מצוה בסמ״ק גם שם. הריטב״א וכ״כ הכאה או קללה
 וזה החוטא. בו שינזוף עד תוכיח הוכח מצות על עובר הוא אך כמותו נענש אינו תוכחתו יקבל שלא

 שלא לו ברור אפי׳ בתורה דבמפורש דבריו, שמעתיק ב׳( סי׳ רביצה )פ״ר והרא״ש העיטור דעת גם
 רק אינו ע״כ תוכחה מצות ולדבריהם ב׳(. סעי׳ תר״ח סי׳ )או״ח הרמ״א וכ״פ להוכיחו חייב ממנו יקבל

 או מכה שהחוטא דע״י נאמר אם גם לפי״ז - הוא הכתוב גזירת אלא למוטב החוטא את להחזיר בשביל
 בודאי ביודע גם הרי בכך, מה מעתה תוכחתו יקבל לא שבודאי מתברר בו נוזף או המוכיח את מקלל
 הרי נזיפה, או קללה ההכאה, אחר יוכיחו לא טעמא מאי וא״כ להוכיחו עליו חובה תוכחתו יקבל שלא

מצות. משאר פטור אינו מצטער

 במוכיח נזף או קילל הכה שהחוטא דבמה מאד, א״ש ד׳( )אות הנ״ל נזר אבני תשו׳ לפי ברם יא(
 ואין "עמיתך" את תוכיח הוכח בקרא הנאמר עמיתך מכלל יצא הוא הרי גופה, תוכחה במצות והרשיע

 לי׳ פטרינן החוטא של רשעתו משום אלא המוכיח, של צערי׳ משום לא נמצא להוכיחו. מצוה
 אחרת עבירה כשיעבור גם להוכיחו שאין וממילא נזיפה. או קללה ההכאה אחרי עוד מלהוכיחו

ט׳(. )אות שהזכרתי ודעמי׳ הסמ״ג לשיטת גם א״ש זה טעם - ד׳(. )אות וכמש״ב

 לעבור כשבא אפי׳ עבירה אותה על להוכיחו א״צ בו שנזף או המוכיח את החוטא בהכה נמצא יב(
 בשו״ע רבינו שגם ומסתבר ה׳( )אות שהזכרתי המהרש״ל מביאורי להדיא כדמוכח זמן לאחר עלי׳
 בא כשהוא אך הכרח. בלי ביניהם מחלוקת להשוות אין כי לזה. מודה ג׳( )אות דבריו שהעתקתי הרב

נזר אבני תשו׳ דברי לפי ברם להוכיח, חייב הנ״ל הרב שו״ע לדעת אחרת, עבירה על אח״כ לעבור
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בזה. הכרע אין המהרש״ל ביאורי ומדברי להוכיחו אין בזה שגם ע״כ ד׳( )אות שהזכרתי

 אותה על רק כי מפורש יוצא הרב שו״ע שבדברי כיון מ״מ נזר. האבני לסברת ראי׳ שהבאתי אף לכן
 מפורש נמצא לא האחרים פוסקים ובדברי להוכיחו, חייב אחרת עבירה על הא יוכיחנו, לא עבירה

הימנו. שתקיף את ידין מי להיפך,

 או המוכיח את החוטא קילל או הכה שאם משמע והפוסקים הש״ס מסתימת כי להעיר אמינא אגב יג(
 שהוכיחו זה אם וגם ישראל. לכל ה״ה אלא עוד מלהוכיחו נפטר בלבד שהוכה זה מוכיח לא בו, שנזף

 וזקניו העם נכבדי גם נפטרו מ״מ נשמעים, דבריו אין כלל שבדרך פשוט המוני איש הי׳ והוכה
 מכלל יצא המוכיח את שהכה זה חוטא מ״מ יותר, נשמעים דבריהם שבודאי אף עוד, מלהוכיחו

 מקבל שהי׳ שאפשר אף עמיתך, את תוכיח הוכח בתורה שכתוב מה בכלל ואינו תוכחה לענין עמיתך
 המוני איש מתוכחת יותר נשמעים דבריו ונכבד זקן דאיש תהי אפשר וגם ונכבד. זקן מאיש תוכחה
 על אותו הכה גם אלא הפשוט האיש של תוכחתו קיבל שלא בלבד זו שלא כיון זה חוטא אבל פשוט,

 וכן תוכחתו. יקבל לא עכ״פ יכנו שלא נהי פנים ונשוא זקן איש יוכיחנו אם אף בודאי שוב שהוכיחו,
לץ. תוכח אל נאמר במוכיחו החוטא דבנזף שב׳ הרב שו״ע לסברת גם הוא

ובהרב תר״ח( )סי׳ במג״א מבואר כי ב׳( ב׳ )אות הנ״ל נזר אבני בתשו׳ במש״כ להעיר אמינא עוד יד(
 ואני ע״ש. מיירא במזיד בעובר תוכחה מצות וכל תוכיח דהוכח עשה ליכא בשוגג דבעובר בשו״ע ז״ל *

 בידוע שב׳ ה׳( סעי׳ תר״ח )סי׳ הרב בשו״ע כן מוכח ואמנם במג״א. כן מבואר איפה לדעת זכיתי לא
 תוכיח הוכח שנאמר להוכיחו מישראל כאו״א חייב בזדון עליו עובר והוא ממנו יקבל לא שהחוטא לנו

ישראל שכל "לפי בידו למחות שצריך שם, כ׳ בתורה מפורש שאיסורו דבר והוא בשוגג בכה״ג ואילו
 מ״מ ערבות. רק תוכחה מצות כאן אין דבשוגג ומשמע .תוכחה מצות משום כ׳ ולא ע״ש. זל״ז" ערבין *

 או ד״ת על עובר חבירו הרואה רבותינו ודרשו עמיתך את תוכיח הוכח שב׳ קי״ב( )מצוה בסמ״ק עיי׳
בין שוין ומזיד דשוגג מוכח עכ״ל. וכו׳ כמותו נענש הוכיחו לא ואם להוכיחו חייב וכו׳ מזיד או שוגג

דשייכה נראה הי״א( ממרים מה׳ )פ״ו הרמב״ם על הרדב״ז בפי׳ גם ערבות. לענין ובין תוכחה לענין *
ודו״ק. עש״ה שוגג או בטועה מיירא דקידושין דהך שם, כ׳ שהרי בשוגג, גם תוכחה מצות *
פ״ג.+ סי׳ חיו״ד כ״ס שו״ת עיי׳ בשוגג, תוכחה מצות +/הערות/ *

 עבירה אותה על להוכיחו אין שוב בו, שנזף או מוכיחו את החוטא קילל או הכה א( להלכה: העולה
 זמן לאחר עבירה אותה על לעבור יבא אם גם אלא וכו׳ ההכאה אחרי לחטא ממשיך כשהוא רק ולא

 במחלוקת תלי׳ אחרת עבירה על לעבור אח״כ ובא המוכיח את וכו׳ הכה ב( - י״ב(. ה׳ ד׳ )אות
 שהוכה זה מוכיח לבד לא המוכיח, את החוטא הכה ג( - י׳(. ד׳ ג׳ )אות להוכיחו צריך אם האחרונים

 מי כלפי גם שייכה תוכיח הוכח של מצו״ע ד( - י״ג(. )אות ישראל לכל ה״ה אלא עוד יוכיחנו לא
 מצטער ה( - י״ד(. )אות נפקא לא פלוגתא מידי ומ״מ הפוסקים, דעת מבואר נראה כן בשוגג שחוטא

ז׳(. )אות הכלל מן יוצאות מאחדות חוץ התורה מצות בכל חייב

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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כב סימן ג חלק החכמה בצל שו״ת

 כל ואם - עבירה שום על להוכיחו אין שוב אם בו נזף או מוכיחו את החוטא קילל הכה, דין
 בשוגג בעובר תוכחה מצות שייך ואם - מלהוכיחו נפטרו ישראל

כ׳(. )סי׳ דלעיל בשאלה עיוני אגב ענינא בההוא הערותי אשר את בזה ארשום

 נזיפה עד אמר ור״י קללה עד אמר ושמואל הכאה עד אמר רב הוכחה היכן עד ב( )ט״ז ערכין בגמ׳ איתא א(
 השו״ע בהגהו׳ ועיי׳ ע״ש. ע״כ וגו׳ ביהונתן שאול אף ויחר דרשו אחד מקרא ושלשתן ארנב״י וכו׳ כתנאי
 שינזוף עד להוכיחו שחייב סק״ג( )שם ובמג״א יקללנו או שיכנו עד להוכיחו שחייב ב׳( סעי׳ תר״ח סי׳ )או״ח

 בו, שנזף אחר או המוכיח את קילל או שהכה אחר החוטא את מלהוכיח שפטרו זה אם ונסתפקתי החוטא. בו
 על אבל עוד להוכיחו אין עבירה אותה על דוקא דילמא או שיעבור עבירה שום על מעתה להוכיחו שאין היינו

 וגם תוכחתו קיבל לא והחוטא והוכיחו דם או חלב אוכל חבירו ראה משל, דרך על להוכיחו, חייב אחרת עבירה
 ערלה שיאכל כגון אחרת, עבירה על אח״כ חוטא אותו יעבור כאשר גם אם בו נזף או המוכיח את קילל או הכה

 את וכו׳ שהכה חוטא אותו לגבי תוכחה מצות בטלה כי 'להוכיחו צ א" ג״כ שבת יחלל או יגזול או כלאים או
 עבירה באותה רק מלהוכיחו נפטר ולא להוכיחו חייב אחרת עבירה שהיא כיון בזה דילמא או המוכיח.

 עוד, מלהוכיחו פטרוהו הכהו עלי׳ הוכחתו שבשביל עבירה על דרק ואת״ל שהוכיחו. על וכו׳ הכהו שבשבילה
 על פעם עוד יעבור זמן לאחר אם אבל עוד, להוכיחו לו אין שהכהו ההיא בפעם רק דשמא להסתפק יש אכתי
 ועוד המוכיח את החוטא שהכה עד מוכיחו וחבירו חלב חבירו שאוכל וכגון להוכיחו. חייב עצמו עבירה אותה

 פעם שוב רואהו זמן לאחר או מחר אם אבל להוכיחו, שוב לו שאין אמרו בזה החלב את לאכול ממשיך הוא
להוכיחו. צריך שפיר אולי חלב לאכול

 שלא בלבד זו שלא דכיון להוכיחו, שוב א״צ בו נזף או המוכיח את החוטא קילל או בהכה דלכן נאמר שאם ב(
 מסתבר א״כ תוכחה, יקבל לא בודאי שוב וכו׳ שהכהו עד כ״כ מוכיחו נגד התריס גם אלא תוכחה החוטא קיבל
 לפרוש יכול הי׳ שלא עד נפשו דבקה זו בעבירה דוקא אולי כי להוכיחו צריך אחרת עבירה על דבעובר לומר
 בכל לא כי אחרת, בפעם שיפרוש אפשר עבירה מאותה ואפי׳ שיפרוש אפשר שפיר אחרת מעבירה אבל ממנה

 המוכיח את החוטא וכו׳ דבהכה היא הכתוב גזירת אם אמנם - עבירה. באותה אפי׳ בשוה היצר שולט העתים
אחרת. לעבירה עבירה אותה בין חילוק דאין מסתבר א״כ עוד, להוכיח אין

 כ׳ ו׳( סעי׳ תר״ח סי׳ )או״ח הרב בשו״ע - האחרונים. בין מחלוקת בזה נמצא כי רואה הריני החיפוש אחר ג(
 וגו׳ לץ תוכח אל שנאמר זו" עבירה "על עוד יוכיחנו לא החוטא חבירו בו ונזף חבירו את שהוכיח מי וז״ל,

 עבירה על עובר אבל עוד יוכיחנו לא והכהו עלי׳ אותה שהוכיח זו עבירה על דדוקא להדיא מבואר עכ״ל.
 חלב איסור על הוכיחו שאם בבירור, מיני׳ דמוכח דנהי סתומים זצ״ל הרב דברי אבל להוכיחו. חייב אחרת
 אכתי אבל להוכיחו. דחייב וכה״ג דם אכילת או גזל כגון אחר איסור על חוטא אותו עובר ושוב וכו׳ והכהו
 שאכל וכגון וכו׳ הכהו שבשבילה עבירה מעשה אותה על קאי זו" עבירה על יוכיחנו "לא שב׳ דמה לומר אפשר

 על להוכיחו שוב שא״צ דאמרינן הוא בזה לאכול, וממשיך בו ונזף תוכחתו קיבל לא והחוטא והוכיחו חלב
 להוכיחו, שחייב זצ״ל להרב דס״ל אפשר שפיר זמן לאחר או מחר חלב לאכול יוסיף אם אבל לאכול, שממשיך

 חייב אחרת עבירה רעל הרב דעת ברור עכ״פ - הכהו. שבשבילה עבירה אותה ולא אחרת עבירה זו שהרי
להוכיחו.

הוכח כתיב שהרי לרשע תוכחה מצות לענין שם שדן ב׳( אות תס״א סי׳ )חיו״ד נזר אבני בשו״ת ראיתי ברם ד( *
 תוכחה מצות עיקר הרי שבכאן אלא ובמצות, בתורה שאתך עם עמיתך דרשינן, מקום ובכל עמיתך את תוכיח *

 עד הכאה עד כמה עד תוכחה במצות בערכין שאמרו דמה לומר ואפשר וז״ל, שם ומסיק הוא במזיד לעובר
 עוד להוכיחו מצוה יהי׳ שלא מעמיתך אימעט הנ״ל שיעור כפי תוכחה מקבל שאינו רשע דכשהוא כו׳ קללה
אינו גופה תוכחה במצות שהרשיע דכיון להוכיחו עוד אין אחרת עבירה על שגם פשוט נראה שכן וכיון עכ״ל.

 עבירה בשום ולא עבירה באותה לא תוכיח הוכח מצות לגבי׳ שייך ואינו תוכחה במצות דכתיב עמיתך בכלל *
וד״ה נראה אמנם ד״ה ש״ג סי׳ )חאו״ח שיק מהר״ם בשו״ת תוכחה דמצות "עמיתך" בענין ועיי׳ - אחרת.
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ה׳(. אות רכ״ג )סי׳ יראים ספר על ראם תועפות ובפי׳ ואפשר(

 והכהו עלי׳ שהוכיחו עבירה אותה על דעכ״פ ג״כ מוכח נלענ״ד י״א( )עשין הסמ״ג על המהרש״ל ומביאורי ה(
 הוכח שאמרינן ומה וז״ל, שם כ׳ שהרי זמן. לאחר אחרת פעם עלי׳ לעבור יבא כאשר גם עוד להוכיחו אין וכו׳

 ואינו בתוכחה שבועט מי אבל יצרו כובש ואינו לסורו שחזר רק תוכחה שמקבל היכא היינו פעמים מאה תוכיח
 צריך הראשון בפעם היינו הכאה עד תוכחה שיעור שאמרינן ומה ישנאך פן לץ תוכח אל נאמר עליו מקבלה

 לסורו וחוזר תוכחה במקבל כי מבואר עכ״ל. כלל אותו תוכיח אל ואח״כ להכות שירצה עד כ״כ להוכיחו אתה
 דהיינו בתוכחה בבועט דבכה״ג וע״כ לעבור. שירצה פעם כל להוכיחו שוב צריך זמן לאחר אחרת בפעם והיינו

 תוכחה מקבל כשאינו הראשון בפעם רק זמן. אחר לעבור יבא כאשר להוכיחו עוד א״צ שהוכיחו בשביל שהכהו
 ר״ל כלל" אותו תוכיח אל "אח"כ ושוב בתוכחה בועט שהוא יתברר דבזה להכותו שירצה עד להוכיחו צריך
 המהרש״ל בדעת והנה - כלל. להוכיחו להתחיל אין אלא להכותו, שירצה עד להוכיחו שא״צ בלבד זו דלא

 נזר האבני לדעת וכמש״ב אחרות עבירות על אפי׳ כלל, להוכיחו אין בתוכחה שבעט דאחר דר״ל, י״ל שפיר
 אפי׳ להוכיחו אין המוכיח את החוטא הכה שבשבילה עבירה אותה שעל אבל בדבריו, הכרח לזה שאין אלא

וכמש״ב. בבירור מדבריו מוכח זמן אחר לעבור כשבא אח״כ

 שנזף או המוכיח את קילל או שהכה לחוטא להוכיח אין אחרת עבירה על שאפי׳ ראי׳ להביא בס״ד ונלענ״ד ו(
 הוא סוכה ממצות דדוקא ומוכח הסוכה. מן פטור דמצטער א( )כ״ו סוכה במס׳ דאיתא לי׳. כדאית מר לכל בו

 כמבואר שמצטער במקום דר אדם ואין תדורו כעין תשבו )שם( ודרשינן תשבו בסוכות דכתי׳ ומשום דפטור
 המצות. מכל פטור דמצטער הסובר דברי שדוחה י׳( אות תע״ב סי׳ )חאו״ח יוסף ברכי ועיי׳ שם. בפוסקים

 דמצטער בפשיטות שב׳ מנוח רבינו מדברי לדבר ראי׳ מוסיף ב׳( אות תר״מ סי׳ )חאו״ח ברכה מחזיק ובספרו
ע״ש. מצות בשאר פטור אינו

 לאכול צריך הראשונה דבלילה ה׳( סעי׳ תרל״ט סי׳ )או״ח הרמ״א שפסק ממה לזה ברורה ראי׳ בס״ד ולענ״ד
 אפי׳ הראשונה דבלילה ד׳( סעי׳ תר״מ )סי׳ לקמן שם עוד הרמ״א פסק וכן יורדים. גשמים אם אף בסוכה כזית

 כמבואר המצות מחג ט״ו ט״ו ילפינן ראשונה דלילה משום לזה והטעם ע״ש. בסוכה כזית לאכול חייב מצטער
 מכל פטור מצטער ואי ע״ש. אחרים( בשם סעודות, י״ד רא״א במתני׳ )סוכה ובר״ן כ״ג( סי׳ פ״ז )ברכות ברא״ש
 בסוכה דדוקא א״ו במצטער, פטור הוא גופה ממצה הרי המצות, מחג ט״ו ט״ו דילפינן בכך מה א״כ המצות
 החולקים ודעמייהו הרשב״א התוס׳, וגם וכמש״כ. מצות בשאר ולא תדורו כעין דבעינן משום מצטער פטרינן

 שמ״מ שס״ל אלא במצה חייב דמצטער מודים מסוכה, פטור הראשונה בלילה גם גשמים דבירדו וסוברים
 סי׳ )או״ח יעקב בישועות וכ״כ סקל״ה( תרל״ט )סי׳ ברורה משנה ועיי׳ תדורו. כעין דבעינן משום פטור בסוכה
 צ״ד( )סי׳ ראש בשמים שו״ת ועיי׳ הראשון. בלילה בסוכה חייבים ומשמשיו דחולה שם ומבואר סק״ב( תר״מ

 דאין שם כ׳ למשכב הנופל בחולה רק פטור אינו מצו״ע משאר אבל מצטער פטור מסוכה דדוקא ג״כ שב׳
 מבכל יותר מצטער פטור דבסוכה כ׳ י״ז( סי׳ )ח״ב דעה שערי בשו״ת גם ע״ש. לו הקשה בדבר אותו מחייבין

 עוד שמביא ר״כ( כלל המ׳ מערכת )כללים בשד״ח מצאתי שוב תדורו. כעין מתשבו לה וילפינן שבתורה מצות
 רבותינו מדברי המכריחים רבים מחברים שם מביא אבל המצות מכל פטור דמצטער מחברים קצת דעת

 מצות דבשאר שב׳ המים טהרת מס׳ שם מביא גם - מצות. בשאר ולא מצטער פטרו בסוכה דדוקא הראשונים,
 תח״י המים טהרת הס׳ ואין ע״ש. ד׳ סעי׳ תר״מ בסי׳ הפוסקים מכל משמע ושכן מצטער נפטר לא תורה של

שכתבתי. לראי׳ שכוונתו נראה אבל בדבריו, לעיין

 עיי׳ בהם אסור הדעת שהיסח ממצות וחוץ מסוכה חוץ מצות משאר פטור אינו דמצטער לדינא ברור עכ״פ ז(
 רק מצטער אינו אפי׳ לפטור והתעלמת דכתי׳ אבידה השבת וכגון פטרו שהתורה מהיכא וחוץ הנ״ל ברכ״י
 מכילתא עיי׳ ה׳( כ״ג, )שמות מעזוב וחדלת דכתי׳ פריקה מצות לענין וכן א( )ל׳ ב״מ עיי׳ כבודו, לפי שאינו
 ואינו בזקן לפטור דרשו אלו דבכל ב( )ל׳ ב״מ עיי׳ והתעלמת ד׳( כ״ב )דברים דכתי׳ טעינה מצות ולענין )שם(

בקיומן. חייב מצטער גם לפטור, קרא בהו כתי׳ דלא מצות שאר אבל כבודו. לפי

עד אמר רב תוכחה היכן עד דקאמר הנ״ל, ב( )ט״ז ערכין דמם׳ בסוגיין דאיתא בהא לתמוה יש הנ״ל לפי ח(
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 ישתנה למה ותימה שם. כמבואר דיהונתן מקראי לה דרשו נזיפה עד אמר ור״י קללה עד אמר ושמואל הכאה
 מצות לקיים שהוא מי יבא שאם בודאי כי מצטער. בהו פטרינן דלא שבתורה מצו״ע שאר מכל תוכחה מצות
 נפטר שלא קצת יכנו אפי׳ או יקללנו או זה עבור חבירו בו וינזוף אחרת מצוה שהיא איזו או תק״ש לולב, מצה,
 באמת. בכך שמצטער לא אם בכה״ג נפטר שלא נראה סוכה ממצות ואפי׳ ההיא. מצוה מקיום זה בשביל עדיין

 המסוכן את להציל שבא כגון כן. הדין לחבירו אדם שבין במצוה גם אלא בלבד, למקום אדם שבין במצוה ולא
 בפ״ת מובא רדב״ז ועיי׳ ממצותו עדיין הלה נפטר לא קצת, ומכהו מקללו אפי׳ או בו ונוזף בהצלתו מוחה והלה
 מלהוכיחו נפטר יהא תוכחה במצות ולמה ע״ש, אותו כופין או בע״כ אותו שמלעיטין סק״ד קנ״ה סי׳ יו״ד

 מצא גופי׳ יהונתן בודאי מ״מ דיהונתן, מפסוקי לה ילפי דבגמ׳ ואף בו. נזף רק אפי׳ או קללו או הכהו כשהלה
שבתורה. מצו״ע כל משאר בזה שונה דינה תוכחה שמצות מה״ת רמז או טעם לזה

 גם אז תוכחתו יקבל ולא לו ישמע לא שהלה בודאי שיודע דכל דס״ל ודעמי׳ י״א( )עשין הסמ״ג לדעת והנה ט(
 מתברר מכהו או מקללו או במוכיחו נוזף שהחוטא דע״י י״ל ע״ש, להוכיחו חבירו על אין במזיד כשחוטא
 לא האי כי דבכל משום אלא דמוכיח, צערי׳ משום ולא עוד. להוכיחו אין ולכן תוכחתו יקבל לא בודאי שמעתה

 ה״ז( דיעות מה׳ )פ״ו המלך אוצר בס׳ עיי׳ - תוכחתו. מקבל שאינו החוטא רשעות מחמת תוכחה מצות שייך
 ישמע לא בודאי החוטא כי המוכיח אל בו שיודע הגבול כדאי״ל מר לכל היא נזיפה או קללה דהכאה, שב׳

ע״ש. נשמע שאינו דבר לומר שלא מצוה בכלל והוא בתוכחתו

 לרבים בתוכחה נשמע שאינו דבר לומר שלא דמצוה דהך יבמתו( על הבא )סו״פ הנמוק״י לפימש״כ אמנם י(
 וכ״כ הכאה או קללה עד להוכיחו חייב תוכחתו יקבל שלא בודאי יודע אפי׳ במזיד לעבור הבא יחיד אבל נאמר

 נענש אינו תוכחתו יקבל שלא למוכיח וברור מזיד החוטא שאם מבואר קי״ב( )מצוה בסמ״ק גם שם. הריטב״א
 סי׳ רביצה )פ״ד והרא״ש העיטור דעת גם וזה החוטא. בו שינזוף עד תוכיח הוכח מצות על עובר הוא אך כמותו

 סי׳ )או״ח הרמ״א וכ״פ להוכיחו חייב ממנו יקבל שלא לו ברור אפי׳ בתורה דבמפורש דבריו, שמעתיק ב׳(
 הוא הכתוב גזירת אלא למוטב החוטא את להחזיר בשביל רק אינו ע״כ תוכחה מצות ולדבריהם ב׳(. סעי׳ תר״ח

 תוכחתו יקבל לא שבודאי מתברר בו נוזף או המוכיח את מקלל או מכה שהחוטא דע״י נאמר אם גם לפי״ז -
 אחר יוכיחו לא טעמא מאי וא״כ להוכיחו עליו חובה תוכחתו יקבל שלא בודאי ביודע גם הרי בכך, מה מעתה

מצות. משאר פטור אינו מצטער הרי נזיפה, או קללה ההכאה,

 והרשיע במוכיח נזף או קילל הכה שהחוטא דבמה מאד, א״ש ד׳( )אות הנ״ל נזר אבני תשו׳ לפי ברם יא(
 להוכיחו. מצוה ואין "עמיתך" את תוכיח הוכח בקרא הנאמר עמיתך מכלל יצא הוא הרי גופה, תוכחה במצות

 ההכאה אחרי עוד מלהוכיחו לי׳ פטרינן החוטא של רשעתו משום אלא המוכיח, של צערי׳ משום לא נמצא
 לשיטת גם א״ש זה טעם - ד׳(. )אות וכמש״ב אחרת עבירה כשיעבור גם להוכיחו שאין וממילא נזיפה. או קללה

ט׳(. )אות שהזכרתי ודעמי׳ הסמ״ג

 לאחר עלי׳ לעבור כשבא אפי׳ עבירה אותה על להוכיחו א״צ בו שנזף או המוכיח את החוטא בהכה נמצא יב(
 דבריו שהעתקתי הרב בשו״ע רבינו שגם ומסתבר ה׳( )אות שהזכרתי המהרש״ל מביאורי להדיא כדמוכח זמן

 אחרת, עבירה על אח״כ לעבור בא כשהוא אך הכרח. בלי ביניהם מחלוקת להשוות אין כי לזה. מודה ג׳( )אות
 אין בזה שגם ע״כ ד׳( )אות שהזכרתי נזר אבני תשו׳ דברי לפי ברם להוכיח, חייב הנ״ל הרב שו״ע לדעת

בזה. הכרע אין המהרש״ל ביאורי ומדברי להוכיחו

 לא עבירה אותה על רק כי מפורש יוצא הרב שו״ע שבדברי כיון מ״מ נזר. האבני לסברת ראי׳ שהבאתי אף לכן
 את ידין מי להיפך, מפורש נמצא לא האחרים פוסקים ובדברי להוכיחו, חייב אחרת עבירה על הא יוכיחנו,
הימנו. שתקיף

 בו, שנזף או המוכיח את החוטא קילל או הכה שאם משמע והפוסקים הש״ס מסתימת כי להעיר אמינא אגב יג(
 איש הי׳ והוכה שהוכיחו זה אם וגם ישראל. לכל ה״ה אלא עוד מלהוכיחו נפטר בלבד שהוכה זה מוכיח לא

שבודאי אף עוד, מלהוכיחו וזקניו העם נכבדי גם נפטרו מ״מ נשמעים, דבריו אין כלל שבדרך פשוט המוני
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 מה בכלל ואינו תוכחה לענין עמיתך מכלל יצא המוכיח את שהכה זה חוטא מ״מ יותר, נשמעים דבריהם
 דאיש דנהי אפשר וגם ונכבד. זקן מאיש תוכחה מקבל שהי׳ שאפשר אף עמיתך, את תוכיח הוכח בתורה שכתוב

 תוכחתו קיבל שלא בלבד זו שלא כיון זה חוטא אבל פשוט, המוני איש מתוכחת יותר נשמעים דבריו ונכבד זקן
 שלא נהי פנים ונשוא זקן איש יוכיחנו אם אף בודאי שוב שהוכיחו, על אותו הכה גם אלא הפשוט האיש של

לץ. תוכח אל נאמר במוכיחו החוטא דבנזף שב׳ הרב שו״ע לסברת גם הוא וכן תוכחתו. יקבל לא עכ״פ יכנו

 ז״ל ובחרב תר״ח( )סי׳ במג״א מבואר כי ב׳( ב׳ )אות הנ״ל נזר אבני בתשו׳ במש״ב להעיר אמינא עוד יד(
 זכיתי לא ואני ע״ש. מיירא במזיד בעובר תוכחה מצות וכל תוכיח דהוכח עשה ליכא בשוגג דבעובר בשו״ע
 לא שהחוטא לנו בידוע שב׳ ה׳( סעי׳ תר״ח )סי׳ הרב בשו״ע כן מוכח ואמנם במג״א. כן מבואר איפה לדעת
 והוא בשוגג בכה״ג ואילו תוכיח הוכח שנאמר להוכיחו מישראל כאו״א חייב בזדון עליו עובר והוא ממנו יקבל
 משום כ׳ ולא ע״ש. זל״ז" ערבין ישראל שכל "לפי בידו למחות שצריך שם, כ׳ בתורה מפורש שאיסורו דבר

 הוכח שב׳ קי״ב( )מצוה בסמ״ק עיי׳ מ״מ ערבות. רק תוכחה מצות כאן אין דבשוגג ומשמע תוכחה. מצות
 לא ואם להוכיחו חייב וכו׳ מזיר או שוגג או ד״ת על עובר חבירו הרואה רבותינו ודרשו עמיתך את תוכיח

 הרדב״ז בפי׳ גם ערבות. לענין ובין תוכחה לענין בין שוין ומזיד דשוגג מוכח עכ״ל. וכו׳ כמותו נענש הוכיחו
 מיירא הקידושין דהך שם, כ׳ שהרי בשוגג, גם תוכחה מצות דשייכה נראה הי״א( ממרים מה׳ )פ״ו הרמב״ם על

ודו״ק. עש״ה שוגג או בטועה
פ״ג.+ סי׳ חיו״ד כ״ס שו״ת עיי׳ בשוגג, תוכחה מצות +/הערות/

 רק ולא עבירה אותה על להוכיחו אין שוב בו, שנזף או מוכיחו את החוטא קילל או הכה א( להלכה: העולה
 - י״ב(. ה׳ ד׳ )אות זמן לאחר עבירה אותה על לעבור יבא אם גם אלא וכו׳ ההכאה אחרי לחטא ממשיך כשהוא

 )אות להוכיחו צריך אם האחרונים במחלוקת תלי׳ אחרת עבירה על לעבור אח״כ ובא המוכיח את וכו׳ הכה ב(
 )אות ישראל לכל ה״ה אלא עוד יוכיחנו לא שהוכה זה מוכיח לבד לא המוכיח, את החוטא הכה ג( - י׳(. ד׳ ג׳

 מידי ומ״מ הפוסקים, דעת מבואר נראה כן בשוגג שחוטא מי כלפי גם שייכה תוכיח הוכח של מצו״ע ד( - י״ג(.
ז׳(. )אות הכלל מן יוצאות מאחדות חוץ התורה מצות בכל חייב מצטער ה( - י״ד(. )אות נפקא לא פלוגתא

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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מ״ע סם־ג עבודת הלבותברית
משה יתברך הבורא וי□ א.י

 שאתך צס להוכחה
וכבר רכ״ח

«1 u דחוכחה נפסתך גם דרשינן לא באמה דמדוע נציע שהביא ומס הורה שבמשנה ניאו אפי׳פל שלקה מלקוח מלעניין סון
 ן קי׳ חו״מ3 אונאה לעני] שלישינן במו ובמצות בתולה נאשמציק אי: ניהדיא הנר בו שר »שום ונו׳ ואהבת בל »!םמז

— v~ —ע״ש קעיא במל״ה לזה סוב’ נק־ד כיזבנו אתל ■•׳יייתוה י :

 חברו את התאי ךתיעט את תןמח
 חייב טוב לא בדרך מהלך או שחטא

 מריבוי רבו׳ ודרשו עמיתך את תוכיח יוכח שנא־צי לתכיחו
 אפילו מתוכיח מרבד, אחר ובמקום לרב תלמיד אפילו תוכיח

 כבבא מביא הדברים ועימר קיבל לא ואפילו owe ,אר0
 יש בפרק ובערכין ל-אז !רף מציאית אלו בפרק

 הל* פ".• בדצס״יי עי׳ •( יר^ הרב ופירש ״ת דף1 •( בערכין
. רעות לרב תלמיי הוכחה ממק אליעזר

 שניהם ויבואו חם שמולי׳ מקבלו כשאינו ולחברו רלודחק
 שבינו בדברים בין עצמו לבין שבינו בדברים בין חברו המוכיח

 בנחת לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחו צריך המקום לבק
 ולהביאו לטובתו אם כי לו אומר שאץ ויודיעו רבד, ובלשק

 שאמרו וכמו יותר דבריו יתקבלו שמה הבא העולם לחיי
 שצריך דברים שלשה על צייז דף סדליקין גפה !בסק רבותינו

 עירבתם עישרתם חשכה עם שבת ערב ביתו בתוך לומר אדם
 דליקבלו חיכי כי בניחותא לממרינהי וצריך הנר את הדליקו

 שנייה פעם עוד מוכיח לאו ואם מוטב מצצו מבלו ואם מיניה
 בם■ נרסינן התוכחה היא היכן ועד פעמים כמד, וכן ושלישית

 אמר ושמואל ההיטא שיבנו עד אם׳ רב "ז זלף בערכק יש
 והלכה מיפה לו שיעשה עד אומר יוחנן ודבי שיקללנו עד

 י׳! גי־ף דביצה ממא בפרה כדאיתא כולהו לנבי יוחנן כרבי
 ובל טעמו נתברר ולא כרב מייע תזצנת ובס: כתב משה ודבי׳

 אלו בעון נתפם הוא מוחה ואינו בהן למחות שבדו מי
 הזהרתו לא כי ואתה ביחזקאל שג־ בהן למחות לו שאיפשר

 שבועת בפרק וני־פינן אבהש מידך ודמו ימות בעמו הוא
 ישראל שכל מכלל אחיו בעון באחיו איש וכשלו ל־יי! סף חדיינין
 שבת ובמסכת למחות בידו כשיש ומוקמינן בזד, זה ערבים

 שבשעת למחות בדו אם בספק הדין דהוא מוכיח ניה! דף1
 אדם בני אלו תחלו וממקדשי למשחית הקמה אט׳ החורבן
 הקדוש שאמר פי על אף תי־ו ועד מאלה התורה כל שקיימו

 מקבלין היו לא טוביחין היו שאם לפני וידיע גלוי הוא ברוך
 גלוי טי לפניהם גלוי לפניך אם הקמר, לפני הדין מדת אמרר,

 טוב שונגין והעוברין ממנו יקבלו שלא למוכיח לו בדוי־ ואם
 באיסורי דאפי׳ לי! ־'בביצה זה על כדנרסינן לשחור, לו

 אבל טזידין יהו ואל שוננין שיחי לישראל להו הנה דאורייתא
 מעונש שפטור אע״ם יקבלו שלא לו וברור העוברקמזידין אם

 למעלה שהבאתי באות■ נ-ה לף1 שבת במסכת כדמוכח מיתי
 שמוסית ואע־ם מפטרי לא תוכיח דהוכח מעשה מקום סכל
 צוד, ולכך וימות לרשע הלעיטהו יקבלו שלא עונשן על

 אם כי זו שאין אומר ואני דווקא בשוגנין השתיקה התלמוד
 הבא בפרק כדאמיינן לשחוק צריך במזידין אח כי טובה עצה

 שאינו רבד לומר שלא האדם על שחובה ילי•! סף יבמתו על
:ישנאך פן לץ תוכח אל שנאמר נשמע

תורה תלמוד הלכות
 שנאמר ומצות תורה בנו )א( ללמד עשה מצוה יב

ועבדים נשים אבל בניכם את אותם ולמדתם
בקדושי! הכולא ]:בל תורד, מתלמוד פטורים

הוכה יא

 אתל שבמקום להב לכך מכמוך •והל אפי׳ הנל אח ואהבה דליה — - שר משוס ער ואשנה כל הפסק
 פיו דפוס הל' הלמנ״ס אבל כסל ודחק כמוך לו ואהנהס מפרשו
היא הב׳ דהכשם נפי׳ כסב הליל

 לא בקסימ ונס הגל אה ואהנהס
 ולנינו זה הפקוק אה לק הנא

 אח אלא הביא לא ג״נ ברמזיו
 המישיל נכוונה ציני ואיל זס הפקק

 דס לספקוק לליה לאפוקי שבא
:כמובן בסע עשה מקב

 י־א עשה מצות

“S ״דוכח״י׳
 ־״' פ״־ו. קדושים בס >אסוק

 1ו»ני חיג אימא פיל שם ובספרא
 פזוי פעמים וה׳ ל׳ כסמ,ה ם6ש

 •בולאפי׳ הוכיח הוכח היל והוכיח
 ת*נ מעתנוה ופניו מוכיחו אה
 ויביט פסל חעא ליןכ ןלא
 ר דנ*מ הנס את שהביא סק דל

 לא נדב סומים מאה לאפי׳ ל»א
 הקפיא דגלי חללה אה סרא
 שב׳ פרו ■שהנו דלא הא ואה

 במניס יניס כהב כבל הספרא
 מנאו וק שם, שכתבנו מה ונר׳ ף

p yM0ירע הקס״ע הליל ״ 
 "P הסמיק לח קי׳ היראים ל׳ם
 ילינו מל׳ ואהימ הסילון קייב

 לים סע הפוסל סד סיב הווסל
 הסיממל׳יירא לכיה סע הסה

 דף המסי׳ח סח א׳ שעי הדסה
 ומחליש חמלהיש סא אוח סב סב
 סייא וסי׳ לנינו וסש רסא, מל׳

 מפולש ס׳ מליה לעיל עי׳ כו׳ מסן
 רדני וסם נזם, שכתבנו מס ה׳
 הל' הדמנים גק סכ כו׳ ננסה לו

 בלבלי אבל ומקיים הניח סי לעבה
 מכלימין נקהל נו פזל לא אס שסם
 א*ו כתב כבל ולנינו בלגים אוחו

 סש ד׳ מחולק ע״ש ף במלית
 כלב כחג משה לני׳ לבינו וסש ס,3

 ז׳ הל׳ פס המונים פקק p כו׳
 עכרם הל׳ משה פני נקפד ויד׳
 פעם נקיד שנחנט הניב סא

 ומיש סימנים, של פקקו על לשבח
 שוננק שיהיו לישראל לתו הנח לניט

 וכתב• וזיל סז המלשיל נתב כד
 בעל נשם המניא גס סאשילי
 ימו לס דיש סר דקא הכיעור

 כמו מדרשא דאהי ׳70 כגק מסית
 לכתיב סד אבל ונהיג "כ הו׳

 עוד וכחג ממען באורייתא גסדיא
 ימאנו להק בולאי דידעיק והוא
 למילת מסויינק ידסנן לא אי אבל

 גמדדין אף כי נדים עכיל נידם
 הוכח שאמניק ומה לשהוק צדן

 סיכא היינו פעמים מאם הוכיח
 לקולו שחזי יק תוכחה שמקבל

שבועע מי אבל •ציו את כובש ואיט
 ומה ישנאך פן לן הוכח אל נאמר עליו מקנלס ואיט בהוכחה

 אהה צדך הלאשק נפעם הייט הכאה עד הוכחה שיעול שאמיינן
 וקיל כלל אוהד תורח אל ואחיכ לסכוח שירצה על כ״כ להוכיחו

 זו שאין אומי ואני לבינו ומיש הרח, קי׳ ארח שתדע ויד׳ פסל
 עיז סש שעיין אייזיק מויח בביאור ע" נו׳ עובה פלח כ״א

 מלמחות להקל עכשיו נסט למדונו עעם 0C שליד ’״PP 'י׳י וגמרא
 כתב שלזה ואפשר הלסא על כמב נעלם והנחימח עגילה נעמד
הרח המל קי׳ תמריש אבל ואלס ישע לאפוקי עמיהן אה רחמנא

 האשד, ואה ־מכ יח
חייבת

יי׳ב עשה מצות

י״עלל־י' »<
 פקוקים נ׳ הביא זיל רביע .כף
 אח אותם ולמדתם א׳ חית על

 ן< דיל פ״ע ס״א עקב לס בנינה
 נ' סויה בנו nh גלעד סניה

.סז סו ואתחנן דע׳ לבניך ושניהם
 ס הנמיד עם ללעוד הימה

 לעשותם ושמרתם ונמדהסאוהס נ׳
 ה עע דיליף סא no ואנזחנן דם׳
 ננמד ח״ב אביו למדו שלא דמי

 לשקי דבינו ונקע ר.כ.כש מו5ע
 דיל מה הורה ככר ת 6 לנמל מ״ט

 השאר ואת עקב ,דפ
 ונסהימנ״ם זו בהסע כולל לייווריס

 הג"• את כולל "א סע בקהיה הל
 הרעב׳ם אלא סע במד הסל למודית

 מספקוק הלימוד את סע לעיקר נקע
 הסימן זיל נקעו וכן יךנ3ל 0זשמט

 ט׳ סצ הזוהיר ס״ע מ,יאה
 הסם קע״ר סע הפוסל »•, אות
 המעי״ח שם בציונים עי׳ י׳ סע
 תע״וז "ע אות עיא קסב דף

 ולכאורה ת*כ, מל׳ ומהסה ומצה״ש
 אלא כיבינו נקעו לא לסיוע ל*ע
 נתיב לבנין דושננהם כיון "ל סז

 סכ ,וגו אותם ולמדתם מקודם
 כיון "נ או זס הפקוק את נקעו

 תורה ללמוד תרתי •לפיק דמושננתס
 וחל בקהיע הרמב״ס כסש ונלמדת

 מילה׳ ללמוד שצדנו היא "א מלוה
 והוא׳ ח״ת הנקרא וזהו וללמדה

 נשפדי וכתוב לבנין ושמתם אמרו
 שהתלמידים ההנסדיס אלו לבניך

 הנביאים בני יצאו שס בנים קרויים
 ממודדין שיהיו נאמרושננהם ושם

 לא דבל שואלך כשאדם פיך בשוך
 מיד לו אמור אלא לו מנמנם תהא

 הסל מצות מוני השאר גס וכ״כ כו׳
 וללמד ללמוד מושננהס דילפיק וכיו;
 הפקוק את סע לעיקר נקעו סנ
 על להיפן קשה לכאורה וא׳כ זה,

 כוותיהו סכ נקע לא דמדוע רביט
 דרכו. דרכינו כיון "ל ע״ז אלא

 בחיבורו הנמנים של בעקבותיו להנון
 סו קי׳ חרמנים כללי מי׳מ כסש

 נקע הליא סא חית הל׳ ובחיבורו
 מהפסוק הלימוד את מחמלה הרמביס
 יבינו גם נקע פ״כ אותם ולמרחם

 בחיבורו דשינס הרמב״ס ועל כן
 דבשלמא ׳ל י נסה״מ דגקע ממה

 מלות החרייג על שעשה קה׳מ3
 סכ ברישא כתיב דושננחס וכיון
 על שעשה בחיבורו נכיכאבל נקע

 מקידושין וכיון הלכה לפקק ההלמוד
של מסן עיקר ששם סב כ״ע
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־׳' » ־־' '1־ - ־־־־ _____ .  נקע ס׳כ אוחם ולמדתם רכחיב מסל חודה ללמדו איהא זו הסע
 נקע ע״כ בעקנוהיו דהלן ורבינו^כרן זה הרק אה ההחלה נ״כ

כמובן: נכ*כ
 הסל המצות מוני כל ועל רנינו על נן׳ל עדיין לכאורה אבל

דהיינו סע להדי הניל למזסם סג׳ אס מנאו נא דמדוע
 בניס נ״כ דהחלססם כיק סע לחד התלמידים ועם בנו אה ללמד
 וללמד מיע בחד תרווייסו נכללו שפיר ע״כ הקפרי נשם כהניל הם

סעכמו לסד ניב לעשותם ושמדחס אותם מולמדחם דילפיק עצמו

שבאמת

0) החכמה אוצר תכנת ע״י
p הרדפס)17 מס עמוד מקוצי יעקב משה ב ־ גדו־לץסמ״ג( מצות ספר



ברית
משה יתברך הבורא ייב ייא י׳ מ׳ע סמ׳ג עבודת הלכות

 שאתך צם דתומזה בצסתך גם דישיק לא נאמת דתדוע גליע
 וכבר רכייז קי׳ נחויע אונאה לעמן שדישינן כמו ובמצות נתונה

: מ״ש קגנ׳א במלית לזה ®■נ’ נקיד כתבנו

 שהביא ומס הודה שנמשנב לאו אפי׳פל שלקה מלקות מלפרין סון
 לאשמצינן א״נ להדיא הגי נו שר משוס וני* ואסנת כל הפסק

 אתר שבמקום כחג לכך מכמוך •ותר אפיי חנר אח ואסנת דל׳ח
 פיו דעות הלי הרמנ״ס אנל פסל ודוק כמון לו ואסנחס מפרשו
סיא הב׳ דסעשם נפי׳ כתב סליד חברו את היוא' עמיתך את תוכיח )א( יא נקתימלא ונם הגר אח ואהבתם

ייב עשה מצות
 תורה .נכו )א( ללמד' א(

שר ומצות חייב טוב לא בדרך שהלך או שחטא גו,ירנ -- .
פסוקים ג׳ הביא זיל רבים׳ ,כף ימ וירשי ז"פמית את תוכיח הוכח שנאמר להוכיחו אח אלא הביא לא יסב נכסיו

אם אותם ולמדתם א׳ ת״ת על אפילי מתוכיח מרבה אחר ובמקום לרב תלמיד אפילו תוכיח 1—
דיליף פ״ש פ-א צקב דם׳ בניכם בבבא מביא הדברים ועימר קיבל לא ואפילו סעגדם מאה

נ׳ תורה גנו את ללמד מיניה יש בפרק ובערכין ל׳או ודף מציאית אלו בפרק מציעא

הלי ם•,־ ביעס-י ע" •( רם' הרב ופירש ״ס ודף •( בערכין
• דעות לרב תלמיד הוכחה ממק אליעזר

 שניהם ויבואו הם שמולי• מקבלו כשאינו ולחברו ילירקק
 שבינו בדברים בין עצמו לבין שבינו בדברים בין חברו המוכיח

 בנחת לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחו צריך המקום לבק
 ולהביאו לטובתו אם כי לו אומר שאץ ויודיעו רכה ובלשק

 שאמרו ובמו יותר דבריו יתקבלו שבזה הבא העולם לחיי
 שצריך דברים שלשה על ליי! דף סדליק־ן בהה ב»ק1 רבותינו

 עירבתם עישרתם השכר. עם שבת ערב ביתו בתוך לומר אדם
 דליקבלו היבי בי בניחותא לטטרינהי וצריך הנר את הדליקו

 שנייה פעם עוד מוכיח לאו ואם מוטב ממנו מבלו ואם מיניה
בס׳ נרסינן התוכחה היא היכן ועד פעמים כמד, ובן ושלישית

 אמר ושמואל ההיטא שיכנו עד אם׳ רב -ש זיף בערכין יש
 והלכה נזיפה לו שיעשה עד אומר יוחנן ודבי שיקללנו עד

ר! )יף דביצה ממא בפרה בדאיתא כולתו לגבי יוחנן כרבי
 וכל טעמו נתברר ולא כרב דדיח דהלכית ובפיו בתב משד, ורבי׳

 אלו בעון נתפס הוא מוחה ואינו בהן למחות שבדו מי
 הזהרתו לא כי ואתה ביחזקאל שני בהן למחות לו שאיפשר

 שבועת בפרק וני־סינן אבסש מידך ודמו ימות בעונו הוא
 ישראל שכל מכלל אחיו בעון באחיו איש וכשלו למ וי׳ף הדיינין
 שבת ובמסכת למחות בדו כשיש ומוקמינן בזד, זה ערבים

 שבשעת למחות בדו אם בספק הדין דהוא מוכיח מש ודף
 אדם בני אלו תחלו וממקדשי למשחית הקב״ה אט־ החורבן
 הקדוש שאמר פי על אף תי־ו ועד מאלה התורה כל שקיימו

 מקבלין היו לא מוכיח*; היו שאם לפני ודיע גלוי הוא ברוך
 נלוי מי לפניהם גלוי לפניך אם הקב־ד, לפני הדין מדת אמרר,

 טוב שונגין והעוברין ממנו יקבלו שלא למוכיח לו ברור ואם
 באיסורי דאפי׳ 1לי יף1 ־־בביצה זה על כדנרסינן לשתור, לו

 אבל מזידין יהו ואל שוגגין שיהי לישראל להו הנה דאורייתא
 מעונש שפטור אע*פ יקבלו שלא לו וברור העוברקמזידין אם

 למעלה שהבאתי באות■ •י•! נדף שבת במסכת כדמובח מיתי
 שמומית ואע־ם מפטרי לא תוכיח דד,וכה מעשה משם מכל
צור, ולבך וימות לרשע הלעיטהו יקבלו שלא עונשן על

 אם כי זו שאין אומד ואני דווקא בשונגין השתיקה התלמוד
 בפר־,דכא לשתוקכדאמרינן צריך במזידין את כי סובה עצה

 שאינו דבר לומר שלא האדם על שחובה מ0 ודף יבמתו על
:ישנאך פן לץ תוכח אל שנאמר נשמע

תורה תלמוד הלכות

", j-i נרמד!
 המהדל נכוונה ל״ל וא״כ וס ספקק

 דם׳ דספסוק דל״ת לאפוקי שנא
 :כמונן נפ״פ פשה עקב

י״א עשה מצות
 ת6 תוכיח )א( ך־ובח א(

נו־, עמיתך
 פ״ן פ״ש קדושים ■03 הפקוק

 ומכין ח״ל איתא פ״ד שם ובספרה
 מזור פעמים וה׳ ד׳ הונחתו שאס

 אפי׳ יכול תוכיח הוכח סל והוכיח
 ת״ל משתנות ופניו מוכיחו את
 ומיני פסל חנוא כליו תשא ולא
 ד׳ דב־מ הנס את שהניא מון דל
 לא סכ פעמים מאה דאפי׳ ל״א

 מספרא דבר חרגת את הביא
 שס פניו ישתנו דלא הא ואת

 נמנים רנינו כתג כנר הספרא
 ענאו וק שם, שכתבנו מה ועי׳ ף

 מ״נו הסה״מ הסל סי׳ מנהיג זיל
 סי׳ השירק ליז סי' היראים ליה
 רל׳נו מל׳ ואהייו הסיכוך קייב

 ציח סע הפוסל סד סע הוחדר
 מעייממצ׳רסא רסה סע הסת

 דך המעי״ח פיח א׳ שער הדסה
 ומחריש תמצהיש סא אות סב פיג
 ססא רנ׳נווסי׳ ומ׳ש רסא, מצי

 מחודש מ׳ עלית לעיל עי׳ כו׳ מסן
 וידבר וסש נום, שכתבנו עם ס׳
 הל׳ הרעבים נס כיכ כר גנחת לו

 נדנד׳ אנל ומסיים סלד פ" דעות
 מכליסן נסתר נו סור נא אם שסם
 אה כתב כבר ותינו נדנים אותו

 סש ד׳ מחודש מ״ש ו׳ נעלית
 כרב כתב משה רבי׳ מינו וסש סם,

 ׳1 »'׳ שם סימנים פסק p כר
 עכרס הל׳ ילשס פני נספר־ ועי׳
 נועם בנדר שנחנט םנינ סא

 וסש הדמסם, של פקקי על לשבח
 שוננק שיסיי לישראל לסו הנח מינו

 וכתבי וויל נרו המדנדל כתב כף
 נעל גשם המניא ׳03 סאשירי
 רמו לס דש סדי דקא הפישור

 כמו מרישא דאתי סדי כגק מהית
 דכתיב סד 'אנל ובסיב ייכ תף

 ערר וכתב מחינן באורייתא נסדיא
 מאט’ דסם נוראי דדמיק ייצא
 למשת מסויינק ידע׳ק לא אי אבל

 נמוידץ אך כי מ״ש עמל נידם
 הוכח שאמדק ופה לשתוק צדך

היכא היינו פעמים מאם תוסס
 שנאמר וטצות תורד, בנו )א( ללמד עשר, מציןץ י-

ועבדים נשים אבל בניכם את אותם ולמדתם
 האישה ואח נ־מ דף בקדוש-ן הטרא ]:כל תורד, מתלמוד פטורים לקויי שנהר p תוכחה שעקנל

.חייבת שמענו מי אנל יצרי אח כתם ואיט
ומה ישנאך פן לן מוכח אל נאמר עליו מקנלה ואיט בתוכחה
 אתה צדך הראשק נפעם חיינו הכאה עד תוכחה שימור שאערינן
 וק״ל כלל אוהד תוכיח אל ואסיב להכות שירצה עד סכ להוכיחו

 זו שאין אומר ואני מינו ומ״ש תדח, סי׳ אדח שגדע ועי׳ פסל
 סז סש ששיין איידק מויח נניאורי ע" כף פונה פצח סא

 מלמחות להקל עכשיו נסט דמדוע שעם 0C שליד ’*PP ידד וגמרא
 כתג שלזה ואפשר הכסא על כמב עולם והנתיבות עבירה בעוברי
הניח הסל סי׳ חמדש אגל ואלס ישע לאפוקי עמיסך את רחמנא

.פיז פיו ואתחנן יפ׳ לבניך ושננתם
 תלמידים עם ללמוד מיניה דיניך

 לעשותם ושמרתם אותם ולמדתם נ׳
 מיניה דיליך פיא פיה ואתחנן פ׳7

 ללמד חייג אביו למדו שלא דמי
 לעיקר יביט ונקש כשיכיר עצמו
 מהדליך תורה נט את ללמד מ״ש

 השאר ואח פקב דפ׳ מהפסוק
 הרמני׳ס וגס זו בהסע כולל לימודים

׳,הג את כולל "א ס׳ע נסה*מ זיל
 הרעבים אלא ס׳ע נחר הסל למודים

 מהפסוק הלימוד את ס׳ע לעיקר נקש
 החינוך זיל נקעו וכן לנסך ישננתס
ט׳ סע הזוסיר ת״׳ש מל׳ ואה׳יע

 המית קציר סע הפוסל י״ז אות
 המעי״יו שם בציונים עי׳ י׳ ס׳ע
 הע״מ "ש אות שיא קורב דך

 ולכאורה תיכ, מל׳ ומהסה ותצה״ש
 אלא כרנינו נקשו לא דמדוע ציע
 כתיב לבניך דישננתס כיק •יל סז

 סכ וגו׳ אותם ולמדתם מקיים
 כיון "ל או זס הפקוק את נקשו

סורה■ ללמוד תרתי •לפיק דמושנכתם
 היל בקהימ הרמביס כסש וללמדה

חוקה. ללמוד שצונו היא "א מלוה
 והוא רדת הנקרא וזהו וללמדה

 בספרי וכתוב לבנין ושמתם חתרו
 שהתלמידים התלמידים אלו לבניך

 הנביאים בני יצאו שס בנים קרויים
 מחודדין שיהיו ושמתם נאמר ושם

 דנרלא שואלך כשאדם פיך בתוך
 מיד נו אמור אלא לו מנמנם תהא

 הסל מצות מוני כשאל, גס וכיב כו׳
■ וללמד־ ללמוד מושננתם דילפיק וכיון
 הפסוק את סט לעיקר נקשו סכ

 על להיפך קשה לכאורה זפ״וא׳ב
 מותיסו ניכ כקט לא דמדוע דניט
 דרכו דרבינו כיון ׳•ל ע״ז אלא

 בחיבורו הימנים של נעקטתיו לסלון
 סו קי׳ הרמנים כללי ׳מ הי כמיש

 כקש הליא פיא חית סל׳ ובחיבורו
מספקוק. הלימוד את מתחנה הרמב״ס
 לבינו גס נקט כ״ב א-יתס ולמדתם

 בחיבורו דשיכס הרמניס ועל כן
 דנשלמא ׳ל י בקחימ דנקש ממה
 מצות החר״ג על שעשה ׳מ נקה
 ע״כ בדשא כתיב דושמתס וכיון
 על שעשה בחיבורו אבל נסב נקש

 דבקידושין וכיק הלכה לפקק התלמוד
 של הדן עיקר ששם נרב כ״ש

 נקש ע*כ אותם ולמדתם דכתיב מכיל תודה ללמדו איתא זו הסע
 נקש עיכ בעקבותיו דהלן ולניט^כמן זה הדין את מהחלה ג״כ

כמובן: נסכ
 הסל המצות מוני כל ועל רבעו על ק״ל עד״ן לכאורה אבל

דה״ט סע לתר׳ סניל למודים סג׳ אם מכאו לא דמדוע
 בניס נ״כ דסתלמידם כיק ס׳ע לחד חתלמ׳רים ועם בנו את ללמד

 וללמד סע בחד תדווייסו נכללו שפיר ע״כ הקפד נשם שהסל חס
 כמו סע לסד נ׳׳כ לעשותם ושמרתם אותם מולמדתם דילפיק עצמו

שבאמת

)סמ״ג( גדול צות
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 תרא תר תקצט □ימן חיים אורח ברכי
תקצט סיכן

 עש׳׳נ קנ׳ז סי׳ ח׳א צתשו׳ הרשנ״ן הסכים וכן .ותודיענו אומרים א
חיים: ארוזות ונספר

 ועיין האש מאודי צרכו שלא אף הספר מתוך שמתפללין המנהג ב
קמאי רנוואתא דכמה תרצ״ג סימן מנילה נהל' צעניותין דכתיננא מאי

: ע׳ש צרכה קידם יהנה שלא ס״ל וצתראי

תר סימן
 נתשוגותיו צהדשנ״ן עיין וכו׳ שהחיינו ואומר וכו׳ שני ליל .נ' דין א

. תדי״ט וסי׳ תל״ג סי׳ נתשונה מהר׳ש ננו ומ״ש קי׳ד סי' ח״ג
 דאף אומרים יש וכו׳. חדש פרי מצוי אין ואס וכו' חדש פדי מניח ב

:קצת נוהנין וכך חדש פרי על להקפיד אין לכתחילה
 סי' דוד צית הרג מ״ש עיין שני ניוס נשופר שהחיינו אומרים .ג׳ דין ג

:נשופד שני ציום תמיד זמן אומר אין למה טעם זי׳ת
האדן פדי שני ניום זמן יורך לא נשנת זמן וצירך ותקע עצר אס ל

סי׳יו׳ד: ח״נ
 ראשון יום של השמשות צין שופר להם וצא שופד להם קהלשלאהיה ה

יתקעו שני יום של השמשות צין עד מטא לא ואי ומנרכין תוקעין
 אף השמשו' צין קודם השופר להם ונא ע׳ש הוא ואס יצרנו ולא

 מ׳ש ועיין י"! סי' נר״ו לדוד מכתם הדג ומצרכין תוקעים שצת שקצלו
:זה צסימן אהרן ויד ט׳ז

תרא סימן
 מהד״ש עמ"ש ימים צ' השנה ראש עושים ישראל צאדן אף .צ׳ דין א

ששי נתיג ריש ירוחם ורצינו .תדי׳ט סימן נתשוצותיו הדש״צן נן
 הניאוה הגז' ותשו' אחד יום שיעשו צתשוצה כתג האיי שרצינו כתג

 כדתרנפה לפרש דיש ממנה ראיה אין וצאמת דציצה פ׳ק והרא״ש הרז״ה
:ודוק ע״ש שם צמלחמות הדמצ"ן

תרב סימן
 עמ׳ש וכו׳ עי'כ מלנד השחר עלות קודם וידוי פעמים ג' .הגהה א

הנדפסות צתשוצותיו הדי. ועמ״ש תי״ד וצם' זה סי׳ כנ׳הג שיירי הרצ
:מ״ה סי'

 פרטי צכל זה צשצת ליזהר צריך מאד וכו' לי"והך ר״ה שצין ושצת ב
הן אשר עכו׳ס ומלאכת דנרים מ־וצ וצפ־ט רצו ני שצת חומרי

:להאריך מקום כאן ואין שנתות צשאד מקלים צעון

תרג סימן
 להזהר אנוש ישכיל ומזה וכו' עכו״ס של מפת נזהר שאינו מי אף א

ימים: צשאד נהם שמקל דצריס נמה עצו״ר עלי לעשור כסה צין
קדושה נשעדי זצ׳ל מהרח׳ו כתג וכו' לחפש אדם לכל ויש .הגהה כ

 אצות ואלו ועצצות אסורה שיחה ותאוה נאוה הן העצירות ששדשי
 .הארץ ותרעש יזנע״ש וסי׳ צאודך ע"ש תולדות יצאו ומאצות הטומאות

וצרית וצדיתהמעור הלשון צרית לשמור ליזהר שיש כתצו המוסד וצעלי
צה': מע״ל תמעול ני וסי' העינים

J נעשות ושכנות וכו' מחצירו הגדול כי-כל ציותר ליזהר צריך הת״ח
 הת׳ח אדרנא ני שאמר ומי מציאות אלו ס״פ כפ״ש כזדונות להם

צתשוצה מהרי״מט ונצי לקמחיה חש לא מכפית דהתודה לחוש לו אין
אמוחא: ליה מחי ק׳ סי' צראשון

 ק״ו הדצדים מוסר צספרי ללמוד דפיא מיוצא הימים צכל אס ד
ננרי׳ם מלאים שוליו ימצא המצא יהודי איש גקדוא ויהי הימים צאלו

:וירחמהו ה' אל וישוצ הצואים

תרד סימן
 לשתות ולא נשר לאכול שלא שנשצע פי וכו׳ צעי״כ לאכול מצוה א

להתענות איסור דאין שכתג נ״ו סי׳ ח״א צהלק״ט עיק כ’צעי יין
 הוא אם תק״ע סי' סוף לעיל מפורש שהדי ותימה היטצ י"עש צו

אהרן. יד צס' ועיין ל׳ג. דף הרואה צית ע״ש. מיאודיתא או פד״ס
:ודוק .דל״ט סי' צי״ד ועיין ־ תק"ע סי' אנדהם ובמגן

אך י״ט אינו דהלילה מודה וזה וכי' נסליחוח להרצות הגהה. כ
 . אצ״הס מנן הרג ועמ"ש של״ה י״ט• הלילה נם מרצין שאין מקום

 ופי' רווחא ליה אית דאמרו דכתונות מפ״ק הוכיח הרואה נית ונם'
עיקר כל ראיה אינה י״ט לאו הלילה אלמא למחר דהסעודה רש״י

: ודוק

תרו סימן
 מעצירות שצ לא דאס שכתצ מי יש וכו' שיפייסנו עד .א׳ דין א

ואסמכיה מתכפר אינו למקים שנינו עצירות נס לחצירו שנינו
הרג כתג ומיהו נהכי. למארייהו ליה ניחא לא אומר ואני אפתניתין.

קיח יוסף תרה תרז תרו חרר תרג תרב
 איכא לחצירו שנינו דצעצירות פר״ת הרצ והניאו נארפיזאן מהר"ש

לא צה אשד גנוה חלק גם חצירו אתי פייס שלא וכל ננוה חלק נמי
נתכפר:

 סי' ח״צ צדק משפט מוצהק. שאינו רצו אפי' וכו׳ רצו הוא ואם ב
היה לא• חנינא ר' דודאי מסיזצר וכן .פר׳ח הרג ונ״כ מ׳ט.

 חנינא דרי דכיון שם מ״ש אצל אהרן יד צם' וכמ״ש דג של מונהק רצו
 שיטפיה אנצ הוא דצד איזה ממנו נ־צ שמע שלא אפשר אי ישינה ראש
 אנכי ורואה .קל"א דף סוף תקנ״ו כלל מלאכי יד הרצ השיגו וכצד
 חנינא דר' אהרן יד הדג כמ״ש מין משם כתצ רצה אליה הדג שנס
 כונה כן ואין ד׳. ס׳ק ע״ש ישינה ראש דהיה משוס דצ של רצו היה
 רצי מינהו דהא מרג גדול היה חנינא דד' להוכיח כוונתו דק מרז
 רצו חנינא שר' לומר מקום יש ממני גדיל שהוא וכיון ישינה ראש

 חידש דמרן רצה אליה הו־צ כתצ ו' וס״ק ד צס׳ק ושם מוצהק שאינו
 דלא צצ״י מנואד דהא עליו וק"ק .לזה מקור להמציא אחרת נירסא

קל״ה סי׳ ח״ג צתשונותיו הרשנ"ן מ״ש ועיין פירוש. רק נייסא חידש
:ע"ג ל' דף

 צ״ח הדצ שפירשו מה וכו' המנקש לטוצת שמכוין לא אם .הגהה ג
דהפירוש מלצד נש״ם אחר פירוש מפרש דמור״ם רצה אליה והרצ

 לשון להניא ולא משה נדרכי לפרש הי״ל נדצריהם איתא אס דחוק
נדצריו גמגום ויש אהרן •ד נס' ועמ״ש ופר״ח נט"ז ועיין סתם הגמרא

:ק״י דף קדש צמקראי ועיין י״עשה
 אנלות דיני שאד וכל ונו' ולטנול לרחוץ מותר הגהה. נ׳. דין ד

 דנרי נש"ות איינז מהד״י והדצ אניהם מנן נ"כ הלילה עד נוהג
:הפסיד לא הספסל על המפסקת סעודה לאכול דהמקל כתג יוסף

תרז סימן
 והנמשך הקי״ט סימן דוד צית צם׳ עיי! וכו' להתודות צריך .א׳ דין א

:הוידוי לשונות קצת ציאור
 עצר שלא עונות צהס יש אס אף הוידויים סדר כל לומר שצריך כ

 כדמצ״ס צדצרי יפה יסתכל נפש וצעל האר״י גורי וכמ״ש עליהם
:ע"ש חרדה וילבש ע"צ נ"ז דף הגדולים שם צקונטריס הצאתיס נזה

 פנים ונספר דוקא מפורסם צחטא וכו' לפיט רצה ואס צ', דין ג
לפרסם א־ם שצריך אמרו דחדשיסמק־וצ כתג סי׳קמ״ח ח*צ מאירות

:יאמר ולא הדצר ונשתקע חטאו
 א״ג צסדר חטא על לאומרה וטוצ .א"נ סדר על חטא על .הגהה ד

: שונים נחטאים חשרק"ן וצסדד

תרח סימן
 צתשונה פהדי"מט כתג ממחיןוכו' אין וכו' שאוכלות נשים דיןצ', א

מוטצ אמרינן דאודיתא צאיסוד אף ינשיס פ״ג סי' סיף צראשון
 דאיכא איתא אם הוו ואנשים תירה דאיסוד צנ״ד אצל שונגין שיהיו

 דוד צר מהר״י הדג דורנו גדול והשיגו למחות לחכמים הי״ל איסודא
 ישרים תומת הרג מנדון פ״א דף צקונט׳״יסיס אתת דצדי הצהיר נם'
 צהני דמצואר צע״ז ומהחוס' לך חטא מה נצי ז׳ל וממאמדם כ"! סי׳

 ולי צאודך היטג י"עש כאנשים נס שוננין שיהיו מוטצ דאמדינן דוכתי
 שומעות אינן דנשיס דמילתא דאודחא סהדי״מט דכונת נד׳ ההדיוט

 דים'ם דמ״ק צתדא דפ' ההיא גצי שכתצ וזהו ודאי מקצלות ואינן
 דדנילות כלומר חכמים ל־צ־י שומעות היו ולא נשים ידי על כיצום
 אצל חכמים לדנדי לשמוע דאדחייהו איפכא הוי וצאנשיס צכך נשים

 דמילתא דארחא אלא ונקגית זכרות צצד תלוי דהדצד מהרי"מט דעת אין
 דשמעי ספק אפי' או שמעי נשיא אי אצל .שמעי ואינשי שמעי לא דנשי

 וחשש ודאי מקנליס שאינן ואנשים .וסיעתו הרי׳ף כמ"ש להו מחינן
 צרעת הנז' הדג שהצין ולמה .שיגנין שיהיו מוטצ צהו אמרינן כחן

 מנד־רן ראיה דמאי להעיר יש לנשים אנשים צי! לחלק שכוונתו מהדי׳מט
 מהדי"מט וכמ״ש נשים אלא מצשל מאן גנדונו נימא תם מהר״ר הדצ

.מ"ז סי׳ ח"נ צתשצ׳ין ועיין נשים אס כי מכנם דמאן דת"ק צההיא
והוא מפורש אם אצל וכו' צתורה מפורש שאינו ודיקא הגהה. כ

 צהנהה הי־צ ועמ״ש מהדש״ל משם מנ"א מוחין. דאודיתא ספיקא
 צדין פר״ח הדג ועמ׳ש שם צהנהותיו צדיק פדי ונס' רצ״ג סי' צי"־
דמ'צ סי' מס״ח דמייתי וראיתי נתנאל קרנן ס׳ לידי צא ומחדש ;ה.

:י"עשה דש"ל ראית ודחה רש״ל הפך
דף צקונטרסי' אמת דצדי הרצ וכו' דאוי־יתא שהוא אעפ"י 3

 אלשקד ומהר״ם המניד וה־צ והד״ן הדא"ש דנרי מכאן הוכיח
 י"עש השואל פ' אמרינן דהכי דרצנן מקרי מדות צי׳ג דנדדש דכל

 לסוגיית וליתא סוניי ?־מחלפי להדיא כתג הר״ן דהא וק"ק היטג.
 . כלום הזכירו לא מ והה" והרא"ש המניא. כסוגיית ונקיטינן שואל

 משוס לאו אלשקר מהד״ם דכוונת ראיה אין אלשקר מהר"ם סדנרי גם
 דמילתא ואה״ג .לכל מנכד דלא מידי דהוי משוס אלא מדי־שא דאתי
 נדנדי ועיין חז״ל דצרו הרוג דעל אלא מחינן לכל וניכר מדדשא דאתי

אין משם וגם ליהושע נחלה שנס״ם ייקונצת צשיטה שהציא הדי״טנא
למעיין: כמנואר ראיה

 העיטור הדג נשם המניא פ' הרא״ש כ"כ וכו'. מפורש אם אצל ד
הדוד גדול והקשה עשור דשניתת פ״צ המניד הדג כתג נזה וכיוצא

 נ״ה דף התם דאמדו מהא נשנת יעקג ישרש יס' אנואלעפיא מהד׳ח
ולפי מהם יקצלו לא נהם מיחו שאם לפני וידוע גליי הקנ״ה דאמד

האמור



תרח סימן חיים אורחברכי
 להוכיחם חייג יקבלו שלא אף המפורשות דאוריתא דנמצוות האמור

 שאם לפניו וידוע גלוי קאסר היכי ונו׳ עע״א שהיו ראשון במקדש הרי
 נלוי אינו שלפניהם פצי אנא חייגינהו לא סדה״ד ונם יקבלו לא פיתו
 לה מפרק ואיהו .להוכיחם הם חייבים בודאי יקבלו שלא נס והלא
 וכבר .היטב י׳עש דתונמה מ״ע ביטול על מיתה חיינין אץ דמ'מ

 בפשיטות וכתב וביצה דשנת ,סוני תדי בי הני מייתי י״א עשין הםפ'נ
 תוכיח מעשהדהוניח פ'מ בשנת כדמוכח ממיתה דפטוד דאף הרב כדברי

: דדעות פ"ו ונהנמי"י סמ״ג דמסיק ומאי ע״ש מפטרי לא
הרא״ש דמ״ש הנו׳ מהדמ״א הרב קושית לישב בעיני נראה ההדיוט ולי

 העינדים על תקיפה כשידינו היינו המניד והרב העיטור משם
 נאוריתאמחפרינן דמידידמפודש העיטור משם הדא"ששס׳בהדיא ונמ׳ש
 ברסניידעי'דלא דחייניןלהוכיח עדדפרשיונהאהוא להו וענשינן טונא

 להו ומסגין היד בחזקת רדיפה רדיפה אתיא נידן דסמא מינן מקבלי
 כי נרם להוכיח דחיינין הוא ובהא דפרשי עד יסורי כל במשפט כופרי
 להוכיחם חיינין אין בכ״הג אפדושי משוס אין וכח מקבלי דלא ידעינן
 והביאה נשמע שאינו דני לומד שלא ס״ה דף ביבמות שאמדו וזוהי

 העיטור בדברי כתוב המניא פ' הדא״ש פסקי בקיצור וכן שם הרא״ש
פ״ב דרבנן בארעא ועיין נשפע. שאינו דנד לומר דאין כתוב וביבמות

: קל״ו אות
 בדרשותיו זאבי מהר״י שאידנו המופלא הרב הדור לגדול דאיתי שוב

מוטב לאהרן יבינו משה דאמר י״ל במאמרם עמד תשא פ׳
 ומשני וה״הע וכר״ן היא״ש ד”ע ליה וצןשיא שוגנין שידונו להן היה

 שכיונתי נפשאי מדאי אנכי שש שנת. מסוגיות ראיה ומייתי נדשנין
 ■נפשא אנא הנז׳ דף בשבת עיניס פתח הקטן ובספרי גדול. לדעת

:היטב יע״ש מזה יתר נתנית
 נר מהר״י הדור גדול הרב שתמה למה מוצאת תשובה האמור מן1

נ׳ סימן ו' כלל בתשובה הדא״ש על פ״א דף נקונטריסים דוד
 לא לפחות נידו דנאין דאמדן מאי ולפום העיטור הרג חילוק פי דלא
 בתחילה ידיעה לי היתה דהרא״ש דאיסור לק״מ גוונא בכל כלל מחייג לא

 ופאי קס״ד סי' יאיר חוות נש״ות ועיין למחות בידו אין דהשואל
:בס״ד שי׳ו סי' לעיל נעניותין דכתיננא

פ' הנמקי הרב נ״כ ונו' אחת פעם רק להוכיחן ברבים יאמר לא ה
 נתנחופא ז״ל ממאמרם וק״ק כ״י. נחי׳ הדיט"בא וכ"כ יבמתו על הנא

 ולפיכך גלוי מי לפניהם לפניך וידוע גלוי אס רנש״ע אמרו תזריע פ'
 מישראל הכאות ולסבול שמך קדושת על ולהתבזות למחות להם היה
 וכו' למכים נחתי נוי דכתיב ונו׳ מישראל סובלים הנביאים שהיו נמו
 דתנחומא ומהא הכאה עד קללה עד צריך לדנים דנם מוכח הדי ע״ש

דיש רנה ובאיכה ע׳ש הרמנ׳ס לדברי דעות בה' נהגמ״יי ראיה מייתי
:יעיב איכה .

למכים נמתי דנוי דמקדא והנמקי להדיט"נא דס״ל לומר יש ולזה
הנז' לאגדה חשו ולא ה׳ במלאכות נבואתם על דהיה ראיה אין

 זה בלשון ואינה בשנת נתלמודין לה מייתי עצמה זו דאגדה דכיון
למדין אין דפאה פ״ב בירושלמי אפרו בזו כיוצא ועל כקיטיכן כנמדין

:מדרש מפי הלכה
 והוא לן תוכח דאל קרא פייתי ביבמות דהתס להדגיש יש קצת אך

שיכנו: עד ביחיד אבל ברני' דוקא לה מוקפי והיכי באחד
מקובצת בשיטה ראיתי ונו' שיכנו עד להוכיחו חייב ביחיד אבל 1

 עד להוכיח וחייב וז״ל הדמ״ך משם שהניא ע״ג ז”פ דף פ״ב למציע'
 ואמרטם נתיב קרא מיהו לא הכאה עד דאפד יוחנן דר' אליבא נזיפה

 נזיפה או הנאה כדי עד דפדיש משמע ז״ל דמרנא מלשון מיהו ואקללם
 איך וק׳ק ענ״ל מוכיחו שהוא תוכחתו על למוכיח כה שהנוכחי וקללה

 •כה שהמוכיח היינו ונזיפה וקללה הכאה דעד לפרש דעתו על עלה
 מפי יוצא מפורש והדי למוכיח יכה שהנוכח פרכא מלשון לה דדייק עד

 דהא וכיוצא למוכיח יכה שהנוכח שהכונה בערכין במקומו ערוך תלמוד
והיר שהוכיחו ליהונתן להכות ונקש וקלל אפו דחדה לה ילפי משאול

:כמבואר הוא
 היכן עד דעדכין פ״ג סוף פלונתא זו שיקללנו. או שיכנו עד ז

עד אמד יוחנן ד׳ קללה עד אמר ושמואל הכאה עד אמד רב תונחה
 דהו״ל עליו עדהכאה.והקשו כרב פסק דעות מהל׳ פ״ו והדפנ"ם נזיפה

 להדמב״ם דס"ל תירן שינה זהב נס' אלנאזי ומהר״ש יוחנן נד' לפסוק
 ותרווייהו הכאה סנדי ושמואל דדב נמצא וא״נ מהכאה חמיד דקללה

 ר׳ה עשין המצוות נס׳ דהדפנ״ס ממנו ונעלם עכ"ד יוחנן ר׳ הפך
 כמו שיפדיז עד מלהוכיחו יסוד לא וביזהו אותו קלל ואפילו נתב

 נחיל קדו הללו הדמב״ס ודברי ענ"ל הכאה עד התורה מקבלי שאמדו
 והלך גפנים דפנים בהנינללי דבריו בתוך הרב נמ״ש גס דבריו. הפך
 נד״ו המשנה מרכבת הרב שחשב מה אבל להשיב יש המחמיר אחד

 דאין לישב מקום הנה עליו והשיג דיב רניה דר״י הנז' הרב דסנר
אפ׳ה דנו דר״י תימא דאפילו המדורה מגדיל כאלו רק כוונתו כן

:פנ*פ דוקא
 מהד׳י ראשינו ועטרת קרובינו הגדול להדב אור דאיתי וחמותי

אי תליא פלוגתא דהך שתיין בלק פרשת בדרשותיו זאבי
 דקדא טעמא דדדשינן ס״ל נזיפה עד ופ׳ד לא אי קרא7 טעמא דדשינן
 חטאתו על מוסיף שהוא וכיון כחוטא שישוב אלא טעמא הוא דפידי
 לן וסתם דקדא טעפא ■דדיש דלא נמאן הכאה עד ומ״ד חייב אינו
 בין עניה שהיא בין אלמנה דתנו המקבל פרק דרשינן דלא נפ׳ד תנא

 עד הכא ופשק אזיל ולטעמיה הדמנ׳ם פסק וכן וכוי עשירה שהיא
ס״ל דאיהו יוחנן לר' תיקשי הכי דאי וק׳ק ז"להה הרג ז"התד הכאה

 והיכי דקרא טעמא דדשינן דלא תנא לן סתם והא משנה נסתם הלכה
 אמוראי תימא וכי דקדא טעמא דדריש כמאן נזיפה עד הוא הכא שנד

 פ״אושאר וניטין י״ו דף ביבמות הש"ס כדמשני יוחנן דד׳ אליבא נינהו
 כסתם הלכה אמד יוחנן דד' קי״ל דאנן ארונה מעלה זה אין דוכתי
 דף נקינטריסים אמת דברי כרב בדורנו גדול נזה שהאריך וכמו משנה

ס' דף וביבמות מ' דף לשנת בחידושיו הדשנ״א דכתב ותו פ״ב. י'נ
: הש"ם ומשני פריך דוכתא דבכל

 לדעת יתיב דתדין ס״ה סי' בתשונו׳ אפרים שעד להדב אביט זה ואל
חנינותיה משום דיהונתן הא דמשנו יוחנן ור׳ דלשמואל הרמנ״ס

 לך דאין ותו אחד גדר אמד לכל התוכחה וחיוב לשעודין דבריך נתת א״כ
 נוגעים לרעהו איש דבק אף התוכחות דרוב ה׳ נאהבת חנינותא

 נהידא ולא התד”ז הנאה עד כרב הרמנ׳ם פסק ולכך המקום לכניד
 חבינותיה אגב דיהוכתן אלא הוא חיונא לאו חנינוחא דמשום דהא

 הוא אחד נדד לנ״ע הדין שורת אבל דענד הוא הדין משורת לפנים
 התוכחות דרוב כיון פליני במאי דלדנרי ותו ולמכא׳ל. ליה כדאית לפר
 עד כלה יאמרו שכן וכיון לכבודו הנוגע דבר או כ' כבוד על הס

 נגע דלא עון על בתוכחות נמיעוטא דפלוגחייהו אמרת ומי הכמה.
 דנאינו ולפסוק לחלק להרמנ״ס דהו׳ל ותו דוחק הוא המקום בכבוד
סתומי למסתם ולאו פליני דבהא מאחד נר״י נזיפה עד לכבודו נובע

:הכאה עד

 הברית לוחות שני הרב דברי דמיייז• אפרים שעד להדב חזינא תו
ושמואל רב נגד יחיד שהוא נד״י לפסוק שאין שתיין ספדו בדיש

 ד׳ שדברי ומאחד וכו׳ נזיפה לאחד אף תוכחה מצות להו שסנידא
 עליו וכתב באיסורי כרב הרמנ׳ם פסק תרוייהו נגד בטלים יוחנן
 סנדי דתדוייהו ושמואל רב נגד בטלים רב דדנדי דאימא מובן דאינו

 ענ״ד לדוכתא קושיא והדדא נר״י וה' מקללה יותר אינו תוכחה דשיעוד
 אז כרב לפסוק באנו אם דנשלמא ברוד הדבר בעיני קלה בדיה ואנא
 בנזיפה סגי דלא פודים דשניהם בסברא ושמואל רב קרובים שפיר

 דפליני ההכאה חלק ונשאר יוחנן ר׳ נגד בעי קללה דעד מודו ותדוייהו
 חלוקות בשני שויס זה ובסגנון כאיסורי כרב והלכתא ושמואל רב ביה

 וד' שמואל שוים בעי דלא בהכאה יוחנן כד׳ לפסוק אתית ני אמנם
 לומר ואין פליגי בנזיפה מיפטר ואי פליגי קללה בעי אי אמנם יוחנן

: פודה נמי רב דבהא שויס דנעי נזיפה דעד

 וחזי שדשוהי עיקר בנועם לחזות של״ה בם' ואראה נא ואשור״ה
בשם דדעות פ״ו פיימוניות הגהות מ"ש מייתי דהרב הוית

 איפטד לא תוכיח דהוכח מעשה אבל פטור דמעונש ממין אליעזר רנינו
 מסוגיית פטור אינו דתוכחה דמעשה לרא״ם ראיה ונ"ל הרב וכתב

 ואף הכאה עד פטור אינו וקללה לנזיפה בא שכבד אף הרי ונו' ערכין
 שלא יודע דאפילו ושמואל מרב מוכח מ״מ יוחנן נר׳ דפסק לספ"ג

 וזהו דפליג תיפא ואפילו יוחנן ד' פליג לא ונזה להוכיח מחוייב יקבל
 לפסוק ראוי היה לא יקבל שלא ידעינן שאז נזיפה עד שסובר טעמו

 פסק כן על תדוייהו ננד נטלין ר״י שדברי ומאחרי תדווייהו נגד נר״י
 יודעים אינם שהחוטאים איירי דיבמות וההיא הרמנ״ס טעם וזה נדב

 הללו הרב דברי נגלות ובהגלות ענ״ל ונו' ומתלוצצים אסור שהוא
 רב דדנרי דניפא אפרים שער הרב דמותיב מאי לק״מ ככתבן דברים
 ושמואל דמדב דבריו ביאר של״ה הרב דהרי ור"י שמואל לגני לבטלו
 מפריך זה ומפרט פליג ור״י יקבל לא אם אף תוכחה דפצות מוכח

:באיסורי נדב דלהנתא לכללין והדרינן ד״י
מהספ״ג לו הוקשה ממין למהר״א ראיה דנהניאו של"ה על ק״ק ברם

 דנגוןם גופיה ממין מפהר׳א להדגיש הו״ל וטפי נר״י דפסק
 וכן ל״ז סי׳ יראים נס' כמבואר יוחנן נר׳ פסק נמי דאיהו קמשתעי

 פליג איהו הא מסס״ג מייתי דמאי ותו שם נשמו נהנפ״יי נתנו
:נשמו נהנמ״יי נתנו וכן י"א נעשין כמ"ש בזה ממין מהר״א על

 א״ת ורדים נכת הרב פ׳ש על אעי״ר אנא אפודים הדברים ומכלל
והר״ם דא"ם דמחלקת להתישב וראוי וז׳ל ט"ו סי׳ נ׳ כלל

 וביבמות הכאה עד אמדו דנעדכין אהדדי קשיין נמי ושמועות מקוצי
 דאף פתדן הכי מפין א דהר ונראה נשפע שאינו דבר לומר שלא מציה

 ואח״כ במעשה שיונה עד מחויב להכותו באומדנאדסופו למוכיח שידוע
 כיון אלא שיעשה לאו הכאה דעד סביר מקוצי והר״ס כמיניה כל לאו

 בדברי ואתי עסיק דהרב דכיון וק״ק עכ״ד וכו' ומצרה לו די שיוכה שיודע
 שניהם והלא הכאה עד לישניה בכוליה נקיט אמאי וסמ״ג הדא״ס

 נזיפה. דעד יוחנן כד' הלכה תדוייהו אמדי וספ׳צג הדא״ם המלכים
 מקבל שאינו דאה דכנר נפטר ממילא נו דנזף דכיון ל״ק דלד׳י ותו

 שלא ברוד דאס קי״ב סי׳ בסמ״ק וכ'כ באמדנא. וייספ"ג ונו' ופצוה
 לן: תוכח אל איכא ונשנזף שינזוף איכאהוכחעד אכתי יקבל
דקשיא משום כרב דפסק טעמו והיה הדמנ״ס דעת לישב ואפשר

 ושמואל ור״י דדב דמאחר ערכין בסוגיית להדפב׳ם ליה
 לדחוקי ומוכרח נזיפה עד יוחנןדאמד דד' מ״ט דרשו אמד מקרא שלשתן
 דנדר פר ולימא יהונתן דענד הוא חנינותא משוס דהכאה נפשיה

 עד דתוכחה לומר ליה שם ומאן טפי רווח וקרא הכאה עד התוכחה
 שאינו ניכרין אמת דברי נו שנזף דפאחר ר״י דסנר מיכדח אלא נזיפה
 דבר לומד דמצוהשלא שאמדו וכאותה עוד להוכיחו לו אין וא״נ מקבל
 דמסר היינו דענד חנינותאהוא אגב דיהונתן ומאידקאפר נשמע שאינו
 דפשכחת דזיפכין צ״ל ושמואל ולרב כלל. לתוכחה כיון ולא להצילו נפשו

רושם נו יעשה ופיהו המוכיחו איש ומכה פלטי קא אלטויי דהנונח
ויקבל



תריד תריב תריב תרה סימן חיים אורח ברכי
 והשתא ל׳א. דף במציעא מקובצת בשיטה הובא הרמ״ך וכמ״ש ויקבל
 דאמרי אנא וי' אלעזר בן ול״ש אילעא דד׳ דמוכרח הדפנ׳ם סבר

 דהא יוחנן כד' דלא סנדי כלהו ונו' וחובה ונו׳ שמצוה נשם נינפות
 דריש להני פד לונמינהו סימון לי' דא׳ל נהפה נפה פ' מסוגיית

 דלא מונח פר לאונחינהו פקנלי דלא אע״ג פנאי פקבלי לא נלותא
 סנדי ודעמיה אילעא ד' אי וא״ב להוכיחם בפועל וגדין אופדנא שייך
 שלא וחונה דפצוה ידעינן ממילא נזיפה הוא דהנדד ניון יוחנן. כר׳

 לא דאי נזיפה הוא דהנדי דאמדינן הוא טעמא דפהאי עוד להוכיח
 לומר אצטדינו אמאי שנן ומאחד טפי קרא דדויח הנאה אפיינן הוה
 עד התוכחה נדר קמ״ל גופא דהיא תאמרו וני עיקר. נל מימיי הני

 משפע אלפא נזיפה עד תונחה נהדיא לימדו דא״ג ליתא הא נזיפה
 או קללה עד הוא שהגדר דניון יוחנן נד׳ ולא נשפואל או נדב דס״ל

 פשוית לפנים לעשות אדם ויבא פקנל דלא דאף מינה דנילף סד״א הנאה
 סגרי ואמוראי תנאי דהני ונמצא ונו־ וחובה דמנוה קאמרי להני הדין
לנללין והדרינן ושמואל רב גבן ופש נוותיה קי״ל ולא יוחנן נר׳ דלא

באיסורי: נדב דהלנתא
 או שיננו עד דנתב בהגהה מור״ם לדברי אנא נא הנה השתא איבו

דרג אליבא נין לאותוני הני נתב הנמקי דהיב וק״ק יקללנו
 יקללנו או שיבנו עד לומד יצדק לא להלנה אנל דשמואל אליבא נין

 וסיעתו הרמנ״ס דהרי קללה עד דאסר נשמואל הלנה אץ ולנ״נג
 עד נר״י פסקו וסיעתא פמין ומהר״א והספ״ג הנאה עד כרב פסקו

:נזיפה
 כרב דהלנה דרג קי״ל אי ליה דמספקא שנתב פר״ח להרג וראיתי

תרי וד״י שמואל הוו דנקללה נשמוסל קי׳ל או באיסורי
 הנאה לפסוק מספ״ל דאי וק״ק ענ״ד בשמואל לפסוק והמחוור דג לגני

 עת״ק צדיק דמור״ס נדור דהדנר ותו .תרתי נקיט ואמאי לחומרא
 ולשמואל לרב להקשות מבוארת נונתו הנמקי והדג הנמק׳ הדג דנדי

 אחד לשוס דאיתי לא נעת נשמואל לפסוק דהמחווי ופ״ש ל"ק• דלר״י
 הראשונים. כל נגד לפסוק ממיוד זה ואין נשמואל דפסק מהראשונים

 שינו עד ענירות נעלי להוכיח חיינין שנתב ה' סי' חסידים נס׳ וראיתי
דפסקנרג וכיון ושמואל וד״י דיג סברות נ' דהם וק״ק ויבזו ויקללו

: קצת לישב ויש לי. למה תו הא שיכו עד
תלמיד אפילו תוכיח מריבוי רבותינו דרשו י״א עשין הסמ"ג נתב ח

 לא ואפי׳ פעמים מאה אפילו מתוכיח מדנה אחד ובמקום לרב
 מקנלו כשאינו ולחנידו נמקבנו לרב תלמיד הוכחת הרא״ס ופירש קנל

 שהרי ס״ה סי' אפרים שער הרג והקשה שניהם ויבואו הם שקולים
 דה״ה ומשמע לעלפא פיונתן ילפינן הכאה דעד ערכין בסוגיית מבואר

 ממציעא הקשה ועוד עדהכאה. להוכיחו לתלמידו חבר הס תלמידושויס
ומשמע לרב תלמיד תוכיח פעמים מאה אפילו הונח דאמדינן ל׳א דף

:פעמים מאה אהוניח קאי דתוכיח
ודעמייהו והנמקי והר״ן הרמנ"ן בשיטת קאי ם”דהרא לישנ ואפשר

 לרב תלמיד תוכיח פעמים ק׳ הוכח אמדו דנפציעא שהקשו
 ת׳ל ויוכיחנו שיחזור מנין קבל ולא הוכיחו אמרו וערכין פ״ג וסוף

 מנ״ל ערכין סונית דלפי לרב מתלמיד חדא תרתי וקשה מ*מ תוכיח
 והתם פעמים ק' אפי׳ הונח אמדינן דהכא הונח ממשמעו' ותו

 דנפציעא רבנן משנ״ו וקא זימנא חדא הונח דפידוש ליה משפע בערכין
 משמע ומתוניח אחת בעבירה פיירי ונערנין חלוקות בעניוות מיידי

 בחרא כוותייהו סבר דרא״ס ואפשר ז׳התד ענין וננל לרב אפי׳ לנל
 עדנין וסוגיית לרב תלמיד דדיש מלוקותואהא מציעאנעבידות דסוניית
 להוכיחו אין לרב ראשונה פעם כשהוניחו אמת ונענידה אחת בענייה

 והיינו שקולים דמנידו שניה ופעם ראשונה.דרג תניו"ופעם אחורי זימנא
 מיקרי ראשונה פעם יונתן כן ואס מפין הד״א דקאמר מקבלו ואין מקבלו

 דק תוכחה ואינו דוד נשאל נשאל ישי בן בנא לא מדוע על השיבו דנתחילה
 פעם והיינו יומת למה לו אמר אז הוא מות בן ני לו וכשאמר הודעה
 חגירו וכ״ש ואביו לרבו ילפותא והיינו רב הכאה עד יליף ומיניה ראשונה

שיכנו נדעתו ששוקל ואף ראשונה בפעם לרב כדינו וזה כדינו דזה רק
שיכנו: עד פעמים כמה ולמבידו מלהוכיחו ימנע לא

משם המשנה במרכב' נר״ו אלפאנדאדי מהד׳א הרב מ״ש דאיתי שוב
 נניאור משמו מ׳ש אן נעניותין דכמיננא ממאי קצת קדוש אחד

 מדחיק ואתי דחיק נד׳ו הפחבר הדג ופ׳ש לי. שפיע לא הנמי״> דנרי
 התם דמרנינן אע״ג ל”וכצ נהנפי״י הוא דט״ס נראה ההדיוט ולי

 כשאין לחברו מתוכיח נמי וספיקינן נפקבלו פי' לרב בתלמיד פתוכיח
 דסוגיין בריתא שהיא דת״נ נבדיתא אהרן קרנן והרב. ונוי. הוכחת מקבלו

 מתוכיח דהת׳׳נ וק״ק ע"ש ונו' פעמים ק׳ אפי׳ משפע דפהונח כתב
 והר״ן והדמנ"ן והנפי"י נ’םמ וכמ׳ש כמבואר ערכין כסוגיית יליף

 כמדובר: פעמים מאה אפילו הוכח נפציעא למ״ש ענין ואינו ונמקי
 מציעא מסונית הראשונים לקושית יתיב תדין אפרים שעד והרב

תוכחות דין שהשמיט הר״מ על לח"מ הרב וקושית לערכין
 סוגיית על הדמב״ם וסמך אהדדי פליגי דסוניות וכתב לרב תלמיד
 תלמיד למילף וליכא פעמים ק׳ ותוכיח א' פעם משמע דהוכח ערכין

 והיינו למדנו דיונתן קבלה מדברי למדנו לא שמהתורה אף אך לרב
 והרב ז׳התד תורה דתלמוד פ׳ה דק תלמיד דין הדמנ״ס כתב דלא

 הנהן שמחה מהרב דפייתי מאי ועל עליו כתג נ״ז דף קדש מקראי
 דברי מייתי גופיה אפרים שעד שהרב וקשה הנמקי. דברי ראו שלא

 שעד היב על עוד שהקפה מה נס ע״ש דבריו שצדקו וכתב הנמקי
 ידאה כאשד עליו להשיב יש ועוד המשנה. במרכבת השיגו כבר אפרים

שפמה מהד״ד הרב דברי על אפרים שעד הרב שהקשה ומה המעיין

היט יוסף
 הקשה העשנה מרכבת ובס' הד׳ש. בעד 3שין למה צורן ואין ופשוט לק'פ

 הקטן בספרי ]יעמ״ש חלוקות דהסוניות אפשר דאיך אפרים שער הרב על
 וכי דערכיןבריתא וההיא ונא דבר הא והלא בס׳ר[ ו' דף דוד פדרשותיראש

 לא פהא ואי עש״ב ונו' פסקה הרפנ׳ס הדי נרנא דנינת דנריתא תיפא
 אפאיופשני אידלאענטרא דמנטראפשיטא אי ה'נ פריך שם דנש״ם איידי

 חון בעלים דעת צריך דהכל כדר׳א בעלי' דעת דל״צ וקפ״ל דמנטדא
 כסוגיית פעמים ק' דתשינס אף וא״נ השגות דבתה דהתווה פהשנה

 להקשות הו״ל פסקוהדמנ׳׳ס-אך פדד״אופ״ה אמת נינתו דין ערכין
 ונפו פעמים ק׳ אפי' השב כתב פי״אדנזילה שם ש"אדהרמנ׳ס הרב על

 אפי' הוכח כן דאם והדק״ל מהר״ש לתירון קדש פקדאי הרב שהקשה
:ודוק לתלמיד ותוכיח פעמים ק'

 פ״ג בסימן פהריפ״ט דמ"ש כתבתי א' אות לפנים א תר״וז. סיפן
בנ׳ד אבל וכו' פוטב אמדינן דאודיתא באיסור דנשים

 שמעו לא דנשיס דמילתא אודחא דוקא לאו ונו' תודה ואיסור דאנשים
 שיראה וז׳לומה שכתב ׳”נ הבתים נס' וראיתי באורך ע״ש שמעו ואנשים

 לכל נודעהאיסוד ונדבדשלא בנשים אלא הנחלהם אומרים שאין נזה לי
 כנון התורה מן הוא אפילו ניר משום והוא ידוע ונבול זמן לו ואין

 אין האיסור עצם שהם תורה של דברים בשאר אבל עינוי תוספת
 שהיה נין הנח אומרים פד״ם שהם ובדברים הנח בהם אומדים
 פתח על בשנת לעמוד לאדם שאסור חז״ל מ״ש כגון גדר משום האיסור

 ד'אמות להעביר ויבא למנוי חון החפן יתנלנל שמא נידו וחפן המנוי
 האיסור עצם הדבר שיהיה בין איסור מעשה שוס כאן שאין נר״הד

 קול מוליד שהוא איסור ספק נו יש עצמו שבמעשה וטיפוח סיפוק כגון
 התר נוהגות שכלן דראין ואנו הואיל נידן ממחין אין בשנת שאסור

 אומדים מר״ס אלא איסורו שאין כיון פמנו להפרישן וקשה זה נדנד
 דלאו נ״ל ז׳ל הרב דברי וגם עכ׳ל מזידות יהיו ואל שוננות שיהיו מוטב

:ודוק נקט דמיל ארחא אלא נשים דוקא

תריב סימן
 האחרוני' פ״ש עיין וכו' שקן עד ונו' נסה אכילה שאכל או ו'. דין א

צ״ה דף יוסף שער הקטן בספרי באורך בעניותין דכתיננא ומאי
 מורי ועמ׳ש התורה יסודי מהל' פ״ה למלך משנה בס' ועמ"ש ו’צ ודף

 ידאה יוסף נשער מ״ש ומתוך קנ״ט דף בכסף נחפה בס׳ ז"להה הרב
:ז"להה דבריו על להשיב דיש הרואה

 ביו"הך להדיח דמותר האחרונים נתנו וכו' בשמים עצי אפי' הנהה. ב
נוהגים: אנו וכן עינויים החמשה בכלל זה דאין

J פרי הרב ונו' פרם אכילת נדי השתיות צירוף ששיעור וי״א. י"וד דין
 נקונט'התשובות נופיה דהדב מקשים ושמעתי זו כסברא הכריע חדש

ש:’ע רביעית שתיית כדי השתיות דצידוף ראשונה כסברא נקיט א׳ סי'

תריג סימן
 משם הטור נ’כ אסור לשוט אבל ונו' בנופו לעבור דוקא ו'. דין א

קצ״ד סימן בתשובה הרשנ׳ן בן ומהר״ש כטור עליו ותמה הגאון
 אליה ונס' והט״ז מק וכמ"ש ע׳ש טעם בטוב הטור דברי יתיב תדין
 מה ועיין בטעמן נכונים הנז׳ מהר״ש דברי ההדיוט ולי עש׳ב. רבה

 עליו השיג רפ״ח סי' רבה אליה והדג הטור על מנ״א הרב שהקשה
 ועיין ד’ם3 עש״ב אוקיא' רמ״ח סי' שם נזה כתבנו בעניותנו ואנו

:קס*ז סי' יענן שאלת בש׳ות
 :שס הנז' פהד"ש אסור. רבו פני להקביל כדי בה רני כ
אצלו לנא יכול התלמיד אין אפי' ונו' לעבור אסור הרב א'. דין 3

:באחרונים ועיין ז”כהט ודלא

תריד סימן
 עוד ממופה פירוש קשטרו מהד״י כתב וכו' לנעול אשור נ'• דין א

לאחוז אם כי העוד שאין בעדני קלק״ב לאפיקי הרגל דריסת במקום
 ועליונו ען של שתחתיתו סנדל נתב ש׳א סי׳ נ*׳ והדג ענ״ל הקלק״ב נו

 לאסור העולם נהגו וכן עכ״ל הוא גמור דמנעל פשיטא עוד
 זקנינו פר דברי ע*נ חליצה מצות פ' גנמקייוסף ועיין הקלק״ב נעילות

:נ״י בהגהותיו ז"להה לאברהם חסד הדד
ראיה מדן מדברי דאין דאפדי אנא הרצפה נשיקת אחיי זעידא ואנא

 בסנדל מיידי ש״א סי' סוף נב״י מדן דמ״ש הקלק"ב לאסור
 דייקא הען על עוד של קבול בית לדנל שיש עור ועליונו ען שתחתיתו

קטנה רצועה כ״א העור אין הקלק״ג אנל עוד עליונו דקאפר כמי
:מדן יודה ובזה

p כתב דברישא ריכשי אתרי דארכנה מנומנם מהדי"קש דלשון אמר 
שדי עור עליונו ראם משמע הרגל דריסת במקום עור מחופה

 עליונו דאם משמע וכו' לאחוז אס כי העור שאין וכו׳ לאפוקי וסיים
:אסור עוד

 במקום עוד מחופה קש”מהדי דמ״ש שכתב פד׳ח להרב חזינא והכין
ומיהו ליתא שרי גניו על עור חיפוי שאם דנדאה הרגל דריסת

 :עש"ב מז"ה שרמז הנמק' הרב דברי והביא בקלקב להתי' הסכים
פשיטא עור דנעליונו דנונתו מהרי׳קש דברי הצת ;• ואפשר

 ליה אצטריכא עור ומחופה ען נתחתיהו רק ׳קור . ציה
הנק מחמת קשה הוא היי מ״מ עור מחופה דתחתיתו דאף דהו"א
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צג אברהם "א ע ל׳ ביצה ברכת
תוכחה מצות בגדר

א׳ ענף
מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב לישראל, להם סנח4א

ומה דאורייחא, עשה מצוח תוכחה הא צ״ע, לכאו׳

 דהוכח ממ״ע נפטר ובמה שוגגין, שיהיו מוטב לומר שייך

עמיחן. את תוכיח

 המצוה אס תוכחה מצות גדר בעיקר לחקור יש דהנה ונראה

ענין או שמיס כבוד על מחאה עגין היא

 לאסרושי היא דהמצוה נימא ואס מאיסורא. הפרשה

 שעי״ז באופן מילי דהני שהקשינו, מה שפיר אתי מאיסורא

 פטור ממילא יועיל שלא אומדנא שיש באופן אבל מפרישו,

 מקלקל דאס חשבון, לעשות יש שוב וא״כ מהמצוה, הוא

וע״י שוגגין, שיהיו דמוטב משוס להוכיח ראוי אינו גס טפי

מזיד. להיות מכשילו נמצא התוכחה

 הראשונים נחלקו דתוכחה החיוב יסוד דבעיקר ונראה ב(

וז״ל יתבאר. כאפר הנ״ל, הצדדים בשני

 מי או החוטא להוכיח שצונו ר״ה( מ״ע )בסה״מ הרמב״ס

וכו׳ התוכחה במאמר ממנו אותו ולמנוע לחטוא, שירצה

 בדבריו נתבאר הרי עכ״ל. ולהשיבו, להוכיחו אנו היינין

 הרואה הל״ז( )פ״ו דעות ובהל׳ החטא. למנוע דהמצוה

 למוטב להחזירו מצוה טובה לא בדרך שהלך או שחטא חנירו

 אדם חייב חמיד וכן וכו׳ ע״ע חוטא שהוא ולהודיעו

 הרי וכו׳. שומע איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיחו

 נראה הכאה בשיעור וכן למוטב. להחזירו דהמצוה מבואר

 ויאמר שיכהו כתב דהא באונס, שיעור דאינו בדבריו מבואר

 מוחלט שלא באופן מכה דאס מזה ומשמע שומע, איני לו

 שאומר כיון אלא חובתו, ידי בזה יצא לא אכתי ישמע שלא

 חייב אינו שכבר י״ל בזה זה, מכח שמכהו עד שומע שאינו

הכה. וגס שומע איני אמר שגס מאחר לו, שישמע לחוש

 חבירו, עליו שחטא כל )בהל״ט( שס מש״כ מבואר ובזה ג( ®

שהי׳ מפני כלום לו לדבר ולא להוכיחו רצה ולא

 לו ומחל משושבת, דעתו שהיחה או ביותר הדיוט החוטא

 לא חסידות, מדת זו הרי הוכיחו, ולא שטמו ולא בלבו

 מהני מה וצ״ע עכ״ל. המשטמה, על אלא המורה הקפידה

 וחייב בתשובה חזר ולא חטא חבירו מ״מ הא לו, שימחול

 שאינו למקום, אדס שבין עבירה מכל עדיף ומה להוכיחו,

 ונהי התורה, הקפדת דזו לומר דשייך באופן שונאו

 אחיך את תשנא דלא דקרא פשטא כן פירש דהרמב״ס

 הא הל״ו, ע״ש עמיתך, את תוכיח הוכח ליה וסמיך בלבבך,

 כשנ״ת. לשנאה שנוגע בלי דתוכחה מצוה יש גס מ״מ

 והוסיף כנ״ל, לחוטא, תוכחה על המצוה עיקר כחב ובסה״מ

 ממנו איש כשיחטא לקצתנו קצתנו שנוכיח הזה בצווי "ונכנס
 נצטוינו אבל עון לו נחשוב ולא בלבבנו, נטור ולא לאיש,

 דכלל הרי עכ״ל. בנפש, דבר ישאר שלא עד במאמר להוכיחו

 אבל בפה, יוכיח אלא בלב נשאר יהא שלא ענין גס זו במצוה

עלינו לצוות הרי המצוה ועיקר במצוה, סרט אלא זה אין

שימחול. מהני מה צ״ע וא״כ אופן, בכל להוכיח

 בחטא וכן מחטא, להפריש המצוה דעיקר ולפמשנ״ת

לתקן היינו למוטב, להחזירו עשה שכבר

 החטא, מתוקן ממילא דמחל דהיכי י״ל "ז לס החטא,

 החוטא שאין דאע״ס חידוש, וג״ז מלהוכיח. נפטר וממילא

 מחילה ע״י לחבירו אדם שבין החטא נעקר ומתחרט, שב

בעלמא.

 אדם שבין עבירות על ביו״כ מתודין מ״ט צ״ע ולס"ז

מחל, ואס מהני, לא מחל לא דאם יירו לח

 בשר לאכל בנמכוין דכמו י״ל אמנס החטא. נעקר לסמשנ״ח

 ה״ה חטא, בלי גס כפרה צריך טלה בשר בידו ועלתה חזיר

 )הל׳ הרמב״ס וז״ל תוכחה. מצות אין זה דעל אלא בזה,

 אע״פ ממונו והמזיק בחבירו החובל וכן ה״א( ס״א תשובה

 וישוב שיחודה עד מתכפר אינו חייב שהוא מה לו ששילם

 מתכפר, אינו דכתיב מדוייק ולפ״ז לעולם. כוה מלעשות

וכשנ״ת. בכפרה, דמעכב

 ושותות שאוכלות נשיס ה״ז( )ס״א עשור שביתת ובהלכות

להוסיף שמצוה יודעות אינן והן שחשכה, עד

 בזדון, לעשות יבואו שלא בידן ממחין אין הקודש, על מחול

 נשיו, להזהיר ואחד אחד כל בבית שוטר שיהיה א״א שהרי

 לזה, הדומה כל וכן מזידין, יהו ואל שוגגין שיהו להן והנח

 להוכיח ראוי הי׳ המצוה דמעיקר לפי״ד והביאור עכ״ל.

 לכן דא״א, מאחר אלא החטא, שימנעו שוטרים ולהעמיד

 י״ל דשסיר להוכיח אין מזה ומיהו בשגגתס. להניחן מוטב

 עצה, יש דאס אלא שוגגין, שיהיו דמוטב מה היא דהפטור

הפטור. להסיר חייבים

 ואחד עבירה שנעשה אנשים הרבה דראו •כי ה "ז ולס

הוא אס אבל פטורים. כלום המועיל, באופן •כיח מ

אחד. כל על דמוטל או עי״ז, יצאו אס ילהס״ת מחאה דין

 דכל כתב תר״ח( בבה״ל ומובא י״א, )עשק "ג והסט ד(

אינו אליו, ישמע לא שחברו לו שברור היכא

 נגד וכ״כ בתורה, המפורש בדבר אפילו להוכיחו, חייב

 מוטב דל״ש מזיד, דהחוטא היכי דכל שסובר ממיץ הר״א

 הרי מקבל. אינו אס גס להוכיחו חייב בזה שוגגין, שיהיו

 בשיטת כמשנ״ח הסמ״ג ודעת הנ״ל. בחקירה דפליגי

 מחטא להפריש אלא אינה המצוה עיקר דכל הרמנ״ס

 להוכיחו, לו אין תוכחה מקבל שאינו וכל בתשובה, ולהחזיר

 דבר לומר שמצוה כשס ע״ב( ס״ה )יבמות :מ׳ ה כמאמר

 נשמע. שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע

נ״ה )שבת התוספות בשיטת גס כן פירש הלכה ובביאור

ר׳ א״ל שס בגמ׳ דאיתא דמה אע״ג( ד״ה ע״א

 לא א״ל גלותא, ריש דבי להני מר לוכחינהו סימון לר׳ זירא

 וכו׳ מר לוכחינהו מקבלי דלא אע״ג א״ל מתאי, מקבלי

 וכתבו להוכיח חייב כה״ג דגם משמע הגמ׳ לשון דלכאו׳

 בסוגיא שס וכדמוכח מקבלי, אי דספק היכא דהיינו התוס׳

 אלו נשתנו מה רבש״ע הקב״ה לפני אמרה הדין דמדת
 גמורים, רשעים והללו גמורים צדיקים הללו א״> מאלו

 גלוי א״ל מיחו, ולא למחות בידם היה רבש״ע לפניו אמרה

 לפניו אמרה מהם, יקבלו לא בהס מיחו שאס לפני וידוע

 הי׳ דאילו הרי וכו׳. גלוי מי להס גלוי, לפניך אה רשב״ע

חייבים. מקבלין אם ספק שהיה מחמת ורק פטורים היו גלוי

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)103 מס עמוד רפאל שמשון בן אברהם ארלנגר, תנינא מהדורא ומכות ביצה ־ אברהם ברכת



אברהס ע"א ל׳ ביצה ברכת צד
מטעם החיוב אם יקבלו, חם ספק דיש באופן לחקור ויש ה(

 שיועיל הצד דלפי לוזומרא, דאורייתא ספיקא

 דיש דבכה״ג או שיועיל, לחוש חייב לכן להפרישו, חייב

 שיועיל, צד שיש מחמה חוכמה של ודאי חיוב יש בזה ספק,

הוא בזה יפרישו, שלא שברור מהני, דלא במקום ורק

דסטור.
 דהא ודאי, חיוב הוא דבאמת דשבח בסוגיא להוכיח ונראה

מועיל, הי׳ שלא גליא שמיא שכלפי מבואר שס

 דהכל שס ומשמע הרשעים, כמו הצדיקים נענשו ומ״מ

 למחוח שאפשר מי כל ע״ב( )נ״ד שם דאמרינן מה מחמת

 עירו באנשי ביתו, אנשי על נחפס מיחה ולא ביתו לאנשי

 העולם כל על נתפס כולו העולם בכל עירו, אנשי על נתפס

 ספיקא מחמת הוא נספק חיובו דכל נימא ואס כולו.

 הי׳ שלא שמיא כלפי דידוע היכי א״כ לחומרא, דאורייתא

 חזיר בשר לאכול כנתכוין הוה תוכחה דבמצות הרי מועיל,

 על שמר שלא עבירה יש דעליו ונהי טלה, בשר בידו ועלתה

 ימותו לבדו זה שעל מסתבר לא מיהו לחומרא, דאו׳ ספיקא

עצמם. הרשעים כמו

 בדרבנן דגם סק״ג( תר״ח )מ״ב דקי״ל מה מבואר ולפ״ז

נימא בדרבנן ולכאו׳ יקבלו, אס בספק למחות חייב

 שכן אלא ספק מדין זה אין הא ולפמשנ״ח לקולא, ספיקא

 מטעם בתוכחה מחייב שיועיל צד שכל דאורייתא, החיוב

 שיועיל, בודאי יודע שאינו באופן היא תוכחה סתם וכן ודאי,

 )ואולי בו. שיחזור זה עבור להוכיחו התורה מצות באה וע״ז

 גס א״ש וא״כ מדאו׳, חייב דרבנן על תוכחה דחיוב י״ל

בלא״ה(.

אלא אינו להם, הנח דאמרינן דמה כתב בסוגיין והרא״ש ו(

כן, לא ואס יקבל, שלא בודאי דידעינן באופן

 העיטור, בעל בשם כחב ועוד להוכיח, חייב בשוגג אפי׳

 אבל יוה״כ, תוספת כגון מדרשא, דאתא במידי דדוקא

 עד להו וענשינן בהו מחינן בהדיא באורייתא דכחיבי במידי

 — בזה שנתקשה צל״ח ע׳ — זה בחילוק והטעם דפרשי.

 בודאי וא״כ ידוע בהדיא דכמיבי דמידי ברשב״א, כמבואר

 יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב להם הנח ול״ש מזיד, הוה

 יקבל, שלא בודאי דידעינן היכי דאפי׳ מבואר, ולפ״ז מזידין.

חייבין במזיד בחוטא אבל שוגג, הוא אא״כ פטור אינו

יקבלו. שלא ידוע אס גס בתוכחה

 הפרשה מצד תוכחה החיוב דאין הרא״ש דעת מבואר ולפ״ז

דגם שסיר אתי לכן מחאה, ענין דזה אלא מאיסורא,

 פסק וכן מזיד. דהוה היכי להוכיח חייב יועיל שלא בודאי

 ממק, הר״א בשם הסמ״ג וכ״כ (,3ס״ )תר״ח הרמ״א

 במה שהקשינו מה צ״ע "ז ולס שס. הלבה בביאור כמובא

 הא שוגגין, שיהיו מוטב אס אפי׳ שוגג, דהוה היכי נפטר

למחות. דאורייחא במ״ע מחוייב איהו

ואיתא חטא. עליו משא ולא כתיב דהנה ליישב, ונראה ז(
 פניו משתנים אפי׳ יכול ע״ב( ט״ז )ערכין בגמ׳

 נתחדש רק דלא זה, מלשון ומשמע חטא. עליו תשא לא ת״ל

 ש״ג, ל״ת )סה״מ ברמב״ס ע׳ חבירו את להכלים לאו בזה

 ממצות פטור בזה נאמר דגם אלא ה״ח( פ״ו דעות והל׳

של זה חטא על דוקא אינו דהפטור נראה ולס״ז תוכחה.

 כלל נאמר דבזה אלא בתוכחה, המצוי הדבר שזה הכלמה,

 חטא. צד דליכא במקום אלא נאמרה לא תוכחה דמצות

דר״ש בריה ר״י מיניה בעא בסמוך בסוגיא שס ויעויין

 מינייהו הי לשמה שלא וענוה לשמה תוכחה

 מר דאמר עדיסא, לשמה דענוה מודית ולא א״ל עדיסא,

 ולכאו׳ וכו׳, עדיפא נמי לשמה שלא מכולם, גדולה ענוה

 ואמו המצות, מכל טפי בתוכחה מספק״ל מה מאד, תמוה

 נימא גאוה לידי שיביאו וחושש .מהודר אתרוג לו שיש מי

תוכחה גס הא מכולם, גדולה דענוה משוס מנטילחו דפטור

וצע״ג. דאורייתא, מ״ע

 תנאי בזה דנאמר בתוכחה דדוקא ליישב, יש ולפי״ד

הוא בזה בדבר, חטא צד יהא שלא מגזה״כ

 ולהתנהג להתגאות שלא מה״ת דמצווה דכיון דפטור,

 חטא. עליו תשא דלא סמיכות מכח הוא פטור שוב בענוה,

ודוק.
 הוא תוכחה דחיוב דלמ״ד שהקשינו מה שסיר אחי ולפ״ז

היכי הפטור מה מפרישו, אינו אס גם מחאה, דין

 דכיון י״ל הנ״ל ולפי שוגגין, שיהיו מוטב משום שוגג, דהוה

 דאין בתוכחה, התנאי דכך הוא, פטור מכשילו, שני דמצד

חטא. צד בזה

 הוה לכאו׳ במזיד, יעשה או יקבל אס בספק צ״ב )ואכתי

ומ״ט שוא״ת ונימא עבירה וספק מצוה ספק

 כי כל סטור, וספק חיוב, ודאי דלסנינו דכיון ונראה חייב.

ודאי.( מידי מוציא ספק ואין דחייב אמרינן האי

ב׳ ענף

בשבח הש״ס דברי יפרנס אין צ״ע הרא״ש שיטת ולפי ח(

 ברור דאם להדיא שם דמבואר הנ״ל ע״א( )נ״ה

 שלהם מפני ורק מיחה, שלא על נענש לא לעולם ישמע שלא

להוכיח חייב בכה״ג גס הרא״ש לפי והא ברור, הי׳ לא

 גמורים. מזידין שהיו שם משמע והא במזיד,

ולא למחות שבידו דמי התם דאמרינן דמה ליישב, ונראה

 הצדיקים גם ושמשו״ה חטא, באותו נתפס מימה

 מוכיח, דהוכח עשה מצות מחמת זה אין מיתה, נתחייבו

 א״ב למחות, שבידו בדבר מוחה שאינו שמי משום אלא

 מצווה הוא אם גם כן, דאינו והיכא העבירה, נעשה מחמחו

 לכן בעלמא, עשה מעל טסי נענש לא ע״ז תוכחה, במצות

 ולא מקבלין היו שלא לפניו שגלוי הקב״ה אמר שסיר

 אינו-גלוי שלהם דכיון אמרה מדה״ד ומיהו חטאו, מחמתם

 מה להו איכפת דלא מזה דמשמע היינו לעונש, ראויס ג״כ

 וכיון למנוע, להשתדל צריכים היו דאל״כ זו, עבירה שנעשה

 זה, בנזטא לקויים הס גס הרי לעבור, הניחו שבעיניהם

 המצוה על משא״כ חטא, באותו דנתפסים ג״ב ועונשם

 המפורש בדבר כמו מועיל, שאינו אע״פ שמצווים באופן

לעונש ראויים אינם בעלמא, מחאה בתורת היינו בתורה,

כך. כל גדול

אליהו דבי תנא הביא )תר״ח( הלבה בביאור והנה ט(

 אוהבך הוא אס שרק מעמיחך, שממעט )פי״ח(

רשע אבל להוכיחו חייב אתה ומצות במורה עמך ושהוא
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צה אברהם ע"א ל׳ ביצה ברכת
 צ״ע "ז ולס אוחו. להוכיח חייב אחה אין שונאך שהוא

 וא״כ גמורים, רשעים היו שהם מבואר הא שם דבשבח

 נענשו. ומ״ט הוכחה ממצות פטורים לכאו׳

באופן אס בקוב״ש דמסתסק במה מזה, להוכיח ונראה

 או ערבות נכלל הס אס חוכחה ממצות שפטורים

 עבירות וכל בסה״ע( ע״א )ל״ט בשבועוח דהנה^איתא לא.

 איש באחיו, איש וכשלו והכתיב לא, העולם מכל שבתורה

 שיש התם בזה, זה ערבים ישראל שכל מלמד אחיו, בעון

 תלי מתלי אס ילהס״ת ובזה ע״ש. מיחו. ולא למחות בידם

 או — יונה רבנו לפי בק״ש וכמש״כ — תוכחה במצות

 נעשו דלא אלא ערבות, דין יש דלעולס אחר, ענין דזה

 מישן דעי״ז למתות, בידם שהיה דברים על אלא ערבים

 שהיו דאע״ס בזה, דה״ה י״ל ולפ״ז חטא. להך שייכי

ודוק. ערבות. דין מכת נענשו מ״מ עשה, ממצות פטורים

 (3ע״ )ס״ה יבמתו על הבא ס״ס יוסף בנמוקי והנה י(
כשם התם דאמרינן מה על הקשו שם, ובריטב״א

 שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה

 עד להוכיחו שחייב (3ע״ )ט״ז בערכין קי״ל הא נשמע,

 להוכיח, אין ברבים אבל ביחיד, דהתס ותירצו ויקללנו. שיכנו

 לא אס דאפי׳ אמרינן ע״א( )ג״ה דבשבת ממה הקשו ושוב

 דהתס ותירצו לוכחינהו, מ״מ גלותא, ריש דבי הנך יקבלו

 משוס או להוכיח וחייבין הוכיחו, לא אבל ישמעו שלא הכירו

 חייב היה פה פתחון להם יהיה שלא משוס או יקבלו דשמא

 ומאי יחיד מ״ש צ״ב ודבריהם אחת. פעם לפחות להוכיח

 הטעם לסי פעמים, הרבה או אחת פעם ומ״ש רבים, שנא

 דצ״ל נראה לכאו׳ ורבים יחיד ולענין שיקבלו. משוס דלא

 נ״מ מאי אבל וישמע, בו שיחזור טסי לתלות יש יחיד דעל

 לו יהי׳ שלא נשמע שאינו דבר גס דחייב אחת פעם בין

 שפסק ס״ב( תר״ת )או״ח שו״ע הג״ה ועיין פה. פתחון

 צ״ע ולכאו׳ אחת. פעם חייב נשמעים דבריו ואין דברביס כן,

 א״כ דידע, בגוונא גס חלה המצוה דאס תוכחה גדר בעיקר

 מילי הני ואס פעמים, מאה דאפי׳ בערכין שס נתרבה הא

נפטור. אחת פעם אפי׳ א״כ שישמע שיתכן באופן

 דין ובין תוכחה מצות בין לחלק יש הנ״ל דלפי רי״ל

לכן למוטב, להחזירו היינו חוכחה דמצוח ערבות,

 הג״ל, הרמב״ס דרך על פעמים מאה אפי׳ חייב שיתכן כ״ז

 דכל ערבות, דין איכא ומ״מ מהמצוה. סטור בדא״א אבל

 בזה דסגי י״ל בזה בעונס, נתפסים למחות בידם דהי׳ היכא

 כשנ״ח דשבח סוגיא עקר והיי׳ פה, פתחון לו יהי׳ שלא

לעיל.

 ידוע היה דאילו מבואר בסמוך דהחס צ״ע א״כ אמנם

דאין הרי נענשים, היו לא יקבלו שלא להם גם

 לעיל, וכשנ״ת שיקבלום צד עכ״ס שיש באופן אלא ערבוח

 מצות מצד דחייביס ונ״י הריטנ״א דכונת מזה משמע ובע״כ

 חייבים דזה והרא״ש היראים כשיטח וס״ל דחוכחה, עשה
 פעם אלא זה חיוב אין מ״ט א״כ וצ״ב מהני, דלא באופן גס

אחת.

 יש גופא חוכחה דבמצות ראשונים, הנך בדעח והנראה יא(

ולא הוכיחו שס, בערכין דהש״ס גדריס, שני

דהרבוי וי״ל מ״מ. תוכיח ת״ל ויוכיחנו שיחזור מנין קבל

 בעלמא, מחאה למחוח היינו א׳ דגדר בתוכחה ג׳ גדר הוא

 דגם מרבינן אחת, פעם דסגי פה פתחון יהא שלא ובטעם

 היכא אבל להפרישו, דהיינו מסתבר בזה ומיהו עוד, חייב

 זה. חיוב עליו אין להפרישו מקום אין דבלא״ה

לן דקים דבמילתא כתב הריטב״א בשם בסוגיין ובשמ״ק

 לטעמא ליחא במזיד ועבדין באיסורא דידעי

 דהא עלייהו, מחפשי׳ בהו מחי לא ואי שוגגין, שיהיו דמוטב

 חיוב דיש לשיטתי׳ הריטב״א הרי ע״כ. זל״ז. ערבין ישראל

 פעם של גדר דהיינו ונראה מועיל, שאיט באופן גם תוכחה

 בדברי חידוש ומיהו ביבמות. מהריטב״א הנ״ל אחת

 בריטב״א כמבואר מועיל, שאינו באופן דגם הריטב״א

 מהני דלא משום בעון נתפסין אין דבשוגג ::כ׳ בשמ״ק,

 דלא אע״ג ערבות משוס בעון נתפסין במזיד ומ״מ מחאה,

הדין מדח של הטענה דכל דשבת מגמ׳ צ״ע וזה מהני

וצ״ע. גלוי. אינו שלהם משוס

 פעמים ק׳ אפי׳ הוכח רבא אמר ע״א( )ל׳ מ רבב׳־ (3י

ב׳ לומר אין ולפ״ז לרב, תלמיד לרבות תוכיח

 אהדדי, פליגי סוגיין הנך ומיהו המצוה, בעיקר הנ״ל גדריס

 במקומה, דהיא דערכין,. כסוגיא פסק דהרמב״ם ונראה

 )דעות לח״מ ועיין לרב. דתלמיד תוכחה חיוב הביא לא דהא

 דתלמיד הך שהשמיט הרמב״ם דברי על שעמד ה״ז( ס״ו

 בא דלא מל״מ הג״ה )ומש״כ כשנ״ת. נראה ובע״כ לרב,

 מובא וזה התוכחה, אופן אלא לרבו תוכחה חיו: לחדש

 לא דהא כלל, נראה זה אין ה״ט(, )פ״ה ח״ת הל׳ ברמב״ס

 והוא דתוכחה לקרא כלל ול״ש שם, דערכין גמ׳3 כלל מובא

ל״ב(. קידושין מגמ׳ רבו כבוד מדיני

ג׳ ענף

 הסימן בתוכן בתחילתו כתב ש״ג( )יו״ד בשו״ע

אפילו מחבירו כלאים לפשוט "שמותר

 רבנו על )ותמהני בעלמא היתר שזה מזה והנשמע בשוק",

 דח״ב — סק״ח שמ״ז — הציון בשער שכתב הח״ח
 היינו תוכחה דמצות מהרמב״ס ולסמשנ״ת !ו(, להפשיט

 חיוב. ע״ז אין מ״ט א״כ ממנו, ולמנוע מחטא להפרישו

 להלקותו ורשאי איסורא( ד״ה ע״א כ״ח )ב״ק רש״י וע״ע

 ורק החטא, מן להפריש מצווה דאינו וחזינן וכו׳, ולהפרישו

לנסשיה. דינא לעשות לזה ניתן הרשות

וכל בפה, אלא אינה תוכחה דמצות בזה דהביאור ונראה

 ומה ב״ד, על אלא מוטל אינו וכפייה עשוי :ין ע

 לנפשיה דינא עביד בגדר אלא אינו להפרישו, יכול דאדס

 בב״ק בארוכה אצלנו כשנ״ח ג״כ, כת לו ניתן זה! שלענין

 או החוטא להוכיח )ר״ה( בסה״מ הרמב״ס לשון ועיין שם.

 התוכחה, במאמר ממנו אותו ולמנוע לחטוא שירצה מי

 )פ״ו דעות בהל׳ וע״ש לבד. במאמר היא דהמצוה הרי
 לא אם למקום, אדם שבין דלעבירות הרמב״ס שפסק ה״ח(

 ו-מבזין וכו׳ ברבים אותו מכלימין כסתר תוכחה ע״י חזר

 הנביאים כל שעשו כמו למעוב, שיחזור עד אותו ומקללין

 דכל כנ״ל משמע ובע״כ אותו, שמכין כתב ולא לישראל,

הכאה אבל במצוה בלול ומקללין מבזין ענין לכן בפה, המצוה
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 ח׳( ס״ק תר״ח הציון נשער מש״כ )ע״ע כלול. אינו

 ס״א( שע״ב )יו״ד הרמ״א דכשנ ממה להקשות """ואין
שיצא, לו ולהגיד להקיצו מייכין המח נאהל דנכהן

הוא. כפה זה דכל סק״ג, ש״ך וע״ש

 ע״א( )ג׳ שנת נריש הרא״ש מש״כ מכואר ולפ״ז יד(

דלפני לאו ליכא דנהרא איכרא שכחד דאע״ס

 ענירה עוכרי לשי לסייע דרננן איסור איכא מ״מ עור

 וכשער לסייע, שלא כ״ש להפרישו מצווין קטן דאפי׳ "ו, מק

 דרככן אלא אינו מ״ט עליו הקשה — ח׳ שמ״ז — הציון

 לפני על עכר לא אם גס להפרישו, מייכ מדאורייתא הא

 ואיך להפריש מצווה אכל לחטוא, יכול כלעדו דגם עור,

 ולס"ז ע״ש. להפרישו, יכול דאינו כאופן העמידו ולכן יסייע,

ע״א י״ג )חגיגה כטו״א וכשהק׳ הק״ו, מה צ״ע אכתי

א״מ(.

 לא דמדאורייתא מכואריס, הרא״ש דדנרי נראה "ז ולס

תוכחה חיוג ככלל זה דאין כידים, הפרשה חיוב מצינו

 למחות הוא דהחיוכ הרא״ש לשיטת )וכפרט כשנ״ת

 דאיסור כתכ ושפיר דרכנן חיוכ אלא זה ואין לפמשנ״ת(,

 ומה להפרישו. שיכול כאופן אפי׳ דרכנן, נמי מסייע

 ויתכן כקטן, אלא כהדיא מצא לא מחוייכ מיהו דמדרכנן

 משא״כ ,׳חכ עליו הטילו להפרישו כקל דאפשר משוס

כגדול, גם מזה שיי^ללמוד שפיר לסייעו שלא אכל כגדול,

ודוק.
 ׳ונ שם. מהרש״א וגליון ודגמ״ר סק״ו יו״ד ש״ך )ע׳

המקור כל וזהו עמיתך כ׳ דכתוכחה משוס דמקורן

להפרישו(. לצווי

"ב ע ל׳ דף

 יושב וענין וחכמים, ר״ש מחלוקת יסוד וכר. נופלת בסוכה

ע״ש. מכילתין, כריש היטכ נתכאר ומצפה

 וי״ל, כא״ד ד״ה ע״א( )ד׳ לעיל משנ״ת ע׳ וכר. עד תד״ה

אלא. תד״ה וד״ה

 ד״ה ע״א )מ״ד כשכת התוס׳ מש״כ ע׳ אמר. תד״ה

אס לר״י כינו מתלוקת כאן כרשכ״א וע׳ שכנר(,

 לעיל משנ״ת וע׳ דר״י, אליכא שכנר שמן כמותר תנאי מהני

 מוקצה כענין מכילתין וכריש נימא, תד״ה על ע״א( )ד׳

 ואות ד׳ אוח ע״כ( )כ״ו שכת לתצי מוקצה וכענין י׳, אוח

ח׳.

סוכה עצי בענין הערות

 לשם חג מה שאמר דמה ר״ת ותירץ וכר אכל "ה וזד א(

כ׳ כגון סוכה, שיעור לסי היינו לשם סוכה אף

שלמות דפנות עכיד אי אכל טסת, אפי׳ ושלישית דפנות

 קאמר היותר ועל מקרא, נסיק לא סוכה משיעור יותר

 המותר, להיום יכול דופן דכל וצ״ע מוקצה. מטעם שאסור

 דמה י״ל דופן ככל דפנות כג׳ וגם דפנות, ד׳ דאיכא היכי

 לומר שייך מה וא״כ מכשיעור, יותר הוא מטפח דיותר

 שכשעושה מאחר מזה, ויותר נאסר. אינו זה יותר שיש דמה

 ומהיכי הדפנות ככל המצוה מתקיימת הא מזה כיותר סוכה

 כודאי הא מצומצם, שיעור על אלא זה איסור יחול שלא תיתי

 מה כלל מתכרר שלא כאופן וכ״ש הכל, על סוכה שס

וצע״ג. התוססת.

 דחג[ ]מהקישא דמיתסרי סוכה ועצי כזה״ל, כתכ ובר״ן כ(

סוכה, להכשר צריכין הן שגס ככללן, דפנות אף

 הכשר ונשלם הדפנות מן הצריך השיעור שעשה לאחר ומיהו

 דופן הוסיף אח״כ אס טפח[ וג׳ דפנות שחי ]כגון הסוכה

 כולם סתם, לארכעתן עשאן אכל מיתסרא, דלא משמע

 סוכה שם הרי דכסכך כונתו ונראה עכ״ל. ומוקצות. אסורות

 כשעה וכדסנות תחתיו. וישנים דאוכלין משום משהו, כל על

 מה וכל גמורה, הסוכה הרי לסוכה הנצרך השיעור שנשלם

 ע״ז למילף ל״ש ושוב המצוה, לקיום נצרך אינו ע״ז שמוסיף

 נמצא להמצוה. כלל נצרך זה דאין ע״ז, שמיס שם דחל

 מעיקרא אם לכן סוכה, שם חל ידו שעל כמה תלוי דהאיסור

 על סוכה ושם הסוכה היא כך א״כ ארכעחן עשה אחת ככת

 דלא מה והוסיף סוכה, שם נשלם ככר אס משא״כ כולם,

 הסוכה. תוססת אלא סוכה שם ע״ז חל לא שוכ למצוה, נצרך

 לא שהתוס׳ בדבריו, שנתקשה שם אנשי כחדושי וע״ש

 הכריחה הנ״ל דהקושיא ויתכן הר״ן. כדכרי ונדחק חילקו,

ודוק. התוס׳. כדכרי כן לפרש להר״ן

התוס׳, שיטת לפי אלא אלו לדכרים מקום דאין ונראה ג(

 אינו הסוכה על שמיס שם דחל ילפומא דהך

 כל אסורץ סוכה שעצי גזה״כ אלא מוקצה לדיני כלל שייך

 מדיני זה דגם וסייעתיה, הרי״ף דרך לסי אנל שבעה,

 כע״כ א״כ סוכה, עצי על גס להתנות דשייך וס״ל מוקצה,

 ניתן דלא פשוט נראה א״כ למצותו, שמקצה בזה דתלוי

 מקיים ככולם דהא מצוה לקיום הנצרך שיעור כין לחלק

 היכא קדושה, הך חלה סוכה נוי על דגם חזינן והרי המצוה,

 שלא מדעתיה דההקצאה זו שיטה ויסוד עליהן. מתנה דאינו

 שחלה התורה דקבעה הוא כזה למצוה, רק בזה ישתמש

 ככלל למצדה כו דמשתמש מה כל וא״כ ימים, לז׳ קדושה

 ורוצה למצוה דוקא מקצה שאינו המנה ואס זו. הקצאה

 שלא אתרוג דכמו כר״ן ומכואר מהני, א״כ כה, להשתמש

 בו, יוצא מ״מ אוכלו, לאכלו רוצה אס אלא למצוה מייחד

שהביא מאחר אלא כתכ לא הר״ן ומש״ב כסוכה. ה״ה

ע״ש. ופירושם, שלנו ספרים גירסת

אוסר, סוכה שם דעצס התוס׳ דשיטח המחלוקת ויסוד ד(

אוסר. סוכה למצות דהוקצה מה הרי״ף ולפי

 צל לשם ונעשה לסוכה שראוי כל אס צ״ב התוס׳ ולפי

 כלל להשתמש כדעתו שאין כאופן גס נאסר ממילא סוכה,

 דלא ומה דוקא, למצוה ומד דע נמי דבעינן או למצוה,

 לא בכה״ג המצוה, כה לעשות דעומד דהיכי י״ל תנאי מהני

 בעינן ואולי בה. ישתמש ירצה אס שמ״מ להתנות מהני

בה השתמשו שלא סוכה וכל למצוה בה השתמש שבאמת

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)106 מס עמוד רפאל שמשון בן אברהם ארלנגר, תנינא מהדורא ומכות ביצה - אברהם ברכת
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נצכים פרשת

שג סימן

מואב וערבות תורה במתן ערבות בענין
 ושוטריכם זקניכם שבטיכם ראשיכם אלקיכם ה׳ לפני כלכם היום נצבים אתם

מ(. )»ז, ישראל איש כל

 משה דכוונח כחנו החיים והאור יקר הכלי
על זה בערבות להכניסם היה זה כבריח

 עצמן על היה תורה מחן בשעח להבריח זה,
 נעשו ועחה זה בעד זה ערבים נעשו לא ועדיין

 כאיש ישראל איש כל בזה זה ערבים ישראל כל
 וז״ל כאן מהמנחומא נראה וכדבריהם אחל.
 כל נאמר לכך וכר בזה זה ערבים כלכם ד״א
 איש בעון נמססים ישראל כל כלומר ישראל, איש
 דמאי אמרינן א׳ ל״ט דף דבשבועוח וצ״ע א׳.

 מלמד באחיו איש וכשלו בחוקומי בס׳ דכחיב
 קללוח הנך והנה נזה, זה ערבים ישראל שכל

 בשעח או מ״ח בשעח או עליהן קבלו שבת״כ
 בהר, ר״ס ברמב״ן וכמבואר המשכן הקמח

 הבריח קודם אף בזה זה ערבים שהיו הרי
 ד׳ פרשה יחרו המכלחא וז״ל מואב, בערבוח

 חורה לקבל סיני הר על כולן כשעמדו אומר רבי
 על לו אמרו וכר זה על זה ממשכנין וכו׳

 המחרים על ולא עמן בריח כורמים אנו הגלויס
 הצבור ויהא בסחר חוטא ממנו אחד יהא שלא

 ממן בשעח כבר ערבוח שקיבלו הרי מחמשכן,
חורה.

 ור׳ יהודה ר׳ פליגי מ״ג דף בסנהדרין והנה
לה׳ הנסחרוח דכחיב במה נחמיה

 דלדעת עולם עד ולבנינו לנו והנגלוח אלקינו
 שעברו עד הנסחרוח על ענש שלא מלמד ר״י
 אף הנסמרוח על ענש לא ולר״נ הירדן, אח

 עד הגליות על ענש ולא הירדן אח משעברו
 דלדעח נראה ולפי״ז הירדן. אח ישראל שעברו

 הנגלות על ערבים היו דשפיר י״ל יהודה ר׳
 וכשלו כדכמיב המשכן הקמת או מ״ח משעח

 דנענשין ילסינן לא קרא דמהך ורק באחיו, איש
 שבועות במס׳ שם וכדאמרינן גליות כשהוי רק

 בבריח אבל מיחו, ולא למחוח בידם שיש החם
 על אף ערבים שנעשו נתחדש מואב ערבות של

 על אף נענשו דלא ר״ג לדעח אך הנסתרוח,
 כבר דהלא צ״ב הירדן אח שעברו עד הגליוח

 ומצאחי באחיו. איש וכשלו כדכחיב ערבים נעשו
 כדברינו כחב שס״ד במצוה חינוך דהמנחת
 ערבים כבר היו יהודה ר׳ לדעת העגל שבשעת

 עד ערבים היו לא נחמי׳ ר׳ ולדעת הנגלוח על
 איש וכשלו דכחיב מהא וצ״ע הירדן, אח שעברו
]ולכאורה זב״ז ערבים ישראל שכל מלמד באחיו

 עלייהו קבלו לר״נ אף דבאמת מזה נראה הי׳
 זב״ז, ערבים והיו שבתו״כ הקללוח מ״ח בשעת

 וכדאיתא הבריח נמבטל בעגל כשחטאו ורק
 חדשה לברית הוצרכו ומשו״ה כאן, בתנמומא

 הנגלות על נענשו לא מואב ערבות של ובבריח
הירדן[. אח שעברו עד

 דף בשבת אימא דהנה בזה, לומר והנראה
בדור שהצדיקים בזמן ב, ל״ג

 בדור צדיקים אין הדור על גמפסין צדיקים
 ערבות משום והטעם הדור, על נחססין תשב״ר

 בער ברון ר׳ והקשה זל״ז, ערבים ישראל דכל
 קי״ל דהא ישראל ערבוח בענין בדרוש זצ״ל

 תחלה הערב מן נפרעין דאין קע״ג דף בב״ב
 הדור. לפני הצדיקים מן הכא נפרעין ואמאי
 דאמר סתם ערב ערבוח, מיני שני דמצינו ותירץ
 ואני הלוהו דאמר קבלן וערב ערב ואני הלוהו
 קי״ל סתם דבערב בינייהו ונפ״מ לך, אפרע

 קבלן בערב אבל תחלה, הערב מן נפרעין דאין
 החילוק וביאור מחלה. הערב מן לגבות יכולין

 עצם אח ע״ע מקבל אינו סחם דבערב הוא
 וע״כ התשלומין בעד רק ערב נעשה אלא החוב,

 בערב משא״כ להלוה, אין אם דוקא לשלם חייב
 כאילו החוב עצם את בזה מתחייב הרי קבלן

 לתבוע אפשר כן ועל ההלואה, אח קיבל שהוא
 יש והגה תחילה. הלוה אח לחבוע בלי גם ממנו

 אי ישראל בה שנתחייבו הערבות מהו להסתפק
 דהיינו גופא, המצות קיום על ערבים נעשו
 ישראל, ע״י המצות כל שיתקיימו ערבים שהם

 המצוח יתקיימו לא שבאם ע״ע שקיבלו או
 הגר״ח מרן ואמר ע״ז, העונשים את הם יקבלו

 כערב המצוות קיום לעצם ערבים דנעשו ז״ל
כ״ט דף בר״ה דאיתא מהא לזה וראי׳ קבלן,

 שם ופי׳ מוציא, שיצא אע״ס כולן הברכות כל
 ערבין ישראל שכל כיון להוציא שיכול הראשונים

 אלא אינה שהערבוח נימא ואם למצווח, לזה זה
 את להוציא יכול איך צ״ב אכתי העונשין לגני

 וצונו במצוחיו קדשנו אשר עבורו ולברך חברו
 על הוה דהערבוח וע״כ מצווה, אינו כשכבר

 חברו עבור נמי מברך וע״כ המצוות, קיום עצם
של המצוה בקיום גס מחוייב דהערב משום

עכ״ד. חברו

 כבר היו מ״ח בשעת אף דבאמת לומר ונראה
איש וכשלו וכדכתיב לזה זה ערבים

 שעח של הערבות חלוק מיהח הא אכן באחיו,
 מ״ח דבשעח מואב, בערבוח מהערבוח מ״ח

 ורק גופא המצות קיום על ערבים נעשו לא
 יקבלו המצות יתקיימו לא שאם עצמן על קיבלו

 איש וכשלו דכתיב מאי וזהו ערב, כדין העונשין
 ומשא״כ העונשין, על ערבות ר״ל באחיו,

 המצות קיום על ערבין נעשו שם מואב בערבות
 ערבות דקודס בזה ונפ״מ קבלן, כערב גופא
 מקודם מהערבים לפרוע אפשר היה לא מואב

 דקודס נס״מ ועוד עצמם, החוטאין מן שנפרעין
 חברו להוציא יכול היה לא יצא אס מואב ערבות

 על ורק המצוה לגוף ערבים היו שלא כיון
לבד. העונש

 דאשה הרא״ש כתב ב, כ׳ דף בברכות והנה
יכולה אינה ומשו״ה ערבות בכלל אינה

 הרא״ש על הקשו וכבר י״ח, אחרים להוציא
 ר״ח אשת על דגזרו י״ח דף בע״ז דאיתא מהא

 וכן מיתתה, שלא בשביל הריגה חרדיון בן
 של דאשתו נראה מ״ד דף בסנהדרין מהגמ׳

 אולם בו. מיחתה שלא מפני נענשה עכן
מ״ת דבשעת ערנות מיני שני דהי׳ להמבואר

ו ע״י הודפס391 מס עמוד (0 ()4) ;«ברוך»תנ״ך בן יצחק אברהם סורוצקין, : דברים במדבר, ויקרא, - התורה< >על יצחק גבורת ו ע״י הודפס390מס עמוד (0((4) <<1ברוך»תנ״ך בן יצחק אברהם סורוצקין, דברים: במדבר, ויקרא, - התורה< >על יצחק גבורת
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 נחערבו ורק גופא המצוח קיום על נתערבו לא
 את הס יקבלו המצוות נתקיימו לא שבאם

 קיום על נתערבו מואב ובערבות ע״ז העונשין
 ערב שיהא בעינן י״ש אחרים ולהוציא המצוות,

 לא דהרא״ש י״ל א״כ גופא, המצות קיום על
המצוות קיום על ערבים אינן דנשיס רק אמר

דש סימן

בגרים ערבות בענין
י(. )»ו, מימיך שואב עד עציך מחוטב מחניך בקרב אשר וגרך נשיכם טפבם

 לכן בזה זה ערבים כלכס ד״א החנחומא וז״ל
שבכם גדולים ולא ישראל, ׳איש כל נאמר

 נאמר לכך וגרך נשיכם טפכם אפילו אלא בלבד
 גראהמהתנחואא הרי עכ״ל, ישראל איש כל

 צעד ערבים שהם ערבוח דין יש לגרים דאף
 הפסיק דלכן כתב החיים האור אולם ישראל.
 בפני וגרן נשיכם טפכס וסדר כאן הכתוב
 הם ואין עליהם נתפסים אחרים אלו כי עצמם

 דעת בני אינם שהטף אחרים על נתפסין
 להשתרר להם אין ג״כ הגרים כן כמו והנשים

 כאומרם עליהם חייבין ישראל אבל ישראל על
 שגחפסין כספחת לישראל גרים קשים ז״ל

עליהם.

 גרים קשין חלבו א״ר ב, י״ג דף בנדה והנה
שקשים וסירש״י כספחת, לישראל

 ומביאין במצות בקיאין שאין כספחת לישראל
 בזה, זה ערבין ישראל שכל אומר ויש פורענות,

 הגרים בשביל נתערבו שלא היא מילחא ולאו
 אחד לכל נמצא ל!( )דף סונוה במס׳ דאמרינן
ותק״נ אלפים ושלשת אלף מאוח שש מישראל

 אבל י״ח אחרים להוציא יכולים הם שיהא גופא
 יתקיימו לא שבאם ערבים דנשים י״ל מיהת הא

 דוכשלו מקרא ע״ז עונשין הם שיקבלו המצות
 מדין הנשים נענשו שפיר ומשו״ה באחיו איש

מיחו. שלא עבור ערבות

 לא אלמא בזה זה נתערבו שכולן בריתות
 ומה וז״ל שם ובחוס׳ הגרים. על נתערבו
 דערב ערבות בסוטה חשיב דלא רש״י שמקשה

 במכלחא מיהו חשבונן, ידע שלא לסי י״ל רב
 עכ״ל, מצריס מוצאי כסלים היו רב דערב אמר
 נתערבו ישראל בני אם ורש״י הי״א נחלקו הרי

הגרים. בעד
 שג( )נשימן שביארנו עפי״מ בזה לומר והנראה

מ״ת דבשעת ערבות מיני תרי דהיה
 יקבלו המצוות יתקיימו לא שבאם ערבים נעשו

 על ערבים נעשו לא אבל ע״ז העונשין את הם
 שם מואב בערבות ומשא״כ גופא, המצוות קיום
 קבלן, כערב גופא המצות קיום על ערבין נעשו

 יתקיימו לא שבאם ערבים שהם אע״ג ונשים
 על ערבים אינן מ״מ עונשין הס שיקבלו המצות

 די״ל נראה ולסי״ז ע״ש, גופא המצוות קיום
 נתערבו שלא בודאי דזה שברש״י הי״א בדעת
 ]ובבריח הגרים של מצות קיום בעד ישראל
 ודלא הגרים, בעד נתערבו לא מואב ערבות

נתערבו שישראל מיהח הא אבל החיים[, כאור

 את הם שיקבלו המצוות יקיימו לא הגרים שבאם
 כספחת, לישראל קשים גרים ולכך ע״ז, העונשין

 המצוות קיום על ערבים נעשו שלא מכיון אבל
 דהגמ׳ סוטה במס׳ להו חשיב לא הגרים של
 קיום גוף על שנתערבו אותם רק חשיב לא שם

המצוות.

 הוכיח ע׳ דף בקידושין המהרי״ט והנה
מהא הגרים על ערבים שישראל

 רע דכתיב מאי ב, ק״ט דף ביבמות דאמרינן
 תבא רעה אחר רעה יא(, )משלי זר ערב כי ירוע

 גרים מקבלי וכו׳ שלציון ולערבי גרים למקבלי
 לישראל גרים קשים חלבו ר׳ דאמר חלבו כר׳

 גרים דקשין מוכח מהגמ׳ והנה כספחת,
 מקרא לה דמפיק הוא ערבות מטעם לישראל

 והנה שלציון. דלערבי דומיא ועוד זר, ערב דכי
 ערבי של דהרעה ביאר ביבמות שם המהרש״א

 קבלן ערב להיות מנהגם שהיה בזה היתה ציון
 הלוה מן לתבוע בלי הערב מן לתבוע דאפשר
 דהכי דדומיא המהרי״ט ולפימש״כ תחילה,
 קבלן ערב שנעשו מזה נראה הרי גרים מקבלי

 העונשין שיקבלו ערב סתם ולא הגרים בעד
 דהי״א לרש״י דס״ל די״ל נראה ולפי״ז עליהם.
 שאנו מפגי כספחת לישראל גרים קשין שפירשו

 זר, ערב ט ירוע רע וכדכתיב עליהן ערבין
 עליהם, קבלן ערב ישראל בני שנעשו כוונתם

 שלא בסוטה מהגמ׳ רש״י פרין שפיר ומשו״ה
 קבלן ערב נעשו שלא מזה ומוכח גרים חשיב

הגרים. בעד

 שיטת שתירץ בקידושין שם במהרי״ט וראיתי
בעד נתערבו ישראל שבני הי״א

הגרים על נתערבו ישראל שבני דאע״ג הגרים,

 דומיא הוו אלא עלינו ערבין אינן גרים מ״מ
 אינם והם עליהם חייבין שאנו ונשים דטף

 כמש״ב )יזהו למחות ספק בידם דאין עלינו חייבים
 ונשים טף הכניס דלא שפיר ואתי החיים(, האור

 דלא שפיר נמי ואתי ישראל, איש כל בכלל וגרים
 חשיב דלא רב ערב של ברית נאמרין באלו חשיב
 והנה עכ״ד. וב״ז ערבים שכולם אותם אלא

 הגרים על נתערבו דישראל המהרי״ט מש״כ
 שאנו נשים כמו עלינו ערבים אינן שגרים אף

 הנה עלינו, ערבים אינן שהן אף עליהם ערבין
 באמת רע״א סימן באו״ח מרבבה הדגול

 בעד ערבים הנשים שאין אע״ג אם בזה נסתפק
 או הנשים בעד ערבים האנשים אבל אנשים
 האנשים בעד נתערבו לא שהנשים כשם דלמא

 והצל״ח הנשים, בעד נתערבו לא האנשים כן
 היכי כי דמסתמא בפשיטות כתב כ׳ דף בברכות

 אין ה״נ אנשים בשביל ערבים אינן דגשים
 אם ה״ה ולדבריו הנשים, בשביל ערבים האנשים

 ישראל בני גם ישראל בשביל ערבים אינן הגרים
 בד״ה שם ]וכ״ב הגרים בשביל נתערבו לא

 דישראל דס״ל והי״א יעו״ש[, והרשב״א
 ערבים הגרים דגם ס״ל הגרים בשביל נתערבו

הי״א על רש״י הקשה ומשו״ה ישראל בעד
סוטה. במס׳ גרים שם חשיב לא מ״ט

 ערבים אינן דגריס רש״י דדעת המבואר ולפי
לא ישראל שבני כמו ישראל בני בעד

 גרים עכ״פ אס צ״ע הגרים בעד נתערבו
 לפימש״ה וכמו״כ אחרים גרים בעד ערבים

 אס צ״ע אנשים בעד ערבים אינן דנשים הרא״ש
 או אחרים, נשים בעד ערבים נשים עכ״ס
 עצמן, בעד אפילו ערבים אינן ונשים שגרים

וצ״ע.
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י<זקנצכים גבורת שפו

שה סימן

מואב בערבות הברית בענין

 ה׳ מעם היום פונה לבבו אשר שבט או משפחה או אשה או איש בכם יש פן
ק(. ׳)כמ ההם הגוים אלהי את לעבוד ללכת אלקינו

נצכים

 אני לפיכך וגו׳ בכם יש פן וז״ל כפב הרמב״ן
ויפה רש״י. לשון להשביעכס צריך

 באלה להביאכם צריך אני לומר והנועם פירש
 נפחה אולי מיראתי הזאח בברית עתה ובשבועה

 בעגל עשיתם כאשר מצרים לשקוצי קצתכם לב
 תורה מתן שעת של הראשונה בברית כי וכו׳

 מרן ובחידושי עכ״ל, וקללות אלות שם היו לא
 אינו הרמב״ן דדברי הקשה עה״ת הלוי רי״ז
 הברית מלבד מפורש מקרא דהלא כלל, מובן
 שבתו״כ קללות והיינו בחורב אתם כרש אשר

 ספר ויקח פסוק על ובמכילתא כסיני, שנאמרו
 עיי״ש, וקללות ברבות דהיינו מפרש הבריח
 שוב וצ״ע. וקללות אלות בלא הי׳ ברית ואיזה

 של דהברית שכתב בהר פ׳ ברמב״ן מצאתי
 לאחר היתה וקללות אלות בה שנאמרו חורב

 אבל חדשה, ברית עמהם ה׳ שכרת העגל מעשה
 אלות בלי הישה שורה מתן שעת של הבריח
 היטב מבוארים ועסי״ז בדבריו, יעו״ש וקללות
 ר״י דרק להרמב״ן דס״ל וצ״ל הכא. גם דבריו

 דהברכוח שם במכלתא הכי לי׳ דאית הוא
 תנאי אידך אבל מ״ח, קודם נאמרו וקללות

 ברכות כלל נאמרו דלא וס״ל עלי', פליגי התם
עכ״ל. מ״ח קודם וקללות

והרמב״ן עזרא האבן פליגי בהר בר״ס והנה
או בסיני נאמרו שבת״ב הקללות אם

 שנאמרו עזרא האבן ודעת המשכן הקמת בשעת
 ופלוגתתס המשכן. הקמת בשעת ולא בסיני
 ב, ל״ז דף בסוטה תנאים במחלוקת תלוי באמת

 ועוד תורה מתן בשעת ברית הי׳ הת״ק דלדעת
 בשעת ברית היה לא אבל מואב בערבות ברית

 הי׳ בהר בס׳ דכשיב מה ולדידי׳ המשכן, הקמת
 הברית מלבד ר״ש ולדעת שורה, מתן בשעת
 הקמת בשעת ברית עוד הי׳ מ״ח בשעת

 אלות בלי בריח הי׳ מ״ת בשעת ולדידי׳ המשכן,
 עה״ת הלוי רי״ז מרן בחידושי ]ועיין וקללות

 הרמב״ן דברי דאכתי אלא יעו״ש[. ויקרא ר׳׳פ
 עמהם לכרות הוצרך דלכך נמש״כ מובן אינו

 אלות בלי הי׳ מ״ת בשעת הראשון כי ברית
 עוד כרתו המשכן הקמת בשעת דמ״מ וקללות,

 לעוד הוצרכו למה וא״כ וקללות אלות עם ברית
מואב. בערבות ברית

 בעגל כשחטאו כתב בהר בס׳ הרמב״ן והנה
הבריח נתבטלה כאילו הלוחות ונשתברו

 בלוחות הקב״ה וכשנתרצה הקב״ה אצל ההיא

 בשעת עמהס שכרת חדשה בברית צוהו שניות
 עליהם להחמיר הקב״ה ורצה המשכן, הקמת
 זבי לא אבל וקללה באלה השני׳ בריח שתהי׳
 על הדס וחצי העם על הדם חצי וזרקו זבחים

 והנה עכ״ד, בראשונה עשה כאשר המזבח
ברית עמס שכרת כתב נצבים ר״ס הרמב״ן

גבו•!

 שהקריב סיני בהר עמהם כרת אשר כבראשונה
 הדם וחצי המזבח על דם חצי וזרק עולה עליהם

 כרת דמשו״ה י״ל לכאורה ולפי״ז העם, על זרק
 תקשי ולא מואב בערבות חדשה בריח עמהס

 המשכן הקמת בשעת ברית עמהם כרת הלא
 הקמת בשעת דבברית כיון וקללות, אלות עם

 המזבח על דם זרקו ולא זבחים זבחו לא המשכן
 הו״ל לא שביארנו דלפי״מ אלא והעם.

 ברית עמהם לכרות שהוצרך לומר להרמב״ן
 אלה בלא הי׳ מ״ת בשעת שהבריח מפני

 ברית עמהם לכרות שהוצרך אם כי ושבועה,
 העגל, חטא ע״י נתבטלה שהראשונה מפני

 ולא זבחים זבחו לא המשכן הקמת בשעת והשני׳
 ז״ל והנה העם. ועל המזבח על דם זרקו

 כרת בריתות שלש ה׳ בבריח לעברך החנחומא
 הר לפני כשעמדו אחת ממצרים כשיצאו הקב״ה

 הקב״ה כרת ולמה כאן ואחת בחורב ואחת סיני
 בסיני עמהן הברית שאותו מפני כאן עמהן

 וכרת חזר לפיכך אלהיך אלה ואמרו בטלוה
 שחוזר למי קללה עלי׳ וקבע בחורב עמהן

 ברית דעשו בחנחומא להדיא הרי עכ״ל, בדבריו
 מ״ת בשעת שהבריח מפני מואב בערבות חדשה

 קייס, בחורב הברית הי׳ דעדיין ]ואף נתבטלה
 על והזאה קרבנות שם חסר דהי׳ כמש״כ צ״ל

 מפני הטעם שכתב הרמב״ן על וצ״ע העם[,
ושבועה. אלה בלי היתה שהראשונה

 ביאר בהר בס׳ הרמב״ן דהנה נראה אכן
ברית עוד הי׳ אם התנאים דפלוגתת

 אם דפליגי משום הוא המשכן הקמת בשעת
 וצ״ב לא, או נתבטלה מ״ת בשעת שעשו הברית
הברית אם תלוי דפלוגחתם ונראה פליגי. במאי

שפז יצחק

 לא, או וקללות אלות עם היתה מ״ח בשעת
 א״א וקללות אלות עם הי׳ שהברית נימא דאם

 אבל להתבטל, וקללות אלות עם הנעשה לברית
 להתבטל, שייך שסיר וקללות אלות בלי הי׳ אם
 שאמרו והרמב״ן דהתנחומא בלישנא מדויק ובן

 חזר לפיכך בטלוה בסיני שכרתו הברית שאותו
 וכוונתם וקללות, אלות עם השני׳ הברית וקבעו

 מפני רק להתבטל אפשר הי׳ בסיני דהברית
 שראו לאחרי ומשו״ה וקללות, אלות בלי שגעשה

 עם שני׳ ברית כרתו נתבטלה הראשונה שהברית
 ולסי״ז להתבטל. יוכל יהא שלא וקללות אלות
 עם הי׳ מ״ת בשעת הברית הת״ק דלדעת נראה
 ולכך להתבטל אפשר היה שלא וקללות אלות
 בשעת חדשה ברית עשו ולא נתבטלה שלא ס״ל

 דהברית סובר ר״ש ומשא״כ המשכן, הקמת
 נתבטלה ולכך וקללות אלות בלי הי׳ מ״ת בשעת

חדשה. לברית והוצרכו

 שכתב הרמב״ן דברי שפיר אתי הרי ומעתה
מפני חדשה לברית שהוצרכו

 דהו״ל תקשי ולא אלה בלי היתה שהראשונה
 מפני חדשה לברית שהוצרכו לומר להרמב״ן

 דהן נראה להמבואר אולם נתבטלה, שהראשונה
 דמכיון הרמב״ן וכוונת הרמב״ן, דברי הן

 משו״ה וקללה אלה בלי היתה הראשונה שברית
 שכרתו ואף חדשה, לברית והוצרכו נתבטלה

 הביאו לא הרי המשכן הקמת בשעת ברית
 דס״ל דלמאן העם, על דם זרקו ולא קרבנות
 לא וקללות אלות עם הי׳ מ״ת שבשעת דהבריח
 למימר וליכא מ״ת, שעת של הברית נתבטל

 נתבטלה, מ״ח של שאותה מפני לברית שהוצרכו

וכש״נ. הרמב״ן דברי היטב ואתי

ו ע״י הודפס395 מס עמוד {0 ()4) בןברוך»תנ״ך,-« יצחק אברהם סורוצקין, דברים: במדבר, ויקרא, - התורה< >על יצחק גבורת ו ע״י הודפס394מס עמוד (0(|4) בןברוך»תנ״ך;« יצחק אברהם סורוצקין, :במדבר,דברים ויקרא, - התורה< >על יצחק גבורת



יכע ר'׳>מקןורדים טו סימן ג כלל - חיים אורח גינת
 משנת אלא ואינו כן העושה ביד למחות בידינו אין זה וכפי

 ברחיצתו )=קצף< איסקומ״ה כשעושין אכן בעלמא. חסידים

 בענין חדשה מלאכה כבורא דהוי משום לאסור יש אז בשאבו״ן,

 האיסקומ״ה דאין דכיון להקל, פנים יש בזה וגם האיסקומ״ה.

נולד. חשיב לא בלבד לשעתה אלא דאינה מתקיימת

 מדרבנן דאיסורו מידי דכל לפי הוא, ונכון להקל טעם יש עוד

כדאסיקנא רישיה, פסיק דהוי אע״ג שרי לה מכוין לא כי

 אע״ג במפה ורדים במי ידיו לקנח דמותר ט״ז< ”0 )להלן בתשובה
 לנולד מכוין דלא דכוותה נמי והכא במפה, טוב ריח דמוליד

 דהתם ושלג, בברד ידים לרוחץ דמי ולא בשאבו״ן. ידיו ברחיצת

 דבעודם ידיו, לרחוץ כדי מים והשלג הברד לעשות קמכוין

 לנולד מכוין לא בשאבו״ן אבל לידיו, רחיצה סלקא לא קרושין

 ליה ניחא ולא בלבד, ידיו את לנקות רק חושש דאינו כלל זה

 לעניות והנראה .3לכתחילה הוא ומותר מים, בשאבו״ן שיעשה

כתבתי. דעתי

 חוקותיו ככל התוכחת גדרי ויבאר שלהם, בהמות ע״ג בשבת מים המביאין בענין טו.
ומשפטיו.

 בוערים, ודבריס^מכוערים שערוריה ראיתי ורוזניה צוען בשדי .

אזנים תצלנה יה, שלהבת חמסים אש כקדוח בוערים

 יחשובו לא וזהב כסף כי ושאיה, שמה ישום לב וכל משמוע

 משכימי השבת וביום מזוינים, סוסים ולהם בתיהם, בגי נכר ובני

 ואנשי נאמנים, לא היאור מן מים להביא בסוסים מתחרים בקר

 ומוכיחים וחוזרים מוכיחים בלבבם, אלקים נגע אשר החיל לבב

 דברים להם יביעון מקרא ורבני ישנים, לא אטומים לבות לעורר

 הוא מלא מקרא רק שוה מגזירה אתי דלא בו, מודים שהצדוקים

 וכל וחמורך ושורך כו׳ מלאכה כל תעשה לא הדברות בעשרת

 ודאדרבה בהם, אין הדיבה כאלו אזן יאטימו חרש וכפתן בהמתך,

 גדול בפומבי לעשות עוילהם כצאן וישלחו במעשיהם מוסיפין

 בהם. נוח ולא מהמהם אלא מהם לא רואיהם, כל עיני למרות

 סדקית מהט כמלא ופתח צד יש אם ספר מעל לדרוש באנו ועתה

 אשר נשמעים, שאינם דברים לומר שלא התוכחה מן להפטר

מוצא ולדעת תעתועים. ומעשה מונד כקוץ התועים בעיני ק-־

 זה גדר איסור ונבאר תכונתו, עד נבוא מתכונתו על זה דבר

משפטיו. וככל חוקתיו ככל התוכחת וגדר בשלימות

 שנשבות ציונו וז״ל: קנ״ד )עשה( המצות במנין הרמב״ם כתב

כו׳ תשבות השביעי וביום יתברך אומרו והוא בשבת

 ובלאוין ועבדינו. בהמתנו ועל עלינו חובה היא ממלאכה והשביתה

 לא אומרו והוא בשבת מלאכה מעשות הזהיר וז״ל: כתב ש״ך

 הבהמה שעשיית מפורש הרי ובהמתך, כו׳ מלאכה כל תעשה

 אין מקום ומכל לאו, ואיסור ]עשה[ ביטול בה יש בשבת מלאכה

 מהל׳ ]פ״כ[ )מ״ב( ריש מפורש והטעם זה, לאו על עליו לוקין

 במה פרק ריש התוספות וכתבו לענינינו. נוגע זה ואין שבת

 בהמתו שביתת על מוזהר דאדם וז״ל: בהמה( במה ד״ה נא: >שבת בהמה

 אתה מלאכה תעשה דלא לאו ומיהו כו׳, שורך ינוח למען דכתיב

 דפשיטא ומילתא ע״כ. בהמתו, אחר במחמר אלא ליכא ובהמתך

אותה והוליך בהמתו גבי על משאות כמה אדם הטעין שאם היא

 דהעיקר המדורה כנגד ליתן שרי דרש״י ואליבא נולד. והו״ל נימוח הקרוש דשומן המדורה, כנגד אינפנדה לתת שאסר התרומה בעל שיטת היא וכן

ברי׳ן. הוא וכן בידים, יעשה שלא

 נולד ליה והוי ונימוח חוזר שנקרש שבה שהשומן מפני מקום בריחוק אפי׳ אינפנדה ליתן אסור ז״ל: שי״ח סי׳ הטור וכ״כ כבעה״ת פסק הרא״ש והנה

 אבל והברד השלג מרסקין אין וז״ל: הטור כתב ש״כ ובסו״ם התרומה. בם׳ וכ״כ אסר הרא״ש וא״א בידים, עושה שאין כיון התירו המצוות ובם׳ ואסור,

 ולא שלג לא במים יהא שלא הידים כשנוטלין בחורף ליזהר צריך כן על שרי, בידים עושה שאינו כיון שמתמחה אעפ״י חושש ואינו הכום לתוך נותן

 כיון לבעה״ת דאילו בידים, מעשה עושה שאינו כיון ממש״ב רש״י כפי׳ מבואר ועוד בידים, מעשה שחשיב כיון במים ליטול שאין מבואר ע״כ. ברד,

ניכר. שאינו כיון לישתרי בחורף ידיו דכשנוטל קשה ועוד כבעה״ת, פסק שי״ח דבסי׳ וצ״ב שרי, ניכר שאינו

 שאינו בכה״ג וגם כוס, לתוך לרסק ולא הכוס, לתוך ליתן רק דשרי בברייתא וכמ״ש מוליד, משום בידים שעושה כל אוסר בעה״ת שגם לומר והנראה

 בם׳ הוא וכן ניכר. באינו רק שרי בידים עושה שאינו ובכה״ג בידים, שעושה כל אוסר בעה״ת ולפי״ז נולד. משום שניכר כל אסור בידים מעשה עושה

 בתוך גותנו וגם נמחה, ומאליו בעלמא גרמא דהוי נמחה שהוא אעפ״י מותר, זה לצננו, יין של בום בתוך מהברד נותנין הקיץ ובימות וז״ל: התרומה

 אז נמחה וכשהוא נמחה הוא דמאליו משום הכום לתוך ליתן דברייתא בסיפא שרי וז״ל: הב״י הבין וכן ע״כ. ומתבטל, מתערב אז נמחה וכשהברד היין

ע״כ. ניכר, ואינו שבכוס ביין ומתבטל מתערב

 אסור בידים השאבון שממחה דכיון בנ״ד וה״ה ניכר. כשאינו גם אסור בידים שעושה דכיון שלג, בהם שיש במים ידיו ליטול דאסור לדינא יוצא ולפי״ז

ניכר. בשאינו גם

 לא מ״מ פס״ר, והוי נימוח יהיה שלא דא״א אע״ג י׳: ם׳׳ק הט״ז שם וכתב חושש. ואינו ברגליו שלג דורם י״ג: בסעיף השו״ע כתב ש״כ סד״ס עיין .3

 לשלג צריך לא נמי והתם בשלג. רגלים מי מלהטיל נזהר היה דהרא״ש י״ד בסעיף שם כתב ועוד שלג. מלאה הארץ דכל בזה, להזהר דא״א כיון גזרו

 שפשוף ע״י השאבון פעולת דאין מנקה, נמס כשהוא רק מנקה, אינו נימוח שלא כל נמי בשאבון דין מן ובר אסור. בידים מעשה שעושה וכיון הנימוח,
דרבנן. באיסור בפ״ר מש״כ ט״ז סי׳ בתשו׳ לקמן ועו״ע נימוח. כשהוא רק נעשה וזה הלכלוך את ולדחוק לסלק בתכונתו אלא גרידא,
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 אין כאנטוכייא, גדולה חצר היא אפילו בחצרו, טעונה כשהיא

 ואיסור הכי, עביד מצי גופיה איהו דהא מלאכה, איסור כאן

 מרה״י בהוצאה או הרבים ברשות אלא ליתיה המשא מלאכת

 בתוך משאות לשאת מותרת שתהיה לבהמתו ק״ו וא״כ לרה״ר,

 דאית בדבר אלא ליכא ושביתה הנייחא עשה מצות גם J הבית

 ׳והשביתה שכתב דהרמב״ם לישגיה דייק והכי מלאכה, ביה

 המים ובהבאת ועבדינו׳. בהמתנו ועל עלינו חובה היא ממלאכה

 כתב רה״ר דבגדר תורה, איסור בזה יש לבית הנהר מן מבולא״ק

 מדברות רה״ר איזהו וז״ל: )ה״א( שבת מהלכות בפי״ד הרמב״ם

 הדרך רוחב שיהיה ובלבד להן, המפולשין ודרכים ושוקים ויערים

 בו לשיבקעו צורך ואין עכ״ל. תקרה, עליו יהיה ולא אמה י״ו

 רוב הסכימו וכן ו.(, )עירובין רש״י כסברת יום בכל רבוא ס׳

 ובהוצאת רה״ר. דין בו יש לעיר בולא״ק בדרך וא״כ המפרשים.

 להם יש שהנהרות תורה איסור בזה אין לרה״ר הנהר מן המים

 בהכנסת גם לרה״ר. מרה״י מוציא אלא חשיב ולא כרמלית, דין

להדיא נכנסים שאינם לפי תורה איסור ביה לית לבית במים

 לכרמלית ובאו עברו ברה״ר שהיו אחר אלא לרה״י, מרה״ר

 איסור כאן לית בכרמלית שהפסיק וכיון לבית, הכניסן ומכרמלית

 רק תורה איסור כאן שאין נמצא שבת. מהל׳ בפי״ד ועיין תורה,

 בולא״ק שבדרך ברה״ר אמות ארבע הטעונה הבהמה בהילוך

 ותנוח תפוש שלא דא״א כיון מ״מ דמהלכת, ואע״ג למדינה.

 כעקירה חשיבא קצת נייחא אותה ברה״ר, בהיותה בדרך קצת

 דפטור הוא ברה״ר ברץ דדוקא לד״א. לחוץ ד״א מתוך והנחה

דמי. שפיר בכה״ג אבל ועקירה, הנחה שם דאין משום

 בכתוב, מפורשין אינם הללו דינים חילוקי שכל אע״פ והנה

ביה דמקילינן יוה״ב כתוספת דהוי נאמר זה מפני לא

 בעל דברי משום חשיכה, עד ושתי דאכלי בנשים מחינן ולא

 אינו מ״מ התורה מן הוי זה דתוספת גב על דאף שכתב העיטור

 האיסור שעיקר הכא דשאני להחמיר יש דהכא בתורה, מפורש

 חובה ושפיר חכמים, מדרש הם שהתנאים אלא בתורה מפורש

לנ״ד. דשייכי דינים פרטי הם אלו למחות. עלינו

התוכהת. דין נבאר ומעתה

 שחטא חבירו את הרואה מז״ז(: דעות מהלכות בפ״ו הרמב״ם בתב

ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה טובה לא בדרך שהלך או

 את תוכיח הוכח שנאמר הרעים, במעשיו עצמו על חוטא שהוא

 שניה פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב ממנו קיבל אם כר', עמיתך

 לו ויאמר החוטא שיכנו עד להוכיחו חייב תמיד וכן ושלישית,

 הוא מוחה ואינו למחות בידו שאפשר מי וכל לך, שומע איני

 דאין ומשמע ע״ב. בהם, למחות לו שאפשר כיון אלו בעון נתפס

 עשה מצות דמבטל ל״ת, מצות העובר על רק זו מצוה חיוב

 ׳הרואה דקאמר דהרמב״ם לישניה דייק וכן תוכחת, בעל אינו

 ביטול על אפי׳ הוי דערבות דין אמנם כו". שחטא ^חבירו

u ,פניהם הפכו בפיסקא לו.-( )סוטה נאמרין ואלו בפרק כדמוכח ע 

 בסיני וכן בברייתא: דקתני כו', בברכה ופתחו גריזים הר כלפי

 את ה׳ צוה אשר הברית דברי אלה שנאמר מואב בערבות וכן

 המצוות כל כשנאמרו בסיני, וכן לז.(: )שם ופירש״י ־נו׳, משה

 מואב בערבות וכן ופרט בכלל וברוך בארור כולם ניתנו למשה

 לזה. זה ערבים להיות עליהם קיבלו מואב ובערבות ע״כ. כו׳,

 ומשמע דערבא. בערבא פלוגתא דאיכא מסיק ע״ב< )שם ובגט׳

 יקים לא ׳אשר הוי בתרא וארור ערבות, בכלל ישנן מ״ע דגם
 )דברים ופירש״י אותם׳, לעשות הזאת ]התורה[ )הברית( דברי את

 וקיבלוה כולה התורה כל את כלל כאן יקים, לא אשר כס: כז

 ׳לעשות דקאמר דקרא לישנא ועיקר ע״כ. ובשבועה, באלה עליהם

 מצות שייכא דלא במידי וא״כ עשה, אמצוות דקאי משמע אותם׳

ערבות. מדין להבצל למחות צריכנא אכתי תוכחת

 שיתקבלו בדאפשר אלא ליתנהו והערבות התוכחת מצות והנה

בפרק בשבת כדאיתא מיפטר מקבלי לא דאי דבריו,

 שהיה בשביל הדין מידת שקיטרגה ע״א(1 נ״ה דף בהמה במה

 מקבלי דלא ידעי הוו דאי התם ומסיק מיחו, ולא למחות בידן

 דורו של דעונשן משמע ומסתמא ליענש. ראוין היו לא מינייהו

 דבשביל לומר סברא ואין ערבות, מדין אלא היה לא יחזקאל של

 ד׳ממקדשי ההם העונשין לכל ראוין יהיו דתוכחת מ״ע ביטול

 בעצמן הם כאילו להו חשבינן ערב מדין כשהוא אכן תחלו׳,

 הדיינין שבועת ובר״פ חמור. עונש ליעגש ראוין ולכן החוטאין,

 בעון איש באחיו, איש וכשלו דאמרינן: יותר מפורש לט.( )שבועות

 למחות בידן כשיש לזה זה ערבין ישראל שכל מלמד אחיו,

מיחו. ולא

 למחות, כשבידו אלא ליתא דערבות דעונש דיליפנא והשתא

כשבידו אלא ליתא תוכחת מצות דחיוב שמעינן ממילא

 רא״ם: משם כתב ג( )אות דעות מהל׳ בפ״ו בהגמ״י אמנם למחות.

 הר״מ אבל איפטר, לא תוכיח דהוכח מעשה אבל פטור דמעוגש

 לומר שחייב כשם סהס )יבמות יבמתו על דהבא בההיא כתב מקוצי

 אל שנאמר נשמע שאינו דבר לומר שלא חייב כך הנשמע דבר

 יחזקאל של בדורו רא״ם ולדברי ע״כ. ישנאך, פן לץ תוכח

 זכאין יוצאין היו ואעפ״ב תוכחת, מצות עלייהו רמיא הוה אכתי

 שלא כדכתיבנא וטעמא תוכחת, מצות מבטלין שהיו אע״פ בדין

להתיישב וראוי מ״ע. ביטול מפני ההוא חמור לעונש ראוין היו

 נמי בנ״ד א״כ התורה, מן אסור דטירחא מידי דהוא כיון מלאכה שאינו בדבר אפי׳ אסור דתשבות עשה דמדין אמור, פ׳ הרמב״ן לדעת ולכאורה .1

 חיוב שייך דלא כתב ב׳ נ״א שבת מם׳ על יהושע הפני והנה ק״ד(. סי׳ או״ח שיק מהר״ם שו״ת )ועו״ע בחצרו ולהוליכה בהמתו על משאות להניח אסור

 דאורייתא איסור שייך לא בבהמה גרועה, מלאכה שהיא בהוצאה אבל גמורות, מלאכות שהן וטחינה חרישה כגון דאורייתא במלאכות רק בהמתו שביתת

דבריו. את הפוסקים רוב דחו כבר אבל דאורייתא, איסור כל אין בג״ד וא״ב מדרבנן. אלא
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 אהדדי, קשיין נמי ושמועות מקוצי, והר״ט רא״ם במחלוקת

 וביבמות הכאה, כדי עד תוכחת דמצות אמרינן crej דבערכין

 לפרש ונראה נשמע. שאינו דבר לומר שלא דמצוה אמרינן

 נכונה באומדנא למוכיח שידוע דאע״פ להו, מתרץ הכי דהרא״ם

 מחוייב אעפ״כ להכותו, וסופו המוכיח דברי מקבל החוטא שאין

 ירצה זאת בכל אם אמנם במעשה, ממש שיוכה עד להוכיח

 כמיניה, כל לאו ולהוכיח, אח״כ ולחזור בכבודו לוותר המוכיח

 תוכחת דמצות סבור מקוצי והר״מ בשתיקתו. מצוה יעשה ואדרבה

 אלא מעשה, שיעשה דבעינן ממש לאו הכאה, כדי עד דהויא

 לו די שיכהו, החוטא לו יעשה שכן נכונה באומדנא שיודע כיון

 אמרינן בדעתו, זו אומדנא לשפוט המוכיח שהגיע וכיון בזה,

 מצאתי שוב נשמע. שאינו דבר לומר ושלא לשתוק לו דמצוה

 שלא למוכיח לו ברור ואם וז״ל: שכתב י״א מצוה סוף בסמ״ג

 זה על כדגרסינן לשתוק, לו טוב שוגגין, והעוברים ממנו יקבלו

 לישראל להו הנח דאורייתא באיסורי דאפי׳ ל.( !ביצה המביא בפרק

 מזידין העוברין אם אבל מזידין, יהיו ואל שוגגין שיהיו ]מוטב[

 כדמוכח מיתה מעונש שפטור אע״פ יקבלו, שלא הוא וברור
 ואע״פ מיפטרי, לא תוכיח מעשה־־דהוכח מ״מ וכר שבת ^;׳

 ולכך וימות, לרשע הלעיטהו יקבלו, שלא עונשן על שמוסיף

 אם כי זה שאין אומר ואני דוקא, בשוגגין השתיקה תלמוד צוה

 הבא בפרק כדאמרינן לשתוק, צריך במזידין אף כי טובה, עצה

 שנאמר נשמע שאינו דבר לומר שלא האדם על שחובה יבמתו על

ע״כ. ישנאך, פן לץ תוכח אל

 מזידין דבין חילוקו לפי כהוגן שמועות סלקי רא״ם "לדברי והנה

תלמוד צריכין אכתי מקוצי הר״מ דברי אכן לשוגגין,

 כדפרשינא, לה לאוקומי צריכין וע״כ דערכין. ההיא יתרץ כיצד

 בדעתו שאומד באומדנא אלא הוא, בפועל ממש לאו הכאה דכדי

 בעל ולדברי לשתוק. עליו מצוה ואז מלהוכיח מיפטר שיכוהו

 מ, ד )ביצה יין כדי המביא בר״פ הרא״ש דבריו שהביא העיטור

 הסמ״ג. בדברי בין רא״ם בדברי בין שמעתתי ליה סלקי שפיר

 שוגגין שיהיו דמוטב לישראל להם דהנח בהא לה מפרש דאיהו

 רק בתורה להדיא מפורש שאינו בדבר דהיינו מזידין, יהיו ואל
 וענשינן טובא מחמרינן בתורה דמפורש מידי אבל מדרשא, ^*/י

 מהל׳ בפ״א שכתב דברים, עליו מוסיף והרמב״ם דפרשי. עד להו

 חשיבה, עד ושותות אוכלות דנשים הא גבי מז״ז( עשור שביתת

 להזהיר וא׳ א׳ כל בבית שוטר שיהיה א״א שהרי ואמר: בה מסיק

 הדומה כל וכן מזידות יהיו ואל שוגגות שיהיו להן והנח נשיו,

 מפורש שאינו דבר בכל והכונה וז״ל: ה״ה וכתב ע״כ. לזה,

 בעל לשיטת דאזיל ע״ב לכל. ומסור היתר בו ונהגו בכתוב

 שיהיה להצריך מחמיר אכן מפורש, שאינו בדבר להקל העיטור

 אע״ג להוכיח צריך לכל מסור אינו דאם לכל, מסור זה דבר

 לאוקומי העיטור בעל מצי שפיר והנה בכתוב, מפורש דאינו

 שכתבנו אוקימתי בתרי דיבמות ושמעתתא דערכין שמעתתא

ליישב. וקל לעיל,

 אלא לירנא תוכחת מצות א', בקיצור. דברים של כללן ונמצא
ג׳, ובל״ת. בעשה איתיה דערבות דין ב׳, ל״ת. במצות

 ובדלא למחות, בדאפשר אלא ליתנהו ערבות ודין תוכחת מצות

 איפטר לא למחות אפשר בדלא לרא״ם ד׳, מיפטרי. למחות אפשר

לרא״ם ה', עליה. רמיא אכתי תוכחת מצות אבל מעונש אלא

 לשתוק, לו מוטב תוכחת מקבלי דלא וידוע שוגגין העוברין אם

 אדרבה מזידין הם אם אכן נשמע, שאינו דבר לומר שלא ומצוה

 בתורה מפורש שאינו דבר ו׳, להענישן. כדי להוכיחן מוסיפין

 להצריך מחמיר ז״ל והרמב״ם כו', שוגגין שיהיו מוטב אמרינן

אדם. בני ברוב שפשט דבר שיהיה

 בה דלית אסיקנא וכבר שאלתנו. לענין לבאר נבוא ומעתה

ישראל, לבהמת נייחא לה שאין בלבד מ״ע ביטול רק

 בהמתו אחר מחמר ישראל דאין כיון כלל, ליכא לאו איסור אבל

 הגוי את ששולח אלא ברה״ר ד״א ועוברת המים טוענת כשהיא

 ולהנאת ישראל לדעת דעושה כיון לומר שייך ולא ביתו, בן

 מחמר בעצמו הישראל כאילו דחשיב בשליחותו ואזיל ישראל

 מדאורייתא, כלל לגוי שליחות דאין דקי״ל בשבת, בהמה אחר

 שכירו שיהיה אפי׳ לישראל, שליח ליעשות ולא שליח לעשות לא

 לה ומייתי סוה״דס ה )ב׳׳מ בירושלמי דאמרינן דישראל, ולקיטו

 נכרי שמינהו דישראל נגן: סי׳ )פ״ד ע״ס קמ״ו )דף דמציעא הג״א

 שאין כיון בריבית ממנו ללוות מותר סנטר, או אפוטרופוס

 אסור כו׳ אפוטרופוס ישראל שמינהו ונכרי ישראל, באחריות

 דלא הרי עכ״ל. ישראל, שבאחריות כיון ברבית הימנו ללוות

 שהאחריות במי רק אלא ושריותא דאיסורא טעמא בעיקר מטי

 כאילו חשיב ישראל דעת על הגוי כשעושה איתא ואם עליו,

 לומר דנראה אלא ולאסור. זה דין להזכיר לו היה הישראל, עשה

 דעתו על בעושה משגחינן לא כלל לגוי שליחות שאין שכיון

 לית לגוי שליחות דאין דאסיקנא וכיון האחריות. שעליו במי רק

 דלית כיון בזה להחמיר ואין דרבנן, שבות משום רק איסורא כאן

 כדאסיקנא, ליתא תוכחת מצות ומשום תורה. דאיסור ערבות כאן

 לדון היה הראוי ומן תעשה. לא במצוות אלא תוכחת מצות דאין

 העושה זו מצוה שאין כיון אלא עשה, מצוות על אפי׳ ולהוכיח

 יבצר ולא להוכיח ונכביד נרבה ואם דערבות, עונש בגבול אותה

מהם. עין להעלים מוטב השם, חילול שם להיות

 במילתא ליה דניחא ישראל דבר דאשכחן ליישב עלינו נשאר

עשאו בעצמו ישראל כאילו שפיר חשיב הגוי דקעביד

 דף זרה( )עבודה הצלמים כל בפרק דאמרינן שליח, דין לגוי ויש

 לה השתחוה ולא לה להשתהות לבינה שזקף דישראל )ע״א( מ״ו

 אדם דאין דאע״ג לבינה, אותה דנאסרה לה והשתחוה גוי ובא

 דעתיה ישראל דגלי דכיון שאני, הכא שלו, שאינו דבר אוסר

 תימה וזה ישראל. של כשלוחו הו״ל הגוי לה כשהשתחוה בהכי,

 דלבינה איסורא דעיקר ליישב יש ובדוחק לגוי. שליחות אין דהא

 כדי ע״ז, למיעבד ליה ניחא דישראל דכיון הפקר, מדין בה מטו

 הגוי לגבי בהפקרה הוא רוצה לפועל הרעה מחשבתו שתצא

 והאי שלימה, עבודה גוי של עבודתו שתהיה כדי לה, שמשתחוה

 י״ל ועוד נקטיה. שיטפא אגב דשליחות, מילתא תלמודא דנקט

 בכמה כדאשכחן דחמירא, אגב לגוי שליחות יש בע״ז דדוקא

 שוה איננו זה וכל איסורין. משאר טפי קרא בה דאחמיר מילי

צ״ע. הדבר ועדיין לי

 ואנו וז״ל: א׳ סי׳ חו״מ הטור דכתב לדקדק יש אורחין ואגב

אלא התורה מן הדיינים אין לפיכך אנו, הדיוטות

 שליחותייהו עבדינן דלא ומסקינן עבדינן, דקמאי דשליחותייהו

דכיון וקשה עכ״ל. כו׳, כים חסרון ביה ואית דשכיח במידי אלא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)251 מס עמוד הלוי מרדכי בן אברהם לב< ישמח >מהדורת חיים אורח ־ ורדים גינת
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 בפ״ע מצוה ע״כ וא״כ בפ״ע. ומיוחדות חלוקות מצות

 )שורש ז״ל הרמב״ס שהשריש וכמו המצות. במנין היח

 שס עליו חלק לא ז״ל הרמב״ן וגס .לעיל שהבאתי י״ב(

 ודאי הזהב מזבח ופן .הכי ס״ל ז״ל הוא גס ובודאי .בזה

גופא. טעמא מהאי בפ״ע מיוחדת מצוה למנותו ראוי

.בלבד לקטורת מיוחד שאינו בהדיא בקרא דמפורש כיון

 כקטורת הזהב למזבח זקוקות אחרות מצות גס אלא

 הרמב״ם שהוכרח הוא טעמא דמהאי ונראה וכמשכ״ל.

ז״ל. הרמב״ן של כטעמו שלא .לדבר אחר טעם לומר ז״ל

.המקדש מעשה חלקי הס המקדש שכלי משוס אלא

 היה לא אס .כולס המקדש כלי בכל שייך זה דטעס

 טליו שכתב כמו אחר. מצד זה טעם בעיקר לפקפק מקום

 שס שהעלה ז״ל הרמב״ן דברי לפי אבל .ישם ז״ל הרמב״ן
 שאינס משום אלא המצות מנין מכלל להוציאן יתכן דלא

 הארון לא ודאי א״כ .מקדש עבודת ממצות חלקים אלא

 מזבח גס אלא בפ״ט. מציה למנות יש בלבד והכפורת

 בפ״ט מיוחדות מצות למנותן יש הקטורת ומזבח העולה

 הגאון רבינו מנאן באמה זה .ומטעם שנתבאר. מטעם
 הרמב״ן דברי אבל שביארנו. וכמו בפ״ע מצות כאן רל

.בס״ד לפנינו בזה יתבאר ועוד .כעת אצלי צ״ע ז״ל

 הרמב״ן נחלק שם דבריו שלפי ק״ב( )מנוה להחינוך וראיתי

i לעיל שהבאתי י״ב( )שורש ז״ל הרמב״ס סברת על ז״ל 

 הרמב״ן כאן דגס שפיר. אתי הוה ודאי ולפ״ז .עיי״ש

אצל*. טובא תמוהים החינוך דברי אבל אזיל. לשיטתו ז״ל

 זו בסברא נחלק לא ז״ל הרמב״ן דגם מוכרח ודאי דע״כ
 דברי בעיקר ובלא״ה וכדכחיבנא. ז״ל הרמכ״ס על

 מצינו שלא טובא לתמוה יש ז״ל הרמב״ן בשם שס החניך

אחרונים קצת בזה הרגישו וכבר .כלום הרמב״ן בדברי מזה

: בזה להאריך ואין ז״ל

נז. פרשה
. ושטינה ארבעים בריתות וקללות בברכות -ך>ןךץ

גס שמנאוה וקללות בייכות פרשת היא “׳

 שלישי( )שורש בשרשיו ז״ל והרמב״ס .ז״ל וסייעתו הבה״ג׳

 מצוה שהיא והחליט וגבורתו. תקפו בכל עליהם השיג

 שעה לאותה אלא נאמרה ולא לדורות. נוהגת ראינה

 הבאתי וכבר המצות. במנין למנותה אין וא״כ בלבד.

 הבה״ג על זכית שלמד ז״ל הרמב״ן דברי נ׳( )פרשה לעיל

 .שעה מצות למנות בא לא ז״ל הבה״ג שגס ואמר .ז״ל

 אע״פ .אותן ימנה לדורות לנו קייס שטנינס המלות אבל

 ברכות פרשת מנה ולכן .אחת פעם אלא נעשות שאינן

 התורה לדורות אבותינו עליהן שקבלו קבלה שהיא וקללות

 .עיי״ש שם עכת״ד ובשבועה באלה ובפרט בכלל כולה

 הרמב״ן גם אבל .נ׳( )פרשה לעיל בזה שביארנו מה ועי׳
 הבה״גז״ל. בזכות לצדד אלא זה כל כתב לא גופיה ז״ל

 המצות במנין מנאה ולא .לזה הסכים לא גופי׳ הוא אבל

 באזהרותיו גופיה ז״ל הגאון לרבינו ראיתי וגס שלו.

 נטה ספק ובלתי זו. מצוה שם מנה שלא עשה״ד שע״פ

 מן זו שאין ס״ל דהוה משוס ז״ל הבה״ג מדעת בזה
 ז״ל והרמב״ן הרמב״ם וכדעת .לדורות הנוהגות המצות

 כאן שחזר מה ביותר תמוה הדבר וא״כ סייעהס וכל

מזה מתבאר וע״כ ז״ל. וסייעתו הבה״ג כדעת ימנאה

 לדורות נוהגת מנוה שהיא ז״ל הבה״ג עם שהצדק וראה שחזר

:טובא לכאורה תמוה וכדבר .המצות במנין למנותה ויש

 דאדרבה בענ״ד וראיתי שבתי העיון אחד

והרמב״ן הרמב״ס טל לחמיה יש גיסא לאידך

 פשוט כדבר החליטו שכולם אחריהם. הבאים וכל ז״ל

 נאמרה לא וקללות דברכות זו דפרשה מאיליו ומבואר

 שתנהוג מצוה שום כיללת ואינה .לדורות ולא לשעה אלא

 רואה הנני כי עצמי על תמיהני בענ״ד ואני לדורות.

 שאד ככל היא זו פרשה של המצוה דעיקר לבד זו דלא

 אלא הדורות. בכל שנוהגות המנות במנין שנמנו המצות

 אמאי וסייעתם ז״ל הגאונים על לתמוה לכאורה ג״כ שיש

 מוטלים שאינס הפרשיות במנין אלא זו מצוה מנו לא

 טל גם מוטלת זו דמצוה דנראיה .והב״ד הצבור על אלא

 העשין כל שאר במנין ומקומה כצבור. טל כמו היחידים

 ושמונה דארבעיס בברייתא דהא הכל. על חובה המוטלות

 לא אלו בריחות דעיקר מבואר ע״ב( ל״ז )סוטה בריחות

 ואחד אחד כל עליהם לקבל ישראל כל את לחייב אלא באו

 המצות כל בקיום מישראל ואיש איש כל בעד ערבות מהם

 דאמרינן .ולעשות לשמור וללמד ללמוד בתורה האמורות

 וללמד ללמוד בפרט. ברוך בכלל ברוך רבנן תנו התם

 .שמונה הרי וארבע ארבע .ארבע הרי ולעשות לשמור

 בערבות וכן בסיני. וכן עשרה. שש הרי ושמונה שמונה
 משה אה ה׳ צוה אשר הבריח דברי אלה שנאמר .מואב

 נמצא .,וגו הזאת הברית דברי אה ושמרתם וכתיב וגו׳.

 ואין .וכו' ומצוה מנוה כל על בריתות ושמונה ארבעים

 ארבעים עליה נכרתו שלא שבתורה ומצוה מצוה דבר כל לך

 משוס אמר עכו כפר איש ב״י ר״ש בריחות. ושמונה
 נכרתו שלא בתודה שכתובה ומצוה מצוה לך אין ר״ש

 ושלשת אלף מאות שש של בריתות ושמונה ארבעים עליה

 לכל נמצא וכר רשב״י לדברי רבי אמר ותק״ג. אלפים

 מאי ותק״ן. אלפים ושלשת אלף מאות שש מישראל אחד

 איכא דערבא וערבא ערבא משרשיא רב אמר בינייהו

 להדיא הרי שם. ובתום׳ בפירש״י עיי״ש בינייהו
 אחד לכל לחייבם באו אלו בריתות ושמונה דארבעיס

 על מישראל יאיש איש כל בעד בערבות מישראל ואחד

 שנצטוו מ״ד ואיכא .בתורה הכתובות המצות כל קיום

 כל של הערבות על ערבות חובה עליהם לקבל ג״כ בזה

 כתבו טעמא ומהאי .ישראל כל בעד מהם ואחד אחד

 ט״א( מ״ח שאכלו שלשה )פרק ז״ל הראשונים ושאר התום׳

 את להוציא יכול כלל אכל כשלא אפילו דמדאורייתא

 .לזה זה ערבין ישראל שכל משוס .המזון בברכת חבירו

 בבהמייז נשים דאם שמחו( מי )פרק דאמרינן ומאי

 ז״ל הרא״ש כת: .חובתן ידי אנשים מוציאי[ אין מדרבנן
 אע״פ דאיש .דמי דלא וז״ל לחלק י״ג( סי׳ )סוף שם

 ישראל שכל .אחרים שיפטור הוא דין כלום אכלי שלא

 הוא ועליו .בעבורם הוא שערב וכו׳ בזה זה ערבים

 אשה אבל המצית. מן אותו ולפטור העון מן להצילו
 מי^שחיובו אלא מוציאה אינה לכך הערבות בכלל אינה

 שם ז״ל יונה רבינו כתב וכן עיי״ש. עכ״ל מדרבנן

 דכל דמאי ע״א( כ״ט דר״ה )פ״ג ז״ל פירש״י וכן . עיי״ש

 ידי אחרים את מוציא יצא שכבר אע״פ כולן הברכות
 ישראל שכל מפום היינו .והיין הלחם מברכה חון חובתן

 ושאר והיין הלחם ברכת אבל למצות. לזה זה ערבים

שהרי ערבות. ליכא .חובה שאינן וריחני הפירות ברכות



ז״ל. גאון סעדיא לרבינו המצות ספר
 ליבריךעיי״ש. ולא ליתהני דנא האדם. על חובה אינן

 הברכות כל וז״ל שס דל הריטכ״א כתב ביאור וביותר

 מוטלה שהמצוה שאע״פ . מוציא שיצא אע״פ המצות של

 וכולם לזה. זה ערכין ישראל כל הרי .ואחד אחד כל על

 . עיי״ש עכ״ל וכו׳ חבירו חוב הפורע וכערב אחד כגון!

 כתב א׳( סי׳ ה׳ )פרק ז״ל להריטב״א ברכות ובהלכות

 שהוא חבירו .האדם על חובה שהן הברכות כל וז״ל

 .עצמו את הוציא שכבר אע״פ .חובתו ידי מוציאו גדול
 חייב וכשחבירו .לזה זה ערכין ישראל שכל לפי והטעם

 וכ״כ עיי״ש. עכ״ל וכו׳ חייב עצמו הוא כאילו הוא הרי
 ל״ב( עמוד ד״ה )הלכות דל גיאת אבן הרי״ן בהלכות

 תקיעת כגון .בהם אדם כשמחוייב כולן המצות כל ודל

 ידי ומוציא חוזר חובתו. ידי שיצא אע״פ וכו׳ שופר
 דכיון עצמן. ידי להוציא בקיאים שאין והוא . אחרים חובת

 חובתי ידי דנפיק אע״ג .לזה זה ערבין ישראל דכל

 ומפיק הדר הילכך רמיא. עלי׳ דחברי׳ חיובא דנפשי׳.

 הדין נגמר )פרק לסנהדרין ובש״מ .עיי״ש עכ״ל ליה

 ישראל דייני ודל דל המאירי הרב בשם כתב ע״ב( מ״ג

 ולחקור ולחזור תמיד לפשפש צריכין ומנהיגיהם וחכמיהם

 על הראוי כשיעשו התנצלות להם ואין .עירם מעשה טל

 הנסתרות אחר ולרגל לחקור צריכים אלא לידס. הבא הנגלה

 נענשים הכל הרי בכך. שמתרשלים וכל יכלתם. כפי

 זה טרביס נעשו ישראל שכל חוטאים. של בנסתריהס

 עכ״ל ועיבל בגריזים וקללות ברכות עליהם משקבלו בזה

 בתרא )פרק הרא״ש ותום' התום׳ מש״כ ועי׳ .עיי״ש

 דנדה )פ״ב ותום׳ ופפירש״י .קשים ד״ה ע״ב( ע׳ דקידושין

: כספחת ד״ה ע״ב( י״ג

 אלו בריתות ושמונה ארבעים שע״פ מזה ומתבאר•
קיום על מרבות בתורת ישראל כל נצטוו

 נתחייב עצמו שהוא וכמו תכירו. על האחד של המצות

 הכתובות המצות כל את ולעשות לשמור וללמד ללמוד

 .חבירו של המצות בקיום ג״כ חייב הוא כן .בתורה

 לעשות מדאורייתא מתחייב לעשות לו שאפשר מה וכל

 האמורות המצות כל ויעשו ישמרו מישראל אחרים שגס

 הרא״ש כמש״כ .חבירו של חובו הפורע כערב .בחורה

 זה ועל .לעיל שהבאתי ז״ל והריטב״א שם בברכות ז״ל

 אותם ועשיתם הזאת הברית דברי את ושמרתם הכתוב צוה

 יקיימוה עליה ונצטוו .עולם לדורות נוהגת זאת ומלוה .וגו׳
 ושמונה בארבעים ועיבל גריזיס בהר וקבלוה עליהם

 במנין נמנית מצוה שהיא ספק שוס אין וא״כ .בריתות
 היינו הפרשיות. במנין שמנאוה ז״ל והגאונים המצות.

 ומנהיגיהם וחכמיהם ישראל דייני על מוטלת שחובה מצד

 הנגלות העם מעשה על ולחקיר ולחזור תמיד לפשפש

 המאירי הרב וכמש״כ .דערבות זו מציה משוס והנסתרות
 והב״ד הצבור ביד אלא אינו ודאי זה ודבר .שהבאתי ז״ל

 שמנאוה תוכחה למצות מנין זה ואין .מוטל הוא ועליהם

 תוכיח הוכח דמצות משוס .העשין במנין המצות מוני כל

 שאינו דבר יעשה שעני בחבירו ראה בשכבר אלא אינה

 ע״ב( )ל״א ובברטת ע״ב( )ט״ז בערכין וכדאמרינן .הגון
 שנאמר להוכיחו שחייב מגונה דבר בחבירו לרואה מנין

 אלא זו מלוה נקטו דלא הרי .עיי״ש וכי׳ תוכיח הוכח
 לא כשעדיין אבל מגונה. דבר עשה שכבר בו בשראה

 לא בכך. שרוצה בו שמכיר אלא רע דבר שום עשה
בזה שייכא דלא נראה וגס תוכחה. מצות בה אשכחן

 ממחשבתו ישוב נמי דבלא״ה אפשר שהרי .זו מלוה

 חובת מצד משא״כ בפועל. אותה יבצע ולא הרעה

 להסתפק מקום שיש כל העבירה מן להרחיקו חייב הערבות

: כך לירי שיבוא

ר״ה( )עשין בסה״מ ז״ל להרמב״ס שראיתי אמת ה?
או החוטא את להוכיח שצונו ודל שכתב - י

 התוכחה במאמר ממנו אותו ולמנוע לחטוא שירצה מי

 וכו׳ עמיתך את תוכיח הוכח יתעלה אמרו והוא וכו׳.

 בכלל הוא שחטא קודם דגם שכתב הרי .עיי״ש עכ״ל

 בזה. דבריו מקור ידענא לא אבל תוכיח. דהוכח עשה

 ה״ז( דעות מהלכות )פ״ו הגדול בחבורו גופיה ז״ל והוא

 שהלך או שחטא. חבירו הרואה שם ודל כן. כתב לא

 שהוא ולהודיעו למיטב להחזירו מצוה טובה. לא בדרך

 את תוכיח הוכח שנאמר .הרעים במעשיו עצמו על חוטא

 תוכחה מצות כתב שלא הרי עיי״ש. עכ״ל וכו׳ עמיתך

 מתבאר וכן טובה. לא בדרך והלך חטא בשכבר אלא

 הגדול מבורו שבראש שלו הקצר המצות במנין מלשונו

 )יראים ז״ל הרא״ם מדברי מתבאר וכן .עיי״ש זו במצוה

 אע״פ בחינוך וגס .עיי״ש י״א( )עשין ובסמ״ג ל״ז( סי׳

 עזב כאן מ״מ .בסה״מ ז״ל הרמב״ם אחר תמיד שנמשך

 מישראל אחד כל להיכיח ודל וכתב הרמב״ם. לשין

 מדברי מתבאר וכן עיי״ש. וכו' כשורה מהנהג שאינו
 בכל ודאי הערבות חיבת מצד ומ״מ .ז״ל הראשונים שאר

 גופי׳ הוא וכאילו .בדבר ערב הוא שגם כיון .חייב עני!

 חבירו את שראה היכא .גיסא לאידך וכן .לחטוא עומד

 כיון ערבות. תורת בה שייכא לא עבירה. עבר שכבר

 דתוכחה עשה אבל בחזרה. וליתא מעשה נעשה שכבר

 ולהחזירו הרעים מעשיו על פניו על להוכיחו שחייב איכא.

 כשעבר אלח מיחייב לא דתזכחה עשה מצד וכן למוטב.

 משוס משא״כ תוכחה. שייכא לא בשוגג אבל במזיד.

 יהא שלא ולמנעו. להפרישו חייב ודאי הערבות חובת

 גנת בתשובות ראיתי גס אסרתו. שהתורה דבר נעשה
 תוכחה דמצות שהעלה ט״ו( סי׳ ג׳ כלל )חאו״ח ורדים

 בעשה גס איתא ערבות מובת אבל בל״ת. אלא ליחא

 דערבות העלה מ״ח( סי׳ )או״ח ובחק״ל .בדבריו עיי״ש

 מצות אבל .למתוח בידי כת כשיש אלא בה מיחייב לא

 עיי״ש למחות בידו כח שאין בעני] אפי׳ איתא תוכחה

 כמה דלדעת וגריס נשים לענין נפק״מ וכן .בדבריו

 איתנייהו ודאי אבל ערבות. בכלל אינס ז״ל ראשונים

 לענין נפק״ח ועוד ישראל. ככל דתוכחה עשה בכלל

 .כמשכ״ל במצות חובתו ידי חבירו את להוציא להתחייב

 הרי כלל. בה שייך ולא תוכחה מצות בכלל הוי לא וזה

 למנות יש ודאי וא״כ לגמרי. הם חלוקים ענינים דשני

 שכבר ע״פ אף בריחות. ושמונה שבארבעים דערבות סשה

: דתוכחה עשה נמנה

 שלא מה גיסא לאידך קיימת התמיהא ואדרבה
שהן הפרשיות בחני! אלא ז״ל הגאונים מנאוה

 שנתבאר מה לפי והרי הצבור. על רק המוטלות מלות

 שייך דלא ענין בה אית ואדרבה .כבצבור ביחיד איתא

 ידי חבירו את להוציא דהיינו .בצבור ולא ביחיד אלא
 לומר אפשר לזה ואמנם שביארנו. כמו במצות חובתו

 )או״ח בטור עפמ״ש אזלי. לטעמייהו ז״ל דהגאוניס לכאורה

 שקידש מי הגאונים שם על כחוב וראיתי ודל רע״ג( סי׳
.להם מקדש אינו .אחרים אנשים אצל ובא ביתו. לאנשי

ואני
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 בא אם לחלק כתב ובה״ג .כן הגאונים כתבו אם תמה ואני

 אס אבל .להם מקדש .לקדש יודעי! שאין אחרים אצל

 ונראה .עיי״ש המור טכ״ל להם מקדש אינו לקדש יודעים

 סי׳ שבת )הלכות היינהיג בספר למש״כ בזה המור דכוונת

 כמעט מכוונים שדבריו דל גאון יהודאי רב בשם ט״ו(
 שם אימא שלפנינו אלא .הגאונים בשם המור כלשון ממש

 שבנוסחא ספק ובלתי .לקדש שיודעים אנשים אצל ובא

 אצל ובא שם כתיב היה דל המורים בעל לפני שהישה

 שלפנינו כנוסחא בזה שהעיקר ספק ואין אחרים. אנשים

 קמ׳ו( )סי׳ העתים בפפר הוא וכן .שם המנהיג בספר
 הגאונים דעת אבל .עיי״ש דל גאון יהודאי רב בשם

 כלל. דל הראשונים בכל נזכרה לא במור שהביא בנוסחא

 הגאונים דעת ליישב שכתב י״ג( )סי׳ ש״א להר״כ וראיתי

 ג״כ היא דזו שם העלה וגם המור. שהביאה כפי אלו

 שלשה )פרק והחום׳ רש״י מש״כ ע״פ דל הבה״ג דעת

 אינו כזית שאכל דמי כה״ג בשם ע״א( מ״ח שאכלו

 דחובת כזית אלא אכל שלא מי pf> אלא בברהח״ז מוציא

 מי את מוציא אינו אבל מדרבנן. אלא אינה שניהם

 דרבנן אתו דלא מדאורייתא שחייב שביעה שיעור שאכל

 דמשמע דההס הסוגיא ממוך דבריו ודחו .דאורייתא ומפיק

 דהא ועוד שביעה. שיעור שאכל מי את אפי׳ שמוציא

 והר״ב .מוציא שיצא ע״פ אך כולן הברכות דכל ק״״ל

 עוד כתב .דהתס מסוגיא ראייתם שדחה אחר שם ש״א

 שיצא ע״פ אף כולן הברכות כל דקיי״ל מההיא דגם

 לומר שיש משוס הבה״ג. דעה נגד ראיה אין מוציא.

 ע״ג דאף .כן שאמרו הוא דבריהם של בברכות דדיקא

 אינו בדרבנן. אפי׳ כלל בדבר מחוייב שאינו דמי

 מחוייב כשהוא מ״מ חובתן. ידי האחרים את מוציא

 בדרבנן הקילו חובתו. ידי כבר שיצא אלא בדבר

 כבר אס תורה בשל אבל חובתן. ידי אחרים שמוציא
 ואף חובתן. ידי אתרים מוציא שאינו להבה״ג ס״ל יצא.

 לדעת שאפי׳ כיו! מ״מ כולן. הברכות כל שאמרו ע״פ

 חורה. של ברכות קצת אלא הכלל מן יצאו לא הבה״ג

 שאמרו ומה כולן. קאמר התורה. וברכת המזון כברכת

 וברכת מצה של הלחם ברכת רבא בעי דר״ה( ;פופ״ג

 או מפיק. הוא רחובה כיון מהו. היום קידוש של היין

 מיבעיא לא כאן ועד היא. חובה לאו ברכה דילמא

 אבל היום. קידוש של היין ברכת אלא לרבא ליה

 מפיק הוא דחובה דכיון לי׳ פשיטא גופיה היום קידוש

 או יו״ט של בקידוש דמיירי לומר יש .יצא שכבר אע״פ

 שבת ליל קידוש אבל נינהו. דמדרבנן דיוס שבת של

 כתב ועפ״ז .מוציא אינו יצא אס ודאי .דמדאורייתא

 ג״כ דם״ל בעור. שהביא הגאונים דעת ג״כ היא דזו

 .מוציא אינו יצא אס דבדאורייתא בזה הבה״ג כדעת

 אנשים אצל ובא ביתו לאנשי קידש שאס כתבו ושפיר
 אינו יצא שכבר שכיון משום .להם מקדש אינו אחרים

 והטור .דמדאורייחא שבת ליל בקידוש ומיירי .מוציא
 שם דר״ה סיגיא ומפרש ראשונים. שאר בשיטת אזיל

 אבל עליהם. תמה’ ולכך דאורייתא. בקידוש כפשטה
 הטור זמש״כ .הבה״ג בשיטת קיימי דהגאוניס לק״מ

 לקדש יכולים שאין אחרים אצל בא שאס הילק דהנה״ג
 .הטור כהבנת הבה״ג דברי פי׳ אין וכו׳. להם מקדש

 בברהמ״ז דהא זא״ז. פותרק הבה״ג דברי יא'כ

דהבה״ג אלא מוציא. אינו יצא דאס ח״ל י^לייחא

דמיירי או .שאומר מה אחריו מונים בשהס שיירי

 .הגאונים על פליג ולא .שמדרבנן השבת דיוס בקידוש

 .בשמיעתן ובשיוצאין דאורייתא. בקידוש מיירו דהם

 דהבה״ג לומר אפשר עפ״ז והשתא .עיי״ש דבריי עכ״ת
 לא דערבוח דטעמא דם״ל אזלי לשיטתייהו וסייעתו ז״ל

 ואם .דאורייתא במצות חבירו את להוציא לענין מהני

 לא הערבות חובה משום וא״כ .מוציא אינו יצא כבר
 המצות קיום על בע״כ כפייה לענין אלא מתחייבין

 הרב כמש״כ תורה. שאסרה מה על מלעבור ולמנוע

 נמסר לא ודאי זה וענין לעיל. שהבאתי ז״ל המאירי

 לגדור בידם שהכת העם. וראשי כולו להצבור אלא

 המאירי הרב וכדברי ליחיד. ולא בפרץ. ולעמוד גדריס

 הפרשיות: במנין אלא מנאוה שלא עשי יפה וא״כ שם.

לענין דודאי דחע״ג .מספיק זה אין דאכתי א״ברא
 שאס כיון .חובתו ידי יצא כבר הוא אם

 לא שוב .חובתן ידי אחרים מוציא אינו בדאורייתא יצא

 אחרים. להוציא שיתחייב לעני! הערבות חובת בזה שייכא

 היכא לענין הערבות חובת שייכא עכ״פ אכתי הרי מ״מ

 שיכול כיין דבזה .חובתו ידי הוא גם יצא לא דאכתי

 . בדאורייתא אפילו לכ״ע חובתן ידי אחרים להוציא

 להתחייב הערבות חובת בכלל שפיר הו״ל שוב ממילא

 ידי עצמן את להוציא יכולים שאינם אחרים להוציא

 משוס . עליהם חובה המוטלת המצוה בעשייה חובתן

 שלא המצוה עושה וכשזה בזה. זה ערבים ישראל שכל

 כאילו הו״ל חובתו. ידי בה יוצא שאינו בענין כראוי

 העשה. טל עובר הוא והרי מקיימה. אינו גופי׳ הוא

 ביחיד גם הנוהגת מצוה הו״ל הערבות חובת אכתי וא״כ

 למנוחה ראוי ז״ל הגאונים לשיטה ,ואפילו .בצבור כמו

 ש״א הר״ב דברי עיקר זה ומלבד .העשין שאר במני!

 שלא בטור שהביא ז״ל הבה״ג דברי בכוונת שהעלה

 בקידוש דוקא מיירי אלא בכוונתו. הטור שהבין כמו

 בעונה דוקא או מדבריהם. אלא שאינו שבה דיוס

 )סופ״ג ר״א דאמר ההיא וגס .אומר שהוא מה אחריו
 אריסי אתו וכי לן מקדש הוה ר״פ בי הוינן כי דר״ה(

 בחד דוקא נמי היינו להן. ומקדש הדר הוה מדברא

 שכתב מה וכל כלל. מכוונים דבריו אין גווני. מהנך

 .במקורם הבה״ג דברי ראה שלא משוס רק היינו בזה

 אכל .בקצרה בשמו הטור שהביא מה אלא ראה ולא

 קידוש )הלכות במקורם ז״ל הבה״ג דברי בעיקר המעיין

 אלא אינו ז״ל הבה״ג בכוונת שהעיקר יראה והבדלה(

 הוא דמדאורייתא שבת ליל דבקירוש הטור שהבין כמו

 ז״ל הבה״ג מפרש לא שם דר״ה ההיא וגס .דמיירי

 שמיעה ע״י ובמיציאן שבת ליל דבקידוש כפשטה. אלא

 לצלויי דקבעי והיכא וז״ל שם שכתב .דמיירי הוא בלבד

 יהודה רב דאמר .מצלי בשבתא במנחה שבת בערב
 ואומר שכת בטרב שבת של אדם מתפלל שמואל אמר

 אסור שבת של מצלי או מקדש ואי . הכוס על קדושה

 והיכא וכר. עלי׳ לשבת קבלה דהא עבידחא לחיעבד

 אחרינא בדוכתא אינשי לי׳ ואיתרמו באושפיזא ליה דקדיש

 כי ר״א דאמר להו. מקדש הדר לקדושי. גמירי דלא

 אריסיה אתו הוה וכי לן מקדש הוה ר״פ בי הוינן

 חובתן ידי אחרים להוציא אמר .להו מקדש הדר מדברא
 שהביא ז״ל הבה״ג דברי הן והן .עיי״ש עכ״ל דמי שפיר

שבת דליל דבקידיש בהדיא מדבריו ומבואר .במור שם



 כסתם דהלנה לכללי; והדרינן .מתניחין כסתם הילכתי! דלית

 : בזה להאריך ואי; .כר״י רשות אשתו את דוקנא משנה

.המצית מוני לשאר אלא הוצרכנו לא זה לכל ואמנם
 ניחא בלא״ה דל הגאון רבינו של לדרכו אבל

 את״ל אפי׳ אשתו את דור,נא עשה מנה שלא מה שפיר

 מדאורייתא היא גמירה עשה דלר״ע וחפי׳נימא .כר״ע דקיי״ל

 לימא דאמרי' דהתם הסיגיא בעיקר לכאורה דקשה מאי ע״פ

 לשוה אמר דמר פליגי הכי כולה המורה ככל ור״ע ר״י
 כי ה״ל דר״י .פליגי בקראי הכא ומשני .חובה אמר ומר

 הכנא לא חורה שאמרה כלפי אומר ראב״י דתניא תנא האי

 ריח עליו ועבר ה״ל . זו כגון יכול .בלבבך אחיך את

 וז״ל שש רש"' ופי׳ .עיי״ש וכו׳ אשמו את וקנא קנאה

לידי עצמו להביא שאסור תורה שאמרה אחרי כמו כלפי

על עוברה אשתו אח שיראה כן זה אך יכול .והגר שנאה

 אס וקנא ה״ל .לה יקנא לא שכניה עס נסתרת יהודית דת

קרא כתיב לא דאי ומשוס .בידו הרשות לקנא רצה

וכו׳ רשות הכא ר״י דאמר הוא .דאסור אמינא הוה

 אדטחין חיסק היכי לכאורה והלתמ ייש .עיי״ש עכ״ל
 דת טל ועוברת כשירה נוהגת שאינה אשת! f(1> דכשרואה

 אותה לקנאות אסור שיהא שכניה עס ונסתרה יהודית

השנא דלא בלאי זה על עובר ויהא בידה. ולמחות

 את הוכיח הוכח כתיב קרא והרי בלבבך. אחיך אח
 הכירו את להוכיח היא דאורייתא עשה ומצות .עמיתך

 ט״ז דערכין )סופ״ג ואמרינן .כשורה נוהג שאינו כשרואהו
 זכו' יכנו לא יכול בלבבך אחיך את השנא לא ת״ר מ״ב(

 לרואה מניין .מדבר הכתוב שבלב בשנאה בלבבך ת״ל

 .תוכיח הוכח שנאמר .להוכיחו שחייב מגונה דבר בחבירו

 מ״ח תוכיח ת״ל ויוכיחנו שיחזור מניין קבל ולא הוכיחו

 סיפא הוא תוכיח דהוכח קרא דהרי יההמ יבייתר .עיי״ש
 קרא הך דמשוס ס״ד והיכי .אחיך את תשנא דלא דקרא

 נוהגת שאינה באשתו ולמחות לקנאות אסור יהא תשנא דלא

 דוקנא קרא דאיצטריך .מגונים דברים בה ורואה כשירה
 מדאמרינן לתמוה יש ועוד .דשרי לאשמעינן אשתי אח

 הרואה א״ר רשב״י אמר ע״ב( קי״ג פסחיס ערבי )בפרק

 תראה כי שנאמר לשנאתו מוהר יחידי עבירה דבר בחבירו

 ומי .ישראל שונא שאמרו שונא ותניא .וגו' שונאך חמור
 אלא .בלבבך אחיך אח תשנא לא והכתיב למיסניי׳ שרי

 לי׳ סני מיסני נמי כ״ע .איסורא דטביד סהדי דאיכא

 דבר איהו בי׳ דחזי גוונא האי כי לאו אלא .האי מ׳ש

 שרואה הכא וא״כ .ע"״ש לשנאתו מציה אמר רנב״י .ערוה

 דת על ועוברת כשורה ניהגה שאינה .מגונים דברים בה

 דלא לאו אזהרה בכלל אינה .שכניה עס ומתייחדת יהודית

 תיסק והיכי .לשנאתה ומצוה ומוהר .אחיך אה השנא

 אסור יהא אחיך את השנא לא הזהרת דמשוס אדטחין

 טפמש״כ לומר אפשר הי׳ לזה ומיהו. אותה. לקנאות

 לא דכהיב חבירו את לשנא שלא ודל י״ז( )סי׳ הסח״ק

 שמזהיר לרעך ואהבת בכלל ואינו .בלבבך אחיך את תשנא

 . עבירה עבר אס כגון .לשנאתו שמותר אותו על אותנו

 .יפות פנים לו ולהראות בלבו לשנאותו אסור הכי אפי'
 לומר אפשר ולפ״ז .טיי״ש עכ״ל שנאתו לו יראה אלא

 את זה שישנאו בכך שגורס משום לקנאות שאסור דסד״א
 דקאי בלבבך אחיך את השנא לא על ויעברו .בלבם זה

 .בגלוי לשנאוחו שמותר אע״פ .עבירה עובר על אפי׳

בלב דאפי׳ וס״ל בזה הסמ״ק על כחולקים לדעת )אפי׳

p'jlp

עוז עשה ז״ל •ג
 דאסיר סד״א הכא מ״מ עבירה. לעובר למיסניי׳ שרי

 תשנא לא על ותעבור לשנאוחו היא גס תבוא שבכך משוס

. עור לפני על ועובר לזה גורס הוא ונם .אחיך את

: עיי״ש י״ט( )עשה לעיל בזה וכמש״כ

למחות חייב דהרי .לכאורה טובא קשה ודאי הא אבל
 והיכי תוכיח. דהוכח עשה מכח ולהזהירה בידה

 מצות בעיקר וגס אותה לקנאות אסור שיהא אדעתין היסק

 בא לא ודילמא .להוכיחו שחייב מנ״ל להקשות יש הוכחה

 סד״א הוה קרא לאו דאי .להוכיח להתיר אלא הכתוב

 סד״א כדהוה .בלבבך אחיך אה השנא דלא מקרא דאסור

 קרא דגלי לאו אי .טעמא מהאי אשתו אה לקנאות דאסור

 משים אלא .בזה מודה ר"ע ואפי׳ .דשרי אשתו אה וקנא

 כדאמרינן לקנאות חובה מיני׳ דריש כתיב אחרינא דקינוי

 להוכיח דשרי קרא דאשמטינן נימא נמי הכא כ’וא .החס

 עליו השא ולא קרא דמסיים והיינו .פעמים מאה ואפי׳

 עבירה טל הוכחה בדרך אלא שאינו דכיון כלומר .חטא

 חת השנא דלא לאו משוס זה על עונש מקבל ולא שרי

 ומנ״ל .לאו ולא עשה לא בתוכחה לנו אין וא״כ .אחיך

 כדדריש בתוכחה לאו אזהרת מנ״ל ונס .תוכחה מצות עיקר

 )פרשה ובספרא חטא עליו השא דלא מקרא בברייתא שס
 תוכחה בדרך שהוא דכל טכצ״ל ודאי אלא .עיי״ש קדושים(

ולא .בלבבך אחיך אח השנא דלא לאו בי׳ שייך לא ודאי

והשתא .דאתי הוא לחיובא קרא וע״כ .להתיר קרא צריך
לא ודאי והא .קינוי למישרי קרא לי למה נמי הכא כ’א

נראה ולכן .בלבבך אחיך את השנא דלא לאו בזה שייך

 אחיך את תשנא דלא לאו לה שייך לא תוכחה במקום דודאי
 דמקנא כיון בקינוי דהכא אלא להתיר. קרא צריך ולא

 תוכחה דמצות .תוכחה מצות בזה ליכא שנים ע״פ לה

 בלאו עובר אדרבה אחרים בפני אבל .לבינה בינו היינו
 דערכין( )סופ״ג בברייתא וכדהניא .חטא עליו השא דלא

 . חטא עליו השא לא ה״ל פניו משתנים אפי׳ יכול .שם

 . עיי״ש פניו להלבין ברבים שייכיחנו פניו משתנים פירש״י
 הרואה וז״ל דעותה״ז( מהלכות )בפ״י ז״ל הרמב״ס וכ״כ

 להחזירו מצוה טובה. לא בדרך שהלך או שחטא וחבירו

 במעשיו עצמו טל חוטא שהוא ולהודיעו ולהוכיחו למוטב

 את המוכיח .עמיתך את הוכיח הוכח שנאמר .הרעים

 לבין שבינו בדברים ובין לבינו שבינו בדברים בין חבירו
 . עיי״ש טכ״ל וכו׳ עצמו לבין בינו להוכיחו צריך המקום

 .חטא עליו תשא דלא קרא למינקט החס הו״ל יותר ולפ״ז

 . טיבא בדוכתי אשכחן וכיו״ב . נקט דקיא דרישא אלא

 מתורת רק היינו רשות אשתו את וקנא ר״י דקהמר הא וא״כ

 דאין וס״ל .תסתיר אס אח״כ להשקותה יכול שיהא קינוי

 במחניחין ולר״י לר״א וכדס״ל . שנים ע״פ אלא קינוי

 לכ״ע ודאי עצמו לבין בינו הוכחה מתורת אבל .דההס

 סוטה( הלכות )סיף ז״ל הרמב״ס כתב כבר ובלא״ה .חייב

 אלא .תחילה עדים בפני ולקנאות לקפון ראוי אין וז״ל

 ז״ל המאיר' הרב וכ״כ .עיי״ש טכ״ל וכו׳ לבינה בינו

 תחילה שצריך הרי .עיי״ש ביאור ביותר סוטה( )בריש
 לא שאס אלא .תוכחה מהירח לבינה בינו אותה לקנאות

 כשתסתור להשקותה כדי שנים ע״פ מקנא אליו שמטה

 ולר״ע רשות דלר״י ור״ע ר״י דפליגי היא זה ובקינוי
 תשנא לא חורה שאמרה כלפי קחני שפיר זה וטל .חיבה

 קרא לאו דאי .וכי׳ ת״ל זו כגון יכול .בלבבך אחיך את

כמה אפי׳ ולהוכיחה ולחזור להוכיחה חייב אלא דאסיר ה״א

פעמים
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 להשקותה כדי פנים ט״פ קינוי אכל .לבינה ביני פעמים

:דשרי אשתו את וקנא ת״ל .אסור

 פ״ק )ריש דאמרינן מאי לפי נראה לפ״ז א״כ ומעתה
לימא לא מסורא ר״ח אמר ע״ב( ב׳ דסוניה

 ק״״ל דילמא פלוני בהדי הסתר' לא בזה״ז לאיתתי׳ אינש

 ומיסתתרה עלמי ט*פ קינוי דאחר יהודה ברבי יוסי כרבי
 איסורא טילוי' לה וקאסר למיבדקה סוטה מי האידנא וליטא

 המטיל דבר .קינוי לשק מה לקיש ריש אמר . דלטולס

 עצמו ט״פ קינוי קסבר אלמא .אחריס לבין בינה קנאה
 דר״ח הך להלכה פסק מיאון( )הלכות הבה״ג והנה . טיי״ש

 ובטופ״ע ו(’נ )עשק הסמ״ג כתבו וכן .עיי״ש מסורא

 )פי׳ ביראים הדא״ס פסק וכן .עיי״ש קע״ח( סי׳ )אה״ע

 .תרט״ז( סי׳ )ת"א ובאו״ז קפ״ט( )סי׳ ובסמ"ק קצ״ד(
 תנאי כהנך קיי׳ל אס דדינא ספיקא דהוי דס״ל מבואר

 דקינוי יהודה בר׳ כר״י קיי׳ל או שנים ע״פ דקינוי דס״ל

 נשא פ׳ > בשאילתות ראיתי אבל .קינוי הוי נמי עצמו ט״פ

 וא״ל לאיקתי׳ לה דקני מאן דאילו וזיל שכתב ק״כ( שאילתא

 דההוא בהדי׳ דאיסהתרה סהדי ונפקו פלוני איש עם תדברי אל

 אסירא נמי הכי לגברא דאסירא היכי וכי לגברה. אסירא פלוני.

 ליקני׳ לא מסורא ר״ח אמר . וכו׳ מיני' לה דקני לההיא

 סוטה מי וליכא ומסחתרה מיקרי דילמא האידנא לאיחתי׳

 עכ״ל דלעולס איסורא טלי׳ לה אסר דקא ותשתכח למיבדקה

 יהודה בר' כר״י להלכה דפסק מדבריו נראה פ״״ש.

 בסתירה אלא סהדי הזכיר לא ולהכי .עצמו פ’ע דקינוי

 מאי הזכיר לא מסורא דר״ח במילהא וגס .בקינוי ולא

 ע״פ קינוי דאמר בר׳י כר״י ק״״ל דילמא בגמרא דקאמר

 וכדפסק . כוותי׳ קיי׳ל דודא' דס״ל משוס והיינו . טצמו

 כ״ג )נתיב ירוחם רבינו מדברי מתבאר וכן .לקיש ריש

 פלוני איש טס הסחרי אל הוא דקינוי וכתב מדסחס .ח״ב(

 דטדיס דס״ל מבואר . טיי״ש כלל הזכיר לא טדיס ואילי

 וכן . יהודה בר׳ כר״י עצמו ט״פ הוא דקינוי .צריך לא

 דועד אקרא נשא( )בפרשה מדבריו כמהבאר יש״י פסק
 לסתירה טדיס יש אבל בטומאה בה אין שכתב .בה אין

 למעוטי אתי לא דבה דס״ל יהודה בר' כר״י והיינו .עיי"ש

 אבל בעינן שניס אלא אחד עד בה סגי דלא סתירה אלא

 בקינוי ולא בה דרשינן לר״י אבל עצמו. ע״פ אפי׳ קינוי
 אלא בע״א פגי דלא ממטע קא דחרוייהו .בסתירה ולא בה

 . שס בגמרא כמבואר קינוי אלא ממטנוינן לא ולר״א .בשנים

 שהקשה שס מזרחי וטי׳ . יהודה נ״ר כר״י נקט זרש״י
 ועוד .כרבים הלכה ורביה דיחיד ועוד . עיקר דמתניתין

 והיכי .הוא שמוחי ור"א הן דר״א אליבא יהודה בר׳ דר״י

 מסורא דר״ח חזינן דהרי תמוהים ודבריו .ע״״ש כוותי' נקיט
 פשיטא ור״ל .יהודה ב״ר כר"י הילכהא דילמא לי׳ מספקא

 דידוע .הכרע זה מכל דאין פשיטא א״כ .כווהי׳ דהילכתא
 וגס .כללי הני כולהו נגד הלכה לפסוק יכולים דאמוראי

 ז׳( פיסקא נשא )בפרשת כריב״י לן סתם דספרי תנא

 דברי וגס .עיייש זוטרחא בפסיקתא נקט נמי וכן . עיי״ש

 הר״ב בזה טמד שכבר וכמו . בסבך נאחזים והטור הרמב״ס
 כ״ד פרק )בסוף דהרמב״ם כ״ז( )הי׳ בתשובותיו שבע באר

 דפסקו מהבאר קט״ו( סי׳ )אה׳ע בטור וכן .אישות( מהלכות

 הוטה( מהלכות )בפ״א הרמב״ס ואילו .בר״י כר״י הלכה

 בצ״ע שהניח עיי״ש .כן כתבו לא קע״ח( ס' )אה״ע והטור
 בדעת להכריח האריך קנ״ט( )סי׳ צהלון מהרי״ט יבחשו׳

הן .בדבריו עיי״ש בר״י יוסי כרבי דפסק ז״ל כרמב״ס

 .בר״י כר״י להלכה הכרעה מנ״ל קשה הדבר דבעיקר אמה

 .בר״י כר״י קיי״ל דילמא לי׳ מספקא מסורא דר״ח דנהי

 דלא לומר מקום והי׳ .כווחי׳ דהילכהא לי׳ פשיטא ור״ל

 מ״מ מסורא דר״ח ספיקא מקמי דר״ל פשיטיתא שבקינן
 דקינוי"ע״פ דהלכה קסבר מר״ל טפי בחרא דהוא אביי הרי

 .כאביי הלכה למינקט לן וחית .שם וכמבואר עדים שנים
 לימר אפשר ואולי .דדינא ספיקא דהו׳ל לומר ראוי ועכ״פ

 .עצמו ט״פ קינוי דקיי״ל ס״ל דגמרא סתמא כ’דט דס״ל

 שמחל בטל אי ע״א( כ״ה דסיטה )בפ״ד לן דא־בעיא דכיון

 ואפי׳ .דמחול ומסקינן .מהיל אינו או מחיל קינוי על

 למיד ואיכא בתראי. אמוראי החס איפליגו סתירה לאחר

 אלא מהני לא דקינוי איתא אם והשתא .טיי"ש דמחול

 אותה משקין אין עצמו ט״פ אותה קנא ואס עדים. ט״פ

 אין קינוי על שמחל דבטל טכצ״ל א״כ זה. קינוי ע"פ

 אע״פ דהרי .כלל קינוי לה משכחת לא דאל׳כ .מחול

 .קינויו לה מחל הכי דבהר אפשר הרי מעיקרא אותה שקנא

 כד״ה ע׳א( ל״ג )בגיטי; ראשונים ושאר התום׳ הקשו וכיי״ב

 היטב עי״ש כאן שייך לא שם פתי׳ ומה .וכו׳ ואפקעינהו
 עיקר דהרי .לה שמחל עדים דצריך למימר ליכא ובודאי

 הלה דבעל דבקינוי משום התם אמרינן מחילה דמהני טעמא

 פשיטא וא'כ . טיי׳ש לקינייו לי' מחיל הא ובעל רחמנא
 א״כ והשתא . לא או עדים א־כא אי בה לן לית שמחל דכל

 ידעי מנא דהא כלל. עדים ט״פ קינוי לה משכחת לא

 אלא .דליתנהו נמאן עדים והו״ל . לה מחל דלא עדים

 בר״י דר״י אליבא הלא איבעיא הך אזלא דלא עכצ״ל ודאי

 להשקותה בא שהוא כיון והילכך .עצמו פ’ע קינוי דאמר

 אינו הקינוי עיקר גס שהרי בהכי הגי לה מחל שלא ואומר

 קינייו דאין למיפשט התם דבעי ומאי .עצמו פ’ע אלא

 דמוסרין וממחניתין .להן מקנין שב"ד דואלו ממחניתק מחול

 אתיא דמחניחק למידחי דאיכא אע״ג .יכו' ח״ח שני לו

 מאן אשכחן דלא משים היינו . עדים ט״פ דמקנא כמ״ד
 וגס .ס״ל הכי לכ״ע ובודאי .מתניהין אהנך דפליג

:שפיר דחי בלא״ה

 ס״ל הגאון לרבינו דגם לומר אפשר ומעתה
וא״כ . עצמו ע״פ דקינוי בריי כר"י דקיי״ל

 להוסיף כדי אלא נפק״ח ליכא אשתו את דוקנא עשה במלות

 דהרי . תוכיח דהוכח עשה מלבד .הבטל על יחירתא עשה

 .דחיכחה עשה משוס בה צמחית מיחייב זו עשה בלא גס

 .עשין בתרי עלה לעבור כרי אלא קרא איצטריך לא וט״כ

 למנות שלא ז״ל הגאון רבינו של דרכו כיו״ב בכל והרי

 שכבר אחר והילכך . מהשנית יותר שכוללת העשה אלא

 לא שוב . אדם כל שכוללת הוכיח דהוכח עשה מצות מנה

 שאינה .אשתו את דוקנא העשה עוד למנות דרכו לפי הוצרך

 חורה בו שהחמירה חשתי על דבעל פרטית עשה אלא

: כיו״ב דוכתי בכמה שביארתי כמו . עשק בחרק עלה לעבור

 חליצה .שריד יקום אולי יבם או חלוץ יבמתך
מציה אלא נמנין אי; ז״ל הגאון לרבינו ויבזם 1

 אלא .לבד ביבום אלא בשניהם התורה חייבה שלא .חח6

 .בחלילה לפטרה רשות הורה לו נתנה לייבם חפן לא שאס
דכוונחס ז״ל אלברגלוני והר״י הבה״ג מלשון משמע וכן

למנותם



סט הגר׳א רבינר בבאבתרא ובאררי וזדושי
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 אחריו. של על דרשו והם לשלפניו
פירש דבעי מאי דעבד עד לח ואמרי

/1>ס

 צדיקים קרית סיחון מקרית דרש ואח״כ
 רשע אמר ונירם מ״ש וכן סיחון. שנקראו

 סיתון עיר זה."וגם נרמז האיר רם, אין
מושך
ועוד

 לפי דחוק והוא הקב״ה על שקאי רשב״ם
 מאמרים ב׳ עוד הביא למה וגם הפשט.
 כל וכן אוכלתו אש מד״ת הפורש כל אמרים

 בגיהנם. נופל מד״ת עצמו הפורש
כל ויתבררו המאמר, כוונת בתחלה ונבאר

 המושלים יאמרו כן על הספיקות,

 הדרך לנו הורה יתברר הבורא חשבון, באו
 אמרו כי הקדושה, בתורתו בה, נלד אשר

 צאו לאסורים לאמור ם׳ על פינחס בזוהר
 והמוץ, התבן שהם אמרו הגלו, בחשך ואשר
 באסורים,ובחשך. עגין כפל לבאר כונתו

 וכמו השדה. עץ האדם כי כונתו ונראה
 לב כן במוץ, ומכוסה בתבן קשור שהדגן
 יצר כי כמ״ש הרעה בהרגילו קשורה האדם

 כל רע רק אמר וכן מנעוריו, רע האדם לב

 הישר. דרר מראות עיניו יכסה וגם היום,
 מדרך האדם את מטים אלו דברים ושני

 מראות טח שעיניו א׳ והם, והישר הטוב
 עבירה לו שנדמה עד בסנורים עיניו ומכה

 כהיתר לו נעשה או מצוה שהיא לפעמים
 כהיתר. לו נעשה ושנה עבר רז״ל כ״ש

 עבירה שהיא האדם יודע אם גם שגית
 ואחריתה ביתה שאול דרכי ודרכה חמורה

 לסור לו אפשר שאי רק כלענה, מרה
 פועלי בחברת שקשור או מנעוריו, מהרגילו

 מדרכה פרידתו לו וקשה סטים, ועשה און
 אלו שני ועל אהבתם. כמות עזה כי הרעה
 חמה צאו, לאסורים לאמר ,ישעי אמר

 ובמוסדות העוה״ז אהבת בעבותות האסורים
לנתק צאו להם לאמור הרעה, הרגילות

 אהבת עבותות ולהשליך הרגילות מוסרות

 לאשר כוונתו הגלו. בחשך ואשר המדומה.
מחשיך והיצר האמת, מראות עיניהם טח

 קיים בעולם עובר עולם להחליף עיניהם,
 אלו ושני האמת. אור והביטו עיניכם הגלו

 מוסר ותוכחת חיים דרך המה ישעי׳ שאמר
 ומוסר, תוכחה בין ההבדל כי שלמה, שאמר

מה על להתוכח בדברים הוא תוכחה כי
 התוכחה שהוא תוכיח הוכח כמו כבר, שעשה

 בדברים א״ע ליסר הוא ומוסר העבר. על
 מעשיו שיתקן בכדי לבו ומשברים המכניעים

 לעשות שרגיל ממה א״ע ולהרחיק להבא,

 א״ע להקדים וצריך הרע, הרגלו מחמת

 ונברר בעצמו להתוכח יוכל ואח״כ במוסר,
 שלא כ״ז כי נכון, על אינם שהם מעשיו
 לו יועיל לא אזי הרע מהרגלו א״ע פירש

 מעשה שעשה לעצמו ויברר שיתוכת מה
 נכנע, אינו לבו שעדיין כיון וכסל, רשע

 קוצים. אל תזרעו ואל ניר לכם נירו כמ״ש
 באסורים לאשר לאמור בתחילה אמר לכן

 ולהשליך הרע הרגילות מוסרות לנתק צאו,

 ולצאת רעה, אותה אשר נפשו אהבת עבותות
 ירגי? לעולם רז״ל כ״ש ורמה, חזקה ביד

 שלבו למה נגד ויעשה יצ״ר על יצ״ט אדם
 על לעצמו ויברר ויתוכח שיגלה ר״ל חפץ,

בה. שילך הישר דרך איזה מעשיו
יאמרו כן על זו. בפרשה רז״ל בונת וזה

 כי ביצרם המושלים אלו המושלים
 ולכובשו ביצרו למשול האדם צריך בתחלה

 הוא וכאשר מוסר, הנקרא והוא רשותו תחת
 והוא חשבון באו לו יאמר אז ביצרו, מושל

 הפםד עולם של חשבונו ונחשב באו הוכחה
 חשכת לגלות בעיון והוא שכרה כנגד מצוה
 אנה עיניו ולפקח באפילה דרך אשר דרכו
יכשל. במה וידע יותר, לילך מועדות פניו
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W/ ^7 ?חידושים קובץ תקמו

 אייתי, ולא אייתי מטעם קאי, אתרווייהו תאחר דבל אמרינן

עיי״ש. שנה או רגלים ג׳ או התורה קבעה זמנים דשני

 בעשה רק רגלים בלא דשנה המאור בעל שיטת ובאמת
 בשלמא ד״ה ע״ב ו׳ ר״ה בריטב״א ועיין בלאו, ולא עובר

 להסוברים כן גם והביא המאור, בעל בשיטת מאריך
 לומר ויש וז״ל תאחר בבל עוברים רגלים בלא דשנה
 שנה אבל לעשה אלא אתי לא אחד דרגל להו דקים

 בפרט קרא בי׳ קפיד דלהכי תאחר, לבל חשיב ברגלים
 שלא לעכב שנה שנה תאכלנו אלקיך ה׳ לפני לומר

 הראשונים שיטת מוסבר יהי׳ שלא איך עכ״ל. יותר יאחרנו
 או עובר תאחר בל גם רגלים בלא דשנה הסוביים

כהריטב״א. או יהושע כפני

 לפי ילפינן קרבנות דשאר כיון לי נראה זה ולפי
 בכל רגלים בלא לשנה תאחר בל דין דיש הברייתא

 לאכילה שאינן דבקרבנות לי נראה בספרי, כמבואר בכור
 שם אבל רגלים, בלא לשנה נתרבו כן גם עולות כמו
 שם אלא בבכור כמבואר אכילה של הזמן שייך לא

 ולפי כלל. אכילה מצות שם אין כי הקרבה של הזמן יהי׳
 בל כמו הזמן רגלים בלא שנה יהי׳ אלו בקרבנות זה

 מוסבר זה ולפי לעזרה. הבאתם מזמן הקרבנות דכל תאחר
 כל ואחד בכור אחד כתוב דבברייתא כיון הגמ׳ קושית

 כלל אכילה בהם שאין קרבנות גם ונכלל -קדשים
 כיון רגלים בלא שנה לה משכחת איך הגט׳ שאלה בזה

 שהביא מזמן זה לרגלים והזמן לשנה תאחר בל של דזמן
לעזרה.

 דגם הברייתא דין כלל הביא שלא הרמב״ם אבל
 פסק בבכור רק רגלים, בלא בשנה עוברים קדשים בשאר
 מצוה חינוך במנחת ועיין רגלים, בלא בשנה דעובר
 שמביא ברש״י הרגיש לא אבל בה, שהעיר תקע״ה

 בלא דשנה זה דין על פליגי תנאי ועוד דר״ש ו׳ בדף
 ולפיכך כוותייהו. פסק והרמב״ם קדשים בשאר רגלים

 ולא רגלים בלא בשנה עובר בבכור דרק שפסק להרמב״ם
 דכל דרגלים תאתר בל שייכות שום אין קדשים בשאר

 בלא שנה דין אבל לעזרה, בהבאתם תלוי דזה התורה
 שנה, שגה תאכלנו ה׳ לפני כתוב דשם בבכור רגלים

 בתוך שיאכלנו אכילה במצות פירוש באכילה דין תה
 מהגמ׳ קושיא שום אין ממילא הקרבה, בדין ולא שנתו
הם ענינים דשני רגלים, בלא שנה לי׳ משכחת דלא

 לעזרה, בהבאתם נפטרים הקרבנות דכל תאחר בל דין
 תאחר בל דין אבל שמה, והבאת שמה דבאת העשה וכן

 נפטר ולא אכילה במצות דין זה בבכור רגלים בלא דשנה
 ופרח כפתור וזה שנתו בתוך שיאכל עד תאחר מבל

בזה. מחודש ופירוש הרמב״ם בדברי

 הספרי דברי מביא ר דף ר״ה רי״ד בתום׳ ועיין
 העזרה, עד בהבאתו מטפל מועד אהל פתח אל ויקרא

 והמצוה בהתורה ועיין בקרבנו, לטפל מחויב העזרה שעד
 טפול של זה בענין ח״ב אברהם בדבר עיין לזה, בנוגע

לעזרה.

חבירו לישראל תוכחה מצות בענץ

 הרואה ז׳ הל׳ דעות מהל׳ ו׳ פרק הרמב״ם כתב
 מצוה טובה לא בדרך שהלך או שחטא חבירו את

 תמיד וכן וכו׳ חטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו
 איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיחו אדם חייב

 נתפש הוא מוחה ואינו למחות בידו שאפשר וכל שומע
 ערכין ועיין עכ״ל. בהם למכות לו שאפשר כיון אלו בעון

כאן. ובכ״מ בזה נ״ד דף ושבת י״ז דף

 ר׳ אמר אמרינן ע״ב ס״ה דף יבמות בגמ׳ והנה
 אדם על שמצוה כשם שמעון בר׳ ר״א משום אילעא
 לומר שלא אדם על מצוה כך הנשמע דבר על לומר
ע״כ. נשמע שלא דבר

 בנמוקי ובן שם בסוגיא ביבמות בריטב״א והנה
 מצוה כך וז״ל כזה באופן הסוגיא מפרש שם יוסף
 לחבירו אבל לרבים פירוש נשמע שלא דבר לומר שלא

 סי׳ יו״כ בהל׳ שלו בשו״ע הרב ורבנו הבאה, עד
 יוכיחנו לא מקום ומכל וז״ל שם לחלק כתב תר״ח

 ברבים בתוכחות ירבה לא אבל אחת פעם אלא ברבים
 כשם אמרו זה ועל ממנו יקבל שלא לו שברור מאחר

 דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה
 פעמים מאה אפילו ביחיד להוכיחו חייב אבל נשמע שלא

 והוא האיסור לו שהודיע שכיון החוטא בו שינזוף עד
 שנאמר להוכיחו מישראל ואחד אחד כל חייב בזדון עובר

עכ״ל. ובו׳ פעמים ק׳ אפילו תוכיח הוכיח

 שמצוה כשם בדין שלו בשו״ע הרב בדברי מפורש
שלא דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר שלומר
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תקמז חידושים קובץ

 הבדל דיש רק תוכחה דיני דנפקע הפירוש אין נשפע
 ביחידות אבל ביחידות להוכיחו ברבים להוכיחו בין
 לו" ישמע שלא יודע אפילו תוכחה מצוה עליו יש
 לרבים עבירה העובר יחיד בין שמחלק כהריטב״א ולא

 אפילו להוכיח מנוה העובר דליחיד עבירה, העוברים
 אבל לנו, ישמע שלא יודעין אנו אפילו פעמים מאה

לנו. ישמעו שלא יודעים אנו אם להוכיחם אין לרבים

 בעניבי שמדבר דעות בהל׳ כאן ברמב״ם ובאמת
 לומר שמעוה דכשם זה דין כלל מזכיר לא תוכחה
 ורק נשמע, שלא דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע

 נשים ת״ל כתב ז׳ הל׳ א׳ פרק עשור שביתת בהל׳
 שמצוה יודעות אינן והן שחשכה עד ושותות שאוכלות

 יבואו שלא בידן ממחין אין הקדש על מחול להוסיף
 יהיו ואל שוגגין שיהיו להם והנח וכו׳ בזדון ^עשות

 בגט׳ מפורש תה דבריו, ע״כ לזה הדומה כל וכן מזידין
 עכ״ד, מינן מקבלי דלא בודאי דידעינן במידי דוקא הוא

 זה דין כתב המקום על הרא״ש והנה ל׳, דף ביצה
 ם׳ דף הבתים חזקת פרק סוף בב״ב התום׳ כתב וכן

 וע״ג, ד״ה ע״ב ג״ה דף ובשבת ע״זב ד׳ דף ובע״ז ע״ב
 שיהיו לישראל דהנח דין האלה הראשונים כל לפי והנה

 לדברי לו ישמיע דלא דבודאי דידעיגן במידי הוא שוגגין
דבר לומר שמצוה דכשם הדין אותו הוא וזה המוכיח,
נשמע. שלא דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע

 שמצוה דבשם דין הרמב״ם השמיט לפיכך וממילא
 נשמע שלא דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר

 נשים לגבי עשור שביתת בהל׳ זה דין כבר כתב ן|י
 אבל שוגגין, שיהיו דמוטב יוה״ב בתום׳ האוכלות

 הרמב״ם, על הערה מעצם נמלטנו לא עוד זאת בכל
 הזכיר לא שמה ולמה דעות בהל׳ נאמר תוכחה דיני כי

 מצות עליו אין לו ישמע שלא שבמקום זה מדין כלל
 עשור שביתת בהל׳ במקומו שלא זה דין וכתב תוכחה

נידוי בהל׳ נזר באבני מזה וראיתי מקומו, זה שאין
זה. על שכתב ומה תס״א סי׳ וחרם

 ואע״ם ת״ל כתב ס״ה דף יבמות במאירי והנה
 כשיודע דוקא פעמים, מאה אפילו תוכיח הוכח שאמרו

 אס יקבל אם יודע שאינו ר״ל בסתם או מקבל, שהוא
 אדרבה חייב, אינו מקבל שאינו בו שיודע כל אבל לאו.

והוא לפניהם, או לפניו פגיניו להשליך שלא הוא מוזהר

 מצוה כך הנשמע דבר לומר מצווה שאדם כשם שאמרו
 לץ תכח אל שנאמר נשמע, שאינו דבר לומר שלא

 בדבריו כן אם עכ״ל, ויאהבך לחכם הוכח ישנאך, סן
 ובין ליחיד דבין בשו״ע והרב כהריטב״א דלא כתוב

 שלא ברור יודע ואם הבדל אין רבים בפני ובין לרבים
 רבים היו אם או להוכיחו שלא הוא מוזהר לו ישמע

להוכיחם. שלא

 ת״ל לגמרי אחר באופן כתב רל״ט מצוה ובחינוך
 שאין המוכיח יראה שאם p גם רז״ל אמרו מקום ומכל

 רשעת גודל מתוך נמצא תועלת שום תוכחותיו בדברי

 יעמוד שמא ממנו ומתירא ביותר ורשע אלם איש החוטא
 תהו כזה באיש זו במצוה חייב שאין ויהרגנו עליו

 מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם ז״ל אמרם
 למוכיח קלת בענין שיהיה לפי נשמע הדבר שאין לשתוק

 צ״ע ודבריו עכ״ל. וכו׳ הוכיח לאשר תועלת ולא
 מיוחדת הלכה זה אין נפש פיקוח מטעם זה דאם קצת

 אין התורה מצוות דבכל כבה התורה דבכל בתוכחה
 ביבמות ר״א חידש ומה סטה בספק להכנם חיוב עליו
 הנשמע דבר לומר שמצוה כשם תוכחה בדיני דוקא

נשמע. שלא דבר לומר שלא מצוה כך

 זה דין כי הרמב״ם מתורץ החינוך שיטת ולפי
 מיוחדת הלכה זה אין הנשמע דבר לומר שמצוה דכשם

 צריך לא נפשות סכנת כאן שיש כיון אלא בתוכחה
 לדיני שייך זה ואין תוכחה, מצות בשביל נפשו למסור
 זאת בכל אבל התורה, בכל כללי דין זה רק תוכחה

 דמוטב דין א׳ פר׳ עשור שביתת בהל׳ הביא למה קשה
 תוכחה במצות דה שזה מזידין יהיו ואל שוגגה שיהיו

 וזה תוכחה מצות עלינו דאין יעבור כה שבין דבמקום
עשור. שביתת בהל׳ ולא דעות להל׳ שייך

 תוכחה בעניני מאד חדש בדבר יצא ביראים והנה
 ממנו יקבל שלא למוכיח ברוד ואם ח״ל )ל״ז( רכ״ג בסי׳

 בביצה כדאמדינן לשתוק להם טוב שוגגין עוברה והם
 יהיו ואל שוגגה שיהיו מוטב לישראל להם הנח ל׳ דף

 שאתה אע״ם מזידין אבל בשוגגה סילי והני וכו׳ מזידה
 זה ועל כלום בכך אין בהתראה שחטא עונשו מרבה
 אפילו להוכיחו שחייב וכו׳ וימות לרשע הלעיטהו נאמר
 חטאו שרים אם נ״ה בשבת דאמרינן והא מקבלו, אינו

בשרים מיחו שלא מפני הקב״ה אמר חטאו במה זקנים
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חידושים קובץ תקסח

 שאם לפניך גלוי הרי הקב״ה לפני הדין מידת אמרה
 אם הקב״ה להם אמר מקבלים, היו לא מוכיחים היו

 לפניהם גלוי היה שאם משמע גלוי, מי לפניהם גלוי לפני
 מעונש התם היו, מזידין שהעוברין אע״פ פטורין היו
 באחיו איש וכשלו ל״ט שבועות כדאמרינן פמורין היו

 מעשה אבל למחות, בידו בשיש ומוקמינן אחיו בעון
עכ״ל. וכו׳ מפטרי לא תוכיח דהוכיח

 לישראל דהנח זה דדין גדול חידוש ביראים מפורש
 בעובר דרק תוכחה, מצוה עליו דאין בשוגגין רק הוא

 לו לומר דצריך הטעם אלא תוכחה, מצות יש במזיד
 באחיו איש וכשלו דכתיב ערבות מטעם הוא בשוגג

 לזה, וה ערבים ישראל דכל דין ילפינן ומזה אחיו בעון
 נופל לו ישמע שלא בודאי ויודעים במזיד בעובר אבל
 חיוב עליו אין לו ישמע שלא כיון ערבות דין £:ר

 אפילו ממנו נפקע לא תוכחה של עשה מצות אבל למחות
 כמבואר ערבות דין דנפקע דאף לו, ישמע שלא יודע
 דיש ערבות בדין תלוי לא תוכחה דמצות נ״ה, שבת
 ממעש בעונשו מרבה אתה אפילו לרשע להוכיח עלינו
 דדין לא, או ישמע אם תלוי לא וזה דהוכיח העשה
 העובר את להחזיר כדי רק אין להיראים תוכחה מצות

 בישראל רואה ישראל כשבן מחאה דין זה אלא למוטב,
 אפילו ולמחות להוכיחו צריך עבירה שעובר חבירו

 הרואה את יחליש לא העבירה שפעולת כדי לו ישמע לא
 יחליש שלא חבירו שעובר הרואה על מצוה עיקר זה כי

 המקום על להגיב הוא צריך הרואה את עבירה העושה
כך שבין עבירה להעושה תועלת שום יהיה שלא אפילו
העבירה. את £שה

 כדברי תר״ח סי׳ א״ח אברהם מגן בעל כתב וכן
עיי״ש. היראים בשם הביא ולא היראים

 הרמב״ם, דברי נזר האבני מתרץ היראים חידוש ולפי
 בגמ׳ דאמריגן ומה כהיראים סובר ג״כ דהרמב״ם

 מצוה כך הנשמע דבר לומר שמנוה כשם ס״ה יבמות
 עליו דאין בשוגג מיירי נשמע שלא דבר לומר שלא

 היראים סובר דבשוגג ערבות מטעם רק תוכחה מצות
 לו ישמע שלא כיון אמרינן ובזה תוכחה, שייך דלא
להוכיחו. ערבות דק עליו אין למזיד יעשה תוכחתו וע״י

 דין כי דעות בהל׳ הרמב״ם זה הביא לא ולפיכך
 ,בהל הרמב״ם שמיידי תוכחה למצות שייך לא ערבות

לו והנח הנשמע דבר לומר שמצוה דכשם ודין דעות

 שמצוה כשם דגם דין אותו זה שוגגין שיהיו לישראל
 נשמע שלא דבר לומר שלא מצוד, כך הנשמע דבר לומר

 מצות מטעם ולא ערבות ומטעם בשוגג בעושה רק הוא
 בהל׳ ולא עשור שביתת בהל׳ זה הכנים ולפיכך תוכחה
 נזר באבני ומסיק ודוק. תוכחה מהל׳ מיירי ששם דעות

 שישוב בשביל אינו תוכחה דמצות לומר מסתבר דכן
 מקום מכל לו ישמע שלא לו דברור דאף ועוד מדרכו,

 וע״כ לו וישמע בדעתו שיתיישב שאפשר בחירה יש
 התוכחה שאין ערבות בחיוב אבל עליו, תוכחה שם

 ישמע שלא בבירור ידעינן ואם יעבור שלא רק המצוה
ערבות. מדיני להוכיחו עליו אין ויעבור חבירו

 דדין היראים שיטת לעיל הסברתי שאני וכפי
 חבירו שעושה שע״י מחאה דין רק הוא לשיטתו תוכחה
 לא חבירו שמעשה בכדי תיכף למחות צריך עבירה
 מאד נכון היראים דברי לעבירה שלו הרגש את יחליש

בזה. ודוק תוכחה מצות בענין אחרת הבנה לזה ויש

 דלא משמע דעות בהל׳ הרמב״ם מלשון והנה
 דרכו להטיב הוא תוכחה דמצות אלא היראים כשיטת

 להעמיס שרצה נזר אבני כבעל ודלא עבירה, העובר של
הרמב״ם. בדברי זה

 אחרת בדרך הזה המסובך בענין לי נראה ולכן
לגמרי.

 מפרש קדושים בפרשה התורה על הרמב״ן דהגה
 עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח הפסוק את

 שיהא חטא עליו תשא ולא מוסר תוכחת ללמדו וז״ל
 נוטה ולזה אותו, הוכחת ולא יחטא כאשר אשם עליך

 שלא חובה, דיליה על תקבל ולא שאמר אונקלוס תרגום
 העזרא, אבן בעל כתב וכן שלו חטא על עונש אתה תקבל

נ״ט. סי׳ תשובה בשערי יונה נו רבי כתב וכן

 עשה תוכחה במצות יש אלו הראשונים שיטת ולפי
 תשא דלא והל״ת תוכיח, דהוכח העשה תעשה, ולא

אותו. הוכחת ולא כשיחטא חטא עליו

 מפורש כתב ו׳ פרק דעות בהל׳ הרמב״ם אבל
 תשא דלא והלית לבד, עשח רק דיש תוכחה במצות

 המוכיח ח״ל התוכחה בסדר ח׳ בהלכה כתב חטא עליו
 שנאמר שיכלימנו עד קשות עמו ידבר לא חבירו את
 בערכין מפורשת מסוגיא ומקורו חטא, עליו תשא ולא
יכול הכי דדריש ברייתא שם הביאה דהגמ׳ י״ז דף
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תקפם חידושים סובץ

 ע״כ« חטא עליו תשא ולא ת״ל פגיו משתנין אפילו
 שלא הולך הזה דהלאו קדושים פרשת בספרא הוא וכן

 מביאה נ״ה דשבת ובסוגיא תוכחה, בשעת פניו ילבין
 כעובר בעונש נתפס מוחה ואינו למהות שיכול דכל הגט׳

 ולא קבלה מדברי רק הוא הגם׳ של הראיות וכל עבירה
 התורה, מן שהוא חטא עליו תשא דלא מקרא הגם׳ מייתי
 דהו״ל יוגה ורבנו והרמב״ן אונקלוס התרגום דלפי

 כמו העונש ומקבל בעצמו החוטא עם ההטא כנושא
 הולד דהלאו הבבלי סוגית לפי זה אין בעצמו, שחוטא

כהתרגות דלא חוכמה בשעת פניו להלבין שלא רק

 יונה ורבנו הרמב״ן לפירוש מקור נמצא ובאמת
 וז״ל תרי״ג רמז קדשים בילקוט התרגום שפירש וכמו
 לבינו בינך דבר יש אם מתיא בן אליעזר ר׳ אסר

 עליו תשא ולא נאמר לכך בו, חוטא תהא ואל לו *מור‘

והרמב״ן התרגום כשיטת בילקוט מפורש עכ״ל. חטא
יונה. ורבנו

 התלמוד בין גדולה מחלוקת דיש זה לפי ויוצא
 עליו תשא דלא בפירוש והתרגום המדרש לבין שלגו
 עליו תשא דלא הפירוש והתרגום המדרש דלפי חטא,
 עליו ישא יוכיחנו לא דאם המוכיח על לאו הוא חטא
 המוכיח על אזהרה והוא בעצמו החטא את כנושא חטא

 חט* עליו ישא אותו יוכיח שאם בכדי חבירו שיוכיח
 חטא עליו תשא דלא הלאו הולך והת״ב הבבלי ולפי

 תוכחה בשעת פניו את ילבין שלא לגמרי אחר לדבר
מוכיח שלא מי על לאו זה ואין התוכחה בסדר דין וזה
מכירו. ^עת

 מצות בענין עוד להוסיף יש הזו המחלוקת ולפי
דלא דהלאו דהתרגום בילקוט המדרש דלפי תוכחת

וזוזכמת• ;אוצר

 הוה הוכיחו לא אם המוכיח על אזיל חטא עליו תשא
 כן אם הוכיחו, שלא כיון בחטא לחבידו שמסייע כמו

 תוכחה ע״י אם תלוי זה תוכחה מצות דין דכל נראה
 בדין תלוי תוכחה מצות דין וכל מהחטא חבירו יפרוש

 להיות שיכול יפעול שלו תוכחה ע״י עם ולפיכך ערבות
 ע״י נחשב הוכיחו לא אם לפיכך החטא מן שיפרוש

 סיוע נקרא שזה החטא את עשה בעצמו הוא כאילו זה
 אט אכל שלו. תוכחה ע״י יפרוש אס דוקא וזה בחטא,
 שאפילו ברור ביודע יפרוש לא p גם אותו יוכיח אפילו
דאם לומר שי? לא העבירה, את יעשה שיוכיחנו אחרי

 בחטא לו שמסייע כמו והדה לאו על יעמר יוכיחנו לא

יעבור. כה ובין כה בין כי

 דע״י דאדרבה ועירו בחטא א יש שייכות ואיזה
 העברת את ובהתראה במזיד שיעבור אוחו שיוכיח

 מטעם הוא תוכחה דין שכל ברור זו שיטה לפי p אם
 חבידו חטא תחת נופל מוכיחו אינו אם ולפיכך ערמת

 והמדרש התרגום שיטת דלפי מזה יוצא לאו, עליו ויש
 את מוכיח שאינו מי על לאו דיש יונה ורבנו והרמב״ן

 מטעם הוא תוכחה דין דכל להחטא שותף וגעשה ועירו
 אין יעבור דבודאי ערבות שייך דלא ובמקום ערמת,

 לאו דאין הת״כ הבבלי שימת לפי כן לא תוכחת כאן
 עליו תשא דלא והלאו חבירו את מוכיח שלא מי על

 אותו שמוכיח בשעה מבירו את ילבין שלא אזיל חטא
 זו שיטה ולפי ורמב״ת ות״כ ערכין בסוגיא כמבואר

 הלאו כי בכלל ערמת לדין שי? לא תוכחה מצות
 על רק תוכחה מצות על אזיל לא חטא עליו תשא דלא
 היא תוכחה מצות זו שיסה לפי p אם תוכחה סדר

 זה אלא ערמת לדין שייך זה שאין מיוחדת מצוה
 אפילו חטא שעושה בזמן בחוטא למחות מיוחדת מצוה

 היראים כשיטת יחזור שלא לנו ברור ואפילו יחזור לא
 תוכחה מצות עצם מטעם תוכחה מצות עלינו זאת בכל

 הוא לפיכך הרואה יושפע שלא כדי מחאה מטעם זה כי
 ישמע שלא לו ברור ואפילו מיד החטא על להגיב צריך

לו.
 שוגגין שיהיו לישראל להם דהגח דין זו שיטה ולפי

 היראים לפי הנשמע דבר לומר שמצוה דכשם ודין
 מצות לא אבל יש ערבות דין דרק בשוגג בעובר הוא

 דיש במזיד בעובר אבל לעיל, שהסברנו כמו תוכחה
 שיעבור. לנו ברור אפילו המצוה נפקע לא תוכחה מצות
 דדין סובר דהוא הרמב״ם בשיטת לומר אפשר זה ולפי

 לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה דכשם
 ואפילו במזיד בעובר אפילו מיידי נשמע, שלא דבר

 בערמת תלוי לא תוכחה דמצות והרמב״ם הבבלי לשיטת
 שהוא בברור יודעים שאנו דבמקום לומר אפשר זאת בכל

 דנפקע הפירוש אין אותו להוכיח דין עלינו אין יעמר
 שלו תוכחה דע״י כיון אחר טעם אלא תוכחה מצות דאו

 יעבור שבודאי יודעים שאנו כיון יותר ועירו יחטא
 מצות נדחה יותר יתפקר שחבירו יגרום תוכחתו וע״י

תעשה ואל שב ואמרינן ועשה בקום שהיא שלו תוכחה
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חידושים סובץ תקג

 בתום׳ )ועיין יותר ועירו להכשיל שלא בכדי עדיף
 חברך שיזכה בשביל חטא לאדם אומרין וכי ד׳ דף שבת

 זו סברא ולפי כאן< גם לומר ויש סוגיות מהרבה לתרץ
 ישמע שלא יודעים אגו אפילו בעצם תוכחה דין נפקע לא
 דין לעצם שייך לא וממילא דיחוי דין שזה אלא לו

 קשה זאת בכל דעות, בהל׳ זה הביא לא ולפיכך תוכחה
4בזו וצ״ע זה כלל הביא ולא זה דין השמים למה

 על אליהו באדרת הגר״א דברי יתורץ ובדברינו
 תוכיח הוכה הפסוק על קדשים בפרשה שכתב התורה

 שישנאך לרשע ולא במצוות שאתך לאם וז״ל, עמיתך את
עכ״ל. ישנאך פן לץ תוכה אל שנאמר

 אליהו דבי מתנא להגאון מקור הביאו ובאחרונים
 תוכיח הוכח ת״ל ת״ל, כן שמפורש י״ח פרק רבה

 ושונאך רשע שהוא יודע אתה אפילו יכול י£מיתך,

 את תוכיח הוכח ת״ל אותו להוכיח חייב אתה אעפ״כ
 ומצות בתורה עמך ושהוא אוהבך שהוא לעמיתך עמיתך,

 אתה אין שונאך שהוא רשע אבל אותו להוכיח חייב אתה
 אותו להוכיח רשאי אתה אי וגם אותו להוכיח חייב

ומוכיח קלון לו לוקח לץ יוסר ט׳( )משלי שנאמר
וכד. מומו לרשע

בהל׳ להלכה זה בכלל הביא לא הרמב״ם והנה
לרשע. תוכחה מצות שאין ו׳ פרק דעות

 מתנא היראים על שתמהו באחרונים ראיתי ובאמת
 ואנו במזיד עבירה בעובר שכתב הזה אליהו דבי

 תוכחה מצות עלינו יש לנו ישמע שלא בודאי יודעין
 בעונשו מרבה שאתה אע״פ ערבות דין ממנו שנפקע ף4)

 נאמר זה ועל כלום בכך אין בהתראה חטא שעכשיו
 היראים והנה בדבריו, עיי״ש וימות לרשע הלעיטהו

 וברשע רשע, נקרא אחת בפעם דגם קנ״ו בסי׳ פסק
אדרבה תוכחה מצות שאין אליהו דבי בתנא כתב הרי

לרשע. להוכיח אסור

 הרמב״ם פי על היראים דברי לתרץ אפשר ולכאורה
 י״ג ביסוד חלק פרק סנהדרין המשניות בפירוש

 היסודות באלו יאמין וכאשר בארנוהו וכבר וז״ל שכתב
 ישראל בכלל נכנס הוא בהם אמונתו בה ונתברר כלם

 שצור. מה בכל בו ולנהוג עליו ולרחם לאהבו ומצור.
 עשה ואילו והאחוה האהבה מן לחבירו איש השי״ת

הטבע והתגברות תאוה מחמת העבירות מן שיכול מה

 לעולם חלק לו יש אבל חטאיו כפי נענש הוא הגרוע

 יסוד לאדם וכשנתקלקל ישראל, מפושעי והוא הבא
 ונקרא בעיקר וכפר הכלל מן יצא הרי היסודות מאלו

 ולאבדו לשונאו ומצוה בנטיעות וקוצץ ואפיקורוס מין
 מדבריו יוצא עכ״ל. אשנא ה׳ משנאך הלא נאמר ועליו

נפלאים. דברים הקדשים

 הוא בזדון תאוה טוענת עבירה עובר שאפילו חדא
 במקום ובארנו עליו, ולרחם לאהבו ומצור. ישראל בכלל
 פסחים מפורשת גם׳ עד לכאורה שדבריו אף אחר
 לשנאותו. מצוד. עבירה דעובר פסחים ערבי .פרק

 קדוש מרן דברי פי על הרמב״ם דברי מעם והסברנו
 שם התום׳ בביאור ז״ל קוק הרב וצדיק גאון ישראל
 שנאה ולא לבד העבידה על דק זד. לשנאותו דמצוה

 לשנאותו מצוה ל״א פרק התניא בעל שביאר וכמו פרטית,
 רואין שבו, הטוב מחמת לאהבו ומצוה שבו הרע מחמת

 מצור. עבירה עושה ע״י נפקע ולא מתחלק שזה אנו
 מצוה לבד העבירה פעולת על רק כמוך לרעך דואהבת

 אהבת ובמצות ישראל בכלל עוד הוא ולפיכך לשנאותו,
מישראל. אחד כל

 ברשע מיירי אליהו דבי שתנא לומר אפשר זה ולפי
 עליו ואין מכלל שיצא עקרים בי״ג מאמין שאינו כזה

 תאוה מחמת עבירה שעובר ברשע לא תוכחה מצוה
 הוא אחיך בכלל ולאהבו עליו לרחם מצוה עלינו שיש

 אליהו דבי מתנא סתירה ואין תוכחה, מצות לענין גם
היראים. על

 לא״ע בתשובותיו המהרי״ט פי על לומר אפשר ועוד
 עושה שאינו מי המכה לעגין שכתב מ״ג סי׳ ב׳ חלק

 המכה אם דוקא זה להכותו, איסור שאין עמך מעשה
 עושה אינו p גם המכה אם אבל עמך מעשה עושה
 ולכאורה ממנו. עדיף דלא להכותו אסור עמך מעשה
 כצור, עלינו דאין דאמרינן מה כאן גם לומר אפשר

 הוא שהמוכיח דוקא זה עמיתו בכלל שאינו רשע להוכיח
 אפשר אחרת בעבירה רשע הוא המוכיח אם אבל צדיק
 נחשב הוא שלגביה כיון תוכחה דין ממנו נפקע שלא

 תמה טרפון ר׳ אמר ט״ז דף ערכין ובגט׳ לעמיתו,
 גרשום רבנו ומפרש להוכיח, שיכול בדור יש אם אני
 ואינן מעשיהם מקלקלים הטובים שאפילו כלומר שם

 קיסם טול לחבירו יאמר שאם אחרים להוכיח יכולין
עכ״ל. עיניך מבין קורה טול להושיבו יכול שינך מבין
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תקנא חידושים סובץ

 מקולקל שהוא אדם שבן לכאורה מזה ומוכח
 השלם לאדם ודוקא תוכחה דין ממנו נפקע במעשיו
 וכן תוכחה׳ מצות עליו ויש להוכיח יכול הוא במעשיו
 על בזה; קדשים בפרשת והמצוה בהתורה מפורש
 בתנאי יש זה ולפי וז״ל עמיתך, את תוכיח הוכח הפסוק

 חטא מכל נקי המוכיח שיהיה וכו׳ דברים ג׳ התוכחה
 המוכיח מצד התוכחה נמנע שבדורו אמר טרפון ור׳ וכו׳

 דמדברי מדבריו מוכח עכ״ד, וכו׳ מפשע זך בלתי שהוא
 אינו המוכיח דאם תוכחה בדין יסוד מונה טרפון ר׳

 לפרש אפשר ולכאורה תוכחה. דין ממנו נסקע מחטא נקי
 אם אני תמה שאמר מה אחר, באופן טרפון ר׳ דברי

 יועיל שלא הפירוש להוכיח. שיכול מי הזה בדור יש
 לא .אבל במעשיו מקולקל כן גם שהמוכיח כיון התוכחה
 גרשום ברבנו מוכח וכן תוכחה, דין עצם ממנו י^נפקע

להיפוך. מוכח והמצות התורה מדברי אבל לעיל, שהבאתי

 דבר הביא ו׳ פרק דעות בהל׳ איש בחזון והנה
 דאין כאן כתב מיימוגי דבהגהות וכתב בזה נפלא דבר
 מקבל שאינו אחר אלא לרשעים לשונא רשאין אנו

 הגר״י בשם שם כתב חסד אהבת ספר ובסוף תוכחה
 והביא טעמא, מהאי הרשעים את לאהוב דמצוה מולין

 קודם תמיד הוא אצלינו כי מלובלין. הר״מ מתשובות כן
 כאנוסים, להו ודיינינן להוכיח. יודעין אנו שאין תוכחה

 מן לפטור מומר דין בהם לדון לנו אפשר אי ולח
עכ״ל. הלכות שאר לענין וכן היבום ומן החליצה

לשנואתם. שאסור רשעים בענין מאד חדש דבר וזה
 שלא הרמב׳ים דברי לתרץ לעניניגו נחזור והנה ->

 אינו רשע הוא שאם להלכה אליהו דבי תנא הביא
 דבי תנא של דדין לתרץ לי נראה תוכחה, מצות בכלל
 חטא עליו תשא דלא בפירוש תלוי והגר״א אליהו

 לבין והמדרש התרגום בין מחלוקת שזה לעיל שהבאנו
והת״ם דילן השחם

 חטא עליו תשא דלא והמדרש התרגום שיטת דלפי
 חבירו הוכיח לא אם בלאו עובר שהוא ללאו שנאמר
 רבינו ביאר וכן חבירו, של בחטא שותף שהוא ונחשב

 שלא בזה הוזהרנו ע״ב וסי׳ מ״ט סי׳ ג׳ שער יונה
 אותו, מהוכיח בהמנענו חבירינו בחטא משא נשא
 חבירו בחטא חלק לו יהיה שלא תוכחה ענין כל כן אם
 דוקא וזה ערבות, מטעם והוא אותו הוכיח שלא ע״י

שותף נעשה אתה במצוות אתך בכלל שהוא בעמיתך

 שייך לא רשע הוא אם אבל אותו הוכיח לא אם לחטא
 והתנא אותו, יוכיח אם אפילו לו ישמע שלא כיון זה

 דלא בלאו הילקוט כמו סובר שהוא לשיטתו אליהו דבי
 חבירו את מוכיח שאינו למי לאו מד. חטא עליו תשא

י״ח. בפרק עיי״ש

 לשיטת אבל תוכחה. מצות אין דברשע סובר ולפיכך
 דלא דלאו בהבבלי הפוסקיסי הראשונים ושאר הרמב״ם

 ילבין שלא התוכחה בסדר דק הוא חטא עליו תשא
 לאו זה ואין י״ז, בערכין כמבואר שמוכיחו בזמן אותו
 שותף נעשה זה דע״י חבירו את מוכיח שאינו למי

ערבות. מטעם לחטא

 אם ערבות בדין ־תלוי אינו תוכחה מצות הבבלי ולפי
 מיוחדת ומצור, דין זה אלא לו ישמע לא או לו ישמע
 לא אפילו ומחאה הגבה בתור חבירו להוכיח עליו

חבירו. לגבי כלל יפעול

 עצם מצד תוכחה מצות עליו יש רשע אפילו ובזה
 לפיכך להוכיחו מצות רשע ואפילו לו השייכת מצוה

 ודוק אליהו דבי התנא את לשיטתו הרמב״ם השמיט
זה. בכל

 שהבאנו דכפי ערבות בעגין כאן להוסיף יש והנה
 אם רק הוא ערבות דדין שם מפורש נ״ה שבת מגם׳
 אפשר ואי ידעו לא אם אבל למחות צריך והיו ידעו
 סנהדרין מגם׳ והנה ערבות. דין עליהם אין למחות להם

 שם דאמרינן זה, על מפורשת סתירה יש ע״ב מ״ג דף
 יהודה דר׳ נחמיה. וד׳ יהודה ר׳ של המחלוקת לענין
 את ישראל שעברו עד הנסתרות על ענש דלא סבר

 גריזים. בהר ערבות קבלו שאז רש״י ופירש הירדן,
 דידעי משום בגט׳ ומשני ידו על ישראל ענש מ״ט עכן
ע״כ ובניו אשתו ביה

 עוזר דמאי צע״ג הגם׳ דברי ראשונה ובהשפקה
 כמבואר נסתרות מכלל ויצא ובניו אשתו ביה דידעי לגו
 אפשר ואי ידעו לא ישראל כל זאת בכל רמ״ה ביד
נענשו. ולמה למחות להם

 הסובר יהודה לר׳ מוסיף שם הסנהדרין על ובמאירי
 וחכמיהם ישראל דייני וז״ל לעולם הנסתרות על דנענשים

 על ולחקור ולחזור תמיד לפשפש הם צריכים ומנהיגיהם
 על הראוי כשיעשו התנצלות להם ואת עירם, בני מעשה
אחר ולרגל לחקור צריכים אלא לידם, הבא הנגלה
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חידושים קובץ חקנב

 הכל הרי בכך שמתרשלים וכל יכולתם, כפי הנסתרות
 נעשו ישראל שכל חוטאים, של בנסתריהם נענשים
 בגריזים וקללות ברכות עליהם משקבלו לזה זה ערבים
 העי״ן נקודת ואלמלא וכו׳ בסוטה שהתבאר כמו ועיבל
 ובאה לעולם בנסתרות אנו ליענש שלא אומר הייתי

 זו מידה נאמר לעולם שלא לומר העי״ן על הנקודה
 הירדן את משעברו הא הירדן את שיעברו עד אלא

 שלא זמן כל עלינו הנסתרות ענש בזה זה ערבים ונעשו
 העגינים. סתרי ובחקירת בחיפוש עלינו המוטל נעשה
 שלא אומרים ויש וכו׳ עכן בחרם שנענשו הסיבה והיא

 עכן בחרם שנענשו וזה לעולם הנסתרות על נענשו
 כולי ידעי תלתא וידעי ובניו, אשתו בו שידעו מפני

עכ״ל. עלמא

 דאפילו זה, בענין חדשים דברים במאירי מפורש
 הפירוש אין לעולם נסתרות על דנענשו הסובר יהודה ר׳

 אלא למחות יכולים שלא דברים על ערבים ישראל דכל
 זה לדעת וחקירה חיפוש ע״י שיכולים דברים על רק
 כל נתפס עליהם המוטל דין בית עשו שלא זמן וכל

 אחרי אפילו אפשר שאי בדבר אבל זה, על ישראל
 לר׳ אפילו ערבות דין עליהם אין בזה להודע חיפוש
 נסתרות על ערבות דין שאין נחמיה לר׳ וממילא יהודה,

 לא וממילא נסתרות אחרי ולחקור לחפש עלינו אין
 עכן וחרם יודעין, אנו שאין בדבר זה על מחאה שייך
 נסתרות מכלל יצא כבר ובניו אשתו ביה דידעי כיה

 ישראל כלל על חיוב היה וממילא ערבות, בכלל ונכלל
 יכולים היו חקירה שע״י כיח זה אחרי ולחפש לחקור
 החרם מעילת ע״י ישראל כל נתפס וממילא זה ,דעת

 את ומאיר זה בענין המאירי משיטת נראה זה עכן. ע״י
בזה. הענין

 ר׳ לדברי לעיין ויש וז״ל כתב כאן במהרש״א אבל
 ובניו מאשתו אפילו נסתרות על גם דנענשים יהודה

 נענשו דצדיקים אשה במה פרק בשבת למימד לו למה
 על הא מיחו ולא למחות דבידם משום הרשעים בשביל

 בשביל יהודה לר׳ נענשים למחות בידם דאין נסתרות
 נחמיה כר׳ אתיא דשבת דסוגיא לומר ודוחק ערבות,

יהודה. כר׳ ולא דוקא

 על בעלמא שיענשו סברא אין דודאי ליישב ויש
 כיון דהכי גוונא בכהאי אלא ערבות משום נסתרות

ליה שאמר כדלקמן הקב״ה רשות בלא היה זה שחרם

 שומרים להעמיד לך והיה וכו׳ גרמת אתה הקב״ה

 שאמר וזה החרם, על יעברו שלא בדברים שיפקחו
 וכו׳ עכן ויקח בחרם מעל ישראל בני וימעלו הכתוב

 לעשות להם שהיה עכן שלקח על ישראל בני מעלו דבזה

 אף ויתר שכתוב וזה כך לידי עכן יבא שלא טובה שמירה
עכ״ד. ישראל בבני ה׳

 דבמקום כהמאירי סובר הוא הסברא בעצם כן אם
 דין אין ושמירה חקירה ע״י לדעת להם אפשר שאי

 כיון עכן בחרם כאן ורק יהודה לר׳ אפילו ערבות
 שלא זה על לפקח צריכים היו החרם את עשו שהם

 ערבות, דין אין יהודה לר׳ גם נסתרות סתם אבל יעברו.
 מעצמם שעשו בחרם דוקא הפסוק להעמיד דוחק וזה
 מקרא זה יליף יהודה ר׳ דהרי הקב״ה, רשות בלי

 ערבות דין יש נסתרות כל שעל משמע הלשה ופשטות
הענין. יותר ניחא המאירי פירוש ולפי

 בענין תשובה מצאתי זה בענין חיפוש אחרי והנה
 פירוש ענין ועל ת״ל ע״ז סי׳ מהרלב״ח בשו״ת זה
 לזה זה ערבים ישראל שכל ז״ל רבותינו שאמרו מה

 במי דוקא זה כי האמת מבואר שכתבתי ממאמר כבר
 עובר לאחד רואה כשהוא מוחה ואינו למחות בידו שיש

 על נענש הוא מוחה ואיט למחות בידו ויש עבירה
 אינו למחות יכול אינו כשודאי אבל וכו׳ עון אותו
 הנסתרות, על נענש שאינו שכן וכל אחרים עון על נענש

 רבותיט חלקו הדין נגמר פרק שבסנהדרין פי על ואף
 את ישראל שעברו שם שאומר מי ויש זה בדבר ז״ל

 שמסקנת נראה מעכן, וראיתו נסתרות על נענשו הירדן
 שלא עליו החולק כסברא אלא כדעתו שלא התלמוד

 דידעי משום עכן על ונענשו לעולם, נסתרות על ענש
 ידעי לא הרי תאמר מה התם, כדאיתא ובניו אשתו ביה
 שם ישראל שלהיות לומר לי נראה ונענשו ישראל ביה

 בהם דבקה יתברך אלקינו השגחת והיתד, מקובצים כולם
 צריך היה הטבע דרך על שלא ניסים עמהם לעשות
 הרי מהם אחד אפילו כשחטא אמנם צדיקים יהיו שכלם

 חלה עליו שנאמר מאיבריו אחד שחלה גוף כמו הם
 דבקה יתברך אלקינו השגחת שתהיה ראוי ואין פלוני:
עכ״ל. וכו׳ עמהם

 דכיון צ״ע דבריו דלכאורה הקדושים דבריו ביאור
 לא זה עכן של חרם ע״י ישראל כלל שנענש דהטעם

כיבוש שכל כיון ההשגחה סילוק בתור אלא עונש בתר
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תקנג חידושים קובץ

 גדרן שלא נם ע״י היתה יריחו כיבוש ותחילת הארץ

 המיוחד והדיבוק המיוחדת ההשגחה ע״י בא תה הטבע
 ונחשב אחד שחטא והיות ה׳, עם ישראל לעם שהיה
 הדיבוק נתבטל אז הגוף של מאיבריו אחד חלה כאילו

 הקשר ונתבטל אלקיו עם ישראל לעם שהיה המיוחד
 היה ולא טבע של במדרגה רק נשארו וממילא המיוחד

 שכתוב מה שייך מה p אם הארץ, את לכבוש בכתם
 ובניו, אשתו שידעו מפני נענשו דלפיכך סנהדרין בגט׳
 היה שהכל שכיון אחר מטעם היה זה הרלב״ח לפי הרי

 עליהם היתה לא מאיביו חלק ונחלה גיסי באופן
 מדמה שהגט׳ לערבות שייכות ומה המיוחדת ההשגחה

מ״ג. בסנהדרין זה

 אדרבה תשובה שום דבריו על אין באמת אבל
 שהניח זו הנחה דהרי בצהרים, כשמש מאירים **כריו

מאיבריו, אחד וחלה אחד גוף כמו זה ומדמה הרלב״ח
 וע״י לזה דה ערבים ישראל כל נגיד עם דוקא זה

 הדמיון ובאמת אחד, כגוף נעשו הזו הערבות קבלת
 וז״ל ד׳ הל׳ ר״א פרק נדרים בירושלמי כתוב הזה

 עבידא היד עמך בני את תסור ולא תקום לא כתיב
 לידיה ותמחה תחזור לידוי סכינא ומחת קופד מקטע התז

 על קבלנו שלא מהנסתרות היה עס מעשה אם אבל ע״כ,
 יחיד אחד כל נשאר נסתרות לגבי p אם ערבות זה

 עבור חבירו עבור אחראי מישראל אחד ואין לעצמו
 אחד שנחלה אחד גוף כמו דהוה לומר שייך לא נסתרות
 אין כי המיוחדת, ההשגחה זה ע״י שנסתלק מאיבריו

 עבירות שעושה ליחיד ציבור בתור ישראל גוף שייכות
 ובניו, אשתו ביה דלדעו הגס׳ מתרצת זה ועל ~~סתר,

 כגוף ישראל הכלל כל ונחשב נסתרות מכלל יצא ואם
 מאיבריו, אחד איבר שנחלה כמו והוד! זה לגבי אחד
 ישראל כל מטעם אחד כגוף שהם מון זאת בכל מיחו
 לא לפיכך ידעו שלא כיון להענישם אפשר שאי ואף

 חל לא וממילא מהנסתרות היה לא וזה אה זה ערבים
ישראל עם עם להיות שצריד המיוחדת ההשגחה עליהם
 כח בהם היה ולא טבע במדרגת וירדו גיסי בדרך
 דין כי בזה. ודוק אויביהם נגד לעמוד טבעי באופן
 עניי שזה אלא עונשים מידת רק זה אין ערבות
ישראל. כלל של חיבור

 הרלב״ח לפי סנהדרין הגם׳ בדברי מחודש דבר וזה
דבמקום ערבות בענין גדול ויסוד ופרח כפתור ופירושו

 אבל חמרו עבור נתפס דאינו אף למחות יודע שאינו
 מטעם הוא שלו הקיום וכל ניסית היא ההנהגה כל עם

 לגוף נחשבים מון^דאנו ניסית הנהגה תחת שעומדים
 נופלים ואם מתקיימים אנו המיוחד הדיבוק ומחמת אחד

 שאי במקום אפיא טבעי באופן קיום לנו אין מהמדרגה
 אין אלא עונש מטעם זה אין כי למחות לנו אפשר

ודוק. אחרת במדרגה כשעומדים האלה הזכויות לנו

 אברבנאל בדברי הרלב״ח של הזה הפירוש נמצא pו
 ה׳ אף חרה למה p גם ששאל ז׳ פרק יהושע על

 וז״ל וכתב דבר, ממנו ידעו ולא חטאו לא אשר בישראל
 היה לא זה כי היא אליהם שקרה הזה בעגין הסבה אמנם

 העונש, צד על המיתה זאת היה אם כי העונש, צד על
 לפי אבל נקיים, לאנשים ולא לחוטא מתייחסת היתה
 שתסור זה סבב חמור, חטא בזה חטא המחנה מן שאחד
 כולו ההוא המקובץ שהיה מצד האלהית ההשגחה מהעם

 וההפסד הרע ונמשך למקרים נעזב יהיה ולזה מתאחד.
 יתברך. בהשגחתו נשמרים בלתי להיות אליו, למעותדים

 ולא חטא מאותו נקיים איש הל״ו מתו הסיבה ולזאת
 לראוי העונש צד על הרע אותו נמשך לא כי ״pע מת

 עצמו שם לא pשע ולפי ההשגחה, להעדר אם כי אליו,
 ומתו ההשגחה, העדר מפני מת לא ההוא הסכנה במקום

 הוראת או הקודמים, חטאיהם מפני שמה המסתבנים
 מהרעות, אחד כל לפי המקרה הזדמנות או מערכתם

 האיש בחטא הגדול מהמקובץ ההשגחה שתסור ואולם
 המקובץ שהית לפי מבואר, הוא אליו ראוי היה אם האחד
 וכמו האיש, מאברי כאבר ממנו איש וכל אחד כאיש

 האיש אותו בריאות יעדר האדם מן אבר שבהחלת
 תסור גמור חטא אחד האיש כשיחטא ככה בכללו

עכ״ל. וכו׳ והמקובץ העם מכלל האלקית ההשגחה

 בענץ הרלב״ח סברת ביאור ביותר בדבריו מפורש
 בדין תלוי הזה שהדבר שהסברתו וכפי עכך חרם

 כגוף נחשבים ולפיכך זה על זה ישראל שקבלו ערבות
 זד. בכל ודוק הזד- הכלל אין ערבות שאץ ובמקום אחד
 שקרה מה שזה אברבנאל הוסיף זה וגם הפנאי, לעת

 עונש בתור היה לא ישראל מעם ל״ו שנהרגו עכן בחטא
 עליהם שיחול במדרגה עמדו ולא סילוק בתור רק

 שעומד למי טבעית הנהגה יש כי הגיסים ההנהגה
שביאר כמו ניסית הנהגה ויש הטבע של במדרגה
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חידושים קובץ תקנד

 מי מיוחדת והנהגה קבוע מדר יש ניסים כי המהר״ל
זו. במדרגה שעומד

 שאין במקום ערבות מדין עונש דין יהיה שלא איך
 רק נ״ה שבת בגמ׳ כמבואר השיטות לכל למחות עריך

 בערבות עונש תלוי לא דהרלב״ח אליבא יהודה לר׳
 דבריו לפי כי בדבריו כמבואר למחות דיכול בדין

 המאירי אבל הערבות׳ חל נסתרות על גם בסנהדרין
 בסנהדרין יהודה ר׳ דברי אחר באופן מפרש והמהרש״א

זה. בכל ודוק מ״ג.

וגרים לנשים ערבות

 יהודה בן שמעון ר׳ אמרינן ע״ב ל״ז דף בסוטה
 ומצור, מצוה כל ילך אין ר״ש משום אמר עכו כפר ^יש

 של בריחות ושמנה ארבעים עליה נכרתו שלא ™בתורה

 וחמישים, מאות וחמש אלפים ושלשת אלף מאות שש
 עכו כפר איש יהודה בן שמעון ר׳ לדברי רבי אמר

 שלא שבתורה מצוה כל לך אין ר״ש משום שאמר
 מאות שש של בריתות ושמנה ארבעים עליה נכרתו

 לכל נמצא וחמשים, מאות וחמש אלפים ושלשת אלף
 וחמש אלפים ושלשת אלף מאות שש מישראל ואחד אחד

ערבא משרשיא רב אמר בינייהו מאי וחמשים. מאות
ע״כ. בינייהו איכא דערבא וערבא

דערבא, וערבא ערבא משרשיא רב אמר וברש״י,
 לא. או חבירו של ערבותו על ערב אחד כל נעשה אם

 חבירו על ערב אחד כל נעשה לא סבר יהודה בן ר״ש
 מ״ח על ערב אחד כל נמצא המצוות את שישמרו ^*׳;לא

 ערב ואחד אחד כל נעשה לא אבל אחד, כל של בריתות
 ואתי חבירה של חובתו על אלא חבירו של ערבות על

 יש הבריתות את למנות שבא ר״ש לדברי למימר רבי
 לכל ריבוא ששים של בריתות ושמנה ארבעים למנות

 נתערבו שכולם ריבוא ששים יש מאלה אחד ובכל אהד
 מקבל אחד כל נמצא ערבותם ועל חובתם על בזה זה

 חבירו של חובות בשביל רבוא ששים של ערבות עליו
 ששים בריתות קיבל הללו רבוא מששים אחד וכל

קבל וזה חבריהם על שנתערבו ערבות בשביל ריבוא
ע״כ. ערבים של ערבות אף עליו

 לישראל גרים קשין ע״ב י״ג דף בנדה רש״י והנה
לזה, זה ערבים ישראל שכל אומרים ויש מביא, כספחת

 דאמרינן הגרים בשביל נתערבו שלא היא מלתא ולאו
 מאות שש מישראל אחד לכל נמצא ל״ז סוטה במסכת

 זה נתערבו שכולן בריתות ותק״נ אלפים ושלשת אלף
 רצה ובתום׳ ע״כ. הגרים על נתערבו לא אלמא לזה

 זה חשיב לא ־ולה ערבות קבלו גרים על דגם לומר
 מיזע רב׳ הערב של חשבונם ידע שלא לפי בסוטה

 מצרים כיוצאי כפלים היו רב שהערב אמרו במכילתא

עיי״ש.

 מסיק גרים קשים ד״ה ע״ב ע' דף קידושין ובותס׳
 זה ומוכיח ערבות דין הגרים על דאין רש״י כדברי

עיי״ש. בנדה ברש״י כמו ל״ז דף סוטה מגמ׳

 דבריש הקשה שם ע׳ דף קידושין על במהרי״ט והנה
 שהשביע רבנו במשה ע״א ל״ט דף הדיינים שבועת פרק
 ישנו אשר את כי וכו׳ לבדכם אתכם ולא ישראל את
 הבאים דורות סיני הר על העומדין אלו אלא לי אין פה

 איננו אשר ואת ת״ל מנין להתגייר העתידים וגרים
ע״כ. וכו׳

ערבות, בכלל נמי הוו שבועה בכלל דגרים וכיון
 דכתיב נצבים אתם בפרשה בקראי מוכח נמי והכי
 אלמא בברית, לעברך וכתיב וכו׳ מחנך בקרב אשר וגרד

 במדרש דרשו והחם בברית, נכנסו שכולם משמע
 תימא וכי ישראל, איש כל מדכתיב לזה זה ערבים שכולם

 עלייהו, ישראל איש כתיב ולא כתיבי הכי בתר גרים

 דפרק מההיא ועוד הוא, ערבות בכלל לאו ונשים טף אטו
 גרים דקשה דהטעם אמרינן ביבמות ק״ט דף ממאנין אין

 רע דכתיב מאי יצחק דא״ר הוא ערבות מטעם לישראל
 למקבלי תבא רעה אחר רעה י״א( )משלי זר ערב כי ירוע
 דאמר חלבו כר׳ גרים מקבלי וכו׳ שלציון ולערבי גרים

 המערב ורש״י וכו׳ כספחת לישראל גרים קשה חלבו ר׳
 דדומיא ועוד משמע, נמי בערבון והנכנס זרים גרים

הלכה. לדבר עצמו ותוקע שלציון לערבי

 הוו אלא עלינו ערבין אינן דגרים לחדש ויצא
 אינן והם עליהם חייבין שאנו ונשים דטף דומיא

 דלא שפיר ואתי למחות ספק בידם דאין עלינו חייבות
 ואתי ישראל, איש כל בכלל וגרים ונשים טף הכניס

 ערב של ברית נאמרין באלו חשיב לא דלהכי שפיר במי
 עכ״ל, לזה זה ערבים שכולם אותם אלא חשיב דלא רב

הם וקטנים נשים דגרים גדול חידוש דבריו לפי יוצא
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uh )*י־יסי»( יהושע יט &ימן שו״ת )\)א( דבר
 נטלה ע״א פ״א דף בעירובין דאמרי׳ לפי״מ ועוד משנה לחם
 אינו חלתה ופירש״י בה מערכין דימועה וכדי חלתה כדי

 מנחת ספר שבסוף בשו״ת השבו״י למד ומזה תיקונה שזהו
 ההכרח מצד שהופרס דכל רע״ד סי׳ בשע״ת הי״ד י״ב סי׳
שלימה אכתי נטילה כדי שצריך איסור מחמת או מלחה |יטל

 ושלימותה תיקונה זהו בפרוסה שמצותה כיון במצה י״ל ה*נ
 שבו״י טל להחולקים ואף ממנה חיסר מצוה מחמת שהרי כשלימה

אין אבל חלתה ממנה ליטול המצוה רק דהתם מודו |הכא
 המצה שתהי׳ שהמצוה כאן משא״כ חסרים השריים שיהיו

מצאתי זה לדבר וסעד לכו״ע ממנה שלימה תורת בטל לא
 שרירא רב בשם רכ״ב סי׳ תשובה שפרי הנקרא הגאונים ת1

 וי״ט בשבת בוצעין שאין מקום בכל רווחת והלכה וז״ל זצ-ל
 ככרות שתי כמו והן וחצי אחת על פסה ובליל ככרות שחי ל1

 חייב פסח בליל דחף מבואר טכ״ל חצות שהיא עוני לחם
וצריך הואיל ככרות כשתי הם ומצי ככר גם שאז אלא |ככרות

עוני. לחם

 אע״פ להם מוכרים היו הנכרים שתגרי ממה מצה אכלו בצדה כתובה
 שתגרי ממה מצה אכלו במדבר גם ע״כ וא״כ בכליהם מן הי׳ שעדיין
 ע״ב מ״ה במנחות החום׳ כתבו וכיוצ״ב ממן ולא מביאין הי׳ או״ס
 לח״מ לענין לשבת מפסח ללמוד אין דלכך יתכן וא״כ עיי״ש מנחות לענין

 הסעודה ועיקר הואיל למן זכר בו לעשות שא*צ פסח ליל דשאני
 אין מצוה לשם מצה אכילת בשפת ובפרט במן אז הי׳ לא במדבר

להעיר: רק ול״ב הרי״ף לדעת בפלנא סגי שפיר לכך למן לזכר מקום

C' •׳;•»/ ®י י —
-oio’icx) 'vndk יט. סימן

 )שליט״א( דויטש משה יעקב מו״ה וכו׳ הגאון הרב ידידי לכבוד
יצ״ו. בבאזל וכעת סאנטאב אבד״ק ]ז״ל[

כן -<

 אחרת כוונה גם להעמיס יש הנ״ל הגאונים בתשובת :נם
מהר״י תשובת רפ״ז בסי׳ שם שנמצא מה ע״פ והיא

 ומצי שלימה מצה ואומזין בזה״ל כחוב התשובה ובתוך זצ-ל ;ק
 ביו״ט ככרות שתי על לבצוע חייבי! אנו דהא וכו׳ :פרוסה

 נחם משום היינו שפירוסה ואע״ם שתיהן על בוצע הוא ןייו״ט
 תרתי ופלגא משמרה תנן אנן וכן להו קרו ככרות ושתי

 הויין ככרות שתי ופרוסה שלימה נמי הכא אוף הויין |ות
 בסברא ג״כ שהעיר הנ״ל יעקב מנחת שבסוף בתשח ]ועי׳ •ל
 קרי משמורות ופלגא דמשמורה מהא ג״כ והביא דבריו |נצע

 וזכה בימיו נדפס שנא זה גאון תשו׳ ראה ולא ע״ב ג׳ ברכות
 לכך גאון שרירא רב דגם י״ל ולפי״ז גאון[ לדעת מדעתו
 עוני לחם משום אח״כ שכתב ומה ככרות שתי כמו והן במ״ש
 דוקא חצות לקחת צריך עוני לחם דמשום כוונתו )חצות

:משמורות גבי לסו קרי שתים וחצי דמדא הא על :וך

 ומצי׳ דחדא ס״ל הוא דגם הרי״ף שיטת יתכן לפי״ז גם
ומ״ש ופרוסה שנימה פסח בליל בעי לפיכך ככרות כשתי

 צריך פסח דבליל היינו ככרות לשתי וגרע עוני דלחס קרא
 כשתי נמי דהוי דוקא ופלגא בחדא משנה לחם מצות לקיים
וי״ע השבתות לכל מפסח נילף הרי״ף דלדעת אפשר ובאמת
 _בשתי דלסגי אבל ככרות שתי מצות לקיים ופרוסה (שלימה

למשמע ליכא דבר משיב בעל הגאון כמ״ש המצוה מעיקר
כלל: מהרי״ף

 בליל דוקא ופרוסה בשלימה דאף נראה דמלתא קושטא1:
הגאונים שכתבו דחף ויו״ט בשבת ולא התירו פסח

 לומר סמכינן פסח דבליל אלא כתבו לא ככרות כשתי |הוי
 ויו״ע בשבת אבל משמורות גבי שמצינו כמו שלימות שתים

דברכות מסוגיא לפענ״ד מוכח דכן ממש שלימות ככרות |תי
 פרוסה שמניח בפסח מודים הכל אר״פ התם דאמרי׳ ע״ב
 חייב ובשבת אבא א״ר כתיב עוני לחם מ״ט ובוצע |לימה
הגמ׳ עכ״ל כתיב משנה לחם מ״ע ככרות שתי על ךצרע

 קאי דר״פ מימרא על דר״א משמע בוי״ו וכו׳ ובשבת אבא
בשבת אבל ושלימה פרוסה על בוצע דבפסח דאר״פ 'אע״ג

ובא דוקא שלימותשתי על לבצוע חייב אלא כן 51
 הנ״ל דבר המשיב הגאון כדברי מפסה שבח נילף דלא
תלמוד. אצלי צריכין הגאון דברי כן על כנ״ל מפסח שבת

 להעיר בענ״ד ענה פסח בליל משנה נחם ענין :עיקר
פסה בליל שהרי כלל לח״מ אז יצטרכו לא דלכאורה

 מן בא מצה דאין מן ונא מצה הסעודה עיקר במדבר !
I שנכנסו דבשעה החם דקאמר דחלה פ״ב בירושלמי שוכס

 שיביע עליו לוחצים אשר אודות על שאלתו וע״ד מכתבו קבלתי
מותר האם שבשם הקהילות שבין המחלוקת בדביר דעתו

 מחמת מה״ת אסור שהיא דעתו וכת״ר פערטייבונג ע״י לשחוט
 יען בזה דעתו לחוות שמתיירא אלא איסור חזקת במקום ספק

 ומתיר מקיל שלהם שהרב הזאת בקהלה תלוי׳ פרנסתו כל כי
 ירחיקו המחמירים כדברי יכריע הוא ואס הנ״ל באופן לשחוט

 מחוייב האם שואל נעשה ארי כן ומל בו לתמוך יוסיפו ולא אותו
 מאיסורא לאפרושי שהיא זו הלכה בדבר עצמו לתקוע הוא

 ובפרט יודע איני ולומר זו מהוראה עצמו למנוע רשאי או
 לתהות רק בשאלתם באו ולא לו ישמעו לא שבלא״ה הוא יודע כי
 שהוא ומכיון לצריהם או הוא הלהם בו יש מה לדעת קנקנו על

׳שלהם החולים בבית אותו שיחזיקו לתמיכתם וצריך ל״ע חולה
שאלתו: ע״כ הדחק כשעת אצלו הדבר נחשב

להוראה שהגיע במי למודעי אנו צריכין תחילה ראשון הנה )א(
 שאלו לא אם אף דעתו לפי להורות הוא מחויב אם

 ,סי חו״מ בש״ך עיין הפוסקים זה בדבר נחלקו כבר ואמנם אותו
 דמי שכתב ממונות דיני אחד בפ׳ הנמוק״י דברי הביא סק״ו כ״ה

 טליהו קבלו לא אפילו מלשלם פטור וטעה להוראה מומחה שהוא
 ■כל' ועצומים כדאמרי׳ התורה מן להורות הוא שחייב משום

 שחייב וכל מורס ואינו להוראה שהגיע תלמיד זה הרוגיה
 וכו׳ כדאמרי׳ מלשלם פטור התורה מן להורות

 השיג והש״ך שם הרמ״א פסק וכן הנמוק״י טכ״ל
 הנמוק״י שהביא ומה לשלם דחייב פוסקים מכמה והביא עניו

 דהתם הש״ך דחה להורות שחייב הרוגיה כל דעצומיס מהא
 לשאול סתם כשבאים או מורה ואינו אותו כשמקבלים מיירי
כרחם בעל להורות מחויב אינו קבלה בלא אבל הוראה דבר

:הש״ך עכ״ד
 והעלה סק״ו שם בקצוה״ח דמה הנמקו״י על הש״ך השגות והנה

דחייב משום מטעמי׳ לא אך מלשלם דפטור כהנמקו״י עיקר
 בעינן לא דלהוראה להורות דרחמנא רשוחא דיש משוס אלא להורות
 דרממנא דברשותא ט׳ אות סקכ״ט שם הש״ך העלה וכבר סמוכין

 היא להורות דחייב הא אי למקור יש ולפי״ז עיי״ש לפטור סגי
 אף דלמא או הנ״ל סש״ך לדברי הכרח שאין מאחר שאלה בלא אף

 דוקא הוא הוראה דחיוב סש״ך מ״ש מ״מ סקצוה״ח למסקנת
עומד: במקומו אכתי שאלה ע״י

 הוראה דמצות ראי׳ להביא לענ״ד נראה הי׳ ולכאורה )ב(
אהא ע״ב כ״ג דף בב״מ התום׳ שכתבו ממה שאלה ע״י דוקא

 התום׳ והקשו במסכת מילייהו דמשנו רבנן דעבידי התם דאמרי׳
 בפיך מחודדין ד״ת שיהיו ושננתם ל׳ דף בקידושין דאמרי׳ מהא
 ותירצו מיד לו אמור אלא לו ותאמר תגמגם אל ישאלך.אדם שאם

 הוראה או דין לשאול הבא באדם דוקא דהיינו וי״ל בזה״ל
 לשנות ,מותר יודע אם לנסותו שבא הכא אבל להתלמד או

 זה דגם משמע הוראה או ומדכתבו עכ״ל זה למדתי לא ולומר
וכיון דושננתם מקרא נלמד יודע אם בהוראה להשיב שחייב מה

שפרשו



יט סימן שי״ת דבר נ
 הוראה דגם מוכח אדם ישאלך באם קרא האי חז״ל שפרשו

שאלה: ע״י אלא לומר חייב אינו
התורה מן הוראה חיוב למד קי״א במצוה הסמ״ק כי ואמנם

 ישראל בני אח להורות יין פתויי גבי שמיני בפ׳ ממ״ש
 שאר אבל שאלו ללא שאלו בין לחלק אץ ולפי״ז למ״ע אותו ומנה

 לא* דלהורות דס״ל ופ״כ למ״ע זו את מנו לא מצות מוני כל
 להורות כדי ופירושו יין לשתויי הוראה לאסור אלא קאתי למ״ע
 כריתות גמ׳3 כן משמע ובאמת דלהבדיל קרא שם שפירש״י ע״ד

 מן מקרא לנו אין ופ״כ צע״ג הסמ״ק ודעת פיי״ש ע״ב י״ג דך
והאי הנ״ל דושננתם מקרא אלא יודע באם להורות שיחייב התורה

כנ״ל: נאמר בשאלה רק קרא
 רק חייב אינו דושננתם קרא דמכח דאע״ג לדחות יש אך )ג(

 מן הוראה חיוב הנ״ל הנמוק״י שלמד ממה מ״מ אבל בשאלה
 להוראה שהגיע זה הרוגי׳ כל ועצומים חז״ל שדרשו ממה התורה
 שהבין כמו נאמר שאלה בלא אפילו דהאי י״ל שפיר מורה ואינו

 כל דועצומים הא אי בפלוגחא תליא דזה נלע״ד אכן הנמוק״י
 אדם שבין בדין אף או והיתר איסור בהוראת דוקא מיירי הרוגי׳
 להוראת דין בין שמחלק הנ״ל הנמוק״י מדברי דהנה לחבירו

 עליהו קבלו בלא דבדין דאפ״ג וס״ל תשלומין חיוב לענין או״ה
 ועצומים שנאמר להורות חייב דאו״ה משום פשור באו״ה מ״מ חייב

 הבעל וכ״כ בדינים נאמר לא קרא דהאי ס״ל ע״כ הרוגיה כל
 הפילה חללים רבים דמ״ש ק״.מ סי׳ מ״א יעקב בשבות הו״ד העיטור

 וממילא קאמר והיתר באיסור ומורה להוראה הגיע שלא זה
 בטוש״ע אבל בדינים קאמרולא באו״ה הרוגיה כל ועצומים ה״ה

 בדינים כמו וממילא דינים לענין ד״ז הביאו ס״ג י׳ סי׳ חו״מ
לדון ובקשו לפניו כשבאו רק הנמוק״י לדעת אפילו חייב אינו

שאלה: פ״י רק חייב אינו או״ה בהוראת גם כך להם
 להוראה שהגיע חכם כל איתא סי״ד רמ״ב סי׳ ניו״ד איברא )ד(

ועליו רבים לפני מכשולות ונותן תורה מונע ה״ז מורה ואינו
 ומכיו; ברמב״ם הדברים ומקור עכ״ל הרוגיה כל ועצומים נאמר
 דמה שאלו ללא שאלו בין לחלק מסתבר לא מכשולות נותן דהוי
 וקשיא מכשולות נותן מהוראה שבמניעתו מאמר בהשאלה נפ״מ

 כנותן זה יחשב למה להבין צריך באמת דהנה י״ל אך הש״ך על
 באיסורין להקל יבוא מלהורות מניעתו דע״י את״ל אף מכשולות

הוי: לא בידים מכשולות נותן מ״מ
איסורא אבל ד״ה ע״ב ל׳ דף שבועות בתום׳ כיוצ״ב מצינו ואמנם

 מקרי לא שאסור איסור על מעיד דכשאינו שם שכתבו
 הוי דכה״ג הרי עיי״ש ידו על איסור ועושין הואיל תעשה ואל שב

 צ״ב ג״ז דבאמת צריך ערבא ערבך אבל בידים כעושה במניעה
 מעשה שום עושה שאינו מאחר כגורם מעיד שאינו מי יחשב צמה
 לחבירו עדות דהיודע המאירי בשם נ״ו דף ב״ק בשיטמ״ק ועי׳

 הואיל כאן אין גרמא שאף דגרמי בדינא לי׳ דיינינן לא מעיד ואינו
 הקשה אכן דבור במניעת אדם לחייב ענין דמה מעשה כאן ואץ
 ולא הכרס בעל נתיאש אם שנפרצה הכרם במחיצת דקיי״ל מהא שם

 הקשה זו וקו׳ מעשה בלא שהיא אע״פ באחריותה חייב גדרה
 שמה עדותו כובש דשאני ותירץ דגרמי דינא בחי׳ הרמב״ן גס

 חסדים גמילות משום אלא אינו להעיד התורה אותו שחייבה
 ממון לחייבו הדין מן אין מצוה אותה לקיים רצה לא ואם
 שאינו מי או מצילו ואינו אבד חבירו של כיסו שרואה מי כמו
 אלא בכך אותו מחייבין ב״ד שאין משלו פרוטה ליתן רוצה

 כיון הכרם במחיצת כן שאין מה ממון בדין ואינה על^המצוה שעבר
 הוא הדין שמן כלומר ממון חיוב מחמת לגדור שחייב

 גדר לא אם לפיכך לחבירו היזק יבוא שלא כרמו לנדור חייב
 ג״כ וזהו עיי״ש הרמב״ן עכת״ד להזיק הגורם הוא הו״ל

 תמיכת לה ואזדא כרא״ה בשם שם מ״ק הנימוק״י כוונת
 ואכמ״ל: עיי״ש יוסף הנמוקי על כ״ח סי׳ ריש בחו״מ הב״ח

עדותו הכובש חשיב לא ממון חיוב לענץ דדוקא שפיר רלפי״ז
 מחמת אלא ממון דין מחמת פדותו חיוב ואץ הואיל גצרס

שפיר מאיסורא אפרושי במקום פדותו בכובש משא״כ גמ״ח

יהושע
 חייבתס מאיסור הפרשה שמחמת מאחר איסור לעשות גורם הו״ל

 הוא הו״ל עליו שמוטל .מה עושה אינו אם להעיד אותו התורה
 ן5כת שפיר לפיכך גדר כשלא הכרם במחיצת כמו הגורם
 כגורס הו״ל מעיד שאינו זה ידי על איסור שעושין דכיון התום׳
 מכשולות נותן מלהורות שנמנע דמי נמי אמרי׳ שפיר וממילא בידים
 דמייב היכא דוקא זה אך מורה ואינו להורות שחייב כיון בידים

 שאלו לא אם כגון להורות חייב דאינו היכא משא״כ להורות
 מלהורות פטור הנ״ל הש״ך דעת שלפי למורה אותו קבלו ולא אותו
וא״ן מעשה קעביד ולא הואיל מכשולות נותן בכלל דאינו ה״ה

הש״ך: שיטת

לאיסור בהוראה דוקא לאו הוא להורות זה דחיוב ודע )ה(
.מיבפיא לא להורות מחויבים להיתר הוראה אף אלא

 הנ״ל התוס׳ לדעת או עשה מצות שהיא הנ״ל הסמ״ק דעת לפי
 נראה .מכשולות דנותן הטעם לפי אף אלא ושננתם בכלל שהיא

 וכה/- מכשולות נותן הוי להיתר מהוראה עצמו במונע דנם
 בי״ד לפני להעיד לילך שחייב דכמו כ״ח סי׳ בחו״מ הסמ״ע

 כן לאיסור היא דפדותו היכא כבודו לפי שאינו אע״פ ממנו קטן
 היא להיתר הפדות גם דלפפמים משום להיתר ולהעיד לילך מחויב

 ►! וכ״כ זה מצד הוא קולא זה .מצד דהחומרא מאיסורא לאפרושי
 דכשם ט׳ אות או״ה הנהגת בקיצור רמ״ב סוס״י ביו״ד הש״ך

 מפני המותר את לאסור אסור כך האסור את להתיר שאסור
 והוי שנאסר מחמת אחר במקום הקל צד בו יש רוב פי שעל

 קולא צד מזה יבוא לא הנראה שלפי ואע״פ קולא לידי דאתי חומרא
 פכ״ל דברים מאה אחר קולא ויבוא שיתגלגל שאפשר אסור
 לעזר ר׳ אמר דתרומות סופ״ה בירושלמי הוא הש״ך דברי ומקור

הטהור: את לטמא אסור כך הטמא את לטהר שאסור כשם

בריש שהביא צ״א סי׳ יו״ד בתשו׳ מהרשד״ס על תמהתי ומאז )ו(
 I את להתיר ראוי שאין דכמו להוכיח החשובה

 הר של בוידוי ממ״ש המותר את לאסור ראוי אין כך האסור
 אסרתי התרת אשר ואח התרתי אסרת אשר את ז״ל ניסים

 מהוידוי להביא למ״ל ותמוה עיי״ש פכ״ד נתכוונתי להכפיסך כי
 כאוסר דמיירי די״ל משם ראי׳ אין לפענ״ד ]אשר ניסים הר׳

 שבתורה האיסורץ על במוסיף או להיתר בתורה המפורש דבר
 : בחלב עוף בשר האוסר לפנץ הרמב״ם כמ״ש תוסף בל על שעובר

 ! רחוק משש איזה מחמת המותר בשר לאסור משא״כ התורה מן
 ו להביא הו״ל עדיפא דמי[ דשפיר לומר יש לה לחוש שא״צ

 דוקא דהירושלמי י״ל ואולי הנ״ל דתרומות דסופ״ה מהירושלמי
 לאסור אבל וקדשים תרומה דמפסיד קאמר הטהור את לטמא

 אבות על בפירש״י כן .משמע וקצת קאמר לא המותר את
 ? כהלכה שלא בתורה המורים ועל התם דתנן הא שמפרש מ״ח פ״ה

 ומטמא האסור את ומתיר האמת על הדבר להעמיד נזהרים שאינם
 דבר שהיא המותר את ואוסר נקט ומדלא עכ״ל הטהור את

 בפי׳ אבל הקפיד הטהור את מטמא על דדוקא משמע והיפוכו
 אסור על כהלכה שלא בתורה המורים על איתא שם יונה רבינו
 שאסור בזה מודה רש״י דגם יאפשר אסור מותר ועל מותר

 בתורה המורים בעונש דאיירי משום אלא המותר את לאסור
 נזהרים שאינם בשוגג אף הנ״ל פירש״י לפי דהיינו כהלכה שלא

 בהשקפה בעיניו שנראה מה על סומך רק האמת על הדבר להעמיד
 נענש אינו ובכה״ג בהדבר היטב לעיין נזהר הי׳ ולא הראשונה

 שהי׳ מפני להחמיר בפשיעה בהורה אבל המותר את באוסר
 ,מביור איסורא ודאי אחר מטעם או בהיחירו מלעיין מתעצל
 " יס׳ אומר מהו בכניסתו ח״ר איתא ב׳ כ״ח בברכות אמנם

 ראי׳ אץ משם אך טמא טהור טל ולא טהור טמא על אומר ולא
 פ*י שם בירושלמי ובאמת .מותר אסור על נמי קחני לא שהרי
 פ״י ברמנ״ם וכ״ה המותר את נאסר שלא נמי איתא ה״ב

 ציון ובהגהות ה״ט פ״ב ע״ז בירושלמי ,ופי הכ״ג מברכות
אסור מל שיאמר סופו אסור מותר על שהאומר שם ירושלים

£ :מותר
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n) מורה ואינו להוראה שהגיע מי שאמרו הנשק מגוף ובאמת 
דזהו להיתר בהוראה אפילו דמיירי משמע וכר '׳

 איכא מי ז׳ דף בכתובות כדפריך הוראה לשק סתם משממות
 בשבת מהרצ״ח בהג׳ הו״ד עולם בהליכות וכ״כ לאיסור מולאה

 מי שם בכתובות כדפריך שם בשבח פריך דלא והא א׳ מיץ ״
 דלא הטעם בכתובות רש״י לפימ״ש נלענ״ד לאיסור הוראה אינא

 אין והאוסר להחמיר רשאי אדם דכל משום הוראה לאיסור
 בא הוא לו ברורה הלכה שאין הספק מן שאפילו דברים סמיכת זה

 והיא חכמתו סברת על או שמיעתו על סומך המתיר אבל ואוסר
 באוסר הוראה מקרי לא דאורייתא באיסור דוקא רלפ-ז עכ״ל. הוראה

 לאיסור גם הוראה מקרי שפיר להקל דספיקו דרבנן במידי אגל
 דאיסורא כחא דרבנן דבאיסור דביצה בפ״ק הצל״ח כ׳ ונה״ג
 שייך דרבנן במידי דמיירי בשבת לכך להקל דספקו משום מגיף

 איתן מצפה בהגהות שממד מה ג״כ א״ש ובזה לאיסור הוראה
 וכו׳ השדרה חוט דתניא הא נמי אי דקאמר אהא שם בכתובות
 שתהא הלל כבית הוראה דתנן מהא ראי׳ ליכא זה דללשון דמשמע

 משום א״ש ולהנ״ל ואמאי לאיסור הוראה דאיכא שנים שבע נזירה
 הוראה לשון באיסור גם יתכן שפיר עסקינן דרבנן בקנס דכתם
 דפריך כהא טרפחת גבי פ״ב נ״ו דף בחולק פריך דלא והא

 נוספת ראיה מזה דבאמת י״ל לאיסור הוראה איכא מי בכתובות
 דמאחר י״ל ז״ל רש״י גירסת ולפי לאיסורא גרסי דלא שם להחום׳

 שפיר נקט היא דלהיתירא זפק על נמי קאי דהתם הורה דלשון
 ועכ״פ היא לאיסורא טרפחח דגבי אע״ג שניהם על הורה טון

 אלא לאיסור הוראה אשכחן דלא הנ״ל דכתובות בגמרא מבואר
בלבד: מקומות בשתי

 שלא שליט״א דכת״ר לדעתי׳ דחזינא משום כ״ז לבאר הארכתי
מלהשיב עצמו למנוע רשאי אי דילי׳ בעובדא נסתפק

 נוטה דעתו הי׳ אם הא לאיסורא נוטה שדעתו משום אלא לשואלו
 כדי היתר מלהורות למנוע לו דמותר לי׳ פשיטא יהי׳ לכיחירא

 ששואלין כל אלא חילוק אין לפענ״ד במחלוקת להתערב שלא
יודע איני ויאמר יגמגם אל לו ברורה הלכה אם הלכה דבר אותו

להיתר: בין לאיסור בין מיד לומר חייב אלא

כ סימן
דמזיד מאיסורא לאסרושי ממונו להפסיד מחויב אם ידובר מ

 הנ״ל הש״ך לפמ״ש לכאורה הנה שאלתו לגוף נבוא מעתה )א(
סתם בשאלו או עלייהו בקבלו רק להורות חייב דאינו

 כפי זו ששאלה כיון מ״מ אותו ששאלו אף דבנ״ד נראה
 ויתנהגו ההלכה את שידעו כדי היתה לא לכת״ר שנראה 5ס

 דומה ה״ז לדעתם נוטה אם קנקנו על' לתהות כדי אלא פיה פל
 מותר יודע אס לנסותו שבא דהיכא הנ״ל בב״מ התום׳ לפ״ש
 כך לשניה מותר ענוה דמשום דכמו יודע איני ולומר לשנוש
 מיירי דהתם דמי לא לאמה״ע אבל שלום דרכי משום לשנות סותר
 מספק יחמיר או אחרים את לשאול השואל ילך יורה לא שאס

 רבנים הוראת עפ״י היתר נוהגין שכבר נ״ד בכגון פשא*כ
 כת״ר יורה שאם ואפשר בטעות הוראה היא כת״ר דעת לפיו

 להורות כת״ר מחויב שפיר מאיסור נפרשים רבים יהיו לאיסור
 כמשפט בשפר מפורש שכן ראיתי שוב מאיסורא לאפרושי יי5

פשוט: וזה שאלה דא״צ הש״ך מודה מאיסורא דלאפרושי פס
(O דגם מאיסורא לאפרושי כדי ממונו לבזבז מחויב אם לדק יש אד 

המפרנסים נדיבים שיש מאחר זה בשביל ממונו כמבזבז כוי בנ״ד
 יפסיקו לאיסור דעתו יגלה ואם קבועים כנכסים כו״ל מכבר אותו

 ואמנם להפסד ודמי הריוח ממניעת דעדיף נראה וככ״ג בו פלתמיד
מחמת מהוראה עצמו למנוע אסור לעירו לרבים שנתמנה ימי
J ®הגירו לא שנאמר משום ממונו את אדם בני לו שיפסידו מ 

 אפילו אלא לחבירו אדם שבק בדין דוקא לאו וזה איש עפגי
י״ב הי׳ במו״מ הרמ״א מדברי נדמוכח למקום אדם שבק גוברים

 מפא״כ לכך בממונה דוקא זה אך שם כב״ח וכ״כ עיי״ש ס״א
 לפיכך חגורו דלא בלאו אינו עיר באותו לכך ממונה שאינו מר כגון

 כאן שיש אע״פ בענק דעתו לחוות ולא לשחוק דיכול י״ל שפיר
 של״ד סי׳ ביו״ד הרמ״א כתב שהרי מאיסורא לאפרושי משום

 מומם שאינו מי וכל עבירה בעוברי למחות אדם שחייב שאע״פ
 ע״ז ממונו להוציא חייב אינו מ״מ עק. באותו נתפס למחות ובידו
 עומדין שיהיו לחוש שיש עבירה בעוברי מלמחות להקל נהגו ולכן
 עיי״ש ס״א קנ״ז בסי׳ כתב וככ״ג עכ״ל ומאודינו גופינו על

בנ״ד: י״ל ה״נ וא״כ סק״ה ונפת״ש
במזיד עבירה בעוברי דמיירי כתם דשאני לחלק יש איברא )ג(

 אלא העבירות יעשו שלא להפרישם בידינו ואין
 עי״ז שמא ורדיפות תוכחה ע״י בידן . למחות מחויבים דאעפ״כ

 היא זה וחיוב כמותם יעשו לא אחרים ועכ״פ הרעה דרכם יעזבו
 כה״ג ועג ערבות משום או תוכיח דהוכח עשה מצות משום רק

 למנוע דבירו כיכא משא״כ ע״ז ממונו להוציא דא״צ הרמ״א כתב
 כיכא וכ״ש כאיסור מן בכת שיפרישו ע״י כעבירה יעבור שלא

 שפיר אסור שזה יודע שאינו מפני בשוגג איסור עושה דחבירו
 דככ״ג אסור שזה לו לגלות כדי ממונו להוציא דמחויב י״ל
 עור דלפני תעשה בלא גם עובר אלא בלבד עשה מצות הוי צא
 של בטעמו כ״ו כלאים מה׳ בפ״א המל״מ כמ״ש מכשול חתן לא

 כלאים אילנות לו שירכיב נכרי להניח לישראל דאסור הרמב״ם
 וכ״כ טור לפני משוס מובר ינימנו אם מוזהר דכנכרי דכיק

 סי׳ א״א או״ח בפרמ״ג ועי׳ סק״ד רצ״ה סי׳ כגר״א בביאור
 דמדאורייתא דבריהם מסתימת ומשמע סק״ז ותמ״ד סק״ה תמ״ג
 מהא מקורו את העירו וכבר מעשה שאינו אף מור בלפני קמבר

 אמר אביי מנין מה״ת קברות לציון רמז ע״א כ׳ במו״ק דאמרי׳
 כטומאה על דבר עשו כלומר ופירש״י מכשול ל״ת מור ולפני מהכא

 בכלל דיש אלמא עכ״ל וטהרות תרומה נושאי נכשלים יהיו שלא
 היא בעלמא אסמכתא דהתם ואע״ג מעשה למשות גם קרא האי

 משוס כיינו דרבנן קברות דציק. א׳ קמ״ז בב״ב כתום׳ כמ״ש
 נושאי. יעברי שלא דאפשיר העור לפני כמכשול אין מדיק דהחם

 שפיר העור לפני כמכשול כשישנו אבל שם דרך וטהרות תרומה
 המל״מ כמ״ש בו להכשל יניח ולא לסלקו מחויב דמדאורייתא י״ל

 לפעי"* לפרשו יש בידים דמשמע חתן לא קצוות דקרא ואע״ג
 דמחרגמינן לכלוך מצרים מלך אתכם יתן לא כי הכתוב שאמר ע״ד

וה״נ בזה מ״ש אפרים שם ובס׳ בפירש״י עיי״ש ישבוק לא
:מכשול תשבוק לא מכשול חתן לא לפרש יש

 מור דלפני ט׳ סוס״י חו״ס ח״א פנ״י בחשו׳ לפימ״ש י״ל א״נ )ד(
וקיחם כלום עושה אינו הוא יקח לא כאחר שאס היא שוא״ת לסולם

 ולפיכך סכ״ל מעשה סביד לא הוא וא״כ פור לפני גרמה דכאחר
 דידי׳ במעשה דלאו מאחר ממש בשוא״ת גם זה לאו שייך שפיר
 הרי״ף דמייתי אהא דע״ז פ״ק גבוריס בשלטי ועי׳ כאיסור תליא

 ת״ל וכי׳ לנזיר יין כוס אדס יושיט שלא מנין דתניא הא שם
 שיודע דמי בנו ואת אוחו פ׳ פשוט וז״ל כש״ג כתב וגו׳ פור לפני

 להזהירו עליו מוטל הסירנו לא אם עבירה לידי יבוא שחבירו בודאי
מפנק שזה ג״כ משמע מכ״ל ידו על נכשל חבירו יהא שלא כדי

עור: לפני
לאפרושי דחיוב סובר הוא שגם אף ש״ג סי׳ ביו״ד שהב״ח אלא )ה(

 הוי דלא ס״ל מ״מ עור דלפני מקרא אתיא מאיסורא
 דכרואה דס״ל הירא״ש של דטפמו שם שכתב מדרבנן אסמכתא אלא

 עד בשוק לו לומר א״צ יודע אינו והלובש בשוק חבירו על כלאים
 דאסמכוה מדרבנן אלא זו אמירה חיוב דאין דכיון לביתו שיגיע
 לדבריו גס אבל עכ״ל וכו׳ הבריות כבוד גדול מכשול ל״ת עור אלפני
 כו״ל ל״ת על דאסמכוה דמאחר ממונו כל לבזבז דצריך יתכן
 כרדב״ז בשם סק״ד קנ״ז סי׳ בפח״ש מבואר והרי דרבנן ל״ת

 ברכות בע״ת הו״ד ס״ז שכ״ט סי׳ הרב בש״ע וכ״פ וחו״י
 ובאמת ממונו כל לבזבז צריך דרבנן איסור בשביל דגם ע-א נ׳

 שום התירו דלא סק״ז ש״ז סי׳ במג״א הו״ד הפוסקים ממ״ש כ״מ
,א^תא דמששו היכא יי׳ פסידא נ״י׳ים כדרכי שטת



יהושע צ ־י» w דבר
 לשיטת ואף התירו לא גדול בהפסד דאף במג״א עיי״ש דאורייתא
 נלענ״ד פסידא במקום מותרין השבוחין דכל וראב״ד הרמב״ם

 עשבים בו שעלו צנור גבי ס׳ בכתובות שמצינו דשבת שבותין דוקא
 דמהתם הנ״ל לשיטת וס״ל רבנן גזור לא פסידא דבמקום שאמרו
מצינו שלא דרבנן איסורי בשאר אבל גזרו דלא השבוחין לכל ילפינן

להתיר: בידינו אין פסידא במקום גזרו דלא בגמ׳ בפירוש
כתב והרי ועשה בקום הוי דלא משום לדון שיש מה אך )ך(

 ואף חרנ״ו סי׳ לאו״ח חת״ם בהגהות זכ״כ שם בפת״ש
 ובאמת ממונו כל לבזבז א״צ במעשה עובר שאינו כל לאו באיסור

 מלתא תליא ועשה וקום דבשוא״ת הגזול לולב בפ׳ כר״ן מלשון כ״מ
 ד״ה ע״ב ל׳ דף שבועות בתוס׳ אכן האחרונים. בזה האריכו וכבר
 איסור דעושין כיון שאסור איסור על מעיד דכשאינו כתבו אבל

 וא״כ הבריות כבוד מפני נדחה ואינו שוא״ת מקרי לא ידו על
 בנ״ד וממילא ע״ז ממונו לבזבז שצריך לענין שוא״ת מקרי דלא ה״ה

 הואיל ועשה נקום כעובר נמי הוי לאיסור הוראה מורה כשאינו
מהם׳ אחד עכ״פ הוראתו וע״י ידו על איסור עושין ואחרים

ע״ז: ממונו לבזבז צריך האיסור מן יפרוש
דלאפרושי י״א אות צ-ב סי׳ ח״ב אה״ע בי״צ בתשר וכ*מ )ז(

 ממונו כל לבזבז צריך במעשה יעבור כשחבירו מאיסורא
 לאפרושי עדות שיודע דעד שם מצדד ומה״ע הנ״ל התום׳ דברי מכח

 שמחויב מאחר דמוכח בטלה שכר אפילו ליטול לו אסור מאיסורא
 מאחר זו סברא דחה שאח״כ אלא להעיד כדי מלאכתו להפסיד

 שאמר כגון דמעשה מאיסורא לאפרושי משכחת אבדה בהשבת שגם
 עיי״ש בעלה שכר ליקח מותר ואפ״ה שם התום׳ כמ״ש לטלו רוצה

 מאיסורא דאפרושי הסברא גוף לדחות’כדי בזה אץ לפענ״ד אכן
 את לטול רוצה כשאחר דבאמת די״ל מה מלבד ממונו כל לבזבז צריך

 דמחויב דאף עוד י״ל בטלה שכר ליקח לו אסור לעצמו האבדה
 רשאי מלאכתו ביטל או ממונו שבזבז אחר מ״מ ממונו כל לבזבז
 ממונו לבזבז זו מצוה דאין שהפסיד מה את בזה שהרויח ממי ליקה

 שאמרה מה בכלל מל״ת לחבירו לאפרושי או תעשה לא בשביל
 שאסור רק זה נאמר דלא בחנם אתה אף בחנם אני מה תורה
 מה ליקח אסור שיהי׳ לא אבל עצמה המצוה קיום בעד שכר ליקח

 אני מזה ]וחוץ להפסיד מחויב שהי׳ אע״פ המצוה בעד שהפסיד
 שכר לקבל אסור ל״ת מצות קיום בשביל גס אם מאוד מסופק

 איזה לו לית! רשאין אם עבירה שאר או שבת לחלל שרוצה מי כגון
 ליתן רשאי אין לקבל רשאי אינו דאם מהעבירה שימנע כדי שכר

 היא שכר לקבל שאסור דהלימוד כיון י״ל אבל פור לפני משום לו
 ה״ה ציוני כאשר ומשפטים חקים אתכם למדתי ראה שנאמר ממה

 ברש״י ועי׳ כ״ט בבכורות כדאיתא בחנם אתם אף בחנם אני מה
 בתורה לעסוק שצריך ילפינן דמכאן לשמה ד״ה כ״א ז׳ תענית
 וגו׳ הארץ בקרב כן לעשות בסיפי׳ כתיב קרא ובהאי לשמה ומצוה

 ,ראי מייתי מאי לי תמוה וגם וצ״עץ ל״ת ולא מצ״ע רק דמשמע
דל״ת דכמו איכ״ל שבממון ל״ת רק הוי התם הלא אבידה מהשבת
 הגע ע״ז ממונו לבזבז א״צ כך הבריות כבוד מפני נדחה שבממון

 החפץ את להפקיר מחויב הכי לגזלו בא שחבירו הרואה עצמך
 מחויב אינג כ״נ תגזול בלא הגזלן יעבור שלא כדי לגזול שרוצין

 האבידה חת לטול שרוצה זה יעבור שלא כדי ממונו להפסיד
 דר״י עובדא ע״ב ל' בב״מ מצינו כי ואף חבירו בממון תגזול בלא
 כמ״ש תגזול בלא בנ״א יבשלו שלא כדי שקנה עצים הפקיר בר״י

 את ליקח רוצה הי׳ לא שבלא״ה .משום התם אפקרה ד״ה שם התום'
 בדבר אבל שירצה מי אותם שיקח בדרך להניחם רק לביתו העצים
 ודאי הגזילה לו וישיב תשובה יעשה הגזלן שמא תקוה ויש בו שרוצה
 שהוא כיון הגזלן יעבור שלא כדי להפקיר עליו מצוה שום "אין

מפכי נדהי; שאינן כמו איסורין שאר משא״כ ממון של איסור
:ע״ז ממונו לבזבז צריך כך הבריות כבוד

כבוד דלענין דאע״ג ולומר לחלק דיש נלענ״ד הי׳ ולכאורה )ח(
 לבזבז חיוב לענין מ״מ שוא״ת מקרי לא הבריות

 כשעושין למה התום׳ סברת כשנבין שוא״ת מקרי שפיר ממונו כל
להעיד דילי׳ חיוב מ״מ הא שוא״ת מקרי לא ידו על איסור אחרים

 לפרש נלפנ״ד והי׳ בשוא״ת רק עובר אינו האיסור מן ולהפריש
 דמחלקיק הטעם דעיקר ע״ב י״ט דף דברכות בגמ׳ דמשמע מאחר
 דבפונר משום הוא ועשה לקום שוא״ת בין הבריות כבוד לענין

 חולקין אין השם חילול שיש מקום וכל השם חילול איכא בקו״ע
 חילול אין ולפי-ז המקום כבוד מפני כבודו לבטל דצריך לרב כבוד

 מכירו' מעשי פ״י או מעשיו ידי על השם החילול בא מי ע״י
 להציל כבודו לבטל הוא ומחויב להתחלל ח״ו עומד ש״ש סוף סוף

 להדחות ראוי הי׳ להעיד דידי׳ דחיוב אע״ג שפיר לפיכך שמים כבוד
 ויתחלל איסור אחרים יעשו שעי״ז כיון מ״מ הבריות כבוד מפני

כבודו: לבעל הוא מחויב ידן על שמים שם
כיכא שמים כבוד מפני לבטל צריך כבודו דדוקא י״ל רלפי״ז

 כדי מחויב ■אינו ממונו לבזבז אבל אחרים ע״י דמתחלל
 לבזבז דחייב הא שהרי אחרים ע״י שנעשה השם מחילול להציל

 משוס טעמא הוי לא ע״כ בקו״ט בל״ת יעבור שלא כדי ממונו כל
 דכבוד ילפינן לא דהא ממונו על לחוש לו אין השם חילול דבמקום
 תבונה ואין חכמה דאין מקרא אלא ה׳ חילול מפני נדחה הבריות

 ולא כ׳ לנגד כבוד דאין רק מוכח לא ומשם ה׳ לנגד עצה ואין
 הותר לא ה׳ דמילול טעמא בלא דגם ע״כ אלא ה׳ לנגד ממון שאין

 1 לעבור דהותר והא ממונו הפסד משום בקו״ע איסור על לעבור
 מומת בשם שם בפת״ש שכתב מטעם או דקיל משום היא בשוא״ת
 י״ל ממילא בשוא״ת מצות הרבה יבטל עוני דע״י משום ירושלים

 דאינו כיון ממונו יפסיד אם מאיסורא לאפרושי דפטור דה״ה
ויתחלל במעשה איסור עושה דאחר משום ואי בשוא״ת אלא עובר

:זה בשביל ממונו להפסיד מחויב אינו שמים שם
מקרי לא ידו על איסור דכשעושין שכתבו התוס׳ לשון אולם )ט(

 דבשביל מדבריהם דמשמע זה פירוש הולם אינו שוא״ת
 חבירו במעשה דגם משוס ולא עלה קאתי איסור עושין ידו שעל

 באמת למה לי תמוה ואמנם השם חילול איכא
 ס״ל ואולי ומרווח פשוט תירוץ לפענ״ד שהיא הכי התום׳ חרצו לא

 משום לאו הבריות כבוד משום בשוא״ת לעבור דהותר דהא להתום׳
 דאינו דולאחותו מקרא דילפינן אלא השם מלול ליכא דבשוא״ת

 משום השם חלול שיש אע״פ כבודו נגד מעשה לעשות מחויב
 דכבוד הא גבי שם רש״י שכתב ע״ד בכה״ג ליקרי׳ אחלי׳ דרחמנא
 ורק ליקרייהו אחלוהו דרבנן משום תסור דלא לאו דוחה הבריות

 דילי׳ ליקרא אחלי׳ דרחמנא מלאחותו ילפינן לא בקו״ע בעובר
 ואין חכמה דאין אחרינא קרא וכתיב הואיל הבריות כבוד משוס

 יוצא אמרים במעשה כי אף וממילא ה׳ נגד עצה ואין תבונה
 ע״נ השם החלול למנוע מעשה לעשות מחויב הוא אין השם חלול

שוב וא״כ שוא״ת מקרי לא ידו על איסור דכשעושין לתרץ הוצרכו
\ :כן לומר יש סברא מה הראשונה תימה מזרה

ברש״י המובא הספרי עפי״ד התוס׳ סברת גמי לפרש ואין )י(
 תקלה שהגורם עונה את ונשא עה״פ מטות פ׳3

 עושין אחרים אם לפיכך העונשין לכל תחתיו נכנם הוא לחבירו
 מקרי לא לכך במעשה האיסור את עשה הוא כאילו הוי ע״י איסור
 ב׳ צ״ט דף ביבמות החום׳ קו׳ לישב בזה הערותי וכבר שוא״ת

 אחו עדות אלא העדתי לא מימי בר״צ אר״א החם דאמרי׳ אהא
 של בהמתן השתא ס״ד העלו ופריך פי על לכהונה עבד והעלו

 כ״ש לא עצמן צדיקים ידן על תקלה מביא הקב״ה אין צדיקים
 שהחכם במקום אלא פירכא הך שייך דלא ע״ז התום׳ ועמדו

 כתבו ע״כ ידו על נכשלין כשאחרים ולא איסור באכילת נכשל עצמו
 הנ״ל הספרי לפי אך לי׳ דגרס מבואר ברש״י אכן לי׳ דל״ג

 בשוא״ת רק גרס לא שהוא אע״פ ידו טל איסור עושין דכשאחרים
 דע״י פירכא כך שייך שפיר המעשה עשה הוא כאילו חשבינן
 כאילו הוי באיסור תרומה שיאכל להעבד בעדותו 5בר״ ר״א שגרם
 ספרי לסי״ד שמסתפק מטות ,פ חמדה בכלי ועי' אכל בעצמו כוא
 עשה כאילי הוי לא אבל תחתיו נכנס לעונשין דווקא אם הנ״ל

 האיסור את בעצמו עובר כאילו הוי דילמא או כאיסור בעצמו
 i עליו לוקין מעשה שא״ב לאו למ״ד בהתראה הי' אם ג״כ ולוקה
,מ"׳ דיבמות וסוגיא הנ״ל ׳התוס בכוונת הדברים כנים ואם עכ״ד

תכשיט



כ סימן שו״ת דבר
 וממילא במעשה עצמו האיסור מל כעובר דהוי מינה הפשוט

 לוקה דהוא י״ל עליו לוקין אין מעשה שא״ב דלאו למ״ד אפילו
 שא״י לאו למ-׳ד ככ״ח נקט למה ותמהני במעשה נעביר דהוי כיון

 למה האיסור על בעצמו כעובר הוי דאי דוקא עליו לוקק מנמה
 הרמב״ם מדברי שם העיר ובאמת במעשה כעובר גם יהי' ללן

 לוקה בשוגג הכהן את והמטמא כלאים לחבירו דהמלביש שפסק
 מעשה בו שאין דלאו דקיי״ל למה גם כרתן על

 היכא בין לחלק דבעי נראה אך עליו לוקק
 כהאי בעלמא בדיבור רק או לחבירו תקלה במעשה וגורם
 אף האיסור בעצמו כעובר משיב אי לפסנ״ד אבל עונה את דונשא

 התום׳ וכדברי במעשה כעובר לחשבו אפשר מעשה כלא שגרס
 כהן פ׳ דנזיר הירושלמי בדעת להעמיס שרוצה שם וע״ע ״למ
 מעשה ונעשה שאסור מה להתיר במזיד שהורה דמי כ״א ןולג
 משים מרדות מכות היינו לוקה דהאי שמפרש אלא לוקה פיו לפ

 במעשה כעובר ארבעים מלקות דהוי יתכן הנ״ל ולפי מעשה ש&״ב
:כלים התוס׳ מדברי שם הפיר שלא כ״ח בעל הגאון על ותמהני

מ

 פרעה שאמר לך בפ׳ בתורה שכתוב מה בפנ״ד יובן. תמי״ז
אשתך כי לי הגדת לא למה לי פשית זאת מה לאברהם

 עשה לא אברהם כלא דקאמר לי פשית זאת מה ותמוה היא
לומר ואין היא שאשתו לו הגיד שלא שוא״ח שהי׳ אלא

היא אחותי אמרת למה אח״נ שאמר מה על. קאי לי עשית

 מתישב אינו זה פירוש דגם נלפנ״ד דמלתא לקושטא אך )ר״א(
המצוה דעבירת דמשמע שוא״ת מקרי דלא התום׳ בלשון

 שיא״ת הוי ודאי זו עבירה הנ״ל ולפי שוא״ת קרויה אינו להעיד
פ״כ דהא ותו במעשה חבירו שעבר העבירה גם לו שמיחסים

 העונשין לכל תחתיו נכנס לחבירו תקלה שהגורם בספרי שאמר מה
לאו רק עליו ליכא ודאי במזיד דאי שוגג הי׳ חבירו אם דוקא זה ן

 על להעלות ואין שם ברמב״ן להדיא מבואר וכן בלבד פור דלפני
 ועוי״ל בזה״ל כתבו שם התום׳ והנה בזה שיחלוק מי כדעת

 בקונטרס כדפירש והכא שוא״ת מקרי לא ידו על איסור דנשפושין
הי שבעלה יודע זה ותלמיד לינשא להתירה חכם לפני אשה שבאה כגון

 ומצא כדין שלא מבעליו ידו על ממק מוציאין אפילו שרי ובממונא '
 והשתא לטלו אחר שרוצה כגון מיני׳ ראי׳ דמייתי קופה או שק

 למחילה דאתיהב ממונא שאני התם לשנויי דאצטריך הא ניחא נפי
 עדים שאין מחמת הבעלים ק ממון להוציא שבא זה והרי פכ״ל

 נתכוינו הבי״ד מל דהתום׳ את״ל ואף הוא מזיד ודאי להכחישו ,
 שאין מחמת כדין שלא ממון שמוציאין במה בשוגג איסור שעושין

 שכתבו מה מ״מ בי״ד נמפלו ב׳ צ״ו ב״מ3 דאמרי׳ וכהא פדים
אחר שרוצה כגק דמיירי קופה או שק מצא גבי אח״כ כתום׳

הוא: מזיד ודאי והאי לטלו

 דחיוב מהמל״מ לפיל שהבאתי כמו ס״ל דהתוס׳ נלענ״ד לכן )י*ב(
תתן לא סור דלפני מקרא הוא מאיסורא לאפרושי

 עפי״ד לפיל שהפרותי כמו והיינו זה על עובר בשוא״ת דאף משוג
 עובר דאינו משוס בשוא״ת לעולם הוי פור דלפני דלאו פנ״י משו׳

 חילוק אין ולפיכך נכשל שהעור בשפה אלא כמכשול נתינת בשעת
 במעשה דלא מאחר שלו המעשה העדר ע״י או מעשיו ע״י נכשל

 פפי״ז א״ש בידים דמשמע תתן לא דכתיב והא כאיסור חליא יידי׳ ך
j עיר דלפג• האיסור את לו כגורמת היא חבירו דמעשה דפאחר 

 כגין לו עשה הוא כאילו חבירו שפושה כמעשה אותו חש?ינן כ-נ
 נתן הוא כאילו חשבינן אוחו שתה והנזיר לנזיר יין כוס הושיט אס ן
i הכשילו אם כן וכמו בידיו אותו והשקה הנזיר של פיו
 להפרישו יכול שהי׳ בזמן מיינו לשתות להנזיר שהניח כגון שוס״ת !
 מושיט בין לחלק דאין בידים אותו השקה הוא כאילו ג״כ *יי ן
 כך ובין הואיל מעצמו לשתות לו הניח לבק מעצמו ושתה ידים 1

P הנכשל חבירו ממשה אלא בכלאו ממייבתו כהושטה לא 
 כן על בידים לחבירו עשאה כאילו רחמנא אחשבה כמעשה ישותי
 שיא״ת מקרי לא ידו על איסור עושק דכשאחרים התום׳ כתבו »יד
 בידים לחבירו המכשול פשה הוא כאילו לכה״ג אחשבה רחמנא שהיי

כנ״ל:

יהושע
 אחותי לפרעה אמר לא דאברכם שם ברמב״ן מבואר דכבר ז״א
 אם שאלה שום בלי פרפה לבית שרה שנלקחה אחר רק היא
 פרפה ולבית לכשרים מעצמו אברכם ספר אחותו או אשתו היא

 לי הגדת לא למה לי פשית זאת מה הכתוב ח״ש היא שאחותו
 להגיד לו כי׳ אותה שיקחו בראותו כי אותו האשים היא אשתך כי

 לשרים אמ״כ אמרו על אותו והאשים וחזר היא אשתו כי לפרעה
 מה שאמר מה פ״כ וא״כ הרמב״ן פכ״ד היא אחותו כי פרפה ולבית
 היא אשתו כי לו הגיד שלא מה על אלא קאי לא לי פשית זאת

 מאוד א״ש כנ״ל נפי אבל בזה שייך עשייה לשון מה קשה ושפיר
 כ״ז פי״ז מעשה עושה פרמה כי׳ אלמלי לו הגיד שלא דבמה

 באינו כתום׳ כמ״ש בידיו המכשול לו פשה אברהם כאילו נחשב
 מעשה שום פרסה פשה לא דבאמת ואע״ג מאיסורא לאפרושי מעיד
 חשיב מלעשות נמנע כי׳ כנגעים אונס מחמת דרק כיון מ״מ

 כי לו הגיד שלא ע״י הזה דבר לו עשה ואברהם משאה כאינו
 מה וכפי כתום׳ לסברת התורה מן ראי׳ יש ומפתה היא אשתו

:בעזה״י שביארנו

 דכמו לנ״ד כתוס׳ נדון בין לחלק טעם אין שוב כן כי והנה )י״ג(
אסור שהוא איסור על להעיד דחייב התום׳ שכתבו

 ידו על איסור פושין דכשאחרים משוס הבריות כבוד במקום אפילו
 לבזבז מחויב ה״נ הבריות כבוד משום נדחה ולא שוא״ת מקרי לא

 ממיר הבריות כבוד שהרי היא ק״ו ועוד מה״ט זה בשביל ממונו
 הבריות כבוד מפני נדחה דרבנן איסור דהא ממון מהפסד טפי

 שישנו ל״ת וכן לפיל שביארנו כמו ממונו הפסד מפני נדחה ואינו
 דף בברכות כתום׳ לדעת הבריות כבוד מפני שנדחה בשאלה

 סי׳ ביו״ד הפוסקים כמ״ש ממונו כל הפסד מפני נדחה ואינו כ׳
 בטצ זצ״ל הגאק מו״ר כי ואמנם וש״ך בעו״ז מיי״ש סי״ב רל״ב
 אדם שנצרך כיק ף דף בברכות דלפימ״ש העיר שם ברכות תורה

 ואף הבריות כבוד בכלל זה גם כוי ככרום פניו נשתנו לבריות
 לפפנ״ד אכן גדול בזיק א״צ דרבנן באיסור מ״מ גדול בזיון כוי דלא
 כאיסיר על דקפבר בסידנא לבריות הנצרך של הבזיק שאין כיון
 זה מפני נדחה איסור שום אין להתפרנס כשיצטרך אח״כ אלא

 ואק דה” להחזיר דרכו להו דאיבעיא ע״ב ל' מב״מ לזה וראי׳
 דלאו וכיק בעינן מפליא השבה אמרי׳ מי מהו בעיר להחזיר דרכו

 דלמא או בשדה בהשבתה להתחיל לחייב לא בפיר להחזיר דרכי׳
 איחייב בשדה ליה דאיחייב וכיון ליה דאיחייב הוא מיכת בשדה

 כשבה בעינן לא אי אפילו וקשה פכ״ל חיקו נעיד לי׳
 ואח״כ הואיל להעיר מהשדה מלהשיב פטור יהי׳ מ״מ מעליא
 בשדה דמחזיר דבטידנא כיון אע״כ כבודו נגד בעיר להחזיר יתחייב

 משוס יהי׳ שלבסוף אע״פ בכך מתחייב הבריות כבוד משום ליכא
ודוק: הבריות כבוד

 דף בב״מ דאמרי׳ בהא עצומה קף נפנ״ד קשה כן ובהיות )י״ד(
לימוג דרכו שאין דבר וכל קופה או שק מצא א׳ ל׳

 מתעלם שאתה פעמים והתעלמת דת״ר הנ״מ מנא יטול לא כ״ז
 לכהן אילימא קרא איצטריך למאי וכף מתעלם אתה שאי ופעמים

 חבירו משל מרובה לשלו אלא וכו׳ פשיטא הקברות בבית והיא
 אביק בך יהי׳ לא כי אפם א״ר דאר״י נפקא א״ר יהודא מרב
 וכנה הגמ׳ עכ״ד כבודו לפי ואינו לזקן אלא אדם כל לשל קודם שלך

 נפי ואינו לזקן גם קרא אצטריך לא הנ״ל שבועות התום׳ לפי״ד
 דאל״כ באיסור מעשה ולעשות ליטלו רוצה שאחר היכא ירק כבודו

 הבריות כבוד מפני נדחה שוא״ח דכל נפקא ומלאחותו הוא שוא״ח
 משל מרובה שנו לענין גם לאוקמי מצינו שפיר הא קשה וא״כ

 נשג קודם דשלך ילפינן אביק בך יהי׳ לא דמאפם דאפ״ג חבירו
 משום רק דליכא לטלו רוצה אמר דאין כיכא דהנ״מ י״ל אדם כל

 שאינו עשה מצות בשביל ממונו לבזבז דא״צ אבידה השבת מצות
 דאחר היכא דוהתעלמת קרא איצטריך אכתי אבל בשוא״ח רק עובר
 צריך וככ״ג התום׳ כמ״ש שוא״ת מקרי לא דבכה״ג לטלו רוצה
 להפסיד צריך יהי׳ מרובה בשלו דאף אמינא וקס״ד ממונו כל לבזבז

קרם קמ״ל ידו על איסור עושה האחר יהי׳ שלא כדי שלו את

י

I



יהושע כ* נ סימן שו״ת דבר
 דאחיהב ממונא דשאני ממוט להפסיד פטור דבזה דוהתעלמת

כבודו: לפי שאינו זקן לענק כדאמרי׳ למחילה
 יכי׳ לא דאפם קרא אצטריך לא דע״כ לומר אפשר כי׳ ולכאורה

מקרי דלא לעלו ריצה שאמר בכה״ג אלא אביק בד
 ממוט לבזבז צריך אדם דאין ידעינן קרא כאי בלא דאל״כ שוא״ת
 מפני כראב״ד בשם הגזול לולב פ׳5 כר״ן כמ״ש בשוא״ת מ״ע בשביל

 משום שם בפ״ת כמובא ירושלים בחומת כמ״ש או כמיתה שהעוני
 אחד שבת חלל למ״ש ודמי פניות בסבת ממנו ימנע כרבה דקו״ע

 סי׳ הלכה ביאור ברורה במשנה כמ״ש או הרבה שבתות יחלל ואל
 יותר מצוה על להוציא שצריך דכל עוברת מצוה אפי׳ ד״ה תרנ״ו
 ו׳ן אות א׳ סי׳ לפיל בזה מ״ש ]רעי׳ הוא אנוס הרגיל משויה
 ראה ולא ז׳ כנף אונס דיני יואב בחלקת גם שכ״כ ראיתי וכפת
 במקום רק דאפם קרא ל״צ וא״כ ברורה המשנה קדמו שכבר

 קודם שלו הוא דממון דעבירה דכיק לומר בקו״ע דממק עבירה
 לפי שאינו בזקן מוק״ל לכך לזה והתעלמת איצטיריך לא וממילא
 'קרא מהאי י-כפינן ע״א ל״ג דף לקמן שהרי ־ז״א אבל כבודו.

 לא ודאי והאי קודמת אבידתו רבו או אביו ואבידת דאבידתו
 להפסיד דא״צ לאשמפינן אלא אתי לא דהא לטול רוצה באחר מיירי

 קרא מהאי מייתי ואפ״ה רבו או אביו כיבוד מצות בשביל שלו את
 שבממון מ״ע בשביל ממונו להפסיד שא״צ הדבר עיקר דכל אלמא
 ממונו להפסיד שצריך הו״א קרא האי לאו דאי נפקא מהכא חבירו
 קודם דשלך קמ״ל רבו או אביו אינו אפילו אדם כל של ממק בשביל

 ד״ה ע״ב ט״ז דף ר״ה פנ״י ועי׳ ורבו אביו של אפילו אדם לכל
 כבוד משום אפילו להפסיד דא״צ מכאן שלמד ר״י ואמר

 שא״נ הדבר עיקר כל ילפינן שמכאן במק״א דנתי ואנכי רבו
סי׳ לעיל !עי' למקום אדם שבין אפי׳ מ״ע בשביל ממונו לבזבז

 מהכא רק ודאי חבירו בממון שתלוי׳ מצוה עכ״פ אך ח׳[ אות י׳
 למצוה דאפס קרא אצטריך דמש״ה ואפשר קודם דשלו ילפינן

 בהם וחי בכלל והוי כמיתה עוני אם דאף משום מבירו שבממון
 במצוה משא״כ למקום אדם שבין למצות רק זה מכני לא מ״מ

 ה״ה וקס״ד חבירו בממון עצמו להציל אסור דקיי״ל חבירו שבממון
 לא פכ״ס אך דפעור קמ״ל בממונו מבירו ממון להציל דמחויב
 ממונו ע״י מאיפורא לאפרושי מחויב דאינו קרא מהאי שמעינן

 לאפרושי מחויב דאינו דוכחעלמת קרא איצטריך הא הדרק״ל וא״כ
מחויב דאינו מכא דיליף כמו ממונו הפסד ע״י דממונא מאיסורא

ונע״ג: כבודו לפי כשאינו דממונא מאיסורא לאפרושי

שוא״ת מקרי בשוגג אלא במזיד פושק דאין היכא ממונו בזבוז :ין

כא סימן
 וביאור ממונו להוציא משוגג לאפרושי בשביל גם מחויב אי ידובר בו

 ע״ב י״ט דף בברכות הבריות דכבוד סוגיא

את מלהפריש עצמו המונע כל המתבאר דלפי נעניננו נחזור
 נחשב שוא״ת רק שאינו אע״פ איסור מלעשות אחרים

 כבודו את לבזות שחייב כמו ע״ז ממונו לבזבז וחייב בקו״ע כעובר
 איסור ועושי! דהואיל הנ״ל בשבועות התום׳ שכתבו כמו זה בשביל

דהעוברין משום בנ״ד לדון יש אכתי איברא שוא״ת מקרי לא ידו על
:ממונו לבזבז דא״צ י״ל ובככ״ג כשוגגין הם

 וכרמ״א המחבר נחלקו ס״א ש״ג סי׳ יו״ד בש״ע דהנה )א(
המחבר דעת בשוק חבירו על תורה של כלאים ברואה

 נדחה ולא בשוק אפילו מעליו לקרעו שצריך כרמב״ם דעת והיא שם
 כרא״ש דעת והיא אומרים יש הביא והרמ״א הבריות כבוד מפני
 הבריות כבוד דמשום בשוק לו לומר א״צ שוגג הלובש הי׳ דאם

 דכהן ופסק כרמ״א סתם שע״ב ,ובסי משוגג יפרישנו ואל ישתוק
 כבוד משום להפרישו א״צ ידע ולא המת באוכל ערום כשוכב

 נ״כ סי׳ חאו״ח נוב״י בתשו׳ וכנה כרא״ש כדעת וזה כבריות
 קום לגבי׳ מקרי לא שוגג הוא כלובש דאם כרא״ש של טעמו כתב

 תפשה ואל שב הוא ושותק לבוש שרואה המוצא ולגבי ופשה
כתום׳ מדברי עליו תקשה שלא הרא״ש דעת לישב דבא נראה עכ״ל

י

לגזום חיינו ולא ליקריהו חכמים מחלו בשוגג שעובר זה ש, כבודו

 דעת עיקר כי וגם שוא״ת מקרי לא ידו על איסור דכשפושין הנ״ל
 מ״ן טעם נריך במזיד לעושה בשוגג עושה בק שמחלק הרא״ש

 להפרישו יצטרכו שלא טפי סברא יש במזיד כעושה אדרבה הא
 מרבבה הדגול שביאר לפי״מ סק״ו קנ״א סי׳ ביו״ד כש״ך כמ״ש

 להפריש• חייב דבמזיד לבאר הנוב״י כתב כן על פיי״ש דבריו את שם
 דכשעושין כנ״ל התום׳ שכתבו מטעם הבריות כבוד במקום אף

 אס אבל כה״ב מפני נדמה ואינו שוא״ת מקרי לא ידו על איסור
 כעושין כוי דלא כלומר ועשה קום גבי׳ מקרי לא שוגג הלובש
 ושותק לבוש הרואה לגבי כוי וממילא במעשה ידו על איסור

:שוא״ת
 ככרא״ש הלכה דאין נ״ח סי׳ בשאג״א שהעלה מה לה אזדא ובזה

ראשונים כמה ועוד הנ״ל החום׳ דברי נגד דהיא משום בזה
 מפני נדמה ונא שוא״ת מקרי לא ידו על איסור דכשפושין דס״ל
 והרא״ש התום׳ בין מחלוקת שום כאן אין כנ״ל ולפי הבריות כבוד
 בעושק מיירי התום׳ משא״כ בשוגג בעושין מיירי דכרא״ש אלא

 יודע זה ותלמיד להנשא להתירה לבי״ד שבאה אשה כגון במזיד
 שבעלה חושבת דהאשה את״ל ואף היא .מזידה דהאשה חי שבעלה
 דייקא לא ע״כ וזו ומנסבא דייקא דאשה כיון מ״מ מת באמת
 כמבואר ומזה מזה תצא לה קנסינן דמה״ט פשיעה כו״ל שפיר

 שס עוד כתום׳ דמייתי מה וכן כמזידה נמי הו״ל רבה האשה פ׳3
 נמי התם כדין שלא מבעליו ממק מוציאין ממון מפדות נמנע דאס

 מה וכ״ש הוא ומזיד האמת את יודע ממון כמוציא שזה מיירי
 משכח״ל במזיד רק ודאי זה לטלו רוצה דאחר באבידה אמ״כ שכתבו

 דא*צ להרא״ש מודו התום׳ דגם י״ל בשוגג רק דפושק היכא אבל
ה״ה ולפי״ז שוא״ת שפיר דמקרי הבריות כבוד במקום להפרישו

 לפי״ד אף פערטייבונג ע״י הנשחט מבשר שהאוכלין בנ״ד וממילא
 על דסומכין שוגגין אלא הוי צא מ״מ ודאי איסור דהוי כת״ר

:ממון הפסד במקום לשתוק יכול שפיר המתירק הוראת
 לדעת אחר הסבר נלענ״ד הי׳ הנוב״י דברי שלולא ואמנם )ב(

 דשבת ברפ״ק שכ׳ לשיטתי׳ דכרא״ש והיינו כרא״ש
 איסורא מ״מ עור לפני משום ליכא דנהרא עברי דבתרי דאע״ג
 כ״ש להפרישו מצווין בי״ד נבלות אוכל קטן דאפ? איכא דרבנן
 גדול לאפרושי דאף מדבריו מבואר פכ״ל לו יסייע שלא גדול

 בקו״ע אפילו דרבנן איסור דכל וכיק מדרבנן רק ל״ה מאיסורא
 וצא ידו על איפור שפושין אף לפיכך הבריות כבוד מפני נדחה
 בב״ח מפורש וכן הבריות כבוד מפני נדחה מ״מ שוא״ת מקרי

 מדרבנן אלא זו אמירה חיוב דאין כיון הרא״ש של דעעמו שם
 דלא דהרמב״ם ויתכן פיי״ש תסור דלא ל״ת דוחה הבריות וכבוד

 ה״ו$ דכלאים בפ״א לשיטתי׳ דאזיל משום כיינו כהרא״ש ס״ל
 כלאים לו לזרוע לעכו״ם להניח דאסור דבריו המל״מ שביאר לפי״מ

 נ׳ סימן לעיל וכמ״ש דאורייתא פור לפני איכא בשוא״ת דגם
 כבוד מפני נדחה מאיסוירא לאפרושי חיוב דאין ס״ל לפיכך ג׳ אות

:הבריות
 שוגג בין לחלק הרא״ש למ״ש שפיר טעם ליתן יש כן כי והנה

לעבור נו מותר בשוגג בשוק כלאים בלובש דדוקא למזיד
 הלובש זה של כבודו מפני מאיסורא לאפרושי דרבנן החיוב על

 התום׳ כמ״ש חבירך שיזכה בשביל חטא אמרי׳ פשע דלא דכיק
 ביד יטמאנה אף ד״ה שם וברש״י פ״ב מ״ח דף במנחות ופי׳ בכ״ד
 כדי אף אלא חטא אמרי׳ עבירה בהצלת שיזכה כדי דוקא דלאו
 כבודו להציל וכ״ש שיזכה בשביל חטא בי׳ קרינן חולק ממק להציל
 בשביל כך שלו להאיסור דוחה כי׳ עצמו כבוד שבשביל דכמו
 בשוק והלך דפשע במזיד כלובש אבל לדחות יכול חבירו כבוד

 בברכוח רש״י לפימ״ש ובפרט כבודו להציל חטא אמרי׳ לא בכלאים
 דרבנן הבריות כבוד מפני נדחה דרבנן דאיסור טפמא עב יט דף

 אחלי שלא מסתבר ודאי דבריות יקרא משום ליקרייכו אחלוה
בשביל אבל במזיד שעובר רשע של כבודו בשביל כבודם על רבנן

I
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1שו-ו *13*1

 בזבח לפנק וממילא מאיסורא לאפרושי מצוותם לקיים נוי (
כ׳ סי׳ לפיל שביארנו כמו ממונו לבזבז חייב דרבנן בשביל דאף

 במזיד פושה בין בשוגג פושה בין לחלק אק שוב מ׳ אות
מעשה: שפ״י מאיסורא לאפרושי ממונו לבזבז צריך וב״נ דנ״כ

 בשוגג דבפושה הרא״ש דעת להסביר נלענ״ד אחר מטעם ועוד (1)
לישב בהקדם הבריות כבוד במקום להפרישו א״צ

 אחריו להפלות דמותר התם דאמרי׳ אהא ב׳ פ״א בשבח רש״י דברי
 ל״ח שדומה הבריות כבוד דגדול משוס בו לקנח כדי צרורות לגג

 לפי ואינו לזקן פרט מהם והחפלמת דכתיב ופירש״י שבמורה
 ובמקום רבנן אשמכוה תסור דלא אלאו דרבנן טלטול וכ*נ כבודו
 והגהות הגרפק״א בחי׳ ע״ז ותמהו פכ״ל נדחה הבריות כבור

 ליכא דמוהחעלמת ב׳ י״ט דברכות בגמ׳ מסקינן הא הכרצ״ח
 שהוא דכל הלכה כך ובאמת ילפינן לא מממונא דאיסורא להגמר
 המוצא התם כדאמרי׳ הבריות כבוד מפני נדחה לא ופשה נקום

 בלא שהיא דרבנן איסור וירק בשוק אפילו פושטו בבגדו נלאים
 שרו כבודו משום אלא מוהתפלמת דילפינן משום ולא נדחה מסור
 ליקרייהו אחלוה דרבנן שם רש״י שכתב מטפס דידהו איסור רבק

 שכתב זה מה וא״כ הבריות כבוד דאיכא היכא דבריהם פל לעבור
 אין הלא תסור דלא לאו לדחות ילפינן דמוהתפלמת כאן רש״י

:טכ״ק הבריות כבוד במקום דבריהם הפמידו דלא משום אלא כספם

 דמקרא התם דאמרי׳ אהא ב׳ ג' דף במגילה רש״י כתב וכיוד׳ב
כבוד גדול מר דאמר פדיף מצוה מת מצוה ומת מגילה

 להתעלם תוכל לא דכתיב ופירש״י שבתורה ל״ת שדוחה הבריות
 כבודי לפי ואינו זקן כגק מתעלם שאתה פעמים והתפלמת ונתיב
 מוהתפלמת הא כנ״ל ג״כ והפנ״י המהרש״א פ״ז תמה ושם פכ״ל

 דלא בלאו מוקמינן שבתורה ל״ת דדוחה והא איסורא ילפינן לא
 ולא מוהתפלמת למייתי למ״ל רש״י פל שהקשו דמה ואמנם מסור

 לפענ״ד היא דרבנן מגילה הלא תסור דלא בלאו לאוקמי׳ לי׳ סגי
 היא דדרבנן אפ״ג מגילה דמקרא התם למימר בפינן דכא לק״מ
 וא״כ מצוה מת מכבוד פדיף ניסא דפרסומי משום מצוה למת שדמה
 דדוחה ראי׳ חין אכתי תסור דלא לאו דוחה הבריות שכבוד בנה
 ל״ת אפילו דוחה אם ורק היא גיסא דפרסומי מגילה מקרא נפי

 דוחה דמגילה ניסא פרסומי אין ודאי דהא מוכח שפיר דאורייתא
 רש״י הוצרך לכך פדיף הבריות דכבוד ע״כ דאורייתא ל״ח שום

 דא אבל דוחה דאורייתא ל״ת דאפי׳ דמוכח מוהתפלמת לפייתי
 לפיכך למחילה ואתיכב ממונא דהוי והתעלמת שאני הא קשיא
 משום לותר צריך ג״כ שלו שהממון דזה הבריות כבוד מפני נדמה
 כבוד מפני נדחה לא שמא ניסא פרסומי משא״כ הבריות כבוד

 מחי קשיא הגמ׳ גוף אלא קשיא בלבד רש״י פל לא וא״כ הבריות
:בזה מש״כ שם פנ״י ועי׳ הבריות כבוד דגדול מהא מייתי 1

נה

 כשל בסם להחמיר ציין כמי תסור אלא רבנן אסנהינכו

 שאמרו מה אבל כ״כ בהם להחמיר שלא התנו שבפירוש לא אי י
 התנו דכך משום לא בקו״ע לןו5א ןנ3דר דןחה מלץת ד

שהרי תדע איסורן את דוחה הבריות כבוד התנו לא בי אן

 ב׳ י״ט דברנות בסוגיה( דהמעיין בפשיטות לישב ונלענ״ד ד(
דרבנן איסור דוחה הבריות דכבוד דכא יראה

 דכיון דז״א דאורייתא מאיסור קיל דרבנן דאיסור משוס או
 ומה דרבנן לאיסור קולא שום אין תסור דלא אלאו אסמכוה

 כמ״ש הוא וכיוצ״ב בספק כגון דרבנן באיסור שהקילו בכ״ד מצעו
 להקל גזירתם בשפת רבנן התנו דכך הרקיע זוהר בספרו משכן

 להחמיר דרבנן ססק גם הי׳ מתנים היו לא אם הא ספיקס
 כתם דאמירי׳ ע״א כ״ה דף מברכות לזה ראי׳ כבאתי אנכי
 גזור לא בספקן אבל בודאן רבנן גזרו דכי רגלים מי ספק מין
 דכל משום ולא לקולא הולכין בספקן גזרו דלא משום דרק לפא
 לאו וזה דרבנן באיסור שתמצא כקולות כל הוי וככ״ג קיל יכק
דאורייתא היא דרבנן דכל כמצות בספר דס״ל כרמב״ם לדעת קא

ממש דאורייתא הוי לא אם אפילו אלא תסור דלא כלאו מכח י;

 כל העובר דהנה יותר הדברים לבאר הנני האוזן את ולשבר
פושה רפות שתים כלאים לבישת כגק שבתורה מל״ת

 שמחלל מה וכשני תורה שאסרה כאיסור גוף מל שעובר מה אחד
 כבוד במקום כן ועל התורה לקול שומע שאינו בזה שמים שם

 משום לו להתיר ראוי הי׳ כאיסור גוף שמחמת אף הבריות
 שם דפכ״ם כיון מ«מ שבתורה ל״ח שדוחה הבריות כבוד דגדול
 דהתס ל״ח דוחה דפשה להא דמי ולא לו מתירין אין מתחלל שמים

 שבתורה פשה מצות לקיים שרוצה מחמת הוא הדחיה שכל כיון
 חלול איכא הבריות כבוד מחמת כשדוחה משא״כ השם חלול ליכא

 התורה אס ואף המקום ממצות יותר הבריות כבוד שמחשיב ס׳
נמני שהותרה בתורה מפורש הדבר שאין כיון מ״מ לדחות התירה
ih 6־’6 י"" ל, ־־״־־ ןלאי »«

'־"על; א־־ ל־י.™ יאה נהדמייה

כא סימן

 בלאו ומוקמינן שבתורה ל״ת שדוחה הבריות כבוד גדול אמרו
 כאן שייך דחייה פנק מה רבנן גזרו לא בכה״ג ואי תסור הלא
 לא משום וליכא בככ״ג גזרו לא שמעולם הוא גמור היתר הלא

כלל: תסור
 פ״ג היינו דמדלגק דגבי שם גמ׳5 מפורש כדבר תראה ועוד )ה(

כבוד משום קאמר ישראל מלכי לקראת ארונות
 דמשום קאמר הבריות כבוד גבי ואלו רבנן בהו גזרו לא מלכים
 משוס והיינו לו שהתירו אלא בו דגזרו דמשמע רבנן שרו כבודו

 דאף משום איסורן שידחה ראוי הי׳ לא מלכים כבוד דבאמח
 שהתנו משוס ורק בזיון שוס ליכא להמלכים כבוד חולק אינו אם

 הבריות כבוד משא״כ דבריהם גזרו לא מלכים כבוד דמשום בפירוש
 דוחה הבריות כבוד בפירוש התנו לא אם אף בזיון מקום דהיינו
 אחלוה דרבנן שם שפירש״י כמו היינו רבנן שרו דאמרי׳ והא גזירתן

 פכ״ל הבריות כבוד דאיכא כיכא דבריהם פל לפבור ניקרייהו
 ולא גזרו סתמא שהם מאחר דבריהם על דעוברין דאפ״ג ור״ל
 גזירתם חל וממילא גזרו לא הבריות כבוד דבמקום בפירוש התנו

 דבריכם על לפבור לו התירו מ״מ הבריות כבוד במקום אפילו
 דקאמר ׳3 ל״ב בביצה דמצינו והא הבריות כבוד דאיכא היכא
 כיון נקט דלישנא דשיגרא צ״ל רבנן בי׳ גזרו לא כבודו משום והכא

רבנן: שרו בי׳ גזרו אי אפילו באמת אבל בזה נפקותא דליכא

 גזירתם שאין בפירוש החנו ולא בי׳ דגזרר כיון להבין צריך אך
דרבנן הנ״ל שפירש״י ומה רבנן שרו איך הבריות כבוד במקום

 רק דרבנן איסור דאטו ביאור צריך עדיין וכו׳ ליקרייהו אחלוה
 פל לעבור דמי שפיר כבודם מחלו שאם תליא דרבנן ביקרייהו
 אי ותו להתירו אחר מנין צריך במנין שנאסר דבר הלא דבריהם

 ל״ת שדוחה קאמר ואמאי תסור לא משום ליכא נמי רבנן שרו
 הפה הוא שאסר שהפה הותרה אלא הוא דחייה לאו הא תסור דלא

 שכבוד אלא האיסור את התירו לא רבנן דבאמת ופכצ״ל שהתיר
 לא דאם כיון ועוד דקאמר רבנן שרו מה וא״כ אותו דוחה הבריות

 דאורייתא כפין חמור הוא ע״ז גזירתם יחול שלא בפירוש התנו
 אין הלא אותו דוחה הבריות כבוד אמאי כנ״ל תסור לא משוס

כבה״ב: מפני נדחה בקו״ע דאורייתא איסור שום
בקו״ע דאורייתא אפילו איסור כל דבאמת הדבר נכון אבל )ו(

 נדחה שאינו ומה הבריות כבוד מפני להדמות ראוי
 שיחליש גורם אחר דבר אלא האיסור גודל של כחה .מחמת אינו
 כדאמרי׳ האיסור את לדחות יוכל שלא הבריות כבוד של כחה את

 חכמה אין מ״ט בשוק אפילו פושטן בבגדו כלאים המוצא שם בגמ׳
 אק השם חלול שיש מקום כל ה׳ לנגד פצה ואין תבונה ואין

 הא נדחה אינו כפם חילול שיש מחמת דרק הרי לרב כבוד חולקין
 ולפיכך בקו״ע דאורייתא שהוא אף להדחות ראוי כי׳ האסור גוף

 גזירתם יחול פלא התנו ולא סתם גזרו אם אף דרבנן באיסור שפיר
 חלול ליכא דעכ״פ כיון תסור לא משום ואיכא כבה״ב במקום

 כבוד חלול איכא דעכ״פ משום ואי אותו דוחה הבריות כבוד השם
ונתנו ליקרייהו רבנן דאחלוה וכפירש״י רבנן דשרו קאמר ע״ז רבנן

:הבריות כבוד במקום דבריכם על לעבור רשות



כא סימן שו״ת דברנו
 האיסור גרף על היא שהמלקות מאחר לוקה יהא לא כבה״ב

 אי; שנאמר דמאחר דז״א נדחה האיסור וגוף השם מלול על ולא
 חולקין אין ה׳ חילול שיש שבמקום קרא וגלי וגו׳ תבונה ואין חכמה
 כבודו דאין כלל הבריות כבוד משום כאן כאין הו״ל לרב כבוד
 גוף אף נדחה לא וממילא שמים כבוד חלול במקום לכלום נחשב

 אבל ה׳ חלול במקום נחלש הבריות כבוד של שכחה אחר האיסור
 שבתורה ל״ת כל לדחות כבה״ב של כחה גדול הי׳ ה׳ מלול לאו אי

:האיסור גוף את דוחה שפיר ה׳ מלול דליכא תסור דלא בלאו ולכך
תעשה לא שדוחה הבריות כבוד גדול דתניא הא א״ש ובזה )ז(

 א״כ וקשה תסור דלא בלאו בגמ׳ ומוקמינן שבתורה
 ל״ת דאכל דמשמע שבתורה תעשה לא סתם תנא מאמר למה

 כבה״ב של כחה גדול דבאמת א״ש להנ״ל אבל קאמר שבתורה
 תבונה ואין חכמה אין שנאמר דמאחר אלא שבחורה ל״ת כל לדחות

 •שאר דגבי תסור דלא ל״ת רק שידחה במציאות הדבר אין וגו׳
 ידחה שלא הכה״ב את למנוע הגורם זה ה׳ חלול דאיכא כיון ל״ת
 מהכח מדבר והתנא ל״ת כל לדחות כחה גדול הל״ת גוף נענין אבל
משכח״ל לא דבפומל כיון מהכח לן איכפת מאי דקשיא משוס אלא

:תסור בלא דמשכח״ל שבא בר רב קאמר וע״ז
המתבאר לפי שבתורה ל״ת שדוחה כה״ב דגדול ד״ז והנה )ח(

 מעכב השם חלול רק האיסור גוף נדחה ל״ת דבכל
 דאמרי׳ ואע״ג וכו׳ והתעלמת ממ״ש התורה מן ד״ז דילפינן פכצ״ל

 מוהתעלמת למילף דבעינן למה היינו ילפינן לא מממונא דאיסורא
 ל״ת דוחה הבריות כבוד ויהי׳ ניחוש לא ה׳ מלול משום שאף

 אמרי׳ שפיר ע״ז וגו׳ חכמה אין דכתיב אע״ג בפועל שבתורה
 כמ״ש למחילה דאתיהב משום כ״כ ה׳ מלול דליכא ממונא דשאני
 לעמן אבל פיי״ש איסוירא אבל ד״ה ע״ב ל׳ דף בשבועות התום׳
 נ• דמה מוהתעלמת ילפינן שפיר שבתורה הל״ת גוף דוחה שיהי׳

 הא שם הפנ״י שהקשה מה א״ש ובזה דאיסור לל״ת דממון ל״ת
 סימנים גבי כ״ז דף בב״מ כדאיתא מממונא איסורא ילפינן בעלמא
 מבואר ואדרבה מממונא למילף בעי דחמירא איש אשת דאפילו
 ממור ממון דמדאורייתא מממונא איסורא ד״ה ע״ב כ׳ שם בתוס׳

 דהא מאוד דחוק שאני אבידה דהשבת הפנ״י שתי׳ ומה מאיסור
 א״ש הנ״ל לפי אבל מינה ילפינן לא קיל דממונא דמשום משמע
 לענין אבל כ״כ ה׳ חילול דליכא קיל ממונא דוקא ה׳ חלול דלפנין

 רע שהוא טפי בו להחמיר יש ואדרבה חילוק אין האיסור גוף
על החי׳ שבסוף בחשו׳ יעקב באר בספר ועי׳ לבריות ורע לשמים

:כמ״ש ולפענ״ד הפנ״י בקו׳ שהאריך או״ח
תסור דלא לאו דוחה דכבה״ב הדביר עיקר כל רלפי״ז )מ(

 דגוף ילפינן דמינה והתעלמת דכתיב משוס רק ילפינן
 דוחה אינו ה׳ חילוני דאיכא היכא ורק כבה״ב מפני נדחה האיסור
 דכבה״ב מוהחעלמת ילפינן שפיר ה׳ חלול דליכא תסור בלא משא״כ

 דוחה שיהי׳ כבה״ב של כחה שגדול ילפינן קרא דמהאי משום דוחה
 מיושבים וממילא ה׳ מלול משום דליכא היכא שבתורה ל״ת כל

 דאמרו דהא קאמר דשפיר הנ״ל ובמגילה בשבח רש״י דברי היטב
 בר רב דתרגמה אע״ג שבתורה ל״ת שדוחה הבריות כבוד גדול
 דילפינן משום היא הדבר עיקר מ״מ תסור דלא בלאו שבא

 בקו״ע דוחה שיהי׳ משכח״ל דלא אלא כבה״ב שגדול מוהחעלמת
 חליל משום דליכא דוכתעלמת דומיא דהוי תסור דלא בלאו רק
 ופשוט ברור וזה הנ״ל המפרשים קושיות כל נזה ומתישביס ה׳

לפענ״ד: לכאמת קרוב אבל רחוקה בדרך כפלפול שנראה אפ״פ

 דברואה שכתב הנ״ל הרא״ש דברי שפיר נכונים ומעתה )י(
בשוק מעליו לקרעו א״צ בשוגג כלאים לובש חבירו

 גוף הבריות כבוד במקום ל״ת על דהעובר שנתבאר דמאחר
 וא״כ נדחה אינו השם חלול משום ורק להדחות ייאוי האיסור

 ונמצא נדחה הל״ת גוף שוב ה׳ חלול דליכא בשוגג שעובר זה
 חיוב שום אין וממילא כלל איסור מעשה עושה חבירו דאין

 עושה ומכירו ה׳ חלול דאיכא במזיד בעושה משא״כ להפרישו
להפרישו: חייב שפיר שוא״ת מקרי דלא ידו על איסור מעשה

יהושע
 לדחוק הנ״ל השאג״א שהמלה מה ג״כ לה אזדא ועפי״ז )י״א(

, ועוד בשבועות התוס׳ שכתבו מה מכח הרא״ש דברי
 וו5כ במקום אף להפרישו חייב ידו מל איסור דכשפושין ראשונים
 במזיד בעושק מיירי דהתוס׳ לעיל שהעליתי למה צורך ואין הבריות

 התוק! בין סתירה שום אין ג״כ בשוגג בעושק מיירי אם אפילו אנא
 5דהרא״ הבריות ככבוד התום׳ של הבריות כבוד דלא והרא״ש

 כהאו העושה גבי הוא הבריות שהכבוד היכא מיירי שהרא״ש לפי
 אס שפיר בכה״ג הלובשו יתבזה יפשטנו שאם בשוק דכלאים

 ליכא נמי האיסור גוף ומשום ליכא ה׳ חלול דמשוס שוגג הלובש
 מוזכרין אנו אין לפיכך כנ״ל אותו דוחה הבריות שכבוד כיון
 שהכבוד מיירי הנ״ל ראשונים ושאר התוס׳ משא״כ להפרישו עליו

 5דז כהאי העושה אצל ולא שמפרישו זה אצל הוא הבריות
 לפי כשאינו או להעיד כבודו לפי ואינו איסור על עדות שיודע
 איסור שעושה זה בכה״ג לטלו רוצה ואחר באבידה לטפל כבודו

 לא האיסור מ״מ בשוגג ה׳ חלול דליכא אע״ג בשוגג ידו על
 איסור שעושין וכיק בשוגג איסור עושה ואכתי אצלו נדחה

 פל עבר הוא כאילו דהו״ל במזיד מפרישו אינו והוא ידו על
את דוחה הבריות כבוד אין לפיכך ה׳ חלול ואיכא במזיד קו״ע

להפרישו: החיוב

 לנ״ד ראי׳ אין ג״כ הרא״ש כוונת זה יהי׳ אם כן כי והנה )י״ב(
מבירו דאם הרא״ש יאמר ממונו כל בזבח לענק דגם

 משוס להפרישו כדי ממונו כל לבזבז מחויב יהי׳ לא בשוגג עושה
 שהכבוד הירא״ש נדון אלא כקו״ע הוי דלעולם די״ל שוא״ת דהוי

 בנ״ו משא״כ איסור שום משה כלא והוי העושה אצל הוא הבריות
 דלא הנ״ל התוס׳ למ״ש דמי המפריש אצל אלא אינו ממק דהבזבוז

ידו: על איסור ועושק הואיל שוא״ת מקרי

 אתו אחר דעת ל״ה סי׳ חאו״ח במהדו״ק הנוב״י איברא )י״ג(
פל מוצא שאם הרא״ש בדעת שם אומר ז״ל שהוא

 קום לגבי׳ מקרי לא שוגג הוא הלובש אם בשוק כלאים חבירו
 עכ״ל שוא״ת הוא ושותק לבוש שרואהו המוצא ולגבי ועשה
 בשבועות התוס׳ דעת הרא״ש יסתור שלא ג״כ לישב דבא ונראה
 ועשה בקום עובר דהלובש משום שוא״ת מקרי לא דהשותק הנ״ל

 וממילא קו״ע לגבי׳ מקרי לא שוגג שהלובש דכיק כתב כן על
 בשבועות שהחום׳ הנוב״י שדעת וצ״ל שוא״ת השותק שפיר הוי

 דבריו אמנם למיל שכתבנו וכמו כתבו במזיד העושק מחמת
 ולכאורה ועשה בקוס כעובר בשוגג המושה יחשב לא למה צ״ב
 עליו לכפר לו ונרצה מה״פ ויקרא פ׳3 הרמב״ן עפימ״ש נראה הי׳
 וכה״ג חטא נשיאת עליהם ואין כלל ריצוי א״צ לאו שגגת דעל

 בק התם דמחלקינן אהא ע״ב פ״ד דף סנהדרק הר״ן בחי׳ כ׳
 שהוא בכלאים מיירי דהרא״ש וכיק עיי״ש מיתה לשגגת לאו שגגת
 שלא א״ש ופפי״ז בקו״ע איסור כעושין אינו לכך לאו שגגת
 לבי״ו שבאה באשה שמיירי בשבועות דהתום׳ לומר נצטרך

 דייקא דלא משום או דוקא מזידה באשה מיירי להנשא להתירה
 נמי גמורה שיגגת היא אם אפילו אלא כמזידה הו״ל ומנסבא

 ויתישג ועשה כקום דהוי הרא״ש מודה מיתה שגגת דהו״ל כיון
 ל״ז דף דמנחות מהא הרא״ש ע״ד שם השאג״א קו׳ ג״כ בזה

 שנפסקו לו הגיד שלא מל רבינא על ר״א בר מר דהקפיד ב׳
 מלאכה שגגת לידי בא דעי״ז דכיון בשבת ברשוה״ר ציציותיו

ועשה: קום מקרי כפרה צריך בשוגג שאף בשבת

 מקרי 'לא שוגג הוא הלובש אס דקאמר הנוב״י לשון אבל )י״ד(
כשהוא חטא שאינו מחמת דלא משמע קו״ע לגבי׳

 חדש דבר נלמ״ד לכן קו״ע מקרי לא שוגג כל אלא לאו שגגת
 המעשה אין באונס שהעושה אונס לענק המפרשים שכתבו דכמו

 ולפיכך מאיליו נפשה כאילו הוא אלא הפושה אחר מתיחסח
 כאונס הוא דאף בשוגג גם י״ל כך דמי פביד דלא כמאן אונסא

 פושהו הי׳ לא איסור שמושה יודע הי׳ שאלמלי אונסו דלבו
דמחויב והא עיי״ש פ״ב כ״ו בשבועות כדאמרי׳ אונסו דלבו אלא

קרכ!



מ5הוש?י כב כא נד»ז שו״ת "*13*1
במו": הרמב״ם שכתב מטפס היינו פטור ובאונס שוגג על ן3הר I לידי יבוא שלא נזהר שלא על נענש דהשוגג פ׳ ג׳ י^לק 

1 ,v דבשעת לומר אין אכתי זו פשיעה מחמת אבל פושע ןכו«ל 
 ולפיכך פשיעה מ״י הבא אונס דהוי אלא אנוס כוי לא ייכ^ ן
I שפיר כן על מאיליו נפשה אלא דמי עביד דלא כמאן בשוגג אס 
דמי עביד דלא כמאן שהרי קו״נג מקרי לא דשוגג הנוג״י יאמר ן

 שוא״ת מקרי מפרישו ואינו השותק שפיר שוב מקרי לא ,יףע I דעכ*פ וכיון מקרי לא קו״ע ורק פשיעתו ע״י עשייה יצאה גרע I שהרי הבריות כבוד מפני שידחה שוא״ת ג״כ מקרי לא מ״מ אך
 המעשה שאין מאחר ידו על איסור בידים עושין אין -כלי ן
:מאליו שיעשה כגורם הוי אלא הפושה אחרי מתיחסת ** 1

 מעות פ׳ וברש״י בספרי דאיתא הא היטב יובן ובזה )ם״ו(
לחבירו תקלה שהגורם י׳ אות כ׳ ,סי לעיל שהבאתי  דוקא דהיינו שם ברמב״ן ועי׳ העונשין לכל תחתיו נכנם כוא 1

 בעבירה נכשל שחבירו גרם אם אבל בשוגג נכשל אבירו אם
עובר במזיד המכשיל דגם כיון ולכאורה תחתיו נכנם אינו במזיד

 למה דבר באותו עויר הוא המזיד דגם משום והיינו עור בלפני ]
J שכל שידוע אחרי טעם צריך הדבר עיקר וגם משוגג עונשו יקל 

1J החטא לו גרם דחבירו נמי נהי א״כ החטא מסיבת הם העונשין
 החוטא זה יצא במה מ״מ אבל עשה כאשר להענש’ חבירו וראוי

 דהחוטח משמע העונשין לכל תחתיו נכנס שאמרו דממה מעונשו
 דבחוטא א״ש הנ״ל לפי אבל תחתיו נכנם וזה מהעונשין יוצא

 הוא אנוס החטא עצם דעל החטא עצם מחמת העונש אין בשוגג
 שלא נזהר ולא שפשע מחמת שנענש אלא דמי עביד דלא ונמאן

אם שפיר ולפיכך יעשה שהחטא גורם והו״ל החטא לידי יבוא
:נפטר והוא להאחר העונש מגיע שיחטא גרם אחר

מקרי לא בשוגג דהעושה בנוב״י מבואר טכ״פ שיהי׳ איר )נז״ז(
ופי׳ הבריות כבוד במקום להפרישו א״צ ולפיכך קו״ע

 להפריש א״צ הרמב״ם לדעת דגם שדעתו ש״ג סי׳ יו״ד בב״ח
 ולדעת מדרבנן רק דהוי משום שטעמו אלא כבה״ב במקום סשוגג
 מ״ז ממונו לבזבז א״צ וממילא קו״ע מקרי דלא משום יתכן כגוב״י
 כבה-ב מפני להפרישו דא״צ דהא העלה שם שהנוב״י ואמנם

 ימיו כל איסור יעשה אם אבל שעה לפי איסור פושה אם רק כיינו
 אינו שוא״ת גם דבכה״ג משום להפרישו צריך מרובה זמן או

 ברא״ש המובא נדר מהירושלמי כן והוכיח כבה״ב מפני נדחה
 אחת שעה בל״ת המצוה את שדוחה כבה״ב גדול דקאמר שם
 דמדברי ל״ה סי׳ או״ח ח״א חיים דברי בתשו׳ עליו השיג נבר

 להתירה לבי״ד שבאה באשה דמיירי הנ״ל שבועות כחום׳ ,
 ואך להפרישו א״צ בתמידות שיעבור דאך מוכח וכו׳ ^מנשא

 בתמידות בעובר מהני לא הבריות כבוד דדוקא נלענ״ד הנוב״י גדעת
 כבידו זמן ולאחר שפה לפי אלא אינו בכבודו שהפגיעה כשום

לעונה לו יחסר עכשיו שמוציא ממון משא״כ מונח במקומו
לחלק: אין

כב סימן
לא או להוכיח חייב יקבלו אם בספק אם ידובר בו

(X) בנוב״י דהנה ולשתוק בנ״ד להקל לדון יש אחר מטעם ועוד 
אלא איסור שיש לחבירו להודיע חייב אינו דשמא נסתפק שם

 בשוגג כלאים לבוש חביירו כגון בודאי דבריו שיועילו במקום ייקא
 נו יאמין לא שחבירו דאפשר היכא משא״כ לו להראות ייטל

 לו ואסורה זינתה מבירו שאשת שיודע במי כגון איסור ®ים
 דאעפ״כ הנוב״י העלה אך לו יאמין לא דשמא להגיד ממוייב &יט
T55 ויעשה הבעל שיאמינו לו ברור הי׳ שאם כיון שכרי להגיד 

עתה גם א״כ כנ״ל להודיעו חייב הי׳ מהאיסור להפרישו המולה
 ממנות גרע ולא שלו את למיעבד מחויב איכו לו צרור ינו&5|

 עיי״ש גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אם בשבת שאמרו תוכיח |<כוכח
| V לא ■ דודאי דהיכא מדבריו ונראה הנוב״י טכ״ל ע״א נ״ה

 בשבת דאמרי׳ תוכיח הוכח במצות כמו להגיד צריך אין דבריו יועילו
 בנ״ד וא״כ מיני׳ יקבלו דלא לפניו דגלוי היכא להוכיח דא״צ שם

 גדולים לרבנים שמפו שלא כמו לו ישמעו שלא לו דברי כת״ר שכתב
 יש מה לדעת קנקנו על לתהות רק רצונם ואין שאסרוהו אחרים

 ביבמות כדאמרי׳ לשתוק וחובה מצוה ואדרבה לשתוק דמי שפיר בו
 לומר שלא מצוה כך הנשמע דביר לומר שמצוה כשם ע״ב ס״ה
 וכ״נ ישנאך פן לץ תוכח אל שנאמר חובה ר״א נשמע שלא דבר

 ויקפחו אותו שישנאו גדול חשש יש כת״ר שכותב שכפי בנ״ד
מ״ו: פרנסתו

לי ישמעו שלא ודאי בתורת להחליט אין דעתי לפי אולם )ב(
 אימון יתנו דשמא אחרים לרבנים שמעו שלא כמו

 צריך שכת״ר שיודעים מאחר הרבנים מלשאר יותר כת״ר לדברי
 דקדק כך דמשום ואפשר עליכם מלאסרו נמנע אינו ואפ״ה לכם

 לא באמרו סגי ולא מינאי מקבלי לא לומר שם בשבת סימון רב
 לו ידוע שהי׳ פי׳ מקבלי לא שממנו שרק להורות בא אלא מקבלי
 אפשר אכתי אבל לו שמעו ולא אחרים דברים בכמה הוכיחם שכבר

 להוכיחם אחרים על ומוטל אחר שהוא ממי תוכחה שיקבלו
 פן דעתו להם מלהגיד כת״ר נפטר לא אכתי וכ״נ נפטר הוא ורק

וחייב יצא לא ספק מידי ואכתי לגברא מגברא מחזקינן דלא יקבלו
הנוב״י: שהעלה כמו להגיד

דספק היכא להגיד דמחויב שכ׳ כנוב״י דברי שבעיקר אלא )ג(
 וכתב הבריות כבוד במקום אך ממנו יקבלו אם

 לפניך אם שבת במס׳ שאמרו תוכיח הוכח ממצות גרע דלא
 למצות דמי לא ודאי דכא נרגא לשדות יש גלוי. מי לפניכם גלוי

 שיקבלו ברור ביודע דוקא נאמרה לא ודאי זו דמצוה תוכיח הוכח
 קבל ולא הוכיחו ב׳ ט״ז בערכין אמרו שהרי כתוכחה ,יממנו
 בב״מ אמרי׳ וכה״ג מ״מ תוכיח ת״ל ויוכיחו שיחזור מנין
 מצוה שיקבל לו ברור באינו דאך להדיא גלי הרי עיי״ש ע״א ל״א

 בשוגג מאיםור לאפרושי דמיירי הנוב״י בנדון משא״כ להוכיחו
 לאפרושי דגם את״ל ואך הוא תוכיח הוכח מצות בכלל לאו דכה״ג
 מפני נדחת ודאי זו עשה מצות מ״מ תוכיח הוכח בכלל משוגג
 לפי אנא בתמידות עלי׳ עובר שאינו בשוא״ת הבריות כבוד
 הוא הבריות ג״יד במקום אך להפרישו לחייבו דבעינן מה וע״כ שעה

 דהוי איסור לפשות לחבירו להניח שלא אחרת מצוה מחמת
 לפיל בזה שהארכנו כמו מדרבנן או מדאורייתא פור לפני בכלל

 הוכח ממצות גרע דלא שכתב עצמו הנוב״י מדברי משמע וכן
 שפיר וא״כ תוכיח הוכח מצות בכלל ל״ה דנדונו אלמא תוכיח

 בספק אבל להפרישו מחויב יפרישנו דודאי היכא דדוקא י״ל
 ודאי בתורת זה חיוב אין מ״מ דמחויב את״ל ואך מחוייב אינו
 נדחה ודאי הבריות כבוד שיהי׳ מצינו ואיפה ספק בתורת אלא
 איסור מספק להפרשה דמי ולא מאיסורא הפרשה ספק מפני

 הספק מחמת ודאי האיסור הוי דכתם אחרונים בו חקרו שכבר
ודאי מידי מוציא זה ספק דאין מסתבר מפרישו אי בספק משא״כ

זה: ספק על ממונו להוציא א״צ וכ״נ הבריות כבוד

שיטות שיש נלענ״ד תוכיח הוכח מצות לענין דגם וערד )ד(
 כל להוכיחו מחויב במזיד בעושה דדוקא הסוברים

 יודע שאינו בשוגג בעושה אבל ממנו יקבלו אם ספק לו שיש זמן
 שיקבל ברור יודע אס רק בידו למחות אין בדבר איסור שיש

 להם הנח משום לשתוק טוב ממנו יקבל אם בספק אבל ממנו
 בביצה כדאמרי׳ מזידין יהיו ואל שוגגים שיהיו דמוטב לישראל

 מיני דהני כתבו שם והרא״ש כרי״ך כי ואך בכ״ד ועוד ל׳ דך
 ידעינן דלא במידי אבל מינן מקבלי דלא בודאי דידעינן במידי

 וכ״מ שוגגק שיהיו מוטב אמרי׳ ולא בידם למחות מחייבינן
 ועיד מר לוכחינהו מקבל דנא אע״ג ד״ה שם בשבח בתום׳
אינו ז״נ והרמב״ם רש״י דדעת נלענ״ד מ״מ דוכתי בכמה

בעזה״י; שאבאר כמו כן
 עסקינן דבשוגגין כיון תמוה ודעימי׳ הרי״ך דעת לכאורה דהנה

מקבלי לא דודאי לומר חיתי מהיכא שוגגין שיהיו מוטב כדאמיר
מיק



כב סימן שר״תדברנח

 באנשים מיירי ודאי הא עסקינן השורה לכל במומרין דאטו מינן
 בתוספת נזהרים שאינם אלא ביוהכ״פ עינוי מצות שמקיימין

 יודיעו שאם לומר תיתי מהיכא בזה שוגגין אם וא״כ יוהכ״פ
 כפירש״י בו דהורגלו משום ואי בודאי יקבלו לא האיסור נהם
 יעזבו לא בודאי בכך שהרגילו דמחמת לומר מסתבר לא מ״מ שם

 שאימת יוה״כ בתוספת ובפרט איסור שזה להם יודיעו אם דרכם
 להם נודיע אם לנו שישמעו נותן הדפת מישראל אדם כל על היום
 אבל יצא לא ספק מידי ועכ״פ היום קדושת מחמת איסור שזה

:מהיכ״ח יקבלו לא שבודאי שנאמר
 ידעי דלא גמורין בשוגגין מיירי דלא דס״ל נראה אך )ה(

איסור שיש להם להודיע דצריך פשיטא דא״כ בדבר איסור שיש
 ניחוש דמהיכ״ת יקבלו שלא ספק אפי׳ בלבינו להכניס ואין
 מיחו שכבר מיירי אלא כשרות בחזקת ישראל דסתם כיון לכך

 יקבלו שלא בודאי לן שנתברר עד קבלו ולא פעמים כמה בהם
 יהי׳ יקבלו לא דודאי דאע״ג וקס״ד ולהבא מכאן גם ע״ז תוכחה
 מאה אפילו תוכיח הוכח תורה שאמרה משום להוכיח מחויב

 דוקא דזה קמ״ל הנ״ל ט״ז ובערכין ל״א בב״מ כדאמרי׳ פעמים
 לשתוק טוב יקבלו לא בודאי אבל יקבלו שמא ספק עדיין כשיש

וגר: שוגגין שיהיו דמוטב משום
איסור שיש יודעין שכבר דכה״ג אפ״ג שוגגין להו דקרי והא )ו(

 מעשה בשפת בהם מוחין שאין דאחרי צ״ל הן מזידין
 דעתם על פולה אינו מעשה שבשפת יתכן הרגלם כפי ופושין

 תוספת מצות שיש שנה לפני להם שאמרו דמה בדבר איסור שיש
 עכשיו הם ולפיכך עכשיו שכחו כבר זה את וכיוצ״ב יוהכ״פ
 דאע״פ מקרי שוגג ג״כ מידיעתו שב שאינו השוגג דאף שוגגין

 מעשה בשפת שיודע מזיד כמו עונשו אין בקרבן כפרה לו שאין
 אסור שזה להם ונזכיר עכשיו בהם נמחה אם כן על אסור שזה
 ביבמות דמצינו ובהא מזידין אותם נשוה מלעשות ימנעו לא והס
לי׳ דאימא מה מקבל דלא בי׳ ידפנא ישעיה דאמר ע״ב מ״ט

:מזיד אשווי׳ לי׳ אימא ואי
ועוד ל׳ ובערכין ,כ בקידושין חז״ל שאמרו לפי״מ י״ל נמי אי )ז(

 כהיתר לו נפשית בה ושנה עבירה אדם שעבר כיון בכ״ד
 עבירה שתהא פולה אינו לבו על שאפילו ׳שכ שם ערכין ברש״י ופי׳

 כתב וכן כשוגג ואילך השלישית מפעם הוי כה״ג וא״כ פכ״ל
 בכמה ועוד ביתו ובעד בעדו וכפר עה״פ אחרי פ׳ יפות בפנים
 לו הודיעו ולא בו התרו לא אם דוקא דזה נראה אך דוכתי
 שעבר מי דאל״כ הוא מזיד ודאי בו החרו אם אבל עבירה שהוא

 יהא לא פעם בכל בו והתרו פעמים כמה מלקות 'בו שיש עבירה
 כדתנן אינו וזה שוגג הוא הפעמים דבשאר שתים אלא לוקה

 חייב שותה והוא תשתה אל תשתה אל לו אמירו כ״א במכות
 אפ״פ כשוגג לדונו אין בו דבהתרו אפ״כ ושתיה שתיה כל על

 הרוקח על בשמים ראשי בספרי בזה והארכתי כהיתר לו שנעשית
 הפנים דברי לישב משתכחיןן ולא דאבדין על !הבל תשובה בהלכות

 לפשות א״צ פעמים כמה עבירה שעבר מי דמה״ט שכתב שם יפות
 דבשאר בלבד הראשונים פעמים שני על רק המשקל תשובת

 מהדו״ק הנוב״י קו׳ עליו תקשה שלא עיי״ש כשגגה הוי הפעמים
 עיי״ש חכמה הקנה על וכו׳ שביקש מה והנה ד״ה ל״ה סי׳ או״ח

 שוגגין שאינם אע״פ עבירה לעשות שהורגלו אותן שפיר ולפיכך
נמחה אם משא״כ כהיתר להם ונעשה הואיל כשוגגין דינן גמורים
בהם: שהתרו מאחר גמורים .מזידין יהיו ישמעו ולא בידן

וז״ל ל״ז סי׳ יראים בספר כתב דכבר לזה שא״צ ראיתי שוב )ח(
 לשתיק לו טוב ממנו יקבלו שלא למוכיח ברור ואם

 חוטאין שיהיו מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו לישראל להם הנח
 וכו׳ ביותר ויענשו בהתראה ויחטאו פניהם משיעיזו התראה בלא

 יחיד לגבי שוגג נקרא התראה בלא דמזיד דס״ל הרי עכ״ל
 דבאמת דס״ל משמע אח״כ שם היראים דממ״ש ואמנם בהתראה

 מיירי מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב בביצה שאמרו מה
עונשין להרבות שאין דכשם מהתם דיליף אלא גמורים בשוגגין

I יהושע
 למותרן מותרה משאינו עונשין להרבות אין כך למזיד משוגג
 5כתרא בלא מזיד דגם היראים דמידש בתר דמ״מ י״ל פיי״ש

 דכסן משום גוונא בכהאי דביצה האי מוקמינן שפיר כשוגגין הוי
 הנ») דשבת בגמ׳ דמשמע מהא תקשה שלא כדי לאוקמי עדיף

 זהתו כמ״ש להוכיח צריך יקבלו שלא לפניהם גלוי דאין דהיכא
 מוקמים לפיכך כנ״ל יקבלו שלא גלוי אין גמורק בשוגגין והרי שם

:התראה בלא דהיינו דשוגג בדומיא רק לה

 שכחן שאחרי שם בביצה הרא״ש דעת לפי״ז צ״ע ולכאורה )ט(
4יקב אם דספק דבמידי הנ-ל ותום׳ הרי״ף דעת

 דאתי במידי דוקא ח״ל העיטור בעל בשם הביא למחות מייבין
 בהדיא באורייתא דכתיבא במידי אבל יוהכ״פ תוספת כגון מדרשא

 jg טעמו והנה פכ״ל דפרשי פד להו ופנשינן בהו מחינן
 דבמפירן משום תר״ח סי׳ או״ח משה בדרכי כתב העיטור בעל

 פס בביצה הרשב״א בחי׳ וכ״כ נינהו שוגגין לאו סתמא בחורה
 הרא״ן לדעת אף בתורה מפורש באינו מחינן דלא הא פ״כ וא״כ

 שס ביצה בשיטמ״ק אכן והדק״ל גמורין דשוגגין משוס טפמא הוי
 מחינן לא בדאורייתא דאפילו הכא דאמרי׳ דהא בזה״ל איתא

 קיל דאיסורו כיון מדרשא דאתי כל אלא ממש בדאורייתא לא
 עכ״ל דרבנן כפין כלומר דרבנן קרי פשה אלא דליכא תוספת כגון
 דמשוס דס״ל דיש העיטור של בטעמו הראשונים שנחלקו הרי

 כחג שנא הרא״ש מלשון נראה כן ובאמת קיל מדרשא דאתיא
 דמשיס משמע הוי דאז בהדיא באורייתא כתיבא דלא דמידי

 דאתי במידי כתב אלא שוגגין הו״ל בהדיא באורייתא כתיבה דלא
 מיידי אבל מחיק לא דקיל מדרשא דאתי דמשום דמשמע מדרשא

וא״ש: במזידין
 גמורין בשוגגק דהתם משמע שם בביצה רש״י מלשק אכן )י(

יהד״ס הרשב״א ומחי׳ מהיראים שהבאתי וכמו איירי
 שיהיו מוטב בד״ה שם רש״י שכ״כ הנ״ל העיטור בעל בדעת
 עכ״ל בכך יניחו ולא כשידעו לעבור מזידין יעשו ואל שוגגין
 לא ושוב בו הרגילו איסור שיש ידעו דלא משום דרק משמע

 משביתת סופ״א ברמב״ם מפורש וכן כשידעו גם מהרגלם יניחו
 יודעות אינן והן שמשיכה עד ושותות שאוכלות נשים עשור

 לעשות יבואו שלא בידם ממחין אין הקודש על מחול להוסיף שמצוה
 נשיו להזהיר כאו״א בבית שוטר שיהי׳ אפשר אי שהרי בזדון
 לומר אפשר אי ע״כ וא״כ קמייירי יודעות דבאינן הרי עכ״ל

 אק יקבלו אם בספק דאף ופכצ״ל כנ״ל יקבלו שלא לן שברור
בשוגגין: מוחק

 לעפות יבואו שלא שכתב הרמב״ם לשון מגוף כן לדקדק יש ובאמת
הטעם במ״ש וכן בזדון שיעשו מפני למימר והו״ל בזדון

 למ*ל איכאלמידק נשיו להזהיר או״א כל בבית שוטר שיהי׳ א״א שהרי
 את״ל אפי׳ שהרי נשיו את יזהיר במל כל אם פגי לא מי שוטר

 מ״ס להיתר אצלם ונחשב בכך שהרגילו מאחר מחאתינו יקבלו שלא
 כשירה אשה כדרך לו ישמעו שלא חיתי מהיכא בידן ימחה הבעל אם

 במלה רצון עושה אשה כל דלאו משום ופכצ״ל בעלה רצון שמושה
 שוטר צריכין ונזה בשוטים הכאה ע״י בע״כ להפרישה צריכין ויהיו

 שופטים בריש רש״י כמ״ש המצות לקיים העם את ורודה שמכה
 וכ״פ אשתו את לרדות שוטר במקום לעמוד יכול בעל כל ולאו

 יקכלי שלא ברור שיהי׳ דבעינן נימא אי ומעתה לו כאהובה
 לאזהרת ישמעו שלא ברור אינו פכ״פ שוטר בלא גם הא קפה אכתי

 כי אף וא״כ בעליהם רצון עושות אינן נשים רוב דאטו בעליהם
 שיזהיר הבעל את נחייב מ״מ כאו״א בבית שוטר להעמיד לנו א״א
 בידם למחות א״צ בעליהן שאפילו משמע הרמב״ם ומסתימת נשיו
 בלא לבעליהם גם ישמעו לא שמא ספק עכ״פ שיש כיון ודאי אלא

הנ״ל: ורי״ף ורא״ש ככתוס׳ דלא למחות א״צ מזידין ויהיו שוטר

 לשוז ג״כ העתיק חר״ח סי׳ או״ח בש״ע שהמחבר ואמנם )י״א(
בודאי שיודע דדוקא שם המג״א וכתב הנ״ל הרמב״ם

 גא מפרש דהמג״א לכאורה משמע הרא״ש כמ״ש ממנו יקבלו פלא
לשק



כב סימן שר״ת דבר
 בא דלא די״ל מוכרח אינו אך יקבלו שלא בידוע כרמב״ם .ז׳ץ!

דמשמע כרמב״ם לשון חפם שהמחבר דמאחר ר«ל לחלוק אלא
 אלא כך להורות דאין המג״א אשמעינן מקבלי אם םפק3 *אף

 תימה ובאמת כהרא״ש ס״ל לא דהרמב״ם מודה אבל כרא״ש ןסתנ
 כרי״ף דעת גם שהיא כרא״ש מדברי הזכיר שלא כמחבר על

 הרמ״א על תימה ויותר דבריהם הזכיר לא יוסף בבית ואף
 מדבריו שנראה אלא עוד ולא דבריהם הביא לא ז״ל הוא .&<

 א״צ יקבלו אם בספק אפילו בתורה מפורש שאינו דבדבר לאדיא
 ואל שוגגין שיהיו .מוטב אמרי׳ איסור דבכל ברישא דכתב טסות

 מוחיה בתורה מפורש אבל בתורה מפורש שאינו ודוקא סזידץ יהיו
 וכי יאמר לא נשמעים דבריו שאין יודע ואם כתב ואח״כ בין!

 וכבר נשמעים דבריו שאין ביודע מיירי לא דברישא משמע פכ׳-ל
 דרכנו לפי אבל גדול בדוחק ותי׳ שרד לבושי בהגהות ע״ז עמר

 דס״ל ראשונים חבל לפיל הבאתי וכן כהרא״ש דלא ס״ל שכרמב-ם
 דבספק ג״כ צ״ל דבריהם שלפי גמורים בשוגגין מיירי דביצה דהן

 דדעת שביארתי לפי״מ ובפרט שוגגץ שיהיו מוטב אמרי׳ סקנלנמי
 קיל מדרשא שאתי דדבר משוס היא העיטור בעל של בטעמו הרא״ש

 משה בדרכי הרמ״א דעת לפי וא״כ טפי שוגג דהוי משום ולא
 וכמו ידע בלא שוגג הוא בתורה מפורש שאינו דדבר משום ופעמי׳

 דבדבר וס״ל מהלכה הרא״ש דעת דחה שפיר ע״כ כרשב״א שג׳
 המפורש בדבר רק למחות א*צ מקבל בספק גם בתורה מפורש שאינו

 כתב פ״ז מקבל בספק אף למחות שצריך מתחילה שכתב מורה
 בין חילוק יש אז נשמעים דבריו שאץ בודאי יודע שאם אס״כ

גמגום: בלי כרמ״א דברי וא״ש לרבים יחיד
 הרמ״א מ״ש על ב׳ בס״ק שהטו״ז מה ג״כ א״ש ועפי״ז )י״ב(

 מדברי הביא וכו׳ נשמעין דבריו שאין יודע ואם
 ידוע שאין בדבר וז״ל שם שכתבו כבתים חזקת םו״פ כפום׳

 במה בפ׳ כדמוכח למחות צריך לאו אם בכן כשנמחה קבלו אס
 ונענשו גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אם מדכ״ד דאמרה אשה
 שיהיו מוטב אמרי׳ יקבלו שלא בבירור יודעין שאנו בדבר אבל

 כתום׳ דברי כטו״ז העתיק למה תמוה ולכאורה עכ״ל וכר שמנין י
 דאמרי׳ והירמ״א כמחבר מ״ש גבי ברישא להביאם כו״ל כאן אצו

 אמרי׳ דלא הנ״ל התום׳ מדברי למייחי הו״ל שוגגץ שיהיו סופג
 מדברי מייתי לא למה ועוד יקבלו שלא בבירור ביודעין רק כני

 ג*כ שכתבו יוהכ״פ דתוספת הלכה בהאי בביצה וכרי״ף כרא״ש
 שבתוספת כדין בעיקר דודאי א״ש הנ״ל לפי אבל הנ״ל מחום׳
 לדברי מקום אין ברישא וכרמ״א המחבר בכו דאיירי וכיוצ״ב יוככ״פ
 לחלק מצינו לא גמורים בשוגגין דאיירי דברישא משוס כנ״ל כמוס׳

 במפורש רמ״א דמיירי בסיפא רק לספק מקבלי לא ודאי נין
 יש נשמעין דבריו שאין ביודע דאף וקאמר מזידין דהוי לגמורה
 כנ״ל מתום׳ מייתי ע״ז הכאה עד וליחיד פ*א לרבים להוכיח

 מוטב אמירי׳ במזידין אף מקבלי לא בודאי אלא הכי ס״ל דלא
 כי׳ לא ולכן ליחיד ולא לרבים לא כלל למחות וא״צ שוגגץ שיהיו

 גבי דבריהם כתבו שהם לפי בזה ורי״ף כרא״ש מדברי להביא יכול
 שוגגין הוי יוככ״פ בתום׳ כש״ע דברי שלפי יוככ״פ מוספת
 מחייבינן אי גמורים דבשוגגין לדבריכם מקום ואץ גמורים
למחות: דאין אמרי׳ מקבלי אי בספק ע״כ למחות שלא

 במחצית בקיצור המובא י״ט סי׳ צדקה מכיל בתשר אולם
בפרהסי׳ מנהג להם שאחזו דבדביר כתב שם כשקל

 שם בביצה רש״י ממ״ש ראי׳ והביא יקבלו שלא לני גלוי

 בהם יחזרו ולא בו שהרגילו בדבר שכתב לישראל להם כנח?2
 להו אמרי׳ ולא הגמ׳ לשון לרש״י לי׳ דקשיא ומפרש ®<ל

נדע מנא וא״כ מידי להו אמרו לא דמעולס משמע מידי
 עכ״ל יקבלו לא בודאי הנהוג בדבר פיירש״י לפיכך לי5"*!’!

 פוסקים הני מכל לכאורה יראי׳ אין שוב ולפי״ז צדקה ילק^
 מקבלי דבספק מהם שדקדקנו למה גמורים בשוגגין דמיירי "ף'

 מקבלי דלא לומר מכיכ״ת דאל״כ שוגגין שיהיו מוטב יךיי׳ ,>י
י״ל צדקה המעיל דלפי״ד שוגגים אלא שאיכה אחרי יטד&

בם יהושע
 אחרי גם בהם יחזרו לא שוב בפרכסי׳ מנהג להם שאחזו כיון

 סוף דסוף כן לומר הדבר תמוה .מ״מ אכן שגגתם להם שיתברר
 לכם נאמר אם דעכשיו אפשר מידי להו אמרו לא שמעולם כיון

 התום׳ שכתבו משום כך לומר המעי״צ שנדחק ונראה יקבלו
 מיירי דביצה כך וע״כ מוטב אמרי׳ לא מקבלי דבספק ורא״ש
 מקבלי דלא תלינן דלכך רש״י מדברי שמשמע וכיון מקבלי לא בודאי
 לא ודאי בכך דבהרגילו מיני׳ דייק לכן בכך דהרגילו משום
 מוקמינן הנ״ל ורא״ש כתום׳ דלדעת שביארנו לפי״מ אבל מקבלי

 בדבר איסור שיש יודעים אלא גמורץ שוגגין באינן דביצה הך
 בכך דמהדהרגילו למימר מצינו דשפיר בכך לדחוק צריכין אנו אין

 באינם אבל איסור שיש ביודעים רק מקבלי לא ודאי עושה אינו
: כמ״ש מקבלי אי ספק רק עושה בכך שהרגילו מה אין יודעים

 לישראל להם כנח הכי איתא שם ביצה שבמרדכי אלא )י״ד(
דכשם מותר שהוא סבורין שהיו בכך שהורגלו וכגון

 דבר לומר שלא האדם על מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה
 ישראל בדרך להדריכם חייב שוגגין הם אם אבל נשמע שאינו
 ועבדי מזידים אם גם כך מאבותיכם הורגלו שלא כיון ישמעו שמא

 ישען בגדי קעבדי שאיסורא יודעים בעצמם הם שגם ןר״ל איסורא
 עכ״ל פעמים מאה אפילו תוכיח הוכח כדדרשינן להוכיחם חייב
 ידעי בלא מיירי שוגגין שיהיו דמוטב דהך בדבריו מבואר כנה
 ואסברה יקבלו שלא לן בברור מיירי ואפ״ה בדבר איסור שיש כלל
 אבותיכם שעוד דכיון כלומר מאבותיכם הורגלו דכן משום לה

 לא ובודאי בדבר איסור שיש כלל לנו יאמינו לא כיתר בו נהגו
 ותמהני טופים שאנחנו יאמרו אלא טעו שאבותיהם מאתנו יקבלו

 בפרכסי׳ מנהג שאחזו דכל מדעתו דבר שחידש כנ״ל צדקה המעיל על
 פץ העלים איך הנ״ל רש״י דברי מכח יקבלו שלא גלוי מקרי

 קבלו לא כרגל דמחמת אומר הוא שגם שאף המרדכי מדברי
 אבותיכם שמנהג מחמת אלא בפרכסי׳ הרגל מחמת לא אבל

 אץ וא״כ בפרהסי׳ מבמנהג יותר כדעת על מתקבל וזה בידיהם
 משמע רש״י .שכ׳ בו הרגילו דלשון משום ואולי מרש״י ראי׳

 כמנהג בא מאבותיהם ולא בו הרגילו עצמם שהם להמעי״צ לי׳
וצ״ע: המרדכי מדבירי להעיר כו״ל מ״מ אך

היכא בין לחלק כלל הזכירו לא כפוסקים כל שאר איברא )ט״ו(
 ז״ל הרמב״ם ובפרט מאבותיהם עוד דהמנכג

 ס«ל הוי ואי שוגגין שיהיו דמוטב הענץ בביאור קצת שהאריך
 עוד בכך שהורגלו ובאופן יקבלו שלא בברור דוקא דמיירי

 בענ״ד אני אומר לכן זאת מלהודיענו משתמט כוי לא מאבותיהם
 מקבלי לא לודאי מקבלי ספק בין לחלק שכתבו כפוסקים דאותן
 שכבר מיירי דביצה דהך כמ״ש ס״ל שוגגץ שיהיו מוטב לענץ
 שייך ואפ״ה מזידין בגדר דכו״ל מקבלי דלא וידעי בהם מיחו
 דמיירי דס״ל הפוסקים ואותן שוגגין שיהיו מוטב בכם לומר

 בהם מיחו לא דמעולם ס״ל מהאיסור ידעי דלא גמורין בשוגגין
 אחר יקבלו אם ספק עכשיו נעשה כן ועל בו הורגלו ולכן

 מהמרדכי חוץ למחות א״צ יקבלו אם בספק דגם וס״ל שהורגלו
 מקבלי ספק בין לחלק יש גמורים בשוגגין דגם דס״ל כנ״ל
 דגם דס״ל משמע ג״כ כש״ע בעלי ורבותינו כנ״ל מקבלי לודאי
 מהחום׳ לא הזכירו לא כך ומשום כנ״ל למחות א״צ מקבלי בספק
 לחלק סובר ז״ל המג״א רק כמרדכי מדברי לא ואף כנ״ל ורא״ש
הכי ס״ל לא והטו״ז והרמ״א כמחבר אבל ורא״ש התום׳ כדעת

:כנלענ״ד
 מוטב בזה״ל שכתב שם בביצה חום׳ בפסקי מצאתי זה וראה )ט״ז(

מלתא ידיע אי ומיהו מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו
 דבספק להדיא משמע עכ-ל לאוכחינכו חייבין מיני׳ דמקבלי
 התוספות דדעת תמוה אמנם להוכיח צריך אינו דמקבלי מילתא

 והוא שם מהרא״ש הוא שד״ז כתב שם והמציין להיפך בכ״ד
 שט״ם לומר ודוחק לכיפך להדיא מבואר שם דברא״ש פלא יותר

 "לא- תיבת פעמים שני בדבריו להגיה נצטרך דא״כ התום׳ בפסקי
דבאמת בתום׳ כך כתוב כתום׳ פסקי בעל לפני שהי׳ נראה אך



כב סימן שד׳ת ?"*בל*ס

 מלבד מקומות בשלש דבריהם כתבו שהחום׳ אחרי לתמוה ים
 עיקר גבי מ״ש א׳ ד׳ דך ובע״ז ע״ב ם׳ בב״ב גם נ״ה בשבת
 ובשבת ל׳ דך בביצה דהיינו שוגגין שיהיו דמוטב ההלכה מקום
 כתוב הי׳ שבאמת לי אומר לבי לכן כלום מזה הזכירו לא קמ״ח

 כיון שלנו התום׳ מעתיקי אך תום׳ בפסקי כמ״ש אלו במקומות
 הנ״ל מקומות בשלש התום׳ למ״ש סותרין שהדברים שראו

 דיש המתבאר לפי אך כתבם טיעה שתלמיד דחשבו השמיטוהו
 תום׳ כפסקי דברי שפיזר לקיים יש כן דסוברים הראשונים שיטת
 בעלי הרבה דהי׳ אהדדי התום׳ דברי למרמי דליכא ידוע וכבר
 שנמצא דמה שכ׳ ז״ל להחיד״א הגדולים בשם ראיתי שוב תוס׳

 שלפנינו בתום׳ נמצא שלא מה תום׳ בפסקי חידושים לפעמים
 שאנן תום׳ על נתחברו ההוא מס׳ שעל התום׳ שפסקי ׳לפי

 דמ״ש שפיר יתכן וא״כ עכ״ד טוך חום׳ הם שלפנינו והתום׳
 לא שאנן והתום׳ טוך מתום׳ הם הנ״ל מקומות בג׳ התום׳

 י״ל בסופו כ״ו אות לקמן אי״ה שאכתוב מה ולפי הכי ס״ל
סתירה: אק שבאמת

 דא״ל בשבת דאמירי׳ מהא התום׳ קו׳ לישב צריך מעתה אלא )י״ז(
ראי׳ ומייתי מר לוכחינהו מקבלי דלא אע״ג לר״ם ר״ז

 דמשמע גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אם מדה״ד דאמרה מהא
 שוגגין שיכי׳ מוטב אמרי׳ ולא להוכיחם חייב יקבלו אס דבספק

 אם וכו׳ חבירו את המוכיח ה״ז דעות מה׳ פ״ו ברמב״ס וכ״מ
 תמיד וכן ושלישית שניה פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב ממנו קבל
 עכ״ל שומע איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיח אדם חייב
 חייב שומע איני ההכאה עם לו ואמר הכהו שלא דנ״.ז הרי

 ספק עכ״פ ושלישית שניה פעם שהוכיחו שאחרי אע״פ להוכיחו
 במזיד חוטא דהוי התם דשאני לומר ואין ישמע אח״כ אם הוא
 לעיל ביארנו דכבר ז״א שוגגין שיהי׳ דמוטב הטעם שייך ולא

 בלא שיחטאו מוטב לומר שייך במזידין דגם התום׳ סברת היטב
 ואין הנ״ל ביראים להדיא כמ״ש בהתראה משיחטאו והתראה ממאה

 לרשע הלעיטהו אמרי׳ דבמזידין י״א עשין הסמ״ג כמ״ש לומר
ודעת בידן למחות נתחייב יקבלו שלא ברור אפילו דא״כ וימות

:כן משמע לא הרמב״ס
 דמשמע דהא ממין הר״א בשם הביא שם מיימוני בהגהות אמנם

יקבלו שלא לפניהם גלוי הי׳ דאם הנ״ל דשבת בגמ׳
 אבל פטורין מעונש דוקא הוכיחו שלא מה על נענשין היו לא

 עכ״ד יקבלו לא בודאי אפילו נפטרו לא תוכיח דהוכח מעשה
 ש״ג סי' או״ח שיק מהיר״מ בתשר ע״ז תמה וכבר תמוה והוא
 שכתב עצמו דברי פותר ממין דכר״א וכף היטב מובן ובזה ד״ה

 יקבלו שלא הדבר ברור אס במזידין שאך הנ״ל היראים בספרו
 משיחטאי התראה בלא שיחטאו דמוטב לשתוק לו טוב ממנו

 דאמרי׳ להא ממין הר״א יענה מה לדעת צריך וגס בהתראה
 שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם ס״ה ביבמות

 ישנאך פן לן תוכח אל שנאמר חובה ר״א נשמע שלא דבר לומר
 תוכיח דהוכח מ״ע ליכא דבכה״ג אלמא במזידין דהיינו ומשמע
 ועוד עיי״ש מה״ט זו סברא דמה י״א בעשין הסמ״ג ובאמת

 דפטור דאע״ג להעונש המ״ע בין הרא״מ דמחלק הא לענ״ד קשה
 יקבלו שלא בברור אך העשה על קעבר מ״מ מיחה בלא מהעונש

 מחויב הי׳ עונשין היו לא אם אך יקבלו אם בספק כ״ש א״ע
 דאע״ג ראי׳ למייתי הנ״ל דשבת בגמ׳ לר״ז למ״ל וא״כ להוכיח

 גם הלא שנענשו שמצינו ממה להוכיח מחויב שיקבלו ברור דלא
 הוכח מצות משום מחויב אכתי מ״מ שנענשו מצינו לא אם

 אלמא להוכיח דמחויב קיליך שנענשו שמצינו דממה אע״כ תוכיח
בזה: זה והחיוב העונש דתלוי

 לפני היראים מ״ש למודעי אנו צריכין הדברים לישב וכדי )י״ח(
להוכיח המוכיח וצריך וז״ל לעיל שהבאתי הדברים

 מוכיחו תהא יכול בערכין דתניא חבירו יתבייש שלא במקום
 אם אבל וכו׳ חטא עליו תשא ולא ת״ל משתנות שפניו אע״פ

לביישו רשות לך יש תביישנו אא״כ האיסור מן להפרישו תוכל לא

 חלול שיש כ״מ ה׳ נגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין כי ולהוכיחו
 שאיני דבר בחבירו שרואה מי וכל לרב כבוד חולקין אין השם
 למוכים ברור ואם וכו׳ ממנו תובע הקב״ה מוכיחו ואינו הגון
 וני׳ שוגגי׳ שיהיו להם הנח לשתוק לו טוב .ממנו יקבלו שלא

 כתג; דמתחילה ובי׳ מיני׳ נינהו סתראי דבריו ולכאורה עכ״ל
 .יתבייש שלא לדקדק שצריך ללמדנו בא חטא עליו תשא דלא דקרא
 האיסור; מן להפרישו יוכל לא שאם כתב ואח״כ התוכחה מפני
 , נישה בלי להפרישו ביכול מיירי דרישא וא״ל רשאי שיביישו בלא

 צורך ללא מישראל אדם לבייש שאין דפשיטא קרא ל״צ דכה״ג
 ' להכלים שאסור מכאן כתב שם דעות בה׳ שהרמב״ם ואמנם

 אם לבייש האיסור עיקר ילפינן קרא דמהאי משמע ישראל את
 האי דכתיב כיון מ״מ אבל ובחינוך המצות בספר וכ״ה ישראל

 להוכיחו יכול דאינו היכא דאיצטריך משמע תוכחה גבי קרא
 ביכול איירי אי אבל אסור דאעפ״כ וקאמר יביישו אם רק

 רחמנא דכתבה איירי מאי בחנם ומביישו בושה בלא להוכיחו
 , דמחלק ז״ל להרמב״ם ובשלמא דוקא תוכחה גבי זה ללאו

 ;דאשמעינן א״ש שמים לדברי לחבירו אדם שבין בדברים מוכיחו בין
 שבק בדברים מ״מ בושה ע״י להוכיח מותר שמים דבדברי דאך
, להפרישו יכול בין דמחלק היראים לדעת משא״כ לא להבירו אדם

כנ״ל: קשה להפרישו יכול לאינו

 דפגק ג׳ אות לפיל הערותי כבר דהנה בזה דהנלענ״ד )י״ט(
5 תוכיח הוכח מצות בכלל אינו מאיסורא להפרישו

 ; מערכת חמד שדי בספר ראיתי כי יותר הדברים אבאר וכעת
 ונראה •וז״ל לכיפך שכתב א׳ אות ב׳ סי׳ דינים מאסיפת ה׳

 מנוח מדין הוא מאיסור חבירו ולהפריש להודיע שחייב דמה
 דבריו בתוך שכתב נ״ח בסי׳ להשאג״א מצאתי וכן תוכיח הוכח
 אק האיסור מן חבירו להפריש אדם חייב התורה שמן שכיון

 בדבריו פירש שלא ועם וכו׳ הבריות כבוד משום א״ע למנוע לו
 אאיזה כן לא שאם כן לומר בהכרח תוכחה מצות משוס שהוא
 יי׳ זב שייך אינו עור אלפני דודאי זה דבר נסמוך תורה של מצוה

 דלאפרושי שנתב י״ז סי׳ בחיו״ד יהודה בית להרב ראיתי וכן וכו׳
 ן תוכחה מצות והיינו זל״ז ערבים ישראל דכל מטעם הוא מאיסורא

 | ואחר בד״ה פ״ג סי׳ ביו״ד סופר כתב לכגאון מפורש מצאתי וכן
 | בשוגג איסור עושה מבירו ׳רואה אם מפורש כתב וכו׳ שביארנו

 * הגאון ומדברי וכו׳ תוכחה מצות משום להפרישו מדאורייתא חייב
 1 דמשוס דהא מתבאר סק״ה ח׳ מצוה בא בפרשת חינוך מנחת

י• עכ״ל: וכף תוכחה מצות משוס הוא מאיסורא אפרושי

 בדבריכם אין לפענ״ד יהודה וכבית מהשאג״א שהביא מה והנה
|1שיי לא פור דלפני להשד״ח לי׳ דפשיטא דמה כצל הכרח

 בשוא״ח דגם דאפש׳ ועוד מהמל״מ או״ג כ׳ סי׳ לפיל הבאתי כב׳ בכה״ג
 בזה דשייך רל״ט מצוה המנ״ח העיר כבר וגם עור לפני איכא

 אפילו לו דוהשבותו והעשה רעך דם על תעמוד דלא הלאו גם
 דכל דאפשר בדעתי עלה וכעת נפשו אבידת כ״ש גופו אבידת

 .כדמשמע ה׳ חילול מחמת הוא מאיסור חבירו להפריש החיוב עיקר
 א״צ אך היא דאורייתא ודאי ה׳ וחילול ע״ב י״ע דך בברכות

 ישראל; כל שיהיו מואב בערבות שקבלו כברית מחמת דגם לזה
 < 6ומ״ מאיסור חבירו להפריש מה״ת מחויב ג״כ זל״ז פרבין

 , בכמה ראיתי וכן תוכחה מצות היינו זנ״ז ערבים ישראל דכל דכא
 | ,דבר אחרי בזה נמשכו הנראה וכפי זה בדרך שהלכו אחרונים

 דמ״ע גומא כתיבת בשם שכתב סק״ה קנ״ז סי׳ ביו״ד הפת״ש
 יתכן איך פ״ז תמהתי כבר אבל ערבות מטעם הוא תוכיח דהוכח

 התרי״ג בכלל מסיני למשה נאמרה תוכיח הוכח מצות הלא כן לומר
 מוחג בערבות רק ערבין נעשו ולא ערבין נעשו שעליהם מצות
 כדאיתא זל״ז טירבין נעשו סיני שבהר בברית דטוד את״ל ואך

 שנאמין מה בכלל שהיא שבתורה מצוה מ״מ פ״ה יתרו פ׳ במכילתא
 לינא ע״נ ע״א סוך כ״ג דך במכות כדאיתא משה לנו צוה חורה

ג’דא ערבות עליהן שקבלו משום רק היא המצוה דכל למימר
ד״ז: עצמן על קבלו מעליהן אלא צוה משה לא



כב סימן שי״ת דבר
 המעיינים לפני מכשול נתן פת״ש בעל כגאון של נממכמ״ה '»בל
 מבואר דלהדיא גומא התיבת .דברי יפה העתיק שלא 734

 בפני מ״ע תוכיח הוכח כנה ד׳ חקירה בריש וז״ל לכיסך רין3נן
 כרמב״ם כמ״ש ערבות מטעם עונש לו יש זה ומלבד היא 5כצמ

 ולא דקרא פשטי׳ הוא וכן וכו׳ למחות בידו שיש מי כל מנוח ׳53 י
j כרי עכ״ל חובא דילי׳ על תקבל ולא ותרגומו חעא עליו 

 מה אך לחוד ערבות מטעם ועונש לחוד תוכיח הוכח יעלוה
 הערבות מענין גמא התיבת לפי זה חטא עליו תשא ולא

 מצות מתרי״ג ל״ת מצות חטא עליו תשא לא אין כתרגום י6ןל
 דהוכח המ-ע על שיעבור שמלבד והזכרה התראה היא אלא

 המכילתא כמ״ש ס״ל שהתרגום ויתכן חבירו בעון נתפס יכי׳ ®נים
 ודאי תוכיח הוכח מצות אבל הערבות את קבלו סיני דבהר מ״ל

: נצטוו הערבות מחמת צא
 כאן אין כתרגום לפי דאף נלענ״ד לעצמי כשאני ובאמת )כ(

שחם המלך גזירת זה אלא הערבות לענין זכר
 מבטל לכל המגיע מלבד עונש יקבל אז תוכחה ממצות עצמו ימע
אותו הוכיח שלא ידו על חטא שחבירו מה בעד גם עשה עלום

 מענין כבר שהארכנו כמו חבירו של לחטא גרם הוא כאילו
 מחטא חבירו מונע שאינו דמי בכ״ד ועוד ד׳ אות י״ט סי׳ לעיל
 ערבות מטעם ולא להחטא כגורם הוא הוי למנוע שחייב מקום

 הוי דלא יותר ממור הערבות ענין משא״כ תורה דין הוא כך אלא
 כערב כענין חטא '׳בעצמו הוא כאילו נחשב אלא לבד כגורם מן

 הצום תחת הוא יכנם ישלם לא הלוה שאם שמתחייב כלוה בעד
 א״ש ובזה הלואתו לשלם וצריך הלוה בעצמו הוא כאילו דכי׳
 דף דבסנהדרין כנ״ל התרגום על כגמרא מן סתירה יכי׳ כלא
n נתפס מימה ולא למחות בידו שהי׳ דכל הא ילפינן פי׳ב 

 ישראל שכל מלמד אחיו בעון באחיו איש וכשלו מדכתיב עץ כאותו
 לפי חטא עליו תשא דולא מקרא הביא לא ואמאי זל״ז »ןיק

 לא בלא-ה דילן הגמ׳ דלפי איברא כמ״ש אע-כ כנ״ל כתרגום
 תשא דלא קרא להאי י״ז בערכין מוקמינן שהרי ככתרגום גדל
 הרמב״ם ולפי״ד התוכחה בשעת לביישו שלא לענין חטא עליו

 דקרא דפשטי׳ משמע מצות כתרי׳ג בכלל זה את שמנו 'וממוך
 אך כנ״ל דסנכדרין הא קשה לא וא״כ כהתרגום ולא כוי מי

 קמז אין להתרגום ואף כהתרגום הלכה אין הגמ׳ לפי פכ*פ
ערבות מטעם תוכיח הוכח מצות דאין וכ״ש לכערבות מכאן

לפענ״ד: ברור וזה
 הכרע אין בדבריו גם ח׳ מצוה בא פ׳ חינוך מהמנחת שהביא ופה

 הוכה מצות מחמת היא מאיסורא לאפרושי דהחיוב דס״ל
 אינו מאיסור חבירו מפריש אינו שאם אלא שם כתב שלא מו

אותו שהוכיח או תוכחה מקבל שאינו יודע אם איסור שום
 הפרישו לא שאם אומרת זאת ואין עכ״ל כלל עבר לא קבל ילא

 אינו אם אף בכח להפרישו יכול שהי׳ במקום בכח סכאיסור
 שחם ס״ל הכי אלא תוכיח דהוכח בעשה עובר שיהי׳ תוכחה בקבל
 דתוכחה מ״ע על קעבר הוכיחו ולא תוכחה ידי על לגהפרישו ףנול

 האיסור מן הפרישו שלא משום לא אבל הוכיחו שלא מוס
 ועוד להלן שיבואר כמו הם ענינים שני מאיסור וכפרשה זעכמה
 הוכח מצות מחמת אינו המנ״ח בי׳ דאי׳די תוכחה דכאי מפשר

 מיחה ולא למחות שבידו מי שכל הערנות מחמת אלא יח5**
 מענק שהיא תוכיח הוכח מצות על לא אבל הערבות פל י3#

אי״ה: להלן שיבואר כמו אחר
*T דאף להדיא מבואר הכד״ח שהביא סופר כתב תשו׳ בדברי 

הוכח מצות בכלל היא לו שיודיע ע״י בשוגג מאיסור c,~?־
 אות לעיל דקדקתי כבר הרי זה לעומת אבל הגדולה דעתו לפי סוכיס

 שכתב דאחר וכו׳ פשוט א״כ ד״ה ל״ה סי' חאו״ח כנובי״ק יי310
לאפרושי להודיע מחויב נמי דבריו יקבלו אם ספק דאיכא

 שבת במם׳ שאמרו תוכיח הוכח ממצות גרע ולא כתב מיסודא
 אלא תוכיח הוכח מנות משום הוי לא גופא דהא משמע "ל35

ספק: לענק מינה גרע דלא

MC יהושע
 מה׳ בפ-י הרמב״ם דז״ל כנוב-י כדעת עיקר ונלענ״ד )כ״א(

בדרך שהלך או שחטא חבירו הרואה דעות
 עצמו מל חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה טובה לא

 צריך וכו׳ עמיתך את תוכיח הוכח שנאמר הרעים במעשיו
 שאינו ויודיעו רכה ובלשון בנחת לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחו

 מבואר עכ״ל הבא עולם לחיי להניאו לטובתו אלא לו אומר
 ולהניאו למוטב החוטא את להחזיר היא התוכחה דענין מזה
 החוטא מל פעל אם אלא מתקיים אינו ■ודאי זה וענק עוה״ב לחיי

 אס אפילו יחטא לא ולהלאה שמהיום כלומר מרצונו דרכיו שישנה
 אותי מנע אם אבל תשובה בעלי כל כמו לכך אפשרות לו יהיה

 שלא מחמת מלחטוא נמנע אם אפילו או נכח כרחו בעל מלחטוא
 בכתובות כדמצינו כפייה ג״כ דהוי מוכיחו מפני להעיז יכול הי׳
 תוכחה מצות ידי יצא לא אכתי בכה״ג בתום׳ עיי״ש נ׳ דף ריש

 שלא עליו קבל שלא למוטב חזר לא החוטא האדם שעדיין מאחר
 כשמודיע וכ״ש העבירה מלעשות שעה לפי נמנע רק עוד יחטא
הנ״ל: הנוב״י כדעת זו מצוה בגדר שאינו שאסור האיסור על לשוגג

 שציונו בזה״ל הרמב״ם כתב ר״ה מ״ע כמצות שבספר ואמנם
אותו ולמנוע לחטוא שירצה מי או כחוטא את להוכיח

 אחטא לא שאני אמר שיאמר ראוי ואין התוכחה במאמר ממנו
 אנחנו אבל כתורה היפך זה א׳ עם לי מה זולתי אמר יחטא אם

 ואם שימרה מאומתינו זולתינו נעזוב ושלא נחטא שלא מצווין
 יצא שלא ואע״פ ולהשיבו להוכיחו אנו חייבין להמרות השתדל

 תוכיח הוכח יתעלה אמרו והוא כדין את עליו וחייב עדות עליו
 הוא כמצוה שעיקר לכאורה מדבריו משמע עכ״ל עמיתך את

 אמרי אבל כנ״ל סופר ככתב כדעת וזה כעבירה מן אותו למנוע
 לפרש אנו צריכין חזרה כאן שאק את״ל כן כתב לא שבחיבורו

 שיחזור כרעה מדרכו אותו למנוע היא בספכ״מ טונתו שגם
עכשיו: לפניו שעומד מהחטא שימנע רק ולא למוטב

 מצות מענק מדבר דמתחילה היראים דברי נכונים מעתה )כ״ב(
הוא ובזה למוטב להחזירו כדי שהיא תוכיח הוכח

 אחר מענק מדבר ואח״כ שיתבייש במקום להוכיחו שאין אומר
 חיוב יש דבזה עליה לעבור שבא בשעה מאיסור מהפרשה דהיינו
 להפריש שחייבים משום אלא תוכיח דכוכח העשה מחמת לא תוכחה

 תעמוד לא או ערבות מחמת או עור לפני מחמת מאיסור אדם
 חילול משום שעיקרה בעניות! אנן שכתבנו כמו או רעך דם על
 לא זו תוכחה דעל שמביישו במקום אף להוכיחו חייב ובככ״ג ה׳

 מענק אלא תוכיח הוכח מצות בכלל דלא חטא עליו תשא ולא נאמר
 תוכח הוכח מצות לענק כי דאף היראים קאמר שפיר לפיכך אחר
 עכשיו מאיסור להפרישו התוכחה אין אם כנ-מ מלביישו ליזהר צריך

 חטא עליו תשא לא כתיב דבככ״ג זמן לאחר גם למוטב שיוחזר רק
 תביישנו אם אלא עכשיו כאיסור מן להפרישו תוכל לא אם אבל

 ואין תבונה ואין חכמה דאין ולהוכיחו לביישו רשות לך יש שפיר
 כלאים דהרואה כלאים בהלכות הרמב״ם שכתב וכמו ה׳ נגד עצה

 אינו הרא״ש ואף בשוק אפילו מעליו קורעו חבירו של בבגדו
מותר: לכו״ע במזיד אבל בשוגג בלובש אלא חולק

 למוכיח ברור שאם היראים דמ״ש שפיר יתכן כן כי והנה )כ״ג(
לישראל להם כנח לשתוק לו טוב ממנו יקבלו שלא

 כדי היא תוכחה שהחיוב במקום קאי לא וכו׳ שוגגין שיהיו
 מקבלי דלא מחמת מפטר לא זו תוכחה דמענין למוטב להחזירו

 על קאי אלא היראים בעל רא״מ בשם כנ״ל הגה״מ כמ״ש ממנו
 מאיסורא לאפרושי הוא דהתוכחה דהיכא בסמוך זה לפני מ״ש
 מוכיחו אינו ואם החוטא שמתבייש במקום אפילו להוכיחו חייב

 מחמת אלא תוכיח הוכח מצות משום אינו וזה ממנו תובע הקב״ה
 ממנו יקבל שלא לו ברור שאם קאמר כה״ג על כנ״ל אחר חיוב
 פשוט ביניכם החילוק וטעם מאיסורא לאפרושי להוכיחו מחויב חינו
 היא ממנו יקבלו שלא ברור אם להוכיח סא״צ כסברא דעיקר כיון

אנו אם רק שייך לא זו וסברא וכו׳ שוגגין שיהיו דמוטב משום



בב סימן שי״תסב דבר
 שלא כדי לסבור שרוצה מאיסור להפרישו כדי להוכיחו באץ

 מטממים או זל״ז מרבץ ישראל שכל מה מל החטא סל סונש יתחייב
 מחטא להפרישו בא שאתה מד אמרי׳ שפיר לפיל שכתבנו אחרים

 ממור לפונש תביאהו לא אם תחילה תדקדק כ״כ חמור מונשו שאץ
 לגמרי למוטב להחזירו כדי להוכיחו באץ דאנו כיכא משא*כ יותר

 מה טל להסתכל לנו אין טוד לכסלו ישוב ולא תשובה שימשה
 מאחר יותר חמור באופן שיחטא נו נגרום התוכחה שע״י שאפשר

 בהחזרה אלא אז טסוקין אנו אחר או זה מחטא בהפרשה שלא
 מחמת זה מנין לבטל לנו ואץ למוטב החוטא האדם של פצמו

 דכדאי יותר חמור באופן יחטא למוטב שיוחזר שמד לו שנגרום
 שלבסוף כדי חמור באופן יחטא שטה שלפי למה נחוש שלא הוא

 דאין י׳ דף בשבת דאמרי׳ להא קצת ודומה לגמרי למוטב יחזור
 פ״י מכשיו שימשה במה וה׳׳נ שמה בחיי וטוסקין מולם חיי מניחץ
 למוטב אותו יחזיר אם משא-כ שטה חיי רק יבטל לא חמור איסור
 לו לגרום אסור יהי׳ דמ״מ לומר ואץ מולם לחיי אותו יביא לגמרי
 זק כל לכן וימות לרשס הלפיטהו דאמרי׳ אינו זה יותר ממור חטא

 תוכיח הוכח ממצות מפטר לא למוטב שיוחזר לקוות יש שסדיץ
 אע״פ ולפיכך יותר חמור באופן שטה לפי שיחטא שגורם אע״פ

 אפשר דטכ״פ להוכיחו מחויב טדיץ ממנו מקבל אינו שמכשיו
 לאחר למוטב ויוחזר תוכחתו פ*י בדטתו יחישב דבר של דבסופו

 למוטב להחזירו תוכיח הוכח מצות מליו שאץ במקום ורק זק
 התורה שפטרתו ונזיפה הכאה אחר או שמביישו במקום כגון

 שבא מאיסור להפרישו המצוה רק מליו ואין תוכיח הוכח ממצות
 שסה באותו יקבל שלא לו ברור אם בכה״ג שפה באותו לפבור

 סתירה שום ואין וכו׳ שוגגין שיהיו דמוטב משום לשתוק לו טוב
בספר ממיץ הר״א למ״ש הנ״ל בהג״מ שמביא ממיץ הר״א מדברי

:יראים
 דיש היראים לדטת שביארנו דכמו להאמר ניתן מעתה )כ״ד(

היכא בין יקבל שלא לו ברור אם לטנין חילוק
 למוטב להחזירו דמוכיח להיכא מאיסורא לאפרושי היא דהתוכחה

 שוגגין שיהיו מוטב לומר שייך לא דבזה תוכיח הוכח נאמר שפ״ז
 מוטב אמרי׳ יקבל אם בספק דאף הנ״ל הפוסקים לדטת י״ל כנ-ל

 משא״כ מאיסורא לאפרושי דהתוכחה היכא הנ״מ וכו׳ שוגגין שיהיו
 כ״ז מחויב שפיר למוטב להחזירו תוכיח דהוכח מ״ט לקיים כשבא

 אלא שבהג״מ הרא״מ לבין ביניהם חילוק ואין יקבל אם ספק שיש
 יקבל לא בודאי גם הרא״מ דלדטת יקבל לא דודאי היכא לטנץ
 דמוכיח היכא מקבל לא בודאי הפטור דכל דס״ל משום חייב

 שוגגין שיהיו מוטב דאמרי׳ משום רק היא מאיסורא לאפרושי
 ס״ל הנ״ל הפוסקים משא«כ זה שייך לא למוטב להחזירו ובמוכיח
 בספק ורק בדבר חומלת שאין משום להוכיח א״צ מקבל לא דבודאי

 להחזירו בתוכחה לפיכך שוגגין שיהיו דמוטב לטעמא איצטריך מקבל
 קושיא אין וממילא מקבל בספק גם חייב זה טפס שייך דלא למוטב

 משום להוכיח חייב מקבל בספק דגם משמט שבת דבגמ׳ מהא
למוטב: להחזירו בתוכחה מיירי דהתם

תרומה גידולי בטל זו מדוכה טל ישב שכבר מצאתי שוב )כ״ה(
 שם חולק ז״ל הוא שאף מ״ז דרוש למתים בינה בספר

 אמרי׳ ולא להוכיח צריך מקבל דבספק דס״ל בשבת התוס׳ מל
 במזידין מיירי דשבת הסוגיא אלא דז״א והטלה שוגגין שיהיו מוטב

 דמוטב הסברא שייך במזידין דאף בהא שהרגיש שם מלשונו ונראה
 דשבת הך להסביר שם כתב לפיכך שביארנו כמו שוגגין שיהיו

 מוכח לא אי דגם דכיון בזה״ל להוכיח א״צ מקבל דבספק דמשמט
 להוכיחם מוטב אדרבה גמורים מזידין אלא כינהו שוגגים לאו לה

 לא אם מההפסד יותר מאוד גדול ריוח ויהי׳ בהם יחזרו שמא
 ויתר בפחות אלא יתחלף ולא הם מזידים הכי ובין הכי דבץ יקבלו
 משום יקבלו בספק להוכיח אין גמורים דבשוגגים ור-ל טכ״ל

 במזידין משא״כ יקבלו באם מהריוח יותר גדול יקבלו בלא דההפסד
מזיד בין דאין יקבלו באם מהריוח פחות יקבלו לא באם ההפסד

בלבד: מוטט טונש אלא במחאה למזיד מחאה בלא

יהושע
שם התום׳ גם דבאמח לומר יש זו סברא דלפי ודע )כ*ו(

כס״ן למחות א״צ מקבלי בספק אף גמורים דבשוגגץ
 שאפי^ גמורים בשוגגין מיירי דביצה דהך ג״כ וס״ל למתים הבינה
 משוס לודאי ספק בין .מחלקי דשבת בהך ורק למחות 5א- בספק
 jpw דאמרי׳ דביצה מהך שם התום׳ שהביאו ומה במזידין דמיירי
 א"! מקבלי לא דבודאי משם ללמוד כוונתם אין שוגגין שיהיו

 והחס במזידין והכא בשוגגין דהחם ראי׳ אין משם דבאמת למחות
 ק5ס שבין החילוק פיקר וכל הבנל״ע כמ״ש למחות אין בספק אפילו
 כדץ מדת דאמרה במקומו הגמ׳ מגוף אלא התוס׳ ילפי לא לודאי

 מייפו ולא התום׳ בדברי כמבואר גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אם
 נין ממלקיק במזידין למה טטמא משם למגמר אלא דביצה מהך
 שועין שיהיו מוטב דאמרי׳ דביצה מהך מייחי ע״ז לודאי ספק

 שיין בהם דאף למחות א״צ במזידין אף מקבלי לא בודאי לפיכך
 אמרי׳ לא מקבלי בספק ורק כנ״ל שוגגץ שיהיו דמוטב הסברא

 פחוס דההפסד הנ״ל הבנל״ט שכתב מטפס במזידין טממא האי
 דגם התום׳ מודו דביצה כהך גמורים בשוגגץ משא״כ מהריוח

 ומי׳ מהריוח יותר ההפסד דגדול משום למחות א״צ מקבלי בספק
 ובחנם בדבריהם שפיר מתישבים שהדברים ותראה בהתום׳ היטב

 דבריו דבריהם שבכלל יתכן דבאמת לפחים הבינה טליהם חלק
 שבין החילוק הביא לא תר״ח בסי׳ שהמג״א מה א״ש ובזה

 דוק' י״ל התום׳ דבדמת משום מתום׳ ולא מהרא״ש רק לודאי
 דחומפת כהך גמורים בשוגגין ולא לודאי ספק בין מחלקי במזידין
 שהבאתי חום׳ הפסקי לדברי גס פתרי אשכמנא ובזה יוהכ״פ

 מס בכ״ד שלפנינו התום׳ מ״ש מחמת נסתר יהי׳ שלא ט״ז אות לטיל
הפסקי נדון אבל במזידין מיירי דהתם למחות חייבין מקבל בספק

נכון: טל הכל וא״ש בשוגגין היא חוס׳

 ספק בין במזידין לחלק הפוסקים שכתבו הדבר ובעיקר )כ״ז(
משנמ״ל איך למיוני איכא יקבלו לא לודאי יקבלו

 אנמי פעמים אלף אותם הוכיחו אם שאפילו יקבלו לא ודאי
 הפלה שם לטתים בבינה ובאמת יקבלו להוכיח יוסיפו שאם אפשר

 לפני הדץ מדת שאמרה דמה ומפרש יקבלו לא ודאי משכח-ל דלא
 גלוי לפניך בשלומא ה״ק גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אם הקב״ה

 שהוא ממה אחר באופן להיות מקום שאין קיים באמיתות הדבר
 גלוי שהוא לומר שיוכל מידי איכא מי לפניהם אבל לפניך גלוי

 בפועל וראו פטמים אלף הוכיחם אפילו הא יקבלו שלא לפניהם
 יקבלו שמתה האפשרות בחוק הוא טדיין מקום מכל יקבלו שלא

 שהיו כיון טכ*פ להוכיחם שלהם את לפשות להם הי׳ ולפיכך
 אה, הם ישמעו לא ואם יקבלו הזאת בפעם ושמא כאמור מזידין
 דלא*■ אט*ג סימון לר׳ ר״ז לי׳ דקאמר מאי ממש והיינו הצילו נפשם

 החום׳ אך לעתים הבינה עכ״ל פשוט והוא מר לוכחינהו מקבלי
 למודעי צריך להוכיח א״צ מקבלי לא דודאי דס״ל הנ״ל ופוסקים

 א® שאפילו בזה לעתים הבינה צודק ודאי הא משכח״ל איך
לבסוף! שיקבלו האפשרות בנדר הוא אכתי פטמים אלף הוכיח

 קיגל אם שכתב שם דמות בה׳ ז״ל הרמב״ם בלשון בשנדקדק אך
מסיי וכן ושלישית שניה פטם יוכיחנו לאו ואם מוטב ממנו

 6וי טכ״ל שומע איני לו ויאמר שיכהו עד להוכיחו אדם חייב
 *נ® תחילה הרמב-ם הזכיר למה להוכיח חייב דתמיד כיון לדקדק

 לאי ואם מוטב ממנו קיבל אם בקיצור למימר הו״ל ושלישית שניה
 יל& קחני זו אף זו לא ז״ל דהירמב״ם נראה אך שיכהו עד יוכיחנו
 דאחחזיא לפני שהרי שיוכיחנו צריך ושלישית שניה דפטם מיבעיא

 שום אין אכתי לרשב״ג זימני בתלת או לרבי זימני בתרי
 שאיי זימני בתלת דאתחזיק אחרי אפילו אלא להוכיחו יצטרך שלא

 א®'• תוכיח הוכח תורה דאמרה משום מחויב אכתי אפ״ה מקבל
 דא®'" הנ״ל לפחים הבינה שכתב מטעם והיינו פעמים מאה
 .,הא®® בגדר הוא אכתי יקבל שלא פטמים הרבה שאתחזיק אחרי

פממיא■* דג׳ החזקה בחר לילך שלא בזה הוא וגזיה״כ שיקבל
והנה



סג יהושע בג כב סימן שו״ת דבר
 דאף שם כסמ״ג דלפי״ד כתב כסמ״ג פל בפירושו כרש״ל והגה

כונס שאמרו מה פ״כ מקבלי כשלא להוכיח א״צ במזידין
 ממשה בשפת תוכחה שמקבל במי מיירי פפמים מאה אפילו מוכיח

 אסור כלל תוכחה מקבל שאינו מי אבל לשורו אח״כ שמחר מ
 דהא פוד לומר יש ולפענ״ד פיי״ש לץ תוכח אל משום הוכימ6

 תקפו שיצרו דממה פבירות במאה המירי פפמים מאה ואפילו
 אי אמרת בעבירה גם יקבל שלא מוכח אינו אכתי זו אמירם

 שאמרו דמה יבמתו פל כבא סו״פ ביבמות כנמוק״י כמ״ש נפי
 וא״כ פיי״ש לא לרבים אבל ביחיד מיירי שיקללנו פד להוכיח 3ש&יי

 בתר אזלינן דלא פעמים מאה אפילו תוכח דכוכח מכא אי׳ר ק6
 לפיכך כודאי כוי פעמים ג׳ שהוחזק דכל לכללן כדרינן ושוב סזקה

יקבלו: שלא לפנינו דגלוי אופן משכח״ל שפיר
דף בסנהדרין דהנה לשיטתייכו דהתום׳ בזה להוסיף ויש )ב״ה(

 פג השיגו מחזיקות מלקיות ומ״ם ד״ה בתום׳ פ״ב פ*א
 פעגי שילקה פד לכיפה אותו מכניסין אין דלכך שכתב פירש״י
 לח דיני דבתרי לרשע הוחזק כבר שלישית דבפפם אע-ג רביעית
 דמלקיות אלא כן לפרש דחק חנם דעל פ״ז כתום׳ וכתבו לי׳ מיניק

 ומיני פעמים וג׳ ב׳ שהלקוהו אע״פ מתיסר שאין כיינו מחזקות
 דמי לכתום׳ דס-ל מזה מבואר פכ-ל יתיסר לא שוב מלעבור נמנע

 אפ״ג עוד יתיסר שלא לן ברור יתיסר שלא פעמים ג׳ שהוחזק
 ניח״ל דלא י״ל מכ״ט דבאמת שיתיסר כאפשרות בגדר הוא מדאי
 גירושין מה׳ בפ״ב הרמב״ם לפימ-ש ובפרט הכי לפרש ז״ל לושי*
 ישראל בן דבאמת משום אני רוצה שיאמר פד כפייה מכני ולכך
 שיצרו אלא העבירות מן ולהתרחק כמצות כל לעשות הוא רוצה
 כמצות לקיים באמת הוא רוצה שוב יצרו ותשש שהוכה וכיח שקפו
 פעמים ג׳ נתיסר שלא דמאחר לומר מסתבר לא בודאי א״כ עכ״ד

 פעמים ג׳ שלקה דאמר אפשר שפייר דכא פוד יחיסר לא
 ס*ל לא התום׳ אך ויחיסר יצרו יתשש רביעית פעם אותו ילקו אם

 לא שוב פעמים ג׳ תוכחה קיבל שלא דמי נמי ס״ל ולפיכך הכי
 יתיסר לא ששוב אמרי• דלא הנ״ל בשיטתו קאזיל רש״י אבל קבל
 דגם ס״ל פ-כ הנ״ל דגירושין בפ-ב שיטתו לפי הכי כרמב-סס״ל ונם

 יקבל שלא אותו מחזיקין אין תוכחה יקבל שלא פעמים ג׳ מוחזק
 לעתים הבינה כמ״ש יקבלו לא שודאי משכח״ל לא וממילא מפולס

 שכתבו פ״ד דביצה לסוניא דשבת סוגיא בין לחלק אק וממילא
 שמחלק כמו אלא יקבלו שלא ודאי והכא ספק דככא כמוס׳
 וממינא בשוגגין מיירי ובביצה במזידין מיירי דבשבת לעתים מינה

דמוטב לשתוק מצוה לא או מקבל אי בספק אפילו דבשוננין יוצא
מזידין: יהיו ואל שוגגין שיהיו

שיטות כמה דיש נתבאר אשר אחר לדיננא ותבנא )כ״ט(
 בספק אפילו גמורים דשוגגין הסוברים ראשונים

 ורמ״א המחבר דעת גם נראה וזה למחות א״צ לא או יקבלו אס
 דס״ל שם ככמג״א לתפוס יש למעשה כי ואף תר״ח סי׳ נאו״ח

 מקבלי לא בודאי רק שוגגין שיהיו מוטב אמרו דלא וירי״ף ככרא״ש
 לחוש שיש בנ״ד לכן נפיק לא דדינא ספיקא מידי מ״מ נספק ילא

 אם גדול וספק בדבר איסור להם יורה אם פרנסתו שיפסיד
 עפ״י היא פערטייבונג פ״י בשחיטה כיתר שנהגו שמה וכיון יקבלו

 ע״ד לסמוך ויכול גמורים שוגגין להו כוי רבנים מאחה הודאה
ממון להפסיד וא״צ למחות א*צ יקבלו אס דבספק מוסקים

ושעכ״ד: מולי במקום ובפרט זה בשביל
מפורש דהו״ל וטריפות כנבילות נוגע שהענין דמאחר לומר ואין

 מספק רק אם אפילו שוגגין שיהיו מוטב אמרי׳ לא בתורה
 בשם סק״ב תר-ח בסי׳ כמג״א וכמ״ש וטריפה כנבילה לה יייניק

 דהכל השמשות בין כגון לכל גלוי כספק אם דדוקא ז״א י^׳ל5
 בכגון משא״כ לילה או יום הוא אם בו להסתפק שצריך יןיודע
 כאן שאין שאומרים יש שהרי לכל גלוי כספק שאין זה »ק

-*P אי; לפיכך דדינא כספיקא אלא זה אין אותה ומתירק כלל
 ודאי בתורת דאוסרה מאן אפילו בתורה מפורש p7 □כ

אבלובפרט מדיבורו שתיקתו יפה לפענ״ד כן ועל איסור חזקת ®פת

 בספר ועי׳ ישנאך פן שהמע״ה שחש למה למוש ויש לעזרתם שצריך
 עד שאמרו דמה שכתב תתתקל״ח סי׳ נרדמים מקיצי חסידים

 ש;;, בברור שיודע באוהבים אלא מדבר אינו ונזיפה וקללה הכאה
 דבפינן משמע עכ״ל וכו׳ ממנו ינקום ולא ממון להפסיד ישנאנו
 ממון להפסיד שישנאנו דהו כל אפילו בחשש הא ברור שיכי׳
 של״ד סוס״י ביו״ד כרמ״א למ״ש ראי׳ וזה להוכיח מחויב אינו
 מקודש עזרתו ישלח וכשי״ת שם בפת״ש שמביא ככבכ״ש דלא

וכו׳: ידידו להחניף יצטרך שלא ויחלימהו וירפאהו

מקראקא עהרגברג מנחם יהושע

כג סימן
 בענינה. להקודמת שדומה תשובה כאן אביא לענין ענין לסדר •כדי

 יפ״ה ז״ר ולתפארת לגאון ?די׳ בתו״י ומופלג המופלא המזור לכבוד
מיפו ג-י רחנפלד שלמה כה״ר

 כמג״א לפימ״ש ודעת בהשכל שאלת אשר וע״ד מכתבך קבלתי
חמצו בידו שהי׳ דישראל טעמא סק״ה תמ״ג בסי׳

 יעבור שלא כדי לבערו חייב מכרו לא אם בפקדק מבירו של
 ציית דלא גברא הוא המפקיד זה באם כדין איך בב״י המפקיד עליו
 אס כדין שלא לו לשלם ויתחייב בערכאות יתבענו ישרפנו ואם דינא

 דלמא או מעבירה כנפקד את להציל כדי לשרפו מחויב בככ״ג גם
 אם כנה להצילו מחויב אינו כדין שלא ממונו מפסיד דפי״ז כיון

 להשיבך נפנתי לימודיך ולמען כבודך למען אך מאוד אנכי טרוד כי
נעזכ״י: באריכות

 כיו״ד כרמ״א לשון לברר אנו צריכין זו בשאלה נכנס וטרם
כנוסחא דלפי נוסחאות שני בו שמצינו ס״א קנ״ז סי׳

 בידו שיש מי כל שאמרו ובמקום הכי איתא שלפנינו שבש״ע
שיש בדבר מ״מ פון באותו נתפס הוא מומה ואינו למחות

סכנה חשש דבאין משמע עכ״ל פ״ז ממונו להוציא א״צ סכנה חשש
מ״ע דעל דאע״ג עבירה בעוברי למחות כדי ממונו להוציא צריך
מ״ע מ״מ חרנ״ו סי׳ באו״ח הרמ״א כמ״ש ממונו להוציא א״צ

 פון באותו נתפס מוחה אינו ואם הואיל שאני תוכיח דכוכח
 כמ״ש יעבור שלא כדי הכל ליתן צריך ובל״ת הל-ת הוא כעשה הו״ל

 נוסחא היתה סק״ה בפת״ש כנראה וכפי דהך מיני׳ לעיל הרמ״א
 הבנתי שלא אלא גומא תיבת בספרו כפרמ״ג לפני וגם נפניו זו

 אין אם להסתפק דיש שכתב גומא התיבת בשם בפח-ש מ״ש
 הספק מקום מה וכו׳ ממונו כל לבזבז דמחויב אפשר סכנה חשש
 להוציא א״צ סכנה חשש ביש דרק ברמ״א דמפורש אחרי כאן

פ״ז: ממונו
 דממפט מה דשמא היא ספיקו אולי חשבתי ומתחלה )ב(

כיינו ממונו להוציא צריך סכנה דבאין הרמ״א
 חומש פד עשה מצות כל בעד להוציא שצריך כמו ממונו מקצת

 מקצת אפילו להוציא 5א״ סכנה כשיש ורק שם באו״ח כמבואר
 כל אפילו להוציא צריך סכנה באין אבל מקצתו ולא כולו לא ממונו
 מ״ש דילמא או תוכיח דהוכח בעשה רק הוי דלא כיון סכנה

 להוציא א״צ סכנה ביש דדוקא ממונו כל אפילו כיינו ממינו כרמ״א
 כל אפילו להוציא צריך סכנה באין אבל מקצת ולא כולו לא ממונו
 דהפובר פשה משאר חמירא תוכיח דהוכח דעשה משום ממונו
 נצטרך הדברים כניס ואם ערבות מטעם ל״ת פל כעובר עליה
 מ״ח סעיף של״ד סי׳ לקמן ועי׳ אח״כ שם כפת״ש דמ-ש לומר

 וכן ממונו להוציא 5א״ סכנה חפש באין דאף שם משמע בהגה
 והשמיע ע״ז ממונו להוציא א״צ למחות שבידו מי כתב כאן הלבו-ש
 של ספיקו לפשוט בא לא כפת״ש פכ״ל ע״ש סכנה שיש במקום

 סותר שכרמ״א שמעיר קאמר נפשי׳ באנפי מלתא אלא הפרמ״ג
 ספיקו אבל כאן כהרס״א פסק לא ג״כ ושכלבוש של״ד בסי׳ עצמו

נפשט: לא כאן כרמ״א בדעת הפרמ״ג של



יהושעכג סימן Wדבר סר
מתן קונטרס והיינו גומא תיבת הספר בגוף בעייני אבל )ג(

 הרמה שבמחכ״ת ראיתי ד׳ חקירה מצות של שכרן
 הת״ג דז״ל וכנכון כראוי שלא הפרמ״ג דברי הביא ז״ל הפת״ש של
 דעג קנ״ז וביו״ד תרנ״ו סי׳ באו״ח דקיי״ל הא להסתפק יש שס

 דתוכחה ועלל״תכלהונוא״כבמ״ע מחומש יותר לבזבז א״צ מ״ע
 ממונו כל מבזבז אם למחות בידו יש אם הלאו פושה כאילו דהוי

 אלא ע״ז לבזבז 5א״ מחומש פחות דאפילו להיפך ביו״ד ראיתי שוב
 הונו כל מחויב סכנה באין הא בגוף סכנה דביש משמע שם

 סכנה שאין אפילו להוציא דא״צ מבואר שם משה ובדרכי באפשר
 של ספיקו דכל רואה הנך פכ״ל מהרי״ו חשו׳ בידי כפת ואץ

 אבל קנ״ז סי׳ ביו״ד הרמ״א דברי שראה צפני רק הי׳ הפרמ״ג
 מצות על לבזבז א״צ מחומש פחות דאפילו לי׳ פשיטא מפשט אח*כ

 מקצת אפילו לי׳ משמע סתמא ממונו הרמ״א ןדמ״ש תוכחה
 באין הא בגוף סכנה ביש דוקא זה אך מחומש[ פחות ואפילו ממונו
 הונו כל להוציא דממויב הרמ״א מדברי להפרמ״ג לי׳ משמע סכנה

 !ונראה בלבד חומש פד רק ולא ממון הוצאות ע״י למחות באפשר
 ליותר חומש בין חילוק שום מוזכר לא דשם משום הכי לי׳ דמשמע
 למחית בידו מי את שדן רמ״א מלשון דמשמע משום א״נ מחומש

 לא דהא פון באותו שנתפס כיון ל״ת על בפצמו כעובר מומה ואינו
 הוצאות פ״י ל״ת פל מלעבור עצמו בהצלת אלא התם הרמ״א מיירי
 מחומש[ ליותר חומש בין בו לחלק אין וא״כ פשה מהצלת ולא ממון

 דא״צ אלא שבש״ע כבהג״ה דלא מבואר שבד״מ הפיל ואח״כ
 בהגה הרמ״א דלפימ״ש ודאי אבל סכנה שאין אפילו להוציא
תוכחה: מצות בשביל ממונו כל להוציא צריך סכנה באין שבש״ע

יש'סכנה דאם הרמ״א דקאמר זה מה לבאר צריך אך )ד(
 תיפ״ל סכנה יש אם הלא פ״ז ממונו להוציא א״צ

 דאם דה״ק וכ״ת פקו״נ בפני העומד דבר דא-ל פוטרתו דהסכנה
 ממונו להוציא א״צ ממונו שיוציא ע״י ממנה לצאת ויכול סכנה יש

 שאם דהך מיני׳ לעיל הרמ״א דכתב מהא מ״ש קשה הסכנה לבטל
 דקיי״ל שבתורה פבירות משאר עבירה לעבור לו ואמר אנס בא

 ליתן צריך לו אשר בכל עצמו להציל יוכל אם מ״מ יהירג ואל יעבור
 לבזבז א״צ סכנה דבאין אמרי׳ אי בשלמא בל״ת יעבור ולא סכל

 לפי משא-כ א״ש עשה על כעובר רק הוי דלא משום ע״ז ממונו
 באותו יתפוס שלא כדי ממונו כל לבזבז צריך סכנה דבאין הנ״ל

ממונו להוציא א*צ סכנה דביש מ״ש ל״ת על כעובר, דהוי עון
הסכנה: לבטל

 דאיתא אהא סי״ב רנ״ב בסי׳ הרמ״א עפמ״ש נראה הי׳ ולכאורה
שיאכל חבירו הדירו כיצד אונסין נדרי שם בש״ע

 אונסין נדרי אלו הרי נהר שעכבו או בנו שמלה או ומלה אצלו,
 ידי על לסלקו אפשר והי׳ אונס לו אירע ואס ע״ז הרמ״א וכתב
 הב״ח בשם שם הטו״ז והקשה עכ״ל אונס מקרי שיתן הרבה ממון
 ממונו כל ליתן צריך ל״ת דעל תרנ׳־ו סי׳ באו״ח הרמ״א כתב הא

 נשבע לא זה דעת דעל נדרים דשאני הטו״ז ותירץ שיעבור קודם
 עכ״ד כלל עבר ולא בכה״ג הנדר חל ולא הרבה ממון שיבזבז כלל

 מיחה ולא למחות שבידו שמי מה דמאמר כאן גם יתכן ולפי״ז
 ישראל שנפשו ואלה ברית השבועה מכח הוא עון באותו נתפס
 בשביל ממונו כל שיבזבז כלל נשבעו לא זה דעת ועל לזה זה ערבין

 כנדרי הו״ל לפיכך למחות בידם כשאין נשבע שלא כמו הערבות
 ממונו כל לבזבז א״צ ועי״ז תוכיח דהוכח העשה נשאר וצא אונסין

 כ: לבזבז צריך סכנה משש דבאין אמרי' אם שהרי בורכא הא אבל
 ממונו כל לבזבז יצטרך אם אפילו הי׳ דהערבות עכצ״ל ממונו

הסכנה: לבטל ע״ז ממונו להוציא א״צ סכנה דביש מ״ש והדק״ל

בסי׳ הרמ״א כוונת אין דע״כ נלענ״ד לעצמי כשאני איברא )ה(
 נשבע לא זה דעת דעל משום הטו״ז כמ״ש רל״ב

 למימ׳ הו״ל דא״כ נהר ופכבו בנו בחלה כמו הרבה ממון שיוציא
 ומדקאמר אונס מקרי הרבה ממון לבזבז צריך אם דה״ה בקיצור

אונס מקרי ממון ע״י לסלקו אפשר והי' אונס לו אירע ואם

 .ft אונס מקרי לא הממון הוא האונס דעיקר דהיכא דס״ל משמע
 נדף משום פטור הי׳ הזה האונס דמכח אחר אונס לו אירע אם

 אשמעינן בכה״ג נהר שפכבו או בנו שחצה או שמלה כגון אונסין
 שישכוו כגון הרבה ממון ע״י הזה האונס לסלק שיכול דאף •רמ״א

 לי( הנהר את לעבור מיוחדת ספינה וישכור להברותו רופאים
 דאנסי אמרי׳ אלא אונס מקרי דלא ממון אונם רק דל״ה אמרי׳

 ממון מ״י לסלקו שיכול דאף נהר ופכבו שמלה מחמת אונס הוי
 הנז( ד״ה ע״ב פ״ט ביבמות הירשב״א כתב וכה״ג אונס מקרי אכתי

 כשני אלא לקבור רוצים אחרים כשאין מצוה מת אצל דכהן נמי
 יעמא לא שהוא כדי _אחרים ולשכור ממונו להוציא מחויב הוא אין

 ביו״ד הרמ״א פסק וכן אצלו ומותרת דחויה והטומאה הואיל עצמו
 הב״ס הקשה שפיר כן ופל והיריטב״א הנמוק״י בשם ס״ג שע״ד סי'

 נל״ס לעבור באנסוה מ״ש ממון פ״י לסלקו ביכול אונם נקרא למס
ונא ליתן שחייב דאמרי׳ ממונו כל ידי על האונס לסלק ויכול

.. פטרי׳: ורחמנא אונס מקרי נותן כשאינו דגם אמרי׳

 בפסחיס דאמרי׳ עפי״מ בפשיטות הב״ח קו׳ לישב נלענ״ד אך
הנ״ע השבת את דוחין מצוה מכשירי ר״א דאמר דהא א׳ ס״ט

 דגברס היכא אבל עלי׳ חיובא ורמי מזי גופי׳ דגברא היכא
 לדברי■ רבה ואמר א״ע להכשיר עלי׳ מיובא רמי לא חזי לא גופי׳
 חזי דכא בשבת ולמולו להברותו חמין לו מחמין בריא קטן ר״א

 חזו לא דהא ולמולו להברותו ממין לו מחמין אין חולה קטן לי׳
 רבא אמר אצא להברות ממין למ״ל הוא בריא ואי רבא א״ל לי׳

 מחמין אין חולה קטן ואחד בריא קטן אחד מילה אצל הן חולין הכל
 כי׳ מה להבין וצריך עכ״ל חזי לא דהא ולמולו להברות חמין לו

 בריא אם למילה חזי חשיב להברותו חמין דצריך דאף רבה של דעתו
 משוס אלא לו מזיק אינו המילה שגוף היינו דבריא נראה אך הוא

 יכול כראוי חזק הנימול אין ואם חולה נעשה המילה דצאחר
 כראוי תחילה להברוחו צריך לפיכך סכנה בו שיש חולה להפשות

 מולה הוא עכשיו שכבר היינו מולה קטן משא״כ בחמין רחיצה פ״י
 שגוף כיון בריא דקטן רבה סבור והי׳ לו מזיק המילה וגוף

 ואי למולו וחייב המילה גוף על אנוס הוי לא לו מזיק אינו המילה
 נסלק אנחנו מחויבין יסתכן המילה אחר שמא חושש שאתה משום

 לר״א השבת את הרחיצה דוחס וממילא בחמין רחיצה ע״י זה השש
 הוא הרי מזיק המילה שגוף חוצה קטן משא״כ מילה מכשירי ככל

 האונס לסלק מחויבים אנו אין פטרי׳ ורחמנא המילה גוף על אנוס
 וא״ל בשבת לו מחמין אין לפיכך בחמין רחיצה ע״י לחיוב ולהכניס

 חשה אם ע*כ כלומר להברותו ממין למ״ל הוא בריא אי רבא
 אותנו מכריח זו וחולשה חולשה שיש ע״כ להברותו חמין מצריך
 פל אנוס הוא כבר א״כ לו להזיק שיכולה המילה ממנו למנוע
 י האונה לסלק מחויב אינו בזה גם וממילא ממנה ופטור המילה
 לגני הבריא דאפילו וכו׳ מילה אצל חולין הכל רבא דקאמר והיינו
רחיצה בלי למילה חזי ולא עכשיו הוא חולה כבר כאילו הוא מילה

האונס: לסלק מחויב ואינו הוא דאנוס

 שפוטרו הסכנה באה דכבר היכא בין חילוק דיש למדין נמצינו
נמוש שיש אלא עדיין באה דלא היכא בין המצוה מן

 ופס-יי באה דכבר דהיכא סכנה יבוא המצוה שיקיים אחרי שמא
 דנו ט״י הסכנה לסלק מחויב אינו הסכנה מחמת המצוה נקיים
 פדי? דעככיו היכא משא״כ המצוה על לעבור הוא יכול אלא אחר

 שיקיים שאחרי לחוש דיש אלא המצוה סל לעבור שיכריחו סכנה אין
 לסלק טצדקי כל לעשות הוא .מחויב בכה״ג סכנה לידי יבוא המצוה
 דננו דהיכא בינייהו איכא דמסחביר וטפמא המצוה ולקיים הסכנה

 מחוינ ואינו אונם מחמת המצוה מגוף פטור נעשה הסכנה באה
 ונידו הסכנה באה לא כשעדיין משא״כ חיוב לידי עצמו להכניס
 ופל האונס עניו בא לא עדיין שהרי מחיובו נפטר לא מעולם לסלקו

 האונס כמביא יהי׳ דאל״כ שאפשר מה בכל לסלקו הוא מחויב כן
 ם>! נ׳ סי׳ מחוקק בחלקת כמ״ש אונס חשיב דלא עצמו על
 1 מקיי לא דאונס כ״א סי׳ מהרי״ט בתשו׳ וכ״כ הרמב״ן בשם ט״ז
ולו! אונם עצמו על סיבב הוא אס אבל בע״כ לו כשבא אלא

1 גמור



מ0יהושעצג סימן שו*תדבר
 עניי שבחה צפני הסכנה יסלק לא חם וה״נ עיי״ש הוא נמוך

עצמו: על האונס כמסבב יהיה
 א״צ עשה מצות דבשביל דקיי״ל הא ג*כ להסביר יש ועפי״ז )ן(

לפזר צריך נ״ת מצות ובשביל ממונו כל לפזר
 אם מ״ע נקיים אפשרות לו שאין מי דהנה שיעבור קודם ממונו. כל
 כגון המצוה על רק נאנס הוא הממון על לא הרבה ממון יפזר לא
 לקיימה יכול שאינו המצוה על אנוס הוא כבר אחרוג לו "אין מי
 זוז אלף יפזר אם הזה אונס לסלק שיכול אלא לו שאין קנ

 מחויב אינו עליו באה שכבר אונס לסלק .מחויב אדם שאין ומכיון
 דכך נפזר הוא מחויב מחומש פחות ורק הרבה ממון עליו לפזר

 ובק; הרבה ממון זה אין מחומש פחות שהוא דכל חכמים :יערו
 כמ״ש כלל אונם כאן אין בקל האונס לבטל שיכול ומכיון להוציא יכול

 היו לא וגם וז״ל רל״ב סי׳ יו״ד בב״י המובא ת״ס בסי׳ כיריב״ש
 מ״מ וכו׳ הצווי לבטל כדי דדינרי תרקבא למיהב ממון לפזר מחויבים

 אין דמל״כ להשתדל להם הי׳ הצווי לבטל יכולין היו בנקלה אם
 עכ״פ הרבה ממון חשיב מחומש פחות דגם ואת״ל עכ״ל אונם כאן
 שעד ע״ז חכמים תקנח דהי׳ צ״ל הרבה ממון לו שאין מי גבי

 כדאיתא נמ״מ הלכה הי׳ שכך או מצוה אונס לבטל כדי יפזר מומש
 שהוא כיון מחויב אינו מזה יותר אבל דפיאה פ״ק בירושלמי

 נמ״ש הרבה בממון האונס לסלק מחויב אינו אונם מחמת פעור
 בכה״ג בל״ת משא״כ הנ״ל רל׳־ב בסי׳ הרמ״א ופסקה הנ״ל כריב״ש

 עליו באה לא עדיין ל״ת על לעבור יצטרך הרבה ממון יפזר לא שאס
 ואמר עכו״ם בא אם שהרי אונס מחמת מהל״ת שפטור שנימא כאונס

 מכריחו העכו״ס אין עדיין אותך אהרוג לא ואם עבירה על מבור לו
 לו מתירין אנו יהרגנו שמא המיתה פחד מפני אלא הל״ת על נעבור
 שיפזר ע״י הזה הפחד מן לצאת יכול אם אבל הל״ת מל נעבור

 סכנת רק מעולם נפשות סכנת כאן הי׳ דלא נמצא הרבה ממון
 עומד עכו״ס אם ואפילו אונם משיב לא ממון וסכנת ממק

 יסורין מ״י או בכח אותו שכופה כגון ל״ת על לעבור ומכריחו
 מה על עכשיו האונס בא שכבר לומר שייך לא שאסור מה לעשות
 אנוס אינו ועדיין עשה שכבר מה על אנוס הי׳ אלא אח״כ שיעשה

 נתינת אין בממון עצמו להציל יכול אם לפיכך אח״כ כעשייה על
 שיכול וכל יבוא שלא האונס מנימת אלא האונס סילוק כממון
 ובזה בכך הוא מחויב ביתו הון בכל אפילו יבוא שלא אונס למנוע

 אמרי׳ דלא דמסתברא שכתב הגזול לולב פ׳3 הר״ן לשון מדוקדק
 במצות אבל שאני דשוא״ת עשה במצות אלא מחומש יותר יבזבז דאל
 ותיבת עכ״ל עליה יעבור שלא קודם יתן ביתו הון כל את ל״ת

 אגב לאשמעינן דבא א״ש ולהנ״ל לגמרי מיותר לכאורה "קודם"
 משום ל״ת על יעבור שלא ביתו הון כל ליתן דצריך טעמא אורחא

 משא״כ עליה לעבור שאנוס קודם הוא ל״ת בעד ממון דנחינת
 שבנתינת אלא עכשיו עלי׳ לעבור אנוס הוא בשוא״ת שעובר נעשה

:מחומש ביותר פטור וזה עליו בא שכבר האונס לסלק יכול כממות

 האונס חל שכבר באופן בל״ת אונס משכח״ל אי ולפי״ז 0)
האונס לסלק שבידו אלא לעבור שבא לפני

 ממילא בל״ח שהוא אע״פ הרבה ממון לבזבז מחויב אינו ממון מי
 הרמ״א מיירי דהתם הנ״ל רל״ב בסי׳ הרמ״א על הב״ח קו׳ א״ש

 עכבו או בנו חלה או שחלה מחמת נדרו לקיים יכול ואינו בנאנס
 משא״כ פטור ממין ע״י האונס לסלק שיכול אף דבכה״ג נכר
 שאינו הנ״ל באופן היינו ממונו כל לבזבז צריך ל״ת דעל דאמרי׳ "א
הונו כל ליתן צריך אז אונס עליו לבוא שעתיד אלא יייןע נוס"

:כנ״ל שיעבור קודם
 דכלפי הנ״ל קנ״ז בסי׳ הרמ״א כוונת ג״כ דזה י״ל מעתה )ח(

עבירה לטבור לו אמרו שאם דבריו בריש מ״ש
 עג יעבור ולא הכל ליתן צריך לו יש אשר בכל עצמו להציל י״יל
 לא שאס בדבר סכנה יש יתן 6ל דלום היכא אפילו וכייגז I״

 כוא ואנוס סכנה יש שבלא״ה דמאמיר אמרי׳ גא יהרגנו ימול
 ׳,אמר אנא הרבה ממון ע״י האונס נסלק מחויב יהי׳ $ ממור
האונס מניעת רק האינס סילוק זה דאין משוס הכל ליתן ]^ין

 לעבור הסכנה מחמת באנוס דוקא דזה אח״כ קמ״ל כנ״ל מלבוא
 למחות שלא סכנה מחמת הוא באנוס משא״כ בעצמו עבירה
 הרי בכה״ג מ״מ עון באותו נתפס שהוא אע*פ עבירה בעוברי

 אנס הסכנה מחמת דבר שום לעשות יכול שאינו האונס בא כבר
 שאינו למי דומה זה הרי ממונו הוצאות ע״י האונס לסלק שבידו

 עכו״ם שאין או לו שאין כגון אנוס שהוא מחמת מ״ע לקיים יכול
 סכנה חשש אין אם אבל ע״ז ממונו להוציא דא״צ מ״ע לקיים מניחו

.דסכנת ממונו יפסיד פן ולמחות למנוע לו אין ממון הפסד חשש רק
:אונם משיב לא ממון הפסד

 דהנה הנ״ל קנ״ז בסי׳ הרמ״א דברי לבאר יש אחר באופן ערד
דבר לך דאין תיפ״ל בדבר סכנה חשש יש אי שקשה מה

 נוחנין יש פ׳ גבורים בשלטי לפימ״ש לישב יש פקו״ג בפני העומד
 בדבר להקל דאין נראה נמי סכנה חשש ומשום וז״ל ע״ב ק״ל דף

 דאז בדבר איכא דסכנה מלתא וברור לדבר רגילין שיהיו עד תורה
 ד״ה ם׳ סי׳ רעק״א בתשו׳ וכ״מ עכ״ל פקו״נ בפני העומד דבר א״ל

 דלא היכא סכנה ספק או סכנה בכלל דנין דאין וכו׳ יפלא יותר ולענ״ד
 יצמח אלף מיני אחת הריחוק צד על אלא מיתה לידי לבוא שכיח
 חשש דיש כאן קאמר דהרמ״א שפיר יתכן וא״כ פיי״ש סכנה מזה

 דוחה אינו לפיכך דסכנה מלתא וברור רגילה סכנה ולא סכנה
תוכיח: הוכח במצות וחייב המצות

 אכת בעלמא סכנה חשש מחמת כי דאף נלפנ״ד אבן )ט(
דכל שאמרו מה לענין מ*מ תוכיח דהוכח במ״ע חייב

 סכנה החשש מהני עון באותו נתפס מוחה ואינו למחות בידו שיש
 מטעם הוא עון באותו שנתפס מה דהא פון באותו נתפס יהי׳ שלא

 בלי למחות כשבידו אלא ערבות עליהם קבלו דלא ומסתבר ערבות
 לחוש שצריך מלתא נמי סכנה דחשש ודאי שהרי כלל סכנה השש

 אפילו נדחה דרבנן דתקנתא שם גבוירים בשלטי מבואר שהרי לה
 צניעות דמשום ג׳ דף מכתובות יראי׳ והביא סכנה חשש מחמת
 וגם דרבנן תקנתא עקרו סכנה לידי ואחיין לקטלא נפשייהו דמסרן
 שעת בגדר והיא עלה סכנה שם דמ״מ העלה שם רעק״א בתשו׳
 אפינו עצמו אדם יכניס שלא חז״ל שהזהירו מצינו וכן עיי״ש הדחק

 סוס״י וחו״מ קט״ז סי׳ ביו״ד אלו דינים פי׳ סכנה חשש במקום
 במקום אפילו ערבות עליהם קבלו שישראל מצינו שלא ומכיון תכ״ז
 קב;! לא דהכי דאדעתא למימר לן אית למחות סכנה חשש שיהי׳

 מסכנה דלהשמר ה״ד רוצח מה׳ בפי״א הרמב״ם לפמ״ש ובפרט
 ילפינן דסכנה רחוק ממשש אפילו דהיינו יפה יפה ממנו ולהזהר

 אפינו נזהר שאינו מי ולפי״ד מאוד נפשך ושמור לך דהשמר מקרא
 מציה במנ״ח ועי׳ דאורייתא בעשה עובר רחוקה סכנה מחשש
 שקבלי מסתבר לא ודאי הדברים מקור שם המנחה וקומץ תקמ״ו
 עצמו שהוא בזק חבירו של חטאו על למחות עצמן על ישראל
 חבירך שיזכה בשביל חטא לאדם אומרין אין דהא עפה על יעבור

 מחויב דבלא״ה היכא דעכ״פ לומר אפשר הי׳ הא משוס דאי אלא
 כנ״ל תוכיח דהוכח המ״ע מכח סכנה חשש במקום אפילו למחות

 דמשוס היכא עכ״פ אך מליו ישנו ערבות מטעם החיוב גס שוב
 להוציא 5וא״ ממונו כל דיפסיד משוס ליכא בלא״ה תוכיח הוכח

 סכנה חשש גם כשיש ליכא הערבות משום גם שוב ע״ז ממונו
מאוד נפשך ושמור מצות ביטול במקום הוא הערבות בכה״ג שהרי

בכה״ג: חלה ולא

 בידו שיש מי כל שאמרו דבמקום הירמ״א קאמר שפיר וממילא
ענ כעבר והו״ל עון באותו נתפס מוחה ואינו למחות

 דבכה״ג סכנה חשש שיש בדבר מ״מ ע״ז ממונו כל לבזבז דצריך ל״ת
 דמשום וכיון תוכיח דהוכח מ״ע משום רק ערבות משום ליכא
 משום גם שוב מ״ע ככל ממונו להוציא 5א״ תוכיח דהוכח מ״ע

 בדבר שיש מאחר בטל הערבות שהרי ממונו להוציא א״צ הערבות
 בנכד ממון סכנת רק הגוף סכנת בליכא ולפי״ז כנ״ל סכנה חשש

:עון באותו שנתפס הערבות מחמת למחות חייב
^מפם מ,חכ נןשא, ,מ ןכל ,עןבר* *° =ל1א שחייב אע״פ וז״ל של״ד בסוס״י כרמ״א מ״ש תחשה כ! אם "יי



w״h כד כג סימן דבר »
 פכ*ל ע״ז ממונו להוציא חייב אדם אין מ״מ מק באוחו
 שהעיר וכמו בדבר סכנה חשש באין דאפילו משמע

 סוחרין לכאורה שם הרמ״א דברי אכן הנ״ל תשובה בפתחי נמה
 בעוברי מלמחות להקל נהגו ולכן וז״ל אח״כ שכתב ובי׳ מיני׳ עצמן

 משמע פכ״ל ומאודינו גופינו על עומדין שיהיו לחוש שיש עבירה
 א״כ ותמוה להקל נהגו לכן ע״ז ממונו להוציא שא״צ דמשום

 גופיני על עומדין שיהיו לחוש שיש מפני הדבר טעם אח״כ מ״ש
 כגוף דסכנת אלא להקל נהגו הגוף סכנת שיש דמשום דמשמע

 מכוון וזה מאודינו סכנת שיהי׳ ג״כ צריך רק מהני לא בלבד
 דהוצאות ברישא שכתב זה מה א״כ הנ״ל קנ״ז בסי׳ מ״ש עם

בזה: הרגיש שלא הפת״ש על ותמהני מלמחות פוטרת בלבד ממק

 בחו״מ דהנה הרמ״א בדברי אמרת כוונה בענ״ד אמינא לכן )י(
ממונה הי׳ דאם שם המחבר מ״ש על י״ב סי׳ ריש

 תגורו לא שנאמר משום קשה דין לבעל אף להזדקק חייב לרבים
 עכשיו נוהגין דמ״מ שכתב מי ויש ע״ז הרמ״א וכתב איש מפני
 ימסרנו שלא בדבר סכנה שיש משום עבירה בעוברי למחות שלא

 סי׳ ביו״ד הרמ״א שכתב מהרי״ו בשם הדברים והן עכ״ל למלכות
 בעשיית דוקא דלאו להרמ״א דס״ל מכאן מוכח כנ״ל ושל״ד קנ״ז

 בעוברי בלמחות אף אלא חגורו לא שייך לחבירו אדם בין דין
 למלכות שימסרנו סכנה משש משום וירק זה לאו שייך עבירה

 בספרי מפורש הלא שם כב״ח ע״ז עמד וכבר תגורו ללא חששו לא
 תגורו לא משום איכא ממונו כל והפסד הריגה השש איכא דאפילו

 דלא דקרא כגלות לבני ראשונים דורות בין חילוק דיש ותירץ
 אפילו גופי׳ ישראל מבר סכנה חשש בדאיכא אלא מדבר אינו תגורו

 כזיקא דברי מסירות מעכו״סמ״י סכנה משש כשיש אבל רשע הוא
 ולפי״ז עכ״ל בהם שימות ולא בכם ומי למדנו כבר מכמר כתוא
 לא משום חיישינן לא דגוף כיזיקא דברי היכא דדוקא נראה
 היזק רק הגוף סכנת בליכא אבל בהם וחי למדנו דכבר תגורו
תגורו לא משום עובר ל״ת בשביל ממונו כל לבזבז דחייב ממק

קמ״ג: ,סי ח״א יעקב שבות בחשו׳ וכ״כ
כסכנה מן לצאת שיכול אלא הגוף סכנת דיש היכא לחקור יש והנה

 דמי דלא תגורו לא משום עובר אי ממונו כל שיתן ע״י
 צריך לו אשר בכל עצמו להציל יכול שאם קנ״ז בסי׳ הרמ״א למ״ש
 אומרים אם שאפילו מדבריו ומשמע בל״ח יעבור ולא ככל ליתן

 ממונו ע״י ומזה מזה עצמו להציל ויכול יהרג או שיעבור לו
 העבירה את מתיר רק דפקו״נ משום שאני כתם ככל ליתן חייב

 נפשות סכנת במקום כלל נאמר לא תגורו דלא הלאו משא״כ
 שימות ולא בהם וחי למדנו וכבר שכתב הנ״ל הב״ח מלשון כי ואף
 לא דגוף היזיקא דברי דבמקום מה דגם לכאורה משמע בהם

 כל שדוחה כמו אותה דוחה דפקו״ג משום היא תגורו ללא מיישינן
 שכל לבעל כלל להאמיר ניתן לא זה לפענ״ד אבל שבתורה המצות

 בהם וחי התורה שאמרה אף שבתורה כמצות כל דבשלומא ישר
 בהם וחי שמצות אלא סכנה ביש גם שייכת המצוה דבאמת איכ״ל
 ימנע שלא הוא עיקרה שכל תגורו דלא בלאו משא״כ אותה דוחה
 שייך זה דלאו נאמר אס איש מפני פחד שום מחמת עצמו

 דוחה בהם דוחי לומר אפשר אי דגוף היזיקא דברי במקים גם
 כוונת אע״כ מהסכנה יפחד דלא תורה אמרה בפירוש שהרי אותה
 בהם שימות ונא בהם וחי למדנו שכבר דמאחר היא כך הב״ח
 דברים ג׳ אלא פקו״נ בפני כעומד דבר לך שאין ילפינן דמינה

 לא איש מפני תגורו לא חורה שאמרה דמה מסתבר בלבד
 לא היזיקא בברי אבל דגוף היזיקא ברי דלא במקום אלא אמרה
כמ״ש מזה ולגור לפחד צריך דאדרבה תגורו דלא הלאו כלל נאמר

בהם: וחי
 להוציא 5א״ בדבר סכנה ים דאם כרמ-א דמ״ש יתכן מעתה

בעוברי למחות דכדי דאע״ג לומר כוונתו ע״ז ממונו
 משום ממונו את שיפסידו השש מחמת א״ע למנוע לו אסור עבירה
 דליכא סכנה חשש שיש במקום מ״מ איש מפני תגורו לא שנאמר

דלא הסכנה לבטל כדי ממונו להוציא א״צ כנ״ל תגורו לא משום

יהושע
 כדי ממיתה עצמו להציל יכול שאם זה לפני למ״ש דמי

כנ״$. שאני תגורו דלא לאו מ״מ ממונו כל ליתן מחוייב בל״ת יעבור

 הטר^ לא הרמ״א דברי לפרש שהטרחנו מה כל איברא )י״א(
כפרסץ רבינו הגולה מאור דברי לקיים בשביל אלא

 {5לקושנ אכל לפניני כתובים שהם כמו הרמ״א דברי שלמד ז״ל
 ן5נ וצ״ל כאן ז״ל הרמ״א בדברי יש שט״ס בעליל נראה דמלתא

 שנצ״ן הרמ״א בדברי תשובה דרכי בעל הרב שמגיה שראיתי
 ממון להוציא ןקא״צ למחות[ ןא״צ סכנה חשש שיש בדבר מ״מ
 שא»ן אע״פ סכנה חשש שיש דבמקום מילי תרי ואשמעינן ע״ז

 בעוגן! למחות מ״מ שבתורה המצות כל שידחה זה בגדר הסכנה
 לעין זו סברא שכתבנו וכמו בעלמא בחשש אפילו מחויב אינו עבירה

 ע!ן באותו שנתפס אע״פ ע״ז ממון להוציא א״צ דגם עוד ואשמעינן
 ישיניס בספרים זו נוסחה תשובה דרכי הרב מצא ומסתמא

 כאפון לקבלו יש מדעתו הדבר הגיה אם אף אלא חח״י שאינם
 בין* שיש ואף מכרי״ו בתשר הדבר במקור ג״כ משמע שכן מאחר
5נס שכן כיק אבל הרמ״א על מהרי״ו מחשד יקשה שלא לישב

:נכון שכן ברור נראה משה בדרכי גם

כד סימן
 למחות דבשביל המתבאר לפי הנה השאלה גוף לענק אשיב ועתה

אחרונים קצת לפימ״ש וא״כ ממון להוציא א״צ עבירה בעוברי
 משוס רק ג״כ היא מאיסורא מישראל אדם לאפרושי הענין דכל

 להוציא א״צ בזה גס ממילא ערבות משום או תוכיח דהוכח עשה
 מאיסורא לאפרושי דחיוב דז״א במק״א כתבתי אני אכן ממק
 בידים איסור דעושים היכא ע״ז ממונו להוציא חייב ואף טפי חמור
 ממונו לבזבז דא״צ י״ל בשוגג בעושים אך כ׳ן סי׳ לעיל ]עיין במזיד

 ה ובנ״ד כ״א[ בסי׳ למיל בזה שהארכתי ]כמו להפרישם כדי
 נזכר שאינו כמזיד דהוי את״ל ואף שוגג כדין המפקיד את לדון

 מיבעיא לא בשוא״ת רק עובר שאינו כיון מ״מ יראה דבל בלאו
 » מל מלעבור עצמו דלהציל תרנ״ו בשי׳ הפרמ״ג שכ׳ לפי״מ
 כיון תעשה לא שהוא אמ״פ ממונו לבזבז א״צ בשוא״ת יראה

 נשוא״יו אפי׳ ל״ת דכל להסוברים אפילו אלא בשוא״ת רק שעובר
 להפריש אבל בעצמו יעבור שלא כדי הנ״מ ממונו כל לבזבז צריך
 מה עיקר' כל שהרי ממונו לבזבז א״צ דלכ״ע נראה חבירו את

 מנה הוא מאיסורא להפריש ממונו לבזבז דצריך שם שכתבנו
 ידו, על איסור עושק דכשהאחרים ל׳ דף בשבועות התום׳ מ״ש

 !4מלהפריש נמנע שהמפריש אע״פ המפריש לגבי שוא״ת מקרי לא
 אינם אם אבל במעשה עוברים אחרים אם תינח והא בשוא״ת
 I בשוא״ם בעשה רק עובר כשנמנע המפריש אין בשוא״ת רק עוברים
 I החיוב דעיקר נאמר אם רק זה אך ממונו כל לבזבז 5א״ דלכ״ע

 ן סי׳ ]לעיל שם לפימ״ש אבל מ״ע רק אינו מאיסורא לאפרושי
 I פוי בלפני עובר מפריש דבאינו המל״מ מדברי ג׳[ אות כ׳

 I האחרונים גדולי שכל אלא בשוא״ת ל״ת עכ״פ הוי א״כ מה״ת
I היל הפרמ״ג כמ״ש ממונו לבזבז 5א״ בשוא״ת בל״ת דאף העלו

I הגזול•־ לולב פ׳3 הר״ן לשון וכ״מ תרנ״ו סי׳ באו״ח חת״ם והגהות
 ן בשוא״ם ל״ת בשביל ממונו לבזבז דא״צ נמי דנהי לדון יש אולם

ן הי לבזבז חייב יהי׳ עכ״פ אבל ממונו כל הנ״מ
 I יבזבז עשה מצות דעל חרנ״ו סי׳ באו״ח כדקיי״ל מנכסיו חומש

 ן אס שם במג״א כמ״ש נכסיו עישור עד עכ״פ או חומש עד
 ו ו? ליחן מחויב אינו מדאורייתא אבל מדרבנן רק דזה נלענ״ד

 I משיפוי יותר לבזבז שא״צ הדבר טעם דהנה המצוה של שויה כפי
 I פוי לידי יבוא שלא כדי הראב״ד כתב עשה מצות על הנ״ל
 תצטיו:| ואל חול שבתך עשה שאמרו וכמו הציבור מל עצמו ויפיל

 שהפונים מפני מחומש יותר יבזבז אל המזבז אמרי׳ וכן לבריות
I לבזבז מחויב יהי׳ מכ״פ לפי״ז קשה ולכאורה מכ״ל כמיתה



שי״תדבר

 לא דככ״ג בהם ונותן שנושא זוז ממשים נו שישאלו כך כדי
יטול לא בהם שנו״נ זוז ממשים לו שיש מי כדקיי״ל פני

 לו מביאין אין בהן שנו״נ זוז וחמישים את״ל ואף כצדקה סן
 לו שיש מי עכ״פ אך הריוח פם הקרן כשיאכל לשנה רק פרנסה

 אס הקשו ופוד לבזבז חייב יהא פרנסחו להוציא שיוכל מכדי יומר
לבזבז: צריך יהא לא ל״ת בשביל אפילו כמיתה פוני

 משל מרובה שלו דהי׳ אמרי׳ ל׳ דף בב״מ דהנה והנלענ״ד )ב(
אבידת ולהשיב שלו אבידה להניח א״צ חבירו

 שלך אביון בך יהי׳ לא אפס קרא דאמר ממה דילפינן סבילן
 קודמת דאבידתו לפנין ל״ג בדף שם הוא וכן אדם כל משל קודם

 מן הזהר אביון בך יהי׳ לא ופירש״י רבו ואבידת אביו ל&בידה
 מצוה במקום דגם קרא מהאי מגלן קשה ולכאורה כפניוח

 אבידה השבת גבי נאמר לא קרא האי הלא הפניות מן לכזהר צריך
 שבא אותה שנדרוש לחבירו אדם שבין שבממק מצוה שאר או

 קרא האי דהא משלו שמפסיד במקום המצוה מעשיית לסננם
 שיפסיד תורה אמרה אדרבה ושם כתיב כספים שמיטת גבי

 הפניות מן פצמו שישמור כללית אזהרה הוא וע״כ וישמיט ממונו
 מדכתיב וכר מאסם התם ד״ה ב׳ ס״ד בסנהדרין שפירש״י וכמו
 עכ״ל ממך פניות וכלה חדל אפם כלומר קאתי לאזכרה אפם
 אבל מצוה במקום שלא אלא באה לא זו דאזהרה אפשר וא״כ

 וכי מאודך בכל תורה אמרה שהרי להזהר א״צ מצוה במקום
 אבל למקום אדם שבין במצוה רק מאודך בכל נאמר שלא סימא

 ממון בשביל משלו להפסיד שא«צ מסתבר מבירו שבממון נמצוה
 וגו׳ דאפס מקרא קודם דשלך למייתי לגמ׳ למ״ל א״כ סנירו

 אע״כ כנ״ל מסברא בכך מחויב שאינו ידפינן האי בלא גם כלא
 משלו להפסיד מחויב היא דמ״ע דכיון דקס״ד ידפינן לא ומסברא

מחשש מהמ״ע לבטל לו שמותר מאפס ילפינן איך כדק״ל וא״כ
:פניות

 שהרי לאיסור אזהרה אינו דאפס קרא האי דע״כ י״ל אך
כך לידי בא סוף כך בעצמו המקיים כל ע״ז שם אמרו

 כוונתו אזהרה שהוא רש״י מ״ש וע״כ שלו על לותר הוא דרשאי אלמא
 ולמה פניות לידי יבוא שלא טובה פצה בדרך ככתוב שהזכירו

 ממונו ישמור דעת בר כל בלא״ה הא זו אזהרה ככתוב הוצרך
 מחויב שיכי׳ דקס״ד מצוה במקום שאף לומר הכתוב שבא ע״נ6

:פניות לידי יבוא שלא כדי מחויב דאינו קמ״ל ממונו כל נבזבז

 מצות גבי אזהרה האי. רחמנא דכתב מאחר דילפיגן י״ל א״נ
שאמרתי דאף לומר הכתוב דבא ע״כ כספים שמיטת

 לא אחרת מצוה לגבי מ״מ שמיטה מצות בשביל ממונך להפסיד ־
פניות: לידי תבוא שלא כדי זאת תעשה

 לבזבז שא״צ ללמוד יש דאפס קרא האי דמכח מבואר כ״פ3ה
חבירו שבממון במצוה דוקא ולאו מ״ע בשביל ממונו

 דמכיון למקום אדם שבין במצות ה״ה אלא אבידה כשבת כעין
 מהיכ״ת לחבירו אדם שבין במצוה דוקא נאמר דאפס קרא גאין
®P מצוה דהוי כספים שמיטת גבי דכתי׳ כיון לומר ואץ 

 וגו׳ אפס רחמנא קאמר דהאי בדומיא דוקא אמרי׳ שבממונא
 כספים דשמיטת ז״א למקום אדם שבין מצות שאר לעכין ףא
 ממון משום לא שהרי בלבד למקום אדם שבין מצוה ג״נ הוי

 השמיט׳ בשנ׳ שלו ממון להשמיט מחויב טובה לו למשות בשביל או מייו
 למקום אדם שבין כמצות וכל ולולב שופר כמו המקום מגזירת א׳א
שפל למילף איכא משם אדרבה וא״כ בו ענין שום לחבירו י״ץ

דאסם: קרא קאי שבתורה המצות כל

ממונו כל לבזבז דא״צ במ״ש כיראב״ד דברי מאוד נכונים &עתה
 ד״ז דילפינן עניות לידי יבוא שלא כדי מ״ע בשביל

 משש בשביל למה לדבר טעם הראב״ד ונתן כנ״ל וגו׳ דאפס ®ויא
 פני׳ וחם כמיתה דפוני משום הדבר והסביר ממצות יפטר .^יית

 מאפס לפטור ילפינן לא בל״ת אבל גס״ע דוקא זה לול &
ללמוד אין לזה מקרא ראי׳ לנו שאין אמרי כמיתה מוגי

1ם כד היבלד

 למיתה בדדמי סגי ולא ממש מיתה בל״ת בעינן לכך מעשה ל״ת
לדמות: יכול בלבד פניות דמחשש התורה גלתה בפשה אבל

בהפסד דאפילו מוכח אבידה השבת גבי הנ״ל מגמ׳ והנה )ג(
 שם בשיטמ״ק ועי׳ פטור ג״כ משלו מועט

 משל מועט בשלו ה״ה אלא מבירו משל מרובה שלו דוקא דלאו
 להפסיד א״צ שבתורה מ״ע בכל ה״ה כנ״ל לפי וא״כ פטור חבירו
 דכל שם שאמרו מכיון אך שויו מכדי יותר מפט הפסד אפילו

 הטילו שלא אפ*פ ופיירש״י כך לידי בא סוף כך בפצמו המקיים
 לדקדק ולא הדין משורת לפנים ליכנס לאדם יש הכתוב עליו

 מפליו פורק מדקדק תמיד ואם מוכיח בהפסד לא אם קודם שלי
 חייבוהו לפיכך פכ״ל לבריות שיצטרך וסוף וצדקה גמ״ח פול

 פד לכך שיפור ונתנו שויו מכדי יותר מצוה על לבזבז •חכמים
 לדקדק לו אין זה שיפור דפד חומש פד או נכסיו פישור
 בב״ק שאמרו כמו לו שישלם בה׳ יבטח רק העניות מפני ולחוש

 הקב״ה משל מכאן משלו שליש עד מצוה הידור לפנין ע״ב ט׳
 ביותר ורק הקב״ה משל ואילך ומכאן משלו שויו כדי פד וה״נ

 משוה״ד לפנים משום אפילו מחומש יותר או נכסיו מעישור
חכמים כתקנת מחומש יותר לבזבז שאסור אלא עוד ולא ליכא

 מדאורייתא: פטור הג״ל משיפור בפחות גם לפולם אבל
כשיעור לבזבז שחייבו מה וכל מחויב אינו מדרבנן דגם ואפשר

 לפמשוכ״ד דגם הדין משורת לפנים אלא אינו הנ״ל
 כדאיתא משוה״ד לפנים פל כופין דאף י״א דכא תדע חיוב בו יש

 בפנ״ד ואנכי המרדכי בשם בהגה ב׳ סעיף סוף י״ב סי׳ בחו״מ
 לר׳ שרא דרבא א׳ כ״ב בב״ב דאמרי׳ מהא לזה ראי׳ •העירותי

 דלא שלהסן שאינו בעיר !רוכלות לאקבופי עובדיה ולרב יאשיה
 ופירש״י מגרסייהו לטרדו אתו נינהו דרבנן כיון מ״ט כהלכתא

 הסכימו המיר בני אם ממ״נ וקשה משוכ״ד לפנים כהלכתא דלא
 כנגד לאקבועי רבא להו שרו איך הסכימו לא ואי פשיטא לכך

 רבנן יבטלו שלא כדי משוכ״ד לפנים לפשות דכופין אפ״כ רצונם
 שלא כדי דממון במידי משוה״ד לפנים לפשות כופין וה״נ מגרסייכו

 אדם בין משוה״ד לפנים לילך שצריך דכמו המצוה מן בטל יכי׳
 ממונו ולותר למקום אדם בין משוה״ד לפנים לילך צריך כך לחבירו
יותר בזבז לא אם קעבר לא עצמה כמצוה על אבל מצוה בשביל

כנ״ל: דאפם מקרא פטרי׳ דרחמנא משויה
דיינים בדיני וראיתי לחו״מ בינה אמרי ספר לידי בא שוב )ד(

 דמחמת מזה העיר דבריו מרוצת שבתוך י״ט סי׳
 כל על ממונו מלבזבז לפעור יש אביון בך יהי לא כי דאפס קרא
 דדוקא שפ״ז בסי׳ הריב״ש דעת דלפי כתב אך בשוא״ת ול״ת מ״ע

 פכצ״ל צריך בשוא״ת אף ל״ת בשביל אבל לבזבז א״צ משה בשביל
 גבי שהרי מצות בשאר ולא אפס אמרי׳ חבירו ממון דדוקא
 מ*מ להתעלם תוכל דלא בשוא״ת ל״ת נמי איכא אבידה השבת
 לדעת מפטר אינו דבשוא״ת ל״ת שבשאר אע״פ דאפס מקרא פטור

פיי״ש פכ״ד חבירו .ממון לגבי רק וגר אפס נאמר דלא ע״כ הריב״ש
:ובאמת בסוד״ה

 אלא לבזבז חייב בשוא״ת שבל״ת מחליט אינו שם בריב״ש אולם
ה״ה מעשה בה שאין ל״ת שמצות הדין בעל יאמר שאם שכתב

 פכ״ל הראי׳ עליו בידים עובר שאינו כיון עשה כמצות לפניןזה
 דפיקר דס״ל מדבריו שנראה הגזול לולב בפ׳ דהד״ן יתכן וא״כ
 בשוא״ת בל״ח דגם דמזינן מכאן לדבריו ראי׳ הביא בשוא״ת תלוי

 נפיל שביארנו ומטעם לממון איסור בין לחלק ס״ל ולא אפס אמרי׳
 בשיא״ת לל״ת עשה בין חילוק דאין .מכאן מוכח פ״כ דהא ועוד

 א״כ קשה שבממון מצוה דהוי משוס טעמא הוי דהכא את״ל שהרי
 ממונו להציל כדי לחבירו להפסיד מותר יהי׳ במעשה דגם נימא

 להציל דאפילו ליתא ודאי והא חבירך לשל קודם דשלך משום
 תוכל דלא דלאו דהא אפ״כ ממונו כ״ש רשאי אינו חבירו בממון עצמו

 משום אלא בממון דהוי משום לאו ממונו מפני נדחה להתעלם
 אמרה לא שמא נדחה בשוא״ת ל״ת דגם מנלן וקשה בשוא״ת דהוי

דשמיעת דומיא בלבד מ״ע במקום אלא חבירך משל קודם שלך תורה
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 &״כ ל״ת דהוי יגוש לא התם נמי דכתיב משום וכ״ת כספים
 דכל אע״כ נדחה נמי יגוש דלא דומיא בקו״ע דל״ת מזה נילך

בנ״ת בין בעשה בין ממונו להפסיד א״צ בשוא״ת רק שעובר
למקום: אדם שבין במצוה בין לחבירו אדם שבין במצוה בין
ממון לגבי רק בא דאפס קרא אי הדבר דזה לומר ואפשר )ה(

 ור״א דת״ק בפלוגתא תליא המצות לכל או חבירו
 דראבר״ש מ״ט עולא אמר התם דאמרי׳ ב׳ ס״ד בסנהדרין בר״ש

 בענמך בך בך ימצא לא דכתיב למולך עצמו במעביר גם דמחייב
 ואבידת אבדתו חנן והא בך דרשי לא ורבנן ופריך בך דרשי לא ורבנן
 כי אפס קרא דאמר יהודה רב ואמר מ״ט ואמרי׳ קודמת שלו אביו

 מאפס התם ומשני אדם לכל קודמת שלו אביון בך יהי׳ גא
 למ״ל קשה בעצמך בך דדריש לראבר״ש והנה ברש״י עיי״ש קדריש

 אך דאפס מיתורא למילך איכא יהודה דרב דהא כיון בעצמך בך האי
 שישמור דוקא לאו הוא דאפס דאזהרה הו״א בך לאו דאי י״ל
 העניות מן האחרים גם שישמור גם אלא העניות מן עצמו את

 הפסד כשאין רק ממונו הפסד מחמת מצוה לו הותר לא וממילא
 מוטל שוב ממונו יפסיד מישראל אחד כשע״כ משא״כ לאחרים

 להשיב צריך הי׳ ולפיכך יפסיד והוא עלי׳ דרמי׳ המצוה לקיים עליו
 בך יהי׳ לא רחמנא כתב לכך אבדתו שיפסיד אע״פ חבירו אבידת
ולא דוקא עצמך על שתשמור הוא דהאזהרה כלומר אביון בעצמך

אדם: לכל קודמת שלו וממילא אחרים על
קודם דשלך הא בעצמך בך דרשי דלא לרבנן קשה מעתה אלא

 י״ל אך כנ״ל הא ידעינן לא בלבד דמאפס מנלן חבירך לשל
 שישמור לאיסור אזהרה אפס דאין ב׳ אות לעיל כמ״ש ס״ל דרבנן
 האי אצטריך לא וע״כ קמ״ל טובה עצה אלא העניות מן עצמו
 ממונו יבזבז לא מצוה במקום שאך לך לומר אלא עובה עצה
 משום ממונו לבזבז מחויב הוא דאץ דידעינן אחרי וממילא כנ״ל

 שיהי׳ קס״ד דמאי אדם כל משל קודם דשלך ידעינן ממילא מצוה
 העניות על מזהיר שהכתוב אמרי׳ אי דבשלומא קודם אחרים של

 אחרים עניות על גם הוא דהאזהרה קס״ד שפיר איסור בדרך
 אנא הפסד במקום מצוה לבטל הותר דלא לומר אפשר הי׳ ואז

 יפסיד מישראל שאחד וכל ישראל ממון על חסה דהתורה משום
 אדם דאין לומר רק הכתוב בא לא אם משא״כ המצוה הותרה לא

 העני, מן להשמר שחייב ולא המצוה בשביל ממונו להפסיד צריך
קודם: שלו יפסידו שאחרים במקום דגם מסברא ידעינן שפיר

 הכתוב בא דלא אפשר בעצמך בך דדריש דלראבר״ש לומר יש ולפי״ז
דכתיב אדם כל משל קודם דשלו זה דבר לומר רק דאפם

 דמיירי דקרא בגופי׳ גילוי יש וא״כ אחרים של למעט בעצמך בך
 דוקא אלא מיירי דלא י״ל שפיר וממילא חבירו של ממון במקום
 בעצמך בך דרשי דלא לרבנן משא׳-כ חבירו בממון הנוגעת במצוה

 בידינו אין דוקא חבירו ממון במקום דמיירי בקרא רמז שום אין
 וכיון למקום אדם שבין למצוה לחביירו אדם שבין .מצוה כין לחלק
:מצוה שום בשביל ממונו לבזבז דא״צ אמרי׳ שפיר כרבנן קיי״ל דאנן

 רב דאמר משמע בב״מ דגמ׳ דסתמא את״ל דאך עוד י״ל ועפי׳-ז
דמשמע מבירך לשל קודם דשלך ילפינן וגר דמאפס יהודה

 לשאר ולא אפס דרשינן מבירו לממון הנוגע לענין דדוקא קצת
 היי דר״י בסנהדרין דקס״ד לפי״מ הכא דקאזיל משום היינו מצו׳
 קודם לשלך קרא דאתי קאמר לכך בעצמך בך דרשינן דלכו״ע ס״ל
 לא דרבנן שם בסנהדרין עולא דאמר בתר משא״כ חבירך לשל

 ע״כ דאפם מריבויא אתיא יהודה דרב ודרשא בעצמך בך דרשי
 ילפינן דמינה וגו׳ אפם קרא אמר ה״ק יהודה דרב לומר צריך

 אדם לכל קודם שלך וממילא המצוה מן פטור הפסד דבמקום
כנ״ל:

מכל פטור אפס דמחמת ראי׳ כדמות להביא ונלענ״ד )ו(
 אילפא ע״א כ״א בתענית דאמרי׳ מהא המצות

 ניקום אמרי׳ טובא מלתא להו דחיקא באורייתא גרסי הוי יוחנן ור׳
אביון בך יהי׳ לא כי אפס בנפשין ונקיים עיסקא וניעבד וניזול

יהושע ־ל ־״־,
 !הנמ׳ עפ״י היא שהכוונה שם המהרש״א העיר וכבר וכו׳

 L דמפרש שם בפירש״י וכ״מ העניות מן שיזהר דדרשינן הנ״ל
 J £ דרשיכן דאפס דמיתורא בסנהדרין דמסקינן ואע״ג בעצמך

 לדקדק יש אבל שם דגמ׳ כדקס״ד יותר הפשוטה דרשה רש״י נקיט
 דחקות לסבול מחויב אדם שיהי׳ קס״ד הנ״ל קרא בלא

 באורייתא גרסי דהוי דכיון נראה אך קרא מהאי למיתי
 ב׳ ל׳י־ה בברכות רשב״י וכדאמר אומנתם תורתם והי׳

;דחיל' כאשר אך בלבד בחורה אלא פרנסה בצרכי לעסוק לאדם
 j לשבריה על עצמן להטיל אלא עצה להם הי׳ לא טובא מלחא להו
 הסמן מן לבטל יותר ובחרו במסחר ולעסוק התורה מן לבטל או

 אלמא כנ״ל בעצמך בך אביון בך יהי׳ לא אפם שנאמר מכיון
לין, הדבר רחוק לא וא״כ ת״ת מצות לבטל סמך לסם מצאו קרא האי

אפס: מחמת לבטל יכול מצות שאר דה״ה
סן לכם ולקחתם עה״פ אמור פ׳ רבה במדרש רדאה )ז(

 p ואל מוסרי קחו פתח בר״כ ר״א הראשון
 מוכן* התם ומייתי כסך ואל תורה של מוסרה קחו חן ]משלי
 p וכי׳ תורה ללמוד כדי נכסיו כל שמכר לר״ח יוחנן ר׳ שספר
בעיני! היא קלה ר״י לו ואמר כלום זקנתו לימי הניח שלא בוכה

 שנסע דבר וקניתי לששה שנברא דבר שמכרתי שעשיתי מה
 &ן יתן אם עליו קורא דורו הי׳ ר״י וכשמת יום לארבעים

 5 יבוזו בוז התורה את יוחנן ר׳ שאהב באהבה ביתו הון כל
 באע הלא הכי יוחנן ר׳ כבד איך קשה ולכאורה המדרש פכ״ד
 וכמ״שו למצוה אפילו מחומש יותר יבזבז אל המבזבז אמרו
 יותר שחשובה שאני תורה דתלמוד ועכצ״ל תרנ״ו סי' או״ח
 מפניניה חכמה עובה כי שסן !משלי בה דכתיב מצות

 חפצי דאפילו כ-ב ע׳ במו״ק ואמרי׳ בה ישוו לא מפצים
 נכסיו כל אפילו ע״ז לבזבז רשאי שפיר לפיכך בה ישוו לא

 ד כלומר כסך ואל תורה של מוסרה קחו ר״א דפתח הא א״ש
ודרי; מחומש יותר אפילו כסך שום על לחוש אין ת״ת

 כי קרא דהאי וסיפי׳ כסך ואל מוסרי קחו שנאמר ממה
 כך דמשום כלומר בה ישוו לא חפצים וכל מפנינים מכמה
 אפילו כי אסור מצות שאר דבשביל ואע״ג נכסיה כל לבזבז
I. רשג. ,הי שפיר לכן בה ישוו לא מצוות שאר דהיינו שמים

:נכסיו כל לבזבז יוחנן

 5ד&״ הטעם קנ״ז סי' יו״ד בפת״ש עפימ״ש עוד להוסיך ויש
 פניה לידי יבוא דאם משום מ״ע בשביל ממונו כל לבזבז

& אחת מצוה שיבטל ומוטב עשה מצות מהרבה לבעל יצטרך
 מחו® יותר לבזבז אסרו נמי ה״ט דמשום ויתכן מצות הרבה יבטל
 בינת ברש״י ועי׳ עניות מחמת מצות ביטול לידי דיבוא משום

 בהם הנהג דגנך ואספת סתם דאמרי׳ אהא ב׳ ל״ה דך
מדע׳ לבטל סופך לבריות צורך לידי תבוא שאם שכ׳ ארץ דרך

 המבזבז אמרו לא כאן דעד שפיר מסתבר ולפי״ז תורה
׳5יניי ואם הואיל מצות שאר בשביל אלא מחומש יותר יבזבז
 מש$ מצות ומהרבה תורה מדברי יבטל לבריות צורך לידי

םגם?| למה חיישינן דלא לבזבז יכול שפיר תורה תלמוד בשביל
 ו«5מענ בטל יהי׳ כבר יבזבז לא אם שהרי חורה מדברי יבטל

חפציה: כל אמרי׳ הלא ממצות דיבטל משום ואי תורה מדברי
דבשכי*; במו״ק התם דאמרי׳ ואך שמים חפצי אפילו בה ישוו לא

 ולמשול תורה מדברי לבעל צריך אחרים ע״י לעשותה שא״א מצוה
 Jfcto שמא זה בשביל אבל לפניו להמצוה ישנה כבר אם היינו
לעשו$ יוכל לא ג״כ והוא אחרים ע״י לעשותה שא״א מצוה לפניו
מציג; שיעשה כדי עכשיו מת״ת שיבטל אמרי׳ לא עניותו מפני

ם* חלק בספרו ז״ל ענגיל מהר״י הגאון שהעלה וכמו אח״כ זו
י?} הוי אידי דרב ה׳ דך בחגיגה דאיתא הא לישב ו׳ כלל

 סמן שם ופירש״י רב בבי יומא וחד באורחא ירחי תלתא אזיל דהוי
 י וי" הפסח אחר מביתו ונסע לביהמ״ד מביתו הי׳ חדשים שלשה

 ו עכ״ל הסוכות בחג אשתו את לשמח לביתו וחוזר אחד יום
מצוח משוס ואי השבועות בחג אשתו לשמח מ״ע ביטל איך

H הלא



סטכד סימן שו״ת דבר
 ת״ת מפני נדמית אינה אחרים ע״י לעשותה שא״א מצוה כלא

 המצוה חיוב זמן שהגיע דקודם מזה להוכיח כנ״ל הגאון ירוצה
שא״א דמצים דאף די״ל זה את דחה אבל ביטול לה לגרום מ'ר»4
 לו יש אם רק זהו ת״ת מפני נדחית אין אחרים ע״י קיים0^1

 אע״פ המצוה חיוב הגיע לא עדיין אבל'אם מיד המצוה למיינם
 לבטנה יכול עכשיו שחיובה ת״ת מפני מ״מ ביטולה לגרום שאסור

 עכשיו שחיובה ת״ת בשביל לבזבז דשרי הכא אמרי׳ וה״נ סיי״ש
 חח״כ יהי׳ דהביטול משום ואי אמ״כ מצות ביטול שיגרום ״פ5א

 דוקא עליה רמיא דלא שבמקום כיון חיישינן לא מצות נכרבה
 המצות כל אחרים ע״י לעשותן באפשר כגון המצות של החיוב ■
! ft שעי״ז אפ״פ עכשיו ת״ת מצות לקיים טפי עדיף בה ישוו 

 דקאמר והיינו אחרים ע״י לעשותן שא״א מצות מהרבה לבסוף ינסל
 כל אפילו כסף ואל תורה של מוסרה דהיינו מוסרי קחו קרא

 פ״ז מצום בשביל מחומש יותר לבזבז אסור הא קשיא ואי נספו
 אפילו בה ישוו לא חפצים וכל מפנינים חכמה טובה ני קאמר

 אחרים ע״י לעשותן שיכול דוקא עליו החיוב כשאין שמים חפצי
 דחף מחומש יותר יבזבז דאל להא ת״ת גבי חיישינן לא לפיכך
 חיובה זמן הגיע לא עדיין אם אחרים ע״י לעשותה שא״א £סצוה

[ ft שפיר כן ועל כנ״ל אחרים פ״י לעשותה שאפשר ממצוה פדיפא 
ת״ת: בשביל מחומש יותר לבזבז יוחנן ר׳ רשאי כי׳
 כל לבזבז חש לא יוחנן שר׳ המדרש מדברי אנו רואין ועכ*פ

 מצות שאר שבשביל אע״פ ת״ת מצות בשביל ממונו
 בך יהי׳ לא דאפס קרא בנפשי׳ לקיים כשהגיע ואפ״ה אסור

 נכסיו כל שבזבז דבמה ואע״ג ת״ת לביטול מש לא אניון :-
 בזבוז דבכל הנ״ל דב״מ בגמ׳ כדמשמע דאפם האי על פבר ג״נ

 טובה פצה אלא איסור זה דאין כיון מ״מ אפס משום אינא
 מלתא לי׳ דחיקא כאשר רק עצמו על יוחנן ר׳ החמיר מ״ל,י

 דאפס קרא על עצמו סמך אז ממש אביונות לידי והגיע ,נובא’
 במקום השתא ק״ו הדברים מפתה ת״ת לבטל לעצמו לכהיר |

 מחומש יותר לבזבז לעצמו יוחנן ר׳ התיר שבשבילו ת״ת ניפול
 גם שייך דאפס דקרא ס״ל אפ״ה מצות שאר גבי שאסור »

 לדחות יש כי ואמנם מצות שאר גבי דשייך כ״ש ת״ת ביטול מקום
 שהרי פרנסתו בשביל לבטלה רשות כתורה שנתנה ת״ת דשאני
 וערבית שחרית בק״ש נפשי׳ פטר בעי ואי דגנך ואספת נתיב

 היום כל בתורה לפסוק כחיוב אין פרנסתו במקום שלא ואפילו ן
 מדנקט עכ״פ אך ׳ח דף בנדרים הר״ן כמ״ש דושננתם מדרשא אלא

 לשל קידם ששלך ללמד ככתוב בא דלא מוכח קרא כאי יוחנן י׳
 אץ וממילא מצוה במקום אפילו כפניות על להזהיר אלא אדם .נל

למצוה: מצוה בין חילוק
 שבין מצוה בין חילוק יש מדרבנן דפכ״פ צ״ל דמ״מ אלא )ח(

נפימ׳יש והיינו למקום אדם שבין למצוה למבירו אדם
 נכסיו פישור דהיינו ממונו לפי מ״ע על לבזבז חייב דעכ״פ מוסקים |

אפילי אלא בהא מחלקינן לא אבידה השבת גבי וכרי חומש או
 דהוי מטעם דלא נמי בזה לומר ואין להפסיד א״צ מיעוט מסד ~
דהא ו״א חבירו בממון דהוי משום אלא לחבירו אדם שכין פצה ;

 באבידת והרי קודמת שלו רבו ואבידת אביו באבידת מילו
 דף ר״ה בפנ״י ועי׳ כיבוד מצות משום נמי איכא ורבו »יו
 מקרא ממוני לבזבז א״צ ירבו פני כקבלת מצות בשביל דגם ס*ז

 שבץ מצוה דבכל וע״כ א״צ מיעוט הפסד דאף ומשמע ואפס
דכ״ה י״ל מעתה חומש או נכסיו פישור תקנו לא למבירי 576

 תורה דין על העמידו אלא תקנו לא מעבירה אדם להציל לי55ג ן
כפי פלי׳ ולהוציא לחבבה מחויב במ״ע כי דאף י״ל כי מם |

 מנד הוי ל״ת דכל לחבבה־ א״צ בשוא״ת ל״ת בשביל מ׳׳מ ®נו3
:ודי״ק לחבבה מצוה כאהבה מצד שהוא מ״ע ורק כיראה

 שוס להפסיד א״צ דמדאורייתא ראי׳ להביא ונלענ״ד (0)
L צריכה שהמצוה מה כפי רק מ״ע בשביל ממון

צריך נחש בפי ככר לן דאיבעיא ע״ב י׳ דף נפסחים
אטרמוה לא בממוני׳ רבנן אערחוהו כגופי׳ א״צ או להוציאו &

יהושע
 דאורייתא מצוה דכל נימא ואי בתיקו ונשאר שנא לא דלמא או רבנן
 כתורה מן לקיימה כדי הרגיל שויה מכפי יותר ממון להוציא חייב
 תקנו דאורייתא כפין רבנן דתקון כל קיי״ל הא ,לי מיבעיא מה

 פי׳ רבנן אטרחוהו לא בממוני׳ בד״ה שם כתבו התום׳ אמנם
 חמץ •דאי דאיכא היכא אבל יאכלנה או יוציאנה דשמא דוקא הכא
 ולפי״ז עכ״ל בממוני׳ מצוה ליעבד לאינש דניח״ל ד׳ דף לפיל אמר

 ממון להוציא מדאורייתא מחויב דבדאורייתא מוכח אדרבה
 בהגהות עליכם השיג וכבר איגרא מרפסין כתום׳ דברי אבל

 שאינו אלא בגופו להטריח שיכול מיירי ד׳ דדף דהא שם מהרש״ל
 ופטור בגופו לקיימו יכול כשאינו אם אבל ממוני׳ מחויב אז רוצה

מכאן: ראי׳ כמהרש״ל לדעת עכ״פ ויש אטרחוהו לא בממוני׳ גם אז

 לבזבז א״צ מ״ע דעל הפוסקים בכל פשוט זה כי שאף ודע )י(
ה״ה הראשונים p לאחד מצאתי אבל ממונו כל

 עה״פ שם שכתב כן נראה אינו דעתו ואתחנן בפ׳ בחיי הרנינו
 המצות p עליו חביב ממונו יהי׳ שלא הוא והפנין מאודך בכל

 מצא לא שאפילו המצוה אצל ממון פיזור על לחום לו ראוי שאין
 שיקמנו אלא ממונו על יחוס לא יקרים בדמים אלא ואתרוג לולב
 דס״ל כרי עכ״ל וכו׳ זח באלף שלקחו גמליאל ר׳ שפשה כמו
 דמשמע להא יענה מה וצ״ע מאודך בכל בכלל הוא .מ״ע דגם

 שהוכיחו כמו מנכסיו שליש אפילו מ״ע על לפזר דא״צ ע׳ דף בב״ק
:וצפ״ג נכסיו כל לפזר יצטרך מאודך בכל בכלל הוי ואי הפוסקים

 בשוא״ת מאיסור להפרישו כדי לבזבז צריך אי ובענין )י״א(
להציל דחיוב המנ״ח לפימ״ש דלכאורה לעיין יש

 דלא ,רעך דם על תעמוד דלא מקרא אתיא העבירה p אדגם
 פ״ג בסנהדרין בגמ׳ מפורש הרי וא״כ פיי״ש גופו מאבידח גרע

 שנאמר משוס אוגורי ומיגר למטרח חייב בנהר שטובע דמי א׳
 מעבירה להציל ממון להוציא מחויב יהי׳ וה״נ רעך דם על ל״ח
 בל כגון בשוא״ת מעבירה אף אלא במעשה מעבירה דוקא ולא

 לל״ת במעשה ל״ת בין לחלק אין גופו כאבידת שיכי׳ דלפנין יראה
 שהמאבד המנ״ח העלה רל״ו למצוה בהשמטות אמנם במעשה שלא

 בל״ת עובר אינו מדעת אבידה• דעל להצילו א״צ לדעת עצמו
 גבי דיומא פ״ג ׳יעקב הפין על יעקב בעיון ופי׳ רעך דם על

 כשבת את עליו לחלל זה ראוי עליו שאמרו הזקן דכלל הפובדא
 להצילו כדי השבת את מחללין אין לדעת עצמו המאבד דפל שכתב

 ולא דאבדין על !חבל הרוקח על בשמים ראשי בספרי בזה והארכתי
 דל״ח הלאו ל״ש עבירה בעובר דה״ה יתכן ולפי״ז משתכחין!

 בשוגג ואי מדעת אבידה כו״ל במזיד דאי רעך דם על תעמוד
 נקרא אינו במזיד עובר דגם לדחות יש אך נפשו את מאבד אינו

 שטות רוח בו נכנס אא״כ עבירה עובר אדם דאין מדעת נפשו מאבד
 תעמוד לא על קפבר מצילו אינו אם ולפיכך פור קראתו והתורה

פ״ז: ממון להוציא וצריך רעך פ״ד

 ע״ד נ״ת משוס מעבירה באצולי שיש לדקדק ונלענ״ד )י״ב(
שם וברש״י א׳ כ״ח דף בב״ק דאמרי׳ מהא רעך

 וכן חבלה בו לפשות מותר מאיסורא להפרישו דכדי איסורא ד״ה
 ה׳ בינה אמרי בספר כי ואמנם סי״ג תכ״א סי׳ בחו״מ פסק

 שהוא כנענית שפמה לו במוסר דוקא לומר מצדד ט׳ סי׳ דיינים
 ודקדק להכותו רשאי אינו מעצמו איסור בעושה משא״כ לו גרם

 לאפרושי להכותו מותר ידו תחת שהוא מי דרק שכ׳ הרמ״א מלשון כן
 משמע דסנהדרין בסופ״ח ז״ל לרמב״ם בפיה״מ אכן פיי״ש מאיסורא

 ניתן שלא עבירות דבשאר דבריו בסוף שם שכ׳ חילוק דאין להדיא
 מה בכל ולהצילו ולמנעו להזהירו צריכין אנו מ״מ בנפשו להצילו
 ובהתראה בעדים שיעבור עד אסור שהוא מיתתו זולתי שנוכל

 כמנ״ח שהפלה למה ג״כ סתירה !ומזה פכ״ל בבי״ד אותו והורגים
 שתצא פד אותו מכין להצילו כדי בל״ת דאף ה׳ אות ח׳ במצוה

 התראה לענין אלא לרודף זה בין חילוק ואין בו כתרו אם נפשו
 להורגו דאסור מבואר כנ״ל וברמב״ס פיי״ש דברים כמה ועוד

עבר ולא בו לחכול דרשאי הא מנ״ל לדעת וצריך וכו׳[ שיעבור עד



כה כד סימן שו״ת דבר
 פ״ב ט״ז בערכין מדאמרי׳ לומר ואין להכותו יוסיף דבל ל״ת פל

 הכתוב שבלב שנאה בלבבך ת״ל יקללנו ולא יסטרנו לא יכנו לא יכול
 דיהא קס״ד דבלבבך קרא לאו דאי רק מוכח לא דמהתם מדבר
 בזה דאין קרא צריך אכתי אבל תשנא לא משום להכותו אסור
 וקרא דחובל לאו משום בזה יש באמת דשמא דמובל לאו משום

 נאמר אם אבל ולקללנו ליסטרנו מותר שיהי׳ רק איצטריך דבלבבך
 שפירש״י כמו והיינו א״ש רעך דם סל תעמוד דלא הלאו בכלל דהוי

 יאבד שלא צדדין כל על חזור וכו׳ קמ״ל ד״ה א׳ ע״ג בסנהדרין
בכלל: הכאה ואף עכ״ל רעך דם

אשר מקום לך ושמתי בעלמא הערה בדרך רק כתבתי וכ״ז )י״ג(
 בהם תעיין אם לפלפל כוחך את שמה תנסה

 השאלה שאין מכיון קאתינא בעלמא לחדודי רק ואנא ודעת בהשכל
 צריך אם דבנ״ד בענ״ד אני אומר למעשה אם אך למעשה באה

 יתבע שהמפקיד חושש או שיודע בזמן המפקיד של חמצו לשרוף
 דבלא-ה הנ״ל לכל א״צ כדין שלא הפסדו ממנו ויוציא בערכאות אותו

 יראה דבל מלאו בכה״ג להפרישו יצטרך שלא גדולה סברא יש
 תצילהו בשוא״ת רק עובר שאינו זה מלאו להצילו בא שאתה דפד
 בקום שיסבור דגזל לאו דהיינו חמור היותר לאו לידי יבוא שלא

 דמי אבל ד״ה ע״ב ל׳ דף שבועות בתום׳ שמבואר וכמו ועשה
 כעובר הוי כדין שלא מחבירו ממון שמוציא מי את מפריש שאינו

 מצוה קעביד לא ד״ה שם וברש-י כ״א ק׳ בפירובין וסי׳ בקו״ע
 בודאי וא״כ עדיף שוא״ת לכו-ע סבירה ע״י סבירה מן דבפורש
 מעשה בלא מלאו מלהפרישו ופשה מקום להפרישו עדיף בכה״ג

 מתנה בתורת להמפקיד החמץ מחיר את ליתן בידו הרי לומר ואין
 מחויב אדם דאין ודאי דהא אינו זה דגזל הלאו על יעבור ולא

 דא״כ במתנה לו שיתן ע״י דגזל מלאו הגזלן את כך'להציל לעשות
 יעבור שלא במתנה החפץ לו ליתן יצטרך לגזלו אדם שבא היכא כל
 יגזלו הגזלנים דכל ברי׳ לכל חיי שבקית לא וא״כ דגזל לאו טל

 שאינו וכיון מעולם סגזילה את ממנו להוציא יוכל לא ושוב בהיתר
 דבל מלאו להצילו מחויב אינו שוב במתנה הגזילה לו לתת מחויב
 להאריך ואין לפענ״ד וז״ב דגזל ללאו זה ע״י יבוא שלא כדי יראה
תורה ללמוד שתזכה מברכך והנני מדי יותר הארכתי כבר כי יותר

תחעביד: רברבא ולאילנא הדפת הרחבת מתוך
עהרנברג מנחם יהושע

כה סימן
 ערך ימ״ש האכזרים הרשעים הוליכו אלול י״ב תש״ב בשנת !שאלה

למקום באכניא עיר הגעטא מאנשי זקנים רובם איש אלף
 המלחמה ולאחר כאחד הנפשות כל שמה נרצחו ובעוה״ר נודע שלא

 רחוק במקום כי נתודע להעיר חרב שרידי פליטי מזרה באו כאשר
 בור לתוך ערומים והושלכו כולם נהרגו היער לדרך סמוך ביער

 אשר וקרובים בנים באו וכעת בעפר וכיסו מקודם שהכינו ההריגה
 שהוא החיים הבית על הקדושים לפנות ורוצים שמה ג״כ אבותיהם

 כלל משומר אינו הזה שבור וראשם על שמורא לאשר גדר מוקף
 ולבנות היקף לעשות ניסו הסמוכות בעיירות וכבר מהערלים

 וכבר הרשעים מהתושבים נפרץ הכל קט זמן וכמעט הקברים ע״ג
 ארך חיתו ע״י בזיון לידי באין שהעצמות היער שומר להם אמר
 עצמו שישתדל מי יהי׳ לא אח״כ בזוק אז כעת יפנו לא באם ולכן
 לפנות כעת רוצים ולכן הזאת ממדינה נוספים היהודים שכל יען בזה

 הנשאל הגאון והרב השאלה פכ״ל העיר של החיים בית אל בארונות
 מדילי׳ והוסיף ואחרונים מראשונים היתר צדדי בכמה האריך בזה

:השבתי אשר וזה ובקיאות בחריפות היתר צדדי
לפ״ק. תש״י תבוא עש״ק ב״ה

 מו״ד, בבחד״ת ובקי החריף הגאון הרב ידידי לכבוד וברכה כוח״ם
 שטשאקאווע אבד״ק שליט״א זלטנרייר אברהם שמואל

יארק[. בניו ]וכעת יצ״ו באנטוורפן כבוד שוכן

יהושע!
 הבור בדבר שלימה ותשובה חכם בשאלת מכתבו קבלתי

 ס ורוצים משומר שאינו במקום ממשלתי יער שבתוך
 בחר בזה !והאריך המשומר הסמוכה שבעיר לביה״ק לפנותו

 באהלות זו היא משנתנו לשאלתנו נפתח מקור לפענ״ד אך
 והכו עצם עצם מלקט הרוגים או נפלים לתוכו שמטילין בור

 תבוסה לו יש מתחילה לקבר התקינו אם אומר שמעון ר׳
 לפנותו דאפילו למימר אתא וסוד וכו׳ תבוסה לו יש סר״ש

לקב; התקינו אפילו דלת״ק אל.מא פכ״ל לקבר שהתקינו כיון

כת״ק: והלכה הרוגים בו שהטילו בור לפנות
נ כמ״ש א׳ סברות שתי בו מצינו דמלתא רטעמא )ב(

 כמ״ש והב׳ תפוסה לו אין דהרוג משום שם
 תפוס לו אין קבורה לשם שם ניתנו דלא משום שם אחרונה

 j בנזיר דהתוס׳ דראשונים בפלוגתא לפנ״ד חלוין סברות סב׳
 לו שאין שם שאמרו לחסר דומה דהרוג ס״ל לסרוג פרט ד״ה

 להרוו פרט ג׳ במשנה שם הר״ש וכ״כ שם הרא״ש בפי׳ וכ״כ
 והרוג דמסר הא והנה תבוסה לו אין שחסר דמת

 ל גמירי דהלכתא שם ור״ש ורא״ש התום׳ כתבו תפוסה
 קברות שכונת לו דאין דהא רק הכרח אין שמדבריהם

 חפו® לו דאין הא משא״כ טעם לזה שאין משום למ״מ מהלכתא
 לפנון שמותר הנמצא בקבר התם דאיירינן כיון טעמא דהיינו י״ל
 קנח■ שכונת לו אין וחסר דהרוג וכיון קברות שכונת אין אם

 למן יש בעלים ברשות שנקברו בידוע אבל תפוסה לו אין ■ממילא
 «ע״ב נ״א בנזיר הרא״ש בפי׳ אבל מקומן וקנו תפוסה לסם דיש
 כל הלכה תפוסה דגם משמע מסיני הלל״מ הדברים אלו שכל

דהצ מקברו הרוג לפנות מותר בעלים מדעת בנקבר ה״ה וממילא
 הנ״ל: התפא״י של טעמו וא״ש הנ״ל הר״ש כמ״ש תליא בהא

חט® לו יש דסרוג ס״ל ה״ג מת טומאת מה׳ בפ״ט הרמב״ם אכן
 שטט מדין אלא אמעיט דלא דס״ל בה״א שם הכ״מ וכמ״ש

 המנהג הפרשן דעת וכ״ה לחסר דמי ולא תבוסה מדין ולא קברות
 שטט לו דאין הטעם שכ׳ להרוג פירט מת ד״ה שם בנזיד רש״י

 ק® !ולא לו יש תבוסה דהא משמע אתרמי דהכי מפום קברות
 שפירש* כמו וחסר דמו שיצא לפי רקב לו אין דהרוג מהא מ״ש

 לפק ומ״ש ה״ג דנזירות בפ״ז סרמב״ם וכ״כ ע״ב כ״ז בנדה וחוס׳
 חילק דיש ברמב״ם דמשמע לפי״מ י״ל כחסר הוי דלא תפוסה
 מ נ׳ תפוסה גבי ה״ה מטו״מ דבפ״ט לתפוסה ירקב בין בחסר
 pi ה״ד בפ״ג רקב גבי ואילו ימות החי מן ינטל שאם אבר שחסר

 אנו שהו דכל משמע סתם אבר ממנו חסר כתב ה״ג פ״ז בנזירות
 S לפיכך סתם כאבר רק הוי דמו דחסר שפיר יתכן לפיכך סגי
 3נ0דנ ב׳ נ״א מנזיר צ״ע אך רקב לענין ירק תפוסה לענין חסר הוי

 few לעגין דגם משמע הפרשן ומדברי שוין ותפוסה דרקב דחסר
 למסג דבחסר מפורש ה״ב פ״ז נזיר דבירושלמי ותו סגי כ״ש באבר

 בנקב חס שיעוד דיליף שם מבואר וכן רקב לו יש הארכובה מן
 ננוניג דברינו פכ״פ אך וימות המי מן שינטל כדי דבעי מתפוסה

 מ* שהביא בו הכל ממ״ש לדברינו וראי׳ הנ״ל הרמב״ם לפי״ד
 ורכס לחסר מטמא כהן דאין ס״ל מאוירא דהר״ש שע״ג בסוס״י

 דרה שם ומשמע ימות ינטל שאם אבר חסר דבעינן אומר יחיאל
 ינפל שאם אבר דבעינן דכיון בזה הר״ש על אתי לאפלוגי יחיאל
 tot! כל דבאבר סובר הר״ש ורק חסר בכלל הרוג אין לפיכך ימות
 סיייג שביארנו כמו חסר הרוג הוי לפיכך שם בו הכל כדמסיק סגי

 כמנוי שנראה מושכב מת ד״ה פ״ב ק״א ב״ב ברשב״ם ופי׳ ודו״קן
 א״לחפו* הרוג במוצא החם רק מת כמו תפוסה לו יש הרוג דלפולס
 מסיי קנה לא לפיכך שם ונפל נהרג אלא שם נקבר שלא דאיכ״ל

 * יש שם וקברוהו במק״א בנהרג וא״כ עיי״ש לתפוסה אפילו כלל
 ל®® שמטילין בבור דחנן דכא לומר אפשר אי וממילא תפוסה
 הפ& תפוסה לו דאין משום הוא לפנותו דמותר הרוגים

קבורה! לשם ניתן דלא משום אחרונה המשנה כמ״ש
>ו& קבורה לשם שם כניתן לבור בהטילו משיב דלא והא ג( )

בב״ב הרשב״ס כמ״ש חמורים קבורת דהוי משים
1 ריפ



עא יהושע כה סימן שחת דבר
 קבורה מקרי ולא לבור שמשליכין הייני ממורים דקבורח פ״ב ריש

 תפוסה לו אין לקבר בהתקינו דגם הת״ק לפי״ד אכן אדם לגכי
 בחדא״ג עפימ״ש י״ל אך קבורה לשם שם ניתנו חשיב לא למה צ״ג

 חמור קבורת ביהויקים שנאמר .מה על א׳ פ״ב סנהדרין מהרש״א
 יקבר חמור קבורת דמלשק אע״ג ברחובות מושלך ופירש״י יקבר

 נבילות טומאת משום היינו לחמור לו יש קצת קבורה דמיהת משמע
 שאם הרי עכ״ל וכי׳ ברחובות אותו משליכין אין סרחק משום או
 חמור כקבורת אלא הוי לא וסרחון טומאה משום רק הקבורה אק

 שזה כיון לקבר הותקן אם אפילו לבור הרוגים מטילין אם לפיכך
 אל להשיבו אדם כקבורת הקבר להם שיהי׳ נחכוין לא כמטיל

 וסרחון טומאה וילבו בחוצות יתגוללו שלא כדי אלא שהי׳ כמו כעפר
 בתשו׳ ולפימ״ש מקומו קנה ולא הוא קבר לאו כה״ג חמור כקבורת
 קרקע על מת להטיל הוא חמור דקבורת ב׳ סי׳ כ״ג כלל כרא״ש

 מסתבר לא נ-ד דלענק ובפרט לזה 5א״ אך בלא״ה א״ש ארק בלא
 קבורת הרא״ש שקראו יומה הקבר תפיסת מעכב הארק שיהי׳
 אבל קצת בזיון שהוא לפי נקט בעלמא דלישנא נראה חמור

 שביארנו כמו הנכון אלא ארון בלא גם כראוי הוא ודאי הקבר גוף
הנ״ל: הרשב״ם סברת ג״כ היא דזו ונראה

עיקר אחרונה המשנה של שהטעם ראי׳ להביא ונלענ״ד )ד(
 דתנן אהא פריך ה״ג פ״ט נזיר דבירושלמי

 דתנן מהא תפיסתו ואת נוטלו כדרכו מושכב מת המוצא כחם
 והכל עצם עצם מלקט שדהו מתוך קברו המפנה שם באהלות

 תפוסה לו יש מתחילה לקבר התקינו אם דבתרה אמור ומתרץ מכור
 בהתקינו דגם ס״ל ת״ק אבל שמעון ר׳ דעת זהו דהלא ושמוה

 קאי הרוגים של אבור דר״ש הך דהא ועוד עצם עצם מלקט לקבר
 דחוק שם המפרשים ופירוש שדהו מתוך קברו מפנה על ולא

 הביא שם דאהלות המשנה על שלמה במלאכת כי ואמנם מאוד
 התקינו ואם והגיה אומר ר״ש מלות שמחק ז״ל יהוסף ה״ר בשם

 דחקו ואולי ?חקינו ללא התקינו בין מחלק דת״ק והיינו לקבר
 שב׳ בפיה״מ הרמב״ם מדברי אבל הנ״ל דירושלמי הא לזה
 ממה וכ״מ לפנינו שהוא כמו דגרם משמע כר״ש הלכה ואק

מחלק לא דת״ק דס״ל וע״כ לקבר דהתקינו הך בהלכותיו שהשמיט
הירושלמי: דברי עפי״ז לישב וצריך בהכי

של בור גבי ר״ש דאמר ממה הירושלמי דכוונת נלענ״ד לכן
 שמעינן מינה תפוסה לו יש לקבר התקינו שאם הרוגים

 דרך רק קבורה לשם שם נקבר שלא משום הרוגים גבי דת״ק דטעמא
 התקינו דאפילו ס״ל ת״ק פליגי דבהא אלא המשנ״א כמ״ש בזיק
 ל״ה חמור כקבורת הושלכו רק בו נקברו לא דלבסוף כיק לקבר
 תפוסה לו יש שפיר לקבר דבהתקינו ס״ל ור״ש לתפוסה קבר

 נמו מובן וממילא כבוד בדרך אדם קבורת לשם נקברו שלא אע״פ
 קברו דהך משום תפוסה לו אין שדהו מתוך קברו המפנה ס״ט

 אבל שדהו לתוך קברו שנפחת בתוספתא דאיתא כמו סיירי
 לתוך נשלך שמאליו אלא זו בשדה הוי לא קבורתו מסילת
 לפיכך קבורה לשם שדהו בתוך קבורתו הוי דלא ונמצא שדכו
 לקבר והתקינו הרוגים של בבור כמו תפוסה א״ל שסיר
 השדה באותו שנקבר מושכב מת במוצא משא״כ כת״ק נדעת

 לפענ״ד הירושלמי כוונת זהו תפוסה י״ל שפיר קבורה נשם
 שבמחכת״ה קברו את המפנה המשנה על פס במשנ״א יעי׳

עולה ותירוצו כנ״ל הירושלמי קושית הוא שקושיתו לי׳ אשתמיט
הירושלמי: בדברי שביארנו כמו קצת

בור דגם ברור נלענ״ד עכ״פ משנתנו טעם שיהי׳ ואיד
 ההרוגים בור כמו הכי דינא נמי דשאילתין ההרגה

 קנו דלא כיון הר״ש כמ״ש לפנותו שיכול דמפורש דמשנתכו
 ברש״י ועי׳ המשנ״א לטעם בין התפא״י לטעם בין מקימן

 מת ד״ה ע״ב ק״א ב״ב וברשב״ם מותר ד״ה ע״ב מ״ז סנהדרין
 לדחות ואין תליא מקומן בקנו פנוי דאיסור בכ״ד ועוד מזשכנ
 דאין בורו לטהר שבא הבור לבעל רק לפנות דלא.התירו ולומר

מקימי קנה ולא הואיל זה מת בשביל להפסיד הכור על’ל "

 הפסד דאין היכא אבל ולינוול לינוול שקל זוזי קנ״ד בב״ב וכדאמרי׳
 תובע הבור בעל שאין בנ״ד כגון ההרוגים מחמת שהוא למי
 המת של קרובו הוא לפנות שהבא רק הפסד כשיש אפילו או

 אותם כגק הפסד במקום אפילו במותו לכבדו עליו שמוטל
 משום לפנות להם התירו לא שמא עליו להתאבל שחייבין הקרובים

 הפוסקים שכתבו כמו הדין חרדת מחמת צער וגם ניוול דאיכא
 סתמא דהא חדא דז״א נלענ״ד אחה״ע אבל פינוי איסור בטעם
 דהך ברישא דהא ועוד עצם עצם מלקט הרוגים של דבור קתני
 קב!רו רק קבר קתני ומדלא וכו׳ קברו את המפנה תנן מתני׳
 שהי׳ לפי לקברו חייב הי׳ שהוא שלו קבר דהיינו משמע בוי״ו

 ורק הואיל מקומו קנה שלא משום לפנותו מותר ואפ״ה קרובו
 וחרדת לניוול מיישינן ולא בתוספתא כדאיתא שדהו לתוך נפחת

: חיישינן לא נ״ד וכגון הרוגים של בבור ה״נ הדין
ואמאי קאזיל לאן הדין וחרדת הניוול סוף סוף קשיא ואי )ו(

 אפ״פ מקומו קנה שלא כיון י״ל להו חיישינן לא באמת
 חיישינן ולא שלו לתוך שמפנין שלו שאינו כקבר הו״ל ברשות שנקבר
 וגם מותר לפנותו דעת על קברוהו שאם הפוסקים כתבו וכיוצ״ב

 ועכצ״ל הדין וחרדת ניוול איכא מ״מ הא האחרונים נתקשו בזה
 שלו שאינו כקבר והו״ל מקומו קנה לא לפנותו ע״ד דקברוהו כיון

 חמורים קבורת שנקבר משום מקומן קנו שלא דאמרי׳ בנ״ד ובפרט
 שיפנו ונימ״ל מקומן קנו לא שלפיכך קבורה האי ניח״ל דלא ע״כ

 דמי ולא וניוול הדין חרדת שיסבלו אע״פ מכובד לקבר אותם
הקבר רק דהתם לפנות אסור למכובד שאפילו דאמרי׳ בזוי לקבר

בזויה: היא הקבורה כאן משא״כ מקומן קנו ושפיר בזוי
ליכח דבןגצמות הפלה פ״ט סי׳ יו״ד נובי״ק בתשו׳ אמנם )ז(

 לנ״ד ממשנתינו ראי׳ אין ולפי״ז הדין חרדת משום
 י״ל הבשר שנתעכל לפני הא עצם עצם מלקט קחני דבמשנתנו

 שכ״י ואף הדין חרדת משום הרוגים של בבור אפילו דאסור
 כב. ׳: י מסר שנים שמונה עברו שכבר דאחר לי׳ פשיטא שליט״א
 מהא להיכיח ואין כ״כ מלתא ברירא לא לדידי הבשר נתעכל
 אפשר אי שלש דאחר לו ואמרו ד״ה שם ורש״י א׳ מ״ד בנזיר ,דאמרי

 כהלכה שנקברו מחים סתם דשאני מפצמיו עצם חסר יהי׳ שלא
 לעכל העפר שדרך להתעכל דממהרין לומר יש בעפר מוקפים

 משא״ב מנוקב שאינו בארון קוברין אין דמה״ט הפוסקים כמ״ש
 אינם אף מהם ורבים זה בצד וזה זה ע״ג זה ששוכבין ל״ע הני

 חסר מקצת רק דהתם ועוד שנתעכלו יימר מאן בעפר נוגעים
 הגאון הפיר כבר הרי ועוד כולו הבשר כל נתעכל שלא י״ל ועדיין

 בר אחאי רב בבחינת הי׳ הנקבר שמא לחוש דיש שם בנוב״י השואל
 מהרש״א בחא״ג ועי׳ נרקבין עצמותיו ואין קנאה בלבו שאין יאשיה

 ד״ה ב׳ קנ״ב בשבת וכן רימה בהן שלטה לא ז׳ ד״ס ע״א י״ז ב״ב
 דלא שם בנוב״י שכתב אלא נרקב לא בשרו שאף מששא בי׳ דאית
 בכל תלינן אזי יחיד קבר על דנין אם תינח והא בזמה״ז שכיח
 שנקברו בקבר אבל קנאה בלבו שאין אותן בכלל שאינו ויחיד יחיד

למיחש איכא שפיר מישראל צדיקים אלפים אולי או מאות כמה בו
 הקבר: בפתיחת ויחרד בשרו נתעכל שלא אחד יש שמא

הרוגים מבור התירו עצמות דרק הכי דייקא משנתינו ולכאורה
 קתני ג׳ במשנה לעיל דהא עיכול קודם כמת גוף ולא

 ככא ומ״ש תבוסתו ואת נוטלו כדרכו מושכב בתחילה מת המוצא
 והכל עצם עצם מלקט לומר והאריך לשונו את כתנא ששינה
 א״ש כנ״ל נאמר אם אבל טהור והכל נוטלו למתנו החל טהור
 עצמות רק לפנות התירו דלא משום נוטלו למימר מצי לא דכאן

 דלעיל משום .החילוק וטעם מת של גופו אפי׳ התירו לפיל משא״כ
 מותר שפיר ברשות שלא שנקבר דתלינן משום לפנות ההיתר

 דהיתר כאן משא״כ הדק בחרדת משגחינן ולא שלם מת אפילו לפנות
 אבל כראוי נקבר דלא מקומו קנה דלא משום רק הוא הפינוי
 רק לפנות התירו לא בכה״ג ברשות שם דנקברו הוי לא גזולה

 קשיא ואי לא עיכול לפני אבל כדין חרדת משום בהם שאין עצמות
התקינו שאם דאמר דר״ש טעמא מה וכן ת״ק קמ״ל מאי א״כ



עח עז סימן שו״ת דבר
סי׳ בספרי שכתבתי מה על שליט״א כת״ר השיג ואשר וב(

להפריש החיוב עיקר דכל דאפשר י״ט אות נ״ב ׳
 והשיג ע״ב, י״ט דף בברכות כדמשמע ה׳ חילול מחמת הוא מאיסור

 הנאה דאין בכלאים רק ה׳ חילול דאיכא אמרו לא דהתם מ״ר
 חילול דהוי יסוה״ת מהל׳ בפ״ה הרמב״ס כתב דבכה״ג בו גשמיות

 שאר אבל אלקיך, ה׳ שם את וחללת דכתיב שקר שבועת נמו כ׳
 ה׳ חילול בו אין לתיאבון הכאתו מחמת רק עובר שאינו איסור

 שם בגמ׳ פריך דהא בעצמו בו חזר ושוב שם, ברמב״ם נדמשמע
 וכן השם חילול שייך עבירות בשאר דגם משמע וכר מוכחעלמת

 שיש מקום כל חכמה אין באיסורא אבל אמרי׳ ל׳ דף שבועות במם׳
 ובאמת עכ״ד, ה׳ חילול שייך איסור בשאר גם הרי וכר השם חילול

 דוחה הבריות כבוד דאין שם בברכות מבואר דהא לזה צריך הי׳ לא
 שיש מקום דכל משום תסור, מלא חו׳ן בתורה הכתובה ל״ת שום

 מי מכלאים שהביא הדבר עיקר וגם לרב, כבוד מולקין אין ה׳ מילול
 אלא להכעיס הוי לא נמי בשוק שהולך משום פשעו שלא עסקינן לא

ה׳. חילול לי׳ קרי ואפ״ה הבריות כבוד משום לתיאבון
 ה׳ מחלל הוי דלא ה״י פ״ה יסוה״ת ה׳ מהרמב״ם לי׳ דקשיא ומה

 קאמר דלא דלק״מ, נלענ״ד להכעיס נפש בשאט בעובר אלא
 את לחלל שמתכוין בלהכעיס אלא ל״ה ה׳ את דמחלל אלא גרמב״ם

 מחשיב לא מ״מ ה׳ חילול הוי זה שגם אע״ג לתיאבון בעובר אבל ה׳,
g בין ונפ״מ עביד. קא להנאתו אלא לחלל מתכוין שאין כיון ה׳ ממלל 

 משוס לוקה להכעיס דבעושה תחלל, לא משוס מלקות לענין לזה זה
 לכך שהתכוין מכיון ס״ג מצוה המצוות םפר3 כדאיתא מחלל לא <

 כיון לוקה אינו מ״מ תחלל בלא שעובר אף לתיאבון בעושה משא״נ
 תחללו ולא עה״פ אמור פ׳ התורה על ברש״י ועי׳ לכך. התכוון שלא
 על העובר דכל הרי עכ״ל, מזידין דברי על לעבור קדשי שם אח

ה׳. חילול בכלל הוא במזיד תורה דברי
 על בעובר אחד ה׳. בחילול חילוקים ג׳ דלרמב״ם מ״ש הבנתי לא

 בפני להנאתו המצוה על עובר ב׳ בצנעה, אף להכעיס המצדה
 הרמב״ם הרי הרמב״ס, בדעת כך לומר ראה מה עכ״ד, וכו׳ פשרה

 מישראל בעשרה עבר ואם שם מ״ש וע״כ להנאתו, עובר הזכיר לא
 עבר באם רק להכעיס, בעובר ג״כ מיירי ברבים ה׳ את מילל כ״ז

 כ״כ חמור עונשו שאין בצנעה ה׳ מחלל רק אינו בצנעה להכעיס
 חמור ועונשו ברבים ה׳ חלל ה״ז עשרה בפני להכעיס בעובר משא״כ

 הוי דבעשרה דבר הביא שלא ס״ג מצוה המצוות בספר ועי׳ הפי.
 בשעת עבירה לעבור אותו שאונסים מי לגבי אלא טפי ה׳ סילול

 ה׳ חילל כבר נהרג ולא עבר ואם יעבור ואל ליהרג שצריך השמד
 בעשרה העובר הי׳ ואס קאמר פ״ז תחללו, דלא זה לאו על ועבר

 פ״ה ברמב״ם גס כתב זה ודבר ברבים ה׳ חילל בבר מישראל
 לבפני צנעה בין חילק לא להכעיס העובר לגבי אבל ה״ד, יסוכ״ת ׳

 דבפני להרמב״ם מנ״ל ידענא לא ובאמת המצוות. בספר עשרה
 אל אמרו לא דבגמ׳ מעשרה, מבפחות טפי ה׳ חילול חמור עשרה

 ישראל, בני בתוך ונקדשתי דכתיב בעשרה דוקא היא ה׳ וקידוש
 בין לחלק אין לכאורה קדשי שם תחללו מלא דאתיא ה׳ חילול אגל

 ד״ה ה״ד מיסוה״ת פ״ה משנה לחם ועי׳ מעשרה, לפחות עשרה
דדוקא שליט״א כת״ר מ״ש עכ״פ אך וצ״נג וכו׳. עשרה הי׳ ואס

לפענ״ד. יסוד

אהרנברג מנחם

שום אין עשרה צריך להנאתו בעבירה

בכט״ס ומברכו הדושה״ט דברי
יהושע

עוז סימן A4 .־׳ ־'
נ״ד"

 לחיך ערבים דברים ומצאתי ערבות" "קונטרס היקר ספרו קניתי
אי הפנאי מאפם אבל עליה!, להשיב לי שיש דברים ונס

רה יהושע
 אשר אחרי ובפרט למעשה, להלכה שאינם בדברים לעסוק לי אפשר

 בשם כפת הנדפס בספרי וערבות תוכחה ענין בביאור הארכתי כבר
 אמד בדבר אך כ״ד. סי׳ עד כ׳ מסי׳ סימנים בכמה יהושע" "דבר

 דחית שיפה תדע ולמען האמת, על להעמידך לעצמי חובה מצאתי
 שפתחי אלא ערבות, מטעם היא תוכיח הוכח דמצות האומרים דעת

 מכשול נתן זצ״ל הדר״ג כבוד אחבמ״ח סק״ה קנ״ז סי׳ ביו״ד תשובה
 הפרמ״ג רבינו המעיינים בגדול סריקי בוקי ותלה המעיינים לפני
 ערבות מטעם תוכיח הוכח דמ״ע גמא תבת ספרו בשם שהביא ז״ל,
 תח״י ת״ג הספר נמצא לא ואולי שם, מבואר להיפך ובאמת הוא

 מ״ע תוכיח הוכח הנה וז״ל: ד׳, חקירה בריש לשונו קצת אעתיק
 בה׳ הרמב״ם כמ״ש ערבות מטעם עונש לו יש זה ומלבד היא בפ״ע
 תשא ולא דקרא פשטי׳ הוא וכן וכר למחות בידו שיש מי כל דעות
 וכפי הצל״נג הת״ג עכ״ל חובא פלי׳ תקבל ולא ותרגומו חטא עליו

 מליו תשא ולא דקרא סיפא שמפרש דמאחר הפת״ש הבין הנראה
 מטעם הוא א״ע תוכיח הוכח דקרא רישא גס ערבות מטעם חטא

 אינו תוכיח דהוכח דמ״ע מפורשין דבריו שריש הרגיש ולא ערבות,
 מחמת ולא הערבות מחמת רק היא הת״ג של וספיקו ערבות מטעם

 התרגום לפי אף דקרא סיפא דגם כתבתי שם ובספרי מ״ע, גם שיש
 המלך גזירת הוא אלא חובא, עלי׳ יקבל ערבות דמחמת הכוונה אין

 התוכחה במניעת שגרס מה על נענש שיהי׳ הערבות מלבד בפ״ע
 חטא עליו תשא לא הכתוב דמטפם ביניהם והחילוק יחטא, שחבירו

 באותו נתפס לא אבל חבירו את הוכיח שלא מחמת רק העונש אין
 ערבות מענין אבל משאה, הוא כאילו שנהו׳ חבירו שעשה ממש עון

 על שנענש מה מלבד מיחה לא אם כלומר עון באותו נתפס הוא
 נענש הוא יחטא, שחבירו שגרם מחמת תוכיח דהוכח המ״ע עצם

נענש. שחבירו כמו חבירו שעשה מון אותו על גם
אותו על ונתפס שנענש התרגום דכוונת את״ל דאף עוד וכתבתי

 ס״ל דאונקלוס יתכן ערבות, מטעם ע״כ והיינו ממש עון
 דרבי משמי׳ אלקיך ה׳ אנכי עה״פ יתרו פ׳ במכילתא דאיתא כהא

 ממשכנין שיהיו הקב״ה עם ברית כרתו סיני הר על ישראל שכשעמדו
 חטא עליו תשא דלא דקרא יתכן שפיר ולפיכך הנגלות, על זה מל זה

 תוכיח דהוכח קרא אבל זה קרא )ודוקא נאמר, זה ברית מחמת
 שקבלו מחמת לא ודאי בסיני שנתנו מצות תרי״ג מן מצוה שהוא

 משה לנו צוה תורה בכלל לא דא״כ זו, מצוה נתחדש עריבות עליהם
 לפי״מ אבל זו(, מצוה קבלו מעליהן אלא צווה משה לא דהא נחשב,

 הנגלות על ערבות קבלו מואב בערבות דרק בכ״ד בש״ס דמבואר
 בפ׳ זצ״ל רש״ק להגאון שפר באמרי גם ועי׳ ספרים כמה כתבו )כן

 באגדות ועיין הערבות קבלנו מואב שבערבות ידוע שכ׳ נצביס
 סיני בהר שעדיין שכ׳ ר״ל ואמר ד״ה ע״ב פ״ח דף ב״ב מהרש״א

 שהי׳ מ׳ בשנת מואב ערבות עד יחיד חטא על רבים נתחייבו לא
 שכבר מעות מתן בשפת כערב הוי דאז מטעם הירדן לעבור להם

 בלשון )התוכחות( נאמרו ולכך ועוג סיחון ארך קצת לכבוש התחילו
 ודאי התורה, כל נתנה וכבר הירדן כשעברו רק נחמיה ולר׳ יחיד(
 כי ואף הוא, ערבות מחמת חטא עליו תשא דלא דקרא למימר ליכא
 פשעי׳ אבל דרש בדרך רק זה העתיד שם על התורה שדברה מצינו
קרא להאי מוקמינן דערכין בש״ס ובאמת הכי מפרשינן לא דקרא

נקטינן. והכי התוכחה בשעת לביישו שלא לענין
אין זל״ז פרבין למחות דבידו מוכשלו שדרשו דמה נלענ״ד )וכעת

 בזה והארכתי נחמי׳ ור׳ ר״י דפליגי הך עם ענין לו
 ומשיב בשואל המובא נשא ממדרש לזה וראי׳ ואכמ״ל, בכתבים
 על הגדולים דלהזהיר דטפמא פ״ו סי׳ ח״ב סוף תניינא מהדורא
 הא שם בשו״מ ותמה באחיו, איש וכשלו שנאמר משום הקטנים

 וכעת א״ש(. ולהנ״ל ל״ז, בסוטה כדמוכח ערבות בכלל ל״ה קטנים
 על שנענש התרגום דכוונת לעיל שכתבנו למה דא״צ להוסיף אמינא

 המ״ע שעבר מה על שנענש לפרש יש אלא שיחטא, לחבירו שגרם מה
 שבתורה מצ״ע שאר מכל זו מ״ע מ״ש צ״ב דלפי״ז ואלא תוכיח, דהוכח

 שום אין יתרו בפ׳ הרמב״ן ולפי״ד עלי׳, שנענש התורה פירשה שלא
כשעשה תיכף נמחל בשמים העונש ואף בעוה״ז מ״ע עבירת על עונש



פ עט עוז סימן שו״ת דבר רו
 ומ״ש לו, שמוחלין עד משם זז אינו מ״ע על עבר כדאמרי׳ חשובה,

 לפימ״ש י״ל אך כפרה, יצטרך וע״כ עונש עליו התורה שכתבה זו מ״ע
 מפריש שאינו דמי איסורא, אבל ד״ה ע״ב ל׳ דף בשבועות התום׳
 ועשה בקום כעובר אלא תעשה ואל בשב כעובר אינו מאיסור חבירו
 עובר דהוי מ״ע כל שפיר ולפיכך עיי״ש ידו על איסור ועושין הואיל

 דהוכח עשה מצות משא״כ עונש התורה עליו כתבה לא בשוא״ח
 ידו על איסור עושה וחבירו הואיל ועשה בקוס כעובר דהוי תוכיח

 חטא עליו תשא לא קרא כתב שפיר וממילא בעונשו התורה החמירה
 חבירו של החטא מחמת כלומר חובא לה די על תקבל לא ומתרגם
 בשוא״ת כעובר לא התוכחה מניעת תחשב ידך מל ממשה שעושה

ודוק. בקו״ע העשה על כעובר אלא
פעלים למשות להוסיף שיזכה לברכות בזה אסתיים הפנאי ומאפס

 ואת והרחבה נחת מתוך חוצה מעיינותיו ויפוצו לתורה,
לגאולה ונזכה דחומצא שמצא בלי בדיצה יחוג הבע״ל הפסח חג

במרוצה. שלימה
המכרך נפש כאות

אהרנברג מנחם יהושע

עט סימן
תשכ״ז. כסלו ט״ו ב״ה,

 ניסן כמר נו״ג וזו״ב בתוי״ר המופלג הב׳ דודי נכד לכבוד
ג״י. צויכל

 שאני הדבר נכון אמת ששמעת ומה היום קבלתי מכתבך )א(
מיום מרוחק הקבורה כשיום דאף ובא מורה

 ביום ג״כ ראשונה בשנה יארצייע עושין יומים או יום הפטירה
 רב בשו״ת ועי׳ עיי״ש, סק״י ת״ב סי׳ ביו״ד הש״ך וכדעת הפטירה

הסוד. ע״ד גם הוא שכן נ״א ,סי ח״א פעלים
מיום ימים ג׳ לאחר לנקבר ימים שני לאחר נקבר בין החילוק וטעם

 בתשלום היאצ״ט שיעשה כדי שכ׳ שם בש״ך עי׳ הפטירה
 שכיחא דלא דמלתא כיון וגם אחר בענין אפשר דלא כיון האבלות

 ואכתי עכ״ל. הקבורה ביום לעשות אמ״ד בכה״ג לסמוך יש היא
 בתשלום היאצ״ט לעשות צריך אינו ימים שני רק ברחוק למה צ״ב

 יפסיק שמא לחוש יש בזה גס הלא הקבורה יום דהיינו אבלות
 לא וכו׳ שכיחא דלא דמלתא כיון עוד ומ״ש המיתה, ביום האבלות

 ג׳ לאחר שיקבר שכיחא דלא דמלתא כיון דאדרבה הא להבין זכיתי
 דלא דבמלתא המיתה ביום האבלות יפסיק שמא לגזור אין ימים

 דשכיחא בלבד ימים ב׳ לאחר בנקבר משא״כ רבנן, גזרו לא שכיחא
ביום האבלות יפסיקו הכי אתרמי אי שמא למגזר איכא שפיר

שם. הש״ך שהביא בנימין המשאת כקושית המיתה

 בשם המצות טעמי בשער ז״ל ויטל מהר״ח עפימ״ש ווזנלע״ד
ואינה הנשמה עולה היאצ״ט שלפני דבשבת ז״ל האר״י

 שיהי׳ ראוי ולפי״ז חודש, הי״ב נשלמו לא שעדיין אע״פ עוד יורדת
 שחכמים אלא היאצ״ט שלפני בשבת חודש י״ב של האבלות נשלם
 האחרונה בשבוע להחמיר אין מ״מ חודש, י״ב ואמרו מדוחם השוו

 סק״ה תמ״ז בסי׳ המג״א וכמ״ש האחרונה שבוע בקודם כמו כך כל
 תשר ועי׳ הגזירה בגוף כמו פלוג בלא להחמיר דאין מהרא״י בשם

 דליכא היכא שפיר ולפיכך וכו׳, אחר אך ד״ה קצ״ז סי׳ יו״ד חת״ם
 יאצ״ט יעשה שאם לחוש אין ימים שני רק לקבורה מיתה יום בין

 יהיו שלא בכה״ג משכח״ל דלא משום האבלות יפסיק המיתה ביום
 אם שהרי האחרונה, השבת אחר שניהם הקבורה ויום המיתה יום
 נשלמה ראשון ביום הוא הקבורה ויום שבת בערב הוא המיתה יום

 יום אם ואף למקומה, הנשמה פולה שבשבח מאחר בע״ש האבלות
 מיבעיא לא למידי לחוש אין בשבת הקבורה ויום בחמישי המיתה

שלפני׳ בשבת הנשמה מולה בשבת היאצ״ט אם שגם להסובריס

יהושע
 מ עליי׳ אין דבכה״ג נאמר אם אף אלא שוב, יורדת ואינה
 ג׳ שהוא מ״ש של יום אלא כאן אין מ״מ שנוהגין, וכמו שלפני׳

 1 חודש י״ב אבלות דין שכל כיון אבל חודש, י״ב של אבלות דין
 ו! שבת בערב כלל שכיח שלא מה למשתה יכנס שלא למנין אלא

 גי היאצ״ט יום זה בשביל לבטל אין מנהגא אלא אינם דברים
 יע אם הרי ימים בשלשה מרוחק הקבורה כשיום משא״כ המיתה.
 אבל הפסק לידי יבוא רביעי ביום כשתחול המיתה ביום היאצ״ט

 על חמישי, מיום היינו הנשמה עלתה לא שעדיין בזמן חודש י״ב
 שצו הסוברים על ולסמוך הקבורה ליום היאצ״ט לדחות טפי עדיף

 כמי בין כשאין משא״כ הקבורה, ביום הראשונה בשנה לעשותה
 ל כנלענ״ו הפטירה, ביום רק לעשותה אין ימים שני רק לקבורה

לו יצא זה מטעם לא שהש״ך שאפשר אע״פ הש״ך לחילוק טעם
דעת. ישמרו כהן שפתי מ״מ

 לס דתנן מהא י״ג עירובין המהרש״א ע״ד שהקשית מה )ב(
0 קשה לא במשא, מטמא אינו דשרץ דכלים ברפ״ק

 » טומאת דלענין שכ׳ ר״ת בשם שם התום׳ בדברי תדקדק אם
 טוס משום דודאי כלומר עכ״ל, וכו׳ במשא ממנו כזית יטמא שלא
 דכא במשא מטמא שאינו ספק שום אין בכעדשה שהיא שרן

 קו כזית בו כשיש אך נושא, ולא נגיעה רק טומאתו גבי כתיב
 ג! יטמא מ״מ במשא מטמא אינו שרן טומאת דמשום נמי נהי

 נבלת בכלל שאינו מנחש מק״ו מייחי וע״ז נבלות טומאת משום
 גס מטמא שרן דאין מצינו מה יש עכ״פ ק״ו דמפרך ולמאי
 דש כלל לקושיתך מקום אין וממילא נבלות, טומאת משום אפילו
מ שאף ר״ת דידע כתב והמהרש״א שח מטומאת מיירי דכלים

וז״פ. במשא מטמא אינו בכזית נבלות טומאת
 כיו במתי על מעלה מעלה שתעלה ומברכך הדושה״ט דברי

והגדולה
אהרנו מנחם יהושע

פ םי.מן
לפ״ק. תשכ״ז בא ם׳ עש״ק ב״ה,

ג״י. צוויכל ניסן כמר בתוי״ר המופלג הב׳ לכבוד

 1 כלא לעכו״ם ממזרות שייך אי בענין ודבריי מכתבך קבלתי
 שנדן א׳ חלק הפוסקים אוצר ספר על בהמרותי כתובים

הספר. בסוף שם

 1 ס״ק ס״ו סי׳ בשפ״ד הפרמ״ג בדברי נתקשית ואשר )א(
חחי הוא דכבר זה שייך לא אכילה דבאיסור שכ׳

 שהמה וחמהת אסור, חדרים בחדרי ואף בדרבנן אף דאיסורא
 לה יכול רגע שכל דאיסורא חתיכה נעשה לא וזה דגים בדם כאן
 רו היית קצת מעיין היית אלמלא מכ״ד. קשקשים ע״י היתר לזה

 נשרו שהביא הב״ח מ״ש על רק דגים דם בדין קאי לא דהפרמ״ג
 א! פין מראית משום חז״ל שאסרו דכ״מ שאמרו הזה דהכלל שם

 אופו בזה בדרבנן, ולא תורה באיסור רק הוא אסור חדרים בחדרי
 אפול. חדרים בחדרי בדרבנן אף אכילה באיסור דעכ״פ הפרמ״ג

 שאוכל שיאמרו היא המ״ע שהרי בזה נפ״מ אין דגים דם לענין אבל
סל חידושו בלא אפילו אסרו חדרים בחדרי גם וודאי דאורייתא דם

הפרמ״ג.

 בהנהון מי׳ קשקשים ע״י היתר לזה שיש לך דפשיטא מה וגם
וחוס ומרש״י מהסוגיא שדקדק שם זצ״ל איגר ר״ע חידושי

 אכל הדם מם ביחד בכלי בנתכנסו רק הקשקשים היתר דאין שם
 עיי היתר לו אין שוב קשקשים בלי בכלי הדם קודם נתכנס אם

 ף ם״ק שפ״ד פ״ז סי׳ בפרמ״ג וכ״מ עיי״ש, קשקשים בתוכו שמערב
משסע הקשקשים מם בכלי כנסו שלא זמן כל ואפ״ה בזה״ל, שם שכ׳



סימן שו״תדבר ל!מ
 הרמב״ה דברי שמפרש ז׳ אות ר״מ מצוה חינוך במנחת ראיתי שוב

ודו״ק. לדברינו קרוב
הדושה״ס

אהרנברג מנחם יהושע

 ץןץך9ן^) סב סימן

ע״ח(. סי׳ יד״ד בה״ג )יעוין
 מופלא כלבנון טוב ריח ליתן עתיד מרבנן צורבא האי לכבוד

 מרדכי כה״ר ינון שמו שמש ולפני ושנון בבקיאות ומופלג
שליט״א. רבינוביץ

 נאה וראיתי לנכון קבלתי אומרו בשם דבר אמירת על קונטרסך
יחזקאג היקר לחתני לפנות ונא מקיים ונאה דורש
פלי. יושת אשר כפי מחירו את בעדי שישלם שליט״א

ע״ד שכתבתי מכתבי את להדפיס עתיד שאתה ידעתי אלמלי והנה
 אך יותר ומבארם הדברים מרחיב הייתי הראשון קונטרסך

 לתרץ שכתבת מה הנ״ל, מכתבי על השגתך על להשיב אלא אין כפת
 ל״ה ח״כ תוכיח הוכח של המצוה נעשה ערבות מטעם דאי קושיתי

 צריך אתה סוף סוף הלא כלל הבנתי לא משה, לנו צוה תורה בכלל
 דאי הערבות מחמת אינו תוכיח הוכח של עשה דהמצות להודות
 הערבות שמלבד אלא התורה למצות נחשב הי׳ לא לבד ערבות מחמת

 כלום ולא ובינך ביני אין וא״כ התוכחה על וציותה התורה הוסיפה
 התורה מצד מצוה איכא הערבות טעם דמלבד כן אומר אני שאף
 תהילה ערבות ישראל שקבלו שלולא לומר תיתי מהיכא שכן וכיון

 משום ואי נביאות דברי אלא זה אין להוכיח, מצוה התורה הי׳ לא
 אמרת הא ערבות מטפס דהיא חטא עליו תשא ולא כתרי׳ דכתיב

 התורה מצד עשה מצות שיהי׳ הכרח הי׳ לא עדיין ערבות דמטעם
 דהוכח המ״ע של טעם תשא דלא הקרא אין כרחך על וא״כ להוכיח
 להוכיח צורך בלא״ה דיש לאו שאי לומר בידינו אין וממילא תוכיח
 יש דאדרבה עשה, מצות לה קובע התורה היתה לא ערטת מטעם
 לא שוב ערבות מטעם להוכיח נתחייב כבר אשר דאחרי טפי סברא
 סברא קרא למ״ל בעלמא כדאמרי׳ כך על לצוות צריכה התורה היתה

 פחות לא שכר מקבל הי׳ ערבות מטעם מוכיח הי׳ אם ודאי והלא היא
 לא אם דאף אע״כ מצוה כעושה שכר שנוהנין עבירה עבר ולא מישב

 המ״ע שאין ודאי זה ועכ״פ להנהן ראוי׳ זו מצוה היתה ערבות הי׳
דבריך לפי לומר לך יש היותר דלכל ערבות מטעם רק התורה שציוותה

 ופשוט. וז״ב ערבות מטעם שהיא ולא להערכות הוספה שהיא
המגלה היחיד היא תשובה הפתחי דוקא וכי דבריך בתחילת ומ״ש

 אחראי גדול לשום ראיתי לא עוד אני זו, וסברא דין לגו
 דמ״ע זה דבר שיאמר ואגדה דרוש ובעלי מהפת״ש חרץ דבריו על

 חילוקי עפי״ז לחדש שיבואו עד ערבות מטעם היא תוכיח דהוכח
 תוכיח דהוכח קרא ל״ס ערבות מטעם אי דודאי תוכחה במצות דינים
 מהערבות להפטיר והעצה ערבות שיש מלתא גילוי אלא בפ״ע מ״ע
 וכל מצות מתרי״ג מ״ע ולא טובה עצה רק ול״ה תוכיח הוכה היא

 שהערבות אלא אמרו לא פ״א הראשון בקונטרס שהבאת המקומות
 יקיימו לא אם רק זל״ז ערבי! ישראל נעשו שלא כלומר בתוכחה תלוי׳

 יהי׳ עשה מצות ביטול של העונש מלבד דאז תוכיח דהוכח המצוה
 דתוכחה המ״ע יקיימו שאם לאפוקי עון באותו שיתפסו עונש עליהן

 הנקרא בהקדמה השלה״ק גס וכמ״ש עליהן יהי׳ לא ערבות העונש גם.
 וזה פיי״ש ערבות מכלל יצא תוכחה מצות יקיים שאם אדם תוצדות

 אם כלומר אונקלום תרגום לפי חטא עליו השא דלא מקרא מוכח
מצות שקיימת שכר שתקבל מה מלבד הוכיח הוכח של המצוה תקיים

הערבות. מחמת חטא תשא לא גם התורה
נעילה על יצחק בית ספר בשם הראשון בקונטרס שהבאת והראי׳

 אותו על נתפס מיחה ולא למהות בידו שיש דמי ממ״ש
בידו יש דאם ערבות דין פועל מה בערבות תלוי׳ תוכחה אין ואם עון
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 qj עליו נתפס אינו הערבות לאו אי אע״כ עליו נתפס אינו ערב
 שלא מחמת העונש דודאי דקדקת לא במח״כ למחות.עכ״ל, בידו ביש

 סן,ן אף למהות בידו אין ואס עליו נתפס ערבות בלא אף למחות
 מצוק עובר של עונש כל כמו אלא אינו תוכיח הוכח של מ״ע קיום
 בארסן נתפס הוא ערבות מטעם משא״כ קל עונש וזה אמרת עשה

 שפיר ולפיכך טפי החמור עון אותו על עבר כאילו עונש ומקבל עון
 שמין מכאן הכרח אין וממילא בעונשו עליו להחמיר הערבות פועל

 סתס איירי לא הנ״ל יצחק בית ובספר בערבות, תלוי׳ היא דתוכחה
 שהי" מי אף הערבות לאו דאי מהנ״ל ראי׳ מייתי אלא כלל זה מענין
 בלגן עשה מצות על כעובר הוי רק עון באותו נתפס לא למחות בידו
 מ״ל בספר לי׳ קשיא ולכן ערבות בלא גם עון באותו שנתפס ולא

 אלפא מיחה שלא מפני שמו על שנקראת עזרי׳ בן ר״א של מפרתו
לנשל ערבות אין ואי עון באותו נתפס גם אלא מ״ע שעבר רק דלא

עון. באותו נתפס אמאי

 בתומג תלויה שהערבות רק מוכיח לא ודאי שם שהבאת והת״א
דתוכסס מ״ע קיום אי דמחמת בערבות תלוי׳ שהתוכחה ולא

 בביצה השיטמ״ק כוונת ג״כ וזה עון באותו נתפס הי׳ לא עדיין בלבד
 שאלמלי שכ׳ צ״ג סי׳ מספ״ח שהבאת ומה שהבאת. ספר וקרית

 דאיכא דאע״ג כוונתו וכו׳ הבירו ביד מוחה אדם הי׳ לא הערבות
 דאין זו במ״ע כ״כ יזהרו נא שמא הקב״ה השש הוכיח דהוכח מ״ע

 הכניסם. לכן בעולם הרשעים שיתרבו ונמצא כך כל חמור עונשו
מצ*פ| הי׳ הערבות בלא גם לעולם אבל טפי שיזהרו כדי בערבות

B ידי. תחת אינו מצוה טעמי לס׳ שציינת ומה למחות.
 ואגדה הדרוש מן למדין שאין מה דמלבד ראי׳ אין יקר ומהכלי

תומה': גבי שנאמר מה לפרש רק הכי קאמר דלא נראה
 תומה' מקבלין שאינן עמיתו שאינן אילו לאפוקי דבא עמיתך לשון
 דנקס דמקרא כך לומר מנ״ל הכ״י מבאר ואר.״כ להוכיחם מצוה דאין

 p על תוכחה מקבל שאינו מי למעט בידינו אי; אכתי בלבד עמיתך
 מכלל חטא עליו תשא ולא שנאמר לפי בזה״ל ואמר הכ״י הוסיף

 ערבים ישראל שכל לפי וזה עליו נשוא חטאו יהי׳ אז תוכיחו לא שאם
 רתומה מ״ע התורה שחיזקה שחזינן דכיו; כגומר עכ״ל, וכו׳ לזה זה

 חסידים בספר וכמ״ש התוכחה גורם שהערבות לפי הערבות בענין
 שומ אין למהות בידו ואין תוכחה מקבל שאינו דבמי ומכיון הנ״ל
 6חפ עליו תשא דלא דקרא ע״כ חבירו בעד אחד שיסבול נותן הדין

 הנדה שגם מסתבר וממילא למחות בידו שיש במי אלא מיורי לא
 בית שיש למי אלא ג״כ נאמרה לא הערבות ע״י שנתחזקה דתוכהה

 שאין אותן לאפוקי בא דעמיתך דקרא מפרשינן שפיר לפיכך למחות
 יקי הכלי פליג לא בהא אבל למחות, בידינו ואין הוכחה מקבלין
 ערבה מטעם ולא להערבות קודם נאמרה תוכיח דהוכח שהמ״ע

 בנשיה גם וממילא הערבות ע״י נתחזקה רק בהערבות תלוי׳ ואינו
 ,מעמי? ממעטינן דלא תוכיח דהוכח מ״ע איכא ערבות בכלל שאינם

 שיש מי ולא ערבות בכלל שהן אע״פ למהות בידינו שאין מי רק
ודו״ק. ערבות בכלל שאינו אע״פ למחות בידינו

 י? יהודה לר׳ דאף אני שכתבתי מה הבנת שלא שכתבת ומה
מכחגן מכותלי וניכר הנגלות על ערבות קבלו מואב בערבות

 ימח פ׳ מהתנחומא תחילה שם שהבאת מה מכח באה הבנתך שאי
 כי סיני הר על ישראל שעמדו שבשעה דרבי משמי׳ התם דאיתא

 לי תהיו ואתם עה״ס מהילקוט הבאת וכן זה על זה עצמן ממשכנין
 שכ שנאמר ישראל כל נענשו העגל את כשעשו דעוד כהנים ממלכת
 ס !,מרגיש וכולן מאבריו בא׳ לוקה שה של דרכו מה ישראל פזורה

 זל*ז ערבין נעשו אז דכבר אלמא נענשין וכולן חוטא אחד ישראל הם
 דאגי מהא שדקדק ב׳ ל״ז סוטה בחדא״ג המהרש״א דברי הבאת וכן

 נכרי* שלא שבתורה ומצוה מצוה כל לך אין ר״ש משום יהודה בן ר״ש
 דהמים מזה משמע וכו׳ אלף מאות שש של בריתות מ״ח עלי׳

 יהויב כר סוגיא האי ואתיא מואב ובערבות בסיני גם הי׳ דהערבות
 שפנוז קודם אחרים נענשו הנגלות דעל הדין נגמר בפ׳ הכי דסבר

 שיפנגז עד אחרים נענשו לא הנגלות על אף נחמי׳ לר אבל הירדן את
וסי אלף מאות שש של בריתות ט״ז אלא מצוה בכל ל״ה הירדן את
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הוני

 לר׳ שאף אני כתבתי איך להבין נתקשית כן על המהרש״א, >׳ו
ואילך. מואב מערבות רק ערבות הי׳ לא יהודה

 רבי דברי הבאתי אני שגם במכתבי ראית הלא עליך המה
שהוא ראשון ממקור הבאתי ואני מהתנחוחא שהבאת

 הן חלוקין רבי שדברי שכתבתי אלא ה״א אנכי עה״פ שם במכילמא
 אלא לך הי׳ לא וא״כ בלבד נחמי׳ ור׳ יהודה ר׳ דברי דמייתי פלכש״ם

 לי תמוה )וביותר רבי פליג יהודה ר׳ על שגם אומר אני מנץ ^אול
(ft אפשר איך חורב להר התכוון ואולי באומרך דברי לתקן שרצית 

 כר׳ ס״ל לא יהודה דר׳ שם אמרתי שאני אחרי כך דברי את לבפחיד
 אין מהילקוט גם וממילא ערבות( קבלו חורב בהר דעוד ןשמכילתא

 וגם הנ״ל, המכילתא דברי לפי קאזיל דהילקוט לדברינו סתירה
 ס״ל ר״ש מפום יהודה בן שר״ש אלא קאמר לא כנ״ל המהרש״א

 סיני בהר דעוד דאמר כר׳ דלא זה וגם בערבות נתחייבו מסיני וכור
 סיני )דהר רביעית דיעה והיא נתחייבו פיני במדבר אלא גמחייבו

 אלינו דבר ה״א עה״פ דברים פ׳ ברמב״ן כמבואר הן מקומות שני וסיני
 מלבד כמ״ש בחורב היינו בסיני שהי׳ בריתות עשרה והשש נתווב
 כיני הר ולא סיני מדבר היינו וחורב בחורב עמם כרת אשר מרית

 יהודה כר׳ אתיא דזה המהרש״א ומ״ש חורב(, הר נקרא סיני מר
 הנגלות על דגם דס״ל נחמי׳ כר׳ דר״ש מלתא אתיא מצי דלא ויל
 לנו שעל הנקודות מחמת הירדן את שעברו אחר אלא נתחייבו לא

 על אלא הנגלות על קאי לא דהנקודות יהודה כר׳ אלא ולמינו
 אין אבל נענשו הירדן את שעברו קודם גס הנגלות דעל 'מסמרות

 בערבות נחחייבו בסיני דעוד למסבר מחויב יהודה שר׳ אומרת זאת
כר״ש.

 קבלו שבסיני דיעה גם בש״ם שנמצא במכתבי הזכרתי פלא
ר״ש, משוס יהודה בן דר״ש אליבא המהרש״א כדעת ערבות

 וכמו מוכרמין מהרש״א דברי באין לבד דלא בענ״ד אומר שאני לסי
 דבערבות י״ל דשפיר ק״ל עמוד ערבות בקונטרס אתה גם שהפרות

 ערבים נעשו אז היום נצנים אתם כדכחיב משה מיתת ביום פואג
ni ולבנינו לנו דוהנגלוח ומקרא ישראל איש דוכל מקרא שדרשו נמו 

 בריתות הל״ב עם מקובר ואינו מיוחד ברית סי׳ וזה שם מאמר
 עם מקושר שאינו וכ״ש סתורה קיום עצם על לזה קודם 'שמרהו

 אלא עיבל והר גריזים להר בבואם אח״כ שנכרתו בריתות מ״ז
 עליו יענישו שלא תנאי הי׳ ערבות על משה שעשה הברית שבאותו

 הירדן את שיעברו עד לר״נ הנגלות על ואף יהודה לר׳ הנסתרות על
 והקללות הברכות כשישמעו דהיינו בריתות במ״ח התורה קבלת מהר

 צ״ל )ולפי״ז ב׳ מ״ג ובסנהדרין בחומש רש״י דעת לפי וה״ע מה״ג
 וס״ע דבה״ג ל״ז דף בסוטה דר״ש כת״ק ס״ל ,נחמי ור׳ יהודה דד
 כשיעברו תיכף שיחול הי׳ שהתנאי או התורה( כל על בריתות פ״ז מ׳
 סוטה בירושלמי ר״ל דעת שזהו וה״ע לה״ג בואם לפני עוד כירדן אה
 כלומר הנסתרות את עליהם קבלו בירדן דקאמר ה״ס סוף עת

 ס״ל ור״נ ר״י דחף י״ל שפיר )ולפי״ז ישראל ארן לתוך כשנכנסו
 דר״י נאמר ואם מועד אוהל ומכנים וה״ע גריזים הר דמוציא ני*כ
 על בריתות מ״ה דהיו ר״ש משום יסודה בן כר״ש ס״ל נמי מ*נ

 אוהל ומכנים וה״ע ה״ג דמפיק כר״ש בהא גס דס״ל עכצ״ל ;*נוח
 ולא ודו״ק בריתות ל״ב רק הירדן את כשעברו הי׳ לא יאל״כ י5®

 בריתות מ״ח שהיו ר״ש משום רשב״י דקאמר והא להעיר(, ?*יירק
 שיהי׳ הברית סי׳ הערבות ברית משה דכשעשה משום היינו מינות
המצוה חלקי ד׳ שחשב וכמו בריתות מהמ״ח וברית ברית לכל *נים

 אחד כל וכן עצמו בפני לברית כאו״א ולעשות לשמור וללמד
 ברית כל חשיב כך שם התום׳ כמ״ש בפ״ע ברית חשיב מצות פסתרי״ג

שאתה אלא וז״פ ערבות ברית גבי בפ״ע בריח בריתות מהמ״ח *ריח
קצת. קצרת

 דהא המהרש״א כדברי לומר קשה גם הכרח שאינו מלבד
לא ערבות על משה שכרת נצבים בם׳ הברית דאוחו משמע

 תבוא כי בפרשת לכרות הקב״ס שציוה הברית אותו פס "ניחד
אלה דוקא משמע וגו׳ הבריח דברי אלה הכתוב מסיים עס

 האמורה ערבות על ולא המצות קיום עצם על דהיינו נפרשה 'יפ .
לת״ק וה״ע גריזים בהר וכן בסיני שגה יש לימוד אחה יא״נ:

קמא
 עשרה השש בשלומא לערבות, ברית ג״כ הי׳ לר״ש מועד ובאוהל
 מואב ומערכות מואב לערבות וס״ע מה״ג שפיר ילפינן בריתות

 בד״ה המהרש״א שמבאר וכמו וההיקש הסמיכות מכח לסיני ילפינן
 שסי׳ לימוד אין לערבות הברית אבל ורש״י ובגמ׳ עיי״ש בסיני וכן

 מהנקודות דילפינן את״ל ואף בריתות, עשרה שש שנכרתו המקומות בכל
 הברכות כששמעו וס״ע בה״ג הערבות ברית שהי׳ ולבנינו לנו שעל

 וסנהדרין בחומש מפירש״י קצת למשמע שאיכא מה כפי והקללות
 ולפיכך לעיל( כמ״ש ז״ל רש״י כוונת )דעיקר דוחק זה כי אס הנ״ל

 שם שגם מואב שבערבות וקללות דברכות מהסמיכות דילפינן תאמר
 אתם כרה אשר דמלבד מההיקש סיני וילפינן עמהם ערבות ברית הי׳

 ברית הי׳ וס״ע דבס״ג דס״ל לת״ק רק זה יתכן לא מ״מ בחורב,
 שאמר רפב״י דברי על קאי המהרש״א הרי אבל כולה התורה כל על

 התורה כל על ברית סי׳ לא וס״ע דבס״ג ס״ל ר״ש והרי ר״ש משום
 רק הי׳ מקומות בשלשה שנכרתו בידינו שמקובל בריתות והמ״ח
 המקומות שבאותן זכר לנו אין והרי מואב וערבות ואוה״מ בסיני

לעיל. שביארנו כמו ודאי אלא לערבות בריתות גם היה
לא יהודה דר׳ לס אמינא מנא ביאור חובת עלינו חל מעתה אלא

 ד״ז סנה ערבות, קבלו סיני דבהר סנ״ל במכילתא כרבי ס״ל
 וראה בא ואר״ל ד״ס ב׳ פ״ח בב״ב עצינו מהרש״א בהדא״ג תראה

 רבים חטא על שסם רבים בלשון נאמרו שבתו״כ דאותן וז״ל שם שכ׳
 ערבות עד יחיד חטא על רבים נתחייבו לא סיני הר במצות שעדיין
 כערב הוי דאז ומטעם הירדן את לעבור להם שהי׳ מ׳ בשנת מואב
 ועוג סיחון ארן קצת א״י בכיבוש התחילו שכבר מפות מתן בשעת

 עכ״ל וכו׳ רבים נתחייבו יחיד חטא על דאף יחיד בלשון נאמרו ולכך
שעברו אחר רק מואב בערבות נתחייבו לא דלר״ג יהודה כר׳ והיינו

מואב. בערבות ולא הירדן את
 וכף בביה״מ נשים ד״ס התום׳ על ע״ב כ׳ ברכות בצל״ח וכ״מ

בכלל אינן ולוים כהנים שגם שכתבתי ומה וז״ל שם שכ׳
 בערבות התחיל הזה הערבות דסנה לזה טעם ליתן נלענ״ד ערבות
 את לפשות והודיע האלה ובשבועת בברית משה הכניסם שאז מואב

 ובמדרש שם שפירש״י וכמו היחיד חטא בשביל )ערבים( הרבים
 שקבלו שהברית לפי איתא נצבים פ׳ ריש בילקוט הובא תנחומא

 בשבועת הכניסם לפיכך ישראל אלהיך אלה ואמרו הפרו בחורב
 ברית הפרו ולא באמונתם שעמדו ולוים כהנים ולפי״ז וכו׳ האלה
 א״כ לוי בני כל אליו ויאספו העגל במעשה כדכתיב בהורב שקבלו

 שהערבות להצל״ח דס״ל הרי עכ״ל, האלה בשבועת להכניס הוצרכו לא
 התחיל לא נחמי׳ דלר׳ יהודה כר׳ ע״כ והיינו מואב בערבות התחיל

 ערבית שום הי׳ לא עדיין מואב בערבות חבל עיבל וסר בה״ג אלא
 בערבות משה ע״י וגו׳ הנסתרות הפסוק שנאמר ומה נחמי׳ לר׳

 הנגלות על זל״ז מרבים יעשו וה״ע פבה״ג להודיע אלא בא לא מואב
 יהודה דר׳ אליבא דסצל״ח אע״כ כלום, מואב בערבות התחיל לא וא״כ

 בערבות רק בחורב בערבות נתחייבו לא יסודה דלר׳ דס״ל וע״כ קאמר
מואב.

 כלל הצל״ח דברי יתכנו לא נחמי׳ דלר׳ בענ״ד אומר אני ועוד
הכניסם למה טעם שנתן סתנחומא על מסתמך הוא שהרי

 אימר לפיכך בחורב שקבלו הברית שהפרו לפי האלה בשבועת משה
 האלה בשבועת נכנסו לא חורב בריח ספרו שלא ולוים שכסנים הצל״ח

 לאנ־ן שנכנסו לפני עוד האלה שבועת קבלו אם תינח והא לערבות,
 ע״כ הירדן את שעברו לאחר אלא ערבות קבלו דלא נחמי׳ לר׳ אבל
 את משה שהשביע האלה שבועת אותו בכלל ערבות קבלת הי׳ דלא

 הלא מהתנחומא סצל״ח מייתי מס וא״כ נצבים בפרשת ישראל
 'ישראל את משה שהשביע האלה משבועת אלא מיירי לא התנחומא

 שקבלו הערבות על אבל לכך הוצרך למה לסתנחומא לי׳ קשיא ותהא
 סמך אין וא״כ מידי סחנחומא דבר לא וה״ע בה״ג נחמי׳ ר׳ לדעת

 שהרי וה״ע בה״ג בהיותם בערבות לוי שבט נכנסו שלא התנחומא מן
 מחמת הי׳ וה״ע בה״ג ערבות קבלת שאותו בתנחומא נמצא לא

 אחר רק ערבות קבלו דלא דחזינן כיון ועוד חורב, ברית שהפרו
 שהפרו מפני נעשה הערבות ברית שאין מסתבר הירדן את שעברו
כשנכנסו מואב ערבות בברית נעשה לא אמאי דא״כ חורב ברית



הרשע סב סימן שו״ת דבר קמב
 כרחך ועל חורג ברית שהפרו מחמת המצוות קיום מצם על לברית
 משום אלא נעשה חורב ברית שהפרו משום לאו ערבות דברית

 שלא זמן דכל משום )והיינו ערבות ברית הי׳ לא חורב שבברית
 שייך הי׳ לא וה״ע בה״ג המצוות קיום עצם על הבריתות נשלמו

 אליבא דבריו קאמר דהצל״ח טכצ״ל וא״כ ערבות(, בבריח להכניסם
 בשבועת משה שהכניסם בשעה ערבות ברית הי׳ דלדידי׳ יהודה דר׳

 ולא חורב ברית שהפרו מחמת הי׳ האלה שבועת דאותו וכיון האלה
 באותו שנעשה דהערבות הצל״ח קאמר שפיר לו צריך לוי שבט הי׳

 לשבט ולא חורב ברית שהפרו משום אלא ל״ה האלה בשבועת ברית
 באותו רק התחיל לא הנגלות על דהיינו הערבות דהתחלת וכיון לוי

 שנעשה הברית דה״ה אמרי׳ ממילא בו לוי שבט נכנסו שלא הברית
 בכלל לוי שבט הי׳ לא ג״כ הנסתרות על לערבות עיבל והר בה״ג

 מואב, בערבות התחיל שכבר למה הברית גמר רק הי׳ לא ששם לפי
 אין באמת כלל ערבות מואב בערבות התחיל שלא נחמי׳ לר׳ אבל
 עוד שם הצל״ח שכתב ממה לא אם ערבות בכלל ל״ה לוי דשבט ראי׳

 הברית. בכלל ולוים הכהנים היו לא וה״ע בה״ג שגם ראי׳
דאף לדקדק יש נחמי׳ ור׳ יהודה דר׳ הפלוגתא מגוף גם ובאמת

בחורב, לא ואף סיני בהר בערבות נתחייבו לא יהודה לר׳
 בהר שעוד מקרא ראי׳ איזה לו דהי׳ צ״ל ע״כ כן תאמר אם שהרי
 דבהר התם דאמר דר׳ המכילתא מפרשי שכתבו וכמו ערבות הי׳ סיני
 או יחיד בלשון ס״א אנכי שנאמר ממה לה יליף ערבות הי׳ סיני

 עד בערבות נחחייבו דלא סובר נחמי׳ ר׳ אם וא״כ אחר, מקרא
 נקוד למה יהודה ר׳ דרשת לדחות שצריך לבד לא הירדן את שעברו

 דעוד יהודה לר׳ שהי׳ הראי׳ לסתור גס צריך הי׳ אלא ולבנינו לנו על
 ראיית מלהביא הגמ׳ משתמיט הוי ולא נתחייבו בחורב או סיני בהר

 ודאי אלא הראי׳, באותו ר״נ לי׳ עביר מה ולאשמעינן יהודה ר׳
 לי׳ מסתבר ולא ולבנינו לנו והנגלות נאמר מואב ערבות בברית שעוד
 הירדן את שעברו עד בנגלות נתחייבו שלא למעט באו דהנקודות לומר
 למכתב הו״ל מואב ערבות ברית גבי ד״ז נאמר ענין לאתה דא״כ

 על קאי דהנקודות למימר נפשי' דהיק ע״כ וה״ע שבה״ג בו״ק גבי
 הנגלות על נענשו דלא סובר יהודה ר׳ גם הי׳ לא״ה הא הנסתרות,

 שגם למימר לן לית השתא גם וא״כ נחמי׳ כר׳ הירדן את שעברו עד
מערבות רק קרא דלי״ל כיון הנגלות על נענשו מואב ערבות קודם

מקודם. ולא ואילך מואב
 ונקוד שה׳ לנו והנגלות ד״ה שם בסנהדרין רש״י דברי א״ש ובזה

ולבנינו ולנו לה״א הנסחרות כך לדרוש וכו׳ ולבנינו לנו על
 נמי הירדן את שעברו קודם דאף משמע הוי הכי כתיב הוי אי ומיהו
 דעד לך ולומר נדרש הוא ולכאן דלכאן לומר ונקד פלגניהו להכי

 לא מואב בערבות זה מקרא להם שנאמר שנה ארבעים בסוף השתא
 עכ״ל, וכר ולבנינו לנו הם ואילך מכאן אבל לה״א אלא נסתרות היו

 מקרא להם שנאמר שנה ארבעים בסוף השתא דעד שכ׳ זה מה וצ״ב
 ואילך דמכאן דמשמע •כר ואילך מכאן אבל וכר מואב בערבות זה

 אמרי׳ הלא ולבנינו לנו אף הם ואילך זה מקרא להם משנאמר היינו
 משנאמר ולא ולבנינו לנו הם ואילך הירדן את משעברו רק דהנסתרות

 שהרי מואב בערבות שנה ארבעים בסוף משה ע״י זה מקרא להם
ניסן. י׳ עד אדר מז׳ מחודש יותר של הפרש ביניהם הי׳

וכו׳ השתא דעד לך לומר באו הנקודות כי דאף א״ש הנ״ל לפי אבל
 המקרא שנאמר אחר ולא דורא השתא דעד למימר ליכא מ״מ

 השתא רק הנגלות גם שהרי לנגלות נסתרות בין הבדל מה דא״כ הזה
 לא זה מקרת שנאמר לאחר השתא דגם אע״כ קודם ולא עלי׳ קבלו

 השתא דע,־ דאע״ג לומר הנקודות ואתי הנסתרות על נתהייבו
 הם ואילך מכאן ר״מ לה״א אלא הנסתרות היו לא בכלל והשתא
 עומדין הם ואילך ימכאן כלומר הנסתרות, על גם להתחייב עומדים

 הנסתרות נאמר הי' .׳אילו עליהם גם יתחייבו ואז הירדן את נעתור
 כלומר הירדן את שעברו קודם דאף משמע הוי ולבנינו ולנו לה״א

 ונקד פלגינהו להכי נתחייבו מואב בערבות הברית בשעת דת־הף
 ’ נתחייבו לא הזה הפסוק להם שנאמר בערבות הברית דבשעת נומר
גם יהיו הירדן אח כשיעברו דהיינו ואילך מכאן שיהי׳ בהברית אבל

V.WW יי£//׳י* תררזההיח

 נמי דהנגלות ראי׳ קצת אלו רש״י מדברי גם יש וממילא
וקר^ קודם. שעוד תאמר דאם מואב בערבות רק נתחייבו

 שפי, קודם עוד אלא נתחדש מואב בערבות לא ולבנינו לנו דוהנגלות
 מכאן אבל השתא עד מקודם לה״א הנסתרות דקרא למימר מצינו
 אע״פ נתחייבו הזה המקרא שנאמר מואב מערבות כלומר ואילך

 הירק בעבר שתלה הדבר עיקר וגם הירדן, את עברו לא שעדיין
 p לומר מנ״ל מבואר אינו .וה״ע בה״ג וקללות הברכות שישמעו

 מערבות אלא נתחייבו לא הנגלות דגם דכיון שביארנו כמו אע״כ
 זק לאחר אלא אז נתחייבו לא דהנסתרות כרחך על ואילך מואב

 הזק שזה לומר שנוכל מואב ערבות ברית אחר זמן לנו דאין ומכיון
 בה׳ג בו״ק ושמעו הירדן משיעברו רק הנסתרות על גם לחייב גרמא
 דאז משוס הנקודות עלי׳ שמרמזים הזמן הי׳ דאז אמרי׳ לכך וה״ע

המצות. קיום על בריתות המ״ח נגמרו
הנסתרות כתיב הוי דאי רש״י ממ״ש גס כן לדקדק יש וקצת

 הירק את שעברו קודם דאף משמע הוי ולבנינו ולנו לה״א .
 יי׳ שמעולם היינו ולבנינו לנו והנגלות דכתיב דמה נימא ואי עכ״ל,

ק סי׳ דמעולם משמע הוי כנ״ל כתיב הוי דאי הו״ל מסיני עוד כך
 אלא הירדן את שעברו קודם דאף משמע דהוי לומר להאריך ולא

דהיינו הירדן את שעברו קודם אלא מעולם היו לא הנגלות דגם ודאי
מואב. בערבות

 בחרמיס שמעל מה על עכן נענש דלא דסא ההם בגמ׳ דאמרי׳ והא
את שעברו עד הנסתרות על ענש דלא משום משה שבימי

 תשובות דשלש נענש, סי' נגלות היו דאילו מכאן לדקדק אין הירדן
 הלשון ראבר״ש נקע נסתרות היו דבאמת דכיון די״ל חדא בדבר

 נתחייט! לא הנגלות על גם דאז אע״ג נסתרות לענין ר״י שאמר
 את שעברו עד הנסתרות על נענשו דלא דאמר לאו דאי ועוד בערבות

 , נהג לא הנסתרות על ענש שלא שמה שפירש״י כמו דהיינו הירדן
 יהושע,, בימי אף א״כ קשיא הוי ענש משעברו אבל שעברו עד אלא
 נירז״ל ולא נחמי׳ לר׳ כדפרכינן נסתרות דהוי מכיון איענשו מ״ט

 ס״ל דלא ובניו אשתו בי׳ ידעי דהוי משום נחמי׳ לר׳ כדשנינן למימר
 לא מ״ט השתא ועד דפריך דהמקשן ועוד נסתרות, מידי יצא דכה״ג
 והיינו משה בימי נענשין הוי נסתרות על דגם דקס״ד עכצ״ל איעניש

 עכנ״ל נסתרות דסי׳ אף יהושע בימי דנענשו כיון קס״ד דהוי משום
 כמו אלא עלי׳ נענשין דאין הכוונה אין לס״א הנסתרות דכתיב דהא

 לנו והנגלות יענשו ס׳ הנסתרות דקרא פשטי׳ המפרשים שפרשו
 היינו דסנסתרין מהתרגום ומסתייע הרמב״ן שמפרש כמו או לענשו
 ע״נ וא״כ הנסתרות על יש ערבות אבל זדונות היינו והנגלות שגגות

 ראבר״ש בשם ר״י משני וע״ז פריך, להכי בערבות נתחייבו בסיני עוד
 קרא קאי דע״ז מואב בערבות אלא בסיני ערבין נעשו לא דבאמת

 הנסתרווו על א״כ קשיא ואי ולבנינו לנו והנגלות לס״א דהנסתרות
 לינא לס״א הנסתרות כדכהיב ערבין נעשו לא מואב בערבות דאף
 יסודה ר׳ דברי מביא כן על יהושע בימי נענשו אמאי כלל עונש

 * אה משעברו אלא הנסתרות על ענש דלא ואמר נסתרות בין דמחלק
 נענשים הי׳ לא נגלות היו אם גם זה תירוץ לפי לעולם אבל הירדן,

ולא מואב בערבות כ״א הנגלות על גם נתחייבו שלא לפי משה בימי
קודם.

 פוי נגלות על בערבות נתחייבו אי מלתא דסא לומר ונלענ״ד
נתחייט לא או הנ״ל במכילתא לרבי כדס״ל סיני בסר

 משום יהודה בן שמעון ור׳ דרבי בפלוגתא חליא מואב בערבות רק
 ואינו דערבא, בערבא גם דנתחייבו ס״ל דרבי ע״ב ל״ז בסוטה ר״ש

 .וגו׳ הנסתרות בתורה מפורש ערבא בשלומא הא לרבי מנ״ל מבואר
 למדנו ישראל היש כל דכתיב ממה נצבים פ׳ בתנחומא שדרש כמו או

 ערנא ולא ערבא רק מוכח לא מהאי אבל זל״ז ערבים נעשו שישראל
 דר״ש מ״ט דערבא ערבא גם שקבלו ראי׳ איזה לרבי יש ואי דערבא

 בריח דכרתו דכיון קאמר מסברא דרבי וכ״ת עלי׳ דפליג יסודה בן
 מל ושוב סתורה ממצות כחלק הערבות נעשה ממילא ערבית על

 לדכי אין כן אם דערבא ערבא על גס ערבות של ברית הכריתות
 הערבול כל סוף עד דערבא ערבא על גם ערבים דנעשו נימא סוף
סליהם קבלו סיני בסר דעיד דס״ל לשיטתי׳ דרבי א״ש הנ״ל לפי אבל
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 ערבין נעשו ע״כ מואב בערבות פוה״פ וקבלו כשחזרו ולפיכך פלכוה

 ערבא גם נעשו לפיכך סיני בהר מקודם עוד שקבלו הערבות לפ גם
 אחת פעם רק ערבות קבלו דלא ס״ל יהודה בן ר״ש אבל דפרבא
ערבא ולא ערבא רק נעשו דלא ס״ל לכך מואב בערבות דהיינו

דערבא. ) '
 מרבות קודם הנגלות על אף מרבין נפשו לא אי לך יקשה
כתיב בחורב שנאמרה בחוקותי פ׳3 עוד אמאי א״כ מואב

 האי דהא דלק״מ זל״ז, פרבין שנעשו מיני׳ שדרשו באחיו איש ^לו
 ואז לארץ שיכנסו אחר ה׳ מצות אל ישמעו לא ח״ו אם קאי ארשה5
 כל דנענשו והא מואב ערבות ברית מחמת זל״ז פרבין יהיו ו3נ

אלא עלינו רק לא לך תקשה זה הנה ומרגלים העגל במעשה ישראל
 ומה נסתרות קבלו הירדן את כשעברו דרק דס״ל י׳נממ ףל

 חת״ס בדרשות ומי׳ יהודה דר׳ אליבא לדידן גם תחלץ לר״נ שחתרץ
 מעעם לא החם דבאמת לתרץ שכ׳ הירדן בעבר ד״ה הקצ״ב אב לף

 כמעשיהם ופשו הרשמים אחרי נמשכו שכולם משום אלא נענשו פרכות
 מהילקוט בספרך שהבאת ומה עיי״ש, פול מחשבת חשבו לכה״פ או

 כל נענשו ערבות מטעם דמשמע כהנים ממלכת תהי׳ ואתם פכ״פ
 ערבות קבלו סיני דבהר דס״ל כרבי אהיא זה עגל במעשה ישראל

 אמינא ערבות קבלו מואב ערבות דקודם מ״ד שתמצא מקום בכל וכן
 מואב. בערבות אלא ערבות קבלו לא יהודה לר׳ אבל היא רבי אנא לך

 גם אלא נחמי׳ ר׳ על רק לא פליג דרבי לפענ״ד צ״ל דבלא״ה ודע
הנגלות על דלא שם במכילתא קאמר רבי שהרי יהודה ר׳ על

 הנסתרות על אף אלא פמהם ברית לכרות עליהן הקב״ה נגלה כלנד
 בריח כורתים אנו הגלוים על להקב״ה לו ואמרו רצו לא שישראל אלא
 הצפור ויהא בסתר חוטא ממנו אחד יהא שלא הסתרים מל ולא

 רשות להם שהי׳ ע״כ ידן טל הקב״ה שהסכים ומשמע מחמשכנין,
 לקבל ונתרצו מדעתם ישראל שחזרו למה לומר יש טעם מה וא״כ לכך

 קסברי מה מתחילה הירדן את שעברו לאחר הנסתרות על כרבות
 ערבות קבלו לא אח״כ גס באמת דלרבי אע״כ קסברי, מה ולבסוף

 דגם דס״ל ר״נ על פליג דבהא אלא נחמיה לר׳ וכדס״ל הנסתרות כל
 ס״ל ורבי הירדן את שעברו לאחר רק ערבות קבלו לא הנגלות כל

 דלא ס״ל כר׳׳נ נסתרות לענין אבל סיני בהר עוד קבלו הנגלות דמל
 לענין דגם להאמר ניתן שפיר שכן וכיון יהודה, כר׳ דלא לעולם קבלו

 כר׳ רבי ידרוש ולבנינו לנו שפל הנקודות ואת ור״י רבי פליגי נגלות
 לענין לא אך הירדן את שעברו עד הנגלות על נענשו דלא נחמיה

 כנ״ל. דערבא ערבא לענין אלא סיני בהר קבלו דכבר ערבא
דמשעברו ר״י דאמר דהא שכתב בסנהדרין פירש״י דלולא ואמנם

 עליהם וקבלו מששמעו היינו הנסתרות על נענשו הירדן את
 הי׳ בזה, זה ערבים ונעשו טיבל ובהר גרוזים בהר וקללות גרנות
 הירדן את משעברו לרבי דאף פליגי לא יהודה ור׳ דרבי לומר אפשר
 דהנה לקבל, רצו לא שמתחילה אע״פ הנסתרות על גם ערבים נפשו

 בעבר הערבות שנתלה הטעם דלכאורה כתב הנ״ל חת״ס בדרשות
 הכתוב זהב עשרה אחת כף דקיי״ל מטעם היינו קודם ולא הירדן
 חרדל מלא כלי אפילו בקדשים כן ועל לקודש אחת שבכף מה כל פשה
 להיות מצרף הקודש כלי כי כולן נטמאו מהם באחד יום טבול יצע
 ה׳ עם כל מצרף ישראל של קודש כלי שהיא ישראל בארץ ותינה אחד

 טרם אבל בערבות כולם הרי בעבירה אחד נטמא ואם אחד להיות
 החת״ס כי והנה כק׳, עכ״ל חול כלי צרפם לא הקדושה לארץ &נאו
 קדוש פה זו בסברא קדמו כבר באמת אבל לכאורה בלשון ד״ז כתג

 קכ״ו סי׳ יו״ד נזר אבני בתשר הובא זצ״ל מפראג מהר״ל רברבין ממלל
 ערבין ישראל כל שאמרו מה צ״ל ולפי״ז נצבים, פ׳ חמדה ובכלי ד׳ אוח

 גוף שנכפו משום אלא נפנשין פרבק שנעשו משום לא הלא בזה זה
 אם כמו מרבות מלשון אינו זב״ז ערכין לשון דהך נלענ״ד אך אחד

 ישראל כל שנעשו כלומר תערובות מלשון היא אלא לרעך כרבת
 בזה זה ערבים לשק מדוקדק ובזה אמד גוף ונעשו זב״ז מעורבים

מלשון היא אם אבל לזה זה ערבים למימר הו״ל ערבות הלשון דלפי
א״ש. תערובות

 כל עה״פ נצבים פ׳ בתנחומא דאיתא ממה גס ללמוד יש וד״ז
ביניהם אמד צדיק אפילו בזה זה ערבים כולכם ישראל איש

קמג
 שנאמר כולו העולם כל אלא בלבד אתם ולא בזכותו עומדין כולכם
 בעכן מוצא אתה וכן לוקה הדור כל לוקה וכשאחד עולם יסוד וצדיק

 אחת על מרובה טובה מדה נתפס והדור מועטת פרענות מדת וכו׳
 כל דנעשו דמשום הרי עכ״ל, ישראל איש כל נאמר לכך וכמה כמה
 אחד שאם לענק רק ולא זב״ז דערבים אמרי׳ אחד כאיש ישראל איש

 ישראל כל מצוה עושה כשאחד גם אלא לוקק ישראל כל ולוקה חוטא
 ערבות דענין ערבות מלשון דהיא למימר ליכא ע״כ וא״כ ידו על זוכין

 הוא יעשה שאם ד״ז יעשה שלא ערב שחבירו חוב על אלא שייך לא
 בפד שכר קבלת על ערבות לשון שייך מה אבל עונש עצמו על מקבל
 חבירו כאס ערבות עליו שקבל לומר שייך דלא עשה שחבירו מצוה
 ממדת עובה מדה התנחומא יליף ואיך שכר יקבל הוא אף מצוה יעשה

 זב״ז ערבים כולכם לשון דהאי עכצ״ל אלא ערבות מחמת פורענות
 אחד. וגוף אחד כאיש שנעשו תערובות מלשון הוא התנחומא דנקט
ואם לוקה הדור כל לוקה וכשאחד הנ״ל בתנחומא מ״ש יובן ובזה

 לוקה הדור כל חוטא וכשאחד למימר הו״ל ערבות מטעם זה
 לוקה כשאין אבל כשלוקה דדוקא משמע וכו׳ לוקה וכשאחד דכשאומר

 אע״ם לוקה אינו הדור אף עונשו לתלות זכות אהה לו שהי׳ משום
 לי תהיו ואתם עה״פ יתרו פ׳ בילקוט ובאמת חטאו על ערבין שהיו

 מרגישין וכולן מאבריו באחד לוקה פה מה ישראל פזורה שה דרש וגו׳
 שפיר המתבאר לפי אבל עכ״ל, נענשין וכולן חוטא אחד ישראל הם כן

 מחמת אלא היא ערבות מדין שלאו דמאחר לוקה אחד החנמומא נקע
לוקה אינו הדור גם לוקה אינו אם חוטא שאחד אף ולפיכך תערובות

אחד. גוף שהם מחמת היא הדור עונש שכל מאחר
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תשט״ז. דעשי״ת ו׳ ה׳ ליום אור ב״ה,

 מו״ה ובקי חריף הגאון הרב ידידי לכבוד דגמה״ט שוי״ר

שליט״א. לידר אברהם

 שכבודו' מכיון היום לידי הגיע דסלימות א׳ מיום מכתבו )א(
לעבודה נכנסתי היום רק ואני להמפרד מכתבו שלח

 תיכף לו להשיב נחפז והנני מכתבו את לי ומסרו החופש ימי אחרי
 שהנני מכיון נמרץ בקיצור אבל להשיב, מה לי שאין יחפדוני פלא בכדי

בעבודה. עמום
 שלי החידוש שעיקר להודיעו אני צריך טענותיו על אשיב וטרם

שגם בסופו שכתב סק״ו כ״ח בסי׳ הנתיבות ע״ד נתיסד
 כמו מעיז אינו דין הבעל בפני בבי״ד הכתב שיקראו יודע כשהעד
 כדאיתא המערכת ע״י הדברים נשמעו אך בפה, הבע״ד לפני במעיד

 יתר כי העיקר הוא הנתיבות של זה שתירוץ לבאר הארכתי ופס שם,
 ט' סי׳ עדות בינה מהאמרי שם הבאתי וגם מופרכים, התירוצים

 דבכתב לחדש שם עוד הא״ב לפמ״ש כי וגם הנתיבות דברי שמחזק
 עיי״ש עבדי לא מעפה אמרי דדיבורא לשקר ביותר אדם מכסף
 הנובי״ת בדבר גם פלפלתי ושם בנ״ד גם להאמר ניתנה זו יסברא

ה׳. סי׳ חו״מ

 ממד בעצמו כאילו הוי ידו בכתב מכתב דהשולח שם העליתי וגם
בב״י המובא ש״ע בסי׳ הריב״ש מדברי והבאתי הנשלח, בפני

 תינו שכתב במה וז״ל: שכתב םק״כ שם ובטו״ז רכ״ח סי' ביו״ד
 וכן לו מתירים והם לבי״ד ידו בכתב חרטתו אדם ששולח שמשון

 ידו בכתב לא שליח דע״י נאמר אם דאף לומר נוכל הרשב״א, הסכים
 הטו״ז כי ואף עכ״ל, שליח ידי מעל עדיף הוא ידו דכתב מפום שרי

 מ״מ בשליח כמו מתירין אין בכת״י דגם היא הריב״ש דמסקנת כתב
 בא הי׳ עצמו הוא כאילו הוי כת״י דשולח סברא דיש מהריב״ש חזינן
 פ״ח ס״ק קכ״ו במו״מ הפ״ך מלשון שם הבאתי וגם הבי״ד, לפני

 מדבר דהנותן מפום בכתב מכני לא שלשתן דמעמד הטעם שכתב
 הי׳ המקבל עם גם מדבר הי׳ אם דהא ומשמע עיי״ש בלבד להנפקד

הרבה. בזה והארכתי ממש, שלשתן מעמד נחשב
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 הוא כנסת מבר להיות ענין ד־כל בענ״ד, אני אומר וערד

בחשבון נביא לא אם אף לקכין, וניתן ממש בו שיש דבר
 הרמ״א שכתב ממה לדבר, וראיה שכירות. שמקבלים מה

 שאין מאביהם שירשו ושמעון ראוק קמ״ט(: סימן )כסוף
 יכולים אינם רשות בלי הכנסת בית לבנות כת אדם לשוס

 שום ולא לאחר, ולא רשות ניתן דלהן לאחרים, כוחן למכור
 למכור יכולים שאינם דמה הרי עכ״ל. למכור, יכולין שררה
 וא״כ לאחר, ולא השררות ניתן דלהס משוס רק הוא שררה

 בבחירות הנוהג שלפי הכנסת חברי של בשררות נמי הכי
 להתפטר אחד כל ויכול הרבה, אנשים רשימת שבוחרים אצלנו

 דאין ועכצ״ל לזה, זה למכור ויכולין אחריו, השני שיטא כדי
 להיות לאדם שיש זכות דזו ממש, ט שאין דבר מכירת זה

 ט שיש כדבר הוי וזה גזירות, וגוזר חוקים חק ומושל שר
 הנאה, לטובת דומה זה והרי זו. זכות למכור ויכול ממש

 פוסקים. כמה לדעת למכירה ניתן ממון, שאינה שאעפ״י
 היורשין דאין דמ״ש סק״ד( רע״ו )סימן חו״מ בש״ן ועיין

 אחרים יד מחת הוא אם היינו ממש, ט שאין דבר יורשין
 ליתנה יכול ידו תחת הוא אס אבל מידם, להוציאה יכול אינו
 סימן )סוף לחו״מ שלמה חכמת ועייןבהגהת שירצה. למי

רמ״א(.

 מכרה הפסוק על תולדות פרשת עה״ת יפות נפנים ועיין
"כיום", לפרש יש וז״ל: שכתב לי, בכורתך את כיום

 ירושה, בחינת וגס עבודה בחינת בה היה שמכורה מפני
 שאירש מה א׳( ט״ז מציעא )בבא חז״ל שאמרו מה והוא

 דאיתא אלא נמכר, ואינו לעולם בא שלא דבר הוי מאבא
לעולם בא שלא דבר המוכר ד׳( סעיף ר״ט )סימן בחו״מ

יהושע

סימן
 שש הרי וכו׳ בסרט ברוך בכלל ברוך ת״ר ל״ז דף בסוטה

מ״ח נמצא וכו׳ מואב בערבות וכן בסיני וכן עשרה
 עיבל והר גריזיס הר מוציא ר״ש ומצוה, מצוה כל על בריתות
 דתניא תנאי דהני ]ובפלוגתא שבמדבר, מועד אוהל ומכניס

 מועד באוהל וסרטות בסיני נאמרו כללות אומר ישמעאל ר׳
 מועד באוהל ונשנו בסיני נאמרו ופרטות כללות אומר ר״ע

 שלא ומצוה מצוה דבר כל לך ואין מואב[ בערבות ונשתלשו
 אמר עכו כסר איש יהודה בן ר״ש בריתות, מ״ח עליה נכרתו
 נכרתו שלא בתורה שכתובה ומצוה מצוה לך אין ר״ש משום
 ותק״ג אלפים וג׳ אלף מאות שש של בריתות מ״ח עליה

איך שמעון ר׳ משוס שאמר רשב״י לדברי רט אמר בריתות,

 שהוא מה שקנה כיון א״כ הכל, קנה לעולם שבא דבר עם
 מה בכורה[ ]בחינת גס קנה היום,’ עבודה[ ]בחינת בעולם

 הבכורים דהיו ליה דפשיטא הרי עכ״ל. עדיין, לעולם בא שלא
הקבין, וחל עבודה לעבוד רשות להם שיש הזכות למכור יכולים

ממש. ט שאין דבר דהוי אמרינן ולא

 { שהיא אורנדס לענין ל״ו( )סימן מהרש״ל בתשוטת עוד ועיין
; שאין דבר הוי הא נקנה איך יי״ש, למכור ורשות זכות

 לדוט סברא דיש שם מדבריו ומשמע שהאריך, עיי״ש ממש בו
ואכמ״ל. ממש, ט שיש כדבר

 ורשוס זכות ג״כ שהיא בכנסת דחברות אמרינן אי ומעתה
ממש, בו שיש דבר הוי גזירות ולגזור חוקים לחוקק

 אומרת זאת חררו לטובת להתפטר כמתחייב ממילא שוב
 כמתחייג שפיר ונקנה לחטרו, זכותו למסור עצמו שמתחייב
 , דהוי בו, לדור חטרו שיכנס כדי דירתו מטת ולצאת להסתלק

 ) דנו דהוי וכיון קנין, טה דמהני ממש ט שיש דבר מקנה

 או קנין, בלא גס דידן בנידון מועיל שפיר קנין טה שמהני
 וכל שנתבאר, כמו סטומתא משוס או פעולה, שכר משום

נכנסה לא דמעולס קנין, צריך אין דכאן שטארנו מה לפי שכן
יותר. ולא שנתיים רק ראובן של לרשותו זו זכות

 שאציס יען אך כת״ר, בדברי גס לפלפל ברצוני מאוד והנה
גס זה ומטעם לכת״ר, כידוע מעשיכם כלו לאמר עלי

 למועד חזון עוד ואי״ה צרכן, כל דבריי לבאר הארכתי לא כן
וכעת הזה, בענין שיש ופרט פרט כל בטרור בארוכה לבוא

למלין. קנצי אשים

הדוש״ה ידידו בזה והנני
אהרנברג מנחם יהושע

נ/ יז
 | מאוס שש מישראל ואחד אחד לבל נמצא וכו׳ ומצוה מצוה לך

משרשיא א״ר טנייהו מאי בריתות, ותק״נ אלפים וג׳ אלף

.׳הגמ עכ״ל טנייהו איכא דערבא וערבא ערבא

 ערכא על גם ברית דהיתה רט דאמר הא למודעי וצריך
הנסתרוס בתורה מפורש ערבא בשלמא מנ״ל, דערבא

 לין שמעינן לא קרא מהאי אבל ולבנינו, לנו והנגלות לה״א
 גם שקבלו ראיה איזה לרט יש ואי דערבא, ערבא ולא ערבא

 הל׳ קאמר דלא יהודה בן דר״ש מ״ט דערבא ערבא על

 ערטם על ברית דכרתו דכיון קאמר מסברא דרט וכ״ת
6הכריתו חל ושוב התורה ממצות כחלק הערכות נעשה ממילא
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 סוף לדבר אין א״כ דערבא ערבא על גם הערבות של ברימ
 כל סוף עד דערבות ערבא על גס ערבים דיעשו ארמ

הערבויות.

 ור׳ יהודה דר׳ בסלוגתא תליא דזה נראה היה ולכאורה
על נקוד למה דתניא ב׳ מ״ג בסנהדרין נחמיה

 שעברו עד הנסתרות על ענש שלא שבעד ע׳ ועל ולבנינו לנו
 על ענש וכי נחמיה ר׳ א״ל יהודה ר׳ דברי הירדן את

 שלא כשס אלא עולס עד נאמר כבר והלא לעולם הנסתרות
 שעברו עד שבגלוי עונשין על ענש לא כן הנסתרות על ענש

 על ענש דלא נחמיה לר׳ בגמ׳ ופריך הירדן את ישראל
 דהוי משום עליה איענוש טעמא מה עכן לעולם הנסתרות

 ענש לא אי תמהו ורבים הגמ׳ עכ״ד ובניו אשתו ביה ידעי
 אהני מה א״כ למחות בידו דאין משום והיינו הנסתרות על
 הוי ישראל כל לגבי מ״מ ובניו אשתו ידעי הוי דבעכן הא

 א״ש דערבא ערבא גס עליהם דקבלו נאמר אם אבל נסתרות,
 למחות ערבים הם והיו נגלות הוי ובניו אשתו דלגבי דכיק

 ולא דערבא, ערבא מחמת ישראל כל נתחייט שוב מיחו ולא
 עברו ובניו שאשתו ישראל ידעי הוי לא עכ״ס הא הא קשה

 מאוד חמור שענשו ראשון ערטת דדוקא ט״ל הערטת, על
 עולם, עד לה״א הנסתרות נאמר וע״ז נסתרות על קבלו לא

 ר״נ מודה כ״כ חמור עונשו שאין דערבא ערבא עד אבל
הנסתרות. על גס שקבלו

 עה״פ יתרו פ׳ במכילתא דאיתא לפי״מ יותר הדבר ויוסבר
ישראל של שבחן להודיע אומר רט וז״ל ה״א’ אנכי

 אחד לב כולם השוו התורה לקבל סיני הר על כולן שכשעמדו
 על זה שממשכנין אלא עוד ולא בשמחה שמים מלכות לקבל

 ברית לכרות עליהן הקב״ה נגלה בלבד הנגלות על ולא זה
 כורתים אנו הגלויס על לו אמרו הסתרים על אף אלא עמהס

 בסתר חוטא ממנו אחד יהיה שלא הסתרים על ולא ברית
 המכילתא עכ״ל לה״א הנסתרות שנאמר מתמשכן הציטר ויהא
 אלא הנסתרות על גם עררן לעשות הקב״ה דרצה הרי

 ולפיכך בסתר, חוטא על להתמשכן לקבל רצו לא שישראל

 דשכיח משוס רק הקב״ה לרצון ישראל התנגדו דלא יתכן שפיר

 שעה כל מתמשכן הציבור ויהיה טובא בסתר עטרה שבר
 על גס הערבות לקבל חששו לא דערבא דערבא מברית אבל

 בסתר עטרה לעבור אדם שירצה שטח דלא משוס מספרות
 כבר דאז אחד איש לפני גלוי יהיה ואפ״ה לרטס יתודע שלא

 אם ואף ליה אית תברא דחברא לרטם יתגלה שמא ששש
 עטרה עובר אוחו שרואה איש אותו מסתמא כן שיהיה יקרה

 ולא חוטא אדם דאין ט וימחה הערבות בטת על יעטר לא

דערבא ערבא משוס הציבור שיתמשכן שטח לא וממילא ט

 שוס בלי דערבא ערבא הבטת עליהם קבלו מסתמא לפיכך
 קבלנו לא דנסתרות דאדעתא לומר יכולין אינם ושוב תנאי

 גס וטניהן מצוה של ובטת בטת על שכר שמקבלין דמאחר
 שמא ספק דבאומו סהט אכן דערבא ערבא של בטת שכר

 למחות טדו שהיה לנו ידוע שלא מי על שיתמשכנו פעם יקרא
 דלא מאחר ליכנס רוצין היינו מיתה ולא שבסתר עטרה על

 ובניו אשתו טה דידעי מחמת בעכן דנענשו שפיר ולכך שטח
מיחו. ולא

 יהודה דר׳ בפלוגתא פליגי ורט יהודה p דר״ש יתכן ולפי״ז
ערבות דקבלו יהודה כר׳ ס״ל דרשב״י נחמיה ור׳

 דהיחה ראיה אין ולפיכך הירדן את כשעברו הנסתרות על גם
 דעל נחמיה כר׳ ס״ל רט אבל דערבא ערבא על גם בטת

 רט מדבט נמי וכדמוכח כלל ערבות קבלו לא נסתרות
 נסתרות על ערבות לקבל ישראל רצו דלא הנ״ל שבמטלתא

 ערבא על גס בטח דעשו דעכן מהאי ראיה יש וא״כ לעולם
דערבא. דערבא בטתות גם מנה שפיר לכך כנ״ל דערבא

 נחמיה לר׳ דהא נחמיה כר׳ ס״ל לא רט דע״כ קשה אבל
שעברו עד ערבות קבלו לא הנגלות דעל לומר צטך

 ואילו כנ״ל ולבנינו לנו על נקוד מה״ט דלדידיה הירדן את
 וא״כ הנגלות על בטת כרתו בסיני שעוד במטלתא ס״ל רט

 כשעברו ערבות קבלו הנסתרות שעל לגלות באו דהנקודות ע״ב
 ערבא על מעכן ראיה ליכא וממילא יהודה ר׳ כדאמר הירדן

דערבא.

 לרט דהא רט למסבר מצי לא יהודא כר׳ גם ע״כ איברא
על סיני בהר עוד למשכנן הקב״ה רצה במכילתא

 חוטא אמד יהא שלא לקבל ישראל רצו שלא אלא הנסתרות
 ניתן לא וא״כ ידן על הקב״ה והסטס מתמשכנין וצבור בסתר

 על גם וקבלו מדעתן חזרו הירדן את שעברו שלאחר להאמר
 יהודה כר׳ דלא הוא במכילתא דרט דמילתיה וע״כ הנסתרות

 למלתא הנקודות דטש דרט לומר צטך וע״כ נחמיה כר׳ ולא

דבטנו. שפיר ויתכנו אחטתי

 דמוקיס גופיה הא דבאמת בזה דעתי נח לא דמ״מ אלא
טה דידעי משוס עכן על דנענשו טעמא נחמיה ר׳

 משום טעמא דאמטנן דנהי טאור צטך אכתי ובניו אשתו
 שכרת התורה מן ראיה לנו דיש לאו אי מ״מ דערבא ערבא

 דבר לחדש לנו אין דערבא ערבא על גס בטח עמנו הקב״ה
 ילפינן דקרא דמגופיה ועכצ״ל בלבד קושיא מחמת מדעתנו זה

 אינם אס שאפילו משמע והגלויות כתיב ולא והנגלות מדכתב
 עליהם נתערבו אחד אפילו למקצת שנגלו אלא לכל גלויות
מאי שידע מכלל ונעלם ע״א ה׳ בשבועות אמטנן וכה״ג
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׳

 דאטי ואפ״ג ממט פלומה והיא כחיב מדלא רבא אמר משמע
 אע״ג חי כל מפיני ונפלמה אישה מפיני ונפלם מדכחיב דחה

 למימר בפי דאי אטי מודה ודאי מ״מ מפולס ידע לא דהחס
 פלומה והיא למימר טסי עדיף מהדבר יודפ שהוא מי שאין
 וטפלה האשה דעכ״ס משוס אישה מפיני נפלס דכחיב והא

 ונפלמה שנאמר מה וכן מהבפל הדבר שהפלימו אלא יודפים
 שהפלימה אלא יודפ הקב״ה דעכ״ס משום חי כל מפיני
 וקדשיו מקדש טומאח גט דכמיב ונפלס הך וכן חי כל מפיני
 אלא שיודפין אחרים יש אם שאפילו לאשמפינן דאחי א״ש

 נמי הגלויוח ולא הנגלוח דכמיב כאן וא״כ ממנו שהפלימוהו

 ועונשין הנגלות בכלל הם למקצת נגלות רק אס שאפילו משמע
 רק אם שאפילו נימא נמי הנסחרות קשיא ולא כולם אח

 אומן עכ״ס פליהן פונשין אין נסתרות הס בנ״א למקצח

 דזה משום הנסתרות כחיב שפיר דהחם ז״א מהם שנסתר
 דהיינו למימר ליכא בוהנגלות משא״כ אותן מסתיר החוטא

 למימר והו״ל לכל גלויות הם דא״כ אותן מגלה החוטא שזה
 אדס בני למקצת אלא לכל גלויות שאינן דמיירי וע״כ והגלויות

 שהן דכל נחמיה ר׳ קאמר שפיר לכך פליהס פונשין ואס״ה
 יהודה ר׳ גס ודאי ולפי״ז והנגלות בכלל הן ובניו לאשתו נגלות

 שגלוי חטא פל פנשו הירדן את שפברו קודם דגם מודה
 דפרבא פרבא משוס טפמא אמריכן אי וא״כ ובניו לאשתו

רט. פל דפליג יהודה ק דר״ש מ״ט

׳

 יודנ כשמקצת דנפנשין דהא שאמרנו הדבר דפיקר ועוד
קאת דפרבא פרבא משוס דפכן כהא מוחין ואין

 רו טפמא לדבר ליתן יש דבלא״ה כלל מוכרח אינו פלה
 הקש הנסתרות פל אף דעונשין דס״ל יהודה לר׳ שהרי

 גד בדוחק ותיק למחות טדו אין הא שם מהרש״א בחדא״ג
 נחמי ר׳ א״ל סוד״ה בתוס׳ דפיין לק״מ לפפנ״ד אכן פיי״ש

 ד! היקש דאהני ה״א הנקודה לאו דאי ר״ח שם שכתבו
 למחו להם שהיה לסי מיפנשי זוטא אבל רבא פונשא מיפנשי
 דמאיז צ״ב ודבריהם עכ״ל כלל מיפנשי דלא הנקודה קמ״ל

 בדפח ועכצ״ל זוטא לפונשא רבא פונשא טן נחלק טפס

 לה שהיה לסי אחד פנינים שני משום הפרטת בפונש שיש
 פירשת שלא נוסף פנין יש זה פנין ומלבד מיחו ולא למחות

 את פל נפנשין ישראל דכל ה״א ההיקש לאו דאי לומר ואין

 ל" בשבופות כדאיחא חמור בדין משפחתו בני שנפנשין כמו
 ר כמשפחתו רבא פונשא נפנשו דלא למימר ההיקש ואתי

 כדאית זוטא בפונש והיינו נפנשין למחות להם שהיה מחמת
 דלפפנ" נפנשין אינן זה משום דגם הנקודה ואתי ב בפ שם
 נענש׳ דמשסחתו דהא שם מטאר שהרי להאמר ניתן לא זה

ממיל! ישראל בכל שייך לא וזה עליו שמחסין מפני רק הוא

 פפימ״;ן לפרש נלפנ״ד לכן לכך ההיקש דאתי למימר ליכא
 נצביס פ׳ חמדה ובכלי ד׳ אות קכ״ו סי׳ יו״ד נזר אבני בתשו׳

 הנסתרות פל נפנשו דלא דהטפם זצ״ל מפראג מהר״ל בשם
 ישראל נפשו לאק כשנכנסו שרק לסי הירדן את שפברו פד

ק תקצ״ב אב לז׳ חח״ס בדרשות ופי׳ פיי״ש אחד כגוף
מהר״ל. לדברי דפתו שכוון ג׳ עמוד של״ב

 נחשס ישראל דכל משום הוא שהפרטת זה דבר ובאמת
מנחומא במדרש דאיתא מהא ללמוד יש אחד כאיש

 אפילו זב״ז פרטם כולכם ישראל איש כל פה״ס נצטם פ׳
 אלא בלבד אתם ולא בזכותו פומדין כולכם טניכס אחד צדיק

 נל לוקה וכשאחד פולס יסוד וצדיק שנאמר כולו הפולס כל
 מועטת סרפנות מדת וכו׳ בפכן מוצא אתה וכן לוקה הדור

 לקי וכמה כמה אחת פל מרובה טובה מדה נתפש והדור
 שערבים דמחמת הרי התנחומא פכ״ל ישראל איש כל נאמר

 כשאחד גס אלא לוקין ישראל כל חוטא כשאחד רק לא זב״ז
 זטו פרטס דלשון לומר וצריך זומן ישראל כל מצוה פושה
 רק פרטת שייך דלא ערבות מלשון זה אין התנחומא דנקט

 שנתפרש תערוטח מלשון היא אלא זכוח קבלת על ולא חוב על

 אין כל מדכתיב ודרש אחד כאיש אחד כגוף ונעשו זב״ז
 אס טן והנפ״מ אחד כאיש הס ישראל שכל דמשמע ישראל

 זה תערוטת מטעם היא אס טן לזה זה פרטת מטעם היא
 למחות שטדס היכא טן לחלק יש ערבות מטעם דאי מה
 משא״נ זל״ז פרטן נעשו לא דהט דאדעתא למחות טדם לאין

 פרטה מטעם דאי נפ״מ ועוד לחלק אין תערובות מטעם אי
 דשבועום מגמ׳ כנ״ל זוטא עונש רק ליכא למחות טדס כשהיה

 הול וכאילו כאיש כולם דנעשו תערובות מטעם אי משא״כ
 דה״& התוס׳ שכתבו וזה יותר חמור העונש חטא בעצמו
 חערוטה מחמת רבא בדינא מיענשי דלא רק ההיקש דאהני

 כמ״ש אחד כגוף נעשו לא הירדן את עברו שלא זמן דכל
 דהייט למחות להם שהיה ערבות מחמת אבל הנ״ל מהר״ל

 הנקודה קמ״ל הירדן אח שעברו קודם גס מיפנשי זוטא עונש
כנלענ״ו הירדן את שעברו קודם נענשו לא זה משוס דגם

דבריהם. טאור

 מדנר בעליל נראה זה עכ״פ דבריהם כוונת שיהיה ואיך
היחיי חטא בשטל הרטם להעניש מקום דיש ר״ת

 כפירוש ס״ל לא שרש״י ואף למחוח טדס דהיה הטעם מלבד

 לל דע׳ נקודה דלסירושו בסוף עליו הקשו המיס׳ וגם ר״ת
 וג® דסליג מאן ליח הסברא זו על מ״מ נחמיה לרט יחישב

 נחמיה ור׳ דר״י י״ל שפיר ולפיכך הנ״ל מהתנחומא שדקדקנו
 6ל משעברו הנסתרות על נענשו יהודה דלר׳ פליגי בהא

מחמל לבד דלא משום למחוח להם היה דלא אע״ג הירדן



פא יהושע יז סימן שו״ת דבר
 שנכנסו אחרי אחד כגוף דנפשו מטעם גם אלא נענשו ערכוה

 אחד גוף נפשו לא דאכתי הירדן אח שעכר קודם רק לא״י
 אכל למחות להם שהיה ומטעם הנגלות רק נענשין היו לא אז

 שעכרו קודם נענשו לא למחוח כידס הוי דלא אנסמרוח
 רכי דקאמר דהא הנ״ל המהרש״א קושיית מיושג וממילא

 משוס לאו הירדן אח שעכרו אחר הנסתרות על דנענשו יהודה
 לפיכך אחד גוף דנעשו מערוטת משום אלא נענשו ערטח

יהודה. לר׳ נענשין למחות כידס כשאין גם שסיר

 דכרי על קושיתו דאין וראיתי המהרש״א בדכרי עיינתי שוב
משוס קושיתו עיקר אלא למחות דדו אין הא ר״י

 לומר ודוחק נענשו למחות כשכידו דרק מוכח מי נ״ה דכשכת
 א״ש ג״ז לעיל לפימ״ש אך יהודה כר׳ דלא אתיא סוגיא דהאי

 תו והתויח כזה״ל התם דאיתא דשכת כהך לן קשיא דכאמת
 שלא דיו של תיו צדיקים מצחות על וכו׳ האנשים מצחות על

 דם של תיו רשעים של מצחם ועל חכלה מלאכי כהם ישלטו
 הקכ״ה לפני הדין מדת אמרה מכלה מלאכי כהס שישלטו כדי

 גמורים צדיקים הללו להם אמר מאלו אלו נשתנו מה רכש״ע
 למחות דדם היה רכש״ע לפניו אמרה גמורים רשעים הללו
 יקכלו לא כהם מיחו שאס לפני וידוע גלוי להן אמר מיחו ולא

 גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אם רבש״ע לפניו אמר מהם
 דכל משמע הגמ׳ עכ״ל מחלו וממקדשי וכו׳ דכתיכ והיינו
 דאלו עצמם מהרשעים דינו נשתנה לא למחות כידס שהיה
 דמי אמרינן שם בשכועות דהא וקשה נדונין אחד כדין ואלו

 החוטא של הדין כאותו ולא הקל כדין נדון למחות דדו שהיה

שחמור. עצמו

 שטעת שכשמשכיעין דתניא אהא שם בשכעות דהנה י״ל אך
שכתורה העכירות כל וכו׳ יודע הוי לו אומרים הדיינים

 ומכל ממנו נפרעים שוא[ ]כשטעוח וכאן ממנו נפרעים
 לא כולו העולם מכל שכתורה עכירות וכל ופריך כולו העולם

 ישראל שכל מלמד אחיו כעון איש כאחיו איש וכשלו והתכיא
 לא אמאי וקשה למחות דדם שיש התם ומשני זכ״ז ערכים

 כאן דגם ועוד ולכנינו לנו והנגלות דכתיכ מהא טפי פריך
 לר׳ הא דשכת סוגיא על הנ״ל המהרש״א כקושיית מקשה
 למחוח דדם כשאין גם פ״כ הנסתרות על דעונשין יהודה
 אליכא קאזלי לא דשכועות סוגיא דהך לומר ודוחק עונשין
 קשה ]ועוד כנ״ל דשכח סוגיא לעכין המהרש״א כמ״ש יר״י

 דמה לוי א״ר ה״ה סוף מסוטה ס״ז דרושלמי fwf> לאה לי

 מסמרות עסק לכם אין ואמרה קול כת יצחה הרצועה הפורה
 שהיה ע״ד פליגי ולא מהא ידעי דידן חלמודא גס יטדאי
 שעל למשניות כהקדמתו הרמכ״ם כמ״ש לוי רד דדי מקובל

דוכשלו מקרא פריך מה וא״כ מחלוקת שייך לא מקובל מר

 שהותרה אחרי כזמה״ז מיירי הנ״ל כרייחא הלא כאחיו איש
 קודם דן דחלקו דהא הנ״ל מהר״ל לפימ״ש אכן הרצועה[

 ישראל דארץ משוס הירדן את שעכר לאחר הירדן את שעכר
 מארצנו שגלינו דאחרי נראה ולפי״ז אחד כאיש ישראל כל עשה
 את שעכר קודם שהיו כמו זמ״ז ישראל ונפרדו חזרו שוכ

 נזר אמי שכתשו׳ ואף הנ״ל( חת״ס כדרשות )וכ״כ הירדן
 טמן גם למה טעם לימן ונדחק הכי למימר ניח״ל לא שם

 דמצוה כא״י מקומינו ועדיין הואיל זכ״ז פרדס ישראל הגלות
 גלות דן מחלק שם חמדה וככלי ממה״ז גם כא״י לדור

 שנייה שקדושה שני גלות דן כטלה ראשונה שקדושה ראשון
 אלא הזה להדוחק צורך אין אך שהאריך עיי״ש כטלה לא

 ועוד הנ׳ל דשכועות ממ׳ דמשמע הא להו דקשיא משוס
 אכל למחות דדם כשיש זכ״ז ערדן ישראל ממה״ז גם ככ״ד

 שנעשה הערכות דזה התוס׳ דכרי מתוך לעיל שדארנו לסי״מ
 נוהג שהיה הערכות מלכד היה הירדן את ישראל כשעכרו

 הנ״ל להדוחק צריכין אנו אין למחות דדם כשהיה לזה קודם
 שנעשה למחות דדם היה כשלא אף שהערטת י״ל דשסיר

 כשגלו כטל אחד כאיש שנעשו מחמח הירדן את כשעכרו
 למחות דדם כשהיה הערכות רק נשאר ולא הארץ מן ישראל

ישראל. כארץ תלוי אינו דזה

 דהנסתרוח מקרא כשמעות מייתי דלא הא א״ש "ז ולפי
מזמן מייירי דכשכועות משוס ולמינו לנו והנגלות

 יודע הוי הדיינים כשמעת לו אומרים איך שגלו אחר הזה
 רק פריך לכן ישראל ארץ של דערכות הכרית כטל וככר וכו׳

 הארץ מן גלו שככר לאחר דמיירי כאחיו איש וכשלו ממ״ש
 אוידהם כארצות כלככס מורך והכאתי דקרא כרישא כדכחיכ
 תקשי דלא נמי וא״ש למחות דדם כשיש דהתס לתרץ והוצרך

 שהיה הערכות אותו רק דזה הרצועה דהותרה מהירושלמי
 כמ״ש החורכן לפני עוד דמה כטלוה ישראל אק מחמת
 הנסתרות על גם הא יהודה לר׳ הקו׳ נמי ויתיישכ שם הק״ע

 כשאין ערדן נעשו דלא למחות דדו שאין אע״פ ערדן נעשו
 כארץ שהותם זמן לכל הירדן את כשעכרו רק למחות דדו
 כשדדס רק ערדן נעשו דלא מודה ר״י גס שגלו לאחר אכל

למחות.

 כשאין גם ערדן נעשו כא״י דכהיותס דאמרינן אף והנה
לענין דגם נראה מ״מ אחד כאיש דנעשו למחות דדם

 דכשאין למחות דדו לאין למחוח דדו יש דן חילוק יש זה
 דאע״ג כעצמו החוטא כמו חמור עונשו אין למשוח בידו

 זה שהרי כשוגג מעושה גרע לא מ״מ אחד כאיש דנעשו
 המזיד כמו כ״כ נענש היה לא שוגג היה אילו כעצמו החוטא

והוי אחד כגוף נעשו אס אפילו ולפיכך כפרה צריך היה אלא



יהושע יז סימן שו״ת דבר פב
 זדון שמחשבת לומר שייך לא מ״מ עשה בעצמו הוא כאילו

 ולא אחד נעשו הגופין דרק חשב הוא כאילו יחשב זה של
 נחשב שפיר מימה ולא למחות בידו היה אם אך המחשבוח

במזיד. הוא עשה כאילו

 להם שהיה דמפני דקאמר הנ״ל דששבח סומא א״ש וא״כ

כמו החמור עונש באותו הצדיקים נענשו למחות
 למחות בידם שהם דמחמת בשטעוח דמבואר אע״ג הרשעים

 דבשבועוח קל בעונש אלא חמור בעונש הרשע כמו נענש אינו
 דשבת בסומא משא״כ כנ״ל האק מן ישראל שגלו לאחר מיירי
 קודם בירושלים ישראל עוד בהיות דמיירי יחזקאל אנבואת קאי

 הדין והיה בגופן ערבין היו עדיין דאז ראשון ביח חורק
 שמתחילה אלא הרשעים שנענשו העונש באותו יענש: שהצדיקים

 הרשעים מן הצדיקים אח להפריד הרחמים במדח הקב״ה רצה
 בהם שישלטו ולא כשוגגין קל בעונש רק הצדיקים את ולדון

 וידוע שגלוי משוס הרשעים על ששלטו כמו חבלה מלאכי
 מדח שבאה עד מהם יקבלו לא בהם מיחו אס שאף לפניו
 היה שלא משוס כשוגגין הצדיקים את לדון שאין וטען הדין
 מזידין וה״ל לפיכך למחות להם והיה יקבלו שלא להם גלוי
במידי. עונשם לגבי מהרשעים הצדיקים נשתנו ולא הערבוח על

 יהודה דלר׳ דאע״ג הנ״ל המהרש״א קושיח א״ש וממילא
דאין אע״ג הנסחרות על גם ענשו הגלות קודם

 אותם כמו כך כל ממור עונשם היה לא מ״מ למחוח בידם
 דרצה והא מזידין ואלו שוגגין דאלו למחוח בידם שיש הנגלות
 מאותו רק לפוטרם רצה לא בירושלים הצדיקים לסטור הקב״ה
 בעונש ולדונם עליהם שנתערבו הרשעים את בהם שדן העונש

 על חיים תו לכחוב ממחילה ציוה לכך שוגגין כמו בלבד קל
 שנתערבו מחמת שוגג כדין קל מעונש אבל הצדיקים מצח

 אפילו עלה לא למחות בידם שאין אע״ס נסתרות על גס
 דשבת סוגיא א״ש וממילא לפוטרם הקב״ה לפני במחשבה

יהודה. כר׳ גס

 כשיש נענשין מואב דערבות הערבות בלא דגם שד״ז ודע
י״ג דף נדה רש״י מדברי גם ללמוד יש למחות בידו

 הם דהגריס מתחילה שכתבו ע״א ע׳ קידושין בתום׳ מובא
 ואח״כ פרעניות ומביאין במצות בקיאין שאין לפי כספחת

 ודחה זל״ז ערבין דנעשו דמשוס שאומר מי יש בשם מביא
 פרעניוח שמביאין מתחילה כתב איך א״כ וקשה עיי״ש זו דיעה

 בידינו כשיש והיינו פרעניות מביאין ערבות בלא שגם ועכצ״ל
 קטנות הלכות בחשו׳ נתכוין דלזה ונלענ״ד מוחין ולא למחות

 עיקר שם שנשמטה בהשאלה חסרון שיש אלא קל״ג סי׳ ח״א
לישב בא כאילו נראה היה לפנינו שכתובה דלפי״מ הקושיא

 קושיתו עיקר באמת אבל שאומר מי היש על רש״י קושית
כנ״ל. ומיושב לעיל שהקשנו כמו

 נענשו שלא נחמיה ר׳ דעת מה לבאר צריך מעתה אלא
הנסתרות ועל הירדן את שעברו עד נגלות על אפילו

 נעשו הירדן את דכשעברו ס״ל אי ממ״נ כלל ערבין נעשו לא
 כשוגגין עכ״ס ליענשו הנסתרות על גס אחד כאיש אחד גוף

 הנגלות על גס ליענשי דלא נימא שגלו לאחר דא״כ ]ועוד

 שנענשו ובנביאים בתורה דברים מכמה כדמוכח ז״א וע״כ
 מקרא שדרשו וכמו שגלו לאחר גם רשעים עון בשביל צדיקים
 משוס הנגלות על ערבין דנעשו ס״ל ואי באחיו[ איש דוכשלו

 בשעת ולא הירדן את כשעברו דוקא מ״ש למחות בידם דיש
 את שעברו דלאחר ס״ל ר״נ גם דלעולס י״ל אך תורה, מתן

 לא אף הנסתרות על נענשו דלא והא אחד כאיש נעשו הירדן
 בהיות נגלות ועל אנוסין כמו הוי דנסתרות משוס כשוגגין
 משוס למחות בידם היה כשלא אפילו נענשו באק ישראל

 שאלו כפשיעה אלא כאונס מחשב לא למחות בידם שלא דמה
 לא שלסוף כך כדי עד יתפרץ שלא הדור על מפקחין היה

 כשוגגין נחשבין לפיכך כך לידי בא היה לא למתוח בידם יהיה
 מיחו ולא למחות בידם כשהיה אבל עכ״ס קל בעונש שנענשין

עצמן. החוטאין כמו כמזידין נענשין אז

 מעשה גס מיחשב נחמיה דלר׳ שהא להסביר יש ולפיכך
ובניו אשתו רק ביה ידעי דלא אע״ג כנגלות דעכן

 מעשיהו דעשה היכא אלא כאונס נסתרות חשיב לא ע״כ דס״ל
 תלתא הפחות לכל איכא אי אבל ביה דידע וליכא גמור בסתר
 דמתאמרא מלתא דמה״ט לאגלויי דעבידי מלתא הוי ביה דידע
 אית תברא דחברא בישא לישנא משום ביה לית תלתא באפי

 חוטא היה שלא וכיון מחאה לענין ב׳ ל״ט דף בב״ב ועי׳ ליה
 הצדיקים מצד פשיעה קצת הוי לאיש יתודע שלא נשמר זה

 בספר ופי׳ לבערם רשעה עושי על לחקור לב נתנו שלא
 נותנים שיהיו כדי נעשה הערבות עיקר שכל צ״ד סי׳ חסידים

 ויש כך עשו שלא וכיון לבערם רשעה עושי על לחקור לב
 דאיכא מאחר להם מתגלה הדבר היה חוקרין היו שאלו להניח
 שוגגין כמו לעונש וראוין פשיעה הוי לפיכך דידעי תלתא
 כיון נגלות מטעם נענשו עכן דעל ר״ג קאמר שפיר ולכך

 מ״מ לדונם אפשר אי דמזידין דנהי ובניו אשתו ביה דידעי
 ישראל חטא עכן גבי דכתיב הא א״ש ובזה כשוגגין. נדונו

 חטא בזה״ל שמפרש ברד״ק ופי׳ וגו׳ בריתי את עברו וגס
 וכו׳ בריתי אח עברו וגס אלא בשגגה חטא תאמר ולא ישראל
 לכתוב אלא כלל ישראל חטא לכתוב לא א״כ וקשה עכ״ל
 לסי אבל בשגגה חטא יאמרו ולא בריתי את ישראל עברו
אם לענוש בא מזיד על דלא לאשמעינן קרא דאתי א״ש הנ״ל
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 העונש אין ישראל כל דלגר בעלמא שגגה על אלא ישראל לנ

 שבשבילו הדבר עיקר שכל תאמר שלא אלא שוגג במורח רק א3
 וגם אמר לכך בשגגה חטא רק היה ישראל כל אח לענוש אב

 והם במזיד היה החטא שעיקר כלומר וגו׳ בריחי אח פכרו
 רק ט למחוח ידעו שלא מכיון אלא מזיד עון על ערגיס

כשוגגין. רק ישראל כל יענשו לא בלבד ובניו אשמו

 החום׳ דברי להטן נוכל הנ״ל וחת״ס מהר״ל ועפי״ד
בשם שכתט נחמיה ר׳ א״ל סוד״ה שם בסנהדרין

 הנגלות על דאף לנסתרוח דנגלוח מהיקישא ילפינן דלר״נ ר״ש

 הנקודות דאצטריך והא הירדן אח שעברו קודם נענשו לא
 רבא עונשא מיענשי דלא היקש דאהני ה״א נקודה לאו לאי
 דלא הנקודה קמ״ל למחות להם שהיה לפי מיענשי זוטא אכל

 לענוש סברא להם דהיה מדבריהם מבואר עכ״ל כלל מיענשי
 אלא עוד ולא למחוח להם דהיה הטעם בלא גס הנגלות על

 מלפי טפי רבא בעונשא דליענשא בדין היה זו סברא שלפי
 לומר ואין לכן יש סברא מה וצ״ב למחות בידם דהיה הטעם
 דמשפחתו שרשעים ל״ט דף בשבועות דאמרינן דכמו דהו״א
 ולכך חמור בדין נענשין ישראל כל ה״נ חמור בדין נענשין

 דמשום התם ודאמרינן קל בדין רק נענשין דאין היקישא אפי
 ד״ה בתוס׳ עיי״ש כ״כ חמור העונש אין למחות בידם שהיה
 תניא התם אמרינן שהרי להאמר ניתן לא זה דלפענ״ד המם
 אין לך לומר חטאת מה משפחתו חטא הוא אם ר״ש אמר

 מפני וכו׳ מוכסין כולה שאין מוכס בה שיש משפחה לן
 סברא שוס אין טעמא האי לאו דאי הרי עכ״ל עליה שמחפין

 משפחתו דלאו ישראל בכל וא״כ עליו נענשין משפחתו שיהיה
 עליו נענשין שיהיה קס״ד מה דמחפין טעמא האי שייך דלא

 דבאמת ש א" הנ״ל לפי אבל למחות בידם דהיה משוס לאו אי
 משום דנענשין לומר יש למחות מדם דהיה טעמא בלא גס

 נענש ולפיכך לוקין ישראל כל לוקה וכשאחד אחד כגוף מעשו
 ללמד לר״נ ההיקש אתי ולכך עצמו החוטא כמו חמור בדין
 דאכתי אלא הירדן את כשעברו אלא אחד כגוף נעשו דלא

 שעברו עד זב״ז מעוררן אחד כגוף נעשו דלא דנהי הו״א
 למחות וחייבין ערב מדין זל״ז ערבין נעשו מ״מ הירדן אפ
 דגם הנקודה קמ״ל קל בדין עכ״פ נענשין מיחו שלא יכל

מיענשי ולא הירדן את שעברו קודם נעשו לא זל״ז ערכין

כלל.
 לאחר הנגלות על דנענשו הא נחמי׳ לר׳ דאף צ״ל ילפי״ז

למחות בידם דהיה משוס לאו הירדן את שעברו
 והנקודה ההיקש למ״ל דאל״ב אחד כגוף דנעשו משוס

 נעשו הירדן את שעברו דאחר הכרח שוס לו שאין שי6ס
דלאחר אע״כ כגוף נעשו שעברו דקודם קס״ד מה אחד נטף

 חמור בדין אחד כגוף דנעשו משוס נענשו הירדן את שעברו
 אחרי הנסתרות על נענשין אין אמאי א״כ להקשות ואין

 גס נענשין לר״נ אף באמת דהא לק״מ אחד כגוף שנעשה
 עכן על דמיענשי טעמא קאמר דהא למחות בידם כשאין
 ולא ידעי לא ישראל דכל אע״ג ובניו אשתו רה דידעי משוס

 ועוד הנגלות, על נענשין מה״ט לאו וע״כ למחות בידם היה
 קל בעונש ולא דידיה בדינא נענשין ישראל כל היו בעכן דהא

 וגו׳ החרס מן לקחו וגס וגו׳ ישראל חטא קאמר דהא מיניה
 דהיה משוס דלא אע״כ ישראל לכל החטא עצס שמיחס אלמא
 דנעשו משוס והיינו אחר מטעם אלא נענשין למחות רדס
 עכ״פ החטא שיהיה בעינן דאפ״ה לר״נ דס״ל אלא אחד כגוף
 מדכתיב לה דיליף ונראה ובניו לאשתו כגון במקצת גלוי

 גלויות שאינם שאע״פ משמע והגלויות כתיב ולא והנגלות
 משוס י״ל והטעם אחרים ע״י נגלה להיות שיכולין אלא עכשיו

 ישראל כל עליהם יענשו אס ה׳ חילול איכא לכל דכשנסתרות

 חילול מפני החנפין מפרסמין ע״ב פ״ו דף רומא כדאמרינן
 לפניו מכשול ונתתי עול יעשה מצדקו צדיק ובשוב שנאמר ה׳

 עצמן ומראין רשעים שהן החנפין את מפרסמין ופירש״י
 ה׳ חילול מפני לפרסמו מצוה במעשיו מכיר יש אם כצדיקים

 זכותו לו הועיל מה אומרים אדם בני פרענות עליו כשבא וכו׳
 לפניו מכשול ונתתי דקרא סיפי מצדקו צדיק ובשוב שנאמר

 מעשיו את וידעו בו שיכשל לכל גלוי חטא לידו ממציא אני
 נסתרה שעשה שהעררה זמן כל שפיר לפיכך ז״ל רש״י עכ״ל
 את מעניש הקב״ה אין לצדיק אותו וחושרס אדם בני מכל

 נענש אינו עצמו הוא שהרי אחד גוף שהן אע״פ העולם כל
 נגלות הוי כבר ואז גלוי בחטא לפניו מכשול שנתן אחר רק
 נענש שפיר בלבד ובניו לאשתו אפילו קצת גלוי הוא אס אך

 חטאו יפרסמו ובניו אשתו דמסתמא ה׳ חילול יהיה לא שהרי
 שאשתו מאחר שמים שם יתחלל ולא נענש מה על שידעו

 חילול מפני חנפים לפרסם המצוה יקיימו בודאי כשרים ובניו

ה׳.

 לידעי ממש נסתרות רן לחלק אחר טעם לומר יש נמי אי

כ״ב רהושע כתב דוד המצודות דהנה ובניו אשתו רה
 ישראל עדת כל ועל בחרם מעל מעל זרח בן עכן הלא עה״ב

 שהיה אף ר״ל וז״ל בעונו גוע לא אחד איש והוא קצף היה
 כי לבד הוא גוע לא מ״מ ה׳ חילול בדבר ואין אחד איש

 חילול ליכא אחד דבאיש מ״ש והנה עכ״ל כולם על היה הקצף
 עוברים כשררס רק ה׳ חילול דליכא כוונתו אין ע״כ ה׳

 בפרהסיא עררה העובר ביחיד דגם משמע בכ״ד דהא עבירה
 נראה אך ה״ו ס״ה וברמב״ם ב׳ י״ט ברכות עי׳ ח״ה איכא

שעבר בשעה עמו אחר ואין אחד איש שהיה לומר כוונתו
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 אדם שאין מאחר ה׳ חילול ליכא נסחר שהוא וכל העכירה

 עשרה כפני העבירה שאין אע״ס יודע אדם יש אס רק יודע
 וכדמוכח אדם אוחו בפני השם אח מחלל ה״ה מישראל
 נחמיה דר׳ אליבא בגמ׳ אמרינן הא קשה אבל שם. ברמב״ס

 מחלל חשיב דלא נמי ונהי ובניו אשמו ביה ידעי עכן דגט
 בפחוח גם מקרי ה׳ מחלל מ״מ עשרה בפני רק ברבים ה׳

 דמפרש לומר וצריך ה״ו מיסוה״ת ס״ה ברמב״ם וכמטאר
 שגם יהודה דר׳ אליבא מעיקרא דקס״ד לפי״מ דקרא פשנויה

 נפרש נחמיה דר׳ אליבא ובאמח ביה ידעי לא ובניו אשמו
 רק עכן שגבי דאף דר״ל בעונו גוע לא אחד איש והוא קרא
 הקצף יצא ישראל עדח כל על אפ״ה ה׳ שחילל אחד איש הוא

רבים. הם ה׳ כשהמחללין כ״ש

 אשמו כשידעו דגם לר״נ ס״ל מה״נו דבאמח י״ל ומעתה
היא הערבות דעיקר דס״ל משוס כנגלוח חשיב ובניו

 אשתו נגד ה׳ חילול איכא בכה״ג וגם ה׳ חילול מחמת רק
 ערטת ליכא ה׳ חילול דליכא לגמרי נסחרות משא״כ ובניו

 אלא ערטח איכא ה׳ חילול מחמת רק דלא ס״ל יהודה ור׳
 הירדן את שעברו לאחר ערטן נעשו העטרה עצם על גם

 - ה׳ חילול דליכא אע״ג נענשו גמורים נסמרוח על גם לכך
 דערבא ערבא על דגם דעכן מהא וראיה הכרח אין וממילא
 על דגם לרט מנ״ל והדק״ל בסוטה לרט כדס״ל 'נענשין

נענשין. דערבא ערבא

 דס״ל לשיטתיה דאזיל משום דרט דטעמיה נלענ״ד לכן
ערבוח ישראל קבלו סיני בהר דעוד יחרו פ׳ במטלחא

 ולפיכך שיחחייט מה בכל זע״ז מחמשכנין להיות הנגלות על
 על גם ערטן נעשו ע״כ הפעם עוד ערבות וקבלו כשחזרו
 ערבא גס נעשו ולפיכך סיני בהר מקודם עוד שקבלו הערטת
 ג׳ ברית דכרחו דסוטה בגמ׳ מבואר הרי להשיב ואין דערבא
 דלק״מ דערבא לערבא ערבא גם דנעשו נאמר וא״כ פעמים

 אבל המצוח קיום עצם לענין רק נעשו לא פעמים ג׳ דהני
 ששם נצטס בפ׳ מואב בערבות רק מצינו לא לערבוח בריח
 כאיש נעשו ישראל שכל ישראל איש כל הפרשה בחחילח נאמר
 גס נחמיה ר׳ ולדעח ולבנינו לנו והנגלות לבסוף ומסיים אחד

 זל״ז ערטן שיעשו אשמעינן שם רק הערבות נעשה לא שם

 אבל עיבל והר גריזיס בהר ברית ויכרחו הירדן את כשיעברו
 שמעון ר׳ לדעת שהיו בבריתות וכן בסיני שנכרתו בבריתות

 ערטן להיוח אחד כאיש ישראל שנעשו מצינו לא מועד באוהל
 ח״ק לדעח עיבל והר גריזים בהר שנאמרו בבריתות וכן זל״ז

 היו שחכמים אלא ערטח על לברית זכר אין המצוח כל על
 יצא לא מואב בערטח שנאמר לערטח הבריח שזה מקובלים

רק לנו אין לעולם אבל עיבל והר גריזים בהר רק לפועל

 ס״ל רט אך כנ״ל מואב בערטח והיינו ערטח על אחד ברית
 שערט על בריח עמנו כרח סיני הר על הקב״ה כשנגלה שגם

 המשנה במרכבת ואולי המכילתא ממפרשי באחד וראיחי
 בלשון הדברות העשרת שנאמרו ממה לה יליף דר׳ שמפרש

 בריתון ב׳ היו ולפיכך אחד כאיש שנעשו מוכח דמזה יחיד
 דע״י ס״ל ולכן מואב בערבות ואחת בסיני אחת ערטת על

 בריש אז נכרת שהרי דערבא ערבא גס נעשו השניה הערטת
הקודמין. בריתות מחמת חייטם כבר שהיו מה כל על

 ערטש ברית היתה דלא ארט דפליגי שלרבנן לדברינו וראיה
נחמיה ור׳ ר״י דפליגי מהא כלל מואב ערבוח עד

 נחמיה ר׳ ולפי״ד הירדן אח שעברו קודם נגלות על נענשו אי
 שהרי מועד באוהל ולא בסיני ערטח על ברית היתה לא ודאי
 על נעשה לא הנ״ל מואב שבערטת הברית גם דבריו לסי

 ויקבלו הירדן את שיעברו לאחר שיחול אלא תיכף שיחול מנת
 שפירש״י כמו עיבל והר גריזיס שבהר והקללות הברכות עליהם

 טוס משה שעשה בהברית רק לומר יתכן לא וזה בסנהדרין
 מוכנים ישראל שהיו ישראל אק לגבול סמוך בעמדו מיתתו
 ארבעים הרי ועוד בחורב שהיה מועד באוהל אבל לאק ליכנס

 אז שיכרתו ענין מה לאק כניסתם משה מיתת לפני שנה
 מרגלים מעשה דלפני ואע״ג לאק כשיכנסו רק ימול שלא ברית
 עוד שהוקם מועד האוהל אבל לאק ליכנס מוכנים היה

 ]א״א חדשים כמה לשהות עוד עתידין והיה במורב בהיותם
 שעכ״ם לומר אין כן וכמו הירדן[ את שיעברו ע״מ שנכרת
 ג׳ תיכף לאק ליכנס מוכנים שהיו סיני בהר שהיה בברית
 מעשה לולא בהר משה ששהה יום ארבעים כלות אחר ימים
 הירק את כשיעברו שיחול ע״מ לערבות ברית כרתו אז עגל
 מעשה לאחר נתבטל כבר סיני בהר ברית היתה אס הרי

 נצלם ס׳ בתנחומא כמ״ש ראשונות הלוחות ונשתברו העגל
 עיי״ש סיני בהר פ׳ בריש הרמב״ן וכ״כ בבריח לעברך עה״ס

 הקב״ה שנתרצה לאחר בחורב בהיוחס בריח וכרתו שחזרו אלא
 שהיו הנ״ל דסוטה בגמ׳ נתכוונו זה ברית ]ועל שניות בלוחות
 ג״נ שנקרא בסיני אלא סיני בהר לא כלומר בסיני בריתות

 ובחינה חורב הר אלא חורב נקרא לא סיני הר אבל חורב
 הנ״ל נצטס פ׳ תנחומא המדרש על יוסף בענף בזה נתקשה

 דנל ה״א עה״ס דברים בס׳ ז״ל הרמב״ן דברי ואשתמיטתיה
 כסוף ומ״ש שם הרמב״ן שהטא הילמדנו ודברי בחורב אלינו

 משה טד סיני בהר וגו׳ החקיס אלה בחקותי ס׳ של התוכחה
 לפנים( צריך ואין סיני בהר ר״ס ברמב״ן היטב מטאר כבר
 שהיי בזמן היה לא כבר שניות בלוחות שנעשה זה בריח אבל

 לשהוה צריכין היו שעדיין תיכף לאק ליכנס מזומנים ישראל

6של ע״ה רטנו משה על נגזר לא ועדיין מה זמן בחורב



פה יהושע יז סימן שו״ת דבר
 כשיכנסו רק שיחול ע״מ בריח אז יכרתו למה לארץ יבנס

מה רק ערבות על ברית שוס היה לא נחמיה לר׳ אלא
 דלא ומכיון הירדן את כשעברו ונגמר מואב בערבות שנעשה

 קודם שעוד מחמת נחמיה ר׳ כנגד יטעון יהודה שר׳ מציגו
 דגס מוכח נגלות על לערבות ברית היתה מואב ערבות לברית
 לנו ואין מואב ערטת קודם לערטת ברית היתה לא לר׳י
 ברית שנתבטל אע״ס שלדידיה הנ״ל במכילתא רר דברי אלא
 כשהיו שניות בלוחות מתחדש עצמו ברית אותו מ״מ סיר הל

 גריזים בהר וכן דר״ש אליבא מועד באוהל אבל בסיר עוד
 לערטח גס ברית שהיתה דאמר למאן ליכא לרבנן עיבל והר
שמנו הבריתות רן לערטת הברית היו לא מואב בערטת וכן

 אלא מואב דערטת בריתות עשרה שש דסוטה בגת׳ שם ■
 בריתות מהמ״ח ואחד אחד לכל ערטת על מיוחד ברית היסה
אלפים וג׳ אלף מאות משש ואחד אחד כל עליהם קבלו שכבר

וחמשיס. מאות וממש
11' j שכתב אתו אחרת דעת שם בסוטה במדא״ג המהרש״א אמנם 
שלא ומצוה מצוה לך אין התם דאמרינן דהא שם 5

 משמע וכו׳ אלף מאות שש של בריתות מ״ח עליה נכרתו

 ואתיא מואב ובערטת בסיני גס היה דהערטת דהעונש מזה
 הנגלות דעל הדין נגמר בס׳ הכי דסבר יהודה כר׳ סוגיא הן

 אף נחמיה לר׳ אבל הירדן את שעברו קודם אחרים נענשו
 הוי לא הירדן את שעברו עד אחרים נענשו לא הנגלות על
 ורש״י וכו׳ אלף מאות שש של בריתות ט״ז אלא מצוה מל

 ענש לא הנגלות אף לדרוש ולבנינו לנו על נקוד בחומש פירש
 השבועה את עליהם משקבלו הירדן את שעברו הרבים אע

 כולו כ״ז עכ״ל לזה זה ערבים ונעשו עיבל ובהר גריזיס מר

 נראה המהרש״א עכ״ל ודו״ק הרא״ס כמ״ש נסמיה נר׳
 התורה לקיום בריתות עשרה שש שהיו מקום שבכל דעתו

היתה נחמיה ולר׳ יהודה דר׳ אליבא לערבות ברית גס היה
בלבד. עיבל ובהר גריזיס בהר לערטת ברית

 אגדות בחי׳ כאן ז״ל המהרש״א של גדלו רוב עס £ולפענ״ד

דאי הדברים של לעומקן נכנס לא הנראה כפי
 עשרה השש עם מקושר היה הערבות שברית לומר אפשר

 בריתות עשרה השש עיקר כל שהרי מצוה לכל שנכרתו בריתוש
 מחמת עיבל ובהר גריזים בהר שנאמרו וקללות מברכות ילפינן

 ושם בסיני וכן בד״ה שם המהרש״א כמ״ש והיקש הסמוכין
 טוס שנאמר בברית אלא ערבות על ברית גס שהיה נזכר לא

 ישראל איש כל נאמר היום נצבים אחס בפרשת משה מישש
 ולבנינו לנו והנגלות לה״א והנסתרות זב״ז ערטס שהן »מד
הירדן את שמשעברו דרשו ולבנינו לנו שעל מהנקודות ט יאן

דוקא לאו הירדן את משעברו רש״י ולסי״ד הנסחרות מל

 עיבל והר גריזים בהר והקללות הברכות וקבלו מששמעו אלא
 לערבות ברית שהימה בתורה מפורש כתוב לנו שאין כיון מ״מ
 ללמוד לנו אין בלבד מהנקודות רק עיבל והר גריזים בהר

 בריתות הט״ז עם היה מואב בערטת וכן בסיני שגם מכאן
 ערבות לברית סמוכין אינם שהנקודת מאחר ערטת ברית גס

 לומר נצטרך ע״כ כן תאמר שאס תדע תבוא ט שבס׳ מואב
 שהרי סיני ובהר מואב בערבות ערטם נעשו נסתרות על שגם
 והר גריזים בהר בריח היסה יהודה ר׳ לדעת הנקודות לפי

 בערבות שגם מינה דילסינן נאמר ואס הנסתרות על עיבל
 הנסתרות על ענשו שלא ר״י אמר איך כך היה בסיני וכן מואב

 קאזיל בחומש רש״י מ״ש כי דאף ותו הירדן אח שעברו עד
 ר׳ דברי על רש״י כתב בסנהדרין אבל נחמיה דר׳ אליבא
 מששמעו דהיינו הירדן את משעברו הנסתרות על שענש יהודה
 ונעשו עיבל והר גריזים בהר וקללות ברכות עליהם וקבלו

 גריזים הר קודם כלל ערטס נעשו דלא משמע זל״ז ערטם
 משום לאו הנגלות על דענש והא יהודה לר׳ אף עיבל והר

 מיחו ולא למחות טדס שהיה משום אלא זב״ז ערטס דנעשו
 דאותו מוכח עכ״ס קודם ערבות היה נגלות דעל אח״ל ואף

 היה לא נסתרות על עיבל ובהר גריזיס בהר שהיה הברית
 ובסיני מואב בערבות שגס דייק המהרש״א הלא ועוד קודם[
 ממה יהודה ר׳ לדעת הנגלות על ערבות בריתית היחה

 נכרתו שלא ומצוה מצוה כל לך דאין יהודה בן ר״ש דקאמר
 בן ר״ש והא וכו׳ אלף מאות שש של בריתות מ״ח עליה

 ס״ל ר״ש והרי מלתא להא קאמר שמעון דר׳ משמיה יהודה
 רק התורה כל על בריתות עיבל ובהר גריזיס בהר היה דלא
 הר מוציא דר״ש לעיל שם כמבואר בפרשה שנאמרים מה על

 לפי אס וא״כ שבמדבר אוה״מ ומכניס עיבל והר גריזיס
 היו שלא עיבל והר גריזיס בהר לערבות הברית היה הנקודות

 עכצ״ל ר״ש לסי״ד התורה כל על בריתות עשרה שש שם
 מקודם שנכרתו בריתות המ״ח עם קשור לערטת הברית שאין

 דדריש וכ״ת הנקודות עם ר״ש יעשה מה הירדן את שעבר
 ר״ש דרשת מלאשמעינן משתמיט הוי לא אחריתי למלתא להו

 נחמיה כר׳ ולא יהודה כר׳ דאתיא קאמר דהמהרש״א ועוד
דר״ש. מלתא אתיא לא יהודא כר׳ גם הנ״ל ולפי

 והר גריזים בהר לערבות ברית שהיתה הדבר דעיקר ועוד
דמששמעו בסנהדרין רש״י דמ״ש ליתא לפענ״ד עיבל

 נעשו עיכל והר גריזיס בהר וקללות ברכות עליהם וקבלו
 מצינו דלא הערבות ברית היחה ששם הכוונה אין זל״ז ערטס

 שעשה הברית דאותו ז״ל רש״י כוונת אלא בחז״ל לזה זכר
 איש כל כדכחיב הערבות על שהשטעם נצטם בס׳ משה

אחר אלא משה שהשטעס שעה באותו עליהם חל לא ישראל



יהושע יח יז סימן שו״ת דבר פו
 עיבל והר גריזים נהר שנאמרו וקללות הברכות עליהם שקבלו

 ז״ל רש״י והוכרח משה שהשביעם השבועה עליהם חלה אז
 על ענש לא ר״י דאמר דהא ליה מסתבר דלא משוס לכך

 על לא אף ולר״נ הירדן את ישראל שעברו עד הנסתרות
 הערבות תלוי יהיה בלבד הירדן שבעברת הכוונה יהיה נגלות
 שהשביעה הערבות שבועת מסרש לכן מעשה איזה שיהיה מבלי
 וקללות הברכות עליהם שקבלו עד ועומד מלוי היה משה

 בארבעים התורה קבלת נשלמה שאז עיבל והר גריזים שבהר
 אותן שנשלמו ואחר עצמם המצות קיום על בריתות ושמנה

על משה שעשה ושטעה הברית עליהם מל חל אז הבריתות

הערטת.
 ילוה שאם למטרו ערב שנעשה במי דכמו מאוד הענין ויובן

כל מ״מ בעדו ערב הוא לו יפרע ולא לשמעון מעות
 מתחייב הערב דאין ט למזור הערב יכול לו הלוה שלא זמן
 סי׳ בקצוה״ח בפשיטות וכ״כ לפרוע יתחייב שהלוה לאחר רק
 עליהם שיקבלו הקב״ה שהוצרך דחזינן כיון ולפיכך סק״ב ס׳

 מצות שיקיימו עיבל והר גריזיס בהר וקללות ברכות ישראל
 ומטון כ״כ עליהם החיוב היה לא זה דלפני מוכח התורה

 שיקבלו מסתבר לא המצות לקיים חיובם עדיין קבלו שלא
 ערטם משה ע״י שנעשו אף ולכן קיומם על ערבות עליהם

וקללות הברכות שקבלו קודם בהם לחזור יכולים היו זל״ז

סימן
 ניימרק הגרא״י ידידי הרא תש״ך אלול-תשרי ב״הנאמן"

שערוהו שלא חדש כלל העלה שכבר מה שליט״א
 דשניהן היכא דכל אמרו הכתוטם שבדרשות דכמו רבותינו
 שהתורה ואמרינן מפקת מיניהו דהאי שניהם יבוא הן שקולין
 דסחמי היכא חכמים בלשון גס כך לשניהם בודאי כוונה

 דעל אמרינן נתכוונו משנים איזה על פירשו ולא דבריהם
 חידוש שד״ז וממון ספק ולא ודאי בתורת נתכוונו שניהם

 היסודות הס מה אראה אשובה אמרתי לעכלו לי וקשה גדול
 הס ומה הזה המגדל את שליט״א כהדר״ג בנה עליו אשר

 שוס זה זה לכלל אין שבמחכה״ג ראיתי העיון ואחרי ראיותיו
 שהגאון שידעתי וממון כלל מוכרחות אינם וראיותיו יסוד
 התלמידים שישתבשו ניח״ל ולא מחפש האמת את רק הנ״ל

יסלח בודאי חורבא מיניה ק למיס דמצי נכונים שאינם בכללים
ברטס. דעתי אגלה אס האדון לי

"אשל היקר נספרו הנ״ל הגאון מאת ראשונה יצא זה הנה
 הנ״ל במאמרו עליו שציין כ׳ דף שבת מס׳ על אברהם"

 עטו רוב אמר רב יחידי עץ התם בגמ׳ דאמרינן הא על
עטו רוב בעינן הלכך פפא רב אמר היקפו ברוב לה ואמרי

מ
מ
98
הי!
גח
פש

לבד
מד

ה0

של»
®ליז

 אחר ורק הלואה כקודם עדיין דהוי עיבל והר גריזיס בהר
 חיוב חל עיבל בהר וקללות בברכות התורה קיום חיוב שקבלו

 בהר מיוחדת קבלה שהיה את״ל ]ואף משה שעשה הערבות
 כלומר קבלה דוקא דהיינו לענ״ד נראה עיבל והר גריזים

 שהשטעס רק היה מואב בערבות משה שעשה הברית דאותו
 השטעה את עצמם על לקבל ישראל צרימן היו עדיין אבל

 בהר רק הקבלה והיה אחרים מפי המושבע כדין אמן בעניית
 בערבות[. משה עשה הברית עצם אבל עיבל והר גריזים

 לן אין רשב״י דאמר הא ז״ל להמהרש״א ליה דקשיא ומה
 שכשנכנסו רשב״י דכוונת לק״מ לפענ״ד וכו׳ מצוה כל

 כל על ערטס להיות נכנסו אז זב״ז ערטם להיות בברית
 קודם עוד מישראל ואחד לכ״א נכרתו שכבר בריתות המ״ח

 מ״ס על נכרת הערבות דברית נמצא הערבות בברית שנכנסו
 מהמצוה חלק כל שחשב דכמו וכו׳ אלף מאות שש של בריתות
 חשב כך בפ״ע לברית ולעשות לשמור וללמד ללמוד דהיינו

 עצל על שהיו בריתות מ״ח על שנעשה ערטת ברית גט
 עצמו בפני ערבות לברית וברית בברית לכל המצות קיום
 ונו׳ אלף מאות שש של בריתות מ״ח ערבות הברית באות
 משה מיתת טוס רק ערבות על ברית היתה לא לעולם אבל

 ובהר גריזיס בהר רק עליהם שקיבלו או שחל מואב בערבות
בכת״י[. נמצא כאן ]עד עיבל

יח
 חידוש מה קשה לכאורה בזה״ל ע״ז וכתב היקפו רוב ובעינן
 מקום ובכל בש״ס מקומות בכמה זה וכעין ר״פ בזה קמ״ל
 ספק מצד אס דלכאורה הוא גדול דחידוש ונ״ל הוא ר״ס
 מון היקפו ברוב או עוטו ברוב דסגי להקל הדין מן היה
 עמ ברוב כולל ברובו דבלשון מון קמ״ל מדרבנן רק דהוי

 מצד רוט לתרי כוונתו טרר, ולא סתם והתנא היקפו וברוב
 הנ״נ משחיטה פ״ח הרמב״ס דברי לנו יאירו ובזה ודאי

 שהרמב״ס וברור סק״ג מ״א סי׳ בכו״ס ועי׳ כ״מ3 ועיי״ש
 מקום בכל ר״פ דברי את מאירה שהיא מסוגיין זה הכריח

 עכ״ל ספיקא לספק מצטרפי ולא ספק מדין שאינו

 פלוגתי הלא טרר ולא סתם שהתנא לומר ראה מה ותמהני

 במשנמיס תנא ששנה בדין אינה לה והאמרי דרב
 במן מיירי לא דהמשנה ברובו האור שתאחוז עד ובגטלין שם

 ושמואל רב בשיעור נחלקו כבר ובזה במדורה אלא יחידי

5ל ואמרי דרב פלוגתא על קאי ר״ס אבל כשמואל ומסקינן

 יסיב ת הלא ובזה כלל במשנתינו טה איירינן דלא יחידי עץ לענין
 הקם רוב בפירוש אמרו לה והאמרי עטו ברוב בפירוש אמר

^ינו ג! ואמר שסתם f»n איזה בלשון דפליגי לומר חיתי ומהימ



ריזה ש טשבתדברות

מב סימן

 סוגיין לזה שסותר שוגגין שיהיו מוטב להם הנח בעניץ
בהמה במה בפרקיץ

א ענף

 דלא אטי׳ג דאר״ז הא טל התוס׳ כתבו נה. דף
ספר! דהוא מטעם מר לוכחינהו מקבלי

 אבל גלוי מי לפניהם בסמוך כדאמר מקבלי דשמא
 שוגגין שיהיו מוטב להם הנח מקבלי לא דודאי היכא

 ומזה יוה״כ תוספות גבי כדאמרינן מזידין יהיו ואל
 ול׳ש בדרבנן דל׳ש קמ״ח דף לקמן הגמ׳ הוכיח

 ולכאורה בכה״ג, מידי ולא להו אמרינן לא בדאורייתא
 הא שוגגין שיהיו מוטב דמספקי למאי הוצרכו למה
 הוא מקבלי דלא אט״ג להוכיח שצריך דהטעס כיון

 לפניהם דגס באופן שלכן גלוי מי דלפניהס מטטס
 משמט דמזה משוס להם, להוכיח א״צ יקבלו שלא גלוי

 דהיינו בתוכחתו כשיוטיל דוקא הוא תוכחה דמצות
 שוס בלא בטלמא למחות ולא התוכחה כשיקבלו

 אבל מספק להוכיח צריך נמי ספק וכשאיכא תוטלת
 אף לפ״ז, להוכיח טטס אין שיוטיל ספק גס כשליכא

ממזיד. שוגג להם מוטב היה שלא

 אף הקב״ה אמר שמתחלה מה להבין צריך עוד
ואין גמורים צדיקים שהן בהם מיחו שלא שידט

 מהם, יקבלו שלא לפניו שגלוי הטטס מצד לטונשס
 לא שלפניהם שכיון הדין מדת למקטרג הודה ואח״כ

 ויש למחות חייבין היו ספק לפניהם והיה גלוי היה
 הרי להוכיח חייבין מספק אס דלכאורה לטונשס,

 עברו, נמי ספק דליכא גליא שמיא שכלפי אף ודאי
 שהדין שומן ספק חלב ספק חתיכה כשהיה ודאי דהא
 ואכל לזה חש ולא לאכול ואסור לחומרא דספק הוא
 כשכלפי בין לחומרא, דספק זה דין טל טבר ודאי הרי

 שהוא גליא שמיא כשכלפי בין חלב שהוא גליא שמיא
 תלוי אשס ט״ז תורה חייבה הרי בשוגג ואף שומן,
 שומן, דהיה גליא שמיא שכלפי אף כשר קרבן והויא
 נאכל הדס שנזרק אחר חטא שלא לו בנודט אף דלכן

 אין מספק ואס כ״ג. דף בכריתות כדאיתא הבשר
 דספק דין בזה טטס מאיזה דליכא להוכיח חייבין

 לקולא דספיקא הי״ב מטו״מ פ״ט ולהרמב״ס לחומרא,
 וטשין לאוין מכל חמור לא תוכחה מצות לכאורה הא

וגס כרת בזדונו אין דהא לקולא, דספקא דאורייתא

 דנהי למה״ד היתה טטנה איזה איסורא, איקבט לא
 יקבלו שלא ספק להם היה מ״מ לפניהם גלוי היה שלא

 טל לחלוק שייך ולא הקב״ה כדאמר פטורין שהיו
 הוא היא בשמים דלא שמצינו ואף בהלכה, הקב״ה
 אף הלכה להורות התורה חייבם שאותם לבג״א

 קול בת טל להשגיח ואין החכמים כדטת למטשה
 נצחוני אמר הקב״ה ואף נ״ט, דף ״מ33 יהושט כדא״ר

 או לבן לשטר קדם בהרת בספק הלכה זה ומטטס בני.
 דנגטיס בפ״ד יהושט דר כרבנן שטמא קדם לבן שטר
 ״מ3ב שאיתא אף מטו״צ בפ״ב הרמב״ס כדפסק מי״א

 ולמלאכים למה״ד אבל טהור, אמר שהקב״ה פ״ו דף
 זה, כח ניתן לא דלהם זה שייך לא ודאי בשמים שהס
 טמא אמרי דרקיט מתיבתא וכולהו שם שאיתא ומה

 דר׳ דרבנן הצדיקים נשמות דהיו לומר דצריך נראה
 שאמר ורבה טמא, שהוא בארץ בהיותם שאמרו יהושט
 יחיד שהוא אף יהושט כר׳ שפסק משום הוא טהור

 כיחידאה, הדין פוסקין שאמוראי מצינו דלפטמיס
 דהא צ״ט כרבה דלא כרבנן הרמב״ס שפוסק ומה

 כהאמורא, הלכה היחיד כתנא פוסק שאמורא כשמצינו
 כסתם הלכה סובר אינו דרבה הרמב״ם סובר ואולי
 משנה כסתם דהלכה יוחנן כר׳ סובר והרמב״ס משנה

 מזה חוץ טהור נגטיס ספק כל איתא ברפ״ה דהא
 היה לא טכ״פ כרבנן. המחלוקת אחר סתמא שהוא
 דספק אמר הקב״ה אס בזה לקטרג למה״ד שייך

לקולא. הוא בתוכחה

 שיוטילו חשבו שהם אמרה שמה״ד לומר ואין
שידט אף והקב״ה הוכיחו, לא ומ״מ בתוכחתם

 היו שלא לפניו גלוי דהאמת מאחר לטונשס רצה לא זה
 הטשה טל טברו כמו והוא בתוכחתם, מוטילין

 באשה כ״ג דף בנזיר וטיין האמת, לפי ולא במחשבתם
 טל וטברה לה שהפר ידטה לא והיא בטלה לה שהפר
 וסליחה כפרה שצריכה לה יסלח וה׳ ט״ז שנאמר גדרה

 וטלה חזיר בשר לאכול שנתכוין לאחד ר״ט ודימה
 וסליחה. כפרה שצריך זה מקרא שיליף טלה בשר בידו
 טטו הטדיס שגס אף ממלקות שפטור פשוט הא אבל

 היה שבאמת שטטו ונתברר בו והתרו חזיר בשר שהוא
 בשר שהוא והכירו שאכל מהחתיכה שנשאר טלה בשר
ומה״ד הלאו, טל במציאות טבר לא שטכ״ס מאחר טלה,



משה שבת דברות ריח

 הרי תוכחתם שיועיל חשבו שחס כיון שעכ״ס טען
 מדצריכין לעונשם שיש הלאו על עברו מחשבתם לפי

 יקבלו אס דבספק מזה הוכיחו התום׳ דהא סליחה,
 מי לפניהם פירוש אס דוקא ששייך להוכיח, מחוייבין

 היה יקבלו שלא ספק אבל יקבלו לא שודאי הוא גלוי
 שחשבו היינו גלוי מי דלפניהס הוא הפירוש דאס להם

 תמוה וא״כ לזה. ראיה ליכא תוכחתם תועיל דודאי
 וחזר לו הודה שהקב״ה וגם למה״ד היתה טענה איזו

 זה הקב״ה עושה שאין דבר שהוא הטובה ממדה גס
 יצתה לא מעולם חנינא בר אחא כדא״ר דברים בשאר
 הרמב״ס ופי׳ לרעה בה וחזר הקב״ה מפי טובה מדה
 חוזר, אינו תנאי על שאפילו ה״ד מיסוה״ת בפ״י

 מאחר בכאן אף בו חזר מ״ט מובן לא שלכאורה
 ודאי ולהרמב״ס בתוכחה לקולא שספק אמר שהקב״ה
 שספק שתיקנו מדרבנן החיוב דעל כן הוא לכאורה

 לומר וצריך בו. שיחזור כלל מסתבר לא לחומרא הוא
 ויקשה התום׳ כדהוכיחו מספק אף להוכיח שחייבין

גלוי. שלפניו בשביל לעונשם רצה לא מ״ט א״כ

 ענשס וגס בו דחזר דתוכחה זו עשה מ״ש תמוה עוד
שסי׳ בפנ״י ועיין תחלו, וממקדשי דאמר ביותר

 הקב״ה מענש דלא משום להענישן רצה לא דמתחלה
 אפשר מה״ד, קטרוג ובשעת ריתחא בעידן אלא אעשה

 חזרה זה אין דא״כ מובן לא ולכאורה ריתחא, עידן הוי
 רק הקב״ה דמענש עשה שעל עונש הוא כן דהא

 בעידן אעשה דמענש אף הא וגם ריתחא, בעידן
 לאוין על עונש מהחייבין בהקדם שיעניש שייך לא ריתחא

 דמה תמוהין דבריו עיקר וגס חמורים. היותר ואיסורין
 מענש דלא מ״א דף במנחות למלאכא קטינא רב שאמר

 פשוט ענשינן ריתחא דבעידן השיב והמלאך עשה על
 האין עונש דודאי המחוייבין במ״ע איירי שלא

 במנחות מפורש בציצית ואף גדול, הוא עשה מקיימין
 מעונשו יותר לבן של עונשו גדול אומר ר״מ מ״ג דף
 פשוט וכן תרוייהו על עונש איתא עכ״ס תכלת, של

 על עבר לא הא קטינא דרב והא שעונשין, מ״ע בכל
 בו שיש טלית ללבוש האדם על חיוב דליכא עשה שום

 החייב בגד כשלבש ורק בציצית, שחייב כנפות ארבע
 הא קטינא ורב ציצית, בו להטיל החיוב עליו יש בציצית

 בקייטא סדינא דלבש מציצית שפטורין בגדים לבש
 בגד שהוא שפרש״י בסיתוא וסרבלא מציצית שפטרו

 שאין קטינא ר׳ סבור היה שלכן כגסות ארבע בו שאין
 מצות חיוב לידי עצמו הביא שלא מה על כלל עונשין

 ענשינן ריתחא בעידן דמ״מ המלאך לוי והשיב ציצית
 ר׳ דברי על שהוא ענשיתו בתוד״ה שם מפורש וכן

 טלית לקנות חייב אדם שאין הא כי דהוא קטינא
שלמטה ב״ד אפי׳ גמור עשה אבל לו אין אס המחריב

 דב״ד שכ״ש וכוונתם נפשו שתצא עד אותו מכין היו
 דר״מ והא בח״א, מהרש״א כדפי׳ עונשין מעלה של

 שלא אף כפשוטו דמשמע דציצית אעשה שעונשין
 ולא בציצית החייב בגד בלבוש איירי ריתחא בעידן
 חובת מ״ד בגמ׳ידפליגא שם שאמר ומה ציצית. בו הטיל
 דרה משוס היק ברה התום׳ פירשו הא אמלאכא טלית

 להטיה כנסות ך׳ של בגד כשלובש גברא חובת כשהוא
 התחייב שלא על ריתחא בעידן לענוש שייך ציצית
 נראה וכוונתם טלית חובת הוא אס ולא בהמצוה, עצמו
 ד׳ של בגד לקנות לאדם חיוב שיהיה מסתבר דלא

 במצוה להתחייב בשביל ללבשו רוצה כשאינו כנפות
 דרק להו, מסתבר לא חסידות מדת בשביל ואף

 בגד שקניית דוקא שלובשס הבגדים על הוא כשהחיוב
 ללבוש שיכול שאף לומר שייך לו הכרח הוא ללבישה

 לקנות המצוה קיום בשביל לו יש מציצית הפטורים
 מציצית. ליסטר תחבולות לבקש ולא בציצית החייב בגד
 נפשך למיפטר טצדקי שלמאי לפרש׳יי ואף

 לא ודאי נמי טלית, חובת גם שסובר מציצית
 סבור היה דמלאכא שפליגא שאמר דמתחלה יפרש

 דלא בציצית, החייבת טלית לקנות הגוף חובת שאיכא
 בפשיטותא הגמ׳ וכלשון בזה נידון כלל שיהיה מצינו

 חייביה מי היא חיובא בת דלאו טלית מיכסי כי
 רש״י גס מפרש שפליגא דאמר דלמה אלא רחמנא,

 חובת אס דגם דכיון מדחה שהגמי סובר אבל כתוס׳
 יש חיוב לידי עצמו הביא שלא מה על רק הוא גברא

 שלא אף טלית חובת למ״ד גס זה דשייך ולומר לדחות
הפנ״י. דברי וצע״ג כך. כל מסתבר

 שאין שכתבו עלהתוס׳ שם מנחות במהרש״א )ועיין
לו אין אס המחריב טלית לקנות חייב אדם

 טלית לו אין אם לקנות מחוייב לא אמאי ידענא לא
 דברים והס קיימא, הוא גברא חובת למ״ד דהא

 רחמנא, חייביה דלא גמ׳3 שם מפורש הא תמוהין
 שהיה למה דגס הקשו מה על ידענא לא כוונתו ואולי
 דלא סובר שג״כ לתוס׳ פשיטא אמלאכא דפליגא אומר

 דחייב סובר היה דהוא לפרש גס דיש לקנות מחוייב
 למ״ד דגם דחה שאח״כ ולפרש המחריב טלית לקנות
 קשה לא ג״כ אבל לקנות, מחוייב אינו גברא חובת
 כלל שליכא משמע דגמ׳ שמסשיטותא כדכתבתי כלום
 משמע הרי ליה ה״ק לגירסתס ובפרט בזה, נידון

 חייביה דלא אמר ומ״מ אמלאכא דסליגא שנשאר
 פסחיס במהרש״א ועיין בכוונתו. וצע״ג לקנות רחמנא

 הוא גס כתב •בניס לו ואין ד״ה התוס׳ על קי״ג דף
 לעשות חייב אינו כנפות ד׳ בת בגד לובש אין דאס

 שוס בלא ופשוט ברור הוא וכן מתפילין ושאני ציצית
דוכתא(. בשום הו״א ליכא ואף חולק



ריט משה שבת דברות

 מנאי מקבלי לא סימון ר׳ שהשיב מה על קשה עוד
לא שמא לו שספק כוונתו היתה התוס׳ דלפי׳

 להסובריס מספק שפטור סבור היה מ״ט ממנו יקבלו
 שספק להרמב״ס ואף לחומרא הוא דאורייתא שספק

 ספק דין הוי דמדרבנן מודה הא נמי לקולא הוא
 למחות עכ״ס מחוייב היה שג״כ לחומרא דאורייתא

 והידועה הברורה מהלכה לו הקשה לא ר״ז וגס מספק.
 אלא לחומרא הוא דאורייתא דספק לכל בפשיטות

 ע״ז להענש כך כל חמור שהוא שמצינו מצד לו הקשה
 טובה ממדה הקב״ה בו שחזר האחד הדבר שהוא עד

 ברורה. ומהלכה גדולה קושיא היא בליז שאף לרעה

ב ענף

 בשני תוכיח הוכח במצות לפרש דיש לע״ד והנכון
לחברו אדם שבין מצוה דהוא א( דרכים.

 בחטא, יכשל שלא האדם את להציל חייבה דהתורה
 דיהיה אף מכשול הוא דג״כ בשוגג דיעבור מחטא ואף

 טובת ודאי ג״כ כלל יענש דלא באופן ואף קל בעונש
 בשביל רק לא בעצם חטא שוס יעשה שכא הוא האדם

 אף לעשות הראוי מן שאינו דבר ואף יענש שלא
 דבר שיעשה טובתו הוא נמי בדבר איסור שליכא
 מעונשין להצילו התוכחה ענין דאין לעשות, הראוי

לעשותן. טוב שלא ודברים החטא מעצם להצילו אלא

 אלישע בן אר״י תניא ס׳ דף בב״ב דאיתא וכהא
עלינו שגוזרת הרשעה מלכות שפשטה ומיוס

 דין ומצות תורה ממנו ומבטלת וקשות רעות גזירות
 בניס ולהוליד אשה לישא שלא עצמינו על שנגזור הוא
 יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב לישראל להס הנח אלא

 עכ״ס דהרי איסור שוס ליכא הא זה שבדבר מזידין,
 אינו דהא שוגגין שיהיו מוטב לשון שייך ומה גזרו לא

 מזידין יהיו ואל רשב״ס שפי׳ ומה כלום, על עובר
 מזידין ונמצאו יבטלוה בה לעמוד יוכלו דלא דמשוס

 שלא בשביל דכי תמוה לכאורה הוא גזרינן, לא הלכך
 לב״ד כח התורה נתנה לא הא גוזרין אין מזידין יעברו
 ואין בה לעמוד יכולין שאין דבר הצבור על לגזור

 מרמב״ס כדמשמע כלל, לבטלה אף וא״צ כלום גזירתן

 שהרי שכתב ה״ז כ״מ3 כן ומפורש ה״ה מממריס פ״ב
 הצבור רוב אא״כ הצבור על גזירה גוזרין שאין מציגו

 הויא לא גזרו אפילו הוא דכן וכיון בה לעמוד יכולין
כן. הוא שלכו״ע ופשוט עיי״ש גזירה

 דאינה איכא אי ד״ה לו דף ע״ז התוס׳ כ ומש"
אף להתבטל ויכולה גזירות כשאר חלה

היתר שום שצריכה לענין חלה מיהו קטן בב״ד

 יהודה ר׳ שבא עד איסור בו שנהגו משמן והוכיחו
 שלא דגזירה השני דין דוקא הוא והתירו, נשיאה
 ה״ו שס הלח״מ שהביא להרא״מ’ ואף צבור, ברוב פשטה
 שלא דמזה אחד דין הוא שתרוייהו דהרמב״ס אליבא

 בה. לעמוד יכלו שלא ראיה הוא צבור ברוב התפשט
 לא שמן משרשיא דא״ר הגמ׳ מלשון מוכרח הוא וכן

 דברי על רבותינו וסמכו ישראל ברוב איסורו פשט
 גוזרין אין אומרים שהיו ראבר״צ דברי ועל רשב״ג
 בה, לעמוד יכולין הצבור רוב אא״כ הצבור על גזירה
 דהגוי שמקרא לפרש יש )אך אחד, מדין דהוא אלמא

 הוא רבותינו דסמכו והכוונה תרוייהו ידעינן כולו
 לענין כולו דהגוי קרא ר״צ3 ור״א רשב״ג שדרשי דכמו
 ורובו בה לעמוד יכולין כולו כשהגוי אלא גוזרין דאין

 כולו בגוי פשטה דאס רבותינו דרשו כן כמו ככולו,
 להרא״מ הגמי מלשון הכרח ואין להתיר יכולין אין

 עד כך כל פשטה דעכ׳׳פ כיון נמי דהרמב״ס(, אליבא

 שלא ראו בדיקה ע״י ורק ישראל בכל שפשטה שדימו
 לדון שצריך הוראה ענין כבר הוא ישראל בכל פשטה

 פשטה, שלא לומר הבדיקה על לסמוך יש אס בזה
 אס הוראה שהוא כיון אבל זה שיורו לב״ד צריך שלכן
 תקנת בטול ענין אינו הראשון ב״ד גזירת חלה

 מב״ד גדולים יהיו המבטלין שב״ד להצריך ראשונים
 ב״ד הוא אך אס מהם קטן בב״ד גס וסגי המתקנים

 דימו בין שמחלק הרמב״ס טעס וזהו להוראה. הראוין
 ה״ז הקהל ברוב פשטה ולא וגזרו בה לעמוד שיכולה

 דימו ובין ב״ד, בלא אף משמע זה דלשון בטלה
 ובדק אחר ב״ד עמד זמן ולאחר ישראל בכל שפשטה

 פחות היה ואפילו לבטל רשות לו יש פשטה שלא וראה

 עשה שפשטה שדימו דמה מטעם דהוא הראשון, מב״ד
 שצריך הוראה ענין שהוא ע׳׳ז לדון שצריך ענין שהוא

 וזה בטול. ענין שאינו כיון ב״ד כל לזה כשר אבל ב״ד
 ודלא כלל, פליגי ולא התוס׳ בכוונת גס לומר אפשר

 דדין סברי דהתוס׳ דמפרש שפליגי שכתב כהלח״מ
 בה לעמוד יכולין דאין מדין אחר דין הוא פשטה דלא

 אך מב״ד היתר שצריך לענין חלה פשטה דלא שדין
 בלא גס לדידהו ויהיה מהמתקנין, קטן ב״ד גס שסגי

 שהתירו וקודס היתר שצריך לענין חלה בברור פשטה
 כיון מ״מ אך כלל חלה שלא סובר והרמב״ס אסור.

 היתר צריכה שפשטה ודימו רבות שניס בה שעמדו
 מובן ולא דרגא, ליה דמעלינן קטן בב״ד אף אך מיהא

 כדי הוא אולי רק דרגא דמעלינן להרמב״ס טעמו כלל
 הצריכו שנתפשטו אחרות תקנות להתיר יבואו שלא

 ידיעא לא דזה קטן דב״ד בהיתר גס שסגי אך היתר,
 צורך אין עצמן הב״ד ועל גדול, ב״ד הוא מי לעלמא

 הלח״מ כוונת הוא ואולי שיטעו. לחוש אין כי לגזור
על בעלמא לסימן אלא לטעם אינו דרגא ומעלינן



משה שבת דברות רב

 שני שילפינן דכיון מובן לא נמי התוכן׳ וטעם החלוק.
 צריך ולכן בינייהו, מחלקי איך אחד מקרא הדברים

 בדימו דוקא הוא התום׳ כוונת• וגס פליגי שלא לומר
 לענין אלא ממש חלה כוונתם ואין האיסור, שפשטה
הוראה. ענין נעשה שהוא משוס היתר שצריכה

 ר״י שאמר מה שעל הלשון שינוי לס״ז ניחא ואולי
שלא עצמנו על שנגזור הוא דין אלישע בן

 על גזירה גוזרין אין אמר יין לשתות ולא בשר לאכול
 מסיק ולא בה לעמוד יכולין הצבור רוב אא״כ הצבור

 שדין מה ועל שוגגין, שיהיו מוטב לישראל להס הנח
 בניס ולהוליד אשה לישא שלא עצמנו על שנגזור הוא

 דהוא שוגגין, שיהיו מוטב לישראל להם הנח אמר
 אדם שכל טעס זה אין ויין דבשר להא דברישא משוס
 יין ולשתות בשר לאכול שלא שראוי להרגיש צריך

 צער רק הוא דהא היין וניסוך קרבנות שבטלו מחמת
 אף יהושע ר׳ כדהשיב שיעור שליכא בעלמא וזכר

 בעצמס אינשי ידעו ולא זכר ולעשות להצטער שצריך
 לעשות לאינשי ראוי אין שלכן השיעור הוא כמה עד

 טעם רק שצריך שנמצא ב״ד, גזירת בלא בעצמן כלום
 גס דהוא גדול היותר צער ב״ד גזרו שלא מה על

 דבר גוזרין שאין הטעס אמר וע״ז ויין בבשר לאסור
 רק גזרו שלכן בה לעמוד יכולין הצבור רוב שאין

 ביתו מתיקון מועט דבר שישייר במקצת להצטער
 מה על שהוא בסיפא אבל הנשים, ומתכשיטי ואכילתו
 תורה ממנו בגזירותיה מבטלת הרשעה שמלכות

 הוא בניס ויולדין נשים שנושאין שבזה שנמצא ומצות
 לכל, המורגש דבר הוא זה שדבר ומצות תורה ללא ח״ו
 תורה יקיימו שלא בניס לו שיהיו רוצה אין אדם וכל

 הקודש ברוח ידיעתו מחמת שחזקיהו וכדחזינן ומצות,
 ישא שלא טוב שיותר סבור היה מעלי יהיו לא שבניו
 ישעיה לו ואמר ורבו, פרו דמצות העשה וידחה אשה

 לך למה דרחמנא כבשי דבהדי בזה נפטר שלא הנביא
 קמי דניחא ומה למעבד לך איבעי דמפקדת מאי

 י׳, דף בברכות כדאיתא לעביד הוא בריך קודשא
 פו״ר במצות התורה שחיוב גדול חדוש שהוא ונמצא

 דהא ומצוות, תורה יקיימו דלא בניס כשילדו אף הוא
בזה. טעה העולם גדול חזקיהו אף

 הזה גדול חדוש הנביא ישעיהו שהודיע אף וגם
שיודע אף סו״ר במצות חזקיהו חייב דהיה

 רוח דע״י בידיעה רק הוא מעלי, יהיו לא דהבניס
 היה לא ואלו זה לידע שייך היה לא דבסברא הקודש

 בסו״ר עוסק היה הרי ברוה״ק הקב״ה זה לו מגלה
 לא שהקב״ה הנביא ישעיהו לו אמר התורה כחיוב

לא כאלו בהמצוה ומחוייב ממצותו למנוע כדי לו גילה

 בשמים לא דאמרו הא כעין והוא זה, סוד מגלהו היה
 נבואה ע״ס דין חדוש זה אין דהא כלל של׳ד ואף היא,
 סטור הוא מזה נודע שהוא ואחרי בעלמא ידיעה אלא

 צ׳ דף יבמות בתוכן׳ ועיין חזקיהו, שיטת לסי מדינא
 שעצס אליהו ד״ה פ״ט דף ובסנהדרין וליגמר ד״ה

 למיגדר שעה לסי מהמצות אחת על לעבור היתר
 אליהו נבואת בלא אבל ב״ד לכל היתר הוא מלתא
 בזה שיהיה יודעין היו לא האש בירידת מבטיח שהיה

 דבר נבואה סי על שידעינן שמה ונמצא מלתא, דר מיג
 לדחות עלינו התורה דין היה זה יודעין היינו שאס

 דבר חדוש זה נחשב לא שעה לפי התורה איסור
 חזקיהו סבור היה כן וממש רשאי, אינו שזה מהנביא
 הוא מעלי יהיו לא שהבנים ברוה״ק שיודע שאחרי

 ■ואין. לשיטתו, סו״ר מצות לדחות שיש בסברא כידיעה
 לו ואמר דבר, לחדש רשאי הנביא דאין דין בזה

 לא דהקב״ה מהמצוה סוטרתו אינה זו דידיעה ישעיהו
 שלא הקב״ה רוצה דאס מהמצוה למנעו כדי גילהו
 כמה להקב״ה לו יש מעלי דלא הבנים לחזקיהו יולדו

 או עקר הוא דיהיה בניס לו יולדו שלא לעשות דרכים
 מאי לעשות אתה צריך ולכן וכדומה, עקרה אשתו

 בידיעה אבל זו, בידיעה לדינא להתחשב ולא דמסקדת
 תורה ממנו מבטלת הרשעה דהמלכות כהא שבסברא

 ישעיהו שאמר מה ומדויק מפו״ר. פטור אפשר ומצות
 לומר רק לו דהיה לך למה דרחמנא כבשי בהדי הנביא

 שודאי אף בסו״ר לעסוק מחוייב דהאדס הדין עצם
 יש דאס משוס הוא אבל מעלי, דלא בנין מזה יולדו

 אך בפו״ר מלעסוק שפטור אה״ג בסברא כזה ידיעה
 כבשי ברוה״ק לך שנתגלה כזו דידיעה לו אמר

 להידיעה ול׳ד מהמצוה, הסוטרת ידיעה אינה דרחמנא
 זה גילה זה בשביל דרק אליהו תפלת ע״י אש שתצא

 בחוץ להקריבו הב״ד יסכימו לא דאם בנבואה הקב״ה
 שהבטיח האש תצא לא הרי חוץ דשחוטי האיסור מצד

 לא לחזקיהו דרחמנא כבשי דנתגלה בהא אבל בנבואה,
לדינא. וצ״ע זה, שייך

 משמע ורבו פרו הכתיב שהקשו ב״ב מתוס׳ אבל
מצות נדחה לא נמי דבסברא בידיעה שגס

 סו״ר שמצות הנביא ישעיהו דאמר בהא דמפרשי סו״ר,
 ולא מעלי דלא בנין מזה יולדו שודאי אף נדחה לא

 דרחמנא כבשי בהדי בלשון לומר שהוצרך מה דייקי
 שלא מה על לטעס זה שאמר דמפרשי משוס לך, למה

 לדחות לו היה הפשוטה בסברא שלכאורה אף נדחה,
 כבשי שידע לנביאים אף לאדס שא״א מטעס דהוא

 ולכן שעושה, למה טעמים לו יש שודאי דרחמנא
 בניס שיולדו זה בשביל סו״ר מצות לבטל דא״א הקשו

זה מדהקשו לפרש אפשר אך ומצות. תורה ללא



רכא ה ש ט שבת דברות
 לו שאמר דחזקיהו מעובדא ראיה הביאו ולא מסברא
 דסברי לך, למה דרחמנא כבשי בהדי הנביא ישעיהו

 בגזירותיה מבטלת הרשעה שמלכות חה בפשיטות
 לדחות שכדאי ברורה סברא זה אין ומצות תורה ממנו
 תקנתא ואף דבטלה עבידא גזירה דהא סו״ר מצות

 דף בכתובות כמפורש עקרינן לא גזירה מקמי דרבנן
 בשביל פו״ר דאורייתא מ״ע לדחות שאין וכ״ש ג׳

 אותן על דהוא תירצו ולכן הרשעה, דמלכות גזירות
 מדרבנן שבת שמצות ואף קאמר, פו״ר קיימו שכבר

 מדאורייתא פו״ר מצות קייס שכבר אחר אף איכא הא
 לא הא דרבנן תקנתא וגס ס״ב דף ביבמות כדאיתא
 יהושע ר׳ זה שדורש בהקרא דכתיב כיון הא עקרינן
 כי ידך תנח אל ולערב זרעך את זרע בבקר שנאמר

 זרע איזה שפרש״י זה או הזה יכשר איזה יודע אינך
 בשעת זה טעס שייך לא שמים וירא הגון יהא

 הטעם כשאיכא אלא זה נתקן דלא סברי הגזירות
 לזמן נתקנה כלא הוא שלכן קבועה כתקנה ואינה

 פו״ר נדחה שלא מתוס׳ ראיה ליכא ולפ״ז הגזירות.
 כגון ומצות לתורה יתגדלו שלא בסברא בודאי כשידוע
לדינא. צ״ע ולכן וכדומה העכו״ס בין כשנשבה

 לישא שלא עצמנו על שנגזור הוא שדין זה עכ״פ
לכל המורגש דבר אדרבה הוא ולהוליד אשה

 לנו היה מסברא דהרי פו״ר מצות לקיים שלא אף אדם
 גדול המלך חזקיהו כן סבור שהיה כדחזינן כן לומר

 ולכן החדוש הוא הנביא ישעיהו שאמר והחיוב העולם
 מרגישין שאין מה על להוכיח לן היה שע״ז אמר

 כיון בניס ולהוליד נשים לישא שלא הוא שהנכון
 לומר והוצרך ומצות תורה ללא הוא הגזירות שבשעת

 בה לעמוד יוכלו דלא משוס מזידין יהיו שלא כדי
 שלא ומה אשה. לישא לכו״ע שיש הגדול הרצון מפני
 בה, לעמוד יכולין אא״כ גחרין דאין הא בסיפא אמר
 שלא גזרו שלא מה על רק לא טעם דהוא משוס הוא

 שיכולין באלו מוחין. שלא מה על גס אלא אשה לישא
 אף אשה לישא ולא להרגיש להס שהיה בזה לעמוד

 שאינו מאחר ממש באיסור הצבור־ על גזרו שלא
 גס שוגג זה שיהיה דמוטב לומר הוצרך לכן מהראוי

 רשב״ס דברי לתרץ מקום גס ויש להרגיש שלא לענין
 בריאות מצד לעמוד אפשר נשים לישא דשלא דכיון
 בהרהורים מליכשל גם לעמוד אפשר וכן הגוף

 ומחשבתם עצמן שיפנו עי״ז טומאה לידי המביאין
 אבל הכ״א מאי״ב פכ״ב ברמב״ס כדאיתא תורה לדברי

 היו אפשר זה שבשביל הגדול הרצון מפני לעמוד א״א
 יוכלו שלא דכיון משום גזרו לא אבל לגזור יכולין
 פירוש הוא אבל במזיד, יבטלוה הרצון מפני לעמוד

שיהיו בהנח מפרש הא עצמו הרשב״ם וגס טובא. דחוק

 שיש סבורים שאינם נשים שלוקחין במה שוגגים
 סבורים אינ״ס לשון שייך לא שלכאורה בדבר איסור

 גזרו, שלא מאחר איסור שליכא ברור הא איסור שיש
 שיהיו בהכח כדפירשתי לפרש צריך להרשב״ס אף ולכן

 שליכא אף כהראוי עושין שאין מה על שהוא שוגגין
 שלא מה על דהוא פי׳ מזידין יהיו בואל אך איסור.

 יכולין אא״כ גחרין אין משוס בזה דליכא דסובר גזרו
 לחוש דיש אמר ולכן בעצס דיכולין מאחר בה לעמוד
נשיס. בלישא שיש הגדול הרצון מפני מזידין דיהיו

 ע״ז תוכחה ענין ששייך שבארתי למה ונמצא
כשליכא אף הראוי כדבר האדם שיעשה

 הוא זה דגס משוס כהראוי שלא כשעושה איסור

טובתו.

ג ענף

 כבוד שאינו למקוס אדם שבין מצוה דהוא ב(
איזה על עובר כשאחד לראות שמיס

 שאפילו מה בפשיטות לפ״ז וניחא בו, ימחו ולא איסור
 עבירה מעשה דעכ״פ מאחר להוכיח מחוייבין שוגג
 יקשה הבתיס חזקת דסוף הא אך ה׳, כבוד שאינו הוא
 כבוד ענין בזה ליכא הא איסור דליכא דמאחר לפ״ז

 איסור לגזור הכוונה שאין לומר נדחוק ואולי שמיס.
 בתענית שאר״ל מדינא שאיכא האיסור מצד שהוא אלא
 והרמ״א רעבון בשני שישמש לאדס אסור י״א דף

 שהס צרות בשאר שה״ה כתב י״ב סעיף ר״מ סימן
 אסור הרשעה דמלכות גזירות בשביל גס ולכן כרעבון,

 שמשמשין שס איתא בניס . שחשוכי ואף מטתו לשמש
 כשכבר רק דהוא התוס׳ כתבו כאן גס הא מטותיהן

 טונה דלמצות לומר גס ונצטרך פו״ר מצות קיימו
 סק״ה תקע״ד סימן כהמג״א אסור טבילה בליל אפילו
 על שנגזור הוא דין פירוש ויהיה שס כהמחבר ודלא

 יטעו ושלא דמדינא האיסור לפרסס היינו עצמנו
 היינו שוגגין שיהיו מוטב להס והנח דוקא רעבון דשני
 בשני כמו הגזירות בשני מטתו לשמש שאסור זה לדין

 בשעה״צ במ״ב עיין שאני, רעבון ששני וסוברין רעבון
 נימא זה ולדרך צרות. בשאר שמקילין דיש ח׳ אות

 משני הגזירות צרות לחלק שוגגין הס אך שאסור
 ואף מזידין, ולעשותן האיסור לפרסם ואין רעבון
כן. לפרש מקוס יש דוחק שהוא

 דאין הא על סק״א תר״ח בסימן המג״א כתב והנה
בזדון לעשות יבואו שלא כדי בידס ממחין

מסיק וע״ז ממנו, יקבלו שלא בודאי שיודע דוקא דהוא



משה שבת דברות רכב

 מהר״ן והוא בתורה מפורש באינו דוקא שהוא הרמ״א
 כתב שכן המג״א ומסיק העיטור, בעל בשם והרא״ש
 שס הרא״ש מדכתב דהוא ונראה ל. דף בביצה הרא״ש

 אבל מינן מקבלי דלא בודאי דידעינן במידי וה״מ
 קודס בידס למחות מחייבינן ידעינן דלא במידי
 דע״ז דרבנן איסור דעל שמשמע בדרבנן וה״מ שכתב
 ודאי בידעינן דוקא דהוא הרא״ש אוקיס תחלה איירי

 וא׳׳כ בידם, למחות מחייבינן בספק אבל יקבלו שלא
 שמסיק דמה העיטור בעל בשס הרא״ש שכתב הא

 דוקא הוא למחות מחייבינן לא בדאורייתא דאף הגמ׳
 במידי אבל בתורה מפורש דלא עינוי בתוספת
 בידעינן אף הוא בהו מחינן בהדיא באורייתא דכתיבא

 ובשביל המג״א, דברי בלב״ש סי׳ וכן יקבלו, שלא בודאי
 ואס שכתב זה אחר הרמ״א לשון להלבו״ש הוקשה זה

 להוכיחן ברבים יאמר לא נשמעין דבריו שאין יודע
 ודחק מיירי, בהכי עכשיו עד גס דהא אחד פעם רק

 שאין יודע בין חלוק יש דעוד הרמ״א דכוונת לפרש
 גס דבססק לו ישמעו שמא ספק ובין נשמעין דבריו
 יש ישמעו שלא ובודאי לעולם להוכיח צריך ברבים

 פעס אלא למחות א״צ דלרביס ליחיד רבים בין חלוק
דחוק. לשון הוא דודאי הכאה, עד וליחיד אחד

 והרא״ש הרי״ף לשון הביא דהוא ביש״ש עיין אבל
דממאניס בודאי דידעינן במידי וה״מ דכתבו

 לא בדאורייתא דאף הגמ׳ לשון שכתב אחר לקבל אותו
 רק זה דקאי לפרש יש זה שלשון מידי ולא להו אמרינן
 אין בספק אף דרבנן אאיסור אבל דאורייתא אאיסור
 בהדיא ובמפורש שוגגין, שיהיו מוטב מטעס למחות

 יקבלו, שלא ודאי בידוע אף למחות חייבין באורייתא
 ל׳ש הגמ׳ שאמר ואף להיש״ש חלוקים ג׳ ואיכא

 קאי דהוא לגמרי שוין אינן בדאורייתא, ול׳ש בדרבנן
 גס שוגגין שיהיו דמוטב טעם דאמרינן הדין עצם על

 שלא ספק לענין חלוק איכא עכ״ס אבל בדאורייתא,
 והיה מוחין. אין ובדרבנן מוחין דבדאורייתא יקבלו
 הר׳ין לגירסת הסוגיות סתירת לס״ז לתרץ אפשר
 בדרבנן וה״מ גרסי קמ״ח דף דלקמן ראשונים והרבה

 שלנו בספרים כהגירסא )דלא לא, בדאורייתא אבל
 בדרבנן ל׳ש היא ולא בדרבנן ה״מ מינה סבור דגרסינן

 ולא הראשונים גס גרסי ובביצה בדאורייתא(, ול׳ש
 )כגירסא בדאורייתא, ול׳ש בדרבנן ל׳ש היא

 הסוגיות שפליגי תחלה וכתב הר״ן שהקשה שלפנינו(,
 איכא מיהו כתב ואח״כ דביצה, כסוגיא לדינא ופסק

 עינוי כתוססת בהדיא כתיב דלא מידי דדוקא מ״ד
 שיטת והוא בהו, מחינן בהדיא דכתיב במידי אבל

 משוס סתירה ליכא זו שלשיטה וכוונתו בעה״ע,
שלא דאורייתא לאיסור קרי דשבת דסוגיא דאפשר

 זה, שידרשו לרבנן שהוצרכו כיון דרבנן איסור מפורש
 הר״ן כדכתב דהוא שס בש״ע הגר״א כן כדפי׳

 והוא דרבנן, קרי בתורה מפורש שאינו דמה בשבועות
 לה שקרי מצינו לא שס גס דהא דחוק תירוץ ודאי

 על אף חלה דשבועה נקט שדינא אלא דרבנן
 כן לתרץ יש שמ״מ אך מפורש כשאינו דאורייתא

 וה״מ אלא דרבנן באיסור וה״מ כאן נאמר שלא דכיון
 מדרש כשהוא דאורייתא על אף לפרש שייך בדרבנן
 כשלא איירי שואל דס׳ דסוגיא נימא לס״ז אבל חכמים.

 שמסתבר מצד ספק שהוא אלא ממנו יקבלו שלא ידוע
 אבל בדרבנן וה״מ אמר שבזה ישמעו שלא לו

 דהא מפורש שאינו איסור שהוא אף לא בדאורייתא
 כהדברים חמור הוא מקראי שדרשינן מה אף

 דין איכא שלפעמים מסיק ובביצה ממש המפורשים
 כשידוע והוא בדאורייתא גס שוגגין שיהיו דהנח זה

יקבלו. שלא בודאי

 ו׳ סעיף שס״ה בסימן המחבר מש״כ לפ״ז ומתורץ
וכדיהן המבוי פתח על היושבות נשים

 מוטב הוא דרבנן דמידי דכיון בידן ממחין אין בידן
 י״ב בס״ק המג״א דהקשה מזידות ולא שוגגות שיהיו

 בצ״ע, ונשאר מחינן לא דאורייתא במידי אפילו הא
 גירסת לפי דהוא בהגה י״ד בסעיף בערה״ש ומש״כ

 דס׳ כסוגיא המחבר דפסק שכוונתו שואל בס׳ הר״ן
 בתוספת תר״ח בסימן דהרי כן אינו הא לחומרא שואל
 דאורייתא שהוא אף ממחין שאין פסק נמי יוה״כ

 הסוגיות שתי שתירצתי למה אבל בב״י. שס וכמפורש
 אין המבוי פתח על בכדיהן דיושבות דבהא ניחא

 דמאחר יקבלו שלא לנו ידוע כשלא אף ממחין
 פעם ואף יקבלו לא דשמא לנו ספק הוא בזה דרגילות

 שכתב שס כעה״ש ולא להן לומר שאין משמע אחת
 לא ואי כן לעשות שאסור להן אומרין הראשון שפעם
 הראשון דבסעם וטעמו עוד, בידיהן ימחו לא צייתי
 הנשים רגילות שמצד ואף יקבלו שלא ודאי אינו עדיין

 שגס סובר יקבלו שלא נוטה יותר וגס לנו ספק הוא
 אבל המג״א, כדסובר מספק למחות יש דרבנן באיסור
 כתב ולכן אחת פעם אף מחינן שלא סובר המחבר

 שהוא יוה״כ ובתוספת הוא, דרבנן דמידי כיון
 ידוע שיהיה צריך להמחבר גס אפשר מדאורייתא

 שאין סתס יוה׳׳כ בתוספת שגס ואף יקבלו, שלא ודאי
 מהא בינייהו שמחלק לומר בהכרח נצטרך ממחין
דרבנן. שהוא כיון כתב המבוי פתח דבעל

 דכשאיכא המחבר בשיטת לפרש מסתבר ויותר
בדאורייתא, אף ממחין אין יקבלו שלא ספק

כך, כל ספק נחשב לא ספק הוא בסברא שרק מה אבל



רכג משה שבת דברות

 אף גלוי, מי לפניהם גלוי לפניך אס מה״ד כדאמרה
 יקבלו מלא דסובריס משוס הוא מוחין שאין שמה

 אין כן סובר הוא מסברא דרק דכיון סימון כדא״ר
 בין לחלק גדול מקוס יש ובזה גמור, לספק זה להחשיב

 מסברא ספק כשהוא דרבנן דלענין לדרבנן דאורייתא
 לספק, זה נחשב לא דאורייתא ולענין ספק הוא ג״כ

 רק שהוא בידן וכדיהן המבוי פתח על ביושבות דלכן
 ספק דהוא דכיון הראשון פעס אף למחות א״צ דרבנן

 להס יודיעו שלא טוב יותר יקבלו שלא בסברא
 על יעלה שלא גמורות שוגגות ויהיו כלל האיסור

 דלא זהירין דהאנשיס שיראו ואף כלל, להסתפק דעתן
 יתירה זהירות רק שהוא יאמרו דלחייא אפומא ליתבו

 בתוספת אבל המחריב. מדין יותר עליהם שמחמירין
 ספק נחשב לא מסברא שספק דאורייתא שהוא יוה״כ

 צריך שלכן זה, בשביל להסתפק וראיה מקור צריך הרי
 שאיכא להן להודיע שהוא הראשון בפעם למחות
 להן שמודיעין אף אבל יוה״כ, בתוספת אכילה איסור
 דבשביל יקבלו שלא לנו ודאי עדיין זה אין שאסור

 יקבלו שלא ראיה עדיין ליכא אחת פעם קבלו שלא
 שרוצים סוברות הן אחד בפעם דאולי אחר פעס

 להזהר שידעו להן מאמינים שאין או עליהן להחמיר
 אומרין שלכן ביה״ש כשיהיה תיכף מלאכול ולהפסיק

 עדיין כשהוא גס מלאכול ולאסור להוסיף שצריך להם
 נעשה שאסור ראשון פעס להן שיאמרו שבמה אך יוס,

 שלא או שאסור ממנו קבלו דשמא ספק עכ״פ אצלנו
 לנו שומעות שאין וכשרואין אסור, שהוא ממנו קבלו

 שבפעם מחמת הוא אס ספק לנו יש ושותות ואוכלות
 מדינא שאסור יודעות אין עדיין להן שאמרו אחד

 ויקבלו שאסור ידעו פעם עוד להן וכשיאמרו
 ראשון בפעם שגס או ולשתות, לאכול שלא התוכחה
 שמא להן ספק שהוא ולכה״פ שאסור הדין יודעות

 דין שהוא סברי דלא ושותות אוכלות ומ״מ אסור
 שהוא אף למחות אין ומספק בו, ומזלזלות חמור

 שכתב הרמ״א בדברי הלב״ש באור ולפי דאורייתא.
 לומר שהוא ליחיד רבים בין בחלוקו יודע ואס

 אבל יקבלו שלא בודאי בידוע דוקא הוא שהחלוק
 הרי פעמים, כמה להוכיח צריך לרבים אף בספק

 שלא עדיין ברור אינו אחת פעס שבתוכחה זה מפורש
 יוה״כ בתוספת המחבר כתב ולכן כדכתבתי. יקבלו
 יודעות אינן והן שחשכה עד ושותות שאוכלות נשים

 מה בידם, ממחין אין הקדש על מחול להוסיף שמצוה
 שאין המבוי פתח על היושבות בנשיס זה כתב שלא

 דבהא שכתבתי זה חלוק בשביל הוא שאסור, יודעות
 אף יקבלו לא שמא ספק הוא שמסברא המבוי דפתח

 שלא טוב דיותר הראשון פעם אף למחות א״צ כשידעו
בדבר, איסור חשש אולי שיש להסתפק דעתן על יעלה

 יודעות, שאין לנו הוא שברור אף מוחין שאין שנמצא
 בסברא שספק דאורייתא שהוא יוה״כ בתוספת אבל
 שמצוה יודעות אינן והן הוסיף לכן ספק בדין אינו

 שהוא אף יודעות שאינן לתלות לנו דיש היינו להוסיף,
 יודעות שאין כשברור אבל ממחין, אין ואז לנו ספק
 יש אחת פעם לא אף כלל להן אמרו כשלא דהוא

 ממנו יקבלו שאסור להן כשנודיע אפשר דהרי למחות
 לדאורייתא דרבנן בין שהחלוק שבארתי לפ״מ ונמצא

המחבר. בלשון מפורש

 דכשהוא סובר דהמג״א מחלוקת שאיכא ונמצא
צריך בשוגג עתה כשהם יקבלו אס ספק

 דאורייתא בין חלוק וליכא דרבנן באיסור אף למחות
 המפורש דאורייתא באיסור חלוק שיש אלא לדרבנן,
 שוגגיס דאינס מטעם ודאי בידוע אף שמוחין בתורה

 בלב״ש כדאיתא שוגגין שיהיו מוטב לומר שייך ולא
 לא למחות אין דמספק סובר והמחבר הד״מ, בשם

 באיכות חלוק יש אבל בדאורייתא, ולא דרבנן באיסור
 ספק נחשב מסברא ספק אף דלדרבנן הספק

 צריך אלא ספק נחשב לא בסברא ספק ובדאורייתא
 ולא אחת פעם כשמיחו דוקא דהוא להסתפק מקור
האיסור. לעשות מלמנוע קבלו

ד ענף

 הבי דלדרך הדרכים בשני מחלקותס דתלוי ונראה
כראות שמיס כבוד שאינו משוס שהוא

 שייך בעצס הרי בו ימחו ולא איסור על עובר כשאחד
 שעתה כיון אבל העוברים, יקבלו כשלא אף למחות

 בו וכשימחו אסור דבר שהוא יודע שאינו שוגג הוא
 במעשה אף אין שוגג ועבירת במזיד, יעבור יקבל ולא

 דעתו דאין מאחר דמזיד, העברה למעשה שוה העברה
 בזה שיש יודע אינו הוא דהא ה׳ ציוי על לעבור בזה
 העברה אחת עברות שתי עושה דבמזיד דנמצא הי, ציוי

 אינו הרי ובשוגג ה׳ ציוי על המראתו ואחת עצמה
 העברה, מעשה אחת רק ואיכא ה׳ ציוי על ממרה
 חסרון עברה במיעוט שהוא בשוגג ממילא וליכא
 כשודאי במחאתו שנמצא במזיד שיש כמו שמיס לכבוד
 שיגרע מזיד שיהיה שאסור שידע אחר אף יעבור

 הנח מטעם למחות לו אין שלכן שמיס בכבוד אדרבה
 הוא ה׳ ציוי על המראה הרי זה בלא וגס שוגגין, שיהיו
 שלא בעלמא עברה ממעשה שמיס בכבוד גרעון יותר

 שאין מחמת רק הוא שהגרעון ה׳ ציוי על בהמראה
 יקבלו שמא ספק יש שאם מסתבר שלפ״ז בזה. ה׳ רצון

פגיעה ודאי הוא מוחה שאינו זה דהא למחות לו יש



משה שבת דברות רכד

 ויגרע במזיד יעבור שמא שחוששין וזה שמיס בכבוד
 ודאי, מידי מוציא ספק ואין .ספק הוא שמיס בכבוד

 נמי גרטון יותר הוא ה׳ ציוי על שהמראה השני לעעס ואף
 דאף למחות, לו יש ספק וזה ודאי שזה כיון עכ״ס
 גרעון מודאי להוציא לו אין מרובה גרעון ספק

המועט.

 כל בעצס שייך לא יקבלו כשלא הרי הא׳ ולדרך
מציאות איזה עכ״ס כשיש ורק המחאה ענין

 ליכא שלאינשי לומר ונצטרך לחייב, שייך שיקבלו
 הרבה הוכיח אס דאף יקבלו שלא ברורה ידיעה

 יקבל, האחרת שבתוכחה אפשר עדיין קבל ולא פעמים
 זה וידעינן פעמים מאה אפילו להוכיח חייב זה ומצד

 רבא דאמר ל׳א דף ״מ33 כדאיתא דהוכח אחד מקרא
 דיש חלוק דאין משוס משמע, פטמיס ק׳ אפילו הוכח

 הועילו שלא אף תועיל אולי תוכחה כל על לקוות
 זה ומטעם פעמים, מק׳ יותר גס שהוא ופשוט הרבה,

 משוס תוכחה, היכן עד ט״ז דף ערכין גמ׳3 בעי
 עכ״ס שהאחרונה דאפשר לתוכחה שיעור דליכא
 דאפשר משוס זימני מהרבה לא אף ראיה דאין תועיל
 החוטא, של לבו •יתרכך ותוכחות מוסר דברוב

 ירמיה ע״י בתוכחות הרבה הקב״ה שגם וכדחזינן
 בירמיה בקרא כדאיתא הנביאים עבדיו וכל הנביא

 כדי רק הוא הנביאים ע״י הקב״ה ותוכחות כ״ה, סרק
 ענין שליכא לומר מוכרחין הרי בתשובה, שישובו

 נאמר שכבר אף שוב תוכחה יקבלו שלא בזה חזקה
 שתוכחות אפשר דמ״מ קבלו ולא תוכחות הרבה להס

 כדי להאדס הוכחה במצות גס שלכן יועילו, האחרות
 פעמים כמה להוכיח שיש ידעינן החוטא שיקבל
 דאס במזיד בעושה רק זהו אבל אחד. מקרא אפילו
 כשידע גס שיעבור וידוע בשוגג עושה הוא עתה

 רעתו אדרבה אלא טובתו . זו הוכחה אין הרי במזיד
 שמא ספק כשהוא וא״ה להוכיח, לחייבו שייך לא שלכן

 ובאיכות בכמות הספק מדת לאמוד לפ״ז יש יקבלו לא
 במזיד גס שיעבור יותר דקרוב הוא האומדנא דאס
 לרעתו, תהיה ההוכחה האומדנא לסי דהרי למחות אין
 שהוא מזיד אולי הרי בכמות שקול ספק הוא אס ואף

 דנמצא מעשה, דעצס מעברה גרוע ה׳ ציוי על המראה
 במעשה אף יחטא שלא מה ירויח יקבל דאם דאף

 בעברה יפסיד יקבל לא שאס כיון אבל העברה,
 דחשש נמצא חמורה. יותר עברה שהוא דהמראה

 הטבה מספק יותר הוא שיוכיחו ע״י להחוטא הרעה
 שיש בדבר יקבלו אס לו כשספק למחות לו אין שלכן
 החשש כשיהיה ורק שקול, בספק במזיד שיעבור לחוש
 חייב יהיה גדול דיקבלו והספק קטן יקבלו שלא

בספק. למחות

 למחות דצריך הסוברים ודעימיה המג״א ויסבור
במזיד ויעברו יקבלו לא שמא בספק אף

 הוא והפטור ודאי הוא המחאה חיוב שלכן הב׳ כדרך
 דהוא לומר יש וגס הספק. בשביל לפוטרו שאין ספק

 כהא בספק נפטר דכא שנתחייב מחיוב פטור כספק
 שייך נמי באיסורים וה״ה סרעתיך, אס יודע דאיני
 לא נמי יקבלו שלא גדול בספק אף דלכן זה טעם
 דבארתי למה והמחבר זה. בשביל מלהוכיח נפטר

 סובר יקבלו לא שמא ספק כשהוא למחות שפוטר
 אין במזיד שיעברו ספק שאיכא כיון דלכן הא׳ כדרך

 החלוק לס״ז וניחא למחות. לנו ואין במחאה טובתס זה
 במזיד דיעבור ספק בחשיבות לדאורייתא דרבנן בין

 יבא שלא גזירה מצד שהן דרבנן דאיסוריס דמסתבר
 בשביל גם ולפעמים דאורייתא איסור על לעבור מזה
 זו מעשה אין דרבנן, חמור איסור על לעבור יבא שלא

 איסור לעבור מזה יבא כשלא כך כל רע דבר עצמה
 על וממרה ציית שלא מה אלא בשבילו, שגזרו החמור

 דבר הוא חכמים שאסרו למה חש ואינו דרבנן האיסור
 זה שאסרו יודע שאינו בשוגג דכשעושה שנמצא הרע,

 דבר כאן אין חכמים לאיסורי ממרה שאינו חכמים
 וכשיעבור עצמה, המעשה מצד בעצם כך כל רע

 איסור שהוא חכמים לאיסורי ממרה יהיה הרי במזיד
 לפי נמי במזיד דיעבור בסברא ספק אף שלכן גדול,

 ספק זה שאין אף וההפסד הריוח דאיכות האומד
 יעבור אס דהא למחות, שלא טוב יותר השקול ברור

 חמור איסור על יעבור בו כשימחו אף במזיד
 כלא הוא בו ימחו וכשלא חכמים לאיסורי דהמראה

 הרי שעשה המעשה דעצס מאחר ממש איסור עבר
 לו לבא שאפשר לפניו דהרע דנמצא כך כל רע אינו

 לפניו מהרע טובא גרוע הוא יקבל כשלא בהמחאה
 אף למחות אין דלכן בו, ימחו כשלא עתה שעושה במה

 המעשה שעצם דאורייתא באיסור אבל מסברא, בספק
 ■דכשלא שנמצא התורה, זה שאסרה כיון רע דבר הוא

 במעשיו אין שאסור יודע שאינו שכיון אף ימחו
 שהשי״ת הרע דבר עושה עכ״ס ה׳ ציוי על המראה

 בסברא שספק כיון שלכן זה, דבר שיעשה רוצה אינו
 הוא קרוב שיותר שאפשר השקול ברור ספק אינו

 האומד לסי הוי במזיד יעבור שלא המחאה שתועיל
 אס דהרי למחות טוב יותר וההפסד הריוח דאיכות

 הרי כך כל ברורה שאינה שלנו כהסברא דלא יקבל
 כהסברא יקבל לא ואס כלום, יעבור דלא טובא ירויח
 יותר הרבה הפסדו יהיה לא במזיד גס ויעבור שלנו

 שהוא דבר עושה הרי שוגג שהוא עתה דגס מאחר
 בהוכחה שנצטוינו לפניו הטוב ולענין טובא, רע בעצם
 העונשין, בגודל ולא החטא בעצם תלוי הרי א׳ לדרך

 כך כל מזיד של הפסד אין שנעשה החטא עצס שלענין
שאינו ספק אף שיכריע בשוגג שנעשה ממה גדול



רכה משה שבת דברות
 טעות שהוא שאפשר בסברא רק דהוא כספק ברור
 לא ולכן חטא, שוס יעשה ולא ויקבל זה אדס לגבי

 שהוא וראיה מקור ע״י ספק אלא השקול ספק נחשב
קבלו. ולא אחת פעס כשמיחו דוקא

 לעיל אויא לר׳ הציוי דהוא תסור שלא נימא ואם
הוא דרבנן ותקנות איסורין לקיים כ״ג בדף

 אינו מדבריהם, לסור ולא חכמים לדברי לשמוע ציוי
 דאין דהיינו בכולל אלא שאמרו הדברים עצם על

 מוקצה ואיסור דרבנן העשין מן וכדומה חנוכה מצות
 בלא התורה ציוי בכלל דרבנן האיסורין מן וכדומה

 האיסור, הוא להחכמיס ציית שלא מה על אלא תסור,
 דרבנן באיסור שבשוגג נמצא דהא החילוק ניחא ודאי

 גס דאיכא נימא אס אף אך רע, דבר כלל עשה לא
 דבר דרבנן כהציוי יעשה כשלא בפרט הדברים בעצם

 ואפשר כדלעיל רע דבר כך כל אינו עכ״פ נמי רע
 נחמיה לר׳ תסור מלא שהוא אויא ר׳ בין חלוק שזהו
 מסתבר אויא דלר׳ וזקניך אביך שאל משום שהוא
 ולר׳ בכולל, חכמים דברי על ההמראה על שהוא

 שמה הסכים שהשי״ת בפרט דבר כל על הוא נחמיה
 לעשות שאומרים הדבר עצם הוא אומרים שהזקנים

 עכ״ס רע. הוא לעשות שלא שאומרים הדבר ועצם טוב
 ספק בחשיבות שכתבתי החלוק שייך שנימא איך

דרבנן. לאיסור דאורייתא איסור בין בסברא

ה ענף

 בעה״ע בשס הרא״ש דמש״כ חזינן ביצה מר״ן והנה
בהו מחינן באורייתא בהדיא דכתיבא דמידי

 הר״ן דהא כו״ע, שמודו דבר אינו יקבל שלא דידוע אף
 המביא ודני שואל דפ׳ דהסוגיות שכתב בתחלה עצמו
 דבמידי מ״ד איכא מיהו כתב דהא כן סבר לא סליגי

 ליכא זה דלמ״ד שכוונתו בהו מחינן בהדיא דכתיב
 היה בעצמו שהוא נמצא וא״כ הגר״א כדפי׳ סתירה

 שלכן מסיק לא דהא ע׳׳ז פליג עתה גס ואולי ע״ז סליג
 הוא גס סתירה שליכא ניחא מ״ד שלאיכא כיון

 כן סבר לא עצמו שהוא משמע הדין, הוא שכן מסכים
 תחלה, כדכתב דביצה כסוגיא ופוסק סתירה הוא שלכן

 מסתבר דלא זה ממ״ד ידע בתחלה גס ודאי הא וגס
 וא״כ הסוגיות, דפליגי שכתב אחר זו משיטה שנודע

 דמזה ולתרץ שואל מפי קושיא בלשון רק לכתוב הי״ל
 סובר אינו עצמו שהוא ודאי אלא זו, לשיטה ראיה

 מחינן לא נמי בהדיא דכתיב דגס אלא זו כשיטה
בזה. המחלוקת טעם להבין וצריך

 והובא ד״מ3 איתא בעה״ע בשס הרא״ש טעס והנה
)ומש״כ שוגגים, אינם ודאי דהא בלב״ש

 ברא״ש עיין לא הרא״ש בשם הד״מ זה שכתב בלב״ש
 דבדבר לבד הדין אלא בהרא״ש הטעם החכר דלא

 בזה הד״מ וכוונת טעם, בלא מוחין בהדיא דכתיבא
 הטעם על ולא הדין על הוא הרא״ש כתב וכן שכתב
 כתב שס ביצה הרשב״א אבל בעצמו, הד״מ טעם דזהו
 הד׳מ שכתב שאף אפשר וא״כ עיי״ש(, זה טעם ג״כ

 ממש ודאי הכוונה אין שוגגיס אינס ודאי דהא לשון
 בהדיא דכתיבא בדבר שוגגיס דאינס נוטה שיותר אלא

 דמפורש בסק״ב המג״א למש״כ מוכרח הא וכן בקרא,
 ביה״ש כגון ספק שהוא אע״פ הוא שמוחין בתורה
 דלא דכתב מרש״י ודייק שס מיש״ש והוא מוחין

 ספק שהוא ביה״ש עדיין שהוא אף משחשיכה, גרסינן
 כיון והא כודאי, הוי לחומרא הוא שספק כיון אלא

 שספק דהדין ליש״ש לו מנא ספק רק הוא שביה״ש
 ודאי שהוא שנימא עד לנשי אף זה ברור הוא לחומרא

 היש״ש על שפליג חייס בנתיב ועיין שוגגיס. שאינם
 היו לא אוכלין היו אס בבהש״מ דאף מסי׳ח והביא
 שלא משוס הוא משחשיכה רש״י גרס שלא ומה מוחין,
 דהא הגס׳ מדאמר התוספות בזמן אלא העובדא היתה

 שלא זהירות היו דכולן משמע דאורייתא יו״כ תוספת
 במפורש שאף לומר צריך ודאי אלא בביהש״מ. לאכול

 נוטה שיותר אלא שיודעין ממש ודאי אינו באורייתא
 מסתבר לאינשי ידוע יותר שהוא דכיון שיודעין,
 סובר שלכן ביותר הפשוטים ואף הנשי גס ששמעו
 דאורייתא ספק שהוא כיון ביה״ש שאף והמג״א היש״ש
 זה שמעו כהלילה איסור לענין ודינו לחומרא, שהוא

 דעצס מאיסור כששמעו ביותר והפשוטים הנשי גס
 ג״כ נוטה משחשיכה לאסור מספק דצריך היום

 ושהוא יו״כ דין מעצם שיודעין שכמו ואף זה, שיודעין
 יו״כ מתוספת גס לידע להם יש ביה״ש מתחלת ספק
 ביה״ש קודס הוא האכילה שאיסור ושמעו ראו דהא
 שמעו שגס כיון מ״מ התוססת, מזמן שהוא מעט

 בצאת למחר עד ממש שמשחשכה בינייהו חלוק שאיכא
 מדין אסור הוא וביה״ש הודאי איסור הוא הכוכבים

 בעצמן להקל דנו תוספת מדין קודם והמעט ספק
 שרוצים לאלו בעלמא חומרא רק הוא שהתוספת

 ספק שהוא ששמעו ביה״ש אבל עצמן, על להחמיר
 יש שודאי אף מספק. אסור שהוא שיודעין יותר נוטה

 דינו אין שבעצם לומר בספק שיזלזלו כאלו גס
 נוטה יותר דמ״מ בעלמא, חומרא שהוא אלא לחומרא
 שאסור דיודעין כזו במדה שלא אף שאסור שיודעין

 נוטה שיותר ומה איסור, ׳ודאי דהוא ממש כשחשכה
 להמיעוט לתלות דאין שמוחין הדין לנו עושה שיודעין
דוקא למחות הדין היה דאס יודעין, שאין בסברא



משה שבת דברות רכו

 שגס היש״ש סובר שאסור שיודעין ודאי כשהוא
 משוס ומוחין ידעי דלא איכא נמי ממש משחשכה

 א״כ ומוחין, הרוב מן שהוא לתלות הרוב בתר דאזלינן
 ועיין למחות. וצריך שיודעין יותר נוטה בספק גס

 שספק ודעימיה דלהרמב״ס ובפמ״ג במחצה״ש
 כמו למחות אין מדרבנן רק לחומרא הוא דאורייתא

 אף ולכאורה דרבנן. איסורין לשאר בספק מוחין שאין
 הוא דאורייתא דספק ודעימייהו ותוס׳ להראב״ד
 אבל מפורש, אינו עכ״ס הא נמי מדאורייתא לחומרא

 שמעו לא מדאורייתא הוא דאס ניחא שבארתי למה
 שמעו מדאורייתא אסור שעכ״ס מאחר קולא ענין

 צה״כ אחר עד מביה״ש התענית מתחיל שמספק
 הוא אם אבל שקל שמעו תוספת אבל שוה, בחומר
 מאחר קיל ספק שהוא אף שביה״ש ודאי שמעו דרבנן
ודאי. שהוא חשכה

 ודאי אינו בתורה המפורש בדבר שאף וכיון
הדרכים בשני לכאורה נמי תליא שיודעין,

 הוא בעצס המחאה דחיוב מאחר למחות יש הב׳ דלדרך
 לא וכשמוחין שוגג עתה הוא אס ורק יקבל, כשלא אף

 כיון לכן מלמחות נפטרו החטא יתגדל שעוד יקבל
 במחאתו יגרע ולא מזיד הוא עתה שגס נוטה שיותר
 ׳3 איכא דג״כ נפטרו לא הפטור טעם שליכא

 כספק ושהוא ודאי מידי מוציא ספק דאין הטעמים
 ולדרך כדלעיל. פרעתיך אס יודע לאיני דדמי סטור

 המחאה, חיוב כלל היה לא הא יקבלו לא ודאי דאס הא׳
 יקבלו שלא בברור לידע לנו אפשר שלא מחמת ורק
 ספק כשיש לכן פעמים, כמה אפילו להוכיח חיוב הוא

 כשיודע אף אבל בשוגג עתה שעושה קטן אפילו
 שמיחו מחמת יקבלו שלא לנו ממש ספק הוא ממחאתו

 דשמא ספק לנו עושה שזה קבלו ולא אחת פעם בהם
 נמצא הרי מדינא, האסור דבר שהוא לנו מאמינים אין

 לא והוא במזיד ועושה שאסור יודע עתה גס הוא דאס
 הרי ספק בה שיש כהצד והתוכחה בהמחאה יקבל
 שאיכא הקטן הספק מצד ורק תוכחה, חיוב ליכא

 יקבל ראשון דפעם בתוכחה קבל שלא אף דשמא
 ספק יש זה לעומת הרי להוכיח, לחייב יש השני בפעס

 פעם לו כשהוכיחו ואף בשוגג עתה טושה דשמא קטן
 וידע פעס עוד לו וכשיאמרו שוגג הוא עדיין אחת
 דיותר למחות אין זה שלספק יעשה נמי שאסור מזה
 למחות, לחייב אין שוגג ויהיה נמחה שלא לפניו טוב

 יותר לרעתו התוכחה תהיה האומד לפי דהרי
מלטובתו.

 דסברי ודעימיה בעה״ע בשס שהרא״ש ונמצא
חייבין לאיסור בהדיא דכתיב דבדבר

 והר״ן הל, כדרך סברי יקבלו שלא בידוע אף למחות
 מוטב אמרינן נמי בהדיא דכתיב בדבר דאף הסובר
 למה המחבר ולכן הא׳, כדרך סובר שוגגין שיהיו

 דבדבר הא הביא לא א׳ כדרך שסובר שבארתי
 הביא לא בב״י וגס מוחין שאסור בתורה המפורש

 שאין כמו מוחין אין דג״כ שסובר שמשמע זו שיטה
 וכן לשיטתו. הוא הר״ן כדסובר יוה״כ בתוספת מוחין
 שלא ספק רק כשהוא דאף סובר דהר״ן לומר נצטרך
 כדסובר בשוגג הוא כשעתה מוחין אין נמי יקבלו

 לחלק הסוגיות סתירת תירץ שלא מזה אבל המחבר,
 שלא משוס להמחבר כדכתבתי לדאורייתא דרבנן בין

 או לדאורייתא, דרבנן בין הספק בחשיבות מחלק
 דבתרוייהו או ספק, בסברא ספק אף נחשב דבתרוייהו

 פעם שמיחה ע״י דוקא אלא ספק בסברא ספק אין
 דלשון משוס והוא עה״ש בעל כדסובר קבל ולא אחת
 אבל חלוק שאין לו משמע בדרבנן ל׳ש בדאורייתא ל׳ש
 דחולקין סי׳ שלכן סובר, הוא איך מבורר אינו

 נמי שסובר וליש״ש דביצה. כסוגיא ופסק הסוגיות
 מחינן בהדיא דכתיב דבדבר בעה״ע בשם כהרא״ש
 כדרך שבארתי למה שהוא מחינן בביה״ש שאף והוסיף

 בספק מוחין בדרבנן שגס דסובר לומר אולי נצטרך ׳3
 שלפ״מ ואף מהרא״ש המג״א כדדייק יקבלו שמא

 אחר והרא״ש דהרי״ף וה״מ דכתב היש״ש שסידר
 מ״מ דיוק, ליכא מוחין אין בדאורייתא דגם שנקט

 אך כן סובר היש״ש גם שלכן לדייק יש הא מהרא״ש
 קודם דבריהם למינקט זה בשביל חש לא הוא

 חלק שלא מה על וסמך הגע׳, לשון כל שהעתיק
 הוא שלדינא סובר והרא״ש הריף שכתבו שמה בפירוש

 סובר המחבר אבל דרבנן, ולא דאורייתא באיסור רק
כדלעיל. למחות אין דמספק

 ע״ז דעבדו כהא דבמזידין שנתבאר לס״מ ונמצא
היה שהספק יחזקאל בזמן החורבן קודס

 צריך הא זה שבאופן בתשובה לשוב התוכחה יקבלו אס
 לדינא ליפטר יכוליז ואין סעמיס כמה אפילו להוכיח

 הדרכים לב׳ יקבלו, שלא להם שודאי שאומרים במה
 התוכחה שמצות משוס ׳3 לדרך טעמים משני שהס אך

 אס כלל תלוי שלא שמיס כבוד על למחות בשביל הוא
 הוא האדם טובת בשביל שהוא .הא׳ ולדרך לא, או יקבלו
 שכבר אף יקבלו שמא לבנ״א ספק הוא דלעולס משוס

 הוא הדרכים בין והחלוק ויותר, פעמיס ק׳ הוכיחו
 שהוא וידע אותו וכשיוכיח בשוגג עתה עושה כשהוא
 וראיה מקור ע״י אף וגם מסברא ספק איכא איסור

 אין אי דלדרך הועיל ולא אחת סעס שהוכיחו כגון
 כדלעיל למחות צריכין הב׳ ולדרך למחות צריכין

שהיו מדה״ד אמרה דבמזידין מהא התום׳ ומוכיחין



רכז משה שבת דברות
 כזה שמפורש גלוי, מי דלפניהס מטעם למחות צריכין

 צריכין היו לא יקכלו שלא גלוי נמי היה לפניהם דאס
 צריכין שלעולם מה שלכן א׳ כדרך שהוא למחוק
 שלא לאינשי ידיעה ליכא שלעולם מחמת הוא למחות
 יועיל שלא פעמים ככמה אף חזקה דליכא יקבלו

 כשככר דיקבלו הספק הוקטן שטכ״ס ואף כדלעיל,
 מצות דכל דכיון לחלק, שייך לא פעמים הרכה הוכיח
 להסתפק אפשר לעולם דהא הספק על נאמר תוכחה

 לחלק אין לכן תוכחה מצות ע״ז ונאמר יועיל שלא
 פ״ב מ״מ3 כזו סכרא כעין )וכדאיתא הספק. כמדת
 לענין ק״י סימן הרשב״א וכתשוכת הי״א, מחו״מ

 שהרמב״ס החלב צחצוחי שהלכו עד שכשלה החמאה
 לא הספק על שנאסר דכיון מטעם אוסר והוא מתיר

 האיסור לו שהלך בברור שנדע עד מאיסורו יצא
 וכיון י״ח(. ס״ק קט״ו סימן יו״ד הגר״א ככאורי והובא

 שהוא כאופן להיות יש א׳ כדרך שהוא מזה שראיה
 הטעם איכא הרי יקבלו ולא וכשנמחה שוגג עתה

 לחייב לנו שאין מזידין, יהיו ואל שוגגין שיהיו 3דמוט
 שהוא דאף כלום, אינו שלנו שודאי מהטעם למחות

 שלא לפניו טובה דיותר מאחר למחות אין לנו ספק
 מחלקי ולא כדאורייתא, ולא בדרבנן לא כו נמחה
 לדאורייתא דרבנן כין הספק כחשיכות התוס׳

 סתירה וליכא התוס׳ דברי ומתורץ להר״ן. כדכתכתי

בדבריהם.

ו ענף

 כשכיל שהוא דכיון הב׳ לדרך זה קשה לכאורה והנה
אס כמזידין כעושין לנו נוגע אין שמיס כבוד

 לעונשם שלא הקב״ה אמר ולמה יקבלו לא או יקבלו
 גלוי, אינו שלפניהם משום רק אמר המקטרג ומדה״ד

 למחות צריכין היו נמי גלוי לפניהם גס שהיה אף והא
 ודעימיה הרא״ש סוכר שכן זה, לדרך ה׳ כבוד כשכיל

 הרמ״א. כדכרי גם כן ומפרש המג״א להו והסכים
 אס אכל מתחלה י״א כעשה הסמ״ג כדכתב לומר וצריך

 שפטור אע״פ יקכלו שלא לו וברור מזידין העוכרין

 דהוכח מעשה מ״מ כשכת כדמוכח מיתה מעונש
 שלא עונשן על שמוסיף ואע״ס מפטרי לא תוכיח
 דחיוב '3 לדרך דהוא וימות, לרשע הלעיטהו יקכלו

 יועיל לא שודאי אף שלכן שמיס לכבוד הוא תוכחה
 דאע״ס מסיק ושפיר מזידין, כשהן החיוב איכא כלוס

 כיון לזה לחוש אין יקכלו כשלא עונשן על שמוסיף
 להרשע שיוגרע ומה התוכחה דין הוא שמיס דלככוד

 החיוב לעשות זה בשביל למנוע אין ביותר שיענש עי״ז
וימות. לרשע דהלעיטהו שמים לכבוד שהוא תוכחה

 העונש עליו ליכא יקכל' שלא רור3ש זה אופן3 ל3א

 כמו בעונו שנתפס מוחה שאינו מי על שיש הגדול
 ליכא זה גדול דעונש הגדול החטא העוכר היה שהוא

 כמה פושע שהוא שנמצא שיקבל אפשר כשהיה אלא
 וקבלנו עלינו שהוטל הערכות שזהו חברו, שחטא
 כאילו החטא נחשב וממילא יחטא לא ישראל ששום

 כשיש דוקא דהוא ועות3ש3 מסיק אכל חטאו, הערכים
 כששתקו היה דהערכות דהיינו מיחו ולא למחות כידם

 על אף דלכן מלחטא, שימנע להם איכפת היה ולא
 ערכותו, על עכר מיתה כשלא יקבל שמא ספק

 כי ואתה שם הסמ״ג שהביא דיחזקאל כקראי וכמכואר
 אבקש מידך ודמו ימות כעונו רשע הוא הזהרתו לא

 דדריש דשכועות להא הקרא לשון כין חלוק שיש ואף
 זב״ז ערכים ישראל שכל מלמד כאחיו איש מוכשלו

 שלא שעיי׳ז על נענש דהוא דיחזקאל הקרא דלשון
 ודמו נאמר שהרי כמיתה ונענש רשע נעשה מיחה
 מיתת על הוא מוחה האינו של שהעונש הרי אכקש מידך

 אחר הרשע שנענש על גס שהוא ופשוט כעונו הרשע
 הוא כגיהנם המיתה דאחר עונש דגם כגיהנס מיתתו
 מוחה, האינו נענש זה ועל דהרשע ימות כעונו ככלל

 דדריש הגמ' ולשון דוד ומצודת הרד״ק פירש וכן
 שע״י החטא על דהוא משמע אחיו כעון איש וכשלו
 מוחה האינו ונענש חטא יעשה שלא 3ער שהוא חטא נעשה

 ואולי העון עשה שהוא כמו חכרו שעשה העון על
 עצם על כין מוחה האינו שנענש איתנייהו תרוייהו

 אכל וגיהנס, כמיתה נענש שהרשע על כין החטא
 זה ידי על חטא א3 שלא נמצא הא יקבל לא כשודאי

 ואין מיחה שלא זה כשכיל הרשע מת ולא מיחה שלא
 דעונש תוכיח דהוכח עשה עכרת על אלא להענישו

 עונש נגד קטן עונש הוא הא עשה קיים שלא על
 המיתה תכיעת ונגד החוטא שעשה הגדולים החטאים

 משוס יותר עוד ואולי כרציחה שהוא הרשע של
 כגיהנס הרשע שעונשין מה על גס אותו שעונשין
 שהוא בלב״ש וכדכתב כן פסק סק׳יג והמג״א כדלעיל,

הסמ״ג. תירוץ

 כמזידין אף אלא כן שאינו מסיק עצמו הסמ״ג אבל
יקכלו, שלא ודאי כשיודעין לשתוק צריך

 זה, אמר מי הזכיר לא הסמ״ג שכתב ראשונה ושיטה
 יראים, כספר ממיץ הר״א דעת שהוא בעה״ש ומש״כ

 ואס ל׳ז במצוה כתב הא יראים דבספר תמוה הוא
 להם הנח לשתוק טוב ממנו יקכלנו שלא למוכיח ברור

 חוטאין שיהיו מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו לישראל
 ויענשו כהתראה ויחטאו פניהן משיעיזו התראה כלא

 דאורייתא יוה״כ תוספת בהמביא כדאמרינן ביותר
ואל שוגגין שיהיו להן הנח אלא שחשיכה עד אכלי וקא



משה שבת דברות רכה

 למזיד משוגג עונשן להרבות אין אלמא מזידין יהיו
 עכ״ל, למותרה מותרה משאינו עונשן להרבות אין כך

 הנח גמ׳3 דאמר הא דוקא דלאו בדבריו מפורש הרי
 שהוא לנו שברור אף אלא מזידין ולא שוגגין שיהיו
 מעונש גדול המותרה דעונש משוס לשתוק צריך מזיד

 סובר הא שבסמ״ג ראשונה ושיטה מותרה, האינו
 מזיד יהיה שלא כדי לשתוק צריך שוגג כשהוא דדוקא

 אע״ס ממנו יקבל שלא לו וברור מזיד הוא אס אבל
 שפליג הרי וימות, לרשע הלעיטהו עונשן על שמוסיף

 דהוא שבסמ״ג ראשונה אשיטה יראיס בס׳ ממיץ הר״א
 לשתוק צריך במזידין שאף עצמו הסמ״ג כשיטת סובר

 יראיס ספר3 הרא״מ עכ״ס יקבל. שלא ודאי כשיודע
 יקבלו שלא כשברור במזידין דאף סברי עצמו והסמ״ג

 א׳ כדרך סברי דהם משום והוא למחות, צריך אינו
 שלא כשידוע שלכן החוטא לטובת הוא שהמחאה

 יותר עוד סברי והם ומחאה, תוכחה מצות ליכא יקבלו
 שיהיה ששייך סברי דהס דתוס׳ אליבא שכתבתי ממה

 רק היתה מה״ד וטענת פטור, שאז יקבלו שלא ידיעה
 האמת שהיה ראשון דבית החורבן שבדור הצדיקים על

 הוא דהידיעה לומר צריך אבל לפניהם, גלוי היה שלא
 שהוכיחו מצד שהוא לומר דאין גדולה, אומדנא מצד

 הוכח שאמרינן מזה דהרי קבלו ולא פעמים הרבה
 עד שהוא בעצמן וכדפסקו פעמים ק׳ אפילו תוכיח
 הועיל שלא מזה לומר שאין חזינן הרי יוחנן כר׳ נזיפה
 שלא ודאי שהוא ויותר פעמים ק׳ אפילו פעמים הרבה
 דהוא לומר מוכרחין אלא תוכחה, שום שוב יקבלו

 אפילו פטור שאז יקבלו שלא גדולה ובאומדנא בסברא

במזידין.

 דלהרא״מ והסמ״ג, יראים בספר הרא׳׳מ פליגי אבל
בין דהחוטא העונש חלוק מצד שגם משוס הוא

 שאין כמו למחות אין נמי מותרה לשאינו מותרה
 שהחלוק ואף כמזיד, שוגג דבין החלוק מצד למחות

 והחלוק כדלעיל החטא בגודל הוא למזיד שוגג דבין
 העונש, לענין רק הוא מותרה לשאינו מותרה בין

 שלא זה גס הרי החוטא טובת משום דהוא דכיון סובר
 על גס חסה דרחמנא טובתו הוא נמי עונשו להגדיל

 מזה לו משמע ואולי ביותר. להענישו שלא הרשע נפש
 שהוא מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב שאמרינן

 וכפשטות החוטא לטובת הוא תוכחה שחיוב א׳ כדרך
 הרשע מיתת תביעת על שנענש דיחזקאל הקרא לשון
 ובין למזיד שוגג בין מחלק אינו שלכן בערנו, שמת

 שסובר אף והסמ״ג מותרה. ושאינו דמותרה המזידין
 ולא החטא למעט דוקא שהוא סובר מ״מ א׳ כדרך נמי

 דלא הראשונה לשיטה מודה שע״ז העונש להקטין
שאמרינן אף שלכן וימולו לרשע דהלעיטהו לן איכפת

 כשהן אמרינן לא מזידין ולא שוגגין שיהיו להם הנח
 כשאינם מזידין שיעברו להם הנח לומר מזידין

 דצריך סובר מ״מ אבל מותרין, מזידין ולא מותרין
 ס״ה דף ביבמות אבא דא״ר לץ תוכח דאל מהא לשתוק

 בין והוא נשמע, שאינו דבר לומר שלא חובה שהוא
 יקבלו שלא שידוע כיון מזיד שהוא בין שוגג שהוא
נשמע. שאינו דבר הוא דהרי לומר שלא חובה

 זו שאין אומר ואני שכתב הסמ״ג לשון מובן לא אבל
שלא חובה שהוא מסיק הא טובה עצה אס כי

 שוגגין דכשהן כוונתו ואולי לץ, תוכח דאל מקרא לומר
 מה על נוסף מזידין יהיו שלא טובה עצה גס הוא

 דוחק זהו אבל נשמע, האינו דבר לומר שלא שחובה
 ולכן חובה. שהוא מה על נוסף טובה עצה לן דלמה
 שאינו דבר לומר שלא דהחובה הסמ״ג סובר אולי

 דיודע מאחר ליצנות כדברי שהס משום הוא נשמע
 שייך לא וזה לשוב, דבריו מצד יקבל ולא מזיד שהוא
 התוכחה דדברי והמוכיח החוטא שניהם ביודעין אלא

 רק שנאמרו להחשיב שייך שזה יועילו לא לו שאומר
 שוס בהדבריס אין שניהם ידיעת לפי דהא להתלוצץ

 אף שוגג הוא כשהחוטא אבל תועלת, ושום חדוש
 יודע והחוטא מידיעתו שב יהיה שלא שברור

 בדבריו מחדש עכ״ס הרי מזה יודע ג׳׳כ שהמוכיח
 וכן ליצנות, ענין שייך ולא אסור דבר שהוא ידיעה

 ישוב שלא יודע שהמוכיח יודע אינו כשהחוטא
 לא תוכחתו בשביל ישוב שלא מזיד וכשהוא בידיעתו,

 ליכא שוגג כשהחוטא לפ״ז ונמצא ליצנולב ענין שייך
 להם הנח משוס בזה איכא אבל לומר שלא החובה
 שאין סובר שהסמ״ג מזידין, יהיו ואל שוגגין שיהיו

 לחברו רע כעושה זה דאין למחות, איסור זה בשביל
 אבל לעצמו, רע עושה והוא לעבור שלא בידו דהרי
 א׳ כדרך דסובר מאחר להוכיח חיוב שליכא כיון

 לכן מלחטא, שימנע החוטא לטובת הוא תוכחה דחיוב
 לו דלמה שוגג שיהיה כדי להוכיח שלא טובה עצה הוא

 צריך במזידין אף כי ומש״כ חוטא. יותר שיהיה לגרוס
 ולא לשתוק חובה איכא במזידין שלהסמ״ג אף לשתוק
 א׳, כדרך הוא תוכחה שענין להוכיח הוא בשוגג,
 היה לא שמיס כבוד משוס במחאה שאיכא ב׳ דלדרך

 שמיס כבוד בזה דאין אלמא ליצנות להחשיב שייך זה
 לו שידוע שכיון מלחטא, אותו למנוע כדי שהוא אלא
 אף ולכן לליצנות זה להחשיב שייך הוא יקבל שלא

 ליצנות בזה דאין משוס לומר שלא חובה שליכא בשוגג
טובה. עצה בזה איכא וממילא לחייבו אין עכ״פ

 דהחובה שכתב שס יבמות בח״א במהרש״א ועיין
ע״י סכנה מחשש הוא אבא דא״ר לומר שלא



רכט ה ש ט שבת דברות
 לומר דוחר, והוא ישנאך, פן הקרא שמסיק השנאה

 דוקא הקרא איירי לא דהא סכנה משוס בזה שיש
 משנאתו לירא לו שיש אלם י איש הוא כשהחוטא

 משוס אילעא ר׳ וגס ע״ז קרא וא״צ סשיטא זה דבאופן
 לא חובה ולשון מצוה, רק שהוא אומר היה לא ראבר״ש

 לאו איסור שאיכא הוא דחובה ממצוה, מ״ש כאן קשה
 שחמור כמו קבלה דדברי מעשה שחמור קבלה מדברי

 שלא אחרונים במים דרק תורה, דדברי מעשה לאו
 אותם שקורא מה על טעם צריך לאו שיהיה שייך
 טעם צריך וכן סכנה, משוס דהוא לומר והוצרך חובה
 חובה בשבת נר הדלקת כ״ה דף לעיל רבה דאמר בהא

 ידים רחיצת דלגבי משוס שהוא לתרץ התום׳ והוצרכו
 איסור שייך דלא משוס חובה ליה קרי בחמין ורגלים

 שהוא לומר הי״ל וא״כ בשבת נר דהדלקת במצוה לאו
 נשמע שלא דבר לומר שלא לענין הכא אבל מצוה,

 מה פשוט הוא לץ תוכח אל לאו בלשון קרא שנאמר
 בר״ש ר״א משוס אילעא ור׳ חובה, שהוא אבא שא״ר
 הוא ואולי מצוה, רק הוא לאו בלשון שנאמר שאף סובר

 שהוא אמר מסברא ורק זה לענין הקרא דריש לא
 סובר אינו שלכן נשמע שאינו דבר לומר שלא מצוה
 דאליבא דפירשתי למאי אפשר וגס חובה. שהוא

 אר״א אילעא שא״ר דהמצוה כלל, פליגי לא דסמ״ג
 יקבלו שלא שידוע באופן בשוגג לעושין הוא בר״ש

 לץ תוכח דאל הלאו ליכא וא״כ ליצנות ענין שליכא
 שיהיו להס הנח מטעם איכא עכ״פ שמצוה סובר אבל

 טובה, עצה אס כי זו שאין כתב שהסמ״ג שוגגין,ואף
 שלא לחברו להטיב שהוא זו טובה לעצה גס אולי

 לעצות דאף מצוה בר״ש ר״א לה קרי במזיד יעבור
 ור׳ לעצתם, לשמע עלינו מצוה חכמים שאמרו הטובות

 יקבלו שלא ויודע במזיד בעושין הוא חובה דאמר אבא
 לאו שהוא לץ תוכח אל משוס ואסור ליצנות ענין שהוא

קבלה. דדברי

ז ענף

 מובן לא שמים לכבוד הוא שהמחאה ׳3 לדרך והנה
בעונש מיחו שלא על הצדיקים שיענשו כך כל

 דעכ״ס מאחר ממש, החטאים שעברו כהרשעיס קשה
 מ״ע אלא עלזה נאמר לא הרי שמיס לכבוד שהוא אף

 בזה דיזולזל משוס הוא אולי אך כלאוין, חמירא שלא
 כך כל לחוש דאין שיאמר עצמו להחוטא שמיס כבוד

 ויודע הרואה זה לצדיק איכפת שלא מאחר חטאים על
 עזות ביותר החטא שוב ויעשה ושותק חוטא שהוא

מתשובה רחוק ויהיה חרטה שוס ובלא בושה שוס בלא

 איכא שעלייהו איסורים עוד ממילא שעשה ונמצא
 שייך שאינו •הערבות ענין לס״ז שנפרש הגדול, עונש

 כל שערבים על שהוא אחר ענין אלא התוכחה למצות
 כסי מיחו שלא ובמה ידם על חטא יעשה שלא ישראל
 בהזלזול ידס על כנעשה הוא הרי בהעשה חיובם

 יחטא שלא שהוא הא׳ ולדרך בזה. להחוטא שנעשה
 בשביל שאינו להסמ״ג כדכתבתי הוא אס האדם

 ניחא לחטוא, שלא טובתו בשביל אלא העונש להקטין
 עצמו כהחוטא הגדול בעונש שנענש מה שפיר

 ישראל כל שנתחייבו עצמה המצוה הוא לפ״ז והערבות
 במה למחות שהוא איש שוס יחטא שלא לראות

 להוכיח שהוא בפיו, אלא יכול כשאין אף לו שאפשר
 שהוא אף אחריס דרכים לו יש ואס בדברים, אותו
 דנמצא זו, מצוה בכלל הוא נמי דמלך כהא בכח

 נתחייב שהערב וכמו הערבות, הוא דתוכחה דהמצוה
 זה על שייך שלא אף בעלמא באמירה רק שהוא אף

 דערבות המעות, את לוה שהוא כמו חיובים עצמו
 מהא משמע וקצת ממש לוה שהוא כמו עושה

 דתוכחה בהמצוה נתחייב כן ערבות מדין דמתקדשת
 הגדולים בעונשין לענוש שייך שלא עשה רק שהוא אף

 על אלא עשה שעבר מה על עונשין אין דהא דחטאיס
 יענש שלא האדם לטובת הוא ואס בהעשה, ערבותו

 לומר נצטרך יראים בספר להרא״מ כדכתבתי
 הקרא לשון כפשטות העונש על הוא דהערבות
 המצוה וג״כ מהחטא, למנעו יכול היה כשהוא דיחזקאל
 על הוא אבל הערבות הוא עצמה היא דתוכחה
 אותם להחשיב שאין אף שלכן דהחטאיס, העונשין

 החטאים, אותן על נענשין הערבות מצד אף כחוטאיס
 עבירות על נענש ביתו אנשי על נתפס בלשון וכסרש״י

 כמו להתחשב בהחטאיס שנתפס לא היינו שבידן,
 נתפס אלא האחרים שעשו העבירות עובר שהוא

עשו. שהאחרים עבירות על להענישו

 שמא הספק על בא דעיקרו כיון המצוה מצד והנה
שלכן כדלעיל הספקות בין לחלק אין יקבלו

 ק׳ אפילו להוכיח מחוייבין הרמב״ס לשוטת אף
 דעכ״ס יקבלו לא בסברא האומדנא שלפי ואף פעמים

 הא זה בשביל אבל להוכיח, מחוייב לו ברור שלא כיון
 שמענישין כעונש אלא גדול בעונש להענישם אין

 שיש הערבות על הוא הגדול והעונש עשה, על משמיא
 כערבות לדון רצה וחסדיו ברחמיו הקב״ה לכן בזה

 ליכא להמלוה הפסד היה לא דאס ממון, הלואת עבור
 המלוה, יפסיד שלא היה ערבותו דכל הערב על חיוב

 והי״ל התוכחה יקבל שלא ידע לא שהוא נהי והכא
 שהוא שיכול במה מלחטוא למנוע כערבותו להוכיח

מונעו היה דלא גליא שמיא כלפי הא מ״מ בתוכחה,



משה שבת דברות רל

 שייך היה לא זה יודע היה הוא גם שאס בזה מחעוא
 עכ״פ הרי ידע לא שהוא אף וא״כ בזה, לערוב לפניו
 אף ערבות, כלל שייך אין וגס ערב לא שבכה״ג נמצא

 שייך דלא ראיה ליכא הלוה כששלם דממון שמערבות
 אס דאף להמלוה, הפסד דליכא כשנשתלס ערבות כלל
 היה נמי בעצמו כהלוה ערבותו ע״י ממש חייב היה

 הערב חיוב עדיף ולא להמלוה שילם כשאחד נפער
 שהיה לאחד זה לדמות יש מ״מ עצמו, הלוה מחיוב
 ערב מזה ידע שלא ואחד ערב שוס בלא לראובן מלוה

 בלא שגס המלוה שמודה שכיון ראובן, עבור להמלוה
 מסתבר לראובן להלוותם המעות הוציא דערב פיו

 על דגם מעעס חייב דהוא נימא אס ואף לחייבו, שאין
 מלוה היה שלא אף מלוה היה נמי הערב של פיו

 ואין הערב ע״פ גס לו כהלוה נחשב ולכן לראובן,
 מ״מ ערבותו, בלא גס 'מלוה שהיה מחמת לפוטרו
 משוס מלוה היה לא דהערב ערבותו שע״ס בהודה

 לראובן, שהאמין משוס רק והלוהו לו נאמן לא שהערב
 עשה לא ממש ערבותו דהרי להערב לחייב אין ודאי

 איש שוס יחטא שלא הוא ערבותו שכל והכא כלוס,
 חטא שלא שמיא כלפי גליא והרי שתיקותו, בשביל

 ערבותו מצד לחייבו רצה לא שתיקותו בשביל איש שוס
 לחשוב הי״ל ידיעתו חוסר שלפי אף שתק שהוא אף

 דמי לא דהא מה״ד ואמרה שתיקותו. בשביל שחוטא
 דעת לפי הערבות היתה לאדם שהוא מעות דהלואת
 צריך היה שלא שהודה וכיון להערב שהוצרך המלוה
 טעות היה הרי ערבותו בלא גם מלוהו שהיה להערב

 ערבות ענין כלל שייך לא וגס כלום, ואינו בערבותו
 יעשו דלא ערבות אבל המלוה, דעת לפי היתה כשלא

 שתהיה שייך לא הרי שתיקותו ע״י חטא אחרים
 ידע לא לעולם שהרי הקב״ה של הידיעה לפי ערבות

 זמן שכל עצמו ידיעת לפי ערבותי היתה ובהכרח זה
 יהיה שלא ערב הוא ספק קצת רק אף ספק לו שיהיה

 ימחה אלא ישתוק שלא משום שהוא כלל זה ספק
 לא שהוא כיון ולכן שביכלתו, מה כל ויעשה ויוכיח

 קייס לא הרי שתק ומ״מ גלוי מי דלפניהם ידע
 מקטרג שמה״ד וכיון ערבותו, על לענשו ויש ערבותו

 אחר במקוס מ״מ אבל חסד, לעשות הקב״ה מדרכי אין
 דן כבר אס ד כמה" שלא בחסד לדון רצה שהקב״ה כה״ג

 למה״ד הקב״ה גילה שלא מחמת החסד במדת הקב״ה
 הכא ומ״מ כמה״ד, לדון בו חוזר אינו לקטרג ידע ולא
 שלא כדי הוא אולי והטעם למקטרג, והודה בו חזר

 בטעותם לומר ובערבותם תוכחה במצות בנ״א יקילו
אחרים. מטעמים או יועיל לא שמסתמא

 דאמרה זה שמצד שנמצא לתוס׳ שכתבתי ולמה
היו שמחוייביס גלוי מי לפניהם מה״ד

 שלא לאינשי ידיעה במציאות דליכא מטעם להוכיח
 לסמוך יש אס בדין מחלוקת כעין שהיה שנמצא יקבלו

 פעמים הרבה שהוכיחו מה ועל בסברא האומדנא על
 בהלכה לחלוק למה״ד שייך דלא קשה שזה הועיל ולא
 לידון מקוס דיש משוס דהוא לפרש נראה הקב״ה, על
 שיתחשב חוטא היה שתיקותו בשביל אס מיחו שלא זה

 אדס בעונשי דעובדיה בקראי וכדמצינו הסתה, כעין
 כלוס עשו שלא מה על שנענשו מנגד עמדך ביום

 אתה גס שס הקרא כדמסיק ממש בעשו כמו להציל
 מלמחות השתיקה להחשיב זה שייך וכן מהס, כאחד
 עשו אם ולהוכיח למחות כדנצטוינו שלא שהוא

 בארתי וכבר במעשה. כמו זה בשביל חטא החוטאים
 בא שמואל א״ר למסית טוענין דאין שהדין דמזה
 בסנהדרין הקדמוני מנחש דילפינן יונתן א״ר נחמני

 דגס אלמא בעלמא לאו איסור היה הא והתם כ״ט דף
 לא שלכן למסית, טוענין אין התורה איסורי לכל

 על אף אלא טוענין שאין בע״ז מיחו שלא על מבעיא
 כיון ולכן טוענין, אין עבירות בשאר מיחו שלא מה

 אומדנא להם שהיה אף למחות מחוייבין היו שהס
 ורק לאינשי, כזה ידיעה שליכא משוס יקבלו שלא

 אף כהסתה חשיבות על שהוא הגדול העונש שלענין
 שלא גלוי היה לא דהא כלוס לטעון יכולין אין שהם

 יכול היה יקבלו שלא לפניו שגלוי הקב״ה מ״מ יקבלו,
 כהדין כמסית לדונם שלא בחסדיו הקב״ה ורצה לטעון,

 כשדבר דוקא אלא כמסית דנין שאין מטה של בב״ד
 בדברים שלא הסתה כשהיתה ולא הסתה, דברי ממש
 ע״ז לעובדי וכדומה אהבה שמראה ע״י אלא ממש
 וגיסתו בע״ז ממש שיש שסובר הרואין חשבו שמזה

 שלא רצה שמיס לדיני גס שלכן ע״ז, לעבוד זה בשביל
 אלא דע״ז, לעבירות אף מסית בדין אותם לדון

 לו, טוענין נפשות שבדיני הוא שהדין בעלמא כעבירה
 שאין כמסית לדונם יש שמיס שבדיני מה״ד ואמרה
 לא שהם כיון שלכן בעצמו, טען לא אס לו טועגין

 לא דהא זה לטעון ידעי שלא משוס שהוא אף טענו
 לא עבורם לטעון יודע שהקב״ה אף לפניהם גלוי

 שרק מאחר למקטרג והודה החמור, מעונש מיפטרי
 מדרכי שאין עבורם לטעון רצה המרובים חסדיו מצד

 שחזר חה מקטרג, שמה״ד בשעה חסד לעשות הקב״ה
 החומרות מצד שהוא אפשר לפ״ז דן שכבר אחר אף בו

 לפ״ז גס אפשר וגס דמסית נפשות בדיני שאיכא
 לא שהחזרה ואף כדלעיל. יקילו שלא כדי מטעם
 שלא למה הא דעכ״ס גלוי מי דלפניהס מטעס היתה

 אף החמור בעונש לעונשם אין כמסית אותן דן
 כמסית לדונם שחזר משוס אלא גלוי, לא שלפניהם

 דהחזרה לומר שייך בחסד תחלה שדן כמו דלא כמה״ד
הא מה״ד הזכיר שלא אף מה״ד קטרוג בשביל היתה



רלא משה שבת דברות
 שהוא כהזכיר הוא שממילא או מסית, בדין לדונו דיש
 להקב״ה לו יש ודאי הא כמסית אינו דאס מסית בדין

עבורם. לטעון

 לו ברור היה סימון דר׳ לפרש יש שבארתי ולפ״מ
סבור והיה ממנו יקבלו שלא באומדנא

 שעדיף התורה דיני בכל כמו מלהוכיח פטור שלכן
 שנענשו שאני שבתוכחה ר״ז וא״ל השקול מספק

 היה מיחו שלא מה שודאי גמורים צדיקים שהיו אף
הוא דלעולס אלמא יקבלו שלא האומדנא משוס

 ולהסמ״ג דתוס׳, אליבא כדלעיל ספק בדין לאינשי
 יקבלו שלא הוא האומדנא שאס יראים בספר ולהרא״מ

 על היתה מה״ד וטענת למחות צריכין שאין אה״נ
 לומר צריך כהוגן, אמדו שלא החורבן שבזמן צדיקים

 שאינו מי עונש חמור כך שכל סימון לר׳ אמר דר״ז
 אין טען בלא עבורו טוענין שאין כמסית לדונו מוכיח

 מקבלי דלא אע״ג דלכן אומדנא, סתס על לסמוך לך
 אין דאולי מר לוכחינהו שלך אומדנא לפי מינך

זו. חמורה סוגיא שפיר ומתור־ן ברורה. שלך אומדנא

מג סימן

בהמה במה בפרק קצרות הערות

א הערה

 כיון מהו בזקנה לה שתחב עז יוסף ר׳ בעי נב. דף
לנתוחה אתיא לא לה כאיב לה מנתח דאי

 משמע הרי לאתויי, ואתי ונפיל דרפי זימנין א״ד
 לאסור ספקו אבל לנתוחה אתיא שלא ליה דסשיטא

 הא יקשה ולכאורה ונפיל; דרסי זימנין מחשש הוא
 ואשה באיש כדאשכחן זה חשש מצד לאסור יש ודאי

 דוכתי. בכמה ליפול שאפשר הרפוי דבר ללבוש שאסרו
 אסור, העז עס דאה״נדכשהגבראהוא לומר מקום ויש

 בזה לצאת בעצמה להעז להניח רשאין אם היא ובעייתו
 שמתנתקת נפרש לא לה מנתח דאי כיון שאמר ומה

 בידו כשאוחזה רק זה ששייך כדסרש״י מידו לברוח
 הוא אלא רש״י זה כתב דוקא שלאו נפרש אלא דוקא,

 דרך שזהו מידו לברוח שמתנתקת כשם לדוגמא
 באילנות כשתתאחז להתנתק דרכה הוא כך העזים

 דחוק הוא אבל כשיאחזוה, תינוקות מיד או וכדומה,
 לפרש שדחוק וכ״ש בעי, זה באופן שרק גמ׳3 לפרש
מידו. לברוח שמתנתקת נקט דוקא שלאו ברש״י

 שייך לא עמה העז בעל דכשאין לומר יש ואולי
האססר לחפש לרה״ר ילך דלמא כלל לגזור

 חשודין דלא האססר, העז על שאין בראותו ולהביאו
 אף ברה״ר המונח שלהם חפץ להביא שילכו אינשי

מידו כשיפול רק שגזרו מצינו דהחשש האבוד, במקום

 דהוצאה האיסור לבו אל שישים שעד לחוש דיש ברה״ר
 צ״ח דף בעירובין דמצינו ואף ברה״ר, ד״א יעביר
 שאין כלים לרה״ר דמפיק זיז על להניח דאסור
 החשש מצד ג״כ הוא לאתויי ואתי דנפיל מחשש נשברין
 קודם להכניסם ילך פתאס כשיפלו אותם יראה דשמא
 ויראה הבהמה כשתצא אבל האיסור, לבו אל שיתן

 מנין זה שאין לחוש אין האפסר עליה שאין בחזרתה
 עכ״ס שייך אבל האיסור, לשכוח שיתבהל פתאס

 שאסרו, באינשי נפילה מחשש לשנות אין אולי למיבעי
 וממילא הגברא, עמה היה בלא יוסף דר׳ הבעיא וזהו
 ולגזור לחוש אין דאס עמה, הגברא בהיה גס בעי

 עמה כשיש גם לאסור אין אפשר גברא עמה כשאין
 או בעליה שיהיה כך כל שייך לא בשבת דהא גברא

 למקוס אותה שמוליכין בעת רק אלא עמה שלוחו
 זה ופירוש גזרינן. שלא כך כל מצוי זה ואין המרעה
צ״ע. ועדיין לע״ד מסתבר

ב הערה

 יקשה לכאורה כרוכין גס יוצאין דלרה״ר בהא
א״ר יוסף בר יצחק דא״ר מקופלת מטלית

 דלא נ״ח בדף שמואל סובר וכן חטאת שחייב יוחנן
 דנפרש בזה תועלת כשיש דוקא הכא דאיירי משמע

ידו להכניס שיכול לימשך כרוכים בד״ה דפרש״י בזה



החכמה אוצר תכנת ע״י הרדפס1 מס עמוד מקושטא דוד בן יצחק אמת דברי



קוסופרים דבריאטת דברי בעניו
 מן שנלמדין סי על ואף איברים לסאר שיסרור גט צריך סאינו

 .אמרח בסוגיא □ס נחלו עוד שיסחר: גס צריכין נמדות
 חינח ת״ל וגיטין ובינמוח נכתיבוח מקומות בהרבה 'המובאה

ח״ל רש״י וכחב למימר איכא■ מאי בביאה קדיש נכספא מדים
 כסף דקידושי תקדם דרבנן 6אדעם המקדש כל קבלתי מרנותי • י

 עפרק משדה קימה קימה גמרינן אלא נהדיא כתיבי דלא דרנק
 בהדיא דכחי' נביאה קדיש בכספא קדיש חינמ פריך דקא וה״ט

 והחו׳ וכו׳ החורה חן דבר לעקור יוכלו היאך למימר איכא מאי
 אדעח׳ המקדש דכל וכיון הפקר ב״ד הפקר מטעם פירשו ורש״י
 נתקיימו התנאי נחקיי׳ דאס תנאי קידושי הו״לככל מקדש דרבנן

ולפי׳ הקידושין נתקיימו לא קיימו ולא התנאי בטל ואס הקידושין
 זנות ביאת וביאתו הפקר המעות לעסות מכמיס ביד כס יש

 מהלכו׳ פ״ד בהסגיח הראנ״ד רמז זו ואל קידם שלדעתם מאמר
 רש״י סל כרניחיו לסוגיא לה מסרם שהרמנ׳ס ולומר אישות

 סיוע ויש □ה הרמיב שהעמיק וח־־מ מיז דף שמס בלב ועיין
 ק׳י דף בים ומס׳ מ״ה ומס' שצ׳ט סי׳ הריבים מדברי -לדבריו ־

דבדעח׳ זטח בעילח לבעילתו רבנן שוייוהו גבי פיר׳ רשיי ושם
 וים הריבים: שכתב וכמו כסף גני לפרש הוצרך ולא מלה

 בשטר קדים הקשו לא דלמה רשיי של רבותיו לדעת עוד ■להקשות
 וכמים התורה מן הס שטר קידושי דהלא למימר איכא מאי

מאורס' בתולה גערה הכי תימא לא דאי בתשובה הרמב״ס
 קא הפקר דמטעס ז״ל רש״י לדעת ונשלחא לה משכמת היכי
 בממון שקדשה ונמצא הכסף ניד במפקירין ככס טלם אתו

 זיל רס״י של רבותיו לדעת אבל השטר הפקירו כך שלו שאינו
 מדבריו שס ומהנראה בזה עמד שע״ו סי׳ הריבים ומצאתי קשה

 תורה שהן אעס׳י ביאה קידושי סכמיס שהפקיעו כשס דלמסקנת
 מספא לשטר׳ שוייוהו כך זנוח בעילת לבעילתו דשוייוה משוס

 קידושי במקום שטר מקידושי להקשות היה שיכול ואה׳נ בעלמא י
 האשה פר׳ ורש׳י מפירשת יותר להיותף ביאה דנקט אלא ביאה
 להקשית המקשה דכונח כדבריהם דאס לרבותיו הקשה •רבה

 הסקר מטטס ולא לבטלן בידם כס ים דיס להיותן כסף דקידושי
 כן אס לעקרן יכולין היאך דאורייתא שהן ביאה קידושי אבל’

הפקעת׳ נמי הא זנית בעילת לבעילתו רבנן שוייהו תשונה זו מה
 במה לתרץ רצה ניב בדף ממ3 לב בטל להרב וראיתי היא

 מנגיד דרב זנוח נטילת לבעילתו רבנן שריהו רבותיו שכתבו
 כל זיל רשיי של דלרנוחיו לומר ורצה בביאה דמקדם אמאן

 לדעת לו הונס דלא אלא זנוח ביאת' ביאתו בביאה •המקדם
 ושוב שטר לקידושי הרב יענה מה ידעתי לא ואנכי ז״ל סרמבים

 בים וס׳ מזקח פ' שס התו׳ שפירשו כמו מפרש בהרמב״ס נתב
 התורה מן דבר לעקור מכמים ביד כס דיש חשים דניאה דטעמא

 לא התו׳ דאפילו מדא עליו נפלאחי ונוראית עשה נקוס ואפי׳
 הקידושין בשעת כהוגן שלא עשה שהוא במקום אלא .באמרי

 במקו׳ דאפי׳ מעיקרא התו׳ דעת סלקי כדהוה נאמר אס .ואף
 לעקרן מכמיס ניד כס ים למפרע מ״מ כדין היו :שהקידושין

 הכי הלכתא ולית הכי ׳ל ס סעיא דהך התו׳ כתבו זה כל מ״מ
 דבמזיד נתן כר׳ ופסק תרומות מה' פיה הרמנ׳ם שכת׳ .)וכמו

 הונאה ר״ל סי׳ ס״ב בתשו׳ הרשניא דעת וכן תרו׳ ־?רומחו
 וכן זיל להרשב׳א יבמות ובסידושי וכ״כ י״ב פ׳ הגבוריס .בשלטי

דכתובוח( פיר! בחום׳ ועיין מקדש האיש פרק זיל הריטב׳א כתב
 ביד כס דים אמרו דלא דס״ל והשולה דכתובות כהנך אלא

 חלתודא בטלים רהקא דהכי חלה דנדעחס משוס אנא סכמיס ׳
 עשה נקום לא אבל סכמיס ביד כס ים תעשה ואל נשב דוקא י

 דרבנן אדטתא כשאמרו דאף שמס לב נעל כרב דברי לפי עוד
 שחלה משוס ולא חכמי' ביד כה שים משום טעמא הוי מקדם

 לומר רצו ששם רבה האשה דס׳ לסוגי׳ הר׳ יענה מה ,יגיעתם
 דאף ליחר ורצו תעשה ואל נשב דוקא סכתיס ניד כה .שים

 דאם מניטל איני נטלי רשב״ג מדאיז׳ כה להס יש עשה גקיס
 מקדש דרבנן אדעחא דמקדש דכל ותרצו יפה ניד כה מה

 הם הוא הפירוש הרב דברי ולפי לקידושק רבק יאפקעינהו
 קדים בכספא קדיש תינה והקשי הזרו וט״ז אמרו והס אמרו

 תירם קידישי לעקור ימלין היאך כלו׳ למימר איכא מאי נביאה
 שוייהו לומר ודמו עשה בקוס לעקיר נידם כה שיש לא אם

 מאי סמכו לב נעל הרב דברי ולפי זנוח בעילת לבעילתו י»ן
 של רבותיו ידיהם מצאו ולא בעייתו נסשטה זה כסי הלא נטי _
 i בעילת בעילתו בביאה שקדש דכל שאמט לא אס זיל יס׳י .

 )אהא בביאה דתקדם אמאן מעיד דרב גט צריך ולא _זניח
 סוגיא דהך כאופן היא הפקעתא נמי דהא רש״י הקשה נחי
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 חלונותיו ג׳ ?ף כחוטת דח׳ התום׳ דברי טל שגס איברא
הקש׳ ואפיה מקדם דרבנ׳ אדעתא המקדש כל ׳אמ ששם

 בתום׳ וכתבו למית׳ איכא מאי נביאה קדים בכספא קדיש תינה
 ניד כה דים למ״ד ואפילו קידושין של ביאה יפקיעו •ph ז״ל

 כההיא עבירה דליכא עוץ התירה חן דבר לטקיר סכמיס
 היא דמהודסת עבירה דאיכא היכא וכל לטינלים דהדר גיורא

 בעילת לבעילתו רנק שוייום ומשני למימר איכא מאי בביאה
 טעמא דלמסקנא מדבריהם ללמוד אין ע״כ קידושין כאן ואין זנות
 אלא התורה מן דבר לעקור הכמיס ביד כס שיש משוס הוי

 קדים לו והוקשה רבק דשויייה חירוצא כך המקשה שידע שקודם
 כת דיש לנרד ואפילו ליה ניסא לא למימ׳ איכא מאי נכספא

 וכל זעת בעיל׳ לבעילתו דשוייוה המסקנא לפי אבל סכמיס ביד
 מאן לדעת צריכין אנהט אין שיב מקדם דרבנן אדעתא דמקדם
 דפר׳ בההיא ודוקא דבר לעקור הכמיס ביד כה שים דסבר
 כהוגן שלא עשה שהוא מקדש דרבנן אדעתא אמח שלא מזקח
 ביד כה דים דסבר משוס טעמא הוי דלמסקנא החיהפות כתבו

 כתבו ק״י דף שמאי בית ובס' התורה מן דבר לעקור מכמיס
 דמקד׳ דכל מסוס דאפקעינהו טעמא א׳ לר״י דמססקא שס

 דבריהם ומנח וכו׳ מכתי׳ ניד כה דים משוס או דרבנן •אדעחא
 ולפיכך מכמיס ניד כה דים סבר אשי רב שמר לר״י שמספק'

 . מקדש דרבק אדעחא אמרו שלא אף נ״ש ופ׳ הזקח דפ׳ בההיא
 דילמא או בידם כס שיש תשים אפקעינהו לומר לני יש שפיר
 וכמו דרנק אדעתא דמקדש דכל משום טעמא הוי נמי התס

 בדעתם הואיל זטח' בעילת לבעילתו דשוייום ז״ל רש״י שפירש
 צריכיק לא תו דרבנן אדעתא דאמרינן היכא כל לעילם אבל תלם
 לה עבדי מצו שפיר כה אין דאפילו הכמיס ביד כה דים לומר
 רש״י דקושיח כאופן רנה האשם דפר׳ סיגיא אה הנאמן והעד

 צרכה האשה דפרק סיגיא מהך הרמב״ס ועל רבותיו כל על
 םל.רש״י רבותיו כי ז״ל הרחב״ס בעד להלץ לי )והנראה :רבה

 אבל סופרים מדברי הס כסף קידושי כי כהרתנ״ם סיבריס ז״ל
 קדיש תינה סיגית מפרש אינו אבל בזה להם מודה הרתנ״ס
 התירה מן עיקרן כסף שקידושי מאמר אלא כמותס בכספא
 ומים ממם מורה כדין דינן הרי סיפריס מדברי ופירושן

 הרמנ״סהמלך על אימר אני מזה גדולה פרצה הראב׳דאיןלך
 איזהו ח״ר יוססין ס״י אחרו שהרי בידו פממסה מי ואין פורץ
 מאיסורי שנולדה זו מד״ס לפר' צריכין ואין מד"ת שטיקרא חללה

 ופרושה מדיח עיקרה כוי כהוני מאיסורי לכהן והנבעלת כהונה
 מוסיף דאיסור שס וכח״ש ליקה ובטלן שיה דינן ואעפ״כ מדים
 הבריח' מעל יותר רחבים על להראב״ד לו מה וא״כ ולוקה הוא

 אה׳ ד׳ דף הוריות ובת׳ מטראני מוהר״י בהידושי ועיש
 י בא ־סגני? ט׳( הלכה פ״י סנהדרין צ_םובסרמב״ס ממוטת דיני

 דבר בין שהסילוק הרמב״ם לסברת המסייעין סברת להניא
 חורה שסכל אטפ׳י מדות חייג הנלמד לדבר בחורה המפור'
 המניא פ׳ בביצה אמריק ראשונה יצא זה אמרן אסד ורועה

 אמרי׳ דרנק איסור שנא לא תורה איסור שנא דלא א דף
 ז״ל אלשקאר הרם וכתב מזידין יהיו ואל פוגגין שיהיו מוטב
 ניסתי בכלהו שואל ר״פ דבשבח ואעפ״י ת״ל ל״ה סימן בחשו׳
 י ונדאורייתא לישראל להן הנה אמרינן דנדרבק אוקימנא דיקני

 דההיא ז״ל רבותינו אמרו כבר אהדדי תרוייהו וקשו אמרינן
 במידי דוקא להו שבקיק בדאורייתא דאסילו דחסקיק המני־ דפ׳

 ברור איט ואיסורו מדרשא או חסיני למשה מהלכ' ד״ת שהוא
 מדאורייתא התס דאיתא מאי דהא מדאורייתא שהוא וניכר
 לו ואין תשבתו ערב עד ממערב לה דילפינן י׳ה תוספת הייט

 לא שעדין סבורין הם ושוחין אוכלין וכשהן לאיסורו קבוע זמן
 ושבת ודם סלב כגון pהניכ איסירין נשאר אבל היום קידם

 □וסברא ט״כ וכו* לישראל לסן הנה אתרינן לא בהן וכיוצא וגזל
 ת״ל העיטור בטל בשס יין כדי המביא פר' הרא״ם כחנה זו

 דלא במידי אבל מיק מקבלי דלא בודאי דידעינא במידי וה״מ
 לא בדאורייחא אבל בדרבנן וה־מ בהם למהות הייני׳ ידעינן

 מידי ולא להו אמרינן לא בדרבק ל״ם בדאירייחא ל״ש היא ולא
 שמשכה עד ושתי דאכלי להו ומזיק דאורייתא י״ה הוספת דהא
 דאתי במידי דוקא העיטור בטל כתב מידי ולא להו אמרינן ולא

 באורייתא בהדיא דכתינא במידי אבל י״ה חיממת עין מדרשא
 ז״ל הר״ן לשון ט״כעהילך דפרשי עד להו וענשיק נהו מסינן

 דהחם השואל פ' דשבח בסוגיא מיהלפא סוגיא יהך המבי' פ'
 וכדסוגק בהו מהינן בדאורייתא אבל בדרבנן דוקא אסיקג׳
 איכא מיהו בדאוריית׳ בהו מיהו ולא עובדא דעברי כיון נקיטינן

rn במידי אבל טנוי כתוספת בהדיא כתיב דלא מידי דוקא
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סופרים דבריאטת דבריבעניו
>•

 י • עליסי סייבין דקתני דכיין ארים ואסורין ומימם מיתה
 דברי הניאו וט״ז אריס ואסורין תו קחני אמאי ומומש
 אונאז& שיעור מצי כשאכל חפמר הירושלמי משם טען בערך

 ־2, אמל אחיא התור® מן אסור שיטור מצי דצמ״ד הערוך
 ־‘S’S הרמב׳סז׳ל ולדעת דבריו טל הקשו ז״ל והתו׳ פדיון להם

 X, סכמי׳ גזרת לדר״ל אלא הוא מד׳־ם דאורייתא למ׳ד דאפילי
 מדברי שהן אלא אסור התירה מן ולר׳י שרי התירם ומן

 a די בשלמא אמרו שם כ״ג ובדף עליו( מלה שבועה ולפיכך
 דס«ס לימנא וא״ת בתי׳ שם והקשו כד״ה לה דחוקים כר׳ל אמר

אנ* שיטור מצי סבר יוסק דר׳ משום בר״ל אמר דלא טעמא
 ועונו, מושבע שהוא דבכל עליו מלה שבוטה ואין התורה חן

 !שק, מושבע לאו בעלמא איסור אלא דליכא דכיון וי״ל הוא
 וכרי הרמב״ס כדברי דבריהם כונח ואין לטיל כדפרישית הוא
 B3 אמרו דהרי עליו סלה שנועה מדרשא הנלמד דבר דכל

 מלה שבועה אין שיעור מצי לאסל דהנשבע דבריהם בסוף
 מסמץ שהתו׳ אלא עליו סלה שבועה והר״ן הרמנ״ם דברי ולפי

 שבמס בלבד איסור אלא עשה ולא לאו לא איסורו שאין דכיון
 to וסייל סמור איסור ואתי לאכול שלא נשבע אם עליו סלה

 ונמשו תושבע דהרי מייל לא אז לאכול כשנשבע אבל קל איסור
 דסס ולפיכך התורה מן אסור שיעור דסצי סיני מהר הוא

 דבף לפי אבל הנאתו כדרך כלא הסוגיא לפרש התום׳ עצמן
 שימו מצי לאטל נשנט דנין אה צריכי׳ אנו אין ׳ן והר הרמב״ס

מטקן שאינו לסי מלה שטעה שיטיר מצי לאמל שלא נשבע בין
בכתוב:

 שסס To דף הכפירים יום דר׳ס סוגיא אה שקשה איברא
מדמן אסור שיעור דמצי דס׳ל דלר״ל אמר רוצין היו

 היתו ליה דאי׳ טון וכ״ת אמרו ושוב קרבן טליה לימייב לא
 דלרי סוגיא מאותה ומשמע וכו׳ קרבן סייל קא התורה מן
 שבוסס אין התורה מן היתר אה דלית דכל קרנן מיסייב לא

 כשב תרי׳ו סימן בתשובותיו להרשנ״א ראיתי וכן עליו. מלה
 ton סוגיא מהך שיעיר מצי על סלה שטעה אין יוסק דלרני

 סלה שט' דאין בעצמו לסטל דהנשבט הרשב״א כתב שס גס
 אלמו רבי הסובל פר׳ וכמ״ם היא דאורייתא בטצמו דמובל טאו

 וני הנפש על מטא מאשר עליו וכפר את׳ תלמוד מה הקפר
 סס ומ״ש וט' היין מן עצמו שציער אלא מטא נפש באתה
 הרגס טאו קשה יאכל שלא נשבע הייט לעצמו להרע דנשנע
 נטצגז לסמל רשאי אדם ואין אמרו ששם המובל דפר׳ מסוגיא
 להרס ת״ל פטור יהא הרע ולא בעצמו להרע נשב׳ ימל והתניא

 להרע נשבע אביא רשות הרעה אף רשות הטבה מה להטיב או
 גז אסרי׳ והקשו בחטאת באשב שמואל אמר הרע ולא בעצמו
 איזהו והתניא נאנדרונא להן דמהדק אין בתעניתא להו מתיב

 6סי תנאי אלא מוחו את ואפצע פלוני את אכה אסרים הרטת
 דאת׳ למאן ואיכא בעצמו לסבול רשאי אדם דאמר למאן דאיכא

 דנסנע הכריסו דכאן הרי ע״כ: בעצמו למבול רשאי אדם אין
 א&6 ז״ל הרשב״א שכתב וכמו בתענית לישב אינו לטצמו להרע
 וסם ומוכס היא תנאי אמרו ששם קשה וביותר בעצמו לסבול
 ופין טאו מלה שטטה אין בטצמו למטל רשאי אדם אין דלמ״ד
 חם יד( דף שמס לב בעל הרב הניאה ז״ל להרמב׳ס חט׳

 D כנל3 להרב ראיתי וכבר ז״ל להר״ן וקושיא להרשנ״א סייעחא
 והצףכג להרשנ״א נקוב' הך לו הוקשה כ' סי' ברוך מקור
 תשו® בתוך המובאים שטעות במידושי ז״ל להר״ן וראיתי טיון:

 ם5רנ.אל מת״ש זו סברא להכריס רצה ז״ל גאלאנטי להר״ס
 נס® ־לסטל רשאי אדם דאין כפשטה המשנה המיבל פ׳3 ז״ל

 א® עליו מלה שטעה לעצמו להרע שנשבע כתב ובשביעות
 הרמלם וכדט׳ עליו מלה שטעה רשאי אדם שאין אף ודאי
 ימו ודסאה הכפוריס יום דפ׳ מסיגיא הר״ן שנרגש ראיתי ושם
 דימן אפי' דהא שנשבע אע״סי נעצמו לסבול רשאי שיהא ולא

 סא? תורה של איסיר כ״ש תעשה ואל נשב תורה של דומה
 י*. אלא שבועתך לקיים כדי ומטיא עמוד לאדם לו אומרין

 סנ« באיסור שאין כיון שבועה קרבן חייב בעצמו סבל לא
 דהי*ו£ האמור מן הינצא עכ״ד: נתירה מפורש איסור
 וגאיי" הרתנ״ם בשיטת קיימי ז״ל והרי״ף הריטב״א גם ואפש׳

)?( ’3^ םטיא זיכה ?",א £]“’סי מדניי הי׳ז שראיית
 ' סם? משנת הביא בהוא ט׳( מדר י״ז בית הרד״ך תשובת

 '׳י ששנה מי אמרו המובל ובס׳ דשבוטוח דפ״ג וברייתא
 בס שידובר ביום נעשה מה אבל הר׳ן כדברי לא אם זו

 קפ״הס®^ אלף סימן בחשוב' ז״ל הרשב״א הביאה ז״ל הרי״ף
 יידך דפ׳ק שמועה באותה שפיר' במה משבמא אמא רב על

שאמיו

 שביתת ה׳ ט״קוהרמב״ס נהו ממינן באורייתא בהדיא דכתי׳
 אינן והן שמשכם פד ושותות שאוכלות נשים כת' םפ״א טשור

 שלא נידן מחמין אין הקיש טל מחול להוסיף שמצוס יודעות
א׳ כל בבית טטר שיהיה אפשר אי שהרי □דון לטשו׳ עאו

 כל וכן מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו להן והנת נשיו להזהיר וא׳
 שם ומבואר אה הדומה כל וק רבינו וכת'4 ט״כ אה הדומם
 ומסור היתר נו ונהגו בכתב מפורש שאיט דבר בכל והכונה

 שיאל ר'פ בשבת שכשאמרו ס״ל רביות' ימך ,היי ט׳־כ לכל
 ליה קרי מחת מי״ג הנלמד דבר כל וכו' מוטב אמרינן דבדרנק

 שיגגים שהם דנדנר בחירם הכתוב מדין דיט ונשתנה דרבק
 מוטב אמרינן בתורה מפורש איט אס מינן מקבלי דלא וידעינן

 טל הכיגיתמהני אמרינן לא מפורש אם אבל שונגין שיהיו
 מיאק שים לשואל שס פירש לא ה׳ סי׳ ו׳ כלל בתשו׳ הרא״ש

 טוב יום במ' וכמ״ם מפורש שאיט לדבר■ המפורש דבר בין
 ודוקא פ״ג סי׳ מ״א מטראני במוהרר׳־י )וטיץ הטיטו׳ בטל משם

 באנשים לא אבל תורה באיסיר שוגנים שיהיו מוטב אתרו בנשים
 סדשוח קדרות גבי פ״ז סי' ישרים התומת דברי מפשט אבל

 טשה מה גבי במדרש וכגיין הכי משמט לא ני״ט לבשל שרי אי
 מוטב שם שאמרו גדילה מטאה טליו הנאת כי הזה העם לך

 ד׳ דף דט״ז פ״ק החים' ומדברי מזידין יהיו ולא טגנין שיהיו
אחרינן יקנא פלא בשרים יודעים היו אם דהזקניס משמט
 חדש גבי הרא״ם בחשי' ועיין מזידין יהיו ואל שונגין שיהיו מוטב

נ״ה: ־דף בתי ובשבת1 לילב אגד גני ט“קכ סי' הריב״ש ובאשו* \
לאמריה שבח דתוספח המגילה אח הקורא פ׳ להמרדכי וראיתי

 טד מטרב מדאמרו לה ודייק מדרב׳ ולפניה התורה מן הויא
 דלפני הלכתא אה ליח ר״ע אס תמוהין ודבריו חשבתו טרב

 החום' וכמ״ש ובקציר דבסריש דרש' ליה אית הא אסירה שניטית
 טשור שביתת מה׳ ט״א בה״ם ועיין □ה מודו כלהו וחי׳ה

 לדף י״ה תוססת והס׳ שם ל״מ ונסרב מ״א ונחהריב״ל
 וז״ל התס דנרסיק רו׳ דף דנדריס מפ״ק השני המקום פ״א

 ישראל לאלקי נדר גחל נדר זה פרק ואשנה אשכים האומר
 ותירא שנוט׳ טל תלה שנוטה ואין וטומד מושבט והלא והקשו

 דכי וטרבית.משוס שתריח בק״ש נפשיה פטר נטי דאי כיק
 דלאו א מסתברא וז״ל הר״ן וכתב ע״כ: טליה שנוטה תייל

 כפי׳ ולילה יום ללמוד אדם כל תייב שהרי תיפטר דבהכי דוקא
 בפיך חתודדין ד״ח שיהיו ושמתם דקידושין ׳ק בס ואמרינן כתו
 וק׳ם וכו׳ א ותאמר תגמגם שלא דבר אדם ישאלך שאם

 שבוטית פ׳ למ״ש ראיה א נר׳ מכאן סגי לא וטרביח שתריח
 מן שהוא פי טל אף חדרשא דאתי מידי דכל בחרא שחים

 טאו מלה שניטה בהדיא בקרא מפורש דליתיה כיון התירה
 דכתיב ממאי נפשיה פטר בטי דאי כיון קאמריק הכי והכא
 וטרביח שסרית בק״ש ובקומך בשכבך דהיינו נהדיא בקרא
 דקאמר והיינו לקרבן אפילו לגמרי טאה שנוטה סלה משרה

 שס זה כתבתי וכבר הרשות כדבר דיניו לכל כלומר גדול נדר
הרץ וכ׳־כ צ״ט דף מנחות בת' ועיין ע״כ גמורות בראיות

 שבוט' בטצמו למבול שהנשבע פ״ג שנוטות למי להרי״ף בסידושיו
 יטטום שלא הנשבט אבל מדרשא אלא אתיא דלא משוס עליו סלה
 טל לטנור הוא ונשבט טצמו אח להמית נשבט הו״ל ימים סדש
 דמכם את ואך הכתוב דבר מלא דמקרא ממש תורה דברי

 וכתב ל״ס סי׳ בחשו׳ ז״ל הר״ן טוד וכ״כ וכו׳ אדרוש לנפשותיכם
 שלא כ״כ מפורשת זו מצוה שאין אלא ממר הריטב״א בא שלא

 משרש׳ שהיא מצוה שכל הוא כך שהדין טליה סלה שנוטה תהא
 סכמיס מדרש שהוא מה אבל לבטלה סלה שנוטה אין התורה מן

 דבר שסדשתי ימים וזה טליו חל שבוטה בתורה מפורש שאיט
 הרמנ׳ס בדברי סעד לו והנאתי רל״ג■ סי׳ ז״ל מרן )והביאה זה

 שיטור שמצי א׳ הלכה פיה שנוטות בה׳ ז״ל הרמנ״ם וכ°כ וכו׳
 פסצי פי טל שאף שם מרן וכתב סיני מהר טליו מושבט אינו

 י״ז הלכה שם וכ״כ טליו מלם שבוטה המירה מן אסור שיעור
 טליו מלה שבוע׳ רשאי שאינו אע׳ס לעצמו להרט סנט דאם
 שאתר נזיר אשי רב נטי שם אמרו כ״ב דף שחים שבועות ונס׳

 דאורייתא איסירא דכזיח דכיון בכמה סרצן אוכל שלא שבועה
 או אמשהו ודטתיה משחבט קא אהיתרא מישחבע קא כי הוא

 אהיא בתו׳ וכתבו אכזית דטחיה אוכל שלא שאמ' כיון דילמא
 מן אסור שיעור מצי דאמר יוחנן לרבי אפילו מישחבע קא

 דקי״ל ס״ל יוחנן כרבי דמסתמא אשי דרב בעיא אתיא סתורה
 משיב לא בטלמ׳ איסורא אלא דליכא דכיון טעמא והיינו כוחיה

 להם שהוקשה ע״ג דף ביבמות להתו׳ )וראיתי ועומד מושבע
עליהן סייבי׳ והבכורי' התרומה שאמרו פ״ב דבכוריס מתניחין

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס221 מס עמוד מקושטא דוד בן יצחק אמת דברי •
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דתוכחה. מ״ע בענין

א.
 והא למחות נידם ‘שהי ר׳ה ‘בתום עיא ד' בדף

 שונגין שיהיו סופג פיי( )דף הבתים חזקת בסוף ראמרינן
 ימחי. אם יקבלו שלא ידוע בדבר היינו כזידין יהיו ואל

 בתורה המפורש דבר בין חילקו לא התום• יהגה עביל.
 אם •קבלו שלא ידוע בין רק בתורה מפורש שאין לדבר
 יקבלו. אם ספק דהוא להיכא למחית א*צ ראו ימחו

 דהוא דהיבא אחר באופן חילקו הראשונים שאר אמנם
 עיא(. ל' )רף בביצה עיין בידם למחות צריך יתירה מפורש

 ולא וכוי. שונגין שיהיו מוטב לישראל להם הנה אלא
 להו אמרינן לא בדרבנן הנא ולא בדאגרייתא ל׳ש היא
 ושתו ואכלו הוא דאורייתא יוה״ב תוספת דהא מירי ילא
 שכתב שם ברא״ש ועיין להו. אמרינן ילא שחשבה עד

 בגון מרישא דאת• בשירי דרוקא העישור בעל בשם
 באורייתא דכתיבא במידי אבל דייהיב עינו• תוספת
 ובן ע״ב. רפרשי. עד להו וענשינן בהו מחינן בהריא

 תריח ‘סי אויח בשויע הוא ובן יעו״ש. בר׳ן שם בתב
 שם. הנר׳א ■בביאור ועיין יעו״ש. הרמיא בהגהת ם'ב

 הסוחרים עיר נשאל ניז סי* חאיח סיפר בתב בשוית והנה
 ער שלהם יבמיים מלאכתם בעשיות ק“בעש שמעריבים

 ברוב הנראה ולפי שבת ‘בתום היינו לחשיבה סמוך
 הם הוגנים ולע׳ע הורגלו בבר בי פשע יחדל לא דברים

 יהיי יאל שונגין שהיו מיטב מרבירו יפה שחיקתו אם
 יוהיב לענין תריח ‘סי אויה במושיע ראיתא כמו מוידין

 וזה השיב ועיז מובא דחסירא מיוהיב שבת שאגי דילמא או
 ‘ל )דף וביצה עיב( )קשיח בשבת הרין מקור הנה דבריו תירין

 מפורש שאינו בשסי׳אדוקא והרין ביצה הראיש וכי א( ע•
 המפורש ברבר אבל יוה״ב תום' כמו מררשא ואתיא בתורה
 מפורש לאינו מפורש בין לחלק ל י רם ונראה בחינן

 מדרשא. ראתיא רק מפורש מאינו מפי חמור דמפורש
 מפורש שאינו דרבר רחיש בסוניא שבועות ‘תום ועיין

 ורין רשביא ועיין הוא ועומר מושבע לאו חיש כמו בקרא
 שכ״ב שם תריח בסיי באויח הגריא בביאור )ועיין שם.
 קיל מפורש דאינו משום נ*כ כתב ביצה ובשים ש.(“יעי

 אינו רהחילוק נ״ל ‘הי דמסתפינא ולולי יוהיב. ,תום במו
 דבל משום אלא מפורש לאינו דמפורש חופר משום

 בזה שיש להם כשיתורע שישמעו יותר קרוב שסשורש
 מדרשא דאתי כל אבל היטב באר בקרא ומפורש איסור

 ד עב• בו שהורגל כיון ישמע שלא קרוב דרשה ע'פ
 בביצה שם הרשביא בחרושי והנה בזה. □מיש עוד יעו״ש

 גרסינן שחשבה עד ושתו וז״לוקאכלו טעם האי באמת כתב
 לאכול שטועה אחד לך אי! דמסתמא משחשיבה ול״ג
 וטחינן להו אמרינן ודאי הא דבבי ועוד שחשכה, לאחר

 מהית מבואר שאינו במה אלא אמרו לא רעיב בידייהו.
ומערב או תוספות דדרשינן הבא בי מדרשה אתי אלא

 וקיל לאיגשי להו משמע לא והא .‘וגו תענו הערב ער
 ברורה במשנה והביאו עביל וכוי. מזירין ולא ושוגגין להו
 לחלק רהמעם מהרשביא באמת נראה הרי חי־יח ‘בסי
 באמת הוא מפורש לאינו בתורה מפרוש שהוא דבר בין

 הכתב שכתב ובמו קיל וזה לאיגשי להו חמור רזה משום
 יוהיב תום* רגם ולומר לחלק שם הביס שרצה ומה שופר.

 פשטא ונו'. ועניתם מז־כתיב מפורשת מדרשה דאתיא
 במפויש דרשה והוא בערב בטי להתענות דיתחילו רקי־א
 זה התענה באילו בתשיעי לאוכל לו דמפרש דמאן
 לענין יוהיב לתום' הכתוב ופשטות הקרא ‘בפי רחוק
 נראה בהו מחינן דלא והא מפורש כמעט והוא ענוי
 מהא רגרסי והרייף הראיה מלשין בן יריק הפיי ש עפם

 ‘סי בשיע הוא ובן נשים על דקאי ומשמע .‘ובו קחוינן
 בנשים שדוקא דס׳ל נראה .‘ובו שאוכלות נשים תריח

 דרשא לולי ופטורים הוא שהזיג מיע רהא מפורש אינו
 מחינן ולא מפורש היי לא ולבן נשים לרבות דאזרח

 מדברי נסתר זה עביר. מחינן אפשר באנשים אבל בהן
 במה אלא אמרו לא דעיב במפורש שכתב ל הנ הרשניא

 תום'. רררשינן הבא במי מדרשה אתו אלא מהית מבואר שאינו
 וכו*. לאינשי להו משמע לא והא ונו*. מהערב או יוהיב
 לאינש להו משמע דלא וכתב בלשונו דרייק הרי עכיל

 רתושפת זו דדרשה ומטעם בנשים יכין באנשים בין ומיידי
ודויק. בעלמא דרשה רק בכתוב במפורש אינו עינוי

 גירםת דלפי לחרש הניל בכים שם רצה עוד
 אין לנשים דוקא רזהו דאפשר בנשים רמיירי וראיש רייף

 בברכות הראיה בשיש בנשים ערבות דליבא ומטעם מוחין
 הוא להוכיחם דצריך והא בערבות ליתנייהו דגשים
 כיב חיוב דאין וכיון המקום לפני יכעיסו שלא מטעם

 דחיב אנשים אבל שונגים ‘שיהי מוטב לכן להוכיחן
 לרואה מנין כדאז״ל תוכיח שהוכח מדאורייתא. להוכיחן

 תוכיח הוכח דכתיב להוכיחו שצריך בחברו מנוגה דבר
 מצד עונש מקבל מוכיח אינו ואם פעמים מאה ‘אפי

 שוגגין שיהיו מוטב רליא ואפשר עיע שקבלו ערבות
 בה* הרטבים מעתיק דמהו״ה ואפשר לשמוע יאבד דאילי

 תו״ח ‘סי בש׳ע וכן וכוי. האוכלות נשים עשור שביתות
 שיהיו מוטב ול׳א להוכיח צריך אנשים אבל נשים דוקא

 יעו׳ש אנשים טשא־כ בערבות דליתנייהו נשים דדוקא שונגין
 דמפופק דע״א בסי• הדגים רברי והביא בזה. שהאריך עוד
 אתנו. ערבות אינן והן נשים עם בערבות ישנן נשים אם

 ולחלק לחרש שרצה רמה ציע דבריו ולעניר יעויש
 הלא מילתא האי מניל לנשים אנשים בין התוכחה ברין

דבר בהכירו שרואה מי ובל דתובחה, מיע בתורה יש
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מ״ע ענין דברי
 אשד׳‘ל וסד, איש לי ושה להוכיחו שחויב הנון שאינו
 הראיה שכתב שטעם כנשים רל׳ש הערנות בענין וש״ש

 לנעל האיכות ורב הכשות קטן כספר ועיין נכרכות.
 “שצות של שכרן "שתן לו הנק-א נששו ויל הפשע
 הם ערנות נכלל נשו ונדים ד!.שים שכתב ‘ד חקירה

 גבי נ‘ל דקידושין ונפיק ‘נ ר• דברנות פ? רא־ש ועיין
 נישא אם חיינו ערנות ככלל ראינן רטיש שהזיג שיע

 במזווה אכל ערנות נכלל אינן זו במצות חייבין אינן רנשים
 ולפ׳־ז עכ־ל. עלינו והן עליהן אנו ערנות בכלל ישנן בה שחייכין

 ודבריו דשחייבו שזוות כהני באנשים כסו כנשים ערנות שייך
 רנאשת ועור הכ׳־ם כעל שרצה כשו לחלק ל״ש ולפייז שסחנרים.

 כשו דתוכחה ש״ע ענינים שני יש התורה רבשצות לושר צריך
 וכיב ענינים שני והם ערכות ענין ישנו זה ושלבו־ שצוה שאר

 צריך נשי שקושות הני בכל שבתנו ושה הנ״ל. בספרו שם הפשיג
 נזהרים אינם היטב ידעו דלא נשי דשילתא רשסתסא ששום לוסר
 נספר ועיין לאנשים. נשים נין לרינא, נים שום אין ובאשת נזה

 .‘וכו כשורה נוהג שאיני שישראל אי להוכיח רל־ם החטךשצוה
 ועיין יעויש. ובנקיטת ונוכרים ובכיז בכ״ם זו שצוה דניהנת ושיים

 לרואה שכאן אר׳א וגו*. אלי• ויאשר ע*א( לייא )בדף בברכות
 אע'נ פי* שם בתום* ועיין להוכיחו. צריך הנון שאינו דבי בחברו
 פשיטא דאורייתא איסורא איכא ראי דאורייתא איסורא רליכא
 באשה כחנה שיירי דכאן הרי עכיל. כתיב תוכיח הוכח

 לשדט התום׳ ושדברי שהית. תוכחה חיוב שייך ואעפיב
 ,בם ועיין שהיית תוכחה םצות ליש דרבנן רבשילתא

 הוא אם בדרבנן לפיע לענין רל׳ח במצור, חנוך שנחת
— בזה. ידו׳יק' שהית

חיים

ג.
 בשם הניא ‘ב סיק תייח בסי• שם בשנ׳א והנה

 ספק. שהוא אפי׳ בתורה שפורש שהוא רבדנר הישיש
 הנליון על החיים בנתיב ועיין עכיל שוחין בהיש כגון

 משהשיכה רש׳י גרס שרלא םהרש*ל ראית וזיל שהקשה
 תום* דהא ציל שה בהשיש אכלו דאי שכיר איני עיש.

 עכיפ מדאורייתא שאינו תאשר אם אף דאורייתא כ’יוה
 חשיכה בספק דאפי רם'נ סי• נסיח הוא וכן שהית בהיש
 השקל במחצית ועיין עכיל. שונגין. שיהא שיטב ‘אשרי

 הפוסקים לדעת דוקא היינו מוחין בספק ‘דאפי דהא שנתב
 הפוסקים לרעת אבל שהית לחושרא היא תורה דספק

 הויל א׳כ לחושרא מדרבנן ורק לקולא שה״ת רספיקא
 ‘ב אות באיא בפשיג ועיין יעויש לשחות וא'צ בדרבנן
 אולי דבריו שבין ואיני עור שם )וכתב בזה ניב שכתב

 החיים נתיב ם־ש ייל ולפ׳ז הדפום.( טעות איזה שם יש
 שריא שהית רספק ם״ל דהוא דאפשר ‘ראי אין םהם*ח
 אלא וכניל. לשחות א'צ דבהיש בספיקא באשת. ולדידי׳
 הניל בפלוגתא זה לתלות שכתבו הדבר בעיקר דלעניד

 רכאן לפקפק יש לקולא, או לחושרא שח*ת ספקא אם
 לעיל שכתבתי לאינשיוכשו להו דקיל ששום הטעם הוא

 אף להו חשירא לאינשי רלפיז אפשר וא׳ב הרשניא בשם
 ‘ואפי לקולא הוא דשהית נאשר אם אף ri׳ דשה ספיקא
 דשים ייל נ׳כ נעצם חושד ששום הוא דטעשא להשים

 דשי ולא בספיקו אף בו להחמיר יש שהית שעיקרו דבר
 בעל שהקשה בשה והנה ודו׳ק. מדרבנן. שעיקרו לדבר
 עצומה קושיא היא לכאורה היש״ש, על החיים נתיב

 אחריו והי־איש הריף וכי ל‘" שם הישיש דברי ונעתיק
אבל וכוי. בה׳ע ‘נ הראיש וכיע וכוי. בשירי והים וזיל

דתוכחה
 להו וענשינן להו שתינן כהריא באורייתא דכתיב בשירי

 גרס שחשיכה עד ‘שפי מפרשיי יראה וכן שפירשו עד
 ומשיה בהדיא באורייתא דכתיב ששום והיש ששהשיבה ולא

 דאורייתא שפיקא אפיי אלא דאורייתא ודאי זו לא נראה
 הוי דאליב כודאי הוי א לחושד דאורייתא דספיקא שאחד
 אף וראי אלא בהיש ור״ל שהחשיכה ‘שאפי נרם שפיר
 וכן כודאי ספיקא כי אכלו הוי אי בהו שחינן הוי בה׳ש

 עכיל בוראי. תענש פן בספק תנאף לא הפייט יסר
 רשה׳ת ספיקא דקי׳ל רהא האלו הישיש שדבר• לשדנו

 וכמו שפק שחשת ולא ודא' בתורת היא לחומרה
 או ספק בנדר היא אש האחרונים בזה שנחבטו
 ואינו חרש איסור דהוא לומר שרוצים ויש יראי בתורת

 שדברי ולכאורה לט נסתפק ששחשתו בעצשו איפור אותו
 לא אך ספק שחשת וראי אישור דהוא לשרנו הישיש
 איסור אותו בתורה שפוי־ש אינו הרי דא'כ חרש איסור
 והוא הספק שחשת הוא רהאיכוד •כ ונע בהו שחינן ,ולשה

 דהוא לושר רשיל הוצרך לשה ואמנם ודאי, בתורת
 לומר רשיל כוונת אין דבאשת ל וצי וראי בתורת אסור

 והספק כודאי שפיקא כי כתב דק וראי בתורת היא בי
 לשרנו ולא ספק שתו־ת רק היא באשת אבל כודאי אפור
 שונרח דזהו לא או חרש איסור הוא אם לענין רק לפיז

 החיים נתיב בעל שהשגת הישיש את וליישב וכלל.
 רצה רשפרשיי רק הוא הישיש כוונת רבאטת נראה

 נהו שוחין בתורה דשפורש דרבר רשטתו רק להוכיח
 וראית לילה רהוא ששחשיכה רשיי נרם לא דלהכי
 בספיקא אפי* אלא .עור ולא כתב ואחיכ ושפורש. שהית

 וכיב אחר ענין וזהו בהו. רשתינן הרין ניב דאורייתא
 מפרשיי ניב והביא ששחשיבה רליג שש זיל הרשביא

 תריח כשישן שם הלכה בביאור ועיין ודלק היטב. יעיוש
 בתורה דבטפורש השיברין אלו שטות בענין שפלפל בשה
 לעיל בשיש באשת והנה היטב. יעי׳ש לשחות צריך
 שהית הוא אס דאורייתא ספיקא הסוברים שטות בענין

 האחרונים נתחבטו באשת יי רש בדעת לא, או לחושרא
- ודויק. בזה ‘א ששעתהא בשיש ועיין דעתו האיך

 הרשיא רכתב דהא כתב הלכה בביאור שם והגה
 באקראי שהוא רוקא לשחות חייב בתורה ■המפורש רבדבר

 בפרהסיא שבת שחללי בנון לגשרי עול הפורקי אלו אבל
 חייב ואינו עשיתך שכלל יצא כבר להכעיס נבילות אוכלי או

 את תוכיח הוכח פייח ראיר בתנא איתא וכן להוכיחו
 אתה ושצות בתורה אחיך ושהוא אוהבך שהוא עשיתך

 חייב אתה אין שונאך שהוא לרשע אבל להוכיחו חייב
 עביר. יעויש. בא׳א בקיצור הנריא והעתיקו להוכיחו
 לא תוכחה שצות דששום דנהי לעיין יש ולכאורה

 כשם להוכיחו דחייב אפשר שגרר ענין ששום שים כך כל שחייב
 בשם הריטביא והעיד וזיל שם בביצה בשים רשצינו.

 הצרפתים רבותיו בשם שהעיד שאשכנזים אחד גדול רב
 הללו דברים נאמרו שלא שרוטנברג והי־ים הר׳י ובכללם

 לעשות ראוי ששקיליס הזה בדור אבל לרורותם, אלא
 דלא עד להו וקנסינן שתינן בדרבנן ‘ואפי לתורה סיג

 בסררש הוא ושכן במזיד. ולא בשיגג לא לעבדו
 בשחצהיש ועיין עכיל. נבון נראה והדבר ירושלמי
 לענין גם רלפיז לושי־ אפשר ולכאורה זה ג*כ שהעתיק

אכן לשחות צריך ניב ובגיל בפרהסיא שבתות שחלל



חייםדתוכחה מ״ע עביןדברי
 מצוה שוש ואין אח מכלל "צא רזה כמובן לדחיה יש

 ועיי; ודויק. ‘נכי שייך לא סייג לעשות ואפי' להוכיחו.
 נמלות אוכל הוא ראש מיש יליט מציה חינוך כמנחת
 לענין אחיו ככלל דאינו וע׳ז שכת מחלל או להכעיס

 דיקבל ראפשי■ אצלו ספק ראם נ*ל מים אך דינים כמה
 אח ככלל ‘ויהי למיטב דיחוור להוכיחו חייב ממנו,
 דהשתא דכיון גדולה חקירה שוו ובאמת עכיל. כנ׳ל
 ויהי׳ תוכחה ריקבל ראפשר נטי נר,י אח בכלל אינו

 נוכל ואיך אזלינן השתא בתי אנן ט׳ם אחיו ככלל
 הניל דב׳א התנא כדברי ופיבתברא הוכחה כמצות לחייבו

 אחיו. בכלל אינו דהשתא עליו תוכחה חיוב שום דאין
 חיוב דאין ‘-אי אין הנ׳ל מהתנדביא כי )ובאמת
 דאינו מיידי רהתנרב״א דאפשר הסיח רבתב בגוונא תוכחה

 והנה ורו׳ק.( כאמת תוכחה חיוב אין ואו דיהזירנו ספק
 בחברי הנין שאינו דבר הריאה כתב ליו מ׳ע יראים כספר

 מניין לרב תלמיד לתלמיד רב אלא לי אין ישרה בדרך יוכיחנו
 היכן עד •בערכי; יש בפרק ותני' מים תוכיח תיל

 כר׳י הלכה ור׳י דרב כדיי נזיפה עד וקיי׳ל וכו*. תוכחה
 כאיסורי. כרב הלכה ושמואל רב רקיי׳ל שמואל לגבי כיש

 עליי תמה ובבד הבאה עד אלא בן פסק לא והרמביס
 החוטא קרוב שיהא ברי עד שכתב בחינוך ועיין הסמיג
 שם מ׳ל בהגהות עיז עמד ובבר המוכיח את להבות
 כאמת והנה יעויש. החוטא עד.שיכהו הוא הרטבים דלשון
 שלא דידוע רהיבא דאמרינן דמילהא עיקרא להבין צריך
 ריש רק הא מילתא הא דפניל להוכיחו חייב דאינו ישמע
 תוכיח דהוכח טיע כתיב בהורה והלא רקרא טעמא דריש
 דא׳צ כודאי ישמע דלא רהיכא ילהלק לומר ומניל

 רכל מעצמו הדבר רמובן שאני דכאן ואולי להוכיחו,
 שישיב דכדי זה משום רק הוא התוכחה ותכלית ענין

 תוכח אל בניך פסוקים כמה ומצינו היעה, מדרכו
 הזהירה שעיז ספד ככתב בזה בחב ויפה וכדומה. לין

 שתהיי חטא עליו תשא ולא איע תוכיח הוכה חתירה
 ע*י מזיר להייתי שונג חטא עליו יתרבה תשא שלא זהיר

 הנדל התוכחה יקבל ולא הוא מזיר אם ונם התוכחה
 בו. התרה ולא הוכיחו לא מאילו עונשו ויתרבה עונו

 זה ונפי אנדה. כדברי שהאריך הניל ‘כתשו עיר יעויש
 רקיא טעמא דרשת כאן ואין עצמו בכתוב הוא מוכרח
 ופוסקים משים ותלמוד כיריר צריך עדין )ומים ודו׳ק.
 השא דלא בפירושא שכתב הא סוים כי זה דין מנלן
 נם ישנם ככ׳ז אך נחמדים דבריו כ* אם ונוי. עליו

 ובכל לקמן שכתבתי וכמו זה קרא על אחרים פירושים
 טעם למצוא צריך ואיב בחזיל זו דרשה מצינו לא אופן

 ועיין — וציע. תוכחה דחיוב במ׳ע מילתא האי על
 הרא״ם בשם שכתב דעות ‘מה בפיו מייטיניוח בהגהות

 מים אבל מעונש רק מפטר יקבלו שלא כשיודע ראף
 הראשונים מיתר אבן ש “יעו מפטי־ לא דתוכחה ממ״ע

 מצות של שכרן מתן בספר דאיתי והנה כן.( משמע לא
 להוכיחו טצוה גמור רשע ‘דאפי פשוט לדבר רבתב להפסיג

 ול״ה הוא ׳עמיתך חברך אינו אם ‘אפי עמיתך כט״ש
 לפניך אם כמחז׳ל יקבל לא מסתמא אחזקה מילתא אוקי לומר
 לגדורי דאיכא היכא כל דקיייל ורמז גלוי טי לפניהם גלוי
 לספק ריש כפריי ‘וב פיק בפסחים מבדרינן דיבור ע׳י בקל

 הפם־ג מ׳ש והנה עב״ל. מדרבנן או צריך מה״ח אי
 לה ויליף להוכיחו צריך רשע דאפי* פשוט לדבר

 אינו אפיי עמיתך פירוש למד מהיכן ידענא לא מעמיתך
כתבתי וכבר לעכוים, ולא לעטיחך נשים בלגו רטצינו חברך

 דוקא אלא תוכחה חיוב דאין דב״א התנא כשם לעיל
 כשא׳ב ומצות כתורה עמך ושהוא אוהבך שהיא לעמיתך

 להוכיחו דא״צ דחזקה לפלפולא מקים אין ולפיז לרשע
 חזקה דהו״ל לפלפל אבשר ‘הי לכאורה חזקה יבענין
 זה דאין דלל אלא תשיבה לעשות להשתנית ‘העשוי
 וכמ״ש ממילא הוי רלא כיון להשתנית ‘העשוי חזקה

 ולא מבא הוי לא דבישא רגמירי וכפיט יעו״ש השיש
 שכתב. שה כתב ולזה הנ״ל התרביא דברי את שם ראה

 שלא למוכיח ברור דאס כתב ל״ז מ*ע יראים וכספר
 מוטב לישראל להן הנח לשתיק לי טוב ממנו יקבלו
 בתורה חמפורש בדבר ‘ואפי נראה מדבריו יכו׳. שיהיו

 בשיודע והיינו יקבל שלא כשיודע ותוכחה ממיע פמיר ניב
דברינו שיה ברז לעיל שכתבתי יבמי בד,'ע בשטה ורלא בבירור

 מוכיחו יכל בספרא ואמרי בהי שס בהנוך והנה
 מלמד וזה רטא עליו תשא •לא ת״ל משתנות 'פניו

 רבה ובלשון ככתר להוכיחו שראוי ההוכחה שבהחלת
 עזר לא שאם ספק ואין יתב״ש שלא בדי נהת ודברי

 חטאי ומפרכמין ברבים ד״־יטא שמבלימין בכך בו
 בדברים דוקא יזה למוטב שיחזיר עד אותו ימחרפין

 אין לחברו ארם שבין ברבדים אבל למקום אדם שבין
 מדיני וז״ל .ריס במצוה שם ההייוך ובלש להכלימו •ישאי

 אלא בכך הוזהרנו הדברים בבל שלא משאז״ל המצוד,
 לא אם שטים בדברי אבל לחברו אדם שבין כדברים

 עביל יכו*. להכלימו מותו שבכתר התוכחה מן חזר
 והחינוך הרטבים דהילקו דהא כתב שם יבט״ה יעייש

 דוקא היינו להכלימו יכל למקום ארס שבין רכדבריש
 אדם אם אבל הדטא על שימהול דמוטב בעצמו לבע״ד

 מותר דאז נראה אהרים לאנשי□ שהובא בהכירו ־יאה
 בפרהסיא הוכיחו הנביאים בי חוזר אינו אס להכלימו ג*כ
 במצוד, •מהיראים יעו״ש לחהברו שב־א עבירות על נס

 גווני בכל אלא ביניהם חילוק שום דאין משמע הנ״ל
 רשאי לחברו שלא בדברים אף בו חוזר אינו אם

 שלא כמקום להוכיח המוכיח וצריך וז״ל דכהב להכלימו
 מן להפרישו תוכל לא אם אבל .‘ובו דבירו יתבייש
 ולהוכיחו לביישו ישות לך יש תביישנו א׳ב אלא האיפור

 לדחוק אפשר אמנם עב״ל ונו? עצה ואין הבמה אין בי
 למקום אדם שבין בדברים הוא איסור דכוינתו בלשונו

 ביותר רפתם ציע ומים ונו*. חכמה אין יותר שייך וע״ז
— פירשם. ולא הדברים

 משתנות פניו ‘אפי יכל בספרא דאיתא בהא והנה
 בבל הא ד שהקשה (,ל )סיכן מהיר, שו׳ם בשו״ת ראיתי
 היינו ריוכיחנו ל “ר ולפ׳ז משתנות פניו בשמוכיהו מקום
 הדין הוא וכך כך יודיענו אלא חטאת אתה יאמר דלא
 שמעתי כן כי אם אמנם ש.,יעו חטאת לו יאמר לא אבל

 מוכיח ‘דבשהי מקעלם זיל לייב ‘ר החסיר על מספרים
 הדין לו מראה ‘הי רק בלום לו אומר היה לא לאחר

להסיר חסידות מדת רק יהו אמנם בספר מפורש
 דקידושין מש״ס משמע לכאורה לרינא אבל שכמותו

 אל דית על עיבר אביו שהי־ הרי דתניא (3ל־ )דף

 כך אבא לו אומר אלא ד׳ת על עברת אבא לו יאמר
 כתוב מקרא אבא לו איטר אלא וכו? בתורה כתוב

 באביו דדוקא ומשמע להלכה הוא וכן יעו׳ש כך בתורה
לו לומר יבל בשמוכיח באחר הא אב כבוד משום
פניו דאיב ומ׳ש ברורה ‘ראי והיא לת על עברת
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 שפניו במקום יוכיחנו דלא כפשוטו הפי■ כזה משתנות
 הרמבין בפי׳ ועיין היראים. וכס׳ש כרבים דהיינו משתנות

 עטיתך את תוכיח הוכח ואמך שכתב קדושים בפי עה־ת
 חטא עליו תשא ולא מוסר תוכחת ללמדו אחי־ת מצוה
 ולזה אותו הוכחת ולא יחטא כאשד אשם עליך שיהי'

 חובא ‘רילי על תקבל ולא שאסר אונקלום לשון נטה
 שתאהוב צור. ואחיב שלו בחטא עונש אתה תקבל שלא
 והוכיח במו תוכיח הוכח בי בעיני והנכון וכו*. אותו

 אחיך את תשנא אל הכתוב ויאמר אבימלך את אברהם
 ככה מדוע תוכיחנו אבל ברצונך שלא לך בעשותו בלבבך
 בלבבך שנאתו לכסות חטא עליו תשא ולא עמדי עשית

 ויתורה ישיב או לך יתנצל אותו בהוכיחך כי לו תניד ולא
 התוכחה רענין מדבריו למדנו עכ׳ל. לו ותכפר חטאו על

 בשוים כמיש ילא ובך כך עשית מרוע לו לאפר הוא
 בידו מישיש רכל דאמרינן רהא לפ׳ז למדנו ונם הניל.

 ,דלא זה מפסיק דהוא בעונו נתפס מוחה ואינו למחות
 הקטנה יד ‘בם ועיין וכנ׳ל. אונקלום של ‘וכפי תשא
 ז׳ל סלביים להנאון ומצוה התוי־ה ‘בפי ועיין בזה, מ״ש

 שאז תוכיחנו לא אם חטא שתשא פי' אין וע'כ שכתב
 ייבישני כל לזהר שצריך ‘ופי חטאו את תשא ולא ציל
 הרמבין ‘פי ממנו ונעלם יעויש ע'כ בסבתי חטא תשא שאז
 על מיש עזרא האבן ‘ובפי בפרש׳י ועיין האונקלום. לפי
 שכתב שם עה׳ת החיים באיר ועיין יעו׳ש. תשא ילא

 התוכחות ממנו ימנע שלא ‘פי ונו'. תשא ולא יאמרו
 למדת הא ה׳ אל ישוב ולא חטאו במשא ישאר שבזה
 ולא של תעשה ולא דהוכיח עשה בטל הוכיחו לא שאם
 ם'ע יש תוכחה דבענין חדש רבר והוא עב*ל, תשא
 כמה בו יש תשא ולא דפי׳ המצות מוני מניהו ולא ולית

 טעם רק ציווי שהוא משמע לא אכן מיש וכפי פרושים
— בזה. ע וצי עליו חטא תשא שיא בכדי תוכיח דהוכח

 מעשה חוין הוא התוכחה רחיוב שכונס בטיח יעיין
 גרע דלא רעך רם על ת דל אלית מתחייב עוד זי

 לרבות והשבות ונם תעמוד לא על דעובר בנהר מטובע
 דהיא העבירה מן להציל יכל ראם עאכויב גופו אברת
למוטב להחזירו חייב בודאי ז׳ל וגופו נפשו אבדת

 צע־נ לעניד פשוט לדבר זה כתב כי ואם עכיל. ולהצילו.
 יעבור מדרבנן שהיא רברבר לפ׳ע לענין שכתב וכמו בזה
 היננת שאינה מעצה נרע דלא סשים מה׳ת לפיע על
 כמה בזה דיש באריכות בוה כתבתי ובמקיא לו

 לחלק יש דמו׳ם חזינן ועכיפ כן סוברים דאין ראשונים
 יכמיבבזה ולעבירה לגופו רמזיק הוגנת שאינה עצה בין

 בעבירה תוכחה לענין ממש גופו אבירת בין לחלק ריש
 גדול דהמחטיאו מציגו כי יאם ממש נופו אבירת )דסו׳סאינו

 רק מחטיאו שאינו דבזה אפשר בכ׳ז .וכו מההורנו
 וגוי. תעמוד רלא זה לאו שייך לא תוכחה ממנו שמונע
 ילא ז־תיבחה ם'ע מצד רק חייב דאינו ז ודויק.
— ודו׳ס. יותר

ו.
 כתב להפמ׳ג מצות של שכרן מתן בספר והנה

 עליו שחטא מי הים ש במש לי רקשה מה אכתוב יכאן וזיל
 משובשת דעתו או ביותר שהייהדייט הוכיחו ולא חבירו
 הקפידה שלא חסידות מדת ה׳ז שטמו ילא בלבו לו ומחל
 הוכח מיע הא ק׳ל ל עכי המשטמה על א כ תורה

יעשה שלא נטי ערבית ומטעם לטוב רע מדרך שיחזירהו

 נם ימה הוכיחו ולא היאיל בדבר זייב והיא עוד כן
 כפול היא לחבירי ארם בין החטא כי ג׳ב ה' ננד שחטא
 מי גבוה חלק חלקו מחל היא ואם ג'כ המקום בנגד
 למה כ א •כפייה ווידוי צריך הנזילה שהשיב אע'פ מחל

 כ־ יבכ׳ט שחטא לו ויודיע שיתודה להוכיחו מצוה אין
 בין חטא ו־סשבחת ואפיל וצ״ע. מקומו הראה ילא ז'פ

 כמיש למקים חטא שום בו ‘ידי ולא לחברו ארם
 תעביד לא לחברך עלך דבני מאי ליה זילשבת מהרשיא

 לו מחל ואם הוא כה׳ג חברו על שחטא מי ל נ וא־כ
 בודאי ותי־וצי' עכיל רוחק. וקצת כה׳ג להוכיח א'צ

 בין ‘שיהי חטא למצוא רקשה כעצמו שהירה כמו דחוק
 ׳אבן למקום, אדם בין של חטא בלא לבדו לחברו ארם

 דעיקרהטעם דכיון נראה יוכיחנו לא דאמאי שהקשה מיי.
 וכן לעיל העתקתיו הרמב״י שכתב כמו הוא דתוכחה
 יכי•] שנאה ליד יביאו שלא הוא הכתיב פשטות משמעות

 דייקת כר 'אמנם להוכיחו «.יצ לו מוחל שהוא שכן
 או :ייתר הדיוט ‘שהי שכתב הרמבים של הזהב בלשונו
 דתיכחה תיבחר. שייך לא דבהנהו משים יהיינו משובשת שדעתי

 להסמיך ריש )ואילי שוין הקריבי'להיות צדדים לשני היא
 הרמבין בפיי יעיין (—ודו׳ק. הנ׳ל התנב׳א לדברי זה

 שיכיל מי הזה בדור יש אם אני תמה יכמשחזיל בזה
 הרמבים כתב שפיר יכדיהד. כהדיוטות ולזה תיבחה. לקבל
— ירזיק. חסידית מרת היז מהלי דאם

ז.

בכפ־ עי־ן בעבדים דתיכחה מ׳ע שייך אם והנה
 שמציגי יבמי אחיך מקרי דלא כיון רבעבדים ילעלר הנ׳ל.

 בביק בישת לעברים ■ש אם לענין ורבנן דריי פלוגתא
 בהו שייך דלא דתיכהה מיע לענין י׳ל כן ההיכל פ׳

 ילענין ל. הג וכתדביא איהבך דמשמע עמיתך מקרי דלא
 אמנם תיכתה ל׳ש בעצמי מצויה דאיני דכיון פשוט קטן
 דהיי שערות ‘ב הביא ילא. שנה י׳ג בן שהיא קטן
 הפמ״ג כתב להוכיחו צריך אם שניתיו רוב ער קטן

 לחומרא תורה של רכפק להוכיחו דצריך הנ׳ל בספר
 וטהיט דוכא נתר ואזלינן סריסים אינן דריבא ואע״ג

 ודוכא חזקה בתר יא ל במיתא מים לקטן אותו מהזיקין
 גר גכי בסופו ובתולין בא׳א באהעיז להמעיין מדרבנן

 חייב■ למהות בידו שיש כל וקי״ל ברש׳י ש יעו חלה בספק
 רבדיו והנה עגיל גדול. עונשו וכמה .‘יכו והתוית כמיש ח«ו
 שלא כל בעצמו לקטן שנוגע מה רלעגין כיון דהא ציע

 וא׳ב קטן דהוא רובא בתר אזלינן שערית ‘ב הביא
 במיע אחרים לחייב תוכל ואיך כלל. עוכיי ראינו נמצא

 לו יהיבנא ולו עדיין מצוה בי־ שאינו כיון !־תוכחה
 שיש אף מיתה כמו היא תוכחה דענין הגיל להגאון
 דאנו ביון זה שייך לא בקטן ם*ם כמובן בזה לפקפק

 שייך לא א*כ רובא מטעם מצוה בר דאינו מכריעין
— ודו׳ק. כלל מיתה חיוב שום אחרים על

 לא דלפה הקשה דעות מה* בפו בלחים והנה
 ‘דאפי שם בכים ‘גם3 דאיתא זה דין הרטב׳ם הזכיר

 שם מל׳ם בהגהות ועיין להוכיח. חייב לרב תלמיד
 כאשר לרבו התלמיד דיוכיח למימרא דלאו דס־ל שכתב
 אותו דכשרואה לומר היינו אלא דעהו אל איש ידבר
 וזד. וכך כך רבינו לטדתנו לו אומר ת‘!- על עובר
 בשער ועיין ‘ט דין ת*ת מה* פיה הרים כתבו כבר

של קושייתו נחיישבה לא ועדיין עכ*ל. מיה ‘סי אפרים

מז



מ״ע ענין דברי
 ועוד ת׳ת לה* קודמין דעות רה' חדא דהא ם “ל בעל

רבו ראה דזיל אחר בדין הרט^ם סיירי שם שהרי
עכיל וכך בך רבנו לסרתנו לו אוסר ד*ח על עובר
 למונעו כשרוצה דאז שעובר רבו ברואה רסיירי הרי

 אסאי הרב עשה כשבבר העבר עי• אבל כך לו אוסר
 ואפי׳ להוכיחו התלמיד דחייב זה ן ד הרטבים כתב לא
 דסיירי ת׳ת ‘בה שם הרטבים כוונת דאין נאסר אם

 עבר כשכבר ‘אפי אלא ססש שעובר כשרואה דווקא
 רינא רק בזה הרטבים השמיעט לא טיט זה שייך ג׳ב

 זה בלשון לו ולומר בלשונו להזהר דחייב רבו דכבוד
 צריך הי* לרבו להוכיח חייב רתלמיד הדין עיקר אבל
 דאיתא מאי להזכיר להרמב׳ם לו סט וטי להזכירו רבנו
 שם הקשה עור נזה. וציע טקרא לה דיליף מפורש נשים
 אמר דאיך ‘הנם בדברי לטירק איכא ועוד וז׳ל בלים

 בערכין אטרינן הא פעמים סאה ’אפי טשטע רטהוכח
 תוכיח תיל ויוכיחו שיחזור מנין קבל ולא הוכיחו נ’פ

 בביט שם והנה עכ*ל. לו נפקא דטתוכיח משסע ט׳ם
 להוכיח חייב לי־ב רתלטיד דילפינן בהא הקשה. בגמיי
 אפי׳ לו ררשינן בערכין דהתם יאעיג מים תוכיח מקרא

 רהוכח פעמים סאה אפי* ומוכיחו חוזר אחת בעבירה
 לתלמיד נטי לו ררשינן אפיה חלוקות לעבירות אתא
 ילכל אדם לכל דתוכיח סיני' שמעת רכולהו לרב

 וזיל שכתב שם ל ז־ הרטב׳ן בחרושי ועיין עכ*ל. ענין.
 ערכין במם׳ רגרסינן הא הכא קיל פעמים ‘ק אפי* הוכח

 אלטא תוכיח חיל ומוכיחו שחוזר טנין קבל ולא הוכיחו
 הוכח לטיטר ואיכא אחת, פעם אלא טשטע לא הוכח

 הוכיחו אם בנון דברים בטשטעיבשני פעמים ‘ק ‘אפי
 אוכיחנו לא לעולם יאמר לא קבל ולא אחת עבירה
 אם איטר אני ועדיין הונח בכלל שהכל אחרת בעברה
 בה ויוכיחו יחזור לא קבל ילא אחת בעבירה הוכיחו

 קשיא ואכתי הוכיח. חיל תוכחה ‘עלי קיבל לא שהרי
 להך לו טפקינן והתם לרב תלמיד טפקינן דהכא לן

 ולכל טשטע לעולם דתוכיח שים רתרתי ואפשר דרשא
 לחים בעל קושיות נתיישבה ובזה עכ*ל .טשטע. אדם

— הרמבין. קושיית חיא שהיא
 המ׳א מיש על הקשה בערכין אלי* בעין הנה

 אל בסתר עבירה עשה ראם הסמיק בשם תריח כסימן
 יוכיחנו שבגלוי עבירה עשה אם אבל ברבים יוכיחנו

 מבואר הא קשה ולכאורה שיש. יתחלל שלא מיד
 מפני ירבעם נענש טה מפני ע'ב( קיא )בדף בסנהדרין

 הוא הא הסמיק על קשה וא׳ב ובו? ברבים שהוכיחו
 שיענוש ירבעם הי* מחויב וא*כ פרצת ונדר ברבים עשה
 שיהי* דהחיוב דסלךשאני וניל נענש מה ספני ואיב אותו

 כבור ספני •ברבים להוכיחו ‘הי לא ואיב עליו אימתו
 לטובת היא פרצת דגרר דמה לומר דיכולנא או המלך,
 בפי כמבואר גרר פור״ן ומלך אנגריא באן ‘שיהי העולם
 ‘הי לא ואיב שנדר בפה חהיש כיב אין ואם הטנם

 יש הראשון תירוצו ועל עב׳ל ברבים. להוכיחו לו
 הוא הטלבות כבוד דטשום ליטר כאן שיך דטאי להקשות

 הי• לא דבאטת בעיקר וציל וכו? וחכמה עצה אין הא
 ולזה בדבר חה*ש ‘הי ולא לרבים טפורסם החטא כאן
— נענש. וע׳ז כרבים להוכיחו יכל הי* לא

 נשים נש אם תוכחה מצות בענין לעיל בם*ש
 ראי* להביא יש לכאורה ערבות בהו שייך ואם טחיינו
 להריגה אשתו ועל עיא( ייח )דף טסכילתין בדורה

ואינו לטחות נידו שיש ־טי כל אסרו סבאן בו סיחתה דלא

חיים דתוכוזה
 נשים דגם ברורה ‘ראי הרי ע'כ עליו. נענש מוחה

 וציל ערבות בהו דשייך וחזינן מוחים שאינם על טענשי
—ודויק. הפמיג בשם לעיל כטיש בע'כ

 שם בחידושים ישראל בתפארת דשבת בפיה ועיין
 הגאון וכתב וכו? נהמתו שביתת הרע״ב כתב וזיל שכתב
 ואני .‘וכו דל״ת לאו איל וזיל זיל עקיבא מ׳ה הגרול
 דליכא היבא בהמה כשביתת מצוות נשים אם מסופק
 פטורות נשים שהזיג וט׳ע עשה רק הוי דהרי טחטר משום
 המשנה ‘אשתסיטתי הגיל הגאון בטחכ״ת המחבר אסר וכוי.

 לוטי ודוחק ראביע של שכנתו ספרת פורקין רשלהי
 דאיב ותו וכוי. אסורה היתה מדרבנן יק הניל רלהגאון

 כאילו שקיל ‘שיהי שטו על נקראת למה בה טיחה כשלא
 ובדידי* מדרבנן רק הוי בדירה הרי כן עשה עצמו הוא

 שחטא צדיק אותו על לעז יוציאו ואיך מדאורייתא אסור
 אי ביולוגתא פליגי ורבנן דלראביע ואפשר וכו? בכפל

 לא הנשיא טדשתק יק הכאה, ער או נזיפה עד תוכחה
 אי תינח הא שיהי־ איך ויהי׳ כלל. למחות בידם׳ ‘הי

 קראוה להבי דאורייתא אשה של בהמה שביתת לרבנן
 המפורש רבדבר תריח סי־ אויח כדקיייל דסיל שטו על

 למחות מחויב אפייה לו ישמעו שלא בדידע ‘אפי בתורה.
 מצות אשה אין רלרבנן נישא אי אבל וקללה, הכאה עד
 על קראוה למה איב בהסתה שביתת על מדרבנן רק

 טילי ככל למחות צריך ‘הי לא לרירהו נם הרי שמו
 מכאן והנה עכיל. וכו? בתורה מפורש שאינו או דרבנן
 ורלא לעיל וכשיש לנשים התיכחד. חיוב בענין נ״ב למדנו

 שכנתו של כאן דהרי לחלק שם שפר בכתב שכתב כמו
 השביתה על מצות אינן נשים ראם התיי שתטה ומה היתד.

 למה בה מיחה כשלא א־כ מדרבנן רק רכהמתן
 אינו ובדידה מהית הוי בדידי* הרי שמו על •תחשי

 בענין נה כיוצא דוגמא מצינו הר• בעלמא, מדרבנן אלא
 חביו כשמכשיל אם זו בחקירה הרבה דנתהבמו דלפיע

 בשיש במק׳א יעויין מהית לפ-ע על עובר אש בדרבנן
 על רנקראת לומר ראפשי ועיר בה. כיוצא וזו בזה.
 בעצמה שהיא כמו רק כאמה לי יחשב לא ואמנם שמו

 דין רעיקר לומר רצה בפניי והרי יותר, ולא עוברת
 בזה.( כתבנו )ובטקיא מדרבנן רק הוא בבהמה הוצאה

 שבהמה כמו דנחשבת כן הוא הכא רנש אפשר וא'כ
 לומר אפשר ועוד ודויק. דרבנן במידי שבת חללה שלו
 ‘תלוי הקלקלה מוחה ואינו למחות בידו שיש מי דכל

 הדין ובעיקר ודויק. העבירה עבר בעצמו הוא כאילו ונחשב בו
 ועיין האחרונים, בזה כתבו כבר בנשים נוהג בהמתו שביתת א•

 דכן וכתב זו למשנה במ״ש ב“ל במצוד. השבת במיסך בשיח
 דחכמים ואמר האשד. של היתה הפיה כי בירושלמי ראה
 כל א*ה לרוכתא ‘הנם קושיות והררא באשה אף נורו
 בירושלמי עיינתי והנה עכיד. יעו־ש רבנן נחייבו שהזיג ם*ע
 ואולי אשה על רגזרו כן כתוב שיהא שם מצאתי ולא
 פלפולו בעיקר והנה. בירושלמי. אחרת נירפא לו היי
 התינח איכ מה׳ת. ש*ב על מצוות נשים דאם הת״י של
 שאינו בדבר הרי מדרבנן הוא אם אבל למחות לו ‘דהי

 ע*ן לו ישמע דלא בדידע למחות א'צ בתורה מפורש
 בהמתי דשביתת ייסר דמאן חדא לדין יש בדבריו.
 בעל הגאון הר• בתורה, המפורש דבר חשובה בהוצאה

 ‘ואפי מדרבנן רק היא בהמתו שביתת דבהוצאה סובר פניי
 לא בתורה מפורש עכיס מים כדבריו שלא נאמר אם

מיחא לא שראכעיז מה כיון הדבר בעיקר ועוד הוי.
חולק שהוא מפני רק לו תשמע שלא מטעם הי* לא הלא
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מ״ע ענין ,דבי
 לא וחכמים ענדה ששיר ולדידי׳ זה בדין הכפים על
 טיחה ולא אצלה שכן היי שר*א כיון בה לפחות יכלים היו
 שם. איתא דכן כדכרי ברור ותראה בירושלמי עיין

 בה להמשך ‘אפי חכמים דברי אמרין תרוויהן וריש בא ‘ר
 כדא וכא מלמד הי' הלכה אמר גניבא וכו*. אסור
 איל דלייה רב פזי בר ריי תני חכמים ביצון שלא רתנן

 אי״י ‘קרני מבין רצועה העבר או מבינוהנו עמוד או
 הי' הוא כי אפשר ולפיו וכוי. כנגדן מתרים ‘שהי ניב

 חכמים מחו כי אפיי ולהכי שתצא לשכנתו ובא מורה
 כאן דהי' חוינן אופן ולכל בק״ע ועיש להן שומעת היתה לא

ורויק. שלו הפלפול כל כאן שייך ולא הדין בעצם מחלוקת

, יי•
הוכח וזיל כתב קדושים פ' עהית שאול כדברי

 ’• שהטלבין אמרו כבד כי לדעתי הכונה ונוי. תוכיח
 לחוש יש ואיב לעויהב חלק לו אין ברבים חברו פני

 ‘אפי יבל בערכין אמרו וככר פניו ילבן שלא מלהוכיח
 התוכחה לתכלית שהיא כיון אמר לזה משתנות פניו
 שהדבר אמד ולזה הדבר. הותר ועיב לכסלה ישוב שלא
 יכוון אולי כי סאלקיך, ויראת נאמר ועיז ללב מסור

 תשא לא שאמיין וזה להוכיח כוון כי ויאמר פניו להלבין
 עיא צ׳א דף בכ״ק ק“בשטש ראיתי שוב .‘ונו חמא עליו
 נתכוון שאם המאיר* בשם שכתב ברברים ביישו גבי

 ועיז הלב בכיונת תלוי והכל שרשאי תוכחה לכוונת להלבינו
 בערכין וציע ורויק. דברתי אשר הדבר והוא יעו׳ש וידאת נאמר

 אין והנח .עכל וציע. אסור תוכחה לשם דאף רמשמע שם
 דמיירי נראה לעניד אך בו לעיין ירי תחת השטמ׳ק

 לעיל וכשיש ברכים ולביישו להוכיחו שמותר באופן
 להוכיחו מותר חוזר ואינו והוכיחו עבירה עבר דאם

 דאם המאירי קאמר וע׳ז ועור החינוך שכי וכפו ברבים
 שהוכיחו הנביאים שעשו וכמו לביישו זה באופן מותר כי

 דלא דמים ויראת נאמר עיז מים ברבים, ישראל את
 ולא אפשר לא בגדר )והוי חכרו את לבייש בלבו יכוון

 שאול הדברי שכתב כמו הפירוש אין אכל (—דשרי קמפיין
 באופן2<ל אם לבייש דאסור הפוסקים כלב הוא מפורש שהדי
 זיל יונה לרבנו תשובה בשערי והנה ^1 —ודויק. הנ"ל
 הוזהרנו ונוי. תוכיח הוכח ע׳יב( )באות השלישי בשער

 אותם מהיכיח בהמנענו חברנו בחטא חטא נשאי שלא בזה
 העדה כל חטאו. נגלות בהגלות יחטא אחד איש ואם

 ונרעה אי( )יונה אמרו ע “אה ‘ואפי וכוי. עליו יענשו
 עכיל בזה זה ערבים שהם ישראל כי אף וגוי. מי בשל

 אביו בשם שכתב מה שם שאול בדברי ועיין יערש
 להוכיח שצריך היינו חטא עליו תשא רלא ז*ל הנאון
 ערב שהוא מטעם היינו חטא עליו ישא שלא חבירו

 בה הוסיף והוא חכרו בשביל נושא ונמצא חכרו בעד
 תושב דבנר עיה( )רף בסנהדרין י’רש לפס״ש דברים

 שככ׳ג והיינו .‘וכו יעו״ש תוכיח הוכח מצות שייך לא
 עב"ל. חברו• של חטא ישא לא ואיכ ערבות שייך לא

 הריי ומדברי בזה, לעיל כ׳ב קרא דהאי בסירושא והנה
 שייך דלא דאע׳ג משמע דיונה מהא שכתב שתנאתי ז״ל

 חבריהם בשביל דנענשים כ נ חזינן ם'ם בינ3 ערכות
 דוקא זהו כי ואולי ישראל בין יש הפרש נאי וא'כ

 אפשר או חבריהם, עכור נתפסים דאז סכנה במקום
 בזה וציע אמיו דהם ויק כן הדבר אין דבאשת

ע׳ה )דף בסנהדרין מרש׳י והנה כן. משמע לא דמדבריהריי

חיים דתוכחה
 ‘וכו איתא ואם בדיה רשיי וזיל חדש דין למדנו א(’ע

 עשיתיך את חיביח רהובח מציה הי־ לא רלהוכיחו נהי
לא איסור לדבר אודויי מיהו תושב נר ולא כתיב
 ראנו זהיכא“ולפ בתום׳ ועיש מוכהמהש״ם ובן עכ׳ל לודויי
 תוכחה חיוב עלינו דאין אף עבירה עיבר ב״נ רואים
 בישראל וכן ולברט ע׳ז לו להודית רשאים אנו אין אפיה
 לעיל וכשיש הוכחה דין בו כשאין אפי' דכהיג בוראי

 איסור לעשות שהולך בכהיג ולברכו לו לאורויי מים
 בטיח ועיין ודויק. בפוסקים נזכר לא למה ע וצ אסור
בזה. דלים טצוה
 דהרמב׳ם כתב שם בבמיה סייד בפתיחה חיים הפין בספר והנה
 ידבר לא .‘וכו המוכיח וזיל היח דעות מיה בפ*ו כתב

 מכאן .’ונו תשא ולא שנאמר שיכלימנו עד קשות לו
 ברבים וכ״ש ישראל את להכלים לארם שאסור

 משתנים •פניו בערכין פירש דדשיי ורע יעו׳ש וכוי,
 פליג לא דרשיי ואפשר ברבים, היכיחו אם דהינו

 שתמיד הדרך דברבים פסיקתא מילתא נקט רק אהרטבים
 אתו דבר אם אבל קשות לי דכד לא אם אפי׳ משתנין פניו

 עובר עצמו לבין בינו ‘אפי נתבייש שעי״ז עד קשות
 אם רק נקטה דלא הברייתא מלשון מוכח וכן זה לאו על

 אפיי פניו שמשתנין אופו בכל משמע פניו משתנים
 ראשונים ומשאר ‘ו ת’.ל ומהסמיג עצמו, לבין בינו

 כמו אופן בכל זה לאו על דעובי שסוברין נסי משמע
 דדוקא משמע דים מציה מהחינוך והנה .עכ״ל שכתבנו.

 יעו״ש זה בלאו עובר ממש ביבים הביו פני מלבין
 הזיל יקראו העון ויה מיש־אל אחד לביש שלא שכתב
 בביט ונוהגת כתב יכפוף וכוי. ברבים הביו פני מלבין
 שלא במזיד ברבים חברי פני והלבין עליי ועובר ובכיו

 ומשמע ברבים וכתב דדיק הרי .’וכי עבירה מחמת
 בשטת דהולך ידוע החינוך של ודרכו י ברבים דדוקא

 לפרש ראפשר ואולי׳ שש. בספרו בב־מ זיל הרמבים
 ‘הי רעב'ם ודוחק י'’רש בדעת שפירש כמו בהחינוך

 ובזה וציע. ניב עצמו לבין מלבין דיש זה להזכיר לו
 חברו פני מלבין דנם נימא כי דאף לחלק צריך עכ״פ

 לו יש לעה״ב חלק מ׳ם בלאו עובי עצמו לבין בינו
 חלק לו אין• ברבים חברו פני המלבין דוקא אמרו חזיל דהרי

 כבשן לתוך עצמו שישליך לאדם לו נוח ומציגו ב, לעיר."
 היתה לא דברבים נהי ולכאורה .וכוי. מתמר מנלן .’וכו האש
 עם לדבר יכלה היותה לבינה בינו מים להכלימו יכלה

 אם לבינו בינו דנם ‘ראי מכאן ולכאורה ולהנירו יהודה
 חמור עונשי וכל בלאו עובר הוא חרי מתבייש חברו

 של מלשונו משמע ולכאורה ברבים חברו פני מלבין כמו
 בינו מכלים בין חילוק דיש שם רעות ‘בה הרטבים

 באפשרותה היי דלא לומר וצריך ברבים. מכלים ובין לבינו
 ברבים לא אם הנעשה מכל ולספרו יהודה עם להפנש

 שפיר. ילפינן ולכן לכל מתודע היי דעייז החותם עיי
 לענין ’ג מצינו בעלמא זה, לענין רבים יקרא מה והנה

היטב• בכיז ודויק כן לזה רגם ואפשר ועוד ברהיר טומאה
 ופניו דיה ברש׳י עיב( מיז )דף בעיכין ועיין

 ברכים שיוכיחנו זיל שכתב מהרש'א ן בגליו ועיין משתנין

 נזיפה עד כשמוכיחו הא עצמו לבין בינו דאילו
 חברו לבין שבינו בדבר וכ״ז פניו ילבינו ודאי והכאה

 שלא אחר יוכיחנו ברבים גם למקום שבינו בדבר אבל
 תשובת ועיין " ברטבים ועיין לבינו. בינו תוכחתו קבל
 רשיי ודברי עכל ריר. ליא עלה פיה ‘סי אפרים שער

שם ‘בנם פלוגתא מצינו טהרש׳א הנליון כמ׳ש מוכיחים

וי«



חיים דתוכחה מ״ע ענין דברי
 ושמואל הבאה עד אמר רב הוכחה היכן עד בערכין

 דטכה טצינו והנה נזיפה. עד אטד ודיי קללה עד אמר
 יכנו רהבן רנורם טשום בלפיע עובר הגדול בנו

 כרי עד חברו את כשיוכיח כתוכחה דגם צ*ע ולכאורה
 לא ואטאי כעבירה מכשילו בזה הלא המתוכח שיכנו הכאה

 רהיכח עשה דאתי דנאטר ואולי לפיע ענין שייך בזה יהי*
 בשום זה נזכר דלא ודוחק דלפ׳ע לל*ת ודחי תוכיח
 שיהא כרי ער הוא דהחיוב נזכר בחינוך ובאטת טקום
 שהביא שם בטיח ועיין המוכיח את להכות החוטא קרוב

 מבואר הרים דבלשון טיל בהגהות זה על תטה שכבר
 ואטנם ממש. ומשמע החוטא שיכהו עד להוכיחו דחייב

 עד רק החיוב דאין החינוך נקט דלהכי אפשר לפ׳ז
 דאי בשום המוכיח את להכות החוטא קרוב שיהא כדי

 כדי עד דציל ובע׳כ לפיע ע״ז שייך הי* ממש הבאה
 הכאה דהיא האחרונים דעת ואמנם לזה קרוב שיהא
 שיעורין הני לרבנן םנ*ל והנה באמת. צ׳ע טטש

 מהא דילפינן בגמרא שם טשטע ונזיפה וקללה דהכאה
 מדרבנן, רק או מהית הם אם וציע שאול. נבי דטצינו
 שיהא כדי ער היא דהחיוב החינוך רעת דל לוטו־ ואפשר
 השא ולא הכתוב פירוש דלפ׳ז להכותו קרוב החוטא

 חטא תהי* שלא שתראה אך שתוכיחו היינו חטא עליו
טטש להכאה שיבוא עד תוכיחו שלא דהיינו ירך על
וררק. לעניד חרש פירוש והוא לזה קרוב שיהא רק

 הוא הללו שיעורין לאחר דאף טשטע בגם* ושם
 להוכיחו רוצה אם מ״ם אבל דתוכחה מסיע פטור רק

 הכאה הכתיב נזיפה ולמיד שם דאטדינן בידו הרשות
 בו דהוי יתירה חביבותא ראנב התם שאני וקללה

 קפירא אין דבזה ומשמע מפי נפשו טסר בדוד ליהונתן
 בידו הרשות מים פטור דתוכחה ט׳ע דטצד דאעיג
ורויק.

 אנשי שעשו דברים ו* גבי פיר בפסחים ועיין
 רכל שכתב ברעיב יעויש חכמים בהם מיהו ולא יריחו
 עושים היו חכמים ברצון שלא כלם, שעשו דברים ששה
 מיחועכיל הג* ועל מיחו לא דברים הו* אלו שעל אלא

 ועיש חכמים. בידם מיחו לא מאי טעמא באמת ע’וצ
 פעמים הרבה כן נוהגים שראו לאחר דאף שכתב בת*י

 ומדאין עמם שהדין לומר פנים מדהי* בם מיחו לא
 הואיל סוים וכי תקן לא ועדיין ל.’עכ גדול כ*כ הקלקול

 הקלקול אין ואפי' מיחו לא למה א*כ כמותם הדין ואין
 מנוגה דבי־ בחברו הרואה וכדאמרינן להוכיח צריך ם*ט גדול
 וע׳ש עיב( ל׳א )ברף בברכות וכדאמרינן להוכיח צריך

 ומדאין ישמעו רלא ירעו דחכמים ואולי בזה וצ*ע בתום*
 א'כ ואמנם בהם מיחו לא להכי בתורה מפורש הדבר
 רק שהם דברים ג*כ בהם דיש דברים ‘בג מיחוי למה

בכיו. ודלק סדרבנן

 כי התוכחה ענין על שייביהו רצה
 שיוכיח התוכחה ענין על דהיינו

תאמר שלא כלימר חטא סליו תשא

כמו מוזהר קטן דנם דברים כהני לעיין ויש
 הקטן דגם למיד נדרים בענין לאיש הסמוך במופלא
מי בזה להוכיחו אחר על חיוב יש אי לוקה בעצמו

 נהי א*כ התורה מצות בכל סצוה דאינו כיון גיסא
תוכיח דהוכח להוכיחו חיוב אין מ׳ם מוזהר נדרים דבענין

 במאי דילמא או בזה במצות שעמך את כתיב עמיתך
 להוכיחו אחר על תוכחה חיוב ויש כגדול דינו דאיתא

 תוכחה חיוב אין בוראי הקטן דעל ממתפקנא לא ובהא
 רתוכחה מ׳טא־נובמיע אבל עיז מוזהר דלעצמו בהא אף

וכנ׳ל. לעיין יש הגדול על רק אמנם

 דברי בם* שכתב נחמד דבר כאן להעתיק וראיתי
 תוכיח הוכח מעט בקיצור וזיל קדושים בפי עה*ת יוסף

 חברו את אדם יראה שאם הענין בביאור שניל ומה וגומי
 שלא להוכיחו לנפשו יירא להוכיחו מחויב עבירה עובר
 קלקולו שיחי• ויתכן פניו על שהוכיחו על עליו ירגיז
 עמוקה כעצה הכתוב התחכם ע*כ תקונו על יתר

 עבירה דבר שעושה בו דואה שאם כזה בדרך להוכיהו
 אתה גדול בעיניך אתה שקטן אף ורעי אה• לו יאמר
 החשית א*כ ולמה נשמעים ודבריך הבריות בעיני

 באנשים נעשה וכזה כזה כי שמעו אחרי כי מלהוכיח
 לו שיזכור דהיינו פלונית בעבירה נחשלים כי ידועים
 להוכיח עליך ע׳ב באלה נכשל הוא כי ירע אשי־ ■עבירה
 התוכחה ענין על אותו שיוכיח באופן כאלה אנשים
 כאחר ונפש כלב אותו לאהיב רושם יעשו כאלו ורבדים
 הוא שנם יורע הוא ובאמת בעיניו הוא שהשוב שיראה

 איך בי לבו על משים בה ונכשל ההיא עבירה עבד
 כינת וזהו בה נכשל שהוא !ו עביי־ה על אחרים יוכיח

תוכיח הוכח הכתיב
 המקור היא הוכח

ולא ואמר לאחרים
 והוא אתיים על ששמעת דק זו עבירה עבד שהוא לו

 בעיניו חן תמצא באלה דבורים ועי• מעין להשיב בידו
 כל פשטות ימיט ודפהיח. היטב יעו׳ש בקיצור עכ׳ל

 שעבר העבירה על ממש רמוביחו אלא כן אינו הפוסקים
לעיל. וכמ׳ש זה בדרך ולא

יא.

 הרבה אנשים שראו כגון דתובחה במיע נסתפקתי
 אחד בל על תוכחה חיוב יש אם עבורה שעבר באהד
 עבירה על יוכיחנו מהם כשאחד רסני אפשר או להוכיחו מהם

 ‘ק אפי* להוכיחו ויחייב רק ירעינן דאנן אחת פעם זו
 באופן אבל לו כדאית אחד לכל השיעור ער פעמים
 אין דיותר אפשר עצמה זו בעבירה הוכיחו כבר שאחר

 אחד כל על דילמא או השאר על תוכחה חיוב שום
 יש אחר כל רעל ומסתברא להוכיחו ביחוד מצוה ישנה
 העמקים ששנת בספר בזה צעיג עדיין ומ׳ט תוכחה חיוב

 נפשו שתצא עד אוהו מכין דבמיע דקי׳ל בהא נסתפק
 זה ק״י׳ל אי טרדות מכת אותו מכין היו שיעבר ולאחר

 דהוי התוכחה במ*ע משא׳ב עשי־ בה שיש במצוה דוקא
 בב*ד עלי* ומענישין מכין היו דלא י׳ל בעלמא דבור

 או ריתחא בעידן רק מעלה של בב*ד וה׳ה מטה של
 עלי* מענישיי היו לא בצדה שכרה שמתן ויסיע דייל

 בצדה שעונשה במ׳ע היה אפשר א*כ מטה של כב*ד
 אותו מלבישין הוכיח לא ראם חטא עליו תשא ולא

ביד אין כה*ג וכל כה׳ג יהושע כענין הצואים בגדים



מ״ע ענין דברי
 מענישין אין למעלה גם ולסין אותו מענישין סטה של
 כעידן שלא הא רתחא בעידן כיא רתוכחה פ׳ע כסל אם

 הפות אחר כיא בעוהיז משטים מענישים אין ריחחא
 שכרן טתן נספרו עניל לזה הצואים בגדים מלבישים

 נמיש דבריו בעיקר והנה יעויש שם ד׳ בחקירה מצות של
 דהאי חרא לפקפק יש בצדה שעונשה מיע הוי דתוכחה

 שלא דהיינו מפרשים אנו חטא עליו תשא דלא קרא
 ואיב חלל שדרשו וכסו פניו ילבין של:» בהוכיחו יחטא
 כפה לעיל כתבנו וכבר בצדה לעונשו ענין אינו

 דתובחד. דמיע יהיבנא לו אמנם קרא, בהאי פירושים
במיע דדוקא נלעניר מים בצרה עונשה מקרי
‘עלי כופין פטה של ביד אין בצדה שכרה רמתן

 התורה שהרי בכך ודיי העונש בעצמו רזה כמיש והטעם
 ועוד דיו בכך רוצה אינו ואם שכרו מתן בצדו כתבה

 מקיים אינו ואם שכר מקבל מקיים ראם גלתה שהתורה
 יות־• לו להזדקק צריך אתה ואין השכר מקבל אינו
עיב( )ם;ט ככתובות בנים כתבו ‘התום שהרי ועור

 דלהבי לב( קיי )דף ובחולין עיב( ‘ח )ברף ובביב
 ולא תקפוץ דלא לאוין נו דאית סטעם כופין ’ בצדקה
 האור נשם לעיל לפטיש בתוכחה ה'נ וזזיב תאסץ
 על קאי חטא עליו תשא דלא לאו יש רבתוכחה החיים

 חטא עליו נושא מוכיחו שאינו נטה דהיינו התוכחה
 שאין אלא לז כופין שייך כ ואי לפיז לאו נו אית איב

ודויק. ובניל הפוסקים משמעות זה

 ריתחא דנעירן ענין בתוכחה לומר שייך. לא והנה
 חיובית מיע אינו רשם בציצית ונטו אעשה ענשיתי

 מיע אמנם ציצית בו לעשות מחויב טלית לו ביש ורק
 לדין יש ילכאורה חיונית. מצוד, היא הלא דתונחה

 טנא פםינ אוהו יכופו שניר בתוכחה ליטר שייך דאיך
 מוכיחו ואינו עבירה חברו שעבר ראה דהוא ד ב■ ידעי
 עדים שני יבואו ואם לו נאמין לא לא יבא אם הלא

 שפלוני ראו הם גם איב עבר שחברו ראה שהוא ויעידו
 דלעיל חקירתנו לפשוט דיש יבעיב הם יוכיחוהו איב עבר
 מצוה עבירה פלוני שעב" אדם בני הרבה בראו דגם
 יעוד דוחק זה כל ואמנם להוכיחו, ואחד אחד כל על

 מחויב אינו והלא שיוכיחנו לומר יכול הוא שהרי
 אומי־ בעצסו דהוא שנאמר לא אם ברבים להוכיחו

 קשה זה גם איב מוכיחו ואינו לחברו להוכיח שחייב
 הדבר בעיקר ואמנם ני׳יסרנו איך עצמו הודאת דע'פ

 דהרי כפיי של ענין שייך לא דתובחה דנטיע נלעניד
 וגם סבגיי שנאה למנוע נכרי הוא התוכחה ענין כל

 בפי׳ אלו בענינים שייך ואיך הישרה דרך לחברו להורות
 כמוך לרעך דואהבת ם*ע ;ענין ,כפי שייך דלא וכסו

ודויק. בזה כם'כ כמובן

 בכתוטת פניי בעל הגאון שכתב טה הביא ושם
 שלא דחובחה פיע על עבר רלום וגו* יצא השסש ע'פ

 דאז הארץ על השמש וכשיצא סדום לאנשי הוכיח
 ולכך וכוי ריתחא ובעידן וכוי. כתריהם פניחין טלכים
 על פצוה נ*נ אין בלאיה ופיהו לצוער לברוח הוצרך

 קיים גיסא ‘ואפי הוי דידהו טצות ‘סז ילאו התוכחה
 שם עכיל ערבית שייך לא נב׳ג סאנרהם ולסר בהית

 במדרש מצינו כי הפניי על השגה זו אין ובאסת יעויש.
 דורו אנשי את וייסר הוכיח שלא על שנענש בנח ב נ

ואף צדקה מניעת על נענשו נעצטם סדום אנשי והלא

חיים דתוכחה
 על ביב שנענשו טצינו הרבה ועוד נצטוו שלא פי על

 לקיימם צריכים השכל מצר כי נצטוו שלא דברים הרנה
נזה. ואכסיל

יב.

 הייז בחשבון הנפש חשבון שער הלבבות בחובת
 אשר הרע מן והאזהרה בטוב הציוו חיוב ומהם וזיל.
 ואנחנו .‘ונום תוכיח הוכח באפרו עליו הבורא ציונו

 בפגיעת מהם האחד דברים ‘בג הרע מן להזהיר חייבים
 לפחות ‘והב ובוני זמרי בדבר פנחס שעשה. במו היד

 וגוי. תכה לפה לרשע כאמרו משה שעשה נמו בדברים
 ואם וגו? מרעים קהל שנאתי רהעיד, כמיש בלב והגי
 הארץ עטי שאין ימחה עכ״פ ברשעים לפחות יכל

 חידוש מדבריו שטענו ולכאורה עכיל. מהקיצור נשלטים
 זה שטענו לא ולכאורה היד בפגיעת תוכחה חיוב דיש

 ההלכה היא כן שם דהרי לדחות יש ופפנחם מהפוסקים
 ואדרבא כן בעלסא טנלן אבל בו פוגעין רקנאין מסיני למשה

 הכאה כדי עד רק תוכחה חיוב היכן רעד מצינו הרי
 שמעט. לא לכאורה יכה שהמוכיח להיפוך אבל יותר ולא

 בעבר אוסר רנביי עיא( כיח )דף נניק שטצינו אלא
 והשתא התירא האידנא עד כנענית שפחה רבו לו שטסר

 ולהפרישו להלקותו ורשאי איסורא וברש׳ישם יעו׳ש. איסויא
 להבין צריך ולכאורה עכיל. הוא. לנפשי' לאו דינא רהאי

 מ׳ע גדר משום רהוא ואולי זה, היתר דמנלן באמת
 ועיין הניל. החו״ה לדברי סייעתא מכאן ‘ויהי רתוכחה

 תיי )ואינו נתינות יבמשובב שם ובנתהים ‘ד ‘סי בחוים
 וכופין מכין רביד דמצינו זה ענין בירור צריך ובן כעת(
 ואולי האי, רטנלן ובו? בסוכה יושב איני באומר אותו
 דדוקא מנלן דאיב אלא תוכחה מצות משום ניב דהיא

 הכאה חיוב מצינו לא דהרי ועוד זה חיוב ב״ר על
 לאטר וצריך הטל החו״ה לשמת זולת תוכחה לעניי

 כדאיתא אותו שכופין מלמד אותו דיקריב מקרא ילפינן רזה
 ועוד. עיא( מ״ח )רף בביב בשים בכים דרשא להאי
 עיא( ‘ו )בדף בר״ה ועיין בלל. תוכחה למצות ענין ואינו

 בדיה שם ‘ובתום יעלש שיעשוך לביד אזהרה ועשית
 נערה בפי כדאמרי' כופין נשי מיע כל וכו? אותו יקריב
 כופין דאין רמיד משום הבא קרא דאיצטריך והא וכוי.
 דילפינן לכאורה ומשמע יעויש ונוי. לרצונו שכתוב לפי כאן
—מילתא. הא מנלן באמת אחרוציע ממקום לה

 ממלת בפיר חרדים בספר תוכחה בענין ראיתי עור
 דינפות ספיי וזיל ב' אוח וטריק מדים כפה התלוים

 תוכיח הוכח שנא! הנשמע רבר לאמו־ שמצוה כשם אשרו
 אל שנאמר נשמע שאיט דבר לאפר שלא מצוה כך

 אמרו דהא המפרשים רהקשו בגפיי וכתב וטי. לץ תוכח
 והתירוץ שיכט עד תוכיח הונח דפצות דערכין בפ׳ג

 דפצות דעות ‘יפה בפיו זיל הרטבים מדברי נלמד הנכון
 חברו לו שחטא במי חד לשתים נחלקת היא תוכיח .הוכח

 אלא הרשעים במרת בלבו ישטשט שלא עליו דמצוה
 אם לשתוק מצוד. ובהא לי כך עשית מדוע לו יאמר
 שלפה אמר וע׳ז בלבו ימחול רק יקבל שלא בו יודע

 את הרואה תוכיח בהוכח שנית מצוה וגו*. לץ תובח אל
 להוכיחו חייב ונזה טונה, לא בדרך שהלך או שחמץ חברו

ומדברי החרדים עביל שיכהו עד פעפים כמה ‘אפי

ר



מ״ע ענין דברי
 שלא בייוע דגם התוכחה בדין חידוש לומדין אנו החרדים

 כן אין ולכאורה שיכהו ער להוכיחו צריך ם'ם ישסע
 וצריך בזה לעיל שכתבתי וכפי הפוסקים יתר משמעות

 או שיכנו כדי הוא תוכחה רשיעור מכלן טעם באסת
 שיעור בגדר היא דלהחרריס להרסביםכיון להכאה קרוב
 דחזיל או הלס׳ם דהוא השיעויין בכלל דהוא ואולי
 ביבמות ועיין בידם. קבלה שהיתר. או פסוק מאיזה כן למדו
 דכתיב הנשמע דבר לומר בלה ברש׳ו ע׳ב( ם'ה )בדף
 ונראה עכ׳ל. היפנו שמקבל סי להוכיח תוכיח הוכח

 הנשמע דבר לאמו־ שמצור, דכשם לה ילפינן רמכאן
 י,’רש לפס׳ש כן משפע דסקראעצטו בגטי. יעו׳ש .’וכו

 ראפשר וציל .,וכו הכאה עד צריך למה דלפיז אלא
 דשמא נתברר לא עוד זה לשיעור הגיע שלא זמן רכל

 שבודאי לו נתברר באם אכן תוכחתו ויקבל ישמע עדין
 שיעור כרי עד דוקא להוכיח באמת א׳צ אזי לו ישמע לא

 לכאורה וכדטשמע לו כדאית אחד לכל נזיפה או הכאה
 הנשמע דכר לאפר שמצור, כשם רק דקאטר הניל ריבמות ם’םש

 הפוסקים טפשטות ום'ם אחר, שיעור שום הזכיר ולא וכו?
 כן דאינו בודאי הלל החרדים ולשטח כן משסע אין

 אם והאר׳י ע׳ב( ,ז )רף בברכות יעיין היטב. ודו׳ק
 ועיין היטב. ועי׳ש וכו*. לו משחקת שהשעה רשע ראית

 התלויות ע’בם כפיר חרדים בספר התוכחה בעגין עוד
 וכתב ונו? תוכיח הוכח כיח-כ׳ט.( )אות ’וכו ובפה בקנה

 את להוכיח ארם דחייב בתוכחת דטיירי ורטב״ן רסבים
 דפיירו שני ופירוש וכו? רעה לקרובו או לו שעשה חברו

 מציה טובה לא כדרך שהלך או שחטא חברו ברואה
 לחברו שבינו בדברים שחטא בין לסוטב להחזירו

 חייב תמיד וכן וכו? קונו לבין שבינו בדברים שחטא בין
 וכוי. לך שוסע אינו ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיחו

 שלא פ’אע שקללו דכיון פסק וסטיג רטבים. פסק כן
 דבתנחומא כתב ור*ם תוכיח. הוכח מסצות נפטר הכהו

 רשות כשנתן התם דאמר כהרפבים משסע תזריע פ*
 לפגי מדהיר ראמרה סשום ירושלים צדיקי להרוג למשחית

 שמך לקדושת להתבזות להם ,שהי עד וכו? ה “הקב
 היטב ודרק עכיל. ,וישעי כירמי* הכאות עליהם ולקבל

 תוכחות. פיני שני דיש םש'כ עם אלו רבריו להשכים
 הס׳ע בענין דכתב זיל החרדים מבעל חידוש שטענו ועור

 ומלתם ל׳ב( )באות יום בכל לקיימן ואפשר בלב התלויות
 רבייי לקבל רק אדם של לבו שיחא היינו לבבכם ערלת

 הוכח ע*ד אהבה לו יוסיף אררבה ישנאהו ולא המוכיח
 שיקבל החוטא על סיע ישנה דלפ׳ז עכיל. ויאהבך לחכם

 שהעיר דוד נאם הנקרא אחד בספר וראיתי תוכחה.
 ושארי ותפלין סוכה כסו מברכין המצות כל על דסדוע
 ותירץ דתוכחה ם*ע על נם מכרכין אינם ומדוע מצות
 בזה שיש מחמת מברכים אין סוכה שינת רעל רכסו
 איך כן ,וכתום כפוסקים כמבואר יישן לא שפא ם»ק

 ישמע לא פן תוכחה מצות על ברכה .לברך המוכיח יכל
 קושיא קושייתו ראם ד ולעני עכ*ד. לו יבוזו בוז ואדרבה לו

 שאין ואף לחברו מוכיח ראם דגראה תירוץ תירוצו אץ
 ם'ם ככראשונד. ועושה שוטע אינו וחברו מועיל תוכחתו

 התורה שהטילה הסצוה היא רזו תוכחה טצות קיים הוא
 זה מצד כן ואם חטא שום על חברו את להוכיח עליו

 שום כאן דאין תוכחה מצות על באמת לברך ראוי ,הי
 ברכה דתוכחה ם*ע על חז׳ל תקנו דלא הא דבאטת אלא ספק

 יש אם אני ,תטי הזיל יאמרו דמצינו מטעם אולי נראה
בדור יש אם אני תסיי וח׳א להוכיח שיכל טי הזה בדור

חיים דתוכחה
 קשה כך רכל כיון הוא ולזה תוכחה לקבל שיכל סי הזה

 עיז ברכה חז׳ל תיקנו לא דתוכחה ם־ע לקיים באמת
 דלא דאפשר ועור בתקונה. הסיע קיים אם יודע דמי
 בשכיל ביחוד דבאה כזו מצוה על ברכה לתקן רצו

 לתקן רצו לא ועיז לברך שייך לא זה בלא דהרי חטא
— ק. ידו הקלקלה על לכרך כעין זה דהרי ברכה

 בהקדמתו ’הק בשל״ה עתה מצאתי א( השמטה:
 דבריו ואלו התוכחה בענין שכתב אדם תולדות הנקראות

 לא ודאי אם אמנם. ז׳ל דעות מיה פיו וכהנה׳ם בקצור
 פטור דמעונש כתב ורא׳ם וכו? דפטור נראה אז יקבלו

 מקוצי הריב אבל אפטור, לא תוכיח רהוכח סעשה אבל
 כך הנשטע דבר לומר שיש כשם דהבעיי בההיא כתב

 תוכח אל ’שנאם נשמע שלא רכר לומר שלא מצור,
 טהא ם רא לדברי ראי' להביא ני־אה ולי עכ׳ל •גוי. לץ

 בא שכבר אף סיל הר• וכו? תוכחה היכן ’עד רערכיו
 כל עם יקבל שלא בודאי יודע ואז לקללה ונם לנזיפה

 וט? הכאה עד תוכיח רהוכיח העשה פטור אינו זה
 שמצוה כשם ראביש משום ראר׳א הבלי דפרק יההיא
 דבר לאטד שלא האדם על מצוה כך הנשמע דבר לאשר
 וטיירי עצטו בפני ענין שזהו אוסר אני .,וכו נשמע שלא

 ומתלוצצים אסור שזה יודעים אינם שהחוטאים ברבר
 שוננים שיהיו מוטב ע*כ יעברו פנים כל ועל סהמוכיח

 ,ם שבח ,במם דאיתא הא בדמיון וחוא מזידים ואל
 וזיל וכו? יוה״ב ‘תום לענין המביא פרק וביצה שואל

 במידי דוקא העטור בעל כתב שם ביצה במם' הראיש
 בפירי אבל כפורים יום עינוי תוספת בנון מדרשא ראתא
 עד להו וענשינן בהו מחינן בהדיא באורייתא רכתיב
 איסורא טבורי שלא מאחר טעמזי והיינו ל.“עב דפרשו
 חובה ועיז ישגיחו ולא יאטינו לא הן חיישינן בהדיא

 שוגגין שיהיו סוטב משום נשמע שלא דבר לומר שלא
 הוכח אזי ומבורר ונודע איסורו שנתפרסם דבר אבל

 בטיש ‘א באות לעיל )עיין פעסיס סאה ‘אפי תוכיח
 דשלא עוי״ל שם.( ונסיש רביצה בסוניין סופר הכתב
 על שטתלוצץ לץ להוכיח היינו נשמע שלא רבד לאפר
 חוטאין שהיו אף ישראל כי עליז וצוחק המוכיח דברי

 התלוצצות בכלל ,הי לא זה הנביאים לקול שופעים ולא
 הטוכיח וכן אסת שדבריהם וסברו הטעום שקר נביאי רק

 או כך עשיתי לא התוכחה על לו סשיב והוא לחברו
 אחד לכל' להוכיחו חייב אז עשיתי וכדין עשיתי אומר

 שלא חובה אז המוכיח לדברי צוחק אם אמנם לו כדאית
 להחסיר שרוצה מי פרבר שסוע בן רר׳א עוי׳ל לאמו*.

 על לו כדאית אחד לכל השיעור אחר ולהוכיח עצמו על
 תוכח אל משום נשמע שלא דבר יאמר שלא אסר זה

 שכתב ביבמות הנמ׳י דברי בהנהיה שם הביא עור לץ.
 וכתב ש4יעו לא לרבים אבל ביחיד סיירי דבערכין לחלק

 ור.בקיצ זיל השל״ה עטר רחוקים דדבריו השליה ע*ז
 השיעורים לאחרי סיירי דביבטות ום׳ש בדבריו היטב ודוק
 כתבתי בעניותי לץ תוכח משום להוכיח אסור רוצה ראם
 רק הוא דהשיעורין משמע בערכין שם דמהסוניא לעיל

 הרשות ביותר להוכיח ירצה אם אסנם חיובא כאן דעד
 ובאחרונים תר״ח םיי איה בש״ע ועיין בזה. וציע בידו

בזה. זיל השליה דברי אח שיזכירו ראיתי ולא שם
 ונו? צדיק לרשע אסר כ״ד ‘סי בסשלי ועין נ(
 כתב דוד סצודת ובפי .,וגו ועליהם ינעם ולמוכיחים

לו לוטו־ הדבר יונעם הרשע את להסוכיחים אבל וז׳ל



דברי
 אחרים בדברים רק אתה צדיק באסת הלא בתוכחתם

 המוכיחים על ועליהם אלו אח גם טסך הפר לזאת תמנה
 יאמרו כיא לעשות הטיבו בי טוב ברכת תבוא ההם

 עמו שהדין לוטר פניו יעוז פן אתה רשע מלא בפה לו
 עכיל. בקולו. לשמוע אליו לבבו ימשך כאלה בדברים אבל

 דהוכח על בזה בפנ״ם שכתבתי כטו והוא ורםח-ח
 החטא תנדיל רלא דהיינו חטא עליו תשא דלא תוכיח
 זה דרך ע*פ לפרשי ויש אחר, באופן טעם וזה יעויש

— במו. היטב ודויק וגו*. תוכיח רהוכח קרא נ״כ

 ועיין נחלות ופי יבמות ‘פ והכתיב לא ‘ה בדף
 כיון ‘בגם ראטרינן בהא שכתב זיל מהריעביץ בהגהות

 הא תיטא ניב מזו נדולה טובה לך אין סיתה דליכא
 מכל בעוהיב רוח קורת של אחת שעה יפה החם תנן
 החטא שגרם לאחר ההוא לוטר ודוחק העוהיו חיי

 הגשמי עולם טובת רוסה אינו בוראי כי העולם נתקלקל
 ‘שאפי ותדע טוב שבולו הנשמות עולם עוהיב לטובת
 עולמם וראו עוהיב מעין בעוהיז הקביה שהטעימן האבות
 איג הוא בעלמא דדחויא ונראה למות הוצרכו בחייהם

 זמן אותו ועד קאפו־ אחר עולם עד מיתה ליכא כי
 כל השנה זה מכל ואין עכיל, וכוי היא גדולה טובה

 אחר באופן העולם ‘הי חטאי לא אילו בודאי כי כך
 על ישראל עמדו כזו במדרגה החטא קדם אדהיר וכמו

 )בדף היא דבש יערות בספר ועיין ודויק כידוע סיגי הר
 ונחזיק יבואו דלל זה מאמר לבאר שהאריך עיר(

 ראטח דאף פאר מהזרות בו יש אשר ‘וכו טובה
נחזיק זה בשביל וכי גדולה טובה לנו הניע שעי׳כ
 התועלת הוא מה וביחוד ח׳ו החוטאת לנפש טובה
 היינו מעלתם יקר לרב קיימים הראשונים היו ראם
 וכוי והטרי הנאוה תכלית זהו העטרה נחשב כלא

 כתיב הא משיב כשנבין הניל להמאמר פנים יש והנה
 ‘ב בר.ך הנם' בחר למה וקשה וכוי. יבטין פרשת

 ידוע אבל וכוי פרה ופרשת ‘וכו אמור בפי ולא פרשיות
 שהניח רדוד שכיבה בדוד נאמרה מה מפני הזיל מיש

 חי הוא כאילו הוא שהרי מיתה ט נאמר לא כמותו בן
 לא אילו ‘הגם כוונת וזהו מקומו ממלא ובגו הואיל
 בנדר ולא שכיבה בנדר הכל ‘דדי מתים היו לא חטאו
 לא כאלו היינו דומים לכך כמותם בנים דהניחו מיתה
 או בעולם בעצמם קדמונים אם דמיש לעולם באנו

 ‘הי מה כמשה הם משה זרע אם כמותם צאצאיהם
איא ולכך .‘וכו המדבר דור ובן נגדו אחר איש נחשב

 יבמין מפרשת רק שבתורה פרשה משום להקשות
 אמרת דהא הקושיא ומזה .‘וכו לו אין ובן דכחיב
 מיתה לך אין בנים בלי ימותו ואם כסותם בנים דיניחו
 בהא התום׳ מיש נ'כ יובן ובזה עית ומשני טוו. גדולה
 מוליד ‘הי לא שחטאו לולי הוא טובה דהחזקת דס׳ד

 כי ורעת בטוים הכל ויובן נברא שלא לאדם טוב ‘והי
 להורות אלא מעשה לאותו ראוים ישראל היו לא ידוע

 ותרצו עליהם משה שכעס זה מה א'כ קשה תשונה
 שאינם אחר דור ע*י לעשות זה ראוי דהי* המפרשים

 התמידו שחטאו דלולא הסיר לפי אך וטי. במעלה כ'כ
 הם אין כ׳א משה כעם איך א״כ כלל הולידו ולא הם

 שחטאו לולי במסקנא וכן יורה מי תשובה דרך מורים
 כולם הלא וא'כ כמותם אחריהם הבאים הדורות היו

 שהאריך יעויש ורפחיח עכיל וכר. לגדולה הם שוים
הגאון שהקשה מה ג'כ מיושב ובדבריו זה בדרך

חיים
הנ׳ל. יעביץ

 המסכת בסוף זיל ליפשיץ מהדיג בהגהות ועיין
 למה ועוד רציחה עיי רמתים רילמא מקשים נ*ב ודל

 למה רהים ולענ׳ר ויכום מנחלה יחד משניהם הקשו
 נחלות ובפי לנחלה אחיו עיש קם דיבם יבום ‘ם נכתב

 ודוחק חי אביו אם יריכו יוצאי לכל קדה דאב מפורש
 דיקום רמשמע רוחק זהו אמנם שניהם חיו שנהרגו לומר
 סיב קים ס*י וכאה׳ז חי אכיו אם גם לנחלה אחיו ע׳ש

עכיל. כעת וציע בהגהה
.» י- *

 רשות אין באמת כי בספרים מיש ידוע באמת הנה
 מיתה עונש חיו הנרצח על שנגזר לא אם להרוג לרוצח

הרכה כי קשה אינו זה ברין נתבע למה איב ואית
דנין אנו באם וא'כ רשאי. אתה ואי למקום שלוחים

דגם אפשר א'כ בכלל בעולם מיתה ענין היי דלא עכשיו
דלפה צ*ע דא׳כ אלא מיתה מקרה ‘הי לא רציחות עיי

 מלא הקשה ולא ויבום רנחלות אף אלו מפי השים הקשה
 לאקשוי' מצי הוי דבאמת ואולי גלות ומפרשת תרצח

 בעיון ועיין וליזיל. ליחשב רוכלא כי ד^טו אלא מכולהו
 על דאפי' רסשמע וזיל בזה שכתב יעקב עין על יעקב

 כאלקים שהיו מתים הוי לא ג'כ והרינה נפילה מקרה ירי
 דהיא תרצח מלא מקשה לא ולהכי מיתה בהו דליש

עכיל. ‘התום וכמיש הנכרים על קאי דאזהרה

 וחנוך אליי של נשותיהן לענין נסתפק בתהיר והנה
 לא או כמיתה מהשב אס איש אשת מחמת מותרים אם

 מקשה מאי ולכאורה בזה( משיב תורה אהל במאסף )ועיין
 לאוקמי אפשר הלא נחלות ופי יבטין מפרשת השים כאן
 למעלה שעלו אנשים מאותן דמיירי ורק כלל מיתה כלא

 השים מצי הוי בלאיה פיתה מענין )ובאמת וחנוך כאלי׳
 גבי מיתה ענין שנזכר בתורה מקומות מהרבה לאקשוי

 ראשת נאמר אם ראפי׳ לעיין יש ואמנם ועור( הבעל מיתת
 מים ממש כמיתה דמיחשבא לעלמא מותרים ‘ואלי חנוך
 היא דיבום מילתא רעיקרא כיין לעיין יש עדיין יבום לענין

 נצרך אין זה דבכנון אפשר בישראל שם לאחיו להקים
 לאידך לומר ואפשר לעולם חי שהוא כיון שם להקמת

 דבעינן בישראל שם להקים תורה כתבה דהרי גיסא
 סני ולא בישראל דהיינו הדין בעלמא שם לאחיו שיהא
 כלל שייך אין רבאן ייל ועוד העליון בעולם חי שהוא במה
 כדמשטע אחיו לקידושי והמשכה נמר דהוא יבום ענין

 הקשר נפסק לא שעוד ומשום ‘ובתום בש׳ם בכים
 )ודברי אח לה שיש היכא הבעל מיתת אחר נם לגמרי
 רבעלה רוחא בה דמקשקש אלמנה בענין ‘הק הזוהר

 שאינו כיון לכאורה זה באופן אמנם ידועין( הראשון
 הה כלל אצלם אחוה ענין שייך דאין אפשר אינש כבר

 דמיתי הא קצת לישב יש ואולי תלמוד אצלי צריך
 זה מטעם והינו נחלות ופרשת יבמין פרשת השים
 מתו דלא אלו בכנון מירי יבמין דפרשת נאמר ראם
 מטעם ינום עגין בהו שיך ואעפיכ ‘ואלי חנוך כמו ממש

 לאמר קשה בעוהיז ממש בישראל שם הקמת דצריך
 כהיח דאטו זה כבנון דוקא מירי נחלות פרשות רגם
עיר הוא וביי מרברת ‘ואלי חנוך אינשי בהני רק

איל עיא( כיו )בדף מיק ‘כמם ועין ודויק. החידוד
 ראוהו ולא דכתיב כיון איל הוא חי ‘אלי לריי ריל
בהא והנה. ודלק יעויש דמי כמת דירי׳ לנבי עוד
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ובמ״ש וכו׳ נזיפה עד דא#ר ומאן התוש׳ד״ה נמ״ש ]עיין
[: בעיניך הלגריס יטיט אס יעקב ומיק מהרש״א

הנה

ודל

ואקדים

 קטן במאמר שכתבתי מה פה להעתיק אמי מקום
 שהשיג השגה בישוב ראשץ בדבור לחיטך שהגיה

 החיטך ספר המחבר הרב על דדכיס פרשת המחבר הרב
: ז׳ עשה רי׳ד! הכללי במספר

הכלליהנ״ל[ ]במספר החינוך ספר המחבר סרב
מה. מדינייהמצוה • וט׳ מישראל אחד, להוכיח

 שחייב כלומד ■• הכאה עד זו מצוה שחיוב חז*ל שאמרו
 קרוב שיהי.׳ כדי עד החוטא אל תוכחת להרבות המוכיח

: עכ״ל וכו׳ המוכיח את להטת החוטא
 החוטא קרוב שיהא כדי דל פ״ד המשבר ©רב סחב עץ

 הרמב״סז״לנפ״ו מ״ש על רמז • עכ״ל בהר״ס עיין *
 החוטא שיכהו. ער להוכיחו שחייב ה״ז דעות מהלטח

 על פ״ד המומר הרב שמשיג מה מא •'מה עכ״ל וכו׳
 החוטא קרוב שיהי׳ כדי עד שכתב החינוך ספד המחבר הרב
: אוחו להטת ־ ..

TlTTl* לדעת כיון החינוך ספר המחבר שהרב נראה 
ז״ל הרמב״ס דעת שגם נאוק • ז״ל ס“.הרמנ

 כנראה דלא • המוטח את להכות החוטא קרוב הואשיה>׳
: דברי׳ משטחיית

 i"t • הרמב״ם דברי על הכ״ס מ״ש תחלה
במקום כרב שפסק רבינו על והסמ״גתמה

 דאיתא משוס שטעם-דבינו ולומד לדחוק ואפשר ידחנן־־י רי
 רני • הסחה עד אומר אליעזר •ל׳ כתנאי בגמרא; החס

 ופסק נזיפה• עד אומר עזאי ובן • קללה על אומר יהושע
 עזאי־ כגן הלכה דאין משוסדפשיטא • אליעזר רביסמי
 דקאי יוחנן רי מהנא דל וא״כ • יהושע ור׳ לגביד״א

 אסוראהיא• מלתא והאי • שמואל לגני כרב טופי'והלנה
 לחומרא מדנקיט • יוחנן כר׳ למפסק דה״ל הימא ואט׳
עכ״ל: שיכנו עד צהוטחו וצר? דספיקא מידי בכל עדיף

 י־י מון טלם זס אין ז״ל ל״מ המחבר הרג כתל זה על
• אליעזר כר׳ דאתי' כרב למפסק לי* הוי לא דא״כ
יהושע'עכ״ל: ר* לגני טותי' סצכרזא זליח •' דשמותיסוה

 ]ר״למ״מ • הנ״ל הסמ״ג צחק-הושיש רוצה ז׳־צ והוא
דלא משוס יוחנן[ כר׳ ז״ל הומלס השק לא

 הא מיפה פד למ״ד מקשינק דצגמרא • טור\ קרא דייק
 דימן צא מקום מכל לא י5דש זאע״ג וכו׳ וקללה הכאה כאב
והצכתא ’ ושמואל רב והשאת יוחנן מ* מותי׳ קרא שפיר

:- עב״ל שמואל לגני כרב
iM} םלגןד־ □בר

>־
ו , »צורףלמ • שם מטפסמזט־ ״ הגדולים בדברי

דמה ירגיש שצא בעיני ממיין נחשד; שלא
.p דמתלן במה ליה דקשיח הרמב״סז״ל בטנת והגלעד : יבחר והמעיין * ׳ד“הנלע רק אכתוב

 ואגב החס שחני יויזק דר׳ אליבא הש״ם
כממאן? דשמואל אליבא ג״כ עיצה זה ]ותירן וכו׳ חביבות;

י כ :[הנ״ל בתום׳
 לימוד יוחנן ו>* דשמואל אליבא לנו אין זה באופן הנה

בקללה נם דהא ♦ כלל• מיהונתן תוכחה לענין
 דלא לרב יס׳-משא׳יכ חביטת׳ אגב לומר יכולין ונזיפה

ק /רב ז״ל הרמנ״ס פסק כך משוס • סברא לההיא חש

 ל"מ-הנ״ל המחבר סרב ג״כ כיין זה שלענין ואפשר
שאחלה© ר״ל טותי' קרא דייק דלח משוס נמ״ש

 היא ישרה הסברא שיהי' איך יהי' ננ״ל מקרא לימוד
....... :• ז״ל סרמב״ס דעת •טנת בישוב צע״ד

 י ממש הנאה לשש אין הכאה עד רב שאמר ומה
♦ כנגדו יד שהדיה ר״ל • להכותו שירצה עד אלא

 אנ״א להוכיח נ״ל זה ממין • אוחו להטת בפי׳ שאמר או
 שהנוצה רק דאלת״ה קרא אנ״א • סברא קרא..ואב׳׳א

 זהידהא דין לרב מנאליה יקשה • ממש הכאה רב בדברי
 החניה אח נ׳ל״ג[דטלשאול א׳ ]שמואל נאמר מצא מקרא

 הנהנרא© יהונחןמעסהשלחןוגו׳ ויקס • להטחווגו׳ עלי׳
 י פסק להכותו החנית שאול שהטה שמיד מהקרא להדיא
 אף, • אותו שיכה המתין-עד ולא עוד מלהוכיחו. יהונתן
 ממקומו • p ני הנה • .שאת ביתר דוד את שאהב אמנם

 צריך שאין המוטח להטת החוטא קרוב רק שאס מוכרע
 >&. ה׳ בדבר שבא בנביא מצינו ק ובמו • עיד להמיתו
 כתיב המלך הנביאאת שהוכיח אחר [ כ״ה ל״הב׳ ] אמציהו

 לך. סדל • נתטך• המלך הליוען לו מאמר אלי׳ בדברו ויהי
 הענין מזה להדיא נראה • וגו׳ הנביא ויחדל. • יטך למס
 ./ עוד .לא״הוטחו שוב להכות עצי׳ מאיים הי׳ שהמלך דמיד
 »ט׳ כנראה טונה עצה דרך רק הוא אח״כ לו שאמר ומה

ממש: הנאה מקרא ללמגד לרב יקשהמנ״ל וא״נ שם המפרש

 דסא,אם ממש הכאה לומר ס״ד סבראדאיךואב״א
 ימית אשר ען בנלי או באבן או בתל בכלי

 המוטח יעמוד שלא דעת על יעלה איך • הכהו בו
 #אן. ליכא דהאטדאי • אותי שיכה עד להמתין נפשו על

znfrr לא אשר • התוכחה על נפשו למסור מחויב שהמוטת 
 בגמרא המבוארי' בתנאים מצות בג' רק זה ענין מציט

 אשר חברו ער יד שמרים באדם מצינו ונסיסך • ובפוסקים
 ♦ צהוטסו עוד רשאין אין רשע נקרא זה באופן

 • לן ימח אל החכם המלך בדברי אזהרה מציא ומבואר
 סזהיר־המלך וגודאילא קלון• לו לוקח לן יופר אמר גם

: פורה הדין נגד שהוא בדבר
 חוסיה קבלו שלא מהם רק שנודע באנשים גם

מ/ץ1ס^וה^ 0ש9 המן^,?מ&מבם גמל הפריזו
אף
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 דכתיבויחדאף יפה6 דאסרען זלכואן » אסף '
 הכאה .הכתב נזיפ׳^ז ולמ״ד' ופדץ־״הש׳ע • שאול

 יתירה הביבוחא דאגב החם שאני וקללהומתרץ
: טפי נפשי' מסר בדוד ליהונתן בי׳ דהוד.

 וט׳ונמ״ש נזיפה עי דאמר ומאז התוש׳ד״ה נמ״ש ]עיין
[•: בעיניך הדברים יטיט אס יעקב ומיק מהרש"א

 קטן במאמר שכתבתי מה פה להמחיזן אמי מקים הגה
שהשיג השגה בישוב ראשון בדבור לחיטך שהגיה

 רספרהחינוך3המיז הרב על דרכים פרשת המחבר הרב
: ז׳ עשה רי״ת הכללי במספר הכלליהלל[ ]במספר החינוך ספר המחבר סרב ודל

מס, המצוה מדיני • וט׳ מישראל אחד, להוכיח
 שחייב כלומד ■• הכאה עד זו מטה שחיוב חז*ל שאמרו
קרוב שוהי׳ כדי עד החוטא אל תוכחת .להרבות המוכיח

: עכ"ל וכו' הסונית אח להטת החוטא
החוטא קרוב שיהא כדי ז״ל פ״ד המחבר -הרב כתב עץ

 הרמב״סז״לנפ״ו מ״ש על רמז • עב? בהר״ס עיין
 החוטא שיכהו עד להוכיחו שחייב ה״ז דעות מהלטח

 על ,פ״ד המחבר הרב שמשיג מה הוא •'מה עכ׳׳ל ונו׳
החוטא קרוב שיהי׳ כדי עד שמע החינוך ספד המחבר הרב
: אותו להטת — . ,

לדעת כיה החינוך ספר המחבר שהרב נראה ןלןלךי
 ז״ל הרמב״ם דעת שגם נאוק • ז״ל. הרמב״ה *

מראה ילא • המוטח את להכות החוטא קרע מא
: דברי׳ משטחיית

 ז״ל • הרמב״ם דברי על הכ״מ מ״ש חחלה ואקדים
במקום כרב שפסק לנינו על תמה וקסמ״ג "

 דאיתא משוס שטעם-רבינו ולומד לדחוק ואפשר יויזכן־׳י ך*
 רני • הכהה עד אומר אליעזר ■ר׳ כתנאי בגמרא; התם

 ופסק נזיפה• עד אומר עזאי ובן • קללה יהישעאומרעד
 עזא׳י־ כבן. הלכה דאין דפשיטא משוס • אליעזר רבינזמי׳
 דקאי יוחנן רי מהכא דל וא״כ • יהושע ור׳ לנביד״א

 אסוראהיא• מלתא והאי • שמואל לגבי כרב והלכה טופי׳
 לחומרא מדנקיט • יוחנן כר׳ למפסק דה״ל הימא ואט׳
עכ״ל: שיכט עד להוטחו וצר? דספיקא מידי בכל עדיף

 י-י נכון -טלם זס אין ז״ל ל״מ הסתבר הרב כתב זה על
• אליעזר כר׳ דאתי כרב למפסק צי* הד לא דא״כ

* עכ׳*ל יהושע ר׳ לגבי טורד הלכתא זליח • שה /שמותי

 ]ר״למ״מ • מ״ל 'הסמ״ג צחרן-קושים רוצה ז״ל והוא
דלא משום יוחנן[ כר׳ ז״ל הךמנ׳ס pc® לא

 הא נזיפה עד למ״ד מקפינין דצגמרא • טקי׳ קרא דייק
 לאז״מן מקום מכל לא דשני ואע״ג וכו׳ וקללה הכאה כאב
והלכתא ’ ושמאל רב ונשארו יוחנן דר׳ טותי׳ קרא שפיר

 :- עכ״ל שמואל לגני כרב
שאין. 1 אלון stwww- כפר-

׳עדיק
י ן6י־1» • שס סז , raw * 04»וו נדברי

 ffir'?שהרגשתי במה ידגיש שלא בעיני ממדין נחשד שלא
* *■י*״♦.. ♦ ד“רזר^יד דת ררזוד6 רו . .p ב״הדחתלך ליה דקשיא הרמב״סז״ל בכונת והנלער . יבחר והמעיין ♦ הנלע״ד רק אכתוב 

 זאגב התס שחני יוחנן דר׳ אליבא »״ם
 כממאל דשמואל אליבא ג״נ עילה זה ]יתירן וכו' חטבוה

ד :[הנ״ל בתום׳
 לימוד׳ יוחנן ור׳ דשמואל אליבא לנו אין זה באופן הנה

בקללה נם דהא • כלל־ מיהונתן תוכחה לענין
 דצא לרב ימשא׳יכ זס׳ חביטת׳ אגב לומר יכולין ונזיפה

? /רב ז״ל הרמנ״ס פסק כך מפום • סברא לההיא חש

 ל״מ-הנ״ל המחבר הרב ג״נ כיין זה שלענין ואפשר
 שאיןלהס ר״ל טותי׳ קרא דייק דלת משים נמ"ש

 היא ישרה הסברא שיהי' איך יהי' כנ״ל מקרא
• :• ז״ל סרמב״ס דעת טנת בישוב לע״ד

 י ממש הכאה לפרש אין הכאה עד רב שאמר ומדן
• כנגדו יד שהרים ד"ל • להכותו שירצה עד אלא

 אנ״א להוכיח צ״ל זה גענין ♦ אוחו להטת בפי׳ שאמר או
 שהכונס רק דאלת״ה קרא אנ״א • סברא ואב״א קרא.

 זה־דהא דק לרב סנאליה יקשה • ממש הכאה רב נדנט
 אחהחנית כ׳ל״ג[ויטלשאול א׳ ]שמואל נאמר מלא מקרא

 5$הנה»די וגו׳ השלהן מעם יהונתן ויקס • להטתו-וגו׳ עלי׳
 - פסק להכותו החנית שאול שהטה שמיד מהקרא לסדיא
 אף, • אותו שיכה המתין-עד ולא עוד •מלהוטחוי יהונתן
 ממקומו • ק ט הנה • שאת ביתר דוד את שאהב אמנם

 צריך שאין המוטח להטת החוטא קרוב רק שאס מוכרע
 אל. ה׳ בדבר שבא מגיא מצינו p וכמו • עוד להגניתו
 כתיב המלך הנביאאת שהוכיח אחר כ״ה[ ]ד״הב׳ אמציהו

 לך. מדל • נתנון■ המלך הליוען לו מאמר אלי׳ בדברו ויהי
 הענק מזה להדיא נראה • וגו׳ הנביא ויחדל. • יטך למה
 / עוד לא־סוכיחו שוב להכות עלי' מאיים סי׳ שהמלך דמיר
 מט׳ כנראה טונה עצה דרך רק הוא אח״כ לו שאמר ומה

ממש: הכאה מקרא ללמוד לרב יקשהמנ״ל וא״כ שם המפרש

ואב׳א

לימוד

 אם דהא. ממש הכאה לומד ס״ד דאיך סברא
 *ימיה אשר p בכלי או באבן או ברזל בכלי

 המוטח יעמוד שלא דעת על יעלה איך • הכהו נו
 ,#הן ליכא .בודאי יהא • אוחו שיכה עד להמתין נפשו על

 אשדלא • התוכחה על נפשו למסור מחויב שהמוטת דאמד
 בגמרא המטארי׳ בתנאים מצות בג׳ רק זה ענין מציט

 אשר חבח עד יד שמרי© באדם ונהיפךמצינו ,ובפוסקים.
 * להוטסו עוד רשאין אין רשע נקרא זה באופן

 * לן תוכח אל החכם המלך בדברי אזהרה מציאי ומבואר
 סזהיר־המלך וגודאילא קלון• לו לוקח לן אפר אסר גם

: פורה הדין נגד שהוא בדבר
 חוסים קבלו שלא מהם רק שטדע באנשים גם
והלןןמ/ץ4ם? מם מבם£1מ4המ^ טל ס^׳ל קע9.ה

אף
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החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 106 מס עמוד הלוי ליב יצחק בן הירש צבי שפיץ, וחידותם חכמים דברי



נה .־׳• ערזכין
מכל • כזמע שלא דדד שלא־לזמר ממה ז*י
ן ממש הנאה רב נדבר* ,הסרה שאץ מנח ►זנ״ל ׳ . • ן . - - ׳-י- -4־ . ך - ן־ • ־ עצמו המאמר נעל מדברי ראי" להניא יש עת

 אדסנאנסנא ישנה צא היכן עד אמרו ׳ דבגמראשס * ■
 דעת על יעלה לא בודאי -הנס וכל vtoo ־ עד אמר »

 . ־אוחו יכה שב״ב •עד באכסני׳ אריס ישנה־ שלא המשכיל
 ־אדס ישנה שלא זס שעמן נאשר * קצבה לה שאץ מסס

 ♦ דרבנן ממטח ולא • דאורייתא לאדממצות .אינו גאכססיא
 זה ענין שהניא מהרי״ף ]חון הפוסקים כל באמת נאשר

 ענץ השמיטו ואחרוני׳ ראשונים דמציעא[ בפ״ב נהלכותי׳
 המוסר. מחק רק ואינו - מעודם אמזג תחמו- וצא זה

 " והזמן והמקום הדור כפי זה ענק ומשתנה * ארן ודרך
 ממנו לצעוד. ואץ . ’ זה ענק הפיסקי' השמיטו כך. ובשביל

 * ב״ב רצון' להפיק עוז מל . ויתאמץ ישתדל שהאורח רק
 שאכסני' מטעם י. שצו, באכסניא לשנות מוכיח יש׳ שלא כיי

 בגמראשס׳ שהביאו והראיו' • רא«3 כמבואר ונפגם שגס
 שנאמר .ואף כאלה נעניניס חז״ל כמנהג בעלמא סמך רק
 שלו באכסניא אגס שלא.ישנם מטין רב אמר בגמרא שם
 במזלו הבקי המ£כיל בעני יפלא לח זה • וט׳ המורה הן

 אץ מנה״מ שאמרו נמה אף עצינו ימו. וגמלה התלמודי'
 בצדק העיר נאשר ‘המואס. pz שהנא נכצמקמז הפנס

 קי־יגיד כי סנה נספרו׳" שבע באר המחבר קרב זה פצעצין
 הכונה • הכאה עד בתוכחה רב ־שאמד מה דגם עלי׳דיעו

 ]אף t •בנצל עד וצא ועד • אותו להכות שירצה עד גיכ
:[בכלל ועד עד הוא הכמה *וימן. ור׳ שמואל דבדברי אמנם

 הפנס הכאה עד .רב שאמר מדברים-ד*ה היוצא כלל
• שהתבאר מטעם • להכותו חברו שירצה עד בו

 לשון להעתיק שמנהגו י ז״ל הרמב״ם דעי! היא ט וכמו
 אוילשון המקר£: ל$ן אכיימא י^ירט מגווייתן ׳ דא6הג

 חייב תמיד וכן ז״ל הרמב״ם כתב ביאור וליתר • המשנה
 שומע איני לו ויאמר החוטא׳ שיכהו עד להוכיחו אדם
 נזכרו שלא יולבד ונו* לו ויאמר שכתב מה הנה • על״ל

 וכדברים יתר כשפת עוד הע/נראק ■האלהנגמךא.• הדברים
 ל2.הרמב״ס.ז הגמל מינו מדרךי .וא^ן-זס לההשחע שזין

 ז״ל שהוא כדאמרן ודאי אלא י לצורך שלא דברים להרבות
 הכאה מד־ברי׳ להבין שלא ■מ״ס־וכדי, .כמנהגו-לשח העתיק

 וכו׳’ לו ויאמר שכתב דבדייבמה ולפרש לבאר הוסיף ממש
 נפי' אמר כאלו הרי.הוא להכואו. ירצה שאם ט הכמה

 צריך אין זס ובאופן • מוסר לתוכחת שומע אינה בפירושי
דבר לומר שמצו׳ כשס תזיל דברי .עם מהכיס • להוכיחו עוד

* 5 ׳ :' לס׳
q-j• שכ׳תכי^־מל׳םז״לעךשיכהו• דמה בידים שעלו אתר 
המחבר הרב דברי גס י להכותו .שירצה .ט הטבה ׳ '
 םסבליפקפוק♦ כצורעמוכיס שהלךמקנומי החייטך ספר

וזהו .״ ז״ל פ״ד המת^ר השטאהרב קמט שהוסר באופן
י לבאי■ אהשמאט י שתקעתי לא ויורי׳ שקאי עי׳ו' אואיק 'שכתבתי כלמה הנה

א«»לץ שטתי להלגה־׳-ואס איע ׳
יי*’ ______

 ,לאפמגל מפורש בכתב כחוב וימצא סמר
 י״א-צאמי טשץ סוף־ לסמ״ג בגיארי׳ ז״ל י י - :

 • פעמים מוסמ-מאה מפח ,*זמרו נמה וז״ל " כחבתי
 כמש ואינו ♦ צסורו שחזר רק • תוכחה שמקבל היכא היינו

עצי׳ מקבלה ואיט י• בתוכחה שבועט מי אבל ! וצרו את
יסלאך• נאמדיאל־תוכח־לןיפן

 להונו* אמה צריך הראשון הייצגגפעם וט׳ הנאה עי
׳! סלל אותו תוכיח אל כ“ואמ י לענות שירצה עד כך

 שט* בשו״ת עוד ועיין ] *_ באות אות ..מועתק ל ■$כ ׳ל צק
זל£»*4מל עי על־&יכנר&א ג״כ שס־ןכתב ה5שאלה־

TTOK*I י*לו»מ>«חז* עוזי שמצאתי! * שלל מצא 
* דהזלה נסת עט'סמיכי בסמוך ממביסורא^י ׳.׳״׳ ד׳

 ההחבר הרב בענק.זק.ה״ה ,נאמטם עדים שני לפניך הרי
’,,4נפ נסיק מימון שעדוחן ז״ל ץמהרש״ל החינוך ספר

; מה ודי • • -

 אטד שתק בר דסן1 רב ע׳א ל׳ג דף
יתקזז גם. * מהבא

 ... שבוחעמי: בשוב לך קציר שת ־-־
. • : ז"ל ימ״י י׳ בפ פיק  אסדג^ באופן C\׳ ]הושע בת״ע רש״י שפי׳ במה מה

כמוט• ע״ד במקרא לפרש דרכו p כי לתמוה•
 Of ענק על העירותי ]וכבר י הדרוש ענק נפי ובגמרא

 ד7דףי נמגיצה ו־ש״י במהשפי׳ אמנם ח׳[ חלק שער בנית
 * הטעם ממני נעלם עדיק • כאן שפי' ממה אחר בענק

:יעקב עיון בספר ועיין י ;-;׳׳*

חמורה מספת
 שמואל אמר יהודה רב־ אסר פ׳בדחט״ן

נשתמש הלכות אלפי׳ ־שלשת ׳ •י י ;4־ י
 * W נחפ׳5ל לו אמרו ובו׳ משר, של כימיאעלו

: היא בשמים לא להם אמר
 המחבר הרב הגהת נפי • דפ״פורט הש"ס גירסת היא כך
:יע׳ש יעקב עק המחבר הרב כגירסת דלא בה^זיע״ש• י ~

 ודקדוקי ק״ג ות״ש אלף תנא במתניתא שם
V של,ממה אבלו כימי גשחכח סוארים

• ובו■ - ..״
 בגאון רש״י פי׳ כ׳׳ח דף מזוכה וע<*נ י*5ד לפי׳

. :יע*ש אחר .״־.■-•• . .
לפר^ימז בחית לא דרש״י-ן״ל עעיקחמצא יאחד

 • סופדים ?קראו למה יר׳ל סמהס• חיבת רק "
וענק
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יציב ריז סימן דעה יורה תקזדברי

וכו׳, אחר ודבר שמיס שס קמשתתף והא וכו׳ אומרים הן
 לומר העולם שנוהגין כמו לומר שלא מגולה מוכחת שמכאן

 וזה הזאת, טובה לי עשו ואתה הש״י טובה, לו שעשה למי

גס ומובא עיי״ש, אחר ודבר שמיס שס משתתף דהוה אסור

י״ז. ס״ק קמ״ז סו״ס ביור״ד בדרכ״ח

 מקשה לא למה דאל״כ מוכרחין, אא״ז שדברי ובאמת
דלהרמ״ה קמשתתף, והא בפשיטות הש״ס

 ממאן חמיר יותר והמקבלו[ סוד״ה ע״א ס״ג ]סנהדרין
 רבינו חי׳ ]עיין בזה להחולקים ואפי׳ חלילה, לגמרי דכפר

דאסור, בפשטות הול״ל מ״מ המשתתף[ כל בד״ה שס יונה
לקונו דעבד ההשוואה מצד רק איסור אין עצמו דמצד וע״כ

משתתף. הוה ושבח בהודאה לבורא ונברא

 דהחס לאא״ז י״ל ולגדעון, לה׳ חרב כ׳ ז׳ בשופטים ומ״ש
נמשך היה דלה׳ הלמ״ד אז שיתוף היה דאס שאני

השוואה. משום בזה היה ואז וגדעון, לה׳ והול״ל לגדעון גס
 בתרגום וכמ״ש לגדעון מה׳ בא החרב שתשועת דהכוונה וע״כ

 היינו ולגדעון לה׳ חרב דהכוינה או עיי״ש. שם ומצודוח
 וכמו גדעון, וכבוד השי״ת כבוד עבור למלחמה שהולכים

 ל״א ]במדבר ה׳ נקמת לתת וגו׳ ישראל בני נקמת נקם
 ישראל וישלח כ״א[ כ״א ]שם חוקת פרשת וברש״י ב׳-ג׳[,

הוא שמשה וכו׳ במשה השליחוח תולה אחר ובמקום מלאכים
ודו״ק. עיי״ש משה הוא וישראל ישראל

 מחרב הקשו כל, ד״ה ע״א ס״ג בסנהדרין החוס׳ אמנם
דאלהות במידי אלא אסור דלא ותירצו ולגדעון, לה׳

 ולך ]בד״ה בסוכה שם לנר ובערוך א׳. ל״ח ובסמ״ג עיי״ש,
 כיון מ״מ הוא, אלהוח ענין ג״כ דמשבחין דאף משבחין[ אנו

ומזבח להקב״ה שאומרים מה אחד בענין אינו פירושו שלפי
 שם בסנהדרין וחיי בחמרא ועיין עיי״ש. משתתף מקרי לא ***'

 עיי״ש, מזבח גבי מורא ששייך מפני אלקות כעין הוה דלמזכח
 בכוונת להעמיס יש ואולי יכול. ד״ה ובתוס׳ ע״ב ו׳ וביבמות
 כמ״ש או השוואה, הוה דלא כנ״ל בסנהדרין שם תירוצם
 שגדעון כיון וגם גדעון. וכבוד השי״ת כבוד בשביל הכוונה

 אבל ודו״ק. אלקות לא שענינו בחרבו המחנה בראש הלך
דאסור. מודו התוס׳ דגם י״ל השוואה בדרך והודאה שבח

החוס׳. על במ״ש כ״ב סי׳ צדקה במעיל ועיין

 וחיכף אלקות, שבח כגון שזה בס״ד כותבים אס ועכ״ס
אא״ז שכ״ק מה זה הרי ובעזרתכם, כותבים אח״כ

 ולעיר אחר. ודבר שמיס שם כמשתתף ח״ו דהוה עליו החמיר
ראוי החרדית היהדות תפארת היא אשר ברק כבני קדושה

האפשרות. בכל יתברך שמו לקדש לזה לב לשוס

 הנשים ואפי׳ בזה, להחמיר נהגו מקומותינו שבכל והאמת
ואח״כ השי״ת מקודם לאמור הורגלו האדן ועמי

 כהשתתפות, שמיחזי מפקפקין היו ע״ז וגס בעזרי, תהיה אחה
 המרבה כל ובכה״ג מוסר, בספרי אחרונים בקצת והובא

 זה הרי ויתעלה יתברך שמו וכבוד שמים לכבוד להחמיר

ומכובד. משובח

ריז סימן
ומחאה תוכחה בחיוב

תש״ל ניסן ט׳ צאנז, קרית ב״ה,

 הנוראה הפירצה על מאוד לי וכאב קבלתי מכתבך
וקריאת התפלה באמצע מפטפטים שיש שכתבת,

 על לי וחרה זה, על ככרוכיא צועק הייתי ימי וכל התורה,
 להוכיח, הרשות יש לי שרק ואמרו להם שהוכחת שכתבת מה
 תרי״ג ממנין שהיא התורה מן תוכחה למצות עקרו ח״ו וכי

 ח״ו חורה מכתבי ]ועיין נאמרה, ישראל לכל אשר מצוות

תקמ״ב[. סימן

 אילעא וא״ר ע״ב ס״ה דף ביבמות הנה הדבר ובגוף א(
על שמצוה כשם שמעון ב״ר אלעזר ר׳ משוס

 דבר לומר שלא אדם על מצוה כך הנשמע דבר לומר אדם
 פן לץ תוכח אל שנאמר חובה אומר אבא ר׳ נשמע, שאינו
 בהא סגי הוה ולכאורה עיי״ש, ויאהבך לחכם הוכח ישנאך

 ולמה נשמע שלא דבר לומר דאסור ללמד לץ תוכח דאל
 במאי צ״ב וכן ויאהבך. לחכם הוכח דקרא סיומא גס הביא

אבא. ור׳ בר״ש ר״א פליגי

 מוטב לישראל להם הנח ע״א ל׳ דף דבביצה והנלע״ד
בדרבנן מילי והני מזידין, יהיו ואל שוגגין שיהיו

 שנא ולא בדאורייתא שנא לא היא ולא לא, בדאורייתא אבל
 דאורייתא יוה״כ תוספת דהא מידי ולא להו אמרינן לא בדרבנן

 גירסת כפי ע״ב קמ״ח בשבת הוא וכן עיי״ש, וכו׳ הוא
 לפי אבל עקיבא[, ורבי ]בד״ה ע״א ט׳ דף בר״ה החוס׳
 וכתב היא, ולא להך בשבת ליתא שם בביצה הר״ן גירסת

 אמרינן בדרבנן דדוקא אסיקנא דהתס השיטה דמוחלפת
 בתשב״ץ וכן בהו. מחינן בדאורייתא אבל שוגגין שיהיו מוטב
 בדאורייחא לא בדרבנן דרק קיי״ל דבשבת מ״ז סי׳ ח״ב

עיי״ש.

 תוספת, ליה לית לר״ג שם בר״ה בתוס׳ ולדזמבואר
ושותה לאוכל ועניתם ר״ע דדריש למה וכן

 ואפשר עיי״ש, יוה״כ לתוס׳ ילפותא לן לית וכו׳ בתשיעי
 יוה״כ דתוספח הר״ן, לגירסת בשבת הש״ס שיטת גס שזה
 שחשכה עד ושחו דאכלי מהני הביא לא ולכך מה״ח, לאו

ודו״ק.
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יציב ריז סימן דעה יורה דברי תהה
 שאינו דבר לומר שלא חובה או מצוה אי דתליא י״ל ואולי

שיהיו מוטב משוס והטעם מצוה רק דאס נשמע,
 מהגה״ק אברהם באשל )ועיין שם, יעקב בעיון וכמ״ש שוגגין

 בדרבנן רק לפ״ז לו(, אחרת דשיטה תר״ח בסי׳ מבוטשאטש
 לומר שאסור חובה למ״ד אבל לא, דחמור בדאורייתא אבל

 מה״ת על ג״כ קאי קבלה דדברי ל״ת שהוא תוכח אל משוס

בס״ד. ודו״ק

ליישב כתב דברים פרשת ריש משה משמח אא״ז והנה ב(
 מאה אפילו תוכיח הוכח ע״א ל״א דב״מ הן

 דכיון ותי׳ נשמע, שלא דבר לומר שלא מצוה והא פעמים,
 מזיד הוא כבר הרי האיסור ויודע ראשונה פעם שהוכיחו

 פעמים מאה אפילו יוכיחנו לכך שוגגין שיהיו מוטב שיין ולא

 גס אס וזה [.3רע״ סימן ח״ד תורה מכתבי ]וע״ע עיי״ש,
]אפשר לא״ה דאי שוגגין, שיהיו מוטב אמרינן בדאורייתא
וז״ב מה״ת גבי פעמים מאה אפילו מ״ש[ לאוקמי

 אל משוס חובה שאמר ר״א דברי בזה לומר ואפשר
ויוקשה כנ״ל, כן בדאורייתא גס וא״כ לץ, תוכח

 מקבל שאינו דכיון פעמים מאה אפילו למה היש״מ קושיית
 הוכח דקרא סיומא הביא ולזה נשמע. שלא דבר הוה הרי

 משמע דמהוכח ב״מ מהש״ס הנ״ל ומש״מ ויאהבך, לחכם
 דכיון היינו לחכם הוכח ואמר עיי״ש, פעמים ק׳ אפילו

 הראשון, בפעם שהוכיחו ממה האיסור שיודע חכם כבר שהוא
שומע. שלא ואף פעמים מאה להוכיחו מוכרח אתה שוב

 שינטור למוכיח שסכנה ביבמות שם בח״א במהרש״א אך
להוכיח שמחוייב דהיכא אפשר אן עיי״ש. איבה לו

 שכיח מקרי לא דבכה״ג נזוקין אין מצוה שלוחי בגדר הוה

 אחר אף ויאהבך הכתוב והבטיחו [,3ע״ ח׳ ]פסחים היזיקא
 וכו׳ מוטב דשייך ראשונה בפעם ורק פעמים, מאה שחוכיחו

 חכם כבר הוא אס אבל ישנאך, פן לץ תוכח אל נאמר בזה
 ודו״ק ויאהבך יתקיים אז מש״מ, כמ״ש להוכיח והחיוב

בס״ד.

דבר דבכל ברמ״א ס״ב תר״ח סי׳ באו״ח ולהלכה ג(
 יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב אמרינן איסור

 שאין יודע ואס וכו׳, בתורה מפורש שאינו ודוקא מזידין
 וכו׳ אחד פעם רק להוכיחן ברבים יאמר לא נשמעין דבריו

 שרד ובלבושי יקללנו. או שיכנו עד להוכיחו חייב ביחיד אבל
 בהכי נמי עכשיו דעד כיון מדוקדק אינו יודע ואס דלשון
 שכלי קט ולפי סק״ח. במשנ״ב ג״כ והביאו עיי״ש, מיירי

 כשהחוטא ודוקא לו כשברור ודוקא סק״ג במג״א להמבואר
 שהרי ביאור בלי החתום כספר ודבריו עיי״ש, וכו׳ שוגג
 דנקט מה וכן וכו׳, שוגג כשהחוטא נקט ולמה ברבים מיירי

בלבושי ועיין יקללנו, או שיכנו עד כתב וברמ״א שינזוף עד
ביחיד[. אבל ]בד״ה שרד

 מדמי ואע״ג בתוד״ה ע״א נ״ה דף דבשבת ולענ״ד
דלא לודאי יוה״כ בתוספת דנשיס הן החוס׳

 ע״א ד׳ וע״ז מוטב תוד״ה ע״ב ס׳ ]ובב״ב עיי״ש, מקבלי
 בשם בביצה שם הר״ן מ״ש ס״ל דלא וכנראה שהיה[. בד״ה
 הרא״ש כמ״ש העיטור בעל דעת )והוא דאמר, מאן איכא

 הו״ל דא״כ בהו, מחינן בתורה המפורש דבדבר שמה(, בביצה
 ועיין בחורה. במפורש מיירי מר דלוכחינהו דהן לחרוצי

 ותירוץ דהי״א כן להדיא שנראה הנ״ל מ״ז סי׳ ח״ב בתשב״ץ

 סק״ד חר״ח סי׳ בברכ״י ועיין עיי״ש. נינהו תרתי התוס׳
 אבל ]בד״ה שם בבה״ל ועיין עיי״ש. אבולעפיא ממהר״ח

בזה. שעורר אס[

 שבת, דמס׳ גופא מהן העיטור בעל של שמקורו ואפשר
חילקו התוס׳ אבל יוה״כ. דתוס׳ מהא שנא דמאי

 וכו׳, שמצוה דכשס דיבמות מהן דיברו ולא לספק, ודאי בין
 להוכיח צריך אחת דפעס להתוס׳ ס״ל לא וכן עסקינן, וברבים
 נקט בביצה דשם בזה וניחא דשבת[. הן כן תירצו ]מדלא

ודו״ק. אחת פעם אפילו היינו מידי, ולא להו אמרינן ולא

דלרביס כאן( בד״מ גם )המובא ביבמות שם ובגמוק״י ד(
עיי״ש, ישמעו דאולי משוס דשבת והן לא,

 להם יהיה שלא משוס או וכתב, והוסיף כהתוס׳. שזה ונראה
 ונראה עכ״ל, אחת פעם לפחות להוכיח חייב היה פה פתחון
 פעס להוכיח צריך ישמעו שלא בודאי אפילו תירוצא דלהך
 מידי, ולא להו אמרינן דלא דביצה מהן תקשי וא״כ אחת.
 וא״כ העיטור. וכבעל בחורה אינו-מפורש דהתם משום וע״כ

 אפי׳ אלא ישמעו, שלא בודאי דהחס לומר הכרח אין שוב
 קלות דעתן דנשיס מחמת ישמעו שלא קרוב בדרך אלא אינו

 למהרימ״ט מ״ש סק״א תר״ח סי׳ בברכ״י )ועיין וכדו/
 ]וכנ״ל מפורש שאינו מפני להוכיחן חיוב אין מ״מ ודו״ק(,

 ודאי שאינו בכה״ג בחורה ובמפורש העיטור[. בעל בדעת
 בתורה במפורש אפילו גמור בודאי אבל להוכיח, חייב גמור

ובהכי פה פתחון משוס אחת פעם רק להוכיח צריך אין
ודו״ק. הנמוק״י איירי

 הנמוק״י של וכו׳ או דלהך להכריח נראה שאת וביתר
מהיש״מ להנ״ל לודאי. בקרוב דביצה הך מיירי

 דבר לומר שלא מצוה ליכא שוב אחת פעם כבר דבהוכיח
 שוב להוכיח חייב אחת שפעם להנמוק״י וא״כ נשמע, שלא

 גמור שבמרור דמיירי צ״ל וע״ב פעמים. מאה אח׳׳כ יוכיחנו
 אצטריך ולא תוכחה ל״ש גופא זה ומשוס לו, ישמע שלא

 מכח דקאמר במצה שם וא״כ וז״ב. שוגגין שיהיו למוטב
 ע״ד אלא גמור, מרור בדרך שאינו ע״כ שוגגין שיהיו מוטב
 אחת פעם שגס לומר ההכרח וא״כ כנ״ל, קלוח דעתן נשים

 אמרינן ולא שנקט וזה מש״מ, כמ״ש שייך דאל״כ צריך לא
ודו״ק. מידי ולא להו

הך שהוסיף שבנמוק״י השני התי׳ לפי אזיל א מ" והר ה(
בנשים דבריו בתחלת ולזה פה, דפתחון

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 211 מס עמוד יהודה יקותיאל הלברשטאס, ד - יציב דברי



תקט יציב ריז סימן דעה יורה דברי
 כ״כ ברור שאיגו בכה״ג איירי וכו׳ שוגגין שיהיו דמוטב
 ולזה קלוח, דעתן נשים ע״ד רק ישמעו שלא גמורה טדאות

 שלא יורע ואם כתב ושוב מפורש. לאינו מפורש בין מחלק
 כשברור המג״א שמפרש וזה גמורה, בודאות היינו לו ישמעו

 פתחון משוס אחת פעם רק מחוייב המפורש בדבר גס אז לו,
 דומיא מיירי הרישא אבל ודו״ק. הגר״א בביאור ועיין פה.

 מפורש בין מחלקינן בכה״ג ]ודוקא גמור ודאי שאינו דנשיס
ודו״ק. מפורש[ לאינו

 לפרש קאי וזה שוגג, כשהחוטא ודוקא המג״א כתב ושוב
שיכנו עד להוכיחו חייב ביחיד אבל הרמ״א מ״ש

 דמיירי שבכה״ג בשוגג, רק שזה המג״א וכתב יקללנו, או
 מחוייב הוא ששוגג כיון מ״מ לו ישמע שלא גמור בטרור כאן
 משא״כ עליו, שנענש ערבות טה דאית ומשוס הכאה, עד

ודו״ק. שינזוף עד סגי ערבות דליכא במזיד

 רטס, לגט אחד תנאי זה לו, כשברור ודוקא המג״א ומ״ש
וטחיד כתב[ ]ושוב בכה״ג. להוכיחן מחוייב שאינו

 הגס עליו נענש שאינו במזיד אבל שוגג, כשהחוטא דוקא
 אסור ואילך ומכאן שינזוף, עד רק אבל חיוב עליו יש שמ״מ

 טן חילוק אין וברטם רטם[. ]לגט ברמ״א וכמ״ש ליחיד גס
 אף דהסמ״ג שלדידיה י״א מ״ע סוף כבסמ״ג למזיד שוגג

 קי״ק ]מ״ע הסמ״ק כן וסובר עיי״ש, לשתוק צריך במזידין
 כהיראיס למזיד שוגג טן לחלק ס״ל טחיד ]משא״כ ברטס,

ודו״ק.[,,0מקוד הסמ״ג שס וכמ״ש )ל״ז(( )רכ״ג

 פסק שהסמ״ג בו שינזוף דעד בהך אפשר היה זה ולבי
ועיין [,3ע״ ט״ז ]ערכין ושמואל כרב ולא כר״י

 עולס ובברית ה׳ סי׳ חסידים ]ובספר ובמחצה״ש בפר״ח

 דס״ל [,0לרט יחיד טן ]שמחלק להסמ״ק י״ל ומ״מ שם[,
 יקללנו[, או שיכנו עד רמ״א ]וז״ש בשוגג וקללה הכאה עד

 נזיפה כדי עד טחיד אז ישמע שלא וברור במזיד משא״כ
 ובזה שינזוף[. עד הסמ״ק דברי המג״א העתיק ]ולזה ודו״ק,

בס״ד. ודו״ק הדקדוקים כל מיושטן

 גופא זה המהרש״א בכוונת טש״מ אא״ז מ״ש ועכ״ב
 באשל ועיין בנמוק״י. המובא הראשונים קושיית
בזה. שצידד מה הנ״ל אברהם

 אמרינן ישמעו שלא גמור בטרור שרק להכי ואתינן ו(
אבל אחת, פעם אלא הרטס אח יוטח דלא

 ולהתוס׳ ליחיד. רטס בין חילוק אין ממש גמור טרור כשאינו
 מפורש, ללא בתורה המפורש דבר טן חילקו שלא ודעמס
 ועיין ודאי. כשאינו פעמים מאה אפי׳ ברטס למחות החיוב

 שוגגין, שכולם בדבר אלא נאמר לא שזה שכתב הנ״ל בתשב״ן
 יבאו אס ואף טדס למחות מצוה שוגגין שמיעוטן בדבר אבל

 מכשול לידי יבאו שלא לאחרים להזהיר כדי מזידין, להיות
דמשקין טרושלמי כדאיחא מתקנחא ילפי ולא מקלקלחא דילפי

 והס העם את הזהיר אס הוראות והמורה וכו׳, ה״ב פ״ב
 ישרים כי וכו׳ הצלת נפשך את אתה נאמר עליו הוזהרו לא

 שמה שלמה ובחכמת עיי״ש. וכו׳ בם ילכו וצדיקים ה׳ דרכי
חייטן ממנו אחרים שילמדו חשש ויש דבפרהסיא תר״ח, בסי׳

עיי״ש. בדרבנן אף למחות

 לעטרה, אוחס וגורר אחרים מחטיא דהעובר היכא ומכ״ש
שניחן כרודף ודינו להציל שיש ופשיטא פשיטא

 ומכ״ש טוחר. מזיד יהיה שהמחטיא ואף בנפשו להצילו
 שיהיו מוטב שייך לא האיסור יודע דכשכבר הנ״ל להיש״מ
וקללה. הכאה ועד פעמים מאה עד החיוב ובכה״ג שוגגין,
 ח״ו חשידי דלא סכנה לידי שיבא לחשוש שאין במקום "זמכ״ש
 עבר אס אשר מדרבנן לצורבא ק״ו של בנו בן וק״ו בהט.

 עיי״ש, ע״א[ י״ט ]ברכות תשובה עשה ודאי וכו׳ עטרה
 אולי ע״ב[, ס״ו ]יומא לו דהותרה ושנה בעבר אף כי וי״ל

 ועתה ב׳[ אות דאיכ״ר ]פתיחתא למוטב מחזירו שבה המאור
 דאל הנ״ל, הראשונים קושיית לתרץ מקום היה ולפ״ז ישמע.
 בח״ח אבל למוטב, שיחזירו מאור בו דאין דייקא לן תוכח
ודו״ק. וכנ״ל ויאהבך לחכם הוכח וזה פעמים, מאה אפילו

 ומלה, מלה כל על שהעטרה כזה שבענין נראה ועוד ז(
ותיבה, תיבה בכל התורה קריאת שמיעת ומצות

 וישמע לרגע יחטש האויל אס וכדומה, אמן בעניית ובפרט

 מהשיחה יפסיק או אחד, אמן רק יענה או מהש״ן, חיבה
 שכבר המוכיחו, יחשב חכם כבר לרגע, רח״ל שלו בטילה
עכ״ס הנורא מעון אתו ואחרים אותו ומנע מעשיו הועילו

התורה. מן תוכחה מצות זה והרי ההוא, לרגע

 וכמו מה״ח, תוכחה מצות בדרבנן שאף ולומר לעיין ויש
לפני לגט בהשמטות ורל״ח רל״ב מצוה המנ״ח שכתב

 והוה ועזרא, משה שמתקנת התורה בקריאת ומכ״ש עור.
 אלקים בתורת בספר ויקראו ח׳[ ח׳ ]נחמיה דבעזרא כהך

 ע״א ל״ט ובסוטה העם כל עמדו וכפתחו ה׳ בפסוק ]ושם
 ועיין וז״פ. תורה תלמוד בכלל והוא בזה, והארכתי עיי״ש[

 עמדו וכו׳ תורה בלא ימים ג׳ שעמדו כיון ע״א פ״ב ב״ק
 לקיים היחה דהתקנה הרי עיי״ש, וכו׳ ותקנו שטניהס נטאיס

וכתבחי ק״ג, סי׳ ברונא מהר״י בתשו׳ ועיין ת״ח. מצות
קכ״ט[. סימן או״ח חלק לעיל ]עיין במקו״א בזה כבר

 נטאים ותקנות ד״ק על שעובר מלבד רח״ל השח וא״כ
אפילו למ״ד ואפילו מה״ת. וזה תורה, מיפר הוא

 ימוש לא קייס וערטת שחרית קרי״ש אלא אדם קרא לא
 הוה התורה קריאת שתקנו טון מ״מ ע״ב[, צ״ט ]מנחות

 לא גט לך[ דאמר ]סוד״ה ע״א ג׳ סוכה שבתוס׳ כהך
 כוללת ]פחיחה הפמ״ג וכמ״ש מימיך, סוכה מצות קיימת

ולאא״ז ל״א מצוה במנ״ח והובא וח׳[ ז׳ אות הג׳ החלק
עיי״ש. ׳3 אות הדיבור חלק ל״א מצוה פקודיך בדרך
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 וכעץ כתפלה, וכן תירא, אלקיך ה׳ אח כגדר שהוא וגם
ככוד נגד יד שמרים מה״ת וזה לככולה. ש״ש הזכרת

 כזה, הפוסקים כל וכמ״ש רמ״ל, ולשונו פיו כהרחכת השי״ח
 הנ״ל להשי׳ ואפילו רח״ל, השס חילול כגדר הוא וכפרהסיא

 כפרה חילוקי דכד׳ השס, כחילול מ״מ כתורה, כמפורש דרק
 יומא עיין ממרקח מיתה שרק כ״ד ומיתות מכריחות חמירא

 פעמים מאה אפילו למתוח שצריכין כוובא כרור ע״א, פ״ו

וז״ב.

לזה. זה הוכיחו שלא החטא היה שכמצרים ונראה ח(
ה׳ ]שמוח ישראל כני שוטרי ויכו לזה ואולי

 וכודאי שם, רש״י כמ״ש מסנהדרין להיות שזכו הגס י״ד[,
 ולרמז אותן. הוכיחו שלא כזה חטאו מ״מ כע״ז, חטאו שלא

 כסו״ס הרמ״א וכמ״ש מזה זה נפרדין שהמצות נראה זה על

חס״א.

 כגלות היה שהדיכור סח, פה לשון פסח כי ובספה״ק
יששכר ככני ועכ״י זי״ע לאא״ז עיין כמצרים,

 שלא והיינו מקומות, וכשאר ה׳ אות א׳ מאמר ניסן חדש
 הלל רמז ולזה רח״ל. אסורים דכריס ודיכרו לזה זה הוכיחו

 כרוכין והמרור המצה שהיו היינו ומרור, מצה כורך שהיה
 מלכות כחי׳ שנפגמה וכזה ודו״ק. להמרור המצה המתיק ולא

 הנ״ל וככנ״י ד׳ ח׳ !קהלת שלטון מלך דכר דיכור כחי׳
 ]שמות חדש מלך ויקס דסט״א מלכות רח״ל נתגכר כהג״ה[,

אלקיס. עשה זה לעומת זה ח׳[, א׳

 ותמלוך ומכקשין שמיס, מלכות לגלות עכודחינו ועיקר
כככודך, כולו העולם כל על ומלוך לבדך ה״א אתה

 משה תפלת כזה לפרש ויש כקדושה. הדיכור כשמירת הוא
 לאמר, שנזכה ההוא בעת ה׳ אל ואתחנן כ״ג[ ג׳ ]דכריס

 לאמר, ההוא כעת ה׳ ואל ותפלה. תורה דכרי לומר היינו
 לככוד לדכר שמותר מה להשם, רק נאמרין הדיכוריס שיהיו

 רח״ל. שמים למלכות התנגדות שהוא מה ח״ו ולא השי״ת
 רח״ל יחגכר שאז העתידה, הגאולה זמן על רומז ההוא וכעת
 כזכות ולזה דקדושה. מלכות כחי׳ נגד דטומאה מלכות כחי׳

 שכע״פ, תורה כחי׳ זה כי ע״א[, ח׳ ]ב״ב נגאלין ישראל תנויי
 מקארעץ ז״ל מהר״ס כהג״ה שמה יששכר ככני וכמכואר

 התורה קכלח לחג הספירה מחחילין מפסח ולכך עיי״ש.

ושכע״פ. שככתכ

 קריאת כשעת דיכור של רח״ל החטא וחמור נורא מה ולזה
רח״ל לכטל היצר טומאת עצת שזה ותפלה, התורה

 ותפלה בדיבור, שנאמרה תורה בחי׳ דקדושה, מלכות התגלות
 ישרה כרגל ועיין מגרמיה, ליה דלית לעני תפלה בחי׳ שהוא

 והדכריס חפלה, ואני מפע״ח אני וכערך תפלה בערך מזקה״ק
 בחי׳ רח״ל בעלמא מילין כפטפוטי זאת[ ]ומבטלים עמוקין,

לאותה אוי כושה לאותה אוי כ״ב[, ל׳ ]משלי ימלוך כי עבד

 מלכות והתגברות שמיס, מלכות להתגלות העיכוכ וזה כלימה.

ספה״ק. בכל כמכואר דס״א,

 ככיה״מ הי״ו מק״צ הכע״כ נתאספו זאת כשבוע ובפה
כיה״מ, כסדר טוכוח תקנות כולם כהסכמת ומקנו

 שלא ויפקחו שישגיחו כשרים אנשים שני שימנו תקנה וכהס
 מכיהמ״ד אחד ושכל וקה״ת התפלה כשעת ככיה״מ ח״ו ידכרו

 תורה מכתבי חיים שפע ]ראה וכו׳ וכו׳ בזה לסייעם חייב
 כד״ח ועיין אצליכם. גם כן לתקן ומהראוי "צ[, ק סימן ח״ג

 מצאתם אשר המנוחה מעט ואת וזלה״ק, י״ז סי׳ ח״כ או״ח
 מוטרדים כעוה״ר היום כל כי התפלה בעת לככם בהתעטף
 זרות, ודיעוח כמדתס משונים אנשים וכין שונים בעסקים

 מתוקן אס נודע לא אשר האכילה עם כדת לא השתיה וגם
 נשאר ולא קריה, ברחובות ישוטטו אשר ענינים ושארי כדת,
 דבריו עיי״ש וכו׳ יחד להתפלל התפלה זמן מעט רק לכס

אש. להכות החוצכים הקדושים

 האלו הקדושים בימים המאיר הקדוש באור השי״ת יתן
 לתשובה ישראל לבות יאירו ממצרים הוציאנו אשר זמן

 ויראתו אהבתו בלבנו ויתן שורש, למקור שלימה
אכי״ר. אחד שכם ולעבדו
 השם לישועת ומייחל ומחכה ונדכה נשבר בלב הכותב

 על ויחוס יד אזלת כי ויראה עמו בעני ה׳ יראה כי
 בעגלא רבא שמיה ויתקדש ויתגדל והקדוש הגדול שמו

אמן. קריב ובזמן
הלכרשטאם ייהודה ייקותיאל

המכתב: בשולי
 מלה ככל היא כשיחה שהעכירה בפנים שכתכחי מה ט(

תיכה בכל התורה קריאת שמיעת ומצות ומלה,
 שבת מס׳ ]עיין הק׳ והשל״ה הזוה״ק לשיטת זה וחיכה,
 ובהגהות כשהחזן, בד״ה ע״ב( ו׳ דף תש״ל ירושלים )דפוס

 וכא״ר סק״ה קמ״ו סי׳ במג״א ועיין ל״ט[, אות נוחלין יש
וי״ח[. י״ז אות קכ״ט סימן או״ח חלק לעיל ]וע״ע סק״ה

 במנהג כ״ד סי׳ הדשן כתרומת כמ״ש הארכתי וכבר
דמלתא דבסתמא מ״ש לענ״ד הבנתי ולא אושטריי״ך,

 עיי״ש, קריאתו ששומעין הש״צ אצל שנים או אחד איכא
 מה שומעים[ שלא אף הש״ץ בקריאת ]שיוצאים דלשיטחו

 קמ״ו[ סי׳ ]או״ח ובב״י לא. או שומעין שנים אם החילוק
 אסור לספר דדוקא שמחה מרכינו מ״ש הלקט משכלי הביא

 עיי״ש. לשמוע מצווה הוא גם דהרי ושתמה דנטרדיס, משוס
 לשיטת מ״ש מחירים[ ויש ]בד״ה בכה״ל כרורה וכמשנה
 איש כל ועל לשמוע מצווה הוא גס רמ״מ והרא״ש החום׳

 דמסתפינא ולולי שכתכ עיי״ש עזרא, דחקנח החיוב מוטל ואיש
התורה. קריאת ידי כעצמו יצא שככר מיירי זו דשיטה הו״א

 ע״א נד׳ ח׳ דף ככרכות שם יונה ברכינו יש וחידוש
דסלקא לפסוק פסוק דכין בהך הרי״ף[ מדפי
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תהיא יציב ריח סימן דעה יורה דברי
 והגר״א עיי״ש, ולחומרא דאורייתא תיקו דהוי שכתב, בתיקו

 דקרי הדבר חמור כמה עד וחזינן הביאו, ש״א[ קמ״ו ]סי׳
 הכלל כידוע מכריע הזוה״ק שבכה״ג ומכ״ש דאורייתא. ליה

 כ״ה סי׳ או״ח תשובה שערי ]עיין הפוסקים במחלוקת
 העתיק של״ד סו״ס ביו״ד הגולה שבבאר ובפרט סקי״א[.

 ידברו שלא ותקנות חרמות שאר בהדי מהר״מ תשובת מסוף
ודו״ק. עיי״ש וביראה באימה ישבו אן בביהכ״ג

^«ong׳<a י

ריח סימן
נשמע שאינו כדבר תוכחה כענין עוד

צאנז קרית ב״ה,

תוכחה, ואין למינות תהפך והמלכות סוטה בסוף א(
 תהא והמלכות ]במשניות[ נוסחאות ובשינויי

 ]ולא המלבות גוף עיקר על דקאי ברורה והכוונה מינות,
 מסנהדרין גירסא לאותה ראיה וקצת המדינה[. בני העס על
 המלכות כל ונהפכה וכו׳ אומר נחמיה ר׳ תניא ע״א, צ״ז

ולמה עיי״ש, וכו׳ יצחק לר׳ ליה מסייע תוכחה ואין למינות
כנ״ל. הגירסא שהתם אלא סוטה, מסוף הביא לא

 תוכחה[, דואין ]להא הסמיכות נראה הגירסאוח לכל אבל
בתורה לעמיתן שהוכחה סי״ח סוף להחדבא״ר

 אותו להוכיח חייב אתה אין שונאך שהוא לרשע אבל ובמצוות
 הלכה בביאור והובא וכו׳, אותו להוכיח רשאי אתה אי וגס

 יוסף להברכי וכן אבל[. ]בד״ה ס״ב תר״ח סי׳ משנ״ב לבעל

 עיי״ש. תקיפה כשידינו שרק מוחין[ נבד״ה שמה המובא
 וע״ט תוכחה. אין מינוח )תהא( תהפך שהמלכות כיון ]ולזה

יעקב[. בעיון

]שם הרמ״א דברי שגוף דינא, בהך עוד נראה אולם ב(
תמוה, נשמעין, דבריו שאין יודע ואס ס״ב[

 סק״ח. במשנ״ב והביאו שמה שרד הלבושי בזה עמד וכבר
 שאינו כל אר״י ה״ב פ״ח סוטה להירושלמי נראה ולפענ״ד

 ובקרבן משה בפני עיי״ש למחות ספיקה שהיחה אלו כגון
 ובפתח ממהרי״ז, שהביא במה סק״ד יוסף ובברכי העדה,
אלו כגון וי״ל בזה, הרבה האריך ע״א נ״ה שבח עיניס

בס״ד. וז״ב למחות ובידם בשמות נקבו אשר האנשים

 מי תי״ג סימן חסידים להספר לפרש אפשר עוד אולם
שאם וכו׳ להוכיח אין דבריו יקבלו שלא שיודע

 ינקום וגס רע יעשה להכעיסו יתכוין ואם ישנאנו יוכיחנו
שמה במג״א והובא להוכיחו, אין יותר רע לידי שיבא עד

 כיון וגס רע, לו שיעשה אופנים, בשני וי״ל בקיצור. סק״ג
 בעיניו קל שהמוכיח רק הדבר גוף מצד הקבלה מניעת שאין

 הירושלמי לומר יש ובזה להוכיחו. הדין מן אין בעיניו, ושנאוי
למחות וספיקה היו שחשובים בשמות נקבו אשר אלו כגון

והבן.

 שאוכלות נשים המחבר[ מ״ש על ]שכתב ברמ״א הכוונה וזה
שאינו ודוקא וכו׳ איסור דבר בכל הדין והוא וכו׳,

 להו דניחא משום מקבלים שלא היינו וכו׳, בתורה מפורש
 לאינו בתורה מפורש בין מחלק ]ובזה ובקלות בהפקירא
 דייקא דבריו שאין יודע ואס הרמ״א כתב ואח״כ מפורש[.

 אליו ישמעו שלא שיודע מאחר ביותר ומפרש וכו׳, נשמעין
 אליהם. נשמעים שדבריו מי להוכיח שיבא נכון ויותר וכו׳,

 ממנו הטוב רעהו שיבא טוב שיותר מאוד, מובן וההסבר
 כשם ע״ב[ ס״ה ]ביבמות הלשון מאוד ומדוייק ממנו. שיקבלו
משום נשמע[ ]כשאינו יאמר שלא שמצוה דזה וכו׳, שמצוה
 ממנו שגדול למי מקום ויניח הנשמע[, ]דבר לומר ־'~שמצוה

נשמעים[. ]שדבריו

 סימון ר׳ דהשיב ע״א, נ״ה בשבת לפרש אפשר היה ובזה
]שם התוס׳ כתבו ולכן דייקא. מינאי מקבלי לא לר״ז

 ]בבה״ל הנ״ל ובמשנ״ב לספק, ודאי בין לחלק ואע״ג[ בד״ה
 דהיכא א״ש ולמ״ש בתורה, מפורש דהא העיר אבל[ ד״ה

 לומר שלא דמצוה ס״ה דיבמות הא שייך מינאי דהמניעה
אף וזה ברמ״א הסיפא של הדין ]שזה נשמע, שאינו דבר

בתורה[. המפורש בדבר

 ]ולא הברכ״י של כדין ]הנ״ל[ בירושלמי נפרש ואם ג(
לומר אפשר היה חסידים[, כהספר הנ״ל בפי׳

 ובירושלמי הנשמע דבר הגירסא דילן שבש״ס החילוק שזה
 ובחגיגה ה״ג[ ]פ״ה בתרומות מקומות, ובכמה שם להלן

 דבר כי הנעשה. דבר יוחנן ר׳ בשם אחא ר׳ ה״ח[, ]פ״א
 לכן הדבר לעשות עליו שיוקשה הענין מצד היינו נעשה שלא
אצלו, נשמע שאינו לכך נחית דילן בש״ס אבל מקיימו, אינו

בס״ד. והבן ממנו לשמוע בעיניו נחשב לא שהמוכיח

 זרוע האור דברי קצת להמתיק בזה אפשר היה ואולי
חכשיטין, לענין ט״ז אות פ״ד סימן שבת הלכות

 אלעזר ר׳ אמר בירושלמי ואמרינן וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב
 דמה תמהתי ומאוד עיי״ש. וכו׳ הנשמע לומר שמצוה כשם
 וגס כנ״ל. ביבמות הוא ערוך וש״ס מירושלמי להביא ראה

יוחנן, ר׳ בשם אחא ר׳ אלא אלעזר ר׳ הגירסא אין בירושלמי
 )שדבריו האו״ז בעל בא ולהנ״ל נעשה. אלא נשמע ולא

 נשמע שלא דילן בש״ס ונפרש נחלק שלא לרמז מהראשונים(
 הפירוש וזה הנעשה, נקט בירושלמי כי המוכיח, מצד היינו

וסובר והירושלמי הש״ס בין לחלק ס״ל שלא בהנשמע, גס
ודו״ק. הנשמע בדבר הכוונה לנו מגלה שהירושלמי
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יציב ריח סימן דעה יורה דברי תקיב

 נעדרת והאמת במשנה סוטה סוף עשיר בהון גס אולם
ולדבריו עיי״ש, זה מעין נראה משתולל מרע וסר

ודו״ק. בחוש להראות שאפשר הנעשה דבר ג״ה לפרש יש שס
 ולהדיא עיי״ש. צ״א אוח ישראל בתפארח זה מעין נראה וכן

 שרק ואבוא[ ]בד״ה מ״ז חשובה אהע״ז סופר בכתב מצאתי

עיי״ש. בזה והאריך תוכחה מצות יש בעיניהם כשמכובדיס
ימאסו חטא שיראי דמכח וכו׳, שהמלכות הנ״ל המשנה וא״ש

בס״ד. וז״ב תוכחה אין לזה

ל׳ פרשה נח פרשת המד״ר בזה יומתק מאוד ומה ד(
שכל ומומחה צדיק איש שנאמר מקום כל ז׳, אוח

 איתי אין א״ל וכו׳ וקוצצן ארזים נוטע נח היה שנה ק״כ
 לפיד הה״ד וכו׳ גברא דההוא ביחיה על אלא אחי לא מבולא

 בוז וכו׳ נח זה המבול בדור לי עמד אחד כרוז וכו׳ בוז
 דאיתא א״ש ולהנ״ל ותמוה. עיי״ש, וכו׳ עליו מבזים שהיו
 הברכה וזאת פרשת במד״ר עיין דורו, לבני הוכיח לא דנח

נח, פרשת גמא בחיבת וכן לנח, רבינו משה בדברי ג׳[ ]י״א
 שיודע היינו מומחה ואולי ומומחה. צדיק היה היאך וא״כ

 הוה וא״כ עיי״ש, שמה וברש״י ע״ב ט״ז כבערכין להוכיח
 ליה וקרו עליו מבזיס שהיו בוז דהיה כיון אך דסחרי. חרחי
 לפיד היה שוב ביתיה, על אלא אתי לא ומבולא סבא ביזיא

הנשמע דבר היה לא ]שאצלם דייקא בדורותיו תמים וצדיק
בס״ד. והבן תוכחה[ חיוב ואין

 ושפל עניו ופרש״י בדרכיו תמים ע״א ו׳ בע״ז לזה ואולי
שלא ענוה פי׳ שמה ערכין דברש״י עיי״ש. רוח

 ובשפח זה, על תמהו ענוה ד״ה ובתוס׳ מוכיחו, שלא לשמה
 שלא כדי חבירו בעסקי מלעיין עצמו שמונע פירש אמת

 התהלך האלקים את גמא ולהתיבת עיי״ש. להוכיחו יצטרך
 כלל ראה ולא ה׳ עם בהתבודדות היה הילוכו שכל נח

שלא שלו שהענוה תמים צדיק תורה והעידה במעשיהם,
 והטעם והבן. ולשמה צדקתו משוס היה בעסקיהם לראות ~

מלהוכיחם[ פטור ]שהיה וכו׳ בוז במד״ר וכנ״ל בדורותיו, בי

ודו״ק.

 דורשין היש פליגי הנ״ל ותום׳ דרש״י הפלוגתא בזה ואולי
והבן. ט׳[ ו׳ בראשית נרש״י לגנאי והדורשין לשבח

 דבירושלמי הך הנ״ל ביבמות דילן ש״ס הביא לא לכך ואולי
 ראבר״ש, בשם אילעא ר׳ אלא יוחנן ר׳ בשם אחא ר׳ הנ״ל

 בדורותיו אמר יוחנן ר׳ ע״א ק״ח בסנהדרין דילן דבש״ס
 היו לא והלא הוכיח, שלא משוס והיינו אחרים, בדורות ולא

 ראבר״ש שזה וע״כ בוז, שהיה וכנ״ל ונעשים נשמעים דבריו
 אבל וכו׳[. שמצוה דכשס הך ס״ל לא יוחנן ]ור׳ אמרה

ור׳ יהודה ר׳ בשם שזה ט׳[ ]ל׳ רבה כמדרש הירושלמי
וכו׳[ שמצוה ]דכשם הך הביא ור״ל[, ר״י בשם ]ולא נחמיה

ודו״ק. יוחנן ר׳ בשם

 ל״א פרשה במדרש כמ״ד סביי לשבח הדורשין ואולי
ריקים להון אמר דהוה מוכיח בשער שנאו ג׳ סימן

 הוכיח ]מ״מ מוכיח בשער ושנאו בוז שהיה ואף עיי״ש, וכו׳
ודו״ק. יוחנן כר׳ דלא מוכח ויהיה אותם[,

 בירושלמי יוחנן ר׳ כמו בסנהדרין יוחנן ר׳ דכוונח אפשר או
שהיה כנ״ל בדורותיו ח״ש וכו׳[, שמצוה כשם ]דס״ל

 וחיבת ברכה )כבמד״ר הוכיח שלא אף צדיק היה לכך בוז
 בשמות הנקובים אלו כגון היה שלא ומשוס הנ״ל(, גמא

 שפיר יוחנן, כר׳ הלכה ור״ל שר״י וכיון ודו״ק. בידם שסיפק
 דבריו שאין יודע ואם הנ״ל[ תר״ח ]בסי׳ הרמ״א פסק

ודו״ק. וכנ״ל וכו׳ נשמעים

ועצמים פשעיכם רבים י״ב-י״ג[ ]ה׳ בעמוס הכוונה וזה ה(
 הרי וגו׳ צדיק צררי אשר כיון אבל חטאתיכס,

 וכפירוש ידם ההיא בעת המשכיל לכן ימאסו, חטא שיראי
 ]בסוטה חז״ל וכנבואת עיי״ש, החוכחה מן ידם הרד״ק
 להוכיח ומומחה המשכיל שהוא ואף תוכחה, ואין הנ״ל[
 תקפה. הרעים שיד הרד״ק ופירש היא רעה עת כי וכנ״ל,

 למחות שבכוחו מי שרק הנ״ל יוסף להברכי נמי לפרש יש וזה
בתוקף[ למתוח בכוחו אין תקפה הרעים שיד ]וכיון בתוקף,

ודו״ק.

 שיור לנו אין עכ״פ תוכחה שאין שכיון נמי, רמז ואולי
והמשכיל ימינו, ואורך חייט היא כי הזאת התורה רק

 מצלא ואצולי מגנא דאגוני בתוה״ק להשכיל יראה ההיא בעת
והבן. ע״א[ כ״א ]סוטה החטא מן

 ברמ״א והובא קנ״ז, סימן להמהרי״ו בזה אפשר ואולי
המלעיגין עמנו פריצי שרבו שכיון של״ד, סו״ס יו״ד

 היינו אס למוכיחים שומעים ואינם ובלומדיה בתורה ומלעיבין
 על עלינו עומדים שהיו לסכנה למיחש איכא בידם מוחים
 ע״ז ממון להוציא חייב אס ומ״ש וכו׳, מאודינו ועל גופינו

 שיד היא רעה עת כי וזה עיי״ש. וכו׳ חייב דאינו נראה
 כלשון ומאודינו גופינו על שיעמדו לחוש ויש תקפה, הרשעים

ידום. ולזה והרמ״א, המהרי״ו

שכתב שלאחר דצ״ב המהרי״ו, בדברי ולפענ״ד ו(
 מ״ש מיותר בתורה ומלעיביס המלעיגין

לשון יתור הוא וכו׳ שומעים ואינם הך ובסרט ובלומדיה,

ופשיטא.

 ח׳ ]פסחים ניזוקים אינם מצוה שלוחי לומר דהו״א אלא
סוטה שור בבכור עיין היזיקא שכיח לא ואולי ע״ב[,

 י״ט ס״ק שמה ביור״ד חשובה בפתחי והובא ע״ב מ״ז
 איש, מפני תגורו לא גבי המפרשים למ״ש ובפרט עיי״ש.
 מסנהדרין סכ״ב ברמב״ס עוז המגדול שמביא הגי׳ לפי ובספרי

 דברים ]פרשת שלנו בספרי אבל וכו׳, יהרגני שמא ה״א

סימן בחו״מ ועיין וכו׳. בני את יהרוג שמא רק י״ז[ סיסקא
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תקיג יציב ריט סימן דעה יורה דברי
 למחוח שלא ]ס״א[ וכרמ״א מהרי״ו[ כתכ נכד״ה ככ״ח י״כ

 מהאו״ת סק״א משוכה וכפחחי כדכר, סכנה שיש משום
 ניזוקים אינם מצוה דשלוחי לומר יש עכ״פ עיי״ש. והשכו״י

היזיקא. כ״כ שכיח דלא

 ואינם ימאסו חטא יראי שג״כ נלומדיה, שמלעיכים כיון אך
לכך וכו/ לומר שמצוה כשם א״כ למוכיחים, שומעים

 דלא כיון וכו/ לסכנה למיחש איכא כידס מוחים היינו אס
 דכר לומר שלא מצוה אדרכה ]דהא מגנא אגוני מצוה שייך

ודו״ק. נשמע[ שאינו

 לחוש שיש הרמ״א לשון קצת[ אחר בסגנון ]עוד ומיושג
ממהרי״ו והוא מאודינו, ועל גופינו על וכו׳

 מאודינו. יוסיף מה גופינו הזכיר דככר דכיון דצ״כ הנ״ל,
 סכנה שיש כיון אכל ניזוקין, אינן מצוה שלוחי דלכאורה אלא

 אמרינן לא היזיקא דשכיח ]ומכיון לממון היזיקא ושכיח קרוכה
 ]מחמח מתוכחה נפטר עכ״פ ניזוקין[, אינן מצוה שלוחי

 חיוכ דליכא ]כיון ושוכ המהרי״ו, כפסק ממון[ היזק חשש
 מכח למחות ואין נפשות, סכנח חשש יש מגני[ דאגוני ומצוה

ודו״ק. פקו״נ

 ]חיוב שייך לא דכממון והרמ״א המהרי״ו לפסק וא״כ
גופו לכריאות דנוגע דכגוונא נמי לומר יש תוכחה[,

 פשיטא דממונא מפסידא יותר הוי דכר דלכל חולי וכמקום
 כלשונו שמה המהרי״ו נקט ולזה חוכמה[. חיוכ ]דליכא

 להוכיחו צריך אין להוא כל שיכנו עד הכאה גכי דכשלמא
 כ״מ וכגמ׳ מממונא, שיותר דגופא לצערא שק״ו עכ״ל, יושר
 דכרים אונאת גדול רשכ״י משום יוחנן ר׳ אמר ע״כ נ״ח

 כממונו וזה כגופו זה אומר אלעזר ר׳ וכו/ ממון מאונאת

עיי״ש.

 ]דכשם כירושלמי יוחנן דר׳ י״ל כאמת זה לפי ואולי
וס״ל דהכא, רשכ״י משוס יוחנן כר׳ וכו׳[ שמצוה

 משוס ויראת דכרים כאונאת רק נאמר שלכך אלעזר כר׳ ג״כ
 שהיתה אלו כגון רק אמר ולכך מממונו, וחמור כגופו שזה

 ר׳ דילן[ ]כש״ס דיכמות וכהדא וכו׳. וכשם למחות ספיקה
 אכא ר׳ ומפרש וכו׳ לומר שמצוה כשם שמעון כר׳ אלעזר

 חיוכ אין שכממונו וכיון ויצערהו, שיכזהו והיינו ישנאך, פן
 כשמות, הנקוכיס האנשים אלו רק לכך דגופא. כצערא כ״ש

 ]כככלי[ שמעון כר׳ אלעזר ור׳ ]כירושלמי[ רשכ״י גס ושפיר
ודו״ק. כחדא

 ח״כ חיים כעצי הגה״ק חוחני לפמ״ש אחר כאופן ואולי
]כש״ס אלעזר ור׳ רשכ״י שפליגי וישלח, פרשת

 מצער גרע ממון יוחנן דר׳ אליכא ולרשכ״י הנ״ל[, כ״מ
 ר׳ ולכך לתוכחה. למסור מחוייכ דגוף וי״ל עיי״ש, הגוף
דכר אלא הנשמע ]דכר אילעא כר׳ אמר לא כירושלמי יוחנן

 אילעא[ ר׳ דכרי ]כככלי אכא רכ ומפרש וכנ״ל[. הנעשה
ודו״ק. וכנ״ל ישנאך פן משוס

 כחו״מ וכמ״ש לרבים, דממונה היכא כין לחלק עוד ויש ז(
המקור ציין ]סק״כ[ והגר״א שמה, י״כ סימן

 מתשוכות וככ״י לציכור, משועכדיס אתם הרי עכשיו מספרי

 הזכיר שכיו״ד נראה ]ומשו״ה[ )ואפ״ה( עיי״ש. הרשכ״א
 ימסרנו שלא וכו׳ י״א כחכ וכחו״מ ומאודינו, גופינו הרמ״א
 והיינו[ הכ״ח ]כלשון מכמר כתוא רק היינו וכו/ למלכות

 דחמיר הציכור על כממונים מיירי שזה משוס נפשות, סכנת
סופר״הנ״ל[. כתכ כשו״ת ]וע״ע ודו״ק, טוכא

 ויקומו י״כ-י״ג[ כ״ח ]כ׳ הימים כדכרי לפרש יש וזה
העם ראשי שהיו וגו/ אפרים כני מראשי אנשים

 לא שלכך לומר ויש וגו/ להם ויאמרו ולכך עליהם, וממונים
 שהכיא הימים[ כדכרי ]הללו הפסוקים דילן הש״ס הכיא

 דילן דש״ס כידם, שספקה מכת הנ״ל[ ]סוטה כירושלמי
 ככל ולזה עליהם וממונים לציכור משועכדיס שהיו כהספרי

 מחוכמה ממונה שהוא מה על כעירו דיין ושאני גוונא,
ודו״ק. לאחרים

-----י^זסו^■-----

דיט סימן
לחולה ניתוח כענין

תשל״ט טבת סיטי, יוניאן ב״ה,

 לעשות לסכנה עצמו להכניס מותר חולה אם השאלה ד ע"
 שכזה גדול סיכוי יש הרופאים דכרי לפי כאשר נחוח,

חייו. את יציל

 אחד כחולה ע״ה, סי׳ יו״ד ח״ג יעקכ שכוח כשו״ת הנה
אומדים הרופאים וכל כו למוח שקרוב חליו אח שחלה

 עוד שיש שאומדין אך יומיס, או יום תוך ימות שכודאי
 להיסך אפשר וגס מחוליו, שיתרפא שאפשר אחת רפואה

 שעה תוך מיד ימות ח״ו תצליח ולא זו רפואה יקח שאס
 שעה לחיי חיישינן או זו רפואה לעשוח מותר אי שתים, או

 לחיי דחוששין דמכואר דהגם שם, ומסיק עדיף. ושוא״ח
 יחרפא לו שניתן זו רפואה שע״י אפשר אס מ״מ שעה,
 כרורה ראיה והביא שעה, לחיי חיישינן לא ודאי מחליו לגמרי

 פ״ה יומא כתו״י )וכן לחיי כד״ה ע״כ כ״ז כע״ז מהתוס׳
 מעכו״ם מתרפא ימות שכודאי דכחולה נצרכה(, לא ד״ה ע׳׳א

 לא אס שהרי טוכתו כזה עכדינן מ״מ יהרגוהו דשמא אע״ג
 ימות שודאי כיון זה כנדון גם א״כ ימוח, כודאי יתרפא
כגליון ג״כ וציינו עיי״ש. וכו׳ הספק ותופסין הודאי מניחין
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ליקוטים דברי

הכהן, של לקדושתו היינו הקדשים מן יאכל מואחר מביאו(
 אינו כך דבין יחללוהו ליכא טמא וכהן טמאה בתרומה ולזה
 לזו פרט תורה מיעטה וע״ז טהורה, תרומה לאכול יכול

 בטהור משא׳׳כ בטמאה בטמא אלא מיעוטא וליכא שמחוללת,
תרומה באוכל קדושתו פוגם טהורה תרומה לאכול שצריך

ודו״ק. יחללוהו בכלל הוא ושפיר טמאה

 שהרי כן למימר ליכא הנ״ל צ׳ דף יבמות ברש״י אמנם
שס לרש״י אך במיתה, בטמאה טמא דגם כתב

הש״ס, בתליון וכמ״ש הר״ש ע״ס כנ״ל למרץ איכא שפיר
ודו״ק. כן לומר מקום יש הנ״ל ולהתוס׳ בבכורות לרש״י אבל

להעמיס מקום היה בפסחים החוס׳ דברי ובגוף ח(
 כעין הוא במיתה והאוכל שכתבו דמה בכוונתם

נהרא הא משום והזאה טבילה דמצריכין למ״ש וכסניף ועוד,
 בחזקת להו דמוקמינן אע״ג הגברי דלגבי עוד הוסיפו קמן, י*"

 בטומאת תרומה דהאוכל כיון להחמיר יש מקום מכל טהורים
 ]ד״ה ע״א קל״ד בחולין רש״י מ״ש וידוע במיתה, הוא הגוף
 חזקה בתר אזלינן לא מיתה עון בו שיש דבאיסור חלה[

 ועיין טהורים. בחזקת להעמידם שלא מקום יש ולזה עיי״ש,
 הנ״ל לרש״י שציין סק״א במשבצות קנ״ח סי׳ או״ח פרמ״ג
עיי״ש. מיתה דחשש בכה״ג לגזירה גזירה דגזרו כתב ועפי״ז

דמשום טהור, אדם ולא דייקא טהרות ועשה נקט ולזה
ודו״ק. באדם החמירו מיתה חשש דאיכא

בהעלותך סו״ס משה בישמח אא״ז מ״ש ע״ד י״ל ואולי ט(
 הגזירה להשלים וכדי וכו׳[ לפרש בהקדיס ]בד״ה

 שהוא כיון לעונש ראוי שאין אף בהכרח, חטא איזה לו מזמין
 בע״כ אותו שמאכילין מי כמו חסרון, בו יש מ״מ בזה מוכרח

 בו שולט ועי״ז לנפש, המות סס הוא וחטא המות, סס
a ,להשלים רק עונש בדרך המות דאין בתקו עול זה ואין המות 

 שמאכילין לא אס המות ביה למשלט יכול דלא רק וכו׳, הגזירה

 באמת והוא דבה״ק, עיי״ש החטא שהוא המות סס אוחו
 לעשות עת על ברכות בסוף בפיה״מ הרמב״ס מ״ש ע״ד
 ולהנקס מהם להפרע העת כשיבא כי תורתך הפרו לה׳

 עליהם שיביא כדי התורה להפר אדם לבני סבות יזדמנו
 שבטומאת יחללוהו כי בו ומתו וז״ש עיי״ש. במשפט העונש

 תחייבנו עצמה שזו בו ומתו יהיה טהורה בתרומה הגוף
 מכל בו ומחו יהיה שלא אף טמאה בתרומה משא״כ העונש,

 שישלוט אחר חטא לידו ויזדמן ממיתה כבר ינוקה לא מקום
 כוונת שזו אפשר היה הנושא שלחומר ודו״ק, המות בו

שסוף דהיינו במיתה טמאה תרומה שכתבו הנ״ל הקדמונים
ודו״ק. לכך הסיבה ותזדמן מזה ינוקה לא סוף

 מ״ש שיתרצו מהמפרשים אחד לאף ראיתי לא ולאשר

 ש״ם נגד יהיו שלא ותום׳ רש״י הראשונים רבותינו

 אופן באתה עכ״פ דבה״ק להעמיד יגעתי אה מפורש,

הנושא. לחומר

קח סימן
בתרומה בילוי של הנאה איסור

סיטי יוניאן ב״ה,

 ]בישראל שליט״א אדמו״ר מרן כ״ק שחידש מה על במ״ש
אין כילוי של דבהנאה צ״ד[ עמ׳ ע״ז גליון סבא

 מעכ״ת ועורר תרומה. הפסד משוס אלא שנהנה במה האיסור

 דמשמרח אחת[ ד״ה3] ע״א כ״ה בשבח התוס׳ מדברי
 טמאה ותרומה ותלויה טהורה תרומה על רק קאי חרומותי

מלך. דריש

 טהורה תרומה בין חילוק אין ישראל דלגבי פשוט זה הנה
מתרומות פ״ב רמב״ם עיין לכהן, נתינתו לגבי לטמאה

 אין נבד״ה כ״ו דף שבת ברשב״א ביאור וביותר הי״ד,
 שגילה ומאחר עיי״ש, שריפתה היינו דאכילתה מדליקין[

 שיסיקנה לכהן ליתן חייב טמאה תרומה דגם מלך הכתוב
 דמשמרת אזהרה הישראל על חל ממילא תבשילו, תחת

 תרומה בשריפת מצוה יש הכהן שעל אף ולכן תרומותי.
 משוס תרומה לכלות איכא איסורא בישראל מ״מ טמאה

לטמאה. טהורה תרומה בין חילוק דאין תרומוחי, משמרת

^101C■--------

קט סימן
תוכחה מצות על ממונו הוצאת

תש״ל מטו״ט ערש״ק צאגז, קרית ב״ה,

 בכל עצמו להציל יוכל ואם ס״א קנ״ז סי׳ יו״ד ברמ״א
תעשה, לא יעבור ולא הכל לימן צריך לו אשר

 הוא מוחה ואינו למחות בידו שיש מי כל שאמרו ואע״ג
 צריך אין סכנה חשש שיש בדבר מ״מ עון באותו נתפס

 במהרי״ו ומקורו עכ״ל, זה על ממונו להוציא צריך ואין למחות
 דאכל מדבריו דמשמע סק״ה הגר״א ובביאור קנ״ז, סי׳

 בכל חורה מדכתבה דהוכיח ממונו להוציא מחוייב אינו מל״ח
עיי״ש. וכו׳ בע״ז מאדן

 המלעיגין עמינו פריצי שרבו כיון שם המהרי״ו בלשון אמנם
למוכיחים שומעים ואינם ובלומדיה בתורה ומלעיבין

 למסור אדם שחייב מאודך בכל לכתוב קרא מדאצטריך וכו׳
 ממון להוציא חייב היה ואס השם קידוש בשביל ממונו כל

 מאי כן ואס עצמו כ״ש כן אס העבירה מן חבירו להציל
שהנדון הלשון ומשמעות עיי״ש, וכו׳ מאודך בכל אצטריך
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יציב קט סימן ליקוטים דבריי קכב

 שיש ובלומדים בחורה ומלעיבים המלעיגיס הפריצים אלו על
 דע״ז, אביזרייהו וכעין בידם, למחות השם קידוש ענין בזה

 העבירה מן חבירו להציל מענין עלה דסייס הא צ״ב וא״כ
 ז׳ ענף אונם ]דיני יואב ובחלקת ל״ת. עבירת בכל דמשמע
 ע״ב י״ח בכתובות דאמרינן מהא מהרי״ו על הקשה בהג״ה[
 הרי נינהו רשיעי ממון אונס מחמת שקר שחתמו דעדיס
עיי״ש. ל״ח מצות שום על לעבור שלא ממונו כל לפזר דחייב

הרמ״א כתב יעבור ואל דיהרג הדין על שם ולהלן א(
 כגון מעשה לעשות לו כשאומרים ודוקא

 לאשה אונסים אס אבל שיהרג או ערוה לגלות לאיש שאומרים
 אין וכו׳ להרגו התינוק על להשליכו שרוצים או עליה לבא

 דכתובות פ״ק ריש מהרא״ש הביא סק״ח ובש״ך ליהרג, צריך
וחידוש עיי״ש, לע״ז להשתחוות קומתו כפפו אס כגון דבע״ז

הרא״ש. דברי הביאו לא ורמ״א שהמחבר הוא

 ]בד״ה ע״ב נ״ג יבמות בחוס׳ המבואר לפי ולכאורה
מעשה, עושה באין הפטור בטעם אונס[ אין

 התם קאמר גופיה ורוצח מרוצח ילפינן המאורסה דנערה
לא וזה טפי סומקא דידך דדמא חזית דמאי היא דסברא

 ]וביומא עיי״ש וכו׳ בידים להרוג אותו במאנסין אלא ־־שייך

 כתבו בד״ה שם תמרים ובכפות רוצח מה בחוד״ה ע״א פ״ב
 דהוקשה עריות ובגלוי דמים בשפיכת רק זה א״כ ותדע[, עוד

 חייב מעשה עושה באין דגם י״ל בע״ז אבל דמים, לשפיכת
 ומשחחוה התוס׳ כתבו הדיבור בהמשך אמנם נפשו. למסור

 עכו״ס כשכפוהו לאוקמה דליכא הוא מעשה עושה לע״ז
 על חולק דהרא״ש נמצא עכ״ל. משתחוה זה דאין לע״ז

 השתחויה הוי לא קומתו בכפפו שלהתוס׳ בתרתי, התוס׳
 בו דאין עולם כקרקע דהוי אלא השתחויה הוי ולהרא״ש

 ושפכ״ד, בג״ע דאמרינן וכמו ליהרג צריך אין ולכן מעשה
מינייהו ילפינן ולא ושפכ״ד מג״ע טסי חמיר ע״ז ולהתוס׳

ודו״ק. נפשו למסור חייב היה מעשה בו באין ואף ,

 של מציאות דאין כהתוס׳ ורמ״א המחבר שדעת לומר ויש
כפיפת ידי שעל דהשתחויה מעשה, בו באין ע״ז

 הרא״ש. דברי את הביאו לא ולכן השחחויה, הוי לא קומתו
 לאיסור פוסקים שהיו אפשר מעשה בלי ע״ז שייך היה ואלמלי
מעשה, בו באין גס יעבור ואל יהרג אמרינן דבע״ז כהתוס׳

ודו״ק. כהרא״ש ודלא

ממונו, כל לפזר צריך אס מעשה בו שאין לאו ולגבי ב(
יעבור[ ולא ]בד״ה כאן בשו״ע רעק״א בחי׳ עיין

 ואינו עשה על לעבור כמו דהוי מבואר יאיר החות דמדברי
 דכל מבואר הריב״ש בתשובת ואולם ממונו, כל ליתן צריך

 אשר כל ליתן צריך מעשה בו באין אף לאו על לעבור שהוא
 בחקירה הספר ]בסוף להפרמ״ג גמא ובתיבת יעבור. ולא לו

 יצטרך אבל סכנה חשש אין אס תוכחה לגבי נסתפק ד׳[
 חייב האס זולתו חטא על וימחה יוכיח אס ממונו כל להוציא

כלאו הוי מוכיח לא דאס כתב ובתחלה זה, על ממונו לבזבז

 דמצוח כתב ואח״כ ממונו, לבזבז צריך ואין מעשה בו שאין
 עושה כאילו הוי וא״כ ערבות מכת הוי תוכיח דהוכח עשה

 ובלבד ממונו לפזר חייב ולפיכך מוחה, אינו אס הל״ת בעצמו
 בפח״ש והביאו עיי״ש, במעשה אל״ח יעבור ולא להוכיח שיוכל
 סכנה חשש באין דאף משמע לקמן הרמ״א ושמדברי סק״ה

 אס דאף לומר אפשר והיה עיי״ש. ממונו להוציא צריך אין
 או ע״ז, עון על בתוכחה מ׳׳מ מעשה בו שאין כלאו הוי
 אביזרייהו דהוי ולומדיה בתורה ומלעיביס המלעיגיס נגד

 חייב מתשובה(, ופ״ג מע״ז ס״ב רמב״ם )ועיין כנ״ל, דע״ז
 צריך אין שלהרא״ש ואף השם, קידוש משוס ממונו לפזר

 בו באין גופא בע״ז לשיטתו שהרי להוכיחם נפשו למסור
 הרא״ש גס ממון לענין מ״מ יהרג, ואל יעבור אמרינן מעשה

 ע״ז דעון מעשה, בו דאין אף לו אשר כל לפזר שצריך יודה
בס״ד. היטב ודו״ק ל״ת משאר טפי תמיר

 השם קדוש במצות מאדך בכל שנאמר מה א״ש הוה ובזה
שבא ממונו, כל לפזר חייב ל״ת שבכל אף דייקא

 לענין וכגון מעשה, בו שאין בלאו גם דכאן ללמדנו הכתוב
 הוי הרא״ש שלשיטת לע״ז קומתו כשכופפיס או תוכחה,

 ממונו כל למסור צריך מ״מ ליהרג צריך שאין דאף השחחויה,
 בקדוש מאדך בבל כתיב ולזה מעשה, בו שאין ע״ז עון בשביל

ודו״ק. השם

 מלעיגין והמה דהיוח מהרי״ו בתשובת השואל כוונת וזה
וס״ל דע״ז, אביזרייהו הוי ולומדיה בתורה ומלעיבין

 קנ״ז סי׳ יו״ד ש״ך ]עיין יעבור ואל יהרג באביזרייהו דגם
 להוציא חייב ממונו כל ועכ״ס י״ב[, ס״ק ובסת״ש סק״י

 ובכל נפשך בכל קרא אמר זה ועל החטא, מן להצילם כדי
מאדן.

 שחייב מפורש מקרא מצינו דלא דכיון ס״ל מהרי״ו אך
דבכל קרא מוקמינן מעון חבירו להציל ממונו לפזר

 וז״ש עצמו, להצלת דהיינו טפי ובדמסתבר כפשוטו מאדך
 אס העבירה מן חבירו להציל ממון להוציא חייב היה ואס

 שנאמר ומזה מאודך. בכל איצטריך מאי כן ואס עצמו כ״ש כן
 חייב ל״ת דאכל אף השם, קידוש במצות דוקא מאדך בכל

 תימא שלא ללמדנו הכתוב בא דאדרבה ס״ל ממונו, לפזר
 אלא תוכחה בשביל גס ממונו לפזר חייב החמור ע״ז דבעון

 את להציל שרק כולה התורה שבכל ל״ח כשאר הוי ע״ז דגם
 וזה זולתו. ולהציל למנוע בשביל ולא ממונו לפזר חייב עצמו

 שחייב מאודן בכל לכתוב קרא מדאצטריך בלשונו שדקדק
 שמזה היינו וכו׳, השם קידוש בשביל ממונו כל למסור אדם

 את להציל דוקא השם קדוש במצות דאפילו לומר לנו יש
ודו״ק. ע״ז בעון אפילו חבירו הצלח על קרא וליכא עצמו,

 פטור אחרים בהצלח רק מהרי״ו לשיטת דגם נמצא
אבל מעשה, בו כאין דהוי ומשוס ממונו, להוציא
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קכג יציב קי סימן ליקוטים דברי
 ל״ת. בכל ממונו כל לפזר דחייב ספק אין עצמו את להציל

 חייבים דבודאי אנוסים מעדים יואב החלקת קושיית ומיושב
ודו״ק. שקר להעיד שלא ממונם כל ליתן

דאותס מהרי״ו, בדעת לומר אפשר אחר ובאופן ג(
 ע״ז בגדר הוי לא ולומדיה בחורה המלעיגים

 ממונו להוציא צריך דאין השיב ולזה גרידא, כל״ת אלא ממש
 כל להוציא חייב באמת היה ע״ז בגדר היה אס אבל זה, על

 מעשה, בו שאין לאו דהוי ואף חברו להצלת אפילו לו אשר
 מאדך בכל כתיב כן על ואשר וכנ״ל, טפי חמיר דע״ז כיון

 על גס ממונו לפזר חייב זו במצוה דרק השם קדוש במצות
 ממונו להוציא צריך אין ל״ת דבשאר ומינה חברו, הצלת

 יותר, נראה הראשון ואופן ודו״ק. בחברו[ למחות ]בשביל
מלשון משמע וכן ממונו, בכל להצילם פטור כעע״ז דהוי דאף

בס״ד. ודו״ק עייש״ה מהרי״ו

שבין ל״ת בין יואבולחלק החלקח קושיית ליישב יש עוד ד(
 אדם דבין לחברו, אדם שבין ל״ת ובין למקום אדם

 פטריה, רחמנא ואונס הוא דאנוס גליא שמיא קמי למיןום
שקר, בעדות וכגון היזק, לו שגורס כיון לחברו אדם בין אבל

לחברו. הפסד יגרום שלא ממונו להוציא דחייב י״ל

 ממונו כל להוציא צריך שאין דהטעס עוד להסביר ויש
דאונסא נימא אם ואף פטריה, רחמנא דאונס משוס

 כ״ד-כ״ו[, כלל האוצר בית ]עיין פגם שוס ואין עביד כדלא
 שנגרם כיון לחברו אדם שבין דבמצוות לחלק כתבו מ״מ

 וחטא פגם ויש עביד לא דכאילו לומר שייך לא רעה לחבירו
 דמשוס וי״ל י״ג[, כלל דאורייתא אחוון ]ועיין באונס גס

 דוקא וזה יעבור. שלא כדי ממונו כל להוציא חייב הפגם
 פוגם לא דהאונס למקום אדם בבין אבל לחברו אדם בבין

ממונו. להוציא צריך אין עביד לא וכאילו

 מהרי״ו בדברי שפי׳ במה הגר״א כוונת זה דעל ואפשר
היינו ממונו, להוציא מחוייב אינו מל״ת דאכל

 התוה״ק, על המלעיגים דמניעת דומיא למקום אדם שבין בל״ת
ודו״ק. לחברו אדם בין שנוגע בל״ח משא״כ

קי סימן
 הגון שאינו דבר על תוכחה בחיוב א.

מחשד עצמו לנקות בחיוב ב.

תשכ״ו למב״י ב׳ דרווהמ״פ ב' צאנז, קרית ב״ה,

 במעלי נתקבל היקר מכתבו כיאות. בהוקרה אחדשת״ד!
הלבלר אין הללו שבימים והגס דפסחא. יומא

 להשיבו חשתי דפסחא, במילי מאוד וטרידנא בקולמסו, יוצא
 בברכות אלעזר ר׳ דברי לקיים כדי דברי עושה ע״י תיכף

להודיעו. שצריך בו שאין בדבר לנחשד מכאן ל״א דף

 מה הכתב על מלהעלות אמנע לא התורה כבוד ומחמת
אמר שם: הגמרא בדברי כעת ברעיוני שעלה

 קראי מהני למשמע איכא גברוותא הלכתא כמה המנונא רב
 להתפלל, אסור ששכור מכאן לשכורה עלי ויחשבה וכו/ דחנה

 מכאן אלעזר א״ר וגו׳ חשתכרין מחי עד עלי אליה ויאמר
 וכו׳ חנה ותען להוכיחו, צריך הגון שאינו דבר בחברו לרואה

 שאתה עליך שורה הקודש רות ולא זה בדבר אחה אדון לא
 ורוח שכינה איכא לאו וכו׳ דאמרי איכא זה, בדבר חושדני
 דקדוקים: כמה כאן ויש וכו׳. חובה לכף שדנתני גבך הקדש

 אסור דשכור משם יליף איך למעניתם האריכו המפרשים )א(

 מעצם ולא לשכורה עלי מויחשבה לה יליף למה (3) להתפלל.
 הביא ששכור[ מכאן נבתוד״ה חכמים בסמיכת )ג( התוכחה.

 שהתפללה בשביל לשכורה עלי חשבה מה מפני השל״ה קושיית
 מכאן )ד( רם. בקול להתפלל שאסור עלי ידע לא וכי בלחש

 אע״ג החוס׳ פירשו וכו׳ הגון שאינו דבר בחברו לרואה
 פשיטא דאורייתא איסור איכא דאי דאורייתא איסורא דליכא
 דשכור קאמר להלן דהא בזה והקשו עכ״ל, כתיב תוכיח הוכח

 דבר רק ולא הוא חמור דבר בן ואס עע״ז כאילו שמתפלל

 ששכור מכאן בתוד״ה )ה( חכמים. בסמיכת ועיין הגון, שאינו
 עיי״ש, מותר דלברך הירושלמי דברי הביאו להתפלל אסור

 התוס׳ זאת מביאים מינה נפקא למאי חכמים בסמיכת והקשה
 מכאן קמ״ל מאי )ו( המזון. מברכת כלל מיירי דלא כאן

 ערוכה הלכה והלא להודיעו שצריך בו שאין בדבר לנחשד
 ע״א כ״ג בשבת כמבואר החשד מן להתרחק דצריך היא

 ידי לצאת צריך שאדם מ״ב פ״ג ובשקלים לחשד, דחיישינן
 נקיים והייתם שנאמר המקום ידי לצאת שצריך כדרך הבריות

 המחוור שהוא ע״א[ י״ד ]דף שם ובירושלמי ומישראל מה׳
 כבת תחנני אל בליעל, בת לפני ד״ה ברש״י )ז( שבכולם.

 על חכמים בסמיכת ודקדק עכ״ל, בשכרות לחשדני בליעל
בזה. להשמיענו כוונתו ומה רש״י קאי מה

 שהרבתה משוס לשכורה שחשבה שם ובמהרש״א ב(
]מדרש במדרש הוא וכן וכו׳ להתפלל

 שמואל של ימיו קצרה בתפלה שהרבתה ידי על פ״ב[ שמואל
 שאומרת אפשר הלא שמתפללת ידע מנא ולכאורה עיי״ש. וכו׳

 אדם יסדר לעולם ע״א ל״ב דברכוח וכהך ותשבחות, שירות
 להאריך. דמי שפיר ובהא יתפלל, כך ואחר הקב״ה של שבחו
 פסוקי בין לחלק ג׳ סי׳ או״ח אש אמרי בשו״ת לפמ״ש אולם

 והביא בלחש, שהיא תפלה ובין ערב בקול לומר שצריך דזמרה
 ששם הכנסת בבית רנה במקום ד״ה ע״א ו׳ ברכות מרש״י

 עיי״ש ערב קול בנעימות ותשבחות שירות הצבור אומרים
 שפתיה למה ותשבחות שירות אומרת אס וא״כ שהאריך,

להרים שייך לא שבאשה )ואף ישמע, לא וקולה נעות
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יציב קי סימן ליקוטים דברי קכד

 לומר צריכה הימה לא מ״מ ערוה באשה קול מטעם ","קולה
לשכורה וחשבה מחפללח, שהיא ידע ומזה כך(, כל בלחש

להחסלל. שהרבתה משום

 ששכור מכאן גמ׳3 ד״ה3] חכמים בסמיכת דהנה י״ל או
ושאינה תנועותיה ידי על לשכורה שחשבה כחב אסור[

 באמת חשב להתפלל אסור ששכור דכיון וי״ל עיי״ש, מתפללת
 כאן במוס׳ הירושלמי וכדברי ותשבחות, שירות אומרת שרק

 מתוך חפלה כי הדבר בטעם י״ל ואולי לברך. מותר דשכור

 מ״ש ועיין שמחה, מתוך ותשבחות ושירות הנפש מרירות
 בטעם ע״ג[ י״ז ]דף אחרי פרשת משה בישמח זקה״ק

 שיכנסו הדעת על יעלה ולא יין לשתויי אזהרה שהוצרך
 ישמח ויין אדם יאמר שלא רק לעבוד, המקדש לבית שכורים

 שהיא נפלאה בשמחה שאעבוד כדי קמעא אשתה אנוש לבב
 לא ושכר ויין השיבה זה ועל עיי״ש. וכו׳ המעולה עבודה
 שהתכוונה השתכרתי, לא תוכחתו כלשון אמרה ולא שתיתי,

 דבאמת בשמחה, שאעבוד כדי קמעא אפילו שתיתי שלא בזה
לפני נפשי את ואשפך אלא ותשבחות שירות אומרת לא אני

בלחש. שהיא בחפלה ה׳

 שבזה הירושלמי, דברי לכאן שהביאו במה החוס׳ כוונת וזה
חשבה תנועותיה ידי שעל דלפי עלי, של טעותו היתה

ותשבחות, שירות שאומרת חשב להתפלל שאסורה לשכורה
מרש״י הנ״ל ]כבמהרש״א בלחש שאומרח על הוכיחה ולכן

י״ג[. א׳ א׳ בשמואל

 אחר ונכתב ממקומו התוס׳ שנשמט מה בזה י״ל ואולי
הוכיח מהרש״א לדברי דהנה בגונרין. גברא ד״ה

שמואל, של ימיו קצרה ושבכך להתפלל שהרבתה על אותה
 חשוב שיהא אדם פי׳ בגוברין גברא התוס׳ לפמ״ש אולם

שבשביל י״ל וא״כ וחשוב, ראש אדם והיינו אנשים, בין לימנות

 מקצרים דברים שלשה ע״א ג״ה דברכוח וכהך ימיו נקצרו כך •יי""׳
ר׳ דאמר ברבנות עצמו והמנהיג וכו׳ אדם של ושנותיו ימיו
 שהנהיג מפני לאחיו קודם יוסף מח מה מפני חנינא בר חמא
בעליה, את מקברת והרשות ע״ב ס״ו וביומא ברבנות, עצמו
 על אלא להתפלל שהרבתה על עלי אותה הוכיח לא זה ולפי

הביאו זה דיבור אחר ולכך וכנ״ל, בלחש משבחות שאמרה
בברכות. מותר דשכור ירושלמי הך ,התוס

 בלחש שתפלה ידע דבאמת השל״ה קושיית מיושב וגזה
א״ש וגס ותשבחות. בשירות שעוסקת שחשב אלא

 עלי דויחשבה מהא דייקא להתפלל אסור דשכור ההוכחה
 בתפלה עוסקת שאינה הסיק זו מחשבה מתוך ואשר לשכורה

 הוי למה ג״כ ומבואר עליה. ביינה להתפלל דאסורה כיון
על רק היחה התוכחה עיקר כל שהרי הגון, שאינו דבר רק

בלחש. תשבחות שאומרת

 בדבר אתה אדון לא תשובתה לשון מאוד יומתק וכזה ג(
שעמדו וכו׳, עליך שורה הקדש רוח ולא הזה

 לאשה אין באמת דהנה וי״ל דבר. פשר לבאר המפרשים
 כ׳[ ט״ו ]שמות בפסוק יהונתן תפארת ועיין קולה, להרים
 בקולם אנשים להכשיל שלבל התוף, את הנביאה מרים ותקח
 ולסענ״ד עיי״ש. קולס ישמע לבל בידם תופים הגשים לקחו

 האנשים[ שיבשלו חששו ולא הנשים ששרו ]במה עוד י״ל
 וכו׳ להרהורי אחי לא דבעיתי כיון י״ג נדה הגמ׳ ע״ס

 עיי״ש, עליה דמריה אימתא ואבע״א דשכינה ביעתוחא אבע״א
 שלא מה הים על שפחה שראתה סוף ים קריעת בשעת ולכך
 לעלי חנה וז״ש להרהורי. חשש היה לא ודאי יחזקאל ראה

 באמת כי בטענוחיך צדקת שלא הזה בדבר אתה אדון לא
 מה לפי דאף ועוד שכורח, ואינני בתפלה נפשי שפכתי
 ורוה״ק שכינה איכא לאו הרי תשבחות שירות שאמרתי שחשבח

 וביתר ודו״ק. בנעימות קול להרים לי אסור וממילא גבך
 שאתה עליך שורה הקודש רוח שאין רואה דאני י״ל שאת

 שאין כן ובהיות שכורת, שאינני ידעח ולא זה בדבר חושדני
 לומר לי אסור הרי גבך שכינה איכא ולאו עליך שורה רוה״ק

 לפי שאפילו ונמצא וזמרה, נעים בקול ותשבחות שירות גס
 למה בטענתך צודק דאינך הזה בדבר אתה אדון לא טעותך

ודו״ק. רם בקול אמרתי לא

 יצר ואין וכו׳ מלמעלה יושבות נשים ע״ב נ״א סוכה ועיין
במחלוקת זה חליא ואולי עיי״ש. בהם שולט הרע

 בן משיח על אמר חד ע״א[ נ״ב ]שם ורבנן דוסא ר׳ של
 יעקב ובעיון ברי״ף ועיין שנהרג יצה״ר על אמר וחד יוסף

 במקדש הרהור שייך ]אס ועלי חנה בזה ופליגי ודו״ק, שם
ודו״ק. קולס[ להרים לנשים ואסור

 או שחטא חברו הרואה ה״ז מדעות פ״ו גרמב״ם ד(
למוטב להחזירו מצוה טובה לא בדרך שהלך

 למה הקשה ובלח״מ עמיתך, את תוכיח הוכח שנאמר וכו׳
 שחטא הלשון בכפל יל״ד ועוד לרב. תלמיד דאפילו הזכיר לא

טובה. לא בדרך שהלך או

 דבר בחבירו לרואה מנין ע״ב ט״ז בערכין דהנה ונראה
הוכיחו מוכיח הוכח שנאמר להוכיחו שחייב מגונה

 וכו׳, מקום מכל תוכיח ת״ל ויוכיחנו שיחזור מנין קבל ולא

 שלפנינו בגמ׳ הגי׳ ולפי תוכיח. תיבת מחק ה׳[ ]אוח ש״מ3ו
 ומתוכיח עטרה דבר על הוכחה חיוב ילפינן דמהוכח נ״ל היה

 הכי דבתר ואף להוכיחו. חייב מגונה דבר על דאף דרשינן
 ריש טש״מ אא״ז כתב כבר ויוכיחנו שיחזור מתוטח דרשינן
 ומשינוי דמיתורא שניה[ קושיא והנה ]סוד״ה דברים פרשת
)קצ״ה([. ל״ט סי׳ יראים ]ועיין עיי״ש תרתי דרשינן הלשון

 חברו הרואה בלשונו דקדק דהרמב״ס מאוד א״ש ו?פ״ז
להחזירו מצוה טובה לא בדרך שהלך או שחטא

 ממש וזה עמיתך, את תוכיח הוכח שנאמר ובו׳ למוטב
דלהרמב״ס דכיון הלח״מ, קושיית נמי ומיושב בערכין. כהדרש
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קכה יציב קיא סימן ליקוטים דברי
 פסק הלכה באומה )דלהלן מתוכיח דרשוח ב׳ כבר דרשינן

 ללמוד ייתורא נשאר לא שוב פעמים( הרבה דיוכיחנו גס
 פליג דערכין שהסוגיא הרמב״ס ]וסובר לרב מחלמיד חיוב

 חלמיד שאפילו ממוכיח דדריש ע״א ל״א דף ״מ3ד אהך
ודו״ק. לרב[

 הנ״ל[ בברכות החוס׳ ]על יוסף הראש למ״ש ובפרט
תסור דלא לאו על עובר דרבנן דכל נאמר דאם

 לדברי נשציין עיי״ש וכו׳ תוכיח דהוכח עשה על עובר א״כ
 א׳ שורש בססהמ״צ לשיטתו דהרמב״ם מ״ל כאן[, הרמב״ס

 דרבנן, באיסור לתוכחה מיוחד דרש צריך אין וא״כ כן דס״ל
 דרואה אלעזר דר׳ הך וגם ערכין. במס׳ כהדרש כתב ולכן

 ולא טובה, לא בדרך שהולך היינו הגון שאינו דבר בחבירו
 שהוכיחה הך כגון אלא מדרבנן, עבירה לא ואפי׳ ממש בעבירה

 גופיה עלי דלכאורה וא״ש בלחש. תשבחות שאומרת על עלי
 דיליף אלא הגון, שאינו דבר על אף להוכיח שצריך ידע מנא

ודו״ק. תוכיח דהוכח מדרשה לה

מכאן דיליף הא הנ״ל[ ו׳ ]קושיא ליישב יש ובזה ה(
 נמי דקאי להודיעו, שצריך בו שאין בדבר לנחשד

 דרבנן, לא ואף דאורייתא חטא חשד דליכא כזה קל דבר על
 שמעון דר׳ מדרשא או נקיים מוהייחס יודעים היינו לא וזה

 לנקוש צריך דא מכגון דאף אלעזר ר׳ וקמ״ל הנ״ל, בשבח
שאין וכו׳ להודיעו שצריך בלשונו רש״י שדקדק וזה עצמו.
הנ״ל. הגון שאינו כדבר היינו מגונה דבר אותו בו

 שנקט רש״י, על חכמים הסמיכה דקדוק בזה ומיושב
ללמדנו בשכרות לחשדני וכו׳ תחנני אל

 מגונה מדבר גם אלא מחטא עצמה לנקות רק לא שהתכוונה
 צריך הכי ואפילו חטא, בזה שאין שכרות סתס של בלבד

ודו״ק. עצמו את לנקות הנחשד

ולר׳ אמי לר׳ רבנן סמכו כי ע״א י״ז בכתובות והנה ו(
 לא וכו׳ לנא תסמכו לא וכו׳ הכי להו שרו אסי

 זה, על פירושים כמה ועיי״ש טורמיסין, מן ולא חמיסין מן
 חמיסין הכוונה הערוך לפי ונ״ל חמס. ערך בערוך גס ועיין

 מה כל על שרייערס( גיוואלד ל״א3) חמס הצועקים היינו
 עוגה מלשון שם בערוך פי׳ וטורמיסים עושים, שאחרים

 פניה השוו ולא כדור כמו כשהיא ואפויה העיסה מן שנטלת
גס כראוי נתקן שלא מה שאפילו היינו עיי״ש, תקנוה ולא

בשבילם. ויפה מתפשרים כן

 ולא חמיסין מן לא אינני שאני יודע שמעכת״ה חושבני
העוסקים כל להוקיר יודעים והננו טורמיסין, מן

 ולהאדירה, תורה להגדיל שמיס לשם באמונה צבור בצרכי
 שנעשה טובה ומעשה פעולה כל מאוד מאוד מעריכים ואנו

כזאת לעת ובפרט החרדית, והיהדות התורה קרן להרמת

 הנביאים דברי כל בעוה״ר שנתקיימו דמשיחא עקבתא של
 י״ד[ ל״א ]ירמיה ובבתי׳ חדש, והזוהר סוטה בסוף ומאחז״ל

 איננו כי בניה על להנחם מאנה וביותר בניה, על מבכה רחל
 לגבולם. בנים דייקא ושבו לבחינת המסייע ואשרי בניס, בבחינת

 פעמים שכמה לעצמי, רק הקודם במכתב שכוונתי מאליו ומובן
 למעכת״ה( ידועים אולי )מהם עניניס בכמה לפעול נסיתי

 חשב״ר כמלמד שבפעולתי עלי השם ובחסדי בידי, עלתה ולא

ברכה. סימן קצת רואה הנני תורה והרבצת

 תורה להגדיל שמו כבוד דבר על הטוב השם יעזרנו
 ויהדות התורה קרן בהרמת לראות ונזכה ולהאדירה,

 שמח חג למעכת״ה ואאחל וירושלים, ציון בנחמת
וכט״ם.

נ.ב.
 אדמו״ר כ״ק רצה לא הרמה תורתו כבוד מחמת

 לפי ואולי המועד, אחרי עד תשובתו לעכב שליט״א
 יצאו לא אחרים ידי על נעשית מלאכתו שהיתה
 ישמע אולם למהוי, כדבעי ומלובנים מכוונים הדברים

הדברים. כוונת מעכת״ה יבין ובודאי לקח ויוסיף חכם

gHOl

קיא סימן
ערבות מחמת ועונש בחיוב

ברוקלין ב״ה,

 ונהניתי קבלתי וערבות תוכחה בענין שלך הקונטרס
לאורייתא וחילך כוחך נותן שאתה בראותי מאוד

 לעלות לך יעזור והשי״ת מפנינים, היקרה בתוה״ק לסלסל
 ובכל ובגשמיות ברוחניות שמיס וביראת בתורה מעלה מעלה
 בימים עלי שגברו יסורים ומחמת אכיה״ר. לטובה עניניס

 אך הקונטרס, בגוף ולעיין להעמיק יכולתי לא האחרונים
 של באהלה מהיושב דודים דברי עלי שערבים הוקרה לאות
 בענין לציין ראיתי הלזה, השפל דור של החשכים בימים חורה
בתוכחה. דוקא תלוי דערבות דבריך בראשית שכתבת מה

 ור׳ יהודה דר׳ בסלוגתא תלוי שזה באחרונים ראיתי והנה
שמעון בר׳ אלעזר ר׳ משוס יוחנן ור׳ נחמיה

 שבמהרש״א והגס עיי״ש. אנסתרות ענש אי ע״ב מ״ג בסנהדרין
 למחות שבידם משום דרק בהמה במה מסרק כתב שמה
 ערבות משוס הנסתרות על בעלמא שיענשו סברא דאין וכתב

 רבא דינא בין לחלק שרצה שם יעקב בעיון ועיין עיי״ש, לבד
 הנגלות על מיחו לא אס שתלוי כתב ואח״כ זוטא לדינא

 הקשה מז נתן מו״ה מהגאון שלמה בנין ובספר עיי״ש,
 ראה אך בזה, שהאריך עיי״ש הדין מידת לקתה דח״ו

 על ברית לכרות הקב״ה ביקש י״ג סימן יתרו בחנחומא
הסתרים על ולא כורתין אנו הגלויס על לו אמרו הסתרים
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קיב סימן ליקוטים יציבדברי קכו "

עיי״ש, עליו מהמשכן הצבור ויהא בסחר חוטא אחד יהא שלא
ה׳ אנכי על ,ה פרשה בחדש[ ]פרשת יתרו במכילתא וכן

 ל״ג ]דף ה״ה פ״ז סוטה בירושלמי ועיין עיי״ש, אלקיך
 ובקרבן בעי, נפלה סנהדרין של ורובה חטא עכן שהרי ע״א[
עיי״ש, ישראל ומכל מהם נעלם הדבר היה שהרי העדה
 קול בת יצחה הרצועה הותרה ביבנה לוי רבי אמר והדר

 דף הפנים ובמראה עיי״ש. בנסתרות עסק לכם אין ואמרה
כר׳ אלא יהודה כר׳ ס״ל לא ישמעאל דר׳ דצ״ל ע״ב ל׳

 חיים ובתורת ברברבתא. תלוי הדבר והרי עיי״ש. נחמיה
הוא אחד דישראל דאע״ג לפי[ ד״ה מ״ג ]דף סנהדרין

עיי״ש. החוטא

 ע״ב י׳ חגיגה ועיין שגגה. כשאר דהוה הסברא ולפענ״ד
אשי רב אמר וכו׳ עביד קא מה עניא שליח

וכו׳, להקדש מעות אמוציא דהוה מידי דלמא קושיא מאי

דאיכא ידיע מידע החס וכו׳ כדרבא לעולם אלא קאמר והדר 4)
 דבהא המובן והנה עיי״ש, וכו׳ לעיוני ליה איבעי דהקדש זוזי

 דאף או ידיע, מידע דעכ״ס משוס רק שוגג עונש אי פליגי
 לעיל ]וע״ע כפרה צריך לידו דאקלע ורק כלל סיבה בלא

 תולה ד״ה ע״א ב׳ שבועוח ברש״י ועיין מ״ו[. סימן חחו״מ
 ועיין עיי״ש. וכו' לדאג לו יש שחטא יודע שאינו שאע״פ

 ביה דאית איניש איכא אי הכהנים באחיו ע״א י״ח יומא
 ישראל בכולהו בחשובה ליה ומהדר ליה ידע מידע מילתא

 ישראל בכל גס שמשכחת אפשר ועכ״ס עיי״ש, ידע לא
הכהניס אחיו בכל למידע פליאה הדבר דבלא״ה ידע[, ]דמידע
ודו״ק. שוגג רק אונס הוה לא ]הנסתרות[ וא״כ והבן,

 לבקש להם שהיה ע״א י״א מכוח הגמ׳ לסי י״ל וגם
דוקא למה בזה י״ל ואולי עיי״ש. דורן על רחמים

 שייך לא שבחו״ל ויצא[ ]פרשת דבשל״ה הירדן, משעברו
 מססקח ברזל של דמחיצה צדיקים של לחסלתן מחאוה הקב״ה

 מיושב ובזה והבן. בה אלהיך ה׳ דעיני ישראל בארץ ורק
 דמקודס איסכא מפרשינן דלא בסנהדרין שמה המפרשים הערת
 רק לומר, סברא אין דזה אח״כ, ולא הנסחרוח על נענשו
 אפיש דלא הנסתרות על שחייבין שייך חסלה דשייך בא״י

ערכין ]ועיין יצה״ר בו יתגרה ושלא בחיובתא דליהדר ברחמי
ודו״ק. ע״ב[ ל״ב

 ס״ה שבעירובין כיון הרצועה, הומרה ביבנה לכך ואולי
חסלה מדין כולו העולם כל את לפטור דיכולני ע״א

 ואולי והבן. מיין ולא דשכורת המקדש[ בית שחרב ]מיום
 בן אלעזר רבי משוס ששת רב דאמר הכוונה זאת באמת
 אך ותמוה, תפלה, מדין קאמר והדר הדין מן סתם עזריה
 היינו דייקא כולו העולם כל את לסטור אני יכול להנ״ל

 כיון ולמה, ערבוח, מדין היחיד מעבירות סטור כולו שהעולם
למעבד, ליה הוה מה שוב מיין ולא דשכורת מתפלה שפטור

ודו״ה. הרצועה והוחרה

באמרים, לקצר ההכרח לדרכו אץ שהשליח מחמת

 תורה ולהגדיל במנוחה לישב שתזכה בברכה ואסיים

ולהאדירה.

 המרובים שמים לרחמי ומצפה הדוש״ת כנפש

וירושלים ציון בנחמת וישראל התורה קרן להרמת

הלכרשטאם יהודה יקותיאל

קי־ב סימן
לרשעים להחניף כאיסור

תשל״ג אלול סיטי, יוניאן ב״ה,

 לו שחינסו מפני כלייה שנתחייבו ע״ב מ״א בסוטה
מערבא בר יהודה ר׳ דרש וכו׳, המלך לאגריפס

 בעוה״ז לרשעים להחניף מותר פזי בן שמעון ר' ואיתימא
 וסליגא וחרצני אלקים פני כראוח מהכא אמר רשב״ל וכו׳,
 ר׳ ואמר וכו׳, ועשו יעקב של משל ר״ל דאמר לוי דרבי

 שלא לפרש יש כל, ובמוד״ה עיי״ש. וכו׳ המחניף כל אלעזר

 יוחנן ר׳ דאמר דנדרים מס״ג ראיה ואייתי סכנה, במקום
 כלל ב׳ ]נר המאור למנורח ציינו ובגליון עיי״ש. הצלח נפשך

 עצמו למסור ה׳ דבר את לירא וראוי שכתב פ״א[ ח״א ג׳
 מהך ראיה והביא כזה, פלילי עון ראשו על יכבד ואל בסכנה

גדול[. ]ומוראו היה דמלך המלך דאגריפס

 הרשעים אח להחניף דמותר הך הביא בפ״ב שמה אולם
מדבר אינו זה כל וסיים, וכו׳, דר״ל וסליגא בעוה״ז

 בו שיש אמרו כבר בזה כי שנוהג הרעות המדות לו שישבח
 שאע״ס הוא להחניף מותר שאמרו מה אבל חטאים, כמה

 כדכתיב השם שונאי שהם לפי הרשעים את לכבד שאסור
 והשעה תקיפה שידם הרשעים כי החכם אמר וע״ז וכו׳

 לא אבל זרוע, לאנשי מיראתם לכבדם מומר להם משחקת
 להחניפס מותר שיזיקוהו מתיירא אם וגם אותם, מאהבחו

 בהם, שימות ולא בהם וחי מ״ש לקיים יהרגוהו שלא כדי
 סרק בפדר״א וכדגרסינן לעשו, יעקב שעשה שמציכו כמו
 לפניו אמר מול, הקדש עשית הקב״ה ליה אמר וכו׳ ל״ז

 עיי״ש. וכו׳ יהרגני שלא בשביל לרשע מחניף אני רבש״ע
 נוהג אתה כשורה לאמר לו שמחניף דמיירי שבפ״א ונראה

 ובפ״ב בסכנה, עצמו למסור ה׳ דבר לירא וראוי כחב ע״ז
 תשובה בשערי הוא וכן בהם, וחי נאמר ע״ז סתם לכבדו
עיי״ש. הט׳ החלק קצ״ט וסי׳ קפ״ח קפ״ז סי׳ הג׳ שער

 היה לוי דר׳ ופליגא הש״ס דאמר כיון ולכאורה ב(
להכניס מחויב גוונא בכל דלר״ל אפשר

 דידע כמשל להודיעו, אדרבא שרצה כה״ג ורק לסכנה, עצמו
הוה לא דזה ס״ל ואולי ליה. קטיל ולא מיסחפי מלכא ליה
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קכז יציב קיב סימן ליקוטים דברי
 עה״ת אריה ובגור שמה מהרש״א בח״א עיין מנוסה, כלל

ברבוואמא חליא הדבר יהיה וא״כ ודוץק. י׳[ ל״ג ]בראשיח
אסור. ולר״ל מותר ורשב״ל דלרשב״ס

 ושל הדס של לרב חתנים, עטרות על דגזרו סוטה וכסוף
מותר ומילת קנים של רק ולשמואל מותר וורד

 תענית מהל׳ בס״ה והרמב״ס ומילת, בקנים אף אוסר ולוי
 שתמה הטור הביא ובכס״מ כלל, להניחם שלא פסק הט״ו

 פסק דהרמב״ס דק דלא הכס״מ וכתב באיסורי, כרב דהלכה
עיי״ש, ושמואל מרב .גדול דלוי והטעם כשמואל, שלא אף

 משוס כתב שהגר״א ס״ד חק״ס סי׳ או״ח בש״ע ועיין
 גדול לוי להכס״מ אך עיי״ש, באחרונה לוי הש״ס שסדר

ר׳ לגבי המחלוקת וידוע נגדם. כמותו לפסוק ושמואל מרב
 כבשים גבי ס״ד דשבת בפכ״ב דברא״ש ושמואל, רב נגד יוחנן

רביס דהמה ושמואל רב נגד יוחנן כר׳ הלכה דאין שסחטן

 דר״ת משמיה אמר ד״ה ע״א צ״ז חולין בתוס׳ אבל עיי״ש, 9
 נתנאל בקרבן דבריהם והובאו ושמואל, רב נגד כר״י דהלכה

הרא״ש[ ]כדעת הרי״ף שיטת ושכן ב׳[, אות שס ]שבת
 לענין א׳ סי׳ כירה בפרק גופא שהרא״ש וחידוש עיי״ש.

 כתב וכו׳ חמין משהין דלר״י ובעצים בגפת שהסיקוה כירה
רב נגד כר״י קיי״ל הא עליה סליגי ושמואל דרב אע״ג

עיי״ש. ושמואל

ר״י, נגד ושמואל כרב שססקינן בחבית להרא״ש וא״ס
מכלל ושמואל רב כנגד כלוי הלכה שססקינן וכיון

 לבר רשב״ל נגד כר״י שהלכה וכיון ר״י, נגד כלוי שהלכה
רשב״ל, נגד כלוי הלכה א״כ ועוד[ ל״ו יבמות ]עיין מחלת

ריב״ל נגד יוחנן הר׳ הלכה אי האריכו שמה חולין ובתוס׳
 ויהיה רשב״ס, נגד כלוי והלכה ריב״ל תלמיד ורשב״ס עיי״ש, -

לרשעים להחניף דמוחר דינא הך על דסליג כלוי לפסוק מקום
 הרמב״ס, השמיטו לכך ואולי ודו״ק. לעשיו מיעקב ראיה דאין ץי/

ודו״ק. קנ״ו סי' סוף במג״א עיין

 רשב״ל על רק דר״ל ופליגא דהך לומר מקום שהיה הגם
הדין לעיקר אבל בהדיא, ברש״י שביאר וכמו קאי,

 מודה שרי בעוה״ז מכלל וכו׳ לנבל עוד יקרא מלא דרשב״ס
 ולא אלקיס פני כראות מהכא אמר דרשב״ל כיון מ״מ לוי,
שרי דאס סליג, לגמרי דלוי י״ל א״כ דרשב״ס כהך ס״ל

ודו״ק. קאמר למסתסי דמשום לומר ללוי למה

קשה[ ]דלכאורה הנ״ל, המוס׳ דברי לי ניחא היה ובזה ג(
דפ״ג ההוא מכח שרי סכנה דבמקום קמ״ל מה

 דמהכא אלא לרשעים. להחניף דמותר הכא בש״ס הלא דנדרים
 אמר ושלכך כלוי, דקיי״ל לומר מקום שהיה להתוס׳ ס״ל

 וביתר לרשע. המחניף גירסא ולחד לחברו המחניף כל ר״א
 שקבלה כיון ביותר מחמירין דלכך לומר, אפשר היה שאת
תנוסה, הך ליה אהני לא ממילא א״כ בידו שנופל דסוף בידן

 דנדריס עובדא מהך ראיה התוס׳ והביאו והבן. דייקא כל ולכך
 דברי על שכ׳ אורה בקרן ושו״מ ודו״ק. שריא סכנא דבמקוס

 לרשעים להחניף דמותר דלעיל מהך כן מוכח שבלא״ה התוס׳
ודו״ק. כנ״ל ונראה מנדרים, הביאו דלמה ותמוה עיי״ש,

 בסוטה שמה חיים החפץ לבעל הלכות בלקוטי וחפשתי
להחניף דמוחר דריב״מ הך כלל הזכיר ולא

 כן פסקינן לא דללוי דס״ל ונראה גדול, חידוש וזה לרשעים,

ודו״ק. וכמ״ש

דהש״ס לומר, עוד אפשר היה התוס׳ בדברי ובאמת ד(
 למעשיו שמחניפין ולא להרשע בחנופה מיירי

 להדיא נראה וכן ובשע״ת. המאור במנורת וכמ״ש הרעים
 הספרי רמ״ח[ ]סימן ג״ה ל״ת במצות שמביא היראים לשיטת
 אזהרה הארץ את תחניפו דלא ג׳[ סיסקא מסעי ]פרשת

 אפי׳ או היא יפה ואומר עולה דבר להשומע ופירש לחנפיס,
 עצמו ומראה לרשע המשלים אבל וכו׳ מוחה ואינו שותק
 בשלומן שואלין הנזקין בס׳ כדאיתא יראתו מתוך אוהבו כאילו
 להחניף מותר אומר רשב״ס וכו׳ בסוטה וכו׳ ד״ש מפני
 לשבח שמותר ר״ל דאינו ג״כ כתב שבע ובבאר עיי״ש. וכו׳

 סוחר הוא דא״כ בהם שנוהגים הרעות המדות להרשעיס
 שאסור אע״ס אלא וכו׳, אתה צדיק לרשע אומר הפסוק

 שידם להרשעיס מ״מ השם שונאי שהם לפי הרשעים לכבד
 כמו מיראתם לכבדם מותר להם משחקת והשעה תקיפה
 דפדר״א, מהך והביא יעקב, שעשה כמו וכו׳ זרוע לאנשי
 במקום דמיירי להחניף מותר דאמר דהא לומר ואפשר וסיים
 דבר לך שאין הרעות מדות לשבח אפי׳ לגמרי ומותר סכנה

 וכו׳ בנדרים וכדאשכחן בהם וחי דכתיב סק״נ בפני שעומד
דבסכנה מהתם התוס׳ מוסיסין שזה לפרש ושפיר עיי״ש.

ודו״ק. בכה״ג אפי׳ שריא

קל״ג, וישלח ובילקוט מימרא, בהך בפדר״א אולם ה(
 הרשעים אח שמחניפין אמרו ]מכאן שסיים אחר

 הקדש את שעשית דייך לא ליעקב הקב״ה א״ל הוסיף, וכו׳[
 אמר כה אמרח ואתה צעיר יעבוד ורב שאמרתי אלא חול

 עיי״ש, וכו׳ בעוה״ז עליך ימשול הוא כדברך חייך יעקב עבדך
 אח שמחניף כל שמה, במאירי ועיין ע״ז. יעקב שנענש הרי

 הרי ידו מתחת היוצאים המקולקלים בדברים לשבחו הרשע
 לכבדם וכי׳ להחניף מותר שאמרו ומה וכו׳, כמוהו הוא

 יזיקוהו, שלא לכוונה זה ואף השם, חילול בו שאין במקום
 נתכוון הוא אף היזקו ליראת לעשו כשהחניפו אבינו יעקב ואף

נראה וזה עיי״ש, וכו׳ לאדם משל וכו׳ עליו עצמו אח לאיים
ודו״ק. שניהם לכלל בח״א כמהרש״א

מעשה לשבח רח״ל הדברים חמורים מה לכ״ע עכ״פ ו(
 סתמא והוא בחורה, ל״ת זה ולהיראים הרשעים,

]במדבר שמה ברמב״ן והביאו ד״א, רק נקט ואח״כ דספרי
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יציב קיג סימן ליקוטים דברי קכח
 אזהרה החניפו ולא אמרו דכספרי כסתמא ג״כ ל״ג[ ל״ה

 עיי״ש, וכו׳ למקפס או למעלתם להם נחניף שלא וכו׳ לחנפיס
 פוסקים, לכמה סכנה כמקום רק לרשעים סחמא לכבד ואפי׳

 לסכנה עצמו למסור ה׳ ליראי שראוי כחג המאור והמנורח
 מחלוקת שזה ואולי עיי״ש. וכו׳ סלילי עון ראשו על יככד ואל
 השמיטו ח״ח לנעל הלכות ונלקוטי וכנ״ל. ולוי ר״ל נין

וכנ״ל. לגמרי

לרשנ״ל, רשכ״ס ואיתימא רינ״מ כין דנפ״מ והנראה ז(
 מותר וכו׳ נכל רק רשכ״ס או דלרינ״מ

 ושוע, נדינ לו וקורין מחניפים הוא שקמצן שהגם להחניף
 אכל מעלין. ולא ממורידין שהמה ומומרים למינים לא אכל

 נעשו ע״א י״ח דף קידושין וכש״ס מעשו, דיליף לרשכ״ל
להחניף מותר למומר אף א״כ שאני, מומר ישראל ודלמא

נעוה״ז.

 עשו ויהי הפסוק על ]פר.׳.-תולדומ משה כישמח ובאמת
היה. לחיאנון מומר שעשו שנה[ ארכעיס כן

 לחיאכון מומר דלרמכ״ם הי״ז מאס״נ פי״ג הה״מ ושיטת
 וככ״י שמה הכ״מ אכל עיי״ש, אכידחו מחזירין לע״ז אפי׳
 ועוד כע״ז שיין לתיאבון דמה עליו תמה רס״ח ס״ס יו״ד
 עיי״ש, לתיאנון ונין להכעיס נין לחלק אין שנו לחומר כע״ז

 כהנ״י כ״ט ס״ק שמה וכחכ״ש סט״ז, ב׳ סי׳ חדשה וכשמלה
 זה ]ולפי ודו״ק, ס״ג[ סימן חאהע״ז לעיל ]וע״ע עיי״ש

 למומר להחניף דמותר ראיה אין מעשו דיליף למאן גס
לתאכון[. כמומר רק להכעיס

 דקודם ה׳[ אות יעקכ ויאמר פסוק ]על משה כישמח אכל
לנ״נ או לישראל או להחזיק נידם הנרירה היה מ״ת

 לדחויא רק הש״ס וא״כ עיי״ש. לנ״נ עצמו החזיק ועשו
 דעשו לומר אפשר דהיה שאני מומר ישראל ודלמא קאמר
 שהחזיק דעשו י״ל המסקנא לסי לאמת אכל היה, מומר ישראל
 סימן חאהע״ז לעיל ]וע״ע גמור כעכו״ס דינו לנ״ג עצמו
 לישראל ולא לחנוסי שרי לעכו״ס שרק ואפשר י״ז[. אות ס״נ

ודו״ק. מעלין ולא ממורידין דהוה מומר

שחייכ אע״ס של״ד ס״ס יו״ד הרמ״א מל׳ ולכאורה ח(
 מלמחות להקל נהגו ולכן וכו׳ למחות אדם

 ומאודינו, גופינו על עומדין שיהיו לחוש שיש עכירה כעוכרי
 להחניף אכל למחות שלא רק נראה עיי״ש, ממהרי״ו והמקור

שאני תעשה ואל ושכ שקמים, חשש כשיש אף מ״ו להם
החנופה. ממעשה

 שמזה שכחנ מ״ז סוטה שור הככור על להעיר קצת ומזה
שם לו לאשר להחניף כהתירא רכים דשו המהרי״ו

 כרי דלא אע״ג תקיפות שאר או שררה שוס אצל קצת ויד
אפשר דהיאך להעיר ויש עיי״ש, ע״ז ככרוכיא וצווח הזיקא,

 שהככ״ש כרור ונראה למחות. משלא לחנוסי וללמוד לדמות
 שזה נהם, למתוח שלא החנופה היינו דמו שכהתירא התרעם

עיי״ש. קצ״ה סימן לר״י כשע״ת כמכואר חנופה ככלל ג״כ

 דע״ז, מאנזרייהו הוא שאולי וכופרים כמומרים ומכ״ש
למינות הוא וגס כחלקם שחלקו עין מראית ועכ״ס

 הפוסקים, נחלקו וככר ק״ט[. סימן לעיל ]וע״ע רח״ל נמשך
 דמה י״א הר״ן שיטח הכיא ס״ג ק״ג כסי׳ יו״ד דהרמ״א

 משוס נזה ואין מותר כדכר סכנה יש אס מ״ע מפני שאסור
 והניא יד כחוזק חולק ד׳ ס״ק והגר״א יעכור, ואל יהרג

 מהרשנ״א וכן שחי לא אי מאית אי דאסי׳ הטור משיטת
 ע״ג[. סימן לעיל ]וע״ע עיי״ש המן גכי ממדרש והביא

 כמנואר ממש ע״ז זה הרי רח״ל משה כתורת וכפירה ומינות
 סי׳ כח״ד והוא מחדש הנדפס כרדכ״ז עיין הפוסקים, ככל
 קנ״ז סי׳ נס״ת והונא צ״כ(, קטנים )וכאותיות קס״ג אלף
 רח״ל משה כתורת שיכפור האנס לו יאמר שאס י׳, ס״ק
 מ״ט סי׳ חיו״ד לעיל ןוע״ע יעכור ואל כיהרג הוא הרי

ומומר. למין כמחגיפו איכא עכ״פ העין מראית וא״כ וג׳[.

 דלחנופי כרשכ״ל להעמיד רצה לא לכן דלוי י״ל שפיר ולכך
רק זה לרשעים מחניפין אס שאפי׳ יעקב אמר

 למשל. רק ואמר למינים, ולא קמצנות כגון עכירות כשאר
 רשנ״ל נגד ]ולוי[ רשכ״ס או כריכ״מ דהלכה י״ל שפיר וא״כ

ודו״ק. כרכים דהלכה

 אסור ]ולכו״ע מפשינן לא פלוגתא אפושי דלהלכה י״ל וגם
וכנ״ל מומר עשו הוה לא לרשב״ל רק למומר[, להחניף

ודו״ק. כלוי ס״ל ולכן מומר הוה ולדידהו לחיאכון, או דנכרי

קיג סימן
נשמע שאינו דבר לומר שלא מצוה בענין

תשמ״ב אלול י״ד סיטי, יוניאן ב״ה,

 כישמח אא״ז כדכרי חורש״י כשיעור כמ״ש שהערת ד ע"
נינמות דארז״ל דהא שכתכ כא, פרשת ריש משה

 שלא מצוה כך הנשמע דנר לומר שמצוה כשם ע״א ס״ה
 תכירו את להחטיא שלא כדי היינו נשמע שלא דכר לומר

 דוקא והיינו נח, ככני גס שייך זה ולפי וכו׳, מזיד שיהיה
 להוכיח מצוה שמסופק זמן כל אכל ישמע שלא ככירור כיודע

 יוכן זה ולפי שם, ותוספת כגמרא ע״א נ״ה נשכת כמכואר
 כשהכין כך ואחר ישמע, דאולי כפרעה משה התרה דמתחלה

יתרה שלא כדעתו עלה ישמע שלא ככירור וידע לכו ככדות
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קכם יציב קיד סימן ליקוטים דברי
 בא למשה ית״ש אמר לכך וכר, לומר שמצוה דכשס בו עוד

 לחטא לו נחשב זה ואין לבו אח הכבדתי אל כי פרעה אל’'"

שייך שוגגין שיהיו דמוטב דהא בזה והקשיתי עיי״ש.
 כמה משה בו החרה כבר וכאן לו, ידוע לא כשהאישור

 סוף דסוף והערח תר״ח[. סי׳ או״ח ד״מ ]ועיין סעמיס
 משה שחשב י״ל ושפיר חדש איסור לו כתוסף התראה בכל
 והנה עכ״ד. איסורא, עליה לאפושי דלא היכי כי ללכת שלא

 כשהבין ואח״כ שכתב, בלשונו זאח רמז בעצמו היש״מ באמת
 שמצוה דכשס עוד בו יחרה שלא בדעתו עלה וכו׳ לבו כבדות
חוטא הרי יח״ש שליחותו על יותר שמתריס ומה וכו׳ לומר

עכ״ל. יותר

 דכשס בהא הראשונים שנחלקו ממה בזה להעיר יש אמנם
ואמרינן מזיד כשהוא גס שייך אס וכו׳ שמצוה

עונשו, וירבה בהתראה משיחטא התראה בלא שיחטא מוטב

W פ״ו והגמ״י י״א עשה ובסמ״ג )רכ״ג( ל״ז סי׳ יראים עיין
 ע״ב כ׳ דף מכות ובריטב״א עיי״ש. ג׳[ ]אות ה״ז מדעות

 שיהיו מוטב בזה לומר ראוי ואין כתב שיעור[ וכמה ]ד״ה
 ומבואר עכ״ל, הס ומזידיס יום בכל עושים שבן שוגגין

 יוסף בברכי וע״ע תוכחה. חיוב ויש מוטב שייך לא דבמזיד
 ש״ג סי׳ או״ח שיק מהר״ס ובשו״ת סק״ד תר״ח סי׳ או״ח

 דברים פרשת ח״ב חיים בעצי מזוו״ר למוחז״ל ויעויין עיי״ש,
 בדאורייחא אס הראשונים מחלוקת בסברת בארוכה שביאר מה

 אזיל דאא״ז לומר אפשר והיה עיי״ש. וכו׳ מוטב אמרינן
 בלא שיחטא דמוטב במזיד גם דשייך פוסקים הני בשיטת

 לענין אא״ז כתב דברים פרשת ריש משה בישמה אך התראה.
 אס א״כ וכו׳ ראשונה פעם דהוכיחו דכיון ולהוכיח לחזור

 דמצוה ביה שייך לא ושוב מזיד הוא כבר הרי מקבל אינו
פעמים מאה אפילו יוכיחנו לכך נשמע שלא דבר לומר שלא

ועיין. כאן, שכתב למה סותר וזה עיי״ש, וכו׳

למצוה למקום אדם שבין מצוה מן לחלק אפשר ואולי ב(
 עשוק ולהציל להוכיח דכשבא לחבירו, אדם שבין

 מילתא מסתברא דלא וכו׳, מוטב לומר שייך לא עושקו מיד
 ובפרט תוכחה, יקבל שלא מחמת גזלן להוכיח איסור שיש

 בו להתרות משה הלך שלבסוף מה א״ש ולפ״ז עצמו. הנגזל
לא לחבירו אדם בין בנוגע כי בסירובו, שיעמוד שידע ואף

ודו״ק. שוגגין יהיו מוטב אמרינן

זה ועל השוגג. על גם חייב נח בן שהרי הקשיתי עוד ג(
 ולא ללמוד לו שהיה לומר כאן שייך שלא הערת

אדס. לשוס השי״ת ציווי מודיע היה לא משה שהרי למד,
 מדובנא מהמגיד וישלח[ ]פרשת יעקב באהל לפמ״ש וי״ל

 לשכב בישראל עשה נבלה כי ז׳[ ל״ד ]בראשית הכתוב בפירוש
 אפילו יעשה לא וכן ובמדרש יעשה לא וכן יעקב בת את

 עמדו המבול בדור העולם שלקה שמשעה העולם באומות
לרצונו נוגד שהוא דמלבד היינו העריות, מן עצמן וגדרו

 ולכן ודם בשר לעיני גם ונמאס נבזה ענין הוא עוד יתברך
 נמי והכא משל. בדרך בזה מ״ש עיי״ש מנשוא עוונו גדול

 כיון מקום מכל שוגג דין לו היה שפרעה נאמר אס אף
 שוגגין שיהיו מוטב אמרינן לא עצמותו מצד מתועב שהמעשה

ודו״ק. כהוגן אינו עצמו השוגג גס כי וכו׳

קיד סימן
רופאים אצל דרישה כענק

תשל״ח תשרי ב״ט סיטי, יוניאן ב״ה,

 באורה אפתח דבר ראשית כיאות, בהוקרה אחדשכת״ד!
להכוחב לומר בדעתי שעלה תורה זו

 ]ויקרא התורה על הרמב״ן בדברי שליט״א לכהדר״ג להציע
 חלק דמה וכתב לרופאים, ההליכה על שמתרעם י״א[ כ״ו

 לו אין איש דרכי ה׳ וברצות ה׳ רצון עושי בבית לרופאים
 בתורת כותב עצמו והרמב״ן באריכות. עיי״ש ברופאים עסק

 בב״י והובא מ״ק, עמ׳ הסכנה ענין המיחוש ]שער האדם
 הוא דמצוה רשות לרפאות רשות דהאי של״ו, סי׳ ריש יו״ד

 בחכמה שיודע רופא כל מינה ושמע וכו׳ נפש פיקוח ובכלל
 שופך זה הרי עצמו מנע ואס לרפאות הוא חייב זו ומלאכה

עיי״ש. דמים

 בזמן שהמדובר להדיא מבואר שם עה״ת דברמב״ן ונראה
בבית לרופא מה בודאי ואז בישראל, נביא שיש

 אס דהלא ברופאים, ידרוש לא בנביא השס דהדורש ה׳ יראי
 לא הרפואה גס לא ח״ו ואס יחיה בודאי שיחיה לו יאמר
 לעשותו הנביא יאמר כבר פעולה באיזו צורך יש ובאם יועיל,

 בקולו לשמוע והחיוב מהרופא. יותר יודע בודאי שלו שבנבואה
 ה״ב בפ״ט הרמב״ם שפסק וכמו הרשות לדבר בנוגע אפילו

 המשניות לפירוש הרמב״ס בהקדמת ועיין התורה, מיסודי
פ״ח[. סימן לעיל ]וע״ע

 ידוע עצמו מפי אומר רק ה׳ מפי מצוה כשאינו אמנם
וליגמר[ ]ד״ה ע״ב צ׳ ביבמות התוס׳ מחלוקת

 והובא הנ״ל, והרמב״ס אליהו[ ]ד״ה ע״ב פ״ט וסנהדרין
 לשמוע חייב התוס׳ שלדעת תקט״ז, מצוה ריש חינוך במנחת

 ולדעת הדיבור. פי על כשזה רק הרמב״ס ולדעת בקולו
 אין וממילא בקולו לשמוע צריך לנביא דכשהולך בודאי התוס׳

 דאינו נהי הרמב״ס לשיטת ואפי׳ רופא, ידי על להתרפאות
 מה ביותר הברורה בידיעה יודע הנביא עכ״פ אבל עובר
 אין לכו״ע כן ואס שם, החינוך בלשון ועיין לעשות, עליו

לרופא. ללכת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 136 מס עמוד יהודה יקותיאל הלברשטאם, ז - יציב דברי



ריז סימן יו״ד חלק יציב דברי שו״ת

ומחאה תוכחה בחיוב

תש״ל ניסן ט׳ צאנז, קרית ב״ח,

 התורה, וקריאת התפלה באמצע מפטפטים שיש שכתבת, הנוראה הפירצה על מאוד לי וכאב קבלתי מכתבך
 להוכיח, הרשות יש לי שרק ואמרו להם שהוכחת שכתבת מה על לי וחרה זה, על ככרוכיא צועק הייתי ימי וכל
 תורה מכתבי ]ועיין נאמרה, ישראל לכל אשר מצוות תרי״ג ממנין שהיא התורה מן תוכחה למצות עקרו ח״ו וכי
תקמ״ב[. סימן ח״ו

 לומר אדם על שמצוה כשם שמעון ב״ר אלעזר ר׳ משום אילעא וא״ר ע״ב ס״ה דף ביבמות הנה הדבר ובגוף א(
 ישנאך פן לץ תוכח אל שנאמר חובה אומר אבא ר׳ נשמע, שאינו דבר לומר שלא אדם על מצוה כך הנשמע דבר

 ולמה נשמע שלא דבר לומר דאסור ללמד לץ תוכח דאל בהא סגי הוה ולכאורה עיי״ש, ויאהבך לחכם הוכח
אבא. ור׳ בר״ש ר״א פליגי במאי צ״ב וכן ויאהבך. לחכם הוכח דקרא סיומא גם הביא

 אבל בדרבנן מילי והני מזידין, יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב לישראל להם הנח ע״א ל׳ דף דבביצה והנלע״ד
 יוה״ב תוספת דהא מידי ולא להו אמרינן לא בדרבנן שנא ולא בדאורייתא שנא לא היא ולא לא, בדאורייתא
 עקיבא[, ורבי ]בד״ה ע״א ט׳ דף בר״ה התום׳ גירסת כפי ע״ב קמ״ח בשבת הוא וכן עיי״ש, וכו׳ הוא דאורייתא

 דדוקא אסיקנא דהתם השיטה דמוחלפת וכתב היא, ולא להך בשבת ליתא שם בביצה הר״ן גירסת לפי אבל
 דרק קיי״ל דבשבת מ״ז סי׳ ח״ב בתשב״ץ וכן בהו. מחינן בדאורייתא אבל שוגגין שיהיו מוטב אמרינן בדרבנן
עיי״ש. בדאורייתא לא בדרבנן

 לית וכו׳ בתשיעי ושותה לאוכל ועניתם ר״ע דדריש למה וכן תוספת, ליה לית לר״ג שם בר״ה בתום׳ ולהמבואר
 מה״ת, לאו יוה״ב דתוספת הר״ן, לגירסת בשבת הש״ס שיטת גם שזה ואפשר עיי״ש, יוה״ב לתוס׳ ילפותא לן

ודו״ק. שחשכה עד ושתו דאכלי מהני הביא לא ולכך

 שיהיו מוטב משום והטעם מצוה רק ראם נשמע, שאינו דבר לומר שלא חובה או מצוה אי דתליא י״ל ואולי
 לפ״ז לו(, אחרת דשיטה תר״ח בסי׳ מבוטשאטש מהגה״ק אברהם באשל )ועיין שם, יעקב בעיון וכמ״ש שוגגין

 קבלה דדברי ל״ת שהוא תוכח אל משום לומר שאסור חובה למ״ד אבל לא, דחמור בדאורייתא אבל בדרבנן רק
בס״ד. ודו״ק מה״ת על ג״כ קאי

 פעמים, מאה אפילו תוכיח הוכח ע״א ל״א דב״מ הך ליישב כתב דברים פרשת ריש משה בישמה אא״ז והנה ב( *
 ולא מזיר הוא כבר הרי האיסור ויודע ראשונה פעם שהוכיחו דכיון ותי׳ נשמע, שלא דבר לומר שלא מצוה והא

 אם וזה רע״ב[. סימן ה״ד תורה מכתבי ]וע״ע עיי״ש, פעמים מאה אפילו יוכיחנו לכך שוגגין שיהיו מוטב שייך
 מה״ת גבי פעמים מאה אפילו מ״ש[ לאוקמי ]אפשר לא״ה דאי שוגגין, שיהיו מוטב אמרינן בדאורייתא גם

וז״ב.

 קושיית ויוקשה כנ״ל, כן בדאורייתא גם וא״כ לץ, תוכח אל משום חובה שאמר ר״א דברי בזה לומר ואפשר
 הוכח דקרא סיומא הביא ולזה נשמע. שלא דבר הוה הרי מקבל שאינו דכיון פעמים מאה אפילו למה היש״מ
 היינו לחכם הוכח ואמר עיי״ש, פעמים ק׳ אפילו משמע דמהוכח ב״מ מהש״ס הנ״ל וביש״מ ויאהבך, לחכם
 פעמים מאה להוכיחו מוכרח אתה שוב הראשון, בפעם שהוכיחו ממה האיסור שיודע חכם כבר שהוא דכיון

שומע. שלא ואף

 להוכיח שמחוייב דהיכא אפשר אך עיי״ש. איבה לו שינטור למוכיח שסכנה ביבמות שם בח״א במהרש״א אך
 ויאהבך הכתוב והבטיחו ע״ב[, ח׳ ]פסחים היזיקא שכיח מקרי לא דבכה״ג נזוקין אין מצוה שלוחי בגדר הוה
אם אבל ישנאך, פן לץ תוכח אל נאמר בזה וכו׳ מוטב דשייך ראשונה בפעם ורק פעמים, מאה שתוכיחו אחר אף
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בס״ד. ודו״ק ויאהבך יתקיים אז ביש״מ, כמ״ש להוכיח והחיוב חכם כבר הוא

 ודוקא מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב אמרינן איסור דבר דבכל ברמ״א ס״ב תר״ח סי׳ באו״ח ולהלכה ג(
 אבל וכו׳ אחד פעם רק להוכיחן ברבים יאמר לא נשמעין דבריו שאין יודע ואם וכו׳, בתורה מפורש שאינו
 נמי עכשיו רעד כיון מדוקדק אינו יודע ואם דלשון שרד ובלבושי יקללנו. או שיכנו עד להוכיחו חייב ביחיד
 ודוקא לו כשברור ודוקא סק״ג במג״א להמבואר שכלי קט ולפי סק״ח. במשנ״ב ג״כ והביאו עיי״ש, מיירי בהכי

 שוגג כשהחוטא נקט ולמה ברבים מיירי שהרי ביאור בלי החתום כספר ודבריו עיי״ש, וכו׳ שוגג כשהחוטא
ביחיד[. אבל ]בד״ה שרד בלבושי ועיין יקללנו, או שיכנו עד כתב וברמ״א שינזוף עד דנקט מה וכן וכו׳,

 עיי״ש, מקבלי דלא לודאי יוה״כ בתוספת דנשים הך התוס׳ מדמי ואע״ג בתוד״ה ע״א נ״ה דף דבשבת ולענ״ד
 איכא בשם בביצה שם הר״ן מ״ש ס״ל דלא וכנראה שהיה[. בד״ה ע״א ד׳ וע״ז מוטב תוד״ה ע״ב ס׳ ]ובב״ב

 דא״כ בהו, מחינן בתורה המפורש דבדבר שמה(, בביצה הרא״ש כמ״ש העיטור בעל דעת )והוא דאמר, מאן
 כן להדיא שנראה הנ״ל מ״ז סי׳ ה״ב בתשב״ץ ועיין בתורה. במפורש מיירי מר דלוכחינהו דהך לתרוצי הו״ל

 בבה״ל ועיין עיי״ש. אבולעפיא ממהר״ח סק״ד תר״ח סי׳ בברכ״י ועיין עיי״ש. נינהו תרתי התוס׳ ותירוץ דהי״א
בזה. שעורר אם[ אבל ]בד״ה שם

 בין חילקו התוס׳ אבל יוה״ב. דתוס׳ מהא שנא דמאי שבת, דמם׳ גופא מהך העיטור בעל של שמקורו ואפשר
 צריך אחת דפעם להתוס׳ ס״ל לא וכן עסקינן, וברבים וכו׳, שמצוה דכשם דיבמות מהך דיברו ולא לספק, ודאי

 פעם אפילו היינו מידי, ולא להו אמרינן ולא נקט בביצה דשם בזה וניחא דשבת[. הך כן תירצו ]מדלא להוכיח
ודו״ק. אחת

 ונראה עיי״ש, ישמעו דאולי משום דשבת והך לא, דלרבים כאן( בד״מ גם )המובא ביבמות שם ובנמוק״י ד(
 עכ״ל, אחת פעם לפחות להוכיח חייב היה פה פתחון להם יהיה שלא משום או וכתב, והוסיף כהתוס׳. שזה

 אמרינן דלא דביצה מהך תקשי וא״כ אחת. פעם להוכיח צריך ישמעו שלא בודאי אפילו תירוצא דלהך ונראה
 בודאי דהתם לומר הכרח אין שוב וא״כ העיטור. וכבעל בתורה מפורש אינו דהתם משום וע״כ מידי, ולא להו

 סי׳ בברכ״י )ועיין וכדו׳, קלות דעתן דנשים מחמת ישמעו שלא קרוב בדרך אלא אינו אפי׳ אלא ישמעו, שלא
 העיטור[. בעל בדעת ]וכנ״ל מפורש שאינו מפני להוכיחן חיוב אין מ״מ ודו״ק(, למהרימ״ט מ״ש סק״א תר״ח

 צריך אין בתורה במפורש אפילו גמור בודאי אבל להוכיח, חייב גמור ודאי שאינו בכה״ג בתורה ובמפורש
ודו״ק. הנמוק״י איירי ובהכי פה פתחון משום אחת פעם רק להוכיח

 דבהוכיח מהיש״מ להנ״ל לודאי. בקרוב דביצה הך מיירי הנמוק״י של וכו׳ או דלהך להכריח נראה שאת וביתר
 שוב להוכיח חייב אחת שפעם להנמוק״י וא״כ נשמע, שלא דבר לומר שלא מצוה ליכא שוב אחת פעם כבר

 ולא תוכחה ל״ש גופא זה ומשום לו, ישמע שלא גמור שבבירור דמיירי צ״ל וע״כ פעמים. מאה אח״כ יוכיחנו
 בירור בדרך שאינו ע״כ שוגגין שיהיו מוטב מכח דקאמר בביצה שם וא״כ וז״ב. שוגגין שיהיו למוטב אצטריך

 ביש״מ, כמ״ש שייך דאל״ב צריך לא אחת פעם שגם לומר ההכרח וא״כ כנ״ל, קלות דעתן נשים ע״ד אלא גמור,
ודו״ק. מידי ולא להו אמרינן ולא שנקט וזה

 שיהיו דמוטב בנשים דבריו בתחלת ולזה פה, דפתחון הך שהוסיף שבנמוק״י השני התי׳ לפי אזיל והרמ״א ה(
 בין מחלק ולזה קלות, דעתן נשים ע״ד רק ישמעו שלא גמורה בודאות כ״כ ברור שאינו בכה״ג איירי וכו׳ שוגגין
 כשברור המג״א שמפרש וזה גמורה, בודאות היינו לו ישמעו שלא יודע ואם כתב ושוב מפורש. לאינו מפורש

 מיירי הרישא אבל ודו״ק. הגר״א בביאור ועיין פה. פתחון משום אחת פעם רק מחוייב המפורש בדבר גם אז לו,
ודו״ק. מפורש[ לאינו מפורש בין מחלקינן בכה״ג ]ודוקא גמור ודאי שאינו דנשים דומיא

 או שיכנו עד להוכיחו חייב ביחיד אבל הרמ״א מ״ש לפרש קאי וזה שוגג, כשהחוטא ודוקא המג״א כתב ושוב
 הוא ששוגג כיון מ״מ לו ישמע שלא גמור בבירור כאן דמיירי שבכה״ג בשוגג, רק שזה המג״א וכתב יקללנו,
ודו״ק. שינזוף עד סגי ערבות דליכא במזיד משא״ב עליו, שנענש ערבות ביה דאית ומשום הכאה, עד מחוייב
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 וביחיד כתב[ ]ושוב בכה״ג. להוכיחן מחוייב שאינו רבים, לגבי אחד תנאי זה לו, כשברור ודוקא המג״א ומ״ש
 ואילך ומכאן שינזוף, עד רק אבל חיוב עליו יש שמ״מ הגם עליו נענש שאינו במזיד אבל שוגג, כשהחוטא דוקא
 שלדידיה י״א מ״ע סוף כבסמ״ג למזיד שוגג בין חילוק אין וברבים רבים[. ]לגבי ברמ״א וכמ״ש ליחיד גם אסור

 בין לחלק ס״ל ביחיד ]משא״כ ברבים, קי״ב[ ]מ״ע הסמ״ק כן וסובר עיי״ש, לשתוק צריך במזידין אף דהסמ״ג
ודו״ק. מקודם[ הסמ״ג שם וכמ״ש )ל״ז(( )רכ״ג כהיראים למזיד שוגג

 בפר״ח ועיין ע״ב[, ט״ז ]ערכין ושמואל כרב ולא כר״י פסק שהסמ״ג בו שינזוף דעד בחך אפשר היה זה ולפי
 עד דס״ל לרבים[, יחיד בין ]שמחלק להסמ״ק י״ל ומ״מ שם[, עולם ובברית ה׳ סי׳ חסידים ]ובספר ובמחצה״ש

 כדי עד ביחיד אז ישמע שלא וברור במזיד משא״כ יקללנו[, או שיכנו עד רמ״א ]וז״ש בשוגג וקללה הכאה
בס״ד. ודו״ק הדקדוקים כל מיושבין ובזה שינזוף[. עד הסמ״ק דברי המג״א העתיק ]ולזה ודו״ק, נזיפה

 אברהם באשל ועיין בנמוק״י. המובא הראשונים קושיית גופא זה המהרש״א בכוונת ביש״מ אא״ז מ״ש ועכ״פ
בזה. שצידד מה הנ״ל

 בירור כשאינו אבל אחת, פעם אלא הרבים את יוכיח דלא אמרינן ישמעו שלא גמור בבירור שרק להכי ואתינן ו(
 מפורש, ללא בתורה המפורש דבר בין חילקו שלא ודעמם ולהתוס׳ ליחיד. רבים בין חילוק אין ממש גמור

 בדבר אלא נאמר לא שזה שכתב הנ״ל בתשב״ץ ועיין ודאי. כשאינו פעמים מאה אפי׳ ברבים למחות החיוב
 להזהיר כדי מזידין, להיות יבאו אם ואף בידם למחות מצוה שוגגין שמיעוטן בדבר אבל שוגגין, שכולם

 וכו׳, ה״ב פ״ב דמשקין בירושלמי כדאיתא מתקנתא ילפי ולא מקלקלתא דילפי מכשול לידי יבאו שלא לאחרים
 ה׳ דרכי ישרים כי וכו׳ הצלת נפשך את אתה נאמר עליו הוזהרו לא והם העם את הזהיר אם הוראות והמורה
 ממנו אחרים שילמדו חשש ויש דבפרהסיא תר״ח, בסי׳ שמה שלמה ובחכמת עיי״ש. וכו׳ בם ילכו וצדיקים

עיי״ש. בדרבנן אף למחות חייבין

 שניתן כרודף ודינו להציל שיש ופשיטא פשיטא לעבירה, אותם וגורר אחרים מחטיא דהעובר היכא ומכ״ש
 מוטב שייך לא האיסור יודע דכשכבר הנ״ל להיש״מ ומכ״ש ביותר. מזיר יהיה שהמחטיא ואף בנפשו להצילו
 סכנה לידי שיבא לחשוש שאין במקום ומכ״ש וקללה. הכאה ועד פעמים מאה עד החיוב ובכה״ג שוגגין, שיהיו

 ]ברכות תשובה עשה ודאי וכו׳ עבירה עבר אם אשר מדרבנן לצורבא ק״ו של בנו בן וק״ו בהכי. ח״ו השירי דלא
 למוטב מחזירו שבה המאור אולי ע״ב[, פ״ו ]יומא לו דהותרה ושנה בעבר אף כי וי״ל עיי״ש, ע״א[ י״ט

 דייקא לץ תוכח דאל הנ״ל, הראשונים קושיית לתרץ מקום היה ולפ״ז ישמע. ועתה ב׳[ אות דאיכ״ר ]פתיחתא
ודו״ק. וכנ״ל ויאהבך לחכם הוכח וזה פעמים, מאה אפילו בת״ח אבל למוטב, שיחזירו מאור בו דאין

 ובפרט ותיבה, תיבה בכל התורה קריאת שמיעת ומצות ומלה, מלה כל על שהעבירה כזה שבענין נראה ועוד ז(
 מהשיחה יפסיק או אחד, אמן רק יענה או מהש״ץ, תיבה וישמע לרגע יחריש האויל אם וכדומה, אמן בעניית
 הנורא מעון אתו ואחרים אותו ומנע מעשיו הועילו שכבר המוכיחו, יחשב חכם כבר לרגע, רח״ל שלו בטילה
התורה. מן תוכחה מצות זה והרי ההוא, לרגע עכ״פ

 לפני לגבי בהשמטות ורל״ח רל״ב מצוה המנ״ח שכתב וכמו מה״ת, תוכחה מצות בדרבנן שאף ולומר לעיין ויש
 בתורת בספר ויקראו ח׳[ ח׳ ]נחמיה דבעזרא כהך והוה ועזרא, משה שמתקנת התורה בקריאת ומכ״ש עור.

 תורה תלמוד בכלל והוא בזה, והארכתי עיי״ש[ ע״א ל״ט ובסוטה העם כל עמדו וכפתחו ה׳ בפסוק ]ושם אלקים
 הרי עיי״ש, וכו׳ ותקנו שביניהם נביאים עמדו וכו׳ תורה בלא ימים ג׳ שעמדו כיון ע״א פ״ב ב״ק ועיין וז״פ.

 חלק לעיל ]עיין במקו״א בזה כבר וכתבתי ק״ג, סי׳ ברונא מהר״י בתשו׳ ועיין ת״ת. מצות לקיים היתה דהתקנה
קכ״ט[. סימן או״ח

 לא אפילו למ״ד ואפילו מה״ת. וזה תורה, מיפר הוא נביאים ותקנות ד״ק על שעובר מלבד רח״ל השח וא״כ
 הוה התורה קריאת שתקנו כיון מ״מ ע״ב[, צ״ט ]מנחות ימוש לא קיים וערבית שחרית קרי״ש אלא אדם קרא
כוללת ]פתיחה הפמ״ג וכמ״ש מימיך, סוכה מצות קיימת לא גבי לך[ דאמר ]סוד״ה ע״א ג׳ סוכה שבתום׳ כהך
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עיי״ש. ב׳ אות הדיבור חלק ל״א מצוה פקודיך בדרך ולאא״ז ל״א מצוה במנ״ח והובא וח׳[ ז׳ אות הג׳ החלק

 כבוד נגד יד שמרים מה״ת ווה לבטלה. ש״ש הזכרת וכעין בתפלה, וכן תירא, אלקיך ה׳ את בגדר שהוא וגם
 ואפילו רח״ל, השם חילול בגדר הוא ובפרהסיא בזה, הפוסקים כל וכמ״ש רח״ל, ולשונו פיו בהרחבת השי״ת
 שרק ב״ד ומיתות מבריתות חמירא כפרה חילוקי רבד׳ השם, בחילול מ״מ בתורה, במפורש דרק הנ״ל להשי׳
וז״ב. פעמים מאה אפילו למחות שצריכין טובא ברור ע״א, פ״ו יומא עיין ממרקת מיתה

 הגם י״ר[, ה׳ ]שמות ישראל בני שוטרי ויכו לזה ואולי לזה. זה הוכיחו שלא החטא היה שבמצרים ונראה ח(
 על ולרמז אותן. הוכיחו שלא בזה חטאו מ״מ בע״ז, חטאו שלא ובודאי שם, רש״י כמ״ש מסנהדרין להיות שזכו

תס״א. בסו״ס הרמ״א וכמ״ש מזה זה נפרדין שהמצות נראה זה

 ניסן חדש יששכר בבני ועכ״י זי״ע לאא״ז עיין במצרים, בגלות היה שהדיבור סח, פה לשון פסח כי ובספה״ק
 שהיה הלל רמז ולזה רח״ל. אסורים דברים ודיברו לזה זה הוכיחו שלא והיינו מקומות, ובשאר ה׳ אות א׳ מאמר
 בחי׳ שנפגמה ובזה ודו״ק. להמרור המצה המתיק ולא כרוכין והמרור המצה שהיו היינו ומרור, מצה כורך

 מלך ויקם דסט״א מלכות רח״ל נתגבר בהג״ה[, הנ״ל ובבנ״י ד׳ ח׳ ]קהלת שלטון מלך דבר דיבור בחי׳ מלכות
אלקים. עשה זה לעומת זה ח׳[, א׳ ]שמות חדש

 בכבודך, כולו העולם כל על ומלוך לבדך ה״א אתה ותמלוך ומבקשין שמים, מלכות לגלות עבודתינו ועיקר
 שנזכה ההוא בעת ה׳ אל ואתחנן כ״ג[ ג׳ ]דברים משה תפלת בזה לפרש ויש בקדושה. הדיבור בשמירת הוא

 שמותר מה להשם, רק נאמרין הדיבורים שיהיו לאמר, ההוא בעת ה׳ ואל ותפלה. תורה דברי לומר היינו לאמר,
 הגאולה זמן על רומז ההוא ובעת רח״ל. שמים למלכות התנגדות שהוא מה ח״ו ולא השי״ת לכבוד לדבר

 נגאלין ישראל תנויי בזכות ולזה דקדושה. מלכות בחי׳ נגד דטומאה מלכות בחי׳ רח״ל יתגבר שאז העתידה,
 ולכך עיי״ש. מקארעץ ז״ל מהר״פ בהג״ה שמה יששכר בבני וכמבואר שבע״פ, תורה בחי׳ זה כי ע״א[, ח׳ ]ב״ב

ושבע״פ. שבכתב התורה קבלת לחג הספירה מתחילין מפסח

 רח״ל לבטל היצר טומאת עצת שזה ותפלה, התורה קריאת בשעת דיבור של רח״ל החטא וחמור נורא מה ולזה
 ועיין מגרמיה, ליה דלית לעני תפלה בחי׳ שהוא ותפלה בדיבור, שנאמרה תורה בחי׳ דקדושה, מלכות התגלות

 בפטפוטי זאת[ ]ומבטלים עמוקין, והדברים תפלה, ואני מפע״ח אני ובערך תפלה בערך מזקה״ק ישרה ברגל
 העיכוב וזה כלימה. לאותה אוי בושה לאותה אוי כ״ב[, ל׳ ]משלי ימלוך כי עבד בחי׳ רח״ל בעלמא מילין

ספה״ק. בכל כמבואר דס״א, מלכות והתגברות שמים, מלכות להתגלות

 ובהם ביה״מ, בסדר טובות תקנות כולם בהסכמת ותקנו בביה״מ הי״ו מק״צ הבע״ב נתאספו זאת בשבוע ובפה
 אחד ושכל וקה״ת התפלה בשעת בביה״מ ח״ו ידברו שלא ויפקחו שישגיחו כשרים אנשים שני שימנו תקנה

 גם כן לתקן ומהראוי ק״צ[, סימן ח״ג תורה מכתבי חיים שפע ]ראה וכו׳ וכו׳ בזה לסייעם חייב מביהמ״ד
 התפלה בעת לבבם בהתעטף מצאתם אשר המנוחה מעט ואת וזלה״ק, י״ז סי׳ ח״ב או״ח בד״ח ועיין אצליכם.

 עם כדת לא השתיה וגם זרות, ודיעות במדתם משונים אנשים ובין שונים בעסקים מוטרדים בעוה״ר היום כל כי
 זמן מעט רק לכם נשאר ולא קריה, ברחובות ישוטטו אשר ענינים ושארי כדת, מתוקן אם נודע לא אשר האכילה
אש. להבות החוצבים הקדושים דבריו עיי״ש וכו׳ יחד להתפלל התפלה

 לתשובה ישראל לבות יאירו ממצרים הוציאנו אשר זמן האלו הקדושים בימים המאיר הקדוש באור השי״ת יתן
 ומחכה ונדכה נשבר בלב הכותב אכי״ר. אחד שכם ולעבדו ויראתו אהבתו בלבנו ויתן שורש, למקור שלימה
 ויתקדש ויתגדל והקדוש הגדול שמו על ויחוס יד אזלת כי ויראה עמו בעני ה׳ יראה כי השם לישועת ומייחל
אמן. קריב ובזמן בעגלא רבא שמיה

המכתב: בשולי
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 ותיבה, תיבה בכל התורה קריאת שמיעת ומצות ומלה, מלה בכל היא בשיחה שהעבירה בפנים שכתבתי מה ט(
 יש ובהגהות כשהחזן, בד״ה ע״ב( ו׳ דף תש״ל ירושלים )דפוס שבת מס׳ ]עיין הק׳ והשל״ה הזוה״ק לשיטת זה

וי״ח[. י״ז אות קכ״ט סימן או״ח חלק לעיל ]וע״ע סק״ה ובא״ר סק״ה קמ״ו סי׳ במג״א ועיין ל״ט[, אות נוחלין

 איכא דמלתא דבסתמא מ״ש לענ״ד הבנתי ולא אושטריי״ך, במנהג כ״ד סי׳ הדשן בתרומת במ״ש הארכתי וכבר
 מה שומעים[ שלא אף הש״ץ בקריאת ]שיוצאים דלשיטתו עיי״ש, קריאתו ששומעין הש״צ אצל שנים או אחד

 לספר דדוקא שמחה מרבינו מ״ש הלקט משבלי הביא קמ״ו[ סי׳ ]או״ח ובב״י לא. או שומעין שנים אם החילוק
 מתירים[ ויש ]בד״ה בבה״ל ברורה ובמשנה עיי״ש. לשמוע מצווה הוא גם דהרי ושתמה דנטרדים, משום אסור
 עיי״ש עזרא, דתקנת החיוב מוטל ואיש איש כל ועל לשמוע מצווה הוא גם דמ״מ והרא״ש התוס׳ לשיטת מ״ש

התורה. קריאת ידי בעצמו יצא שכבר מיירי זו דשיטה הו״א דמסתפינא ולולי שכתב

 שכתב, בתיקו דסלקא לפסוק פסוק דבין בהך הרי״ף[ מדפי ע״א ]ד׳ ח׳ דף בברכות שם יונה ברבינו יש וחידוש
 ליה דקרי הדבר חמור כמה עד וחזינן הביאו, ס״א[ קמ״ו ]סי׳ והגר״א עיי״ש, ולחומרא דאורייתא תיקו דהוי

 כ״ה סי׳ או״ח תשובה שערי ]עיין הפוסקים במחלוקת הכלל כידוע מכריע הזוה״ק שבכה״ג ומכ״ש דאורייתא.
 שלא ותקנות חרמות שאר בהדי מהר״מ תשובת מסוף העתיק של״ד סו״ס ביו״ד הגולה שבבאר ובפרט סקי״א[.

ודו״ק. עיי״ש וביראה באימה ישבו אך בביהכ״נ ידברו

בר-אילן** אוג׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **

־ 5 -



7^

ספר

ירמיהו דברי
מרן התורה שר ישראל גאון חברו

זצוק״ל ירמיהו רבי

יע״א ואוהעל וורבוי אב״ד

מרן התורה שר האדיר להגאון בן

זצוק״ל זאב בנימין רבי

תורה השערי בעל וורבוי אב״ד

מרן התורה שר האמיתי להגאון בן

לעוו זצוק״ל אלעזר רבי

ועוד רוקח השמן בעל סנטוב אב״ד

תרל״ה בשנת הראשונה בפעם נדפס

מפתחות בתוספת מחדש יו״ל ועתה

זצ״ל המחבר ותולדות הש״ס סדר על

חשל״ד ירושלים
inf(*■■ KM■■ ■»



ירמיהו מדע דיערת הלכות ו ה פדר, דברי
 לא אבל נכסיו לפזר ולא פרכסה לבקש להזהיר הרבה אף _

להחליפם לאמצסי יהי׳ רק ולבו עינו ובזהב בכסף יוזן

 להשיג! יהי׳ לאמצעי׳ העוה״ז קניני כל כי כמש״ג ועומד בהקיים

 לו\ יהי׳ שזה וכו׳ כללו ואמר הנרצה ושלימות הנפש קניני ע״י

וכו׳ן העובר בעבור הקיים ליתן שלא הדנרי׳ בכל נכינה למדה

דרכיו: בכל יכשל לא ונזה

:וכו׳״ ערב כעשת ואינו וכו׳ ת״ח של "מו״מ י״ג ה׳

 יבמות במש׳ ציין זיל הגאון ואאמ״ו בב׳מ מקירו נרשם לא

שלא ”וברש הערנונות ומן ובו׳ ויתרחק ע״א קיש דף

:צ״ש ערב יעשה

:אתפאר. נו אשר .עבדי וכו׳״ הנרדפי׳ מן יהי׳ דבר של ״,כללו

 קניני׳ בכל לאדם לו ש־הי׳ נכונה מד־ אמר בראשונה
מהנובע ידבר ועתה העוהי׳ז• בהנאת ועכשיו

 עלי׳ אשר ׳’הדני ראשי המה והכבוד והזהב הכסף כי ולכבודו

אמתי׳ כללי׳ ישים שניהם ועל ׳,ותכונת האיש מעשי יסובב

:רז״ל מרבדי יסורס

 כי עלי׳ נאמר אשר האיש זה כי וכו׳ עבדי נאמר ועלי׳
 קכוים כולמו מרותיו ובכל מעשיו בכל לה׳ ענד הוא

:האדם ומן יתעלה מה׳ לו ותפארת יתעלה לה׳

"י ע פרק
 יודעם שהוא דינו׳־ י. כיי היו ואם וכו׳ ברייתו "דרך ה־א

וכו׳ בזמנינו כמו שיבה לא בדרך נוהגי׳ שמועתם ושומע

 ונוהג וכו׳ מניחים כחי׳ ׳ וכי יעים הי' ואס • וידום בדד ישב

 חשאי׳ נדרך עצמי ינהיג ואל וכו׳ למערות יצא הרע במנהגם

:וכו׳״
 כולמו הי' בדורו כי נראה ולא • זה בזמנינו כמו מי׳ש

כנודע שמד של דור אז הי׳ כ• וג־אה הרע בדרך קלילה

 השוב בדרכי בדד להיות לו אפשר אם נדד ישב אמר וע״ז

 למערות יצא אז לא ואם יעשה כן מהם דרכו להסתיר ואמונה

:וכו׳

 מצוה שובה לא בדרך שהלך או שמשא חבירו "הרואה ה"?
 במעשיו עצמו על ח־שא שהוא ולהידיעו למושב להחזירו

:וכו׳ עמיתך את תוכיח הוכח שנאמר הרעים

 איתא ואם נד"־ ע״א ע״ה דף סנהדרין נמס׳ נרש״י עיי׳
לך ליה נימא לא השש קדושת על מחני נח דנן וז״ל

 מציוה ה׳ נא דלהוכיחו נהי לו• דהודה דמשמע לשלום

 אדרי מיה.־ תושב נר ולא כתיב עמיתך את הוכיח דהוכח

 תיכחה נוצות נ*ש נח דנבן דעתו • עכ״ג לידיי לא אסור לדני

 אי׳ בהוכחה וכו׳ ושיש’ לא לב״נ לישראל אף דגפ״ע ואף

 דתמרי׳ אף • עמיתך בלשץ שנתמצש ,ביש״ וכמ״ש עליו מציוה

 ואפ״ה ע״ש לשנאושי דמצוה בישע ע'ב קי״ג פסחים במש׳

 הונחת שומע שאי' רשע וגכ.ל פעמי׳ מזה אף כחת ת מצותו

 נאמר לכאו׳ וכ״כ בו תוכחה מצות ואפי׳ה מאחיך נתמעש וישע

 • נכרי של ולא דרשי' דנע׳מא מ־יעך עמיתך ומ״ש בב״נ

 בשאינו לשנאותו דמצוה וצ״ג בזת• תגי׳ שקי׳ לכאו׳ ובראה

 בכלל אי׳ אז ועד בתוכחה הנאמד השיעור אחרי תוכחה שימע

 לא שנאמר אחיך בכגל ופורש נשיאותו• מציה שיהי׳ רשע

 במק׳ ונד' ־ עוד וצ״ע ב״נ משא״כ כמוך ריעך ובכלל וכי׳ תשנא

 גמור•' רשעי* והגש כמורי׳ צדיקי׳ הצלו א ע" נ״ה דף שבת

 שאם לפגי וידוע גלוי וכי' חו מ ולא ת למת בידם היה וכו׳
 נראה ־ ע״ש ׳ וכ גיר מי נהם וכו' מהם יקבלו לא מיחו

יקבלו: אם נקפק תיכחה שייך :מירי׳ נרשעי׳

 תיכי׳ז הוכח מציאות באש ו.״ל • ד׳ אות שם מיימני בהגהות

דמרנינן אע״ג ם הראי׳ כתב פעמים• ק׳ אפי׳

 בעי ומפקינין ששוכח• כי׳ במקבגו לרב מת.מיד מתוכיח התם
וצחבירו במקננו• לרב תלמיד הוכחת מקבצו• נשאי׳ לחמיו

 שבא נראה • עכ״ל שניהם ויבואו הן שקרלין מקבלו כשאינו

 ובמס׳ לרב ד תלמ אפי׳ מתיכיח ילפינין ב״מ דבמק׳ לפיס

 בנדר ששניהם ופי' עוד להוכיחו תוכחתו קיבל לא אפי׳ ערכין

 שניהם ויביאו • מקבלו נשאי׳ ומנירו במקנלו רבו ושקולין אחד

 נשוכת ניני בתלמיד שמפרש מונן בלתי אבל אחד• מקרא
 :ויודע ושהים פעם ששמע האחר כמו איני וא״כ הרב

ד׳הוכחת משום וכו׳ נישיכח פי׳ לרב בתלמיד מ״ש תראה
 בנמי דאי׳ כינו רביש למדשש היא לרב תלמיד

 כתב ולכן ששכח מת כמזכירו ותוכחתו ת״ת בת׳ ונרתב״ס

 ששוכח• לרנ מתלמיד התיכחת יהי׳ זה שבלשון ששוכח פי׳

 ועומד ומיכח מותרה כדין שלא וע־שת שיודע הרב ובאמת

 לרב כתב ולכן כן לו שהודיע התוכחה אחרי כאחר והוי הוא

ושקולין שוין מקבלו נשאי׳ ולאח־ ממנו שיקבל שידע נמקבלו

 :להוכיחם המצוה ועכ״ז התורה יודעי׳ ששהם כי המת

עמד ס״ה סי׳ אפרים שעד בשו״ת ראי׳ שכתבתי ואדיר
:ע״ש הגמיי׳ דברי על

 • ושלישית שנייה פעם יוכיחנו לאו ואם מושב ממנו קיבל ״אס
לו ואומר ־,ושא ה שיכהו עד להוכיח• חייב תמיד וכן

 נתפש הוא מח־ ואיש למחות בידו שאפשר וכל שומע• איני

:נהם״ למחות לו שאפשר אלו בעון

 ונם׳ בהמה נמה נפי וז״ל ד׳ באות שם מיימנו ובהגהית
יקבלו אס בידו ספק אם ואפי׳ הדי־נין שבועות

 אם אמכם • בהמת בבמה התם כדמשמע להוכיחו צריך דבריו

 שאמרה התם כדאמרינין דפשור נראה א: יקבלו שלא לו ראו

 משמע מיגלוי• לפניהם גלוי לפניך אם הקב"־ לפני הדין מדת

 נפי בתיספתא משמע וכן נענשים היו לא להם גלוי הי׳ שאם

 דה:ח לשתוק ל־ ב וש וכזב המצות נס׳ כתב וכן הבתים חזקה

 פשור דמעונש כתב ורא״ם וכו׳• ש־גגי׳ שיהי׳ לישראל לתו

 מקיצי משת הר׳ אבל א־פשר לא ת־כיח דהיכח מעשה אבל

 הנשמע דבר לומר שיש כשס •במתו על ד־בא בתאי כתב

פן לן תוכח אל שנאמר נשמע שאי׳ דבר לימר שלא חייב כך

עכ״ל: ישנאך

 קודם ידע אס הכאה עד השיעיר שנתנו אף דעתו ונראה

בשאפשר רק דהוי עינש בכלל הוי לא ישמע שלא לזה

 דתוכח עפה מצית אבל ובגמ׳• ברמב״ם וכמ׳ש למחות נידו

 כשמע שלא דבר לומר שלא כך וסי׳ שמצוה וכשם קיים לא

 תיכחה מצות כי בזה והשעס ההכאה• השיעור אחדי פי'

 מ־שתקי גינוץ במק׳ דאי׳ כמו אחדים לפני . וגם הרשע נגד

 באם נרמב״ם כ״כ בסתר דתיכחה ואף דניח״ל ש״מ רבנן

 • להכאה יבוא זה דמשום ונראה ברבים יכלימהו לו ישמע לא

 אתקישש• מכנאך עס ממע״ה דוד כמ״ש דתוכחת מ״ע גס

 • עול ועישה רשע דבר לראות י.יכל שלא לבב הישר מענע כי

 מחויב עכ״ז אותו יוכיח אשר על תפעיל לא מ אף זאת ומצית

 ה׳• פי את לעביר לראות לי חרז וכמה ע״ז כעקו להראית

 בשבח המיר נדבר האוהב מדרך תשוב־ בה' ברמב״ם וכמ״ש
לעשית בראותי ישתוק שלא הב תא מדרך וכ״כ מ״ש הנאהב

:הגאה•: רצץ נגד דבר

 נאמר ד־בכן במציה רק וכו׳ שוגבי׳ שיתי׳ מושב רז״ל ומ״ש
: ע״ש ביצה נמס׳ כדאי׳ כן

 אתת ואש וז״ל נדו סי׳ לרדב״ז דוד מצודות נס׳ ראיתי והגה

חעאתו עג שיוסף חנוא עליו השא לא יקבל שלא יודע
 בשוגג•׳ אלא יפת השתיקה ואין מז־ד ולא שוגג שיתי׳ ומועב פשע

 עד וימות לישע הנעיעהו במזיד אבל לו ישמע שלא לו וכשברור

י. עכ״ל וכו׳ פעמים ק׳

 • ע״ש אדם בני כלשון תורת דברה בעמן מ״ש עי׳ • מ נמל שש
ע״ש יונתן ור׳ בד״-ת ע״א כ״ז דף קועת נמק׳ בתיק׳ ועי׳

: המל״מ הבי׳ שלא ונפלא

 השמים בדברי •אבל לחגירו אדם שנין בדברי׳ נמד״א • דדה

; וכי׳ ברבים אותו מגלימין בסתר בו חזר לא אם

: £ ק״ קי׳ אפרים שער בשו״ת ע״ז

: לעוה״ב חלק לו אין חמיו בקלון והמכבד לה*ג הערה
: מ״ש א*5 בראשים רבה במדרש וי״ג חנינה• פלמי מיו !•נ 5«>־.הי״ ייי״יי



נ«מלביאל עא ע סימן רביעי חלקדברי
 מהקב״ה ראיה שם בסוגיא דאיתא הא שם הבאתי לאשר

דמה והקשיתי .ונו׳ מטר ומוריד הרוח שמשיב
 .הקב״ה טובות לקבל שלא האדם בכח יש וכי לעשות אפשר

 והקשה .כבודו על למחול לרב שמותר היא שהראיה ופכצ״ל

 שא״א משום וט׳ רוחות משיב הקב״ה דלהכי י׳ל בזה דגם כטדו

 תענית דריש הא פ״פ הש״ס כוונת פירש ולזה .בלא״ה לעולם

 שימסור אפשר והיה .לשליח נמסר לא ופרנסה גשמים שמפתח

 הקשה עוד .שם המקנה וכ״כ הש״ם טונת שזה פשוט הנה .לשליח
 לקבל שלא לנו שא״א נהי א״כ .שימוש לקבל שאסור נימא דאי

 לק־׳מ איסורא. הרגיה לן ספי היכי מ״מ הקב״ה. סוסת

 תה .שם בש״ם כדחיחא הרב כטד מצד הוא האיסור שהרי

 אין שוב לזה. מוכרח התלמיד אם אבל כרצון. כשתלוי שייך

 דבר חבירו לפה שתחב למי דמי ולא .הכא וה״ה .בדבר איסור

 : פשוט תה .הכא משא״כ .אסור הדבר גיף דשם איסור.

כבודו על למחול אסור דמלך שם בחיבורי שהבאתי מה1
 לאתויי הו״ל דעדיפא כבודו והקשה .י״ז( )דף מכתובות

 .כבודו על שמחל סל שאול שנענש שם דאימא כ״א( )דף מיומא

 מעלותיו מצד היא שלו המלוכה שאס מש״ש על ג״כ מזה והקשה

 שאזל דהא כ״ת והקשה .כבודו מל למחול לו מותר הרוחניות

 .שם וביומא ס״ז( )דף דמו״ק בש״ם כדאיתא גדול צדיק היה

 .לדעתי כבודו על שמחל סל ,נפט ובכ״ז עצמיים. מלכותו והיסה

 בזיונו מל מ״מ כבודו. על למחול לו שמותר הרב אף לק״מדהא

 ולזה סל״ב. רמ״ב סי׳ ובשו״ס הפוסקים כמ״ש למחול לו אסור

ולזה כסדו. מל למחול לו היה לא ויבזוהו. דכתיבבקרא בשאול

:דכתוטת מהא להביא הוצרכתי

1
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עא סימן
.עעטעזאווא □ק׳ רב ג״י סוהר״פ הרה״ג כבוד

 ומומרת. מומר בן למול שאין רס״ו ס״ם ביו״ד הש״ך מ״ש עץ"
z אף למול שמותר אשכנזי ר״ב משו״ס הביא קראי ובן 

 זה מ׳ש כסדו והקשה .כרין ופריסה חיתוך יעשו אם בשבת
 נמול לא ולמה הוא ישראל שחטא אע״פ ועודדהאקיי״ל מזה.

 דילמא הטעם והרדב״ז הרשב״א כתבו בקראים הנה .עכ״ד אופו

 נימאהכי. נמי במומר דא״נ וקשה מעליא. זרפא מיניה נפיק

 שבנו לתלות רחוק .אחרת בדת שהחזיק כיק דבמומר ונראה

 שמאמינים כיון הקראי אבל .ישראל לדת ישוב במוחו שטלד

 להאמין שההכרח הזמן בהמשך שיתבונן אפשר שבכתב. בתורה

 .התורה מצות בכל ברור פירוש לט אין דבלא״ה חז״ל בקבלת

 דאע״פ הקשה ואשר .מעליא זרעא מיניה דנפיק לחשוב סקס ויש

 מעמיס וכתבו האחרונים מה הרגישו כבר .הוא ישראל שחטא

 מקרא לה דיליף כתב ל״א סי׳ ב׳ כלל חא״ח ובגו״ו .שונים

 לו זרעו מקיש .לדורותס וזרעך אהה תשמור בריסי את ואתה

 דהיכן לענ״ר קשה והוא .אאע״ה כסו מצוה לשם המילה שיעשה

 עוד בש״ס. סכר שלא דין לחרש מדעתיט דרשות שנדרוש מציט

 יסגש עטש מצות שיעשו רשעים עם שהמשתדל ונראה שם כסב

 שאיט לתלמיד השונה קל״ג( )דף הזרוע ׳בפ אמרינן דטותה

 אין דחולין מהא ובמחכ״ת עכ״ל. לסרקולים אבן כזורק הנק

 בברטת כדאיתא הוא עבירה לקנטר כדי ללמוד דהא ראיה

 עושה איט וא״כ .בסוס׳ וע״ש נברא שלא לו שטח י״ז( )דף

 ע״א( ד׳ )דף ב״ב בש״ם מפורש הדבר אבל בלימודו. כלל סצוה

 רשעי להביא מותר ראשון לתירוץ תירוצים. שט שם דאיהא

 שהוא לא אס אסור בתרא ולתירוץ מציה. עשיית ציד ישראל

בנין וכפו רבים צורך והוא אחר ע״י להעשוס שא״א דבר

ע״ש: ביהמ״ק

 עצה להשיא שאסור כסב רוצח מה׳ ספי״ב והרמב״ם
כשהוא מצוה שיעשה רשע לעבד או לעט״ם

 שבש״ם בפרא כלישגא שפסק שם הכ״ס וכתב .ברשעו עומד
דהא .ועבד עט״ם דוקא כסב למה דא״כ טובא וקשה .שם

 ונראה .לישראל עבד בין לחלק יש סברא ואתה .כן נמי בישראל

 תגרור זו מצוה אולי מצוה. בדבר לזטת מצוה דלישראל בדעתו

 קאסר עבד שהיה הורדם גבי ורק .בתשובה וישוב אחרת מצוה

 הותר מלך בלא א״א דביהמ״ק משום דרק בתרא בתירוצא הש״ם

 בכלל שאיט נראה מ״מ .במצות חייב דעבד ואף .שיבנהו ליעצו

 בכלל אינם גרים שאף ע׳( )דף בקידושין התום׳ זכמ״ש פרטת

 אינם נשים דאף דברטת פ״ב הרא״ש לרפת ומכ״ש .ערבות

 שנשים מ״ח ובדף שם התום׳ לדעת ואף ערבות. בכלל
 לרפת ואף .פרטת בכלל אינם עבדים מ״מ .ערבות בכלל

 מ״מפבל .פרטת בכלל הוו דגרים ע״ב( י״ג )דף בנדה התום׳

 שאתך עם .עמיתך את תוכיח הוכח כתיב דבתוכחה וגם .גרע

 ובזה בתורה. שאיט זה בכלל איט שעבד וי״ל ובמצות. בסורה

 )דף סנהדרין רש״י וע׳ מקומות ועוד ריבית מרין להאריך יש

 ועכ״פ .לקצר וההכרח תושב גר מעמיתך דממעט ע״א( ע״ה

 .ובתוכחה בערטת שאיט דכיון כמש״ל נראה הרמב׳ם בדברי

 גמור ישראל אבל .ברשעו עומד סודנו מצוהאם לדבר ליעצו אסור
 דצטעים בפלוגתא תלוי שזה לדק ויש מצוה. לדבר ליעצו מצוה

 רשעים להציל שא״צ שם ס״ל דרשב״ג ס״ט( )דף בב״ק ורשב״ג

 כרשב״ג. שם פסק והרמב׳ם .וימות לרשע והלעיטהו .מעבירה

 בארנו ע״ד סי׳ ח״א ובחיטרי כן נראה מ״מ .לחלק שיש ואף

 להצילו מחויב מ״ס דהא קשה ערטת ולפמש״למטעם .בס״ד בזה

 מאיסור: דןא״צלהצילו שע״פ דכיון וצ״ל מטעםערבות. מאיסור

 מ״ש קושיהיט הירא לפ״ז אך עליו. יזה הערטת חלה אין שוב

 לעשות שא״ל רק שם קאמר לא דרשב״ג ונראה .מישראל עבד

 לעשות ליעצו דשרי ודאי אבל .זה מאיסור רשעים להציל תקנה

 בגדר זה והוי .תשובה לעשות מסס מעט יתעוררו דעי״ז מצוה

 .נשמתו וקו״ח גופו השבח לרבות והשמתו מצות ובכלל .הוכחה

 דצטעים. הא כמו מזה יודע אינו והיא האיסור מן כשמצילו אבל

 בב״ק הש״ם דמדסה מהא ע״ז להקשות ויש .בזה תועלת אין

 שהחיוב די״ל האחרונים במ״ש לדק וגס .דצטעים להא שם

 ובהא בזה. זאכמ״ל לפ״ע משום הויג״כ מאיסור חבירו להציל

 דהא ביהמ׳ק בנק במצות מחויב איט דפבד עוד לדון יש דב״ב

 דהאקיי״לבשטפות)דףס״ו(דאיןבטןביהמ״ק שהז״ג מ״ע הוי

 בבנק חייבות דנשים בה״ב מה׳ בפ״א כתב הרמב״ם אבל .בלילה

 שהנשים שם שמפורש דמשכן מקראי לה ריליף ונראה .ביהמ״ק

 יביאו אל ואשה איש כל כתיב אח״כ וגס .למשכן נדטת הביאו

 הוא דתידוש דכיק י״ל וא״כ .ברשות זה שעשו הרי .,וגו עוד

 משק דנבי :נתחייט לא שעבדים י״ל . הגשים שנסחייט שם

 בסנהדרין כדאיפא עברים מימעסו ומזה ישראל בני אל דבר כתיב

 נתמעטו עבדם אבל .שנצטוו מפורש כתיב דגשים ונהי .פ״ו( )דף

 שם בסנהדרין וכן .לה דלה מג״ש לחייבם גמרינן ולא .מבנ״י

 אבל .יעו״ש לחלק שיש ואף .ע״ש שם נתרבתה ואשה .עבד נתמעט

 דקיי״ל הא וכעק מעצמן הביאו שהנשים לדחוס ויש .כן י״ל מ״מ

 שפטורות אף מהן מקבלים הנשים שקלו שאם דשקלים בפ״ק

 הס ביהמ״ק לבנין ההכטת דכל י״ל ]ובפשוטו .ע׳ש מלשקול

 דוחה אינו שבניט ואף - בלילה אף שייך וזה :בניט מצות בכלל

 טהגת אין שאז מצד ולח שבת. איסור מצד רק הוי זה שבתויו״ט.

 יביאה לב נדיב כל במשכן רכתיב דכיון ואפשר זוואקצר[ מצוה

 לה ומשכחת ונדבה. נדר בכלל ישנס עבדים ואף בכלל הכל הוי

 מהני ועכ״פ לוע״משאקלרטרשוסט. שנסו נכסים צו שיהי

 ס״א(. )דף נזיר וס׳ נכסים ויקנה לחפשי כשיצא להתחייב נדרו

 עבדים דמימעשו בהו דאיירי בנ׳י עדת מל קאי דזה י״ל אך

לקצר: וההכרח כמש״ל

(TJW כמו רצונית במציה רק הייט בסרא לתירק דאף נראה 
להירמס שיעץ רק .בטי בהמ״ק כבר שהיה השם

 חיזביס מצוה שהיא בנ״ד אבל .מהודר יותר ביהמ״ק שיבנה

 יחזור שום שאכל מי דאסז .דשרי מודים דהכל אפשר .למול

 .הרבה תרשע דלא אקרא ל״א( )דף בשבת וכדאיתא שום ויאכל

 לא עכשיו עכ״פ דהא שהקשה רס״ז סי׳ נדרים בידות וראיתי

שם על לדוט ומנ״ל .*סו נמול לא ולמה עדיין התיטק חעא

סוסו

A
ז\.
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 ולפמש״ל הנ״ל. דבריהגו״ו ראה ולא .כקושיא ונשאר . סופו

 בטורו והנה ונראה .כחומה נצבת הקושיא הרי .הגו״ו על להקשות

 והאב .המילה על מוזהר האב רק המילה. על מוזהר אינו קטן

 את מלין שאין של״ר ,בסי דקיי״ל ממנורה מדיף לא מזמר כשהוא

 וצ״ל .זה בענין למנודה מומר לדמות באחרונים ראיתי וכן .בניו

 מישראל. לגמרי אותו ומרחיקים כניו מלים שאין שיראה ע״י שאולי

 ישראלית כשילדה אף דא״כ קשה ולכאורה בתשובה. יהרהר

 דשם וצ״ל אותו. שמלים קיי״ל והרי הבן. ומולו לא ממומר

 לא וא״כ .המומר ולא .אותו שימולו דורשח שהישראלית איירי

 גמור ישראל שהוא במנודה אבל כלל. להמימר רדיפת זה יהא

 מצוה לעשות לרשע לסייע שאין נימא ואי .לו גם לרדיפה זה יהא

 והתינוק .המומר עבור מילה מלות לעשות שאין א״ש .חיובית אף

 שאין שזה כיון מחויבים אינם נ״כ שב״ד .חצ״ל עדיין מחויב אינו

 איתא ע״ב( צ״ב )דף ומ״ק .האב פשיעת ע״י הוא אותו מלים

 חבירך שאם ופירש״י אבתריה. גודא שדי ענך ולא לחברך קרית

 שמותר מזה משמע .ברשעו ויפול בידים דחפהו תוכחה קיבל לא

 הכוונה דשם אבלז״א .במצוה לעסוק לסייעו שאין ומכ״ש להכשילו

 ח״א חיבורי וע׳ להכשילו שאסור וראי אבל בדברים. לדחותו רק

 הפיסקים יכל ע״ב( ,ו )דף בע״ז ,התום וכ״כ פ״דבזה. ׳םי

 ע״ש. ל״המכשי׳. לפ״ע על ועובר למומר איסור לישן שאסור

לקצר: ההכרח ומערדותי

עב סימן
TV אצל איש שיקברו להנהיג רוצים בעירו אנשים שאתה 

 אשיבו ומערדותי .בזה דעתי לדעת כבודו וחפץ .אשתו ׳

 מיוחדות שורות לעשות במדינותינו. ישראלי מנהג הגה בקוצר.

 אשה לקבור נהגו לא למה קשה ולכאורה .לנשים ושורות לאשים

 המשפחה בני כל לקבור המנהג היה הש״ם בזמן דהא .בעלה אצל

פ״ד( )דף וכתיבות נ״ב( )דף בבכורות כדאיתא אחד במקום

 שאשה שס״ו ס״ס ובמוש״ע שמחות דמפכה בפי״ד וכדקיי״ל "

 כי הכוונת דשם ז״א אבל .אביה אצל ולא בעלה אצל תקבר

 כדאיתא לקבורה מיוחד מקום משפחה לכל שהיה נהט בזמןהש״ם

 שיקברו קאמר להכי .נ״ב( )דף ובכורות פ״ד( )דף בכתובות

 דאיחא והא .אביה של ולא בעלה משפחת בקבר האשה אש

 דאיירי .צ״ל .אביה משפחת בקבר האשה את שקברו שם בבטרות

 ולזה .ההוא במקום מיוחד משפחה קבר לבעלה היה לא שעדיין

 לקברות מקום שס לקבוע רצה משפתחה קבר מאשתו כשירש

 הביה״ק חוזר מ’דמ וקאמרשם שםאשתו. קבר ג״כולזה משפחתו

 ח״א 'חיבורי ,וע עי״ש משפחה פגם משום אשתו למשפחת ההוא

 ואין אחד בביה״ק המתים כל שקוברים אצליט אבל .צ״ו סי׳

 לאנשים שורות עושים לזה .לבדה משפתה לכל מקום קובעים

 מהא בזה להעיר שיש מה ג״כ נדחה ובזה .לבד ולנשים לבר

 בעירובין כדאיחא אשתו אצל איש הקדושים והאבות אדה״ר שנקברו

 היה כי כמש״ל הענין אבל ע״ש. נ״ח( )דף וב״ב ג״ג( )דף

ח״ג זוהר וע׳ כנ״ל. אצליט משא״כ להםלבדם. מיוחד המקום

:ע״ה האבות קבורת סדר ע״א קס״ד

נ״ר שיש פ״ט אמת שפת במאמר יבוק המעבר כתב הנה אע?
 וא״כ .הענין בהסבר ע״ש בעלה אצל יקברוה אם לאשה

 קיי״ל דהא מסתבר דהכי וגם .אצליט כן נוהגין אין למה יקשה

 קרוב יוסר ומי .אוהבי אצל אדם כל לקטר שראוי שס״ב בסי׳

 מ״ש מעין וזהו . חייו ימי רוב עמו קשירה היתה אשר מהאשה לו

 .נפרדו לא ובמותם בחייהם והנעימים הנאהבים (,א ,ב )בשמואל

 הארץ וספדה פסוק על נ״ב( )דף בסוכה איתא יהנה ונראה

 בשעת שאף לגד. ונשיהם לבד דוד בית משפתח משפחות משפחות

 קלות לידי יבואו שלא לבר ונשים לבד להיוסאנשים צריכים. התפר

 ובאשה .אנשים עוסקים איש בקבורת והנה .בפירש״י ראשמ״ש

 שיזדמן למש יש ולזה ס״ג. שנ״ב ,בסי כדקיי׳ל נשים עוסקות

בביה״ק יעסקו שהנשים ובעוד יאשה. איש מסים שני בעיר שיהיו

 אנשים יקברו ואם לקברו האיש את אנשים יביאו אשה בקבורת

 האנשים סמוכים שיעמדו לפעמים יזדמן .אחת בשורה ונשים

 או כבר שנקברה אשה קבר אצל יהי' האיש קבר באשר והנשים

 החמיר ויקהל סוהר דהא ועוד .ראש קלות לידי ויבואו .להיפוך

 בביה״ק וביותר מת קבורת בעת בנשים אנשים יפנשו שלא מאוד

 שפתי מאמר יבוק מעבר וע׳ סי׳שנ״ג בשו״ע להלכה והובא ע״ש

 להזדמן יוכל אחת בשורה ונשים אנשים יקברו ואם .פ״י רננות

 שיעשו הנהיגו ולזה הנ״ל. בביה״ק בעודם באלו אלו שיפגעו

 ואשהביום איש שימותו יזדמן אם אף וא״כ .לנשים מיוחדות שורות

 המיוחד במקום בביה״ק בקבורה העוסקות הנשים יהיו מ״מ .אחד

 קוברים כשהיו אבל .לאנשים המיוחד במקום יהיו והאנשים .לנשים

 שבמשפחת שכיח לא כי .לזה לחוש אין אחת משפחה רק בביה״ק

 )דף וביבמות דיומא וע׳פ״ק אחת. בעת ואשה איש ימותו אחת

בזמן אחד בבית דתרי למיתה חיישינן דלא ,בתום ע״ב( כ״ו

:מועט .

(V שלפעמים נתבאר משפטים ,פ בזוהר דהנה הדבר בטעם )י״ל 
שהוכרז ממש זיווגו שאינה אשה נושא שאדם יזדמן

 והמעבר באורך. יעו׳ש שני בזיווג ומכ״ש לפלוני פלוני בת עליו

 רק בעלה אצל אשה לקטר שאין כתב שפ״א מאמר פ״ט יבוק .

 באשר ולזה האמיתי. זיווגו היא רוב שכ״פ ראשון זיווג כשהיא

 הראשון זיווגם אצל יקברום ואם .שני זיווג להם יש אנשים הרבה

 שאינה זיווגראשקאפשר דהא .-וגם השני זיווג לאלמנתו צער יהי

 שלא אשה הנושאים רט אשר הללו בעתים ובפרט האמיתי. זיווגו

 שומת סיבות ע״י וכדומה ממון לשם אי טי לשם רק שמים לשם

 לזיווג מכוונים שאינם לשפוט שיש ודאי .ביצה״ר יסודם אשר

 אשה שהטשא (,ע )דף בקדושין. חז״ל הפליגו ולזה .האמיתי

 אינה שודאי לפי והיינו . מהוגנים שאינם בנים מוליד ממון לשם

 יצירתם. בעיקר מתאימים אין שנפשותס ובאשר .האמיתי זיווגו

 לבארסה הארכתי ובדרושי מהוגנים. שאינם בנים מולידים לזה

 איש מלקטר שנמנעו הטעם שזהו י״ל ועכ״פ .ושנואה אהובה ,פ

 אס יעקב קבר שלא על מ״ש ויחי פ׳ רמב״ן ,וע .אשתו אצל

 כל לקטר שנהגו ובזמן . בזה ואכמ״ל המכפלה במערת רחל

 טה״ק באותו שני זיווג אף שקברו וראי .שלה בביה״ק משפחה

 סמוך ממש קברוה שלא וצ״ל אצלבמלה. אשם שקוברין כדקיי״ל

 ביניהם. מפסיק אחד קבר היה ועכ״פ אחר. בזויות רק לבעלה

 יש .אשתו שהיא בשביל אצלו איתה כשקוברים דרק נראה ומור

 אצלו אותה אבלבשקוברים זיווגשני. אצלו לקבור שלא קפידא

קפידאבזה. אין למשפחתו. לביה״ק מיוחד ההוא שהמקום בשביל

:ממשפחתו עתה היא עכ״פ יהא

ומטר עבורו מיוחד מקום בביה״ק איש יקנה שאם לנראה
 אזי .קטעה במחיצה ההוא המקום אח ויקיף אשתו

 ואק . שהזכרנו חששי הני כל ליכא דסה .כן לעשות בידו הרשות

 והנשים האנשים ויפגשו אחר איש ימות זו אשה שתמות שביום לחוש .

 איש בעיר שימותו דמצוי ואף .רחוק דבר הוי דזה .בביה״ק

 אשה שחמות ביום זה שיארע לחוש רחוק מ״מ .אחד ביום ואשה

 דרבים לנפילה דח*ישינן קע״ג( )דף בב״ב דאיתא להא ודמי .זו

 ועודדאף שם. ,ובתום קט״ו( )דף יבמות דיתידוע' •לנפילה ולא

 העוסקים הרי בכ״ז .אחרת אשה זה ביום שימות יארע אם

 לשהות ויוכלו .קברו שסביב המחיצה בתוך יהיו זה איש בקבורח

 ימותו שמא לחוש ואין .־ לגמרי מביה״ק הנשים שיצאו עד שם

 אז כי וגם שכיח. לא ודאי רזה אחד. ביום ואשתו הזה האיש

 מטאר מתים בכל ובאמת .אחת בשעה ביחד יקברום לא וראי

 שיתחילו לחוש יש ורק השני. ואח״כ אחד שמוציאים שנ״ד ,בסי

 לביה״ק. הראשק הגיע שכבר כשידעו השני בקבורת לעסוק

 יציאתם במת בראשון העוסקים עם בשבי העוסקים יפגשו יעי״ז

 כאתר מתים שני מוציאים שוה כמדם אם דהח וגס .מטה״ק

 סביבמקוסשט מחיצה בעשיית ועכ״פ שנ״ד. ,סי בעור יעו״ש

כנהוג. הקברים שני בין הפסק שיעשו ורק ש״ד. הקברים
 שעוסקים בשעה .ועכ״פ וכדומה בשביל׳כבוד ולא זהלש״ש ויעשו .

הוא הסיתה יום וזכירת עוה״ז. הבלי שיעזט ראוי מתים בצרכי

הבחינה
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 והא לפרגן דנכון משוס ש
 כר' פשעיו מכסה וכ' :•:ע
 אדם שבין בעבירות :אן

 בין או מפורסם בהעא ק
 ור״ע דריב״ב לפלוגתא

 לפרוע שלא לר״ע ס״ל
 בזה להתבייש כדי רבים

 י״ל הקב״ה לפני נהתודות
 דס״ל וי״ל לפירעס ־,רון

 לבייש שלא כדי בלחש
 משתחויס משתחויס כשהם

 דברטת ובספ״ה ויכלם י
 :בפרהסי' והיינו פשע יי

 :בושת כאן ואין ־,ידי;
 בר דאמר ב׳ פ״ז שם
 קס א״ח אבל ואמר ש״ץ

 שמעינן דמהא הגאונים
 דהאי לומר ]ואפשר הש״ץ
 הגמ׳ דייקו ומזה הש״ן

 ל״ע דיומא וערפ״ד ״ש[1
 דוידוי■ ג׳ ביום בו שם

m עשרה תקנו זה וכנגד 
 בס״ה הש״ן עם /ש-* 1

 ראב״י דמשנת א׳ ס״ז
 ע׳ )יא( :כשמתודה יבח

 ■וחותם ומתודה ,ז מתפלל
 וחותם ׳ופרש״י חותם :יידוי
 רצה אס התפלות בשחר
 וחכ״א אלא הכי ספתח

 פלייי קמא דלפי' נמצא י
 התפלות בכל ב• ולפי' זם

 ומביא ברצון תלוי לרבנן
 א׳ דלפי׳ כ' והעור היא
 יותר דמ״מ דכ' רק ־נין

 אין דבלא״ה רבינו כ׳ •
 וכמ״ש נעילה על רק י
 מ״מ התפלות כל על ת

 דאין ודחי י״ה דמתפלל :
 בחזרת רק רבנן אמרו :

 ברכה נעילה ןיןחותס מ
 אמרי ורבנן הסלחן האג

 אבל חותם בוידוי נחתום
 ח׳ הוי דא״כ לחתום חין
 אמרו דלא הוא עועה ־ה

 דבעיוה״ג דס״ל הגאונים
 של ז' ס״ק ועמ״א לחתום

 והיינו הרמב״ן כדעת :יכה
 שיאכל קודם יתודה זמרו

 שיאכל לאחר מתודה ילה
 הרמב״ן ומפרש שחרית ־ה

 שיתודה חכמים אמרו יע״ז
 אמרו ואח״ב ג״כ אכילה י

 נמצא כו׳ שחרית יחידה
 בערבית ג״כ ומתודה ילה נ

 להתודות ליהא בירושלמי
 אע״פ אמרו ואח״כ אכילה

 אחר להתודות דמ״ש ־•שלמי
 שמא הכועס שאמרו זו מה
שהתודה דאע״ס וכמו פלה

) I7K ׳**•־
 בי' שהדר
מעל עא  אבוהי שמע כו׳ איזיל אמר דיו״כ מעלי מעא א׳ ס״ג כתובות )א( תרח

 לא ופרש״י איפסיק מר ולא איפסיק מר לא איעריד כו' לאפי׳ נפק
 תשעה של אחרונה סעודה להתענות אכילה בה שמפסיקין יוה״ב סעודת אכלו
 סעודה לאכול דיש הרי כו' המפסקת סעודה קרי הכפוריס יום ושל באב

 ב׳ נ״ד בפסחים איתא דהלא בה״ש קודם לאכול צריך ומה יו״כ בערב המפסקת
 דאורייתא יוה״כ עינוי דתוספת פ״אב׳ ביומא ואיתא אסור שלי בה״ש דיוה״כ

 בזמן להפסיק צריך וא״כ ספק מעעס אסור דבבה״ש בה״ש קודם ע״כ והא/תוספת
 .ת״ל ב׳ פ״א שם גמ' )ב( :בה״ש קודם מעע תוספת שיהי׳ כדי בה״ש קודם מה

ולא הקודש על מחול פמוסיפין מכאן מבעו״י ומתענה מתחיל כיצד הא בתשעה
על בפסחים דאיתא מאי על דמקשו א׳ ע׳ דר״ה ועתום׳ מבעו״י רק שיעור אמרו
לחשיכה סמוך אסור יום ודאי אפי׳ והלא שלו בה״ש- והיינו אסור דספיקו יוה״כ
ס״ל הרא״ש אבל הכי נקיע משהו בתוספת דסגי משום ושמא ותירצו תוספת משוס
 אכלי נשי והני דאורייתא עינוי תוספת והלא הגמ׳ מדפרכי שיעור לתוספת יש דע״כ

 שכתוב מה והלא לצמצם דא״א ממש הלילה עד אכלו לא בודאי הנשים והלא כו׳
 כרת באיסור הנשים יזהרו לא איך וגס' בס״ג כמ״ש בידייהו מחינן בקרא להדי'

 והני מדאורייתא עינוי תוספת והא הגמ׳ פריך ואפ״ה לילה קודם מלאכול דפרשו א״ו
 דאכלי לכאורה משמע הלילה עד ברא״ש ]ומ״ש עינוי לתוספת שיעור דיש וש״מ אכלי נשי
 וא״כ שתחשך עד דאכלי קמ״ח ושבת ל׳ ביצה הגמ' מלשון לכאורה וכ״מ בבה״ש אף

 תוספת והלא מתמה שפיר והגמ׳ שיעור עינוי לתוספת דיש כלל ראי׳ אין שוב לפי״ז
 עד אכלי נשי והני מדאורייתא אסור ג״כ בה״ש קודם מעכן ואפי' דאורייתא עינוי

 עד דוקאאלא לאו הוא הלילה עד הרא״ש ומ״ש שתחשך עד בגמ׳ דמ״ש צ״ל לכן הלילה
 ספ״ב )ג( :שאח״ז בס״ק צ״ל זה רס״א בסי׳ ועמ״ש המביא[ בריש בביצה וער״ן בה״ש
 ולא התחתין הכסיף מאדימין מזרח שפני כ״ז משתה״ח בה״ש ■ואיזהו ב' ל״ד דשבת

 שפני כ״ז .משתה״ח דה״ק רבה ומפרש יהודה ר׳ דברי כו׳ בה״ש העליון הכסיף
 תלש בה״ש הוי דר״י אליבא דלרבה הגמ׳ ומפרש בה״ש נמי התחתון והכסיף מ״מ

 הלכה יוחנן א״ר א׳ ל״ה שם ואיתא אמות ות״ק אלף דהיינו הלילה קודם מיל רבעי
 יוסי כר' והלכה ט' שהכסיף עד משתה״ח הוא דבה״ש שבת לענין יהודה כר׳

 עיטי הכנסת י לענין גם וא״כ להומרא דאזלינן משוס כה״ע דבה״ש תרומה לענין
 אלפים הוי דמיל אמות ות״ק אלף בה״ש והוי לחומרא יהודה כר׳ פסקינן דיוה״כ

 אמה אלפים החשטן ועולה מיל לכל ומחצה^רוס עהשב א׳ ס״ז ביומא כמ״ש אמה
 מכופחין ולא מספקין לא הנן ב׳ קמ״ח ובשבת בביצה שם ")ד( : שם ברש״י כמ״ש

 לישראל להם הנח אלא מידי להוולא אמרי ולא הבי עבדי דקא חזינח דקח “והאידנא
 דהא בדרבנן ול״ש בדאורייתא ל״ש היא ולא ־ לא בדאורייתא אבל בדרבנן וה״מ כו׳

 בדאורייתא דל״ש האיסורים כל על 'כלל גמ׳3 דאיתא הרי כו׳ דאורייתא עינוי תוספת
 ולא בדרבנן וה״מ הנ״ל בשבת הראשונים שגירסת )ה( : מחינן לא בדרבנן ול״ש

 סוגי׳ והך ז״ל ביצה בריש הר״ן וכמ״ש כו׳ ־היא ולא ט׳ ה״מ מינה סבור גרסינן
 בהו מחינן בדאורייתא אבל בדרבנן דדוקא אסיקנא דהתס דשבת בסוגי׳ מיחלפא

 במידי אבל עינוי כתוספת בהדי׳ כ׳ דלא מידי דדוקא דאמר מאן איכא מיהו ט׳
 וסוגי׳ דביצה הסוני׳ יהי׳ לא דלפי״ז וכוונתו בהו מחינן בדאורייתא בהדי' דל

 שאינו רק בדאורייתא אף כוונתם בדרבנן וה״מ בשבת דמ״ש אהדדי סתרי דשבת
 רל״ע סי׳ ביו״ד וכמ״ש בשבועות הר״ן כמ״ש דרבנן קרי זה דגם בקרא מפורש

 דקדושין ועפ״ק .שיעור חצי כגון חכמים ממדרש שאסור דבר על חל דשבועה ס״ו
 אברים בשאר ר״ע ודברי לו זכתה שהתורה בשו״ע ר״ע דברי נראין ב׳ כ״ד

 ומדרש הואיל אלא דרשי קא קראי הוא קנס הגמ׳ ופריך חכמים וקנס הואיל
 חכמים שדרשו מה ובין בקרא שמפורש מה בין הגמ׳ דמחלק הרי הוא חכמים

ממחין אין בידן וכדיהן המבוי בפתח היושבות נשים גבי ס״ו שס״ה סי׳ וע״ל מקרא 1
בקרא המפורש דאורייתא במידי הא לדייק המחבר וטונת הוא דמדרבנן טון בידן ;

הבע״י בסוף )ו( :שם רבינו וכמ״ש דרבנן ה״מ דגרסינן דשבת הגירס׳ משוס ממחין .!
שנחי חובה ר״א נשמע שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע לומר שמצוה כשם

 מגונה דבר בחבירו לרואה •מנין ב׳ נו״ז
 ת״ל ויוכיחנו שיחזור מנין קיבל ולא

דשבת דספ״ה מהא )ח( : ברבים

סימן

 דערכין מהא )ז( :כו׳ לן תוכח אל
 הוכיחו תוכיח הוכח שנא׳ להוכיחו שחייב
 דהבע״י והא ביחיד שס ומוקי מ״מ תוכיח

 דבי להנהו מר לוכחינהו לר״ס ר״ז א״ל א׳
 מיירי ושם ט׳ מר לוכחינהו מקבלי דלא
 דכיון סבור הי׳ ולהכי ברבים דמיירי א״ו בערכין כמ״ש מ״מ תוכיח הוכח מלא

 :ברבים ואפי׳ להוכיח צריך א' פעם דעכ״פ א״ל וע״ז להוכיח א״צ יקבלו שלא דיודע
 ליכחינהו שבת במס' דאמרינן והא הבע״י בסוף הר״ן ז״ל הראשון תירץ הוא )ט(
 אל כלל הוכיחם שלא הוא החם מר לוכחינהו אס״ה וא״ל מינאי מקבלי לא ואמר פר

־• שהיה ח ׳v,r )ח״ש(
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ר״ג
ע״כ

נ״ה
אע״ג א״ל מינאי מקבלי לא א״ל
מקרא ידע לא וכי דביחיד ברבים



לט ( דעות ששי פרק הלכות
 ולא ברשעים שנאמר כמו וישתוק ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא ו.

 שנא כי טוב ועד למרע )מאומה( אמנון ]עם[ )את( אבשלום דבר
 למה לו ולומר להודיעו עליו מצוה אלא יג(. )ש״ב אמנון את אבשלום

 תוכיח הוכח שנאמר פלוני. בדבר לי חטאת ולמה וכך כך לי עשית
 למחול. צריך לו למחול ממנו ובקש חזר ואם יט(. )ויקרא עמיתך את
יז(. )בראשית האלהים אל אברהם ויתפלל שנאמר אכזרי המוחל יהא ולא

 למוטב להחזירו מצוד. טובה לא בדרך שהלך או שחטא חבירו הרואה ז.
 עמיתך את הוכח שנאמר הרעים במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו

 בדברים בין לבינו. שבינו בדברים בין חבירו את המוכיח יט(. )ויקרא
 בנחת לו וידבר עצמו. לבין בינו להוכיחו צריך המקום. לבין שבינו

 העולם לחיי להביאו לטובתו אלא לו אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון
 וכן ושלישית. שניה פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב ממנו קיבל אם הבא.
וכל שומע. איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיחו אדם חייב תמיד

ומחשבת דעת

 בביאור עיין האלקים. אל אכרהם ויתפלל שנאטר אכזרי הטוחל יהא ולא ו. לכה ה

 פ״ח יבמות ביש״ש מהמהרש״ל שמביא ה״ט פ״ב לתשובה" "הדרך תשובה להלכות

 עבורו שיתפלל אלא לו שימחול רק לא ממנו יבקש אלא סליחה ממנו לבקש די שלא

ע״ש. לו מתכפר ואז

 טובה, לא בדרך דייק טובח. לא כדרד שהלך או שחטא חכירו חרואה ז. לכה ה

 מצווין ולכן לכך, בדרך הוא אבל ממש, עבירות עוד חטא שלא נראה וכוונתו

 ממש, אסור ולא הגון שאינו בדבר מיידי ל״א: בברכות אבל להוכיחו, מה״ת

להוכיחו. צריך בזה שגם דחנה מפסוק מביא

 ער מחלוקת ט״ז: בערכין חחוטא. שיבחו עד לחוביחו אדם חייב תמיד וכן שם.

 נזיפה, עד אמר יוחנן ורבי קללה עד אמר ושמואל הכאה עד אמר רב תוכחה היכן

בב״מ. מובא בסמ״ג כד על ותמה יוחנן כרבי ולא נרב פסק למה וקשה

 דרשו אחד פסוק שכולם ומסיק המחלוקת מפורש )ט״ז.( שבערכין ונראה

 עד ומ״ד להכותו, דכתיב הכאה עד מ״ד להכותו" עליו החנית את שאול "ויטל

 שאול, אף ויתר דכתיב נזיפה עד ולמ״ד אמך, ערות ולבושת לבשוזך דכתיב קללה

 הפטור ושורש אלו, כל מבואר הלוא שבפסוק מחלוקת כאן שאין מפרש והרמב״ם

 כבר מ״ד ולחד בפסוק, המבואר שיכנו חשש מפני היינו להוכיח צריך שאין

 כשרואה ולאידך אותו, כשמקלל רק מ״ד ולאידך יכנו, ימשיך שאם חושש בו כשנוזף

ממש. מכה אותו
 להכותו כבר שעומד רואה שאם בפסוק וכמבואר בהכאה שתלוי סתם והרמב״ם

 דבר, בזה לקבוע שאין פירש ולא וסתם מקרה, בכל תלוי חושש מאימת אבל פטור,

צ״ב. ועדיין וכמ״ש שיכנו הפטור שורש ולכ״ע

דעותששי פרקמ
ומבוית

 לו שאפשר ביון אלו בעון נתפש הוא מוחה ואינו למחות בידו שאפשר
בהם. למחות

 שנאמר שיכלימנו עד קשות לו ידבר לא תחלה חבירו את המוכיח ח.
ופניו מוכיחו אתה יכול חכמים אמרו כך יט(. )ייקרא חטא עליו תשא ולא

nivnin דעת
 תוכחה, במצות שיטתו ביאר ולא סתם הרמב״ם שוטע. איני לו ויאטר שם.

 דבר לומר לא מצוה כד הנשמע דבר לומר שמצוה בשם אמרינן דיבמות שבספ״ו

 מבואר וכן להוכיח, חייב אינו לו ישמעו שלא לו ברור אם והיינו נשמע, שלא

 הלוא ספרו בראש בשל״ה ותמה לו. ישמעו לא ודאי אם שפטור כאן בהגה״ט

 אם שפטור נאמר והיאך לו, ישמעו לא ודאי כן ואם ומקלל נוזף אפילו חייבין

 אינו ומקלל נוזף אפילו אבל פטור, בודאי שרק ומפרש לו, ישמעו שלא לו ברור

 אין ומכשילו ממנו מתלוצץ אלא מקבל שאינו רק לא שאם מפרש או ודאי,

להוכיחו. צורך
 וכמבואר רשע להוכיח חייב ואינו ישנאך" פן לץ תוכח "אל אבל בכשרים וכ״ז

 באוכל אפילו ומסתפק שמביאו חרי״ח( )ר״ם בבה״ל עיין ב״ח סרק דבא״ר בתנא

מכריע. ולא בצינעא שבת מחלל או לתיאבון נבילות

 בפרהסיא שבת חילול נגד למחות נוהגין ה׳ לדבר החרדים ישראל בארץ ומיהו

 מפני רק תוכחה, מצות מפני ולא שמו, וחילול ה׳ כבוד מפני צעקה קול להרים

 זה שיראת מי וכל שבת, בחילול מתחללת קודש פלטרין קדושת וגם השם חילול

 ישים וה׳ בפרהסיא, שבת חילול ח״ו להניח לא במחאה, קולו להרים חייב ללבו, נוגע

שמים. בדברי אבל ד״ח שלא״ז בהלכה בדברינו ועיין בינה, התועים בלב

 לו שאפשר כיון אלו כעון נתפס הוא טוחה ואינו לטחות כידו שאפשר וכל ם. ש
שאינו "מי נ״ט( סימן שלישי )שער יוגה לרבינו תשובה בשערי כחם. למחות

נענש הוא הרי העוו ומושכי טוב לא דרך עלי המתייצבים על במחלוקת מחזיק

נושא הוא חבירו חטא שבשביל חטא עליו תשא ולא שנאמר בלאו ועובר וכו׳

ולא עמיתך את תוכיח "הוכיח ע״ב( )סימן שם להלן בדבריו מבואר וכן החטא,
 וכו"׳, אותם מהוכיח בהמגעו חברינו משא נשא שלא בזה הוזהרנו חטא עליו תשא

 על תקבל ולא חברך ית תוכח "אוכחא שמתרגם אונקלוס תרגום כדברי וזהו

 פירש וכן עונש, חטאו על תקבל הלוא תוכיחו לא שאם והיינו חובא", דיליה

 ולא לביישו, לא לעניו הפסוק פירש להלן והרמב״ם לתורה, בפירושו שם הרמב״ן

 להלן כאן ברמב״ם וכמבואר ערבות דין רק שעיקרה חבירו בחטא שנושא

שלאח״ז. בהלכה

 דנענש חטא עליו תשא ולא מדכתיב דילסינן לראשונים לתמוה יש ולכאורה

 רק קרא, מהאי חבירו בעון נתחייב והלוא ערבות לדין צייד למה חבירו בעון
 שנעשה ערבות מדין ממש כחוטא נענש אלא חייב רק לא ערבות דמדין נראה

כמוהו.

שנאמר שיכלימנו עד קשות לו ידבר לא תחלה הכירו את המוכיח ח. הלכה

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)40 מס עמוד משה שטרנבוך, ע״ז והל׳ דעות הל׳ רמב״ם ־ ומחשבה דעת 0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)39 מס עמוד משה שטרנבוך, ע״ז והל׳ דעות הלי רמב״ם - ומחשבה דעת



מא ’ דעות ששי פרין הלכות
 את להבלים לאדם שאסור מכאן חטא. עליו תשא ולא ת״ל משתנות

 עליו לוקה אינו תכירו .את שהמכלים אע״ם ברבים. שכן וכל ישראל
 חלק לו אין ברבים חבירו פני המלבין חכמים אמרו כד הוא. גדול עון

 קטן בין ברבים חבירו לבייש שלא להזהר אדם צריך לפיכך הבא. לעולם
 דבר לפניו יספר ולא ממנו. בוש שהוא בשם לו יקרא ולא גדול. בין

 לחבירו. אדם שבין בדברים אמורים דברים במה ממנו. בוש שהוא
ומפרסמים ברבים אותו מכלימין בסתר בו חזר לא אם שמים בדברי אבל

דעותששי פרקוימותמב

nam1 דעת

 אונאת באסור תונו לא דכתיב אסור תכירו שלבייש קשה חטא. מליו תשא ולא

 ובו׳ בדברים אונאה כד וממכר במקח שאונאה "כשם )ב״ח:( בב״מ וכדתנן דברים
 בחינוך מפורש וכן הראשונים" מעשיך זכור לו יאמר לא תשובה בעל היה אם

 כן ואם קע״א, ל״ת ובסמ״ג תונו, בלא עובר חבירו מבייש שאם של״ת( )מצוה

 שאסור דברים אונאת אסור שעיקר נראד, רק חטא, עליו תשא דלא לאו צריך למה

 שמותר, ס״ד שמים לשם להוכיחו אבל שמים, לשם מכוון כשאינו היינו לצערו

 ונזהר נועם בדרכי מתחיל רק אותו, יצער לא מוכיחו שאפילו הפסוק מרבוי קמ״ל

 )ודבר חטא. עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח מיוחד לאו ולזה מלביישו,

 שרב הספר סוף חיים בחפץ מובא קנ״ב סימן יאיר חות בשו״ת מצאתי חדש
חושש(. ואינו מביישו וכנראה בו גוער מתרשל תלמידו שרואה

 הרמב״ם דברי כרכים. שכן ופל ישראל את להכלים לאדם שאסור מכאן שם.

 שכן וכל חבירו, לבין בינו ביחיד אפילו היינו חבירו לבייש שהאסור ברורים

 חבירו מלבייש ליזהר ויש כשמוכיחו, חבירו מבייש ביחיד שגם מצוי אבל ברבים,

רבים(. )וכ״ש יחל אפילו

 בתום׳ מצאתי חידוש הפא. לעולם חלק לו אין כרכים הכירו פני הטלפין ם. ש

 שזהו יעבור ואל יהרג הדין ברבים חבירו פני שלמלבין נוח( ד״ה )י: סוטה

 ומהאי דמים שפיכות מעין נתכוונו שחז״ל צע״ג ודבריהם דמים, דשפיכות אביזרייהו

 הדין שמעיקר מצאנו לא אבל לביישה, לא יהודה אשת תמר נפשה מסרה טעמא

 לחשובה" "הדרך בביאור בדברינו ועיין פנים, הלבנת באסור יעבור ואל יהרג

 בשו״ת ועיין התוססות(, כדברי מבואר בשע״ת יונה )וברביגו י״ד(, )הלכה פ״ג

קע״ב. סימן ציון בנין

 גדול. פין קטן פין כרכים חכירו לכייש שלא ליזהר אדם צריף לפיפר שם.

 אבל לעיל, שביארנו וכמו ביחיד גם אסור אבל ברבים, כאן גרסי גירסאות בבמה

 פירש בזה ולכן הבא לעולם חלק לו שאין טפי חמור שברבים נראה מלשונו

ביותר. להזהר

 ומפרסמים כרכים אותו מכלימים בסתר חזר לא אם שמים כדפרי אכל שם.

מותר רשע לטוטכ. שיחזור עד אותו ומקללין ומכזין כפניו אותו ומחרפים חטאו

 למוטב שיחזור עד אותו ומקללין ומבזין בפניו אותו ומחרפים חטאו
בישראל. הנביאים כל שעשו כמו

 מפני כלום לו לדבר ולא להוכיחו רצה ולא תכירו עליו שחטא מי ט.
 בלבו לו ומחל משובשת. דעתו שהיתה או ביותר. הדיוט החוטא שהיה

 אלא תורה הקפידה לא חסידות מדת זו הרי הוכיחו ולא שטמו ולא
המשטמה. על

ח3ו»ת« דעת

 דמייתינן גדוי בחייב ט״ז. מ״ק ועיין עמך, מעשה עושה שאינו לקללו להכותו

 הבירו פגי להלבין אסור בהם אין ולכן ואקללם" עמך "ואריב י״ג( )נחמיה הפסוק

 הראשונים חכמים "ואמרו )ה״ז( ומזיק דחובל פ״ז הרמב״ם לשון ומדוייק ברבים,

 שהאסור הבא" לעולם חלק לו אין בדברים מישראל כשר אדם פני המלבין שכל

דוקא. כשר באדם
 כשר יהודי דם לשפוך ברבים להלבין שמותר לרמב״ם מנליה ידעתי לא ומיהו

 תוכחה במקום מיירי לא ומזיק חובל בהלכות והרמב״ם תוכחה, לצורך כשאינו

 שם דגרסי )וכגירסאות ברבים ובסרט לביישו דמו לשפוך שאסור אמינא ומסברא

 לשפוך מחיריו היאך קשה בודאי כן ואם ברבים( ומזיק חובל בהלכות ברמב״ם

 גופא הרמב״ם הלוא הדת, בעיקרי ומאמין ה׳ אל שגלוה מאחר ולביישו, דמו

 ובין רשעים בין ישראל נפשות על הקפידה "התורה רוצח הלכות סוף מפרש

 לצורך הביוש ואין הדת", בעיקרי ומאמינים ה׳ אל גלוים שהם מאחר צדיקים

 בביישו הבא לעולם חלק לו אין כשר באדם מפרש שהרמב״ם לומר ודוחק הוכחה,

 וצ״ל בכך, לחלק שמגליה כ״ב חמור לא אבל לביישו, אסור כשר וכשאינו ברבים,

 לתוכחה עמיתך צריך חטא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח דכתיב כיון

חבירו. ביוש לאסור וגם

 קיבלו ולא במזיד עבירה עוברי רק מינים אינם אפילו שמרשעים אפשר אמנם

 להתרחק שגדע כדי מוכיחם, כשאינו אף ולקללם ולבזותם לביישם לו מותר תוכחה,

 שהוכיחם לאחר ע^בירה, עוברי בלב לשנוא שאסור כהפוסקים נאמר אם ואף מהם,

שאני.
 קיבלו ולא רשעים כשהם ולקללם ולבזותם לביישם שמותר הרמב״ם דעת וזהו

 שהמפרשים ותמהני בנו, יתערבו שלא מהם להתרחק היאך פגמם גודל שנדע תוכחה,

 מותר קיבל ולא רשע שהוכיח שלאחר מחודשת הלכה שזהו זה דין ביארו לא

צ״ב. וכ״ז תוכחה לצורך שלא אף ברבים לביישו

 שבייש בנביאים נתכוון למי ידעתי לא כישראל. הנביאים כל שעשו כמו שם.

בן. גם וקלל וביזה ברבים

 הקפידה לא חסידות מדת זה הרי הוכיחו ולא שטמו ולא בלבו לו ומהל ט. לכה ה

 חטא בחבירו פגע שאם ונראה פלא, חידוש הם דבריו המשטמה. על אלא תורה

שאפילו עוד ומה מחילה, ממנו כשמבקש אלא לפוגע נמחל ולא גדול, חטא
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»ג ( דעות ששי סרק הלכות

 ורוחם למאד שפלה שנפשן מפני ואלמנות ביתומים להזהר אדם חייב י.
 מוזהרים ויתומיו מלך של אלמנתו אפילו ממון בעלי שהן אע״ם נמוכה

 נוהגין והיאך ע(. )שמות תענון לא ויתום אלמנה כל שנאמר עליהן אנו
 כבוד. מנהג אלא בהן ינהוג ולא רכות. אלא אליהם ידבר לא עמהן.

יותר ממונם על ויחוס קשים. בדברים ולבם בעבודה גופם יכאיב ולא

ו»ת«במ דעת

 שמוחל, לו להודיע חייב שהנפגע מפני בכך, יצא לא הפוגע מעצמו מחל הנפגע

 ואין מהילה, ולבקש דוקא להתבזות חייב הפוגע יוה״ב שבערב מספיק, לא אז וגם

 וגם ידו, על נענש שלא מקפיד שאינו להבירו כשמודיע אלא חסידות מדת כאן

 אם ורק בכך, ליזהר לעוררו ראוי והלוא להוכיחו, לא וחסידות מעלה איזה

 ואינו מוחל והוא נגדו רק שחוטא להוכיחו, צורך אין מקפיד ואינו שמוחל מודיעו

 לו ואין שמוחל לו ומודיע שביזהו מיירי אבל סתם הרמב״ם ואולי כלל, מקפיד

 שחבירו בכך, די לא מודיעו כשאינו אבל חסידות, מדת וזהו מקפיד שאינו משטמה

 לא שהמפרשים ותמהני כמ״ש חסידות מדת עוד נקרא ולא ידו על נענש הלוא

 נקרא לא עליו מקפיד ואינו אותו ביזה חבירו שאם נראה לע״ד אבל ד״ז, ביארו

נענש. לא חבירו שאז שמוחל שמודיעו עד הסיד

 דעת למאד. שפלה שנפשם מפני ואלמנות ביתומים ליזהר אדם חייב י. הלכה

 שתפס פירש לתורה בפירושו רש״י אבל ואלמנה, ביתום דוקא שהאסור הרמב״ם

 ור״ע ישמעאל רבי בזה ונחלקו אחד, בכל הדין הוא אבל ואלמנה יתום בפסוק

 הכתוב, דיבר ויתום באלמנה שדוקא דס״ל עקיבא כרבי הלכה ומסברא במכילתא,

 ליזהר, לתשושים מיוחדת אזהרה רק דברים אונאת בכל הענוי אם שתלוי ונראה

 אף ליזהר תורה חידשה ואלמנה ביתום אם אבל אחד, לכל האסור מפרשים אז

 וברא״ם ואלמנה, ביתום רק החיוב בעלמא, ענוי אסור מכה חיוב שאין במקום

 באונאת מוזהרין הכי שבלאו אף תורה הזהירה ואלמנה שניחום מפרש )קפ״ב(

להלן. בדברינו ועיין לאווין שני משום בהם לעבור דברים

 שאפילו דרשב״י במכילתא מפרש באלמנה מטון. בעלי שהן פי על אף שם.

 נראה ממון בעלי שהם אף ביתומים שגם הרמב״ם שפירש ומה מלך, של אלמנתו

מסברא. כן שלמד

 רנ״ו( )בל״ת זה לאו בחיובי מפליג בםה״מ וחרמב״ם עמהם. נוהגין והיאך שם.

 במעשה ולא במאמר לא אותם יענה שלא כוללת הזאת "והאזהרה שם שמפרש

 בטוב לחיות להם ויתנו בעסק עמם ויתעסק ורכים טובים דברים עמם ידבר אבל

 הרי זה", על עבר הגה מזה בדבר שיקצר ומי כלו בזה ההפלגה ויכוין שמחים

 עבר שמקצר ומי בטוב לחיות להם לחת ואלמנה ליתום בדאגה להפליג שראוי

הלאו. על
 דשמואל בעובדא י״ח. מברכות מקורו עצמו. מטמון יותר ממונם על ויחוס שם.

ע״ש. דיתמי ומצעי דידו ותתאר, עילאה
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אר חורזר

 היה פ״פ להס יהיה שלא משוס או ישמעו דאולי ומשוס ישמעו שלא בהם מכיר שהיה
 שלא בודאי שיודע בחופן א״כ ישמעי דאולי דלטעמא ניע ויש• פ״א להוכיחה חייב

 והרמ״א פ״א להוכיח צריך לעולם דפ״פ למעמא אבל אחת סעס אפי׳ א״צ ישמעו
 צריך דהיה הכועס דעיקר משמע כי׳ שיודע מאחר בתוכחות ירבה דלא כאן מ'

 וזהו א״צ שוב שמע ולא הוכיחו כבר אם ולהט ישמע שמא משוס הוא ע״א להוכיחו
 בתוכחות ירבה ולא לומר לרמ״א הו״ל ב׳ דלתירוץ הנ״ל הר״ן של ראשון כתירק
 יוכיחו לו ישמע שלא ודחי ביודע אף כולל דזה כו׳ פ״פ עוד לו שחין מאחי

 היינו מר לוכחינהו מקבלי דלא ואע״ג מ״ש על שבת בתוס' וכ״ה עכ״ס פ״א
 מקבלי לא דודאי היכי אבל גלוי מי לפניהן בסמוך כדאמר מקבלי אס דספק היכי
 היכן עד ב׳ ט״ז בערכין איתא הכי ט׳ שם ושמואל כרב )י( :ט׳ מוטב להס הנח

 ושלשתן חיפה עד אמר יוחנן ור' קללה עד אמר שמואל הכאה עד אמר רב תוכחה
 דל קללה עד למ״ד להכותו דל הכאה עד למ״ד ט׳ שאול אף ויתר דרשו א׳ מק״א

 וקללה הכאה ל הא נזיפה ולמ״ד ט׳ אף ויתר דל נזיפה עד למ״ד ט' לבשתך
כתב וע״ז נפשי׳ מסר בדוד ליהונתן דהוי יתירה חביבותא דאגב התם שאני
לא אבל לי׳ כדאית לכ״א ושמואל כרב הוא יקללנו או שיכנו עד דל דהרמ״א מיס

פליגי ושמואל דרב במקום יוחנן כר׳ הלכה דאין נזיפה עד דאמר יוחנן כר'
רב ננד לא אבל שמואל עם וכש״כ כר״י הלכה לבד רב במקום דדוקא מלי׳

 יוחנן כר׳ הלכתא ולית ט׳ שסחטן כבשין גבי דשבת כ״ב פ׳ רי״ף יע' ושמואל
 כלום פנים במקום ש״א דבריו ואין יחיד ר״י והו״ל שיעתא בחדא ושמואל לי; דהו״ל
 משוסידאיך כר״י ולא ושמואל כרב דפוסק דל מינו דברי תמוהים רה 4לי.; )הנה
פליגי בזה הלא הכאה עד כרב פוסק איך קשה דמ׳'מ שניהם נגד כר״י הלכה
תר טיטן ג״כ פליג שמואל אס כש״כ רב נגד יוחנן כר׳ הלכה ואם יוחנן ול שמואל' עליה

 אכתי הכאה עד מוכיחין לשמיאל גס וא״כ מהכאה חמור דקללה נימא ואס רב טל
 שמואל על ור״י רב פליגי בזה הלא מוכיחין לקללה דגם השו״ע פיסק איך קש:

 דלכאורה והיינו בזה מדויק רצינו דכוונת ונ״ל בזה כשמואל הלכה דאין ובודאי
 ההיא ומשני הכאה כ׳ הא נזיפה עד דאמר יוחנן לר' דפרכי שם הגמ׳ על קשה

 הגמ׳ פריך לא אמאי ולכאורה ט' לדיד ליה דהוי יתירה חביבותא משוס
 קללה ל הא לרב לפרוך הו״ל חמור דקללה נימא ואס הכאה ל הא לשמואל

 עד תוכחה דלשניהס ושמואל רב כלל ל״ס דבזה רבינו מפרש לכן בתום' וע״ש
 עד דאפילו אמר להכי מקללה חמור הכאה ס״ל דרב דפליגי רק וקללה הכאה
 מוכיחין הקללה עד דאפילו הוא אמר להט חמור דקללה ס״ל ושמואל מוכיסין הכאה

 וראי' י׳ ס״ק תקל״ח ועסי' חמור דקללה לומר ס׳ ויש חמור דהכאה לומר ס׳ דיש
 ידעינן הוי לח מחברי' דחד ש״מ אביו ומקלל אביו מכה בתורה לכתוב מדהוצרך

 משניהם קיל .ודאי ונזיפה נזיפה עד דס״ל יוחנן ר׳ על רק הגע׳ פריך לא ולהט
 דמביא במחבר מדויק וזה חביבותא משום ומשני וקללה הכאה ל הא פרכי להט

 משא״כ להביא א״צ דקיל דנזיפה משוס והיינו נזיפה מביא ואינו קללה נס הכאה
 שניהם להביא הוצרך להט חמור קללה ומ״ס חמור הכאה דמ״ס והכאה קללה
 כנ״ל חמור איזהו דפליגי רק לדינא ל״פ דבאמת ושמואל כרב רביט של וזהו
 משום כר״י פוסק דאינו רבינו מתרץ וע״ז ושמואל כרב שניהם המחבר מביא ולכן
 באיכה וכמ״ש )יא( ירבינו[נ השו״ע בכוונת נטן וזהו עליה פליגי ושמואל דרב

 אכלתי כבר א״ל לזמוני׳ ר״ג אמר רב׳ דנומא בערב׳ לנציבין אזיל ריב״ב רבתי
 ומסיק עמי׳ אזיל עלי אשגח לא ר׳ ההוא לימא דלא עלואי אשיח א״ל ופסקתי

 תקנ״ג סי׳ ועמש״ש )יב( :פת חד תבשיל ומכל פתית חד עגל מכל דאכיל התם
 ד״ה א׳ ה׳ כתובית עתוס׳ )יג( : ע״ש קבלה הוי בלב דקבלה דהעיקר ג' ס״ק
 בבהמות להרבות רגילין היו פרקים ובד׳ בעופות להרבות ריילי; דבעיוה״כ של אלא
 וכ״ה בעיוה״כ בזה הורגלו לכן מבהמות להתעכל קלים המה דעופות והייט ע״ש

 ולא בשבת בא׳ שחל מעיוה״כ בכתובות הגמ' פריך דמש״ה א׳ פ״ג חולין בתוס'
 עוף בן ישחוט שמא לגזור יש לכן בעופות רגילין דבעיוה״כ משוס פרקים עד׳

 שם בתוס' וכמ״ש וקטנים רכין דהמה עוף בן ישחוט שמא שם איתא ]ומה״ט
 דאמר כה״ג גבי א' י״ח דיומא פ״ק )יד( : להתעכל טחיס והמה עוף בן ד״ה
 קרי של פרש׳׳י חמום לידי מביאו שאתה כש״כ א״ל וביצים סלתות אותו מאכילין ר״י

 וע' ט׳ השוס הן ואלו טומאה לידי האדם את מביאים דברים ה' ת״ר שם ואיתא
 בסמוך רק זרע מרבה אין החמוס דדבר ראיה להביא בזה כוונתו ל ס״ג נדרים

 דאיתא מנדרים ראיה מביא וע״ז לאכול רשאי דבשחרית ברמ״א וכמ״ש לאכילתו
 לאטל דרגילין משוס שבת ליל עד אלא אסור אינו טועם שאט שוס קונס שם

 ובנדרים בע״ש שוס לאטל התקנה שהיתה איתא בב״ק והלא עזרא מתקנת שוס
 לאטל הוא התקנה להט לה בסמוך רק זרע מרבה דאינו ש״מ הלילה עד דאסור איתא

:בע״ש ולא שבת בליל
 הנושרין ופירות הנושרין פירות משוס דאסור ביצה בריש כמ״ש )ב( תרט סימן

ט׳ נזירה נופא היא הנח׳ ופריד ויחלוש יפלה שמא נזירה משוס
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סימז דעת 114
 של״ב ששווק נראה לשונו מרהיטת ענ> בפשרה לקרותה
 ביחיד יוצא בדיעבד אבל פכרה, בעי לכתחילה שרק כבזמנה

 פלוגתא לאפושי מנלן צ״ע אך לקולא, רב על נזה ופליג של״ב אף
 אלא קורק אק בדיעבד דאן< כמה שווק זבשל״ב לומד ראוי ושפי

 ראוי כרי לשל״ב בזמנה אסי רב הקדים מדוע לדקדק יש אך בעשרה,
 ד״ה כ״א( כ׳ )סונה בתום׳ כמבואר טפי כפשוט להקדים

 דשל״ב נימא אם אך עשרה, דבפי יותר פשוט ושל״ב קטנה אחת
 בזמנה הקדים דלככי קצת ניחא עשרה בעי לכחחלה רק

אבל פשרה בעי לכתחלה דרק לבזמנה בזה שוה ׳דשל״ב לאשמעינן

מרדכי מט
 הפשוטה בזמנה כוי באחד קריאה ולענק באחד קורק בדיעבד

ולא יבק״ג מ״.י( )סי׳ אפרים שער בשו״ת נזה ופין יותר
היטב. בזה עיינתי

 הדור בזה יש אם ניוכ״כ שמקדימק כפרים בבני לחקר ויש
לא, או לכל קריאה זמן שהוא י״ד עד להמתין מצוה

 להקדים עדיף אי להסתפק יש אפתי מנוה הדור בזה יש ואם
 ס״ה( )כלל אדם בנשמת עיי; השני ובספק לאחר אי ימות פן

זרעים •במשניות הגר״א חתן בחדושי ופין וס״ח התה״ד במחלוקת
ואכמ״ל. בזה שמפלפל מה שנו״א בסיף חדש דפום

דעה יורה הלק
S־
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נ סימן
 או מדאורייתא הוא אש איסורי; הפרעת בדי; יחסר

 כל אש גם איו; מסודו מדאורייתא. הוא ואם כדרבנן, רס
 חברו את להפריע מדאורייתא סהיובא בזה שווי; האיסור;

 מדאורייתא חייבי! שאין ולאוי; איסורי; יש או סאיסורא,
 ביר בארוכה נבאר אלה בל ואת כאיסורא חברו את להפריש

עלינו. הטובה ה׳

W א

 חימר נתן ר" תניח ע״ב( •׳ ע״ז ע״ב כב )פסחים גדשינן
הח מ; יחבר ננזיר יק כים הדס יישיט שנח מני;

 החים׳ •הקשי הש״ם עכ״ל מכשינ התן נח טור לפני ת״ל נח, לבן
 כים נקיט תמחי תימה ׳;"נ ייתר שם האריך והרא״ש בכ״ז

 בשנמא לישרחנ: וטרפה מנבנה טפי נח נבן ואבמה״ח לנזיר יין
 דנקט יי״נ עור נפני בו דשייך נהשמעינן איצטריך לנ״נ אבמה״ח

 כל הירג; כי יין, מלשתות כך כל נזהר שחינו לפי לנזיר יין כוס
 שיחל הפיני הננך יק, שיחק הכג את רוחה נם בשתייתו, ימיו

 להישיס מיתר אבל יישתה נזירותי ישכח שמא נו יחנו לא בסתם
 רינה שהוא בודאי יידע שאיני זמן כל בסתם, לישראל נבילה

 שנה; אפינו איסיר דבר למומרים נהישיע אסור הלכך לאוכלם,
 התיש׳ כתב יכן הרא״ש, עכ״ל דנהרא עברי בתרי דקאי כיכי
 נזירותו "ישכח" שמא הנשין נקיע שהרא״ש תחת אנא שם, בע״ז
עבר, בלשון נזירותו "שנח" שמא התום׳ נקט

שמחלקין מה והנה בסמיך שהערנו מה יובן ועפ״ז
 יין כים ובין לישראל נבנה בין סתם בש-יאל זהרא״ש כתום׳
 דנקט בש״ם דבריהם נניק מקים ומכל יצדק, אמת כדק לנזיר,

 מטנק דחוק נסתם דשיאל דאיירי יושיט" "נא ובפשיטות בכחנט
 כדין יצדק נא גם שאנה; ע״י כדבר לברר המושיט יוכל דכא
 הסברא, שייך לא דנו מרחם, אביו שהזירו בנזיר כמו נזיר, בכל

 של השני כפס שייך שעדיין ואע״פ בשתייתו, ימיו כל הורגל כי

 מצטרפים. הטעמים דשני מהדא״ש נראה מקים מכל הרא״ש,
 מרחם אביו שכזירו בנזיר ובכן למיסר, סגי לא ובהדא ביחד,

בסתם. לו להושיט למיסר לן הוי לא
תאכל לא וז״ל ם״ב( סי׳ )יו״ד כטור נתב דכגה ונראה

 ונוהג מה״ח אבר לאכל אזהרה כבשר, עם הנפש
 ע״ז וכתב טכ״ל בטהורים אלא נוהג ואינו ועוף חיה בבהמה

לכתיב עצמו מכנים שאיני רבינו של דרכו שלפי ובאמת כב״י,

 לכתוב כו״ל נא והפטור ■החייב נא בנבד, והמושר האסור אלא
 בלא״ה טמאים הא נ״נק דמאי בטהורים, אלא נוהג דאינו

 בתירוצו וכב״ח הרמב״ס-טכ״ל. דברי אחר נמשך אנא אסורים,
 דאיכא דבטכורים י״ל ועיד יז׳> העיר במקימי שם כאחרון
 דב״נ מכשיל, חתן נא נפ״ע משים נח נב; נהישיטי אסור אמה״ח

 הארכתי ובתשובה נהושיט מותר •בטמאים אבמה״ח, על מנייה
 נ״מ למצוא ואפשר יז״ל בפרישה נם נתיב יכן הב״ח, עכ״ל בזה

 דאינו רבינו כתב וע״ז יכי׳, אבמה״ח ע: מנייה נמי נח ב; דהא
 אינו אבמה״ח עמא בשר נ׳ ניתן ישראנ דאה בטמאים, ניהנ

 עובר אינו טמאה בהמה דמשים ;כתחנה ני לתני ייכינ טיבר,
 למימר דניכא בי, ניהג אינו יאמה״ח עניי, מנייה איני נח שב;

 דלישראל מידי סיכה דמי בטמאה, נם אבמה״ח משים עיבר דב״נ
 דכא ע״ז האחרונים כ: חמה• ■כבר עכ״נ. אמיר יננכר־ שרי

 בב״נ מודים דהכנ ע״א( ןק״ב :חיני; היא עריכה הוניא
 להקשות שייך ונא כבטה־רים, בעמא־ם אבמה״ח ע; דמיזהר

 דסוף כיי; אשור, •ננכר־ שרי דנישרא: מיד־ איכא מי ע״ז
 ע״א( )ל״נ בחיכין התיש׳ יכש״ב טמא משיה נישרא; אסיר סיף

 ובפר״ח(. הק״ג ס״ב הי׳ )יי״ד בש״ך וטין נכרי אחד ד״ה
דברי נישב ריצה י״ד( )סימן שמואל אמינת ובתשובת

 בדבר אנא נפ״ט חידש,ד;יכא’ והפרישה הב״ח
 ו־מכשיל דהמישיט בדבר א:נ עניי, מיזהר יהמכשינ המושיט דגה
 אותו בנית; נפ״ע ליכח אז ניפה נדידיה ‘ישר מוזהר איני

 דגם חדא יז״ל, הפר״ח עניי תפס יכבר עכת״ד; נסחרים מכשיל
 איכא מי ע״ז למיפרך שייך ■נא טמא, משים אסיר לישראל

 בזה יש טעם מה ע;■׳ מיזהר נח דב; כיי; יעיד יכ;״נ, מיד־
 מבשיל, התן נא עיר נפני אמרה התירה הר• לפ״ע, דניכא נימר

 יוד ״מ3) מדה״ת גם הפר״ח; עכ״ד ;:;■י מכשיג ניתן וזה
 אשה ני וקדש נא לישראל דאמר כהן ;':■־הי לאינא ע״ב(

 דככן וי״ל נמי, :כהן אמר אפי:• יא״ת יז״ל שכתבי גרושה,
 ישראל אבל חייב, לעצמי מקדשה •אה היאיל חייבה בר מיקרי
 מקדשה דאי כיון לכהן, כשמקדשה נת״מ נפ״ע על דעובר אע״ג
 להדיא דכתבו כרי עכ״ל. חיובא בר מיקר■ נא מיחייב נא לעצמו

 בתורת שייך לא דכישראל חע״ג :כה;, גרישה המקדש דישראל
 פ״ק( )פ״ז בר״ן יעי׳ אלפ״ע, הוא עיבר מקים מכל זה, איסור

לנזיר יין כוס דאעילו קמ״ל רבותא יכי׳, ■יביע בנא מניין ד״ה
ע״ש. יכו׳ לפ״ע משום איכא אשיר, נא דכידידן

התמוהים, שמואל האמונה דברי את לישב באני נא ואנחנו
 ולחדש מחדושו אחת מדרגה לרדת לעצמנו נרשה אך

 בכ״מ בש״ס המבואר כ״פ וזהו חדושו מעין מתדושו קען הדוש
 בידים מבירו את במכשיל אחד, בזה: איסורים מיני שני שישט
 עברי. בתרי דקאי כיני אלא לפ״ע דניכה בש״ם דקאמר והיינו

כמכשיק בלתי האיסור אל ■להגיע יכיל היה נא דהנכשל דנכרא,



נח מרדכי ב סימן דעת
יי'

 בדת יתן, גא קחני ילא יופיע, נא ר״נ מדקתני כן, ומדייק
 אם דמשל, והיינו מאיסזרא, חבירו את להפריש כ; גם שחיינים

 להפרישו יפיל והוא חברו של נידו והטרפה כנבלה הגיפה כנר
 לן איבפיא לא כאן דעד בכך, הוא מחויב ממנו ולחטוף נהה

 פליו מלווין ב״ד אי :בינות אוכל קטן אס אלא )קי״ד( ביבמות
 להפרישו; דסנווים דפניג מאן ליה בגדו: אבל לא, אי להפרישו

 גם איכא ׳דפ״ע דהלאו נימא אי דאף לחדש, לי נראה היה ואה
 הפרשת בדין מקום מכל כהא״ש, ו־לא בדידיה דליתא ננילתא

 ישראל להפריש מלווין אנו דאין כזה, לומר נוכל שפיר איסורין
 באיהו מדבר אבל מוזכר, נמי דאיהו במנתא רק פאיסורא,

 חבירו את להפריש מצווה אינו מוזהר, אינו כ; נם גופה
מאיסורא.

 דחייב כש״ס בכל דמפורסם הא שנחקר, מה ע״פ ףפודנו
הוא אם מאיסודא, חבירו את :הפריש אדם

 איו? מקורו מדאורייתא הוא ואם מדרבנן, רק או מדאורייתא
 נראה ע״א( ג׳ )שבת והרא״ש התום׳ נשי; מרהיטת וכנה

 )קאי דרישא בבא חוד״ה וז״ל מדרבנן, אנא דאינו לכאורה
 שנטל או בעכ״ב, של ידו לתוך ונתן לפנים ידו הפני בפשט

 וא״ת ומותר(, ופטור פטור ובעה״ב חייב דהפני והוציא מתוכה
 לטלו יכול שהיה מיירי ואפילו נת״מ, פור אלפני קפבר הא

 יין כוס דמושיט נפ״כק משום פבר דלא בידו היה לא אפילו
 מקום מכל דנהרא, פברי בתרי דקאי דפ״ז בפ״ק לה מוקי לנזיר

 וכן עכ״ל, מאיסור להפרישו שחייב איכא מיהא דרבנן איסור
 איכא, דרבנן איסירא מקים דמכל וז״ל כרא״ש ■גס נתב

 שנא גדול כ״ש נהפרישי מצויין ב״ד נבינית אוש: קט; דאפילו
 די; פיקר דכל מדבריהם :כאורה מביאני הרי פכ״ל, נו יסייע

 נפנינו שיביאר נפ״מ אכן מדרבנן; אנא איני איסירין כפרשת
 שהיא נראה נשאירם כנל. ראיה מדבריהם שאי; יראה לכלאם

 ובשבועות כ״ז )בסנהדרין דאיתא מהא ומקורי מדאורייתא,
 זה פרבי; ישראל שש: מלמד אחיו בפי; באחי• איש וכשני ל״ט(
 מלשון משמט יכן מדאורייתא, שהיא משמט מנמד ולשי; בזה,

 דנהרא, טברא בחד קאי דאפינו שכתב, ט״א( ו' )ט״ז כריטב״ח
 משים במנתא, איסורא יש אשתי נישא, דנפ״ט דמשים דנה•

 למחות חייבין שאנו אנא טוד ינא עבירה טיבר' ידי מכייט
 כרבין דשל והא טכ״נ, בזה זה טרשי; יברא: דש: משים נידו

 מטפם יהיא הנ״ל באחיו איש דיששני מקרא היא בזה זה
 זז״ל כ״ז( פ״ו דעות )הנשית הרמיש״ם ימנשי; כ:״נ. ערבות
 להחזירו מצוה טונה נא נדרך שהנך או שחטא חבירו כרואה
 שנאמר הרעים, במעשיו טצמו טל חיטא שהיא ונכודיפו למלטב,

 ואינו למחות בידו שאפשר וכי, ישי׳, עמיתך את הוכיח הוכח
 עכ״ל, בהם למחית לו שאפשר שיין אנו, בטין נתפש כוא מיחה

 כמקור וזכו תוכיח כישח מקרא שהוא נראה זה מלשון כרי
 )מצוה המצות בספר נשינו ופין איסורי; הפרשת נדי; כעיקרי

 )סי׳ ליו״ד בפ״ח היבא גמא תיבת בספרו כפמ״ג אך ר״ה(
ערנות מפחת ג״ש הוא תוכיח דהושח דמ״ט שחב סק״ה( קנ״ז

 אהא שם כתב י״ג( סימן שמתו מי )פרק הרא״ש והנה
דאורייתא כמזון בברכת נשים אי שם הגמרא דמבטיא

 דאי חובתן, ידי אנשים להוציא ד:״מ הש״ם וקאמר דרבנן, או
 והקשה יד״ח; אחרים להוציא ישינות אינן דרבנן בבכ״מ נשים
 ולהוציא שאכלו שלשה בפרק לקמן דאמרינן מהא מ״ש וא״ת יז״ל

 אינו כזית זכשיטיר דגן כזית שיאכל טד חובתן ידי אחרים
שביעה, נדי שאכלו אחרים מוציא ואפ״ה מדרבנן, אלא חייב

 אינן בבה״ס דנשים נימא אפילו אחרים תוציא :מי חשה וא״ש
 דאיש דמי, דנא י״ל כתום׳( הקשו )וכן מדרבנן אלא חייבות

 ישראל דכל אחרים את שיפטור כוא דין כלום אשל שנא אפ״ג
 בלי כנכנין ברשת יברכו שנא אמרו מדרבנן אלא בזה זה פרבין
 מדרבנן אנא מחויב שאינו אט״פ כזית כשאכל לפיכך הנאה
 ועליו בעבורם, כוא שערב שביעה כדי שאכלו אחרים אף מוציא

 אינה אשה אבנ כמצות, מן אותו ולפטור הטון מן להצילו כוא
 פכ״ל מדרבנן שחיובו מי אלא מוציאה אינה לכך הערבות, בכלל

 דנשים שפשוטם, הרא״ש דברי את תפס מרבבה והדגול כרא״ש,
 כגרע״א אמנם שונים, דינים מזה והוציא ערבות בדין שלל אינן

 בשום כן מציט דנא וכתב בצדק, עליו השיג ז׳( )סי׳ בתשובותיו
 דכונת אלא מוציא, יצא דאם כדין, יהיה לא דבאשה דוכתא,
 זו במצווה מחויב אינו ובין מוציא, יצא בין לחלק כרא״ש

 זז, במצוה ג״כ שמחויב במי רק שייכה דפרבות בעצמותה,
 שאינו במצוה אב: לאחרים, מוציא כבר יצא שהיא אף משו״ה

 בבכ״מ חייבות אינן דנשים כצד לפי דהיינו כל: מיובא נר
 שאף במצוה אבג המזון דנרנה מצות על כרבות אנן מדאורייתא

 שהביא ע״ש עכת״ד ערבות בכלל כנה גס בה חייבות נשים
 "אבל במש״ס כרא״ש לשון באמת מדוקדק אכן לזה; ראיות
 ביה דאיירי דבערבוה משמע דמזה הערבות" בכלב אינה אשה
 בכלל אינה אשה "אבל כתב: מדלא דבה״מ, בערבות מיירי לעיל

 ישנה אשה גם בה מחויבת שהיא בדבר דבאמת סתמא, ערבות"
ישנ״ל. ערמת בשלל

 בה שמחויב במצוה דדוקא כרא״ש, מדברי מבואר ולפ״ז
ונדייק מא־סורא חבירו אה להפריש וחייב ערבית בכלל ישנה

 מהמצות", איהי ולפטור כעון מן להצילו "ועניו בלשונו הרא״ש
 ערבות בכלל איני בה מחויב שאינו דבמצוה להדיא מזה דמבואר

 מן אותו לפטיו ולא העון מן חבירו את נהציל מחויב ואין
 מדאורייתא מחויבית אינן אם בבה״ט נשים דמה״ט המצית,

 מדברי נסתיימה כ; ואם המצוה מ; אחר נפטיר יכילוה אינן
 איסורין, הפרשת בדין במקצת שמואל האמינה שיטת כרא״ש
 שש: מנמד באחיי איש דיששלו מקרא אנא חיני חיובא שעיקר
 ועברה בדבר אנא שיישת אינה וערבות בזה זה ערבים ישראג

 הטין, מ; חבירי את להציג גם מחויב אז בה, מחייב היא שאף
 דטרבית חייבא בשני. איני דנפשיה, בחיובא דליתא במנחא אב:

הפרשת בדי; ואיני הטין מ; חבירו את :הציל מחויב ואינו
כסתירות. כל מעניו מסולקים זה ובפרט איסורין,

כפרשת דגדג■ שהנחנו זה יסודנו לסתור יש לכאורה אכן
 מחויב ג״ש בשהוא אלא אינו מדאורייתא איסורי;

 ישראל :הפריש מצוה ככן דאין מזה הנמשך וא״ש זי, במצדה
 בגדר יאינו חיובה בר אינו שהנהן כיון תרומה, לאשל כבא

 מפורש נהיות דוכתא בשום אשתמיט שלא מלבד אכן זה, איסור
 דקטנה ט״א( )צ׳ מיבמות לזה ראיה גם :הביא יש הנה כן,

 :הביא ריצה זהש״ם תרומה, בגינו ואוכלת וקתני לכהן נשואה
 בקי״נק מהתימה דבר לעקר חכמים ביד נח דיש מזה ראיה
 קאמר נא דאמאי כתום׳ ודקדקו דרבנן, בתרומה דאיירי ודחי

 *( כוא נבינית אוכל דקטן ומשוס דאורייתא בתרומה אפילו
 באיסור ולשיטתנו כוא; אפשטא דלא דאיבפיא משים ותירצו
 כהן, שהוא מי להפרישו מצוה אין נמי גדול כשהוא אפי׳ לזר תרומה

 קאמר שפיר וא״ש להפרישה מצווה ואין כוא, שה; הבטל והשא
 להעיר יש וכן ■דאורייתא; בתרומה אפילי תרומה בגינו אוכלת

 סתירה, שום מכאן אין באמת אבל ע״ש ע״א( )נ״ה מגיטין
להפרישה, חיוב ככהן כבעל על דאין דנהי לומר, דיש דמלבד

 אינה הפא הרי מאכילה, דהוא כלומר תרומה, בגינו ואוכלת לומר ע"! שייך לא דא״כ נאור, צריכין נאמת התוספית דברי *(
גורמת להיות חועילין הנשואין דנאמת הכוונה אנל חאיסורא? להפרישה מצווין אין דנ״ד מפאת אלא בשבילו, כלל אוכלת

 מרש הן ותלו הגרנות בבית תרומה להם הולקין אין עשרה ע״ב( צט )יבמות כדתנן בתרומה, חלק ליטול כלומר תרימה, אכילה זכית לה
א ה קטנה הרי האיסור מצד הנה בדבר, איסור שיש ואע״פ ע״ש, עכ״ל וכו׳ לבתיהם להם משגרין וכולן והאשה, #וכו וקטן כוטה

והבן. להפרישה מצווין נ״ד ואין
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 מנדרין ישראל של וב״ד להפרישה, מוטל ישראל על מקים מכל

 אינם שלמעלה דברינו דכל לומר נראה זאת זינת להפרישה,
 דמדאורייתא מדאורייתא, איסורי; הפרשת חיוב לעני; רק אמורים

 באיסור אבל בו, שייך הוא שנם באיסור רק להפריש חיוב אין
 מדאורייתא נזבירו את להפריש מחויב אינו ט שייך הוא שאין

 מדרבנן אבל באריכות, לעיל שכתבנו וכמו ערבות, מטעם שהוא
 דאסור חכמים שהחמירו וכמו גווני. בכל להפריש חייב טדאי
 שיבוא וכמו הפרשה, שייך דלא במקום אפילו עבירה ידי לסייע

 דלא הלאו לעני; האחרונים כתבו וכיו״ב לקמן, בדברינו
נבנית. אוכל קט; ערך מה״ר ועי׳ בקטנים תאכילום

ב. ענ,ס

 אנו דמצויין אע״ג דבעכו״ס ברור, הדבר שכתבנו מה •לפי
אנו אין מאיסורא נהפרישו אבל להכשילו, שלא עליו

 כתיב, באחיו איש דוכשלו ערבות בכלל ליתנייהו דעכז״ם חייבים,
 מקרא דהוא הרמב״ם לפמש״כ וגם הוא, אחיו לאו ועכו״ם
 דנקרא בישראל רק שייך אינו ג״כ עמיתך אה תוכיח דהוכח

 )סימן ביו״ד הש״ך מדברי נזכרת' שיב עט״ם. לא אבל עמיתך,
 דכתב הא .,ע דעות, שתי שם הרמ״א דכחב אהא סק״ו( קנ״יא

 האלילים ממיני למין המיוחדים דברים א׳( )סעיף כמחבר
 כ״א(, )י״ג דע״ז ממשנה יהיא להם למכור אסור מקום שבאותו
 לע״ז השייכים דברים להם למכר דאסור הא י״א הרמ״א והגיה
 לקנות "כנו שלא או כיו״ב, אחרים להם אין אם דוקא כיינו

 נמכר מיתר אחר נמקים נקנית יכינים אם אבנ אחר, במקום
 הרא״ש תיספית מחמירין "ש דע״ז פ״ק מרדכי דבר כל לכם

 הראשינה דהדעה הש״ך ע״ז והעיר עכ״נ. דשבת פ״ק והמרדכי
 גבי דאמרינן היכי דכי דס״נ דע״ז, פ״ק המרדני דעת הוא
 בתרי דקאי היני דיקא דהיינו יין כיס לו להושיט דאסיר נזיר

 מקים דמכל סיברי; מחמירי; והיש הכא, ה״ה דנהרא, כברי
 זה יכי, עד״נ, תרי כמו הו דכא היכי אפיני איכה דרבנן איסור
 נהמרדכי מידים דכו״ע פניני דנא נפענ״ד א:נ הרב, לדעה
 יהרא״ש החיה׳ יהגמ׳ שרי, מיחד אי דבעכו״ה דע״ז פ״ק וחוס'

 וכדכתב מאיסירא נהפרישי חייב שהיא בישראל מיידי דשבת פ״ק
 יש־א; כ״ש מני••; שב״ד אי״נ קט; מישראי. גרע דלא שם הרא״ש

 תדע, נהפרישי, חייב שאינו מימר יישראנ בעכי״ה משא״כ גדול,
 שם המרדני כדעת דע״ז רפ״ק התיס׳ דדעת בד״מ נתב שהרי
 א״כ שם התיש׳ כלשון היא דע״ז בפ״ק כרא״ש ולשין דשרי

ידאי אנא זא״ז, שיתריס הרא״ש דבר' יהיו הרב דעת לפי
 שמ״ז(. )סימן המג״א ג״כ כתב יכן הש״ך עכ״נ כדפרשתי

בנדרים דחיתח מהא הנ״ל הש״ך נשיטת לנחירה קשה אבל
 ה זבנ )יער( ■אבא ההיא ניה הוי אשי רב ע״ב( )ס״ב

 תת; נא עיר גפני והאיכא נר״א רבינא ליה אמר נורא, לביה
 ע״ז על מנייי; דעכי״ם שם הרא״ש ופירש הש״ס, עכ״ל מכשיל
 נתנו, נהשקה כנים ריב א״ל ע״ז, ■ינייי צלמים ממנה יעשו ושמא
 שם והר״ן הרא״ש תלינן היתר נדבר שקני למיתני דאיכא וכיון

 שהמכירה כיון פריך, דמאי שיבח, קשה הש״ך ילשיטח במקומם;
 מותר אחר במקום למיקנו דמצי היכי ובנכרים לעכו״ם, כיתה
 פנים לקנות יכולים שהיו דאיירי לימר אפשר יא״כ להם, למכור

 כסוברים לשיטת לכאורה מזה ראיה אפ״כ אחר, במקים נם
 ואפילו דרבנן איסזר איכא אנתי אחר במקום נקנית ביכולים דאף

 בספר זו בקושיה שהפיר מצאתי החפוש אחר שוב בנכרים;
 אמר במקים לקנות ביכול דגם באמת, ■ותירץ מלאכי, יד הנכבד
והש״ך הרמ״א מדברי כלל הזכיר ולא דרבנן, איסיר איכא אכחי

לכאורה. תמוה והוא כאן
 נתנו, להסקה עצים רוב ר״א של בתירוצו לדקדק יש ועוד

למיחלי. דאיכא כיכי דכל משוס והרא״ש הר״ן ופרשו
 וא״כ בע״ז, כדאיתא בפירושו הרא״ש ומסיים תלינן להחירא
מחצה אפילו להסקה, עצים רוב משום דוקא דייק דלמה תקשה

 זבין ר״ה כ״א( )ט״ו דע״ז מהסיגיא כדמוכח נמי מחצה על
 אין )הא הכי מר פביד מ״ט ר״ח א״ל לעכו״ם, פרה ההיא

 ואפילו זבנה, נשחישה הימור א״ל לככו״ם(, גסה בכמה מוכרי;
 בארוכה. לקמן לפניני שיבואר וכמו מותר נמי גהחירא מטיט

דככא כדברים, כוגת על עמדתי זה דקדוק מתוך אבן
 וכשכתב מיירי דרבק באיסור לאו דנדריס בסוגיא

 שאמרנו מה בהקדם דאורייתא בלפ״ע אלא מלאכי, יד כספר
 דהמן דשביעית כמשניות בבאור כקצרה לדעתנו להאמר וראוי
 למכרם רשאי האומן שאין כלים אלו מ״ו( פ״ה )שביעית מנינן

 משוד שאינו למי אבל השביעית, על חשוד שהוא )למי בשביעית
 המחרישה רע״ב( שביעית אחר עד להצניע אלא קינה דאינו שרי
 הכלל זה וכו׳, קציר ומגל יד מגל הוא מוכר אבל וכו׳ כליה וכל
 מיתר ולהיתר לאיסור אסור, לעבירה מיוחדת שמלאכתו כל

 בדבר ולהתיר לקונא תלינן דמיך והקשיתי המשנה; ככ״ל
 קונה אם מדאורייתא לפ״ע דאיכא כיו; ולהיתר לאיסור שמיוחד
 כיון דאורייתא, איסור בספק לקילא תליה מציינו והיכן לאיסור
 וראיה לפ״כק על ועובר לאיסור קונה אולי הוא מוכר דלחשוד
 לנזיר יין דכוס נטיל שהבאט והרא״ש כתים׳ מדברי לכאורה

 דאיכא ואפ״ג נזירותו שכח שמא בסתם אפילו להושיט אסור
 מכ״מ הנאה, לשום או למכירה יין הכום ששואל לקולא למיתלי

 נזירותו שכח שמא להסתפק וראוי דאורייתא לפ״ע דאיכא כיון
 לקולא תלינן איך דככא ממחניתי; תקשה וא״כ לקולא, תלינן לא

 מ״ר בספר בע״ה ומצאתי ולהיתר? לאיסור שמלאכתו בדבר
 תלינן דמשי״ה לישב, אמרתי נכחירה כן; שהקשה מחדש שנדפס

 על כמחצה היי ונא להתירא ריבא דאיכא משים לקונה הכא
 במלאכתו אפילי לו למכור מותר השוד באינו דהא שקונים, מחצה

 נטיל שהבאתי וכמו שלהצניע דתנינן משיה לעבירה מיוחדת
 דתנינן אע״ג קנה דנהצניט מנינן נא דבחשיד חף הרע״ב, מפיריה
 נקנית דרך דאי; משים ולהיתר נאיסיר שמנאכת• נדבר להיתר
 רש״י מנשי; שמביאר יכמי שעה, :כ; מצוי׳; חני דפנים :הצניע

 בדבר נקונא מנינן בחשי־ד מש־״ה ח״כ ע״ב( )ט״י בע״ז
 דלהתירה אימיר להתירה, ריבח משים ולהיתר לאיסור שמלאכתו

נדבר זבי; יאפיל' בשביעית אף נהיתר נמי שמנחכתי בדבר זיין

 רמש מיפו־ הייצר שה, זי שאחר מהמשנה נזה ראיה וקצת
המופקר. מן :הביא דרכי שכן יין, כדי יט״י שמן כדי

 כינס ריצה שמא דניחיש הירישנמי קישית יהיא הרע״ב יהקשה
 שמן, :: מאותם יי; ש־. חיתם הם שנכרים יתיר־ כיין, או נשמן

 שעושים לעפר דימה איני יין של הכדים ממני שעושים שהעפר
 יהיה אחד מעפר נעשים היי דאינו משמע עכ״ל, שק כד• ממני

 ה׳ שניקח כנאיסירא, נהתירא ;במתני איכא הא ואמאי אסור,
 אלא איני שם דגם אע״כ אסיר, וחמאי יי; כדי וט״ו שמן כדי

 ייבא והוי להיתר שמלאכתי נפלגא דלהצניע מעיעא סמיך משים
 שכתב ימה השקול, ספק היי אחד מעפר בנעשים אבל להיתרא,
 שני דהוי לומר שייך דאי; כנל נכון אינו בזה הגרי״ב הנימוקי

 רוצה דשמא אחד, מעפר בנעשיס להיתר ואחד לאיסור צדדים
 אינו עדיין ליין וט״ו לשמן דה׳ נימא אם ואף ליין או לשמן כולן

מן יביא אס הוא, אחד ספק דהכל ההיתר, מן שיביא מבירר
 - דקצדהי. ותשכח דוק המשומר מ; או ההיתר

אומרים ב״ש שם, דאיחא לזה סתירה שאח״ז המשנה מן אמנם
 מתירין יב״ה בשביעית, חורשת פרה לו ימכור לא

 דפרה כיון זבני, לרדיא דדובו ואף לשחטה, יכול שהוא מפני
 לשחיטה דקינים מעוט משום מכ״מ וכמפורש היא חירשת

 לקולא, תלינן צמי להתירא ממיעוט אפילו הרי לקולא, תלינן
 מעוטי כתרי ו׳הוי דלהצניע מעוט דמצערפין נימא אס ואפילו

נסמוך איך ומקשה ליכא ■להתירא רובא מכ״מ לפלגא, דדמי.
דלפ״ע? דאורייתא באיסור לקילא ע״ז

דרבנן, באיסור רק לקולא תלינן לא דנאסת לי, נראה ולכן
 בספק לקולא תלינן לא דאורייתא עור בלפני אבל

המשנות בשלשת והכא להחירא, רובא דאיכא. היכי רק השקול,
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"י מרדכי
 ידיעה, מחסרון לאישורא פלוני בם ישתמש פן מכ״מ לקולא,

 נגף אק מנתינת לדבר ודוגמא המכשול; נותן הוא, נקרא א״כ
 מכל הכבושה הדרך אח יגדר שאם עוברים במקום ומכשול

 נעבור קצרב דרך ישייר עוד אם אבל מכשול, נותן נקרא אז וכל,
 לעבר בראשם עיניהם שהרי מכשול, בו אי; לפקחים בה

 כמכשול צורי במקום יעבור ואם נגף, מאבני המסוקנה קצרה,
 כל נכה״ג גם פינים ואין עור ינפני אבל בראשו, דמו ויתנזק
 וים": לפ״ע. המכשיל נותן נקרא בה שרגיל דרכו ומיצר שמקצר
 דגבי הכ> ניחא ולפי״ז וכנ״צ איסורים נגבי כתאוה בפורון

 להושיט אסור בסתם דאפינו והתום׳ כרא״ש קאמרי שפיר נזיר
 כנזיר ישתה אם חבירו מכשיל נקרא וא״כ נזירותו, שכח פן לו

 ולא לה, קבעי לשתיה זלאו להתירא למיתלי צד דאיכא אף יין,
 ינשל דאם להושיט לו אסור מספק מכ״ס אבל נזידותיו, שכה

 בפכו״ס, הדין הוא ולכן המכשיל הוא נקרא ידו עג בשיגג אבירו
 אף משו״ה פ״ז לעבוד לכם מותר ידיעתם ואי דלדטתם כיון

 רובא דאיכא כיכי בלתי אסור, נסי להתירה למיתני דאיכא
 משו״ה •נחנו להסקה עצים דרוב בנדרים קאמר ולכן להתירא,

 בע״ז דאיחח הא נמי וכן אסור, הוי כשקול בהפק סותר,.אבל
 דלאו מותר חבילה אבל לנכרים, לבונה מוכרין אין גבי )י״ד(

 לאחריני מזנין דלמא וליחוש ופריך לסחורה, אלא הוא להקטרה
 לאו דאי ומשמע פפקדינן, נא ז־לפני הלפני ומשני להקטרה,

 רעת ודאי מכשול הוי ידלא אפ״ג אסור, הוי טפמא כאי
 היטב, ניחא שכתבנו מה ונפי להתירא, תליה ואיכא מכירתו,

 אף בדבר הה דשונגיה כיון ובעכו״ם ,,מייד בפכו״ם דהתם
 גבי בשביעית ?::מ״כ אסור, נס• להתירה ל• לימית דאיכא היכי
 שביעית, מאיסור היטב דיודט קמיירי דלישראל החורשת פרה
 למיתלי דאיכא היכי. כל לכן במזיד, לעביר הוא חשוד ורק

 בה ישתמש אם עצמו, אח המכשיל דה-ח תלינן, שפיר להתירא
 נקרא אינו להיתר נם דננדכת כיו; ■המוכר, ולא לאיסירא

והבן. לפניו מכשול ניתן
 מצווין אט חין מומר בישראל דגם הש״ך שנתב במה אך

דעת להשית דרוצה לשיטתו שהוא ואע״פ נהפרישו,
 זה לחדש מוכרח דשבח פ״ק וכרא״ש החום׳ לדטת המרדכי

 יז״ל איירי מוסר בישראל זדה עיבודה בריש דהמרדכי משוס
 יין ליתן דאסור כ״ג נספר פסק השצה( )סימן שם כמרדכי

 במרי דקאי ודוקא הוא ישראל שחטא דאט״פ למומר, נשך
 כמרדכי דכתב טכס דאותו עיון צריך מכ״מ הבל טיכ״ל, טבד״ג

 ישראל שחטא דאכ״פ מציוין, אני נמי מחיסידח להפרישו גם
 •ה״נ הנ״ל קפ״ה( )בסימן יהיר כתות בזה, העיר כבר הוא,
 דעתו, לפי הש״ך במש״ג תייוכא חזינא כי אף ■התשובה, בסיף
 שמחייבים ישראל בבר היינו האיכרים דדטח נשר, יודע כחם

 ענינו מיעל אי; דודא' בנכרי חינה דהא להפרישו,
 הוא, ישראל וכדין קדושין דקידושיו אחר מומר אבל להפרישו,

 היה שנא להפרישו יבכחנו בידינו היה דאה לן לימא מאן
בגל־יני. מרבבה דגול בספיר גם בזה העיר וכן עכ״ל עלינו מועל

 מצווי; אנו אין בישראל דחף כש״ך דכונת כדג״מ ומיצ״ב
איש ביד ויש בשוגג עבירה כשעובר אם כי להפרישו,

 הוא שהקטן או״ק בקטן יכמי להפרישו, חייב להפרישו אחר
 בישראל אבל וכי׳, איירי בשוגג דשבת רפ״ק והמשגה שוגג

 אין גמור מומר איני אפילו עבירה איזה פ; במזיד לעבר דרוצה
 דנקני ומומר כש״ך, לדעת להפרישו חייב מחר ישראל
ומוסר דברו, במומר דהפיסקים משים הוא הש״ך

 זה וחדושי הדג״ס. עכ״ל היא מזיד מסתמא
וכשכהבנו תוכיח מהוכח הוא מקורי דהא תמוה,

 מאה הפילו דהוכח מיידי במזיד והתם כרמב״ם בשם לפיל
ל״א(. )ב״מ וכדאיחא במשמע פעמים

 מנין גבי כ״א( )כ״ח דב״ק מהא קצת להוכיח יש ועוד
ופשה יחבל לצאת בו מהרכב ירבו ימיו שכלו לנרצע

נ סימן דעת
 למיקני במצי או הוא, דרבנן כזה בזמן בשביעית או .^יירי

 אמר, נכרי אצל המורשת כפרה או לאיסור כמיומדים •הכלים
 כחום׳ וכש״נ דרבנן, איסור רק דאורייתא לפ״ע ליכא דבכה׳>
 כיכי כל דרבנן ובאיסור לעי> שהבאנו וכמו שבת ריש והרא״ש

 בדאורייתא אבל )פב(, דיבמות הא וכעין תלינן לקולא תליה דאינא
 )ט״י( בע״ז דאמרינן הא וכן השקול, בספק לקולא תלינן לא

 דלשחיטה דחלינן משום לנכרי, פרה זבין דר״ה לפיל, שכבאט
 מכירת איסור דפיקר דרבנן, באיסור תליה הוי נסי התם זבנה

 דאורייתא באיסור אבל מדרבנן, אלא אינו נפ״ז נסה בבמה
 לסוגיא נבוא שבארנו ואחרי השקול בספק כלל תלינן »א

 למצוא אפשר היה דצא לומר דדמוק אמת דהן כנ״ק דנדרים
 כיה לא דמפכו״ם לומר אפשר אבל אחר, במקום עצים לקמח
 המשגה כתב וכבר מישראל, רק סביבה באותה לקנית אפשר
 עבדא בחד כדקאי הוי נא דזה פ״ד( פרק ולוה מלוה )בהלכות למלך

 איכא ולככי לפ״נק משום אחר ישראל יעבור דא״כ מכרת,
 ימשני אלפ״ע עובר והא ליה קאמר ושפיר דאורייתא לפ״ע כאן

 דאיכא וכיפי נתנו להסקה פצים דרוב להחירא רובא איכא דככא
מותר. דאורייתא עור בלפני אף להתירא ברובא תליה

 )סימן יאיר חות בתשובות שכתוב מה ע״פ לומר יש וערד
מפני דשריק היכי דכל הוא, כללא דזה וז״ל קפ״ה(

 בשישגי דוקא כיינו אחר, במקום להשיגו לו שאפשר סברא
 בשאין משה״כ וכוי, שורת ובלי שיבוקש איך לרוב במציאות
 וכי׳, מנתח ליה דטריחא, אחר למקום לילך ויצערך שם במציאות

 משים נהי חיבעיא פ״ז במם׳ ממ״ש זי בסברא דירי וחילי
 ישמע נא משום ישראנ ועבר לע״ז ומודה ואזיל )דרוח כרוחה

 מינה נפקא נמאי לת״מ, עיר ינפני משים א״ד רש״י( פין על
 מרוות קא הא הרוחב משים אמרת אי לדידיה, בהמה ליה דאית
 פכ״ל לדידיה ליה אית הא לת״מ לפ״ע משום אמרת ואי ליה,

 נפ״עאע״ג משום אסיר לדידיה ניב ניה דאי משמע הש״ם,
 נדידיה, מנת שנתיב במה משמע והכי מאחרים, לקנות דמצי

 שהאריך ויכי״ש כח״י ע:״נ אחריה לטרוח דצריך משום וכטעם
 מנשי; שמוכח וכמו כנום, אינו ־דקדוקו ואע״ג בזה; עוד

 ,נם נק־ט מינייהו חדא וע״כ כנ״ל קנ״א( )בסימן כרמ״א
 אחר במקום נקנות דיכול באינן נמינקע מצי הא דבריו לפי
 ביני דכנ לומר מקום לה יש הנחתו מכ״מ הבל טורח, בלי נקל

 וא״ש דנהרא, עברי חדי כמו הוי בקושי במ״א למיקני דמצי
 אי דזה דנהי הש״ך נשיטת כנכ דנדרים מסיגיה סתירה אין

 מקים מן אופן בשום עצים למיקני מצי דלא דאיירי לומר אפשר
 חבל מלאכי, יד הספר יכש״כ במציאות, מן רחוק דזה אמר
 נהם קרוב היה היער דאותו בפשטות לומר נוכל זה ׳מקים מכל

 קנריך שפיר ינכן להם נא היה בקישי אחר וממקום יותר
 עצים דריב מתרץ וע״ז לה״מ, לפ״ע אינא והא לר״א רנינא

 דאורייתא בלפ״ע נם דכתירא רוב דאיכא וכיון נתנו להסקה
ופשוט. שרי

 ני נראה היה הנכון הדעת ושקול הישרה הסברא ומצד
גם להתירה נמיתלי דחיכא היכי כל דבאמה לזמר,

 דכיון הותר, נמי פד״נ בתרי דקאי כמו דאורייתא, בלפ״ע
 דהיהרא, צד נמי איכא ליה מושיט שהוא והושטה סיוע דבכאי

 המכשיל הוא רק גפניו, מכשול נותן כהוא נקרא אינו א״כ
 שוגג הוא שהנכשל היכי לבין בדבר, נ״מ דיש אלא עצמו, אח

 בדבר מזח־ הוא שהנכשל היכי לבין הוא, מוהר ואומר בדבר
 מזיד שהוא דהיכי אאיסורא, יעבור יצרו ובתאות נפש ובשאט

 נא א״נ קבעי, דלכחירא לחלוח צד לו יש המכשול ונותן בדבר
 וסיעתו בנתינתו באמת כי המכשול, נותן הוא כי ע״ז לומר ®ייך
 א״כ לאיסירא במזיד בזה ישתמש הנכשל אם רק מכשול, ל״כא
 ואומר בדבר שונג היא כשהננשל אבל עצמו, את המכשיל היא

 מכשילו נקרא הנותן אז כלל איסור כאן אין ולדעתו הוא, שתר
תליה יאיכא להיתר פנים שיש אף לאיסורא, בה ישתמש אס



מרדכי ב הימן דעת IIS

 מיעג שחיני בעיר מנית מענם וגה
של המן ע: דגה הגר״א נשיפת ואפינו

 נא אב: ברשיתי, במונה דיקא כיינו
אביו מלו נא שאם מילה גבי משא״כ

 הקהו לא לשוב, כופר תקחו לא ת״ל פטור, שהוא הבורה בו
 אמר רגנ״י ומכני צנפשיה, דינא אניש כביד אלמא נשב, כופר
 כיתירה, האידנא כד כנענית, שפחה צו מהד שרבו בכבד

 לנפשיה לאו דכאי ולהפרישו להלקותו )ורשאי איסורא, והשתא
 "רשאי" ולשון להפרישו, הייב במזיד דאפילו אלמא רש״י( הוא

 דיבמות מהא כן להוכיח יש וביותר מדוקדק; אינו שבפירש״י
 ויכו״ש וקדשתו ח״ל דפנו רנה לא שאם מניין ע״ב( )פ״ח

 מפורש-ש באישור ודאי דהא וז״ל דמי היכי בד״ה בפירש״י
 ככ״ל. לו כפינן דודאי קרא איצעריך לא ספק באישור ואפילו

 מלווה אינו בכלמא במזיד דכא ראיה מאי קשה, ולכדג״מ
 הייבי; במזיד דאפילו הכא קרא איצטריך לככי להפרישו,
 נהפריש ■חייבין במזיד דאפילו מנה; מוכח אע״כ להפרישו,

 ע״ב( )צח בב״ק דאיהא מהא ראיה להביא יש ועוד סאישירא;
 פטור במועד ושרפו אחר יבא הפשה לפני חמץ גזל רבה דאמר
 משום הכונה אין וע״כ הש״ס עכ״ל לבערו עליו מצווים שהכל

 רואה אתה אבל ריאה, אתה אי שלך דהא והשביתו, יראה לא
 מלווים ככל אישורים הפרשת משום השונה זע״כ אחרים, של

 והדי יראה, בל מאישור הגזל; את ולהפריש להציל בכדי לבערו
 אישורים. כפרשה דין איכא נמי במזיד דאפיצו מוכח
ם־מ; בתשובותיו אור עמודי בע: כרב לפני כיתה ובשגגה

תנ״ב( שימן )או״ה אפרים היד כל בהשיגו
 בע: של שליחו הבדיקה כל יברך דאיך שם כמג״א שהעיר במה

 דמ:נ המג״א ותירץ נבדוק, עניי מיענה המניה אין הא כחמץ,
 ומ״מ הב; אבי עג שהמניה דמינה דומיא קכביד, מנוה מקום

 עניי, מקשים והדג״מ יהי״א מברך; אחר אותו מג אהד אס
 ה־״נ :מונו, חייבי; ב״ד אבי' מני נא ■דחם מילה, דשאני

ע״ז הקשה איד •העמוד• ע״ש. בגזה שייך השניה שאף כמלווה

אישידי; הפרשת מדי; רק שהנא ינהנק נהבדי: זכר ונא לבערו,
שני, שאינו כיין כניו

 בבג מיזהר אחר ישראי.
 נפירש״י נכרי ש: היינו

אחרים, -שרשית במונח
למיני עניי מלווי; כי״ע

 ה הרי כדיניף מחיבתו אבי• את נפטיר מלד ינא עצמם מצד
ואכמ״ל. בזה כיד לפלפל ויש מקראי

 דמשמע מכשול, התן לא ;׳ר דנפני הכתוב נשין יטעך ואל
איסורים שבמכשיל שמפרשים הז״ל לדעת לכאורה

 כרמב״ם לשון דזה ז״א בדבר, ושוגג עור שפלוני מדבר ככתוב
 כאומן שאין שם, בתוי״ט והובא מ״ו( )פ״ה בשביעית בפה״מ

 עיניו ששגרה מי ר״ל לת״מ, לפ״ע הכתוב אמר למכרם רשאי
 ותוסיף בעודנו להוסיף אותו תעזור לא הרע ייצר התאיה

 הפרשת דין על גם תדון וממנו ע״ש, ■יכו׳ היושר מן להרחיקו
 ברורים הדברים מכ״מ מזה זה לחנק שיש אע״פ אישורים,

למבין. כש״כ
 ע״א( )ב״ק דאיחא מהא הדג״מ לדברי ראיה לכאורה אך

של הכרמים מציינין )אז■ בשביעית בד״א רשב״ג אמר
 וימות, לרשע הלעיטהו השנה ימית בשאר אבל ורבעי(, ערלה

 להפרישם כלל מצווים חני אי; במזיד עבירה עוברי על חזינן כרי
 עובר כך ובין כך דבין כיון דשא״ה לומר ואין כדג״מ, וכדעת

 מצווים אנו אין האיסיר שעושה דבר ובאותו איסור, כל
 כ״י דאדרבא ז״א עוד, אחר באישור יעשנו שלא .נכפרישנו

 ערלה מאישור בין נזל מאיסור בין אותו נציל שנציין הציין
 כיון כצום, חלילו אין דהא ויהלל דיגזול למימר דליכא ורבעי,
 אאישור אבל חייש, לא גזל דאאיסור ונכי היא, שלו שאינו
 בלא״ה דבפרלה אותו, מציינין משו״ה דכא עכ״פ, חייש מפי

דאסור כיון גזל אישור ניכא בערלה דכא כן, לומר שייך לא

 ראיה נכאורה וא״כ גבדו, ערלה אישור רק לכו״נק בהנאה
 דאמאי תקשה כדבריו נימא לא דאם כהדג״יק מכאן צודקת

 ערלה? מאיסור ולהפרישם להצילם בכדי כצייני; אין
דעיקר דנלכ״ד משום כלל, ראיה משם אין העיון לאחר אבל

 מישראל אחד כל על שמוטל אישורים הפרשת דין
 בשעה אלא אינו להפרישו דבידו היכי מאישורא הבירו את להפריש
 עבירה, עיבר עתה רואהו אינו אם אבל העבירה, עיבר שריאהו

 זה להבא, חברו יחטא שלא תקנות ולעשות לדאוג לחייבו רק
 נכנסת, ב״ד תקנת בסוג זרק אישורין, הפרשת בגדר נכנם אי;

 שאינם בשעה גם כרשעים פרצת נגדור מוטל שבדור ב״ד דעל
 נהבא, עבירה נדבר יבאו שלא כדי עבירה עוברים רואים

 אבל ב״ד, תקנה עבדינן לא דנרשעים רשב״ג אמר שפיר וע״ז
 את שרואה בשעה דהיינו אישורי; הפרשת דין דשייך היכי כל

נמי במזיד דאפינו פשוט נהפרישו ובידו עבירה עיבר חברו
חיובא. איכא

 הפרשת דין דמקור הרמב״ם בשם נמעלה ועפמש״ב
נכביא יש תוכיח הוכה מקרא הוא איסורי;

 )שיק שמעיני בילקיט הובא דברים ריש השפר׳ מדברי נזה ראיה
 סמוך אנא כוכיה; שלא מלמד שנה בארבעים ויהי ד״א ת״ת(

 האדם את מיכיהין אין דברים ארבעה ומפני וכו׳, :מיתה
 וכו׳ ימיכיה •יהיזר מוכיחו יהא שנא כד• ■למיתה שמוך אלא

 שמיך אנא איני היכיה היפה העשה דאטו טובא, וקשה יעי״ש;
 שעובר כשרואהו אנא אינו הנ״ג דהעשה וע״כ נתמיה, למיתה
 להוכיחו רק עבירה עיבר ריאה׳ כשאיני משא״כ עבירה,

 בשפר שכתב וכ״מ נמיתה שמיך אנא אינו זה להבא ולהזכירו
מרבבה הרגי: ש: דבריי האמור יע״פ ע״ש, דברים ריש ש״ח

 •צ״ע. תמיהים מימר ברי; הש״ך -דברי מיפרכיש
)פ״ג הירישנמי ש: הניקי היטב מיבן :מענה ולפמש״ב

 נפינדקית הניתן תני:; המן ה׳( הנכה דדמאי
שהיא מפני ממנה, נוטג שהיא יאת נה, ניתן שהיא את מעשר

 יבירישלמי המשנה, עכ״ל בלבד ממנה ניט: שהיא מה אנא
 "ם׳ דרבי כמה אחד, דבר המרו ירשב״ג ר"׳ יז״נ עוד משיק
 אהראין אני אין אמר רשב״ג כ; :רמאי; אחראי; אני אי; אמר

 גרבי יורי לא ורשב״ג לרשב״ג, יורי יישי רבי משתברא נרמאין;
 ירשב״ג לרמאי;, אחראין אנו שאין לרשב״ג •ידי יושי רבי •ישי:

 דבר מביתו מוציא להיות ■הבר דרך שאי; •יהי לרבי יודי נא
 די לא דרשב״ג דבמלתא יהיינו הירושלמי. עכ״ל מתוקן שאיני
 אי; נמי אישורי; ■הפרשת אפילו אנא עור נפני גדר בזה שאי;
 הכא משא״ש עבירה, שעיבר ריאהי אינו שהיא מהרי בזה

 הירושלמי. דברי וע״פ לת״מ; נפ״ע גדר בזה יש לה נותן שהיא
 דמע״ש( )מפ״ט שפשק ז״ל הרמב״ם פשקי בזה היטב מיישבים
 בשבילן, תקנה עישי; יאין נרמאין אחראי; אנו דאין כרשב״ג

 לו נבשל :פונדקית דהנותן כתב סי״ב( )פי״א מעשר ובהנכית
 בתזיז״ט ע״ז שהעיר וכמו לה, ניתן שהוא מה מעשר ני ילאפות

 יוסי זר׳ רשב״ג של הלכות דשתי ניחא והשתא ע״ש, מקימי על
 אנו דאין כרשב״ג לפסוק דאפשר כלל בזה זה תלויות אינן

 נפסיק להפונדקית בכנות; בהך מקים ומכל לרמאי;, אחראי;
בירושלמי. כאמור לה נותן שהיא מה דמעשר כה״ק,

 אפילו להתירה למיתלי דאיכא דהיכי ■למעלה ■לפמש״כ אבן
כיי מכשול, כנותן הוי ולא תלינן דאורייתא עור בלפני

 בחולין לפרש״י אנו מיכרחין עדיין עצמו, את המכשיל הוא
 בדבר כשוננת הוי מתכונה דלטובה משום הת״ק בדעת שמפרש

 נמי להתירא למיחלי דאיכא היכי גם בדבר שיגגת דהוי והיכי
 ראיתי ואה״ז ועין. לדמות ויש יעו״ש לעיל וכשכתבנו תלינן לא

 א׳( סי׳ )האה״ע מקובנה להגרי״א ח״א יצחק מין בשפר
דחוקה בפרצה ונכנס והדג״מ הש״ך בדברי הרבה נתחבט



ם מרדכי נ סימן דעת
 בדירים דברים ילפנמ״ב זאנגלוח, אצסחחית פרטת בין >קלק

*(. פ״ש בזה שהאריך מה לכל מקום ואין בטעמם

ג ענוח

 מרבבה, והדגיל הש״ך דברי א להקשות שהרבינו אפ״פ הנה1
כראי שמ״ז( )סימן יהמג״א הש״ך דברי בנכרי אבל

 ביבמות יאיחא מאיסורא, להפרישו חייב אין דבנכרי מוצקים,
 יעבר לא תער שנאמר לפי ת״ל, מה ראשו דתניא פ״א( )ה׳
 הש״ם, פכ״ל ראשו ת״ל כן, מצורע נזיר אף אני שומע ראשו על

 שאינו דל״ח ואע״ג ל״ת, ודמי כשה אתי אלמא וז״ל ופירש״י
 נפקא דכא בכל שוס שאין ללאו פנין אינו אם הוא בכל שוה

 ודברי פכ״ל בכל השוה ללאו עיין תנהו תנא דאידך מזקנו לן
מאד, תמוה הוא בכל שרה שאינו לאו הוי ־:זיר כאן רש״י

 מדאורייתא, נהנאה אסור א״כ תיירי לע"ז שנתנסך נסך ניין דאי נרור, צריכין לעיל החונא תשצ״ה( סימן ע": )ריש המרדני ודברי *(
החזקת משום ליתן אסור נמתנה דאפילו הנאה איסורי משוס נמתנה אפילו לתנו דאסור ליה תיפוק נלא״ה וא״כ

 נדיזוק ואפילו ע״א( )ו' נע"; הש"ס וכדמדייק יתן ולא נקיט והמרדני יושיט" "לא למיתר הו"ל איירי התומר של נסך ניין ואי טונה,
 להושיטו אסור נמי דידיה אפילו דאה״נ ע"נ( )נ"נ נפסהיס התום' שהוכיחו מה לפי קשה נימי לישצא האי נקיט דוקא דלאו נהכי

 נתשתנר חשוג טונה הננרי לו שתחזיק דחה אסור נתי נתנם נאה״ג, :השתכר דאסור להושיטו, אסור דנשנר כיון טונה, החזקת משום
 אע״פ דאז אחרת, מלאנה עתו לעשות נשנרו דאיירי לומר יש ואולי אה״נ? משוס להושיטו אסור נודאי א"נ ונו', ואנמה"ח נד"ה ע"ש

ועדיין לפ״ע משוס אסור עד"צ נתרי נכה״ג נתומר אנל אה״פ( השוכר )ס"פ נדאיתא מותר שנרו יי"נ של חנית לי הענר לו שאתר
ן נזה. לפלפל יש

אלא לאחרינא תינעיא לא נהנאה אסור תומר של יין .סתם רהיטא דלפוס והוא, תושנל ספק נזה להסתפק אמרתי הרעיון זבפעוף
 אם להסתפק יש וא״נ ונהנאה נשתיה אסור תקודם אתו הנמצאים יינותיו נל אז נתשונה, חוזר ואם אסור, לדידיה אף

 להסתפק אמרתי פן האסור נדנד מכשילו וא״נ והנאה נשתיה יאסר לרשותו שינוא דתינף דידוע פיון נשר, יין אפילו לו למנר מותר
 נהיותו גס איסור שוס אין ולדידיה תותר, לאחרינא גס ששג אחר תותר של יינות סתם נאמנה ני נחמתי, שוני אחרי אנן לנאררה,

 יש וחה״ט מדרג, לאפוקי ד"ה נחום' נ(“ע )נ"ז נע"ז נאריכית נמניאר נסוך מחשש הוא יינם נסתם הנאה אישור טעם ני מותר,
 לו מיתר נסך שלא נעצמו -דע היא אם וננן לע״ז, לנסך רגילים אין ענשיו של ננרים ני הזה נזמן ענו"ס של יינם סתם מתירים

 המוהר״ת וכש״כ נאיסור מעילם נתחזקה לא אמירתו נפי ני חזקה נגד מקרי ולא לאהריני להעיד גס נאמן ששג ולאחר נהנאה
' נתנואר בנותיהן ויטעם. היא שחיה •חים״־ אחי; נמרים •יניאו־ ע"ש ג'( סימן אישית )להלכית תיימיני נתשונות ונא •ה נזלוטננורג

הונא למשה תפארת נס' שהעיר ונחי נשתיה מותר יינו גם שרי דנתי וא״כ נמחלוקחס, ע"ש יהרשנ"א הר"ן נשם ג(“קנ סימן )ריש ננ"י
 של יינס סתם לאסור קי״ט( סימן )יו״ד הנ"י דנתנ אהא נתקשיתי ע"; •גם מומר; פת טעמא מהאי להתיר קי"נ( )סימן ליו"ד נפ"ת
 להתיר הנ״ל התוס' שהניאו וכמי לע"ז פלך דלא נו דידענא כיין לאסיר שייך לא נידאי כהנאה דהא יקשה נפרהסיא, שנתית מהללי
 גזרו דלא וי״ל להתירו, אחר מנין וצריך שנתנין דנר הו"ל הננרי נסוך על דגזרו וכיון וא״ת וז"ל דזתניני ענו"ם של יינם שתם נהנאה

 אידו ניוס ששך לנר קורננא שדר )ס"הזרנא נע"! דאיתא לדנר וראיה להיתר, לחנית יש לע״ז מנסכים לא דהשתא וניון המנסכים, על אלא
 א״נ מותרת שנתות תחללי של ונתו ננ"ל נניתיה; משים שחיה דאיסוד ניי; נשתיה, לאסיר יא׳ ענ"ל, לע"ז פלה דלא ל■ קיים אה־

 למשה התפארת ודנדי הם, נכונים הרשנ״א דנרי ני ־איתי, נזה התנייננת־ אתרי אמנם לכאורה, •צ״ע לאסיר מקים אין נשתיה גם
 סתם גם לחשה התפארת של שיטת־ דלפי יניה, חניה נסתרים דדג־יו כשיש, מקים נהם ׳אין מאד, תמיהים נקישיתי עליהם שנשענתי

 חשש משום אסור דיינן ניחא יא־ בנותיהן משוס אסרו יינן דגם )לי׳י( נע"; מפירש דהא מיתית, דנת• נ־ק מיתר, יהא הימר של יינן
תותר יינן נולה לכה״ת מיתר היי לא לע״ז דמומר ניחא דאי תניא־ ע"נ( )ה' דנחיני; חיני זה נהנתה, אף דאיסר נלנד, נסוך

 נתו״ה כמבואר הקודחת הנמים גזירת מצד נשתיה לאסיר ראוי דאי; דיהיכי מזה ומשמע כסקי, השש וישים לאסיר חששו •לא נשתיה, אף
 נתומר דגם ואע״פ יחד, גס ונהנאה נשתיה אסרו כולה לנה"ת נמומר ורק נלנד, נסוך חשש משום נהנאה אסרו לא א'( שער ה' נית

 תוכח גופא ומזה גמור נגוי שאסרו מה נל ־אסרי הנמים פליגי לא נגו• דהוי כיון מקים מהל נניתיהן משים ליכא נתי כילה לכה״ת
בנותיהן חשש גני דליכא אף אים־ת, נגיעת־ כולה לכה״ת מיתר נמי דהוי שנתית להלל נחימר ומחילה וחפייש מנואר . והוא ת“נהתפל דלא

•די״ק. המנ-"-ט נשם שהניא תה קי״ט( )סי׳ ננה״כ וע׳ פשיט והיא
לנכרי ד״ת תוסרין דאין ההיא גני מליחים אנכי נקונטרם י"א( )חגיגה אנן טורי נעל הרג מעיני נעלמו האלה הש"ך דדנרי ודע

 נתרי קאי לא אי גם דרננן אישיר יש אי נדנרינר לעיל שהוזכרה קנא( )סימן נרת״א שהונאה התהליקת ננדון ג"נ שחקר
 שכתב דשנת( )פ״ק הרא״ש על תמה ואני יעיד שם וכתב ליכא; ד־ננן איסיי דאפילי הנ"ל (-)י דע"; מסוגיא ראיה שס והניא עד"נ,

 דע״ז פ"ק הש"ס וסוגית יה־א״ש ילדהת"י דהגיגה התוס' לדברי שסיתר דרננן איסור א־נא אשתי עד"נ נתרי קאי לא דאפילו
 גם להשיג יש ונזה ודעת; טעם בטוב מישנה והש״ך לעיל לשוני שהנאת־ ונמו ותדע, נחש"ם כאן הש"ך קושית היא ונאמת עכח״ד;

 ישראל כל דודאי דתי, דלא נ״ל או"נ, מקטן גרע לא דאכתי דשנת פ"ק הרא"ש שכתב •מה וז״ל נמש"כ שם הטו״א דנרי יתר על
 אפשר נדלא איירי הנח אנל להפרישו, דאפשר כיון או״נ קטן גס להפריש מחויבים ומשו״ה נדאפשר, ענירה עונרי להפריש מצווין

 ליכא; דרבנן איסור ואפילו היי מאי לי ניתן כי ותעכב, תוהה נאין לפניו מזומנה והעכירה •הואיל נ“עד נתרי קאי דלא היני ותשו״ה
 ופריך נהיחש״ת, מלאכה ני עושה ז-ה וכותי שתו, על שנקראת מפני לניתי שדהו אדם ישכיר לא דתכיא דע"; דספ"ק מהא ק"ל מיהו
 נכרי אצל לשכור לו דאית דאיירי ל־שני תקשה והשתא קאתר, ׳ועוד חדא ומשני לפ״ע, תשים ליה תיפיק שנקראת, תפני איריא מא'

 על לחלק שהעיר מה נזה לי שנראה ימה הטו״א; עכ״ד דרננן סח אי איכא אכתי נכה"ג גס אע"כ לדידיה שדה ליה דאית או אחי,
נאינו גס אז תתנה, לגמרי להפריש יכול היה אס חאיכורא, חנירו את להפריש דמצווה דהיכי הרא״ש דכונת פשיט הדנר הרא״ש

להפרישם אנו שמצווין כאלה ענירה עונרי ידי לסייע ואסור יחיא מסייע דעכ״פ להושיטו אסור מקים מכל לגמרי, להפרישו כול’
להפרישם נידינו שאין נכה״ג אפיל• ענירה עונרי ידי לסייע /,!"ור ובשביעית נגיטין היא ערוכה ותשנה נידינו יכולת כשיש חאיסורא

דקאי כגון מכשול נותן נקרא שאיט כ״ז תותר לסייע גס נידינו, יכללת כשיש גם תאיסורא להפרישו מצווי! אנו שאין ננכרי אנל מזה,
דרננן איסור איכא שפיר לכן איירי גרים שהם נכותיס התם דהא דע"; חסופ״ק הנ"ל קושיתו גס מסולקת הנ״ל רעפ"ז עד"נ; גתרי

 לדידיה שדה ליה אית דאי מוגן, אינו לדידיה, שדה ליה נאית הנ״ל קושיתו על הטו"א שכתב הציור אף אחר; אצל לשכור נמצי נם
 לדידיה, שדה ליה נאית נ״ת תאי א״כ התישכית השדה גס שלו שדהו גס •לזרוע לחרוש ברוצה וע׳־כ אחריס, אצל ישכור למה א'כ

דחדם דשכיח שא״ה לדידיה, נהמה לו דאית נ"ת כן, )ו'( הש״ס קאתר נהמה דגני ואע"ג נוסף, איסור איכא חרישה נתיספת ־יא1
ועין. כן שייך דלא שדה גני תשא״ה לחלנה, או לגדלה ורוצה חלהקרינה נהמתו על חם



נ סימן >ת ־1 מרדני1
 כרש״ל בזה הפיר וער חדה בכל נוהגת נזירות דכא

 רש״י סברת מקיים בחידושיו כמרש״ל והנה ע״ש, ונסדהרש״א
 רש״י גרסה מותק ומוכרש״א בנק שיה שאינו לאו כוי דגזיר
 בנזיר נודרים דככל כיון בנק השוה לאו כוי דנזיר וס״ל
 כתב ואי ד׳׳כ )מ״א( בנזיר והתום׳ נשים ואחד אנשים אחד

 איפור הוי נזיר אי בזה חלוקיה דהסוניות כתבו ראשו, רחמנא
 שזה אינו ־ככנים וכשה דנאו יאע״ג שם, וזי״ל בכל השוה

 בנזירים, אלא בכל שיה אינו דהקפה ־נדר ופשה לאו ה״נ בכל
 פכ״ל. בכל שיה דנזיר נא• חשיב )נח( ולקק

כב( )פיק; הספר בשלהי בתקבותיו מניאים והאבני
 מיקרי דנדר קיי״ל דהנה מישכק דבר בזה כפלה

 ונזירות חפצא איפור ולא נברא איפור ושבועות חפצא, איסור
 בזה נתוכחו וכבר חפיא? איפור או גברא איפור אם מהו,

 לב מכר״י ונ״ד( נ״ג פיק )ח״א מכרי״ע■ בחשיבות בארוכה
 מאד, נכון דבר לכפוף שם הפנה ומכרי״ע באפאן, ומהר״י
 איפור אלא גברא, איפור ולא חפנא איפור מקרי נא ־נזירות

 הריני באומרו כלום פליו איפר אינו שהיא כלומר נקרא תורה
 קדושת כמו נזיר קדושת תואר פליו מקב־, שהוא נזה רק נזיר,
 בתואר בהמתואר יתרות מנוח שרכשה היא התורה ורק ככן,

 זו ובהנחה מהים תגלחת יין באיפור אותו ואפרה נזיר קדושת
 מבואר רש״י דברי ואף זה שבפני; פקמומייה כל נתפשעה

 שפיר תפנא איפור או נברא איפור נזיר היה אילו כי לנכון,
 שהוא ממה נלקחה כאישור נקודת דהא בכק השיה אפור נזיר היה

 נזיר, בדיני עליו לאפור יכול אדם כי, והרי פנמי, ע: איפר
 עצמו פל אופר וזיני יהיא הוא, תירה אישיר שנזיר מכיו; אבל

 מי אמרה והתורה נזיר, קדושת תיאר פניי מקבל רק בכלים,
 בכק שוה שאיני ;או הוי שפיר מיני; בג׳ אשיר נזיר שהיא
 אגל נזיר שהוא נסי אנא אשרה נא התירה פיך- כל פוף דהא

 פנמה את נעשית יכולים דכו״ע אמת ה; נזיר שאינו מי לא
 והתירה המה, נזירים כו״פ נאי סיף כל סיף אבנ לנזירים,

 בנזיר •התיש׳ רש״י דברי •בכן נזיר שהיא ;מי אנא אפרה נא
 ופי׳ הא״מ דברי חורף זהי נסכי; רק הרגש והיא הם, נכונים
שפ״ח( )מניה החינוך מנחת פנ קי״א נמנתה שמן בספרי

זה. בפרש שם שהארכתי
 הפרשת דגדר נפיל שהארכנו מה נפי זה ;:n לן ויוצא

מחויב הוא שנה יל״ת במניה אנא אינו איהירין
 שיה שאיני באיפיר אבי- הערבות, בגדר נכנם דאז זה, בדבר

 חבית אה נהניג פניי מיצג ואיני הערבית, בגדר אינו אז בכל
 נזיר שאינו סי נזיר באישורי א״כ מאישורא, ולהפרישו כפון מן

 מדאורייתא מאיפירא הנזיר ־בירי אה להפריש מנווה אינו
 אבל •הוא, מחייב מדרבנן דפכ״פ נפי; שהפנינו ואע״פ

 •אמרינן לך "נך וזהי מדרבנן, אנא מחייב איני בידאי מדאורייתא
 כמי בכי. שיה שאיני נאי היי דנזיר כיי; נכנ״ת", פתיר פתור ננזירא

 שאסרה באישורים תייבא בר איני נדר שאינו ומי שפרש״י
 מנודה אינו יא״כ הערבית בגדר ואינו כנזיר את התורה
מדאורייתא נפחית נדר מאישורי הנזיר חברו את להפריש

יכנ״ל
באיסירי גם א״כ למפנה, האמורים דברינו נפי ולכאורה

אין נמי בכל, פיה שאינו גאו דהוי נסי כהונה

 לעצמו מקדשה דאי כיון מקים מכל לפ״נק משוס שעובר אף
 דכא פ״ז תיר־ והריטב״א תיובא, בר מקרי לא מיחייב לא

 כשליח בלחי דנם איירו והנא כד״נ, בחרי רק ליכא עור לפני
 כריפב״א של אתירוצו וקשה עכת״ד, בעצמו לקדשה יכול כיה
 מדאורייתא דכוא איפורין כפרשת משום איכא אפתי דכא

 דס״ל אפ״כ תיובא בר שלית היי ואנשי תוכיח דהוכח מהעשה
 איפורין הפרשת משום ליכא בכל שוה שאיני דבנאו לכריטב״א
 והוצרכו הריטכ״א של יריצו בה דמהנ-י וכתום׳ למפלה; וכשכתבנו
בר מיקרי לא מיחייב לא לעצמו מקדשה דאי דכיון לתירוצם,

 שהוא אפ״פ כפ״א, משוס דפ״נדישבזה מוכח יהא תיובא
בהנחתנו; דנת והוא בכל שוה שאיני לאו

 השמח ביד דאי; היכי דכל מחלוקת, מזה לפשית אין אכן
דאי ומכיון הפ״א מפום בזה שייך צא לגמרי להפרישם

 השנית ביד •אין בעצמו, לקדשה יוכל נפדו, השניה יקדשה נא
 נפיל וכשכתבנו אישורי; הפרשת משום בזה אי; מזה נמנעכז

 הוא כהריטב״א כתום׳ תרצו דלא ומה בהגה; הטו״א בשם
 מכתי פד": בתרי קמי דלא כיכי ־אפילו נפי; כתבנו דכבר
 כוי ואכתי עבירה עוברי •ידי מסייע משום דרבנן איפור איכא
 שנית אין אמרינן דרבנן באיסור גם דהא תייבא בר שנית
 ובפרט ריצה(, מהלכיה )פ״ב למלך המשגה וכש״כ עבירה לדבר
 תיובא וכבר דאורייתא עבירה פל הוא כשליחות דעצם הנא

 הש״ך בשם נפיל לפמש״כ אך דרבנן; מאיפור הוא השליח של
 עד״ג בהרי קאי דנא כיני אי להפרישו מצווה דאין, דבנכרי
 יא״כ עבירה, עי-כרי ידי מהייע משים ניכה דרבנן איפור אפילו
 :הפרישו מצויה דאי; נמי, בכל שיזה שאינו בלאו הדין היא

 אפ״פ לגמרי, להפרישו בידו דיש כיכי אפינו מדאורייתא
 אלא אינו דזה נאמר •ש מכ״מ ;הפרישו, מדרבנן מצויה שעדיין

 להפרישם בידו דאין היכי אבל לגמרי, להפרישם דבידו היכי
 מיכרחים. כדברים אין וס״מ ליכא ׳דרבנן איסור אפילו לגמרי

שיה שאינו :או דהוי חף כהונה דבאיסורי .נראה אמנם
דוקדשהו, מקרא מדאורייתא להפרישו מחויב נמי בכל

 מניין פ״ח( )יבמי־ הש״ם מזה דיניף בדברינו■ לעיל המובא
 דמתה כרי הש״-ם, עכ״ל וקדשתו ת״ל דפנו רנה לא שאם

 מאיסוריו להפרישו כדי הכוהן את נכפית להדיח התירה
נפי יקשה )אך בכ: שיה שאיני נא• שהיא אע״פ עניי, המופנים

 פנק היהיר •אי ודאי איסור ע: דאי ופירש״י מעדיה נאחד
 איסור על גם דהא תקשה הנ״ל ינשיפתני איתי, דכופין פשיטא

 שאינו אע״פ .:הפריש• מחייב שהישראל קרא צריך :מי ידאי
 כפין מ; :■הצילו ערבית בגדר ואינו דבר, בהיתי ח־יבא בר

היטב(. וצ״ע
 איסורי; הפרשת די; פיקד דכג ניכר, בפיני היא נתיקה ולא

באישורי; אב: תירה, שאפדה אאפורי; רק נאמדה נא
 שביעה, בלשון בי; פליו מעצמי נאפיר מפצמו האדם שבדה

 רק כיתה נא והערבית :תערכי, •נא פ״ז כי נדר, בלשון •יבין
 מהא נזה ראיה וכפין האדם; לכל התירה שאפדה אאיפירין

 ■פשית ל״ת, זו תשמיד פשה, זו שפתיך מיצה )י׳( בר״ה דאיתא
 טפין דב״ד פ״ז קרא ני ינסה וקשה שיפשיך, נב״ד אזהרה

 איתי שכיפין שבחירה איפירין מכל שנת מאי נדרי, נקיים אותו
 ■איני ניגב עישה ואיני •סיכה פשה לו אומרים ואם לקיים,

 ד״ם שם התום׳ קושיה והיא נפשי, שתצא פד •איתי דמכין ניטל
 מפצמו הבאי; ובאיפורין ערבית, מפעם שהיא ופ״כ יקריב,
 דכ״ד מצוה בנדרי קרא לן גלי ולה-כי נתערבו, לא דפ״ז שאני,

 איסור בנדרי אבל בעצמו, בא שהאיפור אכ״פ לכפותו מוזהרין
 מכל אבל ושקידה חפיש צריך זה פרע •עדיין קרא ל; גלי לא

 שוה שאינו לאו הוא וגס מעצמו בא שהאיסיר בנזיר מקום
 מקור לנו יש יע״ז כנ״ל פ״א( ה׳ )יבמות רש״י כש״כ בכל

 הנ״ל. דברכות הרא״ש מדברי להפרישו מצויה אדם דאי; נאמן
כמובא נתן דר׳ בברייתא הראשונים קישיה לן תחישב ועפ״ז

 כוי לא נתן ר׳ דבאמנה חימר, כמי; דברינו בראש
 דע״ז לחברו, וטרפה נבלה אדם יושיט שלא מניין למינקם מצי
 דאטו, קשה יושיט" שלא ׳ "מניין אשאלהו בחרתי קשה הוי

 להפרישו אף הא שרי, מושיטו אינו וכי אסורה, לבדה הושטה
 "ח׳׳ל תשובתו פל ואף לו, יושיט כלא וכ״ש ממויב הנבלה מן

 בלי גם הא עיר, דלפני הלאו לזה צריך דלמאי יקשה לפ״ע׳/
 באחיו איש דוכשלו מקרא לו להישיט אפור כנ״ל דלפ״ט כלאו
 ובאמת הנ״ל; כרמכ״ם כמבואר תוכיח הוכח ומקרא אתיו בטון

 ליתן שלא כפשוטו דאי אחי, דלסאי קרא אפיקר להעיר יש
בגדה עי׳ הכותים כדעת בלכתו הפור שיכשול ק או אבן
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 מגידי! ■ליבית לו וכשגוחו ):"ב( בב״מ איחס סח קשה .;"ח(

 החייב העיר של הליכי במקום הנגר הכשיל מיגר. ואם ,»,ג
 להכשילו; בלכתו כעור לפני בידים מכשול ייזן שלח יכ״ש גסגיי

 גם כה קשה באיסורין מכשול לפני; ומי זייגייה, מגירא מהדקי
 בתרי זיקאי כיני בידים להכשילו שלא ינ״ש מחייב להפרישו

 מדברי וכדמיכח לקי לא לפ״ע על הא מלקוח לעני; ואי כך»נ,
 חביתו אה המלביש שכחב הנ״א( פי״ד כלאים )כלפיה הרמב״ם

 משום עיבר והמלביש לוקה הניבש מזיד הלובש היה אם כלאים
 שבכללות, לאו דהוי משום שהיא שכתב בכ״ה ■ע״ש לת״ה נפ״ע

 )ר״ה העי״א ונש״כ ■לקי דלא היכי שייכי לא בלאי• ולאפושי
 ם״א )ב״ה ועין במעשרות, התיש׳ כתבי עוד ד״ה כע״ח( ד

 בכסף, לנשך אא״ע ד״ה בגה׳ בפנ״י וע״ש לעבד ד״ה פ״יי(
 )מלוה בסה״ה ברמב״ס והובא הספרי דברי ע״פ לישב יש אכן
 וע״ז לחברו רפה פלה להשיא שנא היא דהלאו רצ״ע( ל״ת

דבר וכל מאלהיך, ויראת בי נאמרה דהא הקרא, פשטות הורה
בזה. לפלפל עוד ויש מא״ל ויראת בו :אמר ללב כמסיר

 שאינו, בתורתנו כאלה איסורי; למלוא ר״נ התחכם ולזה
דע״ז ממיסירא חבירז את להפרישם פניהם מלווה

 אסור לו להושיט דפכ״פ נפ״ע באזהרת כמכוון עיקר נאה
 לזה הפרשתם, על מצווה שאינו האנס האיסורים המה ואיזה
 לנזיר, יין כיה אדם יושיט שלא מניין אומר נתן ר׳ הניא אומר
היא בכל שיה שאינו דנתו כיו; הפרשתו ע; מנייה שאיני
 על מלווה איני דג״כ נר. לב; כתי מן ואבר ערבית, בדי; ",ואינו

 שמ״ז( בסימן יהמג״א קנ״א )סימן הש״ך יכש״כ הפרשתי
נפ״ע משים דדוקא פיר, לפני ת״ל נהישיעו אסיר עכךפ5

 בעה״י. נכי; והוא איסוריה הפרשת משים נא אב: אסיר,
דפסתים בסיגיא המפרשים קושיו! גה בזה לישב ואפשר

 נא דכתיב אבמה״ת ■הרי שה דפדיך דהא )כ״ב(
 לנזיר יין כים אדם יושיע שנא מניין •תניא י:ימ׳, האכל

 והקשי שר• נכנבים הא נת״מ עיר לפני ת״ל לב״ב והנמה״ח
 אסור ונב״ג מיתר שלישראל במפרכהת איירי דנמא המפרשים

 בני על נכרים מזמנין דאין ע״א( )ג״ג בתי:•; דס״ל לרחב״י
 אסיר ילנכרי שרי דלישראג מידי איכה מי כ״ל ינא מכים.

 היא נב״נ באבמה״ח דר״נ דינא דעיקר ניתא ונהנ״ל עכת״ד,
 להפרישו גם כה״ג בישראל דאיני מלייה, המושיע שגם נדבר

 הפרשת בדק ניתח דעכי״ם מנייה, אינו בעכי״ם אבל מנייה,
 איירי דאילו איכא, ■דנפ״ע השמיעי:; מקום ומכל איסורים,

 הא נכרי, דנקט איריא מה א״כ מלייה איני שהמישיע נדבר
 אע״ג לפ״ע, דאיכא בכה״ג דין חדיש איכא ;מי בישראל אפילו
 לבאירנו אשמעיק נאמת וזהו איסורי;, כפרשת בדין דליחא

 בכיס א׳( השמיענו גווני בתרי ר״נ יע״כ לנזיר, יין כיס בדין
 כיק מ״מ הפ״א, בדין ויכנו היא שישרת: שאע״פ בנזיר, יק

 ומ״מ איסירין, הפרשת בדין ניתא מצווה אינו זה שנדבר
 ,איסורי; הפרשה בדק ליכא שבכלל בנכרי וב׳( איכא, לפ״ע
 מפרכסת שבדק נדחות יש אמנם נפ״ע, דין בדידיה איכא ימ״מ

 המושיט גם אינא דמ״מ מצווה, אינו שהמושיע לומר שייך לא
 ושייך כפ״א בדק שייך ככ״ג בישראל וא״כ אבהמ״ח דין בעיקר
ליכא בדידיה אע״ג לפ״ע משוס איכא בעכי״ם בכה״ג למיתני

בזה. ועי! איסורין כפרשת די;

נא סימן
עד״נ. בתרי דסאי אדא >פ״ע עובר דאינו ל“עי יחסר.

 לתוך האיסור נו כספי אפל בלבד, האיסור במושיע■ מי״א
ל׳ש. א״ד אלפ׳ע עופר נסי ג“עד בהד נם פיי

 דקאי היפי אלא עור דלפני לאו דניכא דקי״ל הא נסתפקתי
לפיל וכמבואר )ו( בע״ז. כדאיחא פד״נ בתרי

 כיס במישיע רק היא הזה כתנאי אס מ״ט( )סימן באריכות
 אלא אינו שהמכשיל וכדומה, לישראל יטרפה נבילה לנזיר, יק

 יעשה האיסור נוף אבל העבירה, לידי ומביאו ומסייעו פיזרו
 שהעובר כיני אבל עד״נ, בתרי דוקא בעינן אז בעצמו, כנכשל
 אז מאחר יפזר סיוע בלי העבירה נפשות בעצמו יכיל עבירה
 אבל מדאורייתא, נת״מ לפ״ע על עובר אינו המסייע כאתר
 אז גרונו לתוך ותוחבו בידים כאיסור לי ספי שהמכש־נ כיני

 נמי כד״נ במד אפילו אלא פד״ג בתרי דקאי זיוקא בעינן לא
 להזהיר תאכילום נא אמר מקרא למרד ע״ז יש דבאמנה חייב

 מקום יש זה, בכלל גדונים גם ומסברא הקטנים, על גדולים
עד״נ בתרי קאי בין מידי נ״מ לא האכילום דכא ■דבלאז לומר

נא? אי
 )הלכות הרמב״ם מדברי מצאתי לזה סיוע קצת ולכאורה

מבירו חת המנביש שכתב הל״א( פ״י כלאים
 טל עיבר והמלביש לוקה, הלובש מזיד הלובש היה אם כלאים
 בתרי ■דקאי היפי דוקא הרמב״ם כלל החנה ולא לח״מ לפ״ע
 הכהן אה המטמא כתב ה״ה( אבל הלכות )פ״ג וכן עד״נ,

 נפ״ע על טיבר והוא לוקה ככהן כרי. מזידין שניהם היו אם
 כנ״ל לפי אבל עד״נ, בתרי שיהא התנאי ג״כ התנה ולא לח״מ,

 המלביפו הוא כי בידיה, האיסור נו הפי דהיא כיון ניחא
בתרי דקאי דיקא בעינן נא אז המטמא והיא כלאים באיסור

 שתירץ הקידה בסימן שהבאנו הנ״ל הריעב״א מדברי אכן
הש״ס דקאמר בהא ע״ב( יוד )ב״מ התיספית אקיש־ת

 דבר דמעעם גרושה אשה ;• •קדש צא נישדאנ דאמר כה; א״כ
 דמיירי ותירץ נפ״ע, ע: עיבר השנית דהא יהקשה ניכא, תיובא

 דנהרא עברת בחד קאי כמי ־״ יא״כ בעצמו, :קדשה יכו; שהכהן
 הוי נמיי ■התה דהא להיפך, מכת; מיכה וממילא צפ״ע משים דניכא

 נע׳ה כב־ בנבד השנית מעלי" ע״י דהא בידים איסירח ני ספי כמי
 דהיכי אמרינן ימכ״מ •נכה;, גרושה קימת של בשלימית האיסור

 ■כהריטב״ח תירצו שנח יהתיספית נפ״ע• ניכה בעצמי ;קדשה דיכינ
 חייב נמי דנהרא עברא במד אפילי דבכה״ג כספיקתנו סכרי אילי

לפ״נט על
 פי״ב ע״ז )הנכית הרמב״ה מדברי נהיפך ראיה :■הביא ויש

משחיה או ■החיש ראש פאת כמקפת דאשה דכתב ה״ה(
 פשוט יזהי דרבנן באיסור הנא עוברת אינה איש סל זקן פאת

 כ; גם עיבר דהקפה איסור דמלבד תבירו ש; פאותיו דכמקיף
 או דניקפנו ליכא נכרי וגם בעצמו נגלת יכי: דנה היכי אנפ״ע

 דעיברח פשוט איש ש־ זקני המשחתת חשה וא״כ שיגלחנו,
 בסימן שהארכנו כמי נדחה שמיחל כאמונה ושיטה אלפ״ע

 אע״נ לפ״ע משום איכא דאורייתא איפור נם וא״כ כקודם,
 ענק בכל דבככ״ג נא?נ~ אם אבל בעצמו, ■לגלח יכול שהוא דאיירי
 לפ״ט משים שכוברת להזכיר לרמב״ם הו״ל א״כ לפ״ע איכא
טד״נ. בתרי דקאי היכא דוקא בעינן נמי בככ״ג אפילו אפ״כ
 פ״ד ולוה מלוה )הלכות גמלך כמשנה מדברי משמע וכן

א״נ( )םי״פ שמפורש רבית גבי דלפ״ע בלאו ה״ב(
 מצי דנא כיני דוקא שכתב אנפ״ט, עיירים וכליה דהמלוב

 ־אפילו טס, שמסיק אלא אנפ״כג הלוה עבר אז אחר, אל לכלות
 יליה דחם ■כיו; נים גבי לפ״ע איכא נמי אחר לישראל לכלות מצי

 נהיות ■ומצי היני אבל אלפ׳^נק כשני יעבור אתר, לישראל
 כאיסורא לו ספי דהתם אמ״ג לפ״נק ליכא אז לנכרי הכליאה

דאיסורא עיליש רב גבי פ״ב( ס״ח )ב״מ דגמרא כלישנא בידים,
ספי. כוי לא לאינשי

 נ״ו )קידושין מדכ״ח כנ״ל כמל״מ אדברי להעיר דיש ודע
לחולק, מפ״ש מעות להוציא במחכיק אבל ד״ה פ״א(

 מתני׳ ר״א חמר וכו׳ לירושלים חיץ לאוכלם שלקחם בקונטרס פירש
להוציאה נתנונה ולא וכו׳ יודעת דאשה כלל למיקנסיה ליכא
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 כבהמה על מתמללות שהמפות יודע זה מוכר אבל כלל, לחולין
 מתכיין שהלוקח יודע שהרי לה״מ לפ״ע על ועיבר בידו כן וחולין

 ככא, איכא לת״מ לפ״ע מאי. קשה ועוד וכי׳ בעיךץ לאכילה
 אלא נפ״ע שייך ולא אחר מאדם יקח ממנו יקה לא אם כלא
 מאי המל״מ לשיטח יקשה עכ״ג: עד״נ נסרי ׳דוקא דקאי כיכי

 אצל רק אצלו למיזבן נכרי דליכא דאיירי דאימא היא קושיה
 "יקח התוספות לשין פשטות גם נפ״ס איכא אכתי וא״כ ישראל
 גמי אחר ישראל א':נ למיזבן מצי דאפילו משמע אחר", מאדם

 ע״ש כדעתו המצ״מ מדייק )י״ג( דמניגה ומדכ״ת הוא, כן
וצ״ע. זא״ז סותרים דכ״ש וא״כ

 כל אמרת .יהא ד״ה ט״ו( )נדרים הרשב״א מדברי גם
לפ״ע ■ליכא דנהרא עברא דבחד מבואר נמי מזדהר, באיסוריה

 נעניננו, הנצרך הרשב״א וז״ל איסורא לו דספי כיכי אפילו
 כגון ני נהנת שאת דמפרש מאן איכא דמתניתין פירושא ולענין
 בהנאתו ואסורה אביה לבית היא תלך אם עליו תשמישה שאסר
 ■מיחוור ואינו יחל. בל דלפ״עשתעביריעל משום נמי כייט דקתני

 יין כים מושיע כעין אנא לפ״ע על עובר דאינו חדא על> לי
 יכיל זה דאין עד״ג, בתרי בדקיימי נח לבן ואבמכ״ח לנזיר

 פ״ק ריש יכדאסיקנא חברו לי יושיענו אם אנא עליו לעבור
 האיסור שמאכילתו התם דאפילו אלמא הרשב״א, עכ״ל דע״ז

 דאינו הרשב״א ס״ל ואפ״ה לתשמיש ניפה ני במהרה בידים
 דאמאי באור, צריכין הרשב״א דברי )אמנם עד״נ, בחד עיבר

 אנא ע״נ3 עליה נבא ייני. נא אם עד״ק בתרי כמי הכא הזי לא
 במישיט עד": בתרי התם כמו גמורה מעשה הוי א״כ ברצונה,

 ה:״נ הרשב״א מדברי גמדי; אני שפיר מפ״מ אבל וצ״ע( לו
 ב״ה ומצאתי עד״נ. בהדי דקא• דיקא בעינן נמי בכה״ג דאפילו
 שהרגיש נ״ע( )הימן הפנאה בעל נהנאי; פנחס גבעת בשי״ת

 יז": •יד(. )ב״מ התיהפית לדעת ניחשה באמת .ירצה בסברהנו
 לפ״ע שייך דנא בע״ז אמדי נא כאן דעד לתישפית דש״ל נ״ל ע״נ
 שמישיט דנאחד יכיי״ב לנזיר יי; בכים אנא עד": בתרי אלא

 היה שנא מה ני במקרי: אנא יאיני נא, אי נשתית בידי עדיי; לי
 נכה; מכשיני הר' מקדש שהיא דבשעה הכא משא״כ נלכ, בידו
שהיה אפש־ נקדש, דינה שהיה דאע״ש מזה, גדיל מנשי: לך אי;

 •יי" ׳״יק. המי־ין יבין •ה«. משי_דת;י חניקה ששברתי
 ייש שהעוני המקימית •:כ: הרגיש ילא הנדינה, גדעתי נתכינתי

היש־. נהמעייי מקיש •הנחת• בזה נפנפל עיד

2נ סימן
 מצווין כ״ד אי; נכניס אוכל רקע; נע"ר •חקר

 ריכעיס כשיניא כעשיאד כי־יש לי ספיג; נא יעכ׳יע ל־פדייצי
 אי נ־פרייעי מצווי; ראי; נקם; חרמי סר׳ט נש אי )קי״ד(.

ששינן? כידיש א־ לחריגי אי כידית לי ששינן לא אותי נש

נשיאי; פקחי; אחי; שני ת״ש ע״ב( )קי״ד טבחית גרסינן
מת יפי׳ חרשת יאחת פקחת אחת אחיות, לשתי

 אשתי את מוציא חרשת בעל פקח יעשה מה פקחת בעל פקח
 גביה היתיב בנע השתי את מוציא ואמאי בחליצה וא״א בגט
 יקשה כש״ם; עכ״נ דידיה איסורם משום ומשני הוא, או״נ קטן

 להפרישו מצווי; בנדר הוי לא הנא הא כש״ם, מקשה מאי לי
 סופה כיא טליה בא שהבעל בשפה בידים לם ספינן אלא.בגדר

 איסידא איכה האשם על נם כה״ג דפקחת בידים איסורא לה
 א"( )עמיד בש״ם שם כאמיר בידים לקטן ספינן ילא ולנד״ע

 ומצאתי הש״ם, לקיש־ת ההחלה אי; וא״כ לחרשה הדין והיא
מזה תייצא יז״ל ד"( ציין.)פיק שיבת בשו״ת זי קישיא בפ״ה

 ומכת לחרש, איסורא לספות הפקתי; להזהיר לימיד לני דאי;
 מותר כן כמו מאיסור חרש להפריש מצויץ שאין כמו סברא

 מסוגיא ראיה להביא ויש במנות; שאינו כיון בידים, נו לספות
 הפקחות בעל פקח מש גבי הגמ׳ דפדיך ע״ב( )קיד דינמית

 הוא או״נ קטן הא גביה תיתוב בגט אפסי את מוציא אמאי
 איסורא לה ספית קא עליה בא החרשת בטל כשהפקח הא וקשה
 היא הפקחית בטל ובחרש אחותה בעל איסור בביאת בידים
 דזיהו לומר ודוחק לביאה לו מזרקת אם איסורא ננעלה ספתה

 להש״ס דס״ל אלא וכי׳, ידידה דידיה היסורא משום שמתרץ
 שאין ראיה זיהו ולדעתי יחרשית, לחדש איסורא לספות דמותר

 דמאי כ״ז( שבת )פ״ב המגיד והרב הב״י דעת נגד תשושה עליו
 והר״ן הרשב״א כתבי ציחש״ו דנתנו שהחשיך מי בפרק דאמדינן

 וניטלו מהלך כשהוא עליו שמניחו הייני מאגו לאחד דכשניתנז
 עכ״ל בידים להאכילו יחשוד מבהמה גדע דלא עומד כשהיא

בזה. שהאריך יעי״ש
כרשב״א על השנה שיה מזה דאין נדמה ולי

)יבמית כתב בחדישיי הדשב״א דהנה והד";,
קאי ליה מספקת ספיקי יוחנן דבי ד״ה קי״ד(

 לי משמע ■מיסו יז״ל ליה, ומרחי הכא קאי ליה, ומרחי הכא
 למ״ד דהא בפירוש, לאניל ■לי לימד מיתר דבריהם של דבאישורין

 להפרישו מצויץ ב״ד אי; דבריהם ישל להפדישי מצייץ חידה בשל
 נמי יאמרינן מדרבנן נקיב שאיני בעציץ הב״ע הפא כדמתרצינן

 ב״ד ■אין חידה בשל דאף דקיי״ל כיין שכן 'כיון הקלי, בדמאי
 ומחירי; ייתר אחת דרגא בו מתירי; דבריהן בשל להפרישי, מצווי;

 עייר ומסיק לזה, •ראיה 'הביא וכו׳ לאכיל לו נאמר אפילו בו
 בידיים ני שפיק הקע; של :צרכי דהיא היפי דכי. הדשב״א
 עכת״ד למיסרך דאתי נזירה אסיד לצדכיני אבל דרבנן במיסירא

 נכבית שבא נכדי נבי בשבת( כתבי כל )םי״פ הר״ן כתב יכן
 דרבנן באיסיד אייד־נן הכא דהה הנ״ל מסינית :כאורה יקשה

 כדאיתא מדרבנן אלא דאיני מליצתי ואמות זקיקתי מחית כמי
 תניחי דלכ״ע נעיל אמרי:; הא דרבנן יבאיהיר מ״ד( )יבמית

 לתירוצי צריך יבע״כ אי״נ, נקע; ראיה הש״ם מייתי ומאי תילש
 חדא יקישיא ניחא הדשב״א ;שיטת אבל דידה, איסירא משיה

 היא הכא דהרי דמיה, מייתי דהכי חברתה, בידך מתידצת
 נ״ד אין אי״נ קטן תמרח יחי בידיה נה הפיק בנדר באמת
 מחית נאיסיר הכא כמי בדרבנן א״כ בדאידייתא :הכריש■ מציוץ

 קשה יא״כ בידיה נה נשנית גה מיתר מליצתי ואמית זקיקתי
 אף מלווין דבדאירייתא אע־־כ בגט, משתו את מוציא אמאי

 :שפית אסוך מ״מ להפרישו מצי"; דאי; נהי ובדרבנן להפרישי,
 מוכרח ומשי״ה בידים, נה ספינן בנדר היי יהכא בידיה

 פי״ז(. )מ״א מל״מ ,יעי מאד נכין יהוא בגט להייציאה
איסור דאפילו דס״ל מ״ת(, )פי״ז הרמב״ם לדעת אבל

 אין או״נ דקטן דס״ל אף בידים, לי ספינן נא דרבנן
 ואם מאד, דהכא הסינית קשה בדאורייהא נהפרישי מציוץ ב״ד

 משים דמשני במאי הש״ש נינת גיפא ז׳היא לדחיק נרצה לא
 בתרייתא, בפידכא דידיה יאיסידת קמייתא, בפירכא דידה איהידא
 בידים. ספינן לכי״ע דבחרש ציון השיבת לסברת נודה בט״כ

דס״ל להרשב״א חזי:; דהא לי, :דאה דמלחא ומעמא
 אלא דאיני בידים קטן לשפית מיתר דרבנן דאיסירא

 והאי למיסרך אתי •דלמא דנזדינן אהוד לצרכני אבל נצרכו,
 אבל זמן, אחר דינדל בקט; אלא שייך אינו למיסדך דאתי נזירה
 אפשר א״כ מיתר, לצרכני נם בידאי סברא, האי שייך דלא בחדש
 למיגזר דשייך בקטן דוקא היינו דחישר הרמב״ם לשטח אף לימד
 שייך דצא בחרש אבל נלצרכנו, אף ינזרינן למיסרך אתי דלמא

 קשה עדיין אבל הרמב״ם לשיטת גם מיתר לספית אף כן למיגזר
 בין מאיסירא, מלהפריש בין מידי נ״מ אין דבחדש נימא אי

 לספות גם מלהפריש מציוץ ■דאי; היפי יכל בידים, לו לספית
 תכתי ציון דשיבת מטעמא יבין דיד• מטעמא בין מותר בידים

 דרבנן איסידא רק סיי לא הפא דהא הש״ס, מקשה מאי קשה
מצווין אין 'לכי״ט דרבנן יבאישיר חליצתו יאחיית זקיקתי דאחית



י
סב מרדכי נב סימן דעת

 ־פניני או״נ קטן לפנק מהנא ראיה מייחי מאי וא״כ ;רו6־^
 דבאמת לומר, וצריך גא, נספרישיאו צריך אי ^לייתא

 מצווין או״נ קטן אי וגככריע ראיה גאתויי גאו פירטת כי
 איסור רק הוי דהכא כיון מקשי, לכז״ע אלא לא או ^סלישו

גביה תיתיב יא״כ ■:הפרישו צריך אין נכו״ט ובדרבנן דרנק,
פשוט. והיא

 אתמר כ״א( )ל״א בחולין דאיתא מהא בזה עוד להעיר ויש
לביתה טהורה רב אמר אר״י וטבלה שנאנסה נדה

 מהודה, נא :ביתה אך חמר ור״י בתרומה נאכיל ואסורה
 אילימא שנאנסה, נדה ה״ד פיזי, הש״ס קאמר בית בעמוד וגס

 ועוד היא, מעניתא טנה דחנרתה כונה והטבלה, חברתה דאנסה
 להן יש אם וכו׳ והשוטה החרשת דתנן, אכלה נמי בתרומה

 וקשה הנמרח; טכ״נ בתרומה ואוכנות אותן מתקנות פקחות
 בקודש( חומר פרק ריש ע״ב )י״ח בחנינה דמבואל מה לפי

 אגא אינו ונקודש ולתרומה למעשר מהני נא מנין דטבילח דכא
 גמצאין טביגה אין מדאורייתא אבל דרבנן וחומרות נות5>»ן
 הטו״א כתב וכן לתרומה, :מי מהני נהונין דמהני טבינה וכל

 מכריתות נזה סמך ומביא היחזק, וגא טב: ד״ה י״ח( )אנינה
 טנה בעי גא דחינין דס״ל נרב נמי וכן פ״ש, ע״ב( )ח

 וא״כ כונה, בעי מדרבנן ורק :תרימה, נמי מהני מדאורייתא
 מהני דחברתה •דטנה הנ״ל בחונין הש״ס מייהי ראיה מאי
 פקחות, נשיה מבינה פ״י שאיכנת וסוטה מחרשת גתרומה נסי
 הכא אבג להפרישו, מצווין ב״ד אין דקט; ״:0 דרב דנימא נכי
 :מי כינה בני טבינה אך דמאירייתח היא דרבנן איסיר רק

 מצווין אין יבדרבנן איכה, דרבנן איסור ירק :תרומה, כיטנה
 משמט בהרימה חיכניח דנשון ;•מר יחי; דכי״ע? מניבה נכפר•:

 נ״ה )מטין בתוספות תירוצה דנחד ז״א. בידיס, לה נספית אך
 נהנית אך משמט תרימה בניני תיכנת דנשי; דמתרני צ׳( ינידה
 שיך במהר״ה כמביהר בניני, איכניה מנשי; רוקה היינו גידיה,
 "בנינו" המנה בני התמה חיננית נשי; אב; כ״ש, :ה( )ניטי;

 הרמב״ס :שיטת קשה וביותר בידיה, ■:סניה אך כנג משמט נא
 להשיב יאי: מיתר. בידיה נספית חך דבחרשת דמביאר ::"נ
 התרומה, את מטמהית כינה דבני משיה כינה בטי דנה:־ ונוסד
 בתיספיה דמביאר ■מה דנפי ז״א נאחריני, תרימה הפטר ואיכה
 הש״ס ט: בהגהותיו בפר״ח ויטו": כחן, ד״ה ט״ב( )י״ה הנינה

 ועבינהו כינה בטי נח תרימה דננגיעה ההיספות, דברי "סנאר
 בחנינה במהרש״א מבואר נמי יכן :תרימה, :מי מהני גאוני!

 וטין ידיה, בטימחת במפירש הרמב״ס דעת היה יכן גש,
 הגוך כ: בטבילת הרי; יהיה שה, בתיי״ט מ״ז( )פ״ד משירי!

נחמדה הערה והיא ניסני, נבנחי ;תרומה אך ■מכני כינה גלי
:■מבין.

 למלך המשנה קישית ;ישב המרתי חרפי בימי עיד ומכבד
ביבמות הרשב״א שיטה טל שהקשה פי״ז( )מ״א

 הש״ס מיבטיא מאי א״כ בידיה, נקע; ספינן דרבנן ואיכיר
 אי תרומה: של בשמן נסיכי מהי ער: קט; ע״ה( ט״ב )ינכית

 סיכה דהה חיפולן־׳לו לא, או ערנית הוי בזמנה שנא פרגית
 ד״ה פ״׳י( )יומא בתוספות כמפורש מדרבנן אלא אינה מתיה

 ובדרבנן בכ״ה, ועוד וכו׳ כשתיה שהיא לסיכה מניין יה?
53'P התוספות שנהבי טפ״מ לישב ואמרתי יעי״ש; בידיה נו 

 אסור בתרומה כלוי של דהנאה ל״ד( פסחים פ״ב v׳0 )•במיה
 ■;טהורה וטמאה לטמאה טהורה דאיתקש משוס מדאודייחח

 מפל מדרבנן, רק הוי כשחיה דסיכה דנהי נמי הכי יא״כ י2®'"’
ולערלים לזרים מדאורייתא ואסור כלוי של הנאה כוי הא מןיס

ונכון. פשיע יהיא בידים דאורייתא איסור לו דספינן
 לי לספות מיתר דהרש הוכחתו אחר הנ״ל ציון כשיבה »הנה
 הא כשירה, חרש שחיטת דאמאי טוד הקשה בידים, _

 לו שאסור שאני דקטן לקטן, דמי וגא זניחה בר טי ®הנא
 פעור נקרא לא דחרב מזה ומוכיח חרש, משה״כ גידים, ׳הפיח

 כפמ״ג סברת וכפין גי, גרם ודעתי ניפו הסדין אנא "יא,3®
שהרג': העצים כדקדיק כל בדה ונשען לי, דכאיב היא ׳*כא1

 כ״ב( )מ״ה דניטין בברייתה בלקוטיו שור תבואות בספר בזה
 משה עבד נוחי מומר ועכו״ס מסור בכתבו סה״ס החס, דהני
 ישנו בקשירה שישנו כל וקשרתם שנאמר משום פסולין וקטן

 הרש השמיט ואמאי בכחיבה אינו בקשירה בחיכי וכל בכתיבה
בזה שהאריך יכו״ש ■לקטן לצרפן בפ״מ הש״ס שדרך ושיטה

מאד. וקצרתי
 ולמיפסלנו קטן למיתני צריך דאמאי תקשה בהמה דהנה ולענ״ד

כתיבה בעינן דהא לי תיפוק וכתבתם, וקשרתם מטעם
 דמני ממאי ט״ה( )כ״ז בע״ז כיו״ב תוספות הקשי ונבר לשמה,

 כתיבה דבעינן לו תיפוק וכתבתם, וקשרתם מפאת דפסול נכרי
 בסה״ם, פסול וסתמה קטביד, ■דנפשיה אדטתא ■יטט״ס לשמה
 שיכהב ומלמדו גביו טל עימד דגדול כיכי משוס לכו, ניחא וקטן

 טל עומד גדול מהני נא בנכרי אבל לשמה, כונתו סי-חשבה לשמה
 ־הנה נדנה בזה נשדדה י: אכן כ״א(; )פ״ג בניטין כדאיתא גביו

 ועי׳ בפה, אמירה הפיסקיס רעית לכמה השמית צריפים בס״ה
 ב״ך ועי' נשמה מינה מציני היכן וכי תיד״ה כ״א( )כ״ז בע״ז
 השמות קדושת לפחית צריך ולכולם רע״ז( סימן )יו״ד וט״ז

 כלום, אמר לא בהורה הנודר כ״ב( )י״ד בנדרים זאיתא במחשבה
 שבה אזכרות על דדפתיה משים קיימין, דבריי בה שכתיב במה

 והנודר קאמר, ממש נודר דנודר הראב״ד בשם הר״ן שם ומביא
 בדבר מהפיס ■הוי ינה אגוילין ד־טתיה משים כנים אמר צא בתורה
 לבם והכנה כתיבה שפ״י משים באזכרות במתנים אב: הנדיר,
 וביהוד הס״ה קדישת לפ״ז והנה יעו״ש, קדישית הם קדישה
 הי נמזבח ההקדשית כ:נ ממש פה קדי־ח היי האזכרית קדושה

 בה דמהני יאפשר הנדוד, בדבר מחפים דמקרי •ראיה הבית לבדק
 בחקר כ״א( )הימן כ״ד בהנהית ראש, בשמיה בחשיבה יטין שאלה
 למצותו דאיהקצי אתרוג פמו מציה ש: והזמנות ההקצאית בחית;

 בקינטרם הספר בסיך חנוך במנחת יעי; שחנה בו שייך אי
 ]ויש שאלה שייך בס״ה נם אי שנסתפק קפ״ז( )מציה ק״מ

 אינו אמר ששה רב ד״ה ט״ב( ל״ב )ניטין מדה״ת ט״ז להעיר
האומר בריש דפניני ור״י ר״ל והנה הימא בו, ■מנר: חיזר

 וני׳, במחשבה טימאה לידי יירדיה הפניה ד:נ ממתניהין שה
 תירה הפר חדה כתב דחם מכישה הוי נשמה הנט יטזיבח

 סיסי )חו״מ ש״ך ■׳כיי■ נשמה ינבטל נחזור יפיל חינו לשמה
 עובה בזה נפנפי. יי: השמ״ק בשה שם במביא מה רנ״ה(

 הה״ח .וכתיבה הבמיה קדושת דעני; חזינא מנ״מ אבל יחפ״מ[
 והנח מזבח, יפקדישח בה״ב נקדיבת ממש פה קדישת ■היא

 יעוד( ט״ב )מ״ה בנדה מנינו קטן והקדישיה נדרים בטנין
 באומרים אפילו ;פרקן דסמוך הזמן דקודם בקטן, עינית דשנש

 נדר אינו נדר! הקדש:•' מי ילשה נדרנו מי לשם אט יידטים
 נדרן נמי יודעים באינן אפיני לנדלית; יפשהניט הקדש, אינו והקדש;

 אה תניא ננדניתן בסמיך הייני נפ־ק! יבסמוך הקדש, יהקדן נדר
 הקדש, והקדשן נדר נדר; הקדישי מ' ונשם נדרו מי נשם יודעים

 נדר נדרן הוי לא ,והקדיש גדרו מי לשם יודעים אינן ואם
 בסמיך הזמן דקידם מציכי לא מקום ובשום הקדש, והקדיש;

 מהני דיהה נדרו ■מי לשם יודעים ואינן לפרקן, ובסמוך לפרקן,
 מחשבת מפל היא שינה הקדש דטנין הזינן הרי גבן, טימד גדול

 מכני סתמא לבמה מחשבת דפל ופיו״ב גט כמו בחילין לשמה
 מיפלא קודם דהוי היפי הקדש בענין לא אבל גבן טל עומד נדזל

 ניחא וא״כ והקדישו נדרו למי ביודעין אע״ס לאיש הסמיך
 סתם לכתיבת דפסיל למעוטי בקטן בעינן אמאי התמיה שפיר

 מי לשם ביודעי! אפילו למעוטי דאתי וכתבתם", "מוקשרחם
בר שאיט משום פסולה, כתיבתן מכ״מ הקדישו, מי ולשם נדרו

קשירה;
 מפאת התי״ש, של דקדוקי חרש, שהשמיטו מה גיהא ובזה

הסמיך מופלא שייך לא דבחרש פם־ק בלא״ה דמרש
 רק גביו עימד בגדול אפילי לדמותו ניכל גא היותר ילפל לאיש,
 נדר מי לשם ויודע איש, הסמוך למופלא שהניע קידם כקטן
ואין הקדש, היי לה וקדושתו נדר לאי דנדרו הקדיש, מי ולשם
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 ושותות שאוכלות נשים ב. הרבה: או מעט

 להוסיף שמצוה יודעות אינן והן שחשיכה עד
 תבואו שלא כדי בידן ממחין אין הקדש על מחול

 אמרינן איסור דבר ננל וה״ה הגה בזדון. לעשות
 מפורש שאינו ודוקא מזידין יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב

 בחורה מפורש אם אבל דאורייחא שהוא אע״פ בתורה
 יודע ואם העיטור( נשם ורא״ש דביצה )ר״ן בידם מוחין
 פעם רק להוכיחן ברבים יאמר לא נשמעין דבריו שאין
 ישמעו שלא שיודע מאחר בתוכחות ירבה לא אבל אחת
 )ר״ן יקללנו או שיכנו עד להוכיחו חייב ביחיד אבל אליו
בעוד מאכילתו הפסיק אם ג. הנע״י(: ס״ם

דעת
 ט׳ בר״ה התום׳ מדברי שהוכיח ]יעו״ש תוספות, ספק
 שפסק א״ז מהר״ח ועשו״ת מותר[. תוספת דספק ע״א

דאורייתא. הוי ויו״ט ויוה״כ שבת דתוספח
דצריך בירושלמי שיש מהרב״ע הבושם ערוגת בס׳ ועי׳

שעות, כ״ד של חלקים מי״ב א׳ שעות׳ ב׳ להוסיף
 תמוה. והוא לשנה, א׳ חדש מוסיפין דנשביעית כמו

 עליו חל זה משיעור שבת עליו מקבל דאם דר״ל ונראה
ע״ש. לשביעית לגמרי דמי ולא לזה. קודם משא״כ שנת,

 עי׳ כזדון. לעשות יבואו שלא וכו׳ נשים כ׳: סעיף
מ״ע הוא יוה״כ דחום׳ ]דאף סק״א במש״ז

 בנשים, גם שייך גופי׳ דיוה״ב דמשום י״ל גרמא, שהזמן
 דנשים שבת תוספת וכ״ש נתחייבו, בתוספת גם לכן

 ע״ב כ״א בסוכה דהא צ״ע ולכאורה ע״ש[ וכו׳ בו חייבות
 דסד״א לתוספות, נשים לרבות דהאזרה מקרא לה יליף
 לשבת ראי׳ גם אין וא״כ ע״ש, פטורים עונש דליכא כיון

 נשמע לא למלאכה אבל לעינוי, רק התם ואולי ויו״ט.
 של ק״ו הדרא ]וממילא הפמ״יג, של כטעמו צ״ל לכן משם,

שבת[. חוס׳ דכ״ש לדוכתי׳ הפמ״ג

 מוחין בתורה מפורש אם אבל בהג״ה כ׳: סעיף
ספק שהוא ]דאע״ם סק״ב מג״א עי׳ בידם.

 מחצה״ש ועי׳ דביצה[. פ״ד יש״ש למחות, צריך ניה״ש כגון
 דספיקא משום נזה, הטעם שם מהיש״ש ]שהביא

 דלפי״ז המחצה״ש וכתב כודאי, והוי לחומרא דאורייתא
 זה לחומרא, דאורייתא דספיקא דהא דס״ל הרמב״ם לשי׳
 נראה וכדבריו ע״ש[. וכו׳ למחות א״צ א״כ מדרבנן, רק

 כיון נראה ולי וז״ל: שם ]שכתב דביצה רפ״ד מהר״ן
 הקודש אל מחול להוסיף צריך תוספת, תורה דציותה

 ספיקא דאמרינן דמאי שסובר מי דעת על וזה וכו׳,
 הראוני שוב עכ״ל[. הוא מדאורייתא לחומרא דאורייתא
 הלח״נז לפמ״ש אבל בזה. שהעיר מטו״ה ס״ט בשעה״ה

איתחזק ביה״ש הוי דלהרמב״ם ב׳ הל׳ השגגות פ״ח

 שלא זמן כל ולאכול לחזור יכול גדול היום
 דאם חקנ״ג סימן לעיל ועיין הגה התענית. עליו קיבל

לו אין בעיה״ב ד. קבלה: הוי לא בלב קיבל
 שלא כדי להתעכל קלים מאכלים אלא לאכול

 אוכלים אין וכן הגה כשיתפלל. ומתגאה שבע יהא
 אין וכן קרי לידי יבא שלא הגוף את המחממים דברים
 שחרית בסעודת אך זרע שמרנים חלב מאכלי לאכול

:)מהרי״ל( לאכלן נוהגין

 אחד: סעיף ובו כפור. יום בערב חמין הטמנת תרט

למוצאי יה״כ מערב חמין להטמין מותר א.

 )עיין ביוה״כ להטמין שאין אומרים ויש הגה יה״כ.
:)מהרי״ל( אלו במדינות המנהג וכן בטור(

:סעיפים ד׳ ובו כפור. ביום הנרות הדלקת תרי

 יה״כ בליל נר להדליק שנוהגים מקום א.
 מדליקין. אין להדליק שלא שנהגו מקום מדליקין

 כדי שם ששוכב בחדר להדליק חייב בבית נר לו יש )ואם
 אותה שרואה מאחר אשתו עם תשמיש לידי יבא שלא
 חייבין ת5בש חל ואם )מהרי״ל( שבביתו( הנר אצל

 ושל שנת של נר להדליק ומברכין הגה להדליק. הכל
הדלקת זלל שמברך שאומר מי יש ב. יה״כ:

בכ״מ ג.אלו: במדינות המנהג וכן הגה יה״׳ב. נר
 ובמבואות מדרשות ובבתי כנסיות בבתי מדליקין
בכ״מ נוהגים ד. החולים: וע״ג האפלים
 נאים בגדים ולהציע כנסיות בבתי נרות להרבות
 לו עושין קטן או גדול איש שכל ונוהגים הגה בבה״ב.

 שמתו ולאמו לאביו נשמה נר גם ומכרי״ו( )מרדכי נר
 נרות כבו ואם רביותא מקצת כתבו וכן נכון וכן בו( )כל
 וידליקם שיחזור יהודי לאינו לומר אין ביוה״כ אלו

 וידליקנו יחזור בי״כ נרו שכבה מי ומהרי״ו( )מהרי״ל
גמירא עד לדלוק יניהנו אלא עוד יכבנו ואל יו״כ במוצאי

תורה דעת
תורה

 י״ז כריתות כתום׳ ודלא ק״י, סי׳ בפר״ח וכ״ה איסורא,
מה״ת, להחמיר סד״א בכה״ג להרמב״ם גם א״כ ע״ב,

תלוי. אשם מביא שהרי
 ישמעו שמא דבספק סקי״ב שס״ה סי׳ במחה״ש ועי׳

למחות. חייב בדרבנן גם לו

 בזה מ״ש פר״ח עי׳ יקללנו. או שיכנו עד בהג״ה:
לי למה סגי דקילא דקללה דכיון ]שהקשה

 היכן עד ב( )ט״ז דערכין בפ״ג עפימ״ש וחי׳ הכאה,
 ר״י קללה, עד אמר ושמואל הכאה, עד אמר רב תוכחה,

 דבנזיפה דר״י עלי׳ פליג ושמואל דרב וכיון נזיפה, עד אמר
 להרמ״א לי׳ מספקא והשתא כרוחי׳, קיי״ל לא סגי, לא
 דקיי״ל או באיסורי, כוותי׳ דהילכתא דרב כוותי׳ קי״ל אי

 דרב לגבי׳ חרי ור״י שמואל הוי דבקללה משום כשמואל
 בפ״ו והרמב״ם וכו׳, הכאה עד בעינן ולא בהכי דסגי
 בזה[. עוד יעו״ש וכו׳, להחמיר כרב פסק דיעות מהל׳
 בב״י שהובאו וש״פ הרמב״ם מפלוגתת הביא שלא וצ״ע
 ר״י, נגד ושמואל דרב פלוגתא בענין שט״ז סוסי׳ יו״ד

 או בכרה אם הודיעו ולא מישראל בהמה לוקח ]בענין
 דפסק מבכורות פ״ד מהרמב״ם הב״י והביא וכו׳, לא

 וז״ל: שכתב ה׳ סי׳ חסידים בספר וע״ע ע״ש[. כר״י
 ויקללו. ויבזו אותנו שיכו עד וכו׳ להוכיח חייבים ואנו

 תלתא הני כל נקט דלפיכך ]שכתב אזולאי בפי׳ וע״ש
 קצת דיש שם עוד וכתב כמי, הלכה דמספק״ל מילי,
 נפשי׳ שפסק ז״ל החסיד ר״י תלמיד הסמ״ג על הרגש

 ולמה טעמו, נתברר ולא כרב פסק ושהרמב״ם יוחנן, כר׳
 מהזוהר שהביא עוד וע״ש כאן[. דרניה לספיקא חשש לא
 מקור ]ומכאן לי׳, דימחו עד לי׳ יזהר כמה ועד נח פ׳

בזה. עוד ע״ש וכו׳[, הכאה עד כרב שפסק הרמנ״ם לפסק

 תר״ד רסי׳ עה״ג עמש״ל וכד. לאכול אין ד׳: סעיף
 ללעוס דאסור סקכ״ז צ׳ סי׳ ]מהמג״א
ס״ש[. וכו׳ יוה״כ בסרב לאקרי״ך

תר״ט סימן

ביוה״ב. להטמין שאין וי״א בהג״ה: א׳: סעיף
עי׳ יוה״ע, בערב פאוידל״א הטמנת ודין

 מוצאי אכילת לצורך במטמין דרק שכ׳ מליסא ר״י בסידור
 אף רב, זמן לצורך שיהי׳ פאוידל״ע כשעושין אבל יו״כ,

 לפמ״ש אבל ע״ש. שרי יו״כ במוצאי גם ממנה שאוכל
 הטמנה שום התירו שלא הגר״א בשם רנ״פ בהגהות

 עמרם, רב נשם הרא״ש כמ״ש השבת, כבוד משום אלא
 ]שציין סק״ב רנ״ז סי׳ ועמג״א בזה. גם להקל אין א״כ
 רנ״ד בסי׳ כתב דלמה והקשה בכאן, הרמ״א לדברי שם

 לרמ״א דס״ל והי׳ מ״ש, לצורך פת לאפות דמותר סס״ה
 מוגמר ליתן מותר דהא הוא, חידוש גופא הטמנה דאף
 עלה לוסיף דלא הבו א״כ חול, לצורך שהיא אעפ״י וכו׳,

 קדירות דסתם די״ל ]שכ׳ ח״מ בשם שם ועפמ״ג ע״ש[.
 בעיוה״ב אסרו ולכן בעיוה״כ, ולא בע״ש רותחות ביה״ש

ע״ש[. וכו׳ שבת נערב ולא
 בסי׳ דמבואר עפי״מ מג״א קושית ]שתי׳ שם בנת״ח ועי׳

לתוך ויתן מים של חבית ימלא )דלא ס״ט רנ״ד
 שבת למוצאי כן( עשה ואם חשיכה, עם ע״ש התנור

 דטעמא והרמב״ן הרשב״א וביארו שיעשו, בכדי אסורים
 יחתה שמא גזרינן למ״ש, בהם ללוש מניחם שהוא כיון

 מיד שבת למוצאי בהם ללוש מוכנים שיהי׳ כדי בשבת
 יחתה שמא גזרינן ולא נגמר דממילא בפת משא״כ ע״ש,
 הרא״ש על נקג׳ ועי׳ עכ״ל[. ודו״ק למ״ש מוכן שיהי׳

 צריך דלמה כטור קושית בזה ]שהביא ח׳ אות יוה״כ פ׳
 במלאכה רק כן מצינו לא הלא שיעשו, בכדי להמתין
 עפימ״ש ג״כ הק״נ ותי׳ וכו׳, בזה משא״כ באיסור, הנעשה

 וכו׳, חשיכה עם נע״ש מים נחתום ימלא לא י״ח בשבת
 )כנ״ל וכו׳ בזה הטעם והרמב״ן הרשב״א כתבו וכבר

 שאסור כטעם והוא הדין דהוא אה״ג וא״כ מכנת״ח(,
 בכדי ואסור יחתה שמא משום יוה״כ למוצאי להטמין
 סק״ב רנ״ז בסי׳ מ״א שהקשה מה מתורך ובזה שיעשה

וצ״ע, עכ״ל[

תר״י סימן

 ט״ז עי׳ וכו׳. נרות להרבות בכ״ם נוהגים ד׳: סעיף
וכ״ה ממומר[, שעוה לקבל דאין ]שכ׳ סק״ב

 דבר שום מקבלין ]דאין ב׳ סעיף רנ״ד סי׳ יו״ד ברמ״א
 ובמג״א סי״א. קנ״ד סי׳ ולעיל המומר[. מן לביהכ״ג
 אסור בפרהסיא, שבתות להלל במומר דגם מבואר סקי״ח

 להקל מבי״ט בשם סק״ה שם יו״ד ש״ך ועי׳ ממנו. לקבל
 מקבלין אין וכדומה קרבן ורק לביהכ״ג, המומר מן ]לקבל
 מבי״ט. דברי דהה פ״ה סי׳ ח״ג שב״י בתשו׳ אבל ע״ש[.

וצ״ע. בזה להקל נהגו ונזה״ז

 נרות להרבות לד״ז ]מקור אמרכל כפר בשם בא״ר ועי׳
המן שהלשין אסתר מגילת מתרגום ביוה״כ[.

 סכום בינהון סכום נרות מדליקין רנא דצומא בלילא
 ראי׳ שהביא ע״ז מ״ם סוף ברא״ש ועי׳ ע״ש, אבהתיהן

 בהא י״א, אות ס״ח בדף ]יעו״ש המן, ממלשינות להלכה
 כרא״ש כתב וכו׳, דשיכרא חביתא לגו דנפל דעכנרא

 נאסרו ולמה הן, צונן דלקמן וחלה שיכרא דהאי הימא
 והלא אסור, צונן ביין זבוב נפל אם וכי עכבר, בנפילת
ושותה[. דזורקו נהגו שכך ע״ג:( )מגילה הרשע העיד

 סק״ג עמג״א נר. לו עושין וכו׳ איש שכל ונוהגים
שכל מפגי גר, לה עושי! אין דאשה ]שכתב

 ביוה״כ, ניתנו האחרונות שלוחות משום הוא כנרות טעם
 ועי׳ ע״ש[. היא תורה נח לאו ואשה שרד(, לבושי )עי׳
 נין דאיש בין נר קרוי׳ דישמה שכ׳ ש״מ סי׳ יו״ד בב״י

 סוסי׳ עה״ג ועמש״ל היא. תורה בת אשה וגם דאשה,
 אבל וז״ל: וגו׳, שרה וחמת עה״ז שרה פ׳ ]מהזוהר מ״ז
 זאת דכתיב לדכורי, אלא אתיהיבת לא אורייתא חזי תא

 אורייתא הפיקודי פטורי נשי דהא בנ״י, לפני וגו׳ כתורה
 גם גרמא הזמן שלא עשה במצות דהא וצ״ע ע״ש. וכו׳

 הורה ניתנה דלא שם מבואר ועכ״פ מחויבות, נשים
 ע״ש בסיני, זוהמתן פסקה לא טעמא ומהאי לנשים,

ותני![•

)



קסאחייםתרי סי׳ הכפורים יום הל׳אורחחייםתרט סי׳ הכפורים יום הל׳אורחסס
 ושותות שאוכלות נשים ב. :הרבה או מעט

 להוסיף שמצוה יודעות אינן והן שחשיבה עד
 תבואו שלא כדי בידן ממחין אין הקדש על מחול

 אמרינן איסור דבר בכל וה״ה הגה בזדון. לעשות
 מפורש שאינו ודוקא מזידין יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב

 בתורה מפורש אם אבל דאורייתא שהוא אע״פ בתורה
 יודע ואם העיטור( בשם ורא״ש דביצה )ר״ן בידם מוחין
 פעם רק להוכיחן ברבים יאמר לא נשמעין דבריו שאין
 ישמעו שלא שיודע מאחר בתוכחות ירבה לא אבל אחת
 )ר״ן יקללנו או שיכנו עד להוכיחו חייב ביחיד אבל אליו
בעוד מאכילתו הפסיק אם ג. הנע״י(: ס״פ

דקת

 ט׳ בר״ה התום׳ מדברי שהוכיח ]יעו״ש תוספות, ספק
 שפסק א״ז מהר״ח ועשו״ת מותר[. תוספת דספק ע״א

דאורייתא. הוי ויו״ט ויוה״כ שבת דתוספת
דצריך בירושלמי שיש מהרב״ע הבושם ערוגת בס׳ דעי׳

שעות, כ״ד של חלקים מי״ב א׳ שעות׳ ב׳ להוסיף
 תמוה. והוא לשנה, א׳ חדש מוסיפין דבשביעית כמו

 עליו חל זה משיעור שבת עליו מקבל דאם דר״ל ונראה
ע״ש. לשביעית לגמרי דמי ולא לזה. קודם משא״כ שבת,

 עי׳ בזדון. לעשות יבואו שלא וכו׳ נשים כ׳: סעיף
מ״ע הוא יוה״כ דחום׳ ]דאף סק״א במש״ז

 בנשים, גס שייך גופי׳ דיוה״נ דמשום י״ל גרמא, שהזמן
 דנשים שבת תוספת וכ״ש נחחייבו, בתוספת גם לכן

 ע״ב כ״ח בסוכה דהא צ״ע ולכאורה מ״ש[ וכו׳ בו חייבות
 דסד״א לתוספות, נשים לרבות דהאזרח מקרא לה יליף
 לשבת ראי' גם אין וא״כ ע״ש, פטורים עונש דליכא כיון

 נשמע לא למלאכה אבל לעינוי, רק החם ואולי ויו״ט.
 של ק״ו הדרא ]וממילא הפמ״ג, של כטעמו צ״ל לכן משם,

שבח[. תום׳ דכ״ש לדוכתי׳ הפמ״ג

 טוחין בתורה מפורש אם אבל בהג״ה כ׳: סעיף
ספק שהוא ]דאע״פ סק״ב מג״א עי׳ בידם.

 מחצה״ש ועי׳ דביצה[. פ״ד יש״ש למחות, צריך ביה״ש כגון
 דספיקא משום בזה, הטעם שם מהיש״ש ]שהביא

 דלפי״ז המחצה״ש וכתב כודאי, והוי לחומרא דאורייתא
 זה לחומרא, דאורייתא דספיקא דהא דס״ל הרמב״ם לשי׳
 נראה וכדבריו ע״ש[. וכו׳ למחות א״צ א״כ מדרבנן, רק

 כיון נראה ולי וז״ל: שם ]שכתב דביצה רפ״ד מהר״ן
 הקודש אל מחול להוסיף צריך תוספת, תורה דציותה

 ספיקא דאמרינן דמאי שסובר מי דעת על וזה ונו׳,
 הראוני שוב עכ״ל[. הוא מדאורייתא לחומרא דאורייתא
 הלח״מ לפמ״ש אבל בזה. שהעיר מטו״מ ס״ט בשעה״מ

איתחזק ביה״ש הוי דלהרמב״ם ב׳ הל׳ משגגות פ״ח

 שלא זמן כל ולאכול לחזור יכול גדול היום
 דאם חקנ״ג סימן לעיל ועיין הגה התענית. עליו קיבל
לו אין בעיה״ב ד. קבלה: הוי לא בלב קיבל

 שלא כדי להתעכל קלים מאכלים אלא לאכול
 אוכלים אין וכן הגה כשיתפלל. ומתגאה שבע יהא

 אין וכן קרי לידי יבא שלא הגוף את המחממים דברים
 שחרית בסעודת אך זרע שמרבים חלב מאכלי לאכול

:)מהרי״ל( לאכלן נוהגין

אחד: סעיף ובו כפור. יום בערב חמין הטמנת תרט

למוצאי יה״כ מערב חמין להטמין מותר א.

תורה
 י״ז כריתות כחום׳ ודלא ק״י, סי׳ בפר״ח וכ״ה איסורא,

מה״ת, להחמיר סד״א בכה״ג להרמב״ם גם א״כ ע״ב,
תלוי. אשם מביא שהרי

 ישמעו שמא דבספק סקי״ב שס״ה סי׳ במחה״ש ועי׳
למחות. חייב בדרבנן גם לו

 בזה מ״ש פר״ח עי׳ יקללנו. או שיכנו עד בהג״ה:
לי למה סגי דקילא דקללה דכיון ]שהקשה

 היכן עד ב( )ט״ז דערנין בפ״ג עפימ״ש ותי׳ הכאה,
 ר״י קללה, עד אמר ושמואל הכאה, עד אמר רב תוכחה,

 דבנזיפה דר״י עלי׳ פליג ושמואל דרב וכיון נזיפה, עד אמר
 להרמ״א לי׳ מספקא והשתא כרותי׳, קיי״ל לא סגי, לא
 דקיי״ל או באיסורי, כוותי׳ דהילכתא דרב כוותי׳ קי״ל אי

 דרב לגבי׳ תרי ור״י שמואל הוי דבקללה משום כשמואל
 בפ״ו והרמב״ם וכו׳, הכאה עד בעינן ולא בהכי דסגי
 בזה[. עוד יעו״ש וכו׳, להחמיר כרב פסק דיעות מהל'
 בב״י שהובאו וש״פ הרמב״ם מפלוגתת הביא שלא וצ״ע
 ר״י, נגד ושמואל דרב פלוגתא בעגין שט״ז סוסי׳ יו״ד

 או בכרה אס הודיעו ולא מישראל בהמה לוקח ]בענין
 דפסק מבכורות פ״ד מהרמב״ם הב״י והביא וכו׳, לא

 וז״ל: שכתב ה׳ סי׳ חסידים בספר וע״ע ע״ש[. כר״י
 ויקללו. ויבזו אותנו שיכו עד וכו׳ להוכיח חייבים ואנו

 תלחא הני כל נקט דלפיכך ]שכתב אזולאי בפי׳ וע״ש
 קצת דיש שם עוד וכתב כמי, הלכה דמספק״ל מילי,
 בפשי׳ שפסק ז״ל החסיד ר״י תלמיד הסמ״ג על הרגש

 ולמה טעמו, נתברר ולא כרב פסק ושהרמב״ם יוחנן, כר׳
 מהזוהר שהניא עוד וע״ש כאן[. דרביה לספיקא חשש לא
 מקור ]ומכאן לי׳, דימתו עד לי׳ יזהר כמה ועד נח פ׳

בזה. עוד ע״ש וכו׳[, הכאה עד כרב שפסק הרמב״ם לפסק

 תר״ד רסי׳ עה״ג עמש״ל וכר. לאכול אין :,ד פקין!
 ללעוס דאסור סקכ״ז צ׳ סי׳ ]מהמג״א
מ״ש[. וכו׳ יוה״כ בערב לאקרי״ן

 )עיין ביוה״כ להטמין שאין אומרים ויש הגה יה״כ.
:)מהרי״ל( אלו במדינות המנהג וכן בטור(

:סעיפים ד׳ ובו כפור. ביום הנרות הדלקת תרי

 יה״כ בליל גר להדליק שנוהגים מקום א.
 מדליקין. אין להדליק שלא שנהגו מקום מדליקין

 כדי שם ששוכב בחדר להדליק חייב בבית נר לו יש )ואם
 אותה שרואה מאחר אשתו עם תשמיש לידי יבא שלא
 חייבין בשבת חל ואם )מהרי״ל( שבביתו( הנר אצל

 ושל שבת של נר להדליק ומברכין הגה להדליק. הכל
הדלקת על שמברך שאומר מי יש ב. יה״כ:

דעת

תר״ט סימן

ביוה״ב. להטמין שאין וי״א בהג״ה: א׳: סעיף
עי׳ יוה״כ, בערב פאוידל״א הטמנת ודין

 מוצאי אכילת לצורך במטמין דרק שכ׳ מליסא ר״י בסידור
 אף רב, זמן לצורך שיהי׳ פאוידל״ע כשעושין אבל יו״כ,

 לפמ״ש אבל ע״ש. שרי יו״כ במוצאי גם ממנה שאוכל
 הטמנה שום התירו שלא הגר״א בשם רב״פ בהגהות

 עמרם, רב בשם הרא״ש כמ״ש השבת, כבוד משום אלא
 ]שציין סק״ב רנ״ז סי׳ ועמג״א בזה. גם להקל אין א״כ
 רנ״ד בסי׳ כתב דלמה והקשה בכאן, הרמ״א לדברי שם

 לרמ״א דס״ל ותי׳ מ״ש, לצורך פת לאפות דמותר םם״ה
 מוגמר ליתן מותר דהא הוא, חידוש גופא הטמנה דאף
 עלה לוסיף דלא הבו א״כ חול, לצורך שהיא אעפ״י וכו׳,

 קרירות דסתם די״ל ]שכ׳ ח״מ בשם שם ועפמ״ג ע״ש[.
 בעיוה״כ אסרו ולכן בעיוה״כ, ולא בע״ש רותחות ביה״ש

ע״ש[. וכו׳ שבת בערב ולא
 בסי׳ דמבואר עפי״מ מג״א קושיח ]שתי׳ שם בנת״ח ועי׳

לתוך ויתן מים של חבית ימלא )דלא ס״ט רנ״ד
 שבת למוצאי כן( עשה ואם חשיכה, עם ע״ש התנור

 דטעמא והרמב״ן הרשב״א וביארו שיעשו, בכדי אסורים
 יחתה שמא גזרינן למ״ש, בהם ללוש מניחם שהוא כיון

 מיד שבח למוצאי בהם ללוש מוכנים שיהי׳ כדי בשבת
 יחתה שמא גזרינן ולא נגמר דממילא בפת משא״כ ע״ש,
 הרא״ש על קנ׳5 ועי׳ עכ״ל[. ודו״ק למ״ש מוכן שיהי׳

 צריך דלמה כטור קושית בזה ]שהביא ת׳ אות יוה״כ פ׳
 במלאכה רק כן מצינו לא הלא שיעשו, בכדי להמתין
 עפימ״ש ג״כ הק״נ וחי׳ וכו׳, נזה משא״כ באיסור, הנעשה

 וכו׳, משיכה עם בע״ש מים נחתום ימלא לא י״ח בשבת
 )כנ״ל וכו׳ בזה הטעם והרמב״ן הרשב״א כתבו וכבר

 שאסור הטעם והוא הדין דהוא אה״נ וא״כ מהנת״ח(,
 בכדי ואסור יחתה שמא משום יוה״כ למוצאי להטמין
 סק״ב רנ״ז בסי׳ מ״א שהקשה מה מתורן ובזה שיעשה

וצ״ע, עכ״ל[

 בכ״מ ג. :אלו במדינות המנהג וכן הגה יה״כ. נר
 ובמבואות מדרשות ובבתי כנסיות בבתי מדליקין
בכ״מ נוהגים ד. החולים: וע״ג האפלים
 נאים בגדים ולהציע כנסיות בבתי נרות להרבות
 לו עושין קטן או גדול איש שכל ונוהגים הגה בבה״ב.

 שמחו ולאמו לאביו נשמה נר גם ומהרי״ו( )מרדכי נר
 נרות כבו ואם רבוותא מקצת כתבו וכן נכון וכן בו( )כל
 וידליקם שיחזור יהודי לאינו לומר אין ביוה״כ אלו

 וידליקנו יחזור בי״ה נרו שכבה מי ומהרי״ו( )מהרי״ל
גמירא עד לדלוק יניחנו אלא עוד יכננו ואל יו״כ במוצאי

תורה
תר״י סימן

 ט״ז עי׳ וכו׳. גרות להרבות בכ״ט נוהגים :ד׳ פעיף
וכ״ה ממומר[, שעוה לקבל דאין ׳]שכ סק״ב

 דבר שום מקבלין ]דאין ב׳ סעיף רנ״ד סי׳ יו״ד ברמ״א
 ובמג״א סי״א. קנ״ד סי׳ ולעיל המומר[. מן לביהכ״ג
 אסור בפרהסיא, שבתות לחלל במומר דגם מבואר סקי״ח

 להקל מבי״ט בשם סק״ה שם יו״ד ש״ך ועי׳ ממנו. לקבל
 מקבלין אין וכדומה קרבן ורק לביהכ״נ, המומר מן ]לקבל
 מבי״ט. דברי דחה פ״ה סי׳ ח״ג שב״י בתשו׳ אבל ע״ש[.

וצ״ע. בזה להקל נהגו ובזה״ז

 נרות להרבות לד״ז ]מקור אמרכל ספר בשם בא״ר ועי׳
המן שהלשין אסתר מגילת מתרגום ביוה״כ[.

 סכום בינהון סכום נרות מדליקין רבא דצומא בלילא
 ראי׳ שהביא ע״ז מ״ם סוף ברא״ש ועי׳ ע״ש, אבהתיהן

 בהא י״א, אות ס״ח בדף ]יעו״ש המן, ממלשינות להלכה
 הרא״ש כתב וכו׳, דשיכרא חביתא לגו דנפל דעכנרא

 נאסרו ולמה הן, צונן דלקמן וחלה שיכרא דהאי תימא
 והלא אסור, צונן ביין זבוב נפל אם וכי עכבר, בנפילת
ושותה[. דזורקו נהגו שכך ע״ג:( )מגילה הרשע העיד

 סק״ג עמג״א נר. לו עושין וכו׳ איש שכל ונוהגים
שכל מפני נר, לה עושין אין דאשה ]שכתב

 ביוה״ג, ניתנו האחרונות שלוחות משום הוא הנרות טעם
 ועי׳ ע״ש[. היא תורה בת לאו ואשה שרד(, לבושי )עי׳
 בין דאיש בין נר קרוי׳ דישמה שכ׳ ש״מ סי׳ יו״ד בב״י

 סוטי׳ עה״ג ועמש״ל היא. תורה בת אשה וגם דאשה,
 אבל וז״ל: וגו׳, שרה ותמת עה״ז שרה פ׳ ]מהזוהר מ״ז
 זאת דכתיב לדכורי, אלא אתיהיבת לא אורייתא חזי תאי

 אורייתא מפיקודי פטורי נשי דהא בנ״י, לפני וגו׳ התורה
 גם גרמא הזמן שלא עשה במצות דהא וצ״ע ע״ש. וכו׳

 תורה ניתנה דלא שם מבואר ועכ״ם מחויבות, נשים
 ע״ש בסיני, זוהמתן פסקה לא טעמא ומהאי לנשים,

וחני![■
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התורה על יוגה רבנו ופירושי ורשותפעטויגש פרשת

 ודוד כתוב שהרי תדע הכהנים. מעבדי שהיה היהודים לזרע המלוכה היתד. השני
 )ישעי׳ וגו׳ ישי מגזע חטר ויצא ונאמר כה(. לז )יחזקאל לעולם להם נשיא עבדי

 ה׳ ויראת דעת רוח וגבורה עצה רוח ובינה חכמה רוח ה׳ רות עליו ונחה א(. יא
אמן. בימינו במהרה יהיה וכן ב(. )שם

אכיו מגש פרשת
/)1 m-< ד3ץוג< ן3 ■■ ־£>/ יי? ?־/ק ,, ,

 כתם וחליי זהב נזם אופניו. על דבור דבר כפף במשכיות זהב תפוחי

 לשולחיו נאמן ציר קציר ביום שלג כצנת שומעת. אוזן על חכם מוכיח

 שאין האדם על קלה הלשון שתנועת לפי יא־יג(. כה )משלי ישיב אדוניו ונפש
 עליו הזהיר ז( ט )ירמיה לשונם שחוט חץ כמ״ש למרחוק. עד נזקה ומגיע טורח בה

 1 חכמים ואמרו כא(. )יח לשון ביד וחיים מות לומר הפליג אשר עד מקומות בכמה
 תורה תלמוד כגון תמיד. בו לדבר מצוד. אחד חלק חלקים, לד.׳ יתחלק שהדבור

 הרע ולשון רכיל הולד כגון עברה, בו שהדיבור אחד וחלק שלום. והבאת ותפלה
 וספור והחכמה הטובות המדות שבח ספור כגון כולו, טוב ג׳ וחלק שקר. ושבועת
 בדברים הדבור והוא כולו רע ד׳ וחלק ביראיו. השם השגחת על המורים המעשים

בדברים פלוני למלך אירע ומד, פלונית מדינה ספור כגון ורוח, לתוהו הבאים
 במשלי( הפסוק ודורש בכ״י קטע שחסר ונראה ולא מוסר מהם אדם ילמוד שלא -יך-

 )משלי חנם אדם עם תריב על אתר במקום שאמר כמו ח( )כה מהר לריב תצא אל
 הריב באחרית כלומר באחריתה, תעשה מה פן באמרו הפסוק והשלים ל(. ג

 אחר ]וסוד רעך את ריב ריבך ואמר וחזר חנם. עמו ..ריבות רעך. אותך בהכלים
 בדיבך תגלה שלא לד,זהר לך יש רעה גמלך כי יתברר כאשר גם כלומר, תגל[, אל

 מענין שאינו הוא לך שמסר אחד סוד או חלונה, לך שאין אחר אדם סוד עמו
 לך יהיה כלומר שומע, יחסדך פן באמרו מזה המגיע הנזק ואמר ההיא. התלונה

 חסד ערותו את תראה והיא מלשון השומעים, בפני ובוז לחרפה ההוא הסוד גלוי
מעליך. תסור לא תהזא החרפה רכלומ תשוב, לא ודבתך ואמר יח(. )ויקרא הוא

 על כשיהיה וד,תוכחת התלונה דבר כלומר כסף, במשכיות זהב תפוחי ואמר וחזר 1

עליו, שהתלונה מי עליך לתפוש מקום ימצא ולא השומעים יחבבוהו הראוי, פי
 וחזר שוים. צדדיו כל אלא צד משום דופי בלי הם אשר וגו׳ זהב לתפוחי ודומה
 שמי כגון תועיל, שלא תראה אם כראוי, שנאמרה האמתית התלונה אפילו ואמר

לחכם להיות צריכה שהתוכהת לשתוק, טוב כלל, יחוש לא עליו שהתלונה

אבות. הרגוב׳ם ע״פ 1

 אוזו כי שומעת, אוזן על חכם[ מוכיח כתם וחלי זהב ]גזם אמרו וזהו ויקבלגה.
 וחזר ח(. )ט ישנאך פן לץ תוכח אל אחר במקום כאמרו וזהו התוכחת תשמע החכם
 באחרים, אפילו שמועילה אפניהם על הדבורים הדברים תועלת להראות ואמר
 חם ההוא הזמן היות יען כי גדולה הנאה לאדם שיש קציר, ביום שלג כצנת ואמר
 בני נפש שלג צינת כד,שב ישיב׳ אדוניו ונפש לשולחיו נאמן ציר הוא כי מצד
 נם כמדברים מגנים שהם דברים הטובים בדברים אפילו שיש ואמר וחזר אדם.
 ליתן שקר[ ]במתן מתהלל איש אין וגשם ורוח נשיאים כן, אחרי אמרו וזהו

 מה בנגד שהוא בדבר המאמר וחתם בו. ישקר כן ואחרי מתנה אחר לאדם
 הפך וזהו גרם׳ תשבר רכה ולשון קצין יפותה אפים בארך ואמר בו שהתחיל
מהר. לריב מהיוצא

 כמו משלים כלו הוא הזד, שהספר לפי כסף, במשכיות זהב תפוחי ד״א
 תועלת בפשטות שיש פסוקים כמה בו מוצאים ואנו .בהתחלתו, לומר שהקדים

 המשל בו אשר שהפסוק ואמר המשל. ענין מהו הזה בפסוק להודיע בא גדולה,
 אזרוע. כמו נוספת והאלף פנים, שני בו שיש כלומר אפגיו, על דבור דבר הוא

 ותנועת עצמו על סובב שהוא אע״ם האופן כי אופן, מלשון אפניו לומר ירצה או
 העגלה׳ והיא עמו אחר דבר ]תכלול[ )אכליל( היא גם סיבובית שהיא שלימה
 שבכה כמעשה מכסף סובב ]משכית[ בו ויש זהב התפוח שעצם זהב בתפוחי ודמה,ו

 של שהיא לו נראה דק עיון בלי אותם הרואה אשר מאד יפים וסתוחיו וציוריו
 שהיא פנימיותו זהב של שהיא ימצא היטב בראותו המדקדק אבל ויהשיבנו, כפף

 נכר להיות שצריך זה בדמיונו והראה מבחוץ, לו מהנראה מעולה יותר הרבה
ואמר וחזר •2בתפוח המשכית כפיתוחי משל שהוא היראה בו, כשמעיינים במשל

 עצל מתי עד כאמרו תוכחות כמה חוה בספר יש שגם לפי כתם, וחלי זהב נזם
 התוכחות לקרוא שצריך אמר כב(, )א, פתי תאהבו פתאים מתי עד ט( )ה תשכב
 בהיות אלא בם הקורא יחשב לא חכם שהמוכיח אע״פ בי שומעת, לאוזן האלה

 לא(, )טו וגו׳ חיים תוכחת שומעת אזן אחר במקום שאמר כמו שומעת, אזן לו
 לא אם וחשובים, כעצמם נאים כלים שהם אע״פ כי כתם וחלי זהב לנזם ודמו

 יהיה לא אם התוכחות וכן היו לא כאלו הם הרי לעדיים באזנים או בצואר ישימם
 מי הזה בדור יש אם אני תמה אומר שהיה מי »• מרז״ל היה הועילה. מה מקבל לך

 היוצאים דברים ונאים בעצמם נזהרים היו לא שהמוכיחים לפי להוכיח, שיכול
 חיים אלהים דברי לשמוע יש שמים וירא הכשר האדם כי היות עם עושיהם[ ]מפי
 אינן אם המוכיח למעשה לב ישית ואל באזניו ויכנסו ההוא המוכיח יאמר אשר

שיפיל משכיל בחזקת שהוא אחר לאדם אדם יראה שאם ידוע זה כי הגונים,

 גחמיאש ף ר*י 3 שם. משלי נתמיאש ן׳ ר״ן כפי' הועתק למורה. בפתיחה רמב׳ים עי׳ 2

א. טז ערכי! 3 כאן. ומקורו שם
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פאויגש שרשת

 אני, גם כן אעשה זאת יעשר. שהמשכיל אחרי יאמר לא עמוקה בשוחה עצמו
 וזהו תוכתר- שמקבל מי הזה בדור יש אם אני תמה אומר שהיה י מרז״ל היה גם
 וישר חכם שיהא המוכיח מצד עלוי, צריכה צדדין משני כי הזה הכתוב שאמר מה

 חכם יקרא האחר כי בדרכיו, תמים שהוא מי אלא סתם חכם נקרא שאינו דרך,
 לב קונה מוסר תוכחת ושומע כאמרו חכמה, לקנות שיחפוץ צריך והמקבל להרע,

 על נצב בחמה העומד נפש שמשיבה קציר ביום שלג כצנת ואמר וחזר לב(. )טו
 את לזכות שולחו שהוא להב״ה נאמן ציר הוא תוכחת השומע הוא כן הקוצרים,

ז(. ד )בראשית שאת תיטיב אם הלא כאמרו יתירה, למעלה ולהעלותה נפשו
 הראותו למען האדם כי כד(, טו )משלי למשכיל למעלה חיים אורח ]תאמר

 להשיב אמת אמרי קשט להודיעך שנאמר כמו הנה הובא בו להשכיל המציאות
 לשולחיו נאמן ציר הוא אשר האדם אשר נמצא כ(, )כב לשולחך אמת אמרים
 באמרים שולחיו אל ישיבנה באפו נפחה אשר אדוניו נפש צווה באשר וישכיל

 )תהלים נפש משיבת תמימה ה׳ תורת מלשון יניח, ישיב פירוש יהיה או אמת,
לו(. י )במדבר ישראל אלפי רבבות ה׳ שובה ונאמר יט(,

 תמהים יש כי אחיו, עם יוסף ענין על הפרשה פפוקי כל לדרוש נוכל עוד
 מהר לריב תצא אל כתוב הלא קשות, אחיו עם לדבר יוסף ראה מה ואומרים"

 ולאסור משמר אל אותם ולאסור אתם מרגלים להם לומר ראה ומה ח( כה )משלי
 לו, עשו אשר על מהם להגקם רצה ואם בנימין. אח יביאו אשר עד שמעון את

 שעשו ממה מאלף אחד עמם עשה לא והוא כרצונו, עמהם לעשות יכול היה הלא
 קשה עלילה עליו העליל במכירתו היה שלא אמו בן אחיו בנימין הנה ועוד לו.

 זאת. כל עשה בלבד החלומות לקיים בשביל כי לומר ואין מכלם, יותר בה שציערו
 בשביל אביו את שיצער לו וחלילה האלה, בדברים ציער אביו את גם שהרי

 שנראה כמו לאביו קרוב היה איך ואומרים הרבה תמהים ועוד חלומותיו. שיתקיימו
 כ״ב ונשאר פירודו על מצטער היה אביו שבודאי וידע משם בר לשבור מבואם

 לאביו להודיע שלח ולא מלך, ובמקצתם בכבוד ובמקצתם עבד במקצתם היה שנה
 השם מאת סבה היתה זאת כי זה כל על להשיב ויש ועצבו. מרגזו לו להניח כדי

 יוסף בלב והכנים בכבוד, למצרים אבינו יעקב שירד עלילות נתכנו לו אשר
 אביהם, אל רעה דבתם הבאת־ בסבת המכירה של ההוא העונש עליו שבא שחשב

 לאביהם הדבר מגיע היה שאם דבר מאתם אליו שבא מדה כנגד מדה נענשו ולכן
 יביא שלא כדי עבד בהיותו להגיד שלא עמד ולכן יותר, רעה דבה להם היתה
 אע״פ הרע אחיו מעשה ידע שלא לאביו הוא טוב שיותר וידע רעה, דבתם

 צער ויצטער מיד אביו שיפדהו בענין משיעשד, לאביו מלבוא זמן הוא שיתעכב
 לשעה משעה משתנה ענינו ראה וגם אחיו. עשו אשר הרע המעשה על מרובה

וראב״ם. הפני בן ר״ש שועיב, ן׳ בדרשות בזה עי׳ ־ לרבינו. התוכחה שער ועי׳ שם ערכין 4
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התורה על יוגה רבנו ופירושי דרשותסדסגוישלח פרשת

 דרכיך בכל לשמרך לך יצוה מלאכיו כי כאמרו תחלה ב״ה הבטיחו אשר בשמירה
 תהיה לבוא ולעתיד כ(׳ בג )שמות מלאך שלח אנכי הגד. ונאמר יא(. צא )שם

 ופנה מלאכי שולח הנני ,שנ מלאך׳ שליחת קדימת ידי על אדום מיד כך הגאולה
א(. ג )מלאכי וגו׳ לפני דרך

יעקכג וישלח פרשת

 בצדקה מעט טוב אתו. ישלים אויביו גם איש דרכי ה׳ ברצות

 טז )משלי צעדו יכין וה׳ דרכו יחשב אדם לב משפט. בלא תבואות מרוב
 בהם, ירצה השם אשר הדרכים והם תמים בדרך הולך כשהאדם כי אמר דט(.
 ספק אין כלומר אתו, ישלים אויביו גם הקצוות, שתי בין הממוצעות הדעות והם

זו במדרש אמרו אויביו. גם אלא בו׳ ובוחרים אתו שלימים יהיו אדם בגי שסתם
 יוכל שלא מפני דברים ופשט ו(. ז )מיכה ביתו אנשי איש אויבי שנ׳ אשתו,

 אליו תרע כאשר בחייו ימאס אשר נגד שעה ובכל עת בכל לאדם להרע אויב שום
 ההולכים על השם בהשגחת להפליג כשרצו ולכן ברעותיה. והרעה המבישה האשה

 לומר ירצה או אשתו. זו אתו ישלים אויביו גם פרשו להם להטיב בדרכיו
 שלמים אדם בני שכל מי ראה לשם׳ רצויין שדרכיו הוא מי להבחין כשתרצה

 אע״ם7הימנו.] נוחה המקום רוח הימנו נוחה הבריות שרוח כל 2 שאז״ל וזהו אתו.

 מוכח דלא משום מתיא בני » ליה[ ]דמרחמי )דלא( דרבנן צורבא האי אמרו שהם
 אותו אוהבים הם כי הימנו נוחה הבריות רוח נקרא אינו זה דשמיא, במילי להו
 אבל חנף, שהוא עליו ומרגגין כראוי עושה שאינו בו מכירים מוכיחם שאינו על

 מי על נאמר וזה הגון, שאינו בדבר התלויה אהבה היא אותו שאוהבים הטעם
 נתפש הוא ואדרבה אותו, מוכיח ואינו עברות שעוברין מקומו באנשי שרואה
 תחלו וממקדשי 4בפסיק׳ שאז״ל כמו מוחה, ואינו בו למחות בידו כשיש בעונם

 פעמים הדבר ונסה שומעין שאין למחות יכול אינו ואם ו(. ט )יחזקאל וגו׳
 לו, שומעים שאינן ולפניהם השם לפני וידוע גלוי הוא כבר בידו עלה ולא רבות

 מלדור להתרחק לו טוב עבירות, עוברים הם אם אבל עליהם. יתפש לא ומעתה
 מי היו ואם א(. ט )ירמי׳ וגו׳ במדבר יתנני מי ע״ה הנביא שאמר כמו ביניהם,

עושין שאינן או להם המועילים בדברים וגדרים תקנות לעשות רוצים שאינן
רבות פעמים המוכיח שיוכיח אחרי לענייהם הצריך וכפי להם, הראוי כפי צדקות

 פי׳ ,ועי א קוו כתובות 3 פי׳־ב. בא מכילתא י, ג אבות 2 במלת. ויהי רבא פסיקתא 1

שכ״ב וקצו עב ג תשובה שערי ועי׳ תזריע. ותנהומא נה שבת עי׳ 4 שם. למשלי רבינו

 כך הנשמע׳ דבר לומר שמצור, כשם »ז״ל שאט׳ עוד, מלהוכיח פטור ישמע, ולא

נשמע. שאינו דבר לומר שלא מצוה
 באמת אויב שהוא הרע יצר זה מעשיו שכל איש, דרכי ה׳ ברצות ד״א

 בימי או הבחרות בימי הן בשחת להפילו שעת בכל האדם אחר ]בארבו[ )בדרכו(
 נעשה ולבסוף שנה שמונים גדולה בכהונה שמש גדול כהן יוחנן ז״ל• אמ׳ הזקנה.
 לעצותיו פנים מראה כי כאוהב צעמו ומראה מתחלתו לאדם ומתחבר צדוקי,

כב(. נה )תהלים פתיחות והמה משמן דבריו רכו שלום עצות שהם הנשחתות
 תשובה בבעל מדבר מזה מעלה של שהכתוב לפי איש, דרכי ה׳ ברצות ד״א

 ירצה כאשר כי לו, להשיב לי ואין פלוני את גזלתי והנה עונו, יכופר ואיך
 מאין, לו שאין אלא שגזל מה להשיב דעתו והיה לבו בכל בהיותה תשובתו השם
 ואמר תשובתו®*. ותשלם ההיא הגזלה לו וימחל שגזלם אויביו אותו ישלים הב״ה
 או מגנבה בידו הבא על יחוס הזה השב ואם כלומר בצדקה, מעט טוב אחריו

 יראה הלא עתה, לו יש כאשר עושר לו יהיה ולא נכסיו יחסרו ישיבם שאם גזלה
 משפט, בלא תבואות מרוב הברכה את בהן יצו השם כי בצדקה, מעט לו טוב כי
ויאבדו. יחסרו גנובים או גזולים שהם אחרי כי

 מועט ממונו בהיות ראויה צדקה לעושה טוב כלומר בצדקה, מעט טוב ד״א
 שהם לפי תבואות ואמר כמשפט. אותם מעשר ואינו תבואות רוב לו יש מאשר

 שכשעושה יחשוב אל רב ממון לו יהיה כאשר ואמר ברוב. המתקיימות משדות
 שרבן שאז״לי כמו כן, אינו חובתו, ידי יצא שבזה אדם בני משאר יותר צדקה
 לבן כן כמו שנשאת ירושלים מעשירי אחד בת אחת נערה ראה זכאי בן יוחנן
 ערבים. של סוסיהם טלפי מבין שעורים מלקטת שהיתר, ירושלים מעשירי גדול

 הרבה צדקה עושה שהיה אע״פ עשרו לפי כראוי צדקה נתן שלא לזה והביאה
 אע״ם חמיה של את ואבד בא לו הראוי ממנו נעשה שלא אביה של ושהממון
 הפסוק ועניין שיחנא. גמלא לפום ואמר בו. שנתערב לפי הראוי, ממנו שנעשה

 אך מיושר וחושך עוד ונוסף מפזר יש אחר, בפסוק ע״ה שלמה אמר הזה
כד(. יא )משלי למחסור

 צדקה לעשות בעצמו להשגיח לאדם ראוי כלומר בצדקה, מעט טוב ד״א
 בעוד יאמר ולא מועט, ממונו יהיה אפילו המצות שאר עשיית אחר לרדוף וכן

 משיעסוק זה לו טוב כי אותו. מחסר והעני בעסק, מרויח הייתי זו מצוד, שאעשה
 דרכו, יחשב אדם לב עליו סמוך ולכן והמצות. התורה ויבטל תמיד בעסקיו
ובל היום כל העולם בעסקי וישתדל יטרח אם אף כי לדעת לו יש הלא כלומר

 א. כט ברכות 6 סופ״ה. תרומות ירושלמי ועי׳ ב פה יבמות 5 החיוב. גבול לעניו

 שם. נוזמיאש ,ן ר״י בסי' בקיצור •6 ה. המעשר, יחוד שעד הלבבות חובות עי׳ רבינו דברי ו

עד,"ת ר*ח פירוש היד, יבינו ובידי כ. עמ׳ וישלח חסני בן ר״ש פי׳ עי׳ 8 א. סז כחובות 7
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תהיה זאת פרשת 7"

 רפואת כלומר ד(׳ טו )משלי ברוח שבר בה וסלף חיים עץ לשון מרפא
 חכמים לשון הפסוק מזה למעלה שאמר כמו הפושעים. את בהוכיחו החכם לשון

 לא ופעמים ירפא שהם וסמים רפואות מיני מכל מעולה היא כ( )שם דעת תטיב
 לא ההיא הרפואה החולה שיקבל זאע״ם אפס׳ והכת חלוש הטבע בהיות ירפא

 חיים ודרך הכתוב כמאמר מוסרי למקבל חיים נותנת התוכחת אבל תועילנו.
 התוכחת תועילהו לקבל והשומע להוכיח החכם בהרגילו כי בג( )ו מוסר תוכחת
 כלומר ה(. )טו אביו מוסר ינאץ אויל )אולי( שאחריו בפסוק אמר ולכן ההיא.
 ושומר הפסוק וסוף ינאץ. להועילו שמיסדו להאמין לו שיש אביו מוסר אפילו

 ישמרנה לא אם יחכם ולא יערים לא התוכחת שומע כי לומר יערים, תוכחת
 טוב התוכחת הנוכח ישמור לא אם פיהם. על ושיעשה עיניו לנגד תמיד שתהיה
 שעל בה קץ שיהא מחמת ישמרגה לא אם לומר צריך אין יוכיחנו, שלא למוכיח

 אלא לשמוע ירצה אם אפילו אלא ח(, ט )משלי ישנאך פן לץ תוכח אל נאמר זה
 יפה, משל או יפה דבור לשמוע בחשבו חידה, כשומע בעיניו השמיעה שתהא

 שלא לו טוב ההיא, בתוכחת הנאמרים והמצות האזהרות לבו אל ישים ולא
 יב(, כה )שם שומעת אזן על חכם מוכיח כתם וחלי זהב נזם כתוב שכן יוכיחנו.

 דבריך אל ישמע ולא פיך את ימרה אשר איש כל מלשון התוכחת, מקבלת כלומר
 על בעברו עתה כי ההיא, התוכחת ישמע שלא לו טוב ד,נוסד וגם יח(. א )יהושע
 גערה שמע לא ולץ ונאמר שוגג. שיהיה לו ומוטב מזיד יהיה והמצור, האזהרה

 טובה הלשון שרפואת כמו כלומר ברוח, שבר בת וסלף הפסוק וסוף א(. יג )משלי
 ובחרפו בבזותו צדיקים דברי המסלף הלשון והוא הלשון מחת כן מרפא, מכל

 האדם. בגוף שהם והתחלואים ]המדוים[ )המדות( שאר מכל רעה היא אחרים,
 חבירו פני המלבין ז״ל« אמרו ולכן יד(. יח )משלי ישאנה מי נכאה רוח ונאמר
לו שאין עוד ואמרו חוורא. ואתי סומקא דאזיל תדע דמים. שופך כאלו ברבים

הבא. לעולם חלק

 החולה בשירפא להם דיי הרפואות שאר כלומר חיים, קץ לשון מרפא ד״א
 אין חיים תוכחת והיא הלשון ומרפא לבריאותו, להחזירו תכליתם היא וזו מחליו
 ובגמלו בתשובה בשובו עונותיו שהם מחלאים האדם את שמרפאה לומר צריך

 ו(, טז )תהלים עון יכופר ואמת בחסד שנאמר כמו בתורה, והתעסקו חסדים
 יחיה הזה בעולם ואפילו הבא העולם ידיהם על לנחול חיים עץ אליו שהיא אלא
 בבטחו עצמו לבין ובינו ישרים דעותיו בהיות אדם בני שאר עם טובים חיים
 לנפש, תועלתה רוב הלשון שרפואת כמו כי ברוח, שבר בה וסלף ואמר ... בשם

שם. זה פי׳ גם 2 יתרו. בחיי ורבנו רי, ג שע״ת ועי' שם, במשלי רבינו פי׳ כן 1
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רנגדברים שרשת

 ושמע אזנך הט כתוב! בהם שהתחלנו אלו מפסוקים ולמעלה א(, )כה יהודה מלך
 אלה גם הנה ואמר ע״ה, שלמה קודם שהיו אחרים חכמים כלומר חכמים. דברי

לחכמים השכל מוסרי אלה גם נאמר או י. כבר שקדמו החכמים כלומר לחכמים.

 במשפט פנים הכר }אמר לחכמים, מוסרים אלה הם כי הנה ואמר ה(. )א וגר לקח

במשפט, אמר אבל הדיין, להוכיח בו שירצה דגוש במשפט אמר לא טוב. בל

ויוסף חכם ישמע ד(. )א וגר ערמה לפתאים לתת הם שמשלים הקדים׳ הוא כי

)

 'להזהיר ובא החנפות, היא הדברים בשאר פנים והכרת ומנהג דבר בכל כלומר
 לרשע אומר ואמרו, חנפות, שהם הדברים מן באחד משל ונשא החגפות מדת על

 אחד שהוא מאד עד גדול ההנפות ועונש חנפות, אינה זה הפך כי אתה, צדיק
 שבהם. חלקים לשלשה מתחלק והוא שכינה, פני מקבילות שאין כתות מארבע

 יחטא כי או בתרמית החזיק וכי בכך עול כי ידע או ראה או שהכיר החנף והוא
 לא לאמר כלומר לשת. לו ויחליק דברים בהונאת או הרע בלשון לאיש איש

 חטאת לא אמרו על להכותו יוסיף התוכחות מן המגע ממנו המעט און. פעלתי^

 לא כי 2 1פלילי עון זה והנה יד(. כג )ירמיה מרעים ידי וחזקו שכתוב, כעניין
 נתן גם לאור. חושך וישים טוב לרע ויאמר השקר אחרי יעזור אך לאמת יקנא

 ישנה כי והשני רעהו, על נחם איננו כי האחד פגים, משני החוטא לפגי מכשול
 החלקים מן והשני נפשו. תאות על אותו החנף הרשע הלל כי מחר ביום באולתו

 בפניו אם אדם, בגי בפני הרשע שיהלל החנף הוא החנפים אליהם שמתחלקים
 יאמר אבל משפטו על יכזב ולא חמסו על יצדיקנו שלא אע״פ בפניו, שלא ואם

 כי ד(, כח )משלי רשע יהללו תורה עוזבי נאמר, זה ועל הוא. טוב איש כי עליו
 לא כי וגם מצותיה. את ומפר דבריה על העובר הלל לא התורה את שעזב לולי

 אדם בני בפני עליו ויליץ הטוב מן בו שנמצא במה זולתי הרשע את ישבח
 יזכיר לא הרע ואת הטוב את בהזכירו כי תולה, רעה זו גם ישרו לאדם להגיד

 וגבר ידו וירים יקר ויתמלא השומעין אצל יחשב צדיק יכסה פשעיו בל ועל
 עול איש צדיקים תועבת שנאמר כמו הרשע, את לתעב להם ראוי הצדיקים והכה

 עמדה חכמתו אף בפניו, הרשע את המשבח החנף השלישי והחלק כז(. כט )משלי
 כי עונו גדול החנף זה גם למוקש. להם יהיה פן אדם בני ישבחנו לא כי לו

 בעיניו, הוא צדיק כי לעוביו ידאג ולא הרעה מדרכו ישוב ולא בעיניו עליו החליק
 בפיו רעהו משחית החנף כלומר ט(, יא )שם רעהו ישחית חנף בפה נאמר זה ועל

רוחו. את ויקשה דברו אל יאמין ישבחנו כי
והרחק בשרעפיו יוכיחנו לא אשר די ולא לרשע המתחבר הוא זה ובכלל

מעשיך את ה׳ פרץ לרשע בהתחברך ונאמר יקרבנו, חבר כמו אבל ירחיקנו לא

שי' ועי־ בזה, שהאריך קשז־קצב ג שע״ת עי׳ 2 שם. נהמיאש ור״י וא״ע רלב״ג בשי' כן 1

הנושה. ע׳ הקמח ונד מששטים ריש בחיי רבנו ועי׳ טו, יז מעלי
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התורה על יונה רבנו ופירושי דרשות » רנד

 שכל שונות, במלות ענין כפל לאומים, יזעמוהו עמים יקבוהו ואמר ». לז( כ )דהי״ב
 החנף הפך הוא שהמוכיח ינעם ולמוכיחים ואמר החנפות. בעיניהם קשה אדם בני

 שהוא ינעם שמוכיחו[ ]אע״פ כלומר טוב, ברכת תבא ועליהם עליו, ה׳ נועם שיהא
 מרובה טובה כלומר לאומים יזעמוהו עמים יקבוהו ואמר התוכחות. ענין מכיר

 ותבואהו שתגיעהו לחנף אמר שלא ואע״פ הברכה. לו ותבא ... למוכיח, שתגיע
חטא. עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח שאמר הכתוב שצוונו הקללה

 ג(, טו )תהלים קרובו על נשא לא וחרפה מלשון חטא, /{ליו תשא לא ד״א
תוכיחו. ולא חוטא שיהא לו ותסבב תשתוק שלא כלומר

 רשע לצדיק וכן צדיק לרשע אומר דוקא. במשפט גמשפט, פנים חכר ד״א
 צדיק ומרשיע רשע מצדיק אומר אחר ובמקום עמים׳ יקבוהו כאן ואמר אתה.

 או במשפט פנים בהכירו הרשע הדיין כי טו(, יז )שם שניהם גם ה׳ תועבת
 טענותיו הסותר הצדיק בהרשיעו או פנים, משני באחד הדין יטה שוחד בקבלו

 וצדקת שוחד עקב רשע מצדיקי כתוב וכן החייב. טענת בהצדיקו או בדין, שלא
 הדיינים מוכיח ינעם, ולמוכיחים « רז״ל ואמר כג(. ה )ישעי׳ ממנו יסורו צדיקים

טוב. ברכת ה׳ מאת תבא ועליהם ה׳ נועם עליהם שיהיה מהם יתייראו שלא האלו

 ספר כלומר אלה, גם ונאמר, הזו הפרשה על אלו פסוקים לפרש ונוכל
 גם כי כן, אינו צריכין, אינן כאילו חוזרים ספורים שיראוהו הדברים ואלה
 כאשר הגבורה מפי משה אמרו כי ידעו והחכמים כלומר הוא, לחכמים הזה הספר
 והספורים אליהם. אותו ה׳ צוה אשר ככל ישראל בני אל משה דבר בתחלתו כתוב
 דעה, דור ז״ל» רבו׳ קוראים המדבר דור כי לחכמים, נאמרו לתוכחת בו אשר

 לחכם הוכיח ככתוב להוכיחם ראוי והיה התוכחת, קבלו חכמים שהיו ומחמת
 למיתתו סמוך היה אז כי טוב, בל במשפט פגים הכר ואמר ח(. ט )משלי ויאהבך

 למד אז, הוכיחם אלא כן עשה לא והוא עמהם, נאהב ולהיות לקבלם לו והיה
 נמנע שלא ינעם׳ למוכיחים נאמר ועליו למיתתו סמוך בניו שהוכיח מיעקב

 פעמים כמה עליהם נפשו מסר אשר ]למשה[ )לעמוד( יאות וכן מלהוכיחם
 וכמו הב״ה, נסו אשר הגסיונות להם להזכיר והתחיל הוכיחם, אותם ומאהבתו

 אלא יריחו, ירדן על מואב בערבות אלא היו במדבר לא בטדבר, ז״ליי שדרשו
 )שמות וגו׳ ה׳ ביד מותנו יתן מי שאמרו במדבר שהכעיסוהו על במדבר מאי

 מה על סוף מול מואב בערבות בשיטים. פעור בבעל שחטאו בערבה ג(. טז
 יא(. יד )שם במצרים קברים אין המבלי שאמרו סוף לים בבואם שאמרו

א״ר ולבן, תפל ובין מרגלים, ידי על פארן במדבר שעשו מה על פארן בין

כה(. כד )משלי שם נהמיאש בר״י הובא פ״ז א״ד ועי׳ כאן, ד״ר עי׳ 4 ק». שע-ת 3

כאן. ספרי 6 יד. סס״ר 5
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שהנגבים פרשתהתורה ?ל יונה רבנו ופירושי דרשותשד

 חזיה משה אותן קרא באלו. לעמוד יכול מי ואמרו פניהן הוריקו מיד אחת חסר
 המקום אל ותבואו ]וג׳[ הגדולות המפות וג׳ ישראל לכל משה ויקרא שג׳ מפייסן.

עמידה. לכם יש עליכם באין שייסורין אע״פ כלכם. היום נצבים אתם ]אבל[ הזה.
שכבר לכם צריך שאגי מפני לומר למה הזה הטורח כל תאמר ושמא ... אמר

הקים למען נאמר לכך עולם, עד ובבגיכם בכם אשנה שלא לאבתיכם נשבעתי
 נשבע אשר השבועה את ומשמרו אתכם ה׳ מאהבת כי לעם לו היום אותך

 וכאב יוכיח ה׳ יאהב אשר את כי ע״ה שלמה שאמר מה יב( )כט וג׳ לאבותיכם
בניו מאשר יותר ירצה אשר הבן יוכיח אשר האב כמו כלומר ירצה. בן את

ידי שעל כלומר ירצה, בן את וכאב לומר ירצה או ישרה. בדרך ולהנהיגו ליסרו
שאמרנו. דרך על וזהו לו, וייטיב כן אחרי בו ירצה התוכחת

קללות, לפרשת ישראל זקני לכל משח ויקרא סמיכות לפרש ונוכל

 שיהיה מתחייב אינו העולם בנוהג ,.כי8 נסתרים נסים הם והקללות שהברכות לפי
 נסתר גם כדרך הוא אלא עליהם׳ לעובד ורע המצות לעושה הזה בעולם טוב

 שיוכל דבר הוא המצות עושה הבא העולם חיי לנחול כי פרטית, בהשגחה
 הגמול להזכיר ורצה בתורה, להזכירו ע״ה משה חש לא ולכן "8במופת להתבאר
הבית, ימי וכל השופטים בימי היה כאשר לעינים נכר שהוא הזה בעולם והעונש

 מן ראו אשר הדברים לכל להזכירם אותם קרא ולכן בכתובים, שיבאר כמו
 לראיה זה להם להיות הנה ועד ממצרים עליהם היתר, אשר הפרטית ההשגחה
 אמר ולכן בעתו. דבר כל אמרו כאשר בהם שיתקיים והעונש הגמול על ולמופת

 ואמר וחזר תשכילו. למען אותם ועשיתם הזאת הברית דברי את ושמרתם בסוף
 אני כולכם במעמד הנה כלומר וג׳ בברית לעברך וג׳ כלכם היום נצבים אתם
 וזהו אחריכם. דורותיכם בשביל הזאת הברית תקבלו ואתם הזאת הברית כורת
הייתי לא לומר מכם לאחד טענה אין ומעתה עמנו. פה ישנו אשר את כי אמרו

ההוא. בברית
.--------

 הזו והערבות בזה, זה ערבים כלכם כלומר כלכם, היום נצכים אתם ד״א
והעובר מלעבר. ולהרחיקו לזה זה להזהיר מחוייבין שאנו האחד ענינים, בג' היא

 לרוצח למחול הדם גואל ביד שאין לו, למחול יכול אדם אין התורה פי על עבירה .)־ץ
עובר ]לענוש[ מחוייבין ב״ד אלא י, אשתו ניאוף למחול האשד, בעל ביד ולא )'

 הלא הכתוב שאמר כמו כלם, נתפשים אחד שבעון והשני, התורה. פי על עבירה
 בזו ]נאמר[ וכן כ(. כב )יהושע קצף היה ישראל כל ועל בחרם מעל זרח בן עכן

 ישראל קהלות בכל למנות ראוי ולכן שבט. או משפחה ]או[ אשד, או איש הפרשה
חייבין שאנו הוא והשלישי מביניהם. עבירות עוברי לבער חטא יראי אנשים

נשוה. מלחמת ספר עי׳ 7 מפתח. ועי׳ לעיל הובא כנר הרעיון ״6 רמנ״ן. עיין 6
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 על תעמד לא הכתוב שאמר כמו הסכנה, ומן המיתה מן ישראל איש כל להציל

 נתחייבו אם ק״ו וזהו גופו. אבדת זו לו והשבותו ז״ל־ ודרשו יט(. )ויקרא רעך דם
 אדם נברא לפיכך 9 ואז״ל גופו. כ״ש ׳וג לחמורו תעשה וכן כאמרו ממונו להציל
 מלא, עולם קיים כאלו מישראל אחת נפש המקיים כל לך לומר בעולם, יחידי

 אחת נפש קיום גדול כמה וראה בא מלא. עולם אבד כאלו אחת נפש המאבד וכל
 מחלליה ומיתת המצות כל כנגד שקולה שהיא השבת את מחלליו שהרי מישראל,
 מלאכות כל בעשיית רפואה לו לעשות הן מישראל, אחת נפש לחיות בסקילה,

 ומן הדליקה מן להצילו בין הסכנה מן להצילו בין ואחת אחת כל בין שבת,
 איננו ספק שם הוא ספק >י» ששנינו כמו מחלליו, הצלה ספק על ואפילו המפלת,

 ידי על לא הללו דברים עושין אין ואז״ל השבת. את דוחה נפשות ספק כל וג׳ שם
 נשואי אנשים קהל בכל למנות ראוי '9 ולכן ישראל. גדולי ידי על אלא וג׳ נשים
 כתב זה דבר ועל בדין, שלא העולם אומות ביד למות הלקוחים להציל פנים

 כחכה צר צרה ביום התרפית באמרו בכך המתרשלים להזהיר ע״ה המלך שלמה
 כגבר עצמך ועשית להציל כח בך יש אתה שאם מדד, כנגד מדר, י(, כד )משלי

 כלומר וג׳ למות לקוחים הצל אחריו ואמר יוצר. לך שיש ההוא הכח איל אין
 כפעלו. לאדם והשיב וג׳ זה ידענו לא הן תאמר כי אחריו ואמר בכך. הזדרז
פעלתו. אתה כאלו עליך יחשב שיקרנו ההוא הנזק בלומר

 אתם אף פעמים, ומאיר פעמים מאפיל היום מה היום, נצכים אתם ד״א
 עולם לאור ה׳ לך והיה שג׳ עולם, אור לכם לאור עתיד בגלות לכם במאפלה

 היום, כלכם חיים ׳שנ אחת, אגודה כלפי שתהיו בזמן אימתי, יט(, ס )ישעי'
 כלם ויעשו בתשובה חוזרים כשיהיו כי ר״ל הזה והעניין יחד. כלכם כשתהיו

 הפרשה בסוף שאמר וזהו עולם. אור להם יאיר אז ההיא, בתשובה אחת אגודה
 ושב ליה וסמיך וג׳ לבבך אל והשבות וג׳ האלה הדברים כל עליך יבאו כי והיה

 והאגודה הזכרה בענין ע״ה שלמה אמר וכן וג׳. וקבצך ושב ורחמך שבותך את ה׳
 האחד מן השנים טובים כאמרו הזה העולם בעניין אפילו המועיל דבר שהוא יחד

 וכן באמונה, זה את ]זה[ כשעוזרים ט( ד )קהלת בעמלם טוב שכר להם יש אשר
 זה את זה יעזרו יחד שנים כי והמצות התורה האמונה בעניין מכאן ללמוד לנו יש

 זה יחדדו בחכמה וגם עבודתם. עניני ושאר מדותיהם בתיקון לזה זה ויזכירו
 את יקים האחד יפולו אם כי ואמר משלים בזה להביא והוסיף שישכילו. זה את

 הנשחתות הדעות מן או העברות מן אחת בעשות היא הזאת והנפילה )שם(, חבירו
 שוב להקימו. שני ואין שיפול האחד ואילו באומרו הפסוק וסיים והמשובשות.

ישכבו אם גם באמרו זה את זד, שמזרזין והזירה החידוד ענין על שני משל מצא

התשובה אגרת עי׳ 12 שם. 11 א, פג יומא 10 א. לז שם 9 א. עג סנהדרין 8
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משההאר^ן רכי3אורח

 תוספת קמח:( )שבת שואל ופרק ל.( >ביצה המביא פרק אמרינן 2
2 חשיכה עד ושתו דאכלו לנשי חזינן וקאי דאורייתא הכפורים יום

 מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו דמוטב משום מידי ולא להו אמרינן ולא
 דהוא גב על אף נ-" עשור שביתת מהלכות א׳ פרק הרמב״ם כתב וכן

 באורייתא בהדיא הכתוב דבר אבל הכפורים יום תוספת כמו דאורייתא
 ב( סי׳ פ״ד )ביצה הרא״ש כתב וכן שוגגים אינם ודאי דהא למחות צריך

 פרק בסוף א[ יוסף בנימוקי וכתב קמז.( יו״ט )הל׳ העיטור בעל בשם
דבר לומר שלא דמצוה הא הנשמע( דבר ד״ה בא: )יבמות יבמתו על הבא

תרז סימן

 מקום מכל חטאה כסוי פשע נשוי אשרי אומר עקיבא דרבי גב על ואף
 סדר על החטא לפרט והמנהג עכ״ל דמי שפיר דבלחש אפשר

 רבי אפילו דבהא לי ונראה תשכז< )סי׳ המרדכי כתב וכן בי״ת האל״ף
 אדם שכל מאחר רם בקול ליה דאמריגן גב על אף דשרי מודה עקיבא
 דלא חטאה כסוי שפיר מקרי מגיד הוא תפלה ונוסח בשוה מתודה
 ולרא״ש לרי״ף להו דסבירא אלא באמת החוטא הוא מי ביה ידעינן

 שליח שאף ונהגו בדבר איסור דאין פשיטא אבל צריך לא הא דאפילו
 דשליח רכתב בו הכל כספר דלא וכו׳ חטאים ועל חטא על אומר צבור
 אלא בכלל הצבור על פרטי חטא יטיל דאיך החטאים יפרט אל צבור
 על דסדר לעיל שכתבתי מה ולפי וכו׳ והרשענו העוינו חטאנו אומר
 אומרו אדם כל שהרי ממש החטא פרוט מקרי לא אומרים שאנו חטא

 !תרומת בפסקיו מהרא״י כתב לאמרו, יכול צבור שליח אף כן אם בשוה
 עליהם חייבק שאנחנו חטאים על יאמר חטא על נוסח קי״ח סימן הדשן(
 שאנו חטאים ועל חטאת, עליהם חייבים שאנו חטאים ועל עולה,

 אשם עליהם חייבים שאנו חטאים ועל ויורד, עולה קרבן עליהם חייבים
 על העונשין אומר ושוב ויקרא בפרשת[ ]מסודר הם וכך’”ותלוי ודאי

 כרת שמים, בידי מיתה ארבעים, מלקות מרדות, מכת סדרן וזה המזיד
'?!: עכ״ל ןרואח חמור החמור דין, בית מיתות ארבע וערירי,

פרק הר״ן וכתב לעמוד. צריך צכור משליח שמע כי אפילו ג
צבור: השליח עם לאמרו חייב שהצבור דיומא בתרא

הרוקח פסקו וכן יוסף בית כתב כוי. עליהן להתוודות שיכול ד
 דאמר יעקב בן אליעזר כרבי תשובה מהלכות ב׳ פרק והרמב״ס

תמיד: נגדי וחטאתי אדע אני פשעי כי שנאמר עליהן יתודה
 להחזיר נהיגין לא דאנן המרדכי כתב וכן כוי. באשכנז נוהגין וכן ה

מחזיר צבור השליח שאין פשוט המנהג וכן פ^־ במנחה הוידוי
 הכל כתב השנה. ימות בשאר כמו רם בקול התפלה אומר דק הוידוי

 מצאתי וכן כן נוהגין ואין מלכנו אבינו במנחה התפלה אחר דיאמר בו
 השליח דאין מאחר יוסף בית וכתב .ST לאמרו דאין ישנים במנהגים

עכ״ל היחיד כמו תפלתו אחר בלחש לאומרו צריך הוידוי מחזיר צבור
הוא: ופשוט

 כתב לא למה יוסף בית כתב כוי. לבו אל יתן בך שמתוך ב( ו
דיינים לנו שאין פי על ואף עון מכפר שמלקות משום הטעם

 הוי מקצת כפרה מקום מכל מלקות שיחייב בו שהתרו ועדים סמוכים
 מכפר אינו הכפורים יום בערב שלוקין רמלקות נראה ולי עכ״ל
 ברצועה עכשיו לוקין אלא בימיהם לוקין שהיו כדרך מלקות דאינו כלל

 שישוב בעלמא זכרון רק כפרה כאן ואין כלל מייסרו ואינו דהו כל
 לג.( סח >סי׳ בו הכל וכתב דהו. כל ברצועה ללקות נוהגים ולכן מחטאיו

 שידע לפי החמור בעור ותפורות מעגל בו שמלקין הרצועה לעשות נהגו
 קלויזנר >ר״א שלנו ובמנהגים ג(. א )ישעיה בעליו אבוס וחמור קונהו שור

 עומד לא וילקה כתב קו( עס׳ יו״כ מנהגי טירנא ר״א לד, סי׳ יו־כ *מנהגי
 אומר והמלקה וכו׳ בגדתי אשמתי אומר ונלקה מוטה אלא יושב ולא

 תיבות ותשע שלשים שהם לח( עח )תהלים רחום והוא פעמים שלש
נלקה מהרי״ל כשהיה ה( סי־ יו״כ ערב >הל׳ במהרי״ל המכות. כמספר

: & לדה® ואחוריו לצפון פניו עם שוכב היה
הרא״ש ,.נת וכן יופף בית כתב כוי. השמשות בין קודם א תרח

 הקודש על מחול להוסיף צריך מלאכה לעשיית דאף והרי״ף
 כרמב״ם דלא עשור שביתת מהלכות א׳ פרק משנה המגיד כתב וכן

לא אבל ושתיה לאכילה רק הכפורים יום תוספת דאין ליה דסבירא
למלאכה

חיים
-תריא

 שיכנו עד להוכיחו צריך ביחיר אבל ברבים מילי הני נשמע שאינו
 שבת במסכת דאמרינן והא )טז:< ערכין במסכת כדאיתא יקללנו או

 ואמרינן מינאי מקבלי לא ואמר גלותא ריש דבי להני מר לוכחינהו )נה.(
 בהן מכיר שהיה אלא כלל הוכיחם דלא התם מר לוכחינהו הכי אפילו

 פה פתחון להם יהא שלא או ב[ ישמעו דאולי ומשום ישמעו שלא
: P־ עכ״ל פחותל עם-אחת5להוכגקם-חייב- היה________

רס״א: סימן לעיל עיין אמה. מאות וחמש אלף
תקנ״ג: סימן לעיל עיין בו׳. מאכילתו הפסיק ואם ג

 רבינו ודברי יוסף בית כתב כוי. איסור חשש מה יודע ואיני תרט
סי׳ יו״ב ערב )הל׳ ובמהרי״ל דבר עמא וכן נכונים נראים

: P־׳ המנהג ובן להטמין שלא נוהגין דאנו כתב שבא( עמי יא
מקום פרק והמרדכי בשבת. כמו עליו לכרך שיש א( 2 תרי

 במה סרק שם הוא וכן עליו מברכין דאין כתב תרט( )סי׳ שנהגו
 ואפילו הסמ״ג בשם יוסף בית כתב וכן רעג< )סי׳ ע״א קע״ד ד׳ מדליקין

 כתב וכן שב( עמי יא סי׳ יו״ב ערב >הל׳ ומהרי״ל פ^" בשבת להיות חל
 לברך דאין קצא< )סי׳ ווייל מהר״י כתב וכן לברך דאין דטו< )סי׳ מהר״ש

 .P” עליהם דמברכין כתב קז< עמי יו״ב מנהגי טירנא )ד׳־א במנהגים אבל
 השלחן על הנרות ומדליקין תשבה( >סי׳ )ע״ב( ביומא המרדכי עוד וכתב

 אף מדליקין ויש "M! שבתון שבת דאקרי בשבת כמו השלחן ועורכים
 תלוי השולחן על דאף משמע הפי ובסוף וכו׳ ועליות בחדרים

 ביום השלחן לעריכת טעם ידעתי ולא יוסף בית וכתב .P־ במנהג
 כתב המנהג. וכן המרדכי כדברי כתב )שם( במנהגים אבל הכפורים
 גם להדליק צריך בבית נר שמדליק מי יב< סי׳ יוה״ב ערב )הל׳ מהרי״ל

 אשתו דכשרואה קולי תרי עושה זה לולי כי שם ששוכב בחדר כן
 : P" ליזהר צריך לכן תשמיש לידי ויבא נר לו אין ובחדר לה מתאוה

 שחל הכפורים יום שנהגו מקום פרק ואמרינן יוסף בית וכתב א
כבוד מפני מדליקין להדליק שלא שנהגו במקום אף בשבת להיות

ז״ל: הרמב״ם פסק וכן השבת
 יומא ריש המרדכי וכתב כוי. כנסיות בבתי נרות להרבות ב< ד

לכל נר הכפורים ביום להדליק נהגו הזה בזמן תשכג( )סי׳ ע״א
 דבעי מאן האי יב.( )הוריות ואמרינן דין גמר שהוא לפי ואחד אחד

 יג< סי׳ )שם מהרי״ל כתבו וכן וכו׳ שתא מסיק[ אי ]לידע ליה( )דליסוק
 לו עושה איש שכל פשוט המנהג וכן וקצב( קצא )סי׳ ווייל ומהר״י

 לג.( סח >סי׳ בו הכל וכתב אחד. לכל נר עושין הקטנים לזכרים ואף נר
 שמתו אמו ועל אביו על לכפר אחד נר מדליק אחד שכל שהמנהג

 ומהר״י של( עמ׳ יא סי׳ יו״כ ליל >הל׳ מהרי״ל כתבו נוהגין. וכן עכ״ל
לתקנן או להדליקן לגוי לומר אסור הנרות אלו כבו דאם קצא( >סי׳ ווייל

: P־ רמוזי להו דמרמזי כהללו *־ולא1*
בכסות ומכבדין תשבג< >סי׳ דיומא ובמרדכי נ^־ כד. ככסות כבדוהו

 דמטעם ונראה עכ״ל השרת כמלאכי נקיים שיהיו כרי נקיה
 ואיש ב( ט )יחזקאל שנאמר כמו נקיים לבן פשתן בגדי ללבוש נהגו זה

 כתב ב( )אות דשבת ל׳ פרק מיימוניות ובהגהות בדים. לבוש בתוכם אחד
 בגדיו להחליף לו כשאין טוב ביום סרגני״ט ללבוש רגיל היה דמהר״ם

 שמחים אדם בני טוב ביום כי טעמא וגם בשבת הדין והוא טוב ביום
 יתגאו ולא המיתה יום ויזכרו מתים בגד שהוא סרגני״ט לובשים לכן

לבו שיהא כדי הכפורים ביום אותו לובשין הטעם שמזה ואפשר עכ״ל
: P" הדין יום מלפני וחרד נכנע

 וכן יוסף בית כתב כר. נינהו בעלמא אסמכתא א< א תריא
 שזהו וכתב מדאורייתא דכולהו כתב הר״ן אבל הרא״ש כתב

הרמב״ם: דעת
 קצא( )סי׳ ווייל מהר״י וכתב ־5פ כר. שבת הוצאות אסורי וכל

 ביום הוצאה איסור דיש ערבתם הכפורים יום בערב יכריז דהשמש
:P־ הבפורים

 בשם פירש משנה והמגיד כר. המעופשין עליז להסיר פירוש ב(
 בענין בגמרא פירש ורש״י ירק הדחת דהוא והרשב״א הרמב״ן

: P" הכל לאסור שנהגו מאחר בדבר נפקותא ואין אחר
לי נראה וז״ל מפראג אברהם מה״ר כתב ' -־3 כר. אגוזים לפצוע

והערות הגהות
 נראה לכן מזה בהרא״ש מצאתי לא ע״ז כתב ג׳ אות דיהרנפורט דפוס הגהות ובחידושי יבמתו על הבא ס״פ כתב עו׳ איתא הנדפס הארוך ובד׳־מ בכת״י א[ תרח

׳־ומשום תיבות ליתא הנדפס הארוך ובד׳־מ בכת״י ב[ :בפנים זה הכניסו המאוחרים ובדפוסים עכ״ל, כו׳ יבמתו על הבא פרק בסוף יוסף בנמוקי וכתב דצ׳־ל
 המאוחרים ובדפוסים עכ״ל, וכו׳ להם יהא שלא או ישמעו דאולי ומשום ובצ״ל כאן יש הניכר חסרון ד אות הגהות בחידושי כתב דיהדנפורט ובדפוס ישמעו" ז־אולי

בפנים: זה הכניסו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)757 מס עמוד )הרא״ש( אשר בן יעקב תרצז( ־ תצה )או״ח ה - דבורה< שירת >מכון טור
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רה והטובהבית שלחןהיוהטהבמערכת שהתקבלו מאמריםהישררד

 לא התורה ציוותה ולכך רצונו מהני ולא עליהם בעלים האדם אין ונפשו גופו על
 השבת חיוב לגבי חמדה הכלי כתב זה דחילוק מצאתי ואח״כ רעך. דם על תעמוד
 תעמוד, דלא בלאו אף הוא זה חילוק ולדברינו ונפשו, מגופו ממונו דחלוק אבדה

 נשמרים, שלא אותם של ממון ולהציל לחזור מחויב האדם אין דידן שאילתא לגבי א״כ
 ואין מדעת אבידה הוה האיבוד בהנהגת ממשיכים והם מודעה שכתב לאחר דהרי

 יהא לא הנ״ל הסוברים לדעת ממון על דאיכא תעמוד דלא לאו ואף ע״ז, נזקקין
עליו.

♦♦♦♦♦

פלייסקק מיכל יחיאל הרב
ירושלים

שאלה

 ידיהם שעל החפצים את לו לגזול או להזיק מותר האם באיסורים, אחרים שמכשיל אדם
זה. על לשלם חייב יהיה האם זו למטרה גזל או שהזיק ומי מכשיל, הוא

 המחזיק בתלמיד או תועבה, תמונות שמכילים פרסומת בשלטי הם בזה, השכיחים והאופנים
בירושלים ידוע מעשה היה וכן חבריו, גם בזה להכשל ויכולים פסולה ספרות

 והזיקו תומ״צ שומרי אנשים ובאו הרבים, את מכשילה שהיא התריעו שהרבנים חנות עם
ההבשלה. את ולהפסיק להסגר לה שגרם באופן החנות את

 כן, לעשות דיש בכח, שימוש וללא נעם בדרכי המכשול להסיר אפשר שאם פשוט, וזה
אחרת. דרך שאין באופן הוא הנידון וכל

תשובה

מאיסורא לאפרושי מדין א.

 תכ״א חו״מ שו״ע עי׳ מאיסורא. ולאפרושי תוכחה מדין הוא בזה להתיר הטעם לכאו׳ והנה,
המכה, שיכה לא אם להצילו יכול ואינו חבית, מכה מישראל אחד הרואה אדם י״ג,

 שהוא בו ורואה רשותו תחת שהוא מי וכן הגה: מאיסורא. לאפרושי כדי להכותו יכול
 לבית להביאו צריך ואין מאיסור, להפרישו כדי ולייסרו להכותו רשאי עבירה, דבר עושה

ריח(. סי׳ )תה״ד וכו׳ דין

 כנענית שפחה רבו לו שמסר בעבד כח. מב״ק דמקורו הנ״ל, בתה״ד עי׳ זה, להיתר והמקור
ובביאור מאיסור. להפרישו להכותו האדון שרשאי ממנה פורש ואינו יובל והגיע

 וכו׳ יסטרנו ולא יקללנו ולא יכנו לא יכול טז: לערכין עוד מציין סק״כ שם לשו״ע הגר״א
 סי׳ פ״ג ב״ק ויש״ש שם מהרש״א וכ״כ תוכחה, לצורך להכות שמותר הכוונה רש״י דלפי

קצט. ל״ת וסמ״ג רי״ז סי׳ ביראים מקור עוד ועי׳ ט׳.

 וכמ״ש מגופו, קיל ממונו ואדרבה בממונו, להזיק דמותר ה״ה גופו, להכות שמותר וכשם
דעד לנכסיה דנחתינן כ״ש נפשו שתצא עד מ״ע על כופין דאם פו. כתובות הריטב״א

שם. שא"ר וכ״כ בממונו כפהו בגופו כופהו שאתה

 דהות כותית לההיא חזייה אהבה בר אדא דרב כ. בברכות לזה מפורש היתר מצאנו וגם
דכותית מילתא אגלאי מינה, קרעיה קם היא ישראל דבת סבר בשוקא כרבלחא לבישא

 מתון מתון לה אמר מתון ליה אמרה שמך מה לה אמר זוזי, מאה בארבע שיימוה היא
שויא. זוזי מאה ארבע

 אפילו חבירו על תורה של כלאים הרואה הכ״ט: פ״י כלאים הל׳ ברמב״ם להלכה נפסק וזה
ובטוש״ע רפ״ג ל״ת בסמ״ג וכ״ה וכו׳. מיד עליו "וקורעו" לו קופץ בשוק מהלך היה

 הוא לקרוע ההיתר דמקור הגולה ובאר והב״י הרמב״ם, על הרדב״ז וכתבו ש״ג. יו״ד
הנ״ל. אדא דר׳ ממעשה

זה להיתר ההגבלות ב.

 כמעט שמונעות הגבלות, הרבה ע״ז יש לאפרושי, מדין להתיר נבא אם באמת, אך
זה. בהיתר להשתמש האפשרות

 ביאוה״ל ועי׳ פ״ג, סי׳ יו״ד סופר כתב בשו״ת כמש״כ תוכחה, מדין הוא שלאפרושי י״א א[
כגון איסור על הלה יעבור ההוכחה מחמת דאם הס״ח בשם חייבן ]ד״ה תר״ח סי׳

 דהרי וגם שנאה, גורמות ודאי שכאלו פעולות הדי ובנידוננו להוכיחו, אין נקמה או שנאה
 רוצים אין בד״כ הרבים מכשילי והנך סה:ן ]יבמות נשמע שאינו דבר לומר שלא מצוה

 קשות דבזה״ז קמגן ראש ]כתר מולאז׳ין מהגר״ח וידוע כזה, באופן שלא ובודאי לשמוע
 לאפרושי אם ואף בנידו״ד. ק״ו בן וק״ו מתוכחה פטור ברכות יכול וכשאינו נשמעות אינן
 להפריש שאסור מסתבר אכתי ג׳, סי׳ ח״ב חו״מ חיים במחנה כמש״כ ערבות מדין הוא

אחר. באיסור יעבור כשעי״ז

 לאפרושי להכות רשאי ומופלג חשוב אדם דרק כ׳ ט׳ סי׳ פ״ג ב״ק היש״ש דדעת ועוד, ב[
בנימין ושו״ת תתפ״ח סי׳ רדב״ז ושו״ת הנ״ל ורמ״א דבתה״ד וגם רגיל. אדם ולא

 למי רק אלא אדם לכל להכות מותר דאין משמע גן קנד אבה״ע בד״מ ]מובא פ״ח סי׳ ואב
 סי׳ נתיבות סי״ג, תכ״א סי׳ לבוש עי׳ חולקין, דיש ואף משרתו. או בנו כמו רשותו שתחת

 ברמב״ם משמע וכן אדם, כל להפריש אדם לכל שהתירו סק״א, ד׳ סי׳ תומים סק״א, ג׳
פשוט. זה אין מ״מ כן, לעשות רשאי אדם דכל הדין שסתמו הנ״ל כלאים הל׳ וטוש״ע

החכמה אוצר תכגוז ע״י הורפס208 מס עמוד והטוב הישר הוראה בית קובץ ב - והטוב הישר החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס207 מס עמוד והטוב הישר הוראה בית קובץ ב - והטוב הישר
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והיזק הכאה בו שייך אין שוטה, או מומר או גוי הוא העבריין שאם פשוט, ועוד ג[
 הוא אם וכן י״ט, עט׳ לנער חנוך ספר עי׳ שמותר, ברור אי״ז בקטן וכן לאפרושי,

 האיסור חפצי את שנעל כגון אנוס הוא אם וכ״ש אסורים, אלו שדברים ידע שלא כגון שוגג
דודאי מכשלה, ונתעוררה באונס הדלת ונפרצה מצויה שאינה ברוח העומדת בדלת שלו

לאפרושי. להזיקו היתר יהיה לא שבכ״ז

ואסור לשמה כונה דוקא צריך לאפרושי שהמכה סכ״ח תכ״א סי׳ הסמ״ע דשיטת ועוד, ד[
 תשובה בשערי משמע כהסמ״ע אך שחולק, שם ט״ז ועי׳ שנאה, מתוך להכות

צריך לפ״ז וא״כ כ״ט. ט״ו א׳ מלכים וברלב״ג ט״ו ט״ו בראשית וברמב״ן רי״ט סי׳ ש״ג
בזה. אסורים יהיו להנאתם כן שעושים ואלו לשמה, כוונה דוקא

עובר המפריש דאם רי״ט סי׳ ש״ג תשובה משערי שהביא ס״א י׳ כלל ח״ח דעי׳ ועוד, ה[
 בכל אלא בלשה״ר רק ואי״ז בכח, להפריש לו אסור עברות אותם את בעצמו

 החמיר הסמ״ק בשם פי״ז התבונה שער ובשמה״ל למעי״ש, כמבואר בכח הפרשה של אופן
אך להפריש, אסור כבר עבירה ראותה באבק אפי׳ בעתיד יכשל או בעבר נכשל ראם יותר

המוסר. מצד רק שזה יתכן

 אף מאיסור, להפרישו כדי חברו ממון שהמזיק שליט״א, אלישיב הגרי״ש דדעת ועוד, ו[
בעלינו זילברשטיין הגר״י כ״כ אח״כ, לו לשלם חייב מ״מ כן, לעשות שרשאי

 שמעתי וכן לשלם, מראש התכוון הבגד שקרע אהבה בר אדא ושר׳ בשמו, ח״ג לשבח
 לגוי. למכרו דראוי שויות לו יש דאיסור שהחפץ וטעמו דעתו, שכך הגריש״א מתלמידי

 היה ישראלית היתה שאילו להדיא מוכח שם בברכות שהרי צ״ע דבריו "ד שלעג אף והנה,
 עמ׳ ח״ב איש מעשה בספר וע״ע ע״ה, סי׳ אברהם לב בשו״ת להוכיח האריך וכן פטור,
 חברו של חיצוניים ספרים לשרוף שמותר החזו״א בשם קנייבסקי הגר״ח שהעיד קס״ד
 שגם כמדו׳ דלקמן הצעתנו שלפי משום זה הבאתי מ״מ יותר, ואכמ״ל מלשלם, ופטור

שפטור. יודה הגריש״א

לנפשיה דינא איניש עביד ג.

 מדין שיסודו מאיסורא לאפרושי הוא א׳ דין נפרדים דינים שני שיש יסוד, להקדים ויש
כז:-בח. בב״ק לנפשיה דינא איניש עביר דין הוא ב׳ ודין ערבות, מדין או תוכחה

 הכאה ע״י גם עליו, הבאים מנזקים עצמו על להגן אדם לכל התורה שנתנה זכות שענינו
והיזק.

 להציל לו מותר אותו שמחרפין שאדם דכתב של״ח, מצוה חינוך עי׳ עאד״ל, דין ויסוד
זה דבר ללמוד לנו ויש וז״ל: וכתב בחירופין, הוא גם שישיב ע״י מהחירופין עצמו

 להקדים במחתרת הבא התורה התירה מאשר הדומה, לפי כאיולתו כסיל לענות לנו שמותר
להנצל רשות לו יש כי חברו, מיד הנזקים לסבול האדם נתחייב שלא ספק שאין ולהרגו,

 עכ״ל. ממנו, להנצל יכול שהוא דבר בכל ותוך מרמות מלא אשר פיהו מדברי וכמו״כ מידו
 מזיק לכל ה״ה להנצל, כדי להרגו מותר שרודף דכשם עאד״ל, לדין השורש זהו ולענ״ד
 שהתירו ר״ח סי׳ ח״ב ותה״ד קצ״ו סי׳ ב״ק מהמרדכי לזה וסמך להנצל, כדי להזיקו דמותר
 תכ״א סי׳ בסמ״ע משמע וכן עי״ש, להרגו השכם להרגך הבא מדין שמכהו למי להכות

ואכמ״ל. רודף, מדין ששורשו סקכ״ה

 הדין שכל נקטו י׳[ סי׳ ןב״ב רוזובסקי הגר״ש ובשיעורי ט׳[ סי׳ ]דיינים בינה באמרי ואמנם,
כדלהלן. כן, אינו לענ״ד אך עי״ש, מאיסורא, לאפרושי מדין הוא דעאד״ל

במקום לנפשיה דינא איניש עביד לא הסובר יהודה ר׳ על מקשה כח. ב״ק הגמ׳ שהרי א[
 רוצה ולא עבודתו זמן שנגמר עבד להכות שמתירה מהברייתא פסידא, דליכא

 גנבא, בעבדא א׳ תירוצים שני ותירצה פסידא, בדליכא אפי׳ שעאד״ל דמוכח מביתו, לצאת
 ורשאי איסורא, בד״ה ופרש״י כנענית, שפחה רבו לו שמסר בעבד ב׳ פסידא. זה שאז

 ט׳ סי׳ ויש״ש רי״ח סי׳ ובתה״ד עכ״ל. הוא לנפשיה לאו דינא דהאי ולהפרישו להלקותו
 לשמים. רק לנפשיה דינא עושה דאין זו: בלשון הרש״י הביאו כ״ב[ סי׳ ]ח״ג ומהרש״ך

 משמע לשמים, אלא לנפשיה דאינו הסוגיא, ציורי משאר שונה עבד הכאת שדין כלומר,
דינא דהאי רש״י דכונת פי׳ שם והגרש״ר לנפשיה. אלא לשמים אינם הסוגיא ציורי דשאר
כדברינו. משמע הלשון דפשטות ולענד״נ לשמים. רק אלא כעאד״ל לנפשיה גם אינו

ובתשו׳ ס״ב[ ח״כ סי׳ חו״מ ב״י ]הובא רי״ח סי׳ הדשן והתרומת סי״ג פ״ג ב״ק דהרא״ש ב[
סי׳ פ״ג ב״ק והיש״ש סקכ״א[ קנ״ד סי׳ אה״ע ד״מ ]הובא פ״ח סי׳ זאב בנימין

 כה. בב״ק דמבואר נרצע, מדין הוא מאיסורא לאפרושי הכאה לדין דהמקור כולם כתבו ט׳,
 רשאי ממנה פורש ואינו ימיו וכלו כנענית שפחה רבו לו שמסר דנרצע עאד״ל, סוגית בתוך

 ולא נרצע מדין דוקא להוכיח נדחקו למה ולכאו״ק מאיסורא. להפרישו להכותו רבו
שזהו לציין טרח ולא עאד״ל, בדיני שעוסק הרא״ש ובפרט דעאד״ל. הסוגיא מכל הוכיחוהו

עאד״ל. דין בעצם

כדי להכות מותר המוכין קרוביו משבעת א׳ להציל שבא דמי כתב הנ״ל, סי״ג ברא״ש ג[
 המכה להכות רשאי מישראל אדם שאר להציל שבא ומי קרובו", "להציל

 ועי׳ בבות, לשתי זה חילק למה הנו״ב, והקשו כ׳. תכ״א הטור וכ״כ מאיסורא". "לאפרושי
 מדין גם מותרת קרוביו דהצלת שביארו שם, תכ״א סי׳ וט״ז וסמ״ע כז, סי׳ פ״ג יש״ש
 הנפק״מ לבאר שנחתו ועי״ש להמכה, לאפרושי מדין רק מותרת אחרים הצלת ואילו הצלה,
חלוקים. דינים שני שאלו להדיא מוכח זה ומכל לאפרושי, לדין הצלה דין בין לדינא

ואכמ״ל. בזה, ונדחק דרכו לפי הרא״ש שבקריאת בקושי הרגיש שם והגרש״ר

רוחני כהיזק גם לנפשיה דיגא עביד ה.

 היתר לגבי למזיק נחשב זה גם האם רוחני, בהיזק לרבים שמזיק במי לדון, יש ומעתה
עאד״ל.

החכמה אוצר תכגת ע״י הודפס210 מס עמוד והטוב הישר הוראה בית קובץ ב ־ והטוב הישר החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס209 מס עמוד והטוב הישר הוראה בית קובץ ב - והטוב הישר



והטו במערכת שהתקבלו מאמרים הישר רט והטובהבית שלחןריו

 לצאת רוצה ואינו היובל שהגיע ר״ל ימיו שכלו נרצע וז״ל: כתב כח. ב״ק במאירי והנה
צריך ואין פטור. בו חבל ואם ומוציאו בו תוקף זה הרי להוציאו רוצה הבית ובעל

 בו בטוח היה עליו אימתו שהיתה מצד עכשו שעד אלא גנב שהוא בו מכיר היה אם לומר
 עבירה יעשה או לו יגנוב דין לבית שילך עד שמא מתירא אימתו שפרחה ועכשו יגנוב שלא

 ומתירא אסורה ועכשו לו מותרת היתה עכשו שעד כנענית שפחה לו שמסר כגון בביתו
 נמנע אינו עליו שאימתו בזמן שאף עד גנב הוא ואם עמה יזקק דין לבית שילך עד שמא

עכ״ל. כן, זמנו בתוך אף מלגנוב

 כמותו, שהלכה פסידא, בדליכא אפי׳ דעאד״ל נחמן לר׳ מדבר שברישא הוא, דבריו ומהלך
ובסיפא בי״ד. ע״י כן לעשות יכל אם אפי׳ ולהוציאו העבד להכות התיר ולזה

 לומר דמילתא לרווחא וזה פסידא, במקום רק דעאד״ל יהודה לר׳ מדבר לומר"[ צריך ]מ״ואין
 ב׳ לבי״ד. שילך עד יגנוב כשהעבד א׳ הם והאופנים יודה, יהודה ר׳ שאף אופנים דיש

דבריו. פשט זה לבי״ד. שילך עד עבירה כשיעשה

 שהוא באופן דוקא הצריך למה עבירה, יעבור דשמא השני בציור א[ בדבריו, צ״ב ולכאו׳
מדין שהוא לאפרושי של נפרד בדין עסקינן כעת הרי לבי״ד, שילך עד יעבור

 נאמרו אלו שגדרים לא, או לבי״ד להגיע יכול אם תלוי זה ומה ערבות, מדין או תוכחה
העברה. יעשה היכן נפק״מ דמאי "בביתו", העבירה שיעשה הדגיש מדוע ב[ בעאד״ל. רק
 מביתו בגירוש דפתח עאד״ל, דין עם לאפרושי דין את יחד שעירב דנראה צ״ב, ועוד ג[

 ובנשימה עאד״ל, מדין שהוא יהודה לד׳ גנב בגירוש והמשיך עאד״ל, מדין שזה נחמן, לר׳
 גנב לגירוש חוזר דיבור כדי תוך ושוב לאפרושי, מדין שהוא השפחה ענין מזכיר אחת

והטוש״ע. הרמב״ם שעשו כמו לשנים אלו דינים הפריד לא ולמה עאד״ל. מדין שהוא

 היכא רק אלא מאיסורא, להפרישו כדי רעהו להכות היתר דאין המאירי, שיטת ונראה
הוא שאז וחטאה, זימה למקום ביתו את שהופך והיינו בביתו, איסור לעבור שעומד

 בדין, לתבעו שא״א היזק שזהו ואף עאד״ל. מדין להכותו מותר ולכן אותו, מזיק בעצם
 עליהם, פטור מעשה שלאחר הגם בהכאה מפניהם להתגונן שמותר הזיקות עוד כיו״ב יש

מגרמא. להנצל דין לעשות שמותר ד׳ סי׳ בנתיבות דעי׳ גרמא כמו

 הסוגיא השני שבתירוץ הסובר רש״י על חולק דהמאירי א[ "מ, לק קושיותינו כל ולפ״ז
מציעה דהגמי ורק עאד״ל, נשאר שהנידון וסובר לאפרושי, של חדש לדין עוברת

 המאירי כתב ולכן בביתו, עבירה לעבור רוצה שהוא פסידא, מקום של נוספת אפשרות
 וא״א פסידא דליכא מקום זה הרי דאל״ה לבי״ד, להגיע יספיק לא אם רק להכות דמותר
 היתר כל אין דאל״ה "בביתו", עבירה שעובר דוקא הדגיש ולכן ב[ יהודה. לר׳ להתיר
 רק הוא לאפרושי הדין שכל דסובר עאד״ל, ודין לאפרושי דין יחד עירב ולכן ג[ הכאה.

ודו״ק[. מדבריהם הפוך אלא והגרש״ר להאמ״ב מסייע זה שאין !וכמובן עאד״ל מדין

 לאפרושי, מדין הוא העבד הכאת שהיתר כרש״י למדו הפוסקים כל הגט׳ פשט שלענין ואף
ב״ז ר״ח[ ]סי׳ תה״ד ט׳[ ]סי׳ יש״ש ]טז.[ נמוק״י נסי״ג[ רא״ש ה׳[ ג׳ ]עבדים רמב״ם עי׳

רוחני שהיזק הזה החידוש לענין אך י״ג[ תב״א ]חו״מ וטוש״ע תתפ״ח[ ]סי׳ רדב״ז "ח! פ ]סי׳

 דנקט איברא, ד״ה ס״ד ע׳ בגרי״ם עי׳ ואדרבה, עליו. שיחלוק מי מצאנו לא להיזק נחשב
 ח״ל: קלו סי׳ רבה באליהו ועי׳ עי״ש. פסידא, מקום ה״ז בלאו מכשילו העבד שאם פשוט

 לו קודם יארצייט פרנס לקרות שנוהגין במקום דאף ל״ח סימן צבי נחלת בתשובת כתב
 פסידא דהחשיב הרי עכ״ל. הדר. דלא פסידא דהא לנפשיה דינא אינש עביד הא כי ובמילתא

עאד״ל. לענין לנזק זו רוחנית

 שאנו דמי שכתבו קדושים, פ׳ ושלה״ק ר״ד, יו״ד מהרשד״ם ושו״ת ו׳ רל״ט מנ״ח וע״ע
ואינו בנהר הטובע על דאם רעך, דם על תעמוד לא על עובר למוטב חברו מחזיר

 בזה, דעובר מצילו ואינו נשמתו מאבד שהוא בעברות נכשל ברואהו כ״ש בזה, עובר מציל
 וא״כ עכ״ד. נשמתו, אבדת וכ״ש גופו אבדת לרבות והשבותו על דעובר במנ״ח ועוד עי״ש.
 חמור שנזקו רוחני, נזק לגבי גם שייך שיהיה כ״ש גשמי, מנזק הנובעים שדינים משמע

יותר.

 להכשל, בחרו והם בחירה בעלי הנכשלים כל כי כלל מזיק תורת זה על שאין להקשות ואין
 ]ושם אנסו, כאילו לחטא חברו שהמפתה שכתבו וכי, ד״ה ד. שבת ור״ן תוס׳ דעי׳ י■"*

 פושע הנכשל היה שאם רבא איסורא ע״ה יעביד ולא זוטא איסורא לעביר לחבר ניחא לגבי הנידון
 שבחרו אלו כל אם דאסי׳ ועוד, כאונסם. דהוי קטנים המפתה וכ״ש עי״ש[. כן, אומרים היינו לא

 כלל, להכשל בחרו שלא לאלו גם הציבור, לכלל יגיע מזה הנזק סו״ס אך לפושעים, יחשבו להכשל
לניזוקים. נחשבים ודאי והם

לנפשיה זה אם רק א״ד לאחרים דין לעשות מותר אם ה.

 שפיר רוחני, נזק מאותו בעצמו להנזק עלול להזיק שבא זה אם דבשלמא לדון, יש ואמנם
מנ״ל יל״ע לכאו׳ אחרים, להציל בא הוא אם אך לנפשיה, דינא איניש דעביד אמרי׳

 שאין וט״ז סמ״ע יש״ש וטור הרא״ש בשם לעיל נתבאר שהרי לאחרים, דין לעשות שרשאי
לאפרושי. מדין לא אם קרוביו שאינם לאחרים דין לעשות היתר

 עאד״ל, מדין לאחרים דין לעשות התירו לא והטור שהרא״ש מה הדבר עיקר ואמנם,
מאיסורא אפרושי בר אינו והמכה חברו, את מכה אדם שרואה מי דלפ״ו צלע״ט,

 ב״ק יש״ש ועי׳ צע״ג, וזה בכח, מזה למנעו אסור יהיה וכד׳, שוטה או רשע שהוא משום
 אדם לכל שמותר חבירו שהכה אחד כגון לחבירו אדם שבין מה אבל שכתב: ט׳ סי׳ פ״ג
 השולחן ובערוך עכ״ל. המוכה, להציל כדי המכה להכות ויכול אחיו להציל פשוט איש אפי׳

 חילוק אין זא״ז מהמכים או חבירו את מהמכה להציל דבבא נראה ועוד ח״ל: ח׳ שפ״ג
דנקטו הרי עכ״ל. כאלו. לענינים כקרובים דינם דכולם זר איש או להציל הבא קרוב בין

וצ״ע. אדם, כל להציל דין לעשות שמותר

 המוסר כל יב: שפח חו״מ בשו״ע דהנה לזה, היתר עוד יש הציבור את דבמזיק נראה ברם
ולאסרו להכותו עכו״ם ביד למסרו מותר ומצערן, הצבור המיצר[ דצ״ל ש״ך ]עי׳
 ח׳ ומזיק חובל מהרמב״ם מקורו זה ודין עכ״ל. למסרו. אסור יחיד צער מפני אבל ולקנסו,

משכ״ב. ז. גיטין וחת״ס ובביאוה״ג בב״ח ועי׳ בגט׳, מקורו מצאו לא והב״י והמ״מ י״א,
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והטו במערכת שהתקבלו מאמרים הישר ר♦
חכמה: ר אוצר

ייא והטובהבית שלחן

 ושנה להכות תדיר שרגיל אדם הוא המכה אם וז״ל: כ׳ קמב סי׳ או״ז מהר״ח ובשו״ת
שיכה ברור, מחשבותיו ניכרים מעשיו ומתוך לבו, בשרירות הולך ועודנו ושילש

 ולמושלים לשופטים להגיד ישראל, בן לכל המובחר מן מצוה רצונו. יעשה שלא מי את
 פשע, המגיד על אין לו, אשר כל ויקחו עליו יעלילו כך מתוך ואם בידו. שימחו ולבקשם

 להכות מועד ראם וז״ל: מריזבורק מהר״ם בשם סי״ד שפ״ח חו״מ משה בדרכי וכ״כ עכ״ל.
 להגידו אדם לכל ומותר לו אשר כל להפסיד או גוים ידי על ידו לקצוץ מותר הבריות

זה. דין בטעם וצ״ב סקמ״ה. ובש״ך עכ״ל. לשופט,

 המזיקה שגחלת ור״ח, בה״ג בדעת כתבו מב. שבת ור״ן ורשב״א ברמב״ן דהנה ויתכן,
נחשב דרבים היזק דכל דאורייתא מלאכה שזה אפי׳ בשבת לכבותה מותר לרבים

 דחו וסיעתו הרמב״ן ואמנם בע״ח, הריגת לגבי י״ז י׳ שבת המ״מ וכ״כ נפשות, לסכנת
 שיטת שצירף ל״ז סי׳ ח״ב שלמה מנחת ]ועי׳ ל״ח שט״ז שעה״צ ומ״ב בפוסקים וכן זו, שיטה

אחרים[. צירופים עם להלכה הבה״ג

 שהביא סק״ד רנ״ב סי׳ תשובה פתחי ועי׳ דמיהן, מכדי יותר השבויין את פודין אין מה. ובגיטין
ט״ו סי׳ מלובלין מהר״ם דדעת נפש, פיקוח במקום אף כן אמרי׳ אם אחרונים מחלוקת

 דדוחקא דהטעם מלובלין במהר״ם ועי״ש פודין, אין נפש פיקוח במקום שאף אליהו ויד
 עיקר דאי״ז די״ל ואף ואכמ״ל. בסוגיא ראשונים מח׳ הוא ובאמת פיקו״ג. בפני עומד דציבורא

נפש. פיקוח פני על דציבורא דוחקא להעדיף שתקנו הוא דבר הלא מ״מ התקנה, שכך אלא הדין

 קרוב חומרתו שדרגת ביותר, חמור דבר הוא דרבים דנזק יסוד, מכ״ז מבואר ונראה
הענין. חומר מחמת לרבים, המזיק את למסור דהתירו הא יובן ולפ״ז לפיקו״נ,

 או״ז המהר״ח וכמש״ב למסרו, מותר למי מדקדקין אין דרבים לנזק דכשנוגע חזינן, ועוד
כל של פרטי ענין אי״ז ניזוקים דכשהרבים הטעם ונראה ישראל, בן לכל מצוה דהוא

מזה. להנזק עתיד שאין למי ואף הציבור, לכלל שנוגע כללי ענין אלא שניזוק מי

 מותר: אם לסטיותו כלי הגנב מן הגונב שאלה ס״א סי׳ ח״א קטנות הלכות בשו״ת עוד ועי׳
ממנו לגנוב דאסור טעים וטעמא גנוב גנבא בתר ה׳( )ברכות דאמרינן אע״ג תשובה

 למנוע ממנו לגנוב התיר הרי עכ״ל. וכו׳ ליורשיו וישלם דמי שפיר בתיפלה למעט הכא
ממנו. לגנוב רשאי אצלו לגנוב שעלול מי דדוקא הגביל ולא מהרבים פסידא

 אך שלשה, היינו דרבים בכ״מ בהלכה מצאנו דהנה זה, לענין רבים נחשבים כמה ויל״ע
ברחוב והיזק מזה. יותר וצריך דרבים כהיזק יידון דשלשה היזק שכל נראה אין הכא

 אפי׳ דרבים חשיב שפיר ישיבה בתוך דנזק לכאו׳ נראה וגם דרבים. להיזק שנחשב פשיטא
תלמידים. מרובת אינה

עאד״ל בדין נוגעות אינם לאפרושי שבדין ההגבלות ו.

 מוגבל שאינו רחב היתר זהו מעתה הרי עאד״ל, מטעם זה להתיר דיש שנתברר מאחר
לאחד. אחד ההגבלות אל ונחזור לאפרושי. דין של בהגבלות

שנאה לו יתעורר הכאה ע״י ימנעוהו ואם לגנוב גנב שיבא יצויר לו שנאה, גרימת לגבי א[
 שאנו כיון בכה״ג, המידה והיא וה״ה שלא, פשיטא להכותו, נאסור האם עלינו,

דגרם ואיהו בשנאתו, כלל לן אכפת לא כמתגונן, המזיקו ואת כמזיק, המכשיל את דנין
לנפשיה.

אך רשותו, שתחת למי ודוקא חשוב, אדם דוקא שצריך י״א דבתוכחה שהבאנו מה וגם ב[
כלל. לזה שא״צ פשיטא מהיזק להגנה בנוגע

לאדם, לגנוב או להזיק קטן או שוטה או מומר או גוי גנב בא דאם פשוט, נראה וכן ג[
 יהיה רגיל יהודי לא שהוא משום דאטו לעצמו, דין לעשות הזכות מלא לניזק דיש

 מ״ד פ״ח ב״ק ובפיה״ט קטן, לגבי ט״ו[ ט״ו !ב״ק שיעורים הקונטרסי וכ״כ להזיק, רשאי
חל מזיק, כזה שאדם רוחני בהיזק ה״ה וא״כ מבנ״א, הזיקם להסיר כדי חש״ו מכין דבי״ד

שיזיקוהו. ע״י למנעו ומותר חילוק, ללא מזיק תורת כל עליו

 ומזקת, ויצאה כראוי בפניה שנעל כגון אנוס או שוגג הוא אם גם גשמי דבמזיק נראה ועוד
כח:[ ]ב״ק שמואל בגידולי וכ״כ לעצמו, דין בו לעשות ומותר עליו מזיק תורת סו״ס
 ג״כ באונם או בשוגג שרודף כיון נלענ״ד והטעם ט״ו[. אות ט״ו סי׳ ]ב״ק שיעורים ,ובקונטרס

 יודע שלא שוגג המזיק דאם רוחני, בהיזק ה״ה וא״כ רודף. מדין יסודו ועאד״ל עליו, רודף שם
 הדלת ונפרצה ראוי העבירה חפצי את שנעל אנוס שהוא או להודיעו, דרך לנו ואין בזה האיסור

להזיקו. ומותר עליו מזיק תורת אכתי נכשלים, והרבים

ואילו לאפרושי, במכה רק שזה להדיא כתב הרי לשמה, כוונה דצריך הסמ״ע מש״כ וכן ד[
 להזיק שיבא מי הכא, ה״ה וא״כ משנאה, לעשותו איסור אין הצלה, לצורך המכה

לו. מותר עדיין מזה, שנהנה אלא כלל לש״ש כוונתו שאין אפי׳ המכשילים החפצים את

בהצלה אך בלאפרושי, רק שזה נ״פ בזה, חולה עצמו הוא אם בכח להפריש האיסור וכן ה[
 על נאסור וכי אצלו, לגנוב כדי מפורסם גנב של לבית בא אחד אם ולמשל, לא,

 עבירות עובר המפריש אם אפי׳ הכא, וה״ה שלא, פשיטא עבירותיו, בגלל להתגונן בעה״ב
ואינו התורה, עפ״י אסור בעצם זה שדבר יודע שהוא עוד כל להזיק, לו מותר ג״כ, כאלו

כמתעסק. זאת עושה

שהמזיק יודה ודאי הרי לשלם, צריך לאפרושי כדי שהמזיק הגריש״א שסובר מה וגם ו[
הכא. וה״ה מלשלם, פטור יגנוב שלא לגנב

הדברים סיכום ז.
 תלמידים או ברה״ר העוברים את ]כגון הרבים את המכשיל חפץ ברשותו שמחזיק מי א[

החפץ את להזיק אדם לכל מותר נעם, בדרכי ההכשלה את למנוע וא״א במוסד[
ההבשלה. את למנוע כדי ולגנבו
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והטו במערכת שהתקבלו מאמרים הישר ריב

הצלה שענינו לנפשיה דינא איניש עביד מדין גם אלא לאפרושי מדין רק אינו זה היתר ב[
אנוס, שוגג, קטן, שוטה, מומר, גוי, הוא המכשיל אם אפי׳ נוהג הוא ולכן מהיזק,

אותנו. לשנוא או אחרות עברות לעבור למכשיל תגרום זו פעולה אם ואפי׳

מלשלם. פטור כנ״ל, לצורך שהזיק מי ג[

שמא חושש או בעצמו שנכשל מי אזי רבים, ולא בלבד בודדים אנשים המכשיל חפץ ד[
 היתר אין דאולי צ״ע, כלל, מזה ניזק שאינו ומי עאד״ל, מדין להזיקו רשאי ייכשל

לנפשיה. אלא איניש דעביד

אך מאיסורא, לאפרושי מדין להזיקו מותר בלבד, בעליו את אלא מכשיל שאינו חפץ ה[
למעשה. הגבלות הרבה בזה יש

בזה נוספות הערות וז.

כאלו. במעשים ה׳ חילול חשש יש אם א[

 רכל כז: דבב״ק הראשונים והקשו לנפשיה, דינא איניש עביר מרבנן דצורבא יז. במו״ק
רבעי מרבנן צורבא אפי׳ פי׳ וז״ל: הריטב״א ותי׳ לנפשיה, דינא עביר אדם

 הרי ק״צ. סי׳ ח״ח רדב״ז בשו״ת וכ״כ הוא. וכ״ש דעלמא איניש ה״ה אבל טפי לאזדהורי
 דשרי איתא קכג. ובב״ב ה׳, חילול ואי״ז לעצמו דין לעשות מותר לת״ח דאף מבואר
 מוכרח הנתק כי והטעם ה׳, לחילול נחשב דאי״ז הרי עי״ש. ברמאותא לסגויי לצדיקי
 לזה שגרם למזיק מיוחסת העבירה הרי ה׳ חילול מזה יצא אם וא״כ לעצמו דין לעשות

 מקום היה לאפרושי, מצד ההיתר היה ואילו ואכמ״ל. עצמו להציל שהוכרח לנתק ולא
 כשהנידון אך ה׳, חילול שזה בזמננו מורידין דין על החזו״א וכדברי ה׳, חילול מצד לדון

כנ״ל. ה׳ חילול בזה אין עאד״ל מצד

בגלוי. או בהחבא זאת לעשות עדיף אם ב[

 אלא כגנב עליו תראה שלא ברשות שלא חברך לחצר תכנם אל אומר בג בג בן כז: בב״ק
ב״ק לתוספתא יחזקאל חזון עי׳ והטעם נוטל. אני שלי לו ואמור שיניו את שבור

 מותר בגלוי לעשות שא״א דבמקום אלא בתוד״ה ועי״ש עצמו. שמחשיד משום הט״ז, פ״י
ו׳. סי׳ ביש״ש לדינא הובא וכ״ז בסתר. לעשות

 לא בסתר יבא אם שגם אופנים דיש הענין, לפי דתלוי נראה רוחני, מנזק בהצלה ובנידוננו
י״ל בכה״ג וא״כ המכשול, להסיר שכוונתו ממעשיו יבין הרואהו רכל כגנב יראה

 אז כגנב, להחשידו יכול שהמעשה באופן אך באלימות. למעט כדי בסתר לעשות דעדיף
 בדרך המציאות וכן בגלוי, לעשות לו א״א ואם בג, בג בן כדברי בגלוי יעשה לכתחילה

בסתר. לעשות מותר כלל.
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ד^ות הלכות צב

כה סימן

תוכחה הלכות —

>*

צגדעות הלכות >

 ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה טובה, לא בדרך שהלך או שחטא, חבירו הרואה א.
יט׳ )ויקרא עמיתך את תוכיח הוכח שנאמר הרעים במעשיו עצמו על חוטא שהוא

 רכפי יאהבת־ישראל ממצות־ נובע ןוהואמאוד, עד נשגב הזאת המצוה והנה <איז(.)
 בעולם האדם חיות עיקר והנה (ב> תיקונו. על ישקוד כן לחבירו, אהבה לאדם שיש
 לקיים יעזרנו תיקונו על ושוקד חבירו והאוהב ודרכיו, (’) מדותיו לתקן כדי הוא הזה

 השם אהבת ממצות נובע התוכחה שמצות מזה, יותר ועוד בעולם, תפקידו עיקר
 וגם במלאכתו מהיר הוא הנאמן שהפועל )י( ז״ל יונה רבינו שכתב וכמו יתברך,
 חפצו כי יעשון, אשר המעשה ולהודיעם להזהירם חביריו, הפועלים במלאכת משגיח
 במי מאוד, חמור צד זאת במצוה ויש דמיה. בלי האדון מלאכת שתיעשה ורצונו

 הוא מוחה, ואינו ביתו, באנשי למחות לו שאפשר מי חכמים שאמרו נשמעין, שדבריו
 על נתפס כולו, העולם בכל עירו, אנשי על נתפס עירו, באנשי ביתו. אנשי על נתפס

 שם(. ז״ל רש״י דבריו ומקיימים מפניו שיראים היינו למחות )ואפשר כולו. העולם כל
)ה(

 אומר שאינו ויודיעו רכה, ובלשון בנחת לו וידבר עצמו. לבין בינו להוכיחו צריך כ,
שיכלימנו עד קשות לו לדבר ואסור הבא. העולם לחיי להביאו לטובתו אלא
)שם(.)י( חטא עליו תשא לא שנאמר

 אינם קשים דברים שהרי לעיכובא, הוא רכה, בלשון לדבר שצריך שאמרנו זה ג.
(זמלהוכיח.> הוא פטור רכות, לדבר אופן בשום טבעו אין ואם נשמעים,

 עליו תשא ולא שנאמר בלאו עובר שהכלימו, עד קשה בלשון חבירו את המוכיח ד.
פי על ואף שחטאו, להם כשאומרים קצת מתביישים אדם בני רוב והנה <ח> )שם(. חטא

ולא הבושה שיתמעט באופן לאמרו צריך מקום ומכל להוכיח, הוא התורה מצות כן

 משמעון יותר המוכיחו מראובן יתבייש שאם בזה ונכלל הבושה. שיתרבה באופן
להוכיח. לשמעון ראובן שיניח המוכיחו,

 אין דלמעשה ונמצא (0להוכיח.) אין הנידון, שיעלב מבלי להוכיח יודע אינו אם ה.
האדם שלפי ומשער כבוד ובלשון רכה בלשון אומרו כן אם אלא להוכיח לאדם

ביותר. שיתבייש מבלי הדברים יתקבלו המדובר
 אם אבל בסתר, העבירה נעשתה אם דוקא היינו בסתר, להוכיחו שצריך שאמרנו זה ן.

יתחלל שלא כדי מיד להוכיחו חייב בדבר, שמים שם חילול ויש בפרהסיא, נעשתה
 שלא כדי האפשרי ככל רכה בלשון לדבר מאד יזהר כן פי על ואף שמים, שם

(’יתבייש.)
 כאן יש שבאמת ומסתבר עבירה, דבר ראה אם ולכן בתוכחה, זכות לכף דנים אין ז.

לכף אותו ידון בתוכחה עוסק אינו אם ורק רכה, בלשון להוכיח חייב עבירה,
 ביום, אחריו להרהר אין בלילה, אחת פעם עבירה שעבר חכם תלמיד הוא ואם זכות.)י(
 יוחזר שהממון להשגיח צריך שבממון בדבר כן פי על ואף תשובה, עשה שבודאי
 קלה על שנזהר הרבה חטא וירא בתורה, חכם הוא זה לענין חכם )ותלמיד (ל) לבעליו.

כבחמורה(.
 לחזור חייב ממנו שיקבל אפשרות שיש שמשער זמן כל ממנו, קבלו ולא הוכיחו ח.

הנידון כעס (מ> לעולם. עד ושלישית שניה פעם ואפילו רכה, ובלשון ולהוכיחו,
 עוד ולא »( עוד. מלהוכיח פטור שומע, אינני ואמר לקללו או להכותו קרוב שהוא עד

 פן לץ תוכח אל ט׳( ח׳ )משלי נאמר זה ועל להוכיח, ולא לשתוק מצותו שאז אלא
 לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם חכמים אמרו זה ועל ישנאך.

<ם> נשמע. שאינו דבר
 בכל שמפורסמת עבירה והיה מזיר, האיש היה אם ממנו, קבל ולא בסתר הוכיחו ט.

ברבים לביישו מותר שגגה, כאן שיש לומר צד שום שאין נבלה, כאכילת ישראל
 כדרך למוטב שיחזור עד אותו ומקללין ומבזין בפניו אותו ומחרפים חטאו ומפרסמין

זאת, בעבירה חוטא הוא גם המוכיח האיש אם אמנם <ע) בישראל. הנביאים כל שעשו

ז׳ח׳ הל׳ ו׳ פרק דעות הל׳ רמב״ם א.

ז״ל. הגר״א בביאור וע״ש ה׳ בו׳ משלי ב.
יב׳. סעיף א׳ פרק שלמה באבן ז״ל גר״א ג.
יט׳. אות ג׳ שער ד.
נד: שבת ה.
שם. דעות, הל׳ רמב״ם ו.

 קמג. סימן ז׳ין־ץז״לוואלו להגרי׳ת ראש כתר ז.)

 מחיוב שפטור הבונה אין "פטור", שמש״ב ונראה
 בנחת לדבר ללמוד הוא מחוייב שהרי המצוה,

 בלשון הוכיח שאם הוא הבונה אלא ולהוכיח,
הרסב״ס ובלשה כלל. המצוה מעשה זה איו קשה

 ובלשון "בנחת לו לדבר הוא המצוה שמעשה ז״ל
 עשה לא קשה, בלשון שדיבר שזה ונמצא, רכה".
 לו היה שלא למי דומה, הדבר למה כלל, מצוה

 עשה שלא אתרוג, במקום תפוח ולקח אתרוג
 עשה לא קשה בלשון המוכיח נמי והכא כלום,
 הרי רכה, בלשון להוכיח יודע שאינו וזה כלום,

 שאין בעידו, אתרוג נמצא שלא למי דומה זה
 חייב אלא אתרוג, במקום תפוח לקחת לו אומרים

יכול, אינו ואם אתרוג, אחר אחרת בעיר להשתדל
 יעשה ולא ישב אלא תפוח, שיקח אמרינן לא

המצוה. מן נאנס שהרי כלום,
שס מרמב״ם ח.

 )טז:( דערכין מהא שליט״א אחד מגדול שמעתי ט.
 להוכיח, שיודע מי הוה בדור יש אם העבודה

ז״ל. בפרש״י וע״ש

 בשם ממג״א י׳ ס״ק ברורה משנה תרח׳ או״ח י.
 הוא וכולי יזהר ואעפ״כ ומש״ב ז״ל, סמ״ק

 וכל תוכחה, אינו קשה לשון בעלמא דגם פשוט,
 דחייב וזה שיתבייש, גדול חשש דיש הכא, שכן

 שמים, שם יתחלל שלא כדי הוא תיכף להוכיחו
 נתפס לצורך שלא יתירה בושה כל מקום ומכל
 בזה ליזהר צריך ולכן חטא, עליו תשא דלא בלאו

ביותר.

שליט״א. אחד מגדול שמעתי כ.

 כך וכולי, זה לענין ת״ח ומש׳־כ יט. ברכות ל.
ליט״א.ש אחד מגדול שמעתי

לא. ב״מ מ.
 ב׳ סעיף תרח׳ סימן או״ח רמ״א ע״ע שם רמב״ם נ.

עם. ד״ה שם הלכה ובביאור
ט׳. ס״ק שם מ״ב סה: יבמות ס.
 בכל היינו שמים בדברי שם ומש״כ שם רמב״ם ע.

 אדם של ובין למקום אדם של בין העבירות
 לחבירו אדם שבין בדברים שם ומש״כ לחבירו,

 לו. שעשה העוולה על לבינו בינו במוכיחו היינו
 ישראל, לכל המפורסמת עבירה שיהיה ומש״כ
ג שער בשע״ת מבואר וכן מזיר דבעינן פשוט

ריט׳. אות
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צה• דעות הלכותצד

או למוטב שיחזור כדי הוא זה דפרסום פשוט ונראה <פ> לביישו. אסור במעט, ואפילו
 ההיפך מביא אם שכן וכל לזה, מביא הפרסום אין אם אבל השם, חילול למנוע כדי

)*(. לעשותו. אין מזה,
 כגון זה, משער וכיצד הדין. משתנה אז תוכחה, תועיל לא שבודאי משער אם י.

שזה מפני הדין נגד בקולא אוחז שהוא כגון או יקבל, שלא אישי באופן בו שמכיר
 יאמרו אסור שהוא להם שתאמר מה וכל דעת, קל איזה להם שהורה פלוני חוג מנהג
)?(חסידות. ומדת חומרא רק שזה
 שוגג שהוא דכל למזיד. שוגג בין חילוק יש תוכחה. מקבל שאינו מי דין וכיצד יא.

מה כל כזה ואיש לקולא, דעת קל "רב" איזה להם שהורה או הדין, יודע שאינו
 ואל שוגגין שיהיו מוטב ואמרינן יוכיחם, לא וכנ״ל, התוכחה, יקבל לא לו, שתאמר

 תוכחה, מקבלים אינם מהם וחלק אנשים, כמה שם נמצאים אם אמנם מזידין. יהיו
האחרים גם אז ישתוק ואם שיקבלו, שאפשר אחרים יש אבל שוגגים, קזהם מפני

I 1 צךווחכמח'»5

 )י( השוגגים. החוטאים מן ילמדו לא שהאחרים כדי למחות חייב אז מהם, ילמדו
אם ישנאוהו שלא ואוהב, כאח מאוד קרוב באיש מדובר אם מזידים, היו אם 1יב^אבץ

 אינני ויאמר שיכעס עד ולהוכיחו לחזור כן לעשות לו יש ויוכיחנו, ויחזור יוכיחנו
 כדי אמנם ישתוק. בו, ויקום ישנאנו יוכיחנו שאם שמשער כן, אינו אם אבל מקבל.

 יהיה שלא כדי אחת פעם למחות יש לדבריו מסכים שהוא משתיקתו יבין לא שהנידון
)ש( פה. פתחון לו
(”מלהוכיח.) פטור סכנה חשש יש אם יג.
 מי אבל ומצות, תורה עול שמקבל "עמיתך" בכלל שהוא במי מדובר זה כל יד.

הרבים שבעונותינו הזה (ובזמןאבו.> נוהגת תוכחה מצות אין עמיתך בכלל שאינו

שם. פ.

 ז״ל והר״י למוטב, שיחזור ער הרמב״ם לשון צ.
 את מפרסמים סו:( )יומא הגמרא על דבריו מבסס

השם. חילול מפני החנפים

ודוקא. ד״ה שם הלכה ביאור יעויין זאת הגדרה ק.

 איתא והנה .,ג ס״ק ובשעה״צ ב׳ סעיף שם רמ״א ד.
 והיינו במזיד, דינו בתורה המפורש דבדבר שם

 והשמטתיו, זה, על חולקים ויש הרשב״א, כשיטת
 ברבר מדובר ראם בזה״ז, זה דבר לצייר לי דקשה

 בזה שאין ובדבר שבת, חילול כגון המפורסם
 שלא במי אלא כזה חטא מצוי אין הרי מחלוקת,

 בין הבדל אין ואצלו כראוי תורה עול עליו קבל
 שאינו בדבר ואם מפורש, לאינו בתורה מפורש

דברים, ואונאת תורה ביטול כגון כ״כ מפורסם
 זה שאין או שמותר, יאמרו כתורה, שמפורש אף

 נמצא לוה, בדומה טענות מיני וכל בכלל המעשה
הרבה הדבר ומשונה למזיד, הכרח כאן דאין

 השי״ת, דבר יראים היו בכללם ישראל שכל מומן
 איזה היו ורק כתורה, שכתוב מה כל יודעים והיו

 כתום׳ מזה, ידעו לא הארץ שעמי בע״ס דברים
 דין שבקוהו אמי רבי אמר נט. נזיר וע״ע יוה״ב,

ההוא. ד״ה שם ותום׳ הוא, חברייא מן
 וביאור במג״א הובא חסידים ספר מש״ב ע״פ ש.

 שיטת לזה והוספתי להוכיחו, חייב ד״ה שם הלכה
 שלא שאמר רזה ופשוט בדמ״א, המובא הנ״י
 שהובא והטעם ביחיד, גם שייך פה פתחון יהיה
 די אין ורמ״א נ״י שלשיטת מפני ברבים דוקא
 שאינו ליחיד בזה שדי לס״ח אבל בזה, ליחיד
 פתחון יהיה שלא זה ענין שייך עכ״ם אז קרוב,

 יוליד אחת הפעם גם אם ס״ח לשיטת וצ״ע פה.
 דאפשר כ״כ שכיח זה אין אבל הדין, מה נקמה

 מזה נוחה דעתו שאין אחת פעם בנעימה לאמרו
כב׳. סימן ק״י וע״ע המעשה.

ז׳. ס״ק ברורה משנה שם ת.

וע״ש. אבל, ד״ה הלכה ביאור שם א.

 ט׳ מצוה סמ״ק ועיין ו׳. משנה ו׳ פרק אבות ו.
 התורה מן גמורה עשה מצוה בזה דיש שסובר
 לאו זה על ויש והמוכיח, התוכחה לאהב

עוד. תקשו לא דוערפכם
 תוכחה שמקבל מי בדור יש אם >טז!( ערכין ז.

 קורה טול אומר אם כמקבל פגם שזה הרי וכולי,
ודוק. עיניך מבין

 הלכה בביאור המובא אליהו דבי בתנא משמע כך ח.
ט׳. מצוה מהסמ״ק מוכח וכן שם,

יא׳. אות ב׳ שער שע״ת ט.

S דעות הלכות

 מה כפי מצב כל לדון דיש נראה שנשבה, תינוק דין להם יש ומסתמא החפשים, רבו
 והוא נועם, ובדרכי בסתר להוכיחם חייב התוכחה, שיקבלו אפשרות יש דאם שהוא.
 זה ועל להוכיחם. אין יקבלו, שלא לו ברור אם אבל תוכיח, דהוכח גמורה עשה מצות
P) )שם<. ישנאך פן לץ תוכח אל נאמר
 הוא אם בין עבירה, ועשה שחטא בחבירו הרואה באדם הוא שאמרנו זה כל טו.

לתקן שהולך כל לחבירו, אדם בין עבירה הוא אם ובין למקום, אדם בין עבירה
 חטא אם כיצד לחבירו. אדם חטא אם גם נוהג תוכיח דהוכח עשה מצות אמנם חבירו,

 לא נאמר זה שעל כן לעשות ואסור בלבו, הקפידה לשמור האדם טבע לחבירו אדם
 דיבר ולא באבשלום, שנאמר וכמו הרשעים, מדת וזו בלבבך, אחיך את תשנא

 יג׳ ב׳ )שמואל אמנון את אבשלום שנא כי טוב ועד למרע מאומה אמנון את אבשלום

 את תוכיח הוכח הפסוק ממשיך זה על בלבו, בוערת קפידתו והרי יעשה, ומה כב׳(
 לי חטאת ו״למה וכך" כך לי עשית "למה לו ולומר להודיעו שמצוה כלומר עמיתך,

 וגם אכזרי. המוחל יהא ולא למחול, צריך למחול ממנו ובקש חזר ואם פלוני". בדבר
 שחטא, חבירו הרואה אדם כדין פעמים, וכמה רכה ובלשון בסתר להוכיחו צריך בזה

 ברבים, לביישו אסור כן פי על אף שומע, איני לו שאמר עד כדין הוכיחו ואם <ג>
לחבירו.)י( אדם בין בדברי לא אבל שמים, בדברי אלא ט׳ דסעיף ההיתר נאמר שלא
 החוטא שהיה מפני כלום עליו לדבר ולא להוכיחו רצה ולא חבירו, לו חטא ואם טז.

הוכיחו, ולא שטמו ולא בלבו, לו ומחל משובשת, דעתו שהיתה או ביותר, הדיוט
(”האיבה.) שמירת על אלא תורה הקפידה שלא חסידות, מדת זו הרי
 בהם.)י( נקנית שהתורה קנינים ממח׳ אחד והוא התוכחות, את לאהוב לאדם יש יז.

סוף סוף יאמר אלא (’לו,) אשמע ולמה חוטא המוכיח גם הלא לומר לאדם ואין
 לאהוב הוא תוכחה ותכלית אומר. הוא ולטובתי חיים, אלקים דברי אלו הרי

 לבו את והקשה הזהירוהו כי עונו, כפל המוכיחים לקול התעורר שלא ומי (”המוכיח.)
 התורה, תופשי יורוהו אשר ככל לעשות וקבל לדבריהם, שהתעורר מי אבל נזהר. ולא

(טעשה.) כבר כאילו שכר מקבל

 לו ברור אם אבל עמיתך, בכלל שהם לדון דיש ב.
 לזה, עמיתך דין להם דאין נראה יקבלו, שלא

 שם המובא אליהו דבי בתנא הטעם וכמבואר
כב׳. סימן בק״י וע״ע ע״ש, הלכה, בביאור

ו-ח. הל׳ ו׳ פרק דעות הלכות ז״ל רמב״ם ג.

ח׳. הל׳ שם ד.

 הקפידה לא ז״ל הרמב״ם לשון ט׳. הלכה שם ה.
 עשו וישטום ובפסוק המשטמה, על אלא תורה

בפנים. שניתי ועפ״ז דבבו, ונטר ת״א יעקב את
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ישראל קודש )קיקטישראל מורש

 בתינוק אסור דרביח קי״ל אנן אמיך.אבל
 טראיס דלא קי״ל למסקנא וא״כ שנשבה.
 כווחי׳ קי״ל ולהש״ע אחוה, דין בביאור
 וע״נג נרביח, גם ואולי לכד, ,והלואה בצדקה

באונאת בלל להקל א״א בודאי לטנא אבל

תוכחה בענק ־ כב

 רב תוכחה היכן עד )נח.( בערכין גרסען
עד אמר ושמואל הכאה עד אמר

 ז״ל והרמב״ם נזיפה. עד אמר ור״י קללה
 וסיעתו ז״ל והסמ״ק כרב פסקו וסייעתו

 ס׳ באו״ח ז״ל )והרמ״א יוחנן כר׳ פסקו
וסייעתו(. ז״ל כהרמב״ם פסק תרח׳

 יבמות במס׳ דאמרינן מהא ע״ז וקעדא
דבר לומר שמצוה כשם )סה:(

 שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע
 תוכח אל דכתיב חובה דהוא ומסיק נשמע,

 שהוכיחו אחר דהא וקשה ישנאך. סן לץ
 לו, ישמע שלא לו ברור הרי פעמים, כמה

 דההיא וי״ל הכאה. עד להוכיחו צריך ואמאי
 הכאה. כדי שהגיע אחר מיירי דיבמוח

 התם איתא דהא מספיק, זה אין אמנם
 ומשמע נשמע, שאינו דבר לומר שלא מצוה

 דביבמות עוד, וי״ל אומר. אינו דמעיקרא
 דבמקום )ל.( בביצה וכדאמרינן בשוגג, מיירי

 שיהו מוטב אמרינן ישמע שלא לו שברור
אינו זה גם אמנם מזידין. יהיו ואל שוגגין

 להקל אין בצדקה וגם ולשה״ר דברים
 לענין אן ופ״ת, ז״ל הגר״א כמסקנת
 על במצות הנוהג להעדיף יש לכ״ע עדיפות

 ואין שוים צרכיהם אס במצות נותן שאינו
לשניהם. בדי בכיס
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 אינו והשוגג ביבמות, לץ נקרא דהא מספיק,
 החניפות בענין ג׳ שער תשובה ובשערי לץ.

 ז״ל יונה רבינו כתב קצו׳( )אוח ז׳ בחלק
 ואינו מוסר ששונא לכל ומפורסם גלוי דאם

 הא דבריו ולפי להוכיחו. א״צ תוכחה מקבל
 ומפורסם שידוע גמור, בלץ מיירי דיבמות

 עד החיוב אדם בני שאר בכל אבל לץ, שהוא
 חסידים בספר ועיין בערכין. כדאיתא הכאה,

 שלא לו דברור דבאופן שכתב תיג׳ אות
 לאחיו באח אלא איבו נזיפה עד החיוב ישמע

 אבל בו, גס ולבו שאוהבו אחר מישהו או
 וינקום ישנאנו יכעיסנו שאם אחר באיש
 כן לומר דהוכרח ונ״ל להוטחו, אין ממנו

 דהא דתירץ הנ״ל, סוגיות ב׳ מסחירת
 שלא לו שברור איש בסתם מיירי דיבמות
 והא לץ, נקרא כזה איש דודאי ישמע,

 יש ישנאנו שלא וכיון באוהבו, מיירי דערטן
 אולי הכאה, עד להוכיחו ולחזור להוכיחו לו

 אחד מח״ח ושמעתי לו. ישמע זאת בכל
 איש דהוא דכיון הדברים, ביאור שליט״א

הו״ל נמי מעיקרא א״כ שישנאנו, אחר

 מלהוכיחו פטור שכן וכיון לנזיפה, כעומד
 יוסף הנמוקי והנה בו. שינזוף מי כל כדין
 סתירת של זאת קושיא הקשה ביבמות ז״ל

 לרבים, הא ליחיד הא ותיק הסוגיות,
 קללה, או הכאה עד להוכיחו חייב דליחיד
 יקבלו. שלא לו שברור כיון פטור, ולרבים

 לברר כדי אחת פעם להוכיחם צריך )אבל
 שיתבאר וכמו יקבלו, שלא זה דבר

 "לץ", איתא דביבמות ואע״ג בעזהשי״ת(

 בתורת הס רבים ובין יחיד דבין ומשמע
 היחיד משונה דאעפ״כ צ״ל ע״כ "לץ",

 מחוייב לץ, דהוא אע״ג דביחיד, מהרבים,
 דאמרינן משוס )אולי הכאה, עד להוכיחו

 מחזק זה ברבים אבל יחבייש, לבסוף דשמא
 טון ברבים אבל יתביישו( ולא זה, את

להוטחס. צריך אין יקבלו, שלא לו שנתברר

 יג׳ ס״ק בשעה״צ מצאחי שוב )הג״ה
אופן דבכל והסמ״ג המאיט דדעח

 להוטח. צורך אין מקבלים שאינם יודע אם
 סוגיא לי והוקשה דיבמות, ההיא והיינו

 ע״ז וכתב ביבמות במאיט ועיינחי דערטן.
 או שיקבלו במשער מיירי דערכין דסוגיא

 לו בברור מיירי טבמוח וסוגיא בסתמא,
"לץ"(. הו״ל שאז יקבלו, שלא

 והשני הראשון דהתירוץ אע״ג לדינא, והנה
מ״מ הקושיא, לתרץ מספיקים אין

 שיודע דכל והיינו עצמן, מצד אמיתיים הם
 להוכיחו אין שוגג, הוא אם מקבל, שאינו

 מזידים, יהיו ולא שוגגים שיהיו דמוטב
 המפורש דבדבר )אלא )ל.(. בביצה וכדאיתא

אינם הם גם ומ״מ מחמירים, יש בתורה

 כמזיד, נידון דזה משום אלא מחמירים
 במשנה ומובא שם, ז״ל ברשב״א וכמפורש

 מוסכם לטנא ודאי וגס ו׳( ס״ק ברורה
 אסור קבל ולא הכאה עד הוטחו דאם

 שאינו את לומר שלא דמצוה יותר, להוטחו
 לכאורה האחרים התירוצים אבל נשמע.

 ז״ל יונה רטנו דלדעת זה, את זה סותרים
 ספר ולדעת להוכיח. א״צ מפורסם לץ רק

 להוכיח, אין בו גס לבו שאין מי כל חסידים
 חייב גוונא בכל ליחיד ז״ל הנמק״י ולדעת
 להוטח, א״צ ולרבים הכאה, עד להוטח

 כהנמק״י פסק ב׳ בסעיף שם ז״ל והרמ״א
 ז״ל ברורה והמשנה ז״ל המג״א אמנם ז״ל,

 חסידים, דספר הא הביאו הלכה בביאור
 מקום ויש להלכה. ע״ז לסמוך דיש ומשמע

 ס״ח לדבט מסכים ז״ל הנמק״י דגם לומר
 הו״ל ישנאנו דהאחר טון דהא מסברא, ז״ל

 מלהוכיח. סטור ולכן מעיקרא, כמונזף
 מסכים היה אילו דהרי כן, משמע לא אמנם
 ולא מעיקרא, קושיא לו היה לא ס״ח לדברי

 ועוד לרבים. יחיד בין לחלק צריך היה
 באיש וא״כ נזיפה, עד כמ״ד פסק דבס״ח

 לדעח אבל הוה, מעיקרא דכמונזף י״ל אחר
 דעד ושמואל כרב דקיי״ל ז״ל הנמק״י

 הו״ל אחר דבאיש מנ״ל א״כ וקללה הכאה
 ליישב ויש מעיקרא, ולקלל להכות כעומד

 ז״ל והמ״ב דהמג״א כיון לדינא ועכ״ס זה.
 יש ודאי בסחמא, ז״ל ס״ח דברי הביאו
 על לסמוך יש וגס לטנא, זה על לסמוך

 יותר להוכיח א״צ דברטס ז״ל הנמק״י
 כן פסק ז״ל דהרמ״א טון אחת, מסעם
 מ״מ דסתרי, תרתי דהוה ואע״ג לטנא,

לחוש יש שניהם הביאו דהפוסחים טוו
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 אסור ז״ל הנמק״י ולדעח שניהם, לדברי
 להוכיח אסור הס״ח ולדעח הרבים, להוכיח

 דלדעת ואע״ג בו, גס לבו שאין אחר איש
 תוכיח, להוכיח מ״ע בזה יש ז״ל הנמק״י

 דלבו לרבים הוכחה לגבי הס״ח לדעת וכן

 בו שיש טון מ״מ מצוה, בו יש בהם גס
 ואל שב לכאורה איסור וספק מצוה ספק

עדיף. מעשה

 אבל יקבל, שלא לו בברור מיירי זה כל והנה
חייב ולאי שיקבל ספק לו יש אם

 והוא הפוסקים, מכל מוסכם וד״ז להוכיחו,
 גלוי היה לאילו )נה.( לשבת מסוגיא מוכח

 מהם מקבלים היו לא ימחו שאם לצטקים
 ע״ש. לקטרג הדין למלח מקום היה לא

 וכל תוכחה, חיוב יש ספק שיש דכל ומשמע
 וכן מתוכחה, סטור יקבל שלא לו שודאי

 ע״ז וקשה בהטא, שם ז״ל המוס׳ דעח
 עד להוטח לחייב לקחני דערטן מהא

 זה לפני דגם דאע״ג ומשמע וקללה, הכאה
 להוטח, חייב מ״מ יקבל שלא בירור יש כבר
 עונש, לענין מיירי לשבת דההיא וי״ל

 הוא מיחה ולא למחות נידו שיש דכל דקיי״ל
 שלא לו ברור לאם אמרינן וע״ז עליו, נענש
 דהוכח מ״ע אבל עליו, נענש אינו ישמע
 לעת וזהו וקללה. הכאה עד נוהג חוטח

 במג״א ומובא קי״ב במצוה ז״ל הסמ״ק
 אמר לשבח כסוגיא להא קשה אמנם ז״ל.

 דבי להנהו מר לוכחינהו סימן לר׳ זירא ר׳
 וא״ל מינאי, מקבלו דלא וא״ל גלותא, ריש

 ראיה ומייחי מר, לוכחינהו דאעס״כ
 אלמא החורבן, בשעח לצדיקים ממעשה

של בגדר היו גלותא טש דבי דהנך משמע

 החורבן. בשעח רשעים וכהנך ישמעו" "אולי
 הוה דאי ומשמע מר, לוכחינהו קא״ל ולהט
 מחוכחה, סמור היה יקבלו, שלא לו ברור

 אס דגם אמרח ואי מעשה, ההיא וכדוגמת
 מצוה יש מ״מ ישמעו שלא לו ברור היה

 ההיא הביא אמאי חוטח, דהוכח עשה
 למימר, הו״ל עדיפא לדבריו, לסיוע מעשה
 לוכחינהו מ״מ מינך, יקבלו לא ודאי דאסילו

 דבי דהנך וי״ל מוטח, דהוכח מ״ע מכח מר
 ברור אם שכן וטון היו, שועים גלוחא ריש

 שיהיו דמוטב הדין חל ישמעו שלא לו
 להוכיחם חיוב ואין מזידים, יהיו ולא שוגגים

 מצות ולכן ישמעו, שמא ספק לו יש אם אלא
 תליא מחלא גלותא ריש דבי בהנך תוכחה

 דכל החורבן, בשעת צטקים של עונש בטן
 מטן סימון ר׳ יצא עונש, מטן הם שיצאו

 התוס׳ בדברי הנלע״ד וזו לגמרי, תוכחה
ע״ש. שם ז״ל

 דבר בין מחלקים אין שם ז״ל המוס׳ והנה
מפורש לאינו בתורה המפורש

 משימתם מוכח זה אין ומ״מ בחורה,
 לומר יכולים היו דשפיר הגמרא, בפירוש
 דמומב דין ליכא בחורה המפורש דבדבר
 מיירי גלוחא דטש ומעשה שוגגים, שיהיו
 משום אלא בתורה, מפורש שאינו בדבר

 כן, כתבו חילוק אין דלשימחם הוא דהאמת
 לכ״ע חורבן בשעת דצטקים מעשה ובההיא

 שלא ידעו אס גס תוכחה חיוב עליהם היה
 ובמזידים מזידים, היו התם דהא ישמעו,

 מטן לפמרם ואין תוכחה, חיוב יש לכ״ע
 בין החילוק כל ובאמת שועים. שיהיו מוטב

בתורה מפורש לאינו בתורה המפורש דבר

 כטן בחורה המפורש דבר דדיינינן הוא
 דבר אם ז״ל הפוסקים חלקו ובזה מזיד,

 אבל לא, או כמזיד נחשב בתורה המפורש
 לכ״ע, הם ברורים ושוגג מזיד טן עיקר

 שוגגיס, שיהיו מומב אמטנן לא דבמזיד
 נאמר דהיאן ובי/ מיני׳ מוכרח והדבר
 ומזה מזיטם, הס אס שוגגיס שיהיו מוטב
 שלא לו שברור דאע״ס מוכח נמי גופא
 תוכחה, מצות עכ״פ יש במזידים מ״מ יקבל,
 שיהיו מוטב בהו דאמרינן גווני הנך דהא

 שלא לנו שברור באופן אייט ודאי שוגגיס
 ואעס״כ ז״ל. הפוסקים כל וכדכחבו יקבלו,
 אמרינן לא שועים שיהיו מוטב משום דוקא

 אמרינן הם מזידים אם אבל מידי, ולא להו
להו.

 הקשה ביבמות שם ז״ל הנמק״י אמנם
לו שברור דלרבים דהסיק מהא

 )נה.( דשבת אהא להוטח, א״צ יקבלו שלא
 ותירץ הוטחו, שלא מפני הצטקים דנידונו
 משום אחת פעם להוטח צטטס היו דעכ״ס

 פתחון להם יהיה שלא מפני או ישמעו שמא
 דלרבים הא דלכאורה בדבריו, לעיין ויש פה.
 דמצוה טנמות מסוגיא יליף להוכיח א״צ
 מזה ומקשה נשמע, שאינו את לומר שלא

 דיודע דאע״ג דמשמע שבת דמס׳ אהא
 להוכיחם, חייב מ״מ ממנו, מקבלים דאינם

 ההיא הא לי/ קשיא דמאי תמוה ולכאורה
 יקבלו שלא לו ברור דאינו מייט שבח דמס׳
 וכדמוכח להוטחס, צריך בודאי ולבן ממנו,

 היה דלא החורבן בשעת דצטקים מעשה הך
 דמס׳ הך אבל מהם. יקבלו שלא להם ברור

ממנו, יקבלו שלא לו דברור מייט יבמות

 יש ולכן נשמע", "שאינו דבר הו״ל ולכן
 ז״ל דהנמק״י וי״ל לאמרו, שלא מצוה עליו

 דקא״ל סימון דר׳ מעשה מהך דקדק
 לוכחינהו מ״מ מיני׳ מקבלו דלא דאע״ג

 יקבלו, שלא טודע כפשוטו, לי׳ ומשמע מר,
 קשה ע״ז אמנם להוטחם, חייב ואעפ״ב

 מעשה מההיא ראיה מייתי מאי דא״כ
 ראיה אין משם הא החורבן, בשעת דצטקיס

 מקבלים דאינם אע״ג להוטח דצטך כלל
 דאם להיפך להוטח יש משם אדרבא ממנו,
 ונ״ל להוטח, א״צ ממנו, יקבלו שלא יודע

 בשעת צדיקים דגם ז״ל הנמק״י דדעת
 לא ומ׳׳מ מהם, יקבלו שלא ידעו החורבן

 היה לא אבל בעלמא, השערה אלא זה היה
 וע״ז במציאות. לעצמם שביררו ברור דבר
 וידוע גלוי דאינו דטון הטן, מדת טען

 לגמרי ברור דבר שאינו לומר רצה לפניהם,
 הביא שפיר ולכן למחות. צטטם היו להם,

 השערה דלפי דאע״ג סימון. לר׳ ראיה זה
 פטור אין מ״מ יקבלו, לא ודאי שלו

 והיינו לגמט, הדבר שיברר עד מתוכחה
 במס׳ ז״ל המאירי בלשון )ועיין תוכחה, ע״י
 כהנמק״י סובר הוא דגם דנראה שם, שבת
 מש״כ על ז״ל הנמק״י הקשה וע״ז ז״ל(

 יקבלו, שלא יודע אם תוכחה א״צ דלרבים

 ישמעו שמא אחת פעם צטך דעכ״ס ותירץ
 נראה פה, פתחון להם יהיה שלא כט או

 אחת הפעם בטעם ז״ל הנמק״י דנסתפק
 אין שמא דחיישינן ט״ל תוכחה, של

 דמשער דאע״ג נכונה, אדם של ההשערה
 ולכן ישמעו, שמא סו״ס מ״מ ישמעו, שלא
 דלעולם י״ל או הדבר, לברר אחת פעם צטך

וטון האדם, של ההשערה על סמכינן
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ישראל קודשקידקיגישראל קודש

 ואעפ״כ ע״ז, סמטנן ישמעו שלא שמשער
 להם יהיה שלא אחח פעם חוכמה צריך

 פעם הוטחום שלא זמן רכל פה. פחחון
 חכמים מדשחקו למעון יכולים הרי אחח
 הדבר, אח פרושים דהחירו ש״מ מיחז ולא
 כח אין הרי כן, למעון יכולים שהם זמן וכל

 אנו אין סו״ס וא״כ כרור, שלהם ה״מזיד"
 הדבר חומר ידעו שאם גרור להיוח יכולים

 בכח חסר סו״ס וממילא פורשים, היו לא
 הוכחה צטן ולכן ישמעו, שלא שלנו הבירור

 גמור, מזיד הוא שהמזיד לגרר אחח פעם
 שודאי ההשערה על לסמוך יכולים אנו ואז
 יוצא ז״ל הנמק״י לס״ד והנה, יקבלו. לא

 למצוח מוחה האינו עונש בין חילוק דאין

 שצריך הוא דרבים תוכחה ודין מוטח, הוכח
 בגדר שהם לברר כדי אחח פעם להוטח
 שנתברר וטון תוכחה", מקבלים "אינם
 יש וביחיד לגמט, מחוכמה סטור הדבר,

 בשוגג והנה שיכנו. עד לעולם חוכחה חיוב
 יהיו ואל שוגגיס שיהיו מומב אמרינן
 אחי החידוש דעיקר צ״ל וע״כ מזידים,
 סמור במזידיס גס לרבים דאילו ביחיד,

 ומ״מ יקבלו, שלא שיודע טון מתוכחה
 שוגג נין חילוק יש ברבים דגם משמע
 לא דבשוגג משמע בביצה שם דהא למזיד,

 על דסומכים ומשמע מידי, ולא להו אמרינן
 מבלי גס יקבלו שלא המוכיח של ההשערה

 בגדר להיוח כדי אבל אחח, פעם של בירור
 עד לסמוך אין במזיד תוכחה מקבל אינו של

 של השניה לתירוץ והנה אחת. פעם שיוטח
 יהיה שלא הסברא דכל ניחא, ז״ל הנמק״י

 לתירוץ אבל במזיד, רק שייך פה פתחון להם
אדם השערת על לסמוך דאין הראשונה

 אחת פעם להוכיח צריך אין דאמאי קשה,
 ישמעו, שלא הדבר לברר כט בשוגגים גם

 המוטח שידמו וכגון שוגגים יהיו )ואעפ״כ
 חומרא אלא אינו אומר שאתה שזה ויאמרו

 ממזיד, שוגג דין חלוק דבזה וצ״ל בעלמא(
 יקבלו לא שודאי בלבו שמשער טון דבשוגג

 מחוכמה, פטרוהו וחכמים יותר, להוטח אין

 יותר, עונשו ויהיה מזיד יהא שמא דגזרו
 מצוה לעקור כן לעשות חכמים ביד כח ויש

 בלולב וכדאשכחן תעשה, ואל בשב מה״ת

ושופר.

 לא שודאי שמשער דכל לטנא, ונמצא
אמטנן שוגגיס, והם ממנו, יקבלו

 ואס מזידיס. יהיו ואל שוגגים שיהיו מוטב
 להוטחם צריך רבים הם אם מזיטם, הם

 סטור ושוב זדונותם, לברר כט אחת פעם
 עד להוכיח צריך יחיד הוא ־ואס מלהוטח,

 אחר איש הוא ואם קללה, או הכאה כט
 ואע״ג להוכיחו, צריך אין בו, גס לבו שאין

 עכ״ס ז״ל הנמק״י לפי ס״ח לסברת דאסילו
 שלא לברר כדי אחת פעם להוטחו צריך

 אינו בעצמו דהס״ח טון מ״מ לו, ישמע
 בנו דאין להחמיר, לחייב א״א בזה, מחמיר

 שפסק מאחר הנמק״י על לא להחמיר כח
 מאחר ז״ל הס״ח על ולא ז״ל, הרמ״א כן

 אם זה וכל ז״ל. והמ״ב המג״א שהביאו
 לו ספק אם אבל ישמע, שלא לו ברור עכ״ס
 להוכיח ולחזור להוטח חייב ישמע, שמא

דרבנן. במילי אפילו לעולם

 פסק בתורה, המפורש בדבר בשוגג והנה
דס״ל ז״ל פוסקים כהנך ז״ל הרמ״א

 לו דברור אע״ג להוכיחו וצריך כמזיד, דטנו

 וטעמם, הנ״ל, המזיד וכדין ישמע, שלא

 דבר שהוא להם שיאמר דמאחר משוס

 חמור הדבר יהא ודאי בחורה, המפורש

 לחומרא זה דבר יחשבו ולא בעיניהם,

 צ״ל ע״כ ע״ז יעברו שוב ואם בעלמא,

 להוטח, חייבים אנחנו ואעס״כ הם. דמזידים

 ובדבר מזיטם, אינם ישראל דרוב דמסחבר

 ראש בכובד לנו יתייחסו בתורה המפורש

 שיהיו מוטב אמרינן ולא לנו, וישמעו

 שהוא לנו יאמינו דלא בדבר אלא שוגגיס

 הקלי רבו דבעוה״ר דבזה״ז ונ״ל אסור.

 ערכו שכל דח שומט הרבה ויש דעח,

 מושג להם ואין "מסורת", כעין בעיניהם

 בחומר ולא והמצוה, החורה עול מהו

 מודו רבותא הנך דגם ג״ל ולכן האיסור,

 דבר בין חילוק שום אין כאלו דלאנשים

 דמה בחורה, מפורש לאינו בתורה המפורש

 בתורה, מפורש שהוא להם שיאמר מועיל

 שחייבים כעול עליהם אינו החורה כל הרי

 נאמר החיוב בעצם מודו שלא וכל כך, כל בה

 שיש שכן וכל שוגגיס, שיהיו מוטב עליהם

 דס״ל ז״ל מהפוסקים הרבה על גם לסמוך

שוגגיס. שיהיו מוטב אמטנן גוונא דבכל

 דכתב אבל ד״ה הלכה בביאור עיין והנה

אלא אינו תוכיח הוכח דמצוח

 במחללי הדין מה בצ״ע הניח וע״ש בעמיתך,

 בזה״ז והגה לתיאבון. נבילות ואוכלי שבח

דברור "עמיתך", של בענין השערורי׳ רבחה

 אינם ולכן שנשבו, תינוקוח בכלל הס שרובם

 ענין בכל אלא דבטהם, לכל כעכו״ס נחשבים

 נאמר אם והנה דינם. מה לעיין יש לחוד

 שייך אינו מוכיח הוכח דדין דגזה״כ הכא

 בכלל דהס די״ל להסתפק, יש לעמיתך, אלא

 אמנם שנשבו, כחינוק אלא דאינס תוכחה

 עם היינו "עמיתך" דפירוש דטון י״ל,

 דכיון לומר מקום יש ומצות, בחורה שאתך

 ומצות, חורה עול עצמם על קבלו לא דסו״ס

 ד״א התנא לטעם והנה תוכחה, בכלל אינם

 לקרא, טעם דנותן הלכה בביאור שם שהובא

 שיאהב מי אלא תוכחה תורה חייבה דלא

 שישנאו גמורים לרשעים ולא עי״ז, אותך

 דבעצם מאוד, מסתבר וכן זה, עבור אותך

 יוציא ולמה תוכחה, צטך עבירה עובר רק

 על שעוברים אותם תוכחה מכלל התורה

 אליהו דבי התנא ולדברי עבירות. הרבה

 לסי הכל בזה״ז חסשים בהנך וא״כ ניחא.

 לו יש אס דודאי לטנא נלע״ד ולכן הענין,

 רכה בלשון יוכיחם שאם ספק צד איזה

 גדול חיוב עליו יש ודאי יועיל, ונעימה

 אם אבל תוכיח, הוכח מצות מצד כן לעשות

 תצא ולא יקבלו, לא שודאי בעצמו יודע

 ידי על השנאה יתרבה ואדרבא מזה, תועלת

 היינו אם דאסילו מתוכחה, סטור זה,

 מקום יש לגמרי, עמיתך בכלל שהם אומרים

 והשי״ת חסידים, הספר כדברי לפוטרם

 נדחי אליו ויקבץ שמו, כבוד דבר על יזכנו

 עמו שהם בעבור לתורתו, ויחזירם עמו,

כיה״ר. אמן ונחלתו,
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והמעשה המדרש
 תורה חוטשי חמשה על

ראשים לשני יפרו־
 בזמנים במקהלות דרשתי אשר כסדרן, מתורה פרשיות כל על ,לדרושים חלק א(

, והמרות המוסר־ כתורת חז״ל אגדות לבאר ,הקדש במקראות נתיב להאיר ,שונים
והמצור,. התורה עפ״י .החיים משאלות בהרבה ד׳ לעם טפילה ולישר

 שבתורה מקצעות חרבה בעז״ה נו יתבארו ,הפרשיות( סדר לפי )ג״ב הלכה עמק (3
ההוראה נתיב יואר אנדה מדרשי חרבה ועל ,הישר והפלפול החלבה דרבי עפ״י

.למעשה או להלנה מחם חיוצאת

מאתי חוברו
"גלל קאליש מ™ ליבשיטץ, יחזקאל

פלאצק( בכן )טלפנים

 דאבלין(. הגאב״ד זצ״ל ליב ארי׳ הלל כטוהר״ר זע׳ הגאון לס )בן

גי חלק

מקרא ספר
• ג*י יעקב נםואר״ר חתויף מג׳ אוב אמי כ׳ מאת גא9מ לעפק מעוות ונפוגו

ווארשא
לפ״ק קת״ר שגת
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"!ב . ויקרא׳ גלם׳ דבר תח2
 לפני נותן אני אשר ,נמים( תורת נעל הלזה השלישי ספרי בין מבדיל רצופות שנים תשע משך

תואמים כשני אשר ,ממות( בראשית ׳0 )על בזמן מטנו הגדולים אחיו שני ובין ,היום הקורא
1 חר&״א בשנת עור לראשונה יצאו

 לשני בהתפררו ,בזמננו רגילח הבלתי בתכונתו — ,לאור ספרי יציאת בתהילת כי ,אכחד לא
ר, בפי הקדמוני משל במקרה כי לבי, אמר לי לנח(, הדרושים וחלק ,לכדו הלנה )ממק—ראשים

 חלק •אני נס יקרני שחורים[ מלקסת וזקנה לבנים מלקמת יללה זנו׳ מלמה״י ,נ׳ ,ס׳ ב״ק, ]ש״ס נפחא יצחק
 זה ולעומת אגדיים, בדרושים הקלה הקריאה ואוהבי העיון שונאי את טמנו ינים שבספרי ההלכה

 בו יתקלסו מהמה ויותר וההדורים. הפלפול אילי שבתוכנו, התרפין בעלי את הדרושים" ,חלק ינים
 לכפל ,פיהם בהבל אלא כחם ואין ,באגדה ולא בהלכה לא באטת שאינם ,גוגדא׳י דלבשו ,הני

.היש כפול הרבנית בספרותנו חדש דבר כל
 הספרים חן נחן ד׳ לבי. לי נבא שוא פחד אך ,׳בי הורני והנסיון טעמים ימים עברו לא אפס

בכל רק לא התורה, תופשי בין להם נתבצר נבכר ומקום שלטים, וכן רבים בעיני ההם
 אשר מקום בבל ,רחוקים ואיים לים טעבר וגם ,לארצנו שטהוץ במדינות נם אך ,טרינחנו מרחבי
 עצמו" את נושא "חי ובבחינת ,אתריהם ודורשים שואלים נטצאו מגיעה, והתושיה התורה חיבת

השניה. וגם הראשונה בתוצאהם טהרה, ער הספרים נפוצו
אמנם היחד, כדאי הראשונים, החלקים לשני הלומדים בחוג הנודעת הזאת, היתרה החיבה

 אבל לאור. החלקים יתר גם בהוצאת מאז, נדרי ושלמי טלאכתי את להחיש לזרזגי,
 שובן הייתי אשר העדות בתוך מעשים שגוי ,לעיר מעיר מקום שנוי :חליפות עצרוני שונות סיבות
 בהלקוז בינתים השכרתי אשר הגדול השבר כלנה, ועל - שכע אחת על הטרדות לטרכדו—כתוכן
 ,ברכת )אשר דלובלין אב״ד הצדיק הגאון ,והמרתו ישראל צבי ,אבינו הוא ראשנו םעל אדוננו

יחדיו עלי חברו אלה כל—הראשונים( ספרי לראש מסרה משיתי לחדושי המזהירות הערותיו ואת הורים'שלו
עתה. ער ואחר שנה, על יטים הלזו ההדפסה מלאכת את לעכב

יש ואם —תאתר". דבל "לאו עברת על למחבר שיוכיח מי הזה בדור יש אם ,אני חטה ואמנם,
 שלא דקריםה, על בלתי האיחור, על זה אין - להצטדק םה ועל להתנצל טה על לי

 בטרם זה, ספרי להדפסת בפנותי אביו, בבור וםגיה עצמו כבוד כטקדים הבריות בעיני ה״ו אהי׳
 גם הי׳ ובן לשלי קורמת שלו העבודה! הדפום. לאור זצ״ל אבא קרשושל יד כתבי את הוציאי

 הגדול החרושים באוצר לבדוק שיחיו, הג׳ אווי וב׳ אני המלאכה, אל בגשתנו אבל תחילה, במחשבתי
 ספרי ,ומשניות ירושלמי ,בנלי הש״ס בל טל נפלאות ]הגהות שבתורת הטקצעות בכל ברכה לנו הניח אשר
 העבודה תבכר בי טבחנו או ,ועוזי[ וטיל ,טרפות ה׳ ועל נדה ה׳ על ,הרי׳ף טל ונפלאים שלמים חכורים ,שו׳ת

 יוהרטוכשרת. עה עד הרפסהם דבר להניח היינו אנוסים וע״ב וההעתק, ההגהה מלאכת ותארך
 לביתו' ביתי "טקדים אהיה שלא כדי אולם—והלפני. ספרי את לשלות החלטתי עור, הוחיל וטבלי

 בתורת זה בספרי מלאכתי )לרגל גידי הבא מן לקחתי ,נ׳[ ,ק״י סנהדרין בש״ם חפז״ל מליצת ]ע׳ זצ׳ל אנא של
 נזה׳ו( בבמה הקרנה בענק והמדברת שלו ונחים ש״ם מליו! )הנתונות זיל אאטו״ר כ׳ של מהערותיו אחת נהנים(

1 —,ספרי שער כפתח פה והצגתיה
\ וחגה
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קדוחים פרעת
.בעטים( ישראל טצב ועל ,הענזה מדת על ,התוכחה מצות )על

 תשא ולא עטיתך את תוכיח הוכח ,בלבבך אחיך את תשנא לא
והוכיח, חזור פעמים וה׳ ד׳ הוכחתו שאם וטניין—חטא. עליו
 הזה כדור יש אם העבודה, טרפון א״ר וכי׳. תוכיח הוכח ת״ל
מי הזה בדור יש אם העבודה, אראב״ע להוכיח, שיכול טי

. .[ח״ב י״ט ,כאן ]תו״כ תוכחה לקבל שיכול
לרשת לכם אתננה ואני אדטתם את תירשו אתם לכם ואומר

!(ירושה לי• וקרי מתנה לי' קרי :כאן יש הוראות )חילוף .אותה
 ישראל בני לי אתם כושיים כבני הלא : נו׳ ,]עמוס היום ובהפטרה

 ופלשתיים מצרים מארץ העליתי ישראל את הלא ,ד׳ נאום
 והשמדתי החטאה בטטלכה יו אד׳ עיני הנה .מקיר וארם מכפתור

 בית את אשמיד השמד לא כי אפם ,האדמה פני מעל אותה
 של המוזרה המליצה ועל ,הוא חוזר ובאורם הנביא דברי המשך .וגו׳ יעקב

 לברי fib לד׳ דוד וידבר :ב׳.[ ,ט״ז ]מו״ק חז״ל המירו כבר כושיים״ *בגי
 א״ל .שאול ומכף ונו׳ מכף אותו ד׳ הציל ביום ,הזאת השירה

 אלמלי ,שאול של מפלתו על אומר אתה שירה ,לדוד חקכ״ה
 דכתיב היינו מפניו, דוד כמה אבדתי דוד והוא שאול אתה
 שמו כוש וכי ,ימיני בן כוש ע״ד לד׳ שר אשר לדוד שניון
 שאול אף ,בעורו משונה כושי מה אלא ,שטו שאול והלא

 הכושית חאשה אודת על אומר אתה כיוצכ״ד ,במעשיו משונה
 כיוצ״ב .וכי׳ שמה צפורה והלא שטה כושית וכי לקח, אשר
 והלא שטו כושי וכי הכושי, מלך עבד וישמע אומר אתה

.במעשיו משונה צדקיהו אף כר כושי מה אלא שמו צדקיהו
 כושיים וכי ,לי אתם כושיים כבני הלא אומר אתה ניוצביד

ישראל אף בעורו משונה כושי מה אלא שטן, ישראל הלא שטן,
:באור צריך העגין ועדיין שם, השיס עכיד במעשיהן. משונים

ידטעשח הטדרש ו»דר> מלה

 ]»*י ז״ל הרמב״ם מנה התוכחה עגין את
סוג בין ול״ט.[ !»׳ ז״ל והראיה ״י[8»

 וממקומו ,הבריות ואהבת והחסד הצדקה מעשי
 "לא אזהרת לו עגין תורה שסמכה מוכרע, הוא

 השבת מצות על ואם ;בלבבך״ אחיך את תשנא
נעשה חורה הזהירה חברו של ממונו אבדת
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 רק להוכיח אין דברצים לחלק שכתב תר״ח סי׳ או״ח הרמ׳א הביאו הבע״י ר״!׳סו״פ5 ׳
:זה לחילוק הכרח שוס נש״ס אין לכאורה ואמנם הכאה. עד וביחיד פ״א
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 ׳ פיס »״«ן ]!״״ל׳ כש״כ לא גופו השבת ול״ת,
 wfe תqft 6 , לו דוספטתו מהא wvWw »*), וסנהדרין

 השבת ואם ,כ״ג[ מלים ,פפרי ע׳ לו, משיג אתה
 כש״כ: לא נפשו השבח כך, גופו

תמס אני זו אזהרה פרעי על ואמנם
ז״ל לנו אחרו גדול כלל הן ,מעודי

נשם

 שלא מצוה כך ,משמע דבר לאמר שמלוה צשס
 יהיו אס נדע ומאין ,נשמע שאינו דבר לאמר

 הסברא הלא — ? אין ואס נשחעין דברינו
 ישלשו ישני אוחו הוכיחו אשר שהאיש נותנת,

 אותו הוחזק הרי קבל, ולא התוכחה, את לו
 כלה בכה״ת שהלא ,תוכחה מקבל לאינו האיש
 ילרשב״ג ,זימגי בתרי )לרבי ,חזקה בתר אזלינן

 החוקות", על ישורפין "סוקלין וגם .(בתלחא
 "אפילו תוכיח הוכח רבותינו אמרו איך וא״כ
 דבר לאמר שלא "מצוה הא פעמים", מאה

 יותר נשמע שאינו דצר לך והיש נשמע", שאינו
דרכו ואת פעמים' "צ״ט הוכיחוהו שכבר חזה׳

: *( ? העיב לא
 fib חז״ל לנו קבעו אם זאת, גם לעוף

סוף לה שאין לחציה התוכחה מצות
 גבולות לה גם הציבו ככ״ז בכמותה, והפסק
 מלות היכן "עד י״י[ ]ערכין אמרו שהרי ,ידועים

 עד אחר שמואל י הכאה, עד אמר רב תוכחה,
 חז״ל לקחו מאין ,נזיפה״ עד אמר ריי ,קללה
 בכל שאינם כאלה, גבולות זו לעשה דוקא

? שבתורה העשין
 כפולה תועלת באמת בי , 'לאחר אני רגיל

תכליתה לבד — התוכחה: למצות יש
 לו לטוב מדרכי רשע להשיב שהיא ,המקרית

 — תושג( תמיד לא אמנם זו )ומטרה הימים כל
 לרשע, להודיע—אחרת תועלת עוד עמה יש

 ,הימנו נוחה חכמים רוח אין זו שדרכו ,לפחות
 מל בעיניי כהודאה השתיקה עכ״ם תהי׳ שלא

צדקות כי בעיר ישתבח ושלא ,הרעים מעשיו
:כלל עולה פעל לא אף ,עשה

 עבר נ׳.[ פיו, ]יומא, הונא רב אמר והנך
שמוסיף שכל הרי לו, הותרה ושגה
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 כן תוכחה, משמיע אזנו ולהסיר לחטוא האימא
 בעיניו, היתרו יתחזק וכן ,בחטאו להשתרש יוסיף

 ולהזכירו לשוב ההכרח נם יגדל שכן ,וממילא
 גם שאם ,בעמיו עושה הוא מוב לא כי תמיד
 ,תיכחה שומע לאינו האיש אותו מחזק כבר
 להסירו חוכחתנו שתועיל התקוה אבדה וכבר

 לא עדיין בה--אכל שנשתרש הרעה מדרכו
 — והיא שבתוכחה, השניה התועלת בטלה

!החתאה
 אס ,חברו בקרקע שהמחזיק ידענו ואמנם

שנים, ג' תוך המערער מיתה לא
 מיתה גם אם ואף ,חזקתו את המערער אבר
 שלש בכל מחאתו לחדש עליו ,הראשונות ג׳ תוך

 ס׳ , ״!up פי׳ , &’« ״פ1ז» , ל״ש ניג ]פ׳ ישלש
 מחלת כבר לומר המחזיק יוכל כן לא שאם »'[,
 שלשים גס שאס ובודאי ,הראשונה מחאחך על

 מחאות עשר שם שיהא צריך המחזיק יחזיק שנה
 זה שמיתה במה די אומרים )ואין ,המערער מצד
 לאינו הוחזק שכבר ונחה פעמים, שלש כבר

 המחזיק שמוסיף שכל לפי ,מחאתו( על מוחל
 ככה ,בידי אשר זרים בנחלת ולהתאזרח להשתרש

 המערער שתיקת ולחשוב בהיתרו להתחזק יוסיף
למעשיו: כהודאה

 ,בפרט זרים חיל הבולע הרשע ובמהרה
בכלל: און פועלי כל מקרה כן

 לו נעשה שלש אם ,כהיתר לו נעשה שנה אם
 תוסיף שהוא ופעם פעם בכל וכן כמצוה,

 להחזיק בשגיונו, מוסיף הוא בחטאו, להשתרש
 תשע שמע כבר שאם טד ,בעיניו לטובה דרכו

 בפעם באולמי בשגוחי הנה בכ״ן תופחות,
 ,חכמים״ לי הודו ״הפעם בלבו יאמר העשירית

 ולמחאות חדשות לחוכחות תמיד צריך שהוא עד
חכמים ריח שאין עכ״פ דעת למען חדשות,

נוחה
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 "הוכח ז״ל: שאמרו מה וזהו ממעשיו נוחה
:פעמים״ מאה אפילו תוכיח

להרבנים היתיליח ההתנצלות כמעט היא זאת
 העם אל המדכרים ,שבזמננו והמוכיחים

 הוכחותיהם עקב על תמיד ושבים ,ודבר השכם
 שני ,עברו שכבר אעפ״י —,ידועות בחכשולות

 :המעות אח מתקן ואין להם שומע ואין .חזקה'
 יאמרו ולא כהודאה, שתיקתנו תהי לא לפחות,

 —.הדבר' את פרושים ,התירו בחמאם המשתרשים
 מרבית אשר יש כי מאד, יודעת נפשנו ואמנם

 כלל יראו לא דברינו כוננו שאליהם האנשים

 לא זאזניהם הדרשה, בשעת ד׳ בית בחצר
 —הבאים ואלה מאחריהם, דברינו כלל תשמענה

 ,צריכים המה לתוכחתנו ולא ,תלונתנו עליהם לא
 אם הן לפוקה! לנו תהי לא זאת גם—אבל
 שתהא לתוכחה לפעמים דיה דברינו( )לפי

 ל״ח, שם ]נ״נ רל אמרו כבר הלא א״כ כמחאה,
 ,המחזיק בפני שלא אפילו ,מחאה ?»'!.[ יעי־פ
 יכולים שאינם ומי וחולים זקנים בפני אפילו

 ההולכים ומי חי איפא לנו היא אחת—לילך״,
 — יהיו וחולים' ,זקנים גם ולו הדרשה, לשמוע

,חברך כי יבמל, לא ,המחאה" מרך סוף סוף
לי׳": אית תברא

 ד׳ קדוש דברי זה עם לבאר נמלץ ומד,
טוהר שנאת ואתה יו.| י, ]תהלים,

 ותרץ גנב ראיית אם אחרייך, דברי ותשלך
 באחיך תשב חלקך, מנאפים ועם עמו

 ינשתרשת נתחזקת שכבר )הלא וגו׳ תרבר
 ואעפי״כ( ,בהחלט מוסר״ ,לשונא והיחזקת בחמאך

 מהוכיח. אחדל )לא לעיניך! ואערכה אוכיחך
 כי( ,פעמים״ מאה עד ,אפילו והוכיח והחזר

 אמרתי )אם ,והחרשתי עשית אלה כל אם
 דבר לאמר שלא שמצוה משום אחריש, החרש
 —כמוך! אהיה היות דמית—נשמע( שאינו
מחשבותי גם כי בנפשך תדמה אז הלא

•—הרצועה. הותרה וכי נמחשבותיך,
23 8
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 אח גם מעתה נבין. האלה הדברים עפ׳י
היכן עד ,חז״ל לנו הליכו אשר הגביל

 דבי ,הני חכמים אמרו הלא—תוכחה: מצות
 בהו" מחזקינן ולא בן מחזקי לא גלותא ריש
 יתר כל מס הדין וכן .[טיע .ו»י'# ,שס ]נ״נ

 ומבואר פשוט והטעם .הזרוע ובטלי התקיפים
 ,הבריות על מוטלת אימתם אלה שכל מפני ,שם

 שלא היטב יודע והמחזיק למחות, ירא והמערער
 מחמת רק ,שותק הוא הודאה או מחילה מחמת
 המחאה וכמשפט —.המציק חמת ומפני יראה

 רק לפעמים היא )שגם התוכחה, משפט גס כן
 כיון שבארנו(: וכמו באה, היא מחאה לשם

 שהגיע כיון הרע, עושה ע״י המוכיח שנקלה
 הרשע יודע שוב הכאה', ,עד אצלם הדבר

 הרעים, למעלליו ההודאה מפני שלא היטב, הזה
 עוד יאמר ולא ,המוכיח שותק היראה מפגי רק
 ,עד ז״ל שאמרו מה יהו עול. אין — בלבו נבל

— הכאה', ,עד אחר רב ז תוכחה היכן

 שרוצה במי אלא נאמר לא זה הל אמנם
חכמים,)וכהאי ובהיתר בהסכם לפחות

 השקם שאך •[ נע ,>דרים נש״ש ]סמטפר חוזאה
 ,יאות מולא את ישאל עמד לחברי׳ ושחטי׳

 אשר בנפשותס החטאים אלה עבדי"?(,אבל
 העושים ,אורחם הבריות דעת שמוע גם יאבו לא
 בם חוחים אם ,להם אין ודבר ,חפן שלבם מה
 הכבר שאזנם אלה חכמים, להם מודים או

 גם התוכחה תאבד הלא אצלם — השע ועינם
 הא "המחאה": תעודת האחרונה תעודתה את

 ,אל למרים ואומר שמוחה לחי דומה זה לחה
 אפשר שמשאי ל"•( מפיכם״ זה דבר יצא

 שוב—לעולם המחזיק לאזני המחאה שתגיע
:כלום של תועלת בה אין

 ,פשם חכמים אמרו וכיוצב״ז כזה על רק אולי
מציה כך ,הנשמע דבר לאמר שמצוה

מאטים שמשזה — נשטע', שאיט דבר לאחר שלא
אוניו

 ימה תחן מה — שמוע גם יאנה ולא אזניו
המחאה? תוסיף

 וגדולה התוכחה, בענין יש אחת עוד )אמנם
כי ידעני גא הנה—אלינו: היא

 :היא הגופניות במחלות הרפואה מדרכי אחת
 מן מאומה יכסה ולא יחמול לא הכאמן שהרופא

 לעמוד חיבחו היא וכך ,בו המאמין החולה
 כדי , סכנה אלי היא צפוי ני ,תמיד ולהזהירו
 כחולה בד״א —ממנה. וירחק נפשי שישמור

 את לכביש יגביר רופאו, בקול שימע מבין,
 להם חתאוה שהוא הדברים מן להמר יצרו,

 בדעתו בהם, קצה שנפשו מה ולעשות ולשמור
 לב חסר הוא כשהחולה אבל —הוא. בנפשו כי

 בשעת אך יצרו, בפגי לעמוד אונים ואין
 הרופא של חובתו הוא, נהפוך אז, הסכנה,
 נמצא שהוא הרע המצב את החילה מן להסתיר

 בצע מה כי לב, ממגינת לפחות ולשמרו ני,
 ,מחלתו עליו תכביד עוד שהיא ,לבו נמגינת

 ובין כך שבין אחרי מאומה, תציל לא הצל אס
 —למצותיי. ישמע ולא החולה יאבה לא כך

יש כי :חון בו נאמר זה כלל אך ,לאולם
לו, יפר. הלב מגינת אשר חולי

 שם גס האם—תרפא, רפא בעצמה והיא
 ידענו,למשל, פיו? למו מחסום הרופא ישמור

 חולי רעה זו גס היתירה' ,הבריאות שגם
 האדם :הבינוני מגדר שיצאה מטין ,היא

 תמורות לפעמים דורש הגיך ,יולד לעמל
 ,בשר יגיעת ,רעבון ,שעה לפי מדאיבית
 המצב טל אותו המעמידות הן והן טלטלה,

 האדם שבמצבים. המעולה שהוא הממוצע,
 האוכל ,ורגז מחסור ידע לא מעולם אשר

 בכל לו ינחנו לבו ותאוות נפשו לשובע תמיר
 ויכבדו כסל, עלי פימה יעש ישמן, הוא—עת

 ,לבו וטל כסליו על החלב ויתרבה ,האברים
 —.לחדחפות חצטידסו הזאת היתרה' ,והבריאות

במחלה שנגע למי הרפואה אופן כי מובן ממילא
1 24 כד

 התכלית נהיית כי לעשותו, הוא כבד כזאת
 שיהיו בהכרח הלא החולה, של ידמו חלבו למעט

 למעט תאוה, מאכל מכל להנזר האמצעים:
 ובמשורה, במשקל אך ולשתות לאכול בתענוגים,

 ולשמיר יצרם על להתגבר יחכמו רבים ולא
 פרטיה, בכל הזאת הקשה הרפואה דרכי את

 הרופא יכסה כאלה במחלות גס האם — ובכ״ז
 כזה בחולה הן החולה? מן האמחי המצב את
 היא שהיא לנו", ,מגינת מפני מגור אין

 ,בריאיחו אח ממט לקפח לו תועיל בעצמה
 מצות לשמור יחכם לא אס וגס היתרה",

 מצנו יבין ,היא חדל מה ידע—עכ״פ •רופאו,
לישועה לו לנו מחלת והיחה ,המסוכן

כמעט:
 הרוח גם העפש. חולי כן הגוך :כמחלות

תשא אשר לה טוב הגוי׳ כמו
 .לפקידה מפקידה ומתרגש שתרעש לה ויפה .טול,

 לפעמים ,וזעקתם הצומות ,המוסר בספרי הקריאה
 אח לפרקים המחרידות הן הן בשנה, ידועות
 טל איחה ומעמידות הנפרזה, הנפש מנותח
 —שבמצבים. המעולה שהוא הבינוני, החצב
 לזייף איך תחבולה איזו למשל, מחדש, אדם

 זה הרי —ברשתו נלכדים והקונים ,משקלותיו
 לי, ממדה חכמתי לאמר בלבבו, מתברך

 לביהכ״ג שבא מהיין אבל ,רוח קורת בה ומוצא
 לך יהי׳ ,לא ד׳ חורת ספר מעל קוראים ישימע
 יחי׳ לא ,סופך חז״ל, )לפירוש ,ואבן אבן בכיסך
 או, אלה", עושה כל ד׳ תועבת כי לך"(

 חשפל עכ״פ דרכו, להטיב ימהר לא אס גם
 בא אדם—לו. יפה זו ושפלות—לבו גאות

 ודבריו חברו, את שם שהלשין הרשות, מן
 אמנם ,אך לאמר . מתנשא זה הרי נשמעו",

 קורת ומוצא כמיני', מאין ופמיט אני בלשן
 דורשים, ושומע לביהמ״ד משמשכיס אבל רוח.

 "גהנום לעוה״ג", חלק להם אין ,המסורות כי
ואס ישחט )אם מיל—כלים׳ אינם והס כלה

יחדל
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 הסל או והקופה לאחור׳ המוט ויפשיל הכתף׳ על במוט — ד לילדו
החול. מדרך מיקל שהוא ונמצא בו תלוי

הכתף. על בשנים במוט פי׳ — באגר׳ דלרו

 דרך כלל שאינו בידיהם, כלומר בכפים, במוט פי׳ — באכפא לילדו

הול. טורה

בצנעה. ולהביא לכסות סי׳ — עילו׳ נוודרא ליפלוס

.p נקרא החבית כסוי פירו׳ — בנכתיס׳ תכסייל!
שבחבית במים פי/יטבול — בנזיא דמטמיש ועוני[ עלויה סודרא ה הפורס

 והא n תימא וכי ז, פתך וטמישי ו, בחומץ סתך וטבלת כדמתרגמי׳ סחיטה, לידי ואתי
 איירי דלעיל ס למימר איכא לסחיטה. חי'שיגן ולא עילויה, סודרא ליפרום ללך ם;א

 בחביות איירי הכא אבל בהם. יטבול שהסודר למיחש וליכא מבוסין שהן יין בכדי
 שיפרוס בסודר עכשו יכסה ואם אחר, כסוי בלא מגולות שבאין מים של

 לא ביין דאיירי דלעיל דמתרציי ואית סחיט׳, לידי ויבא במים יגע עליהם
 במים דאיירי הכא אבל במים אלא כבוס דאין ליכא סחיטה דאפי׳ חיישיגן
 והראב״דיג בסודריויג, היין את דמסננין והיינו יא. הישר בספר כתב וכן חיישי׳"

 תולדה דהוי מפרק משום איכא כבוס משום דליכא אע״ג נמי דביין כתב ז״ל
 לא לכך מיוחדין סודרין דהנהו דכיון הוא יו, היין את דמסננין וההיא דדש,
 דלא טעמא היינו עלויה, סנדרא ליסרום דאמ׳ דהכא והא סחיט, ולא בהו קפיד

 מההוא דילט׳ נמי אי טו, אהדדי ומדברי תרי דהוי משום לסחיט׳ חיישינן
 ביה קפדי דלא משום לסחיט׳ ביה חיישי׳ דלא קאמ׳ לכך דמיוחד סודרא

 טבא, ביומא להדוקה אסור דנזיאתא מסוכרייא האי דאמרי׳טז וההיא עילויה,
 דופן לה ומשוי התם לה דילמ׳יח אלא סחיטה חשש משום לאו יו פי׳ כבר
בונה. משום ואיכא לכלי

 היא ולא
— וכ״ו הכפוריס

 דאוריתא שנא לא
רבינוכ הרב כתב

 ביוס ענוי תוספת דהא ים דרבנן שנא ולא
בדאורייתא דאפי׳ דאמרי׳ מילי הגי זצ״ל

 וברי אוו רבינו כ*כ (1 יד. ב, רוח ו( .חפרום*. : צ״ל ד.( •ברגלא*. :חסר ד(
 :אי׳ .סחו* במקום שלפנינו בחרגום אבל מנימין דיה נ י, סוכה במם׳ גם התרגום

 חי׳ ור. כעין ם( ומנין. ד*ר, שלפנינו תום׳ וגם המאור בעל נ״ד, ח( .מעדיך*.
 ראה יה ב. קלם, שבת יב( רל. סי׳ יא( הנ*ל. תום׳ וראה המאור, בעל

 .בסודרין*. חסר: יד( בקצור• הם שם שדבריו המאור, בעל על בהשגות הראב־יר
 הראב״ד יו( א. ו, כתובות מו( הגר. לאור קריאה לענין ב יב, שבת שאסרו וכפו סו(

 רל סיסן הישר בספר כ׳ רביגו שב׳ וווי׳ אתר תירוץ כתב המאור בעל על בהשגות
 הישר ובס׳ הסופר, דלג יח< עיי*ש. הערוך בשם האי ד*ד, א ו, כתובות ובתום׳

מסתמא כ( מידי*. ולא להו אמריגן .לא :נוסף שלפנינו ברי״ף יט< .בני*. כ׳

 סוברין העם שאין בדבר דוקא מוידין, יהיו ולא שוגגין שיהיו &וטב אמרי׳
 שום המקום צוה לא והלא דאמרי ענוי, דתוספת הא כי עבירה שם שיש
 הא וכן רחוקות, חששות שהן ומרקדין דמטפחין הא וכן בעשירי, אלא ענוי

 כגון גלויה עבירה שהיא יודעין כלן שהעם דבר כל ודאי אבל נשי, דועך
 ואל שוגגין שיהיו מוטב משום להן שכקי׳ לא לעולם בהן וכיוצא ודם בחלב
 האריך בא כאן נפשם, שתצא עד אותם ומכין בידם מוחין אלא מזידין, יהיו
ז״ל. השלמה בעל הרב

 ב מן ולא הסוכה מן עצים נוטלין אין חייאא ר׳ חני ב[ ל, ]דף
 התנה ואם אסורה שהיא בחג החג בסוכת ושוין מתיר שמעון ור׳ לה הסמוך

 ומוקים — אוהלא סתר קא והא מתיר שמעון ור׳ ופריך תנאו, לפי הכל עליה
 בריאה בסוכה אבל עילויה, דעתיה דמאיתמל רעועה ובסוכה נופלת בסוכר. לה

 דעתו שאין ג ועששית וקערה ככוס לה דהוה דאסור, מודד. שמעון ר׳ אפי׳
 לן דקיים׳ אסור, רעועה בסוכה דאפי׳ כרבנן והלכת׳ שבת, מערב עליהם

 דקתני והא ה, שהחשיך מי בפרק איפסיק והכי ד דרבנן אסור מחמת במוקצה
 וארישא פי׳ דעלט׳, בסוכה ו שמואל אוקמא תנאו לפי הכל עליה התנה ואם
 מחגי לא ונופלת בריאה בסוכה דאלו ורעועה, נופלת בסוכה דאוקמא קאי

 כטאן דטיחזי מדרבנן בה! מר,ני לא נמי נופלת ולא רעועה בסוכה תנאה,
 לדברי תנאה בד. מחני ורעועה בגופלת אבל רעועה, שהיא אע״ס אוהלא דסתר
 משום הוא התם ת, תנאה מחני לא ושבקערה שבנר השמן דבמותר ואע״ג הכל,

 השמשות שבין הכא אבל דאוריתא, אסור מחמת מוקצה היה השמשות דבבין
 תנאה ם ומיהו תנאה, בה מהגי רעועה שהיא מפני תורה אסור בו היה לא

 דבר דבכל לן דקייט׳ ואע״ג תורה, אסור מהמת מוקצה שאינו אע״ם אסור
איתקצאי השמשות לבין דאיתקצאי מגו אמרינן לאי מדרבנן מוקצה שוהא

 בעל שיסת נע־ן והוא סוכה בסם׳ להריא שמוכירו ז»ל שקילי שסואל ר׳ לרבו ביונתו
 לדבור שייכים •ו*ל* עד האלו הסלים אולי כא( עיי*ש. בסוגיין הרא״ש שב׳ העטור

 לשונו את העתיק שרביגו )ואפשר ההשלמה בעל שיטת הוא הבא דבור שהרי הבא,
.1 הערד, הבא בדבור ע׳ ממש(

 ד-ה א מה, שבת בתום׳ רק זו, גי׳ מצאתי לא ב( יוסף*. .בר הסר: א(
.כרבנן*. :דצ״ל נראו, ד( א. מד, שבת כדאיתא ג( שם. עיין ולא,

 ג״ל (1 י. אות סופרים דקדוקי ראה' המאור, בעל כגי׳ ו( א. קנו, שבת ה(

 בסוגי׳ין המאור בעל שיסת רביוו לו לקת וו ובהלכה לסתרה*" דאסר •תנאה :שהסר
 וב׳ המאור בעל בשם התגר. ואם ד״ה בחידושיו במאירי וע׳ בקצור הדברים שבאו אלא

 ותראה שם ובהע׳ ויש דיה הכתירו. בית כמאירי גם וע׳ עמו הסכים ההשלמה שבעל
ראה ח( כא. הערה הקודם בעמוד וע׳ ההשלמה, בעל דברי את כאן העתיק שרבינו

כ*נ י( .בלא*. שחסר! ברור ס( שבנר. ד*ד. א מר, שם ובתום׳ א מר" שבח
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 מנהג ארץ" דרד מנהג בהם "הנהג ודוד. דור בכל הנוהגות דרכים ושתיהן
 המנחים הם ישראל. חכמי פי על להנהיגו יש אלא מעצמו מונהג ולא ארץ דרך
ארץ. דרך במנהג לנהוג כיצד האדם את

 לדור מדור משתנה השיטה אך ודור, דור בכל נוהגות הדרכים שתי שכאמור אף
 ישראל ארץ תורת דומה אינה אנו. בדורנו ובפרט המעשה, ושיטת הלימוד שיטת —

 הגויים עול תחת ארץ לדרך ישראל בארץ ארץ דרך דומה ואינה הגלות לתורת
 התפקיד זהו שבעבר. לזה כיום ארץ" דרך מנהג בהם "הנהו. דומה ואינה נכר בארצות

 תוכנית ליצור עליהם התורה, גדולי בהכוונת והמורים המחנכים על היום המוטל
התורה. פי על ארץ דרך מנהג בהם להנהיג יש אשר לאלה יהודית, לימודים
 "הנהג :ישמעאל ר׳ כהוראת ארץ דרך מנהג על המורה הלימודים תוכנית על

 ליצור עליה היא, התורה פי ועל היא לכתחילה ארץ שדרך אוירה ליצור בהם",
 ומלאכתו הקבע היא תורתו עדיין ארץ, בדרך עוסק יומו שעות שרוב מי שגם אוירה
 בהם "הנהג הוא. יהודי פרופסור אם ובין הוא יהודי אדמה עובד אם בין עראי,
ארץ". דרך מנהג

 פי על ארץ בדרך העוסקים בקרב מייחלים אנו לה למדרגה יגיע לא איש
 לימודי שעות מספר של מזוזה קבועה ובדלתה הגויים מן הלקוחה לימודים תוכנית
ההיס המתמטיקה, לימודי שגם ובליבותיהם התלמידים בראשי להחדיר יש קודש.
הם. קודש לימודי והגיאוגרפיה טוריה

 קמח אין — תורה אין ״אם
תורה". אין — קמח אין ואם

 למהדרין... וכשר היטב מנופה יהיה שהקמח לדאוג חייבים אך
 אותם ועשיתם תשמרו מצותי ואת תלכו, בחקתי "אם

פריו". יתן השדה ועץ יבולה הארץ ונתנה בעתם, גשמכם ונתתי
בהבראם. והארץ השמים תלדות אלה

האמת אור אל נגיע עוד

 את נבין לשם, ומשנגיע — החיים, רוח אל האמת, אור אל להגיע נלמד
 התורה של תכניתה חותם הם החיים כי נבין, תורתו; ואת ישראל גורל

 המעשים בנין עד הלשון בניו למן !בבל !גדותיהם כל על רוח מלאים הזאת,
!עליהם נאלצת האחד-המיוחד של רוחו — אחת, רוח — החיים של

ית אגרת צפון, אגרות :זצ״ל הירש רפאל שמשון הרב

כהנא קלמן הרב

לרשע הלעיטהו

א
 בתוספת ע״א סט בב״ק שנינו ה, פרק ריש שני במעשר המשנה יסוד על

 רבעי כרם שהוא )להודיע אדמה בקזוזות אותו מציינין היו רבעי כרם :1 הסבר
 חרסית מה כחרסית, סימנא בחרסית, ערלה ושל וכר, רש״י( — פדיון בלא ואסור
 גמליאל בן שמעון רבן אמר כר. מיניה הנאה ביה דלית האי אף ממנה, הנאה שאין
 בשביעית, רש״י( — ושבים לעוברים היכרא להו )דעבדינן אמורים דברים במה

 באין )שהן שבוע שני בשאר אבל רש״י(,— לאכול באין הן )ובהיתר נינהו, דהפקר
 ואומרים, המעות את מניחין והצנועין רש״י(. — האסור דבר ויאכלו יניחם לגזול,

 חנה בר בר רבה דאמר הא מובא בהמשך הללו. המעות על מחולל מזה הנלקט כל
כר. חוץ כמותו הלכה במשנתנו רשב״ג ששנה מקום כל יוחנן, ר׳ אמר

 פדיון ללא רבעי מאכילת ושבים העוברים את למנוע רצה דמשנתנו קמא תנא
 שאין סבר שבוע שני בשאר אך השביעית, בשנה הקפיד ורשב״ג ערלה. ומאכילת

בפיה״מ. הרמב״ם כלשון גדול, יותר הגזלנות שעוון לפי לגזלן, תקנה לעשות לנו
 מ״ה, פ״ג בדמאי שנינו אחד. דבר אמרו יוסי ור׳ רשב״ג הירושלמי לדברי

 )לבשל לה נותן שהוא את מעשר תפאר״י(, — אכסניא )בעלת לפונדקית הנותן
 היתר )דמורה לחלוף שחשודה מפני ממנה, נוטל שהוא ואת תפאר״י(, — ולאפות

 תפאר״י(. — בטוב רע להחליף מתכוונת לטובתו או בשבילו, מדטרחה לאד/לופי
 אינו רע״ב(. — מתכוונת היא )דלגזול לרמאין אחראין אנו אין יוסי רבי אמר

עיון. צריכים והדברים .2 בלבד ממנה נוטל שהוא מה אלא מעשר

ב
 שחזקתו כוכבים, לעובד לבונה למכור באיסור דן סו סעיף קנא סי׳ יו״ד בשו״ע

 להם אין אם דוקא אסור שהדבר אומרים, יש מביא הרמ״א לע״ז. אותה שיקטיר
 במקום לקנות יכולים אם אבל אחר. במקום לקנות יוכלו שלא או בו, כיוצא אחרים

 סוברים, המתירים הרמ״א שלדעת מסביר, )סק״ו( הש״ך מחמירין. ויש מותר. אחר
 שהיין נהרא, עברי בתרי בדקאי דוקא יין, כוס לו להושיט שאסור נזיר, כדין שהוא
לו מאפשרים לנזיר ההושטה ע״י ורק אחר, בעבר והנזיר הנהר של אחד בעבר

ברייתא. בשם שבב״ק הדברים מכנד, קמ״ב סי׳ בתשובתו החו״י 1
 דבר מביתו מוציא להיות חבר דרך שאין יוסי, לר׳ יודה לא דרשב״ג התם ואיתא 2

מתוקן. שאינו

1
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 עברי תרי כמו הוי בדלא שגם סוברין, והמחמירין ע״ב(. ו ע״ז )ע׳ היין לשתות
שם. עיין ראשונים, מחלוקת היא והרי מדרבנן. אסור נהרא,

 מאיסור. להפרישו חייבים שישראל מודים, שכולם )שם( סובר עצמו הש״ך אך
 חייבים שאין מומר, לישראל או לגוי למכור רק מתירים המתירים, והראשונים

להפרישו.
 בינו ואין הוא, וישראל הוא, שחטא ישראל שמומר שם, מעיר מרבבה הדגול

 אלא להפריש מצווים שאין סובר, הש״ך לדעתו, להפרישו. לענין ישראל לשאר
 שלא )ז״א גמור מומר אינו אפילו במזיד, העובר אבל בשוגג. עבירה שעובר ישראל

 משום מומר, לשון הזכיר והש״ך להפרישו. מצווה אחר ישראל אין השתמד(,
 במזיד עבירה עובר שכל ועוד הוא, מזיד מסתמא ומומר במומר, דיברו דהפוסקים

.3 דבר לאותו מומר נקרא
 הרמב״ם של בפיה״מ לע׳ הש״ך דברי על ציין לשו״ע בהגהותיו ברוך האמרי

 סי׳ או״ח שמלקיס לגרי״י יצחק בית ובשו״ת לעיל. המובא ה פרק ריש למעש״ש
 שעל שכיון רשב״ג, משנת על מבוססים הש״ך שדברי בפשיטות, כתב ד אות כט

 איסור על שכן וכל איסור, שאר על אף להפרישו חייב אינו מומר, הוא גניבה איסור
 עושה כשאינו אבל עיור, בלפני עובר מעשה, עושה כשהוא אמנם מומר. שהוא

עובר. אינו נהרא, עברי בתרי שאינו או מעצמו, עשוה הרשע רק מאומה,
 הרי 3 קמב סי׳ שלו בשו״ת יאיר החוות לתמוה הרבה משנתנו דין עצם על

 אחד איסור על והחשוד ממזיד, כוחנו בכל למנעו ישראל איש כל על מוזהרים דיו
 כעובדא איסורים, שני על חשוד שאינו שכן וכל ממנו, חמור איסור על חשוד אינו

 גזל. מאיסור גם ימנע בפירות איסור כאן שיש לו שיוברר שע״י ואפשר דרשב״ג,
 אומן רופא בזה למחלתי ארוכה שיעלה ומי באמרו: אלה דבריו החו״י ומסיים

3 יקרא

ג
 עין בשו״ת זללה״ה ספקטור הגרי״א דן לרשע הלעיטהו רשב״ג דברי בהסבר

 ערבות, בדין יסודו מאיסור, חברו להפריש החיוב לדעתו ה. אות א סי׳ אה״ע יצחק
 יענשו שלא כדי הוא להפריש והחיוב ע״ב(. כז )סנהדרין לזה זה ערבין ישראל דכל
מהציון ובהימנעות הרבעי. פירות את ממנו יגזלו שלא הבעלים, לטובת גם אלא

 מערכת חמד ובשדי פג, סי׳ ויו״ד מז סי׳ אה״ע סופר, כתב שו״ת ע׳ הדגו״ט לדברי 3
יט. סי׳ ה אות השדה ובפאת ג, אות כו כלל ו אות כללים

 הודפסו במאוחרות ע״א. רסא דף בהשמטות מודפסים הדברים ראשונה במהדורה 4
התשובה. בתוך

לתמוה. עוד להוסיף יש ואולי 5
 רבה איסורא הארץ עם לעביד ולא קלילא איסורא דלעביד לחבר ליה ניחא אמרינן:

 שיזכה בשביל חטא לאדם אומרין שאין דאף בתום׳, שם ויעויין ע״ב(. לב )עירובין
 שמדובר שאני, המוקף, מן שלא להפריש לחבר :התירו בו שבעירובין, במקרה חברך,
לעבור. לו יגרום המוקף מן שלא יעשר לא ואם שעשרן, וסבור לקוט לו שאמר בהבר

דוגמאות מביאים בגליון, ע״ב פח בפסחים המצויינים בתוס׳ ועוד שם, בתום׳ אבל

 בנסתרות אבל בנגלות. אלא ערבות דין שאין בנגלות, רק הוא זה ואיסור עבורו.
 הלוקחים ושבים העוברים הם מי יודע שאינו כיון רשב״ג, ובמשנת ערבות. דין אין
 לרשע, הלעיטהו שאמר וזהו ערבות. חיוב כאן ואין בנסתרות, מדובר הכרם, מן

מאיסור. למנעו ערבות מדין חייב שאינו
 רשב״ג, ממשנת הדגו״מ של לדעתו סימוכין שאין יצחק, העין מסיק זה ולפי
כדג״מ. ודלא במזיד, אף להפריש חייב ובנגלות בנסתרות. רק הוא שלה שהנידון
 ליתן שמותר אומר, וימות לרשע הלעיטהו אין ט( ח )דמאי איש לחזון גם
 לו, ליתן שמותר מורה הלעיטהו הלשון שלכאורה אף האסור. דבר איסור על לעובר

 אתה שאין ופירושו, בעלמא לישנא הוא הלעיטהו כן. לפרש אין סברא מכה הרי
 שאני מיקרי לא באיסור הנוטל שכל מפני הצלתו, על ולשקוד למעשהו זקוק

 אין זה להסבר שגם וברור האיסור. מחמת מנועה הלקיחה שהרי אני, מכשילו,לא
מרבבה. והדגול הש״ך לדברי סימוכין כל מכאן

 בנגלות גם דלחזו״א הוא, איש והחזון ספקטור הגרי״א של הסברו בין וההבדל
 ולדעת שבדבר. האיסור מחמת לקחת מנוע הוא עוד כל לרשע, הלעיטהו נאמר

 שבנתינת מחמת לגריא״ס עליו. לעובר האסור הדבר בנתינת המדובר אין שניהם
 שכל מחמת לחזו״א וגם נגלות. הוא שאז ועוד גרידא, ערבות דין כאן אין האיסור
 לסייע היתר כל אין אבל למנוע, להזדקק חייב אני שאין רק הוא בהלעיטהו האמור

במעשה.
 סימון ידי על אם שאף ז״א מכל", ויצילו יפרוש "כשיציין מדובר לחזו״א

 ולא מלגזול, יימנע בנט״ר שמדובר שידע שע״י מהעבירה, העובר ימנע הכרם
העבירה. למנוע להזדקק חייב הכרם בעל אין כלל, עבירה יעבור

העובר, את להציל שיכול והחזו״א החוו״י דעת לפי רבעי נטע של סימון והנה
 יעבור, שלא העובר לטובת רק אינו גזל, מאיסור גם אלא גרידא, רבעי מאיסור לא
 ואין במשנה, זכר זה לפי אין הדבר של זה ולצד מהבעלים. טובה מונעים אנו

תמוה. והדבר בכך. מתחשב רשב״ג ,

דרבים, מצוה או רבה, מצוה שהיא או הסבר, יש לכולן ואמנם ליה. ניחא של נוספות
 הארץ שעם כדי איסורא ליעביד אפילו לחבר ליה שניחא אנו רואים אבל זה. וכעין

 לחבר ליה ניחא וסובר חולק שם בעירובין רשב״ג ואמנם רבה. איסורא יעבור לא
 ובמשנה ליעבד, לא קלילא איסורא אפילו ואיהו רבה, איסורא הארץ עם דליעבד
לשיטתו. שרשב״ג לומר היה ואפשר לרשע, הלעיטהו דאמר הוא רשב״ג דמעש״ש דרפ״ה

 מעש״ש ובמשנת כרשב״ג, לא לחבר ליה דניחא בהא הילכתא איפסיקא הרי אך
 רשב״ג גם בתום׳ המובאות הדוגמאות שבכל לומר, אף מקום ויש כרשב״ג. איפסיקא

כלל. איסור בעשיית מדובר אין מעש״ש במשנת והנה בהן. יודה
 היה לחבר ליה ניחא שמבחינת זללה״ה, חזו״א בעל למרן שמצינו עוד, לתמוה ויש

 להציל כדי לכתחילה, איסור מבטלין דאין אף לכתחילה, איסור לבטל להקל מסכים
 אחר שאף מפני וגם אחרות, מסיבות זה דבר להנהגת שהתנגד אלא מטבל, עול פורקי

 דבריו )ע׳ ק״א בשיעור אף תרומה בו שביטלו המדומע לאכול איסור עדיין יש הביטול
 ובמשנת בחולין(. תרומה ביטול במאמרנו עוד שהבאנו ובמה יז—יד ס״ק טז סי׳ בדמאי

החבר. שהואע״י איסוהכל בעשיית כלל מדובר אין מעש״ש
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 אחרת. בדרך גם המשנה להסביר לנסות שאפשר נראה דמיסתפיגא לולא כן על
 רבעי נטע על ששליט שמי מסיק, פדי׳( לענין ואפ״ה )ד״ה יז טז דמאי איש החזון

 ודבריו( )ד״ה ושם לפדותו. יכול נט״ר, אותו על בעלות לו שאין אע״פ לאוכלו,
עליו. ששולט משום נט״ר, פודה ביאוש, זוכה שאינו אע״פ שהגזלן כתב

 שידע ידי על מלגזול יימנע שהגזלן אמינא הווה אין רשב״ג דלמשגת ונראה
 והפירות הרבעי, את יפדה הוא להשתלט. יכול הוא זה איסור על לפניו. רבעי שנטע

 יגזול, הגזלן כלל. לבעלים יועיל לא הכרם סימון כן ועל באכילה, מותרים יהיו
 לגזלן, להזדקק צריכים אנו אם היא, לפנינו העומדת השאלה יפדה. הוא והנט״ר

 והוא איסור, עליו יש שגזל שדבר ולהודיעו שגזל, אחרי רבעי נטע יאכל שלא
 איכפת ולא לו, להזדקק צריכים אנו שאין או פדיון, ע״י זה מאיסור להינצל יכול

 רשב״ג אמר זה ועל גזל. איסור על בו שעבר אחרי באיסורו, הדבר שיאכל לן
אותו. שפדה ומבלי רבעי, באיסור הגזל ויאכל שגזל, לרשע הלעיטהו

 תקנה לעשות לנו ואין בפיה״ט, הרמב״ם של לשונו גם בזה מוסבר ואולי
 שתי לפנינו היו אילו ז״א יותר. המור גזל שעון מפני יכשלו שלא כדי לגזלן,

 חמור, איסור על מלעבור למנעו ובידנו קל, איסור על עובר שהוא ומי עבירות,
 אין חמור, איסור על עובר העובר אם אבל לו. להזדקק אנו צריכים נמי, הכי אין
 מדובר אבל יותר. קל איסור על מלעבור דבר באותו למונעו להתאמץ צריכים אנו

חמור. איסור אותו על מלעבור למונעו יכולים אנו שאין לנו, שברור
 איגר שלמה ר׳ קנא. ביו״ד מהרש״א בגליון משנתנו את פירש שכך לי ונראה

 להפרישו. חייב אינו שהמומר שם, הש״ך לדברי סימוכין רשב״ג בדברי למצוא רצה
 דבר ובאותו גזל, איסור על עובר וכך כך דבין הכא שאני י״ל וכתב, זאת דחה אך

 .וגם עוד. אחר באיסור יעשנו שלא מצווים אנו אין פנים כל על רשעות שעשה
 מאיסור חמור גזל דאיסור מחמת דדוקא דמעשר, פ״ה בפיה״ט ברמב״ם משמע זה

שנפרישו. רבעי כרם

ד
 באופן רשב״ג דברי מפרשים היינו אילו הבנה. אי למנוע להעיר עוד ועלינו

 החיוב צמצום משום שהזכרנו בפירוש היה לרשע, להלעיט צריכים שאנו חיובי
 הוסבר כבר אבל העובר. ע״י האיסור קיום למנוע יכולים אנו שאין למקרה רק הזה

 להזדקק, חייבים אנו שאין בכך רק כאן מדובר לחזו״א בין ספקטור לגרי״א שבין
המקובלת. מההלכה חורג פירושנו אין כן על להזדקק, איסור אין אבל

 לפדיון. מעות מניחים היו הצנועים לב״ק. ,המאיר בדברי גם לכך וסימוכין
 ויכשלו ניכר, יהא לא הסימון שמא מחשש בשביעית, רק אותם הניחו אחד לפירוש

 מעות הניחו שהצנועים מפרשים, יש גם מביא המאירי אך מהפירות. הלוקחים
 מיהא מהם הנהנים לכל הסתם מן מוחלין שהיו ,6שבוע שני בשאר אף לפדיון

 הצנועים שהרי להלעיט, חיוב דהלעיטהו בהא אין זה ולפירוש ושבים. בעוברים
והחזו״א. הגריא״ס כהסבר אלא הלעיטו, לא

השנים. בשאר דצנועין הא מפרש שהנו לרע״א הש״ס גליון ע׳ 6

גוטל נריה הרב

הים אל הנביא יונה הטלת

הלכתיים[ ]היבטים

 לסוגיית דבר של בסופו קשור איננו אשר יונה, בספר אמיתי עיון לך אין
 התשובה: בסוגיית יונה, בספר העיונים מרבית התמקדו ומעולם מאז התשובה.

 מרובה, צידוק מידת זו ולהתמקדות ישראל, תשובת ואף יונה תשובת נינוה, תשובת
 צירו אכן כי להוכיח דיה הכיפורים, יום של המנחה׳ ׳בעלות הספר קריאת כמובן.

עוסק. הוא זה בפן בעיקר לדורות׳, ו׳נבואתו הספר של המרכזי
 במכלול מעיון הספר את לפטור כדי בכך אין כי הכל, על מוסכם זאת עם

 — האחרונה לזו ההלכתית. הבחינה ואף האמונית הבחינה גם כולל הפרשנות, צורות
 אחת זוית בחינת תוך דלהלן, במאמר פנינו אנו מפנים — לקודמתה הנושקת
!.ההלכה לאור — יונה של מסיפורו

יונה הטלת בפרשיית מרובע סבר א.

הסערה, והתרחשות לספינה עלייתו ה׳, מלפני יונה של בריחתו נסיון אחר
:הבאים הפסוקים )בדילוגים( נאמרו
לנו, הזאת הרעה בשלמי ונדעה גורלות ונפילה לכו רעהו אל איש ויאמרו ז.
יונה. על הגורל ויפול גורלות ויפילו

וסוער. הולך הים כי מעלינו, הים וישתוק לך נעשה מה אליו ויאמרו יא.
יודע כי מעליכם, הים וישתוק הים אל והטילוני שאוני אליהם ויאמר יב.

עליכם. הזה הגדול הסער בשלי כי אני
מזעפו. הים ויעמוד הים, אל ויטילוהו יונה את וישאו טו.

מחד, החובל ורב המלחים :אנושיים גורמים שני איפוא שותפים זו להתרחשות
 — מכך יותר ועוד הדו־שיח, הן ביניהם, שמתרחש כל עקא, דא מאידך. הנביא ויונה

 איבוד בקשת — יונה של מצידו ועזה. עמוקה הלכתית בעייתיות מעוררים הביצוע,
 הסוער הים אל הטלתו — המלחים של ומצידם הים״[, אל והטילוני ]״שאוני נפשו

־. למיתה דינו הם גוזרים שבכך ידיעה תוך הים"[, אל ויטילוהו יונה את ]"וישאו

 מן־התר הגרש״ז של מאמרו ר׳ המקרא, מפרשנות נפרד בלתי כחלק ההלכתי העיון על 1
ב׳ — ״מרחבים״ תנ״ך, לימוד על השקפה — וביני המקרא מדע אנשי בין שליט״א:

 רש״י פירוש על מפתח" ל״ספר הצעה עמנואל: ר״י של מאמרו ר׳ וכן ואילך; 35 עט׳
ואילך. 229 עט׳ ליהודה״ ״מנחה לתורה,

מצידם המעשה מחומרת מאומה להמעיט כדי בה אין לבסוף, ניצל שיונה העובדה 2
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לוי יהודה

לקבלה רוצה שאינו למי ■מחאה

ותוכחה מחאה א.
 לבדוק ועלינו חטאו• על למחות חוייבנו וכן החוטא עמיתנו את להוכיח נצטוינו

 אבל תוכחה. לקבל רוצה שאינו מי כלפי גם עלינו מוטלות אלה חובות מדה באיזו

הללו. החובות שתי גדרי את לברר עלינו העניו, עצם לבדיקת שניגש לפני

הדברים מקורות א.

 תשא ולא עמיתך, את תוכיח הוכח בלבבך אחיך תשנא "לא בתורה: כתוב

ט(.—ו (ן דעות )הל׳ ברמב״ם תוכחה מצות ומובא יז(. יט, )ויקרא חטא" עליו

 איש _ באחי! איש ״וכשלו :לט.( שבועות :כז )סנהדרין חז״ל דרשו בנוסף

 הרי מחו". ולא למחות בידם שהיה התם בזה, זה ערבים שכולם מלמד אחיו. בעוון

 אחד כל על מוטל זה לפי בזה. זה ישראל כל ערבות מתוך הבאה מחאה חובת כאן

 בעונש. הוא גם ויכלל בה שותף יחשב פן עבירה לעבור מחברו למנוע מישראל

עליה. נענש אינו העבירה, את למנוע כה בידו שאין היינו הוא, אנוס אם ורק

 אדם בן "ואתה :ז( לג, )יחזקאל יחזקאל לנביא הקב״ה שאמר מה לזה דומה

 לרשע, באמרי ממני. אותם והזהרת דבר מפי ושמעת ישראל, לבית נתתיך צופה

 מידך ודמו ימות, בעוגו רשע הוא מדרכו, רשע להזהיר דברת ולא תמות, מות רשע

 ולא למות לרשע שגרם על נענש הנביא שכאן אלא לנ״ל, דומה זה הרי אבקש".

 מדרכו רשע הזהרת כי "ואתה בהמשך: שם ה׳ שאמר ומה לחטוא. לו שנתן על

 שאנוס היינו הצלת", נפשך ואתה ימות, בעונו הוא מדרכו, שב ולא ממנה לשוב

פטריה. רחמנא

 אחד וכל ישראל כלל על מוטלת המצוות ששמירת היא הערבות משמעות

 איש "וכשלו :הדרשה פשטות משמעות וכן תישמרנה. שהמצוות לדאוג צריך ואחד

 :אהבה( תני ד״ה כט. )ר״ה הריטב״א מלשון משמע וכן אחיו״. בעון איש — באחיו

 מהא מוכח וכן חברו" חוב הפורע וכערב אחד כגוף וכולם זל״ז ערבים ישראל "כל

 אחראי אחד שכל והוא בערבות נוסף טעם יש שכנראה אלא מוציא. שיצא שאע״ם

 וכדמשמע בנפשו, להתחייב לחברו שנתן על בא והעונש חברו, של הרוחניים חייו על

 רק שייך אדרוש" מידך "ודמו ה' שאמר שמה נאמר לא )אם הנ״ל הנביא מדברי

 ד. סי׳ לקמן עי׳ וימות", לרשע "הלעטהו שאמרו ממה גם קצת משמע וכן נביא(. גבי

 פוסקים היו ואמנם טז( יט, )ויקרא רעך" דם על תעמוד "לא בגדר הוא הזה והחיוב

 ;רד סי' חיו״ד מהרשד״ם )שו״ת גשמי נפש מפקוח בק״ו רוחני נפש פקוח שלמדו

סק״ד(. רל״ט סי׳ חנוך מנחת
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 החטא שמעשה והיינו אחר, באופן המחאה ת50 להסביר מקום היה אמנם

 בשבת מסוגיא נסתר זה פירוש אבל מחאה. ע״י ממנו אתנתק שלא עד כשלי נחשב

 את יקבל לא שהחוטא ברור שאם משמע שממנה ,2 הערה לקמן מובא )נ״ה.(,

 ההתנתקות היתד. ואילמלי עכ״פ, בעונו נתפס אינו מלמחות שנמנע זה המחאה,

 הרואה ומחויב יש עכ״ז למחות. צריך היה זה בכגון דוקא המחאה, עיקר מהמעשה

ו. אות לקמן וע׳ זה מטעם גם למחות

 ;מ: )שבת מעברה יהודי להפריש והיא בגמרא, מובאה דומה חובה עוד יש

 הערבות, מן באה זו שחובה נראה אבל ועוד(. סי״ג; תכא סי׳ חו״מ סג.; ערובין

בה. ונכללת כנ״ל, מצדדיו מאחד לפחות

 גדרים עם נפרדות חובות אלו האם מחאה. וחובת תוכחה מצות כאן יש הרי

מצוה. אותה של פנים שתי אלא אינם אולי או נפרדים,

הרמכ״ן שיטת כ,

 מעצם זה הרי החוטא בעון ונענש נתפס מלהוכיח שהנמנע שמה סובר הרמב״ן
 אשם עליך שיהיה חטא עליו תשא "ולא :יז( יט )ויקרא וז״ל תוכיח״. ״הוכח מצות

 בדיליה תקבל ולא שאמר אוגקלוס לשון יטה ולזה אותו. הוכחת ולא יחטא כאשר

 לפרשה ניתן אונקלוס שלשון משום דהיינו נראה "יטה" רק שאמר )ומה ...״חובא

 מדברי גם משמע הרמב״ן וכדברי ...״(מלבינים פניו ״יכול :חז״ל דרשת לפי גם
 נחטא שלא בזה "הוזהרנו :הנ״ל הקרא על שכתב עב(, סי׳ ש״ג )שע״ת יונה ה״ר

 חטאו, נגלות בהגלות יחטא, אחד איש ואם אותו, מהוכיה בהמנענו חברינו בחטא

מוסרם"• בשבט יוכיחוהו לא אם עליו יענשו עדה כל
 או החוטא להוכיח שצונו היא ר״ה "מצוד. :וז״ל כן, שסבר נראה הרמב״ם וגם

 אחר שיאמר, ראוי ואין התוכחה. במאמר ממנו אותו ולמנוע לחטוא, שירצה מי

 תוכחה מצות לדבריו גם הרי א-להיו". עם לי מה אחר, יחטא אם אחטא, לא שאגי

מוכיח. שאינו מי שנענש בעונש כאן דן שאינו אלא ערבות, מטעם היא
באחיו" איש "וכשלו והקרא תוכחה, של אחת מצוד. אלא כאן אין דבריהם לפי

 שיעורים, בקובץ וסרמן ר״א קושיית תתורץ )ובזה שבה. העונש גדרי קובע אלא אינו

 אחיו".( בעון — באחיו איש ״וכשלו קרא לי למה הנ״ל לדעת סד( סי׳ )ביצה

שוים. ומחאה הוכחה דיני פרטי ולדבריהם
 כתבו ג.( לשבת )הגהות חיות הר״צ וכן בסוף( פו, סי׳ )חיו״ד סופר כתב בעל

 הירש רפאל שמשון וה״ר תוכחה. ממצות חלק הוא האיסור מן הפרשה שחיוב במפורש

 סוברים וכנראה יז(. יט, לויקרא )פירושו היהודית בערבות תלויה תוכחה שמצות כתב

 כא סי׳ ה )מער׳ חמד שדי בעל גם כתב יונה וה״ר רמב״ן כדברי הנ״ל. רמב״ן כשטת

 כך מדייק אינו הוא תוכחה. מצות משום אלא איננה הערבות שחובת ונראה( ד״ה

 שחובת שכתב נח( )סי׳ אריה שאגת בעל דברי מתוך אלא הנ״ל הראשונים מדברי
 לאפרושי הוא התורה דמן מפורשת כתב "הרי :חמד שדי וז״ל מדאורייתא. היא ערבות

 שאם כן, לומר בהכרח תוכחה, מצות משום שהוא בדבריו פורש שלא ועם מאיסורא

 שהרי צע״ג לכאורה אלה ודבריו זה". דבר נסמוך התורה מן מצור. אאיזה כן לא

כאן יש איך כן ואם באחיו" איש "וכשלו מקרא נלמדת זו שחובה מפורש בגמרא
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 על מקשה בעצמו !!יא ד זה" דבר נסמוך תורה של מצור. "אאיזה לשאול מקום

 בבא( תד״ה ג. )שבת מדרבנן אלא אסור אינו עברה לעובר שמסייע ממה זו שטה

 לקמן ועי׳ לסייע. איסור יתקנו שחכמים טעם מה להפריש, חייבים מדאורייתא ואם

ה. אות

היראים שטת ג.

 אבל תוכחה. ממצות נובעת מחאה שחובת שסבר הרמב״ן שטת לפי הנ״ל כל

 וראשונים הרא״ם מדברי ובאמת אלו. שתים בין קשר להניח הכרח שום אין בעצם

 מובא :רכג סי׳ ״השלם״ יראים )ס׳ הרא״ם כתב נפרדות. חובות שהן משמע אחרים

 הסמ״ק גם וכ״כ אבל. ד״ה תרח סי׳ או״ח הלכה, ובביאור יא; סי׳ עשין בסמ״ג,

 בעון נתפס מלהיות נפטר נשמעים, אינם שדבריו יודע המוכיח שאם קיב( מצוד.

 ס״ד( סי׳ )ביצה שיעורים בקובץ ופי׳ תוכיח. הוכח במצות חייב עדיין אבל החוטא,

הוכחה. מדין חייב ונשאר עריבות מדין שנפטר דהיינו

 דעות )הל' וז״ל לחלק סבר הוא שגם קצת משמע בחבורו הרמב״ם מדברי

 למקום, שבינו בדברים בין לבינו, שבינו בדברים בין חברו, את "...המוכיח :ז( ו,

 אומר שאינו ויודיעו רכה, ובלשון בנחת לו וידבר עצמו, לבין בינו להוכיחו צריך

 :ט״ז( )ערכין חז״ל דרשת זה והרי הבא״, העולם לחיי להביאו לטובתו, אלא לו

 חברו ברגשי שזהירות דהיינו חטא", עליו תשא לא ת״ל פניו, משתנים אפילו "יכל

 בזו )ה״ח( שם ממשיך שהרמב״ם מה צ״ע זה ולפי תוכחה. מצות מעצם חלק היא

 וכו"׳. ברבים אותו מכלימין בסתר, בו חזר לא אם שמיים, בדברי "אבל הלשון:

 שיק מהר״ט ותירץ דוקא. שבנחת ז׳, בהלכה דבריו את סותרים כאן דבריו לכאורה

 משום א׳ טעמים, שגי משום תוכחה מצות דעלינו "ונראה :שז( סי׳ או״ח )שו״ת

 החיובים, שני בשורש נפ״מ ויש ערבות... משום והב׳ תוכיח דהוכח עשה מצות

 רכים ובדברים בנחת הוא דעות ובה׳ המצות במנין הרמב״ם כתב תוכחה מצות הנה
 התורה בספר וכתב פניו, ילבין ולא אחרת, בריצוי פעם בכל הלב, תוך הנכנסים

 ואפילו ...בירור בדרך שלו, משמעות הוא כך בלשה״ק תוכחה דלשון ...והמצוה

 שם", הרמב״ם וכמ״ש פניו את ילבין בנחת, שמע ולא קיבל לא דאם מצינו הכי

 ח ובהל׳ עצמה תוכחה במצות מדובר ז שבהל׳ הרמב״ם דברי את שהסביר הרי

 ערבות[ ]מטעם מחאה מצות הרמב״ם שלשיטת )נמצא הערבות. מן היוצא בחיוב

 בעוד תוכחה, לקבל שסרב במי גם מחייבת היא באשר תוכחה, ממצות יותר כוללת

 מי כלפי גם מחייבת היא באשר יותר, כוללת תוכחה מצות הנ״ל היראים שלשיטת
י. תוכחה יקבל שלא שידוע

משום בה יש הרי תוכחה. במצות התכוון תכלית לאיזו פירש לא שיק מהר״ם

 משמע באשר לעיל, שהבאנו המצוות בס׳ הרמב״ם מדברי צע״ק אלו שיק מהר״ם דברי 1
ערבות. מכה בא תוכחה שענין מהם
 מיירי ז שבהל׳ לתרץ אפשר ז, הל׳ על ח מהל׳ הרמב״ם על שהקשה הקושיא את

 למחול עדיף בנחת, תוכחה מקבל אינו אם ולכן, לויתור שנתנים באחיו איש בפגיעות
למקום. אדם שבין במצוות משא״ב לו,

 ...״הוכח בלבבך אחיך תשנא ״לא :הקרא מפשטות לעד״ג אבל ריע, ואהבת חסד

 )מצוד. חנוך בס׳ גם כתב וכן מלבנו, שנאה להסיר כדי באה תוכחה שמצות משמע

 ויוכיחנו לאיש איש כשיחטא כי אנשים, בין וטובה שלום בזה שיש "לפי :רלט(

 ישטמנו יוכיחנו, לא ואם עמו, וישלים התנצלותו ויתקבל לפניו יתנצל במסתרים,

הזמנים"• מן לזמן או שעה לפי אליו ויזיק בלבו

 ד״ה יט סי׳ )חיו״ד וות״ס בעל וכן יז( סי׳ )חיו״ד יהודה בית בעל שגם ונראה

 שהחיוב כתבו שכן מחאה, וחובת תוכחה מצות בין לחלק שיש סוברים ומעתה(
 ולא לזה, זה ערבים ישראל שכל הערבות, מצד בא האיסור מן חברו את להפריש

תוכחה. מצות הזכירו

 הרי וצ״ע תוכחה, למצות קשור אינו ערבות מטעם העונש אלה כל ולדברי

 חוסר על עונש כאן שאין משמע ערבות שלשון אלא ? הזהיר והיכן הכתוב כאן ענש

עברתי. אני כאילו נחשבת חברי שעברת במה לעונש גורמת שהערבות אלא המחאה,

מחאה וחובת תוכחה מצות בין חילוקים ד.

 את לקבוע וצריכים הן נפרדות תוכחה ומצות מחאה חובת היראים שטת לפי

לעצמה. אחת כל הלכותיהן ופרטי גדריהם

 עשיית מיהודי למנוע הוא החיוב ערבות שמטעם הוא לכאורה העיקרי החילוק

 היא תוכחה שמצות בעוד המעשה, לפני בעיקר אותנו מחייבת היא ולכן עבירה

 מצות בס׳ כתב וכן ז( י, דעות רמב״ם, )לש׳ שיחטא" חברו "הרואה :המעשה אחרי

 אחרי אפי' אתו להתוכח היא משמעותה תוכחה "כי :פ״ב( קפלן, )ר״מ תוכחה

 עכשיו, זה שנעשה המגונה למעשה הפרעה פעולת אלא אינה מחאה אולם החטא...

מאיסורא". לאפרושי היינו

 להיות צריכה שתוכחה הרמב״ם סבר שיק מהר״ם לדעת ראינו כבר בנוסף

 ורדים גנת לדעת נוסף חילוק בכח. גם להיות יכולה מחאה בעוד דווקא, בנעימות

 ...תעשה לא מצות העובר על רק תוכחה של זו מצוד. ״חיוב :טו( ם׳ מ׳ כלל )חאו״ח

עשה". מצות בטול על אפי׳ הוי בערבות דין אמנם

התוספות שיטת ה.

 מן העברין את להפריש שהחיוב והיינו התוספות בעלי של היא שלישית שיטה

 :א( סי׳ שם הרא״ש גם זה וכעין ;בבא ד״ה ג. )שבת וז״ל מדרבנן הוא האיסור

 כתב וכן מאיסור". להפרישו שחייב איכא, מיהו דרבנן איסור לעברה[ ]במסיע ..״.

 מדרבנן, אלא זו אמירה חיוב "דאין בשוק שעטנז לובש בענין שג( סי׳ )יו״ד הב״ח

 הגמרא דאמרה שם בשבת מהסוגיא ובאמת מכשול". תתן לא עור אלפני דאסמכוהו

 איסור הרי התוס׳ שהקשו ומותר, פטור בעה״ב בעה״ב, של לידו נותן העני שכאשר

 איסור בזה שיש הסוברים לדעת "מותר". אמרו ואיך כאן יש לכה״ם דרבנן

 מלואים )אבני אבן טורי לס׳ מרמז שם הש״ס ובגליון יותר. עוד קשה מדאורייתא,

סיוע בלי גם העברה את יעשה העברין שאם שכתב מוסרין( אין ד״ה יג, לחגיגה
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 איסור כאן אין בפועל( כן שיעשה להניח יש אלא לעשות שיכול רק שלא )היינו

מאיסורא. אפרושי שייך ולא כלל

 לת״מ עור לפני בגדר שהיא האיסור מן אי-הפרשה על הנ״ח שכתב ומה

 למנוע בידו שיש שמי וסברו יש מזאת. גדולה האחרונים בדברי מצאנו מדרבנן,

 למלך המשנה ממש. מכשול תתן לא עור לפני עובר מנעו, ולא העברה מן חברו את

 להרכיב ]לגוי להניח "אסור :בזה״ל הרמב״ם דברי את מסביר ו( א, כלאים )הל׳

 משום עובר יניחנו אם מוזהר, דנכרי כיון דמילתא, וטעמא כלאים[, אילנות לו

 בשדי ועי׳ סק״ח( תמג סי׳ אברהם )אשל בפמ״ג מובאים ודבריו וכו"׳. עור ולפני

באריכות. בזה הדן כו( כלל ואו )מער׳ חמד

אחרות מצוות ו.

במחאה, מחייבתו שלפעמים נוספת מצוד, קיימת חכם תלמיד שלגבי ונראה

 והוו "הואיל שאמר נו.( )גיטין קמצא בר אצל מצינו שכן השם. חלול איסור והיא

 שם מבואר ובהמשך לד,ו". ניחא קא מינה, שמע ביה, מיחו ולא רבנן יתבי

 חכם, תלמיד רק שלא נראה כך על ויתר מקדשנו. בית לחרבן גרמה שאי-מחאתם

 שנעשים, איסור דברי עם מסכים שהרואה לחשוב עשויים שאנשים מקום בכל אלא

ומישראל. מה' נקיים והייתם מטעם — מחאה ידי על דעתו להביע הוא צריך

 שאינם בדברים גם מחאה חובת יש דמיא" כהודאה "שתיקה מטעם גם ואולי

 עצמות יוסף נקרא מה "מפני :יג:( )סוטה חז״ל שאמרו ממה נלמד וזה עבירה. של

 ולא להו אמר ולא אבינו, עבדך ליה דקאמרי אביו, בכבוד מיחד. שלא מפני בחייו,

ראויה. שאינה הסכמה רק אלא השם, חלול ולא תוכחה לא שייך לא ובזה מידי".

מקבל שאינו למי ותוכחה מחאה ב.

 מקום שאין נותנת הסברה תשנא, לא מטעם בין ערבות מטעם נבוא אם בין

 אם רק תועיל המחאה עריבות מטעם באנו אם יקבלן. שלא למי תוכחה או למחאה

 תוכחה, מטעם נבוא ואם אנוס• הריהו זאת, להשיג בידו אין ואם נמנעה, העבירה

 שמעון ב״ר אלעזר ר׳ בשם אמרו וכך התוכחה, ידי על השנאה את יגדיל אדרבא,

 האדם על מצוד. כך הנשמע, דבר לומר האדם על שמצור. "כשם :ס״ה:( )יבמות

 "אל :ט( )משלי שנא׳ חובה אומר, אבא ר׳ ושם נשמע״. שאינו דבר לומר שלא

 להוכיח תוכיח, הוכח דכתיב הנשמע, דבר "לומר ופירש״י: ישנאך" פן לץ תוכח

 לא התוכחה, בגלל ישנאנו אם היינו להוסיף אבא ר׳ שבא )ומה ממנו" שמקבל למי

 המחייבת בישראל שנאה למעט החובה אדרבא, אלא, כלל, תועלת בה שאין רק

 דייקו זה וכעין לומר.( שלא כאן אותנו המחייבת היא היא הנשמע, דבר לומר אותנו

שהרשעים הצדיקים ידעו שאלמלי 2 ואע״ג( ד״ה )נה. בשבת הסוגיא מן התוספות

 שם: הגמרא וז״ל במחאה, ומסיימת בתוכחה פותחת היא שכן עיון צריכה זו סוגיא 2

מינאי. מקבל' לא א״ל גלותא. ריש דבי לחני מר לוכחינהו סימון, לר׳ זירא ר׳ "א״ל

 שבדפוסים יראים ס' מסיק וכן מיחו. שלא על נענשים היו לא מחאתם, את יקבלו לא

 מכאן אחרת(. גרסא בו לו )שיש יראים ס׳ דברי נגד יא( סי׳ )עשין והסמ״ג לז( )סי׳

אליו. ישמע שלא שיודע מי את להוכיח אין אופן שבכל
 לאנשי למחות שאפשר מי "כל :נד:( )שבת דאמרו בהא רש״י שפי׳ ממה גם

 העולם כל על נתפס כולו, העולם בכל ...ביתו אנשי על נתפס מיחד., ולא ביתו,

 למחות, לו שאפשר ונישיא מלך כגון ישראל בכל העולם. "בכל :ופירש״י כולו״.

 בידו נקרא דבריו את כשמקיימים ש־רק משמע דבריו", ומקיימין מפניו שיראין

בידם(. סיפק ד״ה כט: סוכה גם פירש״י זה )וכעין למהות.
 שמקבל למי הנשמע, "דבר :שם וז״ל סד,:( )יבמות יוסף בנימוקי זה על והקשה

 וחובה מצוד, מקבל, שאינו מי אבל פעמים, מאה אפילו תוכיח הוכח דכתיב מצוה,

 יקללנו. או שיכנו עד להוכיח שחייב בערכין דאמרינן מד,א ז״ל והקשו להוכיחו. שלא

 ריש דבי להני מר לוכחינהו שבת במם׳ דאמרינן והא לא. לרבים אבל ביחיד התם

 הוכיחם, דלא התם מר. לוכחינהו הכי אפילו ואמרינן מנאי, מקבלי לא ואמר גלותא,

 להם יהיה שלא משום או ישמעו, דאולי ומשום ישמעו, שלא בהם מכיר שהיה אלא

 הדבר לרבים, יחיד בין שמחלק מה אחת". פעם לפחות להוכיח חייב היה פה, פתחון

 ברבים, דוקא ולא ביחיד שמדובר משמע שם הגמרא לשון מסתימת שהרי תמוה

 ישנאך". פן לץ תוכח "אל :שתיקה חובת ממנו שדורשים הקרא מן גם משמע וכן

 גם שייך הכאה עד להיפך, ]וכן סק״ה(. תרח סי' )או״ח יוסף בברכי גם הקשה וכן

 ריטב״א בחידושי במקורה, מבוררת כוונתו אבל שם([. יוסף ברכי )עי׳ ברבים
 שמחלק דהיינו הכאה". עד לחבירו אבל לרבים, :״פירוש :שכתב סד,:( )יבמות

 חסידים בס׳ מהלק מפורש וכן ;אליו שמקורב מי ובין הרבים, שהם יהודי, סתם בין

 להוכיחו, אין דבריו יקבלו שלא יודע "כשאדם :תתתקלח( סי׳ מ״נ ובהוצ׳ תיג, )סי׳

אחיו, את או 3 הבן את האב או האב את מוכיח כשהבן מדבר נזיפה עד אמרו ואשר

 מדד, יצתה לא מעולם חנינא ב״ר אחא דא״ר מר לוכד,ינחו מקבלי דלא אע״ג א״ל

 רבש״ע לפניו, הדין[ ]מדת אמרה ...זה מדבר חוץ לרעה בה וחזר הקב״ה מפי טובה

 מיחו שאם לפני ויודוע גלוי א״ל מיחו. ולא למחות גמורים[ צדיקים ]של בידם היה

 הקב״ה וקבל גלוי". מי להם גלוי, לפניך אם רבש״ע לפניו, אמרה מהם. יקבלו לא בהם

 את לחייב זירא ר׳ שבא הרי הרשעים. בעוון הצדיקים את להעניש והסכים טענתה את

 הרמב״ן לשיטת חיזוק זה והרי מיחו. שלא מאלו לכך ראיה והביא להוכיח סימון ר׳

 ותוכחה. מחאה בין שמחלקים והרמב״ם היראים כשיטת ודלא לעיל שהבאנו יונה וה״ר

 לגבי סימון ר׳ טענת קיבל שאמנם זירא ר׳ דברי את מפרש שהרמב״ם לישב ואפשר

 בתוספות וכדפי׳ יקבלו שאולי זמן כל ערבות, מטעם לחייבו בא אבל תוכחה, מצות

 איך אבל כדלעיל. הרמב״ם בדברי שיק מהר״ס פירוש עם ופרח כפתור זה והרי שם,

 ובין מחאה( )דהיינו ערבות בין מחלק שהרי צע״ג, הוו הסוגיא את מפרנס היראים

 את שמפרש ומה מקבל. שאינו ביודע גם חייב בתוכחה שדוקא מסיק ומאידך תוכחה,

 שום לזה אין תוכחה, במצות לכד,"פ מחויב יקבלו שלא שיודע שאע״פ כלומר הסוגיא

בערכין. הסוגיא מן ראיה להביא זירא לר׳ לו היה ולפירושו הדין. מדת בטענת רמז

 כבוד במצות בנו את האב בזה מכשיל דבריו לפי שהרי צ״ע לבן אב גם כאן שכלל מה 3

עכ״ם ובקללה בהמשך(, מפורשות אותה מזכיר )שהוא ובקללה בהכאה( )בנזיפה, אב
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 שידבר ...שיכהו עד לדבר לו יש קשים דברים כיצד תוכחה, היכן עד כלומר

 ומכהו לסבול יכול אינו קשים דברים רק ואוהבו, בו גס שלבו לפי כך כל ישות לו

 ישנאנו יוכיחנו שאם אחר אדם אבל ;מלהוכיחו אותו שיניח מקללו או בו נוזף או

 מה אבל ;להוכיחו אין יותר, רע לידי שיבא עד ינקום וגם יעשה, להכעיס ויותר

 שלא בברור שיודע באוהבים אלא מדבר אינו ונזיפה וקללה הכאה עד שאמר

 ממה נראה ומקורו יכהו". שעה לפי אבל ממנו, ינקום ולא ממון להפסידו ישנאנו

 לאב. בן היינו אביו, את שהוכיח מיהונתן וכו׳ נזיפה" "עד לומדת בערכין שהגמרא

 ואינו חברו שאינו מי אבל כו׳ בחברו "היינו :לב( )פרק אמרים בליקוטי זה וכעין

 כו׳". שלום אוהב אהרן, של מתלמידיו הוי הזקן, הלל אמר זה על הנה אצלו, מקורב

אחד. בסיגנון מנבאים שכולם ואחרונים ראשונים מדברי הנ״ל לסתירה יישוב הרי

 צ״ע פה", פתחון להם יהיה שלא "כדי שני טעם ונמק״י ריטב״א שנתנו ומה
 פה. פתחון לי ומה ולב, כליות חוקר ,ה הרי פה, פתהון להם יהיה שלא חשוב מדוע

 חז״ל רצו כלל שבדרך רואים אנו הרי חמור, יותר ענשו שיהיה כדי הוא הטעם ואם
 פי על "ואף : שכתב היראים כדברי כוונתם ואולי העונש. הגדלת גרימת למנוע

 לרשע הלעטהו נאמר זה ועל כלום, בכך אין בהתראה, שחטא עונשו, מרבה שאתה
 — נשמע שלא דבר לומר שלא היא שחובה הגמרא ממסקנת צ״ע זד. אבל וימות״.

וצ״ע. לץ. רשע כלפי ובפרט

נזיפה. אחרי רק היינו לץ" תוכח "אל שדרשו שמה יישב קיב( )מצוה הסמ״ק

שחובה מה על וכר נזיפה עד להוכיח שצריך ממה כנ״ל הקשו אחרונים הרבה
 שהסוגיא כתב יא( מצוד. לסמ״ג )הגהות המהרש״ל נשמע. שאינו דבר לומר שלא

 כבר ואח״כ איש. אותו מוכיח שהוא ראשונה בפעם מיירי וכר( נזיפה )עד בערכין
 שלושה כתב לספרו( )בהקדמה השל״ה הנ״ל. סמ״ק דברי כעין והוא כלל. יוכיחנו לא

:לומר( שלא )חובה ביבמות הסוגיא את שמוקים במה תירוצים

 שוגג שיהיה דמוטב להוכיחו ואסור ויתלוצץ יקבל שלא עליו שידוע בשוגג א(

מזיד. יהיה ולא

יאמר. שלא המוכיח על חובה עליו, ומתלוצץ חכמים לדברי שצוחק במי ב(

 כדאית מאן לכל — וכר נזיפה אחרי ולהוכיח עצמו על להחמיר שרוצה במי ג(
הנ״ל(. הסמ״ק כדברי )והיינו לו שאסור אמרו — ליה

 עד הוא תוכחה דחיוב דאמרינן "דהא כתב: ז( ו, דעות )הל׳ המלך בדר״ך

 אזנו יטה פעם אחר פעם יוכיחו אם שמא לומר סברא שיש משום הוא הכאה,
להוכיחו". אין תוכחה לקול ישמע שלא בבירור ידוע אם אבל

 מחולהות המימרות ששתי כתב פ״א( בתוכחה )שמעתתא שמואל במשפטי

 המימרא שהרי צ״ע ודבריו דיבמות(. המימרא הביא לא הרמב״ם למה בזה יומסביר

כמחלוקת. הדבר הובא לא מקום שבשום ועוד - היא דבתראי הזו

 פסק ס״ב( תר״ח סי׳ )או״ח הרמ״א וכן כמלאכים. הראשונים דברי ועדיין

אחת. פעם להוכיח צריך שברבים הר״ן( )בשם וכתב ודעמיה הריטב״א כדברי

 ודאי אבל בכלל", עד ולא "עד, הגמרא שכונת נאמר לא אם מיתה. בחיוב מכשילו

שלשתן. היו ששם יהונתן ממעשה נלמד שהדבר העובדה לאור במיוחד מאד, דחוק זד.

 רכג( סי׳ גאלדבלום, רי״א ד,וצ׳ השלם יראים ר.מוב&®׳ )בנוסח יראים ובס׳

 :וז״ל לומר שלא שמצור. דיבמות הא כלל הזכיר ולא בערכין הסוגיא רק מביא

 אע״ס מזידין, אבל בשוגגין מילי והני ...מזידים יהיו ואל שוגגים שיהיו ״מוטב

 לרשע הלעטה,ו נאמר זה ועל כלום. בכך אין בהתראה, שחטא עונשו, מרבה שאתה

 מעשה אבל ...פטורים היו מעונש התם ...)נה.( בשבת דאמרינן והא ...וימות

 שאינו דבר לומר שלא שמצור, המימרא יפרנס איך וצ״ע מפטר". לא תוכיח דהוכח

 להכשילו ומחויב וימות" לרשע "הלעטהו אומרים שבמזיד שהסיק מד, גם נשמע.

 למנעו מחויב שאינו אלא בחז״ל, כזה מצאתי לא לע״ד יותר, חמור באופן בידים

העברה. מן
 שאמרו מה גם צ״ע נשמע, שאינו דבר לומר שלא היא שחובה אמרם לאור

 שאחרי לומר נראה היה לכאורה משמע", פעמים מאה אפילו — ״הוכה :)לא.( בב״מ

 הנ״ל, נמוק״י בדברי מצאנו לזה וישוב לו. ישמע שלא מוחזק כבר פעמים שלוש

 פעמים", מאה אפילו תוכיח הוכה דכתיב מצוה, שמקבל למי הנשמע. "דבר :וז״ל

 כך שאחר רק התוכחה, את מקבל שבאמת במי מיירי זו שדרשה נראה בזד, וכונתו

 פעמים מאה אפילו "השב, כעין שוב, ולהוכיחו לו להזכיר וצריכים ממנו נעלמה שוב

 )הערה מהרש״ל וז״ל שם. הדרשות שאר וכעין נאבדה, שוב אם דהיינו משמע",

 שמקבל היכא היינו פעמים, מאה תוכיח הוכה שאמרינן "ומד, :יא( מ״ע סמ״ג על

 עליו מקבל, ואינו שבועט מי אבל יצרו. את כובש ואינו לסורו שחוזר רק תוכחה,

 :פ״ז( סי׳ ח״א ומוסר, )חכמה זיו רש״ז כתב וכן ישנאך״. פן לץ תוכח ״אל נאמר

 בשם, תר,לה שמצאתי, עד ...האלה המאמרים שני להתאים איך ידעתי לא ״ומעודי

 להוכיחו חייב מקיים, אינו כך אחר רק התוכחה את שמקבל מי :הרש״ל תשובת

להוכיחו". מחויב אינו הראשונה, בפעם התוכחה כלל מקבל אינו אם אבל פעמים, מאה

בבח מאיסורא אפרושי ג.

 דוקא, בנחת הינד, תוכחה שמצות אחד, מצד כותב, שהרמב״ם לעיל ראינו כבר

 חייבים תוכחה, מקבל אינו העברין אם למקום, אדם בין שבמצוות כתב ומאידך

 .)טז.( במ״ק איתא והכי הזו. החובה מוטלת על.מי לברר וצריכים בכח. להפרישו

 ואקללם עמם ואריב דכתיב ומשבעינן, שיער ותלשינן ומחינן ולייטינן דנצינן "ומנ״ל

 הערבות שמחובת הרי כה(, יג, )נחמיה ואשביעם" ואמרטם אנשים מהם ואכה

 שהחוטא מי כל לגבי הדין שהוא נראה אבל בבי״ד. מיירי ושם כורחו. בעל להפרישו

 :ריח( )סי׳ הדשן תרומת וז״ל וכד׳. לעבדו אדון לבנו, אב כמו להנחותו בידו מופקד

 ולייסרו להכותו רשאי עברה, דבר שעושה בו ורואה אדם, של ידו תחת שהוא מי "כל

 בכחם המה שיפרישוהו דין לבית להביאו צריך ואינו העברה, מן להפרישו כדי

בהגה(. סי״ג תכא סי׳ )חו״מ בשו״ע נפסק וכן ובגזירותם".

 בס' וכ״כ הזה, הדין את הפוסקים מגדולי כמה הביאו חברו סתם לגבי ואפילו
 אם אבל ...להכותו לחברו ידו יגביה שלא ליזהר אדם ״צריך :רמז( )סי׳ יראים

 בעל בדברי מפורש ויותר מותר". ישרה, בדרך ולהדריכו חברו ליסר מתכווין...

לחבול הרב ביד רשות דיש הרמב״ם קאמר זה "ועל :ד( )רסי׳ ותומים אורים

סג
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 ,אדם כל ביד ,רשות דיש לכ״ע שלו... לממון כלל נוגע דאינו אף מאיסור לפרוש

 לבד דין הבית על אמרינן ולא מאיסורא, לפרוש להכותו לממון לו נוגע שאינו אף

להפרישו". מוטל

:הגבלות שלוש שתים בזה שיש שנראה אלא

דין. ובית אדון, אב, כמו ההפרשה, במעשה שיצליח להניח מקום שיש א(

ומופלג. חשוב אדם שהוא ב(

בכח. מאיסורי אפרושי ע״י השם חילול ייוצר שלא כך תהיה שהתקופה ג(

 השבי התנאי חסר ואם בהכאה. תועלת אין הרי קיים, אינו הראשון התנאי אם
יכךל ישראל בר "כל ו ז( סי׳ פ״ג ב״ק )יש״ש מהרש״ל וז״ל חמס. ן האר תמלא

שידוע לכשרות, מוחזק באדם ודוקא............מאיסורי לאפרושי כדי חברו להכות

 'כמיניה, כל לאו דאינשי בסתמא אבל ומופלג. חשוב אדם והוא עשה, שמים שלשם

 לדיין אלא ורצועה ומקל רשות נתנה לא והתורה ...בריח לכל חיי שבקת לא דא״ב

נשמעים". דבריו להיות שראוי חשוב לאדם או

 יהיה אם דרי, דאחסור הזה "בזמן יא(: אות א סי׳ פלג׳י, )ר״ח החיים כף בס׳

 עד להכות רשאי אינו לכן .. • לנפשיה דינא יעביד אדם כל ...אדם כל ביד רשות

גמור". בבירור אתו שהאמת כשרים ובעדים ובשכנים דין בבית שיברר

 וז״ל בכח. מחאה שמונע טעם עוד יש לרוב", הבהרת "שפשתה אנו ובימינו

 ית׳ שהשגחתו בזמן אלא מורידין דין דאין "ונראה :טז( ס״ק ב סי׳ )חיו״ד חזו״..

 היצר בהטיית מיוחדת בנליזות אז והכופרין ...מצויין נסים שהיו בזמן כמו גלוי

 הדחת כי ידעו שהכל עולם של גדרו רשעים ביעור היה ואז והפקרות, לתאוות

 העם, דלת מן האמונה שנכרתה ההעלם בזמן אבל ...לעולם פורעניות מביא הדור

 כמעשה בעיניהם שיהיה הפרצה, הוספת אלא הפרצה, גדר הורדה במעשה אין

 תיקון בו שאין בשעה נוהג הדין אין לתקן, עצמנו שכל וכיון ח״ו, ואלמות השחתה

מגעת". שידינו במה אורה בקרן ולהעמידם אהבה בעבתות להחזירם ועלינו

 לגבי גם מדה באותה ששייכות נראה הורדה דין גבי כאן שאמרן והסברות

בכח. מאיסורא אפרושי

 על חלה האיסור מן הפרשה חובת שאין מפורש שכתבו האחרונים מן ויש
 קצת הוא מאיסורא "לאפרושי :א״ה( )מ״ח חנוך מנחת וז״ל וההדיוט. היחיד

 ...כלל עבר לא קבל, ולא אותו שהוכיח או תוכחה, מקבל שאינו יודע אם ...מצוה

 בלא והן עשה במצות הן לכוף, הדיוטים על ולא יחידים על כלל מוטל אינו

 חברו את להפריש מישראל איש על כלל חיוב אינו אבל בידו, דהרשות ...תעשה

מאיסורא".

 בדבר. כלל איסור שאין פוסקים כמה כתבו עברה, עוברי ידי מסייע בענין והנה
 שיהיה יתכן איך כן שאילמלא בכח. העבריין את להפריש היוב שאין ודאי ולדבריהם

? לעזרו מותר

 איסור דנהרא, עברי בתרי קאי אדלא כתבו בבא( תד״ה ג. )שבת התום׳ אמנם

 שאינו ודוקא"... :כתב ח״ז( ריש יד, )נת׳ ירוחם רבנו אבל איכא. מיהא מדרבנן
שבכגון משמע מותר"• הוא, בלא ליטלו יכול אם אבל הישראל... בלא ליטלו יכול

 וכן סק״ה( קנא סי׳ )חיו״ד השולחן בערוך מלשונו דייק וכן כלל. איסור אין זה

 לת״מ עור לפני שאיסור שכתב אחרי שהרי קסח( סי׳ )ל״ת סמ״ג מלשון גם שם

 הדין "והוא :שם ממשיך הוא לו״, יושיטנה לא אם ליקחנה יכול ״אינו כאשר שייך
 לקחת שיכול שבעניין משמע — זה״. כעניין למשומדים איסור דבר להושיט שאסור

כלל. איסור אין בעצמו,

 "ודאי כתב אחרים( אם ולעניין ד״ה תקלה, סי׳ )ח״ג בתשובותיו הרדב״ז וכן

 שהוא שכיון עסק[ באותו להתעסק שלא שנשבע מי עם בעסק [להשתתף מותר

 איסור שגם משמע "מותר" ומלשון לת״מ". עור לפני משום ליכא לעשותו, יכול

כאן. אין מדרבנן
 סוברים הם שגם אחרונים כמה מביא ס״ג( כו כלל ואו, )מער׳ חמד ובשדי

לעבור. יכול היה הסיוע בלי שגם ובתנאי עברה, לעוברי לסייע שמותר

 ב ׳במ אברהם במקנה גם מובא — קיד ׳)סי שמואל משפטי דברי את מביא הוא

 ובא האיסור, מבקש כשהאדם מותר דנהרא עברי בתרי קאי דלא "דכל :רלב( אות

 מביא זה וכעין מותר". דנהרא, עברי בתרי קאי דלא כל האיסור, לו נותנו אחר אדם

 הרדב״ז בשם יח.( )דף השב די ובשו״ת שסה(, )סי׳ מלאכי ביד קלד( )סי׳ בשמו

תקלה(. סי׳ )ת״ג הנ״ל
 פנים כל על בכח, להפרישו מחויב שיהיה לומר יתכן לא ודאי אלה כל ולדעת

עליו. מרותו שאין במצב

סי' יו״ד בשו״ע מובא — כט י, כלאים )הל׳ הרמב״ם מדברי צ״ע הנ״ל כל
 לי קופץ בשוק, מהלך היה אפי׳ חברו, על תורה של כלאים "הרואה :ס״א( שג

 איסור דוחה הבריות כבוד שאין תורה, שלמדו רבו היה ואפי׳ מיד, עליו וקורעו

 בגמרא אחרת גירסא היתה שלרמב״ם שם רדב״ז ועי׳ בתורה". המפורש תעשה לא

 שחייב עצמו הלובש על שם מדובר שבספרינו הגירסא לפי שהרי יט:(, )ברכות

 חלוקים אחרונים "והפוסקים שם: הרדב״ז ומסיק בשוק. אפי׳ הבגד, את להסיר

 :שג( סי׳ יו״ד בטור )מובאים הרא״ש לדברי כוונתו ואולי זה״. בדין רבינו על
 שהלובש דוקא בשוק. הוא אם אפי' פושטו, מדאורייתא, כלאים שמוצא "אע״פ

 אינו יודע, אינו והלבוש חברו על כלאים הרואה אבל מזיד, שהוא בעצמו מוצאו

 עיקר• בזה הרא״ש שדברי הנ״ל האחרונים סברו ואולי בשוק". לו לומר צריך

הבא. בפרק עי׳ מצוות, עול שמקבל במי רק זה כל כנראה אבל

ברשעים ותוכחה מחאה ד.
 שעמך במי אלא איננה תוכחה מצות ברשע, גם שייכת ריע אהבת ומצות ובעוד

 אם אפילו יכול עמיתך. את תוכיח "הוכה :בסוף( י״ח, )פ׳ תדבא״ר וז״ל בתורה

 תוכיח הוכח ת״ל אותו, להוכיח חייב אתה כן אע״פ ושונאך רשע שהוא יודע אתה

 להוכיח חייב אתה ומצוות בתורה עמך ושהוא אוהבך שהוא לעמיתך עמיתך את

 רשאי אתה אי וגם אותו, להוכיח חייב אתה אין שונאך שהוא לרשע אבל אותו,
פן לץ תוכח אל מומו, רשע ומוכיח קלון לו לוקח לץ יוסר שנאמר אותו, להוכיח
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 עמיתך( \ת ד קדושים, )פ׳ אליהו באדרת ומובא ויאהבך". לחכם הוכח ישנאך

 איננה ערבות חובת שגם משמע אותו" להוכיח רשאי אתה אי "וגם שאמרו מה

 מצאנו מומר לגבי ואמנם <. סד( סי׳ )ביצה שיעורים בקובץ דייק וכן זה. בכגון שייכת

 סק״ו(. קנא סי' )יו״ד הש״ך בפשיטות כתב וכן קפז( סי׳ )ח״א רדב״ז בשו״ת כך

 וכתב אחיך נקרא לא שמומר ה( אות ח״א מו, )שער התרומות בספר כתב זה וכעין

ברבית. להלוותם שמותר ורמב״ן ר״ת בשם

 ובפוקרים באפיקורסים להכעיס במומר שייכת תוכחה שאין אחרונים כתבו וכן
 או להכעיס "במומר :רמ( מצ׳ מצוות, תרי״ג )על שיק מהר״ם וז״ל חז״ל. בדברי

 לכולי ]להוכיח[ מחויב אינו בוודאי כגוי, דדינם ]בפרהסיא[ שבת לחלל או לע״ז

 נתרבתה שבעוה״ר עתה שכן "וכל :סק״ט( קנו סי' )או״ח השולחן ובערוך עלמא".

 טפי". דפקר ישראל, פוקר עם להתווכח ואין תוכחה, כלל שייך ואין האפיקורסות,

 סי׳ הלכה )בביאור חיים הפץ בעל כתב וכן )שם(. סק״ז תרח בסי׳ גם זה וכעין

 חייב בתורה המפורש דבדבר הרמ״א שפסק דמה "מסתברא :בהגה( ס״ב תרח
 שבת מחלל כגון לגמרי, עול הפורקי אלו אבל באקראי. שהוא דוקא למהות,

להוכיחו". מחויב ואינו עמיתך מכלל יוצא כבר להכעיס, נבלות אוכל או בפרהסיא

 שכתב )שם( ביו״ד מרבבה דגול דברי ראה דוקא, לאו שאמרו מומר אף ואולי

 ויש בשוגג כשעובר אם כי להפרישו מצווין אין בישראל "דאף הש״ך: דברי על

 שוגג שהקטן נבלות, אוכל בקטן וכמו להפרישו, חייב להפרישו, אחר איש ביד

 גמור, מומר אינו אפילו עבירה, איזה על במזיד לעבור דרוצה בישראל אבל ...הוא

הש״ך". לדעת להפרישו מצווה אחר ישראל אין

 א( ה, )מע״ש במשנה מוצאים אנו יותר, עוד חריף בלשון מלהפריש פטור

 ערלה ושל אדמה, בקזוזות אותו מציינים היו רבעי "כרם :)סט•( בב״ק מובאה
 אמורים דברים במה רשב״ג אמר ושופך. וממחה בסיד, קברות ושל בחרסית,

 באים )שהן וימות". לרשע הלעטהו שבוע, שני בשאר אבל נינהו, דהפקר בשביעית,
 היה בקלות שהרי עיון צריך והדבר רש״י(. — האסור דבר ויאכלו ויניחם לגזול

 — להיכשל לו לתת מותר ואיך סמון, ידי על נזהאיסור הגזלן את להפריש אפשר

 :א( ה, שני מעשר )פיהמ״ש הרמב״ם זה על וכתב ד זל״ז ערבים ישראל כל והרי

 לידי יבוא שלא לגזלן תקנה לעשות לנו ואין גזלן, זה הרי ואכל, אדם עבר "ואם

 עבריין הוא כאשר רק כך שאומרים משמע גדול". יותר הגזלנות שעון לפי ,’ מכשול

מפורשת. איננה בזה וסברתו יותר, חמורה בעברה

 יתכן תוכחה למצות ערבות בין המחלקים שלשיטת מדייק אמנם שם שיעורים בקובץ 4
 חייב יהיה זה ולפי בהם, שייכת איננה תוכחה שמצות אף ברשעים גם שייכת שערבות

 תדב״א דברי את ראה שלא בגלל רק כך שדייק לענ״ד אבל לו ישמעו אס להפרישם
 אי "וגם תדב״א: דברי סוף על שדלג בהגה( ס״ב תרח )סי׳ הלכה הביאור בתוך אלא
 בזה ואין בו, אין ערבות' שגם ברור משמע מהם שהרי אותו", להוכיח אי ר אתה

מחלוקת.
 ידי שמחזקים במה הוא שהחשש לפרש מקום לכאורה היה הרמב״ם של זה מלשון 5

התקנה ששם אלא תכה, סי׳ ריב״ש שו״ת )עי' עבורם. תקנה שעושים במה עברה עוברי

 "שאני כתב: סק״ו( ש״ך על קנ״א סי׳ מהרש״א^ו״ד )גליון איגר שלמה ר׳

 אין עכ״ם, רשעות שעשה דבר ובאותו גזל, איסור על עובר כך ובין כך דבין הכא

 בעובר דוקא למה ביאור צריך כאן וגם עוד". אחר באיסור יעשנו שלא מצווים אנו

 מסביר ד( אות כט סי׳ )חאו״ח יצחק בבית גם מלהפרישו. אנו פטורים אחרת עברה

 וכי צ״ע. זה וכל מומר. הוא הגזלן ולדבריו הנ״ל. הש״ך דברי את אלו רשב״ג בדברי

 שדין ג( אות קכו סי' )חו״ד נזר באבני והסביר י ישראל בכלל שאינו נאמר לקולא

 מכלל ויצא מאחר המומר ולכן באחיו", איש "וכשלו מהקרא נלמד הרי ערבות

 התנא דברי כמשמעות רשע בסתם גם תוקפה הזו והסברא ערבות. מכלל יצא אחיך

מרבבה. הדגול וכדברי דב״א,
 ישראל שכל "מלמד הדרשה ממסקנת צ״ע עדיין נזר האבני של זה הסבר אבל

 שחטא אע״פ "ישראל, מד.( סנהדרין יא, ז, )יהושע דרשו והרי לזה". זה ערבים

 אבל באחיו", "איש קרא אמר למה צ״ע אמנם נזר האבני דברי ולפי הוא", ישראל

 פי על וכן בעכן. שם היה אמנם וכן הערבות. בכלל ישראל שכל משמעה הדרשה

 שזה לומר וקרוב אחד, כגוף הישראלית האומה כל שרואה ד( ט, )נדרים הירושלמי

 בדעתי ועלה הרשע. רשעות בגלל בטלה הערבות תהיה לא זה לפי גם הערבות, יסוד

 מעברה ישראל להפריש היא מאיסורא ואפרושי הערבות חובת שאין לומר שאפשר

 הנביא, יחזקאל מדברי וכדמשמע למות, רשע להיות ממנו למנוע היא אלא מסוימת,

 הנ״ל מהרש״א וגליון הרמב״ם דברי הרי כן ואם דברינו. בפתיחת לעיל הבאנום

 עכ״פ רשע הריהו גזלן אותו שהרי מוסברים, התדב״א דברי וגם היטב. מובנים

 הערבות, מצד חובתנו ידי יצאנו לא ערלה, מאיסור שנפרישנו ובמה גזלנותו בגלל

 שבעניי אלא במקצת. לתקנו טעם אין ולכן אנוסים אנו בזה מגזלנותו, ולהפרישו

בזה. מתפרש אינו "הלעטהו" לשון וגם זו. לסברא מוצק יסוד מצאתי לא

 הנחשבים שנשבו תינוקות בגדר שרובם שבימינו, ומומרים לאפיקורסים בנוגע

 ציון בנין שו״ת ;שם וט״ז שפה סי' או״ח ב״י ;ג ג, ממרים רמב״ם )עי׳ כאנוסים

 אהבה בעבותות להחזירם "עלינו כח( ס״ק ב סי' חיו״ד חזו״א ;כג סו״סי ח״ב

ואכמ״ל. טז(. ס״ק שם חזו״א )לש׳ מגעת". שידינו במה אורה בקרן ולהעמידם

מזידים יהיו ואל שוגגים שיהיו מוטב ה.
 ב״ב ;ל. ביצה ;קמ״ח: )שבת לפעמים שאמרו מה צ״ע הנ״ל, המסקנות לאור

 מזידין", יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב לישראל, להם "הנח כי להוכיח שלא ס:(

 שוגגין" שיהיו "מוטב לי מה :קשה כן ואם ישמעו. שלא ביודע מיירי לכאורה אשר

 לפרש נראה ולכאורה ישנאך". פן לץ תוכח "אל משום לומר, שלא חובה במזיד אף

 בשוגג דוקא זה ובכגון ישמע שלא ודאי אינו אבל ישמע, שלא במסתבר דאיירי

במזיד, אבל ח״ו. במזיד, לעברינים לעשותם הוא עלול הוכחתו ידי שעל להוכיח, אין

 שעון "לפי דבריו מהמשך אבל יותר(. התקלה את גורמת ולכן עצמו האיסור את מקלה
 לא וימות" לרשע "הלעטהו המימרא לשון וגם כן, משמע לא גדול", יותר גזלנות

כן. משמע
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 הריטב״א של פירושם להבין ניתן כך זה. כל עם יקבל אולי שהרי להוכיח חייב

 קי״ב(. )מצוד. וסמ״ק רכ״ג( סי' )השלם, והיראים ל.( ביצה בשטמ״ק וכן כ: )מכות

יקבלו. שלא ביודע דמיירי אלא כן משמע לא שהיה( ד״ה ד. )ע״ז מתוס׳ אבל

 העיטור בעל בשם והך( ד״ה )שם והר״ן ב( סי׳ פ״ד )ביצה הרא״ש שהביא מה

 בתורה, מפורש שאינו בדבר דוקא דהיינו בהגה, ס״ב תרח סי׳ או״ח בשו״ע מובא וכן
 שם(. משה, )דרכי מזידים דודאי משום והיינו מוחין, בתורה, מפורש הוא אם אבל

 בכח, העברין את להפריש המוכיח בידי כאשר דוקא דהיינו אחרונים בזה וכתבו
 בברכי מובא זאב, )מהר״י ישנאך" פן לץ תוכח "אל אמרינו יכול, אינו אם אבל

שם(. עצמו חיד״א כתב וכן ולי, ד״ה סק״ד תרח סי׳ או״ח יוסף,

לצאת עשוי קיימים לאשאם תנאים מספרה( בזה יש בכח, גם למחות שמותר ומה

דין. ובית אדון, אב, כגון ההפרשה, במעשה שיצליח להגיח מקום שיש )א(

ומופלג. חשוב אדם שהוא )ב(

בכח. הפרשה מעשה ידי על השם חילול ייווצר שלא כך היא שהתקופה )ג(

י כיצד יקבלו, שלא ידוע ו.
 לברר צריכים נשמע, שאינו דבר לומר שלא שחובה ס״ה:( )יבמות שאמרו מה

 ב, תחומין )קובץ שליט״א הנקין לרי״ה וראיתי לא. או נשמע הדבר אם נדע איך

:כדלקמן זו בשאלה הפוסקים מדברי שליקט תשמ״א(

 משמע בהם". יחזרו ולא בו שהרגילו בדבר להם• "הנה ל.(: )ביצה רש״י א.

בהם. יחזרו שלא כך על מעיד שההרגל

 שהרגל משמע כך", אבותיהם הורגלו שלא כיון ישמעו, שמא "... :)שם( מרדכי ב.

כך. על מעיד מאבותיהם

 שלא לנו גלוי נקרא בפרהסיא מנהג שאחזו "דבר :י״ט( )סי׳ צדקה מעיל ג.

יקבלו".

 הנמצאים ת״ח על שמלעיגים "במקום :מ״ז( סי׳ אה״ע על )שו״ת סופר כתב ד.
מהם". תוכחה יקבלו לא בודאי ביניהם,

 "אם :מועד( אוהל ס׳ הרא״ש, שו״ת יראים, סמ״ק, )סמ״ג, הראשונים מלשון ה.

 הרי״ה שם מסיק וכך הרואה, דעת בשקול תלוי שהדבר לדייק ניתן לו". ברור

הדעת". ושקול הענין לפי והכל הכללות, בזה לומר שאין "נראה :הנקין

 נזיפה עד סבר יוחנן ר׳ שאולי ואשורה( ד״ה ז׳ אות תר״ח סי׳ )או״ח בברכ״י ועי׳
יקבל. שלא מתברר כך שמתוך יותר, ולא דוקא

סיכום ז.

לקבלה. רוצה שאינו למי מחאה לגבי מסקנותינו בקיצור נסכם

דוקא. ובשידול בנחת היא תוכחה מצות עיקר א(

בישראל. שנאה ירבה שלא כדי נשמע שאינו דבר לומר שלא האדם על חובה ב(

 יבואו שלא בחבר או בבן או באב דוקא היינו וכו"׳ נזיפה "עד שאמרו מה ג(

שנאה. לידי כך מתוך

 כך שאחר אלא תוכחה, שמקבל במי היינו פעמים", מאה "אפילו שאמרו מה ד(

לאיולתו. חוזר

להוכיח שיודע מי הזה בדור אין

 דלא מלאו ולהזהר השלום אחר ולרדוף חבירו בטובת להשתדל
 זמן כל לשנאותו מלובלין מהר״מ לדעת איסור יש גמור ברשע ואף תשנא
 מוכיח לו היה אם שמא להוכיח שיודע מי הזה בדור ואין הוכיחו שלא
 שתגיע עד חבירך את תדין ואל שאמרו כמו לו גרם הרע וטבעו מקבל היה

 על ה׳ שיעזרהו עליו רחמים יבקש רק לקללו, שאסור שכן וכל למקומו
אחרים. שכינוהו בכינוי יקראהו ולא להכירו שם יכנה ולא שלמה תשובה

 שלא שכן וכל אדם לשום צער לגרום ושלא כריה לשום להזיק שלא
 שיהיה צדיק אינו שמא כי רשע להוכיח אף ידו ירים ולא אדם לשום להכות

שמיני. פרשת הקדוש בזוהר כמבואר לזה ראוי

וכט, יא סעיף זצ״ל וואלינר יהונתן מהר״ר טבא מרגניתא
חיים להחפץ חסר אהבת ספר בסוף מובא
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וגורמיה לדת השנאה א.

 עם במורשתם. מורדים שהיו רבים השתתפו החדש" ב״ישוב הארץ בבנין
 מתכונתם שהיתר. לדת השנאה שנים, עשרות במשך דעכה, ההוא, הדור הסתלקות

 השטניות הסיסמאות לתיאבון, למומרים מקום פנו להכעיס מומרים ההוא. הדור של

 למחצה, במודעות ההכרה, ליהדות המתנכרים בעולם פשטה ואדרבה, לאט, לאט דעכו

 למורשתם שוב להתקרב החלו הוריהם, להם שהורישו החילונית בתרבות הריקנות של

המקורית.
 את להרוס עכשו ועומדת פתאומית, כמעט הזו, השנאה מחדש התלקחה והנה,

י לכך גרם מה — לישראל היא צרה עת הישראלית. החברה

 אבל כאלה. גם קיימים ובודאי לנו, מחוצה גורמים להאשים נוטים זה, בכגון

 :ב( א, תענית )הל׳ הרמב״ם לדברי לציית עדיף מדי. יותר להם לב לשים טעם אין

 הצרה להסיר שיגרום צרה, שתבוא שבזמן הוא, התשובה מדרכי זה "...ודבר

 אשמים, ]׳החילונים לנו אירע העולם ממנהג זה דבר יאמרו אם ...אבל מעליהם.

...״.אכזריות דרך זה הרי אנו׳[ לא

 מכל לחכם נפנה י לשנאה גורם מה י לנו הזאת הרעה מה בשל נבדוק הבה

לרעהו. איש לשנאת סיבות שתי רשם הוא אדם.

יט(. כז, )משלי לאדם" האדם לב כן לפנים, הפנים "כמים א.

אותנו. ישנא הוא גם בהכרח בלבנו, לקנן לאדם לשנאה נתן אם

ח(. ט, )משלי ישנאך" פן לץ תוכח "אל ב.

 שנאה תגרום היא לאו, אם ברצון. שתתקבל בצורה לבוא צריכה התוכחה

אהבה. במקום

 את שונא אינו — הנ״ל בכלל איננו מצוות שומרי מחנה של גדול הלק ]אמנם

 ודא — כלל האיסורים מן אותם מפריש שאינו מי אפילו הזה במחנה ויש המתנכרים.

בגורל מעורבות לו חסרה הרי לו, איכפת לא כאילו בכלל מפריש שאינו מי עקא.

* t המעין בחוברת שפורסם לקבלה" רוצה שאינו למי "מחאה המאמר על מתבסס זה נזאמר 

 מעשיות הנחיות למצוא ננסה כאן בנדון. הקשורות הסוגיות את ללבן נסינו שם הקודמת. ץ
 נאמר: זה על הרי אחד. לאף דרך להורות באתי שלא מאליו מובן זמננו. לבעיות )

ומבקש החכמים לפני כדן אלא באתי לא יט:(. ע״ז כו; ז, )משלי הפילה" חללים "רבים
תשובה. מהם \

הנ״ל. במאמר שהובהרו למסקנות הכוונה "מצאנו" כאן שכתבתי מקום כל 1
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 בענין דבריו כל זה לפי לו. מזיק המצוות משמירת שניתוק מאמין שאינו — או חברו

 יכול וגם התורה מדרכי סטיה זה וגם צביעות. אלא אינם המצוות שמירת חשיבות

מקודם.[ שהזכרנום בגורמים רק נדון כאן אבל הנ״ל. בשנאה גורם להיות

 חל המצוות, שומרי מחנה עלינו, גם זאת, כל עם אולי, הנ״ל, לאור נבדוק, הבה

השנאה. בהתלקחות מהאשמה חלק

 דרכים שנוקטים במה שמים שם מחללים אנו לא אם נבדוק הבה ועוד. זאת

 שוגג "אחד והרי החילוני; לעולם כלא-תורניים שנראים דרכים או לא-תורניים,

 בכל זרוע בעלי שגברו שלנו, בעידן במיוחד ד(. ד, )אבות השם" בחלול מזיד ואחד

 מיוהדת הזדמנות זו הרי עשו", ידי ב״ידים שנוקטים אלה ורבים החברה, מגזרי

 "כל התורה: עצם הן שהן השלום דרכי הדר את זה לעומת להפגין התורה לעולם

 שלום" נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה כדכתיב היא, שלום דרכי משום כולה התורה

 "הידים של דרך ננקוט אנו גם אלא כך, נעשה לא ואם נט:(. גטין יז; ג, )משלי

 רק לא למורשתם, ישראל נדחי להחזיר ההזדמנות את שנחמיץ רק לא — עשו״ ידי

 ושו״ת טז יט, )ויקרא רעך" דם על תעמוד "לא בתורה: שכתוב מה על נעבור

 אותם נדחה אדרבה, אלא סק״ד(, רלט סי׳ חינוך מנחת כד; סי׳ חיו״ד מהרשד״ם

 בשום יבינו לא שהרי מהם; טובים איננו כאילו להם מראים שאנו ידי על ח״ו

 כך, על לענות הדין, ביום ירצה ומי בעיניהם. שמים שם לקדש כדי עושים שאנו פנים

לשוב. מוכנים שהיו אנשים עולם לדיראון שדחה

 נגד "עברה" הפסד לחשב עלינו אבל לפעמים. מצליחים עשו ידי גם אמנם,

 המחזיק הכלי ואתו — השלום נאבד מהר והיש נגדית, אלימות גוררת אלימות שכרה.

לישראל. ברכה כל

מחאה חובת ב.

 אחינו את מאיסור להפריש החובה עלינו שמוטלת אלא ברור, נראה היה זה כל

? יחד גם הקירוב וחובת זו חובה ידי נצא כן, אם ואיך, ישראל, בני

טעמים: מכמה עלינו מוטלת לחטוא העומד בישראל מחאה שחובת מצאנו

שמים. שם קדוש )ג( ;ישראל כלל של ערבות )ב( ;תוכחה מצות )א(

 עלינו חובה, ואף מצוה, כן הנשמע, דבר לומר שמצור, שכשם מצאנו מאידך

 לחשות. ועת לדבר עת לדעת זו, היא קשה ועבודה נשמע. שאינו דבר לומר שלא

 השתיקה. לו שיפה דור ויש התוכחה, לו שיפה דור יש בדור. תלוי שהדבר מצאנו וכן

הללו. החובות משלשת אחד כל מבחינת אנו לדורנו יפה מה נעיין הבה

 להם, חסר מה שמרגישים רבים ב״ה היום יש ומצוות מתורה המנוכר בעולם

 עדין יש מאידך לתורה. אלה לקרב גדולות העושים אנשים ויש בהרבה, או במעט

כאן. דנים אנו ובאלה — וכלל כלל לשמוע רוצים שאינם כאלה

תונחה מעות )א(
 רלט(, מצ׳ התנוך ס׳ ;יז יט, )ויקרא בישראל שנאה למנוע באה תוכחה מצות

 חסידים בס׳ כתב וכן זו. למצוה מקום אין הרי שנאה, להרבות עלולה היא וכאשר

אין ...יעשה להכעיס ויותר ישנאנו, יוכיחנו שאם אחר, אדם ״אבל :תיג( )סי׳

חאה״ע )שו״ת סופר וכתב סק״ג( תרח )סי׳ המג״א דבריו את והביאו להוכיחו".

פן לץ תוכח "אל מהמקרא )סד,:( ביבמות רבותינו שדרשו ממה משמע וכן מז( סי'

בן יוחנן ר׳ שאמר ממה בסוף(, ט, אות ד פרק קדושים )פ׳ אהרן ובקרבן ישנאך".
ידע "שאם מדייק אהבה", לי מוסיף עקיבא[ ]ר׳ שהיה יודע הייתי כך "וכל נורי

להוכיחו". אין שישנא,

 ראוי ובהם ד,' לדבר הצמאים רבים המנוכרים בין יש בדורנו, נעיין וכאשר

 בנחת אתם שנדבר ידי על לקרבם שאפשר רבים עוד ויש תוכחה, מצוות לקיים

 הבא העולם לחיי ולהביאם לטובתם אלא אומרים שאיננו ונודיעם רכה ובלשון

 להרגיש הם צריכים מפורשות, זאת נאמר לא אם ואף ז(. ו, דעות הל׳ רמב״ם )לשון

| שקועים ועדין לשמוע מוכנים אינם שעדין כאלה ויש מתכוונים. אנו שלטובתם

 לקיים לנו אפשר אי כלפיהם ומוריהם. מהוריהם שירשו שנאה אכולי או בתאוותם

9 המלך שלמה שאמר מה על ונסתמך אהבה״ בעבותות ״נמשכם אלא כעת המצוד, את

g או אפיקורסים שהם כאלה גם יש אולם שלו. את שיעשה ...׳׳לפנים הפנים ״כמים
 קלט, )תר,לים אשנא" ה׳ משנאך "הלא המלך דוד אמר כלפיהם אשר ממש, מינים

 תוכחה חובת אין וכלפיד,ם כלל "עמיתך" של בגדר אינם והם קטז.(. שבת ;כא

 הבורות גדלה כך כל שהרי מאד, הם מעטים הזה האומלל שבדור כמדומני אבל כלל.

 התורה. מידיעת מרוקן "חנוך" עברו רובם שרוב דור גידול של כתוצאה דת בעניני

 זיקה כל ומגנה הדוהה חברה להשפעת ניתנו "דתית" במסגרת שגדלו אלה ואפילו

 פיהמ״ש ג; ג, ממרים הל׳ )רמב״ם הגויים בין שנשבו כתנוקות הם והרי לתורה,

 הל׳ חזו״א ;כג סי׳ סוף ה״ב ציון בנין שו״ת ;לז סי׳ מבי״ט שו״ת ;ב א, חולין

ו(. קיח, סי׳ יבום

מאיסורא אפרושי חובת )נ(
חובר, האיסור, מן העברין את להפריש חובה גם קיימת תוכחה למצות מעבר

 הדין בית על בעיקר מוטלת זו חובה לזה. זה ישראל כל בערבות מקורה אשר

 ניתן שהחוטא מי כל על גם כך, על בנוסף אבל כה(, יג, נחמיה עד,"כ טז. )מ״ק

 אדם» כל על מוטלת שהיא מצאנו וכן וכו׳. 'לעבדו אדון לבנו, אב כגון ידו, תחת

 דאינשי" בסתמא לא אבל ומופלג. חשוב אדם והוא עושה, שמים שלשם "שידוע

סי״ז(. פ״ג ב״ק יש״ש מהרש״ל, )לשון

 הוא מז(. סי׳ האד,"ע )שו״ת בתשובה בדבריו סופר הכתב התכוון לזה וכנראה

 וכתב ישנאנו, אם החוטא את להוכיח שאין הנ״ל, חסידים ס׳ דברי את שם מביא

 ונתקבל רבנות כסא על שיושב מי אבל ...עמיתך את תוכיח ״הוכה במצות רק שזה

 יחוס לא האפשר, כל הדת ולהעמיד ...החיים דרך להורותם העיר עסקי על לפקח

 "מכל :ממשיך הוא בזה גם אבל תמיד״. ולבו עיניו יהיו ה׳ כבוד על רק עצמו, על

 לומר שמצור, כשם לאו, ואם דבריו. יקבלו אם המורה עיני ראות לפי הכל מקום

 בדור בעד,"ר וכן ... דבריהם יקבלו לא בודאי ... ת״ח על מלעיגים אם ...וכו׳

 ליחיד הן אנו, לדורנו שייך פחות לא דורו, על שאמר שמה להניח, ויש הזה." הרע

לרבים. והן

בכח כגון כרחם, בעל להפרישם נוכל אם אבל להפרישם. נצליח לא אם זה כל
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 בזה. מחוייבים שאנו פשוט לכאורה הנ״ל כל לאור פוליטיות, תחבולות ידי על ז!ו

הסברא. מצד והן ההלכה מצד הן עיון, צריך עדיין הדבר זאת, כל שעם אלא

 להפרישו. כלל חובה אין מומר שבישראל סק״ו( קנא סי׳ )יו״ד פסק הש״ך
 השבוע, שנות בשאר רבעי, שבכרם )סט.( דב״ק הא הביא שם מהרש״א ובגליון

 דאם ומפרש וימות"; לרשע "הלעיטהו משום הגזלנים לטובת לציינו צריך אינו

 מצווים אנו אין אחר[ במקום שיגנוב ]והיינו פנים כל על האיסור יעשה החוטא

 מצווים אין בישראל "דאף הש״ך: כוונת מפרש )שם( מרבבה ובדגול להפרישו.

 דרצה בישראל אבל ...להפרישו אחר איש ביד ויש בשוגג כשעובר אם כי להפרישו

 להפרישו מצווה אחר ישראל אין גמור, מומר אינו אפילו עברה, איזו על במזיד לעבור

 מחילול להפרישם חיוב אין עכ״פ, שבת יחללו לדוגמא, אם, הרי הש״ך". לדעת

מסוים. שבת

 מניעת ואם לתקן, כדי היא, ההפרשה חובת כל הרי נותנת: הסברא גם וכן

 דוקא ואולי — לעבור אחרת דרך לו ימצא שהחוטא אלא תגרום לא מסויימת עברה

 אע״פ כן, ואם לקלקול. בזה נגרם אולי אדרבא, כלל. תקון כאן אין — יותר יעשה

 עוד לעיין מקום יש זמננו בתנאי אחרת, משמע הפוסקים רוב של לשונם שמסתימת

כרחם. בעל מאיסורא אפרושי של הענין בכל

 לפי לקיימה עלינו אבל תורתנו, דת מיסודות והיא קיימת הפרישה חובת

 "תנוקות בגדר שהם באנשים מדובר כאשר בעידננו, למשל הנסיבות. דרישות

 כלשון לבבות, וקרוב הסברה ידי על היא להפרישם היעוצה והדרך יתכן שנשבו",

 התורה", לאיתן שיחזרו עד שלום בדברי "למשכם :ג( ג, ממרים )הל׳ הרמב״ם

יותר. מבטיחה דרך היא ואולי הבא. בסעיף שמפורט וכמו
 הם הסברא ומצד להפרישם חובה עלינו ואין מומרים הם הלכה מצד :לסכום

 אם ספק שיש שבהם השווה הצד רע. אהבת מתוך למשכם שיש שוגגים או אנוסים

כרהם. בעל להפרישם חובתנו

שמים שם קדוש )ג(

 תתפרש השתיקה אם והיינו השם, חלול משום למחות, שחייבים מצאנו עוד

החוטא. ישמע לא אם אפילו וזאת, העברה, למעשה כהסכמה

 ראשונים שנא מאי לאביי, פפא רב ליה "אמר :כ:( )ברכות הגמרא וז״ל

 הוי קמאי ליה, אמר ...ניסא לן איתרחש דלא אנן, שנא ומאי ניסא, להו דאיתרחש

 האי כי השם. אקדושת נפשין מסרינן לא אנן השם, אקדושת נפשייהו מסרי קא

 ערוך[ אדום. ]בגד כרבלתא לבישא דהות כותית לההיא חזייה אהבה בר אדא דרב

 שמן הרי זוזי". מאות ארבע קנסוהו מינה. קרעיה קם היא ישראל דבת סבר בשוקא.

 הדור לפי זה שגם נראה אבל שמים. שם לקדש כדי בכה, החוטא את להפריש הראוי

המפריש? אישיות ולפי

 זאת שעשה כמו זה, כגון על נפשו את מסר לא באמת אביי למה מוסבר בזה אולי 1

 ולא כנ״ל ומופלג" "חשוב להיות צריך להפריש מנת שעל ונלע״ד אהבה. בר אדא רב

 אביי בימי ואם פ״ב(. סוף ברכות )כמשנה וימול יבוא השם את ליטול שרוצה מי כל

אנו. נאמר מה כך,

 שמו, את לקדש רצון מתוך גדולה, ה׳ אהבת מתוך פועלים ואנשים יתכן והנה

 גדולה נפש עגמת יש האם ההיפך. בדיוק עושים ה׳, אהבת מצות לקיים ובמקום

חכמיו. בפי ה׳ דברי הבינו, לא או למדו, שלא משום רק בא וזה י מזו

 )לדברים הספרי דברי את הרמב״ם מביא ג( עשין המצוות )ס׳ ה׳ אהבת במצות

 בגמרא מפורט ויותר אביך". כאברהם הבריות על אהבהו — ה׳ את ״ואהבת :ה( ו,

 קורא שיהא ידך, על מתאהב שמים שם שיהא — א׳ ה׳ את ״ואהבת :פו.( )יומא

 אבל הבריות... עם בנחת ודבורו באמונה, ומתנו משאו ויהא ת״ח, ומשמש ושונה

 אומרות הבריות מה הכריות, עם בנחת דבורו ואין ת״ח ומשמש• ושונה שקורא מי
 שלמדו לרבו לו אוי תורה, שלמדו לאביו לו אוי תורה, שלמד לפלוני לו אוי עליו,

 והרי דרכיו". מכוערים וכמה מעשיו, מקולקלים כמה ראו תורה, שלמד פלוני תורה,

 וכר, אבנים זורקי רק לא לשמצה כשמציבים לעינינו היום שמתרחש מה בדיוק זה

 על האחריות עלינו גם אולי הנ״ל, חז״ל דברי ולפי ומוריהם. הוריהם גם אלא

ל״דתיים". השנאה

הרואה, בתפישת גם אלא המקדש, בכוונת רק לא תלוי שמים שם קדוש והרי
 שמים שם לחלול ח״ו ונגרום גסה, כהתנהגות שלנו נפש מסירת תתפרש ובנקל

 לשקול יוכל "ומי :הנ״ל( )בתשובה סופר הכתב כתב זה כעין ועל קדושו. במקום

לא". או שתיקתו יפה אם פעם בכל שכלו במאזני

 המוחה יהיה האיסור, מן התועה הרוב את להפריש ידנו לאל אין שאם ונראה
 שנכרתה ההעלם, "בזמן מעלין: ולא מורידין בענין חזו״א שכתב מה בכלל בכה

 שיהיה פרצה, הוספת אלא הפרצה גדר הורדה במעשה אין העם, מדלת אמונה

 בשעה נוהג הדין אין לתקן, עצמנו וכל וכיון ח״ו. ואלימות השחתה כמעשה בעיניהם

 )ברכות ביראה". ערום אדם יהא "לעולם טו(. ב, שחיטה הל׳ )חזו״א, תיקון" בו שאין

יב.(. )ב״ב מנביא עדיף וחכם עינינו. לפני בימינו שקורה מה בדיוק זה והרי — יז.(

 נזהר הבריות, על ולאהבהו שמים שם בקדוש רוצים אנו ובתמים באמת אם

 תועלת יביא באמת מה לברר נדאג בשטחיות. שנראה מה לפי בפשטות ללכת לא

 כאילו הרושם את למנוע אפשריות דרכים כמה הרי התורה. מגדולי הדרכה ונקבל

 לבטלה, מחאות ידי על אונים כחסרי להראות במקום העברה. מעשה עם מסכימים אנו

הפגנות במקום אם, המצוות. בשמירת הטמון האושר את החילוני לעולם להראות נצא

 חברו, על תורה של כלאים "הרואה כט(: י, )כלאים הרמב״ם שכתב מה על והנה,

 שלמד )שם( פענח בצפנת כתב מיד"; עליו וקורעו לו קופץ בשוק, מהלך היה אפילו

 של היתד, כרבלתא שאותה שסובר דהיינו, הנ״ל, אהבה בר אדא רב של מהמעשה זה

 מלובש יהיה שבגללו אלא הלבישה, איננו כלאים לבישת שאיסור סבר וגס שעטנז.

 כמי הוה יודע, אינו וחברו כלאים, לובש שחברו יודע שהוא כיון כאן, "ולכך כלאים

 רבנו כתב לכך ממנו, לקרוע צריך ולכך לאו, הך על עובר והוא אותו, מלביש שהוא

 שאין לאו הוה לא וזה שעטנז, תלבש דלא הך ר״ל בתורה, המפורש תעשה לא דהוה

מעשה." יעשה שחברו שגורם כיון מעשה, בו

לעניננו. שייכות שום אהבה בר אדא רב של למעשה אין זה ולפי
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 בשבת, היופי על הסברה למסע יוצאים היינו אבנים, זורקי ילדים ובמקום עצומות,

 משפחות בחיק לשבתות הזמנות עם המשולב מסע ולחברה, לפרט תרומתה על

 לפעמים הנוכחית בדרך אמנם, יותר. מצליחים ארוך לטווח היינו אולי חרדיות,

כולה. במלחמה מנוצחים להיות עומדים אבל בקרב, מנצחים

למחות. זמננו, בתנאי לנו, ואסור ייתכן הנ״ל, החובות שלשת לפי הרי

לפגים הפגים כמים ג.

 השנאה מגורמי אחת היא בכח שהמחאה כאן דברינו בפתיחת רמזנו כבר
 לשנאה לעתים מגיעות המוחה מצד וההתנכרות השלילה כך, על בנוסף אבל למוכיח.

 וכן אלינו מצדם שנאה לעורר די יש בזה גם החילוני. העולם אנשי כלפי ממש

שונאים. שכבר באלה השנאה להגביר

 היטב יודעים ישראל, בשנאת חשוד אינו החרדי העולם של רובו רוב שוב,

 יודעים וכן והתראה. בעדים דין כית מיתת חייבי ברשעים, שייכת ריע שאהבת
 :שוב אבל כנ״ל. שנשבה תינוק של דין להם יש התורה מדרך התועים רוב שהיום

 הוא האהבה, חובת והערב, השכם לו, מזכירים לא ואם מהר, ומתקנא מתלהב הנוער

ח״ו. שנאה של לזרם להגרר עשוי

 לשנאה שנגיע אסור לשונאו, שמצור, תוכחה, מקבל שאינו בחוטא אפילו והרי

 שראה( ד״ה קיג. )פסחים התוספות כדברי אותנו גם וישנא בכך ירגיש פן גמורה,

 לב:( )ב״מ יצרו" את לכוף כדי בשונא, מצוד, לטעון, ושונא לפרוק "אוהב שמסבירים

 לפנים הפנים כמים דכתיב אותו שונא חברו גם שונאו, שהוא "כיון הלשון: בזה

 )האיר יצר" כפיית ושייך גמורה, שנאה לידי כך מתוך ובאין לאדם, האדם לב כן

 מכל כך, לשונאו שמצוה במי ואם .־ שליט״א( הופמן הר״ש הדגול דודי בן בזה עיני

 רבנו דברי ולפי דורנו. של החוטאים דהיינו לשונאו, מותר אם ספק שיש במי שכן

שאנו שחושבים מפני אותנו שונאים הארץ עמי אם דחוה( תד״ה סב: )כתובות תם

פנים. בשתי לפרש ניתנים התום׳ דברי לענ״ד 2
 כך ומתוך הרואה את ישנא הוא בה מרגיש והחוטא במעשה מתגלה השנאה אם א.

 בלבו השנאה את להטמין התורה צוותה לכן גמורה. שנאה לידי הרואה גם יבוא
במעשה. תתגלה שלא יצרו את ולכוף

 כך ומתוך הרואה, את ישנא החוטא וממילא במעשה גם להתגלות צריכה השנאה ב.
 התורה צוותה זו וכנגד מוצדקת שאיננה גמורה שנאה החוטא את ישנא הרואה גם

יצרו. את לכוף
 בשנאת נכשילו שלא כלפינו, ההוטא שנאת למנוע עלינו מוטל הראשונה הדרך לפי

שלנו. השנאה את להסתיר עלינו ולכן חינם,
 שלא להשמר ועלינו מנוס. אין מזה כלפינו; שנאה לחוטא נגרום השניה, הדרך לפי

גמורה. שנאה נשנאנו אנחנו שגם לגרוס שנאה לאותה לתת
 כפיית "ושייך אח״כ ורק גמורה", שנאה לידי ...״ובאין התום׳ שכתבו ממה לכאורה,

שנאה למנוע שרוצה משמע "באין" רבים מאידך,'לשון לעיל. )ב( כדרך משמע היצר,

 שלא להבטיח החובה מוטלת עלינו וממילא בכך. מוצדקים הריהם אותם, שונאים

שליט״א(. כרמל הר״א הדגול ידידי בזה עיני )העיר כך. יחשבו

 החרדי, העולם בתוך באלה, למחות שעלינו כמדומני י זאת נבטיח אמנם ואיך

 החילוני( העולם )בני הארץ" "עמי יחשבו בהכרח כזו מחאה בלי שנאה. המראים

לשנאם. לא לנו קשה יהיה ואז אותנו, ישנאו ובצדק דעתנו על נעשה שהדבר

 שלא יצרנו" את "לכוף לנו קשה ודי פנים. כל על תהיה מצדם שנאה קצת

אחים. שנאת של זה חמור מצב נחריף לא הבה לשנאם.

זה. דבר להדגיש שחשוב כמדומני היום, תשובה בעלי של בחינוך במיוחד

 ;השני הקצה עד המקולקלים ממקורותיהם להתרחק נטייה אצלם קיימת אחד מצד

 הפוטנציאל שאצלם כך הותיק, החילוני העולם עם טבעי מגע יש להם דוקא ומאידך,

 ישראל אהבת את יקרינו שהם חשוב במיוחד ולכן לקלקל והן לתקן הן במיוחד גדול

בה. חייבים שהם

שהרי, אזהרה. צריכים וכאן בהתחברות. מתבטאת שאהבה ברור, הערה:
 )עי׳ מקולקלת מסביבה חברתית הפרדה דורשת האמת דרך על השמירה אחד מצד

 ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות אדם של ברייתו "דרך :פ״ו ריש דעות הל׳ רמב״ם

 מחלוקת לידי ישר מובילות והחלוקה ההפרדה מאידך, ; ...״(וחבריו רעיו אחר

 נצא איך כן, אם ב׳(. פרק עפשטיין, לרי״ד השלום" "מצוות ס׳ למשל )עי׳ ושנאה

ז שניהם ידי

 אלא שלהם, החבורה לתוך אנו נכנס שלא ידי על תהיה היחידית שהדרך גלע״ד

בתינו. תוך להכנס אצלנו, לבקר כיחידים אותם שנזמין

מסקנות ד.

 וכן בתוכחה, מעונינים שאינם אלה את להוכיח לנו אסור יהיה הנ״ל, כל לאור

 משום בזה אין גם היום וכנראה לחזור. עליהם להשפיע כדי בכח לפעול לנו אסור

 במקום שנאה לנו תנחיל כזו שפעולה הזהירונו הדורות, גדולי וכן חז״ל, השם. קדוש

דרך זאת כל עם ננקוט ואם גדר, במקום פירצה תיקון, במקום קלקול לבבות, קירוב

 החוטא את להכשיל מותר איך )ב( על קשה וכן לעיל. )א( כדרך והיינו החוטא,. מן גם
בפנים(. בהמשך )עיין חינם בשנאת

 האיש לשנאת הכונה כנראה גמורה, שנאה החוטא את לשנוא שאסור התום׳ שרמזו ומה
 משמע כן האיש, את ולא שבו, הרע את לשנוא היא לשנאו שמצור. השנאה כאשר עצמו,

 ראש כך על )העירני )פל״ב( אמרים ליקוטי כגון מהאחרונים כמה של מדבריהם
 הקרא: מן זאת לומדת שהגמרא ממה משמע וכך שליט״א( גולדברג ז״נ הרב ישיבתנו,

 גם משמע וכן הרשע. שנאת ולא קיג:( פסחים יג; ח, )משלי רע" שנאת ה׳ "יראת
 בתשובה שיחזרו הרשעים על להתפלל בעלה מאיר ר׳ את שהוכיחה ברוריה של ממעשה

)ברכוה.?(.
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רחוק»ם וקירוב לאחרים תודה לימוד

לאחרים הורה לימוד נודל יג
 "ולמדתם י״ט( י״א )דברים בקרא חז״ל מצאו תורד. תלמוד למצות מקור

 אבל שונו/ בענין לאחרים. בלימוד דהיינו כ״ט:( )קדושין בניכם" את אותם

 ]כלומר רבים של ות״ת קל, יחיד של ת״ת ג:( )מגילה אמרו דומה, במשמעות

 הלומד את משבחת ה׳( )ד׳ באבות המשנה וכן גדול. דבר הוא לרבים[ ללמד

 לעשות, או אחרים ללמד כונה בלי הלומד את ולא לאחרים, ללמד מגת על

 הוא הרי מלמדה, ואינו תורה "הלומד צ״ט.(: )סנהדרין מאיר ר׳ שדרש עד

 למה לברר הראוי מן לכן כרת! חיוב כדי עד — בזה״ ה׳ דבר כי בכלל

בעצמו. מללמוד יותר ללמד הוא המצוד. יסוד

 התרגלה שנים מאות במשך אנו. בזמננו מיוחדת חשיבות יש לדבר

 — איומות התקפות לעומת וזאת והתגוננות, התבודדות לעמדת הנאמנה היהדות

 ו״סוציאליסטים" "משכילים", "רפורמים", מצד כך ואחר גוים, מצד בתחלה

 הקמת היא, המנוסה ושהדרך עצמנו, על להגן הוא שהעיקר התרגלנו למיניהם.

 שאץ דור "ראית ס״ג:( )ברכות הזקן הלל מאמר פי על וזד. מסביבנו, חומה

 כמעט; אינם, כבר "המשכילים" בינתיים, כנס". עליו, חביבה התורה

 אמת, לדברי וצמאים אכזבה מלאים בעצמם וה״סוציאליסטים" וד,"רפורמים"

 לעשות החרדי המחנה של יד שבהישג וכמדומה דועך, עתידם את בראותם

 גם ואולי שבשמים, לאביהם ה׳ עם את ולהחזיר שמים שם לקדש גדולות

ב״ב. לגאולה לזכות

 דור ראית "אם )שם(: הזקן הלל שאמר מה והוא תנאי, זה בדבר יש

 דור רובו להיות הדור נשתנה אמנם ואם פזר"*, עליו, חביבה שהתורה

 לפזר. ולהתחיל הזאת החדשה במציאות להכיר צריכים עליו, חביבה שהתורה

 דבר הוא רחוקים שקירוב פסק כבר נ״י פיינשטיין משה הרב הברית, בארצות
 שאי "מצוד, בגדר בשבילם הוא ולכן בו להצליח מסוגלים תורה בגי שרק

 כדי מה, במדת לימודם, את להפסיק עליהם מוטל ולכן אחרים" ידי על אפשר

 סיון אבסרכר, בדזץאיש )מובא מזמנם מעשר לדבר: מדד. הציע וגם בו, לעסוק

 אותנו המחייבים בכרוזים יצאו בארץ היהדות מנהיגי ישיבה ראשי גם תשל״ג(.
הדורות. וגדולי חז״ל בדברי הדבר תוקף לברר ראיתי לכן בזז/ לעסוק

 :כלומר שיזור, בשיטה נלך נאשר תצליח ההורה לחמצת שהדרך רמז כאן יש ואולי •
 גדולות בערים יצטמצמו ולא הארץ ברחבי רבים ובעיירות בכשרים יתיישבו תורה שבני

 נשכימד. בבשרים, נלינה השדה נצא דודי לכה דכתיב מאי ב בא, עירונין ראה אחדות.

העורך. הערת — ונו׳ לכרמים

 מה על שנוסף אנו, רואים לאחרים תורה תלמוד געי׳ז*במצות כאשר
 כלליות חובות שלוש בשתים, עוד נכללת היא ,1גדולה מצוח בעצמה שהיא

 ועניו ואביזריו/ חסדים גמילות מצות והיינו בתורה. ישראל עם בהן שנתחייבו

 שציותנו תוכחה במצות גם נכללת היא ואולי זה. עם זה ישראל כל של ערבות

עמיתך". אח תוכיח "הוכח :י״ז( י״ט, )ויקרא הק׳ תורתנו בד,

בה. שיש החסד בצד ונפתח

ריק אהבת לאדזריג/ תורה כלימוד החפר כ.
 של שהיא חורה יש וכי לשונה. על חסד "תורת :מ״ט( )סוכה הגמרא לשון

 חסד". של תורה היא ללמד שהיא תורה אלא חסד, של שאינה ותורה חסד

 עליו מעלה תורה, חברו בן את המלמד "כל : :(י״ט )סנהדרין חז״ל אמרו והרי

 צ״ט:(. )סנהדרין תורה" לדברי —■ עשאו ״כאילו — ילדו״. כאילו הכתוב
 להשיג יכול מעלו/ של בישיבה לישב שרוצה ומי ז מזה גדול חסד יש וכי

פ״ה(. )ב״מ חברו לבן תורה לימוד ידי על זה את גם

 עליו חובה זה הרי התורו/ לדחך תברר את להביא שבידו מי מהרשד״ם לדעת

 להציל "ואם :ר״ד( סי׳ יו״ד מהרשד״ם, )שו״ת וז״ל חייו. מהצלת אפילו, יותר,

 שחת מני נפשו להציל להצילו, בממונו בין בגופו ביו לטרוח חייב חברו דם

 :סק״ד( רל״ט )סי׳ חינוך מנחת גם כתב וכן שחייב״, וכמה כמה אחת על
 תעשה אלא מתחייב עוד תוכחה[ ]של זו מעשה חוץ הוא, התוכחה דחיוב "ונ״ל

 גם תעמוד, לא על דעובר בנהר, מטובע גרע דלא רעך, דם על תעמוד דלא

 העברה מן להציל יכול דאם וכמה כמה אחת על גופו, אבדת לרבות "והשבות"

 וחומר וקל ולהצילו", למוטב להחזירו חייב בודאי ר״ל, וגופו נפשו אבדת דהוא

 שהטעם תורה, לימדו שלא לאביו קודם תורה שלימדו שרבו מה כעין הוא זה

 )משנה הזד. לעולם רק שהביאו לאביו קודם הבא, לעולם שמביאו שרבו, הוא

ספ״ב(. ב״מ
 ]ללמד "בלאגמורי כבר(: ד״ר, אתה, ברוך ם׳ שבועות )מם׳ השל״ה וכתב

 תלמוד ענינים, שגי בלאגמורי שיש משום ממעשה, עדיף התלמוד לאחרים[

 לחברו והמלמד לחברו, שמלמד הוא הטוב והמעשה שלימד הד״ת דהיינו ומעשה,

ילדו". כאילו

 ממשגה משמע כן תורה. חברו את שמלמד במי יש ריע אהבת מצות וכן

לד יש וכי זו, מצוה על עובר מחברו טובה שמונע מי שכל ד׳( ט׳ )נדרים

 גדול שהוא ממעשה, אשילו גדול הוא לאחרים שלימור משמע סם*א ב״ק מהסוגיא 1
 :מ:( )קדושיו כתב ומהרש״א שם. ומאירי ותום׳ רש״י לשירוש משמע כן לעצמו. מלימוד
 ממנו*, שלומדין הרכים את מעשר. לידי שמביא משום ממעשה גדול לאזוריני .תלמוד

 גדול לאחרים שלימוד הוכחות וכמה כמה שמביא ג׳( סי׳ לך )לך שאלה העמק ועיין
 לך )לך ולשאלתוח ממעשה. שחות הוא לאחרים לימוד שם ולריםב*א לעצמו. מלימוד

בעדיפות. ולא בקדימה מיידי הסוגיא ז׳( סי׳
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 כמוך! £יעך "]ואהו :י״ז( י״ט )ויקרא רמב״ן וז״ל ז מתורת גדולה טובה
 הרי חכמה".5^ ובדעת וכבוד ובנכסים בעושר לו האהוב רעהו שיזכה יחפוץ

 חיים חפץ בעל בדברי מפורש. ויותר אהבתו. בכלל הוא לריע תורה לימוד שגם

 כסיל שהוא מהכל... יותר דל והוא מדעת, "העני פ״ז(: ח״ג חסד )אהבת

 צריד זה בכגון רשע, ונעשה הדרך מן תעה כסילותו ידי ועל הדיעות בעניני

 מאד גדול וזכותו האמת, דרך על ולהעמידו בתשובה להשיבו איד להשכיל

 שכתב וכמו כמוך לרעך ואהבת של עשה מצות בכלל הוא זה וכל זה... עבור

...״.ג׳( ו׳, )דעות הרמב״ם

 האומר יאמר ואל ד׳(. ט׳, נדרים )ירושלמי בתורה גדול כלל זו מצוד. והרי

 — מיתה שחייב רשע לגבי דרשוה חז״ל שהרי במצות, ברעך רק שייכת שהיא

 נ״א., ב״ק ח:, סוטה ל״ז:, כתובות ע״ה., )פסחים יפה" מיתה לו "בחור

 t ואהבת( ד״ה :ל״ז כתובות )שטמ״ק ברמ״ה מפורש וכן וג״ב.(. מ״ה. סנהדרין
מיתה". שנתחייב רשע אפילו משמע רעך, דכתיב היכא "וכל

 בנים בקראים אם זרה עבודה עוברי ישראל לגבי תנאים נחלקו והנה

 אתם את ;בנים קרויים אתם בנים, מנהג נוהגים שאתם ״בזמן :ל״ו.( )קדושין

 אומר, מאיד רבי יהודה, רבי דברי בנים, קרויים אתם אין בנים, מנהג נוהגים
 סי׳ )שו״ת וז״ל מאיר כר׳ הרשב״א ופסק בנים". קרויים כך ובין■ כך בין

 מדברי משמע וכן מאיר". ר׳ כדברי הוא בנים בכלל ...לע״ז ״משומד :קצ״ד(

מאיר. כר׳ שפסק סק״ג( קנ״ט סי׳ )יו״ד הגר״א

 וכו"׳ אשנא ה׳ משנאיך "הלא :כ״א( קל״ט, )תהלים ד׳מלר דוד שאמר ומה

 ה׳ פרק לקמן עיין — רע״ שנאת ה׳ ״יראת י״ג(: ח׳, )משלי בנו ושלמה

מדובר. במה

מחאה וחובת ערכות ג.

 זה ערבים ישראל שכל מלמד באחיו, איש וכשלו "כתיב )לט.(: בשבועות

 יהודי כל של ושעבירה התורה, לקיום אחד כגוף הם האומה שכל הרי בזה",

 שמטילה רק לא הזאת, הערבות בו. יחיד ולכל כולו, לציבור לחובה נחשבת

 בהלכה גם אלא ישראל, כל של המצות לשמירת האחריות את ואחד אחד כל על

 מוציא, שיצא, פי על "אף המצות: בברכות למשל, סעיפיה. את שולחת היא

 ואפילו שם(. ודש״י כ״ט. )ר״ה למצות" בזה זה ערבים ישראל כל שהדי

הזאת. הערבות חובת לגבי ערבים אגו אם ל״ז:( )סוטה בגמרא נחלקו

 שבשמים לאביהם לקרב לטרוח אחד כל על מוטלת חמורה חובה זה לסי

 תועים. ישראל עם כל הרי שבתעותם התורה, מדרד הותעו או שתעו אלו כל

 התורה ידיעת חוסר הוא־ התורה מדרד לתעות העיקרי הגורם שהיום ונראה
 לשערו. אפשר אי שכמעט ואיום, נורא לשפל הגיע ישראל, עם המוני בין אשר,

 זה כגון ועל לתועים. תורה לימוד ידי על להיות צריך התיקון גם כן ואם

 גוזר הקב״ה אפילו תורה, הארץ עם בן את המלמד "כל פ״ה(: )ב״מ אמרו

•כפי מזולל, יקר תוציא ואם י״ט( ט״ו, )ירמיהו שנא׳ בשבילו, מבטלה גזירת,
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 שאינם אותם עם בהלכה שיחזור "טוב :תתקמ״ו( )סי׳ *^דים ובסם. תהיה״.

 לו". הדומים חבריו עם משיחזור בטלים, ילכו שלא כדי כמותו כך כל יודעים

וכמה. כמה אחת על גמורים הארץ עמי על כך, תורה לומדי על ואם —

 ומי כ״ח:( )ב״ק פטריה רחמנא שאונס ברור בזה, החובה חומר כל עם
 עבירות על נענשים שאיננו כמו נענש לא בתשובה להחזיר הצליח ולא שניסה

 אבל א־להינו", לה׳ "הנסתרות כ״ח(: כ״ט )דברים הקרא פי על שבסתר

 שבידו מי את ממשיל ל״ג( )יחזקאל הנביא והנה ולבנינו...". לנו "הנגלות

 הרי הזהיר, הצופה אם הארץ, על הבאה מחרב להזהיר שמונה לצופה למחות

 :ט׳(—ז׳ )שם ומסיים אליו, שמעו לא אם ובין שמעו אם בין חובתו, ידי יצא

 אותם והזהרת דבר, מפי ושמעת ישראל... לבית נתתיך צופה אדם, בן "ואתה

 הוא מדרכו, רשע להזהיר דברת ולא תמות, מות רשע לרשע, באמרי ממני,

 ממגד. לשוב מדרכו, רשע הזהרת כי ואתה אבקש. נדיר ודמו ימות, בעוגו רשע

 לכאורה משמע מכאן הצלת". נפשך ואתה ימות, בעונו הוא מדרכו, שב ולא

 רמב״ם, דברי )ועיין כן לעשות חובר. מוטל להזהיר, בידו שיש מי כל שעל

 כן, עושה שאינו ומי הנביא(. ממעשי ההדיוט דין נלמד שבזה לקמן, מובאים

 "כל נ״ה(:—נ״ד )שבת בגמרא אמרו ומפורש שנכשל. זה בעון נתפס הריהו

 באנשי ביתו; אנשי על נתפס מיחה, ולא ביתו לאנשי למחות שאפשר מי

כולו". העולם כל על נתפס כולו, העולם בכל עירו; אנשי על נתפס עירו,

 ו׳(: ט׳ )יחזקאל ירושלים חורבן את תזה כאשר הנביא דברי זה וכעין

 בגמרא ופירשו הבית". לפני אשר הזקנים באנשים ויחלו תחלו, ":׳.•:"וממקדשי

 תיו צדיקים של מצחן על ורשום לך לגבריאל, הקב״ה לו "אמר :נ״ה.( )שבת

 דם, של תיו רשעים של מצחם ועל חבלה, מלאכי בהם ישלטו שלא דיו, של

 עולם, של רבונו הקב״ה, לפני הדין מדת אמרה חבלה, מלאכי בהן שישלמו כדי

 גמורים. רשעים והללו גמורים, צדיקים הללו לה, אמר ו מאלו אלו נשתנו מה

 ממה כאן, גם מיחו". ולא למחות בידם היד. עולם של רבונו לפניו אמרה

 למחות בידו שהיה שמי משמע סנהדרין בזקני והתחילו איתר. הקב״ה שמסכים

הרשע. עם יחד נענש מחה ולא

 ונלע״ד מיחו. שלא פי על אף גמורים" "צדיקים אותם שקרא מה וצ״ע

 הצדיקים נעשו הערבות ומתוד ערבות, שיש אלא למחות, ממש מצוה כאן שאת

 בזה אין מחאה, של נוסח רק שאומר מי כן, ואם הרשעים, ברשעת שותפים

 דרך בכל ולפעול מדרכו, ישוב שהרשע כך לפעול צריכים אלא כלל, מצוה

אין בזה, הצלחנו לא ואם ותבונה? חכמה השם שחננו כפי לרשותנו שעומדת

 חובה י את סותר לכאורה אמר אחד מדין גם זד. לדבר סמוכין לועיא אפשר ואולי 3
 ערלה. ושל רבעי כרם של שדות מציינים איך מביאה זר( ה/ )פע״ש המשנה המחאה.

 ס״ס.( ב״ק )בבבלי זה על והוסיף בשביעית" אמורים, דברים "במה רשב״ג אמר זה ועל
 ויניחם לגזול באים ]שהן וימות לרשע הלעימהו :שבוע שגי בשאר אבל נינהו. -דהפקר
את להפריש אפשר היה בקלות שהרי עיון צריך והדבר רש״יך. — האסור דבר ויאכלו
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 אע״ג, ד״ד. ( )שבת התוססות בעלי דייקו וכן טעם. בה ואין במחאה מצוד.

 למרת ]הקב״ה לה "אמר שם: הסוגיא מהמשך רכ״ג( סי׳ השלם יראים בם׳ וכן

 רבש״ע לפניו, אמרה מהם, יקבלו לא בהם מיהו שאם לפני וידוע גלוי הדין[

 חובת כאן אין יקבלו, שלא יודע שאם הרי גלוי". מי להם גלוי, לפניך אם

 מצוה הראשונים לדעת שהיא תוכית הוכח מצות בענין הבא בסרק )ועיין מחאה.

 "הנה :ל״ז( )סי׳ יראים ס׳ וז״ל בדבר, איסור גם אולי יש זה ובכעין לעצמה(.

 למזיד, משוגג עונשין להרבות אין אלמא מזידים, יהיו ואל שוגגים שיהיו להן

 י״א(: )עשין בסמ״ג גם וכן לפותרה". מותרה משאינו עונשין להרבות את כך

 האדם על שהוגה ...כדאמרינן יקבלו[ שלא !ביודע לשתוק צריד במזידין "אף

ישנאך". סן לץ תוכה אל שנא׳ נשמע שאינו דבר לומר שלא

 אסילו אלא מצוד., בה שאין רק לא מועילה, שאינה מחאה סתם זה ולפי

 לומר שלא האדם על שחובה ס״ה:( )יבמות בגמרא כמפורש בדבר יש איסור

 תחלה, חבירו את "המוכיח ולכן שתועיל, הוא המחאה עיקר נשמע. שאינו דבר

 דברים בשלושה וכן ח׳(. ו׳ דעות )רמב״ם שיכלימנו" עד קשות לו ידבר לא

 שיקבלו כדי בנחת, לאמרם צריך חשיכה, עם שבת ערב לומר אדם שצריך

ל״ד.(. )שבת

י״א(: )סי׳ שמואל מנחת וז״ל בדורנו, תוקף ביתר זה כל שייך וכנראה

 קשות הזה, שבזמן נ״ע מואלאזין מהור״ח מאדמו״ר ובפרט מרבותי, קבלתי "כך

 טבעו שאין "ומי שם: וממשיך וטובים", רכים בדברים ורק נשמעים, אינם
 פטור הוא אז לו, ישמע שלא ובפרט עול, עושי על יכעום ותיכף רכות, לדבר

תוכחה". ממצות

 ערכים ישראל כל והרי — להבשל לו להת מותר ואיך סמון, ידי על מהאיסור הגזלן
 :סק״ו( ש״ך על קנ״א סי׳ יו״ד מהרש״א )גליון איגר שלמה ר׳ זה על וכתב ז זל״ו

עכ״ם, רשעות שעשה. דבר ובאותו גזל, איסור על עובר כך ובין כך דבין הכא "שאני
 מצווים אגו שאין דבריו כוונת ונלע״ד עוד". אחר באיסור יעשנו שלא מצווים אנו אין

 אם אבל רשע, מלהיות ניצל הוא זו הפרשה ידי על אם אלא מאיסור, יהודי להפריש
 המדד. על מוסיף מרבבה ובדגול מאיסור. להפרישו חיוב אין רשע, הוא כך ובין כך כין

 איש ביד ויש בשוגג כשעובר אם כי להפרישו מצווין אין בישראל "ואף :)שם( וכותב
 אבל הוא... שוגג שהקטן נבלות, אוכל בקטן וכמו להפרישו, חייב להפרישו, אחר

 אחד ישראל אין גמור, מומר אינו אפילו עבירה, איזה על במזיד לעבור דרוצה בישראל

הש״ך". לדעת להפרישו מצווה
 כאילו מסוים, מאיסור הפרשה היא ההפרשה כוונת שאין משמע מדבריהם וגם

 יעשה הוא ואם ריזע, להיות ממנו למנוע היא הכוונה אלא מצוה, ההפרשה בעצם יש
 דגול )לדעת לעבור רוצה עדיין הוא אם או איגר< ר״ש )לדעת עכ״פ חמור יותר איסור

תועלת. בהפרשה אין מרבבה(
 אלא בעצמו מאיסור הפרשה של עניו כאן שאין משמע זו ממ^ה שגם הרי

רשע. הוית ממנו למנוע ורק אך הוא התכלית
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 השלום מצוות בס׳ מובא כ״ו, מכתב וכו׳, )אגרות חיים חסץ -% ב כת וכך

 ביניהם הרבה מצוי והחוטאים, הפושעים אפילו בזמננו באמת "כי (:295 עם׳
 מן אותם שמתעים פושעים איזה ידי על הם תועים רק ח״ו, להכעיס שאינם
 תלמידי ואותם הנכונה... הדרך ולהורותם עליהם לרחם רבד. ומצרה הדרך,

 להורות עמי, שבר לרפא בכחם ויש ובינה, חכמה ד׳ להם נתן אשר חכמים

 עליהם כחם מאמצי ובכל הזאת, בעת לחשוב להם אין לד׳, הסלולה הדרך

 עצמנו שכל "וכיון ט״ז(: ב׳, )שמיטה אי״ש חזון בעל וכן בזה", להשתדל

 להחזירם ועלינו תיקון, בר שאין בשעה נוהג מורידים[ ]של הדין את לתקן,

מגעת". שידינו במה אורה בקרן ולהעמידם אהבה, בעבותות

 בדברי "אבל :ח׳( ו׳ )דעות שם ממשיך הרמב״ם שהרי זה בכל לעיין ויש

 ומחרפים חטאו ומפרסמים ברבים, אותו מכלימין בסתר, בו חזר לא אם שמים,
 הנביאים כל שעשו כמו למוטב, שיחזור עד אותו ומקללין ומבזין בפניו אותו

 אהבה, דברי דבר כאשר שמע לא אם שהרי תמוהים, דבריו ולכאורה בישראל".

 מדבר כאן שרמב״ם ודאי אלא לו. וילך יניחנו ודאי קשות, אתו ידבר אם

 שנצטויגו ממה עיון צרת ועוד ה׳. פרק בזה'לקמן ועיין לכסות, שבתו במי

בפ״די. לקמן בזה גם ונעיין אתם, להתחבר שלא וגם הרשעים את לשנוא

תוכחה מצות ד.

 תוכיח הוכח בלבבך אחיך תשנא "לא י״ז(: י״ט, )ויקרא בחורה כתוב

 שהוא )שם( המלבי״ם כתב "תוכיח" ולשון חטא", עליו תשא ולא עמיתך את

 תוכחה מצות זר. ולפי בדברים(. או בשוטים שהואבכסיה כמוסר )ולא בראיות

 מצות מעין הוא והרי בו, שנכשל בדבר התורה דברי את לחוטא להודיע היא

 את פירט ורמב״ם לביישו או בו מלפגוע ליזהר חייב ובתוכחתו תורה. לתלמוד

 בין לבינו, שבינו בדברים בין חברו, את "המוכיח :ז׳( ו׳, )דעות התנאים

 ובלשון בנחת לו וידבר עצמו, לבין בינו להוכיחו צריך למקום, שבינו בדברים

 והרי הבא", העולם לחיי להביאו לטובתו, אלא לו אומר שאינו ויודיעו רכה,

 עליו תשא לא ת״ל פניו, משתנים אפילו "יכול ט״ז:(: )ערכיו חז״ל דרשת זד,

 זה ולפי תוכחת מצות מעצם חלק היא חברו ברגשי שזהירות דהיינו חטא",

 אם שמים, בדברי "אבל הלשון: בזה )ה״ח( שם ממשיך שהרמב״ם מה צ״ע

 סותרים כאן לכאורה'דבריו וכו׳". ברבים אותו מכלימין בסתר, בו חזר לא

 :ש״ג( סי׳ או״ח )שו״ת שיק מהר״מ ותירץ דוקא. שבנחת ז׳, בהלכה דבריו את

 דהוכח עשה מצות משום א׳ טעמים, שני משום תוכחה מצות דעלינו "ונראה

 תוכחה מצות הגה החיובים, שגי בשורש נם״מ ויש ערבות... משום והב׳ תוכיח

 ונכנסים רכים ובדברים בנחת הוא דעות ובה׳ המצות במנין חרמב״ם כתב
 והמצוה... התורה בם׳ וכתב פניו, ילבין ולא אחרת, בריצוי פעם בכל חלת תור

 מציגו הכי ואפילו בירור... בדרך שלו, משמעות הוא כר בלה״ק תוכחה דלשון

 הרי שם", הרמב״ם וכמ״ש פניו את ילבין בנחת. שמע ולא קבל לא דאם

ח׳ ובהל׳ עצמה תוכחה במצות מדובר ז׳ שבהל׳ רמב״ם דברי את שהסביר
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 יראים ס׳ X מדבר שגם 4 הערה לקמן ועיין הערבות. מן היוצא בחיוב
.,הערבות מענין מחולקת תוכחה שמצות משמע

 בת יש הרי תוכחה. במצות התכוון תכלית לאיזו פירש לא שיק מהר״ם

 בלבבך אחיד תשנא "לא הקרא: מפשטות לעד״ג אבל ריע, ואהבת חסד משום

 בס׳ גם כתב וכן מלבנו, שנאה להסיר כדי באה תוכחה שמצות משמע הוכח..."

 כשיחטא כי אנשים, בת וטובה שלום בזה שיש "לפי רל״ט(: )מצור. חנוך

 עמו, וישלים התנצלותו ויתקבל לפניו יתנצל במסתרים, ויוכיחנו לאיש איש

 הרי הזמנים", מן לזמן או שעה לפי אליו ויזיק בלבו ישטמנו יוכיחנו, לא ואם

תורה. לחבירו ללמד צריך רעים בין והאהבה השלום למען שגם

 אדם על שמצור. "כשם ס״וע(: )יבמות חז״ל אמרו יקבל שלא בו ".".וביודע

 ומסיק נשמע", שאינו דבר לומר שלא אדם על מצוד. כך הנשמע, דבר לומר

 ח׳(.: ט׳, )משלי שנא׳ בה יש חובה אפילו אלא מצוה, רק איננה שהשתיקה שם

 הוכח דכתיב הנשמע, דבר "לומר רש״י שם וכתב ישנאך", פן לץ תוכח "אל

 תד״ה נ״ה )שבת התום׳ בעלי גם כתבו וכן ממנו". שמקבל מי להוכיח תוכיח,

 ס׳ דברי נגד י״א( סי׳ )עשין הסמ״ג מסיק וכן ל״ז( )סי׳ יראים ום׳ ואע״ג(
 שיודע מי את .להוכיח אק אופן שבכל מכאן אחרת( גרסא בו לו )שיש יראים

" .4אליו ישמע שלא

 למי הנשמע, "דבר :שם וז״ל :(ס״ה )יבמות יוסף בנימוקי זה על והקשה

 מקבל; שאינו מי אבל פעמים, מאה אפילו תוכיח הוכח דכתיב מצוה, שמקבל

 להוכיח שחייב בערכיו דאמרינן מהא ז״ל והקשו להוכיחו, שלא וחובה מצוה

 שבת במס׳ דאמרינן והא לא. ’לרבים אבל ביחיד התם יקללנו, או שיכנו עד

 אפילו ואמדינן מנאי, מקבלי לא ואמר גלותא, ריש דבי לחני מר לוכחינהו

 ישמעו, שלא בהם מכיר שהיה אלא כלל, הוכיחם דלא התם מר, לוכחינהו הכי

 להוכיח■ חייב היד. פה פתחון להם יהיה שלא משום או ישמעו, דאולי ומשום

אחת". פעם לפחות

 שנמות שמוכיח ומד.( ונראה ד״ה ב׳ סי׳ ה״א מער׳ דינים )אס׳ חמד שדי עיין אבל 3
והרא״מ. הרמב״ם נגד לכאורה וזה דוקא, ערבות מטעם תכהה

 כבדפוסים( דלא — השלם יראים בס׳ משורש וכן י״א, עשין בסמ״ג )כמובא והרא״ם 4
 אין בהתראה, שחטא עונשו, מרבה שאתה אע״ם מוידין אבל בשוגגין, מילי "הגי :כתב
 להוכיחו שחייב למעלה פירשתי וכאשר וימות, לרשע הלעיטהו נאמר זה ועל כלום, בכך

 »התם ומתרץ גלוי׳*( מי )"להם בשבת מסוגיא הדיוק מן ומקשה מקבלו". אינו אפילו
 ז״ע ודבריו מפטרי", לא תוכיח דהוכח מעשה אבל הערבות[ ]מצד פטורין היו מעונש

 זאת כל ואם במזיד, דמיירי משמע לץ" תוכח "אל הקרא ששם )ס״ה!( ביבמות מהגמרא
 תוכחה ומצות לחוד שערבות דעתו שגם מכאן משמע מקום מכל להוכיח, שלא חובה

לחוד.
 ,ברבים" תר״ח( סי׳ )או״ח משה דרכי לשון פי על מגיה ש״ג( סי׳ )שו״ת שיק מהר״מ 5

חברו. לבין בינו לא והייזו

 דף )ח״ב לב מערכי בשם שמביא ב׳( סי׳ ה׳ מע׳ )אס״ד חמד בשדי ועיין

 ומקשה אחריהן". לרדוף שצריד מצות כשאר אינה תוכחה "דמצות ע״א( רמ״ה

 להדריכם כדי בנ״י מושב בכל לעיר מעיר הולך סובב שהיה הנביא "משמואל

 דוקא זה אחר לרדוף "שחייב ומסיק מעשיהם", על ולהוכיחם ישרה בדרך

 מצות אחר לרדוף מצוה הדור וגדול הבית גדול וכן תוכחת דמקבלי לו בברור

 כסא על שיושב מי "אבל מ״ז(: סי׳ )אד,"ע סופר כתב בשם וכן תוכחה".

 אותם ולייסר להוכיח החיים דרך להורותם העיר עסקי על לפקח ונתקבל רבנות

׳אסץ כבודה". על רק עצמו על יחוס לא האפשר, כל הדת ולהעמיד בדברים

ולתועים לרשעים יחסנו ה.

 ראינו ערבות בענין וכן ותוכחה ריע אהבת מצות לגבי שמצאנו ממה

 גדילי במה לדעת לפחות הללו, המצות קיימות ותועים רשעים לגבי שגם

 אחזיהו עם "בהתחברך ל״ז( כ׳, ב׳ )דבה״י ליד,ושפט ה׳ אמר מאידך הפוסקים.
?ץן v / לרשע״. תתחבר ״אל :ז׳( א׳, )אבות רבותינו שנו וכן מעשיך״, את ה׳ פרץ

 שם הגמרא לשון מסתימת שהרי תמוה הדבר לרבים, יחיד {.ק שמו מה

 שדורשים הקרא מן גם משמע וכן ברבים, דוקא ולאו ביחיד שמדובר משמע

 יוסף בברכי גם הקשה וכן ישנאך" פן לץ תוכח "אל השתיקה: חובת ממנו

 )יבמות ריטב״א בחידושי במקורה מבוררת כוונתו אבל סק״ד(. תר״ח סי׳ )או״ח
 בין שמחלק דהיינו הכאה", עד לחכירו אבל לרבים, "פירוש: שכתב: ס״ה:<

 חסידים בס׳ מחלק מפורש וכן אליו, שמקורב מי ובין הרבים, שהם יהודי, סתם
 דבריו יקבלו שלא יודע "כשאדם :תתתקל״ח( סי׳ מ״נ ובהוצי׳ תי״ג, )סי׳

 את האב או האב את מוכיח כשהבן מדבר נזיפה עד אמרו ואשר להוכיחו, אק
 עד לדבר לו יש קשים דברים כיצד תוכחה, היכן עד כלומר אחיו, את או הבן

 קשים דברים רק ואוהבו, בו גם שלבו לפי כך כל קשות לו שידבר שיכהו...
 אבל מלהוכיחו; אותו שיניח מקללו או בו נוזף או ומכהו לסבול יכול אינו

 שיבא עד ינקום וגם יעשה, להכעיס ויותר ישנאגו יוכיחנו שאם אחר אדם

 אינו ונזיפה וקללה הכאה עד שאמרו מה אבל להוכיחו; אק יותר, רע לידי

 ינקום ולא ממון להפסידו ישנאגו שלא בברור שיודע באוהבים אלא מדבר

 אמרים לקוטי ־בשם מביא השלום מצוות ובס׳ • יכהו״. שעה לפי אבל ממנו,

 הנה אצלו, מקורב ואינו חברו שאינו מי אבל כו׳ בחברו "היינו ל״ב(: )פרק

כו"׳. שלום אוהב אהרן, של מתלמידיו הוי הזקן, הלל אמר זה על

פה", פתחון להם יהיה שלא "כדי שני טעם ונמק״י ריטב״א שנתנו ומה
 לי ומד, ולב, כליות חוקר ה׳ הרי פה, פתחון להם יהיה שלא חשוב מדוע צ״ע

 שבדרך רואים אנו הרי חמור, יותר ענשו שיהיה כדי הוא הטעם ואם פה. פוזחק

 הרא״ט כדברי כוונתם ואולי העונש. הגדלת גרימת למנוע חז״ל רצו כלל
 שחטא ענשו, מרבה שאתה סי על "ואף שכתב: (4 בהערה לעיל )הבאנום

וימות". לרשע הלעיטהו נאמר זה ועל כלום, בכך אין בהתראה,

לשנאתו, "מצוה ערוד, דבר בו שראה שמי קי״ג:( )פסחים חז״ל דרשו עוד
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ערוך. ־ןן ו ברמב״ם ומובא י״ג(, ח׳, )משלי רע" שנאת ה׳ יראת שגא׳

 הלא ובשוקים, ברחובות שולטות והאפיקורסות שהמינות היום במיתזד
 פתח אל תקרב ואל דרך מעליה "הרחק :ח׳( ה׳ משלי י״ז., )ע״ז דרשו לגביהן

 נחש להורגו, אחריו רדף אדם "אפילו קט״ז.(: )שבת אמר טרפון ור׳ ביתה",

 עד אלו", של לבתיהם נכנס ואין ע״ז נכנס^לבית להכישו, אחריו רץ
 "הלא ב(:—כ״א קל״ט, )תהלים המקרא את )שם( ישמעאל ר׳ עליהן שקרא

 לי", היו לאויבים שנאתים שנאה תכלית אתקוטט ובתקוממיד אשנא ה׳ משנאיך

 מינות "שאני שכן זרה מעבודה יותר אפילו הרחקה מינות לגבי עשו ואף

כ״ז:(. )ע״ז דמשכא"

 שכל קל״ג.( )חולין אמרו שהרי חמור, יותר עוד הדבר תורה תלמוד ולגבי

 ואם לגיהנם. ונופל למרקוליס אבן כזורק הריהו הגון שאינו לתלמיד השונה

ז ותועים רשעים לגבי הנ״ל המצות את לקיים אפשר אז לן

 כתב פה, שבעל בתורה הכופרים של הדין את שחרץ אחרי הרמב״ם והבה
 פה שבעל בתורה שכפר באיש אמורים דברים "במה ג׳(: ג׳, ממרים )הל׳

 וכופר לבו שרירות ואחר הקלה דעתו אחר והלך לו. שנראו ובדברים במחשבתו

 התועים בני אבל אתריו. התועים כל וכן ובייתוס כצדוק תחילה פה שבעל בתורה

 על אותם וגדלו הקראים בין ונולדו אבותם אותם שהדיחו בניהם ובני האלה

 המצות .בדרכי לאחוז זריז ואינו וגדלוהו ביניהם שנשבה כתינוק הוא הרי דעתם.

 הרי ודתם היהודים וראה יהודי ]שהוא אח״כ ששמע ואע״ם כאנוס הוא שהרי
 אבותם בדרכי האוחזים שאמרנו אלו כך טעותם[ על גדלוהו שהרי כאנוס הוא

 שיחזרו עד שלום בדברי ולמשכם בתשובה להחזירן ראוי לפיכך שטעו. הקראים

התורה". לאיתן

 אלו "...אבל קפח(: ר״י תרגום ב׳, א׳, )חולין בפיהמ״ש גם זה וכעץ

 שנשבה תינוק דין ודינם כאנוסים הריהם פיהן, על וחונכו האלו, בדעות ע^דו

 הוא הראשון המתחיל אבל שביארו, כמו שגגה, עבירותיו שכל הגוים, לבין

 שפ״ה סי׳ )או״ח חצרות ערובי בהלכות אלו דבריו ב״י והביא שוגג", לא מזיר,

ומ״ש(. ד״ד.

 בחובת להקל האחרונים, הדורות פוסקי גם הסתמכו אלו רמב״ם דברי על

 ח״ב ציון בגין )שו״ת לנר ערוך בעל כתב כן שבימינו. התועים לגבי השנאה

 שבעו״ה אחר בהם אדון מה ידענא לא שבזמננו, ישראל "לפושעי :כ״ג( סוסי׳

 להם יש לא אם כהיתר, נעשה שבת חילול שברובם עד לרוב, הבהרת פשתה

 תחתיהן קמו אשר בבניהם גם ומה הוא... למזיד קרוב שרק מותר, אומר דין

 למומרים, נחשבו דלא לצדוקים ממש שדומין שבת דיני שמעו ולא ידעו לא אשר

 לבין שנשבה כתינוק והם בידיהן, אבותיהן שמעשה שבת, שמחללין אע״ם

 מפושעי והרבה ...ל״ז( )סי׳ המבי״ט גם כתב וכן שפ״ה(, )סי׳ כמבואר עו״ב

מהם". ועדיפי להם דומין הדור

11

 שעצם לומר סברא וכתב הרמב״ם דברי על לנר הערוך (אן הול הרי

 הופכת באיסורידס מאמינים )ולא השבת את מחללים הדור בגי שרוב העובדה

 השבת. את שומר אביו את ראה אם אפילו מותר, אומר של למצב היחיד את
 מחללי בארצנו ישראל "רוב כ״ט(: סי׳ )או״ח להועיל במלמד גם זה וכעין

 להקל, סניף יש ועוד אמונתנו... בעיקרי לכפור בזה דעתם ואין הם, שבת

 חושב .היחיד ...כן עושין שרובן כיון בפרהסיא, שבת מחלל מקרי לא דבזמגיגו

בצינעה". לעשות צריך ואינו כך, כל גדולה עבירה זה שאץ

 הל׳ )יו״ד חזו״א בעל בדברי מוצאים אנו בזמננו השייכת גוססת סברא

 וז״ל: ג׳ פרק לעיל כבר בקיצור דבריו את הבאנו ט״ז( ס״ק ב׳ סי׳ שחיטה

 נסים שהיו בזמן כמו גלויה ית׳ שהשגחתו בזמן אלא מורידין דץ דאין "ונראה

 ואז והפקרות, לתאוות היצר בהטיית מיוחדת בנליזות אז והכופרץ מצוץ...

 פורעניות מביא הדור הדחת כי ידעו שהכל עולם של גדרו רשעים ביעור היה

 במעשה אין העם, דלת מן האמונה שנכרתה ההעלם בזמן אבל לעולם...

 השחתה כמעשה בעיניהם שיהיה הפרצה, הוספת אלא הפרצה, גדר הורדה

 תיקון בו שאץ בשעה נוהג הדין אין לתקן, עצמנו שכל וכיון ח״ו, ואלמות

מגעת". שידינו במה אורה בקרן ולהעמידם אהבה בעבתות להחזירם ועלינו

 ומוסיף ממרים מהל׳ הנ״ל רמב״ם דברי את מביא הוא כ״ח( )ס״ק ושם

 מקבל שאינו אחר אלא לשנאתו רשאץ דאין כתב דעות מהל׳ פ״ו "ובהג״מ

 את לאהוב דמצוה מולץ הגר״י בשם כתב חסד אהבת ס׳ ובסוף תוכחה.

 קודם הוא אצלנו כי לובלין מהר״מ מתשובות כן והביא טעמא, מהאי הרשעים

כאנוסים". להו ודיינינן להוכיח, יודעים אנו שאץ תוכחה,

 יש גמור ברשע "ואף שם: שמובאים מואלין יהונתן מ״ר דברי לך והא

 הוכיחו, שלא זמן כל לשנאותו י״ג[ סי׳ ]שו״ת לובלץ מהר״מ לדעת איסור

 מקבל, היה מוכיח, היה אם שמא :[ט״ז ]ערכין להוכיח שיודע מי זה בדור ואץ

למקומו". שתגיע עד חבירך את תדין ואל כמ״ש לו, גרם הרע וטבעו

 שהתעום בגלל שתועים אלא להכעיס באו שלא שאלו כתב חיים חפץ ובעל

 ושבמיוחד הנכונה, הדרך ולהורותם עליהם לרחם רבה מצוד. פושעים, אילו

 להזדרז חייבים עמנו, שבר לרפא ובינה חכמה להם נתן שה׳ חכמים תלמידי

פ״ג. סוף לעיל דבריו את עיין בענין, להשתדל

 תר״ח סי' או״ח )ברכ״י רחיד״א כתב הנ״ל חזו״א לדברי דומה בסיגנון

 רוצה באינו אף מאיסור להפריש שחייבים זאבי( מהר״י בשם גם ושם סק״ד,

 ידעינו כי ברם העוברים... על תקיפה כשידנו דוקא הייני אופן ובכל לשמוע
להוכיחם. חייבים אין בכה״ג אפרושי משום אץ, וכח מקבלי דלא

 זה היה דינה, במעשה קשות שנתנסה אבינו שיעקב למדונו חז״ל והנה

 לו משיאה היה אילו שאולי הרשע, עשו מאחיו בתו את שמנע מה על עונשו

 עד כ״ג(, ל״ב בראשית ברש״י מובא ט, ע״ו, )בר״ר למוטב מחזירתו היתד.

ז כך כדי
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 הדורות |^ולי ש החריפה ההתערות לאור תמוה לכאורה הג״ל וכל

 וד״״ציונות" הרפורמה כגון הכופרים לאירגוני כלשהי התחברות לכל האחרונים•

 הדת׳". עם להם אין דבר ש,הציונות אות־קין חקוק מצחה "שעל ימינו של

 אנשי של רובם רוב הרי תקע״א( סי׳ ח״ב ראי״ה אגרות קוק, רא״י )לשון

 הרע "שטבעם מאלו לפחות, או, שנשבו תינוקות ממש הם הללו האירגונים

האהבה. ובחבלי שלום בדברי למשכם עלינו היה הנ״ל ולפי לחם", גרם

 היציאה בענין באגרותיו" הירש הרש״ר הדרך את בזה לנו הורה והגה

 תפלתם בית את תורה לשומרי לתת רצו הללו כאשר הרפורמיות מהקהילות

 ופסק אחת. בקהילה אתם יחד שישארו רק "הדתיים", צרכיהם כל ואת הם

 מינות של אירגון שהם אתם התחברות כל אסורה זאת כל שעם הירש רש״ר

 אהבת של זו בשאלה גם דן הוא אלו באגרות .7זרה מעבודה גרועה שהיא

וז״ל: התועים.

 פירוד היא שהשאלה ה ברמי באומרם הדעות את מבלבלים "יש

שוגה שאמונתם אגשים עם התחברות מתוך יציאת — אדם בני בין
 מההתחברות היציאה רק היא השאלה כלל... זה אין .משלנו. .

 שאנו הפוסקים פי על ואפיקורפין ממה ואפיקורסות... למינות

 מה כל כיום. נמצאים אינם ב״ה עמהם, להתחבר שלא מצווים

 מיגין "ואין נינתו" עע״ז לא לארץ שבחוץ "נכרים שלמדנו

 לבני גם שייך זה כל בידיהם", אבותיהם מנהג ^^אלא באומות

 גם האפיקורסות, ואת המינות את עצמם על שקבלו היום עמנו

 וגמרוה בדעתם ההמרה את שחדשו לאלו ושלישי שני דור הם

 על הרמב״ם שכתב מה לגמרי שייך בהם הסתתם, ידי על בפועל

הרמב״ם, דברי את מביא הוא ]כאן שבזמנו. והקראים האסיקורסין
לעיל[. שהבאנום ממרים, הל׳

 עם ורעות בשלום וליתן לישא מחוייבים שאנו מה כפי אבל

 שעלינו מה כפי והאפיקורסאת, המינות בדעות שגודלו אחינו

 הלב את הלוכדת להכרה ולהביאם אמתיים תורה חיי לחיות

 להתרחק הגדול והצורך החובה עלינו מוטלת זה כעד ליהדות...

מהן. לגמרי ולהבדל והאפיקורסות, מהמינות

 )ברך הירש הרש״ר בכתבי ונדפסו במברגר י״ד הרב אל בגרמנית נכתבו האלו האיגרות 6
 —ע״ז עט׳ תשל״ב >תשון סוריה בקובץ הופיעו והם מתוכם חשובים קטעים תרגמתי ד׳(.

.295 עט׳ תשכ״ב( )ירושלים ושיטתו משנתו הירש, הרב ספר וראה ם*ג(

 המדינה מחוק כתוצאה הרפורמים ביד נתונים החרדים היו שמראש כאן להזכיר כדאי ד
 מעמדם וניצלו זו על להשתלט הרפורמים והצליחו אחת ביהדות רק שהכירו הגרמנית

 הפרוסית הממשלה על והשפיע הירש רש*ר שקם עד החרדים את אכזריות לרדיפות זח
כנ״ל. בתשובה* "חזרו השליטה .מן שירדו הרפורמים שראו ואחרי החוק, את לשנות
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 אמורים, דברים במה — אבל לקרבם. אנו מצווים {זאמנם שג הרי

 לאהבו אנו צריכים מצבו ולפי ואונם, שוגג מזיר שייך באלו שכן באנשים,

 הריהו מינות, של אירגון הוא אם — אירגון לגבי כן שאינו מד, לשונאו, או

 לגבי שהרי מזידים, או אנוסים הם חבריו אם בזה משנה ולא כזה, אירגון

 ממנו להתרחק אנו ומצווים איםוכ־«מוחלט, נשאר הוא שגגה. שייך לא אירגון

 האומללים מחבריו ואחד אחד כל את מקרבים שאנו בזמן בו הריחוק, תכלית

שנשבו. כתינוקות שהם

 לכל ראשי מפתח שהוא יסודי חילוק הירש הרש״ר כאן לנו מסר הרי
 ועלינו שוגגים או אנוסים אמנם רובם, הם, :התועים לאחינו יחסנו בעיות .

 לרעיונות מוקדשים שהם אירגוגיהם אבל ולאהבם. חברתנו לתוך להכניסם

 איננו גם ולגביהם שוגג או אונס של טענה שום אין לגביהם אפיקורסיים,

הריחוק. תכלית להתרחק עלינו מאלו ולכן לאהבם, מצווים

 לקרבם כדי בתינו לתוך להכניסם לנו עדיף בדבר: כלל ערד שיש ונראה

 לתוך נכנס שאנחנו רצוי ופחות מנהיגיהם, ידי על מחם שנעשקה למורשתם

 ברייתו "דרך : רפ״ו( )דעות הרמב״ם בדברי זה לכלל יסוד יש אולי בתיהם.

 את קובע שהרוב וחבריו". רעיו אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות אדם של

 אנו מלהכנס שמים יראי שרובה מסגרת לתוך להכניסם עדיף ולכן ההשפעה

מסגרתם. לתוך

 שמנע על נענש אבינו שיעקב לעיל, המובא המדרש עיון צריך זד, ולפי

 לישב אפשר ואולי כזהו בחיתון לסכנה לו היד, איד הרשע, מאחיו בתו את

 הסבירו ]כך הנשים". אחרי ללכת אנשים של "דרכם שכן שאני שחיתון במה

 לנשים לומר תורה במתן ממשה ה׳ בקש למה — פמ״א דר״א סרק — זזז״ל

 האשה, מן שהכל ז׳( י״ז, )בר״ר במדרש לנו שסיפרו מד, זד, ומעין קודם.

 זה בנים העמידו ולא א׳ לחסידה נשוי שהיה א׳ בחסיד מעשה שם והביאו

 נעשה הוא רשעים. ונשאו התגרשו כלום. להקב״ה מועילים אנו אין אמרו מזה,

 מאיחך אבל לצדיק[. הרשע בעלה את עשתה והיא הרשעה, אשתו בגלל רשע

 כפתה כאילו הארץ לעם בתו המשיא "כל מ״ט:( )פסחים חז״ל אמרו הרי

 צריך שכן מה אבל הנסיבות, לפי משתנה שהדבר ונראה ארי". לפגי ומניחה

 אחד, מצד התועים. לחברת ויחסיהם בנינו חינוך הוא, עמוק דעת שיקול

 צריכים ומאידך, משם, לנבוע שעלולה הורסת מהשפעה עליהם להגן אנו חייבים

 שבמקדש". קשה "עבודה זה והרי התועים, כלפי גם ריע לאהבת לחנכם אנו

ממנה. לד,פטר חורים בגי איננו אבל קשה, היא

דגר סוף ו.

 אלו ביו ה׳ לדבר לצמאון שזכינו שהיום לע״ד לגו מצא הג״ל מכל

דברים. להרבה זוכה תורה שמלמדם מי התורה, מדרך והתעו הותעו שאבותיהם

 עשוי הוא זה בגלל גדול. דבר שהוא לרבים ת״ת מצות מקיים הוא א.

יקר להוציא זוכה הוא ובמיוחד מרבותמ, שלמד ממה מתר מהם ללמוד לזכות
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 בישיבה <בת בזכות גזירותיו מבטל שהקב״ה הכת לו המקנה דבר מזולל,

•י<למע לש

 ומקיים עולם ודיראון שחת מבאר מישראל נפשות כמה מציל הוא ב.

 ואהבת ונשמתו, גופו אבדת השבת רעך", דם על תעמוד "לא המצות את בזה

ריע.

עמיתך. את תוכיח הוכח של במצוד, זוכה הוא ג.

י״ח(. ה׳, )אבות ידו על בא חטא אין הרבים את שמזכה מי גם ד.

 חטאיהם על ר״ל נענשים מלהיות אתיו כל ואת עצמו את מזכה הוא 4ו
 לקרב נזכה אולי זה ידי ועל מועיל, באופן בהם, למחות נידו שהיה אלו של

בב״א, גו״צ ביאת

 אוהב שאם, ורודף שאם אוהב אהרן, של מתלמידיו הוי אומר הלל

 ענוה בעל שהיה ענותנותו מפני הלל לתורה. ומקרבן הבריות את

 הדברים כל כי אלו, בדברים הזהיר מדאקין, במה בפרק כדאיתא

 מדות שהן המדות באא הזהיר ולפיכך עניו שהיה הלל ממדות הם אא

העגוה.

♦יב א, פרק אבות חיים, דדך מפראג, ל מהד"
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פלק יהודה יעקב הרב

23ט״ז שנההנאמן

דתוכחה מ׳׳ע בעניו
 האחרונים בשבועות שהתנהל וכוח בעקבות

 דתוכחה מ״ע בעניו .העתוגות, דשי מעל

 בפרהסיא" שבת המחללים התועים" אחינו אצל

 שאין מאחר אלא הערות׳ כמה להעיר ברצוני

 קריאתו שאחר יומי, בעתון ד״ת של מקומן

 את מעיר אני ע״כ באשפה. להתגלגל רגיל

כאן. הערותי

ב השבת הפגנות על הדן המאמרים בא׳

 שבת מחללי שאצל השאר, ביו נאמר ירושלים,

 סמך על נוהגת, תוכחה מצוות אין בפרהסיא

 דלא ואע״ג )ד״ה נ״ה. דף בשבת התוסס׳ דברי

 אין תוכחה מקבלי לא דודאי דהיכא מקבלי(

 יהיו ואל שוגגין שיהו מוטב להם דהנת להוכיח

 לכה״ם שיש בה״ג רק היא המצווה וכל מזידין

עיי״ש. יקבלו שמא ספק,

 )וכפי מדוייקים האלו הדברים אין אמנם

למער במכתבו הקוראים א׳ בצדק העיר שכבר

לכאורה התוסם׳ דברי שמפשטות דאע״פ כת(

 ברוד דאם י״א, במ״ע הסמ״ג פסק וכן כן משמע

 הוא העובר אם אפי׳ דבריו, יקבלו שלא למוכיח

 על הבא בס״ש כדאמרינן לשתוק. צריך מזיד

 משיטה ראי׳ להביא אין מ״מ עיי״ש, יבמתו

 דעה שם בסמ״ג הביא דראשית להלכה, זאת

 לא וכו׳ שוגגין יהיו מוטב של הכלל דכל שני׳

 העוברין אם משא״כ ממש. בשוגגין כ״א נאמר

 ודעה דתוכחד, ממ״ע נפטר לא דבה״ג מזידין

 הביא ועוד * ובמ״ב במג״א להלכה הובאה זאת

 הסמ״ג על חולקים הראשונים דרוב בבה״ל,

 בא״ח ברמ״א נפסק וכן העטור כדעת ודעתם

 יהיו מוטב בכ״מ דאמרינן דמאי ב׳" תר״ת ס׳

 שאינו בדבר דוקא הוא מזידין יהיו ולא שוגגין

 אם אבל דאורייתא שהוא אע״ם בתורה מפורש

אע״ס בידם מוחין בתורה המפורש דבר הוא

 ז׳ קנ״ו ס׳ בהשלמה הרב בשר׳ע כתב וכן "(

עיי״ש. בשבת האלו התוסם׳ לדברי וציין

 מצוד, קיום מקרי ולא דמי בעלמא כמתעסק

 אלא זה אין לגדלותו, שמתחנך משום אלא

 לעולם הספירה בימי שגדל קטן אבל בקטנותו

 גדלותו בימי במצוד, עצמו את להכניס יכול

 שמברכות מנשים גרע לא דודאי מצד ולברך

 דאף מנשים עדיף ובאמת גרמא שהזמן מ״ע על

 לא שהתורה משום לברך יכולות אין דגשים למ״ד

 לא ואולי גרמא שהזמן במצוות נשים חייבה

 אבל דכהנים במצוות כישראל במצוה כלל שייכו

 במצות ושייך גדול ישראל איש הוא הרי כאן

 שאין דאפשר אלא גדול בכל העומר ספירת

 התחילה שהמצור, כיון במצוד, לחייבו יכול אתה

 במצוה עצמו מכניס אם אך קטנותי, בימי

 ומקרי דעכשיו בעשייתו חסר לא ודאי ועושה

 שסיפר דמה וכיון לברכה מצוה קיום עכשיו

 ברבה לעניו מצוד, קיום מקרי נמי בקטנותו

וכמו עתה, גם ומברך תמימות ביה קרינן שפיר

האחרונים. שפסקו

 כ״ז )סי׳ ח״ג אומר יביע שו״ת ]ובספר

 בימי שהגדיל דקטן למעשה הלכה מסיק וכ״ח(

 בקטנותו יום אף דילג שלא אע״ג הספירה

 בלא לספור ומתחיל בברכה מלספור מפסיק

 לרוה הביא ואמנם מאד, תמוהה והוראתו ברכה,

 טורה מעלי והקל כולם( )ולא הנ״ל האחרונים

 ומתן למשא בעיקר הביא הוא אך החיפוש,

 כאילו רושם למעיין מצטייר ומדבריו האחרונים,

 שאינו זו להוראה אחרונים מכמה פיוע יש

 •ראיתי שציין הספרים בפנים ובדקתי מברך,

 וזה מברך דשפיר הנ״ל האחרונים כל מסקנת

 הטעמים אבל להלכה המסקנא לענ״ד העיקר

 האחרונים שהזכירו לזה זה והסותרים השונים

 ולזוז מדבריהם קטגוריא לעשות עיקר אינם

 מספיק טעם נתבאר וכבר להלכה, ממסקנתם

4 מברך דשפיר הנלענ״ד

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס 71 מס עמוד {2} ;< ויובל זכרון ספרי עת, וכתבי קובץ>קבצים טז
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 הבדל שיש אלא נשמעים דבריו שאין לו שברור

עיי״ש. ביחיד או ברבים הוא אם

 וגם כן פוסק שהרמ״א מאחר האמור, לפי

 נקטינן הכי כוותי', וסתם דבריו את מבאר המ״ב
 לא הגר״א דגם הסמ״ג, כשיטת ולא להלכה

הרמ״א. על חולק ולא הסמ״ג בשיטת מצדד

 הגר״א בביאור )ע׳ ב״שערים" הכותב שהבין כפי
 מביא שבבד״״ל ואע״ס ט׳( ס״ק תר״ח בס׳ שם

 ס״ל לא להלכה מ״מ הסמ״ג, שיטת את גם

 בבה״ל דרכו דכך במ״ב שסתם כמו אלא כוותי׳,

 ידוע דבר וזה השיטות כל שם להביא תמיד

 להתעקש מקום ואין המ״ב בספרי הרגיל לכל

בזה,
 ולמחות להפגין להקל, אין לכאורה לפי״ז

 ’מזי רובם שלדאבונינו ובפרט שבת מחללי נגד י

 אחר מצד בזה להקל שאפשר שיתכן אלא דין,- -

שם, למערכת במכתבו המעיר נגע כבר בזה וגם

כדי הדברים על כאן לחזור שברצוני אלא

יותר. לבארם

 דמסתברא שם, בבה״ל חיים החפץ כתב

 בתורה המפורש דבדבד הרמ״א שפסק דמה

 הפורקי אלו אבל באקראי דווקא זה למחות, חייב

 אוכל או בפרהסיא שבת מחלל כגון לגמרי עול

 ואינו עמיתך מכלל יצא כבר להכעיס נבילות

 לתיאבון נבילות אוכל ולענין להוכיחו, מתוייב

 בצ״ע נשאר בפרהסיא שלא שבת מחלל או

 וכדאי דא״ר התנא דברי על בזה מסתמך והוא

 הוכיח בפי״ח שם וז״ל לשונו כאן להעתיק

 יודע אתה אם אפי׳ יכול עמיתך את תוכיח

 להוכיח חייב אתה כן אע״פ ושונאך רשע שהוא

 לעמיתך עמיתך את תוכיח הוכיח ת״ל אותו

 אתה ומצוות בתורה עמך ושהוא אוהבך שהוא
 שונאך שהוא לרשע אבל אותו להוכיח חייב

רשאי אתה אי וגם אותו להוכיח חייב אתה אין

סן לץ תוכח אל-----------שג׳ אותו להוכיב

ע״כ. ויאהבך לחכם הוכח ישנאך

 שום שאיו מפורש, יוצא האלה מהדברים

 אסור ואף בפרהסיא שבת מחללי להוכיח מצוה

 שאין נראה הי׳ בפשטות מזו וגדולה בדבר יש

’נש דבריו לאין נשמעין דבריו בין בזה הבדל

מתוכחה פטור נשמעין, דבריו אם ואף מעין

 והוכיח "עמיתך" בכלל אינם שהם מאחר בה״ג,

 רל״ט מ׳ סוף ובמנ״ח כתיב עמיתך את תוכיח

 שהוא שבה״ג לצדד, יש מ״מ כן. כתב לא

 ימנע שלא גשמעין, יהיו דבריו שמא מסופק

 שרוצים והמנ״ח השל״ה לדברי ובסרט מלהוכיחן

 גם עובר החוטא את מלהוכיח דהנמנע לחדש,

 מטובע גרע דלא רעך דם על תעמוד לא על

 מן להצילו עאכו״כ כך גופו על דאם בנהר

 הרי ולפי״ז וגופו, נפשו אבדת דהוא העברה

 בנהר, טובע בפרהסיא שבת מחלל ידאה אם

 אינו שלכאורה אע״פ מלהצילו, ימנע לא ודאי

 הל׳ פ״ד רוצח הל׳ ברמב״ם ע׳ "רעך" בכלל

 בזה איש החזון דברי וידועים בזה וה״ה י״א

 את דנים אנו דהיום כ״ח( ס״ק י״ג )יו״ד

 שנשבו ובתינוקות כאנוסים והכופרים המומרים
 עבור שבת לחלל ואף להחיותן אנו ומצווין

עיי״ש. הצלתן

 למצוא יש התוכחה לחיוב נוסף מקור

 וכשלו התם דגרסיגן :כ״ז בסנהדרין הגמ׳ בדברי

 ערבים שכולן מלמד אחיו בעוון איש באחיו איש

 תוכיח דהוכיח למ״ע שחוץ ומכאן ע״כ בזה זה

 שגם לדאוג האדם על מוטל ערבות מדין גם

 בידו יש אם לפי״ז התורה. את יקיים זולתו

 אלא מ״ע שמבטל בלבד לא מוחה ואינו למחות

 שמו על נקראת חברו שחוטא העברה שגם

 ועבו״ז ראב״ע. של פרתו נ״ד: שבת והשוה

 א׳ וזד. תרדיון בן חנינא דר׳ במעשה י״ח.

 התשובה את המעכבים החמורים מהדברים

א׳(. הל׳ תשובה מהל׳ פ״ד )רמב״ם

 האלו הענינים ששני שי״א אע״ס איברא

 תמיד, זהים אינם ערבות ודין דהוכחה מ״ע כל׳

 אסור עובר חברו שהרואה בסמ״ג כתב )שהרי

 דבריו יקבל שלא לו וברור במזיד דאורייתא

 דתוכ־ ממ״ע מיתה. מעונש פטור שבה״ג אע״פ

 אלו כל שלהיפך, נראה מ״מ מפטר( לא חד

 "עמיתך", בכלל ואינם דתוכחה, ממ״ע הממעוטים

עליהם, נתפס לא ערבות דין מצד גם

 ונענש נתפס שאדם זה שענין י״א עוד
 רק אינו מוכיחו, אינו אם זולתו, חטא על

 במ״ע מפורש זה דבר אלא כנ״ל, ערבות מדין

בעקבות הרמב״ן פירש וכן עצמו תוכיח דהוכיח

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 72 מס עמוד {2} ;< ויובל זכרו! ספרי עת, וכתבי קובץ>קבצים טז שנה



25 ט״ז שנה הנאמן ט " כ ן ו י ל ג

 עליו תשא ולא תוכיח... הוכח :אונקלוס תרגום

 ולא יחטא כאשר אשם עליך שיחי׳ — חטא

 בחטא עונש אתה תקבל שלא — אותו הוכחת

 מלמחות דהנמנע יונה׳ רבינו פוסק וכן שלו
 לכל מפשעיהם נענש הוא הרי עברה בעוברי

 חטא עליו תשא ולא שנא׳ בלאו ועובר חטאתם

 ג׳ ושער נ״ט אות ראשון שער תשובה )שערי

 החסידים בספר כתב וכן עיי״ש( וע״ב נ״ט אות

עיי״ש. ס״ה

ששמע' מה את עוד, אזכרנו בו דברי ומדי

 זצוק״ל, איש החזון ממרן אלו׳ בענינים תי

 להוכיחו חייבים אם א׳, עברין על כששאלתי

 כבר הוא דשמא יתקבלו לא שדברי ברור והי׳

 לדבר במומר הי׳ דהמדובר "עמיתך", בכלל איבו

 שלא לנו שברור שבאדם השיבני, זה ועל א׳

 תועלת, כל לתוכחה תהי׳ ולא אלינו ישמע

 בתורה, המפורש בדבר ואף להוכיחו מצוה אין

 שלכה״ס בה״ג רק היא התוכחה מצוות כל כי

 נתגרה שרק בלא״ה אבל תועיל, אולי ספק יש

 מצוד, שום אין בזה עלינו, יתרגז והוא בו

 ברור הרמ״א שפתי שהרי ושאלתי, וכשחזרתי

 אין אם גם בתורה, המפורש דבדבר מללו,

 שהמ״ב הראה להוכיח, חייב נשמעין דבריו

 והצביע חסידים הספר דברי את בבד,"ל מביא

 שבראה מה והנה לדבריו. מקור כעל עליהם

 לשונם את נעתיק וקודם בדבריהם לדקדק עוד

 דבריו יקבלו שלא שיודע מי תי״ג. בס׳ וזל״ש

 כשהבן מדבר נזיפה עד אמרו ואשר להוכיח אין

 היכן עד כלו׳ אחיו או . . . האב את מוכיח

 עד לדבר לו יש קשים דברים כיצד תוכחה

 כדאית למר קללה עד או נזיפה עד או שיכה

 גם שלבו לפי כך קשות לו שידבר וכו׳ ליה

 לסבול יכול אינו קשים דברים רק ואוהבו בו

 אותו שיניח מקלל או בו ינזוף או משיכהו

 יוכיחנו שאם א׳ איש הי׳ אם אבל מלהוכיחו

 וגם רע יעשה להכעיסו יתכוין ואם ישנאגו

 להוכיחו אין יותר רע לידי שיבא עד ינקום

בקיצור. במג״א גם מובא עכ״ל

 שדבריו שבה״ג חדשה שיטה לנו יש כאן

 ולא להוכיח א״צ ישנאנו וגם נשמעין יהיו לא

שבאמת אלא לדרבנן, דאורייתא בין בזה חלק

 אליהו דבי בתנא מפורש אלו"כבר דברים כעין

 שהוא לעמיתך עמיתך את תוכיח הוכיח כנ״ל,

 חייב אתה ומצוות בתורה עמך ושהוא אוהבך

 אתה אין שונאך שהוא לרשע אבל אותו להוכיח

 פן לץ תוכח אל שנא׳ . . . אותו להוכיח חייב

 לומר, צמצם שהמ״ב אע״ם ע״כ. וכר ישנאך

 להכעיס נבילה ואוכלי בפרהסיא שבת שמחללי

 להוכיחם וא״צ מעמיתך׳ הממועטים הם הם

 שהוא "שלרשע וכי בזה סתם עצמו דא״ר בתנא

 תוכח אל מהפ׳ שמוכח כמו להוכיח א״צ שונאך"

 איש תונו לא ג״ט. בב״מ והשוה ישנאך. פן לץ

 ובנמר׳י ומצוות בתורה שאתך עם עמיתו את

בהג״ה. א׳ רכ״ח בח״מ מובא למקום

הס״ח, לדברי כמקור להביא נראה עוד

 על שמצור, כשם ס״ה: ביבמות הגט׳ דברי

 שלא אדם על מצוה כך הנשמע דבר לומר אדם

 שנא׳ חובה אומר ר״א נשמע שאינו דבר לומר

 הגמו״י שב׳ ואע״פ וכו׳ ישנאך פן לץ תוכח אל

 לרבים שד,נ״מ תר״ח( בס׳ ברמ״א )וכ״ה למקום

 לא הגם׳ דברי מפשטות כן אינו ביחיד אבל

 ברבינו כעת מצאתי וכן בזה חלוק נראה

 והסמ״ג. בשבת כהתוסם׳ ג״כ הפוסק יונה.

 תוכחה מצות א״ב בתורה המפורש בדבר דאפי׳

 כמקור שהביא יתקבלו לא שדבריו לו ברור אם

 דגם משמע ביבמות, האלו ד,גמ׳ דברי לדבריו

 )שע״ת לרבים יחיד בין בזה חלק לא הוא

הנ״ל. בסמ״ג וע״ע עיי״ש( קצ״ו ג׳ שער

 לפרש אפשר דהי׳ הס״ח, לדברי נחזור עתה

 ממ״ע פטור הוכחתו תועיל שלא שבה״ג כוונתו,

 ממנו וינקום שישנאנו חשש אין אפי׳ דתוכחה,

 ג״כ, שיתכן אלא דבריו, בריש שמשמע וכמו

 שמחריב דבריו, יתקבלו לא אם שאף שדעתו

 כוונתו יוכיח, לא שלעתים שב׳ ומה להוכיחו

 ועי״ז ממנו וינקום ישנאנו שרק זר, לאדם בזה

 ירשע רק דרכו, שיטיב תועיל לא התוכחה

 דבריו בסוף שכ׳ וזה ונקמתו שנאתו ע״י יותר

 בריש כ׳ זה וכעין יותר" רע לידי שיבא "עד

 עליו תשא לא זאת מצוד, ועקד ה׳ בס׳ הספר

ובהל בזעם חברו איש יוכיח שלא מצוה חטא

 שלא כדי תחילה ובסתר בנחת אלא פנים בנת

על ויוסיף ולבבו ערפו ויקשה פניו יעיז

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 73 מס עמוד {2} ;<ויובל זכרון ספרי עת, וכתבי קובץ>קבצים טז שנה
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 לנהוג איך נ״מ יש לפי״ז ע״כ. פשע חטאתו

 אבל ישנאנו שלא וודאי בו גס שלבו באוהבו

 בשו״ע מצאתי ובאמת לו ישמע שלא בטוח הוא

 ח״ל בהדיא כתב ז׳ קנ״ו ס׳ בהשלמה הרב

 חברו שהוא עמיתו אלא להוכיח מחוייב ואינו

 יוכיחנו שאם אחר איש אבל בו גס שהוא

 שודאי כיון להוכיחו א״צ ממנו וינקום ישנאנו

 שלא יודע אם אשי׳ חברו אבל לו ישמע לא

 בשוגג חוטא אא״כ להוכיחו חייב לו ישמע

 אלא הס״ח לדברי ג״כ ציין והוא עיי״ש, עכ״ל

 המובא רק אלא בשנים ראהו שלא שיתכן

במג״א.

 הס״ח, בדברי להסתפק אפשר הי׳ עוד

 לשנאה חשש שיש במקום יוכיח שלא במש״ב

 מחוייב שאינו דכמו בזה, כוונתו דאולי ונקמה.

 א׳ קנ״ז ביחד )ע׳ זו, מ״ע על ממונו לבזבז

 לסבול מחוייב אינו כך שם(. ובלבוש בהג״ה

 כך שבין בה״ג התוכחה, עביר ונקמה שנאה
 ,,מל נראה בפשטות אבל דבריו, יתקבלו לא

 בין שאם אלא עלה, אתינן כך משום שלא

 בו, ולנקום לשנאו יבא ורק לו ישמע לא כך

 עובר עוד ולהישך כלום בתוכחתו תקן לא הרי

 תשנא לא על גם שעובר שגרם עוור, לשני על

 חטאתו על "ויוסיף וכמ״ש וכיחב תקום ולא

מתוכחה. ימנע וע״כ פשע"

 אבה״ע ח׳ סופר כתב בס׳ שב׳ ראיתי שוב

 אסיפת ב׳ ה׳ מערכת חמד בשדי )מיבא מ״ז

 חשש יש שאם בס״ח דנאמר דמה שנ״ל דינים(

 יוכיח, שלא ממנו וינקום ישנאהו תוכחתו שע״י

 היושב אבל גרידא, דתוכחה במ״ע דהמדובר

 כבוד על רק ע״ע יחוס לא הרבנות כסא על

 בדברי שהבין ברור, נראה ומדבריו ידאג ה׳

 לרבנים מחלק וע״כ שב׳ הראשונה כדרך הס״ח

 לשני משום דהוא השני דלטעם אינשי, ושאר

 הדור, על לפקח שנתמנו רבנים בין מ״ש עוור,

 ל״ע, על מצווים לא הם האם פשוטים, לאנשים

 הס״ח דברי ראה לא הכ״ס שגם יתכן אלא

 החזון שסק מ״מ הכרע, צריך והדבר בשנים

 וקיים שריר הס״ח, כדברי שהכריע זצ״ל, איש

לא. ומתי ולמחות להפגין מתי מניה ודון

מז״ט ברכות

ב " ש ל

 שליט״א יוחנן ר׳ אדמו״ר כ״ק

מראחמיסטריווקע

כנו לכלולת

 נ״י שנרב ארי׳ הר׳ לידידי

 נ״י איגרמן יוסף ור׳

יח׳ כניהם לכלולות

 נ״י רירש אברהם ר׳ לידידי

יחי׳ כנו לכלולות

התלמוד מהיכל ההכיה לידידי

 שליט״א פרידמן דוד יצחק •ורב

יחי׳ הכן להולדת

 הגאון הרב ומכוכדי לידידי

שליט״א ברון ליב ר׳

 מוגמריאל-קנדח התורה, מרכז ישיכת ראש

הכן להולדת

העורר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 74 מס עמוד {2} ;< ויובל זכרון ספרי עת, וכתבי קובץ>קבצים טז שנה
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יזה׳?/!

שבערכין הפלאה
 בעזר ומצאתי, יגעתי ורביתי, טפחתי אשר הלכות ^זדושי

ומצודתי. סלעי ישועתי, צור

ערכין מסכת על
 נשואות ה׳ ולך / כמוני הגון לשאינו אף החונן וקוני, צורי בזה הנני אשר רעיוני׳ תולדות אלה
 כפלים עבדך פני האר ינהלני, מנוחות מי ועל ילמדני׳ ומתורתו יסמכני, בישועתו עיני׳

 המוקי חלאים כמו שם המוריד. הר הרים בראש אלקים בית יהיה נכון ובימינו לתושיה
׳ ברך שפל עבדך אני ונם ,דרך עוברי כל ה׳ צדקת יתנו שם ,ערך יהנו בצדק שם ,ירך

.נבער ומדעת צעיר לימים

ראבינאוויץ. אייזיק יצהק מוהר״ר בהגאון חיים
.שאוול פה לפ״ק ישועה כהר״ו בשנת כתבתי אף למדתי

חתנו ידי על לאור יצא

משאוול, שליט״א ארדמאן שאול משולם בהרב לשיה

ווילנא
 ראם והאחים האלמנה בדפוס

לפ״ק תרפ״ה שנת



מסכת הפלאה 88
 ולזה עכ״ל. כסך חמשיס גבי דכתיב כמאן עגה

ופשוט: לשונו באריכות הכא רש״י נתכוין

 ד״ה בתום׳ לעיל מ״ש עי׳ כו׳ להו הוו ד״ה תום׳
:ע״ש להו .איבעיא

 בכתובות מקובצת בשיטה עיין אילו ד״ד! תום׳
 להאריך ואין שס עיין באריכות שה

: כאן עוד
 איתא י״ד במדבר בילקוט כו' מציגו שכן מתני׳

מהור״ר הגאון שהגיה כמו מציגו וכן 1
 ז3ע׳׳ פ״ב דך כתובות ועי׳ .ע״ש ז״ל פיק ישעי'

 י ע״ב )"ב דך בתרא ובבבא ע״ב פ״א דך זבב״ק
 ולא רבותא אשמעינן וכן דקתני היכי דכל דמבואר

 דאשמעינן פשוט והכא ע״ש קתגי זו אך זו
:הרע לשון בעון נחתם דינה גזר דנה

 כתיב מרגליה גבי פעמיה עשר »ה ד״ה רש״י
ר״ל עכ״ל. נתקתה זה על דמשמע

 זה לי ולמה פעמיה עשר אותי ויגהו לכתוב דה״מ
 הוא וכן דינה נזר נתחתם ע״ז אתא למדרש אלא

 וע ע״ש קכ״ט שאילתא שלח פ׳ בשאילתות להדיא
׳בגמ רש״י ועי׳ בזה מ״ש להרמב״ס המשנה פי׳

פשוט: וזה .
 לידי יבא שלא תקנתו מאי אלא גמרא •ע״ב

כו׳ הוא ת״ח אה לה״ר
 בספרו הכהן רפאל מהור״ר הגאון כו' וסלך שנאמר

 תורה עסק גבי הביא לא מדוע דקדק .קדושים דעת
 שלזה ונראה .בזה מ״ש ע״ש כו׳ החיים יעץ קיא

 ענינא האי בתר בזה והרמז במ״ש הרש״א נתכוין
 כו׳ טהורות אמרות ה׳ אמרות כתיב כי׳ ד' דיכרת
 אחה ד׳ אמרית דע״י דה״ק פו' תשמרה ד׳ אתה

 הזו הדור מן בתורה העוסקיה אותס תשמרה ד׳
 ולפ״ז עפ״ל כך לידי יבאו שלא לה״ר בעלי של
 פשוט. וזה כמובן החיים יעץ קיא הכא צריך לא

 שהעתיק תקנ״ט רמז מצורע פ׳ בילקוט מצאתי שוב
:החיים דע־ קרא ר״א בדברי גם

בזה לפרש נראה בתורה. יעסוק הוא ת״ח אם גט'
.בעולם שלום מרכין ת״ח חז״ל דאמרו הא

 יתרבה בעולם מרבין שהן התורה עסק שע״י היינו
 בין שמפריד .לה״ר לידי יבאו שלא בעולה שלום
 ט״ז לקמן כדאמרינן לרעהו איש וכין לאשתו איש
ד׳ יכרת תצא פ׳ סוך רבה במדרש הוא ]וכן ע״ב

שבערכין ערכין
 ביניכם שהי׳ ע״י בעוה״ז הקב״ה אמר הלקות שפתי
 לע״ל אבל כו׳ מביניכם שכינתי סלקתי לה״ר בעלי
 שכינתי מחזיר אני כו׳ מביניכם הרע יצר עוקר שאני

 כולכם עליכם שכינתי משרה שאני ומתוך כו׳ ביניכם
 ופל שנאמר בעולם בשלום ויושבי! לתורה זוכין
כמ״ש[: והיינו בניך שלום ורב ד׳ למודי בניך

 בזה רענן הזית מ״ש כו' תקרי אל ד״ה תום'
לא אלא למה נס לא הקרא אל

 וכשהוא עבר הוא רפה דכשהגון בדגש הנון למה נס
 דברים ע״ש. לחה נם לא עתה שנם ביגוני היא דגש
 ראשית ידיעה לו שיש למי גם כלל מקום להה אין הללי

 ועי׳ וצ״ע נכון אינו ג״כ בצ״ק ומ״ש הדקדוק בכללי
ע״ש: ]א'[ בעל ערך ]השלם[ בערוך

בי דנורא כה״ג כגון פי׳ מילתא כר ד״ד• תום'
מה׳ פ״ז רמב״ס עיין כו׳־ פלוני

:ע״ש כתום' דלא למע-ין מדבריו דמשמע ה״ה דעות

 אדם יספר אל לעולם כו׳ ר״ד תני גט׳ ט״ז דף
פירש״י כו׳ חבירו של בטובתו

 ע״ש. דשבת פ״ב ברי״ך להדיא הוא וכן .מדאי יותר
 בפני יספר אל נקט דעות מה׳ בפ״ז והרמב׳יס

 מותר אוהביו דבפני ^מימוני בהגהות יע״ש • שונאיו
 המשגה פי׳ ועי׳ .ע״ש שבחן מונה ריב״ז דהרי

 דך דב״ב מסוגיא אכן ע״ש. דאבות פ״ד להרמב״ס
 סיפר לא שה דהרי הכין משמע לא ע״ב קס״ד

 סברא אין וגס .מדאי יותר מייטא יהודה של בשבחו
 במהרש״א וע״ש .מייטא יהודה של שונאו הי׳ שרכי
 א״ש ועפ״ז .מאד נכון והוא בזה שפי׳ מה במ״א

 אמר דלעיל משום היינו .דר״ד הך הכא דהביא הא
 ר״ד דתני הא הביא וע״ז כו׳ רעהו מברך ר״ד

 שמתוך חבירו של בטובתו אדם יספר אל לעולם
 טובתו שמתוך כלומר היינו רעתו לידי בא טובתי
 לטובתו ומתכוין גדול בקול רעהו שמברך רעתו יצמח
 ואזלין אינשי שמעין זה וע״י עם קבל להללו

לי׳: ואנסין
 בפני שפי׳ הרמב״ס על שהקשתי במה ]הנה

 שונאו הי׳ שרבי סברא דאין קס״ד דך מב״ב שונאיו
 בסדר בזה עמד שכבר כעת מצאתי . חייטא ר״י של

 .בצ״ע שהניח ע״ש י״ד אות התנאים בסדר הדורות
 על דב״ב מהך שהקשה קנ״ו פי' 'במג״א ראיתי שוב

יהודה בשבח סיפר לא דהרי מדאי יותר דפי׳ פרש״י
חייטא



מה שבערכי; ערבה כשבת הפלאה
 המהרש״א( קדמו ככר )וכזה מדאי יותר קייטא

 ניחא הרמב״ס דלפי׳ המג״א מדברי שס ומשמט
 הרמכ׳יס דלטטש כוונתו שביאר השקל מחצית ועי׳

 ע״ש מייטא יהודא של שונאים שם שהי׳ למימר איכא
 הרמב״ס להדיא כתב שכן מצאתי אמ״ז הוא. זנכון

 וזה דאבות פ״א סוף המשנה בפי׳ ביאור ביותר
 במעמד הסופר כתיבת החכם שיבח וכבר שם לשונו
 מסבב שאתה כלומר מלה״ר כלך וא״ל כו׳ וגינה גדול

 שיאהבוהו מי שמהם ההמון בתוך אותו בשבחך גנותו
:האמת[ כיון השקל והמחצית ע״ש שישנאוהו ומהש

 על מכפר מעיל כו׳ ב״ש ר״ע והאמר איני גט׳
דאמר הא דילמא לי קשיא מ׳. הרע לשון

 גורס לה״ר שעון היינו באין נגעין לשה״ר דעל ד״י
 שבהמ״ק בזמן ה״נ ואין .עליו באין נגעין להיות

 שאין הזה בזמן ובאמת מכפר המעיל הי׳ קייס הי'
 אגודת בספר ומצאתי .עליו באין נגעין קייס בהמ״ק

 סוגיא בהך שהאריך ע״ש בזה שעמד השני דרוש אזוב
ששייך מה שס הראשון בדרוש עוד ועי' .מאד

K, :ע״ש לסוגיין
 משאי. מעשה על ויכפר שבחשאי דבר יבא גט׳

עללשה״ר דוקא דמכפר מנלן להבין יש
 משוס נראה .שבחשאי עבירות כל על דיכפר אימא
 הקול. מעשה על ויכפר שבקול דבר יבא אמרו דלעיל

 כשהוא ששנינו כמו הוא שבקול דבר נמי וקטורת
 שהקול מפני הדק היטב היטב הדק אומר שוחק

 מכפר משו״ה שבחשאי דבר נמי והוי .לבשמים יפה
 מצאתי שוב .וכחשאי שבקול דבר שהוא לשה״ר על

:ע״ש כן שכתב שס בא״א
תצוה ואתה בפ׳ כו׳ נסמכה למה ד״ה רש״י

 לבגדי המלואיס ענין נסמכה
 בפירש״י לעי׳ הראה להנרע״א הש״ס בגליון כהונה

 דשס והיינו .נסמכה למה ד״ה ע״ב פ״ח בזבחים
 זאת העולה תורת זאת צו »פ׳ הסמיכות פירש״י
 את קח והדר .השלמים וזבח והאשם החטאת הורת
 שם דהמהרש״א לענ״ד נראה הבגדים. ואת אהרן
 בגדי פרשת נסמכה למה הל״ל דבהיפך וק״ק כתב

 בערכין יש בפרק ופירושו .קרבנות לפרשת כהונה
 תצוה בפרשת נסמכה למה שם שפי׳ טפי ניחא

 .המהרש״א עכ״ל כהונה לבגדי המלואיס ענין נסמך
 הגירסא בשמעתין דהכא עין העלים מכתר״ה ובמחילה

קרבנות ׳לפ כהונה בנדי פ׳ נסמכה למה בהיפך

 .הסוניא ממשמעות בהיפך רש״י פי׳ שם גס וא״כ
 בגמ׳ אמרת נירסא הי׳ דלרש״י בעליל נראה מזה

 הגירסא כפי נרסינן דבזבמים דילן מגירסא ■בהיפך
 .קרבנות ׳לפ כהונה בנדי פ׳ נסמכה למה בשמעחין
 כהונה בגדי קודם כתיבי קרבנות דפ׳ מזה דמשמע

 קרבנות דשם צו מפ׳ הסמיכות שם פירש״י ולהכי
 רש״י שדקדק וזה .כהונה בגדי ואח״כ תחילה כתוב

 קח והדר כו׳ העולה תורת זאת אהרן את בצו שם
 ובשמעחין כמ״ש. והיינו הבגדים ואת אהרן את

 קרבנות פ׳ נסמכה למה בזבחים הנירסא כפי נרסינן
 כתובין כהונה דבגדי מזה דמשמע כהונה בגדי לפ׳

 מפ׳ הסמיכות רש״י פי׳ להכי קרבנות ואמ״כ תחלה
 ענין ואח״כ תחילה. כהונה בגדי כתיב דשם תצוה

 יומא ירושלמי ועי׳ לענ״ד וברור נכון וזה .המלואים
היטב: ע״ש פ״ז סוף

 פירש״י על בזבחים שם המהרש״א שהקשה ומה
דהא נסמכה. למה קושיא דמאי דשמעתין.

 במלואיס אהרן עבודת דבתחילת נסמכה שפיר ודאי
 ולק״מ .ע״ש כהונה של בגדיס ללבוש מקודם הוצרך
 כהונה בגדי הלבשת במלואיס דהקדים הא דודאי
 ענין דנסמכה ממאי אבל כלל. קשה לא מזה לאהרן

 למה לי׳ קשיא מזה כהונה בגדי לעשיית המלואים
:ודו״ק נסמכה

 לא להר״ע אבל כו׳ מעשיו אדנו ד״ה רש״י
אמריני בי׳ דמיענשי אשכחן

 אמרינן ל״ג דף דבשבת שם אזוב באגודת הקשה עכ״ל
 דגם אלמא הרע לשון על כו' לעולם בא אסכרה
 קס״ה דף בב״ב דאמרינן ולק״מ .מיענשי אחריני

 אבק אלא ס״ד הרע בלשון .הרע בלשון הכל ע״א
:ופשוט לעולם בא אסכרה העו; וע״ז ע״ש הרע לשון

 כתב ע״ב פ״ח דף בזבחים בח״א דהמקרש״א לךט
מותיב לא אמאי ותוס׳ רש״י קושית ליישב' ׳
 מכפרין כהונה דבנדי דקאמר הא דודאי .ונ״ע מש״ד

 אבל דוקא אשוגג היינו זרה ועבודה וג״ע ש״ד על
 עליו באין הנגעים אלא מכפרין דאין ודאי אמזיד
שהי׳ דיואב בש״ד כדמייתי במזיד ונ״ע בש״ד
פריך במזיד אלא שייך דלא מלה״ר אבל .מזיד
אבל .ומסתברים נכונים ודבריו ע״ש שפיר

 ע״ב ה׳ דף בברכות למ״ש א״ע סותר במחכת״ר
 מארבע אמד בו שיש מי כל שם דאמרינן הא על

שם וכתב כפרה מזבח אלא אינן הנגעים מראות
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 אינו נקט ולא נפרה מזבח דנקט הא בח״א המהרש״א

 כמזבח שונג על רק מכפר דאינו להורות כפרה אלא

 ובדברי .אשונג רק מכפרי לא נגעים דגם הרי ע״ש

 דיואבכמ״ש ר דש" מקרא מוכרחים בזבחים המהרש״א
 לומר ואין במזיד אלא שייך דלא מלה״ר וכן המהרש״א

 לאו במזיד עליו באין דנגעין דהא להמהרש״א דס״ל

 דאעו דז״א מכפרין אשיגג ורק באין המה לכפרה

 הצל״ח וכמ״ש במזיד העובר על הקב״ה שלהם מגן על

 על שהשיג במה בב״א וע״ש בברכות. שם והב״א

־. במ״ש העיר ולא הרש״א

דבגדי משמע ערופה מעגלה דפרכינן ממאי והנה
 במהרש״א ע״ש אמזיד גס מכפרין כהונה

 מכפרין כהונה דבגדי דהא כיון והנראה בזבחים.

 דמה מינה דון וא״כ לקרבנות מדסמכינהו ילפינהו

 ה״ה אשוגג רק וע״ז ג״ע על מכפרין אין קרבעת

 דמצינו בש״ד רק אשוגג. רק מכפרין אין דב״כ
 לקרבן דומה דהוי ערופה בעגלה אמזיד נם כפרה

 שהוא דקעורת בלה״ר וכן בזבחים שם המהרש״א כמ״ש

 מכפרין משי״ה .אמזיד גם מכפר כקרבן למקדש בא

 בזבחים הרש״א כמ״ש ודלא דידהו אמזיד גס ב״כ גס

 ולא בקרבנות להם מצינו דלא וע״ז בג״ע אבל שם.

אשוגג: רק מכפרי לא ב״כ גם במזיד כפרה להן הדומה

 מ״ש צ״ד אות רי״ף להגאון שלום בשאילת ועי' ודו״ק

: כעת בדבריו עיינתי ולא בזה

שבועות במס׳ שהרי נהירא ולא פו׳ ך,א ד״ה תום׳
 אחרים עבירות כל דעל אומר

 פ״ח זבחים עי' עכ״ל למחות בידן יש אם נענשים

 מסתמא הרע דמלשון שכתב מכפרים ד״ה תום׳ ע״ב

לא דשמא כיון .זה של לה״ר על נענשין צבור אין

:היטב ע״ש תקלה לידי יבא

 השני בדרוש אזוב האגודת קושית תתורץ ןע£״ז
מכפרין בד״ה שם זבחים התום׳ דברי על

 על מכפרין ב״ב וע״ז דבעריות מדבריהם דמבואר

 קרא דגלי הוא ש״ד גבי דדוקא .בעצמו החוטא

 לא ולארץ כדכתיב בעצמו ההורג על מכפר דאינו

 תיקשה אכתי דא״כ תמוה והוא .היטב ע״ש יכופר

 באין דנגעין אמר ור״י ג״ע על דמכפריס ממכנסים

 התום׳ לפי׳ עולה אינו "י רש ותי' ,רש" כקושית עליו

 ולמ״ש באריכות. התום' דברי בישוב שהאריך ע״ש

 קשה מש״ד ורק המהרש״א וכמש״כ לק״מ דמג״ע א״ש

שפיר התום׳ תירצו וע״ז וכמ״ש מזיד על גס דמכפר

שבערכין ערכה
 מה׳ פ״ו בלח״מ .מ״מ תוכיח ת״ל גט' ע״ב

דאמרינן אהא הקשה ה״ז דעות
 תרי תוכיח זימנא חדא הוכח ואימא ל״א דף בב״מ

 תוכיח משמע פעמים מאה אפי' הוכח א״ל . זימנא

 תוכיח ת״ל מנין לרב תלמיד לתלמיד הרב אלא לי אין

 שהניח ע״ש ויוכיחו שיחזור מתוכיח ילפינן והכא .מ״מ

 מה ע״ש שם בב״מ בש״מ קדמו וכבר .בקושיא
 הרמב״ם השמיט אמאי הלח״מ שתמה ומה .שתירץ

 דהרמב״ם לי יראה . ע״ש לרב תלמיד אפי׳ הזכיר ולא

 ראה ה״ט פ״ה תורה תלמוד בה׳ במקומו דינא הך הביא

 וכך כך רבינו לימדתני לו אומר תורה דברי על עובר רבו

 על שכתב ש״מ לרבגועי׳ להוכיח מחויב דתלמיד הרי ע״ש

 למדתני בלשון שמוכיחו והוא לרבו תלמיד דאמרינןאפי׳ הא

 :ספק באין לענ״ד ברור וזה כמ״ש והיינו רביני

אס תוכחה שמקבל כו' אני תמה ר״ט אר^ך גט'
 תמיהני ראב״ע אמר כו' לו אמר

 פ״ב זיטאמיר דפוס רי״ף עי׳ להוכיח. שיודע כו׳

 לו אמר אס שהגיה שם חו״י הגאון בהגהת דשבת

 בדברי מקום לו שאין ראב״ע בדברי כו׳ קיסם טול

 הילכך שכתב ברש״י משמע שכן שכתב ע״ש ר״ט

 שר״ט הוא בע״י והגירסא .ע״ש להוכיח יכולין אין

 להוכיח שיוכל מי הזה בדור יש אס אני תמה אמר

 הזה בדור יש אס תמה וראב״ע כו׳ טול אמר אס

 הזם בדור יש אס המה ור״ע תוכחה שמקבל מי

ענין בזה מ״ש ועי' ע״ש. להוכיח שיודע מי

: ע״ש ו׳ דרוש אה?ש->ק3נכבד|

מיימוני בהגהות הכאה עד כו׳ תוכחה היכן עף גט׳
z אס אמנם כתב ה״ז דעות מה׳ בפ״ו 

 נימוקי ועי׳ ע״ש דפטור נראה אז יקבלו שלא ודאי

 לומר שמצוה כשם גבי ס״ה דף ביבמות יוסף

 נשמע שאין דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר

 הגה״מ על השיג ספרו בריש ובשל״ה בזה. מ״ש ע״ש

 בא שכבר אף ס״ל הרי הכאה עד דקיי״ל מסוניין

 עכ״ז יקבל שלא בודאי יודע ואז לקללה וגס לנזיפה

קדמו וכבר ע״ש תוכיח דהוכיח מעשה פטור אינו
 :ע״ש ע״א ל״א דף ב״מ בש״מ הובא הרמ״ך

מי שכתב תי״ג סי׳ חסידים בספר ומצאתי
 להוכיח אין דבריו יקבלו שלא שיודע

 האב את מוכיח כשהבן מדבר נזיפה עד אמרו ואשר

 בדברים רק ואוהבו בו נס שלבו לפי כו׳ האס או

 אחר איש הי׳ אס אבל כו׳ לסבול יכול אינו קשיס

והוא ע״ש להוכיחו אין כו׳ ישנאנו יוכיחנו שאס

פלא
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דהוי  דתמיהה מלתא ראיתי בש״מ עברי ומידי פלא.

 עד דפירש משמע זק״ל מכנא מלשון מיהו שנתב

 על למוכיח יכה שהטכח וקללה נזיפה או הכאה כדי

 ילפיכן דהא תמוה והוא ע״ש מוכיחו שהוא תוכחתו

 :וצע״ג תוכחתו על ליהונתן הכה ששאול דשמואל מקרא

 אגב כדמשני שמא וי״ל כו׳ וא״ת למאן ד״ה תום׳

 דריש לא א״נ דיונתן חביבות

 מראשן הבנה משולל דבריהם עכ״ל כו' דויעל קרא לי׳

 דמה קשה חביבות אגב כדמשני שמא דמ״ש לסופן

 דאנב מסברא ידע דלא המקשה הא בזה הועילו

 מ״ש גס קללה למ״ד גס מקשה לא אמאי חביבותא

 לא א״נ ומ״ש הבנה מחוסר בדבר כמסתפקים ושמא

 משני לא אמאי דא״כ קשה כו׳ דויעל קרא דריש

 רש״א ועי׳ נזיפה עד למ״ד דפריך אהא הכי תלמודא

 שער בשו״ת ומצאתי בקושיא והניח בזה שעמד

 על התום׳ דברי פשע עומק שביאר ס״ה סי׳ אפרים

 ממא• הוא התוס' דקושית .דבריו תמצית ותורף נכון

 קשה שמואל על גס הלא מהכאה לחוד ר״י על פריך

 לחוד לר״י להקשות הו״ל לקללה מנזיפה וא״כ מהכאה

 אליבא בין להקשות ליה הוה להכאה ומקללה

 יודע הי׳ דהמקשה ובהכרח דר״י אליבא בין דשמואל

 דר״י אליבא גס וא״כ דשמואל אליבא תירוץ איזה

 רצונם כו' א״נ כו' שמא וי״ל תירצו וע״ו .קשה אינו

 שלא טעמים שני להמקשה לו הי׳ שמואל דעל בזה

 אבל סתם חביבותא משוס חדא הכאה עד אמר

 זה מטעם וא״כ אדעתי' אסיק לא יתירא הביבותא

 אגב יונתן דשאני קללה עד שאמר לשמואל קשה לא

 יספיק לא לר״י אבל הכאה עד נפשיה מסר מביבותא

 דאין להמקשן וס״ל נזיפה עד אמר דאיהו זה

 הדין משורת מלפנים יותר פ״כ נפשו שימסור סברא

: הכאה עד מנזיפה היינו

 מ״ש והיינו קללה דס״ל לשמואל אחר טעס יש טלה

התירוץ ובזה דויטל קרא לי׳ דריש דלא א״נ

 הכאה עד חמר שלא דר״י אליבא גס באמת יתורץ

 עד אמר לא למה הקושיא תשאר עדיין לר״י אבל

 הטעמים ובשני .כתובים המה אחד שבענין קללה

 הקשה לא לכן דשמואל אליבא מסופק המקשן הי' אלו

 ר״ל כו׳ א״נ כו' שמא וי״ל וז״ש לבד לר״י רק לשמואל

 קללה דס״ל שמואל של בטעמא מסופק היה דהמקשה

 על קשה לא א״כ דיונתן חביבות אגב מטעם א״נ

 נפשו ימסור לא לנזיפה הכאה דמן הכאה מן רק ר״י

לקללה נזיפה דמן לק״מ קללה מן אבל חביבות אגב

מו שבערכין
.חביבות אגב נפשו ימסור שפיר דרגא חד

 הכאה מן ולא קללה מן לר״י קשה שני טעם ולפי

 תיקשה מינייהו חד ממ״נ ר״י על הקשה ולכן וכמ״ש

 ומשני אליבי׳. לק״מ תיתא מהי תיתא לשמואל אבל

 מסר שפיר בו דהוי יתירה חביבותא יונתן דגבי
 דנקט הא יתורץ ועפ״ז להכאה נזיפה מן גס נפשי׳

 ובקרא קללה ואח״כ הכאה תחילה בדבריו המקשן

 מאוד: נכונים והדברים היטב א״ש ולמ״ש כתיב איפכא

ויתעלה: ית״ש בעזרתו תליתאי פירקא פליק

ד פרק

 מה' פ״ג הרמב״ס כו׳ אומר רבי במתני׳

תמה וכבר כרבי. פסק ערכין
 . בזה מ״ש ובתוי״ט שם כ״מ ועי׳ .עליו הראב״ד

 התום' קושית קשה הי׳ דלהרמב״ס כתב ער״ע ובספר

 דהך לפרש לו נראה זה ומכח .השיג ד״ה בסוף

 זה דאס חכמים. לדברי חוזר הוא כו׳ מה ומפני

 בזה ואין לרבי. רבנן ומודים כמפרש. הוי עלי

 .מחלוקת אין דאמר המשנה בפי׳ כיון וזה מחלוקת

 דהולך ערכין אסתס פליג ורבי .סיפא לפרש וכוונתו

 ועיין .כחכמים פסק והרמב״ס .דגברא מיובא בתר

 אומר ואני עכ״ל. ברור והדבר לאמת קרוב שהוא

 כתיב דקרא .האמת ממרכז הללו דברים רחקו כמה

 ואיך .רחמנא תליא בנודר .הנודר יד תשיג כאשר

 ערכין בסתם דגברא חיובא בתר אזיל דרבי טמא

 ע״ש: התוי״ט דברי אלא לנו אין ואנו אתמהה.

כו' ערבינהו לא אמאי תימא יד השג ד״ה תום׳
בזה: מ״ש ישראל תפארת עי'

 איצטרך הא לי קשה .מאי למעוטי הוא גט׳ ע״ב
עשיר מצורע דדוקא למעט הוא

 עש*ר מקדש מטמא אבל .יצא לא עני קרבן שהביא

 ע״א כ״ה דף בכריתות כדאמרינן יצא עני קרבן שהביא

 וכן .מאי למעיטי הוא הכא פריך מאי וא״כ .ע״ש

 ועי׳ .דרשא להאי איצטרך הא למה הוא אלא לקמן

 דהואיל למעוטי איצטרך לא דלרבנן שכתב רש״י

 להכי איצטרך לרבי אבל כו׳ נודר בתר אזלינן דבערכין

 יד השג ד״ה ע״א לעיל ביאור ביתר התוס׳ כתבו וכן

 לרבנן איצטרך הוי דאי מדבריהם ומשמע ע״ש.

 שהעריך עני למעט דרשי הוי לא אמריתא דרשא לשוס

 דרשא להאי הוא איצטרך דהרי וקשה .עשיר

: וצ״ע דכריתות

במתני׳
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תשובה כחקדטמ עי׳ זו דוראד, על לסמוך )אין התעוררות

 בשבועות להתענות שלא קק׳א מגיא תד״ד כפי׳
דהא הנ*ל חמג״א דברי וצל״ע חית.

 מה״ח עדיך אינו ירט שאר מן עדיפא דסנועוח
 דמשוס לכם נמי בעינן דבעצלת מורים הכל לק

 דברים אלו ׳0 פסחים כדאי' ההורה בו שנחנה יום
 מסיח אסור שהוא יויע בכל דצום וכיון ע*ב דך

 מצד להתענות דאסור ענועוח אמיר יהא לא א״כ
 ושמחח בקרא בהו דמפורש ירע משאר הסברא
 מסברא דאחא דמידי ד״׳ל הגם להחענוח דאסור

 מסברא דאחא מידי בגמי שמצינו כמו הוא דאו׳
 מסברא הנא דדבר משמע קרא לי׳ ואיימי ערה
 דקביר לר*א קאי זח מ־מ הוא דאו׳ ג*ב לחוד
 ני׳ דמקיימי כיון להחענוח מה״ת מוחר יו״ע בכל
 דבעצרח ר*א אפי׳ מודים הש־ס;תכל קאמר וע״ז לח׳

 מח־ח מצוה יו*ט דבכל לר" אבל לכס נמי בעינן
 דמוחר חיכי כי א*כ להתענות ואקור שיאכל

 מה ממיר דלא בשבועוח חיה ח״ח בהן להשענוש
 בחגיך וסמחש בקרא בפי׳ דאי׳ ממה מסברא דאמא
 הקרא מצד לחסענוח ואסור הקרא על ניסך וסברא

 נשיעש חמג*א לפרש ויש זה יחד הסברא ומצד
 וחציו לס׳ דחציו כל" עשה אינו דאם היא ראביית

 המשענח לכן לה׳ כולו כי׳א לקיים צריך לכם
 ול״א ר" פלוגמח על וחנה יום כל ללמוד צריך
 משמע לכס .בעינן נמי דבעצרש מודים הכל קא*

 דמדאו׳ "מודים הכל בזה דאו׳ פלוגשא על דקאי
 מודים הכל עלה עוד דקאמר וצע־ק לכס בעינן

לכם בעי דמה״ש א־אלומר וזה נמילכם דבפוריס
כדאי׳. כדאי;והא הא וי׳ל

סברחו להסביר דיגויש ביום פ*א אכיל ואם שם
 אח מועינימם בעיו״כ אכילה דילפינן דכיון
 מיחשב ואכילה בערב לחודש בחשעה נפשותיכם

 בערב בתשעה האכילה א*כ בערב בתשעה וכ׳ עינוי
 כאלו דחוה כיון ׳•ל אבל המג*א בדברי י׳ל כן

 כמו ע׳ יום כל שנע להיות צריך וי׳ ע׳ המענה
 צריך כן יום כל בשעניש להיות דצריך התענית

 ט׳ בליל אפי׳ י׳ל גס ע׳ יום כל שבע . להיות
 ׳דכ וכיון מעל״ע בתענית לחיות צריך עשירי כמו
 כדברי לילה לאמוק• ע׳ יום בכל הכוונה ,בערב* בע׳

 •ו״עקורין ושלפני שבש שלפני חיום סכל חפיסקים
 קצת ראיי׳ להניא יש ]א״ח ועיו״ט ע״ש אומי

 מב'ע< חמצוח מתחלת אינה יו*כ בערב דלאכול
 דמשצי עיא ה׳ דך כחובות ממק׳ התענית כמו

 דחקעודח רק״י ופי׳ רווחא לי׳ אית חחס& חגמ־
קעודח עשו לא דבלילח אלמא למחר עד אינה

ee

 דנפוריס יען המג׳א קושיח קצת ליישב נ״ל וגס
 לו מומר לכן שמח להיות מצוח בשבועות וכן

 הגזירה שמבטל לו יש שמחה ח־חדיוחר להשענות
 להתענות אקור בעיו־כ אבל האכילה מן בתעניתו

 ולמחר סיום יתענה אס סכנה חשש מקום חיח
•מים נ׳ יו״כ עשו לא זה שמטעם בירושלמי כדאי׳

יי*ט[. שאר כמו
 כיון וקבר חשנוח. ובקציר דנחייש מקרא דיה כ"

לענין ניוכיפ הקודש על מחול להיסיך דצייך
 שניהם דביו*כ בעינוי להוקיך צריך ממילא מלאכה
 לומרלענין היום להפריד כיוןשאיא יחד אקורים
 ממילא לא עינוי ולענין ירב כבר הוא מלאכה

 דנם מוכח מלאכה לענין יחפ תוק׳ דילפינן כיון
 ועניתם אי מיושב ]וממילא להוסיך צריך בעינוי

 על קאי ובקציר ובחריש עירב אכילת על קאי
אבל בעינוי לסוקיך דצריך מאין מלאכה תוקפת

תליא[. בהא הא לפ״ז
 גברא האי נפק ולא סק״ח נמגיא חריו כפי׳

לו לאין ]בניא יראו ואס מחקדא.
 לכן אמת עליו שאמר שמפני סברו עליו הקפדה

מקפיד. אינו
 וי׳ל קוגג היינו וחטא קקיב מגיא תר״ז כפי׳

בכל צדיק אדם אם דמלתא דקחמא
 מחפה אינו בשוגג עבירה דבר לידו בא אם דבר
 שעשה טועה עליו ידברו לא והעולם שיתבייש כדי

 בעבריין אבל בדרכיו לדקדק נזהר כי בזדון אותה
 שוגג אוחו על גם העולם ידינו עבירות על במזיד
 ונקרא אוחו שיכסח וטוב עשה ובמרד בזדון שהוא

 ג־כ להיות צריך אומו במרד שהוא פשע נשוי כ'
מואב מלך ככ׳ מזיד הוא פשע )כי חטאה כקוי

—— בגמרא(. כדאיתא פשע.בי
שיכנו עד להוכיחו חייב ס־ג בהג״ת והר״וז 'כפי׳

 לו קשה קללה דלפעמיס יקללנו. או
 הכאה בנ׳א ויש מהכאה חזה להאדם יותר ורע

 ומיושב לחומרא ופקק ספק וחוה מקללה לחם קשה
 מיונתן קללה למד למיד חגמ׳ ג״כ מקשה דלא

 דאו׳ קפק דחוה דכיון כוונתו במחהיש יעויין
 צייו אי בגמ׳ פלוגמא יש היא דאו׳ תוכחה דמצוש

 לרמ״א הרל איב שיכנו די או קללה עד להוכיחו
 או כ׳ ולמה ויקללנו שיכנו עד לחומרא לפקוק
 מיושב ולפמיש משניהם באחד דדי דמשמע יקללנו

 יומר שהכאה דלמי לחומרא נקט דרמ*א זה דבר
 נו גרוע שקללה ולמי שיפנו עד מקללה לו גרוע
דזה נזיפה כדי עד נקט ולא שיקללט עד יותר

 למוטב(. שיחזיר כדי העולם לכל שנקל פשיטא
 ייל להוכיח. אץ ממנו וינקום ישנאנו קקיג טנ-א

 אם תוכחתו מקבל שאיט וודאי ביודע דתא
 ישמע ואולי דלמא להוכיחו צריך אעפיכ מזיד הוא

 שיודע נם אם שוגג כשהוא יוכיחנו לא ולמה לו
 מ*ע יניח שאיך לדקדק שיש אלא מקבל אינו שוודאי

 לא שאם הטעם ע*כ שישנאנו משום וכו׳ תוכיח של
 לכן למזיד משוגג עון עליו שמגדיל משום יקבל
 טעם דעיקר בדין וכן חוכחה מצות הוא יניח

 להגדיל ולא מעון חבירו להשיב כדי הוא חמצוה
 שישנאנו יורע אש לכן מזיר להיות פשע עוד עליו

 מקום לא על וגם תשנא לא על רגע בכל ויעטר
 פשע עליו דמגדיל חוכמה מצוח שיבטל טוב יומר
 גרוע והוא תשנא דלא לאו על גם ויעטר יוחר
 והמוכיח שוגג החח במזיד לפעמים שעובר מזה יוסר

 שנאה לידי שמביאו או למזיד משוגג עשאו אם
 נשב שיעבור ומוטב עור אלפני נזה עובר ונקימה

 ועשה בקום מלאו תוכחה מצות על העשה ואל
 שיקבלו בצבור ישנם אם בתשבץ אימא דל׳ע

 שיודע בציבור ישנס וגס למוטב ויחזרו חוכממו
 וע*י שוגגים וחמה חוכחחו יקבלו שלא בוודאי

 יוכיח אם יעשה מת ומסופק יעשומוידים הוכחתו
בחסונומיו. שם ׳'יעויין לא או

 חם אס חיינו לכח*פ. ם*א להוכיחם חייב ד*מ
 שלא בוודאי ויודע שוגגץ חם אס אבל מזידין

להוכיח. אין ממנו יקבלו
הי׳ שלא 'משמע~דאקוה~ו״ל דנגמ׳ סק־ז מגיא

 דבגמי דאסור בגמ׳ דמשמע מה נגד המנה:
 אם אבל לאכלס אסור אז לבדם אכלם אם מיירי

 ואוכלם פח עם דברים סאר בסכידהעם אוכלס
 יחעכב כי פיכ בטבע מרבה ואינו כ״כ פועל אין אז

 אךנסעודת חמרא מדייק דבר>ווח בשאר ויתעכל
 עמם שאוכל להקל נהגו בסעודה היינו סחריח

אחר. דבר בלא לבדו לא אבל אחרים דברים

 לו אין במוי׳־כ בחול שאוכל חח טור ת״!ו םי׳ב
איסורא משוס דלאו משמע להטמין.

 פעם בכל שמטמין במח בזח שמזלזל אלא הוא
 זלזול קצח איכא לחול גם מטמין ועתה שנח לכטד

שבח. לכבוד

 כמו י׳ל בו. לדבר עולם גאוני שהוצרכו בדני שם
בע־ש ולמעלה ממנחת מלאכה עישין שאין

 יום לכנוד להטריח חושש דאין וכנראה ונע״ט
כי היום לכבוד ולא לחול דמטריח בזח היה סבא

תשובה כהקדפה( ע׳ זו הוראה
 ויעויין חול לצורך ולהטמין לנשל טורח הוא

נחנאל. בקרבן
 על שמברך שאומר מי יש ס*ב מחבר תד*י בסי׳

לבינו דמביא חיכא יו*כ. נר הדלקת
 בבעלי כדאי׳ כמותו לפקוק כוונתו שאומר מי יש

 שאין פשק המחבר הא וממי׳ דל הפוסקים כללי
 תכ״ב סי׳ חיבר חלל כמו המנהג על מברכין

 במקום אלא אינו ביו״כ נר והדלקת ס׳ב
 ח׳ קי׳ חד״מ ומחלק ימסביר עפ*מ וי.ל .קנהגר׳

 נלכה ובין בעל סהיא בלכה בץ ס״ח בטו״ז הובא
 רק מברך מצוח קצת רק דהוח חיכא נלמיד שהיא
 בלמי׳ד דמבלכינן חלל גט לכן ולחלק "ל ובזה בעל

 חכא אבל מברכין אין המחבר נקט לגמור( )או לקרא
 יכול מצות והוי מנהג שהוא כיון לברך יכול בעל

 קמנרך שאומר מי יש כך פירושו וי״ל בעל לברך
 ובזה ויו״ט שנח כמו להדליק בלמיד ולא •בעל•
 הברכה נוסח המחבר נקט יויט בחל׳ ג׳יכ מיוסב

 השתא אבל בעל וכאן להדליק סיא תקי״ד סי׳
 דאין הלל קריאת על בריח ברכת לומר ואין ניתא

 אבל כך ופעם כך אחד פעם הברכה נוסח לשנות
 ממה היא אחרה ברכה יו*כ בברכה דמפיש הכא

 לומר ויכול וירט שנת של ויו*ט בשנת שמברך
סי׳. שנת בחל׳ דג״מ עיין על

 עיין טוחן. חוח דא״כ דק דק ר״ל אינו סקיב מג״א
 שיסור הקינוב ומחו חרמנים לשון במחסיש

 לאכילה אותו ויתקן השאר ויקצץ המעופשין העלין
 המועט ויסיר העליון שיברר אותו שיסיר פי׳ עכ״ל

 יקצץ אלא הטובים מן אותם יחתוך ולא הטונים מן
 האוכל מחוך הפסולת בולל אינו ממילא השאל

 אותם שיסיר אלא בקלח דבוקים עוד המה כי
 הטובים. והאחרים הגרועים שחמה וירע בלבד
 למיכל אתי דלמא גזרינן סקיב מגיא ת״ייא בשימן

 אכילס בעניני הרגה דעקיק כיון מיני׳.
 להאכיל נוגע אם מקא*כ ויאכל שישכח אפשל

 על זח חולק ואינו גזרינן לא ארעי דרך לקטנים
 ולא ודל ב״תר ס" לקמן נרמ*א הובא- תהיד

 יש בו עוסק אם אבל ממנו לאכול שינא חיישינן
לחוש.

 אמר דחא וכו׳ ח׳ וחץ ומ*ש ד*ה בב" תי־י״ב בסי׳
מי וטובא פורתא אנא דאמרינן אימור

 דמחייב. כרבי הלכה טונא דחוי דכל דמשמע אמרי
 סבר ראנייח מרן חלק בנר דחנה לומר ונלעטד
 שיעול בחצי דווקא דחוא ראויין שאינן חאוכלין

 אסור אכל פעול סלם בשיעור אבל לבחחלח )וותר

דיש
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^וצותחנסוו(

כהקדטד( ע׳ זו תראה על לסשוך סדן התעוררות

 אחר הראשונה בשפל? דוקא או יכיל אש נדבה
 מפלת ממשכת והיא להתפלל חייג וכדומה שנתרפא
 ההפליה שאר כל ממשכת משלומץ ותפלת תשלימי;

 להתפלל ויוכל נזה קפידא אץ או תשנימין ,—בתו־

אחיב. גם אלו נדבות תפלות

ח׳ סימן
 אץ שנשבח חרמיא מביא קייא סי׳ או/ת כשו-ע

סמיכות ,כ לתפלת גאולה להסמיך כ*ש חיוב
 בתהילים ־•ש מזמור מדמקיים ילפינן לתפלה גאילה

 צרה ביום ת־ יענך מתחיל ואנדב וגואלי צירי ה׳

 די! ימי שתמה ניחש משא*כ צלה יום אי; ושבת
 אם אני ומסופק וכו׳ התבואה על נידונין שנפקח

 שהקביה בשבת שחל ר*ח ובפרש בשבח '.־•ני חל
לתפלה. גאולה להסמיך צריך אם העולם כל את דן

ט׳ סימז
 בחזרת לדבר עם המון שרגילים מה תמהתי טעולס

נשארו לא אם גם עשרה שמונח של התפלה
 ברכה הוא והלא התפלת חזרת השומעים השעה
 מקבלים אינם אותם סמוכיחץ ואעפ׳י לבשלה
 הדבר להם שנעשת כיוו המג״א כתב וכבר_ תוכחת

 ואץ באמצע שמפקיקץ כשוגגץ דינם כחיה- הזה
 קי׳ בשו״ע כ־ וכבר כבמזיד מראש להתחיל צריכי;

 ברכה הוא החזן שברכת הדבר שקרוב ד ס־ קמד
 אי׳ ס*ש נקי׳ כי זכות ללמד בדעתי יעלה לבשלה

 ביחידות אתד כל והתפללו אדם בני עשייה נאספו
 החינה לפני לעבור אחד יוכל קדושה שמצי ולא

 שיאמרו כדי הקדוש הא׳ עד עשרה שמינה ולומר

 יוכל קדושה שמע שלא אחד בעד ואפי׳ קדושה
 הקדוש הא׳ שאחר הרמיא סס ־):סיים כך לעשות

 לשמוע צריכים אינם ואחרים שידע תפלה יגמור

 לבשלה ברכה שום זו בחפלה אץ א׳כ שידע שאר
 ישמעו שלא ויודע צבור יש אם לכתחלה ניודאי עי

 ולא רם בקול מיד להתפלל צריך רם קול לתפלה
 קרושה אורוח ואח*כבקולרס נלחש תפלה שיתפלל

 אירע אם אבל צריכה שאינה ברכה בזה גורם כי
 ואני לבשלות חברכוח אין רם בקול ומתפלל כך

 שיחפלל התפלה בחזרת שמדברים כזה נמנין נזהר
אני י ועוד תחלה בלחש ילא רם בקול מיד תחזן

 שישמע החזרה מפלח בהחלת הצבור להשתיק נזהר
 ת׳ אתה ברוך תיבות רק שאמר אמר ואם לש*צ

 דמנכרא יובא ישארו רק מבהכ״נ יצאו גם אם
 שם כדאי׳ התפלת כל לגמור יוכל אנשים שנעה
 גרומים המרביים אלו יהי׳ ולא סיג ניה סי׳ בשו״ע

 יש רק אם א*כ לגמרי מבהכ*נ למק מכאלויצאו
 הוי לא אמן ועונים התפלה תזרח ששומעים ששת

אופן. נשום לבשלם ברכח

י׳ סימז
 אנשים עשרה שאס ק״נו סי' ארח בשויע איתא

נתאקפו ואח*כ לעצמו אחד כל התפללו
 והגס התיבה לפני מהם אחד יורד אחד למקום
 קדושת ואומר עשרה שמינה ומתחיל התפלל שכבר

 כל לעצמו אח״כ שגומר אי׳ סיש כסי׳ וברומא
 חגם תפעם עיר להתפלל שיכול והשעם התפלה

 קדושה יאמר עתה כי ביחידות התפלל שכבר

 כי הדין הוא כן מוקף במפלח גס אם ונקתפקתי
 שחרית נחפלח קדושה ם*א אמר שכבר היון י*ל

 בשביל מוקף תפלח תפעם עוד לומר יכול אינו
 לדוכן עלה כבר שאס לכהן זה לדמות ויש הקדושה

 מחוייב ואינו חתירה מן י־ח נזה יצא חיום באותו
 לחפלח לדמותו יש או ידיו את פעם עוד לישא

 נשלם ואחייב מנין בלא מנחה תתפללו שאם המנחה
 לומר בשחרית כמו התיבה לפני אחד שיורד תמנץ

 של קדושה יום באותו אמרו שכנר ’אעפיי קדושה
 רק זו שהלכה פוסק בשום נזכר לא כי שחרית
 ס׳ינו קי׳ בשו״ע חהלכה ]אבל נאמרה. שחרית בתפלת

 שסמך ל’י קי׳נו[ נקי׳ עיין שחריש בתפלת רק נזכר
 במפלת סיגו נק׳ שכתב מה על זה בדבר המחבר

מנחה. במפלת ג*כ שההלכה שחרית

י״א סימן
 המלחמה אנשי בין שהיו המלחמה בשעת נשתפקתי

ככלי לירות והוכרחו כחגים יהודים חרבה
 ולמענוס לתרגם כדי חשונאיס צבא על מלחמתם

 כאשר אס קפק בלי והרגו יהודים ג*כ הי׳ ונחם
 שאי לם־מ כפיהם לישא יכולץ ממלחמה חזרו
 שהרג שכהן סלי׳ח קכ*ח סי׳ כפים נסיאת בחל׳

אלו צבא אנשי גם אם כפיו לישא אסור הנפש את

בכלל

החכמה אוצר תכנת ע״י והודפס 2 מס עמוד בנימין שמואל אברהם בן שמעון סופר, ד - תשובה התעוררות
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 ו־הלך כישיבה ניחלץ יש בפי אטי ר׳ פירש
 כר פי׳ זקנה אחר הלך במסיבה חכמה אחר
 והוא אשי רב ואמר י הקפדהו לפי אחד

 כל אלעור רבי אמר י ובוקנה בחבטה דפדג
 רשע נקרא רבו בפני עומד שאינו הלמיד

 דכהיב משתכח ותלמודו ימיכם מאריך ואינו
 כצל ימים יאריך ולא לרשע יהיה לא וטוב
 להידור תולדה ) האלהיכש מלפני איננו אשר

 יידע אלא ממנו למד לא אפילו ( זקן וקימה
 חלוקי׳ הן ואילו בפרק רבא כדאמר טמנו יותר
 ספר קמי דקייטי אינשי שאר חני טפשי כמה
 התורה רבא גברא קמיה קיימי ולא תורה

 ארבעים דרשו וחכטיכש יכנו ארבעים אמרה
: אחרת חסר

ל״ז סימן
 בחבירו הגון שאינו דבר

 ישרה בדרך וידריכנו יוכיחנו
 תוכיח הוכח תהיה קדשים כפרשה שנאמר

 הוכח מציאות ואילו בם׳ ואמרינן עמיתך אה
 הרב אלא לי אין תוכיח פעמים מאה אפילו

 הוכיח ת״ל מנין לרב תלמיד )ב( י דתלטיד

 תוכחה היכן עד בערכין יש כפ׳ ותניא מ״ט

רב

הרואה )א(

 התו׳ וכ״כ כדלעיל ניס חסרון כה שאין קימה רכעי׳
 והרב ש’ע דקידושין בל׳ק רי׳ד והתו׳ נ״ד דף כחולין

 לעמוד להחמיר רשאי א׳ דאין כת' ה' סימן אליהו קול
 במלאכת רמיירי הר״ן כ׳ שהרי בתורה אקוי־ין בשעה
רשאי' אין ואלה עצמן
 מן דפטורי׳ דכיון לקום
 על מחמירי׳ אם הרין

 באחיים לזלזל יבאו עצמן
 שמזלזלי׳ ויאמרו עומרי׳ שאין

 הרואה וה״נ הת"ח ככבוד
 י^יאת כעת עומד לזה

 עומרי׳ אין ואחרים התורה
 ככבוד מזלזלי' שהם יאמרו
 שהרי וליתא • ע״ש סתורה

 והסמ״ג. כלו הרמב״ם
 דאין הכא ס״ל י״ג עשין

 ולב קאמר לעמוד חייכין
 כחי׳לקידו' והריטב״א חתו'
 והתו'כחולין ע״ש ר״ת כשם
 דמיירי ס״ל רי״ד ותו׳ ורבי׳

 אכל אחרים במלאכת
 >$סור ליכא עצמן במלאכת

 לא א״כ חייכי' דאין אלא
 שיאמרו אחיי' לחשד חיישי׳
 הת״ח ככבוד מזלזלין שהם

 וז״ל עוד כת׳ והריטלא
 רשאי' אין דלעולם ומסתברא

 עצמן מלאכת ואפילו ממש
 שכל חכמים שידעו ולפי
 משורת לפני׳ כזה עושה אדם
 מפניהם עומדין והיו הדין

 וחיה חייכי' שאין אע'פ
 אמרו ממלאכתן בטול להם
הורה וכן רשאי' יהיו שלא

 לעמוד רשאי׳ לכ״׳ע וא״ב • עכ״ל נר״ו רבי לי
 : אחרים של לחשד חיישינן ולא כתורה שקורין כשעה

 עוסק הוא אס אפילו רמ״ד סימן הטור כתב
 אין דאמר לרר״א דלית' לעמוד צריך כתורה

 בחורה שעוסק כשעה רבו לפני לעמוד רשאי לח
 ולייט רר״א להא איחא דקידושין כפ״ק הלי וכת׳
 הפוסקי' השמיטו ולכך כאביי דהלכה ומשמע אביי עלה

 דפ׳ ך ה על כ' י״ג עשין והסמ״ג ע״ש דר״א לההיא
 לא הם שאלמלא החכמים כח גדול פי' וז״ל הלוקי'
 כדאמרי' מהם גדולה התורה ומ״מ התורה פי' ידענו'
 לומדיה מפני עומדת חורה שאין דקידושין בפ״ק
 מדאמרינן ראיה דמכיא לכ״נ וכ׳ רש״ל תמה וכבר
 היגז לא גבס׳ ללש ס"ת עומדין לומדיה מפני
 ותלמיד לא יתי דקירושין בלק כראמרי' רק כתוב

 שכת׳ לה להגמי״י ומצאתי עלב הגיהא טועה
 מפני עומדת התורה אין אלא גיסי׳ וכייושלמי צ ל

 ומכאן וכו׳ תלמידו מפני עומד הרב אין פי' כנה
 מפני לעמוד צריך הרב שאין שמחה יבינו פסק

 דהך וצ״ע ע״ש וכו׳ גדול חכם הוא אם ואפי' תלמידיו
:ע"ש דקידושין בפ״ק איתא דר"א

JO'D ?"הגון שאינו דבר הרואה )א( ל 
וכו׳ בחכירו

קדושת על מצוות נח כן דאין מונחי' סורר כ! כק״פ

 תושב גי ולא כתיב עמיתך
 לא אסור לדבר אורויי מיהו
 דגר ונראה עב"ל• לודויי

 להוכיחו מצווה ודאי צדק
 הזהב בפרק תניא דהא
 עמיתו את איש תונו ולא
 יאמר לא גר היה אם וכו׳

 וטרפית נבלות שאכל פה לו
 גר וכו׳אלמא תורה ילמד
 והיינו הוא עמיתו ככלל

 האמור גר דסתם צדק גר
 מדכר צדק כגר כתורה
 ע״ש נ״ב כסימן רבי׳ כמ״ש
 להוכיחו צריך ודאי וא״כ

 תושב גר אכל הוא דעמיחך
 ואין עמיתך מיקרי לא

 הלן אכל להוכיחו מצווה
 פירש״י של לסנהדרין בתי׳
 קדושת ל ע מוזהר דלג א״א
 אלישע אמר למה השם

 אדרכה לשלום לך לנעמן
 שלא בנעמן למחית הי״ל

 ע״ש דמון ככית ישתחוח
 להוכיחו דמצוה משמע
 כפ״ק והלן והי־א״ש והתו'
 היה לא דאפילו כ׳ דשכת
 לפני משוס עבר דלא בידו
 לנזיר יין כוס דמישיט עור

 דקאי דע״ז כלק לה מוקי
איכא מיהא דרככן איסור

דישראלרנהי ולק

 וכתיב וכו׳ לעכריך ה' יסלח הזה לדכי מדכחיב השם
 ושירלי וכו' ליה אלא.לימא’וא לשלום לך לו ויאמר

 ליה לימא לא השם קדושת על מוזהר נח דבן וא״א
 היה לא דלהוכיחו נהי לו דהודה דמשמע לשלום לך

את תוכיח דהוכיח מצווה

 מ״מ דנהרא עברי כתרי
 וכו׳ מאיסו׳ להפרישו שחייב

 את תוכיח הוכיח דאורייתא מ״ע להפרישו חייב
 מיהו במזיד דהוי לו להושיט שלא ולש עמיתך

 כי״ר הש״ך כמ״ש מותר מדרבנן דגם משמע כגוי
 ז שם ש עה בס ש ועמ ש ע קלא סימן

 כת׳ מ״מ תוכיח ת״ל מנין ליב תלמיד (ב)
 רבו ודרשו וז״ל י״א עשין הסמ׳ג

 מרכה אחר וכמקום לרב תלמיד אפילו תוכיח מריכוי
 הדברים ועיקר קבל לא ואפילו מאה אפילו מחוכיח

 ופי' כערכי' יש ׳בפ ובערכין א״מ כפ׳ כב״מ מביא
 כשאינו ולחכירו במקכלו לרר. תלמיד הוכחת היא״ם
 דבערכין ר״ל עכ״ל שניהם ויבואו הם שקולי׳ מקבלו
 מאה אפי' ומוכיחו חוזר א' כעבירה דאפילו די־שינן

 א״מ בל דאמרינן והא יתירא מתוכיח פעמים
 בעבירות ה״ד משמע פעמים מאח אפילו דהוכיח
 לרב תלמיד א״מ כל דדרשינן סא וא״כ חלוקות

 כל חנ״י ול'כ שניהם ויבואו הם שקולים מתוכיח
 דאין דס״ל משמע מיהו שם והלן והרשכ״א א״מ

 והסמ״ג רכינו אבל אדם לשאר רכו בין חילוק
 ונר׳ קבל לא אפילו ותכירו במקבלו דוקא דרכו ס״ל

 אין לכ״ע חלוקות בעבירות אבל א׳ בעכירה דה״ד
 ולא א' בעכירה הוכיחו ראם ארס לשאר רכו בין חי'

קבל



יראים ספר ווי
:א׳ בעבירה להוכיחו חייב קבל

(C5 עד אמר יוחנן ור׳ קללה עד אמר לשמואל 
:כצ״יל נזיפה

 כח פיחת כזוהר ה רב" וכו' נזיפה עד וקי״ל נח
והרב ע״ש

 כת׳ רי״ח סימן החינוך
 הכאה עד זו מצוה שחיוב

להרבו׳ המוכיח בלומ׳שחייב

 הגמי״י וכו' לשתוק לו טוב וכו׳ כדור
 ורא״ם וז״ל כח׳ דיעית מהלכות בפ״ו

 לא תוכיח דהוכיח מעשה אכל פטור דמעונש כ׳
 דברי ראה ולא ע״ש וכו' מקוצי הר״ס אכל מיפטר

הם דאפילו דס״ל יבינו

 ל״ז סימן היראה עמוד
ואם ס

אמר ושמואל )ג(

 עד החוטא אל תוכחותיו
 החוטא קיוב שיהא כדי

 וכו' המוכיח את להכות
הכאה דעד דס״ל ונראה

 כבר משתנות שפניו אחי
 ואם התוכחת וקבל שב

 מלבין כך אחר מוכיחו
 עליו ונושא בחנם פניו

 וליתא • שם עיין חטא
 התוכחת כתחלת דקי־א
 בפני יוכיחנו שלא הזהיר

 מצוה במקום דאפילו רבי׳
 רכינו כמ״ש לביישו אסור

 הרמכ״ם ח״ל ט״ל בסימן
 דעות מהלכות ו' בפרק

 תחלה אבירו את המוכיח
 עד קשית אליו ידבר לא

 תשא ולא שנאמר שיכלימנו
 וכו׳מכאןשאסור חטא עליו

 ישראל אח להכלים לארם
 בד״א וכו׳ ברבי׳ וכ״ש

 לחבירו ארם שכין ברברים
 לא אס שמים בדברי אבל
 בםקרחכלימי׳אותו בו חזר

 חטאו ומפיסמי' ברבים
 וכו׳והלח״מ אותו ומחרפי׳

 את המוכיח רקרקמדכתב
 משמע וכו׳ תחלה חכירו

 קשות ידבר בסוף אבל
 שר״ל ויש וכו' ויכלימנו

 ה״ר איתו דמכלימי' דנהי
כד״א ברכי' ולא לבינו כינו

העמודים

 משחשכה ול״ג
 ה״ט רש״ל וכתב רש״י

 בהדיא בתור' דכתיב משום
 ספק אפילו אלא דאורייתא ודאי זו לא נראה ומ״ה

 כודאי הוי לחומרא דאורייתא דס׳ מאחי דאורייתא
 ודאי אלא השמשות בין ר״ל משחשכה גר׳ שפיר דאל״ב

 והרב כודאי יספק אכלי אי בתו מחי׳ בה״ש אף
קרבן

לחכירו אדם שבין ברברים
 בסחר חזר לא אם למקום ארס שבין בדבר אבל

 רכינו דברי במשמע זה ואין ברבים אותו מכלימי'
: וכו׳

 הכאה כדי עד אמר דב
 מקרא ושלשתן נחמן רב אמר נזיפר־ז כדי ער

 ביו־תוגרתן שאול אף ויחד שנאמר דרשו אחד
 ויטל וכתיב ונוי הטרדות נעות בן לו ויאמר
 דאמר מאן להכוותו עריו החנית את שאול

 כרי דאטר מאן לחבורתו רכתיב הכאה כדי
נזיפית כדי דאמר ומאן לכשתך יכתיב קללה ',ף5וא'רהלןכ'כ ׳האכ’ה' לאז

נזיפות הכאות דאטר ומאן אף ויחי דכרתיב יולע אולש ויטל מדכתיב
 לירה דר־זוד־ן חביכותא ראגכ החם שני קללה משמע להכותו החנית את
וקיימא )ר( • נפשיה לירה מסר ברור יהונתן כ׳ הסמ׳י׳ג אכל חכאו דלא

בפי׳ק בביצה דאמרינן יוחנן כרכי נזיפה ער לן החוטא עדשיכינו רב,אמר
לנכי שכן כל יוחנן כרבי הלכה יוחנן ורבי רב פסקהרמכ״סכס״ה וכן וכו

 רב לז דקיימא יוחנן כרבי דהלכה שמואר ״/ יי ש ע עות_,»,
1 יי _ l > במקי תוכיחט )ה(

המוכיח וצריך כאיסורי כרב הלכה ושמואל נן'שח, אלש 7
 דתניא חכירו יתבייש שלא במקום להוכיח ,לא אינעצב ׳וכן המו

 משתנות שפניו אע׳£ מוכיחו תהא .יכול כערכין ע״ל בסימן כמ״ש ברכי׳
 תוכיחנו פי' )ח( ־ חטא עליו תשא לא תי׳ל אבל כת׳ אהרן קרבן והרב

 חטא לך יהיה ולא פניו ישתנו שלא כמקום
 האיסור מן להפרישו תובל לא אם אכל לביישו

 לביישו רשורת רך יש ר־זכיישנו א׳יב אלא

 תבונה ואין עצה ואק חכמה אין כי ולהוכיחו
 אק השם חילול בו שיש מקום כל הי לנגד

 דבר בהכירו שרואה טי וכל לרב כבוד חולקי׳

 הוא ברוך הקי״וש מוכיחו ואינו הגון שאינו
 לא כי ואתה ביחזקאל שנאמר ממנו תובע

 אכקש מירך ודמו ימות בעינו רשע הזהרתו
 בני אילו תחלו וממקדשי דשבת ק’בפ ומציגו

 רתי״ו ועד טאל״ף התורה כל שמקיימי׳ אדם

 ואם וו( י נענשו כרשעים מיחו שלא ומתוך
 לשתוק לו טוב ממנו יקבלו שלא למוכיח ברור
 מזירין יהו ואל שוגני׳ שיחו לישראל לר־זן הנח
 ׳פניהם זז משיעי התרארה בלא. חוטאי׳ שיחו

 בביצה כי־אמרינן ביותר ויענשו בהתראה ויחטאו
 דאורייתא הכיפורים יום תיספרת רהטכיא כפרק

 לרהן הנח אלא שחשיכות עד )ז( ־ אכלי וקא

 להרבות אין א אלט טוידין יהו ואל שונגין שירתו
 עונשן להרבות אין כך לטזיר משוגג עונשן

 לרתוביח רתמוכיח וער'* למותרה מותרי משאינו
 כדאיתא דבריו 1שיקבר כרי ונחת בנעימות

 אות והדליקו עירבתן עישרתן ב״בפ בשכת
 למימרינה צריך הנדת בר בר רבא ואמר ־ הנר

בניחותא

 שיהיו לשתוק טוב
 התיאה בלא חוטאי'

 ול׳ כהתראה משיחטאו
 אם אכל שכחי הסמ״ג

 לו וברור מזירי' העוברי'
 שפטור אע״פ *קבלו שלא

 בגמ׳ כדמוכח מיתה מעונש
 דהוכיח מעשה מ״מ שבת

 ואע״פ מפטרי לא תוכיח
 שלא עונשן על שמוסיף

 לרשע הלעיטהו יקבלו
 התלמוד צוה ולכך וימות

 ואני דוקא כשוגגי׳ השתיקה
 עצה אם כי זו שאין אומר
 צריך כמזירי׳ אף כי טובה

 בפרק כדאמרינן לשתוק
 הארם על שחוכה הבעי׳

 נשמע שאינו דבי לומר שלא
 פן לץ קוכח אל שנאמר
 הגמיי והכין • עכ״ל ישנאך
 הי־א״ם מדברי דהכל

 וכו' וא״א ער לעיל שהזכיר
 ס׳יל רבינו דהרי בן ואינו

 טוב מזידי' הם דאפילו
 חוטאים שיהיו כדי לשחוק

 ירכה ולא התראה בלא
 כהתראה שיחטאו עונש'
 לא רצה ראם משמע מיהו

 ס״ל הסמ״ג אבל ישתוק
 שלא רחובה לשחיק דצייך
 וכו׳ נשמע שלא רבי לומר
 לסמ״ג כפי' רש״ל וכת׳
 תוכיח הוכיח ומ״ש וז״ל

 היכא היינו פעמים מאה
 שחזר אף תונחה שמקכל

 יצרו את כובש ואינו לסירו
 כתוכח׳ שכועט מי אכל

 אל נאמר עליו מקבל ואינו
 ומ״ש ישנאך פן לץ תוכח

 הכאה עד תוכחה שיעור
 צריך הא׳ כפעם היינו וכי׳

 עד כ״ב להוכיחו אתה
 כך ואחר להכות שירצה

 :עכ״ל כלל אותו חוכח אל
וכו׳ שחשכה עד 0)

מזידי׳



&*a ־ מקרא
 קיקעיתיו וריאה יזילו סייף ״!fl ךש*י

כן ונמו ציינית סו מס
 פגי תדע ידוע (b שצי מ ) נדנתיב מיצי גשאר
 וסרג יש״י שפיישי ז מ נפי לעדרים צנן שית צאנך

כ יזיע “ודי יע״ש מנו׳ר
 לכור לכסיל גית; p #'א דלוליג י’3

כשי' שם ונתיש
 לתלמיד כי נכיר לכסיל נאיה לא אמי״ר ג״וכיא*

 חיטא ארס אין ני נשיל ששיא יחיטא ישע רע
 כאסצס צהיית רתיי איני שיטיח רמו כי נכנס את'כ

 ואין ראשית פי׳ו בברייתא ביתנו ככור הנק' ש״ת
‘ חייה אלא בכיר

 לא מי־וכס טת*2ת ע׳א דקליח א’.פי
תששת תפשת

מיעיטן קשש רוכן גמירי ונאש* חששת מועט

נסאי מצות •עכר ע״א דממ׳ב פי׳ב
לי»א עצמא 1

 חצין כל על עוכר הקכ׳ס ראין סמפישיס כתבי
 ר’מ שליח ע״י מציתיס ונימי מת*ת שסיס משום
 השוכר וקי׳ל ונשמעת עמנו אתק רני שנא׳ ע״ת
 סת׳ש סיג ונתב תלין ככל עוכר איני שלים ע׳י

 יש' כשארי וסי ע״ג א מ" פנחס כפי משם כתייח
 מתיצת לחם ופיה ס' אל הנינשיש הנהנים אבל

 לסם ,יש ולכן הגכירח מפי הכל שמעו הם בפ׳ע
 מני מצוק שנר ובנן עי׳ע עלמא בהאי מציה שני

 מפי ני ח׳א לך יתית ולא אנכי ראשונית דניות
 יע״ש ע״ח ונ׳ר בשנית כראיחא שמענום ,הגנויס

. עלמא כסאי מאלו ,מציס שנר שיש כנל שים

פ״ג ערבי; מס־
 נאים נגעים רכרים ו׳ קל ק״א לטין

משלי כפי' יש״י הנח וני' .
 פי׳ תמחה לא ותיפתו ימצא ומלון נגע כפ׳ ו׳ סי׳

 סנגעינו ג״ע ועל עכי״ס על ימצא וקלון ןגע ל1
 ושילב מבאן 1ע השמיטו מרוע נא' ע״ב גאים

 וכי' ג״ע ועל עו על נאים נגעים וכרים ח' על
או״ג קי׳ו סי׳ כי״ר ח'ג ללב יפס נס״ס ,ועת׳ש

 נגעים פרעה אח ס' ומגע רנתיב ג׳ע )קל
ימצא וקלון נגע (’ו משלי ) ונת׳א וגו'

 יכן נאים הנגעים ע ג" יעל עני״ם על ופייש׳י
 וגע ימנא השמים מ; ימצא וקלון נגע ר’.פי'קמצי

קלון ימנא הכריות ומן נאים הנגעים ג׳ע על .ני
: ם’י׳ע

 וגו׳ ויאחר כיחינחי שאיל אף לתר ע״ב
עליו החנית אח שאיל ויטיל יכתיב

 ,ופירש* 1,להכיר ונתיב הנאה ער למ׳ר להניחו
 מונח מוס שאיל שקין< ער לשאול הונית נתן יהי

 כי*מ ש’ממ ונ״מ לאב הכן אפי' תונחת .ומצית
 מחלין כניו שני ישם ע״ס א’ע רפ'כ ריח כמירש

 לאחו ס’הב לי שמחל מחלין אמרו ור*פ ר'פ ונוי
 המשפטים על כי שתדל ומ אכיר של בידו מיחס שהיה
 ע״א רע׳ר ימוין חיים כקוני ו׳ל אכא כמין וע״ש

פרואס ל’ס1נ נקב ה״ז רעיק מהצי פ*ו וקרמכ״ס

בר יצחק חולץ
 שינחו ער לנוניחו חייב וכי' סתטא סכרי את

 •י כ'מ0 מרן ונתב שימע איני לי ייאמר החוטא
 ריו׳ת כמקיס כיב שפשק ובאי על חמס יסמ״ג
 כחנאי כגמ' התם ראיתא משים יכינו שטעם ויזע״ל

 עיאי וכן קללה עי רי׳א הנאה עד או»ר י׳א
דאין רפשיעת ני־׳א י־כיני יפשק טיפח ער אומר

 ריו׳ת מהנא דל יא״ב יי״י ר״א לנכי נכ׳ע מלכם *
 והאי נא־סירי שתיאל לגני ני־כ והלנה כיתיח רקאי

 ער להיניסי נרה פשק לכך היא איסיא חלחא
 ניפיח איהי ממ״ש לגמגם ריש אלת יעייש שיננו

 ו!י תינחה של וי במניח י*ה עשין תמצית נס'
 ואפי׳ אדם ע*נ זו חציה שחיוב חנמים בארו ונכר

 אוחו קילל ואפי' להיכיחי חייב הוא לננכר הפחית
 שביארו כמי שיפריו ער מלסיניחו יסור לא וכיוהי
 הכאס עד *כ ע כעיבילרייו ואמרו התויה מקכלי

 הנאה עי שהיא יאמו־אי תנאי ננלהי רק׳ל מ רש"
 חייב ;כתחילה שכתב רמלשין טיפת עד קללת עד

 ער ראעי בשמואל ס״ני איתי קילל ואע^ צשיניתי
 ואמר ייתנן נר׳ יורם שנתב וביזהו ולשין קללת

 שבארו כמו שיפייו עד אומר ונמר טיפש ער
 הוי חנאס ער ראמר כרב הייט סכאס עי ואמרו
 ריכיון היתח בתיבייו מדוע נ’וא רבנן ננלסו יפסק

חמכי״ט הינ על ק׳ק נ! ינמי לתור הנאש ער
 "א י כמציה רעית מהל' כפ׳ו שם ספר קיית נסי י

 שיכנו עד להוכיחו וסייג כ’שכ וני' חיטא לסונית
 יוחנן כר' ילא נרב שימע איני ציי ויאמי־ החוטא

 רלמס טיפס ער ואזי ח’מריו לאפיקי יבא יע״ש
 ונינל קללה עד שזיא בשמואל ולא נמי אמי לח

 לגני ניב והלכת הוא פשיטא רחא לוס $ימי
 ראף תידישא יקמ״ל מרן וכדניי כאיסילא שמואל
 סינא מילי הני נייו׳ח הלכה יוחנן ור' רב רקי״ל

 רמשפקא סיכא אן ריו״ח של סכיחי לן רפסיקא
 בכלליו י*מ סרב נמ״ש כ־כ לפסיק יש כסכיתי

 עליה הפליג באן דמצינו ליאת אי יע״ש תקנ׳ח סי'
 אף ביב רהלנס כתב לגן קללה ער ואמר שמואל
שחי׳אל לנכי ריב בייתיה זכרהילנתא ויו׳ת לגכי

: כאיסירי

 פ״ו בריתות מס׳
יניא נכש יאם ת״ל במתני׳ ע׳א דבירו

לחטאת קיננו
 בפייש״י עיין שקילין ששניהם מלמד ר׳( )מקיא

 ומן הכבשים מן ׳כפ נא ס' לחומש ובפירושי כאן
 ורוב מעו עדיף וכבש רמצינו ואם ש’יע ם סעו

 יש קיננית ושאי תעירי! דהיינו כבשים סקרנניח
 וכמי שעירים רנעינן לייס״ב בגין מננש חשיב רעו

 ,צענין רשיינא עזים שעירה רבעי קי־מיח בקלח כן
ע״ר דק;: ס' סי' פט כיק״ר ה׳פ׳ת וכמ׳ש ההוא

. ע״ג רנק״ט ח' יבשי' ■
 לע!ים קורמים בבי^יס ד׳ר־ז רש*י

לשם אי ובויונן
 כלס נם' הוא כחוב ות פ' הנה בעיים או ככבשים

 וכי׳ל כפירושו ז! כי״ב כ’ונ ע״י; )במרנר לך
 או שיר. ובעוים ננשבים בנק־ יגן לימד לסקרים

\נ כ )ייק-א אמור כק' נדישא וקדים ע! א! בשב

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 50 מס עמוד חיים בן יצחק נסים רחמים פאלאג׳י,



M ־ .־ לקרא
 קיקעוחיו וריאה הילד סייך ל״ת לש״י

כן ונהי צויכיק סו מס
 פני תדע ידוע (כז משלי ) נדנתיב מילי גשאר
והרב רש״י שפייש׳ ז מ כפי לעדרים לכן שית צאנך

 •- תיעב ידי• יע״ש מני״ר
ככור לכסיל ניס! p #'א דלול׳ג י’9

כסי' שם וכתיב ’
 לתלמיד בי נכיר לכסיל נאיה לא אמי״ר ב״ובראז

 חיטא אדם אין כי כסיל שהיא יחיטא רשע רע
 באסלה לחיית רתיי איני שיטית ריח כי נכ:ס איז״ב

ואין דאבות פי׳ו בברייתא ביתני כביר הנק׳ ש״ת
* חייה אלא נכיר

לא מטכס תעישק ע״א ח’דהל .פי׳א
חששת תפשת י

מיעיטן קשש רובן במידי וכאש* תפשת מועט
* יפה

נסאי מצית שבר ע׳א דקמ״ב פי״ב
ל*»א עלמא 1

 חלין כל על עיבר הקכ״ח דאין סמפישים כתבי
 מ״ר שליח ע״י מציחיח וליווי תח״ת שסיס משים
 השובר וקי״ל ונשמעת עמנו אתק דכי שנא׳ ע״ה
 סת״ס סוה וכתב חלין בכל עוכר אינו שליס ע״י

 יש' בשארי םו1 ע״ג א יל פנחס כפי משס כתורת
 מחיצס לחם וסיח ח׳ אל הניגשים הכסנים אבל

 לסם יש ולכן הגבירה מפי הכל שמעו הם כפ׳ע
 מב׳ מלוק שנר ובכן עי׳ע עלסא בהאי מציה שבי

 מפי כי ח״א לד יתית ולא תנכי ראשונית רכי־ות
 יע״ש ע״ח רנ״ר כשבות כראיחא שמענום \זג?ויס

. עלמא כתאי מאלו .מצות שבר שיש כנל ש־ס

פ״ג ערכין מס׳
 באים נגעים רכרום ז׳ על ע״א ךט״ן

משלי כפי׳ יש״י הנס וכו׳ ,
 פי' חמתה לא וחרפתו ימצא ומלון נגע כפ׳ ו׳ סי׳

 סנגעים ג״ע ועל עכי״ם על ימצא וקלון ןגע לל
 יסיל״ל" מכאן עז סשמיטי מרוע א״ב ע״ב כאים

 ,וכי ג״ע ועל ע? על באים נגעים רביים ח׳ על
או״ג קי״ו סי׳ כי״ו ח״ג ללב יפה כק״ס .ועמ״ש

כר יצחק חורין
 שינהז עד להוכיחו חייב וכי׳ שחטא סכרו את

 •י מ’סכ מרן וכתב סיחע איני לי ויאמר סחיטא
 ריו״ח כמקים כרב שפשק רבתי על חמה וסמ״ג
 כתנאי נגח' התם יאיתא משי® יבינו שטעם ויזפ״ל

 עיאי יכן קללה עד רי׳א הבאה ער אומר ר׳א
ראין רפמיטא צי״א "כיני יפשק נרפה ער אומר

 ריי״ק מתנא רל כ’יא וי"י ר״א לנכי נב״ע הלבש ’
 והאי כא־סירי שתיאל לנכי כיה והלכס ביתית רקאי

 עד להיניחי כיב פשץ לכך תיא איסרא מלחא
 גיפיס איתי תמ״ש לגתגס ריש אלת יע״ש שיכנו

 lb תינתה של זי במטס ר״ה עשין תמצית בסי
 ואפי׳ אדם ע״נ וי חציה שחיוב חכמים בארו ונבר

 איתי קילל ואפי' להיכיחי חייב היא לננכר ספתיח
 שביארו כמי שיפריז ער מלסיכיחו יסור לא ־־־וכיזהי
 הבאס ער "כע כע״בין״די׳ו ואמרו התורם מקבלי

 הנאס ער שהיא יאמו־־אי תנאי נכלהו יס״ל מ’רש
 חייב ;כתחילת שכתב רחלשין מיפת עד קללש עד

 ער ראמי כשמואל סייני אותו קילל ואס^ לשיכיחי
 ואמר ייתנן כרי יורם שנתב יביובו ולשין קללס

 שכארו נמו שיפרח ער אומר וגמר נויפש ער
 הוי חנאס ער ראמר כרב הייני סכאס ער ואמרו
 ריכיון היחס בחיבורו מדוע יא״כ רבנן בכלסו ופסק

 חמני״ט סיב על ק״ק בן יבמי לחוד סנאס ער
 י״א כמציה רעית מהלי כפ׳ו שם סער קיית בסי י

 שיכנו עד להוכיחו וסייג שכ״ב ובו' חיטא לסוכיח
 יוחנן כר׳ ולא כרב שימע איני ליי ויאת" התיטא

 רלמס גויסה ער ראמי מר־ו״ח לאשיקי יבא יע״ש
 ינינל קללת עד ששיא בשמואל ולא נמי אחי לה

 לגבי כיב רשלכת היא פשיטא רסא לזס }ומר
 ראף חידושא וקמ״ל מרן יברניי כאיסילא שתייאל
 סיכא מילי הני בייו״ח חלכס יוחנן ור' רב רקי״ל

 רמשפקא סיכא אך ריו״ח של סברתי לן דפסיקא
 בכלליו י״מ סרב במ״ש כ־ב לפסיק יש כסכיתי

 עליה יפליג כאן דמצינו לזאת אי יע״ש חקנ״ח סי׳
 אף ניכ רהלנס נתב לנך קלצס ער ראמר שמואל
שחי׳,} לנכי ריב בייתיח וכרהילנתא ריו׳ח צגכי

: באיסירי

פ״ו בריתות מב׳
 צגעים פרעה את ס' ומנע רבחיב ג״ע ץעל

זמצא וקלון נגע (S ל?מש ) ונה״א וגו׳
 יכן נאים הנגעיש ג״ע ועל עבו״ם על ופייש׳י

 נגע ימצא השמים מ; ימצא וקלון נגע המצו״ר ,פי'
קלון ימצא הכייוון וחן נאים הנגעים ג״ע על .כי

—---------ב ״שיע---------------------'___
ונוי וואחר כיהינחן שאיל אף ליחד ׳#"ב

 עליו החנית אח שאיל ויטיל וכתיב
 ופירש*' להניחו רכתיב חכאח ער למ׳ר לחניתו
 מונח מוס שאול שקיף ער לשאול הונית •סינתן
 ח בי ממ״פ ינ״מ לאב הבן אפי' חינחח .למלית
 מחלון כניו שני ושם פ’ע ע״א רפ״ב ריח כמירש

 לאחו הב״ה לי שמחל מחלין אמרו ור״פ ר״ס ונו׳
 המשפטים על כו ומשתדל אניו של נירו מוחה שהיה
 ע״א רע״ר ומוון חיים כקוני ז״ל אכא כמי! וע״ש

הדואס □ה״ל ק:כ ז״ה קרען לימה וקרמב״ס

יניא נס יאם ח״ל במתגי׳ ס וז’דב
לחטאת קיכני

 בפייש״י עיין שקילין ששניהם ר'(מלמר )תקיא
 ומן הכבשים מן כפ' בא סי לחומש וכפייושי כאן
 ויוב מעי עדיף ונכש וחצינו ואם יע״ש ם סעי

 יש קרכנית ישאר תמירון דהיינו כנשים הקרכניח
 וכמו שעירים ובעינן ליוס״ב נגין מנכש חשיכ רעז

 .לפנין רשיינא עזים שעירת יכעי קייכנית בקצת כן
ר ע 5רקנ ס' פבזס־' יק״ר כ ה׳פ״ת וכמ״ש סחוא

. ע״ג רנק״ט ח׳ יכסי' •
6ל»» חיימי־ כבישי□ ד־ר־ן רש־י

לשס או וכן וכי
 שלה נס הוא כחוב זה פ' כעויסהנה או כננשים

 וכי"ל כפירושו ז! הי״ב ונ״כ ע״י; )במרני לך
 או "שיר ונערם ננשגיש נכק- יכן לימי לסקרים

\ כ כ )יוץ*א אמור כק׳ שא כדי דקרים עו או נשב

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס50 מס עמוד חיים בן יצחק נסים רחמים פאלאג׳י, ב - יצחק ויקרא



-Zt?״׳'

ב עמוד פא דף קדושים פרשת )ויקרא( ג כרך מהימנא רעיא - זוהר

 סגיא רחימו ליה למחזי דחטי לההוא לאוכחא דא פקודא וגו׳ עמיתך את תוכיח הוכח בלבבך אחיך את תשנא לא
 וכמה יוכיח, יי׳ יאהב אשר את כי ג( )משלי כתיב הוא בריך בקודשא דהא איהו, יתענש דלא בגין ליה, דרחים

 הוא בריך קודשא לחבריה, ויוכח ארחא מההוא נש בר יוליך הכי ליה דרחים למאן ואוכח עביר הוא בריך דקודשא
 ואי יאות יקבל אי רוזימוי בין ליה אוכח לא ואי יאות ליה יקבל אי בסתרא ברחימו ליה אוכה נש לבר אוכח במאי

 ויעביד ייזיל ליה ושביק ליה אוכח ולא ליה שרי לאו ואי יאות, יקבל אי דכלא לעיניהון באתגליא ליה אוכח לא
 לביניה, ביניה איהו ודא ב״נ ביה ינדע דלא ליה ולאתערא ליה לאוכחא בגין בסתרא ליה אודע בקדמיתא רעותיה,

 ואתו בערסיה מרעין ליה יהיב בעלמא הוה רבא דכהנא בזמנא רחימוי בין ליה אודע לאו ואי יאות, מקבל אי
 אוכח לאו ואי יאות מקבל אי במליה, ולעיין מניה דייתוב תובא ביה אית אי ליה ואודען הוא בריך דקודשא רחימוי

 למעבד מאריה ליה שארי לאו ואי יאות, מקבל אי לגביה, וייתון עליה מלחשן דכלא בבנוי בממוניה באתגלייא ליה
 רחימוי, בין לבתר בסתרא, בקדמיתא לחבריה לאוכחא ליה אצטריך דא כגוונא לעלמין, ביה יתקיף ולא רעותיה

 ביה ינדע דלא בסתרא הוכח תוכיח, הוכח כתיב דא ועל רעותיה ויעביד ליה ישבוק ולהלאה מכאן באתגלייא, לבתר
 אי הוכח תו הוכח, אלא תוכיח בקדמיתא כתיב לא דא ועל באתגלייא עמיתך את ורחימוי, חברוי בין תוכיח ב״נ,
 ובגו אחרנין, במלין דמשתעי כמאן קמיה יימא אלא בסתרא אפילו ליה יוכיח ולא ליה יימא לא דיכסוף ב״נ איהו
 דא ועל הובא, מההוא וישתביק בגרמיה ידע דאיהו בגין וכך, כך הוא הובא ההוא דעבד מאן ידכר מלין אינון

 חטא, עליו תשא ולא ד״א חטא, עליו תשא ולא ולהלאה מכאן באתגלייא, עמיתך את ולבתר תוכיח, לאו ואם הוכח,
 ודאי ליה דאסיר דעביד הובא ההוא קמיה יסלק לא באתגלייא ליה לאוכחא ואזדמן לחבריה אוכח דב״נ כיון דהא
 דבר יקרא על חס הוא בריך דקודשא הובא, עלוי ירשים ולא באתגלייא הובא ההוא עלוי יסלק ולא סתם יימא אלא

ב׳(: ר״ע וכו׳ הוא בריך לקודשא ליה לברכא יח )פקודא ע״כ, בחייביא, אפילו נש

בר-אילן** אונ׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך הודפס / הגליון קדושת על לשמור נא **
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הילקוט Sy פירוש
 הגיח וגס ?/זבח בדורו הטפורסס הוא ביראה• זאב בחכמה •אב תבואה לו המון אב לאיש ונאה• נפלא חיבור והיא

 כאבני הצהירו יזהירו רבדיו אברה״ם ן’םג בעל א״ח על הראשון הסתבר הוא הלבה* כסותו סקופ בכל ברכה אחריו

 ובו מגיפה־ כסולת ויפה־ נעים מספיק בפירוש לאודתעלומיהם• והנדהלהוציא במדרש להניד פ״ה •ד״ש ושהם טלואים

 'זהפיתשחהוא כי עליז יאשר מקש״ה כמעשה הנראה שלפי קשה דבר בל על תרופה• המעיינים נפש ימצאו

• למד נפשך ואם ־ ודיני׳ן הש״ם ברכ״ח זו ויצו אומר ־שנזר ה6 על • ל-רילפ"נן ומחדוש • קדושה וגם

 ברי״ת בפירוש ,הקרטונים בפירושים הילקוט על פתרונים• ולהם לי הלא אומר בסוודר שהוא

ל« המחבר ה7 כי וגורלו• כחם חלקנו ישם שלא • לו צא.חאסר תאים• העם וכל אברהם־

 דכךמל • קור״א מוריי לאמוד בעיניו היה וכקס״ם ־ הגמרא על טפירש״י אסופי אסף

 ישביע״הז שמע ־ העיט עליו ירד השמיט■ פירוש אברה״ם שכרי״ת מקום

 המחבר פעולת ־ העיקר על לעמוד והרוצה ־ ינחהו האמרת ובדרך

 טעם ימצא המניה בהקדמת ויבקר־ יחרוש לבהט יקד• בכלי

עם • רענן דת הס®״ זה שם לקריאת נס ־ בעיקר

 שעיון שמן בעןם הנקראים טובות דרשות אהה

זעיר לי כתר • בדותן ינ«א הכל אוז

:מאחון מאתון שמי זוזי ת׳ בי

בק״ק מקדם נדפס

דעפריא
 הספה גדולת תפארת יקר את נר׳י פלאה יצחק מן״ר יקהטיבד הרופא הטפיאי הגביר כיאות מחיש רעתה

 חן י וטוב לבן בנייר הן עליטות ביותר הדפים אל הביאי לבן נבצא איננו בי המציאות וחסיון הוה

נעמת הכל בראשונים מנעלו שגיאוות מכמה ומונה גדמ-יורת באותיות

הרואיפי עיני תחוינה כאשי בשעתו יעה

*□־כ5

בירניציאח
. p־es גטא■ □־ל לך יחץ פזית'־ *י״ב

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)3 מס עמוד גומבינר הלוי חיי□ בן אבלי אברה□ רענן זית



 ומתחלת ישראל כל לעיני דחסיימה אחד להיות "תורה לחבר
בראשית תתלת דורש זוהר בתיקוני אית • בראשית

 כזוא • דעין ניינין בתלת חי־ומזיס והמה אבית נ יל נברא טהעילם
 שהעולם תרומז העין מנוונים כלומר בראשית ישראל כל לעיני אמר »פה

: אבות ?נ בשביל נביא

 עולם נברא *מעשר בזכות במדרש
ראשית הד׳א ראשית שנקרא

 קאי דננן ראשית הלא תהר׳רי בם ומקשה • דגנך
כדאית'פ׳ ראשית קרוי תעשר דנם וי׳ל תרומה על

 קשה עוד קאי אתרומה דלמא קאי דאמעשד תנ״ל קשה אן • דתרותה
 דכתיב תפוזנא דישן תשה דבי בשם שמעתי • זו תצוה בזכות דוקא לתה

 עקב פרשת ברבה דאיתא שכחתי ולא מחצותיך עבי״תי לא מעשר ביידוי

 ממה האוכל בהודיות ואיתא אוכלין העכברים כראוי מעשרים אין שאם
 שנתתי תתצותין עברתי לא אתר א*כ • תלמידו תשכח אוכל ,שעכבר
 ולילה יומס כריתי לא אס מלא ומקרא ע״כ• שכחתי ולא כראוי תעשר
 אבל העולם נברא מפשר בזכות אמר שפיר א*כ שתתי לא וארץ שמים

 עכבר אין תרומה נותן אינו אס אף א״כ הכרי פוטרת אחת חטה מרוחה
 בל לעיני הליחות ששבר החזקה יד ולכל ,פי רש*י • אחת חטה fk. אוכל

 א״ב מישראל תורה נשתכחה לא הליחות נשתברו לא אם וידוע ישראל
 לזכות הוצרך שנשתברו ואחר עילם נברא היה המעשר זכות בלא אף

 בזכות בראשית הלוחות שנשתברו החוקה היד ולבל אמר כ’וא מעשר

:מעשר וזה בחוכמתאבראה• ירישלמי תרגום

א ששון שמן
 X אלח-ך אלהיט משחך בן על בשפהוי־דך חן הוצק א־ם מבג• יפיפ-רת &

: ימינך נוראות ותורך• מחבריך ששון שמן

בראשית כרשת
 W" אי•־’ג

 אד׳ בשנתקלל
 גבם :פקדדמ

 1עיר־ האדמה
• עונה

 לשבח טע׳ נותן
 דוקא .—•o?•־'

 מעשר בזכרות
• העילם נברא

 הפסוק ביאוי
• יגו׳ אהו׳וקדס

בתוב

 זש״ה ואפשר עונה• על היא נם נפקדה *לפיכן
 כרכה דאיתא • כפבה עלי ותשת צרתני וקדם אחור

 מעלי כפכה בד׳א יסורים 6k כפכה אין תזריע דית
 למימד ליכא נברא כלו העולם כל מלא דלמ׳ד הרחק•
 עונשין בר ואינו בקומתו נברא שלא סבור דאדם
 וא׳ב היה לאר־ן השמים וחן למערב מזרח מן דהא
 כפכה מלי ומשת לפיכך צרמני וקדם *שאחור מכת

:תירץ לי אין דמעתה יסורים כליתר
 מעשה שבכל פולה תורת בשם החכמה נובלת בספר

משות ביום כתיב אח'כ אך אלקי' שם כתיב בראשית
 בכתיב כנזכר קצת ברא והענייןדבכליום ושמים: ה׳אלהיסארץ

 שעליונים לחבירו צריך שאחד ביחד כולם חלקי כל קשר הז' וביום
 שבמלה' השביעי ויום ונ׳לדזהש׳ה באורך: ש פ לזה זה ותחתונים

 תקשה הרש׳בא ובתשובת • וניתר השמים ה׳את יתי׳עשה השת כי אלהיך
 שנה אלפים ששת ברא שהק״בה ופי' • פשה ימיס בששת כתיב לא למה

 בשב' הק׳בה קשר ואיך חייב בשבת הקושר דקיל קשה כן ואס יחד שקשרן
 • שיז בפי' בא׳ח וכ״ב פטור ימים לו' שאינו קשר כל בר׳שי דאיתא אך

 כל קשר הלא וקשה שבת משמר שהק׳בה פירש אלהיך לה' שבת פ ה וא׳ב

דפסוק יבואו■
 ימיכם ששת כי

 בכין ופיר-ש
• חוטר

 רק אינו וא׳ב יחים ששת לזא*כי בשבת העולם
 וישב המדרש שאתר וזה :קיימא של ואינו יחים לששה

 התנאי והלא ומקשים • ראשון לתנאי לאיתני הים
 ניחא ולדידי • שיקרע רק שישוב היה לא הראשון

 דמי שפיר הקריעה בשלמא וא״ב הים נקרע כשח של שביעי דביוס
 כתו דהוי לאיתנו שב היאך אך טיב יום ודחי נפש פקוח דהיתה דאית' נראה זה תנין ביאיר צריך

ששב ליא • צד לכל לברוח יבילין היו הים שעבדו דכיין קושר להתהלל שעתידה על ובהו תהו היתה והארץ במדרש
 הק״בה שירצה אימת בל שיתקרע כי' ראשון לתנאי

 קשר הוי לא וא״ב יאיר בן ר׳פנחם גבי שמצינו כתו

 לאהיהניהנאלא מצרים שפסח ואף J קיימא• של
 ימים שבעה אומו שומרים היו מקים מכל אחד יום

: [ התורה כל ששמרו כמו
 העץ מן לי נתנה היא שאמר בת' קשה הר אד חטא

נראה אכל תבר׳למה וגלד ואיכל לי׳למית' לתה ואוכל בעמן

 מאטר כוונות
 וחוה ארם ת״ל

 שנית ך׳ כבני
• נביאו ,

 שניטש יתחייבו שלא כדי זה דפשה לז נתי אי • בפרי

כדאמרינן 1 1

 עדיי כיאור"
 ירושל׳ ה״רגו׳

■ וגו׳ בחוכסת׳

כדרש ביאוי־ קללה ולמה דעת בה אית וכי זוהר בתיקוני ומקשה • אדם ידי מתחת
ד־.ימ וישב בחכמתא אתר וא׳ב ארץ יסד בחכמה ה' דכתיב אין זר’ות ?בה

לתנאו לאיתנו באמת קשה אך ובהו: תוהו הימה והארץ ולכן ארפא וית התיא ית ה ברא
 • רדראשון עץ בלה דאיתא • ונתקללה עונה על נס נפקדה אדם כשחטא תי.י
בצביינן נבראו ולדעתן נבראו בקומתן כראשית מעשי כל פרי עושה פרי

אלא צבאם תקרי אל צבאם ובל והארץ השמים ויכלו שנאמר נבראו
______  . __________ בי׳ר אבל • ובקימתן לדעתן חנ׳ל לפרש נדחקו והתיספות • צביונם

אך נפש אוכל לצורך לעשות הותר טוב וביום אדם נבר' דב״רה דאיתא חתור וזה שור להיו' נתרצ' שזה לרצונן פי' בצביונן בראן בה שהק תכיא
 חדכתיב לי דנפקא ירושלמי בשם ביצה תו׳ריש כת׳ש ולמלים לקצור אסור כלים מעשיו שאין הקטן כדין דעת להם היה שלא יאמרו פן אך ^ולס וכן

את ישתרתס לי׳ וסמיך לכס יעשה לבדו היא נפש לכל יעשה אשר אך כבני וחיה *אדם וז׳שה יבקיתמן• בדעתם בראם לכן
היאך כן ואם אשיר וטחינה קצירה אבל ואילך תלישה דהיינו החצות יהלא וחוה לאדם הק׳בה ענש דקש׳לתה נבראי כ׳שנה

שנתל' תה דק"״ל אך אדם כאיס׳ולא שתלשה חטאת הוה וא׳ב הוה תלשה כ' אמ׳כבני לכן קטנים היו וא'כ חטאו שנבראו ביום
בטלטול: אלא אסור דאינו סכר תוקנ׳ואדס תשום אסיר בלט תדאצטריך סבר אדם ואך עונשין בני שהם היי שנה

 להתפ׳שט הזרועות דנו שלא ט*ו סימן ה' צבאית במאמר ונתב הבריו' כל דשאר תכלל בקיחתז שיבראו ללמו' פיי עץ אלגית נכי מכתב
וז״שה סס עיין פיו לתוך נתנה היא רק להפתח היד־ם ולא אבל חטא ולפי' עונשין כר אינו שהיא שבור היה א'כ בקומתן נבראו לא

כנעמי שלא כלייזר ואיכל הפץ תן לי נתנה *היא ר־פסות פ*דש א*כץמ • הפרי כטעם עץ טעס תיציאה הארץיהיתה שינתה לא אלי
רי נתנה זתיא מטאאדס היה לא כן ירים נביאי כקיתתן בראשית תעש־ דנל ׳עינן’

K יגיסר לכירך א
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בראשית פרשת

ובפרקי
 דבריו טניד*

 יעקב ד־יבירת
 הנשים למדה

לעדות פסולו׳

בפרק

 מאפר- ביאור
 טה ספני רו״ל

 טיהרה קגסי־ח
וכולי

 מיתה חייב תרומה שאכל זר פ״ג בכתובות כדאחרינן בשני ונוטה*
 עד הוי לא כנפשו ומתחייב קניא למדאנכי' ותשלומיו ד״רניכ

באי׳סניה' שאז פיו לתוך מכירו שתחב לא אס שבלעו
 יגנוב כי לגנב עוזו לא חיא • ך'ה ס' מאכ׳ח >מ' כספר כתב אן • בא׳

 והיה שבעתים וישלם המאורת נתמעטו שבחטאי שבעת!ם ישלם ונמל
 באתת למה קשה כ’וא שבעתים יהיה החמה ואור התמה נאור הלבב׳ אור

 סוף סוף בגמרא כדא׳מא וצ׳ל המאורת נ״ב ושילם עליו מיתה נקנסה
 יזתוס׳אע׳ג וכתבו דבלע פד הוי בנפשי'לא מתחייב קניא כיקדלעס

 הדר כמו הוי וא'כ חסר לא וזה נהנה זה והוי לאכילה שוב ראוי דאינו
 מ'מ חסר לא וזה נהנה דזה מדעתי שלא חבירו כחצר

 גדשת אתמול *קין וזסיא שהו' כל דאפסיד כיון חייב דטדרש כיאור
 אמר דקין דאית' נ׳ל מנרשני אתה ועכשיו אבא את ^גיש איזטיל

 והקיבה חסר לא ווה נהנה זה דהוי פרח להבל אבא אח
 לז״א חדה כנגד מרה בארץ תהי' ונד נע לו אתר

 אתה ועכשיו חייב חסר לא וזה נהנה זה מוכח א'כ אבא את גרשת אתמל
 חידוש דאמרינן י״ל א״נ :פרח להבל שאמרתי עשיתי כדין הלא מגרסני

 הקיבה אמד בכיב ואמרינן משלם דמיקטיל אע׳ג בקנס תורה שחדש' הוא
 מית' ויגזור מקשה ובמדרש אדה״ר על מיתה וקנסתי נסתבלתי בך לחירס

היסעי' יהיו שלא ימשני הצדיקי' על ולא הרשעים פל
 מלאכי *אתרו פיה בשבת דמי׳וזש״ה של תשובה עושי'
 אד׳הר על מיתה קנם' מה מפני הקיבה לפני השרת

 ל’את ושילם מת למה כ’דא הדיו מן הי' לא דע*כ סי'
 אדה׳ר מל קנס׳מיתה למה וא'כ הי׳קנם תירם משום
איל מיתה לגזור ה״ל ואז חיר זמן עד להמתין הי'לך

 כריתות חייבי דוקא רבא את' ככתובות ציוויי פל ומבד ציויתיו קלה מציה
 ואמרי' כמשלומין חייבים שמיס בידי תיתו' חייבי אבל מתסלומין פטורים

 שמים כידי מיתה קלות ביד ומיתות כריתות חייבי חמורות במסכ׳שכופוע
 דהי׳מחייבי וס׳ל טועים וכו׳שאעם צוויתיו קלה מצו' הקיבה אתר כך זא׳ב

 /'א קנס משום דהוא מוכח אלא ומשלם תת היאך לכס קשה וא'כ כריתות
 והלא לו אמרו ומשלם מת ולכן כיש מיתה דהיינו קלה רקמצוה היה דלא
 כרת נתחייב דאדם היא בלי ומתו כלה התור' יל שקיימו ואהה משה אף

 שהוא ביש מיתה רק היה שלא שאמרתם עכשיו אכל נכרתים וזרעיו והוא
 :ואהרן משה חתו למה א'כ יבמות וריס דסבת פ׳ב תוספות כמ׳ש מת לבדו
 כדאיתא בעולם חיר' היה משה דבימי פירש ולרשע לצדיק א' מקרה איל

 הרשעי' ועל הצדיקים פל מיתה לגזור פעם באותו הוצרכתי ויסב פ' כריב
:רמיות של תשובה עושים הרשעים יהיו שלא

J היאך בעולם יצ״הר היה לא והלא בית דאיתא לעניינינו
 ששימש מפני לו גריס לשמה דמצו׳סלא ומשני אדם חטא

 את ושמרתם נאמרדאתרינן אנו אף דרכו ע*פ עיש ביום בפחזותו חטתו
 אלתחמיצהו מצוהלידך בא אס המצוות אלא המצות תקרא אל המצות

 אלאהיכא סמוכים דדשינן דלא ם'ל ור'יהודה • מיד אותה עשה אלא
 שאין ללמוד המצות את ושמרתם לי דמכפו סביר׳ליה אדם א'כ • דמופנ'

 דרשינן ולא מופנה דלא ליה סביר' וא*כ מיד שימש ולכן המצוה מחמיצים
 ולס לט מותר וטחינה קצירה אפילו נפש אוכל רכל ס׳ל וא'כ סמוכים

 החטא דקודם בסבת אכל מה קשה לסבת מכין דאין-יט כיון אך חטא
 !'א בשבת אכל מה החטא אחר אך ייז לו וחסנניז לרגשר צוליז היה מיה

:עיש ביצה נמו אלא המה חשיב לא ל ביש התו' כמיש צ'ל

 *יאיכל השיאני הנחש חוה שאמרה בתה גס על נכו׳ ישיב
דאיתא י׳ל ואוכל אחיה למה נ*כ קשה חור-, שאגדה
יישא אמות אני אתרה חיה שאדלה דכיין במדרש ואוכל-י טלית

 כראשית סוף בילקוט :לא״יל לאדם לסי׳פיתה אחרת
 יחיה ולאיבי־יי לאתר כתיב איל חוה הדעתזלא עץ פל נצכווה אלם מקשה

מראש

 שבא בשעה בשבת פי' רש* • ניע זה לאמר ובגמרא • מצלעותיו נכלאת
 ששאלה־ כיון ביותר קשה כן אם כ׳שואין לשון השיאני דדיש חוה על נחש

 כן נס עליה שכא השיאני השיב'הכחש והיא אכלת פשית זאת מה הקיבה
 שאת' ותה לאלם האכלת פי׳למה עשית זאת מה שאל סהק׳בה איש ולדידי
 הנחש והשיבה אניע קאי דלאמר נצטוות לא את הלא שתמות יראת

 קחי לאתר דאס מיתה חייב אני מח׳ג כן ואם ואוכל נסואין לשון השיאני
 ב״ג לכל אלא לכדו לאדם נתיחדו לא מצות ז' דבל מצווה נ'כ אני אניע

:אכילה על נצטוויתי א*כ לאבריו לאמר ואם
 נתקללה שאשה קללות פשר שכמוך איתא ד״א

 דאמרינן נ׳ל והטעם • לעדוע פסולה *שאסה
התור׳אמר' הוא רשע לרצונו רכעני פלוני בסנהדרין

 ואין עצמו אצל קרוב אדם רב׳אמר עד רשע תשת אל
 נח בן מיתות ד' פ' ואתרינן • רשע עצמו משים אדם

 לעדות פסולה חוה הימה בדין וא״כ קרוב פ’ע נהרג
:השיאני אמרה שהרי

 האשה זו נקיות לשון הנן בתוך אשר עץ ותפרי ד׳א
כן יאס כיוסכמ׳של תשמיש הקיבה לו שאסר אפשר

 • נפש אוכל לצורך לתלוש שאסור לימד המצות את ושמרתם רש דפי ידע
 נתפרדו ולממל' אחד שירש להם היה הדעת ועץ החיים שעץ כתוב בבתיי

 וחולין טבל כילי בחיל ומקצתו באי־ץ מקצתו דאילן אחרינן ב דכי ובס׳פב
 תאכלו לא !(הים אמר כי אף הנחש חש מזה זה סיונקין בזה חעורבי׳זה

 הדעת העץ היה א׳ב ממנו לאכול חותר החיים שעץ כיון ואיב הנן עץ מכל
 אין דחטה בדאמרי׳כביב איש דחטההיתה ולימד מזה• זה יונקים דהא שרי
 התו׳במעילה: וכתבו בשילה כמ׳ש בהקדש חועל תסו׳דהוי א'נ • יניקה לה

דוקא שנים ל ק מאשתו כי'אדם למה טבארלטהפי'
 עשר אשתו עם שהא ביבמות דאי׳ נ״ל * פאד׳ק״ל אדם
 כדורות אלא וליש כתובה וימן יוציא ילדה ולא שנים פוזות ל׳ שנה

 האחרונים בדידות אבל מרובים ששנותיהם דאשוניס ייתר ולא
 כנגד שנים שלשה אתר וחד וכו' ומחצה שנים שני מועטים ששנותיה׳
 לי׳מתני' תנא דמאן היא ולא ומשיק הפקידה זמן שבירה פירש נ׳פקימע

 כ עי שנה שבעים בהם שנותינו ימי דכתיב שני אמעיט דויד ובימי ר'
 שביעית חלק שנים עשר לבטל יש שנה ע דמיי כיון איפב לומר יש וא'כ

 משנותיו שביעית להמתין רשאי שניס קל תת שחי ואיכאד׳הר משנותיו
 כי אליה חזר שנה ק׳ל לאחר לכן • ומחצה חדש פחות שנה קליג דהיינו

 :שנה קל׳ג הן יותר יהיה לא שלישי' פקידה עד תפקד שלא אף
 ממנו כאחד היה אלהיסהןהאדס ויאמר דהטשך ביאור

מלת' תשובה ^א יפתה אין ופתה גות' ע□ הפסוקים
 גומר ידו ישלח פן ■ תשובה של פתח הקיבה לו שפתח רז׳׳ל אםרי1ס

 חיים פץ דרך את לשמור וגומר האדם את ויגרש יפדה זו פרשה
 החשך נס סמיכות וקשה אשתו חוה את ידע והאדם בדרשות

 דורות כיו לתורה שקדמה ארץ דרך גדולה במדרש דאי' נ״ל • הפסוקים
 מיימון בהגהות • תורה זו החיים פץ • ד״א זו דרך את לשמור שנאמר

 כהן נהוג ואספת־דגנך אמרינן חבי־כיז כיצד ובייש כתוב תית חה' פ׳ג
 החולץ פרק כראמדינן עיקר ד׳א ופירית ד׳א עס תירה יפה יאתרו ד׳א

 בתי' דהאי וקש' עיקר האב יורשי שיח האב יורשי עם הבעל יורשי יחלקו
 פ' דדדשי' ויל מהחיים עיקר אינה ואשה אהבת אשר האשה עס חיים דאה
 דאמיי׳מית' והא • עיק׳מאימטת יאשה אימטת היינו דקדושי׳דחיים קתא

 'nt *ה בעי תשובה תשובה בעי לא ייה יאתרינן תשיבה עם ת־־פרים ו?ה
 דאין י'כ בעינן כבר שעשה התשובה עם דהיק ויל עיקר אינה תשיבה

 לגבי עיקר ד׳היא התשובה עם קאתד להבי א'נ • שניהם שצריך ליחר בא
 א אל היי לא נגזור? כפי־ה תית מכרת יב דתהני לר' דאפי' ל?ו» מיתה•
 דברים מג' חיץ תכפר דיב ביק בעוונות כיה נחרב לתה דא׳לב בתשובה

ורבינו
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יתרו פרשת

 ע*ד פ*ב רף
ירושלמי

מכילתא

י תיצח לא נאמד

 אמן ואת אכין את נאמד דלהכי ומשני תיראו ואכיו אמו איש
 :ג׳ש ז לדי אמו ואת אביו את יקלל אשד איש להלן שנאמר כשם

 את יקלל ואשר לכתוב רק איש רחמנא לכתוב לא וכו'קשה טימטום *אשת
 ולא יומת מות ואחי אביו ומקלל כתיב משפטים ריש דהא וע׳ק ונו' אביו
 ע״ש יכו' ומת איש גבי דרשי׳ דדכוות׳ אשת ובין איש בין תשמע איש כתיב

 מרבית הוי לא ואנדרוגינוס טומטום דמ״ת ו*ל כמכילתא לקמן דריש וכן
 דא״כ קשה ונם המפלת פרק פוף בתו' וצ״ע תיא עצמו כפני דברים דס״ל

 כתיב דלא חלק לא שבת’ :ואנדרונינים טומטום נרבה לא נמי כבד נבי
 היאן דקפת יזל מכאן מוכח תיכא צ״ע וכו' מ״ע כל אמרו *מכאן : איש
 ודאי אצא פרם לקבל ע'מ שעובד משמע יאריכון למען וניתר כבד אמר

 עליו וליכא יאריכון לא יכבד לא למידקמינהשאס לאשמעי' קיאאתא
:ק׳י דף בחולין דש* מלשון משמע וכן פינשאחר
:אותו שנדלו על ואמי אביו לכבד דהיינו חוב *פריעות

• בתים' המאירסת נפרה פ' בכתי' עיי' בניס **לדיו
 הנאה לו יש שהוא פי' • מהם נהנה שהיא *ומנין
 למת תרצח *לא :יקחהו כנפיו יפרוש שנאמד ■מבניו
 למה האדסונומר דם שרפן דכתיב כיון פי' • נאתר
כל דקיל תרצח לא ולמיכתיב למיהדר צרין הא וא׳ת

 ih נח לבני ילא נאמרה לישראל בסיני נשנית ולא לב״ג האמורה מציה
 אלא ל*ל תרצח לא א'כ יומת תית ומת איש חכה משפטים בפרשת דהכתיב
תרצח לא מפירשית שתים :ח“פ סנהדרין וכו׳ תגנוב *לא :לאזהרה

שכולן משמע האלה הדברים את שנ' »מנאף ולא-------------------
 אשה למנאפים שמראה7אחרי'פי' לעיקףכא׳ד /שווק ג*פ יד

 כדבר היינו ומקנה קינה :פ״ו בשביעות וכ״ה לזנות
: בזוהר וכ׳ה תורתו ללמיד החומד משא״ב שבממון

 דבית ס׳ל רעין בית דכתיב אע*נ המטלטלי' *בנכסין
בתו חימר *שאתה .־ *ו דף ן בחולי ה וכ דמי כתלוש

 לא בכלל אינו ולכן אביהאואיפכא כרצון שלא לקדשה היא יכול לבנן
 מוכח דעכ*פ ו*ל אכיה כרצון שלא לקדש׳ יכול ט א׳ קטנה הא וא׳ת תחמוד

 בשם כתב שנ׳ט סי' בח'מ מעשה שיעשה *עד :תחמיד לא ככלל אינו דזה
 תאוה דאין מתאוה בלא עובר מ'מ אבל עובד אינו תחמוד דבלא הרמב׳ס

 שאפשר רבדבד משמע הטור ומל' נ״ש אהני נ״מ למאי קשה תלת בלה אלא
 עיבר הוא ז־כדומה מהם א' תתאוה והיא בתיס שני לו שיש כנין שזמבירלו

 בית אלא לו אין שיזכירו כגון לקנותו אפשר שאי בדבר אבל תחמיד בלא
 1 ?3שמח משעת <יה5מת לא3 עובר ול מתאיה והוא א׳
פיס־אית ששים שהלכו ניזצא דבור כל על מיל7*ן

 בינוני אדם שתהלן המלאכים פי היה נסים ומעשה
פיר' עתיד אני *נביא :שמעתי ליום פרסאות פשרה

• ברצונו *שלא :נביא מהם להעמיד נ*כ היה שבדעתי
במצרים שעשה כמו כשליחות לילן רצה לא שמשה

 שמכוון שלמעלה חלה פיר' ־ הכחירה חבית :רצה לא פחד מפני ואפשי•
: ת׳ת אחד עתו דכר בירושלים שלמטה תקדש ננד

 כיון י*ל רמיזא היאך קשה וכולי מחנה שהיה *מניד
 נס מסתמא מיל יב חיאב בערכות היה ישראל דמחנה

: ההוא המקים שראה רבב״ח כדאמר לןיבמ היה כן
עיי' שמשי' *דתות :רפז כסוטה עיי' אקדש *כלשון

 דמיתי תעשין לא כליחר אתי תכשיז *לא :נ פי בעי
: אדם כמראה דתית הכסא ועל כתיכ הקלה ונכי

ראו שלא מאחר קשה • תמיכה כל ראיתם לא כי וכלא
 שראו הנביאים דח*מ ויל אתי תעשון לא לכתוב ין צר מה תמונה כל

 : אתי לכתוב הוצרך ליד אדם דמות ראו מאירה שאינה באספקלרי
 וכאב יוכיח בטובה טובים לא כלומר אלכיך שגר לו כסיבה• שגירי;

את כ י

רנ״ט רטן

מכילתא

פ״ב פ׳ג דף
 ש׳ רמז

 מכילתא
ש״א רמז

מכילתא

'להא מב

 ש״ב רמז
 ע״ג יג3 רף

ש״ג רמז

כרותה שהכרית *כשם :ירצה כן את יו*
 כרית אכרהם ה'את כדת ההוא כיוס לארןדכתיב רטזש״ג

 ודרך אור ותורה :הואת הארץ את אתן לזרעך לאמור
 וכל פסל לן תעשה לא כתיב ככד שהרי נאמר *למה • מוסד תוכחות חיים

 לעשות אסור ככרוכים שהותר ותהזהב פירש וכו' שהותרנו מה :תמונה
 שאס דס׳ד ומשני כסף של כרוכים שני לפסו'עוד שאסור ק״ו משנים יותר

 • עולמים בית *כלי :כסף של שנים אלו לעשות חית־ זהב של לו אין
 באדמה אותן ן וממלאי חלול שיהיה פי' • כאדמה *חלול • מנורה כגון

נחשת מזבח תאחר דשחא פיר' וכו׳ נחשת מזכח כי &נ' • חנייתן בשעת
 תהכיל קטן ה׳ לפגי אשד נחושת תזבח כי ת׳ל חזכחו׳הס שני אדמה ומזבח

 ואת עולמן את עליו וזבחת כתיב אדת' מזבח וגבי השלמים ואת העולה את
פל • כנגדו עליו :הוא אחד ששניהם משמע שלחין

 דכתיב דם לזריקת פי׳ • לכפרה כשי *שאינו :בצדו ע"י «״ג יו*
הוא בסמוך נמי על האי ודלחא וא״ת סביב המזבח על ׳""י רטי

משמע המזבח יסוד אל כתיב ונס סביב חדכתיב ויל מכילתא.
 דם תזין שהיו הפנימי *מזכח • חמש היסוד ננד דכעי

 אהל פתח שחיטה נכי דכתיב לשחיטה כשר ואינו עליו הנשרפים פרים של
 אבל מכשיר ולא :לה באכי קרבן סוס מתיר שאינו ממיר לא :מועד
 הכפרה את נימר *יאיצו :כקדשים לאכול מצורע מכשיר החיצון מזבח

 החיצון: מזבח על הדם שירי שופך היה הפניתי מזבח על ממט שהזה שלאחר
אומר א׳ .על»ן וזבחת לי *תעסה • ן אלהי ה' הזבח על והדס *הבשר

• העזרה צפון כל שאר :ונו' עולתיך את עליו וזבחת
*כל :ישראל ורנלי הכהנים רגלי דריסת ינקים כנין עו״ה ז^ר

:לרז המזבח כראש לשושטן שמותר • מנין הקדשים מכילתא
עליי וזבחת כתיב מיניה פי׳דלפיל מדבר הפנין *כמה

שמי את אזכיר שכתיב מה אף הבחירה בבית מיירי יח
אוהב שאני כלומר הולך *שלבי :הבחירה בבית מיירי *יש רטי

:דסוכה פ״ה עיי׳ לביתי תביא *אם :לב*המ לילן מכילתא

 במנחת תיירי יכו' תקריב *אם :נצוצות פי' שביבי
אם ה״ק דילמא קשה • תבנה שלחית אבנים *ת״ל :חובה שהיא עומר
 הוא יתירה תבנה שלמות דאכנים ויל שלימות אבנים תבנה לבנות תרצה

שהוא ללמוד אלא בזית אתהן תבנה לא דה״ללתיכתב
לשנותו בידו שהרשות פי' וכו' אדמה *מזבח :חיבה

 ן ושלח מנורה כגון הכלים כל ק״ו :אבנים של לעשות
 צריך נזית אבני נ' אי ב' בנה אם פסול *כולי :כסף של לעשותו שחימר
 האדרישמאתהן וכו'ואמה כהיכל בונה אתה *אבל :המזבח כל לסתור

 אתהן מאי נזית תכנה לא הל״ל דח״מ י;ל כשר המזבח כל ושאר פסולית הס
 אבל להקריב למזבח נכנסים הכהנים שכל הקל *מזבח :ב׳א תרתי מ ס

 נשמע *בחוץ :דבלים עש׳פק קטרת להקטיר אלא נכנסין אין להיכל
 ונולי אומר *ריכז :לפטם מכניסן ואח״ב מבחוץ האבנים מפסלין שהיו
 שהקשה ב״א קושיות מיישב ובזה ל׳שליס שלימות תבנה שלמות אבני' דריש
 ועיי' בחנם שהאריך ע״ש כאן שכתוב פסיק על דבריו טבי אתר לא למה

 מעלית בלי שוה והי' בשיפוע חינח דף שהוא כבש *עשה כס'משפטים:
 מפני כבש היהצרידלעשית לא כ’א מכנם׳' להס שהיו' כיון פי' וכי' *א'צ
 פסיעה לפסוע צריכין הי' במעלות עולין היו שאס הטעם אלא ערוה גילוי
שהסנהדרין שרצה יואב *ויצס :ועיי׳בפרשז עריה כגילוי נראה והיה נסה

:דסנהדרין כדאי׳ספ״ו מלכות מהרוגי יהי' ילא איתי ידונו

משפטים פרשת
 ולתן סאין שלשים הוא וכור כור הוא שעורים וחומר

: כור הצי הוא
ולא 6 2

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)49 מס עמוד גומבינר הלוי חיים בן אבלי אברהם רענן זית



כד משפטים פרשת

מכילתא

 כתי׳באבן הוי דאי ע$מו בפני אנרוף ועל עצמו בפני אבן על לחייב באגרוף
 פירושו א׳נדהכי יאש׳ה כרבי דס׳ל כאחת שניהם לאדוקא באגרוף
 זה ומחויבים זהי את זה הכו שכניהם משמע רעהו את איש והכה חדכתיב

 שזה סהזיקן פי מל *אף • בזה זה יצא אמרי׳ ולא עצמו בפגי ווה עצמו כפני
 משמע לקמן אכל • חבירו משל מרובה שבתו או כושתו האחד מקים מכל
 ונקט בחיץ והתהלך יקום אם חדכתיב • הן מיתה סימני !הראשון כפי'

 אין דאס להמית כדי בו דיש מוכח א'כ זה נהרג זה דכשמת משמע המכה
 :להמית כדי בו אין אפילו • חייב יהא • מיתה חייב אינו להמית כדי בו

 מסעי בס' כתיב להמית כדי בו יש אבל להמית כדי בו אין אם פטור *יהא
 שיהא יכו' יד באבן אם • וגומר ברזל בכלי ואם וגומר עץ ככלי ואס

 כן אס תאמר ואס • יד בסנהדריןמדכתיב כדילפ׳נן להמית כדי בו
 ה׳א לחורי' אנרוף כתיב דאי לימי ויש באבן הכא וכתב חזר למה

 זה *הרי :נתז רבי וכדמסייס להמית כדי בו אין אפילו דאנרוף
פירש *שהצהיב? : להמית כדי בו היה לא דשמא פטור

 בוס זה צהובים שהיו כלבים לשני משל בלק פרשת ברבה הוא וכן מריבה
 • להמית כדי בו שיש *חכה : צעד לשון שהוא המפרש שכתב כמה דלא

 הריפוי ומן השבת מן פטור מת שלא פי על אף משמע
 *אם • דכתוכות רפ״ג ועיי' מינה בדדב' ליה קים דה׳ל מכילתא

כך אקר ימית אם פי על ואף הבית• ונו'בתוך יקום ן(
 מתנווצה דסוטה נ’ם כדאיתא וחליש הולך פי' • מתנוונת :פטור זה יהא

 שכשם מקענת כשם וכחו בוריו שמדמה • משל כמין *דורם :והולכת
 שבשלו׳עיי' יודע *אס :הרא׳ם כחו על נשען כך מקלו על נשען שאדם

 שם מוציא גבי :השחלה *ופרשו :פ״ח מנהדרין
• וגומר החכה *ונקה :פ'נ בנתיכית עיין כתיב רע

*רק :כתיב לא אלו פייי' וכו' השבת חן אני שומע
 יכול שהיה מה יתןליכל ידו קטע פי׳אם לעולם אני שומע יתן שנתו

 שתחיה עד אלא ליסאותו צריך דאין חכה *מחמת :לעולם בידו לעביד
 חלק שלא *כשם :המכה שתחיה עד אלא לימן צריך אין שכת אף המכה

 אס מנכה מחמת הן אם לדפאדתו חייב צמחים בו עלו אפילו דכריפוי וכו'
 כר כרי ליה נשבירא הוא עיעוטא רק לומר תלמוד שבת כן גס לו יתן כן

 ני׳ כנ״ל שבת לו נותנים כך זה את לרפאות זקוק שהוא כשם • יהודא
 הוא מיעוטא רק לומר תלמיד :וניל במכילתא כדאימא הנכונסדלא

 שלא אפילו חייב ריפיי דלת' הא מנ׳ל דק' פירש יתן סבתי תורה וכשאמרה
 שכ׳מחמת מה משבת דילפינן קאחר לזה ירפא ורפא מדכתיב המכה מחמת
 :כדאית׳לעיל עצמה כמכת רק כצמחים כשבת כלל מחויב אינו דהא (המכה

 ה׳שארפא יגזור אם לרופא לי מה אדם יאמי־ דשמא • התירה מן ארך דייך
 אחר דבר לן משמע קא כלום הרזפא יועיל לא לאי ואם לרופא אצטריך לא

 כצ׳ל וכו' אמד יונתן *רבי :לרפאות לייופא שצייד
פי' • עצמו בפני זה על *לחייב :לעיל נדאיתא כלימי•

 נתיב להכי שניהם שיכה עד חייב דאינו אמינא דהוי
 בפני אחד אחד משמע דאמר יינתן לייכי קשה אך או

קוטנו אין • דכתי׳או מקום ככל קשה וכן ל׳ל אי עצמי
 אין ונם עצמו למכור דעת לו איז עצתי יהיא בני מיכר אב *דאין י עבד

 נמכרת אין ישיב בסימנים דייצאה אמה גדולה *איז בגניבתו• נמכר
 ע׳ב אלא עצמה מוכית אינה היא ונס דסוטה פ'ג סוף כדאיתיו בגניבתה

 מאת בהדיא 'התם הכתי ואמה יעבד הקישא ל׳ל קשה אך • בכנעני מיידי
 לומר ויש הנייס קאי כן אס ואמה עבד תקנו מהם םביביתיכם אשר הטיס
 הקישא אתא להרי זה לעיין כנעני דין לו יש מעברי קינה אם דנם דה׳א

 כדיליף אמתו את אי עבדו מדכתיב ניליף דגסהנא קשה אך פבר׳ למעוטי
 הקישא למילף ילא קרא פסקי וישציתידאת העברית אי הפכיי לעיל

 פרק כדיליף • שלו שכולו עבדו חה • ע*נ ח’פ דף זע׳ל במריבה כדאיתא
 מדבתיב אעבד קאי והתם לו המיוחד כפפו הוא נספו כי חדכתיב החובל

לשין

 ע״ג ת״ו דף
 של״ד רמו

מכילתא

 חשה בשבט לומד תלמוד ומת :בשש דיוצא עולם קנין *אין זכר: לשון
 לחה בשבט גרסי׳ דהכי לי ונראה הדין מן עונשי' שאין כשבט אצטריך הא

 חקרי לא לד'דזה ליה כשבטוסבירא וכו׳ומהת׳ל הוא דין והלא נאחר
 יש עכד דהא לישראל כנעני עבד בין לחלק תיתי דחהיכי הדין מן עונשי׳

 ואם אפה או איש והמית דעבדבכלל לקמן היא וכן דבר לכל אשה דין לו
 או ביום דין ל׳ חדש בדבר לידון וינא בכלל שהיה דבר ליה הוה הא תאתר
 ויש דינמית קמא פרק ריש כדאיתא חידושו אלא ט לך אין בן אס יומים

 יסיט באישיר כלל הוי יוקם לא יעמוד יומיס אי יום פתי׳אם הוה דאי לירן'
 ופלט בלל ליה הוה ינקם נקם ידו תחת ותת דכתיב השתא אבל מיתר

 ינהגו לא בד׳ג דכתיבי דברים העשרה כל כן לא *דאס :כנ״ל כאישור
 וט' תחת ומת רחמנא כתבה דלהכי כדאתי־ן ודאי אלא התראה ונס בעכד

 כשבט *להלן הרא׳ם כמ׳ש ודלא :כישראל דינו שיהיה לכללי דליהדריה
 כלקוח נוהג ואינו במעשר השבט תחת יעבר אשר כל בחוקתי פרשת סוף

 בעבד דדוקא לומר ויש הוא לקית עכד דכל צ׳ע וכו׳ כן כאן אף ושותפיז
 משפחתו ישר׳ בבי' כשנולד דוקא א״נ כמלחמה שנסבה או עצמו שמכר נוי
 ומכל אחד מנוי או מיש״אל כשלקחו חשא׳ב ייחים או יזם כדין ישנו אז

 דזהלא לומר ויש דחעשר דימיא ביתי' כן נס ינהיג לא כן קשהדאם מקים
 אח להוציא המכילתא כנירסא נ״ל ומ'מ דמי שנולד דכקטן עבד נבי שייך

 אז יום דין בו אין אז בשותפות לקחוהו ששניהם פי' שותפין שני של הלקוח
 ממעשר הכל ונילף למחצה ג״ש אין קשה ימית דכ״ק פ*ח כדאיתא יומים

 בכסף שלקחו משמע הוא כספי מדכתי׳כי ליתר ויש בלקוח כ’נ ינהיג דלא
 היינו דידו ברשותו *ומיתתו :יומים או יום דין בו יש כן סי על ואף

 אחדי' מעבד טסי קיל עבדי כשהוא דאדרכה קשה פטור זה *סרי :רשותו
 אמרי' והכא פטור ועבדו חייב יום חי אפילו אחדים של עבד מכר דהא

 והמית שנגח שור מי לקמן כדאיתא הוא הכתוב דנזירת לומד ויש איפכא
 חי היה ברשותו היה ואלי שמת נ-ם השני דבעל דמזלי לומי■ יש א*נ אדם
 אחר מכרו אס לכך עבדו והח סלו היה הכתה דבשעת כיון יומים או יום
יוחים או יים חי היה ברסיתיה היה ואילו נרם דמרי' מזלי' ד*ל פטור כך

 חי אפילי חייב שלא הכאה בשעת אף היה לא אם אבל
מה נ’ה כרית נקם נקמת חרב עליכם *והבאתי יום: ימזעל״ה

 שדנו במכילתאסיר׳ הוא ובן להלן אף דין מית באן
 :מטית כפרשת כדאיתא דין בית מיתות ארכע בו וקיימו דין בכית לבלעם

 : ימים שני בעינן דלא חלק *אך :ימים ב חי דוקא שיהיה *כמשמעו
 נאמר לחת אומר רשב׳י :כצ׳ל יכו' שהיה הוא זה הוא כספו כי יוקם ,"*לא
 לעיל דיליף אלעזר כרב ליס דסבירא הוא כספי כי נאמר למה פי׳ וכו'

" וכו׳ אחר לבין בינו נחלוק *לא :בכנעני דמדכר ףד
*הא :יומיס או יום בדין ישנו אחי דנם דנימא סי׳ מכילתא

להכ» פירש • הוא כספו כי יוקם לא לימי תלמיד מה
בא •וכו' אנשים ינצו *וכי :אנטריךכיכספוהוא מכילתא

 חבירו את להכות נתכוון שהרי וכו' ללמדן הכתוכ
 זה שונאו והכה זה שינאו להכות המחכוין אף אומר רבי :והכההאשה

 הוא וכן כצ׳ל וכו' הוא ז די איהט והכה שונאו להכו' המתכוון פטיר הוא
 ממון פירוש נפש תחת ינתתנפש הא־דכתיב במכילת׳דסכיראליהלר'

 כדאימא ממון וחייב ממיתה סטור זה את והרג זה את להרוג דנתכוון
 : האשה בעל מליו ישית כאשר דכתיב *לבעל : ע״ט דף בסנהדרין

 יצחק רבי :יענש ענוש אסון יהיה ולא חדכתיכ התשלומין מז *פטור
 ונמצא ראובן שהוא שסבר רק זה לנוף נתנוון אפילו וכו'פירש אומר
 פטור מהם לאחד מתכוון אני 'ואמר עומדים שנים שהיו או שמעון שהוא

 • במשמע שמונה בן • כגמרא כדאיתא רונה אני לפלגני שיאמר עד
ובאחת הן חלוקים דמדרשי׳ וצ״ל איש ממכה לעיל ממעטי' כבד דהא קשה

 שהן ידעי' אפילו עוברין למעוטי דתכי דקרא פשטא
סיר׳שזינתס שלו: שאי'הריון פי על *אף ט': כני מכילתא

עם
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משפטים פרשת

 ע״ג ע״ב רף

 שט״ז רמו
מכילתא

 פירש *לארחו :דעת אנה ה*נו דמסרהב והפסרהב *״י ע״אג דף
:הרבה במתנות *בתקרובת :אצלו אירח שיהיה

 פתחו שבשבילו לאורח ואותר לחנווני חבית שמכר סי' • חבית »ותח
 שאין מעילה פי' ■ מעל מקבל אינו *השמן :דחולין פ״ז זה כל מיי׳

 עמי: מתערכ חזק שחומן וצ״ל לתעלה שצף כלום ולזייף לערוב יכולין
 משלם יעיף חיה *כלים .־ לחטוא היה שבלבם • העליונה דעת *לגנוב
 בותר' יליף וכו' *עבדים כצ׳ל: וה׳ ד' תשלומי תשלם בהמה כפל תשלותי

 שיפדה עד בהנאה אסור שנפדה הודם חמור *פטר כפל: משלם &אינו
 אימרו כשם דבר אומר שאינו מיידי דלא נ״ל חבירו מאחר המתגנב :עשה
 לשהיע נדר אחורי מתגנב והוא בחנם עמו ללמוד רוצה אינו שמכירו אלא
 חלת' הוא גם פי׳שאז הציבור על מתמנה נמצא דמסיים והיינו תורה דברי

 כעירה כששולח סי' • ממונו *והבערה • שבעתים ישלם והיינו לאחרים
 הילוכה דרך *לשכור :פטור וכלים כסות אכלה אכל • לה הראוי *לאכול
 :אחר בשדה ובער דכתיב מרשותו המזיק *שיצא :בעירה את ושלח דכתיב

 או שדה פירוש • עצמו בפני זה *על :ונו׳ שדהו מיטב דכתיב *כעידית
 *לשלוחו :פטור נירו שקלקל רץ סירות כו אין אבל פירות בו :*יש נדם

 וחייב וכו' אש תצא כי :שלתו שלוחו רק בעירה שלח לא דהוא • פטור
 חייבק״ו הוא קנינו שהוא שהזיק •פי׳שורו לו קטין עי:

כרצונו *האונס • בעצמו הוא שהבעיר אש b כשהזיק כ״א ע״ב דף י
 בה פסע שלא מעצמה משמע אש תצא כי דכתיב דכיון ח'שט רמז

 כדאית׳ מ״מ הבערה המבער דכתיב כאיש האשה ואת מכילתא

 ן קוצי ע* עברה אס ומה סי' • קוצין ע* פ״א :לעיל
 ♦ קנייניו עז כתיב וב״אא דיליה נירי ליה דהוי מעצמה כשעברה ק״ו חייב

 ונ״ל חציו משום דק ממונו משום אינו ואש וממונו קניינו פי׳שהוא
 וכ״ה כצ׳ל שיעור יש קיצין א׳ן ואס שיעור קנצקאין יש אס עיקר שכן

 איש אומר שהוא *לסי בנמרא: כ״ה מפכפכת *הימה כנמ׳דףס״א•
 שן היינו •*הבערה אש היינו *הבער :איש כתיב ובור שור נכי פי׳ כו׳

 בבא ריש כדאיתא הרי לא זוהשן *החכעה :ורגל
חותרין ששניהן פירוש לסירות *אסי׳חיוחדת :קתא יי־

 *רשות : וכ׳ד לט כנמרא וכ״ה פידות לתוכה לתת
 דמ«רי ו?ל בגמרא כדפריך וליכא אחר בשדה בעי׳ דהא יתימא אחרת

 *עיניך ליתר: צריך כן וכולי מיעד הסור *ועל :לזה מקומו שהשאיל
:פטור לשמרו בו עינ׳ך תז א״ל רק משכו פי׳שלא בו

 היינו מעשר *כסף דשבועות: פ׳ו במרה *שאינה
 וסידא הוא נכוה ממון דתעשר דס׳ל ונ״ל שני מעשר

 והוא הואיל קח״ל שומרין דין בו שאין הקד" דין לו שיש
: סיחדין דין כו יש לאבלו שמותרים כעלים של

 איצטריך דכליס דה״ס ויל • כמכילתא כ״ה כלים להביא כלים
 כדאיתא באחריותן שח׳יכי' קדשים והיינו הקדש של כלים צתי אי לגופה
 כדאיתא שנים מלים מה ללמוד ו?ל ל׳ל כלים וא״ת לשמיר *ת״ל :בגמרא
 ננב טענת שטען השומר ברשות נמצא שאם פי' כרסותז *נמצא :בגמרא

 למיכרו בלבך היה *שלא :פטור יהא שנשבע פי על אף מכפל פטיר »הא
 שיכיל ואסכןסד״א חייב בסקדון יד לשלוח חשב בב״ששאם בצ״לשס״ל

 שביעות לשבע צדין שכננב׳דאז ז יודעי כשאין ודוקא כךקת״ל על להשכיע
 באורים *ישאל :הפוסקים זכ'כ יד כו שלח שלא עליו מנלנלין אז השומדין
 מחייבי' שהם פי' מרשיעי' קדש׳*שהן הוא אלהים חדכתיג דס״דא ותותים
 שניהם כין ה'תהיה שבועת כתיב ש״ש גבי ♦ יד שליחות *להלן זמזכין:

 האלהים אל דנתיב כ״ד כאן *מה :כצ״ל ה״א להלדבי״וד ידו שלח לא אם
 ידו שסלח מיירי ש״ח דנבי סייס נצ״ל ו לצורכי להלן אף לצורכיו לאן *מה

 ש״ש נכי אף בה פשע משמע פסע דבר כל על דכתיב לצורכו בו להשתמש
 היורשין מן כי *פטור :פשע לא שהרי סטור לצורכה נשתמש אם אבל בן

ז' פרק שטעוח היור&ין בין ולא שניהם ניז מהי? ה' שטעת נדדרשינן

ע״א ע״ג דף

 ע״כ ע״ג דף
מכילתא

 ע״ג ע״ג דף
 מכילתא

 ע״ד ע״ג דף
 מכילתא

ע״א ע״ד דף

 ע״ב ע״ד דף
 שט״ו רמו

מכילתא

 ע״ג ע״ד דף
עס״ח רמו

מכילתא

:יד כה אביהן סלח שלא לישכ כרינין יורשי! פי׳שאין
סי׳דס' לשומר• סומר וגו'בין פסע בלדבר *על

ושני׳ בפשיעה אלא חייב ואינו בש״ח נאמרה ראשונה
 ולכהמה לכלים *כסף :ואכידה בגניבה וחייב בש״ש

מנציב' סטור ובהם וכלים בכסף נאמרה ראשונה דס'
כגניבה חייב ואז כהחה כאמרה סניה ובפרסת ואכידה

 ואביר' בגניבה כה וחייב כלים ככלל סי׳ • ככלל הימה *שלחה :ואבירה
 ואס״ד דבהמה רומיא היא כ’א שה או ממיר או שור אנל כתיכה דהא

 דהאסלמס שלמה כתב היאך א*כ ואבירה מגניבה סטור וכלים בכסף
*כל :בא לשומר סומר בין לחלק כרחין על אלא הוא כלי

את מסלם *סאינו : מעצמו שהודה כגון הקרן את המשלם
 *לאחרים :כפל שמשלם עדים ובאו גנב טענת שטען כנין • הקרן

 שחיי׳כנניל היכי כי גניבה• *כמין ליה: דף נזיר וכו׳סרט יתן *ני נכרים:
 התובע אס סי' *בפ״כ :חייב להציל סיכול כשם' ה״ה
 את *להוציא :הדיין יסביענו לא שטעה מבקש אינו

 חסוד א׳תהן אס לאפיקי כסריס כשסניהן פי' ^שכמדו
 צ״ב דף ע״ל בכולהו גרסי' *לצורכו :נשבע סכננדו

:נבלתו. פי׳שיקח כעליו וכו׳דלוקח אמדו *מכאן :ע״ג
 כשכרו בא הוא שכיר אס דכתיב • חייב *והשכיר

מאונם"' פטור שיהי' הוא כדין בשכרו ובא חשמ׳הואיל
 קטןהחשתר לנעי־ מסרו שאם צאן צעירי מלשון *הצוער :כנניכה וחייב
 ועיין לנערו למסור דרומה דאורחי' מלשלם פטור מעצמו ונננבה הצאן
 כ״ע ואבירה בגניבה ואפשר ע״ס הפוסקים בין מחלוקת רצ״כ סימן בח״מ
 כדאית' פי׳רועה־נדול • הצוקד את *להביא :הראשון סומר ופטור מודה

 שאין הואיחייב אחרים לרועים מסר הגדול רועה אס פי' ג' סי׳ כ' במלכים
 כתב ז״ל הרמ׳בן כתב וכו' יביא יטרף טרוף *ואס :לאחרים למסור דרכו

 הוא וכן אוזן ובדל כרעים שתי כנון הנטרף קצת יביאו עד יביאוהו ד״א
 כאשר ה' אתר כה שנאמר עדים יביאו אומד שאול אבא דרשיכי במכילתא

 אם דה״ג זהנ״ל ומפני ע״כ אוזן ובדל כרפיס שתי הארי חפי הרועה יציל
 הטריפה כשמביא שנטרף עדותו זה פי' וכו׳ יאשיה רבי עד זה יטרף טרף

 אך יאשיה נר׳ ם״ל נתן ורבי ממס דכעיעדים ס״ל וכו׳ יאסי' בר' אחי ד'
 למקים דשמ׳הוליכה לביתי מןהטריפה קצת מביא אם מהצי דלא סביר׳לי'

 שהי' להראות הטריפה שם שנמשה למקום הבעלים יוליך לכן חיות גידודי
 *חמם :יהא שאע״פכ דה׳א פי״ חייב יהיה איי״פב *או :לשמירה ראוי

 •קשה נהנה שכר ונושא *הואיל :במשיכה שקנאו לרשותו חוץ ונו' דעהו
 אמדת :הס חלוקות דאגדות וצ״ל משכיר שכר נושא לעיל יליף דהא

 וכולי ומהנה נהנה והשוכר ומהנה נהנה שהוא סכר נושא הפרש
:תצא כי בפרשת כדבתיב אנושה פיר' *ותפוסה :יתר והשאר כצ״ל

 קנם לה יש האירוסין תן סי' • וכו' נתארחלה *אפילו
 נתנרשה או נתאדמלה אפילו נדרים בהפרת *ור«אי

 כתוסה־ואינו אלא מיהר *ואין :בגמרא כדלעיל וכר׳
 נותן שאינו כן ה״ג יכנום לכשלא אלא נותן
לקיימה: רצה כשלא אלא
 כעשרת לעיל יח׳ש פ״ז כסנהדרין עיי' תעבדם *ולא

 כתיב מיניה לעיל וכולי איתר *רש״בי :הדברות
כלי' ישראל נתחייבו שבהעלתך ו*ו אלמלא כמכילתא

 חייב וצו׳ המשתף כל והלא *אומר :רש׳בי קאי זע״ז
כמכילת׳ומייתי וביה אלא נ ול וכו' שנאמר כמה כליה

 משמע משם אותם הגלה אשד הניים כמשפט וגומר ה׳ את חדכתיב ראיה
 שארס פי' • יתערות שיחק בבורות ככושין *והן :כן מפני הנלה שהגויס

 לאלהיס זובח פי' וה״נ וכולי ת״ל לבערה יכולין אנו היאך כסתר עז לו יש
 איי לביו הק״בה כה יודע אדם שאין עז סי׳איתה ה׳לכדו כלתי יחרס

אנו
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משפטים פרשת

 ע*כ צ*ה

 שנ״א דמו

ג״ם גמרא

סהיריס מסכת

 עיקר הילקוט דני' ול״ג הנסתרות נרסועל ובמכילתא ין על נענשים אצו
,לה בלתי דדרש ו*ל לכאן זה ענק מה לומר צריך מקיס ומכל ככתב כמו

געגשין שאין ניקינו הצסתוו׳לה' כנאמר קכענ לבדו £(^י/
 לאמינתו" לקוב שקל רע^פי' שסודר *לפי 1:כן על מ*?,ט יטז .

 נר ונבי הק״בה את ן אוהבי כישראל משמע *יאיהביו"”
 אתל אהבתי נ'כ כתיב הא ולת לנר אוהב שהלבה משמע גר ואוהב כתי'
 דמייתי וקרא צדיקי' לאוהב כדכתיב בצדיקי' דוקא מיידי דזה ו?ל ה' אמד

,את *לאהבה :אוהבי היה שאברהם ?לדלק אוהבי אברהם זרע בסמין
 על הנלוי' הנכר ובני דכתיב אנר קאי זה וקיא ל כס

 לו שיש פי' • ושנים ימים שכד *ליתן :לשרתו ל עיר י*צ
 לא לומר פי׳דלל ן תענו לא *תל עצמו: ומל זקן שהי׳כ״כ שנה כל על שכד

 אדם כל תענון לא משמע לבסוף תענון לא ומדרתיב ייתיס אלמנה הפנק
 שאחר פי' • הדין *לכ׳שתע׳שק :אתכם והרגתי דכתיב הרבים על *צועק

 כפירות וכו׳פירות כסף *אס הדין שיקים לסוף ן זריזי תהיו הדק שגמרתם
ל' לו יניתן דנרק בל' עכשיו שהמסים פי' • כפירות *כסף :יוקרו דשמא
 יצא שלא ותייר׳ ביוקר בך אחד יהיה ושמא כור סנה לחצי שיתן.לו דנדין

 ביוק׳בשביל פירות לו שחוכר כנוזיהשער:*פידו'בכסף
*לא לה: כלח בנמדא• זה כל מפותעיי' המתנת א*ע ח*צ

דלעיל אקיא דקא• שעמך לעני • כנושה לו תהיה ש״נ יטז
: לננוש מיתי־ לעשי' אכל עמך דכתיכאתהעני מינה

אינו וכו׳או לליה *אזהרה :לפניו יתיאה פי'שלא ^פלאתראהלו•
 וכולי ומ״תל למליה אזהרה לן וכולי למלוה אזהרה
 כסות זה וכו' השמש כא *עד :כצ״ל וכו' ללוה אזהרה

 כסות זו וגו׳ תשיב *השיב :כלילה ליחבל שניתן יום
 לבשרו פירש לפארו ניפלת שהיא :כצ״ל וכולי לילה

 לעיל כדאי' כבודו לפי בה רגיל שהיה מה לפי כלומד
 ועונתה כסותה שארה גבי יתן כבודו לפי לא לו דף

 למברך אזהרה ~•5וחו ^ןשמע־קדש:ץ סופרים מסכת
שתרגום כתי היל *והשני :בדאי׳כסנהד' ולדיין השס

 רברבק נ״כ תרגום • אגהים פני *כראות • כיברבין והייתם אינקלוס
 עצינו לא דהא קשה אב *משום :נשיא הוא הדיין דאף וכילי דיין *א'

 תקלל וכתיבלא תקל לא למיכתב חדהוה ו?ל מדיין ^א אביו אזהרה־למקלל
 ועל מיתה חייב אביו על א'צ :לש ס׳ו דף בסנהדרין כדאית' תרתי פ״מ

 וגו' ונשיא אלהיס תקלל לא וללל תקלל אלהי׳לא *ת״ל :כאזהרה ^׳גך
 כשהתכיאהמתב&לת־ר פירש • המלא "מז! עצמת כפני א כל על _לחייב^לא

 דבמפשר ומעשי *תרומה :ככורים ידך׳אלו ותיומת דכתיב • *תרומה
כתיויזה עיי" אחיו מכאז :מעשר תרומת יש ראשון #

 דכתי׳ובל פוטרים *הנפילים :תריחה ריש ועיין לד ג ע ח צ דף
 שאינו שירצה מקים *בכל :בא עיי'ס״פ בהמה שגר

 *עם לברירות: לד כדאיתא לכהן וניתנו יום ל' כה מטפל :הקרבה בר
 :*עם אתי סמתה אמו חליפי פי' מחש אחי *תחת :קיימת כשחמי כי אמו

 ה״אדבעי' לחודי' אמו עם כתיב דאי פ׳ב ל׳ח דף ו בחילי רש׳י אמי׳וכתב
 לידתו אחי• אחת שעה אתי חיתה דאפי' אמי תחת קמ״ל ז' כל אמי סתמיה

 יהיא אמו שתתה פי' • אמי *אחר :כפישתאמור בת'כ לקמן וכ״ה כשד
 פי' • כמשמעו :בא ס'פ כדאיתא לקיבן כשד יס׳לדיתוס אמריה נשאר
 חי' לו• *כסמוך :בחלב נדי תכשל לא *להלזאחו• אחי: אצל שיהיה
 בדאיתא פרי עם פדי שהוא דינמתי פירוש לי סמיך שהוא בחלב גדי דמכשל
 פייס כלל חתה יאמי אחותו עם מטפל שהוא לו כסמוך מיידי ה*נ ננתיא

 חולין דאמו החולין מן *אלא • לקרבן כשי דיתיס בא ס'פ כה״ש יידה וכזה
 לזרי' סמותית • קלה *זחעשדת :דמעילה לג וכי' אתיו מכאז :היא

 וביו׳השמיני נאמר למה א״כ וכו׳פי' השמיני *יביוס :בנה קיתנ לא וא׳פה

תתנו ב ז

כו
 •סי׳שאת© לי אתם ונו קידש ואנשי ז תוך פי' זמן מחוסר להוציא לי תתנו

תבשל לא אתה קדוש עם כי כתוב לאה בפרשת פי" קדושה *כאן • שלי
 לי תהיון קודש ואנשי קדושה להלן • אמו בחלב נדי

פי' וכו'• בו *כיוצא • תאכלו לא טריפה כשדה וכשר ע״י צ״ה ־דף
 ה״ה בהווה הכתוב שדבר מנכלה הכא כיקדילפינן

 :דשיטה פ׳ח עיין • אילנות כל *שאד : התס ב*שג רמו
קאיזד ועז נפש קובעיהם את וקבע ונו' דל תגזול *אל מכילתא

 • *וככלב :יקיז בעליו נפש את בצע ביצע :נפשו שנוטל דל אלא לי לזיז
 נבלה *כל לו• תתנו • וטרפות נבלות שאוכל לכלב שדוחה חי פי'לכל

 תמנו מכובד שכלב ללמדך לנכרי חכור תתננהאו בשעריך אשר לגי
 לחילף דמצינו ביון פירוש • במכילתא כ״ה לנכרי ונבלה לכלב שהטריפה

 אלא וכולי תשליכון לבלב נאמד לתה א'כ בהנאה שמותרת מנכלה בק׳ו
 שהק״בה כלומר יעזבנו ימיו בחצי במשפט ולא עושר *־עושה :וכו' ללמדך
 אנ» משביע הדיין אמר פי'אם • הדיין *שבועות :מדה כנגד מדה משלס
 ועז • שיא שביעת :אמן לענות מחויב שתעיד עדות יודע אתה אס עליך
 ועמוד בא א״ל אפי' פי' וכו' אתה יודע *א״ל :שיא שמע תשא לא נאתר

 תשת אל וכו' שיא תשא׳שתע *לא :לו ויודה דינו בעל שיפחד כדי סס
 :לג בסנהדרין ועיין לעדות פסול ממון על החסיד דוקא פירו' עד חמס

אך • עמו אחר יצרף שלא אשמעינן דהכא וקרא עדחתם יקום לא שנאמר

 להל רשע מס ידך תשת t דכתיב אשמעי׳דהא ר׳נתן
אני *שומע • חתם רשע מם ידך תשת t ה״פ חתם עד א״ע *׳"י ־׳ יח

 לכף אלא יטה שלא :כצ׳ל וכו׳ מחייבי' וי' ז מזכי *נ
 על פמוסיסק בסנהדרין כדאי׳ אותו פיטרין סקול סהיא כיק פי׳ • זכות
 תהדר ולא דל פני תשא *לא :אותו פוטרין הלדסקול אח״כ ואס ע׳א
 דל פני יהדר ולא גדול פני ישא שלא פי' חנין *חלופיהן • כלל גדיל פני
 • ופיאה ושכח' *בלקט נדול: פגי ישא שלא ה״ה ש'מ א״כ תהדר לא ודל ת״ל
 שכמה *בלקט :מהדרו אתה אבל מהדרו אתה אי בייט לתידק דאת' פי׳

 :קל״ד דף בחולין ועיי' דפאה לד בירושלמי כדאי' לקט לקט שספק ופאה
 והתעלמת וצו' שוי׳אחיך את תראה לא תצא כי בל דכתיב • ל״ת *מצות

 ולא אחיך אכידת לכל כתיב עכו״סקשהדהא זה *אייבך וכו': מהם
 לידו כשבאה אבל בתריה לאהדוריה צריך דלא דלת ו?ל עלום אכידת
 הא ס״ל ולא לידי' דאתא משמע תפנע כי כתיב והכא לאהדוריה תחויב
 שחזי בנר איתר *ר״א :משמע לידיה דאתא ומצאתה ב״ת רבאבריש דאמר
 תומה תיפהאין : היא ישראל שחטא דא״עפ ישראל דק לו ויש • לסדרו

 *והל :מ דב לב בגמרא עיי' לתחיס חיץ שהוא כיפת פי' לתחום חיץ וכי'
 מקרי התחום דתוך ואפשר לתחום חוץ יהיי מלל קשה • בשדה תועה
 *קרוב :וסביב אמה אלפים שהיו הליים ערי במגרשי כדחזיל מגרש

 ידעתו ולא ת״ל מנין מכירו אינו *אס • הוא מי סל מכיר וחת ורחוק•
 דאשמעיצן וצ״ל תסיכסל״ל כ’וא ידעתו ולא ומסיים לו תשיבם פתח קשה

 יותר יאכילנו שלא הפכה כדי שיהאכו צריך מכירו שאינו בזמן דאפילו
 עמן *יהיה כתפיו: על לישא מחויב שאינו הפטרה• *את דמיו: מכדי

 מכיר אס פי' • אחיך דרופ *עד :אחד לפומר יפקדצו שלא פי׳ כיפותך
 פעה *שיש :אחריו ידרוש שרוי הוא היכן יודע שאינו רק הוא חי של

 עיי' • לרבוץ פרגיל פי' • *רבצן :עושה ואינה שאוכלת פי' • הפסד
 • *וחדלת :בשכר אלא לכרעין חייב אינו דאז בצדו *משאו :לת בנמיא

 וחדלת א״כ קשה וכו' שהואאטו *חפני נ תלו דאודיי לאו לח צעי דלל
 ל״ת לדחות ואם אב כבוד בהדי מצטרף אבידה דהסב׳ דעל דה״א *ל ל״ל

 קראי מרי וא״ת • זה־בפריקה וא׳ א׳זה אומד יאשיה *ר' :קלל דטומאה
 :תפגע כי תראה כי לעיל כדילפינן שם סנעמדס דכר בשביל ו*ל ל״ל

 נופלי© השקים החבלים מתיר שאס • עצמי בפני להתיר יכיל *שהוא
דפ׳ל וכו' כיס וחסרון לח צער בה יש שכן לפריקה מה וא״ת מאליהן

דצעד ך נ
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משפטים פרשת

 סנהדרין נטי׳
מכילתא

 עיג ו צ" דף
"ג ■סס רמז

 ע״א צ״ו דף
 שג״ה רמז

□נילחא

 דאדהצי כיס חסרון נמי ביה אית דטפינה וס׳ל דאורייתא לאו ב״ח דצער
 מסייע פי׳שהוא • לו שוה *שאתה : בגמרא כדאי׳ משווק' ליה בטיל וזכי

 שהיה פי׳ מנין־ תאב *עני פטור: אתה חשוב ארס אס זל א'נ לטעון
 סיד וא׳ב ראה כפרשת רש׳ כיב אביון וזהו לכל ותאב מנכסיו וירד עשיר

 וכולי שיו *כלקט :לטובה יטהו שלא נ'כ תשמע וגו' תטה לא תל שיזכנו
 וחד לעני חד קראי תרי דנריך וצ׳ל :לעיל כדדדשי'

פי' • םניגורין תרחק שקר *מדבר :לאביון ע״ב צ״ו רף
פד *תיל • מליץ עי ולא בעצמו לטעון פד הב שיצריך מכילתא

 התיכ׳ונתבע מפי שישמעו פי' שניהם דבר יבא אלהיס
 אינו בעצמו הב׳עד כן שאין מה שקר וטוען יטעי׳דבר׳הס שהמליץ והטעם

 ונעל׳מחנו לכ״עד נלמד דמפדיס כתב י״ז סימן והס׳חע שקר לטעון מעיז
 וחרמים מצודים היא אשר באשה וכו' מדבר אומר נתן ד !».מכילתא

 כי כאלהים ישמח והמלך ואומד מינות על כדרוש זני'
 צדיק ונקי ונו׳תיל וצדיק *ונקי :שקר דוברי פי יסכר

 זוחחין *אף :נקי היל יחיד׳ כי א/זעיד דכל זכו׳דכיון
 *נכנם :בסנהדרין זעיי' שניהם ש׳זימו פי׳פד בשנים
:היה שטח כן ששמעון תא אי ובגמרא טבאי כן יהודה
 והשאר כציל תהרוג אל וצדיק תהרוג אל נקי *ת׳ל
 כשאומר פי' • להטות ע׳ח הניטל *קיו •־ למחוק צריך

השוחד אפיה להטות שלא ע'מ שוחד נוטל לכ׳עדאני
 שלא שבלבו אע'פ להטות עית חתחלה נטל אם קיו ומטה אותו מעוור

 אדם לשוס לשאול פי'שא״צ עצמן־ *מדעת משפט: מטה אפיה להטות
 עד נפטר אינו צדק לשפוט ע'מ מתק הנוטל נלדה׳פ׳כל אמרו• *מכאן
 הדין להסית ע״מ שיחד הנוטל אכל פינים סמיות זוהו כדק שלא שיודה

 מיניו מאור שיחסר פד עולם מן נפטר אינו לכן סלו פינים סמיות מה א׳ב
 משפט שהטה לפי מדק> בננד מדק לבריות־ *שיצטרך

 וכי' אומר ישמעאל ^ר:פאק סוף יעיין ממין בשביל’ אע* *יצ יד
 אלא תשמטנה והשביעית הליל שנים~תזרע שש לכתוב צריך אה דקשה
 כדאיתא אדתה עובדי דרך כן וכו' שנה נרה • וכו' רצונו עושי' אם ללמוד

 להוצי' דציל פירו׳ניל *לרבו' לזה: צריך אין רצונו כסעושין אבל דב׳ב פ״ג
 מביאה דוקא הוא תסאת׳חיפוט את מדכתי׳ואספתה שביעי׳פי' פירי׳פרב

 דינא ומדכתי׳כתר כןתעס׳לכרמך ר:*ת'ל1הצכנ'לשביפי'אם חבל שש׳ של
 :*לא שביעית כתיצאי בשביעי׳ונלקטי שגדלו אותן משתפדתיירי ד&ביעית

 תשמע וכו' תאכל *ויתייס :ללקיטתו אחר זמן לו יש א' דבל ־ כרם הרי
 בפיט השדה מן שכלה זמן פי׳כל מצחו בפני לזית :השביעית מן המיתר

 *מפני :לכל מופקר שיהיה בדי פורץ בנדר פי' שרצות דשביעית־פורץבה
 אבל נדר לי להיו' התירו לכן אילנו' יחריבו דחששו׳שמא אפשר עולם תקק

 דף בסוכה התו' כתיש במנעול עכיפלאינעולהפתח
 :קודמין דחייו מועטין• *וכשהפירות ת׳טפיב• שצ*ד דמז

 עס׳פם עשירים ילא *פנדים :וכולי וכולימשהניע סמך אביוני ואכע'
 זא״פנדילפינןחובאהלתכיאקלו • שביעית פידות *אף דשביעית:

 מפשר על לתילף בעי הכ׳7 יל בה חלק לו שיש שביעי' יצא עמך ונחלה חלק
 דהרי המעושר מן שלא וכו׳ אוכלת *שחיה :מפשר פשר קאי־ דעלה שני
 פ’ה7 ביל • וכו' ויתרם נאחד שכבר ג יפשרלה ומי השדה חן אוכלת חיה

 לאכול תביאתה כל תהיה בארצך ולחיה־אשד ולבהמתך לך כתיב דבפ׳בהד
 ציון אך תחלה עשרת כ’אא לאכול תניח לא ולחיה לבהח' שאף זל כן ואם

 השדה מן אוכלת שחיה משמע השדה חית תאכל ויתרם הכא דנתיב
 שכתובים כתו לבהמה ואדם לחיה בהמה תקשי א*כ התעשר מן ופטורה
 תאכל ויתרם עמך אביוני יאכלו הפא הכתיב ואית בהד בפרשת

 דמהכא ו?ל בתימש רם? וכיב לחיה אדם נקיש כן ואס השדה חית
 בעיה שאף ילפינן בהר דמרשת ותקיא פטורים שעניים ילפינן
 כן מתיל היא זאת סי'בלא • ונו' מעשה כן מתיל *הא פטור: נעצמו

תעשה

 מכילתא
 ע״ב ציו דף

ו’שנ רמז

 שנ*ו רמז
 4ע* צ״ו יף

 שנ״חו הטו
מכילתא

 ולזיתו לכרמו כן שיעשו לבירות שבא היא זאת כלא פי׳ • וניחר תעשה
 תסתר *שלא :קשה ממעשר שפטור שאמרנו עכשיו אכל מקודם שיעשר

 :רשז וכיב קמ׳ל בהשבת ׳נהוג לא קדש כולו ששביעית כיון דהיא פירש
 יניח < ל מלאכה אב שהוא כיון דה׳א פירש להיותתילם וגומר ינוח *למען

 ועיין בהמתו שביתות על דמצוה תולש שתהי' לבהמתו
 נקיטהאי לתה קשה ־ השלחן את *ושמת :דשבת פיו

 ענק שאמר מפני שבתירהויל עשה מכל יותר קרא
 כדכתיב השביעית כשנה נאכל מה שיאמרו שביעית
הברכה שמשם הסלחן את ושמח אתר לבן בהר בפרש'

 כד» לפרכת מחיץ השלחן ושמת שאמר לפי א*נ • הפנים לתם על יורדת
 ושם תשתרו אליכם אמרתי אשד ובכל לזא צריך הוא לאכילה יאתרו שלא

 קאי רזה מציל דקשה אך עז עובד כאלו דהיל תזכירו לא אחרים אלהים',
 בשלהן וחצינו תשבות השביעי וביום קאחר מיניה לעיל דחשיס יזל אשלחן

 כן נס והנרות בשבת הקטירו הפני' לחם של שהמיכיס שבת וחנורה־דדחי
 תשנה שלא תשמרו אליכם אמרתי אסר ובכל אמר לפיכן בשבת הדליקי

 ומה ל׳ת tk. V’f) ti השמ׳פן תעשה־דכל כתצותו:*לא שלא ־שבת דחי שא'כ
 מיס ראו ולא בישוכו הריחה ונדחק עשה השמ׳דעשה הלא הרמ״בן שהקשה

 עליו:*שביתו׳כליס• לוקין שאין ^א השמ׳דפשהלאוהוא שאף ראה בס רשי
 דא'כ קשה פ’ג המצות דשב׳:*בחנ פיק חלאכ׳עיין לעשות לכליו יניח שלא
 דיו א' ברגל ג'פ נתראה דה׳אדאס ויל בשנה ג'פ איחר והכתיב ט'פ היל
 בכל דגלים שלש נאמר לכך הסוכות בחג השביעו'או בחג או המצו' כחג או

 להוציא וגרס מחקו באיא הגרים את להוציא :ברגליו להלן צריך רגל
 פאק דמי בפסחים דאי' יל דחנינהאך בגמרא וכיה ואנדרוגיכזם טומטום

 ולוי׳ה? ונהנים בארן חלק להם היה לא וגרים הראיה חן פטוז קרקע לו
 ה׳ה א'כ חייבים תשוחררי' דעבדיס חנינה ריש כמשב' איתא אך מגרש עדי
 *תקרא :לתה ידעתי ולא קרקע לו שאין דמי הא השמיט והרח׳בם ני

 לאשחעי׳דיצפי ובא כמכילתא כיה חרשים להוציא באזניהס הזאת התורה
 הגי' הילקוט ני' לפי אבל פטורים חרשים בראיה שאף מהקהל ראיה ראיה
 כתב הרחבים אבל עכיל הגרים להיצי' ישראל כל נגד הזאת התודה באיא
 חייבים משוחררי' דעבדיס בגמרא דאמדי' ומו' בהקהל חייכי' דגדיס בהדי'
 ראיה בין לחלק נפשך ואס דבר לכל כנר דינו משוחרר דפבד וידוע בראי'

דני' ביל לכן לכאן המכילת׳ הביאו למה א״כ להקהל -
דנרי'פטור':*להזצי' אחתני׳וסיל ופליג פיקד המכילת־ י*שג ירט

 בחדש *אלא :לעורה לכנים יכול שאינו הטמא את
 השנה עבד אזי התבואה בכיה לא ן עדי׳ שאס תשמור קאתר ופיז האביב

• דסנהדרין ופ*ק דדיה פיק עיי' בזמנו עימד שיביא
 *ולא :בגמרא וכיה כצ״ל וכו' לשמים שמחה *ונאמר

 תבא ני בס' ה׳אלקיך לפני ושתחת בזבחים פני יראו
 לעמן כמש׳ל • יפתחו *שלא : שמחה שלמי נבי כתיב
 לשוחטו ואסת־ כליל כולה שתמיד שלי *שכולו :שבת
 משקין בכורים *דרך :פיה ימיי׳כסחיס החמץ על פ'פ
 תלתוד מכין משקין והביא ענבים שדרך כי' וכו' מנין
שכתוב קיך דף בחולק רש״י על צ״ע ומ'מ תביא לומר

 מביאק *חלו תתביאדהכא: אמאי־צךוהכאילפינ'’ד*לפינ'יחאסרתב
 לפנין היינו כמותן מהן היוצא משקין בבכורים דאתרינן ואע׳ג קורק ואין

 וכולי תנין משקין מודים שירות אלא לי אין נרסי' דהכא »'ל א'נ • הבאה
 כהוגן פולין רשיי נסדברי וכזה ענבי׳ודרכן שהביא הנא תיירי לא וא'כ

 שטמן וחכירות ולי־כיע ולשליש למחצה היינו אריס • *ביכורים־והחכירית
 שלהן ועבדי' כריס להוציא אלקיך ה' *אשר : שנה בכל קציב דבר לבעיה

 א״ן קרקע שקנו פי מל אף יא'כ הארץ הקביה ן נת לא
נשי' לאפויף לזכרים דוקא משמע לך *נותן :מביאין יטז

 חלק היינו בארץ חלק נטלו צלפחד שבנות ואעיפ
אביזו •

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)58 מס עמוד גומבינר וזלוי חיים בן אבלי אברהם רענן זית



טח קדושים פרשת
 של ולא *שדך :ובמשנה שש כ׳ה משישים באחרונה

•ואפשר שותף *ולא :הנוי שדה פי'הקוצר • אחרים בהגים תורת
 פי״א עיי' מחלקו לתת חייב הנוי עם שותף ס׳ל דת'ק

 המודל' בפן פי' • *הדליות ;פ״ב אתרו *מכאן .־ דחולין ר*ע כ'עח י!*
*לא :ונו' מפסיק הבל נרם׳' ובמשנה קנים ס'נ תר״ה רטז

 כ*ה שבארכופה *עוללת :במשנה הכל וכו' תסייעו
 :מנכרים פי' • מאחרים *לעני' במשגה־: כ׳ה בעלין *הוסכך :במשגה

והיתו׳והגימג/ והנר הלו׳ וכא בפ׳ראה דילפינ׳מהאלכתיב ♦נ׳ל ללוי *תל
• יפות ידיו *יאפי' : עשירים שהן פי' • אפרי• שאין *

אילטת שהם ובדקל• *בדלית :הרבה לחטיף שיכול קע"גע׳א הף
*ת׳לאיתס שלה? •סי'בקש חשהב :*תניאה נכיהים

 תד״א
 א’ע קע״ר רף

וזר׳יב רמז

X׳  ־ ־־> ׳ץ״ - —-־ - ._
 :*ת*ל כ׳ז דף ב׳ק וכו' בג בב *בן :' הקש מליתן פטור ?שירמן הריח ם&א—,

 הכתו■' שדבר ואפשר ל׳ל איש א״כ וא'? כאחיו איש בפמיתופי׳תדל^כתיב

 00* :ערציץ ריש עיי' בעמיתו לשקר .ודרך הוא ומתן משא כר שאיש מיה
כדאית' • החי' על *חולין :דשמעות ספ׳ד • המיוחד

*סתם :השמש שישרפנו פי' • *שישתרב :דשבת בס' ג ? ג'ע׳’ תיי
*שמטעים :ובסנהדרק ה' דף ב׳ח • פסיל ייעה ימו

 מדאי יותר יטפי׳דבריו שלא דין אבעל יקאי נ׳ל דבריו י ע ג קע דף
z 1 1 י * 1 הר״יב רטו למטרו יחניף ש חיטב פי פנים• מנלה ונח לדיין:
ו! ■ו! • » / כרכים תורת  קאי רכיל תלך ללא ים מ רב ד פ כי!שנ תמהשביישנו

 מקרא *כאותו דרתובות פ׳ד כדאיתא הרע לשין על
 בתשכט:*שאינו עול תמ&ו לא רתיכ מיניה דלעיל פי'

 עתיתך *את רשתוכיחנונ ישנאך שלא פי' • שונאך
שונאך יעשה התוכחה יע׳י איהבך שהוא פ’אע פי'

 ש־ו׳רש׳לא *לי־ש׳שישנאךדכיון הכא׳וקלל': ובדאמדי׳פד תוכיחנו אע׳פה
 רש׳נמו' זה כרבי': תביי׳אותו לבינו-שלא :*בינך ישנאך המוכח׳וגס לו •ועיי

 מחלק פ׳ק במגלה אבל חיאב גבי בסנהדרין וכ׳ה בתפלתו לשמוח ומותר
 אחים שכולנו • מזה גדיל *כלל : וצ*פ החן נבי ע׳ש לאיה ישראל ביז
 לא כן ואס אותו עשה אלקים כדמות דכתיב פי' ובא ק׳א אחד איש בני

 איתי ברא אלקים בצלם דהל׳לקרא וקשה הדאב׳ד• בסס יבווהועכ׳ל
 לא דפכ*פ י׳ל כתוך לרעך ואהבת מוקרא נ׳ל לכן מיניה לפיל לכתיב
 להסיבנבולו והו׳ריצ' שררה נוטל תכירו אם וא'צ תמנו יותר תכירו יאהב
 תולדי' ספר זה קרא תביא לכן בדבר אישו' אין כתוהו שוה נס.הוא שיהא
 נגזר הכל יא*כ ומנהיגיו ודור דור ודורשיו ודור דור הקב״ה שהראה אדם

 וא*צ יתקרי לא רבי יתקרי חכים ירחינאה שמיאל ונמ׳ש שלם מבריאת
 מובןש תה טנע אדם שאין הכבוד אחר דףרו יהא לא

 כצלל חיה דקי׳ל סי' • החי' סל בהמה אלא| :לחבירו ב*9 ־ר \

 ולכן בצלל חיה אף בהמתך בהמהא׳כהאדכתיב
 פ׳ח ועיי' ממש מינים שני דהוי כלאים הוי החי' על בהתה דייא א סד

 עיי' מותר דהרכבה וסד׳א תזרע לא דכתיב• מרכיבין *שאין :מלאים
 וניז טווי *שוע ספ׳קדביצה: • תחתיך להציע *מיתר פ׳קדקידושין:

שעטנז: תלבש לא דכתיב • ילבש *שלא :כלאים סוף
 :וי׳ו דרים לאיש *ת׳ל :כצ׳ל תלבש לא תיל *לאחריו קע*ד^ע״צ דף
 עיי'ספ׳כדכריתות-־ • אסהפי־טלקטנהכצ׳ל *את ר תרי ינז

 ודאן אשמות חייבי על מכפר י*ה שאין • י׳ה *אחר
בס' להלן• האמור *אשתו כדאיתאפ״ודבדיתות:

 כאן אף לנדבה יפלו תעו' לו כמותר דאם אחטאת קאי דשם קול שמיעות

בכסף • להלן *האחור :ח’ק דף מנחות כן באשה י
 קשה ונו' הקרננות *ממנה :מעילות באשם שקלים ע#א ה

הקרבט' בל אבל תא׳י אלא באין אין ברורים בסלמא
 ובולן דאתדינן וי׳ל הקרבנות צל ר'פ במנחות נדאיתא צ ומיז מאק באין
 הפרק בסוף דאתרי' ואע׳ג מא״י היה והמובחר המובחר מן אלא אין איק

אילם

 דומי ישראל שכבשו כסיחון שטיהרו ומואב עמון ינו דהי ׳'ל אילם*חמיאב
 *שאבי' :המלך מהר נוזלות משרון עגלים תחברון כבשים דאמר דאינך
 משמע • לתקרא שנים חתש *בן :דסוכה םפ'נ כדא-יתא • לתורה תקדשו
 ה' בן דהוא תוספ' סי' אע*פ פ' בכתובות אבל תלתד הוא חתישית שבשנה

 : ש*ה כמדרש כדאיתא השכחה ואין • מלמדה *הקב׳ה שליחות: שנים
 כ*ה * מכין מאיליו *עלה :בערלה זה כל עיי' • גויס *פהטלשנטעו

 פי'אניז • שקד אנוז *שנטע ועיי'לקמן: במשנה וכ*ה כונה הי הגירסא
 חייב שיהא תנין וקן פץ של ענף פי' • תנין יחוד *נטע :שקדים או

 לחעטאפי׳פירותהנדליסעל סרקנ׳לדבא *ולאען :בערלהת׳לכל
 אילן בנון להם ראוי *שאין •־ פרי שמס דלאו מערלה פטורים סרק אילני

:במשנה כ׳ה נפנים ומי *זלילכין :רבים ענפי' לו שאין או ביותר שחשוב
 כולן• את *לרבות :שלקו ענבים והם במשנה כ׳ה • הענקוקלות *תוציא ן

 פ״ב ועיי' חודהר׳ע ולולבין בעלין אבל ותכירו ענקוקלות דהיינו נ׳ל
מותר *יהא זה: מקרא אחרינא דרשא דדריש דפסחיס

 ר׳ה לפני יום *שסלשי' :שלש בתון שנדלו אותן אפי' ב’ע ח'עיו
 פעמים פירוש • הרביעית ובשנה *ת׳ל :ט' דף ד׳ה י1תדי רמז

כנץ תשכחת והיכי ערלה חשום אסירה שברביעית
 והפירו' שני' שלם חשיב השלישי ר׳ה כשמגיע ואז ר׳ה לפני יום ל' שנטע

 פאה הרביעית בשנה פרט לו יש אימריס *שביש :בשבט טיו עד אסירי'
 החמישי' ובשנה *ת״ל : שני תעשר בבי • להלן *האחור : נ׳ד קידושין פ׳ד

רביעית פירות *אף בשבט: ס׳ו עד רבעי תשים אסורין בחמישית שאף
:הקדש יהא הילולים קדש מדבתיב דסד׳א • לבעלים

*את :דתעסרות פ׳א כדאיתא • המעשרות *לעונות ת'עה רי
 יחידי *תעשה :כפירות תארה זנות בפין • הפירות

 בת'כ המקים לפני שענוש *תכין פירותי': ארן תזנה תזנה יחיד שאס
 ’פ״ק כדאי' בא מסן איזה מל יודע ואינו הרבה נשים על שבא חי על שס

 אסה איזה על יודע שאינו תתיך בק׳א כי' • ואמה אשה על *נבא :יומא
 בא כאלו מעתה הכתיב פנסו ולכן בתה על או ג׳ב אחה על אח״ב יבא בא
 לישא מיתר זטת דרך אשה על בא אס דהא וקשה עכ׳ל ואמה אשה על

 במדינה אשה שנושא נשיאין דרך ירי1א וא> דיבמית רפייא כדאיתא בתה
 תדע כשנושא' חכירהאשה ודאי א׳ב אחרת במדינה אפה ונישא וחוזר זו

 ובנישואין אחותו נושא והאח בתו את טשא האב בנתר' קאמר בזנית דהא
 לתיחש דליכא וש׳ת אחותו נושא האח אלא בתי את נישא האב קאתר לא

 אשה לאביו היה אם ידע לא הבן אבל נושא מי בת מכיר דבנישיאזן לבתו
 בנון מזה באין בנשואין אפי' עדיות כל דשאר הוא דאיפכא ול'נ אחרת
 בנישואין כשהוא מזה בא לא וכתה אשה אבל וכולי אחיו ואשת אחותו

 פירוש באים• *שאינם עליהן: בא כאלו הכתוב עליהן תעלה ואע׳פב
 אתה הרי פי' מבהמה מוחלף אתה *תה :עליו סרות אין וידעונים האובות

דע נרם ובת״ב לבהמה מדמהו זי בעבירה דוקא למה וצ*ע כבהמה נחצב
 הקב'ה הניח שאתה פירוש במה מה תחליף אתה מה

 : במה לשין בהם חלת בכשפי׳ויליף עצמך ומדבק מ״א ?ע*י דף
בו שמוחקין • *המחק :גדולה מדה הנדולה *הזיר *י•1•'’ יו

 *שבל :ב בב הכל ממינים *אברדתיס התבואה:
למשקלו' סתון מצרים יציאת הא מקט תדמו חצות מ׳ש צ׳ט ובו' המודה

 ג׳ל • לתשפטים ועשי' שמירה *לימן :מלמדות טפי
'rnr מות אחרי פ' בדש׳י ועיי' ולמשפטים לחקים דה׳ג :

:ל&זר ע&י׳המצוה על תדבר • תדבר ישראל בט *אל
 ורוו לשון ישראל בכי אל *דבר :מצוה אזהרת על • ישראל בני אל *חמור

 תאמר ישראל כני *ואל :כיס חסרון שיש במקום תצוה *ואתה * מיד
 שת חרי6 בס' עיי' • הנשים את *לרבנת :כפ׳ז כ'כ ואזהרה עונש לשון
 כתיב כאלו בישראל דבתיב כיון י׳ל בתיכם כתיב לא דהכא ואע׳ב מ׳ש

ואע״ג, נ״ז דף בסנהדרין וכ״ה כצ׳ל • שבאו הגויס את *לובית .־ בתוכם
דהכא
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כרים ו פרשת

 ששאר דס׳א פורה־וי׳ל במשנה מצות הרבה שדיבר
 שהק׳כה צוהאותו באשד כתיב לס צוהוהק״בה ולא מלכו אמר מצית
 סהשביפן • סבוכה *לשון :ר&״י לשוןצוקיןבת״ש *בעשתרות• צוהו:

 שאת' בעיניכם רע פי' • יכו' הוא דע *י'א • כדאי׳ס׳נצכיס התורה על
 הסה" מבית הכורח כתינוק בורחים שהיו פ׳בהעלותך כדאית' כאן יושבים

 כאין להם הוא דרע יעיל ע״ב בטלי' יושבים ,שאת לכם הוא פיר׳רע יב׳א
 *ותוקפו :פ״ב בסנהדרין עיי' • מלך להם *להעמיד :לארץ נכנסים

 שהולך פירש • והולך *שמפריד :לבבל כן גם הולך שהפרת • א׳י נגד
 ובולי• תפדה *ד״א :לסתמו בתנריפת וחופריךאותו שכלה פד ומתקצר

 התקצר וא״חב והולך מתרחב במחלק אלא במציאות מחילקים דאין פשוט
 חיטין־כצ׳ל דיו קובע *אלא ;דורשין במשמעות רק מחילקין ואין והולך

בא אם פירש • ,ובו אבית *שבועת הארץ: ומחלק שתאים זוג פי'תברר
 שבועת הכתוב כ’א א׳בפניעצמו לכל שנשבע לחשוב

*כתות לשבטי': לחשו'נס ה׳ל 'וא״ב לשבטי מטו׳סי׳נ׳ב ג*ע “*1י ו*ד
 לי נתנה לא ביד׳ מה אתר והשביחה העבד עמד שהיא

 שקנה מה דק׳יל דה*פ ונ׳ל שם כ״ה • וכולי ונטעה חזר שהיא במות אלא
 שמשביח מה השבח וא'כ קנאה תתנה לז נתן רבו אם אך רבו קנה עבד
 כלים נשכח אין כלייזר וכולי כידי מה העבד אמד ולכן לרבי שייך כ’אח

 וזה הארק השביחו האבות כך לרבו הוא נאמן עבד פי' אותה נוטע וא׳עה
 וליצחק לאברהם קאמר ולכן לישראל הקיבה נתט ואימה לישראל שייך לא

 םוריא:*עולי הוא יחיד כיבוש דס׳ל סוריא היינו • דוד *שכיבס :ילימקב
 שני׳קדשה וקדושה לבוא לעתיד קדשה לא ראשונה קדושה ס״ל • ובו' בבל

k יח

 תדסיס י״ב שהיא ע'כ א!א למ»תה התוכחה כין חדשים ,ב היה חדשים י״נ
 *רבי י׳ב־ דף בסנהדרין עיי' א' חדש מפרנסו א' שכל נציבים עשר *שנים
 א׳ב חדש י״א דכסל אמרת דאי ממשה הכל דילפי' ס׳ל ובו'• אומר בנאה
 כל יבאר חדש י*ב יזשנה אלאע׳כ א׳א תה ימים בששה המירה משה באר

 שבאותו *דא :פולס פדר כשם יהושע בילקיט כדאי' ימים בל׳ו המורה
 דף במנחות תוסס' במ״ש שחחולקק אפשר • איחר רבי נדם ובספרי היום

 החס אנכי שנה ועשרים מאה כן כתב ע״כ א*כ משה מת בשבת למ׳ד ל'
 מת בע׳ש ד'א פ׳ש וכילי המתיר על כתב ואין מ׳ש אמות והיום נולדתי

 וללישנא בע״ש שמת שש׳ל ימי מלאו היום אמר ללישצאקתב כן ואם משה
 כאיתו ולא ימיו אי’ ח שתת יום באותו פי׳ וכו' החם שבאותו אתר בתרא

 כנ׳לברורדלא דהעמי ע״ש בע׳ש זה בשבתוכתב שמת שש׳ל שכתבו יום
 יתצינו עמיתך את הוכיזתיכיח הכתוב למיתהוא׳ת סמודשמחקו•ן כא*א

 להוכיחו זי״לדת׳אי־חייב במכירז להוכיח שמחויב בערכין כמהמימראית
 טוב עושה ושיב א' מגס עבירה דבר לידו שבא אדם אכל עוד יחטא שלא
 ,תשוב למשי' צריך אולי מיתר למיתה סמיך חטא אותו לו להזכיר אין
 רע׳ד דף כדלקמן תשמעו לא אם הקללה להם שאמר לפי י׳ל א״נ ע״ז• עוד
 שיר' פי׳ תכ׳חוני *שלא :עיקר וכן עז כי אפם ארוד אתר יעקב וכן ע׳א

 יעש׳זאת לא מיתתו לאיזו־ אבל לעכו וילך ויגקו׳מתנו שיביישם על בעיניו
 כדרך כלו' בידו יהיה שלא פ אע פי' • ומוכיחו וחוזר :נקת' שייך דאין

 יהא שלא,פי וב׳א • מיניך מבין קורה טול שיניך מבין קיסם טול שאמרו
 ק' אפי' הוכח׳תוכיח הכתיב ותקשו אחרת פעם עוד ומוכיח חוזר המוכיח
 וקשי ע*כ שהקניטו בהקנטה איירי והבא כביר' בדבר היינו ותשני פעמים

 עליו כלבו יהא שלא בספרי *ה״ג :מכירה דבר על הוכיחן משה דהא
 וחיכיחו חמר •הא שלא קמייתא היינו דא׳ב עיקר וכן • וכילי שהתוכחה

 קשה לתר וביז למר ובין • ברשע ידבק שלא היינו דברים ד' דקאמר והא
 ואפשר שלום לידי מביאה התוכחה אדרבא עליי בלבו יהא שלא קאתר מאי
 שיתייר׳ עליו בלבי יהא שלא יה*פ שלים לידי מביאה שהתיכח' דקאת' דהא

 שהתוכחה חייכה ניד♦ כ’אח יבא כן ואס ויוכיחנו יחזור הן ע״כ להוכיחו
 לידי יביא עליו בלבו כשיהיה אבל שלים לידי מביאה

ףףר»םע*כבהדי' כתיב הא קשה ♦ תריבה^~*אלאעשרדמ־יס כ*ע ״®רג

ע׳ג ר״ם דן•

ה׳רייכאוץ שם ,פי שם ביה *כייס :כרישי :מעצת• לא לבוא לעמיד
 ואסהיה“ק מיא: עילדףקית * זעיסעלי׳ *ושני בחזה: מינו היום
 מציל דברניות שהנשים וידוע אשמו »צת שהלך * וכולי און בית משל

 במצת הלך שאון אלא מביא־ אין צדקת העגה אץ וא״עססא&ת ממדים
 כדאיתאכע *שמבזיןת״ח• *אפקודסין• אשתו:

 סלע ,□ירוי בשביל לדין יורד ויזה סלע *מוציא :חלק ע״י רג״® דף
 תגיי׳כז חמודים• ,פיר *כסופים• גבון: אינו וזה

 פירש דבריכם• *שימדתסאת אתסב״השס: מניחם *♦כול מדישי:
 עיקספיק ופרוטדוט• אלף חסד אלף *שמינים ללתידלפסבהלכה:

 נראה והזה מפניו לקום יצטרכו שלא כדי ראשון• *נבנם דסנהדרין:
 : אלף היה הסרים מם פי׳ • *אלף :ליב דף כקידושין עיי' • כבודו

 אסד נמפם והיה חאה יו״דשרי ,הי האלף שכמוך פי׳ • חתה שד *צתפס
,במוס וכיה תתקינט נשאו נתצ' אלף שר להיות מהן

דף ביק • וכולי ישמעאל ,ר *סל :לסנהדרין ספ״ק י״ם יי
למכ״וס: ולא צדק ישסטתס אחיכם בין *שמוע :קי״נ

 לדין ישראל שנא דין באיזה רק בן לעשות רשאי אין מזו צריך- *אין
 בדול שבאו ,פיר • הקטן את *המעלה :לחובה הן לזנות הן לדינו צריך
 הקטן אצל הגדול או הגדול אצל בתקו׳חסוב הקטן מושיב לדין לפניו וקטו
 מיס *אין :שופטים ריש ומ׳אש ביצוע• *זה :טענותיו יסתתמו שלא

 כין לתיכתב דה׳ל סית• אתיז *ובין פיט: עיי'ביק קטנים• יתומים
 ממון לו שהלוה טוען שאינו ,פי • וכולי מלם חרשת *א׳ל :לרעהו איש
 •בספרי שורי *את :ע״ז פדות שום לו ואין שהזיקו בדברים שתיבעו אלא
 : שכיפה וא״פהצדיך קנס שהוא מפני כן שקאמד ואפשר מכדי את נדם
 היה כשזה היה דהמנהג פירש שושבינו *זו כרישי:עיי' שבינו• *זה

 שסוסבינז׳ חלקו לו לתת ג*כ הוצרך אשה זה כשכש' חלקו לו ונתן שישכינו
 פירש תותבו *ר*א :פ׳ט בביב כדאיתא ניח שהיא תימא ולא כביד נגבי'
 *הקטן :פשרה ולעשות • לשתוק *רשאי. :תישב נר מלשון אצלו הדר

 ביצוע זהו למטה מושיב והגדול למעלה הקטן כשהושיב פי' • גדול למקוס
 כיה .,ובו ומנאץ הדיינים *את :,ה ניאץ והתברכו

 *לכך :רפ״דדסנהדרין הדברים• *עשרת סס:
 נתן ראה ומחר אליכם ואותר ,וגו חחזרב ונסע נאמר

 דרכים פרשת כמו *פרישות• • הארץ את לפניך ,ה
,*עלובי :סביבותיהם כל לראות שיוכלו בהר• למלית

 סירות בידם שנשאו ,פי חופתה כתוך שזינתה כלה עלובה כמו חצופים ,פי
 : ,ברי משום ייראו ולא תאנים באיסר בידו שנישא כמי כאלו נדילית
 ובצורת גדולות פרים וגומר ישראל *שמע :זנות בבתי פירש • *בקלון

 ובצורות דהכ׳ישראלאמרו בקרא סני איזריצ׳ולא דתייתיקדא והא ,גשמי
 :*ענקים מהמם חייתי לכן הבאי לשון דברו דהכתוכים מנ״ל וא״ב בשמים

 ,גבוהי שהיו אביהם עוד שם 1שה׳ משת ענקים בני •מדנתיב ענקים מיג
 :אמת שלהבא שמה מדאה שלעבר מבח פי' • לשעבר *האמינו :מהם

 פשו אבל בעלמא העברה דדך עובדים אתס בעיהז פי' • עוברים *אמס
 בנכילו נכנסים אתם פירש • בנביל עוברים *אמס :מיהז בשלוה יושב

ישראל: *אשריך •־ תולדת ריס כל ובו'• שנינו *נאכל
 עליה׳ ריחם *ולמה :תדרוך כמיתימו על ונו'יאתה דףרס׳אפ״א

 אתר כבר דהא קשה קצת • וכולי הוא ברוך הקדוש
 בקללתו לאדון ליה איכפת מה טעם צריך דבמשל היכי דלי דייל הטעם

,יצו משה אס להק׳בה ליה איכפת הה כך הפונדק של
 שפל דברנות הגב׳ סותר זהו • אמה *ליח :למואב זן״נ א*רם יו*
 *ט'אמית בפ׳חקת: עמ׳ש ל'אמות היה קרסוליו ע"*• ״ארס רן*

 וי׳ל צ׳ב דף כשבת ,כדאי י׳אמות משהסיס קשה ארכו•
 : שלו הזרוע באורן כלזתר רס׳י ש כמי ,דידי־ באאה אמות ,ט היה דפוג

 • הניר *שונא תיו: דף בדאי'בשבת שומט מרוב משירין• *ספירותיו
שקרקע 18 1
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. יהודה זכרון ותשובות שאלות עח
 דל הרמב״ם מחלק לא שם גס דהלא הקשת
 לאוקופי שהם אותם בין דרבנן אישור לבנין

 קנקא מצד מדרבנן הם עיקר שכל או אדאורייהא
 מדאורייתא זה קנק ע״י יפפורהו ג״כ שתאמר וכדו׳
 ומאי הכא וכ׳כ זה חילוק לומר ניתן דלא וע״כ

 ולפרוך כזאת סביא לחדש מקשן דהאי אולמי׳
 ז״ל הרמב״ם כדעת שי׳ ישנם שם ובאמת זה מכח

מדאו׳ עיקר לו שיש דרבנן איסור דווקא אי
 שגזרו מה משא״כ מידי שוה בא דמקרי :,ג{״ל
וע״ש הוא חדא ואידי אידי וכדר קנק מצד רבנן

נ־־וו. יודא דדק

פ״ח סימן
 שאנן .וישכון לנצח ישיג שמחות שובע
 נעלם אשר ידי*נ אחו׳ כבוד ובטח. שקט
 המופלג הרבני הערך מכבוד לידע ממני
 תורתו אוצרו הוא ד יראת ושנון תרוץ

ובו׳ אורו זורה ובה אפודתו י

אמרותיו. ונועם מזיו ונהניתי הגיככי. ימרתו
אבל כבודו. את מכיר איננו גס ואם י

 ותורתו יראהו מעלהו הינוב לי ניכר אמכהבו
 והלא דברו אלינו כבודו ששלח כדאי איני ואני
 לו ולברר ולהשכיל .ין לה ומדע חכמה עמו אתו

 בדעת כני ואני הלכה בבירור והצדק האמת
 מהשיב פניו אה אשיב לא זאת בכל משכל ונבער

 ידי להשכיל ונחמד יקירא גברא לכבוד ח״ו לו
 העני׳ דעתי לפניו להציע איל אין כגבר נשוי׳

 לעניו שאלהו בדבר הנה (ויתעלה. יתברך בעזרתו
 לא אשר ד׳ ממצות אחה שעשת בחבירו כשיודע
 אותו ראה לא אבל עשה על עבר או תעשינה

 וגם ע״כ להוכיחו מחוייב בכזה גס אי בעיניו
 לנקוב גס או העובר חבירו לבית לילך שצריך
 דעתו בכזה והציע מעון. רבים להשיב זה אודות
 שבכזת למעה יבוא אשר ראיוחיו עם היפה

 לשפונו שנבוא קודם ותכה הוכחה מצות חיוב אין
 בעיקר דקמן מאי בחזי מע״כ של ראיותיו על

 לכו המקור לפי בה יש שעם ומת הוכהה מצות
 שאלתו נידון בס״ד יתברר וממילא חכז״ל מפי

 דעות בהלכות כתב ז״ל הרמב״ם הבה כ״י; דמע״כ
 שהלך או שמשא חבירו הרואה וז״ל ז׳ הלכת פ״ו

 ולהודיע כמושב להחזירו מצוה שובה לא בדרך
 אדם ח?יב תמיד לכן וכר ע״ע חושא כהוא

 שומע איני לו ויאמר החושא שיכהו עד להוכיח
 ז״ל הרמב״ם הוכיח מהיכן לכאורה וכו׳־קשת

 החושה לו שיאמר צריך שדווקא כזה חדש דבר
 עד דפליגי בערכין שלפנינו ובגמ׳ שומע איני
 בזה מידי מוכח לא וכו׳ תוכחת מצות היכן

 יוהכ״פ בהלכות ז״ל רמ״א רביכו ועל לכאורה
 וכר שיכבו עד קתמא דנקיש קשה מר״ח שי׳
 איני ויאמר ז״ל הרמב׳ס לשון כלל הביא ולא

 ז״ל הרמב״ס של דשעמו פשוש ונראה וצ״ע שומע
 פרק ביבמות תכ״י קושי׳ ז״ל לי׳ קשה דהוי הוא
 שמצוה כשם ראב״ש משוס ר״א אמר ושם ”הנע
 כשמע שאיככו דבר לומר שלא מצוה כן וכו׳ לומר
 עד אי פליגי ובערכין איכא במי חובת ר״א

 הנ״י הקשה וכ״כ לקמן יבואר ותירוצו וכר הכאה
להנהו מר לוכחיכהו אעפי״ב נ״ה ישנת מתא

 דכל התירוץ לומר שייך וע״ז כו׳ גלותא ריש דבי
 שמבין אעפ״י שומע" "איני החושא אמר שלא זמן

 להוכיח חייב בכ״ז מיני׳ קבלי׳ דלא בוודאי דעתי׳
 שלתרמב״ם ]ואעפ״י שומע אינו ושיאמר הכאת עד
 תפמ״ג כתב כבר לקולא דאורייתא קפיקא ז״ל

 חוו׳ד לשי׳ ובפרש שאבי יה״כ דקפק תר״א בשי׳
 וודאי לחומרא ז״ל לרמב״ס ש״ל דבעשה שידוע

 אמר לא עדיין בשבת התם אבל וד״ל[ א״ש
 שלא דמצוה הא ביבמות שם וגם שומע אינו
 המכה כבר שאומר אחר כשמע שאיננו דבר לומר
 דברי על לי קשה הי׳ ובאמת כנ״ל שומע איני
 בין לחלק זה מכח ותוכיח תנ״ל q־7 שבה 7הוש

 ראי׳ והביא ופ״ש מקבלי לא לוודאי מקבלי ש׳
 שיהיו מושב לישראל להם. דהכח דהמביא מהא

 דיבמות מההוא ראי׳ להביא הי״ל יותר שוגגים.
 שלא דבר לומר שלא הוא וחובה מצוה דגם

 הרמב״ם כתי׳ די״ל קשה לא דמיבמוה כשמעאע״ב
 נוכל לא ע״כ שם בהמביא התם אבל הנ״ל ז״ל

 אמריכן אדרבא דתלא שומע איכי דאומר לתרץ
 הצריכו .לכן וכו׳ שוגגין שיהי' מושב וכו׳ הנה
 אבל מקבלי לקפק מקבל וודאי בין לחלק הוש׳

 הוש׳ כהי׳ לי׳ קבירא דלא ע״כ ז״ל הרמב״ם
 בוודאי בהמביא דהתס לומד נוכל לא ׳כ דע זה

 אינו ושיאמרו הבאה עד דבריך מיירי יקבלו שלא
 א״כ קשת התם מיירי דבתכי באמה ואי״ל שומע
 אבל איכא וחובה מצות גס הא וכו׳ הנח למה
 דהמביא מההוא ז״ל הרמב״ם לשי׳ קשה לא בכ׳ז

 פ״א עשור שביתת בה' דסהב לשישהו דהרמב״ם
 בדאו׳ מפר דאינו בזה" כיוצא "וכל יוה״ב דתוק׳
 דווקא אומרים בזה העיד ביצת הרץ וגם בהדי׳
 לא בדאורייהא בתדיא דמפורש מאי אבל הנה

תנ״ל קי׳ באר׳ח בד״מ לי׳ ואקברא הנח אמרינן
 ממי׳ שייך ולא אוהו יודעים דמפולשהכל •דמון
 לאמרו שלא וחובת המצוה אדרבא בזה וכו׳ הינח
 לדחוק צריכים היינו בכ״ז אבל ואי״ל נכון כנ״ל

 דאוריית׳ באיקור מיירי רישגלותא דבי׳ דההוא
 וזה שומע אינו אמרו דלא רק בהדיא דמפורש

 וחוק׳ דרמב״ם באמה נראה .ע״כ אשר דוחק
 כתיר׳ן די״ל כלל קושי׳ אין דמיבמוה ק״ל הוי

 יחיד בין דחילק דערכין ההוא על הראשון
 שלא וחובת מצות לכך מיירו ברבים דשם לרבים
 ׳ל הב ו״ח א בד״מ ]הובא נשמע שלא דבר לומר

 קי׳ לארח שיק מהר״ם בתשובת לי׳ ואקברא
 דמצות חיוב ליכא ביזוי דשייכא דברבים מצד ש״ג

 בדברים רק הוי הוכחה מצות דבעיקר הוכחה
 אבל ג״כ לבזות רשאי ערבות משוס ורק רצויס
 השעם י״ל ולפענ״ד ברבים משא״כ ביחיד דווקא

 הוא דוודאי מון שמים כבוד מימש משוס ג״כ
 ומעתה השם חילול איכא ח״ו אדרבא יקבלו שלא
 מצוה מקבלו לא דוודאי מיבמות ראי׳ שוס אין

 ביחיד ועדיין מיירי ברבים דהתם די״ל לומר שלא
 מהנח תביאו לכן דפשור מכלן מקבלו דלא באופן

 וחוס׳ דרמב״ם באופן המביא דפ׳ לישראל להם
 לא דבוודאי בהא ג״כ הנ״ל כשישת ש״ל תרווייתו

 לומר שלא וחובת מצוה ברבים מיני־ מקבלי
 להוכיח מחריב בקפק אבל הנח מצד וביחיד

 ק״ל דלא ע״כ הנ״י אבל שבה״ג הסמ״ג וכשי׳
 ההוא לתרוצי דדחיק כיון כוותייהו דקפק בהא

מיושב ומעתה וע״ש אחר בתי׳ נ״ה דשבת
הישיב
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עסי יהודה זכרון והשיבות שאלות

 הנזכר בהלכה דכהב ז״ל הרמב״ם נכון ב היגוי
 מואב ממנו קבב אס ירויד בנכון כיכיל
 וכו׳ למרווח שאפשר מי וכל רבים בלשון וקיים
 וכיהכ״ל רבים בלשון קייס "אלו" בבון נחפש
 מיירי הכאה ננד דמ״ד הכ״ל ככ״י קובר כהי׳

 שיאמר וגם יחיד לשון שם נקיא לכן ביריד
 משא״כ ג״כ מחוייב דבאפק . להורות שומע אינו
 חילוק אין דשם וכו׳ למרוח שאפשר מי וכל האי
 שאפשר מי דגמי כלישנא ליחיד רבים■ בין כלל

 נקיא שפיר וכו׳ העולם בכל ביתו באנשי למרוח
 הנ״ל קושיא מחורץ ומעמה וא״ש רבים בנכון

 -אינו ויאמר חיבה ז״ל הרמ״א תניח למה
 כנ״י בהדיא שם פי׳ ז״ל הרמ״א דהא שומע
 מוכחה|אף מצות מצד דשבח ההוא שתירץ הנ״ל
 הרמ״א וכ״כ פ״א עכ״פ יוכיח. מ״מ יקבלו בנא
 ז״ל מהרמ״ש במשובת תאריך זה ובלשון ז״ל

 קפא לענין ככ״י פאק •ז״ל דהרמ״א להוכיח
 להוכיח מחויב דאין הרא״ס כשיניח מאבלים

 א״ל הכי ג״כ הנ״י הנ״ל ולפי מאבלים בכפא
 בחיבת קייס דלא ז״ל הרמ״א עביד וכפיר
 דהרמב״ס לעיל הוכמכי דמזת שומע אינו ראמר

 ולשונו וכו׳ להוכיח מחויב בקפא דאף ני א זיל
 ביאר כבר והנועם לארץ בעליל צ־־וף ככאף
 ערבות מצד שהנועם גמא" "חיבה באפרו הפמ״ג
 עליו תשא »דלא דארא פשניא שהוא כס ואומר
 מוכח בי׳ אחי׳ ערבות מצד דארא וכיון חאא"
 שהוא ידע או דאה בין בזה חילוק כאין ממי׳

 להוכיחו שמחוייב אובה לא בדרך הולך או חומר
 הנ״י לשי׳ הוכחה מצות מצד בי׳ לדין יש ורק

 מחוייב הוכחה מצות מצד הנ״ל הרמ״א פאק ושכן
 מאי מיני׳ יקבלו לא דוודאי והכי להוכיח עכ״פ
 דרבקנוינא לההוא לדמותן ואולייש בידע דיני׳

 לידי עצמו להביא מחויב שאין התכלת בפרק
 רוהחא בעידן רק שם ההוא׳ שפי׳ כמה חיוב
 חילי׳ רב מעכ״ה והכה חילוק דאין כימא או ר״ל
 דדווקא להוכיח שהרבה בדחיותיו גוברא ורב

לא במעכיה לפענ״ד ■אבל מחריב ממש בראי׳

 ז״ל הרמב״ס שם כאינו דבהדי׳
 אין יודעות אינם והן שאוכלות

לא ז״ל דהוא עכ״פ משמע וכו׳

 נשים הלשון
 בידם ממחין

בגמ׳ א״ל הוי

 לשוןחכז״ל כיקר שכל שמלבד בזה דבריו כראיה
 ורגיל במועד שרק מבואר וכו׳ חבירו הרואה
 ראיותיו לדחות יש שלעכ״ד בה עוד דבר להיות

 דבר בחבירו הרואה מכאן הנ״ל ל״א דמברכות
 בליכא־איסור דשם להוכיחו צריך■ הגון כאינו
 שם וכו׳ דבר ד״ה שם תום׳ וכדברי מיידי דאו׳

 דבדאוריי׳ ועדיין הגון שאינו דבר אומרה הלשון
ראי׳ אין השואל פרק דקבה ומתא ידעו לא

 הוכיח דוודאי אע״כ קללה עד הוכח הכ״ל בערכין
 שיוציא מצווחת קא הוי איתהא דההיא ורק

תאיכא שמואל חמר זה על ידו מתחה העושק

 בהמה במה דפרק ומההוא מיידי דווקא דבחזינן
 תוכיח לא דלכן במחכ״ת כלל ראי׳ אין וודאי

 אלים דגבר העושק כשה אשר האיש את שמואל
 בדאו׳ אף וכזה מיני׳ יקבל לא דוודאי וידע הוי
 וככתוב המביא ם׳ ברץ כדאיתא להוכיח צריך לא

 מע״כ שם ראה הילוך ועוד בק״ד לקמן עוד בזה
 לאותו מתחילה אוהו הוכיח כא שמואל דבאמת

דא״ל נשי׳ שמואל ומכש״כ האשת העושק האיש

 אבל לעשותו להאב״ד הכח רק דבזה עוקבא מר
 לרב כבוד מולקין ואין וכו׳ אין וודאי -להוכיח

 לעכ״ד שם האמת והוא קודם אחת שעת ויפה
 כשחונוא כתב ף הלכה דיעות בה׳ ז״ל והרמב״ס

 ולומר להודיעו עליו מצוה אלא וכו׳ לאיש ויש
 לשון כלל שם תזכיר לא וכך כך כשית למה לו

 גס לחלק בזה מקום אץ דלענ״ד באופן ראי׳
 דתא לעיל הנזכר והרמ״א הכ״ל הנ״י לשייכות
 משמע בידע רק ג״כ גלותא ליש גגי' כ״ה בשבת

בין לחלק ידי״כ מר מע״כ דכתב והא ׳ל ואי
 לישכי שאר בין ר״ל דנתפא למחות אפשר

 מש״ם יוצא מפולש כן ונראה וכיכר דמובחה
 עכ׳ד לפי נראה והי׳ אלו בדינים ופואקים

 56558 למחות אפשל הדין בזה ׳ל ז תרמ״א דבלי כ'פ׳
 דברי שנראים הכ״ל מהמ״ש בתשובת שתקשה ,וכו

 קכ״ד קי׳ ירד דבש״ע זא״ז כאומרים ז״ל תרמ״א
 למחות צריך אץ אכנה חשש בו שיש דבדבר כ׳

 אע״ג ׳כ של״ד באי׳ ואס זה על ממונו להוציאו
 מוחה שאינו וכל עבירה בעוברי למחות אדם שחייב
 אדם אין מ״מ עון באומו כהפא לממד ובידו
 להקל נהגו ולכך זה על ממונו להוציאו חייב

 על שיעמדו לחוש שיש עבירה בעוברי מלמחות
 מנוון להוציא צריך דאין משמע ממונו ועני גופו
 י״ב אי׳ ובחו״מ אכנה במקום שלא אף זה על

 כלל מממון דבר ולא אכנה שיש במקום כתב
 לדקדק עוד יש דלכאורה פאוא נראה ולפעב״ד

 ביו״ד דיני׳ דאמרי לשונו בשינוי עצום דקדוק
 כהפא. למחות ובידו מוחה שאינו מי וכל כתב

 רק. כ׳ בחו״מ ושם מחיוב אין מ״מ כדן באותו
 עבירה בעוברי למחות כוהגין אין עכשיו פשוא
 מקודם דיבר קכ״ד דביחדאי׳ אולם וכו׳ משום

 שלא ממונו כל לימן צריך ל״ת על ח״ו דלעביר
 אע״ג ז״ל מהרו״ו בשם כתב והכההד״מ לעבור

 שאין מה וכו׳ למחות בידו שיש מי כל דאומרים
 למיחש ואיכא עמינו פריצי דרבים מחיוב עתה

 מאודיכו ועל גופינו על עומדץ שהיו לאככה
 הוא וכו׳ למחות בידו מישיש דאמרינןכל והא

 להוציא חייב אדם ואין אכנה דליכא במקום
 דאי׳ ההיא אכתוב מקודם הכה זה על ממונו
 הלבוש דהכה דחו״מ ההיא אומר דאינו שני״ד
 להוציא צריך אין למת אב׳ האביר קכ״ד באי׳

 כדי לו אשר כל ימן הוא שאס זה כל ממונו
 לאורם יחזרו למחר או היום אחרים ביד שימחה

 מדבריו יוצא מפורש וכו׳ המחאמו הועיל ומה
 ממונו כל לבזבז אדם שצריך פי על דאף
 שלא על דווקא מ״מ ל״ה על לעבור שלא כדי

 וקלאי׳ אחרים ביד למחות לא אבל לעבור
 הב״ל פמ״ג לבעל גומא תיבת באפר לאעמו
 חיוב דאין ז״ל רמ״א של דינו פשונו ומעתה
 שלא חבירו עבירות על כלל ממונו להוציא
 למחות שחייב פי על אף כתב ולכך למשותו
 הוא אם כמו לכאורה והוי ר״ל עליו ונהפא

 זה על ממון לימן אי״צ מ״מ הל״ת על עבר
 מקודם המחבר שס שב׳ בחו״מ התם משא״ב
 וכו׳ ירדפנו שמא חייב ואלים קשה דבגבר

 עם הדין יודע כשכבר או לרבים הממונה אבל
 לא ל״ק מצד מוזהר כבר דאז להזדקק צריך מי

 וכן ז״ל הרמ״א דברי אובבים וע״ז וכו׳ הגורו
דלא להזדקק צריך חזקים שניהם תיו אם

שייך
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יהודה לברון ותשובות שאלות ת

 באופן דקאי כיון ומכהה ירדפנו שמא שייך
 מהמפרצים אחד ורק שנו ממון אבידה דל״ש
 מוחים דאין אמר ל״ה כבי נהם יעברו בדין
 שלו דממון פקידא בליכא דשם הסככה מצד

 ואפשר נקיט דכא כזה כשה היטב ולכך מיירי.
 באופן דיבר לא דשם וכף דנהפק למחות

 כמו דחבירו הל״ה לככב יכול הי׳ דבממוכא
 "דס בההיא גס ומכהה ׳ק. ודו ברור כמל בשלו

 לכיל הנזכר ד־׳מ דמלשון נאמר ׳ד קב
 הכוונה ע״ז ממונו להוציא חייב אדם ואין דבריו
 וכו׳ דבתפק אמרתי לא קכבה דבמקום אכפ׳י

 לקלק כדי לבזבז חייב ממונו דמ״מ ק״ד אבל
 דבריו אשמכונן לכן הסכנה הזה באופן

 אכפ״י ר״ל ע״ז ממון להוציא חייב אדם שאין בזה
 לבכ״ד בק״ד ברור וזה שמו כל לכאורה שנקרא
 והו בא שם ז״ל הרמ״א לשון כוונה כן ומכהה

 וכו׳ שנהפק וכר למחות שחייב אכפ״י סימן
 לעבור ממש לפניו הזדמן אס כמו לכאורה והוי
 מ״מ זה כל ממונו כל להוציא דהייב ל״ה כל

 ולבזבז להוציא צריך אין ככנה חשש שיש בדבר
 אולי ויתיישב הנ״ל הלבוש וכקברת זה על ממונו

 לא למה שהמה גומא בתיבת הפמ״ג קושיה בזת
 ולהכיל בזה זיל הרמ״א רבו קברה הלבוש תביא

 להוציא צריך אין שלעולם זיל הרמ״א כוונה שם
 שכל באופן סכנה בליכא אן< זה כל מממונו

 ודברי תנ״ל. מקומוה בג׳ ז״ל הרמ״א דברי
 נעריו ונבואה כנלעב״ד עולות אחד בקנה הלבוש

 אין עכשיו למה נ״י ידידי מר כבוד שהצטער
 במקומות להחוטאים להוכיח לילך כך כושין

הוכחה במצות בעות״ר ומתרשלים מושבוהם
 מו״ת הדור מהצדיק אומרים פ״א ששמע -וכתב
 כמדומה הביה בשם זו קו׳ שלינו״א ליש הלל
 בעיניי ואני הביאו דל אל כיל מ. בכפר גס

 שדיבר בחרה ט׳ בקי׳ הב״ח בדברי רק ’ראיה
 לחבירו .אדם בין ולדון לשפוט לענין רק פס

 שמואל שעשת כמו בעיירות מחזירין אין למת
 ככר להרבות הבצע אחרי ככוטיס שבראה פ״ה

 אין האידנא שם יז’ה ופ״ז ולסופריהם לחזנים
 העיירות בכל הס מועטים דישראל כיון לחזור חיוב

 וכפום הבכרים בין דרכים סכנת במי ואיכא
 הא קצה הב״ח דברי לי קשה הי' באמה ריהטא

 ועיין רשאים שהן דעתן קבלו מאמר ואל הנן
 דיושביס אחבריס רק דקאי משמע רע׳ב בדברי

 לומר רשאי באמה שמהוכחים האנשים אבל עמו
 כשיצדך איכא במי חובה ואדרבא דעתי קבלו
 וכבחו״ה כך על בנהמנה או אחרים שביס עמו

 מקום יש ז״ל הרמ״א בפקק הכיל לפי ואולי הכ״ל
 למקום נבוא ממון לבזבז שצריך באופן לחלק
 מחויב זה בכגון אבל פטור היו להוכיח אחר

 ועת הורה דין על דבריו להעמיד שלא בוודאי
 אה לזכות נ״י מעכ״ה דרצה ומאי וכר לפשות
 בדור ש’ אס המה ר״ק דא׳ מחז״ל כיד ישראל

 הובא כבר ונחמד[ יקד q>־»״n בדברי ]ופי׳ וכר
 הידועים ביצה שמ״ק דברי הריי סי׳ במחה״ש

 מימרא כל לסמוך אני באים אס תזה שבדור ככל
 וכר הורה הפוג חיו בדרבנן וכו׳ להם דהנה

 א״כלא ח״ו בזה נאמר ג״כ בדאורייתא ומכש׳־כ
 כל א״ד משכיל בקפר כתב וכבר וכו׳ הנחה

 שאין בשמה״ג אני נשבע ב׳ ]בחלק זו מימרא
יש ואולי עכלה״ק[ כפשיטו• זו מימרא כוונת

 דכנוה הטל ד׳ בערכין שם דאימא כיד להמלין
qn ולפי לשמה מהוכחת עדיפה לשגות שלא 
 בלבוש וראיתי ואייל בח״א ז״ל המהרש״א פי׳
 דש״ה בשוא״ה שאזיל למה הנ״ל קנ״ד קי׳ שם

 כגון כדחך על הממונה לבטל יכולים הס שהרי
 שום לקיים שם יוכל הקוהרשלא בבית שיתנהו

 ומעמה מיו ותפילין ציציה ממנו פיקחו או מצות
 שבחוזק לירא יש חיו כן גם הוכחה במצות אפילו

 ממה ויותר וכו׳ אוהו גס לבטל החוטאים ירצו יד
 לבטל בדיניהם ילכו .עכ״פ או יפקיד שירויח

 מכל הזמנים מן בזמן ואולי לגמרי מזה אוהו
 אין ולפכנ״ד דברים ופיוס ברצוי׳ יועיל מקום

 שלא יודע או ברואה מיו פטור מקום שוס
 חקר הנ״ל גומא היבה בקפר ובפרמ״ג להוכיח

 על עובר שחבירו ראה כשהאס במצות גם אי
 איפסוק בזה וגם להוכיחו חייב אי ממ״ע אחה

 להוכיח איש לפני ישר דרך שיש וכיון שחייב
 א״ע ח״ו למנוע אקור און פועלי אה וליקר
 ושכר מפלה תיכן כד ומבין יודע לכל וידוע

 שצריך ואדרבא ופלא הפלא לחייבים המזכה
 בדור ובפרט ישראל אה לזכות א״ע להוציא

 הנאמנים קמה מעט שמעט בכוה״ר הזה יהום
 להקים באמה רוצים ואשר באמה ולתורתו לד׳

 והחלוש יתברך רצונו לעשות הורה של כולה
 ישמור חקידיו רגלי יתברך והוא אני גבור יאמר

 ועושה ח״ו רעה להם האונה ולא חיו מהלכד
 ואדרבא ידו על רבים זכוה לשיהגלגל כביכול
 בעמיהם הטובה לעושי באת מאניה הטובה
 וכותלי רצונו לעושי נאה וכאשר יאה כאשר

 מאוד לבו הומה כי ביכר מעכ״ה של מכתבו
 אשר בכל שבשמים לאביהם ישראל לב כקרב
 לעשות ותעצומות עוז כח היתיב לו יהן נא יוכל
 כהים בכל הנאמנים השם עבדי ולהרבות חיל

 בעמו הטוב לעשות ויזכה ולתורתו לד׳ וזמנים
 המזכירים יבושו לא הלילה וכל המיד היום כל
 ד׳ ליראי רבה באהבה חותם והנני וכו׳ ד׳ אה

ידי״ב. יהב׳ שמו וחושבי
גריוו. <ודא ה״ק

 בלימוד הן טרוד אני מאוד כי ידידי לי יאמין
והן כסדרן בשיכורין שיחי׳ הישיבה

 ליום מיום הבאים עניניס בשימוש הקהלה• בכניני
 למעכ״ה להשיב כך לידי כהה כד באתי ולא

 הנוגע דבר הי׳ נא כי כהיום עד הכבוד מפני
 עמה■ צריכים לדידי לא וכ״כ שעת כהוראה

הבעל״ט. פורים בשמחה מככ״ה וישמח

פ״ט סימן
בעזהש"■
 נעלה לנפש .?שלוה, חיים ושנות ימים אורך

 להגדי׳ ויקיייא רכא גברא נשנשה. במדריגה
 היהיג ידי״ג כבוד ה׳־נ ולהאדירה. תורה

 ונשגב צדיק םפ־א מלא צנא המפורשים
 רב ;״• וויגקלער ליב מרדכי מרה בקשית

יע־׳א. ברעזאווא בק״ק

 גדלו כבוד רצון להכתיר באתי מכתבו אחרי
בה עד השבתי שלא זכוה 9לכ שידכוני

 שכאשר נ״י מריה״ג אהובי לי יאמין מכ״ק על
הנחתי
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בהא״ע

הזכרונות ספר
 הדברים .לדפוס לבי את החוקתי בה׳ כי . וכרונית הספר לדפוס בו יבאו

 ועל. לב.עליהם. ליתן ישראל. איש ולבל ולקטנים. •יש לגדול הראוים
 לעשו׳ אני. רחמנא ושליח הבריות. ולכבוד .אלהינו לכבידה׳ תקונם.

 כל בעיני ה; נושאת שתהיה אני ובטוח הפצתילדפוס. כאשיר ד׳. רצון
 רצון ולעשות וליראה, לאהבה נעשה, אשר כל את נשכיל למען רואיה.

; בעיניכם תהיה ה׳ מבורכת .זו שמים ומלאכת קונם,

טארני

 לשבוע השכיחים רבים, דינים כוללים -זכרונות עשרה .כולל הזה הספר
ניקור בשר קניית סדר שחיטה ציצית בגדים כלאי ישראל •שופטי

וטבילה' נדה יינם סתם עכו״ם של המאה גבינה חלב מצה ־אפיית תולעים
לבטייך• ש״ש שבועות נדרים רבית והזקן הראש פאות כלים טבילת

 דין גמ״ח תפנה סת׳ים טילה ע״ם ע״ש חוה״ס, מלאכה כל-ליט שבת
 מהנשר מחובר .לפרוט שא״א רבים 'פרטים ועוד ת״ת שלום אמת

ונור״א אא״ק ונסתר בנגלה רשכבה״ג ד,אמתי .הגאון וקדיש עיר הגדול
,®?As והדמ״י ־ ;ה?״ת בזמן וויניציאה אבד׳ק אבוהבקזצ״ל...ואלשמ ]רבינו

 שחור נייר על שגיאות מלא שנדפס שנה מאות כשני זה .והכנהיג ׳
 מסודר השיבושין. מרוב מוגה מחדש לאור הוצאתיו מופסקין. אותיות

 שרגא ר׳ בהרב פרידמאן רראלף זאב ממני נכבדות בהוספות
 דפ״ק וט״ם דומ״״ן שהי׳ ז״ל יצהק ישראל ר׳ וכו׳ בהרב דוד

: האדרעססע בזאת הטלבה־ד אצל לקנות נמצא

Friedman Wolf
Tarnov?־

E==J JudengasSe
.לפי׳ה בימינו״ במהרה גואלנו לציון ״יבא שגת

ניו־יורק — תשל״ט שנת
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 שתלה הרי הגדול. הכהן מות עד בה וישב שמה. נם אשר מקלטו
 ז״ל בדפרש״י לישראל זו תקלה תארע שלא להתפלל לו שהיה לפי כ״ג של במיתתו היה שונג
מספקות בחנים של אמותיהן לפי׳ דתם, דתנינן הא גביי הגולין אלו בם׳ הגמרא מדברי והוא

כרוז 1 י ׳/*יי!זיכותת־ה \ ערה ספר י w wk ",3 י' י'/)'/?(כ-3)
 בטרנג עצמם שיפנו לתלמידים ללמד וחובה מצוה ולבן כעו־ה שידוע כמו לבטלו בדאי בדבר
 אח- ולא לבת .הוא ויצא אמת. דברי ניכרין לצאת יצטרך שיא׳ אירע ואב המדרש לבית יבאו
 הזה הרע המנהג על שעמדו והרבנים מהמלמדים קצת ראיתי וכבר .למקומו שובו עד עטו

 על־ בחזקה אותו מבין היו .צאת רוצה שהיה קטן או נתל תלמוד שבל בחכמתם ובטלוהו
קצות וזית לה׳ דרכם ומרובה כחם וישר מאליהם נמנעין היו התלמידים ובזה .יוצא ואח״ב בפו

: תלמידיהם עם לרב מחנונע
 במד ולעשות לשמור וללמד ללם־ד דוא .בעיניהם והיקר בתורה הישר הלימוד עיקר ויען

'בינה בישבנו ’ותן תפילתנו ויום יום בבל לפניו להתחנן .הנתלה כנסת אנשי לנו שתקנו
 תורתך תלמוד דברי בל את ולקיים ולעשות לשמור וללמד ללמוד לשמוע ולהשכיל להבין

 ע״ם ללומד ללמד עיים הלומד בין שימי ;שינינו'בחלום שלימה משנה זוטא בן ובם׳ באהבה.
 לעשות עיט והלומד וללט־ ללמוד בידו מספיקין ללמד עיט הלומד אומי ישמעאל ר׳ לעשות

 לידי שמביא לפי אלא נתל התלמוד נקרא ולא ולעשות. לשמור וללמד ללמוד בידו מספיקין
 עיקר על התורד£־,קדושה הזהירה פעמים וכמה . ז״ל כמ״ש הסיד הארץ עם , שאין לפי מעשה
 ועשיתם סשנה, זו שמירה בהם, ביוצא והרבה ועשיתם ושמרתם לעשות תשמרו; הזה הנדל

 הרמב״ן שכתב וזה . בישראל ומקובל פשוט בעצמו והענק ז״ל רשיי והזכירו •בדחז״ל כמשמעו
 מן תקום ובאשר לקיימה תובל אשד בתורה מאד זהיר והוי לבו׳ ששלח המומר באניית .ז״ל

 , לאחוז חייבים אנחנו לפיכך וכו׳ לקיימו שתוכל דבר בו יש אם למדת באשר חפש הספר
 חובת עליהם הל שם־־שהמלמדיבהרבר׳שכ מםוארמקומות,\בכמה_ עליו שנצטוינו במה ולדבר

 כל על נכפלה גם חלה תא כ;עמקידפ^ .בכל יפה פיקוה7תלמיתהם־ עם והישר הטוב הליכוד
 מעשיהם מה ולפשפש לפרט ידו. .ותחת אשר קהילות או הקהל עסקי על לפקח בעירו רב

 ■ולתקן ולאחדים לו יזיק ולא יתפשט בטרם בדק שם ימצא אשר כל 'להחזיק .בגלוי או בסתר
 תורתם. וצרכי קהלו׳ או. עירו בני . לכל הוא ורב אב כי ברבים הן ביחיד הן בעתו .המעוות את

 בעניך הכתוב דבר נתל הדין,)ודבר את־ עליהם ליתן ועתיד מוטלים, הם עליו לשמים עבודתם.ו
 עיר אל העדה אותו והשיבו הדם נואל מיד הרוצח" העדח־את והציל! שאמר גשגנד"=ו*וצח

בי אה רוצה צל

ההוא. טעמא בהאי התם נמי ואטיינן שימותובניה: 4ע־

pV

 יתפללו שלא בדי וכסות מחיה להם
 יומי. ת־יתא בהדי אליהו אשתעי ולא תיב״ל מיניה פרבא, תלתא ברחוק אדיה דאכל־ה נברא

לו שהיה לו הנגלות על ק״ו ממנו הנסתרות על העיר גדול או הדור גדול נענש ככה ואם
 ביום יתברך ה׳ לו שיאמר ביתו על עלי על הנביא לשמואל ראשונה בנבואה וומציג י

 תו ב אני שופט בי לו והגדתי ובלה דחל בית, על דברתי אשר בל את עלי אל אקים ההוא
 לעיל הוא מלא ומקרא .בם כהה ולא בניו להם מקללים בי ירע אשר בעיון עודם עד

 שומע אנכי אשר האלה כדברים תעשו; למה להם ויאמר שנאמר בניו את הוכיח שעלי מיניה
 מעבירים שומע אנכי אשר השמועה טובה לא כי בני אל אלה, העם כל מאת רעים דבריכם את
 דבר לא כאילו הנאמן השופט עליו עלה ועכ״ז שהוכיחם הרי וגו׳ לאיש, איש יחטא אם ה׳ עם

 הרעה עשותם בתחילת מיד לעשותה לו שהיה לזמנה הוץ כבר ההוא התוכחה שהיתה לפי להם
 במ״ש ב״ה המקום לפני נתקבלה שלא גרם וזה להם כראוי נעשתה לא גם עשה כן לא והוא

 ר,תוכחת העדר הכתוב נינה וכמה .טוביה לשיאינו ק״ו למוכיח ככה ואם .נענש ולפיכך ז״ל
 זה בענין עשית^לרז״ל ככה מדוע לאמו■ מימיו אביו עצבו ולא עליו וכתב אדוניהו עם לדוד

 מה מפני רב אט־ •הודה א״ר נד,יל כתן פ׳ ובנם־א יע׳יש רבה שמות בריש מצולקים דברים
 נוב בהריגת בשאול למחות ז״ל ופרש״י מיחד, ולא בשאול למהות לו שהיה מפני נענש'אבנר

 טעמא ואמרינן לשורפו עליו שגזרו תידיון בן ח\נא ר׳ נבי אידיהן לפני ןובפ׳ הבחנים׳ עיר
 להריגה אשתו ועל עשה, דלהתלסד אע״ג בפרהסיא באותיותיו השם 'את הונה שהיה התם

 במה עליו/וכפ׳ נענש מוהר, ואינו למהות בידו שישי כל ?אםרו מבאן בה מחתה הלא משום
 שבין ביצועה יוצאה היתד, עזריא בן אלעזר ר׳ של פרתו אחרונה, המשנה סיפא גבי בהמה
 רב אמר ליה ואמרו רב .אמר והא ליה הויר, פרה וחרא ומקשינן חכמים ברצין שלא קיניה
ושתא שתא. כל מעדריה יא עזר בן אלעזר ר׳ מעשר הוד, עגלי אלפי תריסר רב, אמד יהודה

וכהדוין



גז וכדון ו ־ק פ ■בהה .ז ת״ת הלכות ?כרק ספר

 ולצרה'הזאת לי ימח אדם יאשר לאש זה כל .]העתקנו ^גו׳.כלב-ספצו-ב^ע
 להם הנח נאמר ועליו יקבלו לא דודאי היכא אלא זה נאמר שלא ממני

בשים דאיתא למאי דר,"ה ונראה ז״ל התו׳ ®־כתבו מזידין

 ששו על נקראת בה שיחה שלא ושתוך היתד, שכנתו של אלא היתד, שלו לא תנא וטהדרינן
 כל סועד רסדר בכוליה מתנו חביבא ורב יוחנן ודי חנינא ורבי רב מענינו לו שמוך שם עוד

 חלופי .חד’ ארבעתן זוגא האי כי כל דל ופרש־י יונתן ר׳ ומעייל יוחנן ר׳ חלופי זוגא האי כי
 ולא ביתו לאנשי לאחות שאפשר טי בל ע״ב, יונתן ר׳ ומעייל יוחנן ר מחלפין יש יוחנן ׳ר

 כל על נתפש כלו העולש בכל עירו, אנשי על נתפש עירו באנשי ביתו, אנשי על נתפש שיחה
 חנינא ר׳ דאמר הא כי עלמא כולי על נתפש גלותא ריש דבי והני פפא רב אמר כלו העולם

 אימא אלא חטאו מה זקנים חטאו שרים אש ושריו, עשו זקני עש יבא במשפט' ה׳ דכתיב מאי
 צווחא קא אתתא ההיא אתאי דשמואל קמה יתיב הוד, יהודה ר׳ בשרים שיחו שלא זקנים על

 ולא יקרא הוא גם דל מצעקת אזנו ^וטם מר ליה שבר לא א׳יל בה. משנח הוד, קמיהזלא
 דכתיב ביד אב עוקבא מר יתיב הא ,בחשיטי דרישך רישא בקרירי דישך שיננא א״ל יענה
 ובערה חשת־ כאש תצא פן עושק שיד גזול והצילו משפט דינו.לדקר ה׳ אמר כה דוד בית
 גלותא ריש דבי ני לה מר לוכחינחו שימון לר׳ זירא ר׳ א״ל וגו׳ מעלליהם רוע מפני מכבה ואין
 לא מעולם חנינא בר אבא דאיר מר לוכהיגהו מקבלי דלא אע״ג א׳ל מינאי, מקבלי לא א״ל

 בתוך עבור אליו ה׳ ויאמר דכתיב זה שדבר חוץ לרעה בה וחזר הקב״ה מפי טובה מדת יצאת
 בתוכה הנעשות התועבות כל על .והנאנקים הנאנחים האנשים מצחות על תיו והתוית רושלם י

 בהם ישלטו שלא דיו של תי״ו צדיקים של מצחם על ורשום לך לגבריאל הקב״ה וגו׳-א׳ל
 אמרה חבלה מלאכי בהם שישלטו כדי דם של תייו רשעים של מצחם ועל חבלה מלאכי

 רשעים והללו גמורים צדיקים הללו א״ל מאלו, אלו נשתנו מה רבש״ע הקב״ה לפגי הדין מדת
 בהם מיחו שאם לפני וידוע גלוי א״ל טיחו, ולא למחות בידם היה רבש־ע לפניו אמרה גמורים

 ובתולה בחור זקן דכתיב היינו גלוי מי לדם גלוי לפניך אם רבש״ע לפניו אמרה מהם יקבלו לא
 ויחלו וכתיב- תחלו וממקדשי תנשו אל התי״ו עליו אשר איש כל ועל למשחית תהרגו ונשים טף

 אדם בני אלו מקודשי אלא' מקדשי תקרא אל יוסף רב תני הבית לפני אשר הזקנים באנשים
 א£ר העלית שער מדרך באים אנשים ששה והנה ידומ תי״ו ער מא׳ כלה התורה את שקיימו
ואיש צפונה' מפנה

1^י

י

 ממני יקבלו שלא בדבר
 ,ויד ואל שוגגץ שיהיו מיטב לישראל

 דבר לומר שלא אדם על מצוה כך הנשמע דבר לומר אדם על שמצור, שכשם יבמתו על הבא
 צריך זה /ודבילו דספק היכא לא ממנו, יקבלו שלא ליה בדברי דווקא דהיינו נשמע שלא

 וט״ם בה. תלויין תורה גיפי שכל תוכיח דהוכח רבה ממצור, עצמו את אדם לפטויי גדול ישוב
 לישראל להם הנח עליו אומרים אין בתורה המפורש דבדבר דל הפוסקים בשם כתבנו כבר
 בשל חומר וזה עשור מה׳ אבשפ״ הרה- בוב״ די!צ אין בר״פ העיטור בשם הרא״ש שיכט כוי

 פעמים להוכיח צריך יקבלו לא דודאי לו דני־אה דיכא )אפי׳ תודה דבשל סופרים מבשל תורה
 חנינא אבא"א״ר בר שמעץ א״ר כתבי כל דל\ובפ׳ כשיש שיקבלו עד ולהעניש ולמחות רבות

 מצאו לא כאילים שריה היו שנאמר .זה את היכיחוזה שלא בשביל ירושל^אלא" לא"חרבה’'
 פניהם כבשו הדור שבאותו ישראל כך זה של זנבו בצד זה של ראשו זה איל מה מרעה

 מה גדול כהן בפי המלך דינאי מעשה מההוא ידוע וכבר זה, את זה הוכיחו ולא .בקרקע
 חבירו את שמוכיח כשי לשטים אהוב לך ואין ן בקרקע, פניהם כבישת מחמת לחכמים אירע

 שמושכין אלא עוד ולא ימצא חן אחרי אדם מוכיח שנאסר דתמיד בפיק כדאיתא לשמה
 ה׳ קדוש אהרן של אומנותו היתד, וזו .התם כדטשיים ימצא חן שנאמר חם־ של חוט אחריו
 את להחזיר ותוכהתו שלטה ודרכו לתורה, ומקרבן הבריות את אוהב שלום ורודף שלום אוהב

 כבודו היה וזה ידועים גם חדל בדברי כתובים השה הלא לאוהב השונא ואת למוטב החוטא
 ששם זלפי לאלקיו קנא אשר מפנחס גדול קנאי לנו ®_t] היה, ונביא וכ׳יג מלך של אחיו כי אף

 על ושוב גדולה לכהונה אביו מות אחרי זכה גם הכהונה לו ניתנה החטא ביד למחות נפשו
 טמנו גדולה הכהונה ונטל הקב״ה חזר הוכיחם ולא המצוות על העוברים ביד מיחד, שלא

 אמור דל ’רש• ודל ששואל ם׳ בריש דל ורדיק רש״י הזכירוהו במדרש כדאיתא לעלי ונתנה
 אהרן והפשט שנאם׳ הכהן לאלעזר נתלה הכהונה נתתי מתחילה וגו׳ אביך ובית ביתך אמרתי

 שהיה בו וכיוצא פנחס להם נרם וטי המצוות ברוב ישראל שפקרו פלנש ובימי וגו׳ בנתו את
 אתה איתמר שמבני לך ונתתית מהם גדולה הכהונה נטלתי ולהוכיחם לעיר מעיר לשבב להם
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זיכרוז ו פרק ותוכחה ת״ת הרכות הפרוץ ספר

 .עולם עד ולדורותיו לו פוסקים לאדם גדולה לו שבשפוסקים עולם עד לפגי יתהלכו ואמרתי
ב״ה כשנבנה שלמה בימי היתד, ובן בשיטים, אותי שכיבד פנהם בגי את אכבד ס-י-ן 7ע

 למרע מאימה אמנון את אבשלום דבר ולא ברשעים שנאמר כמו וישתוק ישטמנו לא לאיש איש
 כך לי עשית למה לו ולומר להודיעי עליו מצוד, אלא אמנון את אבשלום שנא כי טוב עד
 למחול ממנוי וביקש הזר ואם עמיתך את תוכיח הוכה שנאמר פלו׳ בדבר לי חטאת ולמה כך
 שהלך או שחטא הכירו את הרואה האלקים אל אברהם ויתפלל שנאמד אכזרי המוהל יהא לא

 שנאמר הרעים במעשים עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצור, טובה לא בדרך
 לבין שבינו בדברים בין לבינו שבינו בדברים בין הבירו את והמוכיח עמיתך את הוכיח הוכח

 אלא לו אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון בנחת לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחו צריך המקים
 וכן ושלישית שניה פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב ממנו קבל אם העה/ב לחיי להביאו לטובתו

למחות בידו שאפשר וכל שומע איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיחו אדם חייב תמיד
 לא תהילה חבירו את המוכיח בהם, למהות לו שאפשר כיוון אלו בעוון נתפס הוא מוחה ואינו
 מוכיחו אתה יבול חכמים אמרו כך .חטא עליו תשא לא שנאמר שיכלמנו עד קשיות לו ידבר
 ברבים וכ״ש ישראל את להכלים לאדם שיאסור מכאן חטא עליו תשיא ולא ת״ל משתנות לפניו

 הבירו פני המלבין חכמים אמרו כך הוא גדול עוון עליו לוקה אינו הכירו את שהמכלים אע״ם
 בין קטן בין ברבים הכירו לבייש שלא להזהר אדם צריך לפיכך עה״ב חלק לו אין ברבים

 בדבריי בד״א .ממנו בוש שהוא דבר לפניו יספר ולא ממנו בוש שהוא בשם לו יקדא ולא גדול
 ומפרסמין ברבים אותו מין מכלי בסתר בו הזר לא אס שמים בדברי אבל לחבירו אדם שבין

 הנביאים בל שעשו כמו למוטב שיחזור עד אותו ומקללין ומבזין לפניו אותו ומחריפין חטאו
 הדיוט החוטא שהיה מפני כלום לדבר ודא להוכיחו רצה ולא הבידו עליו שחטא מי . בישראל

 חסידות מדת זה הרי הוכיחו ולא שטמו ולא בלבו לו ומחל משובשת דעתו שהיתר, או ביותר
לא

 כ־ג צדוק ונעשה עלי בית על דבר אשד ה׳ כרבי לדי כהן מהיות אביתר את שלמה ויגרש
 מהן משאסתלק מאליהן יקלו. ,יובו הימים. בדברי נתייחסו שכך .פינהם מכני שהיה תחתיו

 שגי כנגד שקול להיות שזיכהו הצדיק שמואל הכבוד מלך מאת נתכבד גדול וכבוד .עיב
 כדאיתא שמו. בקוראי ושמיאל בכהגיו ואהרן משה הקדש ביוה עלי! שנאמר במו עולם עמודי
 ועל הדין על ומעמידם בעריהם אותם ודן ישראל מקומות בכל מהזר שהיה ע״י דברכות בפ״ה

 את ושפט והמצפה והגלגל אל ביה וסבב בשנה שינה מדי והלך שנאמר השלום ועל האטת
 כלהי ליה דפר מר כגון לרבא אביי א״ל שואל פ׳ ךובשלהי בספ״הידשבת, כדהז׳ל ישראל

 משום ליה, רסני ז״ל י ופרש הנין• רב בר ורבא' את מסתיים א׳יל הספדא אחים מאן פומדריתא
 פומבדיתהי חולין בשחיטת כדאמרינן הם רמאין פומבדיותא ובני דשמייא במילי ליה דמוכה
 הביאה הרטבים נם דיומא בתייא בפי הרי״ף שכתב ברייתא ריש וזהו אושפיזך, שני לווייך
 מהן א׳ והעושה גדול, עוון מהם ד׳ התשובה את מעכבי; דברים כ״ד ז״ל תשובה הה• בפ״ד

 ובכלל הרבים את המחטיא הם ואלו הטאו גודל לפי תשובה לעשיות בידו מספיק דקב״ה אין
 מסית כגון לרעה טיבה מדרך הכירו את והמטה מציה, מלעשות הרבים את המעכב זה, עוון

 מיחד, אילו ברשותו ובנו הואיל בידו, ממחה ואינו רעה לתרבות' יוצא בנו את הרואה ומדיה,
 בין יחיד בין באח־ים למחות בידו שאפשר של זה, עוון וככלל כטהטייא, ונמצא פורש היה בו

 ויייח אחטא האומר זה כללוב ואשוב אחטא והאומר בכשלונם, יניחם אלא מיקה ולא רבים
 דבריהם ומכלל התוכחה ועונש שכר בעני; רז״ל בדברי שמצאתי ממה הצעתי וכו|הרי מכפר

 עצמו לפטור שיובל אדם ואין ביותר עליו מוטלת התוכחה-חובת מחבית הגדול שכל 'שימעט
 תיכחתו תועיל אם בספק שהוא וכל מציעא, בבבא כדיאיתא חייב לרב התלמיד אפי׳ ממנה

 יודע אם צ״ל ואין תורה, בשל צ״ל ואין חייב סופרים בשל אפי׳ ה״ו לא אם פירות ותעשה
 וחוזרין מוכיחין ולעולם כספקו, ודאי בתורה מפורש שהוא דבר וכל פירות, ותעשה שתועיל

 עבדען תילם על אמת ה׳ משפטי להעמיד למעבד דאפשיר טצדקי וכל ועונשין וטוהין ושונין
 בזמן בעתה נעשית שתהא צריכה שהתוכחת ביתו על עלי על הכאה היעה מכל שמענו נם

 אחוז שאינו בעת העוון מן חבירו את מינע שנמצא בשובה זה הרי להוכיח הקודם וכל הראוי
 תלויה בשינה ריצה של חזרתו ראינו גם .העולם מן לעקרו היא וקל השוא .־הבלי אם כי

 ראה אם וקץ זו תקלה תארע ו._שלא1דור בני על התפלל שלא על שועונ וזהו כיג של במיתתו
כשיחטא" ז״ל דיעות מה׳ בפ״ו זי׳ל הרמב״ם כתב התוכחה סדר ואמנם כמ׳׳ש\ מיקח ולא -ידע או
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נה זכררז י פרק ותוכחה ת״ת הלכות הפרוץ ספר

 של כהה היכן עד בעצמו יהין וא א׳ כל טעתה ע״כהכשטטה^ על אלא התורה הקפיד.. א1

 שאין הוא ברור לעיסו^ודבר עוד עלי יש ומה והוכחתי הוכחתי כבר יאמר ולא מגיע תוכחה
 אדם כל לא כי ב׳ או א׳ עבירה בגגות פעמים או פעם ברבים שידרוש במה ייח יוצא אדם
 בעדה מיד בו חוזר המבין כל ולא מבין השומע בל ולא שומעים הבאים כל ולא לשמוע באין

 פעם ברבים הנשמעים ה׳ דרכי וישרים הוא יפה מנהג כי ממקומה תעקר ולא תידרש הדרשה
 שיכווין ובלבד הממעיט וא׳ המדבר א׳ השעה לפי הכל וכעם' הימה בהוראת פעם בניחותא

 כאיסר יד להניח לא ביחיד המכותר׳ מן מגולה בתוכחת לאחוז טוב לשמים.־האמנם דעתו את
 לקרוא צורך שם היה אשר עת בכל בדק ומחזיקי צדק מורי מעשה ואנשי ׳ראיתי־־להכידים'

 גדול כי למוטב אותו שמחזירין עד נוהגיןעמו אדם שהוא מה וכפי העובר אצל ללכת או אצלם
 !מלאים ושיהיו .לתשובה ומתאוין נכספין שבישראל ריקנין ואפי׳ תורה של אמתה שיל כהה

 הוא ופשוט . מלמטה כאן אותם שיסייע טי הם צריכין דשמייא שלסייעתא אלא כרימון מצוות
 להודיע ובלשון בלב כח שאין ב׳ או א׳ שעה ברבים ומוסר תוכחת דברי למשטיע דומה שאין

 להתיר היצה׳־ר מצד הבאות המזוייפות הטענות ההוטא מלב ולהסיר וא׳ א׳ לכל הצריך ביחוד
פרטי שומע ולזרזו להזהירן א׳ אדם עם וימים •מעות מכמה ויותר וכזאת כזאת האסיר,ליושב את

 .^ותנזדיש־ לבב בשמחת לשלום לו והולך בידו תשובתו .ונותן אמתה על ומעמידו ו.שיב .עוונו)
 שכבר מהם נקייה בלשון לדבר בהם ליכשל קרובים בעי״ד, אדם בני שרוב כיללים דברים
זכרונם וחידוש הזוק צריכים שכולם בתוכו באו שלא בהם כיוצא ומהם זה, בקונטדים הוזבי־ו

 בלא מדרש אין שכח שלא ומי ויזכור יחזור ששכח טי כי בשבתו שיבת מדי בחדשו הדש מדי
 שידוע כמו כיתות לג׳ מתחלקין האדם שעניני ולפי .וטהרה קדושיה ויוסיף וישמע חידוש

 לה׳ המחשבה ומכלל ,ובעה״ב בעה״ז והיו להם יזהירו אלה שלש ומעשה דיבור מחשבה
 סימני בדים נראו אש" הקדושים עבדיו ע״י באמת הנאמרים דבריו בכל הנאמנה האמונה יתברך

 איש כל מלב עולמות הפסק להם שאין המצוות מן בהם וכיוצא והיראה יאהבה הטובה. רוחו
 תבא שלא צדה כל על הראוי בישוב בלבו הדין וצדוק המצוות בס׳ זיל ם הרטב׳ כמ״ש ישראל

 כיוצאו רעה ריעך על תחרוש לא בלבב־ אחיך את תשנא לא הזהרת להכירו אדם שבק ;וממך
 שמו הזכרת ויראת ות״ת ?זמירות וברכות ותפילה ק״ש הלב בכיוון יתברך הדיבורלה׳ ומכלל

 ך שבי וממה נוים של ערכאות והליכות ושבועות ונדרים לשקר צ״ל ואין לבטלה והנורא הנכבד
 ונתינת והנטירה המחלוקות אש והבערת רכילות והולכת רע שים והוצאת קללות, להכירו אדם

 רי"רל3לכד ורהבת גדול ללכ1 רבות וכהנה כדחדל רעות riteb יתגסנ^״לד i וי33לפנ^»
קדש ברית אות־ שהיא המילה "לה׳״ת׳'יתקון' המעשים״ ''”מכלל

תירה בשל הן אסורות ממאכלות השמירה הזקן והשחתת הראיס .............. .. ___
 ה; בפסח, והמין תולעים ומיני ומליחה והדחה וניקור טרפיות מיני וכל ובדיקות שחיטות כגון

 ש" האסורים מהבגדים וההזהרה וגבנותיהם, והלבם ויינם כותים יסל פתם כקן סופדים, בשל
 ושמירה וזכירת הכסות כנפות ד׳ על ציצית ומצוות לאיש אשר, ושל לאיטה איש ושל כלאים

 .כדינו א׳ כל האסורין ושבות ותולדה מלאכה אב מכל וחש״ט ה׳ ומועדי קדיס השבת ינם
כתיבת והכשר ..חזי׳ל כט״ש לו הראוי א׳ כל אליו הנלוים וכל ובניו וביתו איש בהם והשמחה

 לחביר־ אדם שבין וממה ובראש בזרוע הראוי ובמקום בזמן שתיהן והנחת ומזוזות תפילין ספרים
 עומד העולם עליהם אשד עמודים הששה דוב וחיזוק והטהרה, הקדושה בענין הזריזות נוהל

 את ה״ו הנוטל ל צ׳ ואין המכהו צ״ל ואין הבירו על יד והמרים והגזל, וההונאה הרבית ואיסור
 לכר בזמנים לקרות הוא צריך גם הזה הקונטריס זכרונו מראיסי קצור הוי כמעט זה וכל נפשו
ובוז־ ׳סוחטים בנון עויסים המה אשר ממלאכתו איש איש עמנו שבבני אומניות בעלי

וכותב• קדושה לדברי עורות החליבה ורואי

כי ליזהר בו צורך לו
הבריק־ הוא לזריזותם גדול עיקר כי כתבנו שכבר כמו הוא וידוע

 יסלאיענש• כדי דבר מהקו לגרוע שלא ישתדל יא׳ א׳ כל בזה כי במעיס־הם והחיפוש אחריהם
והקדוש־ לשמה בא לשמה שלא ומתוך בחיבתו חסרון בו כשירגישו מאומנותו ויורידום אותו

>!, J*,,״ ומעבד והספרים והה״טין והיין הגבינות ועשיית
 ויסיע חובתו עיקר וא׳ א׳ לכל וללמד בהם וכיוצא המקואות להם ואשר ומזוזות תפילין ספרים

 דינימלאכתב לידע להם ויש עליהם סומכין העם וכל הרבים ממצדיקי !־& !«׳ ׳-,,,, -! !
לז גדול עיק־ כי כתבנו שכבר כמו היא וידוע ובטהרה, בקדושה לעשותה

וא"׳ ה׳ לעם דבריהם את המבדרים המזהירים יקרו ומה קדושה, בעדה ונוספת הולכת תהיה
היאויקבלום השומעים בלב שיכנסו הדרך ובכל לשון בכל נאמרים



וכדון י ו שדק ותוכחה ודת הלכות זכתן ספר

 בדיעות עצמו וימלא ימצאו יקד הון כל בנפש טוב
 נם נפשך( ותתעב ונטס^תחרים נטבזה המלאכה כל
המקומות ולפי השנים מיעוט ולפי השנים רוב לפי לוי

 הגדולה הכלל ומקיים כדיחדל ידו על מתאהב שטו שיהא ליוצרו רוח נהת עושה כמוה אין רבה
 על* ובמתטידים בשוקדים בעדה מצויה והשכחה נמירי דינא כ״ע לאו כי כמוך לריעך ואהבת

 כל" ה׳ ביראת ומזרזם למוכירם תחשב גדולה וצדקה בבך אומנותו שאין במי כ״ש הלימוד בתי
 הדרך־ את ראו לא ואשר 'ידעו לא אשר הפיזור מאיצות הבאים ישראל בני באחינו וק״ו היום,
 שיעמידום רבים לטלמדיעלמזרדן צריכין שביות׳ יכונה ישראל בשם אשר איש כל ילך'בה אשר

 יראה־ אנשים שמעתי יעשץ\ובבר אשר המעשה ואת בד,.. ילכו אשך הדרך את ויורום האמת על
 שתהיה נותנת האמת כי ונבון, חכם לעם בזה הזריזות מיעוט על מצטערים ונבונים חכמים ה׳

 שבקדושה דבר לכל חברות טעי כמה שיש השם בדבר מיוחדת חברה מישראל ועיר עיר בכל
 ומאפילה. הנפש לגאולת טש־עבוד הבאים יעשו מה כי הראשה אבן היא והיא תהמר לא לזאת גם

 .שם אין ובבואם והמציל הפודה ויתפאר ישתבח עינים מאירת ברא התורה לאור גדולה חשכה
 להם.. צריך שאדם התדירות וביחיד תמימה ה׳ תורת ומצוות האמונה עיקרי כראוי שילמדם מי

 .והקדושה ומועד שבת ושמירת ללבוש ובנד אסורות ממאכלות בסמוך זכרנו אשר ומהם תמיד
 ביתו־ אל הקרוב משכנו שואל והשואל צריכים, היותר ודקדוקיהן הן עמד,ן, והנוכרית והיטהרה

 פעמים■ וכמה מלומדות ונשים אנשים מצוות הן והן לה, הראוי משכנתה אשה ושאלה לו הראוי
 שהם יש דברים לכמה שכטה ועוד לנשאל השואל ביין הדברים בבקיאות מעט הפרש שיש

 וכבר האיסור, על נתגדלו לא בי מותרים שהם הם שסבורים לשאל יודעים ואינם בהם תמימים
 בה ומוקינין והולכין הדרך זה על וטתגדלים נפש ישרי לב כאב לידי המביאים מהם שמי*ו

 וחייהם ה׳ בעם יעשו לא אשר ומעשים טובות לא דעות לאחרים יזיקו לא ואולי לעצמם קונין
 לדרוש להם היה שראוי אלא בשגגה, שעושים זמן בל המועט הוא שענשם ובודאי .חיים אינם

 הגדול׳ העונש האמנם מישראל, ואיש איש כל חובת בן כי עירו גדולי מפי א׳ כל ולשאול
 והולך־ ושוטע ורואה עושה, ואינו ולזרז ללמד בידו שיש מי כל בצואר תלד והקולר מוטל

 קורא. ה׳ אשר ומהשרידים חכמים מתלמידי קדושה חברה תהיה לא בביתו,|ולמד, לו ויושב
 לשמחה". ומיגון לחירות מעבדות הקב״דה הוציאם אשר אהיהם נפש לפדיון לעזור הדעת נקיים
 שכל• והפרטים הדינים ומכללי הנאמנה האמונה מיסוד א׳ בספר כתובים עיקרים להם ויהיה
 הדברים" עיקרי על שיעמידוהו עד ליום יום כהו כפי איש איש וללמדם לחנכם לדם צריך אדם

 אשר־ ואשה איש כל ושוב להם הראוי כל את לנשים ילמדו זו במצוד, זוכים ה׳ בני נשי נם
 ויקרא- ישאל ה׳ ובאהבת ביראת ולפנים לפגי וליכגם הקדש במלאכת להוסיף אותם לבם נדב

 רושם שעשו הכשרות ההתחלות אחר כי ויחכם חכמים אל וילך פתי. מהכימת בתורתו וישנה
 ואה ביה אלהינו לפגי הרצויים ובמעשים

 הראויה התשובה וא׳ א׳ לכל לתקן צריך
ועור, וחטא ה׳ לעדת חוץ בהן ישב אשר

 פעם. בשוגג פעם ברצון פעם באונם פעם פעמים ולא א׳ פעם לא יומים ולא א׳ יום לא ופשע
 אה לפניו ליתן ועתיד במשפט האלהים יביאהו והפשעים והעוונות החטאים כל על כי במזיד

 בזה. .נפסדת דעת מתוכם להמיר וצריך וירהמחו, תשובתו את ה׳ יקבל אליו ישוב ואם הדין
 שחושבים. ולמכשול לפוקר, להם ותהי הנפש מעבדות הבאים עמנו בני ברוב כמעט ,שנתפשט

 והמרדים. והפשעים עוונות אינם ועוונותיו ישראל מכלל אינו נימול ולא ע־ל האיש עוד כל כי
 נפשם על לעמוד מיהרו ולא בפשעם שהאריכו ומהם גדולים נזמים להם נמשך ומזה היו, כלא

 ביתו■ את להביא הולך שהיה בטענה באולתו ושנה חירות ים במק היה שכבר מי ראיתי ובבר
 לא• ואשם יחטא שאם הנזכרת הטענה מחמת טורים בקול שמע ולא עצמו את למול רצה ולא

 שלימה משנה והרי ,"ובעד עונשו היה וזה בים, ונטבע בא ולא והלך חטא אשם עוון עליו יהיה
 ומחם .עכו״ם במולי ומותר ישראל בערלי אמור למולים נהנה שאיני קונם דנדרים בפ״ג שנינו

 מדעותיו מתנחם איש ואין עוונות לחשבון ראשון יום דעתם לפי דהם הוא הרי המילה יום כי
 היא הרי זו ודעת ממשפחה וב׳ מעיר א׳ אלא שנים כמה ה׳ לפני הכעיס אשר מה ומכל

 איסורין ולכל עונשין לכל הוא ישראל שחטא אע״פ דקי״ל הקדושה דתנו עימדי וכנגד משובשת
 -בו יבאו צדיקים לה׳ השער זה כי ואף שבתורה המצוות שאר ככל היא מצוד, המילה כי

 חתום ואינו ישראל מזרע שהוא טי וא״כ בה תלויה התורה אין ה׳ בעדת קדש ברית אות והיא
 מחמת אחיו שמתו ערל וישראל שבתורה המצוות שאר מכל יפטר חסרונה בשביל לא בה

היוצאים העם כל היו טולים כי ישראל ארץ בכניסת אומר הכתוב והדי הוא גמור ישראל מילה



גט זכרת ו שרק ותוכחה ת״ת הלכות זכרון ספר
 ישראל בגי הלכו שנה ארבעים בי מלו לא ממצרים בצאתם בדרך במדבר הילודים העם ףכל

 - אותם קורא והכתוב מלו לא שגה ארבעים אותם כל במדביי הילודים שבל הרי וגו׳ -במדבר
 שגית ישראל בני את ול מ צורימושוב דדבות לך עימת יהושע אל ה׳ אמר ההיא בעת שגא׳ ישראל שר
 שיאמר לאומר והם וחלילה נחליפטרממנה בן ואיגו ישראל מעשה לעשות צריך ישראל בן שהוא וטי
 אמורות מאכלות לאכול ובידם כגרם מלו ולא במדבר שנולדו אותם היו שגה ארבעים אותם יכי

 למותר אך בזה והאריכות יאמר, ולא הדבר ישתקע התועבות כל את לעשות שבתות ולחלל
 ובטמא׳ ובמותר באמור ידיעה, להם היתד, ולא היו שוגגים כי טענית גם אמור בו והדיבור
 על ולהמלט לידע שיכולים במקום ויושבים שיודעים בערה ויש כימץ בן הונח לו ובטהור,

 למי מלה-ד ואמרו ז״ל כמ״ש חטאת ' מחייבו והכתוב נקרא חוטא בשגגה החוטא ט״ט נפשם
 דפ״ב זיל הרמב׳ים וז״ל במקומה כתם עשתה כן ואע״ם כוונה בלא שמן טיפת בגדיו על שנפלה

 אע*פ שחטא אחר לו ונודע בשגגה ועשה ש׳גנתו על קבועה חטאת המחריב כל שגרת -מה׳
 לבין שנשבה תנוק כיצד חטאת חייב זה הרי הוא חטא שזה בתהילה, ידיעה לו היתד. ׳שלא

 ודם חלב ואכל בשבת מלאכה ועשה דתם ולא ישראל הם מה יודע אינו והוא וגדל הכותים
 עבירה כל על חטאת להביא חייב אלו כל על ומצווה ישראל שהוא לו כשיודע בהם •"וכיוצא

 כמ״ש ולתשובה לכפרה הוא וצריך לשוגג הכתוב .ענש וא״ב ע״כ בזה כיוצא בל וכן ועבירה
 מזיד שהוא מי צ״ל ואין למזיד קרוב שהוא למי שמעניש ו ק תשובה. ה׳ בריש ז״ל הרמב״ם

ואומדין לו, הראוי התשובה דרך וא׳ א׳ לכל להכין צריך לש״ש עמהם העוסקים ולכן ודא•
אחיהם על המרחמים ליריא־ו הצפין ה׳ טוב רב מה ובכן ובהווה לשעבר וכחו ודעתו מקומו

אל כבוד מכפרים ידחם מעשיה וישמחו יראו צדיקים ובכן ארוך ובלי טוב שכלו לעד,"ב■ •־לו

 החיים באור לאור נפשות לעשיות י־הנו, !שדה אבינו אברהם במדת ואוחזין נפשות על ומשגיחים
קיימת והקרן בעה״ז בירותירם אוכל ואדם לשברם שיעוי־י שאין דברים אלו והמצור, התורה

אלא זו למעלה זכו לא וכולם בטהרה, נשמתם ויצאה א׳ בשעה עולכם שקנו אור .במורדי

 ואת יעקב קדוש את והקדישו עולם ברום עומדים בראותם'תלמידיהם יעלוזו וישרים ־וקדושתו
 קשישי לרבנן וחזינן השכינה, מזיו ונהנין בראשיהם עטרותיהם כאי ולם ו יעריצו ישראל אלהי

 דפדק עובדי כהגהו הרבים את לזכות השורה מן לפנים עצמם מכניסין שהיו הקדושים "דכותינו
טבילה ,והכי טבילה הכי א״ל דטבילה אשעי־י ויתיב אזיל קא דהוח רגיל הוד, גידל רב שמתו מי

דהוד, רגיל יחוד, יוחנן ר׳ חורי, קאקו כי באפן דמיין א״ל מ־צה״ר מר מכתפי קא לא רבנן ב״ל .
ונר,וי בי מסתכל; מטבילה ואתיי; ישראל בנות מלקן כי מרא הטבילה אשערי ויתיב אזיל קא
ולשרת לעמוד והחריד הפלפול ?תכלית התורה עמק פרי וכו׳ כוותי דשפירן זרעא ילהו

 באלפי ה׳ הירצה ישובו, אליו וחטאים דרכיו לפושעים ללמד לעולם אורה להביא ה׳ -בשם
 במשמיע לו החפץ או מאומה, אי; חריהםוא ונחמדים טובים כ׳ גם פשט־ם בריבבות דרושים

 ואין קיימי כדקיימי הרעים מעשים לתשובה, לשמים כיונתם כי גם חיים, בתוכחות ברבים קול
 וארחות מעוותים מכמה דבר תקנו ■ולא עצמו שהטריחו מד, בכל הועילו ומה ממקומן אות מזיזין

היו וכמה עיקר, הוא המדרשי לא כי המעשה הוא האדם, מן דורש שה׳ מה זהלא ־עקלקלות
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 א׳ הלכה פלפול בשביל לה שזכה בתם א׳ גם ואין ש־נו בגמרא שידוע כמו המעשה בשביל
 באדם הנשמה ניתנה אימתי א׳ דברים ב׳ הקדוש רבנו ממנו שלמד אנטוניניס כי אי, דרוש או
 חלק לו שיהיה דבי לו שכשאמר הוא פשוט הלק. בם׳ כדאיתא יצה״ר בו שולט אימתי זא׳

מעשה עושה היה שלא בשביל אלא אמרו ממנו שלמד דברים הב׳ אלו בשביל לא ׳לעח״ב
 למוטבי חטאים להחזיר טובים ומעשים תשובה של א׳ שעה ויפה אידיהן, בלפני כדאיתא יעשו
 מחטאי לשוב מהם נפעלת החוטא נפש שאין ודקדוקים דרושם בהשמעת היוצאות השעות מכל

 בשער הלבבות חובת בעל החסיד הרב דברי פח להביא וראוי | כבראשונה בו עימד ועדין
 ויגדד, שייאמר ומחם יטב ל ז האוהב מן בוגלהים ארבה .אודות על בדבי.׳ בפי• ה׳ אדמת

 ולמעלותם אדם בני ולכתות ולמקום לומן הצריך כפי בקשה בין ברכה בין האלהים, ׳לעבודת
 וגו׳ ערמה לפתאים לתת וגו׳, לקח ויוסף הכם ישמח החכם כמ״ש השוק אנשי ועד ׳מהמלכים

 נפשו בתקו; הרחוקה התבלות אל מגיע יהיה אם אפי׳ המאמין זכיות כי לדעת אחי לך וראוי
 והשתדלותם המשובהי׳ ובמנהגיהם הטובות במדותם למלאכים קרוב היה ואילו יתברך •לאלהים
 ומייסר הטובה דרך אל אדם לבני שמורה מי כזכיות אינם בו הזכה ואהבתם הבורא ..באהבת

והמשל הזמנים ובכל הימים בכל זכיותם בעבור נכפלות שזכיותיו הבורא עבודת אל ?־,רשעים
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וין כר * י פרק ותוכחה ת״ת הלנית זכררן ספר
 כפלי עשרה בידו שהיתר, א :הורה ב מהם -א׳ הרוידו מדינה אל הגיעו סיחרים בשנו

 p עשרת, לידו והגיעו רבות מהורות לו והיו בלבד א׳ כפל הב׳ והרויח זוז מאה היל והיה הקרן,
ץ)ץך\' מא, חלקים ועשרה זוז תשעים הריוה כפלי רוב עם .הראשי; המוהר ריוה והיה זוזים אדפי
'ידי מי הכי וכן הריוח כפל מיעוט עם זוזים אלפי חמשה הב׳ הסוהר ריוה והיה בזוז הלק עשר

 זכותו תכפל רבות ונפשות נפשו שמתקן ומי מועט זכותו תהיה בלבד גפשו אלא מתקן שאינו
 ידו על בא הטא אין הרבים את המזכה כל רז״ל שאמרו כמו לאלהים שיתי־,[ טי כל זכיות כפי

 עם ומשפטיו עשה ה׳ צדקת שנאמר בו תלוי הרבים זכות הרבים את וזיכה זכה משה ואמרו
 .וגו׳ בפיהו היתד, אמת תורת ואומר טוב ברכת תבא 'ועליהם ינעם, ולמוכיחים ואמר ישראל
כמ״ש המקצרים את להוכיח הבורא צוד, 'וע*כ ועד לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי ןאומד
__ עד אטד ושמואל קללה עד אמר רב תובהר, היא היכן עד רז״ל ואמרו עמיתך את תוכיח הוכה

 ר׳ תניא התמיד בפיק רבותינו ודברי לענינינו עב״לימצא_ הן אחרי אדם מוכיח ונאמר הכאה
 בעולם שתוכחות זמן שכל התוכחות את יאהב האדם לו שיבור ישרה דרך היא איזו אומר
 ינעם ולמוכיחים שנאמר העולם מן מסתלקת רעה י*עולם, באה וברכה טובה בעולם רוח נחת

 נפשו אות בכל ישתדל לא אשר ה׳ ירא האיש זה מי כן ואם טוב ברבת 'תבא ועליהם
 ליד־ ושאין דעתי ועניות ערכי מעוט ידעתי בי גם "ואביון עני ואגיידו,\ על העולם זכות שתתגלגל

 לכבוד! רחמיו ברוב שיורני מה לומר אני וצריך עלי גזר שבשמים אבי להבי■ וידים לדבר פח
1_____________ .בו חייבין ישראל כל ■אשר ותורתו שמו____________________

הוועד בבית או כנסיות בבתי רבים צרכי כל על להתוועד ישראל בכל הוא פשוט מנהג
 קשה או קל הנושא יהיה בקצרה פעבים בארוכה פעמים בדבר ונותנין נושאי[ ושם

 יפה שיעלה עד בו ונותנין ונושאין שנית ומתוועדים חוזרין כלום בבלא בראשונה נפטרו ואם
 לדבר המיוהד במקום או מדרשות בבתי העדה עיני עושין יכן הרבים הסכמת כפי באחרונה

 ברגליהם המתהלכים העם נפש בצרכי מהמה ויותר לעשות ראוי שכן .ט ע, ד מנקיות נכתר ואין
 אשר לכל קרוב אל בעדות ניצב אלד,ים משים, יראו הדברים ?כאורה כי וגם שעושין, כמו

 ובעגינים בה יבשלו לא ישר דרך הקשה דבר ככל הנותן הוא לדורשיו ונמצא באמת יקראוהו
 האמיתי החזוק אחר וא״כ רע, דבר ידע לא מצוד, ושומר במשור לעמוד וקלה נקיה נתיבה עזים
 לא׳ א׳ החטאים לפניהם שיקראו ומתן מהמשא יעלה אם תורתו כבוד ובעד אלהיני שם בעד

 בעיני יראה ואם טוב מה הנה הימנה קרוב או הרע המעשה שתעקור תוכחת כראוי להוכיחם
 שיש ■רעת קרוב כפי מהם וכך כך יקרא בביתו א׳ שכל ונאות דגדן יותר שיהיה הבטתם
 קהל להקהיל צריבה השעה ואם ברבים מתהילה לביישם שלא נעים זה גם עמד,ם למוכיח

 יבאו ואם בידם שהרשות הוא ידוע ה׳ קנאת המקנאים ראות לפי הכל מגולה תוכחת ולהשמיע
 התרועות^ כגון המנהג על שמום־פין פעמים חרמים הטלת בעגין ודם בשר לצרכי אם זו מדד, לידי

 הדבר על ויורו ויבאו תצלנה שומעים ואזני הרואים עיני להבהיל באלו וכיוצא נרות ,כבוי
 מן מתחילין נפשות שבדיני ולפי .עאכ״ו בעו׳ד, המקודש שמו ווהלול אדהים כבוד לחרדת

 תהי' יומה׳ תקון הצריך את ולתקן לגרוע או להוסיף ארם כל ועל .כמוני וצעיר הטן אין הצד
 שכתבנו הראיות על שסמכנו לפי ובקצרה, סתומין דברים קצת יבאו ואולי שלימה, טשכרתו
כל את לכתי: לחזור הראוי מן היה שלא לרז״ל מוסר בדברי בין■ הדין בעקר בין במקומן

:בע־ה ואומר יבא הדוש איזה ואולי הכתוב
 אלהי ה׳ .ה׳ לפני ואומר בחיקו ומניחו ס״ת ואוחז שי־חכמים ורגיל הזקן התיבה לפני מורידין

כסא לפני וידוע גלוי שמבראשית נסתרות והמון תעלומת כל נגדו לפניך אשר אתה
 לכבוד אלא עשינו אבינו בית לכבו׳ ולא שלוחם הצעיר ואני הבירי עשינו לכבודנו שלא כבודך

 ישראל לעמך מצויין והתשובה התורה מי שיהיו עשינו עלינו שנקרא והנורא הגבור הגדול שמך
 לפניך שלימה בתשובה והחזירנו נחמנו שנאמרו מח להביננו שנדבר מד, להורינו חסדך גא יהי

 ואומר העם בלפי פניו והופך ונחלתנו תינו ולחטא ונינו לע וסלחת ידינו ומעצבו; הרעים ממעשנו
 אברהם בני קדש זרע כמוך מי נברא ובשבילך העולם לבריאת חיבתך שקדמה ישראל אשריך

 בה׳ נושע עם ניתנה, שלא עד כלה התורה כל מקיימי עליון ואוהבי טובים נביאים ויעקב יצחק
 ממצרים. אבותנו את וגאל גאלנו אשר ה׳, נאילי נא יאמרו בה׳ נושע עם ד,׳. גאולי נא יאמרו

 ודברות־ קולו הוד את והשמיענו סיני, הר לפני וקרבנו משם הוציא ואותנו גדולות בנפלא־ת
מג כמוהו, הנשמע או הזה הגד,ל כדבר הנהיה ומצוות תירה לנו ונתן אש מלהבות קדשו

4 עויך
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תוכחה - רביעי פרק
 טובה, לא בדרך שהלך או שחטא חבירו את הרואה כתב, נקכד[ ברמב״ם א.

 הרעים במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו )ה( מצוה
 לבינו, שבינו בדברים בין חבירו את המוכיח עמיתך. את תוכיח הוכח שנאמר

 בנחת לו וידבר עצמו, לבין בינו להוכיחו צריך המקום, לבין בדברים בין
 הבא, העולם לחיי להביאו לטובתו אלא לו אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון

 חייב תמיד וכן ושלישית. שניה פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב ממנו קיבל אם
 בידו שאפשר וכל שומע. איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיחו אדם

נקכה[: בהם למחות לו שאפשר כיון אלו בעון נתפש הוא מוחה ואינו למחות
UmK7tw1n|

שני חוט
תוכיח הוכח כמצות

 נקב□ ערכין במס׳ למוטב. להחזירו )יז(
בחבירו לרואה מנין *^מ״ר,

 נקכז[ שנאמר להוכיחו שחייב מגונה דבר
 שיחזור מנין קיבל ולא הוכיחו תוכיח, הוכח

 אפילו יכול מקום, מכל תוכיח ת׳׳ל ויוכיחנו
 חטא. עליו תשא לא ת״ל פניו משחניס

בספר הרמב״ס מש׳׳כ עיין המצוה ובגדר
 שצונו היא וז״ל, נקכוז[ המצוות

 ולמנוע לחטוא שירצה מי או החוטא להוכיח
 לנו ראוי ואין ותוכחה, במאמר ממנו אותו

 יחטא ואס אחטא לא אני ממנו אחד שיאמר
 הפך זה אלוקיו, עס דינו לי, מה זולתי

 ולא נמרה שלא מצווים אנחנו אבל התורה.
 השתדל ואס שימרה, מאומתנו זולתנו נעזוב

 ואעפ״י ולהשיבו, להוכיחו אנו חייבים להמרות
וכו/ דין עליו יחייב עדות עליו יצא שלא

עכ״ל.
 נקל[ הפסוק על אמרו נקכם! סוטה במסי

את ה׳ צוה אשר הברית דברי אלה

 דברי את ושמרתם נקלא[ וכתיב וגו׳ משה
 כל על בריתות מ׳׳ח נמצא וגו׳ הזאת הברית

 מצוה דבר כל לך ואין וכו/ ומצוה מצוה
 עליה נכרתו שלא בתורה שכתובה ומצוה

 יהודה בן שמעון ר׳ בריתות, ושמנה ארבעים
 לך אין שמעון, רבי משוס אמר עכו כפר איש

 עליה נכרתו שלא בתורה שכתובה ומצוה מצוה
 אלף מאות שש של בריתות ושמנה ארבעים
 עיי״ש. וחמשיס, מאות וחמש אלפים ושלשת
וכשלו נקלג[ כתיב נקלב[ סנהדרין ,ובמס

 מלמד אחיו בעון איש באחיו, איש
 באחיו, איש ופרש״י בזה. זה ערבים שכולן

בידס שהיה בגמ׳ ומוקמינן אחיו. בשביל איש
עיי״ש. מיחו, ולא למחות

אחד שכל כך כל החמירה שהתורה והיינו
חבירו, בעד ערב להיות צריך מישראל

 רצון את עושה לא שחבירו לו איכפת ולהיות
 ה׳ רצון נעשית שלא לו איכפת ולהיות ה/

 על בריתות במ״ח כרת שהקב״ה עד בעולם
מישראל, ואחד אחד כל על ומצוה מצוה כל

הציון שער
י״ט, ויקרא נקכז[ ע״ב: ט״ז נקכו[ לקמן: וע״ע נקבה[ ז׳: הל׳ דעות מהל׳ ו׳ פרק נקכד[

ח׳: כ״ט, שס נקלא[ ס״נו: כ״ח, דברים נקל[ ע״ב: ל״ז נקכט[ ר״ה: מצוה נקכח[ י״ז:
ל״ז: כ״ו, ויהרא וקלגז ע״ב: כ״ז וקלבז
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שני ב׳ סעי׳ חר״ח סי׳ חוט הטז
 עד קשות לו ידבר לא תחלה חבירו את המוכיח שם, הרמב״ם כתב עוד ב.

 מוכיחו אתה יכול חכמים אמדו כך חטא, עליו תשא ולא שנאמד שיכלימנו
 בדברים אמורים דברים במה ובו', חטא עליו תשא ולא ת״ל משתנות ופניו
 אותו מכלימין בסתר בו חזר לא אם שמים בדברי אבל לחבירו, אדם שבין

 שיחזור עד אותו ומקללין ומברן בפניו אותו ומחרפים חטאו ומפרסמים ברבים
בישראל: הנביאים כל שעשו למוטברצמו

שני חוט
 ראוי ש״אין לעיל[ ]הובא הרמב״ס שכתב וזה

 לי, מה זולתי יחטא ואס אחטא לא אני לומר
התורה". היפך ...וזה

 כי ודע וז״ל, נקלד[ יונה רבינו שכתב וזה
ועבד נאמן ציר להיות הנברא נתחייב

 הנאמן והפועל אדוניו, מלאכת בכל משכיל
 מלאכת על וישגיח במלאכתו מהיר יהיה

 לראות דרכיהם על ועיניו חביריו, הפועלים
 את ויודיעם ויזהירם עושים, הס באמונה אס

 אשר ורצונו חפצו כי יעשון, אשר המעשה
 עכ״ל. וכר, רמיה בלי אדוניו מלאכת תעשה

של הענין וזהו תוכיח. הוכח של המצוה וזהו
מכשול" תתן לא עור ד״לפני לאו

 על שיעברו גורס יהיה לא שהאדם שענינו
 משוס רק ולא בעולם, איסורים ויהיו ה׳ רצון

 על ויענש איסור שעושה חבירו את שמכשיל
 להרבות הגורס הוא יהיה שלא גס אלא כך,

שני" ב״חוט בעז״ה וכמבואר בעולם איסורים

 הגוי את גס להכשיל אסור ולכן נקלה[,
 לא תוכיח הוכח מ״מ בהם, שמצווה באיסורים

 לדבר מה שיש באלו רק שייך דזה בגוי, שייך
נקלו[. בגויים ולא עימם

בשעת פניו יתלבנו שלא להזהר דצריך הא
 לא זה שבשביל פטור זה אין התוכחה,

 פנים הלבנת איכא גוונא בכל שהרי יוכיח,
באופן לעשות להשתדל דצריך אלא קצת,

פנים. הלבנת ביותר פחות שיהיה

עבירה שעבר תייח
 תלמיד ראית אס איתא, נקלז[ ברכות במסי

תהרהר אל בלילה עבירה שעבר חכם
 צריך לא שאס ומשמע עיי״ש. ביום, אחריו

 להוכיח. צריך שלא ודאי אז זה, על לחשוב
דהוכח נקלש ב״מ במס׳ דאיתא מה ולפי״ז

 היינו לרב, תלמיד אפילו תוכיח
וזה בברכות, שם כדאיתא דממוניה במידי

הציון שער
 שליט״א רבינו סיפר א״ה: נקלה מ״ו: ׳עמ ריבית נקלה[ י״ט: ג׳ שער תשובה שערי בספר נקלד[

 ובקבוצה קבוצות, בשתי שלמדו בחורים 20 כ- מנתה הישיבה ואז סופר, חתם חוג בישיבת שיעור מגיד שבהיותו
 והוכיחו הישיבה, של סדרים בשאר מפריע היה וכן הרבה שהפריע אחד תלמיד היה שיעוריו את מסר שרבינו

 בתפילה שהפריע על אותו קנס שהוא לו ואמר אותו העניש שרבינו עד הועיל, ולא אותו והענישו אותו
 עס עשרה רק אלא בקבוצה להס שאין התברר התפילה זמן בהגיע ואח״כ למנין. יצרפוהו לא הבאה שבתפילה

 הזהיר רבינו אבל הוה. ובך ביחידות, יתפללו השאר וממילא למנין יצטרף לא שהוא רבינו אמר הבחור. אותו
 שצריך נענש, הזה שהבחור מפני מנין בלי התפללו הס למה השניה לקבוצה יגידו שלא החבורה בני כל את

 התנהגותו את שינה לכבודו, וזהירים דואגים מ״מ אותו שמענישים שאע״פ שראה הזה והבחור בכבודו. ליזהר
 עליו ישפיע שהעונש סיכוי יש ואז הנענש של בכבודו להזהר והמחנכים ההורים שצריכים ובאמת לטובה.
 התנהגותו: את משנה ולא לעקשנות נכנס הוא אז אותו מבזים אס שכן וכל בכבודו זהירים לא שאס לטובה,

ע״א: ל״א נקלח[ ע״א: י״ט נקלז[
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קיז שני שונגין יהיו מוטב - רביעי פרק חוט ;אוצרהוזכמח׳

 יודעות אינן והן שחשיבה עד ושותות שאוכלות נשים כתב, !קלס! בשו״ע נ.
לעשות יבואו שלא כדי בירן ממחין אין הקודש, על מחול להוסיף שמצוה

בזדון:

שני חוט

צריך דברים ג׳ נקמגז שבת במסכת מנן הנה  חיים חפץ בספר שהביא הקטנה היד דעת
 האריך חייס החפץ אמנס ד׳[, סעיף ד׳ נכלל
 לימוד לענין זהו תשובה, עשה שודאי שאף

 עשה ממצות זה ידי על לפטור לא אבל זכות,
עיי״ש. תוכחה, של

שפטרני ברוך

 שנעשה מי וי״א כתב נקמז או״ח ברמ״א
אמ״ה בא״י יברך מצוה בר בנו

 שס בלא לברך וטוב זה של מעונשו שפטרני
 פי׳ וז״ל נקמא[ המ״ב שם וביאר ומלכות,

 בשביל הבן כשחטא האב נענש עכשיו דעד
 איש שנעשה ועכשיו התורה למצות חינכו שלא

 ודע הי״ת, למצות בעצמו להתחזק הוא מחויב
 על יש מ״מ חינוך ענין עליו אין ששוב דאע״ג

 מתנהג שאינו כשרואה הוכחה מצות האב
 דלא עליו נענש בידו מוחה וכשאינו כשורה,

 מי כל שאחז״ל מה וכידוע ישראל משאר גרע
 נתפס מוחה ואינו ביתו באנשי למחות לו שיש

 בספר ]ועיין עכ״ל. וכו׳ ביתו אנשי בעוון
 גס חינוך מצות יש אס נקמב[ שני" "חוט

בזה[. והנפק״מ כשהגדיל,
למצות חינוך חיוב בין נפק״מ הרבה ויש

 כשעובר רק הוא דתוכחה תוכחה,
ועוד למצוות, לחנכו הוא וחינוך וכדו׳ איסור

עניניס.

 כיתו כתוך יתירה אימה להטיל שלא

חינוך, ומצות התוכחה וצורת אופן בענין

 רב בר רבה אמר וכו׳. ביתו בתוך לומר אדם
 וכו׳ דברים שלשה רבנן דאמור אע״ג הונא
 דלקבלינהו היכי כי בניחותא למימרינהו צריך

 הא לי שמיע לא אנא אשי רב אמר מיניה.
 ובמס׳ מסברא. וקיימתיה הונא רב בר דרבה
 אבהו רב אמר עוד, אמרינן נקמד[ גיטין

 ביתו בתוך יתירה אימה אדס יטיל אל לעולם
 בתוך יתירה אימה הטיל גדול אדס שהרי
 אבר ניהו ומאי וכו׳ גדול דבר והאכילוהו ביתו

החי. מן
 הא לי שמיע לא "אנא בגמ׳ ומדקאמר

וקיימתיה הונא ב״ר דרבה
 אחרת לומר מקום שהיה משמע מסברא"

 ביתו לבני לומר שצריך קמ״ל זאת ובכל
 והיינו עיי״ש, אימה מתוך ולא בניחותא
 לעשר ביתו אנשי לזרז שצריך דכיון דקס״ד

 בתוקף, מהס וידרוש שיתבע טפי עדיף וכדו׳
 באופן תועלת יותר יש מעשה שבשעת מפני

 מחמת שדורש כמו יעשה שרצונו מפני זה
 טפי עדיף דאפ״ה קמ״ל ממנו, שייראו

 מיניה דלקבלו היכי כי בניחותא למימרינהו
 על הדברים שיתקבלו הבנה מתוך יעשו שאז

 שאז ומוראו תביעתו מחמת שיעשו ולא ליבם,
 שכשדורשיס מפני יקבלו, ולא יבינו לא

 על ומתישביס מתקבלים הדברים אין בתקיפות
 להימנע שעדיף בחינוך, גדול כלל וזה הלב.

 הדברים שאין במוקף ולדרוש מלתבוע
כדי קצת להפסיד וכדאי כ״כ, מתקבלים

הציון שער
 עכר ד׳, חלק שבת נקמבז ז׳: ס״ק נקמא[ ב׳: סעיף רנ״ה סי׳ נקנז[ ב׳: סעיף חר״ח סי׳ נקלט[

ע״א: ז׳ ע״ב, ו׳ ולזמד־ו ע״ב: ל״ד וקמגז רעז:
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שני ב׳ סעי׳ תר״ח סי׳ חוט היח

 יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב )יח( אמרינץ איסור דבר בבל וה״ה בתב, וברמ״א
 מפורש אם אבל דאורייתא, שהוא אע״פ בתורה מפורש שאינו ודוקא מזידיץ,
 דבריו שאין יוד׳ע ואם העיטור(. בשם ורא״ש דביצה פ״ד )ר״ן בידם מוחים בתורה
 בתוכחות ירבה לא אבל אחת, פעם דק להוכיחם ברבים יאמר לא נשמעיץ
 יקללנו או שיבנו עד להוכיחו חייב ביחיד אבל אליו, ישמעו שלא שיודע מאחר

הבע"י(: ס״ס )נמוק״י

שני חוט
 ההנהגה וזוהי הבנה. מתוך שיעשו להרויח

 כשיש אמנם בנחת, להיות שצריך התמידית
 ]שאינה אימה להטיל גס להשתמש מותר צורך

 דרב נקמה[ שבת במס׳ לאמרינן וזהו יתירה[,
 בחמתו הבגד ]מן מצבייתא שליף יהודה

 רש״י[, מלפניו, ויגורו כועס שהוא להראותם
 דקא וכו/ תבירי מאני תבר יעקב בר אחא רב

 עיי״ש, ביתא אאינשי אימתא למירמא עביד
 לא בניחותא יאמר שאס יודע דאס והיינו
אימתא. למירמא צריך ובכה״ג הדברים יעשו

שוגגין יהיו מוטב

 בתורה כתוב שוגגין. שיהיו מוטב )יח(
עמיתך את תוכיח הוכח נקמו[

 אמר נקמז[, ב״מ ובמס׳ חטא. עליו תשא ולא
 חדא הוכח ואימא לרבא מדרבנן ההוא ליה

 אפילו הוכח ליה אמר זמני, תרי תוכיח זימנא
 הרב אלא לי אין תוכיח משמע, פעמים מאה

 תוכיח הוכח ת״ל מנין לרב תלמיד לתלמיד,
מ״מ.

 לרואה מנין איתא, ]קמח[ ערכין ,ובמס
להוכיחו שחייב מגונה דבר בחבירו

 מנין קיבל ולא הוכיחו תוכיח, הוכח שנאמר
 יכול מקום, מכל תוכיח ת״ל ויוכיחנו שיחזור
חטא עליו תשא לא ת״ל פניו משתנים אפילו

 ברבים שיוכיחנו משתנים, ופניו ]פרש״י,
פניו[. להלבין

 טרפון רבי אמר תניא שם, בגמ׳ עוד
שמקבל הזה בדור יש אס תמיהני

 עיניך מבין קיסם טול לו אמר אס תוכחה,
 כלומר ]קיסם, עיניך מבין קורה טול לו אמר
 אתה טול לו לומר יכול זה שבידך קטן עון
 להוכיח יכולין אין הלכך שבידך גדול עון

 בן אלעזר רבי אמר רש״י[ חוטאים, שכולן
 להוכיח שיכול הזה בדור יש אס תמיהני עזריה

 פניו יהיו שלא כבוד דרך להוכיח ]שיודע
 נורי בן יוחנן רבי ואמר רש״י[. משתנין,

 פעמים שהרבה וארץ שמיס עלי אני מעיד
 ר׳ לפני עליו קובל שהייתי ידי על עקיבא לקה

 רש״י[ גנאי, דבר בו רואה ]כשהייתי גמליאל
 שנאמר מה לקיים אהבה בי שהוסיף שכן וכל

 ויאהבך. לחכם הוכח ישנאך, פן לץ תוכח אל
היכן ]עד תוכחה היכן עד שם, בגמ׳ עוד

 רב רש״י[, חברו, את להוכיח חייב אדם
 את ויכה זה שיקצוף ]עד הכאה עד אמר

 קללה עד אמר ושמואל רש״י[, המוכיח,
אמר יוחנן ורבי רש״י[, המוכיח, את ]שיקלל

עיי״ש. נזיפה, עד
 בספר הרמב״ס כתב תוכחה מצות ובגדר

להוכיח שצונו וז״ל, נקמט[ המצוות

הציון שער
ע״ב: ט״ז נקמח[ ע״א: ל״א נקנח[ י״ז: י״ט, ויקרא קדושים, פ׳ נקמו[ ע״ב: ק״ה נקמה(

ר״ה: מ״ע וקמט[
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היט שני שוגגין יהיו מוטב ־ רביעי פרק חוט
 אומו ולמנוע לחטוא שירצה מי או החוטא

 שיאמר לנו ראוי ואין ותוכחה, במאמר ממנו
 לי, מה יחטא ואס אחטא לא אני ממנו אחד
 אנחנו אבל התורה, היפך זה אלקיו, עם דינו

 מאומתנו זולתנו נעזוב ולא נמרה שלא מצווים
 אנו חייבים להמרות השתדל ואס שימרה,
 עליו יצא שלא ואעפ״י ולהשיבו, להוכיחו

עכ״ל. וכו/ עדות
 וז״ל, כתב החזקה ביד נקה והרמביים

או שחטא חבירו את הרואה
 למוטב להחזירו מצוה טובה, לא בדרך שהלך

 במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו
 עמיתך את תוכיח הוכח שנאמר הרעים

נקנא[.
את למנוע כדי הוא תוכחה ודע...דענין

הוזכסוז! ןאוצר

 שלא וכן איסורים, מלעבור חבירו
שני" ב״חוט וכמבואר בעולם, איסורים יהיו

עור. דלפני לאו לענין נקנב[
שאנו כלומר מחאה, מדין הוא, נוסף ענין

 ולכן החטא, מעשה עם מסכימים לא
 פעם להוכיחו צריך ישמע לא ודאי אס אף

 החטא. למעשה מסכים שאינו להראות אחת,
 שאס שם, שכתוב נקנג[ חיים חפץ בספר ועיין
 דברים לדבר שהתחילו אנשים בחבורת ישב

 ג׳ הוא צריך משם, לילך יכול ואינו אסורים,
 לדברי להאמין שלא בנפשו יחליט א/ פרטים,

 בשמיעת ליה ניחא יהיה לא ב/ גנות.
 עצמו על יעמיד גס ג/ האסורים. סיפוריהם

 תנועה שוס המספרין לפני להראות שלא
 ישב אך לדבריהם מסכים שהוא ממנה שיראה

יוכל ואס חיים, החפץ והוסיף דומם, כאבן

 ממנו שיבינו נזעמים פנים לפניהם להראות
 בודאי ההבלים לדבריהם מסכים לא שהוא

עכת״ד. יותר, טוב הוא
ענין יש הוכחה, חיוב דמלבד מבואר

 ששומע נזעמים פנים להראות
מחאה. מדין והוא איסור דברי

 בזמנינו, שבת למחללי ומחאה הוכחה ולענין
נקנד[. לקמן עיין

 מתרגלים אס בשבת, הנוסעים שבת מחללי
שבת חילול של האיסור זאת, לראות

 ואסור אצלינו, פוגם וזה בעינינו קל נעשה
 ושלא להס להתרגל בעבירותשלא להסתכל

נקנה[. בעינינו קל יהיה
 אילעא רבי אמר איתא, נקנו[ יבמות במסי

כשם שמעון, בר׳ אלעזר ר׳ משוס
 מצוה כך הנשמע דבר לומר אדם על שמצוה

 ]דבר נשמע שאינו דבר לומר שלא אדם על
 מי להוכיח תוכיח הוכח דכתיב הנשמע,
 חובה אומר אבא רבי רש״י[, הימנו, שמקבל
 לחכם הוכח ישנאך פן לץ תוכח אל שנאמר

ויאהבך.
 למי הנשמע, דבר כתב, נקם[ יוסף ובנמוקי

תוכיח הוכח דכתיב מצוה שמקבל
 מקבל, שאינו למי אבל פעמים, מאה אפילו
 מהא ז״ל והקשו להוכיחו. שלא וחובה מצוה

 שיכנו עד להוכיח שחייב ערכין במס׳ דאמרינן
 לא. ברבים אבל ביחיד התם יקללנו, או
זירא ר׳ ליה אמר איתא, נקנח[ שבת ,ובמס

 דבי להני מר לוכחינהו סימון לר׳
 אמר מינאי, מקבלי לא ליה אמר גלותא, ריש
דא״ר מר לוכחינהו מקבלי דלא אע״ג ליה

הציון שער
 עמ׳ שביעית נקנב[ ע״ב: אות ג׳, שער תשובה בשערי וע״ע ]קנא[ ז׳: הל׳ ו׳ פר׳ דעות הל׳ נקנ[

 עול, לפורקי הוכחה בענין נקנד[ ה׳: דין ו׳ כלל הרע לשון הלכות נקנג[ מ״ה: ענג׳ וריבית שס״ז,
 בשבת, נוסעות מכוניות כשרואים אמר, שהחזו״א שליט״א, רבינו סיפר לענין ומענין נקנה[ קכ״ב: עמוד

 מחללי ישנס וכאילו מכוניות, הרבה שנוסעים ולא וחזור, הלוך שנוסעות מכוניות אותם שאלו ולתלות לחשוב יש
 דברים שמ׳׳א, עמ׳ הלשון שמירת בהל׳ לקמן וע״ע בעינינו. שבת האיסור יותר קל נעשה שאז רבים, שבת

ס״פ הרי״ף, מדפי ע״ב כ״א דף נקנז[ ע״ב: ס״ה נקנו[ זצ״ל: דיסקין מהמהרי״ל נפלאים
ע״א: נ״ה זנקנח הבע״י:
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שני ב׳ סעי׳ תר״ח סי׳ חוט כזב

 טובה מדה יצפה לא מעולם חנינא ב״ר אחא
 זה מדבר חוץ לרעה בה וחזר הקב״ה מפי

 בחוך העיר בתוך עבור אליו ה׳ ויאמר דכתיב
 האנשים מצחוח על מיו והתויח ירושלים
 הנעשות התועבות כל על והנאנקים הנאנחים

 ורשום לך לגבריאל הקב״ה א״ל רגו/ בתוכה
 ישלטו שלא דיו של תיו צדיקים של מצחן על

 תיו רשעים של מצחם ועל חבלה מלאכי בהם
 אמרה חבלה, מלאכי בהם שישלטו כדי דם של

 נשתנו מה רבש״ע הקב״ה לפני הדין מדת
 גמורים צדיקים הללו לה אמר מאלו, אלו

 רבש״ע לפניו אמרה גמורים, רשעים והללו
 גלוי לה אמר מיחו, ולא למחות בידם היה

 מהם, יקבלו לא בהם מיחו שאס לפני וידוע
 מי להם גלוי לפניך אס רבש״ע לפניו אמרה

וכו/ גלוי
 הרי שם ביבמות יוסף הנימוקי והקשה

כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם
 ותירץ נשמע, שאינו דבר לומר שלא מצוה
 מכיר שהיה אלא כלל הוכיחם שלא הוא התם
 או ישמעו דאולי ומשוס ישמעו שלא בהם

 חייב היה פה פתחון להם יהיה שלא משוס
 עכ״ל. אחת, פעם לפחות להוכיח

מקבלי דלא ואע״ג כתבו, נקנט[ ,וכתום
 דספק היכא היינו מר, לוכחינהו

 גלוי, מי לפניהם בסמוך כדאמר מקבלי אי
מוטב להם הנח מקבלי לא דודאי היכא אבל

וכו/ שוגגין שיהיו
 הרמ״א דברי על כאן הגר״א ובביאור

לו ישמעו שלא יודע שאס שכתב
 אבל אחת פעם רק להוכיחם ברבים יאמר לא
 ישמעו שלא שיודע מאחר בתוכחות ירבה לא

של הראשון תירוץ הוא הגר״א, וכתב אליו,

 ישמעו, ואולי כלל הוכיחו לא ששם ר״ן
 חייב פה פתחון להם יהיה שלא השני והתירוץ
 כתבו הראשון וכתירוץ אחת, פעם להוכיחם

שם. בשבת תוס׳
 המפורש דבר על דיחיד דמלתא מסקנא

או שיכנו עד להוכיחו חייב בתורה
יקללנו.

 תשובה בשערי יונה רבינו שכתב מה ועיין
מקומו אנשי את הרואה וז״ל, נקם[

 יקשיבו לא אולי בלבו ואומר עורף, קשה עם
 על תוכחות, אמלא ופי נכוחות להם אדבר אס
 ניסה לא כי ישא עונו והנה פיו, יחשוך כן

 לכל, גלוי הדבר ואס וכו/ ולהזהיר להוכיח
 ולא מוסר שונא החוטא כי ונחקר ונבחן וידוע
 אוזנו, יטה לא ולמלמדיו מוריו, לקול ישמע

 ואמרו ישנאך, פן לץ תוכח אל נאמר זה על
 שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם

נשמע. שאינו דבר לומר
 שידוע ואחר לכל, שגלוי לאחר רק היינו

יוכיח. לא אז שנחקר ואחר ונבחן,
שמע דאס ופשוט נקסא[, המ״ב לשון ועיין

 לשון מדברים שהם הקטנים ובתו לבנו
 וכן מזה, ולהפרישם בהם לגעור מצוה הרע

 הרבים ובעונותינו וקללות, ושקר ממחלוקת
 לדבר לבניהם מניחין שהם בזה נכשלין כמה
 כל בזה מורגל ונעשה ולקלל ורכילות הרע לשון

 איסור בזה שיש ושומע כשנתגדל שאפילו עד כך
שנים בזה שהורגל מהרגלו לפרוש לו קשה גדול,

 עכ״ל. היתר, בחזקת אצלו הדבר והיה רבות
התועלת את לשקול שצריך מצבים יש ואמנם

התוכחה, מן שיצא הסופית
 משיג שהמוכיח אף התוכחה ע״י שלפעמים

ההוא, החטא את יעשה שלא תוכחתו ע״י

הציון שער
 חשובה הל׳ הרמב״ס לשון עוד ועיין ג/ ם״ק שמ״ג סי׳ נקסא[ קצ״ו: אות ג׳ שער נקם[ שס: נקננה
 בידו, ממחה ואינו רעה לתרבות יוצא בנו הרואה וכו׳, התשובה את המעכבים דברים כ״ד א׳, הל׳ ד׳ פרק

 באחרים למחות בידו שאפשר כל זה עון ובכלל כמחטיאו, ונמצא פורש היה בו מיתה אילו ברשותו ובנו הואיל
:בכשלונס יניחם אלא מיתה ולא רבים בין יחיד בין
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הכא שני שוגגין יהיו מוטב ־ רביעי פרק חוט
 שהוא חושב שההוא להשפיע יכול הדבר מ״מ

 שנאה מתוך אלא אהבה מתוך לא מוכיח
 וצריך הפוכה, להיות יכולה והתוצאה ונקמה,
 וצריך להוכיח, ומתי וכיצד איך גדולה חכמה
 ישירה, בצורה להוכיח לא הדרך את למצוא
 ההורים ואצל המלמדים אצל ומצוי ידוע והדבר

 נקסב[. ההמשך את לאבד שלא לשקול שראוי
כתב תונו לא באיסור נקסג[ החינוך ובספר

 להזהר ראוי בקטנים ואפילו וז״ל,
 במה זולתי מדאי, יותר בדברים להכאיבן שלא

 בבניו ואפילו מוסר, שיקחו כדי הרבה שצריכין
 בהם והמיקל אדם, של ביתו ובני ובבנותיו

ברכה חיים ימצא אלה בעניניס לצערן שלא
וכבוד.

 צותה הנה נקסד[, ישרים המסילת ודיל
פעמים וכמה תוכיח, הוכח התורה

 בזמן או במקום חטאים להוכיח אדם יכנס
 להתפרץ להם וגורס נשמעים, דבריו שאין
 חטאתם על להוסיף ה׳, ולחלל ברשעס יותר

 אלא החסידות מן אינו בזה בכיוצא הנה פשע,
 דבר לומר שמצוה כשם ז״ל אמרו וכן לשתוק,
 נשמע. שאינו את לומר שלא מצוה כך הנשמע

התוכחה שעיקר החזו״א דברי וידועים
 תלמוד עוד להקים הוא בזמנינו

 ועוד ישיבה ועוד כתה, ועוד כתה ועוד תורה
תלמיד ועוד חכם תלמיד עוד מדרש, בית

עכת״ד. חכם,

עיניך מבין קורה טול

 לרואה מנין איתא, נקסה[ ערכין ,במם
להוכיחו שחייב מגונה דבר בחבירו

 טרפון רבי אמר וכו/ מוכיח הוכח שנאמר
 תוכחה, שמקבל הזה בדור יש אס אני תמיהני

 לו אמר עיניך מבין קיסם טול לו אמר אס
 קטן עון כלומר ]קיסם, עיניך מבין קורה טול

 גדול עון אתה טול לו לומר יכול זה שבידך
 שכולן להוכיח יכולין אין הלכך שבידך

 עזריה בן אלעזר רבי אמר רש״י[. חוטאים,
]דרך להוכיח שיודע הזה בדור יש אס תמיהני

רש״י[. משתנין, פניו יהיו שלא כבוד
עלי אני מעיד נורי בן יוחנן רבי ואמר

 לקה פעמים שהרבה וארץ שמיס
 ]כשהייתי עליו קובל שהייתי ידי על עקיבא
 גמליאל, רבן לפני רש״י[ גנאי, דבר בו רואה

שנאמר מה לקיים אהבה בי שהוסיף שכן תכל3
 ויאהבך. לחכם הוכח ישנאך סן לץ מוכח אל

נקסו[. מציאות אלו פרק הרי״ף והביאו
הביאום. לא ושו״ע וברמב״ס

הפסוק על דרשו נקסז[ סנהדרין ,ובמס
 ריש אמר וקושו, התקוששו ]קמח[

 אחרים. קשוט ואח״כ עצמך קשוט לקיש
תחלה עיניך מבין קש הסר רשב״ס, ופירש

עצמך. קשוט כלומר קש, לקושש כמו
להיות צריכה התוכחה דצורת אף והנה

 פטור זה אין מ״מ וקושו, התקוששו
 עצמו עם לשבת הוא וצריך תוכחה, מחיוב
 הוא שעדיין זמן וכל יוכיח, ואז בתשובה ולשוב
 איסורא דליכא מסתברא האיסור באותו נגוע

 אס אבל הראויה, הדרך זה דאין רק להוכיח
 או גנות של מעשה לעשות הולך בתוכחתו

 בתוכחתו, מתגנה או מתבייש שהלה ביוש
שמיס, לשם כונתו שיהיה יתכן דלא אמרינן

הציץ שער
 בפרדסו שעבד באחד למחות שרצה לאחד אמר שהחזו״א מובא פ״ז ׳עמ ב׳ חלק איש מעשה ובספר נקם□[
 מצוה ואם להוכחה, ישמע לא ממילא חרדי בישוב מתגורר שההוא כיון יוכיחנו, שלא החזו״א לו ואמר בשבת,

 שנאה באיסור מכשילו ואתה ישנאך, פן לץ תוכח אל שנאמר מפני לומר, אסור אזי נשמע שלא מפני לומר שלא
 יומר: גדול למדד אוחו עושה תוכחה שכל גדול, יותר למזיד עושהו אתה ועוד, לכך. רשות לך ואין

הרי״ף: מדפי ע״א י״ז עמוד נקסו[ ע״ב: ט״ז נקסה[ כ׳: פרק נקסד[ של״ח: מצוה נקסג[
א׳: ב/ צפניה וקסחז ע״א: י״ח וקסזז

החכג אוצר תכנת ע״י הודפס115 מס עמוד {14(}24) מאיר נחום בן ניסים יוסף שמריהו קרליץ, חנוכה: סוכות, יו״כ, ר״ה, - שני חוט



שני ב׳ סעי׳ תר״ח סי׳ חוט הכב

 מגיע שלא עוד כל ולבייש לגנות לו ואסור
וקושו. התקוששו של למצב

בזמגינו תוכחה

 טרפון רבי אמר תנא נקסט[ ערכין ,במס
שמקבל הזה בדור יש אס אני תמיהני

 עיניך מבין קיסס טול לו אמר אס תוכחה,
 רבי אמר עיניך. מבין קורה טול לו אמר

 הזה בדור יש אס תמיהני עזריה, בן אלעזר
להוכיח. שיודע

 אבל נקע[, מציאות אלו פרק ברי״ף והובא
זה, הובא לא ובשו״ע ברמב״ס

 שצריך פסק כאן וברמ״א בשו״ע ואדרבה
להוכיח.

 הגט׳ רק "מחלוקת, בזה שאין ונראה
להוכיח, איך לדעת שצריך מעוררת

 להוכיח. סתם ולא זה על לעבוד וצריך
כנראה הוא אותו יוכיחו שאס אדס שאלה:

 אס אבל התוכחה, את יקבל לא
 אזי ובעקיפין ובעדינות בנחת עימו ידברו
 בחיוב האס קצת, יקבל הוא הזמן במשך

ומה שיוכיח או חשבונות, עושים תוכחה
יהיה. שיהיה

 ויש חשבונות, שעושים פשיטא תשובה:
מן שתצא התועלת את לשקול

 את לתקן הוא התוכחה ותועלת התוכחה,
 ע״י אס אבל הנכון, במקוס ולהעמידו המוכח

 עול ולפריקת לשנאה יגרוס אדרבה התוכחה
 הפעולה את שמרויח אף ולדחיה יותר

 תוכחה. ומצות חיוב בזה אין היחידה,
ולהורים למלמדים גלויה תוכחה ומכאן

 תלמידיהם עס בתקיפות שנוהגים
 זה ע״י גורמים רבות פעמים אשר וילדיהם

 התורה, רצון היפך את עושים והס לריחוקם,
אחד כל ולקרב אהבה, מתוך להוכיח יש אשר

 להכביד ולא ועניינו מצבו לפי שהוא, מה לפי
עליהם. עולו

 לעולם נקעב[, מהגנר הביא נקעא[ בביה״ל
כשמקבל רבו במקום אדם ידור

 שוגגין. יהיו מוטב ידור, אל לאו ואס תוכחתו,
 מוטב של מצב יש עצמו על שגס משמע

וצ״ע. שוגגין, יהיו

שבת ומחללי עול לפורקי הוכחה

 דמסתברא ודע וז״ל, כתב נקעג[ בביה״ל
דבדבר הרמ״א שפסק דמה

 שהוא דוקא למחות, חייב בתורה המפורש
 כגון לגמרי עול הפורקי אלו אבל באקראי,

 להכעיס, נבילות אוכל או בפרהסיא שבת מחלל
 להוכיחו, מחויב ואינו עמיתך מכלל יצא כבר
 תוכיח הוכח נקעד[ אליהו דבי בתנא איתא וכן
 עמך ושהוא אוהבך שהוא ועמיתו עמיתך את

 אבל אותו, להוכיח חייב אתה ומצות בתורה
 להוכיח חייב אתה אין שונאך שהוא לרשע
 אליהו באדרת הגר״א זה והעתיק אותו.

 מחלל או לתיאבון נבילות אוכל ולענין עיי״ש.
 עכ״ל בדבר, לעיין יש בפרהסיא שלא שבת

הביה״ל.
 שאז מומר בסתם אמורים הביה״ל ודברי

לפי !מוטב שיחזור לחשוב מקום אין
 של נקודה איזה בו רואים אס ואמנם מצבו,
 יחזור דאולי להוכיחו ראוי אז בדרכו, ספק

 המנחת לשון ועיין אחיך, יהיה ואז למוטב
 דאפשר אצלו ספק דאס שכתב, נקעה[ חינוך

 למוטב דיחזור להוכיחו חייב ממנו דיקבל
עיי״ש. אח, בכלל ויהיה

 שנוסעים על בזמנינו שבת למחללי ולהוכיח
תינוקות דהס אפשר בשבת,

 לעשות מ״מ אחיך, בכלל הס ואזי שנשבו
גדול הדעת שיקול צריך זה, על מלחמות

הציון שער
חייב ד״ה א׳ סעיף שר״ח סי' נקעא[ הרי״ף: מדפי ע״א י״ז דף נקע[ ע״ב: ע״ז 1נקסט

רל״ע: מצוה נקעה[ נקעדנפרתי״ח: אס: אבל ד״ה נקעג[ ע״א: מ׳ ברכוש נקעב[ להוכיחו:
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קכג תוכחה - רביעי פרק חוט

 העמי לא ועכ״פ הדור, לחכמי מסור והדבר
 לעשות אס יחליטו ונער ילד כל ולא ארצות

 נקעו[. לעשות והיאך זה על מלחמה

המפגינים על החזו״א מרן התבטא ופעם
 על שצועקים ואמר, שבת חילולי על

זה מה ושואל תמה והנהג "שבת", הנוסעים
שכה!

 על זצ״ל בלוי עמרם רבי בכלא וכשנחפש
בא השבת, חילולי על שמיחה

 יושב יהודי שאס ואמר לבקרו, החזו״א אליו
 לבקרו. צריך אז השבת בשביל בכלא
שנשבה, תינוק לענין כתב נקש[ ובחזוייא

 אחר אלא לשנאותו רשאין דאין
 בשס חיים מהחפץ ומביא תוכחה, מקבל שאינו

 הרשעים את לאהוב דמצוה מולין, הגר״י
 מהר״מ מתשובת כן והביא טעמא, מהאי
 אנו שאין תוכחה קודם הוא אצלנו כי מולין,

אי ולכן כאנוסין, להו ודיינינן להוכיח, יודעים
היבוס. מן לפטור בזה לדון לנו אפשר

ממנו וינקום ישנאנו התוכחה ע״י אם

 נקעט[ חסידים מספר הביא נקעח[ בביהייל
שלבו אחיו את איש דוקא שכתב,

 איש היה אס אבל להוכיחו[, חייב ]אז בו גס
 אין ממנו וינקום ישנאנו יוכיחנו שאס אחר

עכ״ל. בשמו[, ]מ״א להוכיחו
לידי שיבוא באופן דוקא היינו פירוש:

 לאחר השלכות לזה ויהיה קפידא
 על שמקפיד מה אבל מתוכחה, פטור אז זמן

 שהרי זה, בכלל אינו מעשה, בשעת המוכיח
אינו ואטו וקללה, הכאה עד הוא תוכחה חיוב

הכאה. לידי כשהגיע מקפיד
בשעת פניו יתלבנו שלא להזהר דצריך הא

 גוונא דבכל בכה״ג, פטור זה אין התוכחה,
 להשתדל דצריך אלא קצת פנים הלבנת איכא

 ההלבנה. ביותר פחות שיהא באופן לעשות
 ולא וגו׳ תוכיח הוכח נקם[ עה״פ רש״י ועיין
 ברבים. פניו תלבין לא פרש״י, חטא, עליו תשא

אין וינקום" "ישנאנו חסידים בספר ומשיש
 גס שניהם שיעשה דוקא פירושו

 מן הוא פטור ואז ממנו ינקום וגס ישנאנו
 לידי להביא יכולה שנאה כל שהרי התוכחה,

ע״י דאס דהחזו״א משמיה מטו וכן נקמה,
 מלהוכיח. פטור שנאה לידי יגיע התוכחה

נקפא[ בגמ׳ שאמרו במה נכלל זה וכל
 שמקבל מי הזה בדור יש אס תמיהני

 שיודע מי הזה בדור יש אס ותמיהני תוכחה,
 יגיע התוכחה ע״י אס דהיינו להוכיח,
 בזה, נצטווינו לא התוכחה, מן הפוכה לתוצאה
כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם ואדרבה

 נשמע. שאינו דבר לומר שלא מצוה

רב של תפקידו

 שאפשר מי כל איתא, נקפב[ שבת ,כמם
נתפס מיחה ולא ביתו באנשי למחות

 עבירות על נענש ]נתפס, ביתו אנשי על
 אנשי על נתפס עירו באנשי רש״י[. שבידן,
 העולם כל על נתפס כולו העולם בכל עירו,
 גלותא ריש דבי והני פפא רב אמר כולו,

 בכל כולו, העולם ]בכל עלמא כולי על נתפסו
 למחות לו שאפשר ונשיא מלך כגון ישראל
 וכ״פ רש״י[. דבריו, ומקיימין מפניו שיראין

נקפג[. ברמב״ס
 האי אביי אמר איתא, נקפד[ כתובות ,ובמס

מתא בני ליה דמרחמין מרבנן צורבא
מוכח דלא משוס אלא טפי, דמעלי משוס לאו

הציון שער
 את לשקול יש משוכנים, דברים יעשו השלטון או שבת המחללי שאס בחשבון לקחת שצריכים וכמובן נקעו[
תי״ג: סי׳ נקעט[ להוכיחו: חייב ד״ה נקעו![ כ״ח: סס״ק ב׳ סס״י יו״ד נקעז[ המחאה: צורת

 הל׳ דעות מהל׳ פ״ו נקפג[ ע״ב: נ״ד נקפב[ ע״ב: ט״ז ערכין נקפא[ י״ז: י״ט, ויקרא קפ[1
ע״ב: ה״ה וקפדו ז׳:
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שני ב' סעי' תר״ח סי׳ חוט מכד

 אלו בפרק הרי״ף והביאה דשמיא. במילי להו
נקפה[. מציאות

 ישנס אז מוחה, הרב שאס מבואר,
ראוי ואעפ״כ אותו, ששונאים

 אס מ״מ אותו. שישנאו אפילו ימחה שהרב
 את מאבדים אז מדאי יותר ומוחה מוחה הרב

 לשקול גדולה חכמה וצריך בהמשך, ההשפעה
לשתוק. ומתי למחות מתי הדברים את

זה אז שותק הרב שאס עניניס ישנס וכץ
 מותר שהדבר הציבור אצל מתפרש

 שמע רבנן מדשתקי בגמ׳ שאמרו וכמו
 לא מדאי יותר מוחה ואס להו, דניחא מיניה

 כן על אותו, שונאים רק אלא תועלת יצא
ההפסד מול התועלת את מאוד לשקול צריך

נקפו[.
 אדס שחייב אע״פ וז״ל: נקפק הרמ״א כתב

שאינו מי וכל עבירה, בעוברי למחות
 מ״מ עוון, באותו נתפס למחות ובידו מוחה

 נהגו ולכן זה, על ממונו להוציא חייב אדס אין
 לחוש שיש עבירה בעוברי מלמחות להקל

 ומאודינו. גופינו על עומדין שיהיו
 הס מחאתו ידי שעל חשש כשיש והנפק״כו

מלמחות. פטור שאז לו יזיקו
חילול ע״י שבת מחללי בשבת אליו שבאים מי

 מיקרי בביתו, אותס מארח והוא שבת,
 ־ כידידים עליו שבאים כיון עבירה, לדבר מסייע
שאסור להם ולהסביר להוכיח צריך ממילא

זאת. לעשות

 קברים חפירת או שכת חילולי מניעת

או שבח חילולי או לתקן, ברירה היה אם

 דשבת עדיפי. קברות קברים, חפירת מניעת
 ואף שבת מחללים שבלא״ה בכאלה מדובר הרי
 שבת מחילול הזאת בפעם אותם ימנע אס

 ואין אחרים, שבת בחילול יכשלו הרי מ״מ
 קברים משא״כ שבת, לשומרי להופכם הנידון

המתים. בשביל דאגה הוא

מאיפורא לאפרושי

 הוצאה מלאכת גבי נקפח[ שבת במס׳ תגן
הרבים ברשות עומד העני דאס בשבת

 מתוך חפץ ועקר היחיד רשות לתוך ידו ופשט
 הרבים לרשות והוציאו הבית בעל של ידו

 וקאמר פטור, הבית ובעל חייב העני והניחו
 מידי דלאו משוס ומותר דפטור נקפט[ בגמ׳

 העשיר אין מדוע שם, הראשונים ודנו קעביד.
עור. לפני משוס איסור על עובר

דהכא לומר ואין וז״ל, נקצן הרא״ש וכתב
 היה לא אס דאפילו בכה״ג מיירי

 ליכא דהשתא ליטלו יכול היה בידו נותנו
 כדמוכח מכשול תתן לא עור לפני משוס
 יין כוס דנותן להא דמוקי דע״ז בפ״ק
 בתרי דקיימי נח לבני החי מן ואבר לנזיר
 לא אס ליטלו יכול היה ולא דנהרא עברי

 איכא דרבנן איסורא דמ״מ לו, שהושיט
 מצווין דין בית נבילות אוכל קטן דאפילו

וכו/ לו יסייע שלא גדול שכן כל להפרישו
עכ״ל.

 מישראל אדם להפריש דהחיוב לפרש ונראה
הוא ושורשו יסודו מאיסורים,

 דכיון עמיתך, את תוכיח דהוכיח עשה ממצות
שיש שכן כל מישראל אדם להוכיח חיוב דיש

הציון שער
מצוה החינוך בספר עמש״ה ענינא ובהאי נקפו[ הרי״ף: מדפי י״ז עכג׳ נקפה[

 בנהר מטובע גרע ללא רעך, דס על חעמוד ללא לאו תוכיח[ להוכח מעשה נחוץ מתחייב עול וז״ל, רלנו
 העבירה מן להצילו יכול לאס וכמה כמה אחת על גופו, אבילת לרבות השבותו וגס תעמול, לא על לעובר
 סעיף של״ל ס״ס יו״ל נקפז[ עכ״ל: ולהצילו, למוטב להחזירו חייב בולאי ר״ל, וגופו נפשו אבילח להוא

א׳: סי׳ פ״ח שס נקצ[ ע״א: ג׳ נקפט[ ע״א: ב׳ שבת נקפח[ מ״ח:
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מכה שני מאיסורא אפרושי ־ רביעי פרק חוט
 נקצא[ האיסורים מן להפרישו לדאוג חיוב

נקצב[.
 מדין נלמד מאיסורא דאפרושי דכיון וצייע

מאיסורא באפרושי והרי תוכחה,
 אס בתוכחה דגם היינו לביישו, אפילו מותר

 מאיסורא ובאפרושי לביישו, מומר שומע אינו
 נקצג[. דינא הך יותר שייך מעשה שעת שהוא

ענינים: עוד
 באיסור נכשל שיחתו שבאמצע מכובד אדס א.

בענין להפרישו אפשר אי אס הרע, לשון
 בזיון. לו שיגרום אף משס לעמוד יש אחר,
 מן להפרישו כדי הוא החישוב אס אמנם

 ויגביר יכעיסנו עמידתו ע״י אס האיסור,
 בחשבון ליקח יש אחריס, בפני האסור דיבורו

 מן יפרישנו אמנס אס הסובב כל את
האיסורים.

 קדירה הניח דאס נקצה במ״ב דאיתא הא ב.
משום לסלקו, אחר דחייב והלך, באיסור

 כאן אינו שהמניח ואע״ס מאיסורא. אפרושי
 מ״מ מתוכחה, נלמד מאיסורא אפרושי ודין
 את שהורידו לו ויתברר יבוא אח״כ הרי

קדירמו.
 או צריך האיסור מן להפריש בשביל אס ג.

לזה כשביכולמו ]שמותר להכותו או לביישו
מכה לענין נקצה[ חו״מ בשו״ע כמבואר

להעדיף. מה הענין לסי תלוי חבירו[,
 קוצצים אדס בני שס ויש אילן לו שיש מי ד.

את לקוץ צריך אין בשבת, אף פירות משם
 צריך דאין מאיסורא אפרושי משוס האילן

 למקום דמי ולא תוכחה, עבור ממון להפסיד
סכנה.

אסור יהא שלא לדון יש לקוץ, רוצה ואס ה.
תשחית. בל משוס בזה

 איזה ידיעת אחר הוא שחיובס מצוות ו.
אחר חייב שהוא תוכחה, כגון מציאות

 מחמת מסתפק אס עבירה, עבר שפלוני שידע
 לברר דצריך י״ל עבר, פלוני שמא לדבר רגלים

 שאין הפירוש דאין ששייך[, ]באופן עבר אס
 אינו אס אלא ידיעה, בלא מצוה חיוב כאן

 לקיים שיוכל תימצי היכי כאן אין יודע
המצוה.

 מת, לו מת אס כשמסופק אבילות ולענין
דיצטרך הדין להיות צריך היה

 דאבילות, קולות איכא התס אולי אלא לברר,
 חי, בחזקת אותו דמעמידין משוס או

וכיוצ״ב.
 צריך אין יודע שאינו זמן כל דבאבילות והא

לסעודה, להזמינו מותר ואף להודיעו,
 שקרובו בעצמו הדבר שאין הוא הפירוש

שקרובו יודע אס אלא באבילות, מחייב נפטר

הציון שער
 למומר: ותוכחה מסייע ובדין עבירה, לדבר מסייע בדין מ״ה עמ׳ רבית שני בחוע ועמש״כ נקצא[
 וכל מחרישה בשביעית למוכרם רשאי האומן שאין כליס אלו דתנן מ״ו[ ]פ״ה שביעית במס׳ ובמשניות נקצב[
 ויצר התאוה עיניו שסגרה מי ר״ל מכשול, תתן לא עור ולפני משוס דהאיסור בפיה״מ הרמב״ס ופירש כליה,
 יתקנו ולא עבירה, עוברי לעזור אסור זה ומפני היושר, מן להרחיקו בעורונו להוסיף אותו תעזור אל הרע
 ולא למומר גס למכור מדרבנן אסור דנהרא עברא בחד אף ומשמע עכ״ל. להס, לקלקל ראוי אבל כלים להם

 אס איסורא ליכא דבמומר השוס׳ דברי ע״פ כתב ו׳[ ס״ק קנ״א ]סי׳ יו״ד בש״ך והנה היתר. בזה מצינו
 צריך אין טעס ומה הוא, ישראל שחטא ישראל שהרי מרבבה בדגול ועיי״ש דנהרא. עברא בחד כשקאי מכשילו

 שבת מחלל כגון לגמרי עול דפורקי שכתב אבל, ד״ה תר״ח סי׳ הלכה בביאור ועיין עיי״ש. מאיסור, להפרישו
 בשביעית הנ״ל במשניות והנה להוכיח, מחויב ואינו עמיתך מכלל יצא כבר להכעיס נבילות אוכל או בפרהסיא

 פרה לו למכור אבל עבירות, יעבור שלא לרשע לסייע כדי גדריס לעשות צריך דאין דהיינו וי״ל דאסור. משמע
 אדס בין החילוק ה״ח פ״ו דעות הל׳ רמב״ס ועיין נקצג[ ואשור: אישור לעשות לו לעזור היינו חורשת
 ס״ק במ״ח ד׳ כלל חייס חפץ ועיין קנו. סי׳ במג״א והובא זה, דין הובא לא ובמ״ב למקום, אדם לבין לחבירו

י״ג: סעיף תכ״א סי׳ נקצה[ הניחם: ולא ד״ה ביה״ל א׳ סעי׳ רנ״ג סי׳ נקצד[ ד׳:
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שני ב׳ סעי׳ תר״ח סי׳ חוט הכו

 בתוכחה משא״ה להתאבל, חייב אז נפטר
 אצל המציאות מחמת הוא דהחיוב וכיוצ״ב

 היכי אין יודע אינו דאס אלא גרידא, פלוני
המצוה. לקיים תימצי

 בחבירו לו מסופק אשר מעשה ראה אס ז.
אס דבדידיה אע״ג לא, או ברך אס כגון

 אס מ״מ לברך, צריך היה לא ספק לו היה
 צריך שכח, או ברך אס לידע יכול חבירו
 הספק יכול חבירו שאצל כיון לו, להעיר

 אבל ריעותא, ראה אס ודוקא להתברר.
 שלא עשה שחבירו לחוש תיתי מהיכי בלא״ה

כהוגן.

 מרצונו שלא מאיסור אדם להפריש

יהודה רב אמר אימא, !קצו[ ברכות כמסי
 פושטן בבגדו כלאים המוצא רב, אמר

 ואין חכמה אין טעמא מאי בשוק, אפילו
שיש מקוס כל נקצז[ ה׳ לנגד עצה ואין תבונה

לרב. כבוד חולקים אין השס חילול
הרואה וז״ל, נקצח[ יו״ד בשו״ע פסק וכן

 היה אפילו חבירו על תורה של כלאיס
 מיד, מעליו וקורעו לו קופץ בשוק, מהלך

 אינו דבריהם של היה ואס רבו, היה ואפילו
שמגיע עד בשוק פושטו ואינו מעליו קורעו

וכר. לביתו
 בריש דתנן מהא נקצטז במ״ב והקשה

פשט חבירו שאס שבת, מסכת
 חבירו יד לתוך והניחו בידו וחפץ בשבת ידו

 אסור, אבל פטור וחבירו חייב בפנים העומד
 שמכשיל מפני אלא שבת איסור משוס ולאו
 או חפץ להוציא לו וגורס חבירו את

 החפץ אס דאף שס הרא״ש וכתב להכניסו,
היה בידו היה לא אפילו שאס באופן מונח

 מ״מ עור אלפני קעבר דלא ליטלו יכול
 נבילות אוכל קטן דאפילו איכא דרבנן איסור

 שלא גדול שכן כל להפרישו, מצווין דין בית
עיי״ש. לו, יסייע

 לחבירו דהרואה מהא שס במ״ב והקשה
לפשוט דצריך כלאיס לבוש שהוא

 תקנתא דלאו בגמרא ומשמע בשוק אפילו
 הלא בענינינו ה״ה וא״כ הוא, בעלמא דרבנן
 להפרישו כדי התורה מן בידו למחות מחויב

 לו שכשמזמין דעתך סלקא ואיך מאיסור,
 ועי״ז מידו שיקח להעני החפץ את בעה״ב

 יהא לא דאורייתא במלאכה שבת מחלל הוא
 מן דהלא דרבנן, איסור רק הבעה״ב על

 מאיסורא. למונעו מחויב התורה
דמחויב כלאים לענין אמרינן דהיכא ותירץ,

 ע״י למונעו בידו שיש היכא למנעו
 בזה לית למונעו בידו באין אבל וכה״ג פשיטה

 יכול דאינו מיירי והכא התורה, מן חיוב
 איסור דאפ״ה הרא״ש וקמ״ל מליטול למונעו
בכלל שהוא מידו לוקח שהוא היכא יש דרבנן

 עכת״ד. עבירה, עוברי ידי מסייע
בפלוגתת זה ענין תליא לכאורה ואמנם

הגמ׳ בסוגית והרא״ש, הרמב״ס
 לפשוט צריך הרמב״ס דלגירסת שס, דברכות

 דהוא שס ומבואר חבירו, גבי מעל כלאים
 דאל״ה תוכחה מדין והיינו וכנ״ל, מדאורייתא

 גורס □1 הרא״ש אמנס שיתחייב. תיתי מהיכי
 בשוק, אפילו פושטו בבגדו כלאים המוצא

 כלאים רואה אדס אס אבל הרא״ש, וכתב
 שיגיע עד בשוק לו לומר אין חבירו בבגדי
 והיינו עיי״ש, הבריות, כבוד משוס לביתו

אוכל מקטן מק״ו לסייעו ואסור מדרבנן
רבז.נ נרא[ בברכות הרא״ש כמ״ש נבילות

הציוץ שער
 א׳, סעיף שמ״ז סי׳ נקצטז א׳: סעיף ש״ג סי' נקצח[ ל׳: כ״א, משלי נקצז[ ע״ב: י״ע נקצה
 סי׳ יו״ד בשו״ע ועי׳ נרא[ ו׳: סי׳ בגדים כלאי הלכות נדה, מס׳ סוף נה ח׳: ס״ק שעה״צ ז׳, ס״ק
 דמשמע ל״ה, סי׳ או״ח מהדו״ק נו״ב ועי׳ נרב[ הגר״א: ובביאור ורמ״א בשו״ע א׳, סעיף ש״ג

:כלאים בדיני ולא תוכחה בדין הוא והרא״ש הרמב״ם דמחלוהת
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ft קם שני מאיסורא אפרושי ־ רביעי פרק 20 ל
 רק הוא דתוכחה י״ל בזה, והביאור

מרצונו, יפרוש שפלוני שיעשה
 לסייע האיסור להוכיחו, יכול כשאינו משא״כ

מדרבנן. אלא אינו

 ב״ק מהגמ׳ ראיה הרא״ש הביא דלא והא
רוצה שאינו העבד של דהאדון נרגז

 דהתס י״ל בשוטים, להפרישו צריך מביתו לצאת
לזה. להזקק יותר צריך ע״כ לו העבד שייך הי׳

הציוץ שער
ע״א: כ״ח ורגז
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חיים תרט—תרז סיטן חייט אורח ערוך שלחן גגזימיד
 ודאי החטא לפרט שאי״צ כר״ע דקיי״ל דאע״ג בזה ,קושי רואה
 אכל בלט הוא אס דשי אלא החטא לפרט אי״צ שבפיו הייני
 מקים באומו חשוכה ה״ד דהא לזוכרו, צריך הוא ודאי בלבו

 זה לדבר עוד ישוב שלא שיחודה וצריך וכה״ג אשה ובאותה
 מרחינן דשבזעוח ושפ״ק ז׳ בריחות כריש המסקנא לפי דהא ועיד
 וטתר דחלב כר״י י״ט בכריתות קיי״ל אנן והרי לחטאות יו״כ
 במה לידע דצריך חטאת שיתי מצי לא אכל איזה יודע ואיט
 אי״צ דמ״ת לר״ע דס״ל אלא לידע, צריך ביז״כ נ’ה1 חטא,
 אם היידוי לעיקר הייט דס״ד הך וא״כ בלבו ופני בפיו לפרט
 בפיו לפרט אי״צ ודאי אבל בלט להבא גס עוד שיהי׳ צריך

כר״ע:
 דטנת י״ל מ״ס ולכאו׳ כב״י, ללא סק״ד שף ועמגףא

כוידוי לפרסם צריך מפורסם בחטא דכמו הב״י
 מוכח ומיהו בצנעה ולפרס להתודוח צריך מפורסם באיט ה״נ

ביניהם: .•לחלק ויש כינהו דינא חד דלאו הראכ״ר בהשגת

 סדר לפי ובסתר בגלוי בע״ח■ דנתקן הא נדחק סק״ג
חמור דבגלוי ופשי׳ תחילה הקל לומר צריך דהא הא״ב

 שהונה בזה שחטא דהיינו רע בהונאת כתו הוא דהכונה ילעגיד
 מראה מראות שני לו שיש החטא זהו הכא ה״נ רעהו את

 ולדריש ככרו חוט שאין דהייט בסחר ומראה'אחד בגלוי אחד
:הארכתי

 סליחה יאמר הרמ״א בשם השל״ה בשם הס״ק שף $ם
להפך הוא דבשל״ה תמהו האחרונים לפשעים ומחילה לעוונות

 מסליחה גדולה ימחילה כסחהפ״ד המ״א לפמש״כ בדין הוא כן ובאמת
 א״כצ״ל מוי־דים שהוא מפשטים קלים דעייניח ס״ד סחרכ׳א ולקמן
 לני סלח מברכת שהקשו ימה לעוונות ומחילה לפשעים סליחה

 שבזכרוני עפ״מ ליישב יש לפשעים ומחילה לחטאים סליחה דאומרין
 החטא אוחו על הכונה דהחם שב׳ יע״ד בטל להגאין שראיתי

 הוא אביט דלגכי חטאט כי אבינו לט סלח שאמרו -ופא,
 סליחה תחילה מבקשין שפיר וא״כ פשע, הוא מלכט ולגבי חטא

:מחילה ואח״ב

 דינו בוידוי להפסיק דבריו דמשמעוח סק״ז כחג״א פמ״ג ע׳
רסקכ״ב החפלה שאחר תחטניס כשאר כהפסק כמו

 תפלח! במוך אומר ש״ן גבי יומא בשף י״כ1ת בספר משמע וכן

ונכון: היטב ע״ש
 עפ״מ שחשיכה עד שאוכלות נשים ס״ב ןץך״ךן סעןן

נשים חייטח דלמה הא״ר בשם שחקר
 ותמהני פטורות ונשים שהז״ג מ״ע הוה הא עינוי בתוספות

 מוהאזרח לה דיליף כ״ח בסוכה מפורשת סוניא הוא דהא מאוד
°ש:ע הנשים אח לרבות

 שיהיו מוטב אחרינן איסור דבר בכל זהוה״ד בהגה שם
בר״ן דאו' שהוא אע״פ ט' מזירין יהיו ולא שוגגין

 דבנירסא דהייט שואל בר״פ הסוגיא דמיחלפא כ׳ דבילה רפ״ד
 ונראה מ', ,דאו יו״כ מוספת דהא היא ולא שם, ליחא שלהם

 דשם דשגיא לומר אין רודאי הסוגיות שינוי בטעם נאה דבר לי
 דלא להו פשוט דבביצה כמציאוח ל׳׳פ דודאי כהו דמחינן סבר

 לאו יו*כ דחוספית דסכרה לומר אין וכן מידו להי אמריגן
 נראה אבל דאו' דהוא תנאי וכולהו סוגיות טלהו דפשטות דאו'

 לא ודאי דהא שיטור לו יש זה ,תו דע״כ דקדק הרא״ש דהנה
 דאו׳ איסור דהוא אחרינן זאפ״ה כרת. ספק דהוא בה״ש אכלי

פי׳ יום, שודאי הזמן שהוא השיעור דמי יפה ע״ז כ׳ הר״ן
 ע״כ הרי תוספות משוס אבל ביה״ש מספק פורשח ודאי הנשים 1

 דזהו ע״ז ומסיים ביה״ש, ספק קורם שהוא זמן לפרוש לריך יאה
 דברת אכל לחומרא התורה מן ראו׳ רספק הסוברים לשי׳

 אתי דקרא י״ל הרמב״ם דלשי' לומר אין דזה תיקון ריכין צ
 כ׳ הפורש דהרי דז״א כהפיקא, מקילין הוה דבל״ה ביה״ש ל

 בספק תלוי אשם חייבין הרמב״ם ,דלש* דשנצות רפ״ח . ייכש״ח
כדמוכח יום ככל שוה הספק ודאי ביה״ש דהרי וגם ט״ש, ניה״ש

 ה דכספק ד’בנ התו׳ ר כבר ״כ6ו כ״מ. םו'פ בהדיח
 וכן מהו לגלות לקרא דהו״ל לאתויי קרא דאתי לומר שייך לא

 שאסרה התירה דודתי פשוטים הדברים אבל ודוק, כאן היא
 ר.״כ יו״ב הוא כבר אס לנו ספק שהוא ובביה״ש לתוספות חול
 כ’ע לתוחרא מה״ח דאו' ספק ואי המוס׳ חיוב ז׳ז יצא לא

 מה״ר. ראו׳ כפק אי אכל יום ודאי שהוא זמן להוסיף הוא צריך
 בזה ויצא יום שהוא תזלק דאט מביה״ש יותר חייב אינו לקולא
 סל איטר אין דזה איסורא איקכע שייך לא ובזה חוס׳ מצות

 הא ■ וא״כ לקולא וספיקא בעלמא מצוה הוא אלא היום העצם
 מה״ח וכמ״ד דאו/ ספק הייט דאר תוי׳כ דהא בביצה דאמר

 אי זו דפלוגתא האחרונים כל שהאריכו ידוע וכבר לחומרא,
 דביצה, שגיא וא״כ בש״ס ככ״ד פלוגחא הוא לחומרא ־זזה״ת

 ס״ל לשבת וסוגיא משוי״כ הוכחה ייש לחומרא דמה״ת ס״ל
 פרשי ביה״ש בזמן דהא מתיו״כ ראי׳ שום ואי! לקולא . דמה״ת
:,דאו .הוה דלא וס״ל ,תוס איפור ספק רק מה ומקודם

 סק״ב וכט״ז בידם מוחין בחורה מפורש אם אבל שם עוד
בריר טלטנ״ד ע״ש, ח״ה בש״פ התו׳ דברי הביא

 והלנו והר׳ן, מהרא״ש שהוא הרב דברי על בזה חילקין דהתוס׳
מגיא להו דקשי׳ בחורה משרש בין לחלק שדקדק נראה שהר״ן
 נ דלפניהצז משום מיש שלא דנענשו מקראי דמשק נ״ה -,דשכת

 י ופ״ס למשש צריך פ״א דמכ״ם ומוכח יקבלו שלא גלוי
 דו• רהייט הרי״ף שט ]אע״פ מידי להו אמריגן דלא להבא

 וכמו דעתן( אומד מצד להם ודאי היינו יקבלו שלא כשודאי
 יי וטוב שוגגין שהם דתלינן והטעם בחורה, מפורש שאינו בזה
 דו בחורה משרש שהוא בדבר אבל מזידין יעשו'אותם שלא
 להו, צריך וע״כ בעלמא אומדנא טל שמכין אין מזידין הם

 מ׳ וכן בביצה שוגגק שיהי׳ מוטב לשק משמע יכן פ״א לפחות
 עני ותרי שלי חרי להם משמע בשבת דביצה שגיא אייתי
 א ענין דהכל דס״ל ח״ה ובש״ס בשבת משמע ,התו אבל

 למש; י״צ6 יקבלו שלא ברור אס בתורה מפורש אפי׳ ובכ״ד
 דלאש דהייט לפרש צריך ע״כ שוגגק שיהיו מוטב דאמר והא

 דשבת השגיא משמשת ונס דשק, וזה מזידין יותר הם המחאה
 דלא והנ״וו בשבת לאשקי׳ דהו״ל אחד לבר דאיט משמע
כהר״ן הרב פסק ומשו״ה מקבלין דאיט בברור ידעינן

זהרא״ש

 ביחיד אבל ישמש שלא שיודע מאחר פ״א לק שם עלל
מהא הנ״י הוציא כן שיכט עד להוכיחו חייב

 דאל מקרא נשמע שאיט דבר לומר לאשר הב״עי דש״פ
 ובאמת הכאה עד דאמרינן לערכין מהא דלק ישנאך, פן לץ תוכח

 דעיקר ברור נראה ע״כ בקרא ולא כגמרא לא רמיזא לא
 הכאה רעד לחלק שב׳ הס״ח בשס המג״א שהביא כמו הפירוש

 דמשמע והייט לא, שישנאט אחר אבל ט נס שלט למי הייט
 אבל ט גם שלט אחיו דהיינו לעמיחך היינו תוכחה דחיזב!

 שמתלקינן וזה לץ חיכח אל בכלל זהו שומע שאינו שיודע אתר
 לשנאחס לשש שיש הרבה יש ודאי דברביס אומר איני דברכיס

 כעובי או בכ״ד אבל אדם כני כסתם זה ושהו מחויב ואינו

 היסהיס ועוד הרמב״ם דעה משמע לרבים
 סשל״ד ח״ד כספרי בזה מש׳כ ,וע

בזה: לעיין דיש
u

חשיב
 הממונים העיר

נפשם למשר למשיב

וע׳ קבלה הוה לא בלב קבל ראם
 כינת נם יאולי צ״ע, זה יו״כ דלענין בחידושי חשכ״ש

 וצ״ע: כן הדק דוקא דהחם הרג
נמולא׳ להטמין דאין וי״א בהגה ס״א טעתו*

v יי■״ סתקנ״ג וע״נ בהגה

סימן
יוכ״ש
היתר  עיקר דכל די״ל הגר׳א בי׳ ע׳

 הניא י״ח כשבת והנה כלל לשל ולא שבת לצורך דוקא הטמנה

 בתוך ותניח וחורמשן טססיוח קדירה אשה
 לא כיו״ב שיעשו בכדי למו״ש

ק־דרא הח ד״ה :"י

 תחל לא
 נתנתן ואם

חבית גחהום
איםרין

מיסשל
ו״ש
כו׳

התנור

חייתא

ששיר
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לשי' לאיש לנו יש ודאי לכתחילה אבל .בדיעבד דווקא ודאי מ
בפניו: שלא להתיר ולא הרא״ש

 דרבנן על מגדץ שתיו אמרו דברים דבקצת הר״ן כשם סק״ע שם
בין שחילק ומה .ע״ש מ״מ מכין שהיו אמרו דברים ־ובקצת

.דבריו פירוש הינוב לי נתברר לא מבריא בחמי למבשל שני יו״ע
הי׳ ד״ק לולי בנט״י שפקפק ב״ח ר״א את שנדו דעדיות ואההיא

 לו משמחינן לא מדרבנן דצורבא אמרו מש״נ דבפרק בפשוט נראה
 בזיונא משוס דהוא מהגמרא סקס״ו בש״ך ומבואר לי׳ מנגדינן אלא

לי׳ קשה דבזיונא. מ״ה בסנהדרין דר״י לחכמים כ״ז והנה מ״ש.
 דר״י מימרא דהוא בעריות רר״א ההיא אבל .ע״ש מיסורין לאינשי

טפי לאינשי לי׳ קשה דיסורים שם בסנהדרין דס״ל לשי׳ הוא
 t :ודו״ק ושמתיה אלא נגדוהו ולא .עליו הקילו לשי׳ .מבזיונא

הגה עבירה. בעוברי למחות שלא להקל נהגו בהגה --------י
 דבמקום כ׳ דאגריפום בסוגי׳ א״נ סו״פ בסוטה התו׳

 לעיין הגליק על שם נרשם וכבר .הרב כדברי מחויב איט סכנה
 משמעות ק .ובאמת .ע״ז נפשו למסור שיש כי שהוא והייט במטה״מ

 המלך וינאי הא וכעין ס״נ הוה ודאי אגריפוס גבי רהא שם הסוגי׳
דתוכחה. ממ״ע אלא זה אץ ודאי דהא צ״ע לכאורה אבל בקידושין.

 עושה שאיט כל בל׳ת דחפי׳ הפו׳ שי׳ והרי .תגורו דלא ל״ת או
 ומיהו .ע״ז ממונו כל להוציא אפי׳ מחויב איט בידים לעבור מעשה

הוה ובודאי תגורו דלא הציוי הוא גופא ע״ז דהרי שאני דהכא י״ל
 עיג דגבי מפניו תירא אל גבי בנדה כמש״א חשש שיש במקום \

. "'sn למיסתפי למשה לי׳ הוה דודאי ש״מ לו לומר דמדהוצרך
 הוה דמחמיר מאן דעכ״פ תוכחה גבי בערכין משמע הרי אבל
.איסור יעשה שלא במוחה אפי׳ בהדיא ומשמע ע״ש הכאה מד

 ככופר דהוה במזיד בחורה שנאמר ממה היפוך דלומר נראה מ״כ
 שלמה של בים מצאתי וכן .יעבור ואל דיהרג ע״ז בכלל זהו בתורה

 סרדיוטות דשני מהא דהוכחתו ונראה .בפירוש דכ״כ רפ״ד ב״ק
 הא רק קשה דבר בה מצחו ולא כו׳ תורתכם למדונו דא״ל שם

 דאסור אע״ג תורה לסם דלמדו דהא שם התו׳ כ׳ והנה .דירעהו
 לגלות להם הי׳ למה וא״כ סכנה משום דהי׳ צ״ל לעכו״ס ללמוד

 היפוך לומר אסור סכנה במקום אפי׳ דזה וע״כ דרעהו הא
 דלא הרמב״ם דרמה מבואר סי״ב בחו״מ אבל .ונכון התורה
 להזדקק שמחויב להם מקק שלא עד אפי׳ לרבים בממונה קאי הגורו

 ובזה בב״י שם שהביא בתשובה הרשב״א דעת וכ״ה .נפשו למסור
 דיהרג חלתא בהדי למיחשבה דהו״ל וקשה בע״ז. לכלול שייך לא דאי
 ולא יחיד דלכל מצוה אלא חשב דלא ואולי .כמותם דג״ז יעבור ואל
מחויב דאינו מקידושין ראי׳ שס מבואר בהגר״א גס .וצ״ע בזה

מ״ש: סכנה במקום •• ,«■«

בקדח הלכות זה'י'^
 המבקש ל״ר ברכות ,ע ט׳ לפניו מבקש אם ס״ה שלה סימן
ממרים שם ויליף שמו להזכיר אי״צ החולה על י
 דמרים דומיא־ בפניו דווקא נמי דזה ונראה לה נא רפא דאמר

 שמו להזכיר צריך בפניו שלא אבל בפני׳ דהי׳ הכתוב דמשמעות
 בזוהר משמע וכן פלוניתא בר ־פלוני דבש״ס הלחשים בכל וכ״ה

• ע״ש בשלח

 דר״ח בש״ס דמשמע כ׳ בב״י מלזעוק היא שבת אומר ובשבת ם״ן*
פסק וכן רחמים עליו מבקש בשבח דגם דאמר כר״י סבר .

 בהא אלא כוותי' ס״ל fa tin כן כ׳ לא הפו׳ אבל .הרמב״ן
 מעיקרא ס״ד דמאי כוונתו להבין וצריך .ע״ש ח״י בשאר דכוללו
 הרא״ש שהביא הראב״ר דברי עפ״י ונראה לשבת זה ענין דמאי
 נבילה ויש בשר שצריך סכנה בו שיש חולה גבי סי״ד יוהכ״ם בפרק

 דא״א לדחות ניתן דשבת סקילה אי׳ דהוא אע״ג בשבח לו דשוחטין
 לחלל אט צריכין וע״כ פי׳ העולם במוך אחד חולה יהא שלא
 אבל .זו לשחיטה כבנין דאיט עליו חלקו דבסברתו מ״ש עבורו שבת

 וא״כ .בזה חולק אין העולם בסוף אחד יהי׳ שלא דא״א סברא
 מבקשין לט״ע ושטחו ליומו מסוכן שהוא בחולה דהא הכא א״ש
סוסרפ״ח. באו״ח כמבואר רעה רוח מפני נרדף בשבת.־כמו מליו

 א״א דודאי .מותר הוא ודאי א״כ חולאים בשאר דכולל דס״ל וכיק
: ודו״ק העולם בסוף ליומו מסוכן אחד שאין

 פשיט נראה חולים. לביקור קודם אבילים נחום בהגה: סוהס״י
עליו ולבקש לשמחו .בעלמא ביקור לעגין־ דווקא דהיינו

 זה רפואתו על לפקח אבל .אכילים בנחום גס שייך דזה רחמים
: דבר לכל קודם ודאי

 והזיק ושעה ב״ד ברשות שלא ריפא ואם ס״א שא סימן
וחייב מד״א פטור ב״ד ברשות בתשלומין חייב י

 דפטורי טלהו דליחשוב דפריך הכונס דבר״ם צ״ע לכאורה בד״ש
 גם מדינא דבאמת ונראה דהכא מהך פריך ולא בד״ש וחייב מר״א
 דבשכר שקלקל אומן טבח וכדין ב״ד ברשות שלא כמו חייב בד״א
 .אלא איט ב״ד ברשות דפטור והא ־סש״ו בחו״מ כמבואר חייב

 וע׳ שטעה מומחה כדיין דרופא דריט הרמב״ן וכמש״כ מתק״ח
 וא״כ .ודו״ק ישלמו לא טעו מעתה אלא ד״ה ג׳ סנהדרין תו׳

 הא אבל הדין מן בפטורין אלא איט התם דחשיב הנהו .!־כל פשוט
 בסופ״ב לזה הוכחה ויש כלל. לי׳ חשיב לא לגמרי חייב דמדינא

 עוני כחול וא״ל רופא רבו שהי׳ הרי גבי לרבנן דס״ל דב״ק
 בטקין לחייב יש דיותר בפשי׳ התם ומשמע :לחירות יוצא וסמאה
 הכא כדאיתא פטור בנזקין גם לרפואה נתכוין הא ולכאו׳ מבעבר
 ובעבד ;חכמים מתקנת אלא איט הכא רבאמת צ״ל וע״כ .בהדיא
 דכל פשוט ולפי״ז .ח״ב להקל אפשר לא ב״ח מד״ה הוא דהרי

 .בעושה אלא איט ברשות שלא ובין ברשות בין דהכא דיני הני
 חיוב שוס עליו ואץ לגמרי פטור ודאי ובחנם אומן אבל .בשכר
צריך הנ״ל רעבד וההיא .ב״ד ברשות שלא ואפי' בד"ש ואפי׳

: וצ״ע בשכר חשוב דנפשי׳ אדעחא דעביד כיון דהתם לומר
 מידו מפקיעין אין כו' אכו״ע דרמיא מ״ע שכל בתנה

רן כלב־ קדושין מריש ראי׳ כ׳ הגר״א .שלהן החיוב
 עדיין נתן לא אפי׳ הוה ודאי הרב טונה כחן הנה .מהו אחרי׳
 דכשנתן הרץ הוה במעבורת גס דבל״ה הש״ך כמש״כ ליתן מחויב

 דלא בעיא הוה בקדושין הרי וא״כ .פרס״ר בחו״ע כמטאר נתן
 איט בשם דהבעיא דס״ל דטוגתו ונראה מידו. טציא ולמה איקשטא

 דממויב כיק ובעי לקדושין פירשה ולא תנהו בסתם בשאמרה אלא
 לפ״נ חבירו ממון ליטול דרשאי- הכונס פרק ברא״ש ומבואר להצילה

 דאינה בשחיקה וקבלה דידה בגזל כקדשה דהוה י״ל א״כ ע״ש
 היא דרשאי כיון וה״נ .סכ״ח בא״ע כמבואר שדיך בלא מקודשת

 אבל חוב לשם שקבלתו לומר ־ימלה פירשה שלא. כל ע״כ לימלו
 .ודו״ק לשלם חייבת ודאי בממק וה״נ קידושין הוה וראי בפירשה

 להחזיר חייבין בודאי ממון זה שמוציא מה לענין דהתס צ״ע אמנם
 : ע״ש םו״מ בן בר״פ הרא״ש .שהוטח וכמי .לו
ש״ד. ה״ז הנפש יציאת עם המעמן כל ס״א שלט םימ<
דומה הדבר למה שמחות מסכת בשם סק״ה ובש״ך ׳

 למה ל״י נכבה. הוא מיד עליו אצבעו נותן כיקשאדם המתכבהילנר
 : שם בשבת במקורו גם לפנינו מפורש וה״ז ..שמחות להמסכס לו

 .לשיעור מכתובות שלמד מה עמ״ז המת שבשכונת מים ם״ךן
למבואר הרבים דרך מפסיק לערן נאמר אט• ואך שכונה.

 ׳■כשמנה הוה לא כאן ה״נ כשכונה דינו דאץ סקי״ט באהע״ז שם
: המנהג וק המים לשפוך

קריעה הלכות
׳הרא״ש שי׳ הביא הב״י קרובו. בפגי קורע כך ס״ו סימן
.קריעות ככל .חימום בשעת הוה זו דקריעה דס״ל י

 בשם זו שי׳ שהרמב״ןהביא משום זה שדחה אלא בפניו. שלא ואפי׳
 אמנם בטע״ש. בפני קרע הדר אמימר דהרי ע״ז ותמה הראב״ד

 קרע דברי' אלא קרע הדר אמימר דלא שס פירשו שם התו׳
 בחשו׳ הרשב״א גם ומיהו מ״ש מיושב דקרע לאמימצי לאדכורי׳

 סשע״דע^: בבה״ב קצת הובא בפניו זו דקריעה כתב סקל״ט
דדווקא כ׳ המו׳ בט אם או בט אחי או בט בן שמת הרי שם

 הרמב״ם לשון וכ״נ לא. אשתו או אחיו אבל מהם הנולדים
קידושין קרובי לאפיקי מסק ובסוף בתדואע״ג או בט דדווקא שכ׳

?ראה
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 מפסידים שאנו ההפסדים בין לעיל הזכרנו וה^ך
 דתיים חוקים לחקוק השתדלותנו ^ע״י547ח^■

 זה שאבן דתיים, נוהגים מיני החופשים על ולכפות
 ישאל וכאן אלנו. מצדם והתנגדות לשנאה גורם

 או מאהבתם לנו איכפת מה בכך, לנו ומה השואל,
 עצמינו את ולהשפיל להתרפס לנו למה שנאתם,

 נזקוף לא למה ובאמת ואהבתם, אהדתם ולבקש
 כפי לנכון בעינינו שנראה מה ונעשה קומתנו

 על רצונו את הכופה כאב אותנו, מחייבת שתוה״ק
 בבעיטתו? ולא בבכיתו לא מתחשב ואינו בקטן בגו

 היכן עד ט״ז:( דף )ערכין בגמרא מצאנו בי ובפרט
 קללה ער אמר ושמואל הכאה עד אמר רב תוכחה,

 לנו שאין הרי עי״ש, נזיפה עד אמר יוחנן ורבי
 אם אפי׳ תוכחה ממצות עצמנו ולפטור להתחשב
 והנביא ונזיפה, קללה הכאה, שנאה, תהי׳ התגובה

 למכים נתתי גוי ו׳( נ׳ )ישעי׳ ישק׳״צונת האלקי
 ורוק. מכלימות הסתרתי לא פני למורטים, ולחיי
לאו יש בודאי הלא לעיין יש שבאמת אלא

 רשע לגבי אפי׳ מכשול תתן לא עור דלפני
 מ״ה אבר להושיט אפור נח לבן אפי׳ דהלא ומומר,
 כדי עד להוכיחו מותר למה וא״כ עור, לפני משום
 דפן בלאו הרשע את מכשילים הלא וכו׳ הכא
 דף )מוע״ק בגמרא מציגו הלא וכו׳. להכותו יוסיף

 בנו במכה מכשול תתן לא עור לפני רתניא י״ז.(
 שמא הוא דגרול רכיון ופרש״י מדבר הכתוב הגדול
 וא״כ עכ״ל. מכשילו איהו ליה והוה באביו מבעט

 תוכחה? מצות אצל אה חיישינן דלא שנא מאי
 )ערכין בגמרא דהרי לאלקינו קושיא שהיא והאמת

 עי״ש. דרשו אחד מקרא ושלשלתן אמרינן שם(
 )מצוה החינוך לדעת והנה בעי. טעמא עכ״ז אבל

 קרוב שיהי׳ עד שב׳ בכלל עד ולא עד שזה רל״ט(
הבנת לפי אבל א״ש, המוכיח את להכות החוטא

צ״ע. הראשונים שאר
 הא על גם זה כעין להקשות יש ולכאורה

קי״ג:( דף )פסחים בגמרא דאיתא
 מצוה ם״ל ורנב״י לשנאתו מותר דרשע לרב דם״ל

 שם כתבו התום׳ הלא וקשה קי״ל, וכן לשנאתו
 דכתיב אותו שונא חבירו גם שונאו שהוא דכיון
 א״כ עי״ש. לאדם האדם לב בן לפנים הפנים כמים

 תשנא דלא לאו על לעבור הרשע את מכשיל הרי
 זו דשנאה כיון י״ל דכאן אלא בלבבך, אחיך את

 משנאה ישירה תוצאה זוהי אותו שונא שהרשע
הפנים כמים כדכתיב זה את מחייב והטבע שלו,

 לאו על עובר הרשע אין באמת א״כ וגו/ לפנים
 שהוא בשביל רק ולא וגו׳, אחיך את תשנא דלא

 את המכשיל כי מלפנ״ע, עוד מציל אינו רזה אנום,
 אלא בלפנ״ע, עובר ג״כ באונם בעבירה חבירו
 נטועה והיא בלבבו נולדה שלא כזו שנאה שעל
 כאן אבל תורה. הזהירה לא זה על מחבירו שם

 ויכנו אותו שישנא מחייב הטבע אין תוכחה במצות
 ואינו בבחירתו זאת עושה והוא בו, וינזוף יקללנו או

 כרי ער המוכיח לכאורה א״כ זה, על אנוס אפי׳
כנ״ל. בלפנ״ע עובר וכו׳ הכאה

תוכחה ומצות דהואיל דרכו, יורה דהאמת אלא
 עד ששיעורו מקרא למדו וחז״ל היא, מצוה

 מכשול, נתינת משום כאן אין ממילא הכאה, כרי
 לאדם ואין למעבד, לך איבעי דמפקדת דמאי

 שיש במקום כן האפשריות, בתוצאות להתחשב
 הא כגון עבירה בעוברי לכפות מחאה של מצוה
 איתא וכן ימיו, לו שכלו בנרצע כ״ח.( דף )ב״ק

 ולא יסרטנו לא יכנו לא יכול ט״ז:( דף )ערכין
 רף )כתובות בהא וכן עי״ש. בלבבך ת״ל יקללנו

 עושה, ואינו סוכה עשה לו שאומרין כגון פ״ו.(
 בכל נפשו. שתצא עד אותו מכין עושה ואינו לולב
 ישראל כל לכפות המצוה בכלל שזה מאחר אלה

 בעובדה להתחשב עלינו אין התורה, משפט לקיים
 המכה, את ויכה וישנא יבעוט והמוכה שיתכן
 והותר בכך, מצותו כי אותו, שהכשיל ונמצא

 עשה בגדר זה ואין תוצאותיו, כל על המעשה
 יהי׳ שלו מ״ע שבשביל מצינו לא כי ל״ת, דוחה
 אלא חבירו, את להכשיל לפג״ע על לעבור רשאי
 כנ״ל. הותרה הוה אלא לכך, צריכין אנו שאין

 דמכה המדובר שאין הגדול בנו במכה משא״כ
 אף להכות דהותר וכיוצ״ב מאיסורי אפרושי משום

 חו בנו, את להכות האב כדרך אלא זר, איש
 דיסר מקרא ח.( דף )מכות בגמרא ילפיגן המצוה

 אמרו שפיר זה על לנפשך, מעדנים ויתן ויניחך בנך
 ומעדנים רוח נחית תהי׳ לא שהתוצאה גדול דבבנו

 בו יש וממילא מצוה אין בכה״ג בו, שיבעוט אלא
 במקום והכאה בתוכחה משא״ב לפנ״ע, משום
 של באפשרות להתחשב לנו אין לפנינו, מצוה שיש

 העוסק אדם וממילא בכך, שמצותו כיון הכשלה
הכאה של התוצאה אין חבירו את לזכות במצוה

כנ״ל. חשבונו על מזדקפת וכו׳
הוכח מצות לפנינו שיש בזמן זה כל אמנם

כדי עד שיעורו אז עמיתך, את תוכיח
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25 אבות לב

 הרשע את שמכשילים במה לדאוג לגו ואין הכאה,
 במקום אבל וביוצ״ב, שבלב בשנאה או בהכאה

 להכשיל אסור בודאי אז תוכחה, מצות לפנינו שאין
 בלבבך. אחיך את תשנא דלא בלאו מישראל אדם
 רבי ואמר ס״ה:( דף )יבמות אמרם בונת זה ואולי

 שמצוה בשם שמעון בר׳ אליעזר ר׳ משום אילעא
 האדם על מצוה כך הנשמע דבר לומר האדם על

 חובה אומר אבא רבי נשמע, שאינו דבר לומר שלא
 שלר׳ והיינו וגו׳, ישנאך פן לץ תוכח אל שנאמר

 אתה ונמצא ישנאך פן משום איסור כאן יש אבא
 י״א( )ט״ע בסמ״ג והנה תשנא. דלא בלאו מכשילו

 שנאמר נשמע שאינו דבר לומר שלא רחובה פסק
 מצדד שמתחילה עי״ש ישנאך, פן לץ תוכח אל

 תוכחה מקבלים לא אם לשתוק טוב ־בשוגגין שרק
 אם אבל מזידין, יהיו ואל שוגגין שיהיו דמוטב

 אע״פ יקבלו שלא לו וברור מזידין, העוברין
 )דף שבת במסכת כדמוכח מיתה מעונש שפטורים

 מפטרי, לא תוכיח דהוכח עשה ממצות מ״מ נ״ה(,
 הלעיטהו יקבלו, שלא עונשן על שמוסיף ואע״פ
 צריך במזידין דאף מסיק אבל עי״ש, וימות לרשע

 הסברא כנ״ל. לץ תוכח אל משום לשתוק
 יראים ספר עי׳ היראים ספר דברת היא הראשונה

 עובר דבלא״ה דמאחר שסובר רכ״ד( )סימן השלם
 אותו יעשה אם מכשילו זה אין במזיד העבירה על

 וכו׳, לרשע הלעיטהו בי׳ אמרינן וממילא למותרה,
 מצווין אנו שאין רק בגמרא זה מצינו שלא ואף

 ולא בלא״ה, גוזל שהוא בשעה מאיסור להפרישו
 בלא״ה הוא הרי מ״ט להכשילו, מותרים שנהי׳
 אותו לעשות שוב במזיד, האיסור על עובר

 בזה גם י״ל ושפיר לפנ״ע, בכך אין למותרה
 אמת דהן הסמ״ג מסקנת משא״ב כנ״ל. הלעיטהו

 לפנ״ע, אין לעבור שרוצה העבירה אותה שעל
 ישנאך, פן משום להוכיחו שלא חובה עכ״ז אבל

 יש ובזה אחרת בעבירה מכשילו שאתה ונמצא
כנ״ל. לפנ״ע

 פן לץ תוכח דאל הך כך פי׳ לא והמפרשים
שמכשילו, משום דאיסור ישנאך,

 שיודע שכל שב׳ יבמות במסכת המאירי לשון ועי׳
 הוא ומוזהר בכך חייב אינו תוכחה מקבל שאינו בו

 דרך על וזה עכ״ל. לפניו פניניו להשליך שלא
 שאין דור ראית ואם ס״ג.( דף )ברכות אמרם

 דברי תטיל ואל ופרש״י כנם עליו חביבה התורה
פן פי׳ בחדא״ג ביבמות והמהרש״א לבזיון. תורה

 וכו׳ שנאה עליו שינטור למוכיח סכנה היינו ישנאך
 ל״ל לפנ״ע משום בזה דיש איתא אם ועוד עי״ש.

 לא מלפנ״ע תיפ״ל ישנאך, דפן קבלה דדברי קרא
 כאן דאין להוכיח קרא רבעי די״ל מכשול, תתן

 להתחשב שאין רודאי דאל״כ בלץ, תוכחה מצות
 דאין שמוכיח אחר באמת אבל כנ״ל, בתוצאות

 י״ל ועוד דלפנ״ע. בלאו הו״ל שוב תוכחה, מצות
 ג״כ אותו שישנא בספק דאפי׳ קבלה דדברי דקרא
 היה לא לפנ״ע דמטעם ישנאך, פן כדכתיב אסור,
 בין גדולה מבוכה בזה ויש בודאי, אלא אסור

 לפנ״ע הוה אי הגדול בנו דמכה בהא הפוסקים
 על שם כתב רש״י דהא דרבנן, רק או דאוריתא

 אבל באביו, מבעט שמא הוא רגדול דכיון אתר:
 כ׳ וכן עי״ש. שמא הל׳ כ׳ לא הרי״ף על ברש״י

 ~ לא דלפנ״ע ם״ג:( דף )סנהדרין מלובלין במהר״ם
 עין בשו״ת ועי׳ עי״ש. וכו׳ ברור בדבר אלא שייך
 דף בקידושין דאמרינן דהא י״ג( סי׳ )או״ח יצחק
 דאף רמשמע לפנ״ע, על ועבר רתח דילמא ל״ב.

 לודאי קרוב הוי דהתם י״ל מוזהר, לפנ״ע ספק על
 בתוכחה כאן דצריך י״ל עכ״פ עי״ש. וכו׳ ררתח

 שו״מ ישנאך. פן ספק על אפי׳ להזהיר דמשלי קרא
 ביבמות שם שב׳ יעקב העין על יוסף עץ בספר
 פן כדכתיב סכנה משום להוכיחו שלא חובה וז״ל:

 וגם שנאה עליו שינטור למוכיח סכנה היינו ישנאך
וכו׳ אחיך את תשנא דלא ל״ב על שיעבור לו יגרום

עי״ש.
 מצות שיש דבמקום שכתבתי הדברים פי

בזה להתחשב אין מחאה וחיוב תוכחה
 אותו שמוכיחים אדם לבן מכשול שנגרום שיתכן

 במקום אבל בכך, מצותינו כי בו, שמוחין או
 גם לתכתא הדרא שוב תוכחה מצות שבטלה

 קדשו לשון היטב נבין לפי״ז הנה הכשלה. איסור
 ומה וז״ל: י״ח( פרק )סוף אליהו רבי תנא ספר של

 יודע אתה אפי׳ יכול אמיתך את תוכיח הוכח ת״ל
 להוכיח חייב אתה אעפ״ב ושונאך רשע שהוא
 שהוא לעמיתך עמיתך, את תוכח הוכח ת״ל אותו

 חייב אתה ומצות בתורה. עמך ושהוא אוהבך
 אתה אין שונאך שהוא לרשע אבל אותו, להוכיח

 להוכיח רשאי אתה אי וגם אותו, להוכיח חייב
 לרשע ומוכיח קלון לו לוקח לץ יוסר שנא׳ אותו
 ויאהבך לחכם הוכח ישנאך פן לץ תוכח אל מומו,
 תר״ח( )סי׳ הלכה בביאור להלכה הובא עכ״ל.
או בפרהסיא שבת למחלל תוכחה פטור לענין
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 עמיתך מכלל יצא שכבר להכעיס נבילות אוכל
 אוהבך שהוא התדב״א שכתב התנאי אבל עי״ש.

 חדש דבר כאן שיהי׳ קשה ובאמת השמיט, זה
 דורש והלא באוהב, אלא תוכחה מצות שאין

 מוציא ואיך ומצות, בתורה שאתך לעם עמיתך
 כונת שאין י״ל להנ״ל אבל וצע״ג, שונאו מזה

 מקודם שונאו את המצוה מכלל להוציא התדב״א
 שיעשה כונתו אלא מקודם, באוהבו רק ולחייב
 שמסיים וכמו בעתיד אוהבו ושיהי׳ בעתיד, שונאו
 תליא בהא דהא וס״ל ישנאך, פן רמשלי מקרא
 שיהי׳ נקטינן תורה שחייבה בתו״ט שאתך בעם

 ויאהבך התוכחה שיקבל אוהבך, דבר של בסופו
שיהי׳ חיישינן בתו״ט _אתך שאינו במי אבל זה, על

1 *1234567 אה״ח

 רבמקום שכתבנו ואף התוכחה יקבל לא כי שונאך
 ל״ל א״ב שנאה, שיגרום מתחשבין אין מצוה שיש

 חייב אתה בתו״ט שאתך שעם לומר לתדב״א
 אתה חייב דבלאה״כ ליה תיפוק שיאהבך, להוכיחו
 נקיט, דקרא טעמא שרק וי״ל כנ״ל, בכך דמצותו

 כן י״ל בודאי להלכה מ״מ קצת, דחוק שהלשון ואף
 לפנ״ע לאיסור חיישינן תוכחה מצות שאין דבמקום

והבן. כנ״ל,
 האחריות גדולה מה שפיר נבין הדברים

הן ומצות תורה שומרי נגד שנאה לגרום
 חקיקת הגה כנ״ל. ההבשלה מצד והן הסכנה, מצד

 אינם דת, עניני הרחוקים על לכפות דתיים חוקים
 עצום ספק יש ובכלל כלל, תוכחה מצות בכלל

 ביאור עי׳ בהם, נוהגת תוכחה מצות אם להלכה
 תר״ח סי׳ )או״ח השלחן בערוך וכן הנ״ל, הלכה

 אלא המאמין בישראל הוא זה דבל ודע וז״ל: ם״ז(
 אבל תוכחה, שייך ובזה לעשות תוקפו שיצרו

 שהרי תוכחה שייך אין באלו חז״ל בדברי הפוקרים
 וכן עמהם. להתוכח ואין ואפיקורסים מינים הם

 ש״ג( )סי׳ שיק מהר״ם בשו״ר זו הלכה בירר
 בעבור שנשבה כתינוק שיינם אלה ואפי׳ באריכות.
 כזו, תוכחה פטור לענין מ״מ אמונה בלי שנתחנכו
 בתו״ט. שאתך עם בכלל אינם שמ״ט מסתברא
 לכפות בכח והיה יפה דין בית כח היה ואילמלי
 בודאי זה היה התורה מצות כל את לשמור עליהם

 תלוי אינו המצות על כפיה חיוב כנראה כי חיוב,
 אלו על אף וחל ערבות, ודין תוכחה חיוב בדין

 כח יש אם מ״מ וערבות, תוכחה מכלל שיצאו
 שב׳ הנ״ל שיק במהר״ם עי׳ כפיה חיוב יש בידינו
לחלל מומרים דעל ענ״ד לפי נראה אמנם וז״ל:

 להכעיס מומר או לע״ז, מומר או בפרהסיא, שבת
 של מ״ע כאן אין כאלו לאנשים כגוי, שדינם

 למחות בידינו ביש דהיינו ערבות בודאי תוכחה,
 עלינו, החיוב וודאי להם, המגיע בעונש ולעונשם

 ׳בפ והנגלות וכו׳ דהנסתרות בקרא ערבות רעיקר
 בעונש לעונשם דהיינו ע״ז בעובר מיירי נצבים.
 הרי וזה עמיתך דכתיב תוכחה, במצות אבל הראוי,

 בידינו אין אם וא״כ וכו׳ התורה דיני לכל כגוי הוא
תוכחה מצות עלנו אין לכו״ע מומרים והם למחות

עי״ש.
 חייבין למחות בידינו דביש מדבריו והנראה

מטעם זה ואין במומרים, אף למחות
 מבוכה באחרונים עי׳ אחר, חיוב אלא תוכחה
 קע״ז( סי׳ )חו״ט ח״ם בשו״ת ועי׳ זה, בחיוב גדולה
 יי* לזה, זה ערבים ישראל שכל מטעם שהוא שכתב

 ארור בכלל הוא מוחה ואינו למחות בידו שיש וכל
 עי״ש. הזאת התורה דברי את יקים לא אשר

 ר״כ( סי׳ קמ״א )יו״ד ודעת טעם טוב ובשו״ת
 ועשית ו׳ רף בר״ה דאמרו מהא דילפינן שכתב
 של מתורתן באמת עי״ש. שיעשוך לב״ד אזהרה

 ברמב״ן ועי׳ בזה, מחלוקת אנו לומדים הראשונים
 רלא דלאו ׳שכ חמישי( )שורש המצות ספר

 גרושתו דמחזיר ללאו טעם אינו הארץ את תחטיא
 על לב״ר להזהיר עצמו בפני לאו אלא משנשאת,

 שכן וכל לגרשה אותו לכוף ושהוזהרנו ובו׳ כך
 מצות בשאר שגם עי״ש, ישאנה שלא אותו למנוע
 דרשו התמיד בהקרבת כגון כאלה דרשות מצינו

 g! בך ימצא לא וכן כך. על ב״ד להזהיר להם, ואמרת
 ללאו נמנו לא ששם אלא באש, ובתו בנו מעביר

 שלא הרמב״ן מדברי נראה עכ״פ עי״ש. עצמן בפני
 במקום רק כפיה דין כולה התורה לכל ילפינן

 שאין שם כתב אסתר המגילת אבל כן, שדרשו
 שכבר לפי כך, על לב״ד להזהיר זה לאו למנות
 בדרך ולהישירם העם את להזהיר הדיינים נצטוו

 נצטוינו לכן כי עבירה עוברי ביד ולמחות ישר
 כתב וכן וכו׳. עיר ובבל ופלך פלך בבל למנותם

 ב״ד שאזהרת האמת אבל וז״ל: שמח הלב שם
 תוספת בהן ואינה הוא בעלמא רמז המצות באלו

 המצות בכל השוה דבר דודאי המצות שאר על
 ולא העבירה מן אדם להרחיק לב״ד שמסור הוא

 בזה ויש ממנו, שמוזהר מה על לעבור יניחוהו
 הרב אותה זכר המצות, בכל לב״ר כוללת אזהרה

למנות שצונו קע״א, מצוה וז״ל: הזה במאמר
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צחסב סא שי׳ ירד שרתחלה
 כולא חותמות, כשמי חשוב דכא היינו עליו
 דאי משמע הכי דהרי עני׳ סמכינן לא האי
 אע״י כלל חומם בלא כשר לסמוך סימן הוי

 דקימן כרמך ועל תוחמות שתי בעי דבשר
 הוי לא ושחיטה חותם בתוך כחותם יפה

 מיהא אחד כחותם אבל חותם בתוך במותם
 על שהשיג קק״ג שם משובה בפתחי ועיין הוי

 זה סימן על לסמוך דקשה צדקה שמש שו״ת
 משום חומם שום בני כנודעות מסמרות של

 יכולין דבקל כיון כאלה לעשות עכו״ם דרך שאין
 לסמוך סימן שאיני לשחיטה דמי כן לעשות

 כחשבת השחיטה דגם י״ל תכ״ל ולפי עליו
 ובהפ״מ בדיעבד וממילא אחד לחותם עכ״פ
 דבכותי הרמ׳א על צדקה השמש סומך שפיר

 דלא פשינוא ככ״פ בזה וצ״ע אחד בחותם די
 לחותם ומצטרף ממפתח השחיטה סימן גרע

העוף. כל השוחט שנותן

ם״ב סימן
 משא עושה עבריין אחד יהודי—

 ששולח כחוריס עופות עם ומתן
 מעות לו שאין ולפי בהם ומשתכר לפכסנו

 אחר יהודי לו נותן זה למסחר הצורך די
 בהם מטפל ואינו ברוח חלק ונוטל המעות

הימר. לזה יש אם
 אמנם מצדד ק״ח סי׳ חיו״ד ח״ס בתשו׳ ד^ד!

עסק לישראל א־ן אס כזה באופן להקל
 אתי דלמא השום וליכא האק־ר תדבר עם

 האיסור את היקראל קנה לא וגם מיכי׳ למיכל
 אבל לכאורא, הוא כן וה״כ תורת קכין ן בד

 בדרך וגם בהפ״ש אלא שם מהיר אינו באמת
 איכו גוי לגבי דדוקא שי״ל והגם עיי״ש הלואה
 ישראל פוסקים דלרוב מפום להתיר סומך
 דבודאי מישראל ישראל אבל בכסף מגוי קונה
 הפסד אלאבמשיב׳מכמעדאפי׳באינו קונה אינו
 ' מישראל ישראל אחר אכא~דמצדן מתיר, ובה,מר

 דכהרא עוב-י הרי ליכא דאפי׳ טפי גרע
 כמש״כ עברה עוברי ידי מסייע משום איכא
 מצוריך אנו ישראל דעל קנ״א סי׳ יו״ד הש״ך

 שם פירש שבדג׳־מ והגס מאיסורא להפרישו
 איש ביד. ויש בשוגג כשעובר דדוקא בכוונתו

 לי׳ מיסתבר דלא להפרישו חייב להפרישו אחר
 ישראל כחטא דאע״ג ליסיאל מומר בין לחלק

 לחלק יש דשפיר אומר הכני ע״ז — הוא
 בחכו׳ שכתב מה לפי לישראל מומר בין

 מימריס דלגבי ש״ג סי׳ חאו״ח קי״ק מה־־״ם
 מ״ע כאן אין להכעיס מומרים או שבת לחלל

 הדל ואנכי עמיתך את הוכיח הוכח של
 דך סנהדרין מט״ס לזה ברורה ראי׳ הבאתי

 בעכו׳ים ■אל 'ש תיו יודעין רב דאמר ע״ב ס״ג
 להם להתיר אלא ע״ז עבדו ולא ממש בו שאין

 יצרן שחי׳ וז״ל רש״י ופי׳ בפיהסיא עריות
 ממלכו תורת עול נפי־וק אמרו עריות על תוקפן

 מאי ולכאורא העריות על אותנו יוכיחו ואל
 וראי׳ ע״ז על אותם יוכוחו אכתי הא לתו אהני
 הוכחה מצות ליכא לע״ז מומר בי דלי לזה

 הם דשקולין שבתות לחלל מומר לגבי והה״ד
לדיכא. לתדג״מ מוכרחת ראי׳ לי דיש איברא

 להפרישו מצווין אין במזיד עבירה דבעובר
 בן ת״ש הגנר דפריך קי״ד ד׳ יבמות מש״ק
 הארץ עם אמו אבי אצל לילך שרגיל חבר
 קאיכס דברים יאכילנו שמא חוששין אין

 אלננא לו זקוק אין פירות בידו מצא מתיקנים
 בדמאי אר״י להפרישו עליו מצווין ד בי* דאין

 בעיא ודאי הא דדמאי טעמא אלא הקילו
 אביו דעת על בעושה ר״י והאמר לעשירי

 קושיא ומאי — מצווה אינו להפרישו אבל
 אנא לקטן רק לא כאן 'לחוש צריב־ן אט הרי
 עובר שהוא הארץ עם אביו אבי לגדול גס
 אכור דלכ״ע לקטן איסורא דקפי איסור על

 על מצווין דאכו משום לא לעשירי בפי ולכן
 דאכו משום אלא להפרישו נבלות אוכל קטן

 אפ״כ מאיקורא אביו אבי את להפריש מצוריך
 להפרישו. מציוין אנו אין במזיד דבעובר
 המצות על כי״ק במהר׳יס ראיתי אולם

 האדם עובר עור דלפני לומר דמצדד
 אס אפי׳ האיסור אה לחברו כשמושיט מיד

 ראי׳ אין ולפ״ז אכלו ולא אח״כ כמלך' האידך
 כדי לעשירי דבעי לומר דאין להדג״ת מכאן

 דהרי ז״א מאיסורא אביו אבי את להפריש
 האיסור את לקטן לו כשהושיט אביו אבי
 את ככוח ולא■ אנחנו נבוא אם ואפי׳ עיר מיד

 מעבידה אוהו הצלנו לא בזה מ*מ לאכלו הקטן
 אינו שי״ק המהר״ס גס ואולי — שעשה
 אבל נטר לפני לענין אלא כן לומר מצדד

עד עובר אינו לקטן איסורא לי׳ דספי עבירה
_________ ממנו. ואכל לי׳ דספי

 מ״מ הדג״מ דברי כנים אם דאפי׳ אלא
 דשאי בהתירא לפקפק יש עדיין

 להפוך יש הטל ח״ק דממשו׳ דנהי מילתא
 איט בתשובותיו שי׳ק המהר״ם אבל בזכותי׳
 בתשו׳ שהביא מטעם בזה להרי״ס מסכים

 פ״ב הירושלמי מן נ׳ סי׳ חיו״ד אש אמרי
 יהי׳ טמאים מן סחורה איסור דיניך׳ דשב־עוה

 ואחד אכילה איסור אחי נאמר למה לכם
 בירושלמי איתמר בהדיא וא״כ הכאה איסור

 ומשמע הכאת משום הוא סחורה דאיסור
 וי־ק מאכילה דאתי הכאה מיני בכל דאסור
 וממילא מותר עומדים לאכילת דלאו הכאות

 הוא. הכאה דעכ׳־פ דאסור מסתבר בכ״ד גם
 כל היר״א בהגהות ראיתי מצאתי ואנכי

 דבמקוס ההם באמת שמגיה הירושלמי
 אין וא״כ סחורה איסור צ״ל הנאה איסור

 אפי׳ ולעכ״ד הח״ס מרן דברי וצדקו ראי׳ משם
 דגמ׳ משמע מ׳־מ בירושלמי, נגיה לא אם

 בפקחים דהנה הירושלמי על בזה פליג דידן
 אתי לכם לכם יהי׳ משקץ הגמ׳ יליף כ״ב דף

 לכתחלה דאקור יהו הריהן ב ויה" נזדמנו להתיר
 ׳כ א הכאה מטעם הוא סחורת איסור ואי

 אתי ויהי׳ דמותר, נזדמנו גולכם לנוילף מנ״ל
 לכם אתי דלמא לכתחלת, סחורת איסור על

 ומיהי׳ דאכילה דלאו הנאות שאר להמיר
 בנזדמכו, גם סחו>־ה איסור ילפינן בהויתן
 דאיסור אע״ב מיני׳, הכאה ל" מטי דעכ״ס
 אתי דלמא משום דידן לגמ׳ הוא סחורה
 אין וממילא המפורשים כמם״כ מיני׳ למיכל

 אם אפי׳ הכאות בשאר דליתסר לומר הו״א שוס
 ההחשש בי׳ שייך דליהוי האיסור עם עסק לו

דלמא
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 בזה באחי ולא — מיני׳ למיכל אמי דלמא

 להלכה אבל הלז״נן, מרן דברי להצדיק אלא
 * שי״ק. ומהר׳ים אש תאמרי נגד לתקל קשה

 הירושלמי של שעמו דלפי עוד להעיר ויש
 אהיכן תנאה משוס הוא סחורת דאיקור

 המהולעים בפירוד* סחורת לעמן קולא לידי גס
 יוקר נותנים דאין איסור דאין הפר״ח שכתב
 קי׳פ״ד דעה בשפתי והפמ״ג המר,ונעים בשביל
קחורת דאיקור נועמא דהרי עליו השיג שק״יח

 וזה מיני׳להיכל אתי דלמא משוס הוא
5א —

 הניעם
פי‘  ׳-!ע- — מחונכים בפירוד* גס ש־יך

 והכאה בהכאה מילהא הליא הנ״ל הירושלמי
 המהולעיס. בשביל יותר כוהנים אין דהרי ליכא

 החוי״נו קושיה לתרץ בפרפרת ואפייכם
בגמ׳ דבבי מה על שביעית במק'

 מעשרה שיי דחלב נמילן< דבכורוה בפ״ק
 דהרי וקשיא לסחורה דלמא ודחי חלב חרוצי
 ההורה מן לאכילה דאקור מה דכל לן קיימא

 כבר דהכה וכלככ״ד — אקור לסחורה גס
 דק״ל הר״י על קק׳־ה רנר׳ז קי׳ במ״א הקשה

 מוקק נעשה ואח״ב חיה בגרון המתקבץ דדם
 השתא דבהר הוא בעלמא דפיישא דמומר
 חידוש דחלב בבכורות אמריכן דהרי אזליכן

 דבתר ש״ה א״כ חלב ונעשה נעכר דדם י הוא
 דבתר הכיח דיש ואמרתי — אזלינן מעיקרא
 דנוכם רחמנא דגלי מתא אזכינן מעיקרא

 כתב קק״ה הנ״ב בשי׳ תמיא דהנה כעיקר
 אין דגים והשני בשר בלע חמץ של אהד כלי דאס
 וכתב חלוקים טעמים שהם כיון וכיעור חוזר

 טעם ככ״פ דהרי תמוה דלכאורא ה״ש בנוח שם
 דק׳־ל והי' הה חמץ טעם דשניהם שוה האישור
 טעמו נשהנה בבשר הנבלע חמץ דטעם להמ״א

 בדגים שנבלע החמץ טעם וכן ען^הבשר
 טעמי שני וממילא הדגים ע״י טעמו כשהכה
 ולכאורא — זא״ז ומבטלין שווין אינם החמץ

 טעם הרי כעיקר טעם לומי משכחת האיך לפ״ז
 כרחך ועל בו שנבלע הדבר ע״י כשהכה זה

 השתא בהר אזליכן נא זה דלעכין רחמנא דגלי
 כוב״י בחשו׳ ועיין — מעיקרא בהר אלא

 דטעס דכיון שכתב ק״ו קי׳ האו״ח הניכא
 לכן ככו״ס מגיעולי או ממשרה לפיכן’ כעיקר
 לאוין שתם דכוותייהו באיקוריס דדוקא אמריכן

 כעיקר דטעם רחמנא גלי מלקוח בתם שיש
 חלב כגון מלקות בתם שאין בלאוין נא אבל
 שחורה באישור גם ולפ״ז עכ״ל וכיוצא טמא
 בהוימן מיתיו לה וילפיכן בלאו נאמרה שלא
 באישור וא״כ טכ״ע אמריכן לא באמת יהי

 זה ומפני השתא בחר בה דאזליכן י״ל שחורה
דאזליכן משוס טכ״ע בה אמריכן לא באמה

 הדבר מחמת נשתנה דהטעם השתא בהר
 לא טכ״ע רחמנא דגלי היכי ודוקא בו שנבלע
 קושיה שפיר מיושב ומעתה השתא בתר אזליכן

 לשחוי־ה דלמא הגמ׳ דחי מנאי הנ״ל ההוי״ט
גס אקור הו לאכילה אשור חלב אי הא

 ולפי לשחורה
 משום אשור

 בחר אזלינן
 דלא כרחך ועל בי׳ נאשר נמי דטעם אכילה
 לישתרי הנוכה גם דאליכ השתא בהר בה אזלינן

איהשר דלא שחורה אישור לערן אבל כנ״ל

 באמה י״ל בלאו נאמרת לא דהרי טעמא בת
 חלב לענין ותת״ד השתא בהר בה דאזליכן

 השתא דהרי ומותר השתא בהר בה
באמת. הר״י כסברת לחלב הדס נתהפך

ם״נ סימן
 קריטצער למצבה מוהר אם נשאלותי

שתי עה כנכרים מצבור* נעשות
 לו שאין קובל הוא זה ואיש אצלס כנהוג וערב

אחי־. באופן פרנסת שוס
 קנ״ב שי׳ יו״ד שיק מהר״ם בחשו׳ הנה

על שעישין דהשו״ע בפשיטות החליט
 בבודהה מעכין הוא קברם על אבן מצבר*

 והעושה ככפיה בשחר נשמהם להשחיר וכבודת
 פיי־׳ש תעשו דלא ל״ת על עובר ה״ז אותה
 בעצמו הוא שיעשה להתיר אין בודאי ולפ״ז

 אלא לצדד לנו ואץ המצבה על השרב אה
נכר? פועל ע״י שיעשה היתר יש אס
 צורות דדמות אמרינן מ״ג ד׳ בע״ז הנה

 שבהן בעלייתו לר״ג לו הי׳ לבכור*
 ראיתם כזה להן ואומר ההדיוטות אר* מראה

 לא והכתיב כרי ומי ופריך ראיתם כזה או
 ר״ג שאני ומשיק שמשי כדמות אתי העשון

 דאחרים ר״י ותא ופריך לו עשו דאהרים
 שיכנא לר״י שמואל לי׳ ואמר נו פשו
 בחותמו חתם ומשני חוחס דדין עינית שמי

 דנשיא כיון כאני ור״ג חשדא ומשום בולט
 דלא דמי וכרבים גבי׳ רבים שכיחי הוא

 הרי שם בר״ק׳ והקשו נחשדא בהו חיישיכן
 לאחרים ר״ג צוה ואיך שבור* כנכרי אמירת
 במקום שלא ולפ״ז שאני דמצות' והי׳ לעשותו

 אחרים נרי גס לעשותו אשור הכא כמו
 שהוא שיאמרו ■השדא משוס אישור ים

הי׳ לא דמי דכרביס ר״ג דדוקא לה
 כהשדא. לחוש צריך ,

 להשהותו דדוקא י״ל חקדא דנענין $יי£לךא
 שאינו בכה״ג אבל חשדא משום אשור

 לקנותו לנכר* מיוחד שהוא שעה לפי אלא אצלו
 אינו אס ומכש״ע שיהוי איסור בכלל הוי לא

 "לאגער" על אצלו כהיות כאלו מצבות עושת
 הוא כזו מצבה אצלו לקלוח הנכרי עקיבא אלא

 אישור משום כחוש אין ודאי — נו עושה
 אפרסמון נהרי בשו״ה אח״כ ומצאתי חשדא

 בפשיטות. הכי ג״כ שכתב קט״ו סי׳ יו״ד
 בלא״ת דבכה׳יג אמרתי דמינהא ולרווחא

 דהנה חשדא" משום לחוש שייך לא
 פירוק וז״ל כתבו ר״י והא ד״ת קם חוק׳

 אם להקהותו שלא שמואל נו הזהיר ואפי״ה
 לא על ועבר כעשאו יחשדוהו שלא פיכו יסמא לא

 הי׳ בולט שחותמו ר״י שאני ומשכי תעשו
 עכ״ל כוכבים כבודת חשד משוס הי׳ ולא

 להשהותו דאסור לגמרא ס״ל הי' דבס״ד אלמא
 הדר ובמקקכא בעצמו קעשאו חשדא משוס

 חשד ננשום אלא עשייה משוס חשד דליכא בי׳
 דעל דמ״ש בעי טעמא ולכאורא שעובדו ע״ז

 יחפרוהו עבודה ובל אוהו יחשדו לא עשייה
 לדעת יחקרו אס הרואים הלא עשיית דעל וי״ל

 אנא עשאו בעצמו הוא לא כי ידעו האמת
 הוא אם זה דבר משא״כ לו עשאו אחי־ים

עובד

"׳אזלינן

נוצות
יי***■*
/ l-> I

עובד

 אי דאפי׳ א״ש הנ״ל
 ונעשה נעכר דדם

עשי איסור לעניו דוקא זה השתא"

 דחלב נימא
דלא חלב

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס294 מס עמוד הלוי אברהם בן מנחם פולאק, לוי חלק



 זצ״ל הרמב״ם רבינו פסקי על וביאורים הערות כולל

 וביאורים זמנים, ובספר אהבה, בספר המדע, בספר

הללו. בעניבים ואחרונים ראשונים ופוסקים בש״ס

מאתי <

כהוטאיו‘"'^'"
בן

זצ״ל הכהן שמואל ר׳ הצדיק הגאון הרב

ברוסיא, פאדאליע פלך שאטאווא, בעיר רב שהיה

המפורסמים הספרים ושחיבר

עדן. ושערי שמואל, מעדני יו״ם, מנחת שבת, מנחת

ונכד

 מהרש״ל, רמ״א, מפדוואה, מהר״ם יוסף, שארית שו״ת מחבר כץ יוסף ר׳ הגאונים

 בהקדמת כמבואר ישראל גדולי ועוד שלמה ומגיני מלובלין, מהר״ם מינץ, ר״י

יו״ט. ומנחת שבת מנחת לספריו זצ״ל מארי אבא

 ניו־יארק ברוקלין,

לפ״ק תשכ״ד שנת
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buj.i? של וכם אלהיך של ך כגון מאחריו ?שם 
 אותיות כשאר הם והרי נמחקים אינם בהן כיוצא

 ואסור שנתקדשו ואע״פ מקדשם. .שהשם כפני
 אבל לוקה אינו הנטפלות האותיות אלו ־מוחק

מרדות. מכת ־
 במחיקת שאין אחרונים כמה העלו פה רבינו ירי

 מלובלין מהר״ם בשו״ת דרבנן. איסור אלא ;טפלות
 ליה שסבירא ואפשר כתב לומר נראה ועוד ד״ה :

 דאוריתא איסור לשם הנטפלות אותיות במחיקת דאין
c פשיטא למהר״ם ליה דמספקא ומה דרבנן. איסור 

 סימן ביו״ד בפשיטות כתב הט״ז אחריו, הבאים ים
 בשו״ת גם מדרבנן, הוא הנטפלות מחיקת שאיסור י,

של וקדושה ז״ל פשוט. לדבר זה תפס צ״ה סימן ׳שוני

הלכות
שני פרק

 או אלא ידבר ולא בשתיקה אדם ירבה עולם1
 אמרו גופו. לחיי להם שצריך בדברים או :מה

 בטלה שיחה שח שלא הקדוש רבינו תלמיד ■ב
אדם. בני היא^זת ו

 כ״ח( )סוכה הישן בפרק משנה: בכסף מרן זה על 1
 כעת יודע איני רב על אבל זכאי בן יוחנן רבן על

 מאמר בגמרא למצוא חתרו משנה הכסף אחר הבאים
מקום בספר זה. בענין דעתו המגלה או דרב ,נהגותו

 ע״ב, ד״ה בחגיגה הרמב״ם לדברי מקום הראה ס״ה
 מגידים לאשתו איש שבין יתירה שיחה אפילו רב :מר
 לשיחה רב בה דמיירי יתירה שיחה המ״ש דימה גה

 ה״ד מדעות בפ״ה הרמב״ם ובדברי שם העיון אחרי
 היתירה השיחה השיחות. שתי בין חילוק שיש ל

 לשיחה לדמותה ואין לגמרי אחר ממין היא לאשתו
 מקור למצא יש ולענ״ד אדם. בני רוב שיחת יא
 חננאל רבינו גירסת לפי ע״ב. די״ט ביומא פה :ו

רב אמר ז״ל בטילה, שיחה ואוסר המגנה רב מאמר
 זהו שלנו הספרים בגירסת בעשה. עובר בטלה

 זה במאמר גם אמנם רב. מאמר זהו ר״ח בגירסת גבל
היה כמובן אך ימיו, כל בטלה שיחה •ל,^! ירב

x

 שיש דכיון הנטפלים לקלוף שמותר לפסוק השואל רצה ועפי״ז
 לילך יש לא או כמחיקת היא אם בקליפה דרבוותא פלוגתא
 סתר הנו״ב אך דרבנן. ספק משום הנטפלים בקליפת לקולא
 אין שלדעתם משום בקליפה המקילים שאף וכתב זו סברא

 עצמו השם דבשלמא הנטפלים לקלוף אסור מחיקה דין לקליפה

 בשלימותו אותו וכשקולפין עליו קדושתו שהוא מקום בכל

 קדושת נטפלות שהן כ״ז הנטפלות אותיות אבל בקדושתו נשאר

 זה והרי מעלתן נפסק לעצמן אותן וכשקולפין עליהן השם

 מחיקת שאיסור פסקם. בנו הנ״ל האחרונים כל הנה מוחקן. כאלו

 אין ולענ״ד פה. רבינו דברי יסוד על מדרבנן הוא הנטפלין

 זה שאיסור סובר שרבינו ואפשר לפסקם חזקה ראיה מדבריו

ה״ז. פ״א חמו״צ בהלכות כיו״ב ומצינו מה״ת. הוא

I

AW וע״ז
 בגמרא וכמ״ש בעשה עליו עוברים שלדעתו דבר מלעשות נזהר

הנ״ל. דחגיגה

 טובה לא בדרך שהלך או שחטא הכירו הרואה ז.
עמיתך. את תוכיח הוכח שנאמר למוטב להחזירו מצוה

 מעשי על בין ישגה דתוכחה שעשה משמע רבינו מדברי
 גם עבירה. בסוג שאינם אעפ״י מגונים מעשים על ובין ממש חטא

 היראה )עמוד כן. משמע יראים בספר ממיץ ר״א רבינו מלשון
 לכאורה משמע ע״ב דל״א בברכות התוספות ומדברי ל״ז( סימן

 תוכחה וחיוב דאוריתא. איסור על רק ישנו מה״ת תוכחה שחיוב
 ויאמר שם. הגמרא ז״ל דחנה. מקרא נלמד הגון שאינו דבר על

 בחבירו לרואה מכאן אליעזר א״ר וגו׳ תשתכרין מתי עד עלי אליה
 שם התוספות רבותינו וכתבו להוכיחו. צריך הגון שאינו דבר

 דאי דאוריתא איסורא דליכא אע״ג פירוש הגון שאינו דבר בד״ה
 שגם י״ל אך כתיב, תוכיח הוכיח פשיטא דאוריתא איסורא איכא

 היעו דחנה קראי שבלי וכוונתם כהרמב״ם, סוברים התוספות
 דאוריתא, איסור על עובר חבירו ברואה דהוכח הכתוב מפרשים

 שאינו דבר ברואה ג״כ ישנה תוכחה שמצות מגלים דחנה וקראי
הגון.

־
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חמישי פרק במטח מטה שבח מסכת
 יענה לא שיצעק דאף אפוותא ליה לית ובערה אש למתצ׳ יפנה

 עליוניסלמטה דחוא עגנדא המא גני התוספו׳ז׳ל שכתבו מה ולפי
 ותחתונים שמואל היינו לעליונים התס ואמרו לתעלה ותתתוכים

 עלההיאעזבדא לנענש זכו׳ משוס ו״ל היינורנימדהכתבוהס
 דנהפר' לךראיה הרי וכז׳בפנין קמיה צוותא דר,א איחתא ל^היא

 מנערה )■העונש ובאמת להתטשל פני׳מחוייב כל דעל לפימשינו
 דאיכא אף לפשות ספק נידו שיש מי וכל • לרישא מתא הוא זכו׳

 ׳ ודוק :וס׳ אונו אוטם קרא עישסעי וביה לעשוס צריך רישא
tw.... פירז׳כיון לוכחינהו• מקבלי ואע״גדלא גמרא 

W כך כל תמור התוכתס דעינש דאשכתן
 ךנ5לוןא ליכת דלאמקכלי לוהאע״ג • מהמונה ה' דחזדט

 המטאר דאורייתא כאיסור עסקינן במאי והכא ־ נוקכלי לא מדאי
 ליה דאתר הוא נזה עעיו דהיינו ראיה מינה דאייתי כהא בתורה

 נמרה מכואר שלחנו כאיסור שא״כ מה / וכו׳ אע*נ לון מכת
 מוטב ליה! הנח יקבלו שלא מדאי מהלכשידע ירזע נלתי .להיותו
 ליהו ניחא לא התוספות ולפירוש • מזידין יהיו ולא שוגניס שיהיו

 וכו׳ולדנריה' מקבלי ללא ידע אף יוכיח נך כל תמו׳ דלהיו׳ לעמר
 מודים סיודהתסע״זסזהובה״ג דמיי׳רוסמוית מהראייה קשה
 לממדיה סימון רבי זכז׳־ומצי שיהיו מוטב כן אמדי דלא עלמא מלי

 נמי דאערינן להוכיח אינומחוייב נוונא בספקכהאי דגס זליעא
 מקבלו דלא מדאי ידע דאפילז הסס ושאני שןנניס שיהא עוטג

 גם והנה ־ וממאר ידוע האיסור להיות להוכיחם חייב מינייהו
 זנו' לישראל להו הנח אערינן לתמיד תאמר לשמא חששו הסוס'
 עסקינן בהמניאדהחס שאמחכדאמרינן נמה נ*כ זה ושללו

מערב דכתיב הכ’יו כערב דסוספוס כההיא מבואר שאינו נאימל
וק׳ל* : וכו'

ששי פרק יוצאה אשה במה
 סרנתיכי ינכהנא מינה בעא גמרא גז דף

כדין דגעי ק דוס נראה מאי חילילסא ’
עקומה: סציצהדאיןוה  דבהיכאדלא ליה פעיטא חציצה דין לעני) דודאי מראה

דהא לירכו לקעיה רש״י שאמר כמו חייץ דלא מהדק
 דמויים שפר נרע״משל ולא למיתר איכא חוצן ומאי הוא חוצץ לאו

 דקפיד איאיכאמאן הנוירה נכלל הוי אי דבעי אלא לר*י רבנן
 אפילו צורו לא מאריג ליה שישא ופ אע״גדלאחייצי• להסירם

 לישנא לסאי הש״ס וכמסקנת מטנפי ואפילו’ להסיר עלייהו קפדי
 ולא ושרי קפדי לא מענפי דלאו נהיכא פשיט יאחוותי וללישנא

 נזרינן דעטנפי כגוןכהיכא זנהיכאיזעקפידי נזירה עלייהו חיילה
 גדר לא אריג יקאמר עדוייק ואתי הש׳ש נפי׳ מעה»לע*ר

 אלא ספיקא ליכא הדין דבעיקר גזור דלא המירה ה6 ?מפשיט
וק״ל :הכי משמע לא רמתי דמיברי אעשה דמה
מפרשי׳וכו'• וכז״ורנותי הוא אריג נעי הא דה רסי

 ליישב ונראה הכאזכו׳• אמרינן היכי
 אי דהחס חוצץ בההוא אי אמוד הני פליני דבהא ל’ו ימתינו רעת

 אלא • ואסיר חוצץ עליה דקפיד מידי וכל ק לא או בלישניה דק
 • ופשזס :טעמי סכמה מצמה חציצה כדין דעציני לומר סברא דאין

fllSDin ים׳ חוצץ קשה סשתארךעלגבי •
וכו׳עכ״ל• י’ר ואומר וכו' ילמא וקשה

 הונא דרב תימא דאי והוא ־ אחר באתן לתרץ נראה ולעלד
ידענא רבסנא דברי נלאו טאto לרבותא אתא

 הנמתממה ערצועותשכראשי שק במכל חוצץ קשה גבי סל דרך
 חוטין שנא מאי * קשה גבי על ק• ירצועזתהוי אמריק אי נפשן

 רך שכן מכל קשה נבי על קשה דרצנעותאמרינן ואי ־ מרצועיח
 התוש׳ שהכריחו דמה הבנות• בראשי צמר דהיינו קשה גני על

 הוא קשה גבי חיי^קשש&ל לא קשה גבי על דרך השפוך גדיסי
 ימרה רבי והתיר נראשיהבסת מיתוקפא לעסניסק האמת אסר

 קשה להוי פשתן כחוט* ואוסר נביקשה על דך יהיינו ץטי3
נעל עתניתין דמיקאינן עהשאיןקבש״ד שפיר קשה גבי על

הנשרמקא:
 כרב רטתא בעינן ללא דסשיטא ל♦ נראה נטי אי

לעסנית׳ מוקמינן אי דהא הונא
 אע״ג חייץ לא דצמר ה’ע יהודה רבי סבר הכי ואפילו נש* גבי על

 רך גבי על שקשה שנן מכל הוי ואו הנשר שהוא לך גני על רך דהוי
 למה יהודה לרני מיקשה ק ואס ’ יהודה רבי לסברת חייץ ללא
גבי על מצמר שכן מכל דהוי רך גני על קשה דהוי פשתן אסר

• כ הינד ורוק :לירי מקום ככל דמתניתין ודאי אלא נשר
JT“! TilSbin וחוטי זכו׳ קשה גבי על קשה השתא

עלמאאקחוצציןוט' שערוכו׳לכולי
 ולא דפליגי בהברת דרבנן ליהו דהוקשה פירוש ־ ל וכו׳עכ׳ אע״פי

 אסרי דהא קשה עלנני כקשה חייץ לא קשה נכי סברידרךעל
 דחיין קשה גני על קשה דמי שער ומתירין הנכות ראשי על צער
 וכוונתם אלו דברים להוסיף הוצרכו לוה • קשה נכי על רך טפי
 תיין לא קשה גבי על דקשה מטפס ולאו כלל מהשער ראיה דאין
 רכ׳עחוטי אליבא הרי והקשה מטעה דאי הוא קשה נכי על כרך

 כקשה חייץ לא קשה ע״ג רך וראי אלא חוצצין עלעא לכולי פשתן
נכי על כרך אפילו חייצי ולא חתר נריעי סער וחוטי קשה גבי על

ורק: קשה  והלא ולדרך זכו׳ לי דמןןימו כיהיכי צמרא עב ,
פשתן חוטי דקתני קפא תנא כתרי קשה

 למתקני הוצרכו ולמה מינעי פשתן חוטי חייצי צמר חוטי דהשתא
 יסשסן־וק׳ל לחוס &א שער לחוטי צער רמו לשלז׳דלא א11פשתן חוטי

2257 2C1SJJ דילמא זכו׳קשה ל׳־י ליעא .אי מני
• חזטיצמר סדין לעולסרבקומא ־״־®

 דלא דמאישוי״ל א^עלנב שבירתה לשל חידוש שער לתני והא
ואסיר דחיין ברישא קתני צמרדהא יס״רלמימרהואהדיןשל ~

• 'ופשוט :שען בחוטי אלא צער כחוטי ולא
ממיז* לא קשת־אתאי אלארבק•

האמס ואחד יוסף מתניתיןלרב מהאי
 סברכר״י הקדוש דלבינז שמואל לסבר לומר ויש ליה" תיל^זי
 לא זהש״ש " בשער כר״י דהלנף שמואל נעי סכר כאשר בשער
 כיון שמואל האמת חימ׳אחר וכי • סליתאה סברא לעיפבל סבר

 משר ח״ל ־ הלכא לעיער הוא הוצרך למה כר״< פסקה דמתניתין
 זיק'4למ&ורןלא השועה סתמאויטעה האי כתר מחלוקת דאיכא
 דעקזואות פלעתא ההיא גבי כר״י הלכה קמל״ן ססמא אהאי

עתניפין דקאמר הש״ש דברי שפיר אסי זה ובדרך ־ מינה לתיטעי
 זק׳ל :עמאדבהדייא הדיבר לכאורה א רה דייקא נמי
אמר. יהודה רב אמד יוסף. רב אמר גמרא שם

 לכי קשה קצת יהוד' כרבי הלכה
 ר״י אסר דגרסי ז״ל והרא״ש ז״ל הרי״ף הגדול הרב מורינו נירסת

 מי ־ יהודה לרבי חכמים מודים שמואל אמר יהודה רב אסר
 מכלל הלכה אכיי פריך רקא התלמוד גירס׳ לשבש לזה הכריחם

כן העסקנא להיות ואס הלכה יהודה דמשעעדרב דפליני
 אומרה מאש מימרא למיפסק הוהליהו וה לפי עהש״סדעודיס

 למימרא אניי פליג דבכל.הש'ס' מודים דאמר נחמן רב דהיינו
הלכה: יהודה ?רב משמיה יאמר הוא והוא הרוב על דרכיוסף

ליישב ויש
fllSD'fl ולקמן דעכדאוכוי• איןבככלא ־

הכא משמע ומ׳להא רש״י דפירש
 דפשיטא וכו׳ משמע דהא דקאמרי לישנא ממ לקד׳ צריך וכו׳

לא ראי הרבים לישות יעי דצמדששיר כיפה אבל דלמרדענדא
 הוהאמינא ינאי לבי דברי לאו דאי וי׳ל בינייהו• מאי הכי סימא .

 וכמו בסיפא כדקתני אסוד כיפה ה׳ה דעבדא ע״י דשויסהס
 ליהומ׳דאיכאקצ׳קפיגאלסבל דעכד הא בר׳ה התוספות שפתנו
 כאשר לחצר נכרית ובפאה ממל עליה פליג ואייך י שמואל

 עלמא כולי ועולים אימוראי כסיפא איפליגו דלא פ-׳שס לש״י
 דמאי נכרית מאה בהדי לה ג״כמיקתני והראייה כצער דכיפה
 כצמר כיפה דכ״ע ודאי אלא פאה בהדי לעירא ישלכבלא שייכות

הוא כיפה אמרינן ואיכאביניישואי זע״דטפזוס׳ה׳אכבלא•
דאע״ג

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס70 מס עמוד משה בן חיים אבן־עטר, ה׳ חפץ



nS • טיח פי׳ א־ח
 שצרי הביא שהביי ראה לא אין עליו לתמוה ש • זלבאורה

כרב♦ לחרב ראיתי ובכר מ הבל כשם לצירוף»
 •שלתמוהשהכ״חכירסצית מזה ויותר בן עליו שתמה יוסף

 הישוב אסר ושוב עיש נו י;:ל סברת היא הלזו אומרים יש
 ע״ז וכתבו לומר אפשר בירך :ז בתנו והלח נו שהכל ל״ק
 עיניו והסכם פתע״ש כזית יבעיר; בפירוש כתב הרמי אכל
 ,שי- יכן יככזית דעתו ־,יה ש דאע״פ מורים אלו שעריו ♦הזו
 ימי ח’ להפר ק״ל שפיר וע״כ הרמנ״ס ערי מפני ביה הדר
 ליק הא זה לבאר להפר״ס הו״ל דעכ״פ ק״ל ואי זן שצרה בעל

 לבאר חש ולא קלילא לישנא יתני היא ירושלמאה ותנא דירוע
אומרים •ש יסכרת הפריח כ*עת מנ״ל“וח פשיעותו לרוב

 ש הרא כדעת הכתב חשה להייכי ראיתי וכן הרא״ש ~ר.ןא "
 ייש נ״ל ולכן ע״ש הרי״ף לשימת יגן ננזית שגי לצירוף מם

לו ייתנו כת לאכול ירצה לא י׳־״ס לכתחילה זה על לשמון
נניל לזימון שיצטרף נדי מן כ/ית

 ואף קצי/ בשימן הטא״ח כגי״ה מעריהם הוי גזית ׳־שיעור
שאכל דאיש העלו זיל ורש״י ש“נהרא יונה עינשהתולור'

,יתכ1שאכ כאיש לסמור יש פרח ?0*0" I מוציא אי מן
י׳ן בברכות נראה שהרי שניעה כדי שאכלה אשה גב*הח

 אינו טומטום כן אע*פ לרש״י אנשים מוציאות משים דאע/
 אשה או איש הוא אס ספק א1דה משוס חינו אפילו מוציא

 ביון מציאותאנשים דאינן ד*ך בברכות אמרו ט דמה' ייל א״ב
 חיוצו קף יסוף כזית שאבל במי סכקמשא״ב מצד במיונן
 * ת״י תורי■,לו שיעור מישאכל מוציא וע״כ הצדויאי מדרבנן

דהוי כזית שאכל דחי דאע״ג רש*י כדעת הרב מ״ש »ע'פ
מלת דהוי שביעה כדי שאכל למי מוציא מעריהם

 מיין דה״ט כתבו כצר שביעה כיי שאנל ניול מוציא בזית
 היה כלל אכל דלא ואח לוה זה ערבים ישייאל דבל ערנות

 אבל י שאכלנו ננרן אמר מצי דלא לא אס שיוציא ראוי
 איש מוציא אינו ירננו הוי חיוכא בנרכויראי כר מבואר אשה

 כחיש ערנות בכלל דאינה הטעם יונה ויי יש הרא ונתבו
 ידענו לא שנן וכיון נב־י ועיש קפ״ו בשימן א״ח הטור

 ערנות אינן נשיה א׳ד לאשה עינין אינן האיש נס אי
 תלוי זו חקירה ועיקר לנשים ערני; האנשים אבל לאנשים

 בזית האיש אבל אי אף לנשים ערכים האנשים -אי זה גשי
 אינן נסהאנשיכ אי אן שביעה כדי שאכלה אשה מוציא־.
 שוה בחיוכם אם כ• אשה מוציא אינו לנשים ערנין

 ’יאוריית שיעור אכלו שניהם או דרבנן שיעור אכלו ששניהם
h3h7 מאש מוצל נשי ז״ל אלפאנירי יי למהר ראיתי

 אינן משים הראיש דברי שהביא כ’י סימן
 ’האנש• דגם כלל ערנות נכלל אינן אי ונסתפק ערבות בכלל

 לא האנשים נעבור נשים. ה״ד הנשים בשביל נתערבו לא
 כצר והבייע הגשים'נתערבו נעבור האנשים אנל נתערבו
 זה את זה מוציאין ואינן כלל ערנות בכלל הוו רלא הראשון

 מוציאי} הערכות טעם בלי שאז כשניה' וה5 ע'1אכנשהח כ•
 במגילה אנשים מוציאות רשייי/׳לדנשים יעת זהעהרי את זה
 טעם ליתליה דאוליז־שיי דחה ושוב בערנות דליתנהו אף
 ומה״ח עדנו' מטעם היינו חבירו את אחד שמוציא דמה וה

 מוציאות משים כתי אין יא״ב לאנשים מוציאות אי; נשים
תופ״ע שהנ"יסי׳ מ׳ ע*פ רש״י ידעת ונחי ־. נמניל לאנשים

 ת’ר,י החייב ומפיר חשיב סיעיי הירננן דהחו״ב כזית
גמל מוציא דאינו דברנות נלין דאמרינן מקטן והקשה

 המ’כנ נשים וראיהשא״כ מצד מעריהם חיובו פ’יעכ כיון
 מוציאות אין כן אולאאעיפ מר״ת חייבות אי ספק דהוי
 רש״י נמ״ש רק״ט מאי לישב יש ספק חצי שחיובן כיון לאיש

שיאכל אחרייער מציא אינו ולעולם מ״ש נכי דברנות נרמ״ח

;>ז<׳ פא י כרכתרטוןסייסינו
 אביל מל אם כי מליו חימן חיוב דאין דהתסניון לה ומפיק

 נשיסאמיושם דהרי קשה והדבר עיש מחויי׳ חש•' לא
 דרבנן אתי ילא אנשים מוציאות אינן מעריהם חייבות דאי

 וספי לוי קולן כספי זה על תמהו וכבר דאורייתא ומפיק
סמ״ג נתוספי להראיס ראית• ונס אהרן יד וסי למודים לשון

לרש״יכן שתמה מנילה כהי
 זה צענין כפי יטייף ליק הא יש״י ניעת הרב למ*ש אבן

שנק חכח שחייב להיכא כויאי מדבריהם חייב
 צמתו ה• דפי סוגייא בהן כמבואר סכק חצר חיובן ונשים

 דכזמנמם טעם בהם אין המ״ר אחרי הב״י עיי שעיקר אלא
 דאינו יקתני ,התוספת משום וא• מאשת נרע לא ספק דהוי

 לאנזים ; מוציאו אינן דגשים ס״ל התו' מינו אפיי מוציא
 ובדיג ומילה רש״ינד״ר על לחלוק’בה/ותו הבריחו דמינה

 דלרשיי ןא\נ היא משבשזא התיש׳ ע״כ • וליש לערכין
 ראיתי וכן לאנשים מוציא טומטום אף ז״ל

 זיל רש׳י נפשו'בדעת בן שכתב מנילה הי־א"סשנה' בתוספי
 שימן פי־״ח להרב הזיתי ונם דבריו ראה שלא נראה והב׳י

 *נרי גס ע״כ כי שכתבתי מהטעם הב״י דברי ש*חה תרפ״ע
 מדרבנן יחייב יתכן י־אין תימה יברי הס אלפאנדארי הר״י
 הראשן* בה רפליג• תורה שפק יוכח וחייב מד״ת לחייב יוציא

 החייב יוציא לא מעריהם או מרית הוי אי להחמיר דספיקו
 שמיאונר נשמי וגיורא בארעא ניצינא אלא זה ואין מד״ת

 ’קו לעיקר נכון •שובו אין הנ״י לערי נודה אם אח דין מן
 שכיס•-. כרי שאכלה מי שמוציא בזית שאבל סי רח״ש הראיש

 דחיויהבא וישב איש מוציאה אינה דרבנן לאשהדאיחיונא
 על שפסקו לחה ניחא יזה נכון אינו עפי מכחספקגרע

 דהיינו אגשים מוציאות ן דאת נעיין אפשיכא דלא האמת
 הש״סדנעי בעיית בעיקר אן • ספק חכח שחיובן כיון

 אי י*ח רבים לאפוקי מ’מדבריהםלהנ או מי״ת בכ״הנו נשים
 אי אלא דאורייתא ומפיק דאורייתא אתי דאורייתא אמרת
 דהוי לבי והשתא דאורייתא ומפיק דרבנן אתי דרבנן אמרת
 שאכל מהי ומ״ש מוציאות אינן תיקשיאמאי מדבריהם חיובן
 חיבייהינודא• ילצידהוי ספק צד כא; אין השתא והרי בזית

 לאו מדרבנן או דסייש לומר ואין מוציאות דאינן הבי קאמר
 .ס מ*נרי להחמיר תורה ספק דקי׳ל אס בי קאחר ודאי מצי

 דאי ירעינן ואנן לא בנ״המאו חייבות נשים לומר דא״כהו״ל
 חכח דאי ועוד ספק סכח מעריה' עכ״פ חייבות אפשיט לא

 הוימר״ת להחמיר תורה יספק הסינריס לדעת תקשי ספק
 דסספיל משמע הסוגייא ופשט מעריהם דהו♦ ליה קרי והבא
 אז סד׳ת הוי אי צב״הת נשים דחיינות דמני התנא בדעת

 דקל״יז בחולין ,התיש כת": שיסתפק דין אין זתנא מדבריה'
מסהתנאמססקא זכו? אשף סייתק״ז מלאני יי שהרב וא«

התו' ערי נפי* ומחק ליה
 שמנו איסר נר״ה ז־שנועות בדין להתוס׳ ראית♦ מה

דחיית שיין לא ושם התנא שיסתפק דיר דאין ג״ב
 מספקא סהוק• אמריצן שיעתהתוסיילא נ״ל כן על בי הע
 על הכיח שיש אז להיייא התנא כשאמר אס בי לתנא ליה
 התנא מס לומר הוא חחק בלילה אבל סספ״ל דע״ב זה

 אבל לאמוראים אס כי הספק אין נ‘ר, וא״כ נדבר יסתפק
 אי להז פשים דמה נורא• בב״המ חייבות תשים דקתני לתנא

 אלפאנראר♦ הר״י לישוב מקום ואין מעריהם או הויחד־ת
 הראיש כערי סיל א• רש״י ניעת שציד נמה אן • הגז'

 פרין הוי אי חנירו את מוציא יהאסד רקי׳ל במאי
 רלא להכייח ב״ל היה ערנות טעם לישי• ל’ס לא או ערנות

 ‘סחויי יתחויייררננן דה״ט כתב דנמות בימ״ח שהרי ס״ל
 אביו של אם בי חיוב הקטן טל דאין ומי' זק'מקטן ו חשיב

 ילאו כלל בערבות ליתיה יקטן תפ״ל ערבו* מטעם ואי
פחוייב דרבנן ,מכויי משיש וגם בידוע הוי טמש נר
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קעז פי' ן ופז! ברכת לה• י מיח •1פ איה
 ערמת □טס ם'ל דלא ש״» ערמת בדין כלל אשעולאתל•
 הס והעלו פרשי• שם לסו יונה ורנינו ןי־.ת>ס' ונסשהראיש

 מיש ש״ר • כלל זה טעם ס״ל לא •’ירש שיח ערנות סעס
 מוציא שיצא אע״פ הברכות כל יכ*ט נר״ה ח'ש גג• רש״י
 נזה זה ערנין ישראל כל שהרי ופרש״׳י 00b מברכת חזן
 ולא ליתהני דלא ערמת באן אין ונזה הלסס סנרבת חו־ן

 לא ערנות דטעס לרש״י סיל דננהני׳לצי נראה עיש לערן
 לרשיי הוהס״ל ראי אלפאנדרי הריי מ"ש ע״כ ני כיה שיין

 את נשים דיוציאו בתג אין ערנות אינן ונשים ערנות טטס
 ערכות טעם שיין רנמגילה רשיי רעת הלא נמנילה אנשים

 נשים תם רס״ל מ’ש ממציאות שסתנ כיון ןא״כ נניהח ולא
 ערנות טעם שיין לא ילרש** י״ל זסי^ו נערנות ישנן

 האי נכי עדיין י״ח יצא לא אס אנל יצא נשכני אס כ•
 בן ואס שוה שחיובן כיון מוציאות נערנות אינן אי נס

 אלא עסהאנשים ות נערב ליתנהו נשים לרש'• "•לדגם שפיר
 דליתנהו מודה ישי• שנס ל’וי מכשינן לא פלזגתא לאמש•

 נתטרנו האנשים אס ספיקו כעיקר אכן • בערנות
 דנשיסליתנהונערנו׳לגהרי ראיה גיל לא הגתיסאו נשכיל
 כתפח' לישראל נרים קשים ילש גני נגירהרי? רשיי ממ״ש
 מילתא ולאו נזה זה ערנין ישראל שכל שפירש מי יש שכתב

 י דליז נסוטה דאמרינן הגרים נשכיל נתערבו שלא היא
 ותקין אלכיס ושלשת אלף מאות שש מישראל אחד לכל נמצא

 הנריס על נתערבו לא אלמא נזה זה נתערבו שכולם נריתזת
 איתיה נוכיה זה והכרח דסיז ונינמות התות'שם וכיב עיש

 הנשים את גס למימני הלל עליהם נתערבו נשים דאי ננשיס
 נפי ואיתיה כידוע לני האנשים את אס כי מנה לא דמם

 על זה ינתערנו הגי קחשינביאם יהתסלא וכ״ת נמדנר
 גופא היא כ’א האנשים נעבור נתערבו לא עכ'פ וגשיס זה

 ומאי לנו עיכיס אינן והס עליהם ערבים דאגו נגרים אימא
 קחשע כי דהתה שיטתם ע*כ ע*כ כי מפישים להיש ק״ל

 ופשו ונשים ’הגר• על נתערבו והרי מישראל אחי לכל היינו
 האנשי' נערנו־אף ליתנהו דגשים להן יפשיט מ’»ש טונא $הז

ניעת להרב סאידחספקאליה וגסנתנאר משים נעבור
• כהרא״ש ל’ס אי י’רש

 ישבן יצשיס וכית זו סברא כעל הוא דרש״י נתבאר הנה
ידע דלא היינו לקו חשיב דלא ומאי בערנות

 דנמכילתין שם התוש' נמיש היינו מגרים קיל וכי סשנונם
 דאי אינו זה נלש מצרים כיוצא* כפלים רנהיו יערב אסרו
 לרשיי לו היה חשבונם •דע יכנר הוי הראיה עיקר ישיי

 למיתני הלל ירע לא אי דאף י’רש שדעת וראי זלא זה להניא
 ש*» יאשים מלבד דלאתני כיון ננשיס ומינה הגרים מלבד

 התנאי' ידעי ה» להתוסיאי שנס ועוד כלל בערמת דליתנש
 מנין כן גם ידעי יהוו נזיאי מצרים יוצא• של הגרים מנין

ש*מ נשים מנין תני דלא וכיון מהגרים טפי דחשיב הנשים
ערנות בכלל ואינן

 שהניא יעיא לקידושין נסי' לל לחהיימ״ע ראיתי והנה
ערבות בכלל אינן דגריס אלו והתוס' י‘רש דברי

 וגרים הנאים יזמת ישנועות נדלים ממ״ש עליהם תפה1
 היום עמנו פה איננו אשר ואת תיל מנין להתגייר העתידים

 מוכס »הנ♦ עימת נכלל נע• הוז שבועה נכלל דגריס וכיון
 ומזי' סואן נקרב אשי נגין נצנים נסי מתו! בקראי נסי

 שם ונם בערמת נסגיא שכולם משמע אלא בברית לעצרן
trrm3 urn וכיין נזה זה ערנין שכולם ישראל איש כל 

 זכ״צ ערמת נכלל לאו אשים טף אפו כתיב הכי נתר גרים
 ייל •not נרים נמקנלי זר ערב כ• שירשו ולש מ' ומלש
 והס עליהם חי״נק שאנו וגנים יימ״&יטף כוי מגרים

ע״ש אתיר כוי עלינו תייגין אינן

 נבלל איתנהו דנשים להרימים ליה דפשיט נסאי והגה
א‘• שימן אנרהכסא״ח זרע להרב ראית• ערנות

 נפי יזנה ורכינו דנריהראיש מיניה יאישתמיט עליז נתמה
 וליידי י נעימת דליתנהו להפן נפשוט שכתבו ינרבות גי

 הנכים על ערבים האנש•□ אס כי כתב לא הרב שנה ליק
 לאנשים ערנות אינן שהנשים הס ודייו היא״ש דברי ואילו
 וכבר • שני נצ• ^כאניארי מהר"• נספר. ליה דפשיט והיינו
 דברי נפיי־וש ב שכ קכ״י סי' חאיח •וסף ברכי לררב ראיתי

 יגייס שנתנו יי ויש התוש' דנרי ליחות נא שווא הרימ״ט
 יוצא דחינריהס נתבאר וכבר עליהם ישראל נתערבו לא

 ואס נשים ערמת מנה מילא הנשים נקביל נתערבו נ"כילא
 טף דאטו ונדן נשיכם טכיכס מינתיב דבריהם דחה אין כן

 טף -גס בדעתם מוכרח וזה הס ערמת נבלל לאו ונשים
 ראיה זו ומה להו חשיב מילא ערנות נכלל אינן ונשים
 ממ*ש קושייתו עיקר גס דבר והתוס׳נלא יש״י דברי ליחות

 נשנועתחשה נכנסו להתגייר העתייים גרים מס נשמעות
 לעברן מחנן נקיי אשר יורן מינתי' וכן מואב בערמת
 הרב ש״חה כמו ל'מ הא נערכות נ*כ דנכנשו וחינה בברית

 נערכות הסצויולא לקיים הגייס דנשמעינכנסו אברהם זרע
‘ומסוג מקראי ליה דכשיט להיימיט חמיה אני ואירנא ש’ע

 מואב בערנות בערבות נכנסו הגרים שגס דשנועות
 לאנשי' נם ערנות שם היה לא האמת על הרואה ואנכי

אמר דר״י נחמיה יורי ר״י נחלקו זמג בסנהדרין שהרי
 ורני הירדן את ישראל שעברו ער הנסתיות ענשעל שלא

 לא המלות ועל העולם ענש לא הנסתרות על אמר נחמיה
 שעברו ושרש״יוהתוירקויט הירד; את ישראל שעברו עד ענש
 בערנות דאי הרי עיש ערנות עליהם קכלו לא הירדן את

 לא »לר*נ זר״ג ר״י בה פליגי לא או שמערבות היה כואב
• יהושע כימי אס כי נערכות .נשו נ

כריב או ר.ר*י קי״ל אי להכריע ניי־ינו שאי; עם האמת ועל
 לי." הנסתרות נפסוק נפינצניס ליש״י ראיתי הנה

 ערכות הנגלות על קבלו דלא כר'נ הפסוק אלהינושכי'
 דסיסתנר שיס כידוע יהושע נימי שהיה גרזיס נהר אס כי

 ויראי לכשיריס חיי שבקת לא כריי יא• צ’»כ כריב ליה
 שאין הנזתרות על גם אחרים טון על נתפשים שיהיו השם
 לסה היא חידוש ריי סברת ועיקר למונעם הכשרים ביר

 שהר* ועוד ברשע כצדיק והיה הנסתרות על הצריק יומת
 לא העולם מכל שבתורה עבירות וכל יליט כשבועות אחרו

 ערנין ישראל שכל אחיו נעון איש באחיו איש וכשלו והבתי'
 יתכן לא וזה ע״ש סיחו ולא למחות נידו שיש התם נזה זה

נודע שלא כתן למחות נירו אין ננסתיוח שהר• י’ר לדעת
 כריג לש״ס ל’יס ודאי אלא ימחו אין חטאו לצו

עיש לסנהדרין כ״י בשיטת המאירי להי־נ ראיתי ושוב
 כתב שהרי כר״י יסיל נראה דמינריו סוגייא נהן

 וחכחיהיומנהגיהם ישראל דייני הנסתרות על טנש לא מ״ל שם
 להם ואין עירם מעשה על ולחקור תמיד לפשפש צריכין

 צריכין אלא לייס הנא הנגלה על ראוי על נשיעשו התנצלות
 שמתרשלי׳ככן וכל יכולתם כפי הנשתיות אחר ולרגל לחקור

 ־!בלו מש חוטאיישבלישריערנייזנ״ז נענשייננשתיוישל הכל הרי
 לסיד דאף עוד וכתב • גריזים נהר וקללות ברכות עליהם

 לנחי• הגהתרות לומ״שעל סביא אין הנסתרות שסענשיןעל
 שהית מון אלא אפיו ולא לעשות ביים דעה אחרים מעניש

 נסמויות ידו שלח ועיב הוכיחו ולא נגלו• עכירות נעל
 נגלו• כשר בחזקת ארס אבל הנסתרות על אף נענשים >ע״ב

 • עכ״ל עליו אחרים •עגשו שלא אפשר כשתי ומסא
 דזסבייי 3s© דאתי שהבאתי דשנועות מההיא ל־ם ולדגריז

סדכרין וכבר »מגלות על סוחין שכנר דהתםאיירי אוי
תא( נ
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פ6 קמו פי׳ רמוין ברכת לה > rra סי׳ א־ח
 קןר05יישר וגדולי לדייני שהזהיר כרייסמה דקי״ל יש? »ןצא

" הנסתרות אחר ולוג!
 נאמחן אלו צ' כירושלמי אמרו בהרי נדנריו מן? אמת כן

הרצועה המרה נענה לוי רכי אחר ל משנה סוף
 הרי « עיש בנשתרות עשק לכס אין ואמרה קול בת יצאת

 גצכים בל בחיי לרניגו ראיתי והנה . לט אין מחתרות
 שלפנינו בירושלמי טעות שהיה אלא הלזו ירושלמי שהביא

אמר במקום ,כו הרצועה הותרה בנם להם אמר כתוב שהיה
 דבריו בביאור שנרחק מה ט״ש הותרה ניבנה לוי ר׳

 נעלם איך להמאירי וקשה עיקר דגיסתינו האמת אך
המאירי שנם לי נראה כן כיעל הזה הירושלמי ממט

 ולא הצנלזת על למחות בידו יש שאס יס״ל אלא כר? ס״ל
 נם שיענשו הוא סברא כשתר ג״כ חוטא כך ומחוך מירן

 לא כנגנלות הקלות על נירו מוחין היו דאי הנסתרות על
 נם1 מהיחשלח* עליו ליק ותו נסתר בחמורות ידו פשיע כיה
 ערנות קבלו ילא נתבאר כנר ולריחה י כר״נ דעתו כרב

 קבלו יאי כלל ערנות קבלו לא לר״י דנם »ש*ר מואב בערנות
 את שעברו ער שבתי מפרש״י ו:״נ נענשו דלא נסתרות מ'ש

 ן עיני ונעשו נריויס נהר וקללות ברכות וקבלו ושמעו כירדן
 חיברי וכ״ג • בוי נענשו חיר *ז דל בסוטה כמ"ש בזה זה

 בניכס כהורה טל מתו' נ’וב לעיל לנרי! שהבית• כמאירי
אם כי נתערבו לא ע’כ1י נראה נצנים ‘נע ושם מקרוב

היר״ןע״ש את משענת
 נרי בו׳ נעברו עד הנסתרות על טגש לא שיממ הלה ונ״ת

ל״ק הא יטנשו אמאי נתערבו לא ואי ענש הנגלות דעל
 חייבי להלקות הנ״י יעל ערנות נלי גם נענשין הנגלות דעל

 מידי עשוק להציל י״מ ולתן נ״י מיתות מייני ולהמית מלקיות
 בי ערבות ואין ערנות בלי ים נענשים כן עבו לא ואי עושקו

 בעיני הטוב ושיעשה יחטא שלא אחרים את להבריח אם
 התורה התויעל בפירוש ןבינ נענשו דלא זהא״הנ ועל אלהיס
 אם ולבנינו לנו א1ה בגלוי שעשו עבירות הנגלות אכל שכתב

 בר״ש לר״א נתנאר הגה מ’ומ ט"ש מקרבנו הרע ננער לא
 זפליג' הירדן שעברו אחר אס בי כלל נתערבו שלא ןר״נ ןר״י
 נין דלר״ש שם רמובח יל״ז יסזטה פזנייא בולי עס תונייא י.ן

 זה ואת מואב בערנות נס זה על נ״עיבוזה לרבי נין לתיק
 שעברו אחר שנתערבו ראיה שהניא כמהדרין שם לרש״י קשה
 שנתערבו מוכיח סוגייא הן דסועיואילו ,סוגיי מהן הירדן את
 לתיק שם שאמרו לראיה שהביא דמה וי״ל מואב בערנות גס

 דהיה רמאידס״ל אה״נ אבל גחזיס בהר ערנות דר״ששהיה
 ולכל עליו פליגי תנא• הגי מואב ונערכות נחןרב נס ערנות

 אתם כתיב דכי מוכרח הדני היין נגמר דפי תנאי הנהו
 היינו נכרית לעברן ‘בו וגרן נשיכם טפיכס היום נצנים
 יכתיב מאי ובן כלל שם היה לא וערבות המצות לקיים ברית

 ודרשו פה איננו אשר ואת כוי כורת אנכי לנדכס אתכם ולא
 נכנסו להתגייר העתידים וגרים הנאים חחת דנס רז״ל

 לא הס גס ערנות יאילן מצות קיום נרית נח• היינו בכרית
 לנרים שפיר הכריחו לי״ג בנייה ורש״י והתו* ערנות קבלן

 יסוטה סוגייא בהן להו מני מילא ערנות נכלל היו לא
 היה אם דפליני תנא• דאיכא דאע״ג מואב יערנות בערנות

 להניתגאי לאנחלקווגס ערנות נטנין מ״מ כלל טינות שם
 תנאי מי שמנה הסנין מ״מ נתערט לבי נויזים דבהר

 ונשים טף משאיב ערלות קבלן לכד ישראל בני אנשים דהיינו
 עיקר הוא זה תנאי הגי על חולק דאינו לא שבזה וגייס
 דנייהס תריסיט שיחה מה סירי ל״ת אפוא וא״כ יש״י ראיית

 כן גם יגמסו ש*» פנין להתגייר הטמייים יגייס דסס״ש
יק* י6תק להגי תקשי מוכרח זה ראם הוא מירי לאו בערלות

 אחרי״שמבח אס כי גתטרט שלא להו יפשיט הדין מר ב
סהשהניא נס נכנהו לרד עצות קיום וע״כילברית מירי!

 תנאי למי כן צ״ל דע״ב כמו ערבות לענק ל״מ וגרן סרכתיב
 והשוטרים והזקנים והשבעים הראשים נס נתערבו שלא יס״ל

 ל’י ה״נ ערנות כלי מצות בקיום קרא וכול• ישראל איש וכל
 נקתם אם כי בערמת נמסו שלא לכ״ט וגייס ונשים לעף כן

 שבולם ישראל איש כל מדרש שהביא מה וכן לנד המצות
 תריס ונשים ועף כתיב ישראל בגדולי התס נזה זה ערבים
 ימ״ש מירי ל״ס שהניא נ״ש דפי ההוגייא גס כתיב• אח״ב
 ונשים יעף ♦‘ורש התו' ינרי קיימים וגשיןרו אברה□ זיע הרב

 זרע הרב שהקשר. מה זה את אן כלל ערנות נכלל אינן וגייס
 ושייר ותנא עיקר אינו זה המצין דע״כ בדבריהם אביהם

 כיבתיב ולוייס כמים מלבד ישראל מנין הם זה מנין שהרי
 לדבריה' כ’וא אלף ועשרים שנים הלוייס והקוד בחרנו■ נפי

 הא כלל בעינת כן 04 דליתנהו נימא קחשיבלהומי מדלא
 מנין ירע לא חודש מנן דהיה דביק לומר ןעיכ ליתא ורא»

 רלא ניפא וגרים ננשיס ה״נ כ’א להו חשיב לא וע״נ הגדולים
 ולא ידעי הוו הגרים ישכין לזמר גדול ויוחק חשבונן ידע

א״ריע״ש הלניים מניןגרולי
 דלא לוי משנע ניגשו לא ורש״י ,שהתוש הוא פלא ודבר

מילא נערכות הין לא יגייס להכריח ובאן חשיב
 הנשים מלבר ה״ננימא קאמר הלריס מלבד ןע״כ להו חשיב

קאמר והער וגרים
 נצנים נפי שאסרו ילמינו במדרש ראיתי החיפוש ואחר

סיני בהר אחת ישראל עם הקנ״ה ברת בריחות ג'
 שעש! מפני כאן עסהס כרת ולמה באן ואחת נחורב ואחת

 ע״ש נחורב עפהס וכרת חזר לפיכן הברית ונעלו העגל את
 כחזרב ואחת סיני בהר אחת שמנה דמה סתומים ודבריו

 הן דפ״ע ר״ע נפי . בשנת כמ״ש הוא סיני הר• חורג הרי
 פירושו כאן עמהס כרת ולמה נמ*ת נס בכתובים מבואר

 עמהס ונרת חזר לצינך ושייס מואב ערנות ברית ודאי
 נועם אחר• ונס* בחבית וסיים נכד נפתח זה הרי בחירב

 והגיהו הזה החירש הביא התור׳ על התו' מנעלי ביאור שהוא
 קמיית' שסומ״מ הגירס' הוא כן כאן וכרתעמהם חזר לפיכן
 יסיני שמות שינוי וגס הוצרכו למה בשיני בריתות דני קשה

למנ'ס ינקטו וחורב
 אחת וה״ג כתקנה הזה המדרש שהביאן בילקוט ראיתי אכן

ופירושו בוי כאן ואחת נס»רנ ואחת ממצרים כשיצאו
 וע״כ התורה את שיקבלו ברית ברת מצרים יציאת דנעת
 את שיקיימו מתינה בעת נחה וכרת חזר הורה נתינת נעת

 שנעלו פעםג'לברית היצרן העגל את שעש! וכיון התורה
 לא לוי שכני נ״ת הזר. המירש >לפי תורה מתן נעת ברית
 את עשו לא לוי שלט כל שהרי מואב בערנות בברית נכנסו
 לארח האוסר בפסוק הנרבה וזאת בפי רש״י כסיש העגל
 מציס לא ראשון נחת נטלו שלא וביון ע״ש ראיתיו לא ולאס!

 • לוי שבט את מואנ ערנות בניית לאמנו ועייב לנחישני
 הכי ס״ל לא יסוטה דמסתיין ביאור צריך היבר דאבתי אלא

 בערנות והבי בסיני אחת היו דלתיק תמ)נרי '4 כהני !פליגי
 סועד באהל ואחת בסיני אחת ולר״ש גריזים נהר והגי מואב
 התנחוס' סעס שפיר שיין לילק וא״כ מואב בערבות ואחי

 ג'דכי שברית אף העגל מפני הוצרן מואב ערבות מרית
 נפי בחיי לרבים דאית• וגס נא מא למה •רענו לא גריזיס
 כזלסעם ואע״פכן דר״ש כת״ק הס נחתות שכת'דגי נצנים

 • ע״ש מאג ערגות נחת מצרך העגל רספצי התנמסה
 נטינו' ואחת מועד נאהל ואחת כסיני דאחת יס״ל לר״ש אן

 כדנתיבבם' היה העגל אחר מועד בחתדאהל היי מואב
 אין מזאב מרבות ברית מועידאאב אהל לו וקראjfer כי

 מזאב עריוז וגס לזמר ואין ללוי ישראל בין לחלק מקום
 ש*תם נכתוב ממואר שהרי בפעור עין שענת סצין
וג״א אלף תז־ מגה זו נחיתא הרי שכן וכיון סתו שעבת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס167 מס עמוד חיים בן יוסף רפאל חזן, א או״ח - לב חקרי



קיגו סי■ רמזין ברכת לה■ • מיח סי■ איה
 ל!מר מקום אין לריש והרי הוא ריש נשם ת1צערנ ואק״ן
 יחנה נרייתא דהן י*ל ואולי זה לכרית הוצרכו לא לוי שלגי

 שגס דריש כאידך ס״ל לא ריש נשם מואב דערנות מרכות
 לדירה מוא' ערנות ננרית א'ב1 נכרית ננגסו סועד נאהל

 נכנסו דלריש ואף התנחומא בטעם ככרית לוי לאנכגשונני
 ס׳ל תנא דהאי סנאס לא כן אע*פ למנותם צריך לוי ונכי

 זי נפרק נירושלת• ועיין באייר עליה ופליג נסדא כריש
 נשם יאודה ן* די־יש שם ועכיל ברייתא הן דמניא דסוטה

 ש ר נשם יאודה ‘ן די״ש •יל ואיכ ריש שאסר לתיק כליג ריש
 ן' דריש י״ל וא'כ ר״ש שאמר לתיק חולק אינו די*ש ע״ל

הס ,בריתו ימי לתיק חולק אינו יריש ס״ל ריש נשם יאויה
• זים נרי ןר\ מזאב ומינות סיני

וניא אלף ת״ר נעלמת שמנה שם שהרי י,'ל זה את אן
 שנה עשרים מנן ישראל כני מנין הזא ותקין

 וישנו הזי נתל י״ג מנן והרי נהינר נפרש' כיעתיב ומעלה
 צימא מי להז מני ילא כיון זרשיי ,התוש ולדבר* נעונשיס

 אין שמיס דבירי כיון אה״ג וכ*ת נערכות נכנסו שלא
 דאיתי׳ שרה חיי’כפרש רשיי כמ״ש עשרים נן עד מענישי'

 רל אמרו יע״ט נשכת מס שם זיל התזנ״ן והניאו שם נמל
 דניכורייע״ש נירושלמי אמרו וכן עלייהו ענשת דלא משרים

 חיי נפרש' כיזנו התוס' מנעלי שהוא נועם אחרי נסי וכן
 אם כי איס כידי עונש נו דאין ערנות כ’א1 עיש כן שרה
 שאין כיון ערנות לגן אין אגו ונס עינין אינן שמיס בידי

 סיי ח״א נהרדניז שראיתי רכה צריכה זה שדבר אלא נענשים
 ‘סי צחימן נס ננהיגם נידון י״ג מונן כרייתא נשם שכ' קיז
זה על להשי' הרנה חיט סימן צבי הרב גס כ״כ לן לן פ' ני

 עיש שהים בעונשי גישמנם“י דסנן
עשרים כן עי בערנות ימסו לא אמאי קשה ולדנריהם

 ייג רכן וניה מדבריהם עיקר כיב כעת וח'מ
 יהוציא שהכעס כיון מוציא אינו יצא אם עשרים כן עד
 ליתיה ן* נן ועד ערבות מטעם דהיינו דכיס כריה רשיי ל

 כדי שאכל חי מוציא כזית שאכל ימי דקייל מאי וכן נעימת
מוציא אינו עשרים נן עי י״ג מבן ערנות מטעם שביעה

וציע גחל חידוש והוא
 נשיכם טפיכס נפסוק פינצניס בפסיקתא ראיתי והנה

על גדולים והזהיר לישראל הברית שנכרת מלמד
 כרית בני לאו דקטניס לן דהוקשה והיינו ע״ש הקטנים
 כשרצים שדרש! דקייי ביבמות יא*כ לדבריו א״ק הס ושנועה

 ובמה הקטנים טל גדולים להזהיר נהם דדינה וטומאה וים
 שנכנסו מאחר קראי הני לחיל מלה התורה לכל יליף הצד

 לח״ל ערכות להדיא הכתוב נהם ריבה אס ועוד נערכות
 בברית נכנסו רהטף שי״ל ל״מ לזה הכרחו עיקר וגס וציע

 העתידים וגרים הכאיס תרות השביעם יאס ננסשותס
חזה לעיל שם היב נס כמים שם היו הנשמות דכל להתגייר

. גכשוזס י.ת שהשביע לטף ♦יל ה״נ
הכתידנשים הראיש ש-לרי למינו עלה למאידאתאן מ’ומ

 בנידה ורשיי התוש' דברי הם הן בערנות אינן
 הישוב אחי ומיהו • הלזו ישוסה מסוגיית כן שהכריחו

 תינרירש״י וכן ה1ל1רס סוגיא מהן ראיה שאין אני רואה
 התוס' הכרח שיין לא נשים תני אלו ש הרא לדבר• והתוס'

 ולא נערכות שנכנסו ותקין וגיא מרקחשיבת"ראלף י’ןרש
 לא בערנות ישנן אם אף דנשים בערנות דאינן נשים קחשינ

 מציה לד שאין שהרישסנאמר נהןכללא שט למיתניה שיין
 ת׳ק של בריתות מיון עליה גניתו שלא בתורה שכתובה

 שהרי כריחו' הס ליכא עכ״פ כנשים ואילו ותק״ן וגיא אלף
 ולרון נכלל !ארור נדון בברייתא שם נאתר בריתות הנלס
 סוג בהל ולעשות לשמור וללחי ללחיי• יי הרי בפרט ואיור
דהר עקרה ושש מסיגי עשרה ושש עשרה שש רירי ר פסלו

 ונם תורה בלימוד יליתנהו נשים ואילו מ״ח הרי גריזיס
 ר.* בריש הריס ופסקו יק״דושין בריכט כמיס בלמידה ליתנהו
 נכלל וכיור ארור אס כי נהם שיין לא א'כ תורה הלמוד
 וכן שמונה כאן הרי לעשיה וכן לשמירה נפרע וכרוך וארור
 נשים אי אף ואיב נריתות כיד כאן וכןנהרנריוי׳הרי נסיצי

 דקתני כיון האנשים טס למנותם שיין הוה לא נעימת ישנן
 ת*ר של בריתות מ״ח עליה נכרתו שלא בתורה מצוה לן אק

 ועיכלאחשינ נריתות כיד אס תיהני לא בנשים ואילו אלף
 בערנות התוזיוישיידליחנהו הכרח שיין נגרים להוודוקא

 הראאן דברי ונשארו וכאמור בנשים חשאיב לכו חשיב מילא
ולא הכרח נלי נערנות ליהנהו רנשיס ש’נח יונה ורניגו

כן למדו מהיכן ידענו
 שתמה קרח פי החיים עץ נסי מלכא למרן ראיתי והנה

נסי כתיב שהרי הראיש מסברת זקינו הרב נשם
 ניכר לא דערבות ל״ק מהא ואי עיש נשיכם עפיכס נצנים
 דס״ל תנאי איכא והרי החצות קיום נרית אס כי בכתוב

 * נתבאר שכנר וכמו כלל ערנות היהשם שלא נהדריןכס
 עשי רל בניצה ממיש יונה ויכינו להדאיג קשה זה את ראו

 ושתו יאכלו ובן דחנואה אפומא וייתכן ואזל! חצנייהו דשקלן
 דיהיו דמוסב ה״ט נהו מחינן ולא חשיכה עד י*הכ נערב

 איו אין נלא״ה לדבריהם ואילו מדדים יהיו ולא כוננים
 דליע ונשמעות בפינות דליתנהו כיון הנשים מצוויןעל

 לסנייז שרואה נסי לעסות צריך ערנות דחטעס אחרו
 אי כאנשים חגם הפוסקים נסיו דמינה »ע״ק איסור שעושה

 דסוסישיהיושועין נהס למחות א'צ סינן דמקנלי ידעינן לא
 בנשים דוקא שייל מידי ל'מ ולדבריהם מזידין יהיו ואל

 אסרו יא ■יל דננרכות ועיק נאנסים חשאיכ נערכות דליתנהז
 לרואה מכאן תשתכרין מתי עד על• ויאסראליה נפםוק
 דהיינו התזש' וכתנו להוכיחו ציין הגון שאינו דבר נחבירו

דחייילהוכיחו מוט תורה דנאיסור חורה איסור דליכא אעיג
עיש תוכיח יהוכח מעשה

 נס נהו לן איכפת מה נערכות יאען ביון לדבריהם והרי
יוצאת הימה ראניע של פרתו מזבן הא גני יניד נשנת

 שלו לא תצא אסריצן חכמים כרצון קרציחשלא שנין ברצועה
 שמו טל נקראת נה מיחה שלא ומתון שביצתו של אלא הימה

 להרב ראיתי וככר הא• כולי מאי נערכות ליתיה ואי עיש
 ממישנסזט' ועיק נזה שקימני יעקב שסע כסי החסיד

 תיש לא וכלותיו ונעתיו דנציו ן ע! אין דידיה טון כ'ת1 דח״ז
 שלא מפני הטעם שכתב הראיש נתוספי ראיתי ושם מי

 להביי' צ״ל היה זה ומכל נצשיי גס פונו' שיש שיח נהם נזיחה
 נעבור נתערבו לא הגשים י־דוקא יונה ורנינו הרא״ש ניעת
 לגרים דמו ולא נתערבו הנשים כעבור האנשים אכל אנשים

 כברייתא שס הנוגשים דלא השוס אי1 כלל בערנות יליתנהו
 דגשים דליק נתבאר כבר הא משוס אי ערנות גני יסוטה
 איננו זה לנדועסכל כביד אלא בריתות נח״ח ליתנהו עכ״ה

 למשמע לינא ישוטה יחסוגי* שנתבאר דלחה זה ישוב לי שזה
 ןרנינז להראלש ל’ס סכ’דאע וכיון בערנות ליתנהו דגשים
 ולא לחצאין נערנות יישנן לומר יוסק בערנות דאינן יונה
 ייל כלל דליתנהז ס״ל אי דנשלמא לגרים לא1 לאנשים לא דמו

 בערנות נשים לסיתני יהויל ישועה סוגייא מהן בן דלמייו
 והא כדאיתיה והא בכיר אם כי בריתות צמיח יאינן אעיג

 בעי־גזת כריתות כיי נשים גבי לחיוכי יה>״ל א*נ כיאיתיה
 בענן׳ הנשים ולא בשבילם האנשים תתערבו לומר אבל נשים

 כ! לסת שהכי שניל ועוד שנרתם ל כלל ן סח לזה אין האנשים
 שבל אחיו נעון איש וכשלו" שאמרן ילט ושבועות משונייא

 נתחעע איש שנאמר מקום בכל והרי לזה זה ערכין ישראל
 נין לחלק מקונו אין ותו בערנות ליתנהו תשים ושיח אשה
קשה ועכ*פ הנל לנשיסעעל האנשים לנין לאנשים נשים
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4a קנז סי׳ ן הפז! להברכה א־חסייט־ח•
 גז מיסה 6יל להריגה אשתו ועל י־ייס נעיז ממ״ש סליקם

עליו נענש »ההי1ואינ למוזות נייו שיש סי כל אמרו מכאן—
 ודאי והיינו נאנשיס למהות סיימת הנשים כגם הרי שיע

 לגמרי סותר וזה דל״ט כשבועות כימוכס ערנות מעמם
 חלכא חין ה1 על תמה שכנר ונחו יוגה וימנו היא״ש דברי
 א׳חאגיהם^ס זיע והרג זקינו היג נכס סהסיי עץ ’נס

 ל*:ב ’אחד ננגנון ננאו הנביאים שגי ראיתי ושם ע*ש י״א סי'ב
 שהם נחה ויוקא נערכות ישנן הושיס שנם יאה? )וה

 ומיש נערכות ליתנהו סיימת אינן אס המ’נב אכל היינות
 דלייזגהן איש מוציאות אינן מדבריהם סיימת דאי 0י,

 בכל וכן ננ"הח סיוג נהו שיין ילא חעעה היינו נעימת
נערנו' שישנן אה? הנשים שסיימת במצות אבל שהז״ג פ״ע

ערמת שסיימ״הינן נחה גס דאי /*א רג ר זה ל!פרקוהנריח
 אמית אי י*ח רניס לחכוקי לחנ״ח שס אמר! חין ״כ0

 נעימת איג; ואי דאורייתא ומפיק לאורייתא זאורייתהאתי
 לדידי זה הכרס ואיהח עיש מוציאות אינן סיימת אי גס

 היינו להכירן אסר לכשיוציא ערנות עעס נעינן דני אינו
 שוה שחיובן או מדבריהם וזה מי״ת שזה שוה pro מאין
 ש!ה שהיונן כיון נלח״ה אנל ס’י יצא כנר המוציא אבל
 אסר מוציא ערמת כעס נלי נרנר נתחייב המוניא וגס

 ישונס עיקר וגס הנוי: נסי' נחישהר־יאלפיאנדארי להכירו
 יאיש שנתנו יוגה ורנינו הראיש דברי שהוי ל• נראה א«נן
 ערכין ישראל יכל אכל שלא פ’אע אסריס שיפטור הוא זין
,סורי וינרייאלו ,בו ערגות נכלל אינה א:ה אנל כל לזה זה

סצוה נשום ערמת נכלל תינה סיעת אי אף ראשה להיייא
 לחנית אחר מוציא אינו ערמת כעם יכל• דלינריהס טוי1./

 המוכר נסרק הראשונים ונרי מכל יחובח תגרים תיקשי
 ישראל מוציאין ורעי! יא• קציט שיי נטאיח הובא הסכינה

 יברכות נסוגיין נס לש*׳! נר גב• סי'נ? א״ח בבי• ועיין
‘נערנו יליתנהו אע? מדרבנן לחייג ן מוציאי יאשיוקע; אמרו
 גס טעםערנות/חף כלי מוציאי! שוה שחיובן יכל דאי אלא
 על חייג אינו אס נעימת‘איתי אס דאף דכשיילהו פאי זאת

 *‘להר ראיתי הנה החיינין אחרים על בערנות ליתיה עצמו
 כן דאעיס ליה כשיט והדר נזה שנסתכק שס אלהיאגיארי

ובמצות היתכן כן לא ראי זה והכריח נערכות איתיה
ליה יפשיט הכהניסע״ש כמצות ישראל ערניס אינן נהנים (

 לינריהסממ״ש נזהנ"לראיה לעצמי איסכא/עקאני נתר
 מלומר ככור סומא •עקב נר אחא רב אחר ק**ז רף בפסחים

 והא איני זה כנינו התס וכתיב זה נפנזר הכא כתיב הגדה
 כזמן מצה קסברי בניתם אגדת אסרי יוסף ורנ ששת רב

 קיל מאי חייב שאינו למי גם ערמון שיין ואי נוי דרבנן הזה
 כחן נמצות חייב סומא כמיל אזלא סונייא הן נולי ע'כ והרי

 כמצות ראיתי' ש'מ לאנדה נ*ש יהוצרן נמאי ונס הבי לקי״ל
c/ היא״ש לדברי ערכו' מיין מוצ״א חייב שאינו אע*פ שנן וכיון 

 הצי־יכו דכי דמ״ח בברכות ‘התו לדברי וכן יונה זרנינן
 ננרן יאמר דאין מוציא אינו יננהגים היינו דגן כזית

 וגס להוציא •נול ע’לב הוא נהנים דלאו נאגרה ואכ שאכלנו
 קיל מאי וא״כע ט״ש דנ״ט נר"ה מדבריו נדמונס לישי•

להוצי' ויכול נערמת איתיר. המצות ננל שישנו יון מ משומא
 הזה כזמן מצה דס״ל לומר הוצרכו ולחה חייב אינו אס אף

 דהוי יכסחיס ניק״ן דאמר ניבא דקי״ל נהלני־. דרננןשלא
 יוסף רנ מ״ש גני לקידושין נפיק להרין קשה מד׳ת^ותר

 ענא יומא עניינא כריי הלכה לי דאסר חאן אחינא הוה מריש
 אגדת אי דנם והעלה רכסהים סוגייא רן שם שהניא לרבנן

 חייב הוא דנם ל,ע'ג אחרים ׳"וז מוחא הפיק לא דרבנן הוי
 קשה בערנות ישנו ואי תק!ן דית כעין רבנן לתקון רכל במותן
יתרי שהעלו ורבי בד*ה ומגיל■; נוייט להתל קשי וכן לשמוע

 דהוי יצסומא ותייצז ס!נייא מהן הקשו ו סי מפיק לא דרבנן
 שלא מ׳יהמי נעיר ועיש חי ומסק קרי אתי יעיז ונר גמל

 יכל ח*ש סותר וזה מ**ת לחייב חינדקוציא גראהדעכ״ס
 החייב ש’כ דאורייתא מכיק נתחייב לא אי אף נעימת .שישנו

 ראף נר־ ע? כ• מונגן וכיש ליאוו^תא :מוציא מינריהס
הריי הפן בערמת ליתיה חצוה נשום חייב שאינו כל בגדול

אלכאניארי
 חנו ערנות נסכי; שהיי רבה ציינה מכלן דהיא אתת הן

ניאה וא? צבא •יצא כל נתיב שס1 במיני נפי הנין
 דרך ואין עינו מה במלחמה דבזמא ניזנין היו צא ■דסומין

 בערנות ליתנהו שח״נין אף שהזין שגס נשמע שכן וכיון
 דאותס בנייה וישי* התו' לכייכוי כעיני גדול חידוש והוא
 הניאו יתרו בסי :ילת כח שיר ערבוישם כהלל היו לא נתנו שלא
 דהס היה שלא הקולות את רואים העם וכל שסנפשוק * רש

 נעי־נו' •שנו לדבריהם נס י־סומא "ל’ שפיר ולפיו גלש סומא
 ימח ש• רעיתי יפה כולן נפסוק השיריח שיר נמירש וש״ר

 שם היו היי ׳‘לס וא*כ עיש לחזמס חזרו העגל שעשו יאחר
 ' -הני יל ביתוינ כערבווזדידיל יהי. לא המל י:וב וצריך סומק
 זת ננלנין ילל הואנחאי יונה ורבנו היא״ש לשיטת כוניי

 ובסנהדרין בסוכה *איתיה נזה זה ערכין •שרי שכל דערמת
 שמנו למיל תוכיח יהוכח עשה יא": קשה והי־בר ובשבועות

 מהי נפ״ו הרמי כתב המצות וביאור המצות מוני בל אותו
 עליו נענש הוא סמרו חטא והרי נערכות נכנסו ואס דעות
 תיגח עצמו בחוטא זה והיי למוטב ויחזירנו יוכיחנו לא ואין
 ראיתיה כיון מגלות יעל כייל ןא הנסתרות דנענשועל לס״ר

 נותיה דקי״ל נחמי' לרבי אן נתערבו לא תוכיח דהזכח געשה
 יהוכח עשה א? הנגלות על אס כי הנסתרות על נענשו ילא

 ■\ומה הםאחי ענין למ״לדשניהם הסרבותשד!ע הוכיח ,
 דעעה עיושכמב סי' גי כלל סא״ח !רייס גינת לחרב ראיתי

 לינריז וגס עיש נמיע נס איתיה וערנות ח ל על יתוכחת
 ;שנרא כמו נל״ת נס ראיתיה נערכות תישני למ״ל הונח קשה

 לזה לישב כיי נעשה אם ני ליתיה דערנות ת’א ואף מינריו
 ואין ת נל גס איתיה יערנות הונח דליט ינשנועגן! יתכן לא

 המאיר* ר,רנ יכרי כפי היינו אצטרין כי יערנות לומר
 מ’ח הנסתרות על ענש א יל למיר דנם לעיל דבריו שהנאת•

 נם נענשים נתרשלו ואס הנסתרות אחר ולרגל לחקור צריכין
 ילמיד שהקשו ימייד לסנהדרין נסוגייא שם וכ? הנסתרו' על
 משוס ותירצו עבן נימי נענשו אמאי הנסתרות על נענשו לא

 ישר׳ כל ידעו שלא יאע״ע נראה הרי ומק אשתו ניה דייט
 כשהעין אכל נענשו ואע״פב ונניז אשתו אס כי ענן מעון
 נם לני תוכיח יהומז נעשה אס נערמתןכי לנלליתיה גלוי
 יעל שחיא כשחי ונייורא בארעא ביצינא דהוי אינו זה

 ’ושאיהתפרשי יי רש מערי ונם לא העלות ועל יעננא הגסתו־ו'
 דין חן בדבריהם,ונר עיש ערמת קבלן ענין דנכל נראה
נבלל ואחר גרון־ בריתות ה״ח מנו סוסה במי שס הלה

 נשיג* וכ; ז’» זלעשותישהס !לשפוד וללמד בללמוי ונפרט
 רקחשיב ועשיה בשמירה ביאור וצריך מ״ח הר• גריזים ונהר

 בלית שיין שמירה כל דלס׳ורה הם מאי נכשיה באפיה ח* כל
 רא? קשה ול״ת עשה על כוונתם הכא ואי נעשה ועשייה

 גני־תו ביזור'שלא שכתובה מצוה כל לן אין שם אמרו אין
 ליה חסרי נעשה אי איירי מלוה דנאיזר, בריתות מיח עליה

 ליה חסר• ואיבל״ת ניר. שיין ילא דשמירה בריתות נ‘י
 'תל ד נין שיין ועשיר. לשמירה ש־מ וא'כ יעשה בריתות ייב
 ישייר ?דאע ועשיה שמירה מהו יויע אתכן ואין נעשה ונין

 וביל משפטים נפי במכילתא שירשו כמו נעשה גס שמירה
 שנתויהביאי פשה כל על ל״ת ליתן תשמרו עליבם אמרתי אשר

א ר דבר• שוה חיסכם שאינו מלבד נראים עיש כחומש י רש
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החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס169 מס עמוד חיים בן יוסף רפאל חזן, א או״ח - לב חקרי



rrfi • דלי-ו ערבית יי1ת ן וסי׳ • רבד סי• ברכות לה׳ מט וסי׳
 מוצא אעז כזית שאכל מ"שיאיש מכל המולה 1הבלר עשייה אכל נעשה גם שמירה ושייך ומינה דין מן נר לנו

 אם מצות נשאר וכן שניטה כדי שאכלה אשה
 יונה המוס'!רנינו מרי לפי אשה מוציא י"חאינז •צא כנר

 כן1 לנשים ערכין אינן האנשים מם מורים דבריהם דכשט
 שניעיוהוא כיי שאכל למי מוציא אינו עשרים כן עד י? מכן

 יצא אם מצות נשאר אסכזיחוכן כי אכל לא "ה עשרים נן
 כחיוב שוין אינן אס לנר ישראל לו נגרים וכן מוציא אינו

 נשוהיןעס וכן להכירו אחר מוציא אינו י״ח יצא שכנר או
 נהם לגו שאין ליין עוי צ*ע והסומא »/חנן מן וח'מ פקח

הפוסקים במר* רמז שוס

 יתכן נליתאין
ועשיל. ול״ת נעשה ערנז' היינו דשמירה נ״ל כן על .כ

 איכא ע״כ זא״כלפ״ז ולית עשה המצות לקיים היינו
 אחרינו על נצטוסג״כ הוא כעשה!ל״תוכמושגצטוה ערנות

שיש נמי היינו וערנות נ*ל כ! על כי ידו על שיקיימו
 הכית גדול וכעין המצות שיקיימו לאחרים לעשות נידו ונח

 בח •ש יקיימו לא צתורייאם הכתוב בכל שיעשו נידו בח שיש
 בח שיש העיר גחל ובן ומזון ולחם נר ולמונעס להכותן כיח

 נירו כח יש אס הדור גדול וכן נכיןין ולענוש להכות ניח ׳
 הוא עשאם כאילו עוונם על הוא נתפס לרצונם הניחם ואם

 מיחה ניחולא כח שיש דחי יניד נשנת דמ״ש ומינה נעצמו
 היינו ותוכחת ערנות^עשה מדין היינו עון אותו על נתפס
 שיקיי' כרי שנידו מה נכל לכוסו דהיינו למחו' נירו כח כאין

 כח יהיה שלא אפש׳ העיר כגמל ואף העיר גחל דאי» החח*
 סיח נערנו' ליתיהכלל דבכ״הג קייוסהדת על לכופס נידם
 רכה וכלשון ננחת ת1תןכח נדנרי להוכיחו לנו ציוה חורה

 תלוי אינו זה ונעשה שכיח מעון החועא יחזור שאפשר
 כתב מרגשים נצטוו וגרים הנשים גם שהרי כלל נערכות
 דכיע כקידושין זמנן ננשים גם זה עשה דנוהנת הסינון

 חיינין הנשים ואחר האנשים אחד הזמןגיחא שלא ״עח כל
 נשים מס ללמוד יש ומינה נפקיל מהיכן נסיסלליד ועיש

 נמי אלא אינו דעימת נערכות תלוי דאינו זה נעשה סיימת
 לא וכזה דת על אותם להעמיד הזרוע נכס נידן כח שיש

 חן כרוח. לינרלו דהיינו דתובסת אנלנעשה נצגיווגשיס
 יס־5הנ גס שחיינו׳ הדרךאה״ג ילאזו לו ולהורות ותחנוני'
 לכופו לא ניח כח נשיש גם גצעוו נשים ואררנא
 אכל רנה נלשון תוכחות כיכרי אם בי שיחזור עי לו ולהכות

 אמרילן נמ״ע דאף נידן כח יש אס נכך נפער אינו האיש
 דחייב כידו נח כשיש נצית כיש נפשו שתצא עי תו1א מכין

 דניה נשכת ממיש וגס מאישור למונעו מיין הנא כל לעשות
 התום* וביב להוכיחם חייג אסיקנלו הספק על מס מוכח

 כירן הכח כשאין אס כי שיין לא וזה עיש שסנל׳הואעיג
 חייב יקנלו לא מדאי דגם כתב שם הל״מ הניאו והראיס

 עיש הפוגש לפטור אלא כעשה
 רכי נראה כולם זלרכרי זה על האחרונים רנני וניכר•

 נירו הנס כשאין היינו דהובחה עשה •אצערין
 נתוכחו' חיי' אכל יליע נשמעות כמ״ש מערמת נפער דאז
 כאיל עוןשעשו אותו על נתפס דנערנות טונא ןנ*מ פ’עכ

 על נענש אינו הוכיחו ולא נידו כח נאין אנל הוא עשה
 גינת הרי כ’וכ לתוכחת עשה ניטול על אס כי שעשו עונות

 סוגיי הני לכל להרא״ש ליק עקינה דרכו ע'פ שס רייס1
 על כאנשים שישעגם הם תוכיח מצדעשהיהונח דהתס

 אאתו וכן‘נערנו אע״גיליתנהו האנשים על וננשים הנשים
 מצד היינו כנעלה מיחה שלא על שנענשה תרדיון ן' ריח של

 ומחקותן אעשה נם ענשי ריתחא ובעידן שמד רנשעת העשה
 ונס ניתן קל חטא רחביתעל גני לכרש־ישס שהרי מוכרע

 דעילן צ׳ל ןע״כ ועשה לאו ע>ן נחטא אין שם מ״ש לפי ביזונל
 שם וכ'צ התכלת נפי מיש מעין שאני שמי ובשעת ריתחא
 דהבא עליו מיחהנענש ולא למחות שנירו שיש מי כל ממיש

 כטלה עד r לאש יהיה כח ימה נייה היה לא נזרחין על
 ועונה כסות שאר וגס ידו תחת כנושה שהיא הוא ונהמן

 ביין כח w ימי כאן ינקטו מאי ע*כ ע'כ כי הוא כיח
 וע*כ ישול אולי וריצוי תוכחה נינרי לפחות סייגו למחות
 אן עונו על נתפס דאינז עליו נתפס ולא נטנשטליו אמין
 מרי קיימי□ ונשארו יתונחת עשה שניטל נמה ידו על גענש

וכאמור לנשים כלל עתות דאין יונה הדאישוי'

JP3 tO'O וללהמאז נסיירכ״ד הטול 
אתכם מיוהמית ישראל קניי י

 הניא ע״כוכירייונה הנירסאכהרייףוהרמנ״ס היא כן ניין
 דין דינו אפיה חטא נלא מיתה דיש דאע״ג הניי מרן דבריו

 האכל לרכת גני שאכלו הרייףנפאג שהרי וקיט אמתיעיש
 יונה ר* ונתנן כמשפט נפשות לוקח אמרינן דלא ננהיג ‘בת

 זיל והם חעא נלא מיתה יש יקייל שלהם שהטעם והרא״ש
 קשת )א'כ •יע"ש משפם דרכיו כל ן ב פ“דאע עליהם חלקו

 מ״ש הכן כרין -אחכם והמית זו נכרכה כתי אין להו׳י״ף
 הקשו לא אין ותלאישקשה יונה לרנינו" וגם • האנל כניבת

 כת׳ נרכתהאנל רנני להרמנ״ס קשה וכן מדבר^ינרנה<>
 להגי• קשה וכן »ביין אתכם והמית הנוסח ב' וכאן כהרי')׳
 דבר♦ כ' יזה ונסי והריה בהרי״ף רגקטינן בתי ר,פיט דצסימן

 האכל ככי־בת נוסחתינו ונס דשתרי תרי והס נסתם 'יונה ר'
אתכם והמית אומרים אנו זו ובברכה במשפט לומר שלא

» וצ״ע ביין
 שהביא בת״י גאון עמרם רב נסיר ראיתי החיפוש ואחר

 כנוסח ברין אתכם והמית בה ואין זו ברכה צומח
לרין וצ״ע •עיש בושקיס ושאר הרי״ף גייס׳ז

 כתפילת למנהגינו לחהור יש ן סיסן
אומיפי שאנו המנחה J• 1 י

 המנורה שיר ואחריו י*ח ותפילת 'ואשר• והקטורת הממיר
 ,הפרני,ן של כתמיד אומרים הלוים שהיו ר,שיר אומרים ואין
 הזהבללואץ למנהג טעה ואין נסחר לומר נוהגים שאנו כמו

 גאון טחרס לרב ח תפיל נסי מיש ע־־פ הוא שמנהגינו ספק
 פיטום לומר שחרית תפילת מוי כסוף שכתב יד כנתינת
 ־ מומיחשם צס:» כעת אומרים הלוים שהיו והשיר הקטורת

 נוהגים ערנית חפזלת שיגמרו לאחר בערב ובן וזיל נאר״ר
 לחק״ש שזכר מהטטם השיר לא אבל רת1הקט פיטום לומר
 והשיר וכטי־צ בבוקר הקטורת פיטום מר1א ולמה אלו אומר
 ווה ובערב בבוקר נעשית חצויזו הייתה שזה לפי לבד נבקר

 מרי הניא ונכר עב״ל בבוקר אלא נעשית מצזתז הייתה לא
 תמה! בדבריהם אן נ£ימןקלגט'ש הטול אלו עמרם רב

 בבקר אלא השיר מצות דאין יחיש האחרונים רבני עליהם
 והיינו נשיר הלויס ונתקלקלו רתנן ליל כציה ,חמתצי הלה

 והתוש' רש״י ונפי* נשיס שם כמבואר הערבים נין של צתחיד
 צתשו׳סימן עפאנו הרמ״ע דבריהם רחה וכבר תיזכתייהו הזי
 עיש גה״ע של נתמיד גם שיר שיש חתנייוהעלה מהן כ״ה
 מהן דבריהם דחח דניה ילות שתי בס׳ לונזאנו הר'מ גס

 נ כ וסי' ל סימן הימים מרי מפסוק גס שהניא עיש מתני'
 בחיילטוף נס׳נארשבע גס הערב כמחיר נס שיר שהיה שנר

 בלילה שירה לומי שלא שכונתם שישב ומה זה על עמי תמיר
 חניב ‘ן הריס דבריו על עק* שכבר כמו מספיק ישונו אין
 סימן אלשין הריח בת׳ נם עיש דיל נר״ה תיועה יום נסי

 היינן מעכב דשיר ישיל שם שישב ומה זה על חמה קל*ח
עלי| תמה שער כמו משפיק אינו הערב יחמיר י'א ־,ר -

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס170 מס עמוד חיים בן יוסף רפאל חזן, א או״ח ־ לב חקרי



קצהמצוה שלרלט —רלו מצוהחשבונות

 מאותו לשניהם היא האזהרה מ״מ אבל בשמותיהם,
.6בעמך" רכיל תלך ד״לא הלאו

 בפ״ז רבנו דברי הנראה שלפי לי תמוה ומאוד
פ״ג דריש להא נינהו סתראי מריעות

 ע״ז, לוקה רע שם שהמוציא שכיון ובתולה, מנערה
 טוען יהיה שלא הוא הלאו שעיקר כתב מ״ט א״כ

 כולל שהוא שנאמר ונהי לזה. ומוסרם מזה דברים
 הלאו של עקרו לייסד לרבנו לו היה לא אבל זה, גם
 רע שם המוציא כל לפ״ז קשה לא והנה לזה. רק

 דבאמת די״ל ישראל. בתולת על דווקא ומ״ט ילקה,
 שם במוציא דשאני אלא מעשה, בו שאין לאו ה״ל

 עד חייב דאינו ותו אותו". "ויסרו קרא דגלי רע
 נראה וביותר א׳. מ״ט ובכתובות כדרכה, שיבעול
 לא דמה״ט ב׳ ד׳ במכות כדאיתא קנס, הוא דבאמת
 שם ממוציא מעשה בו שאין לאו על דלוקין ^פינן

רע.

תלך מ״לא דהאזהרה דס״ל לר״א לי, קשה אמנם

 הוא שהרי שבכללות, לאו ה״ל הא רכיל",
 פסוקה הלכה הא וא״כ הרע. ולשון רכילות כולל

 ס״ג כבסנהדרין שבכללות לאו על לוקין דאין בידינו
 גופיה אלעזר דר׳ מסקינן דשם תקשה וביותר א׳.

 לר״א ואולי שבכללות. לאו על לוקין דאין ס״ל
 רכיל" תלך ד״לא לאו אותו כלל ידרוש דלא אה״נ

ודוחק. לבד, רע שם למוציא רק ורכילות, ללה״ר

 אלעזר ר׳ היינו התנא אלעזר ר׳ הוא בכאן ואולי
נתן, ר׳ זוגיה מבר קצת וכ״מ שמוע, בן

 ר׳ שהוא אלא ,7האמוראים בין נתן ר׳ נמצא שלא
 ור״מ רשב״ג של בזמנו והוא הוא, דדיינא התנא נתן

 הוו, דראב״ש חברייהו ואינהו .8הוריות כבשלהי
 נתן. ור׳ רב שנחלקו א׳ נ״ו בכתובות מצינו מיהו
 שפסק ז״ל הר״מ על תקשה אכתי שיהיה ואיך

 שבכללות. לאו על לוקין דאין כן גם ופסק כר״א,
 שהוא דכיון וצ״ל רע, שם מוציא על לוקה ומ״ט

קשיא. לא מזה גם קנס

רלט מצרה
כשורה נוהג שאינו לישראל תוכחה מצות

 החמורה היא העניה לדעתי זאת, עשה במצות
הקשות ומהעבודות שבתורה שבחמורות

 עליה הקלושה לדעתי ואשר ד׳, יראת שבמקדש
 שאינו בישראל אדם לך שאין א׳. ו׳ בזבחים אמרו
 בס״ד. בדרושים וכמש״ב יום, בכל בעשה עובר

 תהיה אם בארוכה, בה לדבר ראוי הזאת במצוה
בקצרה. נדבר ועתה מצוא, לעת אתנו ית׳ רצון

 כשיחטא כתב: ו׳, הלכה מדעות ו׳ פרק "מ !״
מצוה אלא וכר, ישטמנו לא לאיש איש

 ולמה וכך כך לי עשית למה לו ולומר להודיעו עליו
 את תוכיח "הוכיח שנאמר פלוני, בדבר לי חטאת

 לחבירו שיוכיח רבינו, מפרשו א״כ וכו׳. 1עמיתך"
כתב: שאחריה ובהלכה נגדו. שחטא מה על

 טובה, לא בדרך שהלך או שחטא חבירו "הרואה
 על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה
 את תוכיח "הוכח שנאמר הרעים במעשיו עצמו

 להוכיח שצריך כלל לן מנא וקשה וכו׳. עמיתך"
 פשטות שלפי למקום. אדם שבין בעבירה להחוטא
 שעיקר הר״מ, דברי מאוד צדקו הלא הכתובים

 הלמד דבר והוא נגדו. החוטא על נאמר הפסוק
 מדבר הוא לחבירו אדם בבין הפרשה שכל מענינו,
 וא״כ תגנובו(. בלא א׳, פ״ו סנהדרין עיין )וכה״ג

 למקום אדם בבין תוכחה מצות כלל להו מנא
 לשון משטחית נראה היה ולכאורה זה. ממקרא

 שבין מצות על קרא דעיקר דאה״נ ז״ל, הרמב״ם
 במצות שגם זאת נדע דמק״ו ורק קאי, לחבירו אדם
היא המצוה כוונת שעיקר כן, למקום אדם שבין

 חכמים במשנת יעויין רבנו, שעורר הנ״ל ובענינים זה בענק 6

 דחיי דינא א, ט, לאוין הסמ״ג( )על משה ברית ח, תעשה לא

 חיים חפץ וע״ע שם. הרמב״ם על המלך ועבודת ט לאוין

 באר ו ובכלל ג׳ אות חיים מים באר א כלל לשה״ר הלכות

גלותא ריש א. עח, יומא עיין 7 בהגה״ה. ו אות חיים מים

 עיין וכן אתא. לא רבינא אתי, לא רפרם נתן, ר׳ לבי ... איקלע

 אחא. ר׳ בשם נתן ר׳ וגו׳ בגנים היושבת ח, רבה השירים שיר
 ומדוייק שמו על נקראת שהייתה לישיבה הכוונה ביומא ואולי

ב. יג, 8 שליט״א. אמו״ר הערת ל״בי״,

יז. יט, ויקרא 1 ו־לט



סופרביצהחתם קכו
 ע״א[ ט׳ ]לפיל קיי״ל הלא לביתו, ]רחוק[ ממקום בין חילוק מה __
 חדרים בחדרי אפילו הפין מראית מפני חכמים שאסרו מקום כל ’

 מ״ש )ופיין וכו׳ רב אמר ד״ה תום׳ פ״א ס״ה שבת פיין אסור.
 דבביתו התם, נמי שייך תירוצם בזוג[(, ולא ד״ה פ״ב ]ס״ד שם

 ממקום משא״כ ושמן, יין לשתות הביאם לצרכו אומר הרואה
ותבואה מתבן דאיירי פ״ב[ קכ״ו ]שבת במתני׳ אך רחוק,

]שם[, הרשב״א מ״ש עיין לבהמה פומד אינו דסתמא כך שייך -־־דלא
 נאסור לא דבשבת אחר באופן לתרן צריכים ע״כ שפיר, קשה

 או מדאורייתא להוציאו אסור שהרי הטין מראית מפני מפולס
 ביו״ט, משא״כ חדרים, בחדרי נאסור לא א״כ בכרמליה אפילו

 בין לחלק תירצו דמפנין, ממתניתין תום׳ שהקשו בשמטתין ולכן
בית בין חלקו ושמן, יין דכדי אברייתא הקשו ובשבת ליו״ט, שבת

ודו״קב(. רחוק למקום

שוגגים שיהיו מוטב לישראל להם הנח ע״א: ל׳ דף
סי׳ ח״ב תשב״ן תשובות מ״ש עיין וכף.

 אתה אם אבל הכי, אמרינן דפלמא רובא שנכשלו היכי דוקא מ״ז
 צריך כך, וינהגו רבים ילמדו רבנן שתקו אי מקלקלין, יחידים
רבים. בהם יכשלו ולא מזידים המוטטין אלו שיהיו מוטב למחות

הדבר. נכון אמת וכנה

 שו״ט ]עי׳ והפוסקים הרא״ש הסכמת וכו׳. בדרבנן וה׳׳מ
בתורה מפורש שאינו ובדבר בדרבנן ס״ב[ תר״ח סי׳ או״ח

 יכניס שלא לומר ורצונו ישמעו, שלא בודאי שיודע דוקא נמי,
 שיפר אפילו בתורה כמפורש בדבר אבל וקללה, להכאה עצמו

 וקללה. הכאה עד מחוייב מ״מ לו, ישמעו שלא דעתו לפי המוכיח
 יוסף בברכי דמייתי אבולאפיא מהר״ח כגאון נתלבט ולחנם

 הקב״ה דאמר פ״א נ״ה שבת ממס׳ ליה דקשיא ד׳ אות תר״ח סי׳
 לפניך אם מדה״ד ואמרה מינייכו, מקבלי דלא לפני וידוע גלוי
 הא הקב״ה לטענת אפילו הנ״ל והקשה גלוי, מי לפניהם גלוי

 להוכיחו. צריך מקבל שאינו יודט אפילו בתורה המפורש בדבר
 גלוי מי לפניהם מדה״ד שאמרה האמת לפי כתב דכרא״ש ולק״מ,

 פד מחויבים מ״מ מהם יקבלו שלא בנפשם ששיערו אעפ״י כי
 דבדבר בהם, ויחזרו דידהו בשיעורא טפו אולי וקללה הכאה
 משא״כ בנפשם, שיפורם על לסמוך יכולים בתורה מפורש שאינו

שיפורא על לסמוך יכולים הקב״ה טענת לפי אבל בתורה, במפורש
ג<. דידהו

 גירסת דלפי ר״ן עיין וכו׳. דאורייתא יה״כ תוספת דהא
אדשמפתין. ע״ב[ ]קמ״ח דשבת סיגיא פליגי ראשונים

 מן א״כ לקולא, התורה מן דאורייתא ספיקא אי י״ל ולכאורה
 ע״ש, כאן בר״ן משמע כן השמשות, בין לאכול מותר התורה

צריך ואין יחשב, לתוספת גופיה השמשות בין זמן התורה מן וא״כ

 דבין ספיקא אסור מדרבנן אך השמשות, בין קודם להוסיף
 תוספת ואותו השמשות, בין קודם עוד להוסיף וצריך השמשות,

 בדאירייתא דאפילו יוה״כ מתוספת ראיה אין וא״כ דרבנן, הוא
 דשמעתין סוגיא ואמנם דשבת. סוגיא והיינו בהי, מחינן נא

 תוספת ופוד יה״כ, מספק התורה מן אסור דביה״ש ספיקא ס״ל
 ומוכח בהו, מחינן לא ואפ״ה התורה מן אסור השמשית בין לפני

 בתוספת דנכשלי הא וי״ל בהו. מחינן לא בדאורייתא דאפילו שפיר
 קיל השמשות דבין דססיקא משום ביציאתו, ולא בכניסתו יה״כ

להו דקיל וממילא שמ״ב, סי׳ מג״א ופמ״ש מביציאתו, בכניסתו
וק״ל. הנ״ל לפי מביציאתו בכניסתו תוספת

 דשבת דסוגי׳ כ׳ הר״ן וכו׳. דאורייתא יוה״כ תוספת דהא
בדאורייתא למחות צריך אי פליגי ודשמפתין ע״ב[ ]קמ״ח

 אכלי לא נשי הני דודאי כתב ושוב ע״ש. לא או מדרשא דאחיא
 רגע לפני מה זמן עוד אלא לצמצם א״א דהרי אחרונה רגע עד

 מזידין משיהיו שוגגין שיהיו דמוטב נשי בהני ממינן ולא הלילה
 ספיקא למ״ד צריכין זה דכל כתב ושוב בחורה, מפורש שאינו בדבר

 הוא זמן אוחו א״כ לחומרא כתורה מן דאי לקולא, דאורייתא
ותבין פ״ש דאורייתא ספק משום למחות וצריך השמשות בין

כוונתו. כן
 דחכמים מספיקא השמשות בין דעבדינן השתא דעכ״פ דג״ל

כאילו לחומרא מדרבנן ופבדינן להחמיר ספק כל עשאו
 עוד להוסיף צריך עצמו ספק מאותו ממילא א״כ לילה, ודאי הוא
 וצריך לילה השמשות בין דלמא מספיקא השמשות בין קודם כ״ש

 בהא י״ל לפ״ז והשתא ביציאתו. וכן הלילה, על מחול להוסיף
 איסורא איקבע בעינן לא ס״ל סוגי׳ דהך סוגיות, תרי הני פליגי
 ספק התורה מן השמשות ובין לחומרא דאורייתא ספיקא וא״כ
 לא ואפ״ה דאורייתא ג״כ ביה״ש שלפני תוספת ושיעור לילה

 מחינן, לא בתורה מפורש שאינו איסור כל ש״מ נשי בהני מחינן
 דאורייתא ספיקא אבל איסורא איקבע בעינן ס״ל סוגיא ואידך
 שלפניו והתוספת דרבנן גופיה ביה״ש וא״כ התורה מן לקולא

 דאורייתא איסור אבל בכו, מחינן לא ומשו״ה דרבנן שהוא פשיטא
נ״לד(. כן למחות, צריך בתורה מפורש אינו אפילו

 ה/ ביוה״כ אם כי דאורייתא תוספת אין משו״ה נ״ל דרוש וע״ד
]עיין בהו מחינן לא וגם בתורה מפורש אינו ביוה״ב וגם

 כמשוי נראה יהיה שלא להוסיף נותן דהסברא משום ור״ן[, רא״ש
 על הקב״ה ציוה לא ומשו״ה אחרונה, רגע על שמדקדק וכמי
 התוספת, אותו על להוסיף עוד צריכים היינו דא״כ תוספת, שום
 חשש ביוה״כ ואמנם מדעתנו. דהו כל בהוספה סגי השתא אבל

 קשה התענית נא ויאמר יוסיפו, לא אם הס״ם מקטרוג הקב״ה
התוספת הקב״ה רמז ע״כ מלומדה, אנשים וכמצות עליכם

כדי. של תוד״ה ע״א קכ״ז שבת חי׳ ב(
:וז״ל לד&, הנח ד״ד. ב׳( )רנ״ד ע״ב קמ״ח שבת בחי׳ וכ״ב ג(

 דאורייתא בדבר הלכה פסק וכו׳. שוגגיז שיהיו מוטב לישראל להם הנח
 ישמעו לא דילי׳ אומדנא לפי אם בנפשו, ישער בתורה מפורש שאינו

 שוגגיו, שיהי׳ מוסב כי כלל, להוכיח יתחיל לא וקללה הכאה עד לו
 וצריך דילי׳, אומדנא על לסמיך לו איו בתורה המפורש בדבר אבל

 גמורים צדיקים הללו ע״א ג״ה ובשבת וקללה, הכאה עד בפועל להוכיח
בשיעור טעו שלא אע״פ מיחו, ולא אומדנא על סמכו הם סי׳ וכו׳,

 לסמוך להם הי׳ שלא נענשו מ״מ וכו׳, לפני גלוי הקב״ה העיד שהרי
 ד׳[ ]אות תר״ח סי׳ או״ח יוסף ברכי בספר ועיין עצמם, של אומדנא על

 פילי הני מ״ז[ ]סי׳ זד׳ב בתשב״ץ וכתב — אבולאפיא. מהר״ח בשם
 יגדרו ולא הם שיזידו מוטב יחידים, איזה אבל הציבור, רוב שגו אם

בכח. להוכיחם צריך ע״כ אחריהם, הקהל רוב

הרי׳ן. ד״ה ד׳ ע״ג דברים תומ״ק ד(

בדעתו. ה״ה וכמ״ש ה״ו, פ״א עשור שביתת ה׳ הרמב״ם דעת כן ה(

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס132 מס עמוד שמואל בן משה סופר, ד מועד ־ הש״ס< >על סופר חתם
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ב א אות הת׳ מע׳שיודיי
 נס׳ ועי׳ )א״ה יכעל רחום והוא מארה ליה שסה ילאו ממן
p מ״ש ז*ל דמוהרמ״ף בכיה נמל ע״ב דקכ״ו אברהם את 

׳ן( אש יגרש וש*י ז״ל תודה לחמי הרב משם
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י מער/הת׳
 וכזכר השנים בברכת מנור שאל ולא נועה אס תפילה א

שם•׳ דאומר בפשיטות ,כ האחרונים בשופר תקע "*קודם
 על משם וסולן טעותו מתקן הוא ובזה לברכה וממר מל ותן

 עמ״ש דקמך אלא בש״ע •מלן דעה הוא ומן ומתפלל הסדר
 כויובסס" הגשם מוסד אמר לא נביאם ס״ו קי״ד סי׳ נש״ע

 הברכת וסיים קולינו בשמע וממר מל וחן אמר לא אק קי״ז
 הפוסקים כל נגד יחיד הוא ח״ס סי׳ וסב״ד שם דאומרו

 המחנ״ר ה*ד שם המעה הרב עליו שחמה וכמו האחרונים
 ואיר ומ״א הלבוש •האחרונים וכשאר להלכה סק״ב קי״ז קי׳

 שבקינן ולא הל״ע לבסוף כנר להפך פנים שהראה והמלמ״ר
 נידחין נקל דראיוחיו ועוד ספקו מפני פו׳ שאר של פשימוח

 ולומר המאנדר כדברי חפי׳ שומע עד ימתין שאם לחוש דיש
 וממר מל ותן שם גם מלהזכיר ישכח שמא ומטר מל וחן שם

 לא אס ומש השנים לברכח לחזור שוב ויצמלן לצה ויתחיל
 שלא מפני דנמצא לראש לחזור שצרך מליו שעקר עד כזכר
 •חפי׳ שומע עד והמתין בשופר חקע קודם תכף המעות קקן
 אחל לנזכר דמי ולא לנמלה ברכות כמה דבירך נרמא דין

 דש״ה תפי׳ שימע עד דממתי] ק״ז סס״י’ הש-ע דפ׳ תקע
 לנמלה ברכו׳ מיהא הא יש השכים נברכת דיחזור נאמר דמם

 ותמ׳ומ שם ויאמר ש׳יח עד דממחין הש׳ע פ׳ לפיכן בודאי
 דשוב מיישיק לא ישכח ולשמא לנמלה בלכה דליכא ונמצא
py שבקינן ולא קפקא הו־ מה לנמלה ברכות כמה כמי 

 בימות ממר שאל כשלא דז*ד ופשוט ודוק הספק מפני הודאי
 דחוי הפנים בברכת החמה בימות ממר כששאל אבל הגשמים

תיקון האי כי שיין ולא נתקלקל הברכה עיקר קללה קי׳
 סי׳ והש־ע במי מרש אותו וממזירין הברכה שסיים אמר
 האחרונים בין מחלוקת דיש אלא אחרוכים ושאל ס״ג קי״ז
 החפי׳ לראש דמהר די״א עי״ד הזכרה לעכין קי־ד נסי׳ שם
 ולא קדוש אתה ברכת החמי׳ שלא כל גנור אתה ברש וייא

 יעקב ששון שמו א׳ חכם מדעת לאפוקי אלא לזה הוצלכחי
 שמו קרא סכי מצינו דסיכן קמן ספר נדפוק דנסו והובאו

 דהביאשס סק״ו הס׳ שבסוף בפחרונים ומידותס חכמים דברי
 נתפי׳ שנמשך במי הלקינו פ׳־ש קק״ז קי״ז סי׳ הבא״הט מיש
 עמריביעוח ישאל השנים ברבת וקיים חוק אחה' והחסי׳ שנת

 השנים ברכי לומר דחוזר דפקק שבת שהיה כזכר ואז הממה
 החכם זה הארך ובזה . שנת אצל ילך ואז כפקנה

 הלקיט דין בעיקר לדקדק דיש כ׳ ולבסוף p& לאש
 למה א*כ ו בשופר תקע שהתחיל קודם דנזכר דקאי דמשמע

 הנא״המשססקיח וממיומכמ׳־ש שם שיאמר ויתקן למזור לו
 לומר מהני דלא כנרד להרג דק״ל ואולי קייד י׳ס3 והנויכ

 לדחות ויש נזה מחלוקת הניא קי״ד קי׳3 שם ב*י עיין הכי
 דאין מדא בזה יש טעיות כמה תחזה ואתת1 זת״ל ומ״ל
 החוד נימוח ממר שאל נאם הברכת שקיים אמר לתקן מיין

 קלקול היא ותמרמ החמה בימות לומד שחקן דמה ועוד כעש-ל
 זה דין על ■תולקו מהאחרונים אחד לשום מציק דייא ועוד
 סיום אחר ותמ׳ומ לו׳ דאין דס״ל סנדל מנמנמים קצת אלא

 לנר׳ .דיחזו׳ לו׳ אב: כו׳ ש״ת עד וימתץ בשופר תקע מודם הברב׳
 כן שיסטר מהאחרונים אמד לסוס שמענו לא ׳השני׳1נרכח
 על לחלוק חדש נדבר לידיו דיצא הלק-מ בדעת נימא והיכי

 לביד •חזור אלא ת-קין שום מהני דלא דקנר האחרונים כל
 ע״זאסלא להשיב הוצרכת• דנא וכ״כ תוחימא השנים ברכת

 יטעו שלא העולם לאויר הדפוק מבית אלו דברים ילאו ל3דכ
 ’7? נאם החכם זה שנקתפק מה נם ח־ו נו התלמידים

 שלשה לומר דיחזיר לומר וצידד לנליו ,שעק קכ6 קנןעןח
דמה^זה ושוב שבת מחמי׳ ואחי׳ז בר״הש ואחריהן ראשונות

 .השנים ברכת לומר חתר אינו דבכ״הג «ל אלא זמ
שמקי קודם כזכר אם וגס כפשוטה שנח חפי׳ מתפלל אלא
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הסו טהרה גרהו
 עי״ד בחול כדקיודל השסס לברכת חתר אינו רגליו

 בדבס מעיק וכל זרות הס אלו סברותיו דכל הוא והאמת
 עני אני ומ״ש קק״ב ומאנדר קרףג רקיח בקי׳ הממנ״ר
 אתה דהלק״ט יזו בתשו׳ י*מ סס" מיס מעט חשו׳ בקונט׳

 לחזור דיש רגליו עקר דאם פשוט והדין דבסו ביטול תחזה
 השני׳ ברכת עד חונן אתה ואחסהן ראשונות ג׳ ולהתפלל

 רגליו שעקר קודם ואם\זכר שבת של יתפלל ושוב כתקנה
 שנח של יתפלל ושוב כתקנה לברכה השנים לברכת יחזור
 ושוב כתקג* לברכה השני׳ לברכת יחזור רגליו שעקר קודם מ׳ ואם

שבזה דאסכוח בטילי עוד להאריך ואין שבת של יתפלל
בי״חמ נימול מפרי הקמר

 אבל מחיק ויש לגמרי אוסרים דיש במידי חכם תלמיד ב
וא־כא לגמרי מתיסץ רש להחמיר יחוש נפש דנעל כ׳

 כן לעשותו לתינז לו אסור בכ״הג תורה איסור PP בדני
להדליק לענץ צע ס״י סי' ;בי״ד הביהט ממ״ש לדקדק יש

 חלב של ני מהשלהבת הפיפ״ה
שמצא נ*פ פת אברהם כה״ר מהחכם שמעתי תפילה י

 אמר׳החפי׳ שאוע׳ שמה חכה איזה ע״ש זוכר איני כתוב
 לפי יכו׳ בעולם שלום מלבים ת״ח אסח אד׳א של מימרא

 מ׳ להכביד שלוה'כדי עילת עס שלום פנמרס ח׳ בת שיש
 שיעבור עד התפי* על יערער שלא כדי המות מלאך של כנפיו
 דכפ״ז ומינה הנהמה וזאת בע׳ ראה. ס׳ התורה על הש״ך

 כעחחכמים ודלא שבת חפי' לאחל אף דר״א זו מימרא י״ל
 תג״י בק׳ ןוכ«כ עקשיא ב! ר׳^חנכיה שבת תפי׳ אחר לומר
 וצ״ל דורה מפיו ז׳ להכביד שם דכ׳ אלא דשבת ייג ס״פ

 לידה ומסח שלוה מלת בלא שלום מלת כ״א שם מונה דא־ט
נדא א׳ בכנף כלל לעוף p־r דאין הכבדה בלא אשד ככף

 סקיע ה»׳ מע׳ לעיל בזת נמד ועמ״ש הלץ בשעת
ושאל השנים בברכת ממר שאל ולא שמעת מי תפילה ך

פי׳ ת בשומע ולא אמצעיות של א׳ ברכה בתוך אח״כ
 לחזור צריך רצת התחיל ואס י״ח יצא דלא ודאי פשימא
 הוא מדתי דדוקא צ׳־ללראש רגליו עקר ואס השנים לברכת

 סללת נרכס שהיא וממר מל ותן לומד שם דיתקן דאמי
 ויבוא יעלה בדיני בש״ח המניה סר׳ הברכות נשאר משא״ב

ואילך סע״ד דרמא------------------------
 פעמים אשי׳ וכו׳ תוכיח הוכח דאחז״ל הא תוכחה ךן

-־מאבל שלא לידו הנאה עבירה נדד להוכיחו זהוא
 סמיך א. ־ להוציחו אין משה שכבל הענימת על להוכיחו

 שישמבאולחו כשיראה מיתה בשעת שלא יוכיחנו דאם למיתה
 מנס על מביישו שהוא ונמצא שניה פעה ויוכיחנו יחזור הוא
 ומבואר דברים ק׳ ליש יהודה מנחה הר׳ מצוה לדבר שלא
 חס משח על שם דקא־ ־יא ה? בחכם אפי׳ זה דהוי שם

 וכדי פטרה דפנר .'איש . להונ* שופט דעעמידיס יזיעא
 המוכיח שופט שאינו יחיד וי׳ילדד עוד יעביר שלא להעמשו

 שעברו ישראל לכל הוכיח שלא למשה עבירה שעבר ליחיד
 שאינו’ ליחיד בזת שוש דמשה למיתה קמוך אלא העבירה

 בפי חז״ל ורש נרד לציבור להעניש דלא^אפשל כיון שופט
 ד*ע ח*ב ניהוסף עדות הרב ועמ״ש אדם בני שונו ותאמר

 דוד כסא הלב וירש סרב ס*ק הנדן באות לעיל וגרש נרד
 מקלט ונדר ואילך נדד ודכ״הןודק*ז דד״ן עשה יל ע*א דל״ח

rb ק»ק בזה עוד ופירש הם׳ בע׳ קדומים ס׳
י *במה התופש דיכול ק׳ז קי׳ מהרא״ש דפ׳ הא חפיסה ן

 לחוב כשהוא ואפי׳ לאחר לזטת כדי קי״ל לומר שנידו
 לשם שניהם בשביל לידו נכסים נבאו זה נאמר לא לאחרים
 עולם ננעות נרש ורב ס״ק סקיי׳ל בכללי המגרש שלישות

 ומןהתימאדלא נדב ס״ק כס לדבריו סיוע והביא ל״א קי׳
 בק׳ לעיין דיש כ»נ ק״ק שם ח״ש בק׳ ודא הרב מורש זכר

 שיאמר קא׳ דשם אלא ע׳א דל״ז י״ג סי׳ ח״ב ניתוסף עדור.
 לומר הס דצידד אלא שליש ביד כשהם קי׳יל הנכסים נעל

 דברי ומעיקר לאחל לזכות קי״ל שיאמר כסופס הוא דהשליש
 צ־ח הי׳ רינות דברי ♦רב דברי לדחוה יש הנז׳ מהראיש

 חובי פולע דהוי קלונו בסביל להתופס שם ננדוט שחייב
עמ״ש עליו לתמוה יש מעמים מכמה וגס מדעהו שלא ש׳ח

רוד
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שיורי

 השימע יוכל ואין ש״ר כמי להיליא איעח ה'וה מע?הש ?יי
הפקק הד וקדושה נקדיש דגם להי״א דסא לכתמי׳ להפסיק

 <־™to לא•־־׳? לקל־״־׳־ י”ל“”?ג’ י2
י - • -- — דהע״ת אלת במיהנו
יאקור

הע־טהרהלה לד לג אות הת׳ מער׳

ואפי׳ הנושה מפני ברבים למועא להוכיח אין ■סוכמה
 דפונד ואפי׳ יחיד אותו בפני מתבייש אס יחיל בפני

 ונענש לביישו בדברים לירבעס שהוכיח באביה׳ ומציגו גרז
 סי׳ ב׳ הימים בדברי רל״ק וכ*כ דין ס־׳ הס״הח ומת דנינן<

 סותר זה ואץ מפני.זהעי.׳׳ד אביה דנענש וס״ע• ע״ש-הב״ר י-נ
 עליו מועל מלוה דהשופע לומר מקום סק״הדס' ■לעיל למ*ש

 יע״ש-דש־ה' יכו׳. עבר שכבר מבירה מל ולביישו. ליחיד לנדות
 ובייש הוכיח דאביה ועוד .כציבור מלןודיט הוה דירבעס
 ■העולם מן שנפטר בשעה אלא הומר ■רזה ולישראל לירנעס

■ בס״ד שם וכגרש כמשה
דלא

ולגרד
 וס״ש יפסיק דאין המא״מר כדגלי עניו הכז'^ן^ןה הכרח
 בקדיש מפסיק אס גס ש״ל על לגין 7ליד מ־דל ‘ברכג נייס

 צנהלוח ישני התמיהות ראיס גלי זעילא ואנא קדושה
 חכז״ל הגא״הנו על התמיהות אלו נלגשתי הע״ת כל הזהב
 דהעניח ליס דקגרן בענין זה לן חידש דהיא גדעת* דנת*

 וחידש עוד היסיף ע״ז כו׳ מגרכין דאין לחוד דד׳ח תפילין
 למניח זה חידש דאם בו׳ מגילו בברכת לצאת כירן דאס כ״ל

 גא דמאי גה ועוד הנדל התמיהות עליו קשה דלש״י •-תפילין
 במחלף .שנוי דזה העי׳תוכ׳ בזה קדמו וכבל לאשמועינן הוא

 והמא״מר הע׳ח על והמא״מר •הא״ר שתמהו מה ועל כנז״ל
 אמת זה דאין עליו דמוקועכ״זס נדרן דבריו לישב כדחק

 דאמר .במ״א אלו תגרת ע״ד כ׳ ושנים ימים וזה . עי״ד. כו׳
 כונתו וניכר נראה דלע״ד הע״ת כוצש הבינו■ לא מכ״ח הס״ר
 וכידן בירן .עצמו כשהוא אלא אינו שא״ל דברכה סי׳ל דיהוא

 לברן לרין יפסיק .דאם ופסיק לא דאזי ש״ר את נס לפעור
 אבל ל׳ח חומר ביה ואית ■שא״ל ברכה גולם והוא ש״ל על

 אלא יד של .על דלהניח בלכה עצמו הוא■ בירך■ דלא הכא
 נעצמו הוא ומברן להפסיק רוצה אם לל״ב מאחר דשמעה

 ׳3 זה וכעין .בפשיעות ע״ת להר׳ כונתו נלע״ד זח לאש• של■
 הפו׳ בדעת אחר באופן ולכן ד״ה ל״ד ק״ק הב« מע׳ לפיל
 קולא בכל להחמיר דיש ול״ד ול«א. סק״ל שם הסכמתי אבל■

 לפעור יכול שהיה כל ולברן לחזור שא׳צ ברכה ■ לגרוס בזח
 במטח בנ״ל ונס בזה להפסיק דאין: והי׳ה יגרש .עצמו את

 לו אין מאחר לצאת וין כי לא וגם .בירן. לא ואפ" דר״ח תפילין
 מאחרונים קצת דלעת כיון ■וקדושה לקדיש ואפי׳ להפסיק

 הוא י*ד ס״ק האי׳ר ודעת שואזתע לכמחי׳ בזה גס אסלי
----------,nr V-.t-amaaj■ עי«ד סש»ע דעת וקרן

יג

II־r+־
I! «

בנרא
וה״ה
חשו׳

 י.אומ׳ מ*ד tn ס׳ נדרשות? עכי אני תשובה לך"
ירמיה מק׳ ע״ד ותמהתי .וש״ד לע״ז ■חשו׳ מהכי •

 ועתר חשרןע״ש מהני דלכל דבריהם היפן למבואר כנביא
 דבאצו להאווו׳ פנים דהראה ח' .,קי ח״ב למהרימ״ע ואותי

 מהני דלכל ומסיק נזה שקו״ט :דהוא אלא תשו׳ מתני. לא
 ועיין ס״ח וס״ק קק״ו המיס בטהרה עוד ומידש עי״ד השר
 משמע ויצא קדר הפטרות נמ״ש.פ" .בס׳ דל החיד״א )רש
 קודם היה וש״ד ג״ע לע״ז ףמש מהני דלא י״א יהכ כם3דם

 פניהם על והוכימוס הנביאים באו ׳כ אח אבל. הנביאים מרי
קדושי׳ ס׳ ובלרשוחי . ע״׳ד ׳םשו דלכל הןא

 עשו שנא ע״א ועובד בווגדף .דגם ■וספרים סיפריס מפי כ׳
 דא״ן ביבמות גס יגרש חשו׳ בהם מתני משפט ב״ד •בהם
 יע״ש תשו׳ בהם דמהני פשוט העריות בכל דגם מביאר פ*א

 ייי״א תשו׳ דמהני ע־נס בד״ן ג״כ מניאר סנהדרין ובש׳ס
 "ש־_נע ׳ע שאסרה דבעריוח אנא ׳ז שאח באות יעמ״ש
 מ.־- דנא לומר פנים יש בעניה עני דנאקרה קיט־

נס״ק ■המים בטהרה וכמ״ש נעלה את מרצה דאינו עוד נל

טעמי בה יש לעולם בוטל יבוט!
יחיד

לגז־כגז דומה דה״ז חדא הרבה ם

 •דמתכפר בנגר דקאגף והיינו דברם בשאר דיתכפר דר״ל ומינה
 דנא שנועה מעיקרא היה לא דנהר •"ל

יהק
ור״ל ובנ״ח בתורה

 ס״ק ה-רד מנר לעיל ובכאן יפ״ש כן נותן דהדין התיל ס״ח
 תשו׳ מהר זרעו ומשחית הברית פגם ואפי׳ מובא דלכל י-ט

 יצאתי כסא ס׳ בדישיחי עני אני עצמת סוטה ולענין •ע״ש
 דכצ*ג וברים ערש משי׳ לה מהני לא הפי׳ לכת לעה לחלק

 סס ואלו במיתת ואי£י׳ כו׳ מחילה להם אין דברים דג׳ גרב
 ועמ״ש יע״ש לה׳ר והמספר איש אשת על והבא סדין העוי
 שארית בס׳ ג״כ ועיין )א״ה בסיד ב״ן ס׳ק לק׳ בזה עוד

 דמיו כיח בס׳ ועיין דייג ידבר משה בקי׳ס אשר ישראל
אש״ן( סעיב

 ודג וסי' שיב קי׳ ירמיה בילקיט אימא משובה לה
הגדרה את שנטלה תשובה דגדולה עהפס־קתא

 גבי לן שלם דגס׳ וקיק עייד כף השבועה את ובטלה
 המדבר דור על הקניה דנשנע חדל בדברי וס׳ כ׳ מרגלים

 כו" חטאנו כי. דאע׳ תשר דעשו והגם כו׳ יהמו שבמדבר
 במוצא ד ואפשר כר נשבעה׳ דכבר מועיל דאינו משה .וא״ל
 וכ׳ ודס׳ח דקיז הש״ס על בחי׳ שלם מלן הרב ;נרגש בזה
 והשבועה הטתה בטלה ולק 'וחשף גלות היה יכניס דנבי

 דשם וקיק פייד כו׳ שבועתו אש לו ׳והתירו ה׳ שנשבע
 משר אלא גלות הזכיר לא זה שאמר מי הכז׳ בדרשה בילקוט

 אבץ וי׳ אחא ר׳ עיי רבה בויקרא יכתיב בזה וכיוצא לחוד
 שמבטלת תשו׳ של כחס הוא גדול אבא ד׳ נשם בנימין בר

 ה׳ נאם אני מי שנא׳ מכין שבועה שבועה ומבטלת מגזירה
 ה׳ סי* מ״ב פ׳ בש״ר ומגרש עייד יכו׳ יהיהייכניהו אס כי

 לכלות בעני שנשבע להקב״ה המתיר מכס כדרן משה •"דהתיר
 ועו׳ ישראל כל כבוד דהיה דשיה ראיה איין ח׳ו ישראל את

 דלשס ולגדא כף עליהם שיתפלל למשה הראה הקניה דמם'
 להה־א דשאני לישב ולפד״ן חשף עשו לא ישראל עדין

 •יט פ׳ רנה בויקרא מפורש הה גדולה תשו׳ דהיה דיכניה
 דם שראתה מאשתו דפייש מעולה תשו׳ דעשה ז׳ סי׳

 סי׳ידגדט מלכים בילקוט סייס וע״ז בבור אצלו כשהשליכוה
 ונעשה עונותיו כל הקניה ׳שמחל עד משה זז לא שבהאי איר

 דערגלי׳ בעלמאכההיא דבחשו׳ כלמוד ועינה יע״ש׳ יכו׳ נס לו
 מאי יתיישב האמוכ ועם לשבועתו הקביה מתיר אינו הנזיל

 על דנשאלהקביס׳ יכניס נבי י דל״ח בסנהדרין הת״ח דהקשח
 .מס גני. ע״א• .דעיד בביב למה דא״כ לו והתירו שבועתו

 .מי שנשבעתי •ועכשיו שנשבעתי לי אוי אומר ביק דשמע ב״ח
 שואל אינוי •דלמה הגלות שבועת י דהוא חכמים והגרי לי מפר

 תסבועת עייד הכא כי שלמעלה פמליא לפני שבועתו על
 מיע ישראל ■כל כבוד על מצטער הוא דנעיהר הנם הגלות

 עפר ומי• הכזיל לדסעגל דומה וה״ז בחשו׳ עדין שבו לא
 משיאכ שבועתי אם לי והת־ר עליהם שהתפלל כמשה לי

 פני הרב שציין בס׳ ומגרש ככזיל גדולה נתשי׳ דשב ביכרה
 די*נ ישראל שארית בס׳ ומיץ )א״ה נזה י שם בסנהדרין מבין

אש״ן( יגיש ורב ״ —
 ואתחנן ר״ס דנדז נס׳ התו׳ בעלי דמ״ש תחזה ואתה

נדרם אס העולמים רבוץ כף משה דאגר יחדל גרש -י
 הקב*ה וא״ל כו׳ כדרך והתיר לן לאלן אכנס לאש ונשבעת

 רב לי אץ אני אבל כו׳ עליך רב לן יש כלומר לך רב משה
 האמור כל נגד הוי דזה ע*כ נדרי שיתיר מי לי ואין עלי

 שתי לעשה הקב״ח דאנר א־תא נווי ואתחנן ס׳ ובילקוט כעת
 לבטל ישראל את לאבד ושרת שתמות אחת נשבעתי שביעות
 דא״ל הברכה וזאה ס׳ בגרר אוד נס כו׳ אפשר אי שתיהן
 חפי׳ קבל כאשר עליו חפי׳ מקבל דאינו דהא למשה הקב־ה

 כו׳ יחיד לגזירת צבור גזירת דומה דאיט משוס ישראל לע
 עשה בתפיל׳ כח יש צבור גזירת על השבועה דגם ומינה
 יועיל לא rrr בגזירה אבל כנז־ל לו שיתיר דהיינו לבטל
עלידנא בית על ושבועה כנז״ל גדולה לא.נתשו׳ אס לבטל

I

 מל לעשום אחריהם לבניהם ש־ין תשובה דמה
 לא דסשביכה ופירש אומר גזר דכנר ועוד אבותם שיצוו מת'

. הזנח על מתודה דהוא אנר׳פ והיינו ומנחה בזבח יכופר

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)491 מס עמוד הכהן נחמן בן אברה□ המים טהרת
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;לביתך כשיבוא יפות, פנים כסכר אותו תקבל (5
דבר; ככל לכך־זכות אותו תדון (6
;כשכילו קטנות כטרחות בעצמך תתנדב (7
 או כהלוואה שיצטרך כעת ממונך כמעט לו לעזור תתנדב (8

;כמתנה
מעליו. תתנשא לא (9

רחוקים( )וקירוב הוכחה
להוכיח החובה קב.

 "קבו(,. קכא בסימן שנתבאר )בצורה אחרים להוכיח חובה יש א(
 נאמר )ונם עמיתך" את תוכיח "הוכח יז(: יט, )ויקרא שנאמר
 ישובו"(, אליך וחטאים דרכיך, פושעים "אלמדה :טו[ נא, ]תהלים
:ובייחוד

 ממנה שהמתרשל רלט(, )טנח״י להציל לחובה דומה זו חובה כי (1
 תעמוד "לא :טז( יט, )ויקרא איסור על גם לפעמים לעכור עלול

;ג( בב, )דברים לו״ "השכותו ועל השל״ה( לפי )וכן רעך" ידם על
" :כאחיו׳ איש ,וכשלו ״ :שנאמר כזה״, זה ערכים ישראל ״כל כי (2

סנהד׳ ;-ב א- לט, שבועות ;לז כו, )ויקרא אחיו״ כעוון איש
;68 ב( כז,

 תשמור אותו, תוכיח לא שאם משום גם לתוכחה תועלת יש כי (3
זמן, לאחר או מיד לו, להזיק תבוא )ואולי כליכך עליו שינאה
אמנון..."(. עם אבשלום דיבר "ולא :כב[ יג, ]ש״ב שנאמר כעניין

 כל מתקיימים אם רק חלה עוולו על אחר אדם להוכיח המצווה כ(
:מב( סימן גם )ראה הבאים התנאים

 שבין בדברים )הן עוול הוא העניין דין על״פי בי יודע אתה (1
למקום(. אדם שבין בדברים והן להבירו, אדם

 עוול משום בעניין שיש אחוז במאה בטוח אינך אם אך :הערה
 עניין זה אם הוא. בן אם התורה דרבי ע״פ לחקור עליך עבירה או

 המחמירים מן שאתה או הפוסקים, בין הדיעות עליו שחלוקות
 מן אינו פלוני כאשר להתערב לך אל המדקדקים, מן או

’ המחמירים
 שעשה אחר־בך לך שנתברר או כעצמך, העוול את ראית (2

 מקודם אותו תשאל כל־כך בטוח אינך אם )אך כאמת העוול את
 אך כלל. בכבודו לפגוע בלי זאת ותשאל ייתכן כזה דבר אם
להוכיח(. חובה באן אין אפשרי זה אין אם

.69 עוול כאותו מזלזל או חוטא כעצמך אינך (3
:להוכיח לך אל בו, מזלזל בעצמך שאתה עניין זה אם כי :הערה

 על להגיב רשאי המוכח כי :הצלחה שום זו לתוכחה שאין א.
או: ב(; טז, )ערכים עיניך!". מבין קורה "טול תוכחתך:

ב(; קז, )ב״מ אחרים!" קשוט ואחר־כך עצמך, "קשוט
;לבייש כדי אלא לתועלת, לא כוונתך אז כי ב.
 כאילו מתראה שאתה בכך וצבוע הבריות דעת גונב שאתה ג.

זה. מעוון נזהר אתה
 )אך הרעה דרכו את שיעזוב פלוני, לתועלת רק תתכווין (4׳־

ש,היצלחת׳ כך על שביעות־רצון ריגשות מתוך מישהו להוכיח אין
 שאין וכמה כמה אחת על ;ביקורת עליו למתוח כדי פגם למצוא

שינאה(. או נקמה ריגשות מתוך להוכיח
 לשקר( ובלי העוול, בדבר להגזים )בלי אמת רק מדכר אתה (5

 סימנים )ראה תוכחתך להצלחת סיכוי שיהיה בצורה ושתוכיח
ג(. קכד, סימן )ראה איסורים שום על תעבור ולא קכד(—קכא

 ההיסך את תוכחתך( )על־ידי תיגרום פן לדאוג תצטרך לא (6
 יתרחק או עבירותיו על יוסיך שפלוני :מתכווין( שאתה )ממה

הישרה. מהדרך עוד
 כתשובה, שיחזרו כדי ישראל בלל את הוכיחו בכר הנביאים כל ג(

שנאמר: כעניין

ה"׳; עם הייתם ממרים תשכח... אל "זכור ז(: ט, )דברים (1
;לראות...״ ועינים לדעת לב לכם ד׳ נתן ״ולא :ג( כט, )דברים (2
; !״ חכם ולא נכל ״עם :■ו( לב, )דברים (3
!״ חוטא גוי ״הוי :ד( א, )ישעיה (4

 ואהוב ירא־שמיים, חכם קהילה בכל למנות צריך לפיכך הערה:
בתשובה. אותם להחזיר כדי הרבים את שיוכיח כדי לבריות,

 מוצדקת, בתוכחה שמואס מי )כי זה על יצטער לא תוכחה, השומע ד(
 בחטאיו יעמוד הרי טובים, מעשיו כל אשר חושב שהוא היות

 כמו אסיר־תודה יהיה אדרבה, אלא, עליהם(, ויחזור ובשגיאותיו
:שארז"ל

 מביאך שמוכיחך מפני :המוכיחך... את ״אהוב :א( כט, )אבדר״נ (1
העולם־הכא"; לחיי

 הוכח ישנאך, פן לץ תוכח "אל :ח( ט, משלי ;חכמה סימן )וזה (2
ויאהכך"; לחכם
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 על חכמה שתוסף כדי המוכיחך את אוהב "הווי ט(: )דא״ז (3
;חכמתך״

 לו שיכור ישרה דרך היא איזו אומר: "רבי א(: כה, )תטיד (4
בעולם, שתוכחות שכל־זמן התוכחות: את יאהב — האדם?

 מסתלקת ורעה לעולם, כאין וכרכה טובה לעולם, כאה רוח נחת
;,,העולם מן

5E3) לידי מביאה התוכחה חנינא: כר יוסי "א״ר ג(: נד, )בר״ר 
:ר״ל אמר אהכח. אינה תוכחה, עמה שאין אהכה כל אהבה...
 אינו תוכחה, עמו שאין שלום כל שלום... לידי מביאה תוכחה

;שלום״

 זוכה חיים, לתוכחת אוזנו שמטה תלמיד־חכם "כל :)מדשוח״ט( (6
;,,חכמים כישיבת לישב

הוסיף כףיוסף עקיבא קדושים( תו״ב ;טז עירובין ;ב טז, )ערכין (7
;אותו הוכיח שהלח על דווקא כן־נורי יוחנן לרבי לאהוב

אותך, שמוכיח מי את וכן התוכחות את לאהוב יש )סט״ק( (8
 דברים לבבכם"; ערלת אל )"ומלתם מצוות-עשה כזה יש בי
שם(. ;עוד״ תקשו לא )״וערפכם ,לא־תעשה׳ מצוות וגם טז( י,

להוכיח מי את קכא.
 ;התוכחה להצלחת שיש בסיכוי גם תלויה קב( שימן )ראה להוכיח המצווה

ז.א.:

 כדי א( לא, ב״ט — טמך, לגדול )אפילו להוכיח עליך מצווה א(
 70 תוכחתך את יקבל שלא ח ו ט כ ך נ י א ש מי כל את למוטכ להחזיר

 ותבטח בתוכחתך( שתצליח פיכוי שיש מרגיש אתה אם )וכל־שכן

:שנאמר )שהה״י(, ויצליחך לך יעזור אשר ,כה

,,חטא עליו תשא ולא עמיתך, את תוכיח "הוכח :יז( יט, )ויקרא (1
 שטונעיש על־ידי חברינו בחטא חטא נישא שלא אזהרה )זו

;תוכחה(
;,,מקרבך הרע ״ובערת :ו( יג, )דברים (2

 באין כי יחשבו החוטאים )כי לחנופה. לפעמים דומה אי־הוכחח גם

 אורח״צ(. — ;טובים מעשיהם כל מן־הסתם הרי נגדם, מוחה
 פלוני, קיבל ולא אחת פעם עניין איזה על פלוני הוכחת כבר ואפילו

 והוכיח חזור :תובחתך יקבל שאולי תיקווה שיש כל־־זמן בבל־זאת

 ;א לא, )ב״ט פעמים מאה אפילו :תוכיח׳ ,הוכח :שנאמר !אותו

.” מכילתא(

 לא שבוודאי יודע:( )שאתה מי את מלהוכיח סטור אתה אך כ(
:ארז"ל כי תוכחתך, את יקבל

 א(: ל, )ביצה בשוגג:( עבירה של במיקרה בפרט נוגע )זה (1
׳:,מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב לישראל! להם "הנח

 בעבירתו מטשיך תוכחתך, טקבל אינו אבל )השומע, החוטא כי
 מאשר יותר גדול )ועונשו( עוונו במזיד, :(לחוטא נהפך הוא הרי

בשוגג. חוטא היה אילו

 תועלת שום שאין די לא כזה, באופן מוכיח היית אם לכן :הערה
 ימשיך כאשר יותר ייענש הלה אדרבה אלא אותו, שהוכחת למי

קז(. סימן ראה כזה, עונש לגרום )ואין בחטאו.

 "כשם ב(: פה, )יבמות סמ״ג:( מזידים; לעניין אף שייך )זה (2
 שלא אדם על מצווה כך נישמע, ה דבר לומר אדם על שמצווה

ט, )משלי שנאמר חובה, :אמר אבא ,ר נישמע, שלא דבר לומר
". ,ישנאך פן לץ, תוכח ,אל :ח(

תוכחתך/ את קיבל )ולא אחת פעם פלוני הוכחת כבר אם ובן

:אותו( ומוכיח חוזר היית )אם עוד יקבל לא שגם ניראה אם אז
 אתת אי "גם :אלא ,תוכיח ,הוכח ממצוות פטור שאתה די לא

יה(. )תדא״ר ,,אותו להוכיח רשאי

 אתת כאשר להוכיח החובה לעניין הכלל מן יוצא יש אולם :הערה
ב(" כה, סימן )ראה אסורים בדיבורים עוסקים כשאנשים במקום נוכח

 להוכיח רוצה אינך אם אז :פלוני לבין בינך פרטית לתרעומת כנוגע ג(
 כהדיופד אותו מחשיב שאתה היות אישי, באופן לך שחטא מי את

םה<. סימן )ראה הנעלבים מן ולהיות עמו כלל לדבר שלא מעדיף ואתה
 השוטם על רק הקפידה התורה )כי אותו מלהוכיח פטור גם אתה הרי

מידת־חסידות. וזוהי רמב״ם(, ;ולשתוק לשטום רשאי אינך ולכן בליבו,
:חז״ל אמרו לתורה רחוקים קירוב כעניין ד(

 אוהב :אהרון של מתלמידיו הווי :אומר ״הילל :יב( א, )אבות (1
;,,לתורה ומקרבן הכריות את אוהב שלום, ורודף שלום

 אפילו תורה, עם־הארץ כן את המלמד "..וכל א(: פה, )ב״ט (2
:יט( טו, )ירמיה שנאמר בשבילו, מבטלה :גזירה גוזר הקכ״ה

;״ ,תהיה כפי רש״י( ;מעם־הארץ )ת״ח מזולל יקר תוציא ,ואם

 אדם למשוך היא מצווה ה״ג( פ״ג ממרים )הלכות הרמכ״ם לפי (3
 שגדל מכיוון דתי שאינו מי את בתשובה ולהחזיר לדכר־שלום

מצאצאי( או בן־בנו )או כן הוא ואפילו דתית, שאיננה כמישפחה
 שמן- ובתורה שבעל-פה בתורה שכופר טי של )או אפיקורוס של

 והוא אבותיו, טעות על־פי ללא־דת נתחנך שהרי השמיים(:

ניצוץ* בו יש ועדיין כאנום, והוא ביניהם שנישבה לתינוק דומה

קדושה.
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להוכיח החובה מתחיל מתי קכב.
 הראוי )ובמקום( בזמן להוכיח יש נעשתה, שככר כעוולה א(

 לקכוע אין ז.א. :תצליח שתוכחתך הכי-טוב סיכוי יש כאשר ביותר

 כהקדם להוכיח מוטב שבדרך־כלל אח — להוכיח מתי מדוייק זמן

:האפשרי
העוולה; חזרת למנוע כדי (1

מלהוכיח. לשכוח שלא כדי (2

 ואל לו, אומרה,־ לבינו, בינך דבר יש )יל״ש(:״אם אמרו וכן הערה:
׳' הטא׳ עליו תשא ,ולא :יז( יט, )ויקרא נאמר לכך בו, חוטא תהא

 אנשים כאשר נוכח אתה אם למשל, העוול. כשעת כן אינו אף ב(

:אז תלמידי־חבמים( מבזים אם זה )ובכלל אסורים בדיבורים עוסקים

 כאילו תיחשב סן :)שעת״ג^צז( ולהחריש להישאר רשאי אינך (1

:מסכים היית

גומר( )או ממשיך שפלוני עד )בת,'כחתך( להמתין רשאי אינך (2
 אינך כן )כמו העבירה גדלה שבינתיים לפי :האסור דיבורו את

 כמויות כל כי :הזיר בשר לאכול שהתחיל למי מלהוכיח ממתין
כפני־עצמו(. איסור הוא — יאכל שפלוני כזית

)למשל(: האלה במיקרים להמתין רשאי אתה אך הערה:

לשומעים לברר לך ייקל המתנתך שעל־ידי רואה כשאתה א.

 או ;רע שם הוצאת הם! ששמעו שהדברים

)אך עתידי מנזק להישמר לך שיועילו דברים שומע כשאתה ב
לעג(. או לשון־הרע בסתם להמתין רשאי אינך

חייב: אתה אלא

 לתוכחתך(, יקשיבו שלא משער היית )אפילו בהם לגעור או, .1
;)שע״ת( המגונים וצדיק נקי כבוד על להגן כדי למשל

 דיבורים את ולהפסיק זאת למנוע זולתך( שומעים יש )אפילו או, .2
;אהר של בדברים להיכנס אין כלל שבדרך־כלל )אף האסורים

 "ל לדבר שתתחיל על־ידי וכין ישיר באופן בין י( ה, אבות

אחר. נושא

 כאלה אסורים דיבורים נישמעים ששם המקום את מיד לעזוב או, .3

כראוי(. לענות יודע אינך אם )כגון

להוכיח איפה קכג.
עליו לך שיש בחוג או :(במי )או כמקום להוכיח מיוחדת חובה יש א(

.:השפעה לך שיש במקום כי ;השפעה
;תצליח שתוכחתך גדול יותר סיכוי יש (1
להוכיח, מצווה שיש )באופן שם להוכיח תתרשל אם :תיענש (2

 שאפשר מי "כל :ב( נד, )שבת יונתן ,ר אמר כי קכא(, סימן ראה
 על :(להיענש )ז.א. ניתפס :מיחד, ולא ביתו כאנשי למחות

 שהיה מי נענש לזה )בדומה ביתו" אנשי של:( )עוונות
 אך כולו העולם בכל או עירו אנשי על להשפיע באפשרותו

מיחה(. לא
:משפחתך שבחוג עליך, מצווה ;למשל לכן, ב(

 ]משלי )שנאמר הקטנים את אפילו משכנעת, כלשון תוכיח (1
 שבתורה האיסורים בכל כמו דרכו" על־פי לנער "חנוך :ו[ כב,

 החמורים מהאיסורים בני־ביתך להרחיק כדי א[(, שמג, ]או״ח
 את גם להדגיש עליך ורכילות. לשון־הדע :()ואמונת סיפור של

מזה. שנזהר למי השכר גודל ואת זה, על העוכר של לעונש גודל
 המביאים דיבורים או אסורים דיבורים שום מפיך תוציא לא (2

 מושפעת ביתך אנשי התנהגות. כי לשון־הרע(, אבק )כגון זה לידי
התנהגותך. על־ידי

 החוג אנשי אצל תתקבל לא שתוכחתך מרגיש אתה אם למשל, לכן, ג(
 בכל־זאת וכדומה(, קהילתך שכונתך, אנשי )למשל, כיותר לך הקרוב
עליך:

 תתקבל אולי כי כך(, תלויה הרבים )וזכות אלה אנשים להוכיח (1
או :פי״ג( )ליק״א מהם מעט על־ידי לכל־הפחות תוכחתו

 שאנשים על-ידי כי :אהרת( בעיר )למשל אחר כחוג להוכיח (2
 עלולה חונך( אנשי )כמו מפיך מוסר לשמוע הורגלו לא אלה

 בתנא ראה לזה )בדומה ומצליחה גדולה יותר להיות השפעתך
אליהו(. דבי

 אדם על אחד אדם של השמצה או פלסתר כתכי הדפסת לכטל (3
 חוג על אחד סיעה( )או חוג של או ח״ח(, ;פלילי עוון )זה שני
 בלי גט המחלוקת, אש את להבעיר שטן מעשה זהו כי :שני
 ישתדל כמקומו אחד כל אדרבה, )אלא, שהיא; תועלת שום

המחלוקת(. אש את לכבות
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להוכיח לא ואיד להוכיח איד קכד. ׳״׳•״■
 להיזהר צריך אתה קב(, סימן )ראה מישהו להוכיח מצווה יש כאשר א(

:הקטן( את ובין הגדול את )בין אותו שתוכיח מאוד

;ב( סעיף )ראה תוכחתך את שיקבל כאופן (1

ג(. סעיף )ראה איסור שום על תעבור שלא כאופן (2

 שתוכחתך היא, פלוני קל תתקכל שתוכחתך סיכוי יש שקל־פיה הדרך כ(

:תימסר

;’־־ רכה וכלשון בנחת (1
 אתה :רכות לדבר אופן, בשום טיבעך, אין אם לכן :הערה

;)כת״ר( מלהוכיח פטור

קצת, היום :לשיעורים אם כי לך(, הידוע כל )את אחת ככת לא (2
שנאמר פעמים, למאה אפילו תוכחתך, את חלק קצת. ומחר—־

)מש״ת(. תוכיח" "הוכיח :יז( יט, )ויקרא
:א( לא, )שבת שאמרו תשובה בבעלי ארז״ל וכן :הערה

 ענוותנותו העולם; מן לטורדנו ביקשה שמאי של "קפדנותו

השכינה". כנפי תחת קירבנו הילל של

 על־ידי כי לכינך: כינו וכהתדכרות כפתר עניינים:( )ברוב (3
שפלוני: אפשר פרטית התדברות

— עד התנצלותו ותקכל טעמים בנתינת לפניך יתנצל )א(

ועוון; תרעומת שום תישאר שלא

 כוש אינו שגם כזה תוכחתך דיברי את לקבל יותר עלול )כ(

מתוכחתך; ידעו לא שאחרים ידיעה מתוך
 וכל נועם דרכי "דרכיה :יז( ג, )משלי נאמר כאלה תורה דרכי על

שלום". נתיבותיה

 להוכיח אין בקלות, המתבייש רגיש, איש פלוני אם אך הערה:

עמו, משוחח אתה כאשר אלא, ;בסתר אפילו ישירה בדרך אותו

 עבירה העוברים אנשים סתם על אגב דרך דבריך את תשמיע
 מדבריך יישמע לא אך ;עליהם( אותו להוכיח שרצית )דברים

 על חם הבורא כי :והסיבה ;בזה אותו מאשים אתה כאילו

בילעם, לעניין ראה וכן )זוהר; חייב הוא אפילו כבוד־האדם,
 שני אדם של בכבודו ייזהר אחד שאדם כל־שכן ;ו( קיג, סימן

 בציבור דרשותיהם שבשעת גדולים יש )לפיכך אלה. בעניינים

עצמם, כנגד מכוונים הם שישמיעו מוסר ענייני כל כי מציינים

 במעשיו יהרהר אחד אם וממילא ;מהציבור אחד שום כנגד ולא

תשובה.( יעשה שומע, שהוא מה מתוך
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 את תוכיח "הוכח שנאמר: כערכך, איש כו שתראה על־ידי (4
;)מש״ת( לעמיתך׳ אותו, תשים עמיתך״:

 שעשו כדרך :ברבים( אף להוכיח מותר )שאז כדכרי־שמיים אם (5
 מישהו להביא הבי־טוב הסיכוי שיהא כאופן נכיאי-ישראל,

 )ולא הוכחה כל של היחידה התכלית זוהי שהרי :לתשובה

וכדומה(. נקמה, של שלילית דרך על־פי תוכיח

 בוודאי אז כי תוכחתך, )במשך עכירה שום על תעבור שלא כאופן (3
:אתה כאשר להוכיח לך אסור ז.א. להוכיח( מצווה שום אין

 כזה כי :אמת קצת רק כתוכחתך שנישאר עד העניין את מסלף (1
;סח( ;סז סימנים )ראה דעת גונב או משקר אתה

 שפניו ועד:( אותו )שתבייש עד פלוני עם קשות מדכר (2

:כזה כי משתנות
;יז יט, )ויקרא חטא״ עליו תשא ״לא מצוות על עוכר אתה )א(

;סיפרא( ;ב טז, ערכין
 כי :הכירך לטובת שהיא התוכחה מטרת את מקיים אינך )כ(

גמילות• ולא טובה לא עוד כזה אין משתנות, פניו כאשר

חסדים.
 שלושה כפני למשל ,ז« כרכים פרטי כזיון דרך פלוני אותו מכייש (3

 ברדיו כעיתון, כמודעה, עכירה של פירסום על־ידי או יותר( )או

:וכדו׳
 "המלבין :א( נט, )ב״מ שאחז״ל כל־כך גדול עוונך אז כי )א(

 גם )ראה לעולם־הכא"; חלק לו אין ברבים, הכירו פני

סא(; סימן
בדברי־ )כמו כרבים להוכיח רשאי שאתה כמקום אפילו בי )כ(

כזיון. דרך זאת לעשות לך אין שמיים(,
ד(, קעח, סימן )ראה עכירה. כלל לפרסם אין לפעמים כי )ג(

:וכפרט
נשתנתה; ולא העכירה נעשתה ככר אם (1)

;תשובה ונעשתה העכירה, עברה כבר אם (2)
עכירה. של חיקוי לעורר עלול כזה פירסום (3)

)וכל־ אחר כאופן פלוני אותו מצער או ’!•< בחפץ( או )ביד מכה (4
שבות(. ואפילו חילול־שבת, גם כרוך במעשיך אם שכן

 עבירה עוכר שאתה די לא כאלה, כאמצעים משתמש היית אם כי

להוכיח(, רק היתד. כוונתך עיקר אם אף היתר, שום לה )שאין
 שאינך די לא אם־בן, בתוכחתך. תצליח שלא לוודאי שקרוב אלא

 אדרכה, אלא, קב(, סימן )ראה מצווה שום תוכחתו על־ידי מקיים

ואתה הרעות, כדרכיהם עוכרי־עכירה מחזק אתה התנהגותך על־ידי
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 אהבו משנאי ,כל " :לו( ח, משלי ;א קיד, )שבת לכלל נכנם אף
 עצמן שמטאיסין :)פרש״י " ,משניאי׳ אלא ,משנאי׳ תקרי אל :מות׳

 שהם התורה ללומדי להם אוי אומרים: והבריות הבריות, בעיני

התורה(. את משגיא זה נמצא !ומגונים מאוסים

לא שאם כהם להתרות מותר לתשוכה, כני־דורך את להחזיר כדי ד(
. , . החכמה■ אוצר1

:רלב( )םח״א ישובו

לכם!׳ ייעשה עושים, שאתה ,כמידה )או:( (1

 ]במדבר שנאמר )כעניין תהיה!' רעה סופכם כי ,דעו, )או:( (2
אתכם"(. תמצא אשר חטאתכם "ודעו :כג[ לב,

ברבים הוכחה קנה.
 כדי )דווקא( בדברי־שמיים כרבים אף להוכיח בדרך-כלל, רשאי, אתה

 )הצד :הבאים בתנאים אלא זאת לעשות אין אך למוטב. אדם להחזיר

:ישראל( נביאי דרך על-פי ך ת ח וכ ת תועיל למען שבהם השווה
המוכחים; בקלון התכבדות או נטירה, נקמה, סימני תגלה לא א(
;סח( סימן )ראה דעת תגנוב ולא סז( )סימן תשקר לא ב(
 עוברי על כועס אתה אם אף דבריך, תישקול אלא, תגזים; לא ג(

 כני על אמר רבינו שמשה מפני כי מטות(, )יל״ר לשם־שמיים עבירה

 נענש לכן יד(, לב, )במדבר חטאים!" אנשים "תרבות וגד: ראובן

;פ״ט ברכות ירוש׳ בשם קכה )סח״א לפסילים כוהן נעשה שבן־בנו

;א( קי, ב״ב ששב ד״ה ברשב״ם מובא כן
;הילול־שבת( סקילה, הבאה, :)כגון כמעשה איסור שום על תעבור לא ד(

:פו( )סח״א שהרי אישי, או פרטי באופן אותו תבייש לא ה(
 )בר״ר ניגף לביישו: ברבים ירבעם את הוכיח שאבייה משום (1

;טז( סה, ;ד עג,

 ב( סח, )מנחות ומת פניו צחכו הזקן, את השיב שיהודה מחמת (2
 נתכוונו לא אלה שאנשים אף כי אנו לומדים האלה ממעשים :הערה

 במיתה. נענשו בכל־זאת לשם־שמיים, שנתכוונו אלא לבייש, בעיקר

ברבים. מישהו לבייש׳ להתכווין שאסור כל־שכן
כרבים. כתוכחתך לשכנע שתצליח סיכוי יש ו(

 בתוכחה יש לפעמים להוכיח, אין מתקיימים האלה התנאים כל אין אם אך

 ודתיים, דת להשניא יגרום תוכחתך של האופן אם כגון עבירה כזו
 אל :מות׳ אהבו משנאי ,כל " :לו( ח, משלי ;א קיד, )שבת שארז״ל

 הבריות... בעיני עצמן שממאיסין :)פרש״י ,משניאי׳ אלא ,משנאי׳ תקרי

התורה(. את משניא זה נמצא

 ע״ז הלכות וברמב״ם ב, לח, סנהד׳ בגט׳ הוא )וכן ערוה״ש לפי :הערה
 דת ענייני על מצוות מבזי עם ולהתווכח להוכיח תועלת אין ס״ה( פ״ב

.נז המצוות טקיום יותר יתרחק הוויכוח שעל־ידי חשש שיש בזמן

מלהוכיח שנתרשל למי והעונש המוכיח זכות קכו.
:קכג( ;קכא בסימן הכללים )ראה להוכיח מצווה שיש מקום ככל א(

:ארז״ל כי שמוכיח, למי שכר יש (1
 זוכה :לשם־שמיים הכירו את המוכיח ״כל :א( כה, )תמיד )א(

 של חוט עליו שמושכין אלא עוד ולא מקום... של לחלקו

;חסד״
 הרי :הדבים את ומוכיח להוכיח, היודע ״כל :נ( )תדא״ר )כ(

קונו"; לפני קורת־רוח עושה הוא

 ירבעם זכה מה מפני :יוחנן רבי ״אמר :ב( קא, )סנהד׳ )ג(
שלמה". את שהוכיח מפני למלכות?

 למי וגם:( קכד[ סימן ]ראה אסור באופן )למוכיח עונש יש (2
:לו( כו, ויקרא ;א לט, )שבועות ארז״ל כי מלהוכיח, שמתרשל

 ישראל שכל מלמד אחיו, בעוון איש כאחיו׳: איש ",וכשלו

מיחו". ולא למחות כידם שיש כזה... זה ערכין

 נחשב לכן כעל־ההשפעה, על כעיקר היא להוכיח שהחובה מכיוון ב(

:אדז״ל כי מלהוכיח, מתרשל היה אס אחראי חלה

למחות": שאפשר מי "כל ב(: נד, )שבת (1
 על נענש( :)פרש״י ניתסם :מיחה ולא ;״באנשי-ביתו )א(

;אנשי־כיתו״ :(שביד )עבירות

 אנשי שביד:( )עבירות על ניתפס מיחה( )ולא "באנשי־עירו )ב(

;עירו״

:(שביד )עבירות על ניתפס מיחה( )ולא :כולו העולם ״ככל )ג(

כולו". העולם כל

 והוקע העם ראשי כל את ,קח " :ד( כה, בטדבר ;כד כ, )במד״ר (2
ככני• מיחו שלא על תלה העם ראשי :אמר יודן רבי :אותם'

;אדם״

 מיחה". ולא למחות בידו שהיה "צדקיה... :א( קג, )סנהד׳ (3

.1 ז קנו, וסימן ,2 ד, סעיף גם ראה :הערה
 כנגד ,מידה של הכלל על־פי היא מלהוכיח למתרשל העונש דרך ג(

למשל: מידה׳
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זה, את זה )ביזו אלא־אם־כן מתבזים, תלמידי־חכמים אין (1
;רכד( )סח״א התורה את שביזה מי נגד מיהו לא :(או

 )למשל, רשעים נגד ומלמחות מלהוכיח מתאפקים צדיקים כאשר (2
 "אינני באומרם: קיב[ סימן ]ראה במקומה שלא ענווה משום

 רשע מנהיג עליהם ימנה שהקב״ה :עונשם הרי להוכיח״(, ראוי
 לא הלה יוכיחוהו: עכשיו אם גם )או, להוכיחו יפחדו אשר

רשעים. לםני כפופים ויהיו לטובה( אפילו לדבריהם ישמע

להוכיח(, תועלת אין אם )או בתוכחתך הצלחת לא אם הערה:
 חוטאים. על רחמים מאיר ר׳ שביקש כמו החוטאים, על רחמים בקש

בתשובה. הזרו והם יא( י, )ברכות בתשובה שיחזרו
:• למשל ציבורי. כעונש גם לפעמים כרוכה תוכחה כמצוות התרשלות ד(

 ■איש שום ואין חטאו, ומתגלה בפומבי חוטא אחד איש אם (1
זד, על להיענש עלולה העדה כל לפעמים :אותו מוכיח

:שנאמר כעניין עב( )שעת״ג
 בחרם מעל מעל בן־זרח עכן ״הלא :כ( כב, )יהושע )א(

 גוע לא אחד איש והוא קצך, היה ישראל עדת כל ועל

;בערנו״

;עולם״ עד ולבנינו לנו ״והנגלות :כח( כט, )דברים )כ(
 כשלמי "ונדעה ז(: א, )יונה אמרו אומות־העולם ואפילו

;יחיד( בשביל רוח־סערה היתד. )שבאמת הזאת" הרעה
קכח(. סימן )ראה לזה זה ערכים ישראל שכל וכפרט

נה" )שבת ראשון בית לחורבן כנוגע חנינא כר אחא ,ר אמר (2
 לרעה כה וחזר הקכ״ה מפי טובה מידה יצתה לא "מעולם :א(

 עבוד :אליו ה׳ ,ויאמר :ד( ט, )יחזקאל דבתיב זה מדבר חוץ
 האנשיע מצחות על תו והתוית ירושלים בתוך העיר כתוך

".,וגו ,בתוכה הנעשות התועבות כל על והנאנקים הנאנחים

צדיקים: של מצחן על ורשום לך :לגבריאל הקכ״ה לו ״אמר )א(

 מצחם על מלאכי־חכלה; בהם ישלטו שלא דיו: של תו

!״׳מלאכי־חכלה בהם שישלטו כדי דם: של תיו רשעים של

 מה עולם! של רכונו הקכ״ה: לפני מידת־הדין "אמרה )ב(

?״ מאלו אלו נשתנו

גמורים!" רשעים והללו גמורים צדיקים הללו לה: "אמר )ג(

 ולא למחות בידם היו רכש״ע! לפניו: אמרה )ד(

מיהו!"

 יקכלד לא בהם, מיהו שאם לפני וידוע גלוי :לה ״אמר )ה(

!״ מהם

 להם — גלוי, לפניך אם !עולם של ,רבונו :לפניו ״אמרה )ו(

— ז גלוי מי

 ונשים טך ובתולה, בחור ,זקן :ו( ט, )יחזקאל דכתיב והיינו
 וממקדשי תגשו אל התיו עליו אשר איש כל ועל למשחית תהרגו

 אלו ,הכית... לפני אשר הזקנים כאנשים ,ויחלו וכתיב: ,תחלו

 כשהיה מיהו שלא על ונענשו התורה..." את שקיימו אדם כני

למחות. בידם

 וטיגרש שוק כל על להשגיח אטת אנשי לבחור נכון לכן :הערה
 הרע את ולבער עבירה העוברים את להוכיח כדי שכונה כל של

עג(. )שעת״ג

 אסורים ■בדיבורי העוסקים רשעים כהכרת נימצא אתה כאשר ה(
 או בהם, לגעור או להפסיק לנסות מבלי )ז.א. מחריש נישאר והיית

 נענש אתה הרי כח(, סימן ראה זה; מקום מיד לעזוב לכל־הפחות

;רעה באנשי תקנא ״אל :ב(—א כד, )משלי שנאמר כעניין זה על
תדברנה" שפתיהם ועמל ליבם יהגה שוד כי :איתם להיות תתאו ואל

 דבריהם את שומע שאתה זה על־ידי כי :בחטאתם עוון תישא בי ז.א.
 עליך יחשכו האנשים שאותם ייתכן להתנגד, כלי והאסורים הרעים
קצח(. )שעת״ג האסורים לדיכוריהם מסכים שאתה

ישראל לכלל אחריות
ישראל לכלל הפרטית חובתנו קכז.

 נפסקת כית־המקדש, שחרב "מיום ב(: לב, )ברכות אלעזר א״ר א(
 על תלונותינו ובאמת שבשמיים"; לאביהם ישראל בין חומת־כרזל

מהושיע, ,ה יד קצרה לא "הן :ב(—א נט, )ישעיהו שנאמר עצמנו,
;)ח״ח( עוונותיכם..." אם כי משמוע, אוזנו כבדה ולא

 עליכם הכאות הצרות מכל הקכ״ה "אמר :זוה״ק( ;)תדא״ר ארז״ל כ(

 מקור-החסד הוא הקב״ה )כי צד־זבות ולמצוא אתכם להציל יבול אני

 כלו לא בי תמנו, לא כי ה׳ ,חסדי :כב[ ג, ]איכה שנאמר והרחמים,
 אתה כי כארץ, למטה לשון־הרע תספר שלא תנאי: ועל רחמיו׳(,

שנאמר: כיסא־הכבוד, בנגד עד עליך לקטרג לשטן פה כזה נותן

;,כארץ תהלך ולשונם פיהם, כשמים ,שתו ט(: עג, )תחלים (1
".,תחבא לשין ,כשוט כא(: ה, )איוב (2

 חובתנו משום גם עבירה מלעבור והישמר מצוות כעשיית היזהר ג(

:ב( מ, )קידושין אומר שמעון ,כר אלעזר ,ר כי ;ישראל בלל לגבי

:רובו״ אחר נידון והיחיד רובו אחר נידון שהעולם ״לפי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס208 מס עמוד אליעזר בן נפתלי הופנר, והנפש הלשון טהרת - הלכה ספר החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס207 טס עמוד אליעזר בן נפתלי הופנו־, והנפש הלשון טהרת - הלכה ספר
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י" עמיתך!-", את תוכיח תוכח

סאקדושי□

4 לא מ וב• פעמים מאה אפילו ־ תוכיח" "הוכח

 מציה כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם

)ינסותטה:(. נשמע שאינו דבר לומר שלא

 זולתו את להוכיח האדם ניסה אמנם אם וביה. מיניה סתירה לכאורה,
 היא עבורו התוכחה כן אם התוכחה, את לקבל מסרב הוא אך פעמים כמה
 ציוו איפוא ומדוע לומר", שלא "מצוה הרי כך ואם נשמע", שאינו "דבר בגדר
פעמים". מאה "אפילו - תוכיח״ ״הוכח חז״ל

 הוא נשמע שאינו דבר לומר שלא שמצוה הטעם שכל לומר, תמצי ואם
 שיהא כדי ישמע, לא אשר אדם מלהוכיח לחלוטין להימנע שמוטב משום

 בגדר אינו שוב אחת, פעם ואפילו הוכיחו כבר אם ולכן מזיד, ולא שוגג
 לנסות כדי פעמים, מאה אפילו להוכיחו מצוה ואילך מכאן ולפיכך "שוגג",

למוטב. להחזירו זאת בכל

 מנין וכי נשמע", שאינו דבר לומר שלא "מצוה מדוע קשה מקו□ מכל אך
 גרע לא והרי מלהוכיחו, שפטרו עד ישמע, שלא הברורה והידיעה הודאות לנו
 מאה אפילו ולהוכיחו להוסיף חיוב יש ועדיין פעמים כמה שהוכיחוהו ממי זה

פעמים.

:מקעלם הסבא כתב חז״ל שבדברי הסתירה על

 שמצאתי עד אלו... חז״ל מאמרי ב׳ להתאים איך ידעתי לא "ומעודי
כך: הוא שהגדר שמבאר מהרש״ל, תשובות בספר לה׳ תהילה

 חוזר שוב כך אחר ורק מקבל, הוא התוכחה, בעת פנים כל שעל "מי
 כלל מקבל שאינו מי אבל פעמים. ק׳ עד תוכחה חיוב יש לזה הרעים, למעשיו

להוכיחו". כלל מחוייבים אין הרי התוכחה, של זו לשעה לא אפילו - התוכחה

פז( א, ומוסד )חכמת

!-״,-״ עמיתך את תוכיח הוכח

(. )נ״מלא פעמים מאה אפילו - תוכיח״ ״הוכח

פעמים. מאה עד פעם, אחר פעם זולתו את להוכיח האדם ביד יש כלום

אורות

 נפשו שהרי בהפסדו, שכרו יצא כי להניח סביר זאת, יעשה אמנם אם ועוד,
וקשים. רבים תוכחה דברי לשאת מסוגלת אינה אד□ של

:מקעלם הסבא של משמו אמרו אלא

 הביצוע אופן את חז״ל לימדונו פעמי□". מאה "אפילו - תוכיח״ ״הוכח
 זאת יעשה אל :תוכיח״ ״הוכח מדין האדם בה שחייב אחת תוכחה אותה של

 פעם בכל טיפין, טיפין חלקים, חלקים התוכחה את יחלק אלא בבת-אחת,
 התוכחה דברי את להחדיר ביותר והיעילה הטובה הדרך זוהי מועטת. תוכחה

לטובה. עליו ולהשפיע השומע לב אל

פעמים... למאה עד יצטרפו תוכחה של חלקים חלקי□ ואותם

>-״,.״ עמיתך את תוכיח תוכח

 את אוחב דברים... במ״ח נקנית תורת

ו<. ו, )אבות התוכחות

רבים. לשון - ״התוכחות״

לאחרים. תוכחה להשמיע וכן תוכחה לשמוע שאוהב כלומר,

★

 אבל והדרשנים. הרבנים רק נצטוו לא תוכחה שמצות סוברים עם "ההמון
 שרואה הארץ עם אפילו ישראל, כל על מצוה היא כי טעות, הוא באמת
להוכיחו. חייב מגונה דבר בחברו

 אפשר אי כי בכלל, כן גם עצמו את לכלול המוכיח שצריך "והעיקר,
לבי". זיכיתי יאמר ומי נקי, יהיה שהמוכיח

א( ב, ו. ו, חיים רוח סתלאז׳ין, )הגר״ח

★

 שכך שתדע ראוי אבל אדם... כל על מוטל חוב שהוא התוכחה... "מצוות
 אינם קשות הזה שבזמן מואלז׳ין מהר״ח מאדמו״ר ובפרט מרבותי קיבלתי
וטובים. רכים בדברים ורק נשמעים

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)61 מס עמוד שאול בן דוב יששכר רובין, ו - התורה< פרשיות >על אורות טללי 0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)60 מס עמוד שאול בן דוב יששכר רובין, ו - התורה< פרשיות >על אורות טללי
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 כשלא ובפרט עול, עושי על יכעוס ווניכף רכות לדבר טבעו שאין "ומי
התוכחה. ממצות פטור הוא אזי לו, ישמעו

יא( סעי׳ שמואל )סגחת

תוכיחני" הוכח
 מי הזה בדור יש אם אגי תמה טרפו!, א״ר

 מבין קיסם טול לו אמר אם תוכחה. שמקבל

 קורה טול לו אמר רש״י( - שבידך׳ קטן )״עוע שיניך

 יכולין איו הלבן שבידך, גדול עוון אתה )"טול עיניך מבין

 תמיהני ראב״ע, אמר וזוטאין"-רש״י(. שכולן להוכיח-

ו. טו )ערכין להוכיח שיודע הזה בדור יש אם

 כיון אחרים להוכיח יכול הוא שאין עצמו, במוכיח הוא החסרון עיקר אם
 יש אם אני "תמה טרפון רבי אמר איפוא מדוע מחטא, נקי אינו עצמו שהוא
כשטמ״ק !יעיין להוכיח׳ שיכול ׳מי לומר עליו היה תוכחה", שמקבל מי הזה בדור

להוכיח"(. "שיכול גרס שאנן

שופטיו, את ששופט דור - «א, נרות השופטים״ שפוט בימי ״ויהי :שנינו וכן
!. טי >נ״ב עיניך" מבין קורה טול לו אומר שיניך, מבין קיסם טול לו אומר

 לנשפט פה פתחון והיה מקולקלים עצמן השופטין "שהיו רש״י: ומפר׳ו
 מדוע להוכיח, ראויים היו לא השופטים אם ברם, מוכיחו". את להוכיח
עצמם. בשופטים ולא בדור האשם את תלה איפוא

 המוכיח שעל ודאי אכן, תוכחה. במצות מוסד יסוד מכאן אנו למדים אלא
 חז״ל שאמרו וכמו הזולת, את להוכיח ראוי יהא עצמו שהוא כדי הכל לעשות
 לו אל מקום מכל ברם, •ט.ו. מ״הדרין אחרים" קשוט כך ואחר עצמך "קשוט
 אזנו יטה אלא המוכיח, האדם אל להתייחס התוכחה דברי את השומע לאדם

לקבלה. עליו - אמת בה יש ואם כשלעצמה, התוכחה אל

אבות(. למס׳ הקדמה )רמב״ס, שאמרו" ממי האמת את "קבל

שיניך", מבין קיסם "טול לו ואומר ומוכיחו חברו אל אדם בא אם לפיכך,
כלפי ומטיח משיב תיקון, הטעון את ולתקן התוכחה את לקבל ובמקום

’ 0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)62 מס בןשאולעמוד דוב רובין,יששכר ו - התורה< פרשיות >על אורות טללי

 לשפוט יודע שאינו כמקכל, חסרון אכן זהו - עיניך״ מבין קורה ״טול המוכיח
---------------- לגופם. הדברים את

 לבקר הם נוהגים אלא לגופם, הדברים את לדון שלא הבריות טבע אכן,
 שכביכול האמת, מידת על מעיד אינו כזה נוהג עצמו. במוכיח חסרונות ולחפש

 על מעיד הדבר אלא לכך, ראוי שאינו ממי תוכחה דברי לשמוע מסוגל אינו
 עצמו במוכיח מומים לחפש לו נוח כך ומשום התוכחות, את שונא שהוא כך

כלפיו. שהושמעו התוכחה דברי את מעליו לדחות כך ידי ועל

 לעשות ראוי להיות עצמו מצד המוכיח האדם צריך מקום שמכל כיון ברם,
 בדור יש אם "תמיהני :ראב״ע ואמר הוסיף לכן תחילה, עצמו ולקשוט זאת
 כלפי דבריו את כיוון טרפון רבי בעוד כן, כי הנה להוכיח". שיודע הזה

עצמו. המוכיח כלפי דבריו את ראב״ע כיוון המקבל,

בלאזר( יצחק )רבי

(>יט,יז תוכיח תוכח

 מקהילה עובר היה שבהם ממסעותיו לאחד התכונן המגידים אחד כאשר
:לו ואמר חיים החפץ רכינו אליו פנה הציבור, את ומוכיח ודורש לקהילה

 יחזרו לא דבריך שומעי שכל לחנם, עמל שאתה בדעתך יעלה "שמא
 זה שבענין לך, דע הקודם. עמדו על יעמוד והכל שהם כפי וישארו בתשובה

 חוסכים ואינם רב וזמן ממון שמבזבזים ה׳פריצים׳, את לדוגמה לקחת יש
 אריה או אחד צבי אחד, דוב אחד, זאב של צידתו לציד. בצאתם עמל כל

ביותר". הגדול תענוגם זהו - אחד

 דוב ר׳ אחד, זאב ר׳ ובתוכחותיך בדרשותיך לצוד בידך יעלה רק אם "כך,
מזה!"... גדול ותענוג שכר לך אין אחד, אריה ר׳ או אחד צבי ר׳ אחד,

ופעלו( חייו - )חח״ח

" מט, עמיתך את תוכיח חוכח
 למנעו כדי האדם את להוכיח הוא התוכחה ענין כי לחשוב הבריות רגילים

החטא. מן להבא

שחטא, החטא את לכדו* - ועיקרו העבר, על הוא התוכחה ענין היא. ולא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)63 מס שאולעמוד בן דוב יששכר רובין, ו - התורה< פרשיות >על אורות טללי
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 ואכן, הדברים. ובירור הוכחה מלשון היא "תוכחה" כלומר, טיבו. ומה מהו
 לידי שיבוא ודאי ורעתם, חומרתם על ועמד מעשיו, את וחקר שבירר אדם

 הוא ונבזה שפל כמה עד יבין ממילא בוראו את ויודע המכיר כי המעלות, כל
השי״ת. רצון על העובר האדם

 גערה סתם ולא הדברים", "בירור היא תוכחה מהות כי לכך ההוכחה
 במצות שעוסקת בגמרא הסוגיה מן אנו למדים חטאו, על לחוטא ומוסר
 מתוכחת היא בגט׳ שם השקלא־וטריא הנה, .cm )עיניו שיעורה כמה ועד תוכחה

 טיב את יונתן לו בירר מצוה, שעשה סבר שאול בעוד אשר לשאול, יונתן
ועבירה. חטא אלא זה שאין לפניו והוכיח מעשהו

 יתכן החטא, מהות את הוא יכיר האדם שיחטא שבשעה יצוייר לו זה, לפי
 ל״בירור", מקום אין כאן שהרי תוכחה, חיוב אין אמנם כזה שבמקרה לומר
 מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם ואדרבה, תוכחה, מצות עיקר שזה
נשמע. שאינו דבר לומר שלא

ומוסר( חכמה דעת דמיר, )המשגיח

»״.,,« עמיתך את תוכיח מוכח

 כך הנשמע דבר לומר אדם על שמצוח כשם

 שאינו דבר לומר שלא אדם על מצות

סה )יבמות נשמע

 מצות את חז״ל ביאור עם אחד בקנה עולים אינם אלו חז״ל דברי לכאורה,
 קללה עד אמר ושמואל הכאה עד אמר רב תוכחה. היכן "עד :תוכיח״ ״הוכח

טי:<. )ערני! נזיפה" עד אמר יוחנן ורבי

 שהיא רבים, לתוכחת יחיד תוכחת בין לחלק שיש שם!, )יבמות הר״ן יישב
יותר. חמורה

★

 מן חז״ל למדים תוכחה, מצות היכן עד הדעות לשלוש המקור הנה,
 נזיפה, - ביהונתן״ שאול אף ״ויחר לשאול: יהונתן שבתוכחת המקראות
להכותו" עליו החנית את שאול "ויטל קללה, - אמך״ ערות ולבושת ״לבושתך

ל-לט. כ. א. )שמואל הכאה ־

 ומיישבת: וקללה". הכאה הכתיב נזיפה, עד דאמר "למאן הגמרא: ומקשה
 נפשיה מסר בדוד ליהונתן ביה דהוה יתירה חביבותא דאגב התם ישאנ"

טפי".

 ולכך יפה, תעלה שתוכחתו יהונתן היה סבור מקום שמכל איפוא, מוכח
 למאן־דאמר שהרי עליו. שהיה תוכחה מצות חיוב מכפי יותר אף נפשו מסר
 שננזף, הנזיפה לאחר כבר התוכחה מן לחדול הדין מעיקר יכל נזיפה" "עד
 על במשהו תשפיע שמא בתוכחתו המשיך בעיניו דוד של חביבותו משום אך

לדוד. ותועיל שאול

 האדם יודע אם אלא אינה תוכחה" היכן "עד השאלה שכל משמע זה לפי
 לא בוודאי כי יודע אם ברם, בתוכחתו. תועלת ויש יישמעו דבריו כי המוכיח

 אינו ומלכתחילה תוכחה מצות כלל עליו חלה לא אז הרי לתוכחתו, ישמע
 דבריו, את ישמע שלא לו ברי אך בתוכחתו, החל כבר אם וכן להוכיח. מחוייב

 ולא קיללו לא בו, נזף לא הלה אם אף ולהוכיחו, להמשיך צריך אין שוב
הכהו.

 מצוה כך הנשמע דבר לומר אדם על שמצוה "כשם :חז״ל דברי ביאור וזהו
נשמע". שאינו דבר לומר שלא אדם על

מפינסק( הורביץ משה אלעזר )רבי

יח! )יט עמיתך את תוכיח הוכח

 שחייב כלומר הבאה, עד זו מצוה חיוב

 בדי עד החוטא אל תוכחותיו להרבות המוכיח

 את להכות החוטא קרוב שיהיה

רלט(. )חינוך המוכיח

 רב דעת את מביאה אשר טז:< )ערכין הגמרא מדברי הוא החינוך דברי מקור
הכאה. עד תוכחה היכן עד :שאומר

 שהחיוב משמע הגמרא מדברי הלא חמיה, למנחת >נ־ינא למלך המשנה ותמה
 את להכות החוטא קרוב "שיהיה רק ולא ממש, הכאה הכאה, עד הוא

המוכיח".

עליו החנית את שאול "ויטל הכתוב על בגמרא שם נסמכת רב דעת ברם,
0) החכמה אוצר תכנת ע״י" הודפס)65 מס עמוד שאול בן דוב יששכר רובין, ו - התורה< פרשיות >על אורות טללי 0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)64 מס עמוד שאול בן דוב יששכר רובין, ו - התורח< פרשיות >על אורות טללי
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 אלא ממש הכהו לא שעדיין משמע עצמו הכתוב מן והלא לס. כ, !ש״א להכותו"
 תוכחה היכן עד :רב אומר גופא ומכאן להכותו, כדי החנית את הטיל רק
הכאה. עד

להכאה". "קרוב פירושה ש״הכאה" איפוא, משמע

 שירנו, עד חברו את להוכיח אדם שחייב נ( תרח, )או״ח הרמ״א דברי על ואכן,
 שיהא "עד החינוך כדברי שהכונה החינוך דברי את >׳«□! הלכת הביאור מביא
המוכיח". את להכות החוטא קרוב

דקרא( )טעמא

מס,." תוכיח תוכח

חיכיתי שלא בשביל אלא ירישלים חרבה לא
קיט:(. )שבת יה איי יה

 והלא ירושלים, חרבה זה את זה הוכיחו שלא מפני וכי הדבר, ותמוה
 אמרה מהם. יקבלו לא בהם מיחו שא□ לפני וידוע גלוי הקב״ה, אמר :שנינו
נח(. )שבת גלוי מי לה□ גלוי לפניך א□ רבש״ע, לפניו, הדין מידת

 והמטרה התכלית עצם מלבד התוכחה. למצוות לה יש פנים שני אלא
 ה׳, קנאת לקנא - נוספת מטרה לתוכחה לה יש למוטב, חברו את להחזיר
ה׳. קנאת את קינא אשר בשעתו אלעזר בן כפינחס

 על לא כלומר, זה", את זה הוכיחו "שלא כך על בא ירושלים חורבן והנה,
 כך על אלא דרכיהם, להיטיב לחבריהם וגרמו תוכחה מצוות קיימו שלא כך

 ומחללים עיניהם לנגד חוטאים חבריהם את בראותם ה׳ קנאת קינאו שלא
הי. שם

 לא הדבר הרעים, מעשיהם את שיתקנו כדי אותם מוכיחים היו לו אכן,
 לו ברם, מהם". יקבלו לא בהם מיחו "שאם חז״ל שאמרו וכמו מועיל, היה
 את לשכך כדי בכך היה אזי בם, שבוערת ה׳ קנאת מצד אותם מוכיחים היו

 חמתי את "השיב אשר אלעזר בן כפינחס ירושלים, חורבן את ולמנוע ה׳ חמת
יא(. בב, )במדבר בתוכם" קנאתי את בקנאו ישראל בני מעל

בלאזר( יצחק )דבי

()י״,יז תוכיח הוכח

)משליינ,יח(. חרב" במדקרות בוטה "יש

מלצר, זלמן איסר רבי אשת הינדא, בילא הרבנית ניהלה שנים כעשר
 בזמן הן המשפחה התפרנסה זה מסחר מבית בקובנה. לעורות מסחר בית

בסלוצק. הישיבה ראש היותו בעת והן בסלבודקה ר״מ זלמן איסר רבי היות
 בכל זלמן איסר רבי סירב המסחר, בית את רעיתו ניהלה שבהן שנים באותן
הציבור. מקופת משכורת לקבל תוקף

 כפי לקובנה. ולשוב סלוצק את לעזוב זלמן איסר רבי החליט הימים באחד
 ובין הרבנים אחד בין בסלוצק שהיתה הקשה המחלוקת עקב זה היה הנראה
 לא המחלוקת, מן שסלדה זלמן, איסר רבי של העדינה נפשו הקהל. ראשי
סלוצק. את לעזוב החליט ולכן הדבר, את לשאת היתה יכולה

 שמוציאים מילה כל לייקר יש למקורביו: זלמן איסר רבי אמר לימים,
 מילה - להשפיע יכולה בלבד אחת מלה כמה עד לדעת יכול אינו אד□ מהפה.

 רבי גיסי את הצילה אחת ומלה אותי, והצילה חיי מהלך את שינתה אחת
חייו. מהלך את ושינתה אפשטין מרדכי משה

 מרדכי משה רבי גיסי את לבקר נכנסתי לקובנה חזרתי כאשר :סיפר וכך
 הכר לו: ואמר בפניו הציגני מרדכי משה רבי בביתו. מישהו ישב אפשטיין,

 איזה :מרדכי משה רבי את יהודי אותו שאל דיבור כדי תוך גיסי. זה בבקשה,
החנוניז זה הא□ גיס,

 ואמרתי הביתה הלכתי לבי, לחדרי ירדו ממש היהודי של אלה דבריו
לסלוצק. מיד חוזר שהנני הינדא, לבילא

 את אחת מלה שינתה אפשטין מרדכי משה רבי אצל אף וסיפר: והוסיף
 היה כבר עשרה שבע כבן מרדכי משה רבי בהיות אותו. והצילה חייו מהלך

 בחנות לעבוד והתחיל הישיבה את מרדכי משה רבי עזב לפתע אך בש״ס. בקי
יין. למכירת

יין, ומוכר עומד רמ״מ את שם וכשראה יהודי, לחנות נכנס הימים באחד
יין? מוכר תשאר אתך, יהיה מה :ביותר בו שפגע אחד משפט כלפיו הטיח

 חנות את מיד עזב הדברים, מן נשמתו עמקי עד שנפגע מרדכי, משה רבי
לישיבה. וחזר היין

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)67 מס עמוד שאול בן דוב יששכר רובין, ו - התורה< פרשיות >על אורות טללי 0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)66 מס עמוד שאול בן דוב יששכר רובין, ו - התורה< פרשיות >על אורות טללי
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 אותי הצילה אחת מלה מלה, כל לייקר יש ואמר: זלמן איסר רבי סיים
מרדכי. משה רבי את הצילה אחת ומלה

החיים( עץ )בדרך

 י" !י", עמיתך את תוכיח הוכח

:הגר״א רבינו כתב

 וכל בה, רואה שהאשה הצובאות כמראת להם שהתוכחה הצדיקים "דרך
 שרוצה מפני יותר, טוב הוא לגדול, ־ דק וטינוף לכלוך שמראה מראה

 מחמת ותהיה וקטן דק טינוף אפילו מעבירה המראה זה ידי ועל להעבירו,
מאד. ונקיה זכה זה

 שהוא אף שעשו, העבירה להם שמגדיל מי ואוהבים חפצים הצדיקים "כן
 וכל קטנות. מעבירות אפילו ונקיים זכים יהיו זה ידי על כי וקטן, דק באמת

־־ יותר." אותו אוהבים שעשו מה להם שמגדיל מי

תוכחה( הגר״א, )אורות

י" מט עמיתך את תוכיח הוכח

:טלאנטר ישראל רבי רבו אודות מפטרבורג בלאזר יצחק רבי מספר

 ולאחר גדול, ורב חכם תלמיד ממכריו, אחד הגרי״ס של ביתו אל הגיע פעם
 שבאותה אלא לדרכו. ללכת הבית בעל של רשותו את ביקש בביתו ששהה

 רבי כי האורח הרב ראה מביתו. לצאת עצמו ישראל רבי גם התכונן שעה
 הצרור. עם ללכת לו מה לשם ושאלו כסף סכום ובו צרור בידו נושא ישראל
לבעליו. למסרו הולך הוא ועתה אחד לחכם שייך הממון כי ישראל רבי השיבו

 את לשלוח אפשר הלא עצמכם, להטריח עליכם מה לשם האורח: אמר
שליח. ידי על הממון

 זאת לעשות מחוייב הריני הש״ט מדין דעתי, לעניות הגרי״ס: השיבו
בעצמי.

 גם לבטח בש״ס י־ין איזה כך על היה אם :דעת בזחיחות האורח החזירו
אותו. יודע הייתי אני

 גם לבטח בש״ס דין איזה כך על היה אם דעת: בזחיחות האורח החזירו
אותו. יודע הייתי אני

 כתוב שלי בש״ס אבל בנמצא, זה אין שלכם בש״ס אולי :ישראל רבי ענהו
במפורש... כן

 "ויהי הפסוק על חז״ל דרשו »״:< יבמות במסכת :ואמר ישראל רבי המשיך
 ואל שאול אל ה׳ ויאמר ה׳ פני את דוד ויבקש שנים... שלש דוד בימי רעב
 אשר על הדמים בית ואל כהלכה נספד שלא שאול אל ־ א( נא, >ש״ב הדמים" בית

 וקא כהלכה נספד שלא שאול אל תבע קא :הגמרא ומקשה הגבעונים. המית
 מאי לקיש ריש דאמר אין, ומתרצת: הגבעונים. את המית אשר על תבע

 פעלו, שם משפטו באשר - 0 3)צפניה פעלו״ משפטו אשר ה׳... את ״בקשו דכתיב
 פועל מזכירין שם האדם, את שדנים במקום - משפטו ״באשר רש״י: ופירש

צדקותיו".

 לא דוד, ימי סוף עד דוד, של מלכותו תחילת שהיא שאול, ממיתת והנה,
 רצון עלה כאשר רק כהלכה. נספד לא ששאול כך על ישראל את הקב״ה תבע

 פועל גם הזכיר הגבעונים, את המית אשר על שאול עוון לפקוד ית׳ מלפניו
כהלכה. נספד שלא כך על ישראל את ותבע צדקותיו

 אחד דבר ההוא מהחכם תובע אני :ואמר דבריו את ישראל רבי סיים ואז
 הקב״ה, של במידותיו להידבק שמצוה וכיון כשורה, עושה אינו לדעתי אשר

 את לו ולתת תורתו את גם להזכיר עלי עוונו את ממנו תובע אני כאשר כן על
 זוהי עתה אך כן, עושה הייתי לא אחרת לעת ואמנם כך. על הראוי הכבוד
 משפטו "באשר אשר הקב״ה, של ממידותיו זוהי כי זאת, לעשות עבורי חובה

פעלו". שם -

ישראל( )אור

מט. עמ׳ וח״ב עט, עמי ח״א שמואלביץ חיים לרבי מוסר" "שיחות ראה

תשא ולא עמיתך את תוכיח תוכח
חטא)יט,יס עליו

אדרבה, "מחאה". של באופן להעשות חייבת אינה תוכיח" "הוכח מצוות
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 פניו אפילו יכול :שנינו וכך מוטב. - נועם בדרכי חברו את לתקן יכול אם
ו. טז )ערכין חטא" עליו תשא "ולא לומר תלמוד משתנות

 ההשפעה נועם: בדרכי מתוכחה אף יותר נעלה שהיא דרך יש והנה,
 יחדיו, המצויים אנשים בחברת שעה ובכל עת בכל קיימת זו דרך העקיפה.

 של טוב מעשה וענין. ענין בכל התנהגותו בדרך חברו על משפיע האחד אשר
 ומאידך יעשו. וכן יראו ממנו אשר לטובה, כולם על להשפיע יכול האחד
החבורה. כל על לרעה להשפיע עלול רע מעשה גיסא,

 הריהו עת בכל אז כי אנשים, בחברת האדם מצוי שכאשר למדים, נמצינו
 להשפיע יכול הטובה התנהגותו ידי על שהרי - למחות״ בידו "יש בגדר

 הטוב האופן כאמור, שזהו, אלא עוד ולא בחברתו, המצויים כל על לטובה
"תוכחה". מצוות לקיום ביותר והמועיל

 מושפעים אינם וחבריו בחברה מעמד בעל אינו האדם אם תאמר, ושמא
 לחבריו, ומופת דוגמא במעשיו הראה שלא כך על ייתבע לא אז כי ממעשיו,

 לכאורה, בעיניהם. נחשבים אינם ומעשיו נשמעת לא מילתו וכה כה בין שהרי
ופטור. למחות" בידו "אין בגדר זה הרי

 שזהו משום זה הרי פטור, למחות בידו שאין שמי הטעם כל ברם,
 חייב - באונס וסופו בפשיעה שתחילתו בידינו, נקוט כלל ואולם, כ״אונס״.

 אכן היה יותר רמים ובמעמד במדרגה היה אילו דנן, במקרה לפיכך, בא<. ק>ב״
 השתדל לא כי על בפשיעה", "תחילתו שזהו נמצא במעשיו, להשפיע יכול

 באונס" ש״סופו אף ולכן חבריו, בעיני ייחשבו שמעשיו הזו למדרגה להגיע
כך. על ייתבע מקום מכל

קוסלר( אהרן )רבי

עמיתןגיט,.,( את תוכיח תוכח

 ספריו, את למכור לעיר מעיר נודד היה חיים חחמץ שרבינו בתקופה
 ליד שהתיישב ומגושם גס ביהודי פגש שם בוילנא, לאכסניה פעם נקלע

וכוס צלוי אווז נתח לו שתגיש המשרתת על אדם אותו ציווה מיד השולחן.

 בלי פיו, אל והכניסו הבשר נתח את חטף מרובה בתאוותנות חריף. משקה
חריף. במשקה קינח כך ואחר ברכה,

 המחזה מן ונרעש נדהם כשהוא הצד מן חיים החפץ עמד עת אותה כל
 אל לגשת חיים החפץ ביקש בנפשו, לעצור יכל שלא כיון עיניו. לנגד שנגלה
 עומד חיים החפץ את האכסניה בעל כשראה דעתו. קלות על לו ולהעיר הזולל
זאת. מלעשות למונעו וביקש בעדו עצר האיש, אל לגשת

 בור זה, יהודי האכסניה. בעל אמר - לדבר מה על ואין לדבר מי עם אין
 אחרים, ילדים עם יחד נחטף שבע בן כשהיה שנה. ולא למד לא הארץ, ועם

 המקום איכרי בין גדל עשרה שמונה גיל עד לסיביר. ונלקח קנטוניסטים,
 איפוא מוטב שנה. וחמש עשרים במשך ניקולאי הצאר את עבד כך ואחר

התנהגותו. על ולהוכיחו אליו להיטפל ולא לו להניח

 על ולהעמידו עמו לשוחח הדרך את אמצא כבר בשלו. חיים החפץ אך
חיים. החפץ אמר - מקומו

 לבבית ובנעימה עליכם", ל״שלום ידו הושיט חיים, החפץ אליו ניגש
:לו ואמר פתח וידידותית

 נלקחת אחרים ילדים עם ויחד נחטפת, קטן ילד שבתור עליך שמעתי
 מן אחת אות אפילו ללמוד זכית ולא גויים בין גדלת הרחוקה, לסיביר
 אחת פעם לא ביקשו הרשעים - הזה בעולם הגיהנם את עברת התורה.

 נשארת כן פי על ואף וטריפות, נבילות חזיר, לאכול אילצוך דתך, על להעבירך
 העולם בן והייתי כשלך זכויות לי היו לו הייתי מאושר השתמדת! לא יהודי,

 וגאוני צדיקים בין להיות תזכה שם האמת, בעולם מקומך כמותך. הבא
 שכאלה יסורים לסבול שכזו, נפש מסירות היא זוטרתא מילתא אטו עולם.
 גדול נסיון זה הרי רצופות, שנים עשרות שמים, כבוד למען היהדות, למען
ועזריה! מישאל חנניה משל יותר

 מהמילים נזדעזע הוא לשעבר. הניקולאיני החייל של בעיניו נקוו דמעות
 נשמתו את החיו ואשר טהור, מלב שיצאו והחמות הלבביות האמיתיות
 החפץ את לנשק והחל עז, בבכי פרץ לפניו, העומד מיהו לו משנודע המיוגעת.

חיים.
0) החכמה אוצר תבגת ע״י הודפס)71 מס עמוד שאול בן דוב יששכר רובין, ו - התורה< פרשיות >על אורות טללי 0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)70 מס עמוד שאול בן דוב יששכר רובין, ו - התורה< פרשיות >על אורות טללי



עג אורות קדושים ל<ט אוו;ן קדושים טללי עב

 שמוסרים הקדושים בין להחשב שזכה שכמותך, אדם ואמר: הח״ח סיים
 ימיך שארית את מעתה לחיות עצמך על קבלת לו ה׳, קדושת על נפשם את

בארץ! כמוך מאושר היה לא כשר, כיהודי

 אמיתי תשובה בעל שהפך עד חיים", ה״חפץ את עזב לא שוב היהודי
גמור. וצדיק

ופעלו( חייו - חיים )החפץ

).",י" עמירגן את תוכיח הוכח

 לעיר מעיר לידיד והמגידיס הדרשני□ את מעודד היה חיים החפץ רבינו
 לסור ישראל בני אחינו את ולהוכיח מדברותיהם ולהשמיע לעיירה ומעיירה

 ומעודד מדרבן היה תלמידיו את גם ובמצוות. בתורה ולדבוק הרע מדרך
ברמה. ישראל קהילות את להנהיג שיוכלו כדי הרבנות, בכתר להתעטר

 להוכיח ויצטרכו בישראל רבנים להיות כשיזכו כי לתלמידיו, אמר פעם
 ומוסר. תוכחה בדברי השומעים על להכביד להם אל מרעיתם, צאן את

 את ואוטמות הלב את מטמטמות ישראל עם את שפוקדות והתלאות הצרות
 וממורמרים מדוכאים כה הם הרי היהודים מתקבלים. הדברים ואין הנפש
י צרתם! על צרה להוסיף זה ומדוע - אומר הוא היה ־ הכי בלאו

 ברורה ובשפה טעם בטוב השומעים לפני לבאר יש לנהוג: יש כך אלא
 דורש ה׳ מה לפניהם ולדרוש ולהוסיף שבדבר, האיסור חומר את ובנעימה
ומצוותיה. התורה של וקדושתה חשיבותה גדלותה, את ולתאר מאיתנו,

 כגידים הקשים הדברים מן יותר הרבה מועילה - הח״ח אמר ־ וו דרך
נשמע. קולם ואין השומעים על ממטירים הדרשני□ רוב אשר

★

:מקיים ונאה דורש נאה

 בני לפני משוחח חיים חחפץ רבינו את ושמע לראדין נזדמן אחד מגיד
 בלשון ה׳ שחננו שמי ציין, דבריו בתוך תוכיח". "הוכח מצות בענין הישיבה
 את לנצל עליו חובה הציבור, בפני דבריו להשמיע ובכשרון צחות מדברת

מעלליהם. על ולהוכיחם העם אל לדבר אלה, סגולותיו

 מעיר הנה באתי היום "רבי, :סיפר עצוב ובקול המגיד אליו פנה משסיים
 גדרי פורצי נמצאים שבעיר לי נודע ימים כמה לפני לשם בבואי פלונית.
 בימת על דואב בלב עליתי בשבת בפרהסיה. שבת מחללי וגם וטהרה צניעות

 הפרצות כל על תוכחה דברי שהכילה נלהבת דרשה ונשאתי הכנסת בית
 וכמעט הנוכחים בין והמולה שאון קמו סיימתי בטרם והנה עליהן. ששמעתי

 לאחר באמצע. דרשתי את להפסיק נאלצתי וכך הבימה, מן בכוח שהורידוני
 בדור יש אם אני ׳תמה :באמרו התנא צדק לא האם שכזה מוצלח בלתי נסיון
טד(". )עיניו תוכחה׳ שמקבל מי הזה

 איך ידידי, בפני, נא "תאר המאוכזב: המגיד אל חיים החפץ רבינו פנה
דרשתך". את השמעת

 ההפקרות על בדממה לעבור יכולתי האם איד? שייך "מה :האורח השיב
 בתוכחה במוסר, קולי והרימותי לבי מנהמת שזעקתי מובן הנוראה!

ובאזהרה!"

 ידידי, לי, נא "אמור והמחבב: המלטף בקולו חיים החפץ רבינו השיבו
 הרימות אז ג□ האם ׳וקשרתם׳, מצות לקיים כדי תפיליך את הבוקר בהניחך

 מצות לקיו□ תפילין מצות קיו□ בין מה איפוא, לי נא הסבר וזעקה? רעם קול
 ׳וקשרתם מצות קיום בשעת בקול להרעיש הצורך מן שאין כשם הרי תוכחה?

 את תוכיח ׳הוכח מצות גם כך עיניך׳, בין לטוטפות והיו ידיך על לאות
קולות". בקולי להעשות צריכה אינה עמיתך׳

ופעלו( חייו - )הח״ח

★

 כדי לעירו, חיים החפץ רבינו את הקטנות העיירות מאחת רב הזמין פעם
 בפרהסיה. השבת את יחללו לבל גומי לתעשיית חרושת בית בעלי על להשפיע

 את מצדיקים החרושת בית בעלי כי הרב סיפר לעיירה, הח״ח הגיע כאשר
 שבת ביו□ רצופים, ימים שני התנור את יסיקו לא אם כי באמתלא, מעשיהם

מרובה. יהא והפסדם סחורת□ תתקלקל שלאחריו, ראשון וביום

 אך שבפיהם, האמתלא על להשיב הח״ח בפי יש מה לשמוע הרב ביקש
בענייני בדברי□ עימם להכנס לי לא בתמימות: הח״ח השיבו זאת תחת

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)73 מס עמוד שאול בן דוב יששכר רובין, ו - התורה< פרשיות >על אורות טללי 0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)72 מס עמוד שאול בן דוב יששכר רובין, ו ־ התורה< פרשיות >על אורות טללי



£ת אי קדושים טללי עד

 אלה בתחומים רווחיותם. את לשפר ותחבולות ובעצות שלהם המסחר
אליהם. ולהשתוות עימם להתמודד סיכוי לנו ואין מאתנו הם בקיאים

 נשמת שהיא השבת, קדושת גודל את בפניהם להביא הוא תפקידנו כל
 בפניהם לתאר בידינו יעלה אמנם ואם חיים. אינם חיינו ובמבלעדיה האומה

 ימצאו כבר עצמם הם כי בטוחני אזי חילולה, חומרת ואת השבת מעלת את
 ידי על הפסד וכל רע כל להם יאונה לא וכי תתקלקל לא שסחורתם עצה

השבת. שמירת

למלן( )מעשי

>.״,.״ עמיתך את תוכיח תוכח

 דרש כי בפניו והתאונן חיים החפץ רבינו של ממקורביו אחד בא פעם
 מקהל איש על להשפיע בידו עלה לא אך שעתיים במשך גדול קהל לפני

בדרשתו. יש תועלת מה כן ואם שומעיו,

 שם שהאדם ורגע רגע כל שבעד הגר״א דברי ידועים הח״ח: השיבו
מנעימותו. מושג שום תמותה לבן שאין הגנוז לאור זוכה לפיו מחסום

 אין הלא אחד, רגע עבור השכר זהו אם החי׳ח ואמר הוסיף - בעצמך הגע
 גדול ציבור של לפיהם מחסום לשים בידך שעלה כך על שתקבל לשכר שיעור
 דיבורים ושאר ורכילות הרע מלשון נמנעו זמן אותו ובכל שעתיים, במשך

אסורים.

חלקי! יהי מחלקך נרגש: בקול וקרא וסיים

למלך( )מעשי

★

חטא).",." עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח תוכח

 שוגגין שיהיו מוסב אמרינן איסור דבר בכך

 מפורש שאיגו דבר ודוקא מזידין, יהיו ולא

 אם אבל דאורייתא. שהוא פי על אף בתורה

מ תר", )רמ״א בידם מוחין בתורה מפורש

עה אותת קדושים (י כ

 למחות, חייב בתורה המפורש דבדבר הרמ״א שפסק דמה דמסתברא, "ודע
 בפרהסיא שבת מחלל כגון לגמרי, עול הפורקי אלו אבל באקראי. שהוא דוקא

להוכיחו... מחויב ואינו עמיתך מכלל יצא כבר להכעיס, נבילות אוכל או

 אמרינו לא כאן דעד חדש, דבר בזה לומר שמצדד יוסף בברכי "עיין
 רק היינו יקבלום, שלא שיודע אף למחות צריך בתורה המפורש דבדבר

 כח בידינו כשאין אבל היד. בחזקת בה□ למחות העוברים על תקיפה כשידינו
 מדברי אכן יקבלום. שלא שיודע כיון להוכיחם, מחויב אין להפרישם,

 מכל בחטאם נתפס שאין אף דבזה משמע, אברהם במגן המובא הסמ״ק
דתוכחה... עשה המצות מצד חיוב עליו יש מקום

 אם אבל בו, גס שלבו אחיו את איש דוקא כתב, תיג( )סימן חסידים "בספר
להוכיחו...". אין ממנו וינקום ישנאנו יוכיחנו שאם אחר איש היה

שם( תלכת, )ביאור

 עוברי להוכיח הדין מצד האדם חייב היכן עד להלכה, בנוגע הוא זה כל
 של שכרו מאד עד גדול כי ספק שום אין שבדבר, הזכות מבחינת אבל עבירה.

 אמרו וכבר מצוה. שיקיים או עבירה מלעבור שימנע זולתו על שמשפיע מי
 חבירו את המוכיח כל יונתן: רבי אמר נחמני בר שמואל רבי "אמר חז״ל:

 ׳מוכיח : ״( נח, ומשל. שנאמר הוא, ברוך הקדוש של לחלקו זוכה שמים לשם
 ימצא ׳חן : >״□! שנאמר חסד, של חוט עליו שמושכין אלא עוד ולא אחרי׳. אדם

 הולך חבירו את שרואה מי של חלקו אשרי וביחוד נח.(, )תמיד לשון"׳ ממחליק
 למוטב להחזירו יכולתו בכל ומתאמץ עליו שוקד והוא לבו בשרירות
והמצוה. התורה בדרך ולהדריכו

 אחד שר שם והיה מדינה עליו שמרדה למלך דומה, הדבר למה משל
 תחת - שר אותו עשה מה ערכו. רום את להוקיר ומהיודעים המלך מאוהבי

 ברבים קהילות והקהיל עמד מות, אלי ולהכריעם במורדים למלחמה לצאת
 נדיבות את חכמתו, רוב ואת המלך של מעלותיו את השומעים לפני ותינה

ונוספו במרדם לעמוד יוסיפו שלא לשכנעם שהצליח עד עמו, לכל ואהבתו לבו
0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)75 מס עמוד שאול בן דוב יששכר רובין, ו - התורה< פרשיות >על אורות טללי 0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)74 מס עמוד שאול בן דוב יששכר רובין, ו - התורה< פרשיות >על אורות טללי



עז אורות קדושים טל( אוע< קדושים טללי עו

 בעיני שר אותו נשא חן כמה מובן מאליו ונאמניו. המלך אוהבי על הם ג□
שכרו. והרבה כבודו הגדיל וכמה המלך ונישאו גידלו כמה המלך,

חיים( )חפץ

 תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח
חטא עליו

 פניו תלבין לא - חטא״ עליו תשא ״ולא

.)רש״י( ברבים

 תהא כוונתו שכל שמים, לשם זאת לעשות חייב זולתו, את המוכיח אדם
 בושה לחברו נגרמה אם גם אז כי כך, ינהג אמנם אם להוכיחו. כדי ורק אך

 חטא למוכיח אין חטא", עליו תשא "ולא מקום מכל התוכחה, מן כתוצאה
חברו. של ובושתו פניו הלבנת על ועוון

)נ״קפו:(. מתכוון שיהא עד הבושת על פטור המבייש שנינו: כך ואכן,

 בתוכחתו היתה אלא בלבד, שמים לשם זולתו את הוכיח לא אם לפיכך,
 פנים, הלבנת של חטא עליו ישא אז כי ולביישו, פניו להלבין כלשהי כוונה

מנשוא. כבד שעונשו

יפות( פנים ההפלאה, )בעל

תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח
 חטא!.",-" עליו

חטא". עליו תשא "ולא מהו

 מוכיח כאשר לפיכך, ל".(. ושביעית בזה" זה ערבים ישראל "כל חז״ל: אמרו
 ערבות, מדין לו שהיה בחטא חלקו את בכך מסיר הריהו זולתו, את האדם
חטא". עליו תשא "ולא ואילך ומכאן

 חלקו את מעליו המוכיח הסיר שאמנם אף כי ולומר, להוסיף ואפשר
 אלא בתוכחתו. כוונתו להיות צריכה זו לא מקום מכל זולתו, של בחטאו

 מן להצילו החוטא נפש על חס שהוא מתוך הזולת את להוכיח האדם צריך
החטא.

 לשים כוונתך תהיה שלא החוטא, על ־ "עליו" חטא", עליו תשא "ולא וזהו
החוטא. על החטא משא את

יפות( פנים התפלאה, )בעל

וי",." עמיתך את תוכיח הוכח

 בידו יש כאשר רק הוא חברו, חטא על האדם שנענש הערבות, דין הנה,
נה:(. ושבת לט. שבועות )עיין מוחה ואינו למחות

 אונס בגדר שזהו משום נענש, הוא אין למחות בידו אין אם אמנם והנה,
 מקום מכל למחות, בידו אין כאשר גם לדעת, זאת אך פטריה. רחמנא אשר
 חלק אחד לכל שיש הוא הערבות יסוד שהרי הערבות, ממנו פקעה לא עדיין

 בידו היה אם משנה זה ואין חברו, חטא ידי על נפגם הריהו כן ואם בחברו,
לא. או למחות

קוטלר( אהרן )רבי

 חוכח בלבבך אחיך את תשנא לא
»«,-״ חטא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח

תוכחה. למצות תשנא" "לא של הלאו ענין מה

בלבבך. - אחיך את תשנא לא תורה: אמרה

 אלא "בלבבך", תשנאהו אל לשנאותו, לך שגורם מעשה חברך עשה אם
 ויתמלא הענין יתברר שלך, הדברים תוכחות ידי על מעשהו. על בפיך תוכיחו
 שעל גם יתכן גיסא, מאידך עוד. לכסלה יוסיף ולא מעשהו על חרטה האדם

 כי לשנאותו, כלל מקום אין דבר של לאמיתו כי יתברר התוכחה דברי ידי
במעשהו. חטא לא כלל

 ולא - עמיתך את תוכיח ״הוכח וביה מיניה וציותה התורה שהוסיפה וזהו
חטא". עליו תשא "לא שתוכיחהו ידי על דהיינו חטא", עליו תשא

החיים( )אור

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)77 מס עמוד שאול בן דוב יששכר רובין, ו ־ התורה< פרשיות >על אורות טללי 0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)76 מס עמוד שאול בן דוב יששכר רובין, ו - התורה< פרשיות >על אורות טללי
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ודעת קדושים פרשת טעם קיב

יז< )יט, עמיתך את תוכיח הוכח בלבבך אחיך את תשנא לא

z להיטיב כן ורצון טהור מלב לנבוע צריכה תוכחה שכל לבאר נראה
H בתוכחתו יועיל לא פנימה, כבושה שנאתו אם גם אחיו, שונא ואם לחברו,

 בה שאין תוכחה שרק אחיך, את תשנא לא וזש״נ הישר, לדרך להשיבו

תועלת. בה יש ורחמנות, מאהבה ובאה כלל, שנאה

יז< >יט. עמיתך את תוכיח הוכח

הקדוש ופירש ובמצוות. בתורה שאתך עם היינו עמיתך, דרשו חז״ל

 ומצוות תורה שומרי שאינם אלה אף להוכיח הוא הראוי שמן הבעש״ט

 והיינו ברמז, יוכיחם לכן לבושה להם לגרום בתוכחתו שעלול אלא כמונו,

 היראים אל תוכחתו הרשע וישמע במצוות, שעמו עם — עמיתו את יוכיח

 מבלי הרשע את מוכיח נמצא הזה ובאופן לבו, אל הדברים ויקח ה׳, לדבר

שמביישו. מבלי חטא עליו שנושא

עמיתך, את תוכיח הוכח דרשו זצ״ל סלנטר ישראל רבי רבינו ובשם

אחרים. .יוכיח ואח״ב תחילה עצמו שיקשוט עצמו, לרבות — את

יז( )יט. חטא עליו תשא ולא

ברבים. חברו פני להלבין האסור שורש מכאן

 השולחן פאת בעל שתלמידו זצ״ל הגר״א רבינו על עובדא ואספר

 משה רבי של מעזבונו בוילנא, היתה מיוחדת קרן אמיתותה, על מעיד

 היה הנתמכים בין ת״ח, להחזיק למטרה לה ששמה הגאון( של )סבו קרמר

 השמש באמצעות שבוע מידי מועבר שהיה והכסף זצ״ל, הגר״א נכדו

 בזה להקל הכסף ליטול השמש החליט לימים ביתו, בני צרכי לספק נועד

 יגער לא בצדקותו שהגר״א שידע כן לעשות נרתע ולא הדחוק, מצבו על

 להשביע לה שאין הילדים צער על לתנות אשתו לפניו ומשבאה כך, על בו

 עליהם וירחמו השכנים לבתי שתשלחם כנגדה השיב הרעבה, נפשם

 השמש, של חייו ימי כל הוה כך ברעב. יגועו שלא כדי בזה ודי ויאכילום

 שמצליח גדולה היתה שמחתו אדרבה כך על ציערו לא הגאון ולעולם

 לבייש שלא בנסיון העת כל ועומד מעשיו כל שיודע השמש מפני להסתיר

 רעב חרפת רב זמן סבלו ביתו שבני ממש נפלאים והדברים עני, יהודי

גנב. שהוא שמכירו עני שמש לבייש רצה לא זצ״ל בהגר״א מפני

קיגודעתקדושים פרשתטעם

לא שאדם עמיתך את תוכיח הוכח הפסוק של בפשוטו עוד ונראה

 ממשיך והוא הוכיחו אם ורק שהוכיחו, קודם חברו חטאי ברבים יפרסם

ולפרסמו. חטא עליו לישא מותר במעשיו להרשיע

 דיליה על תקביל ולא חטא עליו תשא לא מפרש אונקלוס ובתרגום

 החטא חבירו מוכיח אינו שאם ומבואר יונתן, בתרגום מפורש וכן חובא,

בעונם. נתפס עירו באנשי מוחה שאינו מי וכל אליו, עובר

 מוחה ואינו למחות שבידו דמי מסיק )לט.( שבועות שבגמרא ותמהני

 שנאמר כן ומפרש ע״ש, כולו העולם אפילו או עירו אנשי בעון נתפס

 חטא עליו תשא ולא מפסוק מביא ולא באחיו", איש "וכשלו בתוכחה

ודצ״ע. בחטאו שנתפס שמה ומבואר מחאה חיוב מקור שזהו

 חומר יפרט לא שכשמוכיח חטא, עליו תשא ולא לבאר נראה ועוד

 וכמו ריע, כמוכיח יוכיחו אלא עליהם, שיקבל העונש וגודל חטאיו

 כשרוצה הוא כן המרירות טעם שיפוג מתוק בדבר מרה גלולה שמבליעים

 נועם על מתיקות בדברי אליהם ידבר אלא חטאם, יפרט לא רחוקים לקרב

 לשוב לבו נתן והוא השומע, אוזן על הדברים ומשנתקבלו התורה, חיי

שפגם. מה לתקן הדרך לו יסביר אז בתשובה

 שמביא ה״ב( דתשובה )פ״ב הרמב״ם מדברי לדברים יסוד והבאתי

 לשוב לא בלבו ולגמור הנלוזות. דרכיו לעזוב הוא התשובה דרך דראשית

 הדבר וסיבת חטאיו, על גמורה חרטה ויתחרט בעבר יזכר ואח״כ לרע,

 תקנה לו שאין מדמה הוא בחומרתו, ומכיר החטא בעניני מחטט שאם

 אז גמור. תשובה בעל כשהוא אבל בתשובה. מלשוב מרתיעו והדבר

 תשובה, הלכות ריש ברמב״ם כמבואר העבר על קבלה מקדים דודאי

לעולם. החטא לזה ישוב שלא להבא ומקבל

יח( )יט, תקם לא

 ולא בממון כשנוקם אלא נקימה אסור שאין מפורש )כג.( ביומא

 )ל״ת ובסה״מ )קצ״ח(, ורא״ם )קכ״ח( בסמ״ק מבואר וכן אחרת, בנקימה

 סוגיא דחה היאך וצ״ב יכאיבהו, או כמעשהו שיגמלהו עד שהאסור ד״ש(

מפורשת.

"ל״ק אחרת גירסא הרמב״ם מבז מביא נ״ג< )ל״ת רס״ג בביאור אמנם

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)115 מס עמוד משה שטרנבון, ב - ודעת טעם0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)114 מס עמוד משה שטרנבון, ב - ודעת טעם



טו סימן או׳׳ח - ב חלק אומר יביע שו״ת

 לו להושיט מותר בתע״ד קאי דלא דהיכא זה, לענין כעכו״ם דינו מומר ישראל דאף הש״ך מ״ש אולם )ג(
 אע״פ קי״ל רהא קשה, הדבר לכאורה מדרבנן. אסור גמור בישראל ורק המשומדים. בדין התום׳ וכמ״ש איסור,
 לו להושיט לנו אין עתה גם האיסור, מן להפרישו צריכים היינו יכולים, היינו שאילו ומכיון הוא, ישראל שחטא
 דבר, פשר יודע כהחכם ומי בזה, הש״ך ע״ד שב׳ קפה(, )סי׳ יאיר חות בתשו׳ ראיתי וכן בעבירה. ולסייעו איסור

 מאן הוא, ישראל וכדין קידושין שקידושיו אחר מומר אבל להפרישו, עלינו מוטל אין שבודאי בגוי דהתינח
 טו(. )סי׳ ציון בנין בשו״ת הקשה וכן ע״ש. עלינו. מוטל היה שלא להפרישו, ובכחינו בידינו היה שאם לן לימא
 ברורה המשנה לפמ״ש לומר מקום יש ולכאורה ע״ש. לא(. )סי׳ ח״ב ודעת טעם טוב בשו״ת וע״ע ע״ש.

מכלל יצאו כבר להכעיס, נבלות אוכל או בפרהסיא שבת מחלל כגון עול הפורקי שלאלו תרח(, )ו־״ס בבאה״ל
 עמיתך, את תוכיח הוכח )פי״ח(, רבה בתדב״א אי׳ וכן עמיתך. את תוכיח הוכח מצות בכלל ואינם עמיתך, *

 חייב אתה אין שונאך שהוא לרשע אבל להוכיחו, חייב אתה ובמצות בתורה עמך ושהוא אוהבך שהוא עמיתך
 מה׳ )פ״ו ארדיטי אפרים במטה וכמ״ש תוכחה. מצות בכלל ג״ז בכה, האיסור מן להפרישו והנה ע״ש. להוכיח.

 מצות הנדמ״ח בס׳ ועמ״ש בהדיא[. שכ״כ ואחר, בד״ה פג( סי׳ )חיו״ד סופר כתב בשו״ת ]וע״ע ה״ה(. דעות
 בישראל ומש״ה עמיתך. בכלל שאינם להפרישם, וחיוב מצוה שאין לצדד יש וא״כ ע״ש. ע״א(. )דס״ג התוכחה

 ה׳ לימודי בס׳ כן מצאתי ]ושוב להפרישו. מחוייב ואינו הואיל בתע״ד, קאי בדלא להתיר להש״ך ס״ל מומר
משום להדיא הטעם וכמ״ש בתע״ד, קאי בדלא לאסור ג( )שבת התוס׳ כ׳ בישראל דדוקא שב׳, נב(, )לימוד

 י״ל מומר ישראל אף להכי דאתית והשתא ע״ש. גוי. ולא עמיתך, את תוכיח הוכח משום וה״ט להפרישו. שחייב *
וצ״ע. וכאמור[. גופיה. קרא מהאי שפיר דנתמעט

 ודאי הא מומר, בישראל משא׳׳כ בזה״ל הנ״ל הש״ך ע״ד שכתב )שם(, יו״ד מרבבה דגול להגאון וראיתי )ד(
 נראה אבל מעבירה. להפרישו לענין ישראל לשאר בינו מה וא״כ הוא, ישראל שחטא אע״פ מומר שישראל

 נבלות, אוכל בקטן וכמו בשוגג. כשעובר אם כי להפרישו, מצווים אין בישראל דאף הש״ך כוונות לפרש
 בישראל אבל דאתי. פטורי ד״ה ג( )שם רש״י וכמ״ש מיירי, בשוגג שבת( )דריש ומתני׳ הוא. שוגג שהקטן
 דנקט ומומר הש״ך. לד׳ להפרישו, מצווין אין גמור, מומר אינו אפילו עבירה, איזה על במזיד לעבור שרוצה
 מומר נקרא במזיד, עבירה עובר שכל ועוד הוא. מזיר מסתמא ומומר דיברו, במומר שהפו׳ משום הוא הש״ך
 בפי׳ הרמב״ם ממ״ש בזה, הדג״מ ע״ד להעיר שאמרתי טליא הוינא כד ונהירנא הדג״מ. עכ״ל דבר. לאותו

 אל הרע, ויצר התאוה עיניו שסגרה מי ר״ל לת״מ, עור ולפני הכתוב אמר וז״ל: מ״ו(. דשביעית )פ״ה המשניות
 הוא, עור בכלל במזיד העובר אף לפ״ז ע״ש. וכו׳ היושר מן להרחיקו ותוסיף בעורונו, להוסיף אותו תעזור

 בעבירה. לסייעו בעורונו, להוסיף נעזרהו שלא וכ״ש האיסור. מן להפרישו וצריך עיניו, את עורה שהתאוה
 )הרב שליט״א, צדקה יהודה ר׳ הגאון הרב ]וידי״נ בתע״ד. קאי דלא היכא איסור לו להושיט נתיר והיאך

 דקאמר הדג״מ משא״ב בתע״ד, בדקאי דמיירי אקרא קאי דהרמב״ם הדג״מ. ד׳ ליישב במכתב ענני השואל(,
 ודפח״ח. עכת״ד. למזיד. שוגג בין דמפלגינן הוא ובהא בתע״ד, קאי בדלא מיירי וכו׳, להפרישו מצווין שאין
 עור לפני באזרהת הקפידה שהתורה שמכיון להפרישו, מצווה אינו דבמזיד הדג״מ מ״ש ק׳ עדיין לפע״ד אולם

 )פ״ו הרמב״ם בפי׳ וע׳ ודו״ק[. בזה. לחלק הי״ל לא מאיסורא, לאפרושי לענין ה״נ במזיד. אף מכשול, תתן לא
בזה. הש״ך ע״ד קנא(, )סי׳ אברהם של בשלחנו וע׳ ע״ש. מ״ג(. דתרומות,
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שכההלוילג סי׳ העור אב!("ילב סי׳ העור אבןידשכד

כשבחור! והתענג משמחתו יתברך לפניו רצויה
 חז״ל החמירו כמה וידוע יתברך, לכבודו ויו״ט

 דאין טעמא היינו מ״ד שלחד עד פו״ר בביטול
 )דף דמ״ק בפ״ק כדאיתא במועד נשים נושאין

 דבר בזד. להורות נוחה דעתי אין ע״כ ע״ב(, ח׳
 זה אודות הרופא עם בעצמו מר שיברר עד

 תשובת שיודיעני ואחר כן(, מבקשת האשד. )אם
ק י י בס״ד. הדבר על עוד נתחכם הרופא

\ /אחל־/

~~—" ג ל סימן גי /

 ההולכות הנשים בענין מר שנתספק מה
 המפורש דבר מקרי זה איסור אם ראש, פרוע

 ע״ס תוכחה לענין מינה ונפקא לא, או בתורה

 ובפרט ב׳(, סעי׳ תר״ח )סי׳ בא״וו שאיתא מה
 מלשון דמוכח רמ״ב( )סי׳ התה״ד לפמ״ש

 מדרבנן, זהירות אלא אינו האסור דגוף הרמב״ם
 דאורייתא תלמודא דפריך דהא ס״ל ושמסתמא

 תורף ע״כ וכו׳ לו יש דאורייתא רמז ר״ל היא
עיון, צריכין במחב״ה הללו תה״ד דברי דבריו.
 ואם .הרמב״ם, מלשון זה להוכיח יש דהיכן
הל׳ ביאה אסורי מהל׳ )בפכ״א עמש״כ כוונתו

 דרבנן המה שהביא ציורים דשני דמשמע י״ז(,
 שאין לכייל לא אני אומר בהדדי, להו מדכייל

 הרמב״ם בדברי מצאנו בזה שכיוצא הכרח, מזה
בספרי' מר יעיין יחד, ודרבנן דאורייתא שכייל

 אלא סק״א(, בינה ג׳ )כלל • שמים מלאכת
 להדיא כתב י״א( )הל׳ אישות מה׳ .שבפכ״ד

מד. מונה י״ב( )בה׳ ואח״ז משה דת שהוא
 מה קשה דין מן ולבד יהודית, דת מצד שהוא
דאוריית׳, הי׳ דידיה שנדון להוכיח התה״ד צריך

 יהודית דת על דעוברת אסור דאפי׳ ליה תיפוק

 אלא וצ״ע. שפסק כמו הדין היה שפיר מיקריא,
 למילתא לאלומי איפכא התה״ד כוונת שלענ״ד

כ׳ זה ועל מיקרי, משה דת על עוברת דאפי׳
 קבלה דברי ייחוד אסור קורא שהרמב״ם דאף
 שאנו כדרך דאורייתא, שהוא סובר דמ״מ י״ל

ראש. פרוע בענין בכוונתו כן לומר מוכרחים
 הרמב״ם מלשון להוכיח רוצה היה דאלו תדע

 מצווח על גם מתפרשת דאורייתא דתיבת זה
 אישות בה׳ מדבריו להוכיח לו היה יותר דרבנן,

כוונת ותהיה שם: לח׳׳מ יעיין ה״א( )פ״כ

 הפוסקים, כל סתימת שתהיה, איך התה״ד
 פרוע שאסור הוא מכללם, הרמב״ם ולענ״ד

דתלמודא. לישנא וכפשטות ממש דאוריית׳ ראש
 מקרי אם לחקר יש עדיין אפ״ה אמנם

 ואם לא, או תוכחה לעגין בדאורייתא מפורש
 והוא ו( ס" רל״ט )סי׳ ביו״ד למ״ש נדמיניה

 נדרים למס׳ ובפרושו ל״ב( )סי׳ בתשובה מהר״ן
 הרי״ף על ובפרושו קמ״ל( הא ד״ר. ע״א ח׳ )דף
 דגם לומר מקום היה בתרא שתים שבועות בם׳
 אינו מקרי מ״מ דאורייתא שהוא אע״ם זה

 אך ממקראות, הנדרשים הדברים כיתר מפורש
 חדא להקל, ראיה מזה דאין נראה העיון אחר

 ע״ב דף )כתובות רש״י של השני פרוש דע״פ
 עיקר, שהוא עליו שב׳ אזהרה( ד״ה ע״א

 מדרשא דאתיא למידי דמי לא שזה פשיטא
 דגוף ועוד בתורה מפורש להקרא יותר וקרוב
 ב׳( סי׳ פ״ד )ביצה הרא״ש שכתב זה חלוק
 וכבר הא, ליה מנא קשה העטור בעל בשם

 זח שם המביא פ׳ ריש בצל״ח הרב הקשה
 בעל להרב מאין מ״מ עיי״ש, מ״ד דף מסוכה
 סוגיות שגויי שלענ״ד אלא לדבריו ראיה העטור

 המביא( )ם׳ ר״ן עיין ובהמביא, השואל בם׳
 וממילא לזה, הביאו מ״ז( סי׳ )ח״ב ותשב״ץ
 בתוספת דדוקא וי״ל עדיף, בפלוגתא למעוטי

 דרשות משתי וביותר מדרשא, דאתיא יוה״כ
 נשים דגם ואידך דתוספת דינא גוף חדא

 לשגות לטעון מקום יש דא, בכגון נתחייבו
 המביא ם׳ בצל״ח מר )יעיין מותר אומר ולהיות

 ידע ולא שגג אחד מפורסם שגדול שהוכיח שם
 הפשט אל יותר שקרוב כל אבל זו(, דרשה

 ובפרט מאסורא, לפרושי להוכיח אנו צריכים
 דהשואל כסוגיא לחומרא דקיי״ל אומרים דיש

 ל׳(, )דף המביא פ׳ ריש מקובצת בשיטה כמ״ש
 הריטב״א והעיד וז״ל: שם דלפמ״ש וביותר

 בשם שהעיד מאשכנזים א׳ גדול רב בשם ז״ל
 מהר״ם והרב ר״י ובכללם הצרפתים רבותיו

 אלא הללו דברים נאמרו שלא מרוטנבורג
 דברים בכמה שמקילים הזה בדור אבל לדורותם,

 מסחיגן בדרבנן, אפי׳ לתורה סייג לעשות ראוי
 ולא בשוגג לא לעברי דלא עד להו וקנסינן
 נכון, והדבר ירוש׳ במדרש הוא ושכן במזיד,

מחי, דלא לדידהו דאפי׳ למימר איכא ועוד

 אבל מקבלי, דלא בגוויהו לן בדקים דוקא היינו
 מתי׳ ודאי לאו אם מקבלי אי לן מספקא אי

 בין מחלק הנ״ל סי׳ בתשב״ץ גם עכ״ל. וכו׳
 הנחנו ואלו וז״ל: וכ׳ לא, ספק מקבלי ספק
 מוסיפים היו יום בכל ששוגגים מה על אדם בני

 ג״כ ונ״ל מעט, במעט התורה ותפול שגגות
 כהאי שוגגים שכולם בדבר אלא נאמר לא שזה
 אבל בישראל, פרושים רבו בענין חזקת דם׳

 ואף בידם למחות מצור. שוגגים שמעוטן בדבר
 לאחרים להזהיר כדי מזידין, להיות יבואו אם

 ולא מקלקלתא דילפי מכשול לידי יבואו שלא
 יד בס׳ ראיתי תמוה ודבר עכ״ל. מתקנתא ילפי

 שצ״א(, סי׳ הדינים בכללי שלישי )חלק מלאכי
 ב״י הגהות תר״ח סי׳ א״ח כנה״ג בשם שב׳

 אמרינן כרת באסור שאפילו כ״י תשובת בשם
 מטבילה ראיה ומביא שוגגים, שיהיו מוטב

 דבחדושי חדא תמוה, והוא עיי״ש. בנהרות
 להדיא מבאר ע״ב( כ׳ )דף מכות מם׳ הריטב״א

 ]יעיין כן, אמרינן לא מדינא לאו באסור דאפי׳
 שתכניסהו( ומ״ש ד״ה קצ״ו )סי׳ יו״ד בב״י
 במס׳ בחום׳ ב׳ לתרח ועוד צ״ע[, דבריו שגם

 אמרינן המים( אין סוד״ה ע״ב ג״ה )דף בכורות
 הוא הנהרות ענין וממילא בטיל, קמא קמא

 בדאורייתא, לקולא להכריע ליה ומנא דרבנן,
 כן הדין ע״ם בלא״ה הג״ל שלריטב״א וביותר

מספקא. לא הוא

לד סימן
נר״י. הכהן זלמן משלם מו״ה להרב

גט בענין הנלע״ד לחוות שאלני גר״י רפ״ם
 עלי קשה כי לשאול הקשה והגה עליו. שנשאל

 שייכים כאלה וענינים בזה, עג״ד לחוות מאד
 נר״י לעמבערג דק״ק הרב כגון גדולים לרבנים
 שכיחים, מסתמא כאלה דברים דידי׳ שלגבי

 שאלותיהם מריצים הרחוקות שממקומות כיון
 שלא אמנם תשובותיו. מספרי כנראה אליו

 קצת על אעיר כלום, בלא נר״י רפ״ם לפטור
 שגעון אם רפ״ם שנשאל מה והם בס״ד דברים

 המחבר ממ״ש הנה אשתו. את לגרש טעם הוא
 קי״ם )בסימן הרמ״א ופסקו ד׳( סעיף ע׳ )בסימן

ורפואתה, במזונותיה חייב דגשתטית ו׳( סעיף

 לקבל להצריכד, טעם זה שאין דמוכח פשיטא
 ועוד ועצמה. גיטה לשמור יכולה אם אף גט

 באיש ה׳( סעיף קנ״ד )בסימן דאיחא כיון
 אלא כופין שאין אותו, כופין אין המשתטה

 ולאחר שכופין, להדיא חכמים שאמרו באותן
 לענין האשד. הגולה מאור גרשום רבינו תקנת
 כמ״ש עומדת האיש במדרגת הגט על כפיה

 בו והכל א׳( סי׳ מ״ב )כלל הרא״ש בתשובת
 אם )זולת ס״ב( קי״ט )סי׳ וד״מ גטין( )הל׳

 אותה דגם ממילא בפירוש(, הפרש איזה מוזכר
 רם״מ דעת על שעלה ומה לכוף. יכולין אין

אותה כופין דנכפית כיון וראייתו אותו, שכופין
 י״א(, סעיף קי״ז בסימן )כדאיתא גט לקבל

 המוכר איתא ם׳( )דף ■האומגין את ובשוכר
 היא נכפית היא שוטה שפחתו לו ואמר שפחה

 דנכפד. אלמא טעות, מקח ה״ז וכו׳ משועממת
 דגבי היכי וכי מחתינהו, מחתא בחדא ושוטה
 יש זה בנשתטית, הדין הוא אותה כייפינן נכפה

 )סי׳ שמואל הבית שכתב מה פי על לדחות

 )בסימן היטב הבאר והביאו כ״א( ס״ק קי״ז
 שרצה ומד. סכנה. יש דבנכפה ט״ו( ס״ק קי״ז

 )סימן הרמ״א שהשוד. ממה ראיה להביא רפ״ם
הדין מן לכשהוא נשתטית דין י׳( סעיף א׳ ;
j לענין רק דהתם הבנתי, לא כן גם לגרשה 
ולעגין כן, כתב אחרת אשה לישא לו להתיר |

 על ולהקל לדון יש רס״ם שלפני בענין גם זה
 גדולי ובתשובות בפוסקים שכתבו התקנות פי

 זולת אבל רבנים, מאה היתר בענין האחרונים
 טענת ובענין יותר. להקל כעת בכחי אין זה

 a. נישואיו טרם נשתטית היתד. שכבר האיש
 דהיינו הצדדים, שגי לשמוע שצריכין פשיטא

 cp שצריך פשיטא וזה וקרוביה, האשד, של אמה

 לפני הצעתי והנה מאד. מתון ועת גדול עיון
 הדברים גוף ויציע רהיטא לפום הנלע״ד רפ״ם

 מו״ה הרה״ק לפני זאת תשובתי העתק את וגם
 יורה והוא לבוב אבדק״ק נטינזאן שאול יוסף

כתורה.

לה סימן

 נר״ו. גבריאל יצחק מו״ה להרב
באלו לעיין יש הנודע גט בענין

חקירות על התשובות ומתוך שנזכיר,

יה£

2  :חקירות
P תתפשט
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תוכחה מצות כגדרי
פרקים: ראשי

 מחאה הרמ״א: * לדרשה דאורייתא בין חילוק בעה״ע בשם הרא״ש * וכוי שוגגין שיהיו מוטב ביצה: גמי * בזה״ז תוכחה מצות
 וא״צ סכנה במקום מחאה אין הרמ״א דברי * יזיק! ואולי מועיל כשאינו למחות למה ★ קללה או הכאה עד - ביחיד * ברבים

אם בשואל״ת שהוא ל״ת ★ הערבות במהות חקירה * המחלוקת ביאור * ספק זה לפרמ״ג * מחטא חבירו למנוע ממונו להוציא
 התחילה מאימתי * תנאים מחלוקת * ערבות! משום תוכחה מצות האם * המצוות בברכת ערבות * ממונו! כל לבזבז ""™ד!ייב

 ערבות, ב: תוכחה א: חיובים ג׳ * ללמד הצדיקים על חיוב לנסתרות! יערבו איך * הנסתרות על או הנגלות על ערבות * הערבות!
* נסתרות זה ושבים דעוברים יצחק העין תי׳ * יאיר החוות קושית * וימות״ לרשע ״הלעיטהו ★ ערבות בגלל תוכחה ולפרמ״ג

כה״ג. ממון להוצאת חיוב דאין אחר חילוק

 יראי כל בהן שמתחבטים הקשות הבעיות אחת
העדה, עיני שהם הרבנים ובמיוחד השם,

 את להוכיח אנו מצווים היכן עד השאלה: היא
 מגע נקודות יוצרת בימינו החיים מציאות זולתנו.
 ומצוות. תורה שומרת שאינה אוכלוסיה עם וחיכוך
 אי מתוך יתרם ידיעה, אי מתוך הגדול חלקם
 עומדים הרבנים ובראשם השם יראי וציבור הבנה.
 להוכיחם, האם ומתלבטים בליבם כואבים למולם

 עוונות התוכחה גוררת עיתים התוכחה. תועיל וכי
 להכעיס, אפילו או במזיד, כעשיה יותר, חמורים
 נוספים אנשים ע״י עבירות התוכחה גוררת לפעמים
וכדר. משטרה כוחות של שבת חילול כמו

 במאמרנו נעמוד התוכחה במצות החיוב גדרי
זה.

א
 ואין מטפחין, אין תנן א( )ל, ביצה כמסכת

דקא והאידנא מרקדין. ואין מספקין
 וכר מידי ולא להו אמרינן ולא הכי דעבדן חזינן
 ואל שוגגין שיהיו מוטב לישראל להם הנח אלא
 לא. בדאורייתא אבל בדרבנן מילי והני מזידין, יהיו
לא בדרבנן שנא ולא בדאורייתא שנא לא היא, ולא

 הכיפורים יום תוספת דהא מידי, ולא להו אמרינן
 ולא שחשכה עד ושתו ואכלו הוא דאורייתא

מידי. ולא להו אמרינן
 מילי והני להלכה, כתב ה״ב( )פ״ד הרא״ש לחנה

מינן, מקבלי׳ דלא בודאי דידעינן במידי
 והני בידם. למחות מחייבינן ידעינן דלא במידי אבל
 ל״ש היא ולא לא, בדאורייתא אבל בדרבנן מילי

 מידי ולא להו אמרינץ לא מדרבנן ול״ש מדאורייתא
 מדרשא, דאתי במידי דוקא העיטור בעל וכתב וכר.
 במידי אבל הכיפורים, דיום עינוי תוספת כגון

 להו וענשינן בהו מחינן בהדיא באורייתא דכתיבא
ע״כ. דפרשי, עד

 דף יבמתו על הבא )שלהי יוסף בנמוקי כתב לחנה

אבל וז״ל הנשמע( דבר ד״ה הרי״ף מדפי ב כא,
 ז״ל והקשו להוכיחו, שלא מצוה מקבל שאינו למי

 עד להוכיחו שחייב ערכין במסכת דאמרינן מהא
 וכן לא. ברבים אבל ביחיד התם יקללנו, או שיכנו
 וברמ״א תרח( סימן )או״ח משה בדרכי להלכה נפסק

 אמרינן איסור דבר בכל הדין והוא שכתב, ס״ב( )שם
 שאינו ודוקא מזידיץ, יהו ואל שוגגיץ שיהו מוטב

 אם אבל דאורייתא, שהוא אע״פ בתורה מפורש
 דבריו שאין יודע ואם בידו, מוחין בתורה מפורש
אחת, פעם רק להוכיחן ברבים יאמר לא נשמעין
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 ישמעו שלא שיודע מאחר בתוכחות, ירבה לא אבל
או שיכנו עד להוכיחו חייב ביחיד אבל אליו,

ע״כ. יקללנו,
 מוכח מדבריהם דהרי ביאור, צריכין והדברים

יקבל שלא בוודאי יודע אם שאף
 לחטוא יוסיף שמעתה אלא בלבד זו ולא דבריו

ברמ״א, וכמפורש בידו, למחות צריך עכ״ז במזיד,
 דהא שכתב העיטור בעל בלשון מדוייק וכן

 א"צ מקבלי דלא בוודאי דידעינן במידי דאמרינן
 אבל מדרשא דאתי במידי דווקא היינו בהם למחות
 אף ומשמע מחינן, בהדיא באורייתא דכתיבא במידי

 כל דלכאורה וצ״ע יקבלו. שלא בוודאי כשידוע
 ולהפרישו למונעו כדי הוא התוכחה טעם עיקר

 ישמע שלא לנו שידוע באופן וא״כ מהאיסור,
 על הוא מצווה ואמאי תוכחתו, מהני מאי לדבריו

 להפרישו התוכחה בידו תסייע לא הרי כך,
החטא תגדיל התוכחה ואדרבא, מהאיסור.

מזיד. יהיה שמעתה
 בהו דמחינן העיטור בעל במש״כ צ״ע וכיותד

דמיירי כיון הרי דפרשי, עד להו וענשינן
 עלינו מדוע דבריו, יקבל שלא בוודאי שיודע הכא

 לריק, אדם ולהכות להעניש נצטוינו וכי להענישם,
החטא, למנוע אלא העונש פה בא לא דלכאורה

העבר. על כעונש ולא
 בדברי בשנקדים הקושיות, ביישוב נראה ואשר ®

בדין שכתב ס״א( קנז )סימן ביו״ד הרמ״א
 יוכל שאם שבתורה, העבירות בכל יהרג ואל יעבור
 ולא הכל, ליתץ צריך לו אשר בכל עצמו להציל
 שאמרו ובמקום וכתב, תעשה, לא מצות על יעבור

 נתפס הוא מוחה ואינו למחות בידו שיש מי כל
אין סכנה חשש שיש בדבר מקום מכל עוץ, באותו

זה. על ממונו להוציא צריך

האם לדון יש סכנה חשש שאין במקום והנה
 יחטא שלא כדי ממון להוציא אדם יחויב

 דהכא הרמ״א מדברי תוכיח, הוכח ומדין חבירו,
 סבירא מאי להוכיח וא״א מינה מידי למשמע ליכא
)סימן יו״ד הרמ״א מדברי יוצא מפורש ואמנם ליה.

 ממון להוציא מחוייב האדם שאין מח( סעיף שלד
 שחייב אע״פ שם דכתב לחטוא, מחבירו למנוע כדי

 מוחה שאינו מי וכל עבירה בעוברי למחות אדם
 אין מ״מ בעון, נתפס עבירה בעוברי למחות ובידו
 להקל נהגו ולכן ע״ז, ממונו להוציא חייב אדם

 עומדין שיהיו לחוש שיש עבירה עוברי מלמחות
ומאודנו. גופנו על

 להוציא מחוייב האדם שאין הדברים ומקור
מלחטוא, חבירו את למנוע כדי ממון

 ה(, )אות קנז סימן ביו״ד שם הגר״א בביאור מבואר

 דאמרינן א( )עג, בסנהדרין הגמרא מדברי שהוא
 או בנהר טובע שהוא חבירו את לרואה מנין התם
 חייב שהוא עליו באים לסטים או גוררתו חיה

 מהכא והא רעך, דם על תעמוד לא ת״ל להצילו
 ת״ל מניין גופו אבדת נפקא, מהתם נפקא,

 בדנפשיה ה״מ אמינא הוה מהתם אי לו והשבותו
 ע״כ. קמ״ל, לא, אימא אגורי ומגיד מיטרח אבל

 לימוד רק לנו היה שאם הגמרא מדברי ומשמע
 להצלת ממון להוציא שצריך יודעים היינו לא אחד

 ומוכח זה, ענין לומדים הילפותות ומייתור חבירו,
 חיוב אין לימודים, שני נכתבו שלא היכא דסתמא
 מקור מצינו וא״כ חבירו. את להציל ממון להוציא

 כדי ממון להוציא האדם על חיוב שאין זה לדין
 מצות בזה ולקיים מלחטוא חבירו את למנוע

תוכחה.
 וכמובא בדבר, הסתפק מגדים הפרי ואמנם

סק״ה( קנז )סימן לתשובה בפתחי ...-בשמו

 דיש ד< )חקירה גמא תיבת בספר עיין בזה״ל,
 דמחוייב אפשר סכנה, חשש אין אם להסתפק

 מטעם הוא תוכיח הוכח דמ״ע ממונו, כל לבזבז
 בידו שיש כל הל״ת עושה הוא כאילו והוי ערבות,
 להבין וצריך ע״ש. ממונו כל מבזבז אם למחות

 ליה ניחא לא ואמאי והפמ״ג, הרמ״א פליגי במאי
 שאין הרמ״א כשיטת זה ספק לפשוט להפמ״ג

 דיש דלפמ״ג כך. על ממון להוציא האדם על חיוב

 הגט׳ דברי יפרנס האיך זה, בדין להסתפק
קרא לאו דאי מינה דמוכח דלעיל בסנהדרין
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 חבירו נפש להציל האפילו הו״א לו" ד״והשבותו
 נפשט לכאורה וא״כ ממונו, להוציא מחוייב אינו

איסור למנוע כדי ממון להוציא חיוב דאין הספק
מחבירו.

 ליה דקים ולומר הקושיא ליישב ואפשר
ומניעת חבירו נפש דהצלת להפמ״ג

 במניעתו שאף כיון הן, חרא עבירה מדבר חבירו
בכך, נפשו מציל הוא הרי מחבירו עבירה דבר

 חז״ל לימדונו דכבר דכיון לומר גדול צד יש ולכן,
 להציל כדי ממון להוציא חיוב שיש שם בסנהדרין

 חיוב שיש ללמוד אפשר גופא טעמא מהאי חבירו,
שהיא העבירה מן להצילו כדי ממון להוציא

הנפש. ממפסידי
להצילו( )ד״ה בסוגיא שם מהתוס׳ לדבר וראיה

העבירה מן האדם את דמצילין דפירש
 נטילת דלפעמים מפה נלמד וא״כ עצמו, של בנפשו
 להצלתו העבירה מן עצמו אותו למנוע כדי הנפש

ק"ו בדרך זאת נלמד הדברים וע״פ תחשב,
 מעבירות. להצלה ממון להוציא דחייבים

הפמ״ג שיטת ליישב נוכל טפי ולכשנעמיק
 של מקורו דהנה אחר, באופן

 להוזיל האדם מחובת שאין דלעיל בהלכה הרמ״א
 מתשובת הוא עבירה, מדבר חבירו למנוע כדי ממון

 מהר״י בשו״ת המעיין והנה, כן. שפסק וייל מהר״י
ft לא מצות כל דעל דס״ל יראה קנז( )סימן עצמו וייל 

 כדי ממונו להוציא כלל מחוייב אדם אין תעשה
 סימן )באו״ח הרמ״א כדברי שלא )והיינו עליו יעבור שלא

 אדם חייב התורה דמן הסובר ס״א( קנז סימן וביו״ד תרנו

 בראשונים ומקורו תעשה לא על יעבור ולא הונו כל ליתן

 וז״ל שב׳ מצוה( ולהדור ד״ה הרי״ף מדפי א טז, )סוכה ובר״ן

 יעבור שלא קודם יתן ביתו הון כל את תעשה לא במצות אבל

 שחילק אלא קלט( )סי׳ יאיר חוות בשו״ת פסק וכדבריו עליה,

 רע״א בהגהות )והו״ד כעשה. הוא מעשה בו שאין דלאו

 הפוסקים ובשאר תרנו( סי׳ )אות בלבוש ג״כ וכ״פ שם( ביו״ד

א. ראיות: ב׳ המהרי״ו כתב הדבר ובסיבת שם(.
 דלא מיוחד לימוד מביאה א( )עג, בסנהדרין הגמ׳

ואגורי", "למיטרח גם מחייב רעך דם על תעמוד

 תעשה לא אין מיוחד לימוד אין דאם מוכח וא״כ
 מאודך" "בכל אמרה התורה ב. ממון. הוצאת מחייב

 להצלת ממון להוציא חייב ואם השם, בקידוש רק
 ע״כ וא״כ עצמו, להצלת כ״ש העבירה, מן חבירו

 שכתב למידק( ואיכא ד״ה תרנו )סו״ס ב״ח )ועי׳ כן אינו

 כל לבזבז שצריך הל״ת כל על מלמד מאודך" "בכל דאדרבא,

עליהן(. לעבור ולא ממונו

 כיצד הרמ״א בדעת טובא לעיין יש ומ^תדן
ס״ל דהא חלוקות, שיטות שתי הרכיב

 לעבור שלא כדי ממונו כל ליתן דחובה כראשונים
 כמהרי״ו פסק מדוע וא״כ כמהרי״ו, ודלא ל״ת, על

 אפשר והרי ממון, הוצאת מחייב מחאה חובת דאין
 בכל כן הסובר לשיטתו אלא אמרו לא כי לומר

 לעבור שלא כדי מכיסו להוזיל שא"צ ל״ת מצוות
 מכיסו להוזיל חיוב דאין נמי ס״ל ולפיכך עליהם,

 לדידן "כ משא איסור, יעשה לא שחבירו כדי
 לעבור שלא ממונו כל להוציא חיוב שיש דקיי״ל

 זו דלשיטה יודה המהרי״ו אף דילמא ל״ת, על
 חבירו יחטא שלא כדי מכיסו להוזיל אדם צריך
 זה חטא כאילו והוי עון באותו נתפס הוא אף דהרי

 הוא מלחטוא חבירו ימנע לא אם ועוד לידו, בא
 חייב וא״כ תוכחה, מצות קיום באי יעבור עצמו

בכך. יחטא שלא ממונו כל ולהוציא מכיסו להוזיל
 דהלכתא. אליבא מהמהרי״ו ראיה ואין
מגדים, דהפרי אליבא לומר נוכל ומ^תה

 הביאתו הרמ״א דברי שסתירת
 והיינו זו. שנה זו ששנה דמי זו, למסקנה

 לבזבז כלל צריך דאין הסובר מהרי״ו דהתשובת
 )פרט תעשה הלא שאר על לעבור שלא כדי ממון

 להוציא האדם מחובת שאין גם יסבור א״כ לע״ז(,
 משא"כ ל״ת. על יעבור לא שחבירו כדי ממון

 על חובה שיש וכהרמ״א כראשונים דקיי״ל לדידן,
 א"כ ל״ת, על לעבור ולא ממונו כל לבזבז האדם

העבירה מן חבירו להציל דכדי לומר מקום יש
 מאיסור. ולמונעו מממונו להוזיל האדם מחוייב

ופליג בחדא כהמהרי״ו ס״ל עצמו הרמ״א אמנם
צריך כי כראשונים הכריע כי בחדא, עליה
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 ובהא ל״ת, על יעבור שלא כדי ממונו כל להוציא
 בע״ז, אלא זה חיוב אין דס״ל המהרי״ו, על פליג

 יודה לו, ולא לחבירו חטא דבר כשבא אמנם
 להציל כדי ממון להפסיד דא״צ להמהרי״ו הרמ״א

החטא. מץ חבירו

 כיצד זה, תירוץ לפי לעיין יש דעדיין אלא
דמשמע דסנהדרין הסוגיא הפרמ״ג יפרש

 ממון להוציא צריך דאין והרמ״א כמהרי״ו שם
 ביאורינו לפי אולם, מחטא. חבירו למנוע כדי

 אף בעזהשי״ת תתיישב לקמן הפרמ״ג בשיטת
זו. קושיא

נ
 מחלוקת את ולבאר לפרש אמרתי ובתחילה

בשאלה שתלויה והפרמ״ג הרמ״א
 באופן להסתפק יש כי התוכחה, חיוב במהות
 חטא, עשיית על בחבירו מלמחות האדם שימנע

 ותו תוכיח דהוכח המ״ע על רק עובר הוא האם
 שעבר תעשה לא אותו על אף עובר שהוא או לא,

החוטא.

 דבריו שהובאו כפי הפרמ״ג בדברי המעיין דהנה
דמחוייב אפשר שכתב, יראה שם בפת״ש

 מטעם הוא תוכיח הוכח דמ״ע ממונו כל לבזבז
 בידו שיש כל הל״ת עושה הוא כאילו והוי ערבות,
 שיש שמי הפרמ״ג בדברי ומפורש ע״כ. למחות,

 הל״ת על כעובר הוא הרי מוחה ואינו למחות בידו
 החטא מעשה בפועל עשה הוא כאילו דהוי עצמו,

בל״ת. שהוא

 בזה, להפרמ״ג יודה לא דהרמ״א לומר ואפשר
ערבות דיני מצינו אמנם אם דאף ויסבור

 כעובר שהוא הכוונה אין עכ״ז התוכחה, במצות
 מעורר הערבות דין כל אלא עוון, אותו על בפועל

 חטא כאילו בעצמו לצייר לו ויש למחות, החיוב בו
 ב( >נד, שבת בגמ׳ ששנינו פי על ואף לידו. בא זה

 אין עוון, באותו נתפס בחבירו מוחה שאינו מי דכל
בפועל. החטא עשה עצמו הוא כאילו דהוי הכוונה

 מנע שלא בעבור שנענש הדברים כוונת אלא
החטא. עשיית

 דין במהות דתליא יתבאר פלוגתתם וסיבת
הערבות שדין נאמר דאם הערבות,

 אחריות, כעין והיינו גמור, וערבות שיעבוד פועל
 מלמחות עצמו המונע את להחשיב שיתכן הרי

 ספק סברת וזוהי הל״ת, על עצמו הוא עבר כאילו
 דאגה מחייב שהערבות נאמר אם משא״כ הפרמ״ג.

 עליו, ואחריות שיעבוד פועלת אינה אבל לזולת
 מנע כי וחטאו הל״ת, על עבר כאילו הוי לא א״כ,

 הרמ״א. דעת וזו דתוכחה, המ״ע מקיום עצמו
דהפרמ״ג לומר אפשר הדברים כנים ואם

 הוי התוכחה שבמניעת דס״ל לשיטתו
 דיש נמי ס״ל הל״ת, על עבר עצמו הוא כאילו

 להציל כדי ממונו כל להוציא יצטרך שמא להסתפק
 לשיטתו הרמ״א ולעומתו מהחטא. חבירו את

 הל״ת עבירת משום התוכחה במניעת שאין הסובר
 על אם כי עובר מלמחות עצמו המונע ואין בפועל

 להוציא חיוב שאין נמי ס״ל תוכיח, דהוכח מ"ע
אין דהרי מהחטא, חבירו את להציל כדי ממון

 מ״ע. קיום בשביל ממונו כל להוציא חיוב
ס״ל האם הפרמ״ג, בשיטת להסתפק יש אמנם

 הל״ת על עובר מלמחות עצמו דהמונע
 או ועשה, בקום הוא עשאה כאילו חבירו שעשה

 לא עכ״ז הל״ת, הוא עשה כאילו דהוי דס״ל דאף
 דשב באופן אלא ועשה, בקום עשאה כאילו הוי
לא מלמחות עצמו שמנע מי דסו״ס תעשה, ואל

בפועל. מעשה עשה
 מחלוקת שמצינו לפי הוא בזה והנפק״ם

שהוא תעשה לא בדין באחרונים
 כל את להוציא אדם מחוייב אם תעשה ואל בשב

 דלשו״ת לאו, אם עליו, יעבור שלא כדי ממונו
 ולא ממונו כל ליתן חייב תמיד שפז( )סי׳ "ש הריב

 דלאו אינו, זה קלט( )סי׳ יאיר חוות ולשו״ת יעבור,
 ממונו. כל ליתן וא״צ כעשה, זה מעשה בו שאין

 הפרי דעת וכן קנז(, סי׳ )יו״ד רע״א בהגהות והו״ד
והו״ד ח( ס״ק אברהם באשל תרנו סי׳ ואו״ח מגדים
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קא ישראל יב סימץ •חל

 עוד כן והביא ד( ס״ק קמז סי׳ )יו״ד תשובה בפתחי
 דרק נראה היה הסברא דמצד רבים. פוסקים בשם

 בידיים, איסור מעשה לעשות האדם שמצווה באופן
 איסור, על יעבור ולא ממונו כל שיוציא לו אומרים
 מעשה כל לעשות צריך שאינו באופן משא״ב

 תעמוד דלא הלאו על העובר וכגון בידיים, איסור
 נפש מלהציל עצמו את שמונע במי רעך דם על

 ממונו להוציא חייב אינו דבכה״ג אפשר חבירו,
 עבור להוציא עליו שמוטל ההוצאה כשיעור אלא

 כאותה חומש, והיינו עשה, מצות קיום מניעת
 פה כי מחומש, יותר יבזבז אל המבזבז ששנינו
 ועשה. בקום ולא בשוא״ת הוא תעשה, הלא

בגמרא דמצינו מהא ראיה יש ולכאורה
 אדם שחייב א( )עג, סנהדרין

 חבירו את להציל כדי אגורי ומיגר למיטרח
 בה שאין תעשה לא במצות שגם ומוכח מסכנה,
 ל״ת מצות רעך דם על תעמוד לא דהרי מעשה,

 למיטרח הוא מחוייב עכ״ז הוא, מעשה בה שאין
 יתכן אמנם הל״ת. קיום עבור ממון ולהוציא ואגורי
 להצלת הפועלים ושכירת ההוצאה דשיעור לומר
 ההוצאה בשיעור אינה ,׳בגמ השנויה חבירו נפש
 וכנ״ל. חומש בשיעור ורק אך אלא ממונו דכל

 בשב שהוא בל״ת שאף האחרונים דלשיטת ומעתה
 דין עולה ממונו, כל להוציא צריך תעשה ואל

 להצלת ממונו כל להוציא צריך הכא גם כי מחודש,
 וכדומה מומחים רופאים שישכור ע״י חבירו נפש
 תעמוד דלא הלאו על עובר ההצלה במניעת דהרי

 קמ״ל( ד״ה >שם רש״י מלשון משמע וכן רעך, דם על

 על חזור אלא משמע, עצמך על תעמוד לא וז״ל
 הסוברים ולעומתם רעך. דם יאבד שלא צדדין כל

 ל״ת במצות אם כי ממונו כל להוציא חיוב שאין
א״צ חבירו להצלת גם א״כ ועשה, בקום שהיא

מנכסיו. חומש עד אם כי להוציא
 והסיקו בזה שדנו באחרונים מצינו כבר אמנם

האחרונים ואף זו, בפלוגתא תליא דלא
 בו שאין ל״ת עבור להוציא צריך שאין הסוברים

חבירו נפש בהשבת עכ״ז חומש עד כ״א מעשה

 בזה מש״כ וראה ממונו, כל שיוציא החובה
 החפץ למרן חסד ובאהבת מג( סימן )ח״א המרחשת

 עיי״ש. ב(, ס״ק חומש ענין פר׳ )ח״ב חיים
כדעת היא הפרמ״ג דשיטת שמצאנו ומאחר

 כל להוציא צריך שאינו יאיר, החוות
 מעשה, בו שאין תעשה מלא להמנע כדי ממונו
 עשה, מצות ככל חומש עד רק להוציא וחייב
 על שעובר בחבירו מלמחות דהנמנע לומר אפשר

 ואין הל״ת, עבר עצמו הוא כאילו דהוי ל״ת
תעשה, ואל בשב הל״ת על עובר שהוא הכוונה

 ועשה. בקום הל״ת עשה כאילו הוי אלא
גופא זה דבדבר אמינא הוי דמיסתפינא ולולא

 הנמנע אם היינו הפרמ״ג, נסתפק
 האם ממש, הל״ת על כעובר דהוי מלמחות

 עליו וא״כ ועשה, בקום הל״ת על שעובר הכוונה
 ערבות דמדין דאע״פ דילמא או ממונו, כל לבזבז

 בקום הל״ת כעושה הוי לא הל״ת, עשה כאילו הוי
לשיטתו וא״ב תעשה, ואל בשב אלא ממש ועשה

 חומש. עד אלא לבזבז חייב אין כה״ג
דהרמ״א פלוגתתם בסברת לבאר ואפשר

 דין במהות לחקור בשנקדים והפרמ״ג,
 יהודה רב שנינו, p )נד, בברכות דהנה הערבות,

 ורבנן, בגדתאה ר״ח לגביה על ואתפח. חלש
 יהבך ולא ניהלן דיהבך רחמנא בריך ליה אמרי

 והא וכר מלאודויי יתי פטרתון להו אמר לעפרא,
 דעני צריך לא ,׳הגמ ומתרצת מודה, קא לא איהו

 דאמאי הראשונים הקשו והנה ע״כ. אמן, בתרייהו
 מטעם לצאת יכול בלא"ה הא אמן, לענות צריך

 ידי יוצאים כעונה שומע אס שהרי כעונה, שומע
 סימן )או״ח הטור וכתב אמן. עניית בלא גם חובה

 בדין סגי לא דלכן ליישב הרא״ש אביו בשם ריט<
 אמץ, לענות צריך והיה גרידא, כעונה דשומע
 לענין חיובא בר הוא בעצמו הנס בעל דרק משום
 בזה, חיובא בר אינם והאחרים ההודאה, ברכת

 על אמן ענה אילולא יד״ח יוצא היה לא ולפיכך

הוציא כאילו מיחשיב האמן עניית דע״י ברכתם,
מפיו. הברכה
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ישראל יב סימן יחל הב

 או״ח לשו״ע בהגהותיו רעק״א הקשה והנדן
הנקוט הכלל לפי דלכאורה ס״ה( ריט )סימן

 מוציא שיצא דאע״פ המצוות ברכת בכל בידינו
 כדאיתא בזה, זה ערבים ישראל רכל מטעמא
 הגומל בברכת א״כ ב(, )כט, השנה ראש במסכת

 להוציא יוכלו הערבות דין דמטעם למימר לן הוה
 חיובא בר אינו שעכשיו ואף חובתם, ידי אחרים

 שיצא דאע״ם הדין יהא הערבות דין משום עכ״ז
 חייבים היו נס להם הוי שאם כיון דהא מוציא,

 רב את ויוציאו יברכו כאן גם ממילא בברכה,
 בזה מש״כ ראה אמן. עניית בלא אף יד״ח יהודה

 ונראה(, ד״ה ג אות יז סימן )ברכות יעקב בקהילות

 עיי״ש. ב(, אות יח )סימן שמואל זכרון ובספר

גדר שנברר ע״י הגרע״א קושיית ליישב ואפשר
 של .מציאות לפעול שבכחו הערבות דין

 ואף כלל, חיובא בר עתה שאינו אע״פ תיובא בר
 דהוי חדשה מציאות הערבות דין ע״י נעשתה הכא

 חיובא, בר והוי נס ע״י ניצל עצמו המשמיע כאילו
 הגרע״א. סברת וזוהי שווין, והשומע המשמיע ודין

 כח יש אמנם אם דאף ס״ל הרא״ש רבינו אמנם
 בכחו אין אבל חיובא, בר דין לפעול הערבות בדין

 באופן ולפיכך תיובא, דבר מציאות לפעול
 תלוי שזה וכדו׳, הצלה נס על היא שהברכה
 אין ופה מסכנה, וניצל נס לו נעשה שאכן במציאות

 ולפיכך דהצלה, מציאות לפעול הערבות בגדר כת
 של בכוחו אין אמן, עניית דלולי להרא״ש ס״ל

בברכת יד״ח יהודה רב את להוציא המשמיע
הגומל.

 גדר אין דלהרמ״א הכא אף לומר נוכל ועפי״ז
למנוע שיעבוד כ״א פועל הערבות

 הערבות בכת אין אבל חטא, עשיית מחבירו
 הל״ת, על עבר הוא כאילו חדשה מציאות לעשות
 כח דיש הגרע״א כסברת ס״ל הפרמ״ג משא״כ

 בעת ולפיכך חדשה, מציאות לפעול הערבות בדין
 גורם הוא הרי איסור עשיית מחבירו מונע שאינו
 עצמו הוא כאילו יהיה הערבות דין שע״י לעצמו

הל״ת. על עבר

 זה ישוב לדחות לי נראה העיון, דלאחר אלא
ומשום והפרמ״ג, הרמ״א פלוגתת בביאור

 יצטרך הרמ״א שלשיטת הרי דברינו נכונים דאם
 למנוע בכדי מנכסיו חומש עד להוציא עכ״פ

 דלהרמ״א ביארנו דהרי איסור, על שיעבור מחבירו
 דהוכח עשה על עובר מלמחות עצמו המונע
 עד מכיסו להוציא לחייבו צריך היה וא״כ תוכיח,
 על להוציא שיש מ"ע שאר כדין מנכסיו חומש
 דהרי ברמ״א, מצינו לא זה ודבר חומש. עד קיומם

 למחות אדם שחייב "אע״פ במפורש הרמ״א כתב
 חייב אדם אין מקום מכל וכו׳ עבירה בעוברי
 בין הרמ״א חילק ומדלא זה", על ממונו להוציא
 וסתם חומש, דעד להוצאה ממונו, כל הוצאת

 על זה", על ממונו להוציא חייב ד״אין הדברים
על ממון להוציא חיוב כל שאין דס״ל צ״ל כרחך
זו. בדרך פלוגתתם ליישב אפשר אי וא״כ זה,

ג

 דברי בהקדם הדברים ביישוב נראה ואשף
)לט, ובשבועות ב( )כז, בסנהדרין הגמרא

 מלמד אחיו, בעוון איש באחיו, איש וכשלו א(
למחות בידם שהיה התם בזה, זה ערבים שכולן

ע״כ. מיחו, ולא

 ולא למחות בידם שכשהיה הדבר "משמחות
החוטא בעוון הם נענשים אזי מיחו

 ומוכח בזה. זה ערבים ישראל שכל הדין מחמת
 והיינו בזה, זה תלויים ערבות ודין תוכחה שדין
 שהיה באופן אלא ערבות משום נענשים שאין
 יסוד כי מפה נלמד ועוד מיחו, ולא למחות בידם
ישראל שכל מחמת הוא והתוכחה המחאה חיוב

בזה. זה ערבים

 בזה, זה ערבים ישראל וכל דהואיל הדבר, וט?$ם
שלא זולתו על אחד כל לדאוג להם יש

 את רואה האחד ואם בעוון, יכשל ושלא יחטא

 על להוכיחו עליו חובה איסור, על עובר עמיתו
החטא. עשיית ממנו שימנע עד בו ולמחות פניו
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סימן יחל

 התוכחה מחיוב והשתמט כן עשה לא ואם
עצמו הוא כאילו אותו דנים אז כי והמחאה,

החטא. באותו חטא
 שאפשר מי כל ב< )גד, בשבת הגמרא ביאור ווהן

על נתפס מיחה ולא ביתו לאנשי !™׳™®למחות
 רש״י(, שבידן, עבירות על נענש )נתפש, ביתו אנשי

וטעמא ע״כ. וכר, עירו אנשי על נתפס עירו באנשי
 בהם למחות בידו שהיה דבהיות משום ^דמילתא,

 ולא החטא עשיית מהם למנוע ובכך ולהוכיחם,
כי החוטא, הוא הוא כאילו הדבר נחשב כן, עשה

לחטא. שותף הוא וא״כ החטא, למנוע יכל
עיקר בביאור הראשונים נתחבטו כבר והנה

 אם עמיתך, את תוכיח דהוכח המצוה
 עיקר שכל והיינו ערבות, משום הוא המצוה טעם

 זה ערבים ישראל דכל הא משום הוא התוכחה דין
 כלל מצווין בנ״י היו לא הערבות דין ולולי בזה,

 תוכיח הוכח מצות דילמא או התוכחה, במצות
 עצמה בפני מצוה אלא הערבות דין מחמת אינה
 בזה זה ערבים ישראל שנעשו שבשעה אלא היא,

 כיון התוכחה, למצות גדול וחיזוק הוספה נעשה
אחרים, חטאי בגלל גם יענש מישראל אחד שכל

החטאים. למניעת יעשה לא אם
נמצא הללו הצדדים בין הדינים וחילוקי

הוא, לענייננו והנוגע שונים, בפרטים
 שאפשר מי דכל הנ״ל בשבת הגט׳ בדברי לכשנעיין ן

 כאנשי נתפס מיחה ולא ביתו באנשי למחות לו
 על שם ובשבועות בסנהדרין בגט׳ נמי וכן ביתו,

 שע״י אחיו, בעוון איש באחיו, איש וכשלו הפסוק
 כלול זה ענין האס הוא, אף נענש חבירו של חטאו

 שמדין או עמיתך, את תוכיח דהוכח במ״ע הוא אף
 אלא נענש אדם היה לא גרידא, תוכחה מצות
 אמנם בלבד, תוכחה מצות של המ״ע ביטול משום
 עליהם קיבלו לזה, זה ערבים ישראל שנעשו לאחר
כאילו והוי לו, ערבים הם הרי ישראל יחטא שאם

בו. מיחו לא אם הם חטאו

משום התוכחה מצות טעם שעיקר נאמר ואם
מה דאף צ״ל כרחך על הוא, ערבות

קג ישראל כי

 מדין הוי עוץ, באותו נתפס מלמחות שהנמנע
 דהדין נימא אי משא״כ ומדאורייתא, תוכחה

 והיינו דאורייתא, התוכחה בדין תליא לא דערבות
 א״ב הערבות, דין מחמת אינה התוכחה שמצות

 תוכחה מצות על העובר דאף מחודש דין יצא
 אינו עדיין תוכיח דהוכח המ״ע על שעבר אע״פ
 דתוכחה, הדין מצד חבירו של חטאו בעבור נענש

 דין ומחמת בזה זה ערבים ישראל משנעשו ורק
 אינו אם חבירו חטא על האדם נענש הערבות

כראוי. מוחה

 כהצד הרא״ש דדעת לומר אפשר לכאורה והנח
הוא הרא״ש שיטת דהנה דלעיל, השני

 על ב( )כ, בברכות כמבואר בנשים, ערבות דאין
 נשים לרבא רבינא ליה אמר התם, דאיתא הא

 נפקא למאי דרבנן, או דאורייתא המזון בברכת
 אמרת אי חובתן, ידי רבים לאפוקי מינה

 אלא דאורייתא, ומפיק דאורייתא אתי דאורייתא
 וכל בדבר מחוייב שאינו הוי דרבנן אמרת אי

 ידי הרבים את מוציא אינו בדבר מחוייב שאינו
 וא״ת ת״ל יג( סימן פ״ג )שם הרא״ש וכתב חובתן.

 שאכלו שלשה בפרק לקמן דאמרינן מהא מ״ש
 שיאכל עד חובתן ידי אחרים את להוציא א( )מח,
 מדרבנן, אלא חייב אינו כזית ובשיעור דגן, כזית
 שביעה, כדי שאכלו אחרים מוציא הכי ואפי׳

 שאינה אע״פ נמי באשה וא״כ התורה, מן וחייבין
 מן שחייבין אחרים תוציא מדרבנן, אלא חייבת

 אכל שלא אע״ג דאיש דמי, דלא י״ל התורה.
 ישראל דכל אחרים, את שיפטור הוא דין כלום

 יברכו שלא אמרו, מדרבנן אלא בזה, זה ערבים
 כזית כשאכל לפיכך הנאה, בלא הנהנין ברכת
 את מוציא מדרבנן, אלא נתחייב שאינו אע״פ

 בעבורם, הוא שערב שביעה, כדי שאכלו אחרים
 המצוות, מן אותן לפטור העוון, מן להצילן ועליו
 מוציאה אינה לכך ערבות, בכלל אינה אשה אבל

ע״ב. מדרבנן, שחיובו מי אלא

וכן לנשים, ערבות שאין דס״ל מדבריו ומוכח
ר״י, בשם יונה רבינו תלמידי שיטת היא
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 מדפי א יב, דף )שם הרא״ה בשם גבורים והשלטי

"ש. עיי הרי״ף(,

 כהצד להרא״ש דס״ל נאמר אם ומ?$תה,
מצרת טעם שעיקר דלעיל הראשון

 דין יצא א״כ הערבות, דין משום הוי התוכחה
 אינן א״כ ערבות, בכלל שאינן כיוון שנשים מחודש
 דדבר אינו, וודאי וזה דתוכחה, במ״ע אף מצוות
תוכיח, הוכח במצות חייבות נשים שאף הוא פשוט

 בזכרים זו מצוה ונוהגת רלט( )מצוה החינוך וכדברי
 המצוות בספר הרמב״ם לשון הוא וכן ובנקבות.

לומר ובהכרח אדם. לכל שייכת זו מצוה רה( )מצוה
 צריך וא״כ גרמא. הזמן שאין מצוה זו דהרי כן, וי*׳

 השני כהצד התוכחה מצות בטעם דס״ל לומר
 הא תליין לא הערבות ודין דתוכחה שמ״ע דלעיל,

 אכתי ערבות בכלל שאינו מי אף ומעתה בהא,
 צריכינן ועדיין דתוכחה. במ״ע הוא מחוייב

 לא ואף הרא״ש, שיטת ביארנו דלא למודעי,
 במסתעף לא וגם שיטתו, בעיקרי הים מן כטיפה

 הפרמ״ג ב(, )ע, בקידושין המהרי״ט בפלוגתת
 ובתוספת ב( אות זהב במשבצות תפט )סימן באו״ח
 בביאור יט( אות )פ״ב במגילה המשנה על רע"א
עוד ואי״ה בדבריהם, להאריך שיש הרא״ש שיטת

למועד. חזון

 מצות במהות דלעיל החקירה בעיקר והנה
דשני לומר אפשר שמא התוכחה,

 שנינו רכך התנאים, בפלוגתת תלויים הצדדים
לה׳ הנסתרות כתנאי, ב< )מג, סנהדרין במסכת
 נקוד למה עולם, עד ולבנינו לנו והנגלות אלהינו

 ענש שלא מלמד שבעד, עי״ן ועל ולבנינו לנו על
 דברי הירדן את ישראל שעברו עד הנסתרות על
 הנסתרות על ענש וכי נחמיה ר׳ א״ל יהודה, ר׳

 שלא כשם אלא עולם, עד נאמר כבר והלא לעולם
 שבגלוי עונשין על ענש לא כך הנסתרות על ענש

מאי עכן אלא הירדן, את ישראל שעברו עד

 ובניו, אשתו ביה ידעי דהוו משום איענוש טעמא
ע״כ.

 ענש מה על נחמיה ור׳ יהודה ר׳ דפליגי לן הדי
וקבלו הירדן את שעברו לאחר רק הקב״ה

 )כמבואר עיבל והר גריזים בהר ערבות עצמם על

 את שעברו קודם יהודה דלר׳ עיי״ש(, ב לד, בסוטה
 זולתם, של הנגלות העבירות על רק נענשו הירדן

 נענשו הירדן את שעברו לאחר הערבות ומשקיבלו
 על נחמיה ולר׳ הנסתרות, העבירות על גם

 )וטעם כלל נענשים בנ״י אין הנסתרות העבירות

 מחמת בא לאחרים העונש ראם לכאורה, הוא פשוט הדבר

 עושה פלוני אם לידע יש מהיכן האיסור, בעושה מיחו שלא

 העבירות ועל נסתר(, במקום או במחשבתו איסור
 הירדן, את שעברו מעת רק בנ״י נענשו הנגלות

לזה. זה ערבים ישראל בני ונעשו
צריכים כרחנו על נחמיה דר׳ אליבא ומ^תה

 עיקר שאין השני, כהצד דסבר לומר
 הערבות, דין משום תוכיח דהוכח המצוה טעם

 כבר תוכיח, דהוכח במ״ע כשנצטוו מיד דא״כ
 על זה להענש צריכים והיו בזה, זה ערבים נעשו

 כהצד דס״ל צ״ל ובהכרח שבגלוי, העבירות על זה
 הערבות, דין משום אינה תוכיח הוכח דמצות השני
 יש בזה זה ערבים ישראל נעשו לא שעדיין ואף
בא הערבות ודין החוטאים, כנגד מחאה מצות להם

 וכנ״ל. הירדן, את שעברו אחר רק
שעיקר הראשון כהצד יסבור יהודה ר׳ ומאידך

 מחמת הוא תוכיח דהוכח המצוה טעם
 בקו׳ מובא דהנה זאת להוכיח ואפשר הערבות, דין

 דס״ל יהודה ר׳ דברי על להקשות ת( )סימן ערבות
 את שעברו קודם אף הנגלות העבירות על דנענשו
 דבשלמא בזה, זה ערבים נעשו מאימתי א״כ הירדן,
 וקבלת לחוד, תוכחה מצות נחמיה דרבי אליבא

 החלו הירדן את שעברו לאחר ורק לחוד, הערבות
 דמיד שפיר אתי הנגלות, העבירות על להיענש
 על קיבלו בזה ברית, וכרתו הירדן את כשעברו

 יהודה לר׳ משא״ב לזה, זה ערבים להיות עצמם
על נתחייבו הירדן את שעברו קודם שאף דם"ל
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 שנעשו מצינו היכן צ״ע האחרים של העבירות
הירדן. את שעברו קודם לזה זה ערבים

 הילקוט דברי על אף קשה לכאורה זו וקושיא
הפסוק על רעו( סימן יתרו )פרשת שמעוני

 מכאן קדוש, וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם
 שלא עד בקודש לאכול ישראל היו ראויין אמרו
 ונתנו מהם נטלו העגל את משעשו העגל, את עשו

לשה, משולין ישראל פזורה, שה שנאמר לכהנים,
 וכולן מאיבריו בא׳ לוקה שה של דרכו מה

נענשין, וכולן חוטא אחד ישראל, הם כן מרגישין,
 שלא "והגם א(, )שער חיים שערי בספר וביאר ע״כ.

 וכשלו לקיים ישראל, כל נענשו בעגל כולם חטאו
 מי אף נענשו אמאי וצ״ע ע״כ. אחיו", בעוון איש
זה ערבות קיבלו לא עדיין הא כלל חטאו שלא

בזה.
 יסוד דבאמת הקושיא ליישב האחרונים וכתבו

מה פי על סיני, בהר היה הערבות קבלת
 רבי יג(, אות יתרו )פרשת תנחומא במדרש דאיתא
 השוו סיני, הר על ישראל שעמדו בשעה אומר
 בשמחה, שמים מלכות עליהם לקבל אחד לב כולן

 אלא עוד ולא ויאמרו, יחדיו העם כל ויענו שנאמר
 שעה באותה זה, על זה עצמם ממשכנין שהיו
 ועל הסתרים על ברית עמהן לכרות "ה הקב ביקש

על ולא כורתין אנו הגלויים על לו אמרו הגלויים,
 הציבור ויהא בנסתר חוטא אחד יהא שלא הסתרים, ־“

 אלהינו לה׳ הנסתרות שנאמר עליו, מתמשכן
 כל את לעשות עולם עד ולבנינו לנו והנגלות

 יהודה כר׳ זו שיטה והנה ע״כ. הזאת, התורה דברי
 את שעברו קודם אף נענשו הנגלות שעל דס״ל היא

 משעברו להיענש החלו הנסתרות על ורק הירדן,
עצמם על הערבות דקיבלו א״ש ולפי״ז הירדן, את

סיני. בהר התורה קבלת בעת
דהמקור יהודה לר׳ דס״ל ליישב שכתבו ויש

 עליו תשא ולא מהפסוק הוא הערבות לענין
 דאם ב( פה, ח״ג )קדושים, בזוה״ק נאמר שעליו חטא,

 ומובא עונשו, מקבל אתה הרי מוכיחו אתה אין
תשובה ובשערי ה( )סימן חסידים מספר זה כעין

קח

משה בתורת וראה נט(, אות ג )שער יונה לרבינו
11234567

 "ולא שכתב יג( יט, קדושים )פרשת אלשיך למהר״מ
 וא״ש. עליו", ערבותך על חטא עליו תשא
יהודה לרבי דס״ל לעיל הנתבאר ע״פ אמנם

 המצוה טעם שעיקר דלעיל הא׳ כהצד
 לא מעיקרא הוא, הערבות דין מחמת דתוכחה

 שעה באותה יהודה לרבי דהרי מידי, קשיא
על קיבלו תוכיח, הוכח במצות ישראל שנתחייבו

לזה. זה הערבות ענין עצמם
דלעיל הזוה"ק בדברי זה ענין להעמיס לתכן

 היינו חטא עליו תשא ולא הפסוק שפירש
 בעת דבאמת תוכיחו, לא באם עונשו תקבל שלא

 ערבים להיות עצמם על בנ״י קיבלו דתוכחה הציווי
 במניעת ע״כ ואשר בזה, זה ונשתעבדו לזה זה

בדברי ואף זולתם. חטא על הם יענשו התוכחה
 כן. לפרש יש אלשיך מהר״מ

יהודה ר׳ שיטת יפה יעלו בדברים ולכשנ^מיק
 לכאורה דהנה נחמיה. ר׳ ושיטת

 זה הערבות שענין שסובר דר״י אליבא להקשות יש
 שנתחייבו בעת עצמם על ישראל בני קיבלו בזה

 עצמם שמישכנו הטעם מה א"כ התוכחה, במצות
 העבירות על ולא הגלויות העבירות על רק

 חבירו עבור כ״א שנשתעבדו כיון הרי הנסתרות,
אף שיתמשכנו היה הדין מן לזה, זה עצמם ומשכנו

הנסתרות. העבירות על
 ולא בע״ה, פשוטים הדברים לדברינו אולם

נלמד הערבות דין דאם מידי, קשיא
 יתכן שלא וודאי הרי תוכיח, דהוכח מהקרא
 יותר התוכחה ממצות הנלמדת בערבות להעמיס

 לשאת, יכולה עצמה התוכחה שמצות ממה
 להוכיח מהותה תוכיח הוכח מצות דהרי והכוונה,

 כדי לחטוא שבא בזמן שבידו עבירה על חבירו את
 בתשובה שישוב כדי אח״כ או מהאיסור, להפרישו

 שאין וודאי זה והנה עוד, לכסלה יחזור ולא
 העבירות על חבירו את להוכיח האדם ביכולת

 מנין העבירה עושה ראהו שלא כל דהרי הנסתרות,
כרחך ועל להוכיחו, שידע כדי שחטא לידע לו
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 ולא הגלויות העבירות על קאי תוכיח הוכח דמצות
הנסתרות. העבירות על

 ממצות הערבות-הנלמדת דין גם שכן, וכיון
את למשכן אלא באה לא תוכיח, הוכח

 העבירות על רק בעדו ערב ולהיות זולתו על האחד
הנסתרות. העבירות על ולא הגלויות,

 ורבי יהודה רבי שיטות היטב יתבארו וכזה
דלעיל הראשון כהצד הסובר דלר״י נחמיה,

 דילפי׳ ס״ל א״כ הוא, ערבות מדין התוכחה דמצות
 העבירות על הערבות ענין תוכיח הוכח ממצות

 עצמם על קיבלו הירדן את שעברו ולאחר הגלויות,
 נחמיה ולרבי הנסתרות. העבירות על אף ערבות
 עצמה, בפני מצוה היא התוכחה דמצות הסובר
 בזה זה ערבים נהיו שלא ס״ל הערבות, מדין ואינה
 הערבות דין ואין הירדן, את שעברו לאחר אלא
 העבירות על אבל שבגלוי, העבירות על אלא

 בזה זה ערבים נעשו ולא נשתעבדו לא הנסתרות
כלל.

ה
 ר׳ דלדעת יפלא, הדברים בגוף המעיין כל והנה

הרי הירדן את ישראל שעברו לאחר יהודה
 האחרים, של הנסתרות העבירות על אף נענשים הם

 הערבות ענין עיקר כל כי רב עיון צריכים והדברים
 את שיוכיחו היינו בזה זה ערבים ישראל שנעשו
 לא אם ורק ועוון, חטא מעשיית וימנעום זולתם
 הם, יענשו העבירה לעשות מהחוטא וימנעו יוכיחו

 על דלעיל ובשבועות בסנהדרין בגמ׳ וכדמצינו
 מלמד אחיו, בעוון איש באחיו, איש וכשלו הפסוק
 שהיה התם עלה ואמרינן בזה, זה ערבים שכולם

 למחות יכלו אם רק וא״כ מיחו, ולא למחות בידם
 מחמת הזולת חטא על נענשים הם הרי מיחו ולא

 ידעו שלא הנסתרות בעבירות וא״כ הערבות,
יענשו. למה למחות, להם היה לא וממילא עליהם,

 ב( >מג, בסנהדרין המהרש״א הקשה כבר ובאמת

על ענש שלא בד״ה שם דכתב זה, כעין

 גם דנענשים יהודה רבי לדברי לעיין ויש הנסתרות,
 למימר לו למה ובניו, מאשתו אפילו הנסתרות על

 הרשעים בשביל נענשו דצדיקים אשה במה בפרק
 הנסתרות על הא מיחו, ולא למחות דבידם משום
 לרבי ערבות בשביל נענשים למחות בידם דאין

 כרבי אתיא סוגיא דההוא לומר הוא ודוחק יהודה,
 אין דודאי ליישב ויש יהודה. כרבי ולא נחמיה
 ערבות, משום הנסתרות על בעלמא שיענשו סברא
 בלא היה זה שחרם כיון דהכא, גוונא כהאי אלא

 אתה הקב״ה ליה שאמר כדלקמן, הקב״ה רשות
 שיפקחו שומרים להעמיד לך היה וכו׳ גרמת

 הכתוב שאמר וזה החרם, על יעברו שלא בדברים
 דבזה וגו׳, עכן ויקח בחרם מעל ישראל בני וימעלו

 לעשות להם שהיה עכן שלקח על ישראל בני מעלו
 שכתוב וזהו כך, לידי עכן יבא שלא טובה שמירה

ע״כ. ודו״ק, ישראל בבני ה׳ אף ויחר
רבי אף דלעולם דס״ל המהרש״א מדברי לן הרי•

 על לענוש אין דסתמא יודה יהודה
 לחטא והביאו גרמו שהם באופן ורק הנסתרות,

 יענשו כה״ג כן, עשו ולא החטא למנוע יכולים והיו
 כשלא סתמא אבל הנסתרות, על אף ישראל בני
יכולים היו ולא זה מעוון כלל לידע להם היה

הנסתרות. על יענשו לא למנעו,
המהרש״א קושיית ליישב בזה לי נראה לאשר

 מנהיגי דמחובת מצינו דהנה אחר, באופן
 העם דרכי ליישר ושוטריו, שופטיו המה העם,

 אשר והמעשה בה ילכו אשר הדרך ולהורותם
 הדור, גדולי על המוטלת החובה היא וזו יעשון,
 העם את ולעורר בפרץ, ולעמוד גדרים לגדור

 או״ח בשו״ע דאי׳ וכהא ית״ש. לעבודתו לקרבם
 שוטרים להעמיד ב״ד דחייבים ס״ד( תקכט )סי׳

 אי׳ וכן וכו׳, זה בדבר יזהירו וכן וכו׳ ברגלים
 לעבריינים מענישים דהב״ד ב( )סי׳ חו״מ בשו״ע
 היחיד יחטא אם גם ולכן הדור. פרצות לגדור
 אלו העדה בעיני אף תלוי החטא שקולר הרי בסתר

 בליבות החדירו שלא מחמת רק ואפילו הצדיקים,
מפני והיראה א־ל רוממות יראת ענין בנ״י כל
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 מן עליהם, המוטל את עשו דאילו כיון החטא,
 בספר עוד וראה בסתר, אדם שיחטא הנמנע

 ר״י )מדור זייטשיק להגר״ח הגדולים המאורות

 לו בזה״ל: מסלנט הר״י שאמר קכט< אות מסלנט
 היו לא וכו׳ שלנו במדריגות זהירים אנו היינו

 שבת, חילול לידי עד לכת כה מרחיקים ההמונים
 אלא בזה להאריך ויש לב, כל מבהילים והדברים

שאכ״מ.
 יהודה רבי נתכוין דלא לומר אפשר ומ^תה

חטא כל על נענשים בנ״י שכל לומר
 שם שיש בחטא רק אלא בסתר, היחיד שעושה

 שהיה החרם בחטא וכמו בציבור, אשמה מקצת
 להעמיד שהיה הקב״ה ואמר הקב״ה, רשות בלא

 החרם על יעברו שלא בדברים שיפקחו שומרים
 יפקחו לומח״׳דהלשון ויתכן המהרש״א(, )כלשון

 בעם שיחדירו לעיל, האמור על מוסב בדברים
 מחטוא אחד כל יתיירא ואז העונש, יראת ענייני

 על תלוי החטא שקולר הרי כן עשו ומדלא בסתר,
זה. על ונענשים צווארם

 דר״י אליבא גם דבאמת לומר אפשר זה ״ם5ו?
הנסתרות, העבירות על נענשים בנ״י אין

 כלל, למחות בידם היה ולא מכך ידעו לא דהרי
 העם את ולעורר להתריע היה שבכוחו מי ורק

 או שוטרים להעמיד או ובעבודתו ה׳ בדרכי
 הם כן עשו ולא הגדרות יפרצו שלא שומרים

יענשו.
 א( )נה, שבת במסכת הגמרא דברי יובנו ובזך}

להני מר לוכחינהו סימון לר׳ זירא ר׳ א״ל
 אע״ג א״ל מינאי, מקבלי לא א״ל גלותא, ריש דבי
 ביאור צריך והדבר וכר, מר לוכחינהו מקבלי דלא
 יקבלו שלא הדבר כשידוע בתוכחה יש טעם מה

 ולהנ״ל זה(. כעין שהקשינו דברינו בריש )ראה דבריו
 בבני להחדיר הצדיק מחובת דוודאי לומר אפשר

 דבריו שבכח עד תוכחה ודברי חטא יראת דורו
 שלפי ואף בסתר, אף חטא עשיית מהם ימנע

 התועלת ואין התוכחה, בידו עלתה לא לעין הנראה
לאורך לטובה הדבר ישפיע בודאי לעין נראית

 באומרו זירא ר׳ כוונת היתה דזאת ואפשר ימים,
 התוכחה ותוצאות מר, לוכחינהו מקבלי דלא אע״ג

זמן. לאחר יבואו

 כדי רק אינה תוכחה דמצות אפ״ל הדברים
שלא ידע שזה עתה מאיסורא לאפרושי

 שאע״פ לעתיד גם באה המצוה אלא למנוע, יוכל
 לתוכחה, מאזין ואינו העבריין לב אטום דעכשיו
הצדיק. תוכחת בגלל לו ורפא שב אח״כ אולי

ו
 המחאה דין שבעצם הרי דברינו, כנים ואם

החיוב הוא האחד חיובים, שני יש והתוכחה
 תוכיח הוכח בכתוב הנאמר תוכחה מצות משום

 זה ערבים ישראל כל מדין הוא והשני עמיתך, את
 על וערבות שיעבוד מישראל אחד לכל שיש בזה,

 דלעיל הא׳ דלהצד אלא מהחטא. למונעו זולתו
 הערבות שקבלת היינו אחת, בבת הדינים ב׳ באו
 וכפי עמיתך, את תוכיח הוכח של הציווי בעת היה

 הב׳ ולהצד יהודה, רבי שיטת היא זו לעיל שכתבנו
 וכל הערבות, בדין התוכחה מצות תליא לא דלעיל
 זה בנ״י שנתערבו בעת היתה הערבות קבלת עיקר
 שעברו לאחר עיבל והר גריזים בהר בהיותם בזה

הירדן. את

 הוספה איזה דסו״ס לעיין, יש אכתי אמנם
שאין מה הערבות בענין יש וחידוש

 לדין הוזקקו מה ובשביל גרידא, התוכחה במצות
לבדה. תוכיח הוכח במצות סגי היה ולא הערבות

 שאמנם האחרונים שביארו כסי בזה, והנראה
כל מצווה גרידא תוכחה מצות מדין

 עבירה דבר על חבירו להוכיח מישראל אחד
 מעשיו, רוע על בו למחות ועליו עושה, שחבירו

 הרעים, מעשיו להפסקת אחראי אינו עדיין אולם
 לא. ותו התוכחה, הוא הציווי עיקר שכל כיון

שמצות הסוברים הפוסקים רוב דעת לפי ובפרט

במעשה, ולא בדיבור אלא אינה תוכחה
ובשו״ת קיב(, )סימן אש אמרי בשו״ת שכתב וכמו
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 בפירוש עוד
 עמיתך את

 מצות עיקר
מחוייב אינו

)אוצרהחכםה|

 ועיין שג(, תשובה )או״ח שיק מהר״ם
 תוכיח הוכח הפסוק על המלבי״ם

 דכל וודאי הרי מדבריו, כן דמשמע
אבל בדברים, להוכיחו היא התוכחה

מעשה. ע״י העבירה ממעשה למונעו
 ענין שמהות כיון הערבות דין מצד ואולם,

 כל עליהם שקיבלו הוא, הערבות קבלת
 אחד כל בעד וערבים אחראים להיות ישראל

 ואם ית׳. הבורא מצוות ויקיים יחטא שלא מישראל
 יהא המצוות, יקיים ולא יחטא מהם האחד חלילה

 להיות עצמם על שקיבלו מי עשאום כאילו זה
 רואה שאם הדבר ברור הרי א״כ בעדו, ערבים י*׳

 מיני כל שיעשה בוודאי חוטא, חבירו את האדם
האיסור. מעשיית למונעו בידו שיעלה עד פעולות

 נראה ויותר וז״ל שכתב שיק המהר״ם כוונת וזה
 רכים בדברים סגי היה תוכחה של מ״ע דמשום

ערבות, מכח היינו הב׳ חיוב מצד אבל ורצויים,
שיועיל, אופן בכל למחות להשתדל מחוייבים אנו

 מצווה האדם אין התוכחה מצות מדין כי ע״כ.
 עיקר וכל חטאו, יעזוב שחבירו מנת על לפעול
 משא״ב בדברים, בו ולמחות להוכיחו הוא המצוה

 אינו והוא חוטא שחבירו שע״י כיון הערבות, מדין
 חטא עצמו הוא כאילו הדבר מיחשיב מוחה

 גם לפעול שעליו וודאי הרי עליו, גם יחול והעונש
A כמו וממש לחטוא, מחבירו למנוע כדי במעשה 

מהחטא. ינצל עצמו שהוא כדי לפעול שעליו
 קולא צד למצוא יש האם לדון יש אמנם

 דהנה גרידא. תוכחה ממצות טפי בערבות
 מציעא בבבא בגמרא מצאנו תוכיח הוכח במצות

זימנא, תרי תוכיח זימנא, חדא הוכח ואימא א( )לא,
 ומוכח ע״כ. וכו׳, משמע פעמים ק׳ אפי׳ הוכח א״ל

 בו ולמחות להוכיחו לו יש תוכחה מצות דמדין
 שאינו אפשר הערבות מדין אמנם פעמים, ק׳ אפי׳

 ע״י ממנו ולמנוע פעמים ק׳ להלקותו מצווה
 אלא מחטאיו, שיחדל עד ונשנים חוזרים מעשים

 ידי יצא כבר לחטוא ממנו למנוע פעולה שעשה כל
ערבות. מדין חובתו

 ענין משמעות דהרי הוא, שכן נותנת והסברא
בעד ערב אדם דבל הוא, הערבות

 דעתו גילה שהערב בעת ואולם יחטא, לבל חבירו
 באופן ובפרט חבירו, בפעולת ליה ניחא שלא

במעשה למונעו ניסה ואף בדיבור, בו שמחה
 דמה הערבות, חובת ידי יצא הרי החטא, מפעולת
 פעמים, מאה דאפי׳ ריבוי יש תוכחה דבמצות

זה. דבר נתחדש לא ערבות במצות

 הערבות כי גיסא, לאידך לומר מקום יש אמנם
למנוע שבכוחו מה כל שיעשה מחייבת

 ישוב אחת, בפעם די לא ואם מהחטאים, חבירו
 במעשה. ואפילו נוספות. בפעמים ממנו וימנע
 נפשו, שתצא עד אותו דמכין א( )פו, דכתובות וכהא

אחת. בהכאה די ואין

ז
 ביישוב לראשונות, נחזור הלום, עד ובהניחנו

להוכיח חיוב יש מדוע הקושיא
 דברי יקבל שלא הדבר ברור אם אף ולמחות
 למחות הטעם מה והקשינו במזיד, ויחטא התוכחה

 לדברי החוטא יציית שלא וברור ידוע הדבר בעוד
 שיש העיטור הבעל דברי על קשה וביותר התוכחה,

 שלא ספק אין אם כן, לעשות מדוע להענישו, חיוב
החטא. מעשיית עצמו ימנע

 חיוב בין חילוק דיש לעיל האמור לפי ואולם,
תוכחה מצות עיקר מצד התוכחה מצות

 ענין אף יתורץ הערבות, דין מצד תוכחה חיוב לבין
 אין התוכחה חיוב דמצד אמנם אם אף דהנה זה.

 ישמע שמא לספק מקום יש אא״כ מחאה חיוב
 )ושיטת מזממו. ויחזור המחאה לדברי העבריין

 ישמעו שלא ברור אם גם תוכחה מצות שיש הסובר הסמ״ק,

 זה כל אמנם באחרונים( כמובא יחידאה שיטת היא לו,
 הוכח מצות עיקר מצד התוכחה דין לגבי רק נכון

 דין מצד הבאה תוכחה דין לגבי משא"כ תוכיח,

 ערב שאינו דעתו יגלה שלא עוד כל הנה הערבות,
זה, של בפעולתו חלק לו יש עדיין זו, עבירה בעד
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חבירו, של חטאו בעבור ונתפס נענש הוא והרי
 שאינו דעתו לגלות מחובתו בכך, יענש שלא וכדי
 דידן בנידון דעת הגילוי ואופן זו, עבירה בעד ערב
הנצרך, וכפי במעשה. או בדיבור המחאה, הוא
הערבות. חבילת נתפרדה הרי כן עושה הוא ואם

 העבירה בעובר המחאה דענין יוצא, ולפי״ז
 באמת המוכיח, לדברי ישמע שלא בו שיודעים

המחאה חובת וכל גרידא, תוכחה מצות מדין אינו
הערבות. מדין היא

ח
 גמא תיבת בספרו הפרמ״ג שיטת ביאור דבר וןןל ***

הוכח מצות מדין חיוב יש באם שנסתפק
 כדי ממונו כל להוציא ערבות, מטעם שהיא תוכיח,
 הרמ״א על חולק ומדוע לחטוא, מחבירו למנוע
 ערבות מדין האדם על חובה שאין בפשיטות שכתב

ובמה לחטוא מחבירו למנוע כדי ממון להוציא
פליגי.

 מהות האם דלעיל החקירה ע״ס לומר ואפשר
או הוא, ערבות מטעם דתוכחה המצוה

 בפני מצוה אלא ערבות מדין דתוכחה הטעם שאין
 נעשו הירדן את בנ״י שעברו לאחר ורק היא, עצמה
יהודה רבי בזה דפליגי וביארנו בזה, זה ערבים

ב(. )מג, בסנהדרין נחמיה ורבי י*

 הדבר שברור באופן דאף לעיל הנתבאר ךק״ם
צריך התוכחה לקול החוטא ישמע שלא

גרידא, מחאה מצות פה שאין ואע״פ בו, למחות
 לומר אפשר הערבות, דין משום היא המחאה חובת

 דינים שני הערבות ודין התוכחה דדין נימא אי כן
 גילה אם הערבות דמדין לומר צד יש וא״כ הם,

 בזה נפטר זולתו, בחטא ליה ניחא דלא דעתו
 דין דעיקר נאמר אם אמנם בזה. ודי מהערבות,

 לומר אפשר אי היא, ערבות מדין התוכחה מצות
 החוטא של בפעולתו חפצו שאין דעת בגילוי דסגי
 מצות ומהות עיקר היא זו דהרי בעדו, ערב ואינו

ואפילו שהיא, דרך בכל מהחטא שימנעהו התוכחה

קט ישראל

 שימנע ולהוכיחו להתרותו צריך פעמים מאה עד
החטא. מפעולת עצמו

 הרמ״א פלוגתת בזה לתלות אפשר ומ^תה
בפשיטות סבר דהרמ״א והפרט"ג,

 נינהו, מילי תרי הערבות וענין התוכחה דמצות
 למנוע כדי מכיסו להוזיל האדם על חיוב אין ולכן

 שיוכיחנו סגי תוכחה מדין דהרי לחטוא, מחבירו
 הוא(, בדיבור התוכחה דדין לעיל שהוכחנו )וכמו בדיבור

 שאינו דעתו שיגלה בזה דדי "ל ס הערבות ומדין
 יש הערבות שמדין ואף העבירה, מעשה בעד ערב

 לחטוא, מחבירו למנוע במעשה אף לפעול לו
 ויוצא כך, בשביל ממון להוציא מחוייב אינו אמנם

 דלא מעשה ע״י דעתו מגלה אם הערבות חובת ידי
במעשיו. ליה ניחא

 התוכחה מצות דעיקר הוא הפרט"ג דעת אמנם
דשמא נסתפק ומש״ה היא, ערבות מדין

 אלא פעולתו בעד ערב שאינו דעת בגילוי סגי לא
 שיעבור מחבירו למנוע כדי ממונו כל לבזבז חייב

 סגי לא זו דלשיטה לעיל וכדביארנו העבירה,
 המובא הפרמ״ג לשון ובאמת גרידא. דעת בגילוי

 מדין התוכחה דמצות דס״ל מוכח שם בפת״ש
 תוכיח הוכח "דמ״ע שכתב כדברינו, היא, ערבות

 )אולם, כנ״ל. ומוכח ע״כ, וכו׳", ערבות מטעם הוא

 בשיטת להוכיח כתב כ־כד( סימנים )ח״א יהושע דבר בשו״ת

 והעתיק ערבות, מטעם הוא תוכח דהוכח ס״ל דלא הסרמ״ג

 כהבנת ודלא מדבריו, כן שנראה גמא התיבת של לשונו

 דלעיל(. דברינו יתיישבו לא ולדבריו בדבריו, תשובה הפתחי

נוכל הפרמ״ג דברי שנתיישבו לאחר ומ^תה,
מהגמ׳ הקושיא אף חומר כמין ליישב

 היה לא הקרא דלולי שם דמשמע דלעיל, דסנהדרין
 חבירו, נפש להציל כדי ממון להוציא חיוב

 מדברי ללמוד להפרמ״ג ליה דהוה והקשינו
 למנוע כדי ממון להוציא חיוב שאין הגמרא
בזה שיישבנו מה לעיל ראה איסור, עשיית מחבירו

בס״ד.

 היא הפרמ״ג דשיטת שביארנו מה לפי ארלם
היא, ערבות מדין תוכיח דהוכח שהמ״ע

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס104 מס עמוד {18(}18) חיים משה בן מאיר ישראל לאו, :א ־ >שו״ת< ישראל יחל



?אוצרהחכמה[
ישראל י□ סימן יחל קי

 שפיר יתיישב הל״ת, עושה הוא כאילו זה וא״כ
 למניעת חבירו נפש הצלת דמיא דלא הקושיא,

 הרי חבידו נפש דבהצלת איסור, מעשיית חבירו
 חבירו, נפש את אלא עצמו, נפש את מציל אינו

 הרי איסור מעשיית חבירו את כשמציל משא״כ
 דבאם כיון האיסור מעשיית ממש עצמו מציל הוא
 בעצמו הוא כאילו יהיה לחטוא מחבירו ימנע לא

חטא.

 בסנהדרין מהגמרא דמשמע מה לפי אף והשתא
ממון להוציא א״צ הקרא שאילולא

 שמא להסתפק יש עדיין עכ״ז חבירו, נפש להצלת
 כיון לחטוא, מחבירו למנוע ממון להוציא חיוב יש

 הרע לא שבמניעתו חבירו נפש הצלת דמיא דלא
 אין שאם לחטוא, חבירו למנוע לחיוב לעצמו,

 אתי זה )ויישוב עצמו. הוא חטא כאילו הוי כן עושה

 הפרמ״ג שיטת שאין הסובר דלעיל יהושע לדבר אף שפיר

 דסו״ס הוא, ערבות מטעם דתוכחה דהמ״ע הסוברים כשיטת

 מדין עונש התוכחה במניעת יש דלהפרמ״ג מודה הוא גם

 תוכיח הוכח "הנה במפורש הפרמ״ג כתב כן דהרי ערבות,

 וכו׳", ערבות מטעם עונש לו יש זה ומלבד היא בפ״ע מ״ע

ערבות(. מדין התוכחה מצות עיקר שאין "ל ס אלא

ט
 במשנה שנינו דהנה עוד, נוסיף לענין ומבניין

וכ״ה א( משנה ה )פרק שני דמעשר
 אותו מציינין היו רבעי כרם א( )סט, קמא בבבא

 בלא ואסור רבעי כרם שהוא )להודיע אדמה בקזוזות

 סימנא בחרסית, ערלה ושל וכר, רש״י( פדיון,
 האי אף ממנה, הנאה שאין חרסית מה כחרסית,

 בן שמעון רבן אמר וכר, מיניה הנאה ביה דלית
 היכרא להו )דעבדין אמורים דברים במה גמליאל

 נינהו, דהפקר בשביעית רש״י(, ושבים, לעוברים
 שני בשאר אבל רש״י(, לאכול, באים הן )ובהיתר
 האסור, דבר ויאכלו יניחם לגזול, באין )שהן שבוע

 יוחנן ר׳ אמר וכר, וימות לרשע הלעיטהו רש״י(
כמותו הלכה במשנתינו רשב״ג ששנה מקום כל

 שאין רשב״ג שיטת כי מוכח ע״כ. וכו׳, חוץ
 איסור על יעבור שלא לגזלן תקנה לעשות חובה
 לחשוש לנו אין ויגזול גזלן יבוא ואם רבעי,

לאווין. ב׳ על יעבור שלא לתקנו

הנותן מ״ה<, )פ״ג דמאי במשנה איתא והגל□
^n1234567״r1]

 את מעשר תפא״י( אכסניה, )בעלת לפונדקית
 שהוא ואת תפא״י(, ולאפות, )לבשל לה נותן שהוא
 יוסי רבי אמר לחלוף, שחשודה מפני ממנה, נוטל
 מה אלא מעשר אינו לרמאין, אחראין אנו אין

 שם ובירושלמי ע״כ. בלבד, ממנה נוטל שהוא
 אנו דאין אחד דבר אמרו ורשב״ג יוסי דר׳ איתא

 דרשב״ג הירושלמי מסקנת אמנם לרמאין. אחראין
 להיות חבר דרך שאין כיון יוסי, לר׳ יודה לא

 אנו רואים עכ״פ מתוקן, שאינו דבר מביתו מוציא
 לרמאים אחראים אנו שאין יוסי ר׳ סברת כאן אף

עוד יעברו שלא לדאוג חובה אין ולפיכך
איסורים.

 קמב( )סימן יאיר חוות בשו״ת לתמוה הרבה והנה

על מוזהרים אנו דהרי רשב״ג, שיטת על
 והחשוד ממזיד, כוחנו בכל למנעו ישראל איש כל
 ממנו, חמור איסור על חשוד אינו אחד איסור על

 חמור, לדבר מותרה אינו קל דבר על המותרה ולכן
 כדינא איסורים, שני על חשוד שאינו שכן וכל

 איסור כאן שיש לו שיוברר שע״י ואפשר דרשב״ג,
 יאיר החוות ומסיים גזל. מאיסור גם ימנע בפירות

 למחלתי ארוכה שיעלה ומי הלשון: בזה דבריו
יקרא. אומן רופא בזה,

 קנא )סימן יו״ד בש״ך ראה דרשב״ג שיטתו עצם )ובהבנת

 אא״ב מאיסורים, המומר את להפריש חיוב שאין שכתב ו( ס״ק

 בדגול ועיין להפרישו, מישראל כ״א מחריב בשוגג האיסור עושה

 אע״פ דישראל ישראל, לשאר מומר בין חילוק שאין שם מרבבה

 עבירה העובר שכל וה״ה התורה, בכל וחייב הוא, ישראל שחטא

 להפרישו, מצווה אחר, ישראל ואין דבר, לאותו מומר נקרא במזיד

שמעלקיש להגר״י יצחק בית בשו״ת עוד וראה הש״ך. לדעת

כן(. דכתב ד( אות כט סימן )או״ח

 יצחק עין בשר״ת תירץ יאיר החוות קושיית ועל

חבירו להפריש דהחיוב ח( אות א סימן )אה״ע
זה ערבים ישראל דכל ערבות בדין יסודו מאיסור
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 ולא בנגלות רק הוא הערבות חיוב "והנה ,י לזה
ר׳ פלוגתת בביאור לעיל שהארכנו מה )ראה •־•"־בנסתרות

 ובמשנת עיי״ש(, ב( )מג, בסנהדרין בזה נחמיה ור׳ יהודה
 ושבים העוברים הם מי יודע שאינו כיון רשב״ג

 כאץ ואין בנסתרות מדובר הרי הכרם, מן הלוקחים
אינו כי לרשע הלעיטהו שאמר וזהו ערבות, חיוב

הערבות. מדין עליו חייב
 החוות של החמורה קושיתו לישב אפשר ואולי•

ביארנו כבר דהנה אחרות, בפנים יאיר
 )סימן ביו״ד הרמ״א דלשיטת דברינו בתחילת לעיל

 להציל כדי ממון להוציא חיוב כל אין מח( סעיף שלד
 חיוב אין ערבות מדין ואף חטא, מעשיית חבירו
 גמא תיבת בספרו הפרמ״ג רבינו ומאידך בכך,

 צריך ערבות מדין דשמא זה בדין מסתפק ד( )חקירה
 איסור. מעשיית חבירו את למנוע כדי ממון להוציא
 אם בהפלוגתא דתליא פלוגתתם בסברת וביארנו

 דאין או הוא ערבות מדין תוכיח דהוכח המ״ע מקור
עצמה, בפני מ״ע אם כי ערבות מדין התוכחה מצות

 לזה זה נתערבו הירדן את בנ״י שעברו לאחר ורק
 אף שזוהי דביארנו לעיל )ועיין עיבל והר גריזים בהר

 חיוב שאין דמ״ד בסנהדרין(, ור״נ ר״י פלוגתת סברת
 ס״ל איסור מעשיית חבירו להצלת ממון להוציא
 שיש ומ״ד הוא, ערבות מדין לאו דתוכחה דהמ״ע
הוא. ערבות מדין דתוכחה דמ״ע ס״ל בכך חיוב

יאיר. החוות קושיית גם שפיר תתיישב ומ^תה **
יוסי לר׳ להו דקים לומר דאפשר

 כדי ממון להוציא חיוב שום דאין ולרשב״ג
 ערבות מדין ואף איסור, עשיית מחבירו למנוע

 שאינו יוסי ר׳ סבר הכי ומשום בכך, חייב אינו
 נותן שהוא ממה ולעשר ממון להוציא חייב

 להוציא חייב שיהא כזאת מצינו דלא לפונדקית,
 רשב״ג ואף מאיסור, חבירו להפריש כדי מכיסו

 להוציא או יתירא בטרחא למיטרח חייב דאינו ס״ל
 אדמה בקזוזות רבעי הכרם את לסמן כדי ממון

 )ומשום איסור. עשיית מהגזלן למנוע כדי ובחרסית

ועלה הוא(, ערבות מדין לאו דתוכחה דהמ״ע להו דסבירא
החו״י. קו׳ ליישב בעזה״י בידינו

 פלוגתת תליא דבהא לומר נוכל דברינו כנים ןאם
ממון להוציא חיוב יש אם ורשב״ג ת״ק

 כדי יתירא בטירחא למיטרח או פועלים לשכור
 ולפ״ז לאו, אם איסור עשיית מחבירו למנוע

 רשב״ג כשיטת פסק דהרמ״א מדוייקים, הדברים
מקום. בכל כמותו דהלכה

נוספת, הערה לבאר נוכל האלה הדברים פי
הובא ט( סימן )ח״ב חי כל נשמת בספר דהנה

 הקשה מה( אות ה מערכת )כללים חמד שדי בספר
 לא אמאי וימות, לרשע הלעיטהו דאמרינן בהא

 ויישב מכשול. תתץ לא עור ולפני משום חיישינן
 כתב ח( אות נח )דף לב ובישרי אנפי, בכמה הקושיא

 שלא אלא זה לאו נאמר דלא שניים פי ספר בשם
 שלא כדי ממונו לבזבז אבל הכרח, בלתי להכשילו

 בידו לוקח אחד אם אטו צוה, לא ה׳ איסור, יעשה
 וכך כך סך חבירו לו יתן לא שאם ואומר נבילה
 והעיר עכ״ל. דלפנ״ע, בלאו נתחייב האיסור יאכל

 כלל הדמיון מבין איני ובעניותי וכתב, השד״ח
ע״כ. אצלי, אין הנ״ל וספר

ואתיין שניים פי הספר דברי צדקו הנ״ל ןןן״פ
ר׳ בשיטת לעיל שביארנו מה לפי שפיר,

 האדם על חובה שאין הרמ״א וכדפסק ורשב״ג יוסי
 כתב ולכן חבירו, יחטא שלא כדי ממון להוציא

 תתן לא עור דלפני בדינא דאף שניים פי בעל
ע״י איסור עשיית מחבירו למנוע חובה אין מכשול

עבורו. ממון שיוציא
 הדמיון מבין שאינו שכתב השד״ח שתמה ומה

בדין איירי מיניה דלעיל משום היינו כלל,
 שישבע שידוע מי את להשביע לבי״ד מותר אם

 משביעים והבי״ד דהואיל שאני, והתם לשקר,
 שאין וכיון עור. לפני משום בכך יש הרי אותו
 מניעת עבור מכיסם ממון מוציאים הב״ד

 לשבועת לגרום להם שאסור הרי השבועה,
 מכשול, תתן לא עור דלפני האיסור מדין שקר

 להוציא "צשא דכיון שניים הפי יודה ובכה"ג

 מדין מהאיסור להפרישו שמצווים בוודאי ממון
שניים הפי דברי משא״ב מכשול. תתץ לא לפנ״ע
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 כדי ממון להוציא צריך שבו באופן איירי
 שאינו קאמר ובזה איסור, יעבור לא שחבירו

 פי ספר שאין ואף עור. לפני מדין בכך מחויב
 שיש לאופן שנתכווץ ברור לענ״ד תח״י, שניים
או מהזולת. האיסור עשיית להמונעים הפסד

ישראל

 השבועה בענין דבריו מיירי אם דאף אפשר
 ע״י לתובע ממון להפסיד אפשר דאי הכוונה

 מחויב התובע אין דהרי הנתבע, ישבע שלא
 הנתבע יחטא שלא בשביל ממונו, למחול

שניים. הפי דברי צדקו ובזה לשקר. בשבועה
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 יהא דוקא ילאו מקט גנאי ללשון דומיא ל״י דת״ח מכרת
ייב"לנל׳ אחר וכן טעמא בתר יזיל איכא נחי איסורא S3 > ריב יומי ״־ו ״״״׳י ♦־׳*׳ ׳״ ״׳י ־• ־,• ־ "׳ .־• g , , ". ׳

דברייתא נרי ועוד נקיט דברייתא סירכיה ר* ואולי איסור | אגורה נסי צ המש I* . ------- .

 ורינ"לדאמר אמות מדי פחות אפי'5היינ לת״ס גנאי דתני
 ורידאיירי לא פחות אבל ת1ד'אנו היינו אדם לכל דהיינו אסור
נברכוידאנז* בש״נן דאמר ומאי מד״א פחות אפיי איירי צת״ח

 דוחי וזה מדיא בפחות אפיי לת״ס אגנאי נמשך דמזה מרר"ל
 4ואפי מד״א וביותר גנאי הו• מד"א פחות דלת״ס לפרש דר,"ל

 לע״ה ואפי' אימורא איכא בל״א
וינס* סייס זקופה בקומה לילך אסור שכתב אחר והטור

דיכשה הל״ל דמעיקרא חדש בית הרב ודקדק ראשו .4
 להומה בא דאפשר ליה וניחא וילך דיקוס יאמר ואחייב ראשו < וקי׳ל קזדסעמידה שה

 את הפך ולכן כשיושב הראש בגילוי כלל להיזהר דאין | כבקעה נפנה ואס'1:
 למעלה שכינה משום הוי דכקןדטעמא לגמגם ויש הסדר ץגידהזכה סי׳ ח’ט!רא

 נקט דש״ס דסירביה ונראה מהלן־ מ״ל יושב מ״ל מראש?
 דגילוי הא ואח״כ זקופה בקומה יהלך שלא הביא דתחילה

כקידושין הראשיעייש
 והאימילתיאיסוריהיא סר הרן ועמ״ש שיכהו ^!ד’ך/ יך■£5

יס״ל לרב דחלינן כיון הוא שמותי פייואףיר״א
לנמנם •ש ומ״מ באישורי כרב דהלכה וכבללין כמידה

 א״ח כפור כתי וכן 'כ
 י״א היב עליו ,ובת

 וכפי ונצי תוב ידפ״א
 ולק״ת עכ"ל' שיקום■ ם
 5שישה: עי־ דצאינלה כו

I כן לניעות משוט! 
ן, קרעי נ דאי] למדתי

 רב בבת דאשכחן חי
 אלהא: איישא יא’ וליה

 כתרא שהוא אשי
הכי•נקטי* פק־ועו'

 דהתה ס׳סדא *כ פ1
ואינו;

"*"-י ואת עזא• בכן ק1דנהס י? דאחורי שניו יי"
דמלי" כיון עליה פליג• י אוי J‘ * $י• y3.׳o .בטוראיח מע

מטעם דהוי עזאי יבן •א כ1ןר^,>זן^; נגד יסיר דהוי יכשים| בעשבים !יילא
יותר הוא זה וטעם כיחיד הצבה יםסויז,]---------------------------------,יאע קתר ׳*."י* י ■י׳- !

 דאי זאת ועוד א1ה דשמותי בר״א הלבה דאין מטפס סוסכס
 רב ננד יחיד הוי ר״י גס יוחנן כרי והייט עזאי נ״ן כסקינן

 ר,לי הכלל אחר אזלינן לא ובזה נגדרביס יחיד והוי ושמואל
וק״ל רב לגבי בר״» * r״ * • ך־״די

 י.צ אי ספקא איכא כאן ,פי כו" ת*מא ואפי* מרן
 דהוי כמתיר. לפסוק ראוי היה נ'ןטזאיאףדלא

 אף בר״א הלכה א! כוותיה קאי *”דר כיון רבים נגד יחיד
והלכה ושמואל רב ונשאר יוחנן S נדחה יפן הוא דשחותי י־" ־*----t זייריד♦ י '״׳״I I•■•' ' ן• ;

 מהר" ועיין עדיך לחומרא קט מג רב3
המשנה

ת ת" הי

במרכבת הכהן

 כחב1 נהרס מקנח |ס
שכת| גל־ עסיק

 המוצא; מ״פ |;הר־לש״ם
 מחא שבת: בהי ?♦ירי
 לאימשוס כחי־ס ׳.שבת
 דחו־ס כרישנא דהזה
 משום אלא• סכנה שום

 צ״גב| ועפ״ם דבריו ת1נ
מרן עח־״ש כוי הסנות

 ■ טול עליו שיקכל ולה
 וכן ק״ש ויקרא [■לין
לאו אחאי מרקדקין יש

 איד תימה והוא הלח״ם ועח״ש ־'1כ נשים היא א ללוכשר'*ע דיכול מש!' לה
וצ״ל מדאויייתא דאיירי ר* למ״ש ימץרננן ההיא הביא

|t אלן הלח״ס דברי שייכי ישס ה״ק לקחן 'ה?ד ««,..« : כלילת עחו ששוכב 
 עד כפי דקא י״ל ולט״י הלח״ם ועמ"ש כוי בשס ־־״ ־> ו ,ומכאן כ"א סי׳ !{מן

ואמי להקדימן חטב יש יורות במה עד וי״ל הי? ״א.ןפ סי־ לקמן 0מג״4
כברייתא ממש והוא קיימה יין אי: לט'מקטןוהכיאריזף.

 דהוחיזבא ר׳ ומפרש תורה בנו P &ת ׳*<גלל ׳° יפהתכלמ. מההיא• יה
ללזגראמיימיקסבך.

j>'i>

£י ע־’ p -H.J />־. 4*' ו ׳י**•׳ 4' - -
. לשכר קאי היכן דעד לומר ליהש״ס ליה דדסיקא וי"ל

 דתבעי היכי כי להש־כירמלחד שצריך ד?כתא נשום נרמז דלא
נרמז בפשיטות

jS’H O’S [ח"שהתוס' ולעי ז°ל מק עמ״ש כוי מכניסי 

נר דהיינו שית בך ד״ה גי. דף בכתובות שם
 .ליזי' לה אזלא גמור בהכרח כן והכריחו כוי אחד ויום שית

מי]. ל» ותהיה הלח״ס שימ' ועיין כוי האנוקזה מלמד
דכ״א ר"חשכתב כמ״ש דבריו דו׳ש"י טוכא עליו

 התנוקוה בלמוד דייק ולא הרבה שלומד דייק ולא דגריס ע״א ׳
:כויהריבפיי עובדאדיואב הייתי וההא ט"כ ישתבשו שלא

 r התינוקות בלימוד הוא דייק. דלא דמאי כ'פי*ר"ח
. ונראת מרן ועח"ש כוי חנוקות תלמד לא אשה וכל ך/ין*

 דשרי הוא שמשמרתו עמז אשתו בהיותה דדוקא
 1ר דרכי ול אסיר הספר בבית אללו שרויה כשאינה ברם

. לרין אמלסד ואין ון״נ כתב הי"ג ביאה מאיסורי כ״ב פ'
 הספר בבית אצלו שחיה אשתו שתהיה

 סדים1והתלחידי'ע קשב הרב ר.יה ובראשונה
. וכבר ערוך ש"ס הפך הס לכאורה דכרין כו׳

 צריך דלעולם סכור דרי שתי'נ'הוא ומה הלח"סבזה העיר
 וכמיש המטה על ב' או קרקע ע״ג ב' או דהיינו שוין שיהיו

S סשוירמה מיושב והרב מעומר התלמידים וא״ה כוי אבהו 
 הדברים לערוך הדעת ישוב שצריך אלא למעלתו 1אינ שיושב

 יושבים והתלמידים יושב כשהוא אבל מסלה זו ואין ולהבינם
 הוא מעלה או קרקע ע״ג והתלמידים הכסא על שהוא אלא

1S שנ1• דקרב דמ״ש זה בתיי וי"ל לתלמידים ופחיתות 
 ישוב יצריך דיותר מסתברא אפכא אדרבא לא והתלמידים

 ולרב תקנתא ■עבדינן לא ולתלמידים מהי־כ לתלמיד הדעת
 קשות מעומד רכות דקראי לרומיא שתי' דבש״ס ועוד טבדינן

 לתלחידי׳תקנהא לעשות דמסתברא נמצא למשה קאי מיושב
 לערוך, שצריך מכח. ליישב לרב דכיוןדמוכרח י״ל ועוד

 פה ואתת משוס התלמידים נם ישבו א״כ ולהבינם הדברים
 לזה ישוב ועיין ישבו אס בדבר איסור יש וכי עמדי עמוד

 י לביך קשב אתה מדוע ע״פ יתרו ס׳ יעקב בנחלת
מק״ק• להרב ועיין '1כ כדרך שהקמהלכין ג* י )£״ר

אלהיסדף' חנן וסי )‘די ולהיבאשדת דקייח ,
 במצדד גם פנוי השמאל דאי השמיט דלמה שהק' מת קל״א
 לא ר' ולע״ר * בדבריי,׳באורך יע״ש רש"י וכפי' לימין אסור
 דמצרד בש״ס כשמשני אתר באופן אלא רש״י כפי׳ מפרש

 היה בימינו גבריאל וכן מימינו גדול דמ״ש ה״ס אצדודי
 ישרי הא וכין שרי מציד גסנלא בשח!( שהוא מי אבל בחצדד
 בכריית* דנקטו ומאי פנוי השמ& אס גס הוי בימין במצדד

 .אהרן נסתלק דניי בעירוני! מאייתניא ולפ״ז דוקא לאו ג*
 משום היינו אצדורי במצד בימין ישב ולא משה לשמאל וישב
 גלא״ה דא״א לפי מצדד שייך ולא לכותל סמוך יושבים שהיו

 י ופסקה דתמיד ממתני* רש״י פי' נגר הבי לפי דר׳ וחיליה
 י היה להקטיר רוצה היה שכ״נ בזמן המקדש מכלי רפ"ה ר'

 כיון ואייה פנוי שמאל צי בימינווהחס והסגן נכבה עולה
 כשהיה דאח״כ כזון לזה יתיז ,’ויש שרי חיי נ א דמצדד

 אח״ה הכרח שלאותו ובקן נימינו אוחזו היה הכנס באמצע
ליה ניחא לא ור' לימינו היה מתחילה לימינו שיהיה ציריך

בהכי
ימן כל מאבל ולכבס צ&פו אסור הנודר, רלל "!13

כייף״ן '



ד ג סימן נר פרשת רבה בראשית
 דמשום לומר ויש אחריו 6ול קיים שיהיה־בעודננדו ידע מנא זכ*ש '’*ההםמ ","

 כי לדרזתיו לעולם אלא דוקא לאו ונכדידקאמר רציני לן־ אססרד
 בנד ואת בניך ולבני לבנין והודעתם הדורות בהמשך הזה כלשון

 ננטרן ולא לקצר ונכד נין רק יזכיר שלא "ולתם אריב בניהם
רחמי כאן עד לעיל כדאמר ׳יל

דכי ההיא להכימייתי וכו* קאב

אייר וירא הדד

והוכיח
 נכדו דהיינו'שעדיין הוא קרוב

 הזהחייש הכילא מייסהאכתר ,, !
דוקא ונכדי ניני הילכך להן43 משצי

שעדיין.
קאחר

לא

 זה ואין קיים נכדו
 שכתב לחה חולק

 את הזרישו שלא שמה בחדרם
 היה לפיששם יהושע בימי היבוסי

 היה אבימלךאודאפשר של בגדו
 או מנדים כדרך וגם שם מולן
 אבימלך זרע על השבועה שאין

 עד פלשתים ודע לכל אלא דוקא א מלאכי
4 ונכד נין

 כימה לו עשה חסד מה
וכו ובקר צאן לו שנתן

תטאלו־ מאשר נפשו פדיון היינו
חובה היתה לא ארנו ישיבת אכל כב הפזאלא

 בראות ינטפר אם וכ׳ש־ עליו
 עשה שאשר לשלחו יבול והיה עיניו לנגד תמיד מלקזתו רצועה

4 פרעה  הממוין הוא כשהשואל אלא לו׳ שדרן ידעת ככר אלא
'4 חורה שאין פי על אף

 נאק אברהם ויגר כן שאחר פי על שאף קבל לא לאעפ״ב
גרר בכחל רק יושג היה לא רבים ימים פלשתים

 אבימלן ויקם באבימלך מח׳ש המלוכ׳והראיה עיר שהיא בגדר לא
ז׳ל/ הרמ׳בן שם נתב וכן פלשתי־ ארן אל וישובו

 שאפילו דעת ללמד כאן זו הודעה לאקכלוטפם לאעפ׳כ
ראוי בה האדם שהקדים רק ההטבה תתקיים שלא

 לא אשד דבר על דרך על כעושה המדבר כי עליה סוכה לו להחזיק
:כנודע אתכם קדמו
 לקמן כדאמר בעיניו ישרו הארןלא שיושבי מפני קבל
 אדן דרך שנהג ויתכן וכו־ ישב לא לנים ובמושב יא סם

 בעבורו לקה אשר האיש תמיד לעיניו אבימלךבראותו יצטער »לא
שחשדס לו ואמד שגרסלהזיקז למה אלת פניו לאישא אברהם ואו

ן במקומו יראתאלהיס אץ כי -------
 הוכחה סעס מאי לן דקיימי משום כי' אברהם רהוכיה *

 רוצה שאינו לומר שאם־ השבועה אנל לכאן זו
 הקרים איד אנלם שהווה מאתר כרית לו לכרות

 שלא פי על שאף לוי אצלו נמתחסד שהוא שנראה אשבע אנכי לו*
 מדרך אינו מה לו מודה זה כל על שאלתו לועל להודות ראוי היה

 עדהיקכאה בם'כראשונה; וכדגל תיטור לא על ועובי המוסר
 ליה אמר לממד השאילו ולא אמרלוהשאילנימגלך #לנטירה
קאמ'׳ השאילתניילהכי שלא איניכמותך הילך ל’א קרדומך השאילני

 אהבתו לקיי׳כרית שכדי דהשתיניתא אהבה לידי מביאה #התוכחה
 4 האהבהכמושיתבאר כימוהתתקיים הוכיחו ממנו שבקש >מי

 תימא דלא יוסי רבי וקולל ויאהבך לחכם הוכה שנאמר
 שישנאהו הלן הפך באהבתו שיעמוד שפי׳יאהבך

 ישנאך ולא דאסכן פניסיפות בסבר תוכחתו שיקבל אלא למוכיחו
 מחודשת אהבה ש׳שיביא אלא בלן דקאמ' פןישנאן סותר ליה פויכעי

 אני מעיד יוחנן וכדגרסי־בפיישבערכיןא׳ר במחלה מאשר •יותר

 שהייתי ע׳י יוסף ין עקיכא לקה פעמים שהרבה וארן שמיס עלי
 תוכח אל שני מה לקיים אהבי בי שהוסיף ריגזכ׳ש לפני עליו קובל

 דר־י היאדעתיה א׳קמאי ויאהבך לחכם הוכח ישנאך פן לן
 אהבה לירי מביאי שהמוחכה שאעפ׳י מתהפך היכר אץ כי יקאמר

 למ׳ל הא היינו אי ועוד תוכחה כלא אהבה תמנא שלא יתחייב לא
 שהאוהב משמע תוכחה עמה שאין אהבה דבל ועוד תרתי לר׳ילמי'

 כמי דאי אוהכו אינו תכירו את מוכיח שאינו וכל מוכיח יהיה
 התוכחה ואו׳ ליה מיבעי תוכחת שאינומס אהכה כל לו #מוכיחים

 לומר ויש למוכיח התוכחה מקבל שיאהב היינו לידנאהכה מביאה
 נאמנים דרך על נפשו שיאהב למי להוכיח דרנו האוהב #להיות

שהטיב מוכיחו את יאןב חכס שהוא מי לכן אוהב >ןנעי

 אטר י■ ונוטר ארת^ביטלך אברהם
 לידי מביאה וזתונהת חנינא בר יוסי רבי

הי* י ויאהבך חנכו1?־ הונח שנאמר • .—אהבו
 עטה שאין אהבה כל ראכזר תנינא בר יוסי דרבי דעתידה
 לירי סביאה תוכחת לקיש ריש אסר אהבה אינה תוכהר-ו

נר* דעתיהראטר היא אתאביטלך אברהם; ח־זוניה שלובש
4 שלים אינו תוכחת עמו שאין שלוס ___

י י נולזעבריאביםלך ”

 היא נאומי הסבה ושרש אהבה לידי מכיאה התוכחה עמו״״ש
 וצא אחר את שאהב מי ש' תוכחה כה שאין האהבה כי וכוי דעתיה
 מבקש שאינו מאחר גמורה אהבה אינה הוכחה כשיצטרך יוכיחנו
 כל פרין נמיהכי אי שונא נשיקות ־זנעתרות דרן ועל טובעו

 אינה תוכחה• עמה שאין אהבה
עליה ראיה אץ בי ברורה אהבה

אביט׳ נולזעברי אשר הבאר אודות על י
והשהו* אמר ברקפרא •־ אי־והוינזלן

 יעבור אשר כל את יימלו אטר ראת היך־טח בפרהסיא,נוזר■'
בפרהסי* נולן אף בפרהסיא דרך מה • כדרך עליהכש

 ואת• ,מוד־ והכאתי■0 טהכא לה טייתי יוחאי בן שטעון רבי
 י בגלוי טומן וחולה פסח טה יי החולה ואת הפסח

לפג* אמר לקיש ריש בשם אבהו רש • בנלוי גולן אף
 רבי כשכש תנחוטא רבי •י גולן י* ולפני • ט׳ננב

 שנאסר מידו שינולנה ער גול־^ן אינו לעוד־יס הובא
: המצרי טיד החנית את ויגזול

ויאמר ה

שהלא
מה

‘ראיי הוא תוכחה עתה כשיש אכל
 p ואס טוכתו ומכקש אוהבו כי

‘לשיאה משאה שהתוכחה ימשך
 4 למוכיחו התוכחה התקבל

JTTO1D שלום לידי מביאה 
 לאפלייאדר׳י׳וא

 שיאהבו בחשובים תיירי דרי
 הוכח כדכתיב מוכיחיהס את

 מנוע בתוכחת דהתס ועוד לחבם
 דאינשי ברובא לקישמיירי וריש

מזכיחיה' את יאהבו שלא שאפילו
 לידי מביאת התוכחה מקום מכל

רמזה• כשהמוכיח־ כי־ שלום
 ישנאהו בחשדו עבירה דבר

 יתנצל או בו יחזור וכסיושחהו
 מיירי ועוד עמו שלום לו ויהיה לו

 דעלמאכי במילי אשיי לקיש ריש
 זה חבירובאי את שהכעיס׳ מי

 יתנצל בראו יחזור פשו על וכשיוכיחנו בלכו־פליו לו יהיה מד
 זה. כי אהבה לידי מביא לזמר שייך לא ובהא מלבו איבתו ויסיר
 אהבה ביניהם■ להוסיף לא שניהם שנאה יהיה לשלא סכה יהיה

 בענין פליגי מקים ומכל מנוה בדבר שאינו מכיון הקודמת פל
 הגז על שהוכיחו מאחר תוכחהדאהבה דר׳יקרילה אבימלן

 מה על דמוכיחו לחודמכיץ ושלום תוכחה ליה קרי לומר ורצה
 שלתועלמג מאחד אהבה תוספת ליכא הא דמשים שהקניטוהו

 עליו אכימלך כשהתנצל שהיה כמו שלום לידי משא אבל מוכיח
 אלאלקייס אהבה לעשן היעה לא בכאן אברהם תוכחת כן ואס

4 השלום
 ראוי דבר לו כשיהיה פירש תוכחת עמו שאץ שלום □ל

 עליו כלבו כי גמור שלום אינו יוכיחנו ולא להוכיחו
 כשמוכיחו אבל ארבו‘ישי בקרבו שאפשר כדור שלום אינו נמי אי
 ותרוייקר מפשעו שיתנכל שרוצה שלומו שמבקש ראיה פניו על

 ולו׳א אשמלן את אברהם להוכיח הא צריכיחדאאתיאלתרוצי
 שאין שלוה שכל יתחייב לא שמזה ולש שלום לידי המוכח'מביאה

 משזם ומ׳ת זה כן גס אחר במקום לומר הוצרך איש תוכחה עמו
י 4 דכולהחדטעמאקאמרהיאדעתיה

 קרא מחייב דלא הנא לעשן מינה נפקא גזלן הל “א ד
 מביע וגונב כדכתיב בגנב אלא כפל תשלומי

 אשר לפי הכא ונקסיה גזלן איזהו בפי להבי בב׳ק כדאיתא האיש
 שלא מאחר זו הוכחה טפס מאי דק׳ל משוס נמי אי גנבו דל־ק נזלו
 להכי הזה הדבר את עשה מי ידעתי לא וכמ׳ש ממחלה אזנו את גלה

 כדבר ידעאשמלן מסתמא בן ואס בפדהסי' היינו דגזלן מייתי
 שעסכ׳ז אפשר ידעתי לא ומ׳ש להזדיפו אברהם הוצרך ולא

4 לו שבחש או לו נגלה לא
 דמ׳ע עדים בפני לגונב דמי ולא בפרהסיא גוזל

 4 מפניכל ישוב לא גוזל אבל מהאנשים מתחבא
 קרא מהאי יוחנן יליףר' מרובה בפי בפרהסיא דרן
חיתור' משמעדלאו כוי מהדרך לומר האריך ולא

 עבדי הוו דכיהיכידהנהו דעובדא מגופא אלא יליף דדרךקא
 מה דהכאנמי ואפשר גזלן כל הכיצמי גזל להו וקרי בפרהסיא

 הבא בפרהסיא היה בדרך שהיה התם מה ה'פ דלקאמר כוי דרך
 לאקושי דרישדאתא נכוןרמימוראדבדרךקא ויותר גזלן כמיכל

 ליתורא והוצרך אףגזילה בפרהסיא עומד דרך מה לדרך גזלה
 לאו דהוומארשס למדחידכיון דפונראאיכ' משוסדמגוסא

 לן אמר קרא מהאי דיליף במאי בגת' וכדאמר הוה בפרהסיא
 לר׳י שבגמ'תירצו אלא שנהו גזלני לאו אטמורי דמטמרי כיון

 וניערקו אינשי ניחזינהו חטמרידלא האדקא מיניה דיליף
 5 מיתוראדדרך תירצו ולא מישיהו

 קפראאלאדלא נמיכבר ליה סכירא כוי לה יתיימ
 למידתי איבא דמהתס טעמיה ליה נהירא

 בגלוי וחולה מהפסח דקאמר והא מהאיקרא מיימי זלהכי כדכתיב
מ׳

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)263 מס עמוד יצחק בן שמואל יפה, ב בראשית ־ תואר יפה



עדך יפה
W,׳}<ץד (2״>1־

ענףיפה איכה לת5מ
 ע שסו מייחד

לו אמר
 נקייום רק חפן לא כי כרשע ,ואפי נברא שים ניעת שמיו אינו והמטיב
 ה״קנליס «צד רק אינה לאיש רעה תהיה ואם הבריות את ולזכות הנמצא!

הארכת• לבר יבבאור• הדין ולהכרת
הב כמענה איוב הדמענפי' •יתרגס קכנטזר מטם® אותוסל־יך ג׳רכריסהיה נמתניו הסיפר

 ופי' אחת ה הב קותמזישל ח דאי הכה של תותמז סון י*ו ת הנו* נ» 6*1*

: שלהבה ככליוקוסשניתןחזת״ו צדשניזנת שנתנתנכל
 ונוהא תוהא ובזהו תוהו ,גב ר כדאחר׳כב זתסהק תרדה ענין תיה• ד.יר,»

על זתמהין ן1תסה שיש והכוונה לתיהי רמז שהמין ל זי
 תיהא י p גיס־׳בילקוט והכי שרעזשעשו

: בתוכה שנעשו התועבות כל על

 ב כ פ ויזףנשנת כאותו אבו וכות מסה
יזיין• א'1 כאיי כן הושע ידיו• א’י
 יכתיב ק' ת ומ חזקיהו א״י»• ף אליהו

 גלות לאמי אן יעקב בייתי את *וביתי

 שזכות ת י אומי הנו' נע יהתו'כתבו
 תמה לא אבות נמת אבל תמה אמת
 אלא אבות זכות מזכירין אין ואנו

 תמה דלישעיס נרא' וליי מרית

 !למכיר אנזכומכין ועו לצדיקים »לא
 דקל יאי כתבתי לויקרר ובבאור• וכו־;

 לומר יתק יתוריולענד שיטת על
 לעשית אלא אבות זכות תמה ק’ל כ דע
 אבל לכד כזסחס שלמה הצלה או »ה

 וכן תמה לא לעולם פורתא להצלה
 להושיע ה׳וכו׳אנית יזכור רתמים בקשת

 יעקב בייתי את "וזכרת• >השתאל*ק

 דהא דמ״ר• הוא פורתא להצלה דהתס

 מהם תעזב והאין כתיב בתריה
t להצלה חהני לא אל״א

 נקשת עי דהתס דאפשר ועוד *מור?
 לבנם •כנע א■ דכמיב קח״רי *•ממים
 דמזדי© דמשת עמס את 1»אז«רצ *וערל

הארכת•: ושם ®,למת *מבקשים

 נגותגיו פר הס וקסת ונתיב קכנטור ג וב כפקייטור
 כגענא׳ואישא' לטבח נתנם החרימם שגא כפקלטור

 ואי® ■ ילב® קו® נד כתנת ן ונתי׳נכ־ כדים לבוש בהונם
 גלות; אני זב יה יד. תור נ □אני ני' זי מאגי בידן □פצו כלי

 סתיויית־׳בשומו ומאני נידו ספצי כלי ואש זייני' מאני
 דנתיג גלותי' ומיי.נ־ פעות נ0 גיר כאבני □זנח אבני כל

 נחשוב ר ה סזנ אצל עמדו 1 יכתיב סלחסה כלי ל׳ אתה מפץ
 ומזכיר עומד אסרי נין ורו כקוהכח׳צתו עד אמר נס”רי

 סהו לנקר יהיה ינחכת מזנה ניר דכתיב אחז של הטאיז
 ינקר לא בריא מוסק נעלי ועעאו פסלו פנחס ר א לבקר
 רעיר^ית׳אלונחיכ נתיך ענוד אייו ה ויאמר • הברן

 תיו־ החזית?7 שנהזזהנכדיאל הקשה נללמלאך8-אט
 באלףועדתי! ההורה את ארסעקייסו בג• לו < אשר ר'נ

 tx בכל פנדנה על אמר ורב ופספס אסויחתוכין ורבניו
 אבות זכוה תכה יצחק נר ארח היהיוחחיהחי תי״יהיהי

 סל סימיןנשנילסאתערויכניהו :אללר' הזעעי׳עלח ו

 מאות( הלואינהוי ל א מוכיחן אתה אין מה מפני קצין
 התהילח מהן ולא אי נאנקים זר הנאנחים שכו־ובנהן

 לטי' איסור ר א נאזג׳ להאסרז־כתינילא יענות 9ד

 ולאלה ההד הטונה על אלא הרעה על שמו מיהר הנה
 □אזני אמר לאלה ■ אלא כאן כתיב אין באזני אלהי אסר
 וקן תחמלי ואל עיניכם החום אל והנו אחריו נעיר עכרו

 אבר איש ני ועל למשחית תהינו ונשים ינחולטף בחור
 באותו( אייא זד והיאך תחלו וממקדשי ייבשו אל תיו ר עליו
 שע רב יפניו אמדו הכבוד כסא גורי'לפני קט קפצה שעה
 איזח ע ע מוחו נפצע מהם שמךאיזח על דג מהוני איזה

 אסר ד׳איני שטר כדי נהם אין אבר שבן רםנהןנפשועל3
 הוא אמד □דג כצי,יקים יד תנע ואל כד ב יחו הנד אמר

 אבד אנא ר נש מאור'אנא שטדר׳תנח ורסישבהסכדי
 וממקדשי ר חזרהר. ונא. נו וחזר טוב דבר ה דג אם לא מעי

 סח מיד דחייו אלאוממקזרע" ממקדשי תיקרי אל תחלו
 אמר ו ונתיב הניח לפני מזקניסאשר האנשים הלו ו כתיב

 הלייים החצרות את ומלאו דגית את טנאו אליהם
 יאצולח אני ונשאר נהניתם ויהי’ובתי נעיר והכו ויצאו צאו
 עהיא דנ אלהי אההח ואמר גדול קול ואזעק פני על

 לנן- צדיקים אלא שארית ואין ישראל שארית בל את אתה
: וגו' הבל ולא ה בלע ואמו ]נא

בלע ה

 מקילין שהיו וווכימן אתה אין מה במי
 וירא כפהנזא*לר וכדאמר באיהורין

 ריש דכי "רלהני לוכמינהו םיחון לר׳

 משת דוכא• מכמה למידק ואיכא בלותא
 שמנין •היו דחוטב לשוכייז שלא תעוב

 המולןבעונדא '93 נס מז״דין *אליהיו
 אמינא אי מקבל דלא •דענא דישעיה

 לומר שמצוה כשם ונחבלה ד1יי?»ז1אש

 דבר לומר שלא כןמצ»ה הנשמע דבר
 ישנאך לןפן תוכח אל’שנא נשמע שאינו

 שהתורה דור ראית אם הרואה »פ
 כנסונהזית לאי ואס פור עליו סביבה

 ערכין ואינן 9 ך תישמוציא נפת-כל 0
והתו אמק שלא לו נומ שןמעיהן7ע

 הסאסלפנין וכדאמ*בכ למניין יש יקבלו אם דפפק היכא דדוקא כתבו
 שיהיזשובביןואלןיהיו ועב מקבלי• איידעדלא אכל בלוי מ• לסגיהס בלו•

 כ אעפ וירא ר ל’!קא מינאי בלי מק לא יה קאשר ס הי דהא וק' *זזידין
 דנ״ס וטועוד גלוי לפכין ממש חהנרא* הפן להוכיח ציין מ’ד!מ אלחא

 אמדעדככאהושמואלאמרעדקללהנן היקתזכי״היב ערכיןעליביעד
 סייג קללה או הכאה דענדי לאמקנלי דאכי* בזיפה-הר• עד אמד עןא•

 למרובים •מיד בן מלוק שיש הנו* פ כהזית כתי'7כ מה והמשוב להוכיח
 וי׳תחוקים קתוטאים דכרובם להוכיח אין מקבלי ולא דפרצי דנרבים

 הינוכוין מקבלי דלא אעג וירא ר •*לדמ״ש »הנוה*סבי'למ»פימםוה*נ
 שהיו ירושלים כאמון בינו בלוי לפנין אם ומ*ש רישבלותאדימודים דני

 היבדדיצא דהתס היה• דכי הינו מירושלים ראיה זמהשהראדזייא מים
 יוכיא אמלא להוכיח שסייג מ• נענש הפא נ ה *וכמי לא ס שי3״כ0ימ^3להז

 "אותן להיות דיינו כלו' מארון *לעיל׳האכדאייבוהיאכדאית/הלואיאהיק
 ולא מצטעריןעליהס המועכואישהיו ^קהלאמיז^יהכאנק־׳עלכל שכתוב

 ממקדש• ביה ם מדממי תו”ןלאלסאמינאזנירא ש־ממיכ *דזמיהמין
 הענין הפפיק קרא דמ״תי דאייד• אלא ם״ןך9»* מקודמה דשני מחלו

 הייעתא דמיני׳ משוס כאן מאמרו א*»ןרארת^דטע6יףז4»תאמם»אד״
 בדשעיסק' סכאק״קזדשיד׳איכפמיזכסלאהיהמשתיתרק ל״תידדר*®

ובבא היא רשעיםבמורים זו־מוןשופמיע׳מע פעה זמן*ל7תהלאזע1

ה* ויאמר ומדכתי' רעהכחסמעזתי ליה מע6ה׳ממתומירושליםדראמ

 גרכי׳נמקום אלעור ר א : כפתוך הפזיענזתכדאנתוכ על «
שהזאיתב'הנתב שלמה עלהרעה שתו הנהמייתד אין :

 שההעדרזהרע שהכוונה ליזלימאכתב

 הם והמציאו' והטוב כאין נמצאים
 ונעל ההעדר נעצסלא ת ייהש׳ הממוני

 רמוו| פי'נענין בראשית לתשכתנפ1ע

 נצמי השכר היות שהכוונה אמר בס

 רחאמל תעגין אינו זה וגס ומניי זהעינש
 הרעה על שמי מיחד ה הב אין : מה

 כשקללו הנמש על שמו הזכיר הרי ת וא

 נ*5כן ומרצו נתנסו זה הקשו כנר
 פ’אע ה הב הזכיר דברים ג על רבותינו

 העוכל על הנת׳ו זה מימת על שהסלרע
 האלה• אמר כה וכתיב תכסי' דני׳ על

 דבר• אל ׳שייע לא אשי האיש ארזי ישראל
 בז בטחוני העושה ועל הזאת הכרית

 ובז' באדם ■נטת אשר הבכי ארור שגא
 כר לא שפשעסנדזל שב'אלז והכוונה

 במפלתן שהשמת רעתם על ש״ז מלייחד
 הדעה על ה וישקוד בני מ’וא

 אל• ה ויאמר יכתיב תי*י יקבניוהתוית

 הביא שה היה שלטוב תירצו ככי עבור
 והמהבל התיש שם שיהיו מהר׳כיי הגלות

 שלא בקין שגלו ועזד לתור? מרבן ויעשו
 היא לטונה ו’תי והתרת 0וג כצנה •וזקו

 דהינו וירא' תירושליס תמתי ה שכפיב
 ל קח וקמאי הטיבה על אלא א ר דקיזמר

 אינו הרעה על שמו כשמ״חי ק דה אלא
 דככמהדוכת• בהאיק שיש טיבה על אלא

 זה הדעהכנק ה'על שם שנזכר אשכחן
 נגן ה' •תנן ה •ככה הדום על ה״טיר

 ■*לכדלעיל שנקצתם ואן ומלתםטובא
 ושמאלא הנו* יקהה הזכיר! לא לחה

 כתאתר כשהוא אלא שמו מלהזכיר קפיר
 מדכא כיהכאדכידאמר הרעה ובזית
 מאמר במי הא וישקוד ת’וא ויאמר דכאי*

 והביאה היעה על אגזר שפי' אשיב
 הא כאן כתיב מק באוני אלהים אסר

דמבתומ*דכת»* אההיא פליגא

3'cvi ■דהפיג מישום לטונה מילת הן

ז

ץ

'ז1'1

 דלא כיק כאן כתיב אין אלהיס אמר קאז.ד ץ׳״א, כהקאיאדר עליה ה'
 יתמים מדת שלוא כמינה' דהתס כיק ל’י מיהו למכתביה צריך הוה

 שסשהיארמ״ימ קאיאאותז דלאמצי אמראלהיס הלל פורענות הכאבני
יאלי,עליוהת אשד איש כל ועל זהשכזתרדנריזדנרישאקא״ר והיזיך

 נהמין כלאמי הצייקים דהינז זהררכמ׳וממקדשיתתלו מגשו
 דלפי הכי דקלינן היתהכידם מכורת וזה "מקודש• אלא ממקדש• תקרי אל

בא כתוך עזבדייצזעא שהיי ^קמיד•דממקדשי"שמע"אותם הפשט
I י י .___________ti____________________L.

 הכהה »ד הקם במי יב דוחי׳דא״ר המצית שאולאת מדטל דחיית• אע׳ג
 יארע מוכימי הוו דאי משוס אלא שלו באכסניא גכיעדאיכןלאישנהאדס

 איןבהםכדישטרפיהבהא״ר אמר קאמיהכי: שיהי׳איזהחהסנהרב
 גלו* נ׳ב פ׳ שצשבא »כמ עזן בהם כלז׳שאין שטח כד• נהם אין ד לחדה

ממקדשי והים ה ב ידורג ־ מהם ■קבל*. לא •ייזונהס אס6לפני וידוע
•גמלו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)193 מס עמוד תנ״ו רבה. מדרש ואיכה אסתר רות - ענף יפה
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*י הערך יקר
 כדל תויהו /,הו כן כשמו ערכין למשכה שימה

,יגישמסג היא יקרא זהב יערכנה צא אנא ר׳
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עיי**נ.ז•

 הדמתי׳ס חן א־ ועשה כעל אשר צדיק כעולה • לפנינ׳ה ויהי
 שם וצ׳ו בענקים הגדול האדם " רחמנא אנא עט״ר ד־יה אדוני

 הקדוש הוא • לנינה ומודע לתכונתו חקר אץ הגדולים כשם
 חורש תדירא באורייתא דעשיק נהלל ענותן קדישא השידא
בתורה השקדן אני אני • נעידנא

• צדיק כאותו נן זלה״ה ארריט יצחק ככמהר״ר ’הרב
רציוכמה״ר הגנירהח"הח ’ .

 שם הבן וכנפש האב כנפש נ״ע אלריט שלמה
 דדחתנא*הנה גזא ני ינוחו ■

 הראיס ;א״א נדו׳ שס וןרחו׳ז נו שנ׳ו לש׳ס לשכת טעם טעתתי
 אנידר׳י שמו לחושנ׳י א״ז אניו עט״רמר זצ"לושס ה״ה

 ע׳ ה׳ ר׳ ק׳ הנשא,־ והיה יצחק רמו שס קריית •יריד חושננ׳א
 ארבע עם .ך ר׳ שתים ונאותוית • שלמה נמספר יעלו המה

 ריס משכחת חניכתו כמספר דדין חושננא הער״ך אותיות
 סופה עד תהמסכתא שמדכ״א מודע׳א מכאן• ראשונה היושניס

 אז לואת אי נהקדמק ככתוב וצוק״ל ה״ה עט״ר ס״רוגין קראה
 אני אף חלקי אענה • נא אדוצה מה ויהי .סניף להיות אמרתי

כמירא עד נמיטנא אשל׳ס בכור
 ייתות1כ אני מניר כ.י שבערכין פחות שמו ונקרא
ן5ר ועוד • קטינ׳א ’ r .: ג-י׳ עי־^י
אבא הרב 'מביאור יחסר אשר הפחת להשלים נאתי הנה הדא

 הונ׳א ורג חשד׳א !־נ
והדיר ירי י

אותה נכדי לסיפא אתאן
— ......... הכמות קטן קונטריס ההדיוט מן להניא

i הוא לקוטי בתר לקוטי שלמה ויאסוף
לקט ה״ו והאיכות

 לחכמי© לא יודיעתי הנערי׳ את £ךן של שם בשמי יקרה
למזומןוהאלהיס פרט עמלי מכל ■ חלקי זה

אנה
III

 א״ת הרב מעט״ר דרושים קצת ינא אכדפאב׳ו אגב
 • נאמנה קרי׳ה מעה אחרי דנש צוף והפז מזהב הנחמדיה ז״ל

 כתובים רב דיי ספרי שאר חמימים ה׳ילהדכי׳ס כן,יזכני
 זחג׳ן־עלינתעל על יכול א׳אהרא״ש ^;ץ״ד זכות • באמונה’

 שחוק ימלא הטובה ברכות ונשמחה ניילה *5הגב אגוני טפינו
־ רינה ^כינזולשוניגו י

 יי״יז מתמרד שולט! ך?הלאדוניט ממשלת מחת
וחהל״א ־״■ ' .

- .אשנני/היד^ בצלא/׳הלוי כה״ר מחוקק ;בדפוס

 V a ן 'פ'~'3
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גו ע־א רי״ו פ׳ג ערכין מסכת הערך יקר

' »יא
 י ,•*"י;

 יא' -חס
דל -*י

■יה נ־

<א ■שיי
דע־

שס נ' ש ובמס רש״י נפי׳ עיין יף מ-ן : H
* ׳ 1ן
למיטהיה אזיל ״יןר& פרש״י באו אילו  

נ ? מכאן ׳1כ ומורה רסור גן נע׳ י:י׳ י*  
ו״צ רש״י על סהק׳ סס לסנהדרין "חי׳ ־." -  
- -- ז״ג יש״י לדעת י׳ית חשס קידושין  
. ההיא אמנם קנהא דאיכא רפי׳י ודהת ־״׳  
,' דקאמר הוא ונההיא מדרכה כהערה יי«  
,. עליו תמהני ולכאורה יעש״ב אשית א  
-/ בפי׳דש״ללרש״י דמוכח ר״ולסוג׳דהנא  
^ להרוס׳ ובשנמא קנס לינא מ״מ א'נדרנה  
?.■'•• על הנא נס׳ וכן י״ת מפס שנ״כ א  
< לדעת כ״כ שלא לק״מ אלא ד״ה בעי׳ ״  
-’-•- נשנ״ להר״ן אנל קאמ״ל ד־כשייהו א  

ועיין י״ל ונדכתי׳והיהו ק״ט לכאורה ', 
t '. ודוק יעש״ג ד״ת כנתונות שה תנשיי ־•י

■ נ׳שלע עליה נאו דהומ״ל רמ״ ילפר״י ס-ך<  
הד״ הנז׳כחוס׳ ד״מ בכתובות כי׳עייו  n־

בקדושין סס למי ענוד החי׳לא יהרב איי׳י ------
ונ״ת קנס משלה דשל״כ תשמע מהנא יל — ~  

הנדרכ אהד עלית גאו אילו ד״ת ני כ״א ־ ־־י• ־"*  
דתשני הא ן׳וק״ל שלימה בעל יאתרו ׳לייכ י,-י  

עליה ונא והזר של״כ עליה שיא כיון  rAy: 
.'-.•'^ משמע של״כ עליה ונא ארירי׳וחזר ללא  

ולכאורה ע״ש בו׳ וי״ל סקנ חייב נדרכה ז-־א  
שהניא א״נ דפרק מהפונייא דגש עליו <«§  
" חיי אין כדרכה דכשלא עהשמ דבריו ת;זי < 
": כההיאדנן באוכ׳שלכי׳ד אילו תדלאקאמר  

מההיא להניא ז״ל הרב הלך אמאי‘ נ’ת/א’ר  
? למשמע ציכא דכתונות מההיא כאילו ניייריי

וק״ל הכי מינה
** הים ענרו לא ר׳הו׳שישרוו ואומר כשם ך  

ברכת כו׳עיין זה לצד זה דמצ רהב  
1- מהוקן כ״ב ואינ ולע״ד הציור שציין 5׳' ו»  
3 עם החום׳ נחוך שמצוייר הציור מתוקן "ו־ לךי  

סדר נחלח\עקכ ןועיי וה״ל צורה איזה נ׳ ר:*
ע״&ו מצרים את לישרא וירא ע׳ע ז1ןש

 י "*ך■* >.־*•
»»»»•» ׳•־'$7■

ע*א

 שקיליו מהשו׳כדייה ע״כ
 עיץפרש״י נו׳ תליזזאי ג׳קמיל ,ל'■'

ובהראג״ל הה׳דיעווז רפ״ז יכהימגייס

 נ׳נשליו א׳ונשליו בשליו כ׳גשליו גמרא
 ,« כצ"ל הנשר סיר על א׳נשכתינו

עיוןיעקכ3כו׳עיין רמיה לשון יתןלך
ז״ל

 דהא כו׳נר׳ הרוח גסי 5ע לה דמתני
 לשני ולא ולפניו נדרש כמקרא מפלגי

 ולפני לפניו נדרש קסנר אל"תר "מתני
 ונחוס׳נמנחויז דב"ת.דצ"ה'ע״א נהוגייא

דסוט׳ נכ״ק בח״א למתרש"א ועיין יעיש
t׳

 פי׳ושקוליןסס מכקא מיניימו ?י ׳3
נד״ד זה נכלל ועמש"לק ג׳ ויביאו

1

?*;א

 במפרשים יע״ש ש- ׳יכ״מ
 באפי דהתאמרא תילתא כל ־נא אמר
נע׳ *יייןהרמנ״ם ל״ב משות ל״ב מרה

 ניה דאית דאתר כאביי -ככה ה— ־
 פסק דאתאי עליו שתתה נ״ה נתר: ־
>יעו הגנגר ל־ר? .!דאיתי • 5*״

 פנל* נשס לנ"הג היב מ״ש תי׳ע״ד ע״ד דקס"ו ז״ל
 היכא ־גא אניי לגני כדבא אמרי׳הלכה דלא נ׳יהז

 דאיכליגו היכא אבל דנפשייהו אליבא דאיפליגו
 ואחרי ה״ש יע״ש נ״ז נאמר לא דאהריס אליבא
 כמעע־ יחידאה היא ואת שסני־א ניחא לא התייר
 קנ"צן סי׳ מלאכי יד הרג כולו הכלל על כתב וכבר

 דחיי־ דינא נס׳ זיל ההני״ב ומרן נזה מ״ש יעש"ג
 רבה בסו׳ נורש היה דהרמנ״ם כתג 3רע״ ד״ח וו"א

 ,« יע״ש הוא דביקרא כאביי פסק ומשיה בה״א
 דאניי ידוע דכנר דתאחר עליו תמהני ולכאורה

 כאביי דככק כהן לא אמתי הוה דרכה תלמידיה
 ועיין כנודע הרב במקום כתלמיד דהלכה משום
 משוס נדנה שכה־דכסק הנ״ג הה׳שגת כה״י נה״ה

 הס“בשכנ ועיין יע״ש הזו חלמידייהו ויבא דאניי
 פי' א״ה בניי מין ות״ש יע״ש סי׳פ״ד בכלליו א״ה

 במקום כתלמיד הלכה איו אתר דלא דאכשר קע״ב
 ינן׳ עה ע־יש מקודם לא ואילך ורנא מאניי אנא הרב

 יד להרג ראיתי ונכר חי׳יב קייש חה׳ נכ״ג בכיית
פיק עו״ש ועיין ש’ע עליו שעמד טו״ג סימן מלאכי

יעש״ב וקב״ח קה׳יז  3כת עצתו שהוא זייל הכג"הב על ק״ל ועוד
נס״נן שנדפסו שצו י׳יד גחפההו׳ש״וון

 נבתרא* הלכה אתיינן דלא ת״ב כיהן לוי נן קול
 הוי• דאניי אף ה״נ נו ואס יע״ש רכים נגד ביחיד
 לכסון ור״י׳הו״ל רגה רני׳שהס ניוןשהס מיית נהרא

 מלאכי יד להרב ראיתי ונבר בהרא אףנגד כרבים
 והנכון. עב״ג כזה ג׳יכ שהאריך קס״ע בסימן בם

גחי׳נא{ ז״ל יעקב עיון הרב בזה שתירץ מה לקע"ד
יעיש  נציין עיין כו׳ ממנו תקרי אל ד־ה תום׳

הררש״א ועיין ח״ש ועיוןיעקג
 מנחת ועיין בזה מיש ניוד׳ סימן אלי הלינות בסכר

 חשש שכתב תפ״ה הימן שמועה יבין להרב ועיין שי
 כמוציא א’ש מוציא א״ח ע"א דכ"ב בסנהדרין רש״י

 שייך דלא נראה וכן אחרים בם׳ אינו א״ת אסירים
 ועיין ע״כ לא כשמוסיף אננ; כשמשנה אלא א"ח

 ישליתנו• אנא ישנם א״ת דאמ׳־ינן ע"א דנ"ב בסוכה
 יע״ם הרנה שהניא מלאכי בסער שי תנחת ועיין

 בסגהד' שם רש״י דברי אינם הללו דבריה ואעיקרא
 א״ת הלשון בזה ונהב שם בחי׳ רש״ל דברי הת אלא
 סמייוא אלא נזה א״ת שייך דלא וכנראה ב"ש אינו

 אלי/ ז״ל י"ם הרב כדברי כתב דלא הרי ע"ש קדריש
בריש רש״י וכה"ש מסמיכו׳ אלא קדריש מא"ח נונהו

כגי׳ל יע״ש סוטה  כו׳והרר׳יי מסה שלא משמע יותר התאוו ד״ה
כו׳והאסמסוף השליו להם פי־שפסק קרא

 להניא ני׳ל ולע״ד שליו להם היה שלא לכי התאוו
 שש רש״י והביאו רזי׳ל ממדרש ׳־ש״י לסבית ראיה

 להם היה לא וכי נשר יאכילנו מי וז״ל גפ׳נהעלותך
 וצאן• אתם ענה רב ערב ובס נאמר כנר והלא נשר

 נאמני לארץ בכניסתם והלא אכלוס וא״ח כו׳ ונקר
 ענילם שמבקשים אלא ראובן לבני היה רב ותקנה

 נפסץ לא דהשלי• דכיון ניחא לפרש׳'• ובשלתא ע״כ
 קאמרי* לא מ״ה להם יורד היה ביומו יום ודבק להם
 יאכילנו מי אמ׳הבי השליו על לא דודאי מידי רז׳יל
 מתמיהיין וחייה כלל אוכלים היו שלא דמשמע נבר
 כרוצאןונקני יאמר כבר והלא בשר להס היה לא וגי
 היג♦ ביום יום מידי להם היה דשליו דניון ,נו

 דעל.כשכ צ״ל כ’עיי אלא גשר יאכילנו מי מאמרי
2נאןן כני־ והלא מקקייייש ןע״ז ??י קאתי־] ?זח?



א ע פ׳גרי״ו ערכין מסכת הערך יקר

גפ׳ ע״א דייו

 היו תה כן ואם להם היה כהתה נשר דגה ומולח ו׳5
 מנקשיספי׳ היו עלילה אלא [אמדי ולהא שואלים
 להא שיהיה שיאלים היו הנל להש ?היה דאפילו

 להש שהיה דתאיד־ הוא עלילה ודאי ווה ייתר עול
 >ן.־א לפי׳תהרר״י אתנש k תכץשים היו נשימה מכל

 תאי* א״כ להם' ,■ירד התאוו וע״ז השליו להס שפסץ
 דכשר תך־א ימניאיש כשר להם היה לא וכי פריך
 היה ששאלו למה אימא קו׳ !מאי לה־ היה גהמה

 ולא נהם היה ולא שנפשה השליו עיפ״דהיינו כשר
 ע״פ לולו־ ע״ד ולכאורה*עלה k עלילה המתבקשים

 פלוגת* ע״נ דני׳ד הירץ הן הנודר בכי להניא מאי
 אשיר הכשר מן דהנודר שיל ימיעין ור״עץ דרשנ״ג

 עופי־ז כמי אילף־י נש־ דשתם משוה עופות ככשר
 והשתא * יע׳יש עופות ככשר למותר ■ש״ל נדכנ״ג
 וכיוך כרשנ״ג אתים דרז״ל דההיא למיתר מציגן

 ללא מייל כן אש פתה נשי יאכילנו מי כתיב דבק־א
 סתם כשר איקרי לא עופית לאינו האתרי עופות על

 להש שהיה זן .'צ בין־ מכשר שפיר פריך הכי ותשוש
 3ע נשר יאכילנו מי קאמרי לכי צ״ל נמי דאינהו

 על נרוי׳ל ועיין לדחות ויש האתרי כקריצאן כשר
 לנרי היקרך תראה עתה הכי כת-־ שש לכתיב פשוק

 ר״י של כנו ר״ג יע"ש כש רש"יכפי' והניאו פו׳
 להש היה דלא דאע״י דלק״ת י"ל ומיהו כו׳ הנשיא

 עליל' וצאןיש^י נהי נשר לשש שהיה כיין מ״ת סליי
 שניו גני עי״ב דע״ד כיומא כדאת־ינן מנקשיש הס

 לכי נערב וכשר נבקר להס להס כיהן למה ראשון
 היה נהמות שהרבה ופ־ש״י כהוגן שלא שאלו שכשר
יע״ש שש נשלח כפרשת רש״י והניאו יע״ש כו׳ >הס

וק״ל  להא ואתר ולא גישי׳ אתר ר״ל ואתר דה
רתת נסער כתי עיכ5 כלל אתר לא ר״ל

 וימותו לעיל ר״ל אתר דודאי גיסי׳ ונתנם $זתזאל
 כו׳יע״ש ר״ל ואתר גרכינן שפיר כן כו׳יאס האנשים

 שמניא כה״ג כש"ס חצינו דלא היא תילתא ולאו
 נמיתרו' תפביין ונת״ה אמור׳אהד חשה אתת מיתיא
 הני״ל תהתורא עיל תביא ואחייך אמוראים מכתה

 כשמביא אלא ואתר לומר שייך דלא ואתר ושיאתי־
פשוט והוא זה אחד נזה אחד תאתורא תימרות שתי

 כו׳ועיין מצאתי כו׳ואני ש״י“נ׳פי לישנא דיה
הניט ולא נפי׳שפי׳נןתד״ע נהי־י"ףז"ל

 ה״ך דפאה פ״ק כירושלמי ועיין ז"ל פי׳היזוש' ®כן
 האומרו ג׳ הורג שהוא נ׳ אותו קייא ילתה דקאתר

 * נמ"ש מראה ניפה יע"ש עליו שנאמר ווה זהת־נלו
 ג׳כדאתרי׳נפ׳ לישנא לה דקרי מצינןלפיושי ועול

 מכני ל״הר על שגאה אשכרה של זו תכה מדליקין
 ראש ריכ״א נענה יגותר׳נפה מעים ככני מהחלת מה

 תכיןולשון כ5ו יועצות שהכליות אע״פ התדנרי׳נ״ת
 הויא שהלשון לכ״ז נמצא יע״ש נו׳ גומר' פת מחתך

 הלב וג׳ יועצים הכליות לתחילה הל"הר לדיר ג׳
ג׳ לישנא לה דהרי והיינו תחתך הלשון וג׳ מכין

וקיל
 כו׳עיין' דנוי־א כת״ג כי׳ כו׳ מילתא 5כ |*״ךן

שני נה לי-> בד״ה ע״ב דנו״ל תוס׳ב״ג

 כאפי דתראתרה חילהא כל
עייו יו׳ לי'כ משוה ׳כ ל ג׳

T T°j***33 *3^ 2^37 ,'CJ
tris! דרת ההד אניי נרואתי־ לתהאמרא ״ז7נ

 הללו ודירים כר ל"נ תשוש לייב לאיגלויי
 כ־שנייש׳ש^ תיך נהגי'ה נעיב וע״ש נלל נשוגיין

 ■קמפלגיף^ נדאניי צימח התש קאמד לא אי את
-pi ,הנף דאביי מימרא ך ה ליתא שלנו ונגמרות

ודו.[ אפ״נ
 >ו^ גדול נקז|ל רעהו מכרך לכתיב אי־0

׳י! ועיחו יה חושפי כני ־תיקלע
 ד^ר.ן ע״כ ג”דכ נ"ת ועיין ו״ל פרש"י עיין נו׳‘

 מיג-ן וחדא גמינייהו דתשנו .*־בגן ענידי נג׳
 אכלוהו אש שאלוהו אם ז״ל “ופ־ש 'אושפיזא

 מ-שו־ז^ הוי התוש־דטעתא וכתישם לא יאתר כ״י
 דחקתל מההיא והקשה כדהנא גדול בקול רעהו

 שעד' תה כל אות׳־ הוא מה טוב דח״ןאורח נכרכות
 הימנים ועיין נשכיני אלא טירת לא נע״ה

ימי! סימן אחנה רצוף נש׳ מהרש״א ועיין תגוילה
סונעץי^ף.> ________,

I / ■י• י' יי י• ייאורה׳

הר ניירגנות באיזה לדני■נשא• הייגו

 א דהכא לישב
כדי* רבים אנשיה כפני שאומרו

 לאסור'־ד; הוא נהא ואת'כוי כשוקא יתיב למחר
 יעז מכרך קרא ליה קרי וחש״ה ננע״ה הויקא

 דנאושפיז׳ענת ננ״ת דקאתר וכןההיא גדול בקול
 כמיישרג׳ אלם כני שאלוהו אה היינו דתשנו רבנן

 אשי כפני כן שאותר איירי רכיכות ההיא אמנם
 לנין שהולך או חינו־ ליה ויהיב כע״ה של ניתו

 S נשכתיו לנ״ב ומשכר ניתו אנשי עש כן ואותר
 דגה? ובודאי אדש נני שאר עם שתדבר ולא כע״ה
גצי! שזה ונרא' ג״ב עש ולספרו לשנתו וחייב מותר

 ההוס׳ז״ל 3נישו
 fe ת״ל ננ"ת שם נש"מ לתהר׳יב וראיתי

 דאתרינןנערני לההיא למיא לא
 עיני אותו תשכח דהתה כו׳ גדול כקול רעהו תברך
 תבשילה מיני כמה ליה וענד שפיר קתיס דטרח

 כהקז! אלא דאינו הכא אכל כו׳ הרע לשון וזהו
 4הה כו׳ותיהו ת״ט אלא התשנה אין פ״י נכנר

 דכהא» טפי ניחא דחליקנא ולתאי ט׳ וק״ל נו׳
 ffe הרנה פטרת אותר אינו טוב דאודח לחלץ יש

 ולכאורה•! ענ׳יל כשנינו היה שטרח המעט אוחו
 דאיע איירי ודברכות דכ״ת דההיא כן לאש לחמיה
 דול עדייןקשה א״כ מעט אלא הרנה שטרח אותי

 ה?ז| אפי׳לו׳ נאושפיזא רננן למשכו כנ״ת דקאתי
 אמו| דברנות נההיא הנא' כשבילי היה שטרח
 81 טרח לא נע"ה שטרח מה אותי טוב דאורח
 אי? דכרכות דההיא נת״ש ע"ד ק"ט ועיד כשגילי

 אתרי׳אזה התש והרי הרנה גירת ולא לו עשה כלא
 כע״ה טרח טרחות כמה אותר הוא תה ט.ינ
 גלוסקאו׳! כתה הניא יין כהה לפני הניא נשר
 כשנינין אלא טרח לא שטיח מה וכל• לפני

 ל! והביא הרכה שטרח שאומר איירי ד להדיא
וקייל חבשיליןהדכה ,

D ם שמתוך כו׳ אדם יספר אל 
וה! ננוחועייופרש״י לידי גא

 אותיי־ח ע״כ די"ח נערונין דאתרינן מההיא
 3 די״ל נראה ולכאורה של״פ וכולו כפניו שכהו

 נ לו שיודע היכא ש״ח בטובתו יספר דאל ה״!ץ
דה* והה־א גנותו לידי יבא טובתו שמתיר גנות

 ו! שם נחי' נפ״ח ועיין ה״ד הדיפות נכ״ז
 יז*א" הארץ פרי ועיין ע״א דכ״ג יתרו פ*־ דת
דן נגע שש כח״א )מהרש׳יא ועיין יןל; ע־ץ

• i"P»
והיי*



ברד ע־א דייו פ׳יג ערכין מהכת הערך יקר
כו׳נד׳ שמרנין מחוך שם רשב״ם אל לעולם דקאמר רמי מימרה גני הכיומ״ש

יי"׳" ׳.׳ תב כנך יב דקה ורב ־נן יגפר
 השידות מדרך ש־יג היינו רחיינ קן.א

.ימכ בגנותו גששי ויבא ר,ר1י עוד ל-פד

JW113P 3םיויקה עיץצוו״הק ל"הר על מכפר 
ע״ד על דמנכר דקאמר ע״א דרי״ט ״

דיה

א׳ל
 השית שיבואו בשבחו יספר
 וק״ל שבחו מתוך גנותו
 באיש נגעים דברים שבעה על שמואל

 דף בלק פרשת הקדוש נוותר עיין נו׳
 באים שהנגעים דברים י״א אנא רני דתני

 י״ג כי׳ פי״ן טהרה נש׳ יפת חהר׳יש ועיין יפשע
 מם ועי׳ יע״ש ע״א נלצ״ג וע"ש יעש״ב ע״ג דל׳ח

נאורך יעוייןשם וה במאמר נח״א תהרש״א שנתב

על

דאל ה גרמיו

אמר
א ע" ר״ן

י רש יבא שלא
דנראה גם

ה נ עיין 3ק"ו ו״ל
ועיי שס

׳ית׳לעולם
רה נוה לו ו

קא׳יל להא
לידי גיס

רה

!1יזת

יזצ

#אש
*?•׳

 דשבועות בפ״ק כו׳עיין ש״ד ועל ג״ע
‘הנעש־נפני׳דמדנהי שעיר גבי עי׳ב ד״ו

 נו׳ ס״ד ג״ע ע״א ג״ט להניא יש הקדם על ונפר
 הצי ד־יני בתויד נד״ה ההיס׳ שם והקשו יע״ש

 כהונה נגדי הלא ניה אתרו ולא במזיד לאיקותה
 ואע״ג יכפי־עתהס למימ׳ששעיר דנעי וחי׳ הנפרץ
 שיבואו ש׳ אין ודאי קרכנוון דג׳ ודאי כוי דצקתן
 עם יכפרו כהונה דכגדי אספר וה אבל עד״א ל:לר
 היני עדיין כן דאם קשה והשתא יע״ש ד״א דרבן
 נגעים וש׳יד ג״ע גני הלא נו׳ במדד לאוקומי חני

 וליכא ע״ש ע״א בד׳יה והתם הכא "כדאת׳ חנפרין
 ושעיר .נגעים דודאי לקו׳ התום׳ שחי׳ כהו לתיתר

 החוסמות מייש לכי ונשלמא וכמש״ל מקרו נ׳קרננות
 ד״יז כשוף ע"ב דפ״ח הקדש התונח פרק נשלה*

 לדבריהם אמנם • כיע״ש אפשרילישב כנשרים
: וק"ל יי׳ל ומיהו כדכאיננא קשיא :טעית7

 הוא דט׳יס נראה אהרן לב על והיה רכתיב
כחג וכן כתיב השן גבי קרא דהאי

 ש ע" ע״ב דכ״ת דונמים פ״ט כסוף כח"א גהיש"א
ת״ש אבנט בד״ה הנא בתום׳ ועיין

W1□* ו״ל כפרש׳יי עיין ותרפים אפוד אין 
ע״ג דפ״ח דזנהים נסו׳ ועיין

 סימן א״ח הג“שכנ הרג ת״ש ועיין שס זנתהרש״א
 תכפר אפוד בע״ז כדאמרינן וה״ש ש“יע י?ע״ד

 ההי׳דזנחיש או דערכין פ״ג וצ״ל ט״ש הוא ׳טיו #ל
 מצאתי שלא נו׳אלא פי׳ שרש״י ושמעתי עו״ש **״מ

 הנא ו״ל רש־יי דברי הם הן ע׳ים שלפנינו והניש״י
 וכן ו״ל רש״י במ״ש הנז׳דזנחים וע"שינסו׳ סיניין
 חיים נמהר״ס המובהק הרב עט״ר שהקשה יאיתי

 כפרו נגליון נר״ו מודעי
 ס׳ויק״א הקדוש כזוהר עיין כו׳ תנע־
 גסוח על דמכפר דנראה ע״א דכ״ג

ע״ש הרוח
כו' דכתיב פנים עזי מעשה על חנפה

ם7ל 5!״ריץ**' *CT 1,73 5* **י
^ן* ייר'3?7 5*^ ריר*ד f'jf' קייי? 53? “3
 קאמרינן דהכארסוניין תמוה ייכאו־ה *

T חנ;ד דאינו רשיי קאתר ואיך ע״ע על מנ;ר 
ייל ק ן נו׳ןי״ל

 ע״ג נדרי״ח וע״ש
אהרויז־ שהנעלים נו׳ דתתאחרה

נו׳־ ל״הר אינו אוהו ג׳התגלם בפני
ונח״ה־ שני בה ליח ד״ה ע"ב דט״ל ׳דנ״ב1

 f מילת כל ד״ה ע״ב דט"ו דלעיל ברוש׳
 ע״ש בש״תבנ״ב לחהר״ב וע״ש ודוק
 עייך כו׳ החנואיס כו׳ענין נכתכה נמה

ונמ״ש־ ע״ג דפ״ח נונחי׳שס שפרש״י הה
שס ו״ל ח־יא הרב

 "ני נ דוזני־ דהא הריץ נו׳ מעשיו אהנו
אחרייז על אלא דידיה עלה לאו מככרין

 ונמ"צן הא ד״ה ו״ל נחוספות כו׳עיין עיי שנענשים
נכו׳ד

יחניףוננ״ע. הוא הדס כי כתיב דנש״ד ך
דיי׳נ דקדושיו כו׳עייןנסו־דפ״ק נתיב

 כך גס אפרים דנעגשיס ג״ע לענין דיליף וב׳ א ע"
 נהריים ונתיב פיצו ונאוף כו׳ אלה בהושע חדכחיג

 להשאר־ דהייה ההם ומבואר כו׳עי׳ם ארץה 5חאנ ע״כ
 דנענשי׳אחריס וגול ס״ד דהיינו קרא באומו דנחיב

 *. החוס׳נס״ד קהןבדנרי מיהר וכדנעינן ע״י
 מינהו הש״ס הניא לא אתאי לתמוה יש ולכאורה

 חהך הניא לאי ו"לורש"יאתאי רש״י שהביא קראי
ואפשרי דהושע מהך יליף דקא דקדושין סוגיא

בחום׳ שכהנחי תה ועיין וק׳יל ליישב
נייז ענשי דמי אשכחן לא להייר אנל ״ר£0

 דסוגיין בחום׳ עיין ע״כ אחריני
 דכ״כ יעקג שאריה ועיין הנו׳ דפ״נז ונתוס׳דונתיס

 ע״ל׳ ד״ס ח״א טהרה ס' ברך זרע להרג ועיין ע״ג
* הנ״ל ונובחים נתוס׳ ועמ"ש ע״ש ע״א ס״א1

 מכפרת אינה ההורג דעל נו׳ ש״ד ק׳ דה
ו״ל צייק הרב הק* נו׳ נסוניה דקי׳יל

 דנגעיס אמרי׳ הא ק׳ נמי ההורג על מכפרת דא״נ
 נאים דנגעים תבואר דהחי׳ ובודאי ע״כ וי״ל גאים

 שם דיזנך הנהו וכגון ערופה עכלה דליכא לתינא
 לא נו׳ באילן הלוי או בגל טמון תצאו ע״ע פ׳ נריש

 מההיא להניא רש״י הוצרך ומש״ה עורפיויע״ש תיו
 * ופשוט־ אותו הורגין ההורג נמצא דאס דקי"ל
 לא דאתאי נסוגייא ק״ל דהוה תאי ניחא ועפ״ז
 דעל דקאתר שמואל לר׳ בפשיטות הש״ש פריך
 דל"הר ר״ס דקאמר ממאי נאים דנגעים וש׳יד ל״הר

 לרבי מהא דוקא ופריך ע״ע וש״ד קטורה מכפרת
 דאיכא ל״ק דלשמואל ניחא האמור לפי אמנם ענני

 תאחרי ע״ע דליכא לסיכא באים דנגעים למימר
 שפיר פריך ש״ד מכפריןעל דג״נ ענני ר׳ דקאמר
1איכ! הא ע״ע דליכא להינא דאי כפרות ׳5 דלט"ל

ודוק לוה י״ל ומיהו נ"נ  אשר הוא כהע נד״ה ובחזקתו ד״ה תום*
כו' עליו כחיב למה וצ״ע כו• פיתן

 הניאו וה הכל נו׳ עצתו הנגיש שהוא לפי וי׳יל
נירושל׳ רז״ל משם ה׳ הי׳ ראשון בד״ה שה התפרש

יע׳יש  כבושות נמש׳ שהרי ול׳״ג נו׳ דאנהו הא יד ד
נענשים אתרים העבירות דע״כ אוויר

 אכי׳ג״ע בי״ל איו ואם למתות בידם יש אם עליהם
 תבואר שהרי תמוהים ודגריהם ע״כ לא נמי וש״ד

 דכתי*' דפהיא יב' די״מע״א דקדושין דפ׳יק בפוגייא
דכהיר-גקר!{ א?לה;קו קאדןקאי’תק;} עי; נקוש?

שק®



עיא די״ו פ״ג ערכין מסכת הערך יקר r
 וא׳ו בלא פ׳־צו תדכתיב וג״ע .*ש״ד ויזל שנוע• ם5&

 דאתרי־ן הא והדי האיץ אסלת אנה תכ;י וכתיב
 העונה כל נענשים ונ׳דכשבועה ע׳א יל דני גשביעית

 כן והה כמי׳ש קראי מהנה! היינו כידה היו אפילו
כגון ב?רא ע'דנ לו׳־דבאר מניל

v J v 7 ipjי• • — י*•* *• ^••יי״ו
 מההר נמתות כידה כפיה דוקא

שהדאכל׳תד א•־־ י י .•יי לה ילכינן

 התוס׳גזנ^ן נתת זנת >■ י
 דככ״עתכעוו שכתב הנו׳ ב־״ה הנו׳

 ע) ניב הכשר אינו בפייד אמכם העוכר על גם כ נ"
 ראי• והביאו ע׳יי שנענשים לאתרים הלא ההורג

 דהאאר מסייד נהי כריך ולא מצ׳יהר הסוגייודפייך
 נראז הלא מכע־ת י־כתונת ור״ע נאים ־:געית ד״ש

אלא מכפר לא דנתונת לי׳* דתש׳יד

J k* tSהי י• נישא נש״ז

 ,'הו־ הרב כ;,וכ אתרים
פה התוה׳ וכ״כ רש״י

יעי׳שע׳ קדושיןכ־־י שש ז״צ
 ד״ה ע״א לטיל בשבועות

 שנעולה עבירות,
 הנך כלומר אנא ג״ד מאחדים ונא תמנו נפרעין

 דקידושין מההיא והניאו בשבועה כיוצא הוו ללא
 נכוני׳ויכרי זייל רש״י דברי ימצאו ואי־כ יע״ש דכאי׳

 אתרים וג״ע דנש״י רש״י קאמר ומשית התוש׳צנ״ע
 משא״נ להקו׳ בידן שיש לכי והיינו לעונה גענשיה

•שהם דהנהו אתרי׳דומיא נענשים שיהיו דליית הר"5

*/J * ע - ע 4 ״ס » -* ■ ,* ר ר ל• .* •** י* • -* ״/ / גס

ו• • רי י* ד •* י - י• י"נ 1א׳ ׳,אע J. , | < כזנה• בתום׳׳ ן

יד בא

 חה־הים נד' סס דבריהם שגה מכערים בדי׳ה גונז׳
 ועיין של״ג שימן אהבה רצוף הרב ועמ״ש ודוק ע״ש

 ע״א דל״ג ובשנת פס ותיוייט וגי׳ תיי׳ח כ״ה אבירן
 ודוק זיל רשיי ע״ד ועמיה

 תה עיין כו׳ ק ל" דמפ״ד ואומר״י
הרפה לא ד׳אמאי צאיק הרב שה־פה

 • ע״ש מעשיו דאהנו הי׳ שייך דלא הרות מנשות
 הי׳ הך שייך הרוח בגסות דגה ליחא החח״ר !אחרי
 שה ההרש״א הרב שכ״כ -איתי וניר מעשיו דאהנו
 ל״ז תג״ע דגה ליתר ר"י דכונת וה"ה וק״ל 1 יע״ש

 דייה דכ״ת בתוסידזבחים ועיין מנייד עליו שיש לשי
 נאתר אה לכאורה התוהים הם דהכא הנז׳ודכריהס

 למהני׳דכוטה יענו דמה ההורג גם דמכפר דכונתס
 החרו ולא במזיד דמיידי בת״ש במהרה'א וע״ש הנז׳

 מתיחת מכערים ובג״כ מכערים נגעיה ואפייה יה1
יע״ש '1כ כסנהדרין דחנן כיפה כניסת דהיינו נ"ד

 יעלה איך כעיני הוא התוה רדן^;'0ל1
על יכשרו דבג״כ הדעת על

 לניד האמורות ממיתות אחת שהיא ניכה כניסת
וח׳ ד״ז לשבועות דמסו׳ וש״ור בסנהדרין שם כדתנן

תנ נפנים

אחדי׳ונגעימ
 כד זג;: ז

 דשאשזי תג״ע
יין כנש ה

 8אמנ נכלאתי היא ולכאורה נצ״ע שהניחו יע״ש כוי
 ן5נהי* ס״ל דזכתים דהתוסי לכתעייד לות־ אכשר
יי־י דא־״י כסוגיין שהגיהו הגלו

היינו מעשיו

הרבע נזיד

,‘“וי r,-•**• י* «

י ז י י י -1 ר ר• ר י- ר• ן ך
ייו*5יו יי• י* .־•י* •יי > — ״•' / "ס •» ׳י

V'׳־ i י 
מיניה ששהו

P- <׳

אמנם
 דאם הי״ת כת״ש דקכדיך לימד להן ניחא לא חש"ד

 נו׳ קטלא ב־ ווןא׳מד מע״ע לקמן קכריך תאי כן
מתוודאימהה־א לה ץפ.-ך דלרייש מזרש״א תי׳ש גם

זזלץ •י ך• ךיזה גפיואם fרי^ «דויחיב סוגיא
 [כדיך לא דמשייד כזבתיס ה־וס׳ האתרי שפיר
 [■משני ועלה נמי מיניה דלןפריך אהיין תכ״ע אמנם

וכדכתיכנא מעשיו דאהנו

 שהץ׳דההוש׳ לשם בתי׳ צא״ץ להיב וראיתי
דלא הכריחו דשם אשדד• סתרי

 אדט ולא דמשלש׳כייך כתב הנא ואילו מש״ד פייך
 זיל נ"הז הרב על והן׳ וש״ד אג״-ע נתי [אי מעשיו
 מיניה דאשתמיט וכתג הךמתוס׳עצתן לז ממאי
 ועירא ואנא 1 יע"ש דשוגיין החוש׳ דברי

 נסא כאן נ״הז הרג דברי אשתמינן דתינית אתינא
 התום׳ דברי שרמז שהניאו הי״ת משם התיש' יע״ד

 ועין׳" . בתי׳ ש־ ז"ל הוא ולמ"ש הנז׳ דזנהיס
 נו* התוכ׳אהדדי תדב־י צא"[ הי־ז שההשה התושיא

 תביאיז אהד דכמץוש אורחייהו כן כי [׳ לא דזה
 ‘ ז אהריס משם מניאים אחר ובמקום אחא סברת
 י» לכאורה אמנם כנ׳יל הכללים בעלי ועיין כהפך

 ונן העובר על גם ״כ3 תכפר דבג״ע נמ״ש לתמוה
 לדבריהן ראיה שהניאו גס תש״ד דמ"ש יע"ש נע"ו

 t: מ"ת הכא רש"י כ"כ דא"נ בסוגיין רש"י מדברי
דש*> דומיא מקרא והביא אחרים דנענשים כ׳ נג״ע

> וא״כ ׳»
ולא י

וראיתי החרו
דף יין

וחייכתי׳, כרוח •
איןב״כ דשמא

תכשר דשעיר קאי ו׳

 דבר* שהניא’כאן בחי׳ להרי״ף
מגסוא והתוס׳והת׳עליהה רש״י  בשנה ועיין יע״ש כיפה כנישה מיתת ניה

שו יעויין ע״ב דכ״ו ושם וק׳יל ע"ב ע״ב

 הש״ש משני להא י"מ ועייל א״ד2
אהנ. ולא וג״ע אש"ד נמי

ע״ל עלה ולכאורה כו׳ כרכים פ״ת שהלבין בגון
 המנה כשהוליד היינו מעשיו דאהנו ש״ד גבי גומר
 בחגיגת וכדלזנן לתךן יוכל לא מעוות דהוי ממזר

 ולא עליא׳א שנא היינו מעשיו אהגו ולא ע״א ד״ט
 סוגיין ומ״ת ופשוט תחוו•־ אינו ת“ות ממנה הוליד
 מע״ע נסמוך לקמן דעריך בתאי להי/ת קיט הש״&
 בר דלא-יהוי ביה התרו ולא במזיד לאיירי ומשני
 •שלא מעשיו אהבו דנא דאיירי לפי׳ והלא מטלא

 ומ״ש גרהטיא לאו והרי מאמר מזי א*פ ממש הרג
 דב״י להא קב־יך דלא רייא בש׳ שם חהרש״א נזה
,תהה: יעייש כהים נגעים [את* ד ייש“ל אלא
 דלא כו׳דזבחים מיניה אישתמיט אי- •טובא עליו

 יהאריד ליהמע״ע ■יס־יך ננד דביכ תא אנא מייתי
״ע5ו 5v;;7 תיייז? ;לא נ;: fw t»W >ד

 הרוחידחתו׳ גסות ונם כומב״ד שהס התורות
 ולכך מככרין ויסורין חולין חשו׳ויו׳יתך בעיקר
 היו*[ דגסות ויכו׳ נגעים בתקום לכשר נ״כ הוצרכו

 >יין ותמהני • , עכ"ל כר בעקר ככושר חתור
 [1הג מל"הר גם הש״ס כריך תאי כן דאה טיבא

 וג"עזש* ע״ז כנגד מגדיל "הר דל לעיל אתרינן
 וילכהןלי[ בעקר ככופר דהתור לעיל אתרינן ועוד

 תאי כן ,■הם לכו אדון מי תיתנו מדכתי׳שכתינו
^**י*י *!*f*T**7 י**<יץ^ ד•,!**•■• 5**37

"***ה •**"ך .'ג"."■ *ייוזד *ר*רך 77?'
t*5 5׳i״c* x ד’״ג!!7 *ב "' גי״3ל* 

ר* 7Z 7*,!7*"•'2/ '* ב לב?'
5.ינ קודם אכי׳ הוי ערוכה ועגלה 5ה?«ורי ניוה

ק״ל ״ל2צזז
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?נצא״ כו׳עיין בלבבך ח״ל נו׳ יכנו לא
נזה ח״ש

 נו׳עייןבש' מלונה דבר בהכירו לרואה *יין
 לו׳חני׳צו׳דצ״מ דדייק ז״ל יעקב עיון י **

 &וה שהוא נחנירו אפי׳ לאת מה:ן -•"ץ אן
 ולכאורה 1 יע"ש כו׳ חייננהזניחו א;*ל »!

 לרג תלמיד אמרו עי׳א דל״א דב״מ דבשו׳
אעיהדא ומיהו " ע״ש ה״מ הוכית הוכה ר,יל r*»

 זנ׳מהר׳יג לשווהש״ש תפש נא ו? ננשון
 יד ועיין כד׳ יש בש ?ו׳ איזה דק״ל דה״מ ה“נש

 בה״$ מהדכ״א רו׳ לרש"י דהוןשה ונראה מלאני
 ועט"? וד■'? ע״ש חהדש״א כה״ש כקיצור לתיץ ונא

המפ׳ז״ל
 ישנאיגו כו׳שלא לשמה שלא ענוה דיה תום׳

 לאי כו׳ גפי׳ נקו' אבל נו׳ וי׳ית
כורכן שנהב גכרש״י עיין נו׳ ישר

 ומ״שג מהר&״א ועיין ישנאינו שלא דהיינו כהוס׳
ו־׳ל בש־נא״ק

 הא קללה נרוא״תצמ״ד דאתי ומאן דיך,
נ״הז ועיין כצ״ל כו׳ הנאה כתיב

 ועיין יקר כלי עיין וה נדינור לעמוד טיש מה וכל
 שנא ווהג טל״ב שיחן אהנה ורציף נה״א מהרש״א

 ורמת הרי״ף ס"ו שיתן אפריש שער וקי״ג דקי"א
ע״ע ז"ל קד&יס ובאן יעקב ועיון כאן נחי׳ שמואל

וק״ל
 דבד"יז מנכתלי ואבוה הדן אימיה ה״ג ך? ך*

שהוקשה צא״ק עיין דן מננויז ואחו כתיב
 נהדיא נקרא דכתיב בתאי טייך לא מ׳־ דאמר להס

 ואמר קאי ולזה מנפתלי ואביה דגיסינן כתב ולוה
 נהי זה שהרי ני' ולא יע״ש בקיא כתיב דלא הר

 ונלא״ס נפתלי ממטה דקאמ׳ דשתואל נקרא הנואר
 כי׳נע״י ע״י והרב * ודוק ד“לפע פי' ניחא לא נהי

 כח וכתיב נו׳ היה מדן מצור תירס אני אס ואימיה
 דנד״ה קרא בהן השכיח לא איך ותמהני * יע"ם

 גופיה הירש של דאימו נהדיא דקאמי כ׳ סימן ג׳
 קאמר תירס של אביו’ אס על ולא דן מבנות היהה
 ההרט״א מ״ט ועיין ע“וכצ ע״ש ז״ל הוא כתג כאשר

כו׳ הקנ״ה כה ™מלא ע״א דט*"ב

 יע״ש אלמלא ד"ס ע״א דכ"א
 כו׳עייןלהרב מעלי דהוה צדקיה איכא

 ועיין יעש״ג ע"ב ד"ן דינים כרשת
יע״ש ו“צ סימן אליש׳קאר מהר"ס  הוה ודרא מעלי הוה דלא יהויקיס ןך,^

דאחרי׳ מההיא כו׳י״ל דאחרי׳ מעלי
 ראיה אה אוחי נ״א ר״י הניא ע״א דקל״ט בשנת

 גדייניישרן! ובדוק צא עליו באוח רנות שצרות דור
 דייני בשביל אלא נא נעולסגלא שנא פורענו׳ שבל

 מעלי לא פינש דאי השמע היי נו׳ שנאחר ישראל
 ז״ל הי־י״ף ה״ש וע"ש וק"ל וי"ל העלי לא לדרא גס

 ולמהרש״י יעקב עיון להרג כאן ועיין ,נחי נע״י
יי גוש ה״ש יע"ט כ׳ ה׳ ויגלח פרשת בנייר 5ז"
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 הח הי־כנת נשכר להרמ״יו י״שמ
 כ״ג מאי׳ה ג״ור ועיין נוה הי־ש ס״ה פיהן ,^רי;
 עליו שהקשה ומה השלייה ועמ״ש ע׳יש ט״ו #יפן

 דקי״א סבא זהב נסער מהרש״א ועיין שש ש״ח
 וחקנ״ו הי׳קנ״ב מלאכי ויד יעקב ישרש ,יעיין «י;

 מהרש״א עת״ש המשנה מרכבת נסער הימייז דש5«
 מצינו לא דבר״י והק' ר״י של תלמידו היה זרג

 עיין עיים ברב כדאמרי ופליג הוא הנא ר״י ואפוי'
 תקנ״ג סי׳ מלאכי יד ועיין ע״ג הימן אלי *ניניה

יעש׳יב וסי׳חר״א ‘
 דף עירוכין נחוש׳ כי׳עיין רב בר ווזייא

 די״ד חוש׳חולין ועיין ר״ה דייה ע"א נ״ז
 יע״ש נעא נד״יז ע״א בדי״ג אערוע״ש ד"ה >*א

ודוק
 נהוגיא עיין כו׳ נודעדיבא לשמה

 הרב נחידופי וע״ש ע״ב דנזירדנ״ג
שתי׳ הה וע׳יש נלק־טיס שהקשה מה מיהייז״ל

 אורה הרב נהידוכי וע״ם ע״ד לעמוד יש זלנאורה
1 ננויר טס יעקב ישרש ועיין שתירץ מה *׳שוי

XI הר״ש כנשק מה עיין נו׳ הנאה עד אמי 
 הין דעיתועי׳שמ״ש מהל׳ נפ״ו במו״ל

,־'?-!-,או ס״ת סי' ש״א בה!־כ ש ועי׳ לח״ח הרב ^^זמ״ש

צ(

 1’המשנ^״*י מרככת נבע־ גהרפ״ז ׳,’יי
ז״ל מהרש"א ועיין ע״ש הד"יז י ״  עיין נו׳ למסעיו וילך מסכא אח־ H 2ר*

 זו דרשה ונפי׳התויהניא ז״ל פרש"•
 כתב כח״א וחהרפיא ז״ל הראייה שכתב מה ";31

 נא ולע״ד ע״ש סוני־ן מ־־א"ה דנעלש דד־אה >א•
 יע״ש ננ״ל הזכיין לפי אף אאיין ודב־יו מאה

ודוק _
 ניביה שיוכיחנו משתני׳ ושניו JT!" י * י

’מהל נפ״ו בהדמנ״ס עיין כי׳
ו*'} נמעד&יס ועיין עות7

כנח ועי׳ש אהדדי שונייאית שחי
ה״ז דעות תה׳ נכ״ו הרחב״ס ועיין ע״ש נ;״ח ןיל

ועיין

1 1

&לא

H*־־
בא♦

הרב נ ש1
בס"וז לתרץ ז״ל הוא מ"ם אדרבה הה״ר

לא לע״ד •ע״ש כו׳ חניכותיה נמ׳אכביה• ׳!
 וע״ש ודוק רשות אלא הש״ס קאמר הוכה דלא' מ־א

שי' א״ה פרי׳ח ועיין המשנה מרכבת כככ־ להרפ״ז

נא

• I
»י!י*
ז ;י
- *•

•יז
h•

 כו׳עיין שעברו לחי פורענו׳בדיה רש״י
 לעיניה חאוה בב׳ צמהרג״א

נוס הי׳ש עי׳ג דקצ׳יה

שלישי פרק סליק
.ל כר?



צ %ם ' ולכריות לשמים שרע איסורים ה עמוד ספר
 לו היו תלמידים ה׳ »״«[ ־;c ]אבות בדתגן סותר ריבוי בלא טובה סיפור אבל שלו הגגות זה לומר נא לספר

.שבחן טונה היה הוא זכאי בן יוחנן לרב;

קצב סימן
 שמע תשא לא דכתיב לשה״ר אדם יקבל שלא המשפטים ואלה בפ׳ היוצר הזהיר .שוא שמע תשא לא

בחבירו רואה אדם ואם .לה היישינן טיחש טקבלינן לא דלקבולי אע״ג לישגא האי )א( ואומר שוא
 יוצאה אשה בשה פ׳ בשבת כדאטרינן לקבל ולא )ב( להאמין רשאי אמת שהדבר שנראה וענינים דברים

.בטפיבושת ביה חזא ניכרים דברים אלא לשה״ר דוד קבל לא א׳[ ]!״!

קצג סימן
 טשעת טעיד אינו אפולו שקר עד לחבירו אדם יבטיח )א( שלא היוצר הזהיר .רשע עם ידך תשה אל

רשע עם ידך השת אל המשפטים ואלה בס׳ היוצר שהזהיר טה על ועובר רקזתא היי הבטחה
.הטם עד להיות־_._

קצד סימן
 .במשפט עול תעשו לא קדושים בפ׳ דכתיב עול לעשות שלא היוצר הזהיר .בטשפט עול תעשו לא

חרם משוקץ )א( שנואי עול נקרא משפט שעוות שדיין מלטד במשפט עול תעשו לא בת״ב ותניא
 בחרב ישראל את וטפיל השכינה את ומסלק השם את ומחלל הארץ את מטמא דברים ה׳ ונורם תועבה
.לאוין להרבות שנכתבו משפט תטה לא בכלל זה ולאו .נצח[ ליראתו יעמידנו ]ויוצרינו מארצם אותם ומגלה

]לט[ קצה סימן

 תוכיח הוכח בלבבך אחיך את תשנא לא קדושים ׳בפ צוה מאלהיך ויראת .בלבבך אהיך את תשנא לא
תשנא לא ל[ rp] בערכין יש פ׳ בערכין לה ומייתינן בת״ב ותניא .חטא עליו תשא ולא עמיתך את

 מנין .מדבר הכתוב שבלב בשנאה כלבבך ת״ל יקלעו ולא יסרבו )א( ולא יכנו לא יכול בלבבך אחיך את
 קבלו ]לא[ ואם )ב( .עמיתך את תוכיח הוכח תיל להוכיחו שחייב מגונה דבר בחבירו ]לרואה[ )וזטדבר(

א'[ ]ל״א מציאות אלו בסוף ם’בב דאמרינן והא .מקום מכל עמיתך את . תוכיח הוכיח ת״ל ויוכיחנו שיחזור מנין

ראם תועפות
 אה״נ אכל גנותו לידי שינוא ללה״ר רני חשש בהא כתני׳ ח״סא 6ד1>ה דאמר הבחינה ׳ושי נשבח דעלמא נחילי דאקמי' נ״פ נם׳ החס

 היא מגנת היא דמצוה מון היא גדול דאדס סלוני לר' פלוני ר׳ לי' משבח חז״ל רגילין שהיו נמו וחכמתו כצדקתו הצדיק אח ׳שנח אס
 דמאן משים הוא והנועם גטתו לידי שיניא ח״שינן ולא לשנות•׳ שר• שומעני׳ דשפיר מאן האי הש״ס וי״ש ממחי לשםר יניא שלא עציו

 בצדקתן חלמירו משנח הי׳ רנ״ז דהא באן היראים כדבר דלא הוא ולכאורה און כל צו ׳אינה לא יא״כ ראשו על ברכות לו ׳טחו דשנחי׳
 דעצמא נמלי לי׳ קרי דרט׳ החת״ס כמש״כ הרא״ס רניט כוונת תם לומר דש .וכנ״ל מותר רנו׳ נלא דדיקא רניט כ׳ ואפ״ס וחכמתן

 לשון שהוא מונס תינח לפי״ו וא״ש רבו׳ מיקר• לא וחכמתו הצדיק צדקת ספור אנל יקרא רנוי נכלל שיספר מה וכל כלל עיקר צהס דאין
:ודו״ק דעלמא מיל• ספור כל על האי סיפר לשון משא״כ חשינות

 צא )ט־( נהמה נמה פ' נשנח כדאמרינן ולקבל להאמין )ב( .]הצרא׳׳ד[ כצ״ל נו׳ אע״נ נישא לישנא האי א׳[ ס׳א ]נדה ואמרינן )א(
:זה אחר ואחר אח״ז של הסימן ונס הזה הסימן כל חסר וננדפס י׳ לאיין נסמ״ג וכ״ה כצ׳״ל ט׳

 והתורה נ׳ פ״ג דנ״ק הנמרא ולשק p כחט לא רי"ד לאדן והסמ״ג רפ״ו מ׳ להרמנ״ם ונסה״מ .רנינו ט׳ הוא חדש זה ראה )א(
רשע עם ידך חשת אל החומש נסי׳ רש"• וז״ל היראים כפי' דלא מורק רשע עם ידך חשת אל שם ,ופרש" עד רשע תשח אל אמרה

 שלא הכתיב היהיר המננדח ועל היראים דני׳ עם פרש״י לטין דש עכ״ל חמס עד לו להיוח שהנפימהו שקר תניעה חנירו אח הטוען
:ודי״ק רשע נקרא והתונע חמס עד יהי׳ יק״ס ואח״כ הנפחחו שע״י להננדח

:נבאורי מש״ש רע״ו סי׳ להלן עיין ט׳ משפע חפה לא נכלל זה ולאו כאן היראים שסיים זנמה בצ״ל שנאו׳ )א(
 כסוף רנינו ומש׳׳נ ומוכרח, שליעי׳א הנרא״ד הגיה כן ט׳ קבלו לא ואס )ב( כצ״ל. יקללגו ולא ׳סשרט ולא )א(

שם נפרטן לפניט וכ״ה מקום מכל חוטח ת״ל הנירסא ל״ס ט׳ נגדפס הנה מכ״מ עמיתך אח תוכיח הוטח ח״ל
 משמע דמהונח הה׳׳כ נגיאור שם הק״א וכתב תוטח הוכח ת״ל והוכיח חוזר פעמים וה׳ ד׳ הוכחתו שאם ומנין הר׳ שנח״ב אלא

פיי״ש ערנק כמריח יציף מתוטח דהח״כ עליו השיג ח׳ ט׳ תר״ח שי׳ או״ח הגרכ״> אבל ע״״ש וט׳ פעמים ק׳ אפילו
יק
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 מתוכיח )ג( הוצרך לא מקבל כשאינו אכל בו וחוזר לקבלו באומר הוכח .משמע פעמים ק׳ אפילו הוכח

 והוכחת מקבלו כשאינו לחברו גטי מרבי׳ בטקבלו לרב בתלמיד טתוביח הוכח דמרבינן ואע״ג .הוכיח
.שניהם ויבאו הם שקולים מקבלו כשאינו ולחברו במקבלו לרב תלמיד

חטא עליו תשא לא ת״ל בתוכחתו בשת לו שיש פי׳ .משתנות פניו אפילו יכול . הברייתות אל נחזור
 הוא וזה .ולביישו ברבים להוכיח חטא עליו תשא ולא תתבייש )ד( שלא בצינעח תוכיחנו פי'

 שלא פלוני עשה כך בלבבך שתאמר בלבבך אחיך את לשנוא רשאי אינך תשנא לא .מקרא של פשוטו
 יודע אינך אם .בחנם חשרתו לא אמרו שנץ אמר אם )ה( שמעתי כך ותאמר ]לו[ תוכיח• הוכיח אלא כהוגן

 את רשאי לחשגא ראוי שהוא נדבר נגדך או לשמים שחטא תוכיחנו מבין ואם לשנאותו רשאי אינך אומר ששקר
 ולא ישראל שונא רובץ שונאך חמור תראה כי לעיגים.כדתניא הנראית שנאה אלא לב שנאת ואינה אז לשנאתו

 לשנאתו רשאי איהו ראי לא ואחרים ערוה דבר איהו ביה דחזא כגון נ׳[ ]יזי׳ג ע״ם פ׳ בפסחים לה וטוקמינן ע״א שונא
 ה׳ דכתיביראת לשנאותו שטצוה ו( ן עוד ולא לאחרים ולא שונאך נאמר לכך לשנאותו רשאים אינם ואחרים
בטצות ואחות אחיך את תשנא דכתיבלא התורה הזהירה לא הגון שאינו שבאדם וטבלן .ץן1שנ$ת

ראם תועפות
 ל״א מב״מ הקשה שטר וע״ז דוניחט שיחזור קבצי לא ראם בערכין יצטנן דמחוניח דפי' הרא״ם רטנו כמנת נראה וכן
 פ״ז ונהנמ״יי •"א משין הסנז״ג אבל ותירוצו רטט קושיית חסר בנדפס ולפרט משמע פעמים ק׳ אפי׳ הונח שם שאמרו א׳

 הונח ינ״מ ההיא נניאר כאן נ׳ רטט והנס .רכ״נ סי׳ ולהלן זה בסי׳ נהכת״׳ לפנינו נדאיתא הרא״ס משם הניאו ד׳ אוח דיפוח מהל׳
 שם שהקשה ס״ז דיעוח מהל׳ פ״ו הלח״מ קוש״ח רטנו מיישב ונזם .עכ״ל נו וחוזר לקבלו נאומר הונח וז״ל משמע פענדם ק׳ אט'

 לעטרות אחא דסוכח כ' שם מציאוח אצו נס׳ והנ״י נפק״ל דמתוביח משמע ובערכין משסע פעמים ק׳ אט׳ הונח נב״מ אמר דהיאך
 »״• תי׳ על הקשה הרמנ״ם מקורי נספר וסנרש״ש פטמים מאה אפי׳ ומוטחו חוזר אחת נעטרה דאט׳ מחוניח דרשינן ונערכק חלוקות

 ט׳ וחזרה שלטה פעמיה מאס דאט׳ יציף שלח מן ונן אחח לעטרה דומה וזה וברחה להחזירה פעמים מאה אפי׳ מהשב יצטנן דהא
 להוטחו ח״ב פעטס דאט׳מאה אלא נעטרהאחח מ״רי נב״מ גס דלעולם אחר באוסן לה מתק אנלטראיס אחת, לפטרה ג״נ דדמיא

 צטך עוד ס וחוזר לקבלו וכשאומר נ׳ פעם צהוטחו צריך ואז דבריו לקנל שאמר ממה העונר שחוזר ט׳ ט וחוזר לקבלו נאומר ה״ט
 פעמים ק׳ אט* לו ולומר ולחזור לו לומר עוד צריך קיבל ולא לו לאומר מחוטחלהיכא ילסינן ונפרטן פענמס ק׳ פד וק ג׳ פעם להוטחו

 דמגיא ודפמ״הו נהנ״י סנר ממק אליעזר דרטט של שם ,נהברל׳ ולא רכ״נ נט' רטט כמש״ב וט׳ הכאה עד מקבלו ונשאנו שיקבל פי
 להוטחו אץ לרב ראשונה פעם נשהזטיי אחת ונעטרס אחת בפטרה ערכין זטנ״ת צרב חלנדד דרים ואהא חלוקות נעבירוח דמציעא

 שנחחזנה עיסה ועלובה עכ״ל. ם׳ הרא״ם דקאמר מקבלי ואין מקבלו והיינו שקולים דחטרו שניה ופעם דרג ראשונה ופעם אמרי זימנא
 לרג חלטיר חזטח אמטנן וע״ז ט וחוזר לקבלו נאומר הונח ט׳ ננ״מ דאמרינן והא נניאור כאן אומר הרב שהרי עציה ספיד

 אבל אחת נענירס רה״ד ונראה .יוחר להוכיח א״צ לרב תלמיד לו מקנל כשאיני אנל פענרם מאס אט׳ להוטחי צריך לקבלו באומר
 הוד ונ״נ אחרת נפטרה להוכיחו ח״נ קבל ולא אחת נפטרה הוכיחו דאה אדם לפאר רנו טן צטראס אף טלוק אץ חלוקות נפטרוח
 דר״ל תוכיח הונח דנחיג והזניח חוזר פעמים יה׳ ד׳ הוכחתו שאם סת״כ לשון לפרש •ש שפיר היראים ולס״י נ׳ אות ל״י ט׳ העמודים
 קיבל ולא הוטחו נלשון אמרו דשם דערנץ כסטא יה ואץ דנ״מ וכהן ט וחוזר לקבלו ובאומר פעמים ק׳ אפי׳ משמע הונח מדנחיג

 שלא )ד( .כצ״צ ס' נחלטד מוטח מהיכח ט׳ ואע״ג תוטח מהוכח הוצרך )ג( .מתוניח דערטן הך נלמד ושטר ויוכיחט שיחזור מנין
 תשא עליו תשא לא ת״ל לסוכימ ישיב התוכחה מסבת מתבייש שהוא משחנות פניו אט׳ יכול ט׳ לח״ב והק״א ננדפס וכ״ה כצ״ל >חטש
 אט רט« ט' אבל .עכ״ל חפא עליו ונושא נחנה סטו מלנץ אח״כ מוכיחו ואם התוכחה וקינל שב כנר סשחטח שפרו אחר ט׳ כלומר

p קאי מקרא של השתוו הוא וזה אח״כ ומשנ״ר מותר. אז "נ״שנו אא״נ א״א ואם ׳חנ״ש שלא באוטן שיוכיח התוכחה נתטלח אצא 
 ודחק דערכץ אדלעיל קאי ש״ח פשועו דיהו שחשב חדש כהשם ודלא התורה נפי׳ להרמנ״ן ועיין ט׳ אינך חשנא לא אדנתר•׳

 ולהראות בלג לשנאתו שלא מזהירו הכתוב לשנאתו שמותר נסי המקרא מפרש 1׳״ ט׳ והסמ״ק ,ד״ז רטט כתב למאי
 שאט שנאים ומכלן פס״ם כמו p מהרש אט רטט אבל הממש נט׳ הרשג״ס טרש pi לו שישנא פרם לו יראה אלא יפות פגים לו

 ה״ס לטרה הנראית שנאה אלא לב שנאח ואינה משכ״ר וצט״ז נעינן נמצוח ואמה אחין אח תשנא צא דנתיב התורה הזהירה לא הנץ
 שנאה ונש״ה אסור הלג שנאת אט׳ נשר באדם משא״ג נ״כמותר לעירם הנראית שנאה אלא מון שאינו באדם מותר הלג פנאח לנד לא

 נצ״ל שמצוס אלא עוד )ו( .]הנרא״ד[ נצ״ל כשחוטחט חנץ ואם ט׳ נחנה חשדחר לך אמרו ט׳ אם עליך אומרים )ה( .לעץ הנראית
 לשון רשאי לשרש ודוחק לשונאו אחה רפט רשע שהוא ס•1 נחג ל׳ נ׳ נמשל• רש״י אבל רוצח הל׳ טף סרמנ״ם וכ״ס שם שפטם וברננ״י

 ד׳מותר tfio שבלב דשנאס מלוק ס ש׳ עשץ לסמ״ג מהרס"ל נטאור המעתיק ולפמש״כ נחום׳. וע״״ש נ׳ נ״ח פרטן נפרש״י טוב
 p פ״״ש. הרעם מדרס ישוב אולי ע״ז לשנאתו שמצוס עז״א עמו ויחקוסע נגלד אוחו שישנא דה״ט לעירם הנראית לשנאה אבל לשנאוחו

 נסי ומצוס חיונא לדיר׳ הא מותר מאי שהקשה ארי נגסרזח וע״״ש לשנאתו מותר נ׳ ז' נחערח רננ״י מ״ש נם פרש״• גס בזה לשב
 ס *והתרה שם הרסנ״ם ולפסש״ב לשנאתו דמותר אמר שבלב שנאה מתפנית א״ש המעתיק דלפמש״כ נ׳ קי״נ נפסטם כדאמר אנא

 ואס פשה משונג דאפשר הסגרא מנח כן לומר הרסנ״ס דהוכרח ׳5 חדש והשם ניה עמד ׳1 אוח ל״ו מערנה בנימין לבני ובם׳ חיר״ ולא
 ד' כצל מס״ח גס׳ ועיין ע״״ש א' אות שמועה ינץ ה׳ ט׳ חננדם במשנת וכ״ה לשנאתו מצוה אנו ושוב מיי מזר היה ט סתרה הי׳
ואט רשע אדם אבל מ׳ פשץ הסמ״ג שב׳ וכמו מ״ר׳ נכה״ג ט׳ לשנאתו שמצוה אלא עוד וצא של רטנו מס צ״ל מ״ח נבאר ׳"ד אח
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צא {'ם י) ולבריות לשמים שרע האיסורים עמוד ספר
 איש יחדיו אנשים ינצו כי ביה וקרוי בשת לעבדים יש רבג׳ בריח )ז( דקם '[f> n׳cj בהווובל נדאטי־ינן בעינן

• יו־׳י[ ]פי' אחיך את בהחייאת למעלה פירשתי כאשר בעינן במצות דאחיו ואחיו
קבלו ולא היכיחו אבל קאי וקבלו ]ב[שהוכיחו שמתבייש במקום להוכיחו רשאי שאינו למעלה אמרנו ואשר

 וצריך בנ׳״וש׳ למותו אתה שרשאי ק׳ע[ ]פי׳ למעלה פירשנו כאשר לביישו שלא מוזהר ואינך הוא רשע
 עליו תשא דלא ומלאו .כשניה הכית שחרב )ח( בנימין אמרינן חנם שנאת שבעון חנם בשנאת להיזהר
באותו להוביחי להזהר תירה אמרה תוכחה מצות במקום אפילו וילפינן חנירו למבייש אזהרה למדנו חטא

חנם. חבירו את לבייש שלא אדם שיזהר ק״ו יתבייש שלא ענין

נבג[ קצו סימן

 מנין בת״ב ותניא רעיך דם על תעמוד לא קדושים בם׳ צוו! .טאלהיך ויראת . תעמוד לא רעיך דם על
תעמוד לא ת״ל להצילו הייב שאתה עליו באק רעה חיה או ליסטים או בנהר טובע חברך ראית אם

 ת״ל להצילו חייב שהיא המאורשה נערה ואחר הזכור ואחר להורגו חברו אחר לרודף )א( ומנין רעך דם על
. רעיך דם על תעמוד לא

]ם[ קצח קצו הימן
 לה ומייתינן בת״ב ותניא עמך בני את תטור ולא תקום לא .בקדושים והזהיר צוה .תטור ולא תקום לא

השאילני לו אמר נטירה ואיזו נקימה היא איזו כדתניא מדבר הכתוב בממון ׳[6 ]?/ בראשונה פ' ביומא
 היא זו השאלתני שלא בדרך משאילך איני א״ל קרדומך השאילני לו אמר למחר רוצה איני א״ל מגלך

 לך הא א״ל קרדומך השאילני א״ל למהר משאילך איני א״ל מנלך השאילני שא״ל בנון נטירה איזו נקימה
 נוטר אתה אבל )א( עמך בני את .תטור לא נאמד לכך .נטירה היא זו טגלך השאלתני שלא כמותך איני

 בהן נדרשת שהתורה מדות מי״ג ולמד צא בדברים ולא קרא טשתעי דבמטון ומגלן , כוכבים לעובדי פי׳ לאחרים
 .ושיקר טמון כיחש ופרט לקט נזל עושק שכיר שכר פעולת בממון מדבר הכתוב במה מעניינו למד דבר
שמוזהרים למדנו )כ( כלים או ממון שאר אפילו אלא בקראי כתיבי כלים דלאו כלים שאילת דוקא ולאו

ראם תועפות
 «•» ראיית להבין ויש ]הגרא״ד[ כצ״ל נהו וקריק בו׳ יש רבנן דקסנר• )ז( .רנ״ד סי׳ היראים סוגה וזהו לשנאתו מצוה תוכחה מקבל -

 אחיו מקרי המצוות בכל דחייב ישראל כש״ב וא״ב בהן חייב עבד בהן חייבת שהאשה מצות נכל פירושו במצות הוא אחיו יהא משם
 שאינו מי נמי ה״ה אחיו אקר• לא המציות חיוב נכלל שאינו דמי היכי דכי דנפשי׳ מסברא ס״ל דינינו ונראה טלם מקיים דנאינו ואע״ג
 ענד דל״ש בכתיבה איט בקשירה שאינו וכל בכתיבה ישנו בקשירה שישט כל נ׳ מ״ה דנישין דרשא וכהן אתיו מיקר• לא המצוות מקיים

 הממוייניס בעינן במצוות אחיו נכלל וה״נ בקשירה אינו מיקרו שניהם עול מעליהם ששרקו ומסיר מומר ול״ש מצווים שאינם יקטן (:היי
 להגאון מקה״ח הס׳ על ותמיהני כשיגדיל קשירה לכלל דאתי ואע״ג בקשירה אינו קרוי קשן דגם שם דניסין מהן דחוינן ודע תמזימים.

שאיט הה״נ וא״כ דניטין דקשירה מהו ומ״ש ננ"ע והרת לא או נסך כנו מיקרי א׳ בקטן להסתשק נ' ד״ו לכריתות נחי׳ של מליסא
:]מרא״ד[ .(,)ט ביומא צ״ל אולי )ח( .ד׳ אות ר״ש סי׳ להלן ועיין •מינוהו שלא עליו מצווים אינם אחרים ונס בסן

מצא ננששו להצילו שניתן להורגו חנירו אחר לרודף ברייתא שהניאו א׳ |ע״ג סנהדרין ועיין נח״כ ליתא סוף עד נו׳ לרודף ומנין )א(
 מושיע ואין דגר"׳ כדתנא מנלן נושה המאורסה ונערה המאורסה לנערה מהקישא למידין דרודף אח״ב לה ודחו רעך דם סל תעמוד

 אולם רעך. דם על ל״ת מן המאורסה נערה ואחר הזכור ואחר להורגו חנירו אחר לרודף שלמד חמוהין לכאורה רנינו דברי וא״כ כו׳ לה
 עיין חינוך המנחת שם ול מ׳ תעמוד לא שנאמר בנפשו להצילו חייב שאתה להורגו תיירי אחר לרודף ומנין ג״נ כ׳ רל״ז מ׳ הסיגין נס'

 מעה״ח נם' נזה קדמי וכבר הזה נלאו ג״כ עוביין א״כ מהקישא דיצפינן ביון אך עיי״ש. למידיןמהקישא דרודף מבואר נש״ס בסנהדרין
 דמה הרמנ״ס חשב הנראה נפי שם שכתב ׳"א ס״ק רכ״א סי' ליי״ד שאול יי ועיין היראים דברי נ"נ מיושב א״כ החינוך דברי לתרן

 תעמוד לא נכלל אינו לממונו שטנע מה אבל עציו נאים לסטים או בנהר סונע כגון שבגופו דברים דוקא הוא תעמוד צא במצית כסנהדרין יאמרו
 קדושים סדר נהחו״ה וראיתי ,נד״ז שהאריך נ׳ אות ס״ט שאילתא הע״ם ועיין ע״״ש נממין אחד בעד להעיד חייב אין יהא ברורה וראיה

ואי; פכ״ל אחר מכתוב רק נלמד מכאן צא בנפשו להצילו אתה חייב שמ״ש מפרש דע״ג ובסנהדרין נזה") הת״ב ע״ד שם שנתב מ״א אות
 נלמד בודאי דזה ננטשו להצילו אתת חייב עציו נאה רעה חיה או סליו נאים לסטים או בנהר סונט ראית אם ומניין הת״נ לד׳ ענין זה

נלמד מכאן דלא שם בסנהדרין עז״א רניט נדבר׳ כמבואר ט׳ לרודף ומנין שאמרו מה על אלא רען דם על תעמוד לא מדנתיב מכאן
: לטעות מקום ונתן ננ״ל התו״ה בביאור כתוב וענ״ז נו׳ לרודף ומנין ליחא התו״ת שעם ונהת״נ כנ״ל

נסתיתה חפ״ח נספר וט״ן .]הגרא״ד[ .אוכלים או יאיצ״ל כלים יצאו בנדפס )ב( .כצ״ל נוי אבל נוטר א״א סמך לבני סמך )א(
מעשה וננאול תקג״ו סי׳ בריקאנסי ועיין ודפח״ח זה שבסימן היראים נדבר׳ דנריס אריכות ט׳ ח׳ אות מ״ח בבאר החיים מקיר

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס268 מס עמוד ממץ שמואל בן אליעזר ראם< תועפות באור >עם יראים ספר



צח יראים ולברירת ליסטים שרע אים״רים ה עטוד פר0
 נ׳[ ]ה׳ פ״א ביבמות דתניא רשאי אינו מצוה[ לעבור )ו( לו ]אומר ואמו אביו ואם תשובה כשעשה ומתרצינן

 תשמורו שבתותי ואת ת״ל לו ישמע יבול השבת את חלל ואמו אביו לו אמר יבול )ז( מציאות ובאלו
 רשע מקרי דלא לתרץ ויש . עמך מעשה בעושה מעמך לי )ח( י( לתמוה יש .בכבודי חייבים כולכם

(’בתורה עונש מצינו ולא שומעי;[ מי ]דברי התלמוד ודברי הרב רשעדדברי מקרי לא ובדיבור ,המצוות על
את בבד שנאמר לכבודו כבודם השוה שהרי מכבדו כאלו הכתוב עליו מעלה ואמו אביו המכבד ובל

,ל[ ל׳ ]קדושי; מהונך ה׳

נלז[ רכג סימן
 קדושים כפ׳ דבתיב לטובה וידריכנו שיוביהנו הגון שאינו בהברו דבר הרואה בוראינו צוה .תוכיח הוכיח

הוכיח א׳[ ]ל״א מציאות באלו בב״ם ואמרינן .חטא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכיח
 מכ״ם תוכיח וז״ל מנין לרב תלמיד לתלמיד רב אלא לי אין תוכיח )א( ממשמע פעמים ק׳ אפילו תוכיח

 ל[ ]ט"! בערכין דאמרינן להוכיח חוזר מקבלו ואינו רבו שאינו אי חברו הוא אם בו וחוזר תוכחתו ובמקבל
 תרווייהו מקבלו בשאינו ולחברו במקבלו ולרב תוכיח הוכיח ת״ל ויוכיחנו שיחזור מנין קבלו ולא הוכיחו
עליו תשא דלא בלאו למעלה פירשתיו שניהם ויבאו הס שקולים בתלמוד לו שנראה טהוכיח להד גפקא

רבא תוכחה כמה עד בערכין יש פ׳ בערכין אמרינן להוכיחו צריך כמה מקבלו וכשאינו קצ׳ה[. ]שי׳ חטא .
המרדות נעות בן לו ויאמר ביהונתן שאול אף ויחר דכתיב נזיפה עד אמר ושמואל הכאה עד ;^||>אםר

בדוד ליהונתן ליה דהוה יתירותא חביבותיה דאגב התם שאני לקללה הכאה כתיב הא נזיפה עד ולמ״ד . • ’
כר׳ והלכתא שמואל נכי כ״ש כר״י הלכה ור״י רב פ״א בשוטה דאמר כר״י נזיפה עד וקיי״ל נפשיה מסר ־

. ל[ מ״ש ]ננולות באיסורי כרב והלכתא ושמואל דרב יוחנן

ראם תועפות

:י״ג סעי' ר״מ סי' יו״ד י״ש ועיי; דכאן היראים כדברי שהס הסמ״ג ע״ד שם שדקדק מה קדושים נס׳ והזהיר לספר יהודא ענפי בביאור

 פ״״ש מבכל נפקי. לא בדרך ותמות אביזרי דתיזיל ידעי אי לפרש הגרש״ש לפמש״כ גם ראייתו. נסתר א׳׳כ למת כבוד מיקרי שאין אפשר הכא
 קאמר נפקי לא שתמות יודע הייתי אס פי׳ ידעי אי דהא נהירא לא הראב״ד דברי בפירושו לתרץ הגרש״ש מש״ש אך כלל ראיה אין א״כ

 המצוה שאין בה״ג לפ״ד ב׳ שורש נסז״מ הרמנ״ן לפמש״כ צ״ל מהרש״א הח״א וכדברי , מתחרט הי' וצא ענד דשפיר משמע בלא״ה אבל

 עכ״ז כנ״ל ד״ח בכטדם חייב ואמו אביו מיתת לאתר דנם ואע״ג ואמו אביו כטד משוס שהוא עיי״ש האבות בחיי אלא הגדול אחיו לכבד

 מוהר״ר הגדול הנאון מהרב ושמעתי .זה כל רואים שאין בשעה בנס שמכבד מה למת כבוד מיקרי שאין ועכצ״ל פטור הגדול אחיו בכבוד

 משום כאן אין אניהס מיתת דלאחר ש״מ מאחווה בצירותי׳ מאי תעלא שש שאמרו ב׳ ס"ז ממגילה שהעיר דמחנינו מד״א זצ״ל ליב יהודה ירוחם

 דלא מאמו אחיו שהוא בין מאביו אחיו שהוא בין הראשונים לדעת ממנו הגדולים מאחיו יוסף בציר ששיר דאלת״ה כהרמב״ן הגדול לאחיו כיבוד

 א״ל אלא השבת את הלל או״א לו שאמרו ליתא א׳ ל״ב שם מציאות ונחלו )ז( .שבסמוך המוסגר וכן בכת״י ליתא )ו( .ה׳ דרוש ח״ב כיע״ד

 מעמך לי׳ היפזק לזה קרא צ׳ למה לתמוה יש )ח( .א׳ ו׳ שה והוא בפ״ק מיבמות הנדפס ביראים וכ״כ תחזיר אל שא״ל או היטמא אביו

 והובא קי״ג עשין הסמ״ג כ״כ רבינו וכדברי כצ״ל לעבוד לאחד שדיבר בלבד למסית אלא בתורה ט׳ על לעטר מעשה בשפשה אלא רשע כו׳

 ובמקנה בנירסתס ג״כ היה לא ליתא דבנדפס משום ואפשר פ״ז הרא״ס רטנו פס זכרו שלא וחדוש הי״ב ממרים מהל׳ פ״ו בהגה״מ י

pigs קדושין ועיין הראשונים דברי זכר שלא עיי״ש מותר אומר או שוגג שהאב דעכצ״ל כתב ט׳ אבא כבוד אני מניח שם ד״ה א׳ ל״ב 

«fWשאביו דא״כ משום הפנ״י שם ופי׳ קרא אצטריך לא בחנם תחזיר דאל בכבודי פסוק צו שאומר תחזיר אל והיינו שט רב תוד״ה ׳ 
 ואבידה גיילה מהל׳ בפי״א המל״ה וכ״כ ע״״ש לבזותו אף ומותר עמך מעשה עושה מיקרי לא תו האבידה לבעל ולצער להכעיס מחסין ־

 אולם בדיבורא. עמך מעשה עושה אינו מיקרי לא ואפ״ה בחנם תחזיר אל י״ל שפיר דלדידהו ודעמי׳ היראים לדברי סותר הוא וא״כ הי״ס

ט׳ כנאה בו לו שיש נמה אצא כיטד עיקר שאין ד״ו ליבמית נחי׳ הרשב״א כדברי אלא והמל״מ כהפנ״י דצא הוא בקדושין התוס׳ כוונת

 גרידא לאו‘אפי' שידחה הורה של עשה בו אין כזה וכטד עליה שנצטווה כיבוד זה אין כלום של הנאה ט לו שאי; דבר למשות א״ל אבל

 פלא כדי תחזיר אל א״ל וכן וכי״ב מנה״ק פירות להביא שא״ל אלא קרא ל״צ דלהא שיטמא א״ל לחנם צא היטמא אביו א״ל יכול ומ״ש

 פיר״ח וכן לר״י ונראה שכן ד״ה א׳ ו׳ יבמות התוס׳ וכ״כ שם הרשב״א ענ״ל לו ישמע שלא אצ״ל לא״ה הא קאמר וכי״ב מלהאכילו יבטל

 הנאה בו לו שאין דבר לעשות שא״ל דאף שם בקדושין המקנה ולפמש״כ הרא״ס רטנו צד׳ סותרים ואינם בקדושין התיש' טונת וזוהי סו׳

ועי׳ ־קדושין בדה״ת אחר פי׳ לפרש דחק דמש״ה הפנ״י פי׳ ליישב יש ע״״ש דבריו את כשיתר הוי לו ישמע לא שאס מורא בכלל הוא כלום של

ג״כ בדפוס איתא ונו' המכבד יכל ומן רקה הכורה בנת״י (’ .)יאס׳ז( מלוח איזה וחסרות ריקה הזאת השורה בכת׳י־ *(

 ונמקבל משכ״ר חסר ובנדפס .כו׳ לי אין הוכח במשמע ק״פ שכצ״ל שליט״א רא״ד הגאון וע״ד כצ״ל ס׳ אין הוכח ממשמעות )א(
הוא אם כאן ומככ״ר ב׳ אות ומש״ש קצ״ה שי׳ לעיל ועיין רטנו ע״ש כתבו קי״ב שי׳ ובסמ״ק בערכין אמרינן עד ט׳ תוכחתו

 יוחנן ור׳ קללה עד אמר ושמואל הכאה עד אמר רב וכצ״ל משובש׳ם כאן היראים דברי )ב( . רט הוא אם וצ״ל הוא דט״ס נ״ל חברו

 להטתי עליי החנית אח שאול ויטל וכתיב וגומר ויחר ל׳[ כ׳ ]ש״א דכתיב דרשו אחד מקרא ושלשתן נחמן רב אמר ,נזיפה עד אמר

למ״ד

)יאפ׳ז(



יראים ולבריות לשמים שרע איפירים ה עמוד ספר196
 משתנות שפניו אע״פ מוכיחו אתה יכול בערכין כדתניא חברו יתבייש שלא במקום להוכיח המוכיח וצריך

פניו ישתנו שלא בו תחטא שלא ענין באותו עמיתך את תוכיח פי' חטא עליו תשא לא ת״ל
 חכמה שאין לבושתו יקום ולא )ג( ויוכיחו יביישהו כן אם אלא מעבירה להפרישו אפשר אי אם אבל

 עליו תשא דלא בלאו יותר פירשתי ולמעלה לרב כבוד חולקין אין השם הלול שיש מקום כל ה' נגד ותבונה
 דכתיב מידו תובע הקב״ה מוכיחו ואינו הנון שאינו דבר בחברו שרואה מי וכל קצ׳ה[ ]סי׳ הטא

 צדיק זה על שנענשו ומצינו .אבקש מידך ודמו ימות בעונו רשע הזהרתו לא כי ואתה ביחזקאל
 מיהו שלא ומתוך תי״ו ועד מאל״ף התורה את שקיימו אדם בני אלו תהלו וממקודשי א'[ ]נ״ה בשבת כדאמרי׳ )ד(

 לו טוב שוגנים העוברים והם ממנו יקבלו שלא למוכיח )ה( לך ברור ואם .התם כדאיתא נענשו ברשעים
 .מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב לישראל להם הנח א׳[ ]ל' יין כדי בהמביא בביצה כדאמרינן לשתוק

 שיהיו לישראל להם הנח אלא חשיבה עד ושתו אכלו וחיכי התורה מן הכפורים יום תוספת התם כדאמרי׳
 כלום בכך אין בהתראה שחטא עונשו מרבה שאתה אע״פ מזידין אבל בשוגגין וה״ט מזידין יהיו ואל שוגגין

מקבלו אינו אפי׳ להוכיחו שחייב למעלה פירשתי וכאשר א׳[ פ׳ש ]נ״י, וימות לרשע הלעיטהו נאמר זה ועל

ראם תועפות
 הכאה כתיב הא נזיפה עד ולמ*ד שאול אף ויחר דכתיב נזיפה עד ולמ״ד לבשחך דכתיב קללה עד ולמ״ד להמתו דכתיב הכאה עד למ״ד

 ור׳ דשמואל חדש השם ול .כו׳ כרב הלכתא ושמואל דרב כר״י דהלכתא שמואל גני ט׳ א׳[ ]ד׳ פ״א בביצה דאמר כו׳ שאני וקללה

 ר' במקום ליחי׳ רב במקום היראים של מה״ע ג״כ הוא דחלמודא דסעמא ואפשר ב׳ מ״ז עירונין היא ערוכה גמרא כר״י הלכה יוחנן

 רב סברת דהיינו תחילה הקל הקל לה דנקש אמוראי דהני בסידורא חדש השם עוד וכ' הרש״ז סי׳ מלאכי יד בס׳ ועיין מיבעי יוחנן

 נזיפה לשון הוא שאול אף דויחר מכולהו נזיפה דחמיר ר״י סברת ואח״כ מהכאה קללה דחמיר שמואל סברת ואח״כ הכאה עד דהוא

 מדבריהם שנראה ר״ה מ״ע בסה״מ והרמנ״ס ה״ז דיעוח מהל׳ נפ״ו הכ״מ מל לתמוה והאריך ברש״י ע״״ש ש׳ י״ב במדבר כדאשכחן

 בפסחים כדאיתא מכולהו חמיר דנזיפה כתב ימש״ה נדוי הוא נזיפה כדי דעד שחשב דמה מושעין דבריו ונמחכ״ת .מכולהו חמורה דהכאה

 ביה ונזף ת״א י׳[ ל״ז ]בראשיח אביו בו וינער ותל״מ נערה של חרנום הוא נזיפה ובאמת מהכאה חמורה דשמתא א׳ נ״ב

 נזיפה לשון אלהיס התחת ברחל יעקב אף ויחר א׳ ק״ב זבחים ברש״י ומבואר יוסף אח והחרים נדה שיעקב לומר וחלילה אבוהי

 שאני נדוי עליהם נזר ופרש״י בס ה׳ אף ויחר מן שהביא ומה .ביהונתן שאול אף זיחר וה״נ נדוי שם היה שלא הדבר וברור הוא

 הוא פשוש דבר וקללה הכאה לענין ונס מכוצהו קיל דנזיפה הדבר ברור וא״כ בנזיפה והיו מהם שכינה שפירשה דהיינו וילך דכתיב התה

 בנמרא הסדר וא״כ ש״ו כ״א שמות הרמב״ן בדברי ועיין רשע באנרוף אוחו מלהטת חבירו לקלל לאדם נקל דיותר מהכאת קיל דקללה

 שיגער נזיפה כדי עד ואמר יותר מקיל ור״י סני במי קללה עד אמר ושמואל הכאה מד דוקא בעי דרב למשה מלמעלה שפיר מתפרש

 לפסוק שאין שם כתב דמה״ש קלמטלהו דנזיפה ספרו בריש השל״ה מדברי מתבאר וכן החמור אל מהקל ליהונח; בשאול הי׳ וכן בהמוכיח

 ננד נשלים יוחנן ר׳ שדברי ומאחר כו׳ נזיפה לאחר אף תוכחה מצות להו סבירא דתרווייהו ושמואל רב ננד יחיד שהוא יוחנן כר׳

 תנוזמא ובמדרש חברייא אוקמוה הא ציה דימחי עד לי׳ יזהר כמה ועד א' ס״ח ד' נח פ׳ ובזוהר ,באיסורי כרב הרמב״ם פסק תרוו״הו

 דאין יוחנן כר׳ דלא השל״ה כדברי שם שכתב סק״י תר״ח סי׳ או״ח הנר״א ביאור ועיין כרב והיינו מישראל הכאות ולסבול סס״ש תזריע ם׳

 רב לבבי אף יוחנן כר׳ לפסוק היראים ודעת כ״ו סי' חי״ד מ״ק ט״ב ועיין ענ״ל דשבת פכ״ב ריש ועיי; שניהם במקום כמותו הלכת

 ליהונתן דהו״ל יחירתא חביטתי׳ דאנב בגמרא לפמ״ש שנתב דב״מ ספ"ב לאלפסי בהגהותיו להחו״י וראית• .כהרא״ש ושמואל

 נפשי' מסר דיהונתן כיון שם בערכין למהרש״א הח״א זה יישב כנר ובאמת עכ״ל מנ״ל גופא נזיפה דא״כ צ״ע נפשי׳ מסר בדוד

 לך יש חביישנו אא״כ האיסור מן להפרישו הנדפס ולשון כצ״ל יוכיחו )נ( .נזיפה עד לכה״ם אחר באיש למימר לן אית מסברא הנאה עד כ״כ
 לחבירו אדם שנין בדברים לא אבל ברבים לביישו רשות לו יש למקום שבינו בדברים דוקא דהיינו חדש השם וכתב כו׳ ולהוכיחו לביישו רשות

 אולם ליתא לך תיבת בנדפס )ה( .]הברא״ד[ גמורים צדיקים צ׳יל )ד( .ר״מ מ' והחינוך ו׳ לאוין והסמ״ג דיעות מהל׳ פ״ו וכהרמב״ם
 דעות מהל' פ״ו הנמ״יי וכ״כ מפשרי לא תוכיח דהוכח מעשה עד כאן רבינו מש״נ כל שכ׳ ועיי״ש למוכיח לו ברור כ׳ י״א עשין הסמ״ג

 בשוננין ואדרבה לשתוק צריך במזידין אף כי וס״ל ע״ז השיג שש בעצמו הסמ״ג אולם קי״ב סי' הסמ״ק וכ״כ רנינו ע״ש ג׳ אות ה״ז

 יראים הס׳ על ולפלא ומהרש״ל מהרא״ש בביאורי עיי״ש לשתוק חונה ;,ובמזיד מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מושב קמ״ל שונה מצה התלמוד

 שיהיו כו' הנח לשתוק לו סוב ממט יקבלו שלא למוכיח ברור ואס שס וז״ל כאן שכתוב ממה להיפך הסמ״ג כדברי שם שמבואר הנדפס

 משוגג עונשין להרבות אין אלמא מזידין יהיו ואל כו' בביצה כדאמרינן ביותר ויענשו בהתראה ויחטאו פניהם משיעיזו התראה בלא רזוטאין

 על הראשונים למ״ש שסותר היראים בדברי הרגיש שלא חדש השם על וחידוש עכ״ל למותרה מותרת משאינו עונשין להרבות אי; כך צמזיד

 את תוכיח הוכח איתא פי״ח בתדא״ר והגה .ברור והוא רטנו בשם הראשונים מ״ש עם מתאים שהכת"י אני רואת ומזה הרא״ס שם

 .אותו להוכיח חייב אחה אין שונאך שהוא לרשע אבל אותו להוכיח חייב אחה ונמצות בתורה עמך ושהוא אוהבך שהוא לעמיתך עמיתך

 יצאו הרי מזידיס השברים אס א״כ .מקורו הערה וצא קדושים פ׳ אליהו אדרת בשם לה מסי ל' אות חיים ?ים בבאר י׳ כצל חפ״ח ונס׳

 אבל עמיתך לכלל יטא זו שבתוכחה א״ש חייב דלכ״ע יקבלו שלא לו ברור שאין והיכא להוכיחו שחייב רבינו אמר ואיך עמיתך מכלל

 ל״ז נסי׳ שכתב העמודים הווי דברי נפלאים ומה ,רשע נקרא צא במזיד שעבר אחת דנפעס וי״ל להוכיחו חייב אמאי יקבצו שלא לו בברור

התראה בלא חושאיס שיהיו לשתוק שוב מזידים הם דאפילו דס״ל רביט דברי ראה ולא ו׳"ל הנ״ל דיעות מהל' בפ״ו הגמ״יי ע״ד ו׳ אות

משיחשאו



צט יראים ולבריות לשטים שרע איסורים ה עמוד פר0
 אלו עוגות ל[ ]ל״ו ביומא כדאטרינן זדון הוא ועון אבקש מידך ודמו ימות בעונו הוא ביחזקאל נאמר זה ועל

 מיהו שלא מפגי הב״ה אמר הטאו במה זקנים חטאו שרים אם א׳[ ]נ*ה בשבת דאמרינן והא .הזדונות
 הקב״ה להם אמר מקבלים היו לא מוכיחים היו שאם לפניך גלוי והלא הב״ה לפני הדין מדת אמרה בשרים

 התם היו מזידין שהעוברים אע״ם פטורק היו להם גלוי היה שאם משמע גלוי מי לפניהם גלוי לפני אם
 בידו ביש ליה ומוקמינן אחיו בעון באחיו איש וכשלו )ו( הנשבעין בכל כדאמרינן פטורין היו מעונש
 דבריו שיתקבלו כדי ובנחת בנעימות להוכיח המוכיח ועל .מיפטרי לא תוכיח דהוכח מעשה אבל למהות

 למימרינהו צריך הנה בר בר )ז( רבה ואמר הנר את הדליקו ערבתם עשרתם א׳[ ]ל׳ד בשבת כדאמרינן
מיניה. דליקבלו היכי כי בניחותא

נלח[ רכד סימן
כלל זה אומר ר״ע ותניא ה׳ אני במוך לרעך ואהבת קדושים ׳6ב הב״ה צוה .כמוך לרעך ואהבת

האיך וא״ת .ללבו המסור דבר לאמר ולא לו לעשות שלא וכו׳ ואהבת )א( פי׳ בתורה גדול
 דאמרינן והיינו .ללבך שמסור יודע שאתה דבר תלמוד ממך פי׳ כמוך נאמר לכך אני נביא וכי אדע

מכאן למדנו ע״א )ב(. פי׳ ואידך בולה התורה בל והיינו תעביד לא לחברך סני דעלך א׳[ ]ל״א פ״ב בשבת
שהוא )ג( לרעך כמוך ת״ל לכל יכול זה עם זה טוב בלב להיות חבריהם את לאהוב ישראל שמצווים

 מציה כי לאהבו מצור, אינך רשע הוא אם אבל .כמוך מצות ואוהב שמים בעול עצמו שמכנים כמוך
.ונו׳ אשנא ה׳ משנאיך הלא וכתיב רע שנאת ה׳ יראת כדכתיב לשנאותו

ננט[ רכה סימן
והיה בפ׳ וכתיב וגו׳ בם ודברת לבניך ושננתם ואתחנן בפ׳ יוצרנו צוה )א( ומצותיו ה׳ תורת בנך למד

ראם תועפות
 רנינו דהרי כן ואינו לעיל שהזכיר הרא״ם מדברי הוא הכל כי' אומר ואני עד הסמ״ג שכ׳ מה דכל הגמי״י והבין כו׳ בהתראה משיחעאו

 דצריך ס״ל הסמ״ג אבל ישתוק לא רצה דאה משמע מיהו נו' התראה בלא חוטאים שיהיו כדי לשתוק סוב מזידיס הם דאפילו ס״ל

 בדברי שסעה ההגמי״י והוא בכשרים חשד ע״כ שלפנינו כת״י לפניו הי׳ לא ובאמת עכ״ל כו' נשמע שלא דבר לומר שלא דחונה לשתוק

 ו׳ אות ב׳ סי׳ ה״א מערכת דינים אסיפת חמד שדי ובס׳ ההגמי״י כמש״ב יראים מדברי הוא וא״א עד הסמ״ג לשון כל נאמת אבל הסמ״ג

 ד׳ אות קנ״ו סי׳ לעיל ועיי' הצדיק את להצדיק שזיכני נפשאי וחדאי עיי״ש יראים וס׳ ההגמי״י ע״ד שהעירו בחיבוריהם נביאים חבל הביא

 שמועה יבין נמשנ״ח ועיין דכאן היראים דעת ליישב צ״ע וא״כ רשע נקרא אחת בפעם דנם רבינו לדעת העמודים הווי ד׳ שם שהבאתי

 : הונא רב בר רבה שם בשבת אבל ב' ד״ו נגימין נ״ה )ז( .א׳ ל״ס הדיינין בשבועת הוא אבל ל״מ הנשנעין בכל )ו( .ה׳ ס״ס

לא מזה ומצטער אדם של ללבו שנוגע דבר ר״ל ללבו המסור דבר כו' לעשות שלא רבינו דברי ופי׳ פי׳ תיבת חשר בנדפס כו׳ פי' )א(
 באמירה היא ונטירה משאילו שאינו בעשייה היא דנקמה תסור ולא תקום לא אדלעיל קאי לרעך ואהבת ,לו יאמר ולא לחנירו יעשה

 וא״ת רנינו שסיים וזה רע דיטר לו יאמר צא ונס רע דבר בפועל יעשה שלא לרעך ואהבת אומר הוא שניהם ועל כמותך איני שא״ל

 לכך מזה מצטער אינו שפלוני הייתי סבור לומר יכול ללבו המסור דבר אמירת אבל ונראה הנגלה דבר הוא עשייה דבשצמא אדע האיך

 שהוא אלא כמוך לרעך ואהבת שאה״ב כנפשו חבירו שיאהב האדם לב יקבל דאיך בפועל אהבה ואהבת פי' אי; זה וצפי' כו' כמוך נאמר

 באיי עיי״ש לשלילה מקני; הפסוק חז״ל ששינו כו׳ בשנת דאמרינן והיינו מעליך מרחיק שהיית כמו כמוך אמר ושפיר והפסד רעה מניעת

 באדר״נ הוא וכן לאוהבו מצווה אינך רשע אלא כמוך אינו דאס למעוטי אתא כמוך שאה״ב ומה ממש בפועל ואהבת רבינו מפרש וכע״א הים.

 בהמשך רבינו דברי להבין זכיתי לא וגם מקום נשום מצאתיה צא אמנם מרז״ל דרשה דהוא הנראה רבינו ע״ד שב׳ חדש כהשס ודצא ספס״ז

 .ע״א עד והיינו מן חסר ובנדפס ז״ל בפירש״י ע״ש גמור זיל הוא פירושא צ״ל )ב( .הדברים פי׳ פכ״ד בב״ר ועיין עיי״ש בו' דבריו
 קרא האי רנינו שביק מ״ט מונן ואינו ל״ד ׳"ס בויקרא הוא ופשוק כמוך צו ואהבת ת״ל שם כתוב גם בנדפס חסר כמוך עד כו׳ לרעך )ג(

 :ו׳ אות ומש״ש קצ"ה סי׳ לעיל עיין צשנאותי מצוה כו׳ רשע הוא אס אבל רנינו ומש"ב כמוך ת״ל שלפנינו הנת״י בגי׳ והנכון ביה דעסיק

ללמד ק״ו מ׳ הסמ״ק וכ״כ בניכם את אותם ולמדתם שנאמר ומצות תורה בנו לצמד מ"ע רבינו כדברי כ׳ י״ב עשין הסמ"ג הנה )א(
הי׳ היראים רבינו דעת ועל לבניך ושננתס במ״ע זה כל שכלל י״א מ׳ נסה״מ כהרמנ״ם ודצא בניכם את אותם ולמדתם דכתיב לבניו

 מ״ע היא לבניו וללמד תלמידים אלו לבניך ושננתס מ״ע הוא דצאחרים מצות לב׳ נמנים לאחרים תורה וללמד לבניו חורה דללמד נראה

 הפסוק זה אין בניכם את אותם ולמדתם דכתיב לחבריהן תורה שילמדו הקנ״ה ציה רנ״ו סי' להלן משכ"ר וא״כ בניכם את אותם ולמדתם

 וטוב לשמים שטיב נעמוד זו מצוה פירשנו ולמעלה שם כ׳ רטנו אך לבניך ושננתם מדכתיב הוא לחבריה; חורה דללמד כלל שם מדוייק

 לאחרים תורה דללמד רנינו דעת גם הרי וא״כ כאן למש״כ רומז היא וע״ב בכאן כללתיה כו׳ לשמור ואגב כפירושיה והארכנו לבריות

לישראל הקב״ה צוה היראים שש עמש״ב כ״ו סי' לנדפס חדש שם בביאור צפמש״ב וביחוד לבנו תורה לצמד עם נמנית אחת מצוה היא

שילמדו



ג חברת

גשמיית
 עיקר להראת למיד ולהיות

5 המלה כלענין הלמ׳ד

 ־ לקראת • ענין בהסגיג מסול כיב( )בסי-בר בדרך
 אלא הפגישה אל שניהם תכלית 4כשהי אס האופנים בב׳

 שהוא מתפעל והשני בפגישה פועל הוא המתנועע שאותו
 לפגוש כונה בלי הולךלתמו ואסשהא׳ עליה• ממתין
ההולך שוהי׳ בענין עצמו את מציב השני אבל בדבר

 הלך שבלעם בדרך לקראתי נצב כמו בז לפגוש מוכרח
 בו שיפגוש אל מצבו באופן נתכוון המלאך אבל כונה בלי

 השני אבל כדרכו שהנצבנצב להפך או . • בלעם
ויצא כמו י בנצב לפגוש כדי תנועתו מיישר המתנועע

 נחשי׳ לקראת בפעם כפעם ב״א( במדבר נ אלxי לקראת
 הראשון בחברת ענינו ידעת כבר מחשים )שסביר(

 איתות עיי הקוסם שירגיש המדומות ההרגשות שהם
 אלא לתומ׳ כך קבועות הן האותות ואלה השמים־ ומבעי

 : תשמיש מהם לו ועושה לקראתם ההולך שהמנחשהוא
 , הגשמיית הפגישה על תשמישו רוב לקראת דשמוש

 הגשמים את שעושה מה עיקר זה הוא כי
 זה את זה ופוגשים נוגעים שהם מה וקשורים מחוברים
 ויחרדו כמו • העיוני לתשמיש מחנו והמעוט במשוש•

 החרד׳ כאלו שנראה סיז( לקראתוץשםואלא׳ העיר זקני
 ישראל אלקיך לקראת הכין .• בתנומתו פוגשת שלהם
ברצון פוגש סיסי' המעשה שימונו דהיינו ד( )עסיס
 בהם שהפגישה המקומות ל אלה כמו עוד ואין • האלקי׳

 הפגישה כולןתהי׳ המקומות בשאר אבל עיונית•
• •

 שבזולת המלה של בנינה
אסיהי׳מלת• כי :טל׳

 אל צריך ממילא (4מנ4ע4>כ פגישה של שמדבר ••קראת
 « כששם ואן< (4 !4ע4ב !5) הפגישה קנין להוראת הלת״ד
 לכם רב כמו למ״ד בלי לו שאפשר הפועל שם • קראת
 שמות של רובם מ״מ ־ ודומיהם דעת* למען שבת•

 להשמיט הראוי מן אין ולפיכך " בלמ״ד באוש הפעלים
 • קראתו ויצא ולומר • לעולם לקראת שם מן ד’הלח

 וביית 'למען • מלת של הלמדין וכאושן ישראל• וקראת
 ממנה יסורו ולא במלה מתעצמים שהם ־ ובגלל • בעבור

 בעבור • למען במלת• ובי״ת שהלירד מטעם וג״ב
 מה וכפי במלה המונחת מההנחההיסודיש הן «ובגלל

 בהם כשהנפרד וביותר • בע״ה במקומו נלא׳ שנפרשם
 מענינו מבורר בלתי למ״דובי״ת מחוסרים כשהם דהיינו

 לקראת שם יהי׳ או • הפועל שם או דבר שם הוא אם
 .אתכלומר לקר דהיינו ואת קר• מן מורכבת סלה

א׳; והטעם - ופלוני פלוני את לפגוש
 ההישרה ההקבלהע*צ להוראת הנחתו • נבח ועם

במצבו הא׳ שיהי׳ ההתנגדות־ ע*צ אמנם ג*כ־

סה ׳« יריעת שלמד,
 שתדע צריך כי אייגלזגדר( )יוידר במצבו לשני מתעד
 או עוד• * אצלהמחברים הנקרא הדבר שאותו

 • נכחיות או • נכח * הכתוב בל׳ הנקרא היא • התעדות
על כלל הכתוב בל׳ מורים אין והתעדות עוד אבל

באופן ההתגלות על מורים הם ואדרבה ההתהפכות
 למעל* שבארנו כמו ואגודים מקושרים הדברים העושה

 על הוראה שום בל'הכתוב אין ולפיכך • בבשארנגד
 • נכת • שס כיא * התנגדות החכמים בפי הנקר׳ הדבר

: לחוד חכמים ולשון לחוד הכתוב ולשון
המקבילים ב* להם שלקחו ההישרה אופן בעצם והנה

 לומד עליהם שיסול הדברים• בין בה כפרש אין
 זה שהם לומר עליהם שיפול לדברים זה לקרחת זה שהם
 שיהיו צריכין נוכחית והישרה במצב גם ני זה' נכח

 זא״ז פוגשים שיהיו ישר קו ועל לפנים פנים המקבלים
במצב שהוא וכמו * יחד יתקרבו שאילו כל בהכרח

הלקראתייד
 לנו נמשך ונפה־ לקראת• שבין ההבדל אמנם

באופן המקבילים שיתגלו ההתגלות בבחינת
 כאלו המקבילים יתגלו הלקראתיי .במצב כי ■ אופן זולת
 בלמ״ד עיקרהמובן שזהו זה אל זה להתקרב מוכנים יהיו

 במצב אמנם " לעיל שנתבאר כמו • לקראת .של הקנין
 יהיומוגבליסאל כאלו המקבילים יתגלו לא •הנוכחי'
 זה לעכב ועומדים מוכנים אמנם הם כאלו כי׳א הלןרוב-

 את לעכב משמרתו על עומד א׳ שכל הקירוב מן זה את
 שהוא • כח * נצח שרש כי * עבולי חבירומצעבור

 וכמו ממנו להתבטל ושלא לבר בפני לעמוד ההכנה
 המשלבזהאמר)שםואלא״י*ו(• עורלמטה• שיתבאר
 • אומר הוא אחר ובמקום • מערכה לקראת תערכה

 הראשון במאמר הנה כ׳( א' )סלמם אלה נכח אלה ו ויחנ
 הוא כאלו ופעולותיו ותיו בהנח מהמחנות; א׳ כל התגלו

 אחור ולהסיגנו להפילו שכעדו הצי אל להתקרב רוצה
 נפש בעלי היותם מחנה כל של החיל מעניןאנשי הי׳ כי

 ללחוץ המלחמה חק כפי עליהם שמוטל מלחמה וגבורי
 וילמדנו • בואו עת מד להמתין ושלא האויב אל ולהתקרב

 במאמר אמנם • לקראת מלת אמרו עיי כן הענין שהי׳
 ומובאיו מוצאיו בתכונותיו מהצדדים כלא׳ התגלו השני
 וזה הצדשכעלו אל הקרוב לתכלית לשם באו לא כאלו

 שהי׳ עד מהצדדין לכלא׳ שהי׳ לב ומרך פחד מחמת אם
 להם שנתחייב מחמס או • תחלה להתחיל ארמחי כלא׳

 המלחמות כל לאו כי ביחור המלחמה כךאעניןאותה
 במוחלט• מנצח להקרא האחד לצד יספיק שלפעמים שוות

 ולהורות ־ מלנצח מעוכב אמנם נעשה שכנגדו כשהצל
שמועתו בספור נכח למלת המספר העגיןהשתחש זה על

וכן » לג



יריעות כ חברת
 נכח לענק לקראת ענק שבק מבדל יחשך וכן

בוחנים אנו א׳ שבפעם י ההבחנה חצד לפעמים
 בוחנים אנו ולפעמים זה לקראתזה סס בחקביליסנאלו

 )ני־אשית אמר בזה• המשל זה נכח זה הם כאלו איחס
 אחר במקום ואמר רעהו לקראת בתרו איש ויתן ט״ו(
 )שמוות תחנה המשכן צלע על השלחן נכח המנרה ואת
 לזה זה כמתנגדים העולם פאות רואים אנו אס הנה כ״ז(
 רוחות בבחינת בסצבס מתחלפים ג״ב הבתרים היו אזי

 • מוה זה •חנוקים נפרדים שהיו אמר • ספק בלי העולם
 רעהו נכח בתרו איש וימן לוחר בהם צודק יותר ג״כ והי׳
 באלה הבא הכנוייס חלון הי׳ אבל " רעהו לקראת לא

 יוסנקבדברי׳ שאנו ההבחנה חצד אמנם נמשך המאתרות
 אס כי • בהם מסתכלק שאנו ההסתכלות אופן ומצד

 כלפי הפאות חן תנועתם יצאה כאלו בדברים ומנין ב אט
 בוחנים אנו ואס »לקראת כנוי בהם יצדק אז המיכז

 כנוי בהם יפול אז הפאות אל המרכז חן נעתקו כאלו בהם
 הנה אחת מפוזרים בתחלה היו אשר והכתרים♦ נכח*

 הסדוריפילבהס אל הנהכשהביאוסאח*כ ,ואחתהנה
 • : המשנן שבחלל והשלח! אבלהמנרה כנוילקראת•

 פאותיו מרכז הוא כאלו כולו ההיכל חלל רואים אנו הנה
 מן א׳ אל ממנו בו ■■• החתיחדות תנועה וכל עולם של

 השאה אל המרכז מן יוצא הוא כאלו הוא כרי הצלעות
 לות׳ בהם נפל ולפיכך • ׳מזה זה הדברים פזור אופן שהוא
 נרא׳ שלו הפאה על שהוקבעכלא׳ מה כל כי ;נכח בנוי
 וכן . לחבירז חתנגד להעשות נתפררמןהמרכז כאלו
 הנהבבחינת " יצאו נכחו כי ם*ו( )*יזזקאל אומר הוא

 נגב ושער צסק שער השערים ב׳ היו • הבית אל הביאה
 ב׳ היו הלת מן היציאה בבחינת אמנם זה* לקראת <ה

 יצחק ויעתר •וכן ׳• לזה זה ומתנגדים נוכחים השערים
 )שפות הים על תחנו נכחו כ״דת( )בראשית אשתו לנכיז

 וב( ים )שופטים הגבעה נכח עד ימס•• נכח עד יי(
 מלשון כולם ה׳( )אטחי־ הבית פתח נפח המלך בית נכח

 חן היציאה (בבחינת הפאית התנגדות פ*צ אס החגגדיות
 • שכנגדו בצד וזה זה בצד זה שהי׳ עד הממוצע המרכז

המקבי׳ הי׳בכיונת שלא הקורבה ההתעכמתמן ע״צ ואס
שכנגדו: הצד אל כלל להתקרב

עם או • לנכח * כמו למ״ד עם נכח מלת ובשיבא
במל׳ ישתתפו אז * נכח אל כמו אל. מלת

 כוונת דהיינו . אחת בבת הנכח וענק ענק.הלקי׳את
 חמול במלת־ שהוא וכמו הקירובוטונתהעכוכחהתקרב

 • נגד ומלת הסמיכוה על מורה מול* שתלת • ומנגד
 לסליל׳ המיבן יהפך שבהם והמ״ס • ההתגלות על מורה■

 לנכש לשתות נכח♦ ממלת יאמר .בן’והגילוי הסמיכות
 הבאות לצאן אמצע היו הרהטים הנה (5 )כראעתת הצאן
כאלו מתנגדות פאות ב׳ להם והיו " ומזה מזה להם

יא >חעה שרמה

 וכשבוהצאןתצד צפוןודרום* או מזרחומערב* מאחר
 וכל הצאן נכח שכנגדונקרא• הפאה לשתות*-הימה א׳

 מתקרבים היו הנה לשתות השני שמצד הצאן שבאו מה
 )בפרבר מיעד אהל פני נכח אל וכן • הנכח לאותו ובאים

 פאק הוא שלו והנכח במזרח הי׳ מועד אהל שפני יט
 כלפימעלההנה ומזה במזרח עומד וכשהכהן מערב•

 :׳ מועד אהל פני נכח אל הדס בהזאת מתנועע .הוא
מהשישמששס נכח שם ישמש העיוני יבשמוש

 למציירכי גלוי הנישא היות דהיינו * נגר
 וידוע גלוי הוא הנה פיצהגשמיי דבל־ נכח דבר כשיהי׳

 היסך לפגים* ופנים בהישרהאחת עמו שהוא בחה לפניו
 • נעלסמחנו שהוא צדו על או אחריו משכשהוא

 להסתכלות המונח דבר על יאחר ע״כ
 * המתעסק או המסתכל פני נוכח שהוא העסק אל או

 שיסתכל דהייט יביטו לנוכח שיאחר)םשליד(עיניך כחו
 אותו )העמידו הציור אצילות ג*כ והוא שלפניו במה

 כפועצ ממנו חוץ הנמצא חוציי בדבר שיסתכל או כנגדו
 את מיישר שהוא לענק ומתנגד הישרתו נכח הוא אס

 ישים עונו ומכשול אמר ההעסק ובבחינת ־ אליו דרכו
 נכס תמיד הוא העון פעל דהיינו יר( פניזץ־תקאל נכח
 א} היפך :אליו מגמתו בוחמיד־וכל מתעסק שהוא פניו
 שהוא נא( ים )ת תמיד עדי וחטאתי עצמו על שאחר ענין

 מן הגנאי שציור החרטה ע״צ ההסתכלות בבחינת נאחר
 הציורים שארי מכל בתמידות יותר לו מתגלה העון פעל

 החוציי המסתכל אל שב עונו ומכשול שאחר מכשול וחלת
 •“׳ העין פעל את המכנה הוא שהנביא העון פיעל אל לא

 תמיד מכשול אצלי הנקרא העון את שישים ואמר מכשולי*
 דרככס פי׳ יח( )שושט-ם דרככם ככחה׳ ואמר • פניו נכח

 הוא ואין סעמ:ד( ן )»י יה' הנכחשלז הוא ועסקכס
 והשתדלו■ עסק ית׳ שישלו ור״ל שלדרככי הנכח הוא ית׳
 והואדבי ית׳ להשגחתו מועמד שהוא דהייט דרככם עם
 נסתרס באחת מדותיו על שהתרפס מחי כיפך .טוב

 אסתר ומפניך ס״ם( )ישע*ה מה׳ דרכי
 מקרי אל והעזיבה ההשגחה שהואסלוק )כראשית!־(

 י*»( יה3)יר הין פניך נכח ואתר לצלן רחמנא הזיון
 ;משליו*.׳,( איש לדכי ה׳ עיני נכח לפניך* גלוי נליחר

 - לפניו וידועי׳ וגלוי׳ נכחו סדורים איש דרכי ג״כ-שנל
 ושם .התוכחה להוראת ג״כ הושאל נכח ומנורת

לפעמים הרבה• ענינים על תורה תוכחה
 דברלשיהיו נכח דבר שיועמד כפשוטו הנכחיות על יורה
 ליצחק • לעבדך הוכחת,אותה כמו f זע עסק להס

 יאמר )שס(כאלו הכיח אשר האשה היא כ״ר( )בראשית
 הציב אשר היא שהיא וכלומר הנכיח אער הנכחת אותה

1ג1וז גילו בת להיות יצחק נכח הבריאה במערכת הבורא
עגעגענז'



יריעות ב חכרת
 מבור !הטבעית המערכה סדור עזס(שהו׳ו1גס«!4ע4)נ«ט

 והשני סומל שהא׳ והתפעלות הפעולה בבחינת הדברים
 • שוונים ומזווג יושב שניה דל אמרם עגין שזה מתפעל

הנקרא דברים' הונחת על התורה תוכחה• ויש
 דברי את בדבריו האדם שסותר דהיינו ווכוח.־

 שמעמיד מה עיי בדעתג להתפשט אותו ומעכב חבירו
 שנינו כין ויוכיחו כמו פפיון( )ווידר הסותר העני! נכחו

 טענותיו משנינו כלא׳ כשנסדר כלומר ל׳יא( )בראשית
 ועי*ז לטענותיו הסותר האופן נכחו הס יעמידו • לפניהם
 סותר לטענותו ימצא שלא אותו ’•כ הדקעסמי יתברר

 שלא בדברים לך שהתנגד אמש)שס( ויוכח • הצריך הוא
 *ש לא ו( )איוב תחשובו מילים כח הלהו • לי להרע
 שם )שסיג( אלאלאמסץ והוכח )שסם( מוכיח כינינו

 א( )ישעיה ונוכחה נא לפו כ?( )שם עמו נכח ישר
מל' כולם הרבה ודומיהם ו׳( )סיכה יתוכח ישראל ומס

 j המתוכח נכת הסותר טענת העמדת
!העמדת ג*כ שהוא מוסר תוכמת •על •תוכחה שם ויורה

 בדברים צו והתברר הפועל נוכח הפעולה גנות
 אבימלך את והוכיח.אברהם כמו • טוב לא דרך על שהוא

 בתוך עשה טוב לו אשר לנגדו שהמעיד ב״א( )כראשית
 וכן !(utoai )ממהר המיס באר לגזול אותם שהגימ עמיו
 י״ט( )ויקרא חטא עלו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח

 שלא כלומר חטא מליו תשא ונא מומו לו שתגיד ר״ל
 תשא ולא ומאמר עזן ומכשול סטא עליו שיהי תסבול

 ולא מנין יה*' או ופירושו הקדום כמאמר סיום א״נ הוא
 התוכחה העדר ׳ .חן הנמשכת התולדה מן אזהרה משא

 מלהונימז כשתסנע חטא נושא בעצמך תהי• שלא וכלומר
 -♦, . ימותו יחזצו לא אס הא ימותו וצא ידיהם ירחצו נמו

 וחה׳נעריס חטא• בשבילו תשא שלא בשבילו עליו וטעם
 ההורה העציךשהטירתנו נכבד המאמר'ומה זה סגנון
 אה תזכימ הוכמ לומר טעמה את בשנותה1ברמז עליו

 שהמובן • המתווכח עצם על מורה • את שמלת עמיתך
 ולא המוכיח דברי לנכח מוצג המתווכח שיהי׳ הוא מזה

 דברי’ הי׳’ש הנרצה שהי׳ לעמיתך תוכיח הוכח אמר
 יותר ראוי שהי' אע״ס המתווכח לנוכח מוצגים המוכיח

 • תונחה שם מענין המתחייב כסי הסגנון לומרבוה
 לא המקבל נוכמ דבריו את המוכיח העמדת בו שהכוונה
 לרשע ומוכימ שאמר וכמו • דבריו נכח המקבל העמדת

 יאהב לא )שם( ויאהבך לחנם הוכח ט( )סשלי מוחו
 )שםיט( דעת יבין לחכם והוכח ט!( )שס לו הוכח לץ

 כ’כאןןג והי׳ . • כמשפט לת*ד עם שכולם לאלה והדוחה
 הקדושה תורתנו ?אבל לעמיתך תוכיח לומר צודק יותר
מוסרי* העמידהנתנלצנניי! המוסר אוצר היא אשר

סן •א יריעה שלמה
 ראשוצה כוונה ע״פ במאמר המכוון אותו מלבד • נעלם

 שינסה ונשתדל זולתינו את שנוכיח שהוא במאמר והנגלה
 והנעלם במאמר הנגלה הוא * המגונה הדרך מן ידינו על
 את שמוכיח בזמן שאן< והוא אה• במלת נרמז הוא בו

 כאלו החלט בדרך עליו יבוא שלא התורה תזהירנו זולתינו
 ככה מדוע לו שיאחר עד חבירו שחטא לו בריא כבר

 • האופן. בזה ני • ומגונה ומר רע פעל הוא הלא עשית
שמבירו רואה שהוא במה חבירו את מבייש הוא הנה

____בהפסדו המוכיח שנר יוצא ויהי׳ בגנותו המוכיח\ודע
 המבוקש את שאפי׳ אלא עוד ולא • המתווכח פני שמלבין

 בא הואי הנה המתווכח שנתבייש ע״י כי המוכיח ישיג לא
 אן< ב<ען< הוא גס להתעורר לו וגורס הרוגז בתכונת

 קורה סול לו ולומר ׳. בשתו נקמת לנקום מוכיחו לנגד
 עביוהלולפיכך מידי מוציאהו הדרך זו ולא • עיניך מבין

 המתווכח יתבייש שלא בתוכחה תחבולה המורה למדתנו
 מתון מתון עליו שיבוא והוא • מבוקשתו והמוכימישיג

 שנכנס אחת אם תמלה אותנו וישאל בדבר כמסופק
 לארוישאל. או ממנה סמל הוא אס בזול׳החלטה בפע׳סלוכי

 וימתק פלוני בענק נכנס, אופן איזה ועל זחה איך אותו
 למתווכח שיתברר מד שכליי בווכוח לענין מענין טמו
 אשר והתמדה • הגדתהמוכיח סולת מאליו הענין גנות
 משיג הוא הנה כן יטשה ואם • עצמו בהודאת עליה חטא

 ונמסוסק במתנות עליו שבא ע*י כי • פסק בלי מבוקשתו
 בדבר להתיישב כדי זמן הרחבת להכירו משאיר הוא הנה
 מונח שיהי׳ עד פתאום פתע מליו נכנסת הבושה ואק

 את במלת .הנרמז וזהו * לשכנגדו“להתקצףולהתנקט
 שיהי'(דסיינו ן(1סטע רעדי 1J) עמיתך את תוכיח שיאתר

 /, ני לו מועמדת תוכמתך שתהי׳ ולא לתוכחתך מועמד הוא
 > ! — המקבל תהי׳ ואתה והמספר המדבר יהי׳ הוא המתווכח

 כאשרצויתיך באופן תוכיחנו שאס חטא עליו תשא ולא
 חישחלביןפניחברר חטא תוכחחך בשביל תשא לא שוב
 ומלק • לחבירך בושה ,גרמת ולא בדבר מתון שהיית אחר
 שובחטא בשבילו תשא שלא התוכחה אלפמל שב * עליו

 את שאסתוכיח למוכיח טובה עצה בזה עוד ירמוז וכן
 הוא גם שיהי׳ לפחוד תצטרך לא שוב • האופן בזה חבירך

 שאס חטא במל אתה שגס ולומר במוחך אותך פוסל
 מבוקש ואין משם כלימתך את נושא אתה הנה כן יאמר

 . השיא ולא ביה קרי תשא לא ענין יהי׳ א) • דמך את
 תוכחחךעל ע*י משא עליו תשיא ולא שתוכיחנו דהיינו

 אופן מל תוכיחנו אבל ♦ שחטא במבורר לו שתאמר
 אס כמסופק שתתגלה לך שאמרתי

 אנןאברהם והוכיח במאמר •וכן אסלאו חטא בעל הוא
מדרך.המוסר לפימהשאיננו את.’אבימלךאמרמלת

שתניס



יא יריעת יריעותב חברת
 שלא שעשה לו ולומר פניו על המלך את האדם שיוכיח
 שאמרה אופן מל אמנם אותו מוכיח אברהם •)הי׳ כהוגן

מנין לו להתיר הוומח אל אייפלך את שהעמיד התורה
1 ספיקתו

 עלהתוכחרי-המעשדתשהזא יטאשס״תוכשה• וכן
(of בשבילןחטאו)סטרח כאלם שעונשיןאת העונש

 הוא אס ועונשים הכאות ע*י גנותו לו שחגלי□ דהיינו
 החכם שאמר כענין דברים תוכחת ע*י מלשוב סרבן

 זה של לעונשו יספיק שלא או * ענד יוסר לא בדברים
 אנשים כשבט אמרווהכחתיו ׳ומזה בעלמא מלי פטומי

 אל (,ר. )איוב אלוה יוכיחנו אטש אשרי ו׳( ב׳ )ששואל
)שסקה( מלכים עליהם ויוכח »׳( )תלים תוכיחני באפך
קמט( )שם בלאומים תוכחות • בשבילם מלכים שענש
 אדם להסיר ג״כ הבא מוסר כענין הזה גל׳ תוכחה וענין

 כמו דברים מוסר ויש י סוב בדרך ענינו ולאסור מעשה
 ודומיה׳ץישמוסר רכיס יסדת הנה ומוסר■ חכמה לדע׳

שבס ־ אותו ויסרו • אתכם רה ליס ויספת כמו ענשיי
: ודומיהם מוסר

 מהוראת נכח של דבר שם תוכחה *• שם יהי׳ ובן
י״ט( כ׳ )פלכים ותוכחה צרה יום כמו ההתנגדות

 התנגדות מל׳ • ה'( )הושע תוכחה ביום תהי׳ לשמה
 שמלת או(4»ערטי למקכליס)ווירד ומתנגד מר יום שהוא

 שהוא מעשיי עונש מל' כפשוטו המאמרות באלה סוכתה
: (4טמ )גריכטס והפורענות העונש קיום שחלבו יום

השפע אותו •שהנחתוהראשנהעל כרן‘נכח ושרש
כפני. לעמוד יכול הוא. ידו שעל בדבר המצוי

 השני כחלק ואי״ה «מפניו נדחה להיות שלא חוציי דבר
• שכיושסיכח ההבדלות שמה־ הבאים בתוך יתבאר
 שם הוא וששםכח ודומיהם• ואומץ ועוד ,וגבורה
עמדו על הדבר המחזיק הכוחני השפע אותו של העצם

ושאר גבורה ושם • מלבוא המקריי ההפסד ומעכב *׳
 ואופני השפע אותו התפשטות על מונחות לו הדומות
 בארוכה הכל שיתבאר וכמו בדבר לפעול לחוץכדי יציאתו
 להוראת נבח שם כח משס נבנה ולפיכך * אי*ה לתנים

אבל לדבר כהתנגד שיעמוד'דבר המתעדת ההקבלה
 אמנם א׳מהמקבילי׳עומד שיהי׳כל השקיטה באופן אמנם
 מן אותו ולענב חכירו בפני לעמוד כדי משמר על בכאו

• לקראת • מנין יהי׳ זה וכנגד • כוחני פעל שהוא הקירוב
 כן * לחוץ ויציאתו הכח התפשטות שהוא גבורה כפנין

א׳ כל להתפשט ת לקרא שבהוראה המקבילים כנכין יהי'
: חבירו גבול אל ממקומו חוץ ולצאת

דבריך האמכתיו נפעל נו״ן בתום בפעלים כח שם ובא
דברים כלומר ט״ו( נ׳ )שמואל ונכוחים שובים

שלמה
 ■*׳ מאליהם שכלים רוח דברי לא • לעמוד כח בהם שיש

 שהתנין פי' ה( )משלי למבין נכוחים כולם (4טי5)קרע
 ננוח* דברים משיב • נח בהן שיש דברים שהם יודע הוא

 כה שהיו )ישעי'כו(סי׳בארץ יעול נכחות בארץ כד( )שם
 עושה הוא הנה נוכחים מעשים כה להיות שראוי או תמיד

 פעל דהיינו ־ )עסוסג( נכחה עשות ידמו ונןולא • עול
 לםין.הקכלה נכוחים מנין יהי׳ או •י קיום לו שיש טוב

 וריל לחסתכל נכחיס מגלים שהם הדברים על יאמר
 ל וכטעם בו להסתפק שאין עד מבואר שאמתתס

 : והתגליות נגיד חל׳ הוא אם אדבר נגידים
כפי בחלוף ההקבלה על המורות שמות ה׳ לצו נמצאו

־כ׳ שהם ם !בנושא התיחדותה אופני חלוף
 ששני הגלוי ע״צ *ההקבלה הא׳ כללי כדרך אופנים

 נגד שס מליו שיורה מה והוא לוה זה מגולים המקבילים
 זה״לזה □מוכים הטשאיס ששני הסחיכזת צ’כ • הב׳
 והשחוף השווי ע׳יצ • הג׳ י מול עליו'שם שיורה מה והוא
 ’עבית־ פס עליו שיורה מה והוא דגר כאיזה מכירו עם

 שט בין משחפת אחת הישרה שתכי' ההישריה ע*צ והד׳
 עליו שיורה מה סהוא • ההתאחות בבחינת אם המקבילים

 ר,׳ אופן שהוא ההתנגדות בבחינת ואס • לקדאת שם
חברת נשלם ובזה * נכח ־שס עליו שיורה מה והוא

! האצהי׳יעזרני שלישי חברת להשלים כה י השט

ג חכרת
,שלשיסיחשו כתנושזונו אל כשמו׳כמתיתסות מיאור

פתיחה
 משפטיה ולבאר • בה לדבר רוצים אנו אם ׳ התנועה

בספרי שהחבארה מה וחקותיהיכפי
 שאינוחעניןהחבור כדבר זמן מבלים היינו • הטבעיים

 ואשר ׳ בשלמות תכונתו פד מדיין הגענו שלא וכדבר
 עד כולנו כי ׳ ידיעתיט לאופק מתחת נעלם מאל עדיין
 בנבראי׳* ריחנוע׳המתיחדת חקי יודע אתנו אין הזה היום

 ומשפסיא' חק שם יש אס נודע ולא • בורין על היטב
 אלון ע״פ נס אח ומתחלף הטבמיס כל על מתפשט

 המאנגעט שאכן תאמר באלו- העתנועעיס המקבלים הכנת
 המתטמעי׳ משאר בחלוף צפון לצד תזיל תנועתו הלוקח

 את מעורר ן ב א ה ן י מ ה ז ת והיו שיהי׳ רוח לכל הנוטים
 אמנם נמשך • אחר דומם ולא התנועה אל ליד הכיול

 פכ״וכמוה' הוא אבל הגשחיס מפארי הרכבתו חלוף מצל
 במלם• הכולל תנעיי א׳ יחק משותפים יחל טלם כמוהו

 אני שאין עלעקטריקא הנקרא המעיכה בתנועת וכן
בזההפעל המתנהג התניעה סק בוריו על עדיין יודעים

מרוב
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אלה
 משה דגר אשר הדברים

ישראל׳ כל אל
 אדם מוכיח זש״ה רבה במדרש

 לשון ממחליק ימצא חן אחרי
 בסמוך שם דאימא הגס הנה

זח מוכיח אמר ,וכו פנחס ,ר
 למכה כיון ודאי המדרש דסמס מ״מודאי עיי״ש ,וכו משה

 בדברי לפסוח לו היה דאל״כ ,וכו זש״ה שאמר במה אחרה
 יכונס א״ן ,וכו משה זה מוכיח וכוי ר״פ ולומר ר״פ

דרשה בת מפרש אח״כ אחר לדבר הוא המדרש סחם ־*' - ■ • •ן- ■ ־"־־- ־׳־•י ־־........- — ׳- ״״ -'■׳ ׳•׳׳•׳ וכו" מכמה דאין מסתבר הלא לח מה״ה לרב תלמיד המדרשווניל' סקס כונה לקבץ יש וא״כ ג״כ פנחס ,י
שמלוה כשם ע״ב( ס״ה דף מיבמות דאיתא הא בהקדם

 שלא דבר לומר שלא מלוה כך הנשמע דבר לומר לאדם
 וכו׳ הנשמע דבר וזיל בח״א מהרש״א וכתב וכו׳ נשמע

 ממנו שמקבלו למי להוכיח מוכיח הוכח דכחיב רש״י ^פ"
 הוכח מיניה דרשינן ובעלמא לי׳ דריש כפול מלשון ^עכ״ל

 נס׳ עעיין המהרש׳א עכ״ל פעמים מאה אפילו מוכיח
 מהרש״א מלשון וז״ל עליו שהמה איש למהר״מ אור כמנוח
 אחרח לדרשה אחי דהכפל פרש״י על לפרוך שבא משמע

 מציאוח אלו בפרק דהא דק לא חורפי׳ דאגב אומר ואני
 מלי מוכיח זימנא חרא הוכח ואימא ע״א( ל״א )דף

 אלא לי אין מיכיח משמע מ״פ אפילו הוכח א״ל זימנא
 וכן מימ מוכיח מ״ל מנין לרב מלמיד למלמיד הרב

 ממילות דרשינן לא א״כ משלח ונשלח משיבם דישינןבהשב
 מ״פ משמע נמי לבד מהוכח כי מ״ס אפילו הכפולוח

 למי אלא מוכיחין דאין ללמוד אמי׳ לבד מוכיח א״ב
 מהרש״א קישיח הוא רכך עב״ל/ינ״ל מוכחס שמקבל

 דריש איך וא*כ מ״פ אפילו ודניה דרשינן בעלמא דהא
 בעבעו שמכיר מי ור״ל לסמקבלי רק יוכיח שלא כאן

 למה מקבל אס ממ״נ מ״פ׳ יוכיחנו א״כ לקבל רך שהוא
 קיבל לא ואם קיבל שכבר כיון ויוכיחנו ויחזור יוכיחנו

 שלא דבר לומר שאין מלוה על עובר הוא הרי בכ״פ
 לומר הרגלים מאין בכ״ס מקבל שאינו שרואה כיון נשמע

 והוא זיל מהרש״א זקיני כונח כנ״ל מ״פ אחר שיקבל
 זקיני כונת אין אבל הגמרא על מאד עצימה קושיא

 אחרינא רישא קרא מהאי דדייש להקשיח עהיש״א
 נקיש רק דוקא לאו מ״ם ־אפילו תוכיח הוכח תקנו והא

ק״ב. החרא  שלא דמצוה האי דהא הנ״ל קושיא ליישג ונראה
שיהיו מועב משעם הוא נשמע שלא רני לומר

 פעם דהוכיחו כיון והאי לט״ד( )ביצה ,וכו שונגין
 אינו אס א׳׳כ שיקבל לו נראה שהיה משוס ראשונה

 דמצוה ביה שייך לא ושוב מזיר הוא כבר הרי מקבל
 מ־פ אפילו יוכיחנו לכך נשמע שלא דבר ליער מלא
 מהרש״א זקיני זה־־כיו־ן היא\נראה~שלכל נכון כי והבן
 המעיין אל הערה בדרן רק ׳,קיש לאכחנובלשון ולכן

בקיר. ברור וזח בזח ולמרץ שישלהקשוש מה

 מהאי דייש דהא א״ש מהרימ של ,שני קיקיא ןןק)ןק
א*כ להמקבלו רק להוכיח שאין שהכפיל קרא

 מהאי נשמע לא באמח דחא וני׳ל מנ״ל לרב חלמיד
 מקבל שאינו למי להוכיח שלא דהיינו מימינו שוס קרא

 ולא מ״מ הוכיח דאמר כמו משמע רבוי הוכיח לאדרבה
 המקרא לשון על ממיישב אינו פשונו בדרך וגס מיעונו

 מי דהוא לומר מוכיח בלשון יש משמעוח דאיזת כלל
 על רבו* הוא הדרשא יקרדע מל ה^רקמיכח שמקבל
 דמצוה מוכח וממילא מ״מ מוכיח־ דהיינו לרב חלמיד

על למה ריבוי קשה דהא נשמע שלא דבר לומר שלא

 ה״א כן ואס ממני מקבל שאין למי להוכיח דאין א״ו
 שומע דהמלמוד ממנו יקבל דמסממא יוכיח לחלמיד רב

 דברי אין דמסממא לרב תלמיד משא־כ מסתמא לרבו
 דאעפי״כ קרא קמ״ל לכך הגדול באזני נכנסין הקשן

 דבר לומר שלא דמצוה השעם דהא לזה והנועם !יוכיחני
 וכאן וכו׳ שונגין שיהיו מושב משעם הוא נשמע שלא

 יודע הרב נס כן אס יורע המלמיד דאם זה שייך לא
 יוכיחנו לכך מזיד הוא כנר א״כ וכו׳ שנה לא דרבי
 , דאל״כקרא מקבל שאין למי להוכיח דאין ממילא וא״ב

 זקיני כונח הכל דזה וי״ל והבן למה לרב חלמיד על
 בלשונו כ״ז להנמלס שיש )איך הישב ודו״ק מהרש״א

 זו לסברא ראיה ומניא כמ״ש רש״י לדברי כן ,שפי איך
 והבן מים אפילו מיניה דרשינן דבעלמא מהא שכמבמי

 מובנים דבריו שלכאורה נמקים דרכו זה כי חתמה ואל
 והקושיא נ״ל עוד ועמוקים( רחוקים לדברים כיון כפשושא

 ז׳ נחכוין ולא לק״מ אחר לדבר לכפילא לה דריש הא
 שמסיק א״ש מהר״מ של ,הקושי וגס זו לקושי׳ הנ״ל

 מוכח איך א״כ הוכחה שמקבל למי דלשינן הא ,בקושי
 ע״א ע״א דף בב״ק דאימא כמו ל״ק ג״כ לרב חלמיד

 ממצא ממצא או המצא המצא אס רחמנא נכחוב א״כ
 ומשינוי מימורא ס״נ ע״כ מרמי ש״מ בדבורים קרא מדשני
מהרש״א זקיני כינת דעיקר רק תרמי דרשינן הלשון

1______________והבן. כמיש בקושימו ___
 קרא האי לפרש דנ״ל הנ״ל המדרש לפרש נשוב רעתך}

 )אבוש יזיל אמרו דהא כו׳ אחרי אדם ;™׳חל^מוכיח
 דמ״מ מובן זה ומי» שמים כמורא רבך ומורא פ״ד(
 ואשוח מדמיוני מי דאל אחריו וזח יקדים שמים יראה

 מוכיח והיינו הדמיון בכף שמדמה מקום בכל הוא וכן
 וסבן רבו דהיינו אחרי שהוא לאדם ר״ל אחרי לאדם

 יו״ד( דף )הוריוח רז״ל שדרשו כמו ומלך לנשיא או
 ימצא חן אחרי אדם וחיינו ח׳אלקיו אלא גבו על שאין
 )סנהדרין לשלמה שהוכיח מפני למלוכה שזכה ירבעם כמו

 ממחליק חן יומר מוציא שזה ר״ל לשון ממחליק ק״ז(
והבן, ובעיני חן א"!מצ ומינפו 4לשי

ישראל כל אל ,וכו הדברים אלה ,פי ,רש" וה)ך{

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 174 מס עמוד הירש צבי בן משה טייטלבוים, דברים במדבר, ויקרא,
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 רש״י עיין פעמים אלף ככס עליכם יוקף אלקיכם ך,׳

דבר כאשר אתכם יברך חשיית אבל משלי זו שאמר
 הבלי רק תכלית בלי ליחן יכול דאין הוא והשורש לכס

 דחלף זו לקצבה משה ראה מה לכאורה והנה תכלית
 שראיתי מה ע״פ וחנ״ל מיותר ככס דתיבת ועור פעמים

 כאלף שקול מהם אחד כל היה התורה מקבלי נדור כתוב
 ידוע והנה דור לאלף צוה דבר שנאמר עכשיו של איש

 בערבות אז והנה כילם כנגד שקול היה רבינו דמשה
 של בניהם אחר דור והיה הדור אוחו תמו כבר מואב

 כאוחו פעמים אלף שקול היה משה נמצא התורה מקבלי
 פעמים אלף דייקא ככס עליכם יוקף אמר ע״כ הדור
 יוסר ליסן יכול ואיני לו יש שזה דייקא משלי זו ואמר
 בק״ד. מאד נכון והוא וכו׳ יברך ליאבלהש׳־י שיש ממה

 מה וכי ונו׳ מואב אח תצר אל משה אל ד׳ ויאמר
 שלא מלחמה לעשות משה של דעתו על עלה

 מדינים ומה אמר בעצמו ק׳ו משה נשא אלא ברשות
 אח צרור תורה אמרה מואב את לעזור אלא באו שלא

 א״ל שכן כל לא עצמן מואבים אותם והכיתם סמדיניס
 שתי דעתי על עלתה דעתך על כשעלתה לא הקב״ה

 ל״ח( דף )ב״ק מהן להוציא לי יש עונות פרידות
 כו׳ בעצמו ק״ו משה נשא שאמר מה על הפריד והקשה

 לא מי לדקדק לי יש עוד הדין מן עונשין אין קיי״ל הא
 הוקיף מאי ולענין קיו משה נשא א׳ הוי אס קגי

בעצמו. לומר  ע״ז יש הדין מן עונשין אין דקיי״ל דהא בזה והלל
למשה הלכה מקורה כן דהמדח )א( נועמיס ג׳

 ליה דתהוי ליה ניחא לא חמור שהוא מפני )ב( ■ני מק
 ואולי שכלי היקש הוא דק״ו 0) הקל בעונש בפרח
 נספר 1)ע״ פירכא או מעות איזה בו תמצא המצא
 עונשין »״נ הא׳ דלמעס ונ״מ נ׳( כלל וורדים נינת

 וכמו בישראל רק אינו מקיני למשה דהלבה הדין מן
 דמסדין העיקרים מיש עיפ בנכרי שייך לא הב׳ מעם כן

 הוא דזח רק תכלית בלי נצחי העונש להיות ראוי חיה
 ברכוש בגמרא נתבאר וסנה עיי״ש זמני דהוי חקד מכח
 שהם משוס לישראל פנים משא דהשי׳ח ע״ב( כ׳ )דף

 נשיאות אין לעכויס פן אס כו׳ כזית עד מדקדקים
 נמי איהא שכלי היקש דהוא הג׳ מעם אך ותבן פנים

 לוכמ״ש סיס מס דירענו אדונינו משה זס וסנה ״נ3ב
 קר״נא לפרש קנסדרין( במקכת דיה בלק )בפרשת
 חמעם ששמעתי עפ״מ פרוונקא להוי איתו דאגדתא

 סתורה עצם הוא שמשה לסי זאת עשה לא בעצמו דמשה
ואין הלכה הוא בו פונעין קנאין ארמית דבועל והא

 דף )פימכין רז״ל שאמרו כמו ור״ל הלשון ,נשינו שהוא
 להוכיח שיודע מ* הזה בדור יש אס אני חמה ע״ס מ״ו

 ואשמעינן קירה עול לו יאמל קיסס נגול לו אומר שאס
 והנה לו להשיב יכול א׳ סוס היה שלא דמשה רנוחא

 נעה לו יש אס אף להוכיח אין לרב דתלעיד אמרינן אם
 דכולס להוכיחן יכול דהוא רבוחא כאן אין א״כ להוכיח

 רבן שהוא לו להשיג יכולים אינם הס משא״כ דיו שלמי
 שנא׳ כמו היה מלך משה ונס לרב להוכיח לתלמיד ואין
 אחרי לארס מוכיח זש״ה אמר לכן מלן בישורין ויהי
 לרב מוכיח התלמיד כן ואס שפירשתי כמי דהיינו וכו׳
פי׳ והוא כנ״ל דמשה רבותא שפיר הוי א״כ למלן וכן

....................... בשיד. כפלא
 0ה )תהלים זש״ה במדרש אחכם הרנה אלקיכס ך|׳

 ידין בדן עיין ביראתך קדשן היכל אל אשתחוה
 דמקה אומר ובעח״ב בזה שפי׳ מה מ״ז אוח •ו״ד ,^מאער

 )נדרים שדרשו כמו שוב עין רק רע עין מבחינה אינו
 ועיין שוב ונקרא משה זה יבורך הוא עין שוב עי׳א( ל״ח
 דכתיב דהיינו בזה מ״ש א׳ פרשה רבה בדברים משה בידי

 תיבש דהלא עליו קשה והכה עיי״ש וכו׳ הבדלת כי בתריה
 ה׳. בקי׳ רק קל״ח בקי׳ אינו נמדרש המובא ביראתן

 לבאר י״ל כי אחר באופן הכ״ל המדרש לבאר 9״3ו
 בכתובים מבואר בי ע״פ וכו׳ אשתחוה הנ״ל הפקוק

 במש״ה וצבאם השמים שרואה ממה יח״ש יראתו נלמד כי
 )מרום( שאו וכן וכו׳ מעשה שמיך אראה כי ח׳( )שהליס
 מהלכות פ״ב ברמב״ס מבואר וכן מ׳( )ישעיה וכו׳ עיניכם

 פ״א( )אבות שאמרו וזה עיי״ש ב׳ הלכה התורה יקודי
 יושר והנה שמיס יראת ונקרא עליכם שמים מורא ויהי
 ה׳( )דף בכתובות אמרו כי ממקדשו לירא יש מזח

 כו' וארך שמים ממעשה יותר צדיקים מעשה גדולים
 כוננו ה׳ מקדש כתוב צדיקים של ידיהם במעשה ואלו
וזח תיראו מקדשי ואת נאמר ולכך וכו׳ |ידיך
 כי תשמרו שבתותי את קדושים( )בפרשת הפי׳ הוא

 כמ״ש בראשית מעשה כל של קיומו עיקר הוא השביתה
 האור מ״ש עפ״י וכו׳ השביעי ביום אלקיס ויכל בפסיק
 לכל קיום היא שבת דשמירש שבש בו כי בפקוק החיים
 תיראו מקדשי ואח נלמד ומזה עיי״ש בראשית מעשה

 כניל הסמיכות ואיש כמ״ש מ״ב מכל ככבד יותר הוא כ•
 משעם יחיש ניראתיך קדשיך היכל אשתחוחאל וחיינו
 יוקיף אלקיכס ד׳ קרא דהאי בתריה כתיב והנח הנ״ל
 ודרשהרז£ לכס דבר כאשר אחכם ויברך ומקיים וכו׳

 עד הברכה כי הדבר תוכן והנח וכו׳ משלי זו ידוע
 הקשו והנח וב״ש ב״ח חא״ק רק לישן יכול אינו קוף אין

 מורין דאין השורה עצם בחינה הוי לא זה א״ב כן מורין מאחים בכלל דהא למה משה של ברכתו איכ המפורשים
 ועיי״ש והגן זו הלכס לקיים יכול משה היה לא ע״כ כן פעולה עישה לברך שיוכל מה דבכל וכ״לדלק״מ מנהע״כ

 חשש בו ואין סחורה בעצמות נתעצם הוא וא״כ בארוכה וארץ שמיס ממעסה יותר צדיקים מעשה גדולים כי
 לכלל שבא נשעה דק עעוח בו מצינו לא דע״כ שעות אלהיכלקדשיך אשתחוס זש״ה הנ״ל המדרש יתבאר ועפ״ז

 כי שפירשו וכמו מהמדריגה באוחנ^עירד דאז כעס והבן, מההיכל הנצמח יחיש יראתו יובן דעפי״ז ביראתיך
סמרו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 175 מס עמוד הירש צבי בן משה טייטלבוים, דברים במדבר, ויקרא,
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יא ז^רבים תוכחה מצות מצר חיוב ישראל

א׳ פרק
תוכחה מצות מצד חיוב

 /אוגו׳> עמיתך את תוכיח הוכיח יז( יט קדושים )פ׳ בתוה״ק כ׳ א{
־־בגט׳ מבוארים והדברים המצות, מוני לכל מה״ת מ״ע והוא

 )וע׳ מקומות, ובשאר דעות הל׳ וברמב״ם ע״ב( ט״ז )דף ערכין מם׳
להוכיחו(. צריך דרבנן מידי על דגם ע״א ריש ל״א דף ברכות תום׳

 כיון פשוט זו מצוה טעם צ״ט( מ״ע המצות )בטעמי הריקאנטי ז״ל ב(
מזה רצה גובה מזה רצה דבע״ח( )וקיי״ל פרעון ערב שאתה

עכ״ל. בעונו תלכד פן להוכיחו אתה צריך כן( )על גובה

ערביםא׳ פרקיב

 ןעשו״וז תוכחה מצות ליכא להכעיס דבמומר דס״ל פוסקים שיש אף א(
ולא ס״ב( סי׳ )יו״ד לוי חלק ושו״ת ש״ג( סי׳ )או״ח שי״ק מהר״ם

 ובס׳ קנ״א(, )יו״ד דגו״מ ע׳ מאיסור להפרישו מצווים ואינן ערבות, חיוב
 ובמצוותיה בתורה מאמין שאינו דמי כ׳ ד׳( אות י״א )מל״ת פקודיך דרך

 שבת מחלל והלא הערבות[, בגדר עמנו נכנסים ואינם גמורים כגוים המה
 תוכחה, מצות עליהם אין להנ״ל ולכאורה להכעיס כמומר דינו בפרהסיא

 שאמר זצ״ל מצאנז מרן דהגה״ק משמיה מביא פ״ז( )ע׳ צדיק פי בס׳ וכן
 עד רק ערבים שנהיה מצינו ולא ואחרונים וראשונים ש״ס עברנו בזה״ל

 מגדים נועם מס׳ ציין ושם הערבות, נפסק שאז בפרהסיא שבת חילול כדי
 ואינו בעיקר ככופר הוא הרי שבת המחלל כי ובספר( בד״ה מסעי )פ׳

ובערבות. ישראל בכלל
 חיים דברי דבעל מימרא קצת בשינוי מביא קנ״ט( )ע׳ חיים תהלת ובם׳

שבת מחללי ילדים להביא חיוב שאין נמי נימא וא״כ הנ״ל, זצ״ל
 כמומרים דינם אין שבת מחללי דקטנים חדא אינו זה השכינה, כנפי תחת

 תצ״ה-ב(, סי׳ )ח״ה, שבת נשמת בס׳ וכמ״ש נינהו מצוות בני שלאו מאחר
 ובודאי כאנוסים דינם רלכו״ע שנשבו כתינוקות נידונים אלו דילדים ועוד

בהג״ה. קנ״ט סי׳ ביו״ד כמבואר וערבות תוכחה חיוב בהם דיש

ישראל

 ולמנוע החוטא להוכיח שצונו ר״ה( מצו׳ )ספה״ט הרמב״ם ז״ל ג(
 נחטא שלא מצווים אנחנו וכו׳ התוכחה במאמר ממנו אותו

עכ״ל. וכו׳ שימרה מאומתינו זולתינו נעזוב ושלא

 ]כמו להוכיחם דמצווים פוסקים הרבה דעת להכעיס במומרים דאף ועוד
מתן בס׳ והפמ״ג קנ״א( סי׳ )יו״ד מהרש״א ובגליון בברכ״י שב׳

 יצחק עין ובשו״ת עמיתך( מיקרי דמומר ד׳, )חקירה מצוה של שכרן
 שו״ת שם( )עה״מ שי״ק ובמהר״ם ר״ה( )מצוה מנ״ח ובס׳ א׳( סי׳ )אה״ע

 בבתי אף מקוואות לבנות דמחויבים ועיי״ש נ״ט, סי׳ )יו״ד יואל דברי
 המומרים ישראל בני להציל כדי לתוכן ליכנס שאסור פסולים מדרשים
 בה״ל וע׳ ע״ט(, סי׳ ח״ד יצחק מנחת בשו״ת לדבריו והסכים נדה, מאיסור

אבל([. ד״ה תר״ח )סי׳
 ליכא תוכחה דמצות דאף כ׳ ש״ג( סי׳ )חאו״ח שי״ק מהר״ם ובשו״ת

לאפרושי בידו שיכולת כל יש ערבות חיוב אבל להכעיס במומר
 ערבות(, גם ליכא אז ממנו ולקבל לשמוע רוצים דכשאינם )אלא מאיסור

 ליכא מומר דעל כ׳ קכ״ו< סי׳ ע״ז הל׳ )יו״ד נזר אבני שבשו״ת ]אלא
 וכן הוא( אחיו בכלל לאו ומומר באחיו איש וכשלו מז־כ׳ )דחיובו ערבות

הנ״ל[. פקודיך דרך בס׳ הוא
 תוכחה בכלל שאינו במי אף איכא מאיסורא לאפרושי דחיוב די״א ועוד

)אף להפרישו מצווין עכו״ם דאף קל״ג( סי׳ )ח״ג בתשב״ץ שב׳ כמו
 דגם מהג״א שמ״ז( )סי׳ ומ״ב ועמג״א ערבות(, חיוב ליכא דבעכו״ם
 לפני שיייך דלא באופן )אף עבירה עוברי ידי מסייע איסור שייך בעכו״ם

דנהרא(. עבר בחד כגון עור
 לא גדול אדם בפני שבת לחלל מתבייש דאם שי״א ידוע הדבר ובעיקר

אא״כ מומר דאינו העיטור בעל ושיטת התורה, לכל מומר חשיב
 לשו״ע התשובות בחלק שבת נשמת ובשו״ת קרקע, בעבודת שבת מחלל

הרבה. בזה הארכנו שכ״ט סי׳
 לרשעים גם תקנה לעשות שמחויבים כ׳ ע״ח( )אות ישנים מעורר ובם'

יחטאו. שלא שבת( מחללי )ואף לתיאבון עבירה עוברי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס14 מס עמוד (29} (29) דוד ישראל הארפענעס, :ערבי□ ישראל החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס13 מס עמוד (291(29) דוד ישראל הארפענעס, :ערבים ישראל
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יג ערבים תוכחה מצות מצד חיוב ישראל

 ולא עמיתך את תוכיח הוכיח ע״ב( אות ג׳ )שער יונה רבינו ח״ל ד(
חברינו בחטא חטא נשא שלא בזה הוזהרנו חטא, עליו תשא

 יוכיחהו לא אם עליו יענשו העדה כל וכו׳ אותם מהוכיח בהמנענו
 ביונה כדמצינו אחרים( בחטא )יענשו העולם אומות ואפילו וכו׳

 שהם ישראל בש״ב ,ב(הזאת> הרעה מי בשל ונדעה הגוים שאמרו
בזה. זה ערבים

 עבירה עושה עכו״ם דכשרואה תתשכ״ד( )אות חסידים בספר וכ״כ ב(
כועס כשהקב״ה )כי להשיבם לנינוה יונה הקב״ה שלח שהרי בו ימחה

 ולמנוע להפריש שחייב קל״ג( סי׳ )ח״ג התשב״ץ בס׳ וכ״ב רצון(, עת אין
 נט:(, דף )סנהדרין במהרש״א וכן שלהן, מצוות ז׳ על מלעבור עכו״ם את

את מפריש אינו שאם ה״ז( מלכים מהל׳ )פ״י במל״ט כ׳ מזה ]ויותר
 מבואר בש״ך מיהו עור, לפני על עובר שלהן מצוות על מלעבור העכו״ם ־-

 כל מאיסור, להפרישו מחויב שאינו מסייע איסור ליכא מומר ישראל דאף
 שמתחת בהגה שמ״ו ע׳ דוד ויברך בשו״ת מזה והארכנו עכו״ם, לא שכן
סי׳ )חיו״ד יואל דברי ועשו״ת ואכ״מ, שם בדברינו בהמצויין וע׳ לקו,

תקי״ד([. )ע׳ דעת ילמד ובס׳ ג׳( אות צ״ב

בתורת עמו שאינו במי אף הוא תוכחה שחיוב א( מזה: יוצא אגב דרך
 מצות מצד שגם ב( עליהן(, ערבות בנ״י קיבלו שלא )כעכו״ם ערבות

 משנת בס׳ וע׳ בעוונו, נתפס הוא הוכיחו לא ערבות(-אם מצד )לא תוכחה
 ערבות דין שיש דבישראל לדחות יש מיהו רמ״א(, ע׳ )מוסר אהרן רבי
 ממון בעד )כערב הלה שחטא ממש עון אותו על נתפס מיחה לא אם

 מצות שביטל מה על מלבד הלוה( שלוה ממון סכום באותה שנתחייב
 לא אם תוכחה מצות רק ערבות קבלת דליכא עכו״ם אצל אבל תוכחה,
עצמו העון על נתפס לא אבל תוכחה מצות על שעבר על נענש רק הוכיחו

הלה. שעבר

 להסתפק ד׳( )חקירה גומא בתיבת הפמ״ג שב׳ כמו דלא מזה מוכח עוד
ערבות מדין דתוכחה כיון עשה מצות על אדם להוכיח מחויב אי

t ערבים א׳ פרק ישראל

 מצות הלא ולהנ״ל שירויח, לא "ח הבע יפסיד שלא רק משועבד אינו וערב
 יש עכו״ם על אף )שהרי הם דברים שני אלא ערבות מצד אינו תוכחה
 להוכיח דמצוה ה׳( )סי׳ חסידים בספר מפורש שכן ובאמת תוכחה(, מצות

 דמצוה שם שב׳ דרשות מ״ע על אף דהיינו שם ]ומשמע מ״ע על אף
 הרי ובמקו״ח[, חסידים משנת בהגהות ועיי״ש מ״ע, רמ״ח כל על להוכיח

 רל״ט( )במצוה שב׳ החינוך מד׳ וכ״מ הם, ענינים שני ותוכחה שערבות
 בכלל אינם דגשים הרא״ש שב׳ אף תוכחה, מצות על מציווין נשים דגם

 ובמס׳ בזה[. שם שהארכנו מה וע׳ ב׳ בפרק להלן בדברינו ]מובא ערבות
 בבעלה, מיחתה שלא על נענשה רחב״ת של שאשתו ע׳׳א( י״ח )דף ע״ז
 )דף שבת דמס׳ מההוא נשים את גם להוכיח שחייב האחרונים הוכיחו וכן
 )דף ומשם ישראל( דבת סבר כ. )דף ברכות ומס׳ וכו׳( ביתו אנשי נד:

 של פרתו נד:( )דף שבת במס׳ וכן חנה(, את הוכיח הכהן שעלי ע״א ל״א
 חכמים, ברצון שלא קרניה שבין ברצועה יוצאה היתה ראב״ע של שכינתו
 לדחות יש זה ]מיהו שמו, על העבירה נקראת בה מיחה שלא ומתוך

 שיק מהר״ם בשו״ת וכ״כ ערבות[, בכלל הוא לאשה דאיש להסוברים
 מערכת דינים )אסיפת בשדי״ח מביא וכן הן, מצות דשני ש״ג( סי׳ )או״ח

 סי׳ )או״ח לב חקרי ובעל כנה״ג בעל החיים, צרור ס׳ משם ב׳( אות ה׳
 תוכחה דשייך ע״א( ל׳ )דף ביצה במס׳ מפורשת מגמ׳ כן והוכיחו מ״ח(,

 להוכיח חייב לנשים דגם שם מבואר גם הכיפורים, יום דתוספות מ״ע על
 וכ״כ מזידין(, ולא שוגגין שיהיו מוטב שאז ישמעו שלא שברור לא )אם
 ה״ז(, דעות מהל׳ פ״ו רוקח שמן לבעמח״ס הרמב״ם )על אבן טורי בס׳

 במדבר( עה״פ דברים )פ׳ ובאוהחה״ק סק״ה( קנ״ז סי׳ )יו״ד בפ״ת ]אמנם
 אלגאזי מהר״י בשו״ת וכן וצ״ע, ערבות מטעם הוא תוכחה שמצות כתבו
 ממס׳ כדמוכח ערבות מטעם הוא שתוכחה שהחליט לאחר ב׳( )סי׳

 בידו שיש שכל באחיו איש דוכשלו מפסוק דילפינן לט:( )דף שבועות
 חיוב יש מדרבנן דמיהת כ׳ עליו, ונענש נתפס הוא מוחה ואינו למחות
 מהר״ח מקושית הרא״ש ד׳ יתיישב ובזה ערבות טעם בלא אף תוכחה

 ערבות בכלל אינן דנשים הרא״ש שב׳ מה על שהוקשה ז״ל אבולעפיא
 וכן נשים, לגבי תוכחה מצות דשייך מוכח הנ״ל במקומות מהגמ׳ ואילו

ערבות מטעם הוא דתוכחה מ״ח( סי׳ )ח״ו מהרש״ם בשו״ת פשיט״ל
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ערכים א׳ פרק ישראל טז טו ערכים תונחה מצות מצד חיוב ישראל

 לאפרושי חיוב דיש בש״ס כמ״ק דמצינו שהא כתבו ובאחרונים ה(
)ג(תוכחה מצות מחמת תורה דבר הוא מאיסורא

סי׳ )חו״מ ח״ם ועשו״ח לחטוא, ישראל בן להניח לא מה״ת שמצוה

 הנ״ל ראי׳ הבנתי לא הדבר ובעצם דבריו(, על עמד שם המגי׳ )ובאמת
 בידו שיש למי ועונש ערבות בגדר רק המדובר הנ״ל שבועות דבמס׳ כלל

 הלוה במקום לגמרי נכנס שהערב כמו תוכחה, ממצוה יתירה שהוא למחות
 העבירה על להענש העבריין במקום נכנסים בנ״י שאר הכ״נ החוב לשלם
 את תוכיח הוכח כדכ׳ אחריתא מ״ע הוא תוכחה מצות עצם אבל עצמה,
 ביטול על שנענש כמו זאת מ״ע ביטול על נענש והמבטלה וגו׳ עמיתך

 ע״ח סי׳ יו״ד )ח״ג יהושע דבר בשו״ת וע״ע שבתורה, עשה מצוות שאר
ס"ב(. סי׳ ובח״ד

 לפמש״ב להבין זכיתי לא מ״ע על ערבות שייך דלא דבריו גוף וגם
דהוא אחרים את מוציא שיצא מי דאף דמילתא בטעמא הראשונים

מ״ע. על גם ערבות מצות דיש הרי ערבות, מדין
)עה״ת רמב״ן ע׳ נח בני מצוות ז׳ לקיים העכו״ם את כופין אי ובענק

סי׳ יו״ד וח״ב צ״א, סי׳ )ח״א חיים מחנה ושו״ת יח-כח( ויקרא
 וע׳ סוח״ג(, ושם ס״ה, ח׳ )כלל המקנה וס׳ דכופין( - מ״ו סי׳ וח״ג ח׳,

ישועות קל״ג(, סי׳ ח״ב מהדו״ת שו״מ ובשו״ת סקכ״א( תצ״דו )סי׳ במג״א
ת׳(. מערכת )להגרח״ם, חיים נפש ובק׳ נ"( )סי׳ יעקב

)יו״ד יהודה בית בשו״ת כ׳ נמי כן לעכו״ם ערבות שאין שכתבנו ובמה
 חיוב ליכא שלהן( מצוות )בז׳ שבעכו״ם כ׳ כן ועל י״ז( סי׳
 )עה״ת ייבי רב שבס׳ מה וצ״ע לעכו״ם, ערבות שאין מאיסורא לאפרושי

 מרן עולם דאור משמיה מביא למצרימה( הורד ויוסף עה״פ וישב, פ׳
בעד לישראל ערבות יש נח בני מצווה שבשבע זי״ע הק׳ הבעש״ט

האומות.
 חבירו על תורה של כלאים דהרואה ס״א( ש״ג )סי׳ ביו״ד וכדקיי״ל ג(

בקטן ואף מעליו, וקורעו קופץ רבו הי׳ ואפילו בשוק מהלך הי׳ אפילו
בגדול אבל להפרישו מצווין בי״ד אי נבילות בקטן־אוכל ׳בגמ פלוגתא יש

 מישראל ואחד אחר כל על מוטל מאיסורא לאפרושי זה דחיוב קע״ז(
 הציבור של שליחים רק הם והבי״ד עבירה בעוברי ולפגוע למחות

 שהקילו ופוסקים בש״ם פעמים כמה מציגו ]ואף עיי״ש. להשגיח
מזה[. אכתבנו ובמק״א מאיסורא, לאפרושי כדי איסורים באיזה

 דחיוב נ״ח( )סי׳ בשאג״א מבואר וכן להפרישו, עליו מצווין לכו״ע ודאי
 מלאפרושי למנוע מותר אי שדן )עיי״ש מה״ת הוא מאיסורא לאפרושי
 שבתורה(, ל״ת שדוחה בבה״ב גדול דהלא הבריות, כבוד משום מאיסורא

 תוכחה, מצות מצד מה״ת דהוא פ״ג( סי׳ )יו״ד סופר כתב בשו״ת וכ״כ
 )חיו״ד יודא בבית ושכ״ב ב׳( כלל ה׳ מע׳ )אספ״ד חמד שדי בס׳ וכ״כ

 שמ״ז( סי׳ )בשעה״צ המ״ב וכ״ב סק״ה(, )מ״ח חינוך ובמנחת י״ז( סי׳
 מחבירו למנוע כשבידו אלא תוכחה מצות מצד מה״ת דאינו שם שב׳ ]אלא

 הפוסקים כ׳ כן ועל מדרבנן, אלא אינו בידו כשאינו אבל העבירה, לעשות
 אינו בעצמו( ליטלו )שיכול דנהרא עבר בחד לישראל איסור דלהושיט

עבירה[. עוברי ידי מסייע משום דרבנן איסור אלא

 שקיבלו ערבות חיוב מטעם שהוא מבואר י״ט( סי׳ )יו״ד ח״ס ובשו״ת
לאפרושי חיוב אין דלעכו״ם שם כ׳ כן ]ועל לזה זה ישראל

 בית בשו״ת וכ״כ עליהן[, מצווין שהן מצוות( )ז׳ באיסורים אף מאיסורא
 את לאפרושי חיוב אין שמה״ט ג״כ וכ׳ י״ז, סי׳ יו״ד )עייאש, יהודה
 דברי ובשו״ת לעכו״ם(, ערבות שאין נח בני מצוות ז׳ על מלעבור עכו״ם

 מצות מצד מה״ת הוא מאיסורא דלאפרושי הוכיח נ״ט( סי׳ )חיו״ד יואל
 ליעקב משפטיך ושו״ת כ״ו( סי׳ )ח״א יצחק פרי ועשו״ת וערבות, תוכחה

"ד(. מ סי׳ )יו״ד

 השבת מצות חיוב מצד דהוא כ׳ ט״ו( סי׳ )או״ח איגר שלמה ר׳ ובשו״ת
בחלק שם עוד וע׳ שכן( כל לא נפשו חס ממונו )דעל אכידה

י״ט(. )סי׳ הכתבים

 מדרבנן רק הוא מאיסורא אפרושי שחיוב מבואר ש״ג( )סי׳ בב״ח טיהו
דלפנ״ע. לאו על שאסמכוהו
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ערבים א׳ פרק ישראל יח יז ערבים תוכחה מצות מצד חיוב ישראל

 ויסוד עיקר הוא תוכחה דמצות שב׳ נ״ה( )סי׳ מהרש״ל ועשו״ת
דתינו. לחיזוק גדול ויתד

 שמואל אצל דמצינו מהא הוכיח תר״ח( )או״ח מנחם דברי בם׳ ו(
בנ״י מושב מקום בכל לעיר מעיר והולך סובב שהי׳ הנביא

 א׳ בשמואל )כרב׳ מעשיהם על ולהוכיחם ישרה בדרך להדריכם כדי
 את ושפט והמצפה והגלגל אל בית וסבב בשנה שנה מדי והלך ז־ט״ז

 שחוטא, החוטא רואים כשאין אף שייכה תוכחה דמצות וגו׳( ישראל
חוטאים^. יש אולי ולראות לסבב צריך אלא

 המעיין כן אינו רמ״ה( דף )ח"ב לב המערכי דרעת שם שמביא ומה ד(
אלא בא שלא יראה ב׳( כלל ה׳ מע׳ )אספ״ד בשדי״ח המובא בדבריו

 ברור אם אבל תוכחה, יקבלו לא דשמא הכאה כדי עד החיוב בזה לאפוקי
 להוכיח בעיירות ולסבב לחזור דמחויב שם מפורש תוכחותיו שיקבלו לו

 למירדף רבעי לקמי׳ המובא הזוה״ק מלשון להוכיח יש וכדבריו והבן,
 יודע ראם כ׳ כ״ב( סי׳ או״ח )ח״ב חיים מחנה ובשו״ת עכל״ק, תייבא בתר

 עיי״ש, להוכיחם ולהשתדל לילך מחויב בהנה לחטוא רגיל שאדם בבירור
 למחות צריך דאין תצ״ו סי׳ או״ח דוד שבילי בס׳ בשמו המובא )וצ״ע

 וכו׳ לבם תאות אחר שרצים אחרת שבעיר השי״ת נגד במתפרצים
 בני כל שעושין כיון דשא״ה וצ״ל וצ״ע, עיי״ש עליו חולק דוד והשבילי

 רואם שאינו אף חוטאים שיש לו נתוודע ראם נראה עוד להכעיס(, העיר
 לחזור לב המערכי וכוונת להוכיחם מחויב לכו״ע שחוטאים מעשה בשעת
 דנעשו בדברינו לעיל מהמובא כן להוכיח ונראה חוטאים, יש אם לראות
 עוברי על אף ולחקור לחפוש דהחיוב והיינו הנסתרות, על אף ערבין
 ערבות חיוב נתבטל דביבנה מהירושלמי שם שהבאנו ואף בסתר, עבירה

 לא אבל ולכפות, להעניש בי״ד ביד כח שאין מפני היינו הנסתרות על
 רואהו שאינו אף עבירה בעל להוכיח שמחויב וערבות תוכחה חיוב עצם

 עבירה עוברי אחרי ולחקור לחפש מחויב אף שאולי ממש, שעובר בשעה
ולהוכיחם.

 כל לסבב דרך יש דאם כ׳ )בהקדמה( דל אל משכיל בספוז״ק ובן
עליו שרמיא ספק שום בלי בודאי ולנהלם, להדריכם ישראל ערי

שמואל. שעשה כדרך כן לעשות

 למדינה וממדינה לעיר מעיר שנסע מביא ג׳( >מ״ע בסמ״ג ו(
תפילין(. מצות )לקיים להוכיחם

 מתנות דשונא ז״ל אמרם בטעם סק״ד( רמ״ט סי׳ >חו״מ סמ״ע וע׳
את להחניף צריך מתנות אחר שהלהוט משום שהוא יחי׳,

 דנו ]ומזה בהם שרואה הרעים מעשיהם על מוכיחן ואינו הבריות
 מצות שאין להפוסקים עכו״ם מן מתנות לקבל להתיר האחרונים

לעכו״ם[. תוכחה

 בידו שיש מי כל דמשאחז״ל יו״ט< הל׳ )אספ״ד המד שדי בם׳ ב׳ ח(
דהיינו רייקא בידו יל״פ העון על נתפם מוחה ואינו למחות

 עוברי ביד למחות ברבים להודיע שיכתוב קולמסו בקן שבידו בעט
עבירה.

* * *

 תוכחה שחיוב כיון כן הוכיח שג״כ פ״ח( סי׳ )ח״ב יהודה זכרון ועשו״ת
אות )שע״ג יונה לרבינו השע״ת לשון וע״ע ערבות, מטעם הוא

 עשר( והשבעה ד״ה פ״ג הנפש חשבון )שער הלבבות החובת ולשון ע״ג(,
 בהדיא יודע שאין דמיירי וי״ל תוכחה, חובת עליו אין בבדידות דהיושב

 תמיד צריך הארצים עמי בין דהיושב שהקדים מה על )וקאי חוטאים שהם
 עוברים הם ודיניו התורה ממצות ידיעתם קוצר מפני רמסתמא להוכיחם
 חוטאים שהם וידע שמע אם משא״ב חסיד(, ע״ה ולא וכמאחז״ל עבירות,

להוכיחם. לשם ליסע מחוייב
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יטערכיםהמוכיח מעלתישריאל

המוכיח מעלת

 למירדף בעי זכאה ההוא הב אוף זל״ק)י׳< תרומה( )פ׳ בזוה״ק ט(
ריתחשב בגין וכו׳ שלים באגר לי׳ ולמקני חייבא בתר

 דקוב״ה יקרא בי׳ דיסתלק שבחא איהו ודא לי׳, ברא הוא כאילו עלי׳
 מאן בל חזי תא ובו׳ מכלא יתיר דא ואסתלקותא אחרא משבחא יתיר

 אסתלק איהו בישא ארחא למשבק בי׳ ואשתדל דחייבא בירא דאחיר
לאכפייא גרים אחרא, נש בר הבי אסתלק דלא מה סלוקין בתלת

הסולם: פי׳ מתוך הקודש ללשון מתורגם הזוה״ק דברי לך והא

 כדי מלא, בשכר ולקנותו הרשע אחר לרדוף צריך ההוא צדיק כך, אף
כי אותו, ויעשה אחרא, הסטרא ולהכניע ההוא, זוהמא ממנו שיעביר

הקב״ה, כבוד בו שיתעלה שבח, הוא וזה אותו. ברא הוא כאלו לו נחשב
 שהוא משום הטעם. מהו מכל. יתירה היא הזו והתעלות אחר, משבח יותר
באהרן, כתוב זה ועל הקב״ה. כבוד ולהעלות אחרא, הסטרא להכניע גרם

 ביד שאוחז מי כל וראה, בוא אתו. היתה בריתי וכתוב מעון. השיב ".""""דרבים
 עלה שלא מה עליות, בג׳ עולה הוא הרע, דרך שיעזוב בו והשתדל הרשע,

 הקב״ה שיתעלה וגורם אחרא, הסטרא את להכניע גורם אחר: אדם כך
 זה אדם ועל ולמטה. למעלה בקיומו העולם כל לקיים וגורם בכבודו,

 וזוכה לבניו, בנים לראות "וזוכה והשלום. החיים אתו היתה בריתי כתוב,
 בעולם אותו לדון יכלו לא הדין בעלי כל הבא. לעולם וזוכה הזה, בעולם

 ועל בידו. שימחה מי ואין שברקיע, שערים בי״ב נכנס הבא". ובעולם הזה
 עליונים ואומר, וקורא יוצא )וכרוז וכו׳, וגו׳ בארץ גבור כתוב, זה

 דהיינו הרשעים, את ומזכה נפשות שעושה הוא מי עדות, העידו ותחתונים
ראשו, על המלכות בעטרת אותו לעטור שראוי ההוא למוטב, שמחזירם

 שואלים והמלכה המלך כי והמלכה. המלך לפני עתה לבא שראוי ההוא
 העולם בכל המשוטטות ה׳ עיני מאלו עדות, ב׳ מזדמנים אז וכו׳. עליו

נתייקר אז וכו׳. זו עדות ומעידים העולם( על המשגיחים המלאכים )דהיינו
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ותשובות העזר אם סופר כתב שארות
 דיש וכתננו ללפליחה ח״נ ומלתה פשעה לס ליפנים ק'ל7 והא

067 לסלק, יש התגוננת לחר לפדותה דחייג מקויח ללמוד

 שנננה דילה גימל מממת כשנשניח לפדותה הנעל לח •חיינו
 למך הנעל שיהיה ותקמון מתמלס p שחמשת למוש •ש וכדומס
 רפואה נמיוג לנל לחרות, נשיס ימשו וכן •למדו וממנת לפדותת

 שתגמל פיס נפשת לתלות עלמת שחמלת עד שתלנל זח שיין לל
 שמזיק מד לתלותו שלוכל מ• מודל• •*ל ומוד עעמוט, לוסת •לסל

 לס וספק לפולה לסמי לנין דתית שיסלס •ודע ת•' לס ונתלת, לו
 שלל בנפשו מדמם תלותו נודל מחמת ללל לוכל סי' לל •תלתל

 לס שנשנית, לנפשח כשנוימת לגל היל, נמולח פשיעת וללו יתלה
 שישנות יודעת לס נם טתחלס חגנג לפדותו חייג דהנעל •ודעת
 :נכך חכמים מיינוחו לל לפשל לכן שיפלקח עי לס יש כי
חכמי' שז״נוהו למל מקנרל חתול מליל תניח דנלי ליתר ונבוא

 נו לפדות מטח לת ולין שלו שסכל כיק זה פיוג דמעס
 .שסצנור וכל לגור געקום חכמים העמידוהו סצינול מל ומושלת

 הלמנ׳סדפקקי' לשיש' דגליו לפי נלשתו, מחויב תנעל נפנו•' ממויג
 ולפמ׳ש וכתונתך נישן הרי לומר יוכל ולילן ללשק מפעם המחנל

 כתונת• ל• חן לו פדני לו לו לומר תוכל סעיקר וסול וגיש הח*מ
 ג״פ עד לק לפדותח צריך לינו דפשעת וסיכל וכים, כמה לפי' וזה
 חייג פיל דקתני ננליימל כן משמע ולל ממוינים, שהצבור כמו

 לינו לצה משלו סייט פודה, לצה ולילן מכלן עכיד, ניותר לפדותה
 נל״ח' לפדותה, חייג נפשעת וכיקדגם כסונחס, לס טחן ללל פודה
 קלי כשפשעה נם נ׳ב ולילך מכלן וק כשפשעס קלי ללשון נפעם
 שני פעם לק דל*צ לינו חח לעולם, כתונחס לס לתת דחייג

 נפקות' ליל ללשון נפעם ועוד ולילך, מכלן קתני ונרייתל יוחל ולל
 כ׳ם, לפי' פטי' כשתיחה נשנית כנל דלם פשעת, ללל פשעם ני!

 ללשון פעם דידי' דלנני לפדותה חייג נעלה חמת ונשנית שלח?1
 ליןעלחנ׳ד נזל פנוי' כשחיחח גנינסם מחמת כשנשניח לנל הול,

 איל לס'כ נשלח ולס ונשנית, כשלוחת גישין בש״ס כמנולר לפדותה
 יפדסחולגססצנול לל ולס קלי, צנור במקום דסול לפדותה סנעל

 לפדותם, צריך ללשון פעם ננלייחל קתני ולין כהיג, לפדותה איל
 פנוי' כשסיתס נשנית שכנר נין חילוק יש שנגנה עממח נשנשביח סלל

 :כווכל נכל שווס חדץ ולין פיל לק לו כלל נשנית לל ונץ פעמים
 ניותרמכד*ד,לפי לפדות תייג ללשק דפעם לננן אמרו סלי ועוד

כמחני׳ ל’ק דרננן ייא נשם ונלמ׳ל שניאיש סרמיל שישת
 ולשנל' דעי', דכגופו שלני מכדידונעל יוחל לפדות לשלי דאין דניטין

 הפול לפרוק כדי ומיינוס הלנור נמקום הנעל דסעמיד סליל נית
 גרעה דסיל סכל עכ׳ם מכד״ד, •ומל מיינות למס ל'כ הצניי, סן

 מיונו •סיס לל הצנול, מל מושלת חסי' שלל כדי דסיינוהו לנפשה
 למלו ולנק דמיה, נכדי רק לותס יפדו דלל כצנור מל לפרוק רק

 פיר ונכלל נפשעת נס מיובל איכא ולס מכד׳ד, •ותר פודם פ׳ל שחם
 ולפי' מכדיד ניוחל דמייב לערו ולין מיונ, דיש לעצמם כשנלמה נ*כ

:כשפשעס
 לס גס סצנול על מושלת חסי' שלל כד• הקנרחו לפי ל• קשה עוד

מושלת חסי' שלל כדי לפדותה מחויב לנכרים עצמם מכלם
 לפדותה, תייג שנשנית לק דקמני מממני' שמעט לל וזס הצטל על
 דלם לומר ולין לפדותה, דמייג עצמת כשעלה לטמא הן קמיל ולא

 נפשה שמשלח כתמלתסנלצין דהוי ישראל לנעלה נלשלס עצמת מכלה
 לם קפק נלונק במנוי' לפי' הלין כ' מכן ויוחל נכרי לנילת נידים

 שי׳מ'מ,נזינמכששםק נלמ׳ל ועיי' לפדותה ל'צ לו שלשונה נתדצח
 חייב יסית לנעלה ומוחלת ננעלה שלא כשידענו לנל ננעלס, לם

 ש'» ללא עליהם, מושלת תהי׳ שלל חייב צטל שהים כמו לפדותם
 ולינה כשנננה לפשר מ ומי לפדותה ליל לנכרי עצמה ומשלה כשמכרה

 לנל הול, כן אפשל נפשה, כשמסרה ושאני לפדותה, חייג נלמל ללא
 לפדותה ממוינים שסצטר מסנראדילי׳דכל לפשיש מצת עליי הניח

 כמישוצ׳ע: כן שיתי' וליל עצמה כשמכרה וליכהתינ מחויב הנעל גס
שלכלה פשיעתה מחמת מלתת לס מדנלינו,א( העולה חולת וזאת

 ופחים מציגים נפשת שמלח כשלל והיה שחלתה עד הלנה
 מלולי' לנני עים לח לאין קצנת לה שיש נפולת נין לרפלוחה חייג

 לסולת לנפלותח ממוינים היורשים וכן נלאים, ודנייו סניש, שחולק
 לסי' כפפה ומקלס עכלה לם פדיה חיוג לענין ני( קצנה, נח שלין
 נרמס היל לס נ'( נפיל, לפי' לפדותה חייג אינו ננעלה פלל •דוש

 ליט ונאנקת מיל כהן לשת לס וכדומה, שנננה כגון שנשנית לעלמה
 נאנקה דנעומאח סנס עליו שחלקל לה נרמה היל דהל לפדותה חייג
 היל ישראל לשת לס די( לכן/ נימה היל נרצו;, שנשנית עיי לנל

 להוציא ולין דרנל נספיקל לט נשאל פלה, גלמא ע׳י שנשנית
 לו כתונחי ל• מן לו לומר •טלה אינה שני ונפעם נפיל, ממט

 כמונחה כדי עד חסקה, ולס מקפק, המוחזק מיד מוציאים דלי; פדלני,
 זסלכתונחת יהי' נפיל לפי׳ לה לומר •וכל לנל ממנה, מיכילים לין

כשדפי עצמת לפדות כתונחס מכדי יוחל תפקח ולס עצמה, ומסדה

 החדר לס לומר ■טל ליט פחות פדיה דמי לפי' לו •ותל עולים פדיה
 מחייג לתת לול• לו לומר דחוכל מכהונתן •וחל שתפקח מה ל•

 נכתוגתה ותחזיק מכתונחה הפד•' דמי לנכיח לו וליל משלן לפדאני
 הול טחויג שעל מקפק כחונתת מכד• ניותל עצמה וסודת לעצמה

 שליל מה כתונחת כד• לו שתחזיל •לומר יוכל ולל משלו, לפדותה
 תחזיר דלם געלת, גיד שכחונחת נעלה שתחת לשה כל כמו לפדיח

 ופדלה מכחיגתה יוחל שתפקת מה לס וינכה המוחזק סול יתי' לו
 לס וני ני סלכס פיח עבדים הלכי למנ׳ם ‘ועיי וסגן, נקפק עצמת
 מוציאים לק לגו מדמי עצמו ופדת ספק לם לפדותו חייג סלדק
 ככתוב כחוג ולל הול ניד תנל׳ דנעל דפדי' כיון לומר ויש ממט,

 ניודל׳, שח״טסו בחיוג כ״ז נשולין, נשעת מיד ניד נחנל• ונכנס דעי
 נתחייב לל מקפק ממט מולילין שאץ כיק מייטסו לם נספק לנל

שפקלללנתחיינ דאיכא השתת דוודלי מהני לל תפקח ולם מעיקרא
:ציע ועדיין כלל

 נלוחיל קין לג מנחם נ' ל' ליום טקר כלול כתנת• הנלפעניד
ינעסיח: יעיל פ׳ג פת לפיק

זציל: מהימים נה״ג בנימין שמולל לנלחם הק'

מז תשובה
 נעל ונקי המלוהינ גחולה המופלג תלב ידידי שלום ישסוח ד'

 אוסעלי דקיק נד'צ ללש ני' שגיל זלג •שלאל מויס כשית פיפיות
יעיל:

 אל״קלתו ונשלח לוחי, להשיג עוב אויר חולו'לשאוג קולית פה אנוכי
לחי לץ כ• נמנן נקיצול סכנוד מפני משיג והנני מניתי,

 נעכחני העדתי כגל והנה כלים, נלל אומן ואין הצורן כל ספרים עמי
 עללפיו ננהכיג החופה העמדת נענין תשונה תחיי •ש כ• הקדום

 צוית• הזה נמכין לל■ ני׳ מע״כ דגל• שנית נטל ועתה זציל, מלוסיג
מישרים יחזה ועיניו פה לעועה היל והכס ולהעתיקה, אחלי' לחפש

:זיל לנו כנוד עליון קדוש דעת
 שהעמדת כיק ני' מע'כ מיש מזעיר מעט נעיון דנליו על ואבוא

ישראל מנהג לק הול דינל ללו שמיס כיפי תחת החופת
 סם לסתקימנו סעיל דייני צרכי לל קי' עיל רמיא מדגלי כנרלח

 להם הקצוב פננשיזש •קופח עייז כי זח דבל נשניל העיר לכש•
 •ש זו לאי' על שקיג ftp שי׳ •ויד חשין עמיש וציין הקהל, מקופח

 שיח נשם קקיג חליח סי' עגיל מיש להניא לו הי׳ וניוחל לפקפק,
 ^\ונלמודע••') לסוכיתו ליל ממט ו»גקוס •שכלנו תוכחה עיי שלם

 דנל מלס שאס עמיתך תוכיח הוכח נמלות לק הסיח דדבר• ליל
 ליל, מעט ועקום שישנאהו נלופן לתוכיסו, שצלין נחנילו עגונה

 הסיר פשק• על לפקח ונתקנל הלבנות כסל על שיושג מי לנל
 כל הדת ולהעמיד נדנלים לוחם וליסל להוכיח חחיים p7 להורותם
 תמיד ולנו עיניו •חי' ת' כטד מל לק עצמו על יחוס לל האפשר

 ( מתל נט לי' דמלחמי מלנק צולנא הא• חיל שלמט עס נכלל וזח
 לפי5^מסדשמיל,ג במיל• סוכימן סלל מפני לק דמעל• פנימ לל

 וס' לומר שמלוה כשם ללו ולס דנליו יקינלו לס העולה מיני לאות
 נכל שכלו נעלזט לשקול יוכל מי מכולן קשה החוכמה מצות ונלמת

 מקטלג דמדסיד מזיל למט וכנל לל, לו שתיקתו יפה לם פעם
 לא שלחזיל מה לפרש במקיל למרת• ונלנדס וכו' גלוי' לפנין לם

 לין וציל ום' נזקן הנעל ויסכנו שלמר פד ישעי׳ של דעהו נתקררה
 סנה ולל אחמחם, דעתו נתקללח שלל עד •שלאל לח שונא היו מיו
 צדיקים ים•' לעולם מ'מ הלע וגדול •שכלל אלמן לל כ• •שעי' •דע
 סם נס כ• לנל אומנתם ותורתם גידיהם, לטמיהס אומנת אוחזים ח'מ

 מקטלג ומדהיד מקובלת תוכחתם לץ כי ילמדו כ• תוכימו שלל על •ענשו
 כל דנלמח ללל נכון, על סדנל לשקול •וכלו ולל גלוי, עי לפניה׳

 •צלם לק עמס ומכילים המם נפיני עטנדים ששיח זמן כל זח
 דברים נלוג חקוס פחח יש אז ס' מצות על לעטר עליהם מחגנל

 לנל פעמים מלס לפי' להוכיח וצלין הפושעים ימדלו תוכחה דנלי
 שמים ויראה, מולה לול •שטן דת סהולכי' תיח על מלעיגים אם
 ולל דגליהם •קנלו לל נוודא• שוג לותס, •גזו נח נם למושך אול

 •קינלו שלל לפטסס .יידוע וגנו• לקולם לתן יטו לל נלזטהס יכנסו
 כששמע ישעי' של דממו נתקררה ולכן שמים, ידי ויוצאים דגליה'
 הזה, הרע נמל נעוה׳ל וכן כניל, ננכנד ונקלס נזקן הנער וילהנו

 לנל למנירו ליען איל ולכן שתים, והעתים סמקומו׳ כל לל לנל
שמו לכטד מלפניו טונה נעצה ימקניט וס' שלפניו מם •לאת כיל

הגדול:
 דנליסס •קיבלו לא אס לנל לתוכחה, הנוגע נדנל דגלת• כס עד

לעקדרי ליקור נדנוד יש לס ננסכיג חמופס לעשות ויחקט
 שגם כיק למותר פשיטא ני' למעלתו והנס עמן, לרין זה קדושין,

שיסדרו •מצלו הדעת קל• הלנת קדושין מלשדר חעיל דייני ימנעו לס



Iותשובות העזר אבן סופר כתב שאלות
 להקשו', התחיל לא נמלא• מדאוליית' נ׳ דלייך כמ*ד הלכחא ואי סנ׳יל,
 ובשי' באמת שא׳ז פקק וכן קני נחל דאורייתא כמיל דתלכתא ומ*כ

 דעדאולייתא לפוסקי׳ כשי' סש״ן למקקנת למוש נאט ואם סלפנים,
 לדיט דלימא מוכח ע'כ א'נ אלא ננס נס לדין מ•׳ א'כ נ', למן

 ממ'נ נ׳ של ניד כן וכי ,,שהנאת קדיש*' אלוכס ׳’מסוג סאיז של
פקפק לץ נפשם לעד תא? ומ׳ש כשר מל יק ,נע ולא ליין לא

כמיש: לפננכיל סג• נמל אנל פ״יש, פל׳ו ",גנים
מ*מ כיל סג׳, ונמל ג' של ניל ליין דלא שנאמו זאת נכל ואף

 גנו נתינת לנץ עמו משיל שליין• לץ ונטלן שכני• של נטלן
 נשלמת מליט תגיש לגדל ,שנאת כני שנש אנאל, כאשל מחדש

 ונתוגד' כולו, נסלס מקלתש נסלס ניד נמישג אעדק ,א סנסדדן
 לנפל לקיל פלאנ״ד סניא אנל נסל, דלא טיף מלשין לקלק מיו סי׳

 נמלא ולא ליוק לק ליכא ונלי׳ף שכל, ושום מפולש ראניד ושי' כילו
 קי' שליו מיס שיט נגליק כמנתי ואני כולו, נסלש ללא לקיל .מפורש

 עליו וציין כולם, דנסלס כאי' יש ל' סי' ס' כלל שלאיש דמתשיג' 'ז'
 נשסל ממומי' של׳ מפשס שסי' נפני' ופיינתי ו', אות מיו שיי מ נד'

 נסל, לא השמל מ’מ נסל לקיום שנם שלאיש כ'1 פקול מסס ואחד
 וזה שקיום כל פוסל שאמד מ'מ כשד', ג' שנשאלו הנם מזי׳ ושא
 שכתנתי שלאיש לשי' למוש לנו מודאי ומעפש לפפנ״ד, נלויס לאי'
 ומכיש המושג, כל נסל מקצתם דנסלש התומי' שמניא סלאנ״ד ושי'

 שכניי של נטלן וא'כ p דלל מלאשוטם ממד נלולה לאי׳ שאץ
 וממשש מושג כל פוסל שהוא אחיו ניד נתומז עמו שליל' שלט וננידן

 קצשיח מיש לאיתי שונ כילש, נפסל הא' נם מיע ג' שאיל ונס ניד
עיא, ו' מט' פ״י ונדי' מ', סיק מ'נ סי' נ׳ש ועיי' ז', סיק לו סי'

:מ'נ סי׳ מ'מ פליו שליין ל״ז סי' משלמים משוני
ידע ולא לאס לא הולאם מול' האי מלניש ולא מלי לא כמה והנה

סקפק, מקים הודפט לא שפיל משם ני' פליט ועיש הכיל, כל
 אשל נמקוס גס לקלל לנו ימלא אשל הוא ואיזה זס הוא מי ופכים
 תקני' ננדולי' תמלש שיחיען נל׳ נס שם לסדר שקדמוני' נמנעו

 לכתוג מאיכות פנים נחשוני קמאי גאוני כנכס כלכולי' כמס ומזו
 כלאם זס מכל מה, ממול נענין עצמו על סמן ולא נפלאקני' נס

 אם יודע מי ומטלנל, משופך המונל לנ שוא שמקלל זס כי נעליל
 זס שכל כיון ידעם מחסכון או ונממל נמכד דקדוקי' נשאכי דקדק
 לדעתי ולק שם, וננ׳ש לע*ד קעי' קמ״א סי' ש'פ ועיי' מעט, נעלם
 ולפפ׳ש ניד, שצדן א׳ז לשי׳ למוש ננניי זקן שולה שכנל מלנד

 ניתןצלין־צמזול שמל אותו וסיים ממלש, נס ליתן לרין סקול, נצילדף
 לאוי׳לכתוננסממלשלמסו שלט נטלן אנל מחדש, ולתת מעכה וכסלו
 לומג על וסמכתי נחפזי, כתנת• סנלפעניד שכמנתי, מסמס לאשש
:ניקלו וחפן תולתו שלום דולש הנאמן ידידו מאוד סלוד שכיד נינתו,

זציל: מסלעיס נסיג ננימין שמואל אנכהם שק׳

מט תשובה
 הגדול הנאון שלג מניני ידידי שלומו וישפוח נטפמו ה' יראהו

 לינ פנסק מהו' כקשיש מיל צדיק ומגדול מעת ונק מכיף
:א“יע קמאק דקיק אניד ני'

 פיל העני׳ דעתי לדעה לוצה ני' י'נ ופליט מכיק, הניעני אתמול
ומקולקל, ממן המגל, מ ע״פ שניתן נסלל שלא הנס קיטל

 סמאוסיג למננ חשונתי העתק לו ושולם נזח לצוט פושה ושנני
 למוד ומ'מ מאוד סלוד אטכי כזאת ולעת •עיא, נאגאנדע אנדק׳ק

 כאוד היום עננשי דודים לנד על• ומכנים רג כי כי' *נ הדניג
 סיל דלמיא כאי' •ש ט מיש ותנה הנעימים, דנדו נשלי נין נוקד

 נקי' מדפקק ניד לדן כמינה משום נגס דאית דכיק נניי כמסקנת
 מעמי הניש ולמיש ולחוקים נשלים נ׳ של ניד לציין ליס סעיף י'נ

 אמכם, מעלי' לא נ״ש שדנל׳ מלנד הנה ני', דאית כחוג' משום
 מזקם, המיז ולאי' המיז, מגיח' עליו פקפק שכני nh'3 ומלאת•

 הנגיש וק ניד יצסלן פידי' גני נם א'כ עליט וקשה כיז מלנד
 נץ לחלק שיש מם נתשונחי, שנאת־ כנל וסנה נדנדו, ני' פי״ע
 כיק כמוני משום ניום ציין ממילא ניד, דנמי כיק דנמליצס לנס מליצה
 האיז מיש נאדה ישם סלדנ״ז, נחשוני וכ*כ ניד פים נעשה שהכל
 סאשס שניתלה כיק לדעתי העיקל כי דנייו נמקקנח נעצמו

 וליל.הא סמק משוס ולא דווקא נ״ד צדן גס עיי חמול מאיקיר
 מידי׳ מפי ששמעם דאשה ומטאל ומפולש ניד, ליל עגונא דנהימל
 מוהלת ממילא שוג מת, שנפלה מדאורייתא נכ'מ שכאענים )כשלים

 עיי שההיחל וחליצה נגס עשא׳כ ניד לט ולמה כלל מעסה נלא
 כיק נמנונא שאני צ״ל שייט כלל ניד נלי מים נשאה גס( מעשה

 שנעלה מדאודיחא נכ׳ע שכאעניס כשיים עיד' שני עי• שנחנלל
 ננס משאיכ ניד לני ולמה כלל מעשה נלא מומלח ממילא שיג מה

 מעשה שעי־ כיון להא"; קיל וחליצה גס מעשה עי■ שההימל וחליצה
ניד שצדן כמי ניד בפני שנעשה עיי יק להחיל מעשה נכח אי;

סר
 נאמתא גם לכמ׳א יס׳ל לשיסתו, כניל ונד־צ נממון ולזכו׳ לחייג

 פ’ע הקילו והחכמים מסיח נכ'מ נאמן שאים ע׳א עיי הניתנת
 מניין זה תמוה וסוא משוס, החיתי שאין כיון ניד צדן נ'כ עדותו

פשיס: והוא לשלד• לנס ענוכא סימל לדמות ואין לו,
צלין משיח דני שמקיו ביק לשקניי ני' הדיג םל'מ מיש והנה

 שגס שמנסל דמי עפיז ומילש עקיל' נשעת דווקא ניד
 לקדוש' לננן ואפקיענשו מנוסל אינו נטלן דאעלו השליח נפני שלא
 איל גס כל אם נם דווקא נגיד לש לשח צדן הנס נחיל עיי מיט׳
 דא'כ לחלק ואץ כקנלתו שלא עצמו מזס ע'כ מוכמ לפעיל ניד,
 שלא ינעל לסמא ענוסל איט שנפלו נתקנתם חכמים הועילו מס

 שנסלו ילע לא שאס סופילו מס עדיין לס, וימן ששליח ידע ולא נפרד
 למקומו, המשש והדרא אפקיענסו לא ואז ניד נפני שלא לס יתן

 ועיי': כניל ניד איל נכסיג נם או ניד צדן נס דכל או וע'כ
ע*א כיג כתונ׳ פשיס ניל שאיל לאי' לפט נממשנס מלס וכיום

 לאלאיט אומד׳ ושרי׳ שנתנלשס ראיט אומני׳ משנים למקשה
 דקחשץנפני ניניסס יש מ מילק ניד צדן נגס ואי וטי סן שייט

 כמטאי קלא דאינא נ׳ נעי נס משאיכ קלא ליכא מלי וני קני נ'
 ליה איח ג׳ וני קלא ליל חכי נ• פיא ליג השולח פ' גיסין נשיס
 ושייט נצינע', למגישי איכא דמשני קלת קשס ש״ס לתינן וק קלא,

 ממילא מלת נפני דאמעניד כיון הא הדנל ומשחיל קול מוצא שאיט
 שם, השולח פ' מוס׳ ועיי' ,7370 מקתיר כשסוא גם קלא איכא

 ומחק כמס, נפני נעשה אפיי קלא דליל פ'פ ממלום שנחקשס
 ספיד' אי; דנעלוס לסוקיף צדן אותו, לשואלים סדנר שמקתיל

 מקאיכ ולוח, ולמלוס לסם מס לסו איפכת שלא דק כ'כ לקלא עפקי
 משא׳כ כ'כ קלא ליכא חד ני ומיס שדגל מגלו לכיע נכיתלת ננס

 ספי קשס ששיק מקישי' אנל לדחוק יש השיס ונחילון ועיי', '33
 שכתג סאיז שיסח שנאתי דכנל אלא ניד, לנין אץ דגס ומוכח
 לא ונגס מדאורייתא נטמון ‘נא לסט כליא דפסקיק כיק נ' לאיל

 נ' צדן דנמעק לשיסות לפוש אנל נפי, כשל א' וי״ל איש, כ“וא תיקנו
 מדאוכיי׳מוכח נעמקנעינ' דאי מקום, לו אץ נפי ננס ונם מדאול"'

 :נאלס ושם קדושץ מש"ס לאי' הנאתי וכהיג כלל, לץ נו אין דנס ע'כ
קש׳ז, אלף סי' נמשונם זציל מאוס״ג לאאמיו לאיתי מצאת• שוב

 עפמיש נ' של ננ׳ד דכוסגי' הא וכי ג' של ניד דא'צ ג'כ של
 אשם ניד למת ניד מעשה לצדן ס׳ז נשם קקיז קעיב סי' סניש
 ולק סרק ניד וישאל מנס שקולעי' דון מנולשת שהיא נכמנ כמג

 מאוד נכק תש ניד, נתילת נידם כמג טחני' וסם עקדדם טסגי'
שכ׳כדנליסס׳זנאכיטת כיו לאשקקי' חלק משנין ועיין שם, וסאכין

:סדנר נכק ואמת נפנים עיייש
 ועוד מלי שמגינים דנרו נבל לשעשע לי א״א הקנאי npn ולפי

ננעימים שטחיו אדן’ וד' לחיים, ס׳ יגזול אם למועד מזק
:נאסנס דש׳ח אוסיג ולמש נפשי כאות מוכס להגדיל ושאנן שקס ישנ

זציל: מסלמיס נשיג נניעץ שמואל אנכהס שק'

נ תשובה
 מולג סמופלג שלג י'נ לאש על ימולו שממות ושונע ננסח רב

עיא: פלוני דקיק אניד שעמק מסיו כשיח העאוה׳ג ונקי חלון
 נדנל כתונס שיא ומזס עזם מפס מגלת יקלחו קנלמי שנופיי' זה

. :.וכו' ולמעשה לסלכס שניגע
 פליסם ם' שתלמיד' עם לאודי׳ נשעורן למלאכת• לשונ אני ונחפז

ססונסעניט: ם׳ ספני'כיד דעת• למוות נאתי היום עוד לבן
 דלו לסם סי' א' וכיס עקקיס' נכל שומפי' שהיו אחים שני עיד

אשתו ונשא' זיק נל• מת ואי א', שלמן על ואכלו נניח יחד
 שש זס מליצם מנעס ולא עוד לסנשא לצמה ולא זקינס ושיא זקוקה
 וכעת שולמט על ואכלם נעלם נמיי כמו ניקה נניח ונשארה שנים,

 נניתו שתשאל נאום! אכן לחליצה עיע לקיים שלולה הינם נא
 תדע לא וגם כתונתס לס לתת איא כי כמקדם אצייו ומאכל מדיר,

 ע*כ לסלון נו איא מנימו לפטח pתצס ואם עצמם, אח לממש
 כמקדם, יחד שישאלו דסתילא נכסא פתח ני' ופליט ששאלה, חוק

 כ• הסנאי ולאפס מקום, ננל פשוססות ועיניו יפיח פנים ושלאס
 ונחון סנלפעכ׳ד, אומל לק נדנדו, נפרסי׳ לשעשע, איא מאוד •קל

 ניגינר: מולן דנל אין ולדין דנדו, על משונס לפעמים ימצא דנדט
מון ונלאשונים, נשיס נמצא לא וחלוצס נחלק דינם איקול הנה

 מימשלטי דילי' ונאי' לממעינ מוכן ליס קי' נתשונה לשניא
 לא אנל כשנשאו היע וכי עמו תדול צא אשתו את המגרש הזולק פ'

 c'lfc ליכממו וסחולץ נגל-ל כנשוא' שניהול' ואדוקה צא, נשאו
 פיכומדקאע' קנץנמור קונם לפני׳שאיןעאעכ עאמראיצ נם שמשה
 דנייסו ונשים שניהול' וארוסי כנשואס אינה מאמר שפשה אפפ׳י

 כאריסה היא הלי גייסי' דלא נל למומי' דהולן לכאורה אהדדי,
שכ' אחר מיז קי' מהרעים ינתשוג' כנשיאה, היא הד דגייק• יכל

דמסגרא 32•



ותשובות תארח מום־ כתב שאלות
 ומשם שנקום כמיע ופיל משם למדים אין דיו־נו עשם לאיסור אנל

וסנן: ננ׳ל
 אסורות נשים נם דאורייתא דיע שנת חוס׳ דלמיד מדברינו הפורס

ויזיע ישנם חוק׳ זולס אבל חוסי לעמן ויוקא מדאוטימא
 חיס׳ דשאר מדאוטיחא עוחדוח נשים נרמא חמן עשם איסור כל

 דלנק ויו׳נו שנה דחוס׳ יס׳א ‘סי לטש ונדי׳ כדכמיננא מידס״כ טלפי'
רנס: אליס וגדי׳

 עדמנן אנץלום נשים אם מדלנק שנש מוס׳ אם מק מקים לי ויש
אניי דאער נ’ע כ' נרכזח ס’ש מסוגי׳ נלט tx ספק ומלם

 נסיינינסו מיע כל עליו הקשח ומא מדלנק, סיום בקידוש דסייטח
 ועיי׳ ססזיג, נמ״ע אוחם לנוע דים על כוסיסו דלא רכ5ו מדלבק

 במיע דוקא דיל וכו* מאורוח לאס שלא מי ד׳ס, כיד מגלם »זס׳
 סייטס שלא מלוח עול עליסס סכומם סעילו לא ומשם נקום שסיא

 דחולס, נעעמא נו הכל כמ׳ש סניס צרכי עליססעזל דים כיון חסולס
 שסזיג עשם נא־סיל דא־כ ק, סיל לא קדושין ולץ דחוס׳ שנאמו הגם

 אק אנל דקלא, עעמא ללקק דלא וע״כ סייטח, יסד נשואיח שסוא
 ממס יומר משים על סכעים ססמילו דלא דהיט לומר נוכל לפצעיט
 עליהם הוסיפו •יל דשואיח עשה נאיסיר אנל סמולס, עליסס דסנדלס

 מאין נקידוש־ן חוק׳ וממ׳ם בניס, סלאכחס נישול ט שיך דלא כדן
 איכא עדמנן סא ולמ׳ש עשס, יק ליכא דננשיס בליפה נשמן מדלקין

 נדחס לא דאולייחא וליח דמנן פשה איסיל וסיל דיו׳ש עשס אינזל
 דהו׳ל משוס באילן מלק שאץ נשיפל כוש קדשים דשריפס עשה מפני
 כעשס דגליהם דסזקו שופר סלכוח למביס וגלי׳ דלבק, ועשס ל׳ח

 •ויש נמלאכח בוודאי י׳ל מידי, סחוס' א'כ הקשו ולא דאולייחא ול׳ח
 להוסיף לרנק להו מס הנכים על דאולייסא ל׳ח איסיל דאיכא □ק

 שלא בלים מס׳ח ופועדוח מצמח דבלא־ס כיון פשס איסיל עליהם
 איסור לק דליכא היכי כל אנל שפיל, החו' והקשו מלאכה למשוח

 שלא » פשה א־סיל פליסס יכשילו מסחנר למוד דהז־נ דש־א׳ח עשה
:לדיכא וציע כנ׳ל לנשים אנשים בק לסלק

 יוקף וס׳ ויו׳ש, שבח חינו בדין מעש נפיק עצודסי שהעלמה מה זהו
 בקדושש והולכין ושקיפיס שנה•׳ מלונה ומיס' סייס, שסח לט

 נ׳ יום פ»נ דשים. נ’אוס ונפש כשהולם נפשו כנ^ח הקדש אל מחויל
לפ׳ק: חלייג למניי כ*נ

:זציל מסרמ״ס ב־כג נניעק שמואל אנלהס סק׳

נז תשובה

 מלא מחיק הרב י״נ לאש על ממערכה, עאלקי נרכס, הוספת
 רב ני• יוסף פויה כשיס פיפיוח נעל מנפיוס סל פלג,
:יעיא שוויין נמדינח ס׳ב נק׳ק

 ססיהיים פ־ד לצערו לי והודיע העבר, בשיק קנלמי אצנעוחיו פע׳י
עד שלהם ובמו׳ע מלאכחס נעשייס נעש׳ק מעליבים במקומו

 יסדלו לא דבלים בלוב סנראס ולפי שנח, נסיק' סייס לסשיכה סמוך
 סדטלו יפה שחיקתו אס סס, הוגנים ולע׳ע הולנלי כנר כ׳ מלפשוע

 סי׳ איס נשום־ע דאימא כסס מדדים •היו ואל כוננים שיסד מושג
 שונא: דסמילא עיוס׳כ שבח שאני דילמא או דה'כ לפנק חל־נז

ל׳ ובביצס פ*ב קמ׳ס סשואל ס׳ שבח משיס יוצא זה דק מקול דגה
 דלנק שיל סיא ולא ומסיק בדלבנן ה׳ע לוטל לצס ובחסלס פ׳א

 לגזלק ס׳ד איך וליל וכו* דאוליימא דה*כ מס׳ דכא דאולייחא ול*ש
 מיש הוא שונגיס שיסד מושב דמשוס כיק לדלנק דאוליימא נק

 מזיל שיסי' יוחל לסוש יש נדאולייתא אדלג׳ דלננן מיש יאורייחא
 קבל שלא גמור בניטל לידע דאיא כיון וליל דאויייחא, איסול דענור

 ונדלננן שובא, ט דרגיל אמ'נ ייפטש ישוב לו כשיודע אולי לו כשיאמל
 אבל וכו׳ שוננים ׳,שיה ומונע ישמע שלא קלע הבטוח בעיני דקיל

 ממר פשוס אולי •שממו שלא אומדנא על לסמוך אק דאילייסא נאיסיל
 לדלנק, דאוטימא בק לסלק ס*ד לס לפלוש ישמע דאוטיסא איסור

 נשם ולין ביצס הלא״ם וכ׳ מסיק, לא נדאויייחא דאפי׳ סיא לא ודמי
 יוח־כ, מוס׳ כמו מדלשא ואחיא נחורס מסולם שאיט דנר טקא •יא

 דס׳ל ונלאס שישמעו, עד אומס ומעמוס מנינן סמפורש נדבר אבל
 מפולש מאיט שפי סמיל דמפולש מפולש, לאיט מפולש נץ לסלק
 ס־גיא נהלא פסים טנגנבוח ס' סבוננוח סיס׳ ועיי׳ עדלפא, לק דאהי'
סושבמ לאו מדלשא לאשי׳ סיש כמו נקלא מפולש שאים דדנל דס׳ש

:שם ירן ישנ׳א ונרי' הוא ועומד
 יום־כ סוס׳ כמו קיל מפילם לאינו משום ג'כ ם ביצס בש*פ1

בין דססילוק כיל סי׳ דמסחפינא ולולי שם, צלים ופיי׳
 אלא מפילש, מאינו למפורש פומה משום לאו מפולש לאים־ מפולש
 איסול נזס שים להם כשיחודע שישמעו ייסל קלע שעפולש דכל ממס

סזיל דרשם עם*י עדלשא דאסי כל אנל היטב, נאל נקיא ומפולש

נג
 ולא מסס עד סיסל לו ונלאס ט הורגל שמל כיין ישמע שלא קלע

:כלל חיל, לדישס לשמוע נלנו •כסס לא כי ישמע,
 אנל מינן קבלו ללא טודאי דידעינן דוקא שם סיא׳ש דמוו״ש אלא

סיא ולא וט׳ נדרמן וס׳ע בידם למסום צלך ידעיק דלא במידי
 כשאט דוקא נדרנק, נין נדאולייסא נין דס׳ל נלאה נדלננן, נץ

 &,n לעמם צלך p אפפיי כשמפילש אנל יקבלו דלא בוודאי יודעים
 ומא דקיל מדרשא p דאחי* מפולש פאיט ממכם דסעיל ממם מאס

מדישא: אלא אתי׳ דלא דס'כ סוס׳ כמו
 סשואל ‘ם דשנח נמניא עסלפא סיניא וסך כ׳ נניצס סל׳ן ודגה

 דפיקה ובי מחק נדאודייסא אגל נדינגן היע אסיק דשם
 כ* ונש״ע נד^טיסא, למ עסס ולא מעדא דענד טון דניצס כסוניא

 ניב דשנם דמגיא ואפסל כ׳ וסדל לשנס, כסוגיא נסומלא למיזל דיט
 שסם• כל אלא ייקא לאי נדלנק ס'פ דקאמל וסא ס׳ל דנילס כקוניא
 סלסם טש נלעגים וגדיי ליס, קט דדנק סזיל מדלשם ואחי׳ מפולש

שם: עכיע אישות
 מפיישח עדלשא דאה•" דה'כ דחו׳ס׳ דנם טל הי׳ דל דבריהם ולולי

פשעא נמלב לסיש נסשעה נפשוחיכם אח ומניחם דפחיב
 למאן כמפולש, דלשא והוא נעלב נסשעס לססעמס דיססילו דקלא

 ופשעזת סקלא נפי׳ לחיק זס סחענה כאלו בסשיעי לאוכל לים דמפלש
 ותא הינע, באל מפולש כפענו ומא פט* לענק ס'כ1י למס׳ הכחע

 מא וק תראיש מלשק p וטיק ספי• פפמ׳ש נראם בהו מסיק דלא
 מא וכן נשים על דקאי משפע ,וכו קסזיק והא דגלסו הרייף לשון

 שדוקא יסיל מאס וכו׳ ושמ דאכלו נשי סנסו סר׳נז סי׳ נשויע
 דסאזנס דלשא לוני ופנווטס הוא שחזיג מיע דהא מפולש איט בנשים
 ולכן מפולש איט □ודאי זח דלש עינ, כיס קמה כנשיס נשים ללטח

 כפים שבועות ם׳ לץ ועיי׳ מנתן, אפשל לאנשים אבל לסו, מסיק לא
 ופסול מקט יפומד מושנפ מדלשא דאנד׳ יכל שם עסדושיו בחרא

 פסלכזח פ־א סלענ׳ם נלמן קס*7 וכד p ס׳ל לא ורמבים כמשולש
 וכו׳ שחשיכס פד ושימם האוכלוח נשים חיל של '1 ה' העמי שביסום

 קסזיק והא הטיף כנילסס הנייסא לו סי׳ אם נס נשים, כ' למס וליל
 מאס נמיע pi נשים וכי לטיק סלפנים אבל סי■ p בימיהם וכו־ לסו

 עטי p®3 שמעום דמם נהו מסען לא מדם דוקא כן כחט דנטוק
 אבל דסאזנג^ •סילס ה׳ עעשעעוח מדרשא לק נא ולא מפורש איט

וגט׳: נכון כנלפעך מחיק באנשים
 לספעטם נם ניוס׳כ מלאכח נתוס׳ אנל טוסיכ עטי בחוק׳ וב״ז

דלא יסיג כלפנים ילא סוא ועטחם ונכלל דאוטיחא שסוא
 כמו נךא5 לב מפולש איני מ'מ ופסים, דאכילס עטי לענק לק ילפי׳
 דלא ה'כ1י בהיס־ ושטו יאכלו לנשים ודומח ושסי', דאכילס חוס'

 דסוא פוקקים לכעס דסיל ייי־ט דשנח סוסי ולש כלל, להו ממנן
 מקיא דצא ל, סיק עמנ׳א ב׳ סעיף לשיא סי '”י» דאורייתא
 זס ודרש לידל^ ענק איט בסס ויויט לשנת וללקק שבחכם דסשנסי

 ום» דאכלו נשי מסנשו סמיר דלא סוא נקלא מפולש לאו בוודאי
לטנא: נמל כלל לכו מסיק דלא דם'כ בחוק׳

 שסקכס סד ושחו דאכלו ולאיש ילמנים טיף גרסת לפי רל ועוד
 דליכא מוסל אק למדם טקא דאפשל י׳ל ,p עושות סד דמדם

 ולל נעלטס, ליסטיסו דנשים נלטח סלא׳ש כמיש בנשים מהטס
 ולל המק־ס, לפט יכפיסו שלא ידם סל ולעמם להיכימם לנך דעיע
 אם טטביא נשם ש׳ע ועיי׳ אוחם מוכים•' כשלא עלייסו מחפשי ללא

 ישנאל דכל פלייסו ,סחססי לאו ואם לי לממס צלך פובטס במזיד
 מגויס מוכח דלא למאן ועונש הסוכסס דסיוב מאס בזה, זס מלבים
 מצום וע־מ פלייסו, מעמד נא בעלנום שאינם ונשים סוא, מנטס

 חייב הי' p ולולי יכו׳ שונגים שיסד מונע מדאמל כדמוכס נסדכיחן
 לט כשנלאס גדנגיס קהי׳ מוטב ‘אמט בנשים דוקא ו׳יל להוכיסס,

 אבל קגניס קס*׳ מוגוב pb לסוטסן כ־כ מדג דאין וכיון יקננו, שלא
 פנק דל כיאמט סוכיח מסיכס מדאוטיחא לסוכיסם דס״נ אנשים
 אפי' חוטם הוטס דכחיב לסו׳כיסי שללך בחנילו מגונה לנר לטאס

 עיע שקבלו עלטס מצד עונש עקבל מוטס אט ואס פעמים, מאה
 סלא׳ש ולפגלש לשמוע, יאבה דאול• ‘שונגי שיהי׳ מונע אפטי דנא יאפשר

 שאל דמה סדק מפולש מאיט מאדר לפטם צלך דנפסויש ולץ
 לנשים דוקא זו גןלא אל למוכיס, הוא קולא מפולש כשאינו להוטה
 שביסום בסלטח חלמג׳ס ממתיק דפשו׳ח ואפשר שכסבסי, מנועם
 אנשים אבל נשים דוקא מלים סי' נשויע וכן וט' האוכלים נשים עשול
 איס מזיע לשון ועיי׳ שינניס שיסד מונע אמטנן ולא לסונים צלך

 סוא דמנגן וט׳ המנוי טהם על סיוכטס נגדם ו' סעי' סס־ה סי׳
 וסקטס לנס אליה' ונדי־ לפסוח א'צ בדאוטימא נס שהקשה פניא ועיי׳
 לאסוקי מא דדלנק כדן המחבל קאמל דסאמח שנס נסיק עמו

 ואם סידשטס נשים ע׳ ד״ק למה לסנק לרך ועדיי׳ בחורה, מפולש
 טקא זה דק מ' המ»ר ד»ק למס סי׳ p שסי' מעשם מפלא ט

 איש ולמ׳ש בגמלא דאסא וממשה מלשון נכה׳ג נשנום ודלט נמים
 לדך בעלטח דאיחנ״מ אנשים אבל נערטח דליחטיסו נשים דוקא

לסוכיסם

החכמה אוצר תכנת ע״י הוז׳פס121 מס עמוד משה בן בנימין שמואל אברה□ סופר, או״ח ־ >שו״ת< סופר כתב



ותשובות חאו־ח סופ־ כתב שאלות
 ־-s כיס לים נס*ס במבואר בדרנק נס אימא וערנום להורסם,
 סב׳ מלכא •נאי נג• שאבנו פ־נ ברכום הצל־ם מל מלא® ונפלאום

סוג׳א נעס־כ שפס לסי מפנו נעלם וסל מינוס מבלו לא מנם מל
»״ל: דר׳ת

 ®®*®נניס »ענ לישראל להם הנס אלאדטשמ«םש־שאיזקדאמי
וס* שיגרם ®הי׳ מושב אפיל נשים נץ אנגוס פנאפנץ «פלגזן

 ימינוב להוכיסם שא־צ אנשים מיב® לא ממ׳ש, tarfc מקנלא ף־ל
 ישראלים ארשים וכל מדדים יהיו דאם מדדים יסל \אל פעל ®סי

 לרין שאינו לו סוישס לק mb נעץ איש• •כשלו נזה nמדנים
 ואל ®גג זה שיהל למורה לו מעוג פמנו ■קבל שלא כשרואה להומו

 ויענש נאיש־ר ויכשל עמום משום יח פל מינם סיא ויקבל מדד »סל
 אם brzD ליס וליש המוכיח עם נערמה דליחריסו משים אנל >רי,

 ישמעו לא אם ינם ישמעו, אולי לסוכיק דצרין b'e> מדחס שהמס
 Tv טאיק־רא ולפרוש לשמיפ נידם יש הלא נצוארן ,חלו הקולי

דשל ממעשה דספירש ,לול משברא כיאה סל p וכו' לישע סלעיו®
 מדיום ולא ®ננוס שתהיינה מונוב אמי•' רשים ,לנב מס ננסיס
 והמסבי יוה׳כ לפח וטחני הלמנ׳ם דריק והא׳ש נדאוד״חא, ואפי

 ®עב אפרק ננשיס דאפל לרנוסא בנשים זה דץ וכהנו כק׳ס נדי
 ישק נשים דאפשר דפסיפק רע׳א סל מ־מ יעיל וכו׳ ®נניס נוהל

 לדברינו ליםנייהו הוא א־כ אתנו, נערנום איכן וק נשים פס נפרטם
 ופנדך נשים פס נערמה איק נשים מם *mo® ונעק׳א כמובן,
 ילא להוביס יש ומחבר נרמנ׳ם שדקדקנו פלים ומדקמק אלו דברנו

:נפוהי׳ה דניים כדם כי נג־ז וודל כהדג־מ
כל דאימימא נץ דרנק נץ א( מדברינו ליינא כעילה הורה חאת

 שוגנל סיסי׳ מינוב אפיי■ דקרא, מפכעא ונראה ספירם שאינו
 הר דקרא וסשעא מדרשא דנפקא כל נ( ננשים נץ נאנשל נץ

 שכבעיסם כנס להוכיסי, סלרין ממש כמפירש זה לדני הוא מספרם
 עניוש לשי נ( p י־ל מ'מ הכי, משמע לא שנר־ן ולא היא׳ם לשץ

 דימם סילוקי ים כמפולש סד p ®6 דקדא דיופכמא דכל דפחינו
 ®עב בנשים לוקא אמלל םםל1 דאבילה נמס׳ יס־כ, ®קי לפח
 צרץ■ אנשים אבל במלמא, יוירש חים' נשקא דלנניי® שוננל ®הי׳

 יקרא, השינוי לסי משתפ הר נפיג לחלש נפי ופרחם דקרא להוכיח
 גם ׳,ואמר לאנשיה, נס מם־רש יוה־כ סוס׳ אץ מלאכה לערן אנל

 בנם דו־ע דשנה מלאכה בה־ס׳ pו וכו', שהניס שיהל פינונ נד?®
 לק נראשייים חילוק כציר־ דניא לכמה א־כ מ’פ מ׳וה־כ סמירא ח33ד

 מפל קיל דילל ס-ק׳ אבל חפיר, דשנה מס מפורש, לאים פפוים נץ
 באשל יש׳א סי׳ םרמ־נ ועיל נמלפא, דשנמא איסיי יק ואיני איסייל
שרצה פה לי לפר־פ וסר ח׳ש באישי נק יאים נו׳ ס׳ק אניהם

דניים: מהין סכל לו רחבאי מאסם, לשמופ
 ,שמצאם כהריתן דניים לו לספחיק פנזייב פלמי אח ומצאתי

כריע־נא וספיד וז׳ל של נבילה ראשונים, נשם נש־פ יאים•
 ,סל ונכללס כציפפיס רמנדו נשם שספיד מאשכנזים גדול לב נשם
 אבל ,לחרות□ אלא הללו יגייס נאמרו שלא מלופפננורג מ’וסי

 מסיק נדינק ואפל לסורס סיג לפסים לאד שמקילים סזה נחל
 במדרש סוא ושק נמדד ולא בשוגנ לא למנח דצא' פד לסו וקכקל

 :וכלשונו ככמט ש־מ דברי אלו רטן נראס וסדני ?ושלפי
פס אלא דאסיא ומאיל ופורס לדיץ כאלו נדנדם שאץ ופשיטא

 כשם ז־ל ואמרו הזמן, ,ולס המקים ,צם רואום שעיניו
 דכס־נ נשכע שלא לבל לועל שלא מלוה p משפע דבר לוטי ספלוס

 כהקינס נקיימה מאוד היא קשה חוכסס מלים ונאמם וט' לן סוכם אל
 יפה או יירח אס שכלו במאזני נשקול ציץ ר פמצום מכל יוסי

 ההומה מהירה פע׳ז ונ׳ל מדיין יסיו ולא סנגל שיהיו עועב כבהיקה
 והרנה השא שלא זהיר ',שהה הפא מל? השא ולא א־ע הוטס הוכח
 ילא היא מזיר אס ונס השמת, ,ע* מדד נהי® סנג סנוא פלד
 החרס ולא ה־כיסו לא מאלו פילס ויחרנה פונו הגיל כהוכחה קבל
 הלא רא־נן מאמר נזה לפרש ,אמרם פה־ס שלי אגדה ונחרש מ,

 וצ׳ל נדרש סנה דמו מם שמפהס ולא נילי החנואו אל לכס אמרה■
 נהם החרס ,כ להזכירם בדחי אנדו פוד נהכאיב ראוק ראה פה

 לאים אשי וכי' אנחם אשמים אבל אפיי סס הנה ולל רמנ׳ן יורי'
 סילין סל למה רמב־ן והרגיש שמפם, ולא אלים נההמנם נפשו נצים

 ולל לעני, ומכרוהו להורגו שרצו פצמו נדני ונא בהתחננו ול־נשרא
 נהקבלס נא ר פחה ולאו עלז נחשבה הפיד כדו יה שנגד ,נוודא כי

 מיס כנגד מדם שהוא מסס □®נחס קנלת מכיפח וסלו ששינתס
 לו ונמשל משמיע אזנס ואפמו פליסה נהמנזנם ציה יאו נאשר
 והס ע־ס העובר לוד »ן סנזא למי ולס ועוני סן משא דל זא»ו

 אש?דס אנל שאפרד וזהו עינם ס נשא לא מסיה qpr סשע כאי שלא
 ימי נפשו צרם לאים אשי ,ם לסי סשונהים נסקנלס פלא עי »י«

 ואפי השינה מבדם הנס הזאת הצלה אלים באה מ־כ שמעם ולא
אהם ומסיר עמד הוא כ• עתם גחל מ נכד להסחת כמיטס יאונן

 אזנם אוזפו ,כ מלש הנס דמו עם שממחה ולא נילי פסנואו אל
ואזהרתו: שכח® משמוע

 ע־ז וסחפלל נהובסס, לבייש שלא נזהר לסיום סמיכים צדין נם
נמכש ומרע־ם חיוורא דאזיל ס׳ד דל ואמנו מדפים הצלם דהגלס

 שפתים גומא פם בסון סאפי על רשע•׳ המורים נא שמפו שאמי מל
 דעת מהחוק דפם וסרנה ומסימם ספמנסס ציין מכ׳ז ולסשמי וכוי
 ממס לא אמי ויפה »דץ ובלבנו יואום שעיניו מס אצא למוכיח ואץ
 דש והזמן, המקים סמי לפי להוכיח שיודע ® הזה נחל ים אם אני

 אם ם מעוגן ®אל ס־א סס כתיב נביטם חז׳ל מאפי עפת לסיש
 מניתא כשה לגני אץ היא זוערחא מלחא •לאס ור ס־א אם ליראה

 דערחא מלשא דידי׳ דצנני מפר וכי מטאלת וסקישי' היא ווגזרסא
 ספיחשים ולבו מעוין שואל אלקק• ס׳ מה ישראל כל נגד אמי היא
 דאמי יל למפלס סניסנים דברם וע׳ס ®נים, פירושים לם ונם נזה

 ומקיים ליראה אם ב• נכלל ישראל כל מעיין ®אל ידא מס טרפ־ס
 גד מ־מ יצלו, למצור האדם על יקשה כי המם סיום מצין אנבי כאשי
 נספר לפרו כפינה סר קום ילק לפשות ויולה וחפן p3 עצמו שמרן
 מעמך ®אל ס־א ומה נדיב מס אדם לן הניד אפל ונביא משה ®לח

 »א ומס ס־ לצין ®א מה בשכלים לסקור לם טאץ השי עשם אם כ•
 אנחנו ונעיום, נסקיר® רסנה שלא פד כם־ת שקיים כאאע־ס ילים
 מצום נם אדם נן הניד ואפי נויב פס לן הניד ר לכ־ז צרכיה א״א
 ושים פסייש אדם לך כניד אדם ®א באשי לחבירו אדם שנץ ,שכל
 אבל לן, הניד כאשי לפשום משים חם ר פאחן חיש ס׳א ומס שכל

 נק״מס אין בשכלו ולכנץ לססמק ציין כי ח־ן נאמר ®כתה ביוצים
 כל משא־כ והזק השומעים לפי ומשסנס שהי׳ ממה •וסי •קלקל נל

 ה־א פה מלע׳ה שאמי ת® וסילון* שינוי נהם אץ השולה מצום שאל
 ®אל שה׳ מה אנל מצין, אנכי כאשי וכו׳ ליראה אש כי מממן ®אל
 מאוד קשה זה ענץ ונונעו כס לשי כ־א ומיכיס ציפה להיום ,מאם
 ה׳ מאם ומצווה מחריב ששא פה ננד הייני משה לנני אץ שאמרו וזהו

:והבן היא זיערסא ד?® מלסא
 השום אנא דפעלי מפר לא ליס דמרממו מרבק צורני' האי דל ואמרו

ואינם הנעלבים דל ואפרו ישמיא, במל• ל® מוכח דלא
 הנעלבים וון שמא פי ר שם ,רש־ ׳,ו® ומי ®־פחם ®מסס ®לנים
 כהודאה שחיקה כשלט יאמר ®־ז לו משיב ואינו ®חק והוא פשינאו

 ט •רביו ו®*( מכחישני שאהו ראו לאסמים דאפי דברו רסזק דודא
 ואינם הנעלבים ק ששא שאפנו חסי ששקסו, ,פ־ •אמם כ• אחרים
 משיבים שאינם מסר נגיניש ואינם מאסרים סרחחם ®משם ®לנים

 לא היים באהבה מקבלים סעולט דבר שאטם ש־מ יאמרו לשלניהס
 כמבייש, לפי וככל במניכם כשלבים נסשב שלא משים ®לטי שאינם

 ,כ אנא ביקרם ושמחים הבריח שאוהבים מאהבה ק שעושים אלא
 השמש כצאח ואוהבי אומר ככתוב כליהם קלל, צו אמי to יאמרו,

 מס®׳ דלא המוכיח פל כ׳ז ,דקא ול־נ ם־א מסרש־א וע"׳ נגטרסו,
 ®כיס נשער ושנאים ישמיא נודלי ל® :■®כס משם מחא נר ליס

 מאהב® נאהב□ מקבל משיב ואין הרפש ו«מפ 0® ט ומפלים
 כאלו ביסירים ושפח לכלימה וכבודו למכים פחן ניו לה' סנסלאס

 שק נגטר®, השמש כלאם ואוהבי אומר □כשב פני to לכבוד
 ס׳ אדבק כל יאבדו אז היינו ה׳ אוינין כל יאבדו p דקלא למשא
 •מק הלב מן היוצאים מיי ומקר ®כס׳ ,ע־ הארץ פן סזאיס דם®

 שאץ ננטר® סשעש כצאס ס' אוהבי יהי כאשר לגקן<, שורש ויכו
 הפוכים אס קונו, רצון לפ®ם ושמח שש לק כלל ®עלם שים לשפם

p לש־ש יק הצטל פל אימם כפל ואץ על®, לכטד חנש ואיס ®א 
 ®מודם וכו׳ מענבים מן 6® אם ®א, p כי אימה ידע ובמס

 עוד יהיו שלא ס', אוינין כל יאבדו ז*7ע כן, נאמר עלי וכו׳ חדפסס
 לעמם לק מל® נס.יעלח לא בננולהו, השמש כלאם ואוהבי הי איני
 עם דפס "שמלו שפמי לגבר, חיניס מל נטר בנטל® שא p to ללץ

 וקיפול נקעל פלי יבואו לא בקופה, זהב יאם למד, וסם לחשים
 לש5נ שכמהו בלנבס •מישי כ■ לס^ נשפה ע® ידגנו מחנונים כ־א

 כי פעכמט שבנשי לאשל בזה הארכת• לנס® ירפא ישב נפשם לכלל
 טורש שכל נעל® כשידע איש עפר •ניר שנא יא®, על סלה ®רא

 •פץ וערע, ניבה דעח יקץ< ידם, לא רע דבל מצום ®מר לש־ם,
 שלה ס' ביראת ®של צדיק רם הפל, פ® אנקי סי »הי ועהרס סירה

 חש־הג אום־נ ונפש נם® כחום להפארס הנס וגם לשם ׳,דה ראשו פל
:נם־ק סרי׳ז שנע י־נ ׳0 ים פ*ב

:זל״ל מסרע־ס נ'םנ ברמץ ®אל ש אנרסם הין

נח תשובה

 נפלאה דראס נסכם ם«סלנ הרנר כנר סתר ראג שלופים שפעת
:>רי כ־ן עסר־ל כש־ם סרק »רג

נסה*® כ׳ע בנישול סנע׳ע־ס סלוחין נקבלם פוע לפגם קראתי
P

החכמה אוצר תכנת ע״י הח־פס122 מס עמוד משה בן בנימין שמואל אברהם סופר, או״ח - >שו״ת< סופר כתב



ותשובות העזר אבז סופר כתב שאלות
 דיש ונחמו לרפאוהה חייב וחלתה פשעה אם לרמנ״ס דס״ל והא

דאם לחלק, יש התגוננת אחי לפדותה דחייג מקו״ח ללמוד
 שנכנה דילה גימא מחמת כשכשנית לפדותה הנעל את יחייבו

 ציין תנעל שיהיה ותסמוך מתחלה כ! שתפשה לחוש יש וכדומה
 רפואה בחיוב אנל אחרות, נשים יעשו וכן •למדו וממכה לפדותה

 שהנעל עיס כששח לתאות עצמה שתחלה עד שתאכל זה שיין לא
 שתזיק עד לתאותו שאוכל מי נוודא• י״ל ועוד מממונו, אותה ירפא

 אס וספק יפואח לסמי ציין ויהיה שיחלה יודע הי' אס ונחלת, לו
 שלא ננפשו מדמה תאותו גודל מחתת אלא אוכל היי לא יתרפא

 אם שנשנית, לנפשה כשגוימח אנל תיא, גמוית פשיעה ולאו •מלה
 שישנות יודעת אם כס מהחלה תננג לפדותו חייג דהנעל יודעת
 :נכן חכמים חייבוהו לא אפשר לכן שיפיקה מי לה יש כ•

חכמי' עויינותו אמי מסניא ההוא מאיי הניח דני• ליתר ונבוא
 נו לפדות תמה לה ואין שלו שהכל כיון זה חיוג דפעם

 שהצבור וכל צנור נמקום חכמים העמידוהו הצינור על ותועלת
 דפסקי' הימנ׳ם לשיעי דבליו לפי נאשחו, מחוינ הנעל נפנו•' מחויב

 ולפמ״ש וכחונחן כיען היי לומר •וכל ואילן יאשק תפעם המחני
 כתונחי לי חן או פדני או לו לומי תוכל העיקר והוא ינ״ש הח"מ

 נייש עד יק לפדותה ציין אינו דפשעה והיכא וכיש, כתה אפי' וזה
 חייב פ״י דקתני נניייתא כן משמע ולא ממוינים, שהצבור כמו

 אינו רצת משלו היינו פודה, יצה ואילן מכאן מכ׳ד, ניותר לפדותה
 נייית' לפדותה, חיינ נפשעת וכיקדגם כחונתה, לה טחן אלא פודה

 קאי כשפשעה נס כ’נ ואילן מכאן וכן כשפשעה קא• ראשון נפעם
 שני פעם רק דל״צ אינו חה לעולם, כחונתת לה לחת יחייג

 כפקוח׳ איני ראשון נפעם ועוד ואילן, מכאן קחני וניייחא •וחי ונא
 כ״פ, אפי' פנוי' כשהיתת נשנית כני דאם פשעה, ללא פשעה נ■;

 ראשון פעם דידי' דלנני לפדותה חייג נעלה תחת ונשנית ונשאת
 הניד על אין שוב פנוי' כשהיחס נמנתה מחמת כשנשנית אבל הוא,

 צ’א אח*כ נשאת ואם ונשנית, כשלוחה נימין נשיס כמנואי לפדותה
 הצנוי נם הוא יפדה לא ואם קאי, צבור נמקוס דהוא לעדותה הנעל

 לפדותה, ציין ראשין פעם נניייתא קחני ואין כת״ג, לפדותה איל
 פנוי' כשהיתה נשנית שכני נין חילוק יש שנכנה מחמת נשנשניח הלא

 :נווכא נכל שווה הדין ואין א פ* יק או כלל נשנית לא ונץ פעמים
 לפי יוכד״ד, ביותר לפדות חייג ראשון דפעם יננן אמרו הרי ועוד

כתחני' ס״ל דרננן •יא נשם ונלמ״א שניא"ש א הימי שיעה
 דכנופודמי',ולשני' שאני דונעל“מכד •ותר ישאילפדות דאי; דניעין

 העול לפיוס כדי וחייבוה הצנור נמקום הנעל יהעמיד מאיד ניח
 נימת דחיא תכא עכ״פ ד,“מכד יותר חייבוה למת א״כ הצביר, מ;

 חיובו יהיה לא הצנוי, על מועלת תהיי שלא כדי דחיינוהו לנפשה
 אתיו ויננן דמיה, נכדי יק אותה יפדו דלא הצנוי על לפרוק רק

 פייר ונכלל נפשעה גס חיונא איכא ואם מכד״ד, יותר פודה פייר סתם
 ואפי' מכד״ד ביותר דחייג אתיו ואין חיוג, דים לעלמה כשנימה ג״כ

:כשפסעה
 אם נם הצנור על מועלת תהי' שלא כדי הסברתו לפי כי קשה עוד

מועלת תהי' שלא כד• לפדותה מחויג לנכרים עצמה מכרה
 לפדותה, חייג שנשנית יק דקתני ממתני' שמענו לא וזה הצנור על
 דאם לומר ואין לפדותה, דחייג עצמה כשמיה ינותא הן קמ׳ל ילא

 נפשה שמקרה ניצון כתחלתת דהוי ישראל לנעלה כאסיה עלמה מניה
 אס קפק נאינש נשנו*' אפי' היין כ' מכן ויותר ככרי לניאח בידים

 כשקפק תינח קי'ע*ח, נרמיא ועיי' לפדותה א״ל לו שאקויה נתיצת
 חייג יהיה לנעלה ומותרת כנעלה שלא כשידענו אנל ננעלה, אם

 ש'מ אלא עליתם, מועלת תהיי שלא ח״נ לנוי שהיה כמו לפדותה
 ואינה כשנננת אפשר מ’ומ לפדותה א״צ לנכרי עלמה ומקרה כשמכרה

 אבל הוא, כן אפשר נפשה, כשמסרה ושאני לפדותה, חייג גימא אלא
 לפיותה ממוינים שהצנור תקניאדייי'דכל לפשיע מצה מאיר הניח

 :וצ׳ע כמ״ם כן שיהי' וא״א עצמה כשמכרה הה"נ וא*כ מחויב הנעל נם
שאכלה פשיעתה מחמת חלתה אס ( אי מדברינו, העולה הורת וזאת
 ופחים מצינים נפשה שמיה כשלא והיה שחלתה עד הרנה .

 ׳,מלוא אבני ע״פ לה לאין קצבה לה שיש רפואה נין נרפאיתה חייב
 רפואה לרפאותה תחויניס היורשים ונן נראים, ד׳־נייו תנ״ש, שחונק

 אפי׳ נפשה ומסרה מכרה אס פדיה חיוב לעני! ( נ קנבה, נה ;-שא
 נרמה היא אם נ'( נפ״ר, אפי' נפדותה חייג אינו כנענה שנא י־יע

 אינו ונאנסה היא כה! אשת אם וכדיווה, כגננת כגון .שנשנית '.שניות
 נאנקה דבסומאה הגס שתאסיעליו לה נימה היא ־הה נפיותה *••נ
 תיא ישראל אשת אס ־'( לכן, נימה היא בילק, שנשנית ־י-'-

 להוציא ואין דדינא נקפיקא לכו נשאר כלה, גרמי* י ע" שנשנית
 או כתובתי ל׳ תן לו לומר •מלה אינה שני ונפעם נפיי, מיינו

 כתונחה כד• עד תפסח, ואס מקפק, המוחזק מי' מימאים •ידי; פ־ייני,
 לכתובתה זה נפ"ריהי' אפי' לה לומר יוכל אגל ממנה, מיניי׳יס יי*•;

כשדמי עצמת לפדות כחינחח מכדי יותר הפקה •י״ם עניות, יתשדת

 תחזיר לח לומר איכויטל פחות פדית דמי אפי' או יותר עולים פדית
 מחויב אחה אולי לו לומר דתוכל מכתונתן •ותר שתפסת מת ל•

 נכחונחח ותחזיק מכתונחח העדי' דת• לנכות לו וא״א משלן לפדאני
 הוא מחויב שמא מספק כהונתה מכד• ניותר עצמה ופודה לעצתה

 שאיל מה כהונתה כד• לו שתחזיר לומר יוכל ולא משלו, לפדותה
 תחזיר דאם נעלה, ביד שכתובתה בעלת שחמת אשח כל כמו למדיח

 ופדאת מכחינתה •והר שתפסה מת לה וינכה המוחזק הוא •חי' לו
 אם וג' נ' הלכה פ״ח עבדים הלכי רמנ׳ם ועיי' וחנן, נספק עצמת
 מוציאים אין רנו מדמי נמו ע ופיה חפק אס לפדותו חייג האדון
 ככתוב כחוב ולא תוא נ״ד תנא• דנעל דפדי' כיון לומר ויש ממני,

 ניודאי, שחייבוהו כשואץ,כ"זנחיונ נשעה מיד ניד נהנא• ונכנס דמי
 נתחייב לא מספק תמכו מוציאין שאין כיון מיינוהו אם נספק אנל

 נתחייב קפקאלא מהנידוודאיהשתאדאיכא לא תפסה ואם מעיקרא
י. צ״ע ?עדיין כלל

 נלות״א ק״ן אב מנחם נ' ח' ליום בוקר כאור כתנת• לשעג״ד1ד
:ונעה״ח יע"א פ'נ פת לפיק

זציל: מהרמ׳יס נה״ג בנימין שמואל אברהם הק'

מז תשובה
 נעל ובקי המאוה״ג בתורה המופלג הדג ידידי שלום ישפוה די

אוהעל• דק״ק נד"צ יאש ני' סנ"ל זאב ישראל מו"ה כש׳ה פיפיות
:יע"א
 •קרהו אל• ונשלח רוחי, להשיג עוג אויר לשאוג חולו' קוריה פה אנוכי

את• אי; כ• נמרן נקיצור הכנוד מפני משיב והנני מניתי,
 נמכתני העדתי כנר והנה כלים, נלא אומן ואין הצורן כל ספרים עמי

 תאאת״ו בנתכ״נ החופה העמדת נעיין תשונה חחי'• יש כי הקדום
 צייתי הזה בענין אלי ני׳ מע״כ דני• שנית נבוא ועתה זצ״ל, מאוה״ג

 מישרים •חזה ועיניו פה לעומת היא והנח ולהעתיקה, אחרי' לחפש
:ז״ל דנו כניד עליון קדוש דעת

 שהעמדה כיין ני' מע'כ ת״ש והעיר מעט נעיון דבריו על ואבוא
ישראל מנהג רק הוא דינא לאו שמים כיפי המת החופה

 עם להתקימנו העיר דייני צייני לא קי' עיא רמיא מדנר• כנראה
 להם הקצוב פרנקחם •קופח עי״ז כ• זה דבר נשניל העיר אכשי

 יש זו ‘ראי על סק״ג ז“קנ קי' •ו״ד השין עמיש וציין הקהל, מקופה
 קיח נשם סק״ג הריח סי' מג"א מיש להניא לו הי׳ וניוחל לפקפק,

 ונאמח עיי״ש, להוכיחו א'צ ממט ויכקוס ישכאנו הוכחת עיי שאם
 דני רואה שאס עמיתן תוכיח הוכח נמלות רק הק״ח דדנרי ניל

 א״ל, ממט וינקום שישנאהו נאופן להוכיחו, שצרין נחנייו מגונה
 העיי עקק׳ על לפקח ונתקבל הרבנות כקא על שיושג מי אנל

 כל הדת ולהעמיד נדנרים אותם ולישי להיכיח החיים דרן לתודותם
 תמיד ולנו עיניו יהי' ת' כנוד על רק עצמו על יחוק לא האפשר

 מתא בני לי' דמרחמי מרננן לורנא תא• רז״ל שאמרו מה נכלל תה
 לפי הכל מ׳ת דשמיא, במיל• חוכיחן שלא מפני רק דמעלי מפני לא

 וכוי לומר שמצוה כשם לאו ואם דבריו •קונלו אס חמולה עיני ראות
 נכל שכלו במאזני לשקול יוכל מי מכולן קשת התוכחה מצוה ובאמת

 מקנויג דמיה׳יד חז״ל אמרי וכנר לא, או שתיקתו ■פה אם פעם
 לא שאחז״ל מה לפרש נמק"א אמרת• ובאגדת וכו' גלוי' לפנין אם

 אין וצ׳ל וכוי נזק; הכער ויתרנו שאמר עד ישעי' של דעתו נתקררה
 תנה וניל אתמחה, דעהו נתקררה שלא עד ישראל את שונא תיו ח״ו
 צדיקים •הי' לעולם »״מ הרע וגדול ישראל אלמן לא כ• •שעי׳ •דע
 הס גם כי אבל אומנתם והורתם נידיהס, אבותיהם אומנת אוחזים חיה

 מקמיג ועדה״ד מקינלת תוכחתם אין כי יאמרו כי הוכיחו שלא על •עכשו
 כל דנאמת אלא נכון, על הדני לשקול •יכלו ולא גלוי, מי לפניה'

 יצרם רק ערכם ומכירים העם בעיכי מכובדים שתיח זמן כל זה
 דבלים ברוב תקוה פתח יש אז ה' מלוה על לעבור עליהם מהגבר

 אבל פעמים מאה אפי' להוכיח וצלין הפושעים יחדלו הוכחה דברי
 שמיס ויראה, הורת אור ישכון דיו ההולכי' היה על מלעיגים אס

 ולא דבריהם •קבלו לא בוודאי שוב אותם, ינזו נח נם לחושן אור
 •קיבלו שלא לפניהם וידוע וגלוי לקולם אוזן •גוו לא נאזניהס יכנסו

 כששמע ישעי' של דעתו נתקררה ולכן שמיס, •די ויוצאים דבריה'
 הזה, הרע נדור נעוה׳ל וכן כנ״ל, נגכנד ונקלה נזק! הנער וייהנו

 אלא לחנירו ליען א״א ולק שווים, והעתים המקומו' כל לא אנל
 שמו נכנוד מלפניו מונה נעצה יהקנינו וה' שלפניו מה יראה כ״א

הגדול:
 דבריהם •קיבלו לא אם אנל לתוכחה, המנע נדבר דברתי כה עד

למסדרי א־סול כדכוד יש אם ננהכינ החופה לעשות ויתקנו
 שגם כיון דמותר פשימא ני' למעלתו והכת עיון, לרין זח קדושין,

שיסדרו ימלאו הדעה קלי הלנת קדושין מלשדר העיר דייני ימנעו אם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס123 מס עמוד משה בן בנימין שמואל אברהם סופר, אה״ע - >שו״ת< סופר כתב



סג וחשובות העזר אבן סופר כתב שארות
 עור לעני משוס גו לץ כן וכי כסף מחיר עגור גנסככ׳ס קדושין

:כי׳ מע'כ דגר׳ אלו ע"ג, ו“וי ע׳ז נש״ס כמבואר
הרמ״ל ממ״ש עין סעליס לנל תנ״ל, בסוני' רלח יעה כי לס ודנה

 דרבנן ליסור מ’מ לס דעות שני דיש ל' סעיף קנ״ל סי' ניו״ד
 שם תש״ך דגר׳ ולפי ע״״ש, לעלמו יחמיר כפש ונעל ומס״ס ליכל

 ולל לליסור ס׳ל בישילל דווקל ונל״ש דחוס' המחלוקת דמשווה
 מדינל לסור נישרלללכ״ע כיל ללפליג* ש“ויל וחוס' ומרדכי בנכרי

מדינל לסור זה בנידן ל״כ רמיל, כעדוח בנכרי להקל נהגו והעולם
עכ׳פו מדרבק

 להפרישו מצווי' נ״ד מפני בשוגג דווקא שם הדנ״מ דלפמ"ש אלא
שלין שפרקמו דלחר שלנו נניק היתר יש ל*כ נמזיד, ולל

 ישמעו כשלל שוב היל חורה ׳שילל של מנהג' המנהג לנעל נכון
 דדנרי ללל לכלורת, איסור שוס קדושי' למסדר לין שוב ׳לזינו ולל

 ל'כ שוגג הול המוציל לס אזיל דהרל׳ש לפשר דלקי צל׳יע הדג*מ
 כיון הלל מקען קו״ח ולעשות הלריכוח לכל הרל׳ש צריך חי' לל

 שהיום לו איסור שהוציל איסור שעשה להודיעו צריך הוא שוגג שחנירו
 ירושלמי נשם מיש ׳'יא סי' נגדים כלאי הלב' נדה רל״ש ויע״' שנח,

 מ״ש ל׳ס סי' ח’לו חלק קמל נב*• ויעיי' בשוק כלאים בחברו נרולה
 מתוכחה וקו׳יח הול אןר"'w 5_ דבר ולדעתי הנ״ל, רל״ש בדברי
לולי תוכיח מהוכח "כדדרשו פעמלם מלה לפי' מזיד להוכיח דצריך
 האיסור לו וכשיחוודע בשוגג איסור עושה חגרו כשרולס מכ״ש ישמע
 ונא וק זה מעעס היאיש כ' ומדלא ולהזכירו, להודיעו שצריך יפרוש
 קשה לל לכן קלי דבמזיד נרלה מסייע, ומשום דרבנן ליסר משוס

 וכשיודע בשוגג לומר דלי! מצווי'להפרישו, ומשוס מסייע משום רק לו
 כזה עשה שכני יעשה מ'מ ליסר שעושה יזכירו לס שגם מניח
 מידיעתו שב דלינו חעלח חייב לינו כ’ל ממנו חמור לו במזיד

 לל ונלמח תדג״מ, דמייח׳ דשנח ב“פ ׳“כיש ל“ל במזיד וא״כ כמנולר
 יסייע': לל ועכ״ע האפשר כל להפרישו מצווי' אין במזיד למה ידענו

דס״ל מדבריו דנראח נתעוררתי הנ״ל חרל״ש נדבר׳ דליית ואיירי
 מדרבנן רק בידי' לי' וספי' להפרישו מצווי' דביד דהא

 אי ט נבוך ל' סי' חלו״ח חנינל נב"׳ ,וימיי בי, נסתפק ונפמ״ג
 דלמסקנל העור נשיעח יו״ד הב״׳ מ"ש לפי וכתב דרבנן, או דלורי׳'
 כהני' נעומל' ולכן החורת, בכל למילף לי; ל*כ כתובי' ג' ליכל
 ואין יע'ש בידים לי' לספי' אפי' מדרבנן רק ובכימ להפרישו מצווי'

 הנ״ל הרל״ש מדברי וחנה שכ"כ, ונזכרוב׳ הנ"ל תנג*׳ כעת לח•
 יוכל כי קיל בגדול ולפשר מדרבנן, רק לסייע דלל דס״ל כן כילה
 דחשיב הנשר כל פ’ס מולי! בש׳יס צל׳ע נב״י ולדברי בלל׳ה, ליקח
 וכן בידי' לספו' אסור בדם כ’נ למיחשב לי' הוי' מנחלב נדם מומר
איסורי ככל דחול בחלב משל׳ב מקרא דילפי' לחפרישו מחויב נומי

 :וצע״ק מלמדין ואין ליכל קרלי דג' מני׳ ■לפי' ולל חורה
מזיד נין לחלק נמ״ש מפוקפק׳' הדגימ דברי כי לדנריט נחזור

 זכרו לא ליך והדנ״מ השייך על לחמה ביותר אבל לשונג,
 עע׳ז, ידי לסייע דאקוי נ׳ה ונע״ז סיל ניעי! דש"ס הל נמח"כ

 משום דתעעם הש׳יך מ״ש דלפי לסור, יחי' בנכרי גם זח ולפענ"ד
 מצווי' לנו דלין זח ש״ך לל בנכי׳ שפיר מחלק להפרישו מצווי' ניד

 ע״ע •די מקייע משום אי לנל דדחו, מאיסור נכרים לחפריש ועומד׳'
 הנס לסייע אסור מדרבנן כן בנכרי עור לפני דשייך כמו לחלק מנ*ל

 הנ״ל, ערוכה ש׳ס החורת שר זכי לא ועכ"ם נלל״ה למטר דיוכל
 על ונס לסייע אסיד במזיד אפי' מבואר דשם ליתל חדג״מ ומ״ש

 בפשיעות כתב דשבח פ״ק וחוס' זה, דבר הביל שלל תמהתי היל׳ש
 לחדש לרל״ש לו ומה הכיל ס“ש מעעם בל"ס מדרבנן עכ׳ם דלסור
המג׳ל מ״ש נזכרתי ושוב רתיעל, לפום וצל"ע מקען ח’קו ולעשות

:ש“יעיי דברינו ודבריו נ' ק"ק קס"ג סי'
ידי מסייע משוס קדושי' לקדר לסיר דידן דננידן מכ״ז לנו היוצא

כ' כאשר שלום דרכי מפני נו שיש כיון די׳ל ללא ע״ע,
 דרכי מפני התירו דנדרנק במתני' שי״ל ),בניע ומבואר ני' מע'כ
 דמוחר, הוא דמנהגא הזה נדבר מכ״ש עבירה, עוברי לסייע שלום
 קדושין המסדר דכלן שם דש״ס למסייע דומה זה אס לני מוך ומ״מ
 ההול במעמד הקדישי' יהי' לא ומבלעדי ומקיים מדבר העושה חול
 זה )וכל כמסתפק רק מחליע איני ואני ממסייע, הרנה גרע אולי

 האומות שמנהג במדיכתינו אבל בלבד מנהג ללל שאינו נמקים
 והכומר בפנים שלהן תפלות בנח׳ עומדים שבנשוליהם הנוצרים

 פן תשמר ועל הנוי חקור. של ללוין כמה בזה יש לזח זה משילם
 כי נפרע אחריהם חנקש פן לך השמר וכו' ללח הגוים יענדו איכס

 כל(: יוצר עבודת שישבת התירה ממצות חול וקדושין חופה מעשה
 ינק מנהג על חרעה פחח למצוא ני' מע״כ ש“נמ לדבר רגע ועוד

לנשים יחד נערטני' דבלים נהכ׳נ חצר לפני החופה להעמיד
 ‘סי הג״ח גשם הנ״ש עפמ"ש נרל שהכל נרכס לברך ראוי׳ ואין ונשים,

 שהשמחה לברך נכין לל ונשים אנשים שיש דבחדר ייל ס״ק ס׳ב
דף כתובו' לש"׳ ולפמ׳יש מתגבר, כשיצר במעונו שמחה דאי; במעוט

 לגמול ה׳ לכבוד יחד שמחלספיס בשביל נתקן שחכל דנרכ' ע״ל ח׳
 ליה הניח ולדברי לכבודו, הכל בחסדו נרל כי ס' מזכירי'חסדי חסד
 רק יניאו שלא ננסכ״נ עוב ולכן היצר תגבור' נמקים ה' כטד

 במומים ח״ו יבדוק ולל יבקש לל לני לומר דבריו, ללו סשושביט'
 לדם פקפק ולא דני עמא מה וחזי דור מוקדי עולם גדולי במקום

 יחד נמיר כשתם דבריו דינר הנ׳ח כי המדומה מן אינו ובאמת ע״ז
 אכלו אחרי והוא ומניע צופה משגיח נלין בערבוב׳' בלים
 ראוי' ולין היצר תגבורת יש וחדוה שמחת ומחיך שבעם כדי ישחו
 רנל חילוקל ויעד תמופה, בשעת ש״ך לל וכ״ז לכבודו שחייב לברך
 ואומרים וכלה, חתן של זו שמחה על קלי במעונו תשמחה דברכ' ליכל

 במקום כך לברך ראוי' ולין שלו רק שלנו ולל במעונו זו שהשמחה
 לתוגה נהפכה שמחה •ח׳ש לפניו שמחה ליה היצר תגבורת שיש
 לכבודי נרל תבריא' תחילת על קלי נרל שהכל ברכת לבל ר״ל,

 הלסיפה כתנת שעיקר וכיון חסד, ולגמול מצוחיו ולשמור לעבדו
 שברא מברכים כוונתם כך שם העומדים ורובם ת' לכבוד

 עתה של זו אסיפה זכר כלן ולין הבריאה בתחילת הכל לכטדו,
 בערבוב׳' יבולו שלל לתקן בלל״ה ונכון עוב נוודא׳ ומ״מ פשוע, ל“כנ

 :קידישין סיף חוס' ויע״' לשנת, נתינה משובב נדר גודר לו ויקרא
הסליחה ועמו עתה לתאריך ל׳ א״ל כ׳ לפניו הגדתי כבר והנד

 בינתו רוחב על וסמכתי נאמרים נחפז׳ הדברים אלו וגם
:לוה׳ג רב נחפזון הכ״ד

:זצ"ל מהרמ"ס נה׳ג בנימין שמואל אברהם הק'

מח תשובה
 המלוה״ג וגדוש מלא המופלג הרב וחביב׳ ידידי שלום יענה אלקים

ני' אבעלפס היש אברהם מו״ה כש"ח פיפיות בעל חרוץ
.יע'ל והגלילות נאנלרד דק"ק ד“לב

 ומורה קורי תלי ע״ד לב, מחלת נח אגרתו הגיענו תעבר בש״ק
שערום לא אשר במקומו נ״פ לסדר לנו מלאו וכעת לעדתו,

 זאת העיר, נשם גמגומים כמה יש כ׳ ההוא במקום גע לסדר שלפניו
 ועוד לחיו לצריפי. jro דלל מלן נ״ד למושב עמו צירוף אחרת ועוד

 לפר״מ חרת והיעיב למקומה, הלכת המגורשת הלשה וכבר לחי, חדיוע
 לם הזאת תלשה משפע מה שללונו ואותיותיו חזה המסדר על ני',

 דנהיג׳ דס׳ל דלהאייז קי״ד סי׳ חנינל הנב"׳ שתעלה למה לחוש בלט
 הדחק ובשעת דיענד ולפי' בחליצה כמו נ״ד דצריך ה"ה ביום צריך גע

 בנידן וכן מחדש נע לקדר וצריך פסול קרוב ובצירוף ניד בלל פקול
: ממש תגבי׳ של נידן שהוא זה

 לעיין באחי לל ע״ע מ’מ מלז מלתנו נעלם לל שתנני׳ הגם הנה
ל' דעת על עלה לל כי הלזה, בפקק צדק לס לחייו ולחפש

 נבל נחוג וק הכשירים, נ״ד מושב בלי לסדרו בחייט תנע ממקדר*
 מעשה לעשוי ראש ירים לשר זת הוא ומי לנו חידוע ישראל תפוצות

 ומי עולם בכל ומקובל ומפורקם גאון זקן הורה כנר לשר לכתחילה
 לשר הדעת קלי מאלו וליןזתרק תמזוג, נגד מעשה יעשה לשר הול

 מת וחכמת נהורל׳ לבס וגס ישראל, מנהגי לשנות להם הניד מקלס
:לבבי עם כלשר להאריך ולכ*מ להם

המבקשים התלמידים מערדח מעע נחתי לשי לחמול יום והנה
 לי ויש הכיל בבי׳ דברת על עיוני שמחי יום יום תפקידם

נ"׳ ופר״מ מעע בעיון שלחי מה ואומר נממי׳כ, דבריו על דו״ד
:היעיב עיונו עין ישים

 ומציין בחשובה הרדנ״ז שהניא נכנה״ג ומצאתי בספרי׳ בינות׳ הנה
ותרה״ד הא׳ז שיעיז תביא סימןפ׳ד ד' בחלק והוא נעעוח שם

 דממונא דררל נו שיש דמליצת דומיא דווקא ביום בעי נע נתינת
 דיאמרו ופיסק׳' נש׳יק לשתמיע שלא עליו תמה והרדב״ז בחליצה, כמו

 לתו היה כן ביבמות די; כתמלת הוי •h בחליצה דפליגו וכמו כן
 דפליגו בלילה ונחתם ביום נכתב ׳"ז מגיעין הקשת ושוב בגע לפלוני

 זה משמעות והכריח כשר בלילה נישן דליייש משמע ור״ש, רבנן
 שמא ח״שי' ימי' עשר' דלאמר לאלתר, דווקא בנמ' עלה מדלמרינן

 ועוד בלילה דנית; ועייב לנתינה חתימה ני; לפייס לחיש יש וכן פייס
 חליצה דשלט ל״ל כ“וע ג'׳כ, נ' לנע׳ דא״כ כ' ישוב זו, נילי' האריך

 ועלתה וכתיב נ״ד נע׳ וקריאה וחליצה דרקיקה הול ד”נ דמעשה
 מעשה הנע כ’משא ביום ג*כ בעי ולכן ניד לחרע השערה יבמתו

 דבריו, תמני' אלו בלילה כשר וכן נ״ד ל"צ למר דבר ולין כורח הגע
 מש׳יס כן לו דנרלה לו נ״ד דל"צ ליי פשיעל כי מדבריו נראה תנת

 לדם רפרף ולל נייד בלל נותנין הי׳ בדורו יום בכל מעשי' משוס לו
 לחליצת דומה גע דאין הכריח ולכן הא״ז, על לו והקשה מעולם
 והן כשר, בלילה נם וממילא דין מקרי לא ונם מקרא, ניד דצריך
 רי״כ נשם הל"! וכן ׳“רש כ' בלילה דפקול חליצה כמו צ׳ל באמת
 לנע׳ כמי בגע הל ל": לדין דימה ממונא דיני ישלר כחובה דאיכל

חליצה דשלג׳ ללו בחלוקים ג״כ הרגיש והנני'• בלילה, פסיל וכן נ"ד

החכמה אוצר תכנת ע״י הח־פס124 מס עמוד משה בן בנימין שמואל אברהם סופר, אה״ע ־ >שו״ת< סופר כתב



אברהם היד סימן לב קצו
 ואף עכ״> בידים קל איסור אפי׳ יעשה לא יגמר וממילא
 אפי׳ שכנא אלא נוסף חירוץ בתורת זה הביאו לא שהחום׳

 מהא ללמוד א״א לרדות רשאי יהי׳ עצמו שהוא זה
 חדש, תירוץ הריב״א מדברי לנו יוצא פכ״פ אבל דפירובין,

 להיכי האיסור, מעשה נפשה לא שעדיין היכי בין לחלק
 למפרנג שינצל להצילו מקום שיש אלא המעשה, נעשה שכבר

 וכו׳ חשא לאדם לו אומר וכי קאמר שפשע היכא דדוקא ג.(
 הראשון תי׳ לפי דידן, בנידון אק נינזזי ומפתה פי״ש.
 שיזכה בשביל זכור מצות ובשל חשא לאדם א״א כאן בודאי

 וכן כמובן. שבת למלל להם גורם אינו הוא שהרי מבירך,
 בחילול פושעים שהם מאחר חשא לו א״א ג״כ הג׳ לתי׳
 התום׳ בנידון דאם קו״ח דזה להם, אחראי אינו שבת

 חשא לאחר שא״א לפנין פשע נחשב פכ״ז בשוגג פת דהדביק
 אותם דנים אם ואף במזיד, יפשע שחבירו כש״כ בשבילו,
 יסוד פפ״י תו״מ שמירת ללא שנתגדלו מאחר שנשבה כתינוק

 לדונם שלא היינו עי״ש, ה״ג ממרים מהל׳ בפ״ג הרמב״ם
 ערבות בכלל אינם אשר כולה התורה לכל כמומרים
 עדיפי לא אבל תר״ח, סי׳ הלכה בביאור ופי׳ ותוכחה

 עבירה כל על חשאת מביא שנשבה תינוק דהרי משוגג
 וא״כ ה״ו, שגגות מהל׳ פ״ב ברמב״ם כמבואר שעבר ועבירה

כנ״ל. חשא לאדם א״א דיק בנידון
שכל יתכן הריב״א, של היסוד לפי לעיין, שיש מה אמנם

לי׳ ניחא אמרינן האיסור הארץ העם התחיל שלא
 אם דהלא זה תי׳ ביסוד להתבונן יש והנה וכו׳, לחבר
 וממילא העבירה, מכל ניצל נמצא יאפה שרם הפת ירדה

 וראיתי יצילו, לא למה וא״כ עבירה, מעשה שום התחיל לא
 שחבר שכל תירצו לוניל וחכמי ■וז״ל זה, כפין שמביא במאירי

 איסור הוא לפשות לו נוח בידים שמושא הארץ בעם יודע
 הבא חמור איסור אבל חמורה מעבירה ניצל זה להיות קל

 ההדבקה שאין אפיה כגון מאליו הארץ לעם
 שזו מתרצים ויש קל. איסור על עובר אינו חמור איסור

 אבל באיסור הארץ עם התחיל בשלא דוקא בערובין שהתירו
 אף בשבילו לפשות לו מתירים אין באיסור שהתחיל זה

 השני תי׳ ולפי תירוצים, ב׳ מזה עשה והנה פכ״ל. קל איסור
 ניחא האיסור מעשה התחיל לא שעדיין היכי שבמאירי

 בכח שיש אף האיסור התחיל בשכבר אבל להצילו, לחבר לי׳
 א״א זה באופן וכל, מכל למפרע האיסור לבשל החבר
 התי׳ לפי לא אם השעם מובן אינו ולכאורה חשא, לאדם
 זה הי׳ מביא אינו שהמאירי התום׳, ׳שכ פשע כבר שכאן
 אלא הריב״א, של יסודו זהו לוניל חכמי בשם מש״כ אבל פי״ש,

 אינם חמור" איסור ההדבקה "שאין שהוסיף שהתיבות
 זה לחי׳ סעד ומצאתי ש״ם. שם יש ואולי לפנ״ד, מובנים
 הנמ״ח המעילי שמעון ב״ר מאיר לרבינו המאורות בספר

 אינו שהמדביק י״ל ועוד וז״ל שכ׳ תשכ״ד( יורק )ניו
 למדביק זכות ואין נפשה מאיליו אלא האיסור בידים פושה

 בהגהת ועי״ש פכ״ל. בדמיו ויזכה משאת יביא שלא אלא
 שבת, מחלול ניצל דהא רבינו בסברת וצ״ע וז״ל שכ׳ המו״ל,

 שנגמרה מלאכה על נגמרה שלא מלאכה יתרון דמשום וי״ל
 פכ״ל. עדיף שוא״ת ובכה״ג בידים איסור לעשות התירו לא

 מציל סוף כל סוף הלא לזה, השעם לנו חסר עדיין אבל
 הנ״ל תי׳ שכ׳ ההשלמה בספר גם ופי׳ שבת, מחלול חבירו
 בידים עושה אינו שהמדביק הכא דשאני י״ל ועוד בזה״ל

 להמדביק זכות ואין האיסור נעשה מאליו אלא האיסור
 בשביל חשא לאדם אומרים ואין חשאת יביא שלא אלא

 כי אם והנה עכ״ל. משאת דמי שהוא בממון חברך שחכה
 וס׳ המאורות ס׳ תירוצי ראשונה בהשקפה הנראה לפי

 לוניל וחכמי שבתום׳ הריב״א לדברי מתאימים ההשלמה
שישת דלפי ביניהם, חילוק שיש ימצא המעיין עכ״ז שבמאירי,

 מזיד היה המדביק אם יתכן ההשלמה וס׳ המאורות ספר
 סקילה, מאיסור להצילם כדי חשא לחבירו אומרים היו
 אין שוגג דהוא שכאן אלא ממילא, נפשה שהאיסור אף

 ג״כ שהתחילו ואף בממון, שחכה בשביל משא אומרים
 נפשה שרם כי שכונתם י״ל המעשה, נעשה שכבר בסברא
 משוגג, להציל משא לאדם אומרים היינו ג״כ שוגג, מעשה

 הוא ששוגג אלא ממון, מהוצאת להצילו בשביל זה אין כי
 אף אז בשוגג, המעשה נעשה כשכבר אבל כמובן, חשא
 שוב זה אין פכ״ז רדיה, פ״י העבירה מעשה מבשלים אם
 אלא חטא, כבר שהוא כיון בשוגג להחוטא הצלה גדר

 דוחק שזה ואף לחטאת, ממון מהוצאת אותו שמצילים
 הוא האפיה נגמר לא אם חטאת להביא שאי״צ דהטפם

 הצלה רק הוה לא שוב וא״כ החטא, נעשה לא שאז מפני
 שוגג ששאני לומר שמוכרח אלא מחטא, אלא ממון מהוצאת

 ה׳, במצות הזהירות חוסר על היא כפרה שצריך מה דפיקר
 בחוסר פגם כבר בשבת בתנור פת והדביק שגג אם וא״כ

 מצילו אינו זה המלאכה, יגמר שלא ומה זה, זהירות
 הכתוב גזירת שיש ורק נזהר, שלא עליו שיש מהתביעה

 המלאכה, נגמרה שלא כזו שגגה על חטאת להביא שא״א
 חבירו ואם העבירה מעשה היא העונש במזיד משא״כ
 מחשבת כאן שיש ואף מציל, הוה האפיה יגמר שלא משבית

 להציל חטא לאדם שאומרים יתכן עכ״ז הצילו, לא ומזה זדון,
 שבלבו, מהזדון מצילו שאינו אף בפועל, עבירה ממעשה מבירו

 הוה לא חבירו שמל התביעה עצם שכל בשוגג, בעובר אבל
 ואם מצדו, הזהירות חוסר על אלא שעושה, הפעולה על

 הוה לא שוב הפת, את שירדה אף להצילו א״א זו מתביעה
 חטא לאדם א״א ובזה מחטאת להצילו ממונו הצלת אלא
 שענין די״ל הדברים, בהסברת להוסיף נ״ל עוד כנ״ל. וכו׳

 עור, דלפני גדר משום בה אין הפת רדיית של זו הצלה
 שזה חבירו הצלת של גדר משום אלא תוכחה, גדר ולא

 השלה״ק כ׳ וכאשר רעך, דם על תעמוד דלא בלאו נכלל
 בהצלת כש״כ הגוף בהצלת נתמייבנו שאם קדושים פרשת
 פי״ש. יצילהו עולמו שמאבד עבירה עובר יראנו שאם הנפש
 אם בין במזיד העובר את להציל דוקא שזה י״ל וא״כ

 מצילו שפכ״פ התראה בלא בין ב״ד, ממיתת שמצילו בהתראה
 מצילו ואינו לכפרה, שניתן בשוגג אבל חמור, שמים מעונש

 חטא לאדם א״א וע״כ להצילו מחוייב אינו ממון מהוצאת רק
 וז״ל שכ׳ שבת עמ״ס הרמב״ן בחידושי ושו״מ והבן. בזה

 שאפשר הוא איסור דלאו בשוגג בתנור פת הדביק שאני וא״נ
 שיפטר לו זכות אלא ברדייתו ואין בחטאת להתכפר לו

 התחלת בלא למזיד, שוגג בין שמחלק הרי עכ״ל, מקרבן
 התחיל לא עדיין אם שאף אלא וההשלמה, המאורות דברי

 והבן. השוגג, את ולא להציל יש המזיד את האיסור
שוגג בין חילוק אין שבמאירי לוניל וחכמי להריב״א אבל

 עדיין העבירה מעשה נעשה לא אלא.אם למזיד,
 חטא לו א״א אז נעשה כבר ואם חטא, לאדם אומרים אז

 בהא נתקשיתי מאד דהנה דבריהם בהבנת והנראה כנ״ל,
 חטא לאדם אומרים דוכי כ״כ פשוט כדבר דאמרינן־כאן

 ובית המרחץ דבבית ס״ב פ״ה ס׳ באו״ח קי״ל דהלא וכו׳
 שם לו נזדמן מס עכ״ז תורה בדברי שאסור אף הכסא

 שבת מגמרא ומקורו פי״ש, מפריש האסור מדבר להפריש
 שאני מאיסורא אפרושי ש״מ שני בכלי עול ע״ב מ׳ דף

 דאורייתא איסור הוה בביה״כ בד״ת לדבר הלא וקשה פי״ש,
 אינו שבגמרא ואף מאיסורא לאפרושי בשביל הותר ואיך

 ק״ש מהל' בפ״ג הרמב״ם אבל המרחץ בבית אלא מבואר
 שמין וכנראה השו״ע, וכן הכסא לבית ג״כ זה דין מביא
 שאינו ואף חבירו, להפריש שבא האיסורא חומר נפ״מ
איסור לעבור לאדם הותר למה וקשה דרבנן, איסור אלא



קצזאברהםקיר סימןב ל

 דרבנן מאיסור וינצל מבירו שחכה בשביל דאורייתא ממור
 דהוא התם דשאני לחלק לי נראה היה העיון ואחר קל.

 ואז יוכיחו, פניו לנוכח עמו בדברו מאיסורא מבירו מפריש
 או מוכיח הוכח מדין גמור דאורייתא חיוב דהוא בודאי
 למעשה, הלכה תומ״י שנוגע ללמד, החיוב התורה לימוד מדק
 ואין המטונפים, במקומות תורה דברי איסור דוחה וזה
 של חובתו זה כי חבריך, שיזכה בשביל בכלל זה

 להפריש ומוכיח המלמד דאף ונראה ומפריש, המוכיח
 אריכות בה ויש התורה, מצות מקיים דרבנן מאיסור

 הצלה שמעשה בתנור, פת בהדביק אבל ואכמ״ל. דברים
 מצות מם שייכות לה אין להאפות, מניחה שאינו כזו

 והנה מבירך, שיזכה בשביל חטא לאדם א״א בזה תוכחה,
 לאפרושי החובה בעיקר נחלקו האחרונים גדולי רבותינו

 כלאים לובש היה דאם ש״ג ,סי יו״ד ב״ח עי׳ מאיסורא,
 דרבנן רק שהיא ׳שכ מעליו, לקרוע חייב מבירו במזיד

 סי׳ ח״א יצחק פרי בשו״ת וק דלפנ״ע, לאו מל וסמכוהו
עי״ש, מצוה קצת רק שזה כתב ח׳ מצוה חינוך ובמנחת כ״ו,
 בשו״ת וכן דאורייתא, חיוב שזה כ׳ נ״ח ם׳ בשאג״א >^ל

ואחר עי״ש. תוכחה מצות מטעם פ״ג סי׳ יו״ד סופר ב1*_
 מאיסורא אפרושי יש המצב לפי תלוי דהדבר נראה העיון
 ויש כנ״ל, בפה תוכחה ע״י הבא דאורייתא, ודאי דהוא

 בעבד כ״ה דף דב״ק כהא בידים במעשה מאיסורא שמפריש
 שרשאי לצאת ומסרב כנענית שפחה לו מסר דרבו עברי

 אופנים וישנם תוכיח, הוכח ממצות וכ״ז עי״ש, להכותו
 מהתנור הפת הרודה כגון תוכחה למצות שייך לא שבודאי

 חבירו המציל או שהצילו, כלל יודע אינו שחבירו באופן
 יודע, ואינו כלאים בהלובש אונם שחבירו במקום מאיסור

 אינו שהבעל ל״ה סי׳ קמא נו״ב דבשו״ת כהמובדא או
 תוכחה, מצות כאן שייך ומה עליו, נאסרה שאשתו כלל יודע
 מאה הוכיחו שכבר שאחר יתכן במזיד כלאים בלובש ואף

 בכלל אינה שוב באלמות ממנו הקריעה אולי פעמים,
 למנעו ולא מעשיו, להיטיב שעיקרה תוכחה, מצות

 זה שכל דיתכן זה בפרט וצ״ע בפועל, עבירה ממעשה
 בזה שאין ■מצב שיש ודאי אבל בפניו, תוכחה בכלל נכנס
 שבת ריש התום׳ שכ׳ וכהא התורה, מן תוכחה מצות

 מיהא דרבנן איסור מיהו שכ׳ דרישא בבא ד״ה ע״א ג׳ דף
 צ״ל ועכ״ח וברא״ש, עי״ש, מאיסור להפרישו שחייב איכא

 הוה הלא שאל״כ תוכחה חיוב בו שאין באופן יקיירד
 תוכחה מצות בו שאין במומר דמיירי או כנ״ל, ד״יתא

 תירוצו יסוד שזהו י״ל ומעתה ■ואכמ״ל, הנ״ל במנ״ח ועי׳
 שעשה טרם מבירו להפריש שבשלמא לוניל וחכמי הריב״א של

 לי׳ ניחא אמרינן טבל של דכלכלה כהא עבירה מעשה
 שאין באופן אף חבירו של עבירה מעשה דמניעת וכר לחבר

 בה יש דרבנן מצוה קצת עכ״פ ממש, תוכחה מצות בו
 מעשה כל משה כבר חבירו אם אבל דתוכחה, לתא עכ״פ

 העבירה מגמר ההפרשה בתנור, פת דהדביק כהא העבירה
 חבירו מונע אינו הרי כי תוכחה, למצות כלל נוגע אינו

 אמרינן בזה תיגמר שלא הפעולה מונע אלא מעשה, משום
 ס״ל דלא הראשונים ושאר כנ״ל. חטא לאדם אומרים אין

 העבירה מעשה מבירו שעשה קודם דאף ס״ל זה, חילוק
לתירוציהם ■מתאים אינו אם וכו׳ חטא לאדם לו א״א

 במקום אלא אמרו לא דכ״ז לומר מקום היה ולכאורה הנ״ל,
מצות שיש במקום אבל ממש, תוכחה מצות כאן שאין

 ד״ת דאמירת וכהא חטא לאדם שאומרים יודו כו״ע תוכחה
שזה דרכו יורה האמת אבל הנ״ל, מאיסורא לאפרושי

נדבר ולקמן איסור, שום דוחה אינה תוכחה ומצות אינו,
מזה.

 הריב״א שיטת על הפוסקים סמכו שלא נראה להלכה והנה
כאן ועד י״ד ,סעי שח סי׳ באו״ח ועי׳ לוניל וחכמי

 מכלל להוציאה בשבת בתו שהוציאו במי המחבר הכריע לא
 אלא וכו/ בהצלתה להשתדל פעמיו לדרך לשום מצוה ישראל

 כהרשב״א ודלא זה, לה גרם לא שהוא ואף אנוסה, היא אם
 היכא שכל הג׳ כתי׳ אלא שבתום׳, הראשון כתי׳ שמחמיר

 סקכ״ח במג״א ועי״ש עי״ש, חטא לאדם אומרים פשעה שלא
 ועי׳ פשע, באם תלוי דעיקר סקכ״א רנ״ד סי׳ ובמג״א
 להתיר שכ׳ הב״ח על שחולק סקכ״ט ש״ו בסי׳ במג״א
 תחילת יהי׳ ,ואפי מרצון שתמיר שיפמדוה שחוששין בשביל

 הגוים בין בהמרה כשתשקע ידוע מ״מ באונס ההמרה
 אין גדולה עבירה על לאנסה כשרוצים משא״כ ברצון תעבור

 דאונס י׳ סעי׳ שכ״ח ,דסי כהא השבת את עליו מחללים
 בשביל רק דאדרבה סליו חולק והמג״א עי״ש, פטרי׳ רחמנא

 העבירה לפני שאף הרי עי״ש, חטא לאדם אומרים אונס
 להצלת קל בחטא חטא לאדם א״א חמורה בעבירה ואפי׳

 סי' או״ח ח״א בד״ח מרן בשו״ת מצאתי אמנם חבירו.
 עבירה יעבור שאחר דבמקום זה כתי׳ דקי״ל שס״ל ז׳

 האיסור נעשה כבר בפת רק וכח חטא לאדם אומרים
וצ״נג עי״ש

 נדחה איסור שום שאין לעיל שכתבתי בהא והנה
מ״ע קיום במקום ,אפי מאיסורא לאפרושי בשביל

 הרמ״א דפסק מהא מק״ו זאת ללמוד דנוכל נ״ל דתוכחה
 בידו שיש מי כל שאמרו ובמקום ס״א קנ״ו סי׳ יו״ד

 בדבר מקום מכל עון באותו נתפס הוא מומה ואינו למחות
 ועי׳ עכ״ל, זה מל ממונו להוציא צריך אין סכנה משש שיש

 א״צ סכנה חשש שיש בדבר בהרמ״א שגורס תשובה בדרכי
 להוציא שאי״צ והיינו ע״ז, ממונו להוציא צריך ואין למחות

 ס״ק תשובה בפתחי ומי׳ סכנה, חשש אין אם אפי׳ ממון
 ומלבוש סמ״ח של״ד בסי׳ הרמ״א מדברי גם שמביא ה׳

 דברי כי ובאמת ממונו, להוציא אי״צ סכנה משש באין שאף
 מל מיוסדים אלו דבריו הלא מאד תמוהים לכאורה הרמ״א
 שרק ווייל המהר״י ודעת קנ״ו, סי׳ ווייל מהר״י תשובת

 ענ אבל ממונו כל למסור חייב מאדך בכל דכתיב בע״ז
 הגזול לולב פרק כהר״ן שם דפוסק והרמ״א לא, ל״ת שאר
 ולא הכל ליתן צריך לו אשר בכל עצמו להציל יוכל דאם

 דלאו ומשמע תרנ״ו סי׳ באו״ח פסק וכן ■ל״ת, על יעבור
 להוציא שלא הקיל למה וא״כ השם, קידוש במקום דוקא

 עשה כמצות אלא זה שאין נימא אם ואף תוכחה, על ממונו
 לו היה תעשה, ואל בשב עובר מלהוכיח ■והמונע בעלמא,

 ועי׳ נכסיו, כחומש מ״ע על כמו להוציא לחייב עכ״פ
 על זה מפסק הסתירה על שמציין סק״ה הגר״א בביאור

 דמצות יסודה הרמ״א דהכרעת והנראה הנ״ל. הר״ן שיטת
 אדם שבין במצות ורק האדם-למבירו, חובת הוה תוכחה
 אבל להוציא, חייב כמה הנ״ל שיעורים נאמרו למקום
 לשל קודם דשלו מאבידה ילפינן לרזבירו אדם שבין במצות
 ורק חבירו, ממון להצלת כלל להפסיד לו־ ואין חבירו,
 למיטרח ע״ג דף בסנהדרין ילפינן חבירו של הגוף בסכנת
 שהוכחת ואף לא, חבירו לטובת דברים בשאר אבל ומיגר,

 חברו להציל ממון להוציא מחוייב היה שאם ווייל המהר״י
 כל איצטריך מאי כן ואם עצמו, כ״ש כן אם העבירה, מן

 שבאמת הוכחה אינה להרמ״א זו והוכחה עי״ש, מאדך
 הוכחה עכ״ז מל״ת, עצמו להציל ממונו כל להוציא חייב

 להוציא לחייב כדי לקרא דצריך מהא המהרי״ו של הראשונה
 אין חבירו שלגבי הוכחה זהו חבירו, של גופו להצלת ממון
 שבידו שכ״מ אף וע״כ לפקו״נ, אלא ממון להוציא צריך

בלא למחות שבידו במקום היינו וכו׳ מוחה ואינו למחות
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סד סימן כד יהו ״ בי«ור

 ומ» היום בכם אמס. ים עד ואמר שלם כמאמר שיוכן ורצה חהש
 עדים ויאמרו כלל אסיע עבודה. ערוב מכלי אותי לעבוד »?כונה

 אה תסירי ועתה עליו ויכותס שהיה קדבר באותו מיד ולהחזיק
 כללכעכודע צורך שיש מקרבם שיסירו וגו׳שירב הארז נכי אלי,י
 מלכי^ הלפי׳איועןד ההוא כי לאמר לבנם ויטו האר־ן ככר אלקי

 לך יש ואם הפסו בפירוש דעתו היא זאת זעלזהכרתהבדית׳
 כי ראשונה ־ אלו כדבריו והדוחק מהקושי כמה לראית עיניס
 העבודה הוזכר מקזמותיכראשר בד כי הספר חן חסר העיקר

 אלא יתברך אליו בעבודה היחיד בו שזכר פהם האלהיתאקאתד
 זאסזסעיקר הואלהוסיףמלתלבדו ובכלסהיברך סתם העבודה
 • ישראל שהשיבו מהתשיכה יהישעוגס מרבדי חסר איך האזהרה
 והוצרך סתם הם שהשיבו עד סתם יהושע למהידבדלהס ועורכי
 אע עבדו כהדיא הילל בזה גדזל זיכיח ולעשות דבריו את לכשל

 הם. ישיבו בהכרח כך אמי ואלו מקרבכם הנכר אתאלהי והסירו ה
 • הדברים לבדוובזהיקבר ה׳כעכוד את ויאמר! עלב׳הדכריס

 עשה אותניאשר המעלה הנעמד ביאשוניאת אמרו המס כי ועוד
 יתברך האל לסם. עשה אשד דברים אלו וכל אתהאיתות לעינינו

 יותדשרזב׳שיעבדו יוק אלו מדבריהם כי ובודאי כלל מבלזאמנעי
 דברים לעאותעמהם הלבה יתברך שהוא אחי אמצעי מבלי אתה
 ול£ הוא יובן ומזה. ביהואאלהיכו שאתרו ועוד כלל אמנעי מכלי
 אתס' כ׳ לא מאמרם הנין איך ידעתי לא כי ועיד • כלל אחר

 ה את כעבוד אמיג שככר אחר לבדו אתה' בזה שדנה נעבוד
 האמנעיי' בשתי לומר שדבי זהיהושעאדדב׳הבין ולאהבין אלהיט

 נעביד- אתה אתס'לאתים, נעבוד אומרם בין כן אם יש הבדל ומה
אמי! אלו הניקא לא מחלת זה להוכיח רנה ואס אחד דבר הכל כי
 • הנעבדיס שאר לשלול השלילה תהי? אז אתה' אלא נעבוד לא

 לשלולדכדייהזשע קיא מלתלא אתה׳נעבוד כי לא כאומרם אמנם
 יינה לא באומרם לבדו אתה' שיעבדו הוא להם יהושע בר ד ואם

 בשתין< נעבוד שאתה' א V אומי כמי,שאמה לבדו אתה' נעבוד לא
 כן אם וכריך היש דברי ויסבול שיורה בפסוק חלה לך אין כן ואס

 משמלתי על כי בפירוש אומר ולזה ההבנה קשי הם ספסו׳כי להבין
 הראה סשלום עליו יהושע כ* שאמיתי "אעמודהואתינבסעלמה

 הנהר■ חקימותעבי בד הנכללים העמים אלהי כל כי לישראל להם
 לא כי ממש בהם ואין המק הבל יחל כלם וכנען !האמורי זמניים

 להראות הית כזה והכינה בכלס מישל יתבל האל אלא טובם בידם
 חלוקה ית בעבודתו בחירתם שתהיה העבזדותכלי חלקי כל להם

 מיני וכל החלוקות כל שישפוט אחר מהשכל מחיייכת הכרתית
 יתברך אותי לעבוד שיתחייבו באופן לעבוד קעבודותאשרייכלו

 להעתק יוכל לא כזה חיוב על יבא אשר הברית כ׳ זולתי שאין הפכי
 עת’מי בימי כן היה שלא מה אליי ה־זמתהכריחס שסכרח אחר כלל

 כי מצרים ואלהי הנהר טיכלתאלהיעבד והנח קיזתשיאו שעם

 האמורי הי1מ! ראו לא עדין זה כל מחלשתעם שלאו ממה הוא הבל
 אלהי שמא יספקו שעדין אחד הכיתי משפטם אין ואז כנען ואלקי
 חלוקת' כלס את ראי אשר עתה אתכם אלהיס המה האמורי או כנען

 ועתה ילזאלהם החלטי עבודעהאלית' כבחירת הכלחיתימשפטס
 העמים הי1מ! לוה בשים אין כי כבר שראיתם עתה היינה את יראי

 כשלמות יינה בתמים אתה' א*כ עבדו כאלהיני ביר ואין ♦כלת
 לבכם שהי? עתה כמועד לא ה עם שלם לבכם שעמק שלם ובלב
 ם שו כשאר שלא עתה אמכם זולתי אחר אליה יש שמא בחשבי חלוק

01V מפאת תעבדיהי לא וגס ותמים שלם בלב עניי בו תספקו אשל 
 על אתכם הכריחה האמתאשד מנד אלא מתנו שקבלתם החסדים

 אלק לעמד ראוי שאין האמתיכריתכס יטב ככלס תשפטו כי וזה זה
 מחשוב ותקשכיתיכ מקרבכם והסירו האלהים אלהי ׳תשהי אליו
 ושזא שלאיועילז מדאי ראיתם שככר אחד האלהיס כשאר עוד

 האוחן בזה יהיה זההסדר אתהשסכי עבדי עבודאיתסואקב
 החלוק' יעשו כאשד לה' העבידה יא׳חכ מלבה קלהיס הסרת דנוכי

 יהיה שלא מה ת עבודת חלוקת על וישכימו כלס ויכירו ההכרחית
שאר הסית מכלי יעבדגהו כי זק ידיעתם קודם יעבדוהו אס כך

 כ ביאור
סנ*רי

̂ 5לי הוכיח לא יהושע אתה" ד לעבי בעיניכם רע אם ספר* כ
האדם את אקמיביקין ד׳דברי ומפני למיתתו סמיך אלא

 יהא ושלא ימיכיתו וחוזר מיטתו יהא שלא כדי למיתה סמוך אלא
 סמיכיסי' יהי ושלא עליו כלבו יהא ושלא ומתביי׳ממנו תבייייאהז

 באביהם וכןאתהמינא שלום לידי מביאה שהתוכחה מתוכחיס
 אתם יכן אלי באתם מליע נינחק וכהא אניה׳אתאבימלך והוכיח

 היכחתיך לא מה אימ׳מפכי ראובן בניו t יעקב ויקרא. ביעקב מוצא
 אתם וכן בעשיאחי• ותדבק תניקני שלא כדי הללו השניים כל

 תוצא אתה יכן חדש עשד כעשתי שנת בארבעים ויהי במשה מוצא
 בדוד מוצא את יכן משיחו ס׳ינגד ננד כי ענו הנני בשמואלשנאת

 דור ימי ■ויקרבו שנאמי סמוךלמיתה אלא שלמת את. הוכיח שלא
:בנולאמר ויטאתשלמה למות

 אשר ועת עת ככל נאה דבר הנראה התיכתתכפי ^היות
 למיג זלשא׳כ להם היקשה הכה אליו הנוכח יצטרך

 על מהם אתהנוכחים היכיסו ולא המיתה עת הנדיקים כל בחלו
 ראוי אין ד׳דברים שמפני לזה להשיב. אמרי לוה למיתתם סמוך שהיו

 פעמים מוכיחו יהיה שלא הא המוכיח למיתת סמיך להוכיתאלא
 מוכיח! כשיהיה חיאממנו ישמעמהמיכח הנוכח הכה כי וזה לבות
 כים דדש כיון רמת פעמים יוכיחנו שאם לו ישנה ולא אחת פעם

 לא אשר בעת תוכחתם שיהיה הנביאים ראי לזה עוד ישמעאליו לא
 ולא כלבו רשימה תוכחתו תהיה אז אחיתב׳ פעם להוכיחו יוכל

 יידע היותו צלה כזה הנה ממט טכת שהוי שאחר זהכימתט תשכח
 '4ה השכה תמשך ומזה ממט יבוש אזתז שיראת עת וכל עיניתיו

 אן • אתחטאתיז שגלה איתי שונא ויהיס עליו כלבי שיהיה ומא
 שלא מפני קיא הראשונה הסבה כי יזו סכית הצי אלו בביאור נאמר

 ח* עדין שהמוכיח ידע הנוכח שאם יינה וחוזר מוכיחו יהא
 שהי׳חימן מפני בזה זהיר ויהיה מהחטא עצמו את ישמיל לא יקיים

 מוכים יהיה שלא מפני אחיתילזה פעם יוכיחנו שהיא המוכיח על
 מזכיא היא לזה אחת כפעם יהיה תיכסתו שכל אלא ותוכיח וחוזר
 עצמו את יישמיי מוכיח עוד לו שאין המוכיח ידע כי למיתה סמיך

 לא יחטא ולא מחטאתו יחזור שאם יי ממנו יתבייש שלא נהכ׳כדי
 שרואין מפני הוא מהחטא שנזקי שכמה לפי שלמת המשיכה תהיה

 א» למיתה סמיך המוכחת יהיה אם אמנם ממני ותתביש המוכיח את
 עוד לו אין שלמ׳כי ותשובתו שחזרנו מפני יהיה אסישמעתמיכיח

 יאמץ לא כי הנוכח על מוכיח של. כלבו יהיה שלא כדי והב ־ ♦ביש
 שלא שירב נאמד אז חטאתו על אותו שונא שהוא יחשוב יתמיד בו

 הוא ולזה שנאה שום עליו הוכיח של בלבו יש שמא קטכח יחשוב
 אץ ני לזה לחוש אין אז כי המיתה שעת עד •ממין ולזה אותן מוכיח
 בלב. המוכחת אותו יקכל שכזה ונמנא בשעתמיתתי• שונא אדם
 שהוא בקשנו אותה מלקבל ימנע לא הכושהוגה מפאת ולא שלם

 נלין השלם שהמוכיח זהיהד׳לפי דבי לו אומר זמשנאה לי שונא
 כ* ידוע והדבר אחדים ואקיכיקשט תחלה עצמו מקשט שיהיה

 שלמותו'בטוח אז כי חיתי עת עד לאדם בטוח וצדקות קשוט אין
 לכטותמהשלמ״לחע' יוכל עת כל חמר בעל להיותו זה קודם אבל

 הקבהמאמץ אין לזה כי זילמי את בו מוכיח שהיה הדבר באותו
 המה לקרזשי׳אשדבאק מותם. יום עד עליהם שתי ליחד כצדיקים

 נרין הוא ■שיהיה. זמן ייבא שלא לפי מיתתן קודם יוכיחו לא ולזה
 כטלם זעוכקתו ימתוכת מיכיק הייתי ונמצא מזולת! נוכח להיותו
 כשלמותו" נאמן הוא אז כי סמירלמיתתי עד ימתין ולזה למפרע

 הסכנו' אלו כל בס שיש אחד ראויה בלתי שהתיכח •יאה שמזה ולפי
 מאבדה׳ויצחץ שלו׳ולמד לידי מביא שהוא המוכחת כשלמי ספר לזה
 דאי׳מהאפיח ההיא יאחז ם1של ליד» הכיאס שהיגיכקיג אממלך ■עם

 למיתתן סמוך אלא לזולתם מיכיחין השלמים שאין והוא לדרושי
׳ ידיד ושמואל ומשה מיעקב

־-—

 מנדים זאלהי אכותס להיותס׳אלהי הנהי עגי אלה׳ יזתל אותם המטעים שהם לעז לבד אתהוהנהאמיאלו ועבדי לימד חזר ולזה האלהיס
מהט

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס235 מס עמוד אברהם בן אהרן אבן־חיים, יהושע ־ אהרן לב



ה סימן דוד לב שו״ת

 מסייע, לפ״ע, עניני ובירור הנ״ל בענין זצ״ל דוויען אב״ד באב״ד יוסף ר׳ הגאון הרב הערות

ועוד תוכחה

 התבשילים ולוקחים באים ש״ק וביום בעש״ק להטמין לאופה תבשילים המביאים באנשים מעכ״ה שנשאל ע״ד
 עוברי ידי ומסייע לפ״ע משום מהם לקבל לאופה אסר ומעכ״ה עירוב, שאין במקום לביתם אותם ומביאים
עבירה.

 ככולם רובם שכמעט ספק שאין להכבד, ומביאו הקל מן מבריחו אתה שבזה בזה, הרבה להתיישב יש לדעתי א(
 לידי שבאין לודאי שקרוב באופן התבשילים, יחמו ובודאי קר ולא יבש מאכלם יאכלו לא אלו אנשים של

 החמור. מן מצילו שאדרבה כו׳ מסייע ל״ש זה שבכגון האחרונים ביארו וכבר חמורים, תורה איסורי
 בזה ואין נט״י בלי להאכילו מוטב איסור יאכל נט״י בלי יאכילנו לא שאם באופן כתב קס״ג )סי׳ ובמחצה״ש

 או דבמומר סק״ו( קנ״א סי׳ )יו״ד הש״ך דברי הביא ומעכ״ה ו׳[, בסי׳ ע״ז שהשבתי מה ]ועי׳ מסייע משום
 לעבור אחד לדבר מומר גם אלא לכל מומר דוקא דלאו כתב שם ובדג״מ כו׳ מסייע משום איסור ליכא עכו״ם
 )או״ח יצחק בית ובשו״ת ו׳ סי׳ ח״ב מהדות בשו״מ ג״כ וכמ״ש תמוהים הדברים ובאמת מעכ״ה וכתב במזיד,

 אין שבוע שני דבשאר דאמר ע״א( ס״ט )ב״ק רשב״ג דברי עפ״י בפשיטות נכונה הש״ך שדעת כתב כ״ט( סי׳
 אנו אין גניבה על מזיר דהוא כיון מ״מ שוגג, הוא רבעי כרם איסור שעל אף כו׳ דהלעיטהו רבעי כרם על לציין

 כתב וכמ״ה עכ״ד. כו׳ מסייע משום בו ואין בו מומר שהוא מאיסור וכ״ש איסורים, משאר אף להפרישו מצווין
 תקנה לעשות אם דנין שאנו אלא כלל, עבירה עוברי ידי החזקת ולא מסייע ליכא דשם נראים דבריו ואין עליו
 דהיינו חמור באיסור אז העוברים לפושעים תקנה לעשות עלינו דאין רשב״ג אומר ובזה כו׳ ב״א יכשלו שלא

 גזל איסור על עובר והוא מעבירה לגמרי להפרישם הועלנו לא עדיין שבזה כיון רבעי בכרם יכשלו שלא גזל
 כלל לציין לנו אין ומשו״ז גזל האיסור לנגדו שוותרנו יורה רבעי כרם על שנציין בזה ואדרבה חמור, היותר
 מעכ״ה כמ״ש זה ודחה יצחק הבית כדברי מעצמו ג״כ שכתב שם( )יו״ד מהרש״א בגליון ראיתי והנה עכ״ד,
 יעשנו שלא עליו מצווין אנו אין רשעות עשה דבר ובאותו גזל איסור על עובר הוא כך ובין כך דבין שא״ה וז״ל,

 כך ובין כך שבין כותבים שניכם לי, מובנים אינם איגר הר״ש ודברי מעכ״ה דברי אבל עכ״ל. אחר באיסור
 שיעבור משום וא״ת יגזול, ולא יטלנו ולא יפרוש רבעי כרם שזה שידע ע״י אדרבא וז״א גזל, איסור על יעבור

 דבריו על הרבה שהוספת אלא עוד ולא הש״ך, דברי הם הן א״כ מזה, גם נפרישהו לא אחר במקום גזל על
 להפרישו צ א" לגזל מומר הוא שאם להוסיף בא ואתה דבר לאותו מומר או לכל במומר אלא אמר לא שהוא
בו. מומר שאינו אחר איסור שהוא רבעי מכרם

 של חיוב עלינו שאין אלא אמר לא שרשב״ג הפרשה של תיקון ובין בידים סיוע בין מעכ״ה חילק ובתחלה
 צ״ע אבל הסברא, מצד נכון זה וחילוק בידים, לסייע שיכולים מזה נשמע לא ועדיין תקנה, ועשיית הפרשה
מותר. בידים ולהאכילו מעשה לעשות שגם משמע - הלעיטהו - רשב״ג סמך שעליו הכתוב שלשון

 וכמה עבירה עוברי ביד למחות מצווין אנו הרי הלעיטהו, נאמר איך להבין קשים לכאורה רשב״ג דברי ב(
 חסיד הר״י בשם וי״מ וכו׳( דחשוד ד״ה ע״ב ה׳ )ב״מ התוס׳ לפמ״ש הדבר להסביר ונ״ל בזה, חז״ל החמירו
 ה״ה פורש אינו שמממון כמו ודאי גזלן אבל מגזל, יפרוש שבועה שע״י משום לשבועה כשר אממונא דחשוד

 קרח )פ׳ עה״ת משה ישמח ובס׳ שם. ובתבו״ש ב׳( סי׳ )יו״ד ונקה״כ הר״ן בשם שם מהר״ם ועיין משבועה,
 אותו חושדים אנו חבירו של טענתו ע״י אלא שגזל לנו ידוע שאין עוד שכל הרי״ח, דברי ביאר ברש״י( בד״ה

 כשרות חזקת בחזקתו ויעמוד יפרוש בוודאי לאווין שני על זה בגזל ויעבור בשבועה עליו מחמירים כשאנו בזה
 איסור עוד עמו יצטרף אם אף יפרוש לא גזל באיסור שנשרש כיון בזה גזל שכבר באחד יודעים כשאנו אבל
 הכשרים שבשביל כלל, לתקן א״צ שבוע שני שבשאר רשב״ג דברי נבין ומעתה שבועה. על גם וחשוד אחר
 לפשוט עתה חזקתם שיאבדו אלו בכשרים לחשוד שאין לתקן, שא״צ בודאי גזל איסור על מעולם עברו שלא
 כל שהרי כנ״ל בדין המתאמצים בשנים דוקא זה אממונא דחשוד לפנינו לדין בבא אומרים שאנו ומה בגזל, ידם

 ומה לתקן, א״צ ובשבילם הם, כשרים בחזקת ישראל כל בנ״א בסתם אבל עליו, חלוק שכנגדו מהם אחד
אע״כ ע״ש, להיתרא שמורין גזל כעין שפרש״י כמו גמור בגזל אינו זה בגזל רוב ע״א( קס״ה )ב״ב שאמרו
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 ע״ב )מ״ו שבועות התום׳ כמ״ש מצוי כזה שמיעוט גזל איסור על עברו שכבר אלו בשביל לתקן אומר שהת״ק
 איכא גנבים וכמה וכו׳ מחזקינן לא בגנבי אינשי דאחזוקי טעמא התם למימר וליכא בא״ד( דאגדתא וספרא ד״ה

 רבעי כרם משום יפרשו אפשר גזל משום יפרשו שלא שאעפ״י לתקן הת״ק אומר אלו ובשביל עיי״ש, בעלמא
 על עברו שכבר בהם שידענו שאלו לתקן שא״צ רשב״ג אומר וע״ז להפרישם, טצדקי כל לעשות מצווים ואנחנו
 אחר איסור עמו נצטרף אם גם יפרוש שלא וקרוב אפשר דבר לאותו שמומר התקנה תועיל לא להם גזל איסור
 זה בכגון השני, על גם וחשוד כשרות חזקת שאבד אמרינן בחטא שנשתרש וכיון אחד לאיסור מומר שהוא וכיון
 מרשב״ג, ראי׳ שיש דבר סוף ולא הנ״ל הש״ך לדברי ברורה ראי׳ מכאן יש ולפי״ז כר, הלעיטהו רשב״ג אמר
 מומר שהוא זה על נוסף איסור כאן שיש רבעי כרם של בנדון אלא אמר לא הוא וגם לזה, מודה הת״ק שגם אלא

 שבשביל ודאי זה אין שהרי יפרוש, שנתוסף האיסור חומר שע״י ואפשר חשוד רק הוא הנוסף איסור ועל בו
 הדבר על דנין אנו אם אבל וספק, חשד אלא זה ואין אחר איסור בצירוף גם לו מומר הוא לגזל מומר שהוא
לרשב״ג. מודה הת״ק גם לו מומר ודאי שהוא

 דברי על לעיל עמדתי וכבר טעמם, וברוך ברורים שדבריו ז״ל הש״ך ישראל של רבן ע״ד לעמוד נ״ל ועוד ג(
 את מעבירה להפריש הוא זו מצוה של ועיקרה תוכח, הוכח היא בתורה מ״ע הלא כו׳ הלעיטהו שאמר רשב״ג
 ע״ב(, )ט״ז ערכין בגמ׳ כמבואר נזיפה או הכאה עד היא תוכחה שמצות וכידוע במזיד, עליה לעבור הרוצה

 )שבת וכו׳ למחות בידו שיש במי חז״ל החמירו וכמה כמובן, תוכחה ענין כלל ל״ש ובשוגג מזיד, שהוא וע״כ
 שלא שגם דרישא( בבא בד״ה ע״א )ג׳ שבת התוס׳ ע״ד טובא קשה וכן הלעיטהו, לומר אפשר ואיך ע״ב( נ״ד

 מדרבנן אלא אסור אינו למה כנ״ל וקשה וכה״פ והר״ן הרא״ש שם וכ״כ אסור מדרבנן עכ״פ דנהרא עברי בתרי
מסהמ״צ והביא בהגהותיו, חיות מהר״ץ ע״ז שעמד ראיתי זאת כתבי אחר להפרישו, מה״ת מצווה הוא הרי

 טעמו נראה היישוב ולאחר שיחטא, מאומתינו נעזוב שלא כו׳ המצוה מכלל תוכיח הוכח ר״ה( )מ״ע להרמב״ם *
תתן לא עור לפני ל״ת ועשה, ל״ת בתורה יש שמים בעניני חבירו כלפי מישראל אדם של בחיובו דהנה דבר של

 בענין הוא כ״א אלא כ״פ, שמצינו כמו אחד ובאופן בענין שניהם נאמרו לא אבל ,תוכיח הוכח עשה מכשול *
חבירו. בגבול נכנס אחד ואין אחר

 לעמוד כאן רצוני אבל לפנינו, עוד ויבאו וגדרים תנאים הרבה עוד ]ישנם גדרים שלשה בו יש דלפ״ע הלאו ד(
:הנ״ל[ הש״ך דברי להבנת לענינינו הצריכים העשה ובין שבינו הגבולים מצדי העקריים החילוקים על

 לציון רמז ע״א( )ה׳ במ״ק שאמרו ]ומה בעבירה אדם להכשיל בידים מעשה בעשיית אלא עליו עוברים אין א.
 עושה אינו שאם בשוא״ת, גם שייך שלפ״ע לכאורה הרי לת״מ, לפ״ע מהכא אמר אביי כו׳ מנין מה״ת קברות
 שם אמוראים שהרבה תדע מנין, כו׳ רמז שאומר כמו רמז רק באמת זה לפ״ע, על עובר מאיסור להפריש תקנה
 שמביא כמו חסידות ומדת זהירות על רק המורים כתובים הביאו גם נביאים בדברי וסמוכים רמזים ומצאו בקשו

 ע״ד אסיק דלא מה אדעתי׳ דאסיק מה מביא כ״א אלא פליגי דלא כתבו שם והתום׳ וגומר, דרך ושם פסוק שם
 שלא לומר שייך איך אקרא שאסמכוהו בכ״מ כמו אסמכתא רק אפי׳ גמור לימוד שזה נאמר ואם עיי״ש, חבירו
 דעתם על עלה לא אמוראים ששאר א״ו וכתובים, בנביאים לחפש שהוצרכו עד בתורה מקרא אדעתי׳ אסקו

 ושמחתי כדברי שכתב שם בח״א במהרש״א ראיתי זאת כתבי אחר מעשה. בעושה רק שנאמר מלפ״ע ללמוד
לפנינו[. עוד ויבואר לדבר, רמז לדבר ראי׳ אין אם שעכ״פ אמר אביי אבל תורה, דעת לדעתו שכוונתי

דעת, בני שאינם הקטנים על הגדולים התורה שהזהירה כמו עור דהוא השוגג את מכשיל אם אלא עובר אין ב.
לפנינו. ויבואר קנ״א, בסי׳ הנ״ל הדג״מ כדברי שוגגים שהם בידיעתם היינו בדעתם שאינם בגדולים גם כן

 האיסור לו יושיט לא זה ואם הנהר, בעבר שעומד כגון יכשל לא יכשילו לא הוא שאם במקום אלא לפ״ע אין ג.
 גם זה איסור לאכול לו אפשר אם אבל בעצמו לו שיקח זה נהר לעבר מגעת אינו וידו בזה כיוצא שם ימצא לא
 וכבר זה חילוק הביא לא הרמב״ם אבל קדמונים ושאר התוס׳ שיטת זהו לפ״ע, כאן אין זה מושיט עזרת בלי

בסופו(. ג׳ אות רל״ב )מצוה במנ״ח עליו עמד

התוס׳ ז״ל, רבותינו כל דברי כנגד לכאורה שהם צע״ג כו׳ בשוגג דוקא הוא לת״מ שלפ״ע הדג״מ דברי והנה ה(
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 ישראל אבל שוגג( )והוא שכח שמא משום כו׳ לנזיר יין כוס נקט כתבו, כו׳( יושיט שלא מנין ד״ח ע״ב ו׳ )ע״ז
 הרי ע״ש, כו׳ לו להושיט אסור לאכלו שרוצה ידוע אם אבל לחשדו, אין כו׳ חזיר או נבילה לי הושיט שאמר

 ודאי שזה דנהרא עברי בתרי בקאי בגמ׳ לה ומוקי כו׳ שנא׳ כו׳ מנין ר״נ שאמרו כמו קאי תורה באיסור שם
 אסור לאכלו שרוצה ידוע אם אלא לחשדו אין חזיר או נבילה לו להושיט אמר ישראל שאם כתבו וע״ז מה״ת,

 הלכות ברמב״ם מבואר וכן שם, ברא״ש וכ״ה מה״ת, לפ״ע משום בו ויש במזיד שמדבר הרי לו, להושיט
 לפ״ע, על עובר והמלביש לוקה הלובש מזיד הלובש היה אם כלאים חבירו את המלביש הל״א( )פ״י כלאים

 נזיר הלכות ברמב״ם וכ״ה שבכללות. לאו שהוא לפ״ע על מלקות שאין משום לוקה שאינו כתב שם והכס״מ
 לוקין שאין כנ״ל והכס״מ הרדב״ז שם וכתב לפ״ע, על עובר המטמא מזיד והנזיר הנזיר את המטמא ה״כ( )פ״ה

 עובר מזיר הוא הנכשל אם שגם מבואר אלו מקומות בכל ה״ה(. )פ״ג אבל הלכות ברמב״ם וכ״ה לפ״ע. על
 שוגג בין חילק באמת והוא ולפ״ע, ו׳ אות הכללים מערכת בשד״ח הובא הסמ״ג וכ״כ לפ״ע, על המכשיל

בכ״ע. ובשוגג דנהרא עברי בתרי אלא עובר אינו שבמזיד היינו למזיד

 אם דבר שאמר חכם אבל כהדג״מ, שלא לפ״ע על עוברים מזיד הנכשל אם שגם דעתם הנ״ל הפוסקים שכל הרי
 שלפ״ע שם בשד״ח ג״כ שהובאו האחרונים דברי עפ״י והוא מקצתו, לקיים נראה כולו לקיים יכולים אנו אין

 בב״נ וכן בו וערבין אחראין אנו אין שבמומר ונראה זב״ז, ערבים שישראל ערבות ששייך במקום אלא אינו
 הי׳ יודע הי׳ שאם אפשר דאזקתי׳ גבי׳ לך מה אמרינן שוגגים הם אם רק מזידים הם אם לפ״ע ל״ש בהם ועכו״ם

 גם לפ״ע על בזה שעוברים הרמב״ם שדעת הוגנת אינה עצה לו מנותן גרע לא זה שהרי יותר ועוד מידיעתו, שב
 בתרי דקאי והוא הדג״מ, כדעת בשוגג דוקא הוא מה״ת לפ״ע ועכו״ם במומר ולפי״ז במנ״ח, כמ״ש בעכו״ם

 כעין אלא אסרו לא אבל במזיד גם אסרו וחכמים הנ״ל, כסמ״ג ולא הפוסקים כדעת הש״ך לדעת דנהרא עברי
 אין מזידין הם אם דנהרא עברי בתרי שלא ועכו״ם שבמומר הש״ך של טעמו וזהו דנהרא, עברי בתרי דאורייתא

מדרבנן. אפי׳ כלל איסור

 לת״מ ולפ״ע כתיב והא מסרינן היכי לרועה חיותא אנן שם דקאמר ע״ב( )ה׳ ב״מ מגמ׳ ע״ז קשה ולכאורה ו(
 משום דבר לאותו במומר אין והדג״מ הש״ך דברי ולפי גזלן(, והוא אחרים לשדות הבהמות מוליך )שהרועה

 שעכ״פ שהכונה וכתב דנהרא, עברי בתרי זה שאין שם בש״מ הריטב״א כזה הקשה כבר באמת אבל ולפ״ע,
 משום בו אין מזיד והוא דנהרא עברי בתרי שלא במומר שהרי קשה עדיין ולפימ״ש עיי״ש, אסור מדרבנן
 לו ימסור לא זה אם לומר שאין דנהרא עברי תרי חשוב ודאי שזה צ״ע הריטב״א דברי באמת אבל ולפנ״ע,
 ה״ב פ״ד ולוה מלוה )הלכות המל״מ כתב כבר הרי ישראל, הוא האחר שאם ל״מ ז״א, אחר לו ימסור בהמתו

 בהמתו עכו״ם לו ימסור אם אפילו אלא וכו׳ לפ״ע על יעבור האחר שגם כיון עברי כתרי חשוב שזה כדרך( ד״ה
 ובהמה בהמה שבכל כיון מכשילו אני ואין האיסור יעשה כך ובין כך שבין בזה לומר שאין עדיין, מציל זה אין
 אחר כוס לו יש שאם נזיר של יין לכוס דומה זה ואין גזל, של הלאו על עובר הוא אחת ובכל אחרים גוזל הוא
 בכוס לו ודי צמאונו שירוה עד אלא ישתה לא שהרי אומרים אנו בזה אחר לכוס זה כוס בין נפקותא שום ואין
 הכוסות שני לשתות רוצה אם אבל אחר, כוס לו יש שהרי החטא מן אותו אציל לא לו אתן לא אני ואם אחד
 לרעות שביכלתו כיון ברועה גם וכן דנהרא, עברי כתרי חשוב השני כוס לענין בודאי אחד, אלא לו אין והוא

 קאמר ומשו״ז הש״ך יסבור וכזה עברי, כתרי זה ודאי בפ״ע עבירה עושה הוא אחת ובכל ביחד הרבה בהמות
 עברי בתרי שאינו משום סברתו שהריטב״א מטעמי׳ ולא הריטב״א, כמ״ש מדרבנן היינו לפ״ע על דעברינן בגמ׳

מדרבנן. אלא אינו ומזיד לאו״ד מומר שהוא משום אלא עברי כתרי שזה דעתו והש״ך

 אדם כל להפריש אנחנו מחויבים שהרי להבין עלינו עדיין אבל דלפ״ע הלאו ע״ד דנין כשאנו זה כל והנה
 אבל לעבירה, לו ולסייע לא״ד למומר למכור יכולין איך וא״כ תוכיח הוכח ממצות והוא מאיסור מישראל

ז״ל. הש״ך דברי ולתרץ להצדיק יש בזה גם באמת

 שונים במקומות הגמ׳ דברי מתחלה להציע עלינו זה, בענין ז״ל רבותינו דעת על לעמוד כשנרצה והנה ז(
 ובערכין לרב, תלמיד אפילו תוכיח פעמים מאה אפי׳ הוכח ע״א( )ל״א ב״מ הנ״ל, רבותינו דברי נוסדו שעליהם

 שיחזור מנין קיבל ולא הוכיחו תוכיח, הוכח שנא׳ להוכיחו שחייב מגונה דבר בחבירו לרואה מנין ע״ב( )ט״ז
עד אמר יוחנן ר׳ קללה עד אמר ושמואל הכאה עד אמר רב תוכחה היכן עד ושם כר. מ׳׳מ תוכיח ת״ל ויוכיחנו
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 דבר לומר אדם על שמצוה כשם בר״ש אלעזר ר׳ משום אלעא ר׳ אמר ע״ב( )ס״ה וביבמות כר. כתנאי נזיפה
לץ. תוכח אל שנא׳ חובה אמר אבא ר׳ נשמע, שאינו דבר לומר שלא אדם על מצוה כך הנשמע

 דלא אע״ג א״ל מנאי מקבלי לא א״ל גלותא ריש דבי להני מר לוכחינהו סימון לר׳ זירא ר׳ א״ל ע״א( )נ״ה שבת
 לפני וידוע גלוי לו אמר מיהו ולא למחות בידם הי׳ רבש״ע לפניו )מדה״ד( אמרה שם, כו׳ מר לוכחינהו מקבלי

 בביצה אמרינן ועוד כר, גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אם רבש״ע לפניו אמרה מהם, יקבלו לא בהם מיהו שאם
 שיהי׳ מוטב לישראל להם הנח כו׳ להו אמרינן ולא בעיוהכ״פ שחשכה עד ושתו דקאכלו נשי הני ע״א( )ל׳

מזידין. יהי׳ ואל שוגגין

 דהנה הקושיות, לתרץ וחילוקים סברות העלו ועי״ז וקושיות סתירות בהן וראו אלו בסוגיות רבותינו ונסתבכו
 להוכיח צריכים אעפי״ב תוכחה מקבל שאינו שרואים שאעפ״י משמע פעמים מאה אפילו הוכח אמרינן בב״מ

 אומר ביבמות הרי וקשה ליה, כדאית מר לכל הכאה, עד הוא שהחיוב בערכין ואמוראים התנאים כל אמרו וכן
 מי לפניהם גלוי לפניך אם מדה״ד שאמר משבת קשה ועוד לץ, תוכח אל שנא׳ נשמע שאינו דבר לומר שאין
 לר׳ ר״ז שאמר ממה בשבת נראה וכן הכאה, עד חייב והרי יותר, מחויבים אינם גלוי לפניהם שאם משמע גלוי

 כר. שוגגין שיהיו מוטב שאמרו מביצה קשה וכן מקבלים, שאינם אעפ״י גלותא ריש דבי להני שיוכיח סימון
 להוכיחם, חייב מזידין שאם משמע כו׳ שיהיו מוטב קאמר ואעפ״כ יקבלו שלא בידוע שמיירי שם כתב והרי״ף

 שלא יודעין אם גם היא תוכחה של עשה שמצות ה״ז( )פ״ו דעות ה׳ בהגמ״י הובא ז״ל הרא״ם העלה אלה ומכל
 רק הכונה פטורין, גלוי לפניהם גם שאם שנראה גלוי מי לפניך ומ״ש כר, הכאה עד או פעמים מאה עד יקבל

 מראש שידוע במקום מסולק זה עונש כמותם נענש מוחה ואינו למחות בידו שיש כל שאמרו מעונש לפטור
תקובל. שלא בידוע גם וישנו בזה כלל תלוי׳ אינה תוכיח הוכח של העשה אבל תקובל לא שהתוכחה

 הרי אדרבה כאן אין עשה גם התוכחה יקבל שלא ידוע שאם וסובר עליו חולק - בהגמ״י שם מובא - )והסמ״ג
 בין לחלק כתב שם( )יבמות ובנמו״י שוגגין( שיהיו מוטב להם והנח לץ, תוכח אל כו׳ לומר שמצוה כשם אמרו
 שאם גלוי, מי לפניהם בשבת אמרו וע״ז הרבה להוכיח ולא אחת פעם רק להוכיחם א״צ שברבים ליחיד, רבים

 אחריהם הבאים תמהו ע״ז גם אבל לץ, תוכח אל כו׳ שמצוה כשם אמרו וע״ז פטורים, היו לפניהם גלוי הי׳
 באחרונים, הובא לחיבורו, בהקדמה ז״ל והשל״ה בצבור, ולא ביחיד שמדבר נראה ודאי לץ תוכח אל שהכתוב

וכר. דחוק שהוא וכתב זה חילוק עיקר על עמד

 בתורה מפורש שאינו דבר ובין הכאה, ועד פעמים מאה עד מוכיחין שבזה בתורה המפורש דבר בין חילקו ועוד
 על קאי גלוי מי לפניהם שאמרו במה שהרי )שם(, ובמב״ר תר״ח( )סי׳ ברכ״י עי׳ האחרונים, עמדו ע״ז וגם כר,

 קאמר ואעפ״כ במזידין שם קאי גם הגדולות התועבות וכל ע״ז תורה וגופי מעקרי שם שמדבר יחזקאל דברי
 ודאי באם אבל שתקובל לחשוב יש באם אלא תוכחה מצות שאין הסמ״ג דעת אלה כל ובשביל גלוי, מי לפניהם

 ע״ז אבל וכו׳ לץ תוכח אל נאמר ע״ז נשמע שאינו דבר לומר שלא מצוה כך כו׳ שמצוה כשם אמרינן תקובל לא
פעמים. מאה אפילו אמרו וכן כו׳ הכאה עד אמרו שהרי הנ״ל קושיתינו קשה

 קיבץ בב״מ ז״ל והרי״ף לק״מ מעיקרא שבאמת אלו בסוגיות כשנתבונן ודעימי׳ הסמ״ג דעת להבין ונראה ח(
 לדעתם הסוגיות ופירוש וסתירה קושי שום כאן ראה שלא בעליל ונראה זה אצל זה וסידרם הנ״ל חז״ל דברי כל
 שתזדמן עת בכל זו מצוה לעשות לנו צותה שהתורה הכונה פעמים מאה אפילו הוכח אמרינן בב״מ הוא, כך

 שלי את עשיתי כבר יאמר ולא ייגע ולא ייעף שלא וכו׳ תעזוב עזוב תתן נתן שם וכמ״ש מספר אין פעמים אפילו
 שלמחר אלא עשה, ולא ופירש דבריו קיבל כשזה וכ״ז זה, אדם טורח עלי כמה ועד עליו אחראי אני אין ושוב

 קיבל אם גם או תוכחה, מקבל שהוא כיון פעמים, כמה אפילו הוכח אמרו ע״ז לסורו, חוזר הוא אחרת לשעה או
 הוחזק אם אבל בתוכחה, עשה יש לא״ד כמומר והוא שומע שאינו נתחזק שלא כ״ז אחר, פעם קיבל ולא פעם

 באיש מכיר שהוא או לי׳, כדאית מר לכל נזף או קלל או שהכה כגון שומע שאינו עתה שנוכחנו או מקבל שאינו
 בירושלמי כנראה נשמעים אינם ודבריו מסכן איש שהוא בעצמו שמכיר או ומתלוצץ, פנים עז רוח גס שהוא זה

 כיון היא גדולה סברא שהרי לץ, תוכח אל משום לומר שלא וחובה שמצוה נאמר אלה כל על ע״ב(, )ח׳ סוטה
לא בוודאי זה תכלית יושג שלא יודעים שאנו וכל מעבירה אדם להפריש כדי הוא ותכליתה המצוה שעיקר
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 בטבעו לנו ידוע אינו האיש אם גם אלא עוד ולא ביותר. ודון לידי החוטא ולהביא לריק ליגע תורה אמרה
 עמיתך את תוכיח אמרה שהתורה עליו אחראין אנו אין שוב בעבירה והוחזק עול שפרק רואין אנו אבל ומהותו

 אגדות בחי׳ המהרש״א כתב שכן ראה ולא בזה, נסתפק תוכחה במצות ובמנ״ח ומצוות, בתורה שעמך עם
 הוכח תר״ח(, )סי׳ במשנ״ב הובא בתדב״א מבוארים אלו שדברים ראה לא ז״ל הוא וגם ע״ב( )ס״ה יבמות
 אין שונאך שהוא לרשע אבל אותו להוכיח חייב אתה ומצוות בתורה עמך והוא אוהבך שהוא עמיתך את תוכיח

 אפשר לתיאבון מומר אבל להכעיס, במומר רק שזה שאפשר נסתפק שם ובמשנ״ב אותו, להוכיח חייב אתה
 היו שם הלא גלוי מי לפניהם מדה״ד שאמרה הנ״ל שבת מש״ס קשה ע״ז גם ולכאורה כעמיתך. זה לענין חשוב
 שהובא כפי שם בפר״ח לפימ״ש זה לתרץ דעתי על עלה ולכאורה מיחו, שלא על נענשו אעפ״ב וכו׳ ע״ז עובדי
 חייב למחות בידו יש אם תוכחה של מ״ע שאין במקום שאף פ״ו( דעות )ה׳ הרמב״ם על בהגהותיו בט״א

 למחות, צריכין אעפ״ב דתוכחה עשה בו שאין אעפ״י עול ופורק במומר שגם אפשר א״כ ערבות, משום למחות
 אין שהרי מיחו שלא על נענשין ואין יקבלו שלא במקום שגם אומר שהוא הנ״ל הרא״ם דברי הפך זה ולכאורה

 למחות, חייבים מ״ע שאין במקום שגם להפך הוא הפר״ח ולדברי דתוכחה, עשה בו יש אעפי״ב למחות בידם
 עדיין, מומר אינו שהעובר כגון בעשה שמחויבים שיש נפרדים ענינים שני והם כלל ניגוד כאן אין באמת אבל

 פוטר ואינה מעונש פוטר קבלה שסירוב הרא״ם סובר בזה למחות, בידנו ואין תוכחה יקבל שלא לנו וידוע
 בידינו יש אם אבל עול ופורק מומר שהוא כגון עשה שאין ויש כלל, ע״ז חולק שאינו אפשר והפר״ח מהעשה,

 אינו שם בט״א וגם נראה, אינו ומהפוסקים ת״י הפר״ח ספר ואין למחות, וצריכין ערבות משום בו יש למחות
עמו. מסכים

 יקבלו שלא ידוע שאם כסמ״ג הוא הבתים חזקת פ׳ התוס׳ שדעת כתב ג׳( אות דעות ה׳ )פ״ו שם ובהגמ״י ט(
 שאין בדבר כו׳( שוגגין שיהיו מוטב ד״ה ע״ב ס׳ )שם התוס׳ דברי על מכוונים והדברים למחות, צריכין אין

 כו׳ גלוי לפניך אם מדה״ד דאמרה ע״א( נ״ה )שבת בהמה במה בפ׳ כדמוכח למחות צריך כו׳ יקבלו אם ידוע
 שאדרבה צ״ע, לכאורה הגמ״י ודברי כר. מוטב אמרינן יקבלו שלא בבירור יודעים שאנו בדבר אבל ונענשו
 בשוגגין שרק משמע כו׳ שוגגים שיהיו מוטב אמרינן יקבלו שלא בבירור יודעים שאנו שבדבר סיימו התום׳

 הגמ״י בדברי המעיין אבל למחות, צריכין יקבלו שלא ידוע אם אפילו במזידין אבל כו׳ מוטב להם הנח אמרינן
 יקבלו אם בידו ספק אם ואפילו וז״ל שם שכתב במזידין שמדבר אעפ״י זה, בלשון השתמש הוא שגם יראה
 שפטרו כוונתו ]ע״כ דפטור נראה אז יקבלו שלא ודאי אם אמנם בהמה במה בפרק כדמשמע להוכיח צריך

 מלהוכיח, שפטור ע״כ כו׳ פטור כו׳ ודאי ואם כו׳ להוכיח צריך כו׳ ספק שאם תחלה מ״ש על שקאי מלהוכיח
 כו׳ גלוי לפניך אם מדה״ד שאמרה התם כדאמרינן זה[ מחילוק ידע לא עדיין שהרי מעונש שפטור כונתו ואין

 לו וטוב דכתב המצוות בס׳ וכ״כ הבתים חזקת פ׳ מתוס׳ משמע וכן נענשים, היו לא להם גלוי הי׳ שאם משמע
 אבל חייב, תוכיח דהוכח בעשה אבל פטור דמעונש כתב ורא״ם וכו׳, שוגגין שיהי׳ לישראל להם הנח לשתוק
 שנאמר נשמע שאינו דבר לומר שלא חייב כך כו׳ לומר שחייב כשם יבמתו על דהבא בההיא כתב מקוצי הר״מ

 שם הרמב״ם דברי על דבריו שכתב חרא במזיד אמורים דבריו שכל מבואר והנה עכ״ד. ישנאך פן לץ תוכח אל
 שיכהו עד להוכיחו חייב כתב שהרי מזיר על שקאי ודאי ואדרבה למזיד שוגג בין חילוק שום בהם הוזכר שלא

 שומע איני ואומר שמכהו הרמב״ם שכונת לומר הוא גדול ודוחק הוא, מזיר ודאי וזה שומע, איני לו ויאמר
 בהמה, במה מפ׳ ראי׳ מביא שהוא ועוד הנ״ל, דבריו הגמ״י כתב וע״ז בעבירה שמזיר א״ו מותר, שזה באומר
 שנא׳ כו׳ חייב כשם יבמתו על מהבא מביא דבריו ובסוף ביחזקאל, כמבואר היו מזידין ושם כו׳ מדה״ד אמרה

 לשתוק לו וטוב כתב ואעפי״כ מזיר על סובבים הגמ״י דברי שכל וע״כ הוא, מזיר ודאי זה הרי לץ, תוכח אל
שוגגין. שיהי׳ מוטב כו׳ להם הנח

 ומזידין שוגגין של פירושן אין כו׳ שוגגין שיהיו מוטב להם הנח בגמ׳ שאמרו שזה הבין הגמ״י שבעל וע״כ י(
 שמצוה יודעות שאינן שחשיכה עד בעיוהכ״פ שאוכלות הנשים כל על לומר קשה שבאמת מקום, בכל כפירושם
 בלאו, שהזיר אעפ״י שגגה, שמה כרת שגגת כו׳ תשגו וכי ע״א( )ס״ט בשבת שאמרו כעין שהכונה א״ו להוסיף,

 כאן נתכוונו וע״ז שוגג, נקרא כבר האיסור חומר מרגיש או יודע שאינו אלא אסור שהדבר כשיודע שגם הרי
 אחר בזדון יעשו ולא האיסור חומר יודעות שאינן תולין ואנו מותרין שאינן היינו שוגגין שיהי׳ מוטב שאמרו

 שאינו במה אלא אמרו לא כאן רעד וז״ל, שם במ״ב שהובאו )שם( ביצה הרשב״א מד׳ נראה וכן התראה.
מבואר עכ״ל, מזידין ולא ושוגגין להו וקיל לאינשי להו משמע לא והא כו׳ מדרשא אתי אלא בתורה מבואר
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 כתבו וע״ז שוגגין, נחשבים ובזה דחסידי למילי וחושבים לחו, שקיל אלא אסור שזה שמעו ודאי שהם בלשונו
 שאל״ב כן, לומר אנחנו ומוכרחים וכו׳, מוטב להם הנח ואמרינן להוכיח א״צ יקבלו שלא ידוע שאם התום׳
 אם ידוע שאין בדבר כתבו שוגגין שיחי׳ מוטב לישראל להם הנח שם שנאמר שע״ז מובנים, אינם התוס׳ דברי

 גלוי מי לפניהם כו׳ מדה״ד דאמרה ע״א( נ״ה )שבת בהמה במה בם׳ כדמוכח למחות צריך לאו אם כו׳ יקבלו
 למחות שלא לומר סברא שיש לשוגג משם ראי׳ ואין לעיל כמ״ש במזידין מיירי שם שהרי מאד וקשה ונענשו,

 אבל שוגגין, שיהיו ומוטב הנח אמרינן לזה זדון, של ותקלה קלקול יביא ובתוכחתו יקבלו לא שמא בספק
 שהתוס׳ אע״כ מזידין, הם שבלא״ה כלום קלקלנו לא יקבלו לא ואם יקבלו שמא למחות מחויבין ודאי במזיד

 הכוונה אין ומוטב, הנח אלא כו׳ נשא שלא עצמנו על שנגזור הוא דין בגמ׳ שם שאמרו שזה כנ״ל ג״כ מפרשים
 והם הדין הוא שכן יודעים שהם אעפ״י הדבר, חומר את מבינים שאינם הכוונה אלא גמורה, ידיעה שגגת על

 וע״ז מותרין, שאינן כ״ז גמור זדון זה אין באמת אבל למזיד אותו ידונו בי״ד לפני לדין הדבר וכשיבא מזידים
יחזקאל. של מדורו ראי׳ מביאין שפיר

 לר׳ ר״ז א״ל ,׳בגמ שם דאיתא אע״ג( ד״ה ע״א )נ״ה שבת התוס׳ דברי לפרש ג״כ אנחנו מוכרחים ובזה יא(
 מר. לוכחינהו מקבלי דלא אע״ג א״ל מנאי, מקבלי לא א״ל גלותא, ריש ריש דבי להנהו מר לוכחינהו סימון
 דודאי היכא אבל גלוי, מי לפניהם בסמוך כדאמר מקבלים אם דספק היכי היינו אע״ג( )ד״ה התום׳ ע״ז וכתבו

 בתחלה הנה יוהכ״פ. תוס׳ גבי השואל ור״פ בהמביא כדאמרינן כו׳ שוגגין שיהיו מוטב להם הנח מקבלי לא
 כנ״ל אמרו שבמזידין וע״כ גלוי, מי לפניהם מדה״ד שאמרה מזה, ראי׳ ומביאין למחות צריכין שבספק כתבו

 מקבלי לא דודאי היכא אבל שסיימו, זה מה וא״כ היו, מזידין גלותא דריש הנהו שגם סוברים שהתוס׳ נכון וזה
 שאין ודאי למזיד ומשוגג איירי בשוגג שם הרי יוהכ״פ בתוס׳ כו׳ כדאמרינן כו׳ שוגגין שיהיו מוטב להם הנח

 וכאן השוגג, על המזיד מן ראיה והביאו למחות, צריכין שבספק כתבו הנ״ל ב״ב שהתוס׳ אנו רואים והנה ראי׳.
 כהגמ״י פירשו שהתוס׳ כנ״ל אע״כ תימה, וזה מזיר על משוגג ראי׳ והביאו למחות א״צ שבודאי כתבו בשבת
 עשייתו בשעת בו התרו כשלא חוטא וכל מותרין שאינן כ״ז שוגג חז״ל שקראוהו אלא גמור שוגג כאן שאין
מוטב. אמרו וע״ז זדון עולה שגגתו התראה וע״י שטות, רוח בו נכנס אא״כ חוטא אדם ואין ופתי כשוגה הוא

 כסמ״ג שסוברים נראה אע״ג( ד״ה ע״א )נ״ה שבת התוס׳ שמדברי ג״כ כתב תר״ח סי׳ יו״כ ה׳ ברורה ובמשנה
 שהרי דיחוי, זה ואין עי״ש, בתורה המפורש בדבר הי׳ לא גלותא דריש שהנהו זה ודחה למחות, א״צ ידוע שאם

 וע״ז ז״ל, עצמו המחבר שם כמ״ש בתורה מפורש ודאי וזה כו׳ גלוי מי לפניהם מדה״ד שאמרה ממה ע״ז הביאו
 בין כלל מחלקים ואינם כסמ״ג, ס״ל שהתוס׳ כתב שהגמ״י ראה לא ז״ל והוא להוכיח א״צ שבודאי כתבו

לקמן. עוד יבואר והדבר לא, או בתורה מפורש

 הפזורים הענינים כל שקיבץ לעיל כמ״ש מציאות באלו הרי״ף דעת ג״כ הוא שכזה נראה הדברים כנים ואם יב(
 בהם שמצאו והסתירות הניגודים ולתרץ לפרש צורך מצא ולא יחד כמתאימים זה אצל זה וסידרם בש״ס

 מתחלה שחידשו, וההלכות החילוקים המציא שלא וממילא וסתירה ניגוד שום מצא שלא ע״כ הנ״ל, המחברים
 כו׳, משמע פעמים מאה אפי׳ השב רבא אמר זימני תרי תשיבם זימנא חרא השב ואימא שם הש״ס דברי כתב
 אין תוכיח הוכח עד כו׳ תעניק הענק כו׳ תתן נתן כו׳ לי אין תעזוב עזוב כו׳ פעמים מאה אפי׳ שלח תשלח שלח

 כו׳ בערכין גרסינן כו׳ למחות לו שאפשר כל בהמה במה בם׳ גרסינן תוכיח. ת״ל כו׳ לתלמיד הרב אלא לי
 זה למדנו הא הנ״ל, רמב״ם על בלח״מ עיין הקשו, )וע״ז כו׳ תוכיח ת״ל ויוכיחנו שיחזור מנין קיבל ולא הוכיחו
 חלוקות(. בעבירות מיירי דבערכין כתב שם ובנמו״י לרב, תלמיד אפי׳ למדנו ומתוכיח פעמים מאה אפי׳ מהוכח

 שלא דבר לומר שלא מצוה כך כו׳ לומר שמצוה כשם בר״ש ר״י משום ר״א אמר אמרינן יבמתו על הבא ובפ׳
 קללה עד אומר ושמואל הכאה עד אמר רב תוכחה, היכן עד כו׳ לץ תוכח אל שנאמר חובה אומר ר״א נשמע,

 עד שיוכיח אמר ותיכף נשמע שאינו דבר לומר שלא שאומר קשה ג״כ )וזה עכ״ד. כו׳ נזיפה עד אומר ור״י
לתרץ(. ונדחק קושיות ועוד כו׳ הכאה

 לעשותה מישראל אדם על חובה מוטלת זו שמצוה אמר מתחלה וניגוד, קושי׳ שום כאן אין מעיקרא הנ״ל ולפי
 כל שם שהביא וכמו היא כך הוכח תיבה של משמעותה אלא מיותר קרא א״צ וע״ז מספר, אין פעמים עת בכל

ומשגת נעשית והמצוה כנ״ל מקובלת שתוכחתו במקום אלא אמור זה אין כו׳, תשלח שלך שם המנוים המצוות
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 לא ובזה מקום מכל תוכיח פי׳ מתוכיח, לימוד צריך ע״ז ויוכיחנו שיחזור מנין קיבל ולא הוכיחו אבל תכליתה
 מביא וע״ז נשמע שאינו דבר והוא תוכחה מקבל שאינו לנו שיוודע עד אלא מוכיחין אין שבאמת מ״פ אפי׳ אמר
 או תוכחה מקבל שאינו ללץ לנו ידוע באיש אלא לומדים אנו אין זה וממקרא לץ. תוכח אל כו׳ שמצוה כשם

 בטבעו לנו ידוע שאינו באיש הוא האיך יודעים אנו אין עדיין אבל תדב״א, בשם לעיל כמ״ש עמיתך שאינו
 לא שודאי יד״ח יצאנו כבר או שיקבל לחשוב עדיין שיש בתוכחתו עוד אנחנו חייבים אם נדע אימתי ומהותו,

 שאין שם בש״מ הרמ״ך שפי׳ כמו הכונה כר, הכאה כדי עד אמר רב כמה עד תוכחה הרי״ף הביא ע״ז יקבל,
 יותר נפשו למסור חיוב שאין משום תוכחה ממצות לפטור ונימוק טעם לי׳ כדאית מ״ד לכל ונזיפה קללה הכאה

 בפעם אפי׳ וזה לץ תוכח אל נאמר וע״ז יקבל לא ששוב וסימן הוכחה הוא הנזיפה או שההכאה אלא מהכאה
זו. מצוה בכלל ואינו תוכחה מקבל שאינו נוכחנו כבר שהכהו כיון אחד

 בין חילוק זה בכגון ואין תוכחה מצות אין יקבל שלא ודאי שידוע שבמקום הסמ״ג בשיטת הוא זה וכל יג(
 גם למחות מחויבין בתורה המפורש שבדבר הסוברים טעם שהרי בתורה, מפורש אינו או בתורה מפורש איסור

 שבדבר משום )שם( הלבוש בהגהות הובא תר״ח( סי׳ )או״ח בד״מ כמ״ש הוא יקבלו שלא שידוע במקום
 הדין במזידין שגם סובר הרי הרי״ף אבל אי״ה. לקמן יבוארו והדברים עי״ש למזיד חשובים בתורה שמפורש

 יראה הרי״ף בדברי המעיין כל ולדעתי הרי״ף, בדברי זכר אין אלה לכל לרבים, יחיד בין חילוק אין וכן כנ״ל,
 להם הנח הנ״ל ביצה במס׳ שכתב ומה ודוחק, קושי׳ שום בלי ובבהירות בפשיטות מבוארים דבריו זה שבאופן
 מחויב ידעינן דלא במידי אבל מינן, מקבלי לא דודאי דידעינן במילי וה״מ כו׳ שוגגין שיהי׳ מוטב לישראל
 חייבים מזידים שאם ולומר גמורים, שוגגין שוגגין שיהיו מוטב הכונה שאין למעלה כתבתי כבר בידם למחות
 ולאחר כשוגגים, חשובים ומוכיחים מתרים אנו שאין זמן שכל כונתו אלא יקבלו, שלא בידוע אפילו למחות
 תולים שאנו אלא במזידין אמורים והגמ׳ התום׳ דברי כל ולפי״ז כר. מוטב אמרינן וע״ז זדון נעשה התראה
 איזה יש אם גמורים בשוגגין הדין האיך להסתפק יש עדיין א״כ האיסור, בחומר ידיעתם וחסרון דעתם בקלות
לקמן. ויבואר לא או מזידין לתוכחת תוכחתם בין חילוק

 כתב תר״ח. בסי׳ והרב המחבר לדברי נבוא ואח״ב ז״ק ב״םהרמ הגדול רבינו דעתעל) לעמוד ננסה ועתה יד(
 ממנו קיבל אם כו׳ תוכיח הוכח שנא׳ כו׳ להחזירו צריך כו׳ שחטא חבירו הרואה ה״ז( פ״ו דעות )ה׳ הרמב״ם

 איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיחו אדם חייב תמיד וכן ושלישית, שני׳ פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב
 כו׳ דפטור נראה אז יקבלו שלא ודאי אם אמנם כו׳ יקבלו אם בידו ספק אם ואפי׳ הגמ״י כתב וע״ז שומע,

 פטור דמעונש כתב ורא״מ כר. דהנח לשתוק לו וטוב דכתב המצוות בס׳ וכ״כ הבתים חזקת בתום׳ וכדמשמע
 וכבר לץ. תוכח אל וכו׳ לומר שמצוה כשם כו׳ מההוא כתב מקוצי הר״מ אבל איפטר, לא דהוכח מעשה אבל

 במזיד, מדבר שהרמב״ם ומפרש הרמב״ם דברי על דבריו וסידר מזיד, על אמורים אלו הגמ׳ שדברי לעיל כתבתי
 וכן כתב הרמב״ם שהרי כנ״ל קשה ולכאורה תוכחה. של ומצוה חיוב אין יקבלו שלא ודאי שאם אומר וע״ז

 צריך שחטא חבירו הרואה כתב מתחילה נפלאות, נראה בלשונו כשנדקדק אבל החוטא. שיכהו עד תמיד
 הנ״ל ערכין מגמ׳ לקוח זה לשון ושלישית, שני׳ פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב ממנו קיבל אם כו׳ למוטב להחזירו

 נאמר לא ובגמ׳ למוטב, להחזירו צריך כתב והרמב״ם להוכיחו, שחייב כו׳ בחבירו לרואה מנין הלשון שם אבל
 ( \\ רבינו הוסיף שלישית או שני׳ פעם אלו ותיבות תוכיח, ת״ל ויוכיחנו שיחזור מנין לאו ואם קיבל^מוטב אם אלא

 V אני ויאמר אלו, ותיבות שומע אני ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיחו חייב תמיד וכן כתב הרחבה\ואח״כ מדעתו
 על בהגהותיו ז״ל פיק ישעי׳ הג״ר ע״ז עמד וכבר שומע, אני לו שיאמר ל״ל מכהו שאם מובן להם אין שומע,

 הוא ויאמר של שה״ויו" ז״ל הגרי״פ ופי׳ שומע, איני ויאמר בהם שכתוב ישנים בדפוסים שראה וכתב הרמב״ם
 מלמדנו מה כי גדול דוחק וזה שומע, איני שיאמר או שיכהו עד היא שהתוכחה "או", ופירושה המחלקת "ויו"
 עד להוכיחו חייב תמיד וכן מש׳׳כ גם בתוכחה, צורך אין שוב מעבירה ופורש למוטב חוזר הוא שאם ודאי בזה

 כתב מדוע א״כ הרבה, פעמים תמיד להוכיח שמחויבים לומר בזה רצה שאם לכאורה, מובנים אינם שיכהו
 עד ויוכיחנו יחזור הגמ׳ כלשון יכתוב שיכהו עד תמיד וכן להוסיף ויצטרך ושלישית שני׳ פעם יוכיחנו תחילה
 שלוח וגבי בו. לטעות ושנוכל מובן לו שאין לשון נקט ולמה פעמים מאה עד יחזור ב״מ הגמ׳ כלשון או שיכהו

 שילוח פ׳ חולין המשנה לשון והוא פעמים, וחמשה ארבעה אפילו תשלח שלח כתב, שחיטה מה׳ בפי״ג הקן
 ע״ב( )ס׳ שבת תוס׳ ועי׳ בכמ״ק, כידוע דוקא לאו הוא פעמים וה׳ ד׳ שלשון משום תמיד וכן הוסיף, ולא הקן

פעמים. מאה כעד ומשמעו
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 הרואה כתב מתחלה ההגמ״י, הבנת כפי פירושם הוא וכן מדוקדקים ודבריו מרפא חכמים לשון באמת אבל
 שמצות ללמדנו כדי בכונה הגמ׳ לשון שינה הרמב״ם תוכיח, הוכח שנא׳ כו׳ למוטב להחזירו צריך כו׳ בחבירו
 וזהו לסורו יחזור ולא למוטב שיחזירנו עד יוכיחנו חוטא שחבירו שרואה פעם ובכל שיעור לה אין תוכחה
 ועשאה שחזר אעפ״י מעבירה, ופורש תוכחה מקבל שהוא כשרואה זה וכל פעמים, מאה אפי׳ הוכח שאמרו
 כתב, וע״ז עליו תוכחה חיוב בזה מוכיחים, לקול שומע כאינו נתחזק לא אבל כשהוכיחו גם או הוכיחו כשלא

 ושלשה שנים דוקא בלשונו דקדק ושלישית, שני׳ פעם ויוכיחנו יחזור קיבל לא ואם מוטב ממנו קיבל אם
 אחראין ואין תוכחה מקבל שאינו ונתחזק לא״ד מומר הוא כבר קיבל ולא פעמים שלשה הוכיחו ואם פעמים

עתה. עד שמע שלא כיון הרביעית בפעם ישמע שלא בודאי לנו כידוע שזה יותר עליו

 שכיון ע״ב( )פ״א סנהדרין התוס׳ וכתבו לכיפה אותו שכונסין בשלישית ושנה שעבר במי מצינו ממש זה וכעין
 גבר, עם שלש פעמים אל יפעל אלה כל הן כט( )לג, איוב קאמר וכן יתייסר לא שוב פעמים בשלש נתייסר שלא

 וכן ובעמוס, שם וראב״ע רש״י כמ״ש מזהירו אינו ושוב פעמים ג׳ עד באדם ומתרה מזהיר שהקב״ה הכוונה
 שמים שבדיני אזהרה לענין שגם מצינו הרי אשיבנה, לא ארבעה ועל אדום פשעי שלשה על א( )ב, עמוס אמר

 זו עשה במצות גם למדים אנו ומזה שומע, שאינו נתחזק שכבר כיון יותר מזהירין אין פעמים ג׳ שאחר הוא כך
 אם שרק לנו יוצא ולפי״ז הנ״ל. מקוצי הר״מ כדעת וזה בתוכחה יותר מצוה אין פעמים ג׳ שהוחזק שאחר

 שבכל אעפ״י תוכחה בלי ג״פ עבר אם אבל יותר א״צ בזה עבירה ועבר שמע ולא פעמים שלשה הוכיחוהו
להוכיחו. וחייבים עמיתך עדיין חשוב תוכחה לענין אבל דבר לאותו כמומר דינו מקום

 שיחזור למוטב חזר ולא פעמים וה׳ ד׳ הוכיחו שאם מנין הספרא בשם כתב רל״ט( )מצוה החינוך בס׳ ]והרא״ה
 למוטב חזר ולא אלו דברים שם נאמר ולא כלל לשונו זה שאין וראיתי בספרא ועיינתי כו׳. ת״ל ויוכיחנו
 הספרא של וה׳ וד׳ מ״פ, אפי׳ מנין הש״ס כלשון רק הוא הספרא לשון אבל פירוש בדרך זה הוסיף ז״ל והרא״ה

 קיבל לא ושתים פעם אם אבל הפסק, בלי זה אחר זה פעמים שלש הוחזק אם רק זה אבל זו[ כונה על ג״כ הוא
 וכן ושלישית שני׳ יוכיחנו שכתב וזהו חזקה, זה אין כמ״פ כזאת אירע אם אפי׳ ופירש קיבל השלישי ובפעם
 אפשר ]או תועלת בלי פעמים שלשה הוכיחו שלא זמן כל להוכיחו חייב שתמיד כנ״ל היינו להוכיחו חייב תמיד

 איני ויאמר שיכהו עד כתב ואח״ב פוסקים[ ועוד הגמ״י שכתב כמו עבירות בשאר היינו תמיד, וכן שכוונתו
 או להוכיחו שמחויב הרמב״ם וכונת יקבל. לא ששוב לאות שזה בש״ס הרמ״ך בשם כמ״ש וכונתו שומע,
 ופירושו הנכונה הנוסחא זהו שומע, איני ויאמר הראשון בפעם אפילו שיכהו עד או ישמע ולא פעמים שלשה

 שומע שאינו בפירוש שיאמר עד או שיכהו עד או להוכיחו חייב והיינו "או" כמו הוא שה״ויו" הנ״ל כהגרי״פ
 שומע שאינו שאומר או כלום אומר שאינו אעפ״י כשמכהו לזה להוכיח, מצוה אין יקבל שלא שידוע שכל

עליו. אחראין אנו אין שוב בעבירה דוקא ורוצה

 כו׳ להוסיף מצוה שיש יודעות ואינן כו׳ שאוכלות נשים כתב: ה״ז( )פ״א עשור שביתת הל׳ רמב״ם והנה טו(
 שיהי׳ להם והנח נשיו להזהיר כאו״א בבית שוטר שיהי׳ א״א שהרי בזדון, לעשות יבאו שלא בידם ממחין אין

 סוף וחיסר תוספת בלי ס״א תר״ח בסי׳ הרמב״ם לשון העתיק והמחבר עיי״ש, לזה הדומה כל וכן כו׳ שוגגין
 כ״כ ממנו, יקבלו שלא בודאי שיודע ודוקא ת״ל כתב א׳( )ס״ק שם והמג״א וכו׳. הדומה וכל שכתב דבריו,

 מפורש שאינו ודוקא כו׳, מוטב אמרינן איסור דבר בכל וה״ה ת״ל הוסיף שם והרמ״א עכ״ל. ביצה הרא״ש
 נשמעים דבריו שאין יודע ואם העיטור[ בשם ביצה ורא״ש ]ר״ן בידם מוחין בתורה מפורש אם אבל כו׳ בתורה

 שיכנו עד להוכיחו חייב ביחיד אבל ישמעו. שלא שיודע מאחר כו׳ אחד פעם אם כי להוכיחן דברים יאמר לא
 אעפ״י יקבל שלא יודע אם מזיד החוטא שאם כתב )סק״ג( ובמג״א יבמתו[, על הבא ס״פ ]נמ״י שיקללנו או

החוטא. בו שינזוף עד תוכיח דהוכח מ״ע על עובר אבל כמותו נענש שאינו

 צריכים אין יקבלו שלא יודע שאם סובר הרמב״ם שלפמ״ש לדברי, כסתירה הם אלו דברים כל ולכאורה
 כחולק, ולא הרמב״ם דברי שהם המח׳ דברי על כהוספה הרא״ם שיטת עפ״י שהם דבריו כתב והרמ״א להוכיח,

 אלא וי״ח או וי״א כותב אינו להיפוך מפורש שאין שבמקום הרמ״א מכללי שידוע סתירה אין עדיין מזה אבל
 הדומה דבר כל וכן הרמב״ם שמ״ש כתב המגיד הרב גם אבל עמהם, מסכימה שדעתו הפוסקים דעת סתם כותב

תולין בתורה מפורש אינו שאם הטעם הבין שהד״מ לעיל הבאתי וכבר בתורה, מפורש שאינו לדבר כונתו לזה
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 באמת אבל למזיד. שוגג בין שמחלק הרמב״ם בדעת הבין הוא גם ולפי״ז הן, מזידין ודאי במפורש אבל בשגגה
 ביודע דוקא הוא ממחין שאין שזה כתב ולא שסתם הרמב״ם דברי מסתימת נראה שבאמת כלל ל״ק מזה גם

 המבין דעת על לסמוך ולא להשמיענו הי״ל כזה גדול שחידוש לזה ירד לא שהוא נראה מזה יקבלו, שלא בודאי
 בבירור ידוע אין אם אף גמור שבשוגג שדעתו א״ו זאת, והדגישו וכתבו והרא״ש הרי״ף ע״ז סמכו שלא כמו

 אם שגם בתורה מפורש הדבר אין וגם בכך ונשתרשו הורגלו שכבר כאן כמו לכך נוטה שהדעת אלא יקבלו שלא
 כדי להוכיח א״צ זה בכגון וכר, בתורה זאת מצינו היכן שיענו קרוב דעתם לקלות תורה מדין שזה להם יאמרו
 כר. שמצוה יודעות אינן והן כר שאוכלות נשים כתב והרמב״ם בזדון. לעשות שיבאו קלקלתם תקנתם יהא שלא

 קאי שלא מפרש שהרי״ף כמ״ש מורה וזה מדעתו, הוסיף והרמב״ם ודעימי׳, בהרי״ף ולא בגמ׳ אינן אלו דברים
 שאינן דעתן בקלות היינו בשגגתן תולין אנו אותן הזהרנו שלא כל אלא נשים, בסתם אלא גמורים בשוגגין

 שזה הרי״ף כתב לזה הדבר, יודעות שהן אפשר דבר של לאמתו אבל למעלה כמ״ש הדבר חומר לידע לב שמים
 ממחין שאין וכתב סתם לזה יודעות, אינן והן וכתב שוגגין שהן מפרש הרמב״ם אבל יקבלו, שלא לנו בידוע רק

 רק שזה להודיענו הי׳ צריך והלא לסתום להרמב״ם לו הי׳ לא סוף סוף תקשה ולא הנ״ל, התנאי כתב ולא
 ז״א למחות, צריכים לכאן ולא לכאן לא יודעים אנו שאין בסתם אבל יקבלו שלא נוטה והדעת שהסברא במקום

 לעבור הרוצה איש וכל הספק, על אלא נאמרה לא עיקרה כל שהרי תוכחה מצות בטלה שאל״ב הוא פשוט שזה
 אומרים אנו ואם תוכיח, הוכח תורה אמרה וע״ז יקבל אם הוא ספק ועכ״פ הוא חשוד כבר במזיד עבירה

 לעשות שיבאו קלקול לידי שיבא וקרוב יקבלו שלא יותר לתלות יש אם אלא אינו שזה ע״כ כו׳ הנח בשוגגין
בזדון.

 וכגון כו׳ להם הנח וז״ל שכתב המביא( פרק )ריש ביצה במס׳ המרדכי בדברי בבהירות נראה אלו וכדברים טז(
 שמא ישרה בדרך להדריכם חייב שוגגים הם אם אבל כו׳ לומר שמצוה דכשם מותר, שהוא בכך שהורגלו

 מאה אפי׳ תוכיח הוכח כדדרשינן להוכיחם חייב כו׳ מזידים אם גם כך, מאבותיהם הורגלו שלא כיון ישמעו
 בין זה לענין חילק ולא יקבלו, שלא בודאי בידוע מלי הני הרי״ף של לשונו כתב לא הוא גם הנה עכ״ל. פעמים

 זה בכגון מאבותיהם להם היא ירושה או בידם נושנה כבר השגגה שאם לשוגג שוגג בין אלא למזיד שוגג
 )שמעצמם שוגגים הם אם אבל כו׳ לומר שמצוה וכשם יקבלו שלא הדבר מסתבר בה שהורגלו כיון אמרינן

 אפי׳ להוכיחם חייב מזידים אם וגם מאבותיהם הורגלו שלא כיון ישמעו שמא להדריכם חייב זו( בשגגה נפלו
 הורגל לא או הורגל בין חילוק אין שבמזיד ומוסיף אדבריו וקאי יקבלו שלא ידוע אם אפי׳ כתב לא בזה גם מ״פ
 הוחזק לא אבל כ״פ שעשה שהורגל והכונה מ״פ, אפי׳ תוכיח הוכח כדדרשינן להוכיחו צריכין הורגל אם שגם

 בזה כנ״ל תוכחה אחר רמה ביד רצופים פעמים שלש עבר ולא עדיין הוכיחוהו שלא כגון תוכחה, מקבל שאינו
למחות. צריכים

 לפרש כמ״ש בשוגגין למחות א״צ יקבלו שלא נוטה והדעת שמסתבר שבמקום המרדכי בדברי מבואר והנה
זה. באופן מתפרשים שהם ע״כ מהרמב״ם לקוחים שהם המחבר דברי גם ולפי״ז הרמב״ם, דברי

 מפורש שאינו ודוקא וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב אמרינן איסור דבר בכל וה״ה וכתב, הרמ״א הוסיף וע״ז יז(
 מפורש שאינו משום הוא זה חילוק של שטעמו בד״מ הרמ״א שלדעת למעלה שכתבתי ואעפ״י כו׳. בתורה
 א״כ גמורים שוגגין בודאי קאי הרמב״ם ולפמ״ש בשגגה לתלות אין בתורה ובמפורש שוגגין שהן לתלות יכולין

 דברי על כתבו המ״מ שהרי זה, חילוק כתב אעפ״ב שוגגין שהם יודעים אנו שהרי זה, לחילוק לכאורה מקום אין
 לדעתינו נראה שכן אלא יקבלו שלא לנו ידוע שאין במקום קאי שהרמב״ם שטעמו לעיל וכתבתי הרמב״ם,
 המביא פ׳ הר״ן מלשון שנראה הכל, דברי המ״מ דברי שאין שנראה ואף יותר, לזה לחשוש יש מפורש וכשאינו

 מאן ואיכא כתב כו׳ מוטב אמרינן בזה שגם לדאורייתא דרבנן בין חילוק ואין שכתב שאחר כן, סובר שאינו
 חושב הי׳ ואם הרי״ף, בדעת כן סובר אינו שהוא נראה מ״ד איכא מלשון כו׳ מפורש באינו רק שזה דאמר

 זו כדעה לדינא מסכים שהרמ״א כיון אעפ״ב שמו, להזכיר מבלי מ״ד איכא כותב הי׳ לא כן סובר שהרמב״ם
 זו הגה״ה של מקומה נכון שפיר מ״מ בזה אחר נימוק שלהרמ״א אעפ״י כן הרמב״ם דברי גם מפרש והמ״מ

כאן.

חייב ביחיד אבל כו׳ אחת פעם כ״א ברבים יאמר לא נשמעים דבריו שאין יודע ואם וכתב, הרמ״א הוסיף ואח״ב
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 יודע ואם שכתב הרמ״א ע״ד עמדו כולם ברורה ומשנה שרד ולבושי המחצה״ש והנה כר, שיכנו עד להוכיחו
 שלא ביודע דוקא שקאי המחבר ע״ד כתב הנ״ל סק״ג המג״א שהרי וז״א מספק מדבר עתה שעד משמע כר

 כר, יודע ואם כאן שכתב זה מה וא״כ כר, מפורש באינו ודוקא מקום בכל הוא שכן הרמ״א כתב וע״ז יקבלו
 ומדויקים זקוקים הדברים לפמ״ש אבל דעתם, לפי וכ״ז בדקדוק, שלא הם הרמ״א שדברי כתבו וכולם

 ודוקא להוכיחם א״צ יקבלו שלא יותר שנראה כיון הרמב״ם שלדעת סתם בשוגג מדברים והרמ״א שהמחבר
 שיכנו, עד וביחיד כר ברבים יאמר לא בודאי ביודע אבל ודאי, באינו בידם מוחין במפורש אבל מפורש, באינו

 כתב אעפ״ב להוכיח, א״צ בודאי יודע אם גמור במזיד גם שלדעתו שבארתי הרמב״ם שיטת עפ״י אינו שזה ואף
 הרמ״א כותב להיפך במחבר מפורש שאינו שכל כנ״ל כר י״א כתב ולא בסתם הרא״ם כשיטת הכרעתו הרמ״א

עיון. לי צריכים הרמב״ם דברי בתוך הרא״ש דברי שהכניס המג״א ודברי סתם, דעתו

 עיקרה כל שהרי וברור מובן הוא לכאורה כי אם כר, שוגגים שיהיו מוטב כר להם הנח שאמרו הדבר ובגוף יה(
 זדון לידי שיבא לחוש שיש וכל מישראל, אדם של נשמה ואיבוד הפסד למנוע הקלקול לתקן הוא התוכחה של

 בלאו וגם יותר, יקלקל שלא כדי לומר שלא מצוה אדרבה התורה צוותה שלא ודאי בכזה קלקלתו יהי׳ ותקנתו
 בזה ממנו חמור לידי יבא קל מחטא שנמנעהו שעי״ז שבמקום קס״ג( )סי׳ המחה״ש דברי לעיל הבאתי דלפ״ע

 כתבו והאחרונים וגו׳ הוכח סתם צותה והתורה דקרא טעמא דורשין אין הרי קשה העיון אחר אבל לפ״ע, ל״ש
 עמו אנחנו שאין להודיע למחות צריכים ואנו כנ״ל זב״ז ערבים ישראל שכל ערבות משום הוא תוכחה שמצות

 ולשתוק כו׳ מוטב לומר מנ״ל קשה שיהי׳ איך אופן, בכל בשבילו ערבותינו מסלקים אנו ובזה ובהסכם בעצה
זו. מ"ע לקיים ולא

 ולאן' אומר שהכתוב במזיד מעבירה ולהפריש להוכיח אלא נאמרה לא תוכחה של שמ״ע לומר בדעתי ועלה יט(
 לעבור אותו להניח אותו ולשנא לנפשו החוטא את לעזוב שלא פירושו תוכיח, הוכח בלבבך אחיך את תשנא
 ולא והפרשיהו הוכיחהו אדרבה אלא ע״ב( )קי״ג בפסחים כמבואר לשנאתם שמותר עבירה עוברי כדין עה״ת
 >3 אומר הכתוב אופן בכל בפניו הוכיחהו אלא בלבך השנאה תטע לא הכוונה המפרשים כמ״ש או אותו, תשנא
 / לו ונרצה הפסוק על והרמב״ן שנאה, שייך שאין ודאי שבשוגג קאי שבמזידין מוכח ומזה תשנא, לא כנגד הוכח
 / רצוים שאינם המדדים על שיכפר הזה במשמעות לרבותינו היה ונרצה ואמר וז״ל כתב ד( )א, ויקרא עליו לכפר
 k במאי ע״ב( )ק״ט במנחות אמר עכו״ם בעובד ואפי׳ עכ״ד. הוא השם רצוי שחטא אעפ״י השוגג כי לפניו

 תשובה עשה כבר כאילו השם רצוי הוא בשוגג שהחוטא הרי הוא, ועומד שב הרי ושב מאי בשוגג אילימא
 בזה[ האריך יומא מס׳ על ארי גבורות שבס׳ ]וזכורני הראשונים מעשיך זכור לו ולומר לשנאותו שאסור ובודאי

 כיון והרי פעמים, כמה אפי׳ תוכיח הוכח שאמרו הש״ס מדברי ג״כ מוכח ולכאורה מדבר, הכתוב שבמזיד וע״כ
 בין מדבר שהכתוב ולומר לדחות אפשר זה אבל מזיר, הוא והרי אסור שזה יודע הוא הרי אחת פעם שהוכיחוהו

בא. הוא הזדון על שרק מוכח לשנאה בניגוד להוכיח שמצוה הכתוב הוכחת אבל בשוגג, בין במזיד

 שאני אלא אינו, ודאי זה בשוגג, העושה להפריש כלל וחיוב מצוה שאין לומר בזה כונתי שאין הדבר מובן כ(
 וזה ממונו או גופו מנזק מישראל אדם להציל עלינו שמצוה כשם מד״ס רק והוא דאורייתא מ״ע זה שאין אומר

 מדבריהם שהוא גמ״ח בכלל זה כל אבל כמוך, לרעך דואהבת מעשה וגם רעך דם על תעמוד דלא מלאו ענף
 הרמב״ן דברי ק״י( סי׳ ח״ג תנינא )מהדורה ומשיב שואל שו״ת שהביא וכמו אבל( מה׳ י״ד )פ׳ הרמב״ם כמ״ש
 בחינוך הובא בספרא שנאמר מה וע״כ גמ״ח. בכלל הוא בממון לחבירו שלהעיד הכונס פ׳ והנמו״י גרמי בדיני

 במנ״ח שהעיר כמו כלל זה כתב לא והרמב״ם אסמכתא, שזה ע״כ כו׳ תעמוד לא בכלל שהוא רל״ז( )מצוה
 אבדת דהשבת עשה ומשום תעמוד לא משום בזה יש הוכח של העשה שמלבד כתב ובמנ״ח הנ״ל. ובשו״מ

 לו והשבותו ומשום תעמוד לא משום ע״א( ע״ג ובסנהדרין ע״ב פ״א )ב״ק מדאורייתא שהוא חז״ל שאמרו גופו
 כר, להרגו באים לסטים או בנהר שטובע שרואה שם בסנהדרין כמ״ש מיתה מסכנת להצילו רק זה לדעתי אבל
 לא כו׳ והאבדה המיתה נפשות בסכנת כשנראהו מישראל נפש מלהציל נמנע שלא שם החינוך לשון וכ״ה

 עי״ש, להציל כדי ממון להוציא שמחויב לומר והשבות עשה בזה שיש הנ״ל ב״ק בש״ס אמרו וע״ז תעמוד,
 לאו אבל כנ״ל גמ״ח משום איכא וחיוב שמצוה אעפ״י הגוף ויסורי צער אלא מות סכנת שאין במקום אבל

 אעפ״י בזה גם וא״כ ממון אבירת להשיב מלאכתו לבטל מחויב אינו במלאכה העוסק ופועל בו, אין הנ״ל ועשה
ולא דאורייתא, עשה משום ולא מדבריהם גמ״ח מתורת זה בשוגג מעבירה אדם ולהציל להפריש שמצוה
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 צל עונש כלל שאין סנהדרין הר״ן וחי׳ הנ״ל הרמב״ן שלדעת שבתורה עשה או תעשה לא באיסורי מיבעיא
 בא תלוי שאשם ע״ב( כ״ו )כריתות חז״ל ואמרו כפרה צריך שהשוגג כריתות בחייבי אפילו אלא בהם השוגג

 אינו קל שענשו כיון תעמוד דלא לאו או והשבות של עשה בהם שאין נראה באלו גם היסורים מן עליו להגן
זה. על מזה ללמוד ואין ממיתה להצלה דומה

 מי להוכיח שצונו וז״ל ר״ה( )עשה בסה״מ ז״ל הרמב״ם של המזוקק בלשונו לדברי מצאתי גדול וסעד כא(
 זולתנו נעזוב ושלא נחטא שלא מצווים אנחנו אבל כו׳ התוכחה במאמר ממנה אותו ולמנוע לחטוא שרוצה

 השתדל ואם שימרה נעזוב שלא וכתב, דקדק עכ״ל. להוכיחו אנו חייבין להמרות השתדל ואם שימרה מאומתינו
 חומתה ולהרוס גדרה לפרוץ להניח שלא מצווים אנו זה שעל בתורה, יד והרמת גמור זדון לשון שזה להמרות,

יד. להרים מתכוין ואינו גדר פורץ שאינו מי עם עסק לנו אין אבל תורה, של

 מן אחרים להפריש מצווים שאנו שזה האחרונים גדולי בשם לעיל כתבתי שכבר נראה הדבר טעם ולהסביר כב(
 לא כי אם לעיל, שהבאתי הג״ו כדברי שלא חבירו בעד ערב מישראל אחד שכל הערבות משום הוא החטא
 אבל כנ״ל כו׳ למחות שמחויבים שמצינו מה על רק אמורים ודבריהם זו מ״ע על בפירוש זאת שיאמרו ראיתי
 אצל רק זו, במ״ע הוא ושרשו מקורו ולהפריש למחות צריך ויחיד יחיד שכל בזה שמצינו מה שכל הוא פשוט
 הרע ובערת ולקיים משפט לעשות שמחויבים נאמר וכו׳ הבי״ד שעל מיוחדות מצוות מצינו ונשיא מלך בי״ד

 ב׳( כ׳ )ויקרא ירגמוהו הארץ עם בפסוק קדושים פרשת ברש״י כמ״ש אותם לסייע מישראל אחד כל על ומצוה
 המלך על קאי שזה בירושלמי ואמרו הזאת התורה דברי את יקום לא אשר ארור נאמר וע״ז מהת״כ, והוא

 וחז״ל הירושלמי בשם כ״ו( כ״ז )דברים עה״ת והרמב״ן ע״ב( ל״ז )סוטה התוס׳ כמ״ש לקיים בידו שיש והנשיא
 וכתב ארצך את תטמא ולא גרושתו מחזיר גבי לבי״ד אזהרה נאמר וכן למחות, בידו שיש כל על מזה למדו

 של חיובו אבל הרבה ועוד לבי״ד אזהרה וקדשתו ע״ב( )פ״ח ביבמות כמ״ש או לבי״ד אזהרה שזה הרמב״ן
 ח״ב תנינא )מהדורה בשו״מ הובא ז׳( פיסקא י׳ פרשה )נשא במד״ר מצינו מזה ויותר כנ״ל, זו ממ״ע הוא הפרט
 לבטל שירצה יראו שאם נזירותו על לעבור אותו יניחו שלא כך על בי״ד להזהיר וגו׳ אליהם ואמרת פ״ו(

 וכה״א אותם יוכיחו לא אם ע״י נענשים והם הקטנים על מוזהרים שהגדולים ללמדך כו׳ אותו כופין נזירותו
 ומה הבי״ד אזהרת שגם בדבריהם מבואר הרי עכ״ל. זב״ז ערבין שכ״י מלמד אחיו בעון איש באחיו איש וכשלו

 עי״ש, ערבות בכלל אינו קטנים שהרי הקשה ובשו״מ ערבות, משום ג״כ הוא הקטנים על מוזהרים שהגדולים
 יורגלו שלא כדי הוא הכל להפרישם והמצוה לקטנים איסור לספות שהאיסור הפוסקים דברי שידועים ולק״מ

וכו׳[. נרגילם שלא הערבות באה וע״ז כשיגדלו גם יפרשו ולא בכך

 גם חלק נחלש שאם וכשם מהכלל חלק רק הוא ופרט יחיד וכל אחת חטיבה הם ישראל שכל ידוע הערבות וענין
 אלא וחילל החלי נפשו את רק לא נפשו, את שמהליש דבר שעשה החוטא כן הגוף כל נחלש מהגוף קטן היותר
 מבואר וזה ע״א( )מ׳ בקידושין כמ״ש ח״ו, לחוב כולו העולם ואת עצמו והכריע בכלל ישראל קדושת חילל

 וכתב מקדשי את טמא למען וגו׳ ירגמוהו הארץ עם בחוטאים משפט בעשיית שם שנאמר קדושים בפרשת
 ואמו אביו גוזל ונאמר ח״ו מישראל שכינה שתסתלק גורם שהחוטא הכונה הרמב״ן שם וכתב כנס״י, זה רש״י

 לנו וגילתה החוטא ובעונש הרע בביעור ישתתפו ישראל שכל אמרה שהתורה הרי לשונו. במתק עי״ש כנס״י, זו
 עצמו זה וטעם עמו, ונענשים בע״כ בו משתתפים והם הם בנפשם גם נוגע שהחטא משום שהוא זה ציווי טעם

 להכלל רעה ח״ו שיגרום כזאת שיעשה לאיש נניח ולא ונשתדל שנזהר החטא שנעשה קודם גם ה׳ הזהירנו
 אשם עליך יהי׳ יחטא שאם וגו׳ עליו תשא ולא וגו׳ הוכח בפסוק הרמב״ן בדברי זו כונה להעמיס ]ואפשר
 שאינו ודאי בשוגג אבל בזדון בעובר רק נאמר לא שזה ע״כ הוא וא״כ בו[ משתתף אתה שע״כ הכוונה בחטאו

 הוא, ועומד שב הרי חז״ל, שאמרו למעלה הבאתי שכבר לחובה העולם את מכריע ואינו שתסתלק לשכינה גורם
 אין וא״כ לעצמו, רק זהו מעט נחלש קדושתו וכה נפגמה נפשו כי ואם לו ונרצה קרבן יביא בזדונו לו וכשיוודע

 עלינו ואין זה על אחראין אנו אין ומשו״ז עמו נשתף הכלל שאין ובודאי השתתפות ענין שיש לומר ע״ז שייך
קדושה. תוספת ומשום וכו׳ גמ״ח משום מדבריהם מצוה אלא

 רש״י דברי שהביא שאחר כח( כט, )דברים וגו׳ אלקינו לד׳ הנסתרות בפ׳ עה״ת הרמב״ן נתכוין שלזה ואפשר
אנו ואין נקיים ואנחנו משפט לעשות לה׳ בסתר עושה שהיחיד עבירות על היינו לד׳ הנסתרות שפירשו וחז״ל
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 מי שגיאות כמו אותם העושים מן הנסתרים החטאים הם הנסתרות כי הפשט בדרך ודעתי כתב כו׳ עליו ערבים
 עד ולבנינו לנו כו׳ הנגלות אבל חטא אשר עון בהם לנו ואין הם לבדו לשם הנסתרות יאמר נקנו, מנסתרות יבין

 בשגגה העושה החרם מן הוציא המצוה כל את לעשות באלה שהביא ולפי כו׳ התורה דברי כל את לעשות עולם
 הבנה אין והחרם האלה בכלל אינו שהשוגג זה רק לומר כוונתו אם והנה עכ״ל. כו׳ הזאת באלה יתקלל שלא

 לנו שאין כוונתו ומה הם לבדו לשם שאמר זה מה חטא, אשר עון בהם לנו ואין הם לבדו לשם הנסתרות למש״ב
 כלל לו נודעה שלא בשגגה גם שהרי חטא, שום בשגגה שאין לומר כונתו שאין ודאי הלא חטא, אשר עון בהם

 לו היתה שלא אעפ״י חטא שמא יום בכל תלוי אשם הביא בבא בן ור״י היסורים, מן להגין תלוי אשם מביאין
 שאין לומר נוכל לא אבל והקללה החרם מן השוגג שהוציא שם אמר עצמו והרמב״ן ספק, ומקום ידיעה שום
 מדבר הכתוב אין הפשט דרך שעל ולומר לחלוק כאן בא לא שהרמב״ן נראה לזה חטא, אשר עון שום בהם לנו

 בכם יש שמא בזה מדברת הפרשה כל שהרי המקרא של פשוטו הוא זה שבאמת היחיד, בשביל הרבים בערבות
 ידין אותם אף אלא ה׳ שיענישו שמלבד מזהיר וע״ז וגו׳, בלבבו והתברך וגו׳ שבט או משפחה אשה או איש
 הרבים ערבות בענין מדבר הכתוב הפשט ע״ד שגם מבואר הרי כר, הנסתרות גומר וע״ז כו׳ הארץ את ויכה עמו

 עושה שהיחיד החטאים בשביל ערבים הרבים שאין דרשו שחז״ל לומר הרמב״ן שכוונת וע״כ היחיד, בשביל
 גם שם בח״א מהרש״א דעת ולפי ע״ב(, )מ״ג בסנהדרין ר״נ דעת ]וזה בהם יודעים הרבים שאין בסתר במזיד

 הטמונים דברים על ונענשים ערבים שיהיו סברא שום שאין משום שם דעכן בגונא אלא פליג ולא כן סובר ד״י
 ערבים הרבים שאין לומר בא שהכתוב יתפרש הפשט שע״ד הרמב״ן כתב וע״ז ע״ש[, כלל למחות בידם שאין

 וקללה בחרם אינו אבל למד, שלא או נזהר שלא על עונש עליו שיש אעפ״י ואלה בחרם אינו שהשוגג השוגג על
 ע״ב( )ל״ז בסוטה שמבואר הערבות בענין שנאמרו הברית דברי שכל בעונשו, משתתפים הצבור אין וממילא

 כמו הכוונה לבדו, לשם הנסתרות הרמב״ן, שכתב וזהו ערבות בכלל אינו באלה שאינו וכל ובחרם באלה נאמרו
 שום לציבור שאין הכונה חטא, אשר עון בהם לנו ואין שוגגים של הקל משפט לעשות לבדו שלו חז״ל שפירשו

 בשוגג ערבות שאין מזה היוצא עליו. וערבאין אחראין שאינם משפט בו לעשות להם ואין חטא של השתתפות
 בהירים הרמב״ן דברי אין כי אפשר בדרך רק אומר אני כ״ז אבל והפרשה. תוכחה של מ״ע חיוב לנו אין וממילא

בוריין. על לעמוד לי וא״א לי

 טעמא דורשין ואין וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב אומרים אנו למה הנ״ל, הקושיות כל יסתלקו הדברים כנים ואם כג(
 בו ואין השוגג על כלל נאמר לא שהכתוב כלל קושי׳ כאן אין הנ״ל ולפי י״ח, באות עליהם שעמדתי כו׳ דקרא
 שכתבתי ואעפ״י יוכיחום, לא זדון לידי שיבאו לתקלה לחוש יש שאם אמרו והם מדבריהם אלא הפרשה חיוב
 ואינם גמורים מזידים שאינם כאן הדבר נכון אעפ״ב כו׳ גמורים בשוגגין קאי לא שוגגין שיהיו שמוטב לעיל

שוגגים. אלא מזידים חשיבי לא הדבר חומר יודעים שאינם משום רק יד כמרים

 ג׳( )אות למעלה שהבאתי הקדמונים ושאר דרישא( בבא ד״ה ע״א )ג׳ שבת התום׳ דברי היטב יובנו ומעתה
 והדבר כו׳, להושיט מדרבנן עכ״פ אסור דנהרא עברי בתרי שלא כגון ולפ״ע משום בו שאין שבמקום שכתבו

 וכתבתי תוכיח, הוכח ממצות מעבירה אדם כל להפריש מצווין אנחנו הא מדרבנן אלא אסור לא למה מובן אינו
 ואין בשוגגים קאי בשבת ששם מבוארים הדברים לפמ״ש אבל בהגהותיו. שם ז״ל חיות מהר״ץ ע״ז שעמד שם
 שמחויב מדרבנן אסור דנקרא עברי בתרי שלא שגם ע״א( )ו׳ בע״ז הר״ן ומ״ש מדרבנן, אלא הפרשה חיוב בו

 אפילו אופן שבכל אומר שהר״ן לומר אפשר אמזיד, קאי ושם כו׳ עבירה עוברי ידי לסייע שאין להפרישו
 מצות בו שאין ועוד ומנ״ח ומהרש״א תדב״א בשם לעיל שהבאתי במומר כגון דאורייתא חיוב שאין במקום
 לפרש ג״כ אפשר במומר ולא בישראל מיירי שהר״ן שכתב הנ״ל סק״ו( קנ״א )סימן הש״ך ולדעת מה״ת, תוכחה
לסייעו. אסור מדרבנן אעפ״כ תוכחה יקבל שלא בודאי לנו שידוע במקום שגם לומר רצה שהר״ן

 בזה. להסתפק ומוכרחני בוריו על עמודול זה ןעני לברר כעת לי וא״א אפשר בדרך אומר אני שכ״ז אמרתי כבר
 אין שבשוגג כנ״ל לומר שרצה אורד־־יש{/ ^ספרבש שהביא שם וראיתי חיים תיו שמו ספר לידי בא זמן אחר

 )בה׳ משוגג להפרישו מחויב אינו בשוק כלאים חבירו על ברואה הרא״ש דברי והביא להפריש חיוב מה״ת
 עין בשו״ת ראיתי גם ונמוקיו. טעמיו אדע ולא ת״י אינו ישר אורח והספר זה דחה ובמסקנא נדה( במם׳ כלאים
דברי. דבריו ואין אלו בענינים דברים הרבה ב׳( סי׳ )חאהע״ז ז״ל מקוונא להגאון יצחק

באב״ד יוסף דושה״ט
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זהב עטרת עץ הלכות לבוש
■ ר

 ומק בנפשו להצילו ניתן רוצה אך לה
 אומרי׳לו שאם ילבור ואל יהרג רוצח :

 יעבור ואל יהרג הורגך הריני לאו
 דנער׳ה נלמד מרוצח ג״ע הרי תעבור
 דמי הוא סברא מגלן* גופיה רוצח
 טפי סומק גברא דההוא דמא דילמא

 הוו הייני לא ואם את'הנפש הרוג לו
 ונו הביב דירך רמא שיהא יורע דמי
 על לעבור רחמנא דאמרה דהא
נש בעיניו דיקרה משום היינו
 ג איבוד איכא סוף רשוף כיון רוצח

 ליוצרו שנפשו'חביבה יורע מי לעמר
 ת אתת שאש תעבור ואל תיהרג לו

 שהיא חבירך נשמת אימר לרייעותא
 יו לא ,שאמד קוגך מצות תדחה אתה
 נשב איבוד ריעותא חרא אלא ליכא
 ? כלום ׳ לך יעשה לא“שהואי *בזה קונו

 r וחי נאמר לא זה רעל איך בוד מצות
 לשל השמך שעת בין ן5איןלתל’הכ*

 לשל<: עצמן׳ להנאת ומן לפרהסיא
 tow אסורי השם חילול משום

 לע לו כשאומרי׳ רוקא וכל.זה אסירי ־
 לו אומרים :אםי;אץ אבל יעבור ואל
 עו אינה שהיא עליה לבא תאשה את

 עצםה..להוךגה-אלז לתת חייבת איגד.
 נ ,שדצאיבבר באיש וכן מעשה יעשה
 * ,יוכן ליתדג יחיזב בערוה^איגו «מו.

 ו׳ התינוק וית?!עך התינוק על עצמך
 סעע לעשות אבל כלום עושה אינו

 ה וכן תעבור תיהרגואל עליך עדות
 יהרגוא? בערות .אותך. לתקוע הנה

 לד אלא׳ קישוי שאין מעשה עבידנא
 #זג בע״ז איסור*/הנוגע* וכל מעשה

 ז תג׳ בכלל כולם בעלמא לאוץ אלא
 לא עור דלפני מלאו חוץ בהם

ftw .•כ בולל. 'תי׳ ם*מ ,כהן• נוגע 
 כמו .אלא׳ -יעבור ואל יהרג בו

 באי הנוגע בדברן ' אפילו יהרג ואל
 קאי עבירות בשאר עליו קאי בהן
 הנ$ עריית בכלל לאו ישראל ׳בית על
 מי חתנות דרך ׳ואי הוא של-שם רץ

 5ה ג״עאא׳ב מכלל ולא• עבירותהוא
 הגו על הנא ישראל וכן בישראל במו

 ,ט פוגעים קנאים הואירהא מיתות
 א׳ לאיש ה׳ קרא״רנהיכ\כרת* ליה

 ונהרג,* מכם אהד לנו. תנו לישראלים
 מדג אחד שום יתנו ולא טלם יהרגו
 א ים הגו ייחדו אם אבל שירצו • ,מהם

 יתנוה י״א אתכם נהרוג או ונהרגנו זה
 להצ . העיר בני שמסרוהו בברי בן

שיהרג מוטב מהם אחר הגוים וייחדו

i לעשותו לישראל ואסור זרת עבודת לשם בן ן שעושי .

:סעיפים #ג ובו יעבור ואל יהרג עבירות איזו על קנז
 וגילוי מע״ז חוץ שבתורת עבירות בל שעל רז׳ל וגמרו נמנו א

יהרג או עליהם שיעבור לו אומדים י רמים'אם ושפיכות עריות
 בהם דוחי יתרג ואל עליהם יבול-׳לעבור יחית אם בצנעה הוא אם

 עצמו על * להחמיר ירצה אם מיהו בהן; שימות ולא רחמנא אמרה
 לשם שכוונתו ביון הוא בנפשו שמתחייב אמרי׳ ולא רשאי וליהרג
 ,הרי לשמים עצמו מוסר והוא הרת על להעבירו מכוין שהגוי שמים

 הוא אס ;שכן י ובל ית׳ שמו וממקדשי ישראל השירי בכלל הוא
 לקדש שרשאי בכך פרוץ' שהדוד ורואה שמים וירא השיר גדול ארם
 העם שיראי כרי חלה מצוה על אפילו עצמו ולמסור השם את

 רוצה אינו 'ואם נפשם ובכל לבבם בכל ולאהבתו השם את ליראה
 כל לתת י חייב בממון עצמו להציל ויוכל ליהת עצמו על להחמיר

 חייב שאינו כלומר תורה אמרה בהם ;רוחי יעבוד ולא לו אשד
 ־ לו אשר כל 'למסור חייב ממונו אבל £שבילהטצוך חיותו לטשור

 ׳בממון עצמו להציל יבול אם שבתורה קלה מציה אפילו יעצור ילא
 הוא מוחה ואינה בידולמחו׳ כלמקוס-שיש ז׳׳ל שאמרו מיהו-בטקצם

 ולא למחות 'כשיכול אלא למהות' עליו הטילו, לא עון באותו גתפם
 ממון והוצאות היזך חשש ישי אבל מזה ממון חיזק ממנו לו ♦בא

 זה על ממונו להוציא צריך ואין. חות,למ צריך אין ההטחאה מתוך
 ביר שימרח בדי לו אשר יתןבל הוא שאם,. י דמשתבריהוא וטעמא
■?האי המחאתו תועיל ומה לסורם ־ יחזרו היום,,אולמחר .אמרים

 j וכמו בצנעה' היינו ידרג ואל שיעכור העבירות שאר בכל ראמרינן
 ׳ השם קירוש דאיבא בפקהסיא אבל בכך השפ קידוש דליכא שאמרנו

 לטפו. ירצה שהגוי בגון במצותקלה אפי׳ ולאייעבור יהרג יהרג אס
 ויהרג השם יקדש בכך הרא על להעבירו דטסאנא ערקתא לשגות

 בתוף ונקדשוך וגו׳ קדשי שש את ,תחלל ולא דבתיב יעבור. ואל
 . תוך דילפינן ישראל בגי מעשרה בפחות; '.ישראל.ואין'פרהסיא4נג

 ,גבי' האם וכתיב ישר^ל .בני בתך ונקדשתי הבא כתיב לג״ש תוך
 עשרה היו שרגלים גבי להלן מה הזאת העדה מתוך הבדלו מדגלים
 ׳ כאן ■אף ישראל בצי כולן והיו בכלל עסהן היוי לא וכלב. דיהושע

 ישראל בניי וכולן - עשרה כשיש דוקא ישראל בני בתוך ונקדשתי
 ותשעה הרבהנוים שם יש אפי׳ ■ישראל בגי מ״י פחות יש אבל-אש

 יהרג ואל יעבור אלא השם־ בשבילנ״חיש ליהרג צייד יהךיסאינו
 ׳ מבוץ שהגוי בד״א י יעבור ..ואל יחול 'דאמריגן היבא וכל יירצה אם

 שיאמר כגון להנאתו ז/לא מטיע הגוי אין אם אקל דת על להעבירו
 בזה וביוצא ־ ^ושה דלהנאולאבילת^וזא בשבת קררה לי בשל לו

 רשאי׳ידכהובל'• אינו עצמו על להחסיר ואפילו בפרהסיא אפילו מתר
 השבור שעת הוא ואם יהרב אם בזה השס קידוש שאין הוא בנפשו

 דמ:«ג׳־' .‘עיקאתא לשגות אפי* ליצלן רחמנא לברם ישראל על
 יהרג עושה רלהנאתו נראה ואפילו בעלמא יהדות מנהג' אלא שאינו

 כל' ודאי ב״מ הוא ,גזירת'השמד שעתי פעם ראותו. דביון יעבור ואל
 ירגילו שלא 'וכדי רת על להעבירם אלא צוונתם אין שעושין מה

 'ואל, יהרג ולבטלה התורה ולהפר ־ הלבבות להאריך ח*ו' הגרם
 שאם' תעשה לא מצות להעכירו'יעל רוצים אם רוקא זה ובל יעבור
 אם ■אבל התורה על וד$3ע בידים עבירה מעשה יעש׳ עליו יעבור

 ושיהדג"שכיון. לקיימה -צריך אין יעשת מצות לקיים שלא שמר (מרו
 ואל בשב אלא בידים התורה .-על עולו• אינו_ השטר גזית שבקיום

 המצוה^עוד לעשות ושלא גזירתם לקיים בסל לישב מעשזליכול
במשמר שיניחוהו 'בגון ביעלברחו ממנו לבטלה הטיבולים שהרי



מרדכיתליתאי נ״ו נ״ד׳ שי׳ או־דו שרתלבושי

 r ) ע״ד לסמוך מקום יש דשוב פשינוא הרב שכר
 קך בעד לגמרי השחיטה לעקל הג״ל בשמים הרי
*'ך יברחו נפרד כן יכשה לא ואס הקהילה כל

 יתנו אם יק השרב להם ישחטו שלא בביהכיב
 לשכרו יקעיק לא ואם לשרב או להרב הגאנעלל״א

 .קולגווס הקכוס גס כי יוסיף כו־ב וכשכר
 ישאר לא וממילא הרב ליד לימן צייכי׳ שטייעד"

 ג״כ ויבוטל הקהילה להתנהג במה דבר להם
הפסול. הרה״ק העמד ממילא

 עי״ב לגרום שלא חיעוצה עצה דרך. כתבתי כץ
ע״כ חלילה נרט אכילת במכשול ליד מיד

 ראות לפי אם אך כני׳ל אפשרות דרך להם יתן
 ג׳ של כ ביד׳ יושיב חלילה יועיל לא הרב ביני

 הפקק יצא וכאשר השליש יהי׳ והרב רבנים
 והא כפיל השחיפוח לעקל דהיינו יקום כן מפיהם
 דלמגדר מבואר ה׳ קי׳ הישנים הב״ח בחשו׳
 בלא אפי' שרב שחיכית לאסור ביד״צ ביד מילתא

 מילהא הגדר לנו ואין עצמו שרב כל פסול כיעם
 שלמה תשובה בברכת לסייס והנני נ״ז, כמו

 לבני מרד ולב• נותרה רוח ישלח שבשמים אבינו
 קדש ביה ויסירו שלס בלב דרכם וייטיבו שובבים
 בפני שעומד דבר לך ואין מביניהם וקדשה

 כם״נ בב״א הגאולה מקרבה ותשובה התשובה
דוש״ת. ידידו ונפש הטהורה r ~ !12נ«47אח״ח

יצ״ו. מאד ח*פ ווינקלער ליב מרדכי היק

 כל כשה ׳ד אב הרב כי כתב כה״ה והנה
עצתה ולא הנ״ל כל כבכל ההפעלות

 בירד והלא כשה אשר עתו )ומני והכלים בידו
 ימולו שלא כליהם לגזור מפורש של״ד כך׳

 מביהכ׳־כ ולגישס תקפי בית בעדן ולסגור בכיהם
 חילעכ״פיכתב אנש־ אנשים אמו אין ואס פ״ש׳

 יתעסקו לא נוקף ועוד תנ״ל כל בפנקס ויחמם
 לא וכי לזינה הימה האיך הזאת ועיר בקבורתו

 כשיים אנשים ההולכים ומי מי במוכה נשארו
 בפנקק המהום על זו א הרב׳ולבא עם שיתחברו

 עי״כ ואולי פן ויבושו קלאדל״פ הכ״לועי״כיהא
 ש״ץ ב״י יכריזו מזה ויותר הרכה מדרכם יחזרו

 בפומבי בפנקק שנוע מה כל בביהכ״כ שמש או
 מהנאפי׳ נולדים אשד הבנים כי להוסיף וגס

 הפ״לדמצוה חמ״ס בחשו׳ וכמ״ש ממזרים המה
 פסולים המה כי בפנקס כו׳־נ שם נ׳ ובקי׳ להכריז

ע״ש. לשבועה
 הנה הקהל בפני השחיטה לעקל כת״ה וימ״ש

נמצא שלא מה דבר משות דרכי אין
 שחיטה כקל מצאתי ולא חפשתי רב דבי בספרי

 הנתבע שיחי׳ לענין ברמ׳א ייד סי׳ בחרמ רק
 במה מעותיו לעקל יכולים התובע אחר הולך
 קבי׳ ע״ג קי׳ בחרמ וכן המובע במקום לו שיש

 למדינת הולך או נכקיו מבזבז הלוה באם י׳
 נכסי לההפיס יכול הדיין עיני ראות ולפי הים

 המעות לעקל המנהג שנשתרבב שם וברמ״א הכוה
 בש״ך וכ׳־ש תאי כולי כורך בו שאין אבפ״י

 חידוש דבר דזה לעקל אין לוה נכסי דבנממונוכוו
 ואל־׳ב הפרעון זמן לפני לוה של מעות לעקל
 מכין דהב״ד מבואר ב׳ בסי׳ כי אס חידושו אלא

 שלב־ד אפי׳ מורדים של ממון ומפקירין ועונשין
 העיר נוובי או הדור גדול דוקא שם מבואר הא

 חאו״ח מהרמשי״ק ובשרת• שם׳ ברמ״א כמ״ש
 ,הב" במיש ר*ה ס־׳ ש״ע דברי תביא ש״ז סי׳

 לרדות יכולים דרבים הרשנ״א השר בשם
 ולעשות כותי' כפת פתס ולאסור המורדים

 ועיינתי אסורה. והוראתו ושחיטתו "נ” יינם

 ויינם כותי׳ פת פמם רק נאמר לא ובש״ע בב״י
 שמצאתי עד מצאתי לא נבנה שחינוכם אבל יי״כ

 א׳ רב ע־ד שהשיב ר*מ קי׳ בשמים הרי בשרת
 שבוע מדי שכרו מקפחים הקהילה בכי אשר

 המנהג דכן השחיטה להם לעקל בידו אם בשבוע
 בבירור, לברר שא״א אלא מאראמאראש בגליל
 השחיטה לעקל בידו ודאי כן המנהג דאם והסיב
 מכהגמ״מ אינו אם ואפי׳ נתקבל המנהג דע״כ
 וכיון ה׳שחיטה ממחיר מסתפק־׳ הרב דשכר כיון

 מסייע השרב אס גזלה הוי שכרו קפוח דמעשה
 לכדוה פסול זת והא הגנב עם וכתולק להם
 ובנ״ז ככ״ל. השחיטה לעקל יכול הלכה מצד וא״כ

 וקטטות כרכורי׳ כ־י אם במכתבו פורש נא
 כ־ד לסמוך יש ודאי דאז הרב שכירת מקפחים

 הלזה באופן אינו ואס הנ״ל בשמים הרי שרה
 כעכ״ד הועילו נא והכרזה בפכקק הרשימה וגם

 הפושעים בפני מתחילה השחיטה הרב יעקל
 אבי' בפני וכן והנואפת׳ הנואף היינו ותמורדי׳

 משייכים ג״כ המשפחה קרובי ואם תפסול הרת״ק
 הרמב״ן כמ״ש משפחות כדרך ע״ע ידי ומחזיקי׳

 למולך בניו במוקר נאמר דלהכי קדושים בפ׳
לקפח ינקמו עי״כ ואט כידוע במשפחתו כדת

־ נ״ו סימן
 הגאון הרב כבוד צדיק ברכוה.לראש

 סופר שטעון מרת• כקש״ה וכו׳ המפורקים
׳צ״ו. ערלוי אבד״ק של׳ט״א

 במועצות הרבני צדקתו ורב ענוהנוהו אשר
בפאברי״ק ־ש״ק שמחללים אנשים הפי ע־ד

 ילכו ושוב פרנקהס ויחקרו משם להוציאם ובידו
 אפשר שם וגס פרנסתם בשביל אחר למקום
 מקום להם ימצא כי אפשר או ש״ק לחלל צריכי׳
 במק׳ כי כזה בדבר נבוך אני גס והנה כשר,
 באנשי למחות שבידו מי באומו כ״ה דף שבת
 מפשטות כולו העולם בכל עירו באנשי ביתו

 מעשה לעשוק אבל תוכחה לענין הכל פידשיז״ל
 מר״ח סי׳ ארח ובש״ע מצאתי, לא בידים

 מצות מגיע כמה עד ובמג״א .ברמ״א מבואר
 אל כשמכין דבריו שאין. לו וכשברור הוכהה

 למזיד שוגג בין מחלק ובמג״א ברבים יוכיח
 מזידיןבמק׳ יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב כמ״ש
 הואילשאיכו קמ״ח דף שבה וג»ס׳ ל׳ דף ביצה

 אבל הוכחה לעמן והכל כידוע בתורה מפורש
 עונשין הקיפ׳ שידינו זמן כל אך בידים עשוה לא

 שעבר׳. לאחר וכירב מרדות ומכות במלקות אותו
 בנרב שבתבמ״ש מס׳ ריש הרא׳ש בדברי וצ״ע

 עובר דעכ״פ המוס׳ קו׳ הקשה ועותר פטור
 מיירי דחכא וא״ל מכשול החן לא עוד לפני על

 יכול הי׳ בידו נוהנו הי׳ לא אם דאפי׳ בכה־ג
 קיטן דאפי׳ איכא דרבנן א־קורא דמ״מ לימנו
 יסייע שלא גדול כש־כ להפרישו מצווין ב״ד ארג

 קאו״נ קיי״ל כי אם דהיינו המפורשים וכי׳ לו
 דאקור בק״ו דרגא חד נחתינן מ״מ אבדמ׳־ל

דרגא חד י־כ קו׳ח הי׳ וא״כ לגדול לסייע
דמצווין

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס262 מס עמוד הרץ נפתלי בן ליב יהודה מרדכי ווינקלר, ותליתאי תנינא יו״ד ־ מרדכי 'בושי



)

מרדכיתליתאי נ״ו ג״ד, נ״דם*/ אויה שו־וז 'לבושי

 כן בידים השמע להפרישו ומלת להפרישו דמצווין
 נא פייז המ״א וברמב״ם לעב״ד, הפירוש פשעום
 ובפ״ד עבר אם הקנון עונשין שאין רק משמע

 באביו מוחין שאין שכתב שבות בעבר שבת מהל׳
אדאורייהא דבעבר לאשמעיכן דבא חכ״ע ופי׳

 זה מהו צ״ע ושוב לחנכו שצריך אביו ביד ..»,ממזץ
 סי׳ בפמ׳־ג וע׳ בידים או בדיבור באביו שמוחין

 מאכיל איקור ל׳ש דבגדול נקופו בא״א שמיג
 דעת לו שאין בקנון דדוקא לידו נותן אם בידים
דעה לו שיש גדול אבל בעבירות שירגיל ומשום

לת״מ. לפ״ע משום עובר ורק מעצמו יפרוש
ירש ההל׳ פ״ו הרמב״ם מדברי נזכרתי שוב

 ברגלים שוערים להעמיד ביד שחייבין
 ועל ובפרדקים בגנות ומחפשין מקבבין שיהיו

 שם ולשחות לאכול יקבצו שלא כדי הנהרות
 שאר וגם תקכ״ש שסי׳ בק״ע וכים ונשים אנשים

 ממש׳ שהוא הה״מ וכ׳ זה בדבר יזהירו העם
 מחויבין למחות דלעכין אלמא פ״א דף קידושין

 ואפשר לעשות שבידינו ומה מעשה עיי ג״כ
 דבר בידי אין סוכ״ק תקפו. המסדיצרו דשאכי

 כן. יעשו אח״כ גם כי שאפשר במרע ברור
 בשביק עבירה שעובר דמי מ*ז דף גיעין ובמש׳

 משביה אותו פודין אץ איקורא ואכיל היהירא
 שי׳ בירד קיי״ל וכן מ״ע בהל׳ הרמב״ם וכ״פ -

 מומר דהוי בפרהשיא שבת מחלל ומעתה רכיב׳
 לחקור צריך ב׳ בשי׳ כמ״ש לתיאבון אפי׳ לכהית

 נוגעי׳ שאץ בדברים מלאכה בושין אץ אס
 בעל מרן וכמ״ש בי׳ דדש כיון לפרנשתם

 חאה״ע מהרי״א בשרת דבריו הביא אש אמרי
 ברב והדר״ג ברעיוני עלה זה כל פיש" נח שי׳

 תלוי הרבים וזכות יבחר ,דרך וצדקתו גדולתו
מחויקידה ידידו ברכות חתמי בכל ואקיים ט׳

דוש״ח.
יציו. מאד ח*פ ווינקלער ליב מרדכי ה״ק___

נ״ז סימן
 כשית בחקירות ממנהג בתרי המיפלג להרגני

אוהפלייצ״ו. בק״ק אב־י נ״י בראך היים מרת

 שורות איזה קראתי אשר ואחרי לידי בא יק״מ
המדובר לפי כעשה מאשר מראות נבהלתי

 להאחז ומאחת שש״קעסהארשה׳ התאחדות ע״ד
 איך דעתם על עלה זה מה חקידיס קהל גם

 זה ראי לא ראשין בשני החבל לאחת אפשל
 רביגו דברי רק בידינו .אין והלא זה כראי

 אנו בהוהיק גדולתו מלבד אשר זי״נג עהרמשי״ק
 בהל׳ ובין לארה ולמעשה להלכה אחריו גדיל־

 זקנים עצה עצתו נניח זח ובדבר וכ״מ אישות
 לפניו הי׳ צדקתו ברב ׳לפנינו ידוע להתכונן

 וברב עולם אנשי בהתנהגות המצריכים שעלי
 בידינו אין והלא המאורות בקעו לפניו נות מת

 האלו בעניניס לרבות יגס אשר .,כמוה חיבור
עד’ ליד מסי׳ כמ״ס עולם של ביומו העומדים

4 מטל□ נהי־™ אש־ נכלל שיי ׳’P עי שיה ימס״
 ראיתי כן אמר וכאשר ’^מים םמי

 למען כיפ נקראתי אחת ־בקהילה אקר נ בע
וראינוכל סגכ׳י רבנים מורים עם משפע עשות

 ענוי זה בענין האחדות ע״י הכמש תחת מ״ש
 כמו הוה״ק העמיד למען הדבר בהגיע ועוות
 והעמדת המצות אפיית שביר תינוקה לימוד

 תחבולותס כל נגף לאבן היי אשר המורי׳שו״ב
 לנומיון תלכו היראים ישראל סל ממון וכמת
 פני משפע לעסות חלקלקו׳ לשון בידם מאשר

 עומדים אשר אדוואקאשי״ן ולהם השופעים
וצדדים. צד מכל בצדם

הגאבעלל״ע יתאחדו אם למשל נא יראה עתד,1
 חראב״ד אשר גורם הזמן יהי׳ ואם

 וידוע שכרם קך על להם להוקיף צריכי׳ ושו״ב
 קס״ו וקי׳ ה׳ קי׳ ח״מ ,חת״ס מרן בחשו׳ מ״ש
 שני ר״פ כתובות מק׳ ערוך ס״ס הביא אשל
 ה״ז משקלים פ״ד ודברי•הרמביס גזירות דייני
 מתרומת שכרם נועלים בתורה המורים אשר

 רצו שלא אעפ״י להם הספיקו לא ואם הלשכה
 אם ומעתה וביב׳ הס צרכן כדי להם מוקיפין

 יחי׳ בל״ס תגאבעלל״א מחיר להגביה צריך עי״כ
 בקהלה כ״פ אירע כאשר ומדיבות קעעוה גורם

 להעיל ברצונם אם להיפך וכן לי׳ ידוע אשל א׳
 כמ״כ וכי וכיו״ב לפרעדיגע״ר הוקיף למען עול

 ואין מגמתם׳ פסות למען ידם להחזיק יוקיפו
 ילא כעת אשל בעניניס שעלורי׳ גודל לשער
 מתרמשייק מלן משמי׳ ג״כ כמיש יתודע ואחיכ נודע

 מראשית ל״י אשל לית אם בקרא שקיים ראה פ׳3
 זה מענץ ודברתי לההודע. ובאחרית נודע לא
 דומ״ץ נ״י צבי חיים מו״ה הגהיג הרב ידידי עם
 וחלילה חלילה לאמור דבריו כן ג״כ פה ק״ק

 קיק גם כי ומובשחני התאחדות מעסה עשות
 ולא בעתידות ויתבוננו נפשם ישמרו ארשה׳

 כמ״ש׳ע״כבאמי השש״ק עס אחדים דבלים יעשו
 עם דבר לאמור הרבני אשר מעכ״ת ע״ד להשיב

 כי ראיתי עכ״ז בכיי עס בתוך הקשן אבי כי
 דברי עפ״י הם כ״ד והלא להעלות הדבר בחוץ
 יעזרבו ובכן כג״א׳ וכ״ד ז״ע מהרמשייק מרן

 ותורמי׳ מקי׳ לשמור שבשמים אבינו ויאשרכו
ונפש כא״כ הימים בקרב גאולתיבו קז ויקרג

דוס״ת. ידידו
יציג מאד ח״פ ווינקלער ליב מרדכי ה״ק

נ״ח סימן
אחד. לחכם

 שרוצים מה לשאול הקשה אודות הגיעני יק״מ
שוהליע הבירגעיר בתוך . במ״כ להעמיד

 הוראה ולהורות בגפ״ה בקי הוא אסר א' מלמד
 מופלגי׳ תסב״ר להועיל מלמדים ישנו כי אס

ידידי דברי וראיתי שהורה ה' ויראה בתורה
 נ״י וואישצען אבד״ק המובהק הגאון הרב כבוד
 קעמיכא״ר הוא זה כגון כי קאמר שפיר אשר

 וחלילה מגודלי׳ ובחורים בערים למען שהוא
 כיו״ב כי למלמד כניל להעמיד הדעת על להעלות

 שיש לאמור הנערים התלמידים ומסית מדיח
 גאון רב בשם ושמעתי בכפלייס. לצאת מקום
 שע״י לגיהבם שברופאים שוב נאמר דעדיז וקדוש

 נדחים יהודית בדת אהדים בדברים שמתנהגים
 בגופן פושעי' דרובא רובא כי אס חחריהם

חכז״ל כוונה דזה מליצה דיך ואמרתי כידוע׳

פקחים

החכמה אוצר תכנת ע״י הרדפס263 מס עמוד הרץ נפתלי בן ליב יהודה מרדכי ווינקלר, ותליתאי תנינא יו״ד - מרדכי לבושי



אויח חלק J11 ל 1 "!1 ל 2

 המנק בעל בחר דכולהו לפוטרם הוא בדק א״כ השמחה,
 והוא להחפלל הכנסת לבית שבא דעלמא באינש אבל גרירי.
 האחרים המתפללים אח לפטור יפה כחו מה מלוה, בר נעשה

 בכחו שאק לביהכנ״ם שבא דאבל דומיא והו״ל תחנק, מתפלת
 שהביא נ״י כת״ה בקונטרס וראיתי וכנ״ל. אחרים לפטור
 טעם דברי □ה שכתב ז״ל דעניא אפרקסתא בעל הגאק תשובת

 קהילות כמנהג והוא מלוה, בר משום תחנק תפלת לבטל שלא
דנא. מקדמת אשכנז

באה״ר. שת״ה ידידו דברי

יז סימן
לפ״ק. תשנ״ה א׳ אדר ו׳ בני־ברק. אגו״י קרית בס״ד,

 אליזיזו מוה״ר המפורסם הגאון הרב למע״ב שלומים רב
 חיים ומקור גילה שכונת רב שליט״א, שלזינגר

ת״ו. ירושלים בעיה״ק

 לפני אשר המלאכה לרגל מני ואני □מנו, קבלתי מכתבו יקרת
הסליחות. רב ואתו הנה, עד השבה מדת לידי באתי לא

 בר לערוך הכנסת לבית שבאים שבת במחללי השאלה וע״ד
משפחתם בני את לתורה לקרוא מותר אם מלוה,

 שמגיעים ויש בפרהסיא. שבת מחללי שהם בבירור שיודעים
ונפשו הכנסת, לבית מקום בקירוב או מקום בריחוק ברכבם

לעשות. מה כדת בשאלתו

 שבתות דהמחלל כתב, ל״ח( )סי׳ צבי חכם בשו״ת הנה א(
בעירובק וכדאמרינן גמור, כגוי שהוא בפרהסיא

 )סי׳ ביו״ד — ז״ל הפוסקים ופסקוהו )ה.( ובחולק ")סט:(“*

 לך אק "והלא בצבור, בתורה לקרות שיעלה יתכן ואיך — ב׳(
 שם ונמצא העומד וכל מזה, גדול הדח מאור וכיבוי השם חילול

 ובחבלי בעונו ילכד מוחה, ואינו מקום באותו פרק באותו
 בקנאם אנשים מקצת על עברה טהרה רוח ואם יתמך, חטאתו

 עליהם בעוונם, יסופו בל ההוא המקום מן לצאת צב׳ ה׳ קנאת
 במי י״ג( )סי׳ שם כתב זה וכעק עיי״ש. הטוב" ברכת תבוא

 ולרשע שנאמר כענק לחורה, לקרותו נכון אק ברשעו שעומד
 ש״ב בשו״ת כתב וכן עיי״ש. חוקי לספר לך מה אלקיס אמר
 דמקרי בפרהסיא שבת דמחלל ל״א(, סי׳ ח )או" לדוד קח

 כמכו״ם, דדינו כיק לתורה לקרותו אק ודאי התורה, לכל מומר
 מצטרף דאינו נ״ה( סי׳ )או״ח מגדים הפרי שכתב וכמו

 )סקמ״ו( שם ברורה במשנה והובא שבקדושה, לדבר לעשרה
 וכן מצטרף. ואינו כעכו״ם דינו בפרהסיא שבתות לחלל דמומר

 בשו״ת כתב וכן עיי״ש. כ״ח( )סי׳ סופר חתן דו״ז בשו״ח כתב
 דמחלל ל"ט(, )סי׳ ז״ל תשובה דרכי בעל להגאק תפארת צבי

 עשרה למנק לצרפו אין כעכו״ם דדינו כיק בפרהסיא שבת
קי״א( סי׳ או״ח )קמא מרדכי לבושי בשו״ת כתב וכן עיי״ש.

נתן טז סימן חיים
 שטרי ספר שטל חיים שערי ובם׳ עיי״ש.
עיי״ש. אחרונים כמה בשם כן הביא סקל״ב( א׳ שער התורה

שנשבו, כחנוקות לדונם יש דאולי הסתפק, ג״י שכת״ה אלא ב(
אותם לאהוב דמצוה ז״ל איש החזק שכתב דרך ועל

 השבת אח לחלל וגם נפש פקוח לענק הצלה דיני עליהם ויש
 אות ב׳ סימן שחיטה )ה׳ איש חזק בס׳ הנה — עכתו״ד

 וזה הגאונים, לדעת ליבום זוקק דאינו מומר לענק כתב ^"כ״ח(
 הר״מ שכתב וכמו אנוס, יהיה שלא תנאי בזה יש "ועוד לשונו
 כאנוסים חשיבי ותלמידיהם דבניהם ה״ג( ממרים מה׳ )פ״ג

 כלל ר״פ כדאמר קרבן מביא שנשבה וחנוק שנשבה, וכתנוק
 השבת עליו לחלל ואף להחיותו אנו ומצווק סח.(, )שבת גדול

 רשאק דאק כתב מדעות( )פ״ו מיימוני ובהגהות הצלתו, בשביל
 אהבת ספר ובסוף תוכחה, מקבל שאינו לאחר אלא לשנאותו

 מהאי הרשעים את לאהוב דמצוה מולק י הגר" בשם כתב חסד
 קדם הוא אצלנו כי לובלק, מהר״מ מתשובת כן והביא טעמא,
 אי ולכן כאנוסק, להו ודיינינן להוכיח, יודעק אנו שאק תוכחה
 הלכות" שאר לענק וכן היבום, מן לפטור בזה לדק לנו .,",אפשר
 בשו״ת שמבואר אמת דהן רב, עיק צריכק ז״ל (ודבריו עכ״ל.

 לבק שבינו בדברים דאפילו י״ג( )סי׳ ז״ל לובלין מהר״ס
 מקבל ואק שיוכיחנו לאחר אלא בלב לשנאותו אסור המקום
 מה על שכתב מדעות( )פ״ו מיימוני בהגהות וכדמשמע תוכחה,

 כגופו אחד כל את לאהוב אדם כל על שמצוה הרמנ״ם שכתב
 ריעך שהוא ודוקא ההגהות וכתב כמוך, לריעך ואהבת שנאמר
 מצוה תוכחה מקבל שאינו רשע אדם אבל ובמצוות בתורה

 מקבל שאינו לאחר אלא לשנאותו התירו שלא הרי לשנאותו,
 חייב אלא בלב לשנאותו אסור שיוכיחנו קודם אבל תוכחה,
 דמהאי חסד אהבת מספר שהביא ומה — טיי״ש להוכיחו

 מזה מצאתי לא עתה לעת הרשעים, את לאהוב מצוה עעמא
 אוח י״ט סימן לקמן ]עיק ז״ל חיים להחפן חסד אהבת בספר
 קודם הוא אצלנו כי ז״ל איש החזק שכתב מה ברם — י״ט[

 להבין, זכיתי לא עכ״ד, להוכיח יודעק אנו שאק תוכחה
 טרפק רבי אמר )עז:( בערכין דאמרו להא ז״ל כונתו דלכאורה

 טול לו אמר אם תוכחה שמקבל הזה בדור יש אם אני תמה
 רבי אמר עיניך, מבק קורה טול לו אמר עיניך מבק קיסם
 להוכיח שיודע הזה בדור יש אס תמיהני עזריה בן אלעזר
 זה פי וטל שם[. מקובצה ושיטה יעקב בעין הגירסא ]ועיין

 מי בדור יש אם דתמיהני שאמרו דכיק ז״ל, איש החזק כתב
 שמוכיח ואף תוכחה, קודם הוא אצלנו ממילא להוכיח, שיודע

 יוצא זה דלפי וקשה, להוכיח. יודע אינו דהרי דליתא כמאן הוי
 )פ״ו ברמב״ם מבואר והרי תוכחה, מצות בטלה הזה דבזמן

 טובה לא בדרך שהלך או שחטא בחבירו הרואה ה״ז( מדעות
 במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה

 חייב תמיד וכן וכו׳, עמיתך את תוכיח הוכח שנאמר הרעים,
 וכל שומע, איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיחו אדם

 כיון אלו בעק נתפש הוא מוחה ואינו למחות בידו שאפשר
 )סי׳ או״ח ברמ״א מבואר וכן עיי״ש. בהם למחות לו שאפשר

 חייב וביחיד בידו מוחק בתורה המפורש דבדבר ס״ב( תר״ח
של״ה ספר בהקדמת ועיק עיי״ש. יקללנו או שיכנו עד להוכיחו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)34 מס עמוד עמרם בן נתן געשטעטנר, י - נתן להורות
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 נוהגת תוכחה דמצוות הרי באריכות. תוכחה מצות בענק דל
 הזה בדור יש אס אני תמה שאמרו ומה הזה. בזמן גם ושייכת

 אין כי תוכחה של מציאות דליכא הכונה אק להוכיח, שיודע מי
 ישתדל שהמוכיח זירוז דרך כן שאמרו אלא להוכיח, יודמין אנו

עיניך, מבין קורה עול לו יאמרו שלא כדי במעשיו שלס להיות
תוכחה במצות זה תנאי נאמר ולא מלהוכיח, פוטר זה אין אבל

להוכיח. שיודע גברא שיהא

רבי דברי שהביא )לב.( פ״ב סוף מציעא בבא רי״ף ועיין ג(
 שיודע הזה בדור יש אס שתמהו וראב״ע עקיבא

 תוכחה היכן ועד תוכחה מצות של המימרות הביא וכן להוכיח,
 ומבואר עיי״ש, קללה עד אמר ושמואל הכאה עד אמר רב

 מי הזה בדור יש אס אני דתמה אמרו תנאי דהני דאע״ג
 תוכחה מצות תתבטל דלשיטתם כונתם אין להוכיח, שיודע
זירוז, דרך רק כן שאמרו אלא להוכיח, יודעים אנו שאין מכיון

 בפירוש ועיק הזה. □מן גס איכא תוכחה דמצות ודאי אבל
 מה על שכתב ה״ג( ממרים מה׳ )פ״ג הרמב״ס טל הרדב״ז ~

 כתנוק הס הרי התועים הקראים דבני שם הרמב״ם שכתב
 זכות ללמד זה רבינו שכתב "נראה הרדב״ז עליו וכתב שנשבה,

 בידינו אפשר היה אם זה □מנינו הנמצאים אבל הקראק, מל
 מחזירים אנו יום בכל שהרי להורידם, מצוה היה להורידם

 והם פה, שבעל תורה להאמין אותן ומושכין למוטב אותן
 בכלל אלו את לדון ואין הקבלה, בעלי את ומגדפק מחרפק
 דאין נימא ואס עכ״ד, פה" שבעל בתורה כופרים אלא אנוסים

 מן הזה □מן הקראים יהיו אמאי א״כ להוכיח, יודעק אנו
 להאמין אותן ומושכין אותם מוכיחים שאנו שאף כיון המורידק,

 קודם כמו התוכחה אחר הוי אעפ״כ פה, שבמל בתורה
 תוכחה מצות איכא הזה □מן דגם פשוט ודאי אלא התוכחה.

 סמ״ח(, של״ד )סוס״י יו״ד רמ״א ועיין להוכיח. אנו ויכולין
 מוחה שאינו מי וכל עבירה בעוברי למחות אדם שחייב דאע״פ

 להוציא חייב אדם אי! מ״מ עון, באותו נתפס למחות ובידו
 שיש עבירה בעוברי מלמחות להקל נהגו ולכן זה, על ממונו ~

 זה וכעץ מיי״ש. ומאודינו גופינו על עומדק שיהיו לחוש
 למחות שלא עכשיו דנוהגק ס״א( י״ב )סי׳ חו״מ ברמ״א
 למלכות ימסרנו שלא בדבר סכנה שיש משוס עבירה בעוברי
 כל שאמרו דבמקוס כתב ס״א( זק״ן )סי׳ יו״ד וברמ״א מיי״ש.

 מ״מ עץ באותו נתפס הוא מוחה ואינו למחות בידו שיש מי
עיי״ש. זה על ממונו להוציא צריך אין סכנה חשש שיש בדבר
 שהוא — מחאה חיוב איכא סכנה חשש משום לאו שאס הרי
— הנ״ל ה״ג( מדעות )פ״ו ברמב״ם וכדמשמע תוכחה מדק

הזה. □מן גס

ח״ל, שכתב ס״ב( תר״ח סי׳ )או״ח הלכה בביאור ועיין ד(
 המפורש דבדבר הרמ״א שפסק דמה דמסיזברא ודע

 הפורקי אלו אבל באקראי, שהוא דוקא למחות, חייב בתורה
להכעיס, נבלות אוכל או בפרהסיא שבת מחלל כגק לגמרי עול
 בתנא איתא וכן להוכיחו, מחויב ואינו עמיתך מכלל יצא כבר

 שהוא ועמיתך עמיתך, את תוכיח הוכח י״ח( )פרק דא״ר
אותו, להוכיח חייב אתה ומצוות בתורה עמך ושהוא אוהבך

כא נתן יז סימן חיים
 עכ״ל. אותו להוכיח חייב אתה אק שונאך שהוא לרשע אבל
 הוי הוכיח אס אף וממילא להוכיח יודעק אנו שאין נימא ואם
 □מן מציאות יש איך א״כ הוכיח, לא וכאילו תוכחה קודם כמו
 מכיק הרי עמיתך, בכלל יהא לא בפרהסיא שבת שמחלל הזה
 שמצוה ריעך בכלל והוי לשנאותו אסור א״כ הוכיחהו שלא

 אנו שאק ומכיק הנ״ל, לובלק מהר״ס בשו״ת וכמבואר לאוהבו
 הוי השבח את לחלל לבל הוכיחוהו אם אף א״כ להוכיח יודעק

 פשוט ודאי אלא עמיתך. בכלל ליה והוי תוכחה קודם כמו
 הפוסקים בכל וכמבואר הזה □מן גס שייכת תוכחה דמצות
ואס תוכחה, דק סה שיש ודאי העבריק את מוכיח ואם הנ״ל,

תוכחה. כאחר הוי לתוכחתו שומע אינו

 מודה ז״ל איש החזק דגם דודאי לענ״ד, נראה כך ומתוך ה(
תוכחתו הועילה ולא תועים בני להני הוכיחו שאם

 כמומר, אלא שנשבה כתנוק דינו ואין תוכחה, כלאחר דדינו
 שנשבה וכתנוק כאנוסים חשיבי תועים בני דהני שכתב ומה

 ואסור להוכיח יודעים אנו שאק תוכחה כקודם הוא ואצלנו
 תאמר שלא אלא מעולם, הוכיחוהו שלא היכי היינו לשנאותו,

 שומרי ישראל שיש ויודעים שומעים התועים בני דגם דכיון
 זו דידיעה נימא וא״כ שבת, מחללי על צועקים והם תורה
 הוא שהרי שנשבה, ותנוק אנוס מדק אותם תפקיע עצמה
 שבתות לחלל כמומר ליהוי וא״כ בעולם, שבת שומרי שיש שומע
 יודעק אנו שאק ז״ל איש החזון כתב זה על תוכחה, לאחר

 אינו וכדומה, שבת חילול על צועקק שאנו מה דהיינו להוכיח,
 בני לאוזן מגעת זאת שהתוכחה כיק באזנם, לתוכחה נחשב

 אנו שאין שכתב ומה וליצנות. לעג בדרך השבויים התועים
 )טז.(, בערכין תנאי דהני למימרא הכונה אק להוכיח, יודעק

 כל שהרי תוכחה, מצות מבטלק שאין ודאי אלו דמימרות
 לתוכחה מציאות שיש ומוכח להוכיח, שחייבין כתבו הפוסקים

 דרך רק כן אמרו תנאי והני תנאי, דהני המימרא אחרי גס
 יודעק אנו שאק באמרו ז״ל איש החזק וכונת וכנ״ל. זירוז

 מחללי של הכלל נגד למחות יודעק אנו שאין היינו להוכיח,
 כדק לאזנם מגעת ותוכחתינו מחאתינו שאק מכיק קודש,

 את שהמוכיח ה״ז(, מדעות )ס״ו ברמב״ם המבואר תוכחה
 המקום לבין שבינו בדברים בין לבינו שבינו בדברים בק חבירו

 רכה ובלשון בנחת לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחו צריך
 הבא העולם לחיי להביאו לטובתו אלא לו אומר שאינו ויודיעו

 בני לענק ה״ג( ממרים )פ״ג הרמב״ם כתב זה וכעין עיי״ש,
 ראוי אלא שנשבה כתנוק שהן מכיון להורגם שאין הקראים
 לאיתן שיחזרו עד שלום בדברי ולמשכם בתשובה להחזירן
 שצריך הנ״ל דעות בהלכות שכתב דרך על והיינו עיי״ש, התורה
 שניה פעם יוכיחנו קיבל לא ואם ובנחת רכה בלשון להוכיח

 חה ש, עיי" החוטא שיכהו עד להוכיחו חייב תמיד וכן ושלישית
 שידבר והיינו שלום, בדברי למשכם שצריך הקראים לענק שכתב

 ודינו למומר הוחזק לא כן עשה שלא וכל רכה, ובלשון בנחת לו
 אבל להצלתו. שבת לחלל אנו ומצווין בינוס וחייב שנשבה כתנוק

 להוכיחם אנו וחייבים תוכחה, מלות עליהם לגו שיש פשיטא
הוכיחו ואם רכה, ובלשק בנחת לו שידבר דהיינו תוכחה כדין

כעכו"ם. שדינו מומר זה הרי תוכחתו קיבל ולא
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נתן יז סימן חיים אורח חלק M 1 ל H 1 ל 3כ
 עול דפורקי הנ״ל, תר״ח( )סי׳ הלכה הביאור שכתב ומה 0

מכלל יצא כבר בפרהסיא שבת מחלל מון לגמרי
 מעולם הוכיחו שלא דאף ומשמע להוכיחו, מחוייב ואינו עמיתך

 מבני כשאינו היינו כעכו״ס, ודינו עמיתך מכלל יצא כבר
 דנמצא תורה, עול עצמו מעל פרק עצמו הוא אלא התועים

 ממצות מקודם ידע שהרי שנשבה ותנוק אנוס בגדר הוא שאק
 שדינם תועים בני הני אבל עצמו, מעל שפרקו אלא התורה

 יצא לא בפרהסיא שבת שמחלל אף שנשבה, וכתנוק כאנוסים
 יש ובאמת כדין. להוכיחו ומחוייב שיוכיחנו עד עמיתך מכלל

 אותם שהוכיחו וערם כאנוסים שדינם התועים בבני להסתפק
 עמיתך מכלל יצאו שמעו ולא הוכיחם אס ורק כעכו״ם, הוי לא

 פעם הוכיחם אם עמיתך מכלל יצאו האם לשנאותם, ומצוה
 עמיתך מכלל יצאו שלא נימא או שמע, ולא נחת בדרך אחת
 אינו לו ויאמר החוטא והכהו פעמים הרבה כשהוכיחס אלא

 להוכיחו דחייב ה״ז( מדעות )פ״ו הרמב״ס שכתב וכמו שומע,
 שכתב דמה דיתכן בזה, והספק עיי״ש. החוטא שיכהו עד תמיד

 דאף ומוכח — שיכהו עד תמיד להוכיחו דמייב הרמב״ס
 הרי עדיק, הכהו שלא אלא שמע ולא הרבה פעמים שהוכיחו

 פרק לא אס רק זה ברם — להוכיחו וחייב עמיתך בכלל הוא
 לתיאבון, אחד בחטא שחטא אלא לגמרי מצוות עול עצמו מעל
 וממילא עמיתך מכלל יצא לא הרי לתיאבק שעושה מכיון ובזה
 אחת פעם כשהוכיחו אבל הכאה. עד תמיד להוכיחו חייב

 ופורק בכל כופר שהוא אומר והוא מצוות, ושאר שבת שישמור
 עמיתך מכלל יצא דכבר לומר יש כולה, התורה כל עצמו מעל
 שבת לחלל כמומר דינו דנעשה כיק יותר, להוכיחו חייב ואינו
 עד רבות פעמים להוכיחו דחייב שאמרו ומה כעכו״ם, שדינו

 שלא אף גוונא דבכהאי לתיאבק, עבירה כשעובר היינו הכאה
 פורק אינו כי עמיתך, מכלל יצא לא מ מ" התוכחה את קיבל
 עבירה לעבור תקפו שיצרו אלא כולה תורה עול עצמו מעל

 טל כשמוכיחו אבל הכאה, עד תמיד להוכיחו חייב דאז פלונית,
 מבני הוא שזה אלא כעכו״ס דינו דבאמת בפרהסיא שבת חילול

 אלא כאנוס דינו אין אבל שנשבה, וכחנוק כאנוס שדינו התועים
 והוא רכה, ובלשון בנחת שהוכיחוהו לאחר אבל תוכחה, קודם
 שבת לחלל מומר דנעשה יתכן התוכחה, את לקבל רוצה אינו
 התוכחה את לשמוע רוצה שאינו דכיון אחת, תוכחה אחרי כבר
 דינו נעשה כבר כמקודם, בפרהסיא שבת מחלל הוא והרי

תוכחה. חיוב עליו אין וממילא עמיתך מכלל ויצא כעכו״ם

 לדון שכתב ל״ז( סי׳ )ח״א ז״ל מבי״ע בתשובת ראיתי וכעת ז(
ועוד וז״ל, התורה מן לעדות פסולין צדוקין אם

 ופסולק מזידק אלא מקרי שוגגין לאו צדוקק דהני דפשיט
 דהא אבותם, אותם שהדיחו בניהם בני אפילו מדאורייתא,

 בתורה ומכחישים ישראל מזרע דאתו דידעי הן ועומדין מותרין
 בתורה פנים ומגלים יום בכל עבירות כמה ועוברים פה שבטל

 ואי מזה, גדול מזיד ואק הדור, חכמי נגד פניהם ומעיזים
 שהוא הגוים לבין שנשבה דבתנוק ז״ל ]הרמב״ס[ הרב קאמר
 בידי שמיתתם המינים בכלל להחשיבם שלא היינו וכר, אנוס

 תמהר ולא שלום בדברי שימשכס אלא מיד, ולהרגם אדם כל
חזרו ולא תוכחה קבלו וכשלא תוכחה, יקבלו אולי ־'הרגם

 כדדייק מיד, אדם כל ביד ומיתתס כאביהם הם הרי בתשובה
 ]בדפוסי להורגם ימהר ולא דקאמר דלישניה בסיפיה ז״ל הרב

 להורגם" ימהר "ולא המילים הושמטו שלפנינו הרמב״ם
 מן פסולק דהס פשיטא עדות לענק אבל הבקורת[, מאימת
 אם תועים בני בהני דגם ומבואר עכ״ל. כדאמרן התורה
 כאבותיהם דינם להיות חזרו תוכחה מקבלים ואינם הוכיחם
 כדי עד שיוכיחם דבעינן כתב ולא אדם. כל ביד ומיתתם
 מכלל הם הרי מקבלים ואינם שמוכיחם שמכיון אלא הכאה,

 על דק רק הוא הכאה, כדי עד להוכיח דבעיק דהא המורידין.
 עד פעמים מאה אפילו להוכיח רמיא עליו שמצוה המוכיח

 פעם אפילו הוכיחוהו אס הנה אותו שהוכיחו זה אבל שיכנו,
 לשנאוחו, ומצוה כרשע דינו נעשה התוכחה מקבל ואינו אחת
 ואינו השבת את יחלל לבל והוכיחהו התועים מבני הוא ואם

 מצות עליו אין ושוב כעכו״ס, הוא הרי התוכחה, את מקבל
 ורק הנ״ל, הלכה הביאור וכמש״כ עמיתך מכלל דיצא תוכחה,

להוכיחו מצוה עליו יש עמיתך מכלל יצא שלא עבירות בשאר
הכאה. עד הרבה פעמים אפילו

 רבינו בשו״ת הנדפסת הרדב״ז בתשובת ראיתי ושוב ח(
ביו״ד הש״ך עליה ורמז מ״ג(, )סי׳ אשכנזי בצלאל

 קכ״ד( )רס״י יו״ד הכסף ובנקודת סק״ו( קנ״ט )סי׳
 סימן ח״ב הרדב״ז בתשו׳ וגם האחרונים, בדפוסים ]והושמטה

 וכעת שם, במפתח שצויינה ואף התשובה הושמטה תשצ״ו
 חכם קושיית ליישב שכתב החדשה[, בהוצאה מחדש נדפסה

 דהצדוקים כתב פ״ק( )חולין בפיהמ״ש דהרמב״ס שהקשה, אחד
 ויאבדו ישראל את יפסידו שלא כדי לכתחלה אותם הורגק

 )פ״ג החזקה ביד הרמב״ס שכתב מה על חולק וזה האמונה,
 ליישב, הרדב״ז וכתב יהרגו, לא התועים דבני ממרים( מה׳

 שהחזרנו באותם מיירי שהורגין, המשניות בפירוש שכתב דמה
 אבו ולא פעמים כמה בהם והתרינו התורה לאיתן אותם
 שחיטה לענק גמורים כעכו״ס הם הרי הכי ומשוס שמוע,

לא שעדיין צדוקי סתם אבל הריגה, לענק גמורים וכמינין
 וזה מותרת, שחיטתן כאנוסין הם תועים שבני ומפני בו ^התרינו

 מיניה תידוק להרגן, ן י ר ה מ מ שאין ממרים בה׳ שכתב
 שמוע, אבו ולא התורה לאיתן שיחזרו כדי בהם התרו שאס

 מפקרי ואדרבה ויום יום בכל הקראק לאלו עושק אנו כאשר
 עיי״ש. אסורה ששחיטתן שכן וכל אותם שהורגין משמע טפי,
 אותו התרו שאס אלא הכאה, עד תוכחה דבעינן כתב דלא הרי

 מיניה ואזיל המורידק מן הוא הרי שמוט אבו ולא פעמים כמה
 חכם שרצה מה על הרדב״ז, כתב ושוב שנשבה. תנוק של דינא
 שלא ביו״ט מלאכה יעשה שלא לצדוקי התרו שאס לומר אחד

 שומר שהרי המועדות, את מחלל שאינו בחשבונו, להיות חל
 ביציאת הוא ומודה בחשבונו, להיות שחל היו״ע ומקדש הוא

 מלאכה עושה צדוקי ואם כישראל, העולם ובחידוש מצרים
 אינו למחר אלא יו״ט היום אק והשיב בו והתרו שלגו ביו״ט
 אונסיה שלבו אלא עוד ולא התראה, קיבל לא שהרי לוקה,

 כתב דהא הרדב״ז, עליו וכתב — אמת שאומר שסובר
 להחזירן ראוי קראים בני דהני מממרים( )פ״ג הרמב״ם
ולא התורה לאיתן שיחזרו עד שלום בדברי ולמשכם בתשובה
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יז סימן חיים אורח חלק להורות
 התרו החכם'שאפילו שכתב למה סותר חה להרגן, אדס ימהר

לוקה, שאינו מועד היוס אין ואומר מועד שהוא היום בו
 מועד היום לו אומרים שהרי מיתה חייב שהוא משמע ומכאן

בתשובה, ותחזור הדבר מן תסור לא וכתיב חכמים קבלו שכך
 שכפר עצמו כצדוק להיות זה חזר אמת, קבלתם אין אומר והוא

 מזה גדול מועדות מחלל לך היש מיתה, שחייב חכמים בדברי
 בכלל ונכנס אונם מכלל יצא בו התרו שאם הרי עכ״ד.

 כל אלא הכאה, עד אותו שיוכיחו דצריך כתב ולא המורידין,
 שאין אומר והוא חכמים קבלו וכך מועד שהיום לו שאומר
 חכמים בדברי כופר והוי עצמו כצדוק נעשה ה״ז אמת, קבלתם

 התועים בני שגס ז״ל המבי״ט כדברי זה והרי מיתה. וחייב
 ]ועיין ם. כעכו" דינם נעשה שמוע אבו ולא אותם הוכיחו אם
 בזמן אלא מורידק דק דאק ט״ז( אות בי׳ סי׳ )יחד איש חזק

 בת ומשמש מצויים נסים שהיו כבזמן גלויה השי״ח שהשגחת
)פ״ג רדב״ז ועיין כן. משמע לא הנ״ל ומפוסקים עיי״ש. קול

 ואכמ״ל[. פ״א( )חולין בפיהמ״ש וברמב״ם ממרים( מה׳ _
*־"■י,-,". ___

ז״ל לנר ערוך בעל להגאון ציון בנין בשו״ת וראיתי ט(
 ישראל פושעי בענין שכתב כ״ג(, סי׳ )ח״ב

 פשתה שבעו״ה אחר בהם, אדון מה ידענא "לא בזמנינו
 יש לא אס כהיתר, נעשה שבת חילול שברובם עד לרוב הבהרת

 בהם ויש הוא, למזיד קרוב שרק מותר אומר דק להם
 מחללים כך ואחר היום קידוש ומקדשים שבת תפלת שמתפללים

 כמומר נחשב שבת מחלל והרי ודרבנן, דאורייתא במלאכות שבת
 מודה חה ובבורא, בבריאה ככופר בשבת שהכופר מפני בלבד

 אשר תחתיהן קמו אשר בבניהם גס ומה וקידוש, תפלה ידי על
 נחשבו דלא לצדוקים ממש שדומין שבת, דיני שמעו ולא ידעו לא

 אבותיהם שמעשה מפני שבת שמחללין אע״ס כמומרים
 סי׳ )או״ח כמבואר העכו״ם לבין שנשבה כחנוק והם בידיהם,
 נמי ואפשר ל״ז( סי׳ )ח״א המבי״ט גם כתב וכן שפ״ה(,
 ואינם הדת לעיקרי ידעו ולא ישראל בתוך הורגלו שלא דצדוקק
 יע״ש, וכו׳ מזידין חשיבי לא הדור חכמי נגד פניהם מעיזק
 שמה מהן, ועדיפי להם לה דומק הדור מפושעי והרבה

 בקראים ל״ח( סי׳ ח״א מבי״ט )בתשובת הר״ש שמחמיר
 לשבת שדומה מועדות חילול מפני אינו נסך, יין יינם להחשיב

 פורעין ולא שמלין הדת בעיקרי גס שכפרו מפני אלא בלבד,
 ובזה ממזרים, בניהם זה ידי שעל וקדושין גיטק דיני להן ואק
 להחשיב המחמיר לענ״ד ולכן פרצו, לא שבזמנינו הפושעים רוב

ברכה, עליו תבוא יינם, לסתם הללו הפושעים של יק נגיעת
 שמבורר לא אס שיסמכו, מה על להם יש להמקילים גס אכן
יחד, מישראל עשרה בפני לחללו פניו ומעה שבת דיני שיודע לנו

 וראיתי עכ״צ אסיר" יינו ונגיעת גמור כמומר ודאי שזה
 ציק הבנק על שתמה ע״ד(, סי׳ )ח״א אלעזר מנחת בשו״ת
 בשבת שהכופר מפני רק כמומר נחשב שבת דהמחלל שכתב
 וקידוש תפלה י ע" דמודה זה משא״כ ובבורא בבריאה כופר

 דהא מיחוור, לא דזה עליו וכתב בזדון, כך אחר שמחללו אך
 ליה חמיר תנאי דהאי שם וברש״י )ה.( בחולין הוא ערוך ש״ם
 ה הקב" במעשה כופר שבת דהמחלל משוס זרה כעבודה שבת
כשמחלל כן ואם ע״ש, בראשית במעשה הקב״ה שבת שלא

כג גת!
 הקב״ה בשביתת כופר הוא הרי בפרהסיא במזיד במלאכה

 יום היום וכל הלילה כל היתה הקב״ה ששביתת בשבח,
 שבח, לחצי שביתה יש וכי שעושה בקדוש אהני ומה השביעי,

עיי״ש. בדינו עי״ז להקל יאמרו ולא הדברים ישתקעו

 ז״ל, ציק הבנק דברי לדחות די זו בהשגה אק ולענ״ד י(
שבת דמחלל דהא דכיק ציק, הבנק דכונת

 איסור חומר משום לאו התורה, לכל כמומר הוי בפהרסיא
 שבת דהמחלל )ה.( חולק רש״י שפירש כמו אלא בשבת, מלאכה

 בראשית, במעשה הקב״ה שבת שלא שקר ומעיד במעשיו כופר
 שקר מעיד שבת "שהמחלל ה׳( ד׳ השירים )שיר י רש" כתב וכן

 דהא נמצא שיי״ש, בראשית" בשבת שבת שלא לומר בבוראו
 שחילול משום הוא שבת, חילול ע״י התורה לכל מומר דהוי
 כעובד הוי ולכן ובמעשיו, בבורא לכפירתו סימן הוא שבת

 הוא שאם לומר מקום יש וא״כ בהקב״ה, שכופר זרה עבודה
 למעשה זכר ואומר השבת את ומקדש שבת תפלת בשבת מתפלל

 בבורא מאמק שהוא דעתו מגלה שהוא נמצא בראשית,
 משוס דלאו יתכן בשבת מלאכה פושה שהוא ומה ־ובמעשיו,

 שאר או פרנסתו לחיאבק אלא בראשית ובמעשה בבורא כפירתו
 מחלל שהוא דמה זרה, עבודה כעובד דינו אין א״כ סיבות,

 שהוא חזיק דהא בבורא, לכפירתו סימן אינו במלאכה שבח
 שו״ת ועיין בבורא. מאמין שהוא סימן שזהו ומקדש מתפלל

 להקל הנ״ל ציון הבנק סברת שצירף קכ״א( סי׳ )ח״א מהרש״ם
פיי״ש. בנדונו

יח סימן
— הקודמת התשובה המשך —

 לקרותו אסור בפרהסיא שבת דמחלל דודאי לדינא, ותבנא יא(
ל״ח(, )סי׳ צבי חכם בשו״ת שכתב וכמו לתורה

 בעובר היינו העבריינים, עם להתפלל דמותר דקיי״ל דאע״ג
 מעליהם ופורקים נפש בשאט רמה ביד העושים אכל לפרקים,

 להם שאק מאותן הוא הרי קלה, אחת מצוה אפילו מצוות עול
 וכתב פ״ג(, תשובה )ה׳ הרמב״ם וכמש״כ הבא לעולם חלק

 שחייב אחת מצוה על שהעובר פ״א( )חולק המשניות בפירוש
 חרם אוחו מחרימק עתה לדונו בידינו שאין אף מיתה עליה

 עונם גדול עיניהם אח הארץ עם יעלימו העלם ואם עולם,
 גמור כגוי שהוא בפרהסיא שבתות המחלל וביחוד מנשוא,

 לקרות שיעלה יתכן ואיך )ה:(, ובחולין )סט:( כבעירובין
 גדול הדת מאור וכיבוי השם חילול לך אין והלא בצבור, בתורה

 מקום באותו פרק באותו שם ונמצא שם העומד וכל מזה,
 טהרה רוח ואם יתמך, חטאתו ובחבלי בעונו ילכד מוחה ואינו

 המקום מן לצאת ה׳ קנאת בקנאם אנשים מקצת על עברה
 ושם עיי״ש. הטוב ברכת תבוא עליהם בעונם, יסופו בל ההוא
 לקרותו נכון שאץ ברשעו שעומד במומר עוד, כתב י״ג( )סי׳

 חוקי לספר לך מה אלקים אמר ולרשע שנאמר כענק לתורה
עיי״ש.
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נתן יח סימן חיים אורח חלק להורות
 לתורה שבת מחלל קורק שאס ז״ל צבי החכם שכתב ומה יב(

מזה, גדול הדת מאור וכיבוי השם חילול לך אק
 השם חילול ד״ה )פו.( יומא רש״י שכתב למאי כונתו נראה
 )יומא שם יו״ט התום׳ וביארו עכ״ל, אחרים ומחטיא חוטא
 למדק ואחרים עבירה שעושה דכל משמע דבגמרא מ״ח( פ״ח

 מחטיא דהיינו השם חילול מקרי בדבר קלות ג״כ לנהוג ממנו
 דמי היכי שם יומא בגמרא שאמרו כמו והיינו עיי״ש. אחרים

 ולא מטבחא בישרא שקילנא אי אנא כגק רב אמר השם חילול
 אומר הוא לפרוע מאחר וכשאני ופירש״י לאלתר, דמי יהיבנא

 אמר יוחק ורבי עכ״ד, בגזל מזלזל להיות ממני ולמד גזלן שאני
 תפילק, ובלא תורה בלא אמות ארבע דמסגינא אנא כגק

 הימני ולמדק בגרסתי שנחלשחי יודעק הכל ואק ופירש״י
 היתר מעשה עושה אס שאף הרי עכ״ד. חורה מתלמוד להבטל

 הרי באיסורים לזלזל ללמוד אחרים יבואו מעשיו ידי שעל אלא
 לתורה לעלות שבת מחלל כשמכבדים ולכן השם. חילול זה

 לזלזל דגורמים נמצא מוחק, ואין חוקי לספר לרשע וגורמים
 בפרהסיא, שבת חילול ידי על גוי נעשה לא וכאילו שבת, בחילול
 שהוא מוכיח חה לחורה לעלות לו שקורק רואק הכל שהרי

 שקורא מי וא״כ לתורה, לקרות אפשר אי גוי דהא ישראל,
 אחרים להחטיא גורס שהוא השם, חילול בעק נלכד לעלות אותו
 הוא אעפ״כ שכת שמחללים שאף שיאמרו שבת, חילול בעק

 מי כן וכמו לתורה. לעלות לכבדו ראוי ואף ישראל בגדר נשאר
 מחלל שקורק שרואה דכיק השם, חילול בעון נלכד מוחה שאינו
 דהא גלי, בריש איסור שעוברק רואה שהוא נמצא לתורה, שבח

 ולרשע משוס בו יש וגס כגוי דינו שהרי לתורה להעלותו אסור
 עובר שהקורא כשרואה וא״כ חוקי, לספר לך מה אלקיס אמר

 ה״ז( מדעות )פ״ו ברמב״ס וכמבואר למחות חייב הרי עבירה,
 להחזירו מצוה טובה לא בדרך שהלך או שחטא חבירו הרואה
 למחות בידו שאפשר וכל וכו׳, תוכיח הוכח שנאמר וכו׳ למוטב

 בידם למחות לו שאפשר כיק אלו בעק נחפש הוא מוחה ואינו
 בפרהסיא שבת מחלל לייקר גרס הרי מחה וכשלא עיי״ש,
 ואף השם. את שחילל ונמצא שבת, חילול באיסור לזלזל וגורם

 איכא לעשות מחוייב שהוא מה לעשות כשנמנע תעשה ואל נשב
 השם חילול דמי היכי אמר יוחנן רבי דהא השם, חילול משום

 והרי תפילק, ובלא תורה בלא אמות ד׳ דמסגינא אנא כגק
 תעשה, ואל בשב הוא תפילק ומהנחת התורה מעסק המניעה
 למדים אחרים שעכ״ס כיק השם חילול בכלל הוא ואעפ״כ

 משוס איכא התוכחה במניעת נמי והכי במצוות. לזלזל הימנו
השם. חילול

 המצוות לשמירת חינכוהו לא שמעולם התועים בבני ואף יג(
שכתב וכמו כרשע דינו שאק מעולם, הוכיחוהו ולא

 ציון בנק בשו״ת צידד וכן ב׳( סי׳ שחיטה )ה׳ ז״ל איש החזק
 ואומר לפנינו כשבא מקום מכל הנ״ל, כ״ג( )סי׳ החדשות

 שבת מחלל שהוא יודעים ואנו בשבת, לתורה לעלות שרוצה
 הוכיח מצות בו ולקיים להוכיחו אנו חייבים הרי בפרהסיא,

 ואס הנ״ל, ה״ז( מדעות )פ״ו וכרמב״ס עמיתך את תוכיח
 אבל לתורה, לעלות לו שמותר ודאי אז כי התוכחה את מקבל

שבתות, לחלל מומר געשה א״כ התוכחה את מקבל אינו אם

 ושמע הוכיחוהו כבר שהרי התועים בני מכלל יצא השתא דהא
 מבואר התוכחה וענק השבת. את לשמור חייבק שישראל

 במעשיו עצמו על חוטא שהוא "להודפו שצריך הנ״ל ברמב״ם
 לו אומר שאינו ויודיעו רכה, ובלשק בנחת לו וידבר וכו׳ הרעים

 לקבל רוצה אינו ואם הבא". העולם לחיי להביאו לטובתו אלא
 הרי אחרת, סיבה שוס או השמים מן בחורה מאמק אינו כי

 ר״ב שבשו״ת הרדב״ז בתשובת מבואר מזו מומרדויתירה נעשה
 את השומרים הצדוקים בבני מ״ג(, )סי׳ הנדמ״ח אשכנזי

 לפי אמת שחשבונם לחשוב וטועה חשבונם לפי המועדים
 קבלו שכך מועד "היום לו ואומר מוכיחו אם סגי התורה,
 הוא ואם בתשובה", ותחזור הדבר מן תסור לא וכתיב חכמים,

 שכפר עצמו כצדוק להיות זה חזר אמת קבלתם שאק אומר
 אם סגי תוכחה דלענק הרי עיי״ש. מיתה שחייב חכמים בדברי
 את לשמור חייבים ישראל וכל חורה אמרה שכך לו אומר

 השמים מן לחורה ראיות להביא חיוב עלינו ואין המצוות,
 ציק בנק בשו״ת דכתב ומקדש שמתפלל שבת ובמחלל וכדומה.

 שבת לחלל שאסור כשיודע מקום מכל כעכו״ס, דינו שאק די״ל
 רשע, הוא הרי בנעוריו, כן שלמד או שהוכיחוהו ידי על

 ולרשע משוס צבי החכם שכתב וכמו לקרותו נכון אק וממילא
חוקי. לספר לך מה אלקיס אמר

 קדוש מאמר )בסוף ז״ל הרמב״ם אגרות בם׳ וראיתי יד(
ראוי אינו כן "וגם שכתב ע״א( ט״ו דף השם

 ומזרזם מקרבם אלא אותם, ולמאוס שבתות מחללי להרחיק
 ברצונו פשע אם שהפושע רז״ל פירשו וכבר המצוות, לעשיית
 בו נוהגק ואק אותו מקבלק להתפלל הכנסת לבית כשיבוא

 אל ל׳( ו׳ )משלי ע״ה שלמה מדברי זה על וסמכו בזיק, מנהג
 שהן ישראל לפושעי יבוזו אל וגו׳, למלא יגנוב כי לגנב יבוזו
 החכם לדברי סתירה זה ואק עכ״ד. מצוות" לגנוב בסתר באק
 משוס לתורה לקרותו נכק אק ברשעו שהעומד שכתב צבי

 שם ז״ל דהרמב״ם חוקי, לספר לך מה אלקיס אמר ולרשע
 פשע שהפושע שכתב ואף שם, וכמבואר השמד בימי מיירי

 ימי פחד מחמת אלא מרצונו נפש בשאט פשע לא מ מ" ברצונו,
 נראה וגם שבת. לחלל הכריחוהו לא כי ברצונו ליה וקרי השמד,
 ממה ראיה הביא הרמב״ס שהרי בתשובה, לחזור שבא דמיירי
 דאיחא להא שכונתו ונראה לגנב, יבוזו דאל קרא חז״ל שפירשו
 אם יגנוב כי לגנב יבוזו לא ל׳( ו׳ )משלי טוב שוחר במדרש

 למה תמהו אל תשובה ועשה מרשעו שחזר רשע ארס ראית
 בתשובה. לחזור שבא דמיירי הרי עיי״ש, ירעב כי נפשו למלאות

 אינה ישראל מפושעי בה שאק תענית כל )ו:( כריתות ועיק
 בחיי, רבינו בשם תרי״ט( סי׳ )או״ח הפרישה וביארו תענית,

 בכלל יהיו שלא ישראל פושעי ברשעים להקל לנו שאין
 בשעה ומתקדש מתעלה שמיס שם כי ותפלתינו, תעניוחינו
 שאל״כ הצדיקים, בכלל ונמנים בתשובה חוזרים שהרשעים
 אק אס ומשו״ה הערבות, מפני עליהם נתפשים הצדיקים

 תשובה לעשות לב נותנק שאק ר״ל בתוכן ישראל פושעי
 הצדיקים של בתפלתן חלילה שומע אינו הערבות מפני להשי״ת,

 רק הוא לצדיקים, ישראל פושעי צירוף דמעלת ומשמע עכ״ד.
קאמר לא דהרמב״ם יתכן גס בתשובה. לחזור רוצים הם אס
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כה נתן יח סימן חיים אורח חלק 1 ל H 1 ל
 הכנסת לבית כשיבואו □יון מנהג בהם ינהגו שלא אלא

 איכא דבזה לתורה אותן שקורק ראיה מזה אק אבל להתפלל,
 צבי החכם מיירי ובזה חוקי, לספר לך האמר^מ ולרשע משום

ז״ל.

 למנק לצרף אם ח( כ" )סי׳ סופר חתן דו״ז בשו״ת ועיין טו<
בשבת, בשדותיו שעובדין למי לתורה ולקרות עשרה

 כי בנו ענה שקר באמת אבל מכירה היתר לו שיש אומר והוא
 שבת דהמחלל וכתב לדבריו, אמנה ליתן ואין הדעת מקלי הוא

 למנין לתורה להעלותו שלא ופשיטא כנכרי דינו בפרהסיא
 מכירה שטר שעשה שאומר השאלה בנדון מ״מ הקרואים,

 אומר שהרי בפרהסיא שבת מחלל נקרא לא א״כ בהיתר, ועובד
 ואע״ג בפנינו, להתחסד ורוצה בהיתר היא שלו השדה שעבודת

 שיהא שבת מחלל דין אבל לו, להאמק אק כי הוא גמור דרשע
 להתקרב רוצה הנראה דכפי וכיון ליכא, התורה לכל מומר
 לתקנת חז״ל חשו הרבה דרכיו, ייטיב ההתקרבות ע״י ואולי

 האיסור, מגודל לו להסביר וטוב נדח, ממנו יודח לבל השבים
 כי באמת, היתר בדרך ויעשה דרכיו ייטיב לא שאם לו ולומר

 דעפ״י וכיון הישר, לדרך נביאהו לאט אולי אוחו, ירחיקו אז
 ירגיש שלא טוב בפרהסיא, שבת למחלל מוחלט אינו תורה דק

 ולא אחרון יוסיפו התורה ולקריאת למנק, לצרפו רוצים שאק
 מדברי סייעחא זו לסברא ויש עיי״ש. קרואים משבעה

 דק לו אק אם זה וכל הנ״ל. השם קדוש במאמר הרמב״ם
 לשבעה להעלותו כתב לא ואעפ״כ בפרהסיא, שבת מחלל

 להעלותו שאין פשיטא בפרהסיא שבת במחלל אבל קרואים,
 פרי תשו׳ ועיק איסור. בדרך לחורה לקרבו שייך ולא לתורה.
 אותו מצרפק שאק חפילק מניח שאינו במי ג׳( סי׳ )ח״ג השדה

 שאין יראו שכאשר ואפשר ממש, כמומר שאינו ואף לעשרה
עיי״ש. הבושה מפני לשוב לבם יתנו אותם מצרפים

 לבית ברכבם בשבת באים שרבים שאלתינו בנדק והנה עז(
שהבר שמסכים שמי נמצא לו, סמוך או הכנסת

 הרי הבאים, ידי על שבת לחילול גורס חה לתורה, יעלה מצוה
 הכי בלאו נוסעים הן אם ואף עיור, דלפני בלאו עובר זה

 של רגע בכל הרי במכונית בנסיעה מ מ" השבת, אח ומחללים
 ואס תמיד, שריפה חומרי להבעיר מוסיף איסור איכא נסיעה

 דהרמב״ס ועוד פחות. קצת יסעו אולי הכנסת לבית יבואו לא
 אותו "והמתעה וז״ל כתב מ״ג( פ״ז )תרומות המשניות בפירוש

 בשום עבירה לדבר המסייעו או עליו מצוה או מכשילו או
 מהשי״ת נענש הוא הקל, בדיבורו ואפילו הסיוע, ממיני פנים
 מלקוח חייב אינו אבל ההכנה, או הסיוע באותו שעושה כפי

 תתן לא עיור ולפני שאמר הכתוב על עובר הוא אבל וכו׳,
 על עובר או העבירה, לעבור סיבה הוא היה אס מכשול
 סייעו אס רשע עם ידך תשת אל כ״ג( )שמות שאמר הכתוב
 )סא.(, לגיטק בחידושיו החח״ם וביארו עכ״ל. עובר" לאותו
 עיור, לפני משום איכא העבירה נעשתה לא סיועו דבלא דהיכי
 רשע עם ידך תשת אל הו״ל ומיישרו מסייעו רק דאינו והיכי

 דלא וכגון עיור, לפני על עובר שאינו היכי דאף ומבואר עיי״ש.
עם ידך תשת אל משוס עובר מ״מ דנהרא, עברי בתרי הוי

 סיבה היא אק אם ואף עבירה, לדבר עכ״פ שסייעו כיון רשע
 □ה ועיק העבירה. את לעשות יכול היה בלעדו שגם להעבירה,

 נימא אם אף בנ״ד והנה כ״ג(. סי׳ )ח״ג נתן להורות בשו״ת
 לבית באים הם השתא מקום מכל בלא״ה, בשבת נוסעין שהיו

 שם לערוך שהסכים מי של סיועו ידי על שבת בחילול הכנסת
 זה, שבת לחילול וגרמה לשם המביאם הסיבה חוהי מצוה, בר

רשע. עם ידך תשת אל משום בזה ואיכא

 שגורס באופן מצוה בר לערוך רשות נותנים אס דן, מן ובר ח(
לנסוע הבאים ידי על בפרהסיא שבת חילול

 מחום׳ לעיל שכתבנו וכמו השם, חילול זה הרי במכוניתם,
 ממנו למדים שאחרים דבר עושה שאס מ״ח( פ״ח )יומא יו״ט

 אחרים מחטיא דהיינו השם חילול מקרי בדבר קלות לנהוג
 הגורם לדבר מסכימים תורה ששומרי כשרואים והנה ש, עיי"

 לזלזל שגורמים הרבים, החטאת זה הרי בפרהסיא, שבת חילול
 החכם ואס מאוד. החמור השם חילול בגדר והוי שבח בשמירת

 ה״ז לתורה בפרהסיא שבח ממלל קורק שאס כתב ז״ל צבי
 אם וכמה כמה אחת על הרי הדת, מאור וכיבוי השם חילול

 השם חילול לך אק בפרהסיא, שבת חילול גורמת לתורה העליה
 ואק איסור, בדרך לקרב שייך ולא מזה. גדול הדח מאור וכינוי

ויראתו. אהבתו בלבנו ישים והשי״ת ריחוק. אלא קירוב זה

וכט״ס. התורה בברכת וחותם דושת״ה

יט סימן
— הקודמת החשובה המשך —

 דגם והמבי״ט, הרדב״ז מתשו׳ ח׳( )אות לעיל שהבאנו מה יח(
כעכו״ם נעשו קבלו ולא בהם התרו אם הקראים בני

 תשל״ה )ירושלים ישראל ארן גדולי בם׳ ראיתי כעת — עיי״ש
 על שהשיג ז״ל, אלפאנדארי מהרש״א הגאק בתשו׳ י״ג( עמוד

 הם הרי ההתראה קודם שאס חילוקו, לשמוע שקשה הרדב״ז
 כן הוא שהקבלה ז״ל רבותינו מדברי שיודעים ואע״פ כישראל,
 שהם מפני והקבלה, התלמוד דברי על עוברים הם ואעפ״כ
 מפני דינם ישתנה איך א״כ אבותס, למדום שכך אנוסים

 ט״ז( )עמוד ושם להרגם. ומכש״כ שחיטתם, לאסור ההתראה
 לדקדק שאק קע״ט(, עמוד נ״ז )סי׳ הרא״מ מתשו׳ הביא

 וכו׳ בתשובה להחזירם שראוי מממריס( )פ״ג הרמב״ס ממש״כ
 שהשתדל אחרי להורגם לראוי דמכלל להורגם, אדם ימהר ולא

 אותם דימה כבר שהרי לשמוע, רצו ולא בתשובה להחזירם
 רצה שלא ואע״פ כלל מות בן שאינו הגויס לבין שנשבה לחנוק
 ממיתה פטור ואנוס כאנוס הוא הרי מדקאמר בתשובה, לשוב

 לא הנ״ל והגרש״א כהרדב״ז, מבואר במבי״ט גס אולם עיי״ש.
 אלא בתורה שמאמינים בקראים דדוקא י״ל גם הביאו.

 רצק ועושים אתם שהאמת וחושבים שבע״פ חורה שמכחישים
 שבת מחלל אבל אותם, כשהוכיחו אף אנוסים דהוי הוא קונם,
דדינו י״ל ומצוות, תורה עול עצמו מעל ופורק בעיקר וכופר

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)39 מס עמוד עמרם בן נתן געשטעטנר, י - נתן להורות
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 דעכ״ם טון לקבל, רוצה ואינו הוכיחוהו מכ״פ אס כעכו״ם

ההתראה. אחר אף התורה בכל כופר

 החזק שהביא מה מצאנו שלא ב׳( )אות לעיל שכתבנו ומה יט(
אהבת ם׳ לידי נא הנה חסד, אהבת בשם ז״ל איש

 בסופו נדפס דפוסים בקצת אשר ז״ל חיים להחסץ חסד
 ז״ל יהונתן מהג״ר טובות הנהגות והם טבא, מרגניתא קונטרס

 חבירו בטובת להשתדל כתב, י״ז< )אות ושם לובאטש, מעיר
 גמור ברשע ואף תשנא, דלא מלאו ולהזהר השלום אחר ולרדוף

הוכיחו, שלא זמן כל לשנאותו מלובלין מהר״ם לדעת איסור יש
 היה מוכיח לו היה אם שמא להוכיח, שיודע מי הזה בדור ואק

 עד חברך את תדק ואל שאמרו כמו לו, גרם הרע וטבעו מקבל
 עליו רחמים יבקש רק לקללו, שאסור שכן וכל למקומו, שתגיע

 איש החזק התכוק ולזה עכ״ל. שלימה תשובה על ה׳ שיעזרהו
להוכיח, שיודע מי הזה בדור דאק שכתב מה והנה הנ״ל. ז״ל

 וממילא תוכחה של מציאות ליכא הזה שבדור כונתו אק ודאי
 מבואר תוכחה מצות הלא כן, לומר דמנלן תוכחה, מצות בטלה

 מרגניתא כקונטרס כי ועוד לעיל. שהבאנו וברמ״א ברמב״ס
תוכחה, שמקבל במי "להוכיח י״ג( )באות שם כתב עצמו טבא

 המפורש בדאורייחא מקבל אינו ודאי אפילו או מקבל, ספק או
 ויבקש תוכחה, המונע העונש גדול כי □ה מאוד ויזהר בתורה,
 באופן שיהיה דבריו שיתקבלו זה על עזר ית׳ מה׳ מקודם

 ואף וכו׳ פנים להלבק "שלא כתב ח׳( )אות ושם היאות".
 כתב ( י׳ )אוח ושם מאוד״, □ה ליזהר צריך תוכחה בשעת
 יוכיח תוכחה בשעת ואף וכו׳ הבריות עם ננחת "לדבר

 טבא מרגניתא דבעל הרי עיי״ש. וכו"׳ ובנחת רכים בדברים
הזה. בזמן אף תוכחה ומצות חיוב דאיכא כותב עצמו ז״ל

 מציאות הזה בדור שאק מוחלט דבר זה שאק מזה, ומוכח כ(
הזה בדור שאק י״ז( )באות שכתב ומה תוכחה, של

 וטבעו מקבל היה מוכיח לו היה אס ושמא להוכיח שיודע מי
ולעבור לשנאותו לו אסור דמספק כונתו נראה לו, גרם הרע וי"יי'

הרשע, את להוכיח יכול הוא אק דשמא תשנא, דלא הלאו על
להוכיח, שיודע הזה בדור יש אם אני תמה הש״ס לשק ונקט
 דלא הלאו שלענין אלא תוכחה, של מציאות שאק הכונה ואק

 דשמא ויחשוש לחומרא, איסורא דספק להחמיר לו יש תשנא
 בחנם דעובר לשנאותו לו אסור וממילא להוכיח יודע הוא אין
 דשמא משום להוכיחו, חייב מאידך אבל תשנא. דלא לאו על

 של עשה מצות לקיים מחויב שהוא ונמצא להוכיח יכול הוא
מספק, תשנא דלא הלאו על לעבור לו שאסור וכשם תוכחה,

 ז״ל איש החזק כתב כן ועל מספק. תוכחה במצות חייב כן כמו
חליצה, בלא לשוק היבמה את להתיר מומר ביבם להקל דאין

 וא״כ מומר בגדר אינו וא״כ המומר את הוכיחו לא דשמא
 מספק, להצילו חייבין נפש פקוח לענק כן וכמו ליבום, זוקק

 להקל שאק ר״ל הלכות", שאר לענק "וכן שם איש החזק ומש״כ
 הדין לענק וכגק למומר ליה דמחזקינן משוס הלכות בשאר

ס״ב(, קנ״ט )סי׳ יו״ד להמחבר למומר ברבית להלוות דמותר
דודאי מומר שאינו בודאי לומר קולא מזה למידין אק אבל

מומר. שהוא חיישיק

 לעלות ורוצה בפרהסיא שבת מחלל לפנינו כשבא וא״כ כא(
להוכיחו, עשה מצות עליו איכא הלא לתורה,

 לחורה, אותו כשקורא השם חילול איכא מקבל ואינו וכשמוכיחו
 בפרהסיא שבת מחלל דלקרוא ז״ל צבי החכם שכתב וכמו

 אינו דלמא רשע הוי דלא לומר ואק השם, חילול הוי לתורה
 ולשנאותו להקל לו שאסור לענק רק שייך דזה להוכיח, יודע

 להיפוך אבל לחומרא, איסורא וספק תשנא דלא לאו על ולעבור
 וא״כ השם, חילול איכא רשע הוא דאס לתורה לעלות לו להתיר
 יודע הוא דשמא לתורה, להעלותו אסור ג״כ רשע בספק

 ואסור רשע ה״ז תוכחתו מקבל ואינו הוכיחו ואם להוכיח
 השם חילול דאיכא דהא כתבנו וכבר מספק. לתורה לקרותו

 באיסור לזלזל שיבואו משוס הוא לתורה שבת מחלל בקריאת
 הוא דהרי מספק, רק רשע כשהוא אף איכא חה שבת, חילול
 נעשה אם מסופקק שאנו אלא בודאי, בפרהסיא שבת מחלל
 לזלזל שיבואו נמצא להוכיח, יודעק אק דשמא זה ידי על רשע

 בפרהסיא שבת שמחלל יראו דעכ״פ כיק שבת חילול באיסור
לתורה. לעלות אותו מכבדק

 אינו שמא לעצמו חושש עצמו המוכיח אס דאף ועוד, כב(
מקום מכל לשנאותו, לו אסור כן ועל להוכיח יודע

 שנחת להוכיח הרב יכול הצבור ולדעת לתורה עולה כשמומר
 לחנתם א״כ תוכחה, קיבל ולא שהוכיחו ויודעים רכה ובלשק
 כתב טבא ובמרגניתא לתורה. להעלותו ואסור רשע זה נעשה
 משנא דלא לאו על לעבור שלא מספק שיחוש חסידות דמדת
 להקל גם מזה ללמוד אק אבל להוכיח, יודע אינו דשמא

 להחמיר רשאי עצמו דהמוכיח ועוד, ולכבדו. לתורה להעלותו
 לשנאותו, לו אסור וע״כ להוכיח יכול שאינו עצמו את ולחשוד

 להוכיח יוכל שהרב להם שברי אומרים הם אס הצבור כל אבל
 ואק לרשע, בעיניהם הוחזק א״כ התוכחה, קיבל לא והלה

 תוכחה חיוב עליהם ומוטל לתורה, לו לעלות להרשות רשאים
שם. צבי בחכם וכמש״כ להעלותו שלא

 בדק שהאריך ל״ג( סי׳ )או״ח שיק מהר״ם שו״ת ועיין כג(
תהא שלא כלל הדעת על עלתה ולא עיי״ש, תוכחה

 היודע יש אס אני שתמה משום הזה בזמן תוכחה מצוות
 ע״ט( סי׳ )ח״ד יצחק מנחת בשו״ח ראיתי ושוב להוכיח.
 כלל )ח״ב ז״ל מקאלאמיי הלל להג״ר דל אל משכיל מם׳ שהביא

 מאה אפילו תוכיח הוכח אמרה התורה שכתב, ד׳( פרט ג׳
 הזה בדור יש אם אני ותמה נעדרת שהאמת משום ואי פעמים,

 מימרא כוונת שאק הגדול בשמו אני נשבע תוכחה, שמקבל מי
 ותלי״ת ח״ו, אבינו לאברהם בת הנחת לא דא״כ כפשוטה, זו

 הולכק אק קיי״ל והלא ודור, דור בכל מאלקיו ישראל אלמן לא
 לחיי להביאם נפשות להצלת שכן ומכל הרוב אחר נפש בפקוח
 וכתנוק ואנוסים כשוגגים שהמה וכמה דכמה ע״ז ונוסף עולם,

 מהדורא יהודה זכרק משו״ת הביא וגס הנכרים. בק הנשבה
 המאמר מפני תוכחה במיעוט זכות שהמלמד פ״ח( )סי׳ תנינא
 דפשוט הרי שהאריך. עיי״ש ו ח" תורה תפוג וכו׳, אני תמה

 ושו״ע ברמב״ס וכמבואר הזה, בזמן גס תוכחה דין דנוהג
)ברכת אבודרהם מם׳ הביא שם יצחק מנחת ובשו״ח הנ״ל.
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כז יט סימן חיים אורח חלק 1 ל ל H ל

 לא נמי חבירו הוכחת "על שכתב כ׳( עמוד ומשפטיהם המצוות
 מי הזה בדור יש אס אני תמה עז:( )ערכין אמרינן דהא מברך,
 אלא זה עעס מהגי ולא תוכחה". שמקבל ומי להוכיח שראוי

 שאינו כשלימות המצוה את עושה אינו דשמא מברכה, לפוטרו
המצוה. מעשיית פוטרו זה אין אבל להוכיח, יודע

כ סימן
לפ״ק. תשנ״ד תמוז י״ד בני־ברק. אגו״י קרית בס״ד,

 המפורסם הגאון הרב למע״ב וכט״ס והשלו׳ החיים
 ציננער גבריאל מוה״ר מחוכמים חיבורים חובר

גבריאל. נטעי מח״ם ברוקלין, בעוב״י רב שליט״א,

 לפני אשר המלאכה לרגל אולם בזמנו, הגיעני מכתבו יקרת
וכעת הסליחות, רב ואתו שורה לומר זמני הגיע לא
הפנאי. מסת כפום אמרים להשיב י בעזה" חיל אזרתי

 שמקדשין בשבת להיות שחל פסח בערב נוהגים שיש ע״ד א(
לשולחן הולכים פת שאכלו ואחר פת, ואוכלין היין על

 ואין פסח, של בכלים שנתבשלו מאכלים שאר ואוכלין אחר
 שאר על לברך דיצערכו העיר נ״י וכת״ה פת, שם אוכלין

 )סי׳ או״ח בשו״ע מבואר דהא ולאחריהם, לפניהם המאכלים
 ברכת קודם הסעודה לאחר הבאים "ודברים ס״ב( קע״ז

 היו הסעודה שבסוף הגמרא חכמי בימות מנהג שהיה המזון,
 לאכול עצמם וקובעים אותו, ומסירים הפת מן ידיהם מושכים

 הבאים דברים בין לפניהם, אז שמביאים מה כל ולשתות פירות
 הסעידה, מחמת שלא הבאים דברים בין הסעודה מחמת

 וברכת דהמוציא לאחריהם, בק לפניהם בין ברכה טעונים
 זה ודין הסעודה, עיקר תוך שנאכל מה אלא פוטרתן אין המזון

 ק ידינו למשוך רגילין אנו שאין לפי בינינו, מצוי אינו האחרון

 לביש, "כתב ק״ז(0) המג״א עליו וכתב המזון". ברכת עד הפת
 שמניחין ואע״פ הפת מן ידיהם למשוך רגילין גדולות ובסעודות

 משמע וכן מהן לאכול דעתן אץ מ״מ השולחן על פרוסות
 דעתיני דלעולם התוס׳ כדברי דמנהגינו כתב הב״ח אבל בטור,

 דוקא ח״ל, תר״י כמש״כ שהטעם נראה ולי ע״כ, הפת על
 ועל המזין, ברכת קודם השולחנות לעקור גוהגק שהיו בימיהם

 אע״פ השולחן מסלקין שאין אנו אבל אחרת, כסעודה נראה כן
 נה" דיינין הסעודה כתוך ברכו שלא זמן כל מלאכול, שסיימו

 שהרי שולחן, לעקירת ממש דומה בנ״ד וא״כ המג״א. עכ״ל
 וא״כ חמין, משוס אחר בשולחן פת לאכול להמשיך רצונו אין

 חשב בשו״ת כתב שכן והביא ולאחריהם, לפניהם לברך צריך
 ממש״כ העיר, שליט״א שכת״ה אלא קל״א(. סי׳ )ח״ב האפוד
 רוצה אינו אס אף ויו״ע דבשבת סק״א( קט״ז )סי׳ המג״א

 כיון פוערתן אפ״ה המאכלים, לפעור כדי רק ואכלו פת לאכול
 המיבחר מן לכן העיקר, היא הפת וע״כ פת לאכול שחייב

 שאינו מאכל איזה יאכל או לבסוף שיאכלנה פת כזית שישאיר
 המאכלים שאר את שהכל בברכת ויפטור להסעודה שייך

עכתו״ד.

נתן
ז״ל המג״א ממש״כ לדון שייך לא דידן דבנדון נראה ברם ב(

 היכי מיירי דהמג״א עיקר. הפת ויו״ט דבשבת
 המוציא מליו ומברך פת מעט רק ואוכל פת לאכול חפן שאינו

 לומר מקום היה דבכה״ג פת, כזית אוכל אינו אס שכן וכל
 אלא פוטרת הפת דאין המאכלים, שאר את פוערת הפת דאין

 זה ובכגון פת, לאכול חפצו כשאין ולא הפת על סעודתו בקובע
 פת אכילת אף מהני ויו״ע בשבת מקום דמכל המג״א כתב

 פח, לאכול מחוייב דאז כיון עיקר הפת שאין לומר דאין מועט,
 כסילוק דהוי דידן בנדון אבל )סק״א(. שם השקל מחצית עיין

 משהלך פת מלאכול ידיו משך שכבר הגמרא בזמן השולחן
 את פוטרת הפת אין ויו״ט בשבת גם א״כ אחר, במקום לאכול

 הוא שהרי עיקר, הפת דאכילת בכך דמה המאכלים, שאר
 שבמקום הפת לאכילת ואין הפת, מסעודת סעודתו את עקר

 ז״ל המג״א וסברת המאכלים. שאר לאכילת שייכות הקודם
 הפת, אכילת במקום מאכלים שאר אוכל שהוא היכי רק שייכת

 רק ואוכל הפת באכילת חפן שאינו במה חסרון דאיכא אלא
 דבכה״ג לומר מקום שיש ונמצא המוציא, לברך כדי מועט פת
 השאר, אח פוטרת הפת ברכת אין וממילא עיקר הפת אין

 הפת דאין לומר אפשר אי ויו״ט דבשבת המג״א כתב בזה
 והיינו השאר. את גס פוערת א״כ עיקר שהיא וכיון עיקר,
 ואכילת הפת, אכילת במקום אוכל הוא המאכלים דשאר משום
 שאכילת ודאי הרי בנ״ד אבל עיקר. הוי ויו״ע בשבת הסח
 דהוי וגם פת לאכול רוצה הוא דהא אצלו עיקר היא הפח
 לאכול שהלך דכיון המאכלים, שאר את פוער אינו ומ״מ שבח,

 אין דבכה״ג הגמרא בזק השולחן כסילוק הוי אחר לשולחן
 השולחן את סילקו אם הגמרא בזמן גם והרי פוטרת. הפת

שאוכל מה פוטרת הפת שאין דינא הוי אז גם ויו״ע בשבת
השולחן. סילוק אחר

לאכול שהלך אף דידן דבנדון לומר, יתכן מקום ומכל ג(
 אחרת לסעודה נחשב לא אעס״כ אחר למקום

 שסילוק הגמרא בזק דדוקא הסעודה, לכל פוטרת הפח וברכת
 היה השולחן וסילוק סעודתו, גמר שבאמת משוס היה השולחן

 צריך השולחן סילוק אחר שאכל מה ולכן הסעודה, לגמר סיק
 כסעודה שנראה שאכל, מה עם מצורף "אינו כי עליהם, נברך
 בנדון אבל — )מא:( ברכות יונה רבינו כלשון עצמה״ בפני

 משום זה אין אחר בשולחן לאכול הולך שהוא מה הרי שאלתינו,
 עם חמץ לערב רוצה שאינו משים אלא סעודתו, גמר שכבר
 חמץ שפירורי רוצה ואינו פסח, של מאכלים או פסח של כלים

 כלל כונתו שאין נמצא החמץ, את ביערו שכבר במקום יתפזרו
 היה חמץ מפירורי להזהר יכול היה ואילו סעודה, לגמר

 יש גוונא ובכהאי הקודם, במקום סעודתו שאר לאכול ממשיך
 דמה מאכלים, שאר אכילת על אחרת ברכה צריך דאין לומר

 סילוק דעצס משום לאו לברך, שצריך גירס השולחן דסילוק

 לגמר סיק הוא השולחן דסילוק משום אלא לכך, גירם השולחן
 בפני כסעודה הוי כך אחר שאוכל ומה הקודמת, הסעודה

 ומשום מרצונו השולחן את מסלק הוא אם שייך זה וכל עצמה,
 שגמרי בשעה השולחן את לסלק וכדרכם סעודתו, גמר שבאמת

השולחן את סילק לא דידן בנדון אבל באמת, הסעודה את
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ספר

שושנים ליקוטי

 בארוכה פעמים סופרים ומפי ספרים מפי בס״ד יבואר ובו

 ז״ל ואחרונים ראשונים רבותינו מגדולי בקצרה ופעמים

מצוות ויש ברכה עליהם חז״ל שתיקנו מצוות יש מדוע

 ברכה עליהם חז״ל תקנו שלא אחרות

* * *

והשבח המצוות ברכת בעניני דוד ויברך שו״ת לזה ומצורף

 עלי ה׳ בחסד ונערך נלקט

ישראל באלפי הצעיר
כהן מנשה

 תשנ״ו בשנת הראשונה בפעם יו״ל
תשנ״ז שנת שניה מהדורה בס״ד יו״ל ועתה
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 על ברכה תקנו שלא הטעם מה

קדשנו אשר תוכחה, מצות
 או התוכחה על וציונו במצותיו

 העדה את או חברי, את להוכיח

 או שחטא, חבירו הרואה שהרי הזאת.
 להחזירו מצוה טובה, לא בדרך שהלך

 על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב

 "הוכח שנאמר הרעים. במעשיו עצמו
 הלכות נרמב״ם עמיתך" את תוכיח

ה״ח[ פ״ו דעות

 שיוכל מי הזה בדור אין הואיל א׳ טעם

שיוכל חכם נמצא אם ואפילו להוכיח.

 ונמצא תוכחתו יקבל שלא חשש יש להוכיח,

לבטלה. ברכה שבירך

 תוכחה, במצות חייב דאינו פעמים דיש ועוד
חברו יקבל שלא בבירור לו כשידוע

 שיקבל ימצא פעמים אם ואפילו התוכחה.

 ראו לא הרעה, מדרכו ויסור חברו מוסר החוטא

 ברכה מתקנים שאין מפני ברכה. לתקן חכמים

 ולא בה, חייבים שכולם מצוה על דוקא אלא

 שכן פטורים, ומקצתם חייבים ישראל שמקצת

ישראל. לכל אחת תורה

 הר׳ בשם כ׳, דף המצוות, ברכת בהלכות הרד״א
בהדי תוכחה מצות מנה פלאט אבן יוסף

 לעוקרה דאפשר משום אחרים, בדעת דתלו מצוות
 דמשום להו. דדמי ומאי כלה, והכנסת צדקה, כגון

 בעו דלא וכיון חסד, להם לגמול רחמנא חייביה הנאתן
 לבקור הדין והוא מנייהו, מצוה האי לה מיעקרא,

 ותנחומי לחבירו, אדם בין שלום ולשים חולים,
 לה למעקרא ביידיהו דהא עליהם, מברך שאין אבלים,
 אמרינן דהא מברך, לא נמי חבירו הוכחת ועל מצוה.

 אם אני תמה טרפון ר׳ דאמר ט״ז: דף ערכין במסכת
 הזה בדור יש ואם להוכיח, שיוכל הזה בדור יש

 שיניך מבין קיסם טול לו אמר אם תוכחה. שמקבל
פי״א ברכות הלכות מנוח ר׳ וכ״כ קורה. טול לו יאמר

 לא תוכיח הוכח מצות דעל ריב״פ, בשם שנ״ח דף
 ע״ש. וכו׳ הזה בדור יש אם אמרינן דהא מברכים,

 שיוכל מי הזה בדור יש אם שם גרשום ר׳ ופירש
 מעשיהן מקלקלים הטובים שאפילו כלומר להוכיח.

 יאמר שאם פירש ורש״י אחרים. להוכיח יכולים ואינן
 זה שבידך, קטן עוון כלומר וכו׳. קיסם טול לחבירו

 אין הלכך שבידך. גדול עוון אתה טול לו לומר יכול
חוטאים. שכולן להוכיח יכולים

 כתב מ״ז סי׳ תוכחה במצות הלקט בשבלי אולם
כל מקיים ואינו מצות שמקיים ואדם

 שאינו פי על אף להוכיח חייב שמקיים באותן המצוות,
 ואח״ב עצמך קשט משום בזה ואין כולם, את מקיים
 הוה ינאי ר׳ לגבי ס. דף בב״ב כדאמרינן אחרים. קשט
 במסכת דוד בית ובמלכי לרשות. הנוטה אילן ליה

 היכי אינהו להו דדיינינון לאו אי י״ט, דף סנהדרין
 ואח״ב עצמך את קשט וקושו, התקששו והכתיב דיינו,

ע״ש. אחרים קשט

 במסכת חי, איש בן להרב יהוידע בן בם׳ וראיתי
ומפרש זה פירוש על שהקשה שם ערכין

 דהדבר וז״ל שם. ורש״י גרשום כר׳ ודלא אחר פירוש
 גדולים, וחכמים תנאים, שהיו טרפון ר׳ בדור יפלא
 שהם שהמוכיחים זו למדרגה הדור שהגיע אפשר איך

 העם המון מן יותר מקולקלים יהיו הדור גדולי
 המוכיחים דודאי בס״ד ונ״ל קורה. טול להם שיאמרו

 וחצופים עזים הם העם המון אך וטובים, צדיקים הם
 של המשל שעשה מה ונראה קורה. טול להם שישיבו
 תוכחתו שיחם שיניך, מבין קיסם טול המוכיח

 אדם עמל כל כי הוא בעינים, המשיב ומשל לשיניים,
 לו אומר לכן פיהו, לצורך הוא שחוטא מה וכל לפיהו

 לצורך שהם חטאיו על לרמוז שיניך, מבין קיסם טול
 עיניך, מבין קורה טול א״ל והמשיב השיניים. לעיסת
 מפני שלנו עוונות על אותנו להוכיח באת אתה כלומר

 עוונות כו״כ לומר דכונתך במטמונים, נתת שעיניך
 שאין וכיון להתענות, צריכים תעניות כו׳׳כ בידכם יש

 בכסף הצומות תפדו רבים ימים להתענות יכולים אתם
 סופר וכאשר אותו. ותאכל הפדיון, כסף ממנו ותקח
 ואל מוסרי קחו שלו לקהל שדרש מוכיח אחד בחכם
 אלי, עוונתיכם בעבור הפדיון כסף תתנו אל ר״ל כסף.
תתנו אתם אלא שלכם, בממון נתתי עיני שתאמרו כדי
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רח

 אומרים כאן וכן בידכם. ולתת ולב״ח, לעניים הכסף
 ולכן בכספינו נתת עיניך ר״ל עיניך, מבין קורה טול
 עין אחר כי בעין הכסף לו ורמזו אותנו. מוכיח אתה

 לכאורה, זה על להעיר ]ויש עכ״ל. כסף אותיות יש
 יראת בו שיש מי כל ו׳ דף ברכות בגט׳ אמרינן דהא

נשמעים.[ דבריו שמים

 הראשונים דברי על חולק חי איש הבן לכאורה
ט״ו דף ב״ב במסכת עיין אולם הנ״ל.

 ממסכת בשינוי קצת יוחנן ר׳ בשם זו מימרא דהובאה
 ויהי דכתיב מאי יוחנן ר׳ דאמר שם הגט׳ וז״ל ערכין.

 א״ל שופטיו, את ששופט דור השופטים, שפוט בימי
 עיניך. מבין קורה טול א״ל שיניך, מבין קיסם טול

 והיה מקולקלים עצמם השופטים שהיו שם ופרש״י
 לו אמר שאם מוכיחו את להוכיח לנשפט פה פתחון

 קטנה מעבירה ופרוש הסתלק וכו׳ קיסם טול השופט
 מעבירה פרוש וכו׳ קורה טול לומר זה יכול שבידך,
 וז״ל זו, מימרא על העירו שם והתום׳ שבידך. חמורה
 כל ט״ו, דף תמורה במסכת דאמר לר״י תימא

 שמת עד משה, מימות לישראל שעמדו האשכולות
 בצ״ע ונשארו דופי. שום בהם היה לא יועזר, בן יוסף
 יהודה רב אמר אשכולות מאי אמרינן שם ובגט׳ ע״ש.
 וכן חטא. ויראת תורה שם ופרש״י בו. שהכל איש

 דהא שפרש״י, מה על שם מקובצת בשיטה הקשה
 ומכח וכו', דור השופטים שפוט בימי ויהי אמרינן
 תורה לענין פירוש בו", "שהכל פירש זו קושיא

 כל משה מימות כלומר ע״ש. רבינו כמשה שלמדין
 דור היה אבל כמשה, תורה למדין היו האשכולות
 שפוט בימי וזה מקולקלים, עצמן שהשופטים
 הגט׳ ע״פ זה יהוידע בן מקור ואולי השופטים.

 פי׳ על השיטה שהקשה ומה שם, שפרש״י כמו בתמורה
 לא יהוידע בן בם׳ שכתב מה ע״פ לכאורה שם, רש״י

 שזה יוסף בעץ כתב ב״ב למסכת יעקב ובעין קשיא.
 קאמרינן, דרובא הגונים השופטים היו שלא שאמר

 שהיה בועז זה כאבצן שופטים גם בהם נמצא אבל
 וכ״כ אחרים. וכן מפורסם צדיק והיה הפרק באותו
 על פרנסים שנתמנו בשופטים דלאו חיים בתורת
 בדייני אלא הוו. צדיקים ודאי דאינהו קאמר, ישראל

ע״ש. לך תתן ושוטרים שופטים כמו קאמר,

 שבזמן שם, הרד״א שכתב זה טעם על להעיר ויש
ולקבל להוכיח שיוכל מי היה לא טרפון ר׳

 דינו ובית עזרא תקנו הברכות כל דהא תוכחה,
 מי היה עזרא ובזמן ברכות הלכות ברמב״ם כמבואר
 מצות על ברכה תקנו לא ואמאי להוכיח, שיוכל
 דאמרינן להעיר יש ועוד הברכות. שתקנו בזמן תוכחה

 ושמואל הכאה. עד אמר רב תוכחה היכן עד שם בגט׳
 מדברי זה על להעיר יש ועוד ע״ש. קללה עד אמר
 זירא ר׳ א״ל התם דאמרינן נ״ה דף שבת במסכת הגט׳
 לא א״ל גלותא, ריש דבי להני מר לוכחינהו סימון לר׳

 מר לוכחינהו מקבלי דלא אע״ג א״ל מנאי. מקבלי
 מפי טובה מדה יצתה לא מעולם חנינא בר אחא דא״ר

 ה׳ ויאמר דכתיב זה מדבר חוץ לרעה, בה וחזר הקב״ה
 על תיו והתוית ירושלים בתוך העיר בתוך עבור אליו

 התועבות כל על והנאנקים הנאנחים האנשים מצחות
 ורשום לך לגבריאל, הקב״ה א״ל וגו׳. בתוכה הנעשות

 בהם ישלטו שלא דיו של תיו צדיקים של מצחן על
 דם. של תיו רשעים של מצחם ועל חבלה, מלאכי
 למחות בידם היה רבש״ע הקב״ה לפני הדין מדת אמרה

 בהם מיחו שאם לפני וידוע גלוי לה אמר מיחו. ולא
 רבש״ע, לפניו, הדין מדת אמרה מהם. יקבלו לא

 זו, מהבטחה הקב״ה בו וחזר גלוי. מי להם גלוי לפניך
 שלא מפני חבלה, מלאכי ישלטו בצדיקים שאף וגזר

 וכו׳ ונשים וטף ובתולה בחור זקן דכתיב והיינו מיחו.
 אלא מקדשי, תקרי אל יוסף רב תני תחלו, וממקדשי

 ע״ש. וכו׳ התורה את שקיימו אדם בני אלו מקודשי
 מר, לוכחינהו מקבלי דלא ואע״ג שם התום׳ וכתבו
 מי לפניהם בסמוך כדאמר מקבלי דספק היכא היינו
 מוטב להם הנח מקבלי, לא דודאי היכא אבל גלוי,
 במסכת כדאמרינן מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו
 והגי מדאורייתא דהיא יוה״ב תוספת גבי ל: דף ביצה
 וכ״כ ע״ש בהן. מחינן לא חשיכה עד ושתו דאכלו נשי

 בשם והביא שם. והרא״ש שם. ביצה במסכת הרי״ף
 כגון מדרשא דאתא במידי דדוקא העיטור, בעל

 באורייתא דכתיבא במידי אבל דיוה״ב. ענוי תוספת
 ועיין דפרשי. עד להו וענשינן בהו מחינן בהדיא,

 שישי כלל בתשובה הרא״ש וכ׳׳כ ש״ג. סי׳ יו״ד בטור
 דאמרינן דהא כתב ח״ב מ״ז סי׳ והתשב״ץ ע״ש. ג׳ אות

 דוקא נאמר זה מזידין, יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב
למחות מצוה שוגגין כשמיעוטן אבל שוגגין, כולם אם
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 להזהיר כדי מזידין, להיות יבואו אם אף בידם, -
ח״א מהרי״ט ]ועיין מכשול. לידי יבואו שלא לאחרים

ל׳[. ס״ק רס״ג סי׳ ומג״א פ״ג סי׳

 וז״ל רכ״ג סי׳ היראים בס׳ גם כתב התום׳ וכדברי
שאינו דבר בחבירו שרואה מקום וכל שם

 דכתיב מידו, תובע הקב״ה מוכיחו, ואינו הגון
 ודמו ימות בעונו ירשע הזהרתו לא כי ואתה ביחזקאל

 כדאמרינן צדיקים זה על שנענשו ומצינו אבקש. מידך
 את שקיימו אדם בני אלו תחלו וממקודשי שם, בשבת
ברשעים, מיחו שלא ומתוך תי״ו, עד מאלף התורה

 שלא למוכיח לו ברור ואם התם. כדאיתא נ^נשו י
שם לשתוק לו טוב שוגגים עוברים והם ממנו, לו“

 מילי והגי וכו׳. שוגגין שיהיו מוטב לישראל להם הנח •
 שחוטא עונשו מרבה שאתה אע״פ מזידין אבל בשוגגין

 לרשע הלעיטהו נאמר זה ועל כלום בכך אין בהתראה,
 זה ועל מקבל. אינו אפילו להוכיחו שחייב וכו׳, וימות
 אבקש. מידך ודמו ימות בעונו הוא ביחזקאל נאמר
 דאמרינן והא ל״ו:, ביומא כדאמרינן זדון הוא ועון,

 הקב״ה אמר חטאו, במה זקנים חטאו שרים אם בשבת
 הקב״ה לפני הדין מדת אמרה בשרים. מיחו שלא מפני
 מקבלים, היו לא מוכיחים היו שאם לפניך גלוי והלא
 גלוי. מי לפניהם גלוי לפני אם הקב״ה להם אמר

 שהעוברים אע״פ פטורים היו גלוי היה שאם משמע
 בשבועת כדאמרינן פטורין היו מעונש התם היו מזידין

 אחיו. בעוון באחיו איש וכשלו ל״ט. דף '^־נים
 דהוכח מעשה אבל למחות, בידו ביש לה ומוקמינן

 בסי׳ הסמ״ק דעת משמע וכן ע״ש. מפטרי לא תוכיח
 להוכיח וז״ל שם דכתב היראים. כדעת עשין, קי״ג

 ודרשו עמיתך, את תוכיח הוכח דכתיב עמיתו.
 שוגג או תורה דברי על עובר חבירו הרואה רבותינו

 הכי אפילו לא, או תוכחתו יקבל אם וספק מזיד או
 אם אך כמותו. נענש הוכיחו לא ואם להוכיחו חייב
 אמרו זה על שוגג והחוטא תוכחתו יקבל שלא לו ברור

 מזיד החוטא ואם וכו׳. שוגגין שיהיו מוטב חכמים
הוא אך כמותו נענש אינו יקבל, שלא למוכיח וברור

ע״ש. תוכיח הוכח מצות על עובר

 דלא אף היא תוכחה דמצות הנ״ל מד,גמ׳ חזינן
המצור, קיים המוכיח דמצד מיניה. מקבלי

שכתבו כמו מצוה דיש מקבלי, אי דספק היכא והיינו

 והסמ״ק היראים לפי מזה, יתירה ועוד שם. התום׳
 מקבלי דלא לנו וברור מזידים שהעוברים אף הנ״ל
 זה לפי וא״כ להוכיח. וחייב ,המצור, נפקעה לא אכתי
 צדקה דשאני צדקה, למצות דמיא לא תוכחה מצות

 דבידו לברך אין ומשו״ה לידיה הנאה דמטי עד דבעינן
 מצות על מברכים דלא הא כרחך ועל למיעקרא.
אחר. מטעם הוא הנ״ל הראשונים לפי תוכחה

 מכל המצוד" קיים המוכיח דמצד אף לומר יש ואולי
דהמצוה בשלמותה, מצוה מקרי זה אין מקום

 זה ואולי למוטב. וישוב התוכחה חבירו שיקבל היא
 בגמר דוקא נתקנה שברכה דאמרינן הכלל בגדר

 דיש ואף מצוה. גמר זה אין תוכחה מצות וא״כ מצוה.
 לנו וברור התוכחה ויקבל אוזן יטה דחברו פעמים

 ברכה. תקנו לא פלוג לא מטעם מ״מ שיקבל, היטב
 בינת הרב בשם שהביא ק״א דף חסד רב בספר שו״ר

 על מברכים דאין הטעם מעצמו שכתב כ״א דף יששכר
 צדקה במצות טעם שנתן הרשב״א ע״פ תוכחה, מצות
 נמי הכא א״כ העני. יקבלו לא שמא מברכים שאין
 כיון ובזה תוכחה. מצות על ברכה תקנו לא מה״ט
 דמי דלא זה על העיר ומ״מ הנ״ל. הרד״א לדעת

 מצוה הנותן עשה לא העני יקבלו לא דאם לצדקה
 מצוה ממנו יקבלו לא אם אפילו בתוכחה משא״ב
 בזה שם, חסד רב הרב העיר זו דחיה ועל קעביד.
 אם בתוכחתו, כלל מצוד, עשה לא דפעמים הלשון

 בדבר, יש איסור אז ואדרבה ממנו. יקבלו שלא יודע
 פעם כל דעכ׳׳פ וכיון מזידין. ולא שוגגין שיהו דמוטב

 בעשה אפילו א״כ מצוד" עשה לא ממנו יקבלו לא אם
 פלוג דלא ברכה תקנו לא נמי ממנו יקבלו אם מצוה

ע״ש. ס־ד״א( אחד בדבר בברכות

 המצוה קיים המוכיח דמצד שכתבנו מה לפי אולם
קעביד ובזה מקבלי אי דספק היכא והיינו

 והסמ״ק היראים לפי ובפרט דהתום׳, אליבא מצוה
 לא א״כ מוכיחו. אם מצוה עביד קא במזיד שאפילו

 הבינת שהעיר ומה תוכחה. למצות צדקה מצות דמי
 והסמ״ק, והיראים התום׳ לפי היא שהערתו י״ל יששכר

 וכו׳, מצוה עשה לא דפעמים חסד הרב שכתב מה וא״כ
 הקשה ושפיר והסמ״ק והיראים התום׳ דעת לפי אינו זה

יששכר. הבינת
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 משמע ס״ה דף יבמות במסכת מהגמ׳ דלכאורה אלא
עובר אינו התוכחה יקבל שלא לנו ברור דאם

 לומר דלא מצוה יש ואדרבא תוכיח. הוכח מצות על
 דאיתא והסמ״ק. היראים מדברי וההפך יקבל שלא דבר
 שמעון ברבי אלעזר רבי משום אילעא רב אמר התם
 על מצוה כך הנשמע דבר לומר האדם על שמצור, כשם

 לומר שם ופרש״י נשמע. שאינו דבר לומר שלא האדם
 שמקבל מי להוכיח תוכיח הוכח דכתיב הנשמע דבר

 את תוכיח שאמרו ואע״פ שם המאירי וכ״כ הימנו.
 מקבל שהוא כשיודע דוקא פעמים מאה אפילו עמיתך

 כל אבל לאו. אם יקבל אם יודע שאינו ר״ל בסתם או
 שלא מוזהר אדרבא חייב, אינו מקבל שאינו בו שיודע

 כשם שאמרו והוא לפניהם או לפניו פניניו להשליך
 דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע, דבר לומר שמצור,
 הובא תי״ג אות החסידים בספר וכ״כ נשמע. שאינו
 אחיו את איש דווקא כתב: סק״ג תר״ח בסי׳ במג״א
 יוכיחנו שאם אחר איש היה אם אבל בו גם שלבו

 אין יותר רע לידי שיבא עד ינקום וגם ישנאנו
עכת״ד. להוכיחו.

 תוכיח הוכח קצ״ו אות תשובה בשערי יונה ר׳ וכ״ב
הדבר ואם חטא. עליו תשא ולא עמיתך את

 מוסר, שונא החוטא כי ונחקר ונבחן וידוע לכל גלוי
 דבר לומר שמצוה כשם ואמרו ישנאך. פן לץ תוכח אל

נשמע. שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע

 שכתב שם יבמות למסכת הריטב״א בחידושי שו״ר
פי׳ נשמע שאינו דבר לומר שלא מצוה

 בערכין כדאמרינן הכאה, עד לחבירו אבל לרבים.
 שם שבת בגמ׳ דאמרינן והא זה על והעיר שם.

 שמעי לא א״ל גלותא, ריש דבי להני מר לוכחינהו
 כשלא התם לוכחינהו. מקבלי דלא אע״ג א״ל מנאי,

 כדי ועוד ישמעו, שלא בהם שמכיר אלא כלל הוכיחם
 אחת פעם שהוכיח אחר אבל פה. פתחון להם יהא שלא
 שלא מצוה עוד, ישמעו שלא בהם והכיר שמעו ולא

 הנ״ל הקושיא ניחא ובזה עכ״ל. כלום להם לומר
 כאשר איירי והסמ״ק והיראים דהתום׳ לומר דאפשר

ליחיד. מוכיח

 בשם כתב שם, ביצה למסכת מקובצת בשיטה גם
מוטב לישראל להם הנח דאמרינן הא הריטב״א

דעבדי לן דקים במידי דוקא וכו׳, שוגגין שיהיו

 מהני דלא משום בעון נתפסין אנו אין הא דבכי בשוגג.
 הוא דאיסורא דידעי לן דקים במלתא אבל מחאה. בהו

 בהו מחינן לא ואי טעמא להאי ליתא במזיד, ועבדין
 ע״ש וזה. לזה זה ערבים ישראל דד,א עלייהו, מתפסי

הנ״ל. והסמ״ק והיראים התום׳ כשיטת וזה

 דברי הביא תר״ח בסי׳ השלחן ערוך בספר אמנם
שיהיו מוטב דאמרינן הא שכתב הרמ״א

 וסיים וכו׳. בתורה מפורש שאינו דוקא דזה שוגגין
 שייך המאמין בישראל הוא זה דכל ודע ז׳ באות

 שייך אין באלו חז״ל, בדברי הפוקרים אבל תוכחה,
 להתווכח ואין ואפקורסים מינים הם שהרי תוכחה
 אומר הייתי והרמ״א הנמק״י דברי ולולי עמהם.

עכ״ל. שם ביבמות מיירינן דבאלו

 לומר שקשה שכתב ה׳ בסי׳ ציון שאלי בספר שו״ר
שיש נ״ל ולכן אהדדי, סתרי הסוגיות שיהיה

 שיתכן אע׳׳פ כי מחאה. לדין תוכחה דין בין לחלק
 דערכין, בסוגיא וכמ״ש פטורים אנו תוכחה שמדין

 עבירה. עוברי בידי למחות שיש מחאה דין יש מ״מ
 אנו באם יחולל לא שמים ששם השם, חילול מפני

 הסוגיות מיושבים ובד,כי בהם. מוחין ולא שותקין
 עליהם להשפיע היינו אותם ולהוכיח לעמוד כי שפיר,

 עיקר שזוהי בתשובה ושיחזרו דרכם את שייטיבו
 מחאה מדין אבל מוכיח. לנו אין ובזה תוכחה, מצות

 ולעולם עבירה, בעוברי מלמחות פטורים אנו אין
 שעשו וכמו השם, חילול מפני בידם למחות צריך

 לא שהם מראש ידע שהקב״ה אף הקדושים, נביאינו
 בכדי אותם שלח זאת בכל הנביאים תוכחת את יקבלו

 הקב״ה. רצון היה וזה יתברך הגדול שמו יחולל שלא
 על שם הרד״א שכתב מה ליישב רוצה זה פי ועל

 דלפ״ז קשה דלכאורה מברך. לא נמי חבירו הוכחת
 על יענה מה ועוד תוכחה. מצות בטל שכהיום יוצא
 כי שפיר יתיישב האמור לפי אבל הנ״ל. דשבת ר,גמ׳
 אנו במפורש בתורה האמור תוכחה מצות מדין

 מחאה מטעם רק הוא כהיום תוכחה חיוב וכל פטורים.
 בא שלא ומכיון השם. חילול של חשש מפני והוא

 על לברך אין ולכן זה על ובנ״ך בתורה מיוחדת אזהרה
 על לכאורה אזהרה באה שלא הגם ע״ש תוכחה מצות

 דמי ולא נביאים. מדברי חז״ל חייבונו פנים כל
 ולמד ראה שהעם עלי׳, מברכים שלא ערבה לחביטת

 מנהג. אלא ואינו בכלבו שכתב כמו כמותם ועשה
הכא שייך דלא ליברך א״כ ואדרבא חיוב יש דהכא



ריא שושנים תוכחה על מברכים שאין טעם
ליקוטי

211

 במסכת ויעויין המצוה. מקיים דתמיד יקבל, לא דשמא
 ליה דסנו מר כגון לרבה אביי א״ל קנ״ג דף שבת

 משום ופרש״י הספידא אחים מאן פומבדיתא כולהו
 הן, רמאין פומבדיתא דבני דשמיא במילי להו דמוכח

 ובמצפה עכ״ל. וכו׳ קכ״ז דף חולין בשחיטת כדאמרינן
 ע״ב ק״ה דף כתובות במסכת בגמ׳ לעיין ציין שם איתן
 מתא, בני ליה דמרחמין מרבנן צורבא האי אביי אמר
 להו מוכח דלא משום אלא טפי דמעלי משום לאו

שאר עם בזה להתיישב ויש ע״ש. דשמיא דמילי
הסוגיות.

 ומהן שכתב ה״ב פ״ד תשובה הלכות רמב״ם ועיין
בפני התשובה דרכי הנועלים דברים חמשה ~

 לו הניח לא שהרי התוכחות, את השונא וכו׳ עושיהן ,
 שבזמן לתשובה, גורמת שהתוכחה תשובה. דרך

 חוזר אותו ומכלימין חטאיו לאדם לו שמודיעין
 וקהל קהל בכל להעמיד צריך ולפיכך וכו׳. בתשובה
 ואהוב מנעוריו שמים וירא וזקן גדול חכם מישראל

 וכו׳. בתשובה ומחזירן לרבים מוכיח שיהיה להם
 שמים "וירא שכתב בדבריו לדקדק ויש עכ״ל.

 אף לרבים להוכיח יכול אינו תשובה בעל הא מנעוריו"
 ה״ח פ״ו דעות הלכות ועיין שמים. ירא נעשה אם

עד קשות לו ידבר לא תחלה חבירו את המוכיח שכתב
 שבין בדברים אמורים דברים במה וכו׳. שיכלימנו ־

בסתר בו חזר לא אם שמים בדברי אבל לחבירו, אדם
 אותו ומחרפים חטאו ומפרסמים ברבים אותו מהימין ־

 ע״ש. למוטב שיחזור עד אותו ומקללין ומבזין בפגיו
בזמן תוכחה בענין ל״ב בסי׳ עולם בנין בשו״ת ועיין

ודו״ק. הזה

 וקבוע. מוגבל זמן זו למצוד. ואין הואיל ב טעם

לברך דשייך המצות ברכת בדין והכלל

 כגון למצוד., קבוע זמן שיש במצוה דוקא זה

 בהם שחייב זמן דיש וכיו״ב. סוכה תפילין ציצית

חיובם זמן וכשמגיע בהם. חייב שאינו זמן ויש
המצוד.. חיבוב מחמת עשייתם על לברך צריך

 בינת בם׳ כתב זה וכעין ק״מ. סי׳ האו״ז ־ע״פ
ק״א. דף חסד רב בם׳ הובא א׳ דרוש יששכר

לה דאין משום תוכחה מצות על מברכים דאין הטעם

 מצוה על מברכים שאין הרשב״א שכתב כמו קצבה
 יצי״ט סיפור על מברכים אין לכן קצבה, לה שאין
 תוכיח הוכח דכתיב נמי והבא יספר, וכמה יספר היאך

 דף מציאות אלו בפרק כדאמרינן פעמים, מאה אפילו
ל״א.

 אמאי עוד לומר אפשר היה אחר מטעם ולכאורה
ויש הואיל תוכחה, מצות על מברכים אין

 עד קשות אליו וידבר ברבים יוכיחנו דשמא חשש
 עשה מצוה לעשות במקום נמצא א״כ שיכלימנו.

 חבירו פני המלבין שכל חז״ל אמרו שכן עבירה.
 במסכת כדאמרינן הבא. לעולם חלק לו אין ברבים
 שחייב מגונה דבר בחבירו לרואה מנין שם ערכין

 מנין קבל ולא הוכיחו תוכיח. הוכח שנאמר להוכיחו
 יכול מקום. מכל תוכיח לומר תלמוד ויוכיחנו, שיחזור
 חטא. עליו תשא לא לומר תלמוד פניו משתנים אפילו

 להלבין ברבים שיוכיחנו משתנין ופניו שם ופרש״י
 ידוע המצוה דשורש ר״מ, מצוה החינוך וכתב פניו.
 ע״כ ממנו, גדול אין לבריות גדול צער שהבושת לפי

 החינוך, עכ״ל כך. כל בריותיו מלצער ה׳ מנענו
 להוכיחו אפשר והא תקשה וכי לברך, אין זה ומטעם
 דלא י״ל ליבריך, וא״כ החוטא יתבייש ולא ביחוד
 כתב ה״ח פ״ו דעות, בהלכות הרמב״ם גם רבנן. פלוג

 עד קשות ידבר לא תחלה חבירו את המוכיח
 אתה יכול חכמים אמרו כן וגו׳. שנאמר שיכלימנו,

 מכאן חטא, עליו תשא לא ת״ל משתנות ופניו מוכיחו
 והמלבין ברבים. שכן וכל ישראל את להכלים שאסור

 כמו וזהו הבא. לעולם חלק לו אין ברבים חבירו פני
 לא זה דבגלל לומר קשה ברמב״ם אולם הנ״ל, החינוך

 דברים במה וז״ל: שם הרמב״ם כתב בהמשך שכן יברך
 שמים בדברי אבל לחבירו אדם שבין בדברים אמורים

 ומפרסמים ברבים אותו מכלימין בסתר, בו חזר לא אם
 עד אותו ומקללין ומבזין בפניו אותו ומחרפים חטאו

 בישראל הנביאים כל שעשו כמו למוטב, שיחזור
 זו, מצוד. על מברכין לא למה קשה ולפ״ז עכ״ל.

 ברכת בדין הרמב״ם שכתב מה ע״פ לומר וצריכים
 שבין עשה מצות כל פי״א, ברכות בהלכות המצות

 שהיא מצוה בין חובה שאינה מצוה בין למקום אדם
 אין לחבירו, אדם שבין ובמצות עליה. מברכים חובה

 אין אמאי שפיר אתי ולפ״ז עיי״ש, עליהם מברכים
 לחבירו אדם בין דהיא כיון תוכחה מצות על מברכין
על דמברכים שה״ה הרמב״ם בדעת השולחן ולפאת
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 על מברכים אין למה עיין לחבירו אדם שבין מצות
 לומר אפשר וכמו״ב הנא. וה״ה בהערות מנות משלוח

 באות מוואלאזין חיים לר׳ ראש כתר בספר שכתב כמו
 אינן קשים ודברים קשות לדבר שלא תוכחה קמ״ג

 בשום טבעו אין ואם רכה בלשון יאמר רק נשמעים
 נמי והכא ע׳׳ש מלהוכיח הוא פטור רכות לדבר אופן
 ולמ״ד ישראל, לכל אחת דתורה מלברך פטורים כולם
 אי ואפילו לחבירו, אדם שבין מצוד. על מברכים שכן

 אם שמים בדברי הרמב״ם שכתב למה ליה דאית נימא
 שבדברים כיון י״ל ברבים. אותו מכלימים וכו׳ חזר לא

 אין וברכה ברבים, להכלים אסור לחבירו אדם שבין
 שמים ובדברי ברבים. יכלימנו דשמא מחשש מברכים

 ברכה זה על תקנו לא ברבים, להכלימו שמותר אף
 לכל אחת דתורה פלוג לא מטעם לעיל שכתבנו כמו

 הוסיף. מזרחי בנימין הרב חביבי וידידי ישראל.
 חבירו שגם בגלל רק חבירו את מוכיח אדם שלפעמים

 תוכחה ולמצות שמים לשם כוונתו ואין פעם הוכיחו
36ע״ז, ברכה תקנו לא כן ועל להקניטו אלא

 עשה מצות על מברכים ואין הואיל ג/ טעם

מברכין אין כי בצדה, אזהרה בה שיש
 ולא עשה יש תוכחה במצות והרי לאוין על

תעשה.

 שער ציצית בהלכות העיטור בבעל הובא זה טעם
להראב״ד רעים ובתמים ע״ו. דף ח״ב שלישי

 דאין מפרשים יש בשם זה טעם שהביאו קע״ט בסי׳
 האם תקח לא כגון אזהרה. בה שיש מ״ע על מברכים

 תראה לא עמו תעזוב עזוב תשלח, שלח הבנים על
 חבירו את ומוכיח וטעינה פריקה וכן שונאך חמור

עכ״ל. חטא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכיח

 אין אמאי שמקשים מה ג״כ לתרץ יש זה טעם ]ולפי
 עשה ויש הואיל לומר דיש שבת. שביתת על מברכים

 ולא תשבות השביעי וביום כתיב דהא תעשה ולא
 שבת[. מהלכות פ״א רמב״ם ועיין מלאכה. כל תעשה
 הגדול את במוהל נאמר מה הראב״ד זה על והקשה
 בו דיש אע״פ מברך הכי ואפילו עצמו את שמל וגדול
 אזהרה, בהם שאין עשה מצות ומילה פסח וי״ל כרת.
 ושוב עשה, רק בתורה לאו בהם אין בכרת שהם דהגם
 תאכלו לא אזהרה בה יש שחיטה דהרי משחיטה הקשה

 הואיל לומר ואין עליה. מברך ואעפ״ב נבלה כל
 אלא חולין בשחיטת נצטוו לא במדבר ישראל וכשהיו

 וא״ב י״ז דף חולין מסכת בגם׳ כדאמרינן נוחרין, היו
 מצות רק בשחיטה תעשה לא של איסור היה לא אז

 ברכת בירכו זה ועל בקדשים שהיא עצמה בפני עשה
 להם נאסר ישראל לארץ כשנכנסו אח׳׳כ ורק השחיטה,

 כיון כמקודם נשארה הברכה מקום ומכל נחירה. בשר
 שאנו עכשיו גם הוקבעה ברכה אותה שהוקבעד.

 זה שחיטה כל על ומברכים הדין כשאר חולין שוחטין
 היו לא מותר נחירה בשר שהיה בשעה כי אינו, הטעם

 בחולין, לא אבל בקדשים, אלא השחיטה על מברכים
 דחה זו קושיא ומכח מותר. נחירה בשר היה שהרי

 כתב פסוקות שבהלכות שם והביא זה. טעם הראב״ד
 שכתוב אע״פ מעקה לעשות מברך מעקה שעושה דמי
 דלא הוכיח ומזה בביתך. דמים תשים לא אזהרה בה

 שם. וז״ל זה בענין אחר כלל שם וכתב העיטור, כבעל
 עצמו לבין בינו שאינו מצות כל הכלל זה והתשובה

 ובעבוט אבידה והשבת צדקה כגון באחרים תלויה אבל
 אע״ג לברך צריך אין להן והדומות חולים ובקור

 לבין בינו שהיא מצוה וכל מצוה, גמר דבעשייתה
 צריך להן והדומות כוו׳ שופר ולולב סוכה כגון עצמו

 וכו׳ ובמעקה הקן בשלוח לברך צריך והלכתא לברך.

בסי׳ בח״ג הרשב״א בשו״ת זו שיטה הובא וכן עכ״ל.

 כתיקונה, יקיימנה לא המצוה שעושה חשש יש שכאשר בחיבורו מקומות בכמה אזיל לשיטתיה שליט״א המחבר הרה״ג הנה אבי״י: אמר 36]
 ובכל סוף לדבר אין דא״כ ענף, ולא שורש להם אין אלו דברים ולענ״ד נדרים( ובהפרת כוסות, ד׳ בשתיית )עיין עליה, ברכה תיקנו לא

 ואעפ״ב י״ח, יוצאים אינם שבעווה״ר ורבבות אלפים חזי פוק כהלכתה יקראנה שלא חשש אין שמע קריאת במצות אטו כן, להיות יכול מצור.
 ועיין מצוות, ועוד המגילה בקריאת וכן המצוות(, ברכת המה ק״ש ברכות ראשונים כמה )ולדעת עליה, מברכין אין למה הראשונים נתחבסו

 ספירתה באמצע תתקלקל דשמא ותירצו העומר בספירת וכמו נקיים שבעה ספירת על ברכה תקנו לא למה שהקשו ע״א ע״ב דף כתובות תוס׳
 חוששין אין יתקלקל שלא לדאוג האדם שביד שמה כרחך ועל הרבה, שמצוי וכמו לשכוח הוא עלול העומר בספירת גם הא ולכאורה עיי״ש,

 מזרחי בנימין הרב ידידנו את והביא המדורה על שמן המחבר הוסיף ועוד בידה, זה שאין נקיים שבעה ושאני כהוגן, יעשה לא שמא לזה
 ליה מנא הא צדדיים ומחשבונות מפניות נקיה להיות צריכה תוכחה שמצות כוונתו אם שכן ממש תימה דברי הם בזה שדבריו מסייע, כתנא

 כוונת ואם ,המצור, חובת ידי בזה יוצא לא חבריו בפני בהם להתגאות כדי מהודרים ואתרוג לולב הנוטל אטו כוונתו, מה לן אכפת ומה
 עליה, ברכה תיקנו ואעפ״ב למצוה יכוין שלא כזה חשש יש המצוות בכל הא מד״ת, שהיא תוכחה ובפרט כונה צריכות שמצוות ידידנו

מילתא[ בהאי כנלע״ד לשמים, לבו שיכוין לו תגרום הברכה ואדרבה,
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 צויתנו אשר שילוח על שמברך אומרים דיש רפ״ג
 המזוזה וקביעת הבן פדיון על שמברכים כמו לשלח

ע״ש. וכו׳ המעקה עשיית על ג״כ שמברכים ואומרים

 שהיתה בשעה כי שם הראב״ד שכתב מה על והבה
על לברך התקנה שהיתה דמה וכו׳ נחירה בשר

 חולין, שחיטת על ללמוד אין ומזה דוקא קדשים בשר
 דהא זה. על חולק י״ב בסי׳ בכתובות שהרא״ש נראה

 אף שחיטה על דמברכין שנא דמאי שם הקשה הרא״ש
 לא ולמה אכיל, לא בעי דאי חיובית מצוד. שאינה

 פרו במצות שמחוייב אף אשה לקדש אקב״ו מברכים
 ורבו פרו מצות לקיים דאפשר משום שם ומתרץ ורבו.
 גבי דד,א ע״ז והקשה פילגש ידי על קידושין בלא

 ג׳ זה על ותירץ אכיל. דלא אפשר נמי שחיטה
 בשר לאכול רוצה אם מ״מ שחיטה דגבי א׳. תירוצים,

 ברושים עצי בספר כונתו וביאר לשחוט מחוייב
 למצות שחיטה מצות דמי דלא ב׳ בסי׳ שחיטה הלכות

 השחיטה, על היא הברכה שחיטה דגבי ורבו. פרו
 מצוד. היא בשר לאכול רוצה אם בעצמה והשחיטה

 לו שיש ומה שחיטה. בלא בשר לכזית דא״א חיובית,
 דהא לן, אכפת לא זו מהמצור. עצמו לפטור עצה

 ילבש שלא מהמצוה עצמו להפקיע יכול ג״כ בציצית
 ד׳ של בגד ללבוש כשרוצה ומ׳׳מ כנפות ד׳ של בגד

 אף ורבו פרו במצות משא״ב לברך. מחוייב כנפות
 על נתקנה לא הברכה מ״מ חיובית בעצמה דהמצוה

 לברך לתקן וא״א לקיים בידו אין זה דהא ,המצור. עצם
 יכול דהא כלל חיוב אין דבזה אשה לקיחת על רק

 תירץ שני ותירוץ ב׳, פילגש. ע״י ורבו פרו לקיים
 וזבחת ציווי בלשון דכתיב שאני דשחיטה הרא״ש.

 איש ליקח ציווי בלשון כתיב לא קידושין על אבל
 הלכך שחיטה בלא אפשר אי דבקדשים כיון ג׳. אשה.

 ומשמע ז״ל. הרא״ש אח״ד שחיטה כל על מברכינן
 קדשים על ובין חולין על בין הוקבעה שהברכה להדיא

 ראיתי ואכן הנ״ל. הראב״ד כדברי שלא הוא וכ״ז
 ברכה מחזיק כלי בקונטרס חיים מים באר בספר אח״כ

 בזה״ל. שכתב העיטור לבעל שהביא ל׳ אות ט׳ דף
 דכתיב כיון יברך לא מעקה דעל סוברים ד.י״מ נמצא

 משחיטה. זה כלל דוחה העיטור דבעל אלא אזהרה, בו
 דאי כיון בקדשים כתב דכתובות בפ״ק הרא״ש אמנם
 לפי שחיטה. בכל מברכים הלכך שחיטה בלא אפשר

 ביה דאית היכא י״מ של הכלל מקיים הרא״ש זה
דעיקר טעמא היינו ושחיטה מברכינן, לא אזהרה

 וכו׳ מעקה על יברך לא וממילא נתקנו בקדשים ברכה
 די״מ הכלל מקיים דהרא״ש שכתב מה אמנם עכ״ל.

 "והא ח״ל ק״מ בסי׳ ,א״זד כתב דהא ז״א, במחכ״ת וכו׳
 לאכול שרוצה שעה שכל אע״פ השחיטה על דמברכינן

 לה שיש קדשים שחיטת משום היינו לשחוט צריך
 על מברכים שם כתב ואפ״ה חילקו", לא הלכך הפסק

 המצות ברכת בדין שכתב הכלל ע״פ מעקה עשיית
 זמן שיש בהם כיוצא וכל וכו׳ מעקה לולב "סוכה
 כשמגיע הלכך בהן חייב שאינו ופעמים בהם שחייב

 הריב״א בשם קל״ט בסי׳ וכ״כ לברך". צריך חיובם זמן
 כדברי שלא וזה ע״ש. מעקה עשיית על דמברכים

 עמלק זכירת על מברכים אין למה ]ועיין במ״ח. הספר
 נזכרה שלא ברכה הרא״ש בשם שכתבתי מה בהערות

וכו׳[ מברכים אין בתלמוד

 בה שיש שחיטה "והרי הראב״ד שכתב מה ועל
להוציאו סגי בעלמא בנחירה וא״ת וכו׳ אזהרה

 בקדשים היא עצמה בפני מצוה והשחיטה נבלה מידי
 שיש ואעפ״י מותרת נחירה בשר שהיתר. שעה באותה
 וכו׳ ברכה שהוקבעה כיון נבלה משום בנחירה עכשיו

 ברכת בקונטרס זה על שהעיר ראיתי אינו". הטעם זה
 שהיה בזמן לכאורה שכן גיפטר מרדכי להרב המצות

 אלא בשחיטה. איכא מצוה מה נחירה בבשר מותר
 ע״י נהג וזה המפרכסת, בהיתר מינה דנפקא דנראה
 דאבתי אלא מותרת. הנחירה שהיתר. בזמן אף שחיטה

 להוציא אלא השחיטה מצות מצינו לא הרי דא״כ צ״ע
 המצוד. של עיקרה שוב כן ואם החי מן אבר מידי

 החי מן אבל אזהרת שנא ומאי המצוד, ולא האזהרה
 ולא לנחור אפשר דהיה דכיון אלא נבלה. מאזהרת
 מחייבת אינה החי מן אבר אזהרת הרי מפרכסת לאכול
 מתיר ידה ועל עצמה בפני מצוה שזו אלא לשחוט
 ס״א בסי׳ לדוד קרן ובספר עכ״ל. החי מן אבר איסור
 חמץ ביעור על ברכה תקנו אמאי דא״כ הי״מ על העיר

 דבל משום ואפשר יראה. דבל לאו אזהרת ביה אית הא
 היא דתשביתו ועשה בלילה אלא עובר אינו יראה

 לאו חל דכבר בפסח חמץ במבער לפי״ז אבל מחצות.
 תל״ה בסי׳ בש״ע והרי מברך, דאינו הול״ל יראה דבל

 יברך. לא הפסח דלאחר ביעור על דדוקא מבואר
 דאז בטלו אם אף מדרבנן לבער דצריך משום ואפשר

 דתקנו וכיון לברך, תקנו ושפיר יראה דבל לאו ליכא
 דאיכא ביטל בלא אף פעם בכל ומברך חלקו לא שוב
בספר חיות המהרי״ץ הקשה זה ומעין יראה. דבל לאו
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 יש שם תרוצו פי ועל ז׳ בסי׳ ברכות מטבע צבי עטרת
 דהקשה לדוד. בקרן שהעיר ג״כ זו הערה ליישב

 לאו דעל הפוסקים שיטת דלפי שם חיות המהרי״ץ
בעבירה, הבאה מצוד. משום מברך אינו לעשה דניתק

 עשה משום בפסח חמץ במוצא מברך אמאי א״כ
 בגט׳ אמרינן דתשביתו עשה על גם הרי דתשביתו,

 מעשה מנתק יראה דבל צ״ה דף פסחים במסכת
 מהשבת שנא מה זה, על מברכים ואמאי דתשביתו

 פ״א למלך המשנה שכתב מה פי על ומתרץ גזל.
 למסכת התום׳ דברי הביא דשם ה״ג, חמץ מהלכות

 אינו לבערו מנת על חמצו דמשהה ע״ב כ״ט דף פסחים
 לי דלמה המ״ל והקשה לבסוף. מבערו אם עליו עובר

 לא ג״כ לבערו דעתו אין אף הרי לבערו ודעתו משהה
המ״ל וכתב לעשה. ניתק ככל לבסוף מבערו אם לקי

 פנים כל על עובר לבערו דעתו אין דאם התום׳ לכוונת

 לא איסור אף לבסוף לבערו דעתו אם אבל איסור, •
 שאני יראה דבל הוא למלך המשנה וסברת עביד.
 גב על אף לחמץ ביטול דמהני פסחים ריש הר״ן כמ״ש

 שלו אינו חמץ בלא״ה שהרי שלשה. צריך דד,פקר
 התורה יראה בל עבירת לענין רק אדם, של וברשותו

 דגילה זה ומפני עליו, להתחייב וברשותו כשלו עשאה
 שוב התורה לו זכתה אשר בזכות ליה ניחא דלא דעתו
 שיתחייב וא״א שלו שאינו מצד עובר אינו הכי בלאו
 זה באופן גם לבערו מנת על במשהד. וכן כרחו, בעל
 ממילא שוב זה, בחמץ ליה ניחא דלא מחשבתו גילה
 מפני כלל, לחול התחיל ולא לגמרי האיסור נעקר

לא לעצמו ענין איננו והביטול שלו. אינו זה שחמץ
 לחוד דעת גילוי רק קנינו, הפקעת אפילו ולא ץ^קר
 אינו ובל״ה התורה, שזכתה בזכות ליה ניחא שלא
 אם ידע דלא דהיכא קיי״ל וכן הנאה. איסור מצד עובר

 תל״ד בסי׳ מג״א ועיין עבר. לא ג״כ ברשותו חמץ הוד,
 מידי וס״ל זה על דפליג הטור דלשיטת ואף סק״ה.
 לבטל לו שהיה מפני היינו בשוגג, חלב כאכל דהוה

 מפני והיינו לו נודע שלא חמץ בין לו, שנודע חמץ בין
 מועיל היותר אופן ולעשות לבערו בידו שהיה

 אם כלל לו ידוע אין אשר חמץ בסתם אבל מביטול.
 שלא בפירוש גילה הנה באמת, ובטלו ידו תחת יש

 קיים אם והה״ג התורה. לו שזיכתה בזכות ליה ניחא
 לא הנה לבערו, מנת על ומשהה תשביתו מצות לבסוף

כלל. עשה לא איסור אפילו שג״כ אלא לוקה שאינו די
 ליה ניחא שלא איסור זמן קודם דעתו גילה אם לי דמה

ניחא דלא עצמו הפסח בימי שמראה או התורה, בזכות

 הוא החילוק רק כברשותו. עשאה שהתורה בזה ליה
 עצמו ובפסח מה״ת, לחוד בביטול סגי האיסור דקודם

 מעשה נחוץ רק דבלא״ה מועיל אינו הביטול הנה
 עשה משום ולא כלום. עבר לא מבערו ואם ביעור,

 רק מנתק אינו העשה דבודאי הלאו, מנתק דתשביתו
 דלא למפרע מגלה וכן עומד במקומו ואיסור המלקות

 ועפ״ז עכת״ד. שלו היתה שלא מפני בב״י מעולם עבר
 אינו אם כי חמץ, ביעור על מברכין אמאי שפיר אתי
 הדבר ]ובטעם הלאו, על כלל עובר אינו בחמץ חפץ
 לתת שם לדוד בקרן ראיתי הלאוין על מברכים שאין

לבסוף[ להביא וכו׳ אמאי טעם

 הי״מ דברי הביא ה׳ בסי׳ חאו׳׳ח אריה קול ובספר
המצות ברכת בדין ברד״א ג״כ שהובא

 אבל לחודא עשה על רק מברכים שאין ומשפטיהן
 כמו העשה, מקיים אינו אם ל״ת על דעובר בעשה
 אין בכה״ג וכו׳ תכלה ולא דכתיב ופיאה הקן שילוח

 אני והנה בזה״ל אריה בקול זה על וכתב מברכים.
 מהלכות פ״ד הרמב״ם מדברי לדבריו ראיה מצאתי
 אחר תפילין המניח כל וז״ל י״א. הלכה תפילין

 באו׳׳ח הב״י והנה ע״כ, בלאו. עובר החמה שתשקע
 ג״כ הביא לא למה הרמב״ם על הקשה כ״ט בסי׳

 הוא דד,א תפילין. חליצת על חוקיו לשמור דמברכים
 העשה מקיים אינו אם בל״ת דעובר היכא דכל סובר

הקו״א. של עכ״ל הרד״א. כסברת מברכים אין

 קושית הביא כ״א בסי׳ שלמה לחם בשו״ת אולם
מבין פני שו״ת בעל הכהן נתנאל הרב הגאון

 בפי״א בפירוש כתב ז״ל הרמב״ם והלא זה על שהקשה
 והרי מעקה מצות על דמברכים ה״ח ברכות מהלכות

 וא״כ בביתך דמים תשים דלא ל״ת ג״כ בו יש מעקה
 שם וכתב הרד״א. סברת להרמב״ם ליה דלית מבואר
 דאם תקמ״ו מצוד, חינוך המנחת שכתב מה ע״פ ליישב
 שליחות דאין העשה, קיים לא גוי ע״י מעקה עושה

 על בזה וחולק בעצמה. המצוד, לעשות וצריך לעכו״ם
 שכתב י״א בסי׳ שלוחין בהלכות אפרים המחנה

 דבמעקה כיון וא״כ ע״ש. שליחות בעינן לא דבמעקה
 ע״י מעקה עשה ואי שבתורה, מצוה ככל שליחות בעי

 קיים לא מ״מ דמים, דל״ת לאו על עבר לא נמי עכו״ם
 בו שיש עשה דכל מתורץ זה פי ועל בעצמו. המצור,

לדחות בידו היה שלא במקום ה״ד מברכים אין ל״ת
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 דבר עשה הרי המ״ע שמקיים בעת וא״כ הל״ת, מעליו
 הל״ת, לעבור שלא כדי וגם העשה לקיים בעבור זה

 הלאו מצד מעקה מצות אבל ברכה. כאן אין שפיר ע״כ
 ע״י המעקה לעשות יכול היה בביתך דמים דל״ת

 בעצמו המעקה עושה ואם ל״ת. על עובר ואינו עכו״ם
 שייך שפיר א״כ העשה, בשביל רק הדבר עושה הרי

 כיון מ״מ עכו״ם, כאן דאין מיירי אי ואפילו ברכה.
 בל״ת, תלוי העשה אין הל״ת לדחות במציאות דיש

 ושפיר ל״ת בה שאין מ״ע כשאר העשה ובכה״ג
מברכינן.

 מדברי ראיה להביא אריה הקול דכוונת כתב עוד
אף לומר כונתו הרד״א, שכתב מה לפי הרמב״ם

 תפילין חליצת כמו ועשה בקום שמקיים תעשה לא
 בשוא״ת דהוא ל״ת שאר דעל מברכים. אין אפ״ה

 הל״ת שמקיים אף הכא רק מברכים, דאין פשיטא
 עשה דיש היכא אבל מברכים. אין אפ״ה ועשה בקום

 על חולק דבזה להרמב״ם מברכים ל״ת דאיכא אף
 לחוד, ל״ת רק הוא דושמרת חוקיו ]ולשמור הרד״א.
 בלבד אזהרה על כן על ל״ת, ג״כ הוא דעשה דהשמר

 הרמב״ם סובר שפיר במעקה ולכן מברכים[. אין
 הנפרדים ול״ת בעשה "דדוקא שם כתב עוד דמברך.

 על ברכה תקנו שפיר ע״כ ציווי, בב׳ ונצטוינו מזה זה
 מן נפרדת העשה מ״מ ל״ת ג״כ בו דיש דאף העשה
 הוא ציווי בחד העשה עם דהל״ת בושמרת אבל הל״ת.
 דהעשה משום מברכים דאין י״ל שפיר אמירה, וחדא
 אליבא דוקא דזה לומר וצריך ע״ש. הל״ת" הוא גופא

 דיש אף מעקה עשיית על שמברכים וסיעתו דהרמב״ם
 כתב דלא הא וע״כ אמירה. וחד ציווי בחד זה דאין ל״ת

 הוכיח וכו׳ וטעינה פריקה הקן שילוח על דמברכים
 בצידו אזהרה דיש עשה על שמברכים אף וכו׳ תוכיח
 ברכה, עליהם תקנו לא אחרני׳ מטעמ׳ לומר צריך

 חטא עליו ישא ושלא תוכיח הוכיח במצות שלהרמב״ם
הלאוין. במנין מנאו לא

 מעקה עשיית על שמברכים שהטעם לומר יש עוד
שכתב כמו הוא בצדה, אזהרה דיש אף
 בענין ל״ד. דף הרמב״ן בשם לקידושין הריטב״א

 לא דאיתנהו אע״ג דבהגי שם וז״ל הקן. ושלוח מעקה
 לא אתי ולא שבהם. בעשה אלא העיקר אין תעשה,
ועשית כתיב דבמעקה לעשה. לקיומיה אלא תעשה

 תשים ולא ואח״ב והכוונה, הרצון ובו לגגך מעקה
 וכן זו. מצוה מלעשות תעכב לא כלומר בביתך, דמים

 וכו׳ תשלח שלא רק לעצמך האם תקח לא הקן, בשלוח
 שאר וא״כ עכ״ל. שבו עשה לקיום אלא הלאו שאין
 הקן ושילוח מעקה למצות דמי לא לאו בצדו דיש עשה

לעשה. לקיומה אתי דלא עליהם לברך ואין

 כתב ושם ו׳ בסי׳ מבין פני בשו״ת עיינתי שוב
שהיכא הרמב״ם בדעת מבוררת ראיה להביא

 בפי״א הרמב״ם דעת שכן מברכים. ול״ת עשה דאיכא
 סופרים מדברי שהן המצות שכל ה״ג ברכות מהלכות

 לעשות אקב״ו לעשייתן קודם הכל על מברך וכו׳
 תעשה. לך יאמרו אשר בה שכתוב בתורה צונו והיכן

 תסור מלא אמר אויה דר׳ איתא דבגמ׳ הרגיש ובכס״מ
 כונתו כרחך ועל יעו״ש. עשה בלשון נקט רבינא ורק
 על מברכים איך וא״כ מברכים אין תסור לא ל״ת דעל
 אשר העשה על דמברכים כתב ולכך סופרים. דברי

 אפ״ה ועשה ל״ת איכא בדרבנן דהרי תעשה. לך יאמרו
 ז״ל. פלאט בן הר״י בשם הרד״א כסברת ולא מברכים

 דשבת בפ״ב אוי׳ ור׳ נחמי׳ ר׳ פליגי דבזה שם כתב עוד
 ל״ת, דאיכא אף עשה על מברכים אוי׳ דלרב כ״ג. דף

 ל״ת דאיכא עשה על נחמיה ולר׳ תסור. לא נקט ולכך
 מיושב ובזה ויגדך. אביך שאל נקט ולכך מברכין אין
 ס״ל נחמיה דר׳ א שורש בסה״מ הרמב״ן שכתב מה

 לשמוע מ״ע יש דהא קשה והרי ל״ת, על מברכים דאין
 להאמור אמנם תעשה. לך יאמרו אשר חכמים לדברי

 על אף מברכים אין ל״ת דאיכא דכיון דס״ל א״ש
 משא״כ אחד. ענין על באין ול״ת דעשה כיון העשה

 על קאי תסור דלא וס״ל בפ״ע. במצוד, הוא אביך שאל
 זה ולפי ע״ש. דרבנן מ״ע על ולא וסייגים גדרים
 איך להי״מ שם אריה הקול קושית שפיר אתי מיושב

 תסור דלא לאו איכא דהא וכו׳ דרבנן מ״ע על מברכים
 הרמב״ן לדברי בצ״ע. שנשאר העשה מקיים אינו אם

 בא תסור לא דהלא מידי, קשיא לא הקן שילוח לגבי
 עוד ועיין תעשה. לך יאמרו אשר העשה לקיים כדי

בזה. לתרץ שכתבנו מה לקמן

 למה ד״ה ט״ז דף לר״ה בחידושיו הרשב״א והנה
שם בתום׳ דהקשו מה הביא ומריעין תוקעין

 הרשב״א זה על וכתב תוסיף. בל משום עבר קא והא
דאיכא התם אמרו דלא כלל. קשיא דלא ומסתברא שם
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רטז

 עצמו. מדעת מוסיף שהוא במה אלא תוסיף בל משום
 בסוכה בשמיני ישן וא״נ משלו ברכה מוסיף שהוא כגון

 שעמדו במה אבל באלו. וכיוצא למצוד. במתכוון
 נאמר דכבר תוסיף, בל כאן אין לצורך ותקנו חכמים

 של שמיני דהא לך ותדע יורוך. אשר התורה פי על
 בה וישנים ואוכלים דבריהם של מצוד. הזה בזמן סוכה

 וה״ה דירחא. בקביעא השתא דבקיאינן ואע״ג למצוה
 להיות שחל ר״ה של יו״ט כגון לצורך, תגרע לבל

 וכל לתקוע שלא גזרו תקעו תורה דאמרה אע״ג בשבת
 ולתקוע ולחזור לתקוע ראו לצורך וה״נ לצורך. זה

 עכ״ל. כנ״ל תסור מלא חכמים דברי לשמוע ומצוה
 מ״ע מבטל אחד דאם שם הרשב״א מדברי ומבואר

 דלא בלאו ג״כ עובר עשה על שעובר מלבד בידים
 היש סברת דלפי שם אריה בקול זה על והקשה תגרע,

 איך וא״כ מברכים, אין ל״ת דאיכא היכא מפרשים
 אם ל״ת, איכא עשה מצות בכל הא ברכה, משכחת

 ע״פ ותרץ יגרע. בדלא יעבור ל״ת אותה מקיים אינו
 גם דיוצא היכא אלא תגרע בל שייך דלא שם הטו״א

 ד׳ במתן כגון ממנה שמגרע רק המצוה מן קצת כעת
 וכן בידים. המצור. מן מגרע א׳ במתן נתן אם דמים

 אם זה את זה מעכבין אין למ״ד ציציות דד׳ בציצית
 כעת גם דהא המצוד., מגרע ציצית ג׳ רק עושה אינו
 דכולי דאליבא תפילין גבי וגם הללו ציציות בג׳ יוצא

 יד, של תפילין מעכבות אינן ראש של דתפילין עלמא
 היכא אבל אחד. רק מניח אם תגרע בל שייך שפיר

 גרעון שום ליכא כלום עושה ואינו בטל דיושב
 וכתיקונה. בשלימות המצוד. לעשות בידו דהא במצוה,
 הרמב״ם קושית היא שם הרשב״א שקושית עוד (־הוסיף

 לגזור חז״ל יכולים דהאיך ה״ט פ״ב ממרים בהלכות
 והם תגרע לא התורה אמרה דהא לתקוע, שלא

 לגרוע רשות לב״ד דיש הרשב״א תירץ וע״ז מגרעין.
 תקנת נגד המ״ע נאמרה לא ומעולם תסור דלא מצד

ע״ש. וכו׳ חז״ל

 ברוך אמרי להרב שם לטו״א בהגהות זה מעין וכ״כ
אדם על תגרע בל שיהיה הרשב״א כונת שאין

 על קושיתו אלא עשה. ממצות אחת מקיים שאינו
 והם תקעו אמרה שהתורה לגרוע שגזרו החכמים גזירת

 כמגרע ולהוי בשבת שחל בר״ה לתקוע שלא גזרו
התורה עפ״י דכתיב כיון מתרץ זה ועל שבתורה. מצוד.

 תוסיף בל ולא תגרע, בל כאן אין יורוך, אשר
 דלשמוע ומיושב, מעומד תקיעות כגון כשהוסיפו

ע״ש. התורה. מצות הוא לדבריהם

 דיש שם הביא קמ״ט בסי׳ מהרי״א ובתשובת
קצת בגורע תגרע בל איכא אם שנסתפקו

 לא המצוה מן חלק דגם דנימא או אכילה. משיעור
 ממשמעות שם וכתב תגרע. בל כאן וליכא כלל קיים
 עובר א׳ פעם מ״ע איזו דמבטל הנ״ל הרשב״א דברי
 ספק מקום אין וא״כ המ״ע, שביטל מלבד תגרע בבל
 עשה לא בין שיעור בחצי מהמצוה חלק עשה דבין כלל
 בהלכות לעיין וציין תגרע. דבל לאו מ״מ איכא כלל,

 מכזית פחות באכילה כתב ולבסוף ר״פ, בסי׳ קטנות
 ע״ש. תגרע. בל על דעובר פשיטא המצוה דמעכב
 מספר שהביא ראיתי מ״ב: דף הלמ״ד מערכת בשד״ח
 רוצה מפיעטרקא דהגאון י״ט בסי׳ בחו״מ בינה אמרי

 וכתב הריב״ש. סברת היפך הרשב״א מדברי להוכיח
 דהרשב״א בעיני וברור שם שד״ח בעל הגאון זה על

 תגרע, בל על עובר אינו עשה מצות על דעובר מודה
 לגמרי, עשה מצות המבטל על הרשב״א כוונת רק

 בל על עובר זה מהתורה אחת עשה שמחסר דהיינו
 בל על עובר אינו לפרקים שעובר מי אבל תגרע.
 שמח לב ובעל סופרים בקנאת שכ׳׳כ והביא תגרע.
 מהחיוב שאין ואומר דרבנן על דהעובר הרמב״ם דדעת

 האמת והוא תסור. בלא עובר בזה החכמים אל לשמוע
 בל לענין הרשב״א כונת ג״כ וזה הרמב״ם, בדעת
 מהרי״א שכתב כמו דלא מדבריו חזינן ע״ש. תגרע.

 לא בדין ג״כ שחקר מ״ב בסי׳ הלוי בבית ועיין שם.
ואכמ״ל. תגרע

 ראיתי ז׳ אות ס״א סי׳ חאו״ח לדוד קרן בס׳ והנה
דאין הראשונים שכתבו הטעם זה על שהעיר

 צדקה כגון תעשה לא אזהרת בה שיש מ״ע על מברכים
 זה דבר והנה וגו׳, לבבך את תאמץ לא בה דכתיב ג״כ

 אזהרת נמי ביה דאיכא משום אטו מספיק, טעם צריך
 עפ״ד דמלתא טעמא לפרש ויש גרע. מגרע תעשה לא

 בפלוגתא בח״א, מכות בסוף הידועים, המהרש״א
 משנברא, נברא שלא לאדם נוח אי וב״ה דב״ש

 ופירש משנברא, נברא שלא נוח וגמרו נמנו דאמרינן
 קרוב שהאדם ונמצא שבתורה, ומל״ת המ״ע דנמנו

העשים. על יתרים שהלאוין כיון משכר, ורחוק להפסד
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 משום לשכר, קרוב מקרי עשה דמצות הדברים וביאור
 אלא נענש אינו בבטולה אבל שכר, מקבל דבקיומה

 בביטול אבל מ״ד. דף במנחות כמבואר רתחא, בעידן
 תקנו עשה מצות על דוקא ומשו״ה עונש, מקבל מל״ת
 להפסד, ולא לשכר קרוב דהוא ולהודות, לברך

 לדידן היינו זה רכל אלא וכו/ מל״ת על משא״ב
 משא״ב בהכי. לחלק יש דרבנן, המצוות דברכת

 והשתא לחלק. דאין פשיטא מה״ת דהוי לירושלמי
 בחליצת חוקיו לשמור במערבא דברכו הא א״ש

 שם כתב ושוב תעשה. לא אזהרת דהוא אף תפילין
 בביטול גם שהרי מספיק, אינו זה שטעם להקשות

 על עולה מביא דמה״ט עונש, מגיע עשה מצות
 פ׳ עה״ת ז״ל ברש״י הובא בתו״ב כדאמרינן ביטולה.

 וכו/ עשה מצות על מרצה מה על עולה ויקרא,
תשובה ועשה עשה מצות על עבר יומא בסוף ואמרינן

 והא כפרה. דבעי אלמא לו שמוחלין עד משם זז אינו
 היינו אעשה עונשין דוקא ריתחא בעידן שם דאמרינן

 לקנות מחויב שאינו ציצית כגון חיובית, שאינה במ״ע
 ל״ת בה שיש מ״ע דעל נראה אלא כנפות. ד׳ בת טלית

 כללית בל״ת אבל פרטית, בל״ת היינו מברכים אין
 הובא במכילתא שדרשו מה לפי דאל״כ מברכינן.
 תשמרו אליכם אמרתי אשר ובכל משפטים פ׳ בפרש״י

 בה שאין מצוה לך אין א״כ מ״ע, כל על ל״ת ליתן
 קו״א קושית ל״ק וממילא כדאמרן. ודאי אלא ל״ת,
 דלא לאו בה אית הא דרבנן מצוה על מברכינן איך

 דבכל הרשב״א שכתב מה לפי קשה היה כן וכמו תסור.
 א״ש הנ״ל ולפי תגרע, בבל נמי עובר מ״ע ביטול

 בהערות הגעלה על מברכים אין למה ]ועיין עכת״ד.
שם[.
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פגהכפורים יום הלכות חיים אורח
 שיהיו !ישראל !הם הנח אמרינן דאורייתא כאשר דאפי׳ שס &ס»ן
בשס י׳{ כדי המביא־ בפרק זל היא״ש וכת□ נוזירין יהין ואל סוגנין

יוסף בית

 .וכו' מזרחי אליה חהר״ר עליו וכתב נ״ב שטה ע״ג ת׳ד דן
: הלכה הזה האריך יד מכתיבת בנימוקיו והראנ״ח

הרי־ב סימן טור
 הל’בא יש הרחב״ס וכתב יח שטה ע״ב תי׳ד דן

 להרא״ס בתשובה עיין נ״ב • וכן׳ ראשונה אכילה סון עד ראשונה
:ט״ו סי׳ שני חלק זל

 • זכו' יכשתאפט!ר זנגיבלא או פלפלין כס ה׳ שטה 6ע* תש״ו דן
 אוהו לאכול הבריחים דרך שאין דברים או שיגביר כייר נ״כאבל

־• קס״ר שי' ראשון חלק הרדבז פטור

תרי־ג סימן טור

גב  עינוי תוספת מדרשאכגון דאתי במידי דדוקא העיטור מגל
 לסן חחיגן בהדיא באורייתא דבתיבא במידי אבל הכפוריס ביוה

 ל״ה בסיחן אלשקאר הר״ס זה' וכתב כ’ע דפרשי ער לה! ועשינן
 שהוא וניכר ברור איסורו אין כן והוסיןשגס המפרשים בשם

 הוא ביט הטוטו״ן שתיית שאיסור שאחר מי ראיתי !כבי דאורייתא
 משוס חות! השותה ביד מוחה היה לא מקום ומכל מכבה סשוס

 היא״ש מדברי לו והקשתי תזידין יהיו ואל שזגגין שיהין הזוסב
:כלום השיבני ולא זל אלשקאר והד״ם

 דלא כודאי דידעיכן במידי מדרשאהניחילי דאתי אפי'במידי
 הרא״ש כידס למחו׳ מחייבינן ירעינן דלא כמידי אכל מען מקבלי

 ג'־. כללו'סי׳ בתשובה וגס יין כרי המביא בפרק זל
 דאוריית׳ כאיסור דוקא לאו ביריהו מחיכן מדרש׳דלא דאתי ובמידי

 הכפרים כיוס לדיוק אסור דתביא רחיצה ה׳ שטה ע״ב תנו״ז דן מקומת בקצת שנהגו טבילה כגון בית באיסור אפילו אלא לחור
רחיצה להכאת מכזין שאינו כל בידן משוד יהיה זה כלל נ*כ 1וכו' מקפלי דלא להוולאסידיאיידעיכן לאאמיינן בגהיות למבול

הרדכו מ׳תית ישראל אלהיך לקראת הטן משום אלא כו שאין אפי׳ י• י’ בתיביג כתשובה זל הלוי הי״שחקאן מען
:לז ,סי ראשון חלקדוקא היינן מזידים יהין ואל שוגגין שיהיו מוטב האדאמיינן
דסלכות מיימקפ״ג הגהות לרובן לעלות ידיהם רוחצים הכהנים ב:סי׳רס״ חסידים ספר לא הכנסת בבית אבל ברשותם

 שי' חיים א!רח חלק בתשובותיו זל הלוי הר״ש וכתב עשור שביתת י®’ מניב זיל הד״ס כשם הכלבן כתב ע״אשמהמ״ה .דןתיר
נ״כלאיאכלזכו' קלים מאכלים אלא לאכול לו אין הכפויים
 ויהיה כבהמה גרה מעלה שיהיה לפי האכילה אחר' שומשמין

 אכילה הכפורי' יום ליל אכל אס וכן הכפויים יום ליל כפיו המאכל
 יהיה כשיקיא שמא להקיא לולאיכניםאצכעובפי> וקשה נסה
 שטלע הקיא יבלע יוהר(סלא הקיא עכב בפיו)»אם המאכל טעם
 סימן חסידים ספר ליהנות מתכוין שאיני אעפי בפיו המאכל טעם

; הנזכר חשפי יכ״ג בסי' ועיין תשע״א

תר*ט סימן יוסף בית
 נ״ב .נכוניםו»' יבינו ודברי נ״ב שטה ראשון עמוד תיד ין
 זאב בנימין דבר עמא וכן ל״א סי' ראשון חלק זל הידכז כתב יכן

:ריו סימן

תרייי סימן מור
 מדליקין אין להדליק שלא שנוהגים וכמקום כ״ו סטה ע״א יןתיד

 :ח’צ סי׳ כתשובה הרשכ״א כשאלה התר לסם ואין נ״ב .וכו'
 . וכו' כנסיית בבתי ניית להיטת מקום בכל ומהנין כ״ט ה סש
 מלחת כשהחמה יום מבעוד ידליק הכנסת בכית ק הגודל ב נ

:קצ״ב5ויילזלסי'יןצ״א מהרי
 ביום שק ללבוש ואין נ״ב .ובו׳ נקיה כמית כבדוה! ל*ב סטה

 ומכאן סי׳תרס״ו חסידים ספר תשובה כעל שהיא '226 הכפויים
 מי שאפילו ז׳ חי׳נ׳-ה׳ח אורח כתביהי״שהלויזלבתסוטתיזחלק

 :הכפויים כיוס ׳לבשנו לא תשובה יפי בימית שק שצן»ז

. יוסף בית
 בשבת להיות שחל הכפויים יום וכס״הכתב יג ע־בשטה ינ*י

*T) מ״מ לברר שכתבן רביתי ככל זדלא נ״ב ־ וכו בלאכרכה
 ובסימן 4' נ סימן כתשובה »ל חהיי־ל כ״ת׳יהו ימיגיץלא1"*
r חיישי* ולא לכין יצריך פסקו רבמתא דכולהו שכן וכל ?תב

:איסמ״ג

תרייא סימן ער
 נהגו נ״בוסזה .וכו' אגוזים לבצוע חיתי וכן'1&& י

כסוף הובאו שכת למסכת אגודה ביהחיושי יזיס
זל: וייל מהרי פשיטת

 הכהכים: ירי על חים ליצוק ידיהם שירחצו ללויים הדין ח׳דהוא
 נגע אס הדין והוא נ״ב .זכו׳ בידיו זשפשן מיס הטיל או י׳ סטה

 :קצ״ד זלסי' וייל מהרי להתפלל ומצה הטנופת במקום
במה עיין נ״ב » וכו' העיטור כעל כתב ׳1 וע״אשטהזדןת

 :זל כי בהגהת ה' שטה ע״א ה' דן ד' סי' זה בטור שכתבתי
 לשוט מעבר אכל צוארן עד דוקא הלט׳נדילית בעל וכתב יד שטה
 מעבר אבל שם כתוב אין ה״ג כסער המאסן אמר ב’נ וכן'־ אסור
 מקום אל הולך זהכל אסור לשוט אבל שס כתוב p אלא אסור לשום
 אכל המים פני על לשוט אלא בה״ג אשר לא p וכין כן וכין אחד

 בתשובותיו זל הלוי והרי היא הה דעתו נתברר לא כמעבר לעבור
 לו הקשה זה ועם כהעכר לעבור שבה״נאוסר סי׳ל״כהכין

 מבואר דעתו הנראה ולפי ג’בה על הקשה דהה זיל רכ"ה בדברי
 לעכור דאסור של״ט כסי' זל רב״ה שהביא תולין רפיק חעובדא
 זהכא במעכור לעבור איירי רהתם 1חה ידעתי ולא לח״ה במעבר

 כה*ג דברי על זל לרב״ה הוקשה זה ועם המיס פני על בשט מיידי
 שמבין הנראה ומן דקילא שיטה כ״ש גמורה רחיצה לו התירן אם

 לשוט אכל ר״ל לשוט העבר אבל בשסבה״ג סחהסכתכדכ״ה
 בלי זר״ל לשוט אלא ה״ג כלשון שאין כתכתי וכבר ר1אס כמעבר

מעבדאלאבגזן:
קשיא מאי ידענא לא במעבר לעבוד דאפש׳ר״ל נימא לו ואפי

התיר! מרבנן דלצורב' תולק בפרק נתבאר דככר ליה
 אע״גרסתמאדכרייתא דאסוד כתב כה״ג ואלו כמעבר לעבור
 דאפשר זכז׳ואפי׳נימא המדרש לבית ההולך קתני דהבי איירי בת״ח
 דדוקא יחוייב לא סכר יודע אינו והוא לשמוע המדרש לבית דהולך

 בעם בין חכס בתלמיד בין ככולל דמיירי אלא איירי כעסהאק
 דאפי׳כהלמיד נראה דמדכריו זיל רב״ה מקשה שפיר כן ואם הארק
 דקילא שיטה כ״ש התירו רחיצה דאס תעזא זזה לעבור אסור חכם
 כה״ג על לסקש>ת זל לרכ׳ה לן שהיה בעיני מחזור זה שאין אלא

 אלא צודקת אינה בה״ג על ז וקושיית ולבאר תולין דפרק מעוכדא
 ליכא תזלין דפדק דמעוכדא לזמר אפשר היה ועוד חכם בתלמיד

 כגון חצוה כדבר אכל הרשית כרכר איירי דהתס סיעתאלה״ג
 בו'1כתש זל שרוואל ליב מהר״ר תיק ובן ממר המדרש לבית ההולך

 מצעו דהרי חזקה קושיא זה על שקשה אלא הנוכר הימן הנזכרים
 בפרקבתיא כדאיתא רחיצה לו התירן פירותיו לשמור דההולך

 של קו' ליה אןלאז תולין כפתן כדא׳תא שיסה לו העירו ולא דיומא
 דגם נראה ומיהו ל״ג בסי׳ זל הלוי הרי עליו ס^קשה כמו זיל רב״ה

לעם חכם תלחיד בין חילק לא למק שביתו לפי אפי' קשיא לבס״ג
האין א מך 42 !

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס170 מס עמוד ישראל בן חיים בנבנישתי, או״ח - הגדולה כנסת
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מאשביעית של אתרוג

 זה כל עשיתם האדונים, ואדוני האלקים אלקי הוא האלקים ד׳ בי

ד׳". כבוד עליכם וירא

 ישראל, של כבודו ועל הוא ברוך הקדוש של כבודו על "מתאנח

 ולישועה המקדש בית ולכבוד ירושלים לכבוד ומצפה מתאוה מחמד

פי״ד(. רבה )אליהו גליות" ולכינום בקרוב שתצמח

 ולתושבי ד׳ ליראי הנדרסת אסקופה ותלמידיהון לרבנן נרצע עבד

ב״ה. שמו

זסלנסקי ראובן ר׳ הצדיק בהרה״ג יצחק אהרן

בדיני״תוכחה

תשי״ב בתמוז ד עש״ק ו׳ ליום אור ב״ה

 ביאלר ל. י. מר והסופר החכם ידידי לכבוד

כאן

וברכה! שלום

 המובא אחד בענין קצרה בהערה כאן לבוא לעצמי ארשה

 הגרע״א מאת תשי״ב( ז־ח בסיני ידו על )שנתפרסם הרמב״ם" בגגליון

 — טובה לא בדרך שהלך או — ז. ה. דעות מה׳ "בפ״ו זצ״ל:

הגון". שאינו דבר — ובתו״דה עב דל״א ברכות ״עי׳

 דהתו׳ הרמב״ם׳ לד׳ סתירה כעין זו הגהה כונת נראה לכאורה

 איסורא איכא דאי דאורייתא איסורא דליכא אע״ג "פירוש מביאים

 תוכחה חיוב שאין מזה משמע כתיב", תוכיח הוכח פשיטא דאורייתא

 רק יש — הגון שאינו דבר — אבל תורה אסורי בחיובי אלא מה״ת

 ד״ק הרמב״ם )ולשי׳ דחנה קראי מהנך למילף דאיכא מד״ק חיוב

 בחדא הרמב״ם כלל ופה דרבנן( חיוב נקרא אלא דמו כד״ת לאו

 טובה, לא בדרך שהלך או שחטא חבירו "הרואה אחת ובהלכה מחתא

לא דהרמב״ם לומר יש ולפי״ז עמיתך"׳ את תוכיח הוכח שנאמר כו׳



אהרן כפימב

 אריאלי הגר״י להרב למשפט" "עימם בספר )ויעוין התו׳ כד׳ ס״ל

רה(. עמוד א. .1ו ברכות — שלימ״א
 בגט' אחר מקור יש שלהרמב״ם לומר מקום יש לכאורה והנה

 שנאמר להוכיחו שצריך מגונה דבר בחבירו לרואה "מנין :טז ערוכין

 יש מגונה דבר על שאפילו בפירוש ד.גמ׳ אומרת וא״כ תוכיח", הוכח
 לד׳ הנ״ל הגט׳ מד׳ סתירה ריהטא לפום ויש מה״ת, תוכחה חיוב
הג״ל. בברכות התו׳

 הגון" שאינו "דבר בין לחלק שיש נמצא בדבר כשנתבונן אבל
 וביותר תורה׳ איסור בזה יש מגונה דבר בודאי כי מגונה" ל״דבר

 ל״מדות", בנוגע בעיקר מוסבה מגונה" "דבר שכונת לומר לי נראה
 הפוסקים לשי׳ מבעי לא תורה׳ חיובי בכלל הן "מדות" הנראה ולפי

 יש זה, על החולקים ועוד, הרמב״ם לשי׳ אף אלא דמו׳ כד״ת דד״ק
 לאיסור — גאוה — חשיב הסמ״ג מה״ת, הוו ד״מדות״ לומר מקום

 פ״א דעות בה׳ חשיב בעצמו והרמב״ם לבבך", ד״ורם מקרא תורה,
 ומן בדרכיו" .והלכת מן ולמד תורה לחיובי המדות את ד־ה־ו ה׳

 שמביא )כפי תהיו" "קדושים מן או — לו דומה הוה — ״ואנוהו״
עד. אגרת זצ״ל׳ הרב למרן ראיה" "אגרות בספר ויעוין במו״ג(

 את מבאר בחבורו בפנים שהרמב״ם לומר מקום יש כן כמו
 ענינלם שני מדגיש הרמב״ם כי בברכות׳ התו׳ לשי׳ בהתאם ההלכה

 טובה", לא בדרך שהלך או שחטא חבירו "הרואה אחת: בהלכה

 שאינו דבר — עם מקבילה — טובה לא בדרך הליכה — וכאמור,

 למוטב להחזירו "מצוד. הרמב״ם מביא הלכה באותה ואח״ב — הגון
 תוכיח הוכח שנאמר הרעים במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו

 להחזירו מצוד. — ענינים שני הרמב״ם כלל כאן גם עמיתך״. את
 קבלה מדברי מצוה זו טובה", לא בדרך "שהלך על קאי _ למוטב

 לא, בברכות התו׳ כד׳ דחנה קראי מהנך דילפינן הגון שאינו דבר על

 וזה הרעים" במעשיו עצמו על חוטא שהוא "ולהודיעו :שם מביא ועוד

והך תורה׳ איסור ממש, חטא א. ז. שחטא" חבירו "הרואה על קאי



מג בדעי־תוכדוה

 הוה הרעים"׳ מעשיו "על קאי עמיתך" את תוכיח הוכח "שנאמר

כנ״ל. דאורייתא איסור אומר

כנה ובידידות מרובים כבוד ברחשי

זסלנסקי יצחק אהרן

 ח לסי׳ תשובה

ב״ה.

אמסטרדם. — תשיג בחשון כ״ב

 ועטו שכלו פוסק שלא ומעש׳ תבונות איש היקר ידידי לכ׳68«»38

 בירושלים שליט״א זסלנסקי י. א. מו״ה הרב כ׳ מגירסא

!ברכות ורב שלום

 בהלכות הרמב״ם לדברי ז״ל רעק״א בהגהת הדן מכתבו את

 לא הדרבים וטלטול המרובות הנסיעות ובגלל בזמנו, קבלתי דעות

 עובר שאני השלישי החודש לי זה כה. עד לו לענות בידי ספק היה

 נפשם בהתלבטות באירופה ישראל שארית את רואה למדינה. ממדינה

 בנוער מסתכל בארץ׳ ויצירה חיי־חופש לבין בנכר חיי־נועם בין

 והתנכרות זרה תרבות ספיגת של בתהליך והולך המתבולל היהודי

 דוקא אליו שהגענו העלוב המצב על לי מר ולבי העם, לערכי גמורה

 והחורת הגאולה אור — בקיעות בתקופת התרוממות, של בתקופה

 לעסקני נתן גדול היסטורי תפקיד אמנם ליושנה. העצמאות עטרת

 למקור, הנוער החזרת בכוון ולפעול בו להתגדר הדתיים הצבור

 שעוד זמן כל בתפוצות׳ זאת גורלית בשעה החיים צביון על ולהשפיע

השעה. את מחמיצים לא אם יודע ומי הלב׳ במכמני מפעמים געגועים

 רעיונות תכלית עד לבוא לעיון( ספרים )מבלי מכאן לי אפשר אי

 לי יש קטנות הערות כמה אבל הנ״ל, רעק״א להגהת בנוגע כת״ר

 בטויו מצא שזה כפי בן־אדם׳ של מעשיו להגדרות מלבד להעיר,

 "חטא", טובה", לא בדרך "הליכה כ׳ במכתב ונשנו חז״ל בדברי

הגדרה עוד נמצאה מגונה" דבר "עשה הגון", שאינו דבר "עשה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 58 מס עמוד ראובן בן יצחק אהרן זאסלאנסקי, אהרן



אהרן כסימד

 עושה שאינו "כל זהירה יותר לשונה ובתפיסת בעיקרה שהיא

 הערכות המה שכלם האלו׳ המושגים את לנתח נבוא ואם כשורה",

 הדינמית ההתפתחות ואת ביניהם ההבדלים את נראה מסוים׳ למעשה

שבהם.

 טרם לחטא׳ קודם צעד זהו — טובה״ לא בדרך ״הלכה א.

 קודם אזהרה הקודש בכתבי מוצאים אנו כן כי בפשע האיש שנכשל

 יאמרו "אם אופיגית, גם שהיא לדוגמא, אלו, לשון בשמושי לחטא

 בדרך תלך אל "בני הפסוק וסיום א׳( )משלי לדם נארבה אתנו לכה

 זו. בדרך אזהרה באה פעמים הרבה וכך מנתיבותם" רגלך מנע אתם,

יוכיחו. ב׳ באבות רבי דברי וגם

 למנהגים מתאימה שלא פעולה הגדרת — כשורה״ שלא ״עשה ב.

פשע. של יסודות בלי המקובלים,

 למדות המתנגדת פעולה הגדרת — הגון״ שאינו דבר ״עשה ג.

המקובלות. טובות

 ופשע נפש, גועל של פעולה הגדרת — מגונה״ דבר /,עשה ד.

צבורי.

המקובלים. והחוקים התורה מצות נגד פעולה "חטא" ה.

 עד ישראל׳ בני מדות בזכוך והתעסקו שהתעמקו ז״ל חכמינו

 לפעמים הפליגו הבריות", את בהם לצרף אלא תורה נתנה "לא שקבעו

 עד התורה ורמזי חוקי לפי האדם ערכי על בשמירה בסייגיהם

 בתו׳ מובא )ירושלמי כשורה" שלא "שעשה אדם בן לנדות שדרשו

 הגדול בגו שהכה ומי לט( )קדושין גופני ביני שזרע מי כגון ור״ן(

 כדי עד בישראל׳ המדות מערכת היתה מאד רחבה כי יז( )מ״ק

 דמים שופך כאלו חולים מבקר שאינו מי ר״ע של הדרמטית הכרזתו

 תקזן על לזה זה רמזו ביניהם בשיחה התלמוד וחכמי )נדרים(

 ראו ובתוכחה נה( )נדרים ורבא יוסף ר׳ בין השיחה לדוגמא המדות׳

 באשר האדם על ולשמירה המדות לתקון הפתח פתיחת את חז״ל

אדם. הוא

אדם, בן של מדותיו להערכת חז״ל של בגשתם חקר נעמיק ואם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 59 מס עמוד ראובן בן יצחק אהרן זאסלאנסקי, אהרן כפי



הבלאירי ע״א ל״כ — ע״א ל״א דף מציעא כבא חדרשי :!נ

 פעמים מאה אפילו שלה בו פירשו תשלח שלח הקן בשלוח שנאמר
 נאמר למה כן ואם בה חייב פעמים מאה אפילו והחזירה שלחה ואם

 את בה לטהר כגון מצוד, לדבר בה צריך היה שאפי׳ ללמד תשלח
במקומו. בארנוה וכבר פנים בשום נדחה שלוחה אין המצורע
 שאם ר״ל פעמים מאה אפילו הוכח תוכיח הוכח שנאמר מה אף

 למה כן אם ולהוכיחו לחזור חייב פעמים מאה אפילו קבל ולא הוכיח
 צריך הגון שאינו דבר ברבו שראה תלמיד שאפילו ללמד תוכיח נאמר

להוכיחו.
 הרי הוכיח׳ ולא להוכיח בידו שיש שכל התבאר שבת במסכת

 אנשי על למחות בידו אם החוטא אותו של עונותיו על נתפס הוא
 נתפש מיחד. ולא עירו באנשי ביתו אנשי על נתפש מיחד, ולא ביתו

 כלו העולם כל על נתפש מיחד, ולא כולו העולם בכל עירו אנשי על
 היזק או סבה איזו שיארעהו אע״פ יחירא ולא להוכיח חייב הוא והרי

 משיאמרו מוכיחם שהוא על להם שנוי שהוא שיאמרו מוטב זה על
 אמרו הערה דרך הרעים מעשיהם להם שסובל על להם אהוב שהוא

 מאתיה בני עליה דרחמי מרבנן צורבא האי ב׳ ק״ה כתבות במסכת
 לבין בינו להוכיח לו ראוי ומ״מ דשמיא במילי להו מוכח דלא משום
 את ישנא שלא לנוכח וראוי בדבריו זה יתבייש שלא צד על עצמו

 במסכת אמרו הערה דרך בכך עמו אהבה מוסיף שיהא אלא מוכיחיו
 לקה שהרבה וארץ שמים עלי אני מעיד יוחנן ר׳ אמר ב׳ ט״ז ערכין
 וכל גמליאל רבן לפני עליו קובל ]שהייתי[ ידי על יוסף בן עקיבא

אהבה. בי שהוסיף שכן
 יניח מהם לאחד אף בעירו מקבלין דבריו שאין זה תלמיד ראה

 במסכת אמרו בפי׳ שבקייהו בתר ליזלו הנאמר משל בהם ויקיים להם
 עליו מצוד, כך הנשמע דבר לומר לאדם שמצור, כשם ב׳ ס״ה יבמות

 מוכיח היה ישנאך פן לץ תוכח אל שנא׳ נשמע שאינו דבר לומר שלא
 חפץ שלבם מה ויעשו מניחם זה הרי להכותו מעיזים הנוכחים והיו
 וכקללין אותו שמקילין מכיון ר״ל קללה עד אלא הכאה דבר סוף ולא
 שם ואמרו בנזיפה אף אומרים ויש מניחם זה הרי תוכחותיו על

 נעות בן לו ויאמר ביהונתן שאול אף ויחר דרשו אחד מקרא ושלשתן
 הכאה עד דאמר מאן להכותו עליו החנית את שאול ויטל המרדות

 ערות ולבשת לבשתך דכתוב קללה עד דאמר מאן להכותו דכתוב
 שם שנאמרה ואע״ם שאול אף ויחר דכתוב נזיפה עד דאמר ומאן אמך

 ואין מדאי ביתר עצמו מסר לדוד יונתן של חבתו מתוך וקללה הכאה
------- נראין. הדברים וכן אדם כל מדת זו

 ר״ל פעמים מאה אפילו עזב תעזוב עזוב נאמר פריקה לענין אף
 חייב משאה תחת ונפלה הבהמה וחזרה וטען וחזר עמו פרק שאם

 ללמד נאמר למה תעזוב פעמים מאה אפילו אחרת פעם ולטעון לפרוק
 שהפריקה אלא בטעינה הדין וכן לפרוק חייב עמו הבעלים אין שאפילו

שיתבאר. כמו בשכר והטעינה בחנם
 בו הכתובה במיתה אלא לי אין ברוצח הנאמר המכה יומת מות

 שאתה בו הכתובה במיתה להמיתו יכול אתה אי שאם מנין סיף והוא
 שם שנא׳ הנדחת בעיר וכן מ״מ יומת ת״ל להמיתו שיכול בכל ממיתו

 תהא בהם הכתובה במיתה להמיתו יכול אתה אי שאם ללמד תכה הכה
יכול. שאתה בכל ממיתם

 דין בית ברשות משכנו אלא לי אין העבוט את לו תשיב השב
 והאיש ר״ל זה מקרא שהרי למשכנו שם ושלחו דין בבית עליו שקבל
 הדין וכן דין בית בשליח שענינו במקומו התבאר בו נושה אתר, אשר

 אלמלא אצלו הוא שמעכבה חשש כאן אין משכנוהו דין שבית שמכיון
 יום בכל מחזירה שיהא ר״ל הוא כך דין בית שדעת או כתוב מקרא

 בין יום בכסות בין מ״מ תשיב ת״ל מנין ברשות שלא משכנו אבל
לילה. בכסות

 אחרת עיר לעניי עירך לעניי אלא לי אין ידך את תפתח פתוח
מ״מ. תפתח ת״ל מנין

 מי אבל עשיר שהיה כגון מרבה מתנה אלא לי אין לו תתן נתון
 מ״מ תתן ת״ל מנין מועטת מתנה אלא ליתן בידו ואין עשיר שאינו
 ממנה לעשות חייב הצדקה מן המתפרנס שאף אחר במקום פרשו
לאחר. צדקה

הלואר, דרך לו ונותנין עליו מערימין מתנות לקבל רצה שלא עני
 רוצה ואינו לו יש אבל ליטול רוצה ואינו לו שאין דוקא ומ״מ

לו. נזקקין אין להתפרנס
הבית נתברך אלא לי אין עברי בעבד האמור לו תעניק הענק

 נאמר למה כן אם מ״מ תעניק ת״ל מנין בגללו נתברך לא בגללו
במקומו. שיתבאר כמו לו תן הברכה לפי ברכך אשר

 שצריך דבר כל או פירות או בשתוף עסק להם שיש־ שתפין
 שלשה בפני חולק חברו מדעת שלא לחלוק האחד ובא בחלוקתו שומא

 בפחות חלק ואם בשומא בקיאים שיד,ו צריך ומ״מ הדיוטות ואפילו
 שאין דבר הוא שאם זו במסכתא יתבאר ומ״מ כלום עשה לא משלשה

 ומניח דין בבית שלא וחולק כחלוקים הם הרי מעות כגון שומא צריך
 או חדשים וכלם אחד מטבע כלם שיהו ובלבד דין בבית חברו חלק

 מקצתם או אחר מטבע ומקצתן אחד מטבע מקצתן היו אם הא ישנים
 הרי רעות ומקצתן יפות מקצתן לומר צריך ואין ישנים ומקצתם חדשים

שומא. ר,צריכים ודברים כפירות הן
 שנדע כלל דין הבית שם ואין בה כופר וחברו שלשה בפני חלק

 שחלק שיעידו השלשה מן שנים להביא צריך זה הרי פיהם על זה
שלשה. בפני שחלק שיעידו השוק מן שנים או עמהם ו־שלישי בפניהם

 אפילו בעלה מנכסי למזונותיה למכור רשות לה יש אלמנה
 בקיאין הדיוטות בשלשה ובלבד מומחין דין בבית שלא ואפילו קרקע

 מכרה הרי מכרה בשוד, שור, אם עצמה לבין בינה מכרה ואם בשומא
 ספוק על דין בבית עמה מחשבין אין להשביעה היורשין וכשירצו קיים

 ממה ביתר מכרה שלא אותה משביעין וכן ידיה מעשי ועל מזונותיה
 שלא דין בבית כתובתה על נשבעת לכתובתה מוכרת ואם לה ששמו
 בשלשה אלא מומחין דין בבית שלא אף ומוכרת בכלום נפרעה

 שור, אם עצמה לבין בינה מכרה ואם בשומא ובקיאין נאמנין הדיוטות
 מכרה שכדין רצו אם ליתומים מכירה אחר ונשבעת קיים מכרה בשוד,
 יתבאר אלו ודברים לה ששמו ממה ביתר מכרה אם וכן קצת לדעת
בע״ה. כתבות במסכת שלהם עיקר

 השני החלק מן קצתה מעורבת והיא עשרה הארבע המשנה
 בצדדין החמישי החלק מענין וקצתה אבדה בכלל שאינן בצדדין

 ברשות בה חייב אינו ברפת מצאה זה על ואמר אבדה בהשבת הפוטרין
 אביו לו אמר לה יטמא אל הקברות בבית היתר, אם בה חייב הרבים
 ידעת כבר הר״ם אמר לו ישמע לא תחזיר אל אביו לו שאמר או הטמא

 נאמר תעשה ולא עשה הוא הטמאה מן הנזיר או הכהן פרישות כי
 בכהן ונאמר עשה מצות וזו הוא קדוש בנזיר ונאט׳ וקדשתו בכהן
 והחזרת יבא לא מת נפשות כל ועל נאמר ובנזיר יטמא לא לנפש

 ומעיקרנו לאחיך תשיבם השב שנאמר מה והוא בלבד עשה האבדה
 תיראו ואביו אמו איש רחמנא ואט׳ ועשה תעשה לא את דוחה עשה אין

 אב בכבוד חייב אינו ולכן בכבודי חייבין כלכם תשמורו ואת»סבתותי
המצות. מן מצוד, על לעבור אמרו אם ואם

 ברפת בגט׳ ופרשוה בה חייב אינו ברפת מצאה המאירי אמר
 יכולה שאינה כגון כך כל מצויה ותעייתה משם הבהמה יציאת שאין

 בדחק לצאת שיכולה אע״פ בה חייב אינו כך ומתוך בריוח משם לצאת
 אע״פ בה ליטפל חייב הרבים ברשות לתחום חוץ הרפת שזה ואע׳׳פ

לתחום. חוץ שהוא דוקא בגט׳ ופירשו רצה שאינה’
 אביו לו אמר שביארנו כמו לה יטמא לא הקברות בבית היתה

 לכבוד כבודו שהוקש ואע״ם לו ישמע לא תחזיר אל לו שאמר או הטמא
 אמו איש אמרו בפירוש שמים בכבוד להקל לכבדו לך שאין המקום
בכבודי. חייבין כלכם תשמורו שבתותי ואת תיראו ואביו

 דבר בגמרא עליה נתחדש ולא היא הלכה וכלה המשנה ביאור זהר
ביארנוהו. שלא

 במה החמישי החלק מענין והוא עשרה החמש המשנה
 ארבעה אפילו וטען פרק וטען פרק וטעינה פריקה לעניני בו שנתגלגל

 הואיל ואמר לו וישב הלך עמו תעזוב עזוב שנא׳ חייב פעמים וחמשה
 זקן היה ואם עמו שנאמר פטור פרוק לפרוק רצית אם עליך ומצור,

 אומר שמעון ר׳ לטעון לא אבל לפרוק התורה מן מצוד, חייב חולד, או
 זקוק אין ממשאו יותר עליו היה אם אומר הגלילי יוסי ר׳ לטעון אף
 מן ומצור, הר״ם אמר בו לעמוד יכול שהוא משאו תחת שנא׳ לו

 ואין בחנם וזה זה אומר שמעון ור׳ בשכר ולטעון בחנם לפרוק התורה
 או זקן שאט׳ שמה המבואר ומן יוסי כר׳ ולא שמעון כר׳ לא הלכה
 חייב בו הפוגע כי ר״ל חייב שאמר ומה המשא לבעל שב הוא חולה

 אם עמו שיפרוק המשא לבעל יטריח ולא לבדו הוא המשא שיפרוק
הגוף. חלש הוא

 פי׳ חייב פעמים וחמשה ארבעה אפילו וטען פרק המאירי אמר
 המשוי כשנפל והטעינה משאה תחת רובצת כשהבהמה היא הפריקה

פעמים מאה אפילו בזה וחייב הבעלים עם להקימו שני ואין בדרך



לחברו אדם בין המדות ספר

ומחאה תוכחה

קפטלהמאירי

 לשמרם כדי דורם בגי להוכיח לחם ראוי וחכמיהם שכדור כשרים
 שהם עליהם נאמר זח, דרך על אותם מנהיגים וכשהם העבירות, מן

הפורעניות. מן עליהם מגינים
k קא עירוביז _

 שאינו ולהודיעו להוכיחו לו ראוי הגון שאינו בחבירו הרואה כל
 ומי תוכחה, הוא היכן עד אחר במקום התבאר וככר כן, לעשות ראוי

 בו שאין חושדו שהוא לזה להודיע לו ראוי בו שאין כדבר אחר שחשדו
 וראוי שחשדו על לפייסו לו צריך והחושדו חושדו, הוא שעליו דבר אוחו

שיברכהו. לו
ב לא ברכות

 הקטנים ויהיו אותם ומיסרים הקטנים את מוכיחים גדולים יהיו לעולם
 אותם ומכבדים חכמים לתלמידי נשמעים יהיו וכולם להם, נשמעים
הכבוד. בתכלית

ב קיס שבת

 בעצמו ידון ואל וחרקים, הרעים בתוכחת אדם יתרשל אל לעולם
באה פורענות שאין ולרקים, לנו מה לב בישרת הולכים שהטובים מכיון
בצדיקים. אלא מתחלת אינה באח וכשהיא הרעים, בשביל אלא לעולם

א ס קמא נבא

 יודע והוא כהוגן שלא עושה שהוא באחד שרואה חכם תלמיד כל
 בדברים שכן וכל לעולם, תקלה גורם מוחה ואינו למחות שבידו בעצמו

 עשוהו שכבר מצד בעשייתן כן אחר נעזר שאדם לטעות, הקרובים
מיחה, ולא לפניו

ב כט שבת

 הרי הוכיח ולא להוכיח בידו שיש שכל התבאר שבח במסכת
 ביתו אנשי על למחות בידו אם החוטא, אותו של עונותיו על נתפם הוא
 אנשי על נתפש מיתה ולא עירו באנשי ביתו, אנשי על נתפש מיחד! ולא

 הוא והרי כולו, העולם כל על נתפש מיחה ולא כולו העולם בכל עירו,
 זה, על היזק או פבה זו אי שיארעוהו אעפ״י יתירא, ולא להוכיח חייב

 שהוא משיאמרו מוכיחם שחוא על להם שנוי שהוא שיאמרו מוטב
 בינו להוכיח לו ראוי מקום ומכל הרעים. מעשיהם שסובל על לחם אהוב
 ישנא שלא לנוכח וראוי בדבריו, זח יתבייש שלא צד על עצמו לבין
אטרו הערה דרך בכך, עטו אהבה מוסיף שיהא אלא מוכיחיו אח

להמאירי ומחאה תוכחה זעדות ספר קג
W

 וארץ שמים עלי אני מעיד גורי בן יוחנן ר׳ אמר ערכין, במםבת
 רבן לפני עליו קובל שהייתי ידי על יוסף בן עקיבא לקה שהרבה

אהבה. בי שהוסיף שכן וכל גמליאל,
א לא ב״ס

העיר, בעניגי וישגיח שירגיש ראוי למחות שבידו חכם תלמיד
 ראוי מעליו עולן ופורק המצות גדר פורץ שהוא בתקפו רשע ראה ואם

 מחמת שהוא כל מקום ומכל להפסד, או לנזק יחוש ואל בו להתגרות לו
בו יתגרה ואל שיובל כמה מטנו יתרחק הדת מן שלא ודברים תביעות

מפניהם. ננעל הצדיק שפרגוד עד ברשעים גוברת הצלחה שלפעמים כלל,
3 » מינויו

 בידו שיש וכל העברות, מן למחות שבידו במה למחות לאדם לו ראוי
 שאינו צדיק זח הרי התורה, כל את קיים אפילו מיחה, ולא למחות

דינו. את ומקבל נסור,
א ר זרח וגמדה

 מטנו הקטנים אף מקום טבל ביותר, למחות ראוי שהגדול אעפ״י
 דבר בכל וכן יותר, נענש שהגדול אלא נענשים, למחות ובידם הואיל
הימנו. עיניהם ומעלימים עליו עין לפקוח להם שראוי

א נח עבת

 דוקא פעמים, מאה אפילו עמיתך את תוכיח הוכח שאמרו אע״ם
 אבל לאו, אם יקבל אם יודע שאינו ר״ל בסתם, או מקבל שהוא כשיודע

 שלא הוא מוזהר אדרבה בכך, חייב אינו מקבל, שאינו בו שיודע כל
לפניהם. או לפניו פניניו להשליך

3 סח םות3י

 לשון להחליק בהקו ראוי הלשון ערבות ואם החכם מטכסים אין
 וימנעהו שיודיעהו לו צריך אבל והמוסר, התורה דרכי עוזב שיראהו לטי
 ב( נד )שבח ז״ל ואמרו נתל, פני יהדר ולא איש פני ישא לא יוכל אשר בכל

 חטאו שרים אם יד(, ג )ישעיה ושריו עמו זקני עם יצא במשפט ה׳
 זח ועל בהם. מיהו שלא על זקנים שחטאו על שרים אלא חטאו מה זקנים
 ב( נו )שבח ע״ח אמרו בתוכחת המתרשל בענש תמיד האריכו הצד

 ואמרו עשאה, כאלו הכתוב עליו מעלה מיחח ולא למחות ובידו הואיל
 נתפש מיהח ולא ביתו באנשי למחות לו שאפשר כל ב( נד )שם ז״ל
 בכל עירו, אנשי על נתפש מיחד. ולא עירו באנשי ביתו, אנשי על

 בן גם הורו ושם כולו, העולם בל על נתפש טיחח ולא כולו העולם
ולכן תוכחתו תקובל לא שמא ענותו ויראת החכם במחשבת היות שעם
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להמאיריומחאה תוכחהדשדות ספרקצדקצגלהמאירי-לחברו אדם ביןהמדות ספר

 הראויים הם כאלו עצמם טראים אחרים להיות עליו מתגלגל שהחוכחת
— תוכחת. לאותה

K יא סגהדרין
 דוחה שיהא עד כך כל בתוכחותיו כועס המוכיח יהא לא לעולם

 ויצא שיטרד לו גורם בן עושה שהוא שכל וכל, מכל מלפניו חנוכה אח
 וכשהאב קלה שדעתו בקטן הרב או האב דבר סוף ולא רעה, לתרבות

 שדעתה באשה הבעל או עצמו את ויאבד יברח וכל מכל דוחהו הרב או
 כן, אדם לכל המנהיג או החכם אף אלא רעה, לתרבות ותצא קלח ג״כ
 ליפסק אפשר ואי עליו מושל שהטבע במה בעצמו האדם שכן וכל

 אותם יצרו כגון ההכרח כפי קצת בו להשתמש שלא וכל מכל ממנו
עון. בנקוי

x מז סוטר,

 ומחפשים בו מקנאים נבלים כמה אדם, בני שאר הוכיחו מצד החכם
 ומוכיח מוסר בעל כשהוא אבל וקנטור, כעס דרך מוכיח כשהוא מומיו

הרבה. בכבודו נזהרים חם ואהבה חבח דרך
ס׳ב ס״ב אבות

 קללות ליראת בחכמות וחן במדות הן להוכיח, החכם יירא אל
כמאמר לברכה, הקללה את אליו יהפוך ואלהים עליו, קללתו כי הגוכח,

חברך, ואתה המה יקללו כח( קט )תחלים
3 ו3 גמלי .

 התוכחת ששנאת ידעת וכבר לתשובה, גדול מבוא התוכחח קבלת
 מעצמו שמתעורר מי מקום מכל התשובה, את המעכבים מהדברים הוא

 תכלית הוא הרי מאליו ממנה וחוזר הנהגתו רוע בעצמו ומכיר עליה
התשובה. ובחירת היראה

x ן ברכות

 בתרבות בנו את הרואה הוא התשובה את המעכבים הדברים אחד
 אלא מוחה ואינו למחות לו שאפשר כל ובכללו בידו מוחה ואינו רעח

 קבל הוכיחו ואלו ברשותו שבנו אחר כי בו והסבה בכשלונם, שטניחם
 רק העבירות אחר זה נמשך שלא נמצא לתוכחתו, ונוכח דבריו

 ממנו, התוכחת ויקבלו הם שישמעו אחר כן גם באחרים וכן לחתרשלותו,
 המעשה את ולהודיעם בה ילכו אשר חדרך לנחוחם ולהורות להוכיח עליו
 כאטרו דורותיהם, להוכיח הנביאים כל שהוזהרו וכמו יעשון, אשר

 פשעם לעטי והנד וגו׳ תחשוך אל בגרון קרא א( נח )ישעיה יתברך
להוכיח למחות בידו שיש טי כל צריך וכן חטאתם, יעקב ולבית

J'

 המעתד בזכרם ישובו אולי לנפשם רע גמלו וכי מעשיהם רוע ולהודיעם
 עונו. ונשא יגיד לא ואם עליה, נגזר אשר ואת עשתה אשר על לנפשם
 ב( קיט )שבת ז״ל שאמרו כמו במעשיהם, להשקיעם סבה התרשלותו בהיות

בזח. זה בה הוכיחו שלא אלא ירושלים חרבה לא
»״ד ט״זו חד,"ת

 כל מהם, לקטנים גדולים אפילו למוכיחיו נשמע אדם יהא לעולם
 זה הרי לגדולים, נשמעים קטנים שאין וכל לגדולים, קטנים שכן

* העולם. ובלאי מוכנת פורענות

 כשקורין ר״ל נאה, שיחה אחר שמהלך זה בפיח אדם יהא קיעולם5^
 בדברים תוכחת מקבל אדם יהא כך מרדע, צריך ואינו בנחת לו

והכאה. גערה צריך יהא ולא מועטים,
3 עח בתרא בבא

 לזאת מגיע שאינו מי ויש שכלו, מצד עצמו את שמוכיח מי יש
 שהוא מצד חכם זה ונקרא המוכיחים, לתוכחות שישמע אבל המדרגה

 מקבל שאינו ומי מלמדיו, שיוכיחוהו למה לבו ונותן התוכחה מקבל
 שאחר הערה פתי, יחכם לץ בענוש ואמר פתי, נקרא המוכיחים תוכחת

 בגי בפעולות בעצמו יתבונן המוכיחים תוכחת לקבל שבלו חתנבר שלא
אם ולעווגו, לפשעו נענש הלץ ובראותם הנהגתם, לפי יקרם מה ויראה אדם

הרעה. מדרכו וישוב בזה הוא יתחכם שמים, עונש אם מלכות עונש
יא X3 משלי

 התשובה דרכי יעלטו הדברים מן הוא התוכחת, את השונא
 ויניחוהו תוכחתו שנאתו בדעתו מוכיחיו יקוצו כי מעושיהם, בסבתם
 במצות מדריך לו יהיה ולא חפץ, שלבו מה לעשות סכלותו למקרה

 ב( צב )ב״ק צחות בדרך חז״ל שאמרו מה כענין בעברותיו, וישתקע
 יג( כד )יחזקאל שנאמר עילויה גודא דחי עני ולא עמיתיך לבר קריתיה

 שאם בו רצח עוד, חטהרי לא מטומאתך טהרת ולא טהרתיך יען
 והוא במעשיו, להשתקע הניחהו דבריך קבל ולא נוכח ולא הוכחתו

עליו. הכותל בדחית המשל
פ-ד ם״א חמ״ת

 היה הקדומים החסידים מן אחד על בספריהם הגידו ערב חכמי
 קצרים ובדברים ברמיזות ידו בחזקת אותו ומוכיח זמנו מלך לפני

 אמר בו, שיכיר הרעות המרות לו שיגיד ההוא המלך ושאלהו ונעלמים,
תקבץ אליו, אמר כן, לו אמר עניניך, קצת לך שאגיד תרצה החסיד, לו
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להמאירי ויכוח דץ־ות ספר קצו

 חנבואיית הקבלח מצד קצתם האמנת ויתלה כזה הריב שימוש אבל

 להכזיב יביאהו לפעמים ההיקש כי מהשליטים, איננו אם בלם או

 ר״ל וחטתפלסף, המתחכם מזה שיזהר שכן וכל הכזב, ולאמת האמת,

 להכילם אין ולב כחכמות המשתדל פילוסוף או כחכם עצמו המראה

מה. ידע כל ופתיות בכסילות התוכחו עליו יורה שזה כראוי,
פז יז סשלי

 שתחשוב עד המתנגד, עם התוריות הפגות בסוד דברים תעריך אל

 במופתי האויב עליך בהתגבר באחרית תעשה מה פן במופת, לאמתם

 לחקור תרצה ואם ידו, מתחת ומבויש חבול ותצא וההטעאה, הכזב

 תעשה לא זאת גם ואף באמונה, עמך המתאחד רעך עם ריב בזה,

 או כמפקפק אותך ויבין השומע ישמע ואולי פן ומצבם, אחרים במעמד

 עוד יקובל ולא מופת, בבקשת ומחזר מתעמל אותך בראותו כנבוך,

זה. על התנצלותך
י כה משלי

חבר

 צורך החברה כי נאמן״רוח, חבר לו שיהיה האדם ישתדל לעולם

 ובמועצותיו במבובותיו האדם לב ומשקטת מדינית, בהנהגה גדול

 בלי בשמאל חברים בלי "אדם המוסר חכמי ואמרו סודותיו, ובהודעת

 מנתחי, נתח נפל מחבירי, אחד מות שמועת כשיגיעני אחר, ואמר ימין",

 "החבר החכם ואמר כנפשו, האוהב את לאהוב הנאמן האוהב וממכסים

 כהצלת בהצלתך ימרח שיחמסוך ובעת להועילך, כדי לעצמו יזיק הנאמן

 הענין והודיעו דבר, איזה על לאוהבו הוצרך אחד שאדם ואמרו נפשו",

 וכן מלבך, יותר להזיקך וירא מידך, יותר לתועלתך מזומן אני לו, ואמר

 ולא תחלוף לא חזקה, קיימת אהבתו להיות הנאמן האוהב מטכסים

 יותר הצרה ובעת העושר, מבעת יותר העוני בעת יאהב לסיבה. תשתנה

הריוח. מבשעת
יז יז משלי

 לחבר וצריך וסודותיו, סתריו עמו יגלה חבר בלא לאדם אפשר אי

 אתה", הוא אחד "האוהב החכם כמאמר כעצמו, לו יהיה מאד רוח נאמן

 אצלו, טפל החבר היות מצד וכן בנקל, מצויה החברה זאת שאין ומצד

 לקנותו, יצטרך פעמים שרוב עד רב טורח ע״ז לטרוח לך יצטרך

אבותפ״אפ״ז הראוי. כפי שיעזרתו והוא
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להמאיר״£לחברו אדם ביןחמדות ספר
 ונזה י״ע, נ״י! תי־־יה השי כי ייז״ויא י״ע נחמם תקנץ *״־ £

התנחמו נבו דנויו והשופעים ההנם, ml ’?""״״
 התכרכטות ראותם עם דברו חזק כשטעם נהרג כבר אותו בחשבם על

 אשר מאיד,יך תבורך לו ויאמר ויחבקהו, טהר המלך והנה גזתמלך,

כעסי. מפני רצונו הניחך בלתי על כיום לך צ

tb פ״א חידת

קגה

בחטאים. הלחם אבל האנשים שלום בקש המוסר: חכטי אמרו

פ״וז פ״א זזה״ת
 התוכחה חצי רע שהוא בדבר ההודעה המוסר: חכמי אמרו

ע פרשה משלי
מומי. שיודיעני טי אוהב אני החכם: אמר

ro יב סשלי

ויכוח

 חביריו עם או חבירו עם ומתנו משאו יהא שלא להזהר האדם צריך
 שמכוין כל כי האטת, ולבטל מצב כל להריסת יגרום זח כי הנצוח, לדרך י

תהיה אבל שקר, ואם אמת אם ורצונו. דעתו להעמיד משתדל לנצוח

לאור. תעלומותיו ולהוציא עליו ונותן שנושא חענין לברר כתתו

סי״ד ם*ד אבות



,המאיר ע״א ס״א — ע״א פ׳ דף בתרא בבא חדרשי שכח

 ברשות דוקא כלום זה אין שכונתו בני מחלו שאפילו שביארנו זה
 המבוי בוי מחלו אם בו דורסין רבים ואין הואיל במבוי אבל הרבים

מעכב. אדם שום ואין מחלו
 הרבים לרשות היוצא אילן על יחפור לא בפרק ביארנו כבר

ורוכבו. גמל שיעבור כדי עד בענפיו לקוץ שרשאין
 שיבשלו דרך על ענפיו להעמיד אסור לכתחלה אף חכם תלמיד

 הרבים רשות לבני נוח שיהא סבור היה ואם הרבים רשות בני בו
 שבני ראה בידו שימחו עד מעמיד בצל תחתיו שינוחו כדי בכך

 לרשות הנוטה אילן כן גם לו שיש אחר על מרננים הרבים רשות
 באו אם שכן וכל יקוץ שלו על לרנן שלא כבודו על וחסים הרבים
 הדין שיגמור קודם שלו את לקוץ לו שצריך אחר אותו על לדין לפניו

אחרים. קשט ואח״כ עצמך קשט אחר אותו על
 כונס שיהא וגזוזטראות זיזין להוציא שרצה במי שביארנו זה

 ומ״מ שירצה זמן כל מוציא זה הרי הוציא ולא כנס אם שלו לתוך
 שכבר מחזיר אינו למקומן להחזיר ורצה שעשה מה על נמלך אם

 סימטא כעין להם להיותו ריוח אותו על הרבים רשות בני החזיקו
 פירשו זה ואסור לקלקלו שאסור אמרו כבר רבים בו שהחזיקו ומצר

 חזקה אין שהרי אותו ומסלקין עליו שמעכבין ר״ל הדין מן אסור בו
הרבים. רשות בני על

 לא בחזקתה שהיא וגזוזטראות זיזין ובה חצר בלקח שביארנו מה
 ואפילו ומעמידן חוזר נפלו אם אף אלא אותם מסלקין שאין דבר סוף

ומעמידן. ובונה חוזר החצר כתלי נפלו
 צורות ולצור ולכייר לסוד שלא אסרו המקדש בית משחרב

 ומ״מ ונוי יפוי אלא בנין תועלת שאינו דבר או בחצרו או בביתו
 בחזקתה זו הרי בצורות ומצויירת ומכויירת מסויידת חצר לקח אם

 בשיור אא׳׳כ הצד אותו על אותה ובונה חוזר אינו נפלה שאם אלא
 סוגיא מכח מפרשים ויש הצורות נטשטשו אם וכן למטה שיתבאר כמו

כלל. לשייר צריך אינו תבן או חול בו עירב שאם זו
 בכלן ולמעט ושמחה שמחה בכל ירושלם את לזכור צריך וכן

 ומ״מ וכו׳ ירושלם את אעלה לא אם שנאמר כמו החורבן לזכירת
 בה באים אנו שאלו בכך לעמוד יכולין שהצבור בכדי אלא עושין אין

 לשתות ושלא בשר לאכול שלא עצמנו על לגזור לנו היה הדין במדת
 על זרהג גוזרין יןשא אלא סיגופים מיני בכל עצמנו שנסגף אלא יין

 ׳ משנגזרו אומרים ואף־^דמוניגו~ודו1 בה לעמוד כוליןי אא״כ הצבור
 ליכנס אותנו מניחין ואין ומצות תורה תלמוד לבטל גזרות עלינו

 להוליד ושלא אשד, לישא שלא עצמנו על שנגזור הוא דין הבן לשבוע
 לישראל להם הנח אלא כלה אבינו אברהם של זרעו ונמצא בנים
 דרחמנא כיבשי ובהדי בידו שהושלש מה שליש ויעשה קונם רצון יעשו
עבדא. דידהא ואיהי רחמיו למדת ומצפים מקוים אנו הרי אלא לן למה

לאכול' בישראל׳־שלא פרושים רבו באחרונה הבית כשחרב '"אף
 מנין זו בני להם אמר יהושע ר׳ להם ניטפל יין לשתות ושלא בשר
 בטל ועכשו המזבח גבי על מקריבין שממנו בשר נאכל אמרו לכם

 א״כ להם אמר בטל ועכשו מזבח גבי על מנסכין שממנו יין נשתה
 ואפשר אמרת יפה השיבו הם אף מנחות בטלו שכבר נאכל לא לחם
 הם אף בכורים בטלו שכבר נאכל לא פירות להם אמר בפירות לנו

 שאמר עד המינין משבעת שלא בפירות לנו ואפשר אמרת יפה השיבו
 באו בני להם אמר ושתקו המים נסוך בטל שכבר נשתה לא מים להם

 גזרה נגזרה שכבר אפשר אי עיקר כל להתאבל שלא לכם ואומר
 אא״כ הצבור על גזרה גוזרין שאין אפשר אי מדאי יותר להתאבל

 ביתו את אדם סד חכמים אמרו כך אלא בה לעמוד יכולין צבור רוב
 עושה הפתח וכנגד אמה על אמה והוא מועט דבר בו ומשייר בסיד
 שירגישו עד לה הצריך מן מועט דבר ומשייר סעודה צרכי כל אדם

 דבר ומשיירת תכשיטיה אשד, עושה וכן דבר אותו בחסרון האוכלים
 ובמקום חתנים בראשי מקלה אפר מניחין וכן השמחות בכל וכן מועט
 וכל אפר תחת פאר להם לתת ציון לאבלי לשום שנאמר תפלין

 וגילו ירושלם את שמחו שנאמר בשמחתה זוכה ירושלם על המתאבל
עליה. המתאבלים כל משוש אתה שישו אוהביה כל בה

 ת״ל הפרק ונשלם

בע״ה רביעי פרק

 החלק על המסכתא בראש ביארנו כבר וכו׳ הבית את המוכר
 שנכלל מה המכירות עניני לבאר בא שהוא המסכתא שבזאת הרביעי

במה במטלטלין המכירה דרכי וכן בו נכלל שאינו ומה המכר בענין

 . דינו מה בהם הפסד נמצא ואם נקנין אין ובמה נקנין
 ושכי דינו כיצד בקרקעות שנמצא טעות וכן אחריות בחיוב
 ופ והספינה הבית ר״ל אלו פרקים בארבעה יתבארו החלק

 הקר במכר שנכלל מה בו לבאר הפרק זה כונת ואולם כור
 במי הראשון חלקים לשמנה הפרק עניני יחלקו הצד זה

 ו בה נכללים הקרקע בגוף שהם הדברים מן איזה הבית
 צד איזה על לעצמו זה ששייר מה בה ונכלל בה נכלל

 צד איזה על ר״ל המצרים דיני בו יתגלגלו וכן בו ליכנס
 כ גם הבית את שמכר במי השני במצרים המכר את לסיים

 וכיוצא דלת כגון בה נכללים הקרקע מגוף שאינם הדברים
 השלישי בו וכיוצא המיטלטל תנור כגון בה נכלל אין

 המו בית במוכר החמישי הבד בית במוכר הרביעי החצר
 באח השמיני וכרמים שדות במוכר השביעי העיר את במוכר

 בנכג מחזיק או אחיו עם חולק או מקדיש או בנותן שהם
 אלא כלל דרך הפרק יסוד זהו לאו אם כמוכר בהם הדין

שקדם. כמו התלמוד סוגית כמשפט גלגול ידי על דברים

 החל ענין לבאר תכוין ממנו הראשונה והמשנה
 ש: אע״פ היציע את מכר לא הבית את המוכר שאמר והוא

 שיל בזמן הגג את ולא ממנו שלפנים החדר את ולא לתוכו
 א פתח צורת לו יש אם אומר יהודה ר׳ טפחים עשרה גבוה
 < הדות את ולא הבור את לא מוכר אינו טפחים עשרה גבוה

 וחכו עקיבא ר׳ דברי דרך לו ליקח וצריך ורומא עומקא לו
 לו שאמר בזמן עק־בא ר׳ מודה דרך לו ליקח צריך אינו

 אומר עקיבא ר׳ לאחר מכרן דרך לו ליקח צריך שאינו
 ה אמה דרך לו ליקה צריך אומרים וחכמים דרך לו ליקח
 ד,צ ]ראה זו צורה כגון כותלים שני בין חלל הוא יציע

 הלכה ואין הבית אל חוזר הוא ממנו ומלת בגמ׳[ הנדפס
 לפי הקרקע על בנוי והדות בקרקע חפירה הוא בור

 שיכוז עד [׳בגמ הנדפס בפיר,"מ ]ראה ורומא עומקא
 אין לאחר מכרן ואמרו רקיעא רום עד תהומא מארעית

 היאך כי סתם הבית שמכר אחר והדות הבור את שמכר
 ל׳ לו שדי דרך לו יש ממנו שלקח ומי דרך לו אין עצמו

 נ לפני והדות הבור שמכר לאחר מכרן ר״ל אבל כמוכר
 ב אחר לאיש והדות והבור אהד לאיש הבית מכר או

 מוכו סבר עקיבא שר׳ ורבנן עקיבא ר׳ מחלקת וטעם
 לו ליקח צריך ולפיכך כלום לעצמו שייר ולא מוכר הוא

 לעצמו משייר והוא מוכר רעה בעין המוכר כי סברי
כ שהלכה לנו קדם וכבר שמעון כר׳ דרך לו ליקח צריך

 ח ולא בסתם ר״ל הבית את המוכר המאירי אמר
 ב שיירית ולא כתב שלא וכן שעמה בנינים וכל שבתוכו

 לתוך פתוח יציע שאותו אע״פ היציע את מכר לא כלום
 מוי קטנה עליה הראשון פנים בשני בגט׳ פירשוהו זה

 להצניען רוצה שאדם דברים שם להצניע הבית מכלל
 : בגט׳ שהעלו מה לפי ומ״מ אפתא הנקראת והיא הבית
 שאיו זה יציע אבל עמו ונמכר הבית מכלל זה הרי אלא
 ברקא ארמי בלשון ונקרא במקראות הנזכר היציע הוא

 כעי וקצרים ארכים היו שנבאר כמו אלו שבנינים הוא זה
 בני שהיו מפרשים ויש לעוזות ללשון דומה ברקא לשון

 והוא בהירותו לרוב בה שולטת העין שאין כמעט הרבה
 לטיול עשוים שהיו מפני חלונות חלונות שם והיו חרב

ששל והתא הצלע בעצמו הוא וצא והיציע חלילה לשון
 ו המקדש בית לכותל חוץ במקדש היו אלו ובנינים לו

 חמש רחבה היתד. התחתונה והיציע זו גב על זו שלש
 כונסין היו שלה לתקרה מגיעין וכשהיו הכותל כארך
 המונחות הקורות ראשי נותנין היו מגרעת ובאותו אמה

 התי יציע של קרקע היתד, היא זו ותקרה התחתונה היציע
 קו על עולה היה ההיכל שכותל אמות שש התיכונה רחב
 הה׳ כותל כונסין היו זו של לתקרה מגיעין כשהיו וכן

 לצרך המונחות הקורות ראשי נותנין היו מגרעת ובאותו
 העליונה יציע של קרקע היתד, היא זו ותקרה התיכונה
מגר? אותו קו על היה ההיכל שכותל אמות שבע העליונה



תוכחה במצות מאירי03@
סט; ב״ק מאירי

 אדמה של רגבים תלי ר״ל אדמה בקוזזית לציינו הבעלים צריכים רבעי כרם שאמרו והוא
יאכלו... ולא רבעי שהוא העוברים שיכירו כדי

 הואיל שנים בשאר הא בה ליגע מורסית הכל יד שהיתה השמטה בשנת כלם אלו ודברים
 דבר ויאכלו בחטא וישתרשו מוטב יגעו אם אלא עברה לעוברי מתקנין אין אסורה ונגיעתם
 בשלהם נכשל אדם להיות ולא הרוצים והצנועים וימות לרשע הלעיטהו זה וכגון האסור

 כנגד מעות השמטה בשנת מניחין היו להם נכרים יהיו לא אלו שסימנין מתיראים והיו
 ויש אלו מעות על מחולל יהא זה מכרם שנלקט מה כל אומרים והיו רבעי בכרם הכרם

 הסתם מן שמוחלים הצנועים הדברים ופי' כן עושין היו שבוע שני בשאר שאף מפרשים
 זו תקנה להם עושים היו שבוע שני בשאר אף דרכים בעוברי מיהא משלהם הנהנים לכל
וכוי: תקנתא רבנן עבדו בגנב ומה הסוגיא בסוף שאמרו ממה נראה וכן

ס: a"a מאירי

 שנאמר כמו החורבן לזכירת בכלן ולמעט ושמחה שמחה בכל ירושלם את לזכור צריך וכן
 שאלו בכך לעמוד יכולין שהצבור בכדי אלא עושין אין ומ״מ וכוי ירושלם את אעלה לא אם
 אלא יין לשתות ושלא בשר לאכול שלא עצמנו על לגזור לנו היה הדין במדת בה באים אנו

 בה לעמוד יכולין אא״כ הצבור על גזרה גוזרין שאין אלא סיגופים מיני בכל עצמנו שנסגף
 מניחין ואין ומצות תורה תלמוד לבטל גזרות עלינו משנגזרו אומרים היו קדמונינו ואף

 בנים להוליד ושלא אשה לישא שלא עצמנו על שנגזור הוא דין הבן לשבוע ליכנס אותנו
 שליש ויעשה קונם רצון יעשו לישראל להם הנח אלא כלה אבינו אברהם של זרעו ונמצא

 רחמיו למדת ומצפים מקוים אנו הרי אלא לן למה דרחמנא כיבשי ובהדי בידו שהושלש מה
עבדא: אדידה ואיהי

מג; סנהדרין מאירי

 בני מעשה על ולחקור ולחזר תמיד לפשפש הם צריכים ומנהיגיהם וחכמיהם ישראל דייני
 ולרגל לחקור צריכים אלא לידם הבא הנגלה על הראוי כשיעשו התנצלות להם ואין עירם
 חוטאים של בנסתריהם נענשים הכל הרי בכך שמתרשלים וכל יכלתם כפי הנסתרות אחר
 כמו ועיבל בגריזים וקללות ברכות עליהם משקבלו לזה זה ערבים נעשו ישראל שכל

 על ענש שלא לומר שבעד ע' ועל ולבנינו לנו על נקוד למה שאמרו והוא בסוטה שהתבאר
 אלוקינו לי״י שהם הנסתרות דורש הייתי הנקודה שאלמלא הירדן את שעברו עד הנסתרות

 ואפילו עולם עד ולבנינו לנו מוטל ענשם הנגלות וכן אלוקינו לי״י אלא ידועות שאין ר"ל
 הנסתרות על עונש לנו שאין כלומר ולבנינו לנו על הנקודה ובאה הירדן את שעברו קודם

 על הנקודה ובאה לעולם בנסתרות אנו ליענש שלא אומר הייתי העי״ן נקודת ואלמלא
 הירדן את משעברו הא הירדן את שיעברו עד אלא זו מדה נאמרה לעולם שלא לומר העי״ן
 הדברים בחפוש עלינו המוטל נעשה שלא זמן כל עלינו הנסתרות ענש בוה זה ערבים ונעשו

עכן בחרם שנענשו הסיבה והיא הענינים סתרי ובחקירת
 יהושע שחלשו בשעה עמלק חרם חרמים בארבעה משה בימי שמעל עליו העידו וכבר

 ערד מלך חרם והשניה השלל כל על חרם הוא המחייה ובכלל תמחה מחה עליו שנאמר
 הערים ושלל הבהמה רק שכתב פי על ואף וכוי ונחרם בהם שנאמר עוג יחרם סיחון וחרם
 עוג ושל סיחון ושל ערד של מנו ובירושלמי החרם בכלל שהיו בדברים מעל מ״מ לנו בזונו
 בפיק שהיו ועוג סיחון של ואחד ערד מלך של אחד משה בימי שנים אומרים ויש מדין ושל
לרדותן שאמרו והוא שכתבנו לסיבה יריחו של חרמה עד עליו ישראל נענשו ולא אחד



 ומה החוטא אלא עונשין אין אדם בידי ומ״מ בכך מדקדקין היו שלא על ליסרם כלומר
 מה ובנותיו בניו והרי בנותיו ואת בניו ואת וכוי הכסף ואת עכן את יהושע ויקה שנאמר

 כן אומר הוא הבנות ועל הבנים על לא וכוי אותם ויסקלו אותם וישרפו בהם שיכתב חטאו
 סקלו ובהמותיו הוא כגון לסקילה והראוי שרף ובגדים וזהב כסף כגון לשריפה הראוי אלא
 אותו באש ישרף נאמר סבחרם פי על ואף תוכחת לקבל במעמד ובנותיו בניו ישראל וכל
 זה שהיה ונמצא בסקילה שבת ומחלל בשבת נלכדה שיריחו באגדה פירשו לו אשר כל ואת

 הדבור פי שעל אלו בכל לדקדק שאין אלא עוד ולא בחמורה ודנוהו מיתות שתי מתהייב
עצמו הודאת פי על או הגורל פי על דנין וכי כן לא שאם היה

 תלתין או אלא דמיך רבך למשה לית יהושע זה מה עכן לו אמר בירושלמי שאמרו והוא
 הקודש ברוח צפה שעה באותה עדים שנים פי על אלפך כן ולא יומין ארבעין או יומין

 לדייני ראוי ומי'מ הכל) נעשה הנבואה פי שעל כלומר וכוי בגורל ליחלק הארץ שעתידה
 והוא לפניהב מכשול ליתן שלא לקבלם רחוקות גזירות לגזור שלא ולמנהיגיהם ישראל
 לעי ועשית אח״כ לו שאמר והוא להם גרמת אתה כלומר לך קום יהושע על שדרשו
 על נענשו שלא אומרים ■ויש לכם תבוזו שללה רק ולמלכה ליריחו עשית כאשר ולמלכה

 כולי ידעי תלתא וידעי ובניו אשתו בו שידעו מפני עכן בחרם שנענשו וזה לעולם הנסתרות
עלמא:
ז:5 סנהדריו מאירי

 בעון גדול ובן הבן בעון אב שמים בדיני למות שלא להודיע בא מקרא של פשוטו ומ״מ
 מעשה שאוחזים פירשו בנים על אבות עון פקד שאמר וזה בחטאו איש שנאמר האב

 לא רשע בן רשע שהוא אחר אפו את עוד לו מאריך שאינו לומר בזו ואף בידיהם אבותיהם
 ומתרגמינן ימקו אתם אבותם בעונות שנאמר והוא אביו של עונות עונשיו על שיוסיף
 בעון נתפש שהצדיק שאמרו וזה יתמסון עמהון בידיהון דאחידין בישייא אבהתהון בחובי
 כשהיה ענינו לזה וה ערבים ישראל שכל מלמד אחיו בעונות באחיו איש וכשלו וכן דורו
מיחו: ולא למחות בידם
לט. שבועות מארי
 עבירות שבשאר פי על ואף וממשפחתו ממנו וכאן ממנו נפרעין שבתורה עבירות ...כל
 מוכסין כלה שאין מוכס בה שיש משפחה לך אין שאמרו ומטעם ובמשפחתו באיש כתו'

 אותו אותו לומ' תלמוד בהכרת המשפחה כל תהא יכול עליה אמרו כבר עליו מחפץ שכלן
 בדינו נענש הוא עליו ומחפה למחות שבידו כל בזו אבל בהכרת המשפחה כל ואין בהכרת

 ואף הארץ תאבל זאת על וכוי וכחש אלה שני עליה נענש העולם כל אף שבזו אלא עוד ולא
 דוקא לזה זה ערבים ישראל שכל מלמד באחיו איש וכשלו אמרו עבירות שבשאר פי על

 יודעין שאין פי על אף במחייתו להשתדל חייבין בזו אבל בודאי למחות בידם שיש באותם
למחות... בידם אם

ד&£ךיפ- לאונאת -שייך מד: סנהדריו מאירי*

 לו שיהא סיבה תגרום ואם בדברים קנתרן יהא ואל ומתנו במשאו נוח אדם יהא לעולם
 צחות דרך אבותיו של או משפחתו של דבר שום לו יזכיר לא פנים כל על חברו עם לקנתר
 אביך לישראל להם אמור ליחזקאל הקב״ה לו שאמר בשעה רעך את ריב ריבך אמרו

 רעך את ריב ריבך לומר הנביא מדת התעוררה מכנען שבאו שם על חתית ואמך האמורי
 וסוד בעצמם אותם קנתר ולהוכיחם לקנתרם רוצה אתה אם כלומר תגל אל אחר וסוד

תגלהו: אל ומשפחותיהם אבותיהם



נב

המדרש מסורת
 ה׳. סימן פי״ח קרגו פ׳ לקמן סה

 ט׳. פרק איר״ג מצורע. ם׳ מו״כ
 י״ב סימן נמדנר סדר מנמומא

 נ״נז סז פ״נ. רמו וירא ילקוט סו
פ״ה. רמז שם ילקוט פ״ז. דף

יוסף עץלח[ ]ג, פ״ג במדבר סדר רבה מדרשמהרז״ו פירוש

 הרש״ש חידושי
 מריבה בעלי היו הם אף יב

 המקדש משמרת שוטרים
 ואהרן של ואיו יג כצ״ל.

 מן אחד היה שלא על נקוד
 איתא א׳ ד׳ בבכורות המנץ.

 היה שלא בו׳ אהרן על נקוד
 באבות וכן המנין באותו

 ישפוט ורכותה פל״ד. דר״ג
מלא כצ״ל וביניך. ביני ה׳

בתראה. יו״ד

 הרד״ל חידושי
 הם אף שמעון ובני גד כני וכן
 שמעון טי מריבה. בסלי היו

 כמעשה במשה פניו העט שהרי
 עמו נתכנסו ושבטו המדינית
 כתא י״ל נר וטי פ־כ. כדלקמן

 פניהם. אריה וטי י׳ב( אי )דיה
 טוביה דרבי זוטרתא ובפסיקתא

 ובדפ§, )כצ׳ל ונד שכתב מצאתי
 להם" בחרו הוא( ט״ם ונם כתוב
 היו נד מי ונראה הגלעד ארץ

 שם הענין בכל לכן מה. העקר
 הקדים ראובן ומי גד טי נאמר

 ט העקר היו שהן לראובן נד
 היה רב ומקנה בסיפור )רק

 וראובן תחלה( ראובן ט־ נאמרו
 ראובן היה ואפילו להם ספל

 היה לא תחלה נחלתו מבקש
ראשון שהיה כ*כ עליו קפידא

ענדם. ללידה

 וא״ו יג ראובן. בני פלת בן ואון ואבירם ודתן קרח. ויקח
 ס״ט פיסקא בהעלותך ספרי זה כל עי׳ נקוד. ואהרן של
 סופרים מסכתא ל״ר פרק אדר״ן רחוקה ובדרך פסוק על

 ולשון עליו נקוד ואהרן הספרי ולשון ג׳ הלכה ששי פרק
משמע ואהרן על נקוד רש״י

 בספרים הוא וכן נקוד שכולו
 ואהרן של אותיות שכל שלנו

 מן אחד היה שלא נקודים.
 משה אלא מנה לא שהוא המנין.
 סי׳ ריש לעיל כמ״ש מנה לבדו

 היה לא שהוא לפרש יש גם ט׳
 רש״י ולשון הנמנים בכלל

 הלוים במנין היה שלא בחומש
 ברא״ם ועי׳ הב׳ לפירוש נוטה

 זוטרתי בפסיקתא ומצאתי שם
 לפי נקוד אהרן וד״ל הא׳ כפירוש

 למשה הפרשה תחלת שהדיבור
 כן אחר עמו נצטרף ואהרן לבדו

 ובינך. ביני ה׳ ישפוט עכ״ל.
 וביניך מן השני היו״ד ומנוקד

 אלא ה׳. סי׳ מ״ה פר׳ ב״ר עי׳
 היו״ד על נקוד שלכך הגר. על
 על כיוונה שלא וביניך של

 ישפוט היל״ל שא״ב אברהם
 ג״ב סוברים והי״א אותך.

 דקרא מפשטא הגר על ־־שכיוונה
 וביניך ביני אך ביננו שהיל״ל

 וביניך ביני שחוצץ מי משמע
 עי׳ אי״ו. פל נקוד הגר. וזהו
 בא״א. ט״ו סי׳ מ״ח פר׳ ב״ר
 ובקומה. של שבאמצע וא״ו
 מש״ש ע׳ ח׳ סי׳ נ״א פר׳ ב״ר
ב״ג דף נזיר עי׳ חדש דבר

 מזרחית שרוח ובקרבנם. בתפלתם ישראל פל מכפרים
 כר. ואהרן משה רוח לאותו צריך היה לזה הרבה מזקת

 נלמד אלא בפסוק. אינו כוי. צדיק אשרי נאמר ופליהם
 וגם ובקר. צאן היה אברם את ההולך ללוט וגם מדכתיב

 כן גם לשכנו אוי לרשע אוי
 מדכתיב נלמד אלא פסוק אינו

 הי פרץ אחזיהו עם בהתחברך
 שבט יסור לא מעשיך. את

 בבראשית וכדדרשו מיהודה.
 שבם יסור לא זרח פרשה רבה

ע״ש. כר סנהדרין זה מיהודה
 כדאיתא וכו׳. בינה יודפי

 מהו י״ג פרשה רבה בבמדבר
 לדעת לעבורין. אמר ר״י לעתים

 יום באתה ישראל יעשו מה
 איתא וכן וכר. מועדים יעשו

 המלך ויאמר פסוק רבה באסתר
 קרח ויקה העתים. יודעי לחכמים

 בני ואבירם ודתן וגר. יצהר בן
ראובן. בני פלת בן ואון אהליאב

 גדוד גד שנאמר גד. בני וכן
נדוד בעל שהיה פירוש יגורנו

 הבלים מוסר ח( י )ירמיה זיהימא כמה

 מירי שמו נקרא ולכך הוא. עץ
 יוצא האור משם מזרח, מרור. על

 יהוךה מל חונים היו וקום לעולם,

 תורה בעלי מלוכה בעלי שהיו

 חונים היו לכך מצות, בעלי

 שהיו יו3וב ואהרן משה שם
 מכפרים מצות בעלי תורה בעלי

 ובקרבים. בתפלתם ישראל על

 ואשרי צדיק אשרי נאמר ועליהם

 סמוכים שהיו שבטים אלו שבנו,

ויששכר ןהוד־ה ולאהרן. למשה
 י״ב א׳ הימים ובדברי ומריבה. רהיךת3' גדולים בלם היו מכולן

ובני פניהם. אריה ופני כתיב ’י 1 ’? ’ יי׳ ■
וגו׳, שבט יסור לא י( מט )בראשית

משה ידי
 להם סמוכים שהיו ולפי יב

 וגד פי׳ וגד. ושמעון ראובן
 כדכתיב מחלוקת בעל היה
 שהיה פי׳ יגודנו גדוד גד

 שלא ט ומריבה. גדוד בעל
 אח ה׳ שישפוט פי׳ לו. אמרה

 אמרה הגר על אלא אברהם
 ה׳ ישפוט כתיב היה כאילו

 המטילין וי״א הגר ובין ביני
 הי״א שגם פי׳ וכו׳ שנאה

 ומפרשים הגר על דקאי ס״ל
 מריבה שעשה ולבינך ביני

הגר. והיא וכו׳

 ךעי1י יששכר ומבני לג< כי >דה-א
 ומזבולן יי( ה )שופטים וגו׳, בי;ה

 שהיו על סיפר. בשבט משכים

 בני כלן נעשו לתורה שכנים

 שדןיו דרום, של ושלשה תורה.

אבדו סמוכין, מחלקת לבעלי

 בקלי היו ומי לשכנו. אוי לרקזע אויסה אמר3 ועליהם עמהם.

 להם סמוכים שהיו ולפי קהת. ן3 יצהר בן קרח מחלקת,
 אומר הוא שכן מחלקת. בעלי כלם היו וגד, ושמעון ראדבן

 שמעון ובני גד בני וכן וגו׳. יצהר בן קרח ויקה א( טז )במדבר
 המקדש משמרת שמרים ח[ל !ג. מריבה. בעלי היו הם אף

 קזם יכנסו שלא שוטרים היו ישראל. בני למשמרת

 נענשים היו לשם נכנסין היו שאם למה, כך פל ישראל.

יומת. הקרב והזיר דבתיב הוא הדא מיתה,
של וא״ו ואהרן. משה פקד אשר הלוים פקודי בל ט(ל !ג. יג

 חלקו שהרי כד. הם אף שספון
 שלא זמרי. במעשה משה על

 וזהו ישראל. שם יכנסו
 בלומר ישראל. בגי למשמרת

 יכנסו שלא ישראל את לשמור
 לשמים. מיתה ח׳יו ויתחייבו

 פל נקוד ואהרן של וא״ו יג
 כצ״ל המנץ מן אהרן היה שלא

 נתן דר באבות הוא וכן )א״א(.
 הנר״א שם והגיה ל״ד פרשה
 ולשון המנין. מן אהרן שאין
 במנין היה שלא בחומש רש״י

 שלא פי׳ הרא״ם וכתב הלוים.
 הלוים במנין מתעסק אהרן היה
 ואהרן ונקוד לבדו. משה אלא

 אשר שכתוב שאע״פ ללמד
 רק היה לא ואהרן משה פקד

 קמא בפרק אבל לבדו. משה
 שלא פרש״י בכורות דמסכת

 הוא לא מנין באותו אהרן היה
 היה שלא פי׳ כר. בהמותיו ולא

כר. לוים של מניינם בתוך נכלל

ליקוטים
 ביי. למשמרת וזהו יכנסו. שלא
 שלא ישראל את לשמור כלומר
 לשמים. מיתה ודו ויתחייבו יכנסו

 ישראל שהיו אף בא ולהורות
 חהו יענשו פן עצמם מצד נזהרים

 נשמרים שהם מה ב׳י משמרת
 שטירה יוסיפו הלוים עכ״ז כעצמם

 מאד הקדושה כי שמירתם. על
הנחלינז(. )אשד רבה

 איתנייהו דתרוייהו הדר וכתב w " ורכותה המנין. מן אחד היה שלא על נקוד ואהרן
ואהרן משה פקד אשר מדכתיב , ז ! r... " ■, - > י י
 לאחרים מנה שאהרן משמע ר5זי יט איא יי אמדה אי'”" **‘י9" "י9 ׳ה ז"”ן’סוי

המבין. מן היה לא והוא
 עוקר נקודה וכל עליו ומרנקוד

 ג״כ היה שלא ללמדנו התיבה
 ביני ה׳ ישםוט המונים. מן

שניה ירד על נקוד פי" וביניך.

 הגר על אלא לו אמרה שלא ובינך, פיני ה׳ יישפט“ ה(

 ורכותה לבינה. בינו מריבה המטילים על אומרים רש בלבד,

 שבאליו, אי״ו על נקוד שרה, איה אליו "׳ויאמרו ט( יח )שם

ג(ל יט )ש□ ורכותה אחריה• ומבקרים היא היכן יודעין עזהיו

, של שבאמצע וא״ו על נקוד ובקומה, בשכבה ידע ולא
סופרים במס׳ הוא כן וביניך. של -׳־”•• . - 1 , ■י 1 . ,־ ,

 כתוב כאילו אמרה הגר על אלא אברהם. את ה׳ שישפוט לו אמרה שלא פי׳ בלבד. הגר פל אלא ובמסורה. ר פרק
 על גם תרעומות היה דבאמת ר״ל ביני מפרשים כר. מריבה הסטילים על אומרים ויש הגר. ובין ביני ה׳ ישפוט

 שעיקר להורות אתי הנקודה אך בה. מוחה היה שלא בעבור שמא או עשתה שמדעתו סבורה שהיתה אברהם
יוז־פין שהיו נקוד. וא״ו ירד אל״ף אליו תיבת פי׳ שבאליו. אי״ו פל ה׳. ישפוט אמרה ושעליה היתה הגר על תלונתה

מ״ח. פרשה רבה בראשית עיין כר. היא היכן

כהונה מתנות
שם. חו״ל שדרשו כמו נעלה על לחמה השלום מפני אחריה. ומבקרים יג וכו׳[. לבעלי שהיו דרום של ושלשה ןה״ג

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס55 מס עמוד {0(}3) חז״ל;« ספרי תשס״א.»שאר רבה. מדרש ה: - וגשל< >מהדורת רבה מדרש



מהרז״ו פירושלט[ ]ג, פ״ג במדבר סדר רבה מדרשיוסף עץ

 לא ואעפ״כ בעמידתה שהרגיש פי׳ ידע. בקומה אבל
 נשקו שלא בחומש. פרש״י כן מלשתות שני ליל נשמר
 שלא הנשיקה פעולת את למעט באה הנקודה לבו. בכל

דאמרי מאי וקמ״ל ולשתות. לאכול }אלא לב. בכל היתה
 בישי, זיני כריסיה מלי רבנן

 למכור וקלקלו נתפתו זה דמתוך
 הוא וכן )ולהתפתות. יוסף{. את

 מוחק והגר״א נתן. דר באבות
 בזרע אבל ולהתפתות. תיבת

 פי׳ כתב הספרי שעל אברהם
 אכילה וע״י ולשתות לאכול
 להתייעץ לזה זה יתפתו ושתיה

 של ה״א על נקוד יוסף(. על
 דר׳ באבות וכ״ה כצ״ל. רחוקה

 סופרים ובמס׳ ליד פרשה נתן
 שהיה מי פרק ובפסחים ר פרק

 שנקוד כתבו ובספרי ובירושלמי
 היה שלא רחוקה של ה״א על

 שהנקודה ר״ל כר. רחוקה דרך
 רחוקה קאי שלא ללמד באה

 בדרך. שהוא אאיש אלא אדרך
 והיינו הפסח. מעשיית רחוק
 כל העזרה לאסקופת חוץ שהיה

 פרק בתוי״ט ועיין שחיטה. זמן
 והוא ב׳. משנה דפסחים ט׳

 ור״ל טמא. שהדרך פי׳ טמא.
 לא בינו מפסיק וודאית טומאה

 הפסח. את עמהם עושה היה
 טמא הוא כתב משה והידי

 הפרם. בית בטן טמא שהדרך
 טנפה פי׳ כן. היה מלהלן שאף
 ודא(. )דר ניב החריבו ולהלן

 כר. שלא מלמד אומרים ויש
 פי על נתן דר׳ האבות ודל

 מכאן שאף מלמד הנר״א הגהות
כאן שעד אלא החריבו ולהלאה

 מדינות. אלא שממה. עשו להלן
 אלא מואב החריבו שלא

 ע״פ אשר וזהו הגדולים הכרכים
 עי׳ שבהם המאושרים ממעל

 אשר ד׳ סי׳ כ״ח פר׳ ב״ר
 עשרון אלא וש״נ. המאושרים

 ובמסכתא בספרי ע״ש אחד.
 ועי׳ נוסחאות שינוי סופרים
 הפירוש ועיקר שם. במפרש

 שני של מדה במקדש שלא
 עשרונים שלש של או עשרונים

 ג׳ שמודד אחד עשרון של רק
 הנסתרות. את לאיל. ב׳ לפר
 מצות וקיימתם למדתם אם

 נסתרות לכם אודיע אני הגלויות
 אם שר כמו אלהיות סודות

 וכמטמונים ככסף תבקשנה
 ודעת ה׳ יראת תבין אז תחפשנה

 קיום בענין וגם תמצא אלהים
 להם אין השכליות מצות המצות
 הלבבות בחובת כמבואר שיעור

 כאן וחושב אלהים עבודת שער
 נקודות של מקומות יו״ד

 נקודות יו״ד האדר״ג וכלשון
 ו׳ פרק במ״ס הוא וכן שבתורה

 שם מביא ואינו נקודות יו״ד
 ובאדר״נ שם ובספרי הדרשות

 היש ודעת כנ״ל הדרשות עם
אך באדר״ג גם הובא אומרים

 עשרון על נקוד המדינות. ,...ולא
 צ״ל פפה. של ראשון אחד
 ראשון אחד ועשרון על נקוד
 באבות הוא וכן הסוכות. חג של
 דביום ור״ל בהדיא. נתן דר׳

 ועשרון כתיב חג של ראשון
של שני וי״ו על ונקוד עשרון

 ספרי וע״ב ט׳ סי׳ ע״ח פר׳ ב״ר וישקהו. יו״ד. דף הוריות
 ושם י״ג סי׳ פ״ד סר׳ ב״ר את. על נקוד רשב״י. דעת שם

הגי׳ שם בספרי רחוקה. של חי״ת עצמן. לרעות הלשון
 דף פסחים ועי׳ שם באדר״נ הוא וכן רחוקה של ה׳ על

 שעשו נופח. פד ונשים צ״ג.
 מורה והנקודה נפח עד שממה אל הב?בש בכירה, ובקומה

"ודכותה” ידע. בקומה אבל ידע
 על עליו ;קוד וישקהו, י< גל )שם

 וד?ותה0ס לבו. בכל נשקו שלא

(BV י א)את, לרעות אחיו וילכו ב

 שלא מלמד את, על נקוד למה

 ולשתות לאבל אלא לרעות הלכו

 או י( ט )במדבר ץדכותה ולהתפתות.
 חי״ת על נקוד ל?ם, רחקה בדרך

 דרך ה:ה שלא מלמד רחקה, של
 העזרה אסקופת מן אלא ךחוקה

 בדרך שאפלו אומרים ויש ולחוץ,

 עושה היה לא טמא והוא קרובה

ל( כא )שם ודכותה הפסח. את עמהם
 על נקוד אשר, נפח עד ונשים

 היה מלהלן שאף שבאשר רי״יש
 שלא מלמד אומרים ויש כן,

מדינות. אלא האמות החריבו

 עשרון עשרון (טי ם)ש ורכותה
 ראשון עשיון על נקוד תעשה,

 שלא מלמד חג, של ראשון של

<ייג,>ג )/// י׳*ץ ו«עאח- בלבד. אחד עשרון אלא שם הןה
ולבנעו u'׳?והנגלית אליהינו לה׳ הנסתרת <נט־ח )יביים ורכותה •נות'והמד האומות החריבו

’ : י ־ ; , s ... האןמות בןירךןה ןלהלאה ןמכא
 אמר שבעד, עי״ן ועל ולבנינו לנו על נקוד למה עולם, עד

 תש הנסתרות. את לכם אודיע אני אף גלוים עשיתם להם

 אליהו יבא אם עזרא אמר כך אלא נקוד, למה אומרים

 ואם עליהם, נקךתי כבר לו אומר אותן, כתבת למה תיאמר
מעליהן. ;קורותיהן אמחל, ?בר כתבת, יפה לי ייאמר

 ג׳ בשל לא ימדוד שלא חג. של ראשון עשרון של עשרון שבאמצע וי״ו נקוד למה יוסי א״ר ובמנחות ועשרון.
 היה שלא פי׳ בלבד אחד עשרון אלא שם היה שלא מלמד המדרש מ״ש חהו ע״ב. לאיל שנים בשל ולא לפר

 י״א והן שבעד. עי״ן ועל ולבנינו לנו על נקוד מודד. היה עשרון בשל אלא כר לפר עשרונים ג׳ בשל מודד
 ם״ג דף סנהדרין ועיין אחרים. אותיות י״א ומנקה לנקוד ראויין שהן אלהינו לה׳ אותיות כמנין שהן אותיות

 את לכם אודיע אני אך■ בגלוי. עבירות שעשו באותן משפט עשיתם אם פי׳ גלויים. עשיתם ותג. דר״י ופלוגתא
 נקוד למה אומרים ויש ברבים. קלונם להודיע בנסתרות שעברו אותם להעניש ה׳ אף יעשן אז כלומר הנסתרות

 אותם לכתוב לו היה לא הלמה הקשה אי׳א )ובספר )א״ח(. בזה מסופק היה עצמו דעזרא אחרת דעה הוא כר.
 ולבנינו לנו על נקוד איתא הגר־־א הגהות ע״פ נתן דר׳ ובאבות עמל. בתורה שכתוב מה לחסור לו היה ולמה

 ואף כר. עזרא אמר כך אלא נקוד ולמה הירדן. את שעברו עד אלא עליהם ענש שלא מלמד שבעד ע׳ ועל
 )במסכת שאמרו ע״ד הענין כתבת. למה ויאמר אליהו יבא אם עזרא אמר }כך מתורץ(. לא זו לגירסא
 שהיתה במקום אמנם הרוב. אחר והלך מעונה. ובקצת מעון ספרים בקצת מצא שעזרא מעונה גבי סופרים(

 בהן יש שמא התיבות אלו לכתוב הכרח להכריע. אין שאז מחצה על מחצה משתווה בלתי הספרים נוסחת
 צדק{. ויורה אליה שיבא עד מונח שיהיה הספק על להורות ההם האותיות נקד אך חסר ס״ת ודו ויהיה צורך.
 אז בטעות. והנקוד וכלומר כתבת. יפה אותן. ולגרוע לחסר שצריך הכל ויבינו כלומר עליהם. נקדתי )כבר

כר(. אמחוק כתבת יפה לי יאמר ואם וצ״ל מעליהן. הנקודה אעבור

כהונה מתנות
 ואחד אחד כל ועיין שני ס׳ שופריס כמשכח וכן המפרשים כל הכיאו וכן אח על נקוד למה גרש פ״ד פ׳ נכ״ר עיין נקוד. למה

ה׳[. פי על מעליהם נקודותיהן ]ה״ג הנגלוח. מצות סי׳ גלוים. עשיתם ה״ג שלו. כפרשה

גג

המדרש מסורת
 ילקוט ד׳. סימן וישלם מנחומא סח

 וישב ילקוט סס קל״ג. רמז וישלח
 פרק פסחים ירושלמי ע קמ״א. רמז
משכ״כ רמז בהעלוחן ילקוט ט׳.

 הרש״ש חידושי
 נקוד לכם דחוקה בדרך או
 "ל צ דחוקה. של חיית על

 פסחים במשנה וכ״ה ה״א
 עשרון פשרון ודכותה פ״ט.
 של ראשון א׳ עשרון על נקוד

 עשרון על והכוונה כצ״ל. חג
 )עי׳ חג של דראשון ראשון
 ב׳. כ״ז מנחות וע׳ מ״ש(

 מא׳ ועשה טעה והמדפים
 ויש המכוון. והשחית אחד

 עי׳ כר. נקוד למה אומרים
 ור שפירושו ומלבד יד״מ
 דבמם׳ אשתמיטתיה מאד

 שם באדר״ג וכן פ״ו סופרים
איחא כאן קטנה ובמסרה
בתורה. נקודות עשר

 הרד״ל חידושי
 בדרך שאפילו אומדים ויש יג

 לשק זה טמא. והוא קרובה
 והגר״א בהעלותך. פ הספרי

 טהור. והוא הניד, שם בהגהותיו
 דא״ב כן. להגיה א״א כאן אבל
 שנתכוונו וניל קמייתא היינו

 פסחים בירושלמי למ״ש בספרי
 רחוק והאיש קרובה הדרך שם

 תחלה בסוניא שם כמ״ש והיינו
 ט״ם כאן ואף רעועות רנליו שהיו
 הוא במקום רחוק והוא כן וצ״ל
 הטעות לקרב תרצה אם )או טטא

 פסה והוא י״ל האותיות רמיק לפי
 אלא נקוד למה וי״א הנר( כלומר

כר. עורא אמר /»'ןוו>אכך

rjfV .י

משה ידי
 על "ל צ חי־ת. על נקוד יג

 פירוש טמא. והוא ה״א.
 הפרס בית כגון טמא שהדרך

 פרק אהלות במסכת ועיין
 על נקוד ד׳. משנה י״ח

 פירוש הראשון. פשרון
 של ראשון יום גכי שנאמר

 תמצא הזאת בפרשה כי חג
 עשרון ועשרון פעמים שתי
 זה ועשרון אלא נקוד ולא
 וק״ל. חג של ראשון יום של
 נ״ל נקוד. למה אומרים ויש

 י״א פירוש עשר ואחד שצ״ל
 למה נקודים שהם מקומות

 אם לז״א עזרא אותם נקד
 אומרים יש ולאו אליהו יבוא

 מקומות י״א פי׳ י״א רק
ודו״ק*. הנקודים

 ״ו9 סופרים ,ובמס פל״ב באדר״ג *
נתווה. הנקודות מקומות י׳ רק מונה

&
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קדושים.
 שהעולם!( ז״ל למאמרם רמז חטא, עליו תשא ולא עטיתך את תוכיח הוכח

העולם כל ואת עצמו שהכריע לו אוי אחת עבירה עבר רובו אחר נדון
 הכוונה כן נם וזהו טושנח, להיותו מתאחד ישראל כלל כי וזה חובה, לכף כלו

 חטאו פן'יגרום שתוכיחנו אמר לזה מעשרה, בפחות שורה שכינה איף( באטרם
 אמר ולזה י״ז(, ט׳ )קהלת הרבה טובה יאבד אחר וחוטא כאטרו ההשגחה הסרת

 טוטו ברשת ותלכד החטא נשיאות עליך שלא׳תנרום ריל חטא עליו תשא ולא

 תלבין לא בעבור ובהצנע בסתר תוכיחנו תוכיחנו, (’כאשר אמר, או תוכיחנו.vלא אם
 כאמרם מאהבה, כעמית שתוכיחנו עמיתך וזיש ואשם, פשע עליך וחשא ברבים פניו

 י״א(, משנה נ׳ פרק )אבות הבא לעולם הלק לו אין ברבים חב*וו פני המלבין כל

 זאת זה כל עם כך, כל חמור ענשן ואין מזו, קשות עבירות שיש אע״ם כי וזה
 ומלבין במדותיו ידקדק ולא המלבין בנפש רעה תכונה היא חברו להלבין המדד,

 מי לוד. כעמית, בהצנע יוכיחנו אם תוכחתו מקבל היד, יותר כי תועלת, ללא אותו

 הטיישירים אחיו בקרב לו אין ונחלה לאחריתו תקוד, אין בזה רעות שתכונותיו

 יום עד מלפפתו רע חולי הוא בנפש התכונה רוע כי ספק אין כי תכונותיהם,
 כמה לו תאמר לא שכשתוכיחנו ר״ל או חטא. עליו תשא ולא אמר לזה מיתה,

 תוכחתך נגד עליך ויטעון דבריך עליו יכבדו פן כבד, וכמה עונך משא ע־ול

 או ששגית בעיני נראה ותוכחת, אהבה דרך בנחת לו תאמר כשתוכיחנו אבל
 תוכיח הוכח אטר או אולתו. מעליו ותסור תוכחתך יקבל ואז שעשית, זה בדבר תעית

 הוא מיחד, ולא למחות בידו שיש מי כי למחות שלא עצמך את תעניש ולא ונו׳

 ד׳(, ט׳ )יחזקאל תיו והתרת*( כאמרו ע״א(, י״ח דף ורה )עבורה תחלה נענש
 שלמה ובני אני כאמרו ועונש ועון חטא לעצמך עליו תשא ולא אמר ולזה

כ״א(: א" א׳ )מלכים חטאים
 יתכן איך לתמוה יש זרעו, כל ולא (5מזרעו אז״ל ,למולך מזרעו יתץ כי איש

יש הרי חייב יהיה זרעו מקצת נתן אם סטור, זרעו כל שהנותן לומר
כל שנתן (6שאחר בזה והטעם שיקשה, מטה אינו ההיתר מנה, מאתים בכלל

ונר. אחד וחוטא תפסוק על גם חז״ל רטזו ושם ע״ב ם׳ דף בקידושין עיין (’
דף במגילה דאיתא לטה פה כוון ובודאי שם, ועט״ש וירא, בסדר המחבר גם כ׳׳נ (2

טי׳. בפחות שבקדושה דבר אין ע׳ב: כ״א
ע״א. וקס״ב ע׳יד קס״א ד׳ חרלב״ג בזח גם עט״ש (8

 בתנתוטא וע״ע ע״א, נ״ה ד׳ בשבח ההוכחה חיוב בענין זה פסוק על שדרשו מה עי׳ *(
 רזה ואע״ג, ר״ה בגמרא שם בתום׳ וע״ע עקיבא, דר׳ אותיות בראש וגם ע״ז, ז׳ אות משפטים

 מנורת בס׳ ע״ז שהאריך מה וגם שם ביחזקאל הרד״ק גם ועט״ש יקבלו, אס ספק כשהוא מיידי
(.211—212 ד׳ קראטאשין )דפוס א׳ פרק א׳ חלק ג׳ כלל ב׳ נר המאור

חקצ״ז. רמז עח׳ית ובילקוט ע״ב, ס״ז ד׳ בסנהדרין עיין (5
 בסדר ע״א( סיב ד׳ זקנים )דעת יהודה ובמנחת עח*ת בעח״ת בפי׳ נמצא זה מעם (8

 שבמיתת מחמת הוא חטטם כי כתב ם׳ מל״ת ובסמ״ג ה׳. פי על לחם לפרוש בפסוק אמור
 הקב*ח שאין גדולה עבירה בך בל עשה למולך זרעו כל שנתן וזה המומתים מתכפרים ב״ד

 י״ח< סי׳ חרנרג פיעטרקוב דפוס בתשובותיו חרשב״א בזח גם ועט״ש כפרח, לו שיחיה רצח

ע״ב. קנ״ב ד׳ חבחיי גם ועמ״ש

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)157 מס עמוד שלמה התורולאשתרוק, מדרשי
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מהוא״ב שרת
החכמה, -אוצר

שני חלש
ארח עניני על שני ספר הוא

דעת לאדם טהחונן הנני אשר

טנאיזעיראדטןחברייא

זילבערבעו־נ בנימין אברהם
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 תקיף בבל שאינה לאשה דמה משום מינה העדיפא
 עיי״ש. בתימה, והניח• תקיף, בבל שישנו נעבד תאמר

 ד3ע7 מחמת הקו״ח לפרוך דאין לומר נראה ולענ״ד
 להתחשב אפשר אי דעי״ז לאווין רוני גביה שייך

 ן א תעשה ואל בשב שהוא מה דהא יתירה בקדושה
 אשר דבר ישבו אס ורק זה, לענין מעלה דיש לומר כאן
 תה מצוה קיום כגון יתירה, בקדושה יתרומם ידו על

 רק הפירכא בגמרא אתרינן ומשו״ה ענד אצל שישנו
 דהוי הגס מילה מצות בעבד דישנו יתירה תצוה מכח

 לענין בנוגע אבל לכאורה, נ״ל כן דהוא, כל פירכא
 איסור מכח לומר יש שפיר עבד של״ע הנאמרה ברכה

 אשה של״ע ברכת אתרי גס לברך יש הנתוסף תקיף בל
 מצות על רק לאו על מברכין שאין מה לדמות ואין

 משוס בתצותיו קדשנו אשר מנרכין שאין היינו עשה
 להברכות בנוגע כאן אבל לאווין ע״י נתקדש דאיננו

 אחרי גס לברך הברכה חלות שיש לומר שייך שפיר אלו

:רור3אשה_ו של״ע
׳ א]צרהחנמחי,

הרמב״ם רבינו דעת הביאו שלא לי חידוש זה כל ואחרי
ר, , . r1134567 אה״ח י

 מהל ז׳ בפרק מפורש שכתב במקומו ז״ל
 אשה, של״ע גוי, של״ע יוס בכל אדם ומברך ה״ו תפלה
 תקנו דלכתחילה לרבינו דס״ל הרי עיי״ש. עבד, של״ע
 הוא ונימוקו וטעמו עבד, של״ע לבסוף הברכות סדר

 תניא מ״ג( ף7) במנחות שס הש״ס וסיגנון מסדר
 גוי של״ע ברכות ג׳ לברך אדם חייב אומר ר״מ היה

 מברך מאי ואלא א״ל נמי האי כולי א״ל כו׳ בור אשה
 בור של״ע ברכת דבמקום הרמב״ם ודייק עבד, של״ע

 ואנכי שס לח״ת ועיין האחרון, והוא י עבד אמרינן
 תבואר הרי הרמב״ם, בדעת כן מדעתי ת״ל אמרתי

 של״ע אתרי גס עבד של״ע לברך דיש נאמן מקור דיש
 כן בדיעבד, כ״ש כן לומר יש לכתחילה דהא אשה

 ברכת אחרי עבד של״ע לברך דיש להלכה בזה נלענ״ד
 כל הבאתי שלי בסידור ת״ל ואנכי אשה, של״ע

 ותשס אקצר. וכעת אלו בברכות שישנו הנוסחאות
 וז״ל בהגהות שס רעק״א ועיין נוסחאות, לכל תראה

 מילה, במצות מאשה עדיף עבד מקום מכל הא ולענ״ד
 ובירך קדם אם כתב שם בפר״ח ראיתי ואח״ז עיי״ש,
 גוי, ושל״ע עבד של״ע אח״כ לברך יכול אשה של״ע

 להני חיוב דהוי כפופים זוקף ברכת בין לחלק דיש
 כן שהביא שם יוסף בברכי ועיין עיי״ש, שלילה, דהויא

 כן לפסוק נ״ל ע״כ שמואל, זקן בס׳ כן ושכתב להלכה
בדיעבד: לברכות סדר דאין

בנימין אברהם אביך,

ז סימל

 המופלג הרבני ידידי כבוד
 נ״י גרושקין יעקב מוה״ר

.חיים. תורת הכנסת בבית גמרא הדף לומד

 המשולש בחוט מענותנותו ונהניתי מכתבו הבלתי
מופרך אולם ששכח, וזקן ותייט, פשוט, איש

 וחייט המעלה, רום הוא פשוט איש כי ידוע הלא מאוד,
 חייטים, העולם עמודי ארבעה הגמ׳ בזמן לנו היה הלא

 זימנא בר אבא תייטא, יהודה תייטא, חנן הן, ואלה
 אמורא כבר הלא ששכח וזקן חייטא, דניאל חייטא,
 ענווה במדה לעלות רוצה כבודו אם ע״כ כו׳, הזהרו

 להאריך רצוני ואין לעלות, יכול אלה, שלש עם לא
 באיזהו בארוכה כבודו מ״ש וגס ענווה, בסוג עתה

 כמוסים םעמימט בהם ולנגוע עתכ לי א״א עיירים
 שטוב לומר שרצונו מה באתי תורה ע״ד עמדי,\ועתה

 המשפחה וטהרת שבת בענין תבירו את להוכיח שלא
 התוכחה ע״י וגם כו' לומר שמצוה כשם תטעם וכהנה

 קמ״ט( )דף שבת לעיין בזה וציין שונאים הרבה לי יהיה
 שאיננו בדבר ראיה רק הוה דמשס בזה טעה לענ״ד
 החיוב בתורה המפורש בדבר אבל בתורה, מפורש
 )סימן אנ״ח ש״ע עי׳ לו, ישמע לא אם אפילו להוכיח
 אמרינן איסור דבר בכל וה״ה בהגה סעי״ב( תר״ח
 מפורש שאינו ודוקא מזידין יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב

 בתורה מפורש אס אבל דאורייתא שהוא אעפ״י בתורה
 יאמר לא נשמעין דבריו שאין יודע ואס בידו, מוחין
 בתוכחות ירבה לא אבל אחד פעם רק להוכיחן ברבים
 להוכיחו חייב ביחיד אבל אליו, ישמעו שלא שיודע מאחר

 ואס דהפירוש ומבואר עיי״ש, יקללנו או שיכנו עד
 באס רק היינו הרת״א שכתב נשמעין דבריו שאין יודע
 )סק״ב(, שס ט״ז עי׳ מוחין, בספק אבל בודאי, יודע
 החוטא, שם ולפרש ברבים להוכיח באס הוא זה וכל
 עד להוכיח דמחויב ליחיד כמו דינו כלל בדרך אבל

 התורה על תהרא״ב בספרי מ״ש ועי׳ יקללנו, או שיכנו
 עשר(, דשביתת )פ״ב המגיד הרב מ״ש ועי׳ זה, בעגין

 )עשין סמ״ג ועי׳ שבת(, )מס׳ יעקב ישרש בס׳ ועי׳
 פתח בס׳ ועי׳ קל״ו(, )אות דרבנן ארעא ועי׳ י״א(,
 )סימן יאיר חוות תשו׳ ועי׳ שבת(, מס׳ )על עיניס

 בתורה המפורש דדבר להלכה ברור הלין מכל קס״ד(,
 להוכיח. חיובים שני מכח ישראל איש כל על החיוב

 ע׳׳כ ערבות. חיוב מצד ב( תוכחה. מצות מצד א(
 ולהוכיח ברבים לדבר לעשות בידו שיש מי כל על מוטל
 אשר אסורות מאכלות שבתורה עבירות על לעבור שלא

 ויום יום בכל נכשלים שהצעירים ככולם רובם כמעט
 ואינם שבת ומחללי תפילין מניחים אינם רובם וצעירים
 וכאשר קודש, כל ומחללים המשפחה טהרת שומרים

 לי שומעים התוכחה אתרי צעירים הרבה אשר ראיתי
כשרות ולשמור יום בכל תפילין להניח התחילו ומהם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 24 מס עמוד זודה[ משה מיכאל בן בנימין אברהם ]זילברברג, ב ־ מהרא״ב שו״ת
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 מוטל בודאי המשפחה, טהרת לשמור התחילו ואיזהו
 ובכל ושבת, שבת בכל לדרוש עוז, בכל הזה דרך לחזק

 ולהודיע הדת, היסודי חקוק בעניני לעורר המוכשר עת
 אשר המעשה ואת בה ילכו אשר הדרך את ד׳ לעם

 ואפילו טוב, מה המוכיח לדברי ישמעו אס והנה יעשון,
 כמו הכל ויעשו אליו ישמעו לא התוכחה אחרי גם אם

 מצוא לעת כי מאוד, גדולה התועלת ג״כ מכבר, שעשו
 יודע איננו אס כן לא דרכו להטיב וידע בעצמו יתבונן

 חוקי פי על עלינו כמצווה עשה ולא דרכו שעיוות כלל
 לא באס בדרכיו, להתבונן במה כלל לו אין הק׳ התורה

 בדרך שהולך וסובר דרכו, נגד מחאה מעולם שמע
 דברי כי הקדושים אבותי בזכות ואחכה והטוב, הישר

 ילכו ורבים נשמעים יהיה ברבים אומר שאני תוכחה
 המושכת מחז״ל נועם אמרי בהשפעתי התורה נדרך
 בע״ב אצל אפעול ואולי שבשמים, לאבינו צעירנו לבות

 הדת חיזוק בעניני ינאמו הס שגס לנאום היודעים
 תנעה״ב התעוררת דבר כי מרובה, תועלת יהיה בודאי
 שאין מחמת הרב תדברי יותר הרבה בעיניהם חשוב

 למלא המשמר על שיעמוד גורס שפרנסתו לחשוד
:כדברינו יהיה והלואי רב בתור חובתו

 רואה הנה הרמב״ס, דברי לתרץ כבודו שרצה ומה
מרוב שם, הנאמר כלל ראה לא שכבודו אבי

 משקל לפי רק וכתב לעיין’ לו אפשר אי טרדותיו
 חלק למה הרמב״ם על הקשו לוניל חכמי הנה הראשון,

 דתפילין ותירוץ לשתה, עיבוד לענין מתפילין תזוזה
 והקשה בית, לו ביש דרק מזוזה תשא״כ הגוף חובת

 צריך אמאי טלית חובת דס״ל לשמואל הלח הר״ש
 וכתב הגוף, חובת הוי לא הלא לשמה בטווי' גס שיהיה

 — עכ"ד. גברא, חובת דצצית דהלכה כבודו ע״ז
 אפשר שאי בנוייה הקושיא הלא דבריו על נשתוממתי

 לתפילין תזוזה בין תחלק דמשו״ה הרתב״ם בדעת לומר
 הגוף, חובת הוי דתפילין משום לשמה עיבוד בענין
 ס״ל ומ״מ טלית חובת דס״ל שמואל יענה מה דא״כ

 תליא דלא ובע״כ לשמה, טווי׳ דנעינן לשמואל
: בהא הא

 להקשות להר״ש לי׳ למה להבין צריכין נאמת אמנם
למ״ד אפילו הלא טלית חובת דס״ל לשמואל

 חובת הוא הדין דאס ברור איננו דהא קשה גברא חובת
 רמב״ם ועי׳ כנפות, ד' של בגד לקנות מחוייב יהא גברא
 טווי׳ בעינן אמאי קשה וא״כ מציצית(, הי״א )פ״ג
 חייב בית לו יש אס דרק למזוזה דומה ממש הא לשמה

 כנפות ארבע של טלית לו יש אס דרק בציצית נמי כן
: וצ״ע חייב,

 מוקשה לכאורה דהנה ניחא, הכל לענ״ד באמת אבל
לשמה דבעינן לתילף קרא לבו יש בציצית הלא

וחובת גברא חובת הוי לא דציצית קשיא מאי וא״כ

 הלא מזוזה כתו דינו יהא זה ומשוס תפילין כתו הגוף
לשתה: בציצית דבעינן קרא בפירוש לנו גילתה התורה

 דאין לומר יש גופא מקרא דבאמת לומר צריכין לבע״ב
דבעינן קאי קרא דדילתא לשמה טווי׳ דבעיבן ראי׳

 כלל, הטווי׳ על קאי ולא לשמה הציצית תלויות שיהא
 דלת״ד גברא, חובת או טלית חובת הוי אי תליא זה אך

 בו יש בהבגד הציצית שתולה דמה נמצא טלית חובת
 תלויה בין לחלק דיש נותנת הסברא א״כ מצוה קיום

 גמר הוי לא עדיין הטווי' דבעת משום לטווייה הציצית
 הציצית בתלויה תשא״כ לשתה בעינן לא ומשו״ה תצוה

 למ״ד אבל לשמה תלוייתו בעינן ע״כ מצוה גמר הוי
 גמר דאיננו הטוויה כתו הוי תלייתו א״כ גברא חובת

 לשמה בציצית דבעינן תקרא לימוד לנו יש ואס המצוה
 לחלק דאין הציצית והתלויה טווי' על חדא ילפותא הוי

 לנו אין טלית חובת דס״ל לשמואל ומעתה ביניהם,
 על קאי דקרא די״ל לשתה טוויה דבעינן מקרא ראיה

 לשמה בטוויה דבעינן הא לשמואל וע״כ הציצית, תליות
 דתפילין כמו לתפילין דמקשינן רק ילפיבן מקרא לאו

 דכל מכת הוא והילפותא ציצית, ה״נ לשמה בעינן
 דהא הר״ש תקשה שפיר וע״ז לתפילין, איתקש התורה

 חכתי. שכתבו כמו הלא מתפילין ציצית ילפינן איך
 לשמה עיבוד לענין מתפילין מזוזה ללמוד דאין לינול

 איבו. ציצית ה״נ בית, חובת רק דהוא דמזוזה משום
 גברא חובת ציצית למ״ד אבל וכב״ל. לתפילין, דומה

 על שניהם על קאי תקרא לשמה דבעינן הילפותא
 להקשות שייך לא וא״כ כב״ל. התליה, ועל הטוויה

 חובת. הוי דאפילו משוס לתפילין ציצית דומה דאינו
 של בגד לקנות עליו שמוטל ברור אינו עכ״ז גברא
 ז״א, תפילין, כתו הגוף חובת ל״ה וא״כ כנפות ארבע
 קאתי דתפילין ילפותא מכח הוא לשמה החיוב דהכי
 משו״ה דתפילין, תהקישא ולא ילפינן מקרא הלא

:לשמואל רק הר״ש הקשה

 בעניניס היום שאמרתי מה קצר דבר אכתוב אגב
י״ד סי׳ או״ח )עי׳ ציצית להלכות הנוגעים

 לסמוך יש כוונה בלא בבגד ציצית ישראל הטיל ׳(3 סעי׳
 ט״ז )ועיין עליו, יברך ולא שמכשיר, הרמב״ס על

 יברך לא עכ״ז הרמב״ס כשיטת דתקילין דנהי סק״ג(
 ג״כ תלויה דבעינן דס״ל והרא״ש הר״ש ,לשי דחוששין

 שהביא ד'( )סימן רעק״א תשו׳ ועי' עיי״ש, לשתה,
 דסתמא־ תוס' דעת ידוע הלא יברך לא דלמה השואל קו׳

 אמורה■ כבר הלא צ״ע ולכאורה עיי״ש, קאי, לשמה
 ברוך רבינו בשם שהניא ס״ת הל׳ להרא״ש מדרשא בי

 להוציא צריך אס לשמה דצריכין דוכתי בכל שמסופק
 הספק ויסוד במחשבה, דסגי או לשתה, שעושה בשפתיו

 לפיגול דדתי או במחשבה, דניטלת תרומה דמצינו משום
 לאו גופא בפיגול באתת והבה עיי״ש, דיבור, דבעינן
דמפגלין סוברים דיש בדיבור רק דמפגלין ל ס" כו״ע

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 25 מס עמוד יהודה[ משה מיכאל בן בנימין אברהם ]זילברברג, ב - מהרא״ב שו״ת -



מהרא״ב שני* חלס חאו״ח ת ו" ש 52

 ובפרישה וז״ל שם, אברהם מאשל הוא הפרישה זי״נב
 לקידוש קודם ביתו דנר קודם ב״מ כתב"תנ^לותר

 אותרין מקום בכל הפרישה כתב לא עיי״שלאבל היום

 בראשי בזה נפל טעות ואולי קודם, תדליקין במה כן
 הראשי בטעות ופירוש ב״מ, מדליקין, במה תיבות
 כוונת היה לא לעולם אבל מקום, בכל אלו תיבות

 אין וממילא המנהג, כן מקום דבכל לומר הפרישה
 זה אין כי הפרישה דעת הביא לא למה עליהם תימא

: דעתו להביא ולמה כלל חדש

 ישראל תפוצות בכל נהגו כבר המנהג בגוף אמנם
הגר״א בביאור כת״ש מדליקין במה לומר

 של התפילה קודם שבת קבלת אחר תיכף דאותרין
 דכבר הנר הדלקת בדין נפ״מ מה דאח״כ ערבית,

 פסולים המה באס יש חילוק ואיזהו שדולק, מה דלקו
 משום ערבית קודם שבת קבלת אחר דתיכף או להדליק

 אז יום מבעוד שבת וקבלת מנחה מתפללין אס דהני
 שבת נר הדלקת במצות היום חובת למלאות מועד יש

 המנהג וכן מקדשים, ואח״כ דינים, עקרי אומרים ע״יכ
 הוא באמת אמנם פוילין. אנשי צדק שערי בביהכ״נ

 גס ואיך ערבית, תפילת קודס לומר הספרדים מנהג
 כבר אס אבל ערבית, קודם לומר כן אשכנז מנהג
התנהג: לשנות אין ומקדם מאז כן עושין

ב

שבעל נוראים נימי ציבור שלית על רינון שיש במה
 בשבת שמשחק אותו ראו בביהכ״נ שחרית

 בשבת משחק שהיה ודרישה •חקירה ואחרי בקארטין,
:זמן לבלע רק ממון הרווחת בלא

 שוחקין אין כתב ה׳ סעי׳ של״ח סי' באו״ח הנה
משוס בהם וכיוצא בתפוחים ולא באגוזים

 טשי״ך שקורין בעצמות לשתוק ומותר גומות, אשוויי
 לשיר מתכוונין ואיבן הואיל קול שמשמעיס אע״פ

 להרויח כדי בשוחק אבל בעלמא צחוק דרך נשוחק וכ״ז
 וממכר כמקח דהוי ובחסר בתס שוחק אפילו אסור

 ששון מהר״א דעת הביא שם המג״א אולם עיי״ש,
 האיסקק״י חכמת בידיעת תועלת שאין כיון שכתב
 חיני בכל הה״ד וא״כ י״ז, סעי׳ ש״ז בסי׳ כמ״ש אסור
 למחות אין להקל שנהגו ובמקום אסור שחוק
: עיי״ש בידים

 זמן לבלע רק כסף בצע משוס לא שתשחק בנ״ד וא״כ
בידיעת תועלת שאין הגס בעלמא צחוק בדרך

 מקום אין לכאורה להקל, שנהגו תקום ובפה חכמות,
 למחות שאין המג״א תסיים דהא ש״ץ מלהיות לאסור

: המשחקים של בידם

 אסור ת״ה סעי׳ ש״ח סי׳ או״ח ש״ע עי׳ אולם
ונהגו מתירין ויש בכדור ויו״ט בשנת לשחוק

 כתב והש״ך סקע״ג, ובמג״א דביצה, פ״ק תוס׳ להקל,
 צורך בו דיש כיון ביו״ט אלא להתיר כתבו לא דתוס׳

 דגם כתב וביש״ש בשבת לא אבל מתוך אמרי' קצת
 שנהגו אלא לשחוק אסור דמדיבא סברי התוספות

 או״ח בש״ע מבואר בתול אפילו וגם עיי״ש, להקל
 ודברי חולין שיחות של ומשלים מליצות ט״ז( )סעי׳

 וכתב לצים, תושב משוס אסור בחול ואף כו׳ חשק
 וקרקסיאות לטרטראות ההולך והה״ד סקכ״ב המג״א

 עיי״ש, אסור י״ת( )דף בע״ז כדאיתא שחוק מיני והם
 גם רק החול בימי נקארטין שתק רק שלא ננ״ד א״כ

 לחוש יש ממון להרוחת שלא חנם היה אס אפילו בשבת
 בפרט ציבור שליח מלהיות אותו למנוע זה לרינון

: נוראים בימים

 כי ראיתי בדיקות בשבע הדבר שבדקתי אחרי אמנם
נהוג אשר בעלמא רינון רק היה זה כל

 בפני הוא וכהיתר בלשה״ר להקל בעוה״ר זו במדינה
 להחזיק חלילה כהיתר, לו נעשה ושנה עבר בכח המון

 ערבים שתפילתו ובפרט תפילה, הבעל על זה ברינון
 עתו תפילת ד' יקבל נכוונה, ומתפלל לשומעים

: ברחמים ישראל

זילבערבערג בנימין אברהם

כה סימן

 פיטטסבורג תרנ״ן, תצוה, א', יום ב״ה,

נ״י יורקאוויטש מוהר״ש הרבני ידידי כבוד

 ת'( )סי׳ תענית תוס׳ פסקי בדברי כבודו שתמה מה
ובין האמת על בין לחבירו תודה ת״ח שכתב

 יודה דת״ת לומר אפשר איך ותמה עכ״ד, השקר על
תוס׳: הפסקי כוונת לשמוע ורצונו השקר על

 הלא רבנן, ומני מלכים שלחן על זה דבר כבר הנה
העיר בלקוטיו כ״ו( )סי׳ בתשובה התת״ס

 בתלת דאפי׳ א( עניניס. שני וכתב תוס׳ הפסקי בדברי
 לבו כל מגלה לחבירו ת״ח ת״ת לשנות דרגילין חילי

 מה השקר ועל האמת על והיינו ב״מ3 תוס' כמ"ש
 האמת. על תודה חבירו לת״ת מ״מ לאחר-יגא שמשקרין

טמא על לומר ופלפול החידוד דרך על בכחו דת״ח ב(

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 60 מס עמוד יהודה[ משה מיכאל בן בנימין אברהם ]זילברברג, ב - מהרא״ב שו״ת



מד מהרא״ב חאו״חחלסשני ת שר"
 איצטריכו לחה א( אנפי. לכמה נתחלק זו הערה הנה

ילפותות לשני נצרך אס נ( ילפותות. ^;לשכיץ,,..״;א
 חד גם אס ג( אחת. ילפותא רק אחרינן במנחות לתה

 דוהקריבו הילפותא במנחות למה״בחרו סגי ילפותא
 כראוי ביאור לא וכבודו ושחט דוסחך הילפותא ולא

:לזבחים מיומא זו סתירה של קושייתו בכוונת

 ד״ה ע״א( ל״ב )דף זבחים בתום' כתבו שכבר ובאמת
דסתיכה מהיקשא ליה תיפוק וא״ת כו' ת״ל

 וי״ל כו׳ בזרים שחיטה אף בזרים סמיכה דתה ושחיטה
 מדכתיב שחיטה ממעטינן הוה דהכא דרשא לאו דאי

 בכלל שחיטה אפילו דמשמע כהונתכם תשמרו.את
: שם עיין

 למה חדא בילפותא בתרו אס אחרונה דהערה נמצא
בילפותא בחרו ולא דוהקריבו בילפותא בתרו

 ובשאר כנ״ל, ותירצו בתוס׳ העיר כבר ושחט דוסתך
 אשר התוס' ראו שלא לי וחידש הנ״ל ההערות שני רק

:צד בחד שאלתו נפתר

 ליה. דתיפוק תוס׳ שכתבו במה עיון צריך ולעג״ד
בזרים דשתיטה להיקישא ושחט דוסתך מקרא

 מקרא דילפינן איירינן הנ״ל דזבחים בסוגיין הלא
 בטהורים שחיטה אף בטהורים סמיכה מה ושחט דוסמך
 היקישא מהאי כלל ללמוד אפשר אי וממילא עיי״ש,

 כמו בזרים שחיטה דכשר זה לענין לשחיטה לסמיכה

: בזרים סמיכה

 חילוף זהו דבאמת אומר הייתי דמסתפינא ולולי
נקטינן לא דביומא לזבחים מיומא הילפותות

 אף בטהורים סמיכה מה ושחט מוסמך הילפותא
 ששחיטה הילפותא נשאר וממילא בטהורים שחיטה
 דילפינן ובזבחיס ושחט, דוסתך מקרא בזרים כשירה
 רק נשאר א״כ בטהורים דשחיטה ושחט וסמך מקרא

 וממילא ופשוט, דוהקריב מקרא בזרים דשתיטה ילפותא
 מזבחים הש״ס מסתירת שהעיר ההערות כל בסתר
:ליומא

 שבי בגמרא אתרינן באתת למה להעיר רק ונשאר
תוהקריב בזרים כשירה דשתיטה ילפותות

 דמקרא בפשטא לומר בזה גס ונראה מוסמך וגם
 עקיבא ר' אמר ע״א( י"ג )דף בזבחים ילפינן דוהקריבו

 שרת ובכלי כשר בכהן אלא תהא שלא לקבלה מנין
 הכהניס אהרן בני להלן ונאתר אהרן מי כאן נאמר

 כשר. בכהן כאן אף שרת ובכלי כשר בכהן להלן מה
 הדם דלקנלת קרא איצטרך א״כ עיי״ש, שרת וכלי

 אין וממילא מוחין, ובעלי חללים ולא כשר כהן צריכין
 לזה נוסיף ותשו״ה בזרים כשירה דשחיטה לימוד כאן

קרא יותר יש אם זאת כל אבל ושחט דוסחך קרא

 אין אס אבל זה לימוד גם תוסיפין שפיר ושחט דוסתך
 דשתיטס ללמוד דאיצטרך דוסתך קרא ילפותא לנו

 ושניהם והקריב מקרא בלימוד די שוב אזי בטהורים
 בזה להעיר כתבו בזבחים שם תתוס׳ וכנראה ילפינן

: ופשוט כמ״ש ד ולעג" עיי״ש,

 ע״א( י״ט )דף דתנתות בגמרא ראיתי זה כל ואחרי
מוסיף וי״ו אמרינן אס דתליא שם דמנואר

 מקרא כלל ילפותא לנו אין דאז ראשון ענין על

 השחיטה על גס דקאי בזרים כשירה דשתיטה דוהקריבו
 שוס אין א״כ עיי״ש, ושחט דוסמך מקרא ילפינן ע״כ

 וי״ו דאמרינן איירינן דביומא ליומא מזבחים סתירה
 ושחט וסמך מן ילפינן ע״כ ראשון ענין על מוסיף

 ענין על מוסיף וי״ו אמרינן דלא איירינן ובזבחים
 בעינן ולא כנ״ל והקריבו מקרא ללמוד די ע״כ ראשון

 בטהורים דהוא ילפינן דתשו״ה ונוסף לזה דוסתך קרא
:ודו״ק נעלה במסילה מקומו על והכל

 שראה הנ״ל ילי״נ אתר על לי אתר זה כל ואחרי
ואך שהערותי ממה וגם ארי בגבורת זו ההערה

 ונהניתי הרואה שיראה כמו ביאור ברחב יש בדברי
 בתורתו עיני יאיר וד׳ הגדולה לדעתו שכוונתי מזה

:מעודי מגמתי זאת אשר האמת למטרת להגיע תמיד

באהבה, הדור״ש ידי״נ

זילבערבערג בנימין אברהם

מז סימן

שליט״א מוהרנ״צ כו׳ הרב כבוד

 מהרא״ב שו״ת בספרי שראה במה כבודו שהעיר מה
ותמה תוכחה חיוב בדבר ז׳( סי׳ שני )חלק

 להוכיח תוטל עכ״ז מתון הפסד יש אס לומר מנ״ל
 א״כ כמומר דינו שבת מחלל אס תמה גם חנירו את
:טכ"ד תוכחה חיוב דיש ומנ״ל עמיתך הוה לא

 ממון דבהפסד נאמן מקור שוס הראה לא כבודו הנה
שנראה מה אבאר אבל תוכחה מצות יהא לא

 א׳( סעי׳ י״ב )סי׳ חו״ת ש״ע עי׳ בזה הראשון במשקל
 בעוברי למתות שלא עכשיו נוהגין דת״ח שכתב מי ויש

 למלכות ימסרנו שלא בדבר סכנה שיש משום עבירה
 למחות אין סכנה הוא באם דדוקא מכאן משמע עיי״ש,
הרמ״א דיבר לא ממון הוצאת משום אבל עבירה לעוברי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 95 מס עמוד יהודה[ משה מיכאל בן בנימין אברהם ]זילברברג, ב ־ מהרא״ב שו״ת



מה מהרא״ב חאו״חחלקשני שו״ת
 שהיו הרי ל״ב( )דף בקידושין כדאיתא לאביו מוכית

 עברת לו יאמר לא תורה דברי על עבירה עובר אביו
 עיי״ש, וכך כך בתורה כתוב מקרא אלא תורה דברי על
 שוין רבו וכיבוד אב כיבוד דהא לרבו בתלמיד וכן

 לומר אפשר אי הכאה עד תוכית דדריש למאן וממילא
 הרמב״ם רבעו פסק עולה ושפיר לרב, תלמיד על דקאי

 קאי יהא לרב דתלמיד לדרוש א״א לשיטתו דאיהו ז״ל
 הש״ס דברי סתירת גם וממילא תוכית, דרש עליה

 הכאה כדי עד הדרש נמצא לא ׳׳מ3ב7 ■לנכון תיושב
 ובערכין לרב, תלמיד אפילו תוכית לדרוש יש שפיר

 לרב תלמיד הדרש נמצא לא הכאה כדי עד דדרשינן
:לנכון .הכל ועולה

י תחכסוזן ־1»וצ

 אין שבת במתלל א׳׳כ עמיתך מדכתיב להעיר ״כ למש
מה נגד לומר דן ומזה עמיתך דל״ה משוס להוכיח

 דבי בתנא הנה שבת לתתללי ,אפי להוכיח דצריכין שכ׳
 עמך ושהוא אוהבך שהוא לעמיתך פי״ח( )ח״א אליהו
 שהוא לרשע אבל אותו להוכיח חייב אתה ומצות בתורה
 רשאי אתה אי וגס אותו, להוכיח חייב אתה אין שונאך

 לרשע ומוכיח קלון לו לוקח לץ יוסר שנאחר להוכיחו
 ע״ב( ס״ה )דף וביבמות ישנאך, פן לץ תוכיח אל מומו,
 חצינו ובאמת עיי״ש, לץ תוכח אל שנאמר חובה ר״א

 דהוכח כו' ואם ד״ה ברש״י ע״א( ע״ה )דף סנהדרין
 כן וכמו עיי״ש, תושב גר ולא כתיב עמיתך את תוכיח
 בנתוקי עי׳ וגם מגר, גרע כמומר דדינו שבת למחלל

 דעם תהא המחבר אמר ע״א( צ״ה )דף ״מ3ב יוסף
 הזהיר שלא למדנו תונהו אל ובמצות בתורה שאתך
 במדרש ואתר השם ירא אלא דברים באונאת הכתוב

 קרוי אינו שזה להונהו אתה מותר עצמך הונה אס
 רכ״ח ,)סי חו״מ ,עי כ״ה דף מגילה ועי׳ עמיתך

 דברים אוסאת איסור על מצווין דאין וי״א (,א ,סעי
 לכאורה לומר מקום יש זה מכל עיי״ש, השם ליראי אלא

 דמי בתוכחה דכתיב לעמיתך במלת הוא דכן לדבריו
 דלאו להוכיח אין שבת תחלל בפרט השם ירא שאינו

הוא: עמיתך

 דרשא אחרי דאפילו לומר לי נראה עכ״ז אולם
עמך שאינו מי תוכחה במצות למעט דעמיתך

 לו מלהוכיח שבת תחלל למעט אפשר אי מ״מ במצות
 באם ת״מ כמומר הוי בפרהסיא שבת דחליל דהדין דנהי
 מצות שאר שומר וגס יום בכל מתפלל שבת מחלל חו׳ן

 ויום ובר״ה חסדים גמילת ועושה צדקה ונותן שבתורה
 השרות מאכלות רק ואוכל הכתוב ככל מקיים כיפור
 כעכו״ם אותו לקראו אפשר אי בפסח חמץ אוכל ואינו

 מזה החדשות ציון בנין בתשובת תבואר וכבר גמור,
 שחילל משוס להוכיח שאין לומר אפשר אי כ א" עיי״ש,

 כמו נימא לדברינו בעצמך הגע עמיתך שאינו מצד שבת
המצות כל שומר שיהא דברים הנאות גבי דדרשינן

 הפירוש הוה תוכחה גבי דעמיתך נתי נימא שמיס וירא
 אפשר אי זאת שמיס ירא ויהא המצוה כל שומר שיהא
 ובע״כ שמים ירא איננו שוב להוכיח מה לו יש דאס

 דעמיתך מדרש תוכחה גבי דעמיתך דרש הוא דחלוק
 הנמוכה מדריגה לו יש אס ורק דברים אנאות גבי

אס ורק להוכיחו לו מחויבין ג״כ עמיתך אותו לקרוא

 עמיתך אותו לקרוא שא״א עד כ״כ גרועים ^""קעשיו
:תוכחה מצות כאן אין אזי הנמוכה ממדריגה אפילו

 משום דנהי כבר זה שכתבתי כמו נראה זה כל ולבד
מ״מ דעמיתך הדרש מכת ליתא תוכחה מצות

 דגם נימא אס ,אפי חילוק אין ערבות חוב מכח
 גמור, כגוי דינו יהא שבת וחילול המצות כל בשומר
 ישראל שחטא דאעפ״י כאן יש ערבות מצות עכ״ז
 מוטל ומשו״ה עול שעושה חבירו בשביל ונענש הוא

 בכל מובא ערבות דתצד לומר יש אולי ועוד להוכיחו
 אותו מחזיק ותבירו עושה שאדם המצות דגס ספרים

 המזג יחסר שלא בשלימות ר' מצות לקיים שיכול כדי
 וגס בעצמו המצוה שעשה כמו אותו להמחזיק חלק יש

 בתורה חלק למחזיקו יש התורה לימוד למצות בנוגע
 דכמעט ידוע זאת וא״כ וזבולין, וכיששכר הוא שלמד

 לומר יש אולי א״כ תורה, לומדי מחזיק ואיש איש כל
 חיוב ויש ג״כ עמיתך שס בתואר שוב נכנס זה בשביל

 למחללי אפילו תוכיח הוכיח עשה מצות מצד תוכחה
: ג״כ שבת

 פסקינן וכן בגמרא דאתרינן דמאי נראה ודאי זה אבל
היינו הכאה עד הוא תוכחה דחיוב להלכה

 אליו שמע ולא זו למדריגה שהגיע שנראה כן דאחרי
 להוכיח אסור גס אלא להוכיח מחויב שאין די לא

 בהתראה, נפש בשאט עובר יהא שלא דמוטב משום
 שלא הוא ביקור אם ל״ז( ,)סי יראים בספר וכדאיתא

 אין אז הכאה עד שיעור אחרי היינו תוכחה יקבל
 שלא מזיד שעושים בין שוגג שעושים בין להוכיח
 מותרה ומשאינו למזיד, משוגג עונש עליו להרבות
 למעשה להלכה נוטה הדעת וכן עיי״ש, למותרה

 בהכתב ועי׳ לתבירו, להוכיח אסור הכאה דאחרי
: ודו״ק בזה מ״ש י״ט( )ויקרא והקבלה.

 דאמרינן תוכחה חיוב נענין דאתרתי במה ואסיים
תשובה בענין דהנה הכאה, כדי עד בגמרא

 לולי כי אדמות עלי האדם קיום מקור הוא זאת אשר
 מחתת בעולם הבריאה רושם נשאר היה לא כבר זאת
 שאדם תותועיס ובמעשה מנעוריו רע האדם לב יצר

 העולם מוסדי כל ומהרס העולמות בכל פוגם עושה
 יציר וגס יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק ואין
 ע; באכילת תמורה בעבירה נכשל הקב״ה של כפיו

עוד שהיה וכליון מיתה עונש עליה נאתר אשר הדעת
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רג קנז סימן וייל מהר״י rJ ש רב

 נכסים אותם נפקו בריא במתנת המתנה כשנתן מיד דהא מרשותו, המתנה הוציא דהתם

 וכ״ש• ליורשו, הראוי לאותו אלא נתן שלא כיון מהני, לא הכי אפילו בהייו, מרשותו

וק״ל. עצמו, לצורך מיתה לאחר ’אלא הוי לא דהמתנה הכא,

 מנכסיו ליתן שלא ובשבועה, בחרם נפשו על איסר אסר כבר גברא דהאי ביק ועוד,

 בעוד המתנה מיד שיחול בריא במתנת רק יהודית, מרת של כתובתה להפסיד אדם לשום

 יש וכה״ג מהני. לא ש״מ במתנת ונתן עבר אם וחתום, כתוב בשטר כמבואר בריא, שהוא

 ימכור שלא נשבע או עליו שהחרים מי על פרץ, בד׳ ר״י פסק ת״ל, שלי ׳0במרדכי דוג״ה

 מחילתו אין מכרו, או ומחלו בא כך ואחר לפלוני, נתן או מכר שכבר חובו ימחול לא או

 כיון ,p ]פא, שנפלו האשה בפרק בכתובות דאמרי׳ ההיא כי כלום, במכירתו ואין כלום

 שנשבע מזו גדולה דרבנן אמירה אין כאן אף זביניה, לאו זביניה ליזבן, לא רבנן דאמור

 בדבר, וזכותו כתו איבד עצמו ידי על שהרי כלום, במעשיו אין וא״כ הדבר, יעשה שלא

 וטפי נשמתו, ולזכות להצדיק עצמו לצורך אלא נתן לא שנתן מה שכל הכא, וכ״ש עכ״ל.

וויילא. יעקב הקטן נאם והשבועה, החרם הימנותיה שיקיים לנשמתו זכות יש

קבז סימן
נד, ]שבת רבותינו דאמרו אהא מר שכתב מה י״ץ. מיישטרלין׳ מהר״ר לאהו׳ טוב רב

 ידי יוצאים אנו איך מאי טעמא שאלת מוחה, ואינו כו׳ למחות בידו שיש כל ב[,

 בתורה ומלעיבין המלעיגין עמינו פרצי שרבו כיון 2נר׳ מוחים. אנו שאין חובותינו

 לסכנה, נלמיחש איכא בידם מוחים היינו אם למוכיחים, שומעים ואינם ובלומדיה,

 ואינו למחות בידו שיש מי דאמר, והא מאודינו. ועל גופינו על עלינו עומדים שהיו

 א[, עא, !קידושין יוחסים עשרה פרק אמרינן וכה״ג סכנה. דליכא היכא היינו כו׳, מוחה

ופירשו. לסכנה עד ובדקו

 וראייה חייב, דאינו נראה זה, על ממון להוציא אדם חייב אם שכתבת, ומה

 po ים, ]ויקרא רעך דם על תעמוד מלא דילפינן אן, עג, ]סנהדרין סורר בן פרק מדאמרינן
 מניין, גופו אבידת נפקא, מהתם נפקא, מהכא האי תלמודא, ומקשה חבירו, להציל דחייב

 אבל בנפשיה, ה״מ אמינא הוה מהתם אי ומשני, לו, והשבותו ,p כב, ]דברים לומר תלמוד

שמחוייב אמרינן הוה לא יתיר׳ קרא ליכא אי אלמא .4קמ״ל לא, ואגורי למיטרח

ב״זז. סי׳ ס״ד
י״א. אות ק׳ סי׳ אבהע״ז בד״ט הובא 8
 אלא", מיתה "לאחר הישנים בדפוסים ד״ל. ע״ם 9

"אלא". המלה נשמטה המאוחרים ובדפוסים
 והובא תשפ״ד. סי׳ שבועות מרדכי הגהות 10

 בנו״ב. עי״ש א׳. סעיף ר״ל סי׳ יו״ד "א ברט
נ״ג. אות בהגב״י כ״ת סי׳ אבהע״ז ובכנה״ג

במבוא. עליו ראה 1 קגז.
בנדפס. ונשמט וד״ל, ה״ש כת״י ע״ם 2
היזיהא. בברי כ״א נאמרו לא מהרי״ו "דברי 3

 כ״א נאמר לא דודאי תגורו, לא בטלת ואלת״ה
 בשם של״ד, סו״ס יו״ד ס״ת למיחש". דאיכא במקום

 גיליון ועי־ ב. מו, דף לסוטה בחידושיו שור בכור
 סי׳ חו״מ רמ״א ועי׳ אליו. שציין ב יד, גיטין הש״ם

 קמ״א. סי׳ דיש אירי חות ובשו״ת־ א׳. סעיף י״ב
 האי דמסרש שם דג׳ קנ״ד סי׳ מהרי״ו שו״ת "עי׳ 4

 ושכל עצמו, משל דהכוונה אגורי, ומיגר דמיטרת
 דלהצילו לזה, אתי וגו׳ תעמוד דלא קרא ייתור
 לו" דוהשבותו מקרא יודע הייתי חבירו משל

ומיגר. ד״ה א עג. סנהדרין הש״ם גליתי

 שם יברמ״א ד׳ אות של״ד סי׳ יו״ד בד״ם הובא 5
 קמ״ג: סי׳ ח״א יעקב שבות בשו״ת ועי׳ מ״ח. סעי

 בל״ת אבל תעשה. ואל בשב שהוא במ״ע "דוקא
 להדיא שם ומשמע מבואר כן נפשו, למסור חייב

 י״ב" סי׳ תו״מ טהב״ח נצלם וכ״ו מהרי״ו. בתשו׳
 ס״ק קנ״ז סי׳ ביו״ד הגר״א בביאור ברם א׳( )אות

 מחויב אינו ל״ת על דגם רבינו מדברי הוכיח ה׳
 בכל תורה מדכתבה מדהוכיח ממונו להוציא
ה׳. ס״ק שם יו״ד בפ״ת ועי׳ עי״ש. בע״ז, מאודך

 ? בזבוז חיוב שיעור שיהי- דעתו דאין "משמע 6
כל. ד״ה א מו, סנהדרין ש״סה גליתי ממונו" בתומש
 שחיבר חושים" בני "גלגול בתוך נמצא זה סדר
 נחמדים" "דברים בקובץ )נדפס מהרי״ל תלמיד
:הלפרין( ר״ש שהו״ל

 מק״ק סג״ל מהר״י שלח אשר האיגרת לך הי
הארץ יושבי ברית בני כל אל מגנצא

 א״ב״ג" הע״ל בראשית שבת אתר ...להתענות
 ומעלה שנה כ׳ מבן שהוא מי כל ויום ליל רצופים
 ואם ומניקות ועוברות מחולים לבר ונשים אנשים

 או ב׳ ביום התעניות עליו שיכבד אדם שיהיה "ו ח
 כזה צער ע״י הכיפורים יום דין לו יהא ג׳ ביום

 ימים ג׳ ובאותם ההוא בעת גם יאכל ובשיעורו
 דרך על ואפר שק ותחנונים תפילות בסליחות נרבה
 על לבאר עתה פנאי ואין בידי אשר גאונים סידור

 ומניקות צוברות וגם נעילה שנתפלל ואיפשר זה
 אפי' נקי אין כחם לפי עינוי נתקו מעשרים ופחותים

 השם יראה אולי עמנו יצטערו הם שדים יונקי
 וזכות וחסדו רחמיו ויעורר בענויינו זכרו יתעלה
מאויבינו... ויצילינו נפלאות לנו ויעשה אבות

משרתכם שלוחכם וצרה בדמע כותב נאם
הלוי. הקטן

 מהר״י נהגם כאשר ימים השלשה סדר לך הי
אשר מושבו עיר או שהיה במגנ״צא. סג״ל

 להוציא חייב דאין דתוכיח, עשה גבי הכא, וכ״ש חבירו. נפש להציל אפילו ממק להוציא

 בשביל ממונו כל למסור אדם שחייב מאודך, בכל לכתוב קרא מדאיצטריך ועוד, .5ממון

 עצמו, כ״ש כן אם העבירה, מן חבירו להציל ממון להוציא חייב היה ואם השם, קידוש

 ממונו, כל למסור דחייב איירי דהתם לומר ודוחק מאודך, בכל איצטריך מאי כן ואם

 \ יש שיעור מה דא״כ מקצת, רק ממונו, כל למסור חייב אינו דתוכית עשה גבי הכא אבל

!_____________יותר. יהוצריך_להוכ אין דהו כל שיכנו עד הכאה, גבי דבשלמא ,6בדבר

 לך שולח הנני הגמרא, כסדר נוהגים אנו שאין תעניות, של המנהג על דכתבת והא

 ובו לילות, וג׳ ימים ג׳ כשהתענו ז״ל מולין מהרר״י מורי שסידר מהסדר ’העתקה

הטיב. באר הכל תמצא

 לזכרון אחריהם בבואי ואני אליהם העתיקו
:ע״ה הרב שמו לחושבי
 ויאכלו ימים הג׳ יתענו כ׳ עד י״ב ובת י״ג מבן

 ולא יין ישתו ולא כבשר יאכלו לא אך לילה בכל
 אלא זה דין להן יהא ומניקות עוברות ובן חם דבר
 יבגגים לאכול שצריכות בקיאות לנשים נראה אם

 בחרש או פרקן על העומדות ונשים יאכלו בלילות
 ומ״מ חצות עד יתענו ג׳ תוך יולדות או השמיני

 י״ג מבן ופחותים יין ישתו ולא בשר יאכלו לא
 אבל ב׳ יום יתענו להתענות שהתחילו י״ב ובנות

 יחנכו ולמטה ומה׳ חצות עד יתענו ג׳ ויום א׳ יום
 קצת הנקתן יאחרו שדים יונקי ואפי׳ לשעות
 סדר לעשות היה דראוי אע״ג התפילה ולענין

 שלא הסכמתי מ״מ גאונים שכתבו כמו תעניות
 אינם העם והמון האומות ירגישו פן לעשות

 ג׳ כמו דינם ויהא לוה השייכים בפסוקים מורגלים
 לנו בסלח אך תפילה סדר משנין שאין אמצעיות

 דרב וידוי בחת זכור ויעבור י״ג לומר יאריכו
בו לעינינו כו׳ עם מכל אשמנו וידוי וג״ם סעדיה

 קריב בזמן עד נדרי כל כבליל סדר וכו׳ חטא על
 ועל וידוי יאמרו והיחידים וכו׳ יעכב ואל והדר
 ברכות ויקראו באשמורת כמו תפילה אחר חטא

 המפטיר הוא ושלישי כהנים שבתורת וקללות
 בנגון שלמה ככלות ויהי עד שלמה ויעמוד ויפטיר
 במילי ויעיינו לב״ה לילך בבקר וישכימו המקרא

 ומריבות מכשלות להסיר שחרית ב״ה אחר דמתא
 וידוי היחידים יאמרו ג״כ ובמנחה חינם ושנאת

 ויעבור ג׳ וש״צ לעיל כמו תפילה אח׳ חטא ועל
 תחנון ויאמרו ודרשו ויחל ויקראו כדלעיל והוידוי

 ומנחה שחרית מלכינו אבינו ויאמרו ליוצר כמו
 יתכסה אדם וכל הנוראים לימי השייכים וידלגו
 ממש שק ואם לו אשי גרוע בגד ר״ל וצום בשקים
 וגם ראשו על עפר ויתן סרבלו תחת בידו הרשות

וילכו ס״ת קריאת מקום על וגם המעמד על
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הדברים אלה פ׳

 וק׳ וכר. היו מואב בערבות אלא היו במדבר לא רש״י אוט׳ — כמדבר )א( א

 להקב״ה שהכניסו המקומות לרמוז אלא האלה המקומות כאן נכתבו ולא הואיל

 כל על הורנו הכי בתר דמקשד. הא ק׳ ועד שחטאו. כסדר הכתוב הזכירן לא למה

 המקומות כל גבי איכא קשיא מאי ולבן, תופל ששטו מקום מצאנו ולא המקרא

 ולבן תופל לפרש רש״י הקדים למה ק׳ וער כאן. שנזכרו לי ודי במקרא שנזכרו

 ולבאר לפרש משה רוצה היה שלא נראה בכאן כי ק׳ וער פארן. לדרוש ואח״כ

 החטאים בפירוש מזכיר עקב והיה ובפר׳ ואתחנן בפר׳ כן אחרי והגה חטאיה,

 יזכירהו העגל עון וכן כו׳ התאוה ובקברות ובמסה ובתבערה 1ואט׳ שעשו,

 מזאת נשמר רש״י שגם להשיב נוכל הזאת הקושיא על כי אף »,ובארך בפירוש

 ולכד יחד כלם שמגאן כל אמ׳ המקומות כל כאן שמנה לפי שאט׳ במה הקושיא

 ובמעמד הספר בראש שהם עם ישראל כל לכבוד כסדר הזכירן ולא ברמז הזכירן

 לא הדבר הסחיר למען אולי כי הראשונה הג״ל הקושיא יתורץ ובזה כלן»,

 לומר נוכל גם ואולס״בי המוקדם. ואחר המאוחר והקדים החטאים כסדר הזכירם

 ופלס יודעים, אנו שאין רק קודם, חמור החמור וגדלם העונות כסדר שהזכירם

 כנגד שקול שהיה לומר באחרונה העגל עון מנה ולזה בידינו, אינו משפט ומאזני

 הוציא וכי באחרונה* שאט׳ יתרו בוישמע הכתוב שעשה כמו מהם, וחמור כלם

התם. רש״י כדפי׳ כו׳ ישראל את

 בספרי הם דברים הד׳ כר, אלא האדם את מוכיחי׳ אין דברים ד׳ מפני פרש״י )ג(

 ושלא ומוכיחו, וחוזר מוכיחו יהא שלא וכדי לו, וילך יניחנו שלא מפני הם, אלו

 את מביאה שהתוכחה עליו, בלבו יהא ולא ממנו, ומתבייש רואהו חבירו יהא

שנאה. לידי האדם

 כתיב והלא בכך ומה ומוכיחו וחוזר מוכיחו יהא שלא כדי ר״ל מה להבין צייד

 דכשמוכיחו משום ואי ,4ז״ל ,כמאט פעמים ק׳ אפי׳ עמיתך את תוכיח הוכח

 וכר. רואהו חבירו יהא שלא טעט׳ היינו א״כ יותר, מתבייש ומוכיחו וחוזר

 כגון ממש עבירה בדבר מדבר דאינו כר ומוכיחו וחוזר מוכיחו בפירוש לי ונראה

מדת כגון באדם שיש רעה במדד. רק דרבנן או דאורייתא איסור על או שעבר

זקנים". "מושב בם׳ נ□ כ״ה 2 כב. מ, דברים 1'
א. לא, ב״מ 5 א. יח, שמות 4 מברטנורא. ר״ע בפי׳ נמצא זה תירוץ 3
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 מישתמע, עבירה בדבר דאפי׳ לומ׳ נכוו עוד ויותר ודומיהן. השכרות או הכעס

 מוכיחו דאז דפשיטא וישלש ההיא בעבירה ישנה שהעובר לוט׳ רוצה אינו אך

 שיקללנו או שיכנו עד הרעים מעשיו כשאוחז פעמים ק׳ עד אפי׳ ומוכיחו וחוזר

 העבירה עשה שכבר ר״ל אך כדאית׳", ולמר כדאית׳ למר נזיפה בו יעשה או

 זה ועל בה, ישוב שלא כדי או וכך כך שעשית זכור להזכירו מוכיחו וזה מזמן

.ז כו׳ וחוזר מוכיחו יהא שלא אט׳

 לרש״י ליה מגא תימ׳ כר. מה מפגי לך אוט׳ בני לראובן אט׳ שיעקב רש״י פי׳

 שהפסיד לראובן יעקב ליה דמדקאט׳ מהררי"? ואוט׳ האי. כולי יעקב שאט׳

 היה הוא שגם בעשו, ידבק שמא ירא היה בודאי יצועו לקלקל שסרח על בכורתו

שהפסיד. הבכורה על מערער

 דגבי קרא רש״י מייתי לא אמאי וא״ת בי. ענו הנה אט׳ בשמואל וכן רש״י ואוט׳

 שפיר קראי מוכחי ודוד יהושע דגבי וי״ל שמואל. גבי בדמייתי דוד וגבי יהושע

 לפניכם עדיין הנני קאמ׳ דהכי משמע בשמואל עדיין אבל למיתה, סמוך דהוה

מהררי״ק. המפורש. מן סתום ילמד ומ״מ אמות, בטרם בי ענו בחיים

 הקל למען פי׳ להם. פירשה לשון בשבעים רש״י אוט׳ — התורה את באר )ה(

 שמשה לפרש אין כי ההוא, האיש יהיה לשון מאיזה בה לעסוק שירצה מי לכל

 משמע באר משה הואיל שלשון פה, שבעל תורה ע״י שבכתב התורה את באר

 יפה סמך שמעתי ואני טהדרי״ק. מסיני. למשה הלכה פה שבעל ותורה מדעתו,

 כי שבפרש׳ היטב מבאר באר משה הואיל דג״ש להם, פירשה לשון שבשבעים

 הם הנ״ל ה׳ עם והיו״ד הה׳ ואח״כ ה, הה׳ :האופן בזה ע׳ יעלה היטב כי תבא,

 כ״ו הם היטב כן ואחרי מ״ד, יהיו כ׳ עם כ״ד תצרף כד, הם הי״ט ואח״ב כ׳,

.8 ׳ע יןהי ד״מ עם תצרסם

 פירש דהא וק׳ הואלתי. נא הנה כמו התחיל רש״י אוט׳ — באר משה הואיל

 מהררי"? ואום׳ משה. ויואל כמו רצון לשון שהוא וירא" בפר׳ במקומו הואלתי

 הכא דאי להם, אחד ענין הסברא ומדרך פנים בשתי לפרשו יתכן מהם אחד דכל

 רצון, לשון נמי הכא רצון לשון התם ואי התחלה, לשון נמי התם התחלה לשון

 לפרשו טפי שפיר מתישב והתם התחלה לשון לפרשו טפי שפיר מתישב הכא מיהו

 דקרא שפיר אתי התחיל כמו שהוא דהכא דהואיל נפרש אם דבשלמא רצון, לשון

הואיל נפרש אם אבל היתה, למיתה סמור האלה הדברים התחלת כלוט׳ הואיל,

 וב״מושב_זקניס"■ ריב״א בפי׳ ב״ה 7 ב. טז, ערכין 6
כז. יח, בראשית 9 ריב״א. בפי׳ גם מובא כן 8
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ענפים שלשה
2/’א א7^

 אמת כדת מחלקתם ויהיה בדבר תלויה שאיב׳ אהבה והוי אהבה, נתוסף כן ע״י מכולם. יותר
 279 ׳שנ בידו. משתמרת בהלכה זה את זה שמרגילין ומתוך .2י8 והילל שמאי כמחלוקת לש״ש
 ,28! ואז וגו׳, למוצאיהם היא חיים כי ,28״ שב׳ לעושיה חיים ונותנת ]ו[שמורה. בכל ערוכה
 נמנעו לא וב״ה ב״ש על ,282 דיבמות בפ״ק וכדאית׳ שלום. נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה

מה לקיים בזה זה נוהגין וריעות שאהבה ללמדך מב״ש ב״ה ולא מב״ה נשים לישא ב״ש
 מרבנן ושנאה איבה תחרות ויסיר משגיאות, יצילנו ורחמנ׳ אהבו. והשלום האמת ,282 שנ׳

״.283 מינצא לוי משה הטרוד משה ]כב׳[ )כר( גואל לביאת ויזכינו ישראל, ומכל ותלמידיהון,

השני ענף

 צרה ואין עתה, ועד מאז ודחוקות, דבוקות מצוקות, צרות נפשינו על עברו בעו״ה, הנה
 ושכינו, באחיו איש ושנאה קנאה במחיצה, איתנו אשר ומצה, ריב בסיבת חבירת׳, פ]ו[טרת

 פרצה יעמוד מי ואין הדור, בחכמי מדנים גירוי יש גם האמונה. את ובטלו זה לעומת זה
 למולו. מתיגרי 234 ]אתכלייא[ )מרכלייא( נגד וקנקנות עלייא, ומגדלו רבו כנגד תלמיד לגדור,

 ונ]ו[סף יעשה. בעיניו הישר איש וכל לוקה, הדין ומידת בשערינו, ושלום משפט אין כן וע״י
 מתנגד אז שהוא. מה רידוי דינים לו הנרא׳ את הזמנות מררות כתב אחד שרב מתי זה, על

 אשר במקום העיר שמש ע״י ומעכבו ומזלזלו הרב מטריד רק בזה, דיי ולא דהוא, מאן ההוא
 כדי זה וכל שכתב. מה וכתב הרב, פסק כדת אם דיני, דון לאמור לשונו והגדיל בו, יפגע

 בטלה כן וע״י לי. ידון מי רמה, ידי ואמר הונו, ולפזר מלימודו, לבטלו הרב מן נקמתו לנקום
 זה, בספק עצמו יכניס רב איז)ו(]ה[ כי גבר דאלים וכל חמס הארץ ונתמלא יפה, ב״ד כח כל

 לזלזל ומדון ריב לאנשי רוח ורמות טומאה, רוח יעבור אשר עת בכל ונכלם נטרד להיות
 זאת שמו הדור גדולי הישישי׳ דרבותינו קחזינא ואם רבנן. לכולהו זילות׳ ואיכ׳ בכה״ג. הרב

 וטעמי׳ בנימוקי׳ ושמצה, הרשע מחשבת לבטל הפרוצה, גדר במחיצה, למיגדר לבם על

 שיחי במר בלבבי, אשר את אענה ומדולדל, ריקם בקנקן והדל, השפל אני גם אז ומליצה,

נפשי. ותחי היא מצער הלא שיכלי, מיעוט לפי סניף להיות וכאיבי,

ואומר. אתחיל ומעתה
 הוכח מצות לקיים ורצועה, מקל בידו ניתן אשר בישראל, דיין כל על דמוטל מאחר

 עשה לא ואם צדק, במעגלי ולהדריכם פשעים ולייסר חטאים ולהוכיח אברור, כאשר תוכיח,
 להטריד בית בעל או אדם שום ויבא שיקום כמיניה, לאו א״כ הדור, בעון נתפס הוא כן אדם

 יפגענו פן בספק לעמוד בזה ראשו שמכניס דיין או רב לך אין דא״כ ככה, על עמו ולדון הרב

 זה בדבר ונעקר ממונו. ואיבוד תורת׳ ביטול לו ויגרום ויטרידו ריב ובעל מרט׳ איש בדרך
 הישר איש כל כי וחמס, גזל הארץ ונתמלא וגומ׳, תוכיח הוכח 285בתורה הכתובה מצור.
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 על נתפס מוחה ואינו עירו באנשי למחות שאיפשר כל מ׳1או ,288 אשה בט׳ בסוף אמרינו
 דבי הני פפא רב אט׳ העולם. כל על נתפס מוחה ואיג׳ כולו העולם כל על כר, עירו אנשי
 אב׳ ,287 ,כדאית להוכיחו, צריך תכחת יקבלנו אם ספק אם ואפי׳ אכ״ע. מיתפשי גלות׳ ריש

 ברור אם אמנם כר. גלוי מי לפניהם גלוי הוא לפניך אם רבש״ע הקב״ה, לפני הדין )ב(מידת
 טי תוכיח דהוכח מעשה אבל מעונש דפטור 288 רא״ם כת׳ ומ״מ פטור, אז יקבלנו שלא לו

 תמיד דחייב כרב 290 המיימוני ופסק להוכיח, חייב היכן עד ,289 ושמואל רב ופליגא פטרי.
 הדין, מידת דאמ׳ שם, דאית׳ רב, כדברי משט׳ ,291 בוזנחוט׳ וכן החוטא. שיכהו עד להוכיח
 ולקבל שמיך קדושת על להתבזות להם היה אע״פ]כ[ עד כר, מאילו אילו נשתנו מה רשע״ו

 ומצד עכ״ל. כו׳ וישעיה ירמיה שהרי סובלים הנביאים שהיו כשם מישראל הכאות עצמן על
 להעלים ואין פנים, משא בלי אמת דין מלדון כלל למנוע שלא דיין, כל על מוטל החייוב,

 בן שמעון ר׳ לו דאמ׳ המלך, דינאי מעשה גבי 292 גדול כהן בפ׳ כדאית׳ דיג׳. מלדון אזנו
 כשתאב׳ לא א״ל, כר, עומד אתה לפנינו לא בך, ויעידו רגליך על עמוד המלך ינאי שטח,
 מחשבות בעל יבא א״ל כר, בקרקע פניהם כבשו לימינו נפנה חבריך, כשיאמרו אלא אתה,

 קרחה, בן יהושע ר׳ אמ׳ ,293 דסנהדרי׳ בפ״ק ואית׳ בקרקע. וחבטן גבריאל בא מכם, ויפרע
 תגורו לא שני ישתוק, שלא לעשיר וחובה לעני זכות ורואה רבו בפני שיושב לתלמיד מניין

 הדין לצדק חייב מומחה שאיר תלמיד אפי׳ ש״מ .294 העדות שבועת בפ׳ אית׳ וכן איש. מפני
 הזכאי לזכות הדין לצדק שחייב בידו, ורצועה מקל וניתן מומחה שהוא מי מכ״ש ישתוק, ולא

 תגורו דלא מקרא )ו(]ד[יליף 293 דסנהדרי׳ בפ״ק דקשה זו, ראייה לאמץ ויש החייב. ולחייב
 מיירי דסנהדרי׳ דהאי וצ״ל תרחק. שקר מדבר מקרא יליף 294 העדות שבועת ובפ׳ איש. מפני

 בחשאי לרבו הדבר אט׳ דכבר כגון רבו, דמקניט לו דברור כגון ישתוק, שלא מניין דקאמ׳
 יליף לכך בו, ינקם שרבו לחוש לו שיש אע״ג לשתוק. לו אין ומ״מ ובכה״ג, בי׳ משגח ולא

 מ״ם היזק, לו דגורם לתלמיד חשש דיש אע״ג ש״מ ישתוק, לא דמ״מ תגורו, דלא מקר׳
 ודאי סברא, או דין לשום דאת׳ צ״ל קראי, מתרי דמדיליף דילי)ה( דיוקא והאי לו. לוט׳ חייב
 הדין משורת לפני׳ לעשות דדריש ,295 מציאות אילו בפ׳ בתו׳ מקשיג׳ דכה״ג היא, דיוק׳
 טובים. בדרך תלך למען אחרינ׳ מקרא יליף האומנין, בם׳ הא ומקשי׳ יעשון, דאשר מקרא

 התלמוד דרך דכן ומתרציג׳ מקשי׳ 297 294 דשבועות התו׳ אכן תירוץ. צרי׳ ה״נ ע״ש. ומתרצי׳

 פרי׳ דוכתי׳ בכמה דהא סברא, או דרשה לשום דרך דכן התו׳ דעת מסתמ׳ דוכתי׳. בכמ׳
 הא מציאות, באילו התו׳ דמקשי׳ הא לוט׳ סברא אין לכן נפק. מהת׳ נפק מהכא הא ד,גמ׳

 דאשר קרא דשביק משום זהו האומנין, בם׳ טובים בדרך תלך למען אחריג׳ מקרא דיליף
 298 הכי משט׳ לא התו׳ דלשון וגו׳, תלך דלמען קבלה מדברי ויליף תורה, דברי שהוא יעשון
וז״ל ,29’ כת׳ דסנהדרין דבפ״ק כן. ומשמע בס״א דיקדקתי וכן בידי. אין דסנהדרי׳ ותו׳ וק״ל.

בהמה. במה : וצ״ל ב. נד, שבת 286
א. נה, שם 287
ג׳. אות ו׳ פרק דעות הלבות בהגמ״י הובא 288
ב. טז, ערכין 289
ה״ז. פ״ו דעות הלכות 290
ה׳. אות הנ״ל בהגמ״י הובא ט׳, אות תזריע 291

א. יט, סנהדרין 292
ב. ו, 293
א. לא, שבועות 294
לפנים. ד״ה ב כד, ב״מ 295
כן. להדיא איתא בתום׳ לפנינו 296
ו׳. סי׳ פ״א סנהדרין אשירי. סימני = 297



תריטענפים שלשה

 רבו, לבייש שלא לישתוק לו אין טועה, ורבו כר, לעני זכות ורואה רבו לפני היושב תלמיד
 וז״ל בייוש, לשון הזכיר ולא דיג׳ האי נמי כת׳ 298 העדות ובשבועת עכ״ל. כו׳ לו יאט׳ אלא

 עכ״ל. לו שיאמי צרי׳ זכות, לו יודע והוא העני, לחייב שרוצה ורואה רבו, לפני היושב תלמיד
 לו. יאט׳ הכי ואפילו בייוש, לו שהוא בדעתו נקט דרכו בכה״ג מיירי דסנהדרי׳ דהאי ש״מ

 מנגד שיעמוד דפירוש וגו׳ תגורו לא דקרא לישג׳ ברור כי דמילוז/ לרווח׳ כתבתי זה כל
 דנין הן מי יודעין הדיינים ויהיו ,293 שם קאמ׳ ואח״ב אדם. שום מפני מתיירא ולא כחו בכל

 וגו׳. עושין אתם מה ראו השופט אל ויאט׳ אומי, הוא ביהושפט וכן כר, דנין הן מי ולפני
 רואות. שעיניו מה אלא לדיין אין המשפט דבר עמכם ת״ל זה, בצער לי מה הדיין יאט׳ ושט׳
 שייך מה ולעכבו, לטורדו וקלילא זילא אינש בא שט׳ בספק לעמוד רב כל שצרי׳ הוא, וא״כ
 יעלה פן חשש, האי מחט׳ צער, ליה אית ודאי הא זה, בצער לי מה הדיין יאט׳ שט׳ לוט׳

בו. להנקם ושנאה קנאה מחט׳ הרב להטריד ופחזים רקים אנשי׳ לב על
 לציבור הצריכי׳ תקנת׳ לתקן ודור דור חכמי כל על דמוטל ,299 השואל בפ׳ אית׳ וכן

 שנפלו כגון ופרש״י, מעל. מי אשתו בנכסי בעל חמא, בר רמי בעי שם, דאית׳ ממון. עסקי
 זוכה בעל רבנן ואמרו הקדש, של שהם יודעים ואינ׳ הקדש מעות ועמהם מאביה נכסים לה

 נימעל למעל, מי רבא, וקאמ׳ כר. ההקדש בנכסי 300 שליט נעשה זו ובתקנה כו׳ הנכסים בכל
 כל )ב( ש דור שבאותו ישראל של ב״ד רש״י, ופי׳ כר. דיג׳ בי נימעל כר, איהי נימעל כר, בעל

 כמי והוי לציבור, המתוקנים חוקים ונוהגות עומדות ידיהן ועל בהן, תלויה משפט תקנת
 ש״מ, עכ״ל. כו׳ לחולין להוציאו הקדש נכסי המקנים דהם ונמצא זה, קניין לו הם שתקנו
 שלא הקדש גיסי בא אם מעלו הכא דהא דבר, כל לתקן מוטל עליהם ודור, דור כל דחכמי

לתקןמב•[. מוטל דעליהם כיון זו תקנה הם עשו כאילו מעלו הם הבעל, ליד כדין

לאו. אם כדין שלא המחייב׳ 301 מ״ד לאותו לשלם הרב יתחייב אם דיג׳ לעניין עת׳ ונדבר
ורמינהו, 303 ופרי׳ לחובה. בין לזכו׳ בין מחזירי׳ ,3°2 ממונות דיני אחד בפ׳ בסנהדרי', תנן

 אט׳ ומשני מכיסו. וישלם עשוי שעשה מה כר, החייב את וזיכה הזכאי את חייב הדין, את דן
 304 לרבים מומחה היה אם סיפא קתני והא ופרי׳ מומחה. באינו כאן במומחה כאן יוסף, רב

 שטעה כאן קשי׳ לא ,׳אמ ששת רב כר. ממנו גדול שיש כאן נחמן, רב אט׳ ומשני כר, פטור
 כאן קשיא לא אט׳, חסדא רב כר. ]הדעת[ )הדיעה( בשיקול שטעה כאן משנה, בדבר

 וקיימי חסדא, כרב לן דקיימי ,3°6 האלפס וכת׳ ביד. ונתן נשא שלא כאן ביד, ונתן 305 שנשא
 בדבר דטעה דק״ל אע״ג וז״ל וכת׳ חוזר. משנה בדבר טועה דאמ׳ ששת, כרב בהא נמי לן

דסביר׳ חסדא, רב כדפריק אלא ששת, רב כדפריק לא מתניית׳ 307 כהני פירוק׳ חזר, משנה

הגהות
*■•30° הגה, התקנה. להחזיק מ״מ מוטל דעליהם משום מעלו מ״מ לכן, קודם התקג׳ דנעש׳ ואע״ג מב!

ח׳. סי׳ פ׳׳ד שבועות 298
צ״ז. סי׳ רבינו בתשובות ועיין ב. צו, ב״מ 299
גירסאות. כמה ברש״י עיי״ש 300
(.264 הע׳ )ראה לעיל בכת״י נמצא *300

א. לג, 303 א. לב, 302 דהוא. מאן = 301

הר״ח גי׳ כ״ה ברם לב״ד. מומחה :לפנינו 304
שם. ובדק״ס

הר״ח גי׳ כ״ה ברם ונתן". "שנטל :לפנינו 305
ב(• )יא, פ״ד סנהדרין 306 שם. ורש״י

וכצ״ל. "דהני" :לפנינו 307



חאו״ח שיק מהד-ם שאלות
 הצדיק" היינו ברת דנכתנים כנן אפינו דני •כמבין ברה דקאמר
 נשיתפוח התלויים דברים בכל ממש דין גמר •מהמון נייה״ר אפי״ה

 מדינות שיקול מועיל מה עמד א׳ דין השובה מה׳ בפ״ג והלח׳־מ
 נשאר אמ״כ אם דנפ״מ והי׳ כילו העולם כל כשקל דאיכ כיון

 הלשון לישב יש ובזה בפ״ע דינה על המדינה נשארה בינוני העולם
 יאמר בו המדינוה ועל ואמר ששינה בזכרונית פשרה בשמנה

 משפע טל וע־מדת תלוי דאכמי משום וחתימה כתיבה נקע ונא
 לאחר אפילו דנלבור דיבמוח ש״ס עפ״י כמי לפרש ויש העולם כל

 מחנעל דציבוד דגז״ד "׳ח דף ברה אמרינן חתימה דהיינו נמ*ד
 רשום יק דמקר הנ״ל ביבמות וכדאמרינן אמירה רק מקר ולכן

: הדי״ש ידידו מנאי העוב יתן וח׳ ואיש מקרי אומרה ולכן

מברנשאווע: שיק משה הק׳

ש׳א תשובה
 :יע״א ויישק מרמז פה לפ״ק תרל״ח עקב פ׳ עש״ק יום ®"־■־־ג״ה

"'D"H וביראה במורה המופלג התורני לתלמידי עוב וכל והשלום 
בקיק מחכמוני בשנת יושב גינז יוסף יעקב מו״ה כש״ת

: יע״א שינוע

 היראה שער יראים שפר נדבר ששאלתני ומה קבלתי טכתבך
לבבכם ערלת אח ומלתם דפרשתעקב הקרא על ח׳ אות

 עורף קושיות פי׳ וז׳ל יראים הס׳ וכי עוד חקשו לא וערפכם
 וכתבת תקשו בלא עובר שמחשב ומשעם ליוצרו שלא בלבבו חישב

 המצות מוני כל ונם ע״ק שם שיש וע״כ מובנים אינם שסוברים
 עם עפ״י פשוע הדבר ולפענ״ד בקצרה ככ״ל •ה לאו־ מנו לא

 בהלכות והרמב״ס מעבירה קשים עבירה הרהור מכז״ל שאמרו
 הרהורי על אבל בקל לקוב יכול העבירה מעשה דעל נ׳ פ׳ משובה
 עיי״ש מעצור לו ואין בו עצמו שהרגיל מפני להשיב קשה כבירה

 רעות ממחשבות להשמד יראים הק׳ לדעת הקרא כוונת זה ולדעתי
 נשמר יהא לא אס שלימה בחשובה לשוב יכול יהי׳ לא שאז

 נפי כמבואר ערפו מקשים הם המחשבות אלו כי רעות ממחשבות
 ע״י וממילא עורף קשה עם ואמם ברי על השי״ת שאמר משא

ויתקשה עורף הקושיות יתרבה אז הרעות המחשבות בלבו שנקבע
:לד' שלימה במשובה לשוב לנו

לבבכם ערלס את ומלתם יראים הק׳ לדעת הקרא פירש וזה
 יחמון אדם של לבו שמתאות והזרות הרעות המחשבות דהיינו

 ויכבוש ממון’ כן הערלה וחוחכין שמלץ כדין במהרה אותו
 וכוונת מימון לשק הוא ומלתם ממאוה שהלב הרעות המחשבות

 זרה מאוה אדם לב על יעלה שאם אומני עצוה שהשי״ת מכדי
 בלבו המחשבה אוחו שמבוא ומיד שהיכף הנורא רצון נגד שהוא
 ביארו שהמפרשים וכעין מלבו ולקלקה אותה לחחון האדם קהר

 לרען אשר וכל ושורו אמתו ענדו רען אשת תתאוה לא של מל״ת
 בדבריהם עיין ההם הדברים אה ליכול המחשבה יקבע שלא דהיינו

 הזרות המחשבות שכל אומנו ומלוה כאן מכתוב מזהיר p כמו
 יומר החשובה לו קשה יהא p יעשה לא דחס ויחמון האדם ימול

 כעם לנתינת הוא עוד תקשו לא וערפכס דקיים מאי ולפ״׳ז ויותר
 המחשבות מיד תחתכו לא אם דהיינו ויותר יוהד לשון הוא דעוד
 ושייך ויומי יומר עוד ויתקשה מלשוב ערפכם יתקשה עי״ז זרום

 בפניני הוא הלאו עיקר דנאמת הנ״ל ממאוה דלא ללאו זס
 דלא ׳ת הל נאמר וע״ז חומרתן אדם של שנפשו והגזל העדות
 העולות הרעות מחשבות בשאר שנם ועוקיף מזהיר בכן אבל ממאוה

 לתת ולא ולהרחיקם אותם לחתוך האדם שצריך האדם לב על
לא של הל״ח נכלל זה וגס בלבו נשארס להיותם מקום להם

עצמי: בפני ל״ת זה ואין ממאוס

על תעשה לא ולמת להזהיר הכתוב דבא נימא דאס לזה וראי׳
 אשת תחאוס ולא תלאו ל״ל א*כ ודעות זרות המחשבות כל

 אלא חימדמן אדם של שנפשו וגזל עדיות של דברים דהיינו וכו׳
 הוא דאת נכמ״מ דדרשו מצינו וגס בפ״ע לאו אינו דזה וודאי
 א״ש ולכן וכדומה לבשרו הכפל אח בשרו את שאמרו כמו כפל
 ערד לפי נראה p נפ״ע לל״ח זה המצוות מוני מנו שלא מה

:המשולשת בברכה ומברכו שלומו הדורש רבו דברי ונכון פשוע

מברעואווע: שיק משה ה״ק

ש״ב תשובה
:יע*א ווישק מרסן פס מרל״ח עש״ק ו׳ יום בעזהי״ת

 כש״ת במורה המופלג הרגני לתלמידי שוב וכל והשלום החיים
תחכמוני בשנת יושב די פדינד ימושיע אברהם מוה׳

יע״א: סינעע גק״ק

ה ותשובות
 המוכרח בדני אלא משיב אני _שאין אמנם ואם קבלתי מכתבו

מנ״ח שפר על שהקשה מה על לו להשיב באתי מ״מ
 אותם ואכלו של סמצוה דלהרמנץ ק״נשכ׳ במצוה בעצמו והחינוך

 כלל זה שאק ע״ז וממה למ׳ע כלל נמנית אינה בהם כיפר אשר
 גנוה נקדש׳ שיין לא נתיניי דמנות רק שכוונתו הרמב׳ן כוונת

 באמת אבל נכונים דבריו הפשטות ולפי זכו קא גביה דמשלחן
 המנחת של הקושיא ישבתי ונס בדבריהם הפירוש כתבתי כנר

 מה כל יסילק י״ב שורש בשנשיו הרמב׳ין בל׳ המעיין כי חינוך
 והדמב״ן וכו׳ ושלמים ואשם חטאת עבודת למ״ע הרמנ״ם שמנה
 מחהדס דהכהניס בפ׳ע למ־ע למנות ראוי זה דאין עליו השיג

 אתן מתנה עבודת ובו׳ ועבדתם דכמיב מקרא העבודה לעבוד
 מחיייביס הם ענודה שהוא מה כל ואיש וכיוצא •כהנמכס את

 :אחת הוא הכל חטאת או שלמים של עבודה מעשה בין חילוק ואין לעשות
מככבת הוא נזה וכיוצא יאשם מכאח דאכילת כיון וממילא

 לאכילה קדינן עיב קיט דף וננ״ק לעבודה דשיין
 בכלל האכילה וא״כ פרשי׳ עיייש ענודה קדשים נשר אכילה דהיינו

 בפיע למיע נמנה להיות ולא נחשבת להיות ראו" הוא מ״ע אותו
 וימצא פיט ס" המצות וגענין יינ בשורש היטב ויעויין להרמנ׳ן

 .שמינה כיון מינון מנחת לשכיר וקשיא החינוך כוונת זה כן
 האכילה שנם ג־כ ראוי׳ אחת למצוה העבודה מלקי כל הרמביס
 פשיכא דזה מציה הנתינה דאין הכוונה ואין נכלל יהא קדשים

 הבעלים של איני שוב לחטאת אותו הקדישו הבעלים דכנר כיין
 שיין דלא ופשיטא עיב מ* דף בחולין כדאיתא לכפרה דקניא אלא

ענודות שאר נכלל הוא עצמה קדשים אכילת דמצות אלא כמינה
:להרמנ״ן

 דף ביבמות גמרא עפיי מינון מנחת ס׳ קושיה לישב ענ״ד ולפי
מנחה ׳גני דכתיב מאכל דמצות קרא ל״ל דפרן ׳א ע מ׳

 לגמרא ל" ופשיטא בהם כופר אשד אותם ואכלו כתיב כנר הא
 המנחות ולכל הקדשים לכל חיה חטאת גבי כתיב דזה אע״ג

 הבעלים אכילה דע"• בהם כופר אשר בחטאת דחידש אלא ילחה״פ
 בקרא צו בפ׳ לזה זה הקרבנוה כל הקשו באמת אבל מתכפרין

 דהמ״ע שר׳ יבמות בתוק׳ יפויי״ש וכי׳ ולמנחה לעולה התורה האת
 של הכהנים על או משמר אוחו של הכהניס על הוא ואכלו של

 עיי״ש לשהמצוה שיאכלו הוא במנחה דכמיב והקרא אב בית אותי
 מצות וגם ואכלו סמצוהשל שילק דלא מה א״ש ין לרעב גס וא״כ

 אומו על דוקא דמצוה קרא לן דגילה משום מנחה גני דכתיב מאכל
 לומדין ונס ל" כדאית מר לכל לשעה שיעשו אב בית אומו על או משמר

 בל דהקשו משום מצוה האכילה הוי קלים בקדשים דאפילי מזה
 ס׳ ויהי׳ משולשת בברכה ואחתום לפיענ״ד נראה p הקרננות

:הדו״ש רבו דברי ביתו ואת אומו ברן’ו עמו

מנרעזאווע: שיק משה ה״ק

תוכחה מצות דין לברר 2ש״ ו/שלבה

 נכיבס למחות אדם שחייב אע״ג כ׳ של״דבשופו סי׳ ניו״ד הרט״א
עון נאומו נמסק למחות ובידו מוחה שאינו וכל עבירה

 מלמחות להקל נהגו ולכן זה על ממונו להוציא חייב אדם אץ מ״מ
 וגירד ממונו ועל נוסו על עליי שיעמדו לחוש שיש עבירה בעוברי

 וא״ל למחות צריך אץ שכנס חשש שיש בדבר ומ״ע כ׳ קנ״ז סי'
 רמ״מ שב׳ מי ויש כ׳ א׳ דץ ׳"נ ס" ובחו״מ זה על ממונו להוציא
 נדנד סכנה שיש משוס עבירת בעובר למחות שלא עכשיו נוהגי;

 של״ר נסי׳ משונה הרמ״א לשון והנס עכ״ל למלכות ימסרנו שלא
 סככה שיש במקום כ׳ ונחו״מ זה על ממונו להוציא צרך דאין כ׳

 מהונו להוציא צריך אץ דבמקוסשישחששקכנח כ׳ קנ״ז סי׳ ונירד
 נשם הניא סק״ה קרז נסי׳ ונפ״ת סתירה בלשונו ויש זה על

 דבלנוש נפ״ת שם זהוסניא על ממוני להוציא דצרין גומא תיבת
 על צווח מ-ז דף גסוטם שור והבכור ממונו להוציא דא״ל מבואר

 עבירה בעוברי מלמחות להקל הנ״ל סרמ״א מדברי שלומדץ מה
 ראיות: שמניא עיי״ש סיזקא בנר דווקא היינו הרמ״א דכוונת
והשיטות תומכה של מ״ע לבאר נקדים רמ״א לכוונת לבוא וכדי

 פעמים מאה "6א מהוכח לפיק’ ל״א דף נב״מ חנה נס שיש
 ילפיק עירוכץ5ד הקשו והרן והרמב״ן לרב מלמוד אפי׳ ומתוכיח
 נ׳ משוס תוכחה מצות דעלינו ונראה פעמים מאה אפי׳ ממוכיח
 שקבלו ערבות משוס והב׳ מוכיח דהוכח ע״ע משוס א׳ טעמים
 דגר את יקים לא אשר בארור עיגל ובהר נדחים בהד ישראל

 כ׳ חוכמה מצות דסנס החיובים נ׳ בשורש נפ״מ ויש הזאת התורה
 ונכנס" רכים ובדברם ננחת חוא דעות ובה׳ המצוח נמנץ הרמנ״ם

 התורה בס׳ וס פניו ׳לנץ ולא אחרת ברצוי פעם נבל הלב מוך
 תוכחה מלנס(דלשון מהגאון כהניס סתורת על פירוש )והוא והמצום
המושכות בדברם ותוכחה בירור נדרן שלו משמעות הוא כן נלה״ק

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 201 מס עמוד יוסף בן משה שיק, או״ח - שיק מהר׳ים
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קא ותשובות דזאו״ח שיה מהר״ם שאלות
 שבועה לעמן ידיו מפינו כל לבזבז ציין לעבור שלא ל״ח דלפנין
 דווקא כ׳ שפ״ז די>3 הריצ״ש ודשו נשבע לא ,רהב אדעתא אמרגן

 כ׳ לא דל״ג ׳,גס הש׳ן אבל אונס היא השבועה חלית בשעה אס
p) שבועוה גם ומקחמא לאנוס פרש בשבועה האדם נמי וכתיב 

 שנועה ולערן שבועה מן יותר הקנ״ה השמיר לא הפרבוה ואלוה
 אבל. דדי׳ רב ממון אונס דווקא מיהו בנו ושלה ממון. אונס סני

 נראה וא*כ ננידא שס כדאיתא אונק מקר לא שזבה חסרון בשביל
 ממונו אח להוציא א״צ עבירה בנשבר- למשוה דכד• מהרי-ו כמ״ש
 נו ואדור ההורס דברי אח יקים נא אשר מארור נא החיוב דהר

 לזה דאי׳ ונראה נופי וכיש ממונו למנז א״ל ובשבועה שבועה
נמ מ״ד ולחד נזיפה עד מיד לחד תוכחה דעצוה שאמרו ממה

 חייב מעון הפסד עד דאפי׳ חידוש אשמעיק לא ולמה הכאה עד
 : כעסריו ועיב ערנות חיוב מכח נ״כ איירו ישם להוכ-ח

נופו צער או רב ממק השק וודא• לו יהא אס איש זה אמנם
 נפשות דנקפק דנהי השק קפק רק הוא אם אבל ובנו

 לערן ממון ספק אבל הכל דוחה נפשות דקפק למחות איל בוודאי
 איסור׳ ואיקנע דאורייתא ספיקא הפחית לכל והוי שמענו לא שביעה
 לנוים מסירה דקפק נסי לסחמ-ר דמסית נראה להרעב״ס ואפילו
 מכער כחוא לי׳ חשניק גויס ביד דלמקויי נפשית כספק דהו■ איכיל

 החיוב נשאר עדיין מקפיקא ממין השק שאר אבל נפשות וכספק
 סקייא רל״ב סי׳ ניויד בפיח יע-ין מ״ע מצד ונס ערנות מצד

 ומ״מ ביר אינו שהניא פמ״א ותשובת אונס ששוב אי גשוס לערן
 תוכח׳ מצו׳ כאן אין שומע דבאינו הסעינ כדעת אמדיק אי אפשר

 גמיש ספיקא מכח רק הוא מסתמא להוכיח דמרוויב הא וא׳־כ
 ספק נס דאיכא וכיון גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אס דף בשנת
לסתספן יכול דאינו דנהי כרוב והוי ק״ק כעין סח ממון השק

להמיר: צדדים נ׳ יש מ״מ
 למסות דבשניל כ׳ נתשלה שליד סי׳ נ״׳ד רומא כונה נראם הה

נספק אבל השקא וודאי באיכא דהייר ממונו להוציא א״צ
 דלא תר״ח סי׳ באו״ח לשיעתו להרודא דהר פערו לא מדיין מעון
 אפיית החיוב נשאר עדיין בוודאי ממון נספק ממילא כקמיג פסק
 על יסמכו ומאודינו נופינו צעד בחשש אפי׳ נהנו דהעולס הניא
 שיין זה דהימר שור הבכור של מהראיות קשה ולא הכיל ק׳ק

 מעון באונס דפעור כשנועה דדינו ערנות משוס דהוא סיכא דווקא
 עובר ולהחזיק להודות או להורות א-ן אבל ובנו נופו וחולי וצעד

 להחניף או הנ״ל רעיא עיה רף בסנהדרין רשיי וכמ״ש עבירה
 והס לעמוד דמחר-ג הדין לינאי לומד להם ה־׳ ולכהפ״ח לסס

 חברי של חפן להם מסי דוקסאי דר׳ דניעין הא מכיש החניפו
 היכא לשיעתו להרמיא וא״ב השקא בריא בוודאי דיס נ• מזיק דהר
 דאין היכא אבל למחות איל ספיקא מצד אפילו סכנה חשש רש

 ונזם ממון השק וודאי יש אא״כ נמחות ציין ממון השק רק חשש
 שנהגו מה ולא הרץ כ׳ דשם קמז נק־מן הרמיא לשק היסב מדחיק

 שליד נסי׳ משא*כ ממון השק וודאי או קמה חשש או כ׳ ולכך
 לעצמן מחירי! עמון משש רק אפילו שנהנו נעה השמיכה שכ׳

למחות: שלא המל מעעס
 ומשפע דין למנין אבל למקום אדם שנין מבירה לעניו זה וכל

או נועה סדין היק שידעו ולאחר דיינים לפני שבא ברן
 נלאו והזהיר משפע לעשות התורה אותם מיינה קבועים בדיינים

 כי משפע לעשות חייב מעון וודאי ואפי׳ איש מפניי תנייו דלא
 בצע ושונאי הוא לאלקיס והמשפנו ארן עריצי יתרבו ק אלמלא

 תנוח דלא לאו דאיכא כיון ינלא״ה נדושו שורף אפינו מכמזיל דרשו
 ובריב׳ש ממונו לבזבז צריך לאו באיקור ממילא דבריו יכניס שלא
 סי׳ כפרמיג דלא ק הדין וא״ת דשב נלאו דאפילו דעתי שפיז ס"

 דעת פ*נ ואפילו פ״נ אלא ההיתר אין יא*כ בזה דמסחפק תרמו
 רש״י פי׳ על וסועכין נוהגין דסעולס אלא יירא שנא דצריך הקפרי

 היינו למחות שלא דנוהנין הרמ״א קאמר שפיר ולכן נגיש עיין
 עקום וכל וא״ש מזוקק הרידא ולשון ם״נ משוס משפנו לענץ
 סקציה של שמו לקדש ורוצה השם חילול ורואה נפשו למסור שאיל

 חילוקי עיייש קרז ניו׳ד כדאיתא מומר לכן צריכה השעה אס
:כתבתי עמד לפי והנראה נזה דינים

ד׳ש תשובה
: לפיק תרליב ניסן ר עשיק שיסע שיל״ח

המפייסים הגדול הגאון הרב לידיד• טוב וכל ותשלים החיים
: יעיא מונקאעש אנדקיק ני■ סופר חיים מוה׳ כשית

הרשעים על נו בוערת צבאות ה׳ קנאת וראיתי קבלתי מכתבו
 באמונת כפרו בפומבי ובמעל ובמרד סמים שם שחיללו

 להחממס נ■• ר׳מ6 ודעת ניסמיק ונכין דוד בית ובמלכות משיח
לו כתבתי וכבר בניהם אח למול שלא אפילו עניניס מכל ולנדותם

5! גא

 בדברי והאריך בזה עלי תמס ניי ופ״ס עתם וגס אז בזה דעתי
 ידע לא ועי נזם כיוצא שכתבו במורה וימנים וישניא מהריק

 מעלתו שכם וכי תמהני אבל שליי סימן ביחד מפורש דץ שזה
 מצווים ואט וטדוי חרס ליק אסור ושריו סמלו שמסעם ניי

 שבועת דנית ועל שמור מלן פי ואני המלן פי לשמור ועומדים
 נעל הגאון עדן נימי גס מס רע מעשה הי׳ וכבר נאתר .־אלקיס
 והשיב ולנדותם להחרימם אמד נאק סס ותנע זציל חתיק
 »סחפק אנטכי! בנמל' ונלאים פינו סי׳ מיה נחח־ס יעויץ כנ״ל

 נ־ג דף פקחים מגמרא וראי׳ לנדותם יש אם שליד סי׳ ננרכ״י
פוסארותא: נסגר השתא עכ׳פ

 רשאי! אס אדע לח העלן עמעם רשאין א' אאילי ובאמת
דין שירש דהר־ בניהם למול שלא מה בנדון להוסיף

 מגדר דמשום דמיד סי׳ לרמבץ בתשובה כדאיחא הוא וטעמו זה
 נסי׳ שם בשין ומובא דית על לעבור אפי׳ לעשות ישאץ מילחא

 הקשו עיניי ונגמר דיה עיב ל׳ דף יבמות ונתוק׳ סקייט שליד
 דלעא מוחזק דנניא משוס שמעו דלאני׳ פיט דף נסנחדרין מכיל

 היו לא מוחזק נביא משוס לאו דאי ותי׳ מלהא מגדר משום
 השמים ק אש קנוא מלתא מגדר משום נזה דיהא לו מאמירם
 גיכ המל סרמבין ברדק וא*כ יעויייש הקניה של שמו ויתקדש

 ונדחה בניו את מלץ שאץ נמה עלמא מגדר בזה שיהא יודע מי
 ונתפוק הכל על חיוב הוא דמילס ישראל כל על חיוב הוודאי
 מועד ואיט אחד בדבר פוקר רק דהוא מיירו דשם וציל הספק
 מדרכו יקב נט אס ימולו לא שאס קהדי ואנן כולה לכהית
 מפרס ם9ש שלט בנידק אבל נשיע דמיירו ננוונא זה וכל הרעה

 על הוא עילה והעצום כולה לכהיס מומרים והס אמונה בעיקר
 את לעול שלא ואעתלא טעם להם יהי׳ כי חשמחו וחמתם אפם

: מלתא מגדר נזה שיהי׳ אאמין לא וע׳כ בניהם
בתורה כופרס ואינם האי כולי רעים שאינם אנשים ואפידו

 משום סנן אס למול שלא כזה שדבר הזה □ק אפייה
 לפי ראו• ואיט ואמר זר דבר ההמון בעיני הוא האטת ישעה
 הרבנים על יותר סועס עוד שמדברים גורם חס ושכלם דעתם
 ועיי □חי נסר ומתי חים נץ קטנוריא יש ונלא״ה הזה שנדור

 קיב ביומא חסיל אמרו ואס יותר אחוזה לרשעים יהי׳ זה דבר
 צדיק תהי אל קול בת שיצא חטאו מה קטנים שאמר שאול על

 הזה נזק עלסא ומגדר השם קידוש כזה בדבר קהי' אבל הרנה
 שבדבר שאמד מהכלבים דבר■ הנאתי זה ועל לב על יעלה לא זה

 קיו מזה כרבים לדטש אץ הגלגל באמונת ההמון בעיט שרחוק
 ניי ופריע עלתא ועינדר השם קידוש נזה יהא שלא שלנו למדון
 כעץ ועכ*פ במרים הדברים ולדעתי לכאן זה עמן מאי עלי תמה
 רק התורה לכל כמומר מילה למצות נס מוסרם שהם שלנו מדק

נהי׳ שעייז זם לגזור דאין כשוט נלעניד כן לומר שמתביישים
לרצונם: כמקיימים להם

 ריכולץ דהא למעלה האמור לפי שכתבתי הג׳ לטעם אבוא ועתה
טלמא דנענדד משוס והוא נזה וכיוצא למול כלא לגזור

 אר הדור גדול דדווקא מבואר ני קי׳ דיתונמימ על נעבור רשאץ
 כתב והטור זה לעשות ■מלין עליהם רבים שהמחים הנדר טוני
 נקאם דבי מתנא דהוי ר״נ כעין דווקא בעינן הדור בגדול דגם

 כוומע איכ״ל בדיו דגם כ׳ ובכנהיג זה על פקפק והניח ומעונה
 מעא ואפילו כ!׳ דמפרש נראה זה קי׳ פיט נניק ובישיש כן

 אעלתי זה ועב אליו בכפופים דהיינו נראה קני לחודא הדור דננדול
 אסכם שם מי שיאמרו אחרת במדינה עליהם לגזור כח לט נק דמי

 נחחלס הלהב כשיצאה חחיק נעל זיל הגאון מק ונימי ונו׳ לשופט

 אלו כמו המפיח ביאס באמונת יד גיכ וסרמו כאלת מהכופרים
 מאוטארץ סמדיטת מכל הדור גדול• מכל דעות וקבצו האקיפו

 כפופין חיו העולם שכל גדולים ומעהרין יאיטאליק ודייטשלאנד ופולץ

 c:’~ "n י*5י Jהמל בתשובה זצ*נ מק שם סיים ואפייה אליהן
 מבנותינו לא־ייתנו נגולט כל מעל להפרישם דעתו הי׳ בידיט מקור

 לאעשוכי ליסי דנא היכא כי לננותיט נקח לא ומבניהם לבניהם

 יכזה יעויייש וכו׳ ונייתוק צדוק כעדת עדתם ויהי׳ אנחרייהו
 שראוי הגדולים לסרבנים עוד כתבתי ונם נאוט להדרת כסנתי
 חשש משוס עעסס לשין אץ דמדינא נראה כי כ! לעשות
 לא ומורה ורשביא עמהרייק שהניא מס ועתה כידוע ממזרוח
 וכאשר דמן אט שלנו סנידק ועל □דץ גוף על פקפק דמי ידעתי
חס זצ״ל הגדול רנינו לדעת בזה שכוונתי וביה טעמי זהו בררתי

: לדבר קחירה אץ שלהס הנידון וכל דעתי
על שאמרתי מה על והפליא שתמה מה לברר אני צרין ועדיין

 לבית מהנכנקץ רופא ליקם אקור שיהא שס דבריו
 וכוונתי מנ״ל עצמה הנמקה ונם זה דמרל ע׳ז וכתבתי תפלתם

 לשיטתו דאפי' ותו זה איקוד ממל להחרים רשאץ דאין כיון כניל
עמק ומהמנרי! נוקמותיהם ומקנלץ שם העתפללץ לומר לו הי׳
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ותשובות חאו׳ח שיה מהר״ם שאלות

 פשינוא מ׳מ קרא בעינן וגע"; וא׳• ד-הלג אפיקירסת חשש לפני;
 כע־בד הוי ינס התירה לכל כמומר דהוי ביק נשמע דמידלא

 יאפי׳ בהם וחי נימא יאין מעלק •אין איתי מ-רדק הא והו כי;
 ולא לה־מרא ש״ד בכה"; אמדי׳ ספיקא דה" ואציג' ומשש מספק

 ל בכה מכיש הסי׳ ברי׳ שם השיך כמ״ש להקל נפשות שפק ש״ך
 דאזני מהא הקשי הרחק דיה ע׳א י"; דף בצי; והיס׳ ברור הה
 בשנת “ייש מינוח ממש היינו לאו אטד; דנית ומי׳ אבה־ן לגי
cj7 קכו״ז nc סיס לוקוס Dpלת״ך ובן 00 ומסוובלזץ 01מ*כ ,*״( 

 דאס הא אמרי׳ לחית דדרך כ׳ שם בשבת ובמחיר שם הסוני׳
 והכל; הביאו נא שקים והפי שם יכניס שלא נסרני אדם רודף
 לממשיכי לתיש דיש היכא אלת אסור צלמה מל־ הכניסה דאין הוא

 אמש־כ׳ משש ש״ך דנא היכא ואפילו בצ׳ז כמי אסיר גתרייהו
 אמיה ,ד ב*ז מדרך נהרשיק דמכוה ק״כ ,,ס ביחד קי״ל סהרייהי

 אחדביאדמי יבמקו״ח בזה ׳ד ע: לפי נראה כן מימס מב*ה והיה
 אלוה 7בדל ידריכג* וד׳ הראשין באגרת כוונתי הי" הה יותר עוד

: הד״ס ידידו דברי שמו נמען

 חיתא תר■ עלי ני• מצלה• המה •צי; ירצה• לא עלמה כמשה אבל
 •כניס לא להירני אתרו רודף איס כאש•׳ פיא קני"; דף בשבת
 אמה הנה אבל ההיא הגמרא '•דמה• מ• פרימ כס והאמת לשס
 אק־רה ע״ז השמיש עטט וכל עיז סס עימד רק אפילי פי; ביה

 דאשילץ מקיא •לפיכן צ״ז ומשמש• קמ׳ה קי׳ ביייד כדאיתא בהנאה
 שמעני נא אפיק-ילסת אפיי צבייה דבר שש שצישין ביה אבל

 ל•׳ מנע•׳ ד־יפכא יל כ: הנמר׳ קשה •א־כ אסיר דהבית מעילם
 ,ואפי בהנאה ראשיי צלמי אה להליל אסור ;צ דלנית נמימר
 מימה ולבית יצבור ואל דיהריג קנה קי׳ ביחד קי״ל דע״ז בירא

 כלל בהשיבה •היא׳ש צלמו אה להציל רשאי שיה" הדין מן הי׳
 קני; סקי׳ נש״ע ופסקו דשר׳ צלמי מסברת כן כתב ״׳; דין ״צ
 ;ה צל שם והקשה סק״׳א שם בטות •הובא קברות ב׳ שם וכי

 בבת־א דנם ,א קצי׳ גרמ״א שש שפסק מה לפי וכ״ש אסור דיה"
 הנאה מקרי ולא בעלמא ארי אנרוח׳ רק דהוי וליל יעביר ואל יהרנ

 שש ונתיש׳ ק«ח דף בנתיביה כדאימא
ואפי׳ לע״ז במינים דהיינו שש הר"; כ׳ מימש בניה דאקיר והא

 לאמשיב׳ אה׳ דלמא משום מצמא ע״כ מינים בשאר טמא
 בידיה׳ אבימיה' שמעשה ע"; עובדי דבביה והפוכו דבר והוי בהרייהו

 נשאר ואפי׳ לצי; מינים שהם מינים בבית אבל לאמשיכ׳ לתיש אץ
הליכו ואצ״גדלא צלמו לחליל אקור לאמשוכי לח-יש דיש היכא מינים

מבדעזאויע: שיק השה הק׳

ש״ה תשובה

 חיל עש•־ ומאת ומאח תפלה מה׳ פיב ונרמנ״ם הכ*מ כמ״ש
 נ״כ ורגו שפרצי •מ״ש שיל •מיש הרמה לכת לפנינו הי׳ אשר
 וגידופים גחרמיח רנניהס כף מדר־ בכל אחריהם קראו באח

 מן ונכרתו תמו הוסיף וזכרם ישראל מקהל שהובדל׳ עד ושמתות
 במורה ודברו והתחברו מדם רבנים אפיקורסים קמו כ• וכתה האח
 )פיאמיקאהל( בדפוס או; וחקקי פרקמו כאשר יופי תחת דופי

 שמו עה״ש לבינו משה נחירת וגם •למי מכמז׳ל דברי צל שלהם
 כי תכני לנגד ויאמרו ׳קילו וכרת מיחס ממורה באיסורים יד

 הזאת בהבערה לראיה נוכל איך וצמח בתורה מלק להם אין
שארית ליין בנכי האלו הקיצים זרה אש ייציחי וידיחו יקימו אשי

 המפירקם הגא־ן גהדב עולם נבעת האיות עד שלים הרם ׳שאו
תפארתו שם כביד ה״מקק שלשלת נ" עת" הגישם ערוגה

 ; ■כ׳א פדצשבירג בק׳ק ׳־״מ אב״ד נ״ בנימין שמואל אברהם מוה׳

גאוני חכמי מדוע לה אוכל לא כשגבה ממט דעת פליאה
 מנגד וכימדים ממשים ולתהלס לשם העומדים ישראל

 יערמי ה׳ אויבי והיראה האמונה חיל ;רם שבית ביום קרב ביום
 מוסדית לנתק נהק יאמר אחי׳ ואל קירא שנדר אל שציר סוד

 הכה׳ ובע־פ שבכתב מידה לבלות מיק לבל• פיהם פערו התורה
 און חקקי חקקו וחוקים דת לשנית השמש לנגד לאמור פניהם

 דוד ה׳ את והמכירים וארס תאני׳ להרביח יחשו לא ולילה יומם
 אבותינו עשו כך וכי להושיע ■יכל לא כנגיד נדהם כאיש להם

 היראה אדר תמת באח נברו לאמינה ולא ארך מלי רשעים בקוס
 שבהו לא טומאה ותוכם תומה מראים וטימאה און ותוכם ומהרה

 עשי כה ודעתם סופם השמש נכבד פרסמי אשר כד נחו ולא
 כאוהבים המקדש לבור קראו אשד שני בית בימי לכית״ם אבותיני

 דעתם לקוף ירדו וסייעתי השופר ועזרא וחשיעחם בחברתם ריכיס
אשר וכל ויינם פתם לאסור ישראל מקהל והבדילום והרחיקום

: פל׳ח דרא בפרקי כמבואר האח כגוי' להם
וכו׳ ולמלשינים ברכת תקנו בישראל האפיקורקיס רבו רג וכימי

אחריהם ימו ולא הארורים מקול הארץ עמי ימרדו למען

 ה— המגביה מעצם ניצל החרס וי־שית כס אמנם יאס ישראל
 התם האנשים של דינם הה האמה נפיקס לא למה אדע לא מ־מ

 ;ה צל יעיד כאשר הסמים יק במוית שכפרו כיק יזות-ק דת לפי
 יהירים אינם הדי איב שלהם מינים יספר׳ מדב־יהם הלנה
 מקימות בהרבה הימנים שביאר כמו מהם ורעים גמורים יקוים

 נתיה״ק ודת ו־ק והיתר איסיי נשוה נאמנות להם ש־ק די ולא
 מיי־ס או ורבנים למורים לתם להיות להויית נאמנים שאינה וכיש

 "ד בע׳ הימנים ׳כמים נבילה ישחיטתם ישראל ילדי ומחנכים
 שלהם נהקיד־שין הנימי; ׳ממילא ולדיינים לע־ות •פקינים משחיטה

נמיייס ככגי־ם כיון יאיב מצדית א בצי הרתב״ם יכמ־ש אינם
 : בנן אח ישי־ בכלל יהם לני אקוי״ס ובניהם בנותיהם הם

מומר גבי כיב ד׳ דף לחינין נתידישיי היי; מדברי שניחת יאע״ג
 תתמתן דנא דלא׳ דק־ל אפשל אקוי־ה קחו שאין לכ״ז

 קי׳ ׳נאחע-ז כהרמבים דקי״ג אנן נ5א אימות בשבע לוקח היא
 דקס-ב■ הא־כה׳ יכני יכי׳ ׳סיד פן מ־כתיב נאקר אומות דבכל נ״׳ז

 במימר נס כ יא׳ שנהם בתי אקיי״ה פוסקים לאינך דגם דנראה
 כיפין אי בהימד רעית נ׳ קנ״ד י״ס נאה״יט בדמ״א ומ״ש לאסיר יש

 יגביה שנם לחיתי וכעת דיכץ פיט׳ אחת בהשיבה זה הארכתי כבר
 5יככ> בזה ך—הא ה׳ סע" קכיט סי׳ ׳באהע׳יז קנ״ד בסי׳ מאיר

 דיכם ב; כמי וככה אסירים מימיים ש: דבניהיהם משיט סדין כך
 לדוק• דבת מביאר עיב ליג דף דבנדת יאע־ג האפקיישים אלו של

 בפיק המשכה בפי׳ הרמב׳ם תיש צפי׳ מביאי זה לישראג מוהר
 יקרא־ם דל־יקים ביאר דשם וכו׳ יד נמנל דשימט במחט׳ דחילק

 הרבה נענק איחס עשי דמזיקים משום אלא כאסקילסים אינם
 בזמנם זה וכל לאפקורקת מבוא שהיא יגס כאפקולקיס דברים

 התירה כימיים •היי ישראל מחכמי יראים שהיו שם בכדה כמביאר
 כבל ת־רתיני מדת ׳הקראים הבדוקים שהרחיקום נאחר אמנם
 לאחר ואפי׳ "ם אס׳ שבנותיהם ג׳ סי׳ אשכנזי לב": בחשיבת פקק

 סיסי׳ בא־״צ כמביא? לממזרה לחיש יש ישיא: דת וקבלי שחזר׳
 כת להם יתקפו .׳קנני הדה מכלל שיצאו האלי באפיקילק" וכיש ד׳

 ■להמיר לשניה וניט" חלילה בעטט רב דבר■ לבס יבנינה בפ״ע
אפי׳ עמהס להתערב לט יאק ממזרים ספק ז־עם א״כ בלע טוב

: האמת דת את ויקבלו בהם •חזרי אם
שלהם תענה בבית להתפלל אסור נ״כ כנ״ס שדינם שבררנו וכיון

 זה הר א״כ כשרים יהודים מנין שם אק אס מגעי׳ לא
 כמטן מן איני רשעים של קשר שהי־ מזה נריע יעוד ביחיד כמתפלל

 אפ" ורק ביחיד כן אמרו כאני והוי יק־דשה יש ק• אימריה והס
 שליח איר שלהם השק מ״מ כשרים ישראלים כשלה מטן •ש אם

 פיב ברש כיהמעכ״נן לנו שליחים נעשים ואינם נ״ב נקרא דלא
 במי־א ועי׳ ביב דאהם דיוטא דבכנק אתם נם מאתם בקיייסין

 : במקרא ׳ביארה׳ באהע״ז ישם ב׳ב כקרא איני דמימר קפ״ט קי׳
לא ולמה תיה״ק דת לפי היא כך הט׳ל רשעים של דינם והנה

 שט על פוקח־ם עודנה אשד האין עמי שאנו ברבים נפרסם
 בפרמ נטט שמה• לזאת א• מהם ויגדלו לנפשם "ראי הקעיפיס

 את להתעורר ילאה הקדישה תורתי ולמען השם שלמען לבקש׳ טי
 עלה ילסי! להתחכם לבם אל ויתנו ע׳ן ש־ש־מ׳ הגאונים הלבנים

 תוסיק דח להחזיק הרוצים הישראלים ידי לחזק לצשית מה כדת
 שלשמם מלבד טיב פר לזה יה" ינדצת׳ רשעים כלת ולהפר

 נאור הרבנים וגס לבית מצלות הזה נפילסים יהא רבי□ לרחמים
 ׳מוחה לכת נהלנע בהשכמה יענה אשל ואח נ•׳ פר״מ •עורר אשכנז

 נעשה כאשר •אז בכי• אמוני שלימי באגרת היא כאשר הלבנים מכל
 לפר תחיטהיט יכפיל השמים למכן נשקף לעשית עלינו אשר אח

 לא נא לאביתיט עשית •כאשר קדשיך ממעק נא הנט אניני
המלפם הכיהב דבר חרף אל •דך ומעשה ממט רחמיך חכלא

:ע־טט בליון ולדאות ה׳ לישיעה
מנלמזאווע שיק משם הק׳

ש״י תשובה
:לפיק תדל״ז אב מנחם נחדש ננחה״ת

הנדיל הגאון היב לכנו־ ולשמחה ן לשש ה׳ ׳הפיך והאנחה היגון

 נאמבצלנפר בצר יצחק מוה' כש״ת ויראה נתירה המפילסס
■י •:טא אשכנז במדינת ׳וירלנירג דק״ק אנ״ד שליט״א

 הקטטר׳ שמעת• שמוע אוננארן מדבר חבריא דמן זנדרא אנא
ני דאית רחא דמות מפר ולא אשכח במדינת התיח בק

En־, n־y י,ידע ,.ריתד -ש; ...ק ךן,מ
 ;"ואפ״ם פנ״ה של •חידתי צדקת־ גידל ואת ערכי מך את אט
 נמי חדנרס מכי גבול יאמר תחליש השה מינול שיש מקום בכל
 6הנצפות שאם והילה פשק ר׳ שהדרג שמעתי חנה ל> ויטוח רמי

'־ היראים להאכשים )נעלאנטירען( מבטיחים נפפ׳ד נעמ״נדע
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חאו״ח שיק מהר־ם שאלות
הייטסצדיקי׳ בליה דנכתביס פנך אפינו רני •כתבץ בכייה דקאמר
 בשימפוח המנויים דברים נכג ממש דין נמר •מממון בייה״כ אפי״ה

 מדינות שיקול מועיל מה עמד א׳ דין משובה מה׳ בפ״ג והלח׳ימ
 נשאר אח״כ אם דנפ״מ ומי׳ כילו העולם כל נשקל דאיכ כיון

 הלשון לישב יש ובזה בפ״ע דינם כל המדינה נשארה בינוני הכונס
 יאמר בו המדינות ועל ואמר ששינה ב־,כנוטה כשרה בשמנה

 משפע על ועימדת תלוי דמכמי משום וחתימה כתיבה נקע ולא
 לאחר אפילו דנלבור דיבמות ש״ק כפיי נמי .לפלש ויש העולם כל

 מתבעל דכיבוד דגז״ד י״ח דף ברה אמרינן חתימה דהיינו גמ״ד
 רשום רק דמקרי הטל ביבמות וכדאמרינן אמירה רק מקרי ולכך

: הדו״ש ידידו מנאי העוב יתן וס׳ ואיש מקרי אמירה ולכך

מבכעזאווע: שיק משה סק׳

ש״א תשובה

ותשובות
 המוכרח בדבר אלא משיב אני ,שאין אמנם ואס, קבלתי מכתבו

מנ״ח ספר על שהקשה מה כל לו להשיב באתי מ״מ
 אומה ואכלו של המכוה דלהרמב״ן קיבשכ׳ במצוה בעצמו והחינוך

 כלל זה שאין עיז ותמה למ׳ע כלל נמנית אינה בהם כופר אשר
 גבוה בקדשי שייך לא נתינה דמנות לק שכוונתו הרמנ׳ן כוונת

 באמת אבל נכונים דבליו הפשטות ולפי זכו קא גביה דמשלחן
 המנחת של הקושיא ישבתי ונס בדבריהם הפירוש כתבתי כבל

 מה כל דקילק י׳ב שולש בשלשיו מרמב״ן בל׳ המעיין כי חינוך
 והרמב״ן ובו׳ ושלמים ואשם חטאת עבודת למ׳יע הרמב״ס שמנה
 מוזהרים דהכהנים למיע״במיע למנות ראוי זה דאין עליו השיג

 אתן ממנה עבודת י וענדתס^וכח דכתיב מקרא הכבודה לעבוד
 מחוייביס חס ענודה שהוא מה כל וא״ב וכיוצא ■כהנהכס את

 :אחת הוא מכל סעאת או שלמים של עבודה מעשה נין חילוק ואין נעשות
מעכבת הוא בזה וכיוצא יאשם חעאת דאכילת כיון וממילא

:יע״א ווישק מדמך פה לפיק תרל״ח כקב פ׳ עש״ק יום נ׳יה

 ובינאה בתורה המופלג התורני לתלמידי עוב וכל והשלום חיים”
נק״ק תחכמוני בשנת יושב גיכז יוקף יעקב מחה כש״ת

: יע״א סיגוע

 היראה שעל יראים ספר נדבר ששאלתני ומה קבלתי מכתבך
לבבכם ערלת את ומלתם עקב דפנשת הקרא כל ח׳ אות

 עורף קושיות פי׳ ח'ל יראים הס׳ וכ׳ עוד חקשו נא וכרפכם
 וכתבת הקשו בלא עובר שמחשב ומשעת ליוצרו שלא בלבבו חישב

 המצות מוני כל ונס ט«ק שס שיש וע״כ מובנים אינם שהדברים
 מה עפ״י פשוע הדבל ולפעטדי בקצרה ככ״ל זה לאו מנו לא

 בהלכות והרמב״ס מעבירה קשים כבירה הרהורי מכז״ל שאמרו
 הרהורי על אבל בקל לשוב יכול העבירה מעשה דכל כ׳ פ׳ משובה
 עיי״ש מעצור לו ואין בו עצמו שהרגיל מפני להשיב קשה עבירת

 רכות ממחשבות לה״מר יראים הק׳ לדעת הקרא כוונת זה ולדעתי
 נשמר יהא לא אס שלימה בתשובה לשוב יכול יהי׳ לא שאז

 נם׳ כמבואר ערפו מקשים הם המחשבות אלו כי רעום ממחשבות
 ע*י וממילא עורף קשה עם ואמם בטי על השי״ת שאמר תשא

 ויתקשה עורף הקושיות יתרבה אז הרעות המחשבות בלבו שנקבע
:לד׳ שלימה במשובה לשוב לבו

 לבבכם ערלת את ומלתם יראים הס׳ לדעת הקרא פירש וזה
יחתוך אדם של לבו שמתאוה והזנות הרעות המחשבות דהיינו

 ויכבוש יחתוך p הערלה וחומכין שמנין כדרך במהרה אומו
 וכוונת חיתוך לשון הוא ומלתם ממאוה שהלב הרכות המחשבות

 זרה מאוה אדם לב על יענה שאס אומני מצוה שהשי״ת ,□ס*
 בלבו המחשבה אוחו שמבוא וסיד שתיכף הבורא רצץ נגד שהוא
 ביארו שהמפרשים וכעין מלבו ולסלקה אותה לחתוך האדם יזהר

 לרעך אשר וכל ושורו אמתו עבדו רעך אשת תתאוה לא של הל״ת
 בדבריהם עיין ההם הדברים את ליטול המחשבה יקבע שלא דהיינו

 הזרות המחשבות שכל אותנו ומלוה כאן הכתוב מזהיר p כמו
 יומר החשובה לו קשה יהא p יעשה לא ראם ויחתוך האדם ימול

 טעם לנתינת הוא עוד תקשו לא וערפכס דקיים מאי ולפייז ויותר
 המחשבות מיד מחתכו לא אם דהיינו ויותר יותר לשון הוא דעוד
 ושייך ויותר יומר עוד ויתקשה מלשוב ענפכם יתקשה עי״ז זרות

 בעניני הוא הלאו עיקר דבאמת הטל ממאוה דלא ללאו זה
 דלא ׳ח הל נאמר וע״ז מומדתן אדם של שנפשו והגזל העריות
 העולות הרעות מחשבות בשאר שגס ומוסיף מזהיר בכן אבל תמאוה

 למת ולא ולהרחיקם אותם לחתוך האדם שצריך האדם לב על
לא של הלית נכלל זה וגס בלבו נשארים להיותם מקום להם

עצמי: בפני ל״ת זה ואין ממאוס

 על תעשה לא ולמת להזהיר הכתוב דנא נימא דאס לזה וראי׳
אשת תמאוס דלא תלאו ל״ל א׳כ ורעות זרות המחשבות כל

 אלא חומדמן אדם של שנפשו וגזל עריות של דברים דהיינו וכר
 הוא דאת נכמ״ט דדרשו מצינו וגס בפ״ע לאו אינו דזה וודאי
 א״ש ולכך וכדומה לבשרו הטפל את בשרו את שאמרו כמו נופל
 ענ״ד לפי נראה כן נפ״ע לל״ת זה המצוות מוני מנו שלא מה

המשולשת: בנלכס ומברכו שלומו הדורש רבו דברי ונכון פשוט

מברעזאווע: שיק משה ה«ק

ש״ב תשובה
:יע״א ווישק טרה! פס תרל״ח עש״ק ו׳ יום בעזהי״ת

 כש״ת במורה המופלג הרבני לתלמידי טוב וכל והשלום החיים
חחכמוני בשבת יושב טי פריינד יהושיע אברהם מוס׳

יע״א: סינעט בק״ק

 לאכילה קרינן עיב ק״ט דף ונב״ק לעבודה דשייך
 בכלל האכילה וא«כ פרש״י עיי״ש ענודה קדשים נשר אכילה דהיינו

 בפ״ע למ״ע נמנה להיות ולא נחשבת להיות ראוי׳ הוא מ״ע אומו
 וימצא פ*נו סי׳ המצות ובמנין י״ב בשורש היטב ויצויין להרמב׳ן

 .שמונה כיון מינוך מנחת לשפר וקשיא החינוך כוונת זה כן
 מאכילת שנס ג׳׳כ ראוי׳ אחת למצוה העבודה חלקי כל הרמביס
 פשיטא דזה מצוה הנתינה דאין הכוונה ואי; בכלל יהא קדשים

 הבעלים של אינו שוב לחטאת אומו הקדישו הבעלים דכבר כיין
 שייך דלא יפשיטא ע״ב מ׳ דף בחולין כדאיתא לכפרה דקניא אלא

ענודות שאר נכלל הוא עצמה קדשים אכילת דמצות אלא נתינה
:להרמב״ן

 דף ביבמות גמרא פפ״י חינוך מנחת סי קושיה לישב ענ״ד ולפי
מנחה ׳גבי דכתיב מאכל דמצות קרא ל״ל דפריך ׳א ע מ׳

 לגמרא לי׳ ופשיטא בהם כופר אשר אותם ואכלו כתיב כבר הא
 המנחות ולכל הקדשים לכל ה״ה חטאת גבי כתיב דזה אע״ג

 הנעלים אכילה דע״י בהם כופר אשד בחטאת דחידש אלא ילחה״ם
 בקרא צו בפ> לזה זה הקרבנוח כל הקשו באמת אבל ממכפרין

 דהמ״ע שט יבמות בחוש׳ יפויי״ש וכו׳ ולמנחה לעולה התורה האת
 של הכהניס על או משמר אומו של הכהנים על הוא ואכלו של

 פיי״ש לשהמצוה שיאכלו הוא במנחה לכתיב והקרא אב בית אותי
 מצות ונם ואכלו המצוהשל סילק דלא מה א״ש לרמב׳ן גם וא״כ

 אומו על דווקא קראדמצוה לן דנילה משום מנחה גבי דכתיב תאכל
 לומדין ונס לי׳ כדאית מר לכל לשמה שיעשו אב בית אותו על או משמר

 כל דהקשו משום מלוה האכילה הוי קלים בקדשים דאפיל• מזה
 ס׳ ויהי׳ משולשת בברכה ואחתום לפיענ״ד נראה כן הקרבנוח

הדו״ש: נבו דברי ביתו ואת אומו ויברך עמו

מברעזאווע: שיק משה ה׳ק

תוכחה מצות דין לברר ו/שלבה

 בעוברי למחות אדם שחייב אע״ג כ׳ של״דבקופו קי' ביו״ד הרמ״א
עון באומו נתפס למחות ובידו מוחה שאינו וכל עבירה

 מלמחות להקל נהנו ולכן זה על ממונו להוציא חייב אדם אין מ״מ
 וביחד ממונו ועל גופו על עליו שיעמדו לחוש שיש עבירה בעוברי

 וא״צ למחות צריך אץ סכנה חשש שיש בדבר ומ״מ כ׳ קכ״ז סי׳
 דמ״מ שב׳ מי ויש כ׳ א׳ דץ "׳ב סי׳ ובחו״מ זה על ממונו להוציא
 נדבר סכנה שיש משוס עבירת בעוברי למחות שלא עכשיו נוהגין

 של״ד בקי׳ משונה סרמ״א לשק והנס עכ״ל למלכות ימסרנו שלא
 סכנה שיש במקום כ׳ ובחו״מ זה על ממונו להוציא צריך דאין כ׳

 ממונו להוציא צריך אין סכנה חשש שיש דבמקוס כ׳ קנ״ז סי׳ וביחד
 בשם הביא סק״ה קנ״ז נסי׳ ונפ״ת קתירה גלשונו ויש זה על

 דבלבוש בפ״ת שם זהוסניא על ממונו להוציא דצריך גומא חיבת
 על צווח מ״ז דף נסוטם שור והבכור ממוט להוציא דא״ל מבואר

 עבירה בעוברי מלמחות להקל סטל הרמ״א מדברי שלומדין מה
 ראיות: שהביא עיי״ש היזקא בברי דווקא היינו הרזדא דכוונח
והשיטות תוחכס של מ״ע לבאר נקדים רמ״א לכוונת לבוא וכדי

 פעמים מאה ,אפי מהוכח ילפינן ל״א דף ״מ3ב סנה נס שיש
 ילפינן דצעירוכץ הקשו והכין וחרמנ״ן לרב תלמוד אפי׳ ומתוכיח
 נ* משום תוכחה מצות דעלינו ונראה פעמים מאה אפי׳ מחוכיח
 שקבלו ערבות משום והב׳ תוכיח דהוכם מ״ע משוס אי טעמים
 דברי אח יקים לא אשר בארור עיבל ובהר גריזים בתר ישראל
 כ׳ תוכחה מצות דסנס החיובים ב׳ בשורש כפ״מ ויש הזאת התורה

 ונכנקי׳ רכים ובדברים בנחת סוא דנטת ובס׳ המצות בענק תרמבים
 סתונם נש׳ וט חניו ילבק ולא אמרת בריצוי פעם בכל הלב מוך

 תוכחה מלבס(דלשק ממגאק כתנים החורת על פירוש והמצוס)והוא
המושכות בדברים ומוכמה בירור p75 שלו משמעות הוא כך נלחיק

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס201 מס עמוד יוסף בן משה שיק, או״ח ־ שיק



ותשובות חאו״ח שיה מהר״ם שאלות

לא דחס מליני ואפי׳ה יקר בלשון כתיב מדלא אדם בני לנום
יכמו בם הלמג״ס וכמ״ש פניו אם ילבין נכחם שמע ולא קיבל

 ומירנוץ שמקללץ "ומנין דף נמחק לה וילפינן הנביאים כל שעשו
רשאי הנביא ואין וכו׳ שנאמר עבירה העובר אח ומכיס שערותיהן

הקש* גופי' הוא וא׳כ מהלמוחס לה נעיר נמרא ונדב דבר לחדש
למעע נא מוכיח דלשון די״ל נפרע בהיפוך קרא משמע למה

הופכם: בדרן דדוקא
 אלערן א״כ לרבו תלמיד אפילו מיירי דהקרא האמח לפי אמנם

בדרך הריטב״א ומדש חוכחה בלשון דדוקא למיכמב
 ביר שליח להיות רשאי אינו בן דאפילו דבינו למדחנו מדש כבוד

 לרבו תלמיד וכ״ש י״ב דף נמכום כמבואר אביו אח להכוח
 מאה אפילי משמע חוכיח מלשון דבאמח למימר איבא וא״כ

 בכה״ג קשה וא״כ לשמוע רוצס ובאינו הכאה עד דאפי׳ פעמים
 דאפילו אמרינן ונדב מוכיח נקע ולמס יסודן p-75 אפילו הא

הדרשיש ישני תוכחה בדרן דווקא בעינן ושם בכלל לרב תלמיד
אחד: בקנה עולות

 רכים בדברי׳ קני סי׳ תומכה של ידע דמשוס נראה ויותר
מחוייבי׳ אנו הערנות מכח היינו הב׳ החיוב מלד אבל ורלויי׳

 וחייב שקשר עיקר שזה ונראם שיועיל האופן בכל למחות להשתדל
 אותם אהב אשל ומלד ישראל לעובח הערבות עלינו לסנדל הקב״ה

 כל את ב״ה הק׳ והביע שראה לעוב חברו את יעורר אחד שכל
 באמרם גדולות מדברת לשון לסם יהיו שהרשעים וראה הדורות
 אותרו לקנוס או לייקר לנו אדון ואין אתט ומעשינו שפתינו

 ומפשים בחירה כתן וד׳ התורה על עוצרים אנו אם ולנו לכס ומה
 לאדם ולא הערבות בברית אותנו וקשר הקב״ס הביא ולזאת לאדם
 להוכיח ניתן והחיוב הרשות ולזאת העדה כל על אלא דרכו לבדו
 מלות ולזאת מרבים הסיזק להסיר כבירה בעוברי ועוז כח ברוב

 נאמרה נליזיס בהד הערבות בברית שנאנו קודם שנאמנה תוחכס
 שבתחילה נהי הערבות שקבלנו לאחר אבל תוכחה בלשון דע7ה

 בדרך אף להוכיחם הנביאים מן קבלנו כאשר עלינו החיוב נשאר
 של הידע בכלל זה ונם המועיל באופן האפשר כפי ונידוי כפי׳

 והחיוב יפניע רבים שחעא לו שמבלר הדבר בירור זה שנם התוכחה
 עלינו שהחיוב לומר פניו יעיז ומי שאפשר אופן בכל הנזק לסלק

 סכנה בראותיט פיו יפתח לא וכאלם נדהם כאיש וליהיום לשתוק
למחות ענינו החיוב ולזאת עמיתך אם תוכיח הוכח חסו לנפשינו

שאפשר: אומן בכל עבירה בעוברי
 דהרה בזה שיטוח וב׳ הראשונים מחלוקת היעב מונן

עד תוכחה מלות אמרו "׳ו דף בפירוכין סתירה יש לכאורה
 פמליה כשם אמרו ס«ה דף וביבמות סיפס או קללה או וכו׳ הכאה
 וביאר כשמע שאינו דבל לומר שלא מלוה p הנשמע דבר לומר

 מקבלים שאינם יודעים שאט כל בוודאי ז’ל סי׳ •ראיס נספר הרא״ם
 שאמרו דכשם במזיד או בשוגג שעושים ץ3 להוכיח אין התוכחה

 התלאה מזידין־בל׳ שיהיו מועב נאמ>־ ה״נ שינגין שיהיו מועב
 אס ספק יש אס אבל פי״ש התראה פם ועובלין מזידין משיהיו

 ואפילו פעמים מאה עד אפילו להוכיח חייב אז כתוכחק יועיל
 דעסהסמ״ג ג*כ וזה שיועיל דאפשר לדעתו ספק יש אס הכאה עד

 דפליג הרא״ס בשס כ׳ ששם ותימה מדיעות פיו בהג״מ המובא
 הס«מ דעת ההו בהיפוך מבואר יראים בס׳ וברא״ס הסיד' על

 היינו הכאה דפד אחר באופן קלת הסתירה שהי׳ אלא תנ״ג נקי׳
 להסביר נ״ל הי׳ ס״ח של חילוק ,ועפ* הדדי בהדי ומצויין ברנינים

 כמ״ש לו ונהחטף להחזיקו אסור מימ להוכיח אין דללץ דנהי
 אחין pיל ע־ע כמסייע והוי נדא ריש נדה דף בקנהדרץ רש״י

דאנ׳׳כ שומע איט אפילו להוכיח צריך זה עם זם המילין וקרובי!
:כממזיקו הוי

 לאב■ דגן קשוח לו שמדבר ,ע" ההכאה עד לאב בבן ומ״ש
לדבר בהעתקתו קיצר והמנ״א למעלה כמ״ש לבזות אקור

 ולפי שומע שאיט ביודע דמיינו •ראה נקיח בפנים דהרואס ס*ם
 שאינו שיודע רכל p סונר הרמנ״ס דנס נכאס הג*מ זדש

 תוכחה דמצוח מ״ע בי* לית ה׳׳נ ערבות מאוס ביי דלית כשם מקבל
 להוכיח א*צ לו ישמעו שלא בוודאי שיודע כל זו שמה לפי עכ*פ

 סשל*ה לדעת זם לו יודע במה אמנם להוכיחו אסור ואדרבה
 ולפי בעיניו לעדן נחשב זה ואין לן שזה יודעמ ”ע עלוס נטש
 רע מנהג שנהנו בדגי •"כד סי׳ במשובה לדקה המעיל מ*ש

נשמע שאינו דבר מקרי מובא דמוכח אומדכא נשאר או בפרהסיא
:לאמלו שלא ומלוה

 שסוא נלאה הה ס״ה דף ביבמות הנמוק״י דעת הוא ב׳ שטד,
סימן גאו״ח ברמ״א ופסקו ל״א דף נבילת הדא״ש דעת

 דגכמ״ג דנלאה נהי במזיד אפי״ה נשמע שאינו דבדבי תריח
 היא״ש והיסיף איכא דהוכרו ידע משום מ״מ ערבות בי׳ לית

דבדנר ודד איכא נשם זח הביא והרץ העיטור דנעל משמי׳

 ונועמר להוכיח בכה״ג אפילו חייב נשיגג אפילו בקרא .המפולש -
 זרוי עילה תנמיי שנגח כמזיד הוי בקרת דמפירש כיון דנן׳ל כנאה

 שמלו׳ כשס דאמרינן והא להוכיח חייב נשמע איני אפילו ובמזיד
 לרבים דהיינו כ׳הנמיקי׳י נשמע שאיני דבל לומר שלא מלוה כך וכו׳

 הד״ע- כמ*ש דל״ל הוא דנדס ונראה ע־י־ש בנמוק״י הגייסא הוא כן
 נעלון שהקשה מה דל״ק מיושב יבזה ברבים הוא דנירקתם ונלנדא

 למעלה עפידש נראה ועעמו לן הוכח ואל יניף הגמרא דהא לנר
משום אנא ובדבטס ביחידוה דיקא הוכחת מלות דמצל
 להוכיחו אין ערבות ניכא דצכה״ג ומון לבזותו רשאי ערבות חיוב

 שאריקילץ אי בהד בי׳ דלית באיפן או ביחידות אבל וא״ש ברבים
 כ-סיפת משמע במה ל״פ שם באמת דהוכח מודע להוכיחו מחוייב
 והא נענשו כליי אינו דלפניהס קטלוג משים דדווקא הרא״ס
 דעשס וודא־ אלא אעשה מענש־נן רותחא דבננידן בעלמא אמרינן

רורזסא משים דלאו להראות תחלו וממקדשי נאמר ולכך כמן אין
ערבות: משום אלא פשה ומשוס

או נפלסקיא שבת לחלל מומרים דעל ענ״ד לפי נלאה אמנם
 כאלו לאנשים כגר שדינם להכעיס מומר או לע*ז מומר

 למחות בידינו ניס דהיינו ערבות בוודאי חוחכה של מ״ע כאן אין
 ערבות דעיקר עלינו החיוג וודא־ להם המניע בעונש ולפונשס

 דהייט נדז בעובד מייני נצנים פ׳5 והנגלות וכו׳ דהנסתריח בקרא
 תה לעמיתך דכתיב תוחכה במלות אבל הראוי בעונש לעונשם

 לה"■ כ׳ תושב לנר ואפילו התורה דיני לכל מיי הוא הרי
 ה׳ס וא*כ מלפמיתך לי׳ דממענוינן נדא ליש ע״ה דף בסנהדרין

 ובאמת תוכחה של ודע עלינו דאין מוי דינם שהם מומרים וכ״ש
 אחרים בדברם לשע או עבירות נשאר לתיאבון במומר אפילו

 לעמיתך ג״כ דכתיב באונאה שהרי תוכחה של נדע מדני עיון צדך
 באונאת חייב דאינו יי״א א׳ סעי׳ רכ«ח סי׳ במרע הרמ״א הביא

 לעם לעמיתך 'דדלשץ מלותיו ולשומרי ה׳ ליראי אלא דברים
 ובמדרש בתוכחה לעמיתך דכת־ב ה״ר וא*כ ובמצות בתורה שאתך
 והמהרש״א ובמלות בתורה שעמים לעמיתך כאן נס דרש באמת

 תוחכה דנמלות ונהי כן נם כ׳ ביבמות שם אגדות בחידושי
 זה pש יאיך הכאה עד ואפילו פעמים מאה אפיל דרש־נן

 שאול והד נדז דף בעילוכין ילפינן משאול דהרי ז*א ה׳ בירא
 מקד שפיל ובמצות בתורת דבלים בשאר שעמיתי כל ינדב הי׳ צדיק

 שאינם מון ערבית משוס בי׳ דלית באופן ברשעים אבל לעמיתך
 דאפ״ה הרודא דסיבר בהם למחות בידו ואץ לשמוע רוצים
 וצ*פ: פעור דברפעיס כימא צכה«ג דהוכח ידע מש־ם חייב

תוכחה מלוח איכא אפי״ה חוכמה מקבל נאיט אפילו ואפשר
 הנמב׳ם וכמ*ש רוגא בתר כידון דהעולס אמרו שהרי

 וכמו הישראלי עולם דהיינו ונראים ד׳ ודין ב׳ דין מתשובה פ*נ3
 בשביל אלא לעולם בא פרעניות ■אין ברכה אץ חס״ל שאמרו
 לפניכם נותן אנכי ראה פ׳3 תנחומא המדרש כיון זה ומל ישראל

 לאחל משא*כ אחר של בחעא נלקה הדור הי׳ סתורה נתנה שלא דעי
 לקמן לפרט אי״ה יובא אשר העקידה כידש וה״ט התורה שנתנה

 ישראל בכלל הרשע דנם כיון וא*כ בכלל שאינו מישראל שנארד דמי
 טובים ובמעשים במלות חלק לו ויש משתכר והוא בכללו ונידון

 ובהיפוך העולם המכריעים והכפרה הצדיקים שמקיימים ובתורה
 אומו לקרוא יש שפיר לזה ידו על ונמסרים נפמתים ישראלים שאר

 שפיל ואתי ובמצות בתורה אתך שעמית עמיתך תוכחה לעדן
 שדינם• במומרים אבל כניי דיכם שאץ במימריס רק זה כל אבל
 ביאלבמקידה• כבר ישראל מכלל במעשיהם עצמם ופירשו וילאו כגוי

 יחסא אמד האיש משרע״ה תפלת הי׳ שזה קלח בם׳ פיח בשער
 כאיש שהם ישראל וחיבור השלשלת מן ויצא הכלל מן עצמו שפירש

 שפי" זה אבל חנירו נדי כפנע שאמד זב״ז אחוזים אחד ובג״ף אחד
 לאחרים לענוש ואין עמנו מתחשב ואין לנו שייך אינו הכלל מן

 מרי הסכים וסש״ת עמיתך קרוי ואיט ולנו לו ימה בעבורו
 האנשים אהל׳ מעל נא סורו לעשות עלינו החיוב זאת שרק ואמר

 שמזה שם תבעהפ״ק וכ׳ רעה שום אליכם יניע לא ומה הרשעים
 '”הב שנטל ופתה והפושעים המורדים לנדות אבותינו נסט

 עליטלמי הזם החיוב נדר שום בלי מ״מ המלכות מאת מאתנו
 אץ כל לט יאוכח ולא וכו׳ הרשעים האנשים אהלי מפל
 ו תוכחה מלות עלינו אין לכ״ע מומרים והס למחות בידינו אין אס

ני למיץ בידי איננו עצמו ומהרי״ו מסד״ו לדברי נבוא עתה
 פדני חיוב דאין בטעמא מילמא שהם נראים דבריו והנה

 מרדי סי׳ באו»מ קי״ל שסל- שלנו ממין להוציא חוחכה מלוה משום
 מוכייי הוכח של מ״ע משוס וא״כ ממומש ייתר לבזבז אין יריע דמשוס

 פלנייז חיוב דאיכא "׳ל שאכתי אנא ממונו להוציא ממוייב אינו
 ומסמיך ובשבועה באלה אותט ה׳ חייב זה מיהו עשה הוא וכאלו

 ■1,דשנינג י״ב ספי׳ רל׳׳ב סי׳ ביוי׳ד קי״ל והרי משבועה עדיף לא
ג*)גדא מלמו בסי׳ וסמג״א שם ־הטו״ז הב״ח וכי מוסרת איכסין

דלענין

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס202 מס עמוד יוסף בן משה שיק, או״ח ־ שיק מהר"□



קא ותשובות חאו״ח שיק מהר״ם שאלות
 שנועה לעכ״ן טע ממונו כל לבזבז צריך למבור שלא ל״ח דלכנין
 דווקא כ׳ שפ*ז בקי׳ הל־ג״ש מיסו נשבע לא דהכי אדפחא אמרנן

 כ׳ לא רל״ב נסי׳ השיך אבל אונס היא השבועה חלית נשמח אם
p) שמעום גם ומסחמא לאנוס פלש בשבועח האדם נמי וכתיב

 שבועה ולפני) שמעה מ! יומר הקנ״ה הממיר לא ספרנום .־"יאלות
 אבל דדי׳ לב ממון אונס דווקא מיהו בנו וחלה ממון. אונס קני

 נראה וא׳׳כ ברידא שס כדאיתא אונס מקלי לא סונה מסלון בשביל
 ממונו אם להוציא א״ל עבירה בעובר־ לממוח דכד׳ מהרי״ו כמ״ש
 בו ואלול המולה דברי אח יקים לא אשר מאלול נא החיוב דהרי

 לזה לאי׳ ונראה נופו וכ״ש ממוני לבזבז א״צ ובשבועה שבועה
 עד מ״ד ולחד נזיפה עד מיד לחד תוכחה דמצום שאתרו ממה

חייב ממון הפסד עד דאפי׳ חידוש אשמעיק לא ולמה הכאה עד
 : כמהרי״ו וע«כ ערמת חיוב מכח נ*כ איירו ישם להוכיח

גופו צער או לב ממון היזק וודאי לו יהא אס איש זה אמנם
 נפשוח דבספק דנהי היזק ספק יק היא אם אבל ובנו

 לעמן ממון ספק אבל הכל דוחה נפשום דספק למחוח א״צ בוודאי
 איסור׳ ואיקנע דאורייתא ספיקא הפחית לכל והוי שמענו לא שביעה
 לגויס מקולה דקפק נהי להחמיר דמה״ה נלאה להרמב״ס ואפילו
 מכמל כתוא לי׳ חשביק נוים ביד דלמקור נפשית בקפק דהו• איכ״ל

 החיוב נשאר עדיין מקפיקא ממין היזק שאר אבל נפשית וכספק
 סקי״א 3רל* סי׳ ניי׳י בפ״ח ועיין טע מצד וגס ערנות מצד

 ומ״מ בידי אינו שהביא פמ׳א ומשוגם אונס חשוב אי גיזום לעמן
 תוכח׳ מלו׳ כאן אין שומע דבאינו הסורג כדעת אמליק אי אפשר

 כמ׳יש ספיקא מכח לק הוא מסתמא להוכיח דמחויב הא וא*כ
 קפק נס דאיכא וכיק גלוי מי לפמהם גלוי ניפניך אם דף בשנת
להתהפך יכול דאינו דנהי כלוב והוי ס״ק כעין סח ממון הקק

להתיר: צדדים נ׳ יש מ״מ
 לממום דנשביל כ׳ בתחלה של״ד סי׳ ני״ד רמ״א כונח נראם וזה

נקפק אבל היזקא וודאי באיכא דהייני ממונו להוציא א״ל
 דלא תדיח ס" באר׳ח לשישתו להרודא דהרי פשרו לא עדיין ממק
 אפי״ה החיוב נשאל עדיין בוודאי ממון בספק ממילא כקלרג פקק
 על יסמכו ומאודינו גופינו צער בחשש אפי׳ נהגו דהעולס הביא
 שיין זה דסיתר שול הבכור של מהראיות קשה ולא הכיל סיס

 ממון באונס דפשור כשבועה דדינו ערבות משום דהוא היכא דווקא
 עובר ולהחזיק לתודות או להורות אין אבל ובנו נופו ומולי וצפר

 להחניף או המל לנרא פיה דף בסנהדרין לשיי וכידש עבירה
 והס לעמוד דמחדיב הדין לינאי לומר להם הי׳ ולכהפ״ח להם

 חבלו של מפץ להם מקל דוקהאי דר׳ דנישין הא מכיש החניפו
 היכא לשישתו להרמ״א וא״כ היזקא בריא בוודאי בידים מזיק דהוי
 דאין היכא אבל לממית א*צ קפיקא מצי אפילו סככה משש דיש

 ובזה ממון היזק וודאי יש אא״כ למחות צריך ממון היזק רק חשש
 שנתנו מה ולא הדין כ׳ ישם קמז בסימן הלגרא לשין הישב מדחיק

 של«ד נסי׳ משא״כ ממון התק וודאי או קכנה חשש או כ׳ ולכך
 לעצמן מתימן ממון משש לק אפילו שנהגו במה הסמיכה שב׳

למחות: שלא הנ״ל משעם
 ומשפש דין לפנין אבל למקום אדם שבין עבירה לעמן זה וכל

או נופה הדין היק שידעו ולאחר דיינים לפני שבא בדין
 בלאו והזהיר משפש לפשות התורה אותם חייבה קבועים בדיינים

 כי משפש לעשות חייב ממק וודאי ואפי׳ איש מפניי תנירו דלא
 בצע ושונאי הוא לאלקיס והמשמש ארן פלילי יתלבו כן אלמלא

 תגורו דלא לאו דאיכא כיון יבלא״ה נדושו שולף אפילו חכמזיל דרשו
 ובדנ׳יש ממונו לבזבז צמך לאו באיקול ממילא דבמו יכניק שלא

 סי׳ כפרמ״ג דלא p הדין וא״ת לשב בלאו דיאפילו דעתי שפת סי׳
 דעת פ׳ג ואפילו פ״נ אלא ההיתר אין יא*כ בזה דמקחפק חרמו

 רש״י פי׳ על וקומכק נוהגין דהעולס אלא יירא שלא דלמך הקפל•
 היינו למחות שלא דנוהגין הרמ׳א קאמל שפיר ולכך ננ׳ח עיין

 מקום וכל וא״ש מזוקק הרירא ולשק פ*כ משוס מששש לעמן
 הקנ«ה של שמו לקדש ורוצה השם חילול ורואה נפשו למקור שא*צ

 חילוקי עי״ש קנ״ז ביחד כדאיתא מותר לכן צריכה השעה אס
:כתבתי עמד לפי והנלאה □ה דינים

ד-ש תשובה
: לפיק תרל«ב ניסן ד׳ עש»ק מוקע שיל״ש

המפולסיס הגדול הגאון הלב לידידי שוב וכל והשלים החיים
: יע״א מונקאשש אבדק״ק מ• סופר חיים מוה׳ כש״ת

הרשעים על נו בוערת צבאות ה׳ קנאת וראיתי קבלתי מכתבו
 באמונת כסלו בפומבי ובמעל ובמרד שמיס שס שחיללו

 להחרימם נ•• ל״מ6 ודעת ניהודק ובמן דוד ביס ובמלכות משיח
לו כתבתי וכבר במהס את למול שלא אפילו פנינים מכל ולנדותם

5! נא

 בדברי והאמן □ם פלי תמס מי ופ־מ עתה ונם אז □ה דעתי
 ידע לא ומי □ם כיוצא שכתבו נושלה ורעבים וישניא מהמ״ק

 מפלתו שכח וכי תעהמ אבל שליד סימן ביחד מפולש דץ שזה
 מצווים ואט ונידוי חלם ליחן אקול ושמו המלך שמשעם מי

 שבועת דברם ועל שמול מלך פי ואמ העלך פי לשמור ועומדים
 בעל הגאון עלן נימי נס כזה רע מעשה סי׳ וכבל נאמר אלקיס
 והשיב ולנדותם להמממם אחד נאק מס ותנע זצ*ל מסיק
 מסתפק אנרופין בנפלי ובלא״ה פיש קי׳ חיה בחודש יעויין כמל

מ: דף פסחים מגמלא וראי׳ לנדותם יש אם שליד סי׳ בברכיי
פוסאמוהא: כסגל השתא עכ-׳ם

לשחין אם אדע לח המלך משפם רשאין אי אאילו ובאמת
 דק שילש דהר־ בניהם למול שלא מה בנדק להוסיף

 מגדר דמשוס מחד סי׳ לרמבין בתשובה כדאיתא הוא ושעמו זה
 נסי׳ שם נש״ן ומובא דית על לעטר אפי׳ לעשות רשאק מילתא

 הקשו עיניי ועמל דיה ורב צ׳ דף יבמות ונתיש׳ סקייש שליד
 דלעא מוחזק דנביא משים שמעי דלאני׳ פ״ש דף בקנהדמן ממל

 תיו לא מוחזק נביא משוס לאו דאי ותי׳ מלהא מגדר משום
 השמים מן אש שיבוא מלתא מנדל משוס בזה דיהא לו מאמינים
 נ*כ הניל הלמב׳ין בנידון וא*כ יעויי״ש הקב*ה של שמו ויתקדש

 ונדפס ברו את מלק שאק במה מלתא מנדל בזה שיהא יודע מי
 ונהפוק הכל על חיוב הוא דמילס ישראל כל מל חיוב הוודאי
 מומר ואיט אחד נדבר עוקל רק דהוא מיירו דשם וציל הקפק
 מדרכו ישע נט אס ימולו לא שאס סהדי ואק כולה לכה״ת
 טפלים שהם שלט במדון אבל נשיע דמיירו ננוונא זה וכל הרעה

 על הוא עילם והמצות כולה לכהיס מומרים והס אסונה בעיקרי
את למול שלא ואמתלא שפם להם יהי׳ כי ישמחו וחמתם אפס

: עלתא מנדל בזה שיהי׳ אאמין לא וגרכ בניהם
בתורה טפרים ואינם האי כולי לטס שאינם אנשים ילו6וא

 משום סנן אס למול שלא סם שדבר הזה סמן אפייה
 לפי ראוי ואיט ואמני זר דבר ההמון בעיני הוא האטת לשעת
 הנבנים על יותר תועה עוד שמדברים גולם חס ושכלם דעתם
 . ונחי בזחי נתר ובזתי סיח נק קשנוליא יש ובלאיה הזה שנדור

 קיב ביומא ממיל אמרו ואס יותר אחוזה לרשעים יהי׳ זה דבר
 צדיק תהי אל קול בס שיצא חשאו מה קשניס שאמר שאול על

 הזה בזמן עלתא ומגדר השם קידוש מה בדבר שיהי׳ אבל הלבה
 שנדבר שאמר מהרלנ״ס דברי הבאתי זס ועל לב על יעלה לא זה

 קיו מזה ברבים לדרוש אק סגלגל באמונת ההמון בעיר שרחוק
 נ״י ופרע מלתא ועיגדר השם קידוש בזה יהא שלא שלט לנידון
 כעין ופטם בטרם הדברים ולדעתי לכאן זה ענק מאי עלי תמה
 ק התולה לכל כמומר טלה למצות נס מומרים שהם שלנו נידק

נהי׳ שע״ז זס לגזור דאק פשוש נלערד כן לומר שמתביישים
לרצונם: כמסייעים להם

 דיטלק דהא למעלה האמור לפי שכתבתי סג׳ לשעם אטא ועתה
מלתא דלענדר משוס והוא נזה וכיוצא למול שלא לגזור

 או הדור גדול דדווקא מבואר ב' קי׳ ונח*מ דית על לעטר רשאק
 כתב והשוד זס לעשות יטלין עליהם לניס שהמחים העיר שובי
 נשיאה דבי חסנא דהוי ר*נ כעין דווקא נפיק הדור בגדול דנם

 טונתו איכיל בטיו דגם כ׳ ובכנתיג זה על פקפק והבי׳נו וממונה
p נימא ואפילו ק דמפרש נלאה זח ק" פ*ש בניק ונישיש 

 אמלתי זס ועל אליו בכפופים דסייט נראה קני לחודא הדור דבגדול
 אתכם שם ט שיאמרו אחרת במדינת כליהם לגזור כח לנו נתן דט

 בחמלה הלהב כשיצאה מסיק בעל זיל הגאון מק וניט וכו׳ לשופכו
 אלו כמו המשיח ביאת באמונת יד ג׳כ וחסמו כאלה מהמפלים

 מאוננאלק סמדיטת מכל הדור גדול• מכל דעות וקבלו תאקיפו
 כפופין חיו העולם שכל גדולים ומעהלין ואישאליק ודייששלאנד ופולין
 דינם הי׳ ואלו ה:׳ל בתשובה זציל מק שם סיים ואפייה אליהן
 מנטתינו ■לא-יתכו גטלט כל מעל להפרישם דעתו הי׳ נידיט מקול

 לאמשוכי ליחי דלא היכא כי לצנותיט נקש לא ומבניהם לבניהם
 ימס יפויייש וכו׳ ונייתוק צדוק כמדת עדתם ויהי׳ אנהדיסו

 שראוי הגדולים לסרבנים עוד כתבתי וגס גאונו לחדרה כחבתי
 משש משום פמהם לשדך אק דמדינא כלאה כי כן לעשוח
 לא ומולה וישניא ממהרייק שהניא מס ועהס כידוע מטלות
 וכאשר דנק אנו שלנו סנידק ופל הדין גוף על פקפק דמי ידעתי
וזה זציל הגדול מינו לדעה □ם שכוונתי וכיה מעיד זסו בררתי

־. לדבר קתירס אק שלהם הנידון וכל דעהי
על שאמרהי מס על והפליא שהמה מה לברר אני צריך ועדיין

 לבית מהנכנקק רופא ליקח אסור שיהא שכ׳ דברו
 וכוונתי מנ׳ל עצמה חככיקה וגס זס דמחל עיז ונהגתי הפלחם

 לשישחו דאפי׳ ותו זה איקור מחל להחרים לשאין דאין כיון כניל
עמסן ומחחנרין נוסחותיהם ומקבלק שם המתפללק לומר לו הי׳

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס203 מס עמוד יוסף בן משה שיק, או״ח ־ שיק מהר״ם



ותשובות דואו׳ח שיה מהר״ם שאלות

 בפיק המשנה ״53 הדמב׳ם מיש צפי־ מביתר זה לישראל כציבד״־״רוותי הוי ינס השירה לכל כמומר דהוי כיון כשמע דממינא
 ׳לפי׳ בהם וחי נימא יאיך מצדן ואין אישו מ־רידץ הא והו כ*ז

 ולא לחיהיא ש׳יד בכה": אמרי׳ שפיקא דה" ואע״ל וחשש מקפק
 ל בכה מכיש הקיי בד׳ שם השיך כמ״ש נהק: נפשות קפק שיק־
 דאזלי מהא הקשי הרחק דית ע׳א י״ז דף בצ״ז ושוק׳ בלדר הה
 בשבת יישיי מינות ממש היינו לאו אבידן דנית ושי׳ שבידן לני
 משיך מיכה וכן שם ומשווכחין מינות ’ספי שיש מקום פ" קפ״ז דף

 דאס הא אמרי׳ לחית דדלך כ׳ שם בשבת ובמאירי שס ,השוני
 והכלל הביאו נא שקים והפי שם יכניס שנא להיני אדם רודף
 לאמשיכי יחיש דיש היכא אלא אשור צלמה מצד הכדקה דאין הוא

 אמשיב׳ חשש שייך דנא היכא ואפילו בצ׳ז כמי אסור בתיייהו
 אמית ד׳ צ״ז מדרך להרחיק דמכוה ק״נ שי׳ ביו״ד ק״׳ל בהרייהי

 ביארתי אחר •במקו״א בזה עניי לפי נראה כן מידם מביס וה״ה
 אמה בדרך ידייכד וד׳ הראשין בחנית כוונתי הי׳ הם •ומל צוד

: הד״ש ידידו דבלי שמו נמכן
מבלצזתדכ: שיק משה הק׳

ש״ה תשובה
 המפילסם הנא-ן להיב צולם נבצש האיוש עד שלים הדם ישאו

תפארתו שם כביד הייחקץ שלשלת ד" צה״י הבישם כמנת
 : א ■צ״ פדצשבור: בק׳ק "״מ אב״ד די בנימין שמואל אברהם מוה׳

 :אוד חכמי מדוע לה אוכל לא נשגבה ממד דכה פליאה
 מנגד וכימדיש מחשים ולתתנה לשם העומדים ישראל

 יעדמי ה׳ אויב• והיראה האמונה חיל זדם שביש ביום קרב ביום
 מוקדיה לנשק חזק יאמר אחיי ואל ק־רא שעיר אל שעיר סיד

 הצתי ובעיפ שבכתב שירה לבלות חיק לבלי פיהם פצרו ההורה
 און חקקי חקקו וחוקים דה לשכיח השמש לנגד לאמור פניהם

 דמי ה׳ אש ,׳המזכירים ואדה שאד׳ להלביש יחשו לא וכילה יומס
 אבותינו צשו כך ונר להושיט ייכל לא כגביר נדהם כאיש להם

 היראה אדר תחת באת נבלו לאמינה ולא אלן עלי רשעים בקוס
 שבתו לא שצמאה וסוכם שומה מראים ומימאה און ותוכם ומהרה

 עשי כה ודעתם קופס השמש לנגד פלשתי אשר צד נמו ולא
 כאוהבים המקדש לבוני קראו אשר שד בית נימי לכיסי״ס אבוחיני

 דעתם לקוף ירדו וסייעתי השופר ועזרא ותשיצתם בחברתם מכיס
 אשר יכל ויינם פתם לאסיר ישראל מקהל והבדילום והרחיקום

: פל׳ח דר״א בפרקי כמבואר האק כגויי להם
 וכו׳ ולמלשינים ברכת תקנו בישראל האפיקורסים לבו י«ג וביט*

 אחריהם ימו ונא הארורים מקול הארץ ממי יחרדו לממן
 רז״ל צשי וכזאת ומאת תפלה מה׳ פ״ב וברמב״ס הכ״מ כמ*ש
 נ״כ ורבו שפרצי ימ״ש ש״ל •מיש הרפה לכת לפנינו הי׳ אשר

 וגידופים בחלמיה רגליהם כף מדרך בכל אמריהם קראו י(יך3
 »ן ונכרתו תמו היש־ף וזכרם ישראל מקהל שהובדל• עד ושמחות

 בשירה ודברי והתחברו רעים רבדס אפיקורסים קמו כי וכתה האיץ
 )פראנ״קאהל( בדפוס און וחקקי פרקמו כאשר יופי תמת דופי

 שמו פה״ש לבינו משה בחילת וגס •לק• חכמז״ל דברי על שלהם
 כי הכל לנגד ויאמרו יק־לו וכרת מיתה חמורים באישורים יד

 הזאת בהבערה לראית נוכל איך ועתה בתורה חלק לסם אין
שארית ציין בבני האלו חקיציס זרה אש ,ויצית וידיחו יקימו אשל

 איתח הל' כ:• כי• העניש• שמה •עי; •רעש• לא צלמה כמשה אבל
 ■בכוש לא להירד אחריו רודף איס כאם־׳ ציא קמ״ז דף נשבח
 אמש כ.ה נ3א ההיא הנמלא יידעתי נ״י פריה צם והאמת לכס
 אשירה ע״ז תשמיש צמד וכל ע״ז שם עימד רק אפילי יז צ בית

 דאקירן מקיא •לפי:,- יעיז ומשמשי קמ׳ה קי׳ ניי״ד כדאישא בהכאה
 שהעני נא אפיקיישת אם" כבירה דבל שש שצישין ביש אבל

 ני׳ הבכי׳ ד־־פכא הכיל הנמל׳ קבה יא־כ אקוד דהביח מצילם
 ואפי׳ בהכאה .דאקיר צלמי אש להציל אשור ן כ דלבית למיהל
 הימם ינבייז יצבור ואל דיהל־נ קכש קי׳ ביו״ד ק״ל דצ״ז נירא

 כנל במשיבה יהלאיש צלמו אש להליכי רשאי שיהי׳ הדין מן ה"
 קמז קשי׳ בש״ע ופשקו דשל׳ צלמו מסברת כן כתב •"ז דין י״ע
 זה צל שס והקשה שק״׳א שם נכוו•׳ ■הובא קברות ב׳ שס וכי

 בבשיא דנם א׳ קצי׳ ברמ״א שם שפסק הה לפי וכ״ש אקול דיהי׳
 הנאה הקרי ולא בכלמא אד אביוחי לק דהוי וליל ואל,.:צניי יהיג

 שם ובשיק׳ קילו דף ת בכתיב־ כדאיחא
 ואפי׳ נצ״ז במינים דהיינו שש תר״ן כ׳ מידם בבית דאקיר ןן*א

 לאמש־כ־ אתי דלמא משוס מצמא צ״כ מידם בשאר דמא
 ,בידיה אביתיה׳ שמצשה צ״ז צובד* דנניה ותפוכו דבר והוי נהלייהו

 בשאר ואם" לעי; מינים שהם מידם בבית אבל לאמשוכי לשיש אין
 הלינו ואצ׳יגדלא להלילצלמו אקול לאמשוכי נמוש דיש היכא מינים
פשינוא ימ מ קרא בציכן ובב״ז וא׳י דיהלג אפיקולקש חשש לפדן

 המניכיש מניצה ניצל החרם וי־שיש כח אמנם ישם ישראל
 ההם האנשים של דינם מה האמה כפיקס לא למה אדע לא מיז
 זה צל יציר כאשל השמים מן בתוי־ה שכפלו כיין תוהיק דש לפי

 •הידיס אינם הל* א*כ שלהם מידם וקפלי מדבייהס הלבה
 מקימות בהלגה הימנים שביאר כמו מהם ורצים במורים וכנויס

בהיה«ק ודש ו־יין והישר אישיר בשום נאמנות להם ׳]4,ש די ולא
 מידים או ולבנים למורים לתם להיות להוי־ש נאמנים שאינם וכיש

 י«ד בם׳ הימנים יכידש נבילה ושחיטתם ישראל ילדי ומחככים
 שלהם והקידישין הגינוין ׳ממילא ולדיידם לצ-וש •פקיליה משחימה

 נמיי״ס שכנ״ש כיון יא*כ מעלית א בפי הרהב״ס ׳כה־ש אינם
 • *ץי- י^'י־ י?יס '55 □‘סקור וכניהס כנוחיהס הס

 מומר גבי כיב ד׳ דף לחילץ נחידישיי היין מדברי שכלאח 'אע״ג
 שתחתן דלת דלאי דק־ל אפשר לקויה בשו שאין לכ״ז

 ״P •באהצ-ז כהדמב־ם דק״יל אכן אבל אימות בשבע דוקא היא
 בחסיב׳ שאיכה׳ יכבו־ יכי׳ ישיר פן מדכתיב נאשר אומות דבכל מ״ז

 במימר נם כ יא׳ שנהם בשי אשורה פושקים לאינך דגם דכראה
 כיפץ א־ במימל לציה נ׳ קנ׳ד י״ש באהיצ בלמ״א ומ״ש לאסיר יש

 הביש שנם לאיתי וככה יידן פלמי אחת בהשיבה זה הארכת• כבד
 יככ׳פ בזה השייך ה׳ קע" קכייע ש" ינאהעיז קכ׳ד בשי׳ מאיר

 יינם כן כמי וככה אסירים מומייס ש: דבכיתיהם פשימ הדין כך
לרוק• לבש מביתי ציב לי: דף דבנדה יאצ״ג האפקיישיס אנו של

 יקראיש דל־יקים ביאר דשם וכו׳ יד במנל דשיחכי במתני׳ דחילין
 הרבה לצדן אישם צשי דמז־קיס משוש אלא כאפקורק־ש אינס

 נזצנם זה וכל לאפקורקת מבוא שהיא •לס כאפקורקיס דבלים
 התירה שימיים ■היי ישראל מחכמי יראים שהיו שם בנדה כמביחר

 כבל ת־רתיד הדת ■הקראים הצדוקים שהרחיקום לאחר אמנם
 לאחר אקיייסואפ" שבנותיהם ג׳ ש" אשכנזי מיל בחשיבת פשק

 שיק•׳ באה־צ כמביא? למנהליה לח־ש יש *שיחל דת וקבלי שחזיי
 כת להם ־חשפו וקבל־ הדת מכלל שיצאי האל־ בהפיקילש־׳ וכיש ד׳

 •להמיר לשניה וג־פ״ן חלילה בעדני ג״כ דבר־ לבס וגניבה בפ״ע
 אפי׳ צכהם כההציב לכו ־אץ מהזרים קפק ז־צם א״כ ברע נודב

: האמת דת את ויקבלו בהס יחזר־ אם
 שלהם תפלת בבית להתפלל אסור ג״כ כניים שדינם שבררנו וכיין

 זה הד א״כ כשדים יהודים מכין שם א־ן אס מבכי׳ לא
 כמד; מן איד רשע־ם של קשי שהי־ תזה גי־צ יצוד ביחיד כמתפלל

 אפי׳ ויק ב־ח־ך כן אמרו כאל־ והו־ •קדושה ־ש ק• איכרים והם
 שליח איד שלהם הכיז מ״מ כשרים ישראלים צשרה מדן ־ש אם

 פ״ב בדש כדהמבבי־נן לנו שליחי□ נצשיס ואינם ב״ב נקרא דלא
 במג*א וע" ביב דאתס דימית דבככין אתם נם מאתם בק־־־שץ

 : במקו״א ׳ביארה׳ באהצ״ז ישם ביב כקרא איד דמימר קפ״נו סי׳
 נא .׳:הה ת־ה״ק דת לפי היא כך הנ״ל ישכים של דינם יהגה

 שד צל פוקח-ס כודנה אשר האיץ צמי שאנו ביבים נפיקס
 נפדה נרד שמתי לזאת אי מהם ויגדלו לנפשם יירא׳ השציפים

 את להתעורר יראה הקדישה תורה׳ ולמצן השם שלהצן לבקש׳ די
 עצה ילתת להתחכם לבם אל ויתנו פץ ש־ש־מ׳ הנאודם הרבנים

 היה׳ק דת להחזיק הלולים ה־שלאלים ידי לחזק נפשית מה כדת
 שנרדם מלב־ נווב פרי נזה יהי׳ ילדצת׳ לכצים פלה ולהפר

 נאור הרבנים ונס יביש מצלות הזה לפיישום יהא יביס לרחמים
 ימוחס נכת נתלנצ בהקככה יצלה אשי ואת ני" פל׳׳מ יצורי אשכנז

 נטשה כאשי דאז בכי" אהוד שלימי באניח היא כאשי הלבנים מכל
 נפר תתיכות־נו ■־נפיל השמים למען נשקף נעשית עלינו אשי את

 נא נא נאבותינו כשית יכאשי קיש־ך ממעי; נא הבנו אניני
 תהצפס השיהב דברי תרף אל ידך ומצשה ממד רחמיך חכלא

:עידני בליון ולראות ה׳ לישיעת
מביעואווע שיק משש הק׳

ש״י תשובה
: לפ״ק תרל״ז אב מנחם בחיש בעזהי״ח

 הגדיל ה:א.ץ קדב לכבול ולשמחה ן לשש ה׳ ׳הפיך והאנחה היגון
 נאמבכמכי בכר •לחק מוה׳ כש״ה ויראה בתייח המפילקס

:•כ״א אשכנז במדינת יוירצנירג דק־ק אב״ד שלינו״א
 הקצנוי" שמעתי שמרע אוננאלין מיבני חבר״א דמן זצירא אגא

 ני דאיח ריחא רמות הפד ולא אשכנז במדינת הת״ח נץ
 יודע ,;הדר יש; .״ץ כנוךו ק5 ל,מ: :ו^.ס ,כ1מש 5וצ

;"ואפי״ם סגwn .2. .חקד^ •;TQ ,ערכ ךמ ,נ.*
 נמל אדבלם א~ ול3נ מלי,( ושלהח השס שיגול שיש מקום בכל
 היצפיוץ שאש והילה פקק כ״י שהדל״ג שמצתי הנה לי דיווח ריחי

'כ היראים להאנשים )נעיאננוירען( מבכויחיש נפפ׳ד געמיינדע

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס204 מס עמוד יוסף בן משה שיק, או״ח ־ שיק ׳״□



חאר״ח שיה מהר״ם שאלות

 הקדושה מורמיכו של ערני בכל מהס פרוד נהיות רצונם אץ
: אחה באנודה צמתם להיות מוהל

 לדעת• כי נ״י הדר־נ של לבו צל עלה מה ידעהי לא ובאמת
ומלבדי הכתובים ימן המילה מן לני אק־ל דזה ובלול פשוש

 נמחלוקיתו ע-׳האמל לביני משת נקיץ הוא וכן המוקכש ומן ל קמי
 אשל בכל מגעו יאל האלה הלשכיס אהל* מצל נא קולי קלח של

 שמכאן נסח בשער בעקדה וב־אל חטאתם בכל תקפו פן להם
 בהי שק יפי׳ מהם ינהלחיק הלשצים ילנדוה להדחיק חכז״ל למדי
 אנו p אחד כגוף שהם •שלאל ומכלל מאתנו עצמם פירשו שהם

 מהגוף היוצאין בציצי; החיפאים שיחשבו צל ממה בדיל נהייה מצויין
 אשל בכל לנגיע ואסור ימלט הגיף ושאל ולהפסד לאיביד ההילבים

 אלת •כמו התולה בחלקי כופר לק כ״ז עובד הי׳ לא וקדח יכ״ש להם
 בזה״ז רשאים היל שאם מקיפק אני ואין בזמנינו הלעפחפמצר

 צלינו המצוה כי אותם מנדה הי׳ סי הדרג גם ביודא* לנדות
להתחבר מעלתו התיל ולמת איך בעיני נשגבה ותמוה התולה כי על

: כמהס
 שאינו מי כל שאמל בדבלי־ הפליג מפפד״ה ג הה׳ גם ובאמת

איני לזה חייתו יעס ה׳ עם נכון לבי אין ההס פולש
 עצמו והנקיון בי לעמוד יכיל אדם כל ואין הכקיון גדוג באמה כ׳

 צדיק להיות •וכל זאת בכל ממש בהם שאין היתרם לו מלאת הוא
 אקול הה צמהם להיות הדבל שמומר שאמר כ״י הדרג אבל נמול
 הבצל שביאר מת כפי סדום* חכיאת ,הי זה הלוא ולמשפט לחוק

 ולמשפט לחוק האיקול שפשי נסי מצאם שהי׳ הכשרם בשפל עקידה
 ואמלו לי נהיות הצמים מן אתכם "אבדיל חמרה התירס והנה

 שמקרא אעפ׳י וכו׳ לאי ואם ל• ההיו מהם מינדליס אתם אס בת־":
 מציות •מכחישים בפלהקי׳ שבת מחלל־ גם ביודאי בעמים נאמר זה
 אני וא״כ בכלל נגייס שהס חכז׳ל שאמדו בחילם הכתובים ה'

 לקבל מותר מעכו״ם דהרי מק״ו מהם נבדלים להייה ׳ת מה מוזהרים
 אמרינן ולא לקבל מקול ממומרים אבל ונדבות נדרים קרבכות
 שמא מרשעים נקבל התירו זה דהשום בהשיבה ישיבו דעיי׳ז דאפשל

 אין ואפיקורס־ס בפרהקי׳ שבת ומחלל ממימי אבל בתשובה יחזר.־
 שלמה ואדרבה נוצמא האי בהי שייך דלא משום יעיב מקבלי!
 יתן צדיקים ושורש רכים מצוד רשע חמד במכלי אמר עה׳ש המלך

 מינות דפאני יאפיקירקת במיניה כתיב ביתה פתח אל תקרב ואל
: דמקכא

 לבניה ולכם לכי לא כתיב ד׳ ובעזרא מהנתיבים גס לני אקיר
 מהנכ-ית בפ״ח דהלמבים ונהי בירושלים זכרון לכס יהי׳ לא ","דכי׳

 קי׳ ׳ד ביו מבואר אבל נביהכ-נ מעכי״ס דמקבנין כ׳ מכייס מחנית
 קי׳ באו״ח פקקינן וכן מקבנץ אין דממימל בתגה״ת ק״ב לסד
 כן הדין בפרהקי׳ שבת להלל בממימר נם יק סקי יבמג״א קסד

 לביהכ״נ סכ אקור לביהמ׳ק דמהדאקיר פקקיכן ׳נ ק: ־’קיק ובאייה
 קייל דהר הקבלית בית צמהם בשותפות להייח לנו אקוד יכן

 להיות גדולה מחלוקת בלי אפאר ואי צדיק אצל לשע לקבור דאק־ר
 אם בכי אמר א׳ קאפיעל במשל־ עהיש המלך יכלמה מזה נשמד
 אס דאפילו זצ׳ל הקדיש המלשין ■־ביאר תאבה אל חכיא־ס יפתוך
 רגליך מנע שם ונאמר להם השמע לא עיביס לדברים יפתוך

 הרחק בחבית אמרו וחכז״ל וכי׳ הלשה מזורה חנם כ־ מנתיבתם
 כנאמר הפרעניום מן הת־אש ואל לרשע תתחבר ואל יע השכן

)הייני אחזי׳ עם בהתחברך כ׳ קאפיעל ב׳ היורש בדבר ביהושפע
:־כי׳ מעשיך את ה׳ פלך לרשע(

צמתם שהמיזחבר והפולקס נידע זה כי והמוסכם הכקיון וגש
 הבאים הדורה אבל מתקלקלים אינם הגדולים אם אפילו

 הי׳ היא דם ל, מכל החכם שלמה כמיתה מקולקלים נעשים התרתם
 פקח קידם גם וכו׳ צדיקים ישויש ייע־ס הציד רשע חמי אימי
 לבני' מהאחים יותר וממיס כתוב האיק־ר הדפיק ממכבש יצא העבד

 אח כעקה אנו לני יהי׳ שלים מנגדינו יפציו אם יחף נאמר ושם
 נהי׳ לק שתרצו דיין או רב לכם קבל־ שלכם את עשו יאחם שלני

 שנע ינוח לא כ־ להם תשמע ואל תאבה אל וכו׳ אחת לאגידס
 מתיק בעל הגאון תמרן קבלתי הר גת הצדיקים ניר: על הישע

גידה בא להיות ושלא דאפשר מס כל ומהמונס מהם להרחיק זצ-׳ל
: ממהם אחה

 שאל ני׳י הדייג כביד את לבקש באמי דעת־ שברדת- ואהה"
דבלים שאמר־ ל חמי לגדיל־ רצינו כבל ב• דעתו על יעמוד

 ואני ובדומה השליט מלפני יצאת ושגגת בידי:' ה; טצות שאמרני
 הסכמה לו לימן זצ״ל הגאון מרן את אחד מעפה פעם ידעתי
 על חנוני חנוני בלגים וביקש בזה שגגה שסיתה לי כידע ואח״כ

 תהה שלא האמת על יודה סי הדרג גס ממני יצאה אשל השגגה
 לתומם ההולכים אנשים ידו על •כשלו שחלילה ולמכשול יקת5ל ח״ו לו

בציון יהחזינה יצליח בידו ה׳ ושפן ידו על שמיס שם ויתקדש

הב ותשובות
: וחוהיק שמו נמען הכותב דבר בימינו במקלה ביהמ״ק ובגנין עיניכי

:מברעזאווע שיק משה הרף

ש׳יז תשובה
: לפ״ק חרל׳יב חיהמ״פ חוקע שיל״ת

המפדרקם הגדול הגאון הלב ידידי בדיצות ■מוג המצות חג את
:פ׳ ׳ק אבדק פ׳ מהו׳ כש״ת

 משמאעיסקיוא כת מאם שלוחת קינטלס עיני לנגד בא •מים איזה זה
חכמים תלמיד־ על הרבה ולסג קעגוריא המעולפת בקאשוי

 יורה שם במכתבי כ"־ הדר״ב שנס לאימי נפש־ ילדאנץ השם וירא־
 הסל הכת אח שהזמיני המפורסמים הגדולים הרבנים נגד חצים
 הקעאעוקקיוא •די יתחזק ומחשל מופלגים חכמים תלמיד• בד״צ לנגד

 חרדה נפלה זאת לאיתי •כאשל וכי׳ ה׳ פרד־ עם חומם וקולא
 בכיני נשגבה ותמוה השליט מלפני שיצאה הגדילה השגגה על גדילה

 ממשה בצירוף גדול בקיל קרא שנתיים שזה עצמי דבר שכח וכי
 לכל ולהכנות להתיודע אוכגארן דמדינת גדולי׳ רבני׳ וכשלים

 מ להם עמר זו מרשת ונהזהל להשמר ישראל בר כה מקהלית
 קיו הסף בחי־ אם כתיב רעיך דם על תעמוד ולח היא בנפשם

 איטי ואפילו השאעוקקויא בכלי את מאשר כתה ואיך הכפש בחיי
 עמדו הס הר קאכגרעק דבעלי יניר שלוחי שהם אותם חישל
 גלי יהמו וצוד והאמונה המולה חיל זרים שבות ביום מנגד

 ל־קרא לו והי׳ פד מיי לכו המילשה התירה לשטוף הקאנגלכק
 בין ישבו השטאטיסקווא ובעלי כתיב רעיך דם צל מצמוד ונא להס

 מארור זעו ולא קמי לא יאיך עדרס שריקות לשמים המשפת־י׳
 באו לא כי ה׳ למלאך אמר מלח איר־ אב־ניעס ק ברק אמר אשל

 ובארבע הו־ רבה נברא דמלח חכזיל יאמרו עבירה ה׳ נעתרת
הנפש לסכנת קיו p הגוף לסכנת ואס ברק שמתי׳ ש־פירי מאה

:נצמיי וחי־
 שאינם מה בלבד שנא השעאעוקקווא נפלי כישים כרת ,יעוד

׳ק5וד הדת שימר כס להחליש ממאמצים שהם אנא כחרם
 וכאשר ותעצומות צח מהם ליקח הברית בעיר וכבידס ■קלם ולמצע

 משם לכו לוה אשר התולה קק לסרס המשתדלים יד־ וישפיל־ ירח•־
 ידי מהפיי׳ לך ואין הקאכניעק בצלי ידי ויגבילו עמלק וגבל אל

 •שימו נא ואיך וכו׳ ציר ילפר על יעוגלים, הזה גדיל צבירה עובר
 כשימרי ראשי כהני אשל הצמל כל ואת המלאה כל אה עיניהם לנגד
 בישראל גדולה משיפה ידיהם על לצש־ת כמר הגדיל •השייה הייה

 ז זה כל את בעירתם מראות טחו השטאטוקקווא ובצל■
יראת אשר מ־ שכל אחל במקום ביארתי כבר שלישית בה ועוד

 פעאעוע לאולגאנחאציאכק את לקבל צריך בלבב־ נוגע ה׳
 דמים השים ולא תירה אמרה שהרי ],ד כפיי הארטידאקקין של

 ל״ת המצות במנץ הלהבים וס יכו׳ לגגך מעקה יעקית וכי׳ בביתך
 עניני החיוב ואדרבה ובאלציר בנתינו מכשולים להרה שלא לצ״ח

 הרמב״ם שמנה מעקה •עשית של יניע היא יזה מכשילים לסקיר
 במכשול ק״ו וליה כשה איכא כ; הנוף במכשול ואם קפ״ת ורע כס

 מכשיל יודע איני אשר זה היא והי עולם עד ילזרעיכו לכי הכפש
 לעשות החנם תה אין בחיקי לעשות תהי אשל אח הקאכגלכק

 להם ונברר. לתפילה תתיר־ ממחה חתירה לחתור נטייה ידם ועוד
 מעקם נעשית ול*ת בעשה ערני ותחייב נשברים בירית בורות

 כי אחרת ומעקה שמילה ואץ שחת לבאר ממנו הרעל יפוג שלא
שמככב מי יכל בקאכשטאעירנג אותנו ה׳ תראה אשל אה אס

:מדין את לימן עתיד
 תקחנשטחטירוכג קבלת חיוב מלברר ידי אביב לא ארבעה ועל

ק״כ דהר עבירות כמת על צינרין השטאעוקקייא ובעלי
 הקהכ בתקרת לכניק שלא דהכשבע ל׳ג שצי׳ ח לכי קי׳ ביי"?
 קקי״ב שם והטד׳ז הקהל תקנת עליו חל כימי יכל שוא שבועת הוא

 דהוא אמרנן כ׳ דף דביבמות קשת חת מושמייהס דילפיכן כ׳
 זה דילפיכן דכ< דשבוצית ■נ רפ במרדכי המציץ אמנם הדי־בק

 הימב״ן וביאר הזאת ההורס דבר את יקים לח אשי דאריר מקרא
 מטה של ׳׳ד3 על הוא דהאזהרה בקיעה הירבלמי בשם בחיהש

 להקים מצווין שהב»ד יכיץ סתירה להקים ניד־ שהיא מי כל ■צל
 דאנו והייני שביעת בי ואייל לשמוע הקהל מחיייבץ ולנזיר

 מנהא נמגדל שהם התקנית כג ולקיים לאשר יעימדין מישנכין
 ב״ד בג אנא הנדיג ביד דיוקא הסוכה ימי; נתירה ק־יג ונעשית

 המרדכי וכוסה מסנהדרין בפכ׳ד הרמב״ם מלשין כמב־אר בידו ש־ש
 : מקום בכל הדור כגדול• בהקימם הציר דטוני רביב בפיק
הא׳ ניזקין אבות שלושה כל פיכתו אבן שהציב הקאכגרצס וא״כ

ובהשגמותיה׳ בירה׳ דווקא והלכרערס ישראל בכי נימיד שיהא
 תישים אין גדיים אין דאס ישראל מבכי התולה את לשכח כדי

השידעס תיקנו מדיהם לעמוד השם ליראי אפשר יהא שלא ישגיח
נערכט

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס205 מס עמוד יוסף בן משה שיק, או״ח - שיק מהר״ם



שנת מסכת על החדש מפרשים ילקוט
ע־א[ ד דף - ע־א ג ]דף

ג

 ואח״כ כצ״ל, פיסקא סוף הוא קחשיב לא שם
נצ״ל: סיסקא. הוא פטורים שניהם

סנוזז[ ]חכמת

 בעשותה הארץ מעם אומר רבי תניא שם
ע״ב צ״ג לקמן ע׳ נ״ג נולה. את העושה

 כלל. רבי דברי בברייתא מכר דלא ומראה ע״א. וצ״ג
 ד״ה מוס׳ ועי׳ ור״ש. דר״י סלוגמא שמה יש רק

 ולא עקרית איננה וו דבריימא דהתעוררו אתמר
 ריש המלך יי ספר וע׳ אושעיא ור׳ ר״ח גי אמנהו

 סוגיא נין הסמירומ לישג שהאריך מה שנח ה׳
חייתו ]סהר״ץ ע״ש: המצניע דפ׳ לסוגיא דהכא

 פטורים. שעשאוה שנים נו׳ בעשותה שם
אף נוה אין מ״מ נתינ קרנן דגני ואע״ג

 רש״י וכמ״ש מדרננן רק נעלמא מורה איסור
 בפ״א הרמנ״ם מדברי ונ״מ ע״ב( קנג )יף נרס״ב
 ס״ב נירושלמי דאימא מהא לה״ר יש וכן ישנת

 משא להוציא גיורי! שהיו יאחר נעונדא דמגיגה
 איסור נזה דאין וע״כ נשנים מוציאין והיו נשנח
 שלא ניק גינא נלא״ה דקרנן פטור משוס דאי מורה

איתן! ]מצפה :אנוסין רק שוגגין היו

מורח[ ]חכמת כצ״ל: כר. א״ל לא שם

אסור אבל אסור אבל פטור ד״ה רש״י
 הלנה ביאור עיין לכתחילה. מדבריהם

 שערות: שמי על ד״ש א סעיף שמ סימן

משמע היא. היתירא נייח גופו דיה רש״י
 ונמ״ש הן אמד דנר הלשונות דשמי דס״ל

הורוויץ[ ]רא״ם :המוכן׳

 התני' הא והאיכא לר״י וע״ק בר ד״ה ,תום
יריאיס ספר עי׳ נ״ב כר. פוטר ר׳יא כו׳

 כלל דלא די״ל אחרימא אמילמא דר שס ק״נ סי'
פושר לפון לא וסטורין פשור לשון רק שמואל
__ הש״מץ עליתי ___________ ע"ש:

הלא היכא אפילו הרישא בבא ד״ה תום׳
 מכשול תתן לא עור לפני משום עבר

 מאיסור. להפרישו החייב מדרבנן אסור מ״ט
 קשו אפילו דהרי וז״ל דמוסיף כאן רא״ש ע׳ נ״נ

 גדול כ״ש להפרישו. מצוין נ״ד לתיאבון נמלות אוכל
 מ״ע המצות ס׳ נרמנ״ס ואולם ע״ש. לו יסייע שלא
 הוא מוכיח דהונח מ״ע דנכלל נ׳ מצאתי ר״ה

 זולמינו נעזוב ולא נמשא שלא מצוין שאנחנו
 יש ג״נ מורה דאיסור הרי ע״ש. שיחשא מאוממינו

 נ״ד נבילות אוכל קש! דקי״ל הרא״ש ומ״ש בזה.
 נ״ד דאין קי״ל אדרנה דהרי צ״ע להפרישו. מצוין
 תל״ז מ״א מהל׳ פי״ו רמב״ס ע׳ להפרישו. מצוין

 דרצת שמ״ג סי׳ או״ת שור נ״י נמרן ראיתי שוב
 מצוין דנ״ד סונר דהרא״ש מכאן להוכיח נאמת

 מצרן נ״ד אין דננ״מ אף י״ל ואולי להפרישו
 דנמו דכוונחו הרא״ש דנרי נתכנו ננ״ז להפרישו.

 נ״ד קטן דאפילו סונריס חכמים דקצח דראינו
 | דנודאי כמצוות דמייג גדול מנ״ש להפרישו מצוין
 { ונפרט למשוא אומו נעזוב שלא להפרישו מצוין

 ( שס הרמנ״ס נמ״ש לקטן אפילו דאסור לסייעהו
' שמ״ג סי׳ נ״י מרן וע׳ אסור. לקטן נידיס דלהאניל
1 חיות[ ]מהר׳־ץ בטא״ח:

-קדושיך מוס׳ עי׳ דרבנן. איסור מ״ם בא״ד שם
נחוס׳ וע״ע לגמרי. דמומר אנל ד״ה ע״א נ״ו

 ערב ד״ה ע״ב ע״ה וננ׳׳מ מניין. ד״ה ע״א ו׳ ע״ז
נוטסאכער[ אליהו ]ר׳ שמ״ז: סי׳ ונמ״א

 ק' נ״נ נו׳. בנכרי מיירי אי ואפי׳ בא״ד שם
חייג העני דמני הא אנכרי למנקש שיין אין

 והעני פטור הניח ונעל דה״ק וי״ל חייג והעשיר
 איסור מחמת אנל שנת איסור מחמת ומומר פטור
 לפני שיין דלא ננכרי מיניה ונפקא אסור עור לפני
מנוח[ ]חכמת לגמרי: מומר הוא עור

 איכא דרבנן איסורא טיהו בא״ד שם
נס׳ נדרים נמסכת ועיין וכו׳. כדתניא

חיים! ]מי□ הכי: דמונת ע׳׳נ סג דף יין קונס

דף לקמן מיס׳ ע׳ כוי. דוקא משמע בא״ד שם
 מפצים אבל מזונות דוקא נחצר דאפי׳ א׳ י״ט

 גס דדילמא מזה להקשות מצי לא אך אסורים
 לזה תוכחה להס אין וגס כמזונות מיירי המשנה
 מהדיוק רק להקשות יכלו לא ולכך אסור דחסציס
הרועים! !מלא אסור: נמוך דנעומד

פרין מאי לכאורה קשה תחירוציס לכל בא״ד. שם
לא דשמואל למימר איכא הא דשמואל ממימרא

 וי״ל ומומר. פטור הוא ענין נכל דלא משוס משיג
 ומומר פטור הוא ידו למוך שמשחין דמי

הורוויץ[ ]רא־מ לגמרי:

דשמואל הכה״ג הקשה נחש הצד ד״ה תום׳
 סימן הלכה כיאור עיין וכו׳. אדשמואל

 נחשים: ד״ה ז סעיף ששז
חשיב דלא ועוד ובו׳ פטורי ד״ה תום׳

 נכל נסיפא דמשיג הא כלומר כו׳. תרתי
 למה נאמת ודעשיר נאמת דעני לפטור מרמי ננא

 דעני נ׳ דנקש נרישא שיוני דמשיג נמו משיג לא
נננא דעשיר וב׳ ראשונה נננא עצמו נפש
מנוח[ ]חכמת :שניה

 שברא. דאין כר פטורים שניהם ד״ה תום׳
חד ד״ה מוספות א׳ צ״ג לקמן ע׳
סהרש״א[ ]בליון למעוטי:

לדעש דוקא זה נ״נ נו׳. סברא דאין בא״ד שם
 דעקירוש נסמוך דסנר רש״י אנל המוס׳

 במלאכה עקריס יומר שתס דממנימין תנא קחשיב
 אלא גזרו לא דרכנן גזרה לעשן נמי אי נהיפו סנר

 לחוש יש יומר דאורייתא איסור לידי ינא שמא משום
 הוא הגמר נדאוריימא אנל מנהנמות נעקירוס

 ע״ש אלא נקראת תמצוה אין ע״ד תמלאנה עיקר
מנוח[ ]חכמת :גומלה ה

 ויל״פ נ״ב כר. פשטיה בעשותה ד״ה תום׳
דקאי" משמע ה״א במסיק בעשותה משוס

הגרי״ב[ ]נמוקי אמלאכה:

דף עירונין עיין שנים. ע״י ובלבד בא״ד שם
ונו' מכמפיס כשרניס ד״ה נרש״י ע״א ל״ג

 ל״ד נדף וגס זה דין ליה לית דידן דהגמרא דס״ל
 כראש לשכות נחכוין גר כן ז״ל רש״י כמג שס ע״א

מדעסויא[ ]ר״ש המגדל:

עקירה עשה הפושים אלא בא״ד שם
 א סעיף שנד סימן הלכה ניאור עיין והנחה.

אא׳׳כ: ד״ה
 חולין עיין מחניא. לא כו׳ איתמר סד״ה תום׳

מדעסייא[ ]ר״ש וע״ב: ע״א קמ״א דף

 למיבעי מצי דהוי גופו עקירת ד״ה תום׳
אכל נעקירה דדוקא פירש רש״י אכל ונוי.

 דעקירה דמי מסן דנהנמת ליה פשיטא נהנחה
 גר ע״נ ד׳ דף לקמן כדאמרינן מהנחה טפי חשינא
 דפרין ארנעה מקום גר מעל ותנחת עקירה
נעי: עקירה אנל נעי דלא הוא הנחת ודילמא

חיים[ ]מים

 כיון כלומר רבנן. אסרו דאפ״ה וי״ל בא״ד שם
למימי מצי והמייט גופו עקירת רננן דאסרו

 החייט יצא שלא רננן אסרו לכן דרננן איסור לידי
 הרנה זה מצינו לגזירה גזירת דהוא ואע״ג נו׳

 ואמרו מאד דומים כשהגזרוח נכת״ג חכמים דגזרו
in™ !חכמת היא: גזרה מדא נולה

גזרינן וננת״ג פירוש רבנן. אסרו בסוה״ד שם
הדלקה: גר לקמן נדאשנחן גל״ג

חיים[ ]מים

ע״ב ג דף
 יו״ט נמוס׳ תונא ירושלמי עי׳ אדעתיה. לאו גט׳

לא והוא לר״י שאלון רר דאמר מ״ב פ״ה מ״ש
 ק״י נפסחיס ע״ז העונש ועי׳ המשנה. לשון ידע

 בחגיגת מזה הנזהר והשכר נפירקא. דאומרן משום
 תרשמי נמ״ש דלא אלהיס. רשע אראנו ע״ב ה׳

גוטמאכער[ אליהו !ר׳ דרושיו: כהקדמת שאלה

יום מבעוד ומשקין אוכלין טעון היה שם
ומום׳. רש״י ע״ש חייב. משחשינה וכו׳

 וי״א ד״ה א סעיף שמח סימן הלנה ראור עיין
ונו׳: מנע״י כשהוציא דה״מ
 מ״ש נספר נ״ב כו׳. ככרמלית דכ״ע לא שם

דיסוד ונראה נו׳ דחי אין מימה הקשה
 נו׳ חדא תנא נמחלת שפשט מה דסנר כנוי קושייתו

 נמאן תלנחא ספק דעדיין אע״ג כו׳ אידן ומני
 היאך גילה ולא מנאי מאן סמס דהמנא רו! מ״מ

 מספק למומרא למנקט דעמו כודאי ההלכה
 סמס דלנו די״ל מוכרח זה אי! אנל דמיא וכנרמלית

 יומר תסנרא להכריע דיש משום כמא! הלכה התנא
 לא שארי אלא דמיא ככרמלימ דלאו דאמר נמאן

מתנא ליה פשט ולכן מספקח הסנרא אס ידע

 ודאי כמאן הלנה ראר ולא דסתס רון דנריימא
אפשר ולזה טונה היותר נסנרא להכריע דעתו

 לא ואמר דמיא ננרמליח לאו דנ״ע פשט "דנתמלת ■
 פשט כמחלה אימא אינעית נו׳ ננרמליח דנ״ע

 לא לעולם זה על המדרש כני ואמרו דמיא ככרמליח
 הוא דוחק ומ׳׳מ נו' מי' למטת ואידי אידי תפשוט
 נו׳ נעיח ואי נד״ה ממום׳ משמע וכך נח״ש ונראה
מנוח[ ]חכמת :ולו״ק

 ומאן הכלי. נ׳׳נ ליה. שדי דאי מבעו״י שם
ונ״מ קאי. דאפירות משחנש לא לתו דגיס

ניצכ״ץ[ דנסמון: נהו אחי לישנא

]יעב־ץ[ נצ״ל: בי.5 דו׳ב שם

ק׳ עירור! מזיד. אטו שוגג בקנסו שם
גוטמאכער[ אליהו ]ר׳ :ע״א

 שוגג קנסו לא לעולם אימא ואיבעית שם
אחיין תנריימומ ושמי פי׳ בו׳. מזיד אטו

 שוגג קנסינן דלא )נג( נגיטין ליה דאית יהודה נר׳
 דרננן ננרמלית הוי ידו וה״ג כדרכנן מזיד אטו

 שוגג נה קנסו לא ומש״ה שמעתין כריש ונדמונמ
 דקניס תמס קאמר לר״מ אנל לר״י. מזיד אטו

 תא וכן מזיד אטו שוגג ככאן נמי קניס וא״נ כדרננן
 הנעשים מחיצה גני ע״נ( קא )דף לקמן דאמר
לה ומוחי אסור בטלטול נחמן רב דאמר בשנת

 נטלטל מומר נשוגג נשנעשית אנל דוקא __.״אמזיד
 מדד אטו שוגג קרס דלא דר״י אלינא "היינו

איתן[ !מצפה בדרבנן:

 לא ביבי ודר׳ קנסוהו לא בשוגג ד״ה רש״י
אינה ירו והחזרת ובו׳ מהכא תפשוט

 ונגזרה שבות הפת רדיית אבל שבות אפילו
 שיבא קודם משום גזירתם בטלו ולא במנין
 נגזרת דשנומ רש״י מ״ש נ״נ חטאת. חיוב לירי
 רמי אר״י ע״נ( קנ״ג )שנת מ״ש על כוונתו נמר!

 התם רמים דנחיג זו משנה נשנית מכליה נן נחמיה
 וע׳ נערימות. ומראים דוררס כיהודה ראיתי
 ג״נ שני שורש סוף נהשגומיו המצות ספר רמנ״ן

 p נחמיה רמי הגדול ננ״ד נמרן נגזרו השנומין כל
 רש״י דברי יצדקו גמור שנוח דהוי וכיון ע״ש מכליה

 ואזמל הזאה דערל ע״נ< צ )ינמוח מצינו דהרי כאן
 ואל נשג כרת נמקוס דנריתס העמידו ולולב ושופר
 ועוד הפח ירדה שלא שוא״ת הוא כאן וגס מעשת
 לידי ינא ולא מנמיס ע״פ מלרדות מעונג דהרי

 לא ומפ״ז קודס ד״ה א' ד׳ לקמן מוס׳ ע' סקילת.
 דנריתם. והעמידו גמור כשנוח לרדות תמירו

 נזכר דצא כיון שנות אפילו אינה ידו המזרח משא״ג
 כאלו דעניניס כספרי הראיתי ועוד נמשנת. זה שנות
 ונמנו כלס הסנהדרין נמעמד חנמיס מפי יצאו אשר

 שחדשו הללו דינים אזי כולם רשינח עליתס וגמרו
 והעוני מורה דין דיניהם גזירות או נמקנוח מנמיס
 המורה דע״פ ועשת מסור דלא נלאו עוני עליהם

 אנל ממרים. מה׳ פ״א הרמנ״ס נמ״ש יורון אשר
 מנס מפי רק יצאו אשר דינים וחידושי הגזירות אומן
 הסכמת עליו נאה ולא ולשעמו. למקומו שגזר

אחד. נמעמד כלס נאסיפס הדור מחכמי מוחלטת
 דע״פ ועשה מסור דלא לאו נכלל אלו גזירות אין

 יוצא נמשפט רק נאמרו דלא יורוך. אשר תמורה
 לפ״ז ונכונים ממרא. דזקן דומיא כלס סנהדרין מפי
 הגדול נ״ד מפי נאמרו שנת דשטמי כיון רש״י דברי

 גזירתם. נטלו ולא ממש מורה דין דינם כלם כמעמד
 כוונה וזה מורה. איסור על שיעמר מששא משוס
חיות[ ]טהו־ץ רש״י: נדנרי ואממית נכונה

א״ח ענהגר״א בו׳. נטי ולאיסור בא״ד שם
גרסאות[ ]חילופי : '7 שמ״ח סימן

 משחשיכה עצמו מוען כו׳ מעון הי׳ ד״ה תום׳
עצמו נטען דמיירי ר״ל כו׳. לפוש ועמד

 ונמלן לפוש ועמד לווית מזויח לפנותן משסשינה
 דכוונח דא״ל נר״ה והניח! הוציאן ואמ׳׳נ להוציאן
 דידיה הנחה וזהו נרה״ר אח״נ לפוש ועמד המוס'
 ע״נ אלא הנחה הות גופיה דהנחת מוכח דא״כ

 לנטל נדי הוצאה קודס נרה״י לפוש דעמד דכוונמס
 נחידושי ונ״כ ודו״ק לפטור שתי׳ ראשונה העקירה
 נטוע! דלימני קשה עדיי! ולכאורה ש ע" תרשנ״א

 לפוש ועמד לזוית מזוית להוליכן משחשינה עצמו
 שמעינן הוי דשפיר מייג נר״ה והניחן הוציאן ואמ״נ

 משוס לומר דאין מסן כעקירת גופו דעקירת
 ועמד מני למה דהשה המוס׳ נמ״ש ראשונה עקירת

דאף צרמחא נפוש עמד דנקט דה״א וי״ל לפוש

 וחייב ראשונה עקירה נטיל לא לפוש שעמד
 גופו דעמידת אמינא דהוי נר״ה אמ״נ נשהניחן

 כאן ואין ראשונה עקירת ונטל מפן כהנחת מחשיג
 דעמידת דנהי אינו זה אן נטיל דלא קמ״ל עקירה

 גופו דהנמח דכיון חייג מ״מ חפן כעמידת גופו
 וא״כ חסן כעקירת גופו עקירת ה״ה מפן כהנחת

 דברייתא דה״א וי״ל אס״נ שעקר עקירה על חייג
 חפן כהנחת גופו דהנמת לומר נטעה דלא קמ״ל

 לקמן וכדאשכחן חסן כעקירת הוי לא גופו ועקירת
 דלא הוא הנחה ודילמא דקאמר להנחה עקירה מ!

 תנחת דאף הנרייתא קמ״ל לכך נעי עקירת נעי
 דהאיך קשת דעדיין או חפן כהנחת הוה לא גופו
 נטעה דלא להשמיענו לפוש עמד הנריימא נקט

 דהנמת לטעות יכול דעדיין הנחת הוי גופו דהנמם
 דעקירת משוס ננריימא דמחייג ותא הנמה הוי גופו
 מה לטעות דיכול דמון עקירת ג״נ הוי גופו

 הוי גופו דעקירת נזה גס לטעות יכול גופו דהנחת
 מאי וא״כ דומים תן דאמח אלינא דהא עקירה
 דע׳׳נ אלא לפוש ועמד דנקט נמה הנריימא הועילה
 ועקירת דתנחת משמיענו דננריימא כן דתאמת

 י״ל דנאמת וי״ל חסן ועקירת תנחת הוי גופו
 דנקט והא ראשונה עקירת משוס מחייג דהנרייתא

 דנטיל פטור לפוש דנעמד נטעה שלא לפוש ועמד
 כהנחת דאינו דנהי זו עמידה ע״י ראשונה עקירה

 דהוי מידי ראשונה עקירה מנטל מ״מ לחיומ׳ חסן
 תנחת דאינו אמות מד' פחות על חסן אמניח
 קמ״ל לכך ראשונה עקירה מנטל ואעפ״כ לתיור׳
 מנטל אינה ראשונה עקירה לנטל לענין דאסילו

 שטען דמיירי למעלה מ״ש והק לפוש העמידה
 נ׳ האין דא״נ חמיה הוא לזוית מזוית לפנותן
 עתירה דתא ראשונה עקירה משוס דחייג המוס׳

 דניחני הדק״ל דלפ״ז וצ״ע לפטור הי׳ ראשונה
 לפוש ועמד לזויח מזוית משמשיכה עצמו טוען

 כעקירת גופו דעקירת וש״מ דחייג הוציאן ואמ״כ
 דהא ראשונה עקירה משוס למימר דליכא חסן

הרועים[ !מלא לסטור: הי׳ ראשונה עקירה

אסור שופר תקיעת כו׳ התירו ד״ה תום׳
 קי״ג דף לקמן אימא וכן נ״נ מדרבנן.

מדעסויא[ ]ר״ש ע״ב:

ה״פ ולעיל כו׳ אימא ואיבעית ד״ה תום׳
אי נשלמא כלומר נ״נ כוי. משנינן מדלא

 לא למפשט ליכא איפכא נמי משנין המדרש נני היו
 משוס למסשט ציכא דאמי ממ דרג ולא דאמי

 למיפשט ליכא ממ דרג נמרא לשנוי למידמי דאיכא
 משני מדלא השתא אנל איסכא לשנות דאיכא משוס

 סנרא להם נראה שאין ש׳׳מ איפכא נמי המדרש נני
 שינויא שינויי נ׳ אלא כאן אין וא״כ איפכא לומר
נפשט: מהם א׳ וממ״נ ונתרא קמא

מנוח[ ]חכמת

 דוקא נ״נ כו׳. קנסוהו לא בשוגג ד״ה תום׳
ציין תפשוט לא לעולם דגרס רשנ״א לדעת

 ר״י לדעת אנל דתכא משוגג סשיט לא למה לפרש
 ותאי ותפשוט לעיל שתיק כמו נכן ומה יפשוט
 ר״י לדעת קשה לא נמי כו׳ קמא משנויא וא״ת

 רשנ״א שלדעת אלא יום מנעוד לאוקמי דאפשר
 ומה כו׳ יום מנעוד דאי רשנ״א פי' הא קשה

 וא״ת האי התוס׳ הקשו שלא מה ג״כ מתוק
 תפשוט שאמר מיד נגמרא לעיל כו׳ קמא משינויא

 ]אלאן )שלא( קשה שאינו מפני וזה כו׳ ממ דרג
 נס׳ הגיה ולכן נסמון שסי׳ ]רשנ״א[ )ר״י( לדעת
מנוח! !"נמת ודו״ק: אמד דמר שהכל ח״ש

כו׳. דהשתא יום מבעוד ומיידי בא״ד שם
 דוקא מזיד גר כמג דהר״ן קשה אנתי ולי נ״נ

 נר״י ס״ל דהר"! ונ״ל להחזיר. אסור יום מנעוד
 סנרא להן חייש דלא אימא ואינעית ד״ה נמוס׳
מדעסויא[ ]ר״ש ואיטלולא: נחוכא דהוי

ןן״א ד דף
 דה״פ נ״ל דמלחא. בורא עלה תיבול לבי גם׳

טעם היטג מרגיש אז מלת כור לכשמאנל
 למלק שיש יודע היה שרגא לסי כן לו ואמר החילוק.
 מרגיש היה שלא אלא נ״ס מדשאל וראיה מניהן.

 כמאכל אצלו מתקנל היה ולא החילוק טעם תיטג
הורוויץ[ ]רא״מ מלח: נלי מפל

חטא סע״א מ״ת מנחות עי׳ ביבי. ר׳ בעי שם
חול: נשכיל ולא שנת נשניל נשנת

גוטמאכער[ אליהו ]ר׳

הרש״ש וחדושי הגהות
 דאס נ״ל מכאן חטאת. חיוב לידי בהו אתי ליה שדי דאי טשחשיכה גמרא }]"ב ג דף

ונ״א דזריקה נ״א דמצטרפי חייג ונח כ״א זרקו ואח״כ נר״ה אמות נ׳ חסן העמר
 וכן מרה״י. דהושטה לעקירה זריקה מכת דאתי דכר״ה תנחה מצטרפי דכאן כמו אהדדי דתענרה
 הקשה בת״י בו׳. דר״ב תפשוט שם והאמר: סד״ה )צת( נעירומן התוס׳ מדנרי לתדיא מתנאר
 דאורייתא דספק פשוט דזה ליישב ונ״ל ספק. אלא אינו והבא דאורייתא. לידי אתי ודאי התם
 מר״ה מפורשת וראיה לחומרא( מה״ת דאורייתא דספק הסוגרים לשיטת )ומותר דרבנן מודאי ממיר

 ס׳ נגד דנריהס דהעמידו הכא דחזינן כמו ולכן ע״ש. ספק והא ודאי דהא דאע״ג ל״צ נ׳( )לד
 מ״ל זוטא מומרא לי מה )ז׳( מכמות לדנר זכר דאורייתא ודאי נגד ה״ה מיניה דממיר דאורייתא

החשש דהכא וכי ד״ה )ד׳( לקמן נחוכף הרינ״א על בחידושיו הגרע״א שהקשה ומה רנה: חומרא

 ומחמת שמת. איסור אלא אינו מידו הזריקה דהיינו עצמת דהמעשה דלק׳׳מ נ״ל מדים. איסור דיעשה
 לאסיה דומה זה דאורייתא. איסור לידי ממילא יבא זה דע״י אמרת מאי דבריהם מלהעמיד יניחו לא זה

 מותר נמי לבתחלה וא״ת מי', למעלה כאן ד״ה תום' דאורייתא: איסור לידי ימא דג״כ
 קנסוהו משחשכה לקמן כדאמר דמיא ככרמליח לא אי אפילו ]ר״ל אסור מ״ט מי׳ למטה לכאורה סו׳.
 נמי מי׳ למעלה שלמה מלאכה פתיה מידו יפיל שאס משוס ע״כ והוציא[. שעבר מה על והיינו רבנן

 שסי׳ המוס׳ ואף כו׳. מי׳ למעלה שהגביהו ופירש״י סייג עליו דרן בו׳ המעביר )סד״ת( לקמן דהא״ר
 ד״ה בתו׳ נ׳ צ״ט לקמן ועיין תייג סטיו דרך נו׳ מהמוציא שהביא ונמו ל״פ. הדין בעיקר מ״מ נע״א

 דנרשויות ואע״ג אבל ד״ה ק״א ר״ד וברש״י כאן. תרשנ״א ונתדושי שם ונמתרש״א דילמא או
ע״ש: כו׳ בכת״ג מיחייב לרה״י מר״ה דאורייתא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס688 מס עמוד בבלי תלמוד שבת ג ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד



מהרש״גקכה קכדי סימןשר׳תקלח

 אבו גם כ״נ א״כ התורה לכל מומר כחזקת כוי מכ״ת עבירות
התז לכל מומרים כוי מ״מ ביוככ״ס שמתענים נכי זה של ן

 במ והש״ך כט״ז שדעת וכיון ביוהכ״ס[ כתפנית מן ]הון
 נר כנ״ל רמ״ט סי׳ שיק במהר״ם מורי ]וגס בשבת למולו שנא

 כ כדבריכם להחמיר דיש ?ראה למעשה[ לכלכה כן שתופס
 כן בנוף נתקשה הנ״ל שיק במכר״ם מורי והנה בשבת. למולו
 ש! לדבר רגלים שיש ומומרת דבמומר והט״ז להש״ך ס״ל למה

 כ כן, לומר מנ״ל בשבת אותו מלין אין רעה לחרבות כוולד
 ומי בזמנו למולו ממויבין ואנו ישראל כוי כתורה דפפ״י
 שד פיי״ש דחי לא דבכה״ג לומר מנ״ל שבת דומה בזמנה

 מוד הם אף מה״ת דוודאי נראה ולי דבריכם. ליישב עצמו
 ומוט! דבמומר משום רק כנ״ל מורי כקו׳ בשבת למולו שיש

 מז הם אם כלל יודעים אינם כעכו״ם בין הולכים שהם
 מפול עכו״ם זרע מתחילתם פכו״ם שהם סוברים העולם וכל ישראל

 שו בחילול מכשול משש יהי׳ בשבת מיהם אש יימולו ואם
 להני רוצים ואביהם בשבת הנולד מכי״ם בני שאף אמרו -
ס .לכן אסור זה ובאמת בשבת למולו מותרים מולשיכיולל

 להמ> צריכץ גזירה כל הלא מפצמינו גזירה לפשות מר׳ל»ק-ה
ף3 בש״ס, זו גזירה מציגו לא וכרי כן ל״מז5מ
לגז מסתברת והסבר׳ הוא קרובה זו דגזירה כיון

ישרא, והוי כשר הוולד ישראל בת מל הגא וענו״ם כאם, גמר...
 שכחב רס׳ץ גסי׳ היו״ד מל רעק״א חי׳ נשם מטכ״ת שהביא ומה

 בשבמ למולו כמכין רק היינו גירוח צריך כוולד במכרש״א דלדברי
 יכולץ שיהי׳ לפנין גמור ישראל הוי דלא דס״ל דיפוח יש בזה
 שהגיא א׳ ם״ק ד׳ בסימן נאכמ״ז בפ״ת ומיץ כשבח. אוחו נמול
 שלמה חמדח ,שבששו מניסא הגאון ודברי דבש היערות דבי־י

 לדעתם אף ומ״מ גירוש דצריך כן נראה ג״כ שדעתם ג- ב׳ סי׳'
 ישראל כוי דמ״מ רמ״ט י׳ס מיו״ד שיק מהר״ס מורי ביאר
 ישראל שיכי׳ בפי׳ בשבת למולו רלענץ אלא בח> למולו לפנק
 כמי הוי לאכ״כ ואי כאם מצד נץ כאב מצד בין הצדדים מכנ

 נוקבות מלק גם בו שיש משום בשבת אותו מלץ שאין אנדרוגינוס
 ואביו מישראלית כנולד בוולד כ״נ לגמרי, הוא מיובא בר ונאי

 דאין פוסקים לכני ס״ל וכל מכל כוא ישראל בר דלאו כיון פכו״ם
 ישראלית, ואמו ישראל אביו דוקא נפי׳ שנת דלענץ בשבת, אותו מלין
 אפשר אם למולו שצריך דיין וליה דין לית בתול למולו נמה אב;
 בשבת למולו לפנין אפי׳ אך למול אותו מנימין וכאם שכאב כגון
 נכונים מעכ״ת דברי לכאורה בשבת[ שלו כשמיני יום ]אם
 וכמעט נינהו יחידאי רעק״א בחי׳ שמביא המכרש״א דדברי בזה,

ובתשו׳ ג״כ כתב שביפר״ד שכתבנו ואף כן. ס״ל לא כפוסקים כל
 בפ״ת הרי מ״מ כן, הוא הוו״ד בעל כגאון דעת שלמה ממדה

 הפוסקים. מדברי ראיות מכמכ סליו שחולק כממד״ש דברי מביא שם
 דמבואר ממה מא״ב בפט״ו בשפכ״מ מביא גדולה ראי׳ וסוד

 מישראלית הנולד דבכור ח״י ספי׳ ש״ה סי׳ וביו״ד מ״ז דף בבכורות
 גמור ישראל דהוי מזה מוכח וא״כ בפדיון. חייב פכו״ם שאביה
 נימא דאם ישראל, וודאי דהוי מהתם ומוכח גירות וא״צ לגמרי

 דכממע״ה מפדיון פטור בכור ספק כרי מחמירי׳ ספק מכה דרק
.ככן: דשקפו בסוגי׳ דב״מ בפ״ק מובא במשנה כמבואר

 רק למולו אין בשבת מן יוולד אם למעשה לי נראה ונדה
כט״ז מדברי נראה דכן משום כשבח, שנאמר א׳ ביום

 מומרת היא דכשאמו וס״ל רס״ו בסי׳ הבה״ב מל דמולקים והש״ך
 בשבח. אוחו מלק ואין רפה לתרבות כוולד שיצא בחזקת הוא אז

 כתורה דיני עפ״י באמת היא שאמו דאף הוא כן בנ״ד וגם
 בקלויסטער שנתגדלה כיון מ״מ מישראלית נולדה שכרי ישראלית

 מפכ״ת שכתב דכיון ועוד זה. לפנין מומרת כמו דינה בוודאי
 כתב הרי נדה טבילת מחזי׳ ואין שבת ומחללים נו״ט שאוכלים

שכם מפורסמות עבירות שלשה פל שעובר דכל ב׳ בסי׳ בחב״ש

 ומכ-ט מעצמינו[. לגזור יש כחמור שבת בחילול הוא וגם אותה
 שלהם שחנות ואשה איש לענין למק׳א אמת בתשובה כתבתי
 ואף לכ״ע. בשבת למולו שש״ד בשבת בן לכם ונולד בשבת פתוחה
 בפיני מ״מ כתורה לכל מומר הוי בפרהסיא שבת שמחלל
 דתו שעזב מי אלא פט״ם שיהי׳ גמור למומר נחשב אינו העולם
 שבת ממלל שהוא אף ישראלים פם עצמו שמחבר מי אבל לגמרי.

 יש שפיר ולכן ישראל בשם כל בסי נקרא הוא מדיין מ״מ
 ומומרת במומר והט״ז הש״ך דברי לתסוס ודי בשבת. בנו למול

 שייך דבכו כפכו״ם. הסולם בפיני גם שזהו לגמרי דחם שעזבו
 עכו״ם בן גם ימולו אפשר בשבת בניכם את ימולו שאם כגזירה

 ומינה זה, דבר נאמר לא לגמרי דתו עזב שלא במומר אבל בשבת
 נתגדלה שכרי לפרלית אותה מכירין כעולם כל שהבת בנ״ד

מ״מ כישראלית דינה ד״ת שעפ״י אף עכו״ם של בקלויסטער
כג״ל: בשבח ממנו הנולד בנה למול שלא נכון

 מפכ״ה מש״כ לפי בשבת כבן למול שלא אחר טעם נראה עוד
נו״ט אוכלים כפכו״ם העניניס שאר בכל מתנהגים דהמה

 בניכם מכניסים אם מ״מ כאלו אנשים אף ידוע וכנה בח״ש. וכן
 לכאכסנאים לאכול מאכלים איזה יום באותו נותנים הס בבשא״א

 אופה, מעשה פס יין או יי״ש משקה כמו מילה כברית על כבאים
 ג״כ סעודה כמעט אותו יפשה אזי בשבת בניכם ימולו ואם

 הדבר יהיה ואם מילה לברית תיכף כסעודה עושק כי בשבת
 עבירה לידי אותם נביא שאנחנו ונמצא בשבת יאפו אזי בשבת

 ואות כעבירה לעשות גורם כמו בזה ונהי׳ מ״ש של חמורה
 בשבת למולו שלא יותר כדבר טוב לכן דלפ״ע. דררא משום בי׳
 לא כי כך לידי הדבר יבוא שלא נד׳ אקום והנה א׳ בינם רק

 נצטרך לא למפז טוב יותר ]וכן כחול בימי רק בשבת להם יולד
 לדחות כ״כ ברור הדבר אץ •דמ״מ הללו בספיקות עצמינו להכניס
 דעתי כתבתי כבר כך יזדמן אם אבל כשבת[ מיום המילה

:א׳ יום על כנמלה לדחות כנ״ל מטעמים
וש״ת. דו״ש ידידו בזה והנני

4לפ״ר תרפ״ח יצ״ו ספמיכאלי
גריגפעלד שמעון

קהה. סימן
וכו׳ חו״ב המופלג הרב לכבוד
4״ז5י גקוו״ד נ״י סאנמןפו חיים ישראל מו״ה כש״ת

 ,מביר. מם וויכוח לו יש אשר ע״ד חוו״ד לשאול מכתבו הבלתי
חתונה סעודת על מקומות בכמה שנוהגין מה בפנץ

 עצמה וככלי פאנאגראף, הנקראת, כני שהעמידין מילה ברית או
 מה מצד איסור בזה שיש טוען וחברו ומזמוריה. פסוקים מנגן

 ככנור, בניך דעשאוני מהרי״ל בשם תק״ס סימן במג״א שמבואר
 שם שיעמידו חושש שהוא שמחה שוס מל מללכת מונע הוא ולכן
 אי ועוד ש״ד. מצוה דלשמחת המנהג מיישב ומעכ״ת כזו. כלי

 זה בשביל מלילך למנוע אץ מ״מ הכי למעבד אריך לא אפי׳
 אפשר כזו בכלי מנגנץ ואי חיוב, כמעט שהוא מצוה סעודת מל

פכתו״ש: חוו״ד ושואל כחוצה לצאת או אוזניו לסתום
 משום כזו שאלה על משיב הייתי לא מעכ״ש של כבודו ולולא

או בנו״ט או ויו״נו שבת בה׳ לשאלה דומה זה דאץ
 מותרת היא ואס לכל אסורה אסורה, היא דאה וריבית, בשעטנז

 המקום לפי נשחנים שואל שמעכ״ת שאלה אבל לכל. מותרת היא
 »זיד גדול איסור בה יש פעמים והרבה האדם. ולפי והזמן

 דשאלה בה. יש מצוה ואפשר לגמרי מותרת היא פעמים והרבה
 קצת ואבאר הדברים. הן הן הלב כוונת אחר לומר בה שייך כזו

 דבהוספוחיו בהגהותיו זצ״ל מהרצ״א להגה״ק ראיתי דכנה ברי.
כי מונקאטש ]בדפוס מזידיטשוב להגה״ק מדע סור ספר מ>

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס154 מס עמוד יהודה בן שמעון גרינפלד, ב - מהרש״ג שו״ת



קלטמהרש״גקכה סימןשו״ת

 שמחויב הוא עשה דעיקר מידי ל״ק באמת אמנם במונקאטש.
 מה חכו מלחטוא חברו את למנוע שביכולתו מה למשות אדם

 יעשה לא שחברו שיראה כיינו חטא עליו משא ולא בקרא שסיים
 מקיים אחד אופנים, בב׳ זו עשה לקיים שיכולין ונמצא יותר חטא

 מתבייש ופי״ז כחוטא חברו את מקרב שהוא מה ע״י אותה
 את שמוכיח במה אותה מקיים ואחד יותר יחטא ולא ממט

 אותו למנוע יוכל המריבה שמי״ז מבין שהוא עמו ומריב מבירו
 אופן ועל זו, מ״ע אהרן קיים הראשון אופן ופל יותר מלחטוא

 זו מצוה מקיימים כיו שניכם ולפי״ז זו. מ״ע משה קיים כשני
 הכתוב בא ולזה מחבירו גדול אחד שדרך הדפת על פולה הי׳ והנה

 שקולים ששניהם לומר ומשה אהרן הוא ואהרן משה הוא להשמיענו
מקיימים בשניהם זה לדרך זה דרך בין חילוק שאין כזה זה

 שמביא• שלו[ מההוספות הללו דברים נשמטו מוסים בשאר
 הא על שהקשו ס״ב[ בדף ]כמדומה ביבמות התום* מדברי ראי׳י

 לא דהכי האשה מן שפירש על וגר במשה ואהרן מרים דותדבר
 איך הקב״ה שהסכים וכיון ע״י. הקב״ה שהסכים יודעים היו

 מוליכין לילך רוצה שאדם דבדרך ותירצו ומרים. אהרן עליו דברו
 דסוף לכאורה מובן אינו ותירוצם עכ״ד הקב״ה הסכים ולכן אותו

 יפה שלא בזה עליו דברו’ איך הקב״ה שהסכים כיון סוף כל
 ים כאלו דבענינים מוכא דעכ״ח כנ״ל הגה״ק הוכיח ומזה עשה.
 לש״ש, האשה מן שפורש צדיק ויש השי״ת לעבודת דרכים כמה

 שבורר דרך ולכל לש״ש ג״כ האשה מן פורם שאינו צדק ויש
 לש״ש, שכוונתו כיון ע״י מסכים הקב״ה לש״ש שהוא כל הצדיק לו

 מן פירש שמשה נהי שאמרו ואהרן מרים עליו■ שדברו א״ש ולכן
 דרך לו לברור יכול הי׳ מ״מ ע״י הסכים והקב״ה לש״ש כאשה

 נ״כ הקב״ה כי׳ ואז לש״ש ג״כ האשה מן לפרוש שלא אחר
 צדיק שים שכתב ועיי״ם מאוד. נכק והוא פכתו״ד ע״י ,משכים

 שיוכנ כדי לש״ש הבריות מם מעורב ואינו ומסוגר סגור שהוא
 ע״י. מסכים כקב״ה ובוודאי ועבודה בתורה היום כל למסוק'

 ואינו הבריות עם מעורב היום כל שהוא צדק יש להיפך וכן
 לשמים שכוונתו וכל ולעבודה לתורה לקרבן כדי ומסוגר סגור
 מש״כ לפרש בזה אמרתי ]ואני ע״י מסכים הקב״ה ג״כ וודאי

 ומשה אהנץ הוא פסוק על ברש״י מובא וארא בפרשת במדרש
 זה שקולים ששניהם מלמד במדרש דאמר ואהרן משה הוא ונו׳

 מקת פ׳ שמעוני בילקוט איתא דהנה הנ״ל. ע״ד דהכוונה כזה.
 "משה ופל ישראל בית כל יום שלשים אהרן את דויבכו קרא על

ונשיה אנשים בט אהרן דעל משוס ישראל, בית כל כתב אל
אפילו־־כל" מקרב יהי׳ רק סרחת לאדם אמר לא דאהרן ־משום
 כגה-יס קשים _דבריסלקךאל אמר משה משא״כ עבירה בעלי

i הצדיק אהרן על קשה ולכאור^בילקוט^ עיי״ש וגר הייתם םממרי 
 שהוא דעות בה׳ הרמב״ם וביאר ונר תוכיח הוכח כחוב הרי '

 אהק עבר ואיך כשמוטא האדם את להוכיח מצות מתרי״ג אחת
זצ׳׳נ תשובה דרכי בעל לקרב זו קר הקשיתי וכבר עשה. על

 ובכיה שמחה וכנה נכץ[.. והוא הכוונה הוא בזה העיקר ורק כמ״ע
 ובפרט והישראלים בגלות שאנחנו בזמה״ז ביהמ״ק חורבן נבל

 כוחינו כשל שכמעט עד מאוד המצב בשפל• המה וכחוה״ק הת״ח
 לנו יש אם לסבול[ כח לנו נותן פליט ד׳ שבחסד ]ורק מלסבול

 להיות פכ״ז לנו יש אדרבה או היום. כל ולהתאונן לבטח רק
 זה שבדבר מצאתי ואני דרכים. ב׳ ג״כ יש בזה בשמחה תמיד
 איכה במדרש ג״כ ]והוא מכוח מס׳ בסוף בגמרא תנאים נחלקו

 וכמה בר״ג מעשה כגמרא מביא עיי״ש[ ששמם ציון הר פסוק על
 העכו״ם מנגנין רומי בפיר ושמעו ר״ע פם כולכין שהיו תנאים

 ואנו גדול ובתענוג בשמח׳ שאו״ה בוכים הם והתחילו בשמחה
 רצונו לעושי כך רצוט לעוברי אם מטעם משחק ור״ע גדולה בצרה

 גם והתחילו ק״ק מבית יוצא שועל ראו ושוב ט״כ אחת נלל
 מש״כ על תמהתי זו גמרא ואגב עיי״ש. משחק ור״ע לבכות כן

 תשמע דאם האשטל ם׳ בשם הב״ח בשם סק״ג רכ״ד בסי׳ כמג״א
 חורבן על ומצטער תאנת שלהם קניגאות על שמחים עכו״ס קול
והוא יאמר תפילה אחה שמביא ובעט״ז עיי״ש. כמקדש בית

 נשתנה תוכחה דמצות וכמו\1חביר של מטצגונותיו יודע .דאין_.אדם
 בהתקרבות ופעמים בכעס פעמים וכזמן המקום ולפי כאנשים לפי

 ולפי האיש ולפי כמקום לפי נשתנה ג״כ כאלו דברים לשמוע כן
 דרך. מחפש שמעכ״ת יודע אני כי יפן קצת ארכתיה — הזמן.

 כאנשים כל לאו כי כלל לומר בזה שא״א הארכתי כ׳ עבודת
 מפכ״ת שמביא כת״ח דברי יותר נ״ל לממשה ועכ״ז בזה. שווים

 פאנאגראן פ״י שם שמנגנים כאלו למקומות מלילך למנוע שדעתו
 לסעודת לילך רבה דמצוה מעכ״ת שטוען שמה לכם והדומה

 ילך לא הוא שאם לחוש שיש במקום אלא נאמר לא לדעתי מצוה,
 רבה מצוכג 'לך אין לדעתי אחר באופן אבל מנין. שמה יהיה לא

 אותנו שצום וככלטת כדינים לידע בתורה ולעסוק בביתו מלישב
 שאפשר דמצוה ת״ת בה׳ ביו״ד מבואר והרי פרטיהן. בכל הקב״ה

 כשלמדחי ידענא ועובדא עבורה. ת״ת לבטל אין אמרים ע״י לקיים
 הלכתי חתונתי ולעת זצ״ל שיק מהר״ם במל כגה״צ מורי נאצל

 מהבע״ב שהי׳ מ״ה זקני א״ל ברכתו. ממנו וליטול ממנו לספרד
 הסעודות כל על אלך שלא לי שיאמר חוסט בעיר כחשובים
 מען "אז אשכנז בלשון הנ״ל זצ״ל מורי וא״ל והשמחות

 מרטה" קיין נישט מאהל קיין מען האט לערנט מען אין זיצט
 הם כי בנסיון וראיתי כקדוש׳ בדבריו נזכרתי פעמים הרבה ומאז

 הוללות, יש והסעודות השמחות בכל כמעט כי ונכונים, אמיתים
 שטוב בכותהא כביעתא פשוט הלכה לברר היכול לת״ח ועכ״פ

 כזה זמן של השמחות מכל יותר שגדול הלכה ולברר בביתו לישב לו ן
:להאריך בכמי אין ויותר מאוד. נחוץ במקום חוץ

וש״ת; דו״ש ידידו בזה והנני
לפ״ק. תרפ״ח יצ״ו סעמיהאלי

גרינמעלד שמעון

 אדרבה אלא אמר כך לא ר״ע אבל ר״ג דעת רק זכו דהלא פלא
 לעושי ותענוג שמחה יש כך רצונו לעוברי אם ולומר לשמוח לו יש

 שמבואר ממה כנ״ל הראב״ד על לי קשה ועוד עאכו״ב. רצונו
 כטס הרעה על לברך אדם שחייב דברנות ממשנה והוא רכ״ג בסי׳

 הוא שהפי׳ והש״ע והרמב״ם ורמב״ט ופירש״י הטובה על שמברך
 עצב. ולהיות לבכות לאדם לו אין בכה״ג שאפי׳ הרי בשמח׳.
 לשורר■ שאסור תק״ס דסי׳ דינא מהך לה הוכיח שהראב״ד ואפשר

 קשה אכחי אבל תנאים. כאינך אלא כר״ע דלא דקיי״ל הוטח מזה
 עקיבס וא״ל לו הודו שלבסוף משמע ובמדרש בגמרא שהרי

 הא ליישב כרחך ועל כוותי׳ דלא שנפסוק אפשר איך וא״כ נחמתט
 אב. לצורך שלא שמחות לעשות אין ועשה בקום •דרק תק״ס דסי׳

 שאני במה שמח להיות אדרבה אלא עצב להיות לנו אין בשוא״ת
 אבל עאכו״כ. רצונו לעושי כך רצונו לעוברי אם ר״ע כמו יהודים

 למענה שכתבנו תוכחה של הענין כמו הוא זה ענין דגם נ״ל יותר
 לעבודת דרכים ב׳ דיש הנ״ל מרע סור ספר של בהוספות וכמש״כ
 הקדושה שער בס׳ מבואר דבאמת משום והוא בזה כשי״ת

 עבוית של כיסוד כל כמעט הם אשר מדוח ד׳ דיש ז״ל למכח״ו
 ואה' הגיה אותיות ד׳ נגד בקדושה ]והם התורה כל ויסוד השם
 ואחד מ״ו[ כויה אותיות ד׳ בכל פוגם הללו מדות בד׳ פוגם ח״ו

 נראה וכן בטילה השיחה הוא מהם אחד וכן עצבות, הוא מהם
 עצבות של יסוד ]שהרי .מאוד, רעה מידה הוא שהעצבות בחוש
 שאינו כדין שלא עולמו מ״ו שמנהג השי״ת' על בכעס שהוא הוא
 העצבות ואפילו עבירות, כמה לידי ומביא רצונו[ כפי לו נותן

 מהתניא אמרים לקושי בספר כמש״כ הוא טוב לא העבירות על
 ששמעת וכמו לדעת. עצמו מאבד לידי אפי׳ ח״ו להביא ויוכל ז״ל,
 לידי לבוא בטבעו עלול שהוא מי וא׳׳כ בעיני. ראיתי כמעט וגם

 להפיג פאנאגראף קול שומע אם חטא עליו אין בוודאי מ״ו עצבות
 רעות, מדות מהד׳ הוא בטילה שימה גס הרי זה ולעומת צערו

 עצבות בעל אינו בטבע שהוא בטילה לשיחה עלול שהוא ואדם
 יותר בי׳ ושייך פאנאגראף קול לשמוע איסור עליו יש בוודאי

 שזה אמרתי שפיר ולכן ככנור. בניך פשאוני של האיסור
כלצ שום לומר בי׳ וא״א והזמן והמקום כאדם לפי נשתנה הוא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס155 מס עמוד יהודה בן שמעון גרינפלד, ב ־ מהרש״ג שו״ת



מח סימן ו חלק מהרש״ם שו״ת

האמאר. אבד״ק נ״י בארד מענדל מנחם מו״ה לחרב תרנ״ח לעשור כסא בין ב״ה

 דאמר בהא סוע״א ל״א בברכות ר״א דאמר הא הרמב״ם השמטת על שתמה מה ובדבר הגיעני, מכתבו
 פירשו שם ובתוס׳ להוכיחו, שצריך הגון שאינו דבר בחבירו לרואה מכאן תשתכרין, מתי עד לחנה עלי

ד״ז. השמיט מריעות פ״ו והר״מ כתיב, תוכיח דהוכיח פשיטא דאל״ב דאורייתא, איסור דליכא אע״ג

*
*

 בכלל נשים בשביל דאנשים נראה ומזה זל״ז, ערבים ישראל רכל משום הוא התוכחה ענין דהנה ונראה
 כ׳, ברכות כהצל״ח דלא ערבות, בכלל כהנים וכן בזה, שנסתפק רע״א או״ח כהגד״מ ודלא ערבות,
 וערבות, חיוב מהני לא קצוב שאינו דבדבר שפסק הרמב״ם לשי׳ דבדרבנן העלה מ״ח ברכות ובצל״ח

 ור״ח ר״י בפלוגתת תלוי שד״ז ונודע קצוב, דבר אינו חכמים דגזירות כיון זב״ז, ערבים ישראל אין ה״נ
 חיוב, מהני קצוב שאינו בדבר גם ולר״י קצובים, שאינן או כתובים שאין לפי אם ק״ב בכתובות
 וכל דר״י תלמיד דר״א מבואר צ״ו וביבמות ס׳, סי׳ בחו״מ הש״ך כמ״ש שם כר״ה פסק והרמב״ם

 לשי׳ הרמב״ם אבל ,תוכחה מצות משום דהיינו דרש שפיר לשי׳ ר״א ולכן ע״ש, ר״י דברי הם דבריו
 ולא בעלמא לחומרא עבד יתירתא מילתא דעלי צ״ל א״כ ,תוכחה מצות וליכא ערבות ליכא דבדרבנן

 ד״ה בתוס׳ וע״ש ע״ש, וכו׳ עבד יתירתא מלתא דלמא ע״א כ״א במ״ק כה״ג כדאי׳ חיוב, מצד
 מצוה, משום דהיינו שפיר דריש לשיטתו ר״א ולכן כן, אמרי׳ לא בע״א לשנויי דבדאיכא דאלת״ה,

וא״ש. עביר יתירתא דמילתא צ״ל להרמב״ם אבל
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הוסט. דק׳ מו״צ נ״י פרידמאן דוד שמואל מו״ה להרב

 בעש״ג לדין לירד והוכרח לד״ת מלעמוד וסירב א׳ על תביעה לו שיש עני בת״ח שאלתו וע״ד הגיעני מכתבו
 התובע וברצון אלם גבר נגד ובפרט כדת שלא בעש״ג להעיד ההדיוטות בעיני קל הדבר ולאשר עדים לו ויש

 יתנו אם ובפרט האמת כפי בעש״ג גם יעידו ואן בע״ד בפני שלא לפניו להעיד לב״ד העדים דמתא הרב שיזמין
 הרב ואולם האמת, יעידו וממילא לפניו שהעידו מה וחתום כתוב הרב יתן עכ״פ או עדותן את וחתום כתוב לו

מזה. א״ע ומשמיט בדבר מחויב אם מסופק

 פסול שום נודע דבלא ורשב״א הרא״ש דברי סתירת ליישב במ״ש ובדה״ב ובב״י ס״ו צ״ב בסימן המעיין והנה
 בתשו׳ מבואר הרי אבל ברבים פניו להלבין שלא שם דנקט והגם לנזיפה וראוי עליו לעז להוציא אין אדם על

 אין בנאמנותם ריעותא נודע בלא ה״נ וא״כ לעז שהוציא מפני לנזיפה ראוי ד״ז שביקש מי דגם וטור הרא״ש
 יהי׳ ואיך העדים משביעין בעש״ג שהרי כדת שלא ויעידו שקר שישמעו העדים לחשוד כלל דבריו לשמוע

 על לומר הבע״ד ביד דאין ר״ג סי׳ הח״ס פסק ומה״ט לפניו עדותן להגיד ולחייבם דבריו לקבל הרב על חובה
ע״ש. בעיניו שחשודים מפני שישבעו העדים

 למיחש גוונא דבכל ואף נ״ו בשבת כדאי׳ לשה״ר לקבל מותר כריםני דברים ינןבדחז הרי רגל״ד בדאיכא ואולם
 פשוט הדבר בודאי רגל״ד בדאיכא אבל קפ״ט שרש במהרי״ק כמ״ש היינו׳בשוא״ת ס״א בנדה כדאי׳ בעי׳ מיהו

 מהא ועדיף שקר מלהעיד העדים להציל וגם שבידו מה בכל עושקו מיד עשוק להציל לסייע הרב דמחויב
 בהא ה׳ סי׳ דב״ב פ״ה הרא״ש ממ״ש ראי׳ נ״ל וגם שקר משבועת העדים יציל דהכא רו״מ שהביא צ״ט דסוסי׳
 ואם וכו׳ כלום מפסיד אין הוא מתנה שטר אם בדבר לו יש חובה ומה וא״ת וז״ל בשדה חוזר ואינו בשטר דחוזר
 העדים ימצא לא ואומר טוען ואם וכו׳ נמי שטר בלא אפי׳ אחריות משום דאי מפסיד אינו נמי הוא מכר שטר
 ממשעבדי גבי הדין דמן כיון לו לשמוע שאין כ״ש עת בכל יגבה השטר וע״י ממשעבדי ע״י לגבות פעם בכל

 וע׳ בנ״ד וה״נ עכ״ל וכו׳ הדין לעוות זממו יפיק שלא הצדק אחר לרדוף מחויבים אנן דינו להפקיע המוכר וכונת
פקפקתי ושם בלפ״ע עובר ושותק איסור עובר שחבירו ברואה דגם סק״ה ד׳ סי׳ ודע״ת סק״ה תמ״ג א״ח בא״א

 ומכ״ש שיחטא מאומתינו א׳ להניח שלא וכו׳ תוכיח הוכח דבכלל ר״ה סי׳ להר״מ בסה״מ מצאתי ואח״ז בזה *
וכו׳. ויראת נאמר ע״ז עין המעלים וא״כ ע״ש וכו׳ לסייע שלא
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מאש מוצל
מסכת על פירוש

ערכין
 ברכה אחריו השאיר אשר ונכון, טוב בביאור זו במסכת הקשה דבר כל לנו יבאר ופלא הפלא

 מהשרפה נשאר הקדוש הספר וזה נשרפו, והרבה כתב, אשר ספרים משלשים כתביו בהמון

 ה* עמו בתוך ,ד׳ למלאך הדומה הרב הקדוש הוא מקדושים פאר מאש״, ״מוצל אותו וקרא

 הגאון ורבנו מורנו אדוננו התורה, רוחות לכל כנפיו פרש אשר הגדול הנשר ולמופת, לאות

 חדרי בכל ובקי חריף ואורו, ישראל נר והדרו, הדור מופת אמתי, ועניו חסיד צדיק הגדול,

,"וילל דניאל מרן קדוש אלקים איש הגולה מאור ונסתר, בנגלה תירה

עעי• דניאל חמודי־ ובשם הבירה הוראדנא נק״ק לעדתו םו״צ שנה ארבעים הי׳ אשר

א נ ל י ו ו
 25 זבלנה גרבר, פייבל שרגא בדפוס

ל#״ק תרצ׳א שנת
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 שכתב כזה גרסאות חלופי שיש מדכריו דמשמע צו
בירושלמי. גרם הכי

 עד לבו גבה ובחזקתו בגמרא ?״*( טי׳ ויף
לומר ואין ע״ש. להשחית

 לבו גבה ובחזקתו דמדכתיב להקטיר שרצה משום
 מיניה שמע ע״ש במצחו זרחה והצרעת להשחית עד

 מרגלים גבי לעיל כמ״ש הוא לבו שגבה שמשום
 הארץ דיבת מוציאי האנשים ויוציאו ע״א ט״ו בדף
 מיירי נמי הכא זה ולפי ע״ש ד׳ לפני במגפה רעה

ניחא. מעשיו באהני
 ובספרים כו׳ שנים עליה באו אלו ד״ה בתוספת

הראשון כדרכה שבעל אותו כתוב
 או בגרסתם היתה שכך אפשר להיות צריך וכן

ע׳ש. מכתובות העתיקם שהתוספת
והטעם עיש. קשה ר״י ולפירש דיבור באותו

 פגומה וזה במעשה שוין שניהס דעכשיו
 אבל תימה יש בשוה משלמים בעל שלמה וזה בעל
 ולפי כך כל תימה זה אין במעשה שיין אינם אס
 שלמה על דקאי כפירש״י לפרש נראה היה זה

 כדרכה שלא שבעל הראשון שגם יאע״פ דעלמא
 שוין דשניהם מעלמא למיפרך ניחא מ״מ קנם חייב

 גרסינן דלא גרסחינו לפרש נראה היה ובזה במעשה
 לשיטחו דרש״י מוכרח דאין זה ואין ע׳ש לשיטתו ורש״י

ע״ש דעלמא שלמה במל ואילו פירש״י דלכך דאסשר
שויס. שניהם שיהיו כדי

 זהו עיש. עין צרות ועל בגמרא ע״א '’ט )דף
לו אין ואומר שמשקר

 אבל לו שיש הכל ורוחין נגעים עליו מביא הקב״ה
 שייך לא להשאיל רוצה ואינו לו שיש שאומר מי

 או עניות עליו מביא הקב״ה אלא נגעים עליו להניא
לו. יהיה ולא ר״ל שריפה

 ברש״י ע״ש ברם הכהנת את ויטבלו )י«ם(
הוה זה דרש דלפי דחוק והוא

 שכפרה ואפשר בכחנת הדם את ויטבלו למכתב ליה
 בההוא ידו לאכפורי ובעי וכמ׳ש הוא קנוח לשון

 כשהכר,נח משל דרך וזהו זהב כפורי גבי עיש גברא
בדם. הכתונת גטבלה הדם על מכפר

כמ״ם לומר יש ע״ש• ערוה בשר לכסות )שם(
א׳ )פרשת השירים שיר במדרש

 ענן וכסה ס״א( סי׳ הכופר אשכול פסוק על
אומר כשהוא הוא מה יודע איני זה כסוי הקטורת
ע״ש. סלה חטאתם כל כסיח עמך טון נשאת

 דלא והא ע״ש. מעשיו אהני ד״ה ברש״י )שם(
דהיינו לומר יש מגסות מקשה

 נגעים גאוחו כשביל רעה שום שעשה מעשיו אהני
עליו. באים

 כולן שים הא וצ״ע הארן ותטמא דיבור באותו
היו לא יחידים בשביל רוודאי חטאו רובן או

 כך כל נענשין אין ישראל דאפילו כליה כולן חייבי!
 כלל ערבות שייך לא דבכותים ועור היחיד בשביל

 בשביל זה נפנשין אין ובוודאי הערבות קבלו לא דהן
חטאוי רובן או דכולן וודאי אלא זה

 גהירא ולא כו׳ מעשיו דאהני הא י״ה בתוספת
באמת משני לא אמאי קצת וצ״ע ע״ש

 )ועור( למחות בידם וכשיש אחרים על מכפר דכתונת
 העבירות בכל בזה זה ערבים ישראל כל בוודאי דהא

 כמו מואב בערבות עליהן שקבלו וכמו שבתורה
 שכתוב וכמו עיש נאמרים אלו פרק בסוטה שכתוב

 עצמו את האדם יראה לעולם ראשון פרק בקדושין
ע״ש. העולם כל וכן חייב וחצי זכאי חצי הוא כאילו

i
 קשיא לא דמים דמשפיכוח ואור״י דיבור‘ בא)ת)

מעגלה דמקשה הא צ״ל לפ״ז עיש. מידי
 ערופה דטגלה דסבר לומר צריך כרחך על ערופה
 מקשה לא ישראל על דאי גופי׳ ההורג על מכפר

 מביאי! דאין. קמליה מאן דידוע הא ומשני מידי
 מנין באיזה הדין והוא מכפרת כתונת ערופה עגלה
 ברמב׳ס ע״ש ערופה עגלה מניאין דאין אחר

 קטליה מאן ירע דלא הא ע׳ש סוטה הלכות
 מאן דידוע לומר דוחק אבל ערופה עגלה דמביאין

 קטליה מאן ידוע ובלא עליו באים נגעים קטליה
 עליו באים נגעים ואין עליו מכפרת ערופה עגלה
 מאן ידוע דלא בשביל החוטא נשכר יהא דלמה

 דוחק הוא ,■זה כל אבל ערופה כעגלה שיכפר קטליה
 על דמכפרת ערופה בעגלה כתיב דבהדיא גדול

 דם תחן ולא ישראל לעמך כפר שם כמ׳ש ישראל
ע׳ש. הדס להם ונכפר ארצך בקרב נקי

 ע*ב פ׳ח דף בזבחים בהדיא התוספת כתבו בץ1
דידוע הא משני דקא זהו דבאמת נראה אלא

 עושין דמסחמא עליו נענשים ישראל אין קטליה מאן
 לו עושין להורגו יכולין שאין פי על אף דין לו

 נפשות דיני דליכא הזה בזמן דאפילו אחר דין
 וודאי אי נפשיה קטל חמא בר כמ״ש דין לו עושי!
 חכ״ה סימן משפט חושן בשיט ע׳ש לעיני׳ לכהוי קטל

 קטליה מאין ידוע לא אי אבל ע״ש בהגה א׳ סעיף
 חצי הוה ובאמת ערופה עגלה וצריך העולם נענשים

 דעל אלא קטליה מאן ידוע בלא שניין לשנויי
 העולם ועל ונגעים כתונת מכפרים נופיה ההורג

ערופה. עגלה מכפר
 קשיא לא דמים דמשפיכת ואור״י דיבור תןי1 בא

ליה הוה איפכא ולכאורא עיש. מירי
 כמת חשוב דמצורע ממיתה מכפרים רנגעיס למימר

כמתים. חשובים ד׳ שאמרו כמה

זה לפי ע׳ש. מפרש יש ועור דיבור באותו
 דמיירי ערופה מעגלה דמקשה הא

אמרח היכי מקשה הכי כרחך על ממש בהורג
נגעים
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 ומשני מכפרת ערופה עכלה והא עליו באים נגעים
 ידע ובלא עליו באין נגעים קמלה חאן וידוע הא

 כמ״ש דוחק וזהו מכפרח ערופה עגלה קמלים מאן
 אבל ע״ש לעיל השני נפרוש לומר וצריך ע״ש לעיל
 שם מייתי לא בגמרא ע״ב פ׳ח ’דף דבזבחים צ׳ע
 מכפרים כהונה דבנוי האי אלא ונגעים הא כלל

 ולהאי ע״ש ערופה מעגלה שם מקשה הכי ואפילו
 מכפרים אין כהונה בגדי הא מקשה מאי פירושא

בדוחק לומר וצריך כרבים חבירו שני מלבין אלא
ע׳ש. ה; חלוקות וסוגיות

 צ״ע זה לפי מ״ש מפרש יש ועור דיבור באותו
ע״ש. מכפר מעיל בגמרא אמרו אמאי

 , הרנג לשון על אלא קאי דלא דמשמע
דלאי^חלא צ״ע ע״ש אהרן לב על והיה בגמרא

כלל. אבנט גבי בפסוק זה
אהני אי פירוש עיש. קשיא לא הרע )שם(

 לא ואי עליו באים נגעים מעשיו
ובפרהסיא מכפרת קמורת בצנעא מעשיו אהני

מכפר. המעיל
עיש. לאשתו איש בין הבדיל הוא גמרא )**ב(

דברים שבעה דפל גב על אף
 בלשון מקום מכל עיש לעיל כמ״ש באים נגעים

 כשאר אבל לחלומי! דהיינו אצמית כתיב הרע
 דלשון לומר יש ועוד קודם שיתרפא אפשר דברים

 ורובן בעריות מעוטן שאמרו כמה טפי שכיחי הרע
 לשון באבק אלא דעתך סלקא הרע בלשון וכולן נגזל
 בא בגזל מ״ח בגזל דרובן גב על ואף עיש הרע

 על ואף ע״ש לעיל כמ״ש גופו על ולא ביתו על
 נגעים באים דלא אפשר הרע לשון אבק רעל גב
 לא וגמרא ספי שכיח נחי עצמו הרע בלשון מ’מ

 בשביל דרובן וכיון עיש כולן מ״ש על אלא מקשה
 שאר בשביל מצורע הוא מי יודעין ואין הרע לשון

רובא. בתר דאזלינן כך לנהוג כולם צריכין עבירות

 צפרים שתי יביא חורה שאמרת מצורע נשתנה מד,
לפריס מביא נמי דהזב גב על אף לטהרתו

 הזב מימ זה שהקשה אגדות בחידושי במהרש״א ע״ש
 הקרבנוח לכל שהוכשרו יונה בני או חורים מביא

 טהורים לפורים מביא המצורע אבל חדיש זה ואין
 המזבח על אותן מקריב ואין לקרבן כלל הוכשרו שלא
 הקרבנות כל כמו המזבח על אותן מקריב הזב אבל

 אעיג צפורין מביאין נמי בית דגבי וצ״ע שבעולם
עבירות. שאר בשביל דבא

 שתי יביא תורה שאמרה מצורע נשתנה מה )שם(
ואחת חיה אחת ע״ש. לטהרתו לפרים

 ומוח חיים איכא פטיט מעפה רעל לרמז שחוטה
 בלשונו חיים רבעי מאן ע״ב טיו ברף לעיל כמיש
 שגי התורה דהלריך והא בלשונו מוח רבעי ומאן

 לית מעשיו דאהני משום וצפרים ישב בדר דברים
מעשיו אהני דלא וחזינן כהונה בבגדי כפרה ליה

 באהני וא*כ ע״ש כלבד דיבורו על כפרה רצריך
 לרעהו איש בין שהפריש אחד דברים שני איכא מעשיו

 יביא דבירו ועל ישב ברד זה על לאשתו איש ובין
 לכפר הוא יכול כלבד דבורו דעל אע״ג פטיט מעשה
 ליה לית מעשיו דאהני משמע מ־מ כהונה בבגדי
 בתים בנגעי גס ולכך כהונת בבגדי כלל כשרה
 להשאיל רוצה שאינו העין צרות על דבא צפרים צריך
 לו שאין ואומר לשאול ממנו מבקשים ומסתמא כליו
 לעיל ש’כמ לו שיש שיראו כליו לפנות הוצרך לכך
 השאיל שלא העין צרות על כ’וא בחומש ברש״י ע׳ש
 יביא ששיקר דבורו ועל הנגע נא לשכנים כליו

 יתכפר לא בוודאי הגזל על בא ואס פטיט מעשה
 הכהן יבוא שלו שאיני ממון כנם אם אלא בחינם
 ולא ייטול לו אשר אחד כל ויכיר ממונו ויפזר

 עד לו יתכפר לא בביתו בנאה ואם לצפרים יצטרך
 דהדברים לעיר חון עשרו וישלך הבית את ינחן אשר

 עין ולרות וגזל גופו על הצרעת בא בגופי שהחטא
 משכן דשם ביתו על הצרעת בא בממונו שחטא
 כאין חטא איזה על אתפרש לא בגדים ונגעי ממונו
 פוגע הרחמים בעל שאין אלא לגופו טפל דהוא ונראה

 דרוב הרוח גסות על בא דהוא או תחילה בנפשות
נבגדים. הוא שבאדם הרוח נסות

 בעין ע״ש בלבבך אחיך אח תשנא לא רבנן תנן
אגדות. ובחדושי יעקב

יעקב בעין ע׳ש טרפון רניא אמר תניא
להוכיח שיכול זה בדור יש אם הגרסא

 אין הלכך שכתב כאן רש״י גרסת נראה וכן
להוכיח. יכולין

 וכן להיות צריך כן שניך מבין קיסם טול )שם(
יעקב. בעין הוא

 הוא וכן ע״ש אהבה בי שהוסיף שכן בל1 )שם(
ע״ש. יעקב בעין

 מונע דאס משמע ברש״י עיש לשמה תיבחה
לשמה ענוה בשביל התוכחה מן עצמו

 דעניה מודית ולא לו שהשיב כמו מותר בוודאי
 תוכחה לגבי דאפילו דמשמע עיש עדיפא לשמה
 כ’א לשמה תוכחה גבי עדיפא לא דאי עויפא לשמה

 מתוכחה עדיפא לא לשמה שלא דענוה שכן כל
 כיון תוכיח הוכח מצוה בטלת רא״כ וצ׳ע לשמה

 דמאי עצמו למנוע יכול שבעזלם הכוונות כל דנשביל
 או בחברים דרווקא לומר ויש ישנאנו משלא שנא

 מותר לשמה ענוה בשביל למנוע מצוה דיש ממנו שקטן
 דידיה לגבי דהוה כוונות שאר בשביל גס למנוע
 דליכא חשיב אדם המוכיח אס אבל לשמה שלא ענוה
 שכן כל התוכחה מן עצמו למנוע כלל ענוה גביה

 מאי וציע כוונות שאר בשביל עצמו למנוע דאסור
 גופיה שבגמרא כיון בזה ותוספת רש״י עצמן דחקו
 דווקא דלאו ובוודאי נאות היותר באופן זה מציר

)וכל גדול אדם שאר הרין הוא אלא דרב זרעי׳
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זה. דבר שכיח וא*כ לכבודו

 בחדושי בחהרש״א עיש תוכחה היכן עף )שם(
אלא דייקא לא קראי ובאמת אגדות

 אפילו וקללו בו שנזף פי על דאף דרב כוותיה

 פסק דלכך ואפשר אוחו שהכה פד הוכיחו הכי

 הלכה ששי פרק דעות בהלכות ע״ש כווחיה הרמב״ס

 להרמב״ס כח דאין דצ״ע אלא משנה בלחס ט׳ש ז׳

 ורבי דרב הכלל ולסתור דנפשיה מסברא לפסוק

 הלכה דבתנאים גב על ואף יוחנן כרבי הלכה יוחנן

 הלכה פוסקים האמוראים היו אס יהושע כרבי

 דרבי עזאי כבן הלכה הוי בוודאי כהתנאיס בהדיא

 בגמרא דמשמע כיון אלא כוותיה פסיק יוחנן
 סברא מדאמרו כלל מהברייתא ידעו לא דהאמוראיס

 הוה דאי ואפשר כתנאים בהדיא פסקו ולא דנפשייהו

 יהושע כרבי ליפסוק בהו הדרי הוי להו שסיע

 אס הלכתא כמאן לן חספקא א״כ כוותיה דהלכתא

 למפסק לן והוי התנאים כסדר או האחוראין כסדר

 כעין הוה דהוא ועוד קללה פד יהושע כרבי לחוחרא

 ראשון פרק בסוף בפסחים ע״ש שניהם בין מכריע

 כרבים הוה הוא וגם ע״ש שם ותוספת ברש״י

 הכאה פד להמתין צריך דאין סברי עזאי ובן דהוא

 קללה פד להוכיח דצריך סברי אליעזר ורבי והוא

ע״ש. ותוספת ברש״י ראשון פרק בסוף בפסחים ע״ש

 עיש שלו מאכסניא אדם ישנה לא היכן עד )שם(
כלים הפשלת בגמרא הוזכר חדלא

 בזה דפליגי או בו חודים דשניהם לאחוריה דאשה

 קנה אשה שקנתה דמה כלל זה דבר דליכא משמע

 דדביתהו הכאה היינו הכאה פד דאמר רב זה ולפי בעלה

 היינו לאחוריו כליו לו שיפשילו עד אמר ושמואל

 לא, אשתו של בהכאה אבל שלו דהוי אשתו של אפילו

 וכשאמרה'כי לתאריך רצה לא דהגמרא אפשר או

 כליה בהפשלת הדין הוא דדביתהו בהכאת" פליגי

 היינו הכאה עד דאמר רב ולפ״ז פליגי לאחוריה

לאחוריו כליו לו שיפשילו עד דאמר ושמואל דדביחהו

ה פרק
 בנערך בנידר השנים בגמרא (אל ’י" )יף

דלא והא פ*ש הוא

 דרישא איידי נמי בנידר והערכין במשנה אמרו
 דאס הוא ודוחק ע*ש קתני לא חד אמו דשנים

 לחתני )אבל נמי ברישא למתני ליה הוי לא כן
 והערכין דחני כיון נראה אלא שייך( לא כלבד באחד

 בד״ה התוספת כתבו לכך בנערך למתני נופי שייך

בנערך והנערכין השנים חני לא אמאי יד חשג

הוא. בבא דחד
 ע״ש הוא דל ולא רחמנא אמר הוא דל ואם (שם)

אלא עצמו את חייב דלא גב על ואף

 אחר דבר להזכיר לשמואל דלמה ודוחק שלו היינו

 לומר אפשר או בפצמו שיכנו עד למימר ליה והוי

 לאחוריו כלים הפשלת בגמרא הזכיר דלא כיון

 כולי א״כ מהכאה יותר דקל נראה כלים והפשלח

 זה לפי וגס זה בשביל ישנה דלא בזה מוחם עלחא

 דדביתהו היינו הכאה פד דאמר דרב לומר צריך
 היינו לאחוריו כליו לו שיפשילו עד אמר ושמואל

כמ״ש בעצמו שיכנו פד לומר לשמואל ליה והוי שלו

ע״ש. לעיל

 ורב ע״ש. דאקראי אכסניא בינייהו איכא (שם)
ברש״י ע״ש הקפותיו דפרע סבר
שניהם. דמביא בחומש

 כל ישמעאל רבי דבי דתני למה כך )□ל )שם(
יסוריס בלא יום ארבעים עליו שעברו

 ולפשפש זה על לדאוג שצריך מיניה ונפקא ע״ש

 פניו אל לשונאיו ומשלם בכלל יהיה שלא במעשיו

לכן קודם עצמו על יסוריס לקבל וצריך להאבידו

כך. לידי יבא שלא עונותיו לכפרת

 הגמרא וכוונת גרסינן הכי י•" בתוספת )שם(
לפרושי קרא מדאצערך להוכיח

 מאיזה להודיע אדם בשום עשה שלא מה מדן דאמיה

ישנה דלא לאשחועינן מיניה שמע אמו היתה שבע

אגדות. בחידושי בחהרש״א ע״ש

קשה דלגרסתנו התוספת כוונת דיבור באותו
 בדברי כתיב בהדיה הא מר אמר מאי

 דכתיב דהא לאשמועינן אלא ע״ש מדן דאמו הימים

מ״ש קאי אאבוה מי על פירש ולא נפתלי ממעה

הימים. בדברי במפרש

 אביו מאומנות אדם ישנה אל לעולם בד״ך, (שם)
שכן נראה ע״ש. אבותיו ומאומנות

 אם משפחת פל קאי ואבותיו בגמרא גרסתם היתה

 הוא דוחק דלגרסתינו ע״ש התוספת שסיימו כמו נתי

 אבל לחוד אס משפחת על אבותיו אומנות לקרוא

לומר שייך אביו מאומנת דאמר כיון התוספת לגרסת

נחי. אס משפחת על אבותיו אומנת

יד ג ש

 קרבנות שאחר דכיון לומר וצריך חייב שהראשון במה

 פי מל חייב שהוא מה היינו עלי זה מצורע של

 מדירו אבל )פ״ש עליו רחמנא דחס מה ולא הדין

 חלוקא דהאי מהמשנה נראה וכן מאי( עשיר

 כח*ש בסיפא ולא דחתניתין ברישא אלא ליכא

 הוי סיפא ונקע רישא רבי שבק דאחאי ע״ש לעיל
 הפשיר את שהעריך עני מה מפני וכי למימר ליה

 עני אבל כלום חייב העני שאין מני ערך נותן

 שאמר מה ואחר עשיר ושמע פלי ערכי שאחר

יד השג ד״ה בתום׳ )ועיש עני ערך נותן עלי זה

גרסינן(. הכי ד״ה בתום׳ ע״ש
אחר



תר־ח תר־ו סי' א־ה^^
 חבירז ענו׳ מדבר יזיע לשק • ואביזייוה! אינה! סביר סבי

 יחז ועצזס סעזג״עש״ד חמור והוא אמת שאומר צעפי
:הדווים כל

 אס בעכלה שמקיים במצוות לחפש אומ׳ן יוסיף
הואעון כי בטלה בשיחה לעסק ובלי בכונס

 ' הדעת השח בלי תמיד בהם מכוין אם ובתפילין ■עלילי•
 חול של דיבור לדכי ושלא העי־טיס בכל שבק וכשמידע
 לשם הם !כצדקותיואם עמים• קיבע 06 תורה ובתלמוד

 מאלף אחד מילין ריש וזהו • ויוהרא כניה כלי קא1ד •חים
ובהם הקדושים המוסר סעדי מצא רוק אמה ואסכעלנעש

:השם את וליראה לאהבה מדבק
אנשי ראימי • וכו' משובה ימי בי׳ מהם ולשוב • ב'

 על בומרים היו תשובה הי’ב רבהתבזידומס מעשה
 משגיחי' אחרת ולשנה • בסער וכותבי' וסייגי' גדיומ איזה

 ומ״מ • ומוסיפים הטהיה במשמרת שנה להם ח עלח אם
ימנה יק פןיכשל בנדר גדר שוס עליו יקבל שלא יזהר

:נדר סרך בלי שהוא
 התשובה המעכבין רכריס ועשרים בארבעה יזהר •

מרן שס והנה • תשובה מהל' ע״ר היהב״ס שכתב
 דיומא בתי־א פ' הריף כתבה בריתא כתביזל משנה בכסף
 יגענו כתוב ומצאתי שנויה ייעתיהיכן לא הי״ן ובמג

 הנקרא םה!א אצלנו הנמצאות בבייתית מצאנו ולא ■וחפשנו
 נמצא׳ אבל יוולתו ור׳הושעיא ר׳חייא חיבורי משני תוספתא

:עב״ל לעצמן ק»נ!ת במסכתית
Q01" תשובותיוקדש!ת בסער יה נשאלהימב״סעל

 אשר שמו ווה הרפוס מוכח על זה עלו •מעתה
 ולא בתלמוד אינו הענין זה והשיב זב כסי' הדור פאר יקראו

 ידעתי לא אבל האחרונים יסרוס אם כי בסעדי במוספמ׳ולא
k ובתלמוד במשנה הרבה מצינוימזיס אמנם מקדושים מי 

 ראינו וכאשר הדומים מהדברים האחרונים יסדוה והשאר
 מעככין כלה מכווני׳וסיכת׳אשר דברים ראינו הטב והבננו

קטכ!ת מהמסכתות זה אין כי רואה עין • עכ״ל לתשובה
:מ״ן בשס מין כמ״ש

תר״ו סימן
ג׳ע״ש

דעבד: הוא
 וכתב שאני רבה גירסין קייס סס לסרשכ״־ן חויתי ןןךן

היח״ך החשיד הרב וכן חנינא דרכי תלמידו דרב
 רהייף מהבא הוכיח תקכז כלל מלאכי יד הכסיר בספרו

 רביחכיכא תלמיד דרב והרא״שסברי והסמ׳ג והרחב״ס
מהבא הוכחה אין האמור ועכי כזה והאריך שאני רבו וגיסי

: כלל .
 שקשיז היא זו שאני רבו גירס' ההדיוט דלי אכחד א 7ן

לרבים אסדר לא איך כך כל קדוש שהיה ררב חרא
 וחא ליבו־ כבוד לשק אינו דזה וכו' ראתי מאן כל ואמי

 דרכי ק״ד רף ריש חיים ארחות כסער דגריה לגייסא גס
 כראי' זו וגירסא רביו את מיה והוא שימוור ליה אחר חנינא

 רצם לא דסוא דהגם כך כל חנינא ר' מדהקפיד נכונה יותר
 דכים מוכח מ״ח בחלמיה רחזא מאי משום שמחל לו להיאית

 הדגשה אס כי יש לא כגיישתנו דאי ־ הרכס להקפיד מקום
 דאמר רב לשון ותו ־ שיחזור לו אמר לא אחד רשום בעלמא

 מוכת זמ״ח • כך כל מיושב אינו לנייסתנו לאתי חא( כל
 בש״ס דוכתי דבכמה ועוד • רב סכי מדעכר סוס רבו דלאן

 חנינא ר' ואח״ך רב להזכיר מקדים חכינא ור' לרב מדבר כי
 בשאר להתבונן מסכים הפנאי ואין רבו• ראינו מוכח ומזה

 רלאזכר הנזכר הרה וק״קעל מלאכי־ הרביד ת1’יא
: ליה דמסייע הי־שכ״־ן

 בלשון שעמר זה בסימן הגדולה כנסת להרב ראו ויקירי
ירד דרב ומסיק כדרים כמה וצידד דסזגיין רשי

 לארק חזר ושוב דסנהדרין פ״ק כדנזוכח רבי בימי לכבל
 רביחנינאראש והיה הזה המעש? ער שס ונשתהא ישראל
 ישיבת ראש והיה לבבל הלך תניב' רבי קבלו שלא וכיון ישיבה

 ק״גדאמרז דף פ'הנושא מ״ש זל הרב זכר ולא ע״ש וכו׳
 רר׳אפש שיה נע דנת ש״מ ומטצעואמר אתי דכא גברא לרב

 • בכבל רב היה חנינא רבי כשמלך אלמא חנינא רבי ומליך
 והזבירת יוחסין בסער הובאה גאון שרירא רב מתשובת גס
 ג' שנת יכי בימי לכבל רב חזכחדכשהלך בסמוך זל הוא

 אלפים ד׳ בשכת ושביי חזר ולא שם כשאר תתק״עט אלפים
 ודבריו יהב בתוספת חביב ן' מהי־״ם ועמ״ש

רחוקים:

 הימב״ספ כ״כ וכו' חוארב! ואס א'• דק ^'־
1 והרא״ש הריף כתבו דכן סרן וכתב יתשזבה

 דכל וק״ק וכז' רבו פירוש שאני יב בש״ס מ״ש מפישי
 הייתי׳ לא והבא להכיאהש״ס דרךהייף גוונא האי

 ר״כ מעשה מביא להיות חדל היא דדבואראי עוכדא
 הרי על להרגיש יש וביותר השמיטו היא״ש וכן אורחיה

לתו "ל וה כהייף מפיש דאינו דשי פייוש ראה זל דקוא
 :הייף כפירוש ולפיש ולדחותו פיישי >

א והיב זהב טורי הרב מ״ש נכון יותר נראה □>7
 ההב דקאפי הלשון מדקדוק לחו דנפקא רכס י

 מת ספי מטו יבקש ן| חכירו דדוקא רמוכח מחביר! מטו
 מיל הוי הלשון דקדוק ומלבד • ט!בא אפילו לרבו הא

 דה אלא • שמיס כמורא רכך ס!רא דשנינו דמסתכר
 דחנ נטעה דלא לדידן מערש בכתב כתבוהו וסיא״ש

 ס מפישי הם גס שאני רב סש״ס דתשכי ומאי • רוקא לאו
 ו בסוג זה ואי; • עצמו על מחמיר שהיה רב דשאני

 הי יק יעבד הוא הדין משיית לפנים בעלמא דאמריבן
 כט קדושות כעשי וקדיש עיר חפויסס שהיה רוקא דרב

 השמיטוהו זהרא״ם הריף וחשו״ה ילאלאחייה יאתה לו
 היש׳ דמיתיב מאי קשיא ולא ־ לי־כ פיסי דבר דהוא
ו מש/ית לפנים דהו״לל פיישי ודקה קל״ה סי׳ שף ח״ג

תר״ח סימן
 וכו' בתויה מפורש שאינו וסקא הגהה־ ׳־6 דין $$'־

בדורן גיול שית ק! הבאתי ייסף ביפי הקטן בספרי
 וש© ותייוצו נ״ה דף רשביז מההיא זו סברא על מהרח״א

 ע׳יאש מהרי והייב יא עשין סשמ״ג דברי הה דרבי־יו כתבתי
 עתם דרככן ארעא לסער סמוך הנדפס דארעא עפרא בס'

 כ» זכר ולא קרבחהרח״א יףק״סהשיגעל בסוף מחיש
 זקנים ■סדי וכקונטייס ־ הסמ״ג רבי* הם קיש! דברי
 שם הכז'( סמיכתא אתייארעתא יתוהפות הגה׳ת )והוא

 עלהיבמהרח"^ עייאש מסדי סרב שהקשה רמס כתבתי
 ברכרי יפה רההסתכל חדא לק״מ ושבת רביצה היזום' מדברי

 רםבר» מדבייהס הוכתה ד־זין בעיניו •ראה המביא היתס׳פ'
 1ישד» דודאי אכליוכ,'כ»נתכ לא רוו־אי דמ״ש העס!ר כהרב

 זחא» אליחתא מסברא והיא מחש ב»הכ אכלי ולא קדושים
 דהגס התוספת סוא־על חראוריתא איסורא דעכדי ז־סייימו

 סכרי דהתוס' יהי לו הן ותו ־ מוטכוכו' אמי דאזיית-א דהוי
 ומשני הויזיב זל סרב היי מהי־ח״א הי־ב על מקשה מאי כך
 עייאש מהיי לסר□ ליה דניחא ימאי והה״ס ־ העטוי־ הי־ב על

 או וכו' ע? על דעבי־ו ידעו דלא מהיח״א סיב קישית לישיב
: ליאמר ניתן שלא וכמעט עכוסדוחק הוא ימיתוומ׳ע״ש

החכמה אוצר תכנת ע״י הח*פס236 מס עמוד זרחיה יצחק רפאל בן דוד יוסף חיים אזולאי, או״ח - ברכה מחזיק



תרי״א תר״י תר״ט פי א״ח
 בשם שהעיר אשכנזי גדול רב בשס הריטבא העיד • '3

מיוטנבורק והרב ןי ובכללם הצרפתים רבותיו
 שמקלק הזה כדור אכל לחיותם אלא אלו דברים נאמרו שלא

 מתיק בדרבנן אפילו לתורה סייג לעשות ראוי דבדיס ככמה
 הוא ושכן במזיד ולא כשובב לא לעבדו דלא עד להו !קנסינן
דן על ביצה להסבת מקובצת שיסה * ירושלמי במדרש

Jהכי וכו' אמת פעם רק להוכיחן כרבים יאמר לא • ׳ 
הבא פ׳ שאמרו אותה הנמק׳ והרב סריסבא מוקמי

 מצוהשלא כן הנשמע לבר לומר שמצוה בשם יבמתו על
 זה. על הרגשתי יוסן ובכרכי ־. נשמע שאינו דבי לומר

 ביחיד >קרא תוכחל׳ן מדכתיבאל ילין הבע? דהתספ'
 ובן' שיבכו עד כיחיד אבל ביבים לה חוקמי אין ןא״כ מיידי
 דידע דבחידי לישב ונראה • כאחד והוא כתיב ל׳ן והלא

 לכל סיבעיא לא ההוא בחטא חטאו בן כרובם דהצכור
 אלא שנית סגיזלאיוסין דבפעסאחד אחת כבת הצבור
 בחבית שמע שככר עצמו בפני מהם אחד להוכיח אפילו

 בבי אפילו וסיהז ־ לן תוכח אל אחד פעם התוכחה הצבור
סצבורחוטאיס שבל אן עצמו בפני לחכם הוכח גוונא האי

 :בס״ד הארכתי ובדרוש אחת פעם לבלה הוכיח וכבר
פלוגתא וכו'וו סיבנו עד להוכיחו חייב ביחיד אבל * ך׳

 הכאה דרבאמרעד דעיבק פ״ג סין דאמוראי
 והימב״ס נזיפה עד אמר יוחנן וי׳ קללה עד אמי ושמואל

 האחרונים בזה ונבוכן כרב הכאה עד דעות מה' פ״ו קסק
 בח ויאה ובא • יוחנן כר׳ לפסוק רסו״ל כרב פסק דאמאי
 כי בז ה'דיבר דרוח האמיתיים ועסקיו סימב״ם קדושת
 סאן כל וזל התם דאתמי ע״א ס״ח דן נח פ׳ בזהד מצאתי
 לגרמי' ליה סייב הוא מיניה קביל דלא אע״ג לחייבא דאזהר
 דימחי עד ליס יזהר כמס וער אתפס.כחזביס חייבא וההוא

 ה׳כפי דבר בי וראה ימין הכס עכ״ל חבריא אוקהוס הא ליה
 הסכימו דהכי להלכה לבוין סייעיס ומריה אמת הרמב״ס
 ראיתי עתה והן • ליס דימחי עד חבליא >אוקמוה התנאים

 לומר כןמצוהשלא וזיל שכתב b ליבמות בתי׳הריטכא
 כדאמרי' הכאה עד לחבירו פי׳לרבי׳אכל נשמע שאינו דבר

 הכאה עד כבשיטות דגססואנקיט הרי עב*ל בערכין
 על ה'כתבתי אות דבכרכייזסן אמת הן • בהרחב״ס

 אס זוכר ואיני b בחידושי! הייטכא הרבהנמקיוכ״כ דברי
 הזה כלשון כתוב אז אצלי שאולים שהיו הייטכא בחידושי
 רנקט או דקרקתי ולא החילוק עיקר על הוא ומ״ש ■הבאתי

עשה שהריסבא לפי הנמיך היב כתו'בלשון שהיה אן הכאה
־. כידוע בחידושיו מהחדות

 סי' החסידים ס' דברי על יוסן בברכי סרקדקתי מךן1
סיבו עד עבירות בעל להוכיח חייבין ס'שכתב

 כדאית למר דנקט ברור הדבר • שלשתן דנקט ויכו! !יקלל!
ונקט סי׳תיג חסידים בס' !כ״כשס ליה כדאית ולמר ליה

: נזיפה קללה הבאה הש״ם כסדי
וזיל שכתב נז סי' כי ח״ב הלקס שכלי להרב ולאיו/י

 הרואה מצאתי דוד בר' אברהם רכינו »כשס
 לידי עצמו שיביא עד להוכיחו חייב בחביין מגונה דבר

 וכתיב עשה מס יומת למה ביהונתן כדכתיב וקללה הכאה
 נעות בן וכתיב להכותו עליו החנית את סאיל ויהל

 עפ*6 מלהוכיחו מחכיח לירא לאדם שאין נמצא המריות
 ולמצות ה׳ לכבוד יסבול הכל ויקללנו יבנז ואפי' גדול שהוא

 שהוא אעעז יסבול הנוכח שזה שאומרין בזמן זה וכל תוכחה
 עליו למוטב יחוור שלא בו מביר אס אבל שנאה בז קושר

 שגם לחית הא עב״ל ישנאן פן ל׳ן תוכח אל אוחי הכתוב
שכתב וצ*ל השיגן לא הכי זמש!ס כסיהב״ס הראב״ל דעת

קטן
 דקרא להרגיש יש אן • כיתוב דכתיב משוס נמי קללה

 חדכתי׳לכוסתן ילין וקללה נזיפה ממנו למדו בס״ס דמייתי
 דמיפה קיא וחייתי קללה כתב זל והוא אמן ערות ולבושת

:וישלישב

תר״ט סימן
 וכן אסר עמים דרב כתב ומ׳הטור להטמין מותי • ׳ א

ן'גיאיצ יצחק דרכינו כי הבתים ס' בעל היב כתב
 הביל* ואח״ן ־ אסיו עמרם רב בשס העטור כעל והרב
 ממחין ואק איסזרא דליכא הטור שהביא כטרוכאי רב דהרי
 ליעיקר נטיונאינראין רב ודברי זל הוא וכתב העושה ביד

 לתקן יצטרן שלא כדי לכתחילה אן כן לעשות שמותי ויראה
 שהיי שיתקן עד עגומה נפשו שתהיה לפי יהן במוצאי
 מפני כ^הך אפי' התירו דברים ושאר ירק קניבת
 ה© ודבריו עכ״ל כלל איסןד בו שאץ במה כ״ש נפש עגמת

 סי' לקחן דאפי׳לפיח״ש פר״ח הרב וכתב כדבייהטוי־
 התר. נהגו בקניב׳ירקכההמנה לאסור דהאידנ׳כהגו תייא

 הלשון הנז''דקודם b ס'הכתים בעל מסרב מוכח וכן
 הגחלים וכתבו וזל קניבתירק התל על נתב שהבאתי

 אותם והעושה סרביים מאלו דבר. לעשות ראוי אין סבהז
 5כ כמנהג אלא לעשות לנו ואין גדולה געיה בז גוערין
 התל כתב ואח״ן עכ״ל להתפלל הכנסת כבית לעמור ישראל

 התם חשאני כמבוא״ר הוא והיי בפשיטות ההטמנה
 אז בגמרא כמבואר מקדימץ שסין ספני לאסור דנהגז
 בבית לעמוד ישראל כל דנקגו ס'הכתים בעל הלב כמ״ש

 דהתס טעמי הני שייכי דלא בהטסנס סבא חשא״ב הכנסת
:ופשוט

תר״י סימן
 נשאל וכו׳ מייבק בשבת להיות חל ואם א׳• דין א'■

מה סי׳תע״ו באשכנז בתשו׳הכדפסו׳מחדש הררכז
 בשבת שחל ביה הנר על מברמן הראשוני׳שאץ אמרו טעם

 שלא שנהגז מקומות ויש להרליק שנהגו לקומות דיש והשיב
 אין כיהן שחל ובשבת מברמן לא דאמנהגא וי,יל להדליק

 משום אלא מדליק אינו וא״כ אובל אינו שהרי מצזה ההדלקה
 עב״דיזעח״ש * מברמן אין מנהג ועל כמנהג ותלוי יהן

:ודוק פי״ח הרב
 שחברן וכו'הכונס הדלקת על שמביך רקב׳• • ׳3

 הברב' נסח שזה לא אבל ליהן מדליק שהוא גר על
:ופשוט וכ״בהפר״ח

JJהנהג סוא וכו' נרות להרבות נוהגץ • ד' דין ־ ׳
 אחל שכן דאסתר בהגרה אמח קדמקמאדשק

־ וכו' נרות מדליקין רבא בצומא לאתשוחש החן
 בעניותי זכז׳עת״ש וידליקנה שיחזור לגוי לומר אין • ל'

 הגאון ועח״ש תקיד סי' יוסף ברבי הקטן בספרי
ל״ב סי' א*ח ביהודה מדע בשו*ת יחזקאל מהר״ר

תריא סימן
 ע״א ע״ד דן כגמרא • וכו' מתיה אסלה א׳ דץ . א'

רב אמר מי כנגר עינויין חמשה חני אמתני׳ פרין
 ואכן הוו א חמש וכו'הכי שבתורה ה'עמיין כנגד חסדא

 שהשתיה דאר״לסנין היא אכילה בכלל סיתאתקשתיה
תירושן דגנן מעשר ה״א לפני ואכלת שנאמר אכילה בכלל

 מעייך" תיהא וכי !זל זוטא באלפסי הרמ״ע הגאון וכו׳זכתב
מאי

החכמה אוצר תכנת ע״י הה־פס237 מס עמוד זרחיה יצחק רפאל בן דוד יוסף חיים אזולאי, או״ח - ברכה מחזיק



תר״ח סי׳ או״חהשקל מחצית

מחצית
 דאורי׳ הוא נס הפוסקים לרוב מלאה׳ איסור וחוס׳ לכ״ע. זהו דאורייתא עינוי מו׳ מ״א כ׳ חרה סי'

הו׳ מסור׳ נ( :רזס״ק וביי העור ומ׳ חורה.ס מן ׳חום אין דבמלאכה דסיל סרמביס בדמל—_

 הוי לחומרא דאורייתא דססק׳ מאסר וזיל העעס בישיש שם וה׳ מוחי׳ ב״ה כגון ספק שהוא אע״ס
 אבל לחומרא. התורה מן תורה דססק הפוסקים לדעת דוקא דהיינו נלע״ד ולפ״ז מכיל. מדאי
 בפר״ח וע׳ ישנה מחלוקת והוא לחומרא אזליט מדרבנן אלא לקולא אזלינן התורה דמן הפוסקים לדעת

 ייש סי׳ צדקה מעיל בתשו׳ וע׳ נמחות. א״צ מדרבנן אלא דאיט וכיון בזה. האריך ק״י סימן י״ד

 מפורש הוא אאיה למחות וא״צ יקבלו שלא לנו גלוי מיקרי בפרהסיא גרוע מנהג להם שאחזו דבדבר

 ט׳ ואס נ( יק)ס : המביא ר״ס בביצה רש״י מלשון כן ודייק הנ״ל בישיש כמ״ש וספקו בתורה.
 במידי דדוקא וז״ל הרישב״א בשם המביא ר״ס ביצה על מקובצת בשעה וכ״כ ט׳. במזיד החזסא אבל

 : טעמא להאי ליתא במזיד ועבדי׳ אסור׳ דידעי לן דקים אבלנפילסא ט׳ בשוגג לןדעבדי דקים
 פשק קייב סימן סמ״ק :עכ״ל לזה זה מרבים ישראל דהא עלייהו. מתפסי׳ בהו מחיק צא ואי

 ש״ז דף דבערובין והא יקללט או שיכנו פד ההגה בסוף שכתב כרמ״א דלא ר״ל נזיפה. מד כמ״ד
 עד אמר יוחנן ור׳ קללה. עד אמד ושמואל הכאה. פד אמר רב תוכחה. מצות היכן ער פליגי ע״ב

 דסגי דפסק כיון פר״ח הקשה קללה. או הכאה עד שכתב ורמ״א יוחק. כר׳ סנדק ופסק מיפה.

 ותי׳.,דסשיטא שיכט עד לכתיב הוצרך ולמה בהכאה דהגי כ״ש כשמואל בקללה
 כרב קייל אי לרמ״א ליה מספקא בהא אלא ע״ש פר״ח שכתב משפם כר״י לפסוק שלא לרמ״א ליה

 דהסר״ח איל ולענ״ד ע״ש. כשמואל וקללה כרב הכאה ושמואל רב דברי רמיא העתיק לכן כשמואל. או

 דפסק לענ״ד י״ל וכן יוחנן. לר׳ רב בין מציע׳ וסברא מלתא דהיא כשמואל לפסוק דהמחוזר כתב

 הא מיפה. עד למיד הש״ס דפריך משוס היינו שיכנו. פד תחלה שט והא בקללה. סני ולכן רמיא

 ומשני להטתו. החנית וישלשאולאח דכתיב הכאה עד דוד עסקי על לשאול שהוכיח ביהונתן מציט

 דעסר הא קללה ער למ״ד צ״ל ובן הכאה עד נפשיה מסד דוד עם ליהונתן דהוי חביטתי׳ אגב

 רמ״אמד כ׳ ולכן תירוצא. לחד שס התום׳ כ׳ וכן דדוד משוסחביטתי׳ הוא הכאה עד נמשיה יונתן
 לכטדו שמוכיח דהקב״ה חביבותי׳ גרע דלא הכאה עד רשאי עצמו על להחמיר שירצה מי דהייט שיכט.

 יקללנו. או רמיא שיחעיר.וסייס מי מציט לא יותר אבל ננ״ל. ביונתן מציט שכן דהדיוש מחביטתי׳

 בשליה ועיין הכאה עד כרב פסק דעות מה״ל פיו הרעבים אולס הרין. מצד חייב מטס קללה דעד ר״ל

 מ* להוכיחו אין ט׳ אחר איש היה אס !אבל :והכרעתו בזה הפוסקים מחלוקת הביא הספר ריש

 אע״פ וז״ל מהרי״ו בשם של״ד ס״ס בי״ד וכ״כ באחרונים. וע״ש י״ב ריס בח״מ רמ״א כ׳ וכהיג
 אדם אץ פ״מ מון באותו נתפס מוחה ואינו למחות בידו שיש מי וכל עבירה בעוברי לפחות שחייב

 גופיט מל עומדים שיהיו למוש שיש מנרה בעוברי מלמחות להקל נהנו ולכן עי״ז. ממוט להוציא חייב

 אדרבא סכנה חשש במקו׳שאין ל3הזה.א בזמן הנידוי צמנץ הדרישה בשם מיש בש״ז ועיש עכ״ל ומאודנו
 בשס זיל הריטב״א העיד המביא-וז״ל ריס ביצה על מ׳ בשפה בטו״ה.וכמ*ש בדורותיט יותר להחמיר יש

 דברי׳ נאמרו שלא מר״ג מדושן ומהר״מ ריי ומכללה הצרפתים רטתיו בשם שהעיד מאשכנזים גדול רב

 ראוי דברים. בכמה שמקילים הזה בדור אבל לדוריחה. אנא לדרבנן[ תורה איסור בץ ]לחלק הללו

 הוא ושק במזיד. וצא בשוגג לא לעברו דלא עד להו וקנסי׳ מחינין בדרבנן ואפילו לתורה סייג לעשות
קיבל אס ומיהו ט׳ פיס קודם ט׳ קיבל פלא ד( :[עסיק עמל נכון נראה והדבר ירושלמי כמדדק
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או״ח ח״ב מחנה בו

 לאכול כמומר כמו והקשה לתאבון לערלות כמומר וע״כ
 דכשר ה״ה א״כ לו ונותן סכין כודק מהני לתאכון נבילות
 וכן להכעיס שאינו כיון לתאבון מומר הוא אס למילה
 מילה שאני ולפמ״ש יעו״ש ערל סתם דנקטו ורמב״ם מרי״ף
 שיוצא כל בירושלמי דרש תשמור בריתי את ואתה דכתיב

 עבר שלא כאברהם הוה לא לתאבון מומר הוא ואם בך
אז מילה מאמת אחיו מתו אבל לתאבון מילה מצות על

ודוק: כנימל הוא
 את ואחה פסוק מ״ו פ׳ בראשית רבה במדרש ראה אך

מיכן ואתה אומר ר״ה ור״י ר״ה וז״ל תשמור בריתי
 שיהי׳ למוהל מיכן ימול ההול אומר ור״י מהול שיהי׳ למוהל
 וכן עכ״ל ערל גוי ק״ו מוהל אינו ערל ישראל תניא מהול
 שיוצא כל לוי ר׳ דברי הביאו ולא הנ״ל פרשה בילקוט הוא
אבל פסול להכעיס לערלות מומר דווקא משמע א״כ בך

כשר: לתאבון
 המחלל או התורה בכל כופר אשר לע״ז דמומר מזה היוצא

בודאי התורה לכל מומר דהוה בפרהסי׳ שבת
 מהול להיות לך בדומה תשמור בריתי את ואתה דכתיב פסול
 המצות בכל ומאמין בע״ז הכופר לישראל דומה להיות וגם
 להכעיס לערלות מומר בודאי אז ימול המל רק דרשינן אי אבל

 אם אבל במילה מאמין שאינו כיון מהול נקרא דלא,ידפסול
 אי תלי׳ התורה לכל אפילו מומר והוא ישראל בתורת גימל"
 ה״ה בזביחה ע״ג עומד בישראל מהני דלא כגוי הוה מומר

ה״ה ע״ג בעומד במומר מהני אי אבל מהני דלא במילה
במילה: דמהני

 כתב חולין ריש דבש״ג נשגבה פליאה בזה לי ומיושב
התורה מכל המשומד ישראל וז״ל ריא״ז לשון

 לפיכך כישראל המצות כל על מצווה שהוא לפי כנכרי אינו
 כמבו׳ כשירה שחיטתו יפה ששחט ורואהו עע״ג ישראל אם

 הד״מ הביא רס״ד סי׳ ביו״ד וכאן עכ״ל הראיות בקונטרס
 מסתפק למה לא או כעכו״ם דינו מומר אי מסתפק שבא״ז
 פלוגתא דיש דיען נטן ולפמ״ש מבשחיטה יותר במילה הא״ז

: * ודו״ק בך כיוצא בריתי את ואתה
סוף להם שאין מים שהוא מלבד נשמע הכל דבר סוף

 אשה לקדש יוכל בפרהסיא שבת מחלל או מומר אי
 שפיר במילה אבל קונטרס בזה אחבר ואי״ה מדאורייתא

 בפרהסי׳ שבת למלל מומר ואפי׳ ימול לא דמומר בש״ע פסק
 אחר ליכא אפי׳ מ״ו ימול לא התורה לכל כמומר דהוה

 לחלל לו דגורס עור לפני על עובר האב בשבת הוא ואם
 ע״י רק בישראל נימל לא והתינוק מצוה עשה ולא שבת
 התורה לכל מומר וז״ל שכ׳ רס״ד סי׳ בלבוש ומצאתי נכרי

 אינו דהא כע״א דינו לערלות מומר אלא אינו אפי׳ או
 ומחלל עכ״ל ימול המל נקרא זה ואי; מילה במצות מאמין

 הראיתי בעז״ה ודוק התורה לכל מומר הוא בפרהסי׳ שבת
 אם זאת בכל הוא דפסיקא מילחא לאו עוזר אבן שדברי לו

 אקבל לא בפרהסי׳ שבת ממלל רק מוהל ימצא שלא יארע
 לדרוש צריך שמים ירא כל אבל מילה מצות לבטל הערבות

 שכל לפנינו המעשה שבא מקודם מזהיר שהוא בה״כ5
 למחלל יכבד לא זכר בבן אותו ד׳ יזכה אם יודע יהי׳ האב
יהי׳ לא לו ישמע לא ואס מילה מצות למבטל בפרהסי׳ שבת

הדש״ת: מצוה אצל אלקים ירא
סופר חיים כק׳

 שריא״ז נ״י כ״ץ דוד ד׳ מה׳ החשוב הרבני והערבי הגה •
שהמה מא״ז הוא השני ודין ז״ל אהרון ישעיה רבינו הוא

כחו: וישר הגדולים בשם במבואר מחברים שני

*חיה £י

כא סימן
 כבוד ובקי החריף הגאון הרב לי״נ וכ״ט שלום
 קערעסטור דק״ק אב״ד נ״י יהודא דוד ר׳ הרב

דוד: שבילי ם׳ בעהמ״ח
 לידי מכתבו הגיע רבים ימים לפני כי אודיעהו אחד״ש

וכאשר תמימה ד׳ בתורת חקירת הערות עם
 ממני ונעלם בתים בעלי משפטי הפסיקוני בו לעיין החילותי

 האבידה לי הוחזר שתים כשבועות וזה מצאתיו ולא מכתבו
 עם כאשר ולהשיב בו לעיין מרגוע למצא למהר וגמרתי

 העלחי אשר לו ואחלק אעשה כן חשבתי כאשר ותלי״ת לבבי
 הם הדברים כי דעתו ויודיעני עליהם וישפוט במצודתי

:בעזה״י החלי וזה לבררם ומצוה גדול שורש
דנזיר בפ״ד תוס׳ שחידשו במה הפליא נ״י הדר״ג )א(

 נפשו שתצא עד אותו מכץ נמשכת שבעבירה
וכתב כן ר״ן דעת שגם הביא בא״ח תע״א סי' והפר״ח
רוצח רק בנפשו להציל ניחן לא באמת והנה וז״ל מעלתו

לתרץ ויש כן עושין עבירות בכל ואיך ערוה אחר והרודף
עכ״ל: כן עושין עבירות בכל ב״ד אבל ביחיד דזה

קצרה בדרך היום ואבוא בארוכה במקו״א חקרתי הנה
 בהשגת דבר חידש ביו״ד קנ״א בסי׳ מרבבה הדגול

 עבירה עובר מצות בר הוא אשר גדול דאם ף ס״ק הש״ך
 מצוה שיש כמו העבירה מן להפרישו מבירו צריך בשוגג
 ישראל אם אבל הוא שוגג שלו דמזיד נבילות האוכל קטן לפרוש

 להפרישו מצוה חבירו אין ברצון במזיד עבירה עובר גדול
 אותו יכה שלא מכ״ש להפרישו מצוה אינו אם וא״כ יעו״ש

 לשר אותו שם מי כי אותו ימית שלא ק״ו של בנו בן וק״ו
 אבל בדברים אותו יוכיח רעהו להמית או להכות ושופט

 שמות פ׳3 שבמכלתא התורה מן לזה וראי׳ בו תהי׳ לא ידו
 לרשע ויאמר נצים עברים אנשים שני והנה השני ביום "ויצא
 עלינו ושופט שר לאיש שמך מי ויאמר רעך תכה למה

 משה ויירא המצרי את הרגת כאשר אומר אתה הלהרגני
 חבירו להכות יד מרים כל והלא הדבר" נודע אכן ויאמר
 להפריש רבינו משה וחפן לד׳ ישראל קודש כי רשע נקרא
 אפי׳ ומותר איסור ויעשה הקודש את לבלע יבוא שלא אותו

 עליו התפלא ומה העבירה מן להפרישו אותו להרוג
 ושופט שר לאיש שמך מי לו רמז רק אומר אתה הלהרגהו

 שלא נפשו שתצא עד להכות מותר ושוטרים שהב״ד עלינו
 להכות רשאי אינו ושופט שר שאינו מי אבל עבירה לעשות
 לא ובאמת עבירה לעשות יחפן אם חבירו להרוג ומכ״ש

 לקיים בדברים אוחו לייסר רק אותו להרוג רבינו משה חשב
 כאשר אותו שיהרוג אוחו משד רשע אותו אבל תוכחה מצות
 :ודוק( ב׳ הל׳ פ״א ת״ת ה׳ רמב״ם )ועיי׳ ודוק המצרי הרג

 ת״ל לנזיר יין כוס יושיט שלא מניין מגמ׳ ראי' והבאתי
דלפני הלאו לולא משמע מכשול תתן לא עור לפני

 הנזיר הא וקשה לנזיר יין כוס לו להושיט מותר הי׳ עור
 להפרישו ולהרגו להכותו אפי׳ ומחויב חבירו ישראל הוא

 הדגול כדעת וודאי אלא יין לו יושיט ומהכ״ת מאיסורא
 ישראל אין במזיד עבירה לעבור רוצה גדול ישראל אם מרבבה
 בתרי אפי׳ לו ליחן שרשאי בס״ד והי׳ להפרישו מצווה
 להפרישו מצווה שאין הגם התורה וגילתה דנהרא עברי

 בתרי דקאי ליטול אפשר אי אם אבל מעצמו ליטול יוכל אם
 מכשול תתן לא עור לפני על עובר לו הנותן דנהרא עברי

 והבן: צריך אינו ממכשול להפרישו רק
רבינו מדברי הדג״מ לדברי ראי׳ הבאתי ובתשובה

וז״ל דכתב כ״ע הל׳ מכלאים פ״י הרמב״ם
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נז חיים כא סימן או״ח ח״ב מחנה

 כשוק מהלך הי׳ אפי׳ חבירו על חורה של כלאים הרואה
 חכמה שלמדו רבו הי׳ ואפי׳ מיד עליו וקורעו אליו קופץ
 עכ״ל בתורה המפורש ל״ת איסור דומה הבריות כבוד שאין

 הי׳ אס לפיכך ח״ל הלכה אותה הרמב״ם סיים ואח״כ
 פושטו ואינו בשוק עליו קורע אינו דבריהם של שעטנז עליו

 מיד פושטו תורה של הי׳ ואם לביתו שמגיע עד בשוק
 מתחילה שמזכיר כמו מעליו קורעו או כאן הזכיר ולא טכ״ל

 לסיים סי׳ כך פושטו ואינו מעליו קורעו אינו דבריהם בשל
מעליו: קורע או פושטו

 איירי הנכה דמתמילת הנב״י דיבר אשר הדבר הוא אמנם
דאורייתא נלאים לבוש שהוא בו רואה שחבירו

 מעליו לקרוע ומוכרח להפרישו עליו מצווה הוא א״כ בשוגג
 שהוא יודע בעצמו שהוא הרמב״ם איירי הלכה בסוף אבל

 בלבוש לביתו לבוא מותר הבריות כבוד ומפני נלאים לבוש
 אבל בשוק פושטו חורה של הי׳ אם ומסיים דרבנן כלאים
 עבירה כעובר דישראל מעליו לקרוע מחויב אין חבירו

ודוק: להפרישו מצווה אינו במזיד
אבל מסבירה גדול להפריש מחוייב אינו שיחיד זה כל אך

 אנשים לייסר בפרן ולעמוד גדר לגדור מחויבים הב״ד
 עבירות רמה וביד נפש בשאט העוברים לה׳ וחטאים רעים

 שזה מעילו לקרוע שעה לפי לעצור אבל בתורה מפורשות
 דווקא זה אח״כ לעבור שיוכל כגם שעה לפי להפרישו נקרא

 קושי׳ ומיושב במזיד עושה אם ולא בשוגג גדול בישראל
 גדר דשם נ״ג דף מגיעין ז״ל פרפנקל ברוך ר׳ כגאון

 לעשות שיוכל כיון כאן אבל עבירה העושה איש בעד גדר
 להפריש צריכים בוודאי דב״ד ודוק הועילו מה האיסור אח״כ

 וקשה דפנו לי למה פ״ח דף יבמות הגמ׳ פריך מאי דאל״כ
כדג״מ דברי לפי להפרישו מצויה אדם אין וא״כ מזיד הא

:ודוק מחויבים הב״ד פשיטא אלא
שפטור בעבדו שחבל ברב כ״ח דף בב״ק כגמ׳ ולכאורה

 לבעול שרוצה מזיד הוא העבד דאפילו שמבואר
 קדש יהי׳ דלא איסור עליו ומל יובל שהגיע כגם שפחה

 דאפי׳ ומשמע הכהו אם המבלה על כרב פטור ואעפ״נ
 וצע״ג: עבירה לעבור הרוצה רעהו להכות מחויב יחיד
בישראל ולחבול להכות מותר אם דא״נ לק״מ העיון אחר

 שכרב דווקא למה א״כ במזיד עבירה לעבור שרוצה
 רבותא השמיענו לא למה בו חבל אם פטור לצאת בו המסרב

 מותר מאיסורא דלכפרישו פטור שחבל ישראל איש שכל
 שחבל אחר ישראל דאיש הוא דנכפוך פשיטא אלא בו לחבול

 במזיד עבירה לעבור שרוצה מי להכות רשאי דאין חייב בו
 עבדו שהי׳ זמן כל כי כנענית שפחה לו מסר שרבי שם אבל
 לצאת רוצה העבד אין יובל שהגיע ועכשיו בה מותר הוא
 לרבו רשות יש אז שפחתו ולבעול עבדו להיות מבקש רק

 שמגיח במה ידו על תקלה דבר יבוא שלא אותו להכות
 חיוב עליו ויש שפחתו לבעול וגם עבד בתורת אצלו אותו
 אותו ויניח הרב ישתוק שאם עולה" באהלך תשכן "אל

 לא עור לפני על עובר הבעילה ובשפחתו בביתו לעשות
 יכין או ח״ל רכ״ט מצוה המצות בספר ועיין מכשול תתן

 בריבית ולוה דמלוה אמרו הפנים ומאלו העבירה סיבת לו
 משניהם אחד כל כי עור לפני משוס עברו יחד ששניהם

 רבים ודברים העבירה את להשלים לו והכין חבירו את עזר
 אם אבל פנ״ל עור לפני על עובר בהן יאמר המין מזה

רשאי אין אז במקו״א אמרת שפחה לבעול רוצה כעבד
ודוק: חייב בו חבל ואם בו לחבול

לכתחילה אבל בו וחבל עשה אם פטור דווקא שם וגם
להפרישו להלקותו דרשאי כיון תן בו לחבול רשות אין

 בתלמידו שרד הרב כמו פטור חבלה נעשה אם אז מאיסורו
 שברשות כיון הכאה מחמת מת אם שפטור ב״ד שליח או

 אותו ככה שברשות כיו! החבלה על פטור כאן ה״ה הנהו
 אי אם אפי׳ בו ולחבול להכותו הרב על חיוב אין אבל

 דאין העיר הדר״ג שגם ראיתי שוב אחר בענין אפשר
 הל׳ עבדים מכל׳ פ״ג מ״ל עיין רשות רק כרב על חיוב

 נזה: ויו״ד ח״מ ועיי! ודוק חייב אחר בענין אפשר דאם כ׳
מישראל ואשה איש כל להרחיק מחויבים המה הב״ד רק

 סנהדרין הל' ברמב״ם כמבואר מאיסור להפרישם
 עם מריבה לעשות נדיין יש וכן ח״ל שכתב ח׳ הל׳ פכ״ד

 להשביע שערו ולתלוש ולהכותו ולקנלו עמו נריב הראוי
 ואריב שנאמר עשה שלא או יעשה שלא כרחו בעל באלקים

 ואשביעם ואמרטם אנשים מכם ואכה ואקלנם עמם
 ח״ל קע״ו סי' בסכ״מ הרמב״ס עוד ונתב עכ״ל באלקים

 מצות לעשות שיכריחו ושוטרים שופעים למנות שצונו היא
 נרמס על אלי׳ אמת מדרך הנוטים את ויחזירו כתורה

 על הגדרים ויעמידו מהרע ויחזרו טוב לעשות ויצוו
 ל>ןי נידונות ואזכרותי׳ התורה מצות יהי׳ שנא פד כעובר
 'להכריקם יפה ב״ד שכח מבואר הרי עכ״ל איש כל אמונת
 תמיד וכן ח״ל דיעות מהל׳ פ״ו כתב היחיד אבל בע״כ
 שומע איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיחו חייב
 ללכותו צריך אינו שומע איני לו משאמר משמע עכ״ל

 נפשו שתצא עד אותו יכה שלא ומנ״ש מהעבירה להפרישו
 עבירה בשעת בו פוגעים שקנאים ארמית בבועל דאפי׳

 עליו. דמים לו אין לקנאי והורג הבועל פירש אם אבל
 שתצא עד אותו מנה אינו בצנעה אבל בפרהסי׳ ודווקא

 שי׳ מלואים ובאבני ב״ש ועיין גדול עון שהוא כגם נפשו
 עבירה ובכל נפשו שתצא עד להכותו רשאי אין סק״ד ט״ז

 ודוק: שיפרוש עד אותו להכות לא אבל נו להתרות לעדים יש
עם בפלפול י״ד שורש בםה״מ ברמב״ם עיין נופך ואוסף

 הרג שריפה סקילה מונה שכרמב״ם הלכות בעל
 אצו® שכס אומר בהשגותיו והרמב״ן מצות לארבע וחנק
 מקרבך כרע ובערת לקיים כב״ד של העשה שעיקר אחת

 אישי מיתות אופני ד׳ יש רע עושי לבער התורה ואמרה
 אומו להמית אפשר אי ואם ופשעו חטאו משקל לפי ואיש

 )ועיין יכול שאתה מיתה בכל אותו תמית הנאמר במיתה
 חולין מסוף ראי׳ והביא תוספתא( בשם ב׳ דף מכות חוס׳
 בי׳ וקיומי דינא לני לאחויי שבעי כנפש את שהרג בעוף

 איכפת מה עליו חלק אסתר ומגלת מקרבך הרע ובערת
 חה ע״נ אלא לב״ד מיתה חייב להביא ישראל לאדם לי׳

 את בהבאתו מקיים שהוא ישראל איש כל על מצוה
הרע ובערת מצות הוא לקיים דין לבית מיתה המחויב

וק״ל: מקרבך
 חידש ג׳ סי׳ נתיבות שמשובב שמצא נ״י הדר״ג הביא שוב

אבל בנפשו להצילי נותן מאורסה בנערה דרק זה
 מי בנפשו להציל רשאים אינם כב״ד אפי׳ עבירות בשאר

 אותו מנין שהב״ד הגס וטריפות נבילות לאכול שיחפוץ
 ׳®יינו נוטל• שאינו לולב כגון מ״ע לקיים רוצה אינו אם

 העבירה■ מן להפריש אבל אותה לקיים עשה מצות על דוקא
 י נמשכה בעבירות סברו ותום׳ הר״ן הלא עליו והתפלא לא

סל הנתיבות קושי׳ ונשאר נפשו שתצא פו אותו מכין
וצע״ג: וכו׳ ,תום

 מכין למה נפי טעמא דלכאורה בעזה״י לתרץ ונלע״ד
שלא מאיסור ולהפריש עשה מצות לקיים אותו

 נפשו שתצא עד אוחו מנין הב״ד אין נבילות לאכול יעבור
מאוד: נפלאת והחא
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כא סימן או״ח ח״ב מחנה נח

 וצדיק "נקי הזהירה התורה כך הוא בעיני הנכון אמנם
העניש אשר עבירה העובר איש וכל תהרוג" אל

 שריפה סקילה של במיתה או במלקות או עלי׳ הקב״ה
 וצדיק נקי נהרג אינו העבירה העושה האדם אז וחנק הרג

 אם אבל עונותיו על כפרה תהי׳ הוא מיתתו הוא נהפוך
 הרגו א״כ העבירה ופשה שחטא טרם אותו ימיתו הב״ד

 שלא אותו מתרין אנו ולכן וצדיק נקי בהיותו אותו ב״ד
 שימות בראשו דמו אז אותה יעשה שאם העבירה לעשות

 אחר ואמ״כ וימות" לרשע "הלעיטהו נאמר זה ועל חייב
 מקרבך" הרע "ובערת פשה מצות בו מקיים הב״ד שעבר

 "תמותת ב״ילקות וה״ה י״ד שורש סה״מ3 רמב״ם עיין
 כולא קטלא ני מה עומד מיתה במקום מלקות כיי רע" רשע
 הרע יבערת מצות במלקות נקיים פלגא קטלא לי מה

 קודם אותו נלקה או נהרוג אי אבל רע תרדף שהחטאים
 סורר מבן הרץ אבד" נקי הוא מי נא "זכור העבירה שעשה
 יתנכר במעלליו אם דעתו לסוף חורה ירדה אשר ומורה

 זולל שהוא הבריות את ומלסטם הדרך על עומד שיהי׳ נער
 דיהי׳ חייב ימות ואל זכאי ימות התורה אמרה וסובא

 ימות שלא בנפשו להצילו דנותן הדין הוא וברוצח רוצח
חיים: דמו ויושפך הנרדף

 קיום של הזמן עבר יהי׳ כבר אה הוא נהפוך במ״ע אבל
או מלקות אין כי בתורה עונש עליו אין אז מ״ע

 יהי׳ לא ואם תעשה ואל בשב למ״ע שביעל מי על מיתה
 לעשות בידו שיש זנק כל המצוה לקיים אותו כופין הב״ד
 לעשות הפץ ולא במצוה פקר דהא חייב ימות אז אותה
 מיד אוחו כופין אנו ולהן אותו להעניש ב״ד ביד ואין אותה

 ולא המצות עול מעליו פורק שזה נוטל שאינו לולב שאומר
 ואומר בה מפץ אינו וזה מקדימין דזריזים וצדיק נקי הוה
 שאינו תפילין עושה שאינו סוכה נוטל שאינו לולב מלא בפה
 חבר המצות מבזה מצח שבעזות הרע לבו שמגלה מניח
 וכבר ויגש פרשת במ״ת כמבואר דרחמנא שלוחא המה

 ניר: עכשיי שימות לו עוג המצות לקיים החיוב עליו בא
 מצות בביטול חייב ימות ולא זכאי וימות הזמן שיעבור

 והוא לבו בשרירות לילך ובוחר רמה ביד נפש בשאט עשה
:ודוק רמה ביד תעשה אשר והנפש בכלל

אם ק״ח סי׳ בא״ח שמצינו הגם במקו״א חקרתי וכבר
 לאונס נחשב לבסוף ונאנס אמ״כ להתפלל חישב

 שיתפלל בלבו חשב עכ״פ אם דווקא היינו תשלומין לו ויש
 שיש אנסו דלבו פושע זה אין תפילה הזמן בסוף אמ״כ

 ואח״כ להתפלל שלא ובדעתו בלבו שזמם מי אבל פנאי עוד
 לו אין אז להתפלל וביקש שהתחרט בשעה אונס לו בא

 בפנ״י עיין באונס וסופו בפשיעה תחילתו דהוה תשלומין
 לובשו שיצרו הגס ח״י דף שבועות ובתום׳ נ״א דף בכתובות

 ברמ״א הובא במרדכי ועיין פשיעה ע״י בא הלא ביאה בסוף
 פ״ו בכ״מ ועיין ונאנסה שנתיחדה באשה בא״ע קמ״ח סי׳

 פסוק על רבה במדרש ומיין לווסת סמוך בעל אם משגגות
 בעיו״ט סוכה עשיית זיק משבא וה״ה לאה בת דינה ותצא

נקי הוה ולא החיוב עליו חל כבר ביו״ט לולב נטילת או
ודוק: לעשות מבפט אם וצדיק

להפרישו נפשו שתצא עד מכין אנו שאין הטעם כל דמעתה
 וממתין וצדיק נקי הוא עדיין דעכשיו יען מאיסור

 עבר לא אם דווקא היינו למות רשע ויהי׳ שעבר מד
 יחפץ וגס אותה עבר שכבר נמשכת בעבירה אבל העבירה

 מאותה וצדיק נקי אינו הוא כבר אז בעתיד אותה לעבור
לקיים אוחו דכופין בעשה כמו בנפשו אותו ומצילין העבירה

ודוק:

חיים

 יש אז התראה בו הי׳ ולא דאורייתא ל״ת על עבר אם אך
ועיין בו מתרים היו אם המלקות תחת מרדות מכות

 שלא אלו כל ת״ל ה׳ הל׳ מסנהדרין י״ח פרק ברמב״ם
 וחטאו הואיל מרדות מכוח אותו מכין התראה עליהם קבלו
 :ודוק מ״מ אותו מכין סופרים דברי איסור על אפי׳ מ״מ

יפה והנה ת״ל י״ד שורש בםה״מ מצאתי זה וראה
 בזכרי והיא תוספת הכוונה זאת אל שאצרף אצני

 אזכיר ל״ת או עשה הן העונש עליה יתחייב אשר המצוה
 קרבן או כרת או מיתה יתחייב עליה העובר ואומר עונשה

 מה וכל תשלומין או ב״ד ממיתת אחד או מלקות או כזה
 ל״ת ממצות היא שאס תדע העונשין מן עונש בה נזכר שלא
 לעונשו לנו ואין מלך מצות על כעובר שאמרו כמו היא

 עשייתה כשתתחייב מהם מצוה כל בכללם עשה מצות אמנם
 אותה יעשה או שימוח עד מלעשותה הנמנע שנלקה לגו יש

 בסוכה ישב ולא שעבר כמי מזה נמנע החיוב זמן וכשיסתלק
 עבירתו על הסוכות אחר להלקותו לנו אין משל דרך על

במ״ע שדווקא הזהב מלשונו יוצא מפורש עכ״ל זה ודע
 ודו״ק: נל״ת ולא כופין אנו עדיין עבר שלא

הרמב״ס כותב שלפעמים חכם חקירת שצריך ואזכיר
 מכות מכין טחב ולפעמים מרדות מכות לוקין

 מכין נקט ז׳ הל' עכו״ם מהל׳ פי״א רמב״ם יעיין מרדות
 מרדות מכוח אותו מכין י״ד ובהל׳ מרדות מטת אותו
 מכין פ״א שבת ובהל׳ מרדות מכות לוקין נקע ט״ו ובהל'
 מכות אותו מכין כתב מא״ב בפ״א מרדות מכות אותו

 בפ׳א: אבאר ואי״ה ומצה חמן מהל׳ ופ״ז מרדות
חלב או נבילות לאכול שרוצה שמי שברור הגס ונסתפקתי

 נפשו שתצא עד מכות להכותו רשאין הב״ד אין
 לעבור יחפוץ אם הדין יהי׳ איך העבירה מן להפרישו כדי

 ואין נבילה לאכילת דומה הוא אס דאורייתא עשה איסור
 אם אח״כ דיולקה התם שאני נימא או להפרישו אוחו מכין
של למ״ע דומה אח״כ אותו נלקה דלא כאן אבל בו נתרו

 נפשו: שתצא עד להפרישו אותו דכופין ולולב סוכה
דברי על הפלאתי רבים ימים זה כי לחקור ונלע״ד

 וז״ל שכתב ח׳ הל׳ א״ב מהל׳ בפ״א הרמב״ס
 מרדות מטת אותו מכין במזיד מהשמות אחת על הבא

 ואם לוקה אינו עשה מחייבי אחת על הבא אבל מדבריהם
 התזות העבירה מן להרחיק כדי מרדות מטת ב״ד אוחו הכו

 באיסוריןשל מרדות מכות ח״ל הרה״מ וכתב עכ״ל בידם
 שיש ב״ד רצו שאם הוא כ״ש ג״כ עשה ובחייבי דבריהם

 אינו סוכה טון במ״ע אמרו ובביאר מרדות מכות שם
 עכ״ל: נפשו שתצא עד אותו מכין נוטל אינו לולב עושה

הגם מורים הרה״מ דברי דפשטות היא נפלאה ונקודה
 אותו להטת חיוב אין עשה חייבי על בא שאם

 כמו להכותו הב״ד ביד רשות עכ״פ אבל מרדות מכות
 טרם דנין אנו דשם גדול פלא והוא ולולב דסוכה בעשה
 ד׳ מצוה לקיים אוחו כופין והב״ד וסוכה לולב זמן שעבר

 בוחאי נטה מצות וביטל ולולב סוכה זמן עבר כבר אם אבל
 ברמב״ם'בשורש בסה״מ כמבואר אותו מלקק הב״ד אין
 דלוקין עשה חייבי בעל שאם מהתם יש ראיה מאי וא״כ י״ד

 דיטלין הרה״מ סובר הסברה מן ואס מרדות מטת אותו
 דאורייתא איסור על שעבר מי מרדות מכות להלקות הב״ד
 קשה גופא הא א״כ דבריהם של שניה על שעבר במי מק״ו
 יולקה עשה איסור על שעובר שמי ומשפט חק יהי׳ לא למה

 רשות רק יהי׳ למה השניות על העובר כמו מרדות מכות
 למה גם בישראל ומשפט מק להיות צריך הלא הב״ד ביד

וצ״ט: מזה זה רחוקים הלא ולולב מסוכה ראיה הביא
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נט חיים כא סימן או״ח ח״ב מחנה

 תיקנו דאורייתא כעין רבנן דתיקנו דכל לחדש נ״ל אמנם
יעשה אם ל״ח על מלקוח חדשה שהתורה כשם

 ה״ה ילקה נפשו ואשם תעשנה לא אשר מכל אחת אדם
 תעשנה לא הם אמרו אשר ל״ח על שיעבור מי חכמים תיקנו

 יען ויולקה נפשו אשם ההוא ל״ת על אדם יעבור ואם
 ל״ח על אדם עבר אס בל״ת שזה אמרו שהם כיון וביפן

 נעשה זה שמכח מדבריהם תסור לא כתיב דהא דאוריי׳
 שלא שלהם במלקות הבדילו רק דאוריי׳ ל״ת שלהם הל״ת

 הכתובה ל״ת בין הבדל שיהי׳ ובמספר ובאומד במשולש יהי׳
 בתוקף בא אשר מדבריהם ל״ח ובין האיסור עצם על בתורה

 ל״ת על מרדות המכות בא עכ״פ אבל בלבד תסור לא
 של מכות דווקא אבל ל״ת על הבא התורה מלקות דוגמה

 יהיה דלא כ״א דף גזיר תום' כסברת יותר ולא ארבעים
 דאורייתא מל״ת בהכאות חמור שעבר דדבריהם הל״ת

 אם אבל תסור דלא לאו רק עבר לא דהוא נבילות כאכילת
 וקריאת כחנוכה מצוה לעשות מדרבנן עשה חכמים צווי

 ילקה לא דבריהם של המצוה עשה לא אם וכדומה מגילה
 יולקה אינו דאורייתא מ״ע ביעל דגם דכא מרדות מכות

:דבריהם של מ״ע שביטל מי מרדות מכות עשו לא הם גם
 ללקות אפשר אי דאורייתא עשה איסור על עבר אס ולפ״ז

דהא תסור לא על עבר לא דכאן מרדות מכות אותו
 היה ומה אסרה התורה רק הביאה זה אסרו לא דחכמים

 איסור ועל מדאורייתא אסור אשר לאסור לחכמים להם
 רק מלקות כתבה לא דתורה מלקות בא לא שעבר דאורייתא

 דאורייתא ממלקות הן לגמרי ופטור איסור על ולא לאו על
בעזה״י: ונכון ישר כי ודו״ק מרדות מכות של והן

 מלקות עליו אין העבירה עבר הי׳ שאם כיון מומרו קולו אך
נטל ולא סוכות שעבר העשה ביטל שאם במ״ע כמו

 חומרו הוא כן כלל אותו לוקין אין בסוכות ישב ולא לולב
 ומכין אותו מפרישין הב״ד אנו הביאה ופשה שעבר שטרם
 לא עדיין אס כמו נפשו שתצא עד מרדות מכות אותו
 מכין שאנו ולולב סוכה מצות ליבטל חפץ והוא סוכות עבר

 יחפוץ אם דבשלמא נפשו שתצא עד מרדות מכות אותו
 מרדות מכות אותו מכין אנו אין דבריהם של ל״ת לעבור

 דאוריי׳ ל״ת לעבור שרוצה מי מלקין דאין כמו להפרישו
 אותו נלקה העבירה יעבור שאם וימות לרשע דהלעטהו

 דאין דאורייתא עשה באיסור אבל עונו לכפרת ויהי׳ אח״כ
 עכשיו להלקות אנו צריכין אז מלקות העבירה העשיות אמר
 שאינו מעוות הוה לעבור אותו שנינח דאל״כ במ״ע כמו

ודו״ק: לתקן יכול
 בדברי שהאיר הרה״מ בחכמת וראה ד׳ ברוך בא ועתה

שניות שבעל ומי הרמב״ם פסק שמתחילה הרמב״ם
 ל״ת כנגד שהוא מרדות מכוח ילקה מדבריהם בל״ת שהם
 דאורייתא עשה איסור שהיא אשה הבועל אבל תסור דלא
 ליכא עשה איסור ועל תסור לא טל עבר לא דכאן ילקה לא

 בעל אם זה וכל מדבריהם ולא התורה מן לא מלקות שום
 לבעול ורוצה האיש מעיז אם אבל ופירש טשה האיסור

 מן להרחיק דכדי מרדות מכות אותו להכות הב״ד יוכל
 כדי כי הרה״ה וביאר אותו להכות יוכלו בעתיד העבירה
 בסוכה שמכין כמו בידם הרשות עשה איסור מן להפרישו

 שביטל טרם אותו שלוקין נוטל שאינו לולב או עושה שאינו
 טרם דאוריי׳ עשה באיסור מרדות מכות מכין כך מ״ע

ודוק: חייב ימות ואל זכאי שימות שעבר
 ח״ל שכתב ב׳ הלכה שבת מהל׳ פ״א ברה״מ ומצאתי

הוא מרדות מכות אותו מכין במזיד והעושה

 מן עיקר לו שיש בדבר דבריהם של ל״ח על שעובר מפני
וק״ל: עכ״ל מרדות בן והוא התורה

הוא מרדות דמכות שחדשתי מה על קשה רהיעא ולפרס
 כתב הרמב״ם הלא תסור דלא ל״ת על דעבר יען

 או גרושה ספק שהיתה מי וכן ח״ל ז׳ הל׳ א״ב של בפי״ז
 מטת אותו מכין חללה וספק זונה ספק או אלמנה ספק

 פשוט זה ח״ל הרה״מ וכתב עכ״ל בגט ומוציאה מרדות
 כתבתי וכבר מקומות בהרבה מתבאר הוא דאורייתא דם׳

 שכן וכל דבריהם של באיסורין מרדות מכות שיש בפ״א
 מכות יש דבריהם של באיסורי! וקשה עכ״ל אלו בספיקות

 זונה של דאורייתא בס׳ אבל תסור דלא נאו על דעבר מרדות
וצ״ע: מרדות מכות דיש מנ״ל דל״ת לאו ליכא שם וכדומה
 ורבנן להקל דאורייתא ספק דסובר נשיטתו הרמב״ם אמנם

ולכן דל״ת לאו איהא■ וא״כ ■דאורייתא ס׳ אסרו
 דאז גרושה ם׳ או זונה ם׳ שהיא אחת באשה הרמב״ם נקט

 נשים שתי היה אם אבל מרדות מכות יש להקל התורה מן
 מדאורייתא אסור דהוא במזיד אחת ובועל איסור ואיקבע

ודוק: מרדות מכות ליכא
 דף דיבמות הגמרא על נ״י הדרכ״ת שהקשה ומה )ג(

מעדי׳ לאחד ניסה דלא אילימא שהקשה פ״ח
 יקשה וקדשתו מן דדפנו למימר צריכה לי ברי וקאמרה

 שיוכלו מבואר היכן מכות היינו דדפנו לגמ׳ פשיעא מהיכן
 עבירה ספק או עבירה לעשות רצה אשר איש להכות הב״ד

 הגרר דקושית ותי׳ וצ״ע בע״כ וקדשתו דכתיב משום לאו אי
רש״י שפי׳ ושוטרים שופטים פסוק מן דדפנו דילפינן הי׳

עכ״ד: במקל העם את שרודים והרמב״ם
 אם כתב ,ה שורש המצות בספר דהרמב״ם לבאר ונלע״ד

תחטיא "ולא הפסוק שמונה הלכות לבעל יושאל
 נתינות הוא כי זה לאו לו מאין להשיב ידע לא הארץ" את

 הרמב״ן וכתב לקחתה לשוב הראשון בעלה יוכל לא על טעם
 ולא בספרי דרשו שכבר ממנו יתבייש ולא ח״ל "בהשגותיו

 לעשותו ראו לא הנה כך על ב״ד להזהיר הארץ את תחטיא
 וימנה לב״ד ואזהרה מניעה אבל הרב כדברי בלבד טעם
 למנוע וכ״ש לגרשה אותו לכייף ושהוזהרנו עצמו בפני לאו

 המלקוח מיתות חייבי מצות שימנה כמו ישאנה שלא אותו
 עליו והשיג עכ״ל הדין בהן לעשות אותו לכוף שהוזהרנו

 תחטיא ולא כי עוד שאמר ומה ח״ל ט׳ אות אסתר המגילת
 ואיננה כך על ב״ד להזהיר בספרי נדרש הוא הארץ את

 לפי למנותו שאין לי נראה הרב שחשב כמו בלבד טעם
 מרך ולהישיר® העם את להזהיר הדיינים נצטוו שכבר

 בכל למנותם נצטווינו לכן כי עבירה עוברי ביד ולמחות ישר
 ומעשיהו העם משפט את לראות ועיר עיר ובכל ופלך פלך

 בהל׳ הרב שכתב כמו הדברים יכל למישור העקוב ולשום
 יבוא ולא המקום בזה עליהם אזהרה נכפל וא״כ סנהדרין

 הצווי בזה נכללים אינם ומלקות מיתות חייבי אמנם במנין
 שמצוה לאמור בתורה בבירור להם צוה הוצרך הדיינים של

 להתיר זה הוא גדול שדבר החייב ללקות או להרוג עליהם
 מיתה לידי בא לפעמים מלקות וגם האדם דם שפיכת

 צריך הי׳ כי ראשונה במשנה דסהדרין בפ״ק ר״י ונכן־אמר
 דלרמב״ן מזה היוצא עכ״ל נפשית בדיני כמו כ״ג של ב״ד
 אשה לגרש לכוף הארץ תחטיא לא מן מפורש לאו הוה

 א״כ לי ברי אומרת לא אי הגמ׳ פריך וא״כ לבעלה אסורה
 ודוק דדפנו ופשיטא ממזרים תלד איש אשת ספק היא

רק אותו שמכין בע״כ דדפנו דילפי׳ מרמז אסתר והמגילת
ודוק: להכות אפי׳ ילפינן דמשם ושומרים שופטים
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חיים כ סימן אר׳ח ח״ב מחנה נו
 לאכול במומר כמו והקשה לתאבון לערלות במומר וע״כ

 דכשר ה״ה א״כ לו ונותן סכין בודק מהני לתאבון נבילות
 וכן להכעיס שאינו כיון לתאבון מומר הוא אם למילה
 מילה שאני ולפמ״ש יעוי-׳ש ערל סתם לנקטו ורמב״ס מרי״ף
 שיוצא כל בירושלמי דרש תשמור בריתי את ואתה דכתיב

 מבר כאברהס^שלא הוה לא לתאבון מומר הוא ואם בך
 אז מילה מחמי! אחיו מתו אבל לתאבון מילה מצות מל

ודוק: כנימל הוא
 את ואתה פסוק מ״ו פ׳ בראשית רבה במדרש ראה אך

מיכן ואתה אומר ר״ה ור״י ר״ה ח״ל תשמור בריתי
 שיהי׳ למוהל מיכן ימול ההול אומר ור״י מהול שיהי׳ למוהל
 וכן עכ״ל ערל גוי ק״ו מוהל אינו ערל ישראל תניא מהול
 שיוצא כל לוי ר׳ דברי הביאו ולא הנ״ל פרשה בילקוע הוא
 אבל פסול להכעיס לערלות מומר דווקא משמע א״כ בך

כשר: לתאבון
 המחלל או התורה בכל כופר אשר לע״ז דמומר מזה היוצא

בודאי התורה לכל מומר דהוה בפרהסי׳ שבת
 מהול להיות לך בדומה תשמור בריתי את ואתה דכתיב פסול
 המצות בכל ומאמין בע״ז הכופר לישראל דומה להיות וגם
 להכעיס לערלות מומר בודאי אז ימול המל רק דרשינן אי אבל

 אם אבל במילה מאמין שאינו כיון מהול נקרא דלא פסול
 אי תלי׳ התורה לכל אפילו מומר והוא ישראל בתורת נימל

 ה״ה בזביחה ע״ג עומד בישראל מהני דלא כגוי הוה מומר
 ה״ה ע״ג בעומד במומר מהני אי אבל מהני דלא במילה

במילה: דמהני
 כתב חולין ריש דבש״ג נשגבה פליאה בזה לי ומיושב

התורה מכל המשומד ישראל וז״ל ריא״ז לשון
 לפיכך כישראל המצות כל על מצווה שהוא לפי כנכרי אינו
 כמבו׳ כשירה שחיטתו יפה ששחט ורואהו עע״ג ישראל אם

 הד״מ הביא רס״ד סי׳ ביו״ד וכאן עכ״ל הראיות בקונטרס
 מסתפק למה לא או כעכו״ס דינו מומר אי מסתפק שבא״ז
 פלוגתא דיש דיען נטן ולפמ״ש מבשחיטה יותר במילה הא״ז

: * ודו״ק בך כיוצא בריתי את ואתה
סוף להם שאין מים שהוא מלבד נשמע הכל דבר סוף

 אשה לקדש יוכל בפרהסיא שבת מחלל או מומר אי
 שפיר במילה אבל קונטרס בזה אחבר ואי״ה מדאורייתא

 בפרהסי׳ שבת לחלל מומר ואפי׳ ימול לא דמומר בש״ע פסק
 אחר ליכא אפי׳ ח״ו ימול לא התורה לכל כמומר דהוה
 לחלל לו דגורם עור לפני על עובר האב בשבת הוא ואס
 ע״י רק בישראל נימל לא והתינוק מצוה עשה ולא שבת
 התורה לכל מומר וז״ל שט רס״ד סי׳ בלבוש ומצאתי נכרי

 אינו דהא כע״א דינו לערלות מומר אלא אינו אפי׳ או
 ומחלל עכ״ל ימול המל נקרא זה ואין מילה במצות מאמין

 הראיתי בעז״ה ודוק התורה לכל מומר הוא בפרהסי׳ שבת
 אם זאת בכל הוא דפסיקא מילתא לאו עוזר אבן שדברי לו

 אקבל לא בפרהסי׳ שבת מחלל רק מוהל ימצא שלא יארע
 לדרוש צריך שמים ירא כל אבל מילה מצות לבטל הערבות
 שכל לפנינו המעשה שבא מקודם מזהיר שהוא בבה״כ

 למחלל יכבד לא זכר בבן אותו ד׳ יזכה אס יודע יהי׳ האב
יהי׳ לא לו ישמע לא ואם מילה מצות למבטל בפרהסי׳ שבת

הדש״ת: מצוה אצל אלקים ירא
סופר חיים כק׳

 שריא״ז ב״י כ״ץ דוד ר׳ מה׳ החשוב הרבני והערבי הגה •
שהמה מא״ז הוא השני ודין ז״ל אחרון ישעיה רבינו הוא

כחו: וישר הגדולים בשם במבואר מחברים שני

כא סימן
 כבוד ובקי החריף הגאון הרב לי״נ וכ״ט שלום
 קערעסטור דק״ק אב״ד ג״י יהודא דוד ר׳ הרב

דוד: שבילי ם׳ בעהמ״ח
 לידי מכתבו הגיע רבים ימים לפני כי אודיעהו אחד״ש

וכאשר תמימה ד׳ בתורת חקירת הערות עם
 ממני ונעלם בתים בעלי משפטי הפסיקוני בו לעיין החילותי

 האבידה לי הוחזר שתים כשבועות וזה מצאתיו ולא מכתבו
 עם כאשר ולהשיב בו לעיין מרגוע למצא למהר וגמרתי

 העלחי אשר לו ואחלק אעשה כן חשבתי כאשר ותלי״ת לבבי
 הם הדברים ני דעתו ויודיעני עליהם וישפוט במצודתי

:בעזה״י החלי וזה לבררם ומצוה גדול שורש
דנזיר בפ״ד תום׳ שחידשו במה הפליא נ״י הדר״ג )א(

 נפשו שתצא עד אותו מכק נמשכת שבעבירה
 וכתב כן ר״ן דעת שגם הביא בא״ח תע״א סי׳ והפר״ח
 רוצח רק בנפשו להציל ניתן לא באמת והנה וז״ל מעלתו

לתרץ ויש כן עושין עבירות בכל ואיך ערוה אחר והרודף
 עכ״ל: כן עושק עבירות בכל ב״ד אבל ביחיד דזה

קצרה בדרך היום ואבוא בארוכה במקו״א חקרתי הנה
 בהשגת דבר חידש ביו״ד קנ״א בסי׳ מרבבה הדגול

 עבירה עובר מצות בר הוא אשר גדול דאם ף ס״ק הש״ך
 מצוה שיש כמו העבירה מן להפרישו חבירו צריך בשוגג
 ישראל אם אבל הוא שוגג שלו דמזיד נבילות האוכל קטן לפרוש

 להפרישו מצוה חבירו אין ברצון במזיד עבירה עובר גדול
 אותו יכה שלא מכ״ש להפרישו מצוה אינו אם וא״כ יעו״ש

 לשר אותו שם מי כי אותו ימית שלא ק״ו של בנו בן וק״ו
 אבל בדברים אותו יוכיח רעהו להמית או להכות ושופט
 שמות פ׳3 שבמכלתא התורה מן לזה וראי׳ בו תהי׳ יטלא

 לרשע ויאמר נצים עברים אנשים שני והנה השני ביום "ויצא
 עלינו ושופע שר לאיש שמך מי ויאמר רעך תכה למה

 משה ויירא המצרי את הרגת כאשר אומר אתה הלהרגני
 חבירי להכות יד מרים כל והלא הדבר" נודע אכן ויאמר
 להפריש רבינו משה וחפן לד׳ ישראל קודש כי רשע נקרא
 אפי׳ ומותר איסור ויעשה הקודש את לבלע יבוא שלא אותו

 עליו התפלא ומה העבירה מן להפרישו אותו להרוג
 ושופט שר לאיש שמך מי לו רמז רק אומר אתה הלהרגהו

 שלא נפשו שתצא עד להטת מותר ושוטרים שהב״ד עלינו
 להכות רשאי אינו ושופט שר שאינו מי אבל עבירה לעשות
 לא ובאמת עבירה לעשות יחפן אם חבירו להרוג ומכ״ש

 לקיים בדברים אותו לייסר רק אותו להרוג רבינו משה חשב
 כאשר אותו שיהרוג אותו חשד רשע אותו אבל תוכחה מצות
 :ה׳ת״תפ״אהל׳ב׳ודוק( רמב״ם )ועיי׳ ודוק המצרי הרג

 ת״ל לנזיר יין כוס יושיע שלא מניין מגמ׳ ראי׳ והבאתי
דלפני הלאו לולא משמע מכשול תתן לא מור לפני

 הנזיר הא וקשה לנזיר יין כוס לו להושיט מותר הי׳ עור
 להפרישו ולהרגו להכותו אפי׳ ומחויב חבירו ישראל הוא

 הדגול כדעת וודאי אלא יין לו יושיט ומהכ״ת מאיסורא
 ישראל אין במזיד עבירה לעבור רוצה גדול ישראל אם מרבבה

 בתרי אפי׳ לו לישן שרשאי בס״ד והי׳ להפרישו מצווה
 להפרישו מצווה שאין הגס התורה וגילתה דנהרא מברי

 בתרי דקאי ליטול אפשר אי אם אבל מעצמו ליטול יוכל אם
 מכשול תתן לא עור לפני מל עובר לו הנותן דנהרא עברי

 והבן: צריך אינו ממכשול להפרישו רק
רבינו מדברי הדג״מ לדברי ראי׳ הבאתי ובתשובה

ח״ל דכתב כ״ע הל׳ מכלאים פ״י הרמב״ם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס71 מס עמוד פישל אפרים מרדכי בן חיים סופר, ב יו״ד או״ח, - חיים מחנה



נז חיים כא סימן או״וז ה״ב מחנה
 בשוק מהלך הי׳ אפי׳ חבירו על חורה של כלאים הרואה

 מכמה שלמדו רבו הי׳ ואפי׳ מיד עליו וקורעו אליו קופץ
 עכ״ל בתורה המפורש ל״ת איסור דוחה הבריות כבוד שאין

 הי׳ אם לפיכך וז״ל הלכה אותה הרמב״ם סיים ואח״כ
 פושטו ואינו בשוק עליו קורע אינו דבריהם של שעטנז עליו

 מיד פושטו תורה של הי׳ ואם לביתו שמגיע עד בשוק
 מתחילה שמזכיר כמו מעליו קורעו או כאן הזכיר ולא עכ״ל

 לסיים הי׳ כך פושטו ואינו מעליו קורעו אינו דבריהם בשל
מעליו: קורע או פושעו

 איירי הנכה דמתחילת הגב״י דיבר אשר הדבר הוא אמנם
דאורייתא כלאים לבוש שהוא בו רואה שחבירו

 מעליו לקרוע ומוכרח להפרישו עליו מצווה הוא א״כ בשוגג
 שהוא יודע בעצמו שהוא הרמב״ם איירי הלכה בסוף אבל

 בלבוש לביתו לבוא מותר הבריות כבוד ומפני כלאים לבוש
 אבל בשוק פושטו תורה של הי׳ אם ומסיים דרבנן כלאים
 עבירה העובר דישראל מעליו לקרוע מחויב אין חבירו

ודוק: להפרישו מצווה אינו במזיד
אבל מעבירה גדול להפריש מחוייב אינו שיחיד זה כל אך

 אנשים לייסר בפרץ ולעמוד גדר לגדור מחויבים הב״ד
 עבירות רמה וביד נפש בשאט העוברים לה׳ וחטאים ~ם

 שזה מעילו לקרוע שעה לפי לעצור אבל בתורה מפורשות
 דווקא זה אח״כ לעבור שיוכל הגם שעה לפי להפרישו נקרא

 קושי׳ ומיושב במזיד עושה אם ולא בשוגג גדול בישראל
 גדר דשם נ״ג דף מגיטין ז״ל פרענקל ברוך ר׳ הגאון

 לעשות שיוכל כיון כאן אבל עבירה העושה איש בעד גדר
 להפריש צריכים בוודאי דב״ד ודוק הועילו מה האיסור אח״כ

 וקשה דפנו לי למה פ״ח דף יבמות הגמ׳ פריך מאי דאל״כ
הדג״מ דברי לפי להפרישו מצווה אדם אין וא״כ מזיד הא

:ודוק מחויבים הב״ד פשיעא אלא
שפטור בעבדו שחבל ברב כ״א דף בב״ק הגמ׳ ולכאורה

 לבעול שרוצה מזיד הוא העבד דאפילו שמבואר
 קדש יהי׳ דלא איסור עליו וחל יובל שהגיע הגם שפחה

 דאפי׳ ומשמע הכהו אם החבלה על הרב פטור ואעפ״כ
 וצע״ג: עבירה לעבור הרוצה רעהו להכות מחויב יחיד
בישראל ולחבול להכות מותר אם דא״כ לק״מ העיון אחר

 שהרב דווקא למה א״כ במזיד עבירה לעבור שרוצה
 רבותא השמיענו לא למה בו חבל אם פטור לצאת בו .כמסרב

 מותר מאיסורא דלהפרישו פטור שחבל ישראל איש _.ל
 שחבל אחר ישראל דאיש הוא דנהפוך פשיטא אלא בו לחבול

 במזיד עבירה לעבור שרוצה מי להכות רשאי דאין חייב בו
 עבדו שהי׳ זמן כל כי כנענית שפחה לו מסר שרבי שם אבל
 לצאת רוצה העבד אין יובל שהגיע ועכשיו בה מותר הוא
 לרבו רשות יש אז שפחתו ולבעול עבדו להיות מבקש רק

 שמניח במה ידו על תקלה דבר יבוא שלא אותו להכות
 חיוב עליו ויש שפחתו לבעול וגם עבד בתורת אצלו אותו
 אותו ויניח הרב ישתוק שאם עולה" באהלך תשכן "אל

 לא עור לפני על עובר הבעילה ובשפחתו בביתו לעשות
 יכין או וז״ל רכ״ט מצוה המצות בספר ועיין מכשול תתן

 בריבית ולוה דמלוה אמרו הפנים ומאלו העבירה סיבת לו
 משניהם אחד כל כי עור לפני משום עברו יחד ששניהם

 רבים ודברים העבירה את להשלים לו והכין חבירו את עזר
 אם אבל עכ״ל עור לפני על עובר בהן יאמר המין מזה

רשאי אין אז במקו״א אחרת שפחה לבעול רוצה העבד
ודוק: חייב בו חבל ואם בו לחבול

לכתחילה אבל בו וחבל עשה אם פטור דווקא שם וגם
להפרישו להלקותו דרשאי כיון רק בו לחבול רשות אין

 בתלמידו שרד הרב כמו פטור מבנה נעשה אם אז מאיסורו
 שברשות כיון הכאה מחמת מת אם שפטור ב״ד שליח או

 אותו הכה שברשות כיון החבלה על פעור כאן ה״ה הכהו
 אי אם אפי׳ בו ולחבול להכותו הרב על חיוב אין אבל

 דאין העיר הדר״ג שגם ראיתי שוב אחר בענין אפשר
 הל׳ עבדים מהל׳ פ״ג מ״ל עיין רשות רק הרב על חיוב

 בזה: ויו״ד ח״מ ועיין ודוק חייב אחר בענין אפשר דאם ה׳
׳ מישראל ואשה איש כל להרחיק מחויבים המה הב״ד רק

 סנהדרין הל׳ ברמב״ם כמבואר מאיסור להפרישם
 עם מריבה לעשות נדיין יש וכן וז״ל שכתב ח׳ הל׳ פכ״ד

 ■ להשביע שערו ולתלוש ולהכותו ולקללו עמו נריב הראוי
 ואריב שנאמר עשה שלא או ינטה שלא כרחו בעל באלקים

 ואשביעם ואמרטם אנשים מהם ואכה ואקלנם עמם
 ח״ל קע״ו סי׳ בסה״מ הרמב״ם עוד וכתב עכ״ל באלקים

 מצות לעשות שיכריחו ושוטרים שופעים למנות שצונו היא
 כרחם' על אלי׳ אמת מדרך הנוטים את ויחזירו התורה

 . פל הגדרים ויעמידו מהרע ויחזרו טוב לעשות ויצוו
 . ל>|ן נידונות ואזהרותי׳ התורה מצות יהי׳ שנא עד העובר
 להכריחם יפה ב״ד שכח מבואר הרי עכ״ל איש כל אמונת
 תמיד וכן וז״ל דיעות מהל׳ פ״ו כתב היחיד אבל בע״כ
 י שומע איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיחו חייב
 להכותו צריך אינו שומע איני לו משאמר משמע עכ״ל

 נפשו שתצא עד אותו יכה שנא ומכ״ש מהעבירה להפרישו
 עבירה בשעת בו פוגעים שקנאים ארמית בבועל דאפי׳

 עליו. דמים לו אין לקנאי והורג הבועל פירש אם אבל
 שתצא עד אותו מכה אינו בצנעה אבל בפרהסי׳ ודווקא

 י׳6 מלואים ובאבני ב״ש ועיין גדול עון שהוא הגם נפשו
 עבירה ובכל נפשו שתצא עד להכותו רשאי אין סק״ד ט״ז

 ודוק: שיפרוש עד אותו להכות לא אבל בו להתרות לעדים יש
..עם בפלפול י״ד שורש בסה״מ ברמב״ם עיין נופך ואוסף

 הדג שריפה סקילה מונה שהרמב״ם הלכות בעל
 נצצוה שהם אומר בהשגותיו והרמב״ן מצות לארבע וחנק
 מקרבך הרע ובערת לקיים הב״ד של העשה שעיקר אחת

 י איש מיתות אופני ד׳ יש רע עושי לבער התורה ואמרה
 ־ אותו להמית אפשר אי ואם ופשעו חטאו משקל לפי ואיש

 )ועיין יכול שאתה מיתה בכל אותו תמית הנאמר במיתה
 חולין מסוף ראי׳ והביא תוספתא( בשם ב׳ דף מכות חוס׳
 בי׳ וקיומי דיהא■ לבי לאתויי שבעי הנפש את שהרג בעוף

 איכפת מה מליו חלק אסתר ומגלת מקרבך הרע ובערת
 דזה ע״כ אלא לב״ד מיתה חייב להביא ישראל לאדם לי׳

 את בהבאתו מקיים שהוא ישראל איש כל על מצוה
הרע ובערת מצות הוא לקיים דין לבית מיתה המחויב

וק״ל: מקרבך
 חידש ג׳ סי׳ נתיבות שמשובב שמצא נ״י הדר״ג הביא שוב

אבל בנפשו להצילו נותן מאורסה בנערה דרק זה
 מי בנפשו להציל רשאים אינם הב״ד אפי׳ עבירות בשאר

 אותו מכין שהב״ד הגם וטריפות נבילות לאכול שיחפוץ
 היינו נוטלי שאינו לולב כגון מ״ע לקיים רוצה אינו אם

 העבירה■ מן להפריש אבל אותה לקיים עשה מצות על דוקא
 • נמשכת בעבירות סברו ותוס׳ הר״ן הלא עליו והתפלא לא

סל הנתיבות קושי׳ ונשאר נפשו שתצאי עד אותו מכין
וצע״ג: וכו׳ תום׳

 מכין למה בעי טעמא דלכאורה בפזה״י לתרץ ונלע״ד
שלא מאיסור ולהפריש עשה מצות לקיים אותו

 נפשו שתצא עד אותו מכין הב״ד אין נבילות לאכול יעבור
מאוד: נפלאת והחא
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חיים כא סימן או״ח וז״ב מחנה נח
 וצדיק "נקי הזהירה התורה כך הוא בעיני הנכון אמנם

העניש אשר עבירה העובר איש וכל תהרוג" אל
 שריפה סקילה של במיתה או במלקות או עלי׳ הקב״ה

 וצדיק נקי נהרג אינו העבירה העושה האדם אז וחנק הרג
 אם אבל עונותיו על כפרה תהי׳ הוא מיתתו הוא נהפוך
 הרגו א״כ העבירה ועשה שחטא טרם אותו ימיתו הב״ד

 שלא אותו מתרץ אנו ולכן וצדיק נקי אות^^יותו ב״ד
 שימות בראשו דמו אז אותה יעשה שאם העבירה לעשות

 אחר ואח״כ וימות" לרשע "הלעיטהו נאמר זה ועל חייב
 מקרבך" הרע "ובערת עשה מצות בו מקיים הב״ד שעבר

 "תמותת ביילקות וה״ה י״ד שורש בסה״מ רמב״ס עיין
 כולא קטלא ני מה עומד מיתה במקום מלקות כי רע" רשע
 הרע ובערת מנות במלקות נקיים פלגא קטלא לי מה

 קודם אותו נלקה או נהרוג אי אבל רע תרדף שהחטאים
 סורר מבן חוץ אבד" נקי הוא מי נא "זכור העבירה שעשה
 יתנכר במעלליו אם דעתו לסוף חורה ירדה אשר ומורה

 זולל שהוא הבריות את ומלסטם הדרך על עומד שיהי׳ נער
 דיהי׳ חייב ימות ואל זכאי ימות התורה אמרה וסובא

 ימות שלא בנפשו להצילו דנותן הדין הוא וברוצח רוצח
חיים: דמו ויושפך הנרדף

 קיום של הזמן עבר יהי׳ כבר אם הוא נהפוך במ״ע אבל
או מלקות אין כי בתורה עונש עליו אין אז מ״ע

 יהי׳ לא ואם תעשה ואל בשב למ״ע שביעל מי על מיתה
 לעשות בידו שיש זנק כל המצוה לקיים אותו כופין הב״ד
 לעשות חפץ ולא במצוה פקר דהא חייב ימות אז אותה
 מיד אותו כופין אנו ולכן אותו להעניש ב״ד ביד ואין אותה

 ולא המצות פול מעליו פורק שזה נוטל שאינו לולב שאומר
 ואומר בה חפץ אינו וזה מקדימין דזריזים וצדיק נקי הוה
 שאינו תפילין עושה שאינו סוכה נוטל שאינו לולב מלא בפה
 אשר המצות מבזה מצח שבעזות הרע לבו שמגלה מניח
 וכבר ויגש פרשת במ״ת כמבואר דרחמנא שלוחא המה

 •ירם עכשיי שימות לו טוב המצות לקיים החיוב עליו בא
 מצות בביטול חייב ימות ולא זכאי וימות הזמן שיעבור

 והוא לבו בשרירות לילך ובוחר רמה ביד נפש בשאט עשה
:ודוק רמה ביד תעשה אשר והנפש בכלל

אם ק״ח סי׳ בא״ח שמצינו הגם במקו״א חקרתי וכבר
 לאונס נחשב לבסוף ונאנס אח״כ להתפלל חישב

 שיתפלל בלבו חשב עכ״פ אם דווקא היינו תשלומין לו ויש
 שיש אנסו דלבו פושע זה אין תפילה הזמן בסוף אח״כ

 ואח״כ להתפלל שלא ובדעתו בלבו שזמם מי אבל פנאי עוד
 לו אין אז להתפלל וביקש שהתחרט בשעה אונם לו בא

 בפנ״י עיין באונס וסופו בפשיעה תחילתו דהוה תשלומין
 לובשו שיצרו הגם ח״י דף שבועות ובתום׳ נ״א דף בכתובות

 ברמ״א הובא במרדכי ועיין פשיעה ע״י בא הלא ביאה בסוף
 פ״ו בכ״מ ועיין ונאנסה שנתימדה באשה בא״ע קע״ח סי׳

 פסוק על רבה במדרש ועיין לווסת סמוך בעל אם משגגות
 בעיו״ט סוכה עשיית זמן משבא וה״ה לאה בת דינה ותצא

נקי הוה ולא החיוב עליו חל כבר ביו״ט לולב נעילת או
:ודוק לעשות מבעט אס וצדיק

להפרישו נפשו שתצא פד מכין אנו שאין הטעם כל דמעתה
 וממתין וצדיק נקי הוא עדיין דעכשיו יען מאיסור

 עבר לא אס דווקא היינו למות רשע ויהי׳ שעבר פד
 יחפץ וגם אותה עבר שכבר נמשכת בעבירה אבל העבירה

 מאותה וצדיק נקי אינו הוא כבר אז בעתיד אותה לעבור
לקיים אותו דכופין בעשה כמו בנפשו אותו ומנילין העבירה

ודוק:

 יש אז התראה בו הי׳ ולא דאורייתא ל״ת על עבר אם אך
ועיין בו מתרים היו אם המלקות תחת מרדות מכות

 שלא אלו כל וז״ל ה׳ הל׳ מסנהדרין י״ח פרק ברמב״ם
 וחטאו הואיל מרדות מכות אותו מכין התראה עליהם קבלו
 :ודוק מ״מ אותו מכין סופרים דברי איסור על אפי׳ מ״מ

יפה והנה ח״ל י״ד שורש בסה״מ מצאתי זה וראה
 בזכרי והיא תוספת הכוונה זאת אל שאצרף אצני

 אזכיר ל״ת או פשה הן העונש עליה יתחייב אשר המצוה
 קרבן או כרת או מיתה יתחייב עליה העובר ואומר עונשה

 מה וכל תשלומין או ב״ד ממיתת אחד או מלקות או כזה
 ל״ת ממצות היא שאס תדע העונשין מן עונש בה נזכר שלא
 לעונשו לנו ואין מלך מצות על כעובר שאמרו כמו היא

 עשייתה כשתתחייב מהם מצוה כל בכללם פשה מצות אמנם
 אותה יעשה או שימות עד מלעשותה הנמנע שנלקה לנו יש

 בסוכה ישב ולא שעבר כמי מזה נמנע החיוב זמן וכשיסתלק
 עבירתו על הסוכות אחר להלקותו לנו אין משל דרך על

במ״ע שדווקא הזהב מלשונו יוצא מפורש עכ״ל זה ודע
 ודו״ק: בל״ת ולא כופין אנו עדיין עבר שלא

הרמב״ם כותב שלפעמים חכם חקירת שצריך ואזכיר
 מכות מכין כותב ולפעמים מרדות מכות לוקין

 מכין נקט ז׳ הל׳ עכו״ם מהל׳ פי״א רמב״ם יעיין מרדות
 מרדות מכות אותו מכין י״ד ובהל׳ מרדות מטת אותו
 מכין פ״א שבת ובהל׳ מרדות מכות לוקין נקט ט״ו ובהל׳
 מטת אותו מכין כתב מא״ב בפ״א מרדות מכות אותו

 בפ״א: אבאר ואי״ה ומצה חמץ מהל׳ ופ״ז מרדות
חלב או נבילות לאכול שרוצה שמי שברור הגם ונסתפקתי

 נפשו שתצא עד מטת להכותו רשאין הב״ד אין
 לעבור יחפוץ אם הדין יהי׳ איך העבירה מן להפרישו כדי

 ואין נבילה לאכילת דומה הוא אם דאורייתא עשה איסור
 אם אח״כ דיולקה התם שאני נימא או להפרישו אותו מכין
של למ״ע דומה אח״כ אותו נלקה דלא כאן אבל בו נתרו

 נפשו: שתצא עד להפרישו ואותו דכופין ולולב סוכה
דברי על הפלאתי רבים ימים זה כי לחקור ונלע״ד

 וז״ל שכתב ח׳ הל׳ א״ב מהל׳ בפ״א הרמב״ם
 מרדות מטת אותו מכין במזיד מהשרות אחת על הבא

 וזאם לוקה אינו עשה מחייבי אחת על הבא אבל מדבריהם
 המות העבירה מן להרחיק כדי מרדות מכות ב״ד אותו הכו

 באיסוריןשל מרדות מכות וז״ל הרה״מ וכתב פכ״ל בידם
 שיש ב״ד רצו שאם הוא כ״ש ג״כ עשה ובחייבי דבריהם

 ואינו סוכה כגון במ״ע אמרו ובביאר מרדות מכות שם
 עכ״ל: נפשו שתצא עד אותו מכין נוטל אינו לולב עושה

הגם מורים הרה״מ דברי דפשטות היא נפלאה ונקודה
 אותו להטת חיוב אץ עשה חייבי על בא שאם

 כמו להטתו הב״ד ביד מות עכ״פ אבל מרדות מכות
 טרם דנין אנו דשם גדול פלא והוא ולולב דסוכה בעשה
 ד׳ מצוה לקיים אותו כופין והב״ד וסוכה לולב זמן שעבר

 בוחאי משה מצות וביטל ולולב סוכה זמן עבר כבר אם אבל
 בשומ ברמב״סי סה״מ3 כמבואר אותו מלקץ הב״ד אץ
 דלוקין עשה חייבי בעל שאם מהתם יש ראיה מאי וא״כ י״ד

 דיטלץ הרה״מ סובר הסברה מן ואם מרדות מטת אותו
 דאורייתא איסור על שעבר מי מרדות מכות להלקות הב״ד
 קשה גופא הא א״כ דבריהם של שניה על שעבר במי מק״ו
 יולקה משה איסור על שעובר שמי ומשפט חק יהי׳ לא למה

 מות רק יהי׳ למה השניות על העובר כמו מרדות מכות
 למה גם בישחאל ומשפט חק להיות צריך הלא הב״ד ביד

וצ״ע: מזה זה רחוקים הלא ולולב מסוכה ראיה הביא
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נט חייםכא סימן או״דו וז״במחנה

תיקנו דאורייתא כעין רבנן דתיקנו דכל לחדש נ״ל אמנם
יעשה אם ל״ת על מלקות חדשה שהתורה כשם

ה״ה ילקה נפשו ואשם תעשנה לא אשר מכל אחת אדם
 תעשנה לא הם אמרו אשר ל״ת על שיעבור מי חכמים תיקנו
יען ויולקה נפשו אשם ההוא ל״ת על אדם יעבור ואם

 ל״ת על אדם עבר אם בל״ת שזה אמרו שהם כיון וביען
 נעשה זה שמכח מדבריהם תסור לא כתיב דהא דאוריי׳

 שלא שלהם במלקות הבדילו רק דאוריי׳ ל״ת שלהם הל״ת
 הכתובה ל״ת בין הבדל שיהי׳ ובמספר ובאומד במשולש יהי׳

 בתוקף בא אשר מדבריהם ל״ת ובין האיסור עצם על בתורה
 ל״ת על מרדות המכות בא עכ״פ אבל בלבד תסור לא

 של מכות דווקא אבל ל״ת על הבא התורה מלקות דוגמה
 יהיה דלא כ״א דף נזיר תום׳ כסברת יותר ולא ארבעים

 דאורייתא מל״ת בהכאות חמור שעבר דדבריהם הל״ת
 אם אבל תסור דלא לאו רק עבר לא דהוא נבילות כאכילת

 וקריאת כחנוכה מצוה לעשות מדרבנן עשה חכמים צווי
 ילקה לא דבריהם של המצוה עשה לא אם וכדומה מגילה
 יולקה אינו דאורייתא מ״ע ביטל דגם דהא מרדות מכות

:דבריהם של מ״ע שביטל מי מרדות מכות עשו לא הם גם

 ללקות אפשר אי דאורייתא עשה איסור על עבר אם ולפ״ז
דהא תסור לא על עבר לא דכאן מרדות מכות אותו

 היה ומה אסרה התורה רק הביאה זה אסרו לא דחכמים
 איסור ועל מדאורייתא אסור אשר לאסור לחכמים להם

 רק מלקות כתבה לא דתורה מלקות בא לא שעבר דאורייתא
 דאורייתא ממלקות הן לגמרי ופטור איסור על ולא לאו על

בעזה״י: ונכון ישר כי ודו״ק מרדות מכות של והן

 מלקות עליו אין העבירה עבר הי׳ שאם כיון חומרו קולו אך
נטל ולא סוכות שעבר העשה ביטל שאם במ״ע כמו

 חומרו הוא כן כלל אותו לוקין אין בסוכות ישב ולא לולב
 ומכין אותו מפרישין הב״ד אנו הביאה ופשה שעבר שטרם
 לא עדיין אם כמו נפשו שתצא עד מרדות מכות אותו
 מכין שאנו ולולב סוכה מצות ליבטל חפץ והוא סוכות עבר
 יחפוץ אם דבשלמא נפשו שתצא עד מרדות מכות אותו

 מרדות מכות אותו מכין אנו אין דבריהם של ל״ת לעבור
 דאוריי׳ ל״ת לעבור שרוצה מי מלקין דאין כמי להפרישו

 אותו נלקה העבירה יעבור שאם וימות לרשע דהלעטהו
 דאין דאורייתא עשה באיסור אבל עונו לכפרת ויהי׳ אח״כ
 עכשיו להלקות אנו צריכין אז מלקות העבירה העשיות אחר
 שאינו מעוות הוה לעבור אותו שנינח דאל״כ במ״ע כמו

ודו״ק: לתקן יכול
 בדברי שהאיר הרה״מ בחכמת וראה ד׳ ברוך בא ועתה

שניות שבעל ומי הרמב״ם פסק שמתחילה הרמב״ם
 ל״ת כנגד שהוא מרדות מכות ילקה מדבריהם בל״ת שהם
 דאורייתא עשה איסור שהיא .אשה הבועל אבל תסור דלא

 ליכא עשה איסור ועל תסור לא על עבר לא דכאן ילקה לא
 בעל אם זה וכל מדבריהם ולא התורה מן לא מלקות שום

 לבעול ורוצה האיש מעיז אם אבל ופירש עשה האיסור
 מן להרחיק דכדי מרדות מכות אותו להכות הב״ד יוכל

 כדי כי הרה״מ וביאר אותו להכות יוכלו בעתיד העבירה
 בסוכה שמכין כמו בידם הרשות עשה איסור מן להפרישו

 שביטל טרם אותו שלוקין נוטל שאינו לולב או עושה שאינו
 טרם דאוריי׳ עשה באיסור מרדות מכות מכין כך מ״ע

ודוק: חייב ימות ואל זכאי שימות שעבר

וז״ל שכתב ב׳ הלכה שבת מהל׳ פ״א ברה״מ ומצאתי
הוא מרדות מכות אותו מכין במזיד והעושה

 מן עיקר לו שיש בדבר דבריהם של ל״ת על שעובר מפני
וק״ל: עכ״ל מרדות בן והוא התורה

הוא מרדות דמכות שחדשתי מה על קשה רהיטא ולפום
 כתב הרמב״ם הלא תסור דלא ל״ת על דעבר יען

 או גרושה ספק שהיתה מי וכן וז״ל ז׳ הל׳ א״ב של בפי״ז
 מטת אותו מכין חללה וספק זונה ספק או אלמנה ספק

 פשוט זה וז״ל הרה״מ וכתב עכ״ל בגט ומוציאה מרדות
 כתבתי וכבר מקומות בהרבה מתבאר הוא דאורייתא דס׳

 שכן וכל דבריהם של באיסורין מרדות מכות שיש בפ״א
 מכות יש דבריהם של באיסורין וקשה עכ״ל אלו בספיקות

 זונה של דאורייתא בס׳ אבל תסור דלא לאו על דעבר מרדות
וצ״ע: מרדות מכות דיש מנ״ל דל״ת לאו ליכא שם וכדומה

 ורבנן להקל דאורייתא ספק דסובר לשיטתו הרמב״ם אמנם
ולכן דל״ת לאו איכא■ וא״כ דאורייתא ס׳ אסרו

 דאז גרושה ס׳ או זונה ס׳ שהיא אחת באשה הרמב״ם נקט
נשים שתי היה אם אבל מרדות מכות ים להקל התורה מן.־

 מדאורייתא אסור דהוא במזיד אחת ובועל איסור ואיקבע
ודוק: מרדות מכות ליכא

 דף דיבמות הגמרא על נ״י הדרכ״ת שהקשה ומה )ג(
מעדי׳ לאחד ניסת דלא אילימא שהקשה פ״ח

 יקשה וקדשתו מן דדפנו למימר צריכה לי ברי וקאמרה
 שיוכלו מבואר היכן מכות היינו דדפנו לגמ׳ פשיטא מהיכן

 עבירה ספק או עבירה לעשות רצה אשר איש הב״ד־קלהכות
 הגמ׳ דקושית ותי׳ וצ״ע בע״כ וקדשתו דכתיב משום לאו אי

רש״י שפי׳ ושוטרים שופטים פסוק מן דדפנו דילפינן הי׳
עכ״ד: במקל העם את שרודים והרמב״ם

 אם כתב ה׳ שורש המצות בספר דהרמב״ם לבאר ונלע״ד
תחטיא "ולא הפסוק שמונה הלכות לבעל יושאל

 נתינות הוא כי זה לאו לו מאין להשיב ידע לא הארץ" את
 הרמב״ן וכתב לקחתה לשוב הראשון בעלה יוכל לא על טעם

 ולא בספרי דרשו שכבר ממנו יתבייש ולא וז״ל בהשגותיו
 לעשותו ראו לא הנה כך על ב״ד להזהיר הארץ את תחטיא

 וימנה לב״ד ואזהרה מניעה אבל הרב כדברי בלבד טעם
 למנוע וכ״ש לגרשה אותו לכייף ושהוזהרנו עצמו בפני לאו

 המלקות מיתות חייבי מצות שימנה כמו ישאנה שלא אותו
 עליו והשיג עכ״ל הדין בהן לעשות אותו לכוף שהוזהרנו

 תחטיא ולא כי עוד שאמר ומה וז״ל ט׳ אות אסתר המגילת
 האמנה כך על ב״ד להזהיר בספרי נדרש הוא הארץ את

 לפי למנותו שאין לי נראה הרב שחשב כמו בלבד טעם
 שדרך ולהישירם העם את להזהיר הדיינים נצטוו שכבר

 בכל למנותם נצטווינו לכן כי עבירה עוברי ביד ולמחות ישר
 ומעשיהו העם משפט את לראות ועיר עיר ובכל ופלך פלך

 בהל׳ הרב שכתב כמו הדברים יכל למישור העקוב ולשום
 יבוא ולא המקום בזה עליהם אזהרה נכפל וא״כ סנהדרין

 הצווי בזה נכללים אינם ומלקות מיתות חייבי אמנם במנין
 שמצוה לאמור בתורה בבירור להם צוה הוצרך הדיינים של

 להתיר זה הוא גדול שדבר החייב ללקות או להרוג עליהם
 מיתה לידי בא לפעמים מלקות וגם האדם דם שפיכת

 צריך סי׳ כי ראשונה במשנה דסהדרין בפ״ק ר״י ולכן^אמר
 דלרמב״ן מזה היוצא עכ״ל נפשות בדיני כמו כ״ג ב״ד"של

 אשה לגרש לטף הארץ תחטיא לא מן מפורש לאו הוה
 א״כ לי ברי אומרת לא אי הגמ׳ פריך וא״כ לבעלה אסורה

 ודוק דדפנו ופשיטא ממזרים תלד איש אשת ספק היא
מן אותו שמכין בע״כ דדפנו דילפי׳ מרמז אסתר והמגילת

ודוק: להכות אפי׳ ילפינן דמשם ישוטריס שופטים
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יעיעוה

מוכיח של גורלו
וספריו( געציל אליקים בן בירך ברכיה )ר׳

*

 בן משה הגר בדפוס האלא, גרמנית בעיירה נדפס (1714) תע״ד בשנת
 הכולל שלישי", בירך "זרע בשם דפים, ושבעה שלושים בן ספר אברהם,

געציל, אליקים בן בירך ברכיה ר׳ הוא המחבר התורה. על חידושים
 בעיירה ומוכיח דרשן ואחר־כך קלימיגטוב בעיירה רב שהיה פולין, איש

 אב״ד אייזיק יצחק בן בירך ברכיה ר׳ של בן־בתו היה הוא יאבירוב.

 המחבר על נאמר הספר בשער ושני. ראשון בירך" "זרע מחבר קראקא׳
 בויג״ן לאלף קרוב בכתב הכל באמתחתו ויש ספרים הרבה... "שחיבר

מחבוריו". קצה אפם רק הלז וחיבור כתובים... הם מזה״ומזה )קונטרסים(

פה יושב אני עמי "תוך )החותם פראג אב״ד אופנהיים, דוד ר׳ £
 הקודש עיר ירושלים על מטיפי ועיני ייע״א פיהם ובמדינת פראג ק״ק

 וטבעי דרכי שאין לכל ומפורסם "ידוע לספר: בהסכמתו כותב תוב״ב"(,

 ולא נדרתי לא רבא גברא האי על אבל אדם, לכל ואצבעי ידי ליתן

 הרמה משפחתו ולכבוד לכבודו הראוי ומן הוא גדול אדם כי קאמינא,

לגדרי". חוץ לצאת
 גדול אדם היה המחבר אם היא, הקורא שישאל הראשונה השאלה והנה .

 היו ואם הסכמה, לו ונתן לגדרו חוץ לכבודו יצא אופנהיים דוד שר׳ כזה,
 נדפסו למה .כתבי־יד, חיבורים של קונטרסים אלף המחבר של באמתחתו

 מוצאים אנו זו שאלה על תשובה מקצת דפים? ושבעה שלושים רק כאן

המגיה: "אמר לשונה: וזו הספר, בסוף שנדפסה המגיה, של בהערה
 והשליכו הענין לגמר הא להמחבר הניח שלא עיר מושל גזירת מחמת

פה( ]לישב ל״פ רשיון לו שאין באמרם חושך יושבי הכלא בית אל אותו

 הזקן ומנהיג[ ]פרנס פ״ו הקצין השתדלות פי על בנפשו שניצל ובקושי
 שתמיד ולאשתו לו הבא בעולם שכרו ישלם וה׳ בהר״א, יעקב מהר״ר

שולחנם". מאוכלי היה
 מפולין שבא המחבר, של הראשונה ההרפתקה על שומעים אנו כאן

בבית־ הושם הראשון הספר הדפסת ובאמצע חיבוריו את להדפיס לאשכנז
ניצל שתדלן של בהשתדלותו ורק ההדפסה, את להפסיק והוכרח הסוהר

•[!445 ן

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 454 מס עמוד יוסף חיים בן אברהם יערי, ספר מחקרי



ספר מחקרי

 יהודים. ומידי מאלה, קשות הרפתקאות למחבר לו נכונו עוד אולם בגופו.
בהקדמתו אחד פסוק מתוך במקצת לעמוד אפשר המחבר של אפיו על
 אם[ ]כי כ״א שלי בחיבורים כתבתי ולא אבותי בעקבי "הלכתי :זה לספר
 לספר המרבה שכל ספרים המחברים כאותן לא לפשוטה, הקרוב דבר

 ויגיעה מלאכה והיא ומדרשים, והפוסקים הש״ם שיטת פי על בהקדמתו

 הרבה ולהג קץ אין הרבה ספרים עשות שנאמר וזה ניירות, בחיפוש
 פי על ולא יגיעות פי על רק כזה ספרים פירוש בשר, יגיעות

דשמיא". סייעתא
 בתוכחותיו המשיך .לפולין, חזר בהאלא, להמחבר לו שאירע מה אחר
 ד׳ הרופא ארצות, ארבע וועד שפרנס עד השומעים, לבות את שלקחו
 בלי פולין, ארצות בכל לדרוש בכתב .רשות לו נתן חזק, יצחק אברהם

העיר. רב מאת תחילה רשות ליטול שיצטרך
 ספר דאודר בפראנקפורט והדפיס לאשכנז שנית הלך (1731) תצ״א בשנת

 כולל אינו זה ספר אף ברכות. מסכת על אגדות חידושי שלישי" בירך "זרע
 הוא טו,—יד דף זה, בספרו שער. ונדפס,בלא דף ושמונה שלושים אלא

 בלבד זו לא זו תוכחה שלו. מחיבורי־התוכחה אחת תוכחה אגב דרך מעתיק
 היסטורית תעודה משמשת אלא זה, מוכיח של אפיו את לנו מבארת שהיא

 העליונות השדרות בין המוסרי המצב על חד־צדדית[ גם ]ודאי מחרידה
 תקופת סוף השמונה־עשרה, המאה של הראשונה במחצית פולין יהודי של
:המוכיח דברי ואלה ארצות. ארבע ועד

 על מחיה להם שיש הזה בזמן הרבנים על תוכחה על בחיבורי "וכתבתי
 כן, פי על ואף פרנסה, להם יש ומזה ברבית, מעותיהם שמלוים ידי

 שמקבלין ממון, להנאות אם כי שמים לשם מחזיקין אין ישיבת כשמחזיקין
 אביהם להם שמביאין מתנות שאר חוץ ישן, טאליר ואחד[ ]אחד וא׳ א׳ מכל
 על רמז לי נראה אכלך, תתן לא ובמרבית שכתוב ומה הבחורים... של

 יין שלוחה מנחה ישיבה בני הבחורים של אביהם להם שמביאין הרבנים,
 למשפט לפניהם כשבאים הן וחמאה, גבינה או פטומים תרנגולים או שרף

 הגונה... מנחה ואחד אחד כל מביאין להם הסמוכות כפרים ומבני מקהילות
 קודם מתנות שמקבלין במה מדינות וראשי לרבנים יש היתר מה ידעתי ולא

הנ״ל. הנהגה רואות שכך לעינים ואוי משפט
 משבר יותר נפשם וכאוות כרצונם דיינות שכר המשפט אחר גוטלין ויש
 הפסד לו ואין מלאכה שום חכם לתלמיד שאין הזה בזמן והפסד... בטילה
 מקבלין הם אחת... פרוטה שום אף ליקה לו אסור כן אם בדין, שיושב בשעה

 ליתן מוכרח הפסק, לחתום באים ואח״ב הפסד, להם אין אפילו דיינות שכר
תן :לבעל-דין ואומר ור״מ הרב של משרת בא אח״כ חתימה. בעד מחדש לו
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מוכיח של ו ל ר ו ל

 יהיה שזה ור״מ הרב לי והבטיח ור״מ, הרב של משרת שאני כן גם לנו

 לא הוא כי גדולים, איזה אני אקח הרב שיחתום פסק מכל שלי, שכירות
 שמוכרה מה מלבד שלי. שכירות היא זאת אם כי שכירות שום לי שילם

 הזמנות שכתב הסופר ומלבד נפשו, כאוות לדין התובע לשמש ליתן הבעל־דין

 מתביעות יותר הוצאה לבעל־דין יש ופעמים הרבה. שכר ג״ב תובע דין ופסק
 להדפיס יזכני וה׳ התוכחה, על בחיבורי והארכתי לישבע. שתובעות כגון

במהרה".
 צריך שהמוכיח ואומר, בזמנו המוכיחים על לדבר עובר הוא כך אחר
 לא אדם, לשום מחניף ואין ממון להנאת לא שמים לשם "מוכיח להיות:
 לעיר מעיר הסובבים בזמננו כמוכיחים לא מדינות, לראש ולא לרבנים

 להמוני אם כי מדינות לראשי ולא לרבנים מוכיחים ואין תוכחה ודורשים
 בזהב פיהם את לצפות ולגבאים ולחברות להקהל שולחין כך ואחר עם

 ואין מתקיים ואין פסול תוכחה אותו בודאי מפיו שיצאה ותוכחה ובכסף...
 ידים בנטילת שלהם תוכחה ומזלזלים תורתם את ומבזים באזניו נכנסין

 וראשי רבנים אותן מתנה... להם ליתן ]=עשיר[ עושר כל לבית והולכים
 הבל, של בחריפות הרבים[ ]בעוונותינו בעו״ה ושקר שוא למודם מדינות...

 בזמנינו לומדים קצת שמחברים ספרים ואותן הגלות מאריך לימוד ואותו
 הרבה ספרים עשות כתיב כאלה וספרים לימוד על אבל ושקר... בשוא

קץ"• אין
 ואלה התקיפים המדינות וראשי ועדי־הגלילות על לדבר בא הוא וכאן

 הרועים אסיפת כשיש ורבנים מדינות ראשי קצת שראיתי "עכשיו :דבריו
 שבאים או למשפט לפניהם הבאים מקהילות מתנות נוטלים מהם קצת בוועד,
 מכל משולחים מן מתנות הנוטל תקיף מדינה ראש איזה הסכום, בשביל
 קהלה על להקל וקהלה קהלה לכל המעריכים להשמאים שולח וקהלה קהלה

 וקהלה. קהלה כל להכביד שולח מתנות להם נותנים שאין משולחים ואלו זו,
 תהיה לא מלשון וי״ו, בלא קדש אם כי קודש נקרא לא וועד אותו כן ואם

 אחר, בגליל בעברי בעיני בדרך ראיתי וזאת זנות... מלשון וקדשה קדש
 דמלכא כרגא הסכום להעריכם להשמאים לאסיפה כשנסעו קהילות שכמה

 אדומים וכמה כמה הוצאות על הקהל להם נותנים וארגוניות, המלך[ ]מס
 השמאים תוך קרובים לו ויש תקיף שהוא מדינה לראש מתנות ליתן ]זהובים[

 וראשי רבנים שראיתי הגם העבר. משנה הסכום מהם להקל להם לשלוח
 לכן רוב... פי על כתבתי אך ושוחד, מתנה שום נוטלין שאין טובים מדינה

 המקבלים רבנים אלו אבל מאד, אותי אוהבים הנ״ל טובים רבנים אותן
הנ״ל*. כל על מוכיחם שאני בשביל אותי שונאים הם מתנות

:שהיה מעשה מספר הוא ולבסוף
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ספל »חקרי

 אב״ד שהיה ז״ל העשיל מוהר״ר הגאון בימי נעשה אשר מעשה "ואספרה
 לפניו, ממרחקים למשפט באו שנים יצ״ו: והגליל קראקא דק״ק ור״מ

 •מתנה והביא תחלה הנתבע ובא אלפים, וכמה כמה על היה והתביעה
 לימין לעמוד ממנו וביקש השולחן על לו והניח חדשים אדומים מאה
 הזכאי את לזכות אם כי שוחד בתורת לאדוני נותן אני אין :לו ואמר צדקו

 למשפט. למחר ותבא הטובות כל לך אעשה ממנו.ואמר־ ולקח לחייב. ולחייב
 סעודה להכין ז״ל דינה מרת להרבנית ואמר וחתניו בניו אחר שלח בלילה

 מכיסו הוציא ושתו שאכלו אחר סעודה. והכינה עשתה. וכן וחתניו. בניו על
 שרוצה סבורים הם אדומים. ק׳ עד אחת אחת בפניהם וסיפר אדומים ק' אלו

 :להם ואמר לכיסו הניח זה אחר מאד. ושמחו אדומים ק׳ אותן להם לחלק
 אחר להוטים תהיו שלא תעשו וכן תלמדו שממני כדי אתכם שקראתי דעו

 מדינות, ראשי או רבנים שתהיו הן ישראל, על מושלים כשתהיו מתנות
 יצא לי שנתן איש שאותו וידעתי זהב אדומים ק׳ לי שנתן תראו כאשר
 הלז, אדומים ק׳ לו מחזיר שאני למחר ידע ולא לב וטוב בשמחה ממני

 כתבתי בכן בזה. כיוצא זהב אדומים אלפים באלף נשמתי למכור לי וחלילה
 הגם הנ״ל. דינה מ׳ הרבנית אלמנה של מפיה שמעתי אשר הנ״ל מעשה

 ומוטב פולש זהובים מעשרים יותר בדפוס הוצאתי שכתבתי תוכחה אותו -
אם כי עיקר המדרש לא בלבי, אמרתי אך טוב, דרוש איזה במקומן להדפיס
יעשוך. אשר המעשה

 מוכיה של אפיו על להעמידנו דיה ממנו לפליטה שנשארה זו אחת תוכחה
 המנהיגים את אלא ההמונים את לא הוכיח גמורה שבהכרה זה, קנאי

 עוונות הם והחטאים החטאים, אח פירש אלא דבריו, את סתם לא והרבנים.
ומוכיחים. פרנסים רבנים, :הנשיאים עוונות וביחוד לחברו, אדם שבין

 שבעים ביחד הכוללים אלה, קצרים חיבורים שני רק נדפסו חיבוריו מכל
 שאר גורל היה מה האחת. התוכחה זו רק נדפסה תוכחותיו ומכל דף, וחמשה

היה: כך שהיה ומעשה ממנו. נגזלו הם חיבוריו?
למחבר, קודם דורות ארבעה )הרש״ל(, לוריא שלמה ר׳ הגאון של בימיו

 המשפחה; את להתיר פסק הרש״ל אחת. כבודה משפחה על פסול קול יצא
 בה והיו קיימת, המשפחה היתר, עדיין בירך ברכיה ר׳ המוכיח של בימיו

 מה לפסול אמר שהוא המוכיח, על עליו אמרו והנה ומכובדים. פרנסים
 הרש״ל של היתרו את חיזק הוא אדרבה היה, כך לא באמת הרש״ל, שהתיר
 ־ ראיותיו שאר בתוך אמר שהרש״ל עליו, חלק אחד בדבר ורק משלו, בראיות

 אמר זה ועל בישראל", מושלים להיות שזכו מחמת שקר הקול "מסתמא

בסוטה והובא במפורש, טוב יום בתוספות כתב דהא ראייה זה "אץ :המוכיח
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מוכיח של גורלו

 וממזרים שפילים יהיו המיוחסים משיחא, בעקבא הפו חורין בני במשנה,
 ובפרט הרש״ל, על חולק שהמוכיח זו, שמועה אולם בישראל". מושלים יהיו

 מקום לתת כדי היתה דיה מכובדת, משפחה של לייחוסה הנוגע ^בעניין
 .כדי לבית־הדפום שנית המוכיח כשנסע ממנו. חובם את לגבות לרבנים
 הרב עם להתראות שידלוב, לעיר ונסע דרכו את עיקף חיבוריו, את להדפיס

 הסכמה* פעם לו שנתן קראקא(, אב״ד כך )ואחר שידלוב אב״ד ליב יהודה ר׳
 כל ממגי וחטפו וערלים יהודים הנ״ל( )הרב שלח שידלוב בק״ק "כשבאתי

 ומזה מזה ]קונטרסים[, בויגן מאות עשר מאחד יותר שהיה הנ״ל ספרים ד׳
 אצלו, והלכתי צד. מכל כתובים גדולים דפין מאות כ״ב שהם כתובים, הם

 לזוז ינחני שלא לשומרים וציוה ולהרוג, להשמיד ממש שיניו עלי וחרק
 בלילה המות ובין ביני יהיה וכפשע גדולה, נקמה שיעשה עד הנ״ל מעיר
 עד בלילה משם וברחתי בשינה נשתקעו שהשומרים עזרו, שלח וה׳ הזאת.
 חדושים .כי להם, בגדי ויחלקו גורל יפילו לבושי שעל ושמעתי ראקוב. לק״ק

 זה חלקו, שלי לבושים ואותן חכם, תלמיד של מלבושיו המה מחדש שאדם
 בטלית מתלבשים הנה ועד זה, ספר חוטף וזה זה ספר רומס וזה חוטף

 שנים... מב׳ יותר וכתבתי בלימודו, וטורח עמל שאינו מה שלהם, שאינו
 מחדש הנ״ל מיום שלמדתי ומה הנ״ל, החבורים מכל ריקם נשארתי ועכשיו

 מבזקנותו, בנערותו שמחדש מה דומה אינו כי מחדתה, עתקא עלי קשה
דגברא". בטלטולא ואנחה ויגון בצערא שהמה
 לו שנתן ארצות, ד׳ וועד פרנס בפני עליו הלשינו אלא בזה, הסתפקו ולא
 וכתב נקם "בגדי מיד לבש והלה פולין, ארצות בכל לדרוש רשות תחילה
 מ׳ הדרשן שהרב באשר הלשון: בזו לקהל יאברוב לק״ק שפוכה בחימה

 לו תתנו לא בכן רש״ל, על ולחלוק משפחה לפסול וביקש בו בוטח בירך
לנפילתו". תקומה יהיה שלא שעה וחיי לילה לינת

 את אבל הפרנס, בפני צדקתו את להוכיח כך אחר הצליח מרובה ביגיעה
 האחרונה ההרפתקה היתה לא זו עולם. עד עוד ראה לא הנגזלים חיבוריו

 השני חיבורו את להדפיס דאודר לפראנקפורט כך אחר בנסעו כי שלו,
 נשאר ולא ליסא בעיר מעותיו כל את בן־לויתו יהודי גנב מחדש, שחיבר

 מיכל יחיאל ר׳ בן ישעיה ,ר עליו חמל הפעם אולם להדפיס. במה לו
להדפסה. פוליש זהובים מאות שש לו והלווה מהאמבורג

שבדורו. לגדולים פנים נשא שלא מוכיח.מישראל של מנת״חלקו היתה זאת
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T3 די^ווז די' ה בר? "התורה ’יסור ה^כות
 ואגס עשה בקזם רוצוה בשפה שכר לו נותנין אפייה .העפה •

 וו במצוה "מעשה פושה שאינו דאפילו ואגמוטינןמתני'
 גטוש' כמי שנר שנותנקלו דונקדשתי עשה האי פניא אפייה
מתציתין דמההיא שפיר פרין* כן ואע״פ• עשה בקוס מצוה

 כמי שבר נוטל דונקרשתי עשה שמקיים דמי משמע דממת י
 פסיק איך א״כ עשה בקוס שאינו אע״פ ממש מצוה שעושה

 הא עושה יוקא למשמע 1כו העושה כל הנא ממני' ויוני
 דוצקדשתי כעשה’וצא מעיניך אין עושה ואינו שמקיים סי

 מגני זה ועל ממשה שכר סל ונו מטיכץלו עושה שאינו אף
 רש״י מפי' כמו ופירש לידו עבירה דבר שבא התם שפיר

 ממש צח£ב יצרו לכפיית יצרו וכפה טליה לכו שגבה וי׳ל י
 צמי דזה הארס יעשה לאשר קרא לאשמזעינן והיינו -כסושה

 העושה בל הכא ’חתני קתני יר שם שכן וכיון עושה הוי
 דאתית להשתא לומר דר״ח ההיא להביא תלמודא והוצרך

 ’כצגוש הוי הכי ימשוס יצרו שכפה גמי דמזני'איירי להעי
רמכות ’דמיוני מעיקרא ס״ד דחוה למאי צריכים אנו אין

 עשה וקייס עבר ולא וישב לעבור שאנסוהו »י¥י'צמי •
עשה שקיים ובתי באגסוהו * לאו דלענלם דובקרשתי

 מצוהדקתני כששה' שכר לו ליש והא מיירי דזגקדשתי <
 עשה שיקיים אבל דזקא יצרו שכפה משוס אלא אינו מתנא ׳
 לאוקומי לרבא ליה וזהדחיק בעינן לא■ מעשה לא או ?

המציתיךדיש קמני יצרו לכופה לחוד ולמימרלבהא מתמי
 אף ■ מ״ירי למיוני' ליה אית ולפיכך מצזה כעושה שכר לז •

עשהדוכקיגתי׳ושנייאהאיעגה האי וקייס שאנסוהו .$מי
 והיינן *צרו חשזסדבפה ממש כעושימצוה דהוי עשץ השאר •

דמתנימייליחעשכההיא כויכלומר דר״ח הא כאבי ר ::לסייס
עשה־דונקדשתי שקיים דר״ח

 לדברי ראיה מבאן אין הבי ובין הבי בין שהיה ואיך
זלר דמיל משרים מהזנה עיניך צאשר ז״ל רבינו .

 עשהדונקלשתי למקיי' אונס בלא מהעבירה שפורש שמי ת״ל
 דקידושיץ מהא שנלמד הרפייח כדברי שנאמר ועור'שאף

 אולס בלא מצוה שעושה מי דאף עור ז״ל רעינו מיש ס׳יס
 מפני ■לא מצוה עשה או כתב שכן ה' מקדש־את הוא מי
•’ מנ״ל ידעתי לא פחד ולא שבעולם לבר מפני ולא אונס

 במסי איתמר בפירושא ז״ל רביצו ׳שדברי לע״ר ומראה
א&ר ביזנא כר הזנא רב אמר ע״ב דלייו סוסת

’א אות עליו הוסיפו בסתר שמיס שם שקדש יוהף חסילא י״ש
 נקרא כפרהשייא שמש שם שקדש יהודה הקנייה של משמו י
 כהיום האיהיאלכתיכדהי יוסף שלהקב״ה שמו יפל כזלו’

 ז״ל רביצו כדברי להיייא הרי ע״ב כו' הכיתה ויבא הזה
 תלחודא קראו העבירה מן שפירש משוס הצדיק שיוסף
 בתוך דבתיג קרא לפרש צריך וא״כ בסתר שמים׳ שם ׳שקה

 בתלמודא אתסר בפירושא שהרי לעיל שפי' במו ישראל זנג*
 דונקדשתי יעשה שייך לשפיר דמשמע בסתר שסגמיס מקיש
 רנינו מ״ש נסי ומשמע כציגטא ה' את צשסקדש 'אפילו

 ח* נמי וחיש ,ה את מקיש הוי מןהענירהנמי שהפורש
 גלמי זה גס ‘בו פחד ולא דברבעזלס מפני לא מצוה שעשה

 תחילה וירד ה' מאמר שקיים יהודה שם אמרו משס׳שהר*
 מאן ‘וקדושה מצות כשאר אחת מצוה אלא עגה ולא ליס
 שמשמיםבפרהסיי' שקדש תלמודא דקאמר שמיקיהכא?כי

 לשמא' המצוה שעשה שכיון הוא שהטעם עכ״ל מילכך
חמש והיינו הי את מקדש הוי נמי הא'י קקב׳יה מצות לקיים

־ ' ' * כנ״ל ן"ל רנינו שפסק מה

^0■ R'lT בכ״מ' מרן ביוב כוי רעיה־ לו שמושין אז
לעשות' דמותו־ הא כתוב חיים ובאורחות ־ ׳״*׳ •־

 פלדך ירמה פייכ מברי ברמץ התיירא דלא יא י בחמץ רפיה
ליה נירא הרי ס״ס בבך רכיילמה דברי על בביאורו ח הרפ
 כויעכ״ל זקטבר כרשותיה ליה וקס חמץ בההזא ״

להיי היינו הי״א יכתבו זו לסברא דלק״מ נראה ולפי
 הוא אפילו שלו שאינו רכל רסזבר ויבינו של שיטתו

 יעיישוא״ב כ' הלכה חמין מהי הי בפי וכח"ש מותר ברשותו
ואינו הואיל ליה דאע״גדניחא הבא למימר איכא מוי הכי

הרי שלו

my וי
pHS *בלכו1מ?זראו אמד ההונא .כל ןין״ה שש 

מוהליסמלובלין מ״ש עיין כוי . י י .
 דהלאודלאתגנא דסבייאליה ו״ל רבעי י"גלדעיז סיי ל ו

 אסור דאפי״ה עבירה דבר כחבירו כשראה אף סיירי
 באותו גס מיימוניות הגהות ממ״ש הדבר והכריח לשנאויזו

 רעך שהא זדוקא שכתב לרעךכמוך עלעשהדואהבת פרק
 תנהו התוכחה מקבל שאינו רשע אדם אבל ובמצות בתורה

מראה קשה ולכאורה זת״ד ע״פ בפרק בדאיהא לשנאותו
 זיצ!ה חימונתת ההגהות שידמ בלל ראיה ליכא דמההיא ■
שיכל לקולם למימרא לאו התוכחה קבל כשלא לשנאותו י

 תפסת להא לשנאותו אסורנמי חצזה' מלבי•שאינו התוכחה
 מצזה הוי התוכחה קבל ודוקא׳לאחרסלא תפסתי מועט

 ליכא אבלאיסוראנמי מצוה דאינו נהי קולס אבל לשנאזתו
 למהר״ס ומייל שונא לא בעי לא ואי אותו שונא בעי ואי

 עבירה שעבר בו שראה אע"פי לשנאוחו לאסור ליז' י מלובלין
איפכא משמע דקי״ג ע״פ דפי דמההיא לי קשיא ותו

 למשניה שרייא ומי ישראל שונא פשיטא התם לאמי
 כ״ע איסורא לעבד סהדי ד׳איכא אלא כוי תשנא לא דהכתיב

 ציה דמא גזונא האי כי לאו אלא האי שנא מאי כוי נחי :
אף השנא ואגזאיתאדאיכאלאזללא ע״כ ערוה דבר איהו ׳
 תובר סהיי דאיכא תלמודא משבי מאי עבירה שעבר כשראה ■

 חיסורא דפכד אף ז״ל ההר״םימלובלין לדברי שהרי איסזרא
ליה י לקו אוהו שונא היה איך ק ואס תשנא דלא לאו איכא

שונאך קרא
 לא יכול גבי בערכין שם ז״ל רש־"י לדעת קשה ימי והכי י־

מהלם כמייש דס״ל למשמע התוכחה דבר על יכנו
 שיש מה עם ליישב לע״ד והנראה • ש עי & מלובלין י

 רישיה לאז דלכאזרה מימוניות הגהות דברי על עזר לדקדק
 שהוא זאקא קאמר דכתחילה רישיה סיפיה ולאו סיפיה

 עבירה דבר כשראו' הא מושמע כוי ובמצות’ בתורה רעך
 כמוך לרעך דואהבת העשה איתמר לא במצות רעך שאינו
 הוכחה הקבל שאינו רשע אדם אבל קאמר דבריו ובסוף

 ומשמע דואהבת העשה דליכא וממילא כוי לשנאותו מצוה;
ליכאפשהדואהבת התוכחה קבל כשלא אלודדוקא ?מדברים

 רעך.*תורה ואינו עבירה עבר שכבר קודס׳אע"פי .־הא
 כדבר* לומר ודיסק דואהבת עשה איכא שפיר ובחצות

 מתיישבים שדבריו נטשהנהי נאמר אס אף1 נטשה הפוסקים
 מדברי דאדרבא ז״ל מלובלין מהר״ם על התימא יגדל מ"מ

 ליכא הוכיחו ׳שלא אף עבירה דבר ד׳כגראז נראה ההגהות
 לפרש צר׳ך ולכן לשנאזתז •ומצוה כוי תשנא דלא לאו

 קבל ולא כשהוכיח! הוחדלאודזקא שסנחס ההי.הזת דיברי
 דכל כפירושו שסתמו הןכיייז שלא אפילו אלא התוכחה
 רואה עין שהרי התוכחה מקבל שאינו מוכיחים שמעשיו

 שעי* דע׳יפי נו ומרד רבו את וידע נודין עבירה ■שעגה
 השתא מ״מ התוניזה שיקבל אפשר פעמים הרגה תוכחה

המעשי* מאלו ונשמע התוכחה מקבל שאינו כפי סתמו איתא
שהוא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס9 מס עמוד אברהם בן אפרים ארדיט, אפרים מטה



ו פרק ויקוו! ויבבות
 הע לחקרי אמרו לוקא א$ןכ ה״מ:, נמןר .
S יהא כמוך לרעך מאהבת נמימצוה ל^סולינא 
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 ■ לסנאותו ומצוה חות' ה ומשי גינתו רשעי ולאי יןהכ י-יזייאחיד

 יי*י< שא" אע"פי התמחה ש-קנל שאשש, ,י 2 £!
 לשנאותו שלא אנו וחייבים רשע מקרי לא רה,עכ סעלר.

 שלא אפשר שחטא לו נראה שהרואה שאע"פי מטעם ולאהת
 ודאי שחטא ואף היריעה בהם תקיף לא רהפרעיס חטא

 שחטא ודאי אינו עדיין הוכיחו שלא וכיון שוע שהיה אפשל
 אף ה ומש לח!מרא לאורייתא וןפקא נפקא לא ספק וסירי

 שאפשר לאהבו וחייב לשנאותו אסור עבירה שעבר שראה
 וה שארס מוך כשרות חוקת דאיבא וכמקום חטא שלא

 קרוב ספק הוי כשרות בחוקת והוא שחטא שראינוהועכשיו
 עכשיו סוקתיהדהא טל גברא והעמד כשר ארס שהוא לודאי
 ורות הוכחה צריך היה לא שקודם מכלל להוכיחו שבא הוא
 מתני על ע״א אבות במסי המשנה בפי' ז״ל רבנו כתב לוה

 נאמר אנו אף עיש .זכית לכף ארס כל את דן והוי דתנו
 מקודם רשע נמי עבירה-היה. שעבר זה דכשאדס ר.כא

 שאס רשע נקרה דמש״ה התוכחה קגל ולא שהוכיחו ובודאי
 דא כבין ■מעיקרא רשע מקרי היה לא התוכחה מקבל היה

 הוא עבירה שעבר זה אם אבל לאהבו ושלא לשנאזתו הותר
 אעיכי כשרות בחזקת הוא הוכיחו שלא; כל מעיקרא צדיק

 שוגג שהיה רחוק צד טל אפשר-לחנו שהרי עבירה שעבר
 אבל עבירה שעבר אט"פי לאהבו וחייב לקנאותו ואסור
 שבשעת ובמן לטוב לדונו אפשרות צי שוס דליכא •היכא

 ואטפ״ה אסור. זה שדבר יזרע שהוא אמר העבירה :שעבר
 לקנאותו סצוה היהבחזקתכשרות שמקודם אע"פי חוטא הוא

 כמיש תונחה מקבל שאינו מוכחים דבריו שהרי לאהבו ושלא
 על ’אפי לטובה צר שוס זך. במעשה אין ודאי וזה ההגהות

 ממש והיינו לעיל כמ״ש רננו מדברי שנראה ,וכמו הדחק צד
 שאעי׳פי ובמצות בתורה רעך דמקאשהא הך.>מת מ״ש

 דאיכא כשרות בחזקת שהיא עתן סיקרי רעך עבירה שעבר
 רשע אדם אבל הדסק צד על אפילו לטוב אמורות צד שוס

 שאינו מוכיח עצמו שהמעשה מי הוא תוכחה בקבל שאינו
 אע"פי ודאי בהא בו ומרד רבו את שידע כמי?( תוכחה מקבל
 שהרי רשע אלא אינו מיהא השתא כשיות בחזקת’ שהיה

 דסדברי ואעי׳ג לשנאותו ומותר לטוב אפשרות צד שוס בז אין
 מכריע הואבלתי דכשהארס שכתב א־פכא משמע זייל ימנו

 נדרך זכות לכף לדונו צריך מכריע בלתי הוא והמעשה
 הוא גונא האי בכי דיוקא נראה אלו מדברים מ' חסידות
 להרעאע"פי מכריע מא כשהמעשה אבל חסידות דאיכא

 לחוב לדונו ליבא חסידות אפילו לטו׳נה אחרים שסצדדין'
 שהרי לטוב לדונו צריך זה אף הפנכות צרעת ש n וכפי
 שויס לשניהם ליתא ההגהות לדעת נפקא לא ספק מירי

 שהמעשה אותן יחשוד שאם אלא יכינו קאמר לא 'כ דע לסוכה
 חמיתת תורת ואפי חטא אשר טון בו אין רע א’*• *מה
 ז"לנמי שיבינו לעוצם אבל לרע ולא גט.ב דוקא נדונו ציכא

 ודאי שהוא האין אנו שאין זק כל ל״נ ספיקא דמידי .הודה
 כפי׳ סתמו ’ודא שאו ישע שהיא מומחים ו^:י .סשא

ניחא ובהכינמי לאהבו מצוה יאינג לשכאוהז מצזה אמח

S Sto* איסור׳ יימיסנד ***
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ויודע

 דהידיסמקא וכיון שוגג שהיה דאפשר נחויד שחטא מוכרח
 ראיה שהביא ומה כוי תשנא דלא לאו איכא שסיר נפקא לא

 רשע אדם דכשהזא הדין לעיקר הוא דע״פ מהא ההגהות
 שיהיה צריך זה שהרשע לעולם אבל כוי תשנא דלא לאו ליכא

 מביא שפיר כמי מלובלין ומהר״ס ’בפי דסתמז וכח״ש בדיניה
 שארס פי”שאע דהנהותדודאיס"ללההגהות מההיא ראיה

 לטנין ובמצות בתורה רעך מיקרי שפיר עבירה שעבר זה
 הוצרך דמש״ה לומר הדבר וקרוב וכמ״ס כוי תשנא א דל לאו

 ותו איהזרא דעבד אלא הזליל ולא סהדי דאיכא לומר הש״ס
 כמן קאמר לא ואמאי ערוה דבר איהו ביה דחזא אס״כ במ"ש
 אומר היה שאם ניחא מ״ש ולפי איסורא דעבד תחילה שאמר
 תלהולדמיירי ולפרש להאריך צריך היה איסזרא יעבד אלא

 התוכחה לקבל ראוי שאינו אז התוכחה קבל ולא כשהוכיחוהו
 דאיצא ובאומרו שחטא בשעה לכאורה הנראה מעשיו בפי

 ולא שהוכיחוהו וראי סהדי דאיכא דמון הכל• מלל סהדי
 ותאי היה שהאיסור משמט סהדי דאיכא וכיון התוכחה קבל

אלו של מעשיו אהגו מה במזיד היה לא שאם היה ובמזיד
העדים

 א♦ סהדי דליכא לסוד איהו לאוקזחינדסזא דבעי ואחר
להאריך צריך היה עבירות בשאר ליה מזק• הזה

 דבחהא מחמס מרזה בדבר ליה מש"המוקי בתחילה כמ״ש
 זבל לדעת אלא קשוי אין שהרי במזיד הוא לעולם וראי זה

 אפשר אי נמי החוטא נם לז עמה שהיה ראה שהרואה זמן
 התוכחה לקבל ראוי שאינו נראה מסתמא ומש״ה כה ששגג

 מ"שרכ״נן ועיין לעיל וכליש התוכחה מקבל כשאינו ומב״ש
מלש ראיהלכל קצת דיש מראה יז״ד הי שבועות’מה בפי״ב

המעיין שיראה ובמו
 ט«1שב כמסכת דאיתא מאי עם והוא לזמר אפשר ..׳א״נ

בעון איש באחיו איש וכשלו דכ״ז ובסנהדרין דט״ל
 תמוודא לה ונמקי בזה זה מרבים ישראל שכל מלמד אחיו
 רמנוז"לשסבה״ייעות ופסקו מיחו ולא למכות נידו בשיש
 למחות בידו שאפשר וכל זז״ל בתחילה שהבאתי הלשון בתוך

 בהמה כסה דפרק מההיא הוא רבינו שדין מרן וכתב .כל
 על הביא לא דאמאי מרן דברי נפרש ע"שזקודס .מצאה
ויליף העיקר הוא שס שהרי וסנהדרין דשבועות ההיא יבינו

 כוי וכשלו בתורה דכתיב מקרא לה
שאפשר וכל שכתב רבינו לשון דקדק ז״ל שהרן לע"ד ונראה

P אתחרשס שכן למחות בידו שיש וכל גתב )לא 
 ה״איבמס׳ חעחאדמילתא אלא מיש בסנהדרין־ובשבועות

 דקאמרהבי לרבינו וס״ל ז"לממש רבינו כלשון אתמר שכת
 הש״ס שאמר כלשון ולא נוי שאפשר מי כל שבת במסכת שם

 דלא ללמדנו ובא כידו שיש מי בל ובשבועות בסנהדרין
 אפילו אלא התוכחה ניה מ דמקבלי בודאי כשיודע מבעייא

 דאפשרדמקבליואפשרדלא מיניה דחקנלי ודאי יודע שאים
שאינו אפשר מילת זמש״הנקט נעונו נתפס אפייה מקבלי

 דבל שנלמד מלבד שבת .
 כשהוא נמי נלמד נעוךהחוחא נתפש ודחי למחות בידו שיש

 ‘פמע הוא יבינו דדין סרן כתב מש״ה ןא״כ גמי בידו ספק
׳ הבל נשמע שמשם שכת

 על אפילו למחות בידו דכשיס מיהא נקוט שיאיה ואיך
 כל וא״ב מון כאותו נתפש מיחה לא אס ספק

 גדול שהוא אע"פי אתחבירו להוכיח חייכי' ישראל איש
 הס כשרים בחזקת ישראל דכל התוכחה שיקבל דאפשר ממנו

 עבירה שעבר בחבירו שראה ישראל איש כל אמור-העתה
 להמון m יש שאס מכיסו שלא זמן כל אינוימללשנאותו

ד
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הו פרק רייןות ;הלבות
 לשנאותו כול’ אינו הוכיחו שלא כל התוכחה שיקבל מורע
 שעכו• משוס לאו לשנאותו שרוצה טעמא הוא מידי יהא

 דיתיב נגמ' בח״ש כעוצו נכשל כמי הוא אף עבירה
 למחות בילו אין ואס אחיו בעזן איש נאח-ו איש וכשלו

 אף לאו אס התוכחה *קבל אס בידו סמק וה)א ־אי מ
 מן להוכיחו דצריך משוס לשצאזתו יכול איצו. זה במציאות

 ש?כמ אחיו בעון נתפש הוא הוכיחו זמןשלא וכל פמ״ש הדין
 שהלוא' אע"פי התוכח' שיקבל שאפשר מי וא"ככל שישנת בת

 צפשך ממה ובמצות בתורה רעהו הוי עבירה שעבר ראה
 הוכיחו זמןשלא כל חטא נמי הרואה אף שחטא אמת שאס

 שהרי רעהו הוא צמי חטא לא ואם בטונו צכסל הוא שהרי
 בתורה רעך שהוא דוקא ההגהות מ״ש המש והייצו חעא לא

 רשע אבל במ״ש מיקרי רעך עבירה שעבר ואע"פי ובמצות
 ואינו כשהוכיח! תנעיא לא .כלומר תוכחה מקבל שאינו
 שאינו בודאי שיודע כל הוכיחו שלא אפיי אלא התוכחה מקבל
 מהר״ס ראיה הביא שפיר א״כ לשנאותו מלוה תוכחה מקבל

 שאע״פי ש״ל ההגהות שאף יההגהות מההיא ז״ל מלובלין
 ומשי זכמ״ש ובחצות בתורה רעך מיקרי שפיר עבירה שעבר
 נמסקנא שאמת מה או איסורה יעבד סהדי דאיכא בנח"
 כשהוכיחוהו דמיירי כפיי משמו ערוה דבר איהו ביה דחזא

 התוכחה יקבל שלא בודאי יודע שהרואה או התוכחה קבל לא
 ההגהות שהביא. ומה כמ״ש לשונאו יכול איא הכי יבלאו
 דלא לאו דציכא *הדין לעיקר היינו הוא דע״פ מההיא ראיה
דצריך כעי• שתמו לעולם אבל רשע אדם כשהוא כו׳ תשצא
 כצ״ל ההוכחה מקבל שאינו רשע אדם שהוא כדיניה שיהיה
שיש ההגהות דברי עוד להכין לנו נשאר עדיין ומ״ת

 לשנאויזו .מצוא רשע שאדס במ״ש לפקפק
 פלוגתא בע"פ״היא שם דהא הלבה זה דאין השמע שלכאורה

 ורב לשנאותו מוהר סבר דרכ יצחק בר נחמן ורב דרב
 שהלעה משמע ולכאורה לקנאותו .דמצוה ס׳־ל בר״י >סען
 עולם הליבות הנחמד בספרו ז״ל קארו מוהר"י כמ"ש כרב

 גחמן כרב הלכה נחמן ורב הוצא רב ולל חמישי בשער
 הלכה הוצא ורב רב עול וכתב באיסורי הוצא וכרב בדיניה

 כאיאורי אף הוצא רב לגבי ברב דהלכא מלסתס ומשמע כר□
 ז״ל הרבי י כתב וכני נחמן רב לגני בעכ״ש וא״כ קאמך
 ע״ש כוי שחטא אבירו הרואה דיעותד״ה בהי שם נציית

 דלענאן נמי הדין והוא סול דאי מילתא הוא התוכחה דעניין
 אמאילא מעתה אחור דאיסורא מילתא הוי תשנא לאודלא

 לא מצוה אבל לשצאותו מותר רשע שאדם ההגהות ןקא?9
 לאלן כסמ״ג ועיין כמייש כרב רהלכה צחקן כיב ולא כרב

שמותר אלא כתב שלא כמהות דלא דס״ל מדבריו למשמע ה'
ע״ש לקנאותו

 אמר ומר חדא אמר למר לההגהות דא״ל לומר ואפשר
מוהר״ם שמ״ש האמור מכל העולה הכלל פליגי ולא חלא

 הרואות שעינינו אע"פי תשנא דלא לאו ראיכא מלובלין
 שנראה וכמו אמת דין הדין הוכיחו זמןשלא כל עבירה ;שעבר
 ז״ל רש״י ודרבי המנות כמניין ז״ל ורביע ההגהות מדברי

מוהר״ס שהכריח מה הוא המקומות שמאלו ע״ש בערכין שם
ז"להדכר מלובלין

 שהוא רגליו ז ידיו בעפרות התאבק* אחרי אומר ואני
בע״ה לקמן וכמ"ש בחגורו רנינו בדברי מפורש

 איסורא דעכי־ כן דאע״פי טעמא היינו הכי ובין הכ• וכין
בחזק' עומד הוא ועדיין חזקתיה על גברא העמד אמרינןכן

וכמ״ש. בשרות
 ואליה אחיך כתיב שהרי עצמו מקרא חוכרחיס והדברים

 רואים אע"פ״שאנו קרא ליהדאיירי מוקמינן .. ׳ ך'
יגדל מעתה אמור * לעיל כמייש דנ״ל אלא עבירה שעבר

 ’להצירייתא^דקיתנז )א״כיק^ה קמן'בע״א1ר.דכר שנכריק וכמו
‘ מבאא '^יא״יזלומ^י?רא סא יאיר כו' ייצנו לא יצול

 כיון הכאה דלעצין במ״ש ז״ל מלובלין עלמוהר"ס התימא
 יאתליצן היכן כי שהרי להכותו'ע״ש מותך עבירה שיעבר
 לשנאתו אאור עבירה שעבר שאע"פי תשנא לאודלא לגבי

להכ|תו’דלא'יו^ לאו לכזבי לל צתי הכי אחיך מיקרי לשפיר

 מנזבצץ-ז״צ a ץי(״ --.xvr ״י-
 ז*לא ע׳שדמ"שלאו #□ותו נאתר עבירה שעבי לכשראוהו

 התם שארי לר והדברים; ־ להכותו י״איף ללא אלאן אתשנ
 כיש״נבי לקילאדתי אאור שעברענ-ירה אפילו אחיל לכתיב

 להצותו־ו־מה אסור ’שויא 'אחיד כתיב ללא ימיף לאד ,אל
 יכול מלובלקזלמהברייתאלקתנ♦ הלבראהרס שהכריח

 הלל בשנאת מלבר דקרא דהשמא למשמע ,ב! ולא יבנו לא
 •כוצת ?הלי לגיד הברח זה אין ע״ש b להבות! רשאי הוא
 אף מאירי שיכול פי ה יכל ♦בנו ישללא שאמך ״אאהבי
 ין5•ע קרא־נעבור ואתא חנייו את אשנא'במכה ללא קרא

תשנ^א^תייל « והי/משמז יוסיף לא משוא .ךאל1אן
 ימקראאחדנא אף כלוי מלבר הכתוב שבלב בשנאה בלבצד
ית’י*ל לא יכתיב

ךלת ליה וי’דישי לןרא האי דבר לא
>צ 'מ׳^אביגו ממש והיינן חנית את ך»תהל א1ו4

^ח#ק^ר להכותו לצאאשיף 'לאו רשאימשום צו שא i ר5לשמואיעג’פינשאיצויאל לשאלצימ^סכמב 

fe* לאו דהיינו ל״ינר אחר אנ1ל £ןןם $ל

דניייאא לישצא גמי

 fe אתה וזלל לשיאותו אתהלשאי ־ .א£בלנש בשנאה
 55ואלקתציהבתונ^^תיי להכותו י

לכאורה שצראא ואע"פי
״fc יצנל לא ל־יוכלל בלון?דשפייץז1א!}

דבר על
יצא ןליכא.לסימר אלו דברים לש״י נא

J'*, ?J2. ■ ל .{ 5לי • ’*ד. - *׳י&ל יייאג עבירה
5לונג .אנו .ימנ^/מוצא(^ לא אין5על.קךאלד ק,לם

 אתה בקנאהסבלב דצאירי־ לל?האמ?’אבל היווכאה על.יבר
 ז״ל רש"י מדלי* מוכח וא"כ התוכחה דבר על להכותו יבול

 ז״ל מלובלין מהרים צלברי התוכחה דבר על להכותו שמותר
 רש? לאשמועען נא למימרדזה מציצו צמיליתאדלא הא

 במאי אלאיתא כסיום זה לפרש ז"לרא"כהי"ללרש״יז״ל
 הו״ללפרש שם מינך הכתוב שבלב כשנאה הברייתא דקתני

? י כוי להלגתו "כול אחת אבל התוכחה דנד טל
 '6שבא;לנ!ר הוא ז״ל רש״י; לפרש־דברי לע"ד שנראה ומה

 והלאלפשיטא מוידק דאיכא מאי ולתיק הברייתא
 4דלא הלאו על זר1ת)כיוןח לקןכיח ז״לדהעשה לרש״י ליה

 שח ■k על מדבר תשנא צא).,רלא1 צשמנן' וממילא תשנא
.’ורבינן ההגהזןן'. מדב)י צמל^ליאק5נע עבירה שעבר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס11 מס עמוד אברהם בן אפרים ארדיט, אפרים מטה



ןובהכ נשנחותו »»ו«!ד m* שהואאי* כנ)ז נמי ששובר ש ס v-iר"צי כצשה המצות במניין ו״ל שרביט אלא קרא מ^תעי >א כהפויגו 31;? •׳•״
והביאן תשנא ילא ללאו הוזר תוכיח יהונח אעשה צתב בפי* כתב מ לבייל! שהרי לימת לראי אא

b66 אכל^ןאותו בשיזל אזי לא b ע״ש ו"ל מלובלין מוהר׳ס רשאי שאעו $ששמט
 נו כשראה אף פיירי דלאתשנא ילאו מוכח מוה א*ב אי© קוים אבל התוכחה כשלא־קגל אלאחקא לאכלימז

שביר כיו לחבירז אדם שבין לין עבירה דבר חמוכחה בתחילת אפילו #־צייו ה!כיאו5צ ל»אימו רשאי
,vy, ״—•••*■- י«י־»י׳ במ1דה יטאה יומייא למאויז איא וליכותוצמ״ש רשאילהכליאו

w ־ * לי**• עאי«י אופר אוי *

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס12 מס עמוד אברהם בן אפרים ארדיט, אפרים מטה *



y פמן; ו^ותי החנות
 ולא תשנא דלא קרא משתפי כמי רגהא לאיש מיאמאאיש

 ט' כרשעים שצאמ>" נ»ו לומר עוד והנסיף וישתוק *שטמנו
 שכין במכירות דוקא דלאו בו! אממן אם דיגא־אנשלוס *

 כמכירות אפילו ימגאזאלא דלא משתמי־ארא למניח ארס
 דאבשלוס יכוללשנאוחודזמיא ואינו משמעי למקום אלים שכין

 רכינו קראו ואפי״ה למקום אדם של־ין מנירה נסי שהיה
 לביא למ״ר שציאה מה tor לאמנון מצאו משוא רשם

 מלוצלין מהר״ס תראתאדנרי ןה-ראת ז"לולצי רצינו »דברי
להד״יא צמ״ וצןמשחמ הממיין שיראה נמו שממיס הם שי׳ל

יס״ש• ׳ סי כדין לקמן ז״ל רצינו ממ״ש
דלענייןהתוכסהלדפת-טהר״א מ״ש ממל המולה הכלל

 כתחילת אף ולהכותו יבוללהוכיחז ו״ל מלובלין
 הנרייתאזמאוף מימן למיל שהוכחנו מא למי אכל התוכחה

 שאמו התוכחה בתחילת מנעייא ו"ל׳משסעדלא רבעו .דברי
 לחרמו שיבול התוכחה קנל שלא אפילו אלא .להכותו ♦בול

 ’ראוי* אנו אין ואינו להכותו יכול אינו לרצים ולקללו ולצוותו
כ♦ ומל המלך מפי יצא והדכר יל’/ הרב לנרי ולחתור לחלוק

 ‘פו ת«א לא דכת״ב קנא זדדשיצן תירש הרישא אנרתו י
 קרא שאמר למה כל חטא עליו תשא ולא צל תוכיח הוכח

 מהשפי'פלהמפרשי־ס כפי היותר הזא חטא מליו תשא ־ולא
 כמרבין בברייתא ישו פי ה. ז ומכח יעי? מקרא של נק&»&ו

 כלומר חטא עליו אשא ולא ת״ל משתנים פניו אפילו ♦מל
לער מל מאוכיחו אך מכירו פצי *לנין שלא אוהרה שהיא

מ״ש מנוצה . ־
 אתר נאומן ,♦ובן ויל מלובלין מהרים יכו* כצי אכל

אחיך לא׳תשנאאח קדא קאמר לכתחילה והוא
 וכמו מנירה לנר נו כשראה ז״ל רצינו שפי' וכמו כלבבך

 הלב שנאת אלא תורה הוהירה דלרלא מוחליא נמי ‘שפי
 יוסיף ללא אזהרה לאיכא צי אמ להכותו רשאי אתה אצל

 לקאתרקרא והיינו תורה הזהירה לא דכתוכחה יש״ל להכותו
 0*&י 1דא* וא״ת להכותו שרשאי כלומד תוכיח הזבח

 תשני זה ועל להכותו יוסיף ילא אומדה איכא שהרי להכותו
 לקאסר והיינו אזהרה ליכא התוכחה דלעציין שפיר קרא
 פי“אפ כלומר חמא מלת תשא ולא אזתו והציד מוכיח אזנח
 ללא מלאו זאת קהכאת מל משא אתה אין אותו מצה •שאתת

להכותו "וסיף
 שסכמרפין שלרש! מ״י והיא איפכא לפרש אפשר א"צ

מה מם והוא כוי ת״ל משתנות פניו אפילו יכול
 אמ"סי־שהוא להכותו רשאי שאינו ז״ל רביצו לללעת שעל

 היא שהוכחה והיינו ויל מוהר״ם מכרת ולאפוק• מוכיחו
 דוקא ביל מי* היא שההכאה ההבאה ולאע< נרצריס
 יוסיף ללא לאו איצא אזיוו אכה אב נהי התוכחה ‘ונתחיל

 דבתיבלא חטא אזתו בלומד דקאמר החמא להצותזזהייצו
 דהאזהרהאינהאלאבתחילתאתוכסה ואפ"&י להכותו ׳*וסיף

 אייר♦ צמי נהא בוי תשא ולא דכתיב קרא לערל וצמזשנתנתי
 לרניצוו״ל וס״ל משתמת פניו אפילו כברייתא שאמרו ייתמו
 לכתיב להכא ופי' עיש התוכחה כתחילת אלא \זיירי דלא

 צמיש להכותו רשאי שאתה אתאממר לאזלדמקא לבנ;3
 דכהכאה הלב שנאת מל אזהרה להוסיף נא אלא ® מהר

ובמ״ש יוסיף דלא אזהרה יש בצר .
למניין להסתפק יש למיל שהוכחנו מה לפי אף ולמ״י

 יכול שאינו דצהי הכירו את כשמוכיה התוכחה
 וקללה וכדון חרפה אלא כתב לא ז״ל ו5רכי שהרי 1<שת >

 אסל קאמר לא דהכאה נהי מי,ומ קאמר לא ■אנלהכאה
 אולילמא מזמר שיהיה אפשר להכותו י׳־! ולהגביה בהצהירו

 ה״ה למיל זכמ״ש ההכאה התוכחה ממניין סאיצו יכיון ׳לא
מכה . סו שא* אע״עי להכותו ידו להגביה מותי •ואיע

 י והמוכר ו^אעג^מעני טיב שנאלהמתו׳ו שנראה כיון אותו
 כמב־ לא י?ל רגעו־ שהי* שאיממויזד תסנראעראה ומכח

 הגביה אחריבילאמאם מ״לתא אכל וקללה וכווי חרפה אצא
 מי ת£יא לא קיא' מיש ממש והיינו ואמיר מעא נקיא ♦דו

 מלובלין מוהר־ם פמ״ס לומר יסייד ,to מכא׳תוכ״א
 אלא הכהו -ולא■ ♦דו .להסכיה שמומר מבמיא ולא

 ולא־ ליהא יהא קיא קאמר ז.'5ומ מומך להכותו אפל
 אפילו אלא לאו מל שמוכר להכותו; יכול שאינו מכמיא
 מליו א5ת דקאמי־ולא והיינו יבטא ידולאוצקרא להלניה

 מר על אף יד! לחנניה אפילו רשאי• שאינו חמאכלזמר
 חמאת ותהי כלבתיב אוטא מצ» שמושה; משוס התוכחה
להתסאיכא להכותו רשאי ועכ"ששאי&ו מאד גלול הנמרים

יוסיף דלא אזהרה .
 ולא קרא קאמר לא דאמאי ונכין אחר כאזפן אפיל .־ א'נ

בהוכיחו הוא׳מיותר-דזבאי עליו תשא אומו־נ יזחסא
 מפורש כברייהאאינן שלישו מה דלפי ותו קרא משמעי

 ה^א יפייכמה לא מ*פ שיאוא קרא שאמר פי1 שאפל בקראי מל
 זה שחטא מרבותיו קבלו וכך קבלת לברי שהוא דציל אלא

 שפיקש כל-הדרכים וכן>ע* צנין ילבין שלא הוא קרא שאמר
 דרכינו בפי. אצל עצמו. החמא נקיא מפגיש אינו למיל

 שיו^ן אלא אאפרשבק"? וכמו ,מפורש אp החעא שנפרש
 וכל/לו לעיל ?הכאתי ־מכומות לפנבדלץ בהקדיאההש׳יח

 למחות 'כידו כגמימיש .ומוקיעה אחת נעון איש באחיו איש
 ניקו ׳ שיש חאי כ«י.»א דוקא ילאו למטלה .סיגכנז ובכר

‘התוס‘ מק-׳כח״ש נאומו משל ספק אלאאשי׳מא. למאות
.־.;•.־ ו״ל והמלז"ג נשכת

להקריםמיש^רכינוויילשסלין^ן״ןןכןת^ר *רזך מול
 ?^מ^בלרשאתקר שיההו מד להוכיח! אדס בריב

 את ו<ל$:יח -בלטל■ במק לתפס הא מחה זאיב! למחות בידו
 •ft >ל/דאמא^ב רכ״נו יביס לביש וצרין חבירוכז.׳ע?כ

 המשה התוו ולכוומו למחןיו בידל ש?ש בכל ־האמין לערב
 ft* שאץ .׳סאעיעי לאסמומיכ׳ן שצא אלא דהוכודתוביח

 והיינו ככשל-גטקחפייג שיהיה אעשד אע״»כ בודאי למחות
 י־%ריכלס הדברים מ״י התוכחה ®יקבל היכאיאבשר

 נמיצכשלכתון מוכיטאו ואוצו הסומא את להסק לאומרם
 ראמחיי♦ מוכיחו ואינו שיקביהיעכחה מי^כשהזאזלאי אחת
 והמוכיח זתק״ף משיר הוא שהסומא ובצק למחות בילו שאין
 למהות בידר .לישיש דמה החוטא בסון נכשל ותצןיןע אינו
 נקמתן התזבסא מ״י ביט כשיש לי זמה תקיף שהוא מ״י

 בא שה -התוכחה שיקבל .ודאי יכשמא אכפיא .ולא מהכא
 א8הריה בגועל מא שלאחסא אאמ"פי אחין כמון בכשל

 שחטאאלאאפיישא״נו עצמו החוטא המון חטא טא כאילו
 קרא מ״ש ־כחועאוה״ינז נפק נכשל התוכחה מיקכל ־ודאי

 חוכיאוולאקכל כערכין וכמייששס עמיתך הוכיחאת הוכח
 קתזל ולא .שריוכיאו ביק תיילתוכיחוא״ב ויוכיחנו ש׳ןחזזד מנין
 אס ♦קבל אס ספק שהוא ודאי ולהוכיחו לחזור צריך

 חצעיא לא כמסר חפא עליו תשא ולא קאמר וע״ז *קבל לא
 החטא נושא שהזא מוכיחו ואינו התוכחה ממקנל כשיורם

 התוכחה יקבל אס שהואאפק זה אפיי אלא החוטא של
הוכח הבי אבינו אחרת כעם להוכיחו אתה צריך שהר♦

. ־ . . . תוכיח

תדז חלמת
13*jCS אלא נידון שלאדסאינז דינו תחילת’שלישיה 

אסזזו לפיכך עד כוי ואחייך התלמוד על *
 ומזב ש' S'to לשפה סן כתורה אדס יעסוק ־למולם אפסים

הרג

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס13 מס עמוד אברהם בן אפרי□ ארדיס, אפרי□ מטה



ר~239ביצהרביעי פרין D n 3 & ר>

 הסל או והקופה לאחור׳ המוט ויפשיל הכתף, על במוט - ר לידת
ההול. מדרך מיקל שהוא ונמצא בו תלוי

הכתף. על בשנים במוט פי׳ — באגו׳ לדרו

 דרך כלל שאינו בידיהם, כלומר ככפים, במוט סי׳ — באכפא לילדו
הול. טורח

בצנעה. ולהביא לכסות פי׳ — עילו׳ סודרא ליפרום
-4

.p נקרא החבית כסוי פירו׳ — בנכתיה׳ תכסייה
שבחבית במים יטבול פי׳ — במיא דמטמיש זינזנין עלויה סודרא ה הפורס

 ותא תימאח וכי ,1םתך וטמישי ו, בחומץ סתך וטבלת כדמתרגמי׳ סחיטה, לידי ואתי
 איירי דלעיל >ז למימר איכא לסחיטה. חיישינן ולא עילויה, סודרא ליפרום לעיל אט׳

בחביות איירי הבא אבל בהם, יטבול שתסודר למיחש וליכא מבוסין שהן יין בכדי
 שיפרוס בסודר עכשו יכסה ואם אחר, כסוי בלא מגולות שבאין מים ^של י•

 לא ביין דאיירי דלעיל דמתרציי ואית סחיט׳, לידי ויבא במים יגע עליהם
 במים דאיירי הכא אבל במים אלא כבוס דאין ליכא סחיטה דאפי׳ חיישיגן
 והראב״דיג בסודריויב, היין את דמסננין והיינו יא, הישר בספר כתב וכן חיישי׳,

 תולדה דהוי מפרק משום איכא כבוס משום דליכא אע״ג נמי דביין כתב ז״ל
 לא לכך מיוחדין סודרין דהנהו דכיון הוא יד, היין את דמסננין וההיא דדש,
 דלא טעמא היינו עלויה, סנדרא ליפרוס ז־אמ' דהכא והא סחיט, ולא בהו קפיד

 מההוא דילט׳ גמי אי סו, אהדדי ומדכרי תרי דהוי משום לסחיט׳ חיישיגן
 ביה קפדי דלא משום לסחיט׳ ביה היישי׳ דלא קאט׳ לכך דמיוחד סודרא

 מבא, ביומא להדוקה אסור דנזיאתא מסוכרייא האי דאטרי׳סו וההיא עילויה,
 דופן לה ומשוי החם לה דילמ׳יח אלא סחיטה חשש משום לאו פי'יו כבר
בונה. משום ואיכא לכלי

ביצה רביעי פרק ו, 240

 סוברין העם שאין בדבר דוקא מוידין, יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב אמרי׳
 שום המקום צוה לא והלא דאמרי ענוי, דתוספת הא כי עבירה שם שיש
 הא וכן רחוקות, חששות שהן ומרקדין דמטפחין הא וכן בעשירי, אלא ענוי

 בגון גלויה עבירה שהיא יודעין כלן שהעם דבר כל ודאי אבל גשי, דועך
 ואל שוגגין שיהיו מוטב משום להן שבקי׳ לא לעולם בהן וכיוצא ודם בחלב
 האריך באוכא נפשם, שתצא עד אותם ומכין בידם מותין אלא מזידין, יהיו
ז״ל. השלמה בעל הרב

 ב מן ולא הסוכה 1מ עצים נונוליו אין וזייאא ר׳ חני ב[ ל, ]דף
 התנה ואס אסורה שהיא בחג החג בסוכת ושוין מתיר שמעון ור׳ לח הסמוך

 ומוקים — אוהלא סתר קא והא מתיר שמעון ור׳ ופריך תנאו, לפי הכל עליה
בריאת בסוכה אבל עילויה, דעתיה דמאיתמל רעועה ובסוכה נופלת בסוכר, לה

 דעתו שאין ג ועששית וקערה ככוס לה דהוה דאסור. מודה שמעון ר׳ אפי׳
 לן דקיים׳ אסור. רעועה בסוכר, דאפי׳ כרבנן והלכת׳ שבת, מערב עליהם

 דקתגי והא ר" שהחשיך מי בפרק איפסיק והכי ד דרבנן אסור מחמת במוקצה
 וארישא פי׳ רעלט׳, בסוכה שמואל! אוקמא תנאו לפי הכל עליה התנה ואם
 מועי לא ונוסלת בריאה בסוכה דאלו ורעועה, נופלת בסוכה דאוקמא קאי

 כטאן דמיהזי מדרבנן בה! מהני לא נמי נופלת ולא רעועה בסוכה .®אה,
 לדברי תנאה בה מהני ורעועה כנופלת אבל רעועה, שהיא אע״ס אוהלא דסתר
 משום הוא התם ,11 תנאה מתני לא ושבקערה שבגר השמן דבמותר ואע״ג הכל,

 השמשות שבין הכא אבל דאוריתא, אפור מחמת מוקצה היה השמשות דבבין
 תנאה ם ומיהו תנאה, בה מהני רעועה שהיא מפני תורה אסור בו היה לא

 דבר דבכל לן דקיימ׳ ואע״ג תורה. אסור מחמת מוקצה שאינו אע״ס אסור
איתקצאי השמשות לבין דאיתקצאי מגו אמרינן לאי מדרבנן מוקצה שוהא

 ביום ענוי תוספת דהא ים דרבנן שנא ולא דאוריתא שנא לא היא ולא
בדאורייתא דאפי׳ דאמרי׳ מילי ד,ני זצ״ל רבינוב הרב כתב — וכ״ו הכפורים

 דברי אוו רבעו כ״כ (1 יד. ב, רות ו( .תפרוס״. :צ״ל ד,( •ברגלא*. :חסר ד(
 :אי׳ ״פתך״ במקום שלפנינו בתרגום אבל סנימין ד״ד. ב י, סונה במם׳ גם התרגום

 תי׳ זה כעין ם( ומנין. ד״ר, שלפנינו תום׳ וגם המאור בעל נ״ה ח( .סעדיך".
 ראה יה ב. קלם, שבת יב( רל. סי׳ יא( הג״ל. תום׳ וראה המאור, בעל

 .בפודרין". 5 חסר יד( בקצור. הם שם שדבריו המאור, נעל על בהשגות הראכ״ד
 הראב״ד (1י א. ו, כתובות (10 הגר. לאור קריאה לענין ב יב, שבת שאמרו וכמו טו(

 רל סימן הישר בספר כ׳ רביגו שב׳ ותי׳ אחר תירוץ כתב המאור בעל על בהשגות
 הישר ובס׳ הסופר, דלג יח( עיי״ש. הערוך בשם האי ד״ד, x ו, כתובות ובתום׳

ססתמא ב( מידי". ולא להו אמריגן .לא :גוסף שלפנינו נרי״ף ים( .בני*. כ׳

 בעל שיסת כפין והוא סוכה בסם׳ להריא שמזכירו ז״ל שקילי שמואל ר• לרבו כיזנתו
 לדבור שייכים .ו״ל* עד האלו המלים אולי כא( עיי״ש. נסוגיין הרא״ש שב׳ העטור

 לשוגו את העתיק שרביגו )ואפשר ההשלמה בעל שיםת הוא הבא דבור שהרי הבא,
ז. הערה הבא בדבור ע׳ ממש(

 ד״ה א מה, שבת בתום׳ רק זו, גי׳ מצאתי לא ב( יוסף". .בר :חסר א(
.כרבנן*. :דצ״ל וראה ד( א. מד, שבת בדאיתא ג( שם. עיין ולא,

 ג״ל ז( י. אוח סופרים דקדוקי ראה' המאור, בעל בגי* ו( א. קנז, שבת ה(

 בסוגיין המאור בעל שיסת רבינו לו לקה זו ובהלכה לסתרה", דאסר .תנאה :שתסר
 וב׳ המאור בעל בשם התגר. ואם ר״ה בחידושיו במאירי יע׳ בקצור הדברים שבאו אלא

 ותראה שם ובד,ע׳ ויש ד״ה ד״נווירד, בית במאירי גם וע׳ עמו הסכים ההשלמה שבעל
ראה ח( 40 הערה הקודם בעמוד וע׳ ההשלמה, בעל דברי את כאן העתיק שרביגו

כ״ג י( .בלא*. :שחסר ברור ט( שבנר. ד״ד. א מד, שם ובתום׳ א פה, שבח
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קיב סימן

תוכחה מצות
)קמח:( דף

 שוגין שיהיו מוטב אמרינן בדרבנן דרק בגמ׳ בשמעתיןדס״ל שגרסו ראשונים יש ]א[
 להן מוכיחינן לא התוכחה ישמעו שלא בדבר דבדבר מסקינן )ל.( בביצה ואילו מזידין יהיו ואל

 למסקנא אבל דרבנן במידי רק שזה למימר בעי בס״ד ורק מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו דמוטב
 מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב אמרינן נמי בדאורייתא דגם הגמ׳ אמר

 שמעתין על סוגיא הך דפליגא ומסקי דהתם דסוגיא )ל.( דף בביצה הביאו והר״ן והרא״ה
 מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב אמרינן בדרבנן דחק היבא דאמר )קמח:( דשבת

 שוגגין שיהיו דמוטב בללא האי אמרינן בדרבנן דרק נמי למסקנא גם גורסים יש )ל.( ובביצה
 שכתוב נוסחאות יש בשמעתין שכתב )ל.( בביצה חננאל רבינו בפירוש עיין מזידין יהיו ואל
 ר׳ לפני שהיה הגמ׳ וגירסת דבנוסח ומוכח שוגגין שיהיו מוטב אמרינן נמי בדאורייתא דגם בהן

 שהביאו )קמח:( שבת כגמרא הוה )ל.( רביצה סוגיא נוסחא ולהך בן כתוב היה לא חננאל

והר״ן. הרא״ה
 אמרינן בדרבנן דרק והר״ן הרא״ה שהביאו מה לתזא )קמח:( דשבת בסוגיא גם שלנו ובגמרות

 )קמח:( דשבת והסוגיא )ל.( דביצה הסוגיא שבידינו הגמרות לפי וא״כ וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב
 מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב אמרינן נמי בדאורייתא דגם וס״ל נינהו הדדי כי

 שיהיו מוטב אמרינן בדרבנן דרק )קמח:( בשבת כתוב היה והר״ן הרא״ה של שבגמרות אלא
 מוטב אמרינן נמי בדאורייתא דאפילו )ל.( רביצה כסוגיא והר״ן הרא״ה פסקו ולהלכה שוגגין
 בדרבנן דרק )קמח:( דשבת הגמ׳ כסוגית להלכה פסק )ל.( בביצה בשמ״ק אבל שוגגין שיהיו

שוגגין. שיהיו מוטב אמרינן

 שלסוגייא אלא לדרבנן דאורייתא בין לחלק צד דיש מבואר הגירסאות לכל והנה ]ב[
 דרק ס״ד מתחלה אבל שוגיין שיהיו מוטב אמרינן נמי בדאורייתא דגם מסיק )ל.( דביצה
 בדאורייתא. ולא כן אמרינן בדרבנן רק למה בזה ביאור וצריך הכי דאמרינן הוא בדרבנן
 היתר בחזקת איסור דבר לחבירו דהמוכר )רל״״ד( סימן משפט בחושן דאיתא מה לפי ונראה

 מקח הוה לא דרבנן איסור לו נתן המוכר אם אבל טעות מקח הוה תורה איסור לו מכר אם

טעות.
 )ט״ו( אות )ח( )סימן הערות הקובץ והוכיח )ט״ו( אות )לד( )סימן המשפט בנתיבות וביאר

 כהיתרא והוה כלל כפרה צריך אין בשוגג דרבנן איסור על דהעובר )ז:( יבמות מתו׳ כדבריו
 השוגג על גם כפרה וצריך איסור אכילת הויא הלוקח ואכלו תורה איסור לו במכר אבל אבל.

 יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב נקטינן דאי לדאורייתא דרבנן איסור שבין החילוק וזהו עיי״ש
 מוטב בדרבנן אמרינן ולכך כלל איסור שום העוברים עשו שלא משום זהו בדרבנן מזידין
תוכחה. מצות מקיימים לא דהרואים אע״ג שוגגין שיהיו

 א״ב דרבנן במילי רק וכו׳ שוגגיץ שיהיו מוטב אמרינן דאי לדאורייתא דרבנן בין החילוק וזהו
 מקיימים לא דהרואים ואע״ג הם שוגגים דהא כלל איסורא עבדי לא בשוגג דרבנן על העוברים

 מ״מ )לא:( בברכות התו׳ שהוכיחו כמו דרבנן על העובר גם להוכיח חייבים דהא תוכחה מצות
 לחז״ל דניחא רבנן ליה פטרי הכא שם בתו׳ כמבואר מה״ת אינו זו תוכחה ומצות הואיל

 וזהו לו. ישמעו דלא היכא דרבנן תוכחה יקיים שהרואה ממה כלל איסור יעשה לא שהעובר
)ל.(. בביצה השמ״ק כוותה ופסק להרא״ה )קמח:( בשבת הגם׳ מסקנת

 שיהיו מוטב אמרינן נמי בדאורייתא דאפילו היא )ל.( בביצה הגמ׳ מסקנת אבל ]ג[
תורה. באיסור גם שוגגין

וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב אמרינן נמי בדאורייתא דאפילו בשמעתין דמסיק מה גבי ובשמעתין
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שלו

 כתב הנה מידי ולא להו אמרינן ולא שחשיבה עד ושתו ואכלו דאורייתא יוהכ״ם תוספת דהא
 נמי בדאורייתא דגם בשמעתין דאמר ומה מדרבנן רק הויא יוה״פ דתוספת המאירי ^ל_זןז
 מה״ת דוקא לאו דאורייתא יוהכ״פ תוספת דהא מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב אמרינן

 רק חיובה הוה יוהכ״פ תוספת רלעולם דבריו וביאור עיי״ש קאמר מה״ת סמך לו שיש אלא
 הוא הדבר וביאור דרבנן מסתם טפי חמיר מה״ת אסמכתא לי דאית דרבנן מידי ומ׳־מ מדרבנן

 שהתורה לומר הכונה אסמכתא לו שיש מידי דכל )טז( השנה בראש הריטב״א שכתב מה לפי
 וקבעוהו חכמים ובאו חובה קבעתו לא דהתורה אלא חשוב עגין שהוא זה ענין על העירה
 לא אסמכתא לו שיש דרבנן דדין די״א לאו״ח כוללת בפתיחה בפמ״ג ועיין עיי״ש. חובה

 הוה יוהכ״פ דתוספת המאירי כוונת וזהו לחומרא ספיקו אלא לקולא דרבנן ספק ביה אמרינן
מה״ת. סמך לה ויש הואיל דאורייתא בשמעתין לה וקרי מדרבנן חיובה

 לגירסת גם )ל.( רביצה לסוגיא )קמח:( דשבת הסוגיא בין סתירה אין המאירי דברי לפי א״כ
 וכו׳ שוגגין יהיו מוטב אמרינן לא ממש תורה דבאיסור מודו הסוגיות דכל והיינו והר״ן הרא״ה

 דאית במידי רק זהו וכו׳ יהיו מוטב אמרינן נמי בדאורייתא דאפילו בשמעתין ראמרינן ומה
 לו ויש הואיל דרבנן איסור מסתם ורק מדרבנן רק הוא ואיסורו וחיובו מה״ת אסמכתא ליה

 יהיו מוטב אמרינן לא לכו״ע מה״ת וחיובו איסורו שעצם דבר אבל שנתבאר וכמו אסמכתא
וכו׳. שוגגין

?}וגרהחכטת

 שוגגין שיהיו מוטב אמרינן בדרבנן דרק לסוברים וראיה נפלאה הערה לי יש זה ובענין ]ד[
 ולכך מחינן אלא להו שבקינן לא העם נהגו כי תורה באיסור בגמ׳ דאמר )טו:( השנה מראש

 וזה להו שבקינן היתר נהגו אם דרבנן פירות במעשר אבל להו שבקינן לא דאורייתא בשמיטה
 ולסוברים בהו מחינן לא ולהכי שוגגין שיהיו מוטב דאמרינן הוא דבדרבנן לסוברים מתבאר

בהו. מינן ולא שוגגין שיהיו מוטב אמרינן נמי בדאורייתא דגם
 וכן הרא״ש שם הביא העיטור בעל דעת וכן )שם( בביצה הר׳ץ מ״ש לפי סוגיא הך ליישב יש

 יהיו מוטב אמרינן לא לכו״ע בתורה המפורש דבדבר )ב( סעיף )תר״ח( סימן באו״ח הרמ״א פסק
)ט(. אות ועיין שוגגין

בס״ד: אותם ונבאר הסותרות וסוגיות דינים הרבה יש זה ענין ובעיקר נה[
 מזיד הוא אי אבל ישמע שלא ידוע אם מוכחינן לא שוגג שהוא למי דרק מוכח בשמעתין ( א.

להוכיח. חייב וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב טעמא ליכא דתו
 שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם אמרינן )סה:( דף ביבמות ( ב.

לתוכחה. ישמעו שלא יודע אם יוכיח שלא מצוה נמי מזיד הוא אם אפילו מזה דמשמע נשמע:
 שומע אינו אפילו מזה דמוכח הכאה עד או קללה עד תוכחה מצות אמרינן )יט׳( בערכין ( ג.

קללה. או הכאה עד להוכיחו חייב נמי
 ומסיק מחו ולא למחות להם שהיה משום בצדיקים פגעה הדין דמדת אמרינן )נה( בשבת ( ד.

נענשו. זה ועל גלוי הוה לא הצדיקים קמי מ״מ התוכחה יקבלו דלא גלי הקב״ה דקמי דאע״ג

 הוכח דכתיב שמקבל למי הנשמע דבר וז״ל כתב הרי״ף מדפי :()כא דף ביבמות יוסף הנימוקי
 מהא ז״ל והקשו להוכיחו שלא וחובה מצוה מקבל שאינו למי אבל פעמים מאה דאפילו תוכח

 לא. ברבים אבל ביחיד התם שיכהו: עד או שיקללנו עד להוכיח שחייב )יט.( בערכין דאמרינן
 ואמרינן מינאי מקבלי לא ואמר גלותא ריש דבי להני מר לובחינו )בה( בשבת דאמו־ינן והא

 ומשום ישמעו שלא בהם מכיר שהיה אלא כלל הוכיחם שלא הוא התם מר לוכחינהו אפ״ה
 עכ״ל. לפחות אחת פעם להוכיח חייב היה פה פתחץ להם יהיה שלא או ישמעו דאולי

צ״ע: ודבריו
 כשם התם דאמר מה דהרי לרבים בין ליחיד בין הוא תוכחה דחיוב מדבריו דמבואר א.(

חייב בשומעים עלה כתב ואפ״ה ברבים יוסף הנימוקי ליה מוקי הנשמע דבר לומר שמצוה
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שלז

 עד חייב ביחיד למה לרבים יחיד בין נ״מ מאי ואי־כ פעמים מאה אפילו תוביח הוכח משום
 שיעורי בבל מסיני למשה הלכה הוא הכאה עד זה שעור דאס לא וברבים קללה או הכאה

לרבים. יחיד בין נ״מ מאי המצות
מיהת. אחת פעם חייב ברבים למה ( ב.
 יוסף לנימוקי והרי אי ק רבים דעל מדבריו ומשמע פעמים מאה אפילו כתב מתחלה ועוד ( ג.

אחת. פעם רק חייב ברבים

 יסוד אבל לרבים בין היחיד להוכיח בין נאמרה תוכחה מצות דודאי בכוונתו והנראה ]ו[
 או הבאה עד )יט( בערכין שאמרו ומה תורה דברי על העובר לתועלת היא המצוה ותכלית

 לא וגם שומע אינו שהעובר בל אלא פעמים מאה אפילו חייב דהא בתוכחה שעור אינו קללה
 המוכיח את קלל או הבה משהעובר אבל ישמע דאולי להוכיח חייבים עדיין מקלל ולא מכה

 עד א( דברים: ב׳ קבלו חז״ל והנה למצוה מקום ואין למוכיח ישמע לא דודאי התורה קבעה
 שפיר בה עיינת ובד נשמעים דבריו אין אם להוכיח ולא לשתוק שמצוה קבלו וגם ב.( הבאה

 להוכיחו. עדיין וחייבים ישמע לא שהעובר לקבוע אין קלל או הכה שלא דעד הוא חד ודא דא
 שמעו שלא במה המעשה היה איך תלוי זה שמעו לא ואם אחת פעם להוכיח חייב ולרבים

 בעטו״בדברי אם אבל פעמים ק׳ עד להוכיחם חייב עדיין דרכם הטיבו לא וגם שתקו אם
 יותר להשיבם קשה החוטאים דרבים יותר ישמעו שלא לקבוע יבולים אחת בפעם המוכיח

 פעם ומ״מ צייתי. לא דתו דיחוד קללה או הבאה במו הוה וזה בדבריו משבעטו ולכך מיחיד
הנמק״י: שכתב טעמים מב׳ הוא זה וחיוב לרבים להוכיח חייב אחת

 הוא ובעטו אחת תובחה אחר ורק ישמעו שלא ולומר אומדנא על בזה לסמוך דאין משום ( א.
ישמעו. לא דהרבים שנקבע

 שלא כדי להוכיחם חייב ואפ״ה יבעטו שהרבים לקבוע יכולים לחור באומדנא דגם י״ל או ( ב.
 שלא חייב ערבות מדין ורק פטור תוכחה דמדיץ י״ל זה פה פתחון וענין פה פתחון להם יהיה
פה. ופתחון קטרוג ושותק הרואה על יהיה

הסוגיות: בל שפיר אתי ולפי״ז
 דבריו יקבל שלא בו ויודע במזיד העובר גם להוכיח דחייב דמבואר )ל׳( דביצה שמעתין ( א.

הבאה. עד או קללה עד להוכיח חיוב איבא דביחיד העובר ביחיד דמיירי ניחא
ביחיד. מיירי נמי ובו׳ הכאה עד דאמר )יט.( דף בערכין הגמ׳ ( ב.
 שלא משום זהו מחו ולא למחות להם שהיה נענשו דהצדיקים )נה.( דף בשבת הסוגיא ( ג.

אחת. פעם אפילו הוכיחו
 וכבר ברבים מיירי נשמע שאין דבר לומר שלא מצוה דאמרינן )סה:( דף יבמות הגמ׳ ( ד.

אחת. פעם הוכיחם

 ומה חייבים הוו נמי הצדיקים לפני גלוי היה דאם ס״ל )רכ״ג( מצרה והיראים ]ז[
 אבל מערבות פטורים היו שבזה רק היינו נענשים היו לא להם גלוי היה דאם מהגמ׳ דמשמע

 הנימוקי על דפליג ומובח האי. כולי נענשים היו לא זה ועל תוכחה ממצות חייבים עדיין היו
 ערבות מרין ורק תוכחה מצות מדין קללה או הבאה עד חייב נמי ברבים דגם וס״ל יוסף

 להוכיח דמחייב דסוגיין טפי שפיר אתי ולדבריו ישמעו. שלא לפניהם גלוי היה אם פטורים
 היראים בשיטת להוכיח יש תזריע פרשת תנחומא וממדרש שומע לא אם גם במזיד העובר

 קידוש על להתבזות להם היה אעפ״ב וכו׳ מאלו אלו נשתנו מה רבש״ע הדין מדת אמרה וז״ל
 וישעיהו ירמיהו שהרי סובלים הנביאים שהיו כשם מישראל הכאות עצמן על ולקבל שמך
 זקן חבלה למלאכי ואמר הקב״ה חזר מיד למכים נתתי גוי בדכתיב מישראל סבלו צרות כמה
 דגם מזה ומבואר דעות מהל׳ )פ״ו( מיימוני בהגהות והובא המדרש עכ״ל וכו׳ ובתולה בחור

 דגמ׳ דסתמא וי״ל יוסף הנמוקי על וקשה היראים בשיטת וזה הכאה עד להוכיח חייב לרבים
 שהעוברים הצדיקים לפני גלוי היה דאם שם דמבואר הנ״ל המדרש על פליג ע״ב )נה( בשבת

 מכות קבלו שלא על נענשו דסבר המדרש כדברי שלא וזה נענשים היו לא ישמעו לא
מישראל,
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שלח

 וגלוי אחת פעם מוכיחם היו אם דברבים וסבר המדרש על פליג דהש״ס יוסף הגימוקי וס״ל
 נאמר וע״ז להוכיחם שלא איכא נמי וחיובא מלהוכיחם פטורים היו ישמעו שלא לצדיקים

 דהש״ס ס״ל והיראים כהמדרש. ולא דילן כהש״ס יוסף הנימוקי ונקט וכו׳ שמצוה כשם
 נענשו למה רק ופליגי וכו׳ הכאה עד היא לרבים בין ליחיד בין תוכחה דמצות מורו והמדרש
 שהעוברים לצדיקים גלוי היה ואילו ערבות על דנענשו ס״ל דהש״ס הדור שבאותו הצדיקים

 תוכחה מצות רעל ס״ל והמדרש תוכחה. מדין מחייבי דאבתי אע״ג נענשים היו לא ישמעו לא
קיימו. שלא תוכחה מצות על נענשים היו נמי ישמעו לא שהעוברים ואע״ג נענשו

 הא תוכחה ומצות ערבות אי הוא והש״ס המדרש בין מחלוקת דיסוד ס״ל דהיראים ונראה
 תוכחה מצות שיש כמה וכל תליא בהא הא ס״ל דהמדרש נפרדים דברים ב׳ הוו או תליא בהא

 היה אם ולכך תוכחה במצות כלל תליא לא דערבות ס״ל והש״ס נענשו. ולכך ערבות גם יש
 תוכחה ועל תוכחה רק ויש ערבות דפקע נענשים היו לא ישמעו לא שהעוברים לצדיקים גלוי

 וערבות תוכחה ס״ל דהיראים והוכחנו בזה הארכנו )ד( בסימן ולעיל נענשים היו לא לחודה
בזה זה תליין לא

 עמיתך מדכתיב תושב הגר מלהוכיח דפטורים דכתב )עה( זרה בעבודה מרש״י להוכיח יש וכן
 המקיים נח בן שהוא תושב גר על ערבים אנו שאין פטור נמי בלא״ה הא קרא לי ולמה עיי״ש

 ישראל אין נמי צדק גר על דאפילו דס״ל )יג:( בנדה רש״י ועיין ערבות עליו ואין מצות ז׳
 להוכיח חייב הו״א קרא לאו ואי בערבות כלל תליא לא תוכחה דמצות מוכח מזה אלא ערבים

 שהוכיח ראיתי )ס״ה( )ס״ד( אות בביצה שעורים ובקובץ עליו ערבות דאין אע״ג תושב הגר
 שהבאנו המדרש כדברי וזה עיי״ש תליא בהא הא תוכחה ומצות דערבות שס״ל ראשונים דיש

)ד(. בסימן )ג.( דף שבת על בחי׳ מ״ש ועיין

 אי דספק היכא היינו מר לוכחינהו מקבלי דלא ואע״ג ת״ל כתבו )נה( בשבת תר׳ ועיין ]ח[
 שיהיו מוטב להם הנח מקבלי לא דודאי היכא אבל גלוי מי לפניהם בסמוך כדאמר מקבלי
עכ״ל. ל( )ביצה יין כדי בהמביא כדאמרי מזידין יהיו ואל שוגגין

 שרי הוה הצדיקים לפני גלוי היה דאם וס״ל היראים על דפליגי הללו התו׳ מדברי ומבואר
 דמוטב מתו׳ מבואר וגם ומערבות תוכחה ממצות ופטורי וכו׳ מוטב משום לשתוק לצדיקים

 העוברים ברבים מיירי דהתו׳ צ״ל וע״ב ליה אמריגן נמי במזיד בעובר אם גם וכו׳ שוגגין שיהיו
וכו׳ הכאה עד )יט( בערכין כדאמרינן להוכיחו חייב נמי שומע אינו אפילו דביחיד העבירה
 דבי כהנהו מזידים הם שהעוברים מיירי סוגיין אי צ״ע ורק ברבים שלנו הסוגיא כל ^ומפרשי

 התוכחה על גם העובר דמ׳־מ וי״ל הם מזידים הא שוגגין שיהיו מוטב קאמר מאי גלותא ריש
 במזיד מהעובר טפי מזיד הוה והתראה במזיד דהעובר )ב׳( חולין מתו׳ וכדמוכח טפי מזיר הוה
התראה. בלא

 על עונש שמוסיף אע״ג להוכיחם חייב מזידים עוברים ואם כתב מתחלה )יא( מ״ע והסמ״ג
 זו שאין אומר ואני דוקא בשוגג השתיקה צוה ולכך וימות לרשע הלעיטהו יקבלו שלא עונשם

 שמצוה כשם יבמתו על הבא בפרק כדאמרינן לשתוק צריך במזידין אף כי טובה עצה אם כי
 שיהיו מוטב אמרינן נמי במזיד לעובר דגם כתו׳ דס״ל יוצא דבריו וממסקנת עכ״ל וכו׳ לומר

 עצה וגם שרי ולסמ״ג וכו׳ שיהיו מוטב משום להוכיחו אסור דלתו׳ נראה ומ״מ וכו׳ שוגגין
 עד חייב יחיד דאילו העוברים הם בשרבים רק מיירי דהסמ״ג ברור זה אבל להוכיחו טובה

 וס״ל היראים על פליגי והתו׳ הסמ״ג וא״ב ברבים דמיירי כן מוכח הסמ״ג לשון וכל וכו׳ הכאה
 הכאה עד ל״צ דברבים כהנמק״י וס״ל וכו׳ הכאה עד להוכיח צריך לא נמי המזידים דלרבים
 פעם אפילו מלהוכיחם פטור ישמעו לא אם דברבים ס״ל והסמ״ג דהתו׳ מנמק״י טפי ומקילי

להוכיחם. חייב מיהא אחת פעם ולנמק״י אחת

 משכחת האיך קשה וכו׳ הכאה עד תוכחה חיוב ברבים בין ביחיד בין דסבר וליראים ]ט[
בין ביחיד בין הא וכו׳ לומר שלא מצוה כך וכו׳ שמצוה כשם :()סה דף ביבמות דאמר להא
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 שלא מצוה ובזה שוגג הם העוברים אם היראים לה דמוקי ונראה וכו׳ הכאה עד חייב בצבור
 שלא דמצוה וכו׳ מוטב וז״ל שכתב בשמעתין מהמרדבי להוכיח יש וכן וכו׳ שיהיו דמוטב לומר

עיי״ש. נשמע שאין דבר לומר

 תורה באיסור דרק ב( )תר״ח באו״ח הרמ״א בן ופסק ראשונים כמה ועוד העיטור בעל והנה
 לא בתורה המפורש בדבר אבל וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב דאמרינן הוא בתורה מפורש שאין

 אלא שוגג אינו בתורה שמפורש מה על דהעובר בהרשב״א מבואר והטעם עיי״ש הכי אמרינן
 לנמק״י וכן לרבים בין ליחיד בין המזיד להוכיח דחייב ליראים רק שפיר אתי וזה עיי״ש מזיר
 שלא מזידים אפילו לרבים מלהוכיח דפטרי והסמ״ג לתו׳ אבל להוכיח. חייב מיהא אחת פעם

 כדי להוכיח אין למזידים דגם מפורש ללא מפורש בין לחלק אין תו עונשם על עונש להוסיף

זרק. ביותר יעברו שלא
 ולא להוכיח חייב במזיד לעובר א״ב כוותיה ס״ל אלמא העיטור בעל דברי הביא והמרדכי

המרדכי דמפרש מה שפיר אתי א״ב וימות לרשע הלעיטוהו אלא וכו׳ מוטב המזיד על ^מרינן

 דלמזיד לדידיה הוא דהכי בשוגג בעובר דמיירי וכו׳ לומר שלא מצוה כך :()סה דיבמות ההיא

 לומר. שלא מצוה ביה אמרינן ולא וימות לרשע והלעיטהו להוכיח חייב
 להו אמרינן ולא להו ומייתו חצבייהו מינגדר התו׳ גירסת מייתי )ל.( דף בביצה שמ״ק ועיין

 תו׳ )עיין בתורה איסורה שמפורש הוצאה עושות הנשים שהיו זו מגירסא דמובח מידי ולא
 נמי במזיד העובר דגם לשיטתם היא זו גירסא ע״כ מידי ולא להו אמרינן לא ואפ״ה ב׳( שבת

 שיהיו מוטב אמרינן נמי בתורה המפורש איסור דגם הוכחנו כבר זו ולשיטה מלהוכיח פטור
וצ״ע. )ד( אות ועיין מזידיז יהיו ואל שוגגיז

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס355 מס עמוד {20(}20) אהרן בן יעקב רפאל ישראל, :שבת ־ אהרן מנוחת
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 המקצת, רק ושלם מישראל בית קובה ובענין ביו״ט, הנדפס יהודי עתון בנדון

מאיסור. להנצל יעשה האיך ריבית, ליתן צריך חוב הנשאר ועל

יצ״ו. מאנשעסטער לפ״ק תשכ״ב עשי״ת ג׳ וילך עש״ק .ב״ד"

 וכר בתשבחות ומהולל הרה״ג ידידי לכבוד שוכט״ס

 במעלבורן רב שליט״א קרויז א״מ כמוה״ר
יצ״ו. אכטרליא

 באתי ולא מכבר, הגיעני מכתבו יקרת כמשפט, .אחדש״ת
הסליחה. ואתו כעת, עד להשיבו כך לידי

 דן שכבר הביה״ק של לענין בנוגע הנה
שליט״א, דקהעד״י הרה״ג עם כבודו, בזה
 שאדע עד בזה, להתערב הנימוס מן אין

 חוו״ד שאביע שרצונו וגם ונימוקו, טעמו
העני/

 שני ישנם שבעירו היות השאלה, וע״ד
 מחוץ חפשים, ע״י הנערכים יהודים, עתונים

 חל שאם ושמע מיוחד(, עתון להיראים אין מאלו
 ובזה ביו״ט, גם שם עובדים החול בימי יו״ט

 ולא כזה, עתון להזמין מותר האם השאלה,
 כשחל גם ואם עבירה, עוברי ידי מסייע הוי

 עתון לקרוא מותר אם החול, בימי יו״ט
 לעולם שאסור כתב )ח״ה נועם ובספר הנ״ל,
 לצורך ישראל ע״י בשבת הנדפס עתון

 שלפי ואמר א׳, גדול עם דבר אולם ישראל,
 וגם להתיר, יש שיעשו בכדי אחר חוו״ד,

קצת, הוי שם, יהודי עתון אין אלו, שמחוץ
 חוו״ד ומבקש בו, לעמוד יכולין הצבור אין

עכת״ד.
 אף לדין יש חפשים, ע״י הנערך לעתון בנוגע הנה א(

שננודע מטעם שויו״ט, חילול של הטעם בלתי
 הנשמה, את המרעילים ותאוה כפירה דברי מלאים המה

 נשאלתי, לא ע״ז אך קשת, כמטמוי מאלו להרחיק יש ובודאי
 בספר עיינתי והנה יו״ט, חילול מטעם בנוגע רק אדבר ולא

 דבנמנה שכתב קי״ט(, בדקי״ח )שם וראיתי כנ״ל, נועם
 הלאו על עובר בודאי יהודים, ע״י בשבת הנדפס עתון על

 הוכח של ומ״ע שליחו, ומשום מכשול, תתן לא עור דלפני
 כשאינו ורק ק״ו(, סי׳ ח״ב בספרי זה בכל מש״כ )ועי׳ תוכיח
 יותר, קל הוא בודאי בידו, הבא מן קונה שהוא רק מנוי,

עכת״ד. דלקמן מטעם אסור זה גם אבל
)מהגאון פני חלק יעקב קהלות בספר נראיתי והנה נ(

 אם דאף שחידש שליט״א(, קניבסקי י. מוכ״ר
 בחול, הנעשה דבר שבת, המחלל ישראל של מבי״ח קונה
 ממעט הי׳ אצלו, מלקנות נמנעים היראים כל היו שאס

 או בפועלים, ממעט שהי׳ או בשנה, שבתות איזה בחילול
 מסייע וקונה קונה שכל נמצא בכמותה, או העבודה בשעות
 איסור בזה יש קנה, לא משאלו יותר, שבת שיחלל ממש,
 וראיתו ז״ל, איש חזו; בעל הגאון לגיסו ס״ל וכן דאו׳, לפ״ע
 )במס׳ כמבואר לפ״ע משום דעובר גדול, לבנו דמכה מכא

 הבן אצל מעורר שבהכאתו משום והוא ע״א(, די״ז מוע״ק
 מסבב ממנו הקונה כן כמו א״כ כאו״א, על שיעבור כרצון

ומכשילו להבא גם עבודתו להמשיך וההסכמה רצון לו

 עוברי ידי מסייע
יי-א ■׳•״■״

 שיכוג היכא ורק דאו', עור אלפני וקעבר הבאה, נשבח
 עברי בתרי קאי כלא הוי י״ל מעכו״ם, זה דבר להשיג

 אחרים, ישראלים ע״י רק נהשיג דא״א היכא אבל דנהרא,
 ס״נ הפיסקים ורוב והמל״מ, הפ״מ של בפניגתא תלוי

 עוברי ידי מסייע משים עכ״פ יש נהמקילים, וגם להחמיר,
 כיון דהרי בנד״ד, גם שייך וכ״ז עכת״ד, מדרבנן עבירה

 הקונים של עיקרם הרי א״כ יהודים, של עתו; שהוי
 מדפיס הי׳ נא היהודים ובנתי יהודים, המה הקוראים

יותר. שבת שיחלל ממש, מסייע יקונה קונה וכל כנל,
דאו׳, לפ״ע יש אלה, דבכל לי׳ דפשיעא מה אמנם ג(

 רק ואף גדול, נבנו מכה בכעין אף היינו,
 הפוסקי׳, מדברי דכנראה טובא, לי מיבעי׳ איסור, בתוספת

 דלפני הלאו אם בזה, דמקרו הפיסקים, מחלוקת בזה יש
 שס״ז( )סי׳ מלאכי יד ובספר מכשול, בספק ג״כ נאמר עור,

 עובר ואף בספק, גם דנאמר גדול נבנו דמכה מהא הוכיח,
 עיי״ש, יכשל ולא יבעט נא בנו לבסוף גם אם אף מיד,
 לפ״ע דבספק ס״ל ג׳( סי׳ )חיו״ד יהושע פני בחשו׳ אבל

 במה תלוי דד״ז באחרונים ומבואר עיי״ש, לקולא אזלינן
 )שם(, והרא״ש והתום׳ ד״ו( )ע״ז רש״י בדברי דאיתא
 דמדברי ודכ״ב(, ע״ב דט״ו )שם והריטב״א התום׳ ובדברי

 התום׳ ומדברי נפ״ע, יש בספק דגם משמע והרא״ש, רש״י
 הריעב״א ומדברי נפ״ע, יש נאיסורא ברובא דרק משמע
 הוי לדבר וברגלים מה״ת, אסור איסור, בודאי דרק משמע

 דסוברי׳ ותב״ש השט״ג מדברי בזה הביאו ועוד מדרבנן, רק
 סי׳ )ח״א חיים מחנה בתשו׳ בכ״ז עי׳ בספק, נפ״ע דאין
 ובתשו׳ כ״א( סי׳ התשובות )קונע׳ משה ברכת ובספר מ״ז(
 מזה, האחרונים גדולי בכמה ועוד כ״ט( סי׳ )או״ח בי״צ

 לפ״ע דאי; דס״ל דמיכח קנ״א(, רס״י )יו״ד בטו״ז וע״ע
 דמשמע מכ״פ דהעיר עה״ג, חיים מקור ובהגהות בספק,

 דלמ״ד צ״ל, ועפי״ז עיי״ש, ליישב וכתב נהיתרא, רובא דצריך
 לאיסורא, רובא היכא בנו, במכה דאו׳, לפ״ע ל״ש דבספק

 יאי; דרבנן, לפ״ע דהוי שם( )במוע״ק הש״ם דכוונת או
 דכמו מדרבנן, לאיסור רק לפ״ע, יקרא דהש״ס כ״כ, חידוש

 חיותא דאמרינן ע״ב(, ד״ה )ב״מ הש״ם בדברי צ״ל כן
 וכתב עיי״ש, עיר לפני כתיב והא מסרינן, היכא לרועה

 בהמית ני׳ דאית דהיכא דאע״ג מקובצת, השיטה שם
משום בי׳ לית איסורה, עביד מצי דידן דבנאו מדידי׳,
 איסורה, נגרים לנו חין מ״מ נפ״ע,
 ועע ,6;״■■ דקחג" מה צ״נ א״כ עיי״ש, איכא עבירה
 עו״ע, ידי נסייע דלפ״ע, אביזרייהו כיינו לפ״ע, כתיב
 מ״ו(, פ״ה שביעית המשנה )בפי׳ הרמב״ם שכתב וכמו
 שסגרה מה ר״נ מכשוג, תת; לא עור ונפני הכתוב אמר וז״ל,
 יתקנו ולא עו״ע, לעזור אסור זה ומפני כו', כתאוה עיניו
 כן כמי וא״כ שם(, מפה בברכת )ועי׳ עכ״ד, כנים להם
 מדרבנן, דלפ״ע אביזרייהו דרצ״ג אביו, דמכה בהא י״צ

 מדברי שהוכיח עפי״מ
דאו׳, לפ״ע נ״ה מכשול,

 יער במכר ס״ב( ! )ענדרים וכן בנו
 למעשה בנוגע אכן הם(, דרבנן לפ״ע הנך כל לכומרים,

 הוי לכ״ע מכשיל, ודאי דהוי דכתב יעקב, הקהנות בנדון
דאו׳. לפ״ע

 כוי איסור בתוספת דאף מדבריו דמשמע מה אבל ד(
בפלוגתא, תלוי בודאי זה דבר דאו', לפ״ע
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 ליכא איסור דבתום׳ מוכח הנ״ל, מקובצת השיטה דמדברי
 ד״ה ע״ב די״ד )בע״ז התום׳ מדברי אבל מדאו׳, לפ״ע

 דלפ״ע, לאו יש איסור דבהוספח דס״ל, מוכח מקום(,
 דיש הכוונה י״ל י״ח(, ס״ק ה׳ סי׳ )א״ע הב״ש ובדברי
שם, משה ברכת בתשו׳ בכ״ז וכמבואר מדרבנן, איסורא

עיי״ש. מ״ה(, )סי׳ חיים מחנה ותשו׳
של בנדון דלפ״ע, איסור שייך בכלל אם לדון יש ועוד

 להשיג דיכול ומטעם דידן, ונדון יעקב הקהלות
 לפ״ע, על עוברים המה שגם ואם אחרים, מיהודים כ״ז

 )שם בי״צ בתשו׳ דהעיר עפי״מ י״ל הנ״ל, המל״מ וכדברי
 התום׳ מדברי המל״מ, שיטת על הספר(, בסוף קי״ז סי׳

 ליקח יוכל דאפילו שם, דמפורש אבל(, ד״ה דנ״ו )קידושין
 ס״ל דהמל״מ לתרץ, וכתב עור, אלפני א״ע ישראל, אצל

 מעשר, מעות שמעותיו ידע לא הב׳ דהמוכר התום׳ דכוינח
 דכפי מ״ג(, )כלל בגו״ר הפמ״ג מש״כ גם ליישב בזה וכתב

 התום׳ מדברי עליו וקשה לפ״ע, על עובר נכרי גם הנראה
 ולא אחר, נכרי אצל ללמוד דיכול שכתב די״ג(, )חגיגה

 אלפ״ע, יעבור לא דהנכרי משום ע״כ ישראל, אצל כתב
 שיש ידע לא המלמד דהנכרי התום׳ דכוונת י״ל, ולהנ״ל
 יודע שאינו ישראל לנקוט שיכול והה״ד בדבר, איסור

 נכרי גם באמת אבל בנכרי, לומר יותר ניחא אך מהאיסור,
 יודע אינו דהאחר דהיכא מזה וש״מ עכת״ד, אלפ״ע עובר

 אם הה״ד לפי״ז, וי״ל להמל״מ, אף היודע א״ע מהאיסור,
 המחלל אצל למנות או לקנות בזה, איסור שיש יודע אינו

 מהאיסור בכלל יודע אינו או שבת, שיחלל גורם שעי״ז שבת,
 לא עם המון דרוב בהחלט, לומר תימא ואין לפ״ע, של

 דמה״ט היודעים, של תקנתם היא קלקלתם וא״כ מזה, ידעו
 אבל דנהרא, עברי כתרי דל״ה לפ״ע, אצלם גם שייך לא

 קושי׳ שג ומתן משא בדרך רק דנאמר זה, דדבר פשיטא
 מזי רק להלכה, חזק יסוד ע״ז לבנות אין כנ״ל, ותי׳

תוספת חשש רק או ספק, רק ודאי דל״ה להיכא לאצטרופי,
כנ״ל. וכיב״ז איסורא

מנחה )בקומץ המנ״ח דברי ליישב נראה ואגב, ה(
 דבר לו מוכר אם דנסתפק, רל״ב(, למצוה

 שמצא וכתב דאו׳, לפ״ע על עובר אם מדרבנן, האסור
 דאף להדיח דמבואר ת״ל(, ד״ה ע״א דכ״ב )ע״ז בתום׳

 בי״צ ובתשו׳ עכ״ד, דאו׳ לפ״ע על עיבר דרבנן, באיסור
 עיברין דבאסד״ר התום׳ דכונת ע״ז, כתב ס״ה( סי׳ )או״ח

 דהרי המנ״ח, כוונת ונראה — עיי״ש, לפ״ע משום מדרבנן
 יעבוד, שמא ספק אלא בחוה״מ, הכותי שיעבוד ודאי אינו

 ואם דאו׳, לפ״ע ליכא בספק בדאו', אף פוסקים ולהרבה
 צ״ל הי׳ נספק א״כ דרבנן, לפ״ע רק ל״ה דרבנן, באיסור

דאי׳, לפ״ע יש בדרבנן דגם ע״כ אלא ולקולא, דרבנן ספק
שם. משה ברכת בספר וכמ״ש

שנמכרים ששכיח, דכמו נראה, לכאורה והנה ו(
עכו״ם, של בחנויות יהודים של גם העתונים

 בחנות העתון קונה אם דלפני, לפני רק דהוי י״ל אז
 בפת״ש הובא קפ״ה( )סי׳ חו״י בתשו׳ כה״ג וכמ״ש עכו״ם,

 לאשתו שמאכיל במומר שם ומש״כ קנ״א(, סי׳ )יו״ד
 דהמומר משום בלפ״ע, למומר הנותן דעובר המומרית,

 דמכשיל בלפ״ע, עובר ג״כ לו והנותן בלפ״ע, ג״כ מצווה
 )ע״ז תוס׳ על העיר ובזה למומרית, שיאכיל דלפ״ע לאו

 יבא שלא מוזהרין אנו שכתב אלחנן, הר׳ בשם דט״ו(,
 דעובר רק לזה, דא״צ ידינו, על תקלה לידי ישראל שום

 את להקשות לו הי׳ יותר הנה עיי״ש, ממש, בלפ״ע המוכר
 דלפני( )בלפני דהתם דכתבו אסיפא, מרישא התום׳ דברי
 דמשמע וכו׳, לפ״ע על מוזהר שאינו כוכבים, בעובד מיירי

להכשילו, שלא הישראל מוזהר הי׳ מוזהר, הי׳ נכרי אם הא

 יע״כ ז׳(, אות קי״ז וסי׳ י״ז אות ס״ד סי׳ שם בבי״צ )עי׳
 בעכו״ם, ל״ש מכשול לידי יבא שלא מה דעל לפ״ע, משום

 מוכח ישראל גבי ממש״כ ואלו בסיפא, ממש״כ כדמוכח
משוס רק גפ״ע, עובר שהמכשיל מה על לפ״ע, משום דאין

וצ״ע. וכנ״ל יבא שלא
חשש דיש היכא אבל לפ״ע, משום דאין אף אולם ז(

 לפני עג גם חיישינן ישראל, את בזה שיכשיל
 )בפסחים דאמר ומהא הנ״ל, התום׳ מדברי כדמוכח דלפני,

 לזבוני דאסור במשתא, דטבעא ארבא גבי ע״ב(, ד״מ
 ד״ת ובהגהת עיי״ש, לישראל ומזבנה הדר דלמא לעכו״ם,

 לזה, זה ערבים ישראל דכל משום ביאר שם, הרי״ף על
דעת ובספר עיי״ש, אמר לישראל תקלה יבא שלא ומשום

עיי״ש. נ״ד( אות נ״ז )סי׳ תורה -—ץ
בתנא דאיתא עפי״מ י״ל שוב לזה, באנו אם אמנם ח(

עמיתך, את תוכיח הוכח )פי״ח(, דא״ר
 אתה ומצות, בתורה עמך ושהוא אוהבך, שהוא דעמיחך

 חייב אתה אין שונאך, שהוא לרשע אבל אותו, להוכיח חייב !!
 בב״ה תר״ח )סי׳ ברורה במשנה כתב ועפי״ז אותו, להוכיח *

 שבת מחללי כגון לגמרי, עול הפורקי דאלו ב׳(, סעי׳
 עמיתך, מכלל יצאו כבר להכעיס, נבילות אוכל או בפרהסיא,

 הש״ך של טעמא דהיינו וי״ל עיי״ש, להוכיחם מחויב ואינו
 דבישראל לי׳, פשיטא דמיפשט סק״ו(, קנ״א סי׳ יו״ד )שם

 לזה, להביא ויש — מאיסור, להפרישו חייב אינו מומר
 רבעי בכרם מ״א(, )פ״ה שני מעשר במם׳ דאיתא ממה

 ומטעם וכו׳, בשביעית במד״א ארשב״ג וכו׳, אותו דמציינין
 דהפקר בשביעית דדוקא ע״א( )ס״ט ב״ק במם׳ דאיתא
ועי׳ וימות, לרשע הלעיטהו שבוע שני בשאר אבל נינהו,

 לעשות לני ואין בזה״ל, דכתב להרמב״ם, המשניות בפי׳ שם
 יותר הגזלנות שעון לפי מכשול, לידי יבוא שלא לגזלן תקנה
 מה׳ )בפ״ט הרמב״ם וכ״פ עיי״ש, אמיתי דבר וכ״ז גדול,

 איתא, מ״ה( )פ״ג דדמאי ובמתני׳ — ה״ז(, שני מעשר
 יוסי ר׳ אמר לה, נותן שהוא את מעשר לפונדקית הנותן

 דר״י לומר, רצה שם ובירושלמי לרמאים, אחראין אנו אין
מודה יוסי דר׳ ומסיק אחד, דבר אמרו הנ״ל׳ ורשב״ג
 ידו מתחת מוציא חבר דאין מודה, לא ורשב״ג לרשב״ג,

 — והגר״א, הר״ש בדברי ועיי״ש — מתוקן, שאינו דבר
 ואלי כנ״ל, כרשב״ג דפסק הרמב״ס, פסקי יוצדקו ובזה

 וע״ג יוסי, דר׳ כת״ק פסק הי״ב( מעשר מה׳ )בפי״א
 דס״ל י״ל, ועוד — בזה, זה תלי׳ דלא הירושלמי כמסקנת

 לטובה הפונדקית דמתכוונת והרע״ב, רש״י כפי׳ להרמב״ם
 הרמאים אחריות דאין מכ״ז, לכאורה וש״מ — עיי״ש,

 אבל — מאיסורא, לאפרושי תקנתא להם לעשות עלינו
 ע״ז, מאד ותמה )קמ״ב( חו״י בחשו׳ בזה עמד כבר באמת
 לרשע )דהלעיטהו זה לשון על מאד תמה ואני בזה״ל, וכתב
 גיפא מילתא בהא לבד דלא כפשטי׳, דהמשמעות וכו׳(,

 איסור בו יש נמי בנא״ה אם מאיסור, להזהירו נקפיד דלא
 לספינהי דשרי משמע גם רשע, שהוחזק בכל רק שיעבור,

 איש כל על מוזהרין ואנו זה, יתכן ואיך בידים, איסור
 דאם בזה, את״ל ואפילו ממזיד, כחנו בכל ולמונען ישראל,

 בעצמו, זה דבר על להזהירו מוטל לא לכן רשע, הוי יאכל
 לד״א דההשוד קיי״ל דהרי קשה מ״מ דוקא, לאו והלעיטהו

 ארוכה שיעלה ומי וכו׳, מיני׳ חמיר אם כ״ש לד״א, חשוד אינו
 בגליון ראיתי אבל עכ״ל, יקרא אומן רופא בזה למחלתי

 דשאני לומר, לי׳ פשיטא דמפשט קנ״א(, סי' )יו״ד מהרש״א
 דבר דבאותו גזל, איסור על עובר כך ובין כך דבי; הכא

 באיסור יעשנו שלא מצווים אנו אין עכ״פ, רשעות, שעושה
 הנ״ל׳ בפיה״מ הרמב״ם מדברי משמע דג״ז וכתב עוד,

דנפרישו רבעי כרם מאיסור חמיר גזל דאיסור מחמת דדוקא



קלא יצחק עט סימן מנחת

*

 שהרגיש הנ״ל, החו״י מדברי כנוס הביר( שלא וחידוש עיי״ש,
 כל מהמת זה, בכל דעתו נתקררה לא ומ״מ כנ״ל, בזה
 פשיטא מיפשט נהחו״י גס למעשה אבג שס, שכתב מה
 בהבנת ארוכה לו שיעלה אומן לרופא שהוצרך עד כן, לי׳

הנ״ל. הש״ך כד׳ ג״כ ס״ל דלא ע״כ וא״כ הנ״נ, הש״ס דברי

 דברי על דהעיר קפ״ה(, )סי׳ חו״י נתשו׳ ראיתי ורן ט(
בידילו הי׳ שאם כן, נהש״ך דמנין הנ״ל, הש״ך

 וכן עלינו, מוטל הי׳ שלא המומר את להפריש .ובכחנו
 בישראל דאף לודאי, וכתב שם, מרבבה בדגול ע״ז הקשה
 וכן מעבירה, להפרישו ויש הוא, ישראנ שחטא דאף מומר,
 ג״כ )והביא ישם ברוך ואמרי מהרש״א בגניון ע״ז הקשו

 מדברי נפנתה קושי׳ והעיר הנ״נ, בפיה״מ הרמב״ם מדברי
 )יו״ד סופר כתב ובתשו׳ עיי״ש(, ע״ב( )דנ״ג נגיטין כש״ם

האחרונים. גדולי ושאר פ״ג( סי׳
דוקא, במומר רק מיירי, לא ע״כ הש״ך אך< אמנם *(

 שם מרבבה הדגול )ומש״כ הפוסקים, כמ״ש
 מזיד דאדרבה כ״פ, ע״ז הקשו כבר למזיד, שוגג בין לחלק
 סי׳ ויו״ד תר״ח סי׳ או״ח שם ועי׳ הפרשה, בענין חמיר

 ראי׳ יש הנ״ל, דא״ר דמתנא אפ״ל, הי׳ ולכאורה של״ד(,
 אך מאיסורא, נאפרושי חייב אינו דבמומר הש״ך, לדברי
 דהתם לומר, א״א וכו׳, דהלעיטהו הש״ם דברי בישוב

 באמת אבל וצע״ג, מומר לכלל עוד בא לא באם אף משמע,
 תוכחה, לענין בנוגע רק למומר, אף דא״ר מתנא ראי׳ אין

 נא אבנ שם, המ״ב גם מיירי ובזה ישמעו, דלא שברור כיכא
 קידושין )במס׳ ועי׳ דאפשר, היכא מאיסורא נאפרושי לענין

 כומר ונעשה זה והלך הואיל ישמעאל, ר׳ דבי דתנא ד״כ(,
 ועי׳ וכו׳, הנופל אחרי אבן לידחי אימא כוכבים, לעבודת

 ביאור וביותר שם(, וטו״ז א׳ סעי׳ של״ד סי׳ ביו״ד )שם
 דינים בארוכה שביאר ש״ג(, סי׳ )או״ח שיק מהר״ם בחשו׳

 משום א׳ טעמים, ב׳ יש תוכחה, דבמצוות שם, וכתב אלו,
 דבר דהוי והיכא ערבות, משום ב׳ תוכיח, דהוכח מ״ע
 )ביבמות יוסף נהנמוקי ערבות משום כאן אין נשמע, שלא

 ופסק תוכיח, דהוכח עשה מצוות משום כאן יש אבל דס״ח(,
 בפרהסי׳, שבת לחלל ובמומרי׳ תר״ח(, או״ח )שם הרמ״א כן
 דתוכחה, מ״ע משום ליכא להכעיס, מומר או לע״ז, מומר או

 שלא )וחידוש במדרש דאיתא וכמו עמיתך, בכלל דל״ה
 דעיקר ערבות, משום יש אבל הנ״ל(, מתדב״א ג״כ הניא

 דבידינו היכא וכ״ז ע״ז, בעובד נצבים( )בפ׳ כתיב ערבות
 משום ליכא בדידהו א״כ למחות, אפשר באי אבל נמחות,
 היכא דלהנכה, ומוכח עיי״ש, חיוב שום כאן אין תוכחה,

 שלא ומכ״ש במומרים, אף נמחות המצווה נמחות, דבידו
רק דליכא היכא אף ג״כ זה ובכלל עבירה, נדבר לסייעם

כנ״ל. דלפני לפני
 אחר, ממקום מבוקשו להשיג דא״א היכא וכ״ז יא(

אף בזה דליכא המקילים לדעת אז דבאפשר,
 קנ״א(, סי׳ )שם ברמ״א כמבואר עו״ע, ידי מסייע משוס

 דהו״ל תוכחה, ומשום ערבות, משום נזה אין דאף י״ל
 ועי׳ דבעי, מה כל ישיג ג״כ דבלעדו כיון למחות, כא״א
 בשעת סיוע בין וחילק כה״ג, מש״כ שם כת״ם כתשו׳

 וכן השיטות, בביאור האיסור, בשעת שלא או כאיסור,
 בחשבון, כ״ז ליקח יש וממילא כן, לחלק פוסקים שאר כתבו

עו״נג ידי ומסייע לפ״ע בנדון הלכה, דבר לתור מגיע

 על נבנו הנ״ל, יעקב הקהלות שדברי מחמת והנה יג(
סי׳ )או״ח סופר כתב כתשו׳ הגאון דברי

 מבשל, הי׳ שישראל ישראל, של פונדק בדבר כן, שחידש נ׳(,
 מהם וא׳ טעמים, משני לאסור שכתב לקוחותיו, בשביל
אברהם מחזה בתשו׳ לעיין לי גרם זה כנ״ל, עור לפני משוס

 בנוגע הנ״ל, מהכת״ם דבר הוא שגם שנזכרתי, מ״ח(, )סי׳
 תמידים הקינים עביר בשבת, שאופה יהידי, מאופה נפת
 בשבת, הנאפה מפת שבת, אחרי ממנו נקנות מותר אם שני,

 בשבת, ואיפה בשבת, שמבשנ במה רק לפ״ע, ל״ש )ובנידונם
 גם יגרמו בחול, הקינים ריב שמחמת לומר, שייך שלא

 בשבת, ונאפה מהנתבשל גם יקנו אם אלא שבת, לחילול
 יעקב, הקהלית בנדון כ; שאין מה יתקלקל, כ; לא דאם

 במה גם לפ״ט, שייך המתקלקל דבר שאיני המלט, בדבר
 למי למכור בשבת, ג״כ שיעשה יגרמו שעי״ז בחול, שנעשה
 ימכרו בחיל שנעשה ומה שיצטרכי, עת בכל מקפיד, שאינו

של לנדון ששייך י״ל יהודי לעתון ובנוגע כמובן, להמקפיד
כמיבן(. לבקרים חדשות שמתחדשים ופת, תבשיל

 שבמה ראיתי אברהם, מחזה בחשו׳ שם רואי ואחרי יג(
שנא צדד, ומסייע, לפ״ע של לאיסור שנוגע

 וכו׳, שוגגין שיהי׳ ומוטב לסקל, שרוצה מי ביד למחות
 אחרים ישראלים גם דבדאיכא הפ״מ, שיטת על ולסמוך
 משום לצדד יש עו״ע, ידי למסייע ובנוגע לפ״ע, ל״ש שיקנו,

 לדברי לסיעתא ג״כ שם )והעיר במומר הנ״ל הש״ך דברי
 הנ״ל בריך האמרי קושי׳ ליישב וכ׳ דהלעיטהו, מהא הש״ך,

 לעכו״ם, בנוגע אף הרמ״א דכתב ואף הפלפול(, דרך על
 קלי ששכיחי בזמנינו מ״מ לעצמו, יחמיר נפש בעל דכל

 בנוגע רק והיינו עיי״ש, בידם למחות צריכין אין הדעת,
 זה וכל ושלם, לירא היתר אין אבל הדעת, לקלי בלמחות

בנד״ד. גם שייך
 מעשה של לאיסור בנוגע בגו, דברים יש עדיין אבל יד(

הנ״ל התשובות בעני כנ בזה שדברו שבת,
 כר״י, שי״ח( )סי׳ בש״ע דנפסק מהא שם, בספריהם

 מותר ולאחרים עולמית, לו אסור במזיד בשבת דהמבשל
 אף למוצ״ש דמותר )בסק״ב(, המג״א שם וכתב למוצ״ש,

 נעשית, לו יצוה שהאחר חיישינן דלא בשבילו, שנתבשל למי
 ס״ק בא״א שכ״ה )סי׳ בפמ״ג אבל עיי״ש, לו ישמע דלא

 בשבילי, שנתבשל למי גם אסור לעכו״ם, דבמומר כתב, כ״ב(,
 לחלל יישמע יציית ובודאי לו, ונא חוטא אדם אין בו דל״ש
 לעכו״ם, מימר דוקא דנאו שם, כתבו ובזה לו, שלא אף שנת
 ואיפה, בפינדק ומכ״ש בכלל, שבת לחלל מומר גם אף אלא

 יציית, שבודאי בשבתו, שבת מדי בקביעות ואופס המבשל
 — עילמית, בשבילו שנתבשל למי אף אסור וע״כ רצינו, שזה
 יעקב דבקהלות דורשין, משמעית יש ספמ״ג דברי בפי׳ אך

 עינמית, בשבינו, שנתבשנ למי אף במומר, דאוסר הבין שם,
 צוה אם דרק הפמ״ג, כיינת הבין שם, אברהם ובמחזה

 אבל עולמית, אסיר המלאכה, לעשות צהמומר, הישראל לו
 רק למי״ש אסור ישראל, בשביל מעצמו המומר עשה אם

 יעקב בקהנות הביא ושפיר — בעכו״ם, כמו שיעשה בכדי
 הרעק״א הגאון והביאו חצ״ע( )בסי׳ הריב״ש מדברי שם
 ,נקנית שירצה למי בסתם דבנעשס צ״ט(, סי׳ )ביו״ד ז״ל
 והמחזה — לקנות, שירצה מי כל בשביל שנעשה כמי הרי

 הקונים בין לאופה, בנוגע לחלק, כתב לשיטתו, אברהם
 כאלו אותם, דדנים נראה דעתם, על שאופה שלו, התמירים

 כהאיפה ודינם מזידים, והן בשבת, לעשות לו מצוים המה
צריך אין אחרים, ולקונים עולמית, להם דאסור עצמו,

עיי״ש. שיעשו בכדי שימתינו אחרי למחות,
דרכו שאם יהודי, לעתון בנוגע לדינא תבנא ובזה טו(

 לכ״ע אסור שירצה, מי לכל למכור להדפיס
 בספר האוסר דברי וצדקו בשויו״ט, הנדפס כזה עתון /לקרות
 ואם בזה, הנ״ל סופר הכתב לנדון זאת שדימה נועם,
למחות שלא לצדד, יש אז הנמנים, בשביל רק להדפיס הדרך

׳. כנ״ל. שיעשו בכדי אחרי נמנים שאינם ביד



עט סימן ג חלק יצחק מנחת שו״ת

 שהוא דעמיתך עמיתך, את תוכיח הוכח )פי״ח(, דא״ר בתנא דאיתא עפי״מ י״ל שוב לזה, באנו אם אמנם )ח( *
 להוכיח חייב אתה אין שונאך, שהוא לרשע אבל אותו, להוכיח חייב אתה ומצות, בתורה עמך ושהוא אוהבך,

 שבת מחללי כגון לגמרי, עול הפורקי דאלו ב׳(, סעי׳ בב״ה תר״ח )סי׳ ברורה במשנה כתב ועפי״ז אותו,
 טעמא דהיינו וי״ל עיי״ש, להוכיחם מחויב ואינו עמיתך, מכלל יצאו כבר להכעיס, נבילות אוכל או בפרהסיא,

 ויש - מאיסור, להפרישו חייב אינו מומר דבישראל לי׳, פשיטא דמיפשט סק״ו(, קנ״א סי׳ יו״ד )שם הש״ך של
 במד״א ארשב״ג וכו׳, אותו דמציינין רבעי בכרם מ״א(, )פ״ה שני מעשר במס׳ דאיתא ממה לזה, להביא

 שבוע שני בשאר אבל נינהו, דהפקר בשביעית דדוקא ע״א( )ס״ט ב״ק במס׳ דאיתא ומטעם וכו׳, בשביעית
 יבוא שלא לגזלן תקנה לעשות לנו ואין בזה״ל, דכתב להרמב״ם, המשניות בפי׳ שם ועי׳ וימות, לרשע הלעיטהו

ה״ז(, שני מעשר מה׳ )בפ״ט הרמב״ם וכ״פ עיי״ש, אמיתי דבר וכ״ז גדול, יותר הגזלנות שעון לפי מכשול, לידי
 אחראין אנו אין יוסי ר׳ אמר לה, נותן שהוא את מעשר לפונדקית הנותן איתא, מ״ה( )פ״ג דדמאי ובמתני׳ -

 לרשב״ג, מודה יוסי דר׳ ומסיק אחד, דבר אמרו הנ״ל ורשב״ג דר״י לומר, רצה שם ובירושלמי לרמאים,
 ובזה - והגר״א, הר״ש בדברי ועיי״ש - מתוקן, שאינו דבר ידו מתחת מוציא חבר דאין מודה, לא ורשב״ג
 כמסקנת וע״כ יוסי, דר׳ כת״ק פסק הי״ב( מעשר מה׳ )בפי״א ואלו כנ״ל, כרשב״ג דפסק הרמב״ם, פסקי יוצדקו

 לטובה הפונדקית דמתכוונת והרע״ב, רש״י כפי׳ להרמב״ם דס״ל י״ל, ועוד - בזה, זה תלי׳ דלא הירושלמי
 אבל - מאיסורא, לאפרושי תקנתא להם לעשות עלינו הרמאים אחריות דאין מכ״ז, לכאורה וש״מ - עיי״ש,
 )דהלעיטהו זה לשון על מאד תמה ואני בזה״ל, וכתב ע״ז, מאד ותמה )קמ״ב( חו״י בתשו׳ בזה עמד כבר באמת
 יש נמי בלא״ה אם מאיסור, להזהירו נקפיד דלא גופא מילתא בהא לבד דלא כפשטי׳, דהמשמעות וכו׳(, לרשע

 מוזהרין ואנו זה, יתכן ואיך בידים, איסור לספונהי דשרי משמע גם רשע, שהוחזק בכל רק שיעבור, איסור בו
 להזהירו מוטל לא לכן רשע, הוי יאכל דאם בזה, את״ל ואפילו ממזיד, כחנו בכל ולמונען ישראל, איש כל על
 חשוד אינו אחד= =לדבר לד״א דהחשוד קיי״ל דהרי קשה מ״מ דוקא, לאו והלעיטהו בעצמו, זה דבר על

 בגליון ראיתי אבל עכ״ל, יקרא אומן רופא בזה למחלתי ארוכה שיעלה ומי וכו׳, מיני׳ חמיר אם כ״ש לד״א,
 דבאותו גזל, איסור על עובר כך ובין כך דבין הכא דשאני לומר, לי׳ פשיטא דמפשט קנ״א(, סי׳ )יו״ד מהרש״א

 הרמב״ם מדברי משמע דג״ז וכתב עוד, באיסור יעשנו שלא מצווים אנו אין עכ״פ, רשעות, שעושה דבר
 כלום הביא שלא וחידוש עיי״ש, דנפרישו רבעי כרם מאיסור חמיר גזל דאיסור מחמת דדוקא הנ״ל, בפיה״מ

 אבל שם, שכתב מה כל מחמת זה, בכל דעתו נתקררה לא ומ״מ כנ״ל, בזה שהרגיש הנ״ל, החו״י מדברי
 הש״ס דברי בהבנת ארוכה לו שיעלה אומן לרופא שהוצרך עד כן, לי׳ פשיטא מיפשט להחו״י גם למעשה

הנ״ל. הש״ך כד׳ ג״כ ס״ל דלא ע״כ וא״כ הנ״ל,

 ובכחנו בידינו הי׳ שאם כן, להש״ך דמנין הנ״ל, הש״ך דברי על דהעיר קפ״ה(, )סי׳ חו״י בתשו׳ ראיתי וכן )ט(
 מומר, בישראל דאף לודאי, וכתב שם, מרבבה בדגול ע״ז הקשה וכן עלינו, מוטל הי׳ שלא המומר את להפריש

 ג״כ )והביא שם ברוך ואמרי מהרש״א בגליון ע״ז הקשו וכן מעבירה, להפרישו ויש הוא, ישראל שחטא דאף
 סופר כתב ובתשו׳ עיי״ש(, ע״ב( )נ״ג בגיטין הש״ס מדברי נפלאה קושי׳ והעיר הנ״ל, בפיה״מ הרמב״ם מדברי
האחרונים. גדולי ושאר פ״ג( סי׳ )יו״ד

 בין לחלק שם מרבבה הדגול )ומש״ב הפוסקים, כמ״ש דוקא, במומר רק מיירי, לא ע״כ הש״ך אף אמנם )י(
 של״ד(, סי׳ ויו״ד תר״ח סי׳ או״ח שם ועי׳ הפרשה, בענין חמיר מזיד דאדרבה כ״פ, ע״ז הקשו כבר למזיד, שוגג

 אך מאיסורא, לאפרושי חייב אינו דבמומר הש״ך, לדברי ראי׳ יש הנ״ל, דא״ר דמתנא אפ״ל, הי׳ ולכאורה
 אבל וצע״ג, מומר לכלל עוד בא לא באם אף משמע, דהתם לומר, א״א וכו׳, דהלעיטהו הש״ס דברי בישוב
 המ״ב גם מיירי ובזה ישמעו, דלא שברור היכא תוכחה, לענין בנוגע רק למומר, אף דא״ר מתנא ראי׳ אין באמת

 הואיל ישמעאל, ר׳ דבי דתנא כ(, קידושין )במס׳ ועי׳ דאפשר, היכא מאיסורא לאפרושי לענין לא אבל שם,
 א׳ סעי׳ של״ד סי׳ ביו״ד )שם ועי׳ וכו׳, הנופל אחרי אבן לידתי אימא כוכבים, לעבודת כומר ונעשה זה והלך
 דבמצוות שם, וכתב אלו, דינים בארוכה שביאר ש״ג(, סי׳ )או״ח שיק מהר״ם בתשו׳ ביאור וביותר שם(, וטו״ז

 כאן אין נשמע, שלא דבר דהוי והיכא ערבות, משום ב׳ תוכיח, דהוכח מ״ע משום א׳ טעמים, ב׳ יש תוכחה,
 הרמ״א כן ופסק תוכיח, דהוכח עשה מצוות משום כאן יש אבל ס״ח(, )ביבמות יוסף להנמוקי ערבות משום

דתוכחה, מ׳׳ע משום ליכא להכעיס, מומר או לע״ז, מומר או בפרהסי׳ שבת לחלל ובמומרי׳ תר״ח(, או״ח )שם
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 ערבות, משום יש אבל הנ״ל(, מתדב״א ג״כ הביא שלא )וחידוש במדרש דאיתא וכמו עמיתך, בכלל דל״ה
 בדידהו א״כ למחות, אפשר באי אבל למחות, דבידינו היכא וכ״ז ע״ז, בעובד נצבים( )בם׳ כתיב ערבות דעיקר
 אף למחות המצווה למחות, דבידו היכא דלהלכה, ומוכח עיי״ש, חיוב שום כאן אין תוכחה, משום ליכא

כנ״ל. דלפני לפני רק דליכא היכא אף ג״כ זה ובכלל עבירה, לדבר לסייעם שלא ומכ״ש במומרים,

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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ץונרהוזנ=הסולת מנחת

 ע״ש ק מיקרי לא רשע סתם אגל אמ״ע מיקרי מומר
 הוי לאו על שיעבור לשיעור כתבתי במק״א והגה היטב
 שמוכח כאן חיים באור מצאתי אמגם עמו דיבר שלא בג״י

 הלאו שיעור הוי אחיך משיעור נפחת שהוא שכל להיפוך
 שסובר שמוכס ס״ה דף נדרים נרש״י ועיין היטב ע״ש

והנה אותו לשנוא אסור כהוגן שאינו דבר לו דעשה דאע״ג

 ושאר בהמות בערך לסוף ח״ב יעב״ץ מהגאון עת במגדל
 אלא אוחו לשנוא אסור רשע שגס כתב ט״ז באות בריות
 ולא זועפות פנים לו ויראה בעיניו שנואים מעשיו שיהי׳
 שסובר הנראה וכפי ע״ש שב שלא זמן כל בטוב עמו יעשה
 וחינוך מהרמב״ם אמנם בחיבורי שהבאתי הסמ״ק כדעת

שם וכמ״ש אותו לשנוא מומר בלב שגס להיפוך מבואר

רל״ס מצוה
 שאינו לישראל תוכחה נוצות

בשורה נוהג

 קרוב שיהי׳ עד הוכחה דמצות כאן כתב החינוך הנה
ע״ז שציין במנ״ח ועיין המוכיח להכות החוטא

 שחייב מבואר הרמב״ם שמלשון ע״ז שכתב מהמשל״מ
 עיקר דהרי תמה ואט ע״ש ממש שיכהו עד להוכיחו
 מקרא ע״ב ט״ז בערכין ילשינו הכאה עד דהוא המקור
 מקרא ומוכח ע״ש להכותו יהונתן על החנית הטיל דשאול

 כמו יותר הוכיחו לא לק להכותו שרצה רק הכהו שלא
 כי ורלב״ג ברש״י וע״ש אביו הכלימו בי בקרא שס שאמר

 כי לומר יומר הול״ל דאל״כ הכהו שלא וש״מ יונתן על קאי
 יותר בו אין לו להכות החוטא רוצה אס די וא״כ אביו הכהו
 שס מיימונית בהגהות עיין אמנם ובהחינוך תוכחה מצות

 עד שפסקינן טעם שנתן ה׳ אות דיעות מ״ה פ״ו ברמב״ס
 פ׳ תגחומא דבמדרש משוס יוחנן כר׳ ולא כר׳ הכאה כדי

 שמך קידוש על להתבזות להם הי׳ דאמר כן משמע תזריע
 סובלין הנביאים שהי׳ כשם מישראל הכאות ע״ע ולקבל

 דבעינן משמע זה מלשון וא״כ למכים נמתי גוי בדכמיב
 ל״ה רבינו דטעס לדעתי אמנם כהחינוך ולא ממש הכאה
 המאמר זה מובא נ״ה דף בשבח דידן בש״ס דהא מכאן

 למדין אין וא״כ ק דל״ס "מ ש התלמוד סכמי והחסירו
 צריכין יכהו אס דאסי׳ מהמדרש מוכח גם ומה ממדרש

 ב׳ פרשה לאיכה במד״ר מבואר מזה ויוסר להוכיס עוד
 וכ" מוחו נפצע מהם איזה שמך על נהרג מהן איזו דאמר
 מכאן מוכת הרי תוכחה מצות על שפירש במת״כ וע״ש

 דיעה שום נמצא לא ובאמת ע״ז נפש למסור דצריכין
 הי׳ דבודאי ותירן בזה הרגיש שם ענף וביפה כן שיסבור

 תמוה ותירוצו ע״ש בתוכחתו שהומת מהם לאסד קרה
 פקוח דהר מהוכחה פטורין הי׳ כן שיהי׳ ידוע הי׳ שאס
 כאן החינוך שכתב וכמו הכל דוחה וס״ס בספק דאפי׳ נפש
 וע״כ זו במצוה א״ח ויהרגהו עליו שיקום חשש יש דאס
 בערכין דהא י״ל גס ומה להלכה דאינו ע״ז להסתכל דאין
 אגב ומשני הכאה הכתים נזיפה ולמ״ד הש״ס פריך

 א״כ טפי נפשי׳ מסר בדוד ליהונתן דהוי יתירה חביבותא
 ולמסור להשי״ת לאהוב צריכין דלצדיקים כוון דהמדרש י״ל

 דאינו י״ל שפיר הדין מעיקר אבל ויותר הכאה עד נפשו
 שם שמביא ז׳ אות משפטים פ׳ בתנחומא ועיין יותר מחיוב

 המחלוקת ג״כ שם ומביא נ״ה בשבח כמו זה מאמר ג״כ
 עד שפסק רבינו בטעם אמנם ע״ש תוכחה מצות היכן עד
 אחד מקרא ושלשתן שאמר בערכין דמ״ש נ״ל הכאה כדי

 דאין הש״ס דמסיק נהי מובן אין ולכאורה ע״ש וט דרשו
 להו ג״כ ראי׳ אין מ״מ טפי נפשי׳ דמסר מיהונתן ראי׳
הכאה כדי עד הוכיח דיוהונמן טון ונזיפה קלנה עד דהוי

 צ״ל והעיקר בדוחק ע״ז מ״ש בחדא״ג במהרש״א וע״ש
 רה מכאן המה ילפו לא ע״כ אח״כ שמסיק לס״מ דבאמח
 י״ל וא״כ הזכירו צא הקרא ידע לא הש״ס רק אחר מקרא
 לא ולאידך מקורו טדע הכאה עד דלמ״ד כאן רבינו דסבר
 לספר אזולאי בספר ועיין כמותו לפסוק לנו יש לכן נודע

 בספר ועיין ע״ש ג״כ סובר שבזוהר שציין ה׳ סי׳ חסידים
 דאפי׳ דסובר שלרמב״ס שכתב שם הרמב״ס על הקובץ

 הש״ס כתיק לומר טכל לא שוב לכבדו לבן מחיוב רשע
 פסק לכן דטבוד מ״ע יש זה דכנגד כיון טפי נפשי׳ דמסר
 הוא רבינו שמקור שי״ל אוסיף ואני הכאה עד כמ״ד רבינו
 צוה דאס קרא למ״ל ממרים מ״ה פ״ו הג״מ קו" מכח

 ותירץ עמ״ע דאינו ת״ל לו ישמע לא השבת את שמחלל
 מיובא בבר שמלוי יו״ד דף בב״מ למ״ד ובאמת דאשלד״ע

 שוב וא״כ לכבדו מחיוב רשע שגס וע״כ זה תירץ נדחה
 נזיפה עד דסוברים ולדידהו הכאה עד לסבור מוכרח
 וא״כ עביד אס בבעי שתלוי שם כמ״ד יסברו ע״כ וקללה

 אחרונים איזו וכדעת בב״ח שתלוי יסבור דרבינו י״ל
 טפ״מ י״ל גם ומה הכאה עד כמ״ד פסק לכן כן שסוברים

 בכה״ג אזיל שהקרא הנ״ל הג״מ קו" מתרצין שראיתי
 דמוספות מ״ע בבן יש לכן קיבל לא והאב שבת תיבל שהבן
 הנ״ל יבמות בש״ס אמנם קרא בעינן לכן באב ונא שבת

 מחיוב רשע דגם דסובר וע״כ ממש שבת על דקאי משמע
 אמנם הכאה עד דהוי וע״כ כן רטנו פסק לכן לכבדו
 ראה דיונתן טון די״ל נ״ל לא ההובץ דברי גוף לדעתי
 שלא יועיל אולי נפשו מסר לכן נדוד להרוג רוצה דאטו

 הג״מ לקו" וגס טבוד על הסתכל לא פ״נ ובמקום יהרגהו
 ל״ה לכן ממצות דפטור שוטה או חרש באביו דמיירי י״ל

 לו שישמע ה״א לכן שבת לחלל לבנו שמצוה עי״ז אעמ״ע
 מריטב״א שמביא י״ג אות מ׳ מערכת לסי בדבש ועיין

 שיאמר רה הכאה עד ל״ב לכ״ע דבצבור יוסף וגמוקי
 הביאו שנא לפי הדבש על ופלא תר״ח סי׳ ברמ״א ומובא

א׳ משנה פ״ו להרמב״ם בפהמ״ש ועיין

 דלא לאו "כ ג תוכחה במצות טש כאן כתב המנ״ח והנה
ועיין מהגוף הנפש גרע דלא רעך דם על תעמוד

 סכ״ב ק״ס סי' רבית הלכות יו״ד על משפט שער בספר
 טון "נ ס לצורך ברבית ללות דאסור כזו סברא שכתב

 המנ״ח כסברת ממש והוא חזית מאי שייך המלוה דמחטיא
 של״ד סי׳ טו״ד הרמ״א ממ״ש עליהם תמהני אמנם
 משו״ח ומקורו ממונו לפזר א״ח תוכחה מצות דעל לבסוף
דבעינן דאמרינן מסנהדרין שם והוכחוחו קנ״ז סי׳ הרי״ו
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סולת מנחת רנח

 ממון להוציא דבלא״הל״ב "מ ש ואגורי למטרח מעמוד לא
 כן גם דאל״כ מעמוד דלא לאו כאן דליכא להו שפשוט ע״ש

 בנפשו ומכ״ש חברו של בגופו כמו ואגורי למטרת יחחייב
 דאס כגופו ל״ה משובה שמועיל שבנפשו דסוברי וע״כ
 במ״כ עיין אמנם לתקן יוכל שלא מעווח הוי בנהר יטבע
 ואחר הזכר אחרי הרודף דה״ה שאמר תעמוד דלא בקרא
 ברמב״ם מבואר וכן מעמוד דלא בכלל המאורסה נערה
 ל״ה דהא מובן אינו ולכאורה הט״ו רוצח מ״ה פ״א

 לדחוח יש אמנם בכלל הוי לעבירה שגס וע״כ לגוף ריעוחא
 דף בסנהדרין כדאמרינן לרוצח הני הקישה דרחמנא כיון
 חלק ברדב״ז מבואר וכן הפגם משוס הלאו בהו יש לכן ע״ג

 בעצמו מר״א במצוה המנ״ח כמב וכן ומקפ״ב אלף סי׳ ה׳
 ר״ג אמר למה דאל״כ כדבריהם דלא הכרח עוד ויש

 ת״ל ל״ע מכח לנזיר יין כוס להושיט דאסור כ״ב בפסחים
 לדעת עצמו דבמאבד נאמר ואם רעך דם על תעמוד מלא
 ליכא בלא״ה רל״ז למצוה מנחה בקומץ כמ״ש ל״ת ליכא

 הוכחה עוד בתשובה שם מהריו דמ״ש ודע זה לאו בתוכחה
 ל״צ דברים שבשאר "מ ש בע״ז מאדן בבל רחמנא מדכחבה

 כמ״ש לפזר מחרבין לאו בכל הא תמוה ממונו כל לפזר
באמת שהרגיש באו״ת שם בב״ח ועיין סרנ״ו סי׳ באו״ח

 לדף ליומא בכפ״ת וע״ע כן לאוין בכל הא מאדך כל למ״ל
 מותר מגופו חביב שממון שלמי שחידש תניא בד״ה פ״ב

 בגור וע״ע תמוה ג״כ וזה ממון בשביל הלאו על לעבור
 הקרא זה בכוונת הוא שפירש מה בקרא התורה על ארי׳
והבן כלל ראי׳ אין ושוב

 דיעות מ״ה פ״ו הרמב״ס על הגרי״ס בהגהות והגה
הוא שומע אינו לו ויאמר שס רבינו מ״ש פירש ה״ז

 ולפ״ז ע״ש שומע איני לו שיאמר או והיינו המחלקת וא״י
 וזה להוכיחו לזה יותר ל״צ לו משיב אם רק הכאה ל״צ בהני

 נזיפה כדי יוחנן כר׳ פוסק דמינו נאמר ואם חדש דין
 לאשמעינן כדי הכאה ומ״ש נזיפה כדי מקרי דזה וסובר

 בכדי סגי לא ואס אז עד יהי׳ טהונתן להחמיר רוצה דאס
 פוסק דמינו הבעו הקדמונים כל אבל ניחא הי׳ ג״כ נזיפה

 שומע איני אמר אם מועיל אין פלא ושוב דוקא הכאה כדי
 סי׳ אפרים בשער ועיין לדידי׳ דל״מ וקללה מנזיפה יומר
 בשו״ת ועיין תוכחה מצות בענין בזה עצום פלפול ס״ה

 שסגי שסובר ממנו ומוכח זה בענק מ״ש נ״ה סי׳ מהרש״ל
 מי״ג סי׳ חסידים בספר ועיין ממש ולא להכאה קרוב עד

ג׳ אות חר״ח סי׳ במג״א ומובא בתוכחה חדש דין שכתב

ר״מ מצוה
מישראל ארם פבי להלבין שלא

 חשוב דלא טעם כתבו ע״ב יו״ד דף בסוטה התו״ס הנה
פ״ג בפני עומדין שאין עבירות בג" פנים הלבנת

 נקט ולא בתורה מפורש אינו פנים דהלבנת דעטרות משוס
 כתבו לא למה יל״ע ולכאורה ע״ש במורה המפורשים אלא

 כאלו המלבין כל ע״ב נ״ח דף בב״מ לפמ״ש יותר המו״ס
 בפ״ע למיסשט׳ צריך ולא שס״ד בכלל הוי א״כ דמים שופד
 מ״מ דמים שופך כאלו דהוי מהי סוברים דהחו״ס וצ״ל
 בשפ״ד כמו ע״ז מימה חייבין דאין וראי׳ ממש שפ״ד ל״ה
 דהוי דאע״ג קס״ד סי׳ ח׳׳א יעקב שבות בשו״ח מצאתי וכן

 הרגישו שפיר וא״כ ע״ז מצוי ב״נ אין מ״מ שפ״ד כמו
 שתו״ס אע״ג לדעתי והנה ח״פ בפ״ע למיחשב דהו״ל

 הפר״ח העתיק וכן פקו״ג בפני עומד אין שזה סוברים
 ע״ש ה״ב התורה יסודי מ״ה פ״ה הרמב״ם על בהגהותיו

 זה כלל הביא לא הרמב״ס דהרי בזה יל״ע לדעתי מ״מ
 עצמו שיפול לאדם לו דנות בסוטה שם דמובא המאמר

 דמובא אע״ג ברטס חברו פני ילבין ואל האש כבשן למון

 סוג תחת הוי מה רטנו דסובר ש״מ בש״ס פעמים כמה
 כתבו כבר גם ומה ממנו למדין דאין דאגדמא מילחא
 מ״ת מקודם למדין דאין מג מה דה ט דף במו״ק התו״ס

 הלבנת על מצוין לא ״נ5ד טון תמוה הדבר גוף גס ומה
 האש כבשן למוך להפיל נהנית מותרת תמר הימה איר פנים

 כמו דינם הימה אז דמילחא כפשטא דהא כלל מגלה ולא
 ומה בה האיסור ל״ה וא״כ צ״א דף בחולין שמוכח כמו ב״ג
 במו״ס ע״א ע״ה דף ריש בסנהדרין בתו״ס עיין גם

 הימה איך וא״כ השם קידוש על מצוי אין דב״נ דמסקינן
 שהפרשת אמת הן האש כבשן לתוך א״ע להפיל מותרת
מצוי׳ ב״נ שפ״ד דעג כתב שגי דרוש האימריס בדרן דרטם

 מ״מ חזית מאי מסברא הוי דזה טון השם קידוש על
 דברי גוף גס ומה בזה כלל סברא זו אין פנים בהלבנת
 שיש בתורה מבואר לא דב״נ ז״מ בכל דהא נ״ל לא הפר״ד

 ואס״ד ע״א נ״ז בסנהדרין משפ״ד ילפו רק מיתה חיוב
 ולא ע״ז נפשו למסור דבעי חמור שם הא מנ״ל כדעתו

 נפשו למסור א״צ מה שגם נזה סילוק דאין וע״כ בהני
 מצוי וב״נ מעוברת הימה הא קשה ויותר קשה בודאי וא״כ

 אין וא״כ ע״ב נ״ז שם בסנהדרין שם כדאמרינן עוברין על
 דף בב״מ שיף במהר״ס ועיין ימותו המה שגס מששה לא

 בלא״ה שם בכתובות ובאמת היטב ס״ז ובכתובות נ״ט
 גרם הוא רק שיתבייש הגורס ל״ה עוקבא דמר תמוה
 בכה״גדלא נפש למסור מחיוב ל״ה בשפ״ד ואפילו לעצמו
 ע״ש חמור איסור דהוי רק כוון דשם וע״כ מעשה עביד

 חז״ל כוונו דכ״מ י״ל וא״ב היטב שם ובשטמ״ק בריטב״א
 לא אבל דתמר עובדא על וסמכו האיסור ולהגדיל לאיים

 נוכל לא ג״כ כן נאמר לא אם גם ובאמת ולמעשה להלכה
 ע״ז אמרו לא דחז״ל טון ע״ז נפשו למסור דמחיוב לילף
 לאדם לו נח אמרו רק ילטן ואל עצמו להפיל אדם צריך

 אינו אבל זה איסור שיעשה ממה יוחר לו טוב שזה דהיינו
 נראה ובאמת דבר שוס על עבר ולא כן לעשות ע״ז מחיוב

 חלק לו אין ששפ״ד ה״ו תשובה מ״ה פ״ג מהרמב״ם
 חלק לו אין בהן שהרגיל החב במלבין ובהי״ד לעוה״ב
 בב״מ יהושע הפני על ופליאה משפ״ד דקיל הרי לעוה״ב

 דמלטן משפ״ד חמור דמלטן דאר״ח ד״ה ע״ב נ״ט דף
 דברי ראה ולא ע״ש בשפ״ד ולא לעוה״ב חלק לו אין לחברו
 דעימר רטנו מדברי נראה ובאמת להיפוך ממש שהם רטנו

ולא בזה פרוצים דבנ״א משום חלק לו אין דמלבין שאחז״ל
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סגקדו׳עגי מנחתפרשת

 שמקבל מי הזה נדור יש אם אני הווה לע אלעזר איר
 שמדע מי הזז נדור יש אם אני תמה עקיבא איר תוכחה
 פניו יראוהו שלא מוי דרך להוכיח רשיי_שיודע ‘ופי להוכיח

ביורם שראו האלו התנאים מדברי )היוצא עכיל משתנים MfV • 1*1/ KVHI V•,
 נקיים היו לא בעצמם שהמיכיחים מפני חלה טרפי! רני

 לו נאמר rein היי שאם למנחה ראויס להיות במעשיהם
 מעשיך להטיב חך1א אניח אני אותי מזניח שאתה ער

 שמעו ולא עורף קשי שהיו מנחה נהשומעיס תלה וראניע
 לא שה״וניחים נאשר המר תלה וריע מנחה דנרי על

 המונחים באוני הנמסים וברים ולדבר כראוי להזניח ירעו
 שיש שמענו ומה אותם: וביישו קשוח חתם שיברו נאשר
 והתיקונים המנחה מעיל שלא האלה ענוגים שלשה

 התיקון הראשון לעכוב כזה. הם האלה ענונים לשלשה
 וכל חטא כל מירכו ויסיר מחילה עצמו אח הימנית שוט שיק

 החיקון השני ולענוב אחרים את ויונית יקשוט טרם פגם
 גם נזה כי ובאהבה טוב נלב להחונח ינריז לרנר שיכוון

 הלב מן היוצאים מריס שאמרורויל כמו יתרכך הקשה הלב
 דנריז שיכלכל החיקון השלישי ולעכוב הל? אל נכנסים

 אלמדה ווו שאמר יזה דרך על המונח את יבייש שלא באופן
 אלקיס מומים הצילני ישונו אליך וחטאים ורכיך פושעים

 שמי ייל הפםיקים נפי צדקוחיך לשוני הרק חשיעחי אלקי
 גזה יש לימטב להחזירו ורוצה עבירות שעובר נחנירו שיווע

 מעשיך הס זנה שנה ידעתי לו שיאמר הראשון דינים שחי
 ואם דרכך שהטיב לך אומר לכן טוב לא נדרך הולך ואתה

 השני והדרך עיירה עובר של העונש עליך יבוא ח^ב לא
 בחורה כמב יאמר לא עבירות עובר שהוא לו יזכיר שלא

 שהוא נו יודע )אשר ונזה כזה המעשים יעשה לא שהישראל
 וכמו לו וטוב אשרי אלקיו מצות שמקיים ומי עליהן( עונר

 על יוכיחו לא עבירה שעובר באביו שיודע מ• וזיל שאמרו
 מאלץ. ישוב והוא בחורה כחוב זנך נך אני לו יאמר אלא כך

 תרים נשני השני הדרך על יחרץ יש הראשץ לדרך והנה
 דימוהו אשר פניו ילנין ולא חנירו אח יבייש שלא האחי

 חיורא ואחא סומקא ואזיל דמים שופך כאילו זיל חכמינו
 מדת לא עליו הקלה של היין מדת להזכיר צריך שאין והשני

 י’ע מוכיח אני מונית כשאט דוד מיש חה וחסדו צדקתו
 ומצות ד* דרסי שק דרכיך ששעים אלמדה שאמרנו השני'

 ולא ישונו מעצמם הס ישונו אליך וחטאים ואז החזרה
 שמבאר »ס וזה עונשם ולהזכיר לביישם להוכיחם אצטרך
 ד' הצילני ישזעחי אלקי אלקים מדמים הצילני השט נפסוק

 וגם דמים שפכת• כאילו שנחשב אדם לשום אבייש שלא
דינך מדת להזכיר אצטרך ולא צדקותיך לשוני חרצן

 שמותר הקדמונים נשם האלשיך שפי' וכמו טוב נרנח
 זה כל עם אנל אהה נ1שט מאמין אני לרשע לומר להמוכיח

 הלנת אשר הדרך »ן הרחק ולצן ממך הרחק שפתים לזוח
 כזה עבירה שעברת לתשדך עור אפשר שבלתי עי עתה ער

 איך נזה לנו הורה ששלמה עוד נוסיף הוה הפי' ועל וכזה:
הועלת שמענגים שזכרנו סימה השלש כל המוכיח ירחק

אטור• לפרשת

 הענוי של התיקון הוא וזה וצדקותיך טובך חוח ארנן לא
התוכחה. חקונל שלא השלישי

וגוי לחכמים אצה נס נמשציהניל הפסוקים יבוארו ועפייז
 צדיק לרשע ולומר במשפט פנים להכיר אף כי

הנוח ועליהם ינעם למוכיחים עלז מתועב מר הוא אתה

 הינחהו יקבל לא ועייז שמניישז העכיב כנגד דהייט תוכחתו
 ההינה וכנגד אתה צדיק לרשע לומר למונית טוב אומר

 הומר הונחה יקבל ולא עורף קשה שהמונח האחרח
 נכוחים תרים כשיאמר נכוחים מריס משיב ישק שפתים

 ולא ישנאהו שלא בלבד לא חבירו לנ מנח הלב מן היוצאים
 ומגר •שק ושפתים אהנה לו יוסף גם כיא נחונתתו ימחם

 ממי הונחה תר,ויל שלא טרפון רני שהזכיר השלישי הענוב
 אחר מלאכהך בתק הכן א״ר זה נגד נקי איט שבעצמו

 שהשבח מכזה ניח לך לבטח כשהרצה יאמר גיחך ונניח
 בחיץ הכן חחילה עצמך קשוט שבשמים לאביהם חטאים

 שלא מלאכה,־ להראוה תוכל כל לעין שנחק עד מלאכתך
לעמיחך תוכיח אז זרק ניתך ונניח אחר פנס נו ימצא

—---------תוכחה־ בזכוח כאמן בית לו ותבנה
 נזה שגם אחעמיחך מזניח הוכיח הפסוק יפורש ועפייז

יכייט התוכחה לחזעלת עיקרים השלשה מזכיר
 אוחך הוכח אחרים אח מוכיח טרם תוכיח הוכח בראשון
 את הוכיח ונשניח וחטא עון נך ימצא לבל עצמך וקשזט

 הוא כאילו כיא רשע הוא כאילו אוחז תוכיח לא עמית־
 יותר נאאיו מריך יכנסו זה שמחוך ובמצות בהורה עמיתך

 אמר לביישו שלא הג' .ענוב וכנגד אתה רשע לז "שהאחר
 אלמדה דוד שאמר כמו שפירשנו וכמו חטא עליו תשא ולא

מעצמם. ישונו אליך וחטאים דרכיך פושעים
הוא ההוכחה שמתועלת מוטח הוטח הכפל נפי' ייל ועוד

 העשה עבירהאו עונר אס ק העשה לא לחבירו כשאומר
 הסבר מנלי ק 1ל •אחר שלא מצזה לעשות חדל אס וכך כך
 שיבין כדבר לו יסביר כ׳א ק יעשה או ידזדול למה הטעם לו

 היכח לשק חה לחדול אז לעשוה שימטחו מה חועלח מעצמו
 אלקיך ד' שמע אשר נדברים והוכיח יחזקיהו שאמר כמו

 של מניצחזט ראיזח תשקה שהניא שפירושו ייט( ני )חלטס
 בראי׳ עמיתך אח הוטח הוכח שאמר "ה חה סנתריב
שגם הקניה מדרס• נלמד נזה וגם אומו: חוטח ונסברא

מנחת ' פרשת
 בעצמם שהם באופן אוחם יוכיח לדין אדם בני כשיביא הוא
 מה ינואר ונזה להחגצל פה פתחין להם ואץ שחטאו יורו

 לעני לדין באים ורשע ועשיר עני חיר גי פ' יומא דא״רינן
 הייתי עני א»ר אם נחורה עשקח לא מה מפני לז אומרים

 מהילל יותר עני אחה כלום לו אומרים נמזונזהי וטרוד
 אמר אם בהורה עםר,ח לא מה מפני לו אמירים לעשיר
 יותר עשיר היית כלום לו אומרים בממונו וטרוד היי עשיר
 בחורה עסקת לא מינו לז אמירים לרשע חרשים בן מריא

 טרוד היית כלום לו אומרים ביכרו וטרוד ‘הי נאה אחר הה
 פרט למה לדקדק ויש כיל ע הצדיק "־ושף יוהד ביציך

 בקיצור לממזר ליה הוי לדין באץ ורשע ועשיר עני בתחילה
 »'מ העלוב עני ייל ועוד וכו' מה מפני לעני אמורים לעתיד
 ובפרט הרשע להקדים הויל ליין שבא בתחילה חישבו
 אלעזר ולרבי להילל שקים הצדיק מיוסף נגדו ראי' שמניא

 שאר על לא ולעשיר לעני ששואלים י!ה שנשל״א ייל ועוד
 שאיירי לבאר יש זה בחורה עשקו לה מיו ורק מעשיהם

 אבל בחורה עסקו שלא גזה לא ורק במעשיהם טובים שהיי
 ולא בחורה עשקה לא ליוה רק לו פירטים לא למה הרשע

 יזיל שאמרו מה ע'פ זה ליישב שאפשר הגס מעשיו כלל על
 בחורה עשק על הוא לבוא לעחיר דין שתחילת אחר במקום

 הדין שכוונת הניל דברינו ע'פ נשנאסר יותר יבואר אבל
 שלא באופן רשעו עבירה לעובר להוכיח הוא לבוא לעתיד

 ועשיר עני לדין יחד מביאין ולכן להתנצל פה פהיזון לו יהי'
 על הוא הדין עיקר נאמה כי זה בפני זה לדינם ורשע

ואשר בקרנו שנברא ניצהיר שיתנצל ידוע כנר אבל הרשע

 טהורות אמרות ד' אמרות ב’י הסלים טוב שוחר בסדרש
אמרתי אווירית שהי הקניה אמר חנחום איר

 וישב נו שכחו: אוחו לוי של לשבטו כתן ולמי הן וטהורות לך
 כזהב אותם וזקק לוי בגי את וטהר כסף מטהר מצרף

 מדרש ולבאר עכיל בצדקת מנתה מגיש• לדי והיו וככסף
 בני הנהנים אל אמור הכתוב ליישב שרצה נשער הזה תמוה
 לדקדק שיש בעמיו .יטמא לא לנפש אליהם !אמרת אהרן
 ואמרה אמור הכפל וגם אהרן בגי הנהנים הכפל
 בילקוט הובא בפסיקתא דאיחא »ה נקדים זה ולבאר

 בה שיש לקונדיטון נמשלו הורה רנרי אבין איר י״ט חהליס
 טובים ני דכתיב יין בה יש פלפלין בה דש דבש בה ויש יין

 צופים ונופת מדבש מחוקים דכתיב דבש בה דש מיץ דודיך
 אמרתך צרופה וכתיב ר'צרופה אמרח דכחיב פלפלין וישבה
דברים שלשה ענץ מה להבין ויש עכ*ל אהבה ועבדך מאוד

קדושים עני

 על מתחרט נעצ״ו שהקניה פ'ד' בסיכה רזיל אמרו כנר
 התנצלות זה אין נאמת אבל הרעותי ואשר שנאמר שנראו
 תבלין בראתי יצהיר בראתי הקביה אמר חיל אמר שכנר
 ולק עון מושכתה יצהיר מנטל החזרה שלימוד החזרה שהוא

 להשיב כדי בתורה עשקח לא "ה מפני תחילה לרשע ©אלין
 שאס הי' ביצרו שטרור טענתו בשקר יתנצל טרם עוד נזה
 לא למען אכן ביצרו טרוד היי כראוי.לא בתורה עושק היי

 בחורה לעשוק יכיל היי שלא היי עני אם זה על גם ישיב
 נממוטאו טרוד שהיי היי עשיר אם או מזונות טרחה מפני

 אחת ובעת עני אחת בעת שהי׳ דהיינו שניהם שהיי אפשר
 עשקו שלא >!־ על לדונם ועשיר עני עמו מביאין לק עשיר

 עסקו שלא «ה על אלה אח ־נין איך ישמע למטן בהורה
 מהילל ראי' לו שמגיאין בעניו לעני התנצלות שאין בחורה

 ולק מראביח ראי' לו שמניאק מעשרו לעשיר לא וגם
 התנצלות לו שאץ ששמע ממה ויודע לדין לרשע אז נש״ניאץ

 בטרדת להתנצל רוצה מעשרו או מעניו בהורה עסק שלא על
 שלא מה רק דץ עליו יהי' לא פנים כל על כלומר יצרו

 יוסף גם הלא לו אומרים אבל יצרו לבטל בהורה עסק
 פוטיפר נניח נו להתעסק תורה לו היי לא עוד הצדיק

 נטו יצרו בקול לשמוע חדל בלבד אלקים מיראת זה נל ועם
 ק לאלקיס וחטאתי הזאת הגדולה הרע־ אעשה איך שאחר

 עסק בלא גס האלקים יראת לך להספיק הי' אחה גם
 על ורשעו כחשו אדם לנן יוכיחו ככה מעשיך להטיב חורת
 יביש ולא החטא מן המצלח בהורה שעמלו מי אשרי ולכן פניו

לעוהיב. יכלם ולא

 צרופה די מאחרת ראי' מה ועוד בהן התורה שנמשלה
 מזה מביא למה וגם פלפלין בה שיש מאוד אמרתך ומצרופה

 שיין >וצוח בין כידוע נחלקים שהמצות וייל פשוקים שני
 אדם שבין והמצות לחבירו אדם שבין ומצות למקום ארם

 המצות תלק אבל יניאו אשר נחועליזם מובנים כולם לתבירו
 ויכירו אוהם המקיימץ שיבינו מהם יש למקום אדם שנין
 והן מנינים שאינם מהם ויש וטונה חכמה דנרי נהם

 יכירו לאחת אחת נהם בהרגילס ורק לשכלם מהנגדים
 המצות חלקי השלשה ולאלה האדם להיעלח הם שגם וידעי
 הנותן הוא שהיין ולפלפלץ ולמש ליק שנמשלו המשל מביא

 חלק נמשל ולו פיקחן וריחנא ייגא רנא כמאמר חכמה
 בהמתה: ושמת העליונה החכמה הישראל נו שמכיר המצות

 האלם שמצות לדנש נמשל הוא לחנירו אדם שנץ המצות תלק
השלישי והחלק לחיך המתוק כדבש ארם למי ערבים הן

שק
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*• צדקה מעיל ותשובות שאלות
 שמדין הוא האמת נ♦ הוה הזין כביאור להאריך דלתי

 טעמים מכמה כקרקעות דיניהם בכל גלוני׳ הבתים דידן
 שנלקח לאותו דווקא להחזיר התנאי שאין כיון האחד
 מל הזה בפדיון שרוצי׳ שנים ימצאו באס ועול מעגן
 יש וכן להיהודי הזה התוספות פדיונו ערך מוסיף אחד

 ונעידה בידו לחלוטין הקרקע שמקייעי׳ כאלו תנאים
 רשות מבלי נפשו כאוות למותה בידו הרשות תמתיו
 אפקעת׳ כ״א זה ואין כמור מנר מא א״נ אדם משוס

 נב״ס התם ־דאיתא שינויי' בהאי ממש זה והד• זרמלכא
 דמלנא אפקעת׳ ויובל מעליא זניג׳ התם ק״ע ף7

 דין כל אפ״ה דווק׳ לבעליו חתר דהתס גב על ואף
 לכל וה״ה בכורים לעניין אדמתן ונקרא עליו קרקע

 לומרדוודאי יש שלו ידוע זמן על ש״השהיה וא״ת עילי
 או המכר העת מוכבל זמן יש נזה נמכר גס גזסתתא

 מביתו פתאום לדחותו רשאי שאינו לפדותו רצונו מזמן
 מכ״ש מה תיקונים להם יש בעלמא בשכירות ואפילו

 החוזר׳ לקרקע ודמי׳ ליומא ממכר וא״כ כזאת במכיר׳
 כלנה ומבלעדי כקרקע נידון להיות מיני׳ וטפי כיובל

 לחלק ומצפצף פוצה שוס ואין שנים תכמ׳ כהגו הרי
 דמנהכא ‘אדעת ומסתמא שלהם כשח״ז לבנות מהם
 כמצמא משכנת׳ ואפי׳ קרקע נקרא הדיוט ובלשון התני

 שדה לו היחה תמי דתנ״נן כהא פרוזנל עליו כותבי׳
כותבין שאין אף פרוזבול עליו •ן כותב בעיר ממושכנת

: הקרקע על אלא
 קרקע שנקרא׳ משכנת׳ מדק נלקח הנדון שאק דע1

לעניק וכן מסלקי דלא כאתרי חוב ‘גביי לעניין
 נו נגעו קרקע שם משוס לא דמה שביעית ^שמטת
 עבדי* לכן קרקע מקרי להבריח יכול שאין מאי אלאדכל

 כקרקע דינייהו מילי דלכמה אף כמטלטלי׳ גניי׳ לעניין
 להב»_ קרקע להו קרי דלאינשי ממאי ניקח הצדק אלא

 השטרות לשון ודרישת מתגה דלענין ימנת׳4 במים
 מטלטלין נקראים עבדים לכן אדם כני לשין אתר הולנין
 ולמה מתנה עיקרו שת״׳ז וה״ב מטלטליו לחבירו ככותב

פרך לענק והידוע • כתו ליב׳ חוב בלשון לו נתב
• כקרקע הם והקרקעות המזומן סן שמסכין

 חזקת ומענין ג׳ ב״י נהי׳ וש״י רמ״א בתשובת ועיי
 נקראו אס בהנור׳ כסכחישי' האומות סן הנשכרים דשוק
רן״ח מהישדא״ס ס*ז ס״ו סי׳ ריב״ל בתשוב׳ קרקע

.״ ל״א שמזאל ל׳משפטי מהרי״ט

 אינה שערוריה ראיתי ישראל בבית יט
לני שם איש שאין כזאת נהיית׳

 שוטי׳ וקלקלת התקלה על רבים בת בשער להוכיח
 לבלתי ק״ס טבע שגעשה עד דבר הרגל והרגלו שקלקלו

 אשר והוא כימים באחרית ימצאם אשר ברעה הרגיש
 שגומרק מיום וצפההצפית השלמן יוסערוך בכל נעשה

 ומוסרי׳ יחד אותם מושביה ובתולה בחור נין שידוכין
 ומעשה ונשוקיס בחיבוקים אכיה בית לזנות הבתולה
 מתמיה נידדואני מחזיקי׳ והססובי׳ הקרואים וכל חידודי׳

 השם אנשי סמולם אשר הגנורי׳ ממשים מדוע ימי׳ חזה
 ולחקור לדרוש לני אל ונתתי תורה בנתר המוכתרים

 להיות׳ הזה הגרוע במנהגם ישראל הניח1• מקום יש אם
 ♦קבלו שלא לכל ידוע במעט ני סזידי׳ יחזרו וצא שוגניס

 וע״כ הזה זכנר סוניחיהם עות קול ישמעו ולא נזה
 שבקל מדבריהם הוא הזה מאסר אס ולברר לצדד יש

: תורה מאיסורי הוא אס או ט׳ יהיו מוטב לואר מכל
’ אוצרהחכמה;1

 דה׳ לא נפרק הרסב׳יס שכתוב מה בולע וחגון
שנ״ג סי׳ שלו המצוות ובספר אישות

 מכל אחת אל (וסהתעזן ) מהחייב הזהרנו ת״ל
 לו והדומה ונישוק מיגוק אלא ביאה בני ואפילו מגריו׳

 באזהרה אמרו והוא בוימה המטמיקי׳ הזרות מפעולות
 לגלות תקרבו לא כשרו שאר כל אל איש איש מזה

 אלא לי אין ערוה לגלות חקרנו לא ספרי ולשון מתה
 טומאת׳ נבדח אשה ואל ת״ל יקרב שלא מניין יגלה שלא

 תגלה ,על תקרב בבל שהוא נידה אלא לי אין א_תקינ1
 תלמוד תגלה ונל תקרב נבל שהן העריות לכל סנייין
 מפשאן ונכדתו אמרו זשם לגלות תקרבו צא לזמר

 הקרינו׳ על כרת חיוני׳ יהא יכול ת״ל מאי העושות
 הפוסקים כל ומה עכ*ל הקריבות וצא העושות ת״ל
למנע M פסק העתיקו והש׳יע והטור הסמ״ג ה*>

וגן
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כב צדקה מעיל ותשובות שאלות
 וישקיעקב ע״פ רכה במלרש זה נתיר׳ נמי ומציגו זימה
 שהוא קרעו׳ של נשיק׳ רך7 שהי' המדרש שמתרץ לרחל
 לאחוות♦׳ משק אדעיל דלעיל דל׳ק ניחא וכהני מיתר

 אבור קירב' אפי'שוס דאמר והא קרי־נ׳ של נשיק' דהוי
 שאני תתמה ואל ערוה להנאת שהוא במקום היינו

 גש שהיי אלילי׳ דירי׳ דפליגי ה^״ס דמשק תא• מתרץ
לכאר אסיק לא והש״ס עו.א מעשה שס תירצו תו׳

t ולתרצו ניונתו

 י״ב מבת יותר שהיא כל עמהס לישן דאסי־ו והא
נ״ב שגדלה לכל משום היינו נכונו כשדיי׳ שנים

 ולהוי לביאה ראויי' שכנר יצרא כהו שיתקוף משיק

: עונשי' כני
 :הדיןהרמכ״ס מנואר בדברינו הבא כל אחרי *-להגה

כמלימ׳ הרמנ״ן בש״סוגס ראיי׳ לו יש בזה
 תאסרו לפשר אכל לאו כשווי ללא אלא עליו פליג לא
 א׳נ שלו בהשגות לשונו מ’וכ מלאוריית' שיעור חצי כמו

 תעשו לא מצרים ארץ דכמעשה כללי׳ נהי• נכלל לפח׳

 בזנות ומעמיקים המשתעניס מעשיהש הנה הן אלו שכל
 רמדאוריית׳ הו׳ ג׳^זא״כ הפוסק^הנ״ל כל כשם וכמ״ש

 הס הפק בלי כי כן העושי׳ נהגי לגעור הראוי מן ?הוא
 לא שעדין כאותן אפילו נפקי לא ספיקא ומידי נידות
דאורייתא נשפק פסק דביצה וביש״ש לראות זמנן הניע

; לדעירי לאושיחינהו חייבי׳
דידעינן איו ברברים להוכיח החיוב שאין נ״ל רע*כז

 אמרו הרי וא״ת מאתנו מקנלין שאינן בולאי
 מנהג להם שאחזו בדבר ל גלויי" חי הדיןלפי.»הס *ייי׳ירח

 רש״יבריש בקב יקבלו\כן שלא לנו גלוי מקרי נפרהסי'
 לא בו שהרג-לו בתר לישראל להם הנח המניא פרק

 אמרינן ולא הש״ס לשין לרש״י לקשה והייני כהס יחזרו
וא״כ מידי להו אמרי לא דמעילס משמע מידי ולא להו
 הנהוג בדבר רש״י פירש לפיכך יקבלו שלא נדע מנא

 שלא לנו מניסה כמעט כזה ומכ״ש יקבלו לא בוודאי

 שבדבר ואף מזילים ולא שוגגיס שיהיו מוטב יקבלו
 מפורש שאינן הדבר מ״מ כן אמרינן לא בתורה המפורש

מחינן לא לקרא מדרשא לן לאתי אף בקרא כהלי׳

 המבייך פרק בריש העיעור בעל כשם הרא״ש ונ״ב בהו
 כו מחולקין שהרי נהלי׳ ש מפיר אינו הקריבו' ודבר

 אבל מדאורייתא בות הקר כל נאשיו אס אמוראים
 ועל ישמעו דלא עד בהו מחיק המפורש בדבר
 שבעם מקודשי׳ דאתענישו מתורץ ונזה קללה או הנאה

 במנהגם והנהיגו הרגילו שס והר♦ מיחו דלא על
 נדבר א״ו ומעל מוט׳ הארץ כל מלאה נ♦ לנתיב כ הרע

 מהרש״ל שהניא הראי♦' למהות?ומיהו ה״ל המפירש
 עד ושתו ואכלו על דפירש״י ממאי העיטור לפשק

 עעמא וה״ט כה משחש גי־ס־נן ולא גרסינן חשיבה
 דגירסתו נראה ולי זנהדי׳ נקרא מפורש דמשחשינה

 ואכלו דאורייתא יה׳יב תוספו׳ ואלא בשי'ס לאחר ממאי
 נחשיכהלמה ושחו דאכלו גרסינן ואי כה חש עד ושתו

 שפסק מה נסי גלחה ונזה יה״ב מתוספות למימי לי׳
 הוי המפורש בדבר דאורייתא הפיק׳ שגס לנראה עוד

 בין ליה והוי משחשיכה לגרוס שפיר מצי אל''כ7 טולאי

 דספיקו בהו מחינן הוי השמשות בין אף א״ו השמשות
משמע הש״ס דמלשון ראיי׳ מכאן אין ולפמ״ש כוודאי

 .לאכול כן נהגי הוי לא נשי להגי שהמעשה
: השמשות נין

 מהוכימאית׳ לחשות ועת כזאת נהי׳ אס אף ורנה
לקול ישמעו ולא יקבלו שלא פניהם לנוכח

 יאזור כלבבו אלקיס יראת שנוגע מי כל ענ״פ התוכחה
 לבלתי עס המין נגל נחושה מצחו וישים חלציו כגבר
 בלמי'ואיסור מבוא בנו ויציל במחשך כמעשיהם יעשה

 טהורה תהיה אס אף זה בל מלבד ני דאורייתא
 ראש וקלות בתינוקת לשחוק הראוי מן אינו לו ונשואה

 קשתו ובאיהן יצא לא הרהור מידי וודאי ני נו׳ מרגילין
 פנו♦ של חומו יצרו בתוקף לדעת עצמו ומקפה ננערח

 אישים ואליכם נפש בשוט גיהנס של מדינה להנצל א״א
 ומי אלה כל לדעת לב לכס הלא תורה מבני בחורים

ס המשכלת נפש נפשו ישמור לו עב שומע יראה׳ בנס
 בם ונטמתס כרכתיב אלם של לכו מטמטם העבירה

לדנריכן והשומע ינבא נזה לו המיועדי׳ העונשים מלבד

: אמן ימים יארץ זרע יראה
פי 

החכמה אוצר תכנת ע״י הרדפס64 מס עמוד אליהו בן יונה לאנדסופר, צדקה מעיל



המצות קיום ערך קיץ דרוש לב מערכי
 ומה הלכו כדרכיו עולה פעלו לא אף 'וז״שי ךורגא

 אי תתחתן צא כני מסא״נ גסננשרות נאסר אי >כך
תיגם ונפיק אומות נשאר להתיר סוא י )אדרסינן

חורנא  ולהחמיר מאל לשמור פקודיך צויח אחה ןף$
דרך ועל k להקל ולא דדרפינן הוא

 לפר׳כינת גיל מאד שמירה צריך התורה דלקיוש זה
 לא אשר האיש אשרי סימןא׳דנחינ חהליס הנתונים

 וכמושג עמד צא חטאים ונדרך רשעים נעצת הלך
 יהגה וגתורתו חפצו ‘ה נחורת אס ני ישג לא לצים
 וחטאים רשעי׳נמשהט יקומו לא נץ על ולילה יוחס

 רשעים ודרך צדיקים ךה׳דר יורע ני צדיקים ׳נעדת
 הנתינים נפשט והנ״ל דיוקיסנ אאריך ולא חאנד
 תונחת מצוה הוא עשה מצות מרמ״ת דאחד שידוע
 להינימז מצוה איפור לענור נא ס לחנירו )רואה

 ואמרינץ לעמיתך תוניח הוכח נדנתיג שיפרוש נדי
 הנאה עד אתר רג תונחה היק עד דערכין גפ״ג

 ונ״ל מיפה עד אמר ור״י קללה עד אמר ושמואל
 שצריךלרדו׳אחריסס מצות נשאר אינו תונחת למצות
 שינוהו עד נהם למחות רשעים עצת נתקוס מילך
 להוניחו לחטוא נא לאד׳שרא׳אדס נזדמן דאס אלא

 לומי שחצוה כשם ינחתו על הנא נפרק אמרו שהרי
 נשמע שאינו לנר לומר שלא מצוס כך הנשמע לנר

 אס ני שלו חיוג שאין להוכיחו שלא שמצוה וסרש״י
 שאמרו ע״ד תונחתו נשמע שאינו לו גרור שאינו
 לסם גלוי לפניך אס רנש״ע אתר׳לפניו לשנת נפ״ה

 ומצוה ומקבלי יונית אס מצוה וניוןדשניהם גלוי מי
 דהיינו ספן והדנר יקנלו לא אס להוכיחם שלא

 אחר לרדוף לא אנל תוכחת ענין לפניו כשנזדמן
 הני דל׳יא דאתריוןנניצה גס ותה רשעה עושי מקוף

 מידי להו אמרירן ולא שחשינה עד ושתו דאנלי נשי
וא״נכשלא מוידין יהיו ואל שוכנים שיהיו למוטב
 דמקנלי לו ודוק׳ננרור מזידיןטפי להו תשוי >״יןנלו

 לרדוףאחר מצוה העיר וגדול הניח ונןגדול תונחה
 נוימן אש חקנלי אס לו נתר כאינו חוכח׳אנל מצות
 נמקו׳עושי. לילך חייג שיהא ולא להוניח חייב לפניו
 מות אחיי פרש׳ הקדוש ונזוהר ננ״ל להוכיח ישעה
 ענר נחול מטחו יתיל׳ושמש רוא דידע יח״ת אמרו

 דת״ח הארץ עם חגלהמשא״נ לא כלחך ערות על
 הרג ניאר וגן ע״ש דאורייתא ואורחין רזא ידעי

» דע״ו שנת חלק ו״ל ימים חמלת

 לא אשר האיש אשרי הנתונים נכאר לבכן
שלא לומר רוצה סאיגו רשעים נעצח סלך

 עש׳חעשה אלא מאושר זה לאין כמותם לעטות הלך
 רשעים עצח צתקוס הלך שלא הכונה אלא רשעים

 מקנלי ללא לודאי דקרוג כיון הספק על להוכיחם
 לפניו מזדמן אם ני ילןלהוניח לא אס הוי מאושר

 וכאן הספן על להוכיח עמד לא חטאים וכדרך ונן
 ודאי שהוא רשעים להיות הוחזקו דלא לאף הוסיף

 כל חוטאים להיות הוחזקו אפי׳ אלא ללאמקגלי
 חצות לרדוףאחר חייג אינו ימקנלי ליס נריר ללא

 דהלצים אע״ג והגונה ישב לא לצים ונחושג הוכחת
 כיון הלצים מכת הוא שגס למחשלי לאחו שם אינן

 ונתוריזו בחור״ה׳חסצו אס ׳לי ויענו ס ל מונן שהמקום
 כעירוכין שאמרו דרך על והוא » ולילה יומס יהגה
 ורואה נשרו על שרף כענק עצתו משים אס זלל
 ח״ת אם ופר&׳יי נידו מתקיים תלמודו אה ני־ לאינו

ע} לממזר יוןג אלא גשוק לצאת רודף שאינו וא3
ע״& למודו

 חור^ לימוד מציח ליגיח יתכן איך רא״ב
דנלחן חונח׳ואייש מצות פפן על ודאי

 דילי£ לתורה תורתו נקראת דמשלמדה דרשו דע״ז
 נעץ והיה ולילה יומס החורה עסק צריך דלזה
 השי" גיי נחליט גח״ס והיינו חים פלגי על שחול

 חור׳למים נמהלה חייןלמס דודיך טוניס ני נעסוק
 מגדלים חורה לגרי כך הצתחץ חגדלי׳את מיס מה
 יתןנעתז כריו צורנןאשי כל נהם שעמל מי כל אח

 דרשו עול לא ועליהו ממט ויקבלו שיוניח דהיינו
 וצא נדינור היחנהנ דהיינו ת״ח טיח׳ דהיינו ח״ל

 טכתג דרך ועל השלום מפני לשנו׳ אם ני יחליף
 צהזהני הח׳יח שצריך נדנריס דעות נה׳ הרחלים
 איצו שאס וש״מ יפוח פנים נסגר האדם כל וסיקנל

 סאינן\א אע״ג תאושר ואינו מזיו וכיוצא יו4נ נזהר
 וידו׳דהרשעיס נשער׳תאד וסניניו ע״ל דקדו׳חצוה

 נמשמש טנ׳הז״הק ועייל מגיו כיוצא גענשי׳על אינם
 וחטאי" נמשהט רשעים יקומו לא כן וז״שעל נחול

 קלים דנרים על נידונים דהצדיקיס צדיקים נעיח
 האורחין יודעים שהם דרךנדיקיס ה׳ יודע ני **׳זנ״ט

 השכר ולפי רבה נמעלה זוניס שהה וגס דאורייתא
 נחוקיתי אס נתיג בחוקותיי אס ונע׳ נידונים כך

 לדקדק ו»ש אותם ועשיתם חשמיו מצוהי ואת תלנו
 ואי! עשה מצות שיקיימו היינו תלכו בחוקות* לאס

 נחי׳ם חעשה לא נחצות שיזהרו היינו תשמרו מצוחי
 וא״נ תעסה לא אלא איגן ואל סן משמר רז״ל

 חסחרו מצוחי ואח קודם לומר הו״ל אותם ועשיתם
 דשניה׳נקיוס אוחס ועשיתם חלכו נמקות' דאס וחזי

 הפרשה נסחיכית לדקדק ים ותו צמ״ל תרי עשה
 אני תיראו ומקדשי תשמרו שנחותי את לעיל דנחיב
 תלכו נחקוחי אס ליה ה׳וסמיך י

 למסיק דינמוח נפ״ן נמ״ש לפרש 7^1
 תעסיז לא ודחי עשה דאתי נהא הסיס

 שעטנו תלנש לא לכחיג דציצית דילפי׳חנלאים
 לאחי וסרי׳אגנחן לך תעשה גדילים ליה וסמיך

 הינא כרת נו שיש תעשה לא גרידא ל״ת ודחי עטה
 סד"^ ואסיק לתיסר עליה יאצטריך דרחי אשכחן

 נ"המק כנין יהא יכול דחניא נ״התק חנגין חיתי
 תיראו ומקדם* תשתורו שגחוחי אח ת״ל כנת דוחה
 ליא ואפייה דמחמר לאו לא וסותר נכונה לאו מאי
 ליגחוצי ל״ח ודחי עסה אתי דקייל הא ואלא דחי

 להנךשנן למיסר׳חה דאינא משוס דחי דלא חהכא
 פרש״י דחו הראשונים ושאר והחיס׳ תצוה הכשר
 חצויז הכשר שרן לכינוי דמה דחחמר דלאז והעלו

 להני" נדי אנייה מלהחזיר ומניח ומטמא נשמחמי־
 ומלגישז מאכילו אין הלאו נסע׳דחית לאניו גוזלות

 מכלאים ילפיגן המצור גיף דעניד נעלחא אנל
 בהית נגנין דמחמר דלאו ומינה ע״ש דדחי בציצית

 דנשתהחר הנש׳מצוה דהוי ה״ט נמי התס דחי דלא
 ואה״ן דחי לא ועי׳ג נה״מק נגין עישה אינו נשנת

 ל״ת דחי החצוה נוף עניד דאי
 את כיזיג דלעיל הנחיג לנונת נבא 1031

 אני תיראו ומקדשי תשמורו טנתוחי
 לא וסוחר ונוגה שנח דמי נה"מק מין ה׳דאין

 כיים כרת נו םים ל״ת דחי[ דאין״עשה ־ רינוי צריך
 הרינו* אתי דלא ע״כ עיב ני ג׳יד חיחת רו שיש ל״ת

 דא״זה אלא נלאו אלא דאינו דחחחי ללאו אם >י
 מאי היפך ל״ת דחי עשה דאין מיניה ילפינן הוה

 ל״ת ודמי עשה דאתי נציציח מכלאים דילפינן
 החצוה קיום עניד דצא הנא דשאני לזה והתירוץ

נחקווןן אס vn מצוק קכ&ך »יא !אינו נעגר׳הלאן

החכמה אוצר תכנת ע״י הרדפס510 מס עמוד חיי□ בן יוסף רפאל חזן, ב א - לב מערכי



רציב . וסוכה קטועררמלר דרוש לב כמנייה
» גמורים נצדיליס שיגיעתעשיו )השתדל

 דכתיג יהושפט כןגני רז״ל שדרשו ראיתי
ונדרני ד>תינ ייז ג*סימן הימים נדנרי

 נפרל זגנ״ת שניארנו בדרך דהיינו לנו גנה הש&
 לן אץ ירנצון מעונתם אל 1 נפסול דרסו הפועלים

 וראיתי כבודו לפי חדור סאץ.לו וצדיל ציין צל
 לו שעושץ דמים שכמב דר״ה דשכני ילדא להרג
 בדי מחנירו ונפרד מוצנע דהיינו בנודו לסי מדור
 ת״ש פר ונר פלא ולשה * ע״ש לנאה לידי ינואו מלא
 פגעה לעשות הלנ״ה עתיד ר״י אמר דע״ה »״נ

 מפה כנוד על בי מאי כו* וציין ציין לבל סופות
 בנודו לסי חוסה הלניה לו עושה אחר שנל מלמד

 גבוה אחד סכל מלחי ר'ח אתר למה בתועה ואש
 לה אוי נושה לאותה לה אוי חנירו של מחופתו
 בשנת גס הרב דניי סותר ווה עיש בלימה לאותה

 אמר עולתו צית אל אדם הילך כי נס׳ דרשו סנ״ג
 לעי חדור לו עושים וצדיל צליל שצל מלמד ר״י

 מאשר טוב אין כי הבחוב בונת שוהו י״ל וא״ב בנודו
 ידו מצאה יכניר שיאתר נמעניו האדם ישמח

 למי השם לעבודת לץ אץ שהרי מעשיו וגדולים
 תתנו גדול הוא נגיע אצלו היושב חנירו אס *ודע
מי בי שיוז נושה לאותה לה ואוי חמופתו וגטה

« אחריו שיהיה נמה לראות יניאנו

 ישראל ערכות ערן קפוו דרוש
לזה זה

 נתץ הבל אומר היה הוא דאכויז נמ״ג י מרן
החיים בל על פרוסה 'גערנץ\מצודה“־ *
 והיל פתוח והפגלם חליף והחנוני פתוחה המנות
 והגנאי׳מחזירי׳ וילוה יבא ללוות הרוצה וכל בוחנת
 ושלא מדעתו האיס חן ונסרעין יום נבל חדיר

 אמא דין והדין שיסמובו תה על להס ויש מדעתו
 המשנה לביאור שמא ולודס • לסעודה מתוח! והכל
 שתדיר שנראה פתוח’ תנןוהפנלס נבאן דאינו ננאר
 אדם נני עסה כלת נו לכתוב פתוח הפקס עימד

 נפסול מות פ״אחרי דניללוט ולשה רע ואס טונ אס
 את פוחח שאני ביון אסרו עליה עונה זאסלוד
 פתוח הפנלס דאין נראה הבל אח אני גונה הפנלס

 דנס' לישג נ״ל ולזה הפנלס פותח גניה נעס אס ני
 איני 11ישר דן כשאני סלנ״ה אמר אתיו דע״ז לתא

 אשיחנס עוה עוה עוה נהם שיכתוב כגויים אותם דן
 ה״ד לח אמרו וכה״ג מעט מעט נלהס פירע אני אנל

 שגאו מעט מעט ממנו נפרע אוהבו אלם בני בשני
 והגבאים שנינו כמחני* וגס אחת ננת תתנו נפיע

 מהם לנפרע ישרג( גני וא״ב יוס ננל תדיר מחזירים
 לכתוב פתוח הפקס לעולם רגע וככל עת בכל

 חני ולהכי ורגע עת שבכל והפרעון ההלואוח
 שאץ הגוים גדין דאייר♦ נילחוט אבל פתוח הפנלס
 הפנחש יהיה לתה סאתם שיתמלא עד ינס אגייס
 ואי הפנלם לפתוח טאחס ננחחלא כסדגם ידי .®חוח

 אינו הפנלם פוחח י אני’ אמרו כי שחרי עדין ול״ל
 העונות חשבון על אלא מהם טנחפרע מה ליאות

 כיון ימ׳ית י״ל רגע וככל עת נבל חוטאיס הס והיי
 צורף אין ע״ז ועל בין מצווח שנע אלא להם דאין

 חשבון וגס ויום יום נבל ע*ז עונדים דנולס לנחוג
 ועריות גול אלא ושאר לא וכאמור איןלהס עייעין

W איזח>גן>5ר׳1אץצ 7>נ ועיז דמיה יפ$יטח

לסעודה

 ומצו׳ירב מצות תרי״ג על לגצטוו ישראל כ״משא
 פאות הפגלס להיות הוצרך לכך חדיר הפיעץ וגס

 לרב־ לעיל שהבאתי וגיללוט דהכא לשה דאנתי אלא
 נפי> ואילו פנלס ,והפרעזן העונות לחשבון ציה

 לע ומ״ת• נר״ה נפתחים ספרים אמרו.ג׳ דר״ה
 נמא לישב מפזם והיה חיים מספר ימחו מדכחיב

 נפ״> ואלו פחוח והפנלס תני דהכא עוד שלשה
 5שאי פיס בריה נפתחים ספרים דג' אמת דריה

סחוח
 כול) פנחס יש השנה ימי דמל נראה ע״ב כי

והפירעון העונות לכתוב אדם גני לכל
 לכתוב נדי פערים ג׳ נפתחים ונריה יום שבכל

 ונץ לחלוח ומוגייס למיתה ורשעים לחיים צדילים
 וא״ב ופי״ג ע״ד ח״ב דין חקור ‘נס הרמ״ע סהנין

 פנ>ט ליה לרי הסגה יחי סננל בולל דחשבון ייל
 ננתנץ בספר מעשיך ובל שנינו דאבות דנפ״ג א״ל
ר״ה של ספר דעל א״ן ספר ליס זלרי דן דלא זצ״ל

 נתכוון ולחויז לחיים שנכתב
nDVul לדלדל שיש תמנר לעילר נבא

 תינו שפי׳ נערנץ נתון הבל דחני
 עתנים אינץ איניש• דבר דתלוהי דהיינו עובדיה

 וה>א אחר דחגי מאי לבל צייה זה שאץ לי ולשה
 רניגו ופירש החיים בל עב פרוסה ומצודה מ״ש

 ננלל כבר שוה ולשה ומיתה יסורץ דהיינו עונדיא
 ששם ועוד יום בכל תדיר מחזירים והגבאים נמ״ש
 א»$ אדם בני עוטון בל שטחנץ שהזכיר אחר צודל
 חצזדם יהיה מה על שמעא תי הזכיר פלא באן

 החנו׳פחיחם אומרו גס ומיתה יסורין דהיינו פרוסה
 נהלפא הלוקחי׳ לסם נכנסים אדם דנני רע״מ טפי׳
 מקין המנות דאין יתר חליף המנוני דא״כ ולשה

 פחות והפקס אומרו גם החנות נעל חנוני אס ני
 דנעת ותהיללזט דר״ה מפ״ל לעיל הבאתי ם»ר

 סכמי ואע״ע מר פחות ואינו פוחחין הנתינה
 op אחר באופן יתיישב לדרכינו לעע לזה ♦שנתי
 יתר שהוא וילוה יבא ללות שתצה מי וכל אומת
 הוץ»ןז ליה לרי דלעיל* מליףוגס והחנוגי אמר שמר
 מחזיר?® והגבאים אומת גס הלואה ליה לרי וכאן
 ג® אמר.תדיר שכני יתר יום דנכל יום בכל תדיר
 וניגרצץו מדעתו דמאי מדעתו ושלא מדעתו גמ״ש
 »?ו שווכר מדעתו פי• ורע״ח היסזרץ עליו גאים
 אדם אינא מי ול׳ חובו זוכר שאינו מדעתו ושלא
 חגר היטורין עליו שנאו על שקרא כדי חטא גלי
 להף ויש אומרו גס תגר לורא אינו צדיל הוא ואם
 העוגות לפירעון בעי סמיכה וכי סיסחוכו מה על
זט למנא הסשיל שלא וגם הוא הפלר של עולם וכי

 לומר תלו® היה כאלו אתת דין והדין ואמר
 להוכ?ר לא כי והם אתת דין אינו עונות דפירעון

 דאחל רעית שעי׳ לסעודה מחקן והכל אומרו גס
 חץץ להם ים מונס שגנו אחר רשעים ואחל 1$צלילי:

 יבןר לא חובם שגנו דאחר לת״ל מאי וששה לע״הג
חחולננס וכולם הוליל דא״כ וגס מע״ס לסם שיש

 הדיינין שמעת •גס* חיש נהלדיה טיוגן יר״ה
אוטו נעץ איש נאחיו איש וכשלו דלייט

 חהר״יי והרג לוה•,עיש ויה עדנים ישראל שכל מלמד
 מןגו אם נסחפו! י״ג סי׳ מאש גמוצל אלפאנדרי

 מון ניה שייר לא אי אנל ניה דשייך מזצוח דקא
 דאעי» ליה פסיט •והדר לא הנהני׳ מצות על ישראל

 כהטט דנחצות סימנן כן לא דאי נערנוח איתיס כן
גלדים ת»)י»<עוד על >#ראצ ער>*ם אי^

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס504 מס עמוד חיי□ בן יוסף רפאל חזן, ב א ־ לב מערכי



לוה ישריאלוה לב־ידרושקטועדרערכות ׳מעמי ■ :׳•
 עליו איסיהתחדש של יצרו ריל למילושץאמר

 לצדי? רשע צופה דכתיג להמיתו 1נכליזםומנ?
 ה׳לא לרדנחיב יכול אינו עוזרו ההגייה נו'ואלמלא

 נתן דהנחירה הידוע אח נהלים עוד בידו יעזבנו
 נלנחיב נסע או צדי? להיות האדם ניד ה?ב*ה
 ונתב ועונה סכר היה לא לאו דאי בחיים ונחרת

 היה האדם הן כחינ דני התורה •סודי בה׳ הרמג״ם
 .הנחירה דניחנה דהיינו ורע טוב לדעח מחנו נאחל

 מ״ש ידוע ג® ע״ש חניעח ידיעתו ואץ האלם ניד
 אותו מוליכץ בה לילד רוצח שאדם נדרך דףל

 לויעין סזחחץ גאלנותא אותו מסייעין ליטהר נא
 על יזמתו לא ובנים דכתיב דכ״ז בסנהדרין מ״ש

 פו?ד והנתיב לא אניהס בעץ ובנים חמשו אבות
 אבותיהם התס^שאוחזיסחעשה נניס על אבות עון

 ניל?ונד הובא נחנחומא מ״ש עי׳מנע״ג נו׳ מדיהם
 ערבים כולכם אחר דבר נו׳ נצנים אתם נצנים »׳
 עוחדיןנזנומו כולכם בנינם א׳ צליח ואפי׳ לזה ן®

וצדי? דכתיב העולם בל על אצא נלבל אתם >לא
ע״ש נו׳ עוצם יסוד

 הגלגולים נספר ז״ל האר״י מ״ש נחלים־ גח
הוא ו״לו ערבים ישר׳ דבל דהטעס ע״ל

 כ״א אינסערניס אמנם ה״ר' בא היו הנשמו׳נלס *כל
 מיחו למחז׳ולא ניד® יכולת כןשיהיה הנגלו״זגס על

 ערכי׳וה א׳הם משור׳ שהוא מי פרטא׳שנל יש אמנם
 ,נשמו׳הנסללי־נשורש ניצוצי תרי״ג נל ני ונמצא לזה

 של אבר בכל שיש ?טניס שרשיה שנעים מאותם א׳
 י העוינות בתכלית א׳ לנשמה נחשנים אלם,הראשון

 סגילה חטא יראת על לנו לעורר התנא ע״שןוהנה
 עליהם חושש ואינו נע?גיו דש שאד׳ עונות שיש לנו

 שידע מעונו׳ אס ני מתסחד איני ני תשונה לעשות
 שעשו' אחרים של עונות על אנל שעשה נעצמו »זאדס

 לנו לגלו׳ התנא בא וע״ז תשונה לעשות תוסס 'אינו
 ואף לזה זה ערבים ישראל שכל אמרו שכנר והוא

 על לפחות למחות נידו שיש העיר גלול אינו 'אס
 שיהיה יבצר שלא וגס עונם על נתפס ניחו אנשי גל

 בארי שייחגגר צריך וא״נ הערך פחותי על 'גחינידו
 שחוזה׳ באיסור דה״ד ולפי׳שי״ל שנידו בתה למחות

 ליתיה הנהנים לאוי על ישראל כעין אנל גיב '>ו
 דגם אלפאנדארי מהר׳י דעת ביארנו ונכר בערנות

 נתון הבל ששנינו וזהו נערנות יטנו נוונא האי גי
 גם ואף ניה שייני דלא איסורים אפי׳ גערנון

 חטא לא אס נעצמו אדם יבטח שלא לנו הודי׳ ואת
 בכל מתחדש אדם של יציו אתיו סכני ימים ׳גמה
 מיצר להנצל הרנה זריזות צריך להמיתו ומנחש יום

על פרוסה ומצודה דחץ והיינו יחטא שלה תרע
 בהך אמרו שהרי צומי אדם שיטעה וצפי החיים יגל

 ינטה וא״נ יכול אינו עוזרו ה?נ״ה אלמלא כוגיייא’
 שזה גילה לזה חטא לידי יגא שלא יצילהו »ה?נ״ה

 נלד ניחנה שהנחירה והיינו שחוחה דהחנוח טעות י
 ומ שמים מיראת, חוץ. סמים צידי יהלל מארס
 יכול ולא יצרו על כשגבר היינו עוזרו דה?נ׳׳ה ■אמרו

 התנא 1לנ וגילה לו עוזר ה?נ״ה אץ נלא׳יה אנל ז5 ■
 ששנינו וזהו לו פווזחץ ליטמא גא לאס תזה •ותר ׳
האדם את לעורי׳ התנא לגו ועו׳גילה מ?יף והחנוגי .

 גיארצו שמר עליהם האדם חושב פחשו׳נעונו׳שאינו
 על מץאנוח ®מזי אז אבותיה׳ מעשה אוחזים דאא
גייס עטו ותבואיו אחת עבירה עשה דאם נמנא גנים

 וחשבון אמחיז ושל שלו על ממנו נשרעץ וו •נירה •
W &W8* ואעט WWW

 סתנ^ עשחיע» 1 לחשבונו אנותיו עץ להעגיר פתוח
 זר וענייה לשתה ענירה אדם עשה אס דאפי׳ עוד
 כיור אלא ממנו נפרעץ לשמה שלא אנותיו עשו

 ששנינו וזהו הבורא ניליעת לו לשמהחנכץ דע&ס
 ביון לשלם דנידו כיץ וילוס יבא צצות הרוצה ופל

 וכי הלואה ציה ?רי וצהכי לשתה העכירה שעשה
 עץ על דגשרעץמחנו שיסחוכו מה על צהס ויש חני

 דערג ל כיקי׳ מיחה שלא אחרים עונות ועל אבותיו
 חובין לפרוע היתומים על מצוה ?י״ל ונס »חייב

 הלוה! אמונתו לעל חייג דערב שגרגש ולפי אביהם
 שה?נ״א אלא אחרים בעונות ערב יצא לא כאן אבל

 היחומיא על מנוה נדץ וגס ידיעתו גלי ערג עטאו
 ומשל נהפיס ממנו כשירש היינו אניהס חובת למידע
 על ממנו נסי־עץ אנוח עץ סו?ד3 אגל כ:רע אניהם

 לזה וה ישראל דערנוח אחת לץ והדין לז״א מנן
 הנשמות דגל דניץ זלה״ה האר״י הטעם ביאר כבר
 אחץ כנשמה מסיני כולם הראשון נאלם נכללו טלם
 נניס על אבות נפו?י ונס אחד משורש הס אם וכ״ש
 בנץ לכל גס מיתה נגזר הראשון אדם בחטא הרי

 שג? נמצא «החטא בעת בנת עמו היו סגניו והטעם
 נכנסו דני עוד ונ״נו כן הדין שורת וא״נ חטאו הס

 והיינן סוא ולהפסד לשכר ?רוב. לזיז זה ערבים
 אחל צלי? 5ע אפי׳ ערנות דתטעס גתנחומא נמ״ש

אני{ אנוח.אש עץ עומד. נלין וגס העוצם חת?יים
 'לערנות נח^א לאלפים חשד נוצר נתיב הרי 'צדי?

 לצג אם כי הרע לצד ה?ב*׳ה גזר לא לזה זה ישראל
 מחו?ו והכל־ וזהו'0צלי?י זאיו אס‘דהיינו־ הטוב

 יום נכל חדיר #גזויריס ןהגנאץ תני וכי לסעודה
 תכלית היכן עד די״ו לערכין נפ״ג כח״ש הכובה
 ליטוצ לניס ידו הושיט אפי׳ אמר רנא כו׳ יסורץ

 מ ר״י לתגי למה כך וכל שתים נידו ועלה שלש
 עולמו ?גל יסורץ נלי יום. ארנעיס עליו שעברו

 אץאלם ?ליס ליסורץ נמצא לו מזדמנת וסורעץח
 ושלא מדעתו דיונן והיינו יום בכל מהם גיצול

 6ג שידע חמורים יסורים היינו למדעחו מיעתו
 על עלה לא ?ליש ישורין אבל חטא על שנאו הוא

 עול? אם כי עונותיו לפרעון ג״כ שהוא דעתו
כאלו ?ליס ניסורץ הרגיש שלא נוהג שמנהגו

 אתם נצגים גפ׳ מ?"? לפרט נ״ל הבאר מן לי
ראשיל »<הינם ה׳ לפני כולכם היום נצנים

 טפיכס ישראל איש כל ושוטריכס ו?ניכם שבטיכם
 שואב עד עציך מחטב מחנך רנ?3 אשר וגרך נשיכה
 עמךהיו£ כורח אלהיךכו׳ ה׳ ננרית לענרך •מימיך
 כורת אנכי לנדכס אחכם ולא נו׳ אותך ה?ים למען

ל לפני היום עותדי עמנו שה ישנו אשר את ני נו׳
 סן כוי ידעתם אתם כי נו׳ איננו אשר ואת חלהמו

 ה׳ מעס הץס סוגה לגגו אשר כיו׳ איש נכס יש
 הזאת האלה דברי אח בשומעו והיה כו׳ אלהינו

 יעשץ או כי לו סלח ה׳ יאנה לא כו? נלננו זהחגרך
 האלה כל בו ורנצה הסוא • באיש ו?נאתו ה׳ אף

חל א ד טוגא ?ראי נהני לד?ד? ויש v«׳ הכהונה
שגטינם ראשיכם־ .כולכם היום נצנים אתם דצחיג •
 כולם נכללו שכנר יתר זה כל כו׳ נשיכם טפינם כו׳ •

 1ישרא איש כל אומרו גס נולכס היוס נצנים באתם
 ל.א'ישישרץ5אחל.ד כלל ופרט לכחו׳ננצל נא דאףאס

דיטני-דלכחוב רינה מאי יאים תיבת גם גא הוא למס
 נמ׳יש. נכללו לכנר יתר נשיכם טפיכס גס ישיאל •גל

?ודע לכתוב הו״ל דטפיכינשינש ועי? ישי^ אים גל .
W1 המיס ישי׳ מלל הטףונ&יט gb

r ־ אונך! ................. ׳ '
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;רמג לוה ישראלזר. עררערבות קט*וי ;דרוש לב כערכי
 גס יחי מחנך דנקת חוונך נקרב אשר וגון ומרו6

 צא וני וגין הקודם מאחר עצךסוחר נ מחוגי אומרו
«vj עינ וגס כתי' והרי לגד עצים חוטני כ״א גייס 

 פירושו מהו לעוגרךננרית אומרו ונס אתם עליז רג
 ה׳אלהין אשר אומרו גם גפירוסו נדחקו והמפרשים

 ק׳דהרל לנד* אחכם וצא אומרו גס יוןר עחן נית
 עתנוץ תרגם והחתום לנדנס אחכם ולא לומר

 איננו אפר ואח 'אומרו גם »יחנון תרגמו ואחנס
 העחדים נפשות דאשי׳ הדיינים שמעת נם׳ דרשו
 נפשות חינח וקשה צהחגייר העתידים וגרים לנא

 רש׳ינפי׳החותש וגס מנ״צ גרים אנצ העתידי׳לנא
 כרת הרי ותו לנא העתידים נפשות אס ני נתג לא

 נא הוא צמה וה נרית א*נ1 נחירג ישראל עם נריח
 ע״ה התות דננרית שנו׳ותו על חל דאץשנועה גס

 דונתי ננתה נדאחרינן הנאים לדורות גם שהשניע
 נונר צא אחא' וא״נ הוא סיני מהר ועומד מושנע
 לנונש הוא דראשינס ותו בכאן נ״א נפסוק
 פן אומרו קשה ועוד .«ישננו אשר את כחיי ואת״כ

 אחר נכן אותם לחשוד תיהי דמאי נו׳ נס יש
 "אומרו גס עחהס שעשה הי נפלאות שראו מה

 לשמוע קשה צי יהיה שצום לאמי נלמו והתירן
 גס עיז לענוד ודעתו שלום לו יהיה ולאין מאין
 סליחה חסונה נצי דאי לו סלח ס׳ יאנה לא נמ״ס
 שעומד דנר לן אין תשונה נעופיס ואי חיתי מהי
ונןאו׳הנחונה רינה מאי האלה נל ותו תפונה גפני

L 1--------- י'כ ר&״י מ״ש נהקדיס הנתונים שיובנו )הנ״ל
 לישראל גרים קשים מ״ס גני ננדה

 ולאו 1 וי׳ל עדנים ישראל שכל שפירש חי ים שמזג
 נדחונח הגרים נשכיל נחעי־נו מילחאהיאשלא

 ונינמות שם התוס׳ נחנו ונדנריו כר דצ״ו ?שוטה
ננרנות ר׳יוגה והניאו שש סתום׳ נתנו וכה״ג מלו

 תמ»ד אינו ננ״הת אשס חיוג אי שם מ״ש גני ד״ש 7ץ?
 חונתו ידי האיש אח מוציאה אינו מדבריהם אלה

 ראייתם דעיקר נערנוח ציחנהו דגשים דה״ט
חגו ולא נערגוח שנכנסו ישראל כל נסוטה דמדתנו

בטף גם ישנו הניחוה גריסוא״נ

 חא״ח אברהם זרע להרג ראיתי ואלם
ו״ג החום׳ נדנרי שהקשה י׳יא סי׳

 ונשים דגריס •זנתנו יונה ורנינו זהרא״ס ורס״י
 שהרי דל״ז נסוטה לסו תני חדלא נערנות ליתנהו

 ולא היסראל מנין אלא אינו נסוטה סס שמנו מה
 הלוים ופקודי נמדנר נ®׳ נדנחיב לוי סנט גחנו

 קחשיב חדלא צדנריהם וא״נ אלף ועשרים שנים
 ליחא ודאי הא כערמת ג״נ דליתנהו ניחא מי להו

 התנא ידע לא חדש מנן דהיה דניון לומר וע״נ
 ייל היי. >pf> לחגוחס נדי היו נמס הגדולים מנין

חג' לא וני בעתות דאחניהו דאה״ג דגריס ננסים
 שלא ?שה ודאי ע"סוהא מנינה ירע דצא היינו להו

על עקדתי והנר , לרי משבט ורט״י החום׳ ניגשו
 ניסוג והעליתי מ״ח סי׳ תא*ח חק״ל זהגס׳ ענין ,

 חניזוחא נחדרש נתה-שראיחי ורש״י החום׳ דנרי
 ישרי עם הקניה נרת ג׳נרייתוח שאמרו נצנים גפי
 נחורג ואחד 'ממצרים י&יאל גשיצאו אחד

 נאן עחהס גרת ולחה: מואג געתות לאחד
 וגרי חזר לפיכן הבריח ונטלו העגל איו שעשו סי5

 סגני צ״יח זה מדרש ולפי ע״ס' מואב בעתות )גמהס
אנלן נל שהרי מואב עינו' ננלי׳ נמשו לא ייי

8סןמ לזאת ׳w העגל את עפו צא

 הגרי*.} נטלו וניוןשלא עיש ולאמו לאביו נפ׳האומר
 ,לנרי׳ג* נע״נו הוגרט לא גסות הקניה עס שנרחו

 ואי אנרהס הר׳זרע מקר ק״ל יתו ונחנואינמד׳זה
 . לבא נעתידיס ונשמות טף א״נ7 זה מדרש לפי ־־'מיל
 .אזן עשו לא סס והרי זה ננריח ליכנם הוצרכו צמה

 חקרו שכנר צ״ק הא סנח!רנ נרית נטלו ולא העגל
 למין סדעח עז נאנילח חטא אדיחר אס הראשונים

 לויז' הטעם צעע ניאיתי ומר הנאים דורות נענשו
 לנא מעחידין ישראל נשמות שנל ז״ל האר״י משם
 תטאג כאלו למשיג היאסט נאדס כלולים היו כולם
 על. אנות עון פוקד דנתיב חטעס ג'נ וזהו טלם
גס צו נא חשיב חנחו הס נניז דנל דניון מים

אניהם נעון חטאו הס  הדיינים, פגועת נפי למ״ש צנאר גנן פש
נשמות גס ננריח נכנסו מואג דנערנות

 נרית נטלו לא אלו והרי להתגייר העתידים סגרים
 1כעש נישראל כלילות נשמתם אין וגס שנחורג

 ולזה » פני נריח נאן שיצטינו נדי העגל אח
 ואשריהם דטזיג דגיג נעיז נמיש ליישג ג״ל

 חאניתיהס להם היא חינדיןירושה נאש חשרסוץ
 הנן משוס ואי טלי שאיני דנר אופר אדם ואין

 מדפלחו׳ אלא לסו שגי נעצמא נניטול דתעיקרא
 וני נעיז להו דניהא אדעתייהו גלי לעגל ישראל

 גייס וא״ג ענידע״ס דידהז סציחוחא נכרים אחו
 זאנוחיהת הס ע״ו עזנדי דמעיקרא לגא העתידים

 הוא דידהו שלימוחא העגל אח ישראל עשו זני
 1הוצר> גע״ג העגל הסעפו גס כאילו וחשוב דענידי
 החוס׳ורש״י גדנרי קשה אחר אלאזסחצד שגי לנרית
 ערל שגננסו אלף ח״י מגו נסוטה טס שהרי דנדה
 זהר• ומעלה שגס עשרים חנן הוא זה מנין והרי
 סחו׳ ולדנרי נעונשיס וישנו הוי גדול פנה י״ג חגן

 בערנו' נכנסו שלא ניחא מי להו חני ניוןדלא ורש״י
 הערנות עיקר למדו נשנועוח שהיי יחנן לא זה

 והרי אחיו געון איש גאחיו איש וג&לו מדנחיג
 דנחיס זס נשסיק וגם מגןי״ג הוא התורה ננל איש
 לום זה עתים נכנסו שכולם דרשו ישראל איש וכל

 4י» דחבן עיקר גראה עניים קשה אי אף זמ״מ
1 ע״ז נחק״ל שם מ"ש ועיין נערנוח נמסו ואילך

 b רשע דאחאג כיון ד"ו כחולין מ״ש
 לרשע אוי מ״ש ידוע גש רשעים משרתיו *
 ונקדים הנתונים טנת לנאר ננא וחעחה לשננו או

 העתות דעיקר דמ״ג בסנהדרין סחאירי מ״ש עוד
 שאר אנל למחות נידם נח שיש ישראל הואגגדולי

 בני געץ אלא נתפסים אץ נידם נח שאץ העם
 שרינו והדר כולכם היום נצנים אתם וז״ש לגד ניחו

 שעיק' הני נזיט ושוטרינס זקניכם שנטינס ראשיכם
 זנקינו למתות נידם נח שיש בהם תלוי העתות

 ־דשגנו להורות והשנטיס הראשים אמי ולא לגונח
 כיון זה ננריח נמשים אינן לוי מי של והנשים לוי

 נד* סנסזרג נייח נטלו לא העגל אח עפו פלא
 ניוןדצא נימא דלא ריגה וסוג זה לנריח שיצטרכו

 י״געם מנן א״כ עשרים מבן אס מנונסוטהני
 afי׳ מנן שגם איגו שוס נעתו׳קתיל ליחנהו עשרים

 תום־ שילמדו ישר׳ איש >ל לזי״א יח״ש בעתו' גינסו
 מזן הוה מקום ננל איש והרי נערנו' ינגסו שכלם

 נערמת וגם המציס קיום ננרי׳ ננגסו שמנה י״ג
 נברית ,אם׳ ני גערנות דליתנהו שיר פייט 'והדר
שיגר וגין ושילה טפינס דהיינו לנד המצית •קיום

&מרס,שהט.יוסזי$- - ולשי ג>רמת דלממסן !גיאמג
8TO ־
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לוה׳ ישראלזה ער׳ערבות נסע דרוש לב מערכי ץ
 דרים שהיו האחד מינים שני נה היו ישראל !אמצה

 אוי לרשע אוי נמ״ש עיז ענדו שאותם ישראל עם
 גס לוי שנט עם דריגז שהיו סגרים משא״כ לאמו

 ו;רך סנילז״א הוצרטלנרית ולא ז-ע ענלו לא סס
 בתיזניז ן ססיו הנ׳־יס ציויגש מזויף נקינ אסר
 עצייושומני חוטני דגרים לומר צי שהיה ולפי >ויה
 צי היה הם עצה נצי ולאו מרודים עניים סהס
 נעשי׳ עסהס ישראל נשמחפו לא דלגייעותם לומר
 כל דרך על העגל את עש אצו שגס הורה * הע;ל

 מימיך שואג עד עציך נ מחט •ז״ש רשעים משרתיו
 את עפו סם שגם כיון זה ננייח צימס צליינים

 אף ס1 לנרית הס שהוצתו שמח מפיש וסדי ה>גל
 ך לעני »״ט לוס נחירב מריח מנסו שכני עפ״י

 העצל אח ►שעשיתם דכיון ונאלמו סיאלהיך ככרית
 הוערו! וע°כ !נחורג עמכם שנית הכרית ניטצתם

 ושוג גו׳ היום עמך כורת ה׳אלהיך א&ר זה כרית
 העתידים הגשמות גס ר״ל לנדינם אמכם ולא רינה
 שהיו כיון זה ננייח להמס צריכים הס שגם לנא

 עומד עהט סה ישני אשר עתכשכיאת כלילית
 לנא העתידים מינם וגשמות אתם דהייגו סיום
 היום עמנו פה איננו אשי• ואת עמכם כלולים סהס

 מזו׳ שהיה להתגייר העתידים הגרים נשמות דהיינו
 לא שהם כיו! דחות נכרית להו חיסג• דנהני לומר

 להכנת דצריני יל קת העגל אח העושים נכח היו
 ניחא ע״ז עונדי היו שנתגיירו דקודם דגיון כנרית

 שאמרו דרך על העגל אח ישראל שעשו נמה להו
 והים ט' נכס ים סן ושונאתר וכאמור• דנ״ג >ע״ז

 צאמר נלננו והחנרך הזאת האלם דנרי את כשמעו
 ע״י שנחירג הנייין ששמע דניון לי יהיה •לום
 ולא הקנ״ה תחל כנר העגל עון והרי נחנטל העגל
 כיון עון לו שאין ודעתו וה נגרית לימה יירצה

 לא לז״א חקנל אינו זה ונייח נתנטל החורג •כרית
דעת על סיס העגל עון מחל דכי לו ה׳סלוח יאנה

 זקנאחו ס* אף יעשן אז צי מחיש זה נגרית •ינגסו
לא אס אף הזה נספר הכחינה האלה כל נו ורנצא

נניית להמס ירצה
 מציגו סלן אמרו הדייגין סנועת נע׳ ה0ה1

על אמ״ל ישראל אח נשהפניעמשה
 שנאחר אחכם משניע אני דעתי ועל המקום דעת
 על אוחם־העומדלס אלא לי אין לנלכם אתכם ללא
 להתגייר העתידים וגרים הנאים דורוח סיני •*

 מרי קרא וק׳דדריש פה איננו אשר ואח ת״ל מנץ
 על העומדים אותם אץל״^א ואמי תואג דערכיח

 לא ונאלס פנתס נע׳ דכחיג יתכן לא וגס סיני סר
 נהר שהיו סדור לו׳והרי משה מפקודי איש סיה לא

 מנן פחות גהש שהם ומיעוט נתדנר מתו •יני
 העומדים אוחס לנד עליהם לומר פייך לא עשרים

 חואג נעימת העומדים לומר לי והיה סיני הר על
 משם המיס סיני נהר שנס ליה ששיט דהש״ס וי״ל

 וניגהיט אפורינכחיג סאינו אעפ״י נגרית לישראל
 שנועת דעל מדאי לישראל תשה דכסהסניע סבא
 ג״כ נקטו וע״כ היה ראשונה שנועה שחיה סיני סר

 אע״ג אשעה ר שנועה דהיינו סיני הר על •עומדים
 •לפי׳ דע״ת מרית קיא דגלי דמאחד בחינה .דלא

הוה דמני דחורג לנייח גס 1
סלא זז״ל סיג סוים למהריק״ו איתי”
אחעשה מאתם סקנ״ה מגקש היה 4

 ונשתע דנעסה החזרה קגצת דהיינו ממה היאניין
 סע*׳ נמו ונשבועס גאל• טיקגלס מאתם נא* אלא

WrW לין עיט מקר נו׳גריעדויט >}ניס

 צ״ל ולדנריו חואג נערכות אס כי ושנועה אלה היה
 שיני מהי ועומר תוסנע הש״ש נכל אתרינן דני

 דנסיט' א״א נס׳ני סקנלו למה חע׳ית סטנסמושנע
 ולמאי. * ושנועה אלם נפיגי גס שהיה מנואר דל׳יז

 דנריש פ׳ נילקוט הוגא כשפרי אמרו עלה דאחאן
 המורה אתי שמיתם אם אמרו כרא&ינס נפ׳ואשימש

 מצג׳ שמורים אינם צאו ואס שתזרים ראשיכם הרי
 הוא וכן דייניהם כראשי חצוי ישראל של סאשחס

 נאמרי ישראל לניח נתתיך צופה נןארם אומר
 חשר ואשימם וז״ל גפי׳החומש^ רש״י והניאו לרשע

 גראשי תלויות ישראל של שאשמוחיהס לימי יו״ד
 י&רל ענוית נו׳ונספר למחות להם שהיה הדיינים

 ע״ש נראשנם ואשמש לומר ל הו״ דא״נ הקשה ח די*
הדיש על דאץמשיכץ !כחג מזה הראיס נרגש ונגר

ע״נ י
 ויקרא ,פ כמדרש לפרשכמ״ש נראה י71

לאשמת יחטא המשיח הנהן אס גפשוין
 חהר״ש וכחג פודגרא דאסיא חדיגחא עלונס העם
 שיטעו. נרי פרנסו את מכשיל חיטא דכשסלור יפה

 על רעיא רניז גד רז״ל כת״ש דורו אגשי אמריו
 קרא י״ל וא״כ 1 ע"ם סתיוחא לנגידה עניד ענא

 הדייגים נכשלים הדור עונות דע״י לציון נפשטיס
 תלוי דיינים דאשמסשל כחיג איכששיר נתוראה

 י") וא״נ חטא סדור עוניח דע׳יי כיון העם כראשי
 שעל הריין חטא נמס אלא כן הפרש רש"י שגס

 גדול וחטאו כהוראה ויטעה הוא •חטא הדור עינית
 שאשמותת לזי׳א הרכים אח ומסטיא דחוטא מהם

 נהס מימה פלא הדיינים נראשי תלוי ישראל של
 גלאי• אנל נהוראה יטעה להדיין הוא תאי ונכי

« רש"י די דג פשע זה שאץ אף כנ״ל צא

O* ליומא. בפ״ק גמיש ליש> רל הגא״ר ע״ס 
שהין מפני חרב מה מפני ראשון מקדש

 שאנו שני מקדש צו״אנל וש״ל וג״ע ע״ו גידנריס ־>ו
 ונג״ת ובחצות נחורס עיסקיס שהיו ני נקיאים

 ניניהסללמדך שהיה חנם שנאת מפני חרג תה מפני
 וסייד וג״ע ע״ז לענירות כגגד חנם שנאת •שקולה

 חמורות נ׳עיירית נגד סקיל יהיה איך ט׳ותיתא
 ואין גריד לאו• אצא נו אין מנס סנאת זאילו גאלו

 מימות נחיוג הם וש״ד וניע ע״ז ואילו מלקוח נו
 נע׳יז דהמודה רז״ל שאתרו ז“ע עון ונפרט כ״ד

 ליישג יש נדץהעתות אך כולה סחורה נכל ככופר
 יחיל. יחטא אס גישראל ואחיוח שלום כשיש והיינו

 להחזיר׳למוט> ישראל גלולי ניד נס יש יחידים או
 כשיש אכן העוכר נגד העם נל דיקומו להענישם או

 אסיים יילמדו למחית כחנידם אין נהם מחלוקת
 הישר נל איש וגורם נידם מוחה שאין כיון )חטיא
 חמורם ע*כ סעס רוב שיענרו וימלא יעשה געיניו

ששקול הוא הנד וחום מנעוריו רע האדם לג יצר כי
---------------------ממירות גיענירוח כנגד----------

 3הנחו טנת צע״דלפי־ש אפ׳ ■ר הגא מן
 צר כרס ניוס המרפיח נייד סי׳ משלי
להיב ומטים למומ לקוחים הצל K כחכה

 הלא זה ידעני לא סן תאמר כי * תמשך אם
 והסי> ידע הוא נפשך וגז}י יכין הוא לנוח תוכ\

 ז3יש גפ״ת מ״ש עוד נהקיים וסוא כעעלו לאדם
 דב )הגי תר •יתוןלוכמינהו לר׳ וירא רני אמי
 דלא אע״ג אמ״ל מנאי חקנלי לא אמייל גלוחא ריש

לסני הדין מרת אמר• • נו' »ר לוניוינהו מקנלי
 הקיון אפר מיטו ל$א

>מך
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רמד קרבן- ערך ו קי ררוש לב מערכי
 מהם יקנלז תמולא שהם צפני וידוע גצוי לרוןהזא

 נו' גלוי מי לפניהם גציי לפניך אס רנש״ע אמרו
 ומעשם ערגות חלץ דסיינו ז״אהתיפיח וא״נ

מ ניס מום רשע עושי ניד מחית שלא סחונחת
 דנחןסטר החורנן דגעיז עיניא סך ני והיינו מנה

 נס הנרד אניחן נחנה צר הרשעים להמית דין
 הן תאמר ני נרשמים מיתו שלא על לנדיבים

 מהינו וא״נ מונפת דמקכלי זה ייענו לא
 יקנצו לא אי ינין הוא חוקצנוח הצא לרא ליפטרו

 להונימן היי! יקנצו דלא לך כיור שאינו אחה אנל
להונים חיע נתי דמספק נפעלו לאדם והשיג ורש

קרבן ערך אמור ׳s. קיץ דרוש
לה׳יט לקרנןאשה ירצה והלאה הפמיני ומיו□

קינן דסחס יחר לה' לאשם לדקדק
 חניך דרסו דש״ג דניזמא לפיט לה׳וניל אשה הוא
 ניאור וצריך * »ןרכן ת״ל זמן מחוסר נו דש ים אלא
 לכשיענו׳ מקדי׳נהקריג זמןוהרי ושר1>אסר;מי ח״ט

 יוס שלשים אחר להקדים גאלם יכול והרי סומן
 נפ״ו הרמנ״ם ונ״כ קידושין ד לפ״ג גירוש' נמ"ש

 דיייא דננדריס הטעם ג״ל \.אכן ערציןע׳יש מם׳
 לה' קרנן שאומר• הוא נגוס נדרי דעיקר חנואר

 !שלשים שחי אצא נאדסואינו חי לחזקת ידוע והרי
 מויואנלים אץ וע״נ נפל בחזקת הוא דקידם יום

 להקדים אסור וע״נ ימים שחנה עד וננהמה עליו
 לנטלה סמים סם מזכיר ספק משוס ומן מחוסר
 ,לה א&ה .לקרנן ירצה דנתיג הכחונ דייק ולהני
לנטלה שתים שם מוניר משוס לחוש יש יקודם

 א< עזים ושעיר טזע ר״ח כמוסף סנחש פ׳3ו
יעשה התמיד עולת על ;לה׳ לחטאת

 עולת חלנד כחיג המוספים דננל וקשה }נסנן?
 נטלם עולח.החמי׳גס על דנקיט הנא ות״ש התמיד

 על נחיג והנא תעשו התמיד עולת תלנד נהיג
 ‘ד"ןונמנחז. סיונןלנזנחים ונ״ל יעשה התמיד עילת
 קודם החטאת ועצרת ר״ח דנתוסף מתבאר ימ״ל

 נזנחים כדתנן נריסא עילת דנתיני אע״ג לעילה
 החנ דנמוספי ואע״נ לעולה קודם החטאת דפ״ט
 נזנחים שש נח״ש שאני וסתם נרישא קרני עולות

 ונ״נ נסו נתיב נמשפטס דחג פרים תימא אפי'
 אינו התג נקרננוח ה״ו תתידץ מס' נפ׳יט הרמג״ם

 כמשפטם ישגאמר הנתוג סדר על קרינץ אלא גן
 נהו נחיג דלא ועציח דר״ח נמוסף ואיד ע״ש

 וסנה לעולה קודם דחטאת סדין חזר א״נ כמשפט
 נשמיך על נעינן תנא?אי נה פליגי רס״ג נפסיזים

 ני וא״י נסמוך על דגעינן נר״י קי״ל ואגן לא או
 נל על חשמע הוה התמיד עילת מלנד אן נ נחיג

 ד״ע ניומא נח״ש התמיד אחר שיהיה ר״ת מוסף
 יקריב התמיד דאחי להורות אך הנקר דיליףתלנד
 כיין התמיד עולת על נתע צנן לעילת אחטא׳קודז

 לחטאת דקאי יעשה כתיג וצהני נסמוך על דנעינן
 ניפא דהיא אלא ר״ח לעולת קולם דחטאת ומינס
 לעילה חטאת קודם ר׳ית נתוסף א* ינה ציירה

 שגם נראה ת־״א חה׳חתידץ נפ״ז הרמג״ם סמדנרי
 על עמיחי ומר ,לחטאת קולה עולה ר״ח זמזסף
לנר וסוף עיג ‘סי מאיית נחק״ל זה לגר נירור

 ע״ש צא״ת דהדני־ העלית*
 גח״ר לה־אמרו תזנח נח ויגן נאיג נח ׳531

ציוף. מק אחרןזקג• ואנוגן ועןצאיג . . ״

 להקריב (אלא נטמאים וצא נטהורים זרינה הקנ׳״ה
 »* הטהורה הנהמה מנל ויקח מיד קינן מהם

 סארי* יפה והריס נעי״התזמש זערס״י דרשה והניא
 «״־ מנל ויקה מיד נמ״ט תמה אך המאמר נניאור

קאו^ דהא זה לומר הוצרך צמה ידעתי לא וויל
 עיש" שנתכונן מפני הקינחו שטעם »

נדנרך. עוד שקשה נמה גראהציישג ׳ ליצךי
נדי■ להתנונט׳זה הוציך לצמה התאתי

 מניר ר*א אמר דייה נעיז אמרו הרי קרנן להקריג
 5חנ החי מכל ינהיג נח לנני שאסור אגר למחוסר

 חיגרים ראשי שהיין נהמה הנא חזרה אמרה נסר
 לאסור־ דאץ זי״ל מנץ ד״ס סחו״סס ונתנו שלה
 לחיטן מהנאת שתעטס נמה לקיגן ופריס זקן אצא
 ניח׳לתיעסך דהא די״ל אחרינא טפחא יאינא ניץ

 4אנ העולם לקיום ראוין שאינן לפי הייט המזוג
 מלהניאס נמעטו לחה לאוסרןלקרגן לאו אי מחוסר
 טמאה ולנהח' העוצם נקיוס ראויס הס הרי לחינה

 תור לא נחי לשלמים כיון קאין מצי לא נמי ע״נ
 התכוננו' הוצרך לתה קשה וא״נ ענ״ל להקרנה
 תרינוי־ נס שעשס דהתנונמח גס ימה קרנן להקריב

 לאניצה דטהורי׳הונשרו כיון ל״מ הסהזרי'
 4>1ח נרגם נטהורי׳וכנר מעיקרא רינה לפיכך לנד

. ציישנלוה שנדחק מה עיש ני׳ו נע׳ יפה מחריש

 ממה נח דידע דאסין ליישב והנ״ל
שהוא צחינה אנר מחוסר שמיעט

 שעיקר ביון אנל לעתיד שרגן מהם סיקריג נדי
 הוח׳להקרי! לא א״נ המץ נקיוס לחינ׳נדי הנאחס

 כעולם קייס שיחיה נדי ויינו שיפרן עד קרנן מסס
 אך>יוןדריגף המץ לקיום נחינח מהם שהוצרך מה

 שיפיץ קרקקודס מהם להקריג לשר• נטהזרי׳מיגס
 הריש היפךמיט וזהו שמשו צא לנתינה ניון וירט
 דלדנרין זרנו שפרו אחר אם ני הקריב דלא יפה
 המאחר נונח >ן גם וזה * לדוכחא קושיין ני הדר
 מאילך דאילו נו׳ הטהורה הנהמה מכל ויקח מיד

 צהקריל נדי שהוא נח אףשידע אגר כמחוסר לימוד
 מיצוק' חנף להקריב ינול היה צא מ״מ קרנן מהם

 טהורים אךמרינוי וירט סיפרו‘עד אס ני מהתינה
 דאימף שקשס ולמאי חיל צהקריג דינול צמד

 ו« לישראל לאכילה הוחיו להגי נטהורים לרינה
 ייחך ננאנלי׳ לרמת דאץ הוא דסנרא י״ל טמאים

 לקייןז וחד ווגוח ארנע היו והאוכלים מהאוכלים
הוא ווגי תרי והני זוגי חרי להו פשו א״> המץ

׳ קינן מהם שהקריג
 מען ארור ויאמר נח דנתי׳נם׳ וי נגיןת 33^1

•נתך ויאמר לאחיו יהיה ענדיס עני
 לימת אלהים יסח לתו ענד מען ויהי טס אלהי ה׳

 לדקדק יש לחז עני מען ויהי שם נאהלי וישמן
 שאץ טס ה״אלהי גרון• אימרו ותו ענלים ענד מאי

 אןן לכרך כאן טייך ונזה לח׳ אלא לטס נינה זו■
 הוליע לו עני למי פגי נגען ויהי אומרו גם ס'

 אומי! גס לאחיו יהיה עניי' ענד נאמר טננר ותו
 עם ליפת זו ט־נס שייך היני ליפת אלהיס •פת

 וישמן אומרן גס קאי לחודיה האי מעןוהרי קללת
 גאמייס •ד״ח יהיו גתייר דרשו שם כאהלי
 קוזא’ נפי אמרו וכן שם אהלי נתוך ישח של נלשונז

 החילו לא נספרים אף רטנ״ג מ״ט גגי למגילה
 h*& קרא אמר אי״י טעחא מאי יונית אלא טימזט
 י^ת של יפיוחו שם נאהלי וישמן ליפת אלפיה

לק^ת זה ק.וך נןס קקיז ו1>ק׳וטד »אטצי ןקץ

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס508 מס עמוד חיים בן יוסף רפאל חזן, ב א - לב מערכי



תשובה ערך קרר דרוש לב מערכי
ba היי לטעות מקום היה נה׳ קדוש אץ זלתיב 

 לא ך נלוז אץ ני לז״א קרושיש גקרהו ישראל בס
 נכללות נקראוקרושיס דישראל ימנאנפיטקלוש

yppy חי ח' סי׳ ישעיה הכתוב חיש ניל זס דרך 
 ואת ראשון ה׳ אני מראש המרף קורא ובפה פעל

 ?אחרונים ואת שייף ימה דקשה הוא אני אחרונים
 ואני לומר והו״ל מנלעדו אלוה דאין >ו׳

 חהיתי׳ורג ששמעתי חס גהקיים לשיש וליל אחרון
 מביש שהיה המלך שער נעל שנחכניה ארי יזמוגהק

 אחרון וןואגי1אנירא סי׳מ״ד נישעיה שנחוג מקרא
 איןאלהים ומנלעדי דלנאורה אלהיס אין ומגלעדי

 יחשחעו׳ דדמאי נפ״ז נו“החי נמים לה ומפרק יחי
 אחיץ נקיט ולא אחריו אסר עוד שיהיה .אחיץיתנן

 לאה ואת חדנחע ראיה והגיא הראשון נגד אלא
 הרי אחרונים יוסף ואח רחל ואח אחרוניה וילדיה

 יהיה גדול יכחיג תחתיו אחר שיש אף אחרון דקרי
 ג׳ נית שים אף הראשון חן אחרון הגה הניח נגור

 וא״כ ע״ש המשנה נלשון וכץ נימינו הקנ״ה ®יכנהו
 אחרון ואני דמזיג אף ח״ו לומר תקים היה ינאן

 אין וחגלעדי לז״א שאינו מה חיו אחריו אחר ®יהיה
 אחריו אחר שאין אחרון הוא דאחרוןשאתרחי ־אלהיס

 אמי דאי שטוןהכתוג ני׳ל דרנו וע״ש »ישן ׳ושסאיס
 להיות שיחנן לומר ח״ו למינים מקום היה אחרון ואני
 אחר שהנונה הוא אני אתרוגים ואת לז״א אחריו אחר

הוא אני אמריז דמציח אחרון נל

תשובה ערך ר קב דרוש
 היא וזורה ישראל חל מנהגם אתת פת .בא

שנת אותו קורץ האידנא ני דיומא
 נזה נגטויט לא דלצאורה אע״ג בתשעה העם אח כנושי׳לעורר דנרי להם אותר שנהם והזקן הטובה
 לענור דנא שרואה נעת נ״א תוכיח דהעת נעשה

ולהשרישו להודיעו דצריך הגא אוי האיסור על
 וכשלו דט״ל שבועות נ ת״ש וכן י יקיא בפשטיה ־
 ותסיק ז״לז ערכים ישראל דצל הלמד כאחיו איס ,

 בעת נמי החס והוי למחות גירו נשים דהיינו סס״ס
 ידע צא והוא שעני לאחר או האיסור •סיעגור
 נידו ואץ ׳ נמויד ענירה דענר רסע אנל באיסור
החסינה דיני להודיעו האדם חייב דיהיה >מחות

דיעות מה׳ הרמנ״םנפ״ו מ״ש בזאת אס □י לזה גרור לימוד לנו אץ חישעו ולהחזירו
 שהולך או דחטא נחנירו הרואה וז״ל

 ולהודיעו למוטב להחזירו מצות טובה צא גדיך
 תונח שנאחר תרעיס נמעשיו עצמו על חוטא :סהוא

 לאיירי די״ל ואעפ״י כו׳יע״ש עמיתך אח תוכיח
 k לא ביודע אבל אסור זה שדנר ידע שלא במי >גד
 דנכייג מנואר ר״ה עשין >ס׳המצות מדבריו ־הלא
 קבלה מדברי עשה הוא זה דציתוד וליל .חייג

 אדם נן ואתה ננחו׳ינ״ת ע״ל סי ביחזקאל חדנתיב
 והזהרת דני־ מפי ושמעח ישראל לניח נתחיו ועה1

 ולא חמות מות ישע לרשע באומרי »מתני יאותה
 ימות כעוכר רשע הוא תדרכו רשע לחזסיר :דנרא
 חלינו רשע חזהיתו ני 'אתה אבקש מידך זדסו
 ואחה ימות בעיני הוא מדרכו סב ולא ממנה &מו>

 ישר^ז ניח אל אחור נןאדם ואתה * הצלת גסשך לאח
 ובם עלינו וחטאתינו פשעינו כי לאתר אמרתם ען

 ס גא אני חי עציהם אתור . נחיה ואיך נמקים יאנו
 .אל רשע נשוב אם ני הרשע נמות אחסון 'א׳אלהים־אם

1PW0 חלר>נםןר^ולמח מ1םן>ן» וקץ »לי>'

fcCW חדא טינא קראי נהגי לתייק 
צופה דקאמר הזה המשל באריכות

 דני נואדה מיניה לעיל דנתיב ישראל לניח באחיך
 עש ולקתו חרג עליה אניא ני ארן נניעחך אל

 עליהם צופה אותו זנתנו חקציהס אחל איש הארן
 והזהיר נשופר הארןותקע על נאה השיג אא וראה

 יכתיב נמה סני והוה האי כולי יל דלח נו׳ העה את
 נת״ק וחו ,»מייי לא נו׳ותו לרשע באמרי אדם נן

 להרי יחיר״היא תחני דאינה חתני אואס והוהיחס
 דכתיג דאה״כ וגס העם את להזהיר הוזהר כנר

 היא זו לאזהרה ניאר ט׳לא מדרכו רשע להזהיר
* לעד ית״ם הנורא מפי

נקידו' גמ״ם לפרש נ״ל החנוץ מן
על עונר אגיו שהיה היי דל־יב י

 ‘אלא ד״ח על ענרח אנא לו יאמר לא חורה נרי ד
 הימנים למד והשם * יע״ש נחורהנך כתוב אומד
.אודןר ל״ת על עיני־ ליבו ראה לאס ית דח בפייה

 דלאניויאיו חנואר הרי , זנך נך רניגו למיחנו לו
 מעצמו מוכיחם אמו להוכיח יחייג אע״ג לרגו

 לגר נתיב לבחורה לומר צ׳־יך אלא אדם כל נשאר
לאיסור זה »

 רניסעדיףתכנול ומזד לרבים דה״ס 7י3ו
אלא. נענה לא משה שהרי .ורגו אניו

׳ ובתוך עמ״ש ישעיה וכן התורים נא שתעו עת״ש
 ד״מ ונהוטה * כידוע יושב אנכי ספחים טמא עם

 עליך• צינור אימח תהא לעולם יצחק את״ר אמרו
 כלפי ואחוריהם העש כלפי פניהם הנהגים דהרי

 כץ להוכיח נצטוה סנכאן וצפי * יע״ש השנינה
 אמיחש בן אח׳יכ כדנחיג ישראל לנצי ונין ליחידים

 באותרי וכתיב ביש ר דהיינו נו׳ פשעינו ני לאתר
 אינס לרנים הונחה והרי ליחיד נויוהיינו לרשע

 ימוש נחשו׳ יחזור לא דאב לו ולומי ליחיד ■כהוכחה
 אזהרתו ותהיה בכבוד ההוכחה שתהיה צריך אלא
 רגייס כבוד מסגי גתורה כחוג כך או הגנורה מפי

 ונלנחי' אותימחצי והזהרת צז״א נאניוורנו כיקי״ל
 הנורא מפי ס׳דהזהייס נאם אני מי אש"נגבירגיס

 ץ נ׳יחר־ דרשע רשע לישע נאותרי נת״ש א״ל ותו
 ולא והול״ל מדרכו רשע להזהיר דנית אומ׳ולא וחו

 רשע הזהרת ני ואתה במ״ש וחו k שישיב הוזלת
 ולא מ״ש גס יחי ממנה רלשיג תתנה לסוב מדרכו

 כעוגן הוא נח״ש וחו »יחי יתי׳מלרנו מדינו נ0
 וכאן בעינו רשע הוא דלעי׳כתיג שינה דלמה ימות

 טפי טייך הוה כאן ואדרבא לנד נעמו נחי׳הוא
 גנל חרשעו לשוב דאכי׳יהוזהר רשע נשם נו לכנות

 קציסובג וחסיב הוזהר לעי׳דלא משא״נ שב צא זאת
 יגתחיינ הוא רשעו דעל דודאי יחר נעמו דחי׳ זתו
 שייך הצלה ותה הצלח נפשך ואחה נמ״ש וחו

 יזהיר לא אס נ"( נשמה היה לא הוא והרי בנפשו
 דברת 'לא נינתיב הרשע נדם נתחייב ד הוא אותם

 נודאן דהזהירם וכיון אבקש מידך כו׳ודמו להזהיר
 1נל3ה'ה ני׳דהוא הצלה משתינות ואילו יעגש דלא

 אינו יזה ניצול והזהירם דהוניחש וע״י הנזירה
 אומרג גי" או׳לרשוגי לאתר אמיתם כן נת״ש וחי
 עליגל וחטאחיגז פשעינו ני ותו »ני' פשעינו ני

 של># אחרים על ולא עליו עמוחיו דהרשע דנודאי
 מאג ביאור צריך נמקים אנחנו ונם ,או גס חטאו
 וב• התמיהא יתהו נחיה איך 'נמ״ש ותו x קאחר

 וחן •דמכפריז תשובה סל לחה היכן עד ירעו לא
 ומו לשבועה הוצרך דלתה אחסון אם אני חי נמ״ש

יכעל & W ה$7ר7& ®וגו wp׳1f> יק7
־״ >פ? ..................

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס533 מס עמוד חיים בן יוסף רפאל חזן, ב א - לב מערכי



דנו .עו־ותשובר, קרר דרוש לב מערכי
 אה התפו׳ני אין לגלאי הרעים מלרכינס ואן אה5

ומהו חמותו ולמה נמים וחי * החטא גפזינת
ו*צ אלגאוי מסרים הגדול צהרב )ראיתי ממוחו וצא ויזול״ל החמיהא
 עראי צהני דרש עולם נס׳אהנח

 ממיטת הפורש כל דע״ז גפ״ע מ״ש ע״ע וסיני
 נוס שנעלוח סלה לאתר מההיא ועיין מיית מיד

 חחס ולא זחלת זוידא ר״נ ואח״ל הגדול פעטןחננה
 ערי׳ומעגיר' והדר שפיר נה סדרה חשז׳דלא וחשני

 הניח דלא ץ׳דורדייא דר״א עליו אחרו והחניא לא
 טוגא לאויעגיס החס ומשני עליה נא דלא זוגה

 ישונוץ ואס ישוגון לא וסיש״י t דמיא ומינות
 מלך גזר׳ או יצרה נהיית צער חתוך למוח מחתריס

 עטרות משאר או תחינות דמויס וג״מ * יע״ש סיא
 ניס הדר דלא נל ומיהו חיית נוונא נהו לאניק
 טעתי חוודי נ״מ7 סה׳ז״ל ונתנו מייח לא ספיר
 נרניס אנל ניחיד דועא ראשון דלטעם רש״י הניזג

 ני ז״א * מייחי >א יצרם לנשות זצוחיישו לנסים
 וגס טונא גהו ולו׳דאניעו עלינו וחטאחינו פשעינו

 יצרם נפייח נער מחו׳ ונממיס נלו׳נמסיס ־אנחנו
 מיית למלל דעי״ל נחשו׳ויון אפי׳שנחוור ואירגחיס

 רמיי לטעם דאי היא דלא הענייה להס השע לוה
 ואי׳נ רשע נחות אחפוץ אס אני חי היא מלך לגזרת

 האי וי זנל יצרם נסייח צער משוס הוא הטעם ע״ו
 שונו סוגו יא ז 4 לאט חענ׳דישוגגלאט להו משנחה

לאט א4 אחת ננח סוגו4 כלו׳שלא םיסרע חדרניגס
 מיתה חשם ליוא דנה״ג לאט

דנרניס לרניס יחיל נץ לחלק ליש ן»יןף
מייח מתינז׳מיד המורם כל נאמר לא *

 כלומר לייקא ישראל גית חמותו ולחיה אמר ולוה
 וגני ישס( ניח נלו׳נללוח דייעא ישראל נית יללות
* יעים וש״י א״ל ונוחייהו דנפיש צזת ל״ח יניס

Vini לי״ז גויס לפ׳עח״ש נ״ל המנוון מן 
אלם סל נז״ד חשי׳פחעועח גדולה . י

 אמילו ננתיס סו לא לו מוחלין מתיניהשוגניזיס
 ניחיד סא אץתז׳ל״ע שנעולס נניוח אילי כל הגיא

 נתו׳א׳או׳ והא חערע מי דצנור וגו״ד י גצנור ותא
 לךנורי׳ ותרני ננתי תכנסי לנייונחי׳נ״א מיעה ונסי
 גז״י צאןלאחר גז״ל עולש לאו מאי לפני עוגן ננתס

 דאיןעמו נגז״ד נאן שנועה עתו ליש נאןננו״ל צא
 עין יתכפר אס עלי לניח לכןנשנעחי לנתיג המעה

 אינו ומנחה גונח אמי אניי ומנחת נזנח עלי יח1
 דף נאוחו שם וע׳חמ״ם »ונג״ח כו׳נחווה מחצער

 דכתיג נחתם דאינו צי>ור סל לגו״ד מנץ רג אמי•
 אע״ג אלא עונךלסני והנתי׳גחתס אליו תראינו גל1

 דלעי׳ הש״ם נמסענת סנר ואי . יע״ש נקרע דגחחס
 גמתס דנחי׳ עדיין תיל נערע אינו לצינור דגז״ל
 זלג וא״ת * לעיל נללייע גערע דאינו לחם׳ עונך
 ונצחם סנחחס עודם חיירי לחננסי וסיל חולע
 החשו׳ סנחחה אחר דגס ואה״ג טנחחס אחד עזנך
 אם צי למדנהיג עשה אנת• להחקרע הגז״ל יכול

 לאה״ן י״ל ונדוחע תענה להם דאין משמע הננסי
 נערע דאינו נחי מונח קרא להק׳דמהאי דהי״ת

עתו וים לנחחס נגו״ל דאיירי סמין דלעיל והשינוי
& שנועה

 נמחס כנר ירמיה ניתי לאי ק״ל זה את
 נקרע דאינו נשנועה ישיאל &ל ט״ד י
 אס ה׳ נאם אני חי לנחיג 11ליחזע עראי גהני הרי

•וגו F&J.מדתי! נעוגו >״א הרשע נמץח אעקו:

 על© ירמיה והרי ישראל וית חמות! נו׳ולמה סונו
 יסעי־ה מנדי לאמה יי״ל ננ״נ נדתונח יחזקאל צ

 נימי גשנזעה גז״ד נגזר ואי ויחזקאל לירחיה קדם
 יח!עא) חחנגא אין עוגן נכחם גלנחינ ירמיה
 גחננ׳נגלות דיחזקז! דל״ע וש״ר נחשו׳להערע דסגי

 ניחזמאצ סס וחוואי־ נלפיש״י המרנן ואחר יויכץ
 הגלות עודס איה ייחיה ננואת נן אס נגחונים
 והחי־נן הגלוח אחר נחונא ויחזקאל ותחינן

 עונשים ועל ויזגז״ד ירמיה ננואח נחעייתס וננר
 א״ס יחועאל ובזאת הוה גז״ז נחחס שלא אחרים
 מנגו׳ירחיה הרשעים נחיתת‘ה לחפץ מנינו דענ״ע
 חגל חהנחי• וחסר נזה נתצא ע״נ החעתיע )אמר

 עוגן לנצחם נפ״ז ז׳יל דיש״י אלא דאנדץ( על
 לעול$ עיים להוא העגל עוץ דסזאעל פירש

 איןראיה ולדבריו * יע"ס פעלי וגיוס >דנתינ
 ת&"נן מפענח הסן והוא נערע אינו לצינור ז״י דג

 לדרשי תעוס נשום מצא ז״ל לות׳דרש״י וע״נ לר״ס
 דצגור דגי״ד לסל״ה רו מ°ש איש לדבריו וא"כ הצי

 עונן דגצחס וקיא >ערע לעילם שנועה וו דאין
 אפשר וזהו k תשו׳נראוי עסו דלא העגל נעוץ הוא

 ונס עלינו והטאחינו פשעינו ני הנחוג נ־נח דהוא
 נצחם צו׳ מחי חננסי כ״א צלגתי׳ נטעים אנחנו
 ואיך שנועה עחו לים גגז״ד הוא צ’ואינ-ע עוגן
 אינו זה ד לו״א ,« תשווה ליה חהני דלא נחיה

 הוא עונך כחי׳גנתש וצי נערע לעולם לצינור לגז״ל
נקרע לצא שנוע׳יחנן דע״י לומר נאט לאם נענל

 נין ואה " הרשע נתוח אחפוץ אס ה׳ נאם אני חי
 חשונחס־ יקונל ללא נשנוע׳ נזיד דיהיה ייתכן איך

 לפי ואפילו הרשע נמיחח חפץ לאמו דנשנע מאחר
 נצי גני הרי נקרע נשמע׳ואינו גז״ד להיה פיטחם

 מחרלר אינו נח&וג׳ להיהנשנוע׳דאפיי אפי׳ עלי
 כראוי תשורה פשו דאה נמצא לחנפי־ וג״ח חי׳ הא

 שונו לוייא נקרע עני׳פ ונייח בחורה והיינו נפולה
 דשאגי נחי גרידא ואפי׳נחסונה הרעים מלרניצס

 ולחיהחואו וזיא לעול׳גערע נרנים אנל ליחיד גלד
דרני׳לפול׳נקרע ונזיל דרניינינהו האחר י&ר^ ניח

צכ״פ
 נהעדיס גיל הדיוקים שאר להנץגס ציי $ןך

דרדו|י תקרי רנא אמר דק״ט נג״ח מיש
 דנך ועומדים כמוחרין תחא וסופר זאימנא שחלא

 והרחנ״זז ״שעי דחי נחוחרץ הדר דלא פפידא דכל
 והעמידו הואיל הטעם חלה ם.צירוח מהלכו׳ נספיו

נאלו גם התראה נעי דניחיי ימ6 עליהם הצינור

yp עונפן תה חוטא לחצתה שאלו נמיר מ״ש 
*5אי לננואה 1V& חרדףיעה חטאי׳ אמר

 ערלץ אח׳יניא לחו* ו11ס חמות היא החוטאת הנפש
 ויחכפד השונה יעשה אח׳ להעניה שאלו ויחנפר
 יע״ש׳^ נדרך חטאים יורה עין ׳0 וישר סוב דצחיג
 רפחחיס ספרים ג׳ אחריי אמרו דייר דר״ה ונפיק
 שלרשעים לחיים גצתנים גמורים צדיקים של בריס

 נימניס של לודחה לאלחר ,ונוזחחי נצחניס גמזרי׳
 דחזינץ הראשוגי׳ו״ל והע׳ י״הך על חלוייסופותדי׳

 חחיצז וצדיקיה חיל גניו נס עחעו רשעים נחה
 שיצא דחי קאמר פיידצדיקי׳ורנועי׳נייגס והיחנין

 שדנז וחי רשע להוא אפי׳ מקרי צדיק לחיים דינו
 ונשות ! צדיק דהוא אפילו מיקרי רשע למיתה

 יסורין ואץ חטא בלא תימה אין אחי אחיר דניד
 נאיז נגזר דצנר דמיחה ו״ל החום׳ ונתבו עוו ולי

< י היעוד? p יזץ8 מיז »)&»י׳

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס534 מס עמוד חיים בן יוסף רפאל חזן, ב א - לב מערכי



 י תשובה ערר קבר רדוש לב מערכי
ומינה  נמאי כ״ד סימן ז"לגח״ג הרא״ם מ״ש

מלוה מון ממון לחיחוד נר&ע דןייל *
 תחחת טריפה להוציא וטנח שנועיח ומייעל" גרויח

שי׳ ״מ0 הטיר ית״ש חתירה השיגה נהו לנעי׳ ידי
 לע»ה ראינו אס למערים מירא ניזשו׳ לחששו צ״ל

 רי״ל לחמנו נמו ממורה תשו׳ עשה ולא לזפו׳כהונן
 הוא יה דחו׳ לנר׳ כיון ולעייח לאותניחו )לשי אי

 עשת רלא כל איל סגי לנד נחשו׳ לתליית מדרנגן
 אמי׳ ןאי גפיסול להערמה להוש ויש משו׳נחחויל

 שגי לא למי׳חמץ דצענירלח והטלה * נדיעגל
 נל אעי׳עשה נרס לחטא מין נתשו׳נאוחו 'אלא יה5

 שאי>• גמור׳ולא לא כלל תשונה כאץ תשו׳איין מיני
יע*ש גחזרה  ע״ל לחלון גלאי •איני עט התיר לברזלי

דלדגריי ,גרא לצריו ואין תויהיא
 פשוט לננר התשו׳ נעלי נפגי הללח אח גועל אתה
 לנו ננל ושג •נחירה ענירוח 5> על עצר ליאת סיא

 והגי גס וא״נ גמור ציין הוא הרי »עה‘למאומה
 לאפי׳ סיחןליח איהע נטור מדאי״ל נןוראית טלין
 צדין שאני עית האשה את ואלת גמור רשע 'דהיא

 שם ז״ל וחגיי נלנו חשונה היהר משישמא !ואולתח
 הנזילה לזיופי׳נגזלןועייין *רוחם רגיגו גש• 'הניא
 דאינו לאפי' נתיר צד<א הוי מטו׳ נההחיר ׳וידו

 לו ליתזור עד לחנירו אלם שנין נענירוח 'סחנפר
יעי• צ״ג הוי להשיג ני\ןדדעחו ת״ת לחצירו ׳הירצה

 דאינה הגי לצל תתשונה נחותי צ׳יש זא״ב
נמי׳לע׳ הרין מתיש •נ״ג נחו חל״ח

,M אעי׳לדנרי ומ״מ »יע״ש הראשונים נאם גורר 
 ולעלוא לאומנותו קאי לאפי׳דופיםןלו נ״ל .סרא״ש

 מי״ל מאיל נע׳ עמדתי ונגר הוי צוין •הי• .!גני
איים סיחן

 נס׳ליאוטי זיל האלו,• היאר״י רוינו »ן״ש
 תעלת וני׳ח נתשלי סאמו׳ ת״א גפי׳ תו׳ *

 לג על נשירים גחרישר על חות,ץ ארה ניוס, >גד .
 השאהו צמא. ואם למס האכ׳להו שונאך רעג אם .דע

 לך ישלם וה׳ ראשו על תימה אחה גחליס 'ני ימים
 חורה . התלתל וח רע לג יריס,על&.1 צושר“ולרז

סס וכעירש״י לאייננה גלגו אין אשר לחלתידר&ע

לנחיג מאי איךש״ך ניחר צריך ׳ז8ול:
 לפי יעוד שונאך רענ אח נחייה

 שונאך חתור יתראה ני נפסוק ג’אי7גפםחי.' דרן*ל
 גלאי׳ה דהרי רשע היינו נחו' דניזיג ,לשונא אתיו

 ואסצן " יע״ש אהיך אח שגא ח לא נתיג חא
 ני יחונתיש לרשע לחמו, שיחן לחיינו יצוייר "איך

 ועת . אאתר מאי כיאור. כו׳זצריך אתת גחלי׳
 אד"הר דנחטא פחחא לה ופחת מפ׳ מוא -אלוש

 טול נהם גחערג ישראל נפשית דננל גיסיהמטא.
 ווהתא והטיל נחם לנא רז״ל שאמרו דרך על 'זרע

 ואצת אחד נרשע טונניחן ניצוץ ולפעמים גחוה
 הטעם וזהו צדיק סל חחערננטוג רשע משל רע

 שאינ׳יכזלים אחל נהם.איסור לנמצא לצדיקים די•
 נרשעי־דעוחץ להפך הוא וכן. איסור מאגמי >עמש:

 הצליח על חל.החיוג זה. ותצל צחאנס טצחמצות
 הגדול וצל גחשונה ולהחזירו לרסע מחזר ■!היות

 שורש הס ישראל ונניאי לגדולי גדיל חיונו מחגירו
 ח»ה פאול רו״ל •“נת פנלוח ישראל רוו ושתו׳
 משור• היו המל>ר לנל,לור והיינו ישראל צל ענגי

 חורה נליקו׳ ז*צ •.אי״י רני׳ ונמ״ש תרע״ה ושמח
». י» מ^יך Y'Ti הורן ותסס >7 תי>/ נס׳

וגניאיה• 11ישר גדולי דןצשאר אחה
 רעג אס וז״א מיציה צפים חד נל

 לתצתיר חי׳ למלמד מיניה איצעיל דאאי •וגאיך
 מן ליעי מאוס היה וא״כ לקיימה גלנו ואין רשע
 אין1 הוא רע ולג לישע כיון ולהוכיחו ללמדו וצע

 ללמוד רעו להוא שונאיך רעה אם ענ״ו מועיל גו
 חי׳ ודייאא מהצדיק נו הניחן טוג אצח מפני חורה

 יע נאצי* והחלים מתנו טוכ תעורג להיא שונאך
 ואם חזיה של לחמה דהייני לתם האכילהו מהרשע

 להוא לע״י חורה אלא מיס ואין מיס השאהז צתא
 הצדיק עס סנז הטוג אוחו יחער לחייניא מזכה

 ניחן הוא רשע זנאזחו הטין ואז עמו ומחנר לעס!׳
 זה ידי ועל לרשע ניחן שנצליק והרע צדיק לאותו

 פי׳אזחו ראשו על חזתה אחה גחלים כי ווהו ננרריס
 שי׳ישלס לך וה׳ישלס צו נדנק נךעחה •נדנק הרע

* יע"ם נו מעורג והיה נך משר להיה הטוג לך

3*V •לא פסון על א׳ סי׳ תהליס נילקיט חי 
צו* ישעיס יקותו לא ע״נ נו׳ הרשעיש נן *

 אמרתי אני לרשעים הסג״ה אחר פנחש אמ״ר וזיל
 גן על כן לא חייכם נן לא אומרים ואתם כן ויהיה

 פ׳ קם לאתר נאיניש נמספט רשעים יקומו צא
 4 עכ"ל תלין ליום רגל הקתח הו'ל ולא לדינא

 חצינו להיכן תיא ומחום סחוס הוא הוה והתאחר
 וכן ין ויהי אמר והקנ״ס כן לא אתרו דהרשעיס
 רעיל כן• אמרו בןוהה לא אמי דהקנ״ה היכןמצינו

 יהיה לא זה נןדצשניל לא או נן אמרו אי לחנית
 עשו כלכל זו וני ועול הלין ליום יגל הקמת צלם

 אלא דינם יו.ש לגלות הנחו׳ נקש שלא הרשעים
 נפי׳ וראיתי * כן אי כן לא לאחרו משוש
 דנ״א סנעה להר׳עתודיה חרגלי׳טונה הלזה מאתר
האור אח אלהיס וירא ע״ס רש״י מ״ש ע״ם טפי׳

 להשתחס פלאי דאינו ליאה שפי׳ נו׳ ויגדל טוג ני
 סלך ניוהר איחא וכן לצדיקים וגנזו הרשעים נו

 תדניזי׳וימנע לה ותפיק אמור דל״אונר״ם גראשיח
 לאור אל׳הים ויקרא עפ״ז אמרו ונס׳הנהיר אודם

 המאתרות נשאר צן ויהי אמר לא למה וזיל יום
 סנרא הגדול האור לאותו לפי כן ויהי נהו דניזע

 משום לעח״ל לנדיקיס הקנ״ה גנזו הראשון ניו•
היה שלא ולפי נע־לה יעמלו מישעיס הקנ״ה דראה

 ניו• מציגו דנווחא כן ויחי• ל״ק נמו-שאמר האור ־־
 נחו כחיג דלא הגדולים התנינים גני־יאת חמישי

 דכחיג כחחשוה המעשה היה דלא מה״ט כן ויהי
 אותם וערך הגלולים התנינים אח אלהים ויניא

 נחקיימ׳נחגינים המיסונרנ׳לא אח ומלאי ורצו סרו
 לויתן הזכר אח פייס דהקנ״ה דאתרז״ל הגדולים

 העולם יחיעו יזדווגו יאה זוגו לגח יזלווג שלא
 כן היה לא האחת דלפי כן ויהי לאיכחע ולפיכך

 דרז״ל וניאור ! וירוו דיפרו נחחילה שציוה נמו
 לאשת היגזלכי וייזיע יזדווג שלא לויחן נסירוס
 לעשהלהחריב יעלו שנחי׳לא לנייוה דויאי לשמוע

 לעם• לעולים “חי שנים לגיס להא העולם אח
 אכל הים כדגי ארס .והעשה ע״ס רז״ל כח״ש מהים
 גיאסם האתחוחלצם שח?מי“יז ע"פ הוא העניו

 לויחן והם זוגז ונח לויתן לעניי ו״ל רני׳האר״י
 לעחי׳הקנ׳יה הנז׳נישעיה עקילחץ ונהם נריח נחש

 In ר נ ג לעחיד ואחרי״ל ה>ן&׳ כחימ עליהה לפקוד
 שנתבאר מה פי על והוא לויתן עת חלחחה לעשיח

הניייאם ונעה הארץ מן הטומאה ריח צהעניר
 1לו*וז יויווג אם7 תתקטת הוא ציוך הקיום קןנ

ח9>

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס535 מס עמוד חיי□ בן יוסף רפאל חזן, ב א - לב מערכי



רנת תשובה ערך קכר דרוש לב מערכי
 ויולידו הפלנית עס השטן מלאך דהיינו זוגו לבת

 נאים ישראל דנשמוח לבשם גויס מזיזים נ&מוח
 מסטרא נאים הגוים גשמות נך דקיוסה מסגויא

 יתגבר ח״ו וגויס מזיקים וגרנות אסר הל לטומאה
 דלא אסר אל צס״מ הקנייה פירש לכן הטומאה בס

 הק׳ע״ל לאגרהס חסד וסיג העוצם •יתקיים יזדויג
 אל למלאך סירש דהקג״ה אעשר דאיך אלו הזוהר

 הגזים ושחוח יוליד שלא נדי העולם לקיום אסר
 דאלו ומי' רנוח הם הגויס דנשמות רואים אגו והרי

 אלא אמר אל המלאך זיווג מגד גאים אינם הגשמות
 מעשה ע״י נאים הס הגזים וגשמות המזיקים נל

 מעשיו ע"' נורא אחת ענירה דהעוסה הרשעים
 והנה ז׳יל החזיקי׳הממריניןהעול׳א״ד חזיקי׳זסןהס

 הס הרעים מעשיו ע״י הרשע דנורא סמוי׳ אותם
 ואו׳פ׳נראגי מעין א* הדיןזנל גיוס מעידי׳עלהאדס

 החוסר וחיתי דויחי בכמה כוו"הן שהפליג נחו
 מעידי׳נו אדם של ניחו קורות רףיל מ״ש נחנודוהו

 נגנה דאיס שלאדם וגידיו אינריו על הוא ומנתם
 מצוס וליל בקורו׳ הנננה הזה ננית וגידים נאנרים

 החצוה ובקיום המצוה תלויה דנו פרטי אנר לה ים
 העומד מלאךרע נורא וקלהערמ״ו טוג מלאך נורא

 שאמר ווה״ו הדין ליונו עליו ומעיד עליו וחקטרג
 המה חמם דממנו ומחרגיךממךיצאז תהרסיך הנחגג

 אץ עדיו הה דהן ולפי וגידיו אנריו ע״י יוצאים
ימי עיי׳ יק׳ נע״י דהודאת הדץ ליזם תקומה לו

 אמר מנחש א״י החאמר נינת סי׳ וה ןעי׳£
נן ויהי אתרחי אני לרשעים הקב״ה

 וגם נץ ויהי לומר ראוי היה האור דננריאת והפונה
 דמפני נן לא אמיתם ואתם נן היה הקנייה רצון

 היסעים גו שישתמשו ראוי אור אין הרעים מעשינם
 אני גס הוכרחתי זה וחפני לעיז״ל אותו גנזתי וע״נ
 נמו האור «אר דלא ניון בן ויהי נחו׳ לבתו! מלא

 ננריאת והיינו נן לא אמיתי אחרת ופעם מננרא
 נןדהוכית׳ ויהי לנתוג רציתי לא הגדולים התנינים

 אפי' העולם ויחרינו יזדווגו שלא נדי סונר לטיס
 ורנו ®רו להם ויאמר אלהי• אותם וינרך דאמרחי

 מעשינס ידי דעל נן אומרים היסעים אחס אגל
 י׳ והמזיק המיס נשתוק לגרוא גורמים אתם הרעיש

 דהיינו התנינים נןנגריאח ויהי כ^ובתוג הוא וסר*
 רשעים יקומו לא ע״כ ולפיכך זוגו ונח אחר אל

 תקומה להם יהיה לא פן אוחו משום ריל נחספט
 נהה החעדיס העדים סם דהן הדין ניוס נמשמט
 והגידים האינרי' ע״י חרעיס מעשיהם עי"י דנגראו

 דלא שפיר אתי ונהני דמי נמ״ע והודא׳נע״ד פלנס
 דפעס הרשעים דעשו נ׳דנרים פ״א המאמר אוויר
 על מודים הס אלא בעצמן חטאים דאיגם בן אחיו

וש״י ז׳ עמו׳ סרנ דנרי ע״ב עשו אשר סעניחת נל
יע״ם

(B”V המשורר מנת לע' ל׳ל אלו היג דנרי
 אמד היא ני ג״ל סי׳ נחהליס נתקראיו *
 הניא מים עגת הסיר ה׳ ויעמול ציוה הוא ויהי

 לנו מחשבות תעמוד לעילם ה׳ עצת עתים מחשבות
 ״5לני׳ >חר העם ה׳אלהיו אשר הנוי אשרי ודור לדור

 ויעמוד ציוה ויהי אמי יהיהא לי־סדק דיס ע״נ לו
 לא וגם גויס עצת השיר ה׳ אח״ו לו׳ שייך »ה ותו

 הפיר ובתה מים עצת דהעיר ענץהוא נאיוה ידעגו
 ירע הוא דהשיטא תעמוד לעולם ה' עצת נמיי® ותו

 לעולם לאחי ביון ותו תקום ועצתו אחרית הראשית
א>ר. קמי אמרי נח״ק ותו תור לדור ג״ש

4 לכאן שייטת דמע פו* נחר העם אלהיו ה׳
 החיל* דאתי דאפי* ניחא האמור ע״ע אך

לחניגי* ורגו פרז לסס ויאחר ויניךאוחס
 וסירמ- צו חור נכלל ונ״ז לויתן והיינו הגדולים

 ויהי־ אמר הוא ני זיא הפיל® תיקיו 'מםג לייי
 צתין הוא ושוג וונו גת עם לויחן זיפיו פייט

 ירנר וה דע"' והמעש מלדת ויעמוד דהיינו ויעמוד
 4להזיק>לקעק> היא המיס ממשנו׳ ופל הגויה נ»מות
 עלי־ מחסגוחס נל נאינס כדנתיב ישראל סל ניצחן
 הגוי׳ יינו יודווגו מ׳ולנןאס והגיונ׳עצי קמי שפתי

 המיס עצת הפיר הסירו© ע״י ולבן לישראל ויחרגו
 המיס דיתי־ו כיון לישראל להרע חחשנוח והניא

 זיז בסירוס גצע מה דלרגש ולפי בעולם מועטים
 הרשפיס מעסה עיי רניס הס הגזים ענ״פ והרי
 חעתזד לעוצם ה* עצת לזיא הידסו מגן על ויגול

 צדיקי׳נדנתיי יהיו יסר׳ דנל המסיח לימות והיינו
 זה סירוס ע״י ואזי לו יאמר קדוש בירושלים והנותר

 ואה המיס ולנשחית למויקי׳ תקומה להס יהיה לא
 וסמוי* הגזים רינוי יהיה מכסיו דגם הועי* ואת גס

 פורתא והצילה יחחעסו זנאי שמלו ודור המר לסי
 וינאי הדור יהיה דגם אירוס בלי משא״כ הוי מיהא
 הסות• נח־ וירבה פ״זר עיי והמיס המזיקים יחרבו
 לפי הענין דיהיה ודור צמר לבו מחשמון וו״א
 וגויים מזיקי׳ לגבי הוא ו> דנל מפרש והדר הדור

 ביסראל כן שאין מה הקדושה מצד ;נאים דאינס
 הקדושה מצד דנאיס לו לנחלה נחר להס;העם

אוד ה׳ ציוה שם ציראיו הח^ר דאין הקדוש מזיווג
הנרפה

y V ואפשרי וז״ל ה״ג דחשו* גפ״ו הר״מ מ״ש
רבים חטאי׳ או גדול חטא האדם דימטא

 החשו* ®תוגעי׳מחנז דייוסאמח סיחןה־דיץלפני עד
 ויאבל שימוח חישעו לשוב רשות לו מניחים ואין

 לב השמן הנביא ישעיה ע״י שהקנ״ה הוא נרשעו
 לפיכך תרסא לאין מד ונתיב כו׳ הזה העס
 " יעים נו' פרעה לב אח אחזיק' ואני' נסו׳

 עלי מי גני ז״ל הרד״ק מדבירי נייאה ונדנריו
 דרכי• מסס דו!נע דהנונס א׳להחיחס חפן מ ינהיג
ז עיג דרח״ג של״ס היג זה"י יע״ס התשו׳

 להלום נקשתי הח״ר אחרי לעצתי וכשאני
הפליגו דהרי יכולתי ולא וס דגר

 נסנהד* נתשו׳כמ״ש וחזר דמגשה' רשעו בגודל 3זי* ר
 חשך לקבל וזהירה לו דחחר ׳0 לו ויעתר נס׳ דק״ג
 יאמר איחתה נההיא די״ז ובע״ו הדין חדת מפני
 נחשו* וחורה גלול חננה הקטן ננס שנקלית קלה

 נו* יניח דלא דורדייא בן בריא ושם תשו׳ ונחקבלה
 דהרי וניוחרקשה רבים וכאלה חסי׳ ונתקבלה וחזר

 להם דאין וחשנו דהרנו־לפשוע יחזקאל ביתי ישראל
 בחזו! אחפוץ אם. מ׳ אני הי שם ולחוב נחשי' תקוחה

 חסן אינו איך ,החשו ממנו נועלים ואי מ׳ רשע
 לב ה&תן חדנחיב ראיחו ועיקר רשעים סל נחיתתם

 וסננד ימו דהישמן שם פירש״י לפי ל״ת הזה העם
 והשמן הלוך תולך לנס סעיול הלוך לשון לנו אח

 בעירו יראה מן תשמיע והכנד הלוך הולגיס זאוגם
 יראים דהס נביאיהם דברי לשתויע סלא לנס אח בחגו
 אלי בלבם וישונו ויבינו דורי' בעיניהם יטיבו שמא
 אלא כן מוי הפנייה דאין הרי עגיל רפואתם והוא
 ומכלל • לשוני לב ניטי׳ דאינה עלמה מתרעם הוא

ו״ל לסרח^ם זה גדין דסולן מפואר אלן ו»״י ן>רי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס536 מס עמוד חיים בן יוסף רפאל חזן, ב א - לב מערכי



תשובה ערד קבר דרוש לב. מערבי
 ראיה משם אץ מבפי אץ ל על מללאיב מ״א לגם

 רנותיו למנות לתענניש אלא החשו׳ נוהמ דמוגעים
 קר״ת נאייש חשו* מלעשות תעננץ התוכחות ועוגא
 דאין דאע״ס ג צח ושם וס״ו ה״נ נפ״ר שש ןןעי.ל
 אחרו דקי״ט נשנח וכן יע״ם מוגעץ אין ץ מענג

 לו מלמד ימצא דלא לתנחו תרופה אץ ח״ת דממה
 פרעה לג אח אחון ואני מדנחינ וגם האמת לרך

 #*"א ה״ג חק״ל נתאחר הרמ״עחפאנו דהוי ״ת5
 איך וק׳ יע״ש לישראל נ״א הועלת חשו׳ דאין >חנ

 דאי לגנדו עומרים אלו הרתנ״ס שדנרי נרגם לא
J החשו׳ לו נועל מיה לא גדול חעאו חטאו דהית או

י״ל להר״נו גס ומ"מ החשו* מיעיל היה נישראל ונס
 חשא״ב החשו׳ נועצים פשעם גודל על לגד דגנויס
הננאי׳ לשאר קלם ישעיה דהרי לפ״ר זעק־׳ל לישי^

 לנעול גויר דנחתם גילה יימית ואי נקראי >ריןוכח >
 בנים שונו מניאים שאר נתגנאו איך החסר •מחס

פחח להם מעל אחר יתכן ואיך רניס ובאלה מובנים
התשר

 ילח נעילת דאין רש״י לנרי נראים ע"ל
רנה גם׳יתו ראיתי גס התשר נסני צלל

 ע״ל תעלה וכי הוה העס לנ דהשמן נפ״ז בפט״ו
 כו׳יע״ט משל חין ישראל נתשו• רוצה הקנ״ה -דאין
 חנואר ומ״ת שס יש דט׳יס ולגר* דנרין להנץ •דצ״י

 נפ״ב חת״ש ק״ל ואי הרתנ״ש רעת נ גזיריתיא לאו7>
 כנודי .דידע תאחר חון סוננים נניס סובו יחגיגס

 נוס ח' סי׳ חא״ח ז״ל חהרימ״ט ניגש נכר ני ומרד
 תצא חוץ עשה ע"הכ3 שיאמר מה כל דקייל וטוב

 לסוג לו היה נג״ק להטגיח לו היה וטעסדלא
 וצה״ג יע״ש נחשו' חור מוחי דנעת אמרו וגירוש׳

 הושע כילקוט ח״ש ע״נ יע°ם דרנ״נ של״ה הרב >חנ
 והחגים עבירה נו שיש תי נל עוןאפריס צרור ע״פ

 החוסר חכתי ונתנו יע״ם נתע״ט חסו׳יחליפ׳ לעטיח
 רץלרנר יהיה לרוץלרעה ממהרו' חטאניגליס דאס
 לשונו על חסד וחורת יהגה לשוןטקראתח .מצוה
 חורט לג לענייס ידו יפתח סאוח דס שופטת ידים

ארב ונת״ש גוה ציוצא צל חטנו׳וכן לנו הגות און
יע״ש דר״ל ז״ל סצ״ת . דציץ והוא היתר ננאלטגח תעתה הלא

נחשו׳ כ שישו לישע לחיינו נא .יהקנ״ה
 דאין הדין מן ואינו מיחה יחחייג יזתיר לא ואס
 אפי״לאחר או שיחטא קודם אלא תוכיח דהוצח .עשה

 רשע אכל החשו׳ נח או האיסור ידע ולא שיחטא
 החשו׳ואיגן צח ידע וגם נתזיי עצירה עצר דננר
 ואתת״ל ולהזהירו להחזירו חייג ריהיה מג״ל »ןוןר

 דנעון מנ״ל זה ע״י מיתה שיחחייג חייג דאףכה"ג
 הוצרך ע״צ צי מימה חיונ ליצא דהוצחה עטה

 לכך הצינור שמינוהו נציופח דהוי חיונו להודיע
 שינצלו צדי נארצס מלחמה להס נכא להם להגיר

 נשחלא כדקי־יל דחייב ודאי וגכהייג מאויגיהם
 דלא פטירא דהוי ועומדים יתווזיץ דרדקי ותארי

 הצנור והעתידו הואיל טעסהחיוג הר״ת וניאר הדר
 העתיד* והוי הדר דלא הסידא הוי וה״ג יע״ש לכף

 כ״א מיתה עונש לינא ואפי׳דהחס עליהה הצינור
 ננזקישפיטח טס דלינא תשוס היינו דתסלקץאוחו

 תיח* דחייג אה") ספיד הוא דהנזק הצא כתו דמים
 לניא נחחיך צופה אדם נן יאחה ח״א * ע"י ג״ל

 ה״נ דחייג לנ"י צופה מניחיר כאלו דהוי יטראל
 ולפי מה״ט ע״ז תיחה חהחייז לרשע תזהיר לא אם

 דיזסירנו מיתה עליו דגמי טהרשע ציוויו דעיקד
וסל. יחיו! }א! 9וא וישיא '1>ח& לשוג

 .תאוה איא החוטאת הנפש והשיב נו׳ חוטא לננואה
 ושחע־ן לז״א נחשו׳ ריר,יה לרשע תקנה דאץ נתצא
 רשע לרשע נאתרי אח״ך כח״ש והיינו לנר ממי
 to ת"ש עיים והיינו מחני אוחס והזהרת חמות מוח

 יעשה והשיג עונשו תה חוטא להקנ״ס שאלו בת״ר
נחשו* חגיוי דהנל .דילי לגני והרי לו חשוג׳ויחנשר

 גאותרי תפרש והדי נחשו׳ להחיות יכול תיסע הרי
 רשעים מיני שני שיש לפי תתוח תות רוע לרשע

 תועלת החשובה אין ולאחד עליהם סניזרמיח־
 וני"הך ני״ה שנידון והיינו נפשו תחוח להציל
 צחיח׳וננר לאלתר נידונים נתורים דרשעיס צתיתה

 צדיקי' דהס קאמיאפי׳ דרסעי׳נדינס היחג״ן ביאר
 דאפ״ס אלא קיצם להגיע למיתה נידונים גתורי׳

נשוגג לאפי' החוס* ונמ״ש חטא נלא מ^חס אין
 ונצי הראשון לאדם חיחה נגזרה דצנר ציון .חייב
 דגם ויחיה נחשו׳ שישוב דיוהיר הזהירו לא האי
 לא אי וגס זמנו דהגיע ציץ ימות חסונה עשס אם

 אנקט מידך ודחו נרכחיג הנניא נתחייב צא יזהיר
 תשמע חתו׳הוה תות לרשע נתי׳גאתרי איהוס וא״צ
 חטא מיח׳אפי׳על ונחחיינו קיצס להגיע נסני דגם

 הרהנ״ן כמ״ם כיינו ישע והיינו גמי׳מקרי ורשע קל
נתשונח חור אי דנם כיון זה על ציוהו לא והרי

ימות
 תות ישע לרשע נאחרי דנריו פי׳ ךןץיע

למות ותנו הגיע נלא והיינו חטוי
 ולכן ויחיה צתשונה דיסוג דאתיו חוא זה סוג יעל

 דנענץ ולפי \ ויחיה תשונה ל»ונ סיוהירנו .ציוהו
 נחשוכת סני העינו* ינרוג מיגים נ׳ החשו׳איצא

 חמורת חסונה נעי' ממץ דחי' נעניט* נרם ד גרי
 שאף אבל וז״ל סכ״ט ל״ר סימן ח״ת השייע נמ״ם .

 פסו* הס הרי דשלמו אפי* וגזל דחמם עיוח סי'
 נרנית מלות הרעה מדרכם נהם דחזל־ו שיודע עד

 ני־נית מלהלויז ויחזור מעצמו סטיותיו מסיקיע
 יעש׳אפי׳גחנס דלא כו׳ נקוניא ומשחק לגוי אפי׳

 להוציא וטגח שנועל ומיעלי שניעי׳ נסי׳ וכה״ג
 לא הני נצל כן ואם יע״ש זומם ועד מחיי טריפה

 חמורת כתשובה נ״א חשו' שיעשו להם כהזהיר סגי
 ולא ולויא * תרעה מליצה ישנו ונודע
 האתויואילו ע"פי והיינו מדרכו ישע להזהיר דנית

 להגן סגי לא הא לכד נחשו׳ צחי׳לישיכז הזה אי
 כייןשחל אבקש מידך ודמו ולצן ענירו׳גחשו׳גריד

 לשוימתנ׳דהיינו חריצו הזתרחישע כי ואחה וטנח
 לישוב וכיוצא דחחם ניטע החשו׳ נחי׳ נס להזהירו

 הצוגת מדרכי נ0 ולא כדיניה חד צל הרעה חדרנו
 דהיינו תדרכו שג ילא נחשונ׳אלא שנ שכנר דאפי׳

4 הני נצל לן נדקיימא נחותרו׳התשובה שב דלא

 דאינ׳תשונת היא״ס דלדעח גיארגו ויכבד
דאינ׳קורעת בטבחו גיארנו וכנר כלל

 חשו׳דנצ כפיסו׳אפיידעשה ונשאר נצשר ואינו גז״ר
 אינ׳חטו' עין לאוחז חחו׳הראויה השוגה עשה ילא
 לדינר לאין חשיב גמור צייק שמים לגני מ״מ אך

 תוא ולז״א t ירו' י׳ וכדניי החסונה לעותל.נשני
 רט>$ אינו כמיס דלנני רשע הוא יתו׳ול״ק נעיגו

 חטו׳חחורת לנעי תני חשויחמו׳ככל עשה אפי׳ילא
 דאיירי לעיל משא״ג נעונו וחת גז״י לקרוע

 יתות נעמו רשע הוא אתי כלל חשו* עשה דלא
 5ז״ רני׳האר״י לנרי עיט הנוצה הצלח נססף ואתה

 להחזירם ולהוכיחם לחייניא חזנת להיות דסגוצת
קצת צו סעות לאץ נארז >ןיק vfa פזא ג>זלר

’ ־«
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רגט תשובה ערך קמר דרוש לב מערכי
 ברשע השתדלותו וע״י טוב »ןצח גראע ונץ רע

 של ולא רוחו אח הקשה הרשע אם נחמו' טיחזור
 פנר&ע והסוג לרשע וניחן מהצדיק הרע גברר מאז
 חזיזה אחה גחליה ני הנחוג גלש דזהו צצדיק ביחן
 דהיה הסוג אוחו משלים להוא לך ישלם וס׳ נו׳

 והייגז הצלח נפשך אח ואחה וז׳יא נצדין חסר
 טוב החלק ונוטל גו מעורג דהיה רע pin מאותו
* » ההוא ברשע מעורב דהיה

 להיו ישראל לצללוח ציוהו מעתה הנה
תקומה ואין חקותם לאגדה אומרים

 אדם גן ואחה לנריו ונה גמורה אפי׳נתשו׳ גז״ד1
 והכונ׳ע״פי לאחר אמרתם נן ישראל נית אל אחור
 הקנ״ה לאתר ■הילקוט נפי׳ שנעה עמו׳ סרג לגרי

 קלא 5ע נן אמרתם ואחס צא אמרתי אני )יפעים
 דנחיג לאפי׳ הוא והענין * נתשפס רשעים יקומו
 ויאמר נו׳ התנינים אח אצהיס ויגרא הקנ״ה לאחר

 אל המלאך דהיינו ונ״ז לוייתן על דהיינו ורגו כרן
 פ״ור ויהיו יזדווגו לאם דראה וניזן והסלגיו! אחר
 נזה נחג צא ולכן לזכר סירס ע״ב העזצס נחרב פיה
 ניוץ נץ ויהי נהה האחיררדנתיג נל נשאר גן ויהי
 סלא גדי הגדולים נחניניס פ״ור נינח היה ללא
 מסל היג ונתב נעולס ים הגו ונשמות מזיעים ירכו

 נויס ונשתו׳ מזיעים ריבוי לנתיבו דענשיו לאנרהס
 הרעים מעשיהם ע״י מהרשעים מחאויש הם בעוצם

 ילי דעל א׳ קטיגור לו ענה אמת ענירה להעונר
 סל וגידיו אנריו ע״י הקטיגורים מחהויס העכירות

 רמ״ח נגד גידיסשהס ושסי׳ה אנרים רת״ח שהם .אדם
 טוב מצאך מתהוה חצוס ונקיוס מצ״ת ושס״ה ח״ע
 ענירה עבר ואם ההיא המנוה אל סיחוו האנר גנח

 ונח״ש עוץ לאותו הרמוז האנר עי׳י רע מלאך נורא
 הס והץ עצמותיו על חקוקים עונותיו לסרשע רז״ל

 לאוחרי׳הרשעי׳ דע"' לנמצא ונשמו׳הגויס המזיקים
 אחר אל המלאך וירנה ליערה לן׳ וחיינו נן מי׳

 הוא נץ ויהי ר״ל דלא יח״שצעל עצתו הסך ונ״ז
 לא נץ על נדנחי׳ לרשעים תקומה .דאיץ הגורם
 ישראל רשעי טענת היה וזה גמשפט רשעים יקומו
 ואינם נחשו׳ לחזור מוניחס דהיה יחזקל פנלור
 נץ אמיו להם כיון תקנה להם דאין גאו׳ מתריס

 הא וא״נ בעולם והקטגוריה המזיקים קרנו ועי״ז
 תקנה להם ואיץ במשפט רשעים יקומו צא ע״ג נתיב

 נןאמרחס לנ״י אמור אלם נץ ואחה וצז״א בחשו׳ גס
 דצא טענה היא שאמרו כץ תי׳ דע״י שטנה לאמי
 נחשו׳ גם הרעים למעשיהם דאיץתקנה נחשי׳ יחזרו

 כי נאומים תקנה להם דאיץ טענו אחרת ועול אח1
 מנתי לנרי ע׳יס והיינו עלינו ומטאחינו פשעינו
 נפרדי׳תגומו העוגות .דאין עמו׳ז׳ הרג ה״ר החושי

 הרמוז חל גל וגידיו נאינריו חקוקים וסם אדם טל
 וגידיו ואיבריו הקטיגוריס מחסויס וע״י עוץ אותו1

 עונותיהם לאתרו זכעניץ עונותיו על עליו הס הץ
 ציוה תקומה להם אייך וחה״ט עצמותם על חקוקים

 פשעינו ני וז״א דמי עלים נק׳ גע״ד להודאת הלין
 אגו וגס ועוד ממם כגופינו דהיינו עצינו וחטאתינו

 דהן עונוחס הקטימרי^הנגראי׳ע׳יי דהיינו נמקים
 בדבחינל רסעתו כלי מהם הנפרעים והס עדיו הס
 דגדל טועניה ועוד ניאשונה נו תהיה העדים יד

 החשו׳נמ״ט דרגי חסם מחןלנעול למ״הל עד עוונם
 נו* העס לב השחץ הדור חדכחי׳על״אוחו הרמנ״ס

 הדין הרי לפשוע ניוןדהרט נחיה',הנוגה ואיך וז״ח
קיקרע pjp.וא״כ.איןי החשו' מהם לנעול $וחץ

י aw זז! ומרוט ■

טענתם נל ליחות הנביא ^א זאת )על

ופחת צעד ויחיו התשז׳ ע״י חקנה צהה
 עונות דנריגוי נהרחנ״ס דס״ל מיניה דסציק במאי
 לג השמן מדנתיב החשו' מהם ל צנע! טחן מ״הד
 נס׳ האמת אלא תינו לזה עימחס רט והרי העה
 כהים וני החשו׳ גפני לעומד לנר לך לאין רש״י
 רצו מעצמם דהס אצא כץ עציסה לגזר אינו השמץ

 לסו® ושלא חנגיא לנרי לשמוע שלא לנס לאטום
 אם ה׳ נאס אני חי עציהם אחור ע״ז והעד מרעתם
 לנעול דיגז»ר יתכן איך וא״נ הרשע נמות אחסוק
 וצא הרשע במיתת דחכז נמצא דא״נ החשו׳ דיני
 כש׳רש״י ?העיקר ש״ת ע״ו הקנ״ה גשנע והרי בשובו

 המזיקים ירנו העונות ריבוי דע״י אחרת לטענה ו
 מהם ונפרעים עדיו הס והן מרפא לאין עי נעולה

 חרוכה צהס מצא לזה זס לכל התשו׳ יועיל לא ולכן
 ירגיז כנגדם העינית רגו דאס רז״ל שאמרן ע״ר

 לרוץלרעה ממהרות רגליו היו לאם טונים בחעשיס
 ונל חכתה יהגה פיו נגלה דובר פה לטונה ירוץ

 דשזר דהלנד כפולה חשו׳ היא לנה״ג נזה ניונא
 יכולה נואח ותשו׳ נחע״ט החליפס ?רעה מדרכו

 ככל והיינו שונו שונו וזיא פשעיו ע״כ להגן היא
 הנ׳היינו ושינו החטא עוינת הוא קמא התשו׳דשוצו

 לקאמר והיינו הרעים מעשיהם מעין חע״ט דיעשו
 נה* נטיח לנס נטץ האי דנני הרעים מדרנינס

 דעחם לפי גס לה חוחיב והוא נרצוץ תשו׳ דיקונל
 שלהם וגילים נאנריס חקזקיס דניוץדעוגזחם יל דם
 יהיה איך וא׳׳צ 13 השייך זנאנר ענינו לפי חד נל

 ממך ומחריניך מהרסיך וכדגתיב מקנס צהס
 לסמיה דניזן לה קראו נדחה זאת דגם יצאו

 מעין טוניס מעשים לעשות ולשוב צחזזר בידיה
 ננל נורא הוא זה וע״י עשה אשר הרעים מעשים

 איך גדולים ופרקליטיץ שלוה מלאני ואני אנר
מתידיז־ מיונה טונה חלה דקי״ל ניוץ דימוחו יחנן

 ישי" בית חחוחו ולחה נחחמיה ולכץקאחר פורענות
 הטונים תעשיס רינוי ע״י שיטתם לפי כלומראפי׳

להקרע שתגן היא יכולה הרעים מעשיהם מעין
טונה מלס לחרונס סגז״ד

ורביה פריה ערך קפד, דרוש
 ני״ו דוד זזיץנבר אליהו מ״ר גנישואי שלרשחי דרוש
 שנה עשרה שנע נץ ויוסף חקי״ח נטנת זה והיה

באותו  ים>11 ל להם והייתי ישר׳ גגי בתוך ושכנתי
כנשא כיון אחא אמ״ר בגת׳ איחא

מצא אשס מצא שנאתי תמפקקיץ עונותיו אפה אדם

 גדלה נמה מ"ור נעיגי וידוע גלוי כאשר
ננחיי רז״ל שהפליגו ונמו ואת מצוס

 11 בישר השנינה מחסיה שראויה שאמרו על מקיפוח
 1נשהיאממשפחח ומחקנל נאה לנר יהירה זאת עול

 לעי׳ה טנח ג״ל ווה הגסץ נענבי הנפץ ענני דהוי
 • יחי גס אחים פמז נעים ומה טיז מא סנה נמ״ש

 לומר דהויל נעים ומס דקאמר במאי למידק דאינא
 ותו יתירה היא גם לחיבת וחו ונעים טוב מה

 אלא חרמון ולטל הטוב לשמץ ליה מדחי דקא במאי
 דני להוא מלנל דהזיזוג דברנו אשר הדנר סוא
 1לשנ> טעם נותץ תוא עצמו מצל רבה ומצוה גלול

 עולה זיווגם בודאי דאז אחד וגזע מפורם >שהס
P ויהיה ומביאם w pj קרן)י® קקק )עי וןק

החכמה אוצר תכנת ע״י הח*פס538 מס עמוד חיים בן יוסף רפאל חזן, ב א - לב מערכי



התשובה מעלת ערן ע דרוש לב מערכי
• התשובה מעלת ע דרוש

 נדונחי התפונס תעלת ותפורסם ידוע
וזה לי׳ג סי׳ if ניח^ק מהס1 טונא *

 עתף בני אל אתור אדם בן ואהה כתובים של שדרן
הרשע! ורשעה פשעו כיום תצילנו לא הצדק צלמת

לחיו׳ יוכל לא וצדק תרשעו שונו כיוס בה יכשל לא
על• נטח והוא יחיה חיו לצלק כאתרי חטאתו כיוס

 אשר חונרנ׳ונעולו לא צדקתו נל עול וע:ה צדקתו
 מחטאחו ושנ תמות חוח לרשע ובאתרי יתוח נו עשה

 אשר חטאתו כז׳כל ישיב חבול וצדקה תספט ועשה
 יחיה חיה עשה זצדקה חשפט לו תוכרנה לא חטא

 לרכס והמה אלגי לרך יתכן לא עמך כני ואמרו
 לא ואחי־תס בו׳ רשע כו׳ונשוב צדיק בשוב יחנן 'לא

 בירן אחכם אשפוט כדרכיו איש אדני דרך יתכן
 שונא קראי כהני לדקדק ויט * ישראל

 שכנה כפול שהוא דתלנד יוכל לא וצדיק אותרו חיא
 כיוס קיט דתחילה ועול כו' הצליין צדקת אתר

 תשתע פשע והרי חטאתו גיוס קיט ושול פשעו
שובב וחטא מדד י הגל. דנ״מ בפ"ב כתיש נ׳יל לזה וליישב

 טשבגות ח״ח אלו פשעם לעתי
 ביום-פשעו דנקיט הכא כזלונו׳כו׳וא״ג להס נעשות
 כזדונות להם נחשב אינו לשגגות זה היכך נראה

 ניוס נה לחיות יוכל לא לצלק מפ׳ הדר ־לוה
 וכי כזדונות להם נחשב שגגות דאפילו חטאחז

דחידו׳. דנספי׳ק היינו פשעו כיוס תחילה קיט
 הראשונו׳דנלא״ה על כמוה׳ דאיירי קרא האי חקי
 אשת צדקותיו דכל ענירה שענר בצדיק יתכן איך

 לא שובג דאילו פשע נק.יט וע׳יב תזכרנה לא עשה’
 יא דאכתי ־אצא * הראשונות על תוהא ביה שייך

 לכתוב לו כו׳היה יוכל לא וצלק שאמר שזה ללקלק
 ובאמרי נו׳ לצדיק כאתרי ותו ׳נו׳ הרש ורשעת קודם
 הצדק צדקת דאנתי נינהו יתרי קראי כו׳הני לרשע

 ולא יחיה חיה נמ״ש וע״ק <כו׳ הרשע ורשעת
 כפול דהוא יחיה חיה עשה וצדקה צו׳תשפט ימות

 דהוא עשה וצדקה פעמי׳משעט' שני דכיזיכ קשה גס
כפול

 וכן המזיד על גש חשא לפעמים מצעו שכני אויי״ל
 וכר שלא וק׳יק פ״ד נשץיקרח יפה מהר״ש הכריע
 נעלת׳ •זמרינן וכי כן תמהר *ח דש דנשנת להגיא

 קראי נהגי והרי הרוג על היינו שונג דחטהי׳היינו
 חאוה נספר אך בעונות גס לאייר* ממאר <^חדי

 אשיק נסנהל׳לכ״ז והרי לניטל דחנ״ל לעיני׳הקםה
 וא״ה אגיחיהש מעשה נאוחזיס היינו עזן והלדס

 תקראי נעל והרג אוחזים נאין איירי ^אדיחיקל
 ח״ל הרג קו׳ עיקר שזהו בעיני חיתא לנרי למח ע״ש נאוחזים אף ניטל ליחוקו( תירץ קדם
 כאוחזיש אף איירי ליחזק^ לריני׳ח תל׳ל

 ועל אוחזים• נאיינס לאיירי אימא תשה מ״ש וניטל
 באינה לאייר* תנזאר דיחקאל ק׳דכהניקראי הכל

 אביהם כעין גס אניה׳גערע דבאזחיי׳תעשה אותזים
 דחשמעוא לישב נר׳ ולי k ע״ש המפרשים פירשו וכן

 דהכן היינו אכיהס מעשה נאוחייס דאיייי הכתוב
 ואין1 אנוח עון פוקד או כאליו עיגות לרונז עםר

 עשה והנן תיוחליס עונות חטא אניו אש נין !חילוק
 עץאגות פוקד דסתס אביו עשה שלא אחרים עונות

 ני־א׳להדי׳לאיירי ליחזקאל כקייאי ואילו משמע הכי
 אינו אחרים עונות לאילו מתש אניהס עון באוחזיס

 נזה ג״צ והאריך ת״ל מקושיח-הרב לייק ותו* עוקד
י לדבריו להשיב יש ולת׳״ש דקצ״ו כסף טירת הרב

 מות אחרי >׳ דנחנחומא קייל זה אח אך
להשמידו ה״תאד החאנף ולאהרן אמרו '

 והרי ממצה עשה תשה ותפילח נניס כילוי דהיינו
 אניהס מעשה לאוחזים דאיירי צומי לאן שייך >א

 היו אהרן ולזנות מתו בחטאם ואניהו לנדב ונייח
 קשה אכתי חטאם על מתו שחטא וכיון 'ניצולים
 יאמר אמרו חלק לנפ׳ קשה וכן ואיתמר מאלעור
 או בידך הנהנים עיר נוב הריגת עץ ללוד הקנייה

 נימי נו ליה והוה זרעז יכלה או אויב ניד ימסד
 לדגל קל עון על דוד ורע כל יתפסו וכתה ייאש
 זרעו נולד לא עדיין שעשה העץ דאם י״ל ולזה
 וכ״נ זרעו גס נענשים אוחזים לאין גס האי בני

 הדורו׳וא״כ מיתהנל נתחייבו הראשון אדם דנחטא
 לו היה צא נוב הריגת נחטא לול לגלי י״ל

 דלא.יומתו קראי נשהקשו א״נ לוה שקשה אלא זרעו
 לאייירי לישני עוןאנות סוקל ונתינ אנוח על לניס

 ליה דמשמע וי״ל עדין הזרע נלד ולא בשחטא
 פ׳ כמ״ר קשה וכן משמע גווני נכל עזן •דפיקד
 נופלי׳בחרל ובניו שאול למשה הקנ״ה דהראה 'אמור
 חינח וא״נ נאוב ששאל או נוב עץ על דהיה ואמר
 עונות להם היה נניו שגס גצ״ל למה כניו אך •שאול

מתו ועליהם אתיים
VI נונא לפיש האי־״י'נ״ל הקדמת י '£י 

עם חטאנו סי׳ק״ו חהליס הכתוב
 לומד דהו״ל לדקדק שיט הרשענו העיינו אבותינו

 דברי ע״פ אך אבותינו עם הרשענו העוינו חטאנו ־
 ולו״א אניו בחטא נושא אינו לנחטא א״ש ז״ל 'האר"י

 ורשע דנעץ הרשענו העוינו אבותינו עם חטאנו י
 הכתוב כינת נ״כ נ״ל וזה נניס על אבית עץ סוקל

 ולא לנו עשה כאטאינו לא ק״ג סימן חהליס
 לומר ל’דהו לדקדק שיש עלינו גמל בעונותינו

 שינה צמה ותו לנו עשה וכעוטתינו כחטאינו לא
 אך עלינו גמל נקט וכעין לנו עשס נקט בחטא
 בניו עם החטא מחלק דאינו דנחטא א״ט ת־ב לדנרי

 בעזן אך אנל מחנו נפרע דאינו לנו עשה נקט
•חלפן לאפי׳ עלינו גחל נקט בניו עם העון עחחלק

נקלימווז ממנו ע נפי אינו לו המג*

וכשלו אמ׳״ו דנע׳סבו׳הדיינין לפרש והני׳ל

 סכל מלמל אחיו בעץ •איש באחיו איש
 שבידן נל דהיינו הש״ס ואסיק בזה זה ערבים ישראל
 ענייה העוני רשע ידענו מוחה!אךלא ואינו למחות
 מיחה ולא נו למחות מישראל אחד גיד שהיה

 נחשונ׳שמתכפר חזר הרשע זה אס עונו על שנתפש
 לו תיחה שלא נמה לו נתכפי הערב גס אס עונו
 או נענש אינו הערב גס נעקר -שהעץ כל שי׳יל

 שעטה בחשובה• עונו לו נתכפר לרשע דוקא דילמא
 תשונה^וסוב שוס בלו לו יחנסר נמה העת אנל

 שהר׳מהרית״ט הדור גלולי שני נזה שנחלקו מצאתי
 חות הרשע דאס ליה פשיט ס׳האזינו נדרשזתיו

 נו למחית נידו שהיה הערב גם עונו על בחשונה
 ‘נס יהונתן חהר״ר הרב אך לו מימה'מתכפר ולא

אינו הרשע בתשובת דגם כתב דע׳יב דבש יערת
העיב מתכפר י

 ג״ל כלאי שאיני אעפ״י לעצמי
פ׳3 בת״ש והוא זה נדני להכריע

 נעשה שזדונות חסונה גדולה ר״ל אמר דיומא בחרא
 גדול׳חשונא י״ל אמר והא איני והיקשו כשגגות נהם

 כאוחאהבה ל״ק ותירצו להסכזכיוס נעשות שזדונות
עשק לא גרא^דאס.הרשע לאי?s*' חיראוי נא!

משוגה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס319 מס עמוד חיים בן יוסף רפאל חזן, ב א - לב מערכי



הבת התשובה מעלת ערך ע דרוש לב מערבי
 נתשונח העת מחנכי אינו אז מיראה אלא הטונה
 שהיה י»!א לגמרי יעקר לא עצתו שהעין כיין הרשע
 היה שעשה המשונה לשוגג,אךאס ונחשב מזיד

 צו גחסנ ואדרנא לגמרי העון נעקר שאז מאהבה
 שעהר שובתבת שמתכפר נ״ע ודוי האי נני לזכות

 הו־שעלא ורשעת דנתיג #פיראשון וא״כ לערב גם
 עסה אשר אחו חט כל כתיב ולא שזנו ניוס בה יכשל

 ש״מ עשה וצדקה משפט כתיב לא וגס תזכרנה לא
 לגמרי נעקר דלא מיראה תשונה כשעשה דאיירי

 החטאים שעדיין כיון לו תזכרנה לא נתיג לא וע״כ
 וגס שוגג ונחשב תזיד שהיה אלא עקנו על כרוך

 מיראה דנתשונה לכתוב מצי א5 עשה וצדקה משסט
 באמרי דכחיג דנחריה קרא אך כזכיות נחשב אינו

 כתיב וגס לו תזכינה לא חטאתו כל כו׳דכתיב לרשע
 נחשונה בסב איידי עשה וצדקה משפט פעמים סני

 כל כתיב ולכך לנמר' שנעקר־העון דמלנד מאהנה
 פעמיה שני כתיב ואח גס או< תזכרנה לא חטאתו
 טונים המעשים דחלנד לצמד עשה וצדקה משבט
 גל סכרו הקנ״ה לו שמשלם התשובה אחר סעשה

 כאילו הכתוב עליו מעלה שעשה עצתן העבירות
 מאהבה תשו׳ שעשה כיון שעשה היא וצדקה משפט
 ביזם לחיו׳בה יוכל לא וצדיק כסיב כי זה דרך ולפי

 הרשע ורשעת דהיינו קאי ליה אדסתיך חטאתו
ליה וקרי זה לרשע מיתה שלא דהערב והכונה בו׳

 העבירה עכר צא דהוא צדיק
נה לחיות יוכל לא הערב דהיינו וצדיק ןף$

 שב שלא י כיון הרשע נחשוכח דהיינו
 דחשוב אלא לגמרי העון נעקר ולא מיראה אלא

 שעור דהכונה חטאתו ביום דכחיב והיינו בשוגג
 לחטא לו נחשב שעשה מיראה ו ■ז בחשובה הרשע היום
לערב מתכפר אינו לגמרי העון נעקר שלא !כיון

 דאיצעריך חינח לדקדק יש דאכחי אלא
כו׳ הרשע ורשעת קראי חרי לכתוב

 איירי וחד תיראה נשב איירי כו׳דחד לרשע ובאמרי
 קשה אך » זה כראי זה ראי ולא מאהבה בשב

 לצדיק באמרי נו׳וכתיב הצדיק צדקת דכחיב בכפל
 צדקתו על נטח והוא אומרו וע״ק אחי בו׳לתאי

 צדיק שהיה לפי נטחוןשייךצהרשיע דתה עול ועשה
 קראי דהגי הש״ם אסיק דקידוסץ דבספ״ק וע״ק

 כל כתיב איך לאו דאי הראשונות על בתוהא איירי
 כל אנד עבירה שעשה צדיק וכי תזכינה לא צדקתו

 רונו אחר נדון דארס הש״ס בכל קי״ל והרי זכיותיו
 שייר איך וא״כ גמור צדיק זה הרי זכיות ואפיונו

 נתוהה י דאיירי כיון צדקתו על בטח והוא לכתוב
 לא צדקתו כל דכתיב לדקדק יש וגס הראשונות על

 אשרי חטאתו כל כתיב גס צדקתיו וקרינן תזכרנה
 עשה שלא איירי נפשךאי ימה אחיו חט וקרינן חטא
 צדקותיו קרינן אחת עבירה או אחת מצוה אלא

 אין הרב׳ זכיות הצדיק נעשה איירי ואי וחסאתיו
 נו עשה אשר ובעולו איסופו ותו וחטאתי נחי׳צדקתו

ל והו שימות הוא שעשה רשעו על דנודאי ימית
ימות מות לומר • י
כספ״ק מ״ש נהקדיס לפרש והנ״ר

 על נחוהא איירי קראי דקידן׳דהני
אמרו דיומא נחרא הראשונו׳ונס״ס

 דכתיג השם חילול מפני‘ החנפים' את מעיסמין
 לפניו מכשול ונתחי ועשהעול מצדקתו צדיק ונשוי

 4הה כאילו עצמם ומראים רשעים שהם ופיש״י
חטא ליבו ממציא אגי לפניו מכשול ונתתי צדיקים

 אתרו עוד מעשיו את וידעו נו שיכשל לכל גלוי
 אפיל! הפורענות אח מעכנח המוחלטים חשונח
 . k פורענות של יינה גזר שנחתם לאתר

 דין אהרינןדגזי דריה דגפייק הקשה פינטו וחהר״י
 מעננת נקרע דאינו וחירץדאע״ם נקרע אינו דיחיד

 כרני דסנר י״ל א״נ תהרה צהניאי שלא הפורענות
* ע״ש )קרע דיחיד דין גזר דגם התם דאחר יצחק

 וצפע דברנות צפ׳יק מ״ש נקיים עוד
על אנוח עון פוקד כתיב דסגהדרין

 קראי ולממן אנוח על יומתו לא ומיס וכתיב’גנים
 אניחיהם מעשה כשאוחזים הא ל״ת ומשנינן אהדדי
נידיהנו אנותיהס תעשם אוחזים כשאין הא גידיהם

 צדקת׳ כתיב הכתוגי׳דכי יתנאיו ומעתה
פ&עו־ ניזס תצילנו צא הצדיק

 בפפ״ק הסיט נדאסיק הראשונות על גתוהא איירי
 ר1גמ צדיק גניזת דרונו כיון דנלא״ה דקייושץ

 כתיב הדר וכי פשעו ביום הצילנו לא ואיך חשיג
 בל גחזהא איירי צא יחיה חיה לצדיק נאתר'

 און ומראים רשעים שהם נחנפי® אס כי הראשונות
 מצות שעושים באלו ינ הוא צדיקי הס כאילו עצתם
 נסחר עבירות ועושים העם אח להטעות מלוי

 העט׳ שיכירו לכל גלוי חטא לו ממציא דהקנייה
 עומרי צדיק דחזקת לצייה באמרי יש וז במעשיו

 נפתר ענירוח שעושה אלא מצות עושה דנפרהסיא
 חמש שצועק לחי יאמינו דלא ציקתו על נטח והוא
 נחוהא דינו ווה צדיק נחזקת העס לכל כי עליו

 לא צדקתו כל ולז״יא זכיותיו דאנד הראשונות על
 לאלפים חסד נוצר רכחיג צדקותיו חזכרצה.וקרמן

 מעטא אוחזים דהוי אניו שעשה חצזה עשה ואי
 ג"צו צו יש שעשה מצוה סכר מלנד יכ א אנותיהס

 ־ולפי ממנו אנד דהכל וקמ״ל אבותיו שעשו שנר
 הקנים שהכשילו אם כי לכל ניכר אינו כזה שאיש

 5שע לו׳ צד יש וא״כ שיכירוהו לכל עעגלוי סיעשה
 עליו שגוז׳ר מה הוא השמים מך שהכשילוהו עוןזה

 עםה,לו אשר ובעולג אצא איה שזה מיתהקת״ל
 על דאיצו נסחר עושה שהייה עונות על דהיינו ימות

 ואינו חטא אצא אמו מןהשחיס שהכשילוהו עוןגלזי
 החח מוח לרשע נאמרי קאה׳ ושיג עליו מיתה תיע
 שהיא ־ דאף ימות וצא יחיה חיה כו׳ מחטאתו ושב

 ’החשו הפורענות דמענב דנהי דיודקס״ד גזר אחר
 אה״ןשכופו אנל מהרה הפורענו׳ להניא שלא היינו
 יצחק ברני דקי״ל 5״1קצ פינטו מהר״י כדברי צמות
 רשע שהיה סויז ולפי נקרע דיחיד דין גזר יגס

 נע»ן והים וו עבירה עשה אניו שגם עגירה ועשה
 אנל< מעשה אוחז דהוי אניו סל ועל שצו עבירה על

 אאא חטאהו' כל לז״א נניס על אגוון עון דפוקד
 סלו חטא דהיינו חטאתיו וקרמן תזכרנה לא חטא

 אלא אביו סל על גת נענש אמז דניזשו׳ אביו ושל
 יחים חיו לצדיק באתרי אומרו לדקדק יש דאכתי

 כרדהיכל לרשע צל׳ונאחרי צדקתו על בטח והוא כו׳
 שימוון לר&ע או שיחיה לצדיק הקנייה שיאתר מצינו
 הנביאים עיי ואף וחי האדם יראני לא כי וכחע

 נטה נמ״ם וגס ראנםי כללות על אס כי נחגנאו צא
רשע להייזא שגא למי שייך גטחוך דחה צדקתו על

 יי' אמר די״וי דר״ה נפ״ק נח״ש שיונך והי״ל
אדם של גז״ד שמקרעח תשונה גדולה

 י*1לא י״פ אמייל נו׳ הזם העם צג הגחן #נאחר
ודיצחא *
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:12x567 יאהי״ח

התגרות סתם אצלינו אין
 בחירת נגד ינאום שלא רבינו הכריע מדוע מספר לורנץ שלמה הרב

 לדון לפעם מפעם להתכנס בצא״י נהגנו המדינה: נשיא למשרת וייצמן חיים
עסקנו הישיבות באחת בכנסת. שאנקום העמדה את בצווןזא ולברר 1 1 •אזצרוזחכמח:

 השניה. בפעם כנשיא הנ״ל של בחירתו בדבר להתקיים האמורה בהצבעה
 בתורת מרד של סמל היה והוא מאחר למינוי, להתנגד שיש היתה עמדתי
 להבות, חוצב נאום הכנתי זה. למינוי יתמנה כזה שאדם יתכן ולא משה,

 מסיבה ואולם, בכנסת. הישיבה לפני לרבינו, כדרכי, להראותו, היה ובדעתי
 שיראה ז״ל סירוקה שמעון מר׳ ובקשתי לרבינו, להכנס יכולתי לא כלשהי

 מברק הסדרן לי הביא הנאומים כדי ותוך בכנסת, ישבתי לרבינו. הנאום את
 הורה והוא נאומך, את לחזו״א הראיתי לי: מודיע הוא בו ז״ל, סירוקה מר״ש

 רשות על מוותר שאני ליו״ר הודעתי מיד אותו! שתגנוז לך למסור לי
מיד. למסור אמור שהייתי בנאום הדיבור,

 לפני לנאום: התנגד מדוע לי ביאר והוא לרבינו, נכנסתי יותר מאוחר
 הרי זה ובעניין בכך. להשיג ברצונו מה לדעת צריך הוא מדבר שאדם
 ואם אחד. פה כמעט ייבחר וייצמן הרי כלום. להשיג יכולנו שלא בוודאי

 התגרות! סתם אצלינו אין דרכנו. לא וזו התגרות, רק אלה בדברים יש כן
תשנ״א(. חשון "דגלנו" )מתוך

 ויצא רבינו ממנו עבר חמק בב״ב, הופיע צבי בן המדינה שנשיא בזמן
עמו. יתראה לבל שליט״א, ברמן הגר״ש בבית ושהה מביתו

תוכחה במצות
 שהיה ספר היה בפתח־תקוה שליט״א: פלק יהודה יעקב הרב סח או

 כמה כי כך, על להוכיחו צריך האם החזו״א: את שאלתי בתער. מספר
 ושמא התוכחה, תועיל לא פרנסתו שזהו וכיון הלך, לא וזה ניסיתי פעמים

 באדם והשיב: להוכיחו? מוכרחים זאת בכל אולי אבל "עמיתך", בכלל אינו
 מצוה אין תועלת, כל לתוכחה תהיה ולא אלינו, ישמע שלא לנו שברור

 אולי ספק יש הפחות שלכל באופן רק היא התוכחה מצות כל להוכיחו.
 שום אין בזה עלינו, יתרגז והוא בו נתגרה שרק הכי, בלאו אבל תועיל,
ברמ״א( ס״ב תר״ח סימז )או״ח מפורש שו״ע זה הרי אותו: שאלתי מצוה.

של במלחמתה

 לי: ואמר נשמעין? דבריו אין אם גם להוכיח חייב בתורה המפורש שבדבר
 קצת, עיין הוא ופתחנו. ברורה" "משנה ספר והוצאתי לארון נגשתי תראה.
 להוכיח שהחיוב חסידים, ספר מדברי שמביא שם הלכה" ב״ביאור לי והראה

 אחר איש היה אם אבל בו, גס שלבו אחיו את איש דוקא הוא גווני בכל
להוכיחו. אין ממנו, וינקום ישנאנו יוכיחנו שאם

 ומי שם, להיכנס צריך אין ככה סתם אבל החזו״א: הוסיף כך אחר
 יושב אתה אם ואמר: לא? למה אמרתי: בתער?! אחרים שמספר לספר הולך
 שאותך ראה הוא אולי לחשוב הוא יכול ליד-המקום, עובר ומישהו שם,

 לפנים לו: אמרתי בתער. מספרים הזה שבמקום יודעים כי בתער, סיפרו
 אחר, ספר לי אין תקוה בפתח אבל דתי, ספר שם היה ברק בבני כשהייתי

קשה! זה התורה כל קשה? מה קשה, ואמר: קשה? זה לב״ב ליסוע ותמיד

 - תשי״א בשנת בצעירותו אשר שליט״א, ת״ח מגדולי אחד מספר ב!
 ז״ל הוריו לבית הולך היה שבת ולארוחות ברק, בבני בישיבה למד י״ב

 נטוש, צבאי מחנה מקום היה )דהיום( השלושה ברחוב בב״ב. ה׳ בשיכון
 חילוניים, תושבים שם היו רבות. משפחות במקום השתכנו הסוכנות ומטעם
 הלכתי השבת. ביום ביתו שלפני בגינה בפרהסיא עובד היה מהם שאחד
 ורואה במקום עברי בזמן כך על להוכיחו אני צריך אם החזו״א את לשאול

 ושאלתי: העזתי להוכיחו. צריך שאין והשיב בפרהסיא? שבת שמחלל אני
 ברק, בבני בפרהסיא בשבת שעובד יהודי והשיב: תוכחה? מצות עם ומה

 לו והעירו לך שקדמו כאלו כבר היו מסתמא לדבריך. יקשיב לא ממילא
 הרי ושאלתי: העזתי שוב להוכיחו. צריך אין וממילא הועיל, ולא כך, על
 אזי יועיל, ולא מאחר והשיב: תוכחה? מצות של דאורייתא ספק כאן יש

 נשמע. שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם
 אם לן איכפת מה אבל תוכחה, חיוב כאן אין אמנם לטעון: המשיך השואל

 שאינו דבר לומר שלא מצוה שאם רבינו השיב זה ועל כך? על לו נעיר
 לץ תוכח "אל כתוב א׳. טעמים: שני בזה ונימק לומר. אסור אזי - נשמע

 אתה ב׳. לכך. רשות לך ואין שנאה, באיסור אותו מבשיל אתה ישנאך". פן
 אותו עושה נוספת התראה כל תוכחה, כל גדול. יותר למזיד אותו עושה
 סק״ט י״ב סימן שביעית חזו״א ]ועיין לו להעיר אסור ולכן יותר, גדול למזיד

אחרינא, בדרכא ללכת בהחלט שרצוי לי אמר הדברים בהמשך ונראה[. ד״ה
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איש מעשהפח

 הדבר אם אף שבת, חילולי של במראות ולהיכשל מקום באותו לעבור ולא
אחרינא. בדרכא וללכת להקיף כשאצטרך תורה׳ ב׳ביטול כרוך

הכאה...? כדי עד להוכיח שצריך כתוב הלא ושאלתי: המשכתי
 דין נאמר בו, גס שלבו אחיו את איש שדווקא חסידים בספר כתוב והשיב:

 להוכיחו. אין ממנו וינקום ישנאנו יוכיחנו שאם אחר איש היה אם אבל זה,
 שוב לו. להעיר אסור התוכחה, תועיל לא אם זר, באדם בשהנידון וממילא
 בתורה המפורש שבדבר תר״ח( סימן )או״ח ברמ״א כתוב הלא שאלתי:

 לרב הוא המכוון שטאט!" פון רב רעם מיינט "דאס והשיב: בידם? מוחים
 הגדול( ובשבת שובה בשבת שאמר: )נדמה בשנה פעמיים שצריך העיר,

 שנעשות והמכשולות הפירצות כל נגד ולמחות ולהתריע הבימה, על לעלות
 "תוכחה", מדין ולא "מחאה" מדין והוא יועיל, שלא הוא שסבור אף בעיר,
 אינו פרטי אדם אבל מישראל, תורה תשתכח שלא כדי כן לעשות וצריך
למחות! צריך

 מלבו שיצאו דברים מיזמתו לי לומר החל דבריו, רבינו כשסיים
 תורה׳ ל׳תלמוד להיכנס - הזה בזמן תוכחה מעות עיקר רב: בחום הטהור
 זה )היה לישיבות ללכת שימשיכו הילדים על ולהשפיע הגבוהות, בכתות

 מאליו(. המובן דבר היה לא בישיבות הלימוד שהמשך שנה כחמישים לפני
 והוסיף: התוכחה! מטרת את נשיג התורה, בדרך ימשיכו שלנו הילדים אם
 ההיא )בתקופה ׳שבת׳... צועקים ואמר: המשיך עוד ליידקעס! ראך זיינען זיי

 מה שבת יודע "אינני ואומר עונה ההוא החילוני שבת(. הפגנות התקיימו
המעשה(. בעל )מפי בו?!... לגעור שייך מה כן אם היא",

 בישיבה לעורר צריך אם רבינו נשאל שליט״א: קניבסקי הגר״ח הוסיף
 אל והשיב: המכוסים, במקומות ונוגעים קצרות בחולצות שהולכים לבחורים

 ילעגו לו, ישמעו לא אחת ופעם אחד, לכל יעורר שאם1 שוטה...! תהיה
ממנו[.

 את רבינו לפני הציגו היום, סדר על שעמדו המערכות באחת ג[
 ואמר: רבינו הגיב בסערה... יוצאים היינו זה מעין בנושא תמיד השאלה:

 אותם!... מעמידים והיכן תותחים מועיאים מתי לדעת היא המלחמה חכמת
 עתה הזמן אין ז״ל: פרוש משה הרב בפני פעם התבטא פרוש(. מנחם )מהרב

)מהנ״ל(. לעשות! הזמן זה לאנחות.
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איש ^מעשה כח

 במעלות תעלה "ולא - מדאורייתא סמך ארוך למעיל שיש סבר
רש״י. עיין מזבחי", על

תורה של במלחמתה

 דלה, היתה שהמשכורת במקום רב שהיה המעשה מבעל שמעתי
 לא דלה המשכורת אם מרן: לו אמר אחרת. בעיר לשמש לו והציעו

 ה׳ רב. בלי מקום להשאיר אפשר אי והרי רב, להיות לבאן לבוא ירצו

תסתדר. באן שגם יעזור
רזחכמח! אוצר

תוכחה במצות

 אינני והשיב: להוכיח? חייבים אם מסויים מקרה על שאלתי פעם
 בך ידי על התורה. לימוד היא ביותר הטובה התוכחה והוסיף: יודע.

העולם. בל על קדושה משפיעים

 הרבה בבית, בהיותי מתפלל, שהנני הכנסת בבית לפניו: ספרתי
 אפשר אולי מרן: לי אמר השערות, ממקום למטה תפיליהן את מניחים

 שבנראה השבתי באשר אומנתו. תורתו שאין מי הזה בתיקון שיתעסק
 אלא רעש, מזה יתעורר שלא באופן להעיר בקירוב: השיב - יימצא לא

 טוב, אינו מניחים הם שבאשר לומר לא וגם לקצת. ומחר לקצת היום
להגביה!... טוב שיותר אלא

אבידח חשבת בדיני

 האבידה בעל של לביתו האבידה את להביא חייבים אם שאלתי
 לו להודיע שדי והשיב אצלי? מצויה שאבידתו להודיעו מספיק או

לביתו. להביאה מחובתי ואין אצלי מצויה שהאבידה

 שמא או האבידה, להשיב ללכת תיבף אני חייב אם שאלתי
 להשתהות. אפשר סיבה יש אם והשיב: מתי? ועד להשתהות, אפשר

סיבה! זה אמר: הלימוד? סדר באמצע זה ואם שאלתי:

שעה, בבל בכיסם ממשמשים ישיבה בני שאין כהיום שאלתי:
הפקר! דין בית הפקר קבעו. חז״ל בך פארפאלן. והשיב: הדין? איך
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פגאיש מעשהפב

עסק! כמו היהדות
 ההם שבשנים גדעון, מכפר זע״ל קרמר משה יעקב רבי הרה״ע סיפר

 מהמתיישבים חלק על גם השפיעו לחרדיים, ערות ועשו לכפר חילוניים באו
 למרן הלך הוא אחריהם. נגררו הנחשלים והמתיישבים בחרדיים, להילחם
 גם ]תדבר אויך"! איר "רעדט החזו״א: לו אמר כך. על לו וסיפר החזו״א
 ובס״ד עליהם. החילוניים השפעת תועיל שלא החלשים עם תדבר אתה![.

 "ים בספרו משה יעקב רבי כתב זו עובדה מעוון. רבים להשיב העליח אכן
ע״ט(. )עט׳ שמואל" של

 בעל מרן לי אמר "ופעם לישנא: בהאי מספר הוא פ״ב( ׳)עמ ושם
 כמו היא )אידישקייט( שהיהדות זע״ל, חיים" ה״חפץ בשם זעוק״ל החזו״א

 פרט כל על פרטי חשבון עושה עסק איזה לעשות שרועה האיש אשר עסק,
 אם וכן הזאת, הסחורה לקנות או העסק לעשות אם לילך, דרך באיזה ופרט
 הישר שרואה ומה כך, או זאת זריעה יזרע אם האדמה בעבודת עוסק הוא

 גם הוא כן זו. מדרך זז ואינו מחליט הוא בזה העניין לטובת שהוא בעיניו
 לא, או זו בדרך או לעשות, עליו מה להחליט עריך האדם דשמיא, בענייני

 הרב ע״י )נרשם יתברך". שמו כבוד למען לטובה וכוונתו יעשה שיחליט ומה
גוטליב(. מרדכי

התוכחה בדרכי

שוייגען•" "מ׳דארף
 בשנת ישראל בארץ כשבקרתי זע״ל: שוואב שמעון רבי הגאון סיפר

 ובין רבות, שאלות עם לחזו״א הגעתי בבלטימור, כרב משמש בהיותי תש״י,
 לפרעות אני עד בבלטימור רב בתור הבאה: השאלה את העגתי השאר
 את לפרט התחלתי עליהם? להגיב עלי ואיך בעיר, הדת בחומת רבות

 להגיב כיעד ושאלתי הראשונה את שסיימתי ולאחר למיניהם, הפירעות
 עם המשכתי לשתוק"[. ]"עריך שוייגען!" "מ׳דארף החזו״א: לי ענה עליה,

 הדור גדול של בפניו הבטתי שוייגען!" "מ׳דארף ענה: ושוב השנייה הפירעה
 לא, בכלל בסדר? הכל שבבני־ברק חושב "אתה לי: אמר ואז תמוה, במבט
 קול הרמתי ואז בעיר קולנוע לפתוח רעו מזמן לא הנה שותק. אני אבל

המחאה קטן, דבר כל על עועק הייתי אם מהפרק. ירד העניין ובס״ד מחאה

(ירה של במלחמתה

 וייטר" שרייט שרייער "דעו־ אומרים היו אנשים כלום. פועלת היתה לא שלי
 יעקב ר׳ )מהרה״ג השפעה!... כל שלי לדיבורים היו ולא עועק"[, שוב ו״העעקן
המעשה(. מבעל ששמע פליישמן

עול" לפריקת גורם חטא "הרגשת
כלפי החזו״א של עמדה שליט״א: פלס משה ר׳ הרה״ג מכתבי

 אלא עול, לפריקת גורם חטא הרגשת כי עליהם, לעעוק שלא ח״ו המשקים:
 אף החזו״א, של בהיתר עושים שעושים ומה שביעית שומרי הם אדרבה
תשי״ב(. )אלול ההתירים. גבול על והפרזה רמאות שיש יודע בעעם שהוא

בניחותא" למימרינחו "צריך
 לעת לטייל פעמים כמה לו שנזדמן זע״ל, לסמן נחום ר׳ הגאון סיפר

 הלל בית־ רח׳ של במסלול בדרכו איך היה ובזכרונו החזו״א, מרן עם ערב
 ואמר נוקבים, דברים משמיעים כיעד החזו״א לו אמר וולאז׳ין ישיבת לכיוון
 לומר אדם עריך דברים "שלשה ע״ב( ו׳ )דף בגיטין במסכת הגמרא לשון
 הלכך הנר, את הדליקו ערבתם עשרתם חשיכה: עם שבת ערב ביתו בתוך
 כשאמרו "בניחותא" תיבת משך החזו״א - בניחותא״ למימרינהו עריך

 האזניים קולטים בנעימה היא האמירה שכאשר בהוסיפו ובמנגינה, בנעימות
זצ״ל(. לסמן נחום הג״ר רבו מפי וייספיש מרדכי )הרב הדיבורים! את

 החזו״א ראה אחת פעם כי המשפחה, מבני מאחד ששמע הנ״ל מוסיף
 תקיף קול השמיע החזו״א חמאה, עם גבינה בשבת המערב הבית מבני לאחד

הבית. בקירות אחזה ורעדה - לישה!״ ״זה באטיות: ואמר יחד נעימות עם

טהרה מקוואות
 היכל את להרחיב גן רמת־ מעירית תקעיבי אישור היה תש״ט בשנת

 ביהכנ״ס, מגבאי אחד טען הגבאים באסיפת יעחק. ברמת הגדול הכנסת בית
 גן רמת־ מעירית לדרוש שיש הרי יעחק ברמת טהרה מקוה ואין שהיות
 ומאחר טענתו, לקבל סירבו הגבאים המקוה. עבור מיועד יהיה זה שכסף
 לאזני הגיע הדבר מהעיריה. התקעיב את קיבלו לא בעקשנותו עמד שהנ״ל

 אל העיר ראש עם יחד כולם לבוא זה גבאי והעיע קריניעי, מר העיר ראש
לעשות. מה כדת דעתו חוות לשאול החזו״א,
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בכבוד האורחים את קיבל החזו״א לב״ב, נסעו רה״ע עם יחד הגבאים
מקוה עבור מיועד יהיה שהתקציב והכריע הנידון את שמע החזו״א רב,

לבנות להתחיל מיד הוחלט הבית, מן והגבאים רה״ע שיצאו ]לאחר טהרה!
ברמת־יצחק[. המקוה קם חדשים מספר ותוך המקוה,

איש מעשהפד

נעשה"... - לעשות עלינו שמוטל ״מה
רואים ועכשיו הגוף, שואת השואה, את עברנו הנה לו: ואמרו באו

 אמר נשמתם... את ושוחטים תמימים יהודים אלפי לוקחים רוחנית, שואה
 יכולים שלא מה נעשה, לעשות עלינו שמוטל מה חיילים. "אנחנו החזו״א:

 מי "אשרי )ספר זה"! על לנו ישלם הקב״ה נעשה שכן מה אבל - נעשה לא
1שליט״א(. גלינסקי יעקב מהג״ר קל״ב עט׳ ג׳ כרך בתורה" שעמלו

 טשר אלימלך הר״ר היה בשבת, בחשמל שימוש איסור למען החלוצים מן אחד ו.
ההס: בימים המצב את מתאר הוא גדולה ובהתרגשות שליט״א,

 בבית בשבתות החשוך מהאור צער לו היה זצ״ל מאיר חיים רבי מויז׳ניץ האדמו״ר
 לוקסים, שני מצאנו יותר, טובים לוקסים להשיג לת״א מידידי אחד עם הלכתי מדרשו.

 קולות השמיעו תפקידם סיום לפני אך שעות כמה בערו הם הצליח. שטן מעשה אך
 עריכת בעת כשאמרם האדמו״ר של תורה הדברי את לשמוע ניתן היה שלא כך ורעשים,
 כניסת לפני אחד, ששי יום אלו... בלוקסים להשתמש אפשרות היתה שלא וכך שולחנו,
 ש״וירא אחד היה החשמל, אורות נדלקו ולפתע מנחה, תפילת להתפלל התחילו השבת,

 הפקקים את והוצאתי הלכתי הבאה, לשבת האורות... את להדליק והחליט איש" אין כי
 לבצע הפעם גם שמגיע מי וגליתי שמו״ע, ומתפלל כעומד עצמי את עשיתי ממקומם,

 בדחילו: לו ואמרתי לאדמו״ר במוצ״ש הלכתי מחלוקות... לעשות רציתי לא זממו... את
 ויז׳ניץ שיכון על טובה מאד בעין מסתכל הוא החזו״א, טוב, שכן כאן לנו יש רבי,

 בחשמל השימוש ענין על בתקיפות עומד הוא שיצטער, לו מגיע ולא ומוסדותיה,
 לשבתות... מפריעה החשכות לעשות, יכול אני מה כמתאנח: השיב האדמו״ר בשבת...
 לעשות? ניתן מה כששאל הכל. לעשות אפשר כסף כשיש כסף, של שאלה זה אמרתי:
כן. לעשות הורה ומיד גנרטור! אמרתי:
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רמטערכים מפתחאיש מעשהרמח

ד/קכז...............................העוקץ ממנו שנפל אתרוג
ד/קהו...................................בתלוש הנושרת פיטמא

שהשושנתא וגילה פיטם עם מהודר תבוגהקונ^א

העוקץ עם הברכה בשעת האתרוג מחזיק היה
ד/קכז............................................................למטה

ביד האתרוג היה כשעדיין העוקץ שנפל במעשה
ד/קסח..............לידו חזרה הגיע טרם המברכים, אחד

ג/קלדו...........................האתרוג מבשר יצא שלא כל
גידולו היה שלא אף מבלעטלעך הנקי אתרוג לקח
ג/קלט..............................................................נאה

 לו שהיו אתרוג על בירך לחייו האחרונה בשמיטה
בעליו את שהכיר ממקום בלעטלעך כמה

ד/קכז...............................................כדין שהפקירו
ד/קכז..............................כך כל ישר כשאינו - לולב
ב/קיד.........................................."קנעפל" עם לולב

קכדו ד/קכו,.................דרבא חוקה על סומך היה לא
ד/קכז........................מורכב לחשש לחשוש - הדסים
ד/קכז.........................הירקון בנחל הגדלות - ערבות

ישראל ארץ
ב/ריח..................לאחרים וזירז ויעץ בא״י, קרקע קנה

ב/ריח............בזה שינוי בא לא בא״י: להתיישב לבוא
ארצה.ד/רלב עלותו טרם שונים בציורים מכתבו עיטר

א/לג-לה........................................לא״י רבינו עליית
כ/ריט..................בא״י״ חדשות אמות ד׳ נלך ״אנחנו
התורה מעלת - התווה לימוד ומעלת אר״י מעלת

ב/ריט...........................................................מכרעת
- חרדיים יהודים בו ולהושיב בא״י בית ״לבנות

ג/רנא......................................................" !מצוה זו
א/קלח..............................חו״ל ודאי ש״אילת״ אמר
 ריט ב/ריח, רבנן לדעת בים, להתרחץ ליכנס מותר איך

ד/קעב ג/קעח: קעג: ...א/קעב, המלחמה מפני לברוח
ג/רנ........................מא״י" לצאת רשות לו אין ״יהודי

ג/רמט...................בארץ״ גם הבראה לעשות ״אפשר
ג/רנ..........................טובה״ חברותא תמצא כאן ״גם
 ג/נ כ״ד...". או כ״ב גיל עד "י בא הישיבות את תעזוב "אל
 לארה״ב״...ד/רכה לנסוע צריך זה שבשביל אומר "מי
 לשם ונסיעה אח, לחתונת נסיעה הצורך: לפי הכל

ד/רלג...........................................................הבראה
ומצוות: תורה בשמירת מצבו נודע שלא בחור על

ג/רנ................................................תשובה״ לי ״אין
ג/רנ.......................................................תיסע״ ״אל

ג/רנא.................................לא״י לבוא בשביל תירוץ
ג/רנא................!לחשוש מה אין קוממיות: למתיישבי

אשה
ב/צו..................................................בתפילה חובתן

קם א/קנט,.....................!שמים יראת זה :יתירה בינה
ב/קננ............יראתה כך הראש בכיסוי דקדוקה כמדת

ד/קםד...................................קדושה הארת בהרגשת
א/םג..............................יותר פועלות שנשים פעמים
לב ב/לא,בקביעות.. דוקא היינו תיפלות: מלמדה כאילו

טג ד/טא,.......................................שהיה מעשה -
הדברים כל "לא בתורה: חשקה כשנפשה -

ג/טז........................................................חתוכים״
לאשתו" איש "בין ערך ראה.............זכיין במאי נשים

בגדים
ד/קמח......לבוש בעודו עליו בגדים לתפור הקפיד לא

להוציא כשצריך לא - בגרו על רבב שיש ת״ח
ג/קעא.........................................................הוצאות
"כלאים" ערך ראה..............................בבגדים שעטנז

בחירה
ג/עד..............................זולתו על בחירה לאדם אין

א/קעד..............וגזלניו דור דור למשה הקב״ה הראה
ב/קנז...................................נגלה בנס הכרוך הנסיון

בחירות
שהורה יודעים תלמידיו כל הקה״י: מרן גיסו

ב/רכג..........................................בבחירות להשתתף
א/רלג............................בכנסת נציגות עבור להצביע

א/רלג...................במדינה גנכירים שבכך הטענות על
א/רלג..............מצביע אינו עצמו הוא מדוע כשנשאל
 היהדות" וקיום תורה "גופי :ב״ב עיריית למועצת

א/רלוז..........................................................
ג/רמח.....שלהם ותפילה כת״ת חשובות הבחירות -
 רלט א/רלח, ...תשי״א בשנת חרדי גוש הקמת יזם -

ד/לו איסור"... על אחתום לא אני "אף מבריסק: הגרי״ז
ביטוח

ג/קפא....................................חיים ביטוח עשיית על
ג/קעו..........ביטוח לחברות לשלם עצה משיא היה לא

ב/קםב......................עני בזקן יתמוך ה״ביטוח״ חלף
להכירו אדם בין

 ב/קםו !באדם לפגוע מבלי שנים ע׳ לעבור :השיא דרגת
 !ג/קפח לחבירו אדם בבין להתחזק הסכנה: מן להינצל
הנוראים הדברים בשל נגזרה הנוראה השואה

ד/קעז................................אדל״ח בין בענין
העם להמון לפרסם שיוכל אדם נמצא היה "לו

ד/טו.............אדל״ח״ לבין בנוגע החפץ־חיים דרכי
 הרידב״ז על שסיפר המעשה דציבורא: טירחא
א/ט........................הבימה אל ישר החלון דרך שקפץ

וברכותיה ק״ש קורא היה שבת בליל -
ד/יט..................................התפילה לאחר ביחידות

 את כמתיר לאדם פנים העמיד לבייש: שלא כדי
א/קצה .;...................................................מנדל

 קמא"... בבא במסכת להסתכל אפשר "אולי •
ג/קצג,קצד..................................................

שוב"... תחזור במחילה כגרסתך, אם "והיה -
קפח א/קפז,.................................................

דבריו שאין לחתן העיר הדרשה, לאחר רק -
ג/קעב..........................................................אמת

ג/קצג........................................כאן ותלמד -תשב
ד/קעח.............................ישראל בת לבייש שלא -
א/קצו..............קורא לבעל עורר הבאה לשנה רק -
א/קצו התפילה לאחר רק שטעה קורא לבעל העיר -
א/קצו......................למשיח״ צריכים אנחנו ״גם -
בה שנשמע הבית מן במרוצה והסתלק מיהר -

א/קצה.................................................מריבה קול
דרך- מסכת ללמוד עמך לקבוע "ברצוני -

כ/קע.........................................................ארץ״
כבוד בדרך קש, בכובע שהלך לאדם העיר -

ב/קעא.....................................................וברמיזה
זקנו, מגלח שהיה לצעיר אבהית, בתוכחה -

ד/קפז..........לתחום מחוץ בשבת שיצא תורה ולבן
יהא לבל לו ולומר באחד לנזוף כשרצה -

ג/קצד..........................................................שוטה
׳אתה׳ לך :יילך כבר שהשואל כשרצה -

ג/קצה.........................................................ללמוד
כמות פתוח והשאירו סודי מכתב כתב -

ב/קםז...........................................................שהוא
ד/קעט.......הפרופסור דברי לדחות מזמנו הקדיש -

ג/ריא.........................................נדבן של רוחו מפייס
ב/קםד!...................................לזקן״ דבר מלומר ״ח״ו
קצא ג/קצ,....................................מוסר!״ התך ״לך.

ד/קפג.....................................ווייעטר זאגט משה, ר׳
של גדר בישיבה: החדר עזיבת סיבת כשתורגש

ד/נט...................................................פנים! הלבנת
קצב ג/קצא, .כן... לעשות מסוגל תורה בן שאינו מי רק

ג/קצא....................................חנם שנאת תגרום שלא
ד/קפד.......................................לו לא ריב על מתעבר

הסרת לא שעדיין הלה יחשוב תשתה, לא "אם
ב/קמה..............................................מעליו״ קפידתך

א/קפו...............................׳יקה׳ לומר אין שם: מכנה
א/קפז...........................כך״ לקרוא ארץ דרך זה ״אין

סד ד/יט. א/הפו: . סמכות... ללא בילד נופת תונו: לא

ג/קצד...................תוכל שלא תודיע השלישית בפעם
"מדות" וערך חסדים" "גמילות ערך עוד וראה

לאשתו איש כץ

ר ג/קצט,..........................................עמו תעזוב עזוב
בלב לנסיעה מסכימה שאשתך בטוח "אתה

ב/קעה................................................^שלם?!״
שלא נישואיו, שלאחר בתקופה באברך האיץ

ב/קעה...................................................אצלו יתעכב
ד/קפט................................בבית! להיות צריך ביו״ט

אביה בית כמנהג לנהוג לה להניח הבעל על
ב/קעד..........................במנהגיו לו מפריעה כשאינה

.ג/קצט !הכלה עם תשאר אתה ברכות: ד ימי בתוך לחתן
ג/קצט.........................נחת-רוח״ לה לעשות ״רציתי

קעו ב/קעה,................................לצערה״ רציתי ״לא
שכבר לאשתו יפריע שלא כדי משי סנדלי נעל

א/יט...............................................................נרדמה
טהרת על ישמרו שלא כשיודעים :שלום השכנת

ב/רד!..........................................................המשפחה
קצ ד/קפט,............................לשאול״ מי את לה ״יש

 .ב/קעה תגיד" שהאשה מה ותעשה השקול, ספק זה "הרי
השליטה יצר את האדם מוציא עבדים, שאין כיום

ב/קעה.......................................................אשתו על
 יש אם תלוי העיקר ללמוד: שמפסיקים הסיבות
ב/יח.............................................תורה אהבת לאשה

 זה אין שתלמד, לי אכפת לא כשאומרת: -
ב/יח...........................................................מספיק

בלימוד: עלייה אין החתונה שאחר שאומרים מה
כ/ידו..................מסובב והסיבה סיבה נעשה המסובב

ותפקיר בידך שתסייע הראשונה תהיה "היא
ב/עט.......................שלך״ התורה לימוד עבור עצמה
 ההכרה בלבן יטע גבוה", "שולחן תיאור

ב/עט.........................בתורה שעוסק הבעל בחשיבות
הזמנים בין

ג/עג..................................אלו בימים הלימוד חובת
צ א/פט,................................ללמוד צריך שעות כמה
 כבאמצע הזמנים בבין וילמדו שישבו בחורים שני

.ב/נג !ישראל ארץ כל את מלהכשיר יותר חשוב הזמן,
המערים בין

א/לז ...חדשה דירה לחפש ניח״ל הוה לא שבועות בג׳
עד ד/עג, ג/קפב:....................הימים בתשעת מקלחת
ג/קפב.........בריאות לצרכי הימים בתשעת לים נסיעה
שנעליו למי הימים בתשעת חדשות נעליים קניית
ד/קטט.............................................................נקרעו

ג/הלו.........................הימים בתשעת בבניין שיפוצים
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של•׳:׳ פרק כערכין יש מ>שה48

 מאמירה היה לא דיס דההמרה דלן לש״ם אזיל דהרע״ב יצ״ל
 כפס שאמרו מה היה ההמרה אלא כלל אמרו לא דזה דטיט
:נסים כהי' אחד נס להכניס צריך ולהמ"ר .כו' עולים שאנו

Hww! החיים ובאור .לדגים פרנסה פרש״י . מתנה רבו לו 
היא דהממנה פי׳ ימינך נטית בפסוק בשלח פ׳ י

 משמע מהמים׳ דנם והנ״ל באורך. ע״ש אל במכעיסי להנקס
 נהלה במצרים השרים מנדים רכב וכל דכתיב ואע״ג ככתבו כ;

 מאות התשע אתר הליים היו הימרת כל ומלכים מאות השש אחר
 חושש. אינו מבזה יותר ב־ה אנשים היל ואם ומחצה[ אחד ]והוי

 ומלכים השרים על עיקרו דהנקמה החיים אור לפי׳ שייך וזה

 שלא נם נמשכים לפעמים החיל אבל בישראל נלחמו דמרצונס

 להדגים נפ״מ אין .דרגים פרנסה משי: לפרש״י אבל .ברצונם

: האנשים בריבוי תלוי ועיקרו הדיוטית או יהיו שרים אם

 הקלה״ח כמ״ש משמע מזה .רבו את שתובע מבד יש כלום
הובעו המלוה אין אם חוב דבכל סק״ב ק״ד סי׳

 שלא שירא מה א״ש דלפי״ז .ע"ש חובי לפרוע מצווה אינו
 דחף בנתיבות סק״א שם למ״ש אבל .יתבע שלא אחרי ישולם
 שלא ירא למה תקשי ע״ש. לפרוע עלי׳ רמי חיובא הובע באינו
 למ״ש .ק״ק הקנה״ח לשיטת וגס .יתבענו פלא מחמת יפלם
 דדמי .הביעה בלא לשלם רא״צ בטעם ע' סי׳ בח״מ יצחק בנחל

 לדעתך מאתך עיבר אינו תבעו דבלא דלפי׳ פיעל לשכירות
 י״ט ס״ק של״ט סי׳ הסמ״ע וכמ״ש מדעתו ולא וכדפרש״י

 דהוי הגרשוני העבודת וכמ״ש פועל מדעת השהי׳ תבעו דבלא
 דאינו בנד״ד ל״ש זה וא״כ .ע״ש בשהי' דרוצה דעתו כגילה

 תבע שלא ממה ראיה אין וא״כ .מרבו יתבע שעבד מהנימום
 תביעה בלא גם לשלם בכה״ג חיוב יש וממילא בשהיה דרוצה
: אגדת בדברי מתיישבים דאין ידוע אך .ים של פר ירא ולמה

 ע״א נ״ה דף בנדה ועי' .שינים היינו .עצם של *“א ׳בל
דמבואר .חון ד״ה שם ובתום׳ השינים מן חוץ

 עצם של נקט דוקא לאו דהכא וצ״ל .עצם בכלל אינם ישיגיס
: לעצם דדמי משום אלא .
 דבמ״ר משוס והנ״ל ט׳. בעיקר כפר כאילו לה״ר המספד כל

על דלעוריא אמר הקדמוני דנחש fwf) י״ט פ׳ בראשית
 דהאמין ביד״מ וע״ש העולם וברא אכל הזה מאילן אמר בוראו

 בהם יש לה״ר בעלי כל ולזה יעו״ש. היה ואפקורס בקדמות
:השורש אחר הנמשכים כענפים הראשון לה״ר בעל מהנחש ניצוץ

 בעיון ש׳. מלשני שנאמר עליו באים נגעים לה״ר המספר בל
שנצטרעהעל ממרים נדע בלא״ה הק׳ הע״י שעל יעקב

 שיהא אלא נדע לא דמהתם פשוט והנ״ל .ע״ש באחיה שדברה
 ואע״ג ימים. שבעת חסגר במרים כדכשיב מוסגר כמצורע

 ואני חולעה אני מסגירה אני הקב״ה אימא דק״ב ריש דבזבחיס
 ראשון בשבוע הוא הסגר המהרש״א פס כתב כבר פוטרה.

 חולטה אני אלא ימים ז׳ הכנר כתיב ובקרא שני בשבוע 4והחלנ
 . ע״ש הרגל כיצד בפ׳ כדאיתא מהק״ו הסברא כפי י״ד דהיינו
 ימים ז' השגר רק למרים היה ולא דיו אמרי' דעכ״פ כיון וא״כ

 . מוסגר מצורע על אלא לה״ר בעלי לשאר ממנה ללמוד אין
 מצורע שיהא דעונשו לחלוטין. לתרגומו מאצמית יליף ולזה

: כנ״ל מוחלט
 אפ״ל ע״דיצחות הלשון. לבעל יתרון מה וכי להם מל א*

הנחש. מעל .לה״ר בעלי על לתמוה יש ליותר דהשיב
 .לעיל כדאמד משיניו לפנים חומות משהי מוקף הלשון דבאדס
 פ׳ בב״ק כדאיננא יהודה לר׳ עומד שיניו בק ארס ובהנהש

: ע״ב דכ״ג כרגל כיצד
 היא לה״ר סיפור עני; כי המהרש״א כתב בתבן. לןי7לם*

דמפרש ומשמע .פ״ש כי׳ ברחוק להזיק אבן סריקה 1
דדו ר״ג דפי׳ למאי ק״ק ולפי״ז .מרסנק בזריקה באבן לסוקלו

*W » )

, ׳־"ל)"ולט

 לתוכי לדניאל כשהשליכו הבור ע״פ שהניחו אבן היא .ב• אב;
 בי האב; נגע לא דדניאל בהא והדי' .פ״ש באיכה פרש״י וכן

 דניאל על אבנים יזרקו שלא לשמירה סהמלך הושם ואדרבה
 שם כתרגומו דיפרש לסמהרש״א וצ״ל .י״ח ו׳ בדניאל כדפרש״י

 . מרחוק זריקה על יותר מתפריש ודגימו .בי אבנא ורגימו
 דבפל יעקב בעיון כמ״ש באבן לסוקלו דיפדט צ״ל ור״ג ולרש״י
 כדאיתא ארונו על גדולה אבן מניתי; דב״ד כמטרה הוא לה״ר
 ולזה .ט״ש יחיד לשי; באבן לסוקלו אמר ולהכי כו׳ דמ״ק פ״ק

 יזה .לתוכו לדטאל שהשליכו הטר על שהגיחו מאבן מביא שפיר
 : הארון על אב; להנחת דמי .
 דאינו המהרש״א כתב כו׳. עבירות ג׳ כננד עוונות מגדיל

 מיתה הכתוב חייב לא דהא עטרות ג' כננד גדולה
 עבירות לכמה מביאה ש׳ אבל הללו עבירות בג׳ כמו לה״ר בעק

 מ״ש הביא דעות מהלכות פ״ז משנה כדר ובספר .גדולות
 זרעך כל ולא מזרעך .דמולך בהא דס״ד בסנהדרין המהרש״א

 עבירה כ״כ פסה וזה המומתין ;,מתכפר ב״ד שבמיתת מפני
 דלה״ר משום י״ל וה״נ .שיתכפר רוצה הקב״ה שאין גדולה
 דשאני בכוונתו ונ״ל .ע״ש ב״ד במיתת נתכפר לא כ״כ חמור

 אין תו מקמייסא וכשנתחייב החת. בבת שאינם עבירות הג׳
 מעכו״סהלכה פ״ו הכ״מ למ״ש אך עוד. שעבר מהמת,לפוטרו

 יותר העביר לא אם תלוי חיובו זרעו מקצת דבעבד במולך ד׳
 י״ל לכאורה הא וכזה .כ״ש מחיובו נפטר יוהד ובהעטר חייב
 אין וע״כ .חייב דודאי .מעולם ארם אמר לא וזה עבירות בג׳

 .המהרש״א ד׳ בישוב כנ״ל הכי מפום בלה״ר ב״ד ממיתת הפטיר
 דבהני .מבירות ג' כנגד עוטש מגדיל ר״ג בפי׳ דבמ״ש ודע
 הוא דהלימיד ומשמע . גדולות כתיב והנא גדולה אלא כתיב לא

 גדולות דכתיב דהשתא דכמו וצ״ע .רבים לשק גדולות מדכתיב
 מינייהו דהי משוס ילפינן הג׳ וכל תרתי. אלא משמע לא

 נמי יחיד לשון גדולה מדברת לשו; כתיב הוי אי ה״נ מטקת.
 אתו וממילא מפקת מ־נייהו דהי משום הג׳ כל על ילפינן הוי

 הם שקולים צבירות הג׳ כל אי דאף להבין זכיתי לא גס .כולהו
 מן כאחת ולא דוקא השתים כאילו לה״ד דחמור לומר שייך ולא

 וכיון .שלתא מ; קיל הרי יראי הא עכ״פ .השלישי עם השתים
 כהשהיס אלא חמי־ דלא נימא .שתים הלא משמע לא דגדולות

 . וצ״ע הג׳ ככל דתמיר ומגלן שיהיו איזו השתים אילו יהיו מהג׳
נ הע״י שעג ברי״ף ופי'

 מהלכות פ״ז הרמב״ם ימ״ש כתב יעקב בעיון
מהאומרו תמיר דמקבלו דעבירה ג׳ הלכה דעות

 מלכות נחלקה לא לה״ר דוד קיבל לא אלמלא דנ"ו משבת נפ״ל
 ע״א דקי״ח בפסחים מדא־סא דנפ״ל די״ל ול״נ .ע״ש נו׳ ב״ד

 ראוי בתבידו שקר פדות והמעיד לה״ר ומקבל לה״ר דמכפר
 לא בתרי׳ וכתיב אותו משלימן לכלב שנאמר לכלבים להשליש

 דלכלב דהסמיטה וכיק .השיא לא ביה וקרי כוא שמע השח
 ועל השא. מלא מפורש הוא המקבל על דקאי אותו השל־שן
 לכך דרש דרך רק אינו . השיא לא ביה דקכיינן מטם המספר

 דל״ג כסב שם דהרשב״ס המת הן המספר. מן כמקבל המיר
 או דכשמספר השא מלא משתמע דשלהו השיא לא ביה קרי

 אך .לדבריט ליתא ולפי״ז .טא שמע בפיו נושא הרי מעיד
 לכפ״ד ישמע שלא לדיק אזהרה דאר״כ בהה ע״ב ז' ד׳ בסנהדרין

 מהא חבירו קודם יטעין שלא לבע״ד אזכרה וגם חבירו קודם
 ,לרש" דניחח ומשמע ,שם י בפרש היא וכן תשיא לח תשא ד.ח

 השא לא דמשמפיק למאי ה״ש זו גירשה ובאמת בהגירסא.
 המעיד או המספר והרי דשקד. שמע הקטל לא שוש שמע
 לאחר הגרום שלא דהיינו הטח מלא אזהרתו ופ״כ מקבלו. איט

 פ״ז הדמב״ם לדברי שציין אמר רל״ו סי׳ ובחיטך שיקבל.
 יושר והמקבל כאומרו ממיס שנה״ל אמת ובפירוש כתב .מדעות
 דמ״ש .חז״ל בדברי הכי כגירסא דה״ל קצת ומשמע .מכולם

: מפורש ל״ח שכתבתי מה וכן יעקב הפיק
אי



כערכין יש מעשר,

דשני לפאי ה» אמה. וממשים ארבעים עד יון מה אי
לדברי סמך יש מלו. משום אשי ע״א דכ״ב בב״ק ריו״ח

 שלו בהיך •מדליק ע״ב דש״א הכינם בה׳ כב״ק דהנן רע׳ק
 והוא .אמה ממשים אוסר רע״ק ט׳ הדליק• תעביד כמס עד

: יותר אזיל לא ק דשתם משוס ע״א דכ״ג בב״ק דאישא ע״ד ונ״ל .כמן דקעיל קמ״ל הא
 היכי רחמנא דפטר באש ממק תציו משום אשו למ״ד

 ע״ש. ומזיק נכנם הוא בעמון לעולם חן האי בל״א דפרש״י ס״ל
בגלוי ניכר איט דלפעמים .דחן להיזק דלה״ד היזק מדמה ולזה

:בממון וארס תיכלא דשדי אלא .בדיבורו שגרם הקילקול

 מה׳ פ״ו הרמב״ם כ״ס .בישא ולישנא חונפא נ״ש ]אביי[ א״ל
]ופמ״ש כרבא דצא כחב למה הכ״מ ותמה ה׳ הלנה דעות

 בעל בשה ק״ש פי׳ מלאכי ביד למ״ש והנ״ל הערך[. ביקר
 מ״מ אביי. לגבי כרבא הלכה דוכתא דבכל דאע״ג ספר מגילת

 שאביי תפילין כגון עצמו אח לקדש האדם כיד שישט כאיסור
 אחר הניט הרוח בשעת עצמו להעמיד שיוכל ובעי מחמיר

 דה׳׳נ . לזה דמיא נד״ד דאולי אפ״ל וא״כ .ע״ש כאביי כמחמיר
 כה״ג ועל כאביי ולנהוג לעצמו דיבורו לקדש האדם כיד ישט

:כזה וצ״ע כרכא לפסוק הכלל נאמר לא
ורש״י .ע׳ז בצ״ק טמ״ש .נו׳ השכם בבוקר ״א7 ס׳ז דף

 בלעם נגד דדריש מהמנתומא הביא שם ׳
 והנ״ל להחטיאם. יען וסופו כו׳ רס בקול ישראל מברך שהי׳

 לקללם הי׳ מונחו דבלעם .השכס דבבוקר הא לפי״ז לפרש
 בסנהדרין כדאיהא חכה או מלאך ע״י לברכה בפיו שנהפך אלא

 וכדאמרי׳ בוקר מסיגל ולקללה במהרש״א. וע״ש ע״ב דק״ה
 בתלת יהוא טעם שהקכ״ה רגע לטון ידע דבלעס בסנהדרין שם

תחשב קללה השכס בבוקר כו׳ מברך וזהו .ביום קמייתא שעי
הי׳: לקללה דמחשבחו סימן זה לו. .מדחי יותר פרפ״י .כו' חבירו של בעונתו אדם יספר א*

 דקס״ד דב״ב דהא כתב מדעות פ״ז מסנה סדר ובספר
 חייעא דיהודה ב״ר ר״ש ואמר זה כתב מיושר כמה דאמר דרבי

 בשבח דהפלגה משום הוא הזה. מלה״ר כלך רבי וא״ל כתבי׳
 שבחים במיני כמרבה הוי זה כתב מיושר כמה דאמר כהא אחד

 כמה שיאמר לאדס הסיר ע״א די״ד מלעיל וצ״ע .יעו״ש דאסור
 על גס ולדבריו .כה״ג שרי ישראל דפל ומשמע .זה עכו״ס נאה

 וחולי .בשבחים כמרבה דהוי זה נחה כמה לומר ליתסר ישראל
 לית מרה באפי דמיתאמרא דמילתא לעיל רבה דאמד למאי י״ל
 עי׳ פלניח דטראבי הא בכעין והיינו ב־שא. ליכנא משוס בה

 חבירו בשבח לספר גש דאפשר והנלענ״ד ומהרפ״א. בשיש׳
 יגנהו שבחו שמתיך השש הין דב־ה וגה שרי ]במקצת[ בפניו

 .ע״ב[ די״ח מעירובי; הכרך ביקר ]ופמ״ש בפניו שהוא כיון
:אשור דבפנו״ם אשמפינן שרי דביפראל כה"ג דעל י״ל וא״נ

 אמאי אלחנן הר׳ בפס בכ״מ והק׳ ט׳. מלשני דבר\ב
קרא לאתרי דה״ל כ״כ מפורש דאינו מזה מייהי "*

 והזהר בספרי ודרשי׳ למרים אלהיך ה׳ פשה אשר את דזכור
 דמצינו האי כילי צמילך דליכא וי״ל .כי׳ בצרעה הנקה שלח

 בלה״ר יש עונשין מיני דשאר אלמא בצרפת לקי שלא מרגלים
 מכי; ואיני .עכ׳ד עונשו דזהו משסע אצמית דאותו קרא אבל

 על סתירה ההא כצרעת לקו שלא דבמרגטס הא דאם תירוצי
 מלשני פדכתיב הלימוד על פתירה נמי תהא ממרים. הלימוד
 הי'. p לא דבמרגליס חזינן דהא אנמיה. אותו רעהו בסתר

 כמיתה מינה בדרבה להו דקים ממרגלים תקשי לא דבאמת אלא
 דמ״ו לפיל תרצתי כבר דמדיס מהא יליך דלא והא במגיפה.
:פ״ש עליו כאין ננע־ם לה״ר המספר כל בד״ה ע׳ב

 ק״ק .ט׳ ומצורע זב יואב מבית יכרח ואל דכפיב ש״ד טל
 לעונש הניתן כללא דאינו פ״כ בקללתו דחשיב ואינך זב ׳
וא״כ .ע׳ב דמ״ח בסנהדרין ופי׳ בזה קללו דהוא דק פ״ד סל

49 בה הושב שלישי פרק

 אלא .ש״ד על קבוע עונש דמצורע משוס לאו מצורע גם דילמא
 קבוע עונש בגרר הוא מצורע אם ואדרבה .בזה קללו דהוא

 מצורע הי׳ לא דודאי במצורע. צריך.לקללו הי׳ לא שיד על
 יואב דמבית נע״ק גם הנך. בהדי לי׳ מדכייל למוד הודעה בגדר

 בצרפת. זרעו גס ילקו ש״ר דבעי אמרי׳ לא וזה זרעו גם משמע
 עליו גס כילוןז לא וה״נ מקללתו. זרעו על ללמוד דאין ומ״כ
 מצרפת שוא שטפת על דיליך והא זו. מקללה קטע עונש
 דק״ז בסנהדרין מבואר הנה .דאליפע בקללה הי׳ דנ״כ דגחזי
 רישי׳ עילויה פרחה דהוי לצרעת אלישע מזיי׳ אתא דכי ע״ב
 דנצערע הרי .עולם עד ובזרעך בך תדבק נממן וצרעת ט׳ א״ל

 עיקל באמת ואולי .כנזכר תקפי דיואב בהא אבל קללתו. קודם
 אלא אינו מיואב והלימוד ט״ז מקבלה הי׳ אר״י רשב״ג דברי
 הי׳ דלא אך .מפרעה דיליך דג״ע ובהא .וצ״ע אסמכתא ע״ד
 מצרפה הקב״ה רעה מחשבה דבאוה״ע משום הוא .מחשבה רק

 ד״ה ע״ב דל״ט בקדושין התום׳ כמ״ש בישראל[ ]משא״ב למעשה
 הי׳ דשם אך .מעוזיה דיליך הרוח דגסות ובתא .ע״ש מחשבה

 עלול הרוח דגסות טון ׳"ל דור. הקערה בפועל עבירה גם
 דיליך דגזל ובהא דמי. עשה ככבר מבירות. כל לידי להביא
 ה׳ משנה פי״ב דבנגעים אך .ט׳ הבית אש ופיט הכהן מוצוה

 לו הוא גנאי עכ״פ מ״מ ממוט. על התורה תדחפה דזהו חג;
 שהנגעים .כו׳ רשע של על כך אס הרע״ב שם ובמ״ש .הפיזור
 פס דא"רי בתים דנגעי מדוקדק אינו . ע״ש לה״ר על באים

 :כמהרש״א הכא ועמ״ש .הבא כמבואר אתי דגזל אפטרה במתני׳
מהרא״ש בש״מ וכתב כו'. ששון בר ענני ר׳ והאמד אעי

 שלא מכפרין כהונה בגדי וכי פריך מאי טובח לי הימא
 והנח ישראל גלו למה ח״כ בתשובה שב שאיט מי אך יענשו

 כשנימת גס חמה ואני .עכ״ד יש״ד וג״ע כ״ז על להם נתכפר
 תשובה. בלא הוא נגעים וביאת בתשובה הוא כהונה בגדי דכפרת

 להקב״ה ה״ל וש״ד ג״ע ע״ז על ישראל גלו למה הקשי נמי
 משנה דאבות פ״ה הנן ובהדיא בארצם. נגעים עליהם להביא

 ואין .ש״ד ועל ג״ע ועל ע״ז עובדי על לעולם בא גלות ט׳
 מפט הי׳ וגלות נגפים עונשן העבירות מג׳ אתד דפל לומר

 מקראי גלות פוגש יליך שם בסיי״ט דהרי .טלם על שעברו
 צ״ל וע״כ .ע"ש גלות גורס העבירות מג׳ אתד דכל שס ומשמע
 או מכולן מיירי דגלות ועונש .מיחידים מיירי דנגעים דעונש

 עונש נקיע דהכא בהא צ״ל ]וכן לעולם בא גלות וכדנקיט רובן
 באה רעה חיה נקיע באבות ושם שוא. שטפת כל דנגעים
 דבגדי כשנימת גס הקשי לא וא״ב .שוא[ שבועת על לעולם
 לחלק דיש משום ישראל דגלו מהא .שב כשלא נם מכפר כהונה

 מהא ורק החוטאים. כולן או רובן לבין החוטאים יחידים בין
 באי; נגעים דיחידים בעבירה דגם דמוכח תקשי דרשב״נ

 ללא שב בין לחלק אין גם .הוו יחידים וכו׳ ועחיה וגחזי דיואב
 בברטת דהרי .נגעים בלא כהונה בגדי מהני דבשב ולומר שב
 הללו עפים מראות מארבע אחד בו שיש מי כל הניא ע״ב ד׳

 מזבח הגמרא לשון על במהרש״א וע״ש כפרה מזבח אלא אינן
 .יעו״ש השיגג על אצא מכפר הקרבן דאין היינו שנהב הוו כפרה

 .השוגגין מל כפרתו דמזבח .כפרה מזבח מהלשון נראה וכן
 יפלוג לח דרשב״ג ומשתביר .השוגגין על באין דנגפיס ומשמע

 שני לא שוגג והנה מיידי. במזידין הראיות דכל אך זה מל
 מאי בשיגג אלימא ע״ב דק״ט במנחות כדמשמע .ושב ממזיד

 הריקאגטי מל בצלאל מעשה בתפרי ]ועמ״ש הוא ועומד שב ושב
 נדחה וק .הוא נגעים בר ושב מזיד גס וא״כ .ע״ש מ"א[ סי'

 ודהמע״ה ט׳. דוד נצטרע חדשים ששת מ״א דק״ז מסנהדרין
 .כהונת דבגדי בכפרה שגי דיהא מקשה ושפיר בתשובה שב הא

 טנגי דר׳ המ״ל לכאורה .יונתן ר׳ על ענני מר' דפריך ואמיקר
 היא דתנאי דפלוגסא סמוכין דריש לא יונתן ור׳ סמוטן דריש

 ככפות הק' זה כפין אך .ורבנן יהודה ר׳ ע״א ד׳ ד' ביבמות
לומד דדוחק וכתב וריו״ח. בד״ה ע״ב מ׳ ד׳ בסוכה תמרים
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:אהדדי דפלינו לומר דל״צ משני דקושטא אלא ,קדמית אגנרא

 משה א״ל דפ״ד בשבת הלב. הירהור על מכפרת ט2א-
כדפרש״י הראשון לקילקולכס חזרתם שמא לישראל

 אמר איש ממט נפקד לא א״ל ט׳. לזנות שטים מעשה של
 סירהור מידי יצאנו עבירה מידי אם א״ל למה כפרת א״כ להם

 דעל כיון קפה ולכאורה .׳ה קרבן את ונקרב מיד יצאנו לא
 , למה ט' זהב דכלי כפרה תקשי אכתי מכפר אבצע הירהור

 שבאותו ישראל הוצרכו מה מפני ר״י דבי הנא איתא שם והנה
 לשון שזנו ופרש״י הפרוה חן עיניהם שזנו משני כפרה הדור

 מכפר לא דע״ב אפ״ל לענ״ד וא״כ .עין במראית שנהנה מזין
 עד עובא מהירהור אבל בעלמא. קל הירהור על אלא האבנט

 . אבנט בכפרת פגי לא הו לזה מזון בנדר הוא שלו שההנאה
 מגופו יותר באשה עיניס מראה טוב אר״ל ע״ב רע״ד וביומא

 בתום׳ וכתב .נפש מהלך עיניס מראה טיב שנאמר מעשה של
 תענוג יותר דיש כיון מזה ולפרוש להזהיר ר״ל דטונה שם יוה״כ

 די דאין דשבת להש״ס משמע הטון ולחומר .ע*ש בהפתכלות
 ובמ״ר .הא בד״ה הכא כתום׳ ועמ״ש .כנ״ל האבנט בכפרת
 על אלא באה העולה 'אין רשב׳־י אמר ג׳ פי׳ ז׳ פרשה וייקרא

 .ט׳ רוהכס על והעולה הוא מלא מקרא לוי א״ר הלב הירהור
 .דרשכ״י הא דתיתי ואפ״ל .מכפר האבנט דע״ז אמרי׳ והכא
 הגנבים על מכפר דאבנט ב׳ הלכה פ״ז דיומא בירושלמי כמ״ד

: הכי סובר דשבת הש״ש נם ואולי .ע"ש העוקמגים על או

 שמואל סובר ע״ב דפ״א בסנהדרין בי׳. אתרו ולא במדד
וכ״פ הוא טפה בר בהתראה שלא בעדים נפש דהורג

 הוא כיפה בד תקשי דלא והנ״ל .ח' ה׳ מרוצח פ"ד הרמב״ם
 כדפרש״י הוא קטלא בר דהקושיא .הוא קטלא בר כרמקשי

 לא ולארץ דכתיב אחרינא מכפרי לא מיקטלי דלא כמה דכל
 הא ומדוייק ממש ב״ד מיתת דחייב ה־כא שייך וזה .וגו׳ יכופר
 ובהכנעה בסייף. מיתתו דרוצח שופכו. בדם אס כי דכתיב
 ששיט. כנ״ל ע״ז קרא קאי ולא ממש דמים שפיכת ליכא לכיפה

z הערך כיקר ועי
 אבל לה״ר חינח דקדק הערך ביקר .כי׳ הבדיל א‘“ ע״ב

שייך לא מיואב בש״ד וכן מנעמן דיליף שוא בשבועת
 למאי .הבדלה כעין נמי שייך ש״ד על והנה .ע״ש טעמא האי

 ועריפת ט׳ ריבות ממרא בזקן ע״א דפ״ז בסנהדרין דפרש״י
 משוס אפ״ל ובאמת .ע״ש מריבה ע״י נהרג שהחלל ענלה

 צ״ל וכן .בכולן התורה אמרה דברים מהז׳ אחד הוא ןלה״ר
 :ט׳ פטיט מעשה עושה הוא דבסמוך בהא

ע״א ר׳ ד׳ בב״ק מדהנן וק״ל .יד כלאחר פרש״י .ישמרנו
 מאות ד׳ לו טתן ידו לאחר זוז ר׳ לו ניתן סטרו

 נקיט דכבר משוס ואי .ידו לאתר אינו סטרו דשתם היי .זוז
 כרסרש״י הלחי על הוא ויפטרנו נופו טל הוא דיכט י״ל .יכנו

 נראה יד כלאחר דנם ואף .מלחי על הוא דשטירה שם בב״ק
.פחם דנקיט יסערנו לפרש ה״ל לא מ״מ תוכחה. דבר על דשרי

: וצ״ע יד כלאחר טל
 הוכח שנאחר להוכיחו שחייב מגונה דבר בחבירו לרואה מנין

מנין לומר דל״ש דקדק הע״י שעל יוסף בענף . שוטח
 ולא לקטן גדול דוקא דשד״א וכתב בתורה המפורש דבר על

וכ״כ אחד בערך כשהם דגם מעמיתך ומביא אחד בערך »«•
 3ע״ דל״ג דכברטת אחרת כוונה והנלפנ״ד שם. יעקב בעיון
 דמי מודים מודים כחומר שמע שמע דאומר דאר״ז אהה שדיך

 מנינה ה״ז וטפלה שמע הס הקורא מדתניא אותו דמפתקין
 דמגונה וסמאר פ״ש. ליה משהקיק לא שתוקי דהוי הוא מגונה

 תוכחה חייב דסד״אדאין י״ל וח״כ גמור. איטר כל נאמר לא
 קמ״ל מגונה דבר רק שאינו מה פל ולא .גמיד האיפור דק

 פ׳ב ובכ״ה .מגונה דבר על נס להוכיח דנריך היכיח סה-יכת
מאיפור גרע דמגונה נראה ס״ג ס״ס ובמג׳״א ח׳ הלכה ש מק

;מע

לשנו

א:‘

עבירה על בתוכחה הכאה עד היה אס ונשתפקתי הנאת.
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 העיד השקל קלבון שבספרו כתב ח׳ ה׳ מדעות פ״ו משנה ובסדר
: מברכות שכתבנו לפראי' נמטין ואולי .ק שאיט

 פ״א די״ז במ״ק דהניא ע״ד ל’אפ .ישנאך פ; לץ תוכח אל
מדבר הכתוב הגדול לבנו במנה מכשול ל״ת עור לפגי

 לא על שהוכיחו מה ע״י יעביר לנץ המוחזק הרי והי: .ע״ש
 . עיר לפני על המינית עובר וממילא .בלבכך אחיך את תשנא
 קללה או הכאה עד דהוכחה דבסמוך והא .להוכיחו אסור ולכך

־ ופשזר ללץ מוחזק באינו היינו

 א״צ שהוניהי דע״ז רק למילף אי; ויונתן משאול דמהלימודיס
 ובש״מ .הכאה עד ויוכיחו יהיו־ אחרת דלעבירה ואפשר יותר

 והנא פעמים ק׳ אפילו יליף מהוכח דשם הק׳ דל״א בב״מ
 כשהוכיחו י״ל ועדיין מחולקות בעבירות דשם ותירץ מתוכית יליף

 כו׳ הוכיח ת״ל בת ויוכיחו יחזיר לא קיבל ולא אחת בעבירה
 מסהביר יותר אחרת עבירה על הוכתה דחיוב ומבואר ע״ש.
 י״ל כ’ות .קיבל ולא הוכיחו שכבר עבירה על הוכתה מחיוב
 .ויינתן משאול ליה כדאית מר לכל הוכהה שיעוד דילפינן אע״ג
 צע״ק וגס אחרת, בעבירה ולא אחת בעבירה אלא דז״א אפשר
 ודע לא. או זו על מזו נחזיק אס וקלים חמורים העבירות במיני

 הדמב״ש בטעם מהשל״ה הביא ז׳ הלנה מדעות פ״ו משנת דבשדד
נזיפה עד כריו״ח ולא הכאה עד דפשק

 ניחא דזה אף משנה בסדר והק׳ .ריו״ח על חולקים חרווייהו
 דמקללה כשמואל לפסוק ה״ל מ״פ כריו״ח נזיפה עד פסק דלא

 להוכיח דא״ל כברי ושמואל רייח דשניהם מתוכחת פטור ואילך
 למיד שהקשו ומ״ד ד״ה דמההוס׳ דאף והנ״ל .ע״ש הכאה עד
 היותר השיעור הוא דהכאת משמע .הנאת כתיב הא קללה נמי

 דפרטן דפ״ב מהתוספתא צפ״ק הש״ס. מסידור וכ״נ גדול
 אביו ומקלל בחנק הביו דמנה המעשה מן דברים הורה החמירה
 עד דסובד ומאן המיר דקללה אפשר ה״נ וא״כ .פ״ש בסקילה

 ובפרט הרמב״ם. פסק שפיר חיתי ולפי״ז .הכאה עד כ״ש קללה
 הייט הנאה עד דלהרמב״ס יעקב בעין גאונים בחידושי למ״ש

 .וצ״ע ממש מקללה דקיל י״ל ודאי וזה .ע״ש להכאה קרוב עד
 דטון .ממש הכאה עד דאינו מסחביר .הקודם בדיבור ולמ״ש

 שיכהו ומביאו יוטחו אם תו .כנגדו יד ומרים להכותו דמאיימו
 להיש יש שפיר דבכה״ג מכשול ל״ת עור לפני על המוטח קעבר

: ופביד דנזים
 .מותר דעראי מאהלו למ״ר פרש״י .דאקראי אפסנאי 2א״

דמשמע למסעיו וילך כתיב באמת דהא יעקב בעיי; והק׳ ”
 אהא בחומש רש״י דהא ק״ל מאי וא״י .ע״ש פראי אפילו
 שהמיר והוא הקפותיו לפרוע שהלך ד״א כתב למסעי! דוילך

 שהלך למבעיו בוילך בהא סובר מאהלו דמ״ד י״ל וא״כ .שם
 אכענאי שיטי איסור מזה ללמוד אין דא״כ .הקפותיו לפרוע

 דאקראי. אכסניא משנה היה הקפות פרפין דלולא די״ל .דאקדאי
 :פ״ש קבוע אכשניא משמע למסעיו דוילך ר״ג בפי' וצ״ע

גירשת אבותיו. ומאימטת מאומנתו אדם ישגה

;׳.ל!
שק
ול?

 דחיג
 דע*
 ובמי
 הבו■

 כ ש
 אמו
 דחר
 הר.כ
 ממוי
 דכת
 ובט
לפר
קאי
ליח;

כזה

ואני
 T ■ידרי

SV)

בה:
אבי

לא

קמו

איו!
זבל

 הפוש׳ כמ״ש פלש״ק דפליג ופייט ט׳. אני אומר אומר רבי
ויש .חולק[ דאיט כתב המשנה בפי׳ הרמב״ס ]זולת ~
 שכתב נ״ח הי׳ ב׳ שער צמידים בלשון הכריתות בספר לעיין
 ההיא הדבר היה אא״כ במשנה המקובל דבר אף שנה צא דרבי

תטא שהרי המשנה ר ששש. עמו שהין שכשיש לכמה מושכש

בתו
בה'
דש!
רבי
כר!
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אמוד: יפליגו לומר דל״צ משני דקוגמא אלא קרמיס. אגברא

משה א״ל דס״ד בשבת הלב. סירהור על מכפרת אבנט

 מישי׳ ואמוראי מאי נל דסססמא מינק מש שימי וידו״יו
 יונסן ר׳ מס לסש״ס דמסשניר כני י״ל וסס ,מ״ש סמובין

: סמוכין ידרוש  דש .מ׳ מנפרין כמנה עדי אף מנסרות מרבנות מה
מסרס מל ואז כשלובשן אלא סכפרין אינם אם להסתפק

 העבירה שמבר למי ונס״מ הכשרה. מל לבשן שנא במד גס איר
 תלוי הכפרה דאס .כהוגה סעדי הכק לבישת קודם ומת

 כשילבשס המת ימכסר לא ותו . כפרה בלא מם הרי בהלבישה.
 בלבישת הכפרה תלוי אין אס אבל .למסים כפרס דאין הנהן
 והנ״ל שהיו. במקום כהונה בהבגדי כפרס לו הי׳ הרי הכהן

 דלר״ש ו׳ ד׳ ביומא ור״י דר״ש בפלוגסא זה למלות לכאורה
 על שאיני בין מצחו על שישט כין דמרצה דצץ בריצוי דם״ל

 הכהן באין אף דמכפרים כהונה דבגדי בכפרת נימא ה״נ מצחו.
 על בעודהו רק דאיט דצץ בריצוי דס״ל ולר״י בהם. מלובש
 רק מכפרים דאינס כמנה נגדי בכפרת נימא ה״ג מצחו.

 ב״כ כפרס למילף לדבריט מקום יש ואם .נסם מלובש כשהכהן
 דחגיגה פ״ב הירושלמי עפ״ז לפרש אפשר היה .דציץ מריצוי
 בכליו מחלבש כ״ג יום בכל ריב״ל נשם בון בר׳ ר״י ד׳ הלכה

 מקריבן היא ונדבות נדרים יש אם שחר של ממיד ומקריב יבא
 בשבתות אלא p עושה היה לא רינ״ל בשם עוקבה ר׳ ט׳

 אפילו תני מניי אית מלחו על מרצה הצין תני תניי אית זביז׳יט
 מ״ד בון בר׳ לר״י מסייע מצחי על מרצה הצץ מ״ד מ׳ מדת
 הק׳ ג׳ סי׳ הלוי בית ובספר .עוקבה לר׳ מסייע בזרת אפילו

 . עוקבה לר׳ גס ניחא שפיר מלחו טל מרצה הצין מ״ד הא
 מלחו על שעה בכל הלין להניח דיטל דס״ט ביומא המוס׳ למ״ש
 סבר מצי מ״ר הך גם וא״כ .מרצה שיהא כדי במדינה אפילו

 יום וככל ויו״ס בשבת אלא לגיהמ״ק בא היה דלא עוקבה נר׳
 דצריך מזה והוכיח העומאה לרצות כדי בנישו הלין לובש היה
 אסיר ודאי בגדים ושאר מצחו שעל צץ לריצוי העדים כל

 אחרת טונה אפ״ל זלמ״ש כאורך. ע״ש במדינה ללובשם
 נס ממילא .לא לא ואי מצחו על מרצה הצין דאי .כהירושלמי

 ליכנס הכ״ג צריך לכך .כשלובשם אלא מכפרין אין כהונה מדי
 העבירות ולכפר בגדיו ללבוש כדי יום בכל לעבודה למחדש

 שמא מחשש עת בכל צין דלובש וכמו בבגדיו כפרתן התלויים
 שתלוי ישראל דכל להמבירוש לחיש ראוי ה״נ עומאה. יארע

 דמסלבש בין בר׳ לר״י מסייע זה וע״כ .בגדיו בלבישת כערסן
 אפילו מרצה דהלץ למ״ד אבל עבודה ועובי יום בכל בגליו

 כשמונחים אפי׳ מכפר כבגדיו שתלד הכפרה גם ממילא בזוית.

 היה לא ולכך בגדיו. ללבוש הכפרה משוס הוצרך ולא בזוית.
 ודע .זיו״ט בשבת רק כא זלא למקדש יוס בכל לבוא צריך

 ללבוש הכהניס שציה כתב ל״ג עשה המצית בספר דהרמב״ם
 אלא הבגדים לבישת שאין עליו השיג וסרמנ״ן ט׳ כהונה בנדי

 ראוי ואץ העבודה ממצות חלה והוא עבודה מצות הכשר
 כהונה דבנדי הכא דאיתא ולמאי מ״ש. בפ״ע למצוס למטסו
 וכשנימא .לו המיוחד עכירה מל מד כל מבירוח על מנפרין

 הלבישה להשיב יומר מסתביר לפי״ז נשלובשס. אצא מכפר דאינו
 דמפלפל דמה ודע .בלבישתו עבירות דמכפר אחרי בפ״ע למצות
 המדים שאר בלא בלבישתו מרצה הצץ אס שם הלוי בכית
 סה .מ״ש ט׳ עליהם כהונתם אין עליהם מדיהם דאין משום

 שעליו מה מל דמכפר כהוגה דמרי ובגד בבגד להסתפק יש
 כשלובש דוקא אלא מכפר איט אס ש״ר. מל כחונת נמו לכפר

 .צין מריצוי טליף דאם לבדו. בלבישחו מכפר או הבגדים נל
:ואכמ״ל כהונה דבגדי לכפרה למילף יש ציץ ריצוי מדיני

ב׳ הלכה דיומא פ״ז בירושלמי .ש״ד על מכפרת
ולפי״ז כלאים. לובשי מכפרת דנחונת סימון א״ר

 .אש״ד ש״ד קשיא כו׳ סימון והא״ר בסמוך דפריך בהא ק״ק
 זו בקישיא. בלא״ה אך .מכפר כלאים כתונת סימון לר׳ דהרי

גברא אטו המ״ל .״נ3רש מל מגני מד׳ דפריך ולעיל דהש״ס

 כלסרש״י הראשון לקילקולכס חזרתם שמא לישיאל
 אסר איש ממט נפקד לא א״ל ט׳. לזנות שנרם מעשה של

 סירהור מידי יצאט עבירה מיד . אס א״ל למה כפרה א״נ לסם
 דעל מק קשה ולכאורה ה׳. קרבן אס ונקרב סיד יצאנו לא

 . למה ט׳ זהב דכלי כפרה תקשי אכסי מכפר אבגע הירתיר
 שבאותו ישראל הוצרכו מה מפני ר״י דבי תנא איסא שם והנה
 לשון שזנו ופרש״י המרוה p מיניהם שזנו מפני כפרה סדור

 מכפר לא דע״כ אפ״ל לענ״ד וא״כ .מין במראית שנהנה מזון
 עד מובא מהירהור אבל בעלמא. קל הירהור מל אלא האבנט

 . אבנט בכפרת סגי לא סו לזה מזון בגדר הוא שלו שההנאה
 מגופו יוסר באשה מינים מראה טוב אר״ל ע״ב דמ״ד וביומא

 בסוס׳ וכתב .נפש מהלך עינים מראה טוב שנאמר מעשה של
 תענוג יומר דיש כיון סזס ולפרוש להזהיר ל’ר דכיוכת שם יוה״כ

 ד דאין דשבס להש״ם משמע המון ולחומר .ט״ש בהסשכלוח
 ובמ״ר הא. בד״ה הכא כמוס׳ זטמ״ש כנ״ל. האבנט בכפרח
 על אלא באה המולה אין רשב״י אמר ג׳ סי׳ ז׳ פרשה ויקרא

 .ט׳ רוחכם על והעולה הוא מלא מקרא לוי א״ר הלנ הירהור
 .דרשב״י הא דסיחי ואפ״ל מכפר. האבנט דט״ז אמרי׳ והבא
 הגנבים על מכפר דאבנט ב׳ הלכה פ״ז דיומא כירושלמי כמ״ד

: הט סובר דשבת הש״ס גס ואולי .מ״ש העוקמנים טל או

 שמואל סובר ע״ב דפ״א בסנהדרין .בי׳ אתרו ולא במזיד
וכ״פ הוא כיסה בר בהתראה שלא בעדים נפש דהורג

 הוא טפה בר תקשי ילא והנ״ל .ח׳ ה׳ מרוצח פ״ד הרמב״ס
 כדפרש״י היא קטלא בר דהקושיא .הוא קטלא כר כדמקשי

 לא ולארץ דכתיב אחרינא מכפרי נא מיקטלי דלא כמה דכל
 הא ומדוייק ממש ב״ד מיחס דתייב היכא שייך וזה .וגו׳ יכופר
 וכהכנסה בסייף. מיתתו דרזצח שופכו. בדם אס כי דכחיב
 פשוט. מ״ל ט״ז קרא קאי ולא ממש דמים שפיכת ליכא לכיפה

:הערך ביקר ועי'
 אבל לה״ר חינח דקדק הערך ביקר .ט׳ הבדיל הוא ע״ב

שייך לא מיואב בש״ד וק מנעמן דליף שיא בשבועת
 למאי .הבדלה כעין נמי שייך ש״ד טל והנה .ט״ם מטמא האי

 ומריפס מ׳ ריבוס ממרא בזקן ע״א דפ״ז בסנהדרין דפרש״י
 משוס אפ״ל ובאמח .מ״ש מריבה ט״י נהרג שהחלל עגלה

 צ״ל וק .בכולן התורה אמרה דברים מהז׳ אחד הוא דלה״ר
:ט׳ פטיט מעשה עושה הוא דבסמוך בהא מ״א ד׳ ד׳ בב״ק מרסנן וק״ל .יד כלאחר פרש״י .יפטרנו

 מאות י׳ לו טתן ירו לאחר זוז ר׳ לו טמן סטרו
 נקיט דכבר משוס ואי .ידו לאחר איט סטרו דסחם הרי .זוז

 כדפרפ״י הלחי מל הוא ויסמרט גוט מל הוא ייכט י״ל .יכנו
 נראה יד כלאחר דגם ואף .הלחי טל היא דסטירה שם בב״ק
 סתם. דנקיט יסטרנו לפרש ה״ל לא מ״ט סיכחה. דבר טל דשרי

_______________ידוצ״פן כלאחר טל _______—
pjQ הוכח שנאסר להוכיחו שחייב מגונה דבר בחבירו לרואה 
מנין לומר דל״ש דקדק הע״י שטל יוסף בענף . תוסח י

 ולא לקטן גדול דוקא דסי״א וכחב בחורה המפורש דבר טל
 וכיב אחד במרך כשהם דגם מממיחך ומביא אחד בערך כשהם
 ט״ב דל״ג דנברטס אחרת כוונה והנלפנ״ד שם. יעקב בעיון
 דמי מודים מודים כאומר שמע שמע דאומר דאר״ז אהא פריך

 מנינה ס״ז וכופלה שמט אח הקורא סדתניא אוחו דמשתקין
 דמגונה ומבואר ע״ס, ליה מססקיק לא שתוקי דמי היא מגינה

 תוכחה סייב דאין דסד״א י״ל וא״כ .גמור איסור סל נאמר לא
 קמ״ל מגונה דבר רק שאיט מה סל ולא .גמור אאיסיר רק

 פ״ב ובכ״מ .מגינה דבר טל גם להוטח דלריך הוטח מהוכח
.מאיפור גרע דמגונה נראה ס״ג ס״ס ובמג״א ח׳ הלכה מק״ש

ובסדר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס54 מס עמוד פייבוש שרגא בן בצלאל משה לוריא, חושב מעשה
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העיר השקל קלבון שבספרו כתב ח׳ ה׳ מדעות פ״ו משנה ובסדר

I

: מברכות שכתבנו להראי׳ נתכוין ואולי .כן שאיט

 ע״א די״ז במ״ק דהניא מ״ד אפ״ל .ישנאך פן לן תוכח אל
מדבר הכתוב הגדול לבנו במכה מכשול ל״ת מור לפני

 לא על שהוכיחו מה ע׳׳י יעבור ללן המוחזק הרי וה״נ .ע״ש
 . עיר לפני על המוכיח עובר וממילא .בלבבך אחיך את תשנא
 קללה או הכאה עד דתוכחה דבסמוך יהא .להוכיחו אסור ולכך

: זפשוש ללן מוחזק באינו היינו
 עבירה מל בתוכחה הכאה עד היה אס ונסשפקתי .הכאה טף
 .אחרת עבירה על נס מלהוכיחו נפער אס .אחת ׳

 i"f> שהוכיחו רע״ז רק למילף אין ויונתן משאול דמהלימודים
 ובש״ט .הכאה עד ויוכיחו יחוור אחרת דלעבירה ואפשר יותר

 והכא פעמיס ק' אפילו ילקה מהוכח דשם הק׳ דל״א בב״ח
 כשהוכיחו י״ל ועדיין מחולקות בעבירות דשס ותירץ מתוכיח ילין{

 כו׳ תוכיח ת״ל בה ויוכיחו יחזור לא קיבל ולא אחת בעבירה
 מסתביר יותר אחרת עבירה על הוכחה דחיוב ומבואר ע״ש.
 י״ל וא״כ .קיבל ולא הוכיחו שכבר עבירה על תוכחה מחיוב
 .ויונתן משאול ליה כדאית מר לכל תוכחה שיעור דילסינן אע״ג
 צע״ק וגס .אחרת בעבירה ולא אחת בעבירה אלא דז״א אפשר
 ודע לא. או זו על מזו נחזיק אם וקלים חמורים העבירות במיני

 הרמב״ם בטעם מהשל״ה הביא ז׳ הלכה מדעות משנהפ״ו דבסרר
 ושמואל דרב משוס .נזיפה עד כריו״ח ולא הכאה עד יפסק

 ניחא דוה אך משנה בסדר זהק׳ .ריז״ח על חולקים חרווייהו
 דמקללה כשמואל לפשוק ה״ל מ״מ כריו״ח נזיפה עד פסק דלא

 להוכיח דא״צ סברי ושמואל ריוח דשניהם מתוכחה פטור ואילך
 למ״ר שהקשו ומ״ד ד״ה דמההיס׳ דאף והנ״ל .ע״ש הכאה עד
 היותר השיעור הוא והכאה משמע .הכאה כתיב הא קללה נמי

 דטרכין רפ״ב מהתוספתא צע״ק הש״ם. מסידור יכ״נ גדול
 אביו ומקלל בחנק אביו רמכה המעשה מן דברים תורה החמירה
 מד דסיבר ומאן תמיר דקללה אפשר ה״נ וא״כ .מ״ש בסקילה

 ובפרט הרמב״ם. פסק שפיר חיתי ולפי״ז .הכאה עד כ״ש קללה
 הייט הכאה עד דלהרמב״ם יעקב בעין גאינים בחידושי למ״ש

 .וצ״ע ממש מקללה דקיל י״ל ודאי וזה .ע״ש להכאה קרוב עד
 דכיון .ממש הכאה עד דאינו מסתביר .הקודם בדיבור ולמ״ש

 שיכסו ומביאו יוכיחו אס תו .כנגדו יד ומרים להכותו דמאיימו
לחוש יש שפיר דבכס״ג מכשיל ל״ת עזר לפר על המוכיח קפבר

: ועביד דגזים —
 מותר. דעראי מאהלו פרש״^־לנדד דאקראי. אכסנאי א״ב

דמשמע למסעיו וילך כתיב באמת דהא יעקב בעיון והק׳
 אהא בחומש רש״י דהא ק״ל מאי וא״י ע״ש. עראי אפילו
 מהמ״ר והוא הקפוחיו לפרוע שהלך ד״א כתב למסעיו דוילך

 שהלך למסטיו בוילך בהא סובר מאהלו דמ״ד י״ל וא״כ .שם
 אפסנאי שינוי איסור מזה ללמוד אין דא״כ .הקפותיו לפרוע

דאקראי. אכסניא משנה היה הקפות פרכגין דלולא די״ל .דאקראי
 :ע״ש קבוע אכסגיא משמע למסעיו רוילך ר״ג בפי׳ וצ"ע

נירסח אבותיו. ומאומנות מאומנתו אדם ישנה שלא

אפ״ל ולגירסחס אבותיו. ימאומנות אביו מאומניח התום׳
 דיוסף בציווי י״ל ועפ״ז .לשנות קפידא אין לחוד ראאומנמו

 .אבותינו גס אנחנו גס עבדיך היו צאן ר־עי לפרעה לומר לאחיו
 פרעה יאמר שלא כיי והוא .מיוסר דאמרו אטה־נו דלכאירה

 שלא זה נימוס ועל .אבותיט גס אמרו לזה . מלאכתם לשנות
: פרמה יעבור לא אבותם אימ;ות לשנית

אבי אאם יעקב בעין פרש״י .דן מבית אימיה מר אמר1
 קאמר ב׳ סי׳ ב׳ דבדה״י הערך ביקר ותמה .חירם

 אביו אאס ולא דן מבנות היפה גופי׳ חירם של דאמו בהדיא
 אשה כן דדה״י קרא הזכיר ל״ג בפי׳ והנה .עכ״ד דחירם
 דכתיב אט״ג צ״ל זע״כ .דאבוה אימי׳ על מפרש ומ״מ דן מבנית

 כבנים ה״ה בניס דבני נכדה על מתפריש .דן מבנות אשה בן
 אפשר ה״נ .ע״ב דס״ב יבמות עי׳ בני קרוי בתו דק וכמו

 איך הצ״ק ק׳ לשרן רכוונתס ואפ״ל .בנה אשה לנכד לקרות
 .הערך וביקר ע״ש בפסיק המפורש על מר ואמר לומר שייך

 דאמו גופי׳ תירס על זה לפרש דאפשר דכיון ניחא ולהמבואר
 .דן מבית אימי׳ מר יאמר נקיע לזה רן מבנות היתה דחירם
 .כנ״ל דאבוה אאימי׳ דנפרש הוא מר דאמר חידושי׳ דע״כ

 אומטה לו ולקח דן מבני היתה שאמו ראי׳ ומייתי התום׳ ובמ״ש
 נחושת דחרש מפרש דריו״ח די״ל הרש״ש בהגהת כתב .אבותיו

 רגם מייתי דמילתא ולרווחא ראייתו עיקר וזהו אביו על שב
 שס במלכים במצודות קדמו וכבר .עכ״י דן משבט היחה אמו

 אח וימלא שס דכתיב אהא אך .חוזר הוא אאביי נחושת דחרש
 ננ חירס היה ולזה ר״ל כתב .בנחושת וגי' לעשות וגי׳ החכמה
 בדה״י יהגה ע״ש. מאביו דלמד נחושת מלאכת בחכמת ממולא
 בזהב לעשות יודע צורי איש ואביו ק מבנות אשה בן רנתיב
 אין בודאי .וכו׳ כו׳ ובעצים באבנים ובברזל בנחושת ובכסף
 גופי׳ חירם על אלא ביה עסיק דלא תירס אבי על זה לפרש

 הוצרך נחושת חרש זולת המלאכות שאר דמשוס י״ל וא״כ .קאי
 למסות בבצלאל ל״א בשמות דכתיב .דאהליאב ויחס לק ליחסו
 כו׳ ען ובחרושת למלאות אבן ובחרושת ובנחישח ובכסף בזהב
 אהליאב דגם ומשמע רן. למטה כו׳ אהליאב את אתו נתתי ואני
 היה רנ״ז דן אחר חירס אח ליחס הוצרך ולזה .אלה בכל ידע

 שפי׳ כמו ודלא באביו היה שלא אף דן מבית אבותיו אומנות
 על דקאי כו׳ בזהב לעשות יודע צורי איש ואביו נתן חק בהגהות

סי׳ בח״מ ועי׳ .קאי דאחירס הכתבתי כמו אלא .תירם אבי
:ודוק י״ד ס״ק בש״ך מ״ט

 כ׳ .ט׳ אברהם עם הקב״ה בא אילמלא ע״א ’י״ י׳
אבותיכם ואת דקרא פשטי׳ המהרש״א

 ובמרדכי .ע״ש כי׳ מצרים איונא אלא כו׳ אאכרהם קאי לא
 הנה מרע״ה דאמר במאי תנחום דר׳ מאגדה הובא החובל פ׳

 הקב״ה נתרעם חטאים אנשים תרבות אבותיכם תחת קמתם
 פשטי׳ בזה וגם .מ״ש היו חטאים ויעקב יצחק אברהם וכי

 בנם ה׳ יד והיתה דכסיב בשמואל ושם קאי. מצרים איוצא
 וע״כ .שכבי חטיטי זו אמרינן מ״ב דס״ג וביבמות -ובאבותיכם

:לישנא בהן דייקי׳ נכ״ר ילאו

,שליש פרק בערכין יש שליק

יר השג
 התיס׳ כמ״ש עלת״ק דפליג והייצו ט׳. אני אומר אומר ושי•

ויש .חולק[ דאינו כתב המשנה בפי׳ הרמב״ם ]זולת
 שכתב נ״ח סי׳ ב׳ שער למידים בלשון הכריתות בספר לעיין
 ההוא הדבר היה אא״כ במשגה המקובל דבר אף שנת לא דרבי

תניא שהרי המשנה כשסדר עמו שהיו חכמים לכמה מוסנס

רביעי פרק
 אומר רגי ‘בג ממיניה ריני פנהררין בריש לה ומייחי בתוספתא

 מטעם שסדרה אע״פ במשנה דבריו רבי הזכיר ולא ט׳ בה׳
 הזכיר דלא טיל דנללא לפרש דאין והנ״ל .ע״ש כי׳ דפרישית

 רהיא ת״ק הכא דהרי .מליו חולקין כשרבים במשנה דבריו רבי
במשנה הוזכר ט״ב נ׳ דף בכתובות וכן טוחי׳ דלא כרביס

מחלוקת
1

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס55 מס עמוד פייבוש שרגא בן בצלאל משה לוריא, חושב מעשה



מעשהרקחדעות הלכות רקח מעשה;
 זיל כתב מ׳ז דף החרדים בספר • ;ובו' לאיש איש כשיחטא•

הנשמע דבר לזמר שמנוה כשה אמרו ו׳דיבמות ם'פ .
 אל ־שנאמר. נשמע שאינו לבר לומר שלא מצוה כן מוכיח הוכח 'שנאמר

דהאאמדו המפרשים דהקשז .יוסף .,בנימוק וכתב ישנאך סן נץ מונח

 נ" שס יל ן מר וכתבו לקידושין דאית'פ׳ק לאביו מק׳ו נלמד שהוא ג
 במקומ׳£| וכתבם הרב דין כן נס לאהביא באן האב דין הביא דלא .

 ולמפגן עליו,בזה• תפיסה שוס מזהגאמור״ואיןנאן זה למדין .שהם
וד& מיושב הכל עוד מד׳ן מש ובם .זל להר׳לח עיין • ובו' דפסק

 תוכיח .,הוכח למצות לערבים, ב סד
 נלמד .הנכון והתירוץ שיכנו

י מהלכות פ׳ו ::.זל הרמ׳בס מדברי
 נחלקת היא תוכיח הונח דמנו' דיעות •

 דמצוה חבירו לז שחטא במי חל לשמים
» :כמידת בלבו ישטמנו • עליר-שלא

 משית מדוע לו יאמר אלא הרשעים ;
 יודע אס לשתוק מנוה ובהא כך לי
 זה ועל כלבו. ימחול רק יקבל שלא בו

 ומניה • לן תוכח אל- שלמה אמר
 חכירו הרואה תוכיח :בהונח שנית

 טובה לא כדרך שהולך או שחטא
 פטמים מאה אפי' להוכיחו חייב ובהא

..... . .־ • שיכהו עד י ..... ■י
: שחטא חבירו את ־;־ הרואה

י הרב הקשה • "ונו ■ ׳.
 לי אין אמדו דבנמדא זל מהנה לחם ■

 מנין לרב תלמיד לתלמיד רב אלא
 מקום'ואם י מכל תוכיח לומר, תלמוד .

 דאפילו רבינו,; הזכיה לא למה ;כץ
לק. המח ואחרי עד'כאן לרב תלמיד

 בפ׳ה ביארו שכבר מידי קשיא לא
 כימו שם ני תורה תלמוד דהלנות

 י תורה דברי על עוכר רבו דאה דל
 - - ומה וכך כך לבינו איחר-לולמדמנו

 מקראי כאן נס להזכירו' "חש שלא
דכיון ברור הדבר מוטח דהוכת•

 וישתוק ישטמנו ’לא יש>4ל איש כשיחטא ו
 את אבשלום דבר ולא כרשעים שנאמר כמו

 אבשלום שנא כי טוב למרעועד □אום' אמנון
 לו ולומר לזתודיעו עליו מצור־־. ^א אמנון את

 בדבר* לי חטאת ולמה ובן למהעשיתליבן
 ואס עמיתך את תוביח הוכח שנאמר פלוני
 ולא למהול• צריך לן למהול ממנו ובקש חור
 .אברהס ויתפלל אכזרי'שנאמר המוהל .יהא

 שהטאבו חברו הרו^לה ו אלהאלהים:..
 למוטב להחזירו מצור. טובה לא בדרך שהלך

 הרע? במעשיו עצמו על חוטא שהו׳ ולהודיעו
 חברו את עמיתך-המוביח את תוכיח שנ׳הוכה

 שבינו בדבריכם בין לבינו שבינו בדברים בין
 עצמו לבין בינו להוכיחו צריך המקוס לבין

 ינו^4ש ויודיענו רכה ובלשון בנחת לו ולרבו־
 העולס לחיי להביאו לטובתו אלא לו ומר>4

 יוכיחנו לאו ואס מוטב ממנו קבל אס הבא־
0־1si חייב ותמיד ובן ושלישיות שנייד. פעם

 מתיצק! חבירז את
י לו ז ידבר

המוכיח
•קמי;

 אמון•} דברים במה זה אחר מדכתב
 לחבידו אדם שבין בדברים•

 מלתא ק־ דנולא .להדיא משמע
 כן ואס .איירי. לחבירו אדם

 לא ראשונה דבפעס דחשמע
 להבלי אף הותר ואילך ומכאן קשות

 8בתי זולתי כלל הותר דלא אינו וזה
 להק דבינו ־. שכתב כתו דשמיא
 ומנו! וכו' שמיס בדכדי אבל לקמיה

 הדבר שבתחילת רבינו דכוונת הוא
 לס אס כי י קשות אליו ."דבך. לא

 ידבר אם. אף הענין ובתוך
 יו} לא העני! צורך לפי קשה דיבור
 פ! שדבר מאחר כן כל יכלם .שלא

 הומו[ דלא נ הה .אבל רבות תחילה
 חלילן[ להדיא להכלימו מעולם
 משמן לחם להרב ועיין • כנל׳עד

 כנ׳ע רבינו לברי שהניח
נראה! חסידות• חידת זו הרי

 המוטמן דמצד לכוונתו
 נקו תוכיח דהוכח תקרא חייב אינו

 שאמן ופעמים כבודו לפי דאינו
 שאש! יודע אס נתי אי כתיב התעלס

 1מהזר«4 דאינו במידי כדקזל מקבל
 שנאן[ * לידי לבא 'שלא אכן בפסוק

חסידת[ מידת לו; מחל אס ו ח .חנם
: ברכה ות*ע היא 4

לוויני' ויאמר ר־יהוטא שיברתו עד להוכיחו
 שומע-וכלשאפשרנידולסהוחיואינוטוהרה •

 לו שאפשר־׳ ביון בעקההוטאיס נתפש הוא שהיא
 הט«[ עליו תשא ולא שנאמר עדשיבלימנו קשות לו ידבר לא תחלה המוביחאתהברו ה למהותבהס:־

לאח! שאסור ;מכאן חטא עליו תשא ולא לומר תלמוד משתנורת ופניו מוכיחו אתה יבול חכמים אמרו בך
 אכח בך • הוא גדול עון עליו לוקה אינו חברו את שהמבלים פי על אך • ברבים שבן ובל ישראל את להכלים י

 הביר לבייש שלא לד־,זהר אדם צריך לפיכך ;ד־,בא לעולם הלק לו ן w ברבים חצירו פני המלבין חכמים
 נמר*! • ממנו בוש שהוא דבר לפניו יספר ולא ממנו בוש שהוא בשם לו יקרא ולא קטן בין נדול בין ברבים
 :!"1אותובר מכלימין בסתר בו חזר לא אמ שמיס בדברי אבל לחברו אדם בדבריסשבין אמורים דברים

 הנביאי לפוטבכמושעשובל שיחזור ער ׳אותו ומקללין ומבזין בפניו אורתו ומהרפין הט^יו ומפרסמין
 ביו! הדיוט החוטא שהיד. מפני כלום לו לדבר ולא להוכיחו דצך. ולא חברו עליו שחטא מי ט ;בישראל

 תור הקפידה ולא הסירות מידת זו הרי הוכיחו ולא שטמו בלבחלא לו ומחל משובשת דעתו שהיתר. או
 ע אך נמוכה ורוחם למאד שפלה שנפשן מפני ואלמנות ביתומין להזהר אדם חייב ־ י :-המשטמ׳ על לא5€

 י ויתום אנזעליהןשגאמרכלאלמנה מוזרדרין מלךויתומיו של אלמנותו פילו^4 .ממון בעלי פישזתן
 גופו ולאיבאיב כבוד מנהג אלא בד־,ן ינהוג ולא רבות אלא אליהם והיאךנוהגיןעמר.ןלאיויבר' חענק•

 לגן; ותכאיב או מכעסן או המקניטן כל עצמו• מממון יותר ממונם על ב^גקן^׳שיסויהוס ולבם בעבורה
 על^ אך זר. ולאו • המקללן או אותם המכות שבן וכל תעשה כלא עובר זה הרי ממונן אכד או כהן רדה ־או

 שאגי ממי להן כרותה בריות בחרב אתכם ויהרנתי אפי והרה בותורה מפורש ענשו הרי עליו לוקין שאין
שמע^שפעצעקי? אלי יצעק צעק אס כי שנאמר נענים הס מד,מס צועקים שהם ומן שכל וחיההעולם

פדה
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תוכחה.

תוכחה >
A ,A -א.ר

ואהבה. תוכחה א.

השנאה. איסור ב.

תוכחה. מצות ג.

— ברבים. תורה ד.

ואהבה. תוכחה
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'.מסותרת״ מאהבה מגולה תוכחת ״טובה :הכתוב אמר

מתוך באה כשהיא מגולה תוכחת "טובה מפרשים: ויש

.3 2 1מסותרת" אהבה

 תוכחה מצות של הדברים בסדר מתבוננים לכשאנו ואמנם

 שהיא בהלכה והן שבכתב בתורה הן בהן, והקשור ואהבה

 תוכחה כי לדעת נוכחים אנו שבע״ם, תורה של מיצויה

רעותה. בלי לאחת אפשר ואי זו צורך זו הן ואהבה

בלבבך, אחיך את תשנא "לא קוראים: אנו בתורה

 תקם לא חטא. עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח

.’ה׳" אני כמוך לרעך ואהבת עמך, בני את תטר ולא

כל את לאהוב אדם כל על "מצור, :מוצאים אנו ובהלכה

-----------כמוך לרעך ואהבת שנאמר: כגופו מישראל ואחד אחד

שנאמר: בלא־תעשה עובר בלבו מישראל אחד השונא כל

לאיש איש כשיחטא---------------בלבבך אחיך את תשנא לא

להודיעו עליו מצור. אלא-----------------וישתוק ישטמנו לא

פלוני, בדבר לי חטאת ולמה וכך כך עשית למה לו ולומר

ה. כ״ז, משלי, (1

שם. המאירי, פירוש (2

יז־יוו. י״ט, ויקרא, (3

109 —
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חברו הרואה —-----------עמיתך את תוכיח הוכח שנאמר:
 למוטב להחזירו מצוד, טובה לא בדרך שהלך או שחטא

שנאמר: הרעים, במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו

סדר בשנוי עיון ולאחר <.--------------עמיתך״ את תוכיח הוכח

 תורה של ההלכה פסקי ובין שבכתב תורה בין הצוויים

 ועוברת השנאה באיסור פותחת שבכתב שהתורה שבע״ס,

 פותחת וההלכה האהבה, במצות ומסיימת תוכחה למצות

 במצות ומסיימת השנאה לאיסור ועוברת האהבה במצות

 אחד דבר לומדים אנו הסדרים משני כי לומר ניתן תוכחה.

 עוקרין א״כ אלא אהבה למצות להגיע אין כי שנים, שהוא

 מצות לקיים אין גם אבל התוכחה. ע״י השנאה שרשי את

 את ועוקריו האהבה מדת בלב קובעים א״כ אלא תוכחה

 כל כמו האהבה. אל האהבה מן היא הדרך השנאה.

 וחוזר שבנפש, ממקור זורם שהוא חשוב, רוחני תהליך

 שתתגלה וכדי בנפש, מסותרת ביסודה האהבה בנפש. ושופע

באהבה. מאיר הכל ואז שבדרכה, המחיצות כל להרוס צריך

 הענינים עיקרי על עיונית הלכתית סקירה באה להלן

התוכחה. ומצות השנאה ואיסור האהבה מצות של

ב.

השנאה. איסור

 בלא־תעשה, עובר בלבו, מישראל אחד השונא כל

דברים במה בלבבך״ אחיך את תשנא ״לא :שנאמר

ג־ה־ו־ז. ם״ו, דעות, רמב״ם, (4

111 תוכחה

 תורה לקיום רעך שהוא למי היא השנאה אם אמורים,

 לשנאותו מצוד, תוכחה מקבל שאינו רשע אדם "אבל ומצוות,

 ה׳ משנאיך "הלא :ואומר רע״, שנאת ה׳ ״יראת :שנאמר

 לשנאותם. מצוה וגם לאוהבם מצוד, היינו: וגו׳". אשנא"

 מצד ואהבה שבהם, הרע מצד שנאה :אמת הן ״ושתיהן

 רחמים לעורר וגם— — — שבהם הגנוז הטוב בחינת
 הרע בתוך גלות בבחינת היא כי נפשו( )על עליה בלבו

 ומעוררת השנאה מבטלת והרחמנות ברשעים, עליה הגובר

 אבל אצלו, ומקורב חברו שהוא במי רק וזה האהבה״
 מתלמידיו הוי הזקן: הלל אומר עליהם הנה הרחוקים, כלפי

 לתורה, ומקרבן הבריות את אוהב וכו׳ שלום אוהב אהרן של

 נקראים ולכן ועבודתו, ה׳ מתורת הרחוקים שאף "לומר:

 אהבה, עבותות בחבלי למשכן צריך בעלמא, בריות בשם

 — לא והן ה׳, ועבודת לתורה לקרבן יוכל ואולי האי וכולי

 "תכלית :שנאמר ומה י. רעים״ אהבת מצות שכר הפסיד לא

 והאפיקורסים המינים על "אלא נאמר לא שנאתים", שנאה

 בדברי מאמינים והם ". ישראל" באלקי חלק להם שאין

דרך שזה ,11בכפירה שוין ולבם ופיהם ,10 9 8 7 6 5בלבם כפירתם

ה״ה. שם, דעוה, רמב״ם, (5

 רמב״ם, ועי׳ ב, קי״ג, פסחים עפ״י א׳, אות שם, הגה״ט, (6

הי״ד. פי״ג, רוצח,

סל״ב. ח״א, תניא, (7

שם. תניא, (8

.29 ובהערה ,173 ע׳ ח״א, ולב״, ״מצוד, ועי׳ בסוגריים, שם (9

ה״ט. פ״ג. תשובה. לרמב״ם, כס״מ (10

שם. עוז. מגדל (11



113 תוכחה ולב מצוה 112

 הוא והכלל בפיהם", ואומרים בלבם "מאמינים שהם המינים

 שלמה אמונה להם שיש היינו, .,2בלב" תלוי הכל "כי

בכפירה.
 אינו וגם מאמין שאינו מי ואפיקורס מין נקרא לא אבל

 טובת של חשבון מחמת שמינותו מ־ וכן ,”תוהה אלא כופר

 "רבותיו או אבותיו" "מנהג שאצלו מי וכן יי, הנאה

 אותם שהדיחו בניהם ובני התועים "בני כי ,‘,וחכמיו"

 שנשבו, כתינוקות הם הרי דעתם, על אותם וגידלו אבותם

 "מי להלכה: שקובע מי אפילו ויש ■־׳י. כאנוסים" הם והרי

 שלא הנפסד, עיונו מחמת הדת מעיקרי באחד שטעה

 כפירתו שאין "כיון עמו: וטעמו כופר", זה בשביל נקרא

 הוא אנוס וא״כ אמת בעיונו שעלה שמה שחושב מפני אלא

". ופטור"

 רק הוא העונש ולחומרת לשנאה מין לגבי האמור וכל

 הוכיחוהו, לא אם אבל תוכחה, קבלו ולא אותם הוכיחו כאשר

 לשנוא רשאים אין להוכיח, יודעים אנו שאין אצלנו כמו או

 אחר ולרדוף חברו בטובת "להשתדל אנו ומצווים ,” אותם

יש גמור ברשע ואף דלא־תשנא, מלאו ולהזהר השלום

שם. (12

 א. ל״א, לשבת רש״י יעי׳ כ. ח״א, הראיה אגרות עי׳ (13

גייריה. ד״ה

הג״ה. פ״ב, עכו״ם, לרמב״ם, כס״מ (14

שם. מג״ע שם. רפ״ק פיה״ט ב. י״ג, חולין, (15

ה״ג. פ״ג, ממרים, רמב״ם, (16

קפ״ז. סי' הרדב״ז, תשובות (17

שם. דעות, לרמב״ם, איש חזון (18

 הוכיחו, שלא זמן כל לשנאותו מלובלין מהר״ט לדעת איסור

 מוכיח לו היה אם שמא להוכיח, שיודע מי הזה בדור ואין

 חברך את תדון ואל כמ״ש לו, גרם הרע וטבעו מקבל, היה

 רחמים יבקש רק לקללו, שאסור וכש״כ למקומו, שתגיע עד

 אצלנו "כי ונזכר ".,שלמה" תשובה על ה׳ שיעזרהו עליו

 דין חז״ל בדברי מוצאים שאנו ומה .2" תוכחה" קודם הוא

 שהם באלה זה הרי מינים, לגבי מעליו" ולא "מורידין

 ח״ו להיות זו למדה בא כזה מין כי -,’י לישראל" "מצירין

 .23 22 21 20 19 הלב" ובציפיית בפועל להם רעה ודורש ישראל את שונא

 שהשגחתו בזמן אלא "מורידין", דין דאין "נראה ובכלל:

 קול, בת ומשמש מצויים נסים שהיו בזמן כמו גלויה, ית׳

 כל, לעין הנראית פרטית השגחה תחת — הדור וצדיקי

 לתאוות היצר בהטיית מיוחדת בעליזות הוא אז והכופרים

 שהכל עולם, של גדרו רשעים ביעור היה ואז והפקרות,

 דבר ומביא לעולם פורעניות מביא הדור הדחת כי ידעו

 האמונה שנכרתה ההעלם בזמן אבל בעולם. ורעב והרב

 הוספת אלא הפרצה, גידור הורדה במעשה אין העם, דלת מן

 ח״ו. ואלמות, השחתה כמעשה בעיניהם שיהיה הפרצה,
 בו שאין בשעה נוהג הדין אין לתקן, עצמנו שכל וכיון

 אורה, בקרן ולהעמידם אהבה בעבותות להחזירם ועלינו תקוו.

אינה האחרונים בדורות :ועוד וזאת .2י מגעת״ שידנו במה

י״ז. חסד", ..אהבת בסו״ס מבא" "מרגניתא (19

שם. איש. חזון (20

ה״א. פ״ב. תפילה, רמב״ם, עי׳ (21

תקנ״ה. סי׳ ח״ב, הראיה, אגרות (22

סקט״ז. סי״ג, יו״ד. איש, חזון (23
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 אמרו לה הנתפסים שעל כפירה אותה כלל בדרך מצויה

". הריחוק תכלית לרחקם ויש בתשובה אותם מקבלין שאיו

 "ירגיל מישראל: אדם של הנהגתו להיות צריכה וזאת

 כאילו הרשעים, ואפילו בלבו, אדם בני אהבת להכניס עצמו

 אדם בני אהבת בלבו שיקבע עד מזה. ויותר אחיו היו

 יתן מי ואומר: בלבו, אותם יאהב הרשעים ואפילו כולם.

 גדולים כולם ויהיו בתשובה שבים צדיקים אלו ויהיו

 :אמר ישראל, לכל נאמן אוהב כמאמר למקום, ורצויים

 בהיותו יאהב, ובמה וגר. נביאים" ה׳ עם כל יתן "ומי

 יסתכל ולא מומם, ויכסה בהם, אשר טובות במחשבתו מזכיר

 יפגע אם ו״אף ,” בהם" אשר הטובות במדות אלא הנגעיהם,

 ירחם אלא וכיוצא, יחרפם או כנגדם יתאכזר אל ברשעים

 אם ויעקב, יצחק אברהם בני הם סוף סוף • ויאמר עליהם,

 הבנים והמבזה והגונים, כשרים אבותיהם כשרים, אינם הן

 ומכסה ידי, על אבותיהם שיתבזו רצוני אין האבות, מבזה

 בני עם הנהגתו יתקן ו״כך .2" כחו" כפי ומתקנם עלבונם

 :יאמר )לזכות(, הנזכרות מאלו טענה ימצא לא שאפילו אדם,

 בימים או שעה, אותה והרי חטאו, שלא קודם שעה היה כבר

 בקטנותם, שעשו הטובה להם ויזכור כשרים. היו קדמונים,

 לא ובזה משדיים. עתיקי מחלב גמולי אהבת להם ויזכור

ולרחם שלומו על להתפלל לד,טיבו ראוי שאינו אדם ימצא
.2ז "יןלע

בארוכה. ע״ש ט״ו, סימן ראיה, אגרות (24

פ״ב. דבורה, תומר (25

פ״א. שם, (26

שם. (27

 על ולהעביר אדם כל עם שלום להחזיק התורה "ומדרך

 ולנקום לכעוס לחכם ראוי שאין וכשם — — — המדד,

 ולשנוא לנקום ראוי אין כן רוח, חולי מתוך לו במריע

 ד,מדות. משקל וחסר המשכלת נפש חולי מתוך המריע את

 העונשים וכל כלום. ולא הדעת למטורף בליעל בין ואין

 מספקת ובלתי מאד, מוגבלה החכמים חכמת להיות — הוא

 להקים בעונשים להשתמש ההכרח ערמה, לפתאים ליתן

 וחלושי הגוף בריאי לשיני טרף יהיה שלא עולם, גדרי

 נקי עמוק, יגון מתוך להעשות צריך העונש אבל השכל.

 שלם בלתי האדם ובהיות אחרים. בשל עין צרות מרגש

 רחמני, מלהיות יחדל לא הרע, ביצר ומורגז השלמות בתכלית

 להשתמש לו ניתן ואז דין, לעשות שמצור, בשעה ולהתרשל

 הערתו שאין הדעת, פקוח תחת נקמה טבעת בהערה גם

יצריך״ בשני — לבבך״ ״בכל וזהו הדין. לזירוז רק בזה

 בבין ובין לחברו אדם בבין בין הוא זה דין כי ומסתבר

למקום. ש אז

ג.

תוכחה. מצות

 להודיעו עליו מצוד, — — — לאיש איש ״כשיחטא

 בדבר לי חטאת ולמה וכך, כך לי עשית למה לו: ולומר

-.’״ עמיתך״ את תוכיח ״הוכח :שנאמר פלוני,

מצוד, טובה, לא בדרך שהלך או שחטא חברו ו״הרואה

סק״ד. ם׳׳ה שבת להל׳ איש חזון (28
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 במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב, להחזירו

.’עמיתך"" את תוכיח "הוכח שנאמר: היעים,

 שבינו בדברים בין חברו את "המוכיח מוכיחין: כיצד

 בינו להוכיחו צריך המקום, לבין שבינו בדברים בין לבינו,

 שאינו ויודיעו רכה, ובלשון בנחת לו וידבר עצמו, לבין

 "וחייב •” הבא״ העולם לחיי להביאו לטובתו אלא לו אומר

 נוח הוא אם :הנוכח של מדותיו כפי בדבריו להוכיח המוכיח

 מדותיו, כנגד אותו יוכיח קשה הוא ואם בנחת, יוכיחנו
 .” רצונו״ אל דעתו להשיב ראיה לו ויביא משלים לו וימשיל

 נשמעין, אינם קשים ודברים קשות, ידבר "שלא הכלל: זה

 רכות, לדבר אופן בשום טבעו אין ואם רכה, בלשון יאמר רק

יי. מלהוכיח" הוא פטור
תוכחה, דברי אמירת פירושה אין תוכחה מצות כלומר,

 הסברת ע״י החוטא את למוטב להחזיר הוא: כל־עיקרה אלא

 זה, חוטא של דעתו על המתקבלים בדברים החטא חומר

 כי שישוכנע באופן זה, חוטא של לבו את המושכת ובצורה

 והכל ובבא. בזה לאושרו היחידה הדרך היא למוטב חזירתו

 באשר האדם בלב הגנוז בטוב ואמונה אפים ארך מתוך

 יכיר שהמוכיח הוא יסודי ותנאי אלקים. בצלם גברא הוא

 זה, של ללבו מיוחדת נתיבה לפלס וידע החוטא את היטב

אין ואם להן. נתון שהוא וההשפעות וכשרונותיו כחותיו לפי

ה״ו. ם״ו, דעות, רמב״ם, (29

ד,"ז. שם, (30

שם. שם, (31

ה. חסידים, ספר (32

קמ״ג. מוולוז׳ין, להגר״ח חיים אורחית (33

 ולכן לתוכחתו. ערך יהיה לא זה לכל ומסוגל מוכן המוכיח

 לקיום רבה הכנה דרושה רבות למצוות מאשר יותר הרבה

 עשיר וברגש עמוקה בדעה הכנה כמאמרה. תוכיח הוכח מצות

רכה. ובלשון ברורה ובשפה

 להיות המוכיח צריך תוכחה, מצות לקיום ההכנה ומלבד

 אמר זה ועל לאחרים. מופת יהיה שהוא כדי מדופי, נקי

 תוכחה, שמקבל הזה בדור יש אם אני "תמה טרפון: רבי

 קורה טול :לו אמר שיניך, מבין קיסם טול :לו אמר אם

 "תמיהני עזריה: בן אלעזר רבי אמר ולכן .’,עיניך" מבין

 רבותינו אמרו כך ואם .” להוכיח" שיודע הזה בדור יש אם

 האחרונים רבותינו שאמרו למה תימה אין דורם, על התנאים

 שיודע מי הוה בדור "ואין :זה ודור אלה דורות על

 שאין תוכחה, קודם הוא אצלנו "כי ממילא ומובן .’"להוכיח״

.”כאנוסים" )לחוטאים( להן ודיינינהו להוכיח, יודעים אנו

 לקיום הדרוש בכל עצמו והכין להוכיח שיודע מי וגם

 אם לתוכחתו עובר יפה יפה לשקול חייב תוכחה, מצות

 חכמים: קבלו וכלל הזה. החוטא אצל התוכחה תישמע אמנם

 שאינו דבר לומר מצוה כך הנשמע, דבר לומר שמצור. "כשם

 הדבר: זה "י.נעשה״ שאינו דבר לומר שלא ו״מצוה .” נשמע״
להוכיח שלא לחשות" "עת — לדבר״ ועת לחשות ״עוז

ב. ט״ז, ערכין, (34

שם. (35

שר. חסד", "אהבת בסו״ם "מרגניתא־טבא" (36

שם. לרמב״ם, איש חזון (37

ב. ס״ה, יבמות (38

סוס״ה. תרומות, ירושלמי, (39
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ו״עת-------------תוכחה יקבלו לא פנים בשום כי ידעת אשר

"י• נשמעים" ודבריך למחות כשבידך לדבר"
 תלמוד "ומר, חכמים: אמרו כך לשונא. תוכחה ואין

 יודע אתה אפילו יכול עמיתך", את תוכיח "הוכח לומר,

 "עמיתך" :ת״ל אותו, להוכיח חייב אתה ושונאך רשע שהוא

 אתה ובמצוות, בתורה אתך ושהוא אוהבך, שהוא לעמיתך —

 אתה אין שונאך שהוא לרשע אבל אותו. להוכיח חייב

.11אותו" להוכיח רשאי אתה אי וגם אותו, להוכיח חייב

וזו ונקמה. לשנאה לחוש שיש במקום תוכחה ואין

---------------להוכיח אין דבריו, יקבלו שלא שיודע ״מי הלכה:

 יוכיחנו שאם ידידו(, או קרובו )לא אחר איש היה אם

 עד ינקום וגם רע יעשה להכעיסו יתכוון ואם ישנאנו,

-'׳. להוכיחו״ אין יותר, רע לידי שיבוא

חייב והמוכיח למוטב, להחזרה לשאוף צריכה התוכחה

הזאת. השאיפה את לממש כדי אפשרי מאמץ כל לעשות

תביא לא שתוכחתו המוכיח צריך גדולה זהירות אבל

חלילה. תקלה תקנה במקום בעקבותיה

באותה אין אם גם התוכחה מן אדם ימנע אל ברם

 :חכמים למדונו כך בלבד. חלקי לתיקון אלא סיכוי שעה

 — גברא ועני נשי זמרי פריצותא, — נשי ועני גברא ״זמרי

 .1’הא" מקמי הא לבטולי מינא, נפקא למאי בנעורת. כאש

לבטל נקדים שניהם, את לבטל לנו שומעין אין "אם היינו:

ל״ט. חסידים, ספד (40

י״ט. רבה, אליהו דבי תנא (41

תי״ג. חסידים, ספר (42

א׳. מ״ח, סווטה, (43

 לגבי הדין הוא כי ומסתבר, .11 בנעורת״ כאש שהוא זה את

עשה. מצוות לקיום ההשפעה

ד.

ברכים. תורה

 אחיהם לבין תורה שומרי בין בצוותא חיים של הבעיה

 הקשות הבעיות מן היא שבשמים, אביהם ׳משולחן שנתרחקו

 לידי זו בעיה מגיעה העצמאית במדינתנו ופה שבדורנו.

 להתעלם ויכולת היתר כל אין כי וברור לעתים. גבוהה מתיחות

 הנגודים, שטח פני על החלקה ע״י הבעיה של קיומה מעצם

 חלקי בין גמור פירוד לגרום ואפשרות היתר כל אין אבל

 ישראל של רבן של דבריו עלינו ומקובלים נאמנים האומה.

 אשר זצ״ל, מוולוז׳ין הנצי״ב הגאון מרן לדורנו, שקדם בדור

 הדת" "מחזיקי )בעתון( בעלה "ראיתי :והורה הזהיר

 המאמר הנקרא העלים, ממעריכי נערך מאמר ג׳, גליון

 הנדרשת שאלה בתורת לדרוש בזה ובאו ושמאל", "ימין בשם

 בישראל הדת בהחזקת להשתתף עלינו ובאשר לתשובה,

 "מחזיקי בעלי ה׳ עדת לפגי ולהציע נפשי, מלט יכולתי לא

 שיש ומי זו. בחקירה בלבי אשר את ה׳, יברכם הדת"

 ויאירו דבריו יבואו אחר, באופן הדברים ולברר להשיב בידו

 דירה, במקום מזה זה רחוקים שהננו איך כי חיים. דרך
בעזר המטרה, אל לבוא וחשק ברצון לזה זה קרובים הננו

שם. רש״י, (44
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 סלגות על באריכות לדבר עובר והוא ,”מורה" דעה הא־ל

 ומצביהם דורות כמה על רחבה עיונית סקירה ונותן ישראל

 מסקנא: קובע הוא זה כל ומתוך ותמורות, הליפות הרוחניים

 להפרד זה מדור נשמר להיות עצה והוגו הורו המעריך "והנה

 מן במטותא מלוט, אברהם שנפרד כמו לגמרי, מזה זה

 בשעה הן האומה, לגוף כחרבות קשה זו עצה המעריך:

 שני בבית כמעט וברשותנו, הקדושה בארצנו שהיינו

 הפרושים מחלוקת בסבת ישראל וגלה הבית וחרב ארץ נעתם

 שפיכות הרבה חנם שנאת מחמת הסב וגם הצדוקים. עם

 שאחד פרוש שראה בשעה היינו, הדין. מן שאינו מה דמים,

 עשה אלא כלל צדוקי היה שלא אע״ג דבר, באיזה מיקל

 לצדוקי שופטו היה חנם שנאת מחמת מקום מכל עבירה,

ולשם בהיתר דמים שפיכת נתרבה ומזה אותו. שמורידין

להגיע הדעת מן רחוק אינו זה וכל---------------בטעות מצור,

 ממחזיקי־ אחד עיני ראות עפ״י אשר גם־כן, כזאת בעת ה״ו

 ה׳ בעבודת דרכו עפ״י מתנהג אינו שפלוני ידמה הדת

 זה את זה רודפים ויהיו ממנו, ויתרחק למינות וישפטנו

 זהו חלילה. ה׳ עם כל ושחת ח״ו, כוזב בדמיון בהיתר,

 שם ממשיך והוא י". וברשותנו" בארצנו היינו אם אפילו

 בשאלה היסודית דעתו ביסוס לשם נמוקים של שורה בהצעת

אלה. מדבריו חלק להביא אפילו המצע כאן יקצר — זאת

אפשרית, ואינה מותרת אינה מזה זה להפרד העצה ואם

 לחזק כדי לעשות עלינו מה :השאלה נשאלת באמת א״כ

התורה. מדרך שנתרחקו אחים של הסתערותם נוכח הדת את

 מ״ד. ה״א. דבר". "משיב שו״ת (45

שם. (45

 לו אופיינית תשובה זצ״ל הנצי״ב נותן זו חמורה שאלה על

 תנועה לעורר יש המרכזית: וולוז׳ין ישיבת של ראשה בתור

 לעשות עלינו "כך ובלשונו: התורה. למוד של עממית

 ולעשות מדרשים, בבתי תורה להרבות הדת: את להחזיק

 לדקדק ולא ברבים, בתורה שיתעסקו שאפשר תחבולות כל

 "עסק :וכמובן .” לשמה״ שלא או לשמה לומד חברו אם

 בישראל מחלוקת למעט גורם יהא בתים בעלי בקבוץ התורה

 אנו ובתמים באמת אם :״הכלל זה .” הדת״ מחזיקי ולהרבות

 תורה, בלמוד לעסוק אם כי עצה אין הדת, להחזיק באים

 לשמה. שלא או לשמה הוא אם מינה נפקא שום בלי

 את להצליח איך להקב״ה וידוע ללב מסור אלא אינו וזה

 ובזה מאומה. בזה ולחשוב לדעת אין לנו אבל הלומד,

 יכירו המתחכמים וגם וכהנה, כהנה חורה לומדי ירבו האופן

.”לחומה" לגו הוא התלמוד קיום כי

 היוזמה את לידם ליטול חייבים שבדור חכמים ותלמידי

 מנהיגי עשו כך העם. שכבות בכל ולהאדירה תורה להגדיל

 לאומה, רוחנית סכנה נשקפה כאשר קדמונים בדורות האומה

 הדת את לחזק באנו "אם בעקבותיהם. ללכת מצווים והכל

מדורות להתבונן עלינו בנינו, ובלב בלבנו ירף ושלא בקרבנו,

ויאשיהו-----------— אתבונן״ ״מזקנים כדכתיב: הראשונים,

 אדמתו, מעל יגלה וישראל החורבן את כשראה החסיד המלך

 מה מישראל, ח״ו ויהדות תורה שתאבד לחוש מקום והיה

לכל המבינים ללוים יאשיה "ויאמר :ב׳( )בדה״י כתיב עשה,

שם. (47

שם. (48

שם. (49
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 מלך שלמה בנה אשר בבית הקודש ארון את תנו ישראל,

 א־להיכם ה׳ את עבדו עתה בכתף, משא לכם אין ישראל,

 ב( נ״ב, יומא )במ׳ חז״ל אמרו והנה ישראל". עמו ואת

 אבל הארון". את "שגנז היינו: וגו׳ הקדש" ארון את "תנו

 ואת א־להיכם ה׳ את עבדו "עתה אומרו: מה נתבאר לא

שהיה ממד, אחר באופן לעבוד היום הגיע במה ישראל", עמו

ד,כד,נים כר, עד שהיו בשביל :הענין אבל------------כר, עד

 היו וכך לה׳, ודביקות ואהבה בהתבודדות משוקעים גדולים

 תורה להרביץ יכולין היו לא וא״כ עליון, קדושי הלוים

 — — — הדביקות שמפריעים תלמידים ולהרבות ברבים

 :כלומר בכתף״, משא לכם ש״אין החסיד, המלך הזהיר ועתה

 ספונים ולהיות ה׳ באהבת שקועים ולהיות להתבודד לכם אין

 יחד, ישראל עמו ואת ה׳ את עבדו עתה אלא עצמכם, בפני

 אז קמו המלך דבר ועפ״י ברבים. תורד, שילמדו במה :היינו

 בספרי ותניא מלחמה. עושי כולם אלף והמסגר חחרש

 באו ואחריהם תורה, של מלחמתה עושין שהיו )האזינו(

 הרבה". תלמידים "והעמידו :עוד והזהירו הגדולה כנסת אנשי

בישראל""? ויהדות תורה נתקיימה ובזה

 הבורות נגד מאבק רוחני. מאבק ביסודו הוא המאבק

 כולו הוא המאבק זרים. ומעשים כוזבות דעות המבשילה

 תלמדנו תורה, דעת מעומק היוצאת הברורה ההכרה חיובי.

 אלא וכילפות, בכשיל החושך את לגרש פנים בשום אין כ׳

 מלחמתנו אין : תמיד ונזכור ברבים. תורה אור הפצת ע״י

 התורה עוזבי בעד אלא התורה, עוזבי נגד מכוונת הרוחנית

של שבלבו אמונה ומתוך תורה. של מאורה יוארו הם שגם

שם. (50

 ותורתו, ה׳ לאור פנימי צמאון איזה צפון מישראל אדם כל

 נשמה כל על גדול צער ומתוך ולרוותו. לגלותו שעלינו

 שהדרו מפתות השפעות אצל בשבי כבושה שעדיין יהודית

 אדום בני של והמעש והרגש הדעה ממדבר גבולותינו אל

 יחד. גם וממזרח ממערב הפילגשים, ובני ישמעאל ובני
 אשר בישראל, צבור ולכל יחיד לכל גדולה אהבה ומתוך

 ואשר כלפיהם, רוח אורך של גדולה מדר, תמיד בנו תוליד

 היצירה דרכי כל על והגבורה הבינה במיטב אותנו תצייד

 הנפשיים המעצורים כל על להתגבר כדי מהן, המסתעפות

 למען וכמוסים, גלויים וכשרון כח כל לגייס וכדי והמעשיים

 רוממו ולמען הקצה. אל הקצה מן ישראל מחנה כל טהר

תורה. בחיי משולבת תורה דעת של בקדושתה כולו וקדשו

 צער הרבה בה שיש אהבה, מתוך התוכחה דרך זוהי

 קצף כל בה ואין בטחון הרבה בה שיש שנאה. כל בה ואין

 יצירה מאד הרבה בה ויש אזלת־יד כל בר, שאין ויאוש.

פוריה.

 תגובה בהם שנדרשת ומצבים רגעים ישנם אמנם ואם

 דליקות. מכבי של זריזים מעשים בשער, עומדים של נמרצת

 שלנו. המאבק עיקר שזהו למחשבה הלילה נתפס בל אבל

 בצילם נתונים בהיותנו יתירה במרירות עצמנו נשקיע בל

 ומדודה, שקולה עשייתנו תהי אלא כאלה, ומצבים רגעים של

 אנו עליהן ולא חולפות תופעות הן שאלה בטחון מתוך

 דליקות לכבות נצליח וכאשר מרצנו. כל להוציא צריכים

 מאחורנו. כבר המאבק עיקר כי לאשליה ניתפס בל אלה,

 צריך אשר הרוחני, הגדול, המאבק מן דעתנו נסיח בל

 הצללים כל וינוסו היום שיפוח עד שאת ביתר להמשך

עוז, בכל בשער בעמדנו וגם הדרו. בכל התורה אור ויזרח
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 היטב נדע ידוע אמנם נעמוד. אחים מול כי לרגע נשכח בל

 עוז־ של הדרך את לחסום הבאה "הסבלנות אותה כי

 נשמת את עד־היסוד מהרם כל "נגד לעמוד שלא החיים"

 סבלנות אותה חייה", במערכת רוח־תוהו ומכניס האומה

 האיש של הסבלנות לאותה דומה היא "הרי מזויפת

 פריץ כל למרמס הוא נתון ומשפחתו ביתו שכבוד הרואה

 "הפרטים, אמנם יי. ומחשה" מעמעם ברפיונו והוא והולל,

 להתבאר הם צריכים ודאי הגבול, הוא והיכן הקו מהו

 ברם .” לעד" וקיים אמת כלל נשאר הכלל אבל למוד, באור

 עליהם לאסור מוכרחים שאנו הרחוקים, אחינו על "גם

 מוזהרים מכל־מקום הננו תנופה, של גם או מגן של מלחמה

 על ולא והחטא, הרע על להלחם ונמוס, כבוד בדרך להתנהג

 הגדול הצירוף אחרי במציאות אינם שאולי וחוטאים, רעים

 מוטעים. או אנוסים שוגגים הם אולי :הארוכה גלותנו של

 וע״י וטובה. אורה גרגרי ג״כ והרע החושך בעומק יש ואולי

 לתקן יותר הרבה נוכל ושלום כבוד ונתיבות נועם דרכי

 הזרחת ע״י ורק .”וקנטוריה" משטמה ע״י מאשר ולהציל

 המקובלים, הסגנונות ובכל האפשריים הצנורות בכל תורה, אור

 התוכחה תוכתר בישראל, הקדושה של נצחונה את נקרב

המלאה. הצלחתה בכל האהבה מתוך

 למופת — התורה נאמני של הזה הצבור נא ויהיה

 למען והפרטיים. הצבוריים ארחות־חייו בכל ולדוגמא

החיים. אור הוא התורה אור רק כי חייו בעצם להוכיח יוכל

 לאמת צמא לב כל בקסמו ימשוך ואז ישראל. חיי של אורם

 וארץ עמו וישראל ה׳ שם ויתקדש יתגדל ואז הנצחית.

נחלתו.
 רבנו של המאירים הדברים את עינינו לנגד נשווה

 הרוחנית בהרגשתה ישראל, "כנסת זצוק״ל: הרב מרן הגדול

 החטיבה היא לתשובה. בעולם הראשונה היא העודפת,

 נדחפת היא תחילה. בה תתגלה התשובה שסגולת העולמית

 חטא בה שאין בעולם, האלקית האורה עם מותאמת להיות

 את פוגמת היא הרי מצדה זו מתכונה נסיגה וכל ועוון.

 בחיים החזק כחד, סוף שסוף זו, אומה של אופיר, שלמות

 וברוב אליה, תבוא השלמה והבריאות ההפרעה, את ינצח

 ואח״ב בראשונה, בה יופיע התשובה ואור לפעמה. תחל כה

 של החיים לשד את המשפיע המיוחד הצנור היא תדדה

 אותו להאיר כולו, העולם כל על העדינה התשובה חאות

.54מצבו" ולקומם

ההוא". ביום לבדו ה׳ "ונשגב

ר׳. עמוד הגאולה", "חזון (51

שם. (52

ח׳. ה. ם׳ התשובה. .אורות (54רע״א. ב, הראיה, אגרות (53



שדהשנתותמרומי
 קי״ט. סי׳ ביו״ד כמבואר עלה, חשוד אינו חמור1דהוא1משמע
 אינו חמיר חפץ בנקיטת דשבועה משמע נאינשי0ה׳ וא״כ
 והא חפץ. נקיטת בלא שבועה על דחשוד אע״ג עלה, חשיד
 התום׳. כמוש״כ מדרבנן היינו כו/ השבועה על החשוד דתנן

 בראשונה ונשבע דקפץ דמיירי י״ל כפילי, בתרי נמי והתם
 ואח״כ שבועה, היא דמה״ת כיון כפל וחייב חפץ נקיטת בלא

 דבספק ניחא מדרבנן שהוא וכיון חפץ. בנקיטת השביעהו
 בחשיד הא וכ״ת ויתברר. דימנע י״ל אדרבה חיישינן, לא

 רק אשבועתא חשיד בספק דאפילו הש״ס מסקנת אממונא,
 אשבועה לחשוד דמי לא עדיין כר. ישנה מלוה ספק משוס
 אפילו עליו נאמן אינו הדבר על החשוד הוא כלל דזה קלה,

 נאמן אינו הנזילה על דחשוד כיון התס להכי בשבועה,
הממון, על רק נשבע אינו הכא משא״כ עליו. כשנשבע _ עליו
" - » החכמה' ואוצר

חשוד: אינו החמורה השבועה ועל
רוב נאמרה. בלשונה היא אף הדיינין שבועת ת״ר שם.

 בלשון י״ל בלשונה ופי׳ מבין. שהוא בלשון פי׳ המפרשים
 בפי״א ז״ל והרמב״ם מיגש והר״י ובתביעה. בטענה שמדברים

 בלשון שהמשביע כתב ומכ״מ הקדש, בלשון פי׳ שבועות מהל׳
 הקדש. בלשון שיהא שהמצוה משמע כמצוותה, עשה חול

 דסוטה במשנה תנן לא למה הקשו דהתום׳ זה, שלמדו ונראה
 בהני דרק י״ל ובפשיטות הדיינין. ושבועת ביטוי שבועת

 מהר למילף וס״ד קול העדות בשבועת דכתיב משוס איצטריך,
 אבל שבועת. ד״ה א׳ ל״ג דף שם התום׳ וכמוש״כ נריזים,
 לפירש״י מיהו איצטריך. לא הדיינין ושבועת ביטוי שבועת

 קשה. ודאי עיבל, הר ושבועת ה״ג משבועת למילף דס״ד שם
 יבטא אשר לכל כתיב שהרי פשיטא, ביטוי דשבועת ונראה
 הדיינין ובשבועת וכגויים, מידות גרע ולא בשבועה האדם
 שיהא המצוה שניהם, בין תהי׳ ה׳ שבועת דכתיב כיון באמת

 תנן לא ומכ״מ הקדש. בלשון ישראל את שהשביע ה׳ כשבועת
 תניא דסוטה בתוספתא אדרבה הקדש, בלשון נאמרין באלו

 בלשון נאמרים שיהו תקנו דחכמים לשון, בכל דנאמרין
לקיים המצוה ודאי הקדש בלשון שמבין מי מכ״מ שמבינים,

ה׳: שבועת כדכתיב
 ויש בתום׳. ועי׳ כר. קרובו אלא בשרו ואין א׳. ל״ט דף

מיהו בשבועות. קרא דכולה ולפרש להוסיף
 וגף, פיך את חתן אל דלשון שבועות, מיני בשני מיירי ע״כ

 בשבועת או בש״ש והיינו לשקר, מפיו שבועה דיצאה משמע
 המלאך לפני תאמר ואל הפקדון. בשבועת או דלשעבר ביטוי

 שגגה היא דאם שבועות, בהני לפרש א״א היא, שגגה כי
 חוס׳ ועי׳ לאנוס, פרט בשבועה דהאדם נענש, לא הרי באמת

 צריך. אינו כפרה שום דאפילו את, ד״ה א׳ כ״ו דף לעיל
 מיירי אלא המלאך, דעת יגנב וכי פשיטא שגגה אינו ואי

 שבועתו. קייס ולא דשגג ויאמר דלהבא, ביטוי בשבועת
 ביטוי משבועת חמור דלשעבר דעונש הפסוק מזה ומוכח

 נדרים, בעון אי׳ שבת ובמס׳ ב׳. מ״ו דף להלן כדאי׳ דלהבא,
 בלהבא, אלא דליתא דפסיקא מילתא ונקיט נינהו דכהדדי

בשבועה: מיירי באמת אבל
 כו׳ לו חולין זכות לו יש אם שבתורה עבירות וכל שם.

זכות בסוטה הא וקשה לאלתר. ממנו נפרעים וכאן
 התם דשאני וי״ל ג״כ. שבועה עון עליה שיש אע״ג תולה,
בסוטה התום׳ כמוש״כ לזכות, ודרשינן זכרון מנחת דכתיב

:זכות יש סוד״ה ב׳ כ׳ דף
 הזה האיום דכל כתב, פי״א בהל״ש ז״ל הרמב״ם והנה

הספק, על כשמשביעין ולא ודאי, בטענת אלא אינו
.וסוטה על איימו מדלא ונראה לזה. מוצא ג״כ מצאו ולא

)

 דשבועתה משום איום צריכה דאינה ש״מ ג״ט שבועה משום
 משא״כ כך. כל השם חילול דליכא נותן והדעת הספק, על

שקר: על שנשבע יודע התובע הודאי על
 וא״כ כף. דוקא לאו שבחורה עבירות כל שנאמר, ד״ה תרם׳.

וגו׳ אני ושמתי במולך דכתיב מהא להלן מקשי כי
 ז״ל. ת״ח בעל הגאון באמת וכ״כ העבירות. מכל מקשה

 בתו״כ ודרשינן מעמיה ונכרתה כתיב כריתות דבכל ואאל״כ,
 חמיר דוקא דשבועה נראה ולענ״ד שלום. ועמה בכ״מ וספרי
 תאבל כן על ג״כ בעריות דכתיב והא השם. חילול משום

 וכדאי׳ בזנות, פרו־ן שהדור ר״ל פרצו כתיב החס הארץ,
 הורגת בעולם בא אנדרלמוסיא מצוי שהזנות זמן כל במד״ר
 הארץ. אבלה אלה מפני כי כתיב בשבועה אבל ורעים. טובים
ממולך אלא מקשי לא ולהלן הארץ. מחריב אחת שבועה

_--------- :נשא פ׳ לספרי בביאורי כמוש״כ ___—
 לי קשה כו׳. מיחו ולא למחות בידם שיש התם ע״ב. שם

 דלא ב׳ מ״ג דף בסנהדרין נחמי׳ לר׳ התינח
 כל על הא שם לר״י אבל כלל, הנסתרות על ערבות קבלו

 דמקשה לי, קשה ותו ערבות. מטעם נענשין הכל עבירות
 ובניו, אשתו ידעי דהוי ומשני איענוש, מ״ט עכן לר״נ התם

 בפרקי כדתניא כשבועה, דהוי בחרם מעל דעכן ליה ותיפוק
 משום דעכן הא על נענשו דלכן וישב פ׳ ובתנחומא דר״א
 משום אלא ערבות קבלו לא ג״כ דלר״י נראה ולכן :החרם
 דבבאר מהא כדמוכח שבועה, היינו ג״כ וברית שכרתו, הברית

 וערבא ערבא ב׳ ל״ז דף בסוטה דאי׳ והיינו בכ״מ. ועוד שבע
 אינם העבירה גוף על אבל ע״ש. הבריחות על דערבא
 קיבלו דלא נחמי׳ ולרב שבועה. עון זולת בזה, זה ערבים
 ומפרש לא, ג״כ שבועה עון על ממילא הבריתות על אפילו

 הש״ם מקשי ולהכי בש״ש, שנפרצו אלה מפני כי הפסוק
 כר״י. סברי והתנחומא דר״א והפרקי איענוש. מ״ט עכן

 עצמה, העבירה בעל כמו חמור בעונש איענוש דמ״ט ומפרשי
 :כשבועה דהוי חרס, היתה דהעברה משוס משני וט״ז
 לכפירה דכסף דמוקי לרב וא״ח כו׳, כלים מה ד״ה תום׳.

 נראה ולי ט׳. חשוב דבר דבעינן מנ״ל דאתי הוא
 בעינן דלא פשוט וזה שנים, כלים הדכתיב דע״כ להקדים,

 דאמר א׳ ד׳ דף אוחזין שנים ריש כדמוכח שנים, דוקא
 דלא בכלים דמיירי צ״ל וע״כ עיי״ש. דר״ח להא תונא ותנא

 כדאמר כלים שהן משום ורק שבועה, לחייב הראוי כסף שוו
 לחייב דא״א פשוט דזה להקדים, יש ועוד להלן. שמואל
 וכדאי׳ ותביעה הודאה שיעור פרוטות משני פחות על שבועה

 שהן, למה כלים ביצאו להלן פירש״י ניחא ולכן בירושלמי.
 דליכא מעות, דשתי נדע וע״כ כספים. כתיב מדלא דדריש

 דפליגי נימא והשתא כספים. כתיב למאי פרוטות למימר־שני
 שוה דעכ״פ סבר דרב שהן, למה כלים ,יצאו בפי׳ ושמואל רב

 כלים דכתיב כיון וא״כ כהירושלמי, איצטריך פרוטות שני
 מעין, והיינו פרוטות משני יותר בממון בעינן ע״כ שנים
 סבר ושמואל ט׳. למענה ענק אינו אם למ״ל כסף וא״כ
 י״ל וא״כ פרועה, משוה פחות אפילו שהן למה כלים יצאו

 דבעינן ללמד כסף כתיב להכי פרוטות, שתי בעינן דבממון
 חשוב בדבר כלים אף פירש״י לא בדשמואל לעיל ולהט חשוב.

משו״פ: פחות אפילו ע״כ דלשמואל בירושלמי, כמו
 לא אפילו אחד עד והעדאת מלוה טענת אבל א׳. מ׳ דף

 הר״י דעת הנה כף. חייב בפרוטה אלא טענו
 ודאי. טענת דבעינן שבועות מהל׳ בפי״א ז״ל והרמב״ם מיגש

 ז״ל הרי״ף שהביא מהא ז״ל, הרמב״ם על הקשו והפוסקים
 הרמב״ס על גס קשה וא״כ הנשבעין. כל בפ׳ בטתנא מעשה

ז״ל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס373 מס עמוד יעקב בן יהודה צבי נפתלי ברלין, ב - שדה מרומי



סימן
יביב יא י סימן מאש מצל

 מי לכס דנפינן ראשון יום בלולב
של הוא הלולב זה ואמר שהודה

 דדעינן גב סל אף חובתו יד ללאה לו מסכי אי ראובן
 שאמדו כאומה כשלו ליס סוס שהודה וטון שלו שאינו

 מרי דרב זוזי דסני איסור ולוד קמנו דף שמס מי בפ׳
 מבי אודימא נפק אדסכי באודתא וליקמנהו מסו

 מסכי ומונק טוען לענין דוקא דלמא או כו׳ איסור
 דקמי הא אבל דמיא עדים כמאה דין ?על דסודאס

 דממה לע״ד ונראה חובתו: ידי יוצא אינו שמיאנליא
 הממחיל דבור מ״ו דף הזהב בפרק התוקפות שכתבו

 ח״ל הדיבור בסוף שכתבו קרקס אגב כיהליה וניקכיכסו
 מרי רב שקנה כמו בהודאה המעות ליה דליקני וק׳

 אף קמנו שמת מי בם׳ איסור של הודאתו ידי ®ל מרבת
 וא״כ יס״ש כו׳ תחלה שלו נדו שלא יודעים שהיינו פי על

 אם נחקור יש עוד וק״ל. לסלק יש ושמא במיץ איפשיטא
 לאח' אס חובתו שי יצא גומא האי דבכי לומר תמצא

 די או לבעליו יקכהו מבתו שי היוצא שראובן צרי' כן
 דלמא או הודאה ומדן פלמי של זהו נ״כ הוא שיאמר

 שכיון מהם א׳ למפרע מבתו שי יצא לא נפשך ממה
 שי יצא לא למפרע כן אם פלמי של שהוא שהודה
 דאם דכא בהאי לשייכו היכי דבעלמא בס עוד :מבתו
 נם פלוני ואותו הוא פ׳ של זה קרקע ואמר חודה ראובן

p נאמר אם הוא ראובן של זה קרקע ואמר השה 
 וכל הפקר זה הרי דלמא או שניהם בישות דשאר
 המוס׳ בדברי לי קשי׳ נירא אגב אמנם זכה. הקודם
 דלית משכי ומאי קרקע ליה דאית דלוד הקשו לא אמאי

 המתחיל דבור שם שמת מי פרק בתוקפו׳ ועיין קרקע ליה
 הודאת אס נקתפקתי גררא ואגב .,כו קרקע אגב ואי

 דלמא או מדאורייתא הוי דעי עדם כמאה דין במל
 פלוני של שהוא אחד דגר על שהודה אפי' מורה מדן
 פלוני של שהוא שיודעים עדם שיעשו עד בו לחזור יכול

 כעת וצ׳ע כלום הודאה אחר אין שאמרו הוא ומדרבק
 קה דף דקדושין האומר בם׳ פשוט הדבר ראיתי זה אחר
 זה הוא כי שנאמר יש״י ופי' מדאורייתא שהוא ע״ב

מ׳.[ סי׳ ח״מ יוקף ]ברכי ימ״ש במקצת במודה

יא סימן
 ז״ל חכמים שאמרו עקום בכל להקחפק ראיו/י

אם תצבור כנש מפני בצבור כן יעשה שלא
 במגילה כמו דנו מה כבודם על לממל הצבור רצו

 כו׳ בצבור מקרא לא ואשה יושב יקרא שלא שאמרו
 מרן כתב צבור שליח להיות קטן בענין ומצאתי וכיוצא.
 יש זה טעם ולפי לשוט וזה כ״ג סימן ברכות הלכות
 וא״כ ע״כ כבודם על מומלץ שהצבור לומר למנהג מקום

 לוע׳ תעל׳ ואם כן הדן מקום בכל אס להסתפק יש
 כתב שכן במחלוקת תלוי דזס לדקדק יש עדן p שהדן

 ז׳ל הלא״ש אבל ח״ל כתב כן שכתב שאחי ז״ל מק שם
 למטחו אין מוסלין שהצבור שאף משמע מ' בחשו* כתב
 יכולים דצבור לומר תמצא אס כסתפקתי עוד :ע״כ

 יכולי׳ אם למחול הסכימו הרוב אס כבודם על למחול
 קצת יש חזטת דלעכין דמון נזה יש עש למחות המיעו׳

 חתו נאמר אס למחות יכול יחיד דאפילו דק׳ל מהרבני׳
 קטן לעמן אבל הקהל כל ברצוי מיטיו לענין דוקא
 המיעוט אין הצבור כבוד מפני פיסול מטעם שהוא

בזה דנם לומר תמצא ואם הרוב כנגד ציבור נחשבים

 מקומות בשאר להסתפק יש עדן לענית יחיד אפילו יכול
סדין: מס הצבור כבוד ספני שאמרו

 דאמרי יוקף ור* רבה אמרו ק׳ דף הניזקין בפרק
מפני הכנס* בגיס ברימשין קורץ אין תרוייחו

 ששח רב אמר ע׳ דף לו בא פרק ביומא הצבור: כבוד
 בקועה :הצבור כבוד מפני בצבור תורה ספר נוללין אין

 צבור שליח אץ רינ״ל אמר ל״ט דף פאמרץ ואלו פרק
 הצבור: כבוד מפני בצבור החיבה את להפשיט דשאי

 פורס פוחח במשנה כ״ד דף עומד הקורא פרק במגילה
 ואמרי׳ כו׳ התיבה לפני עובר אינו אבל כו׳ שמע מל

 שכתב ז״ל למק וראיתי כו׳ הצבור כבש משוס בגמרא
 לשוט חס ירומם רביט דברי מל קמ״ג סי' א״ח בטור

הצבור מחלו אם סודה כספר העשוין דבחומשץ ונראה
ט״ז.[ סי׳ דנדי ]קמא יע״ש: בהם קורין כבשם על

סימןיב
 מי פרק ז״ל הרא״ש במ״ש אחר קפק על עמדתי

בברכת מוציאו׳ שאיק הנשים בטעם שמתו
 שנא מאי מדרבק. רק נדיבות שאיק האנשים את המזון

 ומוציא מדרבק אלא חייב שאיט מיס רק אכל שלא ממי
 דכל אנשים דשאני ותיק ממית- יותר שאכל מי אס

 הערבו׳ בכלל איכס הנשי׳ אבל לזה זה ערבים ישראל
 הם לא כלל ערבות בכלל איכס אס להקתפק יש כו׳

 איק הן דלעא או בשבילם האנשים ולא האנשים בשביל
 ‘יוציאו לא p לא דאם להן ערבים האנשים אבל ערבות

 עצות וסן סן דחייבוס עצות בשום הנשים את האנשים
 הוא יותר שנראה מה אבל עגילה מקרא כמו דרבק

 הוא אותן שעוציאץ ומס להן ערבים אץ ג״כ דהאנשים
 כשהחיוב p שאין מה בכולם שוס הוא דהחיוב דכיק מטעם

 מטעם אז מדאורייתא והאנשים מדרבנן שהנשים שוה איט
 ערבים ג״ב שאינם אף האנשים אבל מוציאות אץ ערבות

 בדרבק עדאוריי׳וגם חייבים שסם כיון אותם מוציאין לסן
 עגילה שבמקרא לזה והראיס עוציאיןאותן שוס כשהחיוב

 אמנם שוה־. שחיובן כיון האנשים אח מוציאות ז״ל לרש״י
 דמדם ז״ל מוי דלדעת סקפ״ג בסי׳ מק שכתב מה כפי

 דדעי׳ נשים דוקא מגלה במקרא האנשים את מוציאות
 מינו אפי' מוציא איט טומטום אנל כשיס שהן בודאי

 כשיס הרי נקבה אלא יהא דלא אע״ג קפק דהוא משו׳
 יכולין הייט בזה אף א״כ יע״ש האנשים את מוציאות

 אץ ולק־ ק׳ מטפס חייבות דמום הכא דשאכי לומר
 כזית אכל בדן כן שאין מת ודאי שהם האנשי׳ מוציאות

 לט ואץ מספק לא ודאי מדן מדרבק הוא חיובו דק״ק
 לי יש עדן ומיסו וק״ל: דן לספק הנוף מספק לחלק

 דאורייתא דקפק מיהאדק״ללהרא״שז׳ל דנפשוט בזה לדון
 סבירא דאי ז״ל הרמב׳ס כקברח מדרבנן נצא למומרא

 נשים למימר ליה הוה p אם מדאורייתא דהוי ליה
 מדאורייתא דחייבוח איפשיטא דלא בעיא מק׳ לנדיבות

 דאורייתא ליה דסוה האנשי׳ מוציאות איק למס א״כ
 דק״ל ודעמיה ז״ל דרש״י .לומר לי יש עוד ודאוריית׳:

 נזירוצא האי ס״ל לא במנילה האנשים מוציאות דמדם
 חברו מוציא שאדם הטעם חלה שאההרא״ש ז״ל דהרא״ש

 כלל אכל לא שאפי׳ לאח והיה ערבות מטעם חובתו יד
 ערבות מטעם שיוציאהו דראח כשמע מיכה כן אס שיוציאהו

 ערבו' אינן דמדם כתירוצאדא ז״ל לרש״י ליה סבילא ואי
 שאינן מק לאנשים שיוציאו ראח אין כן אס להאנשים

ערבות:
עוד
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טו יד יג סימן מאש מצל

 f ^זירג׳
pbV/־

 ערביס אינם האנשים דנם את״ל דאף להסתפק יש ערד
הנשים שאין שאמרט זה ערבות אס הנשי׳ בשביל

 בעצות דוקא או מעשה לא בעצות אפילי הוא אם ערבות
 במס לאיש ערבניה אינה לכך נדיבת האשה שאין עשה
 הכתוב שהשוה כיון ל״ת בעצות אבל נדיבה אינה שהיא
 קערבכית גם תהיה א״כ שבתורה עונשין לכל לאיש אשה
שהייבום כיון נרמא הזען שאין עשה במצות נס זס ולפי

 בנדוב תלוי אינו דהערבות ומקחברא ערבות ג״כ סן .
 לאנשים ערבות איק משים יתברך חכמתו נזרה כך אלא
 מלות כמה המצות בנדיב תלד הוה דאם להן האנשים ולא

 איק מצות שבאותן לא סיתכן בישראל משא״כ לכסניס יש
קמא קפו *53J] כג״ל: סכהגיס בשביל ישראל ערבין

יד.[ גן׳ מדי

יג סימן
 מנילה ה׳ לקמ״ג בפי׳ להרא״ם ראיתי דפומנוום הא31

ולכך אמרי׳ לא גופי בתרי דס״ס שכתב
 או זכר זה 'p אמרי׳ ולא מינו אפי' מוציא אינו נוומעוס

 לע״ד וכר׳ ע״ש’ נקבה השומע נס דלמא נקנה ואת״ל נקבה
 אקורי׳ הספיקות כל ע״ד דף בקדושין ממ״ש נלמד דזה
 אסזהממזראולאואת״ל קפק כיטא ואמאי בזה זה לבא

 אפשר העיון אחר אמכם ממזרת. היא גם דלמא ממזר
 ולו' לקולא דישלעשוחס״ס התם דשאה ראיה משם דאין

 האיש זה אס קפק ולומר לחומרא לעשותו צד ג״כ דש כמ״ש
 האשה דלמא ממזר שהוא ת״ל ואס ממזרת ישא ואץ־ כשר

 לקולא אמרי׳ למומרא ולחומר׳ לקולא ׳ל די שכן וכיון כשרה
 מקשי' לא לקולא מקש*' למומרא בעלמא כמ״ש אמרי׳ לא

 שאס כלל מומרא צד שייכא לא נעומעוס הכא אבל
 שאבל“א נקבה והקורא זכר הוא השומע שזה ספק נאמר

 להחמיר כלל צד אין נקבה שהוא ם'ל דאס לומר אתי׳ כי
 להקל אין הכא דאפי׳ הנאון מלמדנו לכך הוא ופשוט

p5״p דמנילה דכיון ז״ל הגאון הקשה עוד נופי: בסט 
 דרבנן ס' הט מינו הוציא אינו נוומנודס אמאי דרבנן
 בדיעבד אלא לקולא אמט׳קפקדרבק דלא ותירץ לקולא

 ע״ב. ה״נ לקולא דאורייתא p"p3 וק לא לכתחלה אבל
 מתיטן אט האיקוטס כל שהט רבים עליו תמהו וכבר
 בס׳ ובדרבנן מאכל ואיסור ערוה איסו׳ נכחחלה בס׳ס

 דדוקא לו׳ הגאק דכונם והנלע״ד לכחחלה. אפי׳ א'
 לכתמלה אפי׳ ק״ק שטנן תעשה לא שהוא איסור לעמן
 וכן יבא בבל איט ממזר ספק תורה אקרה דממזר משוס

 קיום לעמן אבל תורה אקרה לא קפיקן האיקוטן בכל
 אין וכך כך עשה שהיא דאוטיתא או דרבנן או מצות

שיש כיון ספקות באלף אפי׳ שהרי ק״ס משעם לפוטרו
 העשה קייס לא הט א״כ נדיב שהוא אלף מני א׳ ס׳

 אס הקפק שזה לומר אין ולכך עליו מוטל החיוב והרי
 הקורא אותו יד על לכסחלה חיובו מידי יוצא זכר הוא

 אמרו לכך לאו או י״ח יצא אם ספק הוא משו׳דק״ס
 על להקשות שיש מה יתורץ זה ועס בעצמו. הוא שיקר'

 בהמלך טעה שאם השנה ראש בה׳ ז״ל ומרן הטור מ״ש
 דאמצעיות ר״י מ״ש ע״פי השיבה לברכת יחזור המשפט

 אותה דיאמר וקשה רש״י פי׳ ע״פ ולא קדר להם אין
 לומר השיבה לברכה יחזור ולא רש״י פי' כפי במקומה

 אעיקרא אם■ קפק הוא ס״ק שהרי מקפק ברכות כמה
 ואת״ל לחזור דא״צ שכתבו נדולים דיש לחזו׳ דדינא
 להם אין דאמצעיום ז״ל כרש״י הלכה דלמא נחזור דצטך

 דבדבל א״ש מ׳ש דעם אלא במקומה אותה ויאמר קדר
לגאון נמצא עוד ק״ק. מטעם לפוטרו אין חיוב של

איכס

 מעשה לעשות דאין לזה דדנע׳ שכתב כ״ה סי׳ נחשו׳
 מצה שהוא דבטד פי' לע״ד ונראה יע״ש בס״ס לכתחלה

 איכא כו* הנד אס שראה שאמר האיש שזה דמון לומר
 רק היה לא דלמא משקר דלא ואת״ל משקר דלמא למימר
 בו לדק וראד ס״ק הו״ל וא״כ לא וחו לבד טעור אותו
 מס דבכדון ז״ל כתב. ע״ז שימזירנה עצה להשיאו להקל

 היו ולא משקר שהוא לו להתיר כדי לומר אט שצטמן
 דוקא אלא כזה כרס עבדיק לא ודאי סא מעולם דבטס

 ולול לדון ראוי היה אז מעשה עשה שכבר היה אם
 בפיו הוא שאמר מה נגד מעשה עשה ולכך משקר דלמא
 מעשה לעשות כדי אסור אם עותר אס לישאל כשבא אבל
 ס״ק לעשות כדי משקר קא שקוט בפיו דמ״ש נאמר איך

 טש נידה בל לעיין יש אמנם כלל. לכתחלה ולהמירה
 דלא בנמל בהדיא מוכח דמשם לט דף האשה פרק

ז״ל דסרב נראה דלכאודה יע״ש בלכהחלה ס״ס אמטנן
 יע״ש. כ׳ד סי' במסרא״ש ועיין זה חילק למד משם

ל בנמל דאיבעיא מאי על פסח ה׳ בהנמ״י וראיתי
 בעליה וחצי בבית זית סני מ״ה דף עובטן אלו

 דרבק דק׳ ליער דא״ל הרמב״ם ופסק נתיק״ו וקלקא כו׳
 מהרא״ם משם וכתב כו׳ קני בביטול דמדאוטיתא לקולא

 דרבק במלחא אפי׳ לחומרא דאיקורא דתיק״ו וגאונים
 דהמשמר שלמטה לדין שייבא זו דהנהה ז״לחשב ומרן כו׳

 אבל וכו' שם וכתבה וכו' בדוק חזקתו אי בי״ד בית
 הסמדך כו' זית חצי דין על אלא קאי דאינו הוא האמת

 צט'תלמוד הדבר הכי ובין הכי בין אמנם ע״ש.’ לעיל לו
 ומה לקולא דרבק ספיקא בידינו דכלל מון טעמא דמאי

 דק״ל לו׳ לעד״נ כעש והנה דרבוותא. פלוגתא לק׳ זו בין
 איזה לן דמקפקא איסור מקום דבכל דאס׳ב לנאוטס

 אפי׳ לכמחל׳ אפי׳ מתיטן דרבנן באיקור וטהר או אסור
 דוקא הוא זה אבל וכיוצא ערוה כמו החמוטן באיקוטן

 ואקור וכל מכל ליה אזדא לאיקור אותו כידון שאם בדבר
 לאסור שהס׳איט מה קפק בדבר אבל תקנה בלי לעולם

 לא או לבדוק אחריו לחפש צטך אס אלא להתיר או דבר
 ויבדוק להחמיר תיקון לו טש מק דרבנן במלתא אפי׳
 שהוא משוס בדבר ולהקל ולומר כפשין למשכוני למ״ל

ק״ל אדרבק יעבור ולא ויבדוק יטרח ־ דרבנן איסור
ג׳[. כלל במקוואות ]שעה״מ

יד סימן
 עליו וברכתי להתעטף טלית לי שנהנו היה מעשה

הטלי' וחטף הכנסת שמש בא עטיפה קודם
 לי ונתן טליתו ונקש הטלית בעל שבא באמרו מידי

 למעןדכקיטתדרמוסא זה דומה אם אחרונסתפקתי טלית
 דלעא או ונברך למזור דצדך ר״ו בקי' מרן שכתב כי׳

 חדושא עצמה דהיא המצות מברכת הכהנין ברכת שאני
 משם ק״מ ס״ס מרן שכתב מה מצאתי אח״כ למדין. ואין

 אלא ולברך לחזור דצטך. ברור הדבר יפ״ש אבודרהס
 כתב שלמה בר נרשק שה״ר דמון כוקפי לבי שעדין

 ס׳ ס״ס לחזור שלא בעירו בחבורה הוראה שיצאתה
 הכתבים בעל מ״ש ראיתי זה אחר :וצ״ע להקל ברכות

 נכין בטעם צילה בהלכו׳ ז״ל הרא״ש משם ק״ך נסי'
 אלא לברך: צטך בנטו בכל ציצית לעשות דמייב דמון

 מהסדין. ב״ה של אלו כגון שלו שאיכה בטלית לספק דיש
ודו״ק: הוא מובא בל הטלית דק״ס שנא לא דלמא או

טו סימן
לחברתה סקמוכה ברכה שכל דקי״ל דמון לדקדק יש
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 נטר גפני משום נו יש אחר במקום ליקח לו יש דאם כגר״א של

 ד״ה א׳ נ״ו קידושין וחוס׳ רש״י בפלוגתי! זה דחליא נראה
 וז״ל עור לפני משוס בו דיש רש״י שכתב מה על הקשו אכ>
 ממנו יקח לא אם הלא הנא איכא פור לפני מאי קשה ועוד
 בתרי דקאי דוקא אלא עור לפגי שייך ולא אחר מאדם יקח

 וצ״ע הגר״א כשיטת דלא מהחוס׳ מבואר וכר דגהרא עברי
 ראי׳ משם הגר״א שמביא הנ״ל מנדרים החום׳ לשיטת ליישב
 דגרסיכן החום/ שיטת על קשה כ״ב מע״ז גם ובאמת לדינו,

 בחוש״מ מלאכה בו כעושה משום לכוחי שדהו אדם ישכיר לא
משם מביא לא כגר״א שהביאור ופלא פור, לפני משום ועובר

לשיטתו. ראי׳
 ביסוד ס״ל הם גם דנעולם התום׳ בדעת לומר שנ״ל ומה

פירושו אץ דנהרא עברי בתרי דקאי הגר״א של דינו
 אלא איסור הדבר להשיג אופן בשום לו א״א לו יושיט לא שאם

מאכילת עכשיו שיפריש אפשר ועי״כ להשיגו, יכול דבקושי ל^כ
 בין חינוק שיש ס״ל דהחוס׳ אנא עור, לפי משום בו יש איסור
 לו, שיש כמו דהוה בקידושין שם דמיירי לקנות המצויין דברים
 כנ״ל וע״ז בנדרים אבל עור, לפני בו אין זה דכאופן ס״ל לפיכך

בתנאים בקל להשיגן אין כאלה ודברים וקרקע ביער דאיירי
אחר במקום לקנות משיג היה נא לו שמוכרו דלולא ץ^שרוצה

דנהרא. עברי לתרי דדמיא החום׳ בזה מודים כאלה ■בתנאים
תום׳ א׳ י״ב חגיגה מתום׳ המש״ל שהוכיח למה דא״ש ]וכ״ם

לפוטרו אחר במקום לקנות אפשר מקרי דנא מוסרין, אין ד״ה
נכרי[. אצנ לקנות משיג אס אנא עור מלפני

עור לפני משום דקעבר וז״ל כתב ד ס״ק זה בסימן והמג״א
 אפילו שאס באופן מונח הוא ואם מכשיל תתן לא

 איסורא ומ״מ פור אלפני עבר לא ניטלו יכול כיה בידו היה לא
 כ״ש להפרישי מצווין ב״ד נבילות אוכל קטן דאפילו איכא דרבנן
 איסור ליכא גילונים דלעובד ונ״ל )הרא״ש( לו יסייע שלא גדול

 בענין דקאי לא אם החי מן אבר כמי לו דאסור במידי לסייע
 רפ״ק כר״ן וכ״כ ו׳ דף בע״ז בהדיא איתא וק ליטלו, יכול שאין
התוס׳ וכתבו ע״ש. נ״ו דף בקידושין התום׳ וכ״כ וספ״ק דפ״ז

 רפ״ג בירושלמי ועיין איסור דבר למומרים להושיט שאסיר שם
 לפשות חשוד הוא אם מלאכה כלי לאדם להשאיל ואסור דפיאה
 היתר מלאכת בה שיעשה לחנית שיש לא אם בשבת מלאכה

 לסייעו אסור בטתי דאפילו ברש״י משמע נ״ה דף ובע״ז וכר
איסור ליכא לעכו״ם דדוקא מדבריו מבואר עכ״ל, שנצטווה בדבר

 מסיינג של לאיסור גם כישראל דינו למומר אבל מסייע של
הולכין, אנו לאורן אשר ז״ל האחרונים רבותינו מדברי ^חבינו

 שהבין מוכח שם מרמ״א מסייע, של באיסור מחלוקת ג׳
 בעכו״ם אפילו הוה מסייע של דאיסור כאן והרא״ש התום׳ בדברי

 שייך שלא באופן אפילו לו, דאסור במידי לעכו״ם לסייע דאסור
 מלשון הכי שהוכיח ח׳ ס״ק הגר״א ביאור ועיין פור, לפני

 עיי״ש רס״ה, סי׳ לר״י היראה בספר מבואר וכן כאן, התום׳
 דורכין ד״ה א׳ נ״ה בע״ז רש״י דעת וכן כיראה, במקור מש״כ
 והמ״א לישראל, ומומר פכו״ם בין מחלק והש״ך במג״א. כג״ל
מומר ישראל אבל מסייע של איסור ניתא עכו״ס דגבי ס״ל

כישראל. לזה גם דינו
 דמדס״ל מסייע, איסור של בגדר תלוי דפלוגתתם לומר ונראה

לומר א״א ע״כ בעכו״ם, אפילו היה מסייע דאיסור
 שופטים דכחיב משים הטעם נימר קשה וגס ערבות, משום הטעם

 כמש״כ חנה על הדח להעמיד מחויבין דב״ד וגו׳ חתן ושוטרים
 שיקיימו נח בני מל נמי מוזהרין דב״ד נאמר אם דאפילו הר״מ,

 וע״כ בנ״א, שאר על ולא ב״ד על דינו עיקר זה אכל מצות, שבע
 דס״ל והש״ך דאוריתא. עור צפני משום אסרו דרבנן הטעם צ״ל

 מסייע, משום עליהם מוזכרין אנו אין מומר וישראל דבטגו״ם
ותלוי ערבות משום הוה מסייע של דאיסור ליה סבירא

I המצות ספר בשם לפיל שכתבנו כמו תוכחה של עשה במצות 
 כחוב דעמיתך תוכחה בכלל אינו מומר דישראל וכיון להר״נק

סבירא והמג״א מסייע, של איסור וליכא ערבות בכלל אינו

 ליה דסבירא אלא ערבות משום הוה מסייע של דאיסור נמי ליה
 הוא דישראל דכיון תוכחה של עשה במצות תלוי אינו דערבות
 של דאיסור )ומדס״ל ערבות. בכלל נמי הוה באיסורין דמוזהר
 דרבנן אלא בעכו״ם, אפילו דשייך ערבות משום אינו מסייע

 לומר אפשר שבתום׳ אף צ״ע לעיל, כמש״כ עור לפני משוס גזרו
מצווין שב״ד נבילות אוכל מקטן ראי׳ שמביא הרא״ש אבל כן,

■ הכי(. כלל משמע לא להפרישו
באיסור מסייע איסור לענין הטעמים בין נפקותא יהיה לכאורה

ערבות, משום הוי דמסייע הריטב״א דלטעם דרבנן.
 שיטת וידוע הרא״ם, בשם הש״ך שיטת זהו הנתבאר לפי וכן

 מן שהן במצות אלא בערבות נכנסו דלא מ״ח בברכות הצל״ח
ערבות בכלל נכנסו צא חכמים שהוסיפו המצות אבל התורה,

 אבל־חיי^ך הערב אין קצבה לו שאין דבר דעל הטעם וביאר ,
 תליא מהש״ן"תךדערבוח ראי׳ לנו אין דכא מוכרח, זה אין

 בכלל אינו תוכחה חיוב שאין דבמקום כלומר תוכחה, במצות
 ככל לעצמה פשה מצות באמה דזה לא, להיפך אבל ערבות,

 בשם חדש ספר יצא ]וכעת ערבות משום ואינו כתורה, מצות
 בשם מביא ושם בהרחבה אלו מיסודות המדבר ערבות קונטרס

 בערבות. תוכחה ולא תוכחה במצות קשור אינו ערבות דגם י״א
 ערבות הפנין אבל בפה, רק הוא תוכחה דמצות בזה הגדר ומבאר
 חיוב עליו מעיל דערבוח תוכחה במצות שאין מה חיוב נתוסף

 אותו מחייב אלא אותו ולהוכיח מוסר זולתו נהטיף רק לא
 כעבירה, חבירו יעשה שלא אמצעים מיני בכל ולהשתדל לראות

 ים ובהכי כעון". סן להצילו "ועליו הרא״ש לשון שמדויק כמו
 חיוב אין התורה דמן דס״ל הנ״ל מרבבה הדגול דברי להבין

 בידם שיש ב״ד על אלא מאיסורא חבירו להפריש אדם כל על
 יקח לא חבירו זה בלא אם אלא מסייע איסור ואין להפריש,

 שמ״ז בשי׳ השע״צ דעת כן ואין במזיד, ונא בשוגג כמו מעצמו
 להפריש מכ״ת מחויב אדם דכל ב׳ כ׳ מברכות ראי׳ דמביא

 אסור מדרבנן דרק והרא״ש התוס׳ שכתבו וככא מאיסור, השני
 יש דרבנן במצות גם וכרי מליטול[, למנעו נידו דאין מיירי
 מוכח וכן דבר ד״ה ב׳ ל״א בברכות החוס׳ כמש״כ תוכחה מצות

 דהרא״ש דלקמן מהא ראי׳ יש לכאורה אבל ל׳. וביצה קמ״א משבת
 ב״ד שאק נבילות אוכל קטן מדין מסייע איסור ראי׳ מביא
 באיסורי דוקא דזה א׳, קי״ד ביבמות מבואר והרי להפרישו, מצווין

 מצווין דמדס״ל זה לדחות יש הנתבאר לפי אמנם דאוריחא,
 ובאיסורי קטן, על ואיסורין דינים דיש דס״ל לפי להפרישו

דרבנן תקנתא עליה קבולי בר לאו דקטן זה, שייך לא דרבנן
ב׳. מ״ו נדה רש״י כמוש״כ

 דאוריתא, עור לפני גזירת משום הוי משיים דאיסור הטעם ולפי
מאיסור ובשלמא לגזירה, גזירה הוי דרבנן באיסור וא״כ

 גזירה דהו דמותר ראי׳ אינו מדרבנן רק דהוי מסייע של עצמו
 בחקגתא, ולא בגזירה אלא לגזירה גזירה אמרינן דלא די״ל לגזירה,

 כוי א״כ עור לפני גזירת משום דהוי הג״ל הטעם לפי אבל
 כאיסור אבל גזירה, הוי דזה דנהי ז״א, אבל לגזירה, גזירה
 משום כוי לא מסייע איסור בו שייך אס דנין אנו שע״ז דרבנן
 ועוד תיקנו. דאורייתא כעין ורבנן לעצמו איסור אלא גזירה

 א״כ דרבנן, באיסור עור לפני על דעובר ט״ו בע״ז התום׳ לפי
 מסיינג איסור יש דרבנן איסור דבכל זה טעם לפי בהכרח

 ס״א דף בגיטין מדבריו דמשמע רש״י שיטח לבאר בזה ]ואפשר
 לשיטתו דרש״י משום תורה באיסור אלא לסייע אסור אינו דלרבא

 דלפיכך המג״א, בשם כנ״ל עור, לפני משוס הוי מסייע דאיסור
 בקונטרס )ושם מסייע, איסור הוי בעכי״ם דגם נ״ה בע״ז כתב

 בידו כממציא אלא מסייע שייך דנא די״ל נרגא בה שדא ערבות

 משתתף אם אבל ממש, האיסור במעשה משתתף ולא האיסור
 אל של גאו מל עובר שם דע״ז ככהיא ממש, האיסור במעשה

 תרומות במס׳ להר״מ המשניות בפי׳ כמובא רשע עם ידך תשת
 כשער(. ובזה נ׳ אוח ג׳ שער לר״י חשובה בשערי ועי׳ מ״ג, פ״ו

התורה מן עור לפני משום סובר אינו דרבנן דבאיסיר וס״ל
החום׳[. בשם כנ״ל דלא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)29 מס עמוד ברוך בן יהושע בנימין זילבר, ב א - הלכה מקור



תקיא תרי—חרז סימן הכיפורים יום הלכות

קיצור

 שאין אלא מלקות בני הן גם כי זו, את זו ילקו הנשים
נוהגי׳.

 דוגמא שעושי׳ חברון מנהג ע״ב דרכ״ד בשל״ה מ״ש
 דקנ״ג וכ״ב דל״ה, דגיטין מגט׳ וראיה מיתות, לד׳

דיו(. נגזר ג״ד לבטל דמועיל
 קפידה דיש ול״נ איפכא. או כתב רמ״י — לצפון פניו

משם, הבא ולזהב הצפון לצפונ״ה פנה כי
ולחכמה. לדרום אחור ופנה

תרח סימן
 ומהרי״ו החמה, משקיעת מהרי״ל, — ות״ק אלף ס״א.

רס״א, סי׳ ועמ״ש זורחת, השמש בעוד
 גם דילפינן שעות ב׳ שמוסיפין לטעם גופך פה והוסיף

דשביעית. מתוספו׳ ׳־ _
 1 יקבלו שלא לו בשידוע — כירן ממחין אין ס״כ.

הרגיל בדבר דווקא ונ״ל כה״ג. בם׳ ע׳ ממנו,
 אם משא״כ באולתם, רובם או הנשים נשתבשו וכבר
 או לחול מטה מצעת או מוקצה מטלטלת אשתו רואה
 כל והרי בידם, ימחה ודאי ומוללתן פרעושי׳ צדה

 תוכיח, ראב״ע של שכנתו וסרת וכר, למחות שאפשר
 מאחר דאפשר תרנגול, וצידת פרעושים הריגת וכ״ש

 איסור בפירוש בתורה ונכתב מלאכה דהוי אמרו דרז״ל
 ההולכות בנשים ... מוחין ראיתי וכך דמחינן, מלאכה

ערלים. לבית
של״ה בעל דברי על משיג — כרכים יאמר לא חגה.

ז12נ4567ןאח״ח

ספרו. ריש תוכחה בעניני זהגה׳
 תי״ג סי׳ בס״ח שכתב מה על תימה — ופר שיכנו עד

ע״ש. ובכה״ג ואמו לאביו בן בתוכחת דמיירי
 ישוב וקצת נפשך[, ]במה במ״נ צ״ע — יקללגו או

רמ״א. לדעת לדבר
 ממדרש הכאה עד הרמב״ם למ״ש שראיה בהג״מ מ״ש

לדחות. יש תנחומא
 שאמר מה על שאול גבעות בס׳ שהקשה מה על ישוב

וגו׳ כסיל באזני ואמר וגו׳ פתאים מתי עד שלמה
לץ. תוכח אל

 יהא שלא כדי וכו׳ מוכיחין אין דברים ד׳ מפני ומ״ש
פ׳ לדרך בצדה עיין ומוכיחו, וחוזר מוכיחו
דברים.

 ורבים ורמ״י, טור במלאכה, ג״כ הוא יוה״ך תוספות
בזה. שגו

 עינויים. ה׳ בכל נאסר התענית עליו שקיבל משעה בב״ח
 תשע״א. סי׳ ס״ח אכילתו, אחר שומשמין יאכל לא

 וכ״פ החמיר, ומהרי״ל — קכלו! הוי לא הגה. פ״ג.
 דהכי מהרש״ל וכ״כ מהר״ם, בשם ב״ח

נהיגנן.
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הלכות
 אם ושתיה באכילה מיתסר לא יוה״ך של נר בהדלקת

ובהגה׳. ט״י רס״ג ע״ס בלבו, גמר לא
 שלא בנו ואת אותו ם״פ בתו׳ — קלים מאכלים ס״ד.

ודגים. עוף בשר רק אוכלים היו
 שמן בשר תבלין מבושלים ביצים — המחממים דכרים

 אכילה וכל שחלים, פול של גריסין ישן, יין

גמרות. מכמה גסה, ושתיה
 מקררין דברים אוכלין שהיו מרבותיו ראה מהרי״ל.

אדמה[. ]תפוח עפפי״ל ער״ד
 ראשוני׳ מזמורי׳ ד׳ יאמר קרי, למנוע סגולות כמה

גי׳ ועולה ואחור, פגים גדוד גד פסוק שבתילי׳,
נ״ל. קר״י,

מראשותיו, תחת מתכות שחיקת של כוסות ב׳ ישים
ודקצ״ו ע״א דמ״ח ובשל״ה ע״א, דפ״ט סה״י וע״ע

החמורה •אמר

ע״א. ודרכ״ח הגה ע״ב
 אוסרים ומהר״ש מהרי״ל — שחרית כסעודת אד הגה.

היום. כל
 דברים על לאכלן קאי — שחרית כסעודת הגה.

אסור, היום כל זרע במרבים משא״כ שמתחממין,
ורש״ל. ותה״ד מהרי״ל ע׳

תרי סימן
 כדי הרמב״ם לשון — וכר להדליק שנהגו מקום ס״א.

 פי דברי מאשתו, פגים בושת לו שיהא
ודוק. חן, חכם

 ירושלמי להדליק. טפי עדיף מנהג שאין ומקום בכפר
והב״י. המרדכי הביאו

 להדליק. כלל מנהג אין גדה אשתו אם
 רמ״י. להדליק, שנהגו במקום היינו — יוה״ד ושל הגה.
 וכן שהחיינו, ג״כ ומברך — המנהג וכן הגה. ס״כ.

 על סומך יולדת בעל או ואלמן י״ט, בכל
 לברך. שלא המנהג שבאשכנז כתב ומהרי״ל נ״ל, קידוש,
 שו״ת ע׳ י״ט. של נר להדליק דמברכי דידן נשי ומנהג

וקמ״ד. נ״ג מהרי״ל
 עליהם. מברכין ואין — מדליקין מקום ככל ס״ג.

 קנ״ד סי׳ עמ״ש לקבלו, אין ליוה״ך נר שנתן משומד
הגה. סי״א

 נר להדליק נהגו אשר ר׳ בשם ע״א דע״ה בכלבו
 נהגו ולא אמו, ועל אביו על לכפר ביוה״ך

באשכנז.
 ביוד,"ך, זהב תכשיטי ללבוש שאין קנ״ט מנהגים בהגה׳

 וכך יזהרו, בצבור והמתפללי׳ בו, לפקפק ויש
מש״ץ. ראיתי

 שהדליקו שאף תנ״ד יוה״ך ווינצליר בקהל ראיתי
היום כל ובאה רצה ערלה יפה ודלקו הגרות

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס שמשון משה בן חיים
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׳>

יא סימן
 מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב בענין

 הכנסת בית ואני העירוב נקרע השלג ביום יתרו פרשת שב״ק בליל
 להכריז אם השאלה ועלתה השבוע, בפרשת לדרוש עומד יוסף" "בית
 מוטב הכלל נאמר ועליו לנו ישמעו לא ואולי כך, על הכנסת בבית
להכריז. שצריך או מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו
 מטפחין ולא מספקין לא תנן ע״ב, קמ״ח דף שבת במסכת אמרינן והנה,

 מידי, ולא להו אמרינן ולא דעבדין חזינו וקא ביו״ט, מרקדין ולא
 דילמא דלחייא אפומא איניש ליתיב לא רבא, דאמר הא ולטעמיך

 ויתבן חצבי דמיתבי נמי חזינו קא והא לאיתויי, ואתי חפץ ליה מיגנדר
 לישראל, להם הנח אלא מידי, ולא להו אמרינן ולא דמבואה אפומא
 אבל בדרבנן, הנ״מ מיניה סבור מזידין, יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב

 תוספת דהא בדאורייתא, ול״ש בדרבנן ל"ש היא ולא לא, בדאורייתא
 ולא שתחשך עד ושתי דקאכלי להו חזינו וקא היא דאורייתא יוהכ״פ
 רש״י, שם ל׳,ופי' דף ביצה במסכת איתא וכן מידי, ולא להו אמרינן

 בסימן מרדכי" ה"מאמר בהם. יחזרו ולא בו שהרגילו בדבר להם, הנח
 בקצת לזלזל רגילין שאם זה, לענין כנשים אנשים דגם כתב, סק״ב זה

איסורים.
 ובמסכת ס' דף ב״ב ובמסכת ואע"ג, בד״ה נ״ח דף שבת במסכת התום'

 בודאי לנו ידוע כשבדבר אלא הזה הכלל נאמר דלא כתבו, ד' דף ע״ז
 צריכים יקבלו שמא ספק יש אם אבל מורים, לקול ישמעו שלא

 חיוב לענין ל״ז סימן או״ח ח"א אומר" "יביע בשו"ת וראה להוכיח.
 בדבר טועות הם הרי חייבות, דאם לנשים, יוכ״פ בערב אכילה ומצות
מצוה.
 לא בדאורייתא אבל בדרבנן מילי הני גירסאות, שתי שם הביא הר״ח
 תוס' דהא בדאורייתא ול״ש בדרבנן אחרת,ל"ש ונוסחא להו, שבקין
וכוי. דאורייתא יוהכ״פ
 המפורש דבר בין מחלקין והרשב״א הריין העיטור בשם הרא"ש

 סימן בשו״ע הגר"א וכתב באורייתא, מפורש שאינו לדבר באורייתא
 מילי הני שלהם דהגירסא י״ג, אות שס"ה בסימן וכן ה' אות תר"ח,

 מדרבנן. להו קרי באורייתא מפורש שאינו דבר וכל בדרבנן,
 שאוכלות נשים ז' הלכה א' פרק עשור שביתת בהלכות פסק הרמב״ם
 על החול מן להוסיף שמצוה יודעות אינן והן שחשיכה עד ושותות

שיהיה אפשר אי שהרי בזדון לעשות יבואו שלא בידן ממחין אין הקדש

 ואל שוגגין שיהיו להם והנח נשיו, להזהיר ואחד אחד כל בבית שוטר
 לו" הדומה כל "וכן משנה המגיד וכתב לו. בדומה כל וכן מזידין יהיו

 וכוי, לכל ומסור היתר בו ונהגו בכתוב מפורש שאינו דבר בכל והכוונה
 לא. או בתורה מפורש אם באורייתא חילוק יש להרמב״ם דגם מבואר

 ויסתכנו שיוכרחו דאפשר כ״ו כ"ג, אמור, פרי חכמה" ,"משך ראה
 מוטב בכרת, והוא קודם אכלו דלא אחרי ביוהכ״פ לאכול ויצטרכו

מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו
 המוכיח של היא התוכחה מצות דבדאורייתא כתב נזר" "אבני בשו״ת

 ערבות דין אלא עשה ליכא בשוגג ורק לא, או יקבל אם ןלא_מףחשב
 בגמרא שאמרו ומה ערבות, אין יקבל לא אם ולכן הרב בשו״ע כמבואר

 דין הביא לא הרמב״ם ולכן יודעות, אינן שהן הנח שוגגין שיהיו מוטב
 נשים עשור שביתת בהלכות אלא התוכחה במצות דיעות בהלכות זה

איסור. שעושות יודעות ואינן שאוכלות
 שיהיו דמוטב כללא הך הוי דאורייתא דבכל הראשונים משאר ומשמע
 מצות וסמ״ק סמ"ג ואו"ז, יראים, הרי"ף, מזידין,וכ"כ יהיו ואל שוגגין

באורייתא. המפורש בדבר אפילו י״א, עשה
 אם תלוי ממילא העבירה, את העובר מן למנוע עיקרה אם תוכחה מצות
 .ממילא וחובתו המוכיח האיש על התוכחה שחובת לא,או או יקבל

 היינו להם, הנח מפורש שאפילו הראשונים יקבל.לשיטת לא אפילו
 החובה אם תוכחה, המחייב העבירה במעשה חסר שוגגים שהם מכיון

 ובמפורש בספק, ואפילו לא או יקבל אם תלוי ואז העובר האיש היא
 ערבות. מדין דינה בודאי הכרזה ידי על עבירה מניעת יקבל.
 מפני אומרים יש מפורש לא או מפורש בין בחילוק העיטור בטעם

 לא מפורש לא אם משא״ב התוכחה יקבלנו בודאי בתורה שהמפורש
 דדבר כתב, תר״ח בסימן הלכה בביאור הובא יוסף, הברכי יקבלו.

 כשידינו רק יקבלו שלא שיודע אף למחות צריך בתורה המפורש
 אין להפרישם כח בידינו כשאין אבל היד בחזקת בהם למחות תקיפות

 נתפס לא דאמנם חולק והוא יקבלו, שלא שיודע כיון להפרישם מחויב
קיימת עדיין תוכחה מצות על בחטאם
 ואילו בתורה, מפורשות כאינן הוי מלאכות ל״ט דכל כתב יאיר" ב"חות

 שעל שדה" "טללי ראה חולק, קמ״ח דף שבת למסכת הש"ס ב"גליוני
 פ״א סימן ח"ב דעה" "שערי ובשו"ת צובע. מלאכת צבי" "הר שו"ת
לא, ואיזו .בתורה המפורש בכלל איזו רבה וידיעה ביקור דצריך כתב,

לטלת
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דברים משיב

 הכתוב השוה אשה או איש הדרשה בגלל היא הנשים חיוב כל הרי כי
וכוי. לאיש אשה

 יו״ד צבי" "הר בשו"ת שו״ת, ספרי בהרבה באו והגדרותיו הזה הכלל
 חיב אם בכשרות זהירה שאינה בקבוצה השוחט שו״ב בענין י״ט, סימן

 השיב, להם, להודיע צריך אם טריפה ימצא אם גם הריאה לבדוק
 מפורשות אינן הטריפות דכל מזידין, יהיו ואל שוגגין שיהיו דמוטה

 שהעיר ד', אות ל״ו סימן ח"ט אלעזר" "ציץ בשו"ת ראה דרוסה, אלא
 "יביע בשו״ת וכן הזה. הכל בגלל איסור לסובב מותר יהיה מדוע

 הן כאילו הטריפות דכל ונימוקו חולק ג', סימן יו״ד ח״ו אומר"
בתורה. מפורשות

 צובעת שבתו מי נשאל, צובע מלאכת הרים" "טל צבי" "הר בשו״ת
 על תעבור גם יוכיח ואם המוכיח אביה לקול שומעת ואין שפתיה
 החות הרי מדאורייתא, אם ואפילו מדרבנן דזה וכתב האב, בזיון איסור

 שיהיו מוטב כן ואם מפורשות כאינן הוי שבת מלאכות דכל סובר יאיר
 החו״י. על חולקין אחרונים הרבה אבל מזידין, יהיו ואל שוגגין
 התקיעות קודם להכריז אם ל״ו, סימן ח״ב או״ח משה" "אגרות בשו"ת

 צריך ישמעו הרוב דאם כתב שמעומד, תקיעות סוף עד לדבר שלא
ישמע. שלא חלק בגלל להמנע ולא להכריז
 שבת בליל נשים טבילת בענין דן כ', סימן ח״ו אליעזר" "ציץ בשו"ת

 סימן או״ח בשע"ת הובא ביהודה" ה"נודע של דעתו חמים, במים
 שם וכן שוגגין, שיהיו מוטב אמרינן אי קצ״ז, סימן יו״ד ובפ״ת שכ"ו,
 על רק המטפחת לכרוך וענין סופרים. נשים ללמד ענין מ' בסימן
 מ״ט סימן חי״ג אליעזר" "ציץ בשו"ת ראה מלבוש, דרך שאינו הצואר

 סימן או״ח שלחן בערוך וראה שוגגין. שיהיו מוטב בזה אמרינן אי
החזנים. ע״י מילים כפילת לענין ח' סעיף של"ח
 הטעם משום איסור בזה להורות האם טשיז" "קאטעד גבינת לענין
 מ״ח. סימן ח״ב יו״ד משה" "אגרות בשו"ת ראה שוגגין, שיהיו מוטב

 מסתם הנעשה חומץ לענין קכ״ח סימן ח"א יצחק" "מנחת ובשו״ת
 תפלה של בחגורה לצאת לענין מ״א סימן ה' בחלק דן הוא וכן יינם.
 בזה וראה י״ד, ס"ק ש"א בסימן הט״ז ובדעת חגורה שעל חגורה מדין

 סימן אב״ע כהן" וב"עזרת ע״ו. סימן או״ח ח״ב משה" בשו"ת"אגרות
 נחשב אחד עד עפ״י לסמוך האיסור ומינסבא דייקא אשה לענין מ"א

בתורה. מפורש

 האידנא ומרקדין דמספקין הא ג', סעיף של״ט סימן באו"ח הרמ"א פסק
 ברורה במשנה וראה וכוי, שוגגין שיהיו דמוטב משום להו מחינן ולא

 שוגגין, שיהיו דמוטב במקום אלא המנהג להניח כדאי דאין סק״י,
 עד ושותות שאוכלות נשים המחבר פסק ב', סעיף תר״ח ובסימן

 בכל וה״ה הגה, בזדון, לעשות יבואו שלא כדי ממחין אין וכוי, שחשיכה
 וראה וכוי. בתורה מפורש שאינו ודקא וכוי, מוטב אמרינן איסור דבר

 שוגגין שיהיו מוטב של זה בענין ל״ו סימן ח"ג דעת" "יחוה בשו"ת
וכוי.

 מקובצת השיטה בשם ב' אות תר״ח סימן ברכה במחזיק החיד"א וראה
 לדורותס, אלא אלו דברים נאמרו שלא העיר, שהריט"בא ל' דף לביצה

 לענין וגדר. סייג לעשות ראוי דברים בכמה שמקילין הזה בדור אבל
בשבת. וריקוד טיפוח
 יכשלו, שלא ערבות מדין ולהודיע, להכריז צריכים היינו טעמים מכמה

 התום' לשיטת וגם היתר, זה וכאילו בזה הורגלו אם דוקא רש״י לשיטת
 לאו דבאיסור לראשונים ולחוש להפרישם, צריך שיקבלו ספק יש אם
 אף יקבלו הרוב שאם דאחרונים אליבא וכן הזה, הכלל אמר לא

 במוחנו גם ומה שוגגין שיהיו מוטב אומרים אין יקבלו לא שהמיעוט
 כ״ה סעיף י"ז פרק שש"כ דבספר גם ישמעו. כולם זה כנסת שבבית
 משוגגין, קיל דהוי שם בהערה וראה כזה, במקרה לפרסם לא הכריע

 ישמעו ספק ואפילו ישמעו מתפללים של כנסת דבבית ראינו כבר ברם
להכריז. ישמעגצריך רבים וכן

 בשכונת יוסף" "אהל כנסת בבית וכן זה כנסת בבית התפלה אחר
 לשבת בישל לא כי עגלתו עם תינוק להוציא הכרח שיש נשאלנו רחביה
 על החלקה של סכנה חשש עגלה ובלי לביתו לחבירו מראש והוזמן
 עגלה עם הכנסת לבית שבא שאל והשני ההלכתית, הדרך כיצד השלג

לשוב וצריך בתוכו והתינוק
 מלאכת והיא הרבים, לרשות היחיד מרשות בשבת להוציא אסור

 איש לאמר במחנה קול ויעבירו משה "ויצו הפסוק מן וילפינן "הוצאה"
 משה ע״ב, צ"ו דף שבת במסכת ואיתא מלאכה" עוד יעשו אל ואשה
 להו וקאמר הוי ר״ה לויה ומחנה וכוי לויה במחנה יתיב הוי היכן

 מן ילפינן דגם אעפ״י לר"ה, דידכו מרה"י ותיתו תפיקו לא לישראל
 ב' דף שבת במסכת התוס' כתבו כבר ממקומו" איש יצא "אל הפסוק

"שבו הפסוק מן פסוקים. שני דבעינן י״ז דף עירובין ובמסכת ע"א,

מאמ
0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)55 סס עמוד יהודה בן זלמן דרוק, דברים משיב 0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)54 מס עמוד יהודה בן זלמן דרוק, דברי□ משיב



דברים משיב דברים וי״״ב

 תחתיו וכמה כתחתיו, מ״ח דף עירובין במסי חז"ל דרשו תחתיו" איש
 ורגליו. ידיו לפשוט כדי ואמה אמות גי גופו
 מ״ה דף עירובין במסי אמות,תנן מדי פחות פחות להעביר מותר האם

 אמות ד' בתוך שאצלו לחבירו ונותנו מרה״ר חפץ לעקור לאדם דמותר
 יעויי״ש מילין, כמה הולך שהחפץ אעפ"י שאצלו לחברו וחבידו

ברמב״ן.
 פחות ברה״ר חפץ להוליך דאסור נפסק, ה' סעיף שמ"ט סימן בשו"ע

 גם זה ואיסור אמות, ד' להוליך שיבוא דחיישינן אמות מדי פחות
 מדי פחות פחות להוליך בכרמלית מקילין פוסקים יש אבל בכרמלית,

 למי וה״ה ש"א, סימן בשו"ע כמבואר מותר מצוה לצורך ברם אמות,
 ז', סעיף רמ״ו סימן שו״ע כמבואר מעות, של כיס ועמו בדרך שבא
 כזה צורך במקום להוליך ברה״ר רק זה היה אילו דרך מציגו א"כ

אמות. מדי פחות פחות להוליך שלנו בכרמלית
 שמ״ט סימן הט"ז ודעת זו, בדרך הותר לא לרה"ר מרה"י ההוצאה ברם

 ח״ב, בתי ברשב"ץ כמבואר מצוה לדבר וה"ה נכרי, ע"י דאפילו סק"א
 זה ע״י התירו מאחרונים ויש מותר, מילה דלצורך נראה מהט"ז ברם
מניח חה עוקר
 והובאו הראשונים בזה ונחלקו ככרמלית, דינה אולי שלנו רה״ר ברם

 בו עוברים רבוא ששים שאין שכל י״א ח', סעיף שמ"ה סימן בשו"ע
 והרא״ש, ו' דף עירובין רש"י שיטת וזו הרבים, רשות אינו יום בכל
 הרבה דנו כבר הזה ובזמן זה, תנאי הצריכו לא והרמב״ם הרי"ף אבל

 המורים על לסמוך דיכולין כתב סק״ו שמ"ה בסימן והט"ז פוסקים,
 י״ג סעיף מ״ט כלל אדם" "חיי וכ"כ הזה, כזמן רה"ר דאין להקל

מדרבנן, לכרמלית מרה״י וההוצאה בזה. והאריכו
 דהוי כרמלית רק שאין במקום מותר מצוה לצורך נכרי ע״י לפי"ז
 ומשנה ו סעיף ברמ״א שכייה סימן ראה מצוה, במקום דשבות שבות

 גדול, צורך וזה לאכול מה להם אין הרי דידן ובנדון סק״פ, ברורה
מצוה. במקום שבות במקום בשבות להשתמש

 שאינו קטן להוליך התיר קמ״ד סימן או"ח שלמה" לך "האלף בשו"ת
 לגופה.א״כ צריכה שאינה מלאכה דהוי קדיש לומר הרגליו לילך יכול

היתר. צעד עוד לנו יש

עצמו את נושא חי
 ברה״ר אפילו בנה את אשה מדדה מ"א, סעיף ש״ח סימן בשו"ע נפסק

 להוליך אסור ברגליו לילך יכול שאינו כל תגררהגכלמר שלא ובלבד
 כ״כ בכרמלית אפילו ואסור עצמו את נושא חי של הכלל בו שאין אותו

 דהוי ס״ל ראשונים יש אבל קנ"ד, ס"ק ברורה ומשנה ע"א ס"ק המג"א
 את נושא חי דאמרינן קכ״ח דף שבת במסכת התום' דעת מדרבנן, רק

 שבת דהוי בכרמלית ומותר לידה בשעת אברים מרוסק אפילו עצמו
דשבות
 לילך יכול שאינו אף דמותר ז' סימן תבואה" ה"פרי דעת לצרף ואפשר
 בדבריו מזכיר והוא דבריו, דחה כ״ח סימן בתי רעק"א אמנם בעצמו,

 מחלה בגלל לילך יכול שאינו להורות,וילד לא אבל שוגגין שיהיו מוטב
 ח״ה ישרון" "יסודי ראה עצמו, את נושא לחי חשבו אחרונים הקילו
 חי לילך יכול שאינו קטן שגם לומר היתר עוד לנו יש א״כ רכ"ז, עמוד
 דשבות שבות והוי וכרמלית, מדרבנן, אלא אסור ואינו עצמו נושא

צורך. במקום
 לא שמחמיר למי להתיר "ב סימן חי״ג אליעזר" "ציץ בשו"ת ראה

 והתיר לבד ללכת יכול שאינו תינוק לשאת עירוב ע״י אפילו לטלטל
 את צ״ג דף שבת במסי בגמרא כמבואר עגלה ע"י ואפילו האמור מכל
 להיות לה מבטל רש״י ופי' ליה, מבטלי חי לגבי מטה פטור במטה החי

 י״ח פרק שבת בהלכות הרמב"ם פסק וכן לה צריך שהרי לו טפלה
כ״ח. הלכה

 להעבירו או לרשות מרשות ולהוציאו בידים ילד לשאת אסור לכתחילה
 נתון כשהוא בכרמלית,וכן אפילו או הרבים ברשות אמות ארבע כל

בעגלה,.
 היתר,גם צדדי כמה לנו יש בכרמלית גדול ולצורך הדחק בשעת ברם

 אם מצוה, במקום דשבות שבות הוא והיסוד ללכת, יכול אינו הוא אם
 שאינה למלאכה דנחשב או כרמלית, כדין שלגו הרבים רשות נדון

 בקטן גם עצמו את נושא דחי תבואה" ה"פרי דעת או לגופה, צריכה
 נכרי. ע״י מדרבנן.או הם והעברה ההוצאה של האיסורין מאוד.כל

 את להניע לו מותר אם נכים עגלת בתוך והוא רגליו שנקטעו אדם
 נשאלו להניעו, אחר ישראל או עירוב שאין במקום בשבת העגלה
פוסקים. הרבה

 ואילו אוסר, ק״ע סימן ח"א צבי" "הר בספרו ז"ל פרנק הגרצ"פ
התיר צ' סימן או״ח ח"ד משה" "אגרות בספרו ז"ל פיינשטיין הגר"מ

מגמב

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)57 מס עמוד יהודה בן זלמן דרוק, דברים משיב 0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)56 מס עמוד יהודה בן זלמן דרוק, דברים משיב
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דברים מזי׳יב

 סימן ח״ב יצחק" "מנחת בספרו ז"ל וייס והגר"י שלו, מנעל כמו דהוי
 לעיל מהאמור מביא וגם מצוה, במקום דשבות שבות דהוי קי״ד

 אין עירוב יש ואם לגופה. צריכה שאינה מלאכה דהוי ז״ל המהרש"ק
 סימן או״ח אש" "שרידי בשו"ת ראה בעגלה, אדם להוליך חשש כל

ז״ל. אויעבאך הגרש"ז ובהערת ל"ב,

מד

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)58 מס עמוד יהודה בן זלמן דרוק, דברי□ משיב



לעדן רפא3
 מדות משיוי להרחיק האדם יראה ^חזורלמניננוכמה,

 04 ל תועב^ רוח והגסות התנופה מדות הללו הרעות
 ב'(התקוששו )צפני׳ הנתונים לפרש יש •ועד״ו שניהס
 ל חרוןאף בטרסלאיבאעליכס נו׳ נכסף לא הטי יקישו
 הארץ ענוי כל ל את נקשו ל אף עליכסיום ינא לא פטרם

 ביים תסתרו אולי עפרה בקשו צדק בקשו העלו אשרחשפטו
 וי״לעד״ז * ביאור צריכים הנ"ל הפסוקים והנה אףל״

 חדות שגברה הצדק׳ בעמוד לעיל והמתי ז״ל מאמר׳ עפ״י
 כמו הצדיקים על 04 ונגזר ראשון בית חורבן קודם סדין

 שלאמיתו נשכיל ,הי וזה תקלו וממקדשי הכחול שאמר
 ז״לבעא דעירוכיןשאמרו בש״ס מציגו והנה? ,ברשעים
 וענוה לשמה תוכחה פזי גן שמעון דר׳ בוי׳ ילד׳ תיני׳ר׳

 דענוה מודית לא מי א״ל עדיפא חינייהו לשמההי שלא
 לשמה שלא דאמרמוענוהגדולהחכולן לשמהעדיפא

 אדם יעסוק לעולם רב אתר יהוד׳ עדיפאדאמררג כמי
 דרג תא כי לשמה שלא וענוה לשמה תונחה דמי יכי5י ■ לשמן נא לשמן שמתוךשלא לשמן שלא אפי׳ ובחצות פתורה

 רג נר תייא א״ל דשמואל קמי׳ יתני הווי רב נר ותייא ונא ה
 לאמצער! עלי׳דתו קינל לירנהונא >מיחרדקאמצער

 אחרי לא אמאי א״ל עניד והכיקא הכי א״ל נתרדנפק לי'
 ?לממ••! זרעאדרבעלידיליכסףא׳בחסליד י׳באפי׳^

 אסהענו׳ אפילו חתמתענוה להוטת מהדאסאינורוצה
 שמנוה הוא שהטעם כיון נראה אך * מותר שלאלשמ׳ הוא

 דחתוךשלא משוס לשמה מתוכחה שלאלשמה-מדיפא
 להוכיחו רוצה אינו אס א׳ נפעם וא״כ לשמה נא לשמה
 כיון לעולם לא אכל מותר אפילושלאלשמה ענוה ששום
 לומר אפשר ואיך פעמים אפילומאה הוכיחתוכיח »קי״ל
 כלהענוה .אס ענותי מחמת כלל להוכיח שלא לו זמותר

 .^אאסבאלענוה כלללשמה נא ונא לשמה שלוהכלשלא
 עדיל לשח׳ דענוה שאמרוז״ל כמו להוכיחו אזא״צ לשמה

 שכתבנו מה לפי נראה ועוד מכולן• גדולה ימוסדענוה
 על הוא להרשע נשנילשלאחייזה נענש שהצדיק מה לעיל
 הי׳ לא מוכיחו הי׳ אם באמת הא׳אפילואס פכים שני

 שלהרשעאעפ״ישגלף עונותיו ענור נענש אל׳ה מקבלו
 נעכשחשוסדע״י מקבלואפ״ה הי׳ שלא נ״ה לפניו יידוע

 נעשהצדיק אסיקנלאולא ידע לא והוא זסשלאהוניתו
 כמו הרשע עגור נענש גמור שאינו וצדיק שאינוגהור

צדקורשעומקי׳לי׳בצדיקשאימ ממן והכרתי שנאמר

העוד! עצוד
 להוכיחו חצה אינו ענוה מחמת אם ניחא נהא ולכן גמור

 צדיק נעשה .לא ולכן מכולן גדולה דמותרכיקדענוה
 מה זאת שעשה כיון הוכיחו שלא זה ערן מחמת גמור שאינו

 מקבלו הי׳ מוכיחו אנלאסהי׳ ענוה מחמת הוכיחו שלא
 הי׳ שאס נעונו מת שהרשע שגרס משום הצדיק נענש שאז

 לא כי ואתת נ״ה השם וע״זאמר מקכלו הי׳ מוכיחו
 אנקש מידך ודמו ימות בעונו הוא הרשע את הזהרת

 מה ענוה מחמת עושה אס אפילו ונזה לעיל הכל וכמנואר
 מת שהרשע גרם שהוא כיון נמיאסור שאינוימוכיחו

 נן זכרי׳ ר׳ של ענוחנותו אמרו נזה כיוצא ועל בערכו
 הכתוב דינר מלא ומקרא נתינו את החריכה אבקילוס

 כמשפט להוכיחו ולקמקויב ישראל לבית כתתיך צופה
 אחה חתמת שעשה מה שעשה להתנצל לו שאין שצופה
 שהוא ודור דור שנכל מוכיח או הנביא משפט וכן -טעם

 ענוהאינורוצה ולומרשחחחת להתנצל לו ואין נמוצופה
 הו׳ מוכיחו אסהי׳ כי בעונו הרשע ימות rועי להוכיחו

 הוא הכוונה התקוששווקושו הכתוב שרמז וזה מקבל
 קשוט ואח״כ עצמך השוט הזה הפסוק על ז״ל כמאמרם

 חווןאףה׳ עליכם יבא לא בטרם שאמר וזהו אתרים
 ליוה הוא והכוונה ה׳ 3א יום עליכם יבא לא פטרם

 אינו לטובה נ״ה מפיהשס שיוצא שכלדינור שאמרוז״ל
 תתלה שאחר ומה * לעיל שהובא •כמו חוץמזה• חוזר

 שנית הכתוב ואחר • ה׳ אף קרון עליכם יבא לא
 לחה לרמז הוא הכוונה ה׳ אף יום עליכם יבא לא בטרם

 וכחושאחר הצדיקים מן מתקלת שהפורענות ז״ל שאמרו
 ה׳ אף חרון בראשונה אמר לכן הכתונוממקדשיתתלו

 צדיקים של סילוקן קשה כי להורותכיהואקשהיותר
 כל אתה׳ בקשו את״ז ובהכת ואמר! לפניהקנ״הכנודע

 תבקשו ענוה מתחת תוכיחו הואאסלא הנוונ׳ תאק ענוי
 תתלה שאחר וזהו הרשעים עבור מהעונש שתנצלו ה׳ את
 להורות ענוה נקשו צדק בקשו אמר ואח״כ הארץ ענוי כל

 לשמה שלא הוא הענוה אס אפי׳ נתהלה ר הנ״ל הכוונה
 אסילואסהענוה 'במשמע הכל הארץ וזהו-שכתבכלענוי

 שכת׳ תהו לשמה יבא לשמה שלא שמתוך באופן לשמה שלא
 שהענוההיי הוא והכוונה ענוה בקשו צדה בקשו אח״כ
 תסתרו אולי הכתוב שאמר ומה לשמה והוא צדיק ענות
 לא מוכיחו הי׳ שאס שכתבנו ע״ד הוא הכוונה ה׳ אף ביום

הי׳חקנלואזמנוקההצדיקחמהשלאהוכיחוכיוןשעשה
ואת

החכמה אוצר תכנת ע״י הח־פס166 מס עמוד הכהן זיסקינד יקותיאל בן רפאל כ״ץ, לשון מרפא



לשק א3ר0
 ישלמדומהטן מקבלו אסהי׳ אבל זאתמחממפמה

 יבוקש חילו הרשע ודמודס לאמיתה מ״ח לומר מדיין
 מוטח) אס בספק עטין הדבר ני אולי הכתוב שאמר תהו
 לא או מקבלו הי' אס וידוע גלוי נ״ה י ולפני מקבלו הי׳ אם

 דברה׳ הירא לכן * כו׳ תסתרו אולי ה׳ גקשואת אחר ולכן
 להוכיחו שלא בנפשו ידמה אל בחברו עברה דבר כשרואה
 חמל חתמת הוא אולי כי מתחתעמה שהוא בלבנו ויתברך

 אס היינו מתוכחה גדולה שעמה מה שניארנו מה לני גס
 הדין מצד להוכיחו מתויג ואלה לו ישמע שלא ודאי יודע

 בא״חהלנות הדין כנודע עמיתך את תוכיח הוטח משוס
 קודמת היא מכולן גדולה שעמה כיון ולכן תר״ח סי׳ יו״כ

 צריך לו ישמע אולי יודע אינו אס אנל תוכחה לחצות
 יוכיחו ואס החוטא נעץ ויתפוס ח״ו יתחייב שלא להוכיחו
 והואיקבלדנטויגרום בתשובה לשוב או מלחטוא ויזהירו

ח״ל תרומה הרש׳ בזוהר העולס^כח״ש ולכל לי מונההרנה
 לגבי׳ולמשנק דתיינאותב כלמאןדאחידנידא חזי תא

 אסתלק דלא מה סלוקין נתלת אסתלק איהו נישא אורתא
 וגרס אחרא לאכפיי׳סטרא גרים אחרא נש ^הנינר

 עלתאבקיוח' כל לקיימא וגרים טקט׳ קב״ה דאסתלק
 ,החיי אתו היתה נריתי כתי׳ נש נר האי ועל ותתא דלעיל׳

 הטלעלמא עלמ׳ כהאי חט למוי כנין לחחמי חכי והשלום
 כתיג וע״ד טדי׳ דימתי מאן ת ולי בתליסרתרעי עאל דאתי
 שכתב ע״ש נו׳ יבורך ישרים דור זרעו יהיה נאת גמר

 סהדותא אסהידו ותתאין עלאין ואחר וקארי נפיק וכוחא
 ההואדעערא חכילחייטא דעבידנפשאן מאןאיהו

 השת׳קמי׳מלכ׳ דאתחזילאעלא דמלכותי׳עלרישי׳ההוא
 אזדחנן כדין עלי׳ שאלו ומערונית׳ דהאמלכא וחערונית׳

 נכלעלמאוקיימין ה׳דמשטטי עיני תריןסהדיןחאימן
 אנןסהדין הא ואמרי דא סהדותא ושהדין נתרפוגודא

 לעג אמיידנרכגיני דהא חולקי׳ זכאה נרפלמא טלפלניא55
 מסטרא דהוו דחייטא נפשק לתתא נפשין עביד איהו דהא
 אזדמן שעתא ט׳ שלימתא נחדוה קנ'׳ה אתיקר כדין אתר׳

 וההוא דצטקיואכו׳ דיוקנין על דאיהוגזנרא ממול חי
 נפשקדחייט׳ נרנשדעביד דיוקגי׳דההוא אייתי תמול

 עלי׳ אסהדנא ואנא ומטרומתא מלכא וקאיסלי׳קתי'
 ההואטוקגא ,דנההיאשעתאחסריןלי וארעא שמיא

 דיוקני' חקיק דלא עלמא דהאליתלךכלצדיקאנהאי
ע׳חפתתק ניט׳ ומסרק תחותידאדההואממונא לעילא

מ העגות עמר
 לההואטוקנא נטך כדקמלכא דנלגסיאדמאט׳נהו

 וקנ״ס דחייניא נפשא עניד נד לאנרהס דנטך ברכאן בכל
 עמי׳ דיוקנ/ואזלין לההוא ונטלין עילאין לדמשריין רמיז

 אחראנר ברנש נהו גניזקדלאזט עלמין זאיסועאללע׳
 ידעי הוו ר^מלא דחייט׳ נפשיהן לעבדי לאימן גניזון אימן

 חכאןבגינייהו לצדיקי׳ גרמי ננינשאכמהתועלתאתכו
 חיקמסכב' נתר דרדיף כחאן לון ורדט אבתטיהו הוואזלי

 לאואיהו עילאיו גניזין בכמה נכמהטנאן נשא לבני זכי
 נתר דתשתדל מאן אלא להאי האי נין מה בחייט' חכי כמאן

 נגיני׳ וזכי לאתקייח׳ לי׳ וגרס לנפשי׳ אשלים איהו מסכל
 איהו חייטא נתר דאשתדל ומאן עלמא לההזא טבאן לכמה

 אתטסדאתכט* דאלקיס אחר׳ לסטרא עניד יתיר אשלים
 קנ״העל דאסהלק עביר משלטונתי׳ לי' ואעבר ולאשלעא

 חולקו* זכאה אתראנ׳נפשאחיי עטדלההוא יקרי׳ כורסי׳
 י מ את להוכיח לכנו להתעורר לאדם ראוי כמה הרי

 כדאי איני יאמר ואל עברה דבר בו שרואה מישראל האדם
 מהמת ׳ולא הרע היצר עצת הוא ט אני קטן ט להוכיחו

 י' פ׳ אלהיס פטדת שער בעלח״ה וכמ״שהתסיד ענוה
 במדותיד בהם להשתמש לאדם ראוי אשר המקומות

 והענוס הגאוס מדות שתי וכן וז״ל ובמגונה במשובת
 ומוטי© נאלהיי בכופרים כשתפגעי והגונח הגאוה ומקום
 אות© כמצוקת תראי שלא להם תכנעי ואל תשכלי אל מעליו
 מדותהגאום אךהתיט המשקיתות דעותס אתר ונוטה

 נהסכו׳ רצונך ומיעוט דעתם הפך על המורה והגונה
 וירא וגבר נפגיעתךאדסחסיד בעטה זמקוסהשחוש

 עליך לו שיש ומי בעמדתו ומתעסק בתורתו וחכם אלהיס
 ועצמו שגדלו עלי׳פ״שהי אתתיינתלגומלו והסד עובה

 מעצמן לאלסיס שתקקי׳הדין וכן עליהם מולך מג טובתיו
 צחות ודרך וגו׳ הערל לבנם יכנע אז או שנאחר כמו

 והחנופה מדותהגאוה הללו רעות מדות טשתי אמרתי
 שייכו׳להתחברבחקוסאקדאףאסהפכייסכנ״ל להם יש

 בתה עצתם את להתפאר הרוח גסי בעלי דרך כי ועד׳?
 ומדות במעלות ולהשתבח יודעים שאינם ובמה שיודעים

 שיצה־״ר לולי להשחית עד אשראקבהסטאיךיגבהלבס
 המעלות מכל שממולאיסהמה בלבם ואומרים משיאס
 לאח© תשיאס לבס זדון מעלה שום חסט׳ יהי' ושלא עומת
 שאינו חי אפילו כלאדס את ולכבד להחניף החנופה כחדת
 אק ובאמת שנהם עטה רוב מחמת שהוא ומדמים ראוי

בהם

C1

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס167 מס עמוד הכהן זיסקינד יקותיאל בן רפאל כ״ץ, לשון מרפא



קפאנפשקדושיםמשיבת

 לדרוש ראוי בכאן אכן זימה. הארץ ומלאה הטעם בטל בספיקותו איסור ג״כ היה שאם

 זיווג לה להשתדל הקודם כל שתוקית ]כשןנמצאת )כשיש( הזה שבזמן 4חסיד ע״ה שאין

 בעל כל ירחיק להם נתונה שרשות אעפ״י הוא כן ולא עשה, גדולה שמצוה חשב חושב

 אשה ישא לא שתוקי הוא אם כמו ערוה, ספק כאן שאין בדרך כ״א בה מלעסוק נפש

 אלמנה ישא לא וכן ,5לשתוקית וכן אמו, שנתעברה בשעה קיים אחיה או אביה שהיה

 להתעסק מצוה אז בזה, וכיוצא אמו כשנתעברה בשעה קיים בעלה שהיה גרושה או

 קידושין בספר במיימוני מבוארין הדינין אילו וכל ערוה. ספק כאן נשאר שלא בשידוכין

 ישרים כי ואצל חסיד, ע״ה אין דרשות אצל לדרוש וראוי .6ט״ו פ׳ ביאה איסורי בהלכות

בם. יכשלו ופושעים בם, ילכו ]צדיקים[ השם דרכי

 וטרי ושקיל אגודות. אגודות המצות יעשו שלא  *8בגמרא דרשינן 7תתגודדו לא

 כן נוהגין מקצתן יהא שלא אחת בב״ד דוקא ’שמסיק עד דיבמות בפ״ק התלמוד

 בדבר, איסור נוהגין אילו אם אחת בעיר דינין בתי ב׳ אם אבל כן, נוהגין ומקצתן

 לדרוש נאה וכן לפירושו, פי׳ וצריך תתגודדו. דלא חשש בזה אין היתר נוהגין ואילו

 כמו קולות, נוהגין ואילו חמורות נוהגין אילו יהא שלא קרנות ליושבי ולמחות

 לו אין אלא בדבר, שהחמיר או שאסר מקדם רב מפלוני זה דבר ראיתי 10שאמר

 יוריהו, אשר מכל יסיר ולא ומדינות)!•( מקומוןת( ומנהיגו דייניו "ע״פ כ״א לעשות

 f והמנהיג הרב ואפילו בשוה^ ההמון גוינה וכן לחומרא, הן לקולא הן יעשה וכן
 שהוא בדבר להקל עניין איזו אבותיהם, קבלת ע״פ בדבר נוהגין מקומו בני כשימצא

 יפרוש ולא ‘3מזיז־ין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב כי להם, למחות שלא מדרבנן,

 לבדו הוא אז ענינים, בכל ומחמיר הכי, בלאו ופרוש חסיד שהוא לא אם מהם,

 וצ״ע תתגודדו. לא משום עליו ואין היתר, הנהוג בדבר אפילו חומרא לנהוג רשאי

 וה״מ ‘3אנשי כמנהג ינהג למקומו לחזור דעתו ואם פסח, בהלכות וז״ל ‘4בא״ח

 לחוש יש אם בפניהם ‘6אבל שם, בא אשר המקום אנשי בפני שלא בצינעא

 נהגו אפילו כמנהגם וינהוג מקומו אנשי מנהג יניח ממנהגם ישנה אם למחלוקת

להחמיר. נהגו אם כ״ש ,17להקל

לא( )יט, האבת אל תפנו אל
אוב. שואל ר״ל שפירש״י כתב ‘8שבסמ״ג ותימא אוב. לבעלי אזהרה פירש״י

אוב. בעל שהוא אם כי כן שפירש״י מצאתי ולא

או ולאלמנה ש. כת״י כשנתעברה קיים בעלה שהי׳ גרושה או אלמנה לא וכן 5 מ״ה. פ״ב אבות 4
קיים בעלה בשידוכין שהיא גרושה או לאלמנה וכן ג. כת״י שנתעברה בשעה קיים בעלה שהי׳ גרושה

א. יד, שם 9 ב. יג, יבמות 8 א. יד, דברים 7 כט.—הכ״ז 6 פ. כת״י שנתעברה בשעה

עירו שבני עניין איזו כשיראה הרב וכן 12 ש.פ.ג. ומדינתו מקומו ומנהיגי דייני 11 פ. שיאמר 10

תסח. סי׳ בטור 14 ב. קמח, שבת 13 ש. מוטב... ישתוק הוא, שכך סובר אינו והוא כן נוהגין

לו ל״ת 18 פ.ש.ג. לחומרא... כשינהג כ״ש להקל 17 פ.ג.ש. ישנה 16 פ.ש.ג. מקומו אנשי 15
באזהרה. ד״ה א סה, סנהדרין לרש״י כוונתו



יא רמד סימן שכת הלכות

תשובה שערי
ובנותן החצי. ליתן שדרך כיון חשדא, ליכא מ״מ בחול בה מתעסק והוא הוא

הלכה ביאור
 דבמקום * בזה: האחרונים העירו וכבר שם. הרא״ש אשיטת וסמך

 מקילינן לא שכר־שבת משום דהלא מגן־אברהם, הקשה וכו׳. פסידא

 איכא דשם ומרחץ, בתנור רמג בסימן כדמוכח פסידא, במקום אפילו

 היום באותו מקום דמכל ותירץ :שם עיין ממכס, יותר פסידא לפעמים

 שאין מה לומר, ורוצה עצמו, בפני יום לכל דחשבינן במכם, פסידא יש

 לבסוף, שתירץ מה עוד שם ועיין הרווח. מניעת רק הוא דשם במרחץ כן

 להמגן־ ליה פסיקא לא הענין דבעצם ומשמע ברורה. במשנה והעתקנוהו

 שכר־ לענין פסידא משום כלל מקילינן אם שלו המסקנא לפי אברהם

 שהוא דבמכס בהדיא, סובר ו סעיף־קטן רמה בסימן הט״ז אבל שבת;

 על בהול דאדם שכר־שבת, משום אסו־ינן לא מטבע[ גבי ]וכן גדול עסק

 התוספות־ דעת וכן גדול, יותר איסור לידי אתי ליה שרית לא ואי ממונו

 ועיין גם־כן. שכר־שבת לענין מקילינן גדול דבהפסד גם־כן שבת

כהאי פסידא דבמקום הרמ״א שכתב דמה מיניה דמשמע הגר״א בביאור

 לאינו־יהודי, השבתות לכל המכס להשכיר יוכל וכן הגה :וכך כך לך אתן )לג( דינרים מאה לכשתגבה לו שאומר
 כהאי פסידא *דבמקום עושה, הוא ישראל לצורך שיאמרו חיישינן ולא לעצמו, שבתות של הרווח יקה והאינו־יהודי )לד(

 שמשמיעים ואף־על־פי המכס, על הממונה כדין דינו )לו( )י( מלך, של מטבע על הממונה וישראל )ב״י(. חששו לא )לה( גוונא

 האינו־יהודי אצל הישראל ישב שלא )לס ויזהר רנב. סימן לקמן ועיין .0 פרק מיימוני )הגהות המטבע בהכאת בשבת קול

היטב באר
לו לתקן לאינו־יהודי כסף ליתן ומותר כדין. דינו )י( ו: סימן ודין דת

ברורה משנה
 השבת יום לו מזכיר שאין דהיינו וכך. כך לך אתן )לג(
אס וכך, כך סך לך אתן וכך כך תגבה אם בסתמא: אלא כלל,

 שכבר כלל, שכר־שבת כאן לית וגם שכיר־יום, הוי לא כן

 :]פמ״ג[ בכלל השבתות עם השנה כל של המכס מהשר שכר

גם־כן דבזה לומר, רוצה וכו׳. יקח והאינו־יהודי )לד(

וכתב עביד. דנפשיה אדעתא עביר כי דאינו־יהודי שר^ מדינא
 שהוא אף בזה לית שכר־שבת משום דגם המגן־אברהם,

 המכס ממנו קנה כאלו הוא דהרי משום לחוד, לשבת משכירו

 בשבת, סחורה אינם־יהודים לו שיביאו יודע כאלו ליה ויהוי
 בשבת, ממנו יקבלה שהוא לאינו־יהודי בערב׳שבת "זכרה

 מה בעלמא הורמנא לו מוכר מטבע, גבי וכן דשרי[, דפשיטא

 רק בזה ואין האינו־יהודי, יקח הרווח וכל מהמלך לו שיש

 "ולא הרמ״א שכתב וזהו ;המכס ולקבל בשבת לכתוב שכרו שישראל ישראל, לצורך עושה שהוא שיאמרו העין, מראית משום

 מכל דמשמע דע, חששו. לא )לה( :הלכה בביאור ועיין משכר־שבת. כלל הזכיר ולא וכו״׳, פסידא דבמקום וכו׳ חיישינן
 את לו שמשכיר או בקיבולת או דהיינו השולחן־ערוך, שצייר זה באופן אלא גדול הפסד במקום אפילו התירו דלא הפוסקים,

 שאותן תדע, ומזה גווני. בכל אסור ממש בשכיר־יום אבל קעביד, דנפשיה אדעתא העובד־גילולים זה דבכל הרווח, גוף

 המשקה, במכירת לעסוק השבת יום על בביתן אינו־יהודי איזה מערב־שבת שלוקחין בית־משקה, המחזיקים האנשים

 ממש; בשכיר־יום התירו לא הלא מקום מכל גדול, להפסד השבת יום ריווח מניעת נחשוב אם דאף עושין, הם כדין שלא )לה(
 שציירו באופן אלא להתיר אין ועל־כל־פנים ומרחץ, תנור לענין האחרונים שכתבו כמו הרווח, מניעת בכלל רק הוא דאולי וגם

 נקרא העסק עדיין דעל־כל־פנים ואף )לז( למכור, לו שנותן הדברים כל מערב־שבת לו שיקנה )לו( או והרמ״א, השולחן־ערוך
 ולשמור מרחוק לישב לישראל בזה מותר יהיה הט״ז, בשם לקמיה שכתבנו מה ולפי פסידא. משום מותר זה ישראל, שם על

 ליזהר שקשה דבר והוא ההם, מענינים כלום עמו ידבר ושלא בהעסק יתערב שלא שיזהר אך מהעסק, האינו־יהודי יגנוב שלא

בה׳ והבוטח ]תו״ש[. מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב להם, והנח להתיר, נוהגין העולם אך שם, כשיושב כלום לדבר שלא

 בקיבולת, יום מבעוד לאינו־יהודי הכסף ליתן מותר ועל־כן וכו׳. כדין דינו )לו( אשריו; שבת, על קולות צדדי מחפש ואינו .
 וכנ״ל, להאינו־יהודי בשבת מזה שיעלה הרווח הישראל לו שישכיר או וכך, כך לו יתן וכך כך הכסף מן לו יעשה &^ם

 מה לידע כדי היינו שם לישב שאסור דמה הט״ז, וכתב שלוחו. או לו, שהשכיר הישראל. ישב שלא )לז( ;פסידא משום ™

 שו סימן כדלקמן חפצך", "מצוא משום אסור דזה למחר, זה על חשבון הימנו לקבל וכדי האינו־יהודי שעושה ההתעסקות היא

 מחזיקי שנהגו מה ניחא ומזה מותר; המכס, מן יגנוב שלא האינו־יהודי את לשמור כדי אלא שם יושב אינו אם אבל א, סעיף

 שארי )לט( כתבו וכן לשונו, כאן עד בהעסק, כלום ידבר שלא יזהרו רק בשבת, אפילו ישראל שם להושיב מהשר רחיים

:אחרונים

 האינו־יהודי, עם בשותפות מלאכה או עסק איזה לו יש הישראל באם הוא גמור ההיתר דע: וכו׳. ואינו־יהודי ישראל א
יום כנגדך אעבוד ואני מעט, או רב הן מלאכתך, כפי ותיקח בשבת אתה עבוד בשותפות: שלוקחין קודם מתחלה שיתנו

 או רב הן כנגדו, אחד יום יטול והישראל השבת, עבור שכר האינו־יהודי יטול חלוקה ובשעת מלאכתי; כפי ואטול בחול אחד

 אסור. ודאי זהו בחול, ואני בשבת עמלך כנגד אתה טול לאינו־יהודי: אומר חלוקה ובשעת מתחלה, התנו לא אם אבל מעט.

 רהרא״ש לחומרא הרמב״ם ופסק אפשיטא, ולא בגמרא בעיא זהו בשוה, סתם חלקו חלוקה ובשעת מתחלה, התנו לא ואם

כנ״ל, להשתתף שבאו קודם התנו ואם גדול. הפסד במקום כהרא״ש בהג״ה פסק והרמ״א כהרמב״ם, סתם והמחבר לקולא,

הציון שער
 וכמו מערב־שבת, הדבר לתקן יכול הלא בזה אבל אחרת, עצה לו כשאין היינו שה, בסימן לקמן הפסד במקום דשבות שבות דשרי למאן דאסילו )לה(

 ממגן־ משמע כן )לו( זה: על מעות מקצת לו שיתן בלחוד, בכסף הדחק ועל־פי ובכסף, במשיכה היינו )לו( יום: מבעוד לו שיקנה או בשולחן־ערוך, שכתוב
 ושלא מהמלך. שכרו שישראל וידוע דפרהסיא מילתא הוא אם אפילו והיינו )לח( ערב־שבת: לו שמשכיר היכא מכס לענין שכתב במה יח סעיף־קטן אברהם
 שם יהיה שלא כדי בביתו. האינו־יהודי עושה אלא־אם־כן בקבלנות, אפילו מותר אינו זה על לאינו־יהודי, בסף שנותן אחר באיש כגון פסידא, במקום

 לצרכו יאמרו שלא הטעם שכתב כ בסעיף־קטן המגן־אברהם דגם ואפשר ושולחן־שלמה, וחיי־אדם הגר״ז )לט( מאחרונים: מוכח כן זה, על נקרא הישראל
שם: עיין תוספות־שבת. בספר כתב וכן לפסידא, לחוש דיש היכא מודה גם־כז עושה. הוא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)19 מס עמוד זאב אריה בן מאיר ישראל כהן, ג ־ איש חזון פסקי עם ברורה משנה



הגולה באר קכג רעו סימן שבת הלבות
 לאורה, משתמש שהוא לח( רואים שאנו כגון מדליקה, אינו־יהודי )ג< שלצורך לס הוכחה

 נר לו להדליק לאינו־יהודי לומר דמותר אומר יש הגה מותר: ישראל, שרוב אף־על־פי לט<
 גמורה במלאכה אפילו לאינו־יהודי אמירה >כא( דמותר ליה דסבירא משוס שבת, (7) לסעודת >כ(

 לאינו־יהודי לצוות בדבר להקל רבים נהגו זה שעל־פי העיטור(, בשם דמילה ר״א ס״ס )ר״ן ■מצוד במקום )»(
 במקום להחמיר ויש בידם. מוחה ואין )כג( מילה, או חתונה בסעודת בפרט סעודה, לצורך נרות להדליק

 ס״ה: שז סימן לקמן ועיין )בו( זו. סברא על חולקים הפוסקים רוב דהא )כה( גדול, צורך )?( שאין )כד(

הם שגם אף־על־פי הנר, והדליקו עמו לילך )מ< לשפחתו או לעבדו אדם אומר ״אם ג
היטב באר

 מיימוני והגהות טור ח
ו בפרק

 הגמ״ר, ס״ב, רנב סימן כמ״ש ישראל של בביתו קיבולת דה״ל אסור,

 סס״ו: תקטו סימן כמ״ש אסור, שניהם לצורך עשה ואם א״י. )ג( מ״א:
 אם אבל שבת, סעודת לאכול יכול ואין בחושך שיושב פי׳ שכת. )ל(

 אסור א׳ נר לו יש אם וה״ה זה, רסי׳ במ״ש דאסור, פשיטא אכל כבר

 מ״א: ס״ד, כמ״ש ליהנות מותר אםע.ץזדליק1 להדליק, לא״י לומר

ברורה משנה
 אינו־יהודי. שלצורך )יז( נעשה: שניהם לשם מסתמא

 הדין והוא לבסוף, וכדמסיים עצמו, לצורך לומר, רוצה
 אחר. אינו־יהודי איזה בשביל שהדליק הוכחה יש אם )»(

 המגך כתב כן אסור, ישראל, בשביל גם שעשה יודעין אנו ואם

 שהוא )יח( בזה: שהארכנו הלכה בביאור ועיין אברהם,
 דמסתמא .,וכו אף־על־פי )יט( מיד: )כד( היינו משתמש.

 ונר עביד, דידיה אדעתא העיקר נמי מתחלה, כשהדליק )כה(

 שיושב )כי( היינו שבת. לסעודת )כ( למאה: נר לאחד

 סעודתו גמר אם (0) אבל לאכול, נר שום לו ואין בחושך
 נר לו שיש או )כט( ברכת־המזון, בירך לא שעדיין אף )כח(

 דהוי לו, להדליק לאינו־יהודי לצוות דאסור פשיטא אחד,

 וציוה וצבר נר שום לו יש אם מיהו, מצוה. במקום שלא שבות
 בעוד ממנו ליהנות שרי אחר, נר לו להדליק לאינו־יהודי

 אמירה )כא( ד: בסעיף שכתוב כמו דולק, הראשון שהנר
 אסור עלמא לכולי עצמו, דישראל שבות אבל לאינו־יהודי.

בית־ ולבנות מצוה. במקום )כב( מצוה: במקום אפילו )ל(

 נוהגים ראה ושכן גדול לצורך אף החמיר ושל״ה גדול. צורך )?(

 שאמרו עד בחתונה אפילו במו״ש בחשיכה שיושבים חשובים בקהילות
ג׳. סעודה אצלו סועדים כשהיו הר״ש הגאון נהג וכן ברכו, הקהל

 וצ״ל שבות; משום גזרו לא בין־השמשות הא רבה: אליהו בס׳ ]והקשה
 בסימן בזה מסתפק ובמ״א במוצאי־שבת. ולא בע״ש אלא התירו דלא

הלכה ביאור
 עצמו לצורך דאף יונה רבי לדעת בהדיא בירושלמי משמע שם והלא

 לדחות רבה האליה שרצה מה נמי נדחה ובהכי אסור. ישראל ולצורך

 כן שאין מה ירבה, שמא משום שאני דשם וכתב המגן־אברהם, ראיית
 האליה דברי הכי ובלאו בנר. מיירי דהירושלמי אינו, זה ובאמת בנר,

 בכדי הערב עד היינו הרמ״א שם שאוסר מה דהלא איגרא, מרפסן רבה

 אסור אינם־יהודים ברוב אפילו יום דבאותו בסמ״ג, וכמפורש שיעשו,

 משום רק הוא דהאיסור והיכא ב. בסעיף שם וכמפורש מוקצה, משום
 בסימן המגן־אברהם שפסק וכמו הערב, עד רק אסור אינו ירבה, שמא
 אלא בזה, רבה האליה גם־כן שם עמו והסכים כת, סעיף־קטן סוף שכה
 אפילו ואם־כן הישראל, בשביל גם שנעשה הפעולה עצמות משום ודאי

 נכונה דראייתו המגן־אברהם ראיית להסביר כתבנו זה כל והנה נמי. בנר

 שהעתיק הרמ״א שמדברי דאף טובא, לעיין יש הדק בעיקר אמנם היא,

 עצמו דלצורך בירושלמי יונה רבי כדעת שפוסק משמע הסמ״ג דברי

 כל פרק סוף שבת, על הרשב״א בחידושי — אסור ישראל ולצורך
 עליו שהקשה הקושיא מפני נדחה יונה רבי שדברי בהדיא מוכח כתבי,

 מעשה בההיא כתבי, כל פרק סוף דסוגיא פשטא מוכח וכן בירושלמי,

 עצמו לצורך בהדליק ]והיינו להיתר הירושלמי כראית דסבר דשמואל,

שם רש״י מפירוש משמע וכן דירושלמי, מעשה כההיא ישראל, ולצורך

 מצוה דהוי משום שמסיק, בפרי־מגדים ועיין העיטור. לדעת אפילו דאסור המגן־אברהם כתב אינו־יהודי, על־ידי בשבת הכנסת

 לא אם )לא( בקבלנות, אף זה דבר לעשות אוסר שהוא במגן־אברהם רמד בסימן ועיין בחול. לבנותו שיכול עוברת, שאינה
 שכירות על־ידי דאף ואפשר בקבלנות, להקל יש דאז לגמרי, הבית־הכנסת בנין על־ידי־זה ושלום חם יתבטל שמא חשש שיש

 מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו ומוטב מוחה. ואין )כג( ]פמ״ג[: בקבלנות האינו־יהודי ירצה לא אם גוונא האי בכי מותר

 בחשיבה שיושבים חשובים, בקהילות נוהגים ראה ושכן גדול, לצורך אף החמיר ושל״ה .,וכו שאין )כד( ומ״א[: (]ב״ח
 ובפרי־ שלישית. סעודה אצלו סועדים כשהיו הר״ש הגאון נהג וכן ׳ברכו׳, הקהל שאמרו עד בחתונה אפילו במוצאי־שבת

 בערב־ וכל־שכן בין־השמשות, כשהוא.עךיין אף מצוה לצורך במוצאי־שבת אינו־יהודי על־ידי להדליק להקל מצדד מגדים

 לומר מותר מקום ומכל וכו׳. דוב "דהא )כה( :שם עיין שמב, בסימן כדלקמן מותר, דבודאי מצוה לצורך בין־השמשות שבת
 עליו לסמוך העיטור בעל הוא וכדאי מכשול, לידי רבים יבואו שלא כדי בשבת, שנתקלקל העירוב את לתקן לאינו־יהודי

 לעיל הפרי־מגדיס דעת זה וכעין המ״מן, בשם ]ח״א דרבים מצוה במקום דאורייתא במלאכה אפילו דאמירה שבות להתיר

 נקט, דוקא עמו. לילך )בז( ג העיטור: כבעל דלא מבואר גם־כן דשם לומר, רוצה לקמן. ועיין )כו( כב: סעיף־קטן בסוף
 הוא הליכתם שעיקר אף לצרכו מקרי זה אין להם, להאיר הנר את והדליקו בעצמם שילכו בשליחותו משלחם אם אבל )לב(

 בסוף הט״ז כתב זה וכעין הנר, אצל להשתמש לישראל אחר־כך ומותר ההדלקה, בעת מהנר נהנה גופו שאין כיון בשבילו,

 גוף שאין כיון ישראל, לצורך מקרי לא שאכלו אכילה כלי להריח כרי השפחה שמדלקת הנר אותו לי, נראה לשונו: וזה הסימן

 לנר להשתמש ישראל אחר־כך ומותר מדלקת, היא לצרכה להדיחם, חייבת והיא מודחים שלו כלים אלא ממנו, נהנה הישראל

 דאף זה, נר לפני הכלים בהדחת גם להשפחה לסייע ומותר לצרכה. הדליקה הנר הדלקת דבעת כיון גופו, צרכי אף )לג( זה
 דמיחזי ומשום הנר, השפחה שהדליקה אחר הכלים את לבדו ידיח כשהישראל היינו בזה, להחמיר הפרי־מגדים שמצדד

הציון שער
 ממגן־ מוכח כן )כמ< מצוה; סעודת חשובה הסעודה דכל מפרי־מגדים מוכח בן (0) מגן־אברהם: )כו( רש״י: ?(5) פרי־מגדים: )כד( מטור: מוכח )כג(

 להחמיר יש בוודאי הרמ״א דמסיק מה ולפי וכו׳, עיגיו׳ בו ׳ונותן ד סעיף קפג סימן לעיל ועיין לברכת־המזון, כוס לו יש אם לעיין ויש פשוט. והוא אברהם,
פרי־מגדים: )לג( פשוט: )לב( רמד: בסימן וש״א היטב באר )לא( ס״ח: עירובין )ל( כעולת־שבת: דלא האחרונים, וכל מגן־אברהם )מו( בזה:

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)131 מס עמוד זאב אריה בן מאיר ישראל כהן, ג - איש חזון פסקי ע□ ברורה משנה



רעז רעו סימן שכת ולכווןתחכסהן )אוצר
 ישראל רבי תשובת
 ו פרק מייסוני והגהות

 יוס־טוב רבי ובשם
פוסקים ושאר

 דיני )תשלום *(
 בעד אינו־יהודי מלאכת
שנה, בסימן ישראל

לאינו־ אמירה ודיני
 וסימן שז בסימן יהודי
 שביתת ודין שלת,

שד( בסימן העבד
 וברב ק״נ שבת א

רש״י לפירוש
 פירוש בשס

ה בפרק רםב*ם כתב וכן חננאל רבינו

הגולה באר קכה

 בשם מרדכי יהגהיח קרות בארצות’ ה )טור(: שמן להוסיף או נר )ח( להדליק )לז< שבא באינו־יהודי למחות )לס ומותר )לה(

 בו. להתחמם הגדולים ומותרין >לט( הקטנים, בשביל מדורה לעשות )לח< לאינו־יהודי מותר
 הקור; אצל )מג( חולים שהכל )»כ( גדול, )מא( הקור )ט( אם מותר >מ< הגדולים בשביל ואפילו

:ההוא*< ביום גדול הקור שאין )מה( אף־על־פי היתר שנוהגים כאותם ולא )מי(

א

:סעיפים ה׳ ובו הנר. כיבוי לגרום שלא רעז

וב" כ״ב פ׳ ומרדכי פ״ה )רמב״ם *)כדרכו( )א( הדלת לפתוח אסור הדלת, אחורי )ב( שמונח נרא )א(

 הדין והוא נ״ט(, סי׳ )ת״ה מותר )ד( כנגדו הדלת לנעול אבל *הרוח, )ג( יכבנו *שמא )ב( סמ״ג( בשם

 ב״הו^״ש שאחורי בכותל קבוע )ה( הוא ואםב וטור(. תוספות בשם וב״י פכ״ב )מרדכי השולחן שעל הנר שכנגד בחלון
היטב באר

 לא האכילה כלי שתריח כדי השפחה שמדלקת נר אותו ע״ש. לסמוך.

 כשהנר אבל א״י, של כשהנר דוקא נר. )ש( ט״ז: ישראל, לצורך מקרי
 אוסר ב״ח גדול. הקור )ט( ב: בס״ק במ״ש למחות, צריך ישראל של

 הקור לפי והכל א׳, בפעם די כי בשבת פעמים ב׳ בית־החורף להחם
 ששוכר כיון לומר ואפשר המ״א: וכתב ע״ת, עיין בית־החורף, ולפי

 גדול הקור כשאק מסיק הא״י אם ואף החורף, ימות כל להסיק הא״י

ברורה משבה
 דסלקא ומותר. )לה( לאורו: להשתמש קצת מתחלה /יכול

 כלל הדלקה בענין לדבר שלא כדי בדה, להחמיר אמינא דעתך

 דלא לו והראה )לח( בו דמיחה ומכיון למחות. )לו( :]ב״י[
 עשה אחר־כך אם אפילו בשבילו, בשבת שיעשה ליה ניחא

 להשתמש ומותר לצרכו המלאכה עשה כאלו חשוב המלאכה,

 ישראל; בבית ישראל של הנר היה אם ואפילו )לט( לאורו,

 וכו׳. להדליק )לז( ]מ״א[: במחאתו יערים כשלא זה וכל
 צריך ישראל, של כשהנר אבל אינו־יהודי, של כשהנר דוקא

 שמן להוסיף או גר להדליק שרוצה כשרואה בו למחות

 ]מ״א[: שם עיין יא, בסעיף־קטן וכנ״ל בשבילו,

 בית תנור להסיק הדין והוא מדורה. לעשות )לח( ה

 רהעיקר כיון לומר, רוצה הגדולים. ומותרין )לט( :החורף
 נעשה אם אבל א, בסעיף וכנ״ל הקטנים, בשביל נעשה

שכה בסימן לקמן השולחן־ערוך פוסק ביחד, שניהן בשביל

 יזהרו ועכ״פ סס״א, כמ״ש מביתו, לצאת וא״צ מדעתו עשה כאלו הו״ל
:להסיק בשבת לומר שלא

 ואסור, מנשב הרוח מ״מ בנחת שפותח דאעפ״י הוא, ט״ם כדרכו. )א(
אסור וכו׳ עצמה בדלת כשקבוע הסעיף, בסוף צ״ל זו והג״ה

 לדבר בסים שייך לא ובדלת שרי: בנחת אבל כדרכו, ולנעלו לפותחו
נגר כשמונת ודוקא יכבנו. שמא (3):מ״א הבית, לגבי דבטלה האסור,

הלכה ביאור
 והנה המגן־אברהם. בשם שכתבתי מה ברורה במשנה עיין כדרכו. *

המגן־ קושית את יישבו ומטה־יהודה דבתוספת־שבת אף
 כהמגן־ שסתמו מאחרונים והרבה הרבה ראיתי מקום מכל אברהם,

 בנחת, אף אסור ממש הדלת פתיחת נגד הוא הנר ראם לדינא, אברהם

 מדברי וגם והגר״ז, והחיי־אדם ושולחן־עצי־שטים רבה האליה והם

 ועיין כוותיה. ליה דסבירא משמע במגן־אברהם לעיין שרמז הגר״א

 כשפותח להקל לסמוך יש מבתק מנשב רוח שאין דבמקום בסמוך,

 פסיק דהוא בגמרא אמרינן דהא קשה, לכאורה יכבנו. שמא * בנחת:
 שפירש מה לפי אולם לכבות? מכוין שאינו אף בזה אסור ולכך רישיה,

 רישיה, ליפסיק קרוב רק ממש רישיה פסיק הוי דלא המהרש״א שם

 מקילין, דיש שכתבתי מה ברורה במשנה עיין הרוח. * הלשון: ניחא
 והרמ״א המהרי״ל לדברי שהסכימו והמטה־יהודה רבה האליה והוא

 רוח רגע באותו שינשב לחוש אין רוח שאין רואין דכשאנו שם שסוברים

 מטעם בעניננו והמטה־יהודה רבה האליה החמירו מקום ומכל מבחק,

 ראיה והביאו רוח, על־ידי־זה שיבוא גורם גופא הדלת דפתיחת אחר,

הדלת כשפותוז בזה להקל דיש כתבנו ועל־כן הריב״ש, מן לדבריהם

’b
לומר )מ( אפילו לומר, רוצה מותר. )מ( דאסור: ו סעיף

 מקום, ומכל חולים. שהכל )מב( כל־כך: להצטער הגדולים דרך אין הכי דבלאו גדול. )מא( להסיק: בשבת בפירוש
 קר אינו נתקרר, שכבר ואף־על־פי בבוקר, נתחמם דכבר מאחר )מג( אסור, למוצאי־שבת שיהא בשבת מנחה אחר להסיק מא(

 ;הכוכבים צאת אחר עד עוד להסיק שלא לאינו־יהודי למחות חייבים ולכן זה, קרירות אצל כחולה נחשב האדם שיהא ל־כך

 שיהיו הפחמים יום מבעוד להכין )מד( וצריך הקור. אצל )מג( החורף: בית ולפי הקור לפי תלוי הכל )מג( מקום, ומכל

 אין מקום ומכל וכו׳. כאותם ולא )מד( לפניו: ולהכינם בשבת לטלטלם לישראל אסור כי האינו־יהודי, לפני בשבת מזומנים

 לו לומר שלא יזהרו )מה( ועל־כל־פנים גדול. הקור שאין )מה( ]ב״י[: מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו דמוטב בהם, למחות
 האינו־ אם אף ואז קר, שיהיה בעת החורף ימות כל לו שיסיק בקבלנות עמו יקצבו אלא המדורה, לעשות או להסיק בשבת

 שם ועיין א, בסעיף שכתב וכמו מביתו, לצאת צריך ואין מדעתו עשה כאלו ליה דהוי אפשר גדול, הקור כשאין יסיק יהודי

יג: סעיף־קטן ברורה במשנה

 ומאחריה לפנים, שנפתחת דלת כגון הדלת. אחורי )ב( וחלב: שעוה או שמץ של נר בין בזה חילוק ואין וכו׳. נר )א( א

על להכבות יוכל הדלת שכשיפתח בענין הדלת, אל וקרוב ממש הדלת פתיחת נגד כשהוא )א( ודוקא דלוק. נר בבית מונח
 בנחת, הדלת פותח הוא אם דאפילו הוא, דטעות־סופר שכתב במגן־אברהם עיין ׳כדרכו/ שכתב ומה מבחוץ. המגשב הרוח ית

 סימן במגן־אברהס עיין הרוח. )ג( הלכה: בביאור ועיין אחרונים. כמה סתמו וכן ואסור, מנשב, מבחוץ הבא הרוח מקום מכל
 בזה, להבחין אפשר ואי מנשב הרוח ורגע רגע דבכל לאסור, יש גם־כן עתה מנשב הרוח אין אם דאפילו ט, סעיף־קטן תקיד

 לרוח גופא הדלת יגרום שלא לאט, לאט בנחת הדלת כשפותה בזה להקל יש הדחק דבמקום לי ונראה בזה, מקילין ויש )ב(
 פותחת שהדלת )ג( לומר, רוצה בכותל. קבוע )ה( מבעיר: ולא מכבה לא כלום, עושה אינו שבזה מותר. )ד( שיבוא:

הציון שער
 דאין משמע וכחיי־אדם ןפמ״ג[, שרי נתחמם לא דאם משמע (3)מ ב״ח: )מא( וב״ח: בבית־יוסף משמע כן )מ( פרי־מגדים: )לט( ומגן־אברהם: ב״ח )לח(
 לפירוש פרי־מגדים )ג( הלכה: בביאור עיין (3) וש״א: ומגן־אברהם ב״ח )א( מגן־אברהם: )מה( מטה־יהודה: )מד( עולת־תמיד: )מג( אצלו: ברור זה דין

כוותיה: דסברי וש״א הריב״ש בשם שהביא המגז־אברהם

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)133 מס עמוד זאב אריה בן מאיר ישראל כהן, ג - איש חזון פסקי עם ברורה משנה



הגולה באר רג שג סימן שכת הלכות
 סבית על-־י הר־ן ד מאי לכל הריי והוא לדידן, אפילי אסור בכרמלית אף >םד< חטאת. חייב בה דתגן לאיש,

 ®א בסימז יוסף שאין בטבעת לצאת האנשים שנהגו הזה שבזמן שאומר, מי יויש חטאת. חיוב ביה ראתמר

 ;X בסרקX" הנשים עכשיו שנהגו דכיון אפשר זה ולפי ושרי, כתכשיט להם זה הרי ה(0> חותם, עליה
צייו מקום ומכלה >סז( ושרי. כתכשיט להן הוא הרי )סס חותם, עליה שיש בטבעת לצאת

שם ח רש״י וכפירוש " " » • י » ♦ • «  דשמואל דאכוה מהא *כי יותר, ולא קישוריהן להעמיד צריכות שהן במחטים אלא תצאנה שלא לנשים להזהיר

 ™™לסני^ב? מחט )סח( יטלטלו שלא לנשים להזהיר יצריך יט לנו: ישמעו בו תועלת להן שאין בזה
;"יי ייי”י Z? ועוקצה חודה מערב־שבת ניטל אלא־־אם־כן בצעיפים, לשום עוקצה או חודה שניטל 1 ’ i }שם י מהעינים׳
 בגמרא שם כ במשנה לתת כדי אזניהם שנוקבים קטנות הבנות’ כ יא(: סעיף שח סימן לקמן )ועיין כך לשם )ויחדה(

 יט בפרק רפב״ם ל בהם, לצאת מותר )סט( קסמים, בהם נותנים הנקבים יסתמו שלא וכדי כשיגדלו, נזמים בהם

 ספת אם *ייאכל צבועים, אינם אם בהם לצאת שמותר נקבים, באותם חוטים נותנין אם הדין והוא
 בגמיא שם מ החדשים חוץ )עא( ראשה כל שמעטפת והוא רעולה, אשה יוצאת0 כא אסור: צבועים )ע< הם

 להומיא דאורייתא לכך שיחדתוכ )עג( האבן ועל האגוז על בשבת קושרת( )פירוש, פורפת )עב( כב *:‘מהפנים

 ^^לשם^י בה מהני ולא )עד( הוא טלטול בר דלאו בשבת, לפרוף אסור המטבע על אבל בו, ויוצאת
 צריכה היתה אםמ בג בשבת: בו לצאת מותר מערב־שבת, עליו פרפה >עה( ואםל יחוד.

לכרמלית ואם אסור, )עס לרשות־הרבים אם להוציאו, כדי עליו ופרפה לבנה אגוז להוציא
» t , :1234567 :׳אוז׳וז  תפיל( לא אשה על שכשהיא ידועה אבן הערוך, )פירש תקומה באבן )עז( (5)י יוצאהנ כד :מותר

היטב באר
מעוברות: נשים שנושאים שטערי״ן־שו״ס שהוא הט״ז פירש תקומה. באבן (3)י

הלכה ביאור ברורה משנה
 אסור בחצר דאפילו הדין והוא בכרמלית. אף )סד(

 איגר עקיבא רבי ובחידושי וכו׳. זה הרי )סה( ]הגר״א[:
מכל לסמוך, מי על לו שיש בזה, למחות שאין דאף כתב,

 רשות־הרבים דליכא כיון בזמננו, בשבת בראש־השנה שוסר תוקעק אין
 בו תועלת להן שאין בזה כי * אמות: ד׳ יעבירנו שמא שייך ולא

שלא ורק כל־כך, הללו התיריס על סומכין דאין משמע לנו. ישמעו

אם אבל * נא״יידם[, יכו• שי»ץ ־'י'י י־י־ב ־שום להן ל־״ית נל> לצא" שלא mn, ]פש.ל^ב •פקן

 מותרת: דבתכשיט אחרונה סברא על־פי בתחלה שכתב מה לפי היינו, וכו׳. להן הוא הרי )סו( לעירוב: חוץ והיינו )נה(

 תכשיט, שאינו בדבר ולא תכשיט שהוא בדבר רק היינו המקילין, הסברות לכל אפילו לומר, רוצה וכו׳. מקום ומכל )סז(
דמחט הקישורים, להעמדת הצורך מכדי בצעיפה מחטין יותר יהיו לא הקישורים, להעמדת מחט ט בסעיף שהתיר מה ולפיכך

t י 1 י , י החכמה': אוצר י
 שאינה במחט מיידי וכו׳. שניטל מחט )סח( יט:ט בסעיף שם שביארנו וכמו כלל, תכשיט אינה הקישורים מעמדת שאינה
 ממנה נתבטל חודה שניטל או ממנה שניטל ועל־ידי עוקץ, נקרא והוא [1שפילק״ע ]שקורין בראשה עב קשר לה שיש נקובה

 או חודה שניטל על־ידי כלי שם נתבטל נקובה דבמחט דנהי ליה, וסבירא המחבר על שחולק במגן־אברהם ועיין כלי. שם

 חודה דהיינו שניהם, שינטלו עד ממנה כלי שם נתבטל לא נקובה שאינה במחט )נו( יא, סעיף שח בסימן וכדלקמן חורה,

 לצאת מותר )סט( כ שניהם: וניטלו נקובה במחט אפילו מהני עלמא לכולי מערב־שבת, יחוד לענין מקום ומכל ועוקצה.
 במגן־אברהם ועיין ומחויא. שלפא ודילמא הן, דחשובין אסור. צבועים )ע( הוא: משוי ולאו בהכי )נז( דאורחא בהם.

 אזניה להיות שדרכה בנשואה אבל מגולות, אזניה להיות שדרכה בבתולה אם כי לאסור אין בצבועיץ דאפילו לומר, שמצדד

 הלכה בביאור ועיין ח. בסעיף לעיל נזמים לענין וכמו מילתא, לה דטריחא ומחויא שלפא להיות דרכה אין בקישורין, לכוסות

 ׳חוץ )נח( איתא וברש״י בערוך מהפנים. חוץ )עא( כא צבועין: בחוטין אסור בנשואה גם ראשונים כמה דלדעת שביארתי,

 בראשה שיש בטלית שמתעטפת )נכו( והיינו, וכו׳. פורפת )עב( כב הוא: מלבוש דרך זה דגם לן משמע וקא מהעינים׳,
 מיחזי ולא )ס( מעליה, הטלית יפול שלא באגוז או באבן הרצועה וכורכת השני, בראשה אגוז או אבן וקושרת רצועה, האחד

 יודעים הכל שאין טו דבסעיף מלח בגרגיר כן שאין מה לכך, צריכה שהיא לכל דנודע האגוז, או האבן להוציא שמתכוונת כמי

 מוקצה האבן גם הכי לאו דאי יום, מבעוד לכך. שיחרתו )עג( אסור: הכי דמשום שם אומרים יש ולכן לכך, צריכה שהיא

 לשבת רק אפילו יחוד בה מהני לכך עליו, לפרוף בהכי דאורחא עגולה, כשהאבן דמיירי האחרונים וכתבו )סא( מטבע. כמו
 וזה לעולם, לכך יחדה אלא־אם־כן כב, סעיף שח סימן שכתוב כמו אחת, לשבת יחוד בה מהני לא עגולה אינה אם אבל אחת,

 לעולם, זה לענין מערב־שבת יחדה אם אבל אחת, לשבת היינו יחוד. בה מהני ולא )עד( וכדלקמיה: במטבע, אפילו מהני

 מועיל (5P) דמעשה מערב־שבת. עליו פרפה )עה( :רע״א[ וחדושי ]תו״ש טלטול איסור מיניה אזיל דשוב מהני, במטבע גם
 שנראה מפני בכך, הוצאה דרך ואין מלבוש דרך שהוא אף כן לעשות )סג( מדרבנן אסור. )עו( כג מוקצה: שם מינה לבטל

תקומה. באבן )עז( כד ]א״ר[: באיש הדין הוא באשה, דמיירי אף הסעיפים, שתי דאלו ודע, בשבת. להוציא כמערמת
הציון שער

 כוותיה ברור אינו המחבר על שחולק מה דינו דעצם אף )נו( סתמית: דעה דדיא ראשונה אדעה לסמוך יש בוודאי המעורבת, כחצר דהוי העירוב דבתוך )נה(
 התרומה, מספר ראיה שהביא ומה חודה, בנשבר גם ואפשר הגרוטאות, בין לזרוק דדרך הגמרא סברת שייך בזה דגם פשוט ]!־לכאורה העוקץ בנשבר להקל

 וכן )נח( רש״י: )נז( מהכרעתם: לנטות רציתי לא לדינא, המגן־אברהם דברי העתיקו אחרונים שכמה אחר מקום מכל בקל[, לדחותה שיש יראה שם המעיין
 פה והביאוהו מג, סעיף־קטן שח בסימן מגן־אכרהם )סא( התוספות: בשם ותוספת־שבת מגן־אברהם )ס( רש״י: )נט( רעולה: הוא דוה הגר״א הסכים

פעם שפירפה כיק בשבת, לפרוף מותרת מהבגד שהסירה דאף־על־פי שכתב בלבושי־שרד ועיין מגן־אברהם. (5P) איגד: עקיבא רבי וחידושי התוספת־שבת
שם: גמרא )סג( מלבוש: או כלי כמו המטבע ונעשה מועיל, דמעשה מערב־שבת, אחד

סיכה. 1 תרגום: ■

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)211 מס עמוד זאב אריה בן מאיר ישראל כהן, ג ־ איש חזון פסקי עם ברורה משנה



הגולה באר רמג שח סימן שכת הלכות
 כה כפרק המגיד הרב י

 קנ״ח דשבוז פהא
 במשנה שס כ בברייתא

 מ״ג בגמרא שס ל
 במשנה קנ״ת שם מ

שם כאביי נ ובגמרא

 שי״א ססי׳ )ב״י מוקצה עפר אותו אין כי בחול, הטמונים )קמה( פירות ליקח מותר ולכן הגה לטלטלו:

 לכפות מותרכ )ק»ז( ואף־על־פי־כן ועוף, חיה בהמה לטלטל אסור’ )קמו( לט שבולי־לקט(: בשם
 לטלטלו: אסור )קמח( )מג( עליו לובעודם בו, וירדו שיעלו כדי האפרוחים לפני הסל את
 ובצדדים בצוארם שאוחז דהיינו בחצר, )קנ< )מד( אותם מדדים ועוף חיה בהמה כלמ )קמט( מ

 במשנה שם ע במשנה מן רגליהם שיעקרו בענין יגביהם שלא ובלבד לכך, הבעלי־חיים צריכין אם )קנא( ומוליכן,
 שמ^י^נתייז שמגבהת מפנינ אותה, מדדין שאין מתרנגולת, חוץ לטלטלן, ואסור הם דמוקצין הארץ,
 א "לק נא .שתכנס כדי בידים מאחוריה אותה דוחים אבלס )קגב( מטלטל, זה ונמצא הארץ מן עצמה

 אלא תגררהו, )מה( *שלא )קני( ובלבדצ ברשות־הרבים, אפילופ )ק«( בנה את מדדה האשהע מא
היטב באר

 חייב, בצוארו תלוי וכיס תינוק והמוציא חייב, נשאו אם לגודרו, שצריך בר״ה אבל כחצר. )מי( לבוש: אסור, בה״ש עליו היה ואם אסור. )מג(

חולה או כפות נושא ואם פטור, בכליו המלובש גדול המוציא אבל כ״כ וקטן תגררהו. )מה( הדינים: מאלו בסי״ב שטז סימן אסוך,_ע£

הלכה ביאור ברורה משנה
 אותו שהקצה כיון הוא מוקצה ובכלל לגביה ובטל הוא הבית קרקעית

 שלא דכיון שכתב יז סעיף תצח סימן מלקמן קצת מוכח וכן מדעתו,

 אסור שטחו אם אבל משמע לה, בעי דלצרכיו מילתא מוכחא שטחו

 דכוונתו גם־כן אפשר הבית׳, עפר ׳אגב שכתב להטור ואפילו גווני, בכל

 כהנזירות־ נסבור אם דאפילו לי, נראה ועוד רש״י. לפירוש שכתבנו כמו

 לאיזה לכתחלה וחול העפר בשהכניס רק מותר אינו גם־כן שמשון,

 שאינו כיח אמרינן בזה רגליו, למדרס בביתו פתרו ואחר־כך תשמיש

 הכניסו אם אבל כרמעיקרא, התירו בכלל הוא ממילא קרקע לגבי בטל

 להגביהו אסור בוודאי ופזרו, רגליו למדרס בבית לפזר רק לכתחלה

 הוסר במה קרן־זוית, יום מבעוד לו ייחד שלא כיון ולטלטלו בשבת

 בגמרא נ דף שם מוכח וכן וחול? עפר סתם על שיש מוקצה שם מעליו

 תשמיש; לאתה יחדו שלא כל־זמן עליו מוקצה שם וחול עפר דסתם

 מטעם אסרו ולא הבית׳ עפר אגב ׳בטל לומר שהוצרך והשולחן־ערוך

 אם אפילו ברורה, במשנה שכתבתי כמו נמי מיירי עליו, יחוד היה שלא

 עליו, יחוד שם יש ואם־כן תשמיש, איזה בשביל היה שהכניסו בעת

 עתה אותו שהקצה כמו הוא והרי דבטל, מטעם אסור הכי אפילו
 מפני בביאורו, שכתבתי ברורה במשנה עיין תגררהו. שלא * מדעתו:

הנה הר״ן, בשם זה כתב דהמגן־אברהס ואף רש״י, כתב כן שנושאתו,

 ואם בחול. הטמונים )קמה( דבר: לאיזה בו להשתמש
 וט ח סעיף שיא סימן לקמן עיין מוקצה, שהוא בעפר טמון

 ד־הם וכר. לטלטל אסור )קמו( לט שם: שכתוב מה
 אם ואפילו חזו. לא דהא ואבנים, כעצים )קנח( מוקצה בכלל

 הכלים על־גבי פורח שהעוף כגון על־ידם, להפסד להגיע ^כול

 אם ואפילו בידים. לתופסם אסור הכי אפילו לשברם, .יכול

 צידה, חשש משום בו אין דתו מכבר, בבית מורגל הוא

 אסור בידים ליטלם הכי אפילו )קיז( שטז, בסימן כמבואר

 שלד בסימן וכמבואר מעליהם, יפריחנה אלא מוקצה, משום

 הוא מוקצה טלטול דאיסור ג ־קטן בסעיף במגן־אברהם )קיש(

 בו ואין וכר. לכפות מותר )קמז( הפסד: במקום אפילו
 דהא עליו, שהם זמז אותו על מהיכנו כלי ביטול חשש משום

 היו ואם לטלטלו. אסור )קמח( שעה: בכל להפריחם יכול
 דמיגו שירדו, אף־על־פי אסור )קיט( בין־השמשות עליו

יומא: לכולי איתקצאי לבין־השמשות דאיתקצאי

בין גדולים בין >קכ( ועוף. חיה בהמה כל )קמט( מ

 לא בהמה דגבי חטאת, ויתחייב אמות ארבע ויעבירם יגביהם שמא דגזרינן ברשות־הרבים, לא אבל בחצר. )קג( קטנים:
 דלא הלבוש, פסק וכן ברשות־הרבים, כמו לדדות אסור נמי דבכרמלית ליה דסבירא בטור ועיין עצמו. את נושא חי אמרינן

 :בבית־יוסף שהובא בר״ן עיין בכרמלית, לדדות מותר גדולים דבעגלים נראה מקום ומכל בזה, להקל שמצדד כבית־יוסף

 שאץ כשם לטלטול, חזי דלא מידי דכל כן, לעשות אסור לא־כן דאס בעלי־חיים, צער ומשום וכר. צדיכין אם )קנא(

 דוחין אבל )קגב( איבר: ממנו יזיז שלא מת גבי ז סעיף שיא סימן שכתוב כמו מקצתו, מטלטלין אין כך כולו ^טלטלין
 הבית מן שברחה כגון ממון, הפסד לידי יבוא שלא כדי לתועלתו, אלא להאכילה כדי לצרכה אינו אם אפילו .,ותה.

 וא״ר(: ןב״ח לצרכה שאינו כיון נכון אינו הדחיה אפילו ממץ, הפסד בלא אבל הביצים, מן ברחה אם הדין והוא לחוץ, )קכא(

 והוי דרבנן איסורא אלא בזה ולית עצמו, את נושא דחי פטורה, תגביהנו אפילו דהא ברשות־הרביס. אפילו )קנג( מא
 לגופה, צריכה שאינה מלאכה הוי מת, והנושא עצמו. את שנושא שייך לא דבזה חייב, חולה, או כפות נושא ואם לגזירה. גזירה

 ־כן ואם שנושאו, כמו דהוי ליה דסבירא משמע רש״י, כתב כן )קמ( שנושאתו, מפני תגררהו. שלא )קנד( רעח: סימן עיין
 שנכשלין מהמץ ויש עלמא. לכולי אסור בכרמלית גם כתיפו, על אותו לישא אבל בזה, שמקילין ויש אסור; בכרמלית אפילו

 אופן בכל יש דרבנן דאיסור )קכג( היא, ושגגה בעצמו, לילך יכול שהקטן מפני הוא וטעותן כתפיהם, על קטנים שנושאין בזה
 וקטן מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו ומוטב לנו, ישמעו לא שבוודאי להן, מלומר למנוע טוב מקום ומכל בכרמלית, אפילו

 מצוי דאין לדידן שרי אינו־יהודי ועל־ידי ברשות־הרבים, כשנשאו הפוסקים לרוב חייב )קמי( כלל, בעצמו לילך יכול שאין

 דאורייתא, איסור בו דאין בעצמו, לילך יכול שהתינוק אף חייב, בצוארו תלוי וכיס תינוק המוציא ]פמ״ג[. רשות־הרבים אצלנו

 בכליו המלובש גדול המוציא אבל לו; צריך אין שהוא לגביה, בטל אינו דכים כיס, משום חייב מקום מכל עצמו, את נושא דחי

 במ״א[: והובא ]רמב״ם דרבנן איסורא אלא ביה ולית עצמו, את נושא דהוא חייב, אינו ועליו לו, טפלים דבגדיו פטור,

הציון שער
 סבירא דהר״ן אף )קב( וש״א: במגן־אברהם והובא גמרא, )קיט( וש״א: והדרך־החיים התוספת־שבת שם פסק וכן )קיש( וש״א: ט״ז )קיז( אחרונים: )קטז(

 וכן להחמיר, פה גם־כן סתם ולכן כן, להו סבירא דלא משמע והטור הרמב״ם מדסתמו בבית־יוסף כתב כבר ברשות־הרבים, אפילו לדדן מותר דגדולים ליה

 סגירת לענק הלכה וביאור ברורה במשנה יב סעיף שטז סימן לקמן ועיין לדחותה. שרי גם־כן לרשות־הרבים ברחה אם ואפילו )קכא( בפרי־מגדים: משמע

 הרמב״ן דעת שכן ומצאתי ותפשתי הפרי־מגדים, כתב כן )קכל( והגר״ז: וחיי־אדם מגן־אברהם )קכג( הלכה: ביאור עיין (3)קכ לבית: שהכניסה אחר הדלת
לחיוב: בזה ליה פשיטא שגם־כן במאירי מצאתי אחר־כך בזה. חייב נתן לרבי דאפילו המאור ודעת לרבנן, וחייב דמי כבהמה בזה דתינוק והר״ן והרשב״א

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)251 מס עמוד זאב אריה בן מאיר ישראל כהן, ג ־ איש חזון פסקי עם ברורה משנה



שח סימן שבת ־*®הלבות רמד הגולה באר

 כב פרק ב»ף הר״ן ק
הר&ב־ם כשם

 בתשובת:* סהרי״ל ר

 13 בפרק רסב״ם ש
 הדובייינ דבגושת מזזא
 ת»ור קכ״ד שבת
 שבולי־הלקש בשם

 1הרשב״< תשובת א
 י.ג בתלק ירוחם רבינו ב

 זרוע אור כשם ווזסרדכי
כל־בו ד שם ג

 כתב p ו שם רסג״ם ה
בתשובה

 שהגביה, רגלו ויניח שיחזור עד עליה וישען הארץ על השניה ויניח אחת רגלו מגביה יהא
 בו, ליגע מותר )קנה( מוקצה שהוא ?דבר מב האחת: רגלו על נשען הוא לעולם שנמצא
 על־ מוקצה לטלטל ימותר מג :ג( בסעיף נתבאר )ובבר מקצתו אפילו מנענע יהא שלא ובלבד

 בו לכסות חרס ממנו יטלו לא )קני( שנתרועע, ®כלי מד :זה( סימן ריש נתבאר )ובבר נפיחה ידי
 ונהגו מתירין, ויש )קנה( )מו( הגה בכדור: )קמ< ויום־טוב בשבת לשחוק אסורת מה בו: לסמוך או

 מפני המשי, שעושין התולעים דרע אציליו תחת לשאת *אסור מר רביצה(: פ״ק )תום׳ להקל
 שעטנז בגד לטלטל >קס( אוסרים ישב מז בחומו: )קנט( מוליד שהוא ועוד, בטלטול, שאסור

 הזבובים: להבריח >קםכ( בשבת מניפה לטלטל ימותר מח מתירים: וישג >קסא( )מז(
לטלטל מתיר יהרשב״א נ לטלטלם: מותר )מס( הקרקע בהם שמכבדים מכבדותה מט

היטב באר
 ויש )מו( עמ״א: רמב״ם, לגופה, שא״צ מלאכה הוי סת והנושא חייב,

ויש. ע״ש:)מז( אוסרים, ומ״א שהט-ז ס״א תקיח סימן עיין מתירין.
הלכה ביאור

 שהר״ן הכרח אינו מקום מכל רש״י, לדברי במשנה כן כתב שהר״ן אף

 בדיבור גופא שמהר״ן ובסרט פעמים[, כמה נמצא )וכן כן יסבור גופא
 אינו דגרירה סובר בעצמו דהוא משמע וכו׳ גורר היה אם אבל המתחיל

 שגורר כזה דבקטן שם לומר לו למה הכי לאו דאי מדרבנן, אלא -אסור

 הכי בלאו דמדרבק ליד. תיפוק נתן, לרבי רבנן ליה מורו לא רגליו תי1
 אלא ממש, נשיאה כמו הוא דגרירה נאמר אם נתן לרבי אפילו אסור

 כתיפו, על אותו לישא יבוא שלא מטעם אלא אסור אינו דגרירה ודאי

 הכי ומשום לרבנן, בלמדד כמו בזה מחמרינן לא נתן לרבי ועל־כן

 נתן לרבי רבנן מורו לא רגליו שני שגורר כזה דבקטן לומר הר״ן הוצרך

 בגרירה אף רבנן החמירו ועל־כן דאורייתא, איסור הוא אותו ולישא

 ומסתפק הר״ן בדברי ביאורים שני לו שיש כתב רבה שהאליה ]ואף

 הוא לדידיה דגרירה כדברינו מאמר־מרדכי בספר הכריע כבר בזה,

 דיש שכתבתי ומה רש״׳י׳. כתב ׳כן זה טעם על רשמתי ולכך מדרבנן[,

 גרירה שאסרו דמה ליה דסבירא הנ״ל הר״ן מדברי הוא בזה, מקילין

 ולכך כשנושאו, חייב שאז כלל, בעצמו לילך יכול שאינו בקטן הוא

 הבית־יוסף לדעת זה ולפי כתיפו. על לישאנו יבוא שלא כדי גרירה אסרו

 בכרמלית בגרירה בו להחמיר אין בכרמלית, וחיה בהמה לדדות שסתיו

 בעצמו[, לדדות שיכול למי לדעתו כלל בגרירה להחמיר דאין ]וכל־שק

 גם בוודאי לדדות, יכול שאינו למי והיינו כתיפו על אותו לישא אבל

 ]לרוב ממש דאורייתא איסור הוא דברשות־הרבים כיון אסור, בכרמלית

 הוא בכרמלית ממילא אותו, לישא הפרי־מגדים[ שכתב כמו הפוסקים,

 דאסילו משמע א עמוד ק״ל בשבת התוספות דדעת ואף דרבנן. איסור
 הלא עצמו, את נושא דחי דרבנן, איסור רק הוא ימים שמונה בן ^*׳;טן

 פרק בריש בחידושיו הרמב״ן והם עלייהו, פליגי הראשינים גדולי כמה

 יכול דאפילו סובר ]הוא והמאור והר״ן והרשב״א דמילה אליעזר רבי

 אחת נוטל שאינו דקטן סוברים כולם והמאירי כשנושאו[ חייב לדדות

 שאינו במי דיברנו זה כל להנושאו. דאורייתא איסור הוא אחת ומניח

 פוסקים לכמה להו דסבירא לרדותו, שיכול למי ואפילו לרדותו, יכול

 דסדרבנן כיק בכרמלית, להקל אין גם־כן דרבנן, איסור הוא דהנושאו

 כרמלית בין בזה חילוק אין שוב ממש, דברים שאר כמו הוא החי נשיאת

 בסימן לקמן כמו גזירה, מטעם שאסרו למה דומה ]ואינו לרשוח־הרבים

 לרשות־הרבים ראשו ויוציא ברשות־היחיד אדם יעמוד דלא א סעיף שג

 דחיישינן מידה מטעם רק הוא דהתם מותר, ובכרמלית שם, וישתה

 גזרו, לא ובכרמלית דאורייתא, איסור על לעבור ויבוא אליו יביאם שמא

 ואסרו בענין חילקו לא בכרמלית לישא שאסרו בעת בעניננו ק שאין מה

 מהמגן־אברהם מוכח p בושות־הרבים[, אותו לישא שאסור דבר כל בו
איסור נשיאתו על יש לרדותו שיכול בקטן ראפילו עא סעיף־קטן בריש

 לרדותו, שיבול מי על קאי תגררהו שלא שכתב המחבר דהא דרבנן,

 אסור, מרוצף דאפילו שם הרמ״א שפסק מה לפי אבל להיתר; שמלאכתו כלי בכלל הוא אם־כן המרוצף, קרקע לכבד דמותר
הציון שער

וש״א: רבה אליה )קנט( רשב״א: )קבס( פשוט: )קכז( וש״א: דרכי־משה )קבו( לבושי־שרד: )קבה(

 ובאגודה מקומו, או גופו לצורך כ״א לטלטלו אוסר רביצה ספ״א רש״ל

לכבד אסור ולמ״ד מותר. )מס( מקומו: או גופו לצורך אפילו אוסר

ברורה משנה
 סעיף־ ברורה במשנה לעיל עיין בו. ליגע מותר )קנה( מב
 שלא לומר, רוצה ממנו. יטלו לא )קנו( מד יז: קטן

 וכמו כלי, תיקון בכלל הוא התלישה דבמעשה ממנו, יתלוש
 תשמיש לאמה בשבת שמתקנו דבר שכל שמ, בסימן שיתבאר

 החרס, נפל כבר אם )קכה( הדין והוא כלי. תיקון משום בו יש
 בו לכסות שיוכל כדי ועוקציו בליטותיו להסיר מתקנו והוא

 שכתב כמו בפטיש, מכה בכלל והוא דאסור, גוונא, האי וכי
 בלי מנא בו ולכסות מהכלי שנשבר החרס ליקח אבל רש״י,

 ו: סעיף לעיל כמבואר שרי, ודאי תיקון, שום
 שאין עץ, של או נייר של היא אם בין בכדור. )קנז( מה
 שהוא כאבן והוי בו, לשחוק שראוי מחמת עליו כלי שם

 זו לדעה אסור בעלמא בטלטול ואפילו מגופו, מוקצה
 שכיץ שטעמם, אפשר מתירין. ויש )קנח( ]אחרונים[:

 מוקצה, שם בו שייך לא בתמידות לזה ומיוחד לכך שעשוי
 אסור עלמא לכולי מקום, ומכל כב. בסעיף וכדלעיל

 דבקל בשבת, בכרסלית ואפילו ברשות־הרבים לשחוק )קכו(
 ביום־טוב אבל לאתויי, ואתי אמות מארבע לחוץ שיפול הוא

 זה וכל זו. לדעה בו לשחוק ברשות־הרבים אפילו מותר
 לכולי קרקע על־גבי אבל (Dp) קרקע, על־גבי שלא כששוחק

 שלח בסימן וכדלקמן גומות, אשוויי חשש משום אסור עלמא
 וקטנים, בנשים למחות אין מקום ומכל אגוזים, שחיקת לענין

 בחומו. )קנט( מר מזידין: יהיו ואל שוגגין שיהיו דמוטב
 ואף־ הזרע, מן התולעים יוצאים החום שעל־ידי לומר, רוצה

 הוא רישא פסיק מקום מכל אה, מכוין דאין על־גב
 מפני .,וכו לטלטל )קס( מז היא: מחשבת ומלאכת )קנס(

 אסור ומקומו גופו לצורך ואפילו הוא, ומוקצה ללבשו שאסור
 הוא מלבוש מקום שמכל מתירין. ויש )קסא( וש״א[: ]א״ר

 ועל־כן הראשונה, כסברא והעיקר )קמו( עליו. כלי ותורת
 ]פמ״ג, בשבת לטלטלן אסור אינם־יהודים של משכונות

 שמלאכתו כלי ככל הזבובים. להבריח )קסב( מה ע״ש[:
 לעיל שכתבנו מה ועיין גופו. לצורך לטלטלו דמותר לאיסור,

 לצל, מחמה אפילו לטלטלם. מותר (1)קם מט כג: בסעיף
ב סעיף שלז בסימן ליה דסבירא לשיטתו אזיל והמחבר

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)252 מס עמוד זאב אריה בן מאיר ישראל כהן, ג ־ איש חזון פסקי עם ברורה משנה



שבה ביטן שבת הלנותשנד הגולה באר
 לצורך רשות־הרבים דרך הובא אם דאף ואומרים מקילין ויש הגה :בשבילו מילא שלא לאחר מותר ברייתא שס שבת ז

 ויש (T3) )טס ר״ת(, בשם )טור ולשתות שם לילך )נו( ואפשר הואיל )נר.( מהם, לשתות לאדם מותר ישראל
 שאר או )נח( שכר להביא לאינו־יהודי לכתחלה אף לומר היתר נהגו וכן בו(, )כל לכתחלה אף מתירין

 למחות אין >םא( מקום מכל בדבר, להחמיר שיש ואף־על־פי (0) עירוב, בלא או כרמלית דרך )נט( דברים

כמו לצורך, לאינו־יהודי באמירה להקל יש דהא הדחק, ובשעת ג(0) שבת לצורך >סב( המקילין ביד
 אם בהמתו. לצורך )סי( עשבים אינו״יהודי יליקט יא גוונא: בכהאי וכל־שכן שז, סימן ™™שנתבאר

היטב באר
 ]ובס׳ מ״א. לכ״ע, אסור בשבת מעות לו וליחן "א. רם כמ״ש לצורך, אלא להקל דאין שהעלה ועמ״א בכרמלית. סי׳ מתירין. ויש )טו(

ברורה משנה
 האינו־יהודי ממלאכת נהנה חשיב דלא ואפשר. הואיל )נה(

 בלא בהיתר ולשתות הבור לתוך לירד לו דאפשר כיון בשבת,

 לשתות לה אפשר דאי אסור בבהמתו דדוקא שבת, חילול

 שאפשר מנהר מים הביא אם נמי, ובבהמה )מט( הבור. מתוך
 ברשות־ העומד מבור )נ( שהביא או גופא, משם לשתות לה

 חילול בלא ולהשקותה שם להכניסה אפשר שהיה היחיד

רשות דרך הביא דהאינו־יהודי דאף מותר, יהיה גם־כן שבת,
 ראותה ביוץ שבת, ממלאכת נהנה חשיב לא באיסור הרבים ^

 אם אבל )נא( שבת, חילול בלא ליהנות יכול היה ההנאה

 רשות־ שהוא מבור לבהמתו מים האינו־יהודי הביא הוה בפעם

 אפשר אי המים דאלו ברשות־הרבים, העומד היחיד

 אפשר שהיה נהר גם שם שיש אף וכנ״ל, בהיתר, להשקותה

 ממקום הביא אלו מים דעל־כל־פנים אסור, משם להשקותה

 אין ואם שם. לילך )נו( בהיתר: לשתות לה אפשר שאי
 גם אסור )נב( דרכים, סכנת מפני שם לילך יכול הישראל

 לעשות או בהמים כלים להדיח הדין דהוא ופשוט זו, לדעה

הבור, בתוך שם לעשות אפשר היה שלא תשמישין שאר בם

 כדעה העיקר דינא, ולענין זו. לדעה גם ואסור כבהמתו דינו

 מהגר״א משמע וכן הראשונים, כל )נג( דעת דהוא ראשונה

 יש )גל( שבת לצורך או גדול לצורך ורק ותוספת־שבת,

 בכל מיד להתיר יש ובמוצאי־שבת )כה( להקל, זה על לסמוך

 הדבר, בטעם מאד נדחקו האחרונים מתירין. ויש )נז( גווני:
 לענין רק שהקילו מצינו לא דבסמוך היש־מקילין אף דהא

אפילו לאינו־יהודי אמירה להתיר לכתחלה לא אבל דיעבד,
 על המציין שציין מה וגם ברשות־הרבים. וכל־שכן ^כרמלית,

והגר״א בכל־בו, זה נמצא דלא המגן־אברהם כתב בד, ׳כל זה ׳

 עיין שז, בסימן בבית־יוסף המובא ראבי״ה דעת דהוא כתב

 שבת צורך שהוא דבר היינו )גו( דברים. שאד או )נח( :שם

להקל דנהגו משמע ובדרכי־משה כרמלית. דרך )נט( קצת:

 להחמיר. שיש ואף־על־סי (0) דילן: ברשות־הרבים אף
 בצורך רק לכתחלה מתירין אין )נז( רשבות שבות דמטעם

 המשקה צריך שהוא כגון גמורה, לדבר־מצוה או גדול

 שבת: לסעודות שהוכן החם התבשיל להביא או לקידוש

 לאינו־יהודי מעות יתן לא ועל־כל־פנים למחות. אין )סא(
 בעת מידו יקבלם ולא לידו הכלי לו יתן לא וגם !מ״א(, זה על

 וההנחה העקירה הישראל יעשה שלא כדי הבאתו,

 דמכל האחרונים )נח( כתבו שבת. לצורך )סב( :]אחרונים[
 הצריכים מהדברים בזה וכיוצא בשיכר אלא להקל אין מקום

 אבל קצת, בדוחק אלא בלעדם להיות אפשר שאי בשבת,

 אין בזה, וכיוצא פירות כגון כל־כך, צריכין שאין דברים

 שבת. לכבוד בהם להתענג רוצה הוא אם ואפילו להקל,

 מגדנות אינו־יהודי על־ידי המשלחין עושין יפה ולא )גנו(

 או היינו הדחק. ובשעת )סג( לעירוב: חוץ ולחתן לאורח

 בהמתו. לצורך )סד( יא בד״מ(: ןכ״מ הדחק בשעת
 בהמת לצורך כשלקטן אף הנ״ל, היש־מקילין )ס( ולדעת

 לא אם )סא( במחובר, לאכול שיכולה כיון מותר ישראל

 שהיו או משם, לאכול יכולה שאינה הנהר בעבר שהיה

 שארי אבל במחובר, להאכיל דרך שאין מועטין העשבים
 הוא אם אך וכנ״ל. כמותם, והעיקר בזה, חילקו לא פוסקים

 דיכול החיי־אדם כתב עשבים, לישראל שאין הדחק שעת

 לאינו־יהודי ולומר pp) הנ״ל היש־מקילין דעת על לסמוך
 וכן ישראל, לצורך ליקטן אם אפילו לבהמתו שיאכילנה

 הבהמה שיכולה במקום הנהר מינרסן האינו־יהודי במילא

 אף־על־ לה, ליתן אחרים מים לו ואין ולשתות לילך בעצמה

 לומר אבל pp) מותר, ישראל בשביל אינו־יהודי שמלאן גב
 מלאכה דהוי אסור, ענין בכל עשבים, ללקט לאינחיהודי

 הבור מן )סי( מים למלאות לאינו־יהודי לומר וכן דאורייתא,

אם אך אסור, ענין בכל לרשות־הרבים, רשות־היחיד שהוא

הציון שער
 כעולת־ דלא וש״א, התוספח־שבת כתבו וק ראשונים כמה בשם מגן־אברהם )נא( זו: לדעה פשוט )נ( מתוספות: משמע וק מרדכי, בשם מגן־אברהם )מט(

 אפשר שהיה אף להריח שאסור דעירובין פסוגיא ]והוכיחו והריטב״א והרץ והרא״ש בתוספות ר״י )נג( רבה: אליה ועיין וש״א. מגן־אברהם (3)נ שבת:
 שאי הנהר בעבר כשהיה דוקא בעשבים בגמרא דאסור הא תם דלרבינו ]היינו הרמב״ם דעת הוא שבן וכתב והמגיד־משנה, הגר״א[ והביאם במחובר, להריח

 להם אתיא pולהםתי דסוגיא, וכפשטיה התוססות בעלי דעת הוא שק וכתב המאית, דעת הוא וכן נקט[, סתמא והרמב״ם שם, לעבור לבהמה אפשר
 כתב דהרמ״א דאף )נד( נינהו: יחידאי המקילין ורז״ה תם רבינו דעת ונמצא ירוחם, רבעו דעת גם הוא וכן בחידושיו, הרשב״א כתב וכן בדוחק, הסוגיא
 ומשמע בדדכי־משה[, כמבואר פוסקים, לכמה ככרמלית דהוא תלן ברשות־הרבים התן והוא ]בכרמלית, שבת לצורך המקילין ביד למחות שאין לקמיה

 רבינו דעת על לסמוך יש בוודאי בדיעבד אבל כדאי, אין לכתחלה להקל לענין היינו והחיי־אדם, רבה האליה שכתבו וכמו בזה להחמיר נכץ דלירא־שמיס

 אחרונים: )מ( מהגר״א: משמע כן )«( חיי־אדם: (W) בחיי־אדם: משמע וכן פוסקים, להרבה ככרמליח דהוא תלן ברשות־הרבים על־כל־פנים תם
 לכולי אסור גם־כן יגנבוה, שלא שם להוליכה ירא אם הדק רהוא שכתב בפת־מגתם ועיין תוספות. )סא( מגן־אבדהם: )ס( חיי־אדם: )נט( הגר״ז: )נס(

 שיבולת־ לא לאכול, דבר שום לבהמה אין דאם בחיי־אדם, שם כתב עוד )סג( לעשבים: ותלך ואנה אנה תלך שלא בפגיה שיעמוד התן והוא (3)ס עלמא:
 להשיג אפשר אם אבל בעלי־חיים, צער משום ועוד, שוגגין, שיהיו דמוטב עשבים, לקצור לאינו־יהודי שאומרים באלו למחות אין תבואה, שאר או שועל

 שבות דהוא עשבים לקצור לומר אסור שלנו, רשות־הרבים דרך להביאן האינו־יהודי שצריך ואפילו דמים, הרבה לפזר שעתך אף־על־פי שיבולת־שועל,
 לאינו־יהות לומר בין ואמנם, ;המחובתן[ העשבים על־גבי הבהמה להוליך שיכול היכי דאסור ]וכל־שכן דשבות שבות אלא אינו להביאן אבל גמור,

דבכרמלית )סי( לשונו: כאן עד אסור, לעולם ישראל ועל־ידי בלבד, ביום אחת פעם לאכול שצריך ממה יותר אסור עשבים, לקצור וכל־שכן מים, למלאות
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הגולה באר תיג שלט סימן שבת הלכות
 p ד ׳0 שבח ברייתא ג חוץ ויוצאים נעקרים שכשהמיס מפני שבחצר, >»־< בבריכה >ג( )א( אפילו5 המים פני על )ב(

 כתב וק ישם הרי״ף השפה המים נעקרו דאפילו דכיון מותר, סביב שפה ס לה יש *ואם לנהר. ידמי )ה( לבריכה
 ”ל היסשנה ' שייטין של חבית יעשה שמא ביה למגזר וליכא ככלי ליה הוי למקומם, אותם מחזרת

 שם“יב־ימר7“ יזידקר» ולא )י"( (3) ירך על כף להכות מספקין ולא כף אל כף להכות מטפחין איןה >ז< ג

כשם וירושלמי פהא אחת או )ט( הלוח על *או הקרקע על באצבע להכות יואפילו כלי־שיר. יתקן שמא גזירה
1JW אחת I'D*[" ,משנה שמח רכיגויוזה כךי זוגך ,כ קשחל ןיא לןןעןק ןבאגו לקשקש או המשוררים

דמספקין והא הגה מותר: יד כלאחר *יולספק כלי־שיר. יתקן שמא גזירה אסור, בו וכיוצא זה
יי י יי החכמה' ואוצר

 שרי, הכל הזה דבזמן אומרים ויש וכר. שוגגין שיהיו דמוטב משום בהו, מחינן ולא ומרקדין־האידנא

 ואפשר הוא, שכיח דלא דמילתא שיר, כלי־ יתקן שמא למגזר וליכא כלי־שיר בעשיית בקיאין אנו דאין

אסור היה ולכן הגה דנין. "אין )יא( ]ג[ )ג( ד יין(: כדי המביא ר״פ )תום׳ בכל *להקל )י( נהגו זה שעל

תשובה שערי היטב באר
 טעגותיו לסדר לבע״ד שאסור וקציעה מור וכתב בה״ט. עיין דנץ. אין ]ג[ שייטין, של חבית יעשה שמא משום גזירה בה שאין סי׳ בבריכה. )א(

ולא (3) ככלי: ה״ל שפה לה שיש ובריכה גזרו לא דבכלי
 אין )ג( מהרי״ק: בשם ב״י שבות, משום אלא בה דלית כיון התורה כבוד משום לתורה קילוסים שאומרים בשעה לרקד מותר ש״ת וביום מרקדין.

 ג, דף כתובות בתוספות ועיין ש״ג, שרי, בתולים טענת על כגון לקבול אבל בשבת, התמיד לבטל שלא תיקן ור״ג בשבת. טענות מסדרין אין דנין.
 שנתחייב הרי כיצד, שבת: דוחה אינו מ״ע שהעונש אע״פ בשבת, עונשין דאין כג בפרק הרמב״ם כתב התמיד. לבטל מותר הקהל טענות ובשביל

הלכה ביאור ברורה משנה
עליהם שיש או הגג מן שיורד בטיט מעורב הוא אם רק ראוי אינו מקרי מן עקר רגליו שגם )א( ורגליו, בידיו המים. פני על )ב(

 כדמסיים שייטין, של חבית יעשה שמא והטעם, המים. קרקע

 חבית כמין ועושין אותו שאורגין גומא של כלי והוא לקמן,

 הוא בבריכה. )ג( המים: על לשוט (3) בו ללמוד ארוכה

 שבחצר. )י( פשתן: לשרות או לכביסה מים כינוס מקום
 אסור, הכי בלאו ברשות־הרבים עומדת כשהבריכה דאלו

 דמי )ה( אמות: לארבע חוץ ברגליו מים יתיז שמא )ג(
 מכחו, בחצר ונמשכין הבריכה מן יוצאין כשהמים לנהר.

 שאין גזירה בכלל והוי בשייטתו, ורגליו בידיו המים שדוחה

 שפה. )ו( שייטין: של חבית יעשה שמא המים פני על שטין
 אין )ז( ג ומ״מ[: ]מר״ן צד מכל גבוהים כתלים כעין היינו

 ובין הצער לעורר ובחמתו )ה( באבלו (7) בין ובו׳. מטפחין
 לעורר כלי־שיר יתקן שמא גזירה משום וכולם שמחה, מחמת

 שמחת־תורה וביום מדקדק. ולא )ח( השמחה: או האבל
 כבור משום דתורה קילוסים שאומרים בשעה לרקד מותר

 שמחה בשאר אבל שבות, משום אלא בזה דלית כיון התורה,

 התורה לכבוד וגם אסור, הכי אפילו בנשואין, כגון מצוה

 בפעמונים קשקוש ולא וריקוד טיפוח אלא להתיר כדאי ין

 או )ט( ]אחרועם[: דאסור כלי־שיר שאר וכל־שכן וזגים,
 בנעימה האגודל על באמה שמכין אלו כגון וכר. כנגד אחת

 ׳כדרך שסיים וזהו ]ב״י[, עריבות תנועות בזה ועושין
משנתו, לחבירו להקיץ כדי בחזקה זה עושה ואם המשוררים׳.

 :הפוסקים שהזכירו מדרבנן טבל גבי וכמו מדרבנן, על־בל־פנים איסור
 דבזה מסתברא בגמרא רש״י לפירוש הנה וכר. שפה לה יש ואם *

 שמא ברשות־הרבים, לא אבל בחצר כשהבריכה רק מותר אינו

 השולחן־ערוך שהעתיק הרי״ף לפירוש אבל אמות, לארבע חוץ יתיז

 בחצר דדוקא קצת משמע גם־כן הרמב״ם ודברי לי, ברירא לא כוותיה

 במשנה ביאורו עיק אחת. כנגד אחת או הלוח על או * מותר:

 התרומת־ על תמה זה ומפני והאחרונים, מהבית־יוסף והוא ברורה,

 הלוח ׳על ברמב״ם הגירסא ולפנינו הרמב״ם, דברי נגד שכתב הדשן

 על או הקרקע על שהכה קאי, אלעיל זה ולפי וכר, אחת׳ כעד אחת

 אחת פעם הכה אם לאפוקי המשוררים, דרך תהו אחת, כעד אחת הלוח
 דלהקיש בזה ורימז הוא, המשוררים כדרך לאו הלוח, על או הקרקע על

 בסוף המשנה בפירוש בהדיא שכתב וכמו מותר, בזה וכיוצא הדלת על

 שיר דרך לאו צרירה באצבע דלהכות לך אימא לעולם אבל עירובין,

 תנועות בזה ׳ועושה דיומא המשנה בפירוש הרמב״ם שכתב ומה הוא.

 זה דהיה כיון בזה הרמב״ם וכוונת שיר, דרך דהוא מוכרח לא עריבות׳,

 ולזה דבר, אתה על הקשה סתם עשו לא למה אם־כן יישן, שלא כדי רק

 מסתם גדול כהן לפני יותר כבוד דרך תהו עריבות, תנועות שהיו אמר
 מירושלמי, הוא מקורו זה דין מותר. יד כלאחר ולספק * הקשות:

 משמע יד כלאחר בסיפוק דוקא שם מדפרט והנה בבית־יוסף. כמבואר

 דיעשה אף מהני לא שיר דרך יותר שהוא בזה וכיוצא הזוג דבקשקוש

 מירושלמי ברורה ראיה לנו אין גופא סיפוק רעל בדין, וכן יד: כלאחר

 זה דמתרץ בבית־יוסף ]ועיין בזה שם מחמיר שר״מ אחרי מותר שהוא
 להקל * בהדיא: בירושלמי שנמצא ממה יותר להקל לנו אק בדוחק[,

על־ידי ולא סתם וריקוד בטיפוח דהיינו ברורה במשנה עיין בכל.

 יש בזה גם דלרש״י משמע רש״י שיטת בתוספת־שבת שביאר מה לפי אכן הוא, שיר דרך דלאו דשרי, ממגן־אברהם משמע

 דברים שאר על ולא וריקוד וסיפוק טיפוח על קאי )ו( בכל׳ ׳להקל האי בכל. להקל )י( בפרי־מגדים: משמע וכן להחמיר,

 וכר: להם׳ ׳הנח משום אלא מצוה במקום שלא המנהג להניח כדאי אין וריקוד בטיפוח ואפילו )ז( זה, בסעיף הנזכרים

 לפני (לבד* הטענות דסידור נמי הדין והוא )ט( כתיבה. לידי יבוא שמא )ש( ממונות, דיני אפילו היינו דנין. אין )יא( ד
 כמו מותר, בתולים, טענות על כגון דברים, ולהציע לקבול אבל טענותיהם, דברי הדיינים יכתבו שמא אסור, גם־כן הדיינים
 לבית־ בצבור הקבועה התפלה ]היינו התמיד לבטל שלא הגולה, מאור גרשם רבינו ותיקן )י( סב. סימן באבן־העזר שכתוב

הציון שער
 קמ״וז מרש״י (7) שם: מרש׳־י זה גם )ג( רש״י: p) במלחמות: וכדאיתא בזה מודה הרי״ף ואף אסור, אינו הכי לאו דאי ב, עמוד ס בדף שם מרש״י )א(

 רבעי נימא דאפילו עיון, ]וצריך מהירושלמי והוא והרא״ש, והרי״ף תקכד סימן טור )ה( :שם עיין דאסור, הדין בעצם שם מודה התוספות ואף ב, עמוד
 לדינא, עיקר רכן דהסכים בהגר״א ועיין בזה[. דמקילין והרא״ש הרי״ף לדעת אסור ואמאי שיר, דרך אינו מקום מכל הא לרבים, צערו להשמיע כגון לקלא
 של ים בשם רבה אליה )ז( תוספת־שבת: בספר כתב וכן רבה האליה מצדד כן )ו( בשבת: גם־כן אסור בוודאי לאבל דסיפוק מודה הוא גם מקום ומכל

 כתב וכן כן, משמע לא ומבית־יוסף וריקוד, טיפוח לענין התוספות סברת על מדינא לסמוך יש מצוה דבמקום מרש״ל משמע שם אך שם, עיין שלמה,
אחרונים: )י( שלטי־גבורים: בשם מגן־אברהם )ט( גמרא: )מ( במאמר־מרדכי:

כלל. לזה רשות להם אין וכהיום לדון, רשות להם שהיה בזמן היינו *(

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)421 מס עמוד זאב אריה בן מאיר ישראל כהן, ג ־ איש חזון פסקי עם ברורה משנה
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]א[ הילדים נד־עיל מה אמר תדלה אינך ה  ואת פרכה נדי* תולים רכים הנדה לאח!־ אמרו תר.
ידי. על יחנזאד שלא

כשבה הימין-II •*׳<.־.

אברהם משנת

 דהה אהדר שמתות שנ הטעם ונפי דבר, ודבר של איסור כאן אין
 עושאה, הישראל כאילו ותשוב בשנת המלאכה עושה העכו״ם

 המלאכה לו שיעשה בשנת לעכו״ם הישראל אותר באס היינו ולהיפך
 יהי׳ שליחות משוס אסור, יהי׳ ־נר ודבר משוס השבת לאתר
הול. יהי׳ המלאכה עשיית בשעת דהא מותר
 לעכו״ם אמירה אי הנ״ל צ׳ ננ״ת הגת׳ שאלת תינה גפקא ועוד

מטעם אמרת דאי איסורים בשאר גם או בשנת דוקא אסור
 אמרת ואי לעכו״ס אמירה של איסור יש בשבת דוקא א; דבר ודבר

 לעכו״ס. אמירה אסור איסורים בשאר גס שליחות משוס
תות בס׳ לי׳ מילתאדתמיה שראיתי במה להעיר הנני אגב ובדרך

 אסרו תה לענין באתת וא״ת באה״ד, שכתב נ״ג ס׳ יאיר
 אסור, דדבור למדנו כבר אס מלאכה לעשות לישמעאל אמירה ח״ל

 לעיל שהבאתי זבנה ד״ה ט״ו נע״ז רש״י באמת והלא עכ״ל,
 התו״י. תקשה ומה דבר ודבר משוס הוא לעכו״ם דאמירה מפרש
 לעכו״ס אמירה באיסור אחר פירוש לן לתה להקשות כוונתו ואולי
 משום הראשון כטעם יפרש לא ולמה כשילוהו דתתזי מטעם היינו
 דבריו לפרש תו״י נעל להרב לו הי׳ האי כי דכל אלא דבר, ודבר
קצרתי. כי שם במשנ״א וראה וצ״ע. לסתום ולא

 C ימןתקצ״׳ט?פ
דרבנן כפק על הכנסת בבית

 מתשובת הניא ס״ת ה׳ או״ה נטור וכו׳. הכנסת בבית אבל ]א[
קרוב״ץ, לומר שמע בברכת שמפסיקין בענין הרת״ה

 שאני לכס הוגד ואשר וכתב: להפסיק, שאסור הרת״ה והשיב
 יהיו ואל שוגגין ש־היו שמוטב מפני ושותק. ושומע ניניהם יושב

 שיהי׳ מוטב המריק ג״כ הכנסת בבית דאפילו הרי ע״ש, מזידין.
 שייך לא הכנסת בבית אבל רבינו שכתב דמה וצ״ל וכו׳. שוגגין
 שארית צבור, שיש הכנסת בבית דבסתהא משים היינו וכו׳ מוטב

 רצייתו להתכס ישמעו הקהל רוב ובודאי עולה יעשו לא ישראל
 המעשה כעין לד״ת, שומעים אינם הקהל כשכל אבל תורה, לדין

 מוטב אמרינן הכנסת בנית גס אז לציית, רצו לא שכלם דהרמ״ה
וכו׳. שוגגין שיהיו
 דלא במידי דדוקא למ״ד ואיכא :כתב דביצה נפ״ד הר״ן והנה

בהדיא דכתיב במידי אבל עינוי כתום׳ נהדיא כתיב
 בנית דדוקא שכתב רבינו ומדברי ע״ש, בהו. מתינו בדאירייתא

 הוא בשבת מלאכה דאיסור הגם ברשותם לא אבל מהינן הכנסת
 לומר ואין זו. כשיטה לי׳ הבירא דלא משווע נהדיא, דכתיב מידי

הר״ן מדברי דהא השמשות, נין ספק רק דהוי משוס הכא דשאני

I I 1U ן

 מדאור־יתת יו״כ תוס׳ דהה התם דהמרינן דמהי מבותר שם
 ולא להו אמרינן ולא שהשיכה עד ושתו דאכלי להד הזינו והא היא

 הרי הכי דאי ממש, וישיזשיכה ילה יכה שחש עד דאכנו היינו מידי,
 הוי יו״כ ספק הוי דאי מבואר ע״ש, יו״כ, לספק עצמן מכניסין

 יו״כ. תוספות ספק שיש בזיון אלא אוכלים שאין אלא להוא מהינן
 לא כלי׳, השמשות" בין לספק "וסמוך וכתב רבעי דקדק דלזה ואפשר
 ויוויזין מייש דאורייתא ספק הוי דאז ממש השמשית בין שהות
 השמשית, בין לספק סמור היא אס אלא הכנסת בבית שלא אפילו

הכנסת. בבית דוקא מיהין אז דאורתא ספק הוי לא דאז

ת״ר סימן

 לשבעה ראוי שאינו סובה נוי
ינתקו :איתא ״יפרח״ משכת בנדפס יכו׳. העירית ינתקו ]א[

וכי׳. בשבת הפירות בהם שתצוין וההוטין הפירות
 תחובר, דבר מן תולש שוס כאן אין הא בזה שנת היניל מה עיון וצריך

 להסתפק יאסור הסוכה אל בטל סוכה דנוי מכיון שנאמר לא אס
 סותר. משוס בזה יש לכן תג של אהרון יו״ט מוצאי עד ",בזמנו
 הצד מן אלא בסוכה ממעטין אין סוכה נוי :י סוכה דבש״ס והגם

 אפשר סוכה לגבי אבל הסכך, לגבי בטיל דלא לא בגובה אבל
 :שם ז״ל הר״ן ופירש אהלא, התר דקא ל׳ בביצה כדאמרינן דבטיל,

ע״ש. היא סתירה מיני׳ דשקיל פירתא כל סכך לגבי דבטלא דכיון

 נקוב, שאינו בעציץ תולש תניהו מסקינן קי״ד. דביבמות והגם
משוס בזה שיש נימה אפילו והכה דרבנן. בכרמלית זורק

 נמנע ואתאי לבנות מנת על שלה סותר היי היותר לכל אבל סותר
 שמה חשש בשביל ותנוהו משום בו שיש סוכה נוי לתלות האדם אותו

בשבת. הנוי את הילדים ינתקו

 לעשות מצדה יש כלימר, עצמה, כסוכה דינה סיכה דנוי ואפשר
הוכה אינה לשבעה שאינה שסוכה וכשם נהה, סיכה

 תתקיים דלא משוס סוכה אינה עדיין עומדת שהסוכה בשעה ואפילי
 עליו אין שבעה כל יתקיים נא אם סוכה של הנוי כך שנעה, כל
 הנוי את ינתקו שהילדים זה האדם כשידע וממילא סוכה, ניי דין

 הנוי, בתליית מנוה שים כאן אין ממילא ימיה, השבעה כלות קודם
 מועיל" מה להם "ואמר רבעו שכתב הדברים כמנת היא זו ואולי

 דהסוכה שהגם — זו וסברא כלל. מצוה בנדר זה שאין כלומר,
 שבעה, כל יתקיים לה שהנוי בשביל אלא שבעה לכל תתקיים

 עדיין — קיים שהוא בשעה אפילו סיכה שם הנוי על אין לפיכך
מהמורות. לקביעת צריכה

Q b 5} כ/ י ? י(c ר1>י«׳
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 עוסקים שיש וכמקום מוטל כמת ובן חמץ איסור עת יכא שמא כשכחות יאריכו לא כשכת להיות פסח ערב כשחל תתלז.
א( קיב )שם וכתיב מאד חפצו אומר דאינו חפצו ה׳ כתורת אס כי כ( א )שם כתיב התפלה. לאחר מיד

 יחיה לכו שמא הלכות כעמקי יעסוק ואל ידכר אל לפסח מצות מתקן אם כיצד תורה טדכרי מאד מאד, חפץ כמצותיו
 יעסוק על וגידים הלב להסיר לנקרו וממחר אחר במקום כשר שולח ואם הכצק שיחמץ עד נזהר יהיה ולא התורה כעסק טרוד

לב. כיוון הצריכות מצות כל וכן לאחרים מלאכה ההעוש וכן הלב כו יש מאוש נזהר יהא לא פן הלבות בעמקי
 -מקללים או כשמחרפין לחשות עת המת ולהוצאת לחופה ולהכנסת־כלה“■פסחיפ בערכי תורתך הפרו לה'“לעשדת־ עת תתלח. "

יקפיד ולא צרכן בל שישאלו לאחרים ללמד שהשיב והילל )א( להשיב אין דהדיוטות מילי וכשמדברים אותו
 אהבה ואמרו ממזרים בניבם יוסי כר׳ ישמעאל ולר׳ שמעון בר׳ אלעזר לר׳ )ב( שאמר כמו לדכר ועת כטעות ישאלו אם הרב

 )ג( לו לעגה לך כזה סנחריכ לסיעת לרכשקה וישעיה דוד שהשיב הפלשתי גלית כגון לדכר ועת ז( ג )קהלת הבשר דוחקת
נשמעין. כשדבריו לדבר ועת נשמעין דבריו ואין למחות כידו כשאין ]א[ לחשות עת שם( )שם

 שצריך" טי מודיענו אלא עשו כן לומר צריך מה עשו5כ אתם ה׳ צוה כאשר אהרן7~ ^משה ויעש ו( ז לסטות כתיב ^תתלח-א

אם המצוה לעשות וימהר עסקים שאר קודם לעשות שצריך אחר דכר מפני יכול ואינו הטצוה לעשות
 אן? לעשות כדי ימהר ]א[ מתים לקבור או חולים לבקר לו יש אם סוכתו לכסות יש שעדיין הסוכות כערב או הפסת בערב

 ועוד עשה כן ויעש וזהו מצותיך לשמור כדי הראשונה מן התמחמתי ולא השנייה מן חשתי ם( קיט )תחלים וזהו השנייה
טצוה. ושירי טצוה )א(

 ערב מנחת כפי משאת שנקראת בתפילה מעט טוב רוח ורעות עמל הפנים ממלא נחת בך מלא טוב (rW )קהלת כתיב תתלט.
בשבחו אדם שיתפלל טוב יותר הלב כוונת כלא ארוכה מתפילה הפנים ממלא הלב בכוונת ]א[ תפילה מעט

אברהם משנת

תתל״ו סימן

 הרמנ״ס פסק הטעם דמזה ואפשר וכו/ בתורה יהרהר ]א[
מדרש קובעין ואין כתב: ומצה חמץ בפ״ב ז״ל

 עטרת עי׳ הלילה, עד בדיקה הזמן דאין הגם י״ג, יום בסוף
 שמא דחיישינן משוס תל״א, סימן או״ח בגליו! אשר זקנים

 ועל בלילה, ויפסק יום בעוד מדרש יקבע אם נד״ת יהרהר
חמץ. בו שיש תקום שום ישכח כך ידי

_________________תתל״ח סימן____________

הכאה כדי - תוכחה שיעור

 ט״ז דף בערכין אמרינן הלא לעיין יש וכו׳. בידו כשאין ]א[
כדי עד או קללה כדי עד הוא תוכחה דשיעור

 יודע שהמוכיח בודאי מקללו או מוכיחו את המכה וזה הנאה,
 יקללגו אשר עד להוכיחו חייב זאת ולכל דברו ישמע שלא מראש

 לר׳ זירא רבי לי׳ אמר נ״ה, שנת דנש״ס ונראה יכנו. או
 מקבלי לא לי׳ אמר גלותא ריש דני להני מר לוכתינהו סימון

 והקשה וכו'. תר לוכחינהו מקבלי דלא אע״ג לי׳ אמר מינאי,
 גלוי, תי לפניהם גלוי דלפניך משום מסיק הא אמת בשפת

 פירשו ובתוס׳ קפידא. מצינו לא מקבלים דלא דיודע היכא אבל
 תשמע תקבלי דלא לשון אבל יקבלו אם בספק מיירי כאן דגם
 חפץ כך כל ענשו דחמור דכיון ותירץ מקבלי. דלח יודע שהי׳

 מוטב התוס׳ ות״ש נדבר, חייב דאין אע״ג דלוכתינהו זירא ר׳
 עכ״ל. הן, דמזידין להכא דל״ד כתבתי כבר שוגגין שיהיו

 כשם אמרו דהא להבין זכיתי לא שפ״א בעל מרן של ותירוצו
 יאתר ואיך לומר, שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה

 לוכחינהו. מקבלי דלא דאע״ג סימון לר׳ זירא ר׳
בעצמו ישער שאדם אע״פ שכתב: לשבת במאירי ראיתי אולם

 שכן לו נתברר ולא הואיל ממנו, הנווכחיס יקבלו שלא
 לפניך אם הדין מדת שאמרה וזו להוכיח, שלא להתעכב חין

 שיתברר עד למתות להם והי׳ כלומר, גלוי, מי לפניהם גלוי
 ולא כלל, נענשים אין להם שנתברר כל הא יקבלו, שלח להם
 כשם יבמות נמס' שאמרו והוא להם, נאה שהשתיקה אלא עוד

 דבר לומר שלא מצווה כך הנשמע דבר לומר מצווה שאדם
 שאדם דתה הוא, ז״ל המאירי דברי ביאור עכ"ל. נשמע, שאינו
בירור נגדר זה אין תמנו, יקבלו שלא לבירור בדעתו חושב

שבת תום׳ יעוין ןג< א׳. פ״ד נ-ג! )ב( א׳. ל״א שבת )א( תתלו!.
אע״ג ך־ה א׳ נ״ה

מעלה טצוה סיירי לסמיכה עסה שאם !ב• ע־ג מנחות יעוין )א( תתלת־א.

 מה בבירור אדם ידע איך כי גרידא, השערה אלא אינו והכול
 רגע, בעוד מחשבתו לשנות עלול אדם כל הא חבירו, בלב שיהי'

 נתנו דתכמיס אלא חנירו, את להוכיח אדם חייב לעולם לכן
 בירור תשוב דאז הכאה, כדי או קללה כדי עד לדבר שיעור

 אתר שפיר ובכן המוכיח, דברי את המכה או המקלל יקבל שלא
 הגם כלומר, מקבלי, דלא אע״ג שיוכיח סימון לר' זירא ר׳ לו

 השערה אלא זה אין תמך יקבלו שלא בדעתך משער שאתה
 זאת לכל ממך יקבלו שלא האתת הוא שכך והגס בירור, ולא

 שלא עוד דכל גלוי, מי לפניהם גלוי לפניך טוענת הדין מדת
 ביבמות שאמרו ומה בירור. בגדר זה אין הכהו ולא קללו

 קללה לאתר היינו הבירור לאחר בודאי היינו לומר, שלא שמצווה
 דבריו ואין למתות בידו כשאין רבינו שכתב ומה והכאה,
 והיינו תמנו יקבלו שלא לו שנתברר לאתר כוונתו נשמעים

 תוכחה בדין שכתבתי מה וראה והכאה. קללה לאחר ג׳׳כ
תתתקל״ח. בסימן

 במצוה עוסק

תתל״ח־א׳ סימן

 התצוה מן פטור בתצוה העוסק כלומר, וכו׳. כדי ימהר ]א[
כשהשניה אפילו השני׳ תפני נדחית הראשונה ואין

 שהזריזות בזה משמיענו רנינו אולם כידוע, גדולה יותר מצוה היא
 ממהר אינו ואס המצוה בכלל הוא דאפשר היכי והמהירות

 ועושה שעה בחצי לעשותה לו שאפשר כגון הראשונה בעשיית
 בכלל אינה אחרונה שעה חצי אותה שלימה שעה במשך אותה

 לענין לזה ודומה השניה, לעשות פטור שיהי׳ נמצוה העוסק
 בקצרה לצאת לו אפשר שהי׳ במקום בארוכה ביצא טומאה

 שיעורין של ענין דהתם דמי, לגמרי דלא הגם י״ז(, )שבועות
 היום, כל ואפילו גודל בצד עקב אפילו שאמרו קצרה דהא הוא
 הזמן ממהר ואינו למהר שיכול דמי משם חזינן עכ״פ אבל

ע״ש. שהייה חשוב המיותר

תתל״ט סימן

 סימן או״ח בטור שכתוב תה כנראה וכו׳. הלב בכוונת ]א[
שיכוון ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד א':

 הסלך דוד כי רבעו וכוגות וכיפר, כיפר לא כאילו הכתוב עליו
ושיייריה. המציה קיים

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)153 מס עמוד אהרן אברהם פרייס, - החסיד שמואל בן יהודה ב - אברהם< >משנת חסידים ספר



חסידים ספר

 חרכים לרעות עאעיאם הדליקח מן ואצילם ספריך לי תן ליהודי אטד כשבת כאת דליקה כעחיתח כמשוטר מעשה תרד.
ב[1 טצוה ומת הדליקה. מן והצילם כידו מיהח ולא ]א[ והוציאם מעצמו הספרים המשומד ולקח לידו נתן ולא

 שהחרימו חטא כך כל אם אכל כידו ימחה לא לסייעו וחפץ סי... )א( עם ויש מועיל ואין וצועק לקוכרו לסייעו עחפץ מי שאין
יעעח. טעצטו עשח ואם לסייעו לו יתן אל יעראל כקבר לקוברו שלא עליו

הדליקה מן המת את להציל מצוה יש אם

א"ר. גשם הניא הנ״ל נסימן הפמ״ג וכו׳. מושכרים ]ב[
ויצטרך בידו מושאל שנע״ס תורה דאפילו

 נשם הניא שם השקל ובמחצית לספרים, קודם התת הצלת לשלם,
 התורה בעד לשלם יצטרך דאפילו כפשוטו רבינו דנרי לפרש א״ר

 שלו שבכתב תורה יציל זאת לכל נידו, המושאלת פה שנעל
 בו. לעיין כעת א״ר ספר בידי ואין זה. ידי על שיפסיד הגם
 לספרים. קודם המת דהצלת בשמו הפמ״ג שהביא מה הבנתי ולא

 משמע לכבוי אתוי מתו על בהול שאדם מתוך אמרו דנש״ס
 להצילו, דמצוה משום אינו המת את להציל דמתירין דהא

 לתת בזיון כך כל דאין שי״א בסימן המג״א לדברי גם )ומה
 לשום דתותר מהא ראיה שמניא השקל ובמחצית ע״ש כשנשרף,

 כלל, דמיון זה אין ולדעתי מהר, שיתעכל כדי המת על סיד
 גם ובשריפה לעצמות, ולא הבשר לעכל רק מועיל דהסיד

 תבואר א', י״א כתובות בירושלמי והלא ונאבדין, כלין העצמות
 שותעין דאין מיתתי לאתר עבודה בי עבדו או שרפוני דהאותר

 ביטול משוס ולא המת בזיון משום הוא דהטעם ומשמע .לו,
 שנעשה לאתר לקברו אפשר עבודה בי עבדו דהא קבורה, מצות

 בידים מעשה לעשות דאסור התם שאני דאפשר אלא העבודה, בו
 אלא להאריך( בזה ויש מעצמו, כשנשרף כן לא אנל לשרפו

 אבל תורה, לאיסור יבא שאדם חשש יש להצילו שרית לא דאי
 וכן ישרפו. שלא קדושתן מפני להצילן מצוה הלא נספרים

 ואינו קודם, להצלה הראוי את שמונה רנינו דברי מורים
וספרים. וזקנים וחולים קטנים אלא המת הצלת כלל מזכיר

תר״ד סימן

 הוא ישראל שחטא אע״ס דישראל הגס וכו'. מיתה ולא ]א[
איסור על לעטר שלא היהודי מתה לא ואמאי

 הגאון מו״ר מפי טליא, הוינא כד שמעתי אולם בשנת, הוצאה
 איזה בשם חמעלניק אבד״ק זצ״ל סילמן יצחק אברהם ר׳ האדיר
 על ערבות חובת לנו שאין אמרו, מי נשם זוכר ואינני קדמון,

 והנו עליו מאתנו הערנות פקע שנשתמד ולאתר המשומדים
זו. לסברה ראי׳ ומכאן גמור, כעכו״ם
 חיוב דהנה הנ״ל. לדברים המקור אתרי לחקור לני אל ,ונתתי

מחייב השכל ואין באחיו. איש וכשלו מדכתיב הוא ערנות
 את הלא הוא מלא מקרא והלא אחיו. נכלל איט דמומר לומר
 אלא חומר. ישראל הוא דעשו איתא י', דף ובקדושין ליעקב, עשו

 דהיחס אותר הכתוב אין אולי או שאני תורה מתן דקודס דאפשר
 אלא לעשו יעקב את כתיב דלא לעשו מיעקב מתיתס אחוה של

 מלא תקרא דהא דוחק זה וגם ליעקב, כאח עצמו מתיחס עשו דרק
 כוונת היא דזו שנאמר לא אם עשו. אל אחיך אל באנו כתיב

 עמך נוהג הוא אנל הוא אתי אותר שהייתי שם במד״ר רבותינו
אחיך. נכלל אינו א׳׳כ כלומר, הרשע, כעשו
 ענין הוא תוכיח הוכח ומצות ערבות אם בספרי הארכתי וכבר

להוכיח אנו תייבין ערנות של חיוב דמשום כלומר אחד,
 ע״ד ס״ח, סימן ס״ח, משנ״א ראה העבירות. על תבירו את איש

קט״ז. וסימן

אברהם

 דאין נשמע ממילא יחד, צמודים אלו העניניס דשני נאתר ואם
להוכיחו, חייבים אנו אין שמדינא זה על בערבות אנו

 תוכיח הוכח כתב: איתא ואס ד״ה ע״ח, דף סנהדרין ונרש״י
 כתיב מדלא הוא דהדרשא משמע ע״ש. תושב. גר ולא עמיתך את
 במצות. העמוס בעלמא כדרשינן היינו עמיתך אלא אחיך את

 להוכיחו חייבים אנו אין וממילא במצות עמוס אינו שמותר ובודאי
עליו. ערבין אנו אין וגם

 עד למר הוא תוכחה דשיעור ט״ז, בערכין דאמרינן גם ומה
יודע המוכיח דאס ונראה הכאה. כדי עד ולמר קללה כדי

 שאינו טדאי יקללנו או יכט אלא תוכחתו יקבל לא שזה בבירור
 מכהו זה שאין עוד שכל הוא נהגת' דהפירוש להוכיחו, חייב

 כשברור ולא התוכחה את שיקבל תקוה יש אולי מקללו או
 שיכה וברור תוכחה יקבל שלא בודאי מומר וממילא שיכננו.

 הערבות נסתלקה ואז מלהוכיחו פטורים אנו המוכיח את ויקלל
 שמצוה כשם רל״ט, תצוה התנוך דברי מורין וכן מעליו. שלנו
 ולא למוכיח קלון בענין שיהי׳ לפי וכו', הנשמע דבר לומר

הוכיח. לאשר תועלת
 ליבום, זוקק אינו מותר דאח המולך פ׳3 המרדכי דברי וידועים

חולקים יוסף והבית והטור קנ״ז, סי׳ אה״ע בטור ועי׳
 את פוטרים יש נהמרתו ומת מומר הי' הבעל אס וכן זה, על

 שהחולץ בין שמחלק שם בפרישה וראיתי החליצה. מן האשה
 אפשר אי חותר דנחולך תומר, הי׳ התת שאחיו לבין מומר הוא

 כישראל ויהי׳ בתשובה יחזור עוד דשמא חליצה בלא לפטרה
 ישראל אין בתשובה שב ולא בהתרתו הנעל כשמת אבל גמור,
 דאין כנ״ל נמי משמע ע״ש. התת, למומר אח חשוב החי אתיו
 ערבות לנו אין וממילא גמור, ומומר ישראל בין אחוה של יחס
באחיו. איש וכשלו בכלל זה אין כי עליו

 למכור דאסור הא י״א הרמ״א: כתב א', קנ״א סימן וביו״ד
להם אין אס דוקא היינו לעבודתה השייכים דברים להם

 וכתב וכו׳ אחר במקום לקטת יוכלו שלא או נו כיוצא אחרים
 פליגי דלא נראה ולפענ״ד ו': אות של באה״ד זה על הש״ך
 מותר או דבעכו״ם דע״ז בפ״ק ותוס' להמרדכי מודים דכ״ע

 שהוא בישראל תיירי דשבת נפ״ק והרא״ש ותוס׳ והגמ״ר שרי,
 שאין מומר וישראל בעכו״ס כן שאין מה מאיסור להפרישו חייב
 מומר ולישראל דלעכו״ס דעתו מטאר וכו׳. להפרישו חייב
 ערבים אנו דאין תשמע איסור, עשיית תן להפריש חייב אינו
 והדגול עכו״ם. על ערבים אנו שאין כשם תומר ישראל על

 דהא אלו הש״ך דברי על תמהו מהרש״א נגליון וכן שם מרבבה
ע״ש. הוא, ישראל שחטא אע״פ ישראל

 דברים למכור מותר דלמומר הנ״ל הש״ך בסברת לדקדק ויש
לפני כאן אין תאחר ליקח דיכול הואיל לעכו״ם השייכים

 ליתן תותר לכן מחויבים אנו אין מאיסורא להפרישו וגס עור
 לו לסייע מותר להפרישו מצוה שאין דבתקום כלומר, בידים, לו

 מיהורם עובדי׳ לוה איך כ״ו ע״ז בתום' מקשו מה א״כ בידים,
 ליתן ואסור הי׳ מותר ישראל יהורם הא בריבית אחאב בן
 ואין גמור כעכו״ס דינו דתותר הש״ך כסברת ואי רבית, לו

רבית, לו לירגן אסור יהי' אמאי להפרישו מצוה אפילו כאן
 משום דרק תירצו שם נתוס׳ ובאמת תשיך. לנכרי כתיב הא

 להלות כזאת עובדי׳ עשה הנביאים את לפרנס נפש פקוח
 קנ״א בסימן הנ״ל הפוסקים שכל ולפלא יהורם. מאת בריבית

נע״ז. הנ״ל התוס׳ מדברי כילל העירו לא

ססוגד. *-ל אולי )א( מיי•
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טשנת ך

 עם את עזב שלא אלא כו״ם העונד מומר נץ לחלק דיש ונראה
דמה ודתו, עמו את העוזב רח״ל מןמר ןנץ ישראל

 כו״ם עונד אעילו הוא ישראל שחטא אע״פ אלשרי שאמרו
 לע״ן מומר ישראל האומר שמואל אמר ענן לרנ חזינן דהא 3ר״

 עמו את העוזב מומר אנל ד/ חולין משחיטתו, לאכול מותר
 ודיט ישראל מכלל יצא כזה חומר לגמרי מיהדות ומתנכר ודתו

 החליף ולא יהדות מכלל יצא לא הלא ויהורם מתולדה. כעכו״ם
 כאביו לא רק :אומר עליו והכתוב הי׳ בישראל מלך כי דתו את

 נ, ג מלכים אביו, עשה אשר הבעל מצבות את ויתר וכאתו
 נח והנשה ד', מלכים נרד״ק הובא איתא, במדרש כי ולפלא
 בנשך נתן לא כספו קייס עובדי׳ אחאג בן יהורם זה לקחת,
 יבוא חי הוא עכשו עד הקב״ה לו אמר נרבית שנתן ויהורם

 הרי ע״ש, יחיה. לא לקח ותרנית נתן בנשך שנאמר ויהרגהו, יהו
 שעבד שמה והגם מיתה. שנתחייב שלו חמור הכי העון סי׳ שזה

 בהשמטות נהתת״ס ראיתי שוב חמור. יוקר איסור הוא כו״ס
זה. בחילוק ג״כ שהעיר נ״ו סימן

 מפורש דתו, את המחליף למומר כו״ם עובד נין הנ״ל וחילוק
שיש מי כתב, א' דנסעיף קנ״ז, סימן אה״ע נש״ע

 זוקק זה הרי ע״ז עובד או ממזר הוא אפילו מאביו את לו
 יש מומר יבם לפני נפלה כתב: ד׳ ובסעיף ליבום. אשתו את
 שהחליף ממומר מיירי ד' דבסעיף ע״כ הרי וכו', שמתיר מי

 ולא ע״ז העונד בישראל הוא המדובר א׳ ובסעיף ר״ל, דתו
דתו. החליף
 יהורם דהא לעיין, יש כ״ו, גע״ז הנ״ל התום׳ דקושיית אלא

א״כ כמותה, ובנה נכרית היתה והיא איזנל של בנה הי׳
 המד״ר דברי וגם נשך. לו לתת לעובדי' לו הי׳ מותר מדינא
 הא רגית, חטא על מיתה עונש עליו נגזר דאמאי קשה, הנ״ל
 איזנל נתגיירה אולי לומר וחשבתי זה. על מצווה אינו נכרי
 ל״א, ט״ז א׳, מלכים ברלב״ג ראיתי אולם אחאג שנשאה קודם

 עצמה מושכת בת מלת ותהי' צדוניס, מלך אתבעל בת שכתב:
 צידונים, אלוהי והוא אתנעל בהיותה שנשאה ר״ל עתה, ואחרת
 ואכ״מ. נזה וצ"ע עכ״ל. נתגיירה. שלא בו והרצון
תותר אם שנשאל י״ב סימן ח״ד. הרדנ״ז בשו״ת ראיתי שוב

 אנוסים שהוריהם אלו היינו ברבית, המותרים לבני להלות
 במחלוקת שנוי זה דדנר והשיב מרצונם. נגיותס נשתקעו והבנים
 שאע״פ נרבית להם ללות שאסור בתשובה כתב ז״ל דרש״י
 ר״י אבל לת״מ, עור לפני משוס נמי ואיכא הוא ישראל שחטא

 שמותר כתג המצות ובספר ברנית, להם להלות שמותר כתב ז״ל
 להכעיס מותר אנל ברבית להלותו אסור לתיאבון נבלות אוכל
 שחטא אע״פ דאמרינן והא כתיב, אחוה רבית דגני משוס תותר

 גיטין כגון אתוה בהם נאמר שלא לדברים ה״ת הוא .ישראל
 אין והונאה שרבית ז״ל והרשנ״א הרמב״ן כתב וכן וקדושין,
 אינו דתומר אמרו ז״ל הם דגם הרי עכ״ל. בכלל. המותר

 איש וכשלו מן דילפינן ערנות לענין גס וממילא אחיו, בכלל
 שהמותר המרדכי סברת היא דזו ואפשר נכלל. המומר אין באחיו

 יחדו. אחים ישנו כי כתיב שם דגם משוס ליבום, זוקק אינו
דדרשינן אמאי הקשו ערל, כל ד״ה כ״ת: פסחים בתוס׳ והגה

 שהוא נכר בן גני תימה בו, יאכל לא נכר בן וכל שס
 תייג דהא מצה לאכול שחייב פשיטא קרא איצטרך מאי תותר

 אפשר הא קושיא ומה ע״ש. וכו׳. בתורה, האמורות המצות בכל
 שאר דגבי מצה שיאכל התומר על ערבים דאנו משמיענו דקרא
 בחומר ולא באחיו איש וכשלו דכתיב משום ערבים אנו אין מצות
 עליו. ערבים דאנו הכתוב גזירת ובכאן אתוה נכלל שאינו

למיתר בעי ואי :כתבו דת, המרת נו ד״ה ע״א, יבמות ובתום׳
 תשונה לעשות דחייב הוא פשיטא ומרור נתצה חייב אנל

 עליו החיוב דאין להו דסנירי תשמע ע״ש. המצות, כל ולקיים
בחצוה עליו ערניו אנו שאין כלומר, המצות, מנכל יותר ה נח

" אברהם"

 ולקיים בתשובה לשוב מעצמו שחייב אלא המצות, מנשאר יותר זו

המצות. כל
 גמח, תיבת נספר ז״ל מגדים הפרי שכתב מה לפי אולם

ערבות דאין סברא דיש לס״ח, ע״ד בסימן הבאתיו
 אלא ערבות מצינו דלא המצות, קיום על ולא ל״ת על אלא

 שירוית ולא המלוה יפסיד שלא אחריות תקבל שהערב במקום
וירויח, העשה שיקיים איש שום על ערבים אנו אין וכן המלוה

 עשה מצה דאכילת התום׳, מדברי דהנ״ל הא כלל קשה לא
 שאינו גמור ישראל על אפילו איש, שום על ערבים ואין היא

מותר.

הריוח על ערבות בדבר

 — ע"ד בסימן לעיל מדברי שנשמט מה — להעיר הנני ואגב
במקום ערבות יש אם הפמ״ג שמסתפק מילתא דהא

 והילכתא קע״ד: ננ״ב דאמרינן במה תלוי למלוה, הפסד שאין
 דכתובה מערב נר משתעבד לי׳ לית ונין לי׳ אית בין ערב

 דעבד הוא מצוה טעמא מאי משתעבד לא לבעל לי׳ דאית דאע״ג
 המשדך דענד, הוא מצוה רשב״ם, פירש חסרה. מידי ולאו

 ידי שעל לזווגן מתכוון אבל הערבות לפרוע דעתו אין בזיווגן
 טן לתיתב טב דהא לאשה חסרה מידי ולא מתרצין, זו ערנות

 הפירוש אין חסרה מידי דלאו מבואר עכ״צ נתכוון. ולטובתה דו
 הפירוש אלא חייב, הערב אין הפסד מזה לו אין המלוה שאם

 כגון טובה, מזה לו ויש המלוה לטובת היתה הערב שכוונת
 תקיים אינו דאם מצות גבי וממילא דו. טן למיתב דטב אשה

 אינו זה וגס — הפסד בזה לו שאין נאמר אפילו המצוה
 אבל — שמים בידי עונש יש המצות קיום אי על דהא ברור,

טובה. מזה לו אין
 חדא כתב: משתעבד, לא הכל דברי ד״ה מ״ט: בגיטין רש״י אולם

כלום הוציאה שלא חסרה מידי לאו ועוד הוא בעלמא דערב
 אפילו למלוה טובה מזה שיהי' דוקא בעינן דלא משמע משלה.
 המלוה הפסיד לא אם אלא הערנות, את תמלא הערב כשאין
 לפרוע. חייב הערב אין שוב הערבות מליאת אי ידי על כלום

 דעבד־הערב בעינן דתרתי כתבו מצוה, ד״ה נ'. דף שם ובתוס׳
 הפת״ג של ספקו וממילא ע״ש. כלום למלוה חסר ולא מצוה
 הפת״ג העיר שלא ולפלא בש״ס. הנ״ל נהפירושים תלוי הנ״ל
דהנ״ל. מהא כלל

 מקום יש נ״ט, דף גמא בתיבת הפת״ג של החקירה ובעצם
רואה אס הוא הספק דמקוס כתב ז״ל שהוא לעיין.

 נלתוד ערב דתדין להוכיחו מחויב אי עשה מצות מקיים שאין חבירו
 שירויח אבל הקרן תזומן "הלוה" יפסיד שלא מחויב שהערב הוא

 קדושה ולקנות להרוית הוא ומ״ע ערג מצינו לא זה בממון, דוקא
 המזומן. שתפסיד הוא חוב ל״ת משא״כ לעוה״ב ע״י ולזכות
 כאן, יש השתוות מה הקדושים, דבריו את להבין זכיתי ולא עכ״ל.

 יפסיד שלא ומבטיחו המלוה נגד עצמו מתחייב הערב הלא
 אי ע״י שאס אומרים אנו ואז להלוה, ממונו שתלוה במה התלוה
 הלוה, לו יפרע שלא הגס כלום החלוה יפסיד לא הערבות מליאת

 קבלנו אנתנו אבל לפרוע, חייב הערב אין דכתובה, ערב כעין
 וישראל התלוה הוא והשי״ת מאתנו. ואחד אחד כל בעד ערבות

 ערבים אנו אס והשאלה הלוה הוא העשה מקיים שאינו זה
 לומר שייך ומה לקיים, החייב זה מפאת העשה קיום אי בעד

 הלוה, שהוא הישראל זה יפסיד לא עשה מצית ידי שעל בשביל
 דכשאדם לומר תקום הי׳ אס בשלמא ערבים, אנו אין לכן

 מצות קיום ובאי השי״ת היינו התלוה מפסיד אז ל״ת על עובר
 במה אבל לנמשל, המשל דומה שפיר השי״ת, הפסיד לא עשה
 לפטור כלל תועיל אינו זה מפסיד, הלוה, שהוא האדם, שאין
מחויב שהערב הנ״ל גמא בתיבת שכתוב ונמקוס הערב. את
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חסידים ספר
 כלומר רבע מפי כשיופאין 8 ״«'»״?' גחמדים1 אז רב ופז לו זהב אשר מאיש כעימאין בלומר וטמז םזחכ ןןנ״םדיפ

", ________ ^יד כ״סעטיס פופים ומגופת נשטעיב אז ועשיר תורה בעלי מודים עשירים הכפים
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כ ש עד לדבר »ו «ש קשים דפרים כיפר תוכחת תיכן עד כלומר אחיו את או pn את חאב

אברהם משבת

 תתתקל״ח סימן

לאביו תוכחה שיעורה תוכחה

 תתד נשדי האריך אלו נענינים וכו׳. להוכיחן אין ]א(
אחרונים מהרנה וקבץ ה-ב, מערכת דינים אסיפת

ע״ש. מזה. שדגרו
 לשיעור ט״ז: נערכין דאמריק נמה דקדקתי נשנים רנות חד,

ולחד נזיפה, כדי לחד ושאול, מיונתן ילפינן תוכחה
 את הוכיח שיונתן מדחזינן כלומר הכאה, כדי ולחד קללה, כדי

 דנאדם אפשר הא ראי׳, ומה כך, כל דוד דנר על שאול
 גדול, יותר הוא שהשיעור או לתוכחה שיעור שוס אין אתר

 אניו. נמוד יותר לזלזל הרשות לו הי׳ שלא יונתן ושאני
 על ענר או לענור רוצה שאביו כזה דנאופן לומר ורציתי

 דדוקא שאמרו כעין לאביו אתר נין חילוק אין תורה דברי
 רק דמצינו משום נהיר, זה אין אולם עמיו. מעשה בעושה
 מצינו לא אבל עמיו מעשה עושה כשאינו למדו חייג שאינו

ולביישו. נו לזלזל שמותר
 שכתב: הרמב״ם על הקשה ניו״ד ר״מ נסימן שהטור וידוע

ומוראו אביו בכבוד חייב הממזר ו־י״א, ממרים בהלכי
 תשובה, שיעשה עד וקללתו מכתו על פטור שהוא אע״פ
 עמך מעשה עושה לאו והא דפריך ס״ב ננמ״צ דהנ״ל מהא
 בהקדם נראה ולפע״ד שם. משנה ובלחם נכ״מ ועי׳ הוא.
 לכבדו חייב אין רשע מעשה עושה שאביו דהגם דהנ״ל להא
 מיושנים הרמנ״ם דברי לבזותו, לו אסור מקום מכל אגל

 חייב הממזר כתב: י״א בהלכה שם הרמנ״ס דהגה היטג
 עד וקללתו מכתו על פטור שהוא אע״פ ומוראו אביו בכבוד

 מכבדו עבירות ונעל רשע אביו הי׳ אפילו תשונה, שיעשה
 אבא לו יאתר לא תורה דברי על עובר ראהו ממנו, ומתירא

 בתורה כתוב אנא לו יאמר אלא תורה דברי על עברת
 והוא עכ״ל, כמזהירו, ולא ממט שואל הוא כאילו וכך, כך

 שאומר מעיקרא לומר רצו שם ובגת׳ ע״ש. ל״ב קידושין מש״ס
 צעורי בתורה, כתוב כך ומקשה: בתורה, כתוב כך אנא לאביו

 לפי מבואר כך. בתורה כתוב מקרא ומשני לי׳. מצער קא
 אין אבל הרשע אביו את לצער להגן לו דאסור הגמ׳ קושית
 הרמב״ס הוציא מהיכן קשה וא״כ לכבדו. דחייב שם כתוב
 הרמנ״ס שכתב דמה נראה לכן הרשע, אביו את לכבד שחייב

 עבירות, ובעל הרשע אביו את וכן אביו את לכבד חייב דממזר
 לצערי׳ דומיא לבזותו לו שאסור אלא לכבדו שחייב כוונתו אין

 דראהו הש״ס דברי את דבריו בסוף הרמב״ס מביא ולזה ,׳דגמ
 בראשונה שכתב דתה להסביר וכו׳, תורה דברי על עונד

 שום כאן אין וממילא אביו, את לבזות שלא לענין הכוונה
 מבואר דשם טלית או פרה אביהם להם דהנית מהא קושיא

לבזותו. היתר שם אין אבל לכבדו חייב דאין רק

 נ והני שם: דמקשינן מהא זה על להגיב דיש ם1
בעמך ונשיא כאן קרי מיתייבי מי אביהם כבוד

 מ> עושה אינו דאם משמע עמך. מעשה בעושה תאר
 נס™ מסקינן דהא אינו זה אבל לקללו. מותי עמי
 דא ם מש וכו׳ להכותו לאביו שליח נעשה הנן אין כל

£ Z בעמו ונשיא כאן תיי הש״ס וקושיית לבזותו

ב׳. ט״ז ערכין W ™תקלח•

 לכל עמך מעשה עושה כשאינו הנשיא את לקלל מותר אס
 שאסור דמסקינן הגם אביו, את לכבד חייג הנן יהי׳ לא היותר

לבזותו. לו

במרד — וכו׳ היטמא אביו לו אמר יכול

 אביו דאפילו דהנ״ל הא ולהסגיר ראי׳ להביא נראה ועוד
שאיט הגם לבזותו לו אסור עמיו מעשה עושה אינו

 רבותינו הוציאו מהיכן להבין צריך דלכאורה לכבדו, מחויב
 תורה דברי על עובר אביו דהי׳ ל״ב בקידושין המובא זה דין

 דמצערי׳ משום בתורה כתוב כך אנא לו לומר להגן לו אסור
 משום ונראה כך, בתורה כתוב מקרא אנא לומר לו ומותר

 ישמע יכול וכר היטמא אביו לו אמר יכול ז׳ ביבמות דאמרינן
 ה׳" מ״אני כלומר, וכוי, תיראו ואביו אמו איש ת״ל לו

 אלא ילפותא כאן אין א״כ בכבודי. חייבים דכולכס קדריש
 מנטל כך ידי שעל הגס אביו לדברי לשמוע חייב הנן שאין
 לבזותו. לו שמותר ילפותא שום כאן אין אבל אב, כיבוד מצות

 שצריך דטעמא וצ״ל שכתב: שם בקידושין נהמקנה מצאתי שוב
 מה על עובר שאביו כשרואה בתורה כתוב כך לו שיאחר
 חייבין ואביו דהוא תורה דאמרה משום הוא בתורה שכתוב
 אין שוגג שאביו כיון ה״א רחמנא גלי לא אי אבל בכבודו
 עיקר הוא וזה כנ״ל, שבתורה מצוה שום מחמת דעתו להשיב
3עכ״ רצונו, להשלים המצוה

 סד״א קרא ואלמלא שוגג כשאביו מיירי דהש״ס מ״ש והנה
להשלים כדי שוגג שהוא אביו את להודיע להבן שאין

 משום בזה שיש לומר שייך דמה כלל, להבין זכיתי לא רצונו,
 שאיט למשל שוגג אביו אם הלא אביו, של רצונו השלמת

 שחושב משום לי ונשל שחוט לבנו ואמר שבת שהיום יודע
 והוא שבת שהיום אביו את יזכיר לא אס הלא חול, שהיום
 על לעולם לו ימחול לא שאביו בודאי בשנת מלאכה יעשה

 שיזכירהו הוא אביו שרצון ספק שוס ואין ידו, על עבירה שעשה
 כפשטן הדברים נראה לכן זה. על קרא ולמה שבת שהיום
 הלאו, את דותה יהי׳ אב דכיבוד דעשה דס״ד אלא מזיד שאביו

 נדחה דכיבוד העשה אלא דוחה דאינו קרא צריך זה על
 ילפותא כאן אין אבל נדחה דכינוד עשה דרק נשמע וממילא
כנ״ל. לבזותו שמותר

 בריש ס״ה, סימן אפרים שער שו״ת בספר מצאתי ועתה
שיעור ללמוד להגמ׳ מנ״ל הנ״ל בקושיא שהרגיש כ״ו דף

 לאביו בן שאני דילמא מיונתן קללה עד או נזיפה עד תוכחה
 הרבה שהאריך ע״ש יותר, להוכיח צריך אחר אדם אבל

כלל. תירץ לא זו קושיא אולם

הסבר - הכאה כדי עד להרטב״ם, תוכחת שיעור

 מוט בדרך זו קושיא לתיז נראה הי׳ הפעוטה ולדעתי
שהקשה הסמ״ג קושית ג״כ מסולקת זה ידי ועל

 יוחנן י׳ במקום הכאה עד כרב פסק מדוע הרמב״ם על
 ועי׳ יוחנו כר׳ קיי״ל יוחנן וי׳ רב הלא נזיפה עד דאמר
 להרמב״ם לו קשה דהי׳ משום כ״ה, סימן מהרש״ל תשו׳
 להוכיחו חייב שאינו אביו לגבי בן שאני דילמא הנ״ל קושיא ז״ל

נאחר דאם אלא יותר. להוכיח חייב דעלמא אינש אבל יותר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 62 מס עמוד אהרן אברהם פרייס, - החסיד שמואל בן יהודה ג - אברהם< >משנת חסידים ספר
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 לפכ״י יכול אינו המים דכרים ר? ואיחכו מ גס מלכו לסי כך כל קמות לו מידכר ליה כדאית ולסר ליה כדאית לסד קללה
 ZL טד ינקום ונם ימשח להכעיסו ויותר ימנאנו יוכיחנו מאם אחר אדם אכל פלהוכיהו אותו מיניה סקללו או כו נתן( או וסכמו

 מלא בכדור מיודע כאוהבים אלא סדכד אינו ונזיסה וקללה הכאת עד מאסרו סח אכל להוכיחו אין יותר רע לידי
 חסללה יעל החכאח על ימנאחו לא המקלל מזה ווזנזוף והמקולל המוכה ויודע יכהו מעה לסי אכל טמנו ינקום ולא פסון להספידו

 ידטתי ויאמר הנביא ויחדל יכוך למת לך הדל וגו׳ חליועץ לו ויאמר אליו כדכרו ויהי מז< כה )דח״ב שנא׳ תהו הנזיפה ועל
 אלא להמהיתד ח׳ יעז כי ידעתי לו ויאמר חנכיא ויחדל כתיב חדי לעגתי מסעת ולא זאת עמית כי להמחיתך אלחים יעץ כי
 לאחרים אכל אחי מאתה אותך מאחכתי להזהירך והקדמתי לחמחיתך שיעץ מידעתי אלא מוכיחן־ חייתי לא הנביא אס׳ כך

יותר. יוכיחו לא לאו ואס סוב הרי לו ישמעו כן אם אלא להוכיח טחוייב אינו
 מאם" כיפתח ]א[ תאמר אל כתיב כאל״ח ראמ חקי לחם הטריסני לי תתן אל ועמד ראש ח( ל )סמלי כתיב תתתסלם.

במנשה חדל אלפי הנה טו( ו )מם שאט׳ כגדעון אלא אלפים כמה והרג לראש לכם אחיה אנכי ט( יא )מוסטים
כפם. ימשול ח׳ בכם כני ימשול ולא וגו׳ גדעון אליהם ויאמר »( ח )מם וכת' אכי בכית הצעיר ואנכי

 יממע אל ראש למנותו והפכים נשמעים ודבריו וטוב עמיר ויש נשמעים דכריו ואין כלום לו מאין אדם דואה אם תתתקט.
לראש. העשיר אותו תשימו ויאמר לחם

 למחות שיוכל עשיר אלא יעשו *יד יורת ברשעים וכי עזות יענה ועשיר רש ידבר תחנונים כג( יח )סמלי כתיב תתתקמא.
חיודד חלק כי וגו׳ לכם ישמע ומי כד( ל )מ״א חשלל כעניין דוד כמו עזות יענה הרעים כעד נשמעים ודבריו

 מל דבריו שישמעו יתחנן לחקכ״ה צדיק רש ידבר תחנונים להוכיח הילד צדיק כמעמיד הכלים על היושב וכחלק לפלהמח
 נשמעים אינם ודבריו בזויה המסכן וחכמת טז( ט )קהלת כתיב הרי נשמעים יחיו עצמו מל מדבריו יתחנן תאמר ואם עמיר

 ואיד חעיר את ימלט ואיד בחכמתו העיר את הוא ומילט וחכם מסכן איש כה ומצא טו( ושם )מם כתיב והלא תאמר ואם
 כחפמתו העיר את ומילט ר״א דבריו ונשמעים העיר לאנשי ידכר והעשיר צדיק לעשיר חכמתו ידבר הוא לומר יש לו ישמעו
נפשי. ותהי היא מצער הלא כ( יט )כראשית וכתיב העיר את מילט וכתפילתו כתורה ולילה יומם מעסק

 שחרי לו נרם לא שמואל לפנים ולא אחר לב אלחים לו ויהפוך שמואל מעם שכמו כחפנותו ויחי ]א[ כתיב תתתקמב.
לו ויהפוך להלחם אחר ללב גרם שנמשח שטן אלא שמואל לו נרם מלא כחסנותו לכך נתנבא הימים לאחר

 לטובה לכו יטנו והמלך העם זכו אם יטנו יחפוץ אמר כל על ה׳ ביד מלך לב מים פלגי א( כא )סמלי זש״ה אחד לב אלהים
 לטובה. לכו מיטה זכה שלא המלך מן ונפרעין לרעה לבו יטנו והמלך העם זכו לא ואם צדקח למלך ותחשוב

טובים חקחל ראשי ורוב ידו לאל יש אם עושרו מפני עמיר אדם או הציכור על שמתגאה פרנס תראה אם תתתסטב
 לשונאו יאחר לא י( ז )דברים שנא׳ ימים יאריך לא אז הנאה ספני יבולים ואין הקכ״ח רצון לתקן וברצונם

 פו. ולפוטחי׳ לו למסייע ראש חרטת אין ואז חגאח מפיל אלא לשונאו כת׳ כך ואחר לשונאיו מם( )מם כת׳ כתחיל׳
דין וכמחית מלי דברים לקבל לכם וראוי ולשרים למלך מדבר אגי אומר וחיה הציבור על מתגאה חיה אחד תתתנןטד.

 כחרם התובעים לדחוק רוצים הציבור וכשהיו רכים עוזריו כי לפניו יכולין הקהל חיו לא אוהכו דין או קרובו
 הדין את לחטות הפיצים אינכם אט׳ המרים לפני לדבר צריכים הציבור כשהיו תפילות עיכובי וחיו מפניו יכולים חיו לא ובנידוי

מרחיץ חיח טובים מעמי׳ מכידו אע״ס ומת אחר לא שמים יראי על חיתיתו שנתן עד השרים אל אתם ותדברו אתם תלכו

משנת

 אין אז הכאה, כדי עד להוכיח דחייב ילפינן ושאול דמיונתן
 יותר דמה יותר, תייג דעלמא אינש דילתא קושיא שום כאן

 והלא יכנו, שהלא כדי עד מלהוכיח לעשות לאדם לו יש
 העומד דגר לך דאין שימיתנו עד ממש נפשו למסור תייג אין

 בתוכחה די שאיט נאחר ואס עבירות, מג׳ ידון פק״נ נפט
 תה ממש עצמו להמית שחייב נאמר בע״כ הכאה כדי עד
 בן של תוכחה דשיעור יוחנן כר׳ נאמר אם אנל אפשר, אי

 דאפשר כנ״ל תקשי נזיפה, כדי רק הוא לשאול כיונתן לאב
 תה הכאה, כדי עד חנירו את להוכיח חייב דעלמא דאינש

 יוחנן. כר׳ ולא כרב לפסוק ז״׳ל להרמנ״ס שהזקיקו הוא
 להוכיח חייב דעלמא אינש שמא קושיא שום כאן אין וממילא

 הלא הכאה נכדי די אינו דאי הכאה, מכדי יותר חנירו את
 עצמו שימית כלומר מיתה, אלא אינה מזה למעלה דרגא חד
 סברא שום שאין כנ״צ אפשר אי תה חבירו, תוכחת על

זו. מצוה על נפשו למסור האדם שיתחייב

תתתסל״ט טיטן

 משיבים אם אמר: שיפתח הכוונה וכו׳. שאמר כיפתח ]א[
אהי׳ אנכי — עמון בבני להלחם אותי אתם

 הדין מצד לראש לכם אהי׳ אנצח אס כלומר לראש, לכס
 ובכל אנצח טרם עתה לראש אותי שתשימו רוצה שאני אלא

 וישימו גלעד זקני עם יפתח וילך שס כדכתיב עשו וכן אופן,
וגו׳. ולתצין לראש עליהם אותו

אברהם

תתתנןט״ב טיטן

הנטשוז של 5הגון את לשנות פועל המשחה שמן
 כאן שאין לומר המחבר כוונת וכו׳. כהפנותו והי׳ ]א[

היום בלכתך לשאול לו אתר ששמואל קושיא
 כל אחר לבסוף ורק יתהוו עניניס שכמה כלומר וגו׳ מעמדי

 שמת כתיב ונקרא אחר, לאיש ונהפכת — האלו המעשים
 שאמר מה כי אתר. לב אלק׳ לו ויהפך — שכמו כהפנותו

 רוט עליך וצלחה אל: מתיתס אחר לאיש ונהפכת שמואל לו
 כמה אתר עד נתקיים לא באמת וזה עמם, והתנבית ה׳

 לו ויהפך — שכמו כהפנותו והי׳ שכתוב מה אולם ימים,
 גדלות לענין אלא נבואה אל מתיחס זה אין אחר, לב אלוק׳

 שאול נמשח מאשר יוצא פועל הי׳ וזה מלך, ללב כראוי לב
 תע® שכמו כהפנותו זה דבר התהוה לפיכך המשתה, בשמן

 של פעולה אלא שמואל של מברכתו זה שאין להורות שמואל
המשחה. שמן

 כיון שהמלך ללמדך קכ״ז: אות שמואל שמעוני בילקוט וראה
בשביל ארוך נעשה מיד קצר והוא מלך מתמנה שהוא

 נקרא למה גדול בכהן מוצא אתה וכן שנמשח, המשחה שחן
 ובעושר נכת בנוי דברים בה׳ גדול שהוא גדול כהן שמו

 עכ״ל" אותו, מגדלין הכהמם אחיו לו אין ואס וכשנים, נחכתה
 ואיבריו טפו את לשנות המשחה שתן מפעולת היא שזו הרי
אדם. של תהתו כל נכלל ונזה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 63 מס עמוד אהרן אברהם פרייס, ־ החסיד שמואל בן יהודה ג - אברהם< >משנת חסידים ספר
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רפט

 מיני וזזה העם הן את ונתתי כא( ג )שם כערים את וינצלו וישאלום מצרים כעיני העם חן את נתן וה׳ לו( יב )שם מצרים את
 לוטר השמלות צוה לא מעשה כשעת כך אחר אכל עשו וכן שמלות הזכיר מתחילה ריקם תלכו לא תלכון כי וחיה מצרים

 וכתיב ה׳ חג כימי אותם ללכדש מהם יקבלו לא ע״ז לככוד אידם כימי שלבשו גוי של שמלות «ו כרמים מגוללה שמלח י׳ש שאם
 של שמלות היו שלא לחם שברור כיתה וטנרת משכנתה אשח ושאלה וכשאמר שמלותיכם והחליפו וחטהרו כ( לח )כראשית

 מעשה כשעת י והנח ישאלו... שלא עמהם יקחו שלא שיצאו עד ולמחרח לככסח הספיקה לא אם אכל כרמים מגוללח ]ב[ ולא ע״ז
 לא אילו חורכ מהר םעדי את ישראל כני ויתנצלו ו( לג )שמות לעתיד ידעתי כי כסף וכלי זחב כלי אלא שמלות חזכירו לא

לכעל. עשו וזהב י( כ )חושע העגל לעשות במה יודעים היו לא זהב וכלי כסף כלי וישאלו אמר

 מן מוסד המקבלים הכנים כננד אלא דיכר לא בנותיכם ועל בניכם על ושמתם ככ< ג )שמות שכתוב אע״פ תתתתקצג.
שלשה )א( כאותן לכך זנות לידי יכא עדי ילכשום אם המוכיחים מן שומעים שאינם וכנות כנים אכל המוכיח _
 ואכסה עליך כנפי ואפרש ח( טז )יחזקאל א/ ואפרש ק׳ ,ח כתיב ט׳ לאחר כי ט׳ ק׳ ח׳ נעלם וישאלו וישאלו ושאלה שאלות של פסוקים
 ואתנה' ז׳. עדי ואעדך ו׳. טשי ואכסן• .,ח בשש ואחבשך ד׳. תחש ואנעלך .,ג רקמה ואלכישך יכ< יא י שם )שם כ׳. עדותך

 ותזנותיך .,ח מתזנותיך ד׳ ותזני .,ג ותזני כ׳. תזנותיך א׳. ותזני שם( )שם וכתיב .,ט אפך על נזם ואתן ח׳. ידך על צמידים
 חקך ואגרע כתיב ם׳ אחר הנה חק״ך ואגרע עליך ידי נטיתי והנה כתיב ט ולאחר ט׳. תזנותיך ח׳. ותזני .,ז תזנותיך ו׳.

 הרי )כ( וגו׳ בתזנותיך תזנותיך. תזנותך. תזנותיך. ותזנותיך. טתזנותיך. תזנותיך. את ותשפכי ט׳ ועוד לט׳ גורסים ט׳ ה״ק הרי
 יב( נד )ישעיה וכתיב אדמתו על מתנוססת נזר אבני כי טו( ם )זכריה שנאמר פרסאות ת׳ שיאירו )א( תסשיטים ם׳ ועתידים ם׳

 ארץ יכסה החשך הנח כי זרח עליך ח׳ ככוד ג( )כ אורך כא כי אורי כקומי א( ס )שם ט׳ נעלם ולכך חפץ לאבני גבולך וכל
זרחו. לנוגה ומלכים לאורך גוים והלכו יראה עליך וכבודו ה׳ יזרח ועליך לאומים וערפל

 הפריצים לכניו תכשיטים לתקן רשאי אדם שאין יב( כה )משלי שמעת אזן על חכם מוכיח כתם וחלי זהב נזם תתתתקצד.
כיום והצגתיה ערומה אפשיטנח פן ה( כ )הושע שנאמר פרוצה כשהיא לאשתו האיש ולא הפרוצות ולבנותיו

ופשתי. צמרי וגו׳ ולקחתי יא( שם )שם הולדה

 ולמוכיח 1]א[ גדול לכהן אבל מאד לו ירכה לא וזהב וכם!ז יז( יז )דכרים כתיב מלך שלגבי אע״ס ומגיד תתתתקצת
המסכן וחכמת טו( ט )קהלת שכתיב לפי נשמעין דבריו שיחיו כדי )א( תפארת בגדי שילבש כדי טמון לו נותנין

.------------------------------------ נשמעים. אינם ודבריו כזוייה

 שיהא צריך המוכיח גם ]א[ ויאהבך לחכם הוכח ח( ט )משלי שכתוב לפי מוכיח חכם אמר ולא חכם מוכיח ־ תתתתסצו.
אתה האדם אותו יאמר אם אמר כך אלא על אמר למה שמעת אזן על מחו לומר צריך היה שומעת אזן חכם

 חח ויכריע מכריע יבא כן אם אומר חח חכמה יותר להפך ונראה וכך כך עדשה איני ולמה וכך כך עושח אני למה פוכיחני
 שצריכין כתם וחלי זהב נזם כמד כי חכמים והמכריע המוכיח שיחא מריך להוכיח צריך לזה נודח המכריע על ]ב[ אומר
 יא< כה )משלי משלים שני סמוכים ולכך חכם המוכיח להיות צריך כך אמן ידי מעשה חלאים כמו ב( ז )שיד שנאמר אומן

 בתורתו ומהפך בה והופך לשונו על ערוך גיטגוס כלא ]נ[ ומלמד ולומד ששונה מי אופניו על דבר דבר כסף במשכיות זהב תפוחי
וכסף׳ זהב מאלפי פיך תורת לי טוב עב( קיט )שם רב ומפז מזהב והנחמדים יא( יט )תהלים נאמר עליו

אברהם משנת

 דהא ומאוס, משוס נוואי וכו/ בדמים מנולגלה ]ב[
נכריות בדם אין תורה מתן לאחר אפילו

 ואולי ל״ד. ונדה במשנה כב״ה, לח, כשהדס דרבנן חיסור אלא
 לאחר דעכו״ם וסובר נכרים, מתים של בדמים מגוללה של הכוונה

 לחלק בהשמטות חזה שכתבתי מה ועי׳ במגע, מטמאים תורה מתן
זה. ספרי ב/

 תתתתקצ״ה סימן

אתיו. משל גדלהו

 היינו המוכיח את משווה רנינו וכו׳. נותנין ולמוכיח ]א[
אדם בני את להוכיח שחתעודתו הת״ח

 שבכ״ג כשם כלומר, גדול, לכהן בה. ילכו אשר הדרך את ולהורס
 שכתב ומה הת״ח. את לגדל מצוה כך אחיו משל גדלהו דרשינן

 שמעשרים הכוונה תפארת, בגדי שילבש כדי ממון לו נותנין רבינו
 נכ״ג שנאמר דתה ברור זה דהא דבר, שוס לו יחסר שלא אותו

 בלבד, נאים בגדים של מהכופקה המדובר אין אתיו, משל גדלהו
 ואילך, קכ״ט דף ח״ב, בספרי אלו בדינים שהארכתי מה וראה

 :שכתב דאילפא, במעשה כ״א, בתענית רש״י דברי הנאתי ושם
גני כדאמרינן מתנות הרנה לו נותנים הי׳ ישיבה ראש שהוא ומי

 וחזגי 5 כאן להוסיף יש p) ל״ה. י״ב ב׳, י״א כ־ב, ג׳ שפית )א( תחתחקעג.
של״ס. רמז ישעיה ילקום עי׳ p) ותזני.

 וצריך ,בד״ה, ק״ל נדף שם ושיערתי ע״ש. אתיו, משל גדלהו כ״ג
 הקהל על מצוה והמורה והמנהיג הנשיא של תנויו שבשעת ביאור,
 בכבוד להתפרנס האפשרות לו שתהא כדי מלא, כסף לו שיתנו

 והריוח בתממונו ומתן במשא ויעסקו נאמנים ביד יחן אשר מממונו
 מטין וכן שם, שהבאתי ז״ל הרמנ״ם כשיטת להת״ח, כולו יהי׳

וע״ש. ממון". לו "נותנין שכתב שבכאן רנינו דברי

תחתתקצ״ו סימן

 התוכחה את המקבל זה המוכח גס צ״ל וכר. המוכיח גם ]א[
מי את להוכח ואין חכם, צ״ל — הפעל תבנין —

 ובאלשי״ך שם. משלי ישנאך, פן לן תוכח אל כדכתיב חכם שאינו
 לו יאמר אל כלומר לן בתורת האדם את להוכח אין מפרש:
 לחכם, הוכח אלא מנזהו, שהנך על ישנאך פן אתה וחוטא פושע

 דבר יעשה איך שכמותך מלומד שכמותך חכם לו, אמור כלומר
דבריך. יקבל ויאהבך הגון, שאינו
 וצדיק חכם המכריע אין אם כלומר, וכר, המכריע על ]כ[

המכריע שיאמר מה על נסמוך איך אלו, יאמרו אז
אותנו. להוכיח וראוי הגון אינו עצמו הוא הלא
 תורה דברי שיהי׳ ושננתס כמאמרם וכר. גימגום בלא ]ג[

בהם. תגמגם אל אדם לך ישאל שאם בפיך שנונים

 סיליה. דלישתפע להו רומו :ב׳ י״א קפא בבא שאפוו כעין )א( תוזתתקצה.
ב׳. נ״ם )א( תתתתקצז.
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I! 3י"3 ׳™"'י׳3 עעעו מעשה ותה יא כא מזרעו שמא ב 3וכתי דופ« ושמחי עיעי גא( ד )איכה וכתיכ אןיכי
"“ ,״ * "־’עי ־«*־ ™» יי3' י"™ םי״'י °1"׳ * rl!m ׳™"'" *י ״ "י"

"™ »־ -־־ י׳ל־יי י־־־י ״־»״ י־־־' י״י™ ״"י ״י3 "״’מ י“’* ־י”"פ ־יייז ־« ™י טי תתתתשסט.
Tu ־ « «־י ־-י־ ל־״״ ־’י״־״ ־״ל י״ !™יי׳ ׳יי ״’” י״”0" ״XXX™ או כהם p כד g ככך לן .עחטא אעת ש״ן ליל העיד ע״רב

 הסירים ר ס ס

. ברוד והקדוש וכאפעדוהי ותרגומו ובמשפחתו ההוא באיש
ואינו נמחו והוא עמד נלחם עימדו גדול ועבר כח1ט לו מחזיק -יא " מחגץג

עניי אדם דואה אם תתתתשסח.

רבים כי פניהם מלכיגים לומד ואין רבים יפני להם ®,אימי » הוטאים שרכיפ W יל גדולה קהילה ]א[ תתתתשע.
 כרכים פניו ילבין לא שחטא יחיד אכל עוד יחמיאו שלא אלא לכייעם ולא כרכים פניהם ילבינו אף חוטאים

 W• יט )ויקרא לאחרים בער ׳«״« דכדים ימי “יי® שלא *™י לו י* אגל מיי * נתפם *י® r* הייליי^ חיי3®* 00
 יד! יב )עם כטעפם האלהים יביאן אלח כל על ט( יא )קהלת אלה על שעובדיו מי חייכין הכל זח על כמוך לדעך ואחכת

 עיעים כדי כמינעא להודיעו הוא עטוב הוא טוכ אם ]ב[ עליו הכירו ומטעי שנעלם דבר הכירו על מגלה שאדם נעלם כל על
 להכעיס יעשה מתר יוכיח אם יודע אדם אם אלא רע על שכן כל לדין יכא טוב על רע ואם ומתבייש העולם לפני ומגיד לכו על
[-------------—— לץ• תוכח אל ה( ט )משלי נאמר זח על

 באפיקורוס )כ( כפיל ענה כאולתו כפיל ענה ח( שם )שם וכתיב כאולתו כפיל תעו אל ד( כו )משלי כתיב )א( תתתתשעא.
דכריך יועילו לא ואם ענה דבריו שישמעו לד שברור כמה ד״א כאולתו כפיל תען אל ישראל אפיקורוס אכל נוי

 ואפילו אחרינא בטילי זהו תעו אל אומר שהוא ומה דשטיא בטילי זהו כפיל ענה אומר שהוא סח רבותינו ואפרו תען אל
 לשכל יבוז כי תדבר אל כפיל באזני ט( כג )שם שנאמר דבריו ישמעו שלא ]א[ לך שברור במקום תען אל דשמיא בפילי

טיליף.
 ויתחזקו כנגדך יתריסו פן שמא דבריו יקבלו אם לך שספק לאותן )א( תהילה תאמר אל בעיניו איפור רבד יש אם תתתתשעא.

ואם דבריו נשמעים שיחו סבור שאתה למי תחילה אמור לכן דבריך ולקבל מלהכנע אחרים ויחזקו כטעותם
 יתהיל שלא ומניין כאולתו כסיל תעו אל שנאמד עמהם להתווכח אפור לך יודו שלא כדי בטעותם שמחזיקים אדם בני תראה
 עושח דפרים שרוב תראה אם הדוב אחר הלו בעקשותו מדבר פעמים ורוב הואיל תדבר אל כסיל באזני שנאסר עמו לדבר

 ב( כז )שמות שנאמר הוכח לכך תמה לאו ואם זכות לפח תטה זכות ולפח הוכה לכף להכריעו שיכולים דבר יעשה אם לשמח
להטות• רבים אחרי

אכרהם משנת

 זאת לכל ומדיח, ממשית המדובר דשם והגם עליהם. אהבתו
 בזמן קרוביו על לחוס שלא התורה שציותה כשם משם, ללמוד יש

 בזמן אדם שום על לחוס אין כן סקילה, להם יגיע כן ידי שעל
קלה. עבירה על אפילו קל עונש על הוא שהדיון

 תתתתשס״ח סימן

וערבות. תוכחה מצות

 ובכרה ז׳, דף משנ״א־נ׳ בספרי ראה וכו׳. למחות בידו ]א[
בידו שיש ומי ערנות נדבר שכתבתי ע״א, דף ת״א

 וממילא ערבות לנו אין הגרם ועל בזה, זה תלוים אס למתות
 הרנה כתבתי וכבר נהם. מוחים אנו אין אס נענשים אנו אין

 הוכח מצות דאין ע״ה, סנהדרין רש״י מדברי זה בספרי העמיס
 שכן מכל תושג גר למעט כתיב עמיתך דרק תושג נגר תוכיח

 נכ ד״ה, נ״ד, שנת רש״י וראה לנכרים. תוכיח הוכח מצות שאין
 משום שאין הזהב בלשונו רש״י דקדק וכו׳, ישראל בכל העולם,
 נענשים שאנו אומר רנינו דאין נראה אולם בישראל. אלא תוכחה

 למחות לנו שיש אלא שבידם, עבירות על לגויס מוחים אנו אין אם
 בעידן כי ריתחא. עידן חלילה יהי׳ שלא עצמנו לטובת נידם

 כגון ועשה קום בה שאין העשה על גם נענשים אנו ריתחא
פ״ג במנחות כדאיתא ציצית,

א*. י״ז השנה ראש )א( תתתתשסדג
ובויקרא *** גינז*^ ליה דילא מלשון )א( תתתתשםם.

בי"* •b mX^׳. סתשים ’'י•0® דבד, בראשית נא( תתתחשע.
* ’0ובייז״ל ז׳ wx nn ומדרש •ל-ג רבד,

תתתתש״ע סימן
הרבים.' את במוכיח פנים הלבנת דין אין

 ונראים מוגן להם אין הללו הנעים וכר. גדולה קהילה ]א[
האדמו״ר והוא אחד, חכם תלמיד אולם כמיותרים.

 מוסבים שהדברים לי אמר מראדזין, שליט״א ליינר ירוחם ר׳
 להם ואומרה גדולה, קהלה עליהם ואתן ה־ז, נחמי׳, הכתוב על

 דין שאין רבינו מסביר זה ועל ברבים. קשות שהוכיח הרי וגו׳
 החוטא, ליחיד דומה ואיט רבים, של חטא על ברבים פנים הלבנת

רבים אם אנל הכשרים, הרבים מאת מתבייש ברבים שהמוכיחו

ךד־ , ti ודפח״ח. זה, שייך לא חוטאים
אם הנעלם כל אל :מפרש רגעו כנראה וכו׳. טוב אם זב[

 דבר תגלה שאדם כפשוטו אם דקשה רע אם טוב
לתה במשפט. ה׳ יביאהו רע או טוב שהדבר נין חנירו של סתר

׳״ מא ׳״י "™ א" »חא
האדם, אל מתיתס רע אם טוב אם רניט, מפרש לכן שכן לא

 אפשר שאם כמובן - להו^. הוא עין ל
למתות• שמצוה רע, לעשות בידו למתות

תתתתשע״א סימן

ועלם*■ בסילי הא רד*ת ויש - ___
־ ״״״״«*•

(O ״־ יקבלי «ם מאק שבם כתכו מזי *',-ד ~ "™י^יT 
צ״י™ *5ת״״״ש

ע"'"■ להוכיחם

0) החכמה אוצי תכנת ע". הת-פס)415 מס עמיד אהרן אברהם פרייס, - החסיד שמואל בן יהודה ג - אס־הם< >משנת חסידים ספר
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 ולא הרכים את החטיא ככר אמד )א( ידים בשתי תדחה למה לו אמרו התלמיד את דוחה חיה החכם תתתתשעב.
שהחטיא. אותם בתשובה שיחזיר ]א[ כן מגת על אמר שהחטיא פלוני את קרבת והלא לו אמרו תענה לו יחיה

לדבר. עת תוכחה יעכל ואם לחשות עת ז( ג )קהלת לחטוא יוסיפו יוכיחם אם רואה הרב אם האדם יחטא אם

 עשרה שעושה קרובו או אהיו או הכירו את החכם ראה אם גשטעים מחת חכמים דברי ה( מ )קהלת כתיב תתתתשעג.
כחמשה יוכיחנו ואם ישמע לא באחת אפילו כולם על יוכיחו שאם יודע וחתכם חנונים שאינם דברים

 יוכיחנו בו תער שלא אותו שחושדין אע״ם לו מחניף אתה בי בפלוני ותנער תמחה פלוני חכם לאותו יאמרו אם עתח יקבל
 ]א[ ככולן יגער שאם ממנו יקבל שלא סבור שחוא חמשה באותן בו ינער שלא ומוטב ממנו יקפל שחוא פכור שחוא בחמשה

 ולמה אחריו לכו הבעל ואם אחריו לכו חאלחים ,ח אם כ״א( י״ח )מ״א אמר הכרמל בחר אליחו שחרי יעשה לא המעט אפילו
 תפשתח )א( לפך המל P אפילי ממני יקכלי לא העגלים על אוכיחם אם אמר אלא הזהב עגל מעשה על כף עשח לא

 רק משח תורת כל שוטרים היו לעגלים עובדים כשהיו כי חזחב לעגלי כעל כין יש ומה תפשתח מועט תפשת תפשתח לא מרובה
 כירושלים שבתות ומוספי עגלים לפני עושים חיו לירושלים מכיאין שחיו קרבנות וכל העגלים על שורה שכינה שאמרו
 שנעשה מעת אבל שמרו מטות שאד מקום מכל ככרת והוא בחוץ קרבנות מקריבים היו לעגלים ירבעם שהעמיד וכחנים
 מעגלים אדבר אם אליהו ואמר כולח התורה בל שעזבו כבעל שמי את הבעל נביאי שכחו כאשר כז( כג )ירמיה כתיב הבעל

 מיראת שעושים אלא שחוטאים יודעים בעגלים אבל זה על להם וספק בבעל שטועים פח לכן המלך יראת מן לי ישמעו לא
 שעושה בחבירך למחות שתוכל לך ברור אם למד אתה מכאן יעשו הלואי רעים שאילו )כ( הבעל דבר על אומר לכך המלך
 לו תזכור שלא מוטב כידו תמחה לא המעט אפילו כולם על לו ותייעץ בו תנער אם כידו עבירות ורוב רך כמענה רעות
 הרעה מדרכם ישובו אולי הזאת המגילה כאזניהם תקרא הנביא לירמיה חקב״ה אמר וכן בידו למחות תוכל שלא יודע שאתה אותם
 אהדדי דקשו המקראות לו לתרץ רצח ולא בזדון ולא בשוגג אותו לחרוג מוטב אמר וישעיה )נ( לחזחר צריך חיה זדון במקום אפל

 הכעס כי מלבך כעס וחפר י( יא )שם הזהיר קהלת ספר וכסוף לאו אם דבריו יקבלו אם בראשו עיניו החכם יד( כ )קהלת
 ואפור כעם באשתו או בו כעס יש כעוד אמת לחשוב יכול אינו כעסו שמתוך ולהורות )ה( להתפלל אפור )ד( הכל כנגד שקול

 ביניהם שלום ועשו במחלוקת שהיו אדם בני שני אפוטרופא. להיות וגם כעסו שיעבור עד ולשפוט דין בעל דברי לשמוע
ביניהם. שלום יעשו שלא טוב יותר שותקין יחדיו מדברים כשאין אבל וטריבין מחרבין יחדיו כשמדברים למחלוקת וחוזרים

אברהם טשנת

 שהוא דבר על :מנסח ,3ת- סוטה ובירושלמי ס״ה, יבמות נשמע,
הוא. והוא הנשמע. דבר במקום נעשה,

תתתתשע״ב סימן

 מקבל שאינו הגם קלות עבירות על תונחה חיוב

החמודות. על תוכחה

 אותס בתשובה מחזיר אם כלומר, וכר. בתשובה שיחרר ]א[
דהשיב והא כך. אתר אותו מקבלים אז שהחטיא,

 שאמר בע״כ וכר, ומחטיא החוטא מתך מקובלני כך לאלישע גתזי
שהחטיא. אותם בתשובה להשיב לו אפשר שאי

תתתתשע״ג סימן

 מצות שיש תתחוור, הזה מהסימן וכר. המעט אפילו ]א[
ולא יקבל לא שזה יודעים כשאט אפילו תוכחה

 נבלות" ואוכל שבת מחלל ת״ו שהוא כגון מעט, אלא יציית
 אז יפרוש, לא מנבלות גם השבת על אותו נוכיח שאם וידעט

 וכן גרידא. הנבילות על אלא השבת על להוכיחו לבל עלינו מצוה
 בעל אם לך יוסיף ותה לך יתן מה נאור וצריך נזה. כיוצא כל

 לאכול לבלי ויציית ישמע אסור דבר כל העושה זה העבירה
וימות. לרשע הלעטהו נאמר לא ולמה כבלויי

 תתתתשס״א, סימן לעיל ראה כ"? שכתבתי מה לפי אולם
שאנו משום כלומר, נזה, זה תלויס ותוכחה דערבות

 את להוכיח אנו חייבים לכך מישראל ואחד אחד כל על ערבים
 עצמנו לצורך היא דהתוכחה שעיר תסתבר עבירותיו, על אחד כל

 של חטאיו את להקטין שנוכל מה כל ובכן חטאיו, על נענש שלא
 בחטאים הפושע את גס להוכיח מהראוי לכך מרויחים, אנו זה

 כר. הרבים את והווסיא עמגוא מי כל :א׳ מ*ז מומה )א( תתתתשעב.

ב׳. ם*ם יבמות )ג( הזהב עגלי של ר׳ל )ב( א׳. י׳י הגיבה )א( תתתתשעב

 הקלות על עכ״פ נענש שלא כדי הקטנות עבירותיו על גדולים
מהן. עצמו ויפרוש עליהן תוכחה שיקבל לאחר

 תיבת בספרו מגדים הפרי דברי את הבאתי נ״ד, דף בת״א והנה
המלוה יפסיד שלא היא דערבות העשין, על ערבות שאין גמא,

 להבין זכיתי שלא כתבתי ר דף ב/ דבחלק והגס — שירוויח. ולא
 על השתוות צד שום כאן אין דהא הפת״ב של הקדושים דבריו

 המלוה נגד עצתו תתחייב הערב ערנות דבכל הרגילה, ערנות
 ימלא לא שאם אתרינן לכך ללוה, שלוה נמה יפסיד שלא ומבטיחו

 יפרע שלא הגס המלוה יפסיד לא כן גם התחייבותו את הערב
 הכתובה את הבעל ישלם לא דאפילו דכתונה, ערב כגון הלוה, לו

 שלא אלא ממון, שוס לבעלה נתנה לא כי תפסיד, לא להאשה,
 אתר ענין אבל הכתובה. את לפרוע חייב הערב אין אז תרויח,
 עצמיט על קבלנו ישראל עם שאנו תורה של בערבות הוא לגמרי

 שאיט זה וישראל המלוה הוא והשי״ת מאתנו, אחד כל בעד
 ניטול שעל שבשביל לומר שייך ותה הלוה, הוא העשה מקיים
 אט אין לכן "הלוה" שהוא הישראל זה יפסיד לא עשה מצות

 להעיר יש ]וגס בצ״נג הלזו החקירה את שהנחתי ע״ש, ערבים.
 ערנות משום פירש״י מוציא, יצאו אם כלן הברכות שכל מה דהא

 אינו מברך שאינו דתי לומר, רצוני ל״ת, מסוג אינן וברכות
 שאין יוצא א״כ ערבות[. כאן יש מהיכן וא״כ בל״ת, עובר

 על תוכחה מצות אין וממילא עשה מצות קיום על ערבים אנו
 חמורות לעבירות שפושע הנ״ל לפי ויתחייב עשה, חצות קיום אי

 מצות ויקיים יקבל נוכיחנו שאס הגם עשין, מצות על עובר וגס
 כלל, להוכיחו כדאי שאין ואפשר להוכיחו, חובה עלינו אין עשין,

 פושע יהי׳ סוף כל סוף אס בעשין אותו לזכות לנו למה כי
אחרות. בעבירות

 צדקה כגון לחבירו אדם שבין חצות הן העשין דאם ברור אולם
שיעשה ולהדריכו להוכיחו אנו שמחויבים וכדומה,

 אלו לטובת אלא מהעונש, עצמנו את להציל בשביל לא המצות,
נראה, גס עבירות. בשאר הפושע ידי על העשין מקיום שיהנו

 ונכלל נמלי לוו דדתת mm וזנינא ר׳ זר! ם*ה ערובין )ו(
 יעדיו )יש 4בסלי0ה בשעת ולא ס-ב ז1״1 סי׳ בא״ת בפ׳-ש זד,

סקכ״זב רם*ב סי־ יו•!■
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_ sow תשםזז אל חכירך »חת אם ]א[ תתתתשעד.
מוסרץ חזה כעולם חבירו את המנצח כי מנצח מלהיות ממצח ח ™ אןתן

שםתים טמא עם וכתיד אנכי שפתים טמא איש 0 ׳ ״דוח«ל עדנך זסי C שם )שם לו שאסר כיון יושב אנכי
שאסר לפי בפח וכשנגעו )א( ישעיה להרוג שח וכמוך ב׳־ןאמד ,אגכ פית6ש

TO עפ( w )והלא שנהרג עד טמנו נפרעו ולא לו תכפר ^וס כלעגי בי יא

ידשב אנכי שפתים א2םכ עם וכתרך שאפרת ותטאתך ס"/ *nA י«י ** •יייי״י* ״»•״ ל»• »־ל »״>־■״־ »םי tot " M» W י־י י׳״ ״״׳'־ ־־« ל״י ״מיו ל־״
נתכפר... הרי הכפויים יום כו ופנע תלוי אשם ]נ[ כו שהייכ הטא *״*«»* ״ל« ב^ם

 לפיו הרב כשנגעה לכפוף תכופר והטאתך שאמר אע״פ ־ד אשם ronשככר פ אע תלוי..., מאשם ׳™?®J™ £״*
 בהיותד ועוד מניעות דעהו כיכר תורה כיכרי להרהר שאמור במקום אפילו ]ג[ בוראך את דעה מקום ככל נשמתו. יצאח
 S ישיאד ואל מנוה יתתפש אדם כל וכזה ומריהה מטך יוצאה טומאה כמה טומאתך זכור הכסא ככית או המרחץ כבית

 ירא שאינו לטי עושה שהיתה מפה יותר קשות ולדכי לחרך ותירא כושה פיני ככל לו שוח אתח כי אדם שום על לחשתורר
 לא יד( יט )ויקרא שנאמר וזהו טפך נקטה לחקכ״ה יבקשו לך לענות שיראים אילו אכל ממך נקמתו יקום שהוא ממך

 אחר היה אילו כלככך חשוב כעסך להראות לכך כשמלאך לפי ה׳ אני מאלחיך וידאת מכשול תתן לא עור ולפני חרש תקלל
 דכרים שני נפשו משפטי להושיע אביון לימין יעמוד כי לא( קט )תחלים חקכ״ח כעכור אשתוק לכך ירא חייתי לי משיב שחיה

 שתוכל כעת אותם תחשוב אס חפצך ומחשבות צורכך דכרי ועתה עכירה חירהור או תורה חירחור חכמא בכית רגילות
 אחר תהרהר שלא כדי כם תחשוב אז הכפא בבית או חמרחץ כבית כשתלך אלא )ג( תורה דברי איבדת חרי תודח ללמוד
 מדכרי עאזידחף כטו לבך ישיאך ואל שלם כלב ותלמוד צורכך מחידחודי פנוי יחיה שלבך ועוד עבירה אחר או תודח דברי
 שאתה כעוד טלכך תודח רכדי תפיד אס תפילתך כתוך וכן אשכחנו אחריו אהרהר לא אם זוכר שאני טעם שאותו תורה

 וכתיב וכמה כמה תזכור ששכחת אחד תחת לך ישלם חקב״ח תורת מדברי לחרחר שאסור במקום כשאתה או מתפלל
 פטורין תנריחן ותגדי ותנריהן חן )ד( שאמרו כמו המצות ועת תפילח עת תודתך חפרו ,לח לעשות עת קכו( קיט )שם

 וכתיב מהודה ח׳ יראת י( יט )שם וכתיב טהורות אמרות ח׳ ואמרות ז( יב )שם כתיב שחרי שמע מקרית
 אחד רגע יחא שלא לילה ובכל יום בכל תחשוב טחור וכמקום טהור יחיה חלב שאפילו אלחים לי ברא טהור לב יב( נא )שם

 אם כי כחטאים לבך יקנא אל יז( כג )משלי שנאמד למנוע וטח רצונו לעשות והיאך בעיניו טוב מח חקב״ה אחר מלחשוב
חיום. כל ח׳ ביראת

אברהם משנת

 ויש להרבה ולא לתעט רון יציית שהפושע רבינו שכתב באופן
 בעבירות או למקום אדם שבין בעבירות המעט באותו לנתור לט

 ואינו צדקה נותן אינו שהפושע שזה למשל לתבירו, אדם שנין
 חייבים דאנו לנו, ישמע אמת על שרק לנו וידוע תפילין, מניח
 של בעבירות להסתפק יש וכן הצדקה, על להוכיחו כל קודם

 על וההדרכה התוכחה להקדים צריכים כן גם אס תעשין. לא
 לחנירו אדם שנין עבירה בכל דהא לחנירו, אדם שנין איסורים

 ורכילות הרע לשון כגון למקום, אדם נין עבירה כן גס יש
 המקום נגד חוטא ורכילות הרע לשון המספר דזה וכדומה,

 המקום נגד החוטא אנל כפול, איסורו א״כ לבריות, רע ועושה
 דגם שנאמר לא אם למקום. רק הוא חטאו טריפות אוכל כגון
 משום חטאיו על נענשים דאנו משום חוטא, הוא הבריות נגד

 שמיימי, עונש באופן או בגופנו לט תריע אם לי ומה ערנות
 תועלת שהתשובה למקום אדם שבין עבירה יותר קיל שמא, או

 אי ולגופנו לנו מריע שהוא מה אבל נענש, לא אנו גם ואז
להאריך. בזה ויש בתשובה. לתקן לו אפשר

תתתתשע״ד פייטן

סימן בסוף לעיל כפול הסימן זה תחילת וכר. נצחת אם ]א[
 תורה בדברי נמנצח כאן המדובר אין ובודאי י״ד.

 חנירו את לנצח ותתאמן דעלמא נמילי אלא הלכה. ובדברי
כדין. שלא ולהשפילו

רנינו וכנראה כאן, יש מילים חסרון וכר. תלוי אשם ]ב[
 החטת על שמכפר דבר שיש ראי׳ להניא רוצה

 על שמכפר תלוי אשם כגון גמורה, כפרה זאת אין זאת ולכל
 וגם ודאי, מטאח תניא חטאתו לו כשנודע זאת ולכל היסורין

 תלוי אשם שחייב מי כלומר, תלוי, אשם על המכפר כפור יום
 שחייב מי זאת ולכל תלוי, אשם להניא צריך אינו יו״כ עליו ועבר

או .רלו1™" המעמיק• עגבת ע״י כאן יש דברים עידגוב )א( תתהתשעו.
רחבים7 ם^מים:שףי “־30י׳י יימ «

זמנים אלו נד במרזזץ היוהד מת או שתותר מת

 שיו״כ הגס אשתו, להניא חייב כפורים יום עליו ועבר ודאי אשם
 גמורה. כפרה מכפר שאיט מכפר שיש כנ״ל נשמע מזה מכפר,

וכר. ודאי ואדם חטאת במשנה פ״ה, יומא ועי׳

 להרהר אסור תודה בדברי להרהר שאסור במקום

השי״ת של בגדלותו

כתוב: תקמה, בסימן ראשון בדפוס וכו׳. במקום אפילו ]ג[
בוראך את — דע הכוונה: — דעה מקום בכל

 בצניעות דעהו כיצד תורה בדברי להרהר שאסור במקום פירוש
 וכן לפניט שכתוב מה לפי כי הנכון, הנוסח הוא וזה וכר.

 אין במקום", "אפילו הישן, מהס״ח מאותרים דפוסים בהרבה
 דאפילו אמרת הא בצניעות, דעהו כיצד שתפרש במה תובן שוס

 וא״כ מהקנ״ה, להרהר מותר נד״ת להרהר שאסור במקום
 נד״יג להרהר שאסור דבמקום ע״כ אלא השי״ת, מגדלות יהרהר

 רניט. אומר ולכך הקנ״ה. של בגדולתו להרהר שאסור שכן מכל
 מזה מותר. בצניעות שם יתנהג איך מהרהר כלומר, שבצניעות.

 ח. יב־כ וק״ש, תפלה הלכ׳ האשכול על אשכול נחל נעל שכתב
היא וזו הקנ״ה של בגדלותו להרהר ומותר אחד מגדול ושמע

 תטנפך לא טנופת כל אף ׳ג ליום יןוד,ה נשיר החשןיר
"אפילי הנוסח נס״ח מצא גלול אותו ,אולי .7סוי 5כ לי

W «י™" הא I™ '" לא^ששלליבאשש
 ורארלא,-"י״ ™ יגייל אסטיוליג "שה נאהיייזי

וראה המים. בנית שהי׳ בשעה אלא זו תכהה3 ר״כלן _
של בגדלותו אז הרהר לא ולמה אף. ה.ד ת,נ ~ ”

 אסור תורה, בדברי להרהר שאסור דנמקוס ע״כ אלא
ובמקום זה: סימן בסוף מפורש וכן יתעלה. ותול7נג

וכר. הקנ״ה אחר — טהור ,v סעייני אליו שמסרן■ פה בבל בהם ,■חשוב
וי. ב־ו ■wm ™ לוזסיב * םהס«תי »־ ב-ו פונה m .נף המח

0) החכמה אוצר תכנת ע״י
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432 חסידים ספר תלב

 על המוסיף הוא מיראתו שותק ווזוא והוסרו ויודעו ורואהו השומעו מהאלהי׳ הירא המורא יהיה השתיקה ברוב א[1 לו
כמוסא הוא הרי האלחים לפני עומד שהוא שכח כי המורא את מפשיר קולו ומגביה מתנשא ואם המורא

 המורא מחמת לשתוק והמרבה ממנו ליראה לו שיש מי רואח שאינו לפי ממנו ירא ואינו דברים שמרבה המלך לפני העומד

חוטא. הוא במהרה לא
 מפני אם כי לחטוא עוזב ואינו בושת וכלא ]א[ אדם יראת בלא חטא מקום שמושא אדם פקפוק בה שאין מחורה ה׳ יראת לז.

את בכך איבד לא שחטא עד ישרו אותו תקן( אחת ופעם רבות פעמים כן עשה ואם היראה עיקר היא זו ה׳ יראת
 תחלה ישרו כבש אשר בעמלו שכר לו אין הראשונות על ותוחא מתחרט אם אבל טוב עוד מעשות ולכו ידיו ירפה ואל הדאשונו׳

שדקותיו. עוד תזכרנה לא עול ועשה טשדקתו שדיק ובשוב נאמר וע״ז

 דבריו יחיו מדבריו יותר ששכלו מי עליו דבריו יהא משכלו יותר שדבריו מי ]א[ חברן■. תוכיח כאשר מרע לשונך נצור לת
שכלו ואץ כדבריו לעשות ומשכיל חכם שאינו כלומר משכלו. יותר אדם לבני ותוכחותיו שדבריו מי פירוש לו.

 והוא ממנה נעדר הוא אותנו מוכיח אשר הטובה לכל השומעים שאומרים לקלון עליו דבריו יהיו חטובים כדבריו לעשות מכריחו
 והמעלות והמוסר השכל כפי אם כי אדם לבני להוכיח סוסי!? שאינו מדבריו יותר ששכלו מי אבל מקיים• נאה ואינו דורש נאה

 השכל כל השומעים שאומרים ולתפארת לכבוד לו יהיו אדם בני שמוכיח הטובים דברים כלומר לו. דבריו יחיו בו אשר טובות
 ותוספת ולתפארתו לכבודו השתיקה תוספת כי בדבור מלהוסיף השתיקה שטוב ללמדך בו הכל דובר הוא אשר והמוסר הזה

 לדעת כדי להשכיל יתכוין ולא שישכיל מה כפי לעשות יתכוין והחכמה החסידות בספר המעיין כן על ולחרפה לקלון הדבור
 שראוי ממה יותר אותו שמדבר כלומר משכלו. יותר שדבריו אחד פרק אותה למספר תועלת אינה החכמה ספור כי ספר

 ששכלו וטי בידם. הוא ונלכד עליו מושלים דבריך יחיו יתד שפת לנבל נאה לא שלמה אמד כאשר ושכלו חכמתו לפי לו
 ושבא דעתו לפי אם כי מוציאם ואינו ברוחו מושל שכלו שמרוב טובה טדח דברים על ויתירה גדולה שחכמתו מדבריו יותר

לו. ואני לי דודי כמו וברשותו שלו הן הרי כלומר נשמעים דברים יהיו אז

 תורה מדברי כשמדברי׳ לדבר ועת להשיב אץ הדיוטות דברי וכשמדברי׳ אותו ומקללי׳ כשמדחפי׳ לדבר ועת לחשות עת לט.
מוטב כי תוכחה. יקבלו לא דבר בשום כי ידעת אשר עד ]א[ להוכיח שלא לחשות עת גם לחשות. עת לא

נשמעים. ודבריך למחות כשכידך לדבר ועת מזידים יהיו ואל שוגנים שיחיו

משגת

 למאמרם )הכוונה מדעתכם אל תפנו אל ואחרו חתנו, והזהרו
 לנגדי ה׳ שותי דוד ואחר וכר( אלילים אל תפנו אל קמט. בשבת
 חתנו, תחשנתי חפנה איני אותר, הוא אחוט. בל מימיני כי תמיד
 לקלות עין. כהרף האדם ישכתה לא אשר ימיני יד הוא כאלו

וכו׳. אפול. לא כלומר, אחוט, לא זה ומפני תנועתה.

 נעת נהם חחשבתך ותהי׳ העבודות אלו לך וכשיזדככו ושם:
הזהר העולם, מעניני נדבר התחשבה מן נקיה שתעשם

וכר. מאכלך נמותרי או בצרכיך מחשבתך מהטריד כן אחרי

 הסגנון בשינוי ומתורגם חהתו״ג שלקוח או לפנינו אשר זה וסימן
שהסימן ותכיון בתוכנם. מתאימים שהדברים או מקוצר, וגס

 הארגונאלי. מס״ח שלא שהוא לשער יש פארתא, בהוצאת חסר הזה

ל״ו סימן

השתיקה: את לשבת רבותינו הרט כבר וכר השתיקה ברוב ]א[
חולין כאלם, עצתו ישים נעוה״ז אדם של אומנתו מה

 פסחים לטפשים. וחומר קל לחכמים שתיקה יפה ואמרו: פ״ט,
 פסחים בחילי, תיפוך ולא בנבילה הפוך כהנא לרב רב ואתר צ״ט.

 בדברים הרנה יעסוק ולא בנבילה לעסוק חוטב כלומר, קי״ב
 השתיקה "ברוב הסימן שבראש זה ופתגם שם. מהרש״א בטלים.

לב־יא. שער הפנינים במבחר כתוב המורא" יהי׳

ל״ז סימן

לחטוא קונו בפני המתבייש

 האדם כי ללמדנו הזה הסימן שבא כנראה וכו׳. בושת ובלא ]א[
זה קונו, מפני מתבייש שהוא תפני לחטא החודל

 יראה(, בדבר לתעלה שכתבתי תה )ראה הרוממות יראת נכלל הוא
 יראת מפני חוטא אינו אס הוא היראה שעיקר לפרש אפשר אי כי

 שהאומר תשובה, מהלכ׳ בפ״י־א, ז״ל הרמנ״ם כתב כבר כי העונש,
 הקללות מן שאנצל כדי מהם התורה שהזהירה העברות תן אפרוש

 לענוד ראוי אין עוה״ב, מחיי אכרת שלא כדי או בתורה הכתובות
הד׳ יראת של עשה דהחצות והגס וכו׳. הזה הדרך על הד׳ את

אברהם

 הרמנ״ם כתב כן דהלא עונש, מחמת חוטא באינו גם תקיים אדם
 ממט ולהפחד יתעלה יראתו להעלות מצוה ד׳: עשה המצות נספר

 ביראת נירא אבל לבס, בשרירות ההולכים ככופרים נהי׳ ולא
 ברור זה אבל ע״כ, תירא. אלוק׳ הד׳ את אחרו וזה עת, בכל עונשו
 תשובה הלכ׳ נרמנ״ם כדחפורש המובחר, מן המצוה קיום דאקו
 הרנה העתיק לפניט אשר הסימנים את שהכותב ומכיון הר״צ

 נהרמנ״ם היטב דקדק הטכחי הסימן את בכתבו בודאי מהרחב״ס,
 חוטא כשאיט היראה עיקר היא שזו יכתוב ואיך כתב, טרם

 כלומר, סמך, טשת" .ובלא הניבים על ע״כ אלא העונש, מיראת
 קוט, תפני מתבייש אלא אדם. בני מפני לחטא מתבייש שהוא לא

 וזו היא. גמורה יראה קונו, כלפי בושת משוס שהוא כזו, ויראה
 שתים מורא שיהא רצון יהי כ״ח, בברכות שאמרו הכוונה היא

 חוטא איט שאדם תה לרוב כלומר, ודם, בשר כמורא עליכם
 אדם תבני תתפחד שהוא איט רואין, אדם כשבני להקנ״ה

 אדם, בני יענשוהו לא למקום אדם שבין בעבירות כי שיענשוהו,
 ידם, על שיתבייש מהם שמפחד אלא הסנהדרין, בזמן שלא ונפרט

השי״ת. מאת שיתבייש הביוש תפני חתפחד אדם שיהי׳ והלוי

 שתי ל״א, בסיחן למעלה הבאתיו הסמ״ג, כתב מזו ונחלה
מצות לעשות והנכאה הנבזה אדם יוכל איך שאותר

 ע״ש. מאהבה. עובד זה הרי אתי, גומל שהבורא הטובות בעד לשלם

ל״ח סימן

 הפנינים, ממבחר ג״כ לקוח הזה הפתגם וכו׳. שדבריו מי ]א[
שלתה רני החכם דברי לפרש האריך והמעתיק לב־יז,

ז״ל. גנירול, אבן

• סימןל״ט
ולרבים ליחיד תוכחה

 .עד" במקום .על" מגיה נהנדפס המפרש וכו׳, אשר עד ]א[
שלא בבירור לך שידוע הדברים על להוכיח שאין כלומר,

 ברור אס שדוקא א( תשמע דתכאן החיד״א הרב וכתב תמך. יקבלו
בשבת כדתשתע תוכיח לך, ספק אס אבל להוכיח, אין יקבלו שלא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)442 מס עמוד אהרן אברהם פרייס, - החסיד שמואל בן יהודה ג ־ אברהם< >משנת חסידים ספר
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משנת

 אע״פ גלוי, חי להם גלוי לפניך אס אחרה הדין מדת שהרי נ״ה.
 הסונר העיטור מעל דלא ג( תוכחה. מקבלין היו לא שבאחת

 יקבלו שלא שידוע הגם להוכיח צריך בתורה שמפורש דבאיסור
ל׳. ניצה ור״ן רא״ש עי׳ תוכחה,

 החאירי, נשם קח״ה, דף זה מספרי בח״א שכתבתי מה ודאה
הוא, לתר, הכאה וכדי למר קללה כדי של דהשיעור

 שום עוד יקבל שלא ברור אז הכאה, או קללה לידי המצב שכשהגיע
 לשנות עלול האדם כי יקבל, שלא ברור אינו אז עד אבל תוכחה,

 להוכיח, חייב ספק שבמקום נשמע וממילא רגע. בכל לטובה דעתו
 דבר לומר שתצוה כשם שאמרו ותה נ״ה. בשנת התוס׳ כדברי

 שהגיע לאחר היינו נשמע שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע
 ע״ש, בבירור. נשמע שאינו דבר הוא אז הכאה, או קללה לידי הדבר
תתתקל״ח. סימן זה נחלק שכתבתי מה ג״כ וראה

 ז״ל הרמנ״ס של פסקו לפי נכתב זה סימן גם כי נראה ולפע״ד
שהוא נדבר והורגלו דשו שכבר תרנים המדובר דנכאן

 כי תוכחת, יקבלו לא דבר נשום "כי הלשון שנוטה כמו אסור,
 בהלכי פסק כבר ז״ל והרמב״ם רבים, והיינו שוגגים" שיהיו חוטב

 והן שתשיכה עד ושותות שאוכלות נשים פ״א, סוף עשור שביתת
 שלא נידן, ממחין אין הקודש, על תחול להוסיף שמצוה יודעות איס

 אחד כל בבית שוטר שיהי׳ אפשר אי שהר בזדון, לפשות יבואו
 וכן מזידין, יהיו ואל שוגגין שיהיו להן והנח נשיו. להזהיר ואחד

 אם אלא שאין זה דבר נאתר לא א״כ עכ״צ לזה, הדומה כל
 ויעברו ישמעו שלא לך ברור אותם שתוכיח ולאחר שוגגין הם כעת

 שלפנינו, בסיחן כאן מיירי וכן רבים. אלא יחיד שאינו וגם במזיד,
 שלא כדי להוכיח אין וכך בשעה עושים עכשיו ועד רבים שהם

תזידים. לעשותם

 שלא שיודע כל דניחיד רבים, ונין יחיד נין חילוק דיש ומסתבר
בערכין פליגי ונזה יותר, להוכיחו אין תוכחה יקבל

 הוא מתי דפליגי קללה. כדי עד או הכאה כדי עד תוכחה אם
 יאחר והשני קללה כדי אמר דחד תוכחה, יקבל שלא ברור דבר
 אבל הכאה. כדי הוא בירור של השיעור אלא עוד ברור אינו דאז

 ואחד אחד כל לא הלא כי וקללה הכאה כדי כלל שייך לא ברבים
 או יקללו מהרבים כתה או אחד ואפילו יכנו, או יקללנו חרבים

 שוס עוד יקבלו לא קיללו שלא שהשאר בירור זה אין אותו, יכו
 ויש שוגגיס עכשו הם אם תלוי העיקר דנרנים ע״כ אלא תוכחה.

 כשהם דוקא זה כל אבל להוכיח, אין בזדון, ויעשו יצייתו שלא לחוש
 הם כנר אם אכל למזידים" לעשותם אין ולכן שוגגים, עכשו

 דאין והכאה, קללה כדי עד אופן בכל להוכיחם דיש אפשר מזידים,
בתוכחה. להפסיד מה

 זעירא רני דאמר מה נ״ה. שבת התום׳ תתרצי מדקא לדקדק ואין
דלא ואע״ג _ גלותא שרי דבי להני תר לוכחינהו סימון לר׳

 לא דודאי היכא אבל מקבלי, אי דספק היכא דמיירי וכף מקבלי
 התום׳ תתרצי לא ולמה וכף שוגגין שיהיו תוטב להם הנח תקבלי,
 כדי עד להוכיחם יש מקבלי לא אפילו ואז בזדון, עברו דכבר דמיירי
 דחיירי לאוקי להתוס׳ להו ניחו דלא משום כנ״ל, הכאה, או קללה
שאין בזדון עושים אי ה״נ אין אבל כך. על נחשדו דלא בזדון, שעשו

אברהם

 את שיכו או שיקללו עד להוכיח מצוה יש נהתוכחה להפסיד מה
המוכיחים.

 דאין נראה וכף תוכחה היכן עד ט״ז: בערכין דפליגי בהא והנה
צריך פעמים כמה כלומר, בכמות, היכן עד הפירוש

 שיחזור מנין קבל ולא הוכיחו לעיל: אתרו כנר זה דעל להוכיח,
 על נאה זו שדרשה וטדאי מקום, מכל תוכיח 'ת״ל ויוכיחנו
 פעמים, מאה אפילו דדרשו תתן, נתן תשלח, שלח של המשקל
כלומר' באיכות, היכן עד השאלה אלא מוגבלת, בלתי כמות כלומר,

 נרמב״ם וראה - הרצוי הדרך היא וזו — רכים נדברים שמוכיח יש
 אליו לדבר נע״כ מועילים רכים דברים אין ואס — פ״ו דעות

 ונזה קשות. לדבר השיעור הוא היכן עד היא והשאלה קשות,
 אבל ביחיד דוקא דזה תסתבר ובכן וכף. הכאה, כדי עד פליגי,
 שאי הנ״ל הרחנ״ם וכדברי יצייתו, שלא מראש ידוע אם ברבים
 כי כלל אותם להוכיח אין אחד, כל בבית שוטר להעמיד אפשר
 ס״ה, יבמות יוסף בנמוקי וראה חזידין. ולא שוגגין שיהיו מוטב

ע״ש. לרבים. יחיד נין ג״כ דתחלק

ט״ב סימן

 הרמנ״ם, מדברי לקות זה סימן גם וכו׳. צריך התשובה ]א[
אלו דברים ד, הוזכר שם שגס — ג נ־נ תשונה,

 דברים הד׳ את ביותר תפרש ט״ז, תצוה ונסמ״ג כאן. שהוזכרו
 ז״ל גירודני להר״י תשונה בשערי וכן התשובה, מעיקרי שהם
ראשון. שער

מ״ג טיטן

עליהם שמנדין דברים כ״ד

 מהרחנ״ם, תועתק הזה הסימן וכף. וארבעה עשרים ]א[
וירושלמי י״ט, ברכות ומקורו רי״ד. תורה, תלמוד

 נכ״ד כתג• י״ט. בברכות רש״י והנה מגלתין. אלו פרק תו״ק,
 מקומות נכ״ד אדם בני חכמים שנידו מצינו משמע השתא תקומתו

 מקומות נכ״ד כלומר, עכ״ל לרבם. כבוד נשאו שלא לסי הרג לכבוד
 ואשכח דק דתסיק: משוס משמע, השתא דקאמר והא שנידו, אירע
 )ולא שמנדין במשנה חצינו מקומות נכ״ד מפרש: והמאירי תלת.
 נת״ת שמזלזל מי על כלומר הרג כבוד על שנדו( שפרש״י: כמו

 אלא הנה הוזכרו ולא בתלמוד, מפוזרות וכלן בהוראתו, שיקל או
 בן עקביא כעין ת״ח, של מטתו אחר המספר אחת בלבד: ג׳

 המזלזל שני, השקוה. דוגמא ואנטליון: שמעי׳ על שאמר מהללאל
 מקומות ושאר — שמים, כלפי דעתו המגיס שלישי, ידים, מנטילת

 מובן איט המאירי, לפיו׳ ונין לפרש״י ונין וכף. לנו נתברר לא
 המספר הייט אחד, אלא בהם אין שלושה אלו הא תלת, כתואש דדק
 נדחוק ואפילו הרג לכבוד ביחס שהוא ת״ח, של מטתו אחר

 התגים אבל דרבנן, איסור מזלזל הוא ג״כ ידים, בנטילת דהמזלזל
נזה. איכא רבנן כנוד מה שמים, כלפי דעתו

 שעל בגמרא, לו הי׳ אחרת טסחא כנראה ז״ל הרמנ״ם אולם
לא בברכות ושם מנדין. שוגים נענינים דברים, ד כ״

 הראנ״ד הקשה זה ועל בתלמוד. שמפוזרות משום ג׳, אלא תצאו
וין יש. מכ״ד יותר שמגיע, ענינים כל לתנות באנו דאם ז״ל.
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לה יעקב דעות הלכות משנת

♦

 בת שישא הוזכר: לא ובנה׳ בשכינה, מדבק כאילו הכתוב
 דישא הא גם איתא וברמב״ם לת״ח, בתו להשיא אלא ת״ח,

 הוא וכנז׳, דהוזכרו הני דכל משמע מהגמ׳ והנה ת״ח, בת
 משיא לגבי אלא שייך זה אין ולכן מנכסיו, ח״ת שיהנה משום

 אולם זל. טעם שייך לא ת״ח, בת לישא בנוגע אבל לח״ח, בתו
 הרמב״ם כ׳ ומה״ט ממעשיהם, ללמוד כדי :הטעם כ׳ ברמב״ם

 לישא לגבי גם מעתה מיני.חבור,..הרי בכל להן ולהתחבר גם:
 בת לישא גם הרמב״ם כתב ואמנם זה, טעם. שייך ת״ח בת

 ודברי וכש״נ. הוא, טעמא דחדא לת״ח, בתו להשיא וגם ת״ח,
 א, מט, בפסחים הגמ׳ מדברי הוא מאיסו״ב, בפכ״א הרמב״ם

 להתחבר דמצוה זו במצוה ו׳ מ׳ בסה״מ ברמב״ם ועי׳ ע״ש.
 הספרי דברי שהביא תדבק דבו מקרא הנלמד החכמים עם
 ת״ח בת והנושא לת״ח בתו המשיא כל איתא ששם עקב פר׳
 כדבריו והיינו בשכינה, נדבק כאילו הכתוב עליו מעלה וכו׳

וכנז׳. דעות מהלכות בפ״ו

 ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל על מצוה ה״ג: פ״ו
כמוך. לרעך ואהבת שנאמר כגופו מישראל

מישראל, כאו״א לאהוב היא דהמצוה כתב כאן הנה
 רועים. את לאהוב ג׳: מצוה כתב: ההלכות בתחילת ואילו

 הרמב״ם ועמש״כ ה׳, בדרכי ההולך והוא רעהו, דוקא ומשמע
 ועמש״כ ע״ש, עיקרים, הי״ג בסוף מסנהדרין פ״י בפיה״נג

יסוה״ת. הלכות בריש
 שנא׳ השונא :הי״ד ושמירת־נפש מרוצח פי״ג רמב״ם ועי׳ ׳■־״

 יהיה והיאך מישראל, אלא הוא העולם מאומות לא בתורה
 אחיך את תשנא לא אומר והכתוב מישראל שונא לישראל
 וכו׳ עבירה שעבר לבדו שראהו כגון חכמים אמרו בלבבך,

 אם תשובה עשה לא שעדין ואע״פ וכו׳, לשונאו מצוה הר״ז
 נוטה ינימנו ולא עמו ולפרוק לטעון מצוה במשאו נבהל מצאו
 בין רשעים בין ישראל נפשות על הקפידה והתורה וכר למות

 וכו׳, הדת בעיקר ומאמינים ה׳ אל נלוים שהם מאחר צדיקים
 בפיה״מ כדבריו וזה הדת, בעיקר במאמין דוקא מבואר

 ועמש״כ האמונה, עיקרי מי״ג שם הזכיר לא אך בסנהדרין,
 .יעו״ש[. מרוצח, בפי״ג גם ]ועמש״כ יסוה״ת. הלכות בריש
 במאמין נמי הכוונה מישראל, כאו״א לאהוב :כאן מש״כ ואולי

 בפיה״מ וכמש״כ הכלל, מן יצא הרי בכופר, דאילו הדת, בעיקר
וצ״ע. הנז׳,

 טובה, לא בדרך שהלך או שחטא חבירו הרואה ה״ז: פ״ו
 במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה

עמיתך. את •תוכיח הוכח שנאמר הרעים
 בסתר בו חזר לא אם שמים בדבר? אבל כתב: ובה״ח

 בפניו אותו ומחרפים חטאו ומפרסמים ברבים אותו מכלימין
למוטב. שיחזור עד אותו ומקללין ומבזין

 מקרא הנלמד תוכחה דמצות מבואר הרמב״ם בדברי הנה
 לא בדרך הלך או כבר חטא שחבירו הוא וגו׳, תוכיח דהוכח
טובה[. לא בדרך הלך זה: מה במפרשים ]ועי׳ טובה,

 שכתב: ר״ה מצוה להרמב״ם בספר־־המצות עי׳ אולם
ממנו אותו ולמנוע לחטוא שירצה מי או החוטא להוכיח שצונו

 נעזוב ושלא נחטא שלא מצווין אנחנו וכו׳, התוכחה במאמר
וכו׳. שימרה מאומתנו זולתנו

 לחטוא שירצה שמי גם נאמר תוכיח, הוכח דמצות ■ומבואר
 דעת מה לעיי׳ ויש התוכחה. במאמר ממנו אותו למנוע יש

 שחטא, חבירו שראה תוכחה דמצות שכ׳ בחבורו הרמב״ם
 למונעו תוכחה מצות בכלל זה אין החטא, דלפני כאן ס״ל האם

 דאם הוא, שק״ו או המצות, בספר בו,ממש״כ וחזר מהאיסור,
 •י וצ״ע. יחטא, שלא מקודם למונעו כ״ש למוטב, להחזיר מצוה
r -t■ ומותר, פטור דרישא בבא ד״ה א, ג, שבת בתום׳ והנה 

 ואפי׳ מכשול, תתן לא עור עבר.אלפני קא והא וא״ת כתבו:
 משום עבר דלא בידו היה לא אפי׳ ליטלו יכול שהיה מיירי
 ע״ז דמם׳ בפ״ק לה מוקי לנזיר יין כוס דמושיט עור לפני

 איכא מיהא דרבנן איסור מ״מ דנהרא, עברי בתרי דקאי ב, ו,
 איסורא דמ״מ כתב: שם וברא״ש מאיסור. להפרישו שחייב
 כ״ש להפרישו מצווין ב״ד נבילות אוכל קטן דאפי׳ איכא דרבנן
 ואולם :חיות המהר״צ בהגהות ע״ז וכתב לו. יסייע שלא גדול

 מ״ע דבכלל שכתב מצאתי ר״ה מ׳ המצוות ספר ברמב״ם
 נעזוב ושלא נחטא שלא מצווין שאנחנו הוא תוכיח דהוכח
 ג״כ תורה דאיסור הרי ע״ש, שיחטא, מאומתינו זולתינו

בזה. יש
 איסור דרק שס״ל והרא״ש, התוס׳ דעת צ״ב ובאמת

 לו. יסייע ושלא מאיסור, להפרישו שחייב בהא יש דרבנן
 להוכיחו שחייב. דמאחר תוכחה, ממצות בזה יהיה לא ולמה
 ועוד מאיסור, להפרישו שלא מותר איך א״כ יחטא, שלא

 בתרי זה אין אם ואפי׳ הנז׳. שבת דמם' וכהא לו, לסייע
 ממנו למנוע תוכחה ממצות בזה יהי׳ מ״מ דנהרא, עברי

 שכתב: רנ״ט מ׳ במנ״ח ועי׳ לו. יסייע שלא •וכ״ש העבירה,
 עוד וגו׳, דהוכח זו׳ מעשה חוץ הוא התוכחה דחיוב ונ״ל

 מטובע גרע דלא רעך, דם על תעמוד דלא אל״ת, מתחייב
 דאם עאכו״כ גופו, אבידת לרבות והשבות וגם וכו׳, בנהר
 בודאי ר״ל וגופו נפשו אבדת דהוא העבירה מן להציל יכול
 סה״מ הגריפ״פ בפי' ]ועי׳ ולהצילו. למוטב להחזירו חייב

 מאיסורא, לאפרושי למה טפי תקשה ולפ״ז כ״ח[, עשה לרס״ג
: .. וכנז׳. דרבנן איסור רק הוי לו, ולסייע

 רואה אם הדין וכן :שכתב הי״ג פ״ג ב״ק ברא״ש ועי׳
 שיכה■ לא אם להציל יכול ואין חבירו את מכה מישראל אדם
 המכה להכות מותר נפש מכת מכהו שאין אע״פ המכה את

 שפחה שנשא בנרצע א, כח, לעיל כדאמרי׳ מאיסורא, לאפרושי
 מאיסורא. לאפרושי בו לחבול מותר שרבו ימיו וכלו כנענית

 מאיסורא דלאפרושי דין הוי דלהרא״ש מכאן משמע ולכאורה
 על ולעבור המכה להכות מותר איך דאל״כ דאורייתא, דין

 סי׳ בחו״מ הגר״א מדברי נראה כן ואמנם יוסיף, דלא הלאו
 הנז׳ הדין בשו״ע שם דהביא אהא שכתב י״ג סעיף .תכ״א

 בביאור- ע״ז. וכ׳ מאיסורא. לאפרושי המכה להכות דמותר.
 :הוסיף ובליקוט וכו׳, דנרצע הדין וזה א, כח, כמש״ש הגר״א
 בהא הם רש״י דברי והנה יכול. ד״ה ב, טז, בערכין ערש״י

 יכנו, לא יכול בלבבך, אחיך את תשנא לא ת״ר שם: דאמרי׳
 דעל ברש״י ומבואר תוכחה, דבר על יכנו לא יכול :ופירש״י

מכאן, הגר״א שהביא מה וזה להכותו, מותר תוכחה דבר
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 להכות דמותר בב״ק, הרא״ש דברי דהוא השו״ע, לדברי מאור
 על להכות דמותר רש״י דברי והביא מאיסורא, לאפרושי כדי
 מאיסורא, דלאפרושי זה בעגין דיש בזה ומפורש תוכחה, דבר

 ועי׳ הכאה, אפי׳ זה מחמת והותר תוכיח. הוכח מצות משום
 יכול ישראל בר כל כן: נמי שט ט׳, סי׳ פ״ג בב״ק ביש״ש
 פסק כ״ז סי׳ לקמן וכן מאיסורא, לאפרושי כדי חבירו להכות

 ולא יכנו לא יכול בערכין איתא וכן שמותר, להדיא הרא״ש
 ולפנינו בגמ׳, כן שגרים ]כנראה ט׳, תוכחה דבר על יסתרנו

 ע״ד להכותו שמותר אלמא וכנז׳[, ברש״י רק בגמ׳, זה אין
 שידוע לכשרות מוחזק באדם דוקא דזה שט ]וע״ש תוכחה,

 בסתמא אבל ומופלג, משוב אדם והוא פשה, שמים שלשם
 וכל בריה, לכל מיי שבקת לא דא״כ כמיניה, כל לאו דאינשי,

 בארן צדיק אין כי תוכחה• ע״ד חבירו ויכה ילך ריק אדם
 ומקל רשות נתנה לא והתורה יחטא, ולא טוב יעשה אשר

 דבריו • להיות שראוי חשוב לאדם או לדיין אלא ורצועה
 ולהפרישו חבירו להכות מותר שעה לפי ג״כ נשמעים,

 משאר לאפרושי ודוקא הדיין, עיני ראות לפי והכל מאיסורא,
 אחד כגון לחבירו אדם שבין מה אבל לשמים, דבינו איסורא

 אחיו, להציל פשוט איש אפי׳ אדם .לכל שמותר חבירו, שהכה
 בדבריו ומבואר ע״ש[. המוכה. להציל כדי המכה להכות ויכול
 מאיסור, להפרישו החוטא להכות מותר תוכחה, מצות שמצד

 ומופלג. חשוב אדם והוא שמים לשם כוונתו שיהא צריך רק
 מדרבנן דרק דכתבו הנז׳ בשבת והרא״ש התום׳ דברי וצ״ע
 ולמה וכנז׳, להעובר ולסייע מאיסור דלהפריש דין דיש הוא

וצ״ע. תוכחה, מצות מצד מה״ת ד״ז יהי׳ לא
 לזה ]וציין יג, בחגיגה באבני־מילואים בטו״א עי׳ והנה

 ע״ד בשבת, הרא״ש מדברי שהקשה א[ ג, בשבת הגרע״א
 אסור דנהרי, עברי תרי דבלי כתב דבשבת א, ו, בע״ז הרא״ש

 והתום׳ הרא״ש כתבו בע״ז ואילו התום׳, וכשי׳ מדרבנן מיהא
 בודאי כי שלהן אפי׳ איסור דבר למומרים להושיט דאסור

 מדבריהם משמע דנהרי, עברי בתרי דקאי ודוקא יאכלוה,
 ליכא, דרבנן אסורא אפי׳ דנהרי, עברי בתרי קאי דלא היכי

פ״ש. אהדדי, סתרי הרא״ש ודברי
סק״ו, קנ״א סי׳ ביו״ד הש״ך כבר דן זו, בסתירה והנה

 שחייב בישראל והרא״ש התום׳ איירי דבשבת ליישב וכתב
 מומר ובישראל בעכו״ם איירי ובע״ז מאיסורא, להפרישו

 מומר דהא שהק׳ בדגמ״ר וע״ש ע״ש. להפרישו, חייב שאינו
 חייב לא ולמה הוא ישראל שחטא דאע״פ כישראל, דינו

 בישראל דאף< גדול, חידוש הדגמ״ר שם וט מאיסורא, להפרישו
 אוכל בקטן וכמו בשוגג, כשעובר כ״א להפרישו מצווין אין

 בישראל אבל בשוגג, דמיירי א, ג, דשבת וכהא נבילות,
 מצווה אחר ישראל אין עבירה א?זה על במזיד לעבור דרוצה

 בגליון־מהרש״א וע״ש ע״ש, הש״ך, כוונת גם וזה להפרישו.
בדבריהם. יעוי׳ .בזה, דברו אחרונים־ והרבה בזה. .מש״כ

במזיד, דבעובר לומר, ־תימה ודאי לפיל, להאמור והנה
 מצות מצד להפרישו חייב יהי׳ לא ולמה להפרישו, חובה אין

 וכמש״כ תוכחה, מצית בזה דאין י״ל במומר אמנם תוכחה.
 להכעיס נבלות אוכל אם ולכאורה רל״ט: מצוה במנ״ח
דוכתא ובשאר אבידה גבי שמבואר ע״ז ועובד שבת ומחלל

 להוכיחו חייב דאינו אפשר ע״ז, במס׳ עי׳ אחיו, בכלל דאינו
 להמ״ב בביאור־הלכה פסק וכן ע״ש. רעהו, בכלל דאינו כן גם
 הש״ך דברי מתישבין כיו ולפ״ז ע״ש. ב, סעיף תר״ח סי׳

 אפי׳ להפרישו, חיוב אין מה״ט מומר, דגבי דס״ל, די״ל הנז׳,
 איננו אם אפי׳ מזיד, דבכל כותב הרי הדגמ״ר אבל מדרבנן,

רב. צ״ע וזה יעו״ש, להפרישו, א״צ ג״כ מומר,
 מחויב התורה דמן שכתב: נ״ח סי׳ בשאגת־אריה ועי׳
 הקשה, פרי־יצחק ובס׳ ע״ש, מאיסורא, חבירו את להפריש

 הביא נ״ג ובסי׳ מדרבנן, אלא זה אין מאיסורא, דלאפרושי
 מצות מצד התורה, מן חיוב זה שאמנם לו שכתב הגרנ״א דברי

 יתיישבו איך וצ״ע פ״ש. זל״ז, ערבין ישראל דכל ומשום תוכחה,
 להפריש צריך מדרבנן דרק דט ג, בשבת והרא״ש התום׳ דברי

וכנז׳. מאיסורא חבירו
א, ו, בע״ז הגמ׳ מדברי הוכיח לעיל, הנז׳ בטו״א והנה

 שוב דאל״כ ליכא, דרבנן איסור אפי׳ דנהרי, עברי תרי דבלא
 אפי׳ דהא לפנ״ע, משום או הרומה משום הטעם אם נ״מ אין

 מדרבנן דאף וע״כ מדרבנן, מיהא אסור לדידיה, ליה אית
 בביאור־הגר״א ]ועי׳ וכנז׳, שם בע״ז ורא״ש וכתום׳ מותר,

 דל״ק כתב אך זו, לראיה נמי דמביא סק״ח קנ״א סי׳ יו״ד
 בע״ז הר״ן שי׳ וכ״ה א, ג, בשבת והרא״ש התום׳ שי׳ על מזה
 כנראה והטו״א ע״ש. לסייע, אסרו בישראל דוקא די״ל שם,

 לחלק מסתברא לא ע״ז, מוזהר נמי דגוי דכיון בזה, ניח״ל לא
 בסוגיא עי׳ עור, דלפני הלאו לגבי וכמו לגוי, ישראל בין בזה
 בזה לחלק יש מיהא דרבנן, האיסור דלגבי ס״ל, והגר״א שם.
 איסור דמ״מ דשבת בפ״ק הרא״ש ומש״כ לגוי[. ישראל בין

 דודאי דמי דלא נ״ל נבילות, אוכל מקטן גרע דלא איכא דרבנן
 בדאפשר, העבירה, מן עבירה עוברי להפריש וין מצו ישראל דכל

 דאפשר כיון נבילות, אוכל קטן להפריש מחויבים משו״ה
 דלא היכי משו״ה אפשר, בדלא עסקינן הכא אבל להפרישו,

 לפניו מזומן עבירה והאי והואיל דנהרא, עברי בתרי קאי
 יקח זה לו יתן לא דאם ידו, על ומעכב מוחה באין לעשותה
ליכא. דרבנן איסור אפי׳ הילכך הוי, מאי לו נותן כי בעצמו,

 מזומנת דהעבירה איירי דבשבת הטו״א, לפ״ד והנה
 לשיטתו ומה״ט ידו, על ומעכב מוחה באין לעשותה לפניו
 דברי קצת לישב יתכן לפ״ז וכנז׳. ליכא דרבנן איסור אפי׳

 והקשנו בידו, לסייע אסור דמדרבנן שכתב בשבת הרא״ש
 איסור יהיה ומה״ת תוכחה, מצות מדין בזה יהיה לא למה

 והוא בידו, מחה דאמנם בכה״ג דאיירי די״ל בידו, לסייע
 זה לו יתן לא דאם ומאחר העבירה, לעבור ■ורוצה בשלו עומד

 תוכחה, מצוות קיים דהרי מה״ת, איסור בזה אין בעצמו, יקח
 ליקח יכול דהא ממש, בו דאין סיוע הוא לו, דמסייע ומה

 דהכא נמי פ״ג׳שט סי׳ חי-ו״ד כתב־סופר בשו״ת ופי׳ בעצמו,
 ליישב מש״כ בכ״ם ]וע״ש ע״ש. ממש, בו שאין בסיוע איירי

גם כתב — וכתירוצו לשבת, מע״ז הרא״ש דברי סתירת
ז ו י  המ״ד וכתב הערוך־לנר. בשם ל״ב סי׳ ח״ב משיב־דבר בשו״ת

 י״ל שכן, ומאחר יעו״ש[. בזה, והברור האמת התי׳ דזה
 ולא דהוכיחו כיון הוכחה, מדין מה״ת חיוב בזה אין דבכה״ג

 אכתי אך ממש, בו שאין בסיוע מסייעו והוא למונעו, יכול
דמצוין נבילות אוכל דקטן מהא הרא״ש מביא מה קשה,
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ועי׳ וכס/ הכא ומשא״כ להפרישו, יכול הרי התם .הפרישו,
 ואכתי הספר, שבסוף בהערות גם ועי׳ בזה. מש״כ בכ״ס
וכנז׳, במש״כ יתישבו לא בודאי בשבת, התום׳ ודברי צ״ע.
 אלא הרא״ש, כפש״כ מסיוע הזכירו לא שם התום׳ דהרי

 להפרישו שחייב איכא מיהא דרבנן איסור מ״מ כתבו:
 דא״כ תקשה, ובזה להפרישו. יכול דאמנם ומשמע מאיסור,

וצ״ע..,, וכנז/ תוכחה מדין התורה מן איסור בזה אין למה

 במש״כיהגרע״א כתב א, ג, בשבת שפת־אמת בספר ב.
מותר, דהכא דאמרי׳ דמה הר״ן; בשם שם התויו״ט תי׳ לפי

 דס״ל למאן בזה דנ״מ הגרפ״א וכ׳ שבת. לאיסור מותר היינו
 איסור מצד אבל מומר,־ חשיב בדרבנן גם שבת לחלל דבמומר

 דגבי סובר אינו ]והגרע״א בעלמא. כלאו זה הוי עור, לפני
 הוי אלא ולאו, לאו כל בגוף האיסור כאילו זה נחשב לפ״ע,

 לפענ״ד נראה דאינו השפ״א ע״ז וכ׳ כללי[. איסור רק זה,
 עברי בתרי קאי דלא כיון ליכא הכי בלאו עור, לפני דהא

 א״כ עבירה, לעבור לסייע דאסור התום׳ כמש״כ אלא דנהרא,
 באיסור שבת לחלל מומר הוי ודאי שבתות, לחלל המסייע

ע״ש. דרבנן,
 בזה דיש ברא״ש, האמור לפי יתכנו השפ״א, דברי והנה '

 העתיק דבריו שתמצית שם, בר״ן הוא וכן 'מסייע, משום
התויו״ט, ע״ד בדבריו הולך והגרע״א ע״ש. שם, בתויו״ט

 בדבריהם הזכירו שלא שלפנינו והת״י התום׳ לפי' אבל ע״ש.
 א״כ מאיסורא, דלאפרושי מהא רק אלא דמסייע, .מהא כלל

 האיסור גם כללי, איסור הוא דאורייתא, .עור לפני דאם ודאי
 עברי בתרי קאי דלא היכא — מאיסורא לאפרושי דרבנן

 בזה ואין הגרע״א. וכדברי כללי, איסור ג״כ הוא דנהרא,
 האיסור דגם להגרפ״א דס״ל עוד ויתכן שבת. 'חילול משום
 ואם עצמה. לעבירה קשור זה אין עבירה, עוברי לסייע דרבנן

יש אלא שבת. מחלל נקרא הוא אין שבת, לחלל מסייע הוא
 על עובר אלא זה ואין לעבירה. לסייע דאסור כללי דין כאן —

 לדברי ואף דרבנן, שבת ממלל נקרא ואינו הזה, הכללי האיסור
 לפ״ד ולא והר״ן, הרא״ש לדברי רק דזה נראה וכנז׳, השפ״א
וכמש״נ. התום׳,

מאיסור, להפרישו דחייב דבהא נאמר אם לכאורה והנה
 נחטא שלא זו מצוה דבכלל תוכיח דהוכח מדינא בזה יש

 למש״כ וא״כ לעיל, וכמש״כ לחטוא, שירצה ממי החטא ולמנוע
 מוחה ואינו למחות בידו שאפשר וכל :ה״ז סוף בפ״ו הרמב״ם

הגמ׳ דברי הוא דמקורו בכ״מ וכ׳ אלו, בעון נחפש הוא
 יוצאה היתה ראב״ע של פרתו במתני׳ דתנן אהא ב, נד, בשבת

 תנא :׳בגמ ואמרי׳ חכמים, ברצון שלא קרניה שבין ברצועה
 בה מיחה שלא ומתוך היתה שכנתו של אלא היתה שלו לא

צ״ב[, ודבריו להרמב״ם, בפיה״מ ]וע״ש שמו. על נקראת
 וא״כ וכו׳, נתפס וכו׳ למחות שאפשר מי דכל הא ע״ז ומייתי

 עבירה אותה עשה הוא כאילו דנחשב בזה מבואר לכאורה
 של פרתו כאילו נקרא שזה דראב״ע, בהא וכדאמרי׳ עצמה,
 איסור מן הפריש לא אם א״כ וכו׳, בשבת שיצאה היא ראב״ע

שמו, על ממש דנקרא שבת, מחלל הוא כאילו נחשב הר״ז שבת,
ואינו למחות לו שאפשר וכל :שכתב שם שבת במאירי ועי׳

 הגמ׳ מדברי כן דלמד וכנראה עשאו, כאילו הוא הרי מוחה,
וכנז׳. ר״א של פרתו נקרא דזה דאמרי׳

 שבת חילול על יממה שלא דמי לומר, קשה באמת אולם
 כלפי דרק וצ״ל שבת, לחילול כמומר יחשב למחות, שבידו בדבר
וצ״ע. זה, בעון ונתפס עון, אותו עשה כאילו נחשב שמיא

 .בכתובות דאמרינן בהא ג/כתב סי׳ בחו״מ. בנתיבות והנה . .ג
 דאין אני, רוצה שיאמר .עד אותו כופין עשה דבמצות א, פו,
 חבירו להפריש מצווה אדם כל אלא דין, בית על דוקא זה דין

 גבי א, כח, בב״ק כדמוכח ב״ד, בכלל שאינו מי אפי׳ מאיסור,
 מאיסור להפרישו כדי להכותו רבו דיכול ימיו שכלו נרצע

 וכתב עליו, חלק נתיבות, משובב בספרו והקצוה״ח שפחה.
 כל אבל בב״ד, דוקא הוא נפשו, שתצא עד אותו דמכין דדין

 שיפרישו, עד להכותו דיכול הוא לאו, באיסור דוקא אדם,
 לא אבל בעלמא, הכאה ודוקא הנז׳, שפחה דאיסור וכהא

 הכאה זכות אין עשה, לקיים לכרפו אבל נפשו, שתצא עד
 בלא דוקא הוא מאיסורא, לאפרושי דדין בעלמא, לאדם

 מהו צ״ב, ודבריו ע״ש. עשה, קיום באי לא אבל תעשה,
 לאפרושי זה אין פשה, קיום דאי וצ״ל לעשה. ל״ת בין החילוק

וצ״ע. מאיסורא,
 או״ח ורדים גינת בספר למש״כ בזה, לומר יתכן .אולם

 מצות על בעובר רק תוכחה מצות חיוב דאין ט״ו סי׳ ג׳ כלל
 מדברי לה דמדייק ופ״ש עשה, מצות על בעובר ולא ל״ת,

 פ״ש. שחטא, חבירו ברואה תוכחה דדין שכתב הרמב״ם
 שהרבה שהביא ה׳ מערכת דינים אסיפת בשדי־ממד ]ועי׳

 זו, בדרך הולך הקצות שגם ויתכן יעו״ש[, עליו, חולקים
 מצות יש דבזה ל״ת, מצות בין לחלק כתב שפיר ע״כ ואשר

 ב, עז, בערכין וכדמבואר להכותו. יכול זה, ומדין תוכחה.
 זכות לו אין תוכחה, מצות בזה דאין עשה במצות אבל וכנז׳,

... הכאה,וא״ש.
 צרור־החיים מספר שהביא הנז׳ שדה־חמד בס׳ ועי׳
 דבמצית דאמרי׳ א, פו, מהאידכתובות הנז׳, הג״ו על שהקשה

 במ״ע דאפי׳ ומוכח וכנז׳. נפשו שתצא פד אותו כופין פשה,
 דהתם מזה, כלל קשה לא הנז׳, הקצות ולדברי תוכחה. חיוב יש
 מצות מצד ולא המצוות, על דכופין ב״ד מדין הוא, אחר דין

 ל״ת במצות רק וזה.אמנם אדם, כל על דין תוכחה'דהוא■
- הנז׳. הגינת־ורדים וכפ״ד במ״ע ולא

 יכול אחד כל פשה במצות דאפי׳ דס״ל הנתיבות ובשיטת
 במצות גם הוא תוכחה דמצות דס״ל משום דהוא י״ל לכרף,
 כדאמרי׳ להכותו יכול ושפיר אדם, כל על חובה הוי וזה טשה,

הנז׳. ב, עז, בערכין
 תוכחה מצות .דמחמת הדרשה יסוד הוא היכן לעיי׳ ויש

 בהא ב, טז, בערכין כן פי׳ דרש״י אמנם הן להכותו, מותר
 ולפי וכנז׳, תוכחה מחמת דפירש״י יכנו, לא יכול דאמרי׳
 ליסוד המקור הוא היכן אבל וכנז׳, בגמ׳ כן הוא הגי׳ היש״ש

 בזה יש הרי תוכחה, מצות קיום מחמת להכות דמותר זה,
 מיוחד, לימוד וצריך יוסיף, דלא הלאו על עבירה משום

הלימוד. הוא והיכן מוהר, תוכחה, דמחובת
ימיו לו שכלו לנרצע מנין דאמרי׳ בהא א, כח, בב״ק יעי׳
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,הלכות משנת לח

 פטור שהוא חבורה בו ועשה וחבל לצאת בו מסרהב ורבו
 לה ומור!מי׳ לשב. כופר תקחו לא לשוב כופר תקמו לא ח״ל

 היתירא האידנא עד כנענית שפחה רבו לו שמהר בעבד לרנב״י
 חבורה בו עשה שאם אמרי׳ בברייתא והנה איסורא, והשתא

 אבל וכו/ כופר תקמו דלא מקרא ילפי׳ וזה פטור., שהוא
 לאו דינא דהאי ולהפרישו להלקותו ורשאי שם: פי׳ רש״י

 להכות שרשאי הי״ג פ״ג להלן הרא״ש דעת וכ״ה הוא, לנפשיה
 משמע ומרש״י בזה, ההיתר יסוד ומנלן מאיסור, להפריש

 בדבריו וכמבואר הוא, לנפשיה לאו דינא דהאי משום דהוא
יוסיף. דלא הלאו בזה דהותר מנלן אכתי אבל וכנז׳,

 כתב ה״א ומזיק מחובל פ״ה דהרמב״ם. מאחר ואולי
 גי׳ ולפי נציון, דרך כשר אדם במכה הוא בהכאה דהאיסור

 מאיסורא, לאפרושי זאת עושה •ואם ע״ש. בזיון, דרך :אמרת
 דלאו נציון, דרך או בזיון דרך זה אין תוכחה, דין ומחמת
צ״ע. ואכתי מותר, שפיר לכך קעביד, לנפשיה

 גם איתא הנז׳ דערכין בברייתא דהרי לעיי׳, יש עוד
 יכנו לא יכול שם: וכדאמרי׳ תוכחה, מחמת לקללו דמותר

 הא בזה, קללה של ההיתר והיכן וכו׳, יקללנו ולא יסטרנו לא
 איסור יש אבל לוקה, דאינו נהי כינוי, או שם בלי במקלל אף

 מחמת ההיתר והיכן מסנהדרין. פכ״ו רמב״ם עי׳ קללה,
 בדברי אבל שכתב: בה״ח להלן כאן רמב״ם ועי׳ תוכחה,

 וכו׳ ברבים אותו מכלימים בסתר בו חזר לא אם שמים
 כל שעשו כמו למוטב שיחזור עד אותו ומקללין ומבזים

 היתר ומנלן הקללה, דהותרה דכתב הרי בישראל, הנביאים
 שעשו כמו :הרמב״ם שכתב זה מטעם הוא דהיתר ויתכן זה,
•וצ״ע. בישראל, הנביאים כל

 ובענין אותו, דמקללין הדין, מבואר ברמב״ם והנה
 הגמ׳ דמדברי צ״ע, וג״ז ברמב״ם, כלל הוזכר לא אותו, דמכין

 וצ״ע הקללה, וגם ההכאה גם דהותר נראה הנז׳ בערכין
בכ״ז.

 כלאים הרואה :שכתב הכ״ט מכלאים פ״י ברמב״ם ועי׳
 עליו וקורעו לו קופץ בשוק מהלך הי׳ אפי׳ מבירו על תורה של

 דוחה הבריות כבוד שאין חכמה שלמדו רבו הי׳ ואפי׳ מיד,
 דבריהם של שעטנז עליו הי׳ אם וכו׳ בתורה המפורש ל״ת
 לביתו, שמגיע עד בשוק פושטו ואינו בשוק עליו קורעו אינו
 מאיסור. להפרישו חיוב מדין הוא חבירו, בגד דקורע ד״ז הנה

 לגבי אבל מאיסורא. דלאפרושי מהילכתא מותר דג״ז ומבואר
וצ״ע. ברמב״ם, מוזכר לא הכאה,

 ד׳ מיניה ושקיל לרנב״א אכפיה דרבא הא כי ב, ח, ב״ב ד.
 והא וא״ת שכתבו: אכפיה בתוד״ה ועי׳ לצדקה, זוזי מאה

 בצידה כתובה שכרה שמתן עשה מצות כל אמר ב, קי, בחולין
 פתוח כי כתיב צדקה וגבי עליה, מוזהרים מטה של ב״ד אין

 ולריצב״א וכו׳, יברכך הזה הדבר בגלל כי וכתיב ידך את תפתח
 וכן נענשין, דאין היינו וכו׳ מוזהרין ב״ד דאין דהא נראה

 ב, קי, דחולין וההיא הספינה, את דהמוכר בירושלמי משמע
 ה״פ שבקוהו, להו ואמר וכפתוהו אבוה מוקיר הוה דלא

דאס עשה מצות כשאר שיעשה עד להכריחו מוזהרין אינכם

'!'ג־יס ץסג-

יעקב דעות
 נפש! שתצא עד אותו מכין עושה ואינו ולולב סוכה עשה א״ל

ב. פו, בכתובות כדאמר
 דהא דס״ל התום׳ דברי שהסביר מלובלין במהר״ם ועי׳

 ולהכותו להכריחו מוזהרין אין נענשין, דאין דכיון תליא, בהא
 בההיא שם אמר ולכך עשה, מצות כשאר נפשו שתצא עד

 ולכך לכופו, חייבים קטנה כפיה מ״מ אבל שבקוהו, דחולין
נתן. לרב רבא אכפיה

 מה הסבר צריך אבל כדבריו, נראים אמנם התום׳ ודברי
 שתצא עד להכותו מוזהרין אין נענשין, אין דאי בזה, זה תלוי

נפשו.
 כתב א׳ ס״ק ג׳ סי׳ בנתיבות דהנה בזה, לומר ונראה

 לקיים אותו דכופין 'עושה ואינו סוכה דעשה הא דלגבי
 מי אפי׳ מאיסור, חברו להפריש מצווה אדם כל המצוה,

 ימיו שכלו נרצע גבי א, כח, בב״ק כדמוכח בי״ד בכלל שאינו
 ובמשובב־ שפחה, מאיסור להפרישו כדי להכותו רבו דיכול

 ולא אעישוי, דוקא ב״ד דבעי וברור דפשוט כתב שם נתיבות
 רבו דיכול ימיו שכלו בנרצע שאמרו ומה ואחד, אחד כל

 מאיסור, להפרישו היינו שפמה, מאיסור ולהפרישו להכותו
 אפי׳ מעליו לפושטו יכול שעטנז לובש חברו שרואה מי וכן

 עושה שאינו מי כגון עשה מצות לקיים לכופו אבל בשוק,
 ואנן דוקא, ב״ד צריך לזה צדקה, נותן אינו או סוכה

 אינה נמי מאיסור, להפרישו וגם עבדינן, דקמאי שליחותייהו
 אותו מכין עשה, לקיים שכופין ב״ד אבל בעלמא, הכאה אלא
 באיסורא, ואלו עושה, איני סוכה באומר כגון נפשו, שתצא עד
 אלא בנפשו להצילו ניתן אמרו דלא נפשו, שתצא עד מכין אין

 במקום או המאורסה נערה אחר רודף כגון הידועים בעבירות
 כדי בנפשו להצילו ניתן לא איסורין ובשאר בו, פוגעין שקנאין

 חמירא דעשה הראשונים מוסר בעלי הוכיחו ומזה להפרישו,
 ל״ת איסורי ובשאר וכו׳, נפשו שתצא עד מכין דבעשה מל״ת,

 וטריפות. נבילות מאיסור להפרישו בנפשו להצילו ניתן אינו
לעיל. בזה ועמש״כ ברור. זה וכל :וסיים

 כדברי יסבור הנז׳, שבתום׳ דהריצב״א די״ל נראה, והנה
 דבעשה בזה מל״ת חמירא .דעשה במשובב, כמש״כ הנז׳, הקצות

 נפשו שתצא פד מכין אין ל״ת ובאיסור נפשו, שתצא עד מכין
 דלגבי הקצות מדברי שמשמע במה אך בעלמא, הכאה אלא

 רק הוי דזה מאיסורא, לאפרושי של הדין אין פשה מצות
 שתצא אותו'פד שמכין ב״ד על דין רק יש בעשה אבל בל״ת,
 ויסבור כן, יסבור לא הריצב״א בזה ב״ד, על דין רק וזה נפשו,

 כשאינו פשה לקיים לכוף אדם כל על חובה יש בעשה דגם
 דיכול כהא מאיסורא, להפרישו להטת דיכול וכמו מקיים,

 הנתיבות כדברי ובזה שפחה, מאיסור להפרישו להכותו רצו
 פשה, מצות שיקיים חבירו, להכות יכול אדם כל דמה״ט דס

 נפשו, שתצא עד להכותו יכול דמה״ט כתב דהנתיבות אלא
 נפשו, שתצא עד אותו דמכין עושה ואינו סוכה דעשה ודין
 יסבור הריצב״א ובזה בלבד, ב״ד דוקא ולאו אדם, כל על הוא
 על דין הוא נפשו, שתצא סד אותו דמכין דד״ז הקצות, כמו
 כל לגבי בעשה וכן בל״ת, אבל בלבד, בעשה ורק דוקא, ב״ד

 ולא בעלמא, הכאה דהוא מאיסורא, לאפרושי דין רק יש אדם,
נפשו. שתצא עד הכאה
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1 עוזיאל משפטי / תוכחה מצות

ג סימן כלליים עניינים - ד ס־ך עוזיאל משפטי שו"ת

תוכחה מצות
ת״א. חצר״ת, טבוז י״ב ב״ה,

 הרב יצ״ו. שפירא יוסף כמוהר״ר דאורייתא דרופתקא הגאון הרב ידידי לכבוד שמיא מן מעליא ונהורא רבא שלמא

יע״א. בקהלתנו רב ועתה רוסיה, מוויניצא,

 מעכ״ת והנה בה. שכבדני תוכחה מצות בענין חכם שאלת שאלתו על מאהבה להשיב בא הנני בשלמא, דמסגינא בתר

 ומתוכם בתירוצם. הראשונים דעות זאת ולעומת כסותרים שנראים רז״ל מאמרי מערכה מול מערכה העמיד דבריו בראש

 על מלעיגים אלא לתוכחה נשמעים שאינם עול ופורקי העברינים שרבו בימינו התוכחה מצות באיכות ספק לכלל בא

 מצות לקיים כדי לעשות עלינו מה מאליה עומדת והשאלה מצח. בעזות בדרכם וממשיכים בכבודם מזלזלים המוכיחים,

 החרמה בהתקפה לצאת להפך או נשמע, שאינו דבר לומר שלא חובה או מצוה מדין ממנה לחדול אנו מצווים אם תוכחה?

 דרך לו בחר הרבה בתבונתו ומעכ״ת של״ד. סי' ביו״ד כמ״ש וכוי בניהם את למול ולא ישראל מקברי להרחיקם ונדוי,

זו. בשאלה הדלה דעתי לחות בקש ואותי הצלנו, נפשנו את אנו לנו, ישמעו לא ואם תוכחה, בדברי להמשיך שלישית

 דרכי ג( מחאה. חובת ב( ודרכיה. תוכחה מצות א( ענפים: לשלשה מסתעפת זו שאלה ואומר: שאלני לאשר נענה והנני

הכפיה.

תוכחה מצות עיקר א.

 ל״א(. )ברכות להוכיחו צריך הגון שאינו דבר בחברו לרואה מכאן תשתכרין, מתי עד עלי אליה ויאמר בגמרא: גרסינן

 ממנו קבל ולא הוכיחו וכוי, תוכיח הוכח לומר תלמוד להוכיחו שחייב מגונה דבר בחברו לרואה מנין התם: גרסינן ועוד

ט״ז(. )ערכין מקום. מכל תוכיח לומר תלמוד ויוכיחנו שיחזור מנין

 שבמדה מישראל איש כל על מוטלת היא אלא ולרבניו ישראל לדייני רק לא נאמרה תוכחה שמצות א( למדנו: מכאן

 מעשות מישראל איש כל את למנוע עצמה מדה באותה מצווה הוא כן התורה מצוות כל את ולעשות לשמור מצווה שהוא

 וכמו ר״ה( מ״ע המצוות )ספר שימרה מאומתנו זולתנו נעזוב ולא נחטוא שלא ז"ל הרמב"ם כתב וכן ועבירה. חטא דבר

 שנכשל זה את ועבירה מחטא להשיב מצוה הוא כן הרעה מדרכו ולחזור שבידו מעבירות לשוב מצווה מישראל אדם שכל

 במאמר ממנו אותו ולמנוע לחטוא שירצה מי או החוטא את להוכיח שצונו ז״ל: הרמב"ם כתב וכן בזדון, או בשגגה בחטא

 להחזירו מצוה טובה לא בדרך שהלך או שחטא חברו הרואה בהלכותיו: שכתב הדברים הם והם שם(. )סה״מ התוכחה

 הלך ובכלל, ה״ז( פ"ו דעות )הי עמיתך את תוכיח הוכח שנאמר: הרעים, במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב

 מישראל איש כל על מחויבת היא זו ומצוה חטא לידי המביאו בדרך כלומר לחטוא, שרוצה מי הוא טובה, לא בדרך

 חנוך ובמנחת הי( סי' חסידים )ספר עשה מצות ומבטל מתעצל על אפילו או תעשה לא מצות על שעובר מי את להוכיח

 ובעשה רעך, דם על תעמוד דלא תעשה לא על בעבירה בבטולה מתחייב עוד שבה עשה מצות לבד התוכחה, דחיוב כתב:

 וראויים ר״מ( מצוה חנוך )מנחת והנפש הגוף אבידת בה שיש העברה מן הצלה שכן וכל גופו אבדת לרבות לו דוהשבותו

שאמרם. למי הדברים

 עליו תשא ולא מדכתיב להוכיחו, בידו שהיה העברין, של חטאו עליו נושא מתוכחה שהנמנע עוד למדנו הרמב״ן ומדברי

 זאת חובה, דיליה על תקבל ולא אונקלוס לשון נוטה ולזה לו, הוכחת ולא יחטא כאשר אשם עליו שיהיה כלומר חטא

י״ז(. י"ט ויקרא עה"ת )הרמב"ן שלו בחטא עונש אתה תקבל שלא אומרת:

 הוא הרשעה, מדרכו רשע להזהיר דברת ולא הזהרתו ולא תמות מות לרשע באמרי שנאמר: להרמב״ן ליה מסייעי וקראי

 הזהרתו לא כי ימות הוא לפניו מכשול ונתתי עוול ועשה מצדקו צדיק ובשוב אבקש. מידך ודמו ימות בעוונו רשע

י״ג(. )יחזקאל אבקש מידך ודמו ימות בחטאתו
 מי את מחייב בחטא, ונכשל עול שעשה מעיקרו צדיק אפילו או מדרכו רשע להזהיר התוכחה שמניעת מפורש לך הרי

 בלתי מסבה מתוכחה הנמנע כל כלל ובדרך אבקש. מידך ודמו כאמור דמים שופך של חמור עונש להוכיח בידו שהיה

 ולעומת החוטא. עונש עצמו על ומקבל מזיד נקרא שהוא משום והיינו ענוה( תד״ה ט"ז )ערכין גמור רשע נקרא מצדקת

הרבים. את מזכה בכלל הוא המוכיח זאת
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 שאינו דבר לומר שלא מצוד, כך הנשמע דבר לומר שמצוה דבשם זו, במצוד חייב אינו ויהרגנו עליו יעמוד שמא ממנו

ר״מ(. מצוד )חנוך נשמע.

 מוכיח כשהבן מדבר נזיפה עד אמרו ואשר להוכיחו, אין דבריו יקבלו שלא שיודע מי וכתב: הוסיף החסיד יהודה ורבנו

 למר קללה עד או שיכה עד לדבר לו יש קשים דברים כיצד תוכחה. היכן עד כלומר אחיו. או הבן את האם או האב, את

 משיכהו לסבול יכול אינו קשים דברים רק ואוהבו בו גס שלבו לפי כך כל קשות לו שידבר ליה כדאית ולמר ליה כדאית

 רע יעשה להכעיסו יתכוון ואם ישנאנו יוכיחנו שאם אחר איש היה אם אבל מלהוכיחו אותו יניח מקללו או בו ינזוף או

תי״ג(. סי' החסידם )ספר להוכיח אין רע לידי שיבוא עד ינקום וגם

 את הוכיח שהבן דיהונתן ממעשה למדו הוכחה חובת שעור שהרי בתלמודין, איתן יסוד להם יש החסידים ספר דברי והנה

 תוכחה דברי סובלים אהבה שמתוך ואחוה אבהות בקרובי דוקא הוא ליה כדאית מר לכל זה דשעור ריה״ח וסובר אביו,

 דקרא ולישנא להוכיחו. אין וכוי ישנאנו יוכיחנו שאם אחר לאיש אבל שיכנו, עד להוכיח מצוה ולכן ומרים, קשי שהם אף

בתוכחה. חייב אינו שנאה ספק במקום דגם למדת הא ישנאך. פן לץ תוכה אל דכתיב: כן, דאיק

 שיכו עד העבירות מן פניהם ולהלבין עברות עוברי להוכיח חייבים ואנו אחר: במקום ממ״ש סתראי הוין דבריו אולם

 כדי עד מישראל איש כל את להוכיח חייבים ישראל שכל הרי הי( סי' חסידים )ספר אותנו ויקללו אותנו ויבזו אותנו

 אלה חסידים ספר דברי זה ובלא להוכיחו. אין ישנאנו יוכיחנו שאם אחר דלאיש תי״ב( )בסי' כמ"ש ודלא וכוי, הכאה

עמיתך". "את ואומר צוה הכתוב והלא בקרובים דוקא היא תוכיח דהוכיח עשה דמצות לומר הדעת על מתקבלים אינם

 זאת ובכל תוכחה, מקבל שאינו שידוע עצמו בלץ הוא אחר לאיש קרובים בין לחלק חסידים בספר דמ״ש נראה לכן

 לא לשאול מבעתתו רעה דרוח דאע״ג ויהונתן דשאול וכמעשה ליה, כדאית מר לכל הכאה כדי עד להוכיח מצוה בקרובים

 אלא תוכחה ישמע שלא רק ולא לץ, שהוא שידוע מי את להוכיח חייב אינו אחר איש אבל להוכיחו. בנו יהונתן נמנע

 להוכיחו אנו מחויבים ללץ ידוע שאינו איש כל אבל תי״ג: בסי' דבריו כוונת היא וזו יותר. רע לידי ויבוא המוכיח שישנא

 ליה ואשתמיט פסוקה, כהלכה תי״ג מסיי חסידים ספר דברי העתיק תר"ח בסי' והמג"א הי( בסי' )וכמ"ש הכאה כדי עד

כמ״ש. מוכח שמדבריו ה' בסי' עצמו הסייח דברי

 אפילו הכאה חובת עלינו אין ואלמות ברשעות מפורסם איש הוא החוטא שאם למדנו, חסידים הספר מדברי פנים כל על

 כדברי נקטינן אלא יתירא, חומרא הוא ויהרגנו עליו יעמוד שמא ומתירא החנוך ומ״ש נפשות. סכנת ספק שאין במקום

הוכחה. ממצות אותנו פוטרת לץ שנאת וחשש ישנאך, פן לץ תוכח אל כותיה קרא דדאיק ריה״ח

 עד להעניש תקיפה שידינו בזמן הוא מינן מקבלי דלא בידוע תוכחה דמצות שכתב: החיד״א למוץ ראיתי בזה בהיותי

 היא וזו להוכיח חייבין אין גונא האי בכי אפרושי משום בידינו אין וכח מקבלי דלא ידעינן כי אבל מאסורא, שיפרשו

די(. ס״ק תר"ח סי' או"ח יוסף )ברכי נשמע. שאינו דבר לומר שלא מצוה שאמרו

 שהיו גלותא ריש דבי כגן תקיפה ידינו ושאין מקבלי דלא דידעינן דאע״ג מוכח דשבת בסוגין דהרי בעיני, תמוהים ודבריו

 ושולטנותא קשה מרות גלותא לריש להון והוה רש״ג: כתב וכן ל״א(, )גיטין גלותא" ריש דבי "אינשי בשם מפורסמים

 ומעיקי טובא רבנן דמצערי בהון והוו יקרים בדמים גליות לראש ליה זבנין דהוו ישמעאלים, ובימי פרסיים בימי רבתא

מר. לוכחינהו מקבלי דלא אע״ג אמר זאת ובכל ז"ל(. רש"ג )אגרת להו

 הגדול המאור של לאורו ללכת אלא לנו אין ולכן צרכה, כל נתבארה ולא עמומה היא זו הלכה כי נראה הדברים מכלל

 ולא ברשעים שנאמר כמו וישתוק, ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא בהלכותיו: שכתב בהלכה, חכמים עיני מאיר שהוא

 מדוע לו ולומר להודיעו עליו מצוה אלא אמנון, את אבשלום שנא כי טוב ועד למרע מאומה אמנון את אבשלום דבר

 בדרך שהלך או שחטא חברו את הרואה עמיתך, את תוכיח הוכח שנאמר פלוני, בדבר לי חטאת ולמה וכך כך לי עשיתי

 שאפשר וכל עמיתך את הוכיח שנאמר הרעים במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה טובה לא

זי(. ו' ה' פ״ו דעות )הי בהם למחות לו שאפשר כיון אלו בעוון נתפש הוא מוחה ואינו למחות בידו

 נפגע אשר האיש לאותו רק היא בו התוכחה מצות לחברו, אדם שבין חטא א( בתוכחה: סוגים שלשה כי למדים אנו מכאן

 מישראל אדם כל על מצוה שחטא חברו את הרואה ב( לי חטאת ולמה כך לי עשית למה היא: התוכחה וסגנון זה, בחטא
 למחות בידו שאפשר מי כל של מחאה תוכחת ג( הרעים במעשיו עצמו על חוטא שהוא החטא תוצאות ולהודיעו להוכיחו
 על הדור וגדול עירו, אנשי על המשפחה גדול כגון למחות שבידו מי על אלא מישראל אדם כל על מוטלת אינו זו ותוכחה

נ״ד(. )שבת עירו אנשי כל
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 מכלימין בסתר בו חזר לא אם שמים בדברי אבל לחברו, אדם שבין בדברים אמורים דברים במה וכתב: הוסיף והרמב״ם

 בישראל הנביאים כל שעשו כמו למוטב שיחזור עד ומקללים ומבזין בפניו אותו ומחרפים חטאו ומפרסמים ברבים אותו

 הדבר שכן וכיון בישראל. הנביאים כל עשו וכן בדבריו: שסיים וכמו ותוכחם, הנביאים מדברי זאת ולמד שם(. דעות )הי

דור. דור בישראל הנביאים בתפקיד שעומדים דינו ובית הדור לגדולי אלא זאת הותר שלא מאליו מובן

הכפיה אמצעי
 היחידי והאמצעי מעבירה אדם להשיב לחץ באמצעי להשתמש אותם מחייבת ישראל דייני על המוטלת המחאה חובת

 אי(. סעיף של״ד סי' יו"ד ושו"ע י"ז )מו"ק ישראל ממחנה החוטא הרחקת אומרת זאת הנדוי. הוא רז"ל בו שהשתמשו

 יקברו ולא בעשרה יתפלל ולא בשלשה יזמן שלא לנדות דין בית ראו אם וכתבו זה, אמצעי הרחיבו הקדמונים ורבותינו

 מגבלת זו שרשות מוכח בן, ימולו ולא מת לו יקברו שלא מרן דברי ודקדוק יי(. סעיף )שם רשאי בן לו ימולו ולא מת לו

 בן, לו שימולו או מתו שיקברו כדי הרעה מדרכו שיחזור כדי והיינו מבניו, אחד לו ימולו ולא מת לו יקברו שלא דוקא

 הוא, ישראל שחטא שאעפ״י מישראל, במת כזה זלזול לנהוג דאסור אותו יקברו שלא לנדות רשאים דין בית אין אבל

 הואיל בניו, כל מילת לגמרי למנוע אין וכן חטאו, מה משפחתו חטא הוא שאם משפחתו לכל כזה בזיון לגרום ושלא

 זו ממצוה עצמם יבטלו שבי״ד לומר מקום ואין רס"א(. סי' )יו"ד שבישראל דין בית על מוטלת מצוה היא הבנים ומילת

 לא אם אבל הבן. שיגדל ועד סיג משום וזה בן לו ימולו שלא וכתב דקדק ולכן החוטא. של בניו את למול ויאסרו שמוטלת

אותו. קוברים הראשון המת אחרי מת לו במת הדין והוא אח״כ לו שילדו בניו את מלין האב בו חזר

 את ולגרש ימות אם יקבר ושלא בניו ימול שלא עליו להחמיר דין לבית רשות ויש וכתב: זאת רשות הרחיב ז״ל ורמ"א

וי(. סעיף )שם הכנסת. מבית ואשתו הספר מבית בניו

 הוסיף ורמ״א בן לו ימולו ולא כתב דמרן לעיון מקום כאן אין ולע"ד יי? סעיף המחבר כתבו כבר דהא צ"ע כתב: והשייך

כמ״ש. בניו ימולו שלא

 דבר והוא רבן, בית של תנוקות של פיהם בהבל אלא מתקיים אינו שהעולם ת״ת לבטל חלילה כתב: רמ"א דברי ובעיקר

 נהירא לא הכנסת מבית אשתו להוציא שכתב מה גם ומה אעזבך יומים יום תעזבני אם נאמר: ועליו תשלומין, לו שאין

 ולגרשם הקבורה לעכב רשות יש אותם הקטנים בניו לגבי זאת כתב דרמ״א כתב והטו"ז חטאה, מה היא חטא הוא דאם

 מ' סי' תשובה שערי עיין ב' ס״ק שם )טו"ז יורדת. ואינה עמו עולה דהיא לבזותה טעם שום אין באשתו אבל הספר מבית

קע״ג(. סי' והריב"ש

 ובודאי גדולים, כשהם הספר מבית בניו לגרש ולא עצמו המנודה קבורת למנוע לבי״ד רשות שאין נלמוד שניהם מדברי

 קטן וכדאמרינן: עצמם זכות להם יש הרי חנוך, לכלל שהגיעו כל אלא משיבגרו אומרת זאת אין בזה שנאמר שגדולים

 קי( )סנהדרין אמונים שומר צדיק גוי ויבוא שערים פתחו שנאמר: אמן, שיאמר משעה אומר ר״מ לעולם בא מאימתי

הבא. עולם מחיי לטורדו רשאים אנו שאין לומר צריך ואין הבא. עולם לחיי להכינו חייבים אנו זו ומשעה

 ובמקרה ליחיד אלא זאת רשות נתנה שלא ודאי דין בית חובת ולא בי״ד ביד רשות הם אלה ודברים הואיל פנים כל ועל

 את ולפלג ערלים קהל במחננו ליצור דין לבית רשות שיש הדעת על יעלה לא אבל לכך. צריכה שהשעה הכלל מן יוצא

 הדעת על להעלות חלילה ובמות. בחיים ישראל מקהל כך ידי על ולהרחיקם מנודים של קל במחננו וליצור ישראל,

 ולמחות רעהו את ולהוכיח ולחזור להוכיח כתייר שכתב מה היא הנכונה הדרך אבל בונה, ולא הורסת שהיא כזאת מחשבה

 לעובדו כולנו לב ויטהר ויראתו לעבודתו כולנו לב שישיב ישראל אלוקי ה' אל ולהתפלל למחות מגעת שידנו מה ככל

כתבתי. והנלע״ד באמת.
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 ולכאורה גלותא. ריש דבי להני מר לוכחינהו סימון: לרבי זירא רבי ליה דאמר בשבת, הגמרא סוגית מתוך מוכח זה דבר

 חייב למחות בידו שיש למי אלא אינה לרבים יחיד של דתוכחה כמ״ש מוכח מכאן עצמו זירא רבי הוכיחם לא ולמה קשה

 ובית שנאמר: בכתוב, מפורש וזה עליהם. נתפש שהוא אלא עוד ולא מקבלים שאינם שיודע אעפ״י מחאה בתוכחת

 תירא לא המה. לב - וקשי מצח - חזקי ישראל, בית כל כי אלי לשמוע אובים אינם כי אליך לשמוע יאהבו לא ישראל

 באמרי יחדלו. ואם ישמעו אם אלוקים ה' אמר כה אליהם ואמרת אליהם ודברת המה, מרי בית כי מפניהם תחת ולא אותם

 באגדת שנאמרו הדברים הם הם גי(. )יחזקאל אבקש. מידך ודמו ימות בעוונו רשע הוא הזהרתו. ולא תמות מות לרשע

 מדת אמרה תנחומא: במדרש נשנו אלה דברים נ״ה( )שבת מיחו ולא למחות בידם היה לפניו: הדין( )מדת אמרה רז״ל

 והכאות בזיונות עצמן על ולקבל שמך קידוש על להתבזות להם היה אעפי״ב וכוי מאלו אלו נשתנו מה רבש״ע, הדין,

 )עיין למכים נתי גוי כדכתיב מישראל סבלו צרות כמה וירמיה ישעיה שהרי סובלים. הנביאים שהיו כשם מישראל

 כמו למוטב שיחזור עד אותו ומקללים לאמר: הברור בלשונו הרמב״ם שרמז הדברים והם הי( אות פ"ו דעות ה' הגה"ט

בישראל. הנביאים כל שעשו

דדינא: מסקנא
 דרכי בכל למחות הוא חייב למחות בידו יש אם כשורה שלא או עבירה דבר בצבור או בחברו שרואה מישראל איש כל

 את ומצלת מצוה היא עצמה המחאה כי דבריו, יקבלו שלא יודע אם ואפילו מהצבור, או מהיחיד זה חטא למנוע כדי מחאה

הצבור. או היחיד של מעשיו מאחריות המוחה

 עליו וחובה מצוה למחות, בידו שאין מי אבל הדור, או העיר המשפחה, גדול כגון למחות שבידו במי אמורים דברים במה

 מוטב או נשמע, שאינו דבר לומר שלא עליו מצוה כך הנשמע, דבר לומר שמצוה כשם בעצמו: ולקיים, בתוכחה להסתפק

מזידים. יהיו ולא שוגגים שיהיו

והמחאה התוכחה שיעור
 משתנות, פניו אפילו יכול רז״ל ודרשו חטא. עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח בצדה: אזהרה נאמרה תוכחה במצות

 לו נהפכת גבולה על עבר ואם בשעורה, מגבלת תוכחה שמצות למדת הא ט״ז(. )ערכין חטא עליו תשא ולא לומר תלמוד

 היכן עד ואמרו: רז״ל, נחלקו ובזה תוכחה? מצות שעור מגיע היכן עד מאליה: עומדת השאלה ובכן לעבירה. להמוכיח

 ביהונתן שאול אף ויחר דרשו: אהד מקרא ושלשתם נזיפה, עד יוחנן ורבי קללה עד ושמואל הכאה עד אמר רב תוכחה?

 ולמ״ד וכוי, לבשתך דכתיב קללה עד ולמ"ד להכותו, דכתיב הכאה עד למ"ד להכותו עליו החנית את שאול ויטל וכתוב

שם(. )ערכין שאול אף ויהר דכתיב נזיפה עד

 תר״ח(. סי' חיים אורח מג"א )ראה נזיפה עד לקולא: פסק הסמ"ג בדבר נאמרו דעות וארבע הפוסקים נחלקו ולהלכה

 ולהלבין עבירות עוברי להוכיח חייבים ואנו וכתב: כשלשתן, פסק וריה״ח הכאה, עד כמ״ד לחומרא, פסק ז"ל והרמב"ם

 ליה כדאית למר לומר שלשתם דנקט כתב אזולאי ובפרוש אותנו. ויקללו אותנו ויבזו אותנו שיכו עד העבירות, מן פניהם

 בני כל שלא לפי הדעות, ככל דפסק לומר נראה לע״ד אבל הי(. סי' חסידים )ספר תי"ג בסי' וכמ"ש ליה, כדאית ולמר

 והחנוך יקללנו. או שיכנו עד פסק והרמ״א מהכאה. או מקללה להם חמורה שהנזיפה כאלה ויש במדותיהם שוים אדם

המוכיח. את להכות החוטא קרוב שיהיה עד כלומר הכאה כדי עד כתב

 היינו נשמע, שאינו דבר לומר שלא מצוה דאמר שמוע בן אליעזר רבי דברי לפרש וכתב: מגביל תנאי עוד הוסיף והשלייה

 זה נביאיהם לקול שומעים היו ולא חוטאים שהיו אעפ״י ישראל כי עליו, וצוחק המוכיח דבר על שמתלוצץ לץ להוכיח

 התוכחה על לו משיב והוא חברו את המוכיח וכן אמת, שדבריהם וסברו הטעום שקר נביאי רק התלוצצות, בכלל היה לא

 לדברי צוחק אם אמנם ליה. כדאית למר הכאה עד להוכיח מחויב אז עשיתי וכדין עשיתי אומר או עשיתי כך לא ואומר

ע״ב(. א' ד' אדם תולדות במאמר )השלייה תוכחה יאמר שלא המוכיח על חובה אז עליו ומתלוצץ המוכיח

 חטאתיו על פשע להוסיף ולא ועוון, מחטא מישראל אדם להשיב אלא באה לא התוכחה כי עצמם מצד מוסברים ודבריו

 גוי, אפיקורוס אלא שנו לא יוחנן א״ר לאפקורוס שתשיב מה דע בגטי: מדאמרו לזה ראיה וכעין התלוצצות. לידי להביאו

ל״ח(. )סנהדרין טפי דפקר שכן כל ישראל אפיקורוס אבל

 שעל החוטא, את להכות לומר צריך ואין להעליב שלא יסודי, בתנאי בהחלט מגבלת תוכחה שמצות למדנו: כולם מדברי

דבריו, ועל המוכיח על שמתלוצצים הלצים מכלל החוטא יהיה שלא וגם חטא. עליו תשא ולא ואמרה תורה הזהירה זה
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התוכחה גורמי ב.
 וגם הואיל עשה, מצות בטול או תעשה לא מצות על עבירה מעשה כל כולל שהוא מגונה מעשה א( הם: התוכחה גורמי

 נעזוב ושלא נחטא שלא וכתב, דקדק המצות בספר הרמב״ם ולכן מגונה, דבר בכלל היא ובזדון רמה ביד מצוה בטול

מרי. מסיבת בזדון עשה מצות בטול גם הוא מרי ובכלל ר״ה( )מ״ע שימרה מאומתנו

 אי( י״ט ויקרא עה״ת )הרמב״ן התורה ברשות נבל נקרא זה ז״ל הרמב"ן ובדברי הגון. שאינו מעשה הוא: השני הגורם ב(

בו. שנכשל הגון שאינו מדבר למונעו חברו את להוכיח מישראל אדם כל את מחייב זה וגם

 מחוייבת מצוה היא התוכחה עבירה, של נדנוד בו שיש מגונה שבדבר הגון, שאינו כדבר מגונה דבר הרי לא אולם

 ולא תוכחה במצות מחייב אינו הגון שאינו דבר אולם הקודם. בפרק וכמ״ש תעשה ולא עשה מצות בטל בה שהעובר

 כל ואת עצמנו את להיטיב ומוסרית דתית לאומית מבחינה האדם כל את מחייב אלא מתוכחה, המנעו על עונש מטיל

 על ותתעלה ישראל ושם שמים שם מאתנו ואחד אחד כל ידי על ויתקדש צדיקים כולם ועמך בנו שיתקיים כדי סביבתנו

אלוקים. בצלם הנברא אדם לכל ומחוייבת הראויה ומוסרית מדותית השתלמות לרמת כולה האנושיות כך ידי

 תשלומי דין ולא תורה דברי על עברה בו שאין לחברו אדם שבין חטא והוא תוכחה שמחייב שלישי גורם עוד ויש ג(

 הונא לרב רב בר וחייא הונא דרב כעובדא לו, דומים במעשים או דברים הונאת בהם שיש בדברים דמצערו והיינו בשת,

 להיות צריכה הלכך המצטער או הנעלב שבלב טינא להסיר מכוונת זאת ותוכחה ט״ז(. )ערכין מר לי מצער דקא חזי

 לקצתנו קצתנו שנוכיח זה בצווי ונכנס ז״ל: הרמב״ם שכתב מה וזהו אחרים, בפני ולא בגערה ולא ובצנעא בנחת

 הפסד או הגוף בחבלת לחברו אדם שבין חטא אם אבל חטא. לו נחשוב ולא בלבבנו נטור ולא לאיש, ממנו איש כשיחטא

 שבין דברים חנוך במנחת וכ״כ עצמו, והמזיק החובל את גם תוכחה, במצות ומחייב שבתורה אסורים ככל הוא הרי ממון

 כל את המחייבים הגורמים הם אלה ר״מ(. )מצוה להכלימו מותר לאחרים חוטא אם אבל לו, שימחול היינו לחברו אדם

החטא. מן ולהשיבו מחטא למונעו ישראל חברו את להוכיח מישראל אדם

התוכחה חובת ג.
 מכאן ט״ז( )ערכין נזיפה. עד אמר יוחנן ורבי קללה עד אמר ושמואל הכאה. עד אמר רב תוכחה? היכן עד בגמ': גרסינן

 מאה אפילו לרבות מהוכח דדרשינן כן, מוכח דבריתא ומגופא להוכיח. חייב תוכחה ישמע שלא ידוע אם דאפילו מוכח

 לו התברר הנסיון שמתוך אע״ג פעמים מאה אפילו להוכיחו חייב אחת בעבירה דאפילו משמע דברים של וסתמם פעמים,

 מקבלי לא ליה אמר גלותא ריש דבי להני מר לוכחינהו סימון לרבי עולא ליה מדאמר מוכח וכן תוכחה, שומע שאינו

נ״ה(. )שבת מר לוכחינהו מקבלי דלא אע״ג ליה אמר מינאי

 רבי נשמע. שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע. דבר לומר שמצוה כשם האומרת פסוקה הלכה מצאנו זאת לעמת

ס״ה(. )יבמות לץ תוכח אל שנאמר חובה אמר אבא

 מדאמרינן זה כעין שהקשו התוס' דברי לן אייתי חזי דשפיר ובעינא מלוהי ושפירין הוא שפירא יצ״ו הרה״ג ידידי והנה

 ותרצו תוכחה. חובת אין ישמעו שלא הדבר שגלוי שבמקום אלמא מזידין, יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב אחריתי, בדוכתא

 להם הנח אמרינן מקבלי לא דודאי היכא אבל גלוי? מי לפניהם בסמוך: כדאמר מקבלי אי ספק איכא דשבת( )סוגין דהכא

ואע״ג(. תד״ה נ״ה )שבת שוגגין שיהיו מוטב

 ואמרה: קטרגה הדין מדת ואפי״ה מקבלי דלא לו ברור היה סימון דרבי בעובדא דהא לי, מחוור תרוצם אין ולע״ד

 שלא ומה דעותיו לשנות עשוי שאם תוכחה. מחובת אותנו לפטור מספקת ידיעתנו שאין משום והיינו גלוי? מי לפניהם

תוכחה. מצות חלה יקבלו שלא שידענו אע״ג והלכך היום, שיקבל אפשר אתמול קבל

 דאמרינן ומאי לא, לרבים אבל ליחיד הוא ויקללנו שיכנו עד תוכחה מצות בערכין שמ״ש הריין, תירוץ לן אייתי תו

 כדי או ישמעו דאולי ומשום ישמעו שלא בהם מכיר שהיה אלא כלל הוכיחם שלא הוא התם וכוי מר לוכחינהו בשבת

 נצטרך שא״כ לע"ד מופרך זה תירוץ וגם ס"ה( יבמות )הריין אחת פעם להוכיח חייב היה פה פתחון להם יהיה שלא

 שלא חובה או מצוה משמעות אבל הרבה. פעמים לאומרו שלא הוא נשמע שאינו דבר לומר חובה או מצוה שמ״ש לפרש

מזידין. יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב שאמרו מה כעין כלל לאומרו שלא הוא נשמע שאינו דבר לומר

 את להכות החוטא קרוב שיהיה עד כלומר: הכאה, כדי עד שארז״ל מה שכתב: החנוך של תירוצו בא לו השלישי ואל

ומתירא ביותר ורשע אלם איש החוטא רשעת גודל מתוך נמצא תועלת בדבריו שאין המוכיח יראה אם ומ״מ המוכיח,
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רעזי״ב פרק

 הזולת נגד אלימות פעולות

עבירה ביצוע למניעת

עלה*

 קיוסק, של מבנה לילה, באישון ונהרס פוצץ בעירנו כי שמענו
בקריאתם העלולים חילונים עיתונים מוכר היה כי בטענה

I צרהחכםה|1א

הלכה. ע״פ מותר הדבר האם הרבים, את להכשיל

תשובה:

 איסור על עובר חבירו שרואה במי והרא״ש הרמב״ם נחלקו א.
 מעליו. הבגד קריעת תוך למנעו ויכול כלאים כגון תורה

 מעל הכלאים בגד ולקרוע לקפוץ לרואה יש הרמב״ם שלדעת
 הלובש על אלא כן, לעשות היתר אין הרא״ש ולדעת חבירו.
 להודיעו אף אין שוגג הוא ואם מעליו. הכלאים להוריד בעצמו
 כהרמב״ם פסק בשו״ע מרן ולהלכה הבריות. כבוד משום

)א< כהרא״ש. פסק והרמ״א

ונימוקים מקורות

כתב: כ״ט הל׳ פ״י כלאיים בהלכות הרמב״ם א.

 לו קופץ בשוק, מהלך היה אפילו חבירו על תורה של כלאיים הרואה
 המפורש תעשה לא איסור דוחה הבריות כבוד שאין מיד... עליו וקורעו

ע״כ. בתורה".

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 264 מס עמוד יצחק הלל הלוי, א ־ הלוי משפטי



עבירות למניעת אלימותרעה

 יש וכדר. הרבים שמכשיל קיוסק בעל של זה בנדון ב.
להורות לאדם ואין בנימוקים המבואר כפי רבים חילוקים

ונימוקים מקורות

 חבירו למנוע כדי בכח לפעול שמותר הרמב״ם מדברי לכאורה למדנו
לבושו. ומשחית שקורע כספי־ נזק בכך שעושה במקום ואף מעבירה,

 שהלובש וסובר הרמב״ם על חולק שהרא״ש הביא ש״ג סי׳ יו״ד ובטור
 אסור יודע, ואינו שוגג כשהוא אך כלאיים, בגד להוריד צריך בעצמו
 כל ועל הבריות. כבוד משום לביתו שיגיע עד לו להעיר אפילו להבירו

זולתו. בגדי לקרוע זר לאדם להתיר וראיה מקור אין פנים

 פסק בשו״ע מרן ש״ג, סי׳ ביו״ד והרמ״א מר״ן בכך נחלקו ולהלכה
 לו לומר צריך אין שוגג הלובש היה שאם וי״א כתב: והרמ״א כרמב״ם

 זה )ולפי משוגג. יפרישנו ואל ישתוק הבריות כבוד דמשום בשוק,
 שיעשו צריך היה שוגג רק שהוא ויתכן מעבירה להפריש שצריך במקום

 אסור הרמ״א שלדעת - אשכנזים ולא מרן, כדעת ־ ספרדים זאת
ל״ה. סי׳ או״ח א׳ בנו״ב ועי״ע בשוגג...(

 שלרמב״ם לרמ״א, הרמב״ם בין זו במחלוקת שנוי דידן נדון ולכאורה
 ואילו נזק, גרימת תוך ואף, העבירה מן להפרישו צריך ואף מותר

הדבר. אסור עכ״פ, שוגג כשהוא לרא״ש

 כותית שראה אהבה בר אדא ברב כ. ברכות בגט׳ המעשה היה וכן
 וכשהתברר וקרעו. ישראל בת שהיא וחשב פרוץ אדום בגד לובשת

 הדבר היה יהודית היתד. שאם ומשמע זוז, 400 לשלם חויב כותית שהיא
הרא״ש. כדעת ודלא הרמב״ם כדעת לכאורה וזה מותר.

 דורות שנא איתא,״מאי שם בגט׳ שהרי הרא״ש לדעת ליישב יש אמנם
גיסא". לן איתרחיש דלא אנן שנא ומאי ניסא להו דאיתרחיש ראשונים
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רעט י״ב פרק

 למנוע דרך יש אם הלכה, בפוסק יתייעץ אלא לעצמו היתר
>ב< ובתבונה. בחכמה לנהוג וכיצד הרבים הכשלת

ונימוקים מקורות

 היה ומיד גשמים עצירת בשעת נעלו חולץ היה יהודה דרב שם ומבואר
נענין. ולא וצועקין מתענים פפא רב של בדור ואילו גשם. יורד

 על עצמם מוסרים היו ראשונים שדורות מפני הסיבה אביי לו וענה
אהבה. בר אדא רב עם הנ״ל המעשה וכגון השם, קידוש

 לא האחרונים בדורות מדוע הדין, מצד חיוב הוא אם קשה, ולכאורה
 מסירות של מידה אלא דין, זה אין כי מכאן שמוכח אלא כך. עושים היו

 שקנאין כותית בועל )וכעין הדין משורת לפנים השם לקידוש נפש
הדין(. ליטול יכול אחד כל ואין בו. פוגעין

 להזיק ואף בכח לפעול היתר יש הרמב״ם לדעת לכאורה פנים כל ועל
עבירה. מעשיית למונעו במטרה זולתו את

 דואה בכלאיים א. טעמים: מכמה מהותי באופן לחלק יש אמנם ב.
 איסור, שנעשה בעיניו רואה אינו בקיוסק אך בעיניו, האיסור מעשה

 כל ב. א׳. סי׳ אה״ע ח״א פעלים רב בשו״ת וכ״כ לשער, יכול רק
 הש״ך כתב וכבר מכשול, תתן לא עוור לפני מטעם הוא כאן האיסור

 וא״כ להפרישו, א״צ מומר ישראל או שבעכו״ם ו׳ ס״ק קנ״א סי׳ יו״ד
 לא שמא כנ״ל עיתון הקונה גם ג. להפרישו. א״צ לקנות רגיל שהוא מי

 או בפוליטיקה או במודעות שמתענין מחמת רק קונה ושמא יעיין
 ומבינים יודעים אינם הרוב שכיום לדון יש גם ד. וכדו׳. במסחר
 פסק וכן שנשבה. כתינוק אנוסים אלא שוגגים אינם ואפילו האיסור
 חסד אהבת ספר בסוף חיים החפץ ושכ״ב כ״ח אות ב׳ סי׳ יו״ד בחזו״א

מהר״ם בתשו׳ וכ״מ הרשעים לאהוב מצוה זה ומטעם מולין, מהר״י בשם
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עבירות למניעת אלימותרפ

ונימוקים מקורות

 ולהיפך ה. להפרישו. מצוד, שאין יודה הרמב״ם גם באנוס וא״כ לובלין.
 ראו אומרים התקשורת אמצעי שכל עצום ה׳ חילול זה ע״י נעשה

 כשהיה אף ו. וכו׳. תורה שלמד למי לו אוי תורה, לומדי התנהגות
 לא תמונה לקרוע וכה״ג כלאיים. בגד לקרוע הרמב״ם לדעת היתר
 העתונים, בשביל כולו קיוסק להרוס לא בודאי אבל מהעתון, טובה

 שאין במקום גם ז. ורכושם. הסביבה אנשי מסכנים שהיו שיתכן גם ומה
 לפי אם כי לעשות אין הרמב״ם לדין ממש ודומה הנ״ל הטעמים כל

רב. הוראת

 בשפחה איתא שם ל״ח, מגיטין שליט״א, קרליץ הגר״ג והאירגי
 מי ויהיה שתנשא כדי לשחררה, הבעלים את וכפו רבים בה שנכשלו

 כשיש ואף בכפייה, לרבים, ממכשול להציל מקור ומכאן שישמרה.
 רבו. את כופין ד״ה בתום׳ מא: גיטין ועי״ע ממון. הפסד לבעלים
המכשול. ימנע כך שע״י תועלת שיש במקום זה וכל אחרון. בתירוץ

 הארי ט״ו מסנהדרין ראיה להביא רצה שליט״א אופן הגר״י )וידידי
 גדול וקי״ל חיים. סכנת שהם מפגי זכה, להורגן הקודם כל וכו׳ והזאב

המחטיאו. דבר כל להשמיד טעם זהו וא״כ מהורגו יותר המחטיאו

 הוא להורגן שההיתר שפירש בסוגיא שם רש״י ע״פ לדחות יש ולענ״ד
 ולכן בעלים. לו שאין כהפקר והם תרבות בני שאינן שהתברר מפני

 בעלים, לו שיש שנחשב שברור שבדבר ומשמע ממון. נזק של בעיה אין
הזולת(. חיי מסכן שהוא אע״פ חבירו, ממון שמזיק מצד לאבדו אסור
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/]היזח

שמעחתא
פרק

ר״ח משוס לפא לו ר׳ ואמר ס־ה( )דן ניכרות איתא א(
 דבר לומד ארס על שמלוה נשם שמעו; ר’ב

 אבא ר׳ ,נשמע שאינו דבר לומר שלא ארס על מלוה ~p הנשמע
 ויאהבך לחכם הוכח ישנאך פ; לן הוכח אל שנאמד חובה אמד

 ל״א( )דף בב׳נו דאמרינן מהא ה1 פל להקשות יש ,הנע׳ פכ״ל
 נו״ז דף בערכן הוא וק משמע, פעמים מאה אפילו הוכח
 הונח שנאמד להוכינצ שחייב מגונה דבר במבירו לרואה מנין

 צימר תלמוד ויוכיחט שיחזור מנין קבל ולא הוכחו מוכיח,
 בשם רל״ע מצה החיטך נתב וק מנו', ענ״ל מ’מ חוכיח

 וחמש ארבע הוכחתי שאם מכין בספרא ואמרו וז״ל הספרא
 הוכח הונח ת״ל ולהניחו לחוור חייב שאתה חור ולא ©ענדם

 קבל ולא פעמיס הרבה הוכיחו שכבד כיו; סימא וזהו ,מכיל
 הוכיחו כבר שהרי מזה גדול נשמט שאינו דבר לך אץ ממ-יו

 להוכיחו חייב ואמתי ,ממנו קבל ולא פעמים ששים או חמשים
כן הנשמע רבד לומר שמלוה כשם אמריק והלא ,ייתר עוד

,נשמע שאיט דבר לומר שלא חובה או מנה
מלחא על הקשה יבמתו על הבא פרק בסיף הר״ן והנך, ב(

 כך הנשמע רבד צמר שמלוה נשם ואמר רר״א
 והקשו ת״ל הר״ן כתב וכו׳ נשמע שתינו דבר צמר שלא מציה

 או שיכט עד להוכיח שחייב ערכין במש׳ דאמרינן מהא ז״ל
 במס׳ דאמריק והא לא, צרביס אבל ביחיד החס יקללט,

 לא וחמר נצחא ריש דבי לכני מר לוכחינהו נ־ה דף שבח
 היא החס מר צכחיגהי הכי אפיצ ואמרת; מינאי, מקבלי

 דאולי ומשוה ישמעו שלא בהס מכיר שהיה אלא כלל הוכיחם פלא
לפחוח להוכיח חייב פה פחחון להם יהיה שלא משוס א ישמעו

.שם [“הר פכ״ל אחח פעם
לרבים יחיו בין חילוק שיש הרץ מדברי לט היוצא ג(

 ויותר פעמים פאה אפיצ להוכחו מחויב דביחיד
 להוכיחם מחויב אט וברבים ,נזיפה או קללה א הכאה עד

 שרצות שאמרו וזה יותר ולא אחח פעם רק נשמע שאט בדבר
ומפעם ברבים הייט נשמע שאיט רבד צמר שלא חונה א

.ואילך ראשן
 ההלכה אח הדנדא מרן שחם האלה הרץ דברי ד(

דבריו שקין יודע ואס וו? תריח סיק א״ח בשו׳ע “ ׳
 לא אבל אחת, פעם רק להוכיחן ברכים יאמר לא נשמפין

 חייב ביחיד אבל אליו ישמעו שלא שיורע מאחר בהוכחות ירבה
 הרץ ובדברי , הרמ״א מק פנ׳ל יקללט או שיכט עד להוכיחו
 מאה אפיצ הוכח דאמריק דהא קישיחט גם מחוק והרמ״א
 צמר פלא וחיבה שמצה דאמריק והא ביחיד היינו משמע פפמיס

ואילך, ראשון ומפעם ברכים כייס נשמע שאיט דבר
אילעא דר' מילתה להאי לה ומיקי הרץ על להקשיח ויען ה(

 אל מדכמיב לה יליף והלא ,איירו דברביס אבא ור'
 שלא חובה כ’נ ביחיד ואפיצ אצמא ,הוא יחיד ולן לן מוכח

 פירש"׳ אילעא דר' מילחא ומל ,נשמע שאיט ברבר להוכית
 משמע עכ״ל הימט שמקבל מי להוכיח ,תוכיח הזנת דכחיב ודל

 דבר צמר שלא שמצה אילעא ר' לה יליף רמקרא לרש" דס׳ל
 שמקבל לני הוכח והייט תוכיח, הוכח מדנחיב נשפע שאיט

 את תוכית הוכח כחיב דהרי איידי ביחיד נמי ותחם תוכחה
להוכיחו שלא מצה ניכ וביחיד אלמא ,היא יחיד "ופמיתך עמיתך

.במהרש״א שם ועיין ,הוכחה מקבל אינו אס
להוכיח ומחויב ׳לפיק מוכיח והוכח קרח דמהאי י(

z נפשן ממה להקשות יש א'כ פעמים מאה אפיצ 
דביחיד תאמר אם ברבים או ביחיד אי קרא החי איירי במאי

דחוכחה.
ראשון.

 מקבל כשאיש להוכיט מחייב איש אמא׳ להר״ן קשיח איירי
 ואם קללה, או הכאה ער להוכיחו מחויב ביחיד והלא תוכחה,

 מחייט אחא' א״כ תוכיח והוכח קרא האי איירי וברבים מאמר
 מחרב א־ט ברבים והלא פעמים מאה חפיצ להוכיחו קרא

כמו ממעין דבריו כשאין אחת מפעם יוחד להוכיחם
הרן. שכתב

כהר״ן דיקא לא הכתוב ומשמעות נמ׳1 דלישנא niyl ז(
 מצות כך וני' צמר שמצה כשם הוא נמ'1 דלישנא

 כלל צמר שלא הוא שהמצות משמע נשמע שאיט דבר צמר שלא
 משמע לן מוכח אל דכתיב הכתוב לשק וק , אחח פעם אפילו
 הרין אצ1 ,לן להונה תרבה אל נתיב מדלא כלל יוכיחנו שלא
.וצ׳ע אחת פעם עכ*פ להוכיחם ומחויב לרבים דנדירי לה מונן

רבותינו דעח לידע ופוכקים ספרים בשאר !תפשתי ח(
 לא ובדבריהם ,זה בדבר אימדיס הס מה

 המדרש מדברי כן לרבים יחיד בין לחלק רמז שוס מצאח׳
 פד להוכיח חחויב לרבים דאפיצ ג״כ משמע פ״ע תזריע הנתווזא

 בידם היה ]להקב״ה[ הרין חדח צ אמרה כתם דאימא הנאה
 ת״ל מיחו, ולא ]כרשעים[ למחות החורבן[ לפני הצדיקים ]של
 לפניו אמדה מתם מקבלים היו לא נדחו שאם לנצי רדוע גצי

 להם היה ולפיכך גצי מי לפניהם לפניך וידוע גצי אם רבש״ע
 ולסבול עצמן על ולקבל שמך קדושת על ולהתבזות בידם למתוח
 שהרי מישראל, סובלים הנביאים שהיו כתו מישראל הנאות
 נתחי טי דכפיב כן כמו וישעיה מישראל צרות כמה הבל ירמיה
 יאמר הקב״ה חזר מיד הנביאים ושאר למורטים ולחיי למכים

 דאפ־צ תלמא ,שם העדרם פכיל וע׳ בחור זקן חבלה למלאכי
להוכיח כ’ג מחויבים הנביאים ושאר וירמיה ישעיה כתוכחח

,הנאה עד
חבירו הרואה ז' הל' רעית מהלטח פיו הרמב״ס 7ךך ט(

 למוטב להחזירו מצה טונה לא בדרך שהלך אי שחטא
 צאו ואם מוטב ממט קבל אס וט׳ הוכיח הוכח שנאמר וכו'

 ער להוכיחו אדם חייב תמיר וכן ושלישית שניה פעם יוכיחנו
 לחמיה ויש הרמב״ס, עכ״ל שומע איני צ ייאמר החוטא שיכהו

 ואילך ומהנאה ,להוכיחו מצה הכאה ועד משמע ומדבריו עליו
 אילעח ר׳ והלא ,ליכא איסורא פ’פכ אבל ,מלהוכיחו נפער

 כ״ל אבא ור׳ ,נשמע שאיש בדבר להוכיחו שלא דמצוה ם״ל
 לאחר וטראי לן קיכח אל משום להוכיחו שלא איכא נמי ומיכה

צ ואומר מכהו שהחוטא כיו; ,נשמע שאיש ובר מקרי ההנאה
.מזה גדול נשמע שאט דבר לך אין לך שומע איני

 הרסב״ס כדברי משמע ט־ז רף וערכי; משוגיא ובאמת י(
לינא חיוט מכדי יותר להוכיח רוצה דאם הניל

 ליה כדאית למר ט נזף או קללו או החוטא הכהו אע״נשכנר איסורא
 בערכין שם כי ,לן הוכח אל משוס ליכא מ"מ ליה כדאיח ולמר

 הכאה טד חמר רב תוכחה היק עו יוחנן ור' ושמואל רב נחלקו
 ושלשתן ט'1 נזיפה פד חמר יוחנן ור׳ קללה עו אמר ושמואל
 נפות ק צ ויאמר ביונתן שאול אף ויחד דרשו אחר מקרא

 וקפרין וט׳ להכותו עציו החנית את שאול וישל וכתיב המרדות
 חבימחא וחגב התם שאני וקללה הכאה הכתיב נזיפה ולמ״ד הגמ׳

 ואס הגנו׳ עכ״ל פפי נפשיה מסר בדוד ליונתן ליה רכוס יתירא
 צמ״ד הייני ,ליה כדאית מר לכל חיוט אח שעשה ולאחר נימא

 מלהוכיחו איסורא חיכא ,הנאה עד או קללה פר או נזיפה הר
 עשה איך חימא א״כ אחר מטפס או לן תוכח אל משום אח״כ
כדברי משמע ודאי מלא ,רדוד חבינותא משים איסורא יונתן

הרמב־ס

היו
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 בידו רשות מדין מ’מ כחיובו והוסח שפשה לאחר דאף הרחבים
 דליכא כיון משוט וחר’ אביו את יונחן הוסח ומשו״ה ׳ להוכיח!
 שלהא החי הרמב״ס לה מקים במאי קימה זעניפ י ששרת

 ידכא וחובה רמצוה דאמר׳ סיה דף ביבמות אבא זד׳ אלפא רל׳
 ואפילו להרמב׳ס רס״ל כיון , :שמע שאיני ־בד לומר שלא

להוכיח בזו רשות כ’ג ההוכחה גבול אל שהניע לאחר
.יותר

 אילפא דר׳ רטפמא כפירש״י ס״ל דהרמב״ס לנראה יא(
הוא נשמע שאט דבר לומר שלא דמצוה רס׳ל

 שמקבל לנר הוכח הייט הוכיח הוכח מדכחיב מקרא ליה דילין!
 דדרשי והספרא ט״ז ר׳ וערכי; מ’רב הנ״ל הסיניות וא״נ הוכחה
 לרב תלמיד אפילו דרשו או ,פעמים מאה אפילו חוכיח מהוכח

 ודר־פהוכח דר׳אילטא דרשה להא ס׳יל לא שסמא־כ מהוכיח
ברבר מלהוכיח לפוערו מקרא לט אי; כ’ת הוכחה שמקבל למי

נשמט. שאינו
 לשמד כ’ג אכא הוכיח והוכיח ררשא האי לבלאל יב(

אילעא דר' מילחא האי מהלכה דחה רהרמכ״ס
 עליהם, דפליני הש׳יס פוגיוח הרבה משוס ויבמות אבא ור'
 מאה אפילו להוכיח ומחויב רכיל כיון א' אות לעיל שכהבט כמו

 וס!ן נשמע שאט בדבר אפילו מלוה דאיכא חדק כ’ח פעמים
 אליו ולמשמע משל ורך פעמים שבעים או הורלזו שככר

ל' דך דב*מ השגיא א״כ מוה, גדול נשמע שחינו דבר לך אן
 אפילו להיסח לאדם דמחייבין והספרא ט״ז דף דערכין והסזגיא”

 דפרס; משגיא ק אבא, ור' אלפא ר׳ על פליגי כעמים מאה
 וקללה הסיפה לאחר אביו את הוסח שיונתן חמה בסמוך שהבחנו
 כרי דלא נשמפ שאט ברבר להוכיח אשרא דליכא ג״כ משמע
 יוחנן ור' ושמאל רב אמוראי דפליגי ממה כן אנא', ודי חילכא
 או הכאה עד הוכחה היק פד פזא ובן ור״י אליעזר ר' ותנאי
 מחויב נשמט שאיט בדבר דאפילו כ’נ משמע נזיפה או קללה

 לה דחה משו״ה ,נזפו או קללו או הכהו שלח וחן כל להוכיחו
 השגיות כל משום אבא ור' אלפא דרי שלתא האי הרמב״ה

סיגיא לדחות הנחי בכמה הרחב״ס של דרס הוא כן כי האלה
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.קחרוח סוגיוח ממי מהלכה
 ל’רז שאמרו מה החנוה מדיני ט’רל מלוה החיטך ן|״ל יג(

שאס ח׳ל אמרו ומ'מ וכו׳ הכאה ער זו מלוה שחיוב
 מתיך נמצא חופלח שים שכשהיו בדברי כאין המוכיח יראה
 שמא ממט ומחירא כיוחר ורשט אלם איש החיטא רשפה גורל

 וזהו כוה, באיש זו במצוה חייב שאינו ויהרגט עליו יעמוד
 לשתוק מלוה כך הנשמע דבר לומר שמלוה ככס ז״ל אמדס
 ולא למסח קלון כענק שיהיה לפי נשמע הדבר שחין במקום

.שם המיטך פסל הוכח לאשר שפלת
איסורא ליכא וקללה הכאה שלאחר נ'כ למדט ומדבריו יד(

 סכנת חשש דאיכא במקום דווקא להוסחו
 לומר שלא שמלוה חז״ל אמרו זה פל יהרטהו שמא שירא נפשות

 פן לן תוכח אל לחמר זה שפל לומר יש נכמפ כאס דבר
 לומר אטצריכץ אין ומעמה ויהרגך, ישנאך פן והייט ישנאך
 לומר דיש אבא ור' אילפא כר׳ הלכהא דלית להרפב״ם דם־ל
 לומר איכורא דאיכא אבא ור׳ אילעא כר' ס״ל הרמב״ס דנם
 ור׳אבא אילפא רר׳ לחיה למי שמפרש רק נשמע, שאינו דבר

 מכס להיסח איסורא אכא נפשות סכנת במקום רד,יקה כהודטך
 ליכא מדיין וקללה הכאה לאתר אבל נשמע שאינו דבר מקרי דאז

 בפ״ו הנ׳ל הרמב״ם כפסק משוט שנפטר רק להוסח איהורח
 הכנת ובמקום כקב ולא הרמב׳ס שהשמיט והא ,דעות מהלסח
 הוא אבא, ור׳ אילפא רר' כשמעחתא להוכיחו אשר נפשת
 חיכא נפשוח סכנה דאכא דסק דפשיטא מילמא שהוא משום

 שפל we׳ מהל' בפ׳ה כחכההרמב׳ם וככר להוכיחו אשרא
 וחס יהרג ואל יעטר הידופין משלשה חין שבחורה פבירוח כל
 אשרא ואכא אלמא בנפשו התחייב זה הרי מבר ולא חת

ידרג ואל יפטר שאחרי במקום נפשת לסכנה פצמו למסור
, הרמב״ס השמיטו ומשיה

 נהי מדד החוטא חס אכל חר״ח סימן כא״ח הח׳א ןךל פו(
פל פוכר מ׳יח ,כמוהו נענש אנו מוכיחו שאט דמי

 מכאן החוטא ט שינזיך עד להוכיח וחייב מורח דהוסח מ״ס
 קי׳ב סימן סמ*ג וכו' לן שכח אל שנאמר להוכיחו אסור ואילך
 לקיחיס המשמעות וכפי המ״א, פכ׳ל נזיפה עד כמ״ר פסק
 לפיק ידי חחת ההמ״ג אין והנה הסמ׳ג, מדברי המ׳א דברי

 הוא הסמיג ופח כי היטב ניכר במ׳א שהובא מרבדיו אך ,כו
 דבר לומר דאסיר דס״ל אבא ור׳ אלפא ר׳ וברי ולאגד לאחר
 שמחויב רס״ל יוחנן ור׳ ושמואל רב וברי פס נשמע שאט

 והכמ״ג טיפה, פד יוחנן לר' א קללה א הכאה פד לשכיח
 וס״ל ,יוהר ולא להוכיחו מחויב נזיפה דפר יוחנן נד' פסק

 לרב וקללה הכאה קודם או לר״י נזיפה קורם דכל לההמ״ג
 להוכיחו ומחרב נשמע, שאט דבר נקרא אט עדיין ושמואל

 וקללה הנאה לאחר א לר*י הנזיפה לאחר רק פעמיה מחה אפילו
 השם להוכיחו ואסור נשמע שאט דבר נקרא אז ,ושמואל לרב
 פד לשטחו וחייב וכחב הסמ״ג דייק זה ומשם ,לן שכח אל

 ומיס נזיפה( פד יוחנן כר׳ דפסק משוס )ושיט נו שינזוף
 דס׳ל אלמא לן שכח אל שנאמר להוסש אשר ואילך מכאן

 לאחר והיה לר״י נזיפה בחר פל קא אבא רר׳ דשלשא להבמ׳ג
ושמואל. לרב קללה א הכאה

 בשם ג״כ שכחב דפוח מהל' בפיו להג״ח ומצאתי טס
משיב נשמפ שאט בדבר דאפילו הראיס

 לו ודאי הס אמנם וז״ל שכחב רהוסח, מ'פ משם להוכיחו
 פעור ומעונש כחב וראיס וכו' ופעור נראה אז יקבלו שלא

.עכ״ל אפפר לא שכיח והוכח הפשה אכל
והסמ׳ג והחיטך הרחבים ודעת מזה לט היוצא יז(

 אפילו שסח ושכח מ°פ דאיכא דכשם והראה
 אכא כך הנשמע, נדבר קללה או הכאה פד פעמים מאה

 קללה או הכאה עד פעמים מאה אפילו שניח דשכח פ’מ
 כהרין, רלא לרבים יחיד בין שלוק שוס ואי] נשמע פאט בדבר
 דבר לומר שמלוה כשם שיל שאמרו מת מקיים אני מה ואלא

 הח־טך ,נשמע שאיט דבר לומר שלא שבה הו מטה כך הנשמע
 או הכאה לאחר לה מיק־ והכמ״ג ,יהרנט כתא בירא לה מיקי
 ,כהחיטך דס׳ל היות דיוכל הרמב׳ם ברפח יתירצט ,קללה
 ור׳אבת אלעא כר׳ הילנחא דליה ס״ל דהרמב־ם ת־דלט ועוד

 נדחו כי ,נשמע שאיט דבר לומר שלח שבה או דמצוה ו־סיל
 בדבר ואפילו דשכח שבש״ש סוגיות הרבה מתוך דבריהם

כמו ,קללה א הכהה פר להוסח משיב נ״נ ממע ששט
י', ואות ח' את לעיל שכתבט

 דיבמוח הנס׳ מניח הניא מליאת אלו בם׳ והרי״ת יח(
שאינו דבר לומר שלא ושבה דמצוה סה( )ד' 1

 עד ור״י ושמואל דרב מחלוקת הביא אח״כ והינף , נשמע
 דבריו ימסמיטח נזיפה א קללה או הכאה פד שכחה היק

 א קללה א הכאה דפד הסמ׳ג כדעה להרי״ף וס״ל משמע
 קללה א ומהכחה הנשמע ובר מקרי ליה כדאח מר לכל שפה

 לה קמפרש ופירושא נשמע, שאט מקרי ואלך טיפה א
 דבר לומר שלא שבה או שמלוה מהחלה שאמר מה הרי״ף
 שאט דבר נקרא ומה הנשמע דבר נקרא מה , נשמם שאט
 מילחא האי הרי״ף לה מסמיך לזה ושכחה ממ״ע לשמרו נשמפ
 א קללה א הכאה פד שכחה היכן עד וריי ושמאל דרב

 מקרי ואלך נזיפה א קללה א דמהכאה בא להיריפט ,נזיפה
 הסמ״ג כדפח להיסש שלא ושבה ומלוה נשמע שאט דבר

 יהרגט שמא כשמשרא רדוקא החיטך כופת לסרייף ל’ס ואלי
 סכנה וליכא רפלמא כשמס פאט ברבר אבל להוכיחו אשר

 ומשו״ה , נזיפה א קללה או הכאה פד להוכיחו חייב נפשת
 דרב למילחא אבא וי׳ אלפא דר' מילהא הרי״ף לה מסמך
 בדבר אפילו שכהה מצית דאכא בא להודיפט ור״י ושמואל

 שיגיע פד ולא נזיפה א קללה א הכאה פד נשמע שאט
השטף. כדפח נפשת לסכנת

סוגיא האי מהלכה לדחות הרי״ף ועת א; בודאי אדל יט(
 שאט דבר לומר שלא ושבה ריבמח.ומלוה

 דפח אן כן ,כלל מביאה הרי״ף היה לא דא״כ נשמע,
 לא כ*6ד ,לרבים ישד בין חילוק שיש דס"ל כהר"; הרייך

ההי כ׳ לרביס יחיו בין לחלק כלל רמו שש בלא מניש הוה
1ל
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שמואל דהובוזה שמעתתא משפטי
 רננת היה אס לרבים יחיד בין חילוק שיש לרמז להר״ף 1ל

נהר׳ן. הרייף
 דינים באסיפה חמד שדי בספר החח׳ס למק ומצאתי נ(

בכס שהביא נ׳ ס״ק ב׳ איה ד מערכה
 דקים במידי דדוקא וזיל ל׳ ד׳ המביא פ׳ בביצה מ’בש כריעביא

 דלא מכוס במן נחפסץ אט אין הא דבכי נשע ועבדי לן
 הוא דאיסורא דידעי לן דקים במילהא אבל ,מחאה בהו ממי

 לא ואי שועין שיהיו דמושב טפחא להאי ליתא במדד ועבדי
 פכ״ל לוה זה מרבים ישראל דהא סלייהו מתפשק בהו מחיק
 ולא נשמע שאיט בדבר דאכילו להריעביא דסיל חדק הד

 והחם ,למחות מחויב במזיד עבדי אי מ'מ ,מחאה בהו מהר
 המניא פ' דביצה הגמ׳ מניח מל קאי דהרי איירי ברבים אפילו

 שאיט בדבר אפילו למחות מחויב הכי ואפילו ברכים דאיירי
,פהר׳ן דלא לימי! רבים בין חילוק שוס שאק אלמא ,נשמע

 בכס p כמו מביא חמד כדי בספר החח׳ח )טרי בא(
החועא אס מקבלי דלא דבדדע־ק הסמיק י

 להוכיחו חייב מדד הוא ואס וט׳ שוננין שיהיו מושב אמרינן שוע
נלוי היה דאס ניה ד׳ דשבת חסיניא כדמוכח נענש שאיט לא!™■™■■א

 וטי איכא דהוכחה עשה אבל מעונש ושיט פמורין היו לפניהם
 במשא נ״ה ר דשבח סוניא דהאי ברביס איירי סי והחס ענ״ל

להוכיח] מחייב במזיד עברי א• הכי ואפילו ,איירי הרבים
 חילק לא ההמ״ק שגם חדק הרי ,נשמפ כאיט בדבר אפילו

ד' בביצה הרשב״א מדברי וק ,;,כהר ודלא ליחיד רבים בין
 ולקמן כהר״ן, דלא ליחיד רבים בין חילוק כאי; ניע מכמע ל׳

עיש. ,בם״ד קצת באדמת הרשב״א דבד יובא וכ״ט( כיח )אוח

 והראיס והסמ״י. והחיטך דהרמבים מזה לט ל/לצא
דאפילו ס׳ל טלהו והרשב״א והסמ״ק והריכשא

 קללה או הכאה פד להוכיח מחויב גיב נכמע שאיש בדבר
לרבים יחיד בין חילוק שוס ואין ,במזיד כשעוברים נזיפה או

.בכך שמחלק כהרין דלא

ב. פרק
רב בר רבא ליה אמר ל' דף המביא פ׳ בביצה א(

ואין מספקי! ואין חשפחין אין חנן לאביי חק י
 ולא לש אמרינן ולא הכי דפבד חזינן דקא והאידנא מרקדין

 אינש ליחב לא רבא דאמר הא ולטעמיך ליה אמר מידי,
 נשי מי והא לאחרי ואמי חפן ליה מיננרר רילמא דלחיא אטמא
 להו אמרינן ולא דמסאה אטמא ויתכן ואזל! חצכייהו דשקלן

 יהיו ואל שעין שיהיו מוטב לישראל להם הנח אלא מיד ולא
 ואל שיעץ שיהיו נדטב לישראל להם הנח נהי הכא ,מדדן

 היא ולא ,לא בדאורייחא אבל בדרבק מילי והר ,®ידן ימו
 דהא ,מיד ולא להו אמריגן לא בדרבנן וליש בדאורייתא ליש

אמרינן ולא שחשכה עד ושתי ואכלו היא דאורייתא יוה*כ תוספות
.שם »מ׳ ער״ל מיד ולא להו

ומסחברא חיל י״ג מחלוקת יו׳ש בהלטח העיטור נ(
 מיד אבל פינוי חוספח טק בדאורייתא דוקא

ל' דף בביצה כראיש כתב וכן פכ״ל לא מדרשא ולא דאורייתא
 תופעת כגון מדרשא דאתא במיד דוקא העיטור בעל כחב ודל

 מחיק בהדא באורייתא דכתיבא במיד אבל דוהכיפ, פיטי
 בבינה שם הר"! כחב וכן עכ׳ל דפרשי פד צהו ומנשק בבז
 בהדיא כתיב דלא מיד דדוקא דאחר מאן איכא מיהו ודל

 בהו מחיק בדאורייתא בהדיא דנתיב במידי אבל פיט׳ כתוספות
 וז״לוה׳ה סיב תר״ח סימן באויח הרנדא מק כר,נ יכן פכ׳ל,

,מוידן יהיו ולא שעין שיהיו מוטב אמריק איסור דבר בכל
 אם אבל דאורייתא, שהוא אפ*פ בתורה מפורש שאיט ודוקא

בשם והראיש רביצה פ״ד ר״ן בידם מוחק בתורה משרש
עכ׳ל. העיטור

 דבר בין הפוסקים שחילקו הזה החילוק על לתמוה ןי^ן ג(
,במורה מפורש שאיט דבר בין בתורה המשרש

ב׳ד ביד כם שיש בשק איירי אי שירי במאי נפשך עמה
יא

מא
 ,נמדד ולא בשוע לא האישי אח יעברו שלא בידם למשיח

 שלא בידם מלמחות וישחקו עיניהם אח כיד יעלימו אמא■ א*כ
 ומכיש דרבק באים® אפילו במזיד ולא בשוע לא כלל יעברו

 כמה מליט והלא ,בחורה משרש איט אפילו דאורייתא נאישר
 על אפילו ושמתו ורדו מרדות, מכח שהט נשים פעמים
 גם אותם ולהעניש להטתס להם היה א'כ ,דרבנן איסורין

 במזיד ולא בשוגג לא יעברו שלא וחרמות ובשממת בנידויס כאן
 כראות לעשת הממשלה מאת ב״ד ביד כח שיש דאיירי כיון

 מיש ולא ושתיץ עיניהם את ביד העלי® ואמאי ,עירהס
.מדדן יהיו ולא שועק שישו חוטב ואמרו

שלא בידם למחות ביר ביר כח שאץ באיפן איירי ןאי ד(
 שעק שסברו שא טוב אמרו ומש״ה ,כלל ימכרו

 וכחט השסקיס חילקו אמאי תימא א״כ מדדן, יעברו ולא
 והלא וט' שעץ שיהיו מיטב אמדק לא בשרה המשרש דבדכר

 שלא האיסור ק אותם להפריש ביד ביד כת שאין ואיירי כיון
 בדבר ביד יעש מה א״נ ,במדד ולא בשוע לא כלל יעבדו

 יעברו שלא הפוברין אח ביד ■כריש ובמה בחורה המשרש
 דפלפ וטון מאומה לעשות ביד יד בכת שאין ואיירי כיון

 ג׳כ נימא לא אמא׳ א׳ב ,במרה המשרש האיפור את יעברו
 איפרו ותמיר משוס אטי במזיד משיפכרו נשע שיעברו טוב

משעברו ®ידן שעברו הדבר שטוב נימה במרה שמשרש
מימה. וברי אלא אל! אין שועי;

להביא יש ,מיירי במאי גהתסקט אשר הספק נידון הנד, ה(
 למשח ביד כת שאין ואיירי השפקים מדברי ראיה

 בהאי המביא פ׳ בביצה הרא״ש הנה ,כלל יעברו שלא בירס
 במידי מלי והר וזיל היא״ש כתב שעין שהיו מיטב דאמרינן
 מחייביק מעינן דלא במידי אבל שנן מקבלי דלא בודאי דידעינן
 ג׳ שמן ו׳ כלל בתשובה הרא״ש כתב וכן עכ״ל בידם למתות

 )ביצה כדאמרינן יזהירם לא ממט יקבלו שלא לו בריר חם ומל
 עד ושתו אכלי נש והנו דאורייתא •והכיס הוספות יהא ל׳(,

להציל יזהירם מסופק אס אבל ,בהו מתיק ולח שחשכה
.פטל נפשו

מקבלי דלא ואעיג דיה נ״ה דף שבת התופשת כחס וכן ו(
 בסמן שאמר מקבלי אי דספק שנא ה״ט ,צוכחינהו *
 «מב להם הנח מקבלי לא דודאי כיכא אבל ,נלוי מי לפניהם

 ל( )בילה יין כד בהמביא כדחמרינן מזידן יהיו ואל שגני; ששו
 וכן שם כמם' עכ״ל ץהנ״פ תופשת גבי )קמ״ח( שואל ובפי
 ד' דף ע״ז במם' וק ,מטב דיה ס' ד' בביב המם׳ כתבו
 מזידין יהיו ואל שעץ שישו מוטב דאמרינן דהא כ’ג כתבו
 בם' הש״מ כתב וכן ,ע"ש מקבל' דלא שידוע בדבר איירי

 מתאה בהו ממי דלא דדעינן באופן דאיירי ל׳( דף )המביא
 חמד שדי בספר החח׳נו ומרן .שועי; ששו מטב אמרינן התם

 בשם כ; גס הביא ג׳ ס״ק ע' אות ה׳ מערכת דינים באהישח
 מעב אמריק שוע המשא אס מקבלי דלא דבדידפיק הסמ״ק

 מעב אמרינן דלא למדט טלם מדברי ענ״פ וש׳ שונגין שישו
 ח״כ שכחתו, יקבלו שלא בודאי כיודע באופן רק שוגנץ שהיו

 ולהצילם להושע ב״ד יד שקצרה לון במקומה קושתיט נשארה
במיה המשרש באימר אפילו נימת לא אמא׳ ,כלל יעברו שלא

. במזיד משעברו בשוע שיעברו טוב
ט ,לזה מרוץ למדתי ל׳ ד׳ דבילת הרעביא 'מדברי ז(

 נרסינן שחשכה ער ושתו אכלי וקא שם ויל
 לש אמרינן ודאי האי רבני ומור ׳01 משחשכה גרשק ולא

 בתורה מבואר שאיט במה אצא אמרו לא רע״כ , נידייש ומחיק
 פו מבערב יוה׳ב מהמת דדרשק הכא ט מדרשא אתי אלא
 לש וקיל לאינשי לש משמע לא והא נפשית־כס את ר,פט ערב

עכ׳ל ומחיק אחרינן משחשכה אכלן חלו אכל מזמין ולא ושעין
. cz׳ 1ל

במרה המפורש דבר בי; החילוק זהו ט שמענו מרבדי) ח(
 שאיט דבדבר ,בתורה משרש שאיט דבר בין

 שעין שישו ימטב הס שיעץ דמסהמא אמרינן במרה מפורש
 ,מזידיס לעשותם שלא בדם מחין אי; ומשרה .מזידין יהיו ולא
לט ישמעו ולא ממנו יקבלו לא בודאי אשר כדבי דאיירי כיק

כ®
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to טשף למה א״כ הפוסקים בשם ו׳ ה' אות לעיל :מתכתי 
 בתורה המפורש ברבר אבל ,חנם מרדם לפיחס חטאם על

 עלמא טלי בחורה המפורש דדבר הס מדדים דמסממא אחרינן
 בחטאם יוסי® ולא הס מדדים סוף דסף ומק ,נהק ידעי

 נשמע, שאט דבר דהוי אע״ג בהו משו׳המחיק המחלה משוס
 והראם והשמ״ג והחינוך הרמב״ס כדעת להרשב״א רס״ל

 נשמע כאינו ברבר דהפילו דש״ל לעיל שנחבט והסמ״ק והרטב״א
 קזה ושמעיק במזיד עברי אי קללה או הכאה מר להוכיח מחויב

 דהרי ,ל־ח־ך רבים בין ששלק הר׳ן על ג״כ ®לק דהרשב"א
 שאחויב להרשב׳א ש״ל הכי ואפילו איירי ברבים דביצה בסומא

ופזקתן בתורה המפורש ברבר או ,במה־ כשעוברים להוכיחם
\ .הם מזיריס

של־העיטור^והרא׳ש טעמם דזתו לומר טכל ומעתה ט(
 דבר בק בחורה המשרש דבר בק שחילקו

 סרשב׳א שכתב טעמה מהאי ג־כ הוא במורה משרש שאיט
 מפורש ששט ובדבר הס מדדים מסחמא בחורה המשרש רברבר
 החח׳ת מק בדברי מצאתי וק ,הם שועים מסתמא בשרה

 שכתב ,ג׳ ס׳ק ב׳ אוח ה' מערכה דימם באסיפת חמר בשד
 )ד׳ה א' אוח הגב"׳ מריח בשמן מנחם דברי הרב וכחב וז׳ל

 העיטור דהרב פ׳ב ע׳ל בד' ים פאח הרב בשם שיהיה( ואיך
 לשקלי דאיכא כמידי דחקת נתטוט אחד לדבר שניהם והריטכ׳א

 מוידים כשהם אבל שיעץ שיהיו מוטב ראמרינן הוא הס רשוגגין
 במידי רדוקא העיטור הרב שחילק הוא מ ומטעם בהו מחיק
 עלמח טלי ולאו סגני; שיהיו מוטב ראמריק שא מדדשא ואחא

 בהדיא וכתיבה בשדי לגל הם יסננין למימר ואנא נמירי ריני
בהו ומשנן הם מדדים ודאי לה ידעי עלמת יטלי בואור״מא

.הרשב׳א ברברי שבמבט כמו ממש והוא החח־מ מק עכ״ל
דבר נין שחילקו והפוסקים כעיטור בעמם חבט ובזה י(

בתורה, משרש שאט דבר בין בשרה המפורש
 )ד' וביבמות עליהם להקשות שיש מה אחרת קושיא נ*כ ישרן
 דלא ביה ידענא ישעיה אמר איחא ומנשה דשעיה בעובדא ניט(
 הנא, פכ׳ל מדד אשריה ליה אימא וא ליה דאחא מה מקבל

 תרצח" "לא בשרה המשרש דבר שא רציחה והא תימה א״כ
 והפוסקים העיטור לשיטת לשכיח משיב בשרה המשרש וברבי
 הוכיש לא ואמא ,ממט יקבלו שלח בודא כשיודע אפילו הנ״ל

 משוס ישעיה שמחו לא הכי ומשום לתרן ואין ,למנשה ישעיה
 אבלע שם אמר החם כדאחא נפש סל זלהמלט לברוח דחשב

 ליה תישק מדד ראיסייה טעסא הא לי למה דא״כ ,באחא
 ,שיהרגוהו להניח לו אן יהרג שלא והצלה המלטה לו שיש דכיק
 משום מנשה אח לשטח ישעיה שחשב דבשעה משמע ודאי אלא

 והמלטה הצלה א שאין א החליט מדד לעשוחו שלא סעמא
 הרי מנשה הרגו ככרי החלש על פוש ששטח כ® שדו

 של שח ולהמלט לברוח ישעיה של יח נכח היה לא דבאמת
 אח הצדיק ולא מנשה, אח ישעיה שכיח לא זאת ובכל ,מנשה
 חימה א*כ מזיר, לעשותו שלא כד טעמא משוס והוא פצח
 לישעיה לו שה חרצח לא בשרה המשרש דבר ששא דביק שא

כש ממט יקבלו שלא טדא כשיורם אפילו מנשה אח לשכיח
והפוסקים. הפישור בשיטת לעיל שכחבט

החילוק טעם דכל רכיון טחא הנ׳ל הרשב״א ובדברי יא(
 ומסתמא אלא אט בשרה המשלש דבר של

 שוע רעכ״ם כיון ומנשה דשעיה שברת בהאי א״כ שא, מדד
 ליה אחא וא מוקאמר וגס ,מהסניא כרשכח מנשה שה

 דעכ״פ וטון ,שגג ישאל לו יאמר לא דאס מכלל מ!ש אשריה
 ישטב טפמא שייך דהרי יששה שטחו לא הכי משום שא שוע

וכיוצא בסורה המשלש תרצח לא באיסור אפילו וט' שעין שיהא
וסייעתו. העיטור לשיטת אשא ט

ג. פרק
 כשם שכחבני מה לפי בישר צריך היכר ועדיין א(

וט' שוגגין שישו שסב ראמרינן רהא הפוסקים
דבר בין והשלוק כלל, יעברו שלא למחוח בידינו שאן אייר

 אלא איס בשרה מפורש שאט רבר בק נשרה המשרש
 ובדבר הם מדדי! דמסחמא אמרינן בסורה המשרש רברבר
 כשיש אבל ,הס שועין דמפתמא אמדיק בשרה משרש שאט
 באסור אפילו בשוגג כשעושה אפילו למחוח משיבים למחות נידט
 כשרה, משיש כשאני אפילו רארייסא כאשר ומכיש ,ורבנן
 לח במזיד ולא בשוע לא יעברו שלא למשח בידט שיש וכיון

 כחבט ק מדדים ישו ילא שועי! שיהיו מוטב הא בט \אמדינ;
 ברברי בביצה שם הראש סייס אמא שמה א*כ ,הפוסקים בשם

 שם כרא׳ש ז״ל ט ,ופרש פד לש וענשיק בש משנן העיטור
 שטי שסשת כנון מרישא ואחא במידי דוקא העיקור נפל כתב

 בש מחיק בהריא באורייתא וכשבא בשד אבל דוהכ״ש,
 שיש וטון הוא שמה והלא הראש, עכ״ל ופרא לש וענשינן

 ויניחום ב״ר ישתקו אמא ,ופרשי פד ולעטש למשח ב־ד ביד כח
 בשרה, בהריא מפרשי ולא ואורייחא ואסרי דרבנן איסור לעטר
 בנידויק וכש מרדת מכח שהכו בשים פפשם כמה מציט והלא

 לשחוח להם שיש ומאש ודבק אסש אפילו יעברו שלא וגשממות
 למשת להם שיש ומכ״ש ורבנן אסור אפילו יסברו שלא ולסטש
 משרשים איק אפילו ואורייתא איסורי יסברו שלא ילפטש

,בהדיא בשרה
 ירעינן האמת שהרי הוא תימא ג״כ הראש וברי ובלא ב(

ביר והכח השקף שה הגא חכש ביש ט
 הרח משפש להעמיד ועקרבים בבושם לטף ישראל של ב״י
 לעבור הנח׳ חכש הניחו אמא יקשה סף סיף אכ ,הלה על

 שיש כיי! והלא ,וכו' שעין שיהיו מוטב ואמרו בזמניהם אישורן
 ולא בשוע לא יעברו שלא ולפטש לטף שבזמניהם ביד ביד כח

 הרא׳יש הועילו ומה ,רפרשי עד ולעטש למחות להם היה במור
 בורא דיועינן באפן דאייר שכתבו לעיל שהבאט שסקיס ושאר
 ביד כח שהיה טון והלא ,לט ישמעו ולא דברני יקבלו שלא
במזיד ולא בשוע לח יעברו שלא ולפטש לטף בזמניהם ב״ו

מזירין. יהיו ואל שעין שיהיו שטב אמרו אמא

u ה׳ מערכח דטס באסיפות חמד שוי כס׳ השר,"מ מרן ודל 
ברכה במחדק שר״א מרן כתב זיל ה׳ סיק ב׳ אח

 וזיל ל׳ ו׳ סל לביצה מקובצת שיטה בשם ב׳ את תריח שק
 הצרפתים רבותיו בשם שהעיר אשכנד גרול רב בשם הריטב״א

 אלא אלו דברים נאמרו שלא מרוסנברג והרב ׳,ר ובכללם
 לעשות יא' רבחה בכמה שמקילין הזה בחר אבל ,להרותם

 לא ליפבח דלא סר להר וקנשנן משק מדרבנן אפילו לשרה שיג
 מדבריהם ערל ירושלש במדרש שא ושכן במזיד ולא בשוע
 לקטס וחסטלה עצה עדיי; שיש באפן דאירי נ״כ משמע

 הירא א״כ במדד, ולא בשוע לא כלל יעברו שלא ולחשת
 וירשם שניהם ויפליש בחרותם ב״ר ישחקו אמא לדוכתה קושיא
 מפרש ולא דאורייתא ואיסורי ורבק איסורי בשוע עבירוח לעטר
 בשוגג לא יעברו שלא למחית ב״ר ביד שיש כיו! ,בהייא בקרא

.לעשוח ביום שיש טצדקי כל לעשוח להם שה במדד ולא

נשים ׳1 הל׳ עשור שביתת מהל׳ פ*א הרמב׳ס ןץ״ל ד(
 שמלוה יודעות אינן זק שחשכה פד וששח שאכלוס

 בזרק לפסח יבא שלא ביק ממתין אין הקרש על מחול לשסיף
 ,נשיו להזהיר ואחר אחד כל נניח שוטר שישה אפשר אי שהרי
 לזה הדומה כל וכן מדדן ישו ואל שועין שיהיו להם והנח

 וט׳ לוה הדומה כל יכן רביט וכחב וז׳ל הה״מ וכתב מכיל,
 ומטר שחר בו ונמו בכשב חשרש שאיט רבר בכל והכוונה

 דעת עם הרמכ׳ס רעח שמשום סה'מ נשבר משמע פכ׳ל לכל
 דבר בין בתורה המשרש רבר בין חילוק שיש ישיפש השסור

®טב אמייק לא במורה המפורש רברבר בשרה משרש שאט
.מדחן ישו ואל שוננין ששי

לפיל דהנה ,הכל ל־שב יש האלה כרמב״ם ובדברי ה(
 מלם 'השסקים הסכמס בשם כחבט ־1 ה׳ שח פ״ב

 שברור באופן רוקא איירי וט' שועין שיהיו ®שב דחמרינן דכא
 שוגנין שיהיו ®טב אמרגן א המוכיחים לקול ישמעו שלא לט

 ®טב אמרק לא א לא או ישמעו אס הפק שיש באופן אגל וט׳
מדבר נ' ב' ח׳ את זה פרק לפיל הוכחט כן וכו', שועק שיהיו

■׳ סשפסייס
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מבשמואל דתוכהה שפעתתא משפטי
 ועומד; מאות פ* ותחבושת עצות מדק V of! ואפילו הפוסקים

 במדד ולא בשוע לא יעברו שלא האישי ק להפריש! וקנסות
 אמריק הכי אפילו בעלמא נוטר בסוכתה ישמעו שלא כיק מ״מ

 אות זה פרק לפיל עיק מזידין יהיו ולא שוגגק שיהיו תושב
.פ'ש נ׳ ב' א׳

 נק בשרה המפורש דבר בי! החילוק פמם זהו הילהך י(
יוהכ׳ה שהפות כמו בשרה משרשה שאינה מלוה 1

 לא נשרה מפורש שאינו וכדבר דרבנן, שלתא או וכדומה
 במרה איסורק מפרש ולא דסק א( ,שעשה מכפה בה: מחיק

לשל שנחבט כמו הס שונגין וחוקק חינשי נש ידעו לא בהדא
 לנרם שלא כד בש משק לא משו־ה הרשב׳א נשם

 מפרש דלא כיון ב( למדד, משוגג חטאם טל לשסיף אמס
 ישמעו שלא הדבר קרוב לאגש לש משמע ולא בתורה אשר!

 מק נ( בכך, שהורגלו טק בעלמא נדסרא מסתם לקול
 מלוה אפילו א מו־רבק אלא שאט ביק קיל אישש רבאמח

 דארייחא מאמר קיל אשרו נ״ב יוהכ״פ כתוספות דאורייתא
 אחד כל של בביש שוטרים שישו אפשר וא ,בשרה המשרש

 שכתב כמו ועונשי! קנסות פ׳י טלם את להפריש להטת ואחד
 בתים שלשה א בשנים שוטרים להעמיד יאפשר אפ׳ג הרמב״ס

 שקלו מ״מ במדד ולא בשונג לא כלל יעברו שלא אתם ולמנוע
 שה והעונש שהמחאה הרחבה דעתם ומאזני בפלס חכמים
 ואס ,בשע כלס עובי! עכשיו נ' ,משכר יותר הפסד יגרום
 לשלשה א לשנים יציצו זה ששיי אף אותם ויפנש! בידם ימש

 זה לעמח מ״ס במזיד ולא בשוגג לא כלל יעברו שלא אנשים
 שחר כל יעברו ועונשם מחאתם יד שעל מה ,גדול הפסו יגרש
 מיל החליטו משויה האלה אנשים ג' א מב' שן במדד הפס

הפס שאר כל משעש ,בשוגג כלש שעש מיטב יאמרו
.כלל יעברו שלא שלשה א משנים חין במדד

דרבנן בשלתא או נמרה מפורש שאט ברבר הוא זה ויל !(
 העעשס כל בהם יתכפט נמרה המשרש בדבר אבל

 שהיו מיטב בהו אמריק לא ומשו׳ה ,ולהחמיר לגרימת הללו
 דמפרש דכיון בהם להחמיר יתהפך הראשן הטעם תשו' שוגגק

 מדרס וחוקק בהם ידעי פלמא טלי בהדא בתורה אשר!
 לסדר משגג יתופף אלי בהס למתוח לשש אק ומשו׳ה הס,
 כיון נהם שיך לא מ' הטסם ,הם מדדים הט רבלא טק

 בשניהם וחמירא לאנשי שפיר לש משמע במרה מפורש דאשרן
 ,בהם נתהפך הג' הטעם ,שכיחים לקול שישמעו הדבר וקרוב

 עדיף משו׳ה שא חמר אשר במרה מפורש דאיסורן טון
 כלל יעברו שלא להם שערום אנשים שלשה א שנים הצלח ל!

 העם שאר יבוא שמא שנשש מחששא ,במדד ולא בשוע לא
 שלא ועונשן קנסוח ס״י ופנשיק מחינן מש*ה ,במזיד לפשות
 לתעמיד בידט שאן אע״ג במדד, ולא בשוע לא כלל יעברו

 היות יוכל העם שאר ולכל מקושת שלשה או נשנים רק שוטרים
 פויפא ההצלה מ״מ ,למדי משוע חטאם שיתוסף לכס שערום

 את להציל שפיר נש מחיק מש״ה ,שא חמור דאישר טון
לעשוח יבואו כעס שחר רכל נ’אפ חשר מאסור האנשים

.מחאתם ע׳י במזיד
קיל שא נשרה מפורש שאט דבר באחת אס ל״ע אך ח(

 דאורייתא שלחא כל שהרי במרה המפורש מדבר 1
 ויש ,ה! ממש דאורייתא מדרשא אתיץ או מדוח בי״ג דלפיק
 משם קיל יוה׳׳כ משמח ואולי ,וצ׳ע , בזה דברים אריטה

 לה ׳לפיק דהרי בהורה מפורשת שאט עשה מצות אלא שאט
 לחדש בתשעה נפשותיכם חח ועטתס סדכתיב פ׳יא( ד׳ )ביומא
 מעונש בהדא שעטה והקיא ערב פו ממרב מרכשב או בערב

 ל״ת כאשר משא׳כ קיל מש״ה שם ביומא כדאיחא ומאזהרה
שישו מוטב אמרים' לא ג״ה במרה משרש אט אפילו

וציע, שעין משרש שאט בדבר קולא שם שא! נפח אס וא!£ילו ט(
,שה וחומרתן בתורה המשרש מדבר במרה

 שהנאט הרמב׳ס דברי פ״פ הנ״ל קושייתם ג׳כ ליישב יש מ׳מ
 כל של בב'מ שוטרים להעמיד אפשר דא שכתב ‘ר שש לשל
שאט ובר ני! בשדה המפורש דבר p והחילוק ,ואחו אחד

 כיו! במרה מפורש שאם דברני ,כוה שא במרה משרש
 אפשר ואי ,הס שועים וחוקק נש! ידעי מלמא סלי ולש

 מחיק ולא שתקיק משו״ה ובית בית בכל שטרם להפחיד
 לשנים ויצילו ולעטש להטת ב׳ד ביד כת שש נ’אפ ,כלל נידיהו

 מ־מ במדד ולא בשע לא כלל ■עברו שלא אנשס לשלשה א
 ב׳ מלבד במדד יעברו הפס שאר שכל זה ט״י גדול הפסד יגרמו

 טלם שעשו מיטב ואמרו תז׳ל החליטו משרה ,אלה ני א
.כלל יעברו שלח ג' א ב׳ צבר במדד טלם משעש בשוגג

 שחוקת! במרה משרש שאט ברבר דוקא שא זה ובל י(
שחזקתן בחורה המשרש בדבר משאים הם שועים

 פ״ב לשל שהבאט מפרשים ושאר הרשב״א שכתב כמו הס שירק
 לא שהרי והעונש המחאה ק יוצא הפסד שום ואן וט׳ וי אוח

 פליט מוטל מש׳ה הס, מדדק הט ובלאו טק החטא נמסף
 להציל בידים שאין חע״ג ,כלל יעברו שלא ולפטש ולהכות למשת

 שוערים להעמיד כמינו שאי! טק מהם לשלשה א לשנים רק
 טון לעשת בכתם שיש מה כל פנדינן זאח בכל ,ובית בית בכל

 ,הם שירי! שף דשף טק מזה מגיע וחטא מתק שום שא!
 משרש שאט דדבר לטעמא צריטן אט ואין הכל מיושב נ׳ב וכזה

.וורק נמרה המשרש מדבר באמת קיל במרה

 שהקשט הראשונה הקושיא גם בזה ליישב יש ולבאורא יא(
וממר חילעא דר׳ שלתא טל א׳ אח לשל

 שאיט דבר צימר שלא מצוה בך הנשמע רנד לומר שמצה כשם
 שגיות מכמה לשל והקשים וכו׳ מנה אמר אבא ור' נשמע

 שהשטח איירו אבא ור׳ אילעא דר׳ ולומר לחרן יש ובזה שבש״ם
 מציה ומשיה בה עש וט׳ שוגג־ן ששו שמב ומשם שוע שא
 אס אבל ,מזיד לעשותו שלא נד נשמע שאט דבר לומר שלא

 הכאה פד פעמים מאה אפילו להוכיחו מלוה אז מדד שא המטח
 הכי דבלא טין המכחה ק מניע התק שום שא! טק קללה א

 משוס דעות מהל׳ בפ״ו הרמב׳ס השמיטו ומשיה ,מדד שא
 דמשוב עשר שבימת מהיל בפ׳א שכתב מה על פלש דהמך
 אבל לכארא שא זה כל אן ,מדדן ישו ואל שעין שהיו

 שא כשהמטח אבא ור׳ אלפא דר׳ למילתא לאקמה ליפא באמח
 ישנאך פן לן הוכח הל מוכחיב לה יליף אבא ר׳ שהד ,שוע

 וכן ,שא שמירח דעתו דלפי כיק לן לקרומי שיין לא ונשע
 ש מקרי דלן אצמא זדון בעברח עושה שש לן ישר זר נאמר

כטל, לתרן ליכא א״כ בשע העושה ולא בזדון שעמם

ד. פרק
 ולא שוגלן ששו מוטב דאוריק דהא זה מכל לט היוצא א(

שלא סרא יודעים שחט נאק אירי מדדן ישו
 כשם לעיל שכתבם כמו אמס יוכיחו השר המטחים לקול ישמעו

 טה ד' ישבח המס׳ ובשם בחשבה הראש ובשם דביצה הראש
 בביצה ונשית הסמיק ובשם דעי! והמס• ם׳ ד' דב׳ב והמס'

 לעיל שהבאנו הרמבים לש; מדויק וכן את לעיל עיי!
 כיח בכל שוטרים ■עמדו לא אס ישמעו צא לבד דברים נמנחח

 לקנים השטריס מעשה זהו ט ולענשס להכותם ושיט ובית,
 כת כשש ואטלו ,השופטים צמשפש יצית שלא למי ולענוש

 אמריק מיס וקנסות ומנשק הכאות ”ע בידם למחות ביד ביו
 ונשם הרא״ש בשם לשל שכתבם כמו וט׳ שעין שהיו שטב

 ובשם והריטב״א השית נשם שכתב ידו״א מרן ובשם הרחבים
 שום כשאי! שכן ומכל ,מרוטנביג והרב והרי׳ הצרפתים חמד
 ולא בשוע לא בלל יעברו שלא בידם לעצר ותחבולה עצה

 יש אם אבל ,וט׳ שועין ששו שסב אמרינן סרא ,בחוד
 לא ימנשס הכאת בלא המוטעם לקול ישמעו אם אילי ספק

 כשברור ומכיש ורבנן באשר אשלו שועי! ששו שעב אמריק
 מועל בודאי בעלמא בדבורא כשטחים לקול שישמעו הדבר

,וט׳ שגני! שיהיו מוטב בזה אמריק וצא להוטח

 בדבר הוקא אירי וט' שעץ שישו מיטב ראמריק והא כ(
כמספות מדרשא אחיא אלא במרה משרש שאט

יזה?'?
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דחובחר. שפעתתאמשפטי84
 בסודה המפורש נדבר אבל דרבנן בסילתא או ובחמה ■והכ׳יפ

 בטל בשם לפיל כסבנו p ‘וט שועין שיהיו מושב אמרגן לא
 ובשם הרפב״א ובשם בביצה הרין ובשם הרא״ש ונשם העישור

 הרמ״א וכשם• הרמב״ם לדעת ק שכתב הה*מ ובשם הרשב״א
.תריח פיק כאית

יעברו שלא ותחטלה עצה עדין כשיש דאפילו דאמריק והא ג(
 אייר וט׳ שועי; ש־היו מושב אמריק הט אפילו כלל

 ודוקא וכדומה יוה*כ הוספות כמו לכל המסור בדבר דוקא
 וכו' שועין יביט׳ שלוט אמריק אז העברה עוברים כשרבים

 שלא לעצרם וביג{ בית בכל שוטרים להעמיד אפשר ראי משום
 השגןריןאנ;רק אס או לכל, מסור שאיש בדבר אבל ,יעברו
 הכאות־־ועונסין עיי בידם למתוח ואפשר אנשים שלשה או שנים
 מושב בהו אמרינן לא במזיד ולא בשוע לא כלל יעברו שלא

 יעברו שלא לעצרן אפשר דאי אפ״ג מדדן יידו ואל שועין שיהיו
 לפצק אפשר ועונשין הכאות רע״י טון מ״מ ,דברים תוכחת מיי
p וכו׳ שוגגין שיהיו מושב בהו אמריק לא כלל יעבר שלא

.וההית הרמב״ס דבר ממשמעות לפיל כחבט
לבין בתודה המפורש דבר בין שחלקו הזה והחילוק ד(

 בדבר ק הוא , בתורה מפורש שאיש רבד ׳
 הכאת פ״י האיסור מן להפרישם ותחבולה עצה עדיין שיש ובאוק
 והחבולה עלה שום שאין ובאופן ברבר הן וקנסות, ועונשין

 רפב־פ כיק ,ופונש־ן הכאות ע״י אפילו האיסור ק להפרישם
 שאין ובאופן ,דברים בתוכחת מוכיחים לקול ישמעו שלא מ״ר

 הכאות ע״י אפילו .האפר מן להפרישן ותחבולה עלה שום
 רבר בין בתורה המפורש דבר בין החילוק שעם ועונשין,

 אמרנן בחורה המפורש דברבר ,בזה הוא בתורה מפורש שאיש
 עלמא טלי ולאו בתורה מפורש שאין כיון הם שוגלן דמכהמח

 על עון להוסיף שלא כד בהו מחנן לא ומשדה ,בהון ידעי
 ,הס שונגק עכשיו ופד חיידק לעשותם שלא היינו ,מעמם

 יעשו שלא האישור ק להפרישם ותחבולה עלה שוס דאין וכיו;
 שפד מה במזיד שיחטא חנם אחם ערס למה א״כ ,כלל

 דאפק דכיק בתורה המפורש בדבר אבל בשוע, חטא עכשיו
 שום דאק וכיון ,הס מוידיי דמסהמה אמריק לכל וידופין נלויין
 במזיד שיעברו להם ערום שמא לחוש המחאה ק יצא הפסד חשש
 מדדי; כי אחריכן הכי בלא והרי ,בשוע עכשיו עד שעברו מה
 כרין בהו מחיק משו״ה בשורה, ומפורש גלוי ראסוק טון הם

 שהוא כודא דידעינן אמ״ג ,נזיפה א קללה א הכאה כד מחאה
 האפר מן להפרישן ותחבולה עצה שום ואן נשמע שאט דבר
 אכא ג״כ נשמע שאט בדבר ואפילו כדקי״ל בט מחנן מ״מ
 העסקים בשם לעיל שכתבנו כמו מזיר הוא כשהחוטח הוכחה מצות

אחו לנרוע שלא להוטחו אן שוע הוא כשהחטא במקום רק
.חטא על פשע להוסיף

כלל יחטא שלא לעצרם ותחבולה פצה שיש ובאופן ה(
 טעם ועונשין הכאת י’ע במזיד ולא בשוע לא ’

 בחורה מפורש שאט דבר בין בתורה המפורש דבר בין החילוק
 המסור דבר והוא רבים הם שהעובדים ראיירי טק בזה הוא
 שכחנט כמו ובים בית בכל אטדים להעמיד אפשר שאי לכל

 מוטב אמרינן בהורה מפורש שאט כדבר דוקא הלכך ,לעיל
 ומסתמא בערה מפורש שאט רבר שהוא רטק וט׳ שועין שיהיו
 משו״ה וטח בית בכל שוערים להעמיד אפשר וא ,הם שועין

 עכשיו דעו ,מההצלה יוחד הוא שההפסד מפני בהו מחנן לא
 ועונשין הכאות ע״י בהם למחות נתחיל ואס בשוע כולם עברי

 יעברו שלא מהם לשלשה א לשנים נציל זה דע׳י ניד וקנפת
 מה הפהר ערום לעומתם אבל ,במזיד ולא בשוע לא כלל

 בשוע טלם שיעשו מוטב אמרו משויה במזיד יחטא הפס ששאר
 יוכל לזה מצורף ,שלשה א שנים לבד במזיד כלם משימשו

 לכן אפריה וקיל בתורה מערש אפרו שאין רטון דוח
 שיעשו מה ההפסד כמו חשובה אנשים נ' א ב' של ההצלה אן

 שהדבר כיו! בחורה המפורש ברבר משא׳כ למזידין משוכני;
 מתיק ימשו״ה הס מזידין דמסתמא אמריק לכל ומפורסם גלוי
 מזידין הכי רבלא מחאתנו מ! יגיע הפסד שוס שאן טון בהו

»*י רק דברים בתוכחת נשמע שאינו רבר שמא נ’אע סם,

שמואל
 מ״מ וביח ביה בכל שוטרים להעמיד אפשר ואי ועונשין קנסות
 שאן טון האיסור מן ולהפריש לפשות בידט שיש מה פכדיק

 אכא ונס , הס מדדן הכי דבלא מהמחאה יניט הפסד שוס
 בתורה שמפורש מפני חמור ואיפה כיון לעיל שכתבט כמו למימר
 משו׳ה במזיד, יחטא שמא החשש מן עדיפא ההצלה משלה
להפרישה כרי ולפנש למחות בידנו שיש מה כט וקנסינן אק

 א לשנים רק להציל בזני יפלה שלא אף כחמור האיסור ן
מההפסד •ותר אצלט חשובה הזאת ההצלה מ״מ מהם שלשה

.כתורה שמפורש חמור ואיסורו טק במזיד שיעשו להם שערום 1

טנא נ*כ נמצא בחירה המפורש ברבר אפילו זה רל£י* ו(
 אפילו ק1 זט' שענק שיהיו מוטב בהם נאמר אשר

 נמצא ג*כ דרבנן במילתא ואפילו בחודה מפורש שאט בדבר
 ואפילו יט׳ שועק שיהיו מוטב בהם נאמר שלא אפנים כמה

 וגס ,שוע הוא שהחוטא בודאי יורע אס בהורה המשרש ברבר
 אמרינן יחטא שלא לעצרו ותחבולה עלה שום לו שאק טדא יודע

 ובזה ,כתורה המפורש נדבר אפילו וט' שועץ שיהיו מוטב
 פ״ב לפיל שהבאנו מ'ט רף ויבשת ומנשה רישפי׳ פוברא ניחא

 מ״מ תרצח' .לא בהדיא במורת המפורש דבר שפא אע״ג •י
 שמנשה ידע רישטיה דכיק טפחא מהא למנשה ישעיה הוטחו לת

 פלה אס לו שאן ישעיה זע ונם לעיל שכתבט כמו בשוע שכר
 שיהיו מוטב אמרינן ,יעטר שלא מנשה את לפצור ותחבולה

 כמה נמלאו להיפך וק ,בהורה המפורש ברבר אפילו וט׳ שועין
מפורש שאט באיסור אפילו שועין שידו שטב נאמר שלא טני

דרבנן. באסור אפילו או בתורה
בהוכחת לו ישמש אם בברור יורע שאט באופן הוא אם א( ז(

 שועין שיהיו מוטב אמרינן לא אז ,לא א דברים
 ומדש ,בהורה מטרש שאגו ובאסור דרבנן באסור אפילו וט'
 מחייב בידא דברים בתוכחת לקולו לו שישמש לו ביול אם

 יודע אס (3 .וט' שעין שיהיו מיטב בזה אמרים ואין למשה
 לקולו ישמש שלא א ברור אס אפילו א מדד הוא שהחטא
 שאט כדבר אפילו להוטתו הוא מחויב מ״מ ,דברים בשכחת

 מפורש שאט כאסיר א דרבק באסור ואפילו בברור נשמע
 יודע ונם בורא שוע הוא שהחטא באפר אפילו נ( .בתורה
 ביק יש אם מ'מ ,דברים כחוכחח לקילו ישמע בלא ברא

 כל ולעשות למחות מחויבים וקנסות ופונשק הכאות ע׳י לתחת
 באפל א דרבנן באפר אפילו האפר מן להפרישן מצדק
 בחטא א פרש ארם של בחטא וווקא ,בחרה מפורש שאט
 תופשת כנין לכל ומפר הרבים בחטא אבל לכל מסור שאט

 הם שהחטאים כיק בהם מוחין ב״ר הין בהם והיוצא יוהכ״ם
 הכאת מ״י שישמש חף ,לבד דברים בחכחח ישמש ולא בשוע

 טון ההצלה מ; יותר הוא וההפסד בהם מוחו אן מ״מ ועונשי;
 בית בכל פטריס להעמיד אפשר וא לכל מפר פא דהאפר

 חוץ במזיד כלס שיעשו להס ככרום לענשס נתחיל אם ובית,
 משיים בשוע, סלם ששין עכשיו ועד אנשים שלשה או משנים

טלם משיכשו בשוגג טלם שיעשו שסב ואמריק בהו מחנן לא
,כלל יעשו שלא שלשה א שנים לבר במזיד

ה. פרק
 שהקשו אחרת קושיא ניכ לתרץ טכל ובדברינו א(

ובדבר ופ״ל וסיעתו העיטור על האחרונים
 עליהם והקשי שועיןוט׳ שיהיו שטב אמריק לא בחרה ומפורש

 פל לרשום לגבריאל הקב״ה שאמר נים רף בשבח ואחא מהא
 להם היה הדין מדת ואמרה וט' דו בל תיו הצדיקים של מצחן

 חח שאש לפני וידוע גלוי הקב״ה אמר חח, ולא למחות
 גלוי לפניך אם מרה׳ד לפניו ואמרה מהם קבלו לא כיום

 טתן הדין היה לפניהם גלוי היה שאס ומשמע ,גלוי ח לפניהם
 שהבאט הפוסקים לכל רבתי חמה וזהו ,בידם ימח ולא שישתקו

 כרכר אפילו להוכיח מחיב מ’מ מזיר הוא וכשהחטא דס״ל לעיל
 אירי וא והלאה ח' מאת א׳ פרק לעיל עיין נשמע שאט

ישמש שלא לפניהם גלי• היה אם '»שי״ה שונגין הם שהחוטאים

טה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 84 מס עמוד בר יששכר בן יעקב שמואל רבינוביץ, א שמואל- משפטי



שמואלדתוכחד, ששעחתאמשפטי
 שעץ שיהיו מושב מטפס ימתו ולא שהא ש טהן הרין כיה
 היו ראשון נניח והרי וסיעתו העישור בעל על תימה א'כ וכו'

 בתורה איסורן ונ״טיוש״דדמפרשן ט״ז כחמירוח סבירות נ׳ נהם
 האחרונים וכן וכסמ״ק וכו׳ שעין שיהיו מ׳שב בהם אמריק ולא

 פשטא נדמשחע כיו מזידים שהחוטאים איירי ולעולם תירצו
 נשמע שאינו ובר בין הנשמע דבר נץ ידליק יש ומ׳ע דמילחא
 כאלו מיתה ולא למתוח בידו שיש הארס נתפס הנשמע ונובר

 ,כוה זה ערש; ישראל רכל ערטח משפם העברה את פשה הוא
 תוכיח דשטת פשה על ועובר נהי נשמע שאט ברבר משת*כ

 עניו וכפיר חיינץ אינן מיתה מ'מ בהם נדחה לא אש
 ההו נרנריהס טיק שיחיו, תו של סי' לרשום שטה קיב׳ה

לשונם. זה שאץ אף מדבריהם השולה ר הקיא
כימשמע היו שונגץ ובהמת לומר טכל בדברינו ל ב(

ע׳ש, ואפ'ג ו׳ה נ״ה ו׳ שבה מתום׳
 שהא מוטב ואמרינן חיויס וסיעתו העיטור כטל אפילו וכאן

 ביד היה שלא כיין בהורה המשרש בונד אפילו וכו׳ שמץ
 שהר• ועונשין קנסת עיי מלחטוא ולעצרם בידם למחות הצדיקים

 טרחי ירעו ונס ,ראשונה הזה נמעל היה והשכנים השרים יד
 המפורש בדבר אפילו משו״ה החים־ לשיטת היו שעין שבאמת
 ליכא דתוכחה עשה ואפילו וכו' שמין שיהיו מוסב אמרינן בתורה

 מזה נ״ה הוטחו שלא ומנשה וישעי' בפובוא לעיל שביארנו כמו
 ד־וננ טואי דידע כיון למזיד חשונג אוהו לגרע שלא הגישם

המפורש ברבר אפילו אמריק מלחשוא לעצרו נידו ׳אין ונם הוא
 .וכו' שוננין שהיו מושב בחורה

הר"; סברת נ״ה דמו לומד אפשר היה *"(ולכאורה
 שכתבנו כמו וטיט , לרבים יחד בין שמחלק

 טח בכל שסריס להעמיד אפשר דאי משם הרמב׳ם בדברי
 דזה לפיל וכסבט וט׳ שונגין שיהיו מוטב אמרנן לכן ובית

 ובדבר החוטאים הס שהדנים במקום אלא שיך לא הטעם
 א פרטיים אנשס שלשה א שנים של בחטא אבל לכל המסור

 משום שעין שטו רוטב אמרינן לא לכל משר שאט בדבר
 א״כ ונו׳ שוטרים להעמיד אפשר דא טפמא הא כס שיך ילא

אפשר א אך הדין, של טעמו כ’נ דזהו לומר הקם לבארה יש
שלתא על קא סר״ן דהרי חדא ,טעמים מכמה כ; לומר

שכמבט כמו בשיע ולא במזיד איירו והס אבא זד׳ אלפא דר׳
,הוא מויד ולן ,לן תוכח אל מרכתיב לה יליף דהרי לעיל

 א״כ אתת פעם ב־ביס להוכיחו עג־פ משיט והר׳ן כיון ב(
 ,יותר בהם ימחה אס יניע הפסד אזו א״כ מזידי! אתם עשה
 טון והתם הרחב״ס, ברבר שכתבט לחה חמה זה ואץ

 שלא כדי לשכיח; מתחיל אנו וס׳ שעין שטו מושב דאמריק
 אחת פעם שטיק סוף דסזף טון כאן משא*כ מזיח לעשותן
 ואיירי כיון שיפרשו עד נהם ימחה לא אמא מזידין אמן ועושה

 בעצמו זה ג( ועונשין', הכאות ע״י האיסור ק להפרישן כח שש
 שמואל ורב אנא ,ור אלעא ר׳ דברי ק לפרש גחל דוחק
 נזיפה א קללה א הכאה עד תוכחה היק פד שנחלקו ור״י
 פצה שיש ואידי לומר נצטרך כ’וא ,הרין קא דבריכם ועל

 וזה וקנסות והכאות עונשן עיי כאסור ק להפרישן ותחבולה
ואץ כלל נשמע שאט נדבר ואילו משמע אלא ק משפט לא

.האסר ק להפרישן והחבולה עצה שם

ו. פרק
 דינים באסיפה חמד שדי בספר התח*מ למטן ומצאתי א(

כשם ח״ל שכמנ וי ס״ק נ׳ אח ה׳ מערכה
 ענשן להרבות שאן מזיח יהיו ואל שעין שהיו מוטב שאמרו
 התראה בלא שמחץ שהיו שכיב להס הנח כך למזיד משע
 להרבות ואן ,ביותר ויענש בהתראה וחטא פניהם שעיזו מתה

 טראם נספר הרא׳מ כתב ק למוסרה מהרה משאט ענשס
 ר' בשבת דמוכח כתב י״א שמן סף נפש; והסח׳ג ל״ז שק
 ,למתות חייב דברו יקבלו אם לו ספק אם דאף ע״א נ״ה
 לשתוק לו טיב שעץ והסברים יקבלו שלא למוטת ברור ואס

העוברי; אם אבל וטי שעק שטו מוטב ל' ד׳ בביצה כואפרינן

 כדמיכח שהה מפינש שפטור אע'פ יקבלו שלא לו וברור מזייים
 מפשדי לא תוכיח ושטח מעשה מ׳ס נ״ה( )ד׳ שבת במם'

 ,רשת לרשע הלעיטהו יקבלו שלא ענש על שמוסיף ואפ״פ
 וו שאץ אומר ואני ,ווקא בשוננין השתיקה התלמוד לוה לכך
 בפי כואמריק לשתוק צריך בנודדים אף כי סונה פלה אלא

 :שמע שאנו דבר לומר שנא האדם על שחיבה ם״ה ו׳ הבפ״י
.עכ"ל ישנאך פן לן סכת אל שנאמר

הר״ה סימן באו״ח שהמ״ח ואציג מזה נ(
 מזיר הוא דנשהחוטא הסמ׳ג מדברי הטא י

 ק ■פסק ישמע שלא לו ברור אס תפילו להוכיח הוא מחויב
 הפמ״י של ומסקנתו ק חינו הסמ״ג מסקנת מ’ס להלכה,

 הוה פטור לו ישמע שלא ובבירור בורא שידוע והיכא הוא
 כמחלת פשק כהמ״א רק ׳ חוט הוא שהחוטא אף למטחן

רוב שיטת הוא שנן משוס ,במסקנתו ולא הפמ"ג דברי
■ לפיל שהבאנו כש פוסקיה

 נ’ג הוא יראם בספר הראיס שרעת מזה שמעינן ד1עי ג(
מדד הוא כשהחוטא ואפילו הסמיג מסקנת כדעה ׳

 להוסיף שלא כדי ,ישמע שלא ברור הדבר אס לשטחו אן מ'מ
 בהתראה יעבור ועכשי התראה בלה עבר פכשו רעד ענש
 הראיס שרפת שהניא הג׳׳מ בשם לעיל שכתבט מה נ״ל זה ולפי
 שלא לו כברור אכילו לשטחו מחויב מזיר וכשהשטא הוא

 ולא אחר ראם שא מ’הנ שהביא שהראיס לומר צריך ,ישמע
 שהראיס שס החתית מדן כתב .׳ק ,טראם שפר המחבר בעל

.היראים ספר בשל אינו נהג׳ע שהביא
דתה הוא כפמ״ג ומסקנת טראם וסברה מינן ד(

הנפרש דבר לומר שמלוה כשס דאמריק ׳
 אפילו נשמט^יירי שאני דבר לוניל שלא מצוה כך

 והירא נפשות, סכנת לינת ואפילו מויד הוא כשהחוטא
 בערש; איוריק דהרי ;,הר שהקשה׳ כקושא יתוק במאי

 דאפיט אלמה נזיפה א קללה או הכאה עד שכחה היק עך
 קושימט ישחר כן ,לשטחו נ״ה משיב נשמע שאיט בדבר
 מאה אפילו הוטח הוכח חכמי בכתה ראמרינן מהא ולשל

 שפע ולא פעמים וכמה כמה שביש שכבר טון והלא ,פעמים
 דבר לך אי; והלא יותר להוטש משיב אמא המטח לקול

 אי ששס משל דרך הוביש שכבר טק מזה נתל נשמע שאט
 אפילו יותר מלשטש נפטר אלי! שמע ולא פסמס שנשם

מדר. הוא כשהשטא
להוכיח משיב שאנו מה שהטעם דטון לתרן “לגרא ה(

 הוא כשהשטא אפילו נשמע שאט בדבר
המראה בלא במדד שעברו ומוטב משום הוא מדד

לשיטת לעיל שנחבט כמו בהתראה מזיר משעברו
 אלא הוה הסטם שיך לא ח׳ס ,והיראים כסמ״ג מסקנת
 ישמש לא שבורא להוכיחם שהתחיל קודם בבירור רשע במקום

 מזידן שיעברו מוטב ט כלל להוכיחם יתחיל שלא אמרינן א
 שלא מתחלה אם אבל ,בהתראה מוידץ משעברו התראה בלא
 להוכיחם משיב ,להוכיחם והתחיל לו ישמעו שלא בבירור ידע

 טו; נזיפה או קללה ש הכאה פד פעמים מאה אפילו אח"נ
 בהם התרו דהרי מחאש פ״י יוצא הפסד שים שא;

הראיס דברי לתק לי נראה ק , בהתראה במזיד ועברו
.הסת־נ ומסקנת

 והיראים כוותייש הלכתא דלית נראה הלכה ליל י(
הראשון עליתם חולקים הפוסקים כל שהרי והסמ*נ י *׳
 הכתה עד להוכיח שמשיב שפסק ש׳ אח לעיל שהבאנו הרמב״ס

 החינוך וכן לס א הנשמע דבר בי; שלק ולא סהונר לה ומסתם
 אה לעיל שהבאנו הריח סמן סמ״א וק י׳ג את לעיל שהבאט

 נדבר אפילו למטח מחויב סדר הוא דכשהשטא כ’נ פסק ט״ו
,שטח והוכח מ״ע על עובד הוביש לא ואס נשמע, שאינו

 והבאט דשת מכל' בפ׳ו מ’הנ שהביא ההא רעת היא וק
 ל' ד' בביצה בש׳מ הרטב״א רעת וכן ט׳ז אות לפיל דברו

 דבריו שהבאט הסמיק דמה שא וק כ׳ את לפיל שהבאנו
לעיל דבריו שהבאט הרשנ׳א דעת הוא וק כ״א את לעיל

זי. את ב' פרק _
ונראה
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שמואל דתוכחה יפמעתהא משפטי 86
 המפורש דבר בי[ שחילקו ושימחו העישור שנם לנראה !(

ג״כ פליבי בתורה מפורש שאיט דבר לבץ בחורה
 הפוסקים בשם לעיל שהוכחנו מה לפי ,והסמ׳ג היראים על

 בתורה המפורש בדבר הכי ואפילו נשמע שאיש בדבר ראיירו
 מידן מסתמא לכל נלוי שהדבר דכיו[ משעם להוכיחם מחויב

 אין כי יען נשמע שאיט בדבר אפילו להוכיחם מחויב משו״ה הס
 כהסמ״ג ס׳ל ילא אלמא טאח המחאה מן בא והיזק הפסל

 ,מלהוכיחו פטור מדד הוא כשהשטא דאפילו דס־ל והיראים
 במזיד משיעברו המראה בלא במדד שיעברו ומושב משפם

 הפנו״ג על חולקים האלה הרבים הפוסקים שנל וכיון ,בהתראה
 טותיה גם ונראהכי ,טותייהו גקעינן לא בודאי והיראים

 הרמ'א ומרן אע״ג ,לרבים יחיד בין שחילק נקנדק לא דהר״ן
 י ררס-לישד בי; שחילק יהר״ן טותיה סחה תר׳ם הימן באו״ח

 בשם ז'ח׳ ו׳ ה׳ חוח לעיל שהארכט כמו טוסייהו נקטינן לא מ״מ
יחיד בין חילוק שום שאין ס׳ל דטלס המדרש ובשם הפוסקים

כהר״ן. ורלא לרבים

 בדרך חבירו אס והרואה להלכה הנ״ל מכל לט הילצא ה(
שכיח, הוטח שנאמר להוטחו משה שובה לא י

 שלישית או שניה פעם יוכיחנו לאו ואס מושב ממט קבל חם
 ויאמר יקללט או שיכט ער להוכיחו מחויב פעמים אלפי עד ק1

.לך שומע איני לו

 או לו ישמע שהחושא שיודע בין חילוק שום אק זה וכל ט(
חייב נד׳מ לו ישמע לא שהמושא בבירור שיודע

 עזן באותו נתפס הנשמע בדבר הוטחו ולא עבד ואס להוכיחו,
 טחו באנשי למחוח שאפשר מי נ״ה ר' כשבת חז״ל שאמרו כמו
אנשי מל נחפש עירו באנשי בי® אנשי על נחפה נדחה ולא

מדין והוא בנח', פ׳ש .העולם כל על נתפס העולם בכל עיר!
נהי מחש שאינו בדבר אבל ,בזה זה ערכין ישראל דנל ערבום

מ״ע על עובר מ’ח במוחו נענש איט מוכיחו שאיט דמי
.תוכיח והוכח

 שוה הדין דבטלס לרבים יחיד טן חילוק שים אי; זה וכל י(
קללה חו הכאה ער פעמים אלפי אפילו להוטח שמחויב

נשמע. שאיש ברבר אפילו

 ער להוטחו מחויב כשמע שחוט בדבר ראפילו רחמרינן ך<{ יא(
לחשא הרבים חשא בי; וגסלאמחלקיק קללה, או הכאת

 המפורש ביבר או מדד הוא שהחושא כשיודע דוקא הייט ,הינדי
 וגם בחורה ומשרש גלוי שהדבר טון הוא חדד רחזקתו בסורה
 מפורש איט הדבר אס אבל ,בהורה שמפורש טון איסורו המלא
 בדבר אפילו או הם, שיגגין דמסתחא דרבק בנדלמא או בתורה

 יודע וגס הוא שונג שהמושא בבירור ויודע בחורה המפורש
 ותחבולה פצה לו א; וגם ,ובריס בחוכחח לו ישמעו שלא בבירור
 ומנשה דשעיה כפובדא ועונשין קנ«מ פ*י יחשאו שלא לעצר□

 יש ובזה שוגנין שיהיו מושג אמריק כזה מ״ש מ1א לעיל כהבאט
 זי מאוח ב׳ פרק לפיל עיין היחיד לחשא הרטס חעא בק חילוק

,הדברים לנפול שרך ואין והלאה

ז. פרק
 הס שוגגין פלמא סלי ולא רבים מחאת דלענין ונראה א(

ישמעו פלמא בולי ולאו הס מדדן פלמא טלי ולאו
 לו ישמע זה רק לתוכחתו ישמש׳ לא עלמא טלי ולאו לתוכחתו

 טוצא וכל במדד, פביד וזה בשוגג עביר זה לו ישמע לא וזה
 ואי כשוגנין דינם הרי שוגגין רובא א רובא במר אזליגן בזה

 דבר כדין דיש ישמעו ריבא ואי כמדדן דנם הרי מדדין רובא
 לא דאי נשמע ששט כדבר נידון ישמעו לא רובא ואי הנשמע

 ,שוגגין שיהיו מושב הרניה במשא לומר שייך לא הכי ניחא
 במדד הכי כלהו ועביד דנמיד חד בהו דליכא אפשר אי דהרי

 ולתוכחחם חכמים נדבר־ שישמע אחד בהם ימצא שלא אפשר וחי
 משגחיק לא ודאי הלא ופרוצות צטפוח איכא חז׳ל שאמרו כמו

.שליק דכה בהר רק המיעונן על

 דאי שכתב הלחכ״ם בשם לעיל שכהבט מה לפי ובפרט ב(
ואי ,וכיח ביה בכל שומרים להעמיד אפשר

 יש אשר שושרים־־בהבחים נעמיד לא <M) מישע בתר אזליק
 וטק אזלינן רובא בחר ודאי אלא ,המשא ק להצילם נד בירכי

 למשוח שיבאר מס העס לשאר מהשוטרים והיזק מכשל דאינא
מישש אח להציל משגחינן לא משו״ה טו שוגגין עמיו ועד \במזיד

.לשל וה כל שביארט נמו החמא מן העם \

 דנים באסיפת חמד שד בספר החח׳מ למרן ומצאתי ג( ׳,
מ־שב״ן וז״ל שכחב ס״קת׳ ב' אוח ה■ מפרכת /

 קע׳ה סימן אברכם מקנה הרב דבריו הניא מ״ז שק אח׳ב
 שיגגין שכולם בדבר אלא שונגין שהיו ששב אמדנן דלא ,כתב

 ברבר אבל וט׳ פרושים רט הבמיס חזקת פרק רסוף ההיא ט
 מדדים להיות יבאו אס אף בידם למחוק משה שונגים שמישטס

 מקלקלתא דלפי מכשול לידי יבאו שלא לאחרים לשטר כד
ומקנה רשב״ץ האלה הספרים אין והנה ,עכ״ל מתקנהא ילט ולא

.בהם למיין מ׳י אברהם

 דטלס קאמר דמתחלה אהדדי סחרי דבריו 'לכאורא י(
אחריק לא שוגנין וברובן ומשמע בשנן שוגגין

 מצוה שוגגין ובמיטוסס סייס ולכסף שוגגין, שהיו מושב
 כשהשמש שוגגין שיטו ששב אמרינן דלא משום וטח למשח
 מוסב אמריגן דלא טא שוגנין בתיעוש דדוקא משמע א״ב שזגגין
שוגגין שיטו מעב אמרינן שפיר פינגין ברוב אבל שונגין שיהיו

.שוגגין הכל שיטו הקא בעיק ולא

 דחבא סחירה בכל קי׳ל דהרי תימה זה אין באמס אך ה(
טלה דבשנן מתחלה דאמל מה א״כ ,דשא כטלה *

 רכטלה קחמר רובא אלא ממש טלה על טונהו אין ,שוגגין
 כההיא שוגגין טלס שטו דבשנן ונתב סייס דהרי ופיר ,רמי

 החכשס שהרי ,טו שוגגין סלם לאו נמי והחם הנחים דמזקח
 עצמיט על שנגזור הוא ביי; ואמרו שלתא להאי די־ש בעצמם

 רק שוננין בולם בעינן דכא הלחא ,מנשושהס שרשו צא p גם
 ה6מ שוגגין ששמעם בדבר הבל שים ומשרה ,פגי ברובא

 יש דאכש וחה אזלינן רובא דבמר שכתבנו כש והוא ,לטטחס
 איכא ,החלה על מחלה לענין אהדדי דסתרי דבריו על לדקדק
כרוב מחלה אי להרשב׳ן ליה מפפקא פשקי דבאמח לשמר

.ודוק לא אי דשא

ח. פרק
אע״פ ודל של״ד סימן סוף בירד הרמ״א מק כתב א(

 שאיש ש וכל עברה בשברי למשח ארס שחייב
 לטציא חייב אדם אין מ*מ ,שן באו® נתפס למתוח ושדו ממה
 לשש שש עבירה בעוברי מלמשח להקל נהגי ולכן זה על ממוט
 ס״א ב’י סימן ובש׳ח עכ״ל ומאודט טפט על ממדין שיטו
 שלא עכשיו טהגין דמ״מ שכהב ש ויש וז״ל הרמ׳א ן מר כחב

 ימסרט שלא בדבר סכנה שיש משוס עברה כעוברי למשס
 תיל ם'א קניז היק בירד סרמ׳א ן מר כמב וק ,עכ׳ל למלסח
 נחסם הוא שחה ואיט למשח בידו שש מי כל שאמרו ובמקום

להוציא צריך אין סכנה חשש שיש בדבר מקם מכל שן באוחו
.עכ״ל זה על ממוט

 בשר בספר שין חיל של״ד סימן ®ף ביו״ד הפ*מ ב(
רמזה שכתב ני!( )ר' ®שת לחם׳ בחידושיו שור

 חלל קלת ושם יד לו לאשר לחנוף להם דמי וכהחירא רבים דש
 חפוג ע״כ הזיקה נרי דלא אע״ג חקישת שאר או שררה שים

 ששח ובאמת בלש חיים רעהו אח חיש אם מפין ושן ®רה
 לא ואי היזיקא בברי כ״א נאמרו לא חהרי״ו ידבר* שא גשר
תגורו לא נאמר לא רודאי משקרא תנורו לא במלח הכי שמא

שם. הפ״ח פכ״ל בזה והאריך לירא מקים בדאיכא כ״א

שק ובש״ח וז״ל כתב נ' ס״ק מר״ח בשמן והמ״א ג(
,בו גם שלט אשו אח איש דוקא כמב חי׳ג

אין ממט וינקום ישנאט יוכיחט שאם אחר איש היה אס אכל
לשל®
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מד שמואל דחוכחה עטעתתא משפטי
 יותר ממט שינקם היא דכווני/ג לומר יצריך ,מלל למכיש

 יותר לו ־משה אס נזיפה, עד למ״י עון השכיח מייב מכפי
 ייחד ממט ינקס והוא קללה או הכאה מד למיד וק ,מסיפה
 את ויאנה לאנסין ימסרט או שיהרנט מון קללה, או מהכאה

 הכאה פד ואלו ,מלהוכיח פטור הוא כזה ומלא , ממוט כל
 להוכיח, מחויב הוא הרי ליה כדאיח מר לכל נדפה או קללה או

ממט. וינקם ישנאט שמא לומר שייך ילא

 הכאה פד להוכיח שמחויב דתפ׳ג למדנו ומדבריה□ י(
,ליה כדאית מר לכל נזיפה או קללה או

 הייט מ־מ להוכיח מדיין מחויב נזפו או קללו או שהכהו וקודם
 מחויב שהוא מנש יותר לו יעשו שלא כנפשו ישמר אס הקא

 היזיקא וברי בנפשו ישפר אס רגל .תוכחתו מחמת לסבול
 מלהוכיח פטור הוא אז ,לסבול מרעיב שהוא מכפי יותר לו שימשו
 אל הכתוב שאמר תהו ,נזיפה או קללה או הכאה קדם אפלו
 יותר ותסבול ממך רנקום ישנאך פן שיט ישנאך, פן לן תוכח

.התוכחה פ׳י לשטל חיובך מכפי

 ואמוראי תנאי שם דפליני ט״ז ד' מרכין נעמי משמט וכן ה(
פד המר וחד הכאה עד אמר חד שכחה היכן פד י

 אחד מקרא ושלשתן מח׳ ומפיק נזיפה פו אמר וחד קללה
 נעות בן לו ויאמר נזיפה( )הייט ביהונתן שאול אך( ויחר דרשו

 עליו החנית אח שאול רעל יכתיב ,קללה( )שיט המרדות
 כתיב הא נזיפה עד ולמ״ר »מ׳ ופריך הכאה( )שיט להכותו
 רק מלהוכיחו נפטר המוכיח שאין טמא ואש וכו' וקללה הכאה

 ולא לו נעשתה שלא זמן וכל ,חיוט קלה פר לו נעשתה אס
ברי יהא אם אף לשטח, עליו מוטל עדיין כחיובו, עדין סבל

 שלא זמן כל מ'מ .זחיוט, יותז לו יעשה יוכיחט שאס סיאי לו
 למ״ד כנח׳ מקשה <f>nb א״כ להוכיח עליו מופל כמיוט סבל
 בפעם והקללה הנזיפה והלא ,וקללה הכאה כתיב הא נזיפה פד

 למה יהונתן לו השיב אח־כ רק ,ליהונתן שאול לו פשה אחת
 וכן ,להכותו עליו החנית את שאול יעל כ’ואח משה מה יומת
 וזה ,הכאה והכתיב וקללה נזיפה ער ולמיד להקשות ל»מ׳ היה

 לחה ,וקללו שאול ט נזף שיכבר שק היא גדולה קשיא טראי
 שבא פי פשה, מה יומת למה לו ואמר להוכיחו יהונתן הוסיף

 קשית אנל כחיובו, וקללו נזפו שכבר כיון הכאה לידי זה י’ע
 הכאה דכהיב ההא 6ד.יק נזיפה פד למ״ד להקשות דד״ק הנח'

 ישנחן היה מחויב שאול ט שסף יקידס היא הימה וקללה
 יונח! פשה ולא ביחד וקללה נזיפה אז היה ט ובשנזף ,להוכיחו

 פד למיד קושיא אין ח״כ ,להקללה הנזיפה בין מעשה שוס
 הן להקשיח יש זה הכאה מרכתיב רק ,קללה מדכתיב נזיפה

קללה. פד למיד נזיפהיהן עד למיד

 קללה פד להיסח! מחויב שלט וכיון כדחמרן ודאי אלא ו(
אם נזיפה קדם אף א״כ ,יותר ולא נזיפה פו רק

 משיב איט הכאה או קללה לידי משכחושו שינוא בנפשו ישער
 נזיפה למיד הנח' מקשה ומשרה נזיפה, קדם אפילו כלל להוכיחו

 לירי יונתן משכחת שאול שבא דחזינן כיק פירוש קללה כתיב הא
 וקדם דאע־נ כלל אביו אה יונתן שכיח אמא' א״כ קללה,

 ויונתן כליה מיובא רמיא לא מ*מ ,היה לא נזיפה אף לכן
 מלהוכימו ופטור קללה לירי מזה שבח כיון כלל, אביו את לשכיח
 מצוותיו, ולשמור פקדו לקיים בניי כלש יתן השי״ת .פש ולריב

.ישראל על יהא שלוה ורב

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 87 מס עמוד בר יששכר בן יעקב שמואל רבינוביץ, א שמואל- משפטי
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 ואי .בשרשו פנס ושובב כו׳ פרנהה שממסרו קטיגור בעוה״ז ,קנה במזיד

 כונה. צריכות מצוח האקי״ל בכונה שלא במצוה במדר״ש מ״ש קשיאלך
 והחי' עני ומצא מעות שאבד .כונה שא״צ מצות דיש וי״ל . ס״ס בא״ח כמבואר

 פהיצה״ר באופן . פסח הל׳ או״ח ע׳ וכה״ג נוצה לאכול אנסוהו וכן .נפשו
 רוב כי ממציה למנוע שמפתה! ממה עבירה בעשיית יותר האדס מפתה

 בקוס עבירה לעבור מתפתה אס ממילא העשין .ובס במעשה הס העבירות
 כמ״ש . בחירה באין כמעט בעי־׳כ ומחטיא! ומוליכו משחית בורא ועפה

 כו׳ עבד שקנה מה .הס דילי׳ חח״כ שעושה המצות כל ואז .א׳ בשאלה
 מרפעו סר לא בעודו המצית כל שאל״כ .טוב ועשה ואח״כ מרע סור וז״ש

 . לעשות ש;א אותו מפתה אס המצות בעשיית לסט״אמשא״כ כח ח״ונותן
 שמירה יותר עיירה שמירת צריך לכן מפחית בורא ואין . הוא שוא״ת

 i בלאוין ובדרים סייביס הז״ל שעשו מצינו ולכן . וכאמור העפין משמירת
 דל״ש בבוונא אף פמצוה ממה יותר לעשות . בעשיית וגדר סייב תמצא ולא
 בתהליס וז״ש .בעבירה כמו כ״כ מתאמץ היצ״ה אין במצוה אלא תוסיף בל

 הפקודים לב משמחי יפריס ה׳ פקודי ע״ד .מאד לשמור פקודיך צוית אתה
 תמיד הולך וחוטא הרשע כי העבירות והס לעשות שלא ה׳ שפקד מה הס

 ה׳ ומצות . סט״א ח״ו עליו שהשרה מחמה וחרדה חרטה ומלא . בעצבות
תפעל מה חטאת אס .ח״ו להנאתו לא .עיניה מאירת ברא המצות בעשיית

:וכאמור לו תתן מה צדקת ואס בו

י י* EP6W3*1 י•

תוכיחי הוכח בט״ע ד׳ חקירה
 בהל׳ ז״ל הר״מ כמ״ש קדושים פ׳ בחורה האמור מ״ע בענין שאלה

בה יש .זו מצוה ה״ז בפ״ו שס וביאר להוכיח ו׳ מצוה דעות
 לחבירו הוכיח לא ואס היא. בפ״ע מ״ע תוכיח הוכח הנה א׳ .רבות חקירות‘

 בהל׳ ז״ל הר״מ כמ״ש .ערבות מטעס עולש לו יש זה ומלבד . מ״ע ביטל
 פשטי׳ וכ״ה עציו. נחפש מוחה ואינו למחות בידו שיש מי כל ה״ז שם דעות
 הוא אס .חובא דילי׳ על תקבל ולא ותרגומו חטא עציו תשא ולא דקרא
 אף ואח״ל . ערבות בי׳ ליח בשוא״ת הא במעשה שעובר בל״ת דוקא

 במ״ע מ״מ להוכיח מחוייב נ״כ מעשה בהן שאין לאוין כמו בשוא״ת
 נלמוד ערב דמדין להוכיחו מחוייב אינו מקיימו אינו שחבירו שרוחה

 דוקא שירויח חבל . הקרן מזומן המלוה יפסיד שלח מחוייב שהערב
 ולזכות קדושה לקנות . להרויח הוא ומ״ע . ערב מצינו לא זה בממון

 זה ובכלל . המזומן שמפסיד הוא חוב ל״ת משא״כ .לעוה״ב ידו על
 ריתחא בעידן אעשה דמענישין בציצית א׳( )מ״א במנחות דאמרינן הא

 יע״ש . ציצית עס בטלית לילך מחוייב שאין ציצית דוהא חוס׳ כתבו
 לולב יושב שאינו בסוכה כמו תמיד מעניכין היו עשה בשאר משא״כ

מכוח חייב היה הזמן עבר ואס אותו מכין דהיו וכדומה נוטל שאין
מרדות

שלטצות י חקירה מתן£כרן 1!
 אי מרדות מכות בכלל יפה זה ביארנו העמקים שוכנת וכספר מרדות

 דיבור דהוי תוכחה במ״ע משח״כ עשיי׳ בה ש־ש ה במצ דוקא זה קי״ל
 בב״י וה״ה . מטה של בב״ד עלי׳ ומענישין מכין היו דלת י״ל בעלמא

 היו לא בצדה שכרה שמתן דמ״ע י״ל או . ריתחא בעידן רק מעלה של
 ה״ה אפשר כן אס ב׳( ק״י חולין )כמבו׳ מטה של בב״ד עלי׳ מענישין

 מלבישין הוכיח לא דאס . חטא עליו תשא ולא בצדה שעונשה במ״ע
 מענישין ש״מ ב״ד אין כה״ג וכל כ״ג יהושע .ין כע הצואיס בגדים איתו

 בעידן כ״א תוכחה מ״ע ביטל אס מענישין אין למעלה גס ולפ״ז מליו.
 אחר כ״א בעוה״ז משמים מענישין אין ריתתא בעידן שלא הא ריהחא
 בביטל לחבירו הוכיח בלא ג״מ או .לזה הצואיס בגדים מלבישין המות
 יהושע פני בעל הגאון צדק ולפ״ז . ערבות ל״ש דבעשה נימת אס עשה

 מ״ע על דעבר . צוערה בא ולוט הארץ על יצא השמש ע״פ בכתובות
 ברוך הקדוש הארץ על השמש .־'וכשיצא סדום לאנשי הוכיח שלא תוכחה

 ולכך . ריתחאכו׳ ובעידן . כו׳ כתריהם מניחין שמנכים כועס הוא
 מז׳ דלאו תוכתה על מצוה ב״נ אין בלא״ה ומיהו . לצוער לברוח הוצרך
 ל״ש בב״נ מאברהם ולמד כה״ח קיים נימא ואפילו הוי. דידהו מצות

 אס השני׳ החקיר׳ . רמז דרך אמרה ז״ל הג׳ אלא . זה והבן . ערבות
 אף מצות בכל כי .לאו או שכר מקבל אס העונש מיראת לחבירו הוכיח
 מועטת הנאה בשביל האדם טבע כי שכר מקבל יראה מחמת שעשה
 היצכך שנהנה מהנאה יותר וחמור גדול עונש אח״כ לקבל וקיבל סביר

 יוכיח לא שאס כיון בתוכחה משא״כ .ככר לו יש היצה״ר וכבש כשגבך
 א״כ .מזה לו אין והנאה זאת ולצרה לו ומה חבירו עונות עניו מנלגלין

 .כאמור כמוך לרעך ואהבת ה׳ מאהבת המ״ע בקיס כ״א שכר מקבל אין
 הס ואס )בזה״ב( .וגרים ועבדים לנשיס אף להוכיח מחוייב אס גס

: הערבות בכלל
 ובכלל להוכיח הוא מחויב מ״ע על אף דודאי לראשונה ואשלב

על אף המצות כל א׳( )כ״ע בר״ה מבואר שהרי הוא הערבות
 מ׳( אות קס״ז הי' או״ח מ״א )ע׳ ערבות מטעם פירש״י מוציא שיצא פי

 נמי וכריס ונשים . הוא ערבות בכלל וכדומה דשופר מ״ע דאף מבואר
 דברכות פ״ג רא״ש וע׳ כ״כ( ראיה אין נצביס )ומפ׳ הס ערבות בכלל

 ערבות בכלל דאינן דמ״ש שהז״ג מ״ע גבי . ל״ג דקדושין ובפ״ק . ב׳ כ׳
 אבל .ערבות בכלל אינן זו במצוה חייבי; אין דנשיס נימח אס היינו

 ראוי וכמה .עלינו והן עציהן אנו ערבות בכלל ישנן בה שחייבין במצוה
 טצדקי כל מאיבריו בא׳ חונה א׳ אדס אס ז״ל כמ״ש זו במצוה להשתדל

 כאיש ישראל וכל .ברפואתו משתדלין אבריו וכל עביד למיעבד דמצי
 בא׳ לוקה שה מה ודרשו ישראל פזורה שה י״ז( )נ׳ בירמי׳ וכמ״ש אחד

 יאבד אחד וחוטא שנאמר כענין ישראל כך מרגישים וכולם מאיבריו
 מפוזר אחד עם ישנו נאמר במגילה והנה . ערבות ע״י הרבה טיובה

 הפיזור .ביניהם הפרש ומפורד מפוזר כי פי׳ . העמיס בין ומפורד
מחוכר גשם ד״א הוא והפירוד .זמ״ז לחוקים מפוזרים דברים מורה

ויש

החכמה אוצר תכנת ע״י !הוז־פס נ מס עמוד מאיר בן יוסף תאומים, מצות של שכרן מתן החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס12 מס עמוד מאיר בן יוסף תאומים, מצות של שכרן מתן
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 וחמור מסוס הבא פרד ועמו פרד בש׳ נתיב במאיר ועי׳ .פירוד בו ויש

 אף א׳ ושורש אחד כאיש ישראל כן צדדים ב׳ ט ויש א׳ גשם וכדומה
 בערר והס לדרכו פונה כ״א בשוק וכשהם הלבבות פירוד כן פי על

 הס אפ״ה אחד וגוף כאיש נראים וביהמ״ד לביהכ״נ וכשבאים . פיזור
 אבירו יאמר הגון דבר ויאמר א׳ יעמוד אס בעו״ה וידוע . מפורדים

 בשלוה בהיותם משח״נ בדאגות טרודים שהם מה גורם וכ״ז .בהיפוך
 תמנתה כרמי ויבאו י״ד בשופטים וז״ש רשע מתלעות משברין כיו וראי
 הבן כי ילקוט ע׳ בפלשתים כלאים בטתיהן כך כלאים שכרמיהן כשם

 להדריך מישראל כ״א יראה ע״כ כו׳ חצי יהי׳ ופלשהית מישראל הנולד
: אחת באגודה כוננו ושנהיה . הישרה לדרך אבירו

חבירך אינו אס אפילו עמיתך כמ״ש .להוכיחו מצוה גמור רשע ואפי׳
 יחבל לא מסתמא אחזקה מילתא אוקי לומר ול״ש .הוא עמיתך

 דאיכא היכא דכל דקי״ל ורמז .גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אס כמחז״ל
 אי לספק דיש בפריי וכ׳ . פ״ק פסחים מבררינן דיבור ע״י בקל לברורי
 בכלל אינן דעבדיס לי יראה . פה מקומו אין מדרבנן אי צריך מה״ת

 טובא דנ״מ כ׳ א״ח לפריי כוללת ובפתיחה . לספק יש גרים וכן הערבות
 באו״ח דקי״ל הא להסתפק יש ולפ״ז .וכה״ג מוציא שיצא פי על דאף מהא

 כל לח ועל מחומש יותר נבזבז א״צ מ״ע דעל קנ״ז סי׳ ובי״ד חרדו סי׳
 למחות בידו יש אס הלאו עושה הוא כאלו דהוי תוכחה במ״ע א״כ הונו
 מחומש פחות דאפי׳ להיפך קנ״ז בי״ד ראיתי שזב ממונו כל מבזבז אס
 סכנה באין הא בנוף סכנה דביש משמע שם אלא ע״ז לבזבז א״צ

 אפילו ממון להוציא דא״צ מבואר שם ובד״מ באפשר הונו כל מחוייב
 והנה . יבואר במ״א ואייי׳ה מהרי״ו תשובת בידי כעת ואין סכנה כאין
 דאין לומר יש וכדומה ביעור בלא חמץ להניח כמו מעשה בו שאין בנ״ת

 י״ל ובתוכחה . זה ה״ה שאני שוא״ת כס בי״ד דבד״ס ממונו לבזבז מחוייב
 וכדומה( בפסח בנתחמצה )והיינו הערבות מחמת בידים הוא כעושה היה
 עובר קטן רואה הא לעמיתך הוא תוכחה מצות והנה , פה מקומו ואין

 וכן מצוה אין בדברים ואף להפרישו מצווין אין דב״ד משמע עבירה
 . ערבות ובכלל מ״ה המצות בכל חייב סומא הא כה״ג ושוטה חרש

 דהוי שערות ב׳ הביא ולא פנה י״ג הוא ואס . בזה י״ו נ״ג א״ח ועמ״א
 וקע״ב י קנ״ה ואה״ע מה״א פ״ד בר״מ )כמט׳ שנותיו רוב עד קטן

 להוכיחו דצריך ויראה . להוכיחו צריך אס יע״ם( ס״ה נ״ה וא״ח
 אינן דרובן גב על אף לחומרא תורה של דספק . בידו ולמחות
 במיתה מקוס מכל . לקטן פס מחזיקין ומה״ט בת״ר ואזלינן .סריסים

 ובחולין . בא״א באהע״ז להמעיין מדרבנן ורובא חזקה בתר ל״א
 למחות בידו שיש כל וקי״ל ברש״י יע״ש חלה בספק גר גבי בסופו

 אכתוב גררא ואגב .והבן גדול עונשו כמה כו׳ והחוית כמ״ש ח־׳ו חייב
 וקיבל לו שישלם א' לאיש ואמרתי . מלאכה אצלי עושה שא׳ מעשה

 לא פן להוודע שליח שלחתי ובלילה )להבע״מ( צו שישלם האיש עליו
ויל״ט ,לו ששילם השליח והשיב מוחל באין חלין לא ל״ח ויש לו שילם

עובר שהמלבין ,כ יה״ח( דעות מהל׳ )בפ״י ז״ל הר״מ הנה תשובה

שלמצות י חקירה px מתן !6
 לומר יש באיסורין נאמן וע״א . בד״ת לא בדרבנן שליחותו עושה שליח

 נ״מ למאי דפסחיס בפ״ק מבררינן בשאלה לברורי דאפשר דהיכא
 . בשאלה בקל לברר דאפשר כל סומכין דאין בע״א כ״ש . לישיילי׳

 כבר כן ואמנם .העמקים שושנת בס׳ יבואר ואי״ה . ארוכים והדברים
 בר״מ וע׳ . להוכיא וראוי שיודע מי הזה בדור יש אם אני תמה ארז״ל

 בשאלה אי״ה לשונו לקמן אבאר והנה .ט׳ ח׳ ז׳ הל׳ דעות מה׳ פ״ו
 חבירו עליו שחטא מי ט׳ הלכה במש״ש לי דקשה מה אכתוב וכאן . ה׳

 ולא בלבו צו ומאל משובשת דעתו או ביותר הדיוט שהיה הוכיחו ולא
 המשטמה על כ״א תורה הקפידה שלא חסידות מדת ה״ז שטמו
 ערבות ומטעם . לטוב רע מדרך שיחזירהו הוכח מ״ע הא ק״ל . עכ״ל

 גס ומה הוכיחו ולא הואיל בדבר חייב והוא עוד כן יעשה שלא נמי
 כנגד כפול הוא לחבירו אדם בין החטא כי ג״כ ה׳ נגד שחטא

 שהשיב פי על אף מחל מי גבוה חלק חלקו מחל הוא ואס . ג״כ המקום
 שיחודה להוכיחו מצוה אין למה א״כ . וכפרה ווידוי צדך הגזילה
 זאפ״לדמשכחת וצ״ע. מקומו הראה ולא ז״פ כ׳ מ’ובכ שחטא לו ויודיע
 מהרש״א כמ״ש למקום חטא שוס בו יהי׳ ולא לחבירו אדם בין חטא

 לך דרחיס מאי ולא תעביד לא לחברך עלך דסגי מאי ל״ה שבח ז״ל
 מי י״ל וא״כ .לחבירו להרע שלא כ״א נצטויכו שלא . לחברך תעביד
 וקצת כה״ג להוכיח א״צ לו מחל ואס . הוא כה״ג אבירו מל שחטא

:מזה עוד ה׳ בחקירה יבואר ואי״ה דוחק

—■I. י I <3> ■ י

ה הקידה
 פגי המלבין רארז״ל הא אריגי לי באר , וז״ל מהחומר נשאלתי

יארע אם . זה בעון יש חומר מה חלעוה״ב לו אין חבירו
 הוא אם לי באר וגם . חבירז על והלצה הכמה דבר איזה שיאבד

: מדרבנן או טה״ת

ש" המצות
- .............." שאין ומ״ש ב׳( י״ו
 דהוי אל אבל • חיורא ואתי סומקא דאזיל מעשה עביד דבדיבוריה גב

 קדושים פ׳ בחומש ורש״י המצות במנין למנותו הו״ל לא א״כ7 דרש דרו
 דאף משמע דהא וא״י . ברבים פניו להלבין פלא חטא עליו תשא ולח

 גמ׳ הביא ולא ח״כ הביא ז״ל והרא״מ בערכין וכ״כ .להלבין אין ביחיד
 ואם מכצימין אין לכתחלה לחבירו אדם דבי] שם הלח״מ ולמ״ש .ערכין

 צא אם למקום שביט ובדברים . ברבים ולא בסחר מכלימין מזר לא
מא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס15 מס עמוד מאיר בן יוסף תאומים, מצות של שכרן מתו החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס14 מס עמוד מאיר בן יוסף תאומים, מצות של שכרן מתן
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 משמע הוכח תשנא לא דקרא פשטי׳ כי א״ש ברבים מכלימין מזר

 חזר לא אפילו לעולם ברבים להלבין חטא תשא לא ובזה לחבירו שחטא
 ברבים חבירו פני המלבין וכל מכלימין ביחיד אבל .בנל״ע כשהוכיחו

 צריך לפיכך עוד וכ׳ פ״ד באבות כס ז״ל הר״מ כמ״ש לעה״ב חלק לו אין
 אבל . גדונה זהירית היינו גדול בין קטן בין חבירו לבייש שלא ליזהר
 דהורג הוא מסברא קטן ומ״ש . בחנם להכלימו אסור ביחיד אף ודאי

 )הפר״ח כן אומר הרב שהרי הוה דכרוצח לבייש ה״ה חייב יומו בן
 יעבור ואל יהרג עבירות ג׳ ה״ב( יסוה״ח מהל׳ פ״ה חיים מיס בס׳
 דרבים ומסר,ברא לק׳ יבואר ואי״ה בתים׳( י׳ )סוטה פניס הלבנת ה״ה
 כמו ברבים הוי מהשוק לא׳ ובייש וב׳ הוא דהיינו ג׳ שיש כל הוי

 נמי בג׳ כאן מ״מ י׳ רבים ויש ג׳ היינו טהור ספק ברה״ר בטומאה
 דעות( מה׳ )פ״ו ז״ל הר״מ במ״ש דברים הרהורי לי ויש .וכדאמרן

 שהלך או שחטא בחבירו הרואה בה״ז מ״ש א( .בעזה״י פורטם והנני
 לומר אס טונה לא דרך מהו למוטב להחזירו מצוה טובה לא בדרך
 סא׳ בשורש ז״ל לדעתו ובפרט . הוא עבירה וגדר וסייג דרבנן על שעבר
 אף המותרות כי ואולי . תסור מלא הס ד״ת דרבנן כל המצות במנין

 המותר ומן המותר אל תחלה לפחות היצה״ר דרך המה שמותרין פי על
 הרואה וכן מגונה דבר ממנו ראיתי כ״פ שם בערכין וכמ״ש האשור אל

 להרגיל מגונה לת״ח רק .עבירה שאין פי על אף מגונה דבר בחבירו
 ל״ת ממונו אכידת אם הישר לדרך להחזירו מצוה כאלה לדברים עצמו

 כ׳ בה״ז והנה . שלו בשע״ח ר״י כמ״ש ונשמתו גופו כ״ש להתעלס
 מכלימין שמיס בדברי כ׳ ובה״ח .אותו מכלימין למקום שבינו דברים

 . גבוה חלק בו יהי׳ ולא לחבירו אדם בין יצוייר איך ועוד . אוחו
 ברבים אותו מכלימין שמיס בדברי מ״ש גס חר״ז סי׳ א״ח עפר״ח
 שב״א עבירות על ברבים הוכיחו והרי . ישראל נביאי שעשו כדרך

 ומדות איפות על שהוכיחו שמצינו כמו . למקום מנ״א יותר לחבירו
 החדש יעבור ומתי . נעלים בעבור ואביון . וכדומה ורציחה וגזל שקרים

 הצדיק ממון כל יגזלו כי ברי׳ לכל חיי שבקת לא ועוד .מזה הרבה כו׳
 אבל . שחני ממון. כנאמר לא אס ברבים להכלימו בדין יתבעו ולא

 מחבירו טובה כהמונע כנל ד״ש בו ואין לחבירו ב״א יש דודאי הנראה
 על אף שמיס בדברי אבל .לביישו חין ברבים אז בנל׳ע ביזהו אם
 שעשו כדרך ברבים מכלימין בו חזר לא אס ג״כ לחבירו ב״א שהוא פי

 הנה. למקום לחבירווב״א אדם בין הנקרא ומהו והבן. ישראל נביאו
 וירא פ יקר ובכלי . למקום ב״א מקרי בגופו להבירו הזיק שלא כל לכאו׳
 במצחו א׳ קרן עם שור הקריב לה׳ רק חטא אדה״ר כי כו׳ אחר מיל והנה
 נמבירו ב״א ג״כ נקרא למקום ב״א חטא לדורות משא*כ למעלה. זקוף
 קרניס ב בע, איל כפרתו לכן כו׳ א׳ וחוטא . !נ"! ערבים ישראל דכל
 . ע״ש וכבוד עושר ובשמאלה בימינה ימים אורך ■שמקלקל ושמאל לימין
 מ ש כמ בשותפות עשו או כו׳ לחבירו פיתה אם כ״ש משמע וא״כ

פושעיר אלמדה דהמע״ה וז״ש .לחבירו ב״א הוי ממנו לומדים שאחרים
דרכיו 2 בית
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 ולפ״ז .ממני אחרים ח״ו ולמדו לחטא נחשב הי׳ חשיבותי לפי כי . דרכיך

 כו׳יוא״ת לה׳ הנסחרות כמ״ש בצנעה בעבר כ״א למקוס ב״א לאיצוייר
 אס הר״ז בא״ח ופר״ח א״ר הביאו קכ״ט בש׳ מהרי״ק מ״ש לי חריץ כ־
 שירצה עד למבירו ב״א מיקרי עיטפה בעת או באונס פנוי׳ על בא

 חי להסתפק ויש כו׳ הרב דברי כי למקום ב״א מקרי וברצונו חבירו
א״ד .נמי כוגג וה״ה בעבירה שהכשילה הטעם עילופה בעת מ״ש

 ולאו עצמו עבירת לו ויש מיקרי למקום ב״א בלא״ה אבל שמביישה הטעם __
 א״צ עוה״ז בעניני מזיקו שאינו כ״ז מד״א נוטה ודעתי .כו׳ עור דלפני

 של שאינו אף ע״י לחבירו מכשול שיש כל מד״ש אבל . מד״א לפייסו
 .סוחרין אין מהרי״ק ודברי כל״י שדברי א״ם וא״כ .בד״ש חייב ד״ע

 אשה בעונש החמיר ועכ״ז . ונענשו עברו שניהם וחוה ומאדה״ר
 סלחת לא אתה ומרינו פשענו נחנו המקונן וכמ״ש .לאדה״ר שהחטיאה

 וכדומה בש״ח צחבירו ב״א פשענו בינינו שאנו בשביל המדר״ש כמ״ש
 אני עוד .כדאמרן חבירו שיפייס עד סלחת לא גבוה חלק אפילו
 עבירות ג׳ :( י׳ )בסוטה התוספות שכתבו מה הראשונות עג חוזר
 בהדי משיב דלא והא . פגים הלבנת ה״ה יעבור ואל יהרג
 ביהודה גס . זה אף למחשב הוי רבותא ק״ל . ע״ש דמפורשיס הנך

 הנח לאדם אומרין דאס כ׳ בפסחים והתוספות לתמר לשרוף שרצה
 דחברך דדמא חזית מחי דאדרבא רשאי תינוק על להשליכך עצמך
 להצילה רשאה היתה ותמר . מעשה עושה שאין כל טפי סומק

 אבק ט׳ ת׳ תות קל״ז סי׳ ש״ג בשע״ת ר״י וכ׳ . זצ״ע עבדה וצפמפ״ה
 גילוי חבק . לי חכני יאמר פלח לרפאות אשירה ע״ז עבירות ג׳

 מתמר ולמדו פניס הלבנת י רציחה חבק הגדר אחורי מספד עריות
 וכל חינך בכלל דהוי משוס דל״ח לומר יש כן וחס . כו׳

. הוי ד״ח חבק אלא ואינו דרבנן משמע אבק ולכאורה חביזרייהו
 יהרג ואל יעבור בעריות דבדרבנן סק״י קנ״ז דעה יורה ש״ך עיין

 ונישוק וחיבוק . הוה לא תקרבו מלא ד״ת הני ברתך ועל . נשניוה
 לא ודיבור לוקה היה ביאה הסורי מהלכות א׳ פרק ז״ל הר״מ לדעת

 הוי וצאו דת פנים והלבנת יעבור ור.נ יהרג מקום מכל לוקה היה
 חיים מיס בס׳ וראיתי . מעפה בו שחין לחי דהוי לוקה שהין אלא
 באוגן . וצע״ק שבכללות לאו דהוי ועוד כ׳ ו׳ פרק דעות הל׳

 ואל יהרג עבירות ומג׳ רציחה ובכלל מד״ת נחו פנים שהלננת
 • ברביס יכלימנו שנא . תחלה בנל״ע יוכיחנו דהוכחה ובמ״ע . יעבור

 כל ס״א סי' דעה יורה לבוש ע׳ . כדכהיבנח בר״מ כמבואר
 הגהת והשמיט . ע״ז מכוונו להוציא צריך אין למחות בידו כיש מי

 דמסהברי כעמא והיס*ף . מפ״ל ועיין סכנה שים במקיס רבו
 בנזו׳ה ובפרט נראה וכן . תועיל ומה לסורס יחזרו שלמחר

בכ״י מנה ק׳ מחייב ונמנה שיקניטנו ואמה דעבד וכטעמא כעת
: למוטב חבירו ולהחזיר להתאמץ ירחה ובטוב בנחת ודחי אבל

חבירו שיפייס עד ל״מ נביות אילי כל לחבירו שב״א מטח וכטש״ל
נבוא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס17 מס עמוד מאיר בן יוסף תאומים, מצות של שכרן מתן החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס16 מס עמוד מאיר בן יוסף תאומים, מצות של שכרן מתן
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 ,ה חי המלך מאמר (,א ,א )במלכים פסוקים לבאר בבוא
 דיומא נפשי מלת . ימלוך בנך כלמה כי צרה מכל נפשי פדה אשר
 הפנויה על דהבא לעיל הבאתיו קכ״ט בשורש מהרי״ק שכתוב כמו

 מה מפני תאמר ואס א׳ ט׳ בכתובות ,ואמרי הוי לחבירו ב״א באונס
 הטעם ,)יהי למבירו ב״א הוי כן אס . הוה אונס אסרוה לא

 זה בתנאי לו ומחלה (,כו באונס אף נפשה מזהם או וצערה שביישה
 חטאהך העביר ה׳ גס ונאמר .ימלוך ממנה לו שיהיה שהבן ע״מ

 אשר אמר שפיר כן ואס . תחילה מחיצה ממנה שביקש מאחר
 תדבק ובו נשמע הכל דבר סוף .וכדאמרן חטא מאותו נפשי פדה
 כן אליו החוטאים ושישובו בריותיו בטוב וחפץ ,כו רחום הוא מה

 בתשובה פושעים ויחזור בדרכיו יתברך אליו להדמות האדם צריך
 הדרך להם והודעת ככתוב כמו מיד ימחול נגדו אדם חטא ואס
 בכל ה׳ צדיק ונאמר . ,ה דרך הידוע המזומן הדרך בה ילכו

 על יאמר דרך והוא כפענ״ד ונפרשהו מעשיו בכל וחסיד דרכיו
 תאבד רשעים ודרך צדיקים דרך ה׳ יודע שכתוב כמו המחשבה

 . עונש בה חין תאבד רעה ומחשבה . כמעשה טובה מחשבה
 וכמוהם מחשבותיו און ואיש דרכו רשע יעזוב נ״ה( )ישעיה ונאמר
 בדרכי והלך (,ט )י״א ובקהלת .המחשבה על נאמר שדרך רבים

 כמו גמור מסד הוא ובפועל דין קצת מחשבתו הוא בריך וקודשא לבך
 שאין ראה ובמעשה דין פי על לברוא במח׳ עלה בתחילה ז״ל שכתבו
 במחשבה דרכיו בכל ה׳ צדיק שכתב וזה רחמים שיתף מתקיים העולם

 ממ׳צריך כי להיפוך יהי' ובאדם > מתחסד ובמעשה יושר פי על הוא
 קרוב שכתב וזה . יתברך אליו ממעשיו וברורה זכה יותר להיות

 שאין פי על אף המעשה אל המתיחס בדבור ל״ח קוראיו לכל ה'
 .בעי לבא רחמנא שלם בלב באמת יקראוהו אשר לז״א כ״כ עמו לבו
 עצתו ונגמרה בלבו בחר אשר הדרך הוא דרכו רשע יעזוב שכתב זזה

 עצה גמר בלי גס בעלמא הרהור לדדיה . הצדיק ואיש .בו לילך
 בל או שלם לבו יהיה במעשה מטיב אס בכך מה וש״ת . ,גבי הוי און

 מחשבותי לא כי אמר .,ממח חסדים יותר שמעשיו ,בה מצינו והלא עמו
 והאדם כלל ידיעתו לחקור .לנו אין כי דרכי דרכיכם ולא מחשבותיכם

 הבריאה עיקר כי הגוף אל והמעשה הנפש אל מתיחסת המח׳ עיקר
 ז״ל הרמ״א ופירש . כידוע הגוף כן גס יזכה ואגב הנפש בשביל ,הי

 ורע מצדיק לך יקשה ואל עביר לטב רחמגח דעביד מאי דכל בודאי ידוע
 . כנל לצרכו לא יבנה חסד עולם בראשית מעשיו בכל וחסיד הלא לו

ככרו להגדיל או עון איזה למרק ודאי אלא רצונו לעושי יצר ומה״ת
ג אמלא ואוצרותיהם יש אוהבי ולהנחיל ב״ד כר״ח בעוה״ב

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס18 מס עמוד מאיר בן יוסף תאומים, מצות של שכרן מתן
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סוגיות ובאורי חידושים

ערכין במסכת

אותי ה׳ חנן אשר
גולדברג שליט״א אריה דב הרב בלאאמו״ר זלמן ניסן

תשמ״ו ברק בגי

חספדיוז*



אור תורה ישיבת ראש הגדול הגאון דבר

תהילה ת,ב ב מ

 מסכת על כתוב, ספר ומגילת עלים עיני למראה היה הן
 בהיקף ובאורים חרושים ובה המלך" "נזר בשם ונקב ערכין
 והאחרונים, הראשונים דברי הש״ס סוגיות בברור ישרה וסברא
 רק מהיות מעס בה שדרכו מסכתות מן היא ערכין מסכת והנה

 ואמינא בה, נמצאו כלא וספרים למשיחא, כהלכתא הלכותיה
 אריה דב ר׳ הרה״ג ידידי בן זלמן ניסן להרה״ג סב לפעלא

 לברר אורה שערי בפתחו הרבים וזיכה שזכה שליט״א גולדברג
יתברך. ה׳ הנני כאשר ודעת בהשכל עניניה רב

 ביתם אל זו ברכה יביאו התורה לומדי שאחב״י אני ובטוח
 לגאולה בקרוב נזכה קדשים סדר בעניני העוסקים ובזכות

והמקדש. הקודש בבנין השלימה

ולומדי׳ התורה למען הכו״ח

שיינברג פנחס חיים



המלך מקנה בשדה חומש נזר קי

 אחוזה שדה דלענין סוגיין היטב שפיר אתי
 הוספת מדין גם למעט בעינן חומש דליכא
 חה בעלים מדין שהוי אחוזה דשדה חומש

 לשדה מקנה דשדה מגז״ש לה ילפינן הוי
 מערכין מגז״ש בגמ׳ מייתי ולזה אחוזה
 עמדו כבר דהנה כערכין חומש דליכא

 דליכא מערכין ילפותא שיך מה האחרונים
 לפמשנ״ב אכן פדיה ליכא בערכין הרי חומש

 אפשר ולפנ״ז הקדשות דשאר הקדש דפדיון
 בשדה ילפינן ולזה בערכין נמי חומש דאיכא י

 דבשדה ולזהילפינן בערכין נמי חומש דאיכא
 ובזה אחוזה דשדה חומש האי ליכא מקנה
 כשאר חומש דיהיה דאפשר סגי לא עדין
 יורש בענין נפק״מ ולפמשנ״ב הקדש פודה

 כתובים שלשה דהוי רבא קאמר ולזה מחיים
 ר״ת דמייתי מה שפיר ואתי מלמדים ואינם
 מקנה בשדה חומש דליכא טעמא להאי

 לה מייתי דברייתא אע״פ כתובים משלשה
 ובאמת כמשנ״ב צריכי דתרוויהו מקרא,
 דלמ״ל דצ״ע מוכרים הדברים ר״ת לשיטת

 מבהמה נילף לחומש אחוזה בשדה כלל קרא
 כולו הוי דלא למימר ליכא והא טמאה

 ביובל לבעלים יוצא אינו דהרי לשמים
 דהוי בהכרח א״כ מקנה כשדה אחר בפדהן

 דגם לדחות אפשר אכן דחומש אחרינא דינא
 כיון לשמים כולו חשיב לא אחוזה שדה

 קזכו גבוה שמשלחן ואע״פ לכהנים דיוצא
 ועוד ואשמות( מחטאות שנא מאי )וצ״ע
 דשדה הקדשו דין ביסוד דחלוק אפשר

פדיון מצות איכא בשדה דהרי ממטלטלין

 הקדשו דכל חזינן במטלטלין כן שאין מה
 בב״ק ברש״י מבואר וכן לפדיון הוא דשדה

 בזה עוד יתבאר ואי״ה היטב עי״ש ע״ב ו׳
 כחטאות לשמים כולו בכלל הוי לא וא״כ

 אף ואשמות דבחטאות ואפשר וצ״ע ואשמות
 אבל הקדש הוי גבוה משלחן דזכי לאחד
בידם. הם דחולין תניא אחוזה בשדה

 הביא לרס״ג בבאורו פרלא הגר״י
 מקנה בשדה דאיכא דכתב לרס״ג מאזהרות

 שתירץ ועיי״ש מסוגיין לה ומקשה חומש
 מקנה שדה דכל דהטעם הזה בזמן דקאי

 רק ליה דקני בעלים הוי דלא חומש דליכא
 לעולם ליה דקני הזה בזמן אבל יובל עד

 ודבריו חומש מוסיף ולכן בעלים הוי שפיר
 ולא מקרא לה ילפינן הכא דהרי צע״ג

 הרמב״ן פי על לומר אפשר והיה מטעמיא
 אין הוי מקנה דשדה ר״ת לשיטת דלעיל

 עדין אכן ביובל שיוצאה כיון לשמים כולו
 אתרינא טעמא קאמרה ברייתא דהכא צ״ע
 דילפינן דברייתא טעם לפמשנ״ב אכן

 דחומש דינא האי לענין רק הוי מערכין
 דילפינן הקדש פודה מדין אבל אחוזה דשדה

 הזה בזמן הוי שפיר טמאה בהמה מפרשת
 פרשתא בכלל הוי וממילא לשמים דכולו כיון

 אפשר לפמשנ״ב דין מן ויותר טמאה דבהמה
 מוסיף המקדש בזמן דאפי׳ הרס״ג דכונת

 אחוזה כשדה שלא הוי אכן חומש מקדיש
וכמשנ״ב. בחיים יורש לענין ונפק״מ

 כ״ו סימן
תוכחה מצות

 דבר בחבירו לרואה מנין ע״ב ט״ז
 תוכיח הוכח שנאמר להוכיחו שחייב מגונה

 ויוכיחנו שיחזור מנין קיבל ולא הוכיחו
פניו משתנים אפי׳ יכול מ״מ תוכיח ת״ל

 ופרש״י חטא עליו תשא לא לומר תלמוד
 פניו להלבין ברבים שיוכיחנו משתנין ופניו
 רש״י לה דיליף מהרש״א גליון ועין

דנחלקו מהא ברבים היינו פניו דמשתנין



קיא המלך תוכחה מצות נזר

 רב וקאמרו תוכחה היכן עד בגט׳ הכי בתר
 מגיע דאם וכתב והכאה קללה עד ושמואל
 וכ״ז פניו שהשתנו ודאי והכאה לקללה

 דממעטינן מאי ודאי אלא בתוכחה מותר
 וצ״ע ברבים היינו חטא עליו תשא לא היינו

 עזריה בן אלעזר א״ר בגט׳ הכי בתר דקאמרו
 להוכיח שיודע הזה בדור יש אם תמיהני

 יהיו שלא כבוד דרך להוכיח שיודע ׳י ופרש
 תשא דלא האיסור אם והנה משתנים פניו
 ברבים פניו במשתנין רק הינו חטא עליו
 יש אם עזריה בן אליעזר ר׳ קאמר מאי א״כ
 פניו ישתנו שלא להוכיח שיודע בדור

 מצות הוי ושפיר עצמו לבין בינו יוכיחנו
 אליעזר בר׳ דפירש במהרש״א ועין תוכחה.

 להוכיח שיודע מי היינו אחר בדרך עזריה בן
 זה את רק להוכיח שאסור שיודע פירוש

 שפיר. אתי ולפ״ז לץ להוכיח ולא שיקבלו
 במצוה החינוך שכתב מה לפי ובאמת
 ברבים רק הוי פנים הלבנת איסור דכל רל״ט

 דהכא בהכרח א״כ לאו האי ליכא וביחיד
 הלב׳ מדעות בפ״ו ברמב״ם אכן ברבים הינו

 דהלבנת לאו על קעבר ענין דבכל משמע ח׳
ואכמ״ל. פנים

 תוכחה דר״ש בריה יהודה ר׳ מיניה בעא
 עדיפא מינייהו הי לשמה שלא וענוה לשמה

 וענוה שמים לשם לשמה תוכחה ופרש״י
 רוצה שאינו עניו עצמו שעושה לשמה שלא

 הוא שמים לשם שלא ענוה ואותה להוכיחו
 לפרש״י בתום׳ ומקשו ישנאנו, שלא אלא
 ולא בתוכחה חייב דאם ליה קמיבעי מאי

 עוד להוכיחו חיב דהרי מיקרי רשע מוכיח
 משמע ישנאנו שלא פירש דרש״י צ״ע

 לעיל קאמרו הרי לשנאה יבא תוכחה דבהאי
 מצות ליכא לשנאה שיבא דבמקום מינה

 א״כ ישנאך פן לץ תוכח אל דקאמרו תוכחה
 ולפ״ז איכא שמים שם מאי מצוה ליכא

עוד מוכיחו למאי אבל רשע יחשב לא באמת

 לשמה שלא ענוה להבי שאייטה מאי צ״ב
 ויותר מוכיחו שאינו מה לענוה בזה לנו דמה
 במהרש״א בזה עמד וכבר רש״י שיטת צ״ב

 דמי היכי בגט׳ הכי בתר דקאמרו בח״א
 דרב הא כי לשמה שלא ומצוה לשמה תוכחה

 דשמואל קמיה יתבי הוו רב בר וחייא הונא
 לי דקמצער מר חזי רב בר חייא ליה אמר
 דנפיק בתר ליה מצער לא דתו עליה קביל
 אמאי ליה אמר עביד קא והכי הכי ליה אמר

 ליה חם ליה אמר באגפיה ליה אמרת לא
 לפרש״י והנה ידאי על דרב זרעו דלכיסוף

 דקאמר הכי שיך מאי ישנאנו שלא דהיינו
 עד אמר רב תוכחה היכן עד אחרינא טעמא
 אמר יוחנן ורב קללה עד אמר ושמואל הכאה

 רבי הכאה עד אומר ר״א כתנאי נזיפה עד
 עד אומר עזאי בן קללה עד אומר יהושע
 הלב׳ דעות מהלב׳ בפ״ו הרמב״ם והנה נזיפה

 ליה דהוי הסמ״ג ותמה הכאה עד פסק ז׳
 הכם״מ ותירץ נזיפה דעד יוחנן כרב למיפסק

 עזאי כבן הלכתא ולית כתנאי דקאמרו דכיון
 ושמואל ורב יוחנן כרב הלכתא לית א״כ

 ותמה הכאה עד פסק ולכן כרב הלכתא
 תנאי בתר אזלינן דאם הכם״מ על הלח״מ

 יוחנן כרב הלכתא דלית דאמרינן כמו א״כ
 אליעזר כרבי נמי הלכתא לית עזאי בבן דהוי
 נפסוק א״ב כשמואל דהיינו יהושע כרב אלא
 ועין בדוחק שתירץ מה ועיי״ש קללה. שעד

 דמייתי באחרונים ועין בהקדמה בהשל״ה
 אכן תוכחתם על הוכו דהנביאים כרב קראי
 על עזאי ובן אליעזר רבי דיענו דמה צ״ע
 ועין למילף ליכא דמהא אלא קראי הני

 הטעם דכתב תר״ח סי׳ או״ח הגר״א בבאורי
 חד אם היינו יוחנן כרב הלכתא דקימ״ל דמה
 הלכתא ושמואל רב נגד אבל עליה פליג

 בגט׳ קאמרו דהרי צ״ע דבריו אכן כותיהו
 פליגי הכאה עד דקאמר רב נגד גם וכן תנאי
עליה. תרתי



המלך תוכחה מצות נזר קיב

 רבי ואמר ע״ב ס״ה בדף ביבמות בגמ׳
 כשם שמעון ב״ר אלעזר ר׳ משום אילעא
 כך הנשמע דבר לומר האדם על שמצוה

 נשמע שאינו דבר לומר שלא האדם על מצוה
 לץ תוכח אל שנאמר חובה אומר אבא רבי

 דבר ופרש״י ויאהבך לחכם הוכח ישנאך פן
 מי להוכיח תוכיח הוכח דכתיב הנשמע
 והנמק״י הריטב״א והקשו הימנו, שמקבל

 מצות ליכא קיבל לא דאם קאמרינן דמאי שם
 היכן עד ואמוראי תנאי נחלקו הרי תוכחה

 וא״כ והכאה קללה עד וקאמרו תוכחה מצות
 תוכחה מצות עדין שומע שלא דאע״פ חזינן
 ועיין ליחיד הא לרבים הא ותרצו עליו

 ברבים הא וכתב שהביאם תר״ח בסי׳ ברמ״א
 תוכחה ליכא רבים דבפני היינו ביחיד הוא

 האי דמנ״ל בזה תמה בהקדמה ובהשל״ה
 ביבמות ובערול״נ הכי משמע והיכא חלוק

 תוכח אל דמייתי קרא דהרי עוד מקשה שם
 בין דבסשטות ביחיד דקאי משמע היכן לץ

 שם בהשל״ה ועין קאי ברבים ובין ביחיד
 קושית בעצם והנה אחר בענין לתרץ שכתב
 ל״א בב״מ בשטמ״ק עין והנמק״י ׳א הריטב

 טעם היינו הכאה דעד שם דכתבו ע״א
 דלא דס״ל היינו תוכחה שיקבל דחזקה

 וכן שמקבל אפשר הכאה דעד כהריטב״א
 דהרמב״ם לישנא פשטות כשטמ״ק משמע

 שיכהו עד להוכיחו חייב תמיד וכן דכתב שם
 בתר הנה שומע, אינו לו ויאמר החוטא
 שומע איני ויאמר הרמב״ם קאמר הכאה

 ושעור שישמע אפשר עכשיו דעד דמשמע
 לא א״כ ישמע לא שודאי שעור הוא הכאה
 אכן והנמק״י הריטב״א קושית כלל קשיא

וכנ״ל. צ״ע והנמק״י דהריטב״א תרוצם

 ראי׳ מייתי נ״ה בשבת בתום׳ והנה
 חיוב ליכא ישמע לא דאם שם מסוגיא
 בדבר דוקא דהוא התום׳ כתב אכן תוכחה
ושא״ר הרא״ש וכ״ב בתורה מפורש שאינו

 חשיבה עד ושתו דקאכלי נשי בהני ל׳ בביצה
 אע׳׳פ להוכיחן חייב דאוריתא ודאי הוי דאם
 ועין תר״ח בסי׳ השו״ע פסק וכן יקבלו שלא

 במזיד אבל בשוגג היינו דכ״ז דפירש מג״א
 בזה וצ״ב להוכיחו חייב יקבל שלא אע״פ

 אפי׳ א״כ בשוגג תוכחה חיוב נמי איכא דאם
 שמקבל אפי׳ א״ב ליכא ואם מקבל שלא

וצ״ב.

 חבירו הרואה ז״ל שם ברמב״ם הנה
 מצוה טובה לא בדרך שהלך או ׳שחטא

 על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו
 תוכיח הוכח שנאמר הרעים במעשיו עצמו

 בדברים בין חבירו את המוכיח עמיתך, את
 המקום לבין שבינו בדברים בין לבינו שבינו
 לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחו צריך

 לו אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון בנחת
 אם הבא העולם לחיי להביאו לטובתו אלא

 פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב ממנו קיבל
 להוכיחו אדם חייב תמיד וכן ושלישית, שניה

 וכל שומע איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד
 ביאר הנה .מוחה... ואינו למחות לו שאפשר

 בנחת הוי תוכחה דין דכל הרמב״ם לן
 לחבירו דבין־אדם בעבירות בין רכה ובלשון

 בהלב׳ והנה למקום אדם דבין בעבירות ובין
 אחר ובדין ובלשון פירקה האי לן שנה ח׳

 תחלה חבירו את המוכיח ח״ל דקאמר לגמרי
 ולא שנאמר שיכלימנו עד קשות לו ידבר לא

 אתה יכול חכמים אמרו כך חטא עליו תשא
 עליו תשא לא ת״ל משתנות ופניו מוכיחו

 ישראל את להכלים לאדם שאסור מכאן חטא
 אמורים דברים במה ברבים... שכן וכל

 שמים בדברי אבל לחבירו אדם שבין בדברים
 ברבים אותו מכלימין בסתר בו חזר לא אם

 בפניו אותו ומחרפים חטאו ומפרסמים
 כמו למוטב שיחזור עד אותו ומקללין ומבזין
 ביאר הכא הנה בישראל. הנביאים כל שעשו

מותר למקום אדם דבין אחר בענין תוכחה



קיג המלך תוכחה מצות נזר

 בין דגם הלח׳׳מ לה דייק וכן ולקללו לחרפו
 קשות ידבר לא תחילה כתב לחבירו אדם

 בהלב׳ דבתב האי מאי א״ב כן דבסוף משמע
 דבר דהכל נימא ואם בנחת יהיה שהכל ז׳

 לו שאפשר וכל באמצע הפסיק אמאי אחד
 כשגמר לבסוף האי למיתי ליה הוי למחות

 פגים הלבנת בדיני הפסיק וכן תוכחה ענין
 מקבל באינו מיירי ג״כ ז׳ בהלכי ולשונו
 לפעם רק קאי ולא הכאה דעד דין דמייתי

 בבין דקאמר בלח׳־מ מקשה עוד ראשונה
 משמע קשות ידבר לא תחלה לחבירו אדם

 אדם בבין רק קאמר הכי ובתר כן, שבסוף
 אדם דבבין ותירץ ומקללו מחרפו למקום ׳

 אכן ברבים והתם ביחיד היינו לחבירו
הא. ׳ל מג מקשה

 נאמר דינא דתרי הליין מכל מבואר אשר
 דקמייתי מאי חדא תוכיח הוכח בפרשת

 שחטא בחבירו דהרואה ז׳ בהלכי הרמב״ם־
 להחזירו דמצוה טובה לא בדרך הלך או

 מצוה והאי חוטא שהוא ולהודיעו למוטב
 תוכחה והאי למוטב להחזירו עיקרה הוי

 רכהולהאי ולשון בנחת הוי הרמב״ם כמש״ב
 ואינו למחות שבידו דכל לבסוף ומסיים דינא

 בשבת מגמי ומקורו אלו בעון נתפש מוחה
 מקבלי דהני רק דהוי מבואר ושם נ״ח

 בתרי דפתח דהרמב״ם לישנא ומדויק תוכחה
 בדרך שהולך או שחטא חבירו רואה עניני

 כמו הבאור נראה טובה לא ודרך טובה לא
 דחיוב ר״ה עשה המצות בם׳ הרמב״ם שכתב

 כשרוצה שחוטא לפגי נמי איכא תוכחה
 שהביא הכא בקרי״ם מבואר וכן לחטא
 יחטא שלא וכדי עלה ומסים בסהמ״צ הר״מ
 דהבאור דנימא או טובה בדרך שילך

 ל״א בברכות התום׳ כמשנ״ב הוא ברמב״ם
 שאמר מעלי דילפינן בגט׳ דקאמרו ע״ב

 דבר שהרואה מכאן תשתכרין למה לחנה
בתוס׳ ופירשו להוכיחו שצריך בחבירו מגונה

 הוכח מלא מקרא הרי מעלי קרא בעינן למאי
 לא דרך רק הוא חטא דלאו ופירשו תוכיח
 מה וכן הרמב״ם כונת דזהו ואפשר טובה
 ובלשון בנחת להכיחו מצוה הרמב״ם דכתב

 מגמי ביראים הוא וכן המקור נראה רכה
 לומר אדם צריך דברים ג׳ ע״א ל״ז־ בשבת
 חשיכה עם שבת ערב ביתו בתוך
 רבנן דאמור אע״ג הונא רב בר רבה אמר

 צריך וכו׳ לומר אדם צריך דברים שלשה
 דליקבלינהו היכי כי בניחותא למימרינהו

 בנחותא וכן טובה לא דרק האי הנה מיניה,
 בענין עולה דהכל חזינן הרמב״ם דקאמר

 או למוטב להחזירו להוכיחו דחייב אחד
 ובלשון בנחת הכל נאמר וע״ז מחטא למנוע

 ביה דפתח ח׳ בהלכי דכתב מה אכן רכה
 על דקאי דנראה תחילה חבירו את המוכיח

 לא לאיש איש שיחטא שכתב ו׳ הלכה
 כל הבא דמייתי מאי וכן וכו׳ וישתוק ישטמנו

 שלא שיזהר ברבים חבירו פני דמלבין דינא
 ומסיים יכלימנו שלא ענין בכל וכן ילבינו

 לחרפו רשאי למקום אדם שבין דבדברים
 ז׳ בהלכי דכתב למאי ענין אינו ולקללו

 דינא הוי אלא למוטב דיחזירנו דינא דהוי
 וכלישנא שחטא לחבירו ודין ענישה כחיוב

 דמייתי לאחר ר״ה עשה בסהמ״צ דהרמב״ם
 כתב יחטא שלא חבירו להשיב תוכחה עיקר
 לקצתנו קצתו שנוכיח הזה בצווי ונכנס

 בלבבנו נטור ולא לאיש ממנו איש כשיחטא
 להוכיחו נצטונו אבל עון לו נחשוב ולא

 היינו בנפש דבר ישאר שלא עד במאמר
 מותר הבירו לו חטא שאם מצוה בהאי דאיכא

 של תשובה מדין לא היינו )ומצוה( להוכיחו
 לחבירו הרואה שמצוה כדינים אלא החוטא
 ו׳ בהלכי שכתב מה גם וזהו בו שיעשה

 וישתוק... ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא
 והכא לו... ולומר להודיעו עליו מצוה אלא

 הוי כמשנ״ב דהכא בו שיחזור עד כתב לא
וכן ולהוכיחו להלבינו ומצוה שמותר מדין



המלךתוכחה מצותגזרקיד

 מדין וכ״ז וקללה בזוי עד לחבירו אדם בבן
 לזה וראי׳ וכמשנ״ב, בחבירו לעשות שצריך
 יצא שלא ואע״ם שם כתב בסהמ״צ דהנה
 צ״ב דבריו הנה דין עליו וחייב עדות עליו
 או מעשה בשעת ג״כ היו אם לעדים לן דמה

 חוטא וראהו ידע הוא הרי הדין עליו נפסק
 דתוכחה דינא בהאי דאיכא בזה מבואר אלא

 להוכיחו חייב שהרואה וחיובים דינים גם
 ודין כעונש וכ״נ ולקלל ולברך לביישו כדי

 במקום ס״ד ולזה בו לעשות הרואה שחייב
 דעביד קמ״ל בזה יתחייב לא בדין עמד שלא
 ביראים משמע וכן לנפשיה דינא בזה אינש

 להוכיח מותר דלרבו ראשונים בכמה והובא
 ליכא מקבל באינו אבל תוכחה מקבל אם רק
 בגט׳ נתרבה אם נפק״מ מאי וצ״ב תוכחה דין

 יוכיחנו א״כ לרבו גם בתוכחה שחייב בב״מ
 שיקבל דכדי לפמשנ״ב אכן מקבל באינו אף

 כמו רכה ובלשון תוכחה מצות עיקר היינו
 שיאמר ג׳ הלב׳ מת״ת בפ״ה הרמב״ם שכתב

 קיבל דלא דינא האי אבל רכה בלשון לו
 דהותר בזיון מדין דהוי להכותו דמצוה
 שלרבו נתמעט זה בחבירו דין בו לעשות
 מתבאר וכן רשאי אינו בכבודו שחייב

 עליו שחטא מי שכתב ט׳ בהלב׳ ברמב״ם
 כלום לו לדבר ולא להוכיחו רצה ולא חבירו
 שהיתה או ביותר הדיוט החוטא שהיה מפני
 ולא שטמו ולא בלבו לו ומחל משובשת דעתו

 צ״ב הנה ... חסידות מידת זו הרי הוכיחו
 הוא הרי שיך תוכחה מאי משובשת דעתו אם

 מה חסידות מאי להוכיח חייב אם וכן פטור
 גם דנאמר כמשנ״ב מבואר אלא שמותר

 ולפעמים שמותר ודינים חיובים דינא בהאי
לחוטא. דעביד מצוה

 שכתב כמו הלכתא תרי הני ומקור
 דתוכחה דינא דהאי שם בםהמ״צ הרמב״ם
 תוכיח דהוכח מקרא ילפינן למוטב דיחזירנו

שם כדפירש קרא עיקר דהוי מה עמיתך את

 ועוד למוטב להחזירו דהיינו הרמב״ם
 ממאי הרמב״ם שפירש כמו דין עוד ילפינן

 וסיים בלבבך אחיך את תשנא ללא דסמכיי
 דמיירי הרמב״ם דפירש חטא עליו תשא ולא

 ואפי׳ להוכיחו שרשאי לחבירו אחד בחטא
 הכאה עד דמוכיחו אמרינן דהרי פניו יכלמו

 הכאה עד דודאי מהרש״א מגליון והבאנו
 להכלימו בזה תורה התירה וא״כ פניו יכלמו

 שסיים כמו אסור ברבים אבל ביחיד וכ״ז
 ברבים דהיינו חטא עליו תשא ולא 3הכתי

 דבין ח׳ בחלב׳ הרמב״ם כתב שפיר ולפ״ז'
 ואם רכה בלשון יוכיחנו תחילה לחבירו אדם

 עד יוכיחנו הלח״ט כפירוש קיבל לא
 ילפינן אבל ברבים ולא ביחיד וכ״ז שיכלימנו

 דבמילי הנביאים שהוכיחו ממה מינה
 אפי׳ וקללה ביזוי עד אפי׳ הותר דשמיא
ברבים.

 הרמב״ם דפסק מה לישב נראה ולפ״ז
 יוחנן ורב ושמואל רב דהנה הכאה עד

 וקללה ,נזיפה או הכאה עד אם דנחלקו
 וכן תוכחה המקבל שיכה דקאי פרש״י
 וכן ויונתן דשאול קרא דמייתי בגמ׳ מבואר

 מחלו׳ דמייתי ז׳ סי׳ משפטים בתנחומא הוא
 קרא ע״ז ומייתי יוחנן ורב שמואל רב

 תנאי דנחלקו דמאי נראה אכן ויונתן דשאול
 לענין קאי לא עזאי ובן יהושע ור׳ אליעזר ר׳

 לר׳ שרשאי למוכיח אלא התוכחה מקבל
 לקלל יהושע ולר׳ החוטא להכות אליעזר

 בב״מ בשטמ״ק מבואר וכן לנזיפה עזאי ולבן
 אפי׳ ולהכות לקלל לנזוף דראשי דכתב ל״א

 ואקללם שם ואמר כתיב דקרא דר״י אליבא
 את תשא לא ת״ר בסוגיין ברש״י הוא וכן

 ולא יסטרנו לא יכנו לא יכול בלבבך אחיך
 הכתוב שבלב שנאה בלבבך ת״ל יקללנו

 תוכחה דבר על יכנו לא יכול ופרש״י מדבר
 להכותו רשאי תוכחה. דלדבר פרש״י הנה

תנאי הני דנחלקו דמאי נראה ולפ״ז ולקללו



קטו המלך תוכחה מצות נזר

 ורב שמואל דרב דאמוראי כמחלוקת הוי לא
 אליעזר ור׳ התוכחה מקבל לענין קאי יוחנן
 מיירי המוכיח לענין עזאי ובן יהושע ורבי
 עזאי דלבן היינו תנאי בגמ׳ דקאמרו ומה

 א״כ בנזיפה רק המוכיח רשאי דאינו דקאמר
 חד רק דנאמר תוכחה דין דכל דס״ל בהכרח

 דינים נאמר ולא התוכחה שיקבל כדי דינא
 יהיה דאל״ב לחוטא דהמוכיח חיובים של

 דהוי דס״ל כיון וא״כ והכאה קללה גם מותר
 א׳׳כ התוכחה שיקבל דנזיפה רק דינא חד

 רק הוי תוכחה דין דכל ס״ל יוחנן כרב ודאי
 כתב כבר מכאן דלאחר החוטא של נזיפה עד

 וא״ב תוכחה יקבל לא והנמק״י הריטב״א
 איכא ושמואל דלרב אלא מוכיח למאי

 שנתבאר השני מדין מקבל בלא גם תוכחה
 דהוי דברינו( כעין בהקדמה בהשל״ה )ועין

 אתי לפ״ז וכדו׳ וקללה בזיון של חיובים
 שביאר ובמו הרמב״ם פסקי היטב שפיר

 בזה עזאי כבן דסבר יוחנן רב דלגבי הכם״מ
 רב מחלוקת לענין אבל עזאי בבן קימ״ל לא

 ורב אליעזר רבי נחלקו לא בזה ושמואל
 כמשנ״ב המוכיח לענין קיימי דהם יהושע

 לא דבזה הכאה דעד כרב פסק שפיר א״כ
 בהלב׳ אבל אליעזר ורבי יהושע רבי נחלקו

 מחרפם קיבלו לא דאם בסופו כתב ח׳
 יהושע ברב שפיר פסק בזה הנה ומקללם

 כתב לא דאמאי יתיישב ולפ״ז קללה דעד
 בברייתא משמע דכן להכותם נמי דרשאי
 לרבי קאי התם לפמשנ״ב אכן יכנו לא דיכול

 עד רק דרשאי יהושע כרב ופסק אליעזר
קללה.

 תוכחה בגמ׳ דקאמרו מה לפ״ז ויתבארו
 עדיפא מיניהו הי׳ לשמה וענוה לשמה

 ומקשו שישנאגו דכתב רש״י לשיטת והקשנו
 עובדא מייתי מאי וכן הוא רשע א״כ בתום׳
 בנדון לשמה שלא ותוכחה לשמה דענוה

שלא הבאור דהכא לפמשנ״ב אכן אחר

 תוכחה דין כבר דליכא במקום היינו לשמה
 תוכחה מצות א״ב וכו׳ שישנאנו במקום

 נתבאר אכן מקרי לא רשע ולכן ליכא
 חיוב מדין ולהוכיחו לשנאתו דין נמי דאיכא
 ע״ז תוכחה דין בו לקיים עבירה עובר רואה
 מוחה דאינו מה ענוה דהוי קאמר שפיר
 להוכיח למוכיח זכותים שיש דין הוי דהרי

 לזכותיה דמחיל כיון וע״ז חבירו ולהלבין
 שאם ג׳ בהלב׳ הרמב״ם דכתב מאי והיינו
 מהבא דמקורו והיינו חסיד זה הרי מוחל

 ע״י לקה כבר דהתם מעשה שפיר מייתי ע״ז
 בפני להוכיח רק תוכחה מצות לקיום קודם
 ע״ז ולהוכיחו לביישו שבזכותו מדינים ר״ה

 ודו״ק דרב זרעיא על עליה חיים קאמר
 להוכיח דאסור בגמ׳ דקאמרו מה ולפ״ז

 היינו ברבים ופרש״י פנים שילבינו במקום
 אפי׳ לחבירו אדם דבין הרמב״ם כמש״ב

 רב דקאמר ומאי ברבים אסור מקבל באינו
 מי בדור יש אם אני תמיה נורי בן יוחנן

 שיבוא במקום דגם היינו להוכיח שיודע
 לענין אבל מותר לבינו בינו פנים להלבנת

 הרמב״ם בדעת כמשנ״ב תוכחה מצות קיום
 עצם על קמתמה וע״ז רכה בלשון רק הוי

 אסרינן לא אמאי דאל״ב המצוה קיום
 דאפשר כמשנ״ב אלא כהיום להוכיח

ליכא. איסור אבל עביד לא שהמצוה

 לא הכאה עד דלהרמב״ם נתבאר הנה
 תוכחה דין ועיקר תוכחה במצות דינא הוי
 הרמב״ם דהרי וצ״ע ובנחת רכה בלשון הוי

 המצוה לענין הכאה דעד לדינא לה מייתי
 דהנה לק״מ הרמב״ם בדברי כשנדקדק אכן

 דהכא מקשו בב״מ ראשונים ושאר ברמב״ן
 שיחזור מנין קיבל ולא הוכיחו בגמ׳ ילפו

 בב״מ ואילו תוכיח הוכח שנאמר ויוכיחנו
 ותרצו פעמים מאה אפי׳ מהלכה ילפינן שם

 שאם שעבר חטא אותו לענין קמיירי דהכא
מאה אפי׳ והתם ויוכיחנו יחזור קיבל לא



המלך תוכחה מצות נזר קטז

 שאע״פ חלוקות בעבירות היינו פעמים
 לישנא ומדויק ויוכיחנו יחזור שהוכיחו

 ממנו קיבל אם דז״ל כותיהו דס״ל דהרמב״ם
 ושלישית. שניה פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב

 שיכהו עד להוכיח אדם חייב תמיד וכן
 אם כתב דבתחילה לישנא דייק הנה החוטא

 סוגיין והיינו ושלישית שניה פעם קיבל לא
 תמיד וכן עוד וכתב ושלש פעמים דהוזכר

 אדם חיב תמיד וכן חלוקות בעבירות היינו
 ׳ הכאה עד דתניא מאי לפ״ז א״כ להוכיחו

 דפירש ובנחת רכה בלשון הכל באמת הוי
 הבל דהתם חטא באותו לא הכאה הרמב״ם

 אחרים חטאים לענין הכאה פירש אבל בנחת
 להוכיחו כבר מיפטר שפיר הכאהו אם דאז

 ועין רכה בלשון בתחילה אפי׳ ולהבא מכאן
 באותו פירש הבאה דעד רל״ט במצוה בחנוך
 קרוב היינו שיכנו שעד שם פירש ולכן החטא

 בו אחרת רוח כמשנ״ב הרמב״ם אכן להכאה
 דקאי דפירש כבר שהכאו היינו שיכנו דעד

ודו״ק. החטא באותו ולא אחר לחטא

 מייתי תר״ח בסי׳ באוה״ח ברמ״א
פעם רק יוכיחם מקבלים אין אם דברבים

 שם ביבמות והריטב״א מהנמק״י והוא אחת
 הוא תוכחה דמצות הבא הרמב״ם כתב הנה

 על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב שיחזירנו
 להחזירו תוכחה בדין דינא דתרי הרי נפשו

 דאף כהנמק״י והינו שחטא ולהודיע למוטב
 דינא דלהאי אחת פעם דין איכא מקבל בלא
 ו׳ מהלב׳ מקורו ונראה אחת פעם רק הוי

לו. שחטא יודעו לאיש איש דיחטא

 דקאמרו מאי שפיר אתי למתבאר ואשר
 ביקבל רק תוכחה חיוב ליכא דבשוגג
 תוכחתו מקבל אינו דאם דכמשנ״ב המוכיח

 וכל למוטב להחזירו דמצוה תוכחה דין ליכא
 דינא שאיכא וביזוי עונשים בדיני הוי הדין

 וכן במזיד רק הוי זה החוטא לבזות לרואה
 באינו דאסור ברבים תוכחה דחלוק מאי

 החזרה דלדין כמשנ״ב הוא תוכחה מקבל
 לדין אבל ברבים אף מותר שפיר למוטב

 חטא עליו תשא שלא קרא קאסר עונשים
 לץ תוכח מאל דילפינן ביבמות בגט׳ ולפ״ז
 אבל דתוכחה לדינא היינו מקבל שאינו
 ברבים ונפק״מ דעונשים תוכחה בדין איכא

בשוגג. וכן

כ״ז סימן
ומצורע לערכין ועשיר עני

 בנודר... יד השג ע״א י״ז בדף במשנה
 עני ערך נותן העשיר את שהעריך עני כיצד

 עשיר ערך נותן העני את שהעריך ועשיר
 של קרבנו שאמר הרי כן אינו בקרבגות אבל

 קרבן מביא עני מצורע היה עלי זה מצורע
 אומר אומר רבי עשיר קרבן מביא עשיר עני
 שהעריך עני מה מפני וכי כן בערכין אף אני
 חייב העשיר שאין עני ערך נותן העשיר את

 עני ושמע עלי ערכי שיאמר עשיר אבל כלום
עשיר. ערך נותן עלי זה שאמר מה ואמר

 בשם הביאו בנודר יד השג ד״ה בתום׳
 בת״ק דתנן מה דגם מיאונ״י מנחם הר״ר
 עלי ערכי אמר דהעשיר מיירי בנודר יד השג

 נותן דלת״ק עלי זה שאמר מה אמר והעני
 עשיר הוי דגברא דחיובא אע״פ עני ערך

 ולכן לת״ק דנודר חיובא בתר דאזלינן
 דאם בגט׳ פירשו דהתם כן אינו בקרבנות
 קרבנות נותן עני ומדירו עשיר היה המצורע

 וע״ז דגברא חיובא בתר גם דאזלינן עשיר
 דגברא חיובא בתר אזלינן דבערכין רבי פליג
ואמר עני וחזר עלי ערכי עשיר באמר ולכן
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 כדי בהצנע רק רב בפרסום נעשות לו אין סגולה
 בלא לבדו לד׳ בלתי ונקיה טהורה מחשבתו שתהי׳

 והוא .ע״ז ולפארו לשבחו כדי פניה תערובת שוס
 כ״ג( )ב״מ בגמ׳ וכמ״ש השי״ת בעבודת העיקר
 ומ״מ .כו׳ במלייהו דמשנין רבנן עבדי מלי בתלת

 לא ופרסום בנגלה הנעשים ומצות דברים בעשותו
 אך אס כחו ובכל יתירה בכונה מלעשות יתבייש

 בענין וכמ״ש .כן לעשות בנ״א דרך שאין אך לש״ש
 דברים כו׳ זלות כרום ו׳( )ברכות בגמ׳ דאי׳ תפלה

 בה. מזלזלין ובנ״א עולם של ברומו העומדים
 ולהפריד באותיותיה לדקדק וכדין בכונה והמתפלל

במקוס כדין ולכרוע ותפלה בק״ש הדבקים בין

 דאדרבה ח״ו כיוהרח
 .בכונה כשרת מתפלה

את לזכות יותר מצוה

 מחביריו׳ יותר בתפלה שיאריך אף הכריעות
 מחד יהי׳ כי בחשבו מזה ימנע לא עמו המתפללים

 לבטלו היצה״ר עצת זהו
 שמיס לשם כונתו אך ואם

ילמדו דממנו בזה הרבים
 בפרהסיא שדרכן מדברים דתפלה ד׳ אה היראים

 המלעיגיס בשביל כדאי ואין בצבור תפלה כדין
 בביתו ולהתפלל בצבור תפלה לבטל ח״ו עליו

 ומ״מ . כמ"ש כו׳ בהצנע גס שכ' וא״ש .ביחידות
 אס עדיף יותר בצנעא לעשות שיכול דכ״מ חזינן

 יתבייש לא בפרהסיא לעשות ההכרח במקום לא
:בנ״א מפני

טהורות אמרות
 מ״ש ותקיים תשקוט ולא תוכיחנו עולת עושה איש רואה אתה א^ (מז) בט(

 ברבים תביישנו ואל רכים ובדברים בהסתר אמנם בו׳ תוכיח הוכה
: חטא עליו תשא ולא אה״ב ע״ז

 מוסר דברי או שולחנו על דב״ת איזה ללמוד סעודתו בעת האדם יץךקף )טח( ל(
:מוסר או ד״ת מאחר לשמוע או

למבין נכוחים
תוכחה. מצות )מז( ט״ז( )ערכין ובגמ׳ תוכיח הוכח בקרא מבואר

פעמים מאה אפי׳ ל״א( )ב״מ ובגמ׳
 וי״ל בזה. ז״ל חידש מה ולכאו׳ ס״ה(. )יבמות ובגמ׳

 כדורות ולא יחטא המוכיח גם בעוה״ר דבאמת
טול כו׳ אני תמה שם ערכין בנמ׳ וכמ״ש הראשונים

S*,דהוכח במ״ע נעשה מה אמנם קורה טול קיסם ׳ 
 לבטל לא אני חמה במ״ש הגמ׳ דכונת וצ״ל תוכיח
 קשוט להיות לומר חז״ל באו רק ענין בשום תוכחה מצות
 עיי״ש ינאי בר׳ ס׳( )ב״ב בנמ' וכמ״ש תחלה עצמך

 ועכ״פ השומעים בלבות שיכנסו המוכיח שרצון כיון
 בעניניס במעשיו מפשפש המוכיח יהי׳ תמיד

מאיסורא. ולאפרושי להשומעיס שיוכיח החמורים
 בדור ובפרט כו׳ בארך צדיק אין האומנם כי וידע
 גונב מ״ו אשר יש שויס האיסורים כל לא אבל .הזה
 ול״ת בעשה ועובר האסורים דברים ואוכל ונוזל

 ומקילים חמורים מאיסורים הנזהרים ויש שבתורה
 וכמ״ש בעקביו דש שאדם ובעבירות קלים באיסורים

ולזאת מהם. ניצל שא״א דברים קס״ד( )ב״ב בנמ׳

 ביר״ש כחו וכפי שיוכל כפי עצמו נשמר אם המוכיח
 עובר חבירו כשרואה ובפרט להוכיח יכול בודאי שלו

 ולאפרושי להיכיחו בודאי חייב דרבנן או מה״ת איסור
 ובדברי בהסתר להוכיחו המוכיח יזהר ובזה מאיסורא

 פניו משתנים אפי׳ יכול ט״ז( )ערכין בגמ׳ וכמ״ש נחת
 תמה במ״ש ז״ל רש״י וכמ״ש חטא עליו תשא לא ת״ל
 פניו יהי׳ שלא כבוד דרך להוכיח שיודע כו׳ אני

עכ״ל: משתנים
.שולחנו על לימוד )מח(

 אחד שולחן על שאכלו ג׳ מבואר פ״נ באבות
מתים. מזבחי אכלו כאלו ד״ת עליו אמרו ולא

 .מקום בלי צואה קיא מלאו שולחנות כל כי שנאמר
 כאלו ד״ת עליו ואמרו א׳ שולחן על שאכלו ג׳ אבל

 זה אלי וידבר שנאמר מקום. של משולחנו אכלו
 באחד שם נזכר ולא עכ״ל. ד׳ לפני אשר השולחן

 בס׳ אמנם תורה. ללמוד צריך נ״כ אם שאכל
 שם ומאריך הנעולים ומס׳ זוה״ק בשם מביא יושה״ע

 האדם בבריאת הבוי״ח כונת דהעיקר זה בענין
בלא האדם יחי׳ ושלא ושתי׳ אכילה קוטב על דוקא

זה
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וזי?^3

 ע״ז מש״כ ועי׳ ערבות, בדין נענשים למחות
סוכה. בחי׳

ע״ב טז

 וכו׳ בלבבך אחיך את תשנא לא ע״ב, שם
והיינו מדבר, הכתוב שבלב שנאה

 ]כ״א המחשבה על נענשים אין דבכ״מ
 מצרפה הקב״ה אין רעה דמחשבה בע״זן

 התורה הזהירה שבלב בשנאה בכ״ז למעשה
 פעולה, שום עשה ולא בלב אלא אינו אם אף

 רעל חזינן הרי בלבבך מדכתיב זאת ודייק
התורה. אסרה בלבד המחשבה

 שחייב מגונה דבר בחבירו לרואה מניין שם,
הנה תוכיח, הוכיח שנאמר להוכיחו

 לא דאפי׳ משמע מגונה דבר הכא מדאמר
 דבר רק דאורייתא איסור על חבירו עבר

 המצוה ע״ז איכא מ״מ הוא, הגון שאינו
 רק יעבור דחבירו ואף תוכחה, של דאורייתא

 ע״ז תהי׳ תוכחה מצות בכ״ז דרבנן איסורא
 ל״א ברכות בתוס׳ מפורש וכן מדאורייתא,

 מוכח וכן ע״ש, הגון שאינו דבר ד״ה ע״ב
 דרבנן דבאיסור ע״א ל׳ בביצה דמפורש מהא

 מזידין יהי׳ ואל שוגגין שיהי׳ מוטב אמרינן
גם תוכחה מצות איכא הכי לאו הא ומוכח

דרבנן. מצוה על
 ולא הוכיחו הכא דמסיק הא צ״ב ועפי״ז

הא וכו׳ ויוכיחנו שיחזור מנין קבל
 השתא וא״כ בלבד, מגונה בדבר הכא מיירי
 תוכחה למצות ליכא שוב ממנו קיבל דלא
 דאמרינן דהא שם, בביצה שמפורש כמו

 ]ב״מ פעמים מאה אפילו להוכיחו דצריך
 מפורש שהוא בדבר דוקא זהו ע״א[ ל״א

 אפילו או דרבנן באיסור אבל כדאורייתא,
f pro מפורש שאינו בדבר רק בדאורייתא

 יהיו ואל שוגגין שיהיו דמוטב בזה קיי״ל
 סי פ״ד ביצה ברא״ש כ״ז וכמבואר מזידין

 דמסיק הא קשה וא״כ העיטור, בעל בשם ב׳,
 מחויב מגונה שאינו בדבר אפילו הכא

 מאה ואפי׳ ממנו קיבל לא אפילו להוכיחו
 הוא והדין למזיד, ליה משוה הלא פעמים
 ר׳ והרב וצ״ע. מזיר, לעשותו רשאי דאינו

 דהתם תירץ שליט״א קארעליץ שלמה

 תמיד כן לעשות דרגילין הכוונה ]בביצה[
 דרגילין כיון ישמעו שלא דעתייהו ואמדינן

 אבל בכך רגילין שאין במקדש אבל בכך
 ויוכיח, ויחזור יוכיח אם שישמעו ייתכן הלא

 כאשר ראשונה בתוכחה הוכיחם לא דאולי
להוכיח. יאות

 אם תמיהני עזריה בן אלעזר רבי אמר שם,
אולי להוכיח, שיודע הזה בדור יש

 לקיים בידינו שאין דעכשיו ראב״ע קמ״ל
 אמרי׳ דהא להוכיח, אסור תוכחה מצות
 שאינו במקום וא״כ וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב
 עבירה בעל את הוא ומשוה להוכיח יודע

 יודע שאינו ]כיון מידי יתקן ולא למזיד
 אסור הזה בזמן ולפי״ז אסור, להוכיחו[

וצ״ע. לראב״ע, להוכיח

 הכאה עד אמר רב תוכחה היכן עד שם,
כ״ז לכאורה קללה, עד אמר ושמואל

 מפורש שהוא ובדבר דאורייתא באיסור
 הכלל בכה״ג נאמר שלא דכיון בדאוריתא,

 לעיל וכמש״כ וכו׳ שוגגין שיהיו דמוטב
 תוכחה מצות עדיין א״ב העיטור בעל בשם
 שוגגין שיהיו מוטב דאמרינן בהני אבל עליו,
 ואולי הדין. זה יתכן לא מזידין יהיו ואל

 הכאה עד כ״כ יוכיחו שאם שאפשר באופן
והסיבה לו, שישמע תקוה יש אז קללה עד או

 היתה שלא משום הוא כה עד לו שמע שלא
 באמת הוא מחויב כה״ג גמורה תוכחתו
 ואילך ומכאן הכאה, כדי עד עוד להוכיחו

 וכו׳, שוגגין שיהיו דמוטב נ?טעם דנאסר הוא
 מכאן גם בדאורייתא דמפורש במידי ולפי״ז

וצ״ע. להוכיחו מחויב הוא ואילך

 שלו באכסניא אדם ישנה לא היכן עד שם,
לשיטתו רב אולי וכו׳ הכאה עד אמר רב

 עד והיינו הכאה עד תוכחה דמצות לעיל
 צריך וא״כ המוכיח, את ויכה זה שיקצוף

 וה״ה הכאה עד מהמצוה יסורים לסבול אדם
 אדם דצריך שבתורה ומצוה מצוה בכל

 האיסור ומשו״ה הכאה עד יסורים לסבול
 לשנות לאדם ]דאסור שלו מאכסניא לשנות

 וצ״ע הכאה, עד ג״כ הוא שלו[ האכסניא את
 עד התם דסובר דשמואל טעמא מאי דלפי״ז

 כליו לו שיפשילו עד ס״ל הכא ואילו קללה

 נשתנה ומדוע הוא אחד ענין הלא לאחוריו,
לשמואל. הדין

ע״א יז

 אומר הגדול אליעזר רבי תניא ע״א, י״ז
ויצחק אברהם עם הקב״ה בא אלמלא

 תוכחה מפני לעמוד יכולין אין בדין ויעקב
 נ׳ בב״ק דאיתא מה עפ״י דזהו נראה וכו׳,
 אפילו הצדיקים עם מדקדק דהקב״ה ע״א

 מיבעי דלא יותר מוסיף והכא השערה, כחוט
 יצחק אברהם אפילו אלא דעלמא צדיקי
 מהא זה ויליף בדין, לעמוד יכולים אין ויעקב
 לפני אתכם ואשפטה התיצבו ועתה דכתיב

 אבותיכם. ואת אתכם אשר ה׳ צדקות כל את
 ואת דקרא פשטי׳ דלפי במהרש״א ועיין

 אלא ויעקב יצחק אאברהם קאי לא אבותיכם
קרא בהאי מדסתם אבל וכו׳ מצרים איוצאי

 דו אבותיכם
 שע מה שכל
 מ! וזה ע״ש.

 הא ע״א ד׳
 יגרום שמא

 אפי? נידונין
 ה בזה, לכוון

 יצר מחבירו
 ; של יצרו

 ולב הפשוט,
יותר צריך

 או רבי שם,
שהערי

 חייב העשיר
 ע ושמע עלי
 ו! עשיר ערך
 ורבנן, רבי

 שאן דעשיר
 ה הוא עשיר

 ; דבלא ואף
 שהוכ וכמו
 אח״כ בכ״ז

 למפו החיוב
 ע״י דבקנס
 ולא ולהבא
 ל״ג בב״ק
 למס החיוב

 והערב בדין
 קנ משא״כ
 בד העמדה

 גובה דהוא
 וכמו בדין

נע שהחיוב



דעולב כט״ק נתיבות
 המוך דרך נקרא הבינונית דהדרך הרמב״ס דמ״ש ודע : עליו
 סעד יש חנוןונו׳ נקרא הוא מה זו בפי׳חצוה למדו כך לזת

 דקודשא כשעתא יצחק ר׳ אמר וז״ל קדושים פרשת הזיהר מספר
 נפקא מסתורתא עמיקתאימגו לגלאה ובעא עלמא ברא הוא בריך

(1 גסקן ודא עמיקא ואתגליח
 דא אתכליל וכלא דיכא נפק רחמי ומגו כיש נפק עב דמנו דא מגו
 ואונם חוור עמין ושאר ישראל ושמאלא ימינא ויצה״ר יצה׳יט בדא

 •דעות מעין היו הראשונים וחסידים ומי'ש ע״כ תליא בחד חד וכלא
 כי כוונתו הלין משורת לפנים וזהו ונו׳ האמצעי מדרך שלהם
 בשמונה שביאר כמו גמור רע שתיהן האחרון והקצה הראשון הקצה

 קצההראשון נקרא רבהתאוה כי יפה ביאור ד׳ פרק שלו פרקים
 היא והזהירות האחרון הקצה הוא לגמרי ההנאה גש הל והעדר

 והכוונה הנאת הרגש העדר ׳ובין התאום רוב בין ממוצעת מדה
 דרך שהוא יותר ולא התורה שאסרה ממת להזהר הוא הזהירות
 שלהם,מדרך מטיןדעות היו הראשוני׳ וההסילי׳ הכינוני הממוצע
 כמאכל העולם מותרי האחרו!ומאסו קצה כנגד ומטיןאותן האמצעי
 האחרון לקצה לגמרי מעין היו ולא לו כמותר אך ומלבוש ומשתה

 הכילות ובמידות הקין משורת לפנים וזהו החסירה התכונה שהוא
 הראשון הקצה הוא והכילות הנדיבות הוא לממוצע והפיזור
 לפנים מעין היו הראשונים והחסידים האחרון הקצה הוא והפיזור
 המדל מפחיתות שהוא לגמרי לא אבל הפיזור למדת הדין משורת

 לבב טוב ויתרון לנבלה בין ממוצע לב וטוב החסירה והתכונה
 ובממונו ובעצתו כגופו לכו להיטיב כוונתו שנל מי לב שטוב והוא
 הוא והנבל אמצעי והוא בזיון או נזק שישיגהו בלתי יכלתי בכל
 מה אפילו בדבר אדם בני להועיל , רוצה שאינו מי והוא זה הפך
 ויתרון האחלון הקצל והוא נזק ולא טורח ולא בו חסרון לו שאין
 אם ואפילו טוב בלב הנוכרים דברים שעושה הוא הלבב טוב

 והוא מרובה הפסד או רב טורח או בזיון או גדול נזק בזת ישיגהו
 הראשון קצה כנגד מטין היו הראשונים ולחסידים הראשון הקצה

 והתכונה המלה מפחיתות שהוא לגמרי לא אבל הדין תשורת לפנים
 ביותר עצמו על מדקדק שהוא ומי ללמל׳ם ומ״ש ־ החסירה
 כו' חסיד נקרא זה לצד או זה לצד העט בינונית מדעת ויתרחק

 לפי תימה זל אין פחותל למדה הנוטה חסיד שיקרא ׳מ ללח תמה
 ג׳שחסיד החלק מן נ״ג בפרק נבוכים מורה בספרו הרמב״ס מ״ש

 גמילות בהפלגה בו ושמשו ו ב אמפליגין דבר באיזה הפלגה ענינו
 פ״בשר׳יל ח׳ כלל ג׳ נר המאור במנורת הרב ופירשו יותר טוב

 להפך או לטובה ראוי יותר שהוא דבר על מורה הוא חסד לשון כי
 לדבריו סעד ומצאתי יתירה טובה על אלא כתוב אינו ברוב אבל

רשעי אלו וחסידך נו׳ שערים פתחו ישעי׳כ׳הרצ״ו בילקוט
 ותמהו ידאו ורכים חסידי לי אספו שנא׳ חסידים שנקראו ישראל
 ניחא הרמב״ס פי׳ וע״ד חסידים ישראל רשעי מכנה הכתוב האיך

 חפץ שחטאו ואע״ם ועמו ה׳ חלק שהם ישראל של כבודן דמשום
 שיחזרו ושבח כבוד דרך חסידים להפלגת! וקורא בהצדקם הקב״ה

 משא״כ חסידים שנקראו ישראל רשעי אלו דקדק ולזה בתשובה
: צדיק ותכונן רשעים רע נא יגמר איל רשעי

 מעשיהם .ללמד כדי כחכמים לדהדבק ח
: רתדכקון וכו שנאמר 1

 ללמוד כדי ותלמידים בחכמים להדבק מ״ע הרמב״ס י ןן״ל
לאדם אפשר וכי תדבקון ובו שנאמר כענין ממעשיהם

 ׳ בחכמי לדבק זו מצוה בפי׳ חכמים אמרו כך אלא בשכינה להדבק
 בתו וישיא ת״ח בת שישא שישתדל האדם צריך לפיכך ותלמידיהם

 ולהתחבר לת״ח פרקמטיא ולעשות ת״ח עם ולשתות ולאכול לת״ח
 חכמים ו ציו וכן כו שנאמר'ולדבקה חיבור מיני יכל להם

 דבריהם את בצמא ושותה רגליהם בעפר מתאבק והוי ואחרו
ולדבק׳ הכתוב פי׳ בדרררמז כתבתי ברמה בניות עכ״ל־וצספרי

 ורמז/לנוהתור׳לדבקה׳בו׳ר״ללאוקתא בו ולדבק דהלי׳ל בו
 מוי״ו אחרונה ה׳ נתרחקה בגלותינו שכעו״ה מעפרא שכינתא
והמצות והתורה הטובים פעולתינו שע״י התורה לנו הזהירה

 : בב״א שלימה לגאולה ונוכה לדבקלה׳בוי״ו
תמיד הש״י זוכר שיהא כתג לתורה על בפירושו והרמב״ן
 בני ל דבריו שיהיו עד ממט מחשבתו תפריד ולא י

לשכינה העין והוא הדבק ובו הש"יוזהו לפני ובלבי בפיו אדם

 כי גזיוות דייני בח"אפרקשני למ״שמהרש״א חסכים וזהו
 • הכבוד כסא תחת והנשמה בנשמה והרוח ברוח חתדבק הנכש
 צשמדצר כלומר תמיד לנגדי ה׳ שויתי ז עד" הפסוק פי׳ דזהו ונ״ל
 והרי בו אדבר כי לנגדי העומד לזה לנגדי ה׳ שויתי אזי אדם עם

 על שרוי מישראל אחד שלכל בכתבים וכדאיתא הש״י לפני דיבורי
 שהרי לנגדו שה׳ עלעצמו הכוונה אין ולפ״ז ית׳ הזיה שם ראשו
דעת לפי עתו שמדבר זה על הכוונה אך ראשו על שרוי השס

י' •י : הרמב״ן י

 כתורת רעך שהוא כמוך לרעך ואו""׳בת 10
להורורת כתורה גדול כדל וזה

 אלא להכירו איש כין פירוד חילוקו להיות ראוי שאין
 כמו כי ה׳ אני המך לפיכך זכירת לכף אדם לכל לדון

 כלי אחד גוי שתהיו לכם ראוי כן אחד ה* שאני
מצור. הוכחה מקבל ואינו רשע אדם אכל חלוק

:אשנא ה׳ משנאיך הלא שנאמר לשנואתו

 מישראל וא׳ א׳ כל את לאהוב אדם כל על מצוה הרמב׳יס ךן״לי•
לספר לפיכךצריך כמוך לרעך ואהבת שנאמר בגופו

 ורוצה עצמו ממון על חס א הו כאשר ממונו על ולחום בשיחו
 ואיע־ו לעה״ביעכ״ד חלק לו אין חבירו בקלון והמתכבד בכבוד
 מצות הרבה כלומר בתורה גדול כלל זה עקיבא ׳ם א כספרי

 ולא ממונו יגנוב לא כנפשו חבירו את שהאוהב בו תלויס שבתורה
 ולא גבולו ישיג ולא בדברים ולא בממון יינהו ולא אשתו ינאף
 ובזה בו יעשה תיירו בחבירו הוא שיעשה וכמו צד בשום לו יזיק
 עש והמתנהג התנוך בעל הרב וכתב י הבריות בין שלום יהיה

 בטובו ושמח תועלתו ומבקש וריעות ושלום אהבה דרך תיירו
 משום כוונתו ונראה ־. אתפאר בך אשר ישראל אומר הכתוב עליו

 אהבתריעיס זו מציה שתקיימו בזמן כלומר ה׳ אני הכתוב דסמך
:עמו ה׳ חלק ני בחלקי מתפאר ה׳ אני פירוד בלי

 אומר הוא אחר וכמקום הגר את ואהבתם י
: כמוך לו ואהבת

 שתי השכינה כנפי תחת ולכנס שבא הגר אהבת הרימב״ס ךן״ל
מפני ואחת ריעיס בכלל שלוא מפני אחת עשה מצות

 הגר אהבת על‘צוה הגר את ואהבתם אמרה והתורה גר שהוא
 הקב״ה *אלהיך ה׳ ייואהבתאא שנאמר עצמו אהבת על כמושצוה

: עכ״ל גרים ואוהב שנאמר גרים אוהב עצמו

 הכירו את הרואה עמיתך את תוכיח הוכח יא
להוכיחו חייב טובה כדרךלא שהלך

 לחיי ולהביאו לטובתו יעשה וזאת לרב תלמיד אפילו
 מוכיח לאו ואם מוטב ממנו קכלו ואם העול׳הכא

יוכיחו פעמים כמה וכן ושלישית שנית פעם עוד
: ישמעהו אם

 טובה לא בדרך שהלך או שחטא חבירו הרואה הרמב״ס ח״ל
עצמו על שהוא,חוטא ולהודיע למוטב להחזירו. מצוה

 את המוכיח עמיתך r>f> תוכיח הונח שנאמר הרעים כמעשיו
 המקום לבין שבינו בקברים כין לבינו שביני בדברים בין אבירו •

 ויודיעו רכה ובלשו! בנתת לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחו צריך
 ממנו קיבל אס העוה״ב לחיי להביאו לטובתו אלא לו אומר שאינו
 אדם חייב תמיד וכן ושלישית שנית פטם יוכיחנו לאו אס מוטב

 בידו שאפשר וכל שומע איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיחו
 למחות לו שאפשר כיון אלו בעון נתפס מוחההוא ואינו למחות

 ההוא א״ל ל״א דף מציאות אלו בפרק וז״ל הלח״ח וכתב עכייל בהם
 הוכח א״ל זימני תרי הוכיח זימנא חדא הוכח ואימא מרבנן'לרבא

 לרב תלמיד לתלמיד הרב א״ל תוכיח משמע פעמים מאה אפילו
 לא למה רבינו בדברי לדקדק ויש מ״מ תוכיח הוכח ת"ל מנין

 הגמרא בקברי למילין כא אי ושק לרב תלמיק דאפילו זה הזכיר
 בערכין אמרינן הא פעמים מאה אפילו משמע דמהוכח אמר לאיו
משמע מ״מ תוכיח ת״ל ויוכיח שיחזור מני! תיבל ולא הוכיחו פ״ג

דמתיכיח



)שרם >*״>! נתיבות
 מ״ש ע״ד הללו קושית דתירץ וצ״ל • ליה משמע ?ממונית

 כתב פעמים ק׳ אפילו תוכיח הונח מציאות כאלו וז״ל נהנ״מ
 פי׳ במקכלו לרב לתלמיד מתוכיח התם דמותבינן אע״ג רא״ם

 לרב תלמיד תונחה מקבל כשאין לחנירו נמי ומפקינן ששוכח
 ע״כ שניהם ויבאו הים שאולים מקבלו כשאין ולחבירו במקבלו

 זימנא חדא הוכח ואימא לרבא מרבנן ההוא דא״ל י״ל ז ועד׳
 להוכיח' עליו חובה אין ואפ״ה במקבלו ואיירי וימני תרי תוכיח

 כהיתר לו נעשה וימני מרי ועבר שהוכיחו כיון וימני מרי רק
 לוי הותרה בה ושנה עבירה אדם שעבר כיון רב אחר הונא כדרב

 צותה לא הלכך התוכחה יקבל לא ותו כהיתר לו נעשית ופירשו י
 פעמים מאה אפילו הונח א״ל פעמים שני רק להוכיח התורה
 להוכיחו 1לצריך עבירה שעבר אחר משמע הוכח דהא כלומר תשמע
 צותה ולמה כהיתר לו נעשית הרי התוכחה אחר תו שעבר וכיון

 ע״פ הלכך מרבנן ההוא סברת לפי כ״א עוד להוכיח התורה
 לרב לתלמיד אתא אלא לא ותו זימני דתרי אתי להני לאו דתוכיח
 אפילו הוכח רצא שאמר ומה הם דשקוליס לחבירו ה״ה וממילא

 זה אין אכתי אך תוכיח מלכתיבנמי סמך משמע פעמים תאה
 ותלמיד כהיתר לו נעשה דזה הם דשקולים נאמר דהאיך נוחלי

 שיה ענינס דאין לאע״יג ואפשר שוה ענינס ואין הכבוד מפני לרב
 ומה הס שקולים לכאן סברא ויש לכאן סברא דיש כיון י״ל מ״ת

 לרב תלמיד דאפילו הרמב״ס זה הזכיר לא אמאי הלח״מ שהקשה
 להרג ,התלמיד ח דייני למימרא דלאו למלך במשנה הרב תירץ 'פה

 עובר אותו דכשרואה לומר היינו אלא רעהו אל איש ידבר כאשר
 פ״יה הרמב״ם כתב נבר כךוכן*וזה רבינו למדתני לו אומר ד״ת על

 תוכחתיו בדברי שאין יראה שאס וארז״ל ׳1נ דין ת״ת מהלכ׳
 ביותר ורשע אלם איש החוטא רשעת גודל מתוך נמצא כלום

 חייב שאינו למוסרו עליו ויעמוד ישטמנו אולי ממנו ומתיירא
 כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשס ז״ל אמרם ווה כזה באיש במצוה
 קלון במכין שיהיה לפי נשמע הדבר שאין במקום לשתוק מציה

 י״ד וכ״כהי־מ״אבש״ע * הוכיח לאשר תועלת ולא למוכיח
 וכל עבירה בעוברי למחות אדם שחייב ואעיי׳פ של״דוז״ל סי׳ס

 אדם אין מ״מ עון באותו נתפס למחות ובידו מוחה שאינו מי
 עבירה בעוברי מלמחות להקל נהגו ולכך ו ע" ממונו להוציא ח־יב
 ואפשר • עכ״ל ומאודינו גופינו על עומדים שיהיו לחוש שיש
דרכי ופל ואלס רשע לאפוקי דווקא עמיתך את רחמנא w דלוה

: שלום ונתיבותיה נועם דרכי התורה

 ולמדת׳ שנאמר ומצות תוררח בנוי ללמד •ב
לכד חייכןאדם ולא כניב׳ את אתם

 חכם כל על מצות והיא כנו כן נם אלא כנו ללמד
 התלמידי׳ כי ׳‘התלמיד לכד אולר. רלמד מישראל

 ומי הנביאי׳ בני ויצאו שנאמר קרויסבנים הכם גם
 כי דע ו כשיכיר עצמו ללמוד חייג אביו למדו שלא

 לעולם רצותעו אמרו כשכר ללמדה אסור שבע״ם תורה אכל בשכר שבכתב תורה ללמוד מוהר
 כמשנה שליש במקרא שליש שנותיו אדם ישלש

 במס׳סצהדרין יעקב רבעו ופירש שלישבתרימול
 בכלי נקרא וע״כ לכולם מספיק שלנו שתלמוד

 כתלמוד בלולה במשנה כלולה כמקרא בלולה ר״ל
 ועיר עיר בכל תינוקת מלמרי ין מושיב יאבוהינו

אצל יכוליןללמול חנוקה וחמשה עשרים עד
י. אחד מלמד

 קטן אבל מת״ת פטורים וקטנים ועבדים נשים הרחב״ס ן*ן״נל
בניב׳ את אתם, ולמדתם שנאמר תורה ללמדו חייב אביו

 חייב ללמוד החייב שכל בנה את ללמד חייבת האשת ואין בס לדבר
 ן ב את ללמד חייב הוא כך בנו את ללמד חייב שאדם כשם ללמד

 אלא לבד בנו ובן בנו ולא בניך ולבני לבניך והודעתם שנאמר בנו
 אע״ם התלמידים כל את ללמד מישראל וחכם חכם כל על מצוה
אלו בניך למדו השמועה חפי לבניך ושננתס שנאמר בניו שאין

 א״כ הנציאים בני וינאו נניסשנאונר קרויס שהתלמידים תלמידיו
 לבן בנו ובן בגו לבן בנו להקדים בנו ועל--בן בנו על נצטווה למה

 חבירו בן ללמד חייג ואינו ללמדו ני3מלמדל לשכור. וחייב מכירו
 למעשה קודם שהתלמוד בכ״מ מוצת אתה וכן בחנסנו׳ אלא

 הלמוד' לידי מביא המעשה ואון מעשה לידי מביא שהתלמוד מכני
 שני לתת רבינו כוונת כו׳ נצטווה א״כילחה יז״להפ״מ עכ״ל

 חייב דבנו שני קודם דבנו אחד חבירו לבן בנו בין הבדלים
 חייב אינו חבירו בן אבל יכול אינו הוא אס מלמד לו לשכור

 בהוצאת לא אבל נתחייב גופו כטורח מלמדדדוקא לו להשכיר
 ובן מלמד לו להשכיר חייב כנו לבן גם דלדעתרבינו ואפשר ממונו

 בן לבן וה״ה בנו בן דנקט תכירו לבן דקודם פשוט נ״ל בנו בן
 הא אצל דה״אבצותצכלל לזרעך והודעת למכתב מ ה" ולא בנו

 לבן קודם דאין דאפשר חנירו לבן קודם חספקאליאיבןבתו
 הכי למיתר דליכא בת לגבי אבל באביו דנתחייב היכא אלא חבירו

 ז״ל הוא וכתב סק״א רמ״ה סי׳ בי״ד הש״ך והביאו עפ״ל לא
 וראיה טעמא צריכא דא ומלתא עכ״ד חבירו לבן דקודס נראה ולי

:בעלמא בחלתא הגדול דרכינו ספיקתו לדחות ן אי כי

 רבהלרבאצר א״ל ע׳יב דן<ס״ב יבמות תהש״ס ראיה
הן הרי כניס בני רבנן דאמור מלמא הא מנא מארי

 גלעדוחלד אבי מכיר בת חצרו!אל בא מהכ׳ואחר אלא כו׳ ככנים
 מחוקהי ונתי׳יהולה מחוקקים ירדו מכיר בני. וכתיב שגוב את לו

 לן פשיטא בגו דבין האי בתו אבני מלתאכו׳ הא מגא צפירש״י
 מבני אלא בניו מבני לומר חצינו ולא מחוקקים ירדו מכיר מצי
 לה משכחת ולא מחוקקי יהודה קראאחרינא כתיב דהא בתו

 של מבתו מחצרו! דנפקו'מחוקקים הפא אלא חתרוייהו -דליתי
 היינו דמחוקקים קאי בתורה והנא כבניו בתו בני אלתא מכיר

 אלו דינים וביאור תשובה עליו שאין נכונה ראיה וזה תלתידים
 יעקבנו׳ רביני יפי' ומש״ר * סי׳רמ״הורמ״ו צש״עי״ד

 נוהגי׳ללמוד צתיס בעלי יש וז״ל הש״ך והביאו הדרישה כתב ע״ז
 דאמרינן מהא ראיה ומביאים פוסקים שאר ילא גפ״ת יום בכל
 כו׳ מובטח יום בכל הלכות השונה כל אליהו דבי תנא נדריס סוף
 וח״שר״ת פסוקות הלכות פי׳ הלכות השונה רש״ישם נתב ככר
 פנאי לו דיש דכיון ביום שעות אלימודט' קאי בכל ש״ס כאן
 ג׳ רק לומדים שאינם בתים בעלי הנך אבל ילמודבש״ס גדול

 הפוסקים ספרי ללתוי להם ויש לחוד בש״ס ילמדו לא שעות ד׳ או
 ועיקר שורש ודומיהןדזה והרא״ש ומרדני הרי״ף כמו התורה דיני

: גפ״ת בלימוד כלל יוצאים ואינם לתורתינו

2T יוסי ,ר זק| פני ואדרת תקוים שיבה
זה זקן פני והדרת אומר הגלילי

 רחוק כשיהיה ויקום וחכים יניק אפילו חכמה שקנה
 בפ״ב ואמו* מיל ישב פניו מנגר וכשיעבור ד״א ממנו

 מפני זה כפני זה עומרי׳ שבבבל דכ״משת״ח
 לעמול חייבי׳ סופרים מלמדים וכן מזה זה שלומדי׳

 לעמול חייבין *יהין אומגות בעלי אבל ת״ח כל בפני
 כמלאכוהם שעוצקיבס בשעה חכמי׳ תלמידי בפני
 לעול׳ וקודם ההידור הוא אדם בשביל קימה כ׳ ודע

: בהידור הזקן את חכם
 ואע״פשאינורבו להדרו מצוה ת״ח כל הרמב״ס ןין״^

זל זקן זקן פני והדרת תקום שיבה מפני שנאמר
 ת״ר ל״ב לף דקידושין וז״לפי׳ק עכ״לוכתבהכ״ח חכמה שקנה
 אלא זקן ואין זקן ת״ל אשמאי זקן אפילו יכול תקום שיבה מפני
 אומר הגלילי ר״י ישראל חזקני איש שבעים לי אספה שנאמר חכם
 וחכים יניק דא״ב בגחרא ומפרש חכמה שקנה זה אלא זקן אין

 כר״ימשוס ולת״קלאופסקרבינו מפניו לעמוד חייב לר״י
 שיבה כל אפילו תקום שיבה מפני התם אמר7 יהודה בן דאיסי

 אשמאי זקן אפילו לרבות דדריששיבה כיוון כוותי׳ בחשחעקאי
 אתא וחכים אשיבהוליניק קאי חדרשולא נפשי׳ באפי זקן אלחא

זקגל משוס ליה תיפוק חכמה משוס קאמרל״ל יחכם זקן דאי
ואמר
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 שנשב במרדט ומיץ פצחו. סל להחמיר רשאי אין מורה
 בש״ם דקאמר והיינו שורה, ביסול משום דמ״ח ססם מר

 מיישב מאד ומה בדבר יש דאיסור רשאי אין בלשון דילן

 דייק בס״ח דמיירי דיל! דבש״ס כחלמודין" דברי לפ״ז

שאיסור רשאין" 1’^ ליי״"

 מיהו לשחוק. מוב יקנלו שלא למיכיח ברור אם1 כ(
מפורש איט שאיסורו נדבר דוקא הייט

 כשהאיסור אבל חז״ל" סדישש מה״ה שאסור אמ״פ בשורה

האיסור חוסר לו ולומר להוכיחו חייב בחורה מפורש

יש
 הכי בירושלמי ואילו בזה.

 לסמור לריך אדם איו אימא

 ביום, ספמיים אלא רבו ספני

 משו״ה אדם בכל דמיירי דמון

 כלומר צריך אין לומר דייק

 רשוח אבל בזה אין דחיוב

 הפירוש ולפ״ז להחמיר. בידו

 דילן בש״ם דקאמר רשאי ראיט

 אף יש, ואיסור כסשמסו טיט

 דאינו לפרש נדחקו שנחוס׳

 וראיה חייב" איט רשאי"

 הירושלמי מן לזה ברורה

 באדם החם דמיירי הנ״ל

 קאחר לא איסור שאין דפלמא

ובדברים רשאי. אץ לשין באמת

 בחבירר הגוץ שאינו דבר הרואה לז
בס׳ שנא׳ ישרה בדרך יוכיחנו

 ואמרי׳ עמיתך את תוכיח הוכח קדושים
 פעמים מאה אפי׳ הוכח מציאות אלו בם׳

 תלמיד לתלמיד הרב אלא לי אין תוכיח
 בם׳ ותביא מ״נג תוכיח ת״ל מנץ לרב

 אמר רב תוכחה היכן עד בערכין יש
 קללה עד אמר ושמואל הכאה כדי עד
 ושלשתן נחמן א״ר נזיפה כדי עד יוחנן ור׳

 שאול אף ויחר שבא׳ דרשו אהד מקרא
 וגו׳ המרדות נעות בן לו ויאמר ביהונתן

 להכותו. עליו החנית את שאול ויסל וכתיב
 כדי מ״ד להכותו דכתיב הכאה כדי מ״ד

 דכתיב נזיפה כדי וס״ד לבשתך דכתיב קללה
וקללה הכאה הכתיב נזיפה וס״ד אף ויחר

 ואצ״ל לו ישסע אספ״כ שאולי

 נחזקש למשוש בידו יש שאס

 וכל מ, למשוח שצריך היי

 ברין ששופץ בשוגגין היא זה

 משו״ה מושר זה שדבר וסוברין
 גשור זה ואין לומר מחויב

 ולהראותן להודיעם אלא הוכחה

 בסורה מפורש זה שדבר
 פונרץ אם אבל הם ומומים

 להודיפס שייך לא בסזיי
 כמצמן יורמים שהרי שאסור

 בזה במזיד" שסוברים אלא

 דמצוס ספ״ו ביבמוש אמרי׳

 דבר לומר שלא חובה או

 רביט של וכטעמו נשמע שאיט

 משאיט עונשן להרבוח דאין

 גם מיהו למוסרה" מותרה

 מחויב אמש ססס בנה״ג
 להם יהא שלא נרי להוכיחן

 מפטם יושר מל ורק פה פתחון

 לומר פלא דמצוה אמרו אשד

 דוקא וזהו נשמע" שאיט דבר

 מחויב ליחיד אבל ברבים
 פעמים סאה אפי׳ להוכיחו

 הונס קרא ונדדייק אופן בכל

 דאפי׳ ילפיק דמיר׳ סוכיח

 יחיד בלשון נאמר פממים שאה

 בכל תחויב שביחיד להורות

 פטמים" ק׳ אפי׳ להוכיחו אופן

 הפוסקים" מדברי ססבאר הכי
 ראיפי ס׳ מצוה בסמ״ג אכן

 לו ברור דאס להיפך שכסב

 והפוברץ ממנו יקבלו שלא

 כדאמרי׳ לשחוק לו טוב שוגגץ

 באיסורי אפי׳ ד״ל בביצה

 שיהיו לישראל הנח דאורייתא
אבל מזידין יהיו ואל שוגגין

 בדוד יהונתן דהו״ל חביבוחא דאגב התם שני דקדושין החים׳ קישיח ליישב יש
 כר׳ נזיפה עד וקי״ל א( נפשי׳. לי׳ מסר רב מל רבא איקפד דלשה שם

 יוחנן ור׳ רב בפ״ק בביצה דאמרי׳ יוחנן
כר׳ והלכה שמואל לגבי כ״ש כר״י הלכה
באיסורי. כרב הלכה ושמואל רב דקי״ל יוחנן

 יתבייש שלא במקום להוכיח המוכיח וצריך
 מוכיחו תהא יכול בערכין דתניא תבירו
 עליו תשא לא ת״ל משתנות שפניו אע״פ
 פניו ישתנו שלא כמקום תוכיחנו ם" חטא
 לא אס אבל לביישו חטא לך יהיה ולא

 תביישנו אא״כ האיסור מן להפרישו תוכל
 חכמה אין כי ולהוכיחו לביישו רשות לך יש

 בו שיש כ״מ ד׳ לנגד עצה ואין תבונה ואין
 מי וכל לרב כבוד חולקין אץ השם חילול

 ואינו הגון שאינו דבר בחבירו שרואה
 ביחזקאל שנא׳ ממנו תובע הקב״ה מוכיחו

 ודמו ימות בעונו רשע הזהרתו לא כי ואתה
 וממקדשי דשבת בפ״ה ומציבו אבקש מידך
 התודה כל שמקיימין אדם בני אלו תחלו
 ברשעים מיחו שלא ומתוך תי״ו ועד מאלף

 יקבלנו שלא למוכיח ברור ואם ב( נענשו.
לו וברור מזידין הפזברין אם יחיוש שראללי להן הנח לשתולן סוב ממנו

ששמור אט״ם יקבלו שלא בלא חוסאץ שיהיו מזידין יהיו ואל שוגגץ לספוד מורש שיש כקרקע סל

וכובש ממשה פ״מ שפוגש בהתראה ויחטאו פניהם משיעיזו התראה אצל שורה בישול בזה ויש

ואמ״ס מפטרי לא שוכיח המביא ם׳ בביצה כדאמרי׳ ביותר ויענשו

שלא פוגשו מל לו שמים־ן* שחשיבה עד אכלי וקא דאורייתא יוכ״פ תוספת

וימוש לרשמ קלסימהו יקבלו יהיו ואל שוגגים שיהיו להן הבת אלא

השסיקה החלפוד צוה ולכך לסזיד משוגג עונשן להרבות אץ אלמא מזידץ

 ס״ש: סנ״ל דוקא בשוגנץ לסותרה מותרה משאינו עונשן להרבות אין כך זה שאין טץ ומלאכה שורה

*ט ואהבת א( לח כדי ונחת בנעימות להוכיח המוכיח ועל בזה״ז ולק מרמרי׳ רגט רק
שלא'א»■ עישרתן פ״ב בשבת כדאיתא דבריו שיקבלו יש לש״ס דגם ודאי לדידן
כלל כר. ללב מסור דבר לו צריך וארבב״ח הנר את הדליקו עירבתם שום בזה דאין כיון חיוב

מיני׳: קבלודלי היגי כי בניחותא לסימרינהו הזטר לא ולכן חורה ביסול
במוך לרעך ואהבת קדושים בם׳ ב TO לח זס: לדק רכיט

גדול כלל זה אוסר ר״ע ותניא מיפה. פד ומי־ל א( לז
r לו יאמר שלא כמוך לרעך ואהבת א( בתורה אקברסנ״ס 

. ... "0י כדב פסק דטוש סהל׳ פ״ו
גפנס שזה מנד פלשו" שאוהב כמו בפועל חבירו שיאהוב נרפה כדי לפסוק דכו״ל רטט הוכחש וסל הנאה, סד

lL6*?!55 י”0 גוי״ גם 'בנונס במפרשי פיין רב. נגד מושי׳ דהלכשא יוחנן כר׳
אהבה פל לא ההורה מוגש ונע״כ שבירך לתיי קומץ טיפה: סד ברטט פסק הספ״ג מיהו שפי׳. סס סרחנ״ס

 קמו דלא פנחס ורב מרי

 רמוזכרים הט כל וכן מקסי׳

 פפא ררב בטובדא מתם
 קמו ושמא וכו׳ דר״י ונסוברא

 ולאו וסרביש שחריש שפניו

 דסיקר ולמ״ש פ״ש" ארפחי׳

 הוא רשאי אין דח״ח הטסם

 אין וא״כ חורה ביטול משוס

 שטוסק בשפה כ״א זה שייך

 דלעיל במיבדא משא״ב בתורה

 חופת של במשתה ישבי דכוו

 הרי כסא לי׳ דלי וקא בט

 בשפת בשורה פסקו שלא

 שוב איסור אין ולכן ממשה

 הקפיד ומשו״ה וליקוס להחמיר

 דברי ניחא ובזה וז״ב" רבא

 זה לדין הביא שלא רטט

 זה דרין הפוסקים פפמ״ש
 הייט יטריח שלא לזק מנין

שישבו השנאים בזמן ווקא

 כל אצל מלאכה וביטול מ״ח
בזסניט צא אבל אגשים שארי

 ספסלים מל שיושטס

לא וגס סורח בזה

 משמלה שהביא רטט מוגש
 רואהבס טקיבא דר׳ לורשה

 גדיל כלל זה כמוך צרסך
 לפרש אי״א וא״כ בסורה

צושה והמורה כפשוטו הקרא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)68 מס עמוד צבי יעקב בן אהרן וואלקין, ליראיו< >סביב יראים
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סדו
ספר
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נפו בו ספרים שלעד,
 ופלפוליכרעמקיכו נחמדים חידושים והוא הלכה סדר בשם נקרא הא׳

 במספרם מרב הן ואלו ואהבה המדע בספר דל הרמב״ם הלכות כמה

.כרכות הלכות ע(
שנת. הלכות יד(

ft) זורה■וע ימורי הלכות 
 .[ריעות ?ג(הלכות

תורה. תלמוד הלכות נ(
עכו״ם. הלכות ד(

 תשונה. הלכות ה( .
שמע. קריאת הלכות י(

 .הפלה הלכות (1
 .כפים נשיאת הלכות ח(
 .תפילין הלבות ס(
p ציצית הלכות. 

 פית. הלכות יא(
מילה. הלכות יב(

 עשור. שכיתת הלכות סו(

 יו״ט. הלכות סז(
ומצה. חמין הלכות יז(

 כפי׳ בעדני נעלם בל פל יבוא בוהעישק )תורת בשם נקוב הב׳ החלק
 .בהלכות הנופלים וספיקות המירא כל ומבאר בשים שמצינו מצוק לדבר

 דע׳ הגאונים תשובות והעתק •פרקים, לב׳ ונחלק טעם בטוב אלו

 זצ׳ל ברלין צ״י נפתלי ר׳ והגאון לעמבערג אבדק זציל שאול יוסף ר׳
_ _________אלו. בעדנים מוולאזין________

 מתוקים מדבש יקרים חידושים והוא חידוש דברי בשם נקוב הד החלק
 הדעת, דשיקול בסוגיא בפרט מפוזרים במקומות השים וסוגיות בעניני
 | מראשונים לפוסקים משים הורז וקצרות 'אריכות מטייל מכרעת דעתו

.נתת ימצא המעיין ודעת, בהשכל לאחרונים

 בדור המפורסם התורה מקצועות בבל הרב צמים הרה־ג מאת חיברו אלה בל

הריף. דוד׳ל ר׳ בפיב הנקרא זציל הכהן שלמה דוד פויה בקשית שליפ

1ת
 סויה כש״ת המופלג התמיד נהרכני זיל חיים ר׳ המפורסם הגביר המופלא התמיד נכדו עיי יו״ל

 S4 שעננא ווארשא מפה עדעלשיין המנונה ז״ל הכהן צבי יוסף ר׳

.41 נאלעווקי קליימאן, יוסף אברהם ר׳ של הספרים ממחר בית ע׳י גרפס

_ ווארשא
% .

יפיק עזרת שנת

%
ד־ * ד פ מ ה



t -f.פ״ה התורה יסודי הלכותסדר

 דכתב הא וממילא חעמ״ג ממונו שאין כאופן אלא ממונו
לימן א״ל תוכיח הוכח של דבמ״ע בסמוך מיד הרמ׳א ,

דברי מקור שהרי וקשה .חפמ״ג ממונו אין אפי׳ יו״ל ־׳ י
 מהא ק שהוכיח הנ״ל מהרי״ו מחשובת הס הללו רמ׳א

 ש״מ ל״ת על ממון להוציא שחייב מאודך בכל דאיצניריך
 הוכחה זו ומה ממון להוציא חייב אינו הוכחה של דבמ׳נו

 ימסור חעמ״ג שממונו מי דחפי׳ ללמד אצטריך מאידך הא
 ממון יוציא בתוכחה גס חביב דבאינו ולמולם ימכור ולא

 הרמ״א ודברי חביב כמהר׳ח דלא מזה מוכח ודאי אלא
חביב אם אפי׳ ימן דבל״ת מיירי חטמ״ג בממונו כולם

וכנ׳ל: יחן לא תוכחה של ובמשה
הרי'ף מ״ש מל שעה כל בפרק גבורים ובשלמי

 כהי וש״ד ובג״ט בע״ז מחרפאין דאין
 וג׳ע דבע״ז דס״ל רבינו עס פליג מיימוני וז״ל הש׳ג
 והמיה .עכ״ל ימו״ש ונו׳ יהרג' ואף יעבור בציטנא ה״ד

 יסודי מהלכות פ׳ה הרמב״ם בדברי דאדרבה מובא לי
הרי״ף כדברי להדיא מבואר ז' ו' והלכה ב׳ הלכה ההורה

ונ״ע: יטו״ש
 למסור שחייב שס הרמב״ס בדברי נמצא לא והגה

שהעתיקו וכמו מגופו מליו כחביב אפי׳ רימונו
:כלום חזה העירו לא וגו״כ עיון וצריך והרא״ש הדי״ף

ז׳ל רא״ו הגאון שימת פי טל '**ע ל יש לפע׳ד אמנם
 דברי כפירוש הרי״ף על פליג דהרמב״ם נוהר

בג׳ דאפי׳ ס״ל ישמעאל כר׳ נמי רר״א וס״ל אליעזר ר׳
 דיהרג פליג ור״ע יהרג ואל יעבור בצינפא הללו עבירות

טוהי׳ תנא לן והחס הואיל עקיבא כר' והלכה יעבור ואל
 שהעתיק הדברים הס ק1 .נפשך את נועל אפי׳ נפשך בכל

 על מאודך נרי־ לא וממילא ז׳. בהלכה פס הרמב״ם
 מוהר אדם שיהא כלל במציאות שאין ננ״ל כלל ממון
 שממונו אדם לך יש ]ומ׳ש ממון אהבת בשביל למיתה עצמו
 ממונו אהבת בשביל גופו עינוי שיסטל רו׳ל מגופו חביב
 וחדע הג״ל במורה הרמב״ס דברי לפרש יש וכן הנ׳ל

 לעברים אותנו ולקחה מהכתוב שהביא הראי׳ שהרי לך
 וגש ממש[. הנפש מסירה על ראי׳ אינה חהורינו ואת

 על לברך שחייב לענין רע״ק שדרש מאודך בכל דכהוב
 הרמב״ם העתיקו הטובה על שמברכין כמו ומדה מדה כל

 רבינו שמדברי באופן להדיא. ברכות מהלכות י׳ בפרק
דר׳א הנ״ל רא״ו הגאי; לשיטת וחזקה גדולה ראי' הגדול

:אלפס כרב ודלא פליגו ור״ע
הנ׳ל גבוריס השלנו דברי את קלת להמליץ יש לבזה

 יעבור בצינפא דם'ל רביט על פליג דמיימוני מ״ש
 יהרג ם״ל דר״א הרי״ף מ״ש טל המיימוני דפליג רו״ל
 אלא יטבור ס״ל דר״א מפרש דהוא הרמב״ס חולק ע׳ז

 דכ״כ שם בש״ג מ״ש ]וק כדבריו והלכה יהרג ם'ל ר״ט
 נמי דאינהו ר״ל דכהובוח פ״ק והג׳א י״ט כתובות התום׳

כר״ע[ ודלא יעטר דבצינעא כ״ל ישמעאל כר' דר״א ס״ל
ודחק: ס״ל מה בדר״א פליג אלא לדינא פליג לא וא״כ

דעות הלכות
 במשנה אדם. לבל שלום יקדים ז׳ הלכה ה׳ פרק

שואל שיהא חכמים התקינו דברכות פ״נו ה׳
C, Ik היתה התקנה אס להסתפק יש בשם. חבירו שלום אח אדם

 פגי ולא דוקא בשם שואל אדם שיהא חכמים שחייט
מותר שיהא התקינו אלא ליכא חייכא דילחא או .בלא״ה

I/ v עינינו מאור על התימה ומן .איסור בו ואין בשם לשאול
והרא׳ש ההוספות גס בזה. כלום פירש שלא ז״ל רש״י

:דבר גילו לא והמפורשים
 המיוחס בפירוש שס כ״ג מכות בנח׳ מצאתי שלב

דמוהר וז״ל נשם שלום ושאילת בד״ה להרמב״ן ^י׳נ׳ץ

’11 ו הלכה
 מוציא משוס בו ואין בשם חבירו בשלום לשאול לאדם

 בשם שלום שיאל אחרינא לישנא .מרבי לבטלם שמיס שם
 שיילינן כי נחי ואנן בשם חבירו בשלום לשאול אדם דחייב
 .כו׳ יכתיב הקב״ה של שחו דשלום שס חדטרינן אהדדי
 משמע שני וכפירוש וז״ל שכתב למהרש״א־שס וראיתי

 הפרו לד׳ לעשית מת עלה דמייהי דברכוח פ״ט בסוף
 לבעלה השם להזכיר שאשרה תורה להפר רהייט תורתך
 חכמים יחזרו למה קשה הראשון כפירוש דאס רו״ל עכ״ל

 השם שיזכיר בלי בשלום לשאול אפשר הרי איסורא לעשות
 סגי דלא במקום דוקא זה כו' לעשות עת דכתיב והא

 ברירה שאין דכחקוס ח״י ד׳ בתשב״ן מבואר וכן .בלא׳ה
 להפר מותר אז תורה מיפר א״כ אלא לעשות אפשר ואי

 כפירוש ודאי אלא בהיתר הענין לקיים אפשר אס משא״כ
*־ כשם כששואל אלא גמור שלום שאילת חשוב דלא השני

 י ס,ר^1^; א'! 1'הד המלד ^הכ ישאי 'לי 'יפטנל לנ^
 ז ברכותינו דרך או הפלה דרך השם אח מזכיר כשהוא
 ליתי דלא לאסרו שראוי כרד הוה דמ״ס אלא לבטלה

לכן לחבירו אדם שבין חיל בדברי לבטלה ש״ש מוציא לידי

CW יל ת1מתלטש משום כיבי המיילחנרים יהלייכ
 ־כעולם לדברינו ברירה ראי׳ לענ׳ר ויש • הראשון כפי׳ י״ל
 והרמב״ם והרא״ש שהרי״ף רואין אט שהרי הא׳ כפי׳ י״ל

 חיוב שאין להו דפשימא ודאי הרי לגמרי זה דין השמיטו
וא'נ .כלל זה חיוב הזכירו לא ולטש במוש״ע גם בד״ז

:לגמרי ד״ז הפו׳ השמיטו איך עובא קשה הב׳ כפי׳

 הכלל וכשאמרו וז״ל כ׳ שס להרמב״ם תמ'שי'כפ
•י בשלים שואל אדס שיהא שתקנו התקנות

 עכ*ל הקכ״ה משמות שלים שמלת מפני האל בשם חבירו
 ולא ©הכין אנו דע״ז ורו״ל הב' כפי׳ דס״ל לכאורה ונראה

 ל״א וכעין הוא שם גופי׳ דשלוס מפני השס את מדכרינן
 א*’מהרש שנהב 'ט״ר דר״ל נראה ויותר .שבהרמב״ן

 מזכיר אינו אפי׳ ד׳ יברכך שהאומר רחקנו שם דמכות
 י שנ׳ ד״ז ולהתיר להפר כי׳ לד׳ למשות ועת סגי כלל שלום

 והטעם להתיר סחט מ״ה מחבירו שלום כמטעת לכאורה
 ה^נלוס מילר,א וחדא היא שם שלום מלת שנס מכני לזה

ע"ייך בהשמטות בסוה״ם )ט׳ ד׳. יברכך או עליך
:ריעות( לה׳

 טצע^״ל ■’יד ם״הרםב כתב ד,׳נ רעית 'מד, פ״ו
מישרא׳סו׳ ואחר אחד כל לאדטב אדם בל

 מזה מבואר ע״ש ובו־ בשבחו לספר צריך ולפיכך
 דבש״ס לכאורה וקשה .מ׳ט הוא חבירו של שבחי שסיפור
 שרי שמעט׳ דשפיר מאן האי אשי רב אמר כ״ה מגילה

 שכ״כ שם מהרש״א וכ'נ רשות אלא שאינו הרי לשטחי
 אהבה דיבור שזהו פ״א לאבות בפירושו טצמו הרמב״ם

 דבדבר וי״ל .ישרי אלא קאמר לא לכך המצוה דיבור לא
 בשפיר משא״ב וחיוב מלוה זהו הוא שכך בבירור לנו הידוע

 אלא חיוב אין כה״ג לשבח. בטלמא קלא שיצא שמעני׳
 פשוט גט בפרק מדר״א קישית ג'כ יסתלק ובזה .רשות
 ומעלות במרות משכתין שהיו בש״ם בכ״ר דמצינו מהא

 לא בבירור הידוע בדבר שכ״ז די״ל והצדיקים. החסידים
 תיובא אלא דשרי זו לא ולכן בעלמא. קול שמיעת מפי

 בבירור בידוע אפי׳ חילוק טוד דיש י״ל נחי אי .איכא
 יובן ובזה .מדי יותר לספר ירבה לא מ״מ לספר שמנוה
 חבירו של בשבחו אדם יספר אל ט״ז בעירונין רש״י דברי

 מהרש״א וטיק מראי יותר כשמספר דרו״ל שס ופדש׳י
 להנ״ל אבל .כללו רש״י דברי על שעמד פשוט גט בפי
 יספר אל לעולם חטא דאיך לרש״י לי׳ דקשיא דהיינו י״ל

 דלמולם פירש לק לספר מ׳ע אדרבה חבירו של בשבחו
 לשאר דמי דלא וקח׳ל מראי יותר רו״ל דקאמר יספר אל

המצוה בקיום חרבה לספר המרבה שכל מלוה של סיפור
סשא״כ .... ־••׳..



הלכה פ״ו דיעות הלכות ' כדל 12
 שמחוך בו להרבות אפור זה סיפור של במצוה משא״כ

:וכו' שבחי
 לא שהשלם פ״ר הכניעה שער הלבבות חובת ןןזייץ
יקיים איך לשאיל ויש .בשבחו שיספרו יחפין ׳ ׳

 ואהבת לקיים חבירו של בשבחו שיספר זו מ״ע השלם
 תעביד. לא לחברך לך רסני מה אדרבה כמיך לרעך

 ויגיעתו אום פעולת מצד א' יש שבח מיני ושני לומר ויש
 אמדו ולא ודם לבשר מחכמתו שחלק השי״ת חסר מנד ב׳

 הא׳ אופן על אלא חבירו של שבחו סיפור להרחיק
 - מ״ש שזהו וי״ל .הוא מנוה השני אופן של השבח חבל

 כשיהללו הלול זה שאין ורו״ל וכו׳ בחכמתו חכם יתהלל אל
 הס כי .עישר הו בגבורה יכן מצירו אליו החכמה ליחס
 אני כי אותי וידוע השכל .הראוי הלול איזה .יתהלל בזאת

ועושר גבורה בחכמה הבריות את נן לח חסד עושה ד׳
 :חבירו את בו להלל שמניה ההלול זהו
תקופות לחשוב היודע אמדיק עצה דך *בשבת

הימנו. לספר אסור חושב ואינו ומזלות
 מלאכת שענין וי״ל מדה כנגר מידה זה ומה תמוה ולכאורה
 להשי״ת וכבוד הוא שמיה מלאכת ומזלות תקופות מחשבת

 העמיס נגד שהוא חכמה איזה וכמ״ש העמיס כל נגד ולעמו
 שמיס בכבוד ממעט הוא הרי חושב וחינו שיודע וזה וכו׳

 שלא לו הי' שמוטב לשבח איננה וחכמתו ידיעתו וא״כ
 שאתה שכל ונמלא . זה חייב עליו חל ולא זו חכמה ידע

 אלא שבח אינה בחכמה ומבין יודע שהוא בשבחו מספר
 הקימ״ז בחשבון עוסק הי׳ אם שבהמת כמו בחופן גנאי
 בסיפור יש חישב באינו ■כן כמו מ״ע שבחו בסיפור הי׳

 חושב וחינו להשיב היודע שאמרו וזהו מ׳ע• בישול שבחו
י. הימנו לכפר אסיר __________

 הבית הרואה ז׳ דין פ״ו שם הרטב״ם לשון »ך,
או ההומא שיבהו עד להוכיחו חייב שחטא.

 זה הנה רי״פ. הגהת עיין עכ׳ל שומע אינני יאמר
 מחיוב זה פטור שוב שומע איני אומר דכשהחימא מחירש דק

 יבמות דבש״ס ונראה .הא לן מנא קשה ולכאורה .תוכחה
 שלא מל!ה כך הנשמע דבר לומר שמלוה כשם המרו ס״ה
 שלא עלמו טל מעיר כשזה לכן נשמע שאינו דבר לומר
 רשע. עצמי משים אדם חין דקיי״ל ואע״ג נאמן לו ישמע
 א'כ מלוה על עובר שומע שאינו למי דהמוכיח הכא שאני

 להביא שלא הוא רוצה אדרבה רשע עצמי משים כחן הין
 ע״ב ג׳ ב׳מ תום׳ מ״ש וכעין המלוה על לעבור חבירו את

 דעושה אמרינן התם בשלמא קשה אבל .הייתי מזיד באומר
 חולין להביא שלא כדי מזיר שהוא מודה מעתה תשובה
 שימע ואיננו מרשעתו שב אינו הרי הכא אבל בעזרה
 הנא דשאני לומר ויש .עצמו על מהימן מי ק״ל והדרא

 נאמן כה״ג כל שלו כשרות חזקת ואיחרע לפנינו כשחיטת
 וראי׳ .תוכחתו מחיוב חבירו את ולהפקיע רשע עצמו להש־ם

 מתשלומין פטור בשבת החובל דפ׳ז ב״ק דחק מהא לזה
 יקשה מיתה. חיוב דהיינו מיני׳ בדרבה לי׳ דקם משים

 דמלאכה ס׳ל ור׳ש אחיין כר״ש התם משניות הנך כל הא
 במידה דהב״ע צ׳ל כרמך יעל .פטור לגופה צריכה שאינה

 דבהודאה ואע״ג .ולהרשיע דמו להוציא זו בחבלה שכוונתו
 שכבר הכא שאני מ'מ מהימן וחי רשע עצמו משים זו

 כשרותו חזקת והורע חבירו את שהכה לפנינו רשע נפשה
וה״ה יעו׳ש ס״ג סימן דב׳ק פ״ח שלמה של ביס וכ״כ

דהכא: בנידון הטעם והוא
jHl“ הנ״ל ס־ה יבמות הגמ׳ בדברי למידק א־כא 

שלא מלוה כך הנשמע דבר לומר שמלוה כשם
 שקולות מלוות ב׳ דהנך משמע .נשמע שאינו .דבר לומר
 ביניהם רב הבדל אשכחן מעיינין כד באמת והרי הן.

 בתורה מפורשת מ׳ע היא הנשמע דבר לומר מלוה )א׳(
חשא״כ תוכיח הוכח דכתיב במקומו רש״י שם. וכח״ש

 רק כלל חה׳ת אינו נשמע שאיני דבר לומד שלא מלוה
 חובה דהיא התם אמר אבא ור׳ בעלמא מדרבק מצוה

 מכלל קבלה מדברי חובה היא א״כ לן הוכח אל שנאמר
 כמה יכעק בעלמא מלוה רק חובה איננה אילעא דלר׳

 מנוה )ב( .הדין מן חיוב בהם שאין בש״ס דרבנן מלוות
 שמע לא הפק שמע ספק אפי׳ היינו הנשמע דבר לומר
 פלא מלוה אבל והרא״ש והתום׳ הרי״ף כמ״ש להוכיח חייב
 שלא ברור כשהוא דוקא פירושו נשמע שאינו דבר לומר
 הר״ח סי׳ או׳ח ש״ע פיק להוכיח חייב בספק אבל ישמע

 ד ליח בין היא הנשמע דבר לומר מלוה )ג׳( .ובמג״אשס
 אבל לרבים רוקא היא לומר שלא מציה אבל .לרבים בין

 בנימוקי וכמ״ש להוכיח חייב שומע אינו ודאי אפי׳ ליחיד
 מלוה )ר( .שם באו׳ח לדינא הרמ׳א .וכמ״ש שם.. יוסף
 בי; בתורה המפורש בדבר בין הוא הנשמע דבר לומר
 ברכיה והרא׳ש החים׳ וכמ״ש בדרבנן ]ואפי׳ מפורש אינו

 שאינו ברבר רוקא הוא לימר שלא מלוה אבל ע״ש[ ל׳
 לומר וחיוב מציה בחירה המפירש בדבר אבל מפורש
 ל׳ בילה העיטור בעל בשם הרא״ש וכמ״ש בו ולמחות
 צימר מציה )ה׳( . ע״ש עשיר שביתת הלכות בסוף והמ״ח

 שלא מלוה מפא״כ למדד בי; לשוגג בי; הוא הנשמע דבר
 ולא שוגג שיהי׳ מיטב ומטעם בשוגג אלא אינו לומר
 בשיטה )וכמ״ש בהם למחיה מלוה במזיד אבל מזיד יהי׳

 ולהענישן שס( במג״א והיבא הריטב״א בשם בילה מקובצת
 בזה שניתי כי נ״ל הי' ]ולכאורה עליהם תקיפה כשידינו
 מיטב מעעס אינה נשמע שאינו דבר לומר שלא דמצוה
 בהורה המפורש בדבר ואפי׳ מזידין אפי' אלא שיגגי; שיהי׳
 ומכאן 'שממי שמא החד פעם אלא יוכיחם לא רבים כשה;
 מנוה נחי א׳ פעם אפי' יקבלו שלא לנו לכשברור והילך

 שם שדד לבושי ועיין הר״ח סי׳ בש״ע וכמ״ש לומר שלא
 שכתב ד״ב בשל״ה ראיתי סיב אכן הרב. של ובש׳ע
 מיטב ומטעם דוקא בשוגג הוא לומר שלא מציה דהך בהדיא
 המביא ר״פ במרדכי שכ״כ ראיתי ישיב שיגגין. שיהיו
 חילוק אין הנשמע דבר לומר מציה )ו׳( .ישע[ בגדי ועיין

 מאה אפי׳ תוכיח הוכח וכמ׳ש ב״פ או אחד פעם בין
 היא נשמע שאינו דבר לומר שלא המליה משא־׳כ פעמים

 ביס לי אפי׳ להוכיח חייב א׳ פעם אבל השני בפעם דוקא
 מרי. ליכיתונהו מקבלו דלא אע״ג דאמר נ״ה שבה כש״ס

 ישמע שמא פ״א פכ״פ רל״ל ביבמות .שם הכי ומפורש
 סי׳ ברמ״א כ״כ1 הרא״ה בשם שם שבת הר״ן בחי׳ וכ״כ

 שלא לו בריר דחפי׳ שם ד׳ חפן )ובספר שס תר״ח
 כ; שאין מה בתורה המפורש בדבר להוכיח חייב יקבלו
 היא דמצוה דאפ״ג ברור הדבר א״כ הנה מפורש.( באינו

 למליה כלל דוחה אינו מ״מ נשמע שאינו דבר לומר שלא
 מניה למיתר להש״ם לי׳ הוה והכי הנשמע דבר לומר
 הש״ס דמדמה זה דמיון אבל נשמע שאינו דבר לומר שלא

תמוה לכתורא לומר שלא מציה כך לומר שמלוה כשם ואמר
 כלל: להדדי דמיין לא דבאמת מובא

שם ז׳ הלכה פ״ה הרמכ״ס בדברי והתבוננתי
 הנ״ל דיבמוה הש״ס דברי העתיק

 יאמר לא לאו ואם יאמר נשמעים שדבריו רואה אם בזה״ל
 נדרי על לי ישאל ולא כעסו בשעה חבירי ירצה לא כילד
 כי׳ באלו כיוצא כל וכן לפניו מוטל בשחתו ינחמנו ולא כי'

 לומר מציה דהך דס׳ל מדבריו ללמוד יש לענ״ד עכ״ל
 מ״ע בחיוב מדבר חינו שם יבמית שכש״ס הנשמע דבר

 בהחלט הדס כל על חה״ת המיטל חייב שהיא הוכיח הוכח של
 בהם שאין בעלמא מוסר בדברי עסקיק במאי הכא אבל
 ר׳ קשם ־זה דבר נאמר שם )ביבמות .חה״ת גמור חיוב

 ?מעון ר׳ הוא זה פר׳.שמעון וי״ל שמעין ב״ר אליעזר
 אל אומר רשב׳א .דאבות פ״ד י״ח במשנה אלעזר ב״ר

שמעון ר׳ דברי הס שק ונמלא וכו־ כעסו בשעת חבירך חרצה
" V אביו



18 ז הלכה פ״ו דעות הלכות פדר
 רב אבל זה דבר הוציא אביו ר״ש פל ומתירתו אביו

 בשם' אלמי ר׳ בשם דיבמות הך הביא רמציסא בפ״ב אלפס
 זו למימרא סמוך ומיד תיכף ישם שמעון בל׳ יהודה ל׳

 נזיפה או הנאה מד מוכיח הוא היכן דעד דינא הך נתב
 שהפסיק מה טל היקב וצ״ט .היטב בדבריי ע״ש קללה א••

 ב׳ לפרק א׳ דבלים שני באמצע והביא דעירוכין •::מ׳
 לסוגי׳ חזר והדר יבמתו על הבא דפרק והשני גדרות דייני

 לקרר כגון בעלמא ארן דרך מהלכות אלא ודו״ק( דעירוכין
 באופן וא'כ .בו כיוצא וכל דאגתו ולהשיח חבירו של כעסו

 כשם כה״ג אמרו ושפיר וברורים מאירים הש״ם דברי זה
 שא״ג לבר לומר שלא מלוה כך הנשמע דבר לומר שמלוה

 אלא הדק מן חיוב בהם אק דשניהם שקולים דשניהם
 שחטא תכירו את כשרואה אבל בעלמא דרבנן מניות
 להיכיחו חייב לו שומע אינו אפי׳ מה״ת להוכיחו שחייב

כחוטא: שיכהו עד ולהוכיחו ולחזור
יוסף הנימוק• שהביא כראשונים קושיית מיושב כזה’

 דחיוב להדיא דמינח דערכק מש״ס שם ביבמות
 אינו החוטא אפי׳ מישראל או״א כל על מוטל הוכחה
 מעיקרא הר,ישיא הנ״ל הרמב׳ם דברי ולפי .כלל לו שימע
היכיח הוכח מצות בעיקר מיירי לא ליבמות דהך לק״מ

 :שומע א־נט שחבירו אע״פ שחייב מידו ינ׳ע כלל
האומרים כשיטת ג״כ הרמב״ס דעת הן׳ שאם יובן “‘2'

 שאינו בדבר נדחית הוכחה של מ״ע עיקר דגם
 בפ״ו שם זה חילוק השמיענו לא מדוע קשה א״נ נשמע

 חיוב שאין לבאר לו הי׳ ישם הוכיח הוכח של מ״ע שהביא
 דבכיונה ברורה ראי׳ זה הבל הנשמע בדבר אלא יה

 בפרק שם אלו דבריו להציג הגדול רטנו השכיל עמיקה
 ולא זו מלוה של חיוב מעיקר עדיי; נזכר שלא החמישי

 בפרק משר״ב ארן ודרך מום' ממניני אלא שם דיבר
 באיתו מיד הנה ההוכחה ממצות לדבר שהתחיל אחרי השש־
 שיכה! עד להוכיחו שחייב להד־א ביאר ז׳ הלכה פרק

 שיאמר אטפ״י לחוד שומע אינו הא .לו ישמע ולא החיטה
 להוכיחו עוד חייב הכהו שלא זמן כל לך שומע אינני לי

 שיכהו עד שהגיה רי'פ כהגהה ודלא .ולהוכיחו ׳לחזור
 הרמב״ם ספרי דבכל לך שומע אינני יאמר הו ההוטא
 לך שומע איני ויאמר החיטא שיכהו עד גרים הישנים
הכהו דלא זמן כל לך שימע אינני שיאמר דאעפ"׳ באופן

זי: מ״ע מחיוב נפער לא
 ומד״ם מ־״ק מלית בפרק חרדים בספר 'ראיתי

סוף וז״ל רכ״ז שם ובקנה בפה התלויות
 מצוה כך הנשמע דבר לומר שמטה כשם אמרו דימית פ״ו
 רהקשו יוסף בגימיק• וכתב נו׳ נשמע שאיני דבר לומר׳ בלא

 הוכח דמצות דעירוכק בגמרא אמרו דהא המפירשים
 כרחב״ס מדברי נלמד הנכין והתירוץ שיכנו עד הוכיח

 לשתים נחלקת הוא הוכיח הוכח דמצות דמות מה׳ בפ״ו ז״ל
 בלבו ישטמנו שלא עליו דמצוה הטרו לו שהעא מי אחד

 ובהא כך לי עשית מדוע לו יאמר אלא הרשעים כמדה
 ומלוה .בלט ימחול רק יקבלו שלא בו יודע אם לשתוק מלוה
 בזה .טובה לא בדיך הילך אי החיטה אה להוכיח שנית
 דבריי לפי והגה .עכ״ל .פעמים כמה אפי׳ להוכיח ה״ב

 בעבירה כנגדו חעא אפי' לחבירו הוכחה לומר שלא מצוה יש
 לו ולמחול לשחוק מלוה לו שומע שחינו שיודע כל גמורה
 שלא המיה והדבר שמים. נגד גס כנגדי שחטא אעפ׳י

 מדבריו אדרבה כלל הרמב״ם בדברי שם זה דבר נמצא
 אה הוכיח הינח וא״ו הלכה שם כתב שהרי להיפוך מונה

 ולא למחול צריך לו למחול ממנו וביקש חזר ואס עמיתך
 האלקיש אל אברהם ויתפלל שנאחר אכזרי המוחל יהא

 והחזיר מחילה ממנו לבקש חבירו בחזר דוקא הרי .עכ׳ל
 שימע ואינו במרדי עומד אם אבל למחול צריך שלו את לו

עד פ’כ להוכיחו מלוה אדרבה שמענו. לא זה להוכחתו

 ורע לשמים רע שהוא מפני וכי שיכהו עד אז נו שיחזור
 שמדבר וא״ו הלכה שס מבואר שהרי .נשכר יהא לבריות
 מבואר להנ״ל ]אבל וכדומה הכירו אשת גוזל בחטא

 שס ועיין לק״מ. מעיקרא הקושיא הרמב״ם של דלדרכו
 בק חבירו את המוכיח וז״ל שכתב ז׳ הלכה ברמב״ס
 אס וכו׳ למקים שבינו בדברים בין לביני שבינו בדברים

 וכן ושלישית שני פעם יוכיחנו לאו ואם מיטב ממני קיבל
 טפירש הרי מכ״ל החוטא שיכהו עד להוכיחו חייב תמיד
 ]חין הכאה ט־ להוכיחו חייב נחי לניט שבינו בחטא שים
 הרייט כהי׳ או משובשת דעהו היתה נכדו התיעא אם

 נמ״ש לו ולמהול לשתוק הוא חסידות מדת שנה׳ג ביותר
ט׳[: הלכה כס רטנו

 שלמה של בים הרש״ל בדברי לדברינו סמיכין עוד ש ]י
מלוה הלשון כזה זה דין העתיק דינמית ו’פ סיף

 נשמע שאינו דבר לספר שלא מלוה וכן הנשמע דבר לספר
 לומר אסיר הטעם ומזה וז״ל הס״ח דברי הביא ושם

 .יעו׳ש גוזמא כעין שנראות ההגדות הארן עם בפני
 חיוב מעיקר כאן ידברו שלא נמי דס״ל להדיא מוכח
 שראוי מה סיפורים מענין רק הוכיח הוכח של המ׳ע
 זה דרך ]ועל התוכחה מצות ענף והיא העם בפני בהם לספר

 רו״ל אק הוכיח הוכח דכתיב שם ביבמות רש״י דמ״ש נ״ל
 הוא[ חינחה בכלל טוב דיבור שכל אסמכתא דרך אלא
 הבנה לו שיש דבר רו״ל הנשמע דבר לומר. מניה זה ולפי

 תמוה הגדה רי״ל נשמע שאינו דבר לימד שלא ומלוה
: גוזמא ע״ד ונראה הבנה לה שאק

אמי רב אמר לתרומות פ״ה סיף בירושלמי אמנם
 הנעשה דבר לומר שמלוה כשם יוחנן ר׳ בשם

 לשינו כאן עד נעשה שאינו דבר לומר שלא מלוה כך
 יבלת* עושה אלא מובן ובלתי מובן רו״ל דאין להדיא משמע
 מנעפ״הנשמ״ע בש״סדילן שיט חנם טל דלא וי״ל עושה

 דכיונת י״ל עוד .מובן והבלתי המובן גס בזה לכלול כדי
 שניפק עיני־ ט שיש דבר רו׳ל הנעשה ברבר הירושלמי

 לימד מטה להני ישמע לא אס כרתו בטל אותו ומעשין
 בגין ע־שיי דק בו שחק רו״ל נעשה שאינו דבר משא״כ לו

 מטה יקבלי שלא לט ברור אס בלידה שכרה שמתן מ״ע
 דהירושלמי אלא לטפו. בידינו פאק כיון לימד. שלא

 המלך יד ]עיין ל״ת על גס וכופק דמעשק דס״ל לשיטתי׳
 כנעשה דבר לומר מלוה קהמר שפיר להט חמן[ מה׳ פ״ו

 מעשין דבשניהם ל״ת או ח״ע על עיבר בין בזה פטלל
 עד מכין דאין דס׳ל יילן להש״ם משא״ב ישמע לא אס וכיפק

ח׳ב התשב״ץ כמ׳ש לא ל״ת אבל מ״ע על אלא נ’שת
להוכיחו שלא דמניה לומר לי אפשר הי׳ לא א״כ נ״א סי׳

מוניחק שאין מזה נלמד הי׳ שא״נ עישר כו שאק בדבר
אינו וזה דילן לש״ם עישיי בה שאין מפני ל״ת בשם אותו
 שילקה וכדי התראה בו ולעשיר. להוכיחו מלוה שהרי אמת

 התראה כל ועל ודה זית כל על תורה של מלקות ענ״פ
 ללמד דינן בש״ס הוכרחו לק כס התשב״ן וכמ״ש והתראה

דכילל הנשמע דבר לומר שמטה אחרת בלשק יה דק אותנו
:ל״ת הן עשה ק יזה

 יודע שתינו כל כ' הלנה רהוטה פ״ח ובירושלמי
■עו״ש ימחה לא אלי כגין שמקבלי;

 שלא בדבר התוכחה עני; הי׳ החם והרי ובפ״ח בק״ע
 אל זה חטא נגע ולא להם למחיל המוכיחים ביד הי׳

 כ״ח הימים בדברי כמפורש לשמים בינם אלא המוכיחים
 לני אשמה רבה ני חשאתינו על להוסיף כו׳ ד׳ לאשמת

 פלא ידעי אס אותם מוכיחים היו שלה אמרו זאת ובכל
 אפי׳ היא שא״נ דבר לומר שלא דמלוה מזה הוכח יקבלו
 דכתב הנ״ל ס״ח כבעל רלא1 כלל במיכיח ניגע החטא באין
 אלא חטא שלא למחול המוטח של כשבידו רוקא שזה

:פ״ש עליו



הלכה פ״ו דיעות הלכות סדר

 עליהם ציוה הנביא יעודד בכחוב שם מבואר והגה
סורה של מ״ע בזה יש וא״כ השבי׳ את שיחזירו

 אפי׳ דא״כ וקשה תשמעון אליו כמ״ש הנביא לדברי לשמוע
 בידם שהיפק )כיון להוכיחם חייבים התוכחה מקבלים אינם

 הנ״ל. העיטור בעל לשיטת שם( בירושלמי כמבואר למחות
אחר כה כגון נביאות בהורת הנביא שדיבר דבר בין וי״ל

 :הסברא מצד דבר להם כשאמר חשא׳כ וכדומה ד׳
דביצה פ״ד ברא״ש שהובא העיטור בעל בלשון ף\יין
 וענשיק בהו מחיק בהירה המפורש דבדבר שכתב ׳ ׳
 בידינו יכולת בשיש. דמיירי מזה מוכח דפירשו עד להו

 לבעל דס״ל חזה מוכח א״כ האיסור מן ולהפרישם להכותם
 מה״ת שהוא אעפ״י בהורה מפורש שאינו דבדבר העיטור

 לומר ויש בהו. מחיק לא ה’אפ לכופם בידינו ויש ממש
 דלהכי ע״ב צ״א בכתובות כתב שהרי ס״ל הכי רש׳י דגם
 היא מפורשת מ״ע דלאו משום לשלם להו כייפיק לא

 לי׳ סיפוק בזה רצה מה תמוה ולכאורה .ולולב כסוכה■
 אבל עצמו רש״י וכמשכ״ש בעלמא דרבק מלוה אלא שאינו
 שאינו כל מה״ה יהי׳ שאפי׳ ללמדינו רבה ניחא להנ״ל
 ]אבל הנ׳ל העיטור וכשיטת כייפינן לא בהורה מפורש
כייפינן[ דרבנן מצוה מל דאפי׳ ס״ל פ*ו כהונות התום׳
 :דוקא הוא בעלמא דרבק מצוה דמ׳ש לדחות ויש

בעל דברי אח רמ״א העתיק תר״ת סי׳ באו״ח והגה
 מוחין בתורה המפורש דבדבר לרינא העיטור

 ער להו רענשינן שכתב העיטור בעל דברי סיום אבל בירס
 וכוונתו וי״ל .למה וצ״ע הביא לא אלו דברים דפירשו

 לא מפורש שאיט דברדבר מדבריו נידוק שלא כדי בזה
 שנראה וכמי לטפס יכולה בידינו ביש אפי׳ להו כייפינן
 התום׳ בעל נגד הוא דיחיראה וס״ל העיטור. מדעת

 המגיני ולדעת .כופק דרבנן באישור דאפי׳ דס״ל וסייעתו
 שיטה ]ועיין הכי ס״ל רש״י גם שם בכתובות והפרי שלמה

 הכאה דעד מדבריו מוכח ל״א ד׳ מניעה בבא מקובצת
 שכתב קנ״ז סי׳ רי״ו מהשוטה מבואר וכן בכלל ועד ר״ל
 השל״הוכן וכ״כ עכ״ל די ׳שהוא כל הכאה רו״ל הכאה עד

 כתב רל״ט סימן בחינוך אבל שם הרמ״א מדברי משמע
 את להכות החוטא קרוב שיהא עד :הוכחה מצוק וז״ל

וצריך בכלל עד ולא הכאה עד דהאי דס׳ל משמע המיב־ח
 :שס[ יעוין הכי משמע לא ט״ז ערכין דבש׳ס עיון
טעם שכתב עשור שביתת מה׳ פ״א סוף רמב״ם ןטייל
 שיער שיהי׳ אפשר שאי מפני בהם מוחין שאין ׳

 כגון אפשר אס הא משמע יעו״ש ואחד &חר כל בבית
 שאינו בדבר אפי׳ ונופי; מוחין למחות שבידינו בדבר

 ז״ל דביצה פ״ה גבוריס בשלטי מבואר וכך בקרא מפורש
 שאס הרי בהם למחות וא׳א הואיל כו׳ להם הנח שם

 כריקוד בעלמא דרבנן באיסור אפי׳ מוחק למחות אפשר
 שאיני אלא הורה באיסור וכ״ש יעו״ש התם דאיירי וטיפוח
 בעל סברה על נמי דפליגי בפירוש מוכח .בכתוב מפורש

 דלא די״ל עשור שביתת בה׳ לקמן מ״ש )ועיין .העיטור
 בכתוב המפורש בדבר דעכ״פ למד אתה ומדבריהם פליגי(
 למטת בידינו יכולת שאין אעפ״י בהם למחות חייבים

 הס ואפי' .עלינו תקיפה בידם אפי׳ אחד כל בבית שיטר
ונמ״ש אחת פעם פ’עכ להוכיח חיוב עלינו יש רבים

שם: ביבמות הנימוק׳י
 פרק ריש בחידושיו יס בלב ד״א להגאון )ראיתי

דאפילו נ׳ה ד׳ שבת ס’מש שהוכיח החביא
 לנו וידוע לטפס בידינו כשאין בתורה המפורש באיסור

 אחת פעם אפי׳ כלל אוהס מוכיחים אי; יקבלו שלא
 ופירש בזה הרגיש שכבר הסמ״ג דברי מיני׳ ואשחמיט

 עונשם הי׳ לא יקבלו שלא יודעין היו אלו קאמר דהכי
עליהם גם דיש לעולם אבל החוטאים כעונש כך כל חמור

:שס במג׳א דבריו והובאו ח״ע ביטול עונש

 שהוכיחה דחנה מקראי ילפיק 'ל״א ברכות' בש״ם )הגד,
צריך הגון שאינו דבר בחבירו לרואה מכאן ...עלי

 דרבנן באיסור אפי' דרז״ל פירשו שם ובתום׳ להוכיחו
 חהא קשה ולכאורה .כתיב תוכיח הוכח פשיטא דאל״ה'
 שס דכתב משחשיכה ולא גרסיק משינה דעד ל׳ דביצה

 ודאי השמשות בין דהיינו דמשחשיכה ב׳ סי׳ שלמה של ביס
 מזה משמע .ח״ה לחוחרא דאורייתא דספיקא בהו מחיק

 לא תו מדרכק אלא אסור אינה דאורייתא ספיקא רלמ׳ד
 דאפי' הנ״ל ברכות בש״ס מביאר והרי ואמאי בהו מחינן

 ליחיד דוקא דהייט לומר ויש .להוכיח צריך דרבק באיסור
 פ״א כיף הרמב׳ם מדברי אבל .מחיק לא לרבים אבל
 משחשיכה הא שחשיכה עד ג׳כ שכתב עשור שביתת מה׳

 ואינו לקולא מה״ת דספיקא ם״ל הרמב״ם והרי בהו מחיק
 בהו מחיק לרבים דאפי׳ מזה מוכח דרבנן איסור אלא
 וצריך .מקבלי דלא ידעיק ואפי׳ דרבנן באיסור' אפי׳
 כדבר דינו לאיסור המפירסס דרבק דאיסור דס״ל לומר

 דיוה׳כ השמשית בין רשאני לרחית ויש .בתורה המפורש
 ג״כ יש הרי מדרבנן האסור לילה דכפק האיסור דמלבד
 הוא שעדיין אה׳ל אפי׳ יוה׳כ הוספת מצד תורה איסור

 בודאי בידעיק דמיירי דביצה הך שאני נמי אי .ודו״ק יום
 למחות מחרבין ידעינן דלא במידי אבל .מיק מקבלי דלא

 סי׳ שרד לבושי ועיין שם. והיש׳ש והרא״ש הרי״ף כח״ש
 וצ״ל .שוגג שיהי׳ מוטב אמרינן שוגג ביחיד דאפי׳ הר״ח

להוכיח חייב דאל״כ יקבל דלא בודאי בירטיק ג״כ בכוונתו
:לרבים ואפי׳ דרבנן כאיסור אפי׳

 דברכית הנ״ל דין הרמב״ס הביא לא מדוע להעיר )יען
בזה. שנתעורר הברכות במעין מצאה־ שיב .ל״א

 לא בדרך שהולך במ׳ש זה שכולל לתרץ שאין לומר והוסיף
 עד זה על כתב היאך דא״כ דרבנן איסור ורו״ל טובה
 קשה א״כ הורה בשל למימרא כ; שפסק הכ״מ וכתב שיכהו
 בדרבנן אבל הורה בשל אלא אינו דזה להחנות לו דהי'

 ודה־ דרבנן דבאיסור קשיא לא אומר ואני .לקולא ספיקו
 דרבנן דספיקא מטעמא ולא שיכהו עד השיעור דאינו
 אוהו למנוע רוצה זה שאיך בזה חודו דכ״ע אלא להקל

 ל׳ת איסור שהוא הכאה לידי ויביאהו דרבנן מעבירה
 יכן ש׳( ל״ח וםה״מ תקצ׳ה סי׳ החינוך ם׳ )עיין מה״ת
 דלא לאו גם זה הרי כדברים יחרפו אלא יכהו לא אפי׳
 ומה״ט רנ״א( וסה״מ של״ט וחינוך נ״ח ב״מ )וכמ״ש הונו

 כדי עד שיעורה אין דרבק איסור על דבהוכחה נראה
 שימע איני לו כשיאמר בזה די אבל הכאה ואצ׳ל נזיפה

 הרמכ״ס בדברי מבואר זה שכל י׳ל שפיר כן ובהיות .לך
 שהלך או הורה( באיסור )היינו שחטא חבירו הרואה
 להחזירו מצוה דרבק( איסור אפי׳ )היינו טובה לא בדרך

 בדבר חטא על קאי )זה החוטא שיכהו עד כו׳ למוטב
 הלך על קאי )זה לך שומע אינו לו יאמר או .מה״ח( שהוא
 הגהות ]ועיין בלבד( זו אמירה די שבזה טובה לא בדרך
דגרסי הספרים לגירסת וגם יאמר או צ׳ל שכך רי״ה

המחלקת]: ויו והוא כך פירושו ג״כ הנה ויאמר

(7V* שמנוה כשם ם״ה ביבמות דמ״ש ליישב יש זה דרך 
z שלא דבר לומר שלא מציה כך הנשמע דבר לומר

 באיסור אבל דרבנן איסיר על בהוכחה הכל דיברו נשמע
 או הכאה כדי עד שומע אינו אפי׳ להיכיחו החיוב חורה

 שהביא הראשונים קישית על חדש תירוץ זה והרי נזיפה.
 בעלמא דרבנן מצות הללו המצית ישני .שס יוסף הנימוק*

 של איסור טל להוכיח הוא חכמים שמצות כשם וכלומר הם.
 אבא( ■ ר׳ .נשמע שלא דבר לומר שלא מלוה כך .דבריהם

 חיוב ג״כ הוא י א'כ לץ הוכח אל שנאמר חובה אומר
 דרבנן באיסור תוכחה של להמצוה ממש ודחי קבלה מדברי
מחודש דין 'מזה לנו יצא הנה .קבלה מדברי ג״כ שנלמד

שב׳חוכתה



פ״ו דיעות הלכות סדר
 ואצ״ל נזיפה כדי עד אינו דבריהם של איסור על שבתוכחה

הכאה: כדי
 נתן לר׳ רבא דא״ל מהא לזה ראי׳ להביא לענ״ד ליען י

ידך בעוד •’פרש דברך צוארי על אדידך אמי בר
 השיאו חוכחתך יקבל ולא שיגדיל קודם בנך על הקיפה

 לחיש יש דכשיגדיל בהמוך רש״י מ״ש וע״ש עכ״ל אשת
 גדול בגו דהמכה י״ז קטן במועד איתא ]והכי יבעוט שלא

 לא עור לפני’ טל ועובר ויכנו יחזור דשמא אותו מנדין
 היטב יעו״ש כ'[ סעיף ר״מ סי׳ ו״ד בי וכ״פ מכשול החן

 לא ל״ע משוס בנו להכות ראסור נמלא ל׳. קת קידישץ
 דמי תמוה ולכאורה להכיהו. יחזור דשמא מכשול התן

 שחייב לחבירו אדם מהוכחת לבנו האב הוכחת גריעה
 החוטא שיכה דהיינו ככלל וטד הכאה עד ולהכותו להוכיחו

 שהוא כל הכאה חבירז את המכה והרי .וכנ״ל להמוכיח
 מ’וםה חקצ״ה חינוך עיין כה״פ ]וכמ״ש ל׳ח על עובר הוא
 מעבירה[ להצילו שבא השכיחו את כשיכה וכ״ש שם ל״ח

 מחנו יורף ולא מעבירה להצילו הבא המוכיח שזה ונמצא
 מן חמורה עוד היא ולפעמים אחרת לעבירה שמביאי עד

 חמור( או קל בין בזה שיחלקו נמצא לא )שהרי הראשונה
 לאדם המחרף שהרי נזיפה כדי עד למ״ד גס קשה זה והר•

 סי׳ חינוך ועיין נה״פ )וכמ׳ש תונו דלא בל״ת עובר בעלמא
 ההורה בדרך להוליט שבא למי כשמחרף כ״ש1 של״ט(

 כרחינו מל אבל .מזה יותר מכשול ההן לא ל״ע לך ואין
 מאה אפי׳ תוכיח הוכח רחמנא דאחר כיון דלק״ח צ״ל

 דכך נמצא כו׳ ת״ל יפטרנו לא יכול עוד ואמרו פטמים
 כדי להמונית שיכהו עד זו מלוה של והשיעור המדה היא

 מרעהו וישוב להוכיחו נפשו מוסר הוא כמה מד שיחנוק
 אחרי גס פשע חטאתו על ויוסיף במרדו יעמיד מ״מ ואה

 לא והמוכיח ימות בשנו רשע הוא המוכיח את הכוהו
 תורה של כדת עשה זה •הרי אדרבה ל״ת על עבר שלא זו

 לכאורה טובא קשה ק ואם .מוכיח הונח של מ׳ע וקיים
 שמיתר בעלמא מאדם המלוה בזו האב כח יגרע מדוע

 מצוה בזה ומקיים הוכחה דבר על חבירו את להכות
 אסור יהא לבנו והאב למוכיח שיכה החוטא את כשהביא

 בהכאה דשאני לומר אין דודאי הוכה•. דבר על להכותו לו
 אמרינן בזה כיוצא דעל חדא איסור יומר בו ריש לאביו זי

 ל״ח כל קל איסור לי מה חמור איסור לי מה ודאי
 דם היציא שלא כל לאביו בהכאה שגם ועוד הוא׳. מכשול

 כה״פ וכמ״ש בעלמא אדם מל כמו לחוד ל״ת רק בי אין
 יכני שמא דחיישינן לומר אין וכן מ״ז[ הי׳ חינוך ]ועיין
 ורציחה להכאה ליחוש הכא גס דא״כ דם ויצא רבה הכאה
 שהטיל פד לשאול יונתן מתוכחת זה 'לפיק שהרי והרע
 מקרא כדמיכח להמית כדי בו והי׳ החנית את עליי

 זו הכאה עד רש־שר •דכיון צ״ל כרחינו ועל דהתה
 מהרי״ו בתשובות )וכמ״ש שהוא כל הכאה אלא אינו
כלל רבה הכאה לידי שיביא חייש־ק לא להכי קנ״ז( סי׳

הדק״ל: וא״כ
 להדיא שם בקייישין שפירש רש״י דברי לילי והנה

אפשר אשה לישא רוצה שאיט לבנו במוכיח דמיירי
 אלא כלל אישר בו שאין בתוכחה מיירי דהתס לפרש

 אסור ולכן סובה בדרך ולהדריכו ארן דרך דבר טל להטהו
 דבר על הוכחה כדבר אבל .כך על אותו ומניין להניחו
 כתב רש״י הרי אבל להכותו לי מיתר האב גס איהיר
 ביטול איסור בו שיש אשה לישא רוצה באינו דהכא להדיא
 קביעות אין דמה״ח לומר יש אמנם הדק״ל. א״כ מ׳ע

 להמתין ואסרו שיעור נמנו דחכמים אלא זו למצוה זמן

 והתוכחה דרבק איסור רק כאן יש א״ה מעשרים יותר
 ]וכדאמרינן הכאה ער ואל״ל מיפה כדי עד איננה טלי׳
 מל להכותו אסור כ׳ כן כשהוא אמרו ולק המחודש[ בדין

שב״ד לב״ד אוחי למסור יכול ]אבל בזה כיוצא כל וטל זה

15 ה הלכה

 גביל בלי ואילך ומשם שנים כ׳ עליו כשעברו ונתין מכין
 א׳[: העזר'סימן ובאבן וכמ״שכה־פ לישא שראוי עוד כל

בלימוד דמיירי רש״י שם שהביא אחר ללשון אמנם
 מיכח לא א״כ כלל אשה בנישיאי ולא תוכחה

 ראשין לשון כין אינא מאי קשה לכאורה ובאמת מידי.
 הוכחה בלימוד שירי אחר דלשין י״ל ולהנ״ל .אחר ללשו;

 בכגון. דדיקא ליינא ונ״מ .כלל בחוטא איירי ולא בעלמא
 דרשאי ס״ל אשה לישא בממאן אבל להכותו אסור זה

 של מ״ע ביטול כאן יש פנה כ׳ דאחרי יס״ל להכותו
 .שנה כ' של זה נבול בהירה מפורש שאץ אעפ״י הורה

 אבל אי״שות מה׳ בפט״ו הרמב״ס ברברי מבותר וכן
 התוכחה דאין מודים דכולס אפשר דבריהם של באיסור

 בפעם בזה דסגי לומר ויש הכאה. כדי וכ״ש כ״ג עד עליו
 בעירכין כמ״ש בברכות אמרו דלא הא בזה ויובן אחד.

 שיחזור מנין ממנו קיבל ולא הוכיחו להוכיחו דצריך י׳ז
 אמדו לא שס ל״א בכרכור. אבל הוכיח הוכח ח״ל ויוכיחו

 לא הפעם עוד מוכיחו הא ש אבל להוכיחו דנריך אלא
 אחד בפעם הגי דרבנן רבאיסור ללמדינו כלל שם הזכירו

 יש מזיד היי אס אבל בשגג אלא אינו שזה נראה אבל
 א׳ הלכה קטן דמוטד פ״ג בירושלמי וכמ״ש לנדותו חיוב

 שעושה חבירו את הרואה וזיל נ׳ט פי׳ פ״ג שס וברא״ש
 בפרק וכדאמד־ק לנדותו חייב דרבנן איסור אפי׳ עבירה

דחייב התום' בשם שם הק״נ וכ״כ ס״ג ד׳ הדר
קאמר: לנדותו

 דינא הך בהלכותיו הרא״ש הביא לא מדוע להתבונן יי£
ואמוראי תנאי בי׳ דפליגי הוכחה הוא היכן דעד

 הרא׳ש שהעתיק ה״ו דיבמות מימרא דהן י״ל ולפ״ר
 לו לשמוע רוצה פאיט דכל וס״ל .שם ויבמות פ״ו בסיף

 ס׳ל ולא ההלכה דעדכין הך לה ראידחיא ופ״ל שיעידו זהו
 לברר לו הי׳ שא״כ אלא הנ״ל. תירוצי מהנך כחד לתרץ
 מימרא הוא גס הביא רהרי״ף דחזינן גס והה טעמו

 בפ׳ב שנית פעם עוד וכתבה במקומו שם פ׳ו סיף ייבשת
 סוגיה המש לה בסמיך מיד העתיק כן ואעפ״י דמציעא
 נזיפה או הכאה עד הוכחה הוא היכן דעד דינא "ערכין

 דעירכין הסוגיה באמצע הפסיק שס שהרי״ף אלא וני׳.
 מרבנן צירבא האי ק״ה כתובית דאביי מימרא והביא

 מייחי והדר להו מונח דלא משום מחא בני לי׳ דמרחמין
 .דערכין הך והביא חוזר כ’ואח כו׳ ד־במות הך הרי״ף
 באמת וס״ל חכמה דבר בזה לגו דהראה י״ל ולענ״ד
 להוכיח שלא רמצוה הוא דלרבים יוסף הנימוקי כתירוץ
 עד תוכחה דהיוב דינא שהביא קודם ולכן ליחיד משא״ב
 לי׳ דשרי מינה ומוכח דאביי מימרא לנו הקדים הכאה

 שאינם דמהא רובא מלהוכיח א׳ע למנוע מרבנן לצורבא
 הך מיד דח״תי והיינו שם הוא וכ״כ הוכחה מקבלים

 כשהם עביד ומלוה דשרי מינה להוכיח פ״ו דיבמות □וגיא
 מיירי דביחיד שפיר דעירכין הך אתיא שכן וכיון רבים

:ודו״ק הביאה ראח״כ והיינו

V--תלמודתורדח הלכות

 קודם שהתלמוד מקום בכל מוצא אתה ה״ג ה״א
בהדיא תניא שהרי קשה ולכאורה טכ״ל למעשה

 וכו׳ מחכמתו מרובין שמעשיו כל פכ׳ב דר״ג כאבות
 יאמר שלא לנשמע נעשה והקדימו ונשמע נעשה שנחמד
 קודם שהמעשה בכ״ד איתא והכי ואקיימנה הלכה אשנה

 שלא אע״פ שבתורה ומצוה חצוה כל לקייס ומחויב לתלמוד
 הלימוד למדריגת עדיין הגיע

 מהוהה המצוה שורש דלימוד פשוט וראי רזה וי״ק*
 קודם שהוא ודאי כזה הלימוד וכשמה ואיכותה

 לקיים לו א״א הרי תחלה זאת את ילחוד לא שאם למעשה
כלום



עבי! הלנית גדר
 ׳,ם כיואל ק כ״ב( ל״א כירחי׳ וק ממים נסוך )יק -

 פה וגו׳ בליץ ד׳ בחר כי נמוגים ימשולש .ר׳ וסי׳ נ׳
 אניוגיה אברך ברך צידה בחרי׳ וכתיב אייה" כי אשב

 שמין ונגלה מבואר א״> .ט״ו( קל״ב )תכלים לחם אשכי®
.וכלכלה הפרנסה אל מק לו יש והקדוש הגדיל הבית

 בברכת מק לו ים שייחד אלא איני הרמנ״ן דכיוגח וי״ל
 משא״כ לבריותיו מזין הכנת סל ניזיב־ה שעיקרה הזן

 כניסה ובאמת .הברכות שאר אי *רוכלים בינה ברכת
 בברכת אלא מזון הזכרת נמלא לא שם שברמב״ם בהת״ז

 המ׳ין הזכרת יש שלנו בהמ״ז בנוסח משא״ב ,לנדה הזן
 אחרי כן שתיקנו ולראה .ברכות הארבעה בכל והפרנסה

 דימה אינו דשיב חפארתיט בית ונידב מא״צינו שנליט
 להזכיר ראוי לק הזן לברכת המקדש ובנין האק ברכת

 כולם טללים שיהי׳ ג״כ כללו הב״כות בתיך המזין מנין
ושבעת ואכלת תורה. של המ״ט שהיא הזן ברכת מפין

:תמיר ניהנת וברכת
 ה״ג דשנת ט״ו פ׳ בירושלמי טדה הקרבן ומדברי

הארץ בברכת ופרנסינו רעיט וז״ל שכתב
 אומר הרי .ענ״ל לשטח ואץ הוא ברטת נייפס א״ל

 מצאתי ולא חדש וזה .קביעה הארץ בברכת זיניט דלעיט
 הרמב״ן תמיהת יתיישב שלפ״ו ואס מקום. נשום חבר לו

 הכתוב סמך שעלי׳ והברכה והשביעה אכילה שהרי סנ״ל
 לומר נראה יותר מ״מ .כפירוש הארץ נתינת אל מלמו
 ירושלים כנץ ברכת מל הק״ט וכיזנת בלישני׳ דק דלא

 הנ״ל בהנ״ה ובשה״ג .ולע״ג כן נעתק בט״ס אולי או
 אלא רמיט יאמר לא והמטיב הטוב דבברנת שס נתב

 האין ואולי סי׳." זרוע נאור מלאתי )יק בחיל אשי׳ רופיט
 ועיין נשמו הביא לא לק היו מה בימי עדיין נתגלה לא

 יזה ז״ל האר״י של בסידורו היא יק קפ״ח( פי׳ בת"*
סבשה״ג זו דמליאה למעלה שכתבנו ההשערה טל ג״כ ראי׳

 :ז״ל האר״י מכתבי היא מקורה נתיב שמצא שם
אותי שמצניעץ בד׳ה שם ובתום׳ צ׳ דך שבת □ש״ס

 לו למטר או לעט״ס ליהן שראיי שפירשו
 משוס טמא חי בחגב רכ-יער דת״ק ח״כו א'נ לי קשה
 אכתי חזי הא יאכלני שלא ט לשחוק לקטן לי׳ יהיב ולא

לשחוק קטן בט בשביל לו למטר או לעט״ם ליתק
:יצ״ע ט

 שכתב ראיתי שבח טל הר׳ן חידושי לאור יצאו
דלמא דחיישיק לא טמא אבל וז״ל פ״ט סין* שס

 חיישינן לא מחי לחיטק דמי ואט״ג לי׳ ואכיל מייח
 שם ולעיל עכ״ל. כרפרישיחלטיל בעינן לדידן דחזי דמירי

 ריקא הייט חזיר פי נמלא לאכילה אם וז״ל כחב בסמיך
 שנתנו אי טהית אמו אבי מבית בירושה לו שנפלי כר
 בהמות לאכילת בפירוש מוליא שהוא אי ט׳ במתנה לו
כדמוכח לכותי דמי נושים משערינן לא מסתמא אבל ט׳

:טכ״ל בסמיך

 במוציא ורו״ל הבי נ״נ התום׳ שטונת י״ל ולפ״ז
תשפריק להני הזאת בהמה לאכילת בפירוש

 נחירי אלא מתחייב לא מסתמא אנל טמאה לנהמה אפי'
 שם הר״ן דברי לפי )הנ״ח. משטרינן. ובו לישראל דמי

 ירושה ט״י מיתה אינש דחחחייב אשכחן קמא נסירולא
 חמרה גרטין הוציא אם דהייט מתנה ,ט" או לי שנפלה

 הנ״ל באופן אא״כ מיתה לחייבי שיטיר בזה ואין אחר
 :זה( גרעין ל״ דמי נדרי במתנה אי בירושה לו שנפלו

מותר וז״ל נ״א סעיך של״ו סי׳ אי׳ח להרב בש״ט
 מפני אסיר בתש אבל בריא באילן להשטן

 מלט היכן ובי לי וקשיא ענ״ל באילן משתמש זה והרי שמנידו
 האילן אח מגיר כשהוא דוקא דהות באילן השימיש באיסור

 והפוסקים סש״ם דברי של סתמא ואדרבה שימיט ט״י
ויתלוש יעלה שמא משום אלא איני אימרא רעיקד שטחנו

הלכח
 מכוארלהדיא וק הכי חיישיק כריא באילן שגס פשיטא
 ,ולהחשחש שיתבאר כמו זה דין מקיר שמחנו האו״ז ברברי
 דאטפ״י בבירור מונח הרי אסיר בריא היא אפי׳ באילן
 .ויתליש יעלה שמא חשים אסרו כלל הנדה חשש שם שאץ
 שלחה של היס מן לרץ מולא מקום הראה שם הרב והנה

 בשם הניא סקט״י שם החנ״א כי ואמת .כס והנ״א
 כזה״ל כתב ישם .האו״ו בשם ו׳ סי' רביצה פ״ה היש״ש

 נתלש פירוש בחש מיתר בבריא ולהשטן וט׳ האו״ז וכתב

 ולהכי קאי אאילן ותש דבריא סבור והרב .עכ״ל אסור
 כשהוא חשא״כ הנדה חשש ט שאין מפגי בכריא מיתר

 וכל באילן חכתמש זה והרי מגידו שמא מפני אסיר חש
 שהרי ותימה באילן משתמש איסור בו אין מגידו שאין
 שיחוש אבל בוה״ל ...בשם היש״ש כתב נסמוך מיד

 טכ״ל.. אסיר בבריא אפי׳ בבהמה אי באילן להשתמש
 בזה לחדש באי לא והמג״א והיש״ש שהאו״ו לטג״ד אמנם
 במשנה לא סמך נמצא שלא לחלש בריא אילן בין חילוק

 בריא באילן הוא ונהפיך .מקים בשים לוה בגמרא ולא
 שהאו״ז אלא ויתלוש יפלה שמא לומר מפי שייך וחזק

 טל אלא קאי האילן טל לאו לחלש בריא בין שמחלק
 רביצה פ״ה שם מהירושלמי זה חילוק והוציא קאי האדם

 אין חני יאיח בבהמה נשטנץ חני איח תמן איחא ה״ב
 נתש נשטנין אין ומ״ר בבריא גשטנין דאמר מאן נשטנין

:וק״ל ^וטו״ש

י עעוור שביתת הלכות
 נשים כחג משיר שכיחת מהלכות כפ״א ב״ם0הר

איק והן שחשיכה עד ושותות שאוכלות
 ביון ממחין אין הקידש סל מחול להיסיף שמלוה יידנטת

 בנית שיטר שיחי׳ אפשר אי שהרי בזדון לטשוח יבואו שלא
 לש״ר לתמוה ויש .טכ״ל וני׳ נשיי להזהיר ואחד אחד כל

 נש״ם המכיאר הטטס להרחב״ס לו הספיק לא מה מפני
 עצמו הרמב״ם יכמ״ש חוידין ולא שוגגין שיהי׳ דמוטג

 משמע הרמב״ם של טטמו דלפי למירק אינא וחי .שם
 השמשית בין אכלי אפי׳ א׳כ .למחית שא״א מפני דוקא
 שיטו חוטב הרי שלנו במחאה נועיל מה בלילה ואפי׳

 בלב נד״א שכתב וכמו נ״ה שבת בשים וכדמוכח .שוגגין
 הגס לטיל דבריו והכאתי להדיא שם המביא פרק ים

 זה כל ח״מ הסמ״ג דברי חיני׳ ראשחמיט טליו שהשגט
 כשא״א כרחם נמל נפי׳ אבל להוכיח לחייבם אלא אינו
 נאיס־ר אפי׳ ודאי זהו אחר כל נניח שיטר להעמיד לנו

 .מהאיסור להפרישם ביריט שאין אחרי הט רינא המפירש
 שיט׳ דמיטב בש״ס המבואר הממס לפי שהרי קשה ועיר

 נהו מחיק לא נמי למטת ביריט ים דאפי׳ משמט כיגגין
 שטנת העיטור ובעל הר״ן מדברי להדיא מינח וכן

 מדרשה דאתי נחירי רוקא המביאט׳ב׳וו״ל בהרא״שפרק
 נהו מחיק באורייתא להריא דכחיבא נחידי אבל וני׳

 מדבריו מוכח הרי .עכ*ל דפירשו ער להו וטגשינהו
 לטנשם בידינו שיש אעפ״י בחורה מפורש שאינו מדבר

:בהי חחינן לא נחי
 בשיגגין דיקא שזהו דקיי״ל מה לפי קשה דלכאורה ף״ל

דפרשו טד וטנשיגן בהו מיזינן במוידן אכל
 נמחה לא מדוע א״נ סק״ג( חר״ח ט׳ החג״א )יכמ״ש

 יקבלו וכשלא הוא מה״ח איסור זה שדבר וטריעם בהם
 ופנטק .בהי רמטנן מודים כ״ע ינום מזידין שיב הם הרי
 יורטוח שאינן כיין לוה שהטעם י״ל אבל .דפרשי מר להו
 שנעשה פד טעות מחמת כן ונהגי מס״ת מטה שזה כלל
 הרי גיריעם אטלו ממני יקבלו ולא גמור כטחר להן
 .אנטגהי דלבייט היא לאונס קרוב כזי ומויד יאחיני לא

נדנד טא ני׳ לומר שלא מלוה והן וז״ל נשל״ה ו?״כ
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ל» הלבהעעור שביתת הלכות כדר
Vונרי ומכחיש מזיר שליו שיני אשי׳ כמורה דשים פאיט 

 שוגג איט וומ חורה אסרס לח זס שדמי בחשט המוטח
 ימ״שהמג״א שגג. כמין כס״נחשיב דמזיד נמצא מנ״ל.
 במזיד זהו ושריש עד לי׳ ומחינן לי׳ מעגשיק ונחזיר

:שמג כעץ כשהוא לא מחש
מד אוחו שמשין החצות כל של כשי׳ ושאני י״ל "01?

 בירושלמי אמרו וכן בחוספתא כוהניא עליו שיקבל
 די אני רוצה ואומר עליו שיקבל ותינף ה״י פ״י ונזיר

 עוד יעבור שלא בתזקיז והוא מיד ההכאה מן וחפער
 יאחיט ולא גמור כהיחר נעיניהם שהוא נענין חשא״כ

 יקנל הכאה בשעת אמי׳ כה״ג זה. ונר חאסר שההורה
 לחודה ההכאה תועיל ולא אללינו נאמן איט מדיין עליו
 תהא שלא ובית בית בכל שיער אצלם שנעמיד לא אס
 בשים וכפי׳ פישוי ששין אט אץ וכה״ג ידו מתון ידו זזה

 אפשר אי שהרי בח״ש הגדול רבינו דברי הן והן מקום.
 שמנין שיה'׳ וחועב ואחר אחד כל בבית שיער שיהי׳
 למחית בידני שאין מפגי שהעפה לומר טונחו ואין וכו'

 היא מולק שא״כ מוחין למתוח ביריט דנשיש מזה ולמירק
 מפורש שאין רכל דס״ל והר״ן הפישור במל סברח על

 ולא .ומנש-נן חחיגן לא למחות בידינו יש אפי׳ צחורה
 שהרמב״ס מקים נשום להביא הפוסקים לכל להו אישתחיע

 בו שמט דכל נח״ש טונחו אכל .זי סברא מל חולק
 הס שנם שק כל אפור שזה לנו מאמינים ואין היתר
 ובית בית בכל שוער שנעמיד לא אם אצלינו נאמנים איט
 למטלה בזה מ״ש ועיין ובאמור אפשר שאי דבר ווה

נטל סברח טל פליג דהרמב״ס חוניח שכח בהלטח
 :פליגי דלא לומר יש כאן מ״ש לפי אבל העיטור

 מפורש שאינו דכל העישור מדברי שנראה דמה י״ל עוך
 למחיח. בידינו שיש אטפ״י בהו ממינן לא בחורה *
 בצידה בחוב שכרה מתן שיש בדבר רוקא דהייט י״ל

 אפי׳ בלדה מ״ש שגחוב מציה בכפייח להקל דקיי״ל
 מ״ס א-ט וכשהדבר וי״ל בשורה. מפורשת ח״ט ־הוא

 .כלל לכיפו שלא דרגא חד נמית גלדה מ״ש ויש גמור
 האזרח כל הכתיב דמן כ״ח דף סיכה בש׳ם מבואר והנה
 ילפיק מיני׳ מוח באחרי הכתוב נפשותיכם אח חטט וגו׳

 כי בלרה וכתיב דיוה״ב. טיטי בתוספת חייבות דנשיס
 בצידה שכרה הרי אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביום

 טיטי של המלה עיקר משא״כ .טפין דאין י*ל ושפיר
 ולא אחור בפרשת לא כלל בלדה ח״ש שם אין יוה״ב

 שבב »ה שכר רמתן נאמר ראפי׳ פור ולא פגחש בפרשת
 נס יוה״ב בעינוי יש הרי מ״מ העינוי מלות גון( על גס

 ונמ״ש רה כצי שמ״ש הנם טפין ונה״ג המ״ע חוץ ל״ת
 שאץ יוה״כ תוספת מצות משא״ע וסייעתם והר״ן החום׳

 משם יגס האורח כל הכתוב סן רק כלל ל״ת אזהרת בה
 ייש יוה״כ מינוי של במ״ט נכלל אבל פרטית מ״ט אינה

 אלא נושן דאץ זו דלא י״ל מה״ע .כצידה מ״ש שם
 נשים דווקא י״ל לפ״ז אמנם .מידי ולא להו אמריק דלא
 ש־הי׳ מיטב זו הסברא וגון( )אע״ג להו טיפינן רלא הוא

 חוקת פרק נסץ( וכומוכח באנשים נס שייכי שוגנין
 כמהר״י ורלא ע״ר צ״ח ק( זוכר כעץ כתב וכן הבתים

 נאישר או למתוח טדט כשאין דוקא וזהו .יטו״ש ב״ר
 ריש בירושלמי כמ״ש לסמוך מי מל להו כשיש או דרבנן

 דבריו באמת אכל .עדה הקרנן של פירושו לפי טירובץ
 ריש משום בהם מיחה לא דלהצי לפרש דמג״ל תמיהין

 בש״ס »»ן הדברים דלחא לקיש ריש טל לסמוך להם
 שיהי׳ ומיטב ם׳ וב״ב ל׳ וביצה קמ״ח דן( בשבח רילן

 הוספת על להתיר( דפליג חאן ליי! אפי׳ נאחר שיננין
 בתושפת בלירה מ״ש שס דאין אנשים משא״כ יוה״ב
 על שהשיג מה לח*ר ניצה בצל״ח יעיין אנשים גני •וה״כ
:לחוד עשה כזה שיש מבואר כ״ח ©כה דחש״ס הפנ״י

 1ומ»מ נהו מחיק לא נדאורייחא דגם קמיח בשבח )ם
ולכאורה .יוה״כ בתום׳ ושתי יאכלו נשי מהני הכי

 שפ״ש דבר ושאני מהחם מוכח לא הא להנ״ל חמיה
 בשם בתום׳ שתירצו מה לפי לומר ייש וכלל. בצידה

 שס״ש הנם לכיף מוזהרין אבל מטנשץ דאז ירישלחי
 מהרי״ק י״ללפמ״ש מור קשה. תימצא לאידך אנל בצירה

 מ״ש מקרי לא יברכך הזה הובר ובגלל כק הר״י נשם
 בצידה ח״ש מקרי לא יכפר הזה ביים דה״ה וי״ל בלדה

 שערו בצידה הכתוב ח״ש דאין האומרים לדעת גמי אי
 לא עליכם לכפר הוה לוס מיותר מא אס רק מכפי׳

:ודו״ק מיותר.
 גרים לא שם דבש״ס כתב שם ביצה שהר״ן ואטרן.

ף״ל כלל. זו מכתה לא גס מא ולא הך
 ואפי׳ ס״ל דשבת ושגיא שגיות הרי הנך פליגי דבהכי

 י״א )כדעת קטנה כפי׳ עכ״פ כייפיק בלדה כתוב מ״ש
 אבל מידי ולא להו אמריק לא ואמאי בפוסקים( מבא
 חוס׳ משא״ב נחירה במ״ט מילי דהני י״ל דכיצה שגיא
 ונחים בפ״ע מט/ אינה מ״ח מה״ת שהוא אעפ״י »וה*כ

 לשוס מהתם מיכח ולא מירי ולא אחריקלהו רלא דרגא חד
 שלפרט הש״ס ננירסח אבל .בלדה מ״ש בו שאין ענין
 עשה באישר דווקא לומר ודוחק .הבי בהמביא נס גרס
 יספס מלת בשאר לא מהחם דיליף מא בלדה ח״ש

 שהרץ שכתב הרמב״ם דברי גס .הכי משחט לא דבריהם
 דבר כל דטונתו המניו הרב ופירש לוה הרימה בכל ק

 בהם מוחץ אץ מה״ת שמא אמפ״י במודה משרש שאינו
 שישי׳ מפורש בתנאי ש״ה לפרש לו הי׳ הנ״ל כסברא ולא

 רוקא בצירו קלוב שכרו שמהן וברי שיהי׳ רו״ל לזה דומה
 כשב שמ״ש דאעפ״י הנ״ל כסברא רס״ל מזה מוכח אבל

 למ אמריק לא ואמאי בהם למשח צריך מ״מ בצידה
 שאינה אע״פ לכיף מחוייביס עכ״ת כש׳ הא מידי ולא

 ימ״ט שירש לה שיש ררנק בחציה ורוקא פרטית מ״ט
 אביהה שב פריעת עין בלדה מ״ש שנשב תורה של

 אביהם שב לפרוע שמשייכים לנכות מקים הניח כשלא
 לומר שפיר שייך בכס/ כלל מה״ח לא דרבנן חיוב מצר
 בלדה נשב שמ״ש ח״ע מא אב כיבוד חיוב דשירש כיון
 כלל לטש בלא ררנא חד נמית מה׳ח שאיט כה״ג א״כ

 מה״ח הוא כשהדבר מבא״ב צ״ז( ר*ם בשומים )וכח״ש
 מנ״ת ומוחץ טשן פרטית מ״ט שאינה אעפ״י חמש

: קענה כפיי*
 וז״ל רח״ח שי׳ שאול יר בסל שאץ מ״ש לפי י״ל עוד

 שמ״ש מ״ע מל מוזהרץ ב״ר דאין הטטס דכל **
 לטש צרינץ אט אין בלדה שכרה ומק כיון ט׳ בלדה

 אותם המשכנין אין ואשמות חטאות חייבי שאמרו וכמו
 דכסנור היני ט נראה ילפ״ז .ונו׳ היא דכפרה חשים
 י״ג( כריתות השם׳ שנ׳ )ונש ממשכנין פטור שהוא

 שמ״ש מ״ע מא שטי דתיספח ניחא אפי׳ וא״נ עכ״ל.
 לטף וא״צ עליכם יכפר הוה ביים כי נח״ש ממש בצידה

 חטאות לחייבי חמש ודשא בכפרה למ ניחא דודאי טלי׳
 מפני לשיט ופותוח האוכלות אלו הרי אבל כנ׳ל ואשמות

 ישברוח כשהפת להמעטת שחשייבץ כלל יודעות שאינן
 עיסות אינן והרי .מצחי יוה״ב של בעינוי יגיש דלהכפרה

 וו עבדה גה להם מכפר יום של טצימו שבאמת בזה
 ושבר שומה שהוא במקום מה ושמר קל הדברים וא״ב
 אותי ניפץ שיב צריך( שבאמת )אטפ״י להתכפר שא״צ

 גמתכהי היא הכי וטשעא להתכפר א״צ שהיא נשבר ק״ז
 ואמא• .לכוש דצריך ודאי א״כ ק יעשה שלא אט״ת לו
 ממאן גש״ס מכיש ושפיר מידי ולא למ אמריק לא

:בלדה מ״ש אץ אש׳ הצי רינא נה״ג דכנל
 הש״ם מדברי הרחכ״ס שמנית שם פ״א לח״מ )ייין

1 z שא טיטי רחיספח דת״ל כר״ע הלנה דאין
1מדר»
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wשור שניהדן הלכות סרך;

 .מירי ולא לכו דל״א מגא ראי׳ מאי ראל״ג חררנק
 ראיכא רהיט מוכח פדובין דש בירושלמי הר לי וקשיא

 מיטב אחייק מומו הלכה שאין אע״פ סכי רס״ל מ״ד
 מיס׳ שאל דלמא קשה >א״כ .ק מדד ולא שיננץ שיני׳
 דחה״ת באמה ס״ל דר״ס לסמוך מי על להם דש •יה״ג

 .מוחין אץ שפיר יכדרבק מדרנק אלא להיסיף א״ל
 אבל וצ״ם. מוחין אין חילה באי׳ שי.ם א״כ ומנ״ל

דברי ובאחח לק״מ שס נירישלמי הפני״״חשה נפמ״ש
:המוה הק״ע

 נשמ״ש ניפץ שאץ דטפם הנ״ל סברא במיקר אמנם
לי׳ ציחא דוראי לכיף דא״צ משוס היא 5בליו

 דאין חמו״א בחייבי ראמריק וכמו שכרה ולקבל לקיימה
 כשבו שהרי קשה .בכפרה להז וניחא משוס ממשמין

 חטי״א חייכי גס רגלים נ׳ דאחרי ו״ו בר׳ה סחים׳
 אץממשכנץ חאחר־ול״א בל מל ככר שמכר כיון ממשמין

 גס הנ״ל לסברא וא״כ .ב״ש מל גובר לא שעדין אלא
 טריק מנר כשלא דוקא זה ניפץ שאין בצידה שמיש נמ״פ

 הד כס״ג א״כ איסור בלי המלוה לקייה מדיין בידו ויש
 מיש לומר טוו שאפשר כל ספץ אץ שבחורה מ״ט בכל
 אין רמה״ט להדיא יאיר מוח מאץ וכמ״ש לקיימה גירו
 למטר אחרי׳ רודף אפי׳ מבר כלא ככ״ז ל״ת מל □פץ

 וכדומה סונה מין במ״ע ורוקא נפש להניחו אחרו לא
 כבר הוא עיבר ורגע רגע כל לסוכה חין רנישיבשו

 למ״מ בצידה שמ״ש מ״ע בין יש הנדל מה וא״כ .לפנינו
מפין אץ בשניהם מדיין לקיים בידו אס בצידה מ״ש כאץ

:ננ״ל טפץ כשניהם לפגיט עובר כשכבר ואס
ר״ה בחום׳ מחש וי קושיא נעץ שמליט אמש להנה

 מבר אי ועולים חעאוש בין יש הבדל דמה ד״ו
 ממשננין אץ בשניהם הרי טבר ובלא החשמץ כשניהם ג״ר

 ולק בקיומה רוצה כאיט ונראה בחחפצל יהנ״ע חילצו
 משא״כ ג״ר שברי שלא אעס״י אישו כיפץ עולות בחייבי
 יכוט איך תמוהים דבריהם לכאורה אבל .חנוו״א בחייבי

 לעיל הניכר לפי והרי מלקיימה שהה נשמחמצל אישי
 למשיחה ומבקש מבירה אחר רודף דאפי׳ יאיר נהסיוח .

 ק״ו מכר לא מדיין שהרי מטעם להכוחו בזה אמרו לא
.מדיין יקייחנה שמא שי״ל דכ״ש המצוה לרך□ במשמצל

 בה שמחטצל כל שם ת״ל מ״ז סי׳ מהרי״נו ששובש ועיין
 לו שיש נ״ו ולק זכו׳ מציה נימול ולא הוא מצוה שיהוי
 דטל טלי׳ לכוש אישו מכין אין איחה לקיים בחיים שסח
 קשה יעיד מצוה. שיהוי טל לא כייפינן *מציה ביטול
 לגו קשיא מה א״כ נמשטצל אומו דטפץ השוס' לדברי

 אוחו שטפין ללמד אוחו דיקריב קרא דל״ל שם לסתום׳
 הך הא .פת״נ ער אימי חכץ המלית כל וטל לי׳ חיסוק
 הרי והנא לפניט מצוה ביטול יש כשכבר אלא איט הכאה

כאן ואץ מדיין מבר שלא לאטש״י ללמד קרא אצטרין
: טפץ אפיה לקיימה שמתמצל מציה שיהוי רק

שכין זה חילוק מיקר דכל לחוס׳ דס״ל לומר סיי'
 דחשו מדרנק אלא אינו ופלמים לעוליח חמי״א

 משמע זק נמחעצל( דוקא )חגו יפשע שמא מכסים
 שם יז״ל ל״ו דביק נסיניא במלחמות הרמכ״ן מדברי
 ליפשט דלא סיכי כי ממשכנין דכהני חילוק יש זמן קדם

 כמין ממשכנין ג״ר שסבר לאחר אבל פשע לא נ»ך1
 הרי טכ״ל שת״נ מד אוחי מכין מלות בשאר שאמרו
 איט ג״ר קדם והחשטן הכפיי׳ שטפם דס״ל בהליא

 מור הוסיפו שהחיס' אלא יפשע שמא חכחיס רחשו אלא
 יבתום׳ שמתפלל נשרזאין אלא יפשע שמא חיישיק דלא

 לצורך שלא הוצאוח שמוציא שרואץ עור הוסיפו ישנים
 למשכנו אמרו לק קרבני לקנות חמין בידו ישאר ולא

 דלנפרה ואכס בחעאח אבל יפשע שמא דגזרינן הינף
מנר כשלא למשכני שלא ד״ח על ■הדבר הממייי קאחי

חלבה
 רחמגא ואיזו חודה של וו דבפיי׳ באופן .עדיין ב״ח מל

 שמכרו אחר אלא אינו אותי שכזפץ ללמד אוחז יקריב
 טובר בטל בישיבתו ורגע רגע כל ומעכשיו דמעתה נ״ר
 החים׳ וכח״ש המלוח כל על וכפי׳ מהנאה ב״ח טל

 שאין לח״ט כצידה שמ״ש מ״ט כץ מה הדק״ל זא״כ
 נשמ״ש גם אס הורה של כסי׳ לענין כלל בלידה מ״ש

 איחו נופץ ח״ש( על חש דלא )הרי לפניני כשעובר בלדה
 הרי מבר לא ועדיין לקיים כשבידו ואס המליח כל כעל

:טפין אין המליח בכל
 לא שמא לומר שיש דכל חו״י הגאון שכחב חם ןי״ל

מכירה אחר רודף אפי׳ אותו הכין אין יעבוד
 ולמגעו לטפו נטלמא הכאה אבל נפש להכותו למטן זהו

 מדברי לזה יראי׳ ומנץ רכיפין מידו כ״ט ממכירה
 שחצילץ יאלי במשנה בסנהדרין המשגה בפירוש הרחנ״ם

 מונעי! עבירות בשאר גס דמכ״פ שכתב בנפשן אותן
 לומר א״כ ויש להמיתו שלא זולת שמכל מה בכל אוחו
 מטן יטביר שמא לחוש לט שיש כל שמבר קום שנס

 שבחורה ח״ט בכל דוקא וזהו בעלמא בהכאה אוחו וכופין
 כופין אין בלדה כשח״ש אכל בלידה מ״ש כתוב שאין
 לאידך חימר דהא אלא יטבור לא דסחמא מקדם כלל

 גם בעלמא והנאה דכפי׳ החום׳ חי׳ לפי אבל תירוצי
:זה חילוק נסחר א״כ בלידה שמ״ש במ״ט

נרסינן שחשיכה דעד ב׳ סי׳ שס שלמה של יס ןטיין
 חחינן וראי השמשית כין רהייט משחשיכה אבל 1 ׳
 ולנאירה .טכ״ל לחומרא מה״ח דאורייתא דספיקא .בהו

 מפורש זה דכד אץ הרי לחוחרא דמה״ח נמי נהי קשיא
 רמה״ת באמח ס״ל וסייעתו הרחב״ס שהרי )וחדע בחורה

 ודאי איסור מן וה איסור ספק מדיף וחי לקלא( ס״ו
 מפירש שאינו כיון אפ״ה מה״ח שהוא יוה״ב תוספת כגץ

 לזמר ייש .מירי להו סנדק ולא כהו מחיק לא בחורה
 מחיק ספיק מל גס בחורה מפורש האיסור שגוף כיון

 שטף כיון ויקבלו ישמעו אסור יספיק להם וכשנודע
 הספק מן נס יפרשו בחירה מפירש העינוי מלוח הטנין

שמא מאמיניה ואין מפורש שאיני המינוי מספח משא״כ
:למעלה וכמ״ש כלל מציה

 משוס חשחשיכה כהו דמחיק הטעס כתב היש״ש והנה
דלמ״ד מדבריי משמע .לחימיא מה״ת דס״ד

 לי וקשה משחשיכה אפי׳ כהו מחיגן לא לקלא מה״ת
 משיזשיכה )אבל שחשיכ״ה ע״ד ק נם כקב הרמנ״ס שהרי

 לקולא מה״ת דס״ו ס״ל הרמנ״ס והרי למחות( חייבין
 חחינן מהפיקא גם בתורה( מפורש האיסור )נשטף הרי
 ואין לומר ויש לקלא. מה״ח סש־קא למ״ד חפי׳ בהו
 לריגא דס״ל הכי נקט דמילחא לרזוחא והיש״ש ה״ג

 ללמוד ויש וסייעתו. הרשכ״א כדעת לחומרא דמה״ת
 מ״מ מדרבנן אלא אסור ספיק שאין בדבר שאפי׳ חזה

 .ספיקו טל נם מוחין בחורה מפורש הוא שלו כשהודאי
 נ״כ תורה איסור באמת בו דש הכא דשאני לימר ואין
 מצד שהרי מה״ח אסור שהוא יוה״ב חוסהת מליח מצר

:ומוכר הידאי מל גס כלל מחיק לא יוס״ב חופפת

.טוקצה הלכות
 כלל לך מוהר והריני יו״ט חס׳ ריס המאור במל ז״ל

בשבת שמיחד חיקה כל וט׳ המוקצה במורח גדול
 איכא ולא כשבת אסיר ביו״ט אסור שהוא וכל ביו״ט חוחר
 שס ונמלחמית יעו״ש שרי ובשבח ניו״ט דאסור חילי
 עצמן כלים בשכרי משתבר והוא כו׳ נכין לא וז״ל השיג

 שנח מתני׳ כהחס דקיי״ל נשבח בהן להשתמש שמותר
 מלאכה מעין עישין כשהן עמהס נמלים שבריהם קנ״ד
מלאכה מעץ עושי! בי! בהו מפלניק לא ביי״ט ואלו נלכד
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פסח הלנות w סדר
 חשמעותא• סן לדתות יש ולהנ׳ל להשהותה. דשרי קצת

 מליו חולק והמרדני למוכרה המיר דר״י מ? מ״ש גם
 דברי סוחר הנה ענ״ל. דשרי פשישא להשהותה אבל

 משמם הוא למכור דאסר רמאן שכתב ח״ג בסי׳ מלמו
 ואוסר נ״ש למכרה אוסר אם הרי להשהותה ליתי דלא

 סי׳תקס״ח המרדכי ממ״ש לטבית ח׳ש וק להשהותה.
להשהותה מכ*ם ושרי משמש .לאכילה קאסרוה במליגה

חלכח
 דהמליגה סתם ושאל להשיב יש .ל’מב הפסח אחר סד

 תרנגולת שמלגו ממשה שם יל שהיי שגי מלי היחס
 וזהו בפסח לאביל ואמרים ב״ש והוא חמן של בקטרה

 אכל בהג״ה א' כסעץ* חג״א בסי׳ אוסרין יש כדמח
 להשהותה דאסור דפליג מאן דלית י״ל ראשון בנלי

 והנחשבין והלביש הש*ט שדברי באופן למנרה ימיחר
5 בלל גמגום שוס בלי ברורין מלס אתריהם

העיישוי תורת קונטרס

 דלטא או מטש טיתח אסר״ל שת״ג עד אותו סכין עושה איני לולב עושה איני סונה דתניא הא
נס״ד: שנבאר נטו ממש טיתה ר״ל אין

 אמורים דברים במה תניא דפ״ו. כתובות בש״ס
איל פונה כנין במ״ט אבל חמשה בלא

 ויש פכ״ל שת/ מד אותו חנק עושה איני לולב סישה
 במלמא גוזמא דרך אלא אינו נ’שת שמי לחא אי לחקור

 לקורעו מותר הארץ מם מ״ש. פסתים שאסרו ובההיא
 גוזמא מילי הל רכל שם הר׳ן וכתב לנוחרו מותר כדג

 ור״ל חית? חייב נח: בסנהדרין גונא ובהאי לנהו
 הרמכ״ם וכמ״ש מיתה. לא אבל איתי ועונשין שסכין

 ד בכורות זנה״ג להדיא ס׳ דיו מלכים מהלכות פיו
 וכתבו המיתו ולא תחללו לא ת״ל לא מיסה יכול כ״ו

 לחיוב קרוב אלא קאמר מיתה לחייבו דלא שם התום׳
 וריחי הלקאה שת/*( סר הכא וה״ה מ״ש. מיסה
 בספר ריה״ג הגאון כן ליוד ומר סיח? ולא קאסר

 גוזמא לאו דלמא או התורה יסודי הלכות ריש מ״ח
 וביה .ממש מיתה ר״ל כמשמעו הדברים אלא סיא

 גוזמא שח/ טד דהך נוחר שדוחק שם ריה״ב הגאון
 .הלזו בהכאה כן שיפרש מי מקום בשום מציל ולא 6מ

 שיקבל פד אומו מכין תניא דמכוח פ״ג בתוספתא והנה
 מד דוחיא שח״נ דטד לכאורה משמט שת/. סד או

 ומשה המלוה לקיים טליו קיבל שאס וכמו הוא. שיקבל
 הדין נגד דבר טמז נטשה לא הנה ההכאה ט״י איתה

 ג״כ זה הרי ומת והוכה סליו קיבל לא אם p בסו
 כמשמען דהדברים משמט הדיןא״ב מן ני שנתחייב דבר
 עד דוחיא שת־ג טד אדרבא לדתות ויש גוזמא. ולא

 בכלל טד ולא מד הוא דקאמר שיקבל ופד תניא שיקבל
 נפמר אני רוצה ואומר מליו שמקבל ומיד דסיכף

 שתינ סד כן כמו אי״ה שיתבאר וכמי הזאת מההנקאה
 שוב מות מנס לגדר שיבא ומיד בכלל מד ולא טד י״ל
 וכל שבת דוחה נפש פקוח וספק אותו מלקין אין

 דאפילו נמצא זו הנאה שדוחה וה״ה שנתורה המצוות
 מיתה מכת מ’מ גוזמא לשון זי שאין לומר תמצא אם

 בכלל: מד ולא שח/ שד לומר ורצונם כאן אין
בשם שם כמיטת מקובצת כשישה ראיתי לדעה

 מקום בכל התוספיש בעלי ובשם ר״י תלמידי
 ידוע שיטור שם שאין ר״ל שח/ טד אומו מכין שאמרו

 כאן דאין דש״ל לכאורה נראה טכ״ל כתו שיתלישו אלא
 לומר לריך אין גס קחני דגיזמא משעם ולא ממש מימה
 נזהרו דככויגה אצאים׳ל הוא בגלל שח/יולאפר דמי

אמרו ולא כלל מיסה כאן הזכירו ולא בדבריהם תכמים

 מפני שת/ מד אמרו אבל להמית נדי או שיחוס מד
 אלא מחש מיתה טל שלא גס נמצא נפש יציאת שמנין

 ובדיחה ברברי יצאה נפשו וכמ״ש בלבד בת חלישח מל
 אין ט׳ ונדה כבטרוח ו׳ רן( בש״ש חכמים בלשין לזה

 ותורתה נפש שיציאת הרי חורש ב״ד טליה חוזרת נפשה
 במכילתא ומציבו לפניט חי שהיא מי טל גם נאמרה

 תלמיד םשירו פשרו אפילו אני שומט פ״ד רמשפשים
 מב״ל נפשו כל שתצא מד נו" נפש כל מכה לומר

 גס להתפרש היא יכולה שח/ דשי נלמד זה מלשונם
 למדו נפש כל חונתיב אבל מיתה בה שאין הכאה טל

 נפשי כל שתצא טד הכהו אא״ב מיתה חייב שאיט חזה
 כל דאיכא טד נפש כל ס״ח ד׳ כסנהדרין זה וכמין

 נמצא ט״ש נפש דהוא כל נפש כל סבר ב״ב ור״י נפש
 שת/ שר דהך ר״י ותלמידי החום" לבטלי ס״ל זה דלפי

 בדברי אמנם כת תלישת אלא שימוח עד ר־ל אין
 מקום: בשים הפירוש זה נמצא לא שלפנינו התוספות

שהרי הכי ם״ל דלא הרמב״ם מדברי גם להוכיח ליש
 מצזה בל בוה״ל י״ר שורש המצות בספר כתב

 שימוח טד מלעשות הנמנע לנו^פנלקה יש ונו׳ מהם
 שימוח ר״לטר שח/ דפי ס״ל הרי זוכ״ל אותם שיעשה אי

 מושך וזה אליו מושך זה דסנהדרין פ״ז דתנן וכההנא
 מל נס זה לשון שהונח הרי יוצאה' שנפשו עד אליו

 בכלל ושד ער וגס דובתי( בכמה )וכה״ג ממש מיתה
 חרוטה ויום מיג סי• או״ת מיין התורה בבל עד בהוראת

 רחבות פ״ג מהתוספתא מוכת ובן .ל׳ ד׳ השנה ראש
 של מלקות שבין ההבדל לפרש שם באו שהרי הניל
 שיעירא וזו ל״ש שיעורא ל״ת דשל הללי למלקוח ל״ת
 לקבל כח ט יש אם אומר צריבה ל״ת של שח/. עד
 פיר בירושלמי אימא והכי אומד צריבה אינה עשה ישל

 אוחו ילקו איך קשה הנ״ל הא׳ כלד ואם להדיא ונזיר
 אותו וימיתו כ״ב לקבל כת מ אין דלמא .אומר בלא
 שלא אמ״ג רזה לומר ואין כלל. מיתה נתחייב שלא

 איני סוכה שאומר ביון מקזס מכל ממש מיתה נתחייב
 ילהבי מיתה לחיוב היא ראוי נוטל איני לולב עושה

 סנהדרין בשים דמשמע ליתא דהא למיתתו חיישינן לא
 מלקות למ״ד שם דפריר הכי אמרינן דלא יו״ר ר׳

 כיון למוח הוא רחוי ופיימ״י מותרת מיתה במקום
 לי למה אומדנא הכי אי נו' בוראי אזהרת טל שעבר

הרי בו" אחיך ונלקה קרא אמר ומשני ליחוח מאית ואי
ואפילו

 התום* וכמ״ש מררית אלא דוקא ולאו מיתה חייב האוכלה ופרה ייא פרק ג׳ במשנה סנן וכה/ •ץוע״ה
:שה כפרה החוי״ש ינמ״ש חטשריח בריש הר״ש יכ*כ תנא. ד״ה י״ב וריה סינין. זב* דיה נ״ר ד׳ נכרות
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 הדין מן מיתה תייב שאיט כל למוח שראוי מי דאפילו

 דשאני ודאי אלא אומד כלא להלקיחי רשאי! אין שוב
 לים דשל כסשיטן ישסרנריס לים מהלקאוח זו הלקאה
 שימית מד שימורה זו והלקאה אומד לרין להבי לים שימורה

 יאיר חוות הגאון מדכרי להוכיח יש וכן אוחד. לרן אין לק
 תימא וכי וזיל בהשמט׳ שם שכחכ לסיד ד׳ נתשיבחו

 מלילין דא־ן לים מן משה חמיר וכי קשיא גופא הא
 דסנהדרין במשנה המנויים מן מין מושה של בנפשי אוחו
 דאליכ בל״ת נוהגם זו הבאה שאין שהוכיח יטז״ש ונו'

 בנפשם איתן שיצילו לאוין איסירי לנו אין הלא השיא
 מזה מבואר .שם בסנהדרין השנויים בלבד אלו אלא

 אלו כמו מחש מיחס חיוב הוא שח״נ דמו ליס דפשימא
:בנפשן אומן שמלילק

 נוטל איני לולב ודל נמב יתרו בפרשת הרחק והנר,
מליו שיקבל מד אוחו מכין מושה איני פינה

 תמוה ולכאורה מכיל. נפשו שתלא או למשות
 הש״ס כלשין שלא זה דין לכחוב כרמב״ן שינה למס
 אוהו מנין אחרו לא זה דק שהזכירו המקימות בכל

 ובחילק פ״ו בכתובות זבמ״ש שת״נ .מדי אלא .שתיג׳
 פ״ג דמלקיח ובתוספתא פ״ד רנזיר ובירושלמי הל״ב

 אותו ;מנין שיאמרו מקום בשום להו אישתמיס ונא
 בתחילה נתב מלמו והרמב״ן שת*נ .עד" אלא נ"’.שח

 וירושלמי ככלי והשיס התוספתא כלשון שיקכל .מד"
 חלת השמיש הרכריס סיום בהעחיקתו חיכף זה ואחר
 לאסוחי ללמדנו רכזונחו ייל למיל אמנם לגמרי ,מד
 דומיה היא נכלל מד ולא מד שת״נ מד דהאי נימא דלא
 אוחי מכין כתכ1 דקדק לכן יכניל דתני שיקנל דטד

 איידי אלא מד כסיפא נקש דלא וכלומר נפשו .שחלא•
:חמש ,שתינ" שינוהו ור״ל נרישא מד דגקט

 אור בטל הריי ה״ה בזה להרמב״ן חבר מלאחי שלב
נתב מ׳ דף שם קרוב זה לאורז שזכינו זרוט

 טביל למשוח שיקבל מד או ,שת״ני אותו מכין וי״ל
 כתבה ולא ההכאה אלל מד חיבת הוא גם השמיש הנה
 נתכוונו דשניהם וייל הרמב״ן יכחיש הקבלה אלל אלא

 ראיתי כ״ג ר נזיר מקובלת כשיטה אמנם .אחד לדבר
 שיקבל או שת״נ מד חוחו מפק נזה״ל זה דין שהמתיק

:והאויז הרחב״ן דברי היסך זה הגה טכ״ל
שהמלה אזיל למטמיה מקובלת דהשיטה לומר ןייש

 להחליש ריל שאמרו נפשי וטדשתלא פיי בכתובות
 הר״י ותלמידי החום׳ בשם וכניל מחש מיתה ולא כחו
 בכלל ומד מד ר״ל שח'נ רמד יפרשו הרי זס ולפי

 משקיבל דתיכף בכלל מד אין הרי שיקבל פד משא״ב
דאיידי איפכא מפרש לכן להכותו אסור למשוח עליו

 :שיקבל מד נמי נקט שתינ מד דנקט
בתשובתו שאלה הטמק ספר בטהיח הנלייב והגהיג

 מתשובת שהוכחתי מס לדתות כתוב אלי
 מרודף הקושיא ליישב נא יאיר החזות וזיל יאיר החוות

 מבירות איזה אלא בנפשו חלילק שאין מבירה אחר
 לאו שת״> דעד סיים ולבסוף כו׳ רהתם ותירן מייחדות

אזיל וממילא לחיות יוכל שמ״ח עד הכאה אלא דוקא
:הטהור עמל מרודף הקושיא

אפשר אי ניי הרב מיד השבתי אשר תשובתי וזאת
 רמה שאברר וכמו כך יאיר החיות דברי לפרש

 חמיר ובי קשיא גופא הא תימא וכי שם יאיר החוות ז״ל
ברודף עבירה •המושה אוחו מצילין דאין מליח משה

 הנפשית וננרחו הכתיב מ׳ש כ״ש ייח אחרי בפרשת הראב״ע כתב זה וכמין וע״ח *(
:שחים בידי יוכרחו ובשחר בפרהסיא טשו אם ב״ר מיי מיחס

 ולא במשנה מהמנויים חון המושה של בנפשו לעשיתי
 מבקש אפילו מבר לא אכתי אם ל״ת רגבי השי׳

 יתרו רק ט יחזור ודלמא ממשה חפר הוי גמשיתה
 רמס עוד לו נעשה ומה עונשי יקבל יפטר ואס ט

 !/»ומכין עיבר »ל בישיבתו במיע משא״ב הזי דהוי
 מכיל נשמתו לקיים כדי גופו לפנות שיקיימו. כרי

 לא אכל הגיף מנוי לו שנמשה דר״ל ניי הנתק הנין
 כל דל שת־נ דטד לי ברירא חיש וכן נשמתו להוציא

 המיתו לבלתי ,לקיימו' טזנתו לסיימו אפשר שמריק 1ומ
 יאיר החוות הגאון בדברי להדיא סטמר הנה זה ובחופן

 נפש יציאת לאו שחיג דטד ברור שהדבר נחסקנחו
הוא: חמש

 שהרי נן לפרש שאיא יראה יפה בפין המתטק אבל
דמר ליה פשימא שם דבריו שבראשית ברור זה

 ולק כנפשם איחס שמלילין כמן ממש מיתה דל םח״נ
 שם בסנהדרין המנויים אלו אלא לנו אין הרי לו הוקשה

 שח״ג רפד לי ברירא מקום ומכל וכתב סיים זה ועב
 לקיימו דל ואם מכיל לקיימו אפשר שטדיין זמן כל ריל

 שהרי מלחו דברי סוחר הרי להמיתו. ולא תי שישאר
 תחילה מחיש לתמר בא ואס להיפן בתחילה לו ברור
 זמן כל מאי וחי 3י* ומיד או נמי אי לומר לו הי׳ טב״ם

 לאו שת״נ שיאמר לו זדי הכא זמן של טיט מס דקאחר
 כל שמיש פשוט הדבר אבל איחו ממיתין שאין הקא

 קאי המלזה חיוב קיום מל לקיימו אפשר שעדיין ומן
 זמן סכר לאפיקי החלוה לקיים זמן מדיין שיש זר״ל

 כתוטת להדיא רש״י זכ״כ .זו הכאה שם אין שוב הסיכה
 הרץ וכ״נ בפירוש. שם בחידושיו הרשכ״א כתב וכן פיו.

 להרמב״ס נםה*מ מבואר וכן קל״ב ד׳ חולין בחידושי
 הזמן שאחר נ״א סי׳ נ׳ חלק בתשב׳ן וק י״ד שורש

 במ״ש החז״י דברי הן והן שת״ג מד ליי סתינן לא תי
 מל לקיימו אפשר שעדיין זמן כל שח״נ דסד לי כרירא

 קיום נחי לקיימו כדי מ״ש וכן קאי הליזי חיוב
קאחר: הציוי

 אין נשמתו לקיים כד• גופו למנוח החויי שנתב ומה
חלקין שיאמר לו רי שא*כ המיתי לבלתי ר״ל

 רקאמר לקיימו כדי מאי ומיד ימיתוהו. לא אבל אוחו
 דהן דריל ברור הדבר אבל לומר. הייל לקיימו חייב
 כלומר נשמתו שתתקיים נרי הוא הנוף ואיבוד ענוי
 ורצונה יהמלוה התורה קייס היא וקיומה הנשמה שחיי

 פד נזפו מלקק לק מעכב הנוף שחומר אלא לקיים

 שס"יס יה ממנו לחפשי נפשו שחלא או הגוף שיתרצה

 גרושק מהלכות בפ״ב הרמב״ס חיש ומיין נזה״ל שם
 להיות רולה שהוא יזיל שם הרמביס כתב שבאמת
 ק ולהתרחק המלוח כל לפשות היא ורולס מישראל

 יפי״ש כי׳ שהוכה וכיין שתוקפו הוא וילרו העבירות
 בקיליר: החו״י אליהם שרמז הדברים הן שהן
לאו שת״נ דטד סייס ולבסוף גזסיל כ״ת שכתוב ומה

 עכ׳ל לחיית יוכל חקים שמכל מד הכאה דוקאאלא
 לא הללו דברים כי ונחזו ספר נייחי מובא לי תמוה
 באופן בסיף. ולא בתחילה לא נחז״י כלל שם נמצאו

 ממש מיתה שחיג דטד להויא מוכח החויי שמדברי
 שם ח״ט סי׳ לבי חכם בתשובת מוכח וכן קאמרינן

 ונכרתה בחילה חיש די״ל שכתב הרא״מ דברי הביא
 לרךס חםרב אס •( שת״ג עד הכאה ר״ל ההוא »םש

 שידנו ימן כל וממלה שניס לי׳ג הגיע כבר והוא המלוה
ב שח מליו השיג לבי והחכם כרש חייב אינו משרים בן

שדל הפושות

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס82 מס עמוד הכהן שלמה דוד אדלשיין, הלכה



wהלכח * העישוי תגרת קוגטרם חדר
 משמע מטם כל טל ימרש כזה כרת גה ים מיט נל

 מוכח )כן כמשמען דברים שס״נ דעד ל’ס ושרווייהו
 כיש וז״ל ג' פי' במשי״ג שכתב הקצות מאון מדברי

 סיכה כגון שש״נ עד איתי ומכין המצוה לקיים טפין דין
 מר מכין ואין כן הרין אין נאיסירא ואלו עושה איני

 נמלה אחר ריוף כגון הידוטים בטכירוה אלא שת׳ג
 ברור זה וכל ט פעמים שקנאים נמקים או המאורסה

 ממש להורגו הייני שת*נ דטד ליה פשינוא כנה עכ*ל
 • *מו״ש ט סוגאין שקאין כאלו
יוסף מי׳ מו״ר מאון אלי שלח אשר ובתשובה

:הים מפרשי בטה״מ מלכוב נ״י שאול
 אפר המכה מה שת״> טד מכין בטנין הנה וזיל כתב

 אמנם המכה שכינת ונקה הקצב השיטור כשיבה לא
 היינו שח״נ טד דמנין הך פירש בחולין שרש״י לטנ״ר
 שנכנכח מיתה שש שמתא קטן במיטר כרררשינן שמתא

 שיטה לגז נמצא הי׳ לפ״ז הנה טכ׳ל איבריו רמ״ח בגל
 לעשות דיש ולטרד נפיהקיס נזכרה לא אשר חדשה

 רפריר שם קל״ב בחולין גופא סש״ס מדברי לזה סמוכין
 במרא שניא והא ליה משמתינן לא דחו לימא אי

 להוכיח שם הש*ם בא הנה שס־נ עד אוחו מנין יכו׳
 משמט שת־נ טי מכין יתניא חהא ליה יסשמתינן

 הוי מינה דעדיסא קשה דאל״ג וטור הך ךהיינו להדיא

 המשיט ואיך בפמתא מי לא הא להקשוח להש״ס ליה
 שח״נ או שיקבלו עד להטהס להם הי׳ שנין כ״ב להם

 עסקינן במאי דהכא ליחר ואין וכו׳ בטדיא וכרשניא
 ביאפשר ילטולם וכדומה שקופה שידם בגין אפשר בדלא

 זה דבר העתיקו כילם הפוסקים דהרי הכי מביינן
 שיתן ער אופו מנוין כהונה מתנות דהמסכב להלנה
 כברייתא והרי .נפש להכותו ולא לנדותו דינו חם משפע
שפיר אתי הנ״ל לפי אבל שש״נ פד אישו ומכין חטאר

:והשמשא הנידוי הוא שבבריישא ז! והכאה
בפ״ב שנשב הרמב״ם מדברי לכאורה משמט לכן
 ב״ד ביד נח יש אם ד׳ הלכה וליה מלוה מהלנוח 1

 וכו׳ יעשו שיחן לנדותו או תוט נטל שיפרע מי לעשוש
 טד הכאה הזכיר לא ולמה טכ״ל מציה שוט שפרימה

 .ונידוי לנכסיו הורדה נתב שם כ־ב בפרק נם שת'נ
 סנהדרין מהלכות כ״ה פרק בסיף גם בחב לא והנאה

 שילם ילא לי והלך הדין לקבל לביו שבא חי נשב
 חכתי מהגן בחל לי׳ אישחמיט לא ואיך אותו משרימין
 כתוטח כש*ם ונמיש ששיג טל אוחי ומכין בהי למנשב

 הוא והכאה נרו הגאון אגל.לדברי חיב בפרימש •פ״ו
 וכן לק*מ איה ממנה חון דבר ואיננה השמתא היא

 ברין וא״ו סי׳ הטור באבן הפוסקים מדברי גמי משמט
 משנה עיין שיגרש טד אוחו משמחין גרושה ונסיב נהו

 דעל לי׳ דפשיטא ביאה איסורי מהלכות מיז פ׳ למלך
ניחא להנ׳ל אבל שח״נ עד מכין גווגא מאי■ כל

: הן דהיינו

 עצמה הלזו בחשיבה שם נרו הגאין ני ימן אמנם
ורחוק חידוש דבר הוא אבל בזה־ל וכתב שיים

 שקשה נאמר אנו גס ל’עכ רש״י נלשין בן להעמיס
 איתז מנין להדיא דשני הבריימא בלשון גם נו להעמיס

 דברי להדיח מזרין יכן כפשוטה הלקאה וודאי משמט
 שבין ההבדל לפרש שבאו הנ*ל והירושלמי השוספשא

 בלי ווו ט’ל זו זו. להלקאה צאויין חייבי של• הלקאה
 שהדברים מזה מבואר אומר בלא מו אימד צריך W מנין

 מ״ש לפי ראיה דאין י״ל הג״ל דחילין ומש״ס כמשמען
 צריך שת־נ פד דלהכאה השילח פרק והמררכי הרא״ס

 הוי לא חסדא ורב בא״י סמינין שהן דיינים דוקא
 מ״ג כשיטת רש״י כח־ש הוא סמיך לא רב וכל סמוך
שמשא אלא דהוצל טבחי להנך להו טביר לא ולהבי

 מ״ש לי, היה דרך וטל סמיכים שם הי׳ דלא משוס
 כהונה‘ מחניש דהמטנב ש״ח מהלטח בפ*ו הרמכ״ם

 שהרמב׳ם מסגי נ’שת טד הנאה כתב ולא נידוי חייב
 נידוי שמחייב מי שכל ענין באושי שם לזה הקדים שם
 מיד נתב זה ואחר הדיוט ואפילו לגמתי יכול יחיד כל

 נ׳ד ויחשיב נידוי עליהס שחייבים הדברים הם איזה
 ולכן לנדות הדיוט יחיד יכיל מהם אחד נל שעל דברים

 'המרדני כהרא׳יי דם'ל שח׳נ טר הכאה שס הזכיר לא
 העור טונת י״ל זס דרך וטל סמוכין צריך דלוה ליהנ

 הרמביס דברי שם שהעתיק של״ר סי׳ יי״ד וש*ע
 הרמב׳ס רברי אמנם הנ״ל וא״ו סי׳ בא״ע וכן נצירתם

 דיינים ביד כת ים אס שנתב הנ״ל מלוה מהלכות בפ״ב
 הכאה דר״ל י״ל זה טישוי הנה נו׳ שיתן עד לעשיח

 כתב שהרי נידוי או שמתא ל’רר לימר דא׳א שת״נ טד
 בפירוש הכאה הזכיר שלא ומה לנדותו או מיו בפירוש

 בי׳ד נסה״מ כבר שהשריש מה טל עצמו דסמך י״ל
 דטריפה לאו בטנין ייליא״ן הר׳י מ׳ש וכעין שרשיו
 שנזכרו וציצית ולולב סוכה שהרי לך וחרט ימי״ש

 לא והרמב״ס שת*נ טי אישו שמכין להדיא בברייתא
 בפירוש ולא הגדול בחכורו לא .כלל הכאה בהם הזכיר

 כםה*מ מ״ש על עצמו שסמך ל׳ל כרחינו וטל המשנה
 אתד משפט בכללן עשין המצית שכל בוה׳ל י*ר שורש
 עד או שיקבל מד מלעשית הנמנע את להניח להם

הנ״ל: ■סנהדרין כהלכות כויגהו ינצ״ל שימית
מודים דהכל למטלה שכתבנו מהא נמי מוכח ובן
 ונמ״ש הזמן שטבר אחר נוהגת אינה זו דהכאה ׳

 הרי ושמחא והר״ן והרשב״א ותשב״ץ והרמב־ם יירש
 כל בירישלמי יבמי׳ש ש»בר אתל אלא אינה סיקרה

 דילן בש׳ם הוא ובן אותי מנדין כשורה שלא שנהג
 סי׳ י״ד סיר בפוסקים-טיין מבואר וכן דינתי ככמה
לאו זו דהכאה להריא מוכח א״כ שם ושיט של״ר

היא: שמתח
OW לאידו שזכינו ורוט אור בהפר ראיתי מצאתי 

הטא כהונה מחנות הלכות ט׳ דף שם מקרוב
 לימא אי הלכתא למאי הלשין בזה ל’הג דשילין סוגיא

 תניא והא לשמתינהי אצא .למנגדיניהו עלן רמי דלא
 שחיג טד אומו מכין כוי במ״ע אבל ת’ל במלות במד״א

 הא באמת להדיא מבואר זו נירסא לפי הנה טכ*ל
 דלא ממנה להוכיח היינו זו ברייתא שם בש״ס רחייתינן

 שח*נ עד או שיקבל מד להכישו אלא .בשהתא סגי
:וכחשחטה כפשוטה זו דהכאה חפירש הרי

פ״י המלחמות בספר הרמב׳ן ברברי גמי מוכח וכן
 ומשחתין שת״ג עי מכין ודל שס שכתב דינמית

 שורש סוף דיליאן להר׳י מג״א ומיין הררפה ועבריגן
 הוא כי טשה בהן שמיסיף וזיל שכתב ה' אות רביעי
 בחצות ברא פ׳ו בכתוטש שאמרו כמו הלאו חן חמור

 עושה ואינו םיכה טשה לי שאומר כגון במ*ע אבל ל״ת
 מדבריהם ל’טכ שת״נ עד אותו מנין עושה ואיני לולב
ננייא ולא שמשא איננה זו דהכחה נ*נ *מוכח הללו

ודויק: בעלמא

.ב׳ פרק _
 אם שת׳ג ער אותו מכין דתניא הא יחקור
; מדרבנן אלא אינו או טה־ת חיא נך

 ארבעים מנוח ס*ג ומנית בתוספתא התם תלא
אלא כן אינו מרדות מכות אבל התירה מן

 והיבא טכ״ל. עליו שיקבל ער אי שח־נ עד איתי מכין
ונראה וזיל טלה ונתב ג’כ ד' לנזיר מקבצת בשיטה

דהיינו
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M ט חיכה כ pw תליוי תורת קוומרם . &דך
 ששה ואינו מציה משה לי גשאימרים דוקא מייני
 מטאו ,שת״נ טד או לטשיחה שיקבל טד איתי דמטן
 בפסקי מטאו יכן הוא. חרדית מכת וי והלקאה דס׳ל
 ואינו סיכה טשה שם דז״ל קח״ג סימן במנחות החים
 משמע וכן ל’עכ מרדות מכוח אוחו מכין טישה

 מרוות ומנית ח׳ תורה חלקית דנזיר פ*ד בירושלמי
 פני ועיין נפשי שתצא עד אי שיקבל עד אוחו חיבטין

 רל דכתיבית ד’פ הר״ן מדברי משמע וכן שס. משה
 על עיבר אבל בו׳ דאורייתא מלקית בעריך שירש
 שמרד מפני מרדות ינקראים כי׳ סוכה כנין מ׳ע

 המ״מ מדברי משמע )ונן היתרים ובדברי תורה בדברי
:יעי־ש( ח׳ דין ביאה איסירי מהלכות פ״א

מוכח דונתי בכמה שהיי עיון מקום בזה לטנ׳ד לש
 ת״ת ו׳ יבמות בשים )א( היא. מה״ת זו דהכאה

 הלקט מרי ותירוש דתנו רצה לא שאס מנין תניא
 ט׳ דמי היכי הש״ס ופריך ובי׳ כרמו בטל וקרשהו

 לא וכו׳ באיהיר פשיעא ופירש״י דופנו למימר יבא צר
 והכאה להדיא משמט לי׳ כייפינן דווראי קרא איצטריך

 לשלף קרא דאיצטריך לי׳ תיפזק דאל״ב הוא מה״ת זו
 שם בהפלאה מ״ע כתיבות ועיין ת’מה לקי והנא
 כמו ל׳ח על ומלקק רכופין זו מהוגי׳ להוכיח שכתב

 איצטריך ולא לן דפשיטא מילחא רהא ומראמרינן ח*ע טל
 בטק )ב( מטח. הוא שכך ס׳ל וודאי א״כ זה טל קלא

 אותי שכופין מלמד אותו יקריב תניא ט׳א ו׳ דף ה’דר
 והא שת*נ עד מפין נחי מ׳ט כל ח׳ל שם התום׳ ונשבו

 שכתיב לפי כאן מפין דאין דם״ר משום קרא דאיצטריך
 מה״ח, וי הכאה דאין נימא ואי כתום׳ וטי״ש לרצונו באן
 ניפין דהכא לן למילף קרא איצטריך שפיר הא א״כ

.שבתורה עשין המלית בנל כ’משא מה״ת אותו ומבין
 אמי כר לר'נ בתיי׳ רבא ח׳ ובכ״ב מ״ט כחוטת )ג(

 והמרדני התום׳ והקשו לצדקה וחי ת׳ מניה ואסיק
 ותירצו .מפין ואין בצירה שפרה מחן צדקה הא זהרין
 טל מפין אין בצידה דכשח׳ש מנייהו וחד אנפין בכמה

 ונופי! חלקין אלא נישח עד שהיא גדולה הנאה ירי
 שירש והנה ר״מ ר׳ם ביו״ד נט״ז הובא יכן נישת טד ולא
 דב״ב פ׳ר בירושלמי בח׳ש התירה מן הוא זה דבר

 כצידה שמ*ש מ״ט אחרו מכאן לכם יהי׳ צדק מאזני
 שפירש תשנ״ה הי׳ רוטנברג מהריח תשובת ]ועיין נו׳

 מ' בצידה שמיש מ״ט אמרו מכאן לכם מדכתיב דר״ל
 ביד ואין לעצחיכם מסיר הוא לכם הזה הדבר כלומר

 דברי להו אישתמיט הירושלמי ומפרשי עליו נענשים
 אינה עיקרה זו רהכאה את׳ל והשתא הללו[ מהר׳ח

 במ״ע נוהגת שאינה לשלף קרא לי לחה קשה מה״ח
.מלוה בשים נוהגת אינה מה״ת וכרי בצידה שמ״ש

 במצות מ׳( )דלוקה בחרא רתני גישה דברייחא לישנא )ד(
 יהך וודאי משמט שת״נ טר מכין במ״ט אבל ל׳ח

 ותדע הל׳ח של ט’ל דמלקות רומיא הוא מה״ח הכאה
 מדברי הוכיח ד' שורש הוף דיליאן הרי שהרי לך

 חייב מדלא תעשה מלא חמורה שמ״ע הללו הש״ם
 כלתי מכין ובח״ע מלקוח מל*ט יותר ל״ת טל הנתיב
 הרי בטח( אוקארי ר־א הגאון )וכ*כ ועי״ש קצבה

 הנתיב מונת ושזהו מה״ת הוא דכך דם״ל מטרש
 ס׳ב כמהדרין )ה( מ׳ע. ט יכתיב שהוסיף בעקום
 ניקום ואגן עעריה דרתמנא מירי איכא מי אמרינן

 דבר דאפילו שם בסוגיא להדיא מונח יש״ש ונקטליה
 צריך מ'מ זה טל שנהרג מסיני למשה הלכה שטא
 רכל לכללא הדרינן דאל׳ב הכתוב מן שורש לי שיט׳

 נימא אי והשתא ליה קטלינן לא אנן פטריה דרחמנא
 הירא א'כ מה״ת איננה המלית שככל שת״נ עד דהכאה
הסמ׳ע ממ״ש ]ינ״מ וני׳ מירי איכא חי לרונסי׳ קושיא

מרדות[ ממת איננה שת״נ עד דהכאה י״» ס*ק ט*נ ט׳
 יפה יטה ח־ל כתב י״ר שירש בפתיח הרממס )ו(

 העצוה בזכרי והיא חיהפח הטינה זאת אל שאצרף אצלי
 ענשה איטר ל״ת אי עשה הן העינש עליה יתחייב אשר
 מיתית ה-יני אי חלקית אי כיה קרנן אי כרת אי מיתה ט׳

 העינשין יין בהעינש נ׳כיר שלא מה וכל חשלימין ב״דאו
כעיב: :אמרי נחו הוא הרי ל״ת מצות טא שאס תדע

 כל בכללם ח״ט אמנם לטגשי לנו ואין המלך מלית על
 הנמנע שנלקה לני יש עשייתה כשתתחייב מהם חצות

 החיוב זמן וכשנסתלק שיעשה או שימות עד משיתה על
 אין משל ט׳ר בסיכה ישב ולא שעבר כחי מזה נמנע

 עכ׳ל. זה ידע עבירתו על הסיטת תחר להכותו לגו
 דהכאה דם".' נמי ללמוד יש הללו רבינו מדברי הנה

 בי״ש מיתה עונשין הנך מן לה מרחשיב חדא מה״ת זו
 טא שגס משמע ב״ר. מיתת חלקות. קרבו. כרת.
 שזו טל שאס יעיז־ ממש מהית שהן דיאך דימית מטת

בל״ת גם ניהנה דרבנן מריית הרי קשה דרבנן מרדות
 ינמ׳ש מעשה שאין לאי כנין חורה של טיל בה ~__שאין

 דבל לאו לענין ומצה חמן מהלכית בת׳א הרמב־ס
 זה כשירש כתב כ’א ואיך בכ׳י עיר טא וכן יראה
 ואין המלך חצות על כעובר הוא הרי ל״ת היא שאם

.מדרבנן מרדית לוקה הוא נם והרי .עכ׳ל לעונשי לנו
:מעשה נו שאין אעפ׳י

 לקוחים הללו כרמב״ס דברי לענ״ד כי אמת הן
מקודם.[ )משם רנריתית פ״א התוספתא מדברי .

 מעשה בהם שיש ל׳ת מלית בל הכלל זה התם דתגיא
מצות על כעובר כי' לוקק אין מעשה בהם ושאין ליקין _

 וודאי דיש דאע׳ג לק*מ התוספתא ומל. עכ׳ל. המלך
 כיינתש מ״מ מכישה בו שאין בלאו־ נם מרדות חנית

 ממשה עשה בלא בה דאין טא תירה של חלקית על שם
 דברי אבל בלל. דרבנן חרדית מן שם דברי ולא

 עונש גס שם שיחשיב נאמר אס הזה נשירש הרחב׳ס
 גם ניהנת הרי טובא קשה ׳>f> דרבנן מרדות מטת של

 דהבאה נימה דאי קשה יעיד מעשה בה שאין ל׳ח בכל
 השריש איך דרבנן מרדות מנית ר״ל שיסיח ער זי

 והלא עיד לוקה איני מברי אחרי מ״ע שטל שם רביגי
 יכמ׳ש עברי אחרי נס עשה במצית מרדות מלקות יש

 וכ״נ ת׳ דין ביאה איסורי מהלכות בפ״א להדיא רבינו
 אינו סוכה שאמרו מחה נלמד שזה שם המגיד הרב

 חילוק דיש לומר ואין שת״> מד איחו מכין כו׳ ששה
 מא מישנה. מעשה שם שיש עשה ביטול בין בזה

 בשב היא כשהביטול משא״כ עברו אמר מרדת וילקה
בת״ו איתן נחל בעל הרב באמח וכמ׳ש תטשה ואל

ומצה: מהלכות.חמן
 ביויגב הוא ערוך לימור שהרי ליחא והא ללעניף

ה’קל רף חולין בחידושי מי״ן מדברי
 דסוב ח׳ע ביטול טל הסונית חג אחר אותי דמלקין

 תמשה ואל שב טל רגם הרי מרדות מכות וודא• ור״ל
 יניח שהרי טפיה הרמב״ס מדברי חובת וכן .נוהגת

 עברו אמר לוקה שאינו בכללם מ״ע לכל גדול כלל שם
 לבין בביטולה מעשה שיש טיח בין הבדיל לא ומדוע

 כרתיגו על אבל תעשה ואל בשב הוא שבישלה מ״ע
 אלא כלל חררות מטת מן שם הרחבים דיבר שלא צ״ל

 חקור שממנה התוספתא וכדברי תירה. של מהלקאה
 א*כ דרבנן מרדות ממכות מדברת שאינה הללו דבריו
 להכאה דכמו וחינה הוא מטח זו דהכאה ממילא מונח

 מעשה עשה ללא מעשה עשה בין בה הבדל אין וו
 לענין ה־ה מטת להלקותו לנו אין זמנה שעבר נל

 ליי וחחינן בניהם הבדל שאין נמי דרבנן מרדות מכוח
ז״ל הר״ן וכדברי מעשה עשה בלא נם דרבנן מרדות
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חלפה ב פרק חזןישוי תורת קונטרס סדר 80
 למ״ר וששאלת ח׳ סי׳ י״א כלל הרא״ס משינת (0

 האץ בגופיה ליה וכייטנן מא מציה חוב במל פריטת
 ואותם המקבל בסיף הלכה אימה כל לדבריו תתקיים
 מיירי פ״ו ובכתובות ל• יראה :ומשכון דגיתיח הפרקים

 ימי״ש כי והבריחם ממלמל׳ אלא קרקע ליה דלית כגון
 מטת אינה שם פ״ו דכתיבות הכאה דהך גיהא ואי

 לעגין בחורה. הכתובים הפסיקים מאותם שאלה זי מאי
 רס״לנמי מיה מוכח אבל דרבנן מררית של והכאה כפייה

 םי׳ יראים בספר ממיץ הרר״א )ח( היא. מה*ת « הכאה דגם
 רוצה אינו ואם :אני משמש יאמר שמלוה כתב רפיח
 ולילב סוכה כו׳ בחדא דחניא שיאחר אותו טסין לומר
 הללו דברים דאין ונראה נפשו שתצא סד אוחו מכין

 של בב״ד אגל .ישראל ארן של בביר אלא אמורים
 קצת שם שיש ימו״ש כר לכיסו רשאין אין לארץ חוץ

 סי׳ השוליז פרק מרדכי ומיין הממתיק משננת נמנום
 כתב יראים בספר והרא־מ ל*1י דבריו אח שהביא שפ״ג
 אוחי כיפין אני משמם לומר רוצה איני הפלוס דאם

 זכו* אותו מכין וכי׳ סוכה משה אומרים גבי כדתניא
 אותו מכין אלא לטפו רשאין אין לארץ חין של וננ׳ד
 גם נפש להכותו לא אבל דרבנן מרחת מטת )ר׳ל
 לארץ בחון דנין אין קנם דבל בממון[ אותי קינסין אין
 .דרבנן מרדות אינה יו דהכאה ממילא מוכח א־כ

 מלקין דמרדות .'בידוע היא הלכה הלא קשה דאל״כ
 .מיין הפיסקיס כל ונמ״ש לארץ חין דייני ט״י גם

 יבפרישה ס״ג ובסי׳ שם וש״ט ב׳ סי׳ חניה חו״מ טור
 בזה שיחלוק חי נמצא ולא נו״ו ס״ק ש״כ5 ט׳ ם*ק שם
 וז״ל שכתב הניל יאיר חוות בתשובת )ט( .ומל בלל
 דאין מליח משה תמיר וכי קשיא גופא הא תימא וכי

 במשנה המנויים חן חוץ פושה של בנפשי אותי חצילין
 הרודף את שת*נ טד מלקין אין דבל״ם יוכיח הגה ט'

 ניחן דלא דקיי״ל חהא .למטר ומבקש מבירה אחר
 והשתא שם. בסנהדרין המנויים אלו אלא בנפשו להצילו

 מה״ח איננה שה־נ מד הכאה של דטיקרה נימא אי
 הפשה בלא רגם לך אימא דלטולם מידי מונח לא א״כ

 דמציליו הנך אלא חשיב לא בסנהדרין והתם הכי תיקנו
 אלת מקראי הש״ם להו ונדילפי מה״ת בנפשם אותם
 . שם דחצילין כהנך הוא מה״ת זו דהכאה ס״ל וודאי

 כיח נתיבות מננידאכמ״ש שמתא חמורה רקיי׳ל מהא )י(
 ונמ״ש אותו מנדן כשירה שלא שנהג דכל במי וקיי״ל
 ממילא א*כ פ״ג ובמז״ק דנדרים זפ״ק דשנה ס״ק הרן

 שלא שנוהג חי לכל מרדות להטת לביד דיש דכ״ש
 יותר בזה תפעול דהלקאה כשרואין והיינו כשורה

 פד הוא מרדות כל הרמב״ם לשיטת והנה משמתא.
 דרבנן מבירה ואפילו נשמו הרמב״ן שהעיר ונמו שת״ב
 ונמו שעבר אחר ואסילי פהח בטרב מצה אכל כגון

 השה איכ לנזיר פ״ד מהירושלמי מישור באורח שהוטח
 אחר נוהגת אינה שתיצ מד הכאה דהך מורי כ״ט הדי

 כרחיני וטל .וכדומה הסינית חג אחר כנין הזמן שעבר
 מדרבנן מרדות אבל תורה של הכאה לטנין שזה צ״ל

 לנופי דהכאה ממילא מוכח החג אתר גם ליה מחינן
 החכם מדברי מוכח וכן )יא( .חה״ח הוא המצוה לקיים

 העתקתי שם שהניא הרא״ח ובדברי מ׳ט ט׳ צט
 כפשיעה שס״נ עד זו דהכאה דס׳ל למעלה דבריהם
 עשין כל של מהכאה מקשי מאי לאל״ה ממש ומטח

 וסיל נדחינו ועל התם דיינינין אקראי אגן הא שבתורה
 הלטש מדברי היא.)יב( מטת המ׳ע כל של להכאה

חייבים אין שמטת אמפ״י יזיל שם כתב רמ״ח סי' טי״ד

 ארז׳לשכוסין מ״ח בלידס בחוב שמ״ש מ״ט שהוא לכיסו
 כל שעל שסכשייס ממילא מוכת א״כ מטל מדרבנן אותי

מה״ת: הוא מכפייה בצירן חיש כתוב שאין ח״ע

ל. פרק
 טקור יבאר ובתחילה דבר פשר יחקור

מניין.? זה דבר
 מניעת על ומלקין כוסין רבנן דאמור מלחא הא טנא

מפורשת מלקוח מלינו לא והרי מ־ע היום
 על להלקותו אבל שעבר ואחרי ל״ת סל אלא מטח
 ממנה ונטל יושב והוא עיי לקיים טרו שיש >מ״ע ביטול

 מדרבנן אלא איננה זו דהכאה לח׳ר בשלמא לנו מנין זו
 שהוא רבוותא הנך כל שדטח הנ״ל לפי אכל שפיר אתי

 :והיכארמיוא כן לומר למדו מהיכן .קשה ממש חה״ת
שיעשץ לב״ד אזהרה ומשיח הכתוב מן שהוא לומר ש*1

 דבנלהו דב״ק פ*ד במלחמות הרמב״ן |וכמ״ש
 להרא״ף ראיתי מצאתי ]וכן ד לב אזהרה ומשיח כתב
 כגון בח״ע דתניא הא ולמטר וז״ל שכתוב רטד אות

 עד אותי מכין נוטל אינו ולולב עושה אינו סוכה
 ישראל להכית מותר שיהא רמי לזה מצאתי ולא שתיג
 א*נ’• לטו אזהרה מיעשית שהוא נ׳ל לכן זה מביר

 ולכאורה מכיל[ למשוח שיינלו צד כל למשיח צריכים
 להו דקשיא במקימו שם החים׳ מדברי לדבר סחירה יש

 ח״ע כל הלא אותו שמפיץ ללמד אוחו יקריב לי לחה
 מהנא דלאו מדבריהם משמע פ״ו כתיטת כח״ש טפין

 נם דאדרבה לדחות יש אבל שבתולה מ״ע לכל ילפינן
 כמ״ש קשיא הכי בלאו באמש דהא ס״ל הט החים׳

 שיעשוך לכ׳ד אזהרה ומשיח לי למה יז״ל כס הפ״י
 וחד אקריב ולא דאפריש חד ענינים ב׳ דכתיט כיון

 שטסין ללמד לרצוני אוחו ויקריב אפריש ולא לאמר
בכל ליה תיסוק ועשית ל• ולמה אני ריצה שיאמר

:כופין ח״ט
 דמיטשית ם״ל החים׳ רגם שפיר אתי להנ״ל אבי

לא ילהכי שבחירה המצית לכל דילפינן הוא
 האי אוחו דיקריב הדרשה מן אלא להתיט להו קשיא
 שם הש״ס פריך מה א״כ שאמר ואס לי למה מילף

 והא נ&קא אותו יקריב מן לי לחה לב״ד איהרה ועשית
 המצית כל טל כפייה ללמד ועשית איצטריך שפיר

 יש נמי בלחוד אוחו יקריב דמן לומר דאין שבתורה
 לרצוני אינם עיי דרלין לגופי׳ דאיצטריך חדת כן ללמד
 התום׳ וכמ״ש ססיל דהקרבן ניחא דלא או ליה קרינן

 איתי חיקריב דאי ועור .שם חהרשיא ועיין מ״ח ב״ב
 ועשה ל״ת שיש במקום אלא כפייה שמענו לא בלחיי

 אקריב ולא אפריש וטן אפריש ולא אמר דבין יתד
 איצטריך וא״כ יחל. ובל תאתר דבל לאו צם שם יש הרי

 לומר ייש לחוד מ״ע ביטול במקום כפייה ללמד ועשית
 ט׳ אפריש ולא לאמר חד הכי לתרץ הוצרכה דהגמרא

 וכח״ש הש״ס שמקשה קושיות תלתא כל מתרצי דבהכי
 דלחסקנא י״ל ולעילם יטו״ס ג׳ דף ריש ילה בחג כה״ג רש״י

:נסקא ועשית מן המצות כל שעל הכפייה נוף
שכתב דטק פ״ד במלחמות הרמבין דברי לפרש יש כן1

 ושיטין בחילי נמי וכופין ממשכנין בכלהו וז״ל סם
 שאמרו וכטנין שימשוך לב״ר אזהרה ועשית כתיב דבכלהו

 וי״ל ענ״ל נפשי שתצא עי אוחו מכין. מצית כש^ר
מד אוחו מכין מצית בשאר שאמרו זה שמנין דמוגחו

: *( נפקא ומשית מן צמי שת״נ
ויש

 בחעאוח הן. ושלמים בעולות הן "ל יל ועשית כתיב בכלהו הרמבין מדכתב דאדרבה זה לרתוח ויש הג״ד׳ •(
ואשמות
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 מזרחי הר׳א מדמיי ברורה ראיה למנ״ד אמנם ויש
והנאה וכפייה ליה ופשימא שם נהגים כחורש ־

 שגס דוטשית הנשוב מן להו ילפינן לא השליח נל של
 נוה שם נתב שהרי נסשיטו> להו הכירי הכי החים׳
 וקרא דקריב קרא לי למה אכחי האחר ואם הלשון

 בפרק שנינו הרי נחי קראי הני בלאו הא ממשיח
 מד אותו מנין נו׳ נגון בנרט אבל כי׳ במד״א הכוחב

 קרא דאיצטריך דר־ה ס״ק החום׳ חירלו נבר וכן שת״>
 הרי סכ״ל לרלינו שכתב לפי יאיל לסי״א משוס הנא

 ושנס נפהא ומשיח חן לאו הכאה והן דס״ל להדיא
רוקא ולאו הנ״ל דר״ס בפ״ה להו סנילי הני החלספיח

:מוחשית דודם להו קשיא חיקרינ
שכתב ט״ו דף וקידושין הרישביא מדברי מונח וכן

 כלידה שמ״ש משה מלוח נל דתיי׳ל ואט? וז״ל
 ומשית קרא דגלי הנא שאני עניה מוזהרין ב״ד אין

 דו דרים פ״ק בהריטב׳א הוא וכן שימשיך לב״ד אזהרם
 ומשיח מן ילפיק דלא יה״ל להדא הרי ט׳ש רבעו בשם

 שבחירה משין המלית כל טל ייטשו שימשו לב״ד אזהרה
 דחילחא ומטמא וזיל שס וכמ׳ש כייפינן החש ידוקא
 וכשם לסנייס אי לגבוה נתחייב באמירתו דהנא אשים

 לא שייך לא זה ושמם ענ״ל חובו לפרוח אותו שנופין
 מ*ש דביק ם*ד במאור ומיין וכרוחה בלולב ולא בסיכה

 תאתר לבל אלא אימקיש דלא מוו גדולה האי רב לשם
 ומיין שם דקרא בטגינא דנחיבא אט־ג עישיי למבין ולא

 יז״ל שם שכתב ב׳ דין חילה מהלכות פ״א מוז מנדל
 לב״ד אזהרה ומשיח למכתב קרא דאילטריך מדאשכחן

 טכ*ל מטשין אין איבתב ללא דהינא מכלל שימשיך
 מה גס .המלית לכל חוטשית ילפינו דלא נמי כדל הנה "

נמנין להחנות מיוחדת מ״ט שהוא שם הרא־ף שהמלה
 כל נגד נזה ודבריו המדה טל יתר בזה הפריז תר»יג
 שימנה מי נמצא שלא ואחרונים ראשונים ישראל חכמי
 יירו שאפילו דס״ל טחהם והדין פרטית לח׳ט זה דבר

 אינו מ*מ המצוות לכל טישוי ילפינן דחוסשית כולם
 שופטים ככתוב המפורשת הכוללת לחצוה וענף חלק אלא

 ורצוטה מקל נמלי אלי ושוטרים לך חתן ושוטרים
 .מעבירה ולהרחיקם המצוה לקיים המם אח הרודים

 נם תורה. במשנה רשיי וכת״ש בפסיקתא ינדאיחא
 בספר הרמכ״ס וכ״ב !:,ט ‘יד ז: ד. כסנהדרין

 מצית למשות שיכריחו שיטריס שם ז״ל קט׳ו הי׳ המצות
 שהיא ס*ג ר׳ שמח בלב הרא״א וכ*כ יטי״ש החולה

 יירמב׳ם כ’ונ .ימו״ש המצות בכל השידה דבר וודאי
 ירציעה מקלות נטלי אלו שוטרים .חהנהדרין בפ״א
ד׳ ובסנהדרין שם הלח״ח כמ״ש הפסיקתא מן והיא

 הדיינים כלי אלו לפניהם חשים אשר המשפטים ואלה ז׳
 מכוח בו להלמות. מקל שם ופירש׳י ורצועה מקל כז׳

 היא אסמכתא לאו דרשה והך למלקוח ורצופה מרדות
 אהה ומכאן א׳. רים תיחים ומיץ גמור מילין אלא
 הרציעה של לאווין לחייבי שלוקין החלקית שכמו למי
 במקל שרידן הרידיי כן כמו מחש התורה חן הוא

 .שוב .התירה חן ג״ב הוא מופה איני סוכה להאיחר
 ב׳ סי׳ ח* בלל שחיטה הלכות ארם בחכמת מצאתי
 אינו נאם ודל שנתב שאלה בתשובת שם אדם בביגת

 ואיני עושה איני סוכה שאומר כנין החצוה לקיים רוצה
בקרמית מרכתיב דלפיגן וכיו״ב וכו׳ לולב ניטל

 ברורה משנתי הנה טכ״ל אותו מטפי! מלמו לרצונכם
 אמריט דנכלהי צולה התירה לכל ילפינן דחקרבנות לי

 רצוט שצריך במקום ואפילו שימשיך לג״י אזהרה ומשיח
 מיש ואשתמיטתיה אני רוצה שיאמר אוחי ותנין נופץ

יהריטניא: והתום׳ הררא׳מ
נטי לבטי י״ה ל: ד׳ סנהדרין תוספות וטיק

 דעישוי חילי 'לפיכן לפניהם תשים רחאשר
 )זה הדיינים כלי אלו לריש חשים למאשר משום ונפיי׳
 תשים אשר דה ט׳ו י׳ בב״ק כחט וכן ורצועה( מקל

 דבר לכל ילפינן לפניהם חשים דמאשר וז״ל לפניהם
 יפי״ש כו* מימחין דבעי דין שאיט אטפ״י וכפייה עישוי
 הטישוי נוף ממילא 'לפיכן דמהכא דס״ל י״ל א״כ הנה

 ומיין בס׳ר. לפניט מיד שיתבאר וכחי המצוות שבכל
 יטל אחיך את תשנא לא רבק תני :ט׳ז טרופין ש׳ם
 ופיק בלבבך. ת״ל תינתה. דבר מל ',פירש יכנו .לא
 שיכילין נלמד דמכאן ט׳ סי׳ פ״ג ב״ק שלחה של ים

 ואל בשב אפילו הדת נגד שהיא דבר כל טל להכותו
 }ויזכה בכיונתז. חיש לקחן ומיין הימב. ימויש תמשה
 או .הכאה מל או שיטור לה יש חיכתה לנר טל הנאה
 אסור שיב זה לשיפור כשהניס ומיל קללה או נזיפה

הנאה הך משאיב תר״ת סי׳ חג״א טיק להיכיתו
כן[: שאיננו

 לי אין רנה מנה רבק מט כ״ג ל׳ למכות לבש״ס
סל לימד רבה חנה ת״ל מה א״כ כי׳

 רש״י ומיין סתומים והדברים רבה מכה שהן הראשינות
 כתו בכל להגיה כתב זהתיי״ט נפלאים דבריו שנם שם
 באמת שלמדוה י״ל מה״ח וו להכאה להנ״ל אמנם שי,ימ
 יכלול יכנו וכתוב והכהו לכתוב מלמו הזה המקרא מן

 סוכה מין המציה לקיים להנמנט האמת .שמיהם הכאות
 ולולב סיכה של ואותה ל״ת מל לעובר והשנית בו׳ מושה איני
 בידו כשיש לחמשה קידם ר׳ל בראשונה אוחו יכו הגה

 משאיב זננ״ל לא שעבר הזק אחר אבל לקיים מדיין
 שעבר. אחר באחרונה אלא לוקה אינו חיי״ל של מלקות

 טל למר רכה מנה להכותו יוסיף לא אמר השנית ומל
 בלי אוחו מכין להניא דהייט רבה חכה שהוא הראשונה

 דברי כן נס לפרש יש ולפייז שת״> מר מנק ובלי אומד
 שניחן רבה מכה הן שהראשוטת שכתב שם רש״י

 מכס נקראה נן שמל דר״ל עכ״ל כרתו בטל להלקותו
 וזה אליה מלמו שיתיר צריך אין זו שהנאה מפני רבה
 לוקה אינו לאווין חייבי של חלקות משא״ב נרתו בעל
 אני כן מנח מל ויאחר זה להלקאה עצמו שיתיר מד

 בי״ב הרמב״ם וכמ׳ש ופ״ב מ״א סנהדרין צש״ם מושה
 אי מליו לקבל ירצה שלא טול וכל נ' דין מסנהדרין

 ואינו סונה משה לו אומרים כאן אבל להלקותו אפשר
 טצמו מתיר אינו־ אפילו שת״נ מר אותו מנין מושה

 בעל הכאת נקראה להלקאה י״ל נמי אי כלל למיתה
 בסל המצזה לקיים בה איתי חנריחין שאגו מפני כרתו

 נפטר ומיד כף חי אני רוצה שאומר כל אבל כורחו
 נחרצה אפילו חיי״ל של הכאת משאיכ וכנ׳ל זי מהלקאה

 ממתה לקבל אני רוצה וצווח טומד אפילו לפנינו
 לפטרו בידנו אין כן אטסיי מור אסביר לא ומעכשיו

 אמפ״י כולם מספר לקבל וצריך אופן נשים החלקית חן
 לקיים חמתה עליו ומקבל תשובה שמישה

יתיישבו זה ולפי 1• וברצונו לבבו בכל התורה חצות
ג״כ

 לחרד דמכאן כתב ו-א מכיל שח״נ עד אותי מנץ מלוות בשאר שאמרו וכענין .שימשיך לכ״ר אזהרה יאשחית
 צמרו שמכאן במ״ש דכריו בסיף כמלחמות ומ״ש הלזו הכאה נפקא ומשיח מן ללאו חינה שמט .חציה לשאר

הצדקה: טל שחחשכנץ
 אומרים ורטתיני וכי צריכים הם מרדות אימר מאיר ר׳ רד לך ח״ב פרשה בש״ר מצאתי יטיב הגיה י(

מהי 11 יא ־
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 אינה אומר “ר בדיה סיב כ' ד מדר בחום׳ דברי ג*כ
 ארבעים מנוח מונות. בחרא ובפרק ודל כי׳ סומל
 ותימה שת/ מד בו׳ מנין בלי מריות מכות אבל מה״ת
 מכאן אבל כלל. שם וה לבר נמלא שלא לכאורה נשגבה

 דקאחרינן הא דהיינו ס׳ל התום׳ שנם ראי׳
 האומר דר? רכה מכה שק נוח הראשי מל לימד שם

אלא קצבה ולא מנין כלי איתי שמנין עושה איני סיכה
ואיש: שת״נ עד

 אשר הכתוב שפמך מלינו כיה כיו תירה ובמשנה
השופך לן לומר נפש להכות יקום. לא

 דהיה וי״ל שם בה״ס כתיש התורה מל כעוכר דם
 כשופך תורה דברי יהום לא אשר לך לימר גיסא לאידך

 דברי יקום לא תשר אך במיתה דם שופך מה דם
 נפשו שתצא אותו מכין טישה איני סונה מון תורה
 סמוכים: דרשינן תורה דבמשנה חודים דהנל אמרו ונבר
מפי או הכתיבים מן או שיהי׳ איך יהיה פנים כל טל

 סונה לאומר שרורין זה שרידוי ס״ל השמועה
 טיבי של המלקות כמו היא חורה של רידד נמשה איני

 וו דברים בכמה ביניהם הבדל שיש שקבלו אלא לאווין
 וכמ״ש עוד וכדומה לא וזו במספר זו במקל וזו נרלועה
 לכאורה א״כ וקשה טרה של• הם שניהם אבל לפנינו.

 דרבנן מרדות מכות אמרינן בש״ס דוכחי בכמה שהרי
 אבל דרבנן איסור על בעובר דיקא שיה לומר ויש

 הוא חורה של שלי מרדות גס מישה איני סוכה נאימר
 מפני מרדות רנקראיס והערוך הרין דמ*פ י״ל וכן

 מזה להוכיח אין טפרים ובדברי טרה בדברי שמרד
 לקרותם שמין שניהם שביה ר״ל אבל מדרבנן ששניהם
 העובר טפרים דבלי דשל נמו אבל מרדות" "מטת
 סופרים בדברי שמרד מפגי מדרבנן שלו מרדות עליהם

 איני סוכה כאומר כנין תירה דברי על עובר כן כמו
מדאירייחא מרדות מנית נקראים שלו חררות הכאות מישה

:טרה דבר• על שמרד הפני
 ביבמות נופי׳ כש־ס מלשין ליה סמוכין לערד

התם ואמרינן לוקה מהמר בלא בעל תניא ניב
 גוונא וכהאי מדרבנן מרמת מלקוח דקאמר לוקה מאיי

 דקאמר לוקה בעל ולא רע שם המיציא מיה בנתיבות
 גיח בנזיר ג*כ היה וכלכין מדרבנן מרמת מלקות

 שם רשיי עיין מדרבנן ליקה השחי ביה שער המעביר
 לוקה הקן שעל העיך כנפי הגוזז קח״א דך ובתילין
 מרדות מטת שכל נימא אי והשתא מדרבנן מרמת
 הוצרכו למה קשה א״כ מדרבנן אלא אינם שבש״ס
 לפרש מרדית מכות שהעירו מכתי הנך ככל חכמים

 שיאמרו לני ודי מדרבנן שהוא בצירו פירושי היד לנו
 ארבעים מלקית זה שאין יודטין יאני החם הרמת חבית

טרה: של
 תירה של חרמת מכוח באמת שיש חוה מוכח אבל

לקיים מזקלן שרומן הרימי היא והיא ממש
 וכאמור לך החן שוערים שכתיב וכט התורה חצות

 היא אבל ממש חה״ת שאינה מרמת גיב ויש למטלה
 להכותו גם התראה בה להצריך ].יניח תירה של בעין

 וכמ״ש תריי ט׳ כחשובה הרשב״ש זכ::״ש שת״נ עד
 הס יהן ממש. מדרבנן שהוא מרדות ויש בס״ד[ עור

בהם לפרש בשים שהינרכו הניל כדוכתי כשיה שנזכרו

 שא׳צ זנ״ח מדרבנן ושהם מריות מכות שהם להייא
שם: כרשב״ש שת״> ולא התראה

 דנזירן פיר מימשלתי מ} לטנ״י נמי מוכח והכי
תירס של מלקוח הלשון בזה התם דאיתא

 בטי תו מרדות מנות אוחו אזמדין א׳ חסר ארבעים
 חלקות נרישא שאומר דכמז לכאורה ותימה נו׳ עד איתי

 בסיפא ליחר לו היה כמוכן א׳ חסר ארבעים טרה של
 וכמו וכו׳ ער אותו חונטין דרבנן מרדות מלקית אבל
 מורס של הס ארבעים דחלקות ברישא ללמד שבא
 אינן מרדות דממת בסיפא ללמדנו לו הי' ט כמו

 לשון טל גיכ לחמוס יש וכן מדרבנן. אלא מה״ת
 ארבטיס חלקית בזהיל התם דחני דממת פיג הטספחא

 זמדיט סביל מנץ בלי מרדות מכוח אבל המירה חן
 הי" ופך ברישא שהתחיל למה כסיפא ■דבריו סיים לא
 והיותר דרבנן אלא אינן מרדות מנוח אבל לימר לו

 שהעירו המקומות שבכל הריאות עינינו שהרי תמוה
 ',bob מדרבנן שהיא מיד פירשו מרווח מכות בשים

 ההבילשביניהם. ללמד באי לא שם המקומות שבאותם
 שם לפרש ]שבאו »״ל וירושלמי בתוספתא שכן כל א־כ
 ארבעים מכוח ואמרו ופתחי הללו המלקיות שני בין מה
 להו• הווי מנין[ בלי מרדות מכות אבל התירה מן

 מזס מוכח אבל ומיל מדרבנן מרדות מכוח אבל למימר
 דידוי והיא תירה של שהן חררות מכוח באמת שיש

 מלקות שאמרו ומה וננ״ל. במקל שרודין השומרים
 איננה מרדות ימכית לאפיקי לאו חורה של ארבעים

 לאווין חייבי של החלקות שמספר מפני אלא טרה של
 לכן ארכטים במספר יכחיש .בתירה וקצובים כתובים
 שהשומרים חרדות שלטרהמשאיכמכית ארבעים נקראו
 לחכמים ונמסרו מסמר בהם טרה נתנה לא במקל רודן
 אומד. וכלי מנין בלי .עיניהם ראות כפי בהם לדון
 מרוות מטת אבל תורה של ארבעים חלקית שאמרו ו׳הו

 מלקות ור״ל מנץ בלי הם מה״ת ג״ב שהוא■ אעפ״י
 מרדת מכוש אבל התורה מן ארבעים מספרם דחיי״ל

 הן אבל מספר בהם חורה נחנה לא כלומר מנין בלי
 לולב עושה איני סוכה שאומר כל מחש טרה של עצמן

:בהן כיוצא וכל ממל איני
 והירושלמי שהתוספתא לחידין כמציגי זה דרך ולפי

לנו דיש נתכווני אחד לדנר כולם דלן ישים
 רמוכחן דוכתי הנך דכל וממילא .חורה של מרדות
 דמוכחן מכתי הנך נמי והכי התורה .מן זו דהנאה
 דתרוזייהו מיד אהדדי קשייאן לא הוא מרדות זו דהכאה
 נשכו הנ״ל הטם׳ פסקי וכן .פליני ולא ניגהי קישמא

 שהיא שיאמרו נתיב נמצא לא שם אכל מרדות שהיא
 האלגאזי דברי גס נפשימות יתפרשו )יכן מדרבנן

ישיש(: הניל

ד. פרק
 ויש דרבנן באיסורי הבדל שיש יבאר
 שח׳ג עד להכותו תורה בשל שהן מהן

סהשים: לזה וסשבין

 שכח של דבשטת כתב מדי סי׳ שם הדשב״ש 'הנד,
חורה של כעין שלו מרדת מעשה מ שיש

היא

 כה ויאמר משה' שירד •כיין יראה בוא הוא שנן לן תדע מאיר לד ליה מטיע צריכים הס מרווה רר לך מהו
 מרדת .רר לך שאיל[ למד !אבירה חפי ]אלא כך לו שאמר מוצא אתה והיכן אתיו[ את איש ]הרגי ר אמר

 זו הכאה ני ולמדני .מרדת בהנאת אותם וירדה שילך דל רד לך דמ״ש להדיא פירט הנה מכיל צריכים הס
 יההראה. עדות שם היו שלא במי ודל .(איש אלפי )שלשת הלזו מרתת הכאה בתירת הרנוס שהרי שת״ג עד היא

סנהדרין: מהלכות פ״י הרחבים ונמ״ש מרדות אותם מנין כדנה התראה בם נעשה שלא מיתית חייבי כל יכן הרמבץ וכחיש

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס87 מס עמוד הכהן שלמה דוד אדלשיין, הלכה סדר



קצא משנה ה״ז פ״ר דעות הלכות סדר ה״ו־ה״ז פ״ו דעות הלכותסדרל|צ

ו הלכה

נהיי-^ז

 שהובא אלי׳ רבי מתנא רבינו דברי מקור
ע״ב ט״ז וערכין קדושים פ׳ בילקוט

 מצוה אלא וכו׳ וישתוק ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא
וכו׳ תוכיח הוכח שנאמר וכו׳ להודיעו עליו

 ולענ׳ד כבודו, מקום אי׳ זה דין של מקורו _העיך לא מרן
 אלי׳ דכי תנא מהמדרש זה דנר לרנינו לו דיצא 7בס נראה
 כשם אחיך את בקפ^א^שנא קדושים חרשת כילקוט הוכא

 כינן דכר יש אס מתיא כן אליעזר ר׳ אמר וכו׳ שהקלה
 עליו תשא ולא נאמר לכך כו חוטא תהי ואל לו אמרהו לכינו
 לענין אף תוכיח הוכח של להקרא מפרש דהתנא והיינו חטא

 לו יודיע אלא בלבו ישטמנו שלא חכירו לכין שכינו דכרים
 על שיתנצל או דאז כלבך חטא עליו תשא ולא עליו ויוכיחנו

 לו ימחול והוא מחילה ממנו שיכקש או ככה עשה מה
 רבינו, כדכרי ממש והיינו חטא בלבו עליו ישא לא וממילא

 מנין כספר ומיין התורה מל ככיאורם וכרשרם כרמלן ועיין
 במסכת עוד ומיין רה, מנין העשין חלק לרכינו המצות
 לשמה שלא וענוה לשמה תוכחה שם נגמ׳ מ״ב ט־ז דף ערכין

 ג'כ דמשמע שם רב כר חייא ר׳ עם הונא דרב וכמעשה וכו׳
 וברה וכו׳ לשמה תוכחה כדה שם ברש׳י ומיין רנינו כדברי
לשמה שלא מנוה כדה שם וכתוש׳ וכו׳ לשמה שלא וענוה

 מהא רנינו לדנרי לענ״ד כס״ד ראיה להניא יש ועוד וכו׳
 יכול נלננן אחיך את תשנא לא ת־ר התם כערכין דאמרינן

 שנאמר להוכיחו שחייב מגונה דכר נחנירו לרואה מנין וכו׳
 עליו תשא לא ת*ל פניו משתנים אפי׳ יכול וכו׳ תוכיח הוכח
 שמיס נדנרי אכל לחנירו אדם שנין נחטא מיירי והתם חטא
 מלש ע׳ה הנכיאים כל כן שעשו וכמו יכלימנו כרכים אפי׳

 כן הסוגי׳ פירש שרנינו ח׳ הלכה לקמן נראה והן המהרש־א
 לחנירו שמשה דנר על להוכיחו חייב ואס שס נלמ״מ ועיין
 כודאי יוכיחנו שלא לו מגונה דנר עשה אם הוא יגרע למה
 או התוכחה דע־י אחד טעם אל הולך והכל להוכיחו מצוה ג*כ

 ממנו שינקש או כה, לעשות ככה מל ראה מה חנירו יתנצל
 לא זה ומ״י מחילה המגונה הדכר לו שמשה האדם מאותו או

כישראל. ואחוה ואהנה שלום ויהיה המחלוקות יחרכה

 יהא ולא למחול צריך לו למחול ממנו וניקש חזר ואם שם
כך ואחר רע שם עליו הוציא אם וכו׳, אכזרי המוחל

 מה עיין לא, או לו למחול צריך אס לו שימחול ממנו נקש
 יוד הלכה כ׳ פרק תשונה כהלכות לקמן נזה נס־ד שאכתוב

 נשם שם הגמ׳יי נדכרי וכו׳ אכזרי להיותו לאדם אסור נדה
ביש׳ש. מהרש״ל ונדנרי הירושלמי

 נשם תמה מרן וכו׳ החוטא שיכהו עד להוכיחו אדם חייב
כך שפסק רנינו על י״א( מנין המשין )נחלק השמע

 אמר רב תוכחה היכן עד אמרינן ע״ב ט־ז דף כערכין דהא
 נזיפה עד אמר יוחנן ור׳ קללה, מד אמר ושמואל הכאה, מד

 והרואה יוחנן ר׳ נגד כרב שסק למה רנינו מל קשה וא־כ
 דנרי ליישב והלח־מ מרן של כתירוצם יש מהדוחק כמה יראה

רנינו.

 יוחנן בר׳ דהלכה בבלל הראשונים שיטת בירור
ושמואל רב נגד

 לתרץ שרוצה שליה נספר מאד רנות שנים זה וראיתי
ורב דהואיל ס״ל דרכינו אמר ההוא רכינו דעת

 עד דדי יוחנן דר׳ להא להו סכירא לא תרווייהו שמואל וגם
הכלל דזה יוחנן, כר דהלנה כללא להאי ליתא ממילא נזיפה,

 או לחוד רב עם דפליג היכא אלא נאמר לא יוחנן כר׳ דהלכה
 עליה דסליגי היכא זה כלל נאמר לא אכל לחוד, שמואל מם
 דעת הוא שכן הדבר נטן אמת והנה ושמואל, רכ שניהם גם

 היכא יוחנן כר׳ הלכה דאין מספרו, מקומות ככמה הרי׳ף
 נסרק שנת נמסכת׳ עיין ושמואל, רב תרווייהו עליה דפליגי

 מ־ש ולמימיהן לגופן שסחטן ושלקות כנשים כדין חנית
 מנוי כדין הדר פרק נעירונין עוד מ״ש ועיין שם, הרי׳ף
 ועיין לתוכו, פתוחים ונתיס נחצרות וקורה נלחי ניתר

 דעת הוא וכן עד, דף וריש מ״נ סוף מ״ג נגמ׳ נעירוכין
 אלא כן אינו הרא״ש דעת )אכל קד סימן בתשובה הרשנ״א,

 רב עליה דפליגי היכא אף יוחנן כר׳ דהלכה סוכר דהוא
 א׳ סימן כירה נס׳ שנת נמסכת נהרא־׳ש עיין כי ושמואל,

 אכל וכו׳ כמאן לא הלכתא אסיק לא חננאל ורכינו שכת׳
שמואל רב דאמר כהא הלכה פסק צרכו כל שנישל נתנשיל

 ונעצים כגסת שהסיקוה כירה יוחנן ר׳ אמר יהודה כר
 ושמואל דרב ואע״ג וכו׳ צרכן כל שהוחמו ממין עליהן משהין
 ועוד ושמואל, רב לגני יוחנן כר׳ לן קיימא הא עליה פליגי

ה׳(. סימן יוצאת נהמה נמה נפרק שם כן לו מציע

 עליו וקושי׳ השלה דברי
רנינו קעניד דשסיר דנהי דל השליה על לי קשיא הא אבל

 ואילך ומשם נזיפה עד דדי כדי פסק שלא כמה נזה
 רב תרווייהו עליה סליגי נזה דהא תוכחה ממצות סטור

 לפסוק ככה על ראה מה רנינו על קשיא עדיין אכל ושמואל,
 כשמואל לפסוק לו ראוי דהיה הכאה, עד דדוקא כרב

 נכולהו דקיי׳ל דאף תוכחה ממצות סטור ואילך דמקללה
 כאיסורי, כרב הלבה ושמואל רב דפליגי היכא דכל תלמודא

 ודי שמואל נגד יחיד רב לי׳ הוי דהא כרב, לפסוק איא הכא
 הכאה, עד להוכיח צריך דאין להו סנירא שניהם גס דהא

 יחיד ג*כ רב לי׳ הוי זו אף כרכים הלכה ורכים דיחיד ומלכד
 דחייב לענין משא*כ לחוד, רב נגד כרי והלכתא די נגד

 רב נגד דהייע רבים נגד יחיד די לי׳ הוי קללה עד להוכיח
 זה כעין זו אף בעצמותו, נכון הזה שהדנר ומלבד ושמואל

 כ״א סרק שבת בהלכות לקמן גופא דרכינו אליבא מרן כתב
 ולצורך גופן לצורך שסחטן ושלקות כנשים גני י־ג הלכה

 ודי ושמואל דרב פלוגתא שהוא אסור אכל דפטור מימיהן
 דלענין משוס כשמואל, רבינו ופסק ט׳א קנדה דף נשכת
 ולית די נגד יחדיו שניהם ושמואל רב איכא הא חטאת חיוב

 לפחות איסור דאיכא ולענין יחדיו, שניהם נגד כרי הלכתא
 דתרווייהו כרב דלא ושמואל די איכא הא מימיהן לצורך
 איסור איכא יוחנן דלר׳ רק איסור, איכא דלסחות מודים
 אלא ליהא ולשמואל ביה, אית חטאת חיוב דאסילו ממור

 כיה דאית מודים ושניהם חטאת חיוב כו דאין זוטא איסורא
 כרב הלכתא ולית ודי שמואל נגד יחיד רב לי׳ והוי איסור,

 דהלכה כך נימא נמי תוכחה לענין הכא בדידן אנן אף וא״כ
 יושיענו ומה קללה מד רק אלא אינה תוכחה דמצות כשמואל
 ה׳ פרק פסח קרבן הלכות עיין )א״ה של־ה ספר על תירוצו
השגות ליישב רבינו של בנו נשם שם מרן שכתב מה נ׳ הלכה

שם(. הראב־ד

 דהלכתא בכלל כהרא״ש ס״ל דהסמ״ג יבואר
 ושמואל רב לעומת יוחנן בר׳

כן גם קשיא היה לכאורה הסמ״ג שמל מילתא יציבא
 דהיינו כשמואל פסק לא ולמה כרי פסק זה דלמה

ושמואל ורב דהואיל דוחא, חללה עד היא תוכחה דמצות

 עד רק אלא אינה תוכחה שמצות שאמר במה די על סליגי
 אינו תוכחה דממצות לפסוק לו הי׳ לא ג־כ וכרב לחוד, נזיפה
 זה נדכר יחיד רב לי׳ דהוי דוקא, הכאה עד רק אלא נפטר

 דהסמ׳ג דלק׳מ מקומו על והתבוננתי ודי שמואל נגד
 הלאווין בחלק כתב הוא שהרי ואזיל, דשייט הוא לשיטתי׳

 כנשים חנית בסרק החס מסקינן שבת, בהלכות ס״ה מנין
 סטור ולמימיהן וכרי כשמואל מותר לגופן שסחטן ושלקות

 ופירוש להו מסייע מנשה דבי דתנא ושמואל כרב אסור אבל
 בפרק הרי׳ף כמ״ש הלשון כתב לא והנה וכו׳ כגון כנושיס

 רב ליה דהוי חטאת, חיוב לענין כדי הלכתא דלית חבית
 די לי׳ דהוי וכו׳ חטאת חיוב וליכא שיטתא נחדא ושמואל

 דבי תנא הא ועוד שנים, במקום אחד של דבריו ואין יחיד,
 תיבת הרי־ף שכתב לפניך שלך הרי וכו׳ להו מסייע מנשה
 חיוב לענין כרי דלא לפסוק טעמים שני לו שיש דהיינו ועוד

 דדי עליה סליגי שניהם ושמואל דרב מטעם חדא חטאת,
 יחדיו, שניהם נגד לא מינייהו חד נגד אלא כדי הלכתא ולית
 אבל כרי, דלא פסק מנשה דני דתנא מטעם שנית וזאת

 דתנא ועוד כתב שלא דהיינו ועוד תיבת כתב שלא הסמ׳ג
 כדעת סובר ג״כ שהסמ״ג ש*מ וכו׳ להו מסייע מנשה דבי

 היכא אף כר״י דהלכתא לעיל שהבאתי זה בדבר הרא־ש
 הסמ׳ג פסק לא ולפיכך ושמואל, רב תרווייהו עליה דסליגי
 מטעם חטאת חיוב ביה דלית לענין כרי דלא הלכחא
 דהך תואיל רק כדי דלא פסק אלא הרי־ף שכתב הראשון
 ושמואל לרב להו מסייע סיוע מנשה דבי דתנא ברייתא

 חבית בסרק דהרא׳ש )ודע דרי ממימרא לן עדיפא וברייתא
 העתיק ששם אלא שם, שכתב הדברים מנה מלבו לא ד׳ סימן
 מקומות, בהרבה הרא״ש של דרכו כן שהוא כמו הרי״ף לשון
 מכח רק ג'כ הוא הרא׳ש של ונימוקו טעמו לדינא אבל

 לגופן בלשונו הסמ״ג דנקט ומה הרי״ף( של השני הטעם
 האמת וכו׳ ושמואל כרב וכו׳ למימיהן ודי, כשמואל מותר
 להו, סבירא כחדא ודי שמואל לגופן דלענין הסמ״ג נקט

 סוף סוף להו, סבירא כחדא ושמואל רב מימיהן ולענין
 סובר דהוא מדבריו נראה הסמ״ג דדעת האמור מן המורם
 היכא אפי׳ ושמואל רב נגד כדי דהלכתא הרא־ש כדעת

 הכא הסמ״ג מניד שסיר נמי ממילא עליה, סליגי דתרווייהו
 תוכחה, ממצות נפטר כבר ואילך דמנזיפה כרי שפסק במה

 פסק דהוא רבינו על אבל ושמואל, רב עליה דפליגי ואמ׳ג
 קשיא שסיר הן אם כרב פסק אלא כשמואל ודלא כרי דלא

 פסק לא ולמה כרב לפסוק ככה מל ראה מה קושיתנו
כשמואל.
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דעות הלכות סדר קצב

דינא בהך ומ׳־ר המ״ת דברי
 מזור המלה לא בתירוצו השל־ה עליה לדאתינן ונחזור

במה להקושיא אלא תינו בדברי שיש להקושיא
 כשמואל, פסק לא למה קשיא עדיין אבל כרי פסק שלא

 הוא שק שכתב ה׳ אוח פה מיימוני בהגהות ראיחי כן אמנם
 מצאחי אנכי כי מילתא ויציבא רנינו כדברי חנחומא במדרש
 הדום זכר ולא בדה שני איכה רנה במדרש כן עוד ראיתי
 כל יושיענו מה אבל תינו, של לדינו ראי׳ יש משם שם רגליו

 רבינו דברי ליישב שביעה כדי זה בכל אין עדיין כי זה
 על ולחלוק להניח כלל לב מל יעלה ולא לאמרו הקשה שהדבר

 רב נגד כשמואל או כרי הלכה לפסו׳ בידינו ערוך כלל
 שלנו, בתלמוד נאמרו ופלוגתייהו למיל האמורים מטעמים

 ולומר האמור, הכלל נגד שלגו מהתלמוד סמיכות לנו אין אס
 שעליו העיקר כי רבה ומדרש תנחומא מדרש מל ונסמוך באו
ה׳ ומצות האלקים חוקי בכל התורה דיני בכל סומכים אנו

זולתו. ואפס שלנו התלמוד הוא ה׳ ומשפטי

 ע״א נ״ה שבת הגט׳ עפ״י הוא כרב שפסק רבינו
שם ותום׳

 הוא, רבינו דעת בישוב בס־ד למרד שנראה מה אמנם
כרב פסקו דגמי ופתמא זירא ר׳ כי ראו דעיניו

 סימון )וי׳ ורי כשמואל ודלא הנאה עד היא תוכחה דמצות
 לו א*א ולפחות זירא מר׳ וקבלו וחזר בי׳ דהדר אפשר גופא

 דף דבשנת והוא ורי( שמואל בהדי ולא רב בהדי לא לחשבו
 מר לונחינהו סימון לר׳ זירא ר׳ לי׳ אמר אמרינן מ׳א רה

 ליה אמר מנאי, מקבלי לא לי׳ אמר גלותא ריש דבי להנהו
 לגבריאל הקב׳ה לו אמר וכו׳ מר לוכמינהו מקבלי דלא אע״ג

 לפני הדין מדת אמרה וכו׳ צדיקים של מצחן מל ורשום לך
 רבש־ע לפניו אמרה וכו׳ מאלו אלו נשתנו מה רנש־ם הקלה

 דלא ואע־ג בדה שם והתיס׳ ונו׳ גלוי מי להם גלוי לפניך אס
 מקומות בכמה מוכח מקבלי דלא דהיכא הקשו וכו׳ מקבלי
אם ספק רק הי׳ דהחם ותירצו להוכיחם, צריך דאינו

לא. או מקבלים

רבינו לדעת דשבת בסוני׳ הקושיות הסבר

 של תירוצם אבל ג־כ, לרבינו לי׳ קשיא קושיתם והנה
ממנו יקבלו שלא ודאי לו היה לא סימון דד החוס׳

 סימון ר׳ שאמר מנאי יקבלו לא דלשון לרבינו לי׳ ניחא לא זה
משמע לא וכו׳ מקבלי דלא אע׳ג זירא ר שאמר והלשון

 ממנו יקבלו לא שבודאי הוא משמעותו אלא מסתפק שהיה
 החוס׳ של בתירוצם רבינו של רוחו את נאמנה לא ולפיכך

 ד אצל לודאי קרוב הדבר דהיה להו דסבירא אפשר )והתוס׳
 ממנו יקבלו שמא היה ספק קצת רק ממנו יקבלו שלא סימון

 בלבד זו ולא מנאי( יקבלו לא ודאי בלשון אמרו ולפיכך
 סימון לד זירא ר׳ שהשיב תשובה זו דמה לרבינו לי׳ דקשיא

 היה ששם בצדו תשובתו שהרי ירושלים, דצדיקי מעשה מהך
 אמר כך שהרי לא, או מהם יקבלו אם להצדיקיס ספק הדבר

 הרי גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אם הקרה, לפני מדה״ד
 מסתפקים היו לפחות הדור שבאותו שהצדיקים נראה הדבר

 אומר שהוא סימון ר׳ אבל לא, או תוכחתם מהם יקבלו אס
 ולינא התוכחה ממנו יקבלו שלא ובבירור בודאי יודע שהוא

 ריש דבי לאנשי הוכיח שלא עביד שסיר לזה קמיה, ססיקא
 לרבינו. קשיא זה מיליו, לשכל יבוז זה למה ני גלותא,

רביגו לדעת דשבת הסומא ביאור

 מה עפ־י היא, כך הסוגיא דביאור רבינו תירץ ולפיכך
נמי איתא בשבת זירא ור׳ סימון דר׳ עונדא דהך

 ד וכו׳ רגליו הדוס זכר ולא נדה שני איכה רבה במדרש
 בביתו שרוי שאתה בשביל סימון לד לי׳ ואמר שלח הושעיא

 אין מה מפני גלותא( הריש של בביתו בזה )רצונו קצין של
 בהן שכתוב מאותן נהיה הלואי לי׳ אמר מוכיחן, אתה

 הפורענות התחילה מהן והלא לי׳ אמר והנאנקים, הנאנחים
 נפצע מהן איזה וכו׳ הכבוד כסא לפני קטגוריא קפצה וכו׳

 דידן בתלמודא שנאמר שמה מבואר הדבר הרי וכו׳, מומו
 הנהו להוכיח לו שהיה היתה היא סימון לד זירא ד בתוכחת

 כמו עליהן, נתפס הוא כן ולולי הנאה עד גלותא ריש דבי
 ד מהם שהשיב והנאנקים הנאנחים אותן גיכ באמת שנענשו

 היו גמורים צדיקים והנאנקים הנאנחים אותן שהרי סימון
 והרי מהם, קבלו ולא קללה כדי מד אותן הוכיחו ובודאי

 דהיינו וכו׳ מומו נפצע מהן איזה אלא קטרגה לא המדה־ד
 קללה עד אפילו הוכיחום שלא קטרגה לא אבל הכאה עד

 שלא מה המדה״ד של הקטרוג שנתקבל ממה מוכח כנר )וגם
 ש*מ והנאנקים הנאנחים אותן ושנענשו הכאה עד הוכיחו

 וא*נ הכאה עד אפילו להוכיח שחייב הדין שורת הוא דכך
 דתלמודא שכתבט רק רבינו של לדינו סייעתא איכא מהמד־ר

 דהא ועוד לזה( מסכים התלמודא גם האמור ולפי מיקר הוא
 נאמר שהרי קללה כדי מד שהוכימוס ואמר צווח המקרא

 במלאכי מלעיביס והיו ט־ז( פסוק ל־ו פרשה ב׳ הימים )דברי
ה׳ חמת עלות עד בנביאיו ומתעתעים דבריו ובתים אלתים

 הנביאים שהרי והצדיקים ת׳ח היינו אלקים ומלאכי וגו׳
 ומתעתעים מלעיבים ויהיו אמר לא ולמה אח׳כ מכרו

 ודאי אלא ה׳ חמת עלות עד דבריו ובוזים אלקיס במלאכי
 די דקאמר וקללה ות׳ח, הצדיקים על קאי אלקיס דמלאכי

 ערות ולבשת דלבשתך מהקרא כדמוכח דברים בזיון היינו
 שאותן רק קללה, כדי עד שם בערכין ר־י נסתייע שמזה אמך

 תוכחה י״ח לצאת בזה שדי סוברים היו והנאנקים הנאנחים
 יוכיחום שאס שאפשר ואע־ס קללה, כדי עד שהוכיחום נמה
 ממצות נפטרו כבר אבל תוכחתם את מהם יקבלו יותר

 הכאה כדי מד להוכיחוס להם שהיה קטרגה ומדה״ד תוכחה
 משמת אלא תוכחה ממצות סטור שאינו הדין הוא שכך

 לפני וידוע גלוי למדה״ד הקרה השיב ולזה ואילך, הכאה
 אם שאף יודע שאני והיינו וכו׳ יקבלוס לא בהם מיחו שאס

 ומה התוכחה את מהם יקבלו לא הכאה כדי מד אותן יוכיחו
 הצדיקים אותן יקבלו ולא אותם הוכיחו לא אם בכך לי

 מכים היו והרשעים אותם מוכיחים היו אם או מהם, הכאות
 של הכאות באלפי ה׳ הירצה תוכחתם, מקבלים ואינם אותם

 אם ודאי תועלת, מבלי לחנם רשע באגרוף להכותו הצדיק
 שגס הדין מדת אתה טמנת שפיר התוכחה מקבלים היו

 שהגיע להעונש הסבה היו שהם לעונש הם ראוים הצדיקים
 ברשעותם, נשארים הרשעים להיות הסבה ג׳כ והיו לרשעים

 להם מגיע היה ולא בתשובה שביס היו מוכיחוס היו שאם
 יודע אני אבל צורם, וחסן קונם רצון עושים שהיו העונש

 או לישראל הפסידו מה א־כ עוד בתוכחתם תועלת היה שלא
 ועת העונש, להם יגיעו ולמה הוכיחום שלא במה לי כביכול

 הדין שמצד לי מודה אתה הרי נצחת, תשונה המדה־ד השיב
 רק תוכחה יקבלו ואולי סן הכאה עד להוכיח מחויבים הס

 יותר עוד אותם מוכיחים היו אם שאף וידוע גלוי שלפניך
 ונהי אותם מכיס היו אלא תוכחה מקבלים היו לא מ'מ

 כי בשוסטיך ותזכה בדבריך תצדק וא'כ וידוע גלוי שלפניך
 לישראל הפסד שגרמו מה עת עונש להצדיקים מגיע אינו
 מנעו לא וממך המופלג העונש להם והגיע בתשובה שבו שלא

 חטאו מיהא הא אבל לפניך שישובו ההוא רוח הקורת כביכול
 עד להוכיח צוית שאתה מצותיך שמרו ולא ההם הצדיקים גס

 צוית שלא לומר תרצה ואם הכאה, עד הוכיחו לא והס הכאה
 שנו ולא קללום שכבר אף ישובו סן אלא הכאה עד להוכיח

 באופן אבל וישובו תוכחתם תועיל יותר יוכיחום אם דלמא
 מה כי הכאה עד להוכיח צוית לא ישובו שלא יודע שאתה זה

 מי לפניהם המדה״ד אמרה לזה הצדיקים את יכו אס לי יועיל
אס עוד יוכיחוס אם ידמו לא שהם כיון וא־כ וכו׳ גלוי

קצג משנה ה״ז פ״ו

 וכמשפט התורה כחק לעשות להם היה לא, או להם ישמעו
 לזה אותם שיכו עד קללה אחר גס עוד להוכיחם התוכחה

 תורת הפרו וא־כ וכו׳ מוחו נפצע מהן אחה מדה״ד אמרה
 וראוים החוכמה של העשה על שעברו ה׳ את ונאצו התוכחה

 ואלו הלוקין הן שאלו מאלו אלו נשתנו ומה לעונש הס
פטורין.

הנ״ל הסוני׳ ביאור המשך

 להצדיקם תרצה אס הקב׳ה לפני מדה״ד אמרה ואח״ב
שאותן כמזיד שוגג דן אתה וכי לי ותאמר

 קיימו שלא במה שוגגים היו והנאנקים הנאנחים הצדיקים
 סוברים היו שהם הכאה פד יותר עוד להוכיחם תוכחה מצות

 ובמה הכאה עד להוכיח מחויבים שאינם הוא כך שהדין
 אס התוכחה של ברה ה׳ מצות קיימו כבר קללה עד שהוכיחו

 אלא אינם מיהא הא אבל אמת דין הדין אין באמת כי
 במדרש שנאמר מה )כפי לאמר המדה־ד הוסיף לזה שוגגים,
 מישראל הכאות ולקבל מיימוני הגהות ג־כ והביאו תנחומא

 תלמוד שגגת שהוא והיינו וכו׳( סובלן הנביאים שהיו נשם
 יכולים שהיו למדו ולא ללמוד ממי להם שהיה זדון שמולה
 לא ולמה הכאה מד היא תוכחה שמצות מהנביאים ללמוד
 במזיד חטאו וא״כ כן עשו בזדון אם כי זה אין מהם למדו
 אינה רבה במדרש שאמר מה )ודע ה׳ מצות קיימו שלא נמה

 שימותו בו הכוונה אין וכו׳ מוחו נפצע מהן איזה הנ״ל שני
 דרך ועל הכאה היא בו הכוונה אלא פצע מאותו דוקא

 ראשו נפצע הרגיל דבר שהוא וכמו מוחו, נפצע אומר הגיזום
 לא שאמר דילן בתלמודא סימון ר׳ וגס וכו׳( מהן אחד של

 ריש אנשי את מוכיח הי׳ שכבר היינו וט׳ מנאי מקבלי
 ר׳ סובר הי׳ לפיכך מיניה קבלו לא ואס׳ה קללה מד גלותא
 פטור הי׳ כבר אותו שקללו שבזה לי דאהני היינו סימון

 הצדיקים כאותן סובר הי׳ סימון דר׳ עוד מלהוכיחם
 עד ולא קללה מעד יותר הוכיחו שלא והנאנקים הנאנחים

 שכתוב מאותן שנהיה הלואי סימון ר׳ תשובת הי׳ שזה הנאה
והנאנקים. הנאנחים בהן

 תוכחה למצוות הנביאים תוכחת שבין ההבדל
בכללה

 שבאמת בדעתו טועה שהוא סימון לר׳ זירא ר׳ והשיב
אדרבה לזה והראי׳ הכאה, עד היא תונחה מצות

 והוה סימון( ר׳ נסתייע )שמהן והנאנקים הנאנחים מאותן
את שקיימו האנשים מל הקביה לפני מדה־ד שקטרגה מה

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)193 מס עמוד הלוי שמואל בן וולף זאב בנימין בוסקוביץ, מדע ־ משנה סדר 0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)192 מס עמוד הלוי שמואל בן וולף זאב בנימין בוסקוביץ, מדע - משנה סדר



קצה משנה ה״ז פ״ו דעות הלכות סדר דעות הלכות סדר קצד
 חוכמה, מצות ג׳כ וקבלו קימו וא־כ תיו עד מאלף התורה

 להם חסר והרי ה׳ ממצות אחת נכלל תוכחה מצות אף שהרי
 יקיימו ודאי אלא תוכחה, מצות והיא דאורייתא עשה מצות

 קללה, עד כתוכחה די שיש סוכרים היו שהם רק זו מצוה גס
 קיימו ככר מחשבתם לסי וא'כ הכאה עד הוא הדין ונאמת

 עד היא תוכחה דמצות ש'מ נענשו ואס־ה ג־כ תוכחה מצות
 והנאנקים והנאנחים הצדיקים דאותן ול׳ל דוקא, הכאה
 כדעתם עועיס והיו חיפה כיי עד רק תוכחה מצות קיימו
 ואינם תוכחה מצות מוכת ידי נזה שיוצאים סוכרים שהיו

 דצרין הוא שהדין שטעו הוא ונזה עוד להוכיחן צריכין
 כן עשו לא והס וכשמואל קללה כדי עד דוקא להוכיחן
 עי דוקא להוכיחן דצרין הוא שהדין לא אכל נענשו, ולפיכך

 כדי עד אותם הוכיחו ע׳ה שהנביאים וממה הכאה כדי
 דאיכא לנו ויגיד וירד שמיס עלה ומי מפיס מאן הכאה
 חבינותייהו דאגב ד׳ נניאי שאני דדלמא מהנביאים למילף
 מכדי יותר אותם והוכיחו המדה את גידשו להש׳י יתירה
 יהונתן גכי שם נעירונין כן וכדאמרינן הכאה כדי עד החיוב
 אף הדין משורת לפנים עניד דדוד יתירה חביכותיהו דאגב

 ה׳ נניאי דשאני לומר דאפשר ועוד ה׳ נניאי לענין כן
 כך כל להוכיחם שעה להוראת ה׳ דנר כן להם הי׳ דדלמא

 הוכחנו דכנר דמלבד אינו דזה מינייהו, ילפינן ולא הכאה עד
 אף קללה עד אותם מוכיחים שהיו הימים דדנרי מקרא בס׳ד

 דהנאנחים קללה עד שהוכיחום לזה ראי׳ מוסיף אני זו
 רק קללה, עד לפחות להוכיח שצריך יודעים היו והנאנקים

 דוקא, הכאה עד להוכיחם עוד צריך שאינו וסוכרים שמעו
 הכאה עד הוא דהדין שאמרנו כמו נאמר אס ץנשולמא והוא

 עד רק להוכיח צריך שאינו אלא הי׳ לא שלהם דהטעות רק
 זדון עולה תלמוד ושגגת עונש להם מגיע הי׳ שסיר קללה
 וכמו הכאה עד הוא שהדין מהנביאים ללמוד להם שהי׳

 ולהורות עצמם להטעות להם היו ולא המדה־ד שקטרגה
 קלושים מטעמים למילף ליכא דמנניאיס לעצמם היתר

 יוחנן נר׳ סוכרים והיו טעו שהם נאמר אס אכל ודחוקים
 ונאמת נזיפה, כדי עד רק אלא אינה תוכחה מצות דמיוב
 לומר צריכין וע־כ קללה עד דוקא דצרין כשמואל הוא הדין
 הכאה עד הוכיחו שהם מנביאים ילסינן דלא הטעם לפח

 א׳ו עוד הוכיחום שקיללוס מיד נאמת ולמה מכות שסבלו
 יתירה חביבותייהו דאגב אינהו דשאני הכאה, עד דמצוה

 שעה הוראת שהיתה או הדין משורת לפנים טשו להקלה
 ככה ה׳ עשה מה ועל הגדול האף חרי מה א׳כ הדבור, ע״ס

המופלג בעונש והנאנחים הנאנחים הצדיקים אותן להעניש

 שגגת זה דהרי למימר שייך לא דשוב שוגגים היו שהרי ההוא
 שהרי ללמוד ממי להם היה לא דהא זדון שעולה תלמוד

 משורת לפנים אלא עשו לא שהם ללמוד אין נרה מנביאים
 דקאמינן אמינא ההוי )לסי האמת לסי אף שהרי תדע הדין

 ה׳ עבדי והנהו קללה מעד יותר להוכיח א׳צ השתא( ני׳
 לא אס שקיללוס אמר מיד מלהוכיח פסקו לא למה מוכים
 הנאנחים לאותן להם אין וא־כ הדין משורת לפנים שעשו

 דלמא קללה עד היא דהמצוה מהנביאים ראי׳ שוס והנאנקים
 הדין משורת לפגים והנביאים נזיפה, עד הוא הדין דשורת

 ה׳ בדכר שעה הוראת מכח או יתירה חכיכותייהו מכח עשו
 כתורה רק הדין משורת לפנים כלל עשו לא דהנניאיס א־ו

 לי׳ הוי ושפיר הכאה עד שהיא תוכחה מצות חק כסי עשו
 והיינו מהנביאים ללמוד להם שהי׳ זדון שמולה תלמוד שגגת
 ולפיכך דילן נגמ׳ וכרב איכה ומ־ר תנחומא המדרש כדעת
 כשכת דילן דגמ׳ וסתמא זירא דר׳ כיון כרב רכינו פסק

כרב. סוברים

ע״ב ט״ז וערכין ע״א ל״א מב״ט הלח״ט קושיות

 הביא לא למה עוד שהקשה פה משנה להלחם וראיתי
והרי להוכיח, צריך לרב תלמיד דאף הדין רביט

 צריך לרב תלמיד דאסי׳ להדי׳ אמרי׳ ע׳א ל־א דף דב־מ בגמ׳
 עוד מ־מ תוכיח הוכח ת״ל מנין לרב תלמי׳ התם דאי׳ להוכי׳
 מורה הוכח אמרינן דהתם דבב׳מ הגמ׳ על הלח־מ הקשה
 ואילו לרב תלמיד דאסילו קאי ותוכיח פעמים מאה אפילו

 התם דקתני ערוכה ברייתא איכא ע־ב נח דף בערכין
 מ־מ תוכיח ת״ל ויוכוחנו שיחזור מנין ממנו קבל ולא הוכיחו

 אלא מרבינן לא הוכח דמתיכת קאמר דהברייתא הרי וכו׳
 מרבינן ולא פעמי׳ ק׳ אפי׳ מרנינן תוכי׳ ומתיב׳ זימנא חדא

לרב. תלמיד אפילו מיניה

 קרבן פי׳ ועל הלח׳יט של ב׳ קושי׳ על הערה
שבתו״ב אהרן

 כי שטה לסי דאישחמיטתיה תורתו מכבוד ובמחילה
חלק הסמ״ג קדמו כבר שהקשה השניה קושיתו

 אסיפת כספר כן וכמו כלום, תיח ולא י״א מנין ריש העשין
 ג־כ עמד וכו׳ פעמים ק׳ אפילו הוכח בדה שם בב״מ זקנים

 כי מילתא יציבא התוס׳ וגליון והרן הרמלן כשם זו בקושיא
 ושם ד׳ סרק קדושים סדר כהנים בתורת הובאה זו ברייתא
 חזור פעמים וה׳ ד הוכחתו שאס ומנין כך, לפנינו הגירסא
אהרן חרבן בספר שם וכתב וכו׳ תוכיח הוכח ת״ל והוכיח

 בס׳ב כמ־ש במשמע פעמים ק׳ אפי׳ דהוכח הוכח ת״ל
 לו אין והמקור מקור הוכח שמלת לסי הוא וכך דבב־מ
 ועיין m> הנפעלת הפעולה סל יורה אלא זמן הגבלת
 וכו׳ במשקין לא ברה ה׳ משנה ס׳ב פסחים נמסכת׳ בתי׳ט

 אס המקור ישמש כך זמן לכל שמשמש כשם שהמקור מ׳ש
 ואתיא תוכיח תיכת אייתר וממילא פטמים הרבה ואם מעט

 כן כי ואחרי נלמ רבא וכדאמר לרב תלמיד אפילו לרבות
 שהיא הנוסחא כערכין דילן כגמרא להגיה צריכין היינו

 מן לי׳ דמפיק הוכח ת׳ל להיות וצריך תוכיח ת׳ל לפנינו
 מכ״ת שבמחילה אהרן קרכן לבעל אעשה מה אבל המקור,

 והרמלן הסמ*ג הראשונים גדולי הנך כל נגד דבריו בטלו
 ת*כ בספר מיניה טסי בקיאי הוו דאינהו התוס׳ וגליון והר־ן
 שהיא כמו היא בת׳כ האמתית שהנוסחא ידעו שהם ש׳מ

 קושיתם נצבה גם קמה וא־כ דערכין דילן בגמ׳ הנוסחא
 שהובאה דת׳כ ברייתא הן עם בב׳מ רבא דברי סתירת

האמיתית. שהיא גירסתיט לסי דערכין בגמרא

דבריו והסבר הג־׳ל הקושי׳ על השייט הירוק

 ואיכא והרץ הרמלן בשם תירץ שם זקנים אסיפת ובסבר
בשני במשמע פעמים ק׳ אפילו הוכח למימר

 יאמר לא קבל ולא אחת בעבירה הוכיחו אם כגון דברים
 ועדיין הוכח, בכלל שהכל אמרת בעבירה אוכיחנו לא לעולם

 יחזור לא קבל ולא אמת בעבירה הוכיחו אם אומר אני
 לן קשיא ואכתי תוכיח, ת׳ל טליה קבל לא שהרי בה ויוכיחו
 להן לי׳ מסקינן והתם לרב לתלמיד תוכיח מפקינן דהכא
 אותה טל פטמים ק׳ אפילו האמורה נזה )ורצונו דרשא

 דתוכיח מיניה שמטיח דתרתי ואפשר האחת( העבירה
 נשם שם שתיק ומה וכו׳ משמע אדם ולכל משמט לעולם

 אלא והרץ הרמב־ן של לתירוצ׳ ג׳כ כוונתו תוס׳ גליון
מגומגמים. שם שהדברים

 בה׳ בדבריו המבואר התום׳ כשי׳ רבינו דעת
פ״י יסה־׳ת

 מיניה שמעית דתרתי והרן הרמנץ שתירצו מה והנה
לקושיתם הוא תיק ולפיכן דוחק, לרנינו נראה

 שתי בישוב י׳ סרק יסה׳ת בהלכות לעיל בס״ד מ׳ש טפ״י
 דגבי וכו׳ נ״א כלשון חורה דברה נרה דבב׳מ התוס׳ קושיות

 האחד המלמד מלמדים שני בו יש תעשר בתיבת תעשר עשר
קרא מדשני הוא השני והמלמד תעשר, תיבת של יתורא

 תעשר או עשר עשר כתב ולא תעשר עשר וכתב בלישנא
 מעתה מיניה, לרבות לדרשא ג׳כ מורה הזה שהשיטי תעשר

 בתיבת כאן יש ב׳א, כלשון תורה דברה דלא nto מיניה דון
 תוכיח, תיבת יתור האחד המלמד מלמדים שט תוכיח

 או הוכח הוכח כתב ולא בלישניה קרא מדשני השני והמלמד
 לרבות לדרשא ג'כ מורה הזה דהשינוי ש׳מ תוכיח תוכיח
 דחייב דרשות שתי תוכיח מתיבת דרשינן שסיר וא־כ מיניה,
 השנית והדרשא אחת, עבירה על פעמים ק׳ אפילו להוכיח

לרב. תלמיד דאפילו

 ההלכה הביא לא רבינו למה הקושי׳ ישוב
להוכיח חייב לרב דתלטיד

 וכמו ב־א כלשון תורה דברה פסק שהוא רבינו ומעתה
ממילא יסה׳ת בהלכות לטיל בס־ד שהוכחנו

 דהיינו מלמד מד רק אלא תוכיח בתיבת ליכא לשיטתיה
 וכיון תוכיח, תוכיח או׳ הוכח הוכח כתב ולא קרא מדשני

 אמאי לי׳ מוקמינן תוכיח בתיבת אמד מלמד אלא לנו דאין
 שיוכיחנו צריך פעמים ק׳ אפילו לרבות והיינו טסי דמיסתנר

 פעמים ק׳ אפילו ידעינן לא הוכח )דמתיבת אחת עבירה על
 לומר ומנ׳ל אסח ספר וכדברי שומת( בעבירות רק אלא

 התם דדרש דבב־מ ורבא ג־כ, דיוכימנו לרב תלמיד דאפילו
 סובר דרבא היינו לרב תלמיד אפילו לרבות תוכיח מתיבת
m כאן יש ממילא ב׳א, כלשון תורה דברה אמרינן לא 

דרשות. שתי תוכיח בתיבת

הנ״ל הקושי׳ על תירוץ עוד
 מה סי על נלערד הראשונה הלח־מ של בקושיתו ברם

בחלק הסמ׳ג כתב וכן ד׳ אות פה בהגהמ׳יי דאיתא
 לחבירו ואדם תוכחה ממנו כשמקבל לרב דתלמיד העשין
 או חיפה עד או קללה עד אלא תוכחה ממנו מקבל כשאין

 ויבואו ושקולים הס שוים לי׳ כדאית ומר למר הכאה עד
 אם אחד פעם אלא לרבו להוכיח א׳צ דבריו לפי וא*כ שניהם
 עוד להוכיחו א׳צ לאו ואס מוטב תוכחתו הרב ממנו מקבל
 או קללה עד או נזיפה כדי עד אחר לאדם הוכיח כאילו דדינו

 אח בס׳ להדיא וכ־כ עוד, מלהוכיחו סטור שהוא הכאה עד
 שמוכיחו והוא לרב, תלמיד ואפי׳ ז׳ל הריטב׳א בשם הנ׳ל

 כי ואחרי דקידושין, בס־ק וכדאיתא כן רניט למדחט בלשון
 התלמיד תוכחת הרב כשמקבל לרב בתלמיד הנה כן

 רבינו כתבו זה דבר רבו, את להוכיח מחויב הוא שהתלמיד
ט׳ הלכה פ־ה תורה תלמוד בהלכות לקמן לו הראוי במקומו
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ו
ה״ח פ״ו דעות הלכותסדרקצו

 וכך כך רנינו למדחנו לו אומר תורה דגרי טל מוכר רבו ראה
 בכבוד חייב שהוא ממה מדבר כולו הפרק באותו ששה דהיינו

 להרב התלמיד של התוכחה אופן ג*כ שם ביאר ולפיכך רבו,
 רואה וכשהוא ב־א שאר לתוכחת משתוות שאינה היא איך

 מקבל אינו רבינו למדחנו וכך כך לו שאומר מה זו שבאמירה
 כנר כאילו הוא דהרי יותר להוכיחו רשאי אינו שוב תוכחתו

 פטור שהוא הכאה עד אחר באדם התוכחה למדרגת הגיע
 מיימוני והגהות הסמ׳ג וכדברי ואילך מאז מלהוכיחו

 לו ולומר ללבו אפילו להוכיח התלמיד שצריך פ׳א ושלכתחלה
 ת׳ת, הלכות דלקמן מהך ידענו ג״כ זה רבינו למדתנו וכך כך

 שתינץ למלך משנה ספר המגיה להמכס ראיתי מצאתי שוב
 תירוצי ואעפ״כ והנאני, לדברינו קרוב הלח״מ לקושית ג*כ

עיקר. יותר מרד לערד נראה הראשון

ט״ז דף בערכין הסוני׳ יבואר

 והגהמ׳יי הסמ׳ג דברי דלפי עוד לעורר ראיתי דברי ומדי
הוא גם גרז, דן בערכין המקשה דגם לומר צריכין

 יותר יונתן משה בדוד ליונתן לי׳ דהוי חביבתיה דאגב ידע
 דמסחמא דמלבד שאול דהא תוכחה, של להמוסר החיוב מחק
 יהונתן של אביו היה לפחות זו אן בנו, יהונתן של רבו היה

 צריך אינו לאביו דגם תוכחה לענין רבו דין לו יש ואביו
 מקבל אינו ואם בתורה כתוב כן אבא לו מלומר יותר להוכיח
 תוכחת עיקר דין כל דהא לזה והראי׳ וידום, ישב תוכחתו
 הבן תוכחת מדין אלא למדו לא הא רבינו שכתב לרב תלמיד
 גם וא־כ שם, ת*ת בהלכות לקמן בכ*מ וכמבואר לאביו

 הא נזיפה עד דאמר יוחנן ר׳ על שהקשה דשם להמקשה
 נזיפה עד ומ׳ד בד׳ה שם בתוס׳ ועיין וקללה, הכאה כתיב
 אקשי לא למה קשיא לדידיה גס הנה השני בתרוצם וכו׳

 להוכיח צריך הי׳ לא יהונתן גני דהא והוא מיניה דעדין
בתוכחה דדי והגמי׳י הסמ׳ג דברי לפי נזיפה עד אפילו

 פטור הי׳ מיד תוכחתו אביו קבל שלא ומיד בעלמא
 דאגב אדעתיה אסיק ג״כ שהמקשה אלא עוד מלהוכיחו
 הדין משורת לפנים יהונתן עביד לדוד דיהונתן חביבתיה

 של חביבתיה אגב דהך סובר הי׳ שהמקשה רק בתוכחתו,
 בתוכחתו יהונתן שיעשה אלא גורם הי׳ לא לדוד יהונתן
 כשהי׳ אחר לאדם לעשות מחויב הי׳ שהוא מה לאביו

 לו גרמא ביהונתן דוד של שחביבותיה דהיינו מוכיחו,
 מצות למנין אחר לאדם אביו להשוות אחת מדרגה להעלותו
 קללה עד להוכיחו חייב אמר באדם אם בשלמא וא־כ תוכחה,

 עד או קללה עד לאביו יהונתן שהוכיחו היינו הכאה עד או
 אס אבל אחר לאדם להשוותו לדוד חבינותי׳ דאהני הכאה
 נזיפה עד אלא להוכיחו מחויב אינו אחר באדם דגם נאמר

 עד או קללה עד לאביו יונתן שהוכיחו זה א״כ יותר, ולא
 לדוד דיהונתן חביבותיה גורם שהי׳ לומר צריכין הכאה

 יותר בתוכחתו באביו לעשות דהיינו מדרגות, שתי להעלותו
 לא זה אחר, לאדם אפילו בתוכחתו לעשות מחויב שהוא ממה

 יתירה חביבותי׳ דאגב לי׳ משני דהתרצן עד להמקשה נדל
 דלא הוא ופירושו וכו׳ טפי נפשיה מסר לדוד ביהונתן דהוי
 לאדם תוכחתו חובת עם לאביו בתוכחתו שהשוה במה בלבד
 לרוב מדרטת שחי דוד את שהעלה זו אן אלא אחר,

 הכאה, עד או קללה עד להוכיח דהיינו שמבבו החביבות
חביבתא אגב דקאמר שם בערכין דגמ׳ לישנא בזה ומדוקדק

 וטפי יתירה הללו דתיבות וכו׳ טפי נפשיה מסר וכו׳ ,"",יתירה
 מה כי למותר אך שפתים דבר לכאורה נראים הגמ׳ שאמר

 מסר לדוד דיהונתן חביבתא אגב אומר הי׳ אם חסר הי׳
 צריך היה זה לדבר שהרי ניחא, בש־ד האמור לסי אבל נפשיה,
 להעלותו וכדי לדוד יתירה וחנה עזה אהבה ליהונתן להיות

 לאביו ולשונו פיו בשבט מלהוכיח שב לא שהוא מדרגות שתי
 זה למשות מחויב שאין מה הכאה או קללה עד שאול

מדרגות שתי דהייט טסי דוד על נפשו מסר וא־כ בתוכחתו
יתירה. החביבות כ״א הי׳ לא וזה

ח הלכה
 רבינו על הלח׳־מ קושית הסבר

שיכלימנו עד וכו׳ ידבר לא תחלה חבירו את המוכיח
 פני המלבין וכו׳ חטא עליו תשא ולא שנאמר

 לעיל נזה בס־ד מ־ש )עיין לעה׳ב חלק לו אין ברבים חבירו
 נרגיל זה שכל ונו׳ חבירו בקלון והמתכבד בדה ג׳ הלכה

אחת פעם בשביל אבל לעוה־ב חלק לו דאין הוא בכך הוא

 וכו׳ לטה־ב( מלק לו יש מיהא הא אבל גדול דעונו נהי ושתים
 בדברי אבל לחבירו אדם שנין בדברים אמורים דברים במה

 הנביאים, כל שמשו כמו וכו׳ בפניו אותו ומחרסין וכו׳ שמיס
 מיירי ע־כ, זו בהלכה דבריו דתחלת רבינו טל תמה והלח״מ
 בדברים בדא אח־כ כתב שהרי חבירו לבין שביט בדברים

הוא והלאה מאז דרק מזה משמע הרי וכו׳ למבירו אדם שבין
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מב הוראה הלכות

 צאתך יום את תזכיר דכתיבלתען כלילית* מצרים ת יציא
 כקריאת ציצית פרשת חכמים• תקני לכך ׳ מצרים מאק
:אתתויציבאמתיאתונה חכמים תקני יגס ־ שמע

־ ריוב יד טור ־ עשיןיג סעג פה עירה תלמוד הלכות ימנם

 לשואל להשיב לאדם מציה ישראל דכתיכילהורותאתבני
הגיעלהיראה)פירוש לא אפילי * יידעו אס היראה דגר

 בעיר גדיל יש אס אך ־ כמותי כעיר גדול אין שכה(אם ארבעס כן שאינו

 * בידי היא עבירה הורה ואה :שכה ארבעים כן שיהא עד יורה אל * כמיתי
 ־ עבוה כשביל מניח הוא אס מורה ואיני ־ שכה ארבעים בן היא אס וכן

:בדבר יש ועזן * לשמה שלא ענוה היא זו

• יא סימן עשק סייג ע> דעות הלכות רמבס

להזכיר

להורות

 >ו דברים
יד דן כרכות

קיא
’ויקרא

 לו ודיני יש דף עז
 שב דף בערובין

 ועזדןלגזמקדף

 דף וסנהדרין בג־
 נב ועודף ס

 יש דף וסוטה

קיב
 י»(שנתכה ויקר'

 ויו 1׳ דף וערכין

ושבועיתדףלט

 רבותינו' ודרשו אתעמיתך• תוכיח דכתיבהיכח עמיתו• להוכיח

* מזיד או ־ שוגג או ׳ תירה דברי על עכר חצירי הריאה
 הוכיחו לא ואם • להוכיחו חייב הכי אפילו לאו אם תוכחתו יקבל אס לו וספק
 זה על שוגג והחוטא * תוכחתו יקכל שלא לו ברור אס אך כמותן■ נענש
 וברור * מזיד החוטא ואם תזידין; יהי ואל שיהושוגגין מוטב חכמים אמרו

 * תיכיח מצותהוכח על עובר הוא אך * כמותי נענש אינו יקבל שלא למוכיח
 בו נזף ואס להוכיחו צריך פעמים תאה ואפילו * החוטא בי שינייך עד

 מוכח!6ם־אחר • אסורלהוכוחומכאו^לו !,״,״,.,^״6'׳־-׳־;,
ונעמרו מלת,דלינו ואףלו קושנאך: זל לדנ״״אמ^,:

 כדי ובנחת בסתר להוכיחו צריך שבסתר
:שתים שם יתחלל שלא מיד להוכיחו צריך גלויה ובעבירה :ממנו שיקבל

p ק • קנט את'סימן טור פידסמגעשיןשי׳ב נהנים וברכת תפלס רמנסקלכית
 )סוט׳לת »במדבר ואמרו ישראל אתבכי תברכו דכתיבכה אתישדאל שיברך לכהן

עיבר תברך אינו ואס * עשה שלשה בדבר ש שי רכיתיכו

צריךלכרך :כי'( קפק בטתהכנסת)וצריךלען לי כשאומרין ודיקא ככולן
כלפי פט כנגד פנים ־ רם כקול ־ בנשיאזתכפיס ׳ ובעמידה :הקודש בלשון
 ש»רמבס*םטור וכעתשיגיעשליח .־ בגטלין לא אבל • המפורש כשם במקדש העם

 אח׳סימןקכח כלהבהכיםהעומדיםבביתהכנסתנעקרץ ,כשיאמררצה צבורלעבודה־
 שיגיע עד ־ ההיכל כלפי פניהם ־ שט ועומדין לדוכן ועולין והולכים ממקומן

;כהנים איתם ויין ק שנים הם אם ומיד נאהלהודות: לילך ניכור שליח
. לי ונראה ;העם אל פכיי הופך ;יא מענתו אלא * נקרא אינו אחד היא >אס

שמן i» כ י ! יא

לדףבינה

ו!סהדן יבמות
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טר רב דבי ג( )א ב פיסקא דברים ספרי

 לחודש, באחד חודש עשר בעשתי שנה בארבעים ויהי אחר, דבר חודש. עשר
 לבניו הוכיח שלא מיעקב למד ממי למיתה, סמוך אלא הוכיחם שלא מלמד

 האספו ויאמר בניו אל יעקב ויקרא א< »ט )בראשית שנאמר למיתה, סמוך אלא
 בכורי ראובן לו אמר הימים, באחרית אתכם יקרא אשר את לכם ואגידה

 הללו השנים כל הוכחתיך לא מה מפני לך אומר בני לו אמר ג(, מט )שם אתה
 מוכיחם* אין דברים ארבעה ומפני אחי. בעשו ותדבק ותלך תניחני שלא כדי
 כדי ומוכיחו, וחוזר מוכיחו יהו שלא כדי למיתה. סמוך אלא האדם את

 שהתוכחה עליו, בליבך יהא ושלא הימינו, ומתבייש רואיהו חבירו יהיה שלא
 אברה□ והוכיח בה< בא >שם שנאמר באברהם, מוצא אתה וכן שלום. לידי מביאו

 וכן שניה׳. ברית ויכרתו □ז< פסוק )שם אומר ומהו אודות, על אבימלך את
 ואתם אלי באתם מדוע יצחק אליהם ויאמר כז< בו >שם ביצחק אומר הוא

 וילכו יצחק וישלחם לא( פסוק )ש□ ואומר מאתכם, ותשלחוני אותי שנאתם
 סמוך אלא ישראל את הוכיח שלא ביהושע מוצא אתה וכן לשלום*. מאתו

 היום לכם בחרו יי׳ לעבוד בעיניכם רע אם טו-כד( כד יהושע >ראה שנאמ׳ למיתה,
 אשר הנכר אלהי את ואם אבותיכם עבדו אשר אלהים את אם תעבודו מי את

מוצא אתה וכן נעבוד. יי׳ כי לא יהושע אל העם כל יענו1בארצם;־ יושבים אתם
י □שלזס. צ־־ל: י מזכיזזים. צ׳ד: •

רב דבי ספרי פירוש

 חדש י״ג לחדש מדקרי י״ג ולא י״ב שהשנה
 מיב״ח יוחד היא שהשנה איתא ואם הראשון
 אני ועדיין ע״ב. ליה מיבעי י״ג לחדש בעשור

 בזה הרב של דעתו נחה איך אדע ולא בער
 היה פטירתו שאחר שהחדש היא ראיה מה כי

 נימא ולעולם היה ט״ו או י״ד דילמא י״ג חדש
 ואז חדש עשר ארבעה עד השנה נשלמה דלא

 הראשון. החדש ליה קרי ט״ו ולחדש נפטר
 ל״ג ומנה צא שכתב לרב״ה חזיתיה ושוב

 כ״ג להו פשו ראשון דחדש עשרה דל כו׳
 י״ב שהשנה מוצא ואת אדר מחדש דהוו יום

 לחדש בעשור הראשון בחדש ומדכתיב חדש
 אלה ספר וא״ל חדש י״ב הויא דשנה אלמא

 שט״ם )ופשוט עשר לעשתי חדש מי״א הדברים
 וביום ימים ששה עד עשר( לשנים וצ״ל הוא

 דשנה למימר איכא נמי אי מת, לחדש שביעי
 הדברים אלה ם׳ משה התחיל מיב״ח טפי הויא
 שנים עד סיימו ולא חדש עשר לעשתי בא'
 מדברי ונראה ע״ב. מת הכי ובתר חדשים וג׳

הוא, ט״ס א״נ ומ״ש בקושייתו. שהרגיש הרב

 בעניי ואני מידי. תי׳ ולא וכיוצא וקשה וצ״ל
 טעמא. לאסבורי ידענא ולא מלולי אשתקיל

לא כר, מלאו היום אומר רבי כך אחר מ״ש ג□
 ומהר״ס ת״ק. היינו ר׳ קאמר מאי ידענא

 בו׳. מלמד היום ר״א אומר רבי במקום הגיה
 כדקיימא קושיין בזה, הרויח מה ידעתי ולא

 ר״א מאי ידעתי לא כתב מהרא״ן וגם קיימא.
 לעת, מעת ל״ג דת״ק ואולי ע״ב. היא והיא
 והד״א הימים מספר אלא נשלמו דלא סבר ות״ק

ומ״מ לעת. מעת נשלמו השעות דאפילו הוסיף
 וצ״ע. עומדת במקומה קמייתא קושייא

יהא שלא !כר[ ד׳ ומפני כו׳ בארבעים ויהי ד״א
 וכדי עליו בלבו יהא ושלא כר טוכיהך

 הגיה כן בר. שהתוכהה בשלום ממנו שיפרוש
 זה להוסיף שמוכרח דנראה ואיברא מוהר״ס.

 שהתוכחה כך אחר למ״ש קשר שום אין דאל״ב
 חמשה דא״ב קשה אך שלום. לידי מביאה
 שאמר קמייתא נמי איכא דהא נינתו, דברים
 דההיא וי״ל נו׳. תניחני שלא לראובן יעקב
וחתר מוכיחו יהא שלא כך אחר מ״ש היינו

 ריבר דכתיב רמשום תיתי דמהיכא ע״ד, לפי
 שמייהו דכר דמאן הדברות עשרת על נם׳ משה
 עשר היינו דקאמר דברות דעשר ולעד״ן הכא.

 ואע״ג תורה, משנה בספר כאן שיש פרשיות
 מן דאינה י״ל הברכה וזאת פ׳, דאיכאי״א

 שום ולא מצוה שום אמר לא דהתם המנין
 עם דנצבים י״ל א״נ לישראל. ברכה תוכחהאלא

 לדו סגיאיןקדינן דזימנין כחדא להו חשיב וילך
 משה דיבר שלא יכול ה״ק והשתא מחוברות.

 בספר כאן מהשכתוב אלא למיתה סמוך עכשיו
 כו׳ שבתורה הדברות לכל מנין תורה, משנה

 נכתבו שלא מצות כמה הדקדוקי׳של כל ואפילו
 להם לדבר חזר שהכל מנין תורה במשנה כאן

 ת״ל למיתה, סמוך מואב בערבות ולזהירסעכשיו
כו׳. ה׳ צוה ]אשר[ ככל

ג פסקא
 עם המשל להסביר כר. משל כר הכותז אחרי

והחיילות הקב״ה, זה המלך י״ל הנמשל
 דכמה ידוע והנה מרע״ה. והאיסרכוס ישראל,
 )תהילים כדכתיב במדבר המקום את נסו נסיונות

 בישימון, אל וינסו במדבר תאוה ויתאו יד( קו
 והמלך בו׳, תת יזבל לחם הגם כ( עח )שם
אפילו שאלתם כל האפרכוס ע״י להם נתן

רב דבי ג־ד( )א ב-ג פיסקא דברים ־י1סס טז

 הנני ש״איבג־ד,( )יאה שנאמר למיתה, סמוך אלא ישראל את הוכיח שלא בשמואל
 ויאמר היום בכם יי׳ עד אלהם ויאמר לא, ויאמרו משיחו ונגד יי׳ נגד בי ענו
 שנאמר למיתה, סמוך אלא ישראל את הוכיח שלא בדוד מוצא אתה וכן עד.
 משה נתנבא לא וכי ישראל. כל אל משה דיבר למות. דוד ימי ויקרבו א( ב )מ״א
 הזדונות והחמורו׳ הקלות שבתורה הדיברות לכל מנין דיברות, עשר אלא

 צוה אשר ככל לומר תלמוד והדקדוקים, והגופים והפרטות והכללו׳ והשגגות
אליהם. אותו יי׳

פיסקא. סליק

ד[ א — ג ]פיסקא

 שיצא למלך דומה, הדבר למה משל חשבון. מלך* סיחון את הכותו אחרי
 חמות, גלוסקאות את לנו תן חיילותיו לו אמרו למדבר, וחיילותיו הוא
 אם׳ חמות, גלוסקאות לנו תן לו אמרו שוב לכם, נותן אני להם אמר
 מאין ריחיים, לו מאין לאו, אם כשר שהמלך בשביל שלו האיפרכוס להם

עלי יאמרו עכשיו תחילה ישראל את מוכיחני משה אמר כך במדבר, תנורים לו
luwm יוסב או«ר האמורי תלו צ״ר: *

רב דבי ספרי פירוש

 מה על הכעס מתוך רשמא כלומר ומוכיחו,
 באמת יצא בעיניו צדיק והוא אותו שחושרין
 כמה על ולהוכיחו לחזור ויצטרך רעה לתרבות
 דמתוך קלקלתו, שתקנתו ונמצא רעים, מעשים

 בס׳ וכדכתיבנא בנזיקין, גרמא הו״ל התוכחה
ז״ל. רש״י ע״ד מש״ל

 את הוכיח שלא רצ״ל ט״ס כאן יש רוד וגבי
 הוא. ומוכרת ברש״י וכ״ה שלמה.

מצות בטלת א״ב וקש׳ שכתב לרב״ה וראיתי
 ומהרא״ן ע״ב. עמיתך את תוכיח הוכח

 נוקי במאי דקרא תוכיח הוכח שהק׳ וישמי כתב
 כבר בעניי אני ואולם ע״ש. חילק והניח וי״ל ליה

 במי מיירי דהכא הגז׳, הקטן בספרי זה ישבתי
 הכא, דישו־אל דומיא תשובה עשה שככר שידוע

 לסורו, יחזור שלא להזהירו אלא התוכחה ואין
 בטומאתו מחזיק שעודנו רואים שאנו מי אבל

 כמה אפילו תוכיח הוכח כתוב דבהא פשיטא
ליה כדאית למר הכאה, עד או קללה עד פעמים

ע״ש. כד״ל ולמר
 מוהר״ס כתב כר. דברות עשר אלא בו׳ משה דבר

דכתיב הדברות עשרת משמע דיבר פי׳
 הראב״ד פירש כו׳ אלהים וידבר א( כ )שמות

 וגם מ״ב בשם מהרא״ן והעתיקו ע״כ, ז״ל
מאד רחוק פירוש והוא ע״ש. כך פירש רב״ה
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(
ג רב דבי א( )א א פיסקא דברים ספרי

החכמה■ אוצר

 הנחלים כל ז( א >שם ואומר ומערב, מזרח זהו צפון, אל וסובב דרום אל

 שאין ובים ולבנה בחמה הרשעים כינה מלא, אינינו והים הים אל הולכים

 שבשוק אילו הרי מקצתם, הוכיח אילו ישראל. כל אל שכר. מתן להם

 דבר לו משיבים הייתם ולא עמרם מבן שומעים הייתם כך אומרים היו

על פעמים וחמש ארבעה לו משיבים היינו שם יושבים היינו אם וכך, כך

רב דבי ספרי פירוש

ד

 מה ולפ״ז השני הס׳ שהוא משמע קינוח ®'""■'(בהדי
 וא״כ בבל חרבן ענין על שאמר מה כל שייך
 וז״ל בחב ז״ל נחום מהר״א והרב תלתא. הו״ל
 דהנה ליה דמשמע נר׳ כר, ספרים ב׳ והלא

 מדלא מהנה אחח ב( ד )ויקרא כמו רבים ל׳
 רבים דל׳ וס״ל בהרד״ק ועיין פה. עד כתיב

ל׳ קרא דכתב הוא שכתב שנים הספרים על
 צריך ועדיין קינות, וס׳ ירמיה ס׳ והם רבים
 דהך ישוב, רצריך מר אמר ושפיר "ב. ע ישוב

 דכתיב הוא בלחוד הכא לאו הנה רעד לישנא
 כגון הכי, למדרש שייך דלא דוכתי בשאר אלא
 )שם כתיב נמי דהתם מואב על בנבואתו לעיל

 הנה דין מן ובר מואב. משפט הנה עד מז< מח
הספרים. על למדרש שייך והיכי דנקבה לישנא

 נלע״ד. אינו קינות ם׳ הוא רהב׳ מ״ש וגם
 האמור רב״ה ל׳ שהביא להרב ראיתיו ואח״ז

קינות, בהדי דמלתיה לסיפא וגייז מ״ב בשם
כדכתיבנא. ונ״ל

 לים הרשעים כינה רב״ה כתב הקהלת ואהא
)התרי( דאשמען בו׳, ולבנה ולחמה

 דכתיב דמשמע דכתיב הוא ברשעים קראי ]דהני[
 ובל העולם, מן רשע ובא השמש וזרח כו׳ וזרח

 דמרשעים נמי משמע הים אל הולכים הנחלים
 דברשעים קהלת באגדת ןוה״ג קרא משתעי

 כל כו׳ הנחלים כל התם[ דגרסי קרא קמשתעי
 אינה אדום ואח אדום ארץ אל נכנס הממון

 לא אדם ועיני ח( ד )קהלת דכתיב מתמלאת
 אין עושר. תשבענה[ לא אדום ]ועיני תשבענה

 בחמה הרשעים את כינה להכי כלומר שכר, להן
 זורחים ]רוזני[ )דהאי( היכי דכי והים ולבנה
 להם ואין ממנו הנאה לעולם יש והים בעולם

 קהלת ובהגדת לרשעים. שכר אין כך שכר
 הוא הצדיקים דעל השמש וזרח דהאי משמע
 אדם דעיני דרשה דהך ואיברא ע״ב. כו׳ דכתיב

 מלתא דחיקא אך רבתי בקהלת התם איתא כו׳
את להוכיח תוכחה דברי הכא להו דקרי לפע״ד

רב דביא( )א א פיסקא דבריםספרי
 ואמר קטנם ועד מגדולם משה שכינסן מגיד אחר, דבר ודבר. דבר כל

 ישראל, בני כל אל אחר, דבר ויאמר. יבוא שובה לו שיש מי כל להם

 טרפון רבי אמר בתוכחות. לעמוד ויכולים תוכחה בעלי כולם שהיו מלמד

 העבודה עקיבא רבי אמר תוכחה. לקבל שיכול מי הזה בדור יש אם העבודה

 שמים עלי מעידני יוחנן רבי אמר מוכיחים. איך יודע הזה בדור יש אם

 ביבנה גמליאל רבן לפני עקיבא רבי עלי נתקנתר פעמים מחמשה שיותר וארץ

 לקיי׳ אהבה בי מוסיף שהיה בו אני ויודע מקנתרו, והיה עליו קובלני שהייתי

בעבר ויאהבך. לחכם הוכח ישנאך פן לץ תוכח אל ז( ט )משלי שנ׳ מה

רב דבי שפרי פירוש

 הרשעים את דמכנה דמלתא עיקרא וגם אדום,
 דהני ונראה אצלי. מתיישבא לא ולבנה לחמה
 )קהלת דכתיב דלעיל אקרא שייכי מישך קראי

 תחת שיעמול עמלו בכל לאדם יתרון מה ג( א
 הוא השמש תחת במדרש שם בו ודרשו השמש,

 דהיינו לו, יש השמש מן למעלה הא לו דאין
 עמלה אבל יתרון בו אין הע״הז בדברי העמל
לו. יש השמש מן למעלה שהיא תורה של

 הרשעים על לא כר. הרשעים כינה כאן ומ״ש
רשעים של מעשיהם אלא קאמר עצמן

 לעיר מעיר ומהלכים וטורחים שעמלים ועמלן
 ישקוטו לא ותמיד חייהם בימי ובמדברות בימים

ונכסים. עושר ולכנוס לאסוף

 מעשיהם גלגולי את דימה, כלומר אותם, כינה
יומם תמיד שלהם שגלגלים ולבנה לחמה

 הפסק, בלי מהלוכם ינוחו ולא ישקוטו לא ולילה
 ישבותו לא ולילה יומם תמיד הנחלים וכן

 על שכר שום להם ואין הים. אל לילך מהלוכם
 ועונש שכר בני דלאו זו שכר( )שום מלאכתם

 בהבלי שטורחים והטורח העמל כל ה״נ נינהו
 יתרון. שום ולא שכר שום מצפים אינם העולם

 הולך סובב סובב שהשמש כשם אלא עוד ולא
 הנחלים כל וה״נ הרוח שב סביבותיו ועל הרוח

 שהנחלים מקום אל קרא ומסיים וכו׳ הולכים
 הרשעים ה״נ ללכת, שבים הם שם הולכים

 לפי בע״הז, בגלגול לחזור הם צריכים הללו
 ימי בכל כלל נשמתם לתקן כלום הועילו שלא
רוח. ורעות הבל היה עמלם רכל הבלם חיי
 דלא ליה דקשיא סי׳ וכו׳. לא אם ישראל כל אל

כי ישראל בני אל אלא כל אל הול״ל
 קורא כשהיה דממילא מקום, בכל דקרא אורחיה

 טרח ואמאי באין כלם החצוצרות ע״י אותם
 לחקור משה קפיר דהכא ומשני כל, למכתב
 אחד שום ישאר שלא כלם נתכנסו אס ולדעת
כד. שבשוק אותם יאמרו שלא כדי בא שלא

 קשיא כר. שכינסן מגיד ד״א אח״ב מ״ש ואמנם
יש ועוד הך. היינו אחר דבר דמאי לי

 וה׳ ד׳ לו משיבים היינו דקאמר הא מאי לדקדק
 על אחת פעם להשיבו להו סגי הוה לא פעמים,

 על תשובות וה׳ ד׳ דר״ל פי׳ ומהרא״ן דבר. כל
 דאין ולעד״ן דייקא. לא פעמים ול׳ דבר, כל

 וה״ק אחד ענין המשך הכל אלא כלל ד״א כאן
 דבר כל על פעמים וה׳ ד׳ לו משיבים היינו
 אותו מניחין היינו לא וה״פ אחר, דבר ודבר

 אלא אחד עון על ההיא התוכחה ענין לגמור
 בל שעל פעמים, וה׳ ד׳ דבריו מפסיקים היינו
 העבירה ופרטי סעיפי כל על כלומר ודבר, דבר

 שעל באופן להתנצל, אחר דבר לנו היה ההיא
 לכך התנצלות, מיני כמה לנו היה אחת עבירה

 לכנס שהקפיד כל, אל באומרו הכתוב מגיד
 תשובה לו שיש מי כל ]וא״ל[ )הא״ל( כלם את

 ענין זה שכל החומש על מפרש״י וכ״נ ישיב.
אחד.

 ק״ק אכתי קמא דלפי׳ משום ד״א, קתני והדר
כל אל ולא ישראל בגי כל אל דהול״ל

 שחיו מפרש מש״ה דקרא, אורחיה דהכי ישראל,
 גמורים, צדיקים ישראל, בשם מכונים כלם

 ראויים כלם והללו מדבר מתי כל מתו שכבר
 קיסם טול לאחד יאמרו שאם אחרים, להוכיח

 מבין קורה טול להשיבו יכול אינו שיניך מבין
 לעמוד ג״כ יכולים הם שצדיקים וכיון עיניך,

 לפרש, נ״ל כן בתוכחה, יקוצו ולא בתוכחות
 ואחא שונות, במלות הענין כפל הו״ל דאל״ב

תנאי. הנך ענין מייתי
 חעבודה אר״ט דכצ״ל כאן הגיה מוהר״ס והנה

אמר להוכיח שיוכל מי הזה בדור יש אם

 לקבל שיכול טי הזח כדור יש אם העבודה ראב״ע
 )ותקנטר( כר מעידני נורי בן אר״י כר אר״ע תוכחה

 ה״פ לעיל האמור ולפי כר, ר״ע ידי על ]ונתקנטר[
 שכלם להוכיח שיכול מי בדור יש אם אמר ר״ט

 כו׳ טול לחבירו א׳ יאמר ואם סרחונות בהם יש
 אמר וראב״ע כדלעיל. כו׳ טול להשיבו יכול

 להוכיח וראוי שיכול גמור צדיק ימצא שאפי'
 שמוכיחו. למי שישנא לקבל, שיכול מי בדור אין

 מוכיחים, היאך שיודע מי היה שלא הוסיף ור״ע
 וגם ואהבה ריצוי של בדברים להוכיח שצריך

 לבינו. בינו אלא ברבים פניו מלבין יהא שלא
 של שבחו מספר שהיה ברורים ריב״ן ודברי
 להך מייתי דט״ז בערכין יש בפרק אמנם ר״ע.

 שאמר ר״ט דברי אלא שם אין אך מתניתא
 טול א״ל אם תוכחה שמקבל כו׳ יש אם תמהני
 שיודע כו׳ יש אס תמהני אראב״ע כר קיסם

 ר״ע דברי אבל בו׳ אני מעיד ואריב״ן להוכיח
 בפירש״י. וע״ש כלל, שם נזכרו לא
דהא מבוארת כוונתו כר. מלמד הירדן בעבר

 סליק דהא נפיש יתור הירדן בעבר
 מעבר בו׳ ויחנו מח( לג )במדבר דלעיל מקרא
 התוכחה, תחלת דמהכא מוכח אלא ירחו, לירדן
 בעבר עשו מה אתפרש ]ו־לא[ )דדא( אלא

 רב״ה כדפי׳ שטים מעשה משוס דאי הירדן,
 וכדלקמן, בערבה הכי בתו נתיב דהא נהירא לא
 לפרש ונראה חלק. והניח מהרא״ן הק׳ וכן
 אל ח( כב )במד״ר במדרש דאיתא מאי עם

 וב״ר גד בבני מוצא אתה וכן כו׳ עשיר יתהלל
 להם וישבו ממונם את וחיבבו עשירים שהיו
 הקב״ה א״ל כו׳ תחילה גלו לפיכך מא״י חוץ

חייכם הנפשות מן יותר מקניכם את חבבתם

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)7 מס עמוד יעקב בן דוד פארדו, ג - רב דבי ספרי0) החכמה אוצר תכנת ע״י הוז־פס)6 מס עמוד יעקב בן דוד פארדו, ג - רב דבי ספרי



© ו^כיגתיה הוא ברץ קודעא יתד לשם ®
 : וא^יחהבנפלאותיף הבינני פקודיך דרך אדנישפתיתפתחופייגידתהלתך:

 יהוהאלהיםיתןלילשון י תורה: משנה בספר למדני וכדנופטיף פירצהנאיי נדבות
:•ברורה בשפה למוחם

אברהם א פיסקא דברים פרשת שני חלה ספרי זרע
 מלמד : הזאת המורה אי! משה ויכתיב בקרא היג :הרבדים

 היא היבריס אלה פירש אס לתמוה ויש מוכרות דברי שהיי
 כתונחו )הלא אליה' אומו ה׳ ציה אשר מל זה אחר כתב היאך מונחית דביי 11

 סמוך אלא ו הוכיח שלא מלמד נ׳ פיסקא לקמן כדאישא מלמו מפי אצא היו לא
הוכיח שלא מיעקב למד וממי למיתה

 דמשה אצחא למיס', ס»יד אלא מיי איי
 אע״פ י״ל ושמא • הוגימןנו־ עצמן מפי

 הוכימן לא עצמו מפי היו שהתוכחות
 לוה אשר נכל ופ?ווש השם ברשות אצא
 נמי א■ להוכיחן לורשוס שנתן אוחו ה'

 לו פי׳ שלא אלא כמשמעו להוכיחן לוהו
 מעצמו רן רבעו ומשה להוכיחן הזמן
 דומיא מפו למי סמוך אלא יוכיסס שלא

 בעבר בסמוך ממיש אנל כי' גיעקב
 באר משה הואיל מואב באדן הירדן

 הדברים אלה שפי׳ דמשמע המורה אפ
 התוכחות דברי לא סמצוש דברי הם

M שני נעשו הירח שבעבר למימר 

 על ישראל את שהדת הראשון ענינים
 כנזכר המקום שהכעיסו ההכעפזת כל

 בערבה במדבר הדברים אצה בפסוק
 המודה בל להם שביאר והשר בי׳

 נעבר בפסוק כמכר לשון. נשבעים
 את באר משה הואיל נארעואב הירדן
 ישורון וישמן רא^ם<ה כו', התודה
 אמר שי־׳וז לסקא כדאית'לקמן ובעז!

 נכנסי׳לארן כשאתם לישראל משה להם
x משוך אלא למרוד עתידים אמס אי 

 פן שנאמד שלוה וממוך ושתייה אכילה
 לבבך ודס סם כמיב 'מה והבעת מאכל

 כיה אשר : אלהיך כ' את ושכחת
 גיתין מרי דהוי יונתן תיתם בנוקדים ;-״״״

 ועשיר הרנה בהמות צו שהם פי' לשיי
 עשיר על אלא שורה השכינה שאץ היה

 בקרא נ’ה : ל׳'ס דף ג/דריס כדאיתא
 והלא מלקיע היג :ישראל על שיג אשר
 דהא ותימא נתנבא מכלחניריו חתר
דמ תתלת פסוק ה׳על דף בב״ב נדת'

 תחילה דבר הושע עס וני בהושע ה'
 נביאים נמה הושע ועד ממשה והלא
 נביאים לארבע מחילה pnr> א׳״ר כיו

 הושע הן ואלו פרק נאומו שנתננאו
 שנמננאו פירשיי ומיכה עמום'וישעיה

 עורכו המלכים אותם בימי פרק נאומו
 נתיב הללו בד׳צמאי' חזקיהו אחז יותם

 עוזיהו נימי היה שלא ממינה חזן מ
 ע״כ חזקיהו אחז יזיזה בימי כיה אבל ;י״&י »לי

 ספר מימרא דצא רואות עירנו ־"*והרי ־<־
 פעמים ז' נכמומיכמו חמר שהוא ישעי׳ ”

««j הושע ספר אפי' אלא עמום של מספרו 
 וילת עמום סל מספרו בכפות נחל כמי שא ג! ימו

 מס־עמזס בכמות פחות הוא מיכ' ספי *
 חביתו מכל יומר והלא קאמר ואיו

 אנסי יףט׳יו שם איס' הא ועוד נתנבא
 עשר ותרי יחזקאל בתנו יעדולה בנפת
 וזיל ושיי וכתב ומנילתאסמר דניאל

, בעצמו יחזקאל נסנו לא צמה !איניחיע
 לכתוב צמאה ניתנה שלא מפני לא 06

נו' לארן שנאו לאחר אלו ׳נסנום מ*ל
קטנו' ננואומיה׳ שהיו מתוך עשר ותת

 איש איש עלמס כנביאים כתמס לא •"יי*.

 רוח וראו ומלאת ינדיה חגי ונייז ספרו
 נביאים הם שהיו מספלקס הקודש

 וצרפו ימאיחיה' יכחכי ועמדו אסדור'
גדול ספר ועשאוס עתם קנונית כמאות

 מביתו מכל יותר והלא הכא קאמר ואיך עכיל קטנס מחמת 'אכדו שלא
 מניאית נאיכו׳שמליני אלא קאמר בכמות דלאי לפרש ליאור׳ ניל והיה מנבא
 שלשה על נמו אומות שאר על נס אלא נתנבא נצבר ישראל מל שלא עמום
 אומות שאר על עוד ובן לור פשעי שלשה על עזה פשעי שלשה על דמשק פשעי

 לא וכי הספרי בלשון מויויק וזהו ישראל על נתנבא'אצא לא משא״כתמריז
 חוה אשר הפסוק שהניא במו לנד לישראל כלומר בלבד אלי אלא עמום נתנבא

 ואע״ג שפירשתי נמו כאיכות שהוא נתנבא חביתו מכל יופר והלא ישראל »ל
 כיון אפשר דמשק משא לוד משא מל משא אומות לשאר נתנבא ישעיה דגם
ת־מ? מביתו ציה קוי לא בניע ספר הוא אלא עמהס ספח מסבר יצא

ך
 כוינתינמקרא כדין את מעין שהיו מלכיח; עמום שהיה דיני! ב&׳ אלו : ול"ע !

 סשלרעו היבריס ואלה כקרא נ’ה : אניורס הרוצצה דלים העושקות דקרא בסיפא
 איתא הלא תימת נתב ספרים שני והלא :יהודה ואל ישראל אל ה' אשר.דנר

 נ'&פתם נתב איב וקימת מלכים וספי סכרו נתב ירמיה ו’בב״נדףט
 דאינן חשיב קא לא מלכים דם' וא״ל

ום' ספרו רק חשיב ולא שלו מבואו׳ מן
 מאי דא׳־נ שלו בנבואות שנאמרו קימת
 עד שנאמר אחיד שהביא כפסוק שייך
” ’,,5י והלא דהיק ליישב ירמי׳ויש דברי הנה

 דהיינו ספרו מלבד נתב שניספתס
 t; ־1 מדנתי׳ לוה ראיה והביא וקינות מצת׳

 שבכאן משמע ירמיה רבת הנה עד
 s עזם Q'5lnc נ»ע ז>ר50 סיים

 גרוס שהוא ספרו ואש״ב תחילה כתב
 בו יש ליוודנמ׳ י״ל׳דבספרו א״נ ספריו

 עד הספר מתחילת דהיינו ספרים'3
, סי׳ניאהואס׳אוזדומשםעדגמירא

’06 תא נסי' מסיים דהא נפ״ע ספר היא
 ק מתחיל ואחיי ירמיה דברי מס עד

 משמע נמלכו צדקי' שנה ואחת עשרים
 S ־.5יו חרד׳ קול וציע: בפ-׳ע אחר ספר שהיא

 ממנה חרירי׳ שהיו כבל שמועת שמענו
 דרך אס זכר רפ*י:יולד שס שגלו אותם

" :כיולדה יובלים שיאחזוס ללדת לזכרים
 ל oc גדול ני הוי נקרא כיג :מתני! חלציו
 ירא לרה ועת כמוהו מאין ההוא היים

 ואלה בילקוט היג :יוסע וממנה ליעקב
: נתנבא לא וכי האיורוניס דור דנת
 קדשו רוח מ השרה בי דבר כ' רוח

 לשון u כופל .נביאה לשון ובל ני ונדבר
 גז ג גםפז» והלא דבר נמשה אך הרק נמו דבור

 שהרוח לפי דבר של וטעמו דבר בנו
רשיי: בו ומדבר מביא נקרב נו נכנס

 05 דקרא וסיפא כלהם מוכב^ כקון ובליעל
 מוכד כקוץ פידשיי יקתהי ניד לא

 וסופו ונד ונע רך הוא שבקטנותו
 וא״ת יקחהו ניד, לא אשר עד מתקשה

 a רקרא. דאסיפא דיל נאן יש פיכסה מה
(דקרא סיפא כילקוט הניא וכן סמיך

’* ועז ברול ימלא בהם יגע ואיש יכתיב
,“פירש בשנת ישרפו שרוף ובאש חנית
 את שילבש לתו נכסנו' ינע ואיש
 לקוצצו ויין בכלי ידו וימלא ברזל בשרו
 תקנה שים ואין בשב' ישרפו שרוף ובאש
 כנגדה ולהתחמם ולשבת שתפה אלא
 שתל אלא תקנה להם אי; הרשעים דך

 אבל • הפינחה תהו ענ׳יל כגימם
 נמה עינינו ננד והלא וזיל נ׳ כאלשיך
 לוס ימיהם בל גדולות בהצלפות רשעים

 רמה בחטאים צ״ך יקיא אל אמר
 הלא ני היא שיצמיתו תרא׳ אשר ונליעל

ייו׳יו".^,• חיצי נקיז כלהם מורד נקון
 r_7» עונוחס כי שהוא כלם משרשו

,לז־גי׳ אל?' היא אלהיהם לבין בינס מבדלים

 וג י' מתים קרתם בחייהם שעינ חיים
 יזיזו רוב שנחתכו כמי הם עיכלת שרוב אחר

 I? ’'f? כנידע יי??1" “י® ונחתכה סימניו
””א'®' נ'®" נלהס מוצר נקון וזהו

ז• מ הללחחס יקמו ניד לא ני הצלחתם מל
הצלחתו"*□ כהני לו ייטב אפר כצדיק

?'א. מעשיי פת צו תהיה ידו במעשה
 להאכיל'איזה השמים מן שיתצוהולן

 ה״א וכיתוספה בעהיז יעשה אשר זכות
 יתקבלו 01 כל שעם לרמוז כלהס ונכתב

בס׳־א נברא ניהעה׳־ז בתשובה לו

 לא וכי וט׳ משה דסר אשר הדברים אלה א
והלא בלבד זה אלא משה נתנבא

 משה ויכתוב0 שנא׳ כילה התורה כל את כתב וטא
 מלמד הדברי' אלה ת״ל מה הזאת התורה )כל( את

 ויבעט ישורון וישמן0 דכחיתוכדזותזשנאמר ]שהיו
 מוקדי' היה אשר עמוס דברי0 אומר אתה בו כיוצא
 נתנבא לא וכי נישראל[ )ירושלים( על חזה אשר

 חביריו מכל ניותר[ והלא בלבד אלו אלא עמוס
 תוכחות דברי שהיו עמוס דברי ת״ל ומה נתנבא

 בהר אשר הבשן פרות הזה הדבר שמעו0 שנאמר
 אתה ט כיוצא • שלהם דינים בתי ,אלו שומרון

 דבר)ירמיהץה?[°על אשר הדברים ואלה0 אומר
 אלו אלא ירמיה נתנבא לא וכי יהודה ועל ישראל
 °עד שנאמר ירמיה כתב הפרים שני והלא בלבד

 מלמד אלא הדברי׳ אלה ת״ל ומה ירמיהו דברי הנה
 שמענו קולחרדה0 שנאמר תוכחות דברי שהיו
 מדוע זכר יולד אם וראו נא שאלו שלום ואין פחד

 נגדול[ כי הוי • כיולד׳ חלציו על ידיו גבר כל ראיתי
 כיוצא • יושע וממנה ליעקב צרה עת ההוא היום

 )מלמד האחרונים דוד דברי ואלה0 אומר אתה בו
 בלבד אלו אלא נתנבא לא וכי תוכחו׳{־ דברי שהם
 לשוני על ומלתו בי דבר ה' °רוח נאמר בבר והלא
 שהם מלמד האחרונים דוד דברי ואלה ת״ל ומה

 שנאמר תוכחות דברי שהיו ומנץ דבריתוכהות
 אומר אתה בו כיוצא • כלהם מונד כקוץ ובליעל0

 נתנבא לא וכי בירושלי׳ מלך דוד בן קהלת °רברי
 והלא ננ״ח נאט'( כבר )והלא בלבד אלו אלא שלמה
 אלא משל היתד. חכמתו וחצי כתב ספרים שלשה

 תוכחות דברי שהיו מלמד קהלת ת״לדבךי מה
 וסובב דרום הולן־א' השמש ובא ׳השמ וזרח שנא׳[

k הולכים הנחלים ואומ׳כל ומערב מזרח *זהו צפון 
 ולבנה בחמה הרשעי' כינה מלא איננו והים הים1*

 הוכיח אילו ישר^ כל אל שכרי מתן שאיןלהם ובים
 הייתם כך אומרים היו שבשוק אלו הרי מקצתן

 כך דבר לו משיבים הייתם עמרסולא שומעיסמבן
 ארבעה k משיבים הייט שם יוגבים היינו אם וכך

 שכינסן ד״א״מגיד ודבר דבר כל על פעמי׳ וחמש׳
 לו שיש מי כל להם מרקטנםוא ועד מנדולם משה

 מלמד ישרא )בני( כל אל •ןד״א ויאמר יבוא השובה
 בתוכחות לעמוד ויכולים תוכחה בעלי כולם שהיו

 שיכול מי הזה בחר יש אם העבודה■ ר״ט •אמר
 יש אם העבודה עזריה בן אליעזר ר׳ אמר ]לרזכיח

 העבוד' ר״ע מישיכו׳[לקבלתוכח׳יאטר הזה בדור
אמר :מוכיחים היאך יודע הזה בדור יש אם

I

 ישונו אם לקבלם הצד וון קצת וסתומה לטמא נא אס מלמטה צו פפותחין
 ספרים שלשה והלא בלבד אלו אלא שלמה צחננא לא וני בילקוט ה״ג י ענ׳'ל
 דבלי סהיו מלמד קהלת דברי תיל מה אלא משל הימה חכמתו וחצי ",י

’^wn ושלא המדפים וטעות .הציכר חסרון יש אןנ1 ס־מש
משל ספר זה משל היתה חכמתו וחצו : וקהלת משל■ השירים שיר ספרים

™ י”א Tם:'א>זי ’’י5ם ימגנחל כהוא אמר לא קמיימא דללישכא ל י ומיהו דיא דליג משמע ונרש״י קמייתא היינו
נ*^2£2נליי2יי& גללו׳אבללליפצאבתיאאחרלססנ מפה 1

 I לציני- משה נגד חקנטרי׳ היו שלא מיגלי׳חונמה שהיו פי׳ סוכחה 'נעלי ■
־ העמדה-------------------------:------------לף1
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אברהם פיסקאא דברים פרישת שני חלק ספרי זרע
' * ______ 11■<* <A K /A &**•<<« Ur4 ״» י■ ומי« מקרא

 שנועה לשון כענווה סשירש
אמר לכורמ שיכול

"."",-ז׳ -------אנל ונע* כילקוט ה’נחותונ1ת
ofl י(מו j,B 6>יי 1 מכיןעינ ^צקודה אחודיילו !ןרו ם)זרן0,רן 

לי לומר ממרי  'שמונית ארס יש שאם
 להשיט •נול שנידו פלוני' מכירה »ת

שנול׳רשעי' לימר לדך עניר׳יש גדולה
 א"נזה נגס' היארמעיפים יודע עיני. י

 שלא פירש* להוניש שיודע מי הלשון
 מכיל נניס לינון מל יזעא מליו ישא

 "׳•לולנ״זהו נמיא ונסכמסרחיא
 י״ע לקה שעמים שהינה יוסק )"דא?■

 אינה נו' אכנה ר שהוסיף ג״ש נו׳
 אמקנל קאי אדלמיל אלא ללנ י־יאי׳לכאז

 י*ל '1וע פונתה שקינל ר*ע נמו פונתה
 שיודע דהיינו להורס שיורע מי וה*»
 תונ״׳ולא המקבל אפ אלא להוניוז שאין
 שפיר וצפיז תונחה מקנל שאיני הלן

 ■אל קרא ומהאי מר׳יע ראיה ,וויית
 דהנא מלשקהספרי מו׳ענ״לאנל נת1פ

סאומונית' יודע רלןפני משמ׳נפירש*
:סטא מליו וישא פר! שלאילני) היינו

 מרי נן יומנן איר גרד' ומת' נילקט
pi ר׳יע של הי׳נדורו יוינ״ז נמו הוא 

 כד שהי׳ כפ׳יס טובי כרולחי כדי^י'
 ר׳יוסדןשנש״ס סתם דאלו גגעפ׳דריע מ י”“

 נדאיפא הקדוש וכינו של סלמירו היה
 על נפקנפר כילקוט ה״ג :ר׳נד כפולין

ר' לפני ר־׳ע קינלעל פי׳שר״י ריע ידי
 אס מקלטו־ ר״ג וכיה שכי׳נשיא גמליאל

 וכלה׳איפ׳שכמ׳פעהי׳לקה כשכילן ר״ע י
 »ש» לעי׳דהנא ול»ו*ש ידי מל מ’ר

 דברי מל ר* לומ׳דל׳קאי כפיר״שי־ע*נ
fc w שאמ׳אסיש ראכיע דברי על אלא ויע 

ריע שינו׳לקכ׳ימנת׳וכוי מי כח׳כוס /'
J מ׳מהרשיא: פונס׳מאהנ׳נמשיל קכל

‘פית הירדן' צלצר toe עצמה
ני׳נסייח' והר• הירדן מכר עשו חטא

 נסיק שוס תשיב לא נסמוך לכי זזזשיב
 שוס חשיב לא כגמרא pi הירדן מנר

 דדיט איל1נםיקמנ׳סרדן ולא »א >יי»«
 קאמר בסמיך דכא ז׳־א שטיס מעשה
 שעשו מה על שהוניפן מלמד מרבה

 שטיס מעשה מייני נעינופמיאנ «
 שראיתי ואילולי • כירדן מנר ומא

 מניס סצשקהייסי נזה ג*נ שג' כילקוט
 נענו שבינית; מלמד צ*1 שנן כספרי
 נעכר היפה שהשונחה נלומד סיריו
 אסרס כמקומות שעשו מה על כירדן

 פפצמייא אילי; נת״א לי אין ומצאתי
 נעינרא ישראל עסנל רמלילמסה

במדבר׳ דמנו על יתהון אזנח דירדנא

1' - - J . . . סיוא
 יזתלכזד me -ra היס לאורך ניס ענדו א׳ רלימה אלא א* אל ללכת ממהרים יו

 מצרים כר צזודגר ונאט 01 מלי עילי׳ שאני כשש ומ נ•׳' א' לנד ודבר
 דהרי הספרי נשיטש אינו ע ני׳ענ״ל וידנו אשרינו יידרשו אתר מצד ולים

 עסול סיףואס ים על עו׳ויפנו מסרה רשעו ונתיב הא רפ' וכהני שם 1:
 מנדאזזר- - היש עכר עד הים רותנ

לאפייה׳ ירשמו רם עוד היאופנעו
0“ נאורו שנ»ט לאשר ם''פ אלא  וארץ שמים עלי מעידני גורי[ נבן יוחנן רבי אמר

 ר״ע ידי[ ]על < >ערי נתקנתר מחמש׳פעמי׳ שאתר
 מקנתרו והיה עליו קובלני שהייתי ביבנה ר״ג לפגי

 מה "לקיים אהבה בי מוסיף שהיה אנזבו ויודע
I ויאהבך; םכלח דעבח אךישנ פן לץ תוכח •ף! שנא׳ 

 שעשו עלמה שהוכיחם מלמד • רדן;ד, "בעבר
 עלמה שהיכיהם מלמד במדבר הירדן• בעבר
בניהם נוטלים שהיו מלמד • במדבר שעשו

 אויכיר מסוק ל״מ אפסר וניס נו׳ משה של חיקי לת־ך וזורמים מטניס ובנותיהם
X *I l ,»ה־דמצריס מעשה נס וט׳דאיתא משס ״

 ראדו להם הת^נת אגונא מה עמרם בן לו ואומרים
 הוא הרי אומר יהודה ר' • להם התקנת פרנס׳ מה

ביד מותינו יתן מי ישראל בני להם •ויאמרו אומר
 מה על הכלל זה במדבר ד״א • מצדים בארץ ה׳

 מה על שהוכיחם מלמד בערבה • במדבר שעשו
 • בשטים ישר^ ♦וישב שגא׳ מוא' בערבות שעשו

 הוף בים שעשו מה על שהוכיחן מלמד ׳ סוף מול
 שלש משה כלפי עורף והפכו דיים בתוך והימרו
 והימדו הים °בתוך הימרו אומר יהודה ר׳ • מסעות

 יכול • סוף בים ים על •וימרו אומר הוא וק הים על
 מסע נבין[ אלאבתתלתמסענמן( הוכיחם שלא

 תפלות דברי תופל ובין פארן בין ת״ל מנק למסע
הקלקל• בלה׳ קצה המן־וכה״א״נפשנו על תפלו

 בוררים אין מלכי׳ של עצמם כל שוטים להם סר
 אבל אלאלהמקלשלאיהאדולריאאוחזתו להם

 לכס"בה שהיטבתי טובה באותה[ נאתם ()אותה
 כטובה °הוי לפני ומתרעמים מחוכחים אתם

 לו •אעשה לו שאמרתי הראשון לאדם שהיטבתי
 לפני מתרעם בה לו שהיטבתי בטובה כנגדו עזר

 נתנה היא עמדי נתהד. אשר האשד. האדם •ויאמר
 לכם היה לא להם אמר וחצרות • ואוכל העץ מן לי

 למרים אם בחצירות למרים שעשיתי ממה ללמוד
 בני לשאר ק״ו • ברץ פנים לה נשאתי לא הצדקת

אלא דברה שלא מרים ומה וחצרות ד״א • אדם

 מזרים לדרוש לאוררה־ם נו 1נמ רנאו
 נו׳ כיס מ!פ'!ן היש לחוף ונסעו נו־

 דהנא הספרי ולשיטת נארינית ע׳יש
 ...־ שנשה לאחוריהם סורו דנאמת דם־׳ל

1 ־ a,. י-י״ו איך נרנסמיו מסעות  מאי הדקמל צ
לסירופ ■צאו  נכר יהי' להו אינפס

 b t •־■מ שהר• אפרהס לרדוף כצו1■ לא ומלריס
 צ״ק נס' וראיפי ניניסס מפסיק סיס

אסר מצד מיילים מנדים נר וו׳יל שנתב

»מ<ר.׳

 במי המרבו־ )במרס־( נענשה כך דקטן באהיה
 וחצרות ד״א ■ וכמה כמה אחת על הימנו שגדול

 בריה כל שמעה לא הדבר כשדברה .'ומהמרים אנלאונקליס ופירישסרא״סח״ל מ׳
נענשה כך ה' •וישמע שנאמר בלבד הקב״ה אלא ?®יק” אפר יי יי־יט

 זהב ודי • עאכ״ו ברבים חסרו של בגנותו המדבר
 מה לכל )לכם( יתירא האי הוה הדס־ להם אמר

 היה ■ הכל מן עלי קשה העגל במעשה שעשיתם
רבי

*

 רנד אשר התריס הס אלה אסר נאצי י
 מרדן מכר ישראל כל אל משה

 מדנר שחטאו תה ממל הורתם
 עד נו' מרכה אטאו מה ונשמל

 יונפן בפתוס ע׳יכלהדיא נאולשיט
נדהוקמינרא ונפ״יממנקלופיה

 א»~פא לנון אתיהיכת דסיר מגורי( נמדנרא הלא להין אמר1 ענא דירדנא
 יד לשלות למ מלאני צא לכן נאן נס! סני׳ נ'כ שמלקיט ספני אלא »״נ נו׳

 מלמד מפרש הדד מנדבר to ה»1מדנד1ש!נש מלמה : ילהניהוצ״ע
 מי שאמרו נסתר שסנעיסוהי שפי׳ נפיסש יוזז* ט׳ כרסם נוטלים נמיי
 שהיו מלמד דיא כאן נחש ודלקוט נסתיר ר* רמס היא יגיע׳ סופני יפן

 נת־נר שמשי מה על רקאמ׳נספיל׳ !ה מה ידעתי א״נלא מ׳ מיהם נוטלים
 וגומר מומיכו יהן מי שאמת מה שהיא מדגר׳וא*ל היסלהס אסר נזטא אתה

שהוכיחם שפירשתי ונ» דקר רהט( יי5®• ’’ י*ג^5 ,
 אתנה מקטני והיו מ' נניכס אס נוטלם שהיו מדני שעשו מה על

 שלחן לעחך אל כיונל אסרו נאלהים מתיו ס״א יסכי׳. נטינתו *מעטים
 ר* : הנאה מה נהדיא גרס ונילקוט הנאה מה פירוש אנינא מה : נמדט

 ואמרומייתן ׳ דברים שסטיפז היינו מדג' שעפו מה סמנישןעל שמה נחל

 ההכללעלתהש־מימדכרפירושדמלסמרכר : מומש יכיי־די ”״*
 השאוה יכקנרומ ונ״א כשנערה דהיינו נעדנד שעשו עמוס לנצ ט»

 שמלת ספי •אלא 1כרמ מירן לא 1ינא עקב כפ׳ אפ»כ שנוייזן »»ימ

 מ למה המפרשים קמית -פדן ונ» מתר שפטאו מה נל1 »ל "י®
 שפירשיד מה ולפי המאוס יתיימ ומנערה מסה "י"׳מעי״סייי

 אס צפינוסתם ח*ל נשועש רש*י נת*ש נדמו אלא הידר מיקלא ^"יהת
 צססום דמלי מה נל ולמי ישי>ןל ש! מידן מפני נדמו 0אפ^^יי

נסדנר נתלש למינצלינה! מצי הפטאי' שאלו ומפני טפי ף עד• " .
 והימרו :אמר הדנר מ ל־מא ניצקוט אנל אינך נמו איפס ®״

היו אמנה מקטני סדור שנאומו ישראל ס*ו דף ^»ו
עד אתר מצר עיליס מצרים נד »סםשאנוייוצים^מצי

 מצריים אם אינפ׳להו מה וא׳ת ליבשה אומס פליט ים לשושל הקנ^ה
וא״למ״שסשו׳ לפירוש יצאו הייתי »צ׳ה י *י

no6?* מצדזהלצד»שא״נ סיס אמ עניו צא שטשיאל מפות

 ti! שלפני כי עשינו אפ1 מה אמרו
 לא ממגען שליפות היה שלא פי׳ יפראל
 יפלמר הארק נסיתס שפרו׳ילא בסטר
 ואו מת אחדו ריאה וא' א׳ כל שהיה
 וכיה האדקע׳ינ נמימוז קניה להם היה

 תאו הנחלה דד אס ישראל יימוירא
 דלעיל מומר ר יש או מס אדיניי א’נ

 הלילא אוגרם דאין אמרינו י' דף
 יש אחסל עברי דאבתי משום כפורים

 והי' כת אדוניי דא שראו יהפפא אנן
 עבדי נעשו האחן נמימפ קנייה להם

 »רמ «•» י»רן ונמ ענ*ל וני' משה ישיר או ה׳
מ1גרר;נ'סספ לא ופו הנ״ל קושיא נ׳׳נ

׳ז^ 0,״’"ייה
 «מ■ •ריק דנסדלסא נסב' יכיא מים

 ורגו »•! ויפה מאילם ויסעו מסצני כש' מרכמיב
י״ז -"? מיםםוףו־חנונמדב' סוףויסעו 0' על
 ”fra <i'a 0>י ®י055 נשלז 'מ' ’5י0

 ™צ־ למדני ומאיל־ס לאילים וממרה למרה
 . :ז»ר לאחוריהם ש׳׳ה^מור! א״נ סיר

 ידדה רני דם דסיאצל על והימר!
 ׳3# נפלי' יא' בירידה א' ניס שפים חסינ

 לקסןמ>י»י■ ול״ם להונעיחדן כדפש־נ
 •י" שאמר; א׳מד־רה כגמ' ומשרש נסמור
 וא׳נעדיה כמורים קברם איו המכל•

 מר « ת כשם אומרים שהיו אמנה מקטני שהיו
מ גז ם־ כילקוט ה״ג :נמש"ל נו׳ עיליש שאני

 ־;■צ למי מה על רממי #רן למסע• מסעי נין
 נדרך!״)■ למסע מסע נין שעשו

 . שפפלועלהמןסההיהכררךרדכםיכ
 נצחם ריר נררר העם נפש ותקצר
 כאיברים ננצע דה שהיה נפי הקלקל

 היה המן עדר אסרו קלקל קראוט
 sci> •ניד ים כלום נמעיט שיפפח
 מתנו • רס׳* מוציא וא־מ שממיס

 מרנסי' שפי׳שיתפסט' מה המפרשים
 ממש קלקיל לשון משמע נתילש הקלקל
 ימהשפי׳ככלע במעיו שיתפח הייט

 א״ז1 פכר קלקל מרכתיב ר״ל באיכרים
 לעכלו צרך דה שלא קל לשון הייט

עצמם נל שוטים. להם שאמר ענ"ליסה
 לפס אלא לכם נמרים איו מלדס של

 ה3 :טונה באותה אתם אנל כ׳יג :הילקוט מיליון פזל׳ ט׳מין קלש־וצויא
 נפי' בטינה גפר !דרש״ינאן עמדי צפת אשר האשה שאמר לפי מתרעם
 מוינה כפר והיא מנח לעור 1ל להיות לטמתו האשה לו נתן ההש״י היא״ס

 האכה נדגעמרי אשר יאצ"נמאי אזתהלי מתת צי גרמת אתה ואמר
 נכנע שנוא ») לסם נתן שהש״י כטינה נפרו יה"נ ענ"ל ליה מנעיא לי נמג'

 ק־.(»«1 יה נשניל עליו התרעמו 001 המלני׳ נמאנל קל לשם והוא נאיכרי'
 מסיים בחומם ערש״י נ!׳ נחצרות למרים שעשיתי ממה :הקלקל לפם

 הספ־י נטסתה גם נירספו דה שנן נרא״ם ומשמע כמקום ואפםנדנדתס
 מלאפי רנה כמדבר אכל רומויס הם דמר אייה »שמעתי ולא ח״ל שם ונ׳
 הקניה' לפני צפוי שד׳ אלא אנפיס לך שלח מדים מעשה אפר לומר ראה מה

 יודעים דיט לא שלא'אמרי אמרהקנ״ה הארז על הרע לשין שיאמיי
 לפי הסרנליס עגין עס מדים של ענינה סקנ״ס סמו הרע לשין עינש

 לשקד* הנלעינשהשל מרעי נדי כצרעת ולקתה כאפיה שדכרכמחם
 סרעסל שלש>ן כמקים נדכרפם ואשם נספר• שאסרו מה שמי לפרש יאפשר

 את אופה ניצי יהש שיבשה שהקנ״ה המקים מגי היא האין על מרגלים
 דפינשע לאקשויי ילנא - מעצה נלפי כבינול ממני הוא דק ד שאמדו מה

 ולשין לסוד מרגלים דשלוח נדבפתיך לה ־מפיק הוא פארן סדן מרגלים
 מרגלים שלום על הוא פארו מינר של סהפוכתה לדד סרגלים של הרע

 ולא הארז על שדכרו היע לשו! על הוא מצרית של והפונשה
 בניאדש לשאר :ק׳׳ו בחצרותענ״ל הרע לשק על שלקתה ממד׳ מיסד לקמי

 כילקוט ה״ג : כיין פנים להם נשא שלא מדם נמו גדולים צדיקים שאינם
 ה' וישמע שנא' :עאנ"י דמנו שגדול כמי המו־כר נענשה נד ט׳ מריס תה1

 מ!»: לנין כינו אלא נרה שם דתה שלא מלמד פיסקאצ׳/ז לעיל ומסיים
 סענג מעשה שעשית׳ פה לנל •תירא האי הוה הינד ביצקיע ה״ג :מ ינדי
 לנל קדמה עגל מעשה רכא צ״ע צרה 1ל הוסיף כאמחנה »):הן עלי קשה

וי״ל
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ספר

הרמב״ם על חידושים

 באמתחתי, וטמונים גנוזים היו הנה שעד ושחרותי, ילדותי בימי ורביתי, טיפחתי אשר

בעיא שמעחתא כי דינקותא, גירסא שמעתתא, לאוקמי מילתא, נסתייעא ולא

 לבבי, על להעלות בי, דיבר ה׳ רוח השתא, איכו ואמנם מחדתא, קשיא ועתיקא צילותא,

 ולמען ועגעתא, עיתא בכל ניסא מתרחיש דלא בדאורייתא, ברירא הן מילתא, לברורי

 מילין מילין, בראשי הגחלים, על כחותה ואעבורה אשקיפד. אמרתי רבים, ימים יעמדו

 וכו׳, זכות לכף אותי הדן וכל יבין, מי ושגיאות מספר אין ועלמות מילין, גבי על

 זרעי ומפי מפי ימוש לא וסה״ת מאד עד אמת דבר מפי יצל שאל אשאלה ה׳ ומאת

אמן. עולם ועד מעתה וז״ז

בנ״י. ראש את )לפ״ק( תש״א כי שתא דהאי תשרי לח׳ פתח־תקוה פעה״ק הכו״וז הלכ״ד

הדאיה □כמהר״ש עבדיה
 הראשית הרבנות והבר המזרח ועדות הספרדים לעדת הרב

והסביבה בפתח־תקוה
וה דע״ה ושו״ת נ׳־וז "בדי ישכיל ושד׳ה שלום, ורובד בס• והוספות «ו״ת 8)בעהנו״

־׳,« וספר »יעבד וספר ב־זז. עובדיה,־ ויקה וספר

ג*וז,

31?
?>׳

נדפ׳ם

תובב״אירושלים פעה״ק

לפ״ג( )התש״א הדמב״ם חלק• על המלך עבד שנת

הי״ו« איתאח עמרם יהודה כה״ר היקר חתני של המשובח החדש בדפוס
-----------------------------------------------------------------------------------------—
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 אאמו״ר לסנו״ר )בדע״ח( כ״ה בדרוש ח״־א והשלום החיים
דרך ע״פ הנ״ל הרמז"} דברי בישוב שבא מה שליט״א

ודוק ז״ל הלח״מ של הב׳
 שמתענין אלו זה ובכלל וכו׳ יאמר שמא ה״א פ״ג

עכ״ל וכו׳ טובה בדרך אינן תמיד
 רבינו דברי ליישב ז״ל הלמ״מ בזה שהאריך מה עי׳

מ״ש. ז״ל החוק׳ קו׳ מב׳
 בדבריו דקדק כבר ז״ל דרבינו נלע״ד הדל ואנכי א(

כוין וכו׳ תמיד שמתענין אלו בזה״ל וכי
 הוא עצמו ומצער תמיד שמתענה מי דדוקא לומר בזה
 בתענית היושב כל שמואל דמ״ש קו׳ דהוא חוטא שנק׳
 דר״א דההיא דומיא הקפר מר״א לה ויליף חוטא נק׳

 שמצער דנזיר דומיא רבים ימים שמתענה קאמר הקפר
 חוטא, דנק׳ דקאמר הוא בזה יום ל׳ היין מן עצמו
 נק׳ אינו ב׳ או א׳ יום מקרה בדרך שמתענה מי אבל

 מצינו גופיה ומה״ט קעביד נמי דמצוה ואפשר חוטא
 דממיר טמא נזיר גבי דאמרה וד״ט( )ד״ג בנזיר להגמ׳
 הימים דהאריך בחטא ששנה משוס טהור מנזיר יותר
 שמתענה במי אלא נאמרו לא שמואל דדברי י״ל וה״נ
 יום להתענות נדר אס אבל דנזיר דומיא רבים ימים

 התוק׳ קו׳ הותרה ובזה איקור כאן אין יומים או
 באשב המובל פ׳3 שמואל דמ״ש אדשמואל מדשמואל
 חוטא נק׳ אינו דבזה דוקא יומים או יום היינו בתענית
 שכ׳ חלום דתענית כההיא קעביד נמי דמצוה ואפשר
 משפטי לשמור ואקיימה נשבעתי ע״פ אמז״ל וכן התוק׳

כידוע. צדקך
 דנזיר מההיא התוק׳ שהק׳ קו׳ אותה גם ומעתה כ(

התוק׳ כתי׳ רבינו לד׳ לתרץ יש לדי״ט ד״ג
 דוקא הוא אקור רבינו דמ״ש העבירה מן יותר דהמצוה
 נמי הקפר דר״א וההיא רבים ימים תמיד נמתענה

 חוטא דנק׳ עליה בקתם המאמר דהחליט רבינו שהביא
 דכתיב רבינו שהביא קרא דההוא טמא בנזיר תיירי הוא

 טמא, בנזיר תיירי הוא הנפש על חטא מאשר וכפר
 חוטא נק׳ תמיד בתענית דהיושב אמר דההיא ודומיא

רבינו. מיירי לא טהור ובנזיר
שבועות מה׳ בפ״ה שפ׳ ממה רבינו על משה״ק גם ג(

לעצמו, להרע דנשבע דהחובל ברייתא ההיא
 כר״א כאן פ׳ והוא הקפר כר״א אתיא לא דההיא
 הברייתא דין כשפ׳ שבועות בה׳ דרבינו גלע״ד הקפר

 דבכה״ג ויפצע שיכה דהיינו עצמה הברייתא לנדון כוין לא
 שיחבול במ״ש כוונתו אלא הקפר, ר״א מודה אינו

 יקרא שלא באופן נפש בעינוי בעצמו שחובל היינו בעצמו
 שנשבע כגון טהור כנזיר קצת איקור בו ויש חוטא
 וכיוצא יין ישתה שלא או ימים איזה בתענית לישב

 דאינו מודה כוותיה דקי״ל הקפר ר״א אפי׳ דבכה״ג
 אך העבירה מן גדולה יותר והמצוה גמור, חוטא נק׳

 רשאי שאינו אע״פ שכ׳ וזהו איקור קצת בו יש עכ״פ
 גדולה יותר המצוה דעכ״פ כיון עליו, שבועה חלה עכ״ז

 שבועה דחלה מודה הקפר ר״א אפי׳ דבזה העבירה מ;
 ברייתא ההיא בהמובל הגמ׳ אוקיס דלא דמאי עליו

 ויפצע שיכה להדיא קתני דבבריתא משוס הקפר כר״א
 כיון טמא כנזיר גמור חוטא נק׳ הקפר לר״א דבכה״ג
 מודה וכיוצא בתענית באשב אך הרבה עצמו שמצער

 בו שמודה באופן הברייתא דין פ׳ ורבעו הקפר י״א
עצמה הברייתא דין לא אך כוותיה, דקי״ל הקפר ר״א

ודוק. ממש
עכ״ל זכות לכף האדם כל את לדן ה״ז פ״ה

ז״ל ידיד בן שבק׳ אצלי כתוב מצאתי'
במשנה דאבות בפ״ק המש׳ בפי׳ רבעו ע״ד להק׳ האריך

וק״נו ביאור צריך רבינו של זה לשון והנה ח״ל זו

 להוקיף דבא מורה וכו׳ רשע כשיהיה וכן דמדקאמר
 דצריך קיים והוא זכות לכף לדונו צריך ברשע דגם

 וכו׳ רשע כשיהיה אבל היל״ל והכי וכו׳ ממנו להשמר
 ע״ק לכף.חובה, לדונו מותר ולומר לקיים היה גם

 נראי־ לכאורה ידוע בלתי כשיהיה דקאמר דהבתרייתא
 קאמר דבקמייתא ע״ק משמש מה והכפל קמייתא דהיינו

 שהוא אמר ובבתרייתא מדינא דהיינו משמע אותו קח
 ■ ידוע בלתי וכשיהיה אומרו הכפל ע״ק חקידות מדרך

 מ״ש ע״ק אחד, דהכל דנראה מכריע בלתי והמעשה
 הקצוות, מב׳ שיהיה קצת איזה וכו׳ זכות לכף שתדין

 הוא והאחד טוב הוא האחד דה&קצה מובן לו דאין
 לצד אפי׳ לכ״ז שידין לומר יכולה הפה ואיך וכו׳ רע

 והותר ודי זכות לכף שירין דלימא קגי והוה הרע קצה
 חלוקות לג׳ קאי דרכינו ח״ל רבינו כינת ז״ל הר׳ ופי׳

 וכו׳ דן והוי דקאמר התנא איירי דבהא לומר שהזכיר
 הידוע גם קמייתא היינו ידוע בלתי וכשיהיה קאמר וע״ז

 מב׳ ולאחד מכריע בלתי והמעשה רשע או צדיק שהוא
 מורים עניניו שכל דבר כשעשה הצדיק דהיינו הקצוות

 הרשע וכן גדול בדוחק אלא טוב לצד להכריע וליכא רע
 חקידות בדרך צריך וכו׳ לרע להכריעו יכול אתה אי; וכו׳

 z פי׳ הקצוות מב׳ שיהיה קצה איזו זכות לכף שתדון
 וכן הרע קצה עד רע כולו שמעשהו שגר׳ הצדיק בין

 איזה הטוב קצה עד טוב כולו שמעשהו שנר׳ הרשע
 הוכפל ולכן הקידות ממדת לטוב אותו דן שיהיה מהם

 חקידות וממדת שוים כאחד שכולם להורות בבתרייתא
עכ״ל. וכו׳ מדינא ולא

 קובל אינו ז״ל הרב שפי׳ רואה עין כל והנה א(
היטב העיון אחרי יפה רבינו דברי בשטח

 על שגס במ״ש התימא והיותר במקורם רבינו בדברי
 הרואה דאחד חקידות מדרך רק לכ״ז לדונו צריך הצדיק
 רז״ל ממ״ש הצדיק ענ לדבריו ראיה הביא כבר דרכינו

 דהוא במשמע וזה בגופו לוקה בכשרים החושד כל
ואין זה בלשון מאומרו גה חקירות מדרך לא מדינא

קאמר. דמדינא מורה וכו׳ לו מותר
ז״ל רבינו דברי העבד אנכי דידי לגבי כל אמנם כ(

 - כלל הקושי מן בהם ואין וברורים פשוטים
 שאינו באדם רק מדברת דהיא המש׳ בפי׳ קובר דרבינו

 מילי דכל זכות לכף לדונו צריך חקידות דמדרך ידוע
 ענינו בתחי״ד אומרו וזהו דמקידותא מילי הם דאבות

 רשע אם צדיק הוא אס 15 תדע שלא אדם כשיהיה
 מדברת דהמש׳ אפ״ל דאי זה פי׳ להכריח כ׳ וע״ז וכו׳

 הגם גמור צדיק הוא דאס ברשע או גמור בצדיק
 יכול אדם ואין רע נראים עניניו כל שעשה שבמעשה
 אותו שתקח ראוי גדול בדוחק אלא לטוב להכריעו

 דאפי׳ ר״ל וכו׳ למושדו לך מותר ואין טוב שהוא
 וכן בכשרים החושד כל מטעם לחושדו אקור מדינא
 המש׳ להעמיד אפשר אי ברשע דכן ר״ל וכו׳ ברשע

 תאמן אל קולו יחנן כי גם בו שנאמר מצינו ברשע דגם
 לדונו דמותר ודאי וא״כ וכו׳ ממנו להשמר וראוי בו

 בצדיק לא להעמידו אפשר דאי שכן וכיון חובה לכף
 ידוע שאינו באיש להעמידו אתה מוכרח ברשע ולא

 והמעשה ידוע בלתי וכשיהיה וכתב אח״ז שקיים מה וזהו
 החקירות בדרך צריך הקצוות מב׳ לאחד מוכרע בלתי

 דכוין ע״כ הקצוות מב׳ שיהיה קצה איזה לכ״ז שתדין
 בתהי״ד שהתחיל במה הראשונים דבריו את להשלים בזה

׳ לדונו דצריך דבריו לבאר קיים פירושו שהכריח דאמר
הקצוות. מב׳ באחת לכ״ז

 עליו שהק׳ ממה הקושי מן נשאר לא ומעתה (ג
וכו׳ רשע כשיהיה וכן דמ״ש ז״ל הר׳

לא דכן ר״ל אלא הצדיק כמו דינו דהרשע ר״ל אינו
ממוקמא
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 ומה בצדיק מתוקמא דלא כמו ברשע מתני׳ מתוקמא
 דרכינו משום הוא לכ״ח לדונו מוהר ברשע אמר שלא
 דקרא כלישנא ותפס בו האמן אל דכתיב אקרא קאי

 דמוהר ג״כ נכלל דבריו ובכלל ממנו להשמר ראוי ואמר
 קמייהא היינו דכבתרייתא שהק׳ ומה חובה לכף לדונו

 דבריו תשלום הוא דזה כתבנו כבר משמש מה והכפל
 מדינא דהיינו אותו קח אמר דבקמייתא ומ״ש הראשונים

 פירושו אותו קח שאמר בקמייתא גם המחי״ר אמר וכו׳
 כמש׳ על לפרש קאי הוא דכא חסידות מדרך ג״כ

 אפ״ל ואיך דחקידותא מילי הם דאבות מילי דכל וידוע
 אין הקצוות מב׳ דפי׳ שהק׳ מה גס קאמר, דמדינא

 דביאר מאי לפי הנה בביאורה לדחוק והוצרך מובן לו
 כוי מאד מאד במ״ש דאבות בפ״ד בפירושו שם רבינו

 כבינונית במידה המדות בכל להתנהג איך רוח שפל
 שלו פרקים בח׳ וכן אלו ה׳ בפ״א כמ״ש הקצוות שבב׳
 בקצה בין דהיינו כאן רבינו ׳שכ הקצוות ב׳ שפיר מובן

 השפלות כאחרון'כמו בקצה בין כגאוה כמו כראשון
 למשל אותו דנין לטוב לדונו יש אס מאלו אחד דמכל

 שעושה לכ״ז לדונו ויש בגאוה שהולך אותו ראינו אס
 פרנק הוא אס או תלמידיו על אימה להטיל לש״ש כן

 צריך וכיוצא נשמעים דבריו ויכ^י דבריו שיתקבלו כדי
 אותו שראינו השפלות במדת בזה כיוצא וכן לכ״ז לדונו

 בידם מיחה שלא עבירה עוברי לפני בשפלות שהתנהג
 מיקל הוא דה״ו חובה לכף לדונו אין הוכיחם ולא

 וקיים מילוליה מתקבלין דלא דידע אפשר אלא באיסורין
 כיוצא כל וכן וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב אוז״ל בנפשו

 רבינו דברי עלו ובכן המדות שבכל הקצוות ב׳ בכל בזה
ודוק. כלל הקושי מן בהם ואין כהוגן

 שכק׳ ז״ל רוקח מעשה כר׳ בשם עו״ש מ״ש ועל י(
ר״ל בדברי ע״א צ״ו בשבת שפי׳ לפירש״י

 לא וכן דכתיב משוס וכו׳ בכשרים כחושד כל שאמר
 ע״ז וכק׳ כשלג מצורעת ידו וכנה וכתיב לי יאמינו

 דבריו שכיחש משום הוא שנענש דמה דנימא ז״ל ה׳
 יסוה״ת מה׳ בפ״ח רבינו פי׳ לפי הנה ע״ש מקום של

 יאמינו שלא שירע הוא לי יאמינו לא וכן שאמר דמרע״ה
 בעניותין' דביארנו מאי ולפי ע״ש שעה לפי רק באותות

ח״ו הכחיש לא מרע״ה דלפי״ה לק״מ שם רבינו כונת
_ ודוק. מקום של דבריו

 הוכח שנאמר וכו׳ שחטא מבירו הרואה ה״ז פ״ז
x לח״מ לכר׳ עי׳ עכ״ל וכו׳ תוכיח
 דערכין סוג׳ עם דל״א מציאות אלו דפ׳ סיג׳ שהק׳ ז״ל

מ״ש דט״ז
 דרשות תרי דאותס דלק״מ נלע״ד דידי לגבי וכל א(

מציאות אלו דבפ׳ לחברתה דומה דרשא אין
 ואמ״ל זימני הרי תוכיח זימנא מדא הוכח ואימא דאמר
 אינסי*אלא כילפותא עיקר משמע פעמים ק׳ אפי׳ הוכח
 לך אימא לעולם * אך פעמים ק׳ אפי׳ להוכיח דחייב

 שהלך שאחרי אלא שמוכיחו כעין ממנו כשקיבל דבכולכו
 שכבר כיון דכו״א הרע לסורו חזר כמוכיח מאתו

 עוד חייב ואינו כמצוה קיים זה ע״ד פ״א הוכיחו
 להוכיחו חייב ק״פ דאפי׳ דהוכח קרא קמ״ל להוכיחו

 טפי חידושא לאשמעינן אתת דערכין סוג׳ ההיא אך
 הכאה עד פעמים ק׳ להוכיחו חייב קבל בלא דאפי׳

 וההיא ליה כדאית ולמר ליה כדאית למר נזיפה עד או
 מ״מ דמשמע מתוכיח אלא מכוכה נפקא לא קבל דלא

 חייב קבל לא או קיבל אם שתהיה אופן באיזה דר״ל
 אלו דפ׳ לרב תלמיד דאפי׳ לככיא ודמיא להוכיח
 בדוכתא סוג׳ כל וא״כ דמ״מ מדרשא לן דנפקא מציאות
נפקא הוה לא סוג׳ בההיא דיליף דרשא דההיא עדיסא

ך7ו!מ

 ומא״ח תרוייכו אצטריכו ולכך אחריתי דסוג׳ מילפוהא
ול״פ. ומא״ח

 שם ז״ל הר׳ עוד שכק׳ מה קשה דאכתי אלא ב(
לרב תלמיד דאפי׳ ההיא פסק דלא רבינו על

 דמר בינייכו פלוגתא ליכא סוג׳ התרי בדברינו דלפי״ה
 דדריש דמ״מ דרשא דמכהיא ול״פ ומא״ח מדא אמר

 ראיתי וכבר לרב תלמיד אפי׳ ג״כ לרבות יש בערכין
 דכוכחת לרבינו יס״ל ליישב שכ׳ במש״ל המגיה להר׳

 לומר אלא רעהו אל איש ידבר כאשר אינו לרב התלמיד
 ת״ת מה׳ בפ״ה רבינו כתבו וכבר וכו׳ רבינו למדתנו לו

 חילוק לו דמנין מספיק זה אין רואה עין כל אך מ״ש
 אפיא דכל ונר׳ לרב תלמיד אפי׳ אמרו סתם דבגמ׳ זה

 לאשתמוטי לרבינו הו״ל לא למטוניה גם ועוד בזה שוין
 דרבינו נראה לכך כמוכיח, דין בעיקר כאן מלכותבו

סוג׳ אסכיא פליגא דערכין סוג׳ דהכיא ליה משמע
 תלמיד דחפי׳ דמ״מ מדרשא דדריש במאי מציאות אלו דפ׳
 אחריתי למילתא אתיא דרשא דככיא וס״ל לרב

 וההיא לרב תלמיד לאפי׳ ולא קבל שלא אעפ״י לומר
 מההיא אלא נפקא תוכיח מהוכח לאו רבינו דלמדתנו
וכו׳ ד״ת על עובר אביו שהיה כרי גבי דל״ב דקידושין

 אמו מאיש דנפקא אפשר וההיא ז״ל כ״מ הר׳ כדכ׳
 אלו בפ׳ כדאיתא תשמורו שבתותי ואת היראו ואביו

 ולכך הוכיח הוכח משום לא אך ע״א ל״ב ד׳ מציאות
 נר׳ וכן דערכין מתניתא כההיא ופסק רבינו פסקה לא

 כתב שכרי דערכין כברייתא כלשון שפסק רבינו מדברי
וג׳ ב׳ פעם יוכיחנו וא״ל מוטב ממנו קיבל אם וז״ל
כברייתא מלשון נילמד הוא וכ״ז ע״ש וכו׳ שיכהו עד וכו׳

ודוק. כמדובר דערכין
 יכלימנו לא תחילה מבירו את המוכיח ה״ח ש□

שהצריך מה עי׳ עכ״ל וכו׳
 דכך נר׳ ולע״ד א( רבינו בדברי ז״ל למ״מ הר׳ עיון
 בין לתרוייהו כליל דבכ״ז ז״ל רבינו דברי המשך הוא

 שידבר לחבירו שב״א דברים ובין למקום שב״א דברים
 הוא בסוף גם אם ביאר ולא רכה בלשון נמת בלשון לו

 כאן וע״ז בזה חילוק דאין משמע דבריו ומסתמות כך
 חילוק יש למקום שב״א דבדברים להשמיענו בא בה״ח

 כמוכיח בה״ח בתחי״ד מ״ש וזכו לבסוף בתחי׳ בין בזה
למקום שב״א דברים על קאי דכוא בתחי׳ חבירו את

 ניתק אגב בדרך דבריו שבתוך משום אלא בקו״ד וכמ״ש ׳/
להזכר אדם צריך לפיכך ׳שכ אחר לדבר לכאורה עצמו

I דלכאורה וכו׳ בשם לו יקרא ולא וכו׳ מבירו לבייש שלא 
בדברים בד״א כתב ע״ז כמוכיח בדין לכאן ענין אינו [

 שלא אדם דצריך שכתבנו כ״ז בד״א ר״ל לחבירו שב״א
 דגם ר״ל לחבירו שב״א בדברים הוא וכו׳ חבירו לבייש

 דצריך לחבירו שב״א בדברים זה ענין שייך במוכיח
 בדברים אך לביישו שלא שמוכיחו בזמן אפי׳ לכזהר
 שלא כוא בתחי׳ דרק ביניכם חילוק יש למקום שב״א

ובזה יכלימנו בסופו אבל כפ׳ בראש כמ״ש יכלימנו
ודוק. רבינו דברי א״ש

 חסידות מדת כ״ז וכו׳ חבירו עליו שחטא מי ה"ט
עכ״ל כמשטימה על אלא תורם הקפידה לא

 אלו רבינו ע״ד שהק׳ ז״ל ידיד בן ס׳ בשם אצלי מ״כ
 וחובה מצות שם דאמרו ע״ב דכךה דיבמות פ״ו מסוף

מדת אלא כתב לא ורביני נשמע שאינו דבר לומר שלא
מ״כ. חסידות

 מימרא ההיא על ביבמות שם דהא לק״מ ולדידי א(
דכתיב הנשמע דבר לומר וז״ל פירש״י

 מבואר עכ״ל הימינו שמקבלו מי להוכיח תוכיח הוכח
 להוכיח חייב אינו למקום שב״א בדברים דחפי׳ מזה
מתגיתא ההיא כדברי שלא וזה שמקבל ביודעו רק

דערכין
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 שלא דאפי׳ אפכא תוניס מהוכח דיליף כנז״ל 'ומרכין ..
 דערכין מתניתא כככיא קי״ל וסנן להוכיחו חייב קיבל

 דינמית מימרא כההיא פקק לא ולכך בה״ז רבינו וכמ״ש
 מדת דה״ז לחבירו שב״א בדברים כאן שפסק ומה

 דערכין סוג׳ מההיא אלא דיבמות מסוג׳ אינו חסידות
 מיניה בטא התם דאמרינן ז״ל מוז מגדל בעל כמ״ש

 הי לשמה שלא וענוה לשמה תוכחה דר״ש בריה ל״י
 ואמרינן עדיפא לשמה שלא דענוה ואסיק עדיפא מנייהו

 וע״ש ע״ש וכו׳ דר״ה הא כי לשמה שלא ענוה ה״ד
 מוכיחו אינו אם דגם סובר ורבינו בזה והתוס׳ בפירש״י

 ועושה ממנו יקבל שלא בו שיודע משום לו שחטא על
 שלא ענוה הוי לו ומוחל מוכיחו שאינו עניו עצמו

 לשם שלא להוכיחו רוצה שאינו ענוה דאותה לשמה
 אינו הימנו מקבל שאינו בו שיודע דמשום היא שמים

 עלבונו על מוחל היה לא שמקבל יודע היה ואם מוכיחו
 מתוכחה גדולה הגמ׳ לה חשיב ועכ״ז מוכיחו והיה

 שאינו כיון לסירות מדת דה״ז רבינו פקק ולכך לשמה
להוכיחו שחייב תירה הקפידה דלא לו מוחל שוטמו
 לו שמחל וכיון משטימה לו יהיה שלא אלא לו •שחטא

 דמדת אדרבה אלא להוכיחו חייב שאינו מלבד שטמו ולא
דדרשינן וההיא לשמה, מתוכחה וגדולה זו היא חסידות

 בדברים הוא מקבל שאינו בו שיודע אפי׳ הוכיח ל/וכח
 בו יודע אם לחבירו שב״א בדברים אבל למקום שב״א
מתוכחה ענוה גדולה אדרבה לו ומוחל מקבל שאינו

ודוק. רבינו דברי ליישב כנלע״ד

\

תורה תלמוד הלכות
 והודעתם שנאמר וכו׳ שחייב כשם ה״ב פ״א

למה א״כ וכו׳ בניך ולבני לבניך
 לתת רבינו כונת בכ״מ ז״ל מרן כתב עכ״ל וכו׳ נצטווה

 לשכור חייב דבנו שני קודם דבנו אחד וכו׳ הבדלים ב׳
עכ״ל. מלמד לו • JL) משום הוא ז״ל מרן לזה שהוצרך דמה ונראה 
 היא שאלה דמאי רבינו בדברי לו שהוק׳

לו לשכור חייב דלבנו בה״ג כתב הרי וכו׳ א״כ זו
 בנו על נצטווה לזה וא״כ חייב אינו חבירו ולבן ^נלמד

 רבינו דגם כ׳ וע״ז זה, ג״כ השיב לא מדוע גם בנו, בן” |
 שאלת על להשיב הוא וכו׳ וחייב בה״ג דמ״ש לזה כוין •|

וכו׳. א״כ
 מרן על ידיד( בן בס׳ )עי׳ בזה מקשים וראיתי נ( |

דלא נימא מנין קדימה הוא, דא״כ
בנו תרתי קרא דכתב משום הוא רבינו דטעס דאפשר 1 אריא לא מהא אי ולדידי ז״ל' מרן בכונת אמר פי׳ B לפרש עצמם ניתקו זה ומטעם בשכר לחיובי אלא אתא |

& לא בשכר לחיובי אלא אתא דלא איתא דאם בנו ובן
אלא מכ״ש אתי הוה ובנו בנו. בן אלא לכתוב כו״ל M■ מילי תרתי לאשמעינן בנו ובן בנו תרתי מדכ׳ ודאי 
לומר ואין השכר ענין ושנית הקדימה ענין אחת אתא

 הקדימה לענין אלא אתא דלא דאימא גיסא לאידך »
ft להקדים בנו בן אמר הוה דאי תרוייהו אצטריכו ולכך

 כיון בנו לבן קודם דבנו שמעינן כוה לא הבירו לבין
 קרא דאעדפיה דמצינו דכיון ליתא דהא קרא, גלי דלת ?ן

.if; דבנו הוא דפשיטא מילתא לקדימה חבירו מבן בנו לבו 
בן לגבי דבנו חבירו מבן בנו בן כמו כנו מבן מדיף |■

 הרוייהו מדאצטריכו וא״כ הכירו בן לגבי בנו בן כמו גנו
ודוק. אתו מילי תרתי לאשמעינן ודאי ־ H? v .i“ והודעתם למכתב הו״מ ולא וז״ל מרן^ל כ׳

יא

 תמהו רבים עכ״ל וכו׳ בכלל בנות דה״א לזרעך
 דהרי לזרעך והודעתם למכתב הו״מ דאיך בזה

 דהרי בכלל דבנות הו״א איך גם ולשכר, להקדים אצטריך
 וממעטינן בניכם את אותם ולמדתם אחרינא קרא כתיב

 דהו״ל בקו׳ ז״ל מרן דכונת לק״מ ולדידי בנותיכם, ולא
 הוה והשתא זרעך ולזרע לזרעך והודעתם למכתב
 דהו״א בתי׳ ומ״ש השכר וענין הקדימה ענין לה שמעינן

 אתא דלא הו״א דולמדתם קרא דההוא י״ל בכלל בנות
 יותר בנו על מצווה דהאב לומר אלא הבנות למעוטי

 דסמיך הבנות לרבות זרעכם לכתוב חש ולא האב מאבי
בכלל דבנות מינה דמשמע לזרעך בוהודעתם אמ״ש

ודוק. כנ״ל לבניך והודעתם לכתוב אצטריך לכך
זה אס שנסתפק ז״ל לח״מ להר׳ ראיתי והנה י(

 או מדרבנן הוא לשכור וחייב רבינו ׳שכ
 לרבינו לו הוק׳ מה ק׳ מדאורייתא הוא ואם מדאורייתא

 עינו שלטה שלא והנראה ע״ש וכו׳ נצטווה למה א״כ
 )כמ״ש בזה רבינו דברי שיישב בכ״מ ז״ל מרן בדברי

 ז״ל ולפי״ד ע״ש( תפלה מה׳ פי״א בסיף עצמו הוא
 דמדאורייתא סובר דהוא רבינו בדברי להסתפק מקום אין

 כנז״ל וכו׳ בא״כ לשאלתו תי׳ הוא בה״ג ומ״ש קאמר
 למ״מ הר׳ בדברי קצת לדקדק שיש מה אך בדברינו,

 בנו על חייב דמדאורייתא א״נ וז״ל בסו״ד במ״ש ז״ל
 להזכיר הי״ל דלא ר״ל וכו׳ א״כ שאמר ומה בנו ובן

 דכ״ש ידענא ואנא בשכר דחייב לומר בלבד בנו בן אלא
 אלא אינו רבינו דקו׳ הוא דכן איתא דאם עכ״ל בנו
 דאצטריך משום מידי ליה ל״ק בנו בן על אך בנו על

 חבירו לבן בנו ובן בתירוצו קאמר מאי א״כ בשכר לחייב
 ועוד להשיב שיצטרך מידי ליה ל״ק בנו בן על דהרי
 להקדים ולא לשכר אלא אתא דלא דאימא זה לו דמנין
 לן אית דמסברא למעלה בדברינו כמ״ש .י״ל לזה ומיהו
 דבנו בנו בן לגבי בבנו כמו להקדים בנו בבן גם לומר
 הם דשקולים חבירו בן לגבי בנו בן כמו בנו בן לגבי

 רבינו דמדהוצרך קשה אכחי עכ״פ אך תרוייהו ואחיין
 היתה דקושיתו נר׳ חבירו לבן בנו אבן גם בתי׳ לומר

 לאשמעינן אגב בדרך אלא אמרה דלא וצ״ל שניהם על
 בבן ה״ה להקדים בנו לבן בבנו קרא לן דגלי דהשתא

אצטריך קרא דעיקר שכוונתו לא אך הבירו לבן בנו
וק״ל. לזה

 וכו׳ שקולה שהיא וכו׳ מצוה לך אין הג״ד פ״ג
קודם התלמוד לפיכך וכו׳ ת״ת אלא

 להעשות למצוה אפשר אם ות״ת מצוה לפניו כיו וכו׳
 ז״ל מרן כ׳ עכ״ל. וכו׳ תלמודו יפסיק לא אחרים ע״י

 ובריש עוברין אלו פ׳3 ירושלמי וכו׳ לפניו היו ומ״ש
עכ״ל. וכו׳ חגיגה

היא דהלא עדיו הרחיק מדוע להבין זכיתי ולא א(
 וז״ל ע״ב די״ז במו״ק בת״ד ערוכה סוג׳

 הא בה ישוו לא חפציך וכל מפנינים היא יקרה כתיב
 בה, ישוו לא חפצים כל וכתיב בה, ישוו שמים חפצי
 במצוה כאן אחרים ע״י לעשותה שאפשר במצוה כאן

 זו מסוג׳ מבו׳ הרי ע״כ אמרים ע״י לעשותה &א״א
 לא צעת5! הלזו סוג׳ כתורה שר ל״ז ואיך רבינו כדברי
 כשנים רבות עבור אחר ואמנם בזה שהעיר למי ראיתי
 ומצאתי מפרשים עם חדש ד׳ כרמב״ם לידי ה׳ אינה

 בזה שהעיר ז״ל אבן טורי להג׳ כרמב״ם במפרשי פם
 דשוים ר״ל בה ישוו שמים חפצי הו״א דמת״ד ליישב וכ׳

 מפו׳ בירוש׳ אבל יקדים .שירצה למי בידו והבחירה
 קודמת היא אחרים ע״י המצוה לעשות א״א דאם להדיא
הביאו דההוס׳ ז״א להדיא מבו׳ והוס׳ דמפרש״י והגם

ע״ש. מהירוש׳ ראיה
כאפשרי דהרי זה הוא מהדוחק כמה הרואה ךא׳ ב(

לעשותה
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כט המלך ו פרק דעות הלכות מדע. עניית

 דרה בו מודים הראשונים שכל בדבר פלוגחא לפשות

 במש׳ר אמנם בספרי וכמבואר איסורא איכא שבלב בשנאה

 לעייןדהא יש הלאו, עיז עובר אינו השנאה לו דכשהראה

 אחיך את תשנא לא תורה שאמרה כלפי ג׳ בסוטה אמרו

 ולכאורה זו, כגון יכול בלבבך

 שוב ליתא הרי לה מקנא אס ואהבת שנאמר כגופו מישראל ואחד אחד

ולחום בשבחו לספר צריך לפיכך כמוך. לרעך
ורוצה עצמו ממון על חם הוא כאשר ממונו על

 לו אין חבירו בקלון והמתכבד עצמו. בכבוד
 ונכנס שבא הגר אהבת ד :הבא לעולם חלק
 אחת עשה. מצות שתי השכינה כנפי תחת
 שהוא מפני ואחת ריעים בכלל שהוא מפני

 על צוה .הגר את ואהבתם אמרה והתורה גר
 שנאמר עצמו אהבת על שצוה כמו הגר אהבת

 אוהב עצמו הקב״ה אלהיך. ה׳ את ואהבת
 אחד השונא כל ה גר: ואוהב שנאמר גרים

 לא שנאמר תעשה בלא עובר בלבו מישראל
 לאו על לוקין ואין .בלבבך אחיך את תשנא

 תורה הזהירה ולא .מעשה בו שאין לפי זה
 חבירו את המכה אבל שבלב• שנאה על אלא

 משום עובר אינו רשאי שאינו אע׳־־פ והמחרפו
 ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא ו :תשנא לא

 דבר ולא ברשעים שנאמר כמו וישתוק
 כי טוב ועד למרע מאומה אמנון את אבשלום

 עליו מצוה אלא אמנון. את אבשלום שנא
 וכך כך לי עשית למה לו ולומר להודיעו

 הוכח שנאמר פלוני. בדבר לי חטאת ולמה
 ממנו ובקש חזר ואם עמיתך. את תוכיח
 המוחל יהא ולא למחול. צריך לו למחול
האלהים: אל אברהם ויתפלל שנאמר אכזרי

הרואה

י

 כאשר ממונו על ולחום בשבחו לספר צריך לפיכך ל/יג,

משניות עצמו, בכבוד ורוצה עצמו ממק על חם הוא

 כבודו את שרואה שכשם מלמד פכרו ובארר״נ דאבות בפ״ב

 יהא כך כבודו, על ש״ר שיצא רוצה אדם שאין וכשם כו׳

ש״ר להוציא שלא רוצה אדם

 בפט״ז ושם חבירו של כבודו על

עייש. חבירו של בממונו

 חבירו בקלון והמתכבד ומש״ר
כבר הלהיב לו אין

 לירושלמי מקורו המחברים הראו

בכ״מ. ועור פ״א ובב״ר דחגיגה פ״ג

 ט״ע שתי כו׳ הגר אחבת .ליל
בכלל שהוא מפני אחת

 ואהבתם אמרה והתורה כו׳ ריעים

 בעקב, הפסוק והוא הנר, את

 כ’ג כתיב פי״ש בקדושים ובאמת

 מנה לא ולמה כמוך לו ואהבת

 ועי׳ למ*ע, דקרים זה מקרא

 מ׳י לסמ׳ג בבאוריו דל מהרש״ל

 ואהבת היא דהמ״ע באמת שתפס

 בסהמיל לרבנו ועי׳ וצ׳ב כמוך לו

 נכנס שהוא ואעפ״י שכתב ־סר״ז

 ואהבת באמרו ישראל מם בזה

 ,לדק גר הגר שזה כמוך לרעך

 בתורתנו שנכנס מפני אבל

 מצוה לו וייחד אהבה האל הוסיף

 באזהרה שעשה כמו נוספת

 הלשון והתבאר כו׳ באונאתו

כו׳ שחייבין נ״ט ב'מ הגח׳

 משום באהבחו חייבין אנו ג״כ כן

 את ואהבתם ומשוס לרעך ואהבת

 בו ספק אין מבואר וזה הגר

 המצות שמנה ממי ארס יודע ואיני

כ.’ע זה שסכל

 אהבת על שצלה כמו נר אהבת על צוה רבנו לכתב
,נרים אוהב עצמו ה“הקב כו' שנאמר עצמו

 על שצוה כמו רס״ש וקונשטנדינא ישן וויניצא בדפוס

 שם לרבנו ..ובסהמ״צ ,גרים אוהב הקביה שמו אהבת

 על שצונו כמו הגר על צונו שהאל בארו המדרשות וברוב

.הגר את ואהבתם ואמר אלקיך ה* את ואהבת אמר ,עצמו

 כו׳ בל״ת עובר בלבו מישראל אחד השונא כל ה״ה,
הזהירה ולא !שאב״ם לפי זד, לאו על לוקין ואין

 לשון באמת וכ״ה מכ*מ כו׳ שבלב שנאה על אלא חורה
 שנאה אלא אמרתי לא ספרי ולשון ש״ב, ל״ת בסהמ״צ רבנו

 שונא שהוא והודיעו השנאה לו כשהראה אמנם בלב, שהיא

 תקום לא על עובר הוא אבל הלאו ע״ז עובר אינו אותו

בהגמ״י הביאו ט״ז בערכין ג״כ מבואר והוא כו׳ תשורי ולא

 בלבבך תיל כו׳ יכנו לא יכול ז״ל שכיז שאלחות ועי׳ ,כאן ־

 קאסר בעלמא דשנאה למימרא מדבר הכתוב הלב בשנאת

 מזה לכאורה מבואר מידעם, פביד דלא ואע״ג רחמנא

 אלא , תשנא דלא לאו על דעובר מעשה בעושה דכ״ש
 אעיג אלא ויסשרנו שיכנו דוקא בעינן דלא הוא דגזה״כ

 וכבר רבנו על הוא חולק וכנראה ,עובר מידעם עביד דלא

 ולפי׳ז ,שונות בגרסאות דחלי וכתב בהע״ש חו״ר בזה עמד

 דאינו מבואר דשם הספרי דרשת בסהמיל רבנו הביא שפיר

 אפשר דילן בגש׳ משא״כ שבלב שנאה על אם כי עובר

בהשאלחוח הכרח אדע לא אבל השאלתוש כשיטת לומר

חית

 בארוכה הסמ״ק בגליון בזה

 מו״הר״מ להרב ופי׳ ,אכמ״ל

 מדעת להוכיח שרצה מה י״ג סי׳ בתשובותיו ז*ל לובלין

 לשנאותו אסור בחבירו עבירה דבר ברואה דגם ז״ל רש״י

 הסמ״ק דברי לא הזכיר ולא היטב שם מיין בלב•

ה׳ בסוף רבנו דברי ולא ,והחינוך

. מבוארים והדברים

,1
שהבאנו רוצח

ל־/
c
6

 דעכ״ם וצ׳ל תשנא, דלא ללאו

 שנאה איכא לה שקינא קודם

.וציב בלב,

p לוקין שאיו במש״ר לעיין יש 
בו שחין לפי זה לאו על

 דגילה דהיכא נימא ואי מעשה,

 4 ללאו ליכא שוב לו שונא שהוא
 א״כ לחוד, בלבו בשונאו וכך

 לוקין שאב״מ לאו למרס׳ל אפילו

 א״א שהרי ,מלקות כאן אין עליו

 ואם שבלב, שנאה על להתרות

 שוב הרי שונאו שהוא גולה

 מחוורים הדברים ואין ללאו ליתא

 כאן ביאר לא רבנו והנה אללי,

 מותר עבירה דבר בו רואה שאס

 אחר לשנאותו מלוה וגם לשנאותו

 ביארו אמנם שמע, ולא שהוכיחו

 מבואר ושם מולח ,ה בסוף רבנו

 ועי׳ בלב, גס לשגאותו דרשאי

 לשנא שלא שכתב ניז סי׳ בפמ״ק

 את תשנא לא דכחיב חבירו את

 ואהבת בכלל ואינו בלבבך אחיך

 שמותר אותו על אותנו שמזהיר

 מבירה מבר אם כגון לשנאותו

 להראות בלבו לשנאותו אסור אפי״ה

 לו יראה אלא יפות פנים לו

 מבואר מרל״ח בחינוך ועי׳ שנאתו

 כתבתי ההיפך,וכבר להדיא ג״כ

בגליון

 שנאמר כמו וישתוק ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא » ה״ן

אלא כו׳ אמנון את אבשלום דבר ולא ברשעים

 והובא בחדב״א מקורו כו׳ לו ולומר להודיעו עליו מצות

 מתיא בן אר״א בלבבך אחיך את תשנא ולא קדושים בילקוט

 לכך בו חוטא תהי ואל לו אמרהו לבינו בינך דבר יש אם

 דערכין בסוגיא ועי״ה עי״ש חטא, עליו תשא ולא נאמר

.לקמן מ״ש ועי׳ שם ובמהרש״א טיז

 בודאי הרי רבנו, שהביא ואמנון באבשלום ־ לכאורה ודעה
שהרי בלבבו, אמנון את לשנא רשאי אבשלום הי׳

 לא הרי ורבנו לשנאותו שמצוה עבירה דבר בו ראה עכ״פ

 תוכחה אחר דרק הפשוט אבל ,למיל שהבאנו כהסמ״ק ל’ם
 עמדו דבר לא וכאן בד״ר, שם וכמבואר לשנאותו מצוה

 ובחדש ל״ט סי׳ ביראים ועי׳ ,טוב ועד למרע מאומה

 לשמים שחטא כשתוכיחנו תבין ואם כתב קצ״ה סי׳

 לשנאותו אהה רשאי ,להשנא ראוי שהוא בדבר נגדך או

 לעיניס הנראית שנאה אלא ,לב שנאת ואינה אז

.כו׳ כדמניא

ה״ו
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 לא בדרך שהלך או שחטא חבירו הרואה ץ
 שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה טובה
 הוכח שנאמר הרעים במעשיו עצמו על חוטא
 בין חבירו את המוכיח עמיתך. את תוכיח

 ;לבין שבינו בדברים בין לבינו. שבינו בדברים
 וידבר עצמו. לבין בינו להוכיחו צריך המקום.

 אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון בנחת לו
 אם .הבא העולם לחיי להביאו לטובתו אלא לו

 שניה פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב ממנו ׳קיבל
 עד להוכיחו אדם חייב תמיד וכן .ושלישית

 וכל שומע. איני לו ויאמר החוטא שיכהו
 נתפש הוא מוחה ואינו למחות בידו שאפשר

:בהם למחות לו שאפשר כיון אלו בעון
המוכיח

 מצוה טובה לא בדרך שהלך או שחטא חבירו הרואה .ה״|

כנראה בחרתי רבט להו חלק למוטב, להחזירו

 ל״א בברכות ואחרו להא טובה לא בדרך במ״ש כוונתו

 ועי׳ להוכיחו שצריך הגון שאינו דבר בחבירו לרואה מכאן

דליכא אע״ג דר״ל שס תו׳

 מקרא לה ויליף דאורימא איסורא

 כללו הרי רבנו אולם דחנה

 כיון וצ״ל ,תוכיח דהוכח במצוה

 הרי שוב מחנה ילפינן דכבר

 בגדר זה שגם מלתא גלוי איכא

 ט״ז בערכין ופי׳ הוכיח, הוכח

 ברואה תוכיח דהוכח מדרשא ב׳

 פי״ש מגונה דבר רק בחבירו

 רבנו דכוונת לומר עוד ואפשר

 לדעות טובה לא דרך באמרו

 תשובה מה׳ פיז עי׳ נפסדות

 ויש עיז עמדו וכבר ה״ג

.עור לעיין

 כו׳ חבירו את המוכיח רמש״ר
ביט להוכיחו צריך

 ז״ל דרשתם זהו עצמו לבין

פניו אפילו יכול ט״ז בערכין

 לקמן רבנו הביא וכן ז״ל, פרש״י ועי׳ ככרום משתנים

 דלא והוא קצ״ה סי׳ ובחדש ל״ט סי׳ ביראים ועי׳ בה״ח,

 שפניו ראה דאם דהכונה אהרן קרבן בעל הרב שפי׳ כמו

 דרבנו עוד ואפשר להוכיחו א״ל שוב ונתבייש משתנים

 לך יש אם דר*ל לעיל שהבאנו מתיא בן דר״א הא מפרש

 ואל עצמו לבין בינו רק ר״ל אומרהו לבינו בינך אזי דבר

.בו מוטא תהא

 ביראים עי׳ כו׳ רבה ובלשון בנחת לו וידבר ומש״ר
המוכיח ועל כתב רכ״ג סי׳ ובחדש ל״ז סי'

 כדאמרינן דבריו שיתקבלו כדי ובנחת בנעימות להוכיח

 הדליקו ערבתם עשרחס ו׳ בנימין הוא וכן א׳ ל״ד בשבת

 היכי כי בניחותא למימריגהו צריך רבב״ח ואמר הנר. את

.במייא דבריו הסמיג גם העמיק וכן מיני' דלקבט

 פ?ם יוכיחנו לאו ואם מוטב ממט קיבל אם מש״ר1
שניה דבסוכחה שם ביראים עי׳ ושלישית שניה

 הוא רשע קיבל דלא דכיון ברבים להוכיחו יכול ושלישית

 את המוכיח ה״ח לקמן בד׳ר ועי* לביישו שלא מוזהר ואינו

שם. ובמ״ש תחילה חבירו

 החוטא שיכהו עד להוכיחו אדם חייב תמיד ובן מש״ר1
ע״ד הסמ״ג תמה וכבר שומע איני לו ויאמר

 והוא יוחנן ור׳ שמואל נגד הכאה, דעד כרב שפסק רבט

 ר״ה תו׳ ועי׳ ושמואל רב נגד כר״י דהלכה כללא נגד

 ואין עזאי כבן דר״י משום בכ״מ וסי' לדידי דיה ב׳ ל״ד
 תמוה בודאי ור״י ר׳א נגד תלמיד דהוא כמותו הלכה

 ,קללה דעד יהושע כס למפסק הו״ל דא״כ הלח״מ כמ״ש

 דייקי דלא לומר ביותר תמוה הלח״מ של תירוצו גס אמנם

 דרב משום דרבנו טעמא דהיינו כתב ובשל״ה כוותי׳ קראי

 אין לכך ר״י על ופליגי שיטתא בחדא תרווייהו ושמואל

 הוא. כך מקום בכל דהרי פלא והוא כר״י, הלכה

כתב סק״י תר״ח בסי׳ ז״ל הגר״א למרן מצאתי זה ולאה
,דשבת פכ״ב רי״ף ועי׳ ע״ז וסיים כהשל״ס ג״כ

 הרי״ף שם דפסק קמ״ה בדף שסחטן כבשים דגבי ור״ל

 שיטתא בחדא ושמואל דרב משום כר״י הלכהא דלית ז״ל

 דהא שפיר to)' שם דבשלמא טובא ותמוה יחיד ר״י והו״ל

 ושמואל ורב חטאת חייב למימיהן שסחטן דכבשים לר״י ס״ל

 יחיד הו״ל א״כ ,אסור אבל פטור דלמימיהן ס״ל תרויהו

נגד יחיד הו״ל דר״י כשם דהרי תמוה כאן אבל לגביהו

 וראיתי ור״י שמואל נגד יחיד הו״ל רב כן ושמואל רב

 על שם ,הגמ מדפריך הדברים, וישב שם דמש״א להרב

 לא ולמה וקללה הכאה כתיב דהא נזיפה דעד דס׳ל ר״י

 הכאה כתיב והא קללה עד דס״ל שמואל על גם פריך

 כן שהקשו שם ,תו ופי׳ בקרא

 גס ואי דחוקים התירוצים וב׳

 הו״ל מהכאה חמירא דקללה גימא

קללה. כתיב והא ארב למפרך

 לומר לו נראה פ״כ אשר
פליגי לא ושמואל דרב

 ס״ל ותרויהו הדין בעצם כלל

 הגבול עד הוא תוכחה דמצות

 עד דרק כר״י ולא אחרון היותר

 דרב פליגי דבהא אלא נזיפה.

/ מקללה חמורה דהכאה ל’ס

 ובאמת חמורה דקללה ס״ל ושמואל

והראי' מיוחדה חומרה בכ״א יש

 ומקלל אביו מכה תורה מרכתבה

 אתי לא מחברי׳ דחד הרי

 בחדא ושמואל רב הרי כ’וא

להוכיח דצריך ר״י לגבי שיטה

 רבנו פסק לא ולהכי כריי דלא וזהו האחרונה המדה •עד

 חמורה, איזו ושמואל דרב למחלוקת ובנוגע דר״י, כוותי׳

באיסורא. כרב דהלכה הידוע הכלל עפ״י כרב פסק

 ושמואל דרב מ״ש הדברים של טיבם על לעמד יכלתי ולא
אלא האחרון הגבול עד להוכיח דמחויב ס״ל תרויהו

 תמוה והוא הכאה, אי קללה אי חמורה, מרה איזו דפליגי

 ואעפ״כ כו' ולבשת לבשתך ליהונתן קללו מתחילה דהא

 משה מה יומת למה כו׳ יהונתן ויען אחריו כתיב הרי

 ואי הוכיחו לא ושוב להכותו, החנית את שאול עליו ויטל עד

מחויב הי' לא א״כ חמורה דקללה ס״ל דשמואל נימא

עוד. להוכיח

 ולמדתי טובא האריך ס״ה סי׳ אפרים שער בחשו׳ וראיתי
דעד כר״י לפסוק שהו״ל דאף לומר שרוצה ממט,

 מכדי יותר לאביו יוכיח שלא לאביו בבן דוקא היינו נזיפה

 אחר באדם משא״כ לשאול שהוכיח יהונתן כמו והיינו נזיפה

 בעצמו שדחה כמו מוקשה והוא הכאה דעד כרב לפסוק יש

 דהו״ל יתירתא חביבוהא דמשום בגמ׳ דחזינן כיון דבריו וסוף

 וא״כ הכאה, עד והוא מפי נפשי׳ מסר בדוד ליהונתן

 מאהבת יתירה חביבות לך דאין למקום אדם שבין בדברים

 ע״ש. הכאה עד להוכיח דצריך רבנו פסק לכן ה׳

דרב כללא הכא דל״ש פשוט. באופן לי נראה הי׳ ולו־ד
 לשמואל וכן לר״י דגם ברור דהרי כר׳י. הלכה ור״י

 הוכח מצות מקיים וקללה, נזיפה משיעור יותר מוכיח אס

 בזה, עצמו להכניס עוד מחויב אינו דלדידהו אלא תוכיח,

 והרי . זה משיעור ביותר גס ישנה תוכחה של מ״ע אבל

 להוכיח עצמו הכנים דדוד חביבותי׳ משום דיהוגתן חזינן

 וקללה נזיפה משיעור דיותר נימא ואי הכאה, עד אביו את

 לומר רשאי יהונתן הי׳ לא א״כ הוכחה מצות עוד אין

 וג״כ רבו את תוכחה למצות דרק לרבו, וכן דבר לאביו

 ממרים בה׳ וכן ת״ת מה' בפיה רבנו כמ״ש כבור בדרך
 הכאה/ עד תויחה של מ״ע דאיכא מודו טלהו הרי כ’וא

 יוצא אינו ולרב לכך, עד עצמו להכניס מחויב שאינו אלא

 שלא זו ח״ע הממרה והרי הכאה/ עד תוכחה של במ*ע

 להכי בשבת כדאמרינן מזו חוץ חטובה הקב״ה שחזר מציט
 תזריע חנחומא ממדרש שהביא כאן הגמיי ועי׳ כרב פסק

 כמה ועד נח פ׳ בזוה״ק הוא וכן הכאה, עד הוא דהחיוב

איכה במ״ר וכ״כ חברייא אקמוה הא לי׳ דיחחי עד לי׳ יזהר

מה״ש



ל המלך פץ דעות הלכות מדע. עבודת

 לו ידבר לא תחילה וזבירו את המוכיח ח
 עליו תשא ולא שנאמר שיכלימנו עד קשות
 מוכיחו אתה יכול חכמים אמרו כך חטא.
 חטא. עליו תשא ולא ת״ל משתנות ופניו
 וכל ישראל את להכלים לאדם שאסור מכאן
אינו חבירו את שהמכלים אע״פ ברבים. שכן

 מבואר הנה כו׳ חטא עליו תשא חכמים אמרו כך הוא. גדול עון עליו לוקה
 להכלימו אסור תחלה דרק מד״ר לעולם חלק לו אין ברבים חבירו פני המלבין

 סותר ושלישית דשני׳ ומשמע לבייש שלא להזהר אדם צריך לפיכך .הבא
יקרא ולא גדול. בין קטן בין ברבים חבירו

 דבר לפניו יספר ולא ממנו. בוש שהוא בשם לו
 בדברים אמורים דברים במה ממנו. בוש שהוא
 אם שמים בדברי אבל לחבירו. אדם שבין

 ברבים אותו מכלימין בסתר בו חזר לא
 ומבזין בפניו אותו ומחרפים חטאו ומפרסמים

 שעשו כמו למוטב שיחזור עד אותו ומקללין
 חבירו עליו שחטא מי ט:בישראל הנביאים כל

 מפני כלום לו לדבר ולא להוכיחו רצה ולא
 שהיתה או ביותר. הדיוט החוטא שהיה
 שטמו ולא בלבו לו ומחל משובשת. דעתו

 הקפידה לא חסידות מדת זו הרי הוכיחו ולא
תורה

 ונכון. דברירבינו יסוד וזהו רגליו הדום זכר ולא עה״פ
 פעמים מאה ואפילו שכתב קי״ב סי׳ בסמ״ק ראיתי והבה

 ואילך מכאן להוכיחו אסור בו נזף ואס להוכיחו צריך
 כשם ב׳ סיה דיבמות מגח׳ והוא לץ תוכח אל שנאמר
אדם על מצוה כן כו׳ שמצוה

נשמע. שאינו דבר לאמר שלא
 אל שג׳ חובה אומר אבא ר׳

 דברינו נגד והוא כו׳ תוכח
 רשאי הכאה מד דלכו״ע שכתבנו
 תונחה, מצות בכלל והוא להוכיח

 דלפי״ז מאד נפלאים הדברים אבל
 חביבותי׳ דמשום בערכין אמרו איך

 איסור והרי נפשי/ מסר דדוד
 לכו״ע נזיפה אחר בדבר יש

.אביו אצל ומכ״ש

 קאי דהסמ״ק אצלי והברור
מיני׳ אדלעיל התם

 עובר חבירו הרואה כתב שהרי
 תוכחתו יקבל אס וספק כו׳ מדיח

 להוכיחו חייב אפייה |לאו אם
 יקבל שלא לו ברור אם אך כו'

 מזיד החוטא ואס כו׳ תוכחתו
 כו׳ יקבל שלא למוכיח וברור

 הוכח מצות על עובר הוא אך
 הראשונים כל )כמ״ש תוכיח

 החוטא בו שינזוף מד שהבאנו(
 להוכיחו צריך פעמים מאה ואפילו

 מכאן להוכיחו אסור בו נזף ואס
 דברור כיון שפיר ובזה ואילך,

אסור בו נזף וגס יקבל שלא לו
 להוכיח איסור אין אז לו ברור דאינו היכא משא״כ להוכיח .

תוכחה. בכלל הוא ועדיין נזיפה, אחר גס

 מצוה כך וז״ל ליבמות בשיטתו זיל להריטב״א ומצאתי
עד לחבירו אבל כו׳פירוש^רם( לאמר שלא

 כשלא התם אפי״הלוכחינהו בשבח דאמרינן והא הכאה
 ישמטו, אולי כי ישמעו שלא בהם שמכיר אלא כלל הוכיחם

 שהוכיחם אחר אבל פה, פתחון להם יהי׳ שלא דכדי ועור
 מצוה עוד ישמעו שלא בהם ומכיר שמעו ולא אחת פעם
 שמכיר דדוקא להדיא הרי עכ״ל כלום להם לומר שלא
 הסמ״ק בדעת שכתבנו כדברינו להדיא והוא ישמעו שלא בהם

 ומי' נזיפה אחר גם תוכחה מצות דיש לעיל וכדברינו
 יחיד בין לחלק אחרים באופנים כתב שם ביבמות יוסף בנמוקי
 מכיר שהי׳ דהתס ועוד הכאה עד מחויב דביחיד לרבים

 להם יהי׳ שלא או ישמעו דאולי ומשוס ישמעו שלא בהם
 והוא עי׳ש אחת פעם לפחות להוכיחם חייב הי׳ פה פתחון

וברורים. קימין דברינו ולפייז כנ״ל, ג״כ

 ג״כ דס״ל הראשונים גדולי לשני מצאנו כך ובתוך
וכל וסש״ר תונחה, מצות יש הכאה דעד כרבט

 כיק אלו בעון נתפס הוא מוחה ואינו למושת כידו שאפשר

 להא וכיק בדבריו רבנו האריך בהם, למחות לו שר6שא
 אחיו בעון באחיו איש וכשלו דהאי ל״ס בשבועות דאמרו

 מ״ע מ״מ עליו יש אס למחות יכול ובאינו למחות. בידו ביש
 דרבותא פלוגתא איכא בזה נתפס. שאינו אלא תוכיח דהוכח
 בשוגנין ואדרבה מ״ע שוס כאן דאין במייא הסמ״ק ישיטח

 מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב טובה עצה חז״ל לנו נתנו
 החדש ביראים אבל הישן ביראים וכן לשתוק חובה ובמזידין

ערבה שאתה אעפ״י מזידין אבל בשוגגין והים ,להדיא מבואר

ה״ח
קשות

 לעיל שהבאנו וכמו להכלימו
 מה מ’לח ועי׳ היראים, בשם

 ברור והנראה בדיר.- שהקשה
 וביאורם ד״ר דמקור למעיין

 דערכין בסוגיא דהרי הוא, כך
 ממנו קיבל ולא הוכיחו מבואר

 תוכיח ת״ל ויוכיחנו שיחזיר מנין
 משתנים פניו אפילו יכול מ'מ
 הרי חטא, עליו השא לא ת״ל

 לא ושלישית שניה בפעם דאפילו
 ז״ל רש״י כס״ש ברבים יכלימגו
 וקשה קאי ברבים דעל ורגמ״ה

 שהיו בנביאים מצינו דהרי
 לקמן כמשיר ומבזין מחרפין

 נחמי׳ בסון! אמר להדיא והרי
מהם ואכה ואקללם ממם ואריב

ה״י

 למעלה פירשתי וכאשר כו׳ כלום בכך אין בהתראה שחמא ענשו
.כו' מקבלו אינו אפילו להוכיחו שחייב

פי״חאיהא ובתדביארבה היראים בשם בהגמ״י הביא וכן
 ושהוא אוהבך שהוא לעמיתך עמיתך את הוכיח הוכח

 חייב אתה ובמצות בתורה עמך
 לרשע אבל ,אותו להוכיח

 חייב אתה אין שונאך שהוא
.אומו להוכיח

 חבירו את המוכיח
 לו ידבר לא תחלה

ולא שנ׳ שיכלימו עד

ק
 מותר שמים בדברי הי׳ הרי דהתם וצ״ל ואמרטם אנשים

והא ,בסתר בו חזר לא אם ברבים גם להכלים
 ברבים להכלימו דאסור חטא עליו תשא דלא דילפינן

 שבין בדברים דוקא זהו ושלישית שני׳ בפעם אפילו
 וגס לעולם ברבים אותו מכלימין אין דאז לחבירו אדם
 ובלשון בנחש בהחלה עמדו ידבר עצמו לבין בינו

 בינו קשות עמדו לדבר מותר אז קבל לא ואס רכה,
 אפרים שער בתשובות ועי׳ .ברבים לא אבל עצמו לבין

ס״ה. סי׳

 הכירו לבייש שלא להזהוי ארם צריך לפיכך למש״ר

לקטן שיש פ״ו ב״ק עי׳ גדול, כק קטן בין ברכים
 יספר ולא ומשיר בזה. העירו וכבר ומכלס לי׳ דמכלמו בשת
 זקיפא לי' דזקיף נ״ט בב״מ שם טמנו בוש שהוא דבר לפניו

בכ״מ. ועוד כו׳ בדיותקי׳

 לו לדבר ולא להוכיחו רצה ולא הכירו עליו שחטא מי ה״ט.

ה״ז הוכיחו ולא שטמו ולא בלבו לו ומחל כו׳ כלום

 לכל שרא כ״ח במגלה הדברים מקור כנראה חסידות. מדת
 בצערא שם דאמר א׳ כ״ג מיומא צע״ק אבל דצערן. מאן

 המעביר כל דאמררבא והא בליבי׳ לי׳ דנקיט לעולם דגופא
 דכלת״ח עי״שוקאמר ומפייס לי׳ דמפייסי כו׳ מדותיו על

 רבנו הוסיף זה משום ואולי ת״ח. אינו כן עושה שאינו

 דעתו שתיתה או ביותר הדיוט החוטא שהי׳ מפני וכחב
 וכמו חסידות מדת הוי דוקא גונא האי דבכי משובשת

 שחטא טבחא לההוא לפייסא דאזיל פ״ז ביומא רב שעשה
 בהדי מלתא הו״ל דכי שם בר״ז אמרו וכן עי״ש רב נגד

 דניתי׳ היכי כי לי" וממציא לקמי׳ ותני חליף הוי אינש
מדעתי׳. לי׳ וניפוק
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התוכחה חיוב

אהבה עבותות

.8להוכיח מחוייב מקובל מנהג על וכן ,7להוכיח מחוייב דרבנן איסור על .3

 לעבור 3הרוצה או עבירה, העובר 2לישראל ’להוכיח התורה מן עשה מצות .1
י״ט )ויקרא עמיתך" את תוכיח "הוכח שנאמר ,4כבר עבירה שעבר או עבירה,

י״ס.

 מצות מבטל או שעובר ובין תעשה לא מצות על שעובר בין בזה חילוק אין .2
.6אי-עשייה ידי על או במעשה העבירה עבר אם חילוק אין וגם ,5עשה

י״א. עשין סמ״ג רל״ט. החינוך ספר ר״ה. עשה סה״מ רמב״ם .1
 בחדושי וע״ש תושב". גר ולא כתיב עמיתך את תוכיח "הוכח וז״ל איתא" "ואם ד״ה ע״ה. סנהדרין רש״י .2

 סי״ח אליהו דבי בתנא ע׳ אבל תושב. לגר גם למחות שמחוייבים שמשמע ברש״י אחרת גירסא הר״ן
 בלשון וגם י״ז. י״ט ויקרא אליהו באדרת הוא וכן ובמצוות". בתורה עמיתך שהוא - ״עמיתך רכתב

דוקא. בישראל שמדובר היא המשמעות "חבית" שכתב ה״ז דעות פ״ו הרמב״ם
ל״ז. יראים וספר שם. םה״מ הרמב״ם לשק .3
 מגונה דבר בחבירו שהרואה שם ערכין מגט׳ כן שהוכיח ב׳ אות ס״א סימן אה״ע ח״ד משה אגרות ע׳ .4

 כרי והוא שחטא", חבירו "הרואה שכתב ה״ז דעות פ״ו ברמב״ם וכן כבר שעבר ומשמע להוכיחו, חייב
תוכחה. מצות עיקר שזהו עוד וכתב להבא. מזה תועלת שתהיה

 כשורה" מתנהג "אינו הלשון שם ובחינוך טובה" לא בדרך שהלך "או הוא רעות בפ״ו הרמב״ם לשון .5
 להם "הנח של הרין שלולי מפורש ל. ביצה בגט׳ וגם עשה. מצות על העובר גם כולל הלשון שפשטות
 סימן א׳ כלל וורדים גנת בשר׳ת ע׳ אבל עשה. מצות הוא יו״כ ותוספת להוכיח, מחוייבים היו לישראל"

 שם מסיק אבל תעשה לא מצוות על רק תוכחה חיוב שאין "חוטא" שכתב הרמב״ם מלשון שמדייק ס״ו
 מלת פירוש דהא ק״ק דיוקו וגם נ״מ. אין המקרים ברוב וא״כ ערבות, משום למחות חייבים שאעפ״ב,

ע׳ וכן עשה. מצות במבסל גם שייך וזה בהג״ה פ״ו א׳ שער החיים נפש ע׳ חסרון, לשק הוא "חטא"
 וכן תוכיח הוכח של חיוב שייך עשה במצות רגם פוסקים כמה רהביא ב׳ סימן ה״א מערכת חמד בשדי

שם. חסד ומקור ה׳ חסידים בספר הוא
 חייב ערבות מדין מ״מ למחות, תוכחה מדין מחוייב אינו תעשה ואל שבשב "ואע׳־פ שם וורדים גינת .6

הוכחה. מצות מצד מחוייב כאן גם הקודמת בהערה מש״כ ולפי למחות".
 ודעימיה הדנזב״ן לפי ואף תסור". ד״לא לאו על גם עובר דרבנן על העובר רכל א׳ שורש סה״מ ברמב״ם ע׳ .7

 "רשע כ. יבמות ע׳ רשע, נקרא דרבנן על העובר דהא מה״ת, למחות שחייב מסתבר מ״מ זה על שחולקין
 ספר הבין וכן הרמב״ם, שכתב טובה" לא בדרך ב״הלך כלול שזה מסתבר וגם )בתמיד,(. מיקרי" לא נמי

רבר בחבירו דהרואה ט״ז: ובערכין ל״א: בברכות מהגט׳ הוא מקורו ואולי הרמב״ם. על המלך עבודת
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 של ובמקרה עבירה. עובר חבירו אם מסתפק הוא אם אפילו להוכיח חייב .4
"המוכח"( )להלן התוכחה מקבל את להכלים שלא מאד יקפיד דרבנן איסור ספק

.9הספק על אלא אינו שלו התוכחה עצם שהרי

 מוכיח האיש אם בזה חילוק ואין ,10כאחד ונשים אנשים על מוטל זה חיוב .5
.1’לאיש מוכיחה האשה או לאשר.
 איסורא דליכא אע״ג "פירוש רכתבו הגוף שאינו "דבר ד״ה שם ברכות והתום׳ למחות, חייב הגון שאינו

 הגט׳ חידוש שזהו מתום׳ משמע ". עכ״ל כתיב תוכיח הוכח פשיטא דאורייתא איסורא דאי דאורייתא,
 בספר וע׳ שליט״א. שיינברג מהגרח״פ שמענו וכן תורה, מן תוכחה חיוב שייך דרבנן איסורים על שגם

 יו״ד צבי נחלת בספר גם וע׳ שכתבנו. כמו נראה בפשטות מ״מ בתום׳, אחרת שלמד פ״ח התוכחה מצות
 ברבו דאפילו סכ״ב רמ״ב יו״ו בשו״ע משמע וכן למחות חייבים בדרבנן דגם ראיות כמה דהביא ס״א ש״ג

אחר. וכ״ש דרבנן, על עובר אם להוכיחו צריך
 ג׳ ס״ק ביאורים שם ובנתיבות ד' ס״ק רל״ד חו״מ בסמ״ע ע׳ בשוגג דרבנן עבירה עבר אם ולענין

 פירושם ולפי ערבות, לא וגם זה על תוי־חה שייך לא ולפ״ז כלל חטא בזה שאין אחר( )בפירוש דכתבו
 שבשגגת יוצא שם דבריו רלפי ח׳ סימן רע״א בשר׳ת וע׳ עבירה. בזה יש השו״ע, בדברי שם האחר

 דרבנן עבירה עבר ראם ע״ח ס״ק של״ד סימן במ״ב וע׳ לאפרושי. צריך מ״מ מתעסק( )כגון דרבנן מלאכה
והנתיבות. כהסמ״ע דלא תשובה, צריך בשוגג

 ולענין דאורייתא. נדר על עובר עליו העובר כמנהג, שקבלו דדבר ק״ז סימן חיו״ד סופר חתם בשו״ת ע׳
 איסור. מנהגי קונטרס תצ״ו, סימן או״ח בפר״ח באריכות ע׳ מקובל מנהג של גדר

 באיסור איסור; במעשה יש אם לו וספק מעשה עושה רבו ראה דאפילו פסק סכ״ב רמ״ב ביו״ד הרמ״א
 שהוא סנ״ב שם השלחן הערוך וביאר המעשה. אחר לו מקשה דרבנן ובאיסור לו, להקשות צריך תורה
 ואפילו ספק, על אפילו להוכיח חייב ארם בני שבשאר משמע רבו. כבוד דוחה אינו דרבנן דספיקא משום
 ספק על בא שהחיוב משום היינו במיוחד, כאן להכלים שלא להקפיד שחייב ומש״ב דרבנן. איסור ספק
שליט״א. שפירא מהגר״ט שמענו כן הבריות. כבור דוחה ואינו

 ובשערי צ״ט, מצוה רקנטי להר״ם המצוות בטעמי וע׳ ובנקבות. בזכרים דנוהגת שם החינוך בספר ע׳
 וכן ערבות, משום היא הונחה של שהמ״ע כתבו דכולם ס״ה תר״ח הרב ובשו״ע ע״ב, סימן ח״ג תשובה
 חקירת של אחד לצד )וגם רע״א סי׳ או״ח מרבבה הדגול שיטת ולפי שם. ויקרא התורה על מרמב״ן משמע
 שם או״ח רע״א ע׳ אבל תוכחה. במצות אינן לכאורה א״כ ערבות בכלל אינן שנשים בפתיחה( הפמ״ג
 אם אף וא״כ מהלכה, מרבבה הדגול דברי דדחו ה׳ ס״ק שם במ״ב וכן ז׳, סימן ובשו״ת ב׳, ס״ק במ״א
אצל כלל ערבות ענין הזכירו לא והחינוך הרמב״ם וגם חייבות. נשים מ״מ בערבות תלוי דהמצוה נימא
.--------------------------------------------------------------------------------------------- תוכחה. מצות

\ £— בן ר״ח שאשת י״ז: בע״ז מגט׳ ערבות בכלל שנשים ראיה הביא י״ג סימן ח״ה דאבות מילי בשו״ת

 TC■'' מוחה ואינה למחות בידו שיש מי ״כל י״ח. שם אמרו זה ועל לבעלה מיחתה שלא משום נענשה תרדיון
עליו". נענש
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אהבה עבותות אהבה עבותות

 )שבדרך 12בתורה המפורש דבר על שעובר כגון מזיד, הוא עבירה העובר אם * .6
שעוברים: רבים לבין שעובר יחיד בין חילוק יש אז (,13מפורסם איסורו כלל

 דבריו שאולי למוכיח נראה ואם במוכיח. 14שינזוף עד אותו מוכיחים יחיד א(
זה כל .15להכותו קרוב החוטא שיהיה עד להוכיחו חייב ימשיך, אם יתקבלו

.16להוכיחו אין בו שינקום אפשרות קיימת יוכיחנו שאם זר איש אבל בחבירו,
.17אחת פעם רק יוכיחם לו, ישמעו שלא ויודע רבים הם העוברים אם ב(

 הבדל לסי שישתנו דינים פרטי הרבה ויש התוכחה במצות התנאים שרבו משום *
 בחשבון לוקחים כן אם אלא למעשה מסקנות להסיק אין לכן במציאות, מועט

להלן. המבוארים הפרטים כל את

 הנוגעים צניעות גדרי משום מצב בכל לעיין ויש התוכחה. שיקבלו בסיכוי חלוקים רק ונשים אנשים בין
בעבירה. הבאה מצוה של מצב ח״ו יהיה שלא בו,

ס״ב. תר״ח אר׳ח רמ״א .12
 שיהו מוטב אמרינן ולא מזיר, והוי לכל ידוע בתורה המפורש שדבר הוא דמילתא דסתמא שם משה דרכי .13

 שבת של השמשות בין כמו בתורה המפורש איסור שבספק מהיש״ש שהביא ב׳ ס״ק במ״א ע׳ וכו׳. שוגגין
 ולפי למתות, וצריך בתורה כמפורש הוי שם( השקל מחצית - מה״ת לחומרא תורה שספק הפוסקים )לפי

 הסתם שמן משום לא המפורש בדבר דמוחין רהא המהרש״ל סבר ואולי ביאור. לזה אין משה הדרכי הבנת
יוסף. בברכי משמע וכן מפורש הוא אם שיקבל סכוי יותר שיש משום אלא מזיר, הוא העובר

 כתב מ״מ יקללנו או שיכנו עד פסק שהרמ״א ואע״ם החוטא, בו שינזוף עד דרי די״א י״א, ס״ק שם מ״ב .14
 היכא מהוכחת לפטור והמאירי הסמ״ג דעת רבלא״ה משום זו שיטה על לסמוך ריש )י״ג( הציון בשער
 תר״ח או״ח וברע״א תר״ח יוסף בברכי וע׳ ל״ז(, סי׳ ביראים הוא )וכן במזיד. אף יקבלו שלא לו שברור
 בעל כמש״ב תקיפה ידינו אם רק מוכיחים בתורה המפורש בדבר דבמזיד גדולים, אורים מספר רהביא

 שכתב כן פסק לא המ״ב וגם כך, הבין שלא משמע הרמ״א לשון מסתימת אבל וענשינף. "מחינן העיטור
דהוכחה". המ״ע מצד חיוב עליו יש מ״מ בחטאם נתפס "אין זה שבאופן שאף בידם" "מוחין ד״ה בביה״ל

 החוטא". שיכהו "עד דפסק ה״ז רעות פ״ו ברמב״ם וע׳ החינוך. ספר בשם שיכנו" "ער ד״ה בביה״ל ע״ש .15
 להחמיר שרוצה מי אבל קללה עד רק למחות מחוייב דאינו סובר שהרמ״א שכתב השקל במחצית וע׳
במ״ב. כלל הובאו לא אלו שיטות אבל רשאי. הכאה, ער עצמו על

חסידים. ספר בשם להוכיחו" "חייב ד״ה שם ביה״ל .16
 שאף שם ופירש אחת. פעם רק יוכיחם דברבים יבמתו על הבא פרק סוף יוסף הנמוקי בשם שם רמ״א .17

 שאינו דבר לומר שלא "מצוד. נאמר זה שעל אחת, פעם אפילו למחות כלל מחוייב אינו הדין שמעיקר
>ז.א. פה פתחון להם יהיה שלא כדי או ישמעו שמא אחת פעם להוכיחם חייב מ״מ ס״ה:, יבמות נשמע",

 פטור ואולי לרבים יחיד בין החילוק שם מבואר ולא מיחה(. לא אחד שאף משום שמותר יגידו שלא
 ס״ה שם הרב בשו״ע וע' דבריו. שיקבלו נמוך מאד סיכוי יש רבים כשהם משום או סכנה משום ברבים
 עבירה שעובר ביתיר שמדובר ברמ״א למד שהוא משמע אחת" פעם אלא ברבים יוכיחנו לא "מ״מ שכתב
 שם במ״ב ע׳ וכן לרבים" "אבל שכתב שם יוסף בנמוקי ע׳ אבל אחת. מפעם יותר ברבים להוכיחו דאסור

"ברבים". הוא יוסף בנמוקי גירסתו שם משה שבדרכי אע״פ הרמ״א, ברברי הגר״ז כמו הבין שלא ח׳ ס״ק
 שי״ק ובמהר״ם תס״א סימן ב׳ חלק יו״ד, נזר באבני וע״ע "לרבים", שכתב ע״ה: יבמות בריטב״א וע׳

המ״ב. שהבין כמו "לרבים" הוא בנ״י הגירסא (1509) קושטא ובדפוס ש״ג. סימן או״ח

. 
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 )שבדרך ,18בתורה מפורש שאינו דבר על שעובר כגון שוגג, הוא העובר אם .7
דבר על עובר שהוא או (19דאורייתא שהוא אע״פ מפורסם, אינו איסורו כלל

כדלהלן: הדין מתחלק אז ,20שוגג שהוא בו יודעים אבל בתורה המפורש
21להכותו. קרוב שיהיה עד להוכיחו חייב לו, ישמע שהוא אפשרות קיימת אם א(

 להם הנח חז״ל אמרו זה ועל מלהוכיחו פטור לו, ישמע שלא לו ברור אם ב(
.22 מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב לישראל

 אע״פ אז וחינוך לימוד בדרך אלא העבירה בשעת שלא היא התוכחה אם ג(
,23התורה דיני מללמדו נמנעין לא מ״מ לו, ישמע לא וודאי שוגג, הוא שהעבריין

תורה. תלמוד מצות בזה מקיימים ואדרבא
 מקרה בכל שנשבה"(, )"תינוק התורה ע״פ נתחנך שלא יהודי הוא העבריין אם ד(

התוכחה אחרי שאף משום ישמע, לא ובודאי שוגג, הוא אפילו אותו מוכיחים
.24כשוגג נחשב הוא

שם. רמ״א .18
.12 הערה לעיל וע׳ שם, משה דרכי .19

 ודאי בתורה המפורש שדבר הוא מפורש שאינו לרבר המפורש דבר בין שהחילוק משה הדרכי פירוש לפי .20
 מפורש שאינו כדבר להיות חזר בתורה שמפורש אע״פ שוגג שהוא שידוע במקום לכאורה שוגגין, אינם

הזה, החילוק עקר על רחולק כ., מכות בריטב״א וע׳ .22 הערה ע׳ וכו׳, שוגגין שיהיו מוטב ואמרינן
הר״ן, הנ״י, כנגד יחיד הריטב״א לכאורה אבל בל״ת, ולא עשה בביטול רק הוא וכו׳ להם שהנח וסובר
כלים. ונושאי בש״ע דבריו הובאו לא ולכן והרא״ש. העיטור בעל

 ד״ה נ״ה. שבת ותום׳ "מוסב", ר״ה ם: ב״ב ותום׳ ב', סימן פ״ד ביצה הרא״ש דעת כן ג׳. ס״ק שם במ״ב .21
 ולפיהם חולקים שיש שמביא ז׳ ס״ק שם רבה באליה ע׳ אבל הרי״ף(. )רפי ט״ז: ביצה ורי״ף "ואע״ג"
 ק״ט סימן בביצה תוספות בפסקי וע׳ אותם. ודחה התוכחה שיקבל בודאי יודעים אם רק למחות חייבים

וצ״ע. ש׳, אות התום׳ לפסקי ובהגהות
 מפורשת גט׳ והוא ה״ז, עשור שביתת פ״א ורמב״ם ס״ג רצ״ג וביו״ר סי״ח, ש״ג שם ס״ב, תר״ח או״ח שו״ע .22

 באבני ע׳ מזידין". יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב לישראל להם "דהנוז ס: וב״ב קמ״ח:, שבת ל., בביצה
 רכים בדברים יוכיחנו ואם הוא ישראל שחטא "שאע״ס לו ישמע שלא ברור אינו דלעולם ח׳ אות שם נזר

הרעה". מדרכו וישוב ישראל ניצוץ בו יתעורר אולי
 וכן חזינן׳ קא "ח־,א קמ״ח: בשבת הגט׳ מלשון כן ומדייק שם. ויקרא החומש על בפירושו הירש רש״ר .23

 וכן הרשר״ה שם וכתב הווה(. )לשון ושתף דאכלן נשי "הני מעשה בשעת שמדובר משמע ל. בביצה
בתורה. הבורות תגבר ח״ו דאל״ב טובא מסתבר

 אסור זה שדבר לו אומרים אם אפילו ׳מצוה׳ או ׳איסור׳ ענין מה בכלל מושג לו שאין שמי מאד מסתבר .24
בגט׳ מצינו מ״מ אסור שזה שיודע באופן ואפילו שליט״א. שיינברג מהגרח״ם שמענו וכן שוגג עדיין מ״מ

פ״ב ברמב״ם הוא וכן שוגג, זה הרי בלאו" שהזיר אע״פ בכרת ששגג כיון אמר יוחנן "ר׳ ס״ט. שבת
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 חייבים ההלכה, את מחשיבים אינם העם והמון דברים, בכמה שמקילים בדור ד.(
אנשים רק אם ואפילו .25תועלת מזה שיהיה משער שהוא מקרה בכל למחות

 ילמדו שלא כדי להוכיחם חייב יקבלו, שלא לו וידוע אחד, בדבר מקילים מועטים
.26הרעים ממעשיהם אחרים

 להוכיחו אין (,27עול פורק אלא שנשבה תינוק )ואינו בכוונה בתורה שמורד מי .8
.28בתורה המפורש דבר על עובר אפילו

.29תוכחה מצות על ממון להוציא מחויב אינו .9

 את מבין שאינו שמי מזה ללמוד ויש ט״ו, אות ב׳ סימן שחיטה הל׳ ביו״ד התזו״א הביאו ב׳ הל׳ שגגות
ב׳ סימן יו״ד חזו״א וע׳ שליט״א. שפירא מהגר״ט שמענו וכן מזיר. נקרא אינו שבמעשיו האיסור חומרת
כאנוסים", להו "ודיינינן תוכחה קודם מצוי תמיר העבריין ולכן כראוי להוכיח יודעים אנו דאין >כ״ח(
החזו״א. לשון

 אם אפילו מוכיחים אז דברים בכמה שמקילים דוזיכא מקובצת( בשיטה )מובא ל. ביצה בריטב״א הוא כן .25
 שיהיו מוטב אמרינו ולא לו, ישמע לא אם ואפילו בתורה, מפורש שאינו בדבר כגון שוגג, הוא העבריין

 הריטב״א שלכאורה ואע״ם שם. ויקרא החומש על בפירושו הירש הרש״ר ומביאו מזידין. יהיו ואל שוגגין
 יוסף הברכי הבין וכך לעברו" דלא ער להו וקנסינן "מוזינן בלשונו כמדויק תקיפה שידינו באופן מדבר

 תקיפה היתה לא שידו במצב למעשה פיהם על ונהג בסתמא דבריו את הביא רשר״ה מ״מ בדבריו, שם
 מסתבר לא דאל״ב הרשר״ה אצל שהיה כמו מהתוכחה תועלת שתהיה שצריך וכתבנו עבירה. עוברי על

תועלת. במעשיו יש אם רק להוכיח שיש שליט״א אלישיב מהגרי״ש שמענו וכן להוכיח, מחוייב שיהיה
 אבל שוגגין שכלם בדבר אלא וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב אמרינן רלא שכתב מ״ז סימן ב׳ חלק בתשב״ץ .26

 יבאו שלא לאחרים להזהיר כרי מזידין להיות יביאו אם ואף בידם למחות מצור, שוגגין שמיעוטן "בדבר
 אייזק מהר״ר דברי ג״כ להלכה לצרף ויש שם. הציון בשער מדבריו קצת ומובא וכ״ו". מכשול לידי

 מותר תמיד וא״כ חובה. ולא טובה עצה רק אינה בשוגגין רהשתיקה י״א, עשין לסמ״ג בביאוריו שטיין
מקרה. בכל להוכיח להחמיר כתבנו ולבן הסמ״ג, לשיטת לשוגג להוכיח

בפרהסיא. שבת חילל אפילו "עמיתך" מכלל יצא לא שנשבה" ׳תינוק דהא .27
 חייב בתורה המפורש דבדבר הרמ״א שפסק שמה דמסתבר שכתב "אבל" ר״ה סוף תר״ח סימן ביר,"ל .28

 וכן ׳עמיתך'. מכלל יצאו בפרהסיא שבת מחללי כגון לגמרי עול פורקי אבל באקראי דוקא הוא למחות
 שלא שבת ומחלל לתיאבון נבילות באוכל שם ומסתפק ומהגר״א. פי״זז רבה אליהו דבי מתנא הביא

ש״ג. או״ח שי״ק מהר״ם בשו״ת וע׳ כתב, שכן ס״ז שם השלחן בערוך גם וע׳ בפרהסיא.
 ט״א תרנ״ו שבאו״ח ואע״פ קנ״ו. סימן מהרי״ו משרת ומקורו ס״א( קנ״ז )ושם סמ״ח של״ר יו״ד רמ״א ■29

 סנהדרין בגט׳ המבואר מן המהרי״ו מדייק מ״מ עוברת למצות ממונו חומש עד להוציא שמחוייב נפסק
 חבירו נפש להציל אפילו ממק להוציא חיוב היה לא רעך" דם על תעמד "לא של היתור שלולי ע״ג.

 שהוא מצוה בכל הדין וכן ממון. לרבות פסוק בה שאין תוכחה מצוות על ממון להוציא חייב שאין וכש״ב
 להלכה בה שנפסק ואם אב כיבוד במצוות וכמו ממון. להוציא מחוייב שאינו אחר, בשביל לעשות מצווה

שמצות הוא המהרי״ו של והחידוש ע״ג. סנהדרין בגט׳ אבידה השבת ומצות אב", "משל ל״ב. בקידושין

 מצות בשביל סכנה לספק לא ואף לסכנה עצמו את להכניס מחויב אינו .10
.30תוכחה

 על העובר בגוי למחות בידו יש אם מ״מ לגוי, להוכיח מחוייב שאינו אע״פ .11
.31כן לעשות טוב נח, בני מצוות משבע אחת

 בת או בן או לרב, תלמיד כגון ,32ממנו שחשוב למי אפילו להוכיח חייב .12
ב׳. בפרק להלן המבוארים כבוד הלכות על שמקפידים בתנאי להוריהם,

 איסור על עוברים שמא הת״ח, אביו על או המובהק רבו על מסתפק הוא אם .13
המעשה, לאחר אצלם הספק את מבררים אלא אותם, מוכיחים אין דרבנן

 זה על אותם ישאל תורה איסור על עוברים שמא מסתפק הוא ואם כבוד. בדרך
.33המעשה קודם

 הוי נ״ח סימן אריה השאגת ולפי ערב שהוא ואע״ם חבית. בשביל שעושה במצוד, נחשבת ג״כ תוכחה
 אין מלהוכיח פטור ואם התוכחה חיוב מחמת היא שהערבות מסתבר מ״מ עצמה, עבירה אותה כעובר

.שליט״א שפירא גר״ממה שמענו כן ערבות. כאן
 המהרי״ו שסבר אלא הרמ״א, שהביאה כפי אינה המהרי״ו שדעת שכתב ה׳ ס״ק קנ״ז יו״ד בגר״א וע׳

 מספר שהביא ה׳ ס״ק קנ״ז יו״ר תשובה בפתחי וע׳ מע״ז(. )חוץ ל״ת על אפילו ממון להוציא חיוב שאין
 הביא י״ט ס״ק של״ד יו״ד תשובה ובפתחי תוכחה. על ממון להוציא מחוייב אם שמסתפק גומא תיבת
 ש״ב או״ח שי״ק מהר״ם ובשרת בחששא. ולא היזיקא בברי אלא מתוכחה פטור שאינו שור הבכור בשם
 ללמד הוא הרמ״א שם ומש״ב מלהוכיח, פטור היזיקא בברי שרק להלכה סובר שם הרמ״א שאף הבק
 לא אם הכמ״ג דלפי היינו ספיקא", "ספק משום חשש, רק שיש במקום שמקילים העולם מנהג על זכות
 סמך ועל שני, ספק שהוא ממונו הפסד חשש יש וגם בספק, הוא החיוב עצם ולכן מלהוכיח פטור יקבל

 אינו שאפילו משמע מלהוכיחו פטור זר דלאדם תר״ח בביה״ל המובא הס״ח דברי ולפי להקל. נוהגין זה
פטור. היזיקא ברי

 שכתב חינוך במנחת וע״ש רל״ט". בחינוך וכ״כ למחות צריך אק סכנה חשש "בדאיכא ז׳ ס״ק שם מ״ב .30
 לדון שלא רשאי ריק אם ולענין ושפ״ד. ג״ע מע״ז חוץ נפש פקוח לפני העומר רבר שאק פשיטא דהוא

ובנו״ב. ס״א, סי״ב בחו״ט ע' איש" מפני תגורו "לא ביד, כתיב דהא סכנה במקום
 כי לנינוה, יונה את הקב״ה שלח "שהרי פריימן( - ויסטינצקי )מהדורת תתתתשס״ח סימן חסידים ספר .31

לפניו." רצון עת אק כועס כשהקב״ה
 עובר אביו שהיה "הרי ל״ב. וקידושק פ״א. סנהדרין תוכיח" "הוכיח ת״ל מנין לרב ׳תלמיד ל״א. ב״מ .32

 אביו מדין רבו דק שלמד שם משנה הכסף וכתב ה״ט פ״ה ת׳ת הל׳ רמב״ם וע׳ וכו"׳. תורה דברי על
ס״א. ש״ג סכ״ב, רמ״ב סי״א, ר״מ ביו״ד הוא וכן אביו. לענק הי״א ממרים פ״ו וברמב״ם הוא. וכ״ש

 התה״ד, של כהס״ד ליה שסביוא מ״ב ס״ק ש״ך וע׳ מ״ג. סימן הדשן התרומת ע״פ ספ״ב רמ״ב יו״ר רמ״א .33
מעשה כשעושה אבל דרבנן איסור בספק להוכיח אק רבד,וראה מעשה, לעושה הוראה בק חילוק שיש
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 כל חייב תורה איסור על עוברים אם ,34חינוך לגיל שהגיעו קטנה או קטן .14
אמם 36או אביהם 35רק דרבנן, איסור על עוברים ואם מהאיסור, למונעם אדם
מהאיסור. להפרישם מחוייבים

.37אחרים על ולא ההורים על רק מוטל עשה למצוות חינוך .15

 דינו ת״ח אביו שאם והוסיף הרמ״א כמו שלמד סנ״ב שם השלחן בערוך וע׳ אופן. בכל להוכיחו צריך
 יודע אינו רמסתמא כבור, בלשון דרבנן איסור בספק אפילו בידו למחות צריך ת״ח איט אם אבל כרבו
 רמ״ב יו״ד בשו״ע כמבואר ממט חכמתו רוב שלמד הייט מובהק, בויבו רק מדובר רבו, ולענין הדין.
 יו״ד - מובהק כרבו דינו בכך בדורו ומפורסם הדור גדול שהוא בחכמה מופלג )ות״ח ברמ״א. וע״ש ם׳׳ל,
 שודאי אחריו להרהר אסור עבירה שעבר שת״וז י״ט. ברכות מגט׳ תקשה ואל שם.( וברמ״א ט״י רמ״ד
 ממ״ע אותו פוטר זה אין אבל זה עבור לשנאותו שאסור עליו זכות למוד לענין רק שזה תשובה, עשה
 ששט ס״ז. בעירובין וע׳ י״ח. חיים מים באר ר׳ כלל לשר,"ר בהל׳ הח״ה מתרץ כן תוכיח. הוכיח של

 מותבינן בדאורייתא בד״ה רש״י וז״ל הש״ך, של כחילוקו קצת משמע שט רש״י שבדברי התה״ד, דין מקור
רוקא. בהוראה שמדובר משמע היתר", בו מורה וחכם תורה של "באיסור תיובתא

 ענינו לפי דבר בכל וידיעתו חריפותו לפי תינוק בכל הוא במ״ע חיטך "דשיעור ג׳ ס״ק מ״ב שמ״ג או״ח .34
 של בין ל״ת במצוות החינוך אבל וכר. והבדלה קידוש לשמוע להרגילו חייב שבת מענק היודע כגון

 תיטק אבל לאכול. או לעשות אסור שזה לו כשאומרים שמבק תיטק בכל הוא דבריהם של בק תורה
 באיסור אפילו שבת מלחלל או אסורות מאכלות מלאכול למונעו מצווה אביו אין כלל הבנה בר שאינו

וכו׳". תורה של
 שאיסורו ברבר אבל להפרישם אדם כל חייב לחיטך והגיע תורה דבאיסור הח״א כהכרעת ז׳ ס״ק במ״ב שם .35

 אפילו מאיסורא להפרישו מחוייב דאביו ט״ו אות הציון בשער וע״ש האב. על רק מוסל אין מדרבנן
 ל״ת בין איט שהחילוק פשוט ונראה ל״ת. מצוות לגבי 34 הערה כנ״ל הבנה בר משהוא דרבנן במלתא
 אם להפרישו חייבים מ״ע, הוא איסורו שמקור אע״פ ועשה בקוט האיסור על עוברים אם אלא ועשה,

"איסור". ענק מבין הוא
 וכן א׳ ס״ק שם השלחן הערוך פסק וכן בניה, את לחנך חייבת האם שגם מחמירים ריש ב׳ ס״ק שם מ״ב .36

 ואע״פ במצוות". לחנכו אמו ועל אביו על חכמים ש״הטילו קטן׳ זהו "אי ד״ה ב. חגיגה ברש״י הוא
 דאינה וס״ל )א(, משפט בעין ע״ש כ״ט. בנזיר הגט׳ ע״פ בחינוך האם חיוב השמיטו והשו״ע שהרמב״ם

 החד״ג84 שמענו רכן בר׳קר א-זעכ ״כןהשלחךרלכאורוד והערוך ה»קל Hite כרעת כתבט מ״ט מוזוייבת

בתו. את לחנך מוזוייב שהאב דפסק ב׳ ס״ק שם ע׳במ״ב בת, ולענק שליט״א. שטרנבוך משו: ר׳
 רהטילו ב' חגיגה וברש״י האב על רק מוטלת חינוך רמצות כ״ס. גקידושק המשנה לשון משמעות הוא כן .37

 שמ״ג. או״ח רמ״א ע׳ באחרים נאמר מאיסורא לאפרושי ענק ורק במצוות. לחנכו אמו ועל אביו על חכמים
של־ס״א. אלישיב מהגרי״ש שמענו וכן ב׳. ס״ק במ״ב ע״ש בהורים(. אלא חיורך הזכירו לא )והנו״כ

א׳ פרק ד׳ חלק סיכום
 המפורש דבר )כגון מזיד

בתורה(
 שאינו דבר וכגון שוגג

בתורה( מפורש
Z חהוטא כוונת 

/ ציור

 שיחיה עד לוזוניח חייב
לתכותו קרוב הטובח

 שיהיח עד להוכיח חייב
להכותו קרוב המוכח

 השומר יהודי סתם
ישמע וספק תורה

 עד להוכיח חייב ליחיד
 המוכח. בו שינזוף
 להוכיח חייב אינו לרבים

אחת. פעם אלא

להוכיחו אין  השומר יהודי סתם
ישמע לא וודאי וטרח

 שיהיה עד להוכיח חייב
להכותו קרוב המוכח

 שיהיח עד להוכיח חייב
להכותו קרוב חמוכח

שנשבח תינוק

 משער אם להוכיח חייב
תועלת מזח שיחיח

 משער אם לחוכיח חייב
תועלת מזח שיהיה

 שמקילים דור
דברים בכמת

ללמד חייב תמיד ללמד חייב תמיד תורח לימוד דרך

 מכירים אא־כ להוכיח אין
בנחת לתוכחת ישמע שהוא בו

 מכירים אא*כ לחוכיח איו
בנחת לתוכחת ישמע שחוא בו

זר איש

להוכיח אין להוכיח אין תורת עול פורק

מלהוכיח פטור מלהוכיח פטור ממון הפסד

להוכיח איו להוכיח אין  סכנה ספק
ודאי( >וכ״ש
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ב׳ פרק
התוכחה אופן

 אותו למנוע ולפחות ,38התורה לדרך החוטא את להחזיר היא התוכחה תכלית .1

.39העבירה מעשיית

.40החטא ע״י לעצמו רעה גורם ושהוא לטובתו שמתכוונים לחוטא להסביר צריך .2

.41לאחרים שמוכיח קודם עצמו את לתקן מצוד, .3

 ובדרך 42רכה בלשון בנחת, להוכיחו חייב עבירה עובר חבירו את הרואה .4

הוא רכה בלשון דדבור כתב מוולוזין להגר״ח קמ״ג סימן ראש )בכתר 43כבוד

לעיכובא(.

למוטב". להחזירו "מצוד, ה״ז דעות פ״ו רמב״ם .38
התוכחה". במאמר ממנו אותו "ולמנוע ר״ה עשה המצוות ספר רמב״ם .39
רמב״סדעותשם. .40
 ובמלבי״ם ה״ט( פ״ד )תו״ב מ״ג קדושים בספרא רע׳ אחרים". קשוט ואח״ב עצמך "קשוט ק״ז: ב״מ גט׳ .41

 שמקבל הזה בדור יש אם אני "תמה ט״ז: בערכין וכן מחטא. נקי שיהיה הוא התוכחה מתנאי שא' שם
 ובטעמי ה׳ סימן חסידים ובספר עיניך". מבין קורה טול לו אמר שיניך מבין קיסם טול לו אמר אם תוכחה

 בידי". העבירה תו מוכיחו אני "איך בעצמו ק״ו לשאת שצריך כתבו צ״ט מצוה הבבלי להר״ט המצוות
 לא ובשו״ע וברמב״ם עצמו, תקן לא אם גם להוכיחו חייב ובודאי לעיכובא, ולא למצוד, זה כל ולכאורה

לכתחילה. כחיוב אף תוכחה לגבי וכו׳ עצמך דקשוט התנאי נזכר
 שמשמע שם התו״ב על הח״ח דברי והביא באריכות בזה שדן ופ׳ ע״ט סימנים ד׳ חלק יצחק במנחת וע׳
 דכוונת "ופשיטא וכתב המ״י עליו ותמה מעכב. עצמך" "קשוט בתורה מפורש שאינו שבדבר שסובר

 הגורמים הם דאל״ב דבריהם, שיתקבלו כרי תחילה, עצמם שיקשטו המוכיחים, לזרז רק בזה, רבותינו
קורה". טול להם שיאמרו נשמעים, אינם שדבריהם במה

 לפרסמו אסור זה הרי וכו׳ כמותו חוטא הוא אם וז״ל ס״ג י׳ כלל הח״ח כתב החטא פרסום לעני! ומ״מ
עכ״ל. בזה ולבזותו לאיד לשמוח אם כי וליראה לטובה מסתריו בגלותו כוונתו אין כזה איש כי

 שיתקבלו כדי ובנחת בנעימות להוכיח המוכיח "ועל כתב )ל״זן רכ״ג סימן השלם יראים בספר שם. רנזב״ם .42
 למימרינהו צריך חנה בר בר רבה ואמר הנר את הדליקו ערבתם עשרתם )ל״ר:( בשבת כדאמרינן דבריו

מיניה". דליקבלו חיכי כי בניחותא
כבוד". "בדרך כתב להוכיח" "שיודע ד״ה ט״ז: ערכין רש״י .4.3

 הזכרת עצם ואם ,44ברבים בין ביחיד בין המוכח את ולבייש להכלים אסור .5
.45מעצמו שיבין כדי רמז בדרך אלא להזכירו אין אז בושה לו תגרום החטא

 אינו ישמע, שלא לו ברור ואם 46פעמים כמה יוכיחנו התוכחה קבל לא אם .6

שיקבל סיכוי שיש רואה אם אבל בו. שינזוף עד אלא להוכיחו חייב
.47להכותו קרוב המוכח שיהיה עד להוכיחו תוכחתו,ימשיך

 במזיד, אם בפרהסיא, עבירה עבר בסתר. תחילה יוכיחנו בסתר, עבירה עבר .7
שיוכיחנו אומרים יש בשוגג, ואם .48ה׳ חילול למנוע כדי ברבים יוכיחנו

יוכיחנו כאן גם שוגג הוא שהעבריין יודעים אינם הרואים שאם וי״א בסתר, תחילה

 וברמב״ם י״ז, י״ט ויקרא בספרא הוא וכן חטא"; עליו תשא לא ת״ל משתנים פניו אפילו "יכול ט״ז: ערכין .44
 להלבין ולא האש כבשן לתוך עצמו את שיפיל לאדם לו דנוח איתא י: סוטה ובגט׳ ח'. הל׳ פ״ו דעות הל׳
 בפירוש כתב שם עצמוברמב״ם לבין בינו פגים הלבנת ולענין "נוח". ד״ה תום׳ וע״ש ברבים. חבירו פני

)ובחומש( שם בערכין !נרש״י ברבים". וכ״ש ישראל את להכלים שאסור ״מכאן ביחיד: ג׳׳כ שייך שהכלמה
 פנים הלבנת שרק סובר שרש״י משמע פניו", להלבין ברבים "שיוכיחנו כתב משתנים" "ופניו בר״ה

 הרמב״ם על פליג לא שרש״י למד י״ד אות חיים מים באר בפתיחה, חיים חפץ בספר אבל אסורה. ברבים
קשות, לו דיבר לא אם אפילו ברבים משתנים שפניו הוא דפסיקא דמילתא משום "רבים" כתב ראולי

 וברבינו הח״ח(. )לשון זה לאו על עובר עצמו לבין בינו אפילו נתבייש שעי״ז עד קשות לו דיבר אם אבל
 חז״ל דלשון י: בסוטה ע׳ אבל רבים. דוקא שלאו משמע רבים" בפני שמוכיחו "כגון כתב בערכין גרשום

 להפיל לאדם לו "נח לגבי דוקא שזהו וי״ל דוקא. ברבים משמע ברבים", חבירו פני ילבין "ואל הוא
 ועוד פניו. להלבין אסור ביחיד גם לעולם אבל לא, ביחיד אבל ברבים, שהוא וכו"׳ האש לכבשן עצמו

 בדרך וביחיד פנים, הלבנת יש לעולם דברבים נקט דפסיקא שמילתא הח״ור&רש״י שמפרש כמו י״ל
 שלא "במקום להוכיח שצריך שכתב ל״ז סימן היראה בעמוד ביראים וע״ע קשות. לו דיבר אם רק כלל

וברבים. ביחיד דהיינו במקום, הבושה דתלויה לומר שמתכווץ "מקום" שכתב ממה משמע חבירו" יתבייש
 יימא לא דיכסוף נש בר איהו "אי איתא מהימנא ברעיא תשא" "לא ד״ה קדושים פרשת הקרוש בזוהר

בסתרא". אפילו ליה יוכח ולא ליה
 דעביר מאן ידבר מילין אינון ובגו אוחרנין במילין ראישתעי כמאן יימא "אלא הזוהר וממשיך שם. זוהר .45

 -"אם בעברית הזוהר )תרגום תובא". מההוא וישתבק בגרמיה ידע דאיהו ובגין וכך, כך הוא חובא ההוא
אחרים, דברים שמספר כמי לפניו, יאמר אלא בסתר, אפילו יוכיחו, ולא לו, יאמר לא שמתבייש ארם הוא

עון" אותו ויעזב בעצמו יבין שהוא כדי וכך, כך הוא עון, אותו שעשה מי יזכיר, הדברים אלו ובתוך
הסולם(. מפירוש -ציטוט

י״א. עשין וסמ״ג ז׳ הל׳ דעות פ״ו ורמב״ם פעמים". מאה "עד ל״א. מציעא בבא .46
.16-14 בהערות פ״א לעיל ע׳ .47

 שמים". שם יתחלל שלא נזיד יוכיחנו שבגלוי ובעבירה בסתר יוכיחנו שבסתר "בעבירה י׳ ס״ק תר״ח מ״ב .48
קי״ב. סימן הסמ״ק בשם כן שכתב ג׳ ס״ק שם מהמ״א והוא
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בסתר. אלא תחילה יוכיחנו לא במזיד אפילו דרבנן ובאיסור .49ברבים

 .50חביריו בפני אותו מוכיחים בסתר, אותו כשהוכיחו התוכחה קבל לא אם .8

ברבים אותו מכלימים למקום", אדם "בין היא והעבירה במרדו עומד עדיין ואם
 כל אחר למלאות צריכים ברבים שמוכיחים מקרה בכל .51בתשובה שיחזור עד

:52להלן המפורטים התנאים
אחרים. על יסמוך ולא בעצמו, הדבר את שיראה א.

דין. ע״פ איסור בדבר שהיה בטוח שיהיה ב.
התוכחה. דיני ע״פ תחילה החוטא את שיוכיח ג.
המעשה. את כשמספר יגזים שלא ד.
ח״ו. שנאה מתוך ולא עצמו להנאת ולא לתועלת שיכוין ה.
אחר. באופן תועלת לאותה להביא יכול שאינו בטוח שיהיה ו.
 היה אם לו מגיע שהיה ממה יותר החטא, פרסום ע״י לחוטא היזק יגרום שלא ז.

בבית-דין. נדון

 אדם "בין היא והעבירה כהלכה בסתר אותו כשהוכיח התוכחה קבל לא אם .9
אבל למוכיח; ולא לאחרים היה החטא אם 53ביחיד להכלימו מותר לחבירו"

בין לאחרים חטא אם בין מ״מ, .54ביחיד אפילו להכלימו אין למוכיח חטא אם

 או״וז מד,"ק ננו״ב הבריות. כבוד משום ברבים מוכיחים אין בשוגג שבעבירה ברמ״א ס״א ש״ג ביו״ד ע׳ .49
 והיינו ברבים; להוכיח מחוייב ואינו תוכחה, חיוב דוחה הבריות כבוד שבשוגג הרמ״א בדעת ביאר ל״ה
 נדחה אינו התוכחה חיוב אז עכשיו, רק להפרישו ובידו פעמים הרבה יעבר אם אבל לשעה בעבירה רק

 והוא הבריות כבוד רוחה דרבנן עבירה דאין שם במחבר יעוין דרבנן עבירה ולענין הבריות. כבוד מפני
ל״זו. ובמנחות י״ט. ברכות מפורשת מגט׳

 להוכיחו אין שוגג שהוא לרואים ידוע אינו שאפילו שליט״א, אלישיב הגרי״ש דעת היא הראשון הי״א
 בה שאין ובשוגג העבירה שבמעשה במרד הוא השם רחילול שמים, שם חילול כאן אין שהרי ברבים

ו׳. חלק ע׳ שליט״א, שיינברג הגרח״ם דעת היא השני הי״א השם. חילול אין מרד
 לא, ואם טוב, תוכחתו מקבל אם - )תרגום רחימוי״ בין ליה אוכח לא ואי יאות, ליה יקבל ״אי שם זוהר .50

אוהביו(. בין אותו מוכיח הוא
שם. וזוהר שם דעות רמב״ם .51
וס״ב. ס״א י׳ כלל לשה״ר הל׳ חיים חפץ ספר .52
 ביחיד רק להכלים מותר לחבית אדם שבין שבחטא משנה, הלחם פירוש ולפי ח׳ הל׳ דעות פ״ו רמב״ם .53

 הח״ח הביא מ״מ צ״ע, שזה הל״ט שהסיק ואע״ם ברבים. אפילו להכלים מותר למקום אדם שבק ובחטא
ס״א. חיים מים באר י' כלל לשה״ר בהל׳ זה פירוש

למוחלו. חסידות ומדת כלל, להכלימו אסור בעצמו למוכיח חטא שאם )א( ר״מ מצוה חינוך מנחת ע׳ .54

 לעזור כדי אדם לבני ולספר לרבים החטא לפרסם מותר בעצמו, למוכיח חטא
לעיל(. שכתבנו התנאים כל על להקפיד חייב בזה )וגם 55לנעשק.

 להכלימו ולא למוהלו חסידות מדת התוכחה, קבל ולא למוכיח חטא אם .10
.56כלל

 דרבנן, איסור על או תורה איסור על שעוברים הוריו או רבו את ראה אם .11
כבוד בדרך אותם ישאל אלא אדם; בני לשאר שמוכיח כדרך להוכיחם אסור

57אסור. שהדבר מעצמם ויבינו אסור, הדבר אם

.58לחברו להוכיח כדי כה באמצעי או באלימות להשתמש אסור .12

 יונה רבינו של זה היתר ס״א. י׳ כלל לשה״ר בהל׳ להלכה הח״ח ומביאו רכ״א. במאמר תשובה שערי .55
 ברבים להכלימו מתיר אינו אבל לו אשם לאשר לעזור כדי לאחרים החטא אורות על לספר רק הוא

שם. הח״ח ובלשון בלשונו כמדוייק
 ס״ק במ״ב וע״ש מלמחול אכזרי יהא דלא ס״א תר׳ו או״ח ובשו״ע ר״ם. חינוך ומנחת ט׳ הל׳ שם רמב״ם .56

. י״ז. בר״ה וכדאיתא פשעיו, כל על לו מעבירק מדותיו על המעביר כל ח׳
 וע׳ במשנה, ט״ז. ברכות ע׳ רבו ולגבי י״א. הל׳ פ״ו ממרים ברמב״ם ומובא אב, לגבי ל״ב. קידושק .57

 כתב רבו. לגבי סכ״ב וברמ״ב אביו, לגבי סי״א ר״מ סימן ביו״ד ונפסק א׳. הל׳ פ״ה ת׳ת הל׳ רמב״ם
 בלשון לו יאמר אלא רבינו", "למדתנו בלשק דוק׳א לרבו לומר צריך שאק סנ״ב רמ״ב יו״ד השלח! בערוך

ומקום. זמן באותו הנהוג כבוד
 בהצלת מדובר שם אבל הכאה. ע״י מאיסור מישהו להפריש שרשאי איתא סי״ג תכ״א סימן חו״מ בשו״ע .58

איסורים. בשאר הכאה ע״י מאיסורא לאפרושי שמותר ראיה אק ואולי המכה הכאת ע״י ממכהו מוכה
 דעבד כ״ח. בב״ק הגט׳ על ט׳ סימן פ״ג ב״ק מהיש״ש ד׳ אות ל״ו סימן חי״ז אליעזר הציץ מביא זה וכעין
 מוחזק "באדם אלא נוהג זה דק שאק היש״ש שם וכתב הכאה. ע״י מאיסור להפרישו רבו יכול ימיו שכלו

 שהכה אחד כגון לחברו אדם שבק מה .אבל .מופלג. חשוב אדם והוא עשה שמים שלשם שידוע לכשרות
המוכה". להציל כדי המכה להכות ויכול אחיו להציל פשוט איש אפילו אדם לכל שמותר חברו

 באגרות הוא וכן מאיסורים להפרישו חברו להכות רשאי אדם רכל קע״ז סימן חו״מ ח״ס בשרת ע׳
אחר. בענק לשאלה תשובה בתוך ב׳ אות ס״א סימן אה״ע ח״ר משה

 יודו אפילו מאיסור חבירו שלאפרושי שם נתיבות ובמשובב א׳ ס״ק ג׳ סימן החושן בקצות מבואר
 בעלמא הכאה ע״י מאיסורא שלאפרושי עוד כתב דק. בית בעינן עשה מצוות על לכוף אבל לכפות, רשאי

ב״ד.והנתיבות בעינן המצוות על לכוף נפשו" שתצא עד אותו "כופק של הרין לגבי אבל ב״ד, צריך לא

 המצוות על לכפות וזייבק ב״ד שרק הוא בהקה״ח שהפשט ה׳ אות ח׳, מצוה חינוך, המנחת כתב
חייב. אינו אבל מאיסור להפריש דשאי ויחיד

השאילתות ששיטת וכתב ו׳ אות סוף כ״ז שאילתא וישב פרשת להנצי״ב שאלה בהעמק ג״כ וע׳
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ה׳ חלק
בהלכה נושאים

 ב׳ סימן יו״ד ובוזזו״א פטור. בדיעבד ורק מאיסורא לאפרושי כדי להכות לכתחילה דאסור היא והרמב״ם
 העבריין נחשב תמיד ואצלנו להוכיח יודעין אנו דאין מלובלין המהר״ם בשם כתב כ״ח אות שחיטה הל׳

 ולא "מורידין בענין י״ז סס״ק ב׳ סימן יו״ד בחזו״א וע״ש להכותו. שאסור מסתבר ולפ״ז תוכחה, כקודם
 בעבותות "להחזירם הוא החיוב בימינו להורידן, חיוב היה הדין שלפי שבאלו שכתב הזה, בזמן מעלין"
 בעיניהם שיהיה הפרצה "הוספת הוא אלימות מעשה כל דאדרבא שם וכתב אורה". בקרן ולהעמידם אהבה

 בשו״ת וע׳ תיקון". בו שאין בשעה טהג הדק אין לתקן עצמנו שכל וכיון ה״ו. ואלימות השחתה כמעשה
 קלקול או כפייה מעשה של פעולה שום לעשות שאין שכתב שליט״א שטרגבוך להגר״מ והנהגות תשובות

מדבריהם". לזוז ואין אור ישכון חכמים "ובעצת וז״ל חכם שאלת בלי ממון
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 לעבודת והתלהבות חום מעט ולקלוט רעיוני, בדרך האמת חכמת הקדמות ויסודי
 ובמושגי התפלות, ובכוונות המצוות מטעמי הידיעות אופקי מעט ולהרחיב ה׳,

 כשמקבלים בן־תורה, לכל נחוץ, ואפילו מותר, בהחלט זה וכו׳, ותיקון פגם
 וחסידות, ומחשבה, מוסר, מאמרי ובלבוש מסך, ידי על המעטה בדרך אלו מושגים

 המושתתים המוסר גדולי ספרי או תבונות, ודעת ה׳ כדרך הרמח״ל, בספרי וכמו
 שאין למיניהם, החסידות ספרי או החיים, נפש ספר כמו האמת, חכמת יסודי על

 לאופן חכם הדרכת שיקבל ובתנאי לאורם, להתחמם אדם לכל דמותר ספק
 צריכין לא זה וללימוד והבנתו, קבלתו לכח ובהתאם בהדרגה וילמדו הדרישה,

 אלו, הקדמות דרך הכניסה שמתוך■ אפשר ואדרבא, דלעיל, התנאים לכל כלל
 האר״י של האצילות ללימודי פנימה הקודש אל יותר להכנם מסלול כך אחר ימצא
בתמים, להולכים טוב ימנע לא האל כי ז״ל,

 מקרוב חדשים אשר תשובה הבעלי סוג לגבי בעצם, לשאלתכם תשובה ומכאן
 מגיעולי ופלטו טעמו וכבר ה׳, בחצרות ולהסתופף השכינה כנפי תחת לחסות באו,

 להשגת פולחנם ודרכי והמזוהמות, הכוזבות ודעותיהם אמונותיהם פיגול הנכרים,
 אשר בזול, "רוחניות"—מדה כנגד מדה ביהדות גם מחפשים וכדומה, "רוחניות",

 לדעת ונכספים ומפרשיו, הש״ס ועיון בלימוד הראשון בשלב מיד רואים אינם זה
 הנה לדמיונם, הקורצים המקובלים, והנהגות פעולות ודרכי תורה סתרי מושגי
 בצורתה האמת לחכמת קירבה אפשרות ושום שייכות אפילו אין שלכאלו ברור

 מוריהם אבל וכנ״ל, ודכווייתיהו ז״ל האר״י שבכתבי האצילות דלימודי המופשטת
 השקפה מוסר מספרי להם להעתיק לכתחילה( אפשר )וגם יכולים ומדריכיהם

 הקבלה, דרך על עבודה ודרכי מצוות וטעמי אמונה יסודות וחסידות, מחשבה
 הכמוס ולדעת להבין מבוא שום להם שאין פשיטא כי והותר, להם יספיק וזה

 טעימה וגם הכי. בלאו ודכוותיה ז״ל כהאר״י האלהיים המקובלים בספרי והטמון
ותול״ט. הנגליים, לימודם הצלחת תמורת שהיא יתנו זו מועטת

חנופה איסור - נספח

 שליט״א: שפירא משה רב הרה״ג ורבינו מורינו בקשת ע״פ זה פרק הוספנו
 היא התוכחה מדת "היפך א', פרק התוכחה, נתיב עולם, בנתיבות המהר״ל כתב

 הוא לה, וההיפך תוכיח, הוכח מצות של תעשה" ה״לא דבריו לפי החנופה".
 רק לא רחוקים קירוב לחיוב קשור חנופה של האיסור לכן תחניפו"; "לא איסור

 תורה שומרי שאינם אנשים בקירבת שנמצא מי אצל חנופה של הסכנה משום
 כחנופה. נחשב תוכיח" "הוכח של האי-קיום שעצם משום גם אלא ומצוות,

איסור. אין שבהם והמצבים חומרתה, האיסור, גדרי את נבאר להלן

 עשות חנופה ש״כל הרמב״ן פירש - הארץ את תחניפו ולא :ל״ג ל״ה במדבר .1
 כברו. תוכו אין שהחנף המלבי״ם פירש וכן לעינים", והנדמה הנראה ההיפך
 ההלכות ]נ״ה[, רמ״ח ס׳ היראים לחנפים". אזהרה זו "הרי שם בספרי חז״ל דרשו

 גבירול אבן שלמה והרב הרקאנטי פ״ד, ל״ת החרדים קס״ז, סי׳ מל״ת גדולות
 היראים על ראם בתועפות )וע׳ המצוות במנין תחניפו" "לא איסור את מנו כולם

 שנראה ה׳ שורש סוף בםה״מ ברמב״ן וע׳ הרמב״ם, בדעת שם מש״כ א׳ אות שם,
המצוות(. במנין גם ואולי "לאו" היא שחניפה שס״ל מדבריו
 התועפות גירסת )לפי וז״ל חנופה גדר בביאור כתב רמ״ח סימן השלם ביראים

 עולה דבר השומע כל התורה עליה שהזהירה חנופה פי׳ מפרש "והריני ראם(
 מגופו לא יראה מתוך ואינו שותק או הוא טוב ואמר רע דבר רואה או הגון ושאינו

 פן עשה ברע )בלבבו( ואומר בלבבו חושב או לבבו רשע מתוך אלא מממונו ולא
 נקרא ואהבתו חסדו אם כי בקטיטתו מפסיד ואיני עמי ויתקוטט עלי אפו יחרה
 ההקהל שבעת שם במשנה מ״א. סוטה ממם׳ והביא תחניף". בלא עובר חנף

 זלגו נכרי איש עליך לתת תוכל ללא "וכשהגיע בתורה קורא היה המלך אגריפם
 בגט׳ ושם אתה". אחינו אתה אחינו אגריפם תתירא אל לו אמרו דמעות עיניו
 שהחניפו כלייה ישראל שונאי נתחייבו שעה באותה נתן דרבי משמיה "תנא מ״א:

לאגריפם". לו
 מיני תשעה שיש מבאר קפ״ז-קצ״ט שלישי שער יונה לרבינו תשובה בשערי

 והם: החניפות( שער צדיקים, אורחות בספר הוא )וכן חנפים
"המעט וז״ל רע. עשה שלא לו ויגיד תרמית או עול חבירו אצל שיש שמכיר מי א(
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 ולא עמיתך את תוכיח הוכח יט,יז( )ויקרא שנאמר התוכחה, מן הנמנע עון ממנו

 כג,יד( )ירמיה שנאמר כענין חטאת, לא אמרו, על לחטוא ויוסיף חטא, עליו תשא

מרעים". ידי וחזקו
 זה הרי מ״מ עבירה על מהללו שאינו פי על אף אדם בני לפני רשע המהלל ב(
 בכבוד הנמצאות והשחיתות המכשולות להודיעך הקדמנו "וכבר וז״ל החנפים, מן

 שנאמר כמו וכסלם, רשעם יזכיר אם בלתי צדקתם להזכיר נכון לא כן על רשעים,

ירקב". רשעים ושם י,ז( )משלי
 שהרי עבירה זו הרי אחרים, אדם בני שם שאין אע״פ בפניו הרשע את המשבח ג(

 אינו אשר וכל בעיניו. הוא צדיק כי לעונותיו, ידאג ולא הרעה מדרכו ישוב "לא
כן!". כי ידעתי אמנם בלבו, יאמר ישבחוהו, אם הצדיקים, מדעת

לרשע. המתחבר ד(
 שהוא מי על שאומר דבריו על וסומכים אדם בני אצל והנשמע המכובד איש ה(

חכם. שהוא חכם, שאינו
דבריו(. את שם שהבאנו א׳ בחלק )ע' מוחה ואינו למחות בידו שיש מי ח
 ונמנע לתועלת תהיה תוכחתו אם יודע ואינו למחות בידו יש אם שמסופק מי ז(

 בלבו ואומר עורף, קשה עם מקומו אנשי את "הרואה וז״ל זה, משום מלהוכיח
 פיו. יחשוך כן על תוכחות, אמלא ופי נכוחות להם אדבר אם יקשיבו לא אולי
ולהזהיר". להוכיח נסה לא כי ישא, עונו והנה

 דובר פה כל ישמע או הרע, לשון מדברים אדם בני דברי את ישמע אשר "איש ח(
 וסלונים סרבים הם כי ויודע ומצות, תורה בוזים משחקים בסוד יושב או נבלה,

 יענה כי יענש זה גם פה, על יד ישים כן על דבריו, אל יקשיבו לא יוכיחם ואם
 בחפץ וע׳ דבריהם". על הודה וכי הם כמו הוא כי יאמרו פן כאולתם, כסילים

ט״ז. לאוין, פתיחה, חיים
 משבחם שאינו אע״פ בכבוד אתם ומתנהג שלום בדרכי הרשעים את המכבד ט(

חנופה. זו הרי
 המקולקלים בדברים לשבחו הרשע את שהחניף "כל כתב שם בסוטה במאירי

 אחר ונגררים עליו סומכים השומעים שהרי כמוהו, הוא הרי ידו מתחת היוצאים

וכו׳". הרשעים מעשה
 ספר ד׳, ס״ק שם במ״ב הסוף(, )לקראת ב׳ ס״ק קנ״ו או״ח במ״א זה איסור והובא

סי״ח. שם הרב ובשו״ע ט״ז לאוין, פתיחה, חיים, חפץ

 של שונאיהן ש״נתחייבו בגמרא שאמרו מה על בנוסף חנופה: איסור חומרת. .2
 של בעונש מאד חז״ל הפליגו גם חנופה, איסור על שעברו על כילייה", ישראל

 אף מביא חנופה בו שיש אדם כל אלעזר רבי "אמר שם בסוטה ויכתבו החנופה
 חנופה בו שיש אדם "כל וכו"׳. נשמעת תפילתו שאין אלא עוד .ולא .וכי׳. לעולם
 נופל חנופה בו שיש אדם "כל וכו"׳. אותו מקללין אמן שבמעי עוברין אפילו

 בידו נופל אינו ואם בידו נופל סוף )לרשע( לחבירו המחניף "כל וכו׳". בגיהנם
 בה שיש עדה "כל וכו"׳. בנו בן ביד נופל בניו ביד נופל אינו ואם בניו ביד נופל

 "א״ר וכו"׳. גולה לסוף חנופה בה שיש עדה "כל וכו"׳. כנדה מאוסה חנופה
 וכת חניפים וכת ליצים כת שכינה פני מקבלות אין כיתות ארבע אבא בר ירמיה

 התוכחה, נתיב עולם, נתיבות במהר״ל, וע׳ וכו"׳. הרע לשון מספרי וכת שקרים
החנפים. עונש בענין האלו חז״ל דברי את שמבאר א׳, פרק

 הארץ" את תטמאו "לא של לאו על המחניף עובר שגם הוסיף רמ״ט סימן ביראים
 תטמאו ולא ליה וסמיך הארץ את תחניפו לא מסעי ואלה בפ׳ יוצרנו "צוד. וז״ל
 שהמחניף למדנו מאלו בתוכה. שוכן אני אשר בה יושבים אתם אשר הארץ את

 לשכינה וגורם תטמאו ולא תחניפו לא לאוין בב׳ ועובר הארץ את מטמא נקרא
רבה". ואהבתו הטהורה יראתו בינינו ישכין וצורנו מישראל שמסתלקת

 בסוטה התוס׳ פסקו בעוה״ז: לרשעים חנופה היתר וגדר סכנה במקום חנופה .3
 לפרש "יש וז״ל סכנה, במקום להחניף שמותר לחבירו״ המחניף ״כל ד״ה מ״א:
 )נדרים נדרים ארבעה דפרק ההיא כי מותר סכנה במקום אבל סכנה במקרם שלא

 לחבריה שהטיה חד קם חוזאי בני תרי בהדיה לוו דישראל לארעא אזל עולא כ״ב.(
 לקמיה אתא כי השחיטה בית לו ופרע אין ליה אמר עבדי יאות לעולא ליה אמר
 הצלתה". נפשך יוחנן רבי א״ל עבירה ידי אחזקית ח״ו דלמא ליה אמר יוחנך דרבי

 הזה" בעולם לרשעים להחניף ש״מותר הגמרא דברי את המאירי שם פירש וכן
 ביראים הוא וכן ה׳. חילול בזה יהיה שלא תנאי והוסיף סכנה, במקום שמדובר

 נקרא אינו יראתו מחמת אוהבו עצמו ומראה לרשע המשלים "אבל שכתב שם
 יוחנן רבן ותניא שלום. דרכי מפני בשלומן שואלין בהנזקין בגיטין כדתבן רשע

 באלו בסוטה ואמרינן בשוק. ]גוי[ ואפילו שלום אדם הקדימני לא מעולם זכאי בן
 הרשעים להחניף מותר פזי בן שמעון ר׳ לה ואמרי ממערבא יהודה רב דרש נאמרין
 דבעולם מכלל שוע יאמר לא ולכלי נדיב לנבל יקרא ולא שנאמר הזה בעולם

לרשעים שהמחניפין למדנו ותרצני. אלקים פני כראות נזהכא לקיש ריש שרי. הזה
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 להחניף לו גורם שאינו מאחר חנף נקרא פחד מחמת שלא אבל שרי פחד מחמת

והישר". הטוב ושנאת לבבו רשע אם כי לרשע
 יהרגנו שמא מתירא ש״אם ד׳ ס״ק שם ובמ״ב ב׳ ס״ק קנ״ו או״ח במ״א נפסק וכן

סי״ח. שם הרב בשו״ע הוא וכן עבירה" עבר אפילו עשית יפה לו לומר מותר
לסכנה, עצמו למסור אדם "וחייב כתב קפ״ח שלישי שער תשובה בשערי אמנם

 שהרי באור צריכים יונה הרבינו ודברי כזאת". אשמה עון נפשו את ישיא ואל
 הרי וגם עליהן נפשו את למסור שחייב המצוות מן אינה לכאורה תחניפו" "לא

 חיים חפץ בספר הח״ח דברי וגם בעוה״ז. לרשעים להחניף שמותר מבואר בגמרא
 כתוספות שפסק המ״א הביא שבמ״ב ביאור צריכים תשובה, השערי שמצטט שם

תחניפו". "לא מצות על נפשו את למסור חייב שאינו
בעוה״ז, לרשעים להחניף שמותר הגמרא דברי על כתב קצ״ט שם יונה ברבינו

 איזה לשם אדם בני שמכבדים וכדרך כלל בדרך כבוד להם לחלוק דוקא שזה

 הפסד ויגרום הרשע יזיק פן מדבר מדאגה הותר הזה החלק "אך וז״ל תועלת,
להניעו, ובכלינו להכניעו בידינו ואין חצופה, ושעתו תקיפה הרשע שיד בזמן

 ואימה מפחד רמה זרוע אנשי האדם בני שמכבדין כדרך לכבדו הותר כן על
אדם". לבני עליו טוב ידבר ולא ישבחנו לא אך להם, והדומה ובהידור בקימה

במשנה ודבריו הלשון בשמירת הח״ח דברי את גם לבאר יש זה פי על ואולי

ברורה. יי
 כשאין דוקא הוא בעוה״ז לרשעים חנופה של שההיתר דפמז^שכתב ם׳ בסמ״ק וע׳ כ־ )׳

 לעבירה מפורסמת עבירה בין מחלק יונה רבינו גם ואולי מפורסמת. העבירה
 מפורסמת בעבירה שהרי זה על נפשו את למסור שחייב הטעם וזהו מפורסמת, שאין

 קלה מצור. אפילו "בפרהסיא ע״ד. סנהדרין בגט׳ ואיתא ה׳ חילול החנופה הוי
 סכנה במקום לרשעים להחניף שההיתר ג״כ, המאירי כתב וכן יעבר". ואל יהרג

ה׳. חילול כשאין דוקא הוא
 דעות בהל׳ )והוא הקטנה יד מספר מביא תשובה השערי על השער" "זה בספר

 שכן וכל ספק, ובין להחניף, אסור שבזה סכנה, חשש בין לחלק י״ג( אות י׳ פ׳

חנופה. איסור שאין סכנה, ודאי
 הוא בעוה״ז לרשעים להחניף שההיתר כתב י׳ ל״ג וישלח פרשת בחיי וברבינו

 בלשון שמשתמש לא אם היראה מפני אפילו להחניף אסור פדת ר׳ ולפי במחלוקת,
ו׳, אות היראים על ראם בתועפות )הובא ולגנאי. לשבח משמעויות שתי בו שיש

"חנופה"(. ח׳ אות בחיי, לרבינו הקמח בכד וע״ע הגמרא גרסת בענין מש״כ ועי״ש

 לרופא כבוד נתינת אודות נשאל נ״א סימן או״ח שני חלק משה אגרות בספר
 שבמקום בנדרים מד,גמ׳ שהוכיחו התום׳ דברי את הביא לו. צריכים שרבים חילוני
 שמותר ראיה להביא צורך אין שלכאורה דבריהם על והקשה להחניף, מותר סכנה

 ואל יהרג בהן שהדין החמורות עבירות מהג׳ אינו דחנופה לאו הרי סכנה במקום
יעבר?
 על לומר בחנופה רק דהוא לומר צריך "ולכן וז״ל קושיתו משה האגרות תירץ
 ולומר איסור, דבר זה שאין כאומר שנמצא עבד שיאות שעשה ואיסור רע דבר
 שצטטנו ג׳ פרק ה׳ חלק לעיל )ע׳ ל״ח דף ב״ק ביש״ש כמהרש״ל סברי שקר דין
 ח״ו הדין דשינוי הדין לשנות ולא ליהרג למסור שמחוייבים היש״ש( דברי את

 שיאות להרשע לומר שאף לומר מקום היה .ולכן .ה׳. מפי משה בתורת ככופר הוא
 שיהרג הדין הרי שע״ז הדין משנה שהוא שנמצא מותר שהיה כאומר הוא עבד
 שאינו כיון והטעם סכנה. במקום דמותו־ דעולא מהא התום׳ והוכיחו יעבר ולא

 הכוונה אלא מותר דבר שהוא אמירה בזה אין עבד שיאות אלא מותר שהוא אומר
 עבד שיאות משום כך בשביל מזלזלו לא תורה שאסרה אסור דבר שהוא אע״פ
 אסור סכנה שבלא אף ולכן טעם. בלא בעלמא הרג ולא כמוהו אנשים לדעת
 אפשר וא״כ זה. על נפשו למסור מחוייב אינו מותר, שהוא כמסכים שנדמה משום
 שקר." דין ועל האיסור על כהסכמה דהוא זה בכגון רק הוא חנופה איסור שכל
 להאיסורים מסכים שהוא לומר שייכים שלא בעגינים להחניף "אבל במסקנתו כתב

 ובחכמתו ביפיו לשבחו כגון כלל איסור שליכא אפשר שעושה הרעים ודברים
 ליכא אפשר לו שצריכים משום מעט מגזמים אם אף ובמדותיו העולם בענייני

 וכדומה הארון וסגירת בפתיחת לכבדו הוא וכן שבגט׳. כאלו זה שאין כיון איסור
 וכ״ו" הרעים למעשיו הסכם שום מזה נראה ולא בעלמא כבוד ענין רק שהוא

 כתב ולמעשה הראוי מן יותר לשבחו חנופה איסור יש אם שמסתפק עוד ועיי״ש
להקהל. גדול צורך יש אם רק האיש את לכבד להקל שיש
 שחייב תשובה בשערי יונה רבינו פסק את להבין אפשר משה האגרות דברי ולפי

 מסכים אינו אבל כהיש״ש סבר שאולי להחניף, ולא למיתה עצמו את למסור
 רק אם ובין איסור להמעשה בפירוש מסכים אם בין לחלק התוספות למסקנת

רע. מעשה על אותו משבח
 כתבו הפוסקים סכנה חשש כשקיים ולהוכיחם עבירה בעוברי למחות ובענין
א׳. פרק ד׳ בחלק לעיל דבריהם והבאנו בזה, להקל
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יב עתהביה&ףסמן
ipwjfi למזבח יטמין מלי כמקדיש דהוי התם דשאני גיא לא 

 על העגל היינו האלקיס את דתעבדון wfr שכפי הקשה »וי

 הא ההר על שור בתכנית ככולו את שיערו למשמע הזה מר
 ואין שומע לא א^ר כאיש להיות אותה נעשו כעי והאי ליתא

 תית היות עם ירצה הזה ההר לעל אמרתי שאני נטנה מיהו

 דרכי קצת אלה הן פנים עורףוצא יפנו היהודי׳ וקיימו בלו ©ק

זה כמ״ש אובד כשה תעיתי אס צי ויאמר יורני ודגי ומורי
:החכם

 חטאה שעשיתי ל’את אף חדש כלכר לירון יוצא !הרעי
אסלכעגורזהאני לדעת ניגפה נדעה גדולה

 ושיוציאכי נכרכה ולהיות ועדה קהל כהני נזוף להיות מחריב

 אין כי לי חזי ליידי כי הקהל בתוך החכס זה כעיש פמנחיצעי

 כו־שוון די על ובחגיגימיד בסנהדרין דתניא חטא אשר עון גי

 ער עקיבא עקיכא ריי איל עקיבה ר' דברי וא׳לדוי א׳לו דמיו
 לנולעיגיס כו׳הרי נגעים אצל חנצכלך שכינה מתיאתכעושה

 קבלה עקיבא ור חול השכינה את עשה ד״ע ר'י דעה שלמי

 ורכוותהמצינו חיו ניוי ראוי היה החכם ז» רעת ולפי מיניה

 טעעי'שהתוייה בקין ההורה הן השרץ את מנוכר היה ®ומכוס

 זה לבעבוי וכי יכוללכמוך היה לת עציא והוא אסרה גהדיא

 העמשוני ושמעון כהלכה שלא בתורה פניס דורש קראוהו

 ה׳^קיך לאת שהגיע וכיון שבאורה אתין כל דורש שהיה מצעו

 כו׳הדי כך הדרישה על שכר שקבלתי כשם ותמר פירש הירא

 לקבל עתיר שהיה אער כהלכה שלא בתורה פניס דאעי׳טז־רש
 ההם פורש היה שדרש מה שכל הודה עצמו שהיא אע'פ שכר

בן ר׳ש כסס תני פיג דסוכק בירוש* איתא דניד עצמו והמעשה

 לו אמר ואלקיו כוי מטעם ביס ישראל ^^גזיעיזעברהעס

 חוליעכיל הקדש את עושה נמצאת כן אומר אתה אס חיו ד״ע

 ואינו קדש שס שהוא חולואלקיו הקדש הראה ופי׳בעליפה

 לדעת בהדיא הרי ע*כ למוחקו ושרית חול עושה אתה במחק

 רבי ודבר נידוהו לא חיו ועכיז למחקיה שיא רשביא בעליית

 ישראל כל ידוש'לעיני בתלמוד וקבעוהו כבוי בלשון עקיבא

 שפי׳ת׳ת כמו הכונס ואפי׳אס ייה בעל כמיש דלה דאפשד וכיש

 מתיר יהוא ומשמע הול אלא אחרת דו־שא דרם דלא סיס מאני

 אני פניתי כ’ואח לחול דרשתי שנתתלה אנכי משחיכ למוחקו

 כופר אותי לקרוא הדין מן הם מרן .יודיעני כ’וא לדרושקדש

 ירא אני סאלקיס כייאת אחדי א״ח מעינו' שתידפתי בעיקר

״■> כיש־& שדרש דורש על נשאל סי׳קפיז הריב'ז צעיניס לנו והנה
. לפוטרו טעס מצאתי ולא השיב אשד וזה ות1! היה שמשה חשבו

ולא קלקלתו וחקנתו בעיונו טועה שהוא מפני זולת האונס מן
והרי כועד זה נקרא שלא הית בעיקר שטועה ממי מדיףהאי ״“

 להס אין שאמי הדת העיקרי באחד וטעה גיול אדס היה סלל

 כופיח״ודאליכ חשבוהו לא הטעות זה ומפני משיח לישראל

 אותה לקבוע זו שתועה ובפרט משמו אומריישמועה היו איך

 שעלה שחושב אלא כפירתו שאין בהם והטעסמבואר בתלמוד

 בהדיא הרי עכ׳ל• ופטור הוא אנוס וא'כ אמת בעיונו טעות

כמה שדרשתי בכ״ד וכ׳ש כועד אותו לקרוא שאין מזו בגדולה

: ו’ח הדבר החליטי ולא בניס

 גדול בזוהר יקוהיאל חורת סתרי אל רוממות אל הכט1
צולמא וזיל נש בד דעל צילמא א׳דיה עמת־ כיו דף

 דא וכגון וכו' אבפין ארבע וכו' דיליה חיוון אקבע רדשתניא
 ליה ברא די אלקים מט׳מאן דא בצלמו האדם את אלקי' ויביא

 סיע דא אותו ביא אלקיס נצלם עולם ומלך דאאלקיסחייס

 אלקי׳איזריס לך יהיה לא ביה דאיממד אחרים אלקיס ומיניה

 דביה יוחות דמט׳עבי ליסאלקי׳כצולמא ברא זכה אס פני על

 ואס בהאידיוקנא בצלמו האדם את אצקים ויברא והאיאיהו

 הדק הזך נשכלף המעיין ואמה * מכיל »’0ד בצלם זכה צא

 אלקיס שס שדרש בפשיטות תחזינה עיניך *ימהימוהכה
חולואקספק. לשון שהוא אלקיס בצלם דכמיב ונורא קייש

המקרא ואין הדרש סדרשא אלא ו’ח למותקו ניכל זה ■ ’ *w ניי,י weo " שלא בתורם פנים דאמדי׳תגלה והאי

 דוקא היינו לעהיב חלק לו יש שלא דמה פירשו כו׳כבר כהלכה
 שקרי* שיוכר יורע שהוא ואף במזיד ועושה להרע כאמתשבתו

 דמע' חזקיה בן מנשה כגון פשוטו מירי קמקרא להוציא מבקש
 דף כדגי־סי׳פ׳חלק כוי לוטן אחות אצא לכאוב לעשה לו היה צא

 לןרבנןוכו׳דכתיבאסלאכ-יתי ההנו מחי כגון ציסעיבאו

 תתן לא מזרעך האומר או בעריות המכנה כגון או ולילה יומס

 שרוצי" לענק מ’נ אלו סכל דמגיצה כדגרסי׳פיג למולך להעכיר
 ליקת מינות דדך שהוא ידו פס על כגון או לעצתם דין לעשות

 המקרא ליישב אצא אינו שמחשבתו מי אבל כפשוטן היבריס

 דזה ודאי עמו נכון ולכו והפיקורוסיס לתיניס פ'פ יהיה שלא

: רעה אליו יאונה ולא שמו יזכו־ טוב על האיש ־—י

מן היה מי מריתי מיה כי כדבריו מןד»ןהונחשנאמ' לבר
 שהייתי.חייב עס ברוב בפרהסיא להוכיחני הדין

 יר־צ ופליג' מגליזין ובפ׳אלו הצחס נפ׳שתי גייסי הלא נזיפה

 בפרהסי' אותו מניין אין לעולם ששרח ואביד חכס ריל דאער

 וחכמים כלילה כסיהו לילה עעך נביא גס וכשל וכשלת שנאמר

 הוה כי וריא מעולם חכם נידו שלא משתבחים היו הראשונים

 מעיקר׳וטעמא גופיה משמת הוה מרבנן צורבא למישמת בעי

 גי־סי׳כמם' ותו ביקריה בעי קבה מרבנן דצורכא הוי דחזקה

 עשה דודאי אחריו מהרהרק אין עבירה שעבר היח ברכות

 להרהר סי״ל לא הפשט בזה שחטאיזי הפי׳הונח וא'כ תשובה

 וישלח אותי שהזהיר ובפי־ט תשובה עושה הייהי יודאי אתרי

 ישר^ באלקי שחטאת מה על ישובה עשה לי שיאמרו מלאכים

 9לו»ד בעיניו ויבז ועדה קהל כתוך בהיכל שעמל bt זה לי וצא
 בן ירבעם כחטאת עשה אא״כ כלילה כסיהו דאמרי' התורה

 דתית הרמביספיז וכתבו י ן תגלחי דאלי בידוש׳ כדג^י' נבט
 לתב׳-ו הרואה ואעיגדגרסי׳בברכות - והטי׳רס^ל׳ד

 לרה כבוד חולקין אין חיה כו׳אפי׳נשוקדבמקוס כלאים לובש

 ’דאב• ומשמע בי״ד סי׳שיג והטור ס'י ה׳כלאיס רמב׳ס וכתבו

 חדא צ׳קמירי ודאי הא כו׳ חולקים אין בפרהסיא שהוא בשוק

 כמו שיזלזלהובשוק אערו לא בשוק ופושטו דקודעו את' דאס

 שאני יהתס ועוד ־.^ בזיונות מיני בכמה החנם זה שזלזלני

 ה שכברינעשית אחד אבל ממנה ומצילו הרב ביד שהעבירה

 כבד יעתו שלפי בניד כגון לבד תוכחה אלא כאן ואין העכירה

 יהוא יכיון ודאי מגולה תוכחת אלא כאן ואין העבירה ית5נע

כב־־כתכ בעלמא בשתרדאפי'בהדיוט להוכיחו צי־יך תוכחה

 מצוס שחטא חכרו את הרואה וזיל דעות דהלכויז פיו *■׳®רמב״ס

 שבינו כדב־־ים בק לבינו שבינו ביברים כו׳נין למוטב להחזירו

 אלא לו אומר שאינו ויודיעהו בנחת לו וירט׳ המקום לבין

 עד קשוא לו ידבר ב׳וג׳כו׳צא פעם יוכיחנו קבל לא ואס לטוביזו

 אם פתים בדברי אבל לחברו איס שבין ב־בריס בד׳א שיכלימנו

 ר׳אפי׳הדיובן בהדיא הרי ע'כ כיס כי מכלימים בסתר חזר לא

יחזור אס יודע שאינו זמן כל בפרהסיא להוכיחו אין בעלמא
• בסתר בו

 דהרב לעיניס לכו מה מלתא ביה כימא לידן יאתא

לרב תלמיד השמיט אמאי אליו הקשה זיל מוהראל׳ב

 הוקשה זאת גס כו׳ואף תוכיח שנאמד לרב תלמיד דגי־סי׳מנק

 ימס" • משמע מעמיס בדני־יהגמ׳דגי־סי׳הוכחאפי׳מאה צו

 דס״כ אילין פעמיסכל ק׳ תוכיח א' כעס גרסי׳הוכח ערכין
 ■אהיס קיפיא היא השניה קושיתו אמרתידאי ואני • זיל הו׳א

 נגמ׳קושימוהשניס קמיאליה דלהרמבים לא׳דאעשד תשובה

 .ליה א'וג׳קבעיק לפעם דהוכיח לרב תלמיד ולהכילאהביא

 ההיא דפליג דא'כ קשיא אכן נשען פ’שבע בסויה ליב ויזלתיי

 לשים הוא דוחק ליב דתלמיי מציאו׳בהא יאלו אההיא דעיכין
 תרוייהו מייתי זיל שהיייף לרב תלמיד בין בפלוס הלחמה דתי

 דיפי׳ויל,: בתרי חכלא דנקט להרייף קשה ועוד ,הלכה לפסק

 בריית דאיך קשה .ועוד • לרב ותלמיד ק׳פעתיס מתוכיח
 היכת מלת שהדי רכוכחיק׳פעמי׳עשמע להכחיש מיכל דעי־כין

 הריב וכמש מגולה הוכחת בטובה ילך שהליך הוא כווה פועל

רא® דטית פה הרעבים כאב יהלא ועוד ־ 'כגת אהח קרנן
רגו .
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1
לב הי זזני עדותביהזטףחלק

r

 נאמר ואס וכך כך רבעו למדתנו לו אומר עליית גובר דגו

 והרעגיספסק מציאות דקלו דגריימאדערכיןכליגאההיא

 שהרימו זה כראי זה ראי לא דבריו :מצאו ומרכין בברייתא

דתית דע'ה דהרמביס •{'הא נמוד • לרב כתלמיד אביו עם

 לאביו קימנקשמי גופת והיא וקדושין דפ״ק מההיא נלמדים

 דעיק יהא לועד א:ו צריכין האמור לעי שהרי להוכיחו יכול

 ל״ב כתלמיד אביו עם דכנו דערכקכיון אההיח פליג דקדוש״ן

 דכיוןדהוכת דשיל היינו דעיקדקדושין יהא נמצא כ’א הוא

 קאתי ולרבו ולתלמיד ולאביו לבנו הוכיח משמעתיכ ק'פעמי'

 נצטר' דברנו ולכי היא וקדושיןצדיה דכיק ההיא שהרי וא״כק

 זאת לדעת אחשבה ע־כ אשר • שנויה לו׳יבמיזלוקת

לחנית דע־כין בברייתא עני דקדוק גהקדימי
 ויוכיחנו שיחזור איירי א' יבחסא כו׳משמע קבל ולא הוכיחו

 דע' ההיא עס דערכין האי דל'פ כו׳אתו׳מעתה כעמים כמה

 פעמים להוכיחוק' לחזור א׳ בחטא דעי־כין דהאי איממשוס

 האוכת׳עצמה פי'אותה קבל ולא הוכיחו וז׳א גפק׳לןמתוכיח

 איירי מע5מ ק׳פעתי' יסוכח '»יא ההיא אבל ויוכיחנו יחזור

 וקבל והוכיחו כגוןשחמאפ״א כחטא ובשנה חלוקות בעבירות

 הניי כהייא כ’וכ וכיוצא וקבל אחרת עבירה עשה ושוב •נמנו

 מצטערי׳ונר" האיאנו ועל ־ חוהראד׳ב קושי׳א׳של מתרוקן

 ברוד והוא וציל מניל לקדושין ק’יפ ההיא לתיק כשנעמוי

 דתניא ומאי לרב ותלמיד לאביו מו למדין אנו מתוכיח דלעולס

 ’יא שלא יהיה איך התוכחה אופן ללמדנו היינו דקדושין ״גפ״ק

 סמך הרתב׳ס כ’א וכך כך יבינו ולמדתנו כחוב מקרא אלא לו

 כי לרב מתלמיד התוכחה לו׳אופן יבעי דאגי דתית פיה ממ׳ש

 הפ' אותו שכל לרב מתלמיד התוכחה אופן של המקור סויז שם

 מר הגדול זהכיוןהרב וכני׳כל לשם קבעו לפיכך בהכימיירי

 בי־יי' על דסמך אפשר ממחה אתר ת״ל מותדאדיב בגליון חמי

 ראה ית׳ת בפיה כתב יכבד לזה צורך אין דעדכיןאך ג דפי

 וכו' דקדושין כו׳פיק רבו ראה זיל ככ'מ »י־ן ומ׳ש כו׳עכ׳ל רבו

 על אלא שם רמז התוכחה עיקר על ׳לא כו בינו ר משם ולימד

 הא ג״ב בהידעות רמזה־רטב׳ס ככר ומיהו י התוכחה אופן

 • כללאאוייכלשיש למחות בידו #אפשר וכל דחלמידלרבוו׳ל

 הדין בעיקר ות'מ לתלמיד רב בין לי*ב תלמיד בין בידו פק□
 דגמרא לדמיונות צ’א אין לעיד דק־וקין פיק שהוא מרן שרמז

 לעני חובה ורואה רבו היושבלפני לתלמיד מנין כיא ערוכה

 מתנינןלה יבהריא הרי איש מבני תנודו לא ת׳ל ישתוק שלא

 בגע' לעידק ומכאןאיכא מרן רמזה התוכחה לאופן ודאי אלא

 חגורו עלא כלא מתיכיח להוכיח לרב לתלמיד הוצרכו אמאי

מתוכיח דאלו ונרא׳לומר • פניו אל מוכיחו שהרי לן נפקא

 ילכי׳דאע״ג חגורו מלא אבל כבוי ירך שהוא מעני יוקא א’הו

 שהרב דכיון רבי' למדתנו לו שאומד במה רבו את כמזלזל דהוא

 מ’ח הב׳ח כהיש דאסיר הו׳א וא״כ כמחניף ל’לעשירהו זיכה

 דאפי׳לעיחנו תגורו לא הוצרך למ'ז די׳כו לפי זה סי׳ש'חילוק

 אתא דלא הו׳א לבד חגורו לא אלא הוה לא ואי שרי זה כו׳כגון
 ב דורשים היינו אלא שרי כמזלזל דאפי׳שהוא שאמרנו למס

 דהאי עכשיו אבל לעני וחיבה לעשיר זכות כתלמיד גכשי־אה

 כמזלזל" אפי׳כסהוא אלא סטרו לא אתא לא תתוכיח לן נפקא

 העשה שנעשה קידם שהוא הויאדכיון יזבויו דמלא י״ל ■ועוז
 בשוק כלאים המוצא שאמי־ו כאותה הויל האיסור מן להצילו

 נפש׳המעשה כשכבד אבל ב״ע׳מעשה שהוא כו׳שהכאתילעיל

 תגורו דלא ועייל :קמ׳ל להוכיחו התלמיד רשאי דאינו הויא

 וכגון כתוב מקי״א שאותר אלא כלל מיכיחלרבו שאינו שאני

 לו' יפרא ת־ווכיח אבל עצמי המוכיח הוא כ והי־ בתורה שעוסק

 ואולי • לטובתו או׳לו שהוא לו ויאתר ממש יוכיחנו שהתלמיד

 משוס לרב תלמיד חלוקת לבעבורזיזאפבדדהשמיטהרמבים

 והא וכמ׳ש מעצמו ה־־־כ אלא יוכיחנו שלא משמע תגורי דיוצא
 דקדושין דע׳ק ההיא נס תגויוכיללהרמביס מלא ת’לח דפיה

 .בכבוד שחייב כמו אביו בכבוד חייב הוא שהיי מדבוילפי׳לת

א׳ נכת באים כששניהם אלא לרבו אביו בין לן שאני יבודלא

"יל ""*ר!
■•W

 יעדכיןפליגאכהיא וההיא בכ׳א־מ כתיש סיחה אמו דבבוי

 ושמאלאז האי* ואזדאליהקו׳הראדיב דתלמידלי־בדתוכית

 היינן תגורו דלא דמ׳ס ?סנהדרין בפיק ודיל קמיפלגיר׳חנן

 לתלעיד כו׳והיש יודע ואתה דבריהם משחשמע וא׳קשה לא׳רך

 דסובד משים היינו ות׳קשה לא׳רך דקאי ר’דמ רט לפני היושב

 לרנט״ל לתנמיד רתיזיז ומ*ר ריוכיתנומתש דמתוכיחכפק׳־ז

 יוכיחנו דלא כמ״י הרמניס ופסק כמים נפקח יתתוכיתלא

 אנלמאיראיכאלתידק • תלין התי שגיתי וחס חזיתי זה ממש
 תגורו מלא רבו יראה הא הייתי דסנהי' פכיב דהרמכ״ס הוא

 דר" כתב מ’בכ ומרן חלוקות מימרות והס תי־חק שקר והדבר

 ומאית מהיח לו׳דל־פ כיון ונר׳דהרמב׳ס למה וייל מתיהן תפס
 דבגמיא ואולי תגורו כו׳וליתדמלח שקר ימדנר בעשה לעבור

 ת’לל תגורו ולא ניב לתלמיד עשה היינו דתוכיח ניחא עצמה

 שקר מדבר אההיאדמ׳ד פליג תוכיח ומיד צריכי וקרוייהו

 גבי הרב עם לתלמיד לאמייתי □‘וצקכיהרמב יאהאלההי

 לא דגם נאמר אם אפי' נפקא שקי־ דמדבר רש״ל משוס הוכיח

 זה מכל יה שי.; איך • לרב מתלמיד היא תוכחה תגורו

 גרבי" וכיש זלזול י דרך חברו תה להוכיח דאסור משמע

 דכי© ובדט׳יס בנחת לבינו בינו כשיוכיחנו שיחזור אפשר אס

 מוקמי" כבר בשוק כלאים יהמוצא הא דדינא אעיקרא ועוד

 ברבים לזלזלו אסור בשוגג אבל במזיד כשעושה דהיינו לה

 ראפילו כיון בניד וא'כ אותו יאמר ואח׳כ לביתו ללכת ויניתנו

 ל> למנת ולא כמד בי לנהוג חייב היה הייתי שוגג דעתו לפי

 הרמביםזנתעלע" כמש מהם מתבייש שאני בעיקר כופר שמות

 מ׳שבסנהדרי׳דירבעסכענשעלשהוניתאתעצמה הלכה ממנו

 שצ,ב*ר ממתני׳דתינוקות בקיאותו ביוב עלי טען והוא ברכים

 מראת ונוח כח׳ה וא׳מזיד ת'שוגג כגלוי ממנו נפרעין יחנן

 דף בקדושין פהריגרסי' קמיירי אדם בדיני לא דההיא עיניו

 היא שמיס ובדיני מזיר’וא א׳שוגג נחיה אקמקיפין מ׳יכותה

 אעיקראדדינא יתו " יבין ולבבו דואות שעיניו יר׳מי כאשר

 העמסו' ושמעון דר׳ע כההיא לשמים שכיונתי כיון יש ה יו' מה
 אם כי מיניו כיאה לא השומע וכל • לעיל שהבאתי וזולתם

 פיפלאפיקור" יהא לבל מתכונתו על הפסוק ה׳שיישבתי קדוש

 כעדה כל לעיני חיה מ־אשועשאו שקפץ ההדיוט הוא והיא

 דמיח׳הכל היכי ביומא’כדגרסי במומו שכשל הוא והאמת

 זה וכגון ־ הכוס' ובחבובו רעה משמועתו מתביישין שחבריו

 אחדים וזיופים נקי דם ולשפוך סיח לבייש הרבה מעשים עשה

 קחרימואותז ומעשיו זיופיו מרוב שנתים זה כי הדברים כלל

 הסתר’יעןכבודאלקי שמו פורש לא כי נסתר קושט׳בנשון רבני

 כ ע לכסילי'כמוהו־אשד ולא כמוהם לחכמים נאה באשר דבר

 לשקנקשה יכונו,בנא אחלי חדוהי ואבי ידוהי אבי נשיקת אחרי

 ימהר מהד ואתחנן כמנין ריבוי אחר ריבוי אדוניי אל ואמחנן

 ותעצומו׳להרים עוז תן וי משוע אביון להציל הרמתה תשובתו

 הטובה שמועתו שמעתי כי שקד דוברי פי ויסיר המורה דגל

 מושיע• צור " סלעי לאל אומרה " דעי אשא ובכן הטוב כשמן

 הארץ על שמיס כגבוה ממלכתו מרום כבוד כסא ונשא ירום
 שמי© רכמ3 הטוב אוצי־ו את לו ויפתח ישביעהו ימים 'ואורך

 ככמשו די מלומד שפתותיו שיבלו עד העונה מזון ובדכח מעל

 ואינו הנעלב וכנפש מכסים ליס כמיס ותמנה חכמה המלאה

»' כריו אלמושנינו יצחק בכיר יוסן הצעיר וקס יפול שבע עולב

 מובא למפרי יתירה לישנא בה ואית חרפי נימי כתבתי תשו׳זו

 שכנר לבעבור אמנם ופרטיה בדקדוקיה לעמוד הייתי וסבור
 אלישע ר כמהו■ דרחמכא שציחא ועצום הח׳הש׳רב עליה חתם

זאפהיתהצי כן על ממנה פרט באיזה ודקדק נאואוינד׳ו

_ 5 שהיא כמות שהנחתיה

 יעקבמתוהניחב׳מיס^סילו* שאלה לב ‘□י
בכיי שמעון אחים “

 נשאא/שלח»י« אלא אביכם ירושת חלקו והאחי׳לא נדכה !הס

חנאייאיויתלן? שוס התנו ולא בשזתפו׳זמןרב שניהם ועסקו

בפנקסה וכותב הוצאות מוציא ביה א*3 אלא הריזח
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עיר
q)גדול כלל וזה בתורה, רעך שהוא כמוך לרעך ואהבת ׳ 

איש בין ופרור חילוק להיו׳ ראוי שאין להורו׳ בתורה,
 אני סמך לפיכך זכות, לכף אדם לכל לדון אלא ..להכירו,

 בלי א׳ גוי שתהיו לכם ראוי כן אחד ה׳ שאגי כמו כי ה׳,
לשגאתו מצוה תוכחה מקבל אינו רשע אדם אבל חילוק.

אשנא: ה׳ משנאיך הלא שנאמר
ממונו, וטובת בגופו חבירו בטוב׳ שישמח צווי הוא ולדעתי

 בענין זת זולת כי ומאודו, גופו בטובת ישמח כאשל
 שיצוה יתכן לא כי ובשרו עצמו הוא כאילו לו שיהיה א״א המעשה

 עצמו שהוא יגיע לבסוף כי רעהו, עם לו אשר את שיחלק האדם
 תעשה, ואל בשב מצות שהוא רז״ל למדונו ולכן לחס, מסר יהי׳

 נצטווינו ולכאורה ע״כ, מעביד לא לחברך סכי דעליך מה לומר
 כמה והרי הטוב, בעש»׳ ולא לחברינו ולהרע להזיק שלא לק

 יש תעשיר כנגד ואפי' ידו ובהמזק׳ במתכו׳ העני כנגד יש מצות
 וכדומה וטעינת ופריק׳ אבידתו, ובהשבת בהלואה ג״ח מצות

 טובה עמו דנצטווינולעשו׳ דניהו לומר וע״כ הג׳יח, מעניני
 המניעה בענין ולק בפועל לעצמיכו להשוותו נצטרך לא עכ״ז

 לפי טפי א׳יש לפמש״כ אבל אופן בשום לו להרע שלא נצטווינו
 הרצון בענין נצטווינו לרעינו הטוב הגעת בענין דגם הפשט

ר״ו במ״ע הר״מ בל׳ וע׳ ממש אהבה ל׳ יפול דע״ז בו והשמחה
:כן משמע מלשונו דגס ע״ש

 אומר הוא ובמק־א 6-53) י׳( )יכיי׳ הגר את ואהבתם יי(
מ״ע תר״מ וז״ל י״ט( בויקרא )והוא ע״כ« כמוך לו ואהבת

 את ואהבתי יתעלה אמרו והוא הגרי׳ את לאהוב שצוכו היא ל״ז
 לרעך ואהבת באמרו ישראל עם בזה ככלל שהי׳ ואעפ״י הגר

 הוסי׳ בתורתינו, שנכנס מפני אבל לדק( גר הגר )שזה כמוך
באזהר׳ שעש׳ כמו כוספת מצוה לו ויחד אהבתו, על אהבה האל
 דכ״ט( )ב״מ הגמ' מל׳ וכו׳,והתבאר מונה לא וגר ואמר תונו ולא

 עד וכו׳ ל״ת וגר ומשוס מוכה, לא משוס הגר אונאה שחייבי׳'על
 עצמו על שלוכו כמו הגר על צוכו שהאל בארו המדרשו׳ וברוב

 עכ״לנראה הגר את ואהבה׳ אלדיךואמר ה׳ את ואהבת אמר
 ול״א לרעך ואהבת אמר לרעהו שישראל דבאהבת לומר דבא
 מדת וגדלה השיית, אצל כמו את תיבת אמר בגר אבל רעך את

נפש כי מודה את כי לדבר לאהבה הדבר את באוהב האהבה
 יעקב ויאהב המס באבינו ולכ׳־נ האהוב בנפש קשורה ^אוהב

 לרחל ול״ב אותה באהבתו אחדי׳ ימי׳ בעיניו ויהיו בו וכ״נ רחל מ1-
לפר׳ נראה מלאה רחל את גס ויאהב שס שנאמר )ומת לה ול״נ

 להעריך יכול שהי׳ ללאה הכיר בטרם עצמה מחמת שאהב׳ לבד לא
 כנגד רחל והעריך וב״ע לאת את שהכי׳ אחרי כ״א כנגד׳ אומה
 לה שמסר סי׳ שהגיד׳ שאעפ״י ועוד לרחל, באהבה הוסי׳ לאה,
 החותן אותו רימה עי״ז כי אהבתו למעט מקו׳ והי׳ אחותה ללאה

 עכ״ז ליעקב להנשא רצתה לא שרחל להחשד מקו' יש וגם לבן,
 באמת הדבר שהי׳ וכמו לזכות ודנה כמקדם, לה אהבתו עוד
 לה וטוב אחותה, תתביי' שלא כן עשתה צדקתה מגודל שרק

 אותה אהב ולכן ולכלמה לבושת אחותה מלהביא היא שמפסי׳
אחותה ללאה שעשתה מה שע״י מלאה ולכ״ב מבראשונה יותר

:בזה( עוד להארי׳ ואכ״מ אותה לאהוב הוסי׳
בדרך שהלך חבירו את הרואה עמיתך את תוכי׳ הוכח ייא(

 יעשה וזאת לרב, תלמיד אפי׳ להוכיחו חייב שובה לא
ואם מוטב מטנו קבל ואם העוה־כ לחיי ולהכיאו לטובתו,

הצדק
יוכיחו פעסי׳ כסה וכן ושלשית, בי פעם עוד מוכיחו לאו

 במחלה בסמ״ג כמש״כ ה״ס בעל כוונת ונראה ישמעהו: אם
 במזיד ויעבור יוכיחנו שלא מוטב בשוגג עמת חוטא הוא דאס
 עד להוכי׳ מיי׳ ממנו מקבל שאינו ביודע גס במזיד בחוטא אבל

 ז״ל והוא לי׳ כדאי' מר לכל יכנו או יקללנו או החוטא בו שינזוף
 שאין החוטא ממנו יקבל שלא המוכיח כשיודע עליודלעולם חלק

 בחוטא ביצה בש״ס שאמדו הוא טובה עצה ודרך להוכיחו,
 במזיד ויעבור לו ישמע לא שמא מהחוכחה למנוע דטוב בשוגג

 ודע יוכיחנו אל לו ישמע שלא לו בברור במזיד גס באמי אבל
 וכ׳ בראשונה בסמ״ג המובא כדעת דעתו קי״ב בסי׳ דהסמ״ק

 עדיין תוכחה מצות אבל פ״א כשהוכיחו המוכיח נענש שלא דגם
 העובר, בו שינזוף עד לדברי׳ ישמע שלא לו ברור אפי׳ קיי׳ לא

 ועיי׳ הנזכר הסמ״ג כמסקנת ל״ז בס״י היראי׳ ס׳ בעל ודעת
 והוא הסמ״ק כד׳ הרא״ס משם דהביא דיעות מהל׳ פ״ו בהגהמיי׳

 מוכיח בין שחילק ס׳יב מד״ח סי־ א״ח וערמ״א כאמור, פלא
 למוכיח נשמעי׳, דבריו שאין כשיודע פ״א רק להוכי׳ שאין ברבי'
 שאין שיודע אעפ״י יקללנו או שיכנו עד להוכיחו שצרי׳ ליחיד
 עולת זו הרכבה ואין הסמ״ק ד׳ שהבי׳ במג׳א וע׳ נשמעי׳ דבריו

 בקנה עולי׳ אינם ברמ״א שהובאו הנ״י ד׳ עם הקמ״ק דד׳ יפה
 שאיכה הדיעה לומר רק בא ולא המג״א בד׳ קיצור יש וע״כ א׳

 דזהו נזיפה עד להוכי׳ צריך דלעול׳ אלא רבייליחיד בין מחלקת
 שפסק כהרמב״ס ולא הסמ״ג וכפסק יוחנן לר׳ התוכחה שיעור

בכ״מ בהגהמיי' ועיי׳ הכאה עד דשיעורו וכרב אליעזר כר׳
:נלש הר״מ סקלפ טעס ליתן שטרחו מ ובלח״

את אותם ולמדת־ שנאמר ומצות תורה בגו ללמד ריב!
 לבן גס אלא לבנו, ללמד בלבד האדם ולאח־יב בניכם

 לכל תורה ללמד מישראל, הכס כל על מצוה והיא בנו,
 הנביאי־, בני ויצאו שנאמר בני־ קרוים הם גס כי התלמידים

 כי ודע כשיכיר, עצמו ללמד חייב אביו, למדו שלא ומי
 אסור שבע׳־פ תורה אבל בשכר שבכתב תורה ללמד סותר

 שלי־ שנותיו אד־ ישלש לעולם רז״ל אמרו בשכר. ללמדה
 במס׳ יעקב ר׳ ופי׳ בתלמוד, שליש במשנה, שליי במקרא,

 בלול׳ ר־׳ל בבלי נקר׳ וע־־כ לכלם שלנומשפיק שתלמוד סנהד׳
 ואבותינו בתלמוד. בלול׳ במשנה בלולה במקרי בלולה -כי

 בבל תינוקו׳ מלמדי )כצ׳־ל( מושיבי׳ א־ייי(, )או מושיבי׳ )כיי(
ע׳־כ. א׳ מלמד אצל ללמד יכולי׳ תינוקו׳ כ׳־וז עד ועיר, עיר

 אצל ללמוד חיי׳ ודעת, להכרת כשיגיע היינו שיכיר עד דמש״כ
לשני שהגיע בשכי/דקוד׳ כשיגדל וודאי והיינו מלמד

 אבל באב רק אינו החינוך מצות ואפי׳ המצות מכל פטור גדלו׳
 ה״ל ק׳ וא״כ מדרבנן אפי׳ חיוב׳ בר אינו הרי בעצמו הקטן

 תורה שילמדנו מלמד אצל לילך חייב לגדלו׳ שהגיע דכל כשיכיר
 ת״ת מה״ל פ״א ז״ל מהר״מ הוא זה )ול׳ שבע״פ ומורה שבכתב

 בגליון אני שכי ומה בלח״מ )וע׳ דבר( בו שאמרו למפרשי׳ ול״מ
 קוד׳ ובכו ושבע״פ( שבכתב תורה ללמדו חיי׳ האב דוודאי שם
 לב״ב מלמד בחנם שבכתב מורה שילמדנו מי א״מ ואפי׳ בנו לבן

:ע״ש בזה נבוך דהוא שם בלח״מ ועיי׳ דכ״מ ע״ש בשכר אפי׳
 אומר הגלילי ר״י זקן פגי והדרת תקר• שיבה מפני י״ג(

ויקד וחכים, יניק אפי׳ חכם• שקנה זה זקן פני והדרת .
כשיהי־

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס9 מס עמוד מקוצי יעקב בן משה הצדק עיר



 דרב ומשתכר׳ • כששואל מ׳ ושלקות וכבשין )כח( ביו״ם וכר״ח
 כוותי׳ והלכה איתא ביו״ם בין בשבת בין )כם( ור״ח ושמואל

 יותנן דר׳ ואע״נ • באיסורי כרב דהלכה )ל( כרב קי״ל ובכבשין

 חייב אינו דאטר מנשיא רבי תנא דהא דד״י לההוא ליוזא ליג8
 דרב פלוגתא והלכך • בלבד וענבים זיתים דריסת על אלא חמאת

 אמרי אמוראי דכולהו )לא( ועור כרב והלכתא היא לחת־ ושמואל
 ושלקות כבשין דהיינו מותר הקערה לתוך אפילו לדידו דרב משמי׳

 ושלקות אסור אבל פטור לטיפיהם • מותר לנופו כבשין והלכתא
 שאמרו יראים • הקערה לתוך אפי׳ מותר ולסימיהן לנוע;
 חוששין לפיו ומחזיר ביין פת שרה או למרק בשד הנותן )לב(

 מותר בפת וענבים משקה לנמזץ ואפי׳ כלל ליכא )לג( מחשאת לו
 לכתחלה בפד יניקה אבל )לד( בפיו סתימה דדך שאין לבווחלה

ובן תולדה ואינו רבץ נזרו לא בכך דרכו שאין דבר ובל אסור
 ליתא מוחן משום שרוים פירורין וערר פ־רות שאשר מה ׳"™/לה(

1 בדגי דאורחייוע דנזרי ובסילתא בסילקי )לו( אלא

 פשלחין ובה״א מנות אלא סשלחין אין )א( בש״א • יג מחללהת
ר׳ חגי שחוטי! בין ודין בין ועוף חי׳ בהמה •

 בני כג׳ פחותה שורה אץ תנא בשורה יעשנו שלא ובלבד יחיאל
 וא׳ לוקח ואחד ם־כר שאחד שנראה אפרים ולרבינו )ב( אדם

 יין שמנים סשלחין בתיקו קם )נ( גברי וג׳ מיני וג׳ מרטו־
 בתבואה פתיר שמעון רבי תניא תבואה לא )ד( אבל וסלתות

 עדשים בהמתו לפני ליתן שעורים לוריות מהם לעשות חמין של
 אפרים ור׳ כר״ש דהלכה נראה רביגו ומדברי )ה( רסיסין לעשות

 ולא מוקדה דלי׳ל לטעמי׳ דר״ש בתבואה לריש דליתא אמר
ליתן שעורים אדם ימדוד לא )ז( דאטרי׳ אסור דכה״ג )ו( סשתב׳

Ay הדברות טוב יום
 ועילי )ח( נסי ותבן כו׳ קביים או קב הוא קודר אבל בהמתו לפני

 ותגן אותן ממלמלין בהמה למאכל התקינו אם עדים וחבלי קש
 כדנרסי׳ ודיש דתיק .)י( מעמא אלא עמוד פקיעי מתירין )ם(

 נפש לכל אמר דר״ע רבו ר״ע בשימת דר״ש ואיתימא • בירושלמי
 ות׳ק )יא( בכלל בהמה .נפש אף רש״א כן בכלל בהמה נפש אף

 ־S? של לבהמתו מוכנת היתה לא והתבואה )יב( ט־יה״ג סל דאשור
 כר׳ע דסל בי־״ש דהלבה משפע הבא אלסר אלפסי ורבינו )יג( זה

 תפודץ אינן בין תפורין בץ כלים פשלהין )יד( כריה״ג ם׳ לקמן
 כלאים בהן יש )מו( המועד לצורך והן כלאים בהן שיש אעפ׳י

 סשום בהן דאין וערדלין דנרש נטמא כגון כקשין אקמוהו
 פנדל )יז( אביי אמר • המסופר סנדל לא אכל )פו! כלאים

 שנאותין בל דגלל זה )יח( • לטלטלו ומותר לנועלו אשור הפשומר
 המביא בפרק נרסינן ׳ סוב ביום אותו פשלחין ביום בו ספנו

 על מביא אבל בקופה ולא בשל לא יביאם לא )ים( יין כדי
 הקופה את יפשל לא התבן את המוליך )ב( • לפניו או כתפו

 בטחחא דבא אתקין פותר לשנות א״א אם )כא( תנא • לאחוריו
 דדרי באנרא לדרי ברגלא דירי ברגלא לדדי בדוחקא דדדי )כב(

 לא ואי עלוי׳ פוררא לפרום באכפא דדרי באבפא לדרי באנרא
 לקמן כדאמר לסתימה למיוזש דאיכא )כג( כלומר • שרי אפשר

 דנ«־ש ואי׳ סחיטה לידי ואתי דסשתפים זמנין )כד( סודרא פרים
 • בשודרין היין את ומסננץ )בה( כדתנן מחימר. למיחש דליבא

 דחזינן והאידנא • סרקדין ואין ממפחץ ואץ סספקין אץ )בו( תנן
 לא רבא דאמר הא ולטעמיך אל טית לא להו אם־ינן ולא דגי דעבדי
 לאתר׳ ואתי חדבא ליי דמננדד דזמנין זלודא אפופי איגשי ליתיב

וקא דמבוא׳ אפומא ויתבין ואלין חדבייהו דטליץ גשי הגי והא

מגנדר

פתח
 ורא״ש ברי׳ף עיי״ש ־. כשמואל שמק ושלקות ובכבשין )כח( :הרי״ף

 משלוקת לעיל מיין י ׳ איתא ביו״ע נין בשנת בין )כם( :ד׳ סי׳

 כבשין והלכך • באיסורי כרב דהלכה כרב קי״ל )ל( :י״א אות א׳
 נין לנופן בין ושלקות אסיר אכלי פטיר ולמימיהן מוהר לנופן

 חמוראי דכילהו )לא( : ל״א אות לקמן רבינו וכמשל מותר למימיהן
 שלקית דהיינו מוהר הקערה לתוך אפילו לצירו דת דרב משמי׳

 לצירו דדג המס של ח׳ סעיף ש״כ סי׳ ועיין • כצ״ל ט׳ והלנתא
 סעי׳ פס כשמואל פושק דהוא מפום יעו״ם ושלקות לכבשים דומה

 ס בש וכ״ה שכתבתי כמו להגיה צריך רנינו פש״כ לפי אמנם ז׳
 מיציהון פנא א״ר ת״ל ה״ב פ״ז שבס ירושלמי ועיין • לשלקית דדומה
 פספסו דג יוחק ר׳ נשס הייא ר׳ דמר יוסי לר׳ מסייעין דרבנן

 שה אי׳ כ’ואמ עכ״ל חייב ציר להוציא אס סנוור ה״ז לגופו אס
 ואם סטור לגופן אם שסחטן דנים יוחנן ר׳ בשם חייא ר׳ ת״ל

 ואס מוסר לגופן אם שסחטן כנשים אמר רר חייב ציר להוציא
 מותר )יצ״ל אסור למימיה! נץ לגופן נין שלקות אסור למיפיהן

 שס( משה הפני הניה וכן • שם בק״ע ונ׳ם דילן בשים וכדאי׳
 אסור למימיהן בץ לניסן בין שלטת וא׳ כבשים א׳ אפר שמואל

 אבל סמור למימיהן מופר לגופן שם דאיתא כסלפודינו )ולא
 ר׳ א״ל דר״י על סלינא דרב הדא חזקי׳ ר׳ אפר אסור(

 עכ״ל ופטור חייב אסר דההן ומוסר אסור אמר דההן למה מנא
 העתיק נ״ח בסי׳ האו״ז והנה • לכבשיס דומה דת מזה ומטאר

 מם ־ שסחטן דנים יוחנן ר׳ בשם חייא ר׳ בזה״ל הירושלמי דברי
 אס מותר לגופן אס פסחטן כבשים אסור למימיהן אס מוהר לניסן

 בין לניסן בין שלקות וא׳ כבשים א׳ אמר שמואל אסור למימיהן
 חזקי׳ דברי יפורש אין לסייז וצ״ע ט׳ חזקי' א״ר אסור ן למימיה

 הנותן )לב( :היטיב יעו״ש בזה נ״כ שסקפק הני׳ על ועילש לסי״ז
 אות דשבח פכ׳א בהנמיי׳ עיין • ט׳ ביין פת שרה או למרק בשר
 בס׳ ועיין י ט׳ משקה למצוץ ואפי׳ כלל ליכא )לנ( :יעו״ש י״ד

 היראי׳נ על שפלע נוסה הנ״ה ביראים אי׳ שם ק״ב סי׳ וראיס

 אבי )לד( : בהנ״ה ח׳ כמי׳ ש״כ סי׳ ועיין היטיב יעו״ש בזה
 א ס׳ כתוטת א׳ קי״ד יבמות י ט׳ אסיר לכתחלה בפה יניקה
 לפרו פילוס שאסר מה )לה( :יעו״ם ל״י סעי׳ שכ׳ח סי׳ ופיק

 סי׳ יראים בספר עיי״ש י כצ״ל ט׳ ליתא טיח} משים דקין פירורין
 ס בשי׳ ובאו״ז ט׳ אות דשבת פכ״א ובהנמיי׳ טוחן במלאכת ק״ב

 דאורחייהו דגזרי ובסילחא בסילקא אלא )לו( : היטיב יש״ש
 ועיי״ש ־ ט׳ מאן האי ד״ה שם וסיס׳ ב׳ ע״ד שבת עיין * בהכיכצ״ל

שכ״א סי׳ ועיין כ״כ לא שפס כיי לקניבת אלא דיה ב׳ קי״ד
:י״ב סעיף

 ולרבינו )ב( :ב׳ י״ד ביצה • ט׳ מניס אלא משלתין אין )א(
רביג ר״ל ־ ט׳ לוקח וא׳ מוכר שא' שנראה אפרים י

 ושא • ט׳ לוקח א׳ כנראה מפום אשיר שבג׳ הממם כ׳ אפרים
 סי נ׳ פער בעיוה״ק ועיין • פס י בתיקו קם )נ( :שהביאו ברץ

 ור״נ תבואה לא אבל )ד( : ב׳ סעי׳ חקט״ז סי׳ ועיין כמתיר ח׳
רבינו ומדברי )ה( : כצ״ל כתבואה מתיר ר׳ש תניא בתבואה מתיר

הדביר
 שג ובר״ן כ״י סי׳ ברא״ש ועיי״ש • נצ׳ל כר״ש דהלכה משמע אלפסי
 סא שייך אפרים רביט דברי אמר דכאן ודע • בעבוה״ק ועיי״ש
 דכה״נ מסתבר ולא )ו( : בזה שכתבתי מה יעו״ש י״ב אות דלקמן
 מסתבר דלא וכ' אפרים רבי׳ דברי על משיב דרכינו ר״ל • מסיר

 צא )ז( :בכה״ג דפוסר א״ו מוקצה משוס אסור דבכה״ג דלימא
 :קי״ט איש נ' מחלוקס ־׳לעיל עיק י כי׳ שעורים אדם ימדוד

 סקיעי מתירק )ם( :מ׳ קכ״ח שנת • ט׳ עצים וחביצי קש מנילי )ח(
 וריש דת׳ק טעמא )י( :א׳ קנ״ה שבת • ל כל ט' סעמא אלא עתיר

 סיא בירושלמי עיין ־ כצ׳ל ט׳ דר׳ש ואיסוקמא בירופלמי כדנרסי׳
 : אלה רבינו לדברי דמייתי כ״ד סי׳ ברא״ם ועיין יש״ש הי״א
 והתבואה )יב( : ב׳ כ״א ביצה עיין ט׳ ס״לכריה״ג דאסר ות״ק )יא(

 שייך וזה כאן מקיפו דאין נלסעיד • ט׳ לבהמתו מוכנת היחה לא
 יש לפי׳ז אבל • אפרים רבינו בדברי ה׳ אות אסר לעיל לפע״ד

 ז׳( מיס )לעיל פעורים ימוד דלא מהא רטט מקשה קא מאי לעיין
 בסוס׳ ב׳ פיו שבס ועיין ׳ ט׳ עמיר סקיעי דפתירין ומההיא

 • ט׳ דמזיא כיון ד״ה ובסוס' ב׳ קנ״ז ועיי״ש ט׳ יימר מי ד״ס
 סי׳ פ״א ועיין • ט׳ מוקצה לאיסור ה“ד ב׳ ל״ז ביצה שים׳ ומיין

 משמע דהכא תמוה אלפסי ורבינו )יג( :יעו״ש כ״ז סעיף סקט״ו
 שער בעבוה״ק ועיי״ש • כצ״ל ט׳ כר״ע דש״ל כר״ם דהלכה דס״ל

 מחלוקה לקמן ופיק היטיב יפו״ש א׳ סעי׳ מימ״ז וסי׳ ח׳ סי׳ נ׳

 : ב' י״ד שם ט׳ השורים בין כלים משצתין )יד( :שיו איס י״ז
 ועיי״ש א׳ 'מ״ו שם • כו׳ כקפץ אוקמוה כלאים בהן 'יש )מו(

 • המשומר סנדל לא אכל מ(5) :נ׳ סעיף כנ״ל ובסי( בפטהיק
 שם • ט' ומוהר לטעלו אסור המסופר סנדל )יז( : ב׳ י״ד שם

 ביו״ש ט שנאוסין כל הכלל זה )יח( : ׳3 ס׳ בשבת ועיין א׳ ט״ו
 כל והוא רבינו אותו שינה בטונה ואולי • כצ״ל אותו משלחין

 אותו משלחין • בחול ואף שמא כמוס ביום ט שנאוחין דבר
 בסל לא יביאס לא )ים( :ג׳ בסעיף ושם כעטה׳ק ועיי״ש • כיו״ט

 סעיף נ’שכ וסי' ז' סי' נ׳ שער בעטה״ק ועיין ב' כ״ט שם • ט׳

 תק״י וסי׳ שם ־ ט׳ ההבן אס סמוליך )כ( :מ׳ סעיף חק״י וסי׳ ה׳
 שכ״נ וכי׳ א' ל׳ פס :ט׳ מיתר לשנות א״א אם )כא( :ט׳ סעיף

 • שס ט׳ בדוחקא דדרי )כב( : יו״ד סעיף חק״י ומי׳ ס' מעיף
 ־ובסוף היטיב יפו״ש א׳ קמ״ח בשבת ט׳ אתקין ד׳ה הוש׳ ועיין

 למיחש דאיכא )כג( :יעי״ש יו״ד סעיף חק״י ןםי ופיק שם הדבוכ

 בשיטה ועיי״ש סודרא דל״ל כפי' כרכ״י דלא ור״ל • ט׳ לסחיטה
 :כצ״ל ט׳ סחיטה לידי ואתי במיא דמיטמיש זמרן )כד( :מקובצת

 ביין דם״ל ור״ל • ב׳ הליט פית כו׳ היין אח ומסנכין )כה(
 ועיק ט׳ דמטמיש זמנין ד״ה חום׳ עיי״ש לסחיטה למיחש ליחא
 למשיב טונמו א״נ ט׳ מסוכרייחא האי ד״ה חום' א׳ קי׳א שבס
 יעו״ש סחיטה משוס לחוש אין לכך הפשר דבנד מ״ו סעיף ש״כ בסי'

 למימם דליכא ידי״מ משים ט׳ דמפרש ואית ומשיב • היטיב
 תוספות שם עיין סתום שפיה חבית או פירות היינו לסחיטה

לאביי חנק רב בר רבא א״ל )ט( : ט׳ דמפרש ואית כ׳ ולכן

1מנ

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס645 מס עמוד מארי אבא בן יצחק חדש< >שער העיטור ספר
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בנו

טוב יום הלבותעשרת
 ולא לחו אמרין ולא להו )סייתי( פריחין וקא חצבייחו סנגור

 פזידץ יהיו ואל שיעץ שיהיו פומב לישראל ליון הנח אלא מידי
 ול״ש בדרבנן ל׳ש הוא ולא לא בראורייתא אבל בדרבנן וה״ם

 מד ושתי ואבלי דאורייתא יוה״ג עינוי תומת דהא בדאודייתא
 נדאורייתא רוקא )נז( וסגצער׳ סירי ולא להו אמדינן ולא חשיבה

 ירושלמי לא סדרשא ולא דאורייתא מידי אבל מינוי תומת בנון

 ספרקץ אבל ביו״ם האטום סן המנעול פפרקין אין תני (raf לר׳ח
 אסור תכשיטין שאול בר חלפתא ר׳ תניא כר' (6 להול ם פיו

 כפף של תכשיטין ואפילו זהב של בתבשיטין כדין עד • לשלחן
 א״ר אסור ירכיה ר' משום לה ואמרו ירמיהו ר' בשם אפרינן )בט(

 נדרתי׳ כחבריי! דרה דקיקץ טלין וסיפא רישא ידע אנא חזקתו
:תשרי ולא תאסר לא א״ל זעירא לר׳ שאיל אתא ירמיה דר׳

 מתחלה יבשל לא לש להיות שחל )א( יו״ם • י״ך מהלומת
הותיר ואם ליו״ם הוא מבשל אבל לשבת טיו״ם י

 ב־ בש״א לשבת עליו השמך מעיו״ם תבשיל עושה לשבת הותיר
 תבשילין שני שהן וביצה בן ן בדג ושוין א׳ תבשיל ובה״א תבשילין

 זבריהו לקדשו השבת יום אח זכור קרא אמר שמואל אמד נצה׳ם
 )כרבא שיברור כדי רבא אמר אסטכוהו ומ״ם להשכיחו שנא מאחר

 מעירם תבשיל עושה ובתוספתא נקים תבשיל ומתני׳ כר״א או
 יפהליו״ם ומנה לשבת יפה מנה למחוק( צריך ע״כ ומבשל ואופה

 ק״ו לשבת מיו״ם אופץ אין יאסרו שלא כדי )נ( אפר אשי רב
 אשר ואת אפו תאפו אשד את פרא לה מייתי )ד( ותנא לתול סיו״ם

 אלא מבשלין ואין האפוי על אלא אופין אץ אר״א סבאן בשלו תבשלו

 לא השבת יום nt מזטר ליה דפייתי דשמואל וסטזברא המבושל על
 שיברור כדי וטעסא להוד תבשיל אלא כלל דקת עירוב ליה פבירא
 תבשיל עושה )ה( ובתוספתא נקים תבשיל ומתני' אשי כרב או כרדבא
 לה דסייתי ותנא החמץ את ופטטין לשבת עליו ומבשל ואופה מעזים
 ור׳ ר״א פלינו מערבא רבני ובגמרא ותבשיל פת ס״ל תאפו מאשר

 רי״א המבושל על ומבשלץ האפוי על אופץ רא״א )ו! וה׳־ג יהושע־•
יהושע כר׳ הלכה תנא להך ואפי׳ )ז( המבושל על ומבשלין אופץ

 אמר צ׳ל א( :הי״ב פ״א ביצה ירוש׳ מיעד של בחולו צ׳ל א( שמואל נתיבות
פתח

fa17 (ז?■^ <;nppn 1’וא מספקין איז
 ס״ד בראיש עיין כנ״ל• מ׳ מידי אבל מימי מוספת מון ננדדסא

 סעיף שר׳ח כד׳ ועיין יעו׳ש רבינו לדברי דמיימי ׳3 פי׳
מפרקי: אכל ביו״נו כאימוס מן המנעול )כחץאצייאיךמפרקין

• ס׳ אות סמ״א סי' באו׳ז ועיין • נצ״ל ט׳ תניא ט׳ בהוה״ס —
וכעץ הזה הירושלמי מביא הריח כי ר״ל • לריח ירושלמי *כ מש ו

הפרדס בס׳ ומיין יעו׳ש לר״ח היסשתא אותי״ג פ׳ מחלוקת עיין זה
א״ד אסור ר״י בשם ואמרין מותר ירמי׳ ר׳ בשה אמרין )בם( :קמ׳ח סי׳

ט׳ בדרתי׳ מחרביין הוו דקיקץ סליי וסופה ראשה ידע אנא חזקי'
: היסיב יפו״ש כי״ב פ״א וביצה ה״א פ״ו ככת ירושלמי עיין ־ כצ/

וביצה בדג ושוי! )ב( :ב׳ ס״ו שם • ט' בע״ש להיות שחל ירט (א)
אופין אין שיאסרו כדי )ג( :כצ״ל ט׳ שני שהן שעליו

:יעי״ש ל׳ אוח א׳ מחליקת לעיל ועיי׳ י כצ״ל ט׳ לשבת מיו׳ס
תבשיל עישה )ה( :כצ״ל ט׳ אשר את מהכא לה מייהי ותנא )ד(

• ט׳ האפוי על אופי! רא׳א )ו( :פ״ב בחיספתא שם • ט' פמיו״ס
תנא להן אט׳ ור״ל ט׳• כר״י הלכה תנא להן ואפי' )ז( :היא ב’פ

מ*מ פת כ’ג בעינן ולדידי׳ מהנא לה מייתי דתנא הש׳ס דעייסי
 ר״א לגבי כר״י וק״י׳ל עליו פלע יהובע ר׳ אבל הט דס״ל הוא ר״א כא
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u»־ ע־ת ■ב־ מועינ דאיט לפת חפקי' ״׳״>״ ״ uwwsn ש׳ל 
 אלא ל״ש )ם( :התבשיל עם הוא צריך אבל מ׳הני לא בעצמו דסת

 כדייסא מערבי! אין )י( :א׳ סיז שם • ט׳ לא פת אבל תבשיל
 :ד׳ סעיף תקכ״ז וסי׳ א׳ סי׳ ד׳ שסר עטה״ק ומיין שם• ־ ט׳

 כצ׳ל: צרט כל ועושה אופה בתבשיל עירב והלכתא )יא(
 אמר ד״ה ב׳ י״ז שם הים׳ עיין • ט׳ הפת על אלא אופין דאין )יב(
 פ״ב רא״ש ועיין ט׳ והשלקית ד״ס ב׳ ל״ז ע*ז ובחוש' ט׳ רבה

 הסניס וכן שמ*נ סי׳ באו״ז ועיין שם ובר״ן י״א סי׳ דביצה
 חקכ-ז סי׳ ועיין א׳ סי׳ פס ונעבוה״ק יעו״ש להקל בחי׳ הרפכ׳א

 שנוהגין מה ר*ל • ט׳ לכזית הוא שמור הפת ומנהי )יג( :ב׳ סעי׳
 הכזית אח מניחין הי׳ הראשונים שבימים לפי כ’נ פת להניח
 בעירוב נדקר נ*כ שהפת סבורק והיו סימור בשביל הסת על תבשיל

 :ת׳א א־ם לקמן ועיין תבשיל עה פת להניח המנהג נשתרבב ומזה
 וביצה דג אמר )פו( :ב׳ י״ז שם • ט׳ ביצה פרפר שאס ושיין )יד(

 סשיע זה • בעירוב היא הבשיל ביצה )»{ נ ב׳ קייד פסחים ט׳•
 ה״נ ס״ו וברמב״ם סשוס לדבר שכ״ב היו״ס ב־׳ג ועיין לכל ומוסכם

 בס׳ וע׳ע צורן( ללא בזה קצת שהאריך צ׳ סי׳ אדם בנשמת )ימיין
 ט׳ישם קיליים אט׳ צלי אט׳ מטבל אט׳ )יז( :קפ״ח סי׳ הפרדס

לו יש אבל )יח( נ ה׳ סעיף תקכ״ז ובסי׳ שם בעבוה״ק ועיין ב׳ ס״ז

קמז הדברות
 היא ולאפוקי )ה( בלל בפת איירי לא דילן ומפרא תבשיל אלא וא״צ

 תבשיל אלא ל״ש )ם( אביי אפר תבשיל עושה כדאמרינן דאפקיה
 נפי ודייסא מילפתא לא ועת בעי׳ דמילפת דפידי לא פת אבל

 אין )י( דאביי משמי׳ זכריה בר נוזמי רב יאמר מילפתא לא

 • מתמי נחמי דאכלי פפשאי בבלאי זעירא דא״ר בדייסא פערבץ
 ץסב ר׳ אבל צרכו כל ועושה אופה בתבשיל בשר )יא( והלכתא

 הפת מן תץ א׳ ותבשיל פת על אלא אושין דאין )יב( ס״ל
 • שעליו לכזית היא שסוד הפת )יג( ומנהג • סהתברא ולא קאשר

 ב׳ שהן הדג על ונתן ביצה פרפר שאם ושוץ )יד( ומדתגיא
 תבשילץ ב שהן וביצה דג אפר )סו( בפסחים וחזקיה תבשילץ

 שאמרו זה תבשיל תנא • בעירוב היא תבשיל ביצה )סז( ש״ם
 עליו שנתן האספגץ קוליים אפילו )יז( צלי אפי׳ מבושל אפי׳
 אבל )יה( למעלה שיעור א אץ וטפו תחלתו מעיד״ם חסין

 שיהיה צריך תבשילץ עירובי רב אשר דאר״ה למפח שיעור א יש
 שבשולי עדשים )יח( חייא ר׳ תני • למאה בץ לא׳ בין כדת בהן

 שמנונית וכן ־ כזית to דאית והוא ע׳ת משום עליהם סומך הקדרה
 עליהן טמך א״י צלאן אם ;ים( מלוחים קטנים ודנים הפכץ שעל

 אעיל )בא( רבה הייא ר׳ ירו׳ • מעיו״ט רטותאי ופי׳ )כ( ע׳ת משום
 מין אפי׳ אסרה הדא אץ (6 א״ל מעירובי אנשיץ אה אסרץ לביתי׳

 בחון הוה אי כדת בהן שאץ )כב( אעפ״י אמרה הדא תרדץ הוד. א׳
 הגדול הייא לר׳ הוה תנוי להתנות א״צ )בג( אפרה הדא שיעורא
 צריבץ ע״ת )בה( א״ר אר״ה • פת בעי דלא )כד( משמע וטהבא

 ♦ בעי לא או בעי א שהניחו מי דעת בעיא מניחה דעת פשיטא דעת
 אכילה מערבי ור״א אמי ודב נהרדעי אכולה מערב דשמואל ת׳ש

 ויססיך יבוא ע׳ת הניח שלא סי אידי בר יעקב ר' סכרין • מברי'
 הנחה בשעת שיאמר צריך ש׳ם שבת תחום עד כסה ועד • שלי על

 אבל עירב ולא ששכח מי כל על או מערב אני ופלי ׳לפ )ט(
 מברך מערב וכשהוא • הגהה בשעת מעז״ם שיודיעם א״צ )בז(
 אבות בעי ע״ח )בם( ר? בעי • תבשילץ עירוב להניח אקביו )כחן

 אץ )לא( מזנה וכשהוא אטת צריך דא״ש )ל( לך תיבעי מאי לא או
המענים ושפחותיו עבדיו ע״י ולא הקטנים ובתו בניו ע״י מזכה

• מפגי
 ס״א: מ״ב ניצה ימש׳ '1כ אפרה סדא אץ א״ל אחמול מן עלופמין הנא אית לי׳

הדביר
 כפרדם ׳0 ועיין נ׳ ספי׳ זשס סס ובסנוה״ק ■ שס ט׳ למסה שישר

 שבשולי עדשים )יח( :וצ״ע כאגוז ועד מכזית ככ׳״שיעורו קמ״ו סי׳
 ודנים )ים( :ו׳ סעי׳ ושם בעטה״ק ושם א׳ ס״ז כו"שס הימך כקדרה
 אץ למיד מליח על הא משמע • שס ט׳ א״י צלאן אם מלוחים קסניס

 שהביא מה שם חשובה בשערי ופיק שם בס'קנ׳ המ״א וכ״כ סומכין
 שמיכת בר״ן ועיין הימיב ישיש בדיעבד להקל )שי׳ק״ל( הח״צ בשם

 ובשינוה הרשב״א בחי׳ מבואר וכן היטיב יעו״ש לאיסיר להדיא
 לא יוסף רב דאולי דבריו ליישב קצת יש אמנם הינויב ימו״ש מקיבצת

 דבמליח י״ל לדידן אמנם בכטש דמתיר ב' שם דמייתי מהברייתא ידע
 באות נמטאר כבוש אט׳ ל״ג ורטנו וצ״ע• דכביש דומיא שרי נמי
 רבוותאי וט׳ )כ( :שסיר איחא א׳ סי׳ שם בעטה״ק אבל יעו״ם י״ז

 העדשים על דקאי וצ״ל • לכאורה בזה קמ״ל מאי ידעתי לא • מעיו׳ס
 דכיונפו י״ל א'נ כ״א׳־ אום לקמן עיין הירושלמי בשם דמסיק ונמו

 או ג' נתבשל אס אבל בעיו״נן נתבשל אם דדווקא כשור למש״כ
 יפו״ש מקירו הערס לא והב״י יש״ש מהני לא מקודם ימים ד׳

 מערבה אנשיק לי׳ אמרין לביתי׳ אעיל )כא( :מנאן ומקורו היטיב
 אסרה הדא אין ליה אמרון אתמול סן מלוסחין הנא איח להון אמר
יי־י nkr. fill • MS1 .־,.■״> «-« 1^ ■<«/

u1» & יעו ■כנכי טע; מסרב חני וסטני
____________ )מ( ימו׳ש(: ה״א ס״ב ירושלמי היטיב)ומ־ין

 ב׳ ט״ז שש קצת מ’יכ הבישול קודם להודיעם צריך ביו״ט אבל משמע
 קמ״ח סי׳ הפרדס בם׳ ועיין ס׳ סעיף ועיי״ש יפי׳ש ד• אדי סמוך
ט׳ הפרדס בס׳ ונ״ס • תבשילין טרוב להניח אקב"ו )כח( : יט״ש

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס646 מס עמוד מארי אבא בן יצחק חדש< >שער העיטור ספר



זהלצי״ביתברך ה׳ בעזרת

ספר

ותשובות שאלות
משה עטרת
חיים אורח
שני חלק

 ולהורות להבין הלכה זו ד׳ לבר לשואליו שהשיב הלכות ובירורי תשובות

 ואחרונים הראשונים בדברי וביאורים וחידושים

ברכה אחריו השאיר אשר

וההוראה, התורה עמוד הצדיק הגאון אדמו״ר הגדול רבינו

 ופרישתו, וחסידותו צדקתו בתורתו המפורסם תפארתינו ונזר עט״ר

ותרשישים אראלים מגזע תלמידים, והעמיד תורה הרביץ

זצוקללה״ה נטע נתן משה מרן כקש״ת

לעמבערגער
 זצוק״ל לבוב מענדל מנחם רבי הגה״צ בן

 יצ״ו מאקאווא ור״מ אב״ד

הק׳ ועבודתו תורתו אור זרח לארצה״ק עלותו מעת

 ת״ו אתא קרית

ינון ביאת עד ספון מחוקק חלקת ושם

המחבר בני ידי על לאור יצא

לפ״ק קזרתני" "ד׳ אתה כי שנת



משה רד סימן חיים אורח עטרת קלו

 ב״ה דידן בנידון אכן זצוק״ל, מפ״ק שמענו כאשר

ההדורים. כל ליישר דרכו פי על ביארנו

 מ״ש ולקיים לדקדק ונזכה ימן מי בברכה ואסיים
מלאכי מה פעמים, כמה הנ״ל בפרדר״א

 כן, ביוה״כ ישראל אף ביניהם שלום שימת השרת

 תחרות של מציאות אין השרת מלאכי אצל כי והיינו

 מוחלטת שלום השימת יהי׳ ביוה״כ כן כלל וקנאה

 מה ושנאה, וקנאה תחרות של מציאות כל וימחק

 ביוה״כ, כן ישראל אף חטא מכל נקיים השרת מלאכי

 ונזכה הבע״ל הימים ולכל השנה לכל כן שימשך והיינו

 מעכ״ת מש״כ על בביא״צ. שלמה גאולה לשנת לכוח״ט

 הוא כי זה נידון והקדמתי להשיב, בס״ד אקוה עוד

 וש״ת בד״ש כפולה בברכה הבע״ל דיומא מעניני
לכט״ס. חפצה ונפש בלב מברכו

לעמבערגער נטע נתן משה

רד סימן

 תוכחה מצות בגדרי

העבירה נעשה ולא לפע״ו על עבר ב.

ת״ו. אתא כפר לפ״ק תשל״ט סיון חדש בעה״י

 אוצר הותיק התלמיד חביבי ידי׳־נ לכבוד שוי״ר ברכות

 הרה״ג כש״ת נחת כף מלא בחבו״ד ועתיק חדת חמד

 הנלוים ע״ב הי״ו מאשקוביץ שליט״א מאיר מו״ה

 ]כעת תע״א מונטראל בעיה״ג צ״ק לעדרי ר״מ אליו

במונרו[. יואל בקרית ר״מ

 תוכחה בכלל אס המחקר, על עמדת מכתבך ביקרת

שעומד מעבירה למנעו א״א שאס הוא

 עומד שע״י החפץ את שיפסידו ע״י רק לעשותה

 או ולשברו התער ממנו לחטוף כגון העבירה, לעבור

 בכך מצווה ואי בכך. מצווה אי שיופסד, למקום לזרקו

ההפסד. לשלם פטור האס

 ע״ב( ט״ז )דף עירובין מהגמ׳ מש״כ הבנתי לא

שצריך מי את להכות היינו הכאה עד דתוכחה

 להכותו מותר דאם ראי׳ להביא רצית ומזה להוכיחו,

 פירוש איך תמהני ממונו. להפסיד יותר שקיל ודאי

 הוא אותו שמוכיחים דמי רק שם, בגמ׳ מפורש כזאת

 וכמ״ש המוכיחו, נגד בהכאה או בנזיפה שיוצא הוא

פסק ובזה נגדו, יצא ושאול לאביו יונתן מענין

 פסק למה שתמהו יש וע״ז כרב, הכאה עד הרמב״ם

 סי׳ בשו״ע מש״כ הוא וזה נזיפה, עד דרק ר״י נגד

 שמוכיחים מי הכאת של זכר אין שם אבל תר״ח,

אותו.

 שם הרמב״ס ממש״כ ראיה להביא יכול היית אבל

חבירו את המוכיח ה״ח דיעוח מהל׳ בפ״ו

 שלא להזהר צריך לפיכך וכו׳ קשות לו ידבר לא תחלה

אדם שבין בדברים בד״א וכו׳ ברבים חבירו לבייש

בסתר בו חזר לא אס שמיס בדברי אבל לחבירו

 אותו ומחרפים חטאו ומפרסמים ברבים אותו מכלימין

כמו למוטב שיחזור עד אותו ומקללין ומבזין בפניו

עכ״ל. בישראל הנביאים כל שעשו

על התוכחה בענין מפורש י״ג בנחמי׳ הכתוב הנה

ואקללם עמם ואריב נכריות נשים להם שהי׳

 מו״ק בגמ׳ ומובא וגו׳ ואמרטם אנשים מהם ואכה

 וכמ״ש בי״ד של בעישוי דוקא ע״א(, ט״ז )דף

 אבל ה״ו, ושם ה״ח( )פכ״ד סנהדרין בהל׳ הרמב״ם

 שמצינו וכל שליחס, או בי״ד שאינו ואחד אחד לכל לא

 עוד כשהעבירה בל״ת ואף נפשו שתצא עד אותו מכין

 רבי ד״ה (3ע״ כ׳ )דף דנזיר פ״ד ריש עתוס׳ נמשכת,
 ובסי׳ תצ״ו סי׳ בפר״ח ומובא קל״ד חולין הר״ן ובחי׳

 בב״ק והרי היחיד, ולא המעשין ב״ד ע״י הכל תע״א,

 עבדו המכה הרב לפטור קרא בעינן ע״א( כ״ח )דף

 בתשו׳ ועיין עיי״ש, שפחה מאיסור לאפרושי העברי

 דמכין הא מנ״ל שביאר קי״ד תשו׳ חיו״ד אש אמרי

 למנעו או מצו״ע, לקיום לכפוי׳ נפשו שתצא עד

 תלמידו דבריו על ועמש״כ להנ״ל, נמשכת בעבירה

 מחנה בעל עם בזה הדן והוא תצ״ו, בסי׳ דוד בשבילי

כ״א. תשו׳ ח״ב בחאו״ח חיים

 שיהו דהתקינו כלאים בזורע שמצינו מה והנה

ו׳ )דף במו״ק עיין כולה השדה כל מפקירין

 בגיטין המובא בשביעית או בשבת בנטע וכן ע״ב(,

 למנעו מפני ולא חז״ל, תקנות כולם ע״ב(, נ״ג )דף

 בעתיד, יעבור שלא הס וקנסות עבר, דכבר מהעבירה

 ריש ברא״ש ומש״כ בי״ד. של מכתם כהנ״ל הוא אבל

 לטלו וביכול לפנ״ע משוס תפ״ל פטור שבעה״ב שבת

 למנעו רק הוא הכל להפרישו מצווה משום יש לעצמו

לסייעו. ולא

 ע״ב( י״ט )דף ברכות דאמרו בהא מצינו אמנם

פושטן בבגדו כלאים המוצא רב אמר אר״י

 )פ״ט בירושלמי וגס בהראשונים, הגי׳ כך בשוק, אפי׳

 הכ״ט דכלאיס פ״י הרמב״ס אך כלאים, דמס׳ ה״א(

מהלך הי׳ אפי׳ חבירו על תורה של כלאים הרואה כתב



קלז משה רד סימן חיים אורח עטרת

 שלמדו רבו הי׳ ואפי׳ מיד עליו וקורעו לו קופץ בשוק

 המפורש ל״ת איסור דוחה הבריות כבוד שאין חכמה

 סי׳ יו״ד ובטור לקרעו, עליו דכאו״א הרי בתורה,

 דהא כתב וב״י מהרמב״ם. אלו דברים מביא ש״ג

 ע״א כ׳ דף שם אהבה בר דר״א מעובדא למד דקרעו

 קם בשוקא כרבלתא לבישא דהוה איתתא לההיא חזיא

 ואיירי הרמב״ס כלשון כתב שם ובשו״ע מינה, קרעי׳

עיי״ש. מזיד בהי׳

 בו כיוצא מצינו לא ריהטא, לפוס לכאורה אמנם

ממון להפסיד מחויב ואחד אחד כל שיהיה

 הנ״ל חיים מחנה ובתשו׳ מהעבירה. למנעו העבריין

 דוד שבילי בעל ע״ד כחב וראיתי ד״ה כ״ב בחשו׳

 כדי חבירו להכות יוכל לא דיחיד הגס שכתב אליו הנ״ל

 אשר איסור המאכל לאבד רשאי אבל מאיסור, להפרישו

 נהפוך לדעתי וז״ל זה על והשיב עכ״ד. לאכול יחפוץ

 לאבד לא אבל להכותו רק רשאי אין הב״ד אפי׳ הוא

 כנודע מילתא מגדר בתורת יעשה אס חוץ ממונו,

 לאבד יוכלו לא סתמא אבל נכסיו, להפקיר שיוכלו

 אבל ידי״ח לצאת להוכיח רק שרשאי יחיד וכ״ש ממונו,

עכ״ל. והבן לו שם מי כי ממונו לאבד רשאי אין

 דדרשי׳ ע״א( כ״ח )דף ב״ק הגמ׳ לעיל שהבאנו מה
ימיו לו שכלו דנרצע לשוב כופר תקחו לא מקרא

 שהוא חבורה בו ועשה וחבל לצאת בו מסרהב ורבו

 שפחה רבו לו שמסר בעבד רנב״י לה ומוקי פטור,

 פי׳ רש״י איסורא, והשתא התירא האידנא עד כנענית

 פטור דלכן דר״ל נראה ולהפרישו, להלקותו דרשאי

 להפרישו כדי ברשות שהלקה מלשלם בו שחבל הרב

הגליון. על ר״ח מפירוש נראה וכן מאיסורא,

 נרצע כתב ה״ה( עבדים מהל׳ )פ״ג הרמב״ס גם

רבו והי׳ יובל והגיע כנענית שפחה רבו לו שמסר

 פטור בו וחבל לצאת רוצה ואינו לצאת בו מסרהב

 ראי׳ מזה דאין אפ״ל ולכאורה בשפחה. נאסר שהרי

 לאפרושי כדי ולייסר להלקות אדם לכל דמותר

 שעשה מפני פטור יהי׳ חבלו אם ואף מאיסורא

 דרכו דאפ״ל איסור, מאיזה להפרישו מצוה ברשות

 עבדו שנעשה ע״י בשפחה מותר שיהי׳ לו גרס שהוא

 שיוליד כדי ע״ז וכופהו וכמ״ש בזה, שייכות לו ויש

 הגיע אס ולזה ג׳, בהל׳ שם וכמ״ש עבדים ממנה

 וכעין שימנעהו, עליו מוטל בהשפחה שאסור היובל

 כמובן, קצת ורמז דמיון רק והוא בשבת, עבדו שביתת

 הוא בחבלו ואף הכאה, עד עליו שמוטל שם אמרו ולא

 לא כי נפשו, שתצא עד המכין ב״ד כעין הכפי׳ בכלל

 כעין והוי מלשלם, פטור ונחבל הלקהו שאס רק אמרו

צווי יש דשם אלא בנו, המכה ואב תלמידו הרודה רב

 בשבט אתה וגו׳ מוסר מנער תמנע אל כמ״ש בדבר

תציל. משאול ונפשו תכנו

 לפי אמרו בגדים דבכלאי מה גס אפ״ל, הי׳ ועד"ז

מיד עליו וקרעו לו קופץ הרמב״ס מש״כ

 שכתב מה עפ״י אפ״ל והי׳ וכנ״ל, ממון דמפסידו

 חבירו את המלביש ל״א( הל׳ דכלאיס )בפ״י הרמב״ס

 כלאים הוא שהבגד הלובש ידע לא ואם וכו׳ כלאים

 בזה דדוקא מעמה נאמר פטור, והלובש לוקה המלביש

 ממונו, שמפסידו ואף בשוק ואף מיד וקרעו לו קופץ

 ולכן המלביש אלא לוקה ,הלובש שלא לפעמים דיש כיון

 ויש מיד. עליו וקורעו לו קופץ אופן ובכל חילקו לא

פשוט בו והתרו כלאים הלובש דהרי קצת להוסיף

אחר וללבוש לפשוט כדי ושהה לבוש והוא פשוט

 עלי׳ בו שהתרו ושהי׳ שהי׳ כל על חייב בו שהתרו

ויש ל/ הל׳ שם ברמב״ס כמובא פשט שלא ואעפ״י

שוגג ולובש מזיד במלביש הוא איך לחקור מקום

 כל שעל הנ״ל דין שייך בזה גם אס לוקה שהמלביש

 ואז המלביש, שחייב וללבוש לפשוט כדי ושהי׳ התראה

 ואף לפשטו בידו שהי׳ מפני חייב שלכן לומר נצטרך

 לחזק קצת יצא ומזה לבדו, בהמלביש ותלוי לקרעו,

 איש אלא הלובש שלא אפשרות שיש דכיון הנ״ל טענה

 יש לזה שוגג, רק הוא והלובש העיקרי העבריין אחר

 כלאים לבוש חבירו רואה שהוא מי שכל לקבל פנים

מעליו. הבגד לקרוע רשאי יהי׳

 שכתבנו שמה ואף נרצע, עבד של דין להנ״ל נחזור

לכל מזה ללמוד רחוק יותר עכ״ז דוחק, קצת

 אף ויהי׳ להכותו שיכול עבירה עובר חבירו שרואה מי

 והתירא מצוה בלשון שם אמרו לא הלא כי ע״ז, מצווה

מלשלם. שפטור חבלו ואף הכהו שאם רק

 דב׳ בסוגי׳ י״ג סי׳ פ״ג בב״ק ברא״ש אמנם
אבל וז״ל כתב וכו׳, זב״ז שחבלו תמין שוורים

 כל באדם שייך דלא ואע״ג פטור השני הא׳ התחיל אם

 עסקי על אפי׳ דהא פטור בו ושינה אחר ובא המשנה

 בפנדי פנדי מאה ע״ב( כ״ז )דף לעיל אמרי׳ ממון

 ע״א(. כ״ח )דף לעיל אוקימנא וה״נ למתי׳, דמרא

 אין אס אבל ד״א, ע״י להציל ביכולה כפה את וקצותה

 כ״ש בעלה את להכות שהתחיל כיון פטורה יכולה

 רואה אדם אס הדין וכן וכו׳, פטור עצמו המוכה

 כדי המכה את והכה אחיו או בניו או אביו את שמכין

 אס בעלה את המצלת אשה כמו פטור קרובו להציל

 שמכה אדם רואה אם וכן ד״א, ע״י להציל יכולה אינה

 המכה אח שיכה לא אס להציל וא״י חבירו את ישראל

 המכה את להכות מותר נפש מכת מכהו שאין אעפ״י

ע״א( כ״ח )דף לעיל כדאמרי׳ מאיסורא לאפרושי
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 בו לחבול שמותר ימיו וכלו כנענית שפחה שנשא בנרצע

 הרא״ש פסקי שבקיצור אף עכ״ל. מאיסורא לאפרושי

 המכה, את להכות שמותר דבריו סיום את העתיק לא

 כתב תכ״א סי׳ בטור אבל פטור, הכה שאס אלא

 לאפרושי כדי למכה להכות יכול ברא״ש כמ״ש

 הנ״ל דנרצע להא דימהו שהרא״ש וכיון מאיסורא.

 יוצא למקום, אדם בין של מאיסורא לאפרושי הוא ושם

 מכת כמכה מאיסורא לאפרושי דרק ולומר לחלק דאין

ולהכותו. כמידתו לו למדוד שיכול הוא גוף

 פגס דהוי מצינו עריות דעניני אפ״ל הי׳ אכתי

וכיו״ב רחמנא, קפיד ואפגימה דגופא,

דניתן לומר מקום דהי׳ שס וכמ״ש בסנהדרין

ושבת, בע״ז ולא בעריות רק יהי׳ בנפשו להצילה

מקום עדיין והי׳ דגופא. פגמא הוא עריות דפגם

שמנה כאלו הגוף אל הנוגעים בדברים דרק לטעון

 מקרא הנדרש לבעלה דאשה כהא חבירו במכה הרא״ש

 למנעו בנרצע שאמרו ממה דמיון יש אלו ואל הנ״ל,

‘עבירות. בכל ולא שפחה, אל דביאה מאיסורא

 דנרצע מהך הוציא ט׳ סי׳ דב״ק פ״ג ביש״ש אמנם
ובעל לחבירו להכות אחד כל שיכול הנ״ל

 סי׳ בתרה״ד הביא ומכאן וז״ל איסורא, בעבור לאשתו

 מקללת שהיא אשתו את להכות אדס שמותר רי״ח

 לשמים דינא ועביד דת על שעוברת מחמת ואמה אביה

 דוקא ולאו נרצע, גבי כמו לבי״ד להביאה צריך ואינו

 מכה תורה דת כנגד עושה שהיא מה כל אלא כה״ג

 ואל שב במצוה עוברת אפי׳ נפשה, שתצא עד אותה

 גמורה בתוכחה לא אם בהכאה ימהר אל ומ״מ תעשה,

 לעבדו הרב דוקא ולאו נשמעת, שאינה ורואה מקודם

 חבירו להכות יכול ישראל בר כל ה״ה לאשתו, ובעל

 פסק כ״ז סי׳ לקמן וכן מאיסורא, לאפרושא כדי

 יכנו לא יכול בערכין איתא וכן שמותר, להדיא הרא״ש

 להכותו שמותר אלמא וכו׳, תוכחה ע״ד יסטרנו ולא

 שידוע לכשרות מוחזק באדם ודוקא תוכחה, ע״ד

 אבל ומופלג, חשוב אדם והוא עשה שמים שלשם

 חי שבקת לא דא״כ כמיני׳, כל לאו דאינשי כסתמא

 כי תוכחה ע״ד חבירו ויכה ילך ריק אדם וכל ברי׳ לכל

 ומקל רשות נתנה לא והתורה וגו׳, בארץ צדיק אין

 דבריו להיות שראוי חשוב לאדם או לדיין אלא ורצועה

 ולאפרושי חבירו להכות מותר שעה לפי ג״כ נשמעים

 לאפרושי ודוקא הדיין עיני ראות לפי והכל מאיסורא,

 אדם שבין מה אבל שמיס, לבין דבינו איסורי משאר

 אפי׳ אדם לכל שמותר חבירו שהכה אחד כגון לחבירו

 להציל כדי המכה להכות ויכול אחיו להציל פשוט איש

 שאף כתוב מצאתי הרמב״ן ובתשובת וכו׳ המוכה

היש״ש. עכ״ל וכו׳ להכותה יכול בפניו אותו מקללת

 מדבריו ללמוד יש חשובים דברים שכמה ומפני

דבריו. כל העתקתי

 תרה״ד בתשו׳ המעיין כי ע״ד, להעיר גם יש אבל

בו מסרהב ורבו ימיו שכלו דנרצע מהא כותב

 לו כשמסרו יצחק בר נחמן רב דמוקי יצא ולא לצאת

 וכו׳, מאיסורא לאפרושי כדי בו וחבל כנענית שפחה

 שעושה בו ורואה אדם של ידו שתחת מי כל קמן הא

 מן להפרישו כדי ולייסרו להכותו רשאי עבירה דבר

וכו׳. לבי״ד להביאו ואי״צ העבירה

 אשתו, וכן כעבד תח״י שהוא מי דוקא דדייק הרי
כתב והיש״ש דעלמא, באינש אמר לא אבל

 ה״ה לאשתו ובעל לעבדו הרב דוקא דלאו עצמו מדעת

 מי דדוקא נראה בתרה״ד ואלו וכו׳ ישראל בר כל

 כבר הרא״ש מדברי סמך שהביא ומה תח״י. שהוא

 המכה להכות בענין הוא דבריו שעיקר לשונו העתקנו

 נפשה שתצא עד אותה שמכה מש״כ גס חבירו. את

 רק נפשו שתצא עד מכה אמרינן דלא ביאור צריך

 ואיני דסוכה כהך לעבור, שלא כדי העבירה קודם

 כמו נמשכים עדיין הם אם באיסורין וכיו״ב עושה

 הר״ן וחי׳ רבי ד״ה (3ע״ כ׳ )דף נזיר מהתוס׳ שנ״ל

בחולין.

 ט״ז )דף עירוכין מגמ׳ שלמה של הים שמביא מה

שבלב בשנאה בלבבך אחיך את תשנא לא ע״ב(

 ת״ל יקללנו ולא יסטרנו לא יכנו לא יכול מדבר, הכתוב

 בלבבך דהדרש פירושו והבין וכו׳, בלבך וגו׳ תשנא לא

 לא הו״א שהי׳ הכוונה וכו׳, יכנו לא יכול שבלב בשנאה

 לצורך ויסטרנו שיכנו מלמדנו בלבבך והגלוי להכות,

 דעות מהל׳ )בפ״ו שכתב הרמב״ס מדברי אכן תוכחה,

 בל״ת עובר בלבו מישראל אחד השונא כל ה״ה(

 הזהירה ולא וכו׳ בלבבך, אחיך את תשנא לא שנאמר

 חבירו את המכה אבל שבלב שנאה על אלא התורה

 לא משום עובר אינו רשאי שאינו אעפ״י והמחרפו

 לא מכה אס דאף בהיפוך נראה שם, כ״מ ועיין תשנא

 של האיסור יש עכ״ז בתוכחה ליסרו אלא שנאה מתוך

 אינו תשנא לא על ורק וגו׳, יוסיף לא משום מכה

 אמנם הלב. שנאת מתוך ההכאה שאין כיון עובר

 דשם ד׳ סי׳ קדושים פ׳ התו״כ שעל אהרן בקרבן

כהיש״ש. שהבין נראה הנ״ל ברייתא מקור

 מותר שיהי׳ ברור מקור לנו שאין באר, די הבאנו
למניעת גם תוכחה לכוונת להכות מצוה או

 הש״ך ע״ד קנ״א סי׳ יו״ד מרבבא ובדגול עבירה.

 שייך לא במזיד דעבריין להש״ך דס״ל מבאר, ו׳ ס״ק

הוא קטן דכל בקטן הוא השוגג רק להפרישו צווי
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 ולא מאיסורא לאפרושי עכין שייך כה״ג ורק שוגג,

תשר ח״ב או״ח חיים מחנה בחשו׳ ועיין מזיד, בגדול

זה. בענין מ״ש כ״ב וסימן כ״א

 לכל זה נמסר דלא כתב היש״ש דאף הבאנו, כבר גם

שמיס שלשם שידוע לכשרות למוחזק רק ריק אדם

 ועיין עכ״ל, וכר ומופלג חשוב אדם והוא עשה

 הטור עמש״כ כ׳( אות תכ״א )סי׳ בחו״מ בפרישה

 דזה המכה אח להכות בענין הנ״ל בב״ק הרא״ש דברי

 את המכה דאשה בהא מוסמך היותר מקור לו יש הרי

 דלאו יודעים אם הא ומשמע כתב עכ״ז לבעלה, המכה

 למצוה לאו ודאי מאיסורא שמפריש הוא הכי בר

וצ״ע לומר נ״ל כן חייב, כן עשה לשנאה אלא נתכוין

עכ״ל. לדינא

 מ״ש יסוד על שכתב המהרי״ו דברי ידוע עכ״ז, נוסף

מי הזה בדור יש אם אני תמה הנ״ל בעירוכין

 ובשו״ע הנ״ל דיעות הל׳ רמב״ס ועיין להוכיח, שיוכל

 דעת הזה יסוד ועל תוכחה, של הסדר תר״ח סי׳ או״ח

 כתינוק כאלו העבריניס עניניס בכמה לדון המהרי״ל

 בתוכחתו לבא לעצמו להורות יוכל מי וא׳׳כ וכו׳, שנשבה

 אס ממונו, לאבד ועוד אותו, שמוכיחים מי הכאת כדי עד

 הדור גדולי הסכמת עפ״י או המוכה, הצלת בעניני לא

כמובא דעתם עפ״י מילתא למגדר או הנ״ל כאלו

אחרונים. וגדולי הראשונים בלשונות

 גם תוכחה ששייך דיש תאמר אם דאף פשוט, ונראה
שאתה דעד נאמר לא עדיין גופו, בהכאת

 פ׳ בסוף הרמב״ן כמ״ש בממונו, כופהו בגופו כופהו

מטעם ולא בפניו לנכסיו שיורדין מה בענין פשוט גט
 שמכין עשה מצות לקיים שכופין כמו אלא **עבודאייי'

 ל״ט סי׳ בקצוה״ח עיין בממוניה, כופהו וכו׳ אותו

 ממון בעניני שייך זה אמנם זה, בענין א׳ אות סוף

 כופה עליו שמוטל הממון לסלק בשוטים שכופהו דעד

 שייך לא מעבירה למנעו בניד״ז כמו אבל לנכסיו, לירד

 כמו שקונסין בי״ד שמצינו במקום ורק כלל, זו טענה

 וגס שביעית, וסוחרי בשביעית עבודה או כלאים בזרע

 רק מצינו לא עבריינותו עושה הוא שבו החפץ לקנוס

 ולא בשו״ע, ומביאו הרמב״ם למש׳׳כ .כלאים בלובש

ידענו שלא ואף העבירות, בכלל לזה שדימו עוד מצאנו

לחלק. מתקבל טעם

 אי העבירה, נעשה ולא עור לפני בענין שכתבת מה ב(

מהרש״ג בתשו׳ הנה עור. לפני על עובר

 ביאר התשר, בסוף רי״ז תשו׳ בח״ב הגז״ל למורי

 דמכה מהא מלאכי ביד שמביא הראי׳ על להשיב היטב

על דעובר י״ז דף קטן במועד מבואר הגדול בנו

 ע״ב( ע״ה )דף בב״מ עדים בלא במלוה וכן לפע״ו,

 ד״ת ללפנ״ע הכוונה אין דע״כ לפע״ו, על דעובר

 שכיח העברינות אין כי לבא ועלול חשש רק ממש

 רל״ג מצוה המצות למנין שיק במהר״ם ועיין עיי״ש,

 דברי וביניהם ראשונים כמה מדברי שהביא ג׳, אות

 לתלות יש דאס ע״ב( ט״ו )דף ע״ז הריטב״א

 ו׳ )דף שם רש״י ומש״כ לפנ״ע, אין להיתר שישתמש

 דכוונתו נראה ישתה, שמא לנזיר יין כוס במושיט ע״ב(

 וכל כמובן, ודאי אינו פעם בשום אבל לכך, דעומד רק

 יש או לכך עומד להיות צריך אי עד״ז הינס הדברים

 אי אבל כך, לידי לבוא עלול ואס ג״כ בהתירא לתלות

 ראי׳ נמצא לא המכשול כשיצא דוקא עור אלפני עובר

 הדבר תנאי ישנס דאס הי׳ הראשון והמושכל ברורה.

מעשיו. עשה מצדו הרי

 דהוי וכתב כופל הגז״ל שמורי מה הבנתי, ולא

טלה, בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול כמתכוין

 כוונה רק הוא וההזמנה האכילה רק העבירה הרי דשם

 של הדרש רק שייך המעשה נעשה דלא וכיון טובה, לא

 בתרי הוא לפנ״ע אבל סליחה, צריכים שבכ׳יז ונסלח

 ומה ועלול, מצוי להיותו המכשול ומזמין המכין גברי

 כתבתי כבר אך השני. של מזליה זה להכשל יצא שלא

מכרעת. ראי׳ בענ״ד ואחרונים בראשונים נמצא שלא

יש אם ע״ד בתשו׳ החכ״צ ע״ד שהערת מה ג(
 כ״ט ע״ז מגמ׳ לב, בלי יחיה שעוף מציאות

 הלב, כנגד שלו שקורע בד״ה ברש״י ע״א ל״ב ושם

 כי דבריך הבנתי לא מחיים, הלב להוציא הגוים שדרך

 אבל הבע״ח של מחיים שמוציאים רק שם נאמר לא

שום מזה ואין שם, נמצא לא בחיים כך אחר נשאר אס

טענה. רמז

וחוס׳ דרש״י ע״א( ל׳ )דף בב״מ שדקדקת מה ד(

יהיו, קדושים מקרא דכהנים, העשה הביאו

 הגליון על הר״ח הנה וקדשתו. קרא הביא והרי״ף

 על דרשות יש אמור בריש בתו״כ ועיין תרוייהו מביא

דהא׳ ישעי׳ מהר׳ מביא אהרן קרבן ובפי׳ שתיהם,

ע״ד. מש״כ ועיי״ש לנישואין, והב׳ לטומאה

 ואס לאיט״א, וללמד ללמוד וגו׳ עד״א ורכב צלח

הי״ו התלמידים עם עסוקים שהנכס בעניניס

 לעיין בס״ד הנני בהלכות, וחקירות שאלות מתעוררין

 כולנו נזכה בס״ד עלינו הטובה ה׳ כיד ולהשיבכם

 ולשמחה לששון להיותם הנבואה האלו בימים שיקוים

 בידי״נ וכי״ר והשלו׳ האמת באהבת טובים ולמועדים

בלו״נ. ואה״נ

לעמבערגער נטע נתן משה
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רש״י דףכוכזכח תמיד ראשון פרק מסכת מהרש״א

י פרחי להו קרי והכא :שם שומרים ורובים • רובים להו קרי התם ע? א״ל להגיה צריך פרש״י לפי • ,כו לשעיר סליקת לא ע? מר ליעול ^[מהרעףאד״ח ו
 בס • ליעיל ד׳ה

פ*נ^ )ס'כ ומשגה

 יוסף יד '

i פ'נ: סג מוריש 
 עי׳ פ״א פד שם נ
 הוא ספרא דרב מילהא וכולה מתניהין כי סח גיסיו רך6

 ראית לא וכי בנחירה עלי באת אמאי :ש£י,מנ»יו?

 שאינן דשעיר מילי גמרת וכי נעול שהוא ״א'ע מ ניכית י

 גס שלהן בה? פתח נועלין ואיכן צנועים מד גטייש »״נ »
 כנגדך שאנחור עלי לנחור לך היה לא

הכסא דביה קבלה הרואה בסרק כדאמרי׳ נע׳ » נדרים »׳ס

 ]שלא • עבודה למעבד מסו דלא : שמירה גבי • התם :אמאי י" דטק וקצת ט' אבא ר׳ דהיינו הרואהנא[ בם׳ וכ״ה ,ט סליקת לא

כלומר רובים להו קרי ]שנה[ מי״ג פייתים כגון עבודה[ למשות הגיעו ובנחירה פתוחה בדלת מנהגם שהיה כיון דשעיר מילי הכא שייך מה טא
המוחי בבית שם שישינים אותם שכל • עבודה לכלל דממו הבא :נערים ליעול בבה? הל? דלא וי? כפרש״י צנוע שאיט דבר ספרא רב עשה ומה
 נראה ועוד נגדו לנחור דה? אלא מר

 דלאגרשינן שלט ספרים ולקיים לפרש

הכא הוה נעול ופתח ט׳ ע״כלא א״ל הכא

:פי׳ש

I

1

 כיון הלמודא ומקשה ושתיקותא צניעוהא

 ספרא ורב דנחר עב? שפיר לא אבא דר׳

 דהא מר ליעול לו לומר הקדים אמתי

 דסבר ומשני דבה״כ קבלה שתיקותא

 ק עביד נפשיה ומכפק ט׳ מסוכן דלמא

 רבי השיב מדלא כן היה לא האמת ומיס
 דר? נראה מפרש״י לשעיר ופי׳ כן אבא

 בבה׳? צנועים שאינן אדום שהוא שעיר

 ע״ש הרואה פ׳ סי׳ וכן הפרסיים כמו

 אדום ולא דשעיר לישנא האי דנקס ואפשר

 ע״ש לשעיר שדומה שבבה? שד ע״ש

 הרואה פ׳ כדאמריק שם ירקדו ושעירים
 בשעיר שעיר גדיא לבה? ליה ולרביא

 מילי גמרה שאמר והייט ע״ש מיחלף

 שדומה בה? של השד ק להסתכן דשעיר

 מלדבר צנוע שאיט למי שמזיק לשעיר

 : ודו״ק הלטה בחידושי ע״ש בבה?

 ליה לית רביה קמי דשפיך הלמידא האי

 קאמר ואפ״ה • וט׳ אפקירותא משוס
 על יסמוך ילא לתלמידו ייתן ישפוך דהרב

 יש יהב דשמא ישפוך עצמו שהוא תלמידו

 :וק? תלמיד כההיא ויסתכן ישפוך ולא

 דחוק והוא בפרש״י עיין • ,ט דרך איזהו

דהא ,ט באמונה יחזיק וי״א קאמר דמאי

 ראשון פרק מקומות כשלשה
 כסותו איש כהונה פרחי נפיסקא[ ע״ב ט ךף

 לדן קרי התם אמאי בארץ
 כהונה פרחי ע״א[ בז ]דף להו קרי ודיכא רובים"(

 להו קרו עבודה מטולמעבד התסדלא אין אמרי
 :פרחי להו קרי עבודה למעבד דמטו והבא רובים

 הכסא בבית יתיב הוה ספרא רבא] ע״ב שם א
 ליעול א״ל <ליהננרדב אבא ר׳ אתא

 לשעיר סליקת לא ע״ב ר״א א״ל דנפיק בתר מר
 נעול ימצאו תגן הכי לאו דשעיר מילי גמרת
 ליה מיבעי דלא למימרא אדם שם שיש בידוע

 הוא מסוכן דלמא סבר ספרא ורב למיעל

 את מביא החוזר עמוד אומר ירשב״ג בדתניא
 האדם את מביא החוזר סילק הררוקן לידי האדם

 הונא רב א״ל ]ובן בדה לחייא רב ירקון[א״ל לידי
 תקין וקדים נפשך תקין השיך בדה[ לרבא

 • וקום וכסי וגלי תיב תרחק דלא חיכי בי נפשך

 מים שותה וכשאתה ואחית שטוף ושתי שטוף
 לא בדתניא לתלמידך תן כן וארד מהן שפוך
 אלאא״בשפך לתלמידו ויתן מים אדם ישתה

 שפך ולא מים ששתה באחד מעשה * מהם
 היה אסטניסי( תלמיד ואותו לתלמידו ונתן מהם
 שעה באותה בצמא ומת לשתות רצה ולא

 אא״ב לתלמידו ויתן מים אדם ישתה לא אמרו

 דשפיך תלמידא האי הלכך אשי א״ר מהם שפך
אפקירותא משום ]ביה[ )ליה( לית רביד. קמי

 ■בךהסישיניי דבשביל לעבודה ראוים
 ׳^־* לעטד למחר מזומנים שיט כדי

 מסחלקה משמרה דכל עבודתם

 ׳ ובב השבוע ימי ו׳ כנגד אבות

 קר יחד וחולקים ביחד טלן

 עדיי׳ הגיעו שלא בחורים

 בבמ יתיב הוה ספרא ]רב
 אלא דלת בפתח ביה מה

 י שם ליכנס שרוצה אדם
 ■ - י' ;?• כנג. טחר היה אדם שם היה

 ׳ > ק עשה לא ספרא ורב לאחוריו

 פר ליעול ספרא רב לו ואמר נחר אבא

 רבי לו השיב לכך כנגדו לנחור לו והיה

 סליקת לא ע״ב :משם שיצא לאחר אבא

 עדיין כלומר מילידשעיר• וגמרת לשעיר

 שאינן במעשה מהנהג ואהה לשם עלית לא

 הס צטעים פרסיים אבל כמוהם צטע

 בג׳ ח:( )דף בפ״ק בברטת כדאמרינן

 שצטעיס הפרסיים את אוהב אני דברים
 איבעי דלא למימרא :וט׳ הכסא בבית

 אדוט בא לומר לו טה ולא • למיעל ליה

 • החוזר עמוד :כנגדו לנחור לו היה אלא

 נקביי את ומשהה לפטת צריך כשאדם

 אדם • החוזר סילון :בבטט ומחזירם

 גבי עצמו את ומשהה מיס להטיל הצריך

 חשיך :סילון[ לומר שייך מיס הטלת

 עצמך לבדוק והשכם הערב • וט׳ תקין

 בבתיהם אדם שבני שעות שק בבה?

 כלומר העיר מן להרחיק הצטרך שלא כדי

 חזק לנקביך צריך אינך שאפילו עצמך למד

 הצטרך שלא פרקים בב׳ לפטה עצמך

 וגל תיב :מצויים אדם שבני ביום לפנות

עצמך שתגלה עלהכסאקודם שב וכו׳•

"יג-

<2t

ז•

 שהקוסנשמוף כסהע,מךקודם וכשתגמור והקךול־ תקןבווא ומשמר משמר בל על מחזר היה הבית הר י־איש התם תנן שם

^3X־Sj>n שלום ־יזע־א[ ]יף הבית הר איש לו ואומר עוכר שאינו משמר ובל לפניו
 כד מהם ושפוך אחריו לשוהה נקי ומעז והם כסותו לשרוף לו היתה ורשות במקלו חובטו • ישן שהוא ניכר עליך

 תגן :חיצפא • אפקירותא :הטס לנקות משמרתו על לו שישן נשרפין ובגדו לוקה לוי בן קול בעזרה קול מה אומרים

• הבית הר איש במסכתמדות: • ההם יןאמן )אימא( אחי את מצאו אחת פעם אומר יעקב בן אליעזר רבי

££ S? SCu אשריהם הבי אמר מתני׳ בהא יוחנן רבי מטי בי אבא בר חייא א״ר כסותו את
 ואטקוס הבית הר מפתחות לו וטו עאכ״ו: שינה אונם על שלא דין עושין שינה אונם על שאפילו לראשונים

 שהיה בשעה • משמר וכל :לפניי דולקות התוכחות את יאהב האדם לו שיבור ישרה הרך היא איזו אובד ירבי תניא שם ב
עומד שאינט משמר כל המשמר אצל בא

 הוא כך ובשביל לוקה לוי בן לזה זה אומרים • בעזרה קול מה לזמרים והם :מלקט • במקלו חובטו :ישן שטא ניכר עליך שלום לו ואומר כנגדו

 :לעיניו שינה לו משבאה לישן שלא עצמו להעמיד יטל אדם שאין אונס טא זו דשינה • דן עושין שינה אונס על וק״ו :בכאן קולו .׳נשמע טעק

 חת6 דרך איזט ה״ק אלא לבחור לאדם לו צריך דברים הרבה ־ האדם לו שיטר ישרה דק ]איזהו :במתטין שנטשץ דבר שינה• אונס על שלא
עיון

 מולקין אין כשם חילול שיש מקום דאמריק כסו ט • אפקירוסא משוס כיס לית
כרי • כאדם לו שימר ישים דדן אידה • משוס סכנס משש נמקים וכן לרב ככור

ענף
משה נקש דנרים שלשה שאחז״ל נרד ספרן • ססוכסוס פ6 יאסנ ם׳ דדן איזהו ר״א ב

 »ל •ישן זלא ינוס לא וסנה נינידסו לפנוי ונפרג ננקר •נדי סקדש פנודס מל נפולס מון םס« כיודפ ספקח האדם * כו* נסקל נסי יזו י»ן rrt ניכר המגה אשר

. גערמדשעלם שמאך. (4 . געברוכט צו ג( .קיגדער יוגגע א( .סן ג ר ו סת ה

יעקב
סן שינצל

מדרכים
 של הפוכמוס אס יאהג קאסר פ׳ו סס נפולם ומזכשלוס רפים כמקרים .

 וי׳> ינ9 נרכס והנא פססלקס ורפה ידו »ל נא מפא אין סרנים אס שזיכה יד

יוסף

* m ac>־ לו יסיג רשע • לו ורע צדיק ויש לו ושוב צדיק יש סס מסר פסקנ״ס



יטפהרש״אכט נח דף תטי!- ראשון פרק מקומות בשלשהדש״י
 דשמעהאדחר טאמרא דרבי ונ״ל הרבה שרים דרכים דיש נמיס״ל ת״ק הבא ועליהם ינפס ולמוכיחים :]שנאמד האדם לו שיבור הישרים דדטש1

 תפארה שהיא כל האדם לו שיטר ישרה דרך איזו ראטה דפ״ב במהניחון הבא עליהם לעולם באה רוח ונחה ינעם חוכמה שמקבל אדם • שזב ברכה

 וטח לעצמז העוב הדרך שהוא דהייט ט׳ האדם מן לו ותפארה לעושיה מסתלקת רעה לעולם ■באה כשטובה לעולה באה וברכה עובה סיב ע-טז

 דרך אוחו דאיזו בברייתא הכא לה ומפרש קאי מהניהין ואהא לבריוה באמונה אדם בני פס ויק ישא באמונהיהירה• יחזיק וי״א ריולש[. ק־

ולבריות לעצמו ותפארת טח שהוא דראיהבריוה^לפלטשלמקוס•”-■

להוכיח ההוכחות את ת״קאוהב וקאמר )בעולם( רוח נחת בעולם שתוכחות זמן שבל *ד53 נכלומר מקום $ל &זאו : •

 ר״א טוב ברכת תבא ועליהם ינעם ולמוכיחים

 בנאמני עיני ק*( )™לים שנא׳ יתירה באמונה יחזיק
 בל יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ר • וגו׳ ארץ

)לפלט( זוכה שמים לשם אתחבירו המוכיח
 ארם מוכיח «׳( )סשלי שנאמר מקום של ]לחלקו[

 אלא עוד ולא לשק( ממחליק ימצא )חן אחרי
: לשק[ ]ממחליק ימצא חן שנאמר חסד של חוט ]עליו[ )אחריו( שטושבין

 דיקא ולאו דקאי הוא fc£־ ׳

 דמקוס מאותטר
 שלש להחזיק >ולה

של בטס התמיד .
 התמיד אה ^ת^שמשקין ־..^הי

 נקט גוזמא ומשום *ימ^נפשיט1'

 כאדם • הבאי לשון ־־דה

שרוצה

שר פרק אחיו ראוהו
 כשלש עליו שהיו פעמים המזבח באמצע היה (6תפוח ע״אנפיסקא כם דף

בכוס התמיד את השקו גוזמא• רבא אמר [׳כו כור מאות
 דברו (’הבאי לשק תורה דברה אמי רבי "אמר • טזמא רבא אמר זהב של

 דבתיב הבאי לשון תורה דברה * הבאי לשק הבטים דברו הבאי לשק נביאים

 חכמים דברו גוזמא• אלא ס״ד בשמים בשמים ובצורות גדולות ערים )יכייסא(
 נביאים דברו • זהב של בבום התמיד את והשקו תפוח דאטוק הא הבאי לשק
 מחללים והעם[ אחריו העם כל ]ויעלו הארץ( עם )וכל «()ם׳* הבאידכתיב לשק

בחלילים
ט הבאי לשק הורה ]דברה :וק״ל וט׳ אחורי יראיתאת ט שנאמר משה שהשיג כמו אחרי בחכמה משיג שיהיה אחרי

הרי״ף

 ויסזרין ההוכוזת שמקבלת ומתוך הבריות
 והייט • ט׳ לעולם באה רוח נחת למוטב

 שנם׳ מקרא ומייתי • האדם ק לו תפארת

 וטעם שטח דהייט • ינעם ולמוטחיס
 למקבל הבא ק וע״י למקבלים המוכיח

 עליהם שהבא לפרש ויש טוב ברכה הוכחה

 וזאת כפ״ש טוב שנקרא משה ברכת

 מונס לפני ,וגז משה ברך אשר הברכה

 כדאיהא שטכיחס יום באותו דהייט

 דקתני דרך ראותי די״א וקאמר במדרשות

 האדם מן וגס לו תפארה שהיא במהניהין

 דזה במו״מ יתירה באמונה שיחזיק הייט
 ופייהי הבריות טן ותפארת לו טח ודאי

 שהם וגו׳־דהייט ארץ בנאמני עיט מקרא

 כס ומק במשא ארץ בדרך נאמטס

 דהייט עמדי לשבת זוכה הוא הבריות
 המוכיח כל :וק״ל הקב״ה של במחיצתו

 סי׳ עיין ׳ ט׳ הקב״ה של לחלקו זוכה ט׳

 זוכה בפ״י והכא הערוך ובטסחאות רש״י
 ועי״ל הך והייט ט׳ הקב״ה של לפלט

 בסוף כמ״ש חכמה הפלטת פל לפלגי
 ראוקשהיו לפלגות הניע לא נטין^עדיין

 ליהמדכהיב ומייהי לב חקרי נחלים בהם

ע״ש(: הגשה גיד בפרק מפורש

< ■י •*»>-«
>׳״׳!״- י - • ,  ודמו מל אתו לשפוד ארן מאמי ה׳ גדל שאז יסירה באמונה י«ק ספחלק לומר יצדק מין זו לדרשה ליישג צריו • וט׳ לשם:מים מבית הפוכיחאס כל

 או אדם מם ידפסין הלא לו ואוסר לשת נהלי,ת רשע לאדם סונית שמציל xc51 לשון
 אסם וצריך אתה צדק לו ואסר להוכיחו נא אם ימם לסונימים עטים ׳קנוהו אתה צדיק לרשס אופי אתריו נ1כת דנתע ס’אע נפזן צדיק איש נטןלעטס לא עליו ששמעתי וזה סר

 כחלון להמס מנה סופו לרשע וסוכיה פסים לשם שהמונית אסר וכאן לפוסנ שהחזירו כיון סוג כרכם הנא ועליהם ינעם ס׳ס צדיק וקראו רשע שהים אע״ע בצדקות למפק
 חוס שהוא יפצא הן שפים לשם סונית דהיינו אחרי בלו שהוא אחרי אום סוניח קרא קאמר והכי לשון פסחליק הסונית סל יסירם ספלה שהיא הסר של סוס לו וסושכין פ>ץם סל

:נסונחסו לשון ססחלק יוסר חסד של
יוסף ענף יוסף עץ

א הוקשה לא זה נאפת אנל ■ לו וסוג י ורשע לו ורע צדק פל הקושיא ולנאווה • ונו׳ כמקום מרוח אין התם אבל דבריו לחזק שרוצה כאדם הבאי לשק ||
וסו שיעקב נקרנם מניס ויץוצצו פסיק על נסדרש שנסוג נסו נותן הדין p כי • כלל .חפוח מקדא הא . 0וערר מושר מעשיהם לדכ אג״מ לאז .קי״״

שורש וא*נ • כפוה״ז נפל ועשו הנא כעולם נעל יפקנ • אסם ננסן הפולמוס ניניהם סלקו ’ - ־

עיון
ה׳ גדל

 • מר מאות מלש עליו שהיה פעמים המזבח באמצע היה תפוח התם דאין י*צ
 מערכה נבי על אסר שורסין שהיו המזבח שבאמצע האסר צמר תפוח וסי׳

 • כתפוח עגול שהיה שה על חפוח נקרא והוא מזבח של טי וזהו שם אותם זסעלץ
 לחוץ אותם מוציאין טו ־ הסערטת לסדר •מלין היו שלא כך כל רנה וכשהיה
 גוזמא שהוא וקאמר ו( )ויקרא למחנה מחוץ אל הדשן אח והוציא כדכחיב

 דמעולם • דוקא ולאו דקאמר הוא בעלמא מילתא כלומר • סר מאות שלש דאסר
 מאות שלש להחזיק יכולה הימה לא המערכה דסקוס • כור מאות לשלש הניע לא

טי
 לומדים רנים או הרניה אס שפהסיא סיחס שפושה ענייה דרכם מפרי ויאכלו מקיים אני מס אלא • פיחס ר״ל חוסש לה ואין קרן לס יש הפנייה • יאכלו מעלליהם פר• כי סוג ט

 כפי • מוה״ו פיחס אפילו פריהם שיאכלו ס1כפצ העצסוס סשאר דרגא תד יפלה פיחס כעושה שפצוה פנ״ש וא״נ • פיחס לס אין פיחס עו:ס ושאינה • סירוס לה. יש פפס
 שנעמיס ספון רניה שסשינ סירוס כפושה סצוה שהיא ההוכחה שנזכוס טסנת הסנרא זא״כ • פחנס פינה שסרה הא ופכ׳ש • פיחס לה ק שזי סירוס לה פאק ררנא חד עולה מנירה

 >׳ סרק חש אנוס נמסכת נעצמו רני ח״ש י סיג נרכס סנא ועליהם ינפה ולפוניחיס מפסוק ראיה סניא וס׳ז • לו ופוב צדיק ויהיה • לעולם ינא פיחס של וכרכה פינה
 לא התוכחה שסצוס מנייה העולם והנס • לרנים פיחס פושה שהיא כתוכחה נסצוס ביינו האדם סן לו ותפארת לעישיה סשארס מיא כל • האדם לו שימר ישרה זין ציוהו
 א״י! לכלול כמוכיח ציין והעיקר • להוטחו מ«כ פגונה דנר נחנירו שרואה פ״ה אפילו סישראל אחד כל פל מצוה מא כ• • ספוח הוא כאסח אכל • ורנרס לדרשנים רק נצסוס

חואלוין( )מהגאון ט׳ לני •אפרוכיסי פי ט קי• יהיה שהסמים אפשר אי ט מלל• ג״כ

 וייר* ונאנס לוקה טלו ישע® והנשארים פסונז נאנדס כסותו ישרוף או וסונחוס ביסודם במקלו ויחנסנו נשינס פודם סלהפס איש ס׳ מלק מיס סר איש יפצאהו סן ועמה
*te כסי נסמכו•! עעועץ לדני >ףו כי וגו׳ פייס כנודי עורה נאוערו ו05ע סורי יהיה כסות אישן פן סיני האירה חד וכי׳א • מינה •אנסו שלא אפילו ויזהרו לנפשם

 כי 9*0 זכו׳ פרפה •תאיה הכיני ונו׳ אקרא אישים אליכם ונו׳ תקרא מכפה הלא שה הנאסר וראה אקרא אישים אליכם כפו שר הניס סר איש שפירש טנדו ורוק ז״ל
השיק נרפו שכסנסי פה סוכה פסנס מיק מאן האפור מל יפורש הפנק כל כי • וגו״ אדני נגידם

 אין וכן • עשו ספשם שעתה נסור לרשע רק • נעוה״ז כצל סלק לישראל יהא שלא הדין
 שהקושיא רק • ורני אמזונינוס נספשה כפ״ש ימקנ פעשה כשעושה רק נעוה׳ג חלק לפשו

 קיום לישראל •ש ומאין ולמה אין כאמת סיפה וא״כ • לו ורע רשע לו וסוג צדיק על
 שיחסיהם אוכל כאדם שנפטרה שהטלתם פצוס כפה שיש חז׳ל הורונו זה אן • נעוה״ז
 נחרו שגם ראה הקדוש יניס אנל • סאה ססכס חש נמשנם המנויה הפצוס וכס נסוה״ז

 עוד שיש השמיענו לכן • נכלנמס נפשנה שה הסצוים פכמצות סצוה שוס פקייפים היו לא
 שם תונחה לפצוס סגא דלא והא • הסונסה והיא • לסולם נאה ונרכס סונה שנפטרה פצוה

 הסירוס יאכל שנעמדה p נוסנס כסנרא נ• • לשנוסה הוצרכה ולא סשום • כפשנה
צדק אסח שנאסר נעוה׳ז ר׳ל סירוס לס ויש קרן לה יש הזכות מדל כס׳ש • נעוה׳ז

.איבעדסריבען כ( .שפעללק א(אייגעהןהע • וינסן קסת



פג יצייק א סימן אה־ע חלק
.מאיסור להפרישו חיוב אין דת דבעוזב שהחליט במה הש״ך

 משום טבורו יענשו שלא כדי להפרישו חייב דיהי׳ להעיר יש

 בסנהדרין וכמבואר בזה זה ערבין ישראל כל דהא ערבות

 דבעוזב ס״ל דהש״ך ואפשר ־ ל״ט( )דף ושבועות כ״ז( )דף

 הוא ישראל שחטא אע״פ דאמרו דאע״פ ערבות שייך לא דש

 ע״ב )דף סנהדרין בתות׳ כמבואר ברית בן דחינו כיון מ״מ

 דברי בשם מ״ז ס״ק קמ״א סי׳ באה״ע הב״ש וכמש״כ ־ ע״ב(

 המנ״א וכ״כ ־ מה״ט שליח נעשה אינו דת דעוזב הללו תוס׳

 מקרי דלא דכיון לפ״ז לדון מקום וים • א׳ ס״ק קפ״ע בשי׳

 דלא ערבות לענין ה״ה ממילא ע״כ ־ כא״י ודינו בריש בן

רק נתערבו דלא די״ל משום דת עוזב עבור ערבות די;

 יכול גמור בזכות דחף יוסף רב אשמועינן גופא זה דלמא

 למחות יכול אין גמור דבזנות מוכח מרבא כא אפ״כ למהות

 התה דדוקא י״ל ולכן ־ כידוע פלוגתא לאפושי לכו אין ולק

 גמור זכות כי׳ דלא לי׳ פכוקא דהי׳ משוס כן יוסף לרב ס״ל

 זכות דהוי היכא משא״כ • בהפקירא לי׳ דכיחא ואפשר כ״כ־

 שהוכחתי וכמו למחות דיכול דס״ל לרבא מודו כ״ע גמור

 יוסף לרב הביא דלא סרי״ף שיטת דזה ואפשר • הכ״ל מסוטה

 ולא הנ״ל דסומה כסוגיא על ;-דשמך שס ברא״ש כמבואר

: שכתבתי חילוק ס״ל  על רק להוכיח מקוס אין הללו מהראיות כי וילסתי ל(
מחאה לפנינו היו לא הזכיי׳ דבעח היכא

 מהזכיי׳ לו כשנודע הזכיי׳ לאחר רק בזה רוצה שאינו הזוכה מן

 מהני לא גמור דבזכות שפיר להוכיח יש בזה ־ ע״ז צווח

 רוצה שאינו שאמר הזכיי׳ מקודס דנודע סיכא משא״כ ־ מחאתו

 ואינן טפי גרע דכה״ג י״ל בזה * לו שיזכו הזכי' בענק בלל

 • לחלק אקום הי׳ כן גמור בזכות אף בפ״כ לו לזכות יבולין

 זנות בין לחלק מקום דיש הללו הראיות מן מוכה פכ״פ אבל

 הרשב״א לדברי סייעתא מזה והוי ־ גמור שאינו לזכות גמור

 מוכח והרשב״ס הרשב״א ומן ־ בזה דמחלקים והרפבים וכר״נ

 בעת בפירוש דאומר אף בפ״כ מזכין נמוד דבזכות להדיח

 דלדינא ואף ■ כו׳ דעתו בטלה אפ״ה בהזכי׳ קוצה דאינו הזכיי׳
 שחדור השפר של הזכיי׳ ולבטל למחות העבד דיכול קיי״ל

 ־ הרשב״א על החולקים הראשונים וכשיטת אחרים ידי שפל

 גמורה זכיי׳ הוי לא דזהו שחרור בשפר דוקא חסו י״ל מ״מ

 לחירות רבו מת״י שיצא לעבד זכות דאין דס״ל לר׳מ וכדמצינו

 מצינו לא גמור זכות דהוי. היכח אבל ־ לי׳ ניחא ובהפקירא

 שס כתב שהרשב״א אף י״ל ולק ־ בזה הרשב״א על דפליגי

 ולבטל למחות העבד יכול אין מה דמפני טעמים שארי עוד

 זכות הוי לא דשמא לומר שם מסתפק דהרשב״א "י״ל’־ להזכיי׳

 ודאי גמור זכוה דהוי היכא משא״כ ־ שכתבתי וכמו כ’כ גמור

 הרשב״א וכמש״ב לו מזכין בע״כ ואף כלל למחות יטל אינו

:כידוע ביניהם במחלוקת להרבות לנו ואין ־ והרשב״ס

לא דעי״ז במה גמור זכות מקרי זה הא עכיז

שייך
לשיעת וכש״כ ־ נצנים בפרשה כדמשמע בריח בני עבור

כלל בהנט רוצית שאינה דאומרת דאף בנ״ד י״ל ולפ״ז דס

 דמים סברא ומשום כפנוי' רק החמור א״א כמו דינה יהי׳
 זצ״ל הגר״א בביאור וכמש״כ כן אמרינן דלא קיי״ל הא גטביס

 כ״א ס׳ק ב״ש מ״ב סי׳ באה״ע ועיין ל״ב ס״ק א׳ סי' באה׳ע

 לה דהוי אלי׳ גמור זכות מקרי ודחי בכה״ג א״כ ־ וקצרתי

 הגט ע״י לה חובה קצת שום ואין הגט זכוי ע״י גדולה סובה

 דצווחת היכא אף הגט של הזכוי מן תועלת יש שפיר ע״כ

 עבורה הגט זכוי מהני דלא היכא דאף לומר ים זה וזולת נח־

 החמדה דברי ע״ס בכה״ג אחרה לישח להבעל להסיר יש דגיה

 דהיכא שכתב קמ״א שורש המהרי״ק ובשם ד׳ בסי׳ שלמה

 ר״ג גדרת בכה״ג ואין נשים שתי בכלל זה אין עליו דנאסרה

 ע״כ • ט"ש בכה"ג גזר לא בודאי לו ראוי' אשה דאינה כיון

 זכוי מהני דלא דנימא דאף מה״ת עליו דנאסרה בניד בודאי

 הגט זכרי אין דמ״מ ־ בהגט רוצית דאינה דצווחת כיון הנס

 במה יעקב השבות וגם שאני־ דאפשר היכא רק לעימבא
 רק לעיכובא זה דאין י״ל לרשותה הגט לזרוק פצה שנתן

: שאני דאפשר היכא

ב. ענף
 דת בעזבה הגט לזטת דאמרו מילהא בעיקר והנה 0

בדברי לדון דיש עפ״מ בזה הטעם דייל נלע״ד

 חין דתו ועוזב דבא״י שכתב ו׳ ס״ק קנ״א סי׳ ביו״ד כש״ך
 אצ״פ דהא כתב מרבבה והדגול ־ מאיסור להפרישן קיוב

 עיקר דהא בכוונתו לומר ואפשר ־ ע״ש ט' ישראל שריפא

 את תוכיח הוכח מ״ע משום זהו האיסור מן ריבירו הפרשת
 ־ מאיסורא ולאפרושי להוכיחו עליו מצווה אינו ע״כ ־ עמיתך

דברי בעיקר אך ־ בזה ואכמ״ל דוכת• בכמה עפ״ז לדון ויש

 סעי׳ קנ״ז סי׳ באה״ע שיטתם זכדהזבא חליצה גבי הסוברים

 דדרשו הכא ה״ה א״כ ־ ז׳ ס״ק שם זצ״ל הגר״א ובביאור ד׳

 באחיו איש וכשלו הפסוק על שם ושבועות בסנהדרין .כן
 הערבות בכלל אינו דת דעוזב י״ל א״כ ־ בזה זה דערבין

 כן להפרישו חייב שאינו הש״ך כתב שפיר וע״כ ־ שנתערבו
:הש״ך בסברת י״ל

 דהא בזה הש״ך כשיטת דלא לדון מקוס יש לדינא ארי ץ(
חליצה גבי קנ״ז- סי׳ באה״ע פוסקים רוב שיטת י

 הביא הא וכן ־ אחיו דמקרי משוס לחליצה זוקק דת דעוזב

 דמקרי דס״ל פוסקים כמה לשיטת מ׳ז ס״ק קמ״א בשי׳ הב״ש

 מש״כ ז׳ אוה רהשק גע בשדר מקושר בגע מזה ועיין ברית בן

 בשביל דגם נותנת הדעת ע״כ הי׳ שאול ובגבעת ־ בזה

 ומכבר י ביניהם לחלק ואק עבורו ערבות דין ג״כ יהי׳ העוזב

 מתקיף ט׳ בתנור פת הדביק ד׳( )דף דשבת בסך העירותי
 לו התירו ט׳ חבריך שיזכה כדי חמא לאדם אומרים וכי ר״ש

 בשביל ערבות דין חבירו על דיש כיון הא וקפה ־ כו' לרדותה

 אלא מבריך שיזכה בשביל חטא מקרי זה אין א״כ ־ החוטא

 ערבות עונש מן א״ע להציל אתה שתזכה בשביל אתה חטא

 חמא ד״ה ובחום׳ ׳ח( מ )דף במנחוח ועיין ־ החמור בעון
 התום׳ שכתבו דכיק ואפשר ־ כו׳ בשבת שתזכה בשביל בשבת

 ולא למחות בידם שהיו ההם בדיה ע״ב( ל״ט )דף בשבועות

 התם הש״ס וכדמסיק כך כל חמור זה עונש דאין ט׳ מיחו

 ישראל שכל באחיו איש וכשלו שם דאמרו הא על שם וקאי

 כ״כ חמור עונש זה אין ערבות דפונש וכיון ־ וט׳ מרבק
 חטא אומרים וכי הנ״ל ד׳( )דף בשבת הכא אמרו שפיר ע״כ

 שתזכה בשביל חטא בזה קרינן דלח ־ חבריך שחכה בשביל

 באיסור חף שיחטא וכדאי כ״כ רב בזה הזכות אין דהא אתה

 ־ כ״כ חמור עונשו דאין כיון כ״כ הצלה מקרי זה דאק ־ קל

 העונש ואז החוטא עבור כולם נענשין הפרבוח בשביל הא וגם

 ופ״כ ־ ואחד כ״א על נחלק העונש דהא מ׳ על למאוד קל

 בא העונש דהא זה משום קל באישור אף בעצמו לחטא לו אין

 עצמו החוטא של והעונש ־ החוטא עיקר הוא כי לעיקר עליו

 על שמניע הערבות העונש מן ביותר רב הוא קל באיסור אף

 עונש משום רק ־ בזה חטאו פלא האחרים מן וא׳ א׳ כל

 ג' ספי׳ קל״ב סי׳ ]ובח״ת ־ לכולן ומתחלק נענשק ערבות

 וממצה מזה מחצם רק א׳ מערב גובה דאינו סוברים דיש

 במה מהם לא׳ באץ רק • ג׳ סעי׳ ע״ז בסי׳ הוא וכן ■ מזה
 טיב( ל״ז )דף בסוסה לדק כתבתי ועפ״ז ־ מהשני גובה לשלם

:איש[ דבלח״ה לפי וקצרתי ־ דפרבא וערבא ערבא

 רבעי דכרם א׳ משנה פיה במע״ש להעיר יש וכי ח(
שבוע שני בשאר אבל בשביעית בד״א מ׳ מציינין 1

 מעיש ה׳ הרמב״ם פסק וכן ס״ס( )דף בב״ק הוא וק ט׳
 חייב דיהי׳ לדון יש ולכאורה שם יו״ט בתום׳ והובא ט׳ פ׳

 דאפשר במה האיסור להקל וכן איסור מן לחבירו להפרישו
 לפי קשה זה אין באמת אך ־ כנ״ל הערבות עונש ק ולהנצל

 דכל לפי מאיסורא מבירו להפריש עליו דהמיוב במה די״ל

 דזהו לפי לחבירו להפריש מחוייב וע״כ זל״ז ערבין ישראל
 בסוטה ואמרו ־ הערבות בשביל יענשו שלא עצמו הצלח

בדיה ל״ד( )דף סוטה בחוש׳ והובא ה׳ ה׳ פ״ז בירושלמי

כודם

I’M ג

ףניידן
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א סימן אה״ע חלק עין !66
 אש קבלו בירדן ריל אמר הירושלמי בשם כו׳ בירק פודם

 של ורובה חטא מכן שהרי כן שהוא לך מדע כו׳ מסמרות

 ב׳ק יצתה הרצועה הומה ביבנה לוי א״ר כו׳ נפלה סנהדרץ
 להסביר יש ולפ״ז ־ טכ״ל בנסתרות עסק לכס אץ ואמרה

 אבל בשביעית בד״א רשב״ג דא׳ שם וב״ק במפ״ש אמרו ..דלק
 להשתדל חיוב עליו ואין • לרשע הלעיטהו שבוע שני בשאר

 ענין דזהו לפי האיסור מן דרכים כעוברי את ולהפריש

 וע״כ כפירות את הנוטלים כס מי יודע אינו דהא נסתרות
 לכם אץ ואמר הביק שיצתה ולאחר • נסחרות בשם זה הוי

 משנה והך ־ הערבות פ״ד כלל עונש עליו אץ בנסתרות עסק
 חיוב עליו אץ וע״כ • הזה ב"ק שיצמה אמר הי׳ דממ״ש

 שא״ה מציינין דבשביטית והא ־ מאיכורא ולהפרישם להשתדל

 במועד כמבואר ציון בעי מ״מ כניל טרבות שייך דלא דאה
 דבלא״ה כשנה ימות בשארי מך ־ ע״ז הטעם ה׳( )דך קטן

בזה דיינינן ע״כ דשה הטעמים שייכי דלא גזל משוס אסור
:בזה ערבות שייך דלא כיון כו׳ להלעיטהו

 כרם גבי כו' לרשע הלעיטהו דאמרו הענץ ובטימר* ט(
סייעתא מזה יהי׳ השנה ימות בשאר רבעי י ?

 שכתב ו׳ ס״ק הש״ך טל קריא סי' ביו״ד מרבבה הדגול לדברי
 מחריב אחר ישראל אץ עבירה איזה על במזיד לעבור דברוצה

 ־ כו׳ הלעיטהו דאמרו מה איש דלפיז ־ עיש כו׳ להפרישו

 בשביעית רק במזיד בעובר להפרישו חיוב עליו דאין משוס
 שכתבתי מה לפי אכן ־ ולציין להפרישו חייבץ בזה בשוגג דהוי

 להפרישו חייב יהא דבנגלות נותן הדין מ'כ כרבות ענץ לדון

 בכלל זה והוי ערבות משוס יענשו פלא ככי במזיד בעובר אך

 משנה פ״ג בדמאי ומה ־ בזה מ’הד כדברי ודלא כניל־ הצלה

 יוסי א״ר כו׳ לה נותן בהוא את מטפר לפונדקית .הנותן ה׳

 והתום׳ ־ יוסי כר׳ דלא שם ופהקו לרמאין אחראץ אנו אין
 דר׳ הח״ק בדברי ו׳( )דף בחולין רפ״י לפי' הביא שם יויט

 דר׳ ת״ק דאך ׳ש א ולפ״ז ־ מתכוונת היא דלטובה שם יוסי

 לרשב״ג אשכחן דהכי לרמחים אחראין אנו דאין ל”ס יוסי
 פ״ט הרמב״ם פסק וכן כו׳ הלעיטהו דס״ל מפ׳יש מן בפ״ה

 ורשב״ג יוסי דר׳ ובפרקין דמע״ש להירושלמי והביא ־ מע״ש ה׳

 יודה לא ורשב״ב מ׳ יודה יוסי ר' מסתברא כו׳ א׳ דבר אמרו

 כו׳ לרמאין אחראין דאנו ס׳ל דתיק כהוס׳ כדעת משמע כו'
 נ״ב לדף בהשמטות יאיר בחוות ראיתי וכן ־ יו״ט התוס' מכיל

 דאמריק כרפב״ג שפסק דמט״ש פ״ס הרמב״ס כל שהקשה
 לפונדקית הנותן ה׳ משנה פ״ג דמאי במפנה ואילו כו׳ הלעיטהו

 ובאמת ־ לה שנותן את דמעשר יוסי דר׳ כתיק דפסק ט׳
 חילוק כפי או ו׳( )דך דמ׳לץ רפיי כפי׳ יפרש דהרמביס י״ל
 מה לפי אכן ־ כגיל יו״ט המום' שכתב וכפי הירושלמי של

 נסתרות כעץ זה דהוי רבעי דכרם הך דפאני לפרש שכתבתי
 לפונדקית דנוהן הך דשאני בינייהו עוד לחלק יש ללז א״כ

 כ’ע שתחליך לה דחשדינן כיון דהא נגלות כעץ הוי דזה ס׳
 ע״כ ערבות דין מיז ושייך נגלות דמקרי יוסי דר' לתיק ס׳ל

 בהך מפא״כ ־ הערבות מן להציל כדי ולעשר להשתדל ממוייב

 מהאורחים מי יודע אינו דהא נסתרות דמקרי רבעי דכרס
 משוס ע״כ ערבות דץ בכזה שייך ולא הפיחה את שיטלו

 האיסור מן להצילן להשתדל חיוב עלץ דאץ אמרו ט׳ הלעיטהו

 דמאי מירושלמי עיז תקשה דלא לפרש כתבתי ובמקיא ־ כנ״ל

 מילתא בהך והנה י כנ״ל פס יו"ט במוס' שהובא ומע״ש
 דזהו ל״ט( )דף ושבועות כ״ז( )דך בסנהדרין אמרו דערבות

 להשתדל בידו דיש היכא דהיה וי׳ל ־ וכו׳ למחות בידם ביש
 חיוב בכלל זהו דג*כ איסור מכשול מן להצילן מצה איזה אחר

 אך ־ כן יעפו שלא בהם למחות בידו דאין היכא אך הערבות
 ביבנה לוי ר׳ ואמר ביק דיצתה בנסתרות אבל בנגלות זהו

 בירושלמי כדאמדו בנסתרות עסק לכם ואץ הרצופה דהושרה

 דין לגמרי הותרה נסתרות דעל דמשמע ־ שם ובהוס' סוטה
 אחה אחר להדר אך כלל חיוב שוס בנסתרות אין וע״כ ערבות

לעיל כן כתבתי שפיר ומ״כ מאיסור להפרישן כדי מצה

:לנסתרות נגלות בץ בזה לחלק

ג ענף

 דתו דבטוזב לדק • למיל שכתבתי הדבר וב^ימר י(
בי׳ דנם להוכיח נלע׳ד ערבות שייך לא *

 שעברו דמעת מיד( )דך בסנהדרין דאי' והוא ערבות שייך
 ואמרו הוגיא־ בטלי שס וכמבואר עכן עבור נענשו הירק

 ומטחר ־ עיש הורה חומשי חמשה על עבר דעכן שם
 ק’ס ב׳ בסי׳ פור התבואות שכתב וכפי ה׳( )ד׳ בחולין

 כמצות רוב טל שעובר דמי מיו אות חדשה ובשמלה כ״ג

 פטר דאך הרי ־ עיש ככולו דרובו משוס גמור מומר הוא

 ומשמע ־ חטאו טבור דנטנשו ערבות דץ יש ג׳׳כ מומר
 והחרמים חורה חומשי נמשה טל שמבר מה בשביל דנענשו שם

 ט׳ הוא ישראל שחטא אע'פ ישראל חטא שם אמרו דהא

 גם גנט גם החרם נץ לקחו גס בריתי את עברו וגס
 חמשה על עכן שעבר מלמד ט׳ בכליהם שמו גס כחשו

 כל דנפנפו מזה דמשמע ־ גס חמשה שנא׳ חורה חומשי
 תורה חומשי חמשה כל טל טכן שעבר מה עבור ישראל

 כיון מומר דץ לו הי׳ והא ־ במרס שחטא מה עבור וגס
 פירש שס והמהרפ״א • תורה חומשי חמשה על דפבר
 כוי דבזה נתבאר וכבר • ע״ש הורה של רובו על דעבר

 עבור נענשו ואס״ה ־ התביש וכמשיב ככולו דרובו הדין

 שעבר דמה לומר סברא ואין • החרם טל עכן שעבר מה
 רוב טל דעבר מקודם זה כי׳ בכליהם ושמו החרס על

 וי׳ל ־ שם כמבואר ככתוב במשמע זה דאין תורה חומשי

 דהטונה כוח ישראל שחטא דאפ״ס שם כמאמר כוונת חכו

 דין דשיין ישראל בשם מקרי מ״מ טכן שחכת דאע״פ הוא
 נם בריתי טברו דגם לפי שיטנשו ישראל כל על ערבות

 כל על קאי חכו בכליהם שמו ונס כו׳ החרס מן לקחו
 גמור במומר דגה מזה ומוכח • הערבות ומשום ישראל

 היכא דשאני בזה לחלק סברא ואין ־ ערבות שנש דין שייך
 ־ והמצות התורה רוב מל שעבר במה חטאו נתפרסס דלא
 כמיא וקמי שמיס דין בטונש הערבות לענין בכך דמה

 בפוזב דגה מזה מוכח וע״כ מומר־ שהוא כאמת גליא

 ולפ״ז ־ הוא ישראל שחטא דאע׳פ טרבוח דין שייך דת

 איך מצות ולמשות להשתדל החיוב בעוזב דנם נותן הדין
 דמבואר ואף טבוח־ יענשו פלא בדי מאיסור להפרישו

 ישראל כל דכך ל״ט( )דך ושבוטת כ״ז( )דך בסנהדרין
 לומד יש פכיז • ט׳ למחות בידו שיש היכא רק איט ערכין

 יופרש זה שפ״י עצה איזה למשות בידינו דיש היכא דה״ה

 זה דגם ק ולמשות להשתדל פליט החיוב דודאי מהאיסור
 פ*ג ברכות כרא״ש וזיל דמ"ם־ למחות בידינו יש בכלל

 שערב ט' אחריה שיפטור הוא דין הסימן בהוף י״ג סי׳
 ומשום ־ טכ״ל וכו׳ כמון מן להצילן הוא ועליו בעבורם הוא

 פן להצילן כדי בפצות להשתדל כחיוב עליט הזאת הסברא
 לפי לכפיר דיש ומה ־ בשבילו אחרים יענשו שלא כדי כעון

 ובבת ל׳ס( )דך ושבועות כ״ז( )דף כמהדרין דאמרו מה

 ט׳ בנגלות אך וס׳ למחות בידם ביש דדוקא ניה( )דך
 משום דנטנפו מיג( )דך כמהדרין ס״ל יהודא ר׳ והא

 עיי׳ ־ ביבנה הביק שיציזה מקודם נסתרות מל נס פרטת

 מ׳ב( מ׳ג )דף לסנהדרין אגדות בחדושי במהרשיא מזס

 כר׳ אתי׳ סוניות דההיא לומר דדומק וכתב בזה שהעיר
: וקצרתי ארוכץ והדברים עיש יהודה כר׳ ולא נחמי׳

 לעוזבם גט לזכות דכתבו במה לטנינינו נחזור יא(
דהמיקר י״ל דבאמת אחרת לישא ברוצה דת

 נושא בכלל זה דאין עליו דנאסדה דהיכא המהרי׳ק כסברת
 והא שלמה־ החמדת וכמש״כ ר״ג גזר לא וע״ז נשים שתי

 החיוב דעליט הוא טעמם דעיקר ייל הגש לזכות דהצריט
 מם דכל דא״א בזנות החמור עון מן ולהצילה להשתדל

 ־ הערבות טונש מן אותו ולהציל • חמוד חטא פושית ויום
 )ד׳ דביק בסך וכמו לרשט הלעיטהו בזה לדק דיש ואך

כעץ דהוי דשא׳ה לחלק דיש נתבאר הא עכ״ז ־ ס״ט(

נסהוזת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס165 מס עמוד איטר ישראל בן אלחנן יצחק ספקטור, א - יצחק עין



פד י™? א סימן אה־ע חלק ׳ח
 בימה הב״ק דיצחה עת מן ע״ז ערבות דאק נסתרות

 מ״ז ערבות ויש נגלות בשם דהוי דת דעוזבת בכך אכל

 במה ערבות עונש מן ולהצילן בעצה להשתדל החיוב פ׳כ

 מסמרות שא״ב מה ־ כנ״ל למחות בידם דיש בכלל וזהו דאפשר

 כ’א בנסתרות עסק לכס ואין הרצועה דהותרה בזה דאמרו כק

 דכרס בהך וכמו פ״ז עצות אחר להדר לנו ואין לגמרי הותרה

 ולפ״ז ט׳־ לרשע הלעיסהו דאמרו הנ״ל וב״ק דמע״ש רבעי

totT כלל בגירושין מפיצה דאקה דת העוזבת דאומרת 
 ־ יעקב השבות וכמש״כ בע״כ הגט מזכין דאין דנימא דאף

 המהרי״ק וכסברת אחרת לישא להבעל להתיר יש דמ״מ

 מן להנצל לטובתינו רק הוי הגט זכוי דהך ־ כנ״ל והח׳ש

 דאק היכא אבל ־ הגט לה לזכות האפשריות באס הערבות

 לעיכובא זה חין המועיל באופן הזכוי לעשות האפשריות

: אמרת חשה לישא יכול דעכ״ז

 שכתבתי מה לכל ולדמות לומר ים ולכאורה יס
י״ג דין פ״ג לברכות הרא״ש דברי ע״פ

 עבור נתערבו לא דנשים וכיק הערבות בכלל אינן דנשיס

 א״כ • הנשים מבור נתערבו לא דאנשיס ה״ה האנשים

 להצילנו משוס למוזבת גס דמזכין הטעם כ’מש נדמה ממילא

 ־ הנשים עבור נתערבו דלא כיון־ ז״א דהא ־ מהערבות
 שבת ועיין ־ עצמן בפני כעם זה לגבי הוי דהס משוס

 הערבות בכלל אינן דנשיס דנהי לומד ואפשר ס״ב( )דף

 • זה גבי עצמן בפני עם כמו דהוי משוס אנשים עבור

 • הנשים שאר עבור וכ״א נשים עבור הנשים נתערב פכ״ז

 לכל להציל כדי לעוזבה הגט זכוי להך לדון יש שפיר פ״כ

 ולכאורה ־ דוחק זה אך ־ הערבות משוס יענשו שלא הנשים

 נשי הני דאמרו למ״ד( )דף דביצה מהך בזה להמיר ים

 הנח אלא מידי ולא להו אמרינן—ולא כו׳ מצבייהו דשקלן

 הוא הדין בנשים דגם הרי כו׳ שוגגין שיהי׳ מוסב ט׳
 אין באמת אבל ־ מאיסורח להפרישן להשתדל פליט דהחיוב

 דמיירינן בסגידון משא׳ע בשוגגין דמיירי דשא״ה כלל ראי' זה

 הך וכמו לרשע הלעיטהו בזה לומר דיש במזיד בסברה

 לפיל כתבתי ואנכי ־ הנ״ל ס״ט( )דף וב״ק פ״ה דמפ״ש

 דבטל נסתרות כעין הוי דזה רבעי בכרס דשא״ה לחלק

 בעלות א״כ ביבנה הב״ק דיצתה לאחר מנסתרות הערבות

 להפרישן להשתדל עלינו דהחיוב בזה דעתי ערבות דשייך

 יש מדיין לכן ־ הערבות מעונש הצלתיט למען מאיסור

 בכלל דאינם לפי בזה להשתדל עלינו אין נשים דגבי צדק

 דייטנן ממילא וע״כ ־ בברכות הרא״ש דברי לפי הסרטת

: וכו' לרשע דהלעיטהו להך בהו

1 GPשיו סי׳ או״ח דשו״ע מהך להעיר אין ט7מו 
בתו הוציאו כי לו ששלחו מי י״ד סמי׳

שייך אין וע״כ באונס שהוציאום מיירי הא דשם ט׳ בשבת

לבה על לדבר דשייך היכא וק ־ ט׳ הלעיטהו לדון בזה

הלעיטהו לומר התם שייך דלא בזה שאני ט׳ ולהחזירה

 מה ה׳ סיק היסב בבאר ש״ה סי׳ באו״ח ופיק ט׳־
: וקצרתי שבעה נחלת בשם שהביא

CT שכתבתי למה כלל דמיי׳ שום מזה אין באמת אכן 
ז׳ בסי׳ זצ״ל אינר פ’ר דבתשובת משום

 מצווין שאין במה דרק הטל לברטת הראיש בטונת כתב

 הנשים שמצווון במה אבל בטרטס נכנסו לא בזה הנשים

 די״ל לדון כתבתי שפיר לפ״ז א״כ ־ הערבות בכלל ג״כ הס

 להצילנו כדי העיקר דזהו לעוזבת גט לזטת שהצריט במה

 לפי ובפרס ־ הערמת בכלל הס נשים נם דבזה מסרבות
 המזון בברכה נשים דיה כ׳( )דף בבכטת הסוס׳ שיטת

 דלא משמע ט׳ תיבמי נמי ולוים כהנים בקושייתס ט׳
 אלא נתערבו דלא נשים דשאט דמחלק הרא״ש לדברי כדל

 ע׳( )דף ובקידושין שם ברכות בצל״ח ועיין ־ נתערבו מלס

 ־ הניל איגר ר״ע כדברי דהעיקר לפי 'וקצרתי שם כסוס׳

: יותר בזה להאריך מהצורך אק וע׳־כ

 זטי כי והוא p דעתי בקצרה דפסקא סלטא (1ט
רוצית דאינה דאומרת אף דת לעוזבת הגט

 דיש לפי הגט את עבורה לזכות יש עכ״ז בהגט כלל

 שאינה באומרת אף הזכות מהני גמור דבזכות לומר

 • שנתבאר כמו גמור זכות בשם הוי נ״ד וגם בזה מפיצה
 עליו דנאסרה דהיכא המהרי״ק בשם נתבאר הא זה וזולת

 ־ שלמה החמדת שכתב וכמו נשים שתי נושא בכלל זה דאין

 אבל דאפשר היכא דמילתא לרווחא רק אינו הגט תכוי

 מה דפיקר לדון דיש נתבאר וגם לעיכובא־ זה אין

 מן להצילט לסובתינו רק דזהו לה הגט לזכות שמצדיכק

 בנ״ד גם הגט עבורה לזכות כת״ר יטל וט״כ ־ הערבות

 • רבנים מאה כיתר בלא אף אמרת אשה לישא לבעלה ולהתיר

:ישראל מל ושלום ומכשול עון מן להצילנו במזרינו יהי׳ וה׳

 א׳ איש אשר בדבר גדול רב מן נשאלתי מקרוב (ןץף טץ(

הדרה אפה לו ויש לחו״ל למרחקים נסע מעירו

 בעלם מל ונאסרה כד״ת הגביע וכפי ברצון תינתה בעירו

 רוצה אינה ואשתו ־ במדינתו אחרת אשה לישא רוצה והבעל

 דעתי לחיות ממני ודרשו מבעלה גס לקבל אופן בשום

 ואם רבנים מאה היתר בלא אמרת לישא לו להתיר אס

 הגט וזטי הגס השלשת ק כלל תועלת דאק או גס ישליש

 דמבואר להא כת״ר משש גם ־ להגט רצונה דאין כיון

 סעי׳ ב׳ סי׳ ובאה״ע י״ח( )דף וביומא ל״ז( )דף ביבמות

 במדינה אשה רישא וילך זו במדינה אשה ישא דלא י״א

 לו דיש כאן וע״כ • ט' זל״ז הבנים יזדווגו שמא אמרת

 אחרת במדינה אשה וכשישא ־ בעירו אשה מן מכבר בנים

 להשיבו ממני כמ״ר וביקש אחותו נושא ארי להיות יטל

: בזה דעתי איך

P) בקונמריס שהעליתי מה לפי כי לו השבתי אשר וזה 
זכוי מהני דלא שכתב יעקב השבות על להשיג

 דכיון לדון דיש והעליתי ־ בהגט חפיצה דאינה כיכא הגע

 לישא להתירו יש וע״כ ־ בפ״כ לה מזכין גמור זכות דהוי

 לא ואם גס שתקבל אותה שיתרו לאחר במדינתו אחרת

 בקונטריסי וכמש״כ עבורה זכוי ובתורת גט ישליש תתרצה

 כלל הגס זטי מהני דלא דנימא אף ובאמת בארוכה־

 יש מ״ט בהגט כלל רוצית דאינה בפירוש האומרת היכא

 וכפי רבנים מאה היתר בלא אף אמרת לישא להתירו

 לא ריג תקנת דעיקר לעיל שהובא והס״ש המהרי״ק סברת

 זה אין עליו בנאסרה אבל לו המוסרת באשה רק הי׳

 כת״ד ומש״כ • ר״ג תקנת בכלל זה ואין נשים שתי בכלל

 • אחרת במדינה וישא וילך זו במדינה ישא דלא להך לחוש

 סעי׳ ב׳ בסי׳ מאיר הבית כתב כבד הלא ־ לזה לחוש אק

 אחרת במדינה וישא וילך זו במדינה ישא דלא דהך י״א

 אף נתגרשה או במתה ולא אשתו על אשה בנושא הייט

 וה״ה בכזה־ גזת דלא זו במדינה ממנה בנים לו דיש
 ככל דינה ־ כנ״ל זכיי' בתורת גט לה דמזכה דכיון בנ״ד

 אף וגם ־ אחרת במדינה אשה לישא לו אסרו דלא גרושה
 עבודה כלל הגט זטי מהני דלא יעקב כהשבות דנימא

 אשה לישא אסור איט דק דע״פ כיון מ״מ ־ שלה בע״כ

 וכסברת לו סראויה אשה הוי דלא לפי ־ חדר״ג משוס אחרת

 איסור בזה אין מהיס ע״כ • כנ״ל שלמה והחמרת המהרי״ק

 אמרו דלא ט׳ וישא וילך זו במדינה ישא דלא משום
 אק עליו האסורה באשה אבל לו הראויה. באשה רק זה

 כמו ודינו הנ״ל־ המהרי׳ק סברת וכעין זה איסור עליו

 דיש אף אחרת במדינה אשס לישא לו דמוסר אשה לו דאין

 דזטת דכיק להסברא בזה י? וגם ־ זו במדינה מים לו
 דה ס״א( ב׳ )דף בכתובות התום׳ דברי וכפק שכיח לא

 ־ שכיח לא זטת דכל השני בתי׳ בסהיד ט׳ לו היה שאם

 זנות דדוקא ע״ב( י״ז )דף בגיטק התוס׳ כדברי ]ודלא

 בתי׳ בכתוטת כאן החום׳ וכמש״כ כו׳ ובהתראה בעדים

 ב׳ בסי׳ מאיר הבית לסברת בזה לדון יש א״כ ־ קמא[
בזה להתיר הנהוג וכן ־ בזה נזרו לא שכיח דלא דבמילתא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס166 מס עמוד איטר ישראל בן אלחנן יצחק ספקטור, א ־ יצחק עין
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התורה* לשמירת אחרים כפיית
)מכתב(

 ומאחרי בדינו והוזכר שהובא התורה דין של במקורות התעניין שכב׳ מכיון

 להפנות לעצמי אני ארשה פגם, משום אישית בהודעה אין זה משפט שנסתיים שעכשיו
אלה: למקורות כב׳ לב תשומת

 עכשיו שעד כנענית שפחה לו מסר שרבו שעבד ע״א כח דף קמא בבא לתלמוד א(

 ועשה וחבל לצאת בו מסרהב רבו אם לו, אסורה ועכשיו רבו ושיחררו לו, מותרת ?יתה

 שדין מאיסור ולהפרישו להלקותו רשאי - רש״י לדברי - שכן פטור, רבו חבורה, בו

להקב״ה. אלא הוא, לעצמו לא זה

 בלבד רבו שלא ט( סי׳ פ״ג קמא )בבא שלמה של ים בספר המהרש״ל לדברי ב(

 באדם ודווקא מאיסור, להפרישו כדי חברו להכות יכול ישראל בר כל הדין הוא אלא

 אדם בני בסתם אבל ומופלג חשוב אדם והוא עשה שמים שלשם שידוע לכשרות מוחזק

 דבר על חברו ויכה ילך ריק אדם וכל בריה לכל חיים הנחת לא כן שאם בכוחו זה אין

 ומקל רשות נתנה לא והתורה יחטא, ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין כי הוכחה,

נשמעים. דבריו להיות שראוי חשוב לאדם או לדיין אלא ורצועה

 את לכב׳ הודעתי שלא כהשתמטות או נימוס כחוסר יראה לא שכב׳ כדי - זה פי על

 אחרים על בכוח לכפות מותר תורה דין פי על "אם השאלה על והפרטית האישית דעתי

התשובה שעיקר בהסתייגות, כמובן זו, שאלה על לענות לי נראה - התורה״ שמירת את

להשיבה: תורה ,לגדולי

 כמובן )ואשר פיו על או - נשמעים דבריו להיות שראוי ומופלג חשוב לאדם א(

 היום ושל תקופתנו ובנסיבות כך, יעשה בלבד הנולד ובראיית מתונה הדעת בשיקול

כן. בהחלט(: יאסור
הוא, פטור עשה, שמים שלשם וידוע עשה בדיעבד שאם אלא לא, אדם: בני לכל ב(

 הוא שזקוק אלא בריה, לכל חיים הנחת לא כן שאם משום אלא איסורו שאין הדין, כעצם

עוד. לעשות שלא להתראה

 חברי למשפט בקשר הלוי, בנימין ד״ר המחוזי המשפט בית לנשיא חשי״ב אדר כא מיום מכתב •

הקנאים. ברית

רטוו1

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 205 מס עמוד משה בן יונה מרצבך, יונה עלה



יונה עלהרטז

 בייהרג דמים שפיכת איסור הרי ישראל, מסכנת בכוח הכפיה שאם מאליו מובן ג(

 דעת על עלה לא גם וכמובן חברו, על לכפות חשוב לאדם אף רשות ואין יעבור, ואל

 הפיכה בדרך התורה, אחרים על לכפות נשק כלי בכוח להשתמש שכזה, דבר מישהו

דמים. בשפיכת הקשורה
הזכרתים. כתיבתו שטעמי זה, במכתב ההטרחה על כב׳ לי יסלח

והשלו׳ התורה בברכת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 206 מס עמוד משה בן יונה מרצבך, יונה עלה
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עלי עב
1
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לרב תלמיד תוכחת בדין
עובר רבו ;ראה ע׳: יט׳ ה׳ תורה תלמוד מה׳ בפ״ה הדמב״ם , ^וצרהחכטהן

 מציין הכס״מ ובך כך רבינו למדתבו לו אומר תורה דברי על

 ־על עובר אביו שהיה הרי דקדושין בפ״ק ,דתניא :לזה המקור

 מקמא לו אומד א9א1 ר״ת יעל עברת אבא לו יאמר לא תורה דברי

 ורבו — הוא״, שכן יוכל לרבו רבינו משם ולמד בך בתורה כתוב

 ־שאין ימבדייתא המקור להביא ליה. למה הכם״מ ד׳ על המתסהים
 שבמשנה במקום לרבו במכש״ב ילפינן אלא ־רב דין מפורש ;בה

 לומר ונ״ל ׳רבנו", ,למותנו תלמידיו לו שאמרו ר״ג לגבי מפורש

 לגו שמשמיעה הברייתא מן באנןת למדין •אנו החיוב ."שעיקר בזה,
 דרך מדת רק לנו מלמדת המשנה אבל לומר, צריך שכך וחיוב דין

 ליה ,ונימא :וד״יע ר״א לגבי ס״ח בפסחים דמצינו דומיא ארץ

—ארעא״. אורח לאו בהדיא
ופך" ■כך רבעו 'לסדתנו לו ,אומר :שם ־מביא דהרמב״ם •והא

 נלענ״״ד בתורה" כתוב מקרא לו ,!אומר יהגמ' ׳לשון את מביא ׳ולא

 איסור דבר בכל "וה׳יה :■יוה״ב ה׳ באו״ח חרמ״א ד׳ יסוד על לומר

 מפורש שאינו ׳ודוקא ;מזידין יחיו ולא שוגגין שיהיו מיטב אמריגן
 מוחין בתורה מפורש אם אבל דאורייתא, שהוא אע״פ בתורה
העיטור(. בשם והרא״ש דביצה )רי״ן ־בידם"

 אדם בכל שזה אב בדין המדברת הברייתא כן ואם —

 בתורה, המפורש דבר כלומר, בתורה, כתוב ■מקרא בלשון מדקדקת

 מטעם מתוכחה בטור של מציאות ישג! בתורה •כתוב שלא מה אבל

 הטעם שייך לא רב •אצל כן שאין מה כו׳ שוגגין שיהיו דמוטב
 ■אף רבנו", ,למדתנו הלשון מביא כך משום שוגגין שיהיו דמוטב

 חרבה ישנן דברכות בפ״ג במשנה וברם בתורה, מפורש ־שאינו פי על
מדאורייתא, שאינם ;וגם בתורה מפורשים שאינם דברים של דוגמאות

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 76 מס עמוד ראובן בן יצחק אהרן זאסלאנסקי, עשור עלי



צד וששים חטשה שער
בקר. עד אתך שכיר פעילת תלין לא תגזול ולא רעך את תעשוק לא ומזה שוא. או ׳שקר

 וגזלת רעך את עשקת כאלו .בקר עד אתך שטר פעולת הלנת בעיניך שתהיה והכוונה

 לקלל שלא תזדרז ומזה לתחלתו. סיטש הוא הפשוק סוף ט וא״ו בלא תלין לא בא ולזה אותו

 תמיד אותם דשים והס האנשים בעיני קלות עבירות הם כי מכשול חתן לא עור ולפני חרש

 לעשות חייבים בארץ אשר וקדושים .יתעלה למקום אם כי גלויים שאינם לפי עקביהם בין

 ובלחי הנסתרים האנשים ולהזיק. לקלל שפלה ומדה נפלא פחיתות שהוא וגם בעיניו הישר

 דרך להדריך השלמים ומדרך .כ״ז בשפר העמוני נחש בענין זה שכתבנו כמו לפניו נמצאים

 ואח״כ ועמר. למור הייתי מינים )כ״ע( איוב שאמר וכמו בדבר סומא שטא מי כל ישרה

 הי וגומר תהדר ולא דל פני תשא לא במשפע עול תעשו לא ואמר בנזיקיס בנרמא הזהיר

 אל גורמים אבל ממש פול אינם שגופם עם הגדול פל הדור או בעדו והלין הדל פני שאת

 לפניך הדין בעלי וכשיהיו הדיינים כעורכי אלשמנדמצמך מבאי בן יסודה אמר לזה כי הפול

 ללמד הדל פני שאח הוא הדיינים כעורכי היות כי ס״א( )אבות כרשעים בעיניך יהיו

קוצו אלו האלמנה מזונות על לקרובים דאמר יוחנן דר" כההיא בדעת עני שהוא למי מפנות

 זה מל עצמו שהאשים ירצה . :(נ״ב )כתובות הדיינין כעורכי עצמינו עשינו אמר ולבסוף לה ~

.שאני חשוב אדם סבר מאי ולבסוף תתעלס לא מבשרך סבר מאי מעיקרא התם ואמרינן

 יהדר שלא גדול פני תהדר לא למאמר כיון כרשעים לפניו הדין בעלי שיהיו שאמר ובמה

 בעיניך יהיו מלפניך וכשנפטרין שאמר ובמה .מחבירו גדול שיה״ אפ״פ מהם אחד שוס

 זכות לכף שנדינם שהכוונה עמיתך תשפוע בצדק הכתוב שסיים למה הסכים .וכו׳ כזכאין

 לדונם ראוי מהממון בידו שיש מה הכופר ואחד הפקיד פלא או הלוה שלא מה התובע ואחד

 חשובות מדות הס אלה כל מ״מ .מחשבתו לפי אמת טוען תהס אחד ושכל כשרות בחזקת

 לחיי מאד בה הזירוז יועיל מאד יקרה אחרת במדה זירז זה ואחרי • מהעבירות יתירה והרחקה

 אשר את הרכיל כי והידוע .ה׳ אני רעך דס על תעמוד לא בעמך רכיל תלך לא ואמר האדם בני

 כאלו הוא שהרי לו יחשב דם והנכשלבו מאד להרחיק ראוי הוא יכזב שלא אע״פ אמנם יגיד יראה

 נפרשת זה שזכרנו כמו אותו באהבתו ההם הדברים אליו מדבר שהוא זה רעהו דס על עמד

 רבים לא ט בלבבך אחיך את תשנא לא והוא גמור^ חסידות למדת נמשך ומזה .ס״ב שער מצורע

ויישירע עליה יוכיחנו כשורה שלא נוהג חבירו שהרוא׳ עוד ואמר .הלב שנאת על •ימשלו

gw שמירח בענין לזה זה ערבים ישראל כל שהרי חטא עליו ישא שלא כדי המוכה הדרך אל 
 על הקורה את שטשאים לרבים משל חמא עליו נושא חברו מהם בחלקו והמתרפי המצות

 עמיתך תא וכיחת הוכח ואמר חלקו וישא חביריו ,בנמל שאנו ואינו עצמו שהמשפיל שכמם

 יש כי .(7מ )משלי ויאהבך לחכם הוכח ישנאך פן לץ תוכח אל החכם שאמר דרך ומל ממש

 חכמים היו וכבר אותי שישנא הוא טוב אררט השלם האיש את הלץ שיאהב בצע מה לשאול

 V ק״ה )כתובות חכמים אמרו וכן אותם משבחים שהרשעים כשרואים בעיניהם רע שהים
 דלא משוס אלא הוא דידי׳ה מעליותא משום צאו מתא בני ליה דמרחמי מרבנן צורבא האי

ח^ץו_ טל_שאר £נאתו^אותך חטא תוסיף פן לץ חתוכ אל הכונה אך דשמיא להובמילי מוכח

 זכיותיו שאר על אהבתך זכות לו ותוסיף לחכם הוכח אמנס .ומוטט לשעא סלץמדרך_ ט

 בתורם שעמך עמיתך את תוכיח הוכח בכלל זם וכל והמישרו המוטחו לאהוב מדרש ט

 קרי :(מ״ז )מרכין שאמרו וכמו חמא אשר מון בשוכחתך עליך תטיל לא בזה כי ובמצות
ט .וט׳ ממך בני את חמור לא תקים לא ואמר חסידות מדוש עוד והמשיך ששיא. ביה

חסידות היא מדרה והבלתי שלמה יראה היא מעשהו כרוע לאיש לשלם נקימה הבלתי ודאי

נאם אני חסיד בי בכם פני אפיל לא ג׳( )ירמי׳ הנביא שאמר כמו אלהית ומדה גמורה

לא ט ימור לעילם ולא יריב לנצח לא ק״ג( )תלים המשורר אמר וק .לעולם אמור לא ה׳

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)188 מס עמוד משה בן יצחק עראמה, ויקרא ־ יצחק עקידת
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 הכוונה אלא שט״ח סי׳ ת״מ וש״ע ובטור טנניבה בפ״א
 זו שסחורה וכשאוטר צדק שלו ולאו צדק שלו הן שיהא
 ככל אף ישקר לא טונה ושהיא וכך כך לו עולה
 ודיבורו הבריות עם בנחת ומתנו טשאו ושיהא שהוא
 הדבר וסוף יכעום ולא יחרף ולא יצעוק ולא בנחת
 והבל לו מזומנת ופרנסתו טוב בשם הולך מסתרו שנם

:׳יסובבנו חסד בד׳ והבוטח לו מאמינים
שבועה לא .ישבע שלא באמונה ומתן משא מגדר ד

 הכל אצל שיוחזק עד חמורה שבועה ולא קלה
 שמים שם להזכיר שלא מאד ויזהר בלבד בדיבורו
 מיתה בחנם מצויה השם שהזכרת מקום שבכל לבטלה
 היו עיירות ואלף נאמת אפילו מלישבע ויזהר מצויה
 אמת שבועת עון בשביל נחרבו וכולם המלך לינאי
 מלעשות ויזהר אינה( )מדוש הרבה בה רגילים שהיו

 וישבע שבועה לו יתהייב שמא ערבי עם שותפות
 מקילין ויש פיך על ישטע לא משום ועובר בשבועתו

 כוונתם כי בכוכבים נשבעים שאין מפני בזטה״ז
 ודבר שמים שם שמשתפים אלא $רץ שטים לעושה

 תתן לא עור ולפני משום בזה שיש מציט ולא אחר
 שבועה לגבי השיתוף על מוזהרים אינם שהרי מכשול
 בלא מותר לכ״ע שותפות בלא עטהם וליתן ולישא

קט״ז סי׳ ביו״ר, נתבארו אלו ודינים אידיהן יום
""־’"־ : ע״ש וקט״ח

 טי יש מזה זה שונות ומדותיהן אדם בני ריעות ה
נאוה בעל יש הלב רך שהוא מיי ויש רגזן •׳הוא’'
 ויש כילי יש רחמן ויש אכזרי יש שפלה שדעתו ויש

 הקצוות כי המיצוע במידת לאחוז הישרה והדרך פזרן
 הקצה עד להתרחק .ראוי בנאוה ורק טובות לא

 שניט זה ועל מאד מאוסה שהיא מפני האחרון
 מה האדם יאמר ואל רוח שפל הוי מאד מאד באבות

 מוכרח האדם שהרי הוא כן שמטבעי אחרי לעשות לי
 האיש חובת כל וזה טבעו על להתגבר בשכלו

 על יצ״ט אדם ירגיז לעולם חכמים ואמרו הישראלי
 אתה אף רחום הוא מה בדרכיו והלכת וכתיב יצה״ר

 וןרגילטבעו חנון היה אתה אף חנון הוא מה רחום היה
 רק ידבר• ואל בשתיקה וירבה והמצור. התורה לדרך
 :המוכרחים ובדברים עסקיו ובצרכי מצוה ובדברי בד״ת

ללמוד כדי ותלמידיהם בחכמים להדבק מ״ע 1
 המדבק שבל תדבק ובו נאמר זה ועל ממעשיהם

 אדם צריך לפיכך בשכינה טתדבק כאלו בחנטים
 ולאכול לת״ח בתו וישיא ת״ח בת שישא להשתדל
 )כתו׳ לת״ח פרקטטיא ולעשות ת״ח עם ולשחות

רגליהם בעפר מתאבק והוי באבות אמרו וכך :(קי״א
:דבריהם את בצמא שוחה והוי

שנאמר כגופו מישראל אחד כל את לאהוב מצוד. ז
 בשבחו לספר צריך לפיכך כמוך לרעך ואהבת

 על וחם עצמו בכבוד שרוצה כמו ממונו על ולחום
חלק לו אין חבירו בקלון והמתכבד עצמו טמון

43 כב השלחן קנו סימן ומוץ משא הלכות • ערוך
 הכוונה אין אבל פ״ו( דימות הל׳ )רמב״ם לעוה״ב

 כתיב' לא שהרי בממונו עמו ולחלוק כנפשו שיאהבנו
 תלך רלא הלאוין אצל כתיב קרא דהך כלל זה בעניין

 הוא דהציוי ש״מ תטור ולא תקום לא תשנא לא רכיל
 ממון הפסד בזה שאין ובדבר רעה לו לעשות שלא
 לשנאותו מצוה תוכחה מקבל שאינו רשע ואדם )נ׳ל(
 שם( )הגהמ״י אשנא ד' משנאיך הלא דור אמר ועליו

 :כמוך( לרעך ואהבת של מ״ע התפלה קודם לקבל כתב )והאריו״ל
כנפי תחת ונכנם שבא הקדמונים( )בימים הגר אהבת ח

 ריעים בכלל שהוא מפני אחת מ״ע שתי השכינה
 וכל הגר את ואהבתם שנאמר גר שהוא מפני ואחת

 תשנא לא שנאמר בל״ת עובר מישראל אחד השונא
 שאין לפי זה לאו על לוקין ואין בלבבך אחיך את
 וישתוק ישטמנו לא לאיש איש וכשיחטא מעשה בו

 נאמר זה ועל וכך כך לי עשית למה לו אומר אלא
 מחילה ממנו ובקש חזד ואם עמיתך את תוכיח הוכח
 ויתפלל שנאמר אכזרי יהא ולא לו למחול צריך

 לו עשה שאביטלך ואע״פ וגו׳ האלקים אל אברהם
 שהתפלל אלא עוד ולא לו מחל ט״ט חנם רעה
 של במדותיו לאחוז צריכין בניו אנחט ולכן בעדו

-—־7־----------ג הזקן—אבינו---------------------
 טובה לא בדרך שהולך או שחטא חבירו הרואה ט

חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה
 בינו להוכיחו וצריך עמיתך את תוכיח הוכח שנאמר

 קיבל אם רכה ובלשון בנחת לו וידבר עצמו לבין
 ושלישית שנייה פעם יוכיחט לאו ואם מוטב מטנו

 וכר״י )סמ״ג זט שינזוף עד להוכיחו חייב תמיד וכן
 הכאה עד פסק מריעות בפ״ו והרמב״ם :(י״ז בערכין

 הוא מוחה ואינו בידו למחות שאפשר וכל שם( )כרב
 ספק יש ואפילו בידם למחות שיכול אלו על גתפם
 יודע אם אבל להוכיחם צריך דבריו יקבלו אם אצלו
 שישתוק וטוב מלהוכיחם פטור דבריו יקבלו שלא וודאי
 שלא למוכיח לו ברור ואם י״א מ״ע הסט״ג וז״ל

 כדאטרינן לשתוק לו טוב שוגגין והעוברין ממט יקבלו
 אבל וכי׳ שוגטן שיהיו מוטב לישראל להם הנח וכו׳
 «ע״ם יקבלו שלא לו וברור מזידין ן העובר• אט

 לא תוכיח רהוכה מהעשה וכו׳'ט״ט מעונש שפטור
 לשתוק צריך במזירין אף כי אומר ואני וכו׳ מיפטר

 האדם על שחובה כשם •( )ם״ה ביבמות כדאמרינן
 נשמע שאינו דבר לומר חובה כך הנשמע דבר לומר

 ודיעה הסמ״ג עכ״ל ישנאך פן לץ תוכח אל שנאמר
 יריאים בם׳ ממיץ אליעזר רבינו רעת היא ראשונה

 שייך ואין האפקורפוח נתרבה שבעוה״ר עתה וכ״ש
 דפקו־ ישראל פוקר עם להתווכח ואין תוכחה כלל

: :()ל״ת בסנהדרין ז״ל כמאמרם טפי
שיכליטט עד קשות לו ידבר לא חבירו את המוכיח י

 יבול חכמים אמרו כך חטא עליו תשא ולא שנאמר
עליו תשא ולא ת״ל משתטת ופניו מוכיחו אתה

חטא

 וכ״ש ישראל את להכלים לאדם שאסור מכאן חטא
 הוא גרול עון זה לאו על לוקין שאין ואע״פ ברבים

 לו אין ברבים הכירו פני המלבין חכמים אמרו וכך
 אדם יבייש.פני שלא להזהר צריך לפיכך לעוה״ב חלק

 שהוא בשם לו יקרא ולא קטן בין גדול בין ברבים
 ועל :(נ״ה )ב״מ בו רגיל כשהוא אפילו ממנו בוש
 בדברים בר״א )שם( עולים ואינם לגיהנם יורדין זה עון

 שב לא אם שמים בדברי אבל לחבירו אדם שכין
 ומחרפים אותו ומפרסמים בגלוי אותו מכליטין בסתר
שיחזור עד אותו ומקללין אותו ומבזין בפניו אותו

בישראל: הנביאים כל שעשו כדרך למוטב
 ולא" להוכיחו רצה ולא חכרו עליו שחטא ומי יא

ביותר הדיוט החוטא שהיה מפגי כלום לו לדבר
 שטמו ולא בלבו לו ומחל משובשת דעתו שהיתה או

•אלא תורה הקפידה לא חסידות מדת ה״ז הוכיחו ולא
שם: הרמב״ם כתב כן המשטמה על_____

שנפשם מפני ואלמנות להזהר^יתומים אדם חייב יב
 אע״פ ממון בעלי שהן אע״פ נמוכה ורוחם שפלה

 עליהם אגו מוזהרים עשיר של ויתומיו אלמנתו שהן
 אליהן ירבר ולא תעטן לא ויתום אלמנה כל שנאמר

 גופם יכאיב ולא כבוד מנהג בהם וינהוג רכות רק
 יותר ממונם על ויחוס קשים בדברים ולבם בעבודה

 הכאיב או המכעיסן או המקניטן וכל עצמו מטמון
 בל״ת עובר ה״ז ממונם אכד או בהם רדה או לבן

 שאין אע״פ זה ולאו טקללן או אותן המכה וכ״ש
 והרגתי אפי וחרה בתורה מפורש ענשו הרי עליו לוקין

 צועקין שהם זמן שכל להם כרותה ברית בחרב אתכם
 בזמן בד״א צעקתו אשמע שטוע שנאמר נענים הם

 כדי אותם עינה אם אבל עצמו לצורך אותם שעינה
 ה״ז ישרה בררך להוליכן או אומטת או תורה ללמדם

 ואחד וברחמים כנחת בזה גם ינהלם ואעפ״כ מותר
 יתומים נקראו אימתי ועד מאם יתום ואחד מאי יתום

 להשען גדול לאדם צריכין יהיו שלא עד זה לעניין
עצמו צרכי כל עושה יהיה אלא בהן ולהטפל עליו

:שם( )רמב״ס הגדולים. ככל לעצמו .

 עובר בהכירו המרגל מריעות בפ״ז הרמב״ם כתב ע
שאין ואע״פ בעמך רכיל תלך לא שנאמד בל״ת

 נפשות להרוג וגורם הוא גדול עון זה לאו על לוקין
 רם על תעמוד ולא לו נסמך לכך מישראל רבות
 רכיל איזהו האדומי לדואג אירע מה ולמד צא רעך

 אמר וכך כך ואומר לזה מזה והולך דברים שמוען זה
 אומר שהוא אע״פ פלוני על שמעתי וכך כך פלוני
 עד מזה נרול עון ויש העולם את מחריב ה״ז אמת
 המספר והוא הרע לשון והוא זה לאו בכלל והוא מאד

 שקר האומר אבל אמת שאומר אע״פ חבירו בגגות
 זה לה״ר בעל אבל חבירו על רע שם מוציא נקרא

אבותיו היו וכך וכך פלוני עשה וכך כך ואומר שיושב

 זה על גנאי של דברים ואמר עליו שמעתי וכך וכך
 ולהרמב״ם עכ״ל חלקות שפתי כל ה׳ יכרת אומר
 ע״ש להיפך בהשגות ולהראב״ד מרכילות חמור לה״ר

 בעלי על לה״ר לומר דמותר אטריגן ובירושלמי
 במרד שבע ובת דצדוק ממעשה ויליף מחלוקת

התורה: פוקדי על וכ״ש )סמ״ג( אדוניהו
 עכו״ם עבירות ג׳ כנגד שקול דלה״ר חז״ל אמרו יד

כופר וכאלו :(פ׳ז )ערכין דמים ושפיכות ועריות
 והטקבלו האומרו הורגת לה״ר ושלשה )שס( בעיקר

 אם אכן האוטרו מן יותר והטקבלו עליו שאומר וזה
 אות )הגהמ׳י לזה לחוש לו ראוי ניכרים דברים רואה

 לה״ר לא לה״ר אבק שהם דברים ויש בנע׳( זכ״ק ׳7.
 כמות שיהיה לפלוני יאמר טי שאומר כגון כיצד׳ גמור

 רוצה שאיני מפלוני שתקו שאומר או עתה שהוא
 הללו בדברים וכיוצא היה ומה אירע טה להודיע

 אבק ה״ז שונאיו בפני הבידו בטובת המספר וכל
 לה״ר המספר וכן בגנותו שיספרו להם גורם שזה לה״ר
 לה״ר עצם על כוונתו ואין ראש וקלות שחוק דרך
 ואמר זיקים יורה כטתלהלה שלמה אמר זה על

 מאד גדול ועונו לה״ר הוא סוף דסוף וגו׳ אני משחק
 לתומו מספר וכאלו רמאות דרך לה׳ר המספר וכן
 גלוי ולפניו ר׳ לבות בוחן אבל יודע שאינו כמו

 אף חבירו בשזבת לספר אין )לרשנ״ס הטמאה מחשבתו
:מדאי( יותר והייט שונאיו בפני פלא

 שלא או בפניו שאמר בין לה״ר בין חילוק אין מך
איש מפי איש נשמעו האלו הדברים אם בפניו

 לו להצר ואפילו בממונו או בגופו לחברו להזיק
 נאמרו ואם לה״ר ה״ז נזק בלא להפחידו או בלבר

 סיפר ואם ונודע הדבר נשמע כבר ג׳ בפני אלו דברים
 משום בו אין אחרת פעם השלשה מן אחד הדבר
 יותר ולגלותו הקול להעביר יתכוין שלא והוא לה״ר

 וכ״ש בשכונתם לדור שאסור לה״ר בעלי הם אלו וכל
 על דין גזר נחתם ולא דבריהם ולשמוע עטהם לישב

 הרטב״ם כתב כן בלבד לד־״ר על אלא במדבר אבותינו
 לה״ר בי אין שוב ג׳ בפני וכשנאמר עזכתב וזה שם
 תספרו שלא אמר הג׳ בפני כשהמספר אבל בסתם זהו

 משום בו יש מהם אחד וסיפר שאמרתי הללו דברים
 דבר לאומר מניין אמרינן דיוטא ובפ״ק )הגהמ״י( לה״ר

 אטור לך לו שיאמר עד יאמר כבל שהוא לחבירו
: להם אמור לך כלומר לאמר מועד מאהל ת״ל

 ולמדנו עטך בגי את תטור ולא תקום לא כתיב טז
ואע״פ הנוטר וכן בל״ת עובר מחבירו שהנוקם

 דיעה ט״ט מעשה בזה שאין מפני מלקות בזה שאיך
 מעביר להיות לארם לו ראוי אלא מאד ער היא רעה

 העולם ענייני שכל העולם דברי כל על טדותיו על
לנקום כראי ואינן והכאי הבל הס המכינים אצל

עליהן
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 רק תוספת שאין הרטבים טדברי להדיא ונראה ב

שבשבתות דבשם מלאכה לעניין לא אבל בעינוי
 הזכיר לא שדרי הרטבים לדעת תוספת ליכא וייט׳

 לשבת השוה בדבר ,׳כביוד p כטו טקום בשום זה
 לבד ביוהיב .שזהו בעינוי ורק מלאכה דהיינו וירט

 דבאותה ואעיג טשנה הטגיד וכיב עינוי תוספת יש
 תוספת נס שם דריש עינוי תוספת דרריש ברייתא
 דלעניין להרטבים טיל עיש וליויט ולשבת מלאכה

 מוכח 1פ.1 דריה דבפיק משום כן הלכה אין זה
 בר״ע והלכה לריע ולא ישמעאל לר׳ הוא זו דדרשא

 בביצה מבואר עינוי תוספת ואמנם בידוע ריי ננד
 בריש מבואר ויויט שבת ולעניין דאורייתא רוצי 1. ול

 ריש בירושלמי מבואר וכן תוספת דליכא 1. ד׳1 מיק
 ריע שאומר וזה 1שם ברה התום׳ והביא! שביעית מם׳
 ובירושלמי מיק בריש אוסר בשביעית תוספת שיש שם
 הרמנים של שעמו דעיקר ]ונמצא עיש כן הלכה דאין שם

 מונח שס ובתיק חופפת יש מעינוי מונח •שם מביצה משום
 דאין :ניד בפסחים להדיא משמע ובן תופפת אין ממלאנה

 אין מ'מ בעינוי תופפת דיש דאע׳ג ודע עיש נמלאנה תופפת
 שם ביומא בדמונח בעלמא עשה אלא לאו ולא ברת לא בו

:ודויק( הרמבי׳ם בדברי שפרחו ולח׳מ ועמית
במלאכה נם תוספת שיש פסקו והראיש הרייף אבל ג

 שכתב הטור דעת וזהו תוספת יש וירט בשבת ובן
 שצריך לן נפקא דטקרא בהיש קודם וטפסיקין שאוכלין
 בין אכילה באיסור כין הקדש על מחול להוסיף
 קודם■ אלא שיעור לו אין זה ותוספת מלאכה בעשיית

 .הלילה. קורם אמה וחיק אלף מהלך שזמנו בהיש
 יליף דהפור ועסיז הקדש על מהחול מעט להוסיף צריך

 ויוים בשבת תופפת נתב לא ולבן עצם דעצם מני",תא תופפת
 מתשעה מברייתא יליף דהפור לומר דאיא עיקר ונן עיש

 משם ועוד עירב לאנילת הצריכו הפור שהרי בהרי׳ף לחדש
ויויה בשנת תופפת פיל באמת והרייף ויויס שנת גס מבואר

:ודו׳קז כן פוכרים מהראשונים ובמה
דתוספת רביצה ברפיר והרין סוףיוטא כמבוהראיש ך

 בעלמא משחו ולא שיעור איזה לו שיש בעיב זה
 מעט איע להפריש בהכרח זה בלא נם הרי דאליב
 לחומרא דאורייתא וסשיקא לצמצם שאיא מפני מקורם

 שיעורו כמה ידענו לא רק שיעור לזה שיש וודאי אלא
 ושתייתם מאכילתם להפסיק ישראל כל נזהרים ולבן

 סמוך ולא הארץ על להדיא נראית השמש בעוד
הגי 1. ול׳ בביצה אמרו זה שיעור ועל ממש לשקיעה

:סעיפים[ ב׳ ובו בעיו״ב החטין הטמנת דין ]תר״ט

:סעיפים[ ר ובו ביודרב הנחת הדלקת דיני נתו*״י

 ודאי אלא דברים משארי ד׳ קדוש להקדים היל קאי אשבח ד׳ ולקדוש רכהיב סאי זק״פ׳ו בשבת אמרינן א
תקרא לענגו יבול שאתה בשבת בלומר הם דברים ששני אמרה שתייה ולא אכילה לש בו שאין יחז*כ זה

 בו שאין יוהיב והייט ד׳ ולקדוש ושתייה באכילה עינג כתיב דנקהרס כלוסר נקייה בכסות כבדהו תודח

כשארי לכבדו תראה גשמי עינג ולא ד׳ קדושת רק דרק נרד יאי מטבד ד׳ לקרוש ■?» ל׳זכת וקראת

דברים

 בהו מחינן ולא שחשיבה עד ושתין דאכלין גשי
 עד הכוונה ואין מזירות ולא שוגנות שיהיה דטוטב

 יש בהיש על דאפילו כן לומר רחיו ממש שחשיכה
 'בעוד שזהו התוספת על הכוונה אלא בהן למחות
 דזהו שם מבואר וכן לנו ישמעו ולא זורחת החמה
 שיהא איא הקלות דלדעחן משום תוספת לעניין
מאתנו יקכלו ולא זורחת החמה בעוד לאכול אסור

:דאורייתא יוהיב תוספת להם כשנאמר
אבל ומג״או ממנו יקבלו •שלא בוודאי כשיודע וזוצ ןן

 שלא וכשיראה למחות צריך יקבלו אם ספק יש אם
 בכל דו־,'ה הרמיא רבינו וכתב עור ימחה לא יצייתו

 יהיו ואל שוננין שיהיו מוטב אמרינן איסור דבר
 שהוא אעיפ בחורה מפורש שאינו ודווקא טזירין

 ואם בידן מוחין בתורה מפורש אם אבל דאורייתא
 להוכיחן ברבים יאמר לא נשמעים דבריו שאין .יורע

 שיודע מאחר בתוכחות ירבה לא אבל אחד פעם רק
 שיכנו עד להוכיחו חייב ביחיד אבל עליו ישמעו שלא

 דבריו דתחלת ביאור צריכין ודבריו עכיל יקללנו או
 מיאמק׳י זהי ושהדי בטזידין וצא דבריו וסוף בשוננין הם

: מישו תונחה ולעניין מיידי במזיד והתם דיבמות פפ׳י

 שדבר וסוברין ברין טועים אנשים כשיש דהים וניל ן
ישתוק ממנו יקבלו שלא בוודאי יודע אם מותר זה

 שמא ספק כשיש אבל מזידין ולא שונגין שיהיו ומוטב
 בידם וימחה אפור זה שדבר להודיעם מחוייב ישמעו

במה החורבן בזמן הצדיקים גם נענשו זה דבר ועל
 לפניך אם הקביה לפני הדין מדת ואמרה מיהו ..,שלא
 ניה. ושנת גלוי מי לפניהם להם ישמעו שלא נלוי
 דאורייתא איסור בין בזה חילוק ואין פקינו עפיז

 ■־שטעו שפא ספק יש אם בדרבנן ואפילו לדרבנן
 ומוחה מודיעם ואם בידן ולמחות להודיעם מחוייב

 בדבר וזהד שוגנים שיהיו ומוטב ישתוק שומעים ואינם
 המפורש ברבר אבל להדיא בתורה מפורש שאינו

 שמיחד, או ישמעו שלא וודאי יודע אפילו בתורה
 רצונם שאין שוגנים שהם כיון שטעו ולא אחת פעם

 מותר זה שדבר לומר שנשתבשו אלא במזיד לעבור
 כמה ולייפרם לומר טחוייב בחורה מפורש זה ודבר

 וקרוב בתורה לאיסור מפורש שזה ולהראותם פעטים
 כמה כשטיחה אחיב אך שוננים שהם כיון לו שיצייתו

: ישתוק מאומה פעל ולא פעטים
ובזה במזיד עוברין אם אבל הואבשונגין זה וכל ן

מ--

 אלא בעצמם יודעים שהרי שאסור להודיעם שייך לא
 דיבמות כספיו בנט׳ אמרו זד. על עוברים שבמזיד

 לומר שלא מצוד, כך הנשמע דבר לומר שטצוה כשש
 שנאטר לוטר שלא שחובת אמר וחד נשמע שלא דבר
 מצות יש הא הנטקיי והקשה ישנאך פן לץ תוכח אל

 פעם דווראי ותירץ במזיד הוא דעיקרו דצכה__תוכיח
 לו כדור אם ואף ישמעו ואולי להוכיחן חייב אחד־
 מחוייב פר, פתחון - ל, יה■ שלא כדי מים יששעו שלא

 שאטרו טח ולפיו יותר ולא .אחת פעם כרבים להוכיחן
 מפעם יותר ’ ע זהו חוב־ או לוטר שלא דטצוה שש

ר-יכיח ת ־* ל אכל רררייז וזהו אתת
 שיננו ע־ 1 קג " ;לע ונשיש פעטים מאח אפילו

 שבסתר ובעבירת שם שבארנו הריעות כפי יקללנו או
 שלא סיד יוכיחנו שבנלוי ובעבירה בסתר יוכיחנו
 הוא זה דבל ודע פקיגו )מגיא שטים שם יתחלל

 שייך ובזה לעשות תקפו שיצרו אלא הטאטין בישראל
 שייך אין באלו חזיל בדברי הפוקרים אבל תוכחה
 להתיוכח ואין ואפקורמים מינים הם שהרי הוכחה
 מייריק דבאלו אומר הייתי והרמיא הגמק׳י דנרי ]ולולי עמהם

:שסו ביבמות
 לחוור יכול גדול היום בעור מאכילתו הפסיק אם ךן

ואפילו התענית עליו קיבל שלא זמן כל ולאטל

 הטין להטמין שאסרו הגאונים דברי הביא בטור
עליהם הטור והתפלא יוד,'ב מוצאי על בעיוה־כ

 בדבר יש איסור איזה הגדול בספרו הביי רבינו וכן
 על ביוד,׳ב ששוהה משום ואי חול על מוצל לרבץ
 הכירה על עומד בשבת נם והרי בכך מת הכירה

 בעיוהיב הטין להטמין מותר הכ״י רבים־ כתב ולכן
 ,לאיפור טעם שום שאין כלומר עכיל יוד.*כ לטיצאי

נמנעו הגאונים מפי י« מהדבר ניזן ומ״ם ב
שאץ וייא דרם־א רביע שכתב תחז כן מלעשות

 וזהו בלום אינו המנחה פלג קודם עליו קיבל אם
 עליו קיבל אם אבל כיפור יום משום עליו כשקיבל

 לקיים שצריך השנה מכל גרע לא עוד לאכול שלא
וקבלה פקיד! המניא כוונת ווזהו תקשיב נשי׳ בם־ש נדרו
 קבלת דר,-• לומר חושש-ן ויש קברה ד"•' לא כלב

 u: ועמניא כן שנור,נין יש וטיט היא יתירה וחוטרא

הנני אתר כל יאמר השקיעה שקודם לנהוג וטוב
שצוירי• כטו .,,כ ר. של ס׳ע עלי

 ■.j ריק'.' והנני עבדך פשר, ־י ע הקדושה כתורתך

1,׳ ד *** י י, r״ יי' ׳“■
כ;, . י •

. שקל■ u . רק לאטב , .,
שצ כרי המפסקת כשעורה עופות אונלין ולכן

 אובלין אין וכן כשיתפלל ומתגאה הרבה שבע ,יד.יר
 וכן קרי לירי יבואו שלא הנוף את הטחמטין דברים

 עהנין ויש זרע הטרכים הלב מאבלי לאכול אין
 והזהירות כן נוהנין אין ואצליגו כשחרית לאכלן

 ולא המפסקת בסעודה אלא אינו קלים מדברים
 יאכל ולא השביעה תסתלק הלילה דעד בשחרית

 וכיוצא שומשמין כמו וניער, כיחה המרבים דברים
בערב לאכילה נוחים ואינם נרה מעלים הם ונם בזה

5 הזה הקרוש יום

 וייא עייל אלו במדינות עהנין ובן ביוד,׳ב להטמין
 מלאכה לעשות נכון אין עיש דבבל משום הטעם

 וכיץ בעיוהיב הוא ובן שבת• לכבוד זולת חצות אחר
 נפשו שתהא כדי וייא וביתו כדאי אינו לחול שזהו

 שביוהיב שלפי שכתב טי ויש ועפיזז עליו עגומה
 בטעם ואין ועמגיאז לחול חכגה וזהר מתחמם התבשיל

 ריח הבית בני יריחו שלא כדי ואולי טעם שום זה
 יוכלו הריח תאוות ומפני ד,הססנות כדרך התבשילין

ז בולמוס לידי לבא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י חודפס)321 מס עמוד הלוי יצחק אהרן בן מיכל יחיאל אפשטיין, ג( )או״ח ג - השלחן ערוך 0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)320 מס עמוד הלוי יצחק אהרן בן מיכל יחיאל אפשטיין, ג( )או״ח ג - השלחן עריד



ו פרק יבמות ערוך שו

 הוא השתא דשמא ספק חדא רק ליכא דבזה ילדה ולא
 ג׳ אתהזקה דהא ספק אין כרשב״ג הלכה דשמא דכחשי

 או שגבתה כתובה השני מוציא אם לי׳ קמבעי׳ בזה זימני
לבד: דכחשי הוא דהשתא אסברא סמכינן אי

 איסורא מ״ש האחרת התוס׳ קושית ג׳׳כ מתורץ ובזה
ספק מסייע ממון דלענין א״ש ולפ״ז מממונא,

לא: איסור ולענין לרוב ספקא

 קנסוה לא מ״ט באמת א״ל קנם. משום ולא תצא. ד״ה3
שעושה במי אלא שייך לא דקנס די״ל בשניי׳ כמו

 לו לאין להנשא איסור עושה אינה דהיא הכא אבל איסור
למקנסה: שייך לא פו״ר על מצוה הוא דרק בנים

 מוכח מזה למפרע. מלתא אגלאי דחא איהי. אי בד״ה
ולפ״ז למפרע, מהני הוסת דקביעות התום׳ דדעת

 לפקידה ומפקידה לעת מעת טהרות וטמאה שראתה אשה
 יום באותו וסת קבעה ואח״כ וסת לה הי׳ שלא בעוד

כן: שכתב מי ראיתי ולא למפרע הטהרות נטהרו שראתה

 לקמן עיין מיירי. דכמאי תימא לכינח. שכינו בד״ה
שיטת פי על דו לקושיא יישוב שכתבתי >קיב.(

שם: רש״י

 במהרש״א עיין משמע. הלשון דמתוך לר״י וקשה בא״ד.
בדלא לאוקמי׳ איכא א״נ אתי׳ דגם שהקשה

 ולפענ״ד כן, להקשות יכולים היו וכו׳ שנים י׳ עמה שהה
 צריך הדין מן כשהבעל איירי דלא דלעיל דבתירוץ י״ל

 נאמנת אינה ודאי בזה טענה מחמת באה שהיא רק לגרשה
 רואין שאנו מה זמן עמו בשהתה אלא כתובתה לתבוע

 מיום למחרת אשה כל דאל״ב תלד שלא לדברי׳ ראי׳
 זה אחר זה להם שתנשא מאנשים כתובה תתבע נשואי׳

 רתרצו הכא אבל מינה אמר דהיא לישנא שייך שפיר ולכן
בזה מיד לגרשה צריך הדין דמן לשלישי בנשאת דאיירי

זה: לשון שייך אין

 מהדורא במהרש״א עיין לחוש. אין לטח ק״ק ועוד בא״ד,
חיים בן הר״ש לתירוץ וו שקושיא שכתב בתרא

 דגם לק״מ זה דלתירוץ י״ל ולפענ״ד עומדת, במקומה ג״כ
 תחזק שלא אלא כתובה בשביל כן דטועגת מוכח לא בזה

 לתי׳ גם דא״ב וא״ל לשלישי לנשא ותאסר ידו על עקרה
וא״ב להוציא א״צ א״כ דנאמנת כיון כן לתרץ יש ריב״ם

סה: - סה. דף

 כתובה בשביל ולא יגרשנה שלא בשביל כן טוענת דלמא
 כשהוא וגם טענתה לפי דאפילו כן שייך לא דשם די״ל

 חתיכה אנפשי׳ דשווי׳ להוציאה צריך מכ״מ נאמנת
:דאיסורא

 שם הרא״ם בפי׳ עיין נדרים. סוף כדאמרינן בא״ד.
כחץ ביורה ידע דלא וסברה עושה שהיא שכתב

דהכא: סוגיא ע״פ אינו וזה ידע שבאמת משמע ע״ש,

 יוסף רב דפליג הא מחכא. אמר יוסף רם כגמרא טה: דף
י״ל כתיב מוכבשה ג״כ יליף ולא אראבר״ש

 אבל למסורת אם יש אמרינן אי רק שייך לא זה דטעם
 ליתן רצה לכן זה טעם שייך לא למקרא אם יש למ״ד
 למקרא, אם יש אמרינן אי אפילו דריב״ב דין דשייך טעם
 חשב לא אמאי הקשו כולהון ד״זז )ד. בסנהדרין התוס׳ והנה

 דהתם משום ותירצו למקרא אם יש מ״ד אצל ג״כ ריב״ב
 דהכא מסוגיא גם ולכאורה ע״ש, אחרינא טעם יש בסוכה

 רבים לשון וכבשוה דדרש דריב״ב דמוכח כן להקשות יש
 שם תירוצם שייך הכא גם אכן למקרא, אם יש לי׳ אית

 דאמוראי י״ל וא״כ יוסף, דרב אחרינא טעמא דאיכא
דהכא: דאמוראי בפלוגתא פליגי דסוכה

 הרא״מ על המהרש״א שהקשה מה ליישב יש לבזה
ע"ש: דם( אף ד״זז )נט. בסנהדרין

 שם שייך דאיך לדקדק יש יוסף רב דרשת בעיקר והנה
פו״ר למצות לא ודאי שם דהא ורבו פרו דלכתוב

 קיים כבר יעקב שהרי זרעו שירבה לברכה אלא נאמר
 מעוברת אז שהיתה לרחל שיצוה שייך שאיך ועוד פו״ר
 ברכה דמן >שם( מהרש״א מש״כ ע״פ וי״ל בלדתה, ומתה
 הכא כתיב דלכך י״ל ה״נ וא״כ המצוה על ראי׳ מייתי
 ג״כ ששייך זרעם רבוי על רק קאי דלא אף יחיד לשון

בזכר: רק אינה פו״ר דמצות להורות אע״ב ברחל

 דמצוה בהא הנה ראכ״ש. משום אלעאי ר׳ ואמר בגמרא
הראשונים הקשו כבר נשמע שלא דבר לומר

 ותירצו הכאה, עד להוכיח דצריך בערכין דאמרינן מהא
 ועפ״ז ברבים, והכא ביחיד דהתם יוסף ובנימוקי בריטב״א

 כתב כבר אכן ס״ב<, תר״ה >םי׳ בא״ח הרמ״א הכי ג״כ פסק
 יותר ביאר לא כי ואם דוחק דזה שלו בהקדמה השל״ה

 מתירוץ איפכא בסוגין משמעות יש לענ״ד מכ׳׳מ
מייתי אלעאי ר׳ אדברי רקאי אבא ר׳ דהא הראשונים

ו פרק יבמות <7

 דרי משמע כ7׳ ביחידוא דאיירי לך תוכח דאל מקרא
 י שתירץ מה נראה יותר ולכן איירי, ביחיד ג״כ אלעאי

 שעובר יודע בשהעובר היא הכאה עד דהוכחה השל״ה
מצוק כלל עבירה זה שאין בשמכחיש אבל עבירה
 ראי׳ להביא יש _נשמע,)ולכאורה ר״שאךןדב לומר. ;שלא
 מי דכתיב מאי ר״ה אמר )י.( בברכות דאמרינן מהא לזה

 ישעי׳ דטעם אף להקשות יש ולכאורה ע״ש וכו׳ כהחכם
 כיון מכ״מ נבואתו כבוד מפני לחוקי׳ לילך רצה שלא הי׳

 ע׳ על סבר איך אשה נשא שלא כדין שלא שעושה שידע
 לנגד וגו׳ חכמה אין והרי מלהוכיחו ונמנע תוכיח דהוכח

 אבה ולא אליו שלח או שמע ולא הוכיחו כבר כי ואם ד׳
 הצדיק חזקי׳ ובוודאי הכאה עד להוכיח צריך ביחיד הא
 לדקדק יש חזקי׳ על גם דהנה י״ל אבל לישעי׳, הכה לא

 ואם הקב״ה הוכיחו עד שבתורה ע׳ על עבר באמת מ״ט
 וכי מהוגנים שאינן בנים לו שיהי׳ שראה טעמו מפני
 אבל כתיב, סתמא ורבו פרו הא ונדרוש ניקום דקרא טעמי

 דכתיב כיון עצמו הכתוב מן הי׳ דחזקי׳ דטעם י״ל
 את לכבוש איש של שדרכו בקדושין רש״י וסי׳ וכבשוה

 ונפלו וגו׳ תלכו בחקותי אם כתיב ובקרא במלחמה הארץ
 וגו׳ תמאסו בחקותי אם וגו׳ לחרב לפניכם אויבכם
 הארץ את לכבוש ראוי׳ שאין הרי אויבכם לפני ונגפתם

 הפסוק חזקי׳ דרש ולכן ד׳ בדרכי שהולך כשר זרע אלא
 אתם זרע באיזה וכבשוה הארץ את ומלאו ורבו פרו כן

 שעל באותו הארץ את ולמלאות ולהרבות להפרות מצווים
 בזרע אבל כשר זרע שיהי׳ דהיינו הארץ את תכבשו ידו

 אתי שוכבשה אלא כן האמת שאין אף ולכן לא פסול
 הוצרך לא מכ״מ אלעאי ר׳ כדרשת מפו״ר אשה למעט
 לו ישמע שלא שידע אחר לחזקי׳ להוכיח עוד ישעי׳
 המאמרים המשך וזה השל״ה, וכתי׳ למצוה חושב שאינו

 א״כ מפו״ר אשה למעט כתיב וכבשה דדרש ידי דעל
 ויקשה מפו״ר לפטור כדין חזקי׳ לדברי טעם דאין מוכח
לומר שלא דמצוה משום אע׳־כ ישעי׳ הוכיחו לא מ״ט

נשמע: שאין דבר

 משרה כן יליף לא למה ק״ק צוה. אביך שנאמר בגמרא
בכתוב, מקודם וזה יראה כי צחקתי לא דאמרה

 וזה בשקר להתנצל שמותר רק ראי׳ אין דמשם ואפשר
 השלום, מפני בשקר לפתוח שמותר לא אבל בשרה הי׳

 מלתא אמרה רק כלל שינתה לא שרה דשם י״ל ועוד
 והקב״ה זקן ואדוני אמרה דהיא דכיון אפי לתרי דמשתמע

 אברהם כששאל א״כ זקנתי ואני שאמרה לאברהם אמר
צחקתי לא לו השיבה זקנתי ואני ואמרה צחקה למה אותה

שז לנר סה: דף

 צחקתי אלא זה על וצחקתי זקנתי ואני אמרתי לא פי׳
אבל יראה כי בפירוש הודה דלא והא זקן ואדוני באשר

כן: לו אמר שהקב״ה כיון צחקת כי לו אמר אברהם

 לשקר מותר איך באמת ק״ק ליוסף. תאמרו כה בגמרא
לשון מה ועוד תרחק שקר מדבר כתיב הא

 בני דודאי וי״ל השלום, מפני לשקר מותר הל״ל לשנות
 ולא ליוסף שלחו דלמה לדקדק דיש שקר דברו לא יעקב
 שאמר דבריהם ע״פ אביהם להם שצוה כמו בעצמם דברו

 ששקר יוסף יבין שמזה לירא להם והי׳ ליוסף תאמרו כה
 לאמר כתיב דכבר כיון מיותר תאמרו דכה י״ל ועוד הוא,
 דבאמת אפי לתרי דמשתמע לישנא אמרו שהם י״ל ולכן

 בזה כוונתם יהי׳ לאמר מותו לפני צוה אביך רק שלחו לא
 ועוד בניו את לצות יעקב ויכל כדכתיב שצוה מה שצוה

 מעצמם כן שיאמרו ליוסף תאמרו כה לשלוחים הוסיפו
 יסבור יוסף אבל כן צוה שאביו בפי׳ אמרו לא ובזה

 בעצמם אמרו ולא שלחו ולכן זה על גם קאי צוה שאביך
 לשון ואמרו שנו והם הבריות דעת לגנוב שאסור כיון אכן

 השלום מפני לשנות שמותר הוכיח מזה בו לטעות שיש
 יוסף להטעות עשו זה גם מותו לפני לשלוח דהוסיפו ומה

 מהמכירה כלל ידע לא יעקב הלא ליוסף יקשה שהרי
 הוסיפו ולכן עמהם שכינה וצרפו האומר לכל שהחרימו

 דהצדיקים דידוע יגועון רוחם תוסיף דרך על מותו לפני
בחייהם ראו שלא מה מיתה בשעת הקדש ברוח מסתכלים

לקמן: ועיין

 מזה יליף איך קצת קשה והרגני. שאול ושמע בגמרא
פקוח אימת מפני דלמא שינה השלום שמפני

 יליף )ח:< בפסחים והרי שבתורה ל״ת כל שדוחה נפש
 אינן מצוה שלוחי אמרינן לא היזקא דשכיח דהיכי מזה

 פליגי תנאי דע״כ במ״א שכתבתי מה ע״פ וי״ל נזוקין,
 דאפילו ס״ל ע״כ סו.( )נזיר במתניתן נהוראי דר׳ בזה
 איך דאל״כ א״נ מצוה שלוחי אמרינן היזקא דשכיח היכי

 יוסי ר׳ לדעת מזה סתירה דמה נאמר כבר והרי שם קאמר
 נתן ר׳ דגם י״ל א׳׳כ פ״נ מטעם לירא מצוה הי׳ שם הא

 השלום שיושבת אלא שינזק לירא צריך הי׳ ולא ס״ל הכי
 ראיתי שוב שלום, דרכי משום רק וליכא שאול עם

 היכי מצוה משלוחי דפסחים הא כאן שהביא בריטב״א
 גם מהכא, אפכא מוכח אדרבא ולפמש״כ היזקא, דשכיח

 שקר לומר אינו לשנות דמותר כאן הריטב״א מדברי נראה
גבל לעיל שכתבתי למה ראי׳ וזה דעת לגנוב אלא גמור
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גחל תצאערבי
 היא v יציאה כי תדע אזי לרס״ר מרשי ויוצא

 עצמה זו כידיעה ואז וכאמור אויביך על למלחמה
 חכור כאסור והיינו בידך אלסיך ס׳ ונהנו זב&בתה

 לסוב הרע ונתהפך שצה*ל נדחה שעי״ז ט* לו
 יוקחו בשבי שס שהיו הניצוצות היינו שביו ושבית

: ויו״ק והבן משס
 והתעלסת בדרך נממש ט׳ אחיך מעוד תלאה לא

חכמים ושפתי ערש״י .עמו תקים, הקם סהה
 שסצוה סשסע שלאה לא דלשון בפסוס שהקשה מה

 והתעלמת כאומרו עין יעלים אלא כלל יראה שלא
 הפשוט האמת הפי׳ ודאי ס וטס .כך אינו והאמת

 כפטיש וד״ת סדרש הדרשה ע״ע ז? ששירש״י כסו
 ונס תקים הקם לשון במל יל״ד סוד , סלע ■יפוצץ
 כסו חיוב ענין על שרה אינו הקם ט הלשון שימי
 בסשק עוד גזזל. חיוב טל זו סיבה ששרה תקים
 יל״ד תשא עליו תשא ולא עסיסך את תוסס הוכח

 דמיבס מ״ל לה והשינוי תוכיח הונס ,ל בכשל ג*כ
 שד . תוכיח חיבת כש חיוב לשון כ״כ אינו הוכח

 ונ״ל .והבנה ביאור לו אין חטא מלין תשא ולא •ל*ד
 אחד ופסוק מהמשל אמד פסוק. וידבר משל עע״י

 ושא בדרך הולך אמד אדם שא והטנק .מממשל
 טיט לסקוס ובא כתיש על נושא ומשאר רגע טיף

 ובלל כלל סשס לזוז יכול ואינו מליו בשני ורפש
 עבר כך שעד ובהיותי עליו והסשאר שסד ושא
 לפניו ולבמת סמנו לבקש והתחיל אמד איש לפניו

 מאסו המשאוי לקחת ורצה עליו ורימה לו שיעזור
 היסב נשמר לא ובהיוש מהסיס זה שיצא בכדי

 התחיל וכאשר המשאוי עליו וכבד המשאוי בלקיחתו
 1עלי הכביד כתשו מעל לקחתה בהמשאוי למשמש זה

 אס*כ עליו המשאוי ואותה הסיט לתוך טלו ונפל
 השתיל לו -שהלך זה ראה וכאשר העוזר האיש לו הלך

 רוצה שאיט מל נסרצס קללה וקללו אמריו לצעוק
 ובכה ביקש בראשונה לסה הפעם ונבק .לו לעזור

 פשוט והפעם .טעזלהו קללו זאמ״כ שיעזרהו
 לט מנדבת רק שא לו לעזור שבא מה שבראשונה

 משא״ה זה עבור לקללו אץ לעוזרו רצה לא ואילו
 שה מאשר יוסר לו וקלקל אחת פעם לו שמזר אסר

 . המקלקל שמא כיון לעזרו משיב שא לק תחלה
 שאסר סה הוא עליו ומשאר הולך האדם שא הנמשל
 ,ט יכבדו כצד כמשא ראשי עברו עונוחי ט העסוק
 ואינו כרגליו מלכד ילכדנו ששנותיו עד כך ומשנהג

 לו יעזור שהרואה מהש״י מצוה והיה כלל לזוז יכול
 ויוטמע עצות לו שיתן ושא מאש המשא ליטול

 העבר ועל מעבירה ולברוח סצוה לקיים ויוהידע
 כתפו מעל העונות משליך שבזה תשובה לעשות
 לעשות כבד דבר אינו התשובה של זו עצה ובאמת

 מ״מ אבל הש״י. בפיני ומשוב יקר דבר שהוא »ם
 קל לבר שא ההשבה פנין ט לעשות ככד אינו

 כל נבראיו מכל סש״י גדולת לבו אל האדם שישים
לנע בכל שלם טל והשגחתו ושלדוסיהן השלשת
דמה להבל אדם איך שפלותו צט אל וישם כמימרא
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 וצופו הזה לשטל קניא הזה שחמ״ס בלט ויצייר כו׳
 וכאשר ציורו על סבר וזה מעבירות והזהירו מצות
 כי נמלה ובושה סחד עליו יפול לבו אל זאת ישים
 סל שבלין אין לבל איזה שמזהיר קטן שר אט׳

 הזה הגמל שטוס על מאוד יתסרס זה ומחסם ציוויו
 החלטה כאשר ומשלא הקניה נממ״ס למרוד שעשה
 שלם בלב עצש על מקבל משלא אזי אצלו גדולה
 עזיבת והיינו לכסלה שד ישב ,לבל והלאה מהיום
 סן סן החמא ועזיבת החלטה אלה ושתי החטא
 נ״כ צריך אמנם ואס י מקבלו והשי* התשובה שקרי

 שזהו לאדם וידמה רז״ל בדברי כמבואר לתפניתים
 בטרוניא בא הקב״ה אין כי כך הדבל אין כבד דבר
 סקב״ס מצא וכאשר בש ליגא ורחמנא בריותיו עם
 לו שזר אזי החטא ועזיבת בחרטה נאק לבבו אס

 כאותן לא . כש לסי לאט לאט ומתפנה אח״כ הקניה
 וכאשר החשובה שקר הוא שהתענית השברים

 עשייתה והנהגת הרבה ממעגיס הס אלול מתחיל
 ועושה שנה ככל כהנהגסס ומחשבתם ודיבורם
 ג״ב ששה התענית אחר ומיד מחשה וסיכף עכירות
 כתפצו ג״כ ששה גופיה הסערת ביום וגם כמנהגו

 הבל וזה התשובה שזהו שביים והפה צום יהיה הכזה
 תטעם סילו אויליס בתהליס פסוק וסירשתי וכסילות

 ט* רגיש נפשם שתסב אוכל כל יתענו וסעונותיהס
 אשל מהם יש חשבה הששה ט כפשטו ואפרתי

 מזיק שאין ויש מאי להם מזיק והסימטס התעגישס
 נעשות שיודע ש כי כך הוא וההפרש כלל להם

 הגדולה הסרטה כעצמו שמגביר ונכון כראוי תשבה
 שהטיס סאד וחפן סאד בזה ושרגל כנ״ל והבושה

 השן לו נמחל שגזה ויודע מתענה וכאשר הקב״ה לו
 תיק זה שסערת איא מה מתפייס כביכול והקב״ס

 והנחת התענוג לגודל כלל ברפטן מרגיש טס ט לו
 ברוך שהקדוש דבר שששה במס מזה לו שש רוח
 מרטה לו שאין השוטה כן שאין פה ט פתטים הוא
 מעשיו על רבה ודאגה וטשה החטא עזיבת ולא
 מרגיש זה הנה תיכף ומתענה מהעבירה והולך כלל
 להזיק התעניהים שיוכלו עי מהתענית גמל צפר

 אא״כ חוטא אדם אין ארז״ל והנה . ושלוה מס לו
 נחשב עטיה הששה ממילא שטות לוח ט נכנם

 ר״ל פשעם מירך אוילים שד ט הפשק ואפר לשוטה
 האולם ומש הפשעים מאולם יותר אולם שיש

 שהולכים סיכף ר״ל יתענו מעונותיהם ט ואמר
 ומשה חרטה הקדמת בלי מתענים שכף מעונותיהם

 כאשר נפשם תתעב אזבל בל ועי״ז הסמבה תנאי ובל
 נס ואז היטב והטשה החרטה להקדים צריך אלא

 שמתן העצה פרן ט נמצא עליו. קלים יהיו ססערסיס
 אולם קל. דבר הוא מעליו השמת משא להסיר לזה

 פס ע״ש והוא לו מקלקל לו לעזור הבא זה לפעמים
 מצוה בך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם ז*ל שאג
 צ״כ מי המשאוי שה ולא שגג שה מתחלה ט ,ט

 כנד הסשאוי ואז מזיר נעשה השביחו וט״ז עליו
ומשאר לאנץ כשכב לגמרי שנמשל עד סאד סאד

מלין המב!חירוצא1
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85 פהנחלתצאערבי

 כך כשאירע לכן סאיכריו בא׳ לזוז יבול ואינו עליו
 סד פטמים מאה עד עוד להוכיחו המוכיח על חובה

 לא שהוכיחו קודם ממלה ס מעליו המשאוי שיסלק
 אין פירו המלים ואילו להוכיחו כ״כ מחויב היה

 אמר משא״כ מדד יעשנו שמא חושש כי ב״כ להאשימו
 הראשון הס׳ אמר וזה לעזרו, מחויב לו וקלקל שהוכיחו

 לך אין אס ר״ל נו׳ חראה לא ואמר המשל מעגץ
 בידך ימחה מי הנה חכירך מל כ*כ נדוליס רחמים

 מצד מצוך אני ואעפיכ מהם והחעלמש לראות שלא
 מצוך שאר לק בדבר מחויב אינך אבל הקם מצוה

 הוא ב׳ דפפס דייקא שקים ב׳ פעם אבל זה על
 מאשר נתקלקל ידו שעל כלל באופן דהיינו יושר חיוב
 תוכיח הוכח ואמר הנמשל הוא הל ^והפסוק היה
 להוכיחו אחה מחזייב א׳ שעם הוכחשו כאשר ר׳״ל

 שאינו לשון שהוא הוכח בשחלה אמר לכן ב' שעם
 להוכיח כלל מחויב איני דלסעמים משום כ*כ חיוב

 אמר ב׳ פעם על משא*כ לו ישסע לא אולי כשחזשש
 וביאר קלקלחו אשה כי גמור חיוב מולה שהוא סוכיח
 חטא עליו תשא ולא ואמר חיוב אז יש למה הנועם

 עליו חשא א״כ ועזבחו א׳ פעם הוכחשו שאס ר*ל
 כ״כ משאוי ואינו שמג שהוא שנוא ר״ל החמא את

 ולא וזהו מדד שנעשה ע״י משאר ממנו עושה אתה
 כל כי פעמים מאה אפי׳ ז״ל שדרשו וזהו בו׳ חשא

יושר ומחוייב יותר מזיד נעשה יותר שמוכיחו מה
 __3ן_£3למהוה בתשובה ישוב עד להוכיחו

.ימים והארכת לך ייטב למען כו' ששלח שלח
 לקבל ע*» המצוה שיעשה אמר איך יל*ד

 בשביל לצדקה זו סלע האוסר משארז״ל עס וי״ל .פרם
 ופריך נסור צדיק ה״ז עוה״ב בן שאהי* או בר שימי׳
 הדבר ושעם בעוב״כ כאץ בישראל כאן ומשני עליה

 להם בהיפיבו רק להקב״ה מודים אינם העונ׳״כ כי
 עשית אשל טים כל מאסרנו וזהו תגר קורא לאו ואס

 ' כמש״ה היינו אתה גדול כי לשמך ויכבדו ט׳ יבואו
 נקרש חשד כי והיינו סובך מדת זו ופירשו גדלך אש

 שאתה אחה גדול כי בעת לשמך שיכבדו ור״ל גדולה
 רז״ל כמ״ש לבדך אלהי׳ אשה נפלאות ועושה וכן מיפיב

 הנס בעל שאין לבדו גדולות נפלאות לעושה מ״ם
 כל ולז״א בנסים מיירי זה דלשון מבואר ברסו מכיר
 עמס שמתנהג היינו אתה גדול כי נעת יכבדו גרם

 ט׳ עמך אנחנו משא״כ כז׳ נפלאות ועושה בחסד
 זהו כו׳ הסובה על שמברכין כשס לעולם לך נודה

 באומרו ישראל כי הדבר סעס לומר יתכן ועוד .פשוסו
 הדמות להרמת ה׳ רצון לקיום ג״כ הוא בר שיחיה

 הרי הטוה״ג p שאהיה באוסרו וגס לעבודתו ושימיה
 יתירה ועבודה הגדולה ההשגה היא הרוחני העוה״ב
 מנוחה להם אין צדיקים רז״ל ומז״א .נמרץ ודביקות

 לבל רצו ט׳ חיל אל מחיל ילכו שנאמר בעוה״ב אפי׳
 כמו עומד בחינת הוא מותו אשרי שהצדיק תאמר
 נמצא שכרם לקבל ולמחר לסשוחס היום כי מלאך
 שהעוה״ב אלא כפועל שכרו מקבל רק הלום עושה אינו
 וגס פוסק שאינו רומני תענוג העטדה תענוג הוא
זה א״כ כו׳ ילכו שנאמד למדרגה ממדרגה הולך שס

ח״ב[ גחל ]ערני

 ה׳ את לעבוד כמגתו הרי העה׳ב בן שאהיה האומר
 סשא״ה לשמה שלא זה אין סש״ה ויתירה רבה בעבודה
 כיון לעה״ב זוכה שאינו קדס בימי היו אשל העוב״כ

 לכן כידוע תחתונה מדרגה רק כזו עוה״ב לז *שאן
 עצמו להנאת רק בו הטונה סוה״ב p שיהיה באוסרו

 לשמו שלא הוי לכן העוב״ג בניו שיחיו באומרו וכן
 ימים והארכת לך יימב למען באומרו א״ש ממילא
 לעוה״ג נו שהכוונה ארוך שכלו לעולם רז״ל שדרשו

 לו וחין פוסק שאינו ענק שהוא היינו ארוך כולו וענין
 ממילא ובאמיר למדרגה ממדרגה שמיד והולך גבול

 בס' ביאלנו זאח ומלבד .פרם לקבל ע״ע כלל הזי לא
 זהו שבר הצדיק כשמקבל ט שופעים( ,)וכס ואשחק

 משיה עם י״ל פלמי ובדרך .באורך ע״ש עבודה עצמו
 שנמסרו המלטת מדת ר״ל תוסיף פלך ימי על ימים

 לה מוסיפין ובעבודה ובחורה כנודע משירותיה
 ולפעמים ימים נקראו הספירות כי וידוע סתירותיה

 דור כמו שמתיו תוסיף מלך ימי על ימים וזהו כניס
 הראשונים בדורות כמו גמורים ספירושיה שיהיו ודור

נקרא זו מדה אלהיס לפגי עולם ישב כשלימות שהיחה
 שוה שבע״ס תורה שתהיה שלימתה עיקר וכל עולם

 שבכתב תורה כמו מבינה ותקבל שבכתב חולה עס
 שבכתב סתורה רק מקבלת אינה קצרה בהיותה אבל

 אלהיס לפני עולם ישב וזהו אלהים נקרא שבינה ונודע
 ג״כ והיינו ימים והארכת באומרו הכונה וזהו .והבן
 וכנסת כללות היא עצמה זו מלה כי לך ייסב למען

 והבן .א׳ הכל ישראל ועובש ועונתה ישראל נשמות
 בסל׳ .עמ$ק לך עשה אשר את זכור .יכפר וה'
 עונים אילנות ובו פרדס שנטע למלך משל תנחומא ר׳

 האילנות ויקצץ שיבא מי אמר רע כלב אצלו והושיב
 האילנות זקצן מלך של בנו הלך לימים הכלב ינשכנז
 לו נה׳ניל המלך שרצה עת בכל ואח״ב הכלב ונשכו
שלא כדי החסא בפירוש לו הזכיר לא שחעא חשאו

 מס זכור לו אפר אלא המלך מלפני נבעת יהיה“
 לישראל להזכיר רוצה כשהקב״ה כך הכלב לך שמשה
 וכן .ע״כ עמלק לך פשה אשר את זכור אמר חסאם
 אמנם ברמז- רק הממאיס הזכיר שלא דברים בס׳ מצינו

 מזכיר אינו אותנו מאהבתו בישראל רק זה מצינו לא
 היינו אדס אשרי דתע״ה רימז ולזה בפירוש החשא
 עדיין כשחועאץ דאף להם אשרי אלס שקדויין ישראל

מון לו ה׳ יחשוב לא ט רואין אנו דהא גביה חביבותם
 .* בקדיא המון להס מזכיר אינו
גדולים וברחמים עזבתיך קען ברגע כהפטרה

 רגע פני הסתרתי קצף בשצף ט׳ אקבצך
 כי צבאות ה׳ גואלך אמר רתמתיך מולם ובחסד ממך

 על עוד נח מי סמבור נשבעתי אשר לי זאת נח סי
 ויליד .ע״כ ע ומנער עליך מקצוף נשבעתי כן הארץ

 אתמשך דגלותא וזי עזבתיך קסן ברגע דאסר הא
 יונתן ובאהבת .רגע יקרא הלזה סנה מאום במה זה
 כל ודאי הא קסן תיבת הוא מאי עוד שדקדק עס פי'

 ופי׳ .קטן צ״ל אין דאמרברגמחו וטון קפן הוא רגע
 יוס בכל זועם ואל דברכות הש״ס ע״ס דרוש בדרך
ובחר ט׳ אלפים מה׳ א׳ רגע וכמה מע זעמו וכמה

הכי
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א ו ה
 ׳ קנים לכל צד מראה ,מאירות תפנים משנירות נפנים שושנים, לקועי ונו ופולין ערכין מסשס על ר^פלר
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יערכין׳עלי ערכי מסכת
 אחר חילוק יש לשיטתו ר״א עדייו אמנם ־ לנענים
 יוצאת אינו אחוזה כשדה גקל ולא גזבר ניד בהניח

מקנה וכשדה הנ״ל♦ ו’ך בדף כדס״ל • לנהנים
כנ״ל: חוזרת

 דף ננ*כ הנה " ונו׳ מכאן פחות ד״ה תום׳
י וכו׳ י׳ ממטע ד״ה נתום׳ נ’ע ו’ל

 י*נ ס״ק קמ״א סימן האו״ת והקשה נו' נ״ל ולרשב״א
 ממטע שנית בד״ה תום' תירוץ לפי הרשנ״א תירץ על

 חזקה גבי אבל ונו׳ אדם בני ודרך ונו' לר״י קשה י׳
 וממש מרוחקין שהן אע״פ בחזקה אס א״נ1 ־ ונו'
 • מנר נמו דהוי ליטע ב״א דדרך ־ מקורבין אס

 אמנם ־ הרשב״ס בישוב הרשב׳א תי' ע”בצ והניח
 שם תום' דברי על להקשות יש לכאורה דהנה נ׳ל

 ונו' למכר חזקה בין חילוק דאין ל״ל ולפ״ז דנהבו
 • הוא חילוק דיש מוכח דמהיני עדיין קשה ולכאורה

 ההיני ובאמת ־ עגולות היינו י״ו על די״ו א״א רק
 בערכין כאן תום׳ קושי׳ מנח עגולות דהוא מונח
 דתנאי הרשב״ס התירוץ לפי נ’וא ־ ונו' תימא מיהו
 י״ו עד משמנה ברייתא נהך דם״ל אביי וא״כ היא

 כתוספת' דהיא הבית את דמוכר ברייתא הך על חולק
 ואינו ־ מרובעת היינו י״ו על די״ו י"ל באמת וא״נ
 קושי׳ הוא ולכאורה ־ מנר על מחזקה נלל קושי'

 לעיל לשיטתם קאי דתים' נראה אמנם ־ עצומה
 ונו׳ לעשרה סאה מ״ב וביותר ונו' פ״ה י' מטע ד״ה
 ממילא וא״כ דוקאי עשרה דמטע לתום' יל ס א״נ

 והוי רנ״ו הוי דאל״ה ־ עגולה י״ו על די"! מונח
 מיישב דהרשב״א לפ״ז וא״נ " עשר ממטע יותר

חזקה בין לחלק מוכרח אינו יותר ה״ה הרשבי׳סדס״ל
:וק״ל למנר

y’□ ב’בנ תום׳ הנה * ונו׳ ודריש אשכח קרא 
דפליגי דהמ״ל ה״ה נתבו ב’ע ע״ב דף

 בגיטיןדפי׳דרק לשיטתו תום' והנה " הפירות בקנין
 צדי״ק דף בב״ק ס״ל ר״י דבאמת י הוא בעלמא דיחוי
 בנ״מ תום׳ אמנם הגוף־ נקנין לאו הפירות קנין
 והנה ־ דיחוי דאינו הוניחו נו' בעל ד״ה צ״ו דף

 אמנם * משיג והראב"ד ־ נר'ה פסק הרמב״ס
 בתר אזלינן אי דפליגי בגיטין הגמרא תירצו מדלא
 ור״ש נר״ה ם״ל דסוגי׳ מכלל • פדיון בתר או הקדש

: נר״ה הרמנ״ס פסק ולכך פדיון בתר אזיל לא

 ל״ו כלל יעקב בבאר עיין להו .אבעי׳ ד״ה תום׳
הסוגיות: בכללות

 האיך לדבריהם קשה ־ ונו׳ להו אבעי' בל״ה
רבעי בנרם ניר דף בקדושין ב״ה יליף

 נתונים ג' דהוי ה״א הך לפי ממעשר קדש קדש
וצע״ג: גז״ש אפי' ילפי׳ ולא איל מובא

 ס״ל ר׳ע דהא קשה ־ ונו׳ אין במועד גמרא
הניזק יפסיד ולפעמים מגופו דמשלס

 מועד מתני׳ נקט ולכך ־ ה׳ דף בלק נדאיתא
 לי' למה הגמ' דקושי׳ זי״ל ־ העלי' מן דמשלם
נמי בתם דינא הך הא כלל מבלה מתני׳ למנקוט

 איידי מועד דנקט הגמי ומשני דשוה הינא משכחת
:בתם נמי באמת וחבלה דאחרינא

 למה וקשה נו׳ ניזק דמי ונו׳ המית ד״ה ’,רש
מקושי׳ לאפיקי דרמז י*ל1 פלוגתא נתב לא

ן ונו׳ דמים שאין ד״ה ך' דף לקמן

• וכוי ק"ק בעל ד״ה תום' ע״א ט״ן דה
הל׳ א״ב מה״ל פי״ז במ״ל עיין ׳
 בפ״א פסק ולכן תום׳ קושי' קשה הי׳ דלרמב״ס י״ג

 התום׳ המשך וזו סורר־ בן פ׳3 נרש״י נערה מהל׳
 אלו בד״ה תום׳ ונתבו כרש״י נ״ל קושי' הך דמנח

 זירא ר׳ נקט לא דלנך י״ל והנה כן־ ואינו וכו'
לישנא הך דנקט תטעה דלא " נדרכה שלא שנים

 דסתמא שם נפייש״י ע״ב ס״ו דף דסנהדרין כמתני' .
ואחד נדרכה דא׳ מתניתן כרבנן מתני' ואי ׳ כרבי ׳

tip :!<כררנ

 דף ובזבחים * ונו׳ נסמכה למה ד״ה רש״י
♦ צו מפ' נסמכה למה רש״י מביא פ״ח

 לריב״ל מיני' פריך הגדול כהן מבגדי דהנה וניל
 וצ״ע מידי מינח ולא לשיטתו לריב״ל פריך ולדברינו

 איתן במקדש* דוקא בה״ב מהל׳ פ״ז ברמב״ס ועיין
 נאמר מכנסיים ג׳ תציה פ'3 הנאמר כסדר מביא ד'

 * תצוה ואתה פ' נקט בערכין כאן ולכך ־ שם
 נסדר הדיוט כהן של ד' אותן נמי נקט מדלא אמנם

 לפ׳ כהונה נגדי כמי נקט. ולכך תצוה פ׳3 הנאמר
:וק״ל כוונתו שניהם ועל צ! בפ׳ קרבנזת

 • נו׳ דאמר מאן תום'־'ד״ה ע*ב 1טי 51*1
סימן אפרים שער בשו״ת עיין ׳

:נחת ותמצא ס״ה

 מהל׳ בפ״ו הלח״מ ־ ונו׳ מ״מ תוכיח גמרא
דף ״מ3ד מגמרא סתירה מקשת דעות

 פעמים ק׳ תירץ בב״מ מקיבצת והסיעה ל״א*
 ילפי' קיבל ולא אחת בעבירה והנא עבירות בהרבה
 וי״ל • מ*מ דמשמע לרב תלמיד וה״ה * מתוניח

 המקום לבין בינו מיירי ב״מ3 • הנ״ל הרמב״ם לשיטת
 נבין ביט מיירי וברייתא פ־’ק אפילו הונח וה״ס
ומזה ־ תוכיח איצטרך ולזה תשא לא שנאמר חבירו

:החילוק הוכיח הקושי׳

P 5H נו׳ תימא ונו׳ יד השג ד״ה תום׳ ♦ 
הערנין נקט דמשנה ונ״ל י

 בברייתא בפ״ע מדרשא ומפיק הואיל בפ״ע בנערך
 ללישנא והגה * נו' נפשות ד״א ע״ב ד׳ דף לעיל
 דפי׳ י״ל יד בהשג א״נ סתם דערך ד' בדף קמא

 הינא דוקא ר״ל בנידר והשנים בנודר יד השג במתני'
5כמפרש סתם ערך לאפוקי * בנידר השנים דפירש

V הל׳ סוף הרמב״ס ־ ונו׳ ר״י ד״ה תום׳ *ב 
בפ״י ועיין ־ כר״י פסק נ’מח

* מעכב אינו ואשם דעולה ל דם" נזירות־ מהל׳
ש ועיי"



שכהיועץח אותלא9

 גדולת בכהונה שימש כ״ג יוחנן שהרי תך ״4
 צריך כן הכי הג צדוקי. נעשה ולבסוף שנה ס׳

 שרוצה למי הדרך וזוהי המשמר על לעמוד
 לה׳ השער זה והיהירות התשובה בדרכי ליכבס

 מלהיות יעבור ולא תוקף בכל עליו שיקבל
 מוסר מספרי חלק ללמוד יום יום מדי שוקד

 ע״מ בלמודים לשמוע או א׳ פרק או א׳ דף
 דרכי קצות אלה הן ולקיים ולעשות לשמור
 כי אלקיג״ו ואל וירחמהו ה׳ אל לשוב הרוצה

לסלוח. ירבה
 דכתיב עשה מצות מרמ״ח א׳ היא תוכחה

תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח
 ישראל כל על מוטלת המצוה וזאת חטא עליו

ביתנה שלא הארץ מעמי רבים שסוברים כמו לא —
 כן לא העיר חכם שהוא למי אלא זו מצוד•
 את להוכיח חייב ישראל בר כל אלא הדבר
 מלקיים שנמנע או עבירה שעובר בראותו חבירו
 שדבריהם עמא שאר על החיוב יגדל ויותר מצור•

 יוכיחנו שאם החכם מדברי יותר פירות עושים
 יוכל ומי חסיד הוא חכם הוא יאמרו החכם

 בא היה כמותו כלנו היינו אם כמעשהו לעשות
 בלתי דבר הוא המשיח ביאת כאילו המשיח
 תדיר מצוי אינו שהחכם ועוד ידינו על אפשר

 כן לא במעשיהם רואה ואינו הארץ עמי אצל
 להם ויאמר יוכיחם וכאשר אצלו הרגיל חבירו

 לעשות כמוכם לבב לי וגם תרעו אחי נא אל
האלקים כי מחטאת לי חוששני אך כמעשיכם

W כבוד על נחום לא ולמה כל על במשפט יביא 
 לאביו כעם עליהם שנא׳ מאותם ונהיה קוננו

 על נחוס לא ולמה ליולדתו וממר כסיל בן
 וכזאת כזאת לדעת עצמנו מאבדים ונהיה נפשנו
 וידוע פירות עושים ודבריו רעהו אל איש ידבר
 איש וכשלו כדכתיב לזה זה ערבים ישראל שכל

 כרבא לקי הוצא ובהדי אחיו בעון איש באחיו
 עבירה עובר חבירו את שרואה שמי רז״ל ואמרו
 כאלו הכתוב עליו מעלה פניו על מוכיחו ואינו

 שמצינו כמו תחילה נענש והוא עשאה הוא
 ואעפ״י תחלו וממקדשי דכתיב בהמ״ק בחורבן
 מקבלים היו שלא לפגי וידוע גלוי הקב״ה שאמר

 גלוי לפניך אם ואמרה הדין מדת קטרגה מהם
 שקיימו אף מיתה עליהם ונגזרה גלוי מי לפניהם

החסידים ובספר ת׳־׳ו ועד מאל״ף התורה את

 חבירו הוכיחו ולא עבירה שעובר שמי כתב
 יבקש דמו ואת הרגו כאלו חשוב בה ומת

 מה בקולו שמע ולא הוכיחו ואם מידו הקב״ה
 בעונו הוא רשע הזהרת כי ואתה עליו כתיב
 שהמוכיח ואמרו הצלת נפשך את ואתה ימות

 והנה ממנו זכיותיו נוטל בקולו שמע ולא חבירו
 עירו באנשי למחות בידו שיש מי שאמרו מה

 על נתפס ביתו באנשי עירו אנשי על נתפס
 אלא לכל אמור הדבר שאין דמשמע ביתו אנשי

 פסוק על אמרו וכן למחות בידו שיש למי
 הקהל שאשם כתיב ואשמם בראשיכם ואשימם

 דתוכחה מחאה לענין היינו הקהל ראשי על נתון
 ומחאה בדברים דתוכחה לחוד ומחאה לחוד

 אלא אדם כל ביד אינו שזה ומקלות בשוטים
 מושלים הקהלות וראשי בביתו שורר איש כל
 הממשלה בהסכמת ידם לאל ויש קהילתם על

 חובת מוטלת עליהם רשע. מלתעות לשבר יר״ה
 לכל השוה דבר הוא תוכחה חיוב אבל מחאה

 מי זה בדור ואין חנופה גברה בעון והן נפש
 אותו רואה אם מכובד לאיש ובפרט שיוכיח

 לגשת וירא בוש הוא תורה דברי על עובר
 המלך מצות את עובר אתה מדוע לו ולומר
 עצמו ועושה בקרקע פניו וכובש עולם של מלכו

 מיום לנו אוי ידע לא ואשר ראה לא כאשר
 מצות על ה׳ יפקוד כי התוכחה ומיום הדין

 כבודך על יאמר כי נאמר ומה נענה מה התוכחה
 היית ואמך אביך כבוד על גם ומה הרבה הקפדת

 אביך מכה איש רואה היית שאם הרבה מקפיד
 נשק לקראת יוצא היית אותם מקלל או ואמך
 כבוד על תקפיד לא ולמה לחייו עד עמו ויורד
 מיקל שהוא עבירה עובר איש בראותך שמים

 ונרגן ופגם וכעם צער וגורם שמים בכבוד
 שם איש ואין רבות רעות וכהנה אלוף מפריד

 בתקלת לאיד שמח יהא שלא הלואי לב על

 ויש נבזה וחבירו נכבד הוא שיהא כדי* חבירו
 שיקבל מי הזה בדור שאין מפני מוכיח שאין

 לאנשים להוכיח איש איזה ירצה שאם תיכחד•
 שמד מי ויאמרו הליצנים עליו יתלוצצו שכמותו

 ומבזים אותו ומחרפים ומוכיח ושופט שר לאיש
 שהרי להוכיחם שלא מצוה כאלה ולאנשים אותו
 מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצור. כשם אמרו
איכא נמי ואיסורא נשמע שאינו דבר לומר שלא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)225 מס עמוד יצחק בן אליעזר פאפו, יועץ פלא



יועץ אמות שכ.

 יוכל לא אבל לץ תוכח אל דכתיב להוכיחם
 או שומעים שאינם בגווייהו לי׳ קים לומר אדם
 גלוי לפניו ואם ללבב יראה ה׳ כי ליצנים שהם

 שאינו כשמש שברור לא אס גלוי מי לפנינו
 מלחשים לקול ישמע ולא האסורים על חושש

 מזידים יהיו ואל שיגגים יהיו מוסב אמרו שאז
 להו דהוו חטא שהוא יודעים כשאין דוקא וזהו

 ועוברים חטא שהוא יודעים אם אבל שוגגים
 מדרכם ישובו אולי פניהם על יוכיחם עליו

 ומיהו שוגגים יהיו מוטב לומר שייר, דלא הרעה
 ירבה לא בתוכחה שאף גבול יש נמי טוב לדבר

 שהרי יקבלו שלא חושש אם בדברים כך כל
ושוחטו העגל את נוטל שהי׳ על נענש אהרן

 באופן ממש בו שאין להם ומראה לפניהם ןן
 יוכיח לא שבצבור כתבו וכן פושעים שעשאם

 שיהיו מוטב שייד לא ובצבור א׳ פעם אלא
 ובדבר לא׳ לא ואם למאה שידבר שוגגין

 יהיו מוטב אמרינן לא בתורה איסורו המפורש
 וצריך ולהוכיחם. להודיעם חייב אלא שוגגין
 חטא עליו ישא שלא התוכחה באופן זהירות
 אליו ידבר ולא חבירו סגי ילבין שלא דהיינו
 וקטטה מחלוקת לידי שיביא באופן קשות

 גרם תשבר רכה לשון אלא ותחרות ושנאה
 שלא הדרשנים ליזהר צריכים מאד ומה בסתר
 שעשה חטא להזכיר ושלא הבריות בכבוד לנגוע
 לדרשן יחשב דם כי דרושם בתוך פרטי איזה
עבירות על כשיוכיח גם אלא שפך דם ההוא

 ויאמר עמהם עצמו יכלול רבים בהם שדשו •

 לאיזה וכשיוכית וכדומה ומרינו פשענו נתנו
 שיקבל כדי תחלה וינשאהו יכבדהו פרטי

 תוכח אל הכתוב פי׳ המפרשים פי׳ וזה התוכחה
 יוכח שאל ויאהבך לחכם הוכח ישנאך סן לץ

 תעשה למה רשע לץ אתה לו לומר לץ בלשון
 משובח טוב איש חכם אתה יאמר אלא וכך, כך

 בך חזור כאלה מעשים לך נאה ולא ומפואר
 מעשיך בשערים ויהללו בכל שלם שתהי׳ כדי
 הרעה מדרכו ישוב ולא ברכות יקבל לא ואם

 בידו יש אם להכותו עד ויוסיף קשות ידבר
 שכשרואה דרשן שהוא למי טוב והיותר למחות

 לדרוש יבקש דבר באיזה פרוצים אדם בני שיש
אנשים בקהל בעומדו או ענין אותו על בספר

בדבר שיש האיסור להודיע הדברים יגלגל "

 ימדל והחדל ישמע השומע שבו וחומר ההוא
 מותו אחרי כי אף לקיים האדם יכול זו ומצור,
 בספר יכתוב דעת ה׳ חננו אם דורות לרוב
 כאלה הספרים רבו כי ואף השכל ומוסר דינים

 מבקש דאין דורש אין זוית בקרן מונחת ותורה
 רובי ויכתוב יעשה הוא אעפ״ב השרידים אם כי

 שיטול ימצא המצא הימים :ברוב אולי תורתו
 גם ויבנה פירות דבריו לו ויעשו בית ספרו
 וע״ב בקבר דובבות שפתותיו ויהיו ממנו הוא
 ומוסר מדינים ספר לסדר נעים ומה טוב מה

 ויותר הארץ עם עתה רבים הן כי בלעז ללועזים
 כאלה ספרים בעשות לנפשו ומזכה מועיל

 אשר ודרושים והדודים בפלפולים ספרים מעשות
 יאכלם עש בעפר מגוללים והם רבו כאלה ספרים

 ומסתפקים מועטים והלומדים רבים הספרים כי
 ראשונים ומפרשים ופוסקים התלמוד בספרי
 ללמוד הזמן לנו שיספיק הלואי דינים וקצורי

 ועליהם ינעם למוכיחים אבל כתיקונם אותם
טוב. ברכת תבא

 את לתקן צריך אדם שכל כתבנו כבר תקון
ענוש כן יעשה לא שאם עיוות אשר

 יש וכבר קונו כבוד על חס לא אשר על יענש
 לכל השייך בתיקון המדברים זיו מלאים ספרים

 של חבילות עמו ועשה שחטא אבר ובכל חטא
 אולי מצוד. של חבילות כנגדן יעשה עבירות

 לו ורפא ושב אדוניו אל שיתרצה תקוה יש

 וצדקות ׳וסגופים בתעניות מעוותו את יתקן וכן
 צריך בלבד עצמו על ולא שאת יוכל כאשר

 הקהל חטאות על גם אלא לתקן להשתדל
 עונות ובפרס לתקן צריך ישראל כל וחטאות
 עון ואת עונם את והתודו כדכתיב אבותיו
 ובכל יעשה אשר הטוב מעשה ובכל אבותם

 יאמר וגם יכוין שיתן צדקה ובכל יתענה אשר
 ועונות עונותיו לכפרת עושה שהוא מלא בפה

 לרצון מעשיו ושיהיו ישראל כל ועונות אבותיו
 ולעילוי ונשמתו רוחו נפשו לתיקון ה׳ לפני
 נר כמדליק שהוא ישראל כל ובשם הוריו נפש

 ראש ואם חסר אינו והוא נהנים שאחרים מנר
 עליהם הערים וטובי ממנאיגי או הוא הקהל

 בין העיר אנשי בתקנת להשתדל הזאת המצוה
 אם דממוגא מילי על בין דאיסורא פילי על

גבורים יהיו איסור באיזה פרודים שהעם רואים
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 חוכחה חיוב שיש ה״ז, דעות מהל׳ בפ״ו הרמב״ם

 ר׳ לברי הביא דכ״מ פ״ב בסוף והט״ף בזה״ז,

 שיודע הזה בדור יש אם שתמהו וראב״ע עקיבא

 המימרות הביא וכן תוכחה, לקבל ושיודע להוכיח

 עד אמר רב תוכחה, היכן ועד מוכחה מצות של

 דאע״ג מבואר וכו/ קללה עד אמר ושמואל הכאה

 כונחס אין וכו/ הס דתמהיס אמרו תנאי דהני

 אנו שאין מכיון תונחה, מצות תתבטל דלשיטתם

 ודאי אבל זירוז, דרן כן שאמרו אלא להוכיח, יודעים

בזה״ז. גס איכא תוכחה דמצות

 תוכחה מצות דיש דאף ס״ל דהחזו״א ונראה

ממצוה עצמו לפטור דאין היינו הזה, בזמן

 דאין דאף להוכיח, יודעים אנו דאין משוס זו

 מה למעבד לן איח מ״מ מושלמת שלנו התוכחה

 בזה״ז הרשעים את לשנוא אסור מ׳׳מ אבל דאפשר,

 עדיין הוי א״כ מושלמת שלנו התוכחה שאין כיון

חוכחה. כקודם

עמיתך את תוכיח דהוכח כהטצ״ע —

 וכדין ערכות, דין כלי גם תוכחה מצות יש אם
לנשים ערכות

 שחייב מגונה דכר כחבירו לרואה מנין י(
וכו/ תוכיח הוכח שנאמר להוכיחו

 היה לא מהפסוק הילפותא דבלי מהגמרא, מבואר

 מצד להוכיח חייב יהא לא למה וצ״ע, תוכחה. חיוב

 ע״א ל״ט דף בשבועות וכדאיתא ערבות, דין

 וכשלו מהפסוק דילפינן ע״ב, כ״ז דף ובסנהדרין

 ערבין ישראל שכל מכאן אחיו, בעון איש באחיו, איש

 חיוב שיסוד מבואר ע״ב ל״ז דף ובסוטה זב״ז.

 ערבוח, ע״ע קיבלו ישראל שעם מכיון הוא ערבוח

ערבוח. של דין שיש הרי

 סעיף קנ״ז סימן ביור״ד דהרמ״א צ״ע, וביותר

שיש מי כל שאמרו ובמקום פוסק, ה׳
 עון, באוחו נתפס הוא מוחה ואינו למחות בידו

 על ממונו להוציא 5א״ סכנה, חשש שיש בדבר מ״מ

של״ד, סימן סוף ביור״ד הרמ״א פסק וכן זה,

 גמא בחיבת שהפמ״ג מביא >נסק״ה( תשובה והפתחי

 סכנה חשש אין אס מסתפק, ד׳( )חקירה הספר בסוף

 הוכח עשה דמצות ממונו, כל לבזבז דמחויב אפשר

 על עובר הוא כאילו והוי ערבוח, מצד הוא תוטח

 עיי״ש. וכו/ נתפס למחות בידו שיש דכל הל״ת,

 וכן ערבוח, מצד הוא תוכחה דחיוב דנקיט מבואר

 אבל שכתב, ה׳ סעיף חר״ח סימן הרב בשו״ע נקט

 צריך אעפ״כ וכו/ בחורה מפורש שאיסורו דבר

 וכו/ בזה זה ערבין ישראל שכל לפי בידו, למחות

 וכן ערבות. מצד הוא תוכחה דחיוב ג״כ דס״ל הרי

 וא׳׳כ עיי״ש. מ״ת סי׳ ח״י מהרש״ס בשו״ח נקט

 חיוב דאיכא תוכיח דהוכח מיוחד קרא דל״ל צ״ע

 דאיכא מחדש דהקרא לומר מסמבר ולא חוכחה,

 סימן או״ח שיק מהר״ם בשו״ת וראיתי עשה. עוד

 שהעירו נ״ז סימן מ״ג לרס״ג המצות ובספר ש״ג,

דרכם. לפי שבארו עיי״ש בזה,

 מצד הוא תוכחה דחיוב דנקטו היסוד בעצם והנה

ערבות דין דליכא היכא דלפי״ז צ״ע, ערבות

 ע״ב נ״ד דף דבשבת וקשה תוכחה, מצות גס ליכא

 יוצאה הימה עזריה בן אלעזר ר׳ של פרחו מנן

 ובגמ׳ חכמים, ברצון שלא קרניה שבין ברצועה

 היתה, שכינתו של אלא היחה שלו לא תנא איתא,

 והנה עיי״ש. שמו, על נקראת בה מיחה שלא וממון

 בכלל אינן דנשיס סובר סי״ג( >פ״ג בברכות הרא״ש

 אלא ד״ה ע״ב כ׳ דף בברכות והצל״ח ערבות,

 לאנשים, ערבות בכלל אינן דגשים היכי דכי חידש,

 עיי״ש. הנשים, בשביל ערבים האנשים אין ה״ה

 לשכינתו, להוכיח ראב״ע חייב היה למה א״כ וצ״ע

 דין מצד הוא תוכחה חיוב דכל דאמרינן כיון הא

 א״כ לשכיגמו, ערב ראב״ע היה דלא וכיון ערבות,

 דף בע״ז דאיחא צ״ע, וכן להוכחה. חיוב עליו אין

 תרדיון, בן חנינא ר׳ של לאשתו דהרגו ע״א, י״ח

 באותיותיו, השם את הוגה שהיה ביה מיחתה דלא

 מוחה ואינו למחות בידו שיש מי כל אמרו מכאן

 תוכחה חיוב דכל דנקטו מה לפי וצ״ע עליו. נענש

 אינה דאשה הרא״ש ולפי״ד ערבות, דין מצד הוא

 תוכחה, מצות על מצווה היא אין א״כ ערבות, בכלל

נענשה. ולמה

<3פ
 לגבי הרא״ש שיטת וכביאור ערבות, דין ביסוד

כנשים ערכות »»
 דהא כתב, ע״א דף בקידושין המהרי״ט והנה

שאין משום היינו ערבות בכלל אינן דהנשים

 להיפן, מדבריו מבואר עיי״ש. למחות בידם סיפק

 דחיוב אלא ערבות, מדין נובע תוכחה דחיוב לא

 בסי׳ יוסף הברט אולם תוכחה. מדין נובע ערבות

 מהגמ׳ עליו העירו רע״א בסי׳ חורה והדעת קכ״ד

 שנענשה רחב״ת של אשתו גבי הנ״ל, י״ח דף דע״ז

 נשים דגם שם מבואר הט בידו, מיתתה שלא על

 בידם סיפק טש מוכח וגס אנשים בשביל נתערבו

עיי״ש. כמהט״ט, ודלא למחות

 על תקשה, ע״ב מ״ז דף ביבמות איתן המצפה

כשבאת שרות שם בגמ׳ דאיתא הא
 לקיים שצטן לעם לבא לך מה לה אמרו להתגייר

 שהזמן עשה ממצות פטורוח נשים הא מצוות, חט״ג

 אחד על עובר אדס ראתה שאס טון ותי׳ גרמא,

 כאילו נחשבת ע״כ להוטחו, צטכה מצוות מתט״ג

 בפרשת מהחינוך ומביא מצוות, בתרי״ג חייבת

 ובין בזכרים בין נוהגת תוכחה דמצוח שכחב קדושים

 על דפליג או מהחינוך מבואר עיי״ש. בנקבות,

 מצות יש ולכן ערבות בכלל דנשים וס״ל הנ״ל הרא״ש

 מטעם לאו תוכחה דמצות שיסבור או בנשים, תוכחה

 לפי צ״ל וכן עצמה. בפני מצות שזו אלא ערבות

בזה. להלן ויבואר איתן המצפה קושית למק הרא״ש

 מזה, הוטח מ״ח סימן סוף או״ח לב י ובחקר
שני הס תוכחה ומצות ערבות של דהדין

 כח שיש למי נאמר ערבות דהדין נפרדים. דינים

 גדול וכעין המצות, שיקיימו לאחרים לעשות בידו

 הכתוב ככל שיעשו לעשות בידו כת שיש הבית

 עונס על הוא נתפס לרצונם, הניחם ואס בתורה,

 בשבת שכתב דמה ומינה בעצמו. הוא עשאס כאילו

 על נתפס מיחה, ולא בידו כת שיש דמי נ״ד, דף

 נאמר דחוכחה ועשה ערבות. מדין היינו עון אותו

 מה בכל לכופו דהיינו למחות, בידו כח שאין למי

 העיר, גדול דאינו המצות, שיקיים כדי שבידו,

 לנו ציוה התורה מ״מ ערבות, כלל ליתא דבכה״ג

שאפשר רכה, ובלשון בנחת תוכחות בדבט להוטחו

מים
 דבערנות טובא, ונפ׳׳מ שבידו, מעון החוטא יחזור

 כשאין בתוכחה אבל הוא, עשה כאילו שעשו נתפס

 ט שעשו, עונות על נענש אינו הוטחו, ולא בידו כח

 שהאטך. עיי״ש דתוכחה, עשה ביטול על אס

 אבל תוכחה. למצות מיוחד קרא שצטך א״ש ולפי״ד

 הוא תוכחה שמצות דנקטר הרב ושו״ע הפמ״ג לפי

 עדיין החק״ל, דבט לפי וגם צ״ע. ערבות, מצד

 בכלל אינן דנשיס הרא״ש מדבט שהקשינו מה צ״ע

 של שכנתו של פרמו גבי דמצינו מהא ערבות,

ערבות איכא דשפיר דרחב״ח אשמו וגבי ראב״ע

עון. באומו להיתפס בנשים

 על מתרץ ק׳ סימן או״ח שערים בית ובשו״ת

האחד א( ערבות, סוגי שני דיש הרא״ש,

 כ״ט דף בר״ה שמבואר כמו מצוה, של ערבות

 שהט מוציא, שיצא אעפ״י כולן הברכות כל ע״א,

חבירו, יצא שלא וטון במצות, זב״ז ערבין ישראל כל

 דנשיס הרא״ש כתב וע״ז דמי, הוא יצא שלא כמי

 הוי יצא, לא אחר דאס דנימא ערבוח, בכלל אינן

 א״י חייבח, אינה היא אס ולכן היא, יצאה שלא כמי

 תוכחה, של ערבות יש עוד ב( י״ח. אמרים להוציא

אמטנן, לא בזה אבל חבירו. את להוטח שמחויב

 עבר. הוא כאילו דהוי עבירה, עבר חבירו "'™שאס

 לוקה, הוא אין לאו, על עובר חבירו אס דודאי

 אינו שמיס בידי ואפילו למחות, בידו היה ואפילו

 בידו יש אם ואפילו למחות. בידו יש אם אלא נענש,

 חמור בטן דמשפחה ורשעים בטגיה הוא למחות,

 דף בשבועוח כדאמרינן הקל, בדין דעלמא ורשעים

 כתב לא דהרא״ש הרא״ש, א״ש ולפי״ז שם. ל״ט

 דשייך בערבות אלא ערבות, בכלל אינה שאשה

 בערבות אבל היא, יצאה שלא כמי דליהוי במצ״ע,

גס שייך ודאי תוכחה, משום דהיינו במל״ת, דשייך

עכמו״ד. רל״ט, במצוה החינוך כמ״ש בנשים,

 תוכחה מצות ביסוד והרטב״ן יונה רבינו כדברי
ערכות ודין

 לב החקט האחרונים דנחלקו בזה, מבואר עכ״פ

נ״ד דף בשבת דאיחא בהא שעטס והבית
 בעון נתפס מיחה שלא שמי שם, י״ח דף וע״ז שם

תוכחה. מצות מצד או ערבות מצד הוא האם חבירו,
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ע״ב ט״ז דףפלגירח

«

 )אות שלישי שער משובה בשערי יונה רביגו והנה

 משא ולא עמיחך את מוטח הוכח וו״ל, כחב ע״נ(

 נשא שלא בזה הוזהרנו י״ז(, י״ט )יקיא חטא עליו

 ואס אוחם, מהוכיח בהמנענו חבירנו בחטא חטא

 העדה כל חטאו, נגלות בהגלות יחטא אחד איש

 וכו׳. מוסרם בשבט יוכיחהו לא אס עליו יענשו

 הרעה בשלמי ונדעה אמרו, העולם אומוח ואפילו

 עכ״ל. בזה, זה ערבים שהם ישראל ט אף הזאה,

יונה שרטנו כחב, ל׳ דף ביצה שיעורים וכקובץ
 שהמונע עליו, משא ולא מהפסוק יליף

 וכ״כ עיי״ש. מטרו, עון נושא מחוכמה עצמו

 הוטח ואמר וז״ל, י״ו< - י״ע )סרק ויקרא הרמב״ן

 חוכחח ללמדו אחרח מצוה עמיחן, אח מוטח

כאשר אשם עליך שיהיה חטא, עליו חשא ולא מוסר,

עכ״ל. אותו, הוכחח ולא יחטא

הכלל עם בצירוף שזה מבואר, יונה ברבינו אמנם
 יונה שרטנו וצ״ל זנ״ז. ערבין ישראל שכל

 וחיוב דין יש מרטן, ישראל שכל הכלל דמצד סובר,

 הוכח של מהקרא ילפינן ואח״כ כלליה, חוכחה של

 וזה מטרו. בעון נחפס שהוא וכר, תשא ולא מוכיח

 בעון שנמפס מוטח, דהוכח מהקרא דילפינן החידוש

 מטרו, בעון נחפס אינו ערבוח מצד משא״כ חבירו,

 על שהערנו מה וא״ש שערים. הביח וכמוש״כ

 חוכחה מצות דיסוד שכמנו והפמ״ג, הרב השו״ע
 קרא למ״ל דא״כ זג״ז, ערטן שישראל מחמח הוא

 זה דלהנ״ל ערבוח, מדין מיפ״ל מוטח, דהוטח

 חטרו. בעון נמפס מימה שכשלא הקרא, של החידוש

 שהבאנו כמו מסחפק, ל״ז סימן הוספות ובקובץ

למחות שיכול היכא הפמ״ג, בשם לעיל

 נתפס מימה לא ואם ל״ח על יעבור שלא במטרו

 לגביה גס מקט האם מטרו, שעבר הל״ח בעון

 ממונו, כל זה בעד לחת ומחויב ל״ח על שעבר

 נחשב תוכחה הדין דמצד שנקט, מבואר עיי״ש.

 בקובץ שכמב וכמו עבירה, אותו על עבר הוא כאילו

יונה. רטנו בשם בביצה שיעוטס

ע״ב כ״ז דף דבסנהדרין צ״ע, אכחי אמנם
 מהפסוק ילפינן ע״א ל״ט דף ובשבועות

מצד חבירו בעון נענש שכאו״א באחיו, איש וכשלו

 נמפס ג״כ ערבות שמצד מבואר וא״כ ערבוח, חיוב

 דדוקא לב, מהחקרי לעיל הבאנו וביוחר חבירו, בעון

 מצד משא״ב זב״ז דנחפסין הוא ערבוח דין משום

 ילסומא צטך למה הדק״ל וא״כ תוכחה, מצוח

חוכחה. לחיוב מיוחדת

 חרווייהו חוכחה בטן דבאמח בזה, יראה ואשר

קיום בשביל חוכמה דין חדא בי׳, אימנייהו

 מטרו אח למנוע כדי והיינו מוטח דהוכח המצ״ע

 בעון נחפס אינו אם אפילו וזהו חטא, על מלעבור

 ולמונעו להוטחו מטרו לטובח חייב דמ״מ מטרו,

 כדי ערבוח דין מצד תוכחה חיוב ושנית, מחטא,

 הט מוטחו אינו אס דבזה חבירו, בעוון יחפס שלא

 בסנהדרין בגמ׳ כמבואר בעוונו, נחפס עצמו הוא

הנ״ל. ובשבועות

 באו״ח הרמ״א דהנה אלו, מוכחה טני לשני ויסוד

אס אבל פוסק, ב׳ סעיף מר״ח סימן

 דבטו שאין יודע ואס בידם, מוחין במורה מפורש

 אחח פעם רק להוטחו ברבים יאמר לא נשמעין

 יקללנו, או שיכנו עד להוטחו חייב ביחיד אבל וכו׳,

 ישמעו, אולי פ״א רק כמב )נסק״ע( והמ״ב עכ״ל.

 עדיין אך וכו׳, פה פתחון להם יהיה שלא כדי או

 פ״א, רק יוטמנו דברבים מ״ש לפי״ז מובן אין

יקללנו. או שיכנו עד וביחיד

אחר טעם כמב ה׳ בסעיף הרב השו״ע אמנם
במורה, מפורש שאיסורו דבר אבל וז״ל,

 אף ממנו יקבל לא הזה שהחוטא לנו שידוע אע״ס

 בידו, למחות צריך אעפ״ב האיסור, לו נודיע אס

 בידו, שמימה וע״י בזה, זה ערבין ישראל שכל לפי

 ברבים יוטחנו לא ומ״מ מהערבות, א״ע מוציא הוא

 אפילו ביחיד להוכיחו חייב אבל וכו׳. אמח פעם אלא

 ק׳ אפילו תוכיח הוכח שנאמר וכו׳, פעמים מאה

 שמחלק בסברתו, צ״ב ולכאורה עכ״ל. פעמים,

צריך וביחיד אמת, פעם להוטחו צריך שברבים

פעמים. הרבה

 דכיון סברחו, לבאר אפשר שבארנו מה ולפי

וכן ערבות, מצד חוכחה חיוב דיש שנתבאר

 וא״כ תוטח. הוכח מהקרא טלפינן חוכמה חיוב יש

ובזה אחח, פעם להוטחו סגי ערבות דמצד אפ״ל

פל•
 אבל מטרו, בעון נחפס יהא ולא ערבוח החיוב יצא

 מצד זה פעמים, מאה ביחיד להוטחו דצטן הא

 פעמים, מאה אפילו מוטח, הוכח מדכמיב הילפוחא

 תוכחה, פרשח מצד חבירו עון על נמפס ויהא

 דנהי חוכמה. מצוח שיש ילפוחא דבעינן א״ש ולפי״ז

 דמייב קרא, ל״צ ראשונה פעם של חוכמה דלהחיוב

 טן שיש ילפוחא בעינן אבל וכנ״ל, ערבות דין מצד

 שבארנו וכמו ודיניה, חוכמה פרשח של נוסף

 של תוכחה חיוב בין נפ״מ שיש הרב מהשו״ע

 מצוח מצד תוכחה חיוב ובין בפ״א, דסגי ערבוח

פעמים. מאה דאפילו חוכמה

ע״א י״ז דף

פרק

ע״א י־׳ז דף

חנירו קרבן להביא עליו המקבל

 דהוי או פלוני של קרבן להביא החיוב, גדר אם
עצמי חיוב כמו

הרי כן אינו בקרבנות אכל במתני", א(
י ’!12J«47n״n^ ׳ '

 זה מצורע של קרכנו שאמר

 עשיר עני, קרבן מביא עני מצורע היה עלי,

 שקיבל דמי ,׳בגמ ומסיק וכו׳. עשיר קרבן מביא

 חייב עשיר, והוא עני מצורע קרבן להביא עליו

 וצ״ע, עשיר. הוא המקבל דהרי עשיר, קרבן להביא

 אלא עצמו, מצד קרבן חיוב המקבל על אין דהא

 שמה והיינו חבירו, קרבן להביא עצמו על שמחייב

 יהא ולמה הוא, להביאו עצמו על קיבל חייב שהלה

 ,׳בגמ דמבואר צ״ע, וכן עשיר. קרבן להביא צריך

 טכול עני, והנודר עני המצורע בהיה קרא דבעינן

 המורה דהקילה מה דכל דס״ד, עני, קרבן להביא

 שקיבל זה אבל המצורע, על רק הוא עני בקרבן

 וצ״ע עני, דהוא אף עשיר קרבן יביא מרצונו, עליו

 חיוב עליו אין הא עשיר, קרבן דיטא ס״ד, איך

 מטרו, של קרבן להביא עליו קיבל אלא קרבן,

דאם ,׳בגמ דמבואר צ״ע, ועוד הוא. עני וחבירו
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דטמים

פנים הלבנת

 שיוכיחנו משתנין ופניו ד״ה ברש"? יא(”

בח״ח פניו. להלבין ברבים
 דלכאורה כחב, י״ד( )אות הלאוין חלק בפתיחה

 מלבין של איסור יש ברבים דדוקא מרש״י, משמע

 מבואר ה״ח דעות מהל׳ בפ״ו וברמב״ס מטרו, פני

 פני מלבין של איסור ג״כ יש עצמו לבין בינו שאפילו

 וכמב רבים, בפני וכש״ב משמנים פניו אס חבירו
 דפסיקא דמילתא אלא כן, ס״ל ג״כ דרש״י דאפשר

עיי״ש. פניו, שמשמנים הוא הדרך שברבים נקט,

יד השג
דלא לאשמעינן צטן עני, והוא עשיר המצורע היה

דסגי ס״ד, היה דהאין וצ״ע עני, בקרבן סגי

יק קרק׳ מחויב אין הנודר הא עני, בקרבן

המצ,ורע.

עצמו לחייב יכול דאדס דהא , זה, מכל ומוכח

הגדר איו ובירו, כ של חברו בקרבן
 חברו, של חיובו עבור קרבן דיביא להקדש, שממחייב

 מחויב עצמו הוא בקבלחו דנעשה הוא הגדר אלא

 ולא הנודר, של קרבן חיוב חה חברו, של קרבן

בעלמא. חוב כפורע

ע״ב י״ח דף

 שיהיה בעי׳ לעת מעת דבעינן במקום אם

לשעות

 לעת. מעת כולן וכו׳ האמורה שנה ת״ר ב(
לשנה שעה ואומה יום אוחו ופירש״י,

 ערטם מהל׳ בפ״א הרמב״ס אמנם וכו׳. הבאה

 הלידה מיום לעת מעח האלו השנים כל פוסק, ה״ד

 אחא דלא לי, משמע והוה הכס״מ, וכתב וכו׳.

 בין אבל עולם, שנוח בחר אזלינן דלא אלא למעוטי

אלא מפלגינן, לא הערבים בין לנולד שמטת נולד
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קדושים
 ואום ׳ טוב ועשה מרע מור דוד אמר לכך אלר, בכל הטטאו אל

 בעמקי שנאמר ׳ זונה אלא שאל ואין ׳ מטה משאול סזר למען

 שנאמד לך אפי׳במותר עעמך טוב׳לקדש ועשר, קרואיה׳ שאול

 הזונה מן הנמלט שהדי ׳ אלהיכס אנייי קדוש ני תהיו קדושים

 שלום׳ בקש ממנה׳ ימלט ר,אלד,ים לפגי טוב שנאמר טוב נקרא

 שלום לו אין הרשע שהרי שלום עליך להבי*{ להתקדש בקש

 את כובש שתהא ורדפהו׳ לרשעים׳ אלר,ים אסר שלום אין שגא
 ׳ מאד חפץ יי׳במעותיו את ירא איש אשרי אומר הוא וכן יצרך

 שמתנכר איש אשרי אלעזר אמ׳דבי אשר, אשרי ולא איש אשרי

 את וזכור אומד הוא וכן בבחרותו׳ כלומר איש כשהוא ביערו
 שיקכל בשביל ולא מאד׳ חפץ כחורותיך׳במעותיו בימי בוראיך

 המשמשקאת כעבדים ההיו אל אומר היה הוא המעות׳ שכר

 ׳ עליכם שמים מורא ויהי עד וכו' פרם לקבל מנת על הרב

ישראל כני עדת כל אל דבר ׳ לאפר משח אל יי מלבד
 נופי שרוב מפני בהקהל נאמרה שהפרשה מלמד

 קדושים ׳ דין לבית אזהדו-ן אליהם ואמדת ׳ כה תלויין תורה

 אתם מקדשים שאם יי'ג!ר,יכם אני קדוש כי תהיו פרושים ׳ תהיו

 קדוש כי ואעפ אותי׳ קדשתם כאלו עליכם אני מעלה עעמכם

 פס׳ ׳ מקדשין שאין כין אתם מקדשים כין יי׳אלהיכם אני

 מרז אלא ׳ שנים תיראו תל מנין אשה איש אלא לי אין איש׳

 מפני מספקת אינה 'והאשה יכולת בית יש שהאיש לפי איש תל

 שהבן הקבה לפני וידוע גלוי ואביו אמו ׳ עליה אחרים שרשות

 האם מורא הכתוב הקדים לפיכך האם מן יותר האב מן כתידא

 מדבר ולא במקומו ישב לא מורא הוא וה האב׳תיראו׳אי למורא

 תשמרו׳ שבתותי מכריעו׳את ולא דבריו את סותר ולא במקומו

 להן ישמע יכול השנת את חלל ואמו אביו לו אמד שאם מלמד

 ובטוראי׳ בכבודי הייבין• כולכם תשמרו׳ שבתותי ואת תל

 שלא המעות לכל למד אתה מכאן ׳ ולאם לאב קודם מוראי

 פס׳ המעות׳ מכל אחת על לעבור ולאמו לאביו אדם ישמע

 לשון אלילים לעז מנומס שמות עשרה ׳ האלילים אל תפנו אל

 על מעבות לפישנסכת׳ מפכה שנפסלין׳ פסל חלולים׳

 שמתרקכין׳ תרפי׳על ׳ פרקי עעכי׳שנעשי' ׳ זזים ולא שועמרים

 שהן על חמנים משוקעים׳ שחן שקועים געולי'׳ שהם על גלולי

 אפילו תפנו מאחרימ׳אל מתאשרין שהן אשרין ׳ כחמר, עומדין
 וכיתזכהו פס׳ אסור׳ בדמותם להסתכל אליהם להביט

 נאסרות השלמים תורת והלא ללמדינו בא ליי׳מת שלמים זבח

 על לרעונכם ללמד אלא השלמים זבח תורת זאת עו בפרשת

 זבחכם ביום פם׳ ׳ הזבה אותו לשם תזבחהו דעתכ׳זבוחו

 על .אלא תהא לא הזביחה שתחלת ללמד בא ׳ וממחרת ,אכל

 אחד יאכל אכול ו ואם ׳ פס ימים׳ לשני מנתלאכל

 שחטועל שאס בה בפנל שהכל מזבח אכילת ואחד אדם אכילת

 ׳ פס' ׳ שפרנל למקומו חוץ או לזמנו חוץ לאכלו מנת
 שהוא בכל אב בנק זה ׳ יי'חלל קדש את כי ישא עונו ןאוכליו

 זבקערכם פס׳ ׳ כרת עליו חייבין פינול ועשהו קודש

 שבדתה נמלי□ פרטלשקערוהלסטי׳קרספוח ארעכם קעיר את

 פטור נתנייר כך ואחד שדהו את שקעי נכח אמרו הרוח׳מיכאן
 שאין בשכחה מחייב יהודה רבי ׳ והפיאה ומןהשכהך, הלקט מן

 תכלה לא ׳ זרעים כפסל כדמפורש העימוד בשעת אלא שכהה

 מהפת אלא פיאה אין הבלוי מהמת אלא פאת איין ׳ שדך פאת
 מכאן שדרת כל על לחייב ׳ שדך ׳ אחרים שדה לא שדך ׳ בסיף
 זכו׳ולקטקעירך והשלולית הנחל לפיאה מפסיקק אלו אמח

 וכרמך פס׳ ׳ העני אח תסייע ל« תלקט לא
של*ע ׳ תלקט לא כרמן ופוט ׳ עוללות אפי׳כולו ׳ תעולל לא

 ופניו מוכיחו שאתה ומנין תוכיח׳אפילוד׳אוה׳פעסים תוכח

 תמדין טרפון רבי אמד תניא ׳ חטא עליו משא לא תל ׳משתנות

 שיניך מבין קיסם טול להוכיח שיכל מי חזרת בדור יש אם אני

 מעיל נורי בן יוחנן רבי אמד עיביך׳ מבין אומרלוטולקורדת

 יז* על יוסף בן עקיבא לקה פעמים שכמה וארץ שמיס עלי אני

 שהוסיף שכן וכל ׳ רבי בי גמליאל רבן עליולפני קובל שהייתי

 אס' רב תונחת היכן ער ׳ ויאהבך לחכם הוכח שנאמר אחכה כו

 נזיפס< עד אמר יוחנן ודכי קללה׳ עד אמד ושמואל ׳ הכאה עד
 לו ויאמר ביהונתן שאל אף רושוויחר אחד מקד*•{ ושלשתן

 להכותו עליו החנית את שאול רטל וכתיב המרדות בןנעזת
 קללת עד דאמר ומאן ׳ להכותו דכתיב הכאה דאמדעד למאן

 שאולי- אף ויחר דכתיב נזיפה עד דאמר ומאן ׳ לבשחך דכתיב
פס'׳

 1אד אומד וכןחוא כשעהשחואבועד הגפן בלנלהתחת יניח

 בריון זבן מחוסר □הקני ׳ ולנר לעני ׳ ונו אשר עולם נבול 4תס
 תשעים ואפי יבזבזו לפניהמזהם הנח ברית ובני חסרין כולן אף

 לזדא רפזת ידיו ואפילו יבזבז אומר ואחד לחלק אומר ותשעות

 Som י׳אלהיכם׳ אני תעזוב׳ שנאמר כהלכה שאמר שומעין
 יכתיב ׳ דל תגזל אל שנאמר נפשות אלא מכם נובה איני תבה

 תנסוהו לא פס׳ נפש׳ קובעיהם את ריכס.ןקכע יריב יי כי

 לפי לעערו ׳ פירוש ׳ למיקט מנת על תגנזבו לא לגנב אזהרה

 ולחחחת לעערו גונבו וזה כהוגן שלא כליו משם שאינו שראהו
 שלא הגנב מאחר קזלך את תגנוב לא אזמר בג בג בן ׳ אסור לו

 בעמיתו׳ שהו'׳איש כל תשקרו׳אפי תכהשוולא ולא גנב תראה

 too גבב שאס מלמד אשהבאיש׳ או באשה׳ איש אפילו לרבות
 שתי* ששבועת מלמד ׳ אלהיך שם את וחללת ׳ כשקר להשבע

 וכך ולבהמה להיה חולין נעשה אתה והללת חלזלהשס׳דא היא

 תעשוק לא פס׳ ׳ ונו' ארץ אבלה אלד, כן על אומר הוא

 תליך לא כמשמעו׳ תנזול ולא שכיר׳ מכר הכובש זה רעך׳ את

 שתבעו׳ אתך׳בזמן הכלי׳ ושכר בהמה אפי׳שכר שכיר׳ פעולת

 שכיד הלילה׳ כל גובר, יום שכיר בקר׳ ׳עד עובר אינו תבעו לא

 ברבר! תקללחרש׳ לא פס׳ היום׳ כל גובה לילח
 לא עור ולפני ׳ לפניו קלוחומר ׳ שומעך שאינו אפי׳ברישראל

 חביוין• את להאכיל שלא בדבר עור שהוא למי ׳ מכשול תתן

 ליחך ושלא ׳ כהוגן שלא דבר לו להורות ושלא האסור דבר

 כיועא וכן tm ותפוחים תמרים שכר סכור והוא לנזיר יין כוס
 ׳ לו הוגנת שאינה עעד, לו תתן לא עעח עמן נוטל היה ׳ בהם

 במשפט עול תעשו לא ׳ פס יי'׳ אני מאלהיך ויראת

 לטמא ונזרם עול נקרא הדין את שמקלקל שהדיין מלמד

 ישד& את ומפיל השכינה את ומסלק השם את ומהלל האר' את

 אמלו רבותינו ׳ דל פני תשא לא ׳ מארעם אותם ומגלה בחרב

 כדי אזכנו העשיר עם דק לו יש עני וזרת הואל תאמר שלא

 פני תהדר ולא ׳ דל פני תשא תללא ככבוד מתפרנס שיהא
 פני תהדר לא תל לחייבו בחן אביישנז היאך תאמר גדול׳שלא

 ואחד ערכו כל אומר אחד שלאיהא עמיתך תשפוט נדול׳בעדק

 דא עומר׳ ואחד יושב אהד יהא ושלא דבריך קער לו 'אומד
 לכף האדם כל את ק הוי ׳מכאןאמרו עמיתך תשפוט בערק
 וקשרה לזת דך תהא שלא רכיל׳ תלך לא ׳ פס זכות׳

 אסל וכן ור־ולן׳ דברים המטעים כרוכל תהיח לא ׳דא לזה

 שלא ׳ רעיך דם על תעמוד לא ׳ מנלהסוד רכיל שלטההולך

 לפי ועוטר עליז כאין לסטים או נוררתו שחיה הכירך את יתראח
 יי'׳ אני כו נאמר שכלב יי׳כדבר אני ׳ להעילו חייב שאתר,

 ולא תכני לא יכל ׳ בלבבך אחין את תשנא לא ׳ פש

הכתו'מדבר׳ שכלב בשנאה בדלנו׳תלכלבלאתקל תסטרינו
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£0 ?ג׳0 פינקל מאיי סיני הרב

יבנאל אב״ד רב

A'Sh ^'^0ץז ■ וימות״ לרשע הלעטיהו’’

 הכספות חדר של פתחו על רעילות סוכריות להניח מותר האם

וימותי שדוד יפול - אותן יחמוד הפוטנציאלי הפורץ שאם כדי

 זילברשטיין יצחק פרנקל, מאיר סיני הגאונים: מהרבנים שלפנינו המכתבים שלשת

יהודים, בין לפחות היה, שלא במעשה אמנם עוסקים שליט״א, קניבסקי חיים ור׳

דינאי להאי דייני לדיינו היכי לידינו מעשה בא היה אילו שאלה: נשאלה אך

 צלחה לא בארצות־הברית, שם אי למדעים הספר מבתי מאחד תיכוניסט :דעובדא גופא

 כשל חברתית מבחינה אך מעולה, לכימיקאי ונחשב חיל עשה אמנם בלימודים דרכו.

 הגיעו התלמידים. ולהתגרות להשתלחות מטרה - הכיתה״ ל״מסכן הפך מהרה ועד

 המסכן של מילקוטו להעלים קבע לו שעשה החניכים מבין מי שהיה כך לידי הדברים

 התאמץ לא איש חבירו. חשבון על ולסעוד הצהרים לארוחת לעצמו שהכין הכריך את

עצות. ואובד אונים חסר נותר הלה הגנב. עקבות על לעלות אומלל תלמיד לאותו לעזור

 התלמידים אחד החל הצהרים, הפסקת שלאחר ההרצאה של בעיצומה הימים באחד

 וביקש מסכן אותו קם גדולה. היתה הבהלה ולהקיא... להכחיל להשתעל כיתה באותה

כימי חומר שרקחתי הוא אני אמר. ־ הגנב מיהו לי הוברר זה ברגע הרוחות. את להרגיע

 וקטלנית. קשה להרעלה לגנב לו שגרם מה שלי, בסנדביץ והטמנתי ומסוכן רעילץ”5‘7׳™""

 ההצלה צוות הרעילים. החומרים השפעת את לנטרל שבכוחו אחר תומר שלף בזריזות

 דרך ואילך מכאן הגנב. של מותו את ומנע הוראותיו ע״פ בריקנות פעל למקום שהוזעק

תאמין. ־ בגויים חכמה התיכון". ל״גיבור שהפך מסכן, תלמיד אותו של ומעמדו כוכבו

 החולים מבתי באחד מחלקה כראש כיום משמש יהודי, צעיר במקום, הנוכחים אחד

 היהודי שיעורו במסגרת זילברשטיין יצחק הרב בפני השאלה את הציג בארץ,

 מעשה לעשות ליהודי מותר האם היתה השאלה ואקדמיה. רפואה סגל בפני הנמסר

 מצוה אף מותר, רק לא ענה: זילברשטיין הרב הגנב? של למותו שיגרום שכזה

דלהלן. המכתבים נסובים זה הלכה פסק סביב וימות". לרשע "הלעיטהו - בדבר יש

המכתבים. חליפת את לידינו שהמציא שליט״א פרנקל מאיר סיני להרב תודתנו

פרנקל מאיר סיני הרב של מכתכו

 בני־ברק - אלחנן רמת שליט״א זילברשטיין יצחק הרב המפורסם הגאון מעכ״ת אל

וכראוי. בכבוד אחדשה״ט

מישיבת בחור אלי נגש בטבריה, נכדו של מצוה הבר בשמחת שהשתתפתי בעת

תש״ס כסלו חודש גליון ★ יעקב פעמי
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זילברשטיין יצחק הרב צו

מלכודת להכין שמותר הלכה, כת״ר, בשם אומרים שבישיבה לי, וסיפר יהודא, אור
" 1234567 אה״ח ’

הענין. את לברר לכת״ר לגשת לבחור הצעתי מוזר, לי נשמע והדבר היות לגנב. מוות

 לא הוסיף ועוד הפסק, את אישר שכבודו ואמר אלי וחזר כת״ר אל נגש הבחור ואכן

 היתה שהשאלה הוסיף וכב׳ וימות", לרשע "הלעיטהו של מצוה יש אלא שמותר רק

 החליט והוא הכריכים, את לו גונבים שהיו בארה״ב סטודנט עם שהיה מעשה בעקבות

"הלעיטהו". של בדבר יש מצוה וגם עשה טוב שהסטודנט קבע וכב׳ בכריך, רעל לשים

 בפניו ולהעלות כת״ר אל לפנות החלטתי הבחור. מפי הדברים את ששמעתי לאחר

בענין. לי שיש השאלות את

א( משנה )פ״ה שני מעשר במשנה מופיע וימות" לרשע "הלעיטהו של המושג א.

 בבלי בתלמוד מובא וכן גמליאל, בן שמעון רבן בדברי בירושלמי, המובא הנוסח כפי

 באיסור מלהכשל מרשע למנוע אדם על חובה שאין בזה מדובר שם אך ע״א(, )סט ב״ק

 גופני לעונש לגרום אבל לאו, איסור עליהם שחל רבעי. נטע או שני מעשר של אכילה

 מדובר זה גם מההורגו" יותר המחטיאו "גדול נאמר אם גם שאסור. בודאי למוות וק״ו

כזה. דין אין החטאה ועל בי״ד מיתת יש רצח שעל עובדה אדם. בידי ולא שמים בדיני

 מדובר אם וגם מוות, דין יש גניבה איסור על וכי לגנב, מוות דין מצינו היכן ב.

הגורם. על גם שחל דמים שפיכות חומרת על המפורסם הרמב״ם ידוע הרי בגרמא,

 חשוב מכך ויותר הענין, את להבהיר יואיל באם לכת״ר אודה האמור לאור ג.

 מסקנות יסיקו לא שחלילה בכדי כך, על ששמעו אלו כל לידיעת יובא שהבהרתו

נפשות. לדיני הקשור כך כל חמור בנושא מעשיות

 דאורייתא ביקרא

טובה וחתימה כתיבה ובברכת

פרנקל מאיר סיני *

זילברשטיין יצחק הרב של מכתבו
בני־ברק - אלחנן רמת אב״־ו

 פעלים רב חי איש המפורסם הגאון הרב אראלים מגזע בנש״ק של מעכ״ת אל

יע״א יבנאל אב״ד שליט״א פרנקל מאיר סיני מוהר״ר

רב. וישע שלום

 שאכל גנב אותו על שאמרנו מה על כבודו דן ובו הגיעתני ספירים מעולפת אגרתו
 חבירו יבוא שאם במטרה בתרמילו המוות סם והניח הנגנב ונתחכם חבירו של כריכים

מהרעל. ימות ויאכלנו הכריך את ויגנוב

תש״ס כסלו חודש גליון ★ יעקב פעמי
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צז קניבסקי חיים רבי הרב

 לברכה הגנבים כל את שדנו תרשישים, שמגזע היפה נפשו שליט״א וכת״ר

 ... לגנב מוות דין מצינו ״היכן שליט״א: כת״ר ת״ל לדעתנו. מסכימה לא ולתפילה,

 גם שחל דמים שפיכות חומרת על המפורסם הרמב״ם ידוע הרי בגרמא מדובר אם וגם

 מתכווץ שכת״ר הרמב״ם דברי הרי במטונך, ואמינא במכתבו. כת״ר עכ״ל הגורם" על

 או חבירו, את להרוג הורג "השוכר נאמר: ושם ב( הלכה )פ״ב רוצח בהלכות הם אליו

אחד כל החיה... והרגתו הארי לפני והניחו חבירו שכפת או והרגוהו, עבדיו ששלח
£234547 •אה״ח

 שכתב אלו דברים לשמים". מיתה וחייב בידו הריגה ועוץ הוא דמים שופך מאלו

 נכרים, או חיה באמצעות או השליח באמצעות ההורג זה שהוא באופן הם הרמב״ם

 ליד מורעלת עוגה שהניח או המוות, סם ובו כריך תרמילו בתוך המניח אדם אבל

 יאכל, שלא דהו״ל הגנב, ע״י רק נעשה הרציחה מעשה כל שבזה בביתו, הכספת

 ליה הויא ... אדם מדיני פטור חבירו בהמת לפני המוות סם ]״הנותן ע״ב )מז בב״ק כמבואר

 היה גרמא בכלל היה זה גם אילו ואדרבא, הרמב״ם. כתבו לא זה דבר תאכל"[( שלא

 מרעל עשויות הם אם כיסו, בתוך סוכריות להניח שאסור גם לכתוב לרמב״ם לו

מת. וימצא נפשו, להשיב סוכריה ויחמוד גנב יבוא שמא מחשש לעכברים

 שהשכים יהושע ברבי "מעשה ה( פרק )רבה ארץ דרך מסכת דברי את גם הבאנו

 שאם כדי ־ מתחתיו סולם ונטל לשכב, לגג והעלהו ושתיה, אכילה לו ונתץ אדם, אצלו

 ונטל הלילה בחצי עמד האישי אותו עשה מה ־ הוה וכך וימות! יפול לברוח יחליט

 יעויין מפרקתו". ונשברה הגג מן נפל לירד שביקש וכיון בטליתו וכרכן הכלים את

נבילה. דהוי ע״א( כא )דף חולין
וזתכמוז[ ]אוצר

 אך שבידו מעבירה שימות דיסודו אע״ג וימות", לרשע "הלעיטהו ענין על מש״כ גם

זו. בלשון משתמשים חכמים היו לא אחרת אמת, להיות חייבת הפשוטה הלשון גם

 שיכתבנו לאלוקינו לקרוא אם כי עתה האסף עת לא אך בזה, להאריך יש ועוד

 והמידות והטהרה הקדושה בגבולות שליט״א כת״ר וירבה טובים לחיים ויחתמנו

באהבה. השי״ת שחננו הנאצלות

זילברשטיין יצחק

קניכסקי חיים רבי הרב של מכתבו
בני־ברק

שליט״א. גיסי לדברי מקום יש לכאורה אבל כלל, להוראה ראוי איני

תש״ס כסלו חודש גליון ★ יעקב פעמי
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קז

וימות" לרשע "הלעיטהו
ומענה תגובות סקירה,

כסלו חודש )גליון הקודם בגליון יעקב" ב״פעמי שהועלתה המורעל" "הכריך שאלת
 אנו שאף - הד יצר הדברים פרסום תקדים. חסר בהיקף גלים היכתה מ״ג(, -

 התורני העולם ועדות. חוגים חצתה יבשות, חצתה - התהודה מעוצמתו. הופתענו
 כולל, אברכי מדין, על ויושבי רבנים ישראל, גדולי בזה: דיברו הכול רגש. כולו

 רבים בכוללים זו, בסוגיא בעל־פה דעתם חיוו הדור פוסקי בעלי־בתים. ואפילו
 על־כך נאמרו מפורסמות ישיבות בשתי ולפחות הזו, ההלכה פרטי את וניתחו ליבנו

הראשונה. מהשורה ישראל גדולי רמי״ם מפי שיעורינדרישמיים

 הפולמוס תשובתו. סביב שהתפתחה הסערה בעין עמד זילברשטיין יצחק הרב הגאון
 והרבה בכתב, תגובות )!( עשרות הגיעו המערכת שולחן אל מאד. ותוסס עידני היה

 מרתקת עובדה בתגובות לראות ניתן עצמו, לויכוח מעבר בעל־פה. לכך מעבר
 את לראות מעניין לכן יותר. לא חמשה. - ארבעה הם בכללם הטיעונים אחרת:

 איש, איש - שונות בדרכים שונים, אישים על־ידי מוצגים כשהם טיעונים אותם
למישנהו מאחד שונה הטמפרמנט גם לו. המיוחדים החשיבה וסגנון הראיה מזוית

 בלבה חוצה ופרצה געשה בהו" דמרתהא ש״אורייחא והיו באיפוק, שתקפו היו -
העלבון. גבול על לעיתים רותחת,

 הרב של לתגובתו - ובצידם לתגובות, - מאוד נרחב מקום הקדשנו זה בגליון
 התגובות. מן מעט אלא לכלול זו במסגרת הצלחנו לא זאת, למרות זילברשטיין.

החכמה! אוצר1 הסליחה. - שליט״א הרבים המגיבים ועם

 של פסיקתו הקטנים. הפרטים נשכחים בנושא עיסוק מרוב לעיתים להדגיש: חשוב
 מיוחד אירוע לאותו רק מתייחסת היא גורפת. היתה, ולא אינה, זילברשטיין הרב

 נפשית, מבחינה - מסוכנת ואף מאד קשה לסיטואציה הסטודנט נקלע בו שתואר,
 אירוע אותו פרטי את נשחזר בנושא דיון כל בטרם לכן פיזית. מבחינה אפילו ואולי

הקודם: בגליון שתיארנו כפי

 שם אי הספר מבתי באחד וכימיה( )רפואה למדעים סטודנט דעובדא: "גופא
 לכימיקאי ונחשב חיל עשה אמנם בלימודים דרכו. צלחה לא בארצות־הברית,

 מטרה - הכיתה״ ל״מסכן הפך מהרה ועד כשל חברתית מבחינה אך מעולה,
 החניכים מבין מי שהיה כך לידי הדברים הגיעו התלמידים. ולהתגרות להשתלחות

 לארוחת לעצמו שהכין הכריך את המסכן של מילקוטו להעלים קכע לו שעשה
 אומלל תלמיד לאותו לעוור התאמץ לא איש חבירו. חשבון על ולסעוד הצהרים
עצות. ואובד אונים חסר נותר הלה הגנב. עקבות על לעלות

 אחד החל הצהרים, הפסקת שלאחר ההרצאה של בעיצומה הימים "באחד
 אותו קם גדולה. היתה הבהלה ולהקיא... להכחיל להשתעל כיתה באותה התלמידים

הוא אני אמר. - הגנב מיהו לי הוברר זה ברגע הדוחות. את להרגיע וביקש מסכן

תש״ס ניסן חודש גליון ★ יעקב פעמי
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אקסלרוד גדליהו הרב קח

 לגנב לו שגרס מה שלי, בסנדביץ והטמנתי ומסוכן ותגיל כימי חומר שרקחתי
 השפעת את לנטרל שבכוחו אחר חומר שלף בזריזות וקטלנית. קשה להרעלה
 ומנע הוראותיו ע״פ בריקנות פעל למקום שהוזעק ההצלה צוות הרעילים. החומרים

 שהפך מסכן, תלמיד אותו של ומעמדו כוכבו דרך ואילך מכאן הגנב. של מותו את
תאמין. - בגויים חכמה התיכון״. ל״גיבור

 מבתי באחד מחלקה כראש כיום משמש יהודי, צעיר במקום, הנוכחים "אחד
 שיעורו במסגרת זילברשטיין יצחק הרב בפני השאלה את הציג בארץ, החולים
 ליהודי מותר האם היתה השאלה ואקדמיה. רפואה סגל בפני הנמסר היהודי
 רק לא ענה: זילברשטיין הרב הגנב? של למותו שיגרום שכזה מעשה לעשות
וימות". לרשע "הלעיטהו • בדבר יש מצוה אף מותר,

☆

אקסלרוד גדליהו הרב

חיפה - הרבני הדיו בבית אב״ד

 סם להטמין שמותר שפסק שליט״א זילברשטיין מוהר״י הגאון הרב בדברי וןעי חו־לא
וימות". לרשע "הלעיטהו מדין גניבה לבצע בא כאשר שימות לגנב לגרום במטרה המות

הדברים: על להשיג לי יש

רוצח )בהל׳ הרמב״ם שכתב וכיו״ב ארי לפני כפתו דין בין שהבדיל לי תמוה א.
 מיתה וחייב בידו הריגה ועון הוא דמים שופך מאלו אתד שכל ב( הל׳ פ״ב ושמי״ג

גרמא. דין לזה שיש ע״א( )עז ע״ז מס׳ ברש״י ומפורש שמים בידי

פטור שאמנם חבירו בהמת לפני המות סם נותן לדין זה דין בין מה מבין ואיני
והגם גרמא מדין שמים בדיני שחייב כתוב ע״ב( )מז ב״ק בגט׳ שם אולם אדם מדיני

לגרמא. גרמא בין נבדיל ואיך גרמא דין ע״ז יש הסם את עצמה על מביאה שהבהמה
אותו. יאכל שהגנב שידוע באוכל המות סם שמניח באופן דן והרי זאת, לנו מנין

 יהושע ברבי "ומעשה וז״ל: מובא ההיתר סמך שע״ז ה( )פרק ארץ דרך במסכת ב.
 מה מתחתיו. סולם ונטל לשכב, לגג והעלהו ושתיה אכילה לו ונתן אדם אצלו שהשכים

 לירד שבקש וכיון בטליתו וכרכן הכלים את ונטל הלילה, בחצי עמד האיש? אותו עשה
 נופל. כשהוא ומצאו ובא יהושע רבי השכים לשחרית, מפרקתו. ונשברה הגג מן נפל -

 את שנטלת יודע הייתי לא רבי לו: אמר שכמותך? ארם בני עושין כך ריקה, לו: אמר
עכ״ל. בך". זהירין היינו שמאמש יודע אתה אי ריקה, לו: אמר מתחתי. הסולם

 בתוספתא הפשוטה ההבנה כי ראיה. דמות אפילו מכאן אין בדברים מעיינים וכאשר
 אחרת במקומו. מונח הסולם אם יבדוק בטרם ירד לא שהגנב בטוח היה יהושע שרבי היא:

כסוי והיית גנבת מדוע לגנב לומר היתה יהושע רבי כוונת אם ביניהם. הדו־שיח מובן לא
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קט ומענה תגובות סקירה, - וימות״ לרשע ״הלעיטהו

 תשובה זו אין הסולם". שנטלת יודע הייתי "לא הגנב לו עונה תשובה מה האירוח, על טובה
 מעשה על ולא הנפילה מקרה על היתה יהושע רבי ששאלת מובן אלו ממילים שנשאל. למה

 ושובר נופל היית לא נזהרת אילו במקומו; מונח הסולם אם לבדוק נזהרת לא מדוע - הגניבה
 אפשרות בדעתי העלתי לא - הסולם״ שנטלת יודע הייתי ;,"לא הגנב לו ענה כך על מפרקתך.

 עליך היה ואם־כן בך..." זהירין היינו שמאמש יודע אתה "אי יהושע: רבי לו השיב שכזו.
מתחתיך. הסולם ויטלו ויתכן בך שחושדים לב לשים

 הריגתו. לגרום כוונתו היתה ולא הנופל יפול שלא היה בטוח יהושע שרבי מובן מכאן
הריגה. עצמו על הגנב יביא ידה שעל פעולה לעשות שמותר ראיה מכאן אין ממילא

 באהל שמטמא המפרקת שבירת מחמת נבילה בגדר היה לא שהנופל משמע כן ג.
 שהיה הגם אלא יהושע רבי עם כזו שיחה לנהל מסוגל היה לא כזה במצב היה שאם

 כא( חולין בגם׳ )כמבואר נבילה דין לו אין ואז בשר רוב נקרע לא במפרקת שבר לו
מיתה. סכנת משום היה לא גג בגובה נכר ושמא

*pf4567^1׳ n

 וגם בכחינו אין מסברא וימות" לרשע "הלעיטהו חז״ל בגדר חדש דין להלביש ד.
 הוא ז־גמ׳ דינא כי בגמרא מקור מבלי הראשונים בדורות לא וגם שלפננו בדורות לא

 גורם הוא בעניננו אבל איסור עוד לעבור עבירה מעוברי למנוע בכדי לטרוח חיוב שאין
אחר. ענין וזה הריגה

 פרוטה, משוה פחות על שנהרג ט( הל׳ פ״ט מלכים )הל' ברמב״ם הדין נפסק בגוי ה.
 במסכת התוספות כתבו כן דין, בבית דין אלא להרוג יחיד לכל היתר לא זה אולם

ע״ב(. )סד ע״ז

 ובברכה רב בכבוד ואסיים

אקסלרוד גדליהו הרב

בליגויב מרדכי הרב
צרפת - אוברוויל ואנ״ד פריז דומ״צ

 רעילות סוכריות להניח שליט״א זילברשטיין יצחק הרב הגאון שהתיר מה לראות נדהמתי
 "לא על עובר סוכריות שהמניח פשוט ולדעתי מישראל, נפש יהרג ועי״ז הפוטנציאלי לפורץ
בס״ד. וכמשי״ת רעך", דם על תעמוד

וימות", לרשע "הלעיטהו רז״ל דאמרו הך לכאן שצירף מה להבהיר: עלינו ראשית
בדבר: טעמים וכמה לנדו״ד שייך אינו

 בד״א רשב״ג דברי בפי׳ כתב מ״א( פ״ה שני )מעשר המשניות בפירוש הרמב״ם א(
המאירי וכ״כ מכשול" לידי יבוא שלא לגזלן תקנה לעשות לנו "ואין וכו׳ בשביעית
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קיז ומענה תגובות סקירה, - וימות״ לרשע ׳הלעיטהו

זילברשטיין יצחק הרב

בני־ברק - אלחנן רמת אב״ד

 וראיתי פה, בעל ותלונות מכתבים, עשרות לרשע" "הלעיטהו בענק קבלתי
 ודל, הקטן אני דברי, אודות ורועשים גועשים מופלגים חכמים שתלמידי

 אני ויודע יאמר". ולא דבר "ישתקע לי שכתבו והיו וכל מכל אותם ודוחים
 לספרו בהקדמתו הרמב״ן כתב וכבר איש. ישכנע לא כאן שאשיב שמה

 בלבבך, תאמר אל • בספרי המסתכל ״ואתה ברכות במסכת ה׳״ ״מלחמת
 נצחות תשובות בעיני כולן ז״ל, ורחיה רבי הרב על תשובתי כל כי

 מספק בהיותך ותתפאר עקשוחך, פני על בהם להודות אותך ומכריחות
 לדחות המחט בנקב להכנם דעתך על תטריח או לומדיה, על מהן אחת

 שאין תלמודנו לומד כל יודע כי כן! הדבר אין ראיותיי, הכרח מעליך
 בחכמה שאין חלוטות. קושיות ברוב ולא גמורות, ראיות מפרשיו במחלוקת

 שנביא מה וכל התכונה". ונסיוני התשבורת חשבוני כגון: ברור, מופת הזאת
הוא. שנהפוך המות סם להניח שאסור לסובר להוכיח בכחם אין

 וז״ל: שכתב באגרותיו החזו״א דברי את בס״ד להקדים וברצוני
 גורמים להם יש הדעות הבדל כי בויכוחים לבוא דרכי "אין

 כל כי לשנות, ראיה של בכוח ואין בשנים, רבות של מוקדמים
מלהשיב". למנוע אצלי קיים מונח לכן רבות, מסילות לה יש ראיה

כח( איגרת וז״א איש חזון )אגרות

כתב: ושוב
 להיכנס נמנע שאני אתי שהצדק אני רואה דבריו, הניעני עתה "זה

 לא במכתבו שכתב מה כל תועלת, בדבר אין כי בכתב ומתן במשא
הדברים". בכפילות תועלת ומה שכתבתי במה כלל נגע

כז< איגרת )שם

 כשהתווכח זצ״ל יחזקאל" "חזון בעל מרן הגדול הגאון ממו״ר פעם ושמעתי
 ודוחה דבריך את מבק לא אני זצ״ל, מרן לו אמר תורה. בדברי ת״ח עם

 שאתה מה מבין שאתה אצלך אולם בטלים, דברים בגדר הם ואצלי אותם,
אמירתם. על שכר ותקבל תורה, הם הדברים אצלך - אומר

א

 ראיה לזה צריך ואין חפץ שלבו מה לעשות רשאי בשלו אדם

 להקדים: ברצוני אותי שואלים שהת״ח השאלות על להשיב נתחיל טרם

שלו בסנדביץ להכניס לאדם שמותר לך, שיש הראיות מה לי ואמר ת״ח אלי בא
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זילברשטיין יצחק הרב קיח

 לשתות לך שמותר לך שיש הראיה ומה לו: השבתי הגנב? את להמית כדי המות, סם
 למה וכי ראיה, צריך זו וכי השיב: ומיד ת״ח, אותו נשתומם לרגע שלך? מהברז מים

 מה לעשות לי ומותר - שלי הוא המים ברז הרי מהברז, מים לשתות לי אסור יהיה
שלי? במים חפץ שלבי

בעניננו! הדין הוא לו: השבתי2'

שלי, הסנדביץ בתוך המות סם להטמין לי אסור יהא למה וכי ראיה, צריך זו וכי
 שלי בסנדביץ לעשות לי ומותר - שלי והתיק שלי, הוא הסנדבק הרי שלי?״. שבבית

 חפץ שהוא מה בביתו לעשות יוכל ולא מוגבל יהיה שאדם יתכן לא חפץ. שלבי מה
ויאכל. גנב יבוא שמא החשש בגלל

 אקונומיקה או כלור המכיל ויסקי בקבוק מביתו להוציא צריך אדם וכי עצמך! הגע
 שלאדם יתכן לא כך לשתותו?... ורוצה ויסקי יש שבביתו יודע שגנב ששמע בגלל
 ואין יתכן, לא דבר: של קיצורו חפץ. שלבו מה בממונו לעשות אסור יהיה ביתו בתוך

וברשותו בביתו חפץ שלבו מה כל מלעשות ולהגבילו מאדם למנוע בדבר, צדק ־...•».גל
הפרטית.

 יאכל שאם בכוונה המות סם לו שהטמין הכא דשאני - לחלק מקום היה אמנם
המות, סם בביתו להטמין איסור כל ואין דמאחר לומר, יש אולם אסור. ולכן ימות,

 שמע "לא ע״א( )סד במנחות למבואר הדבר דומה המחשבה. על לחייב יכולים אנו אין
פטור, אמר: רבה - ודגים תינוק והעלה דגים... להעלות מצודה ופרש בים, תינוק שטבע
 בתר זיל ־ חייב אמר ורבא מעשיו! בתר זיל - פטור אמר רבה חייב. אמר: ורבא

 )רמב״ם מחשבתו בתר ולא מעשיו בתר דזיל כרבה, הלכה נפסקה - ולמעשה מחשבתו״.
 מעשה כאן "אין וז״ל: יח( אות מב סימן )מנחות החזו״א שם וכתב טו(. הל׳ פ״ב שבת

 דפשע אע״ג והלכך נפש, פקוח מפני מוכרחת זו ומלאכה המצודה, פריסת אלא האדם
החזו״א. עכ״ל מחשבה". על חייבין ואין איסור, מעשה כאן אין במחשבתו

מחשבתו, בתר זיל סובר רבא אמנם מחשבה. על חייבין שאין בחזון־איש מבואר
 מתייחסת הפעולה לפיכך דגים, לצוד בשבת מצודה ופרס "מעשה" שעשה כיון היינו

הגנב, עשה הממית המעשה וכל כלום, עשה שלא בעניננו משא״כ השבת. לחילול גם
 שעשה לנגנב לומר לא וגם ערטילאית. מחשבה על לחייבו אפשר ואי "מעשה" כאן אין

 יחזור שהגנב הלואי בלבו חושב הנגנב ואדרבא, כלום. עשה שלא כיון כדין, שלא
 הגנב ואם לביתו. החודרים פושעים על אחראי אינו לפיכך מלגנוב. ויפסוק בתשובה,

 המות סם המניח על חז״ל שאמרו וכמו בעל־הבית. על אשמה שום אין ומת ואכל נכנס
 נאמר ע״ב(, מז ב״ק )יעוץ תאכל דלא ליה דהוי משום דפטור ואכלתו חברו בהמת לפני
ליכול. דלא ליה הוי לגנב

 הבהמה לפני הניח הוא א. סיבות: שתי מחמת שמים, בדיני חייב הוא שם אמנם
פטור ומתה ואכלה לביתו הגנב או הבהמה ובאה בביתו, סם בהניח משא״ב הסם, את
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קיט ומענה תגובות סקירה, - וימות״ לרשע ׳הלעיטהו

 מזיק של סרך עליו יהיה ביתו בתוך המות סם שהמטמין יתכן דלא שמים. בדיני אף

 כל לו ואין שכל בעל שהוא אדם משא״ב היא, דעת בר לא הבהמה ב. רצח. של או

 זה הוא ומת, המות סם והוציא במחתרת חתר אם לכן לגנוב, חברו לבית להכנס סיבה

 בשם רעל סנדביץ בתוך המניח הבית בעל את לחייב צד כל ואין נפשו את שהמית

 הבית בעל מצד ואין הכל שעושה זה הוא והגנב כלום עשה שלא כיון דרציחה. גרמא

 ולא והלואי שלימה בתשובה שישוב מתפלל בלבו ואדרבה, שיאכל, שיפתנו פיתוי כל

יגנוב.

לתגובה לצפות חייב - נורא למסכן אותו והופך חברו לחיי היורד

הרי זאת בכל אבל הרגו, לא הסנדביץ שבעל אמת הן ששואלים: רבים ת״ח ישנם
י י אוצרהחכמהו

 להשיב יש ה׳? בעיני הייטב העולם, מן אדם נאבד לסנדביץ רעל שהכניס מעשיו ע״י

 וכמו נגדו. בפעולה ינקוט הסנדביץ שבעל אפשרות על לחשוב צריך היה שהגנב להם:

דלהלן: במעשה שמצינו

 לבעלה תחנונים אגרת כתבה האשה לעגונה. והפכה מאשתו שברח באדם מעשה

 לאחר גט. לך אשלח כתובתך על תוותרי אם הבעל: לה השיב פיטורין. גט ובקשתו

 שמסרה עדים הביאה ואף כתובתה, לה שישלם בעלה את האשה תבעה הגירושין

 עיגן שבעלה האילוצים מחמת רק אלא הכתובה, על מוותרת שאינה מודעה בפניהם

 אין כך, אם הבעל: טען וויתרה. לא דאמח אליבא אך כמוותרת, עצמה עשתה אותה,

 עח: )סימן אלשיך מהר״ם פסק הכתובה. וויתור סמך על רק אותך גרשתי גט. כאן

 חייב היה הבעל גט. הוא - דהגט לו( ס״ק קנד אבהע״ז תשובה״ ב״פתחי דבריו הובאו

 עקש ש״עם הכלל לפי עמו ותנהג מעשיו, על לו תגמול שהאשה בחשבון לקחת

 על שלה. הויתור על מודעה ותמסור עליו ותערים בראשו גמולו לו ותשיב תתעקש",

 השליח. עם להתנות או הכתובה, את שתקרע לה ולומר בחשבון זאת לקחת היה הבעל

יעו״ש. גט. לה שלח מודעה, שתמסור כך דעת על דגם ש״מ - כך עשה שלא כיון

 חברתית מבחינה אך חיל... -התלמיד- עשה ש״בלימודים מאחר בעניננו. הדין הוא

 והגיעו התלמידים. ולהתגרות להשתלחות מטרה - הכתה״ ל״מסכן נהפך מהרה ועד כשל

 המסכן של מילקוטו להעלים קבע לו שעשה החניכים מבין מי שהיה כך לידי הדברים

 התאמץ לא איש חברו. חשבון על ולסעוד הצהרים, לארוחת לעצמו שהכין הכריך את

 ואובד אונים חסר נותר הלה הגנב. עקבות על לעלות אומלל, תלמיד, לאותו לעזור

 פעולה ינקוט שגעון, לגבול שהגיע שהמסכן לחשוב גנב אותו צריך היה לא וכי עצות".

 יעשה עצות" ו״אובד אונים" ה״חסר המסכן שהחניך לחשוש צריך היה לא וכי נגדו?

 זה הוא ובגאותו, בטפשותו שהגנב אומר: הוי בכריך? סם או מחט יכניס ואולי משהו

עצמו. שהמית

תגמול מפעולת לחשוש צריך גנב שכל אלשיך המהר״ם בעקבות הולכים אנו אם־כן
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 רשעים ו״באבוד הנגנב, מצד מוסרית עולה כל אין עצמו. שהמית זה והוא מוחצת,
 שכתב: בים"( טובעים ידי "מעשה )בד״ה בשלח פרשת מלכו" "ישועות ויעוין רינה".
 בידים, להרגו אסור אמנם לעולם". רפואה ומביא .נחוץ דבר הוא העולם מן הרע "ביעור

 כמובא רנה. אם כי - מוסרית עוולה כל אין עצמו, ימית שהוא בכריך רעל להניח אבל
)יא-ט(. במשלי

בראשו ואשמתו הנגנב, ע״י שיהרג בחשבון לקחת צריך גנב

 של אשתו על הערימו יוסי ורבי יהודה רבי שהתנאים מובא ע״ב( פג )דף ביומא
 להם שתחזיר אותם צוה שהוא לה ואמרו כספם, את להם שגנב האכסניה בעל בידור,

 "טלפתי" שאכלו הסימן את לה שאמרו ע״י אותם, שלח שהוא לה והוכיחו הגניבה. את
 הרגו אחרונים "מים חז״ל הזהירו וע״ז אותה. והרג מאוד עליה כעס כידור )עדשים(.

הנפש". את

 עי״ז, שתהיה לתקלה לחשוש שיש ש״מ על־כך, הזהירו שחז״ל אחרי לשאול: ויש
 הביאו ע״ב( י דף ע״ז )במסכת שחכמינו ובפרט לאשהי מות הקדושים התנאים גרמו ואיך

 הרי תרצח? שהאשה הקדושים התנאים חישבו שלא זה איך מתים, מחיה שבהם שקטן
 לאדם שמותר כתב קסח( )סי׳ דעת" ה״חוות והנה סופו? עד העולם מסוף ראו הם

 עבור שלו את לתת חייב אינו כי אחר. מישהו ינזק שעי״ו אעפ״י שלו את לתבוע
 ולתבוע חבירו מסכנת להתעלם מותר סכנה במקום שגם מכאן ללמוד אפשר האם חבירו.

 בזה היה שלא שכתב עינים" ה״פתח את זה בענין שציין יהוידע בן ויעוין שלו? את
 צריך בדרך ונהרג חבירו את ששלח שמי וייל והמהר״י שבע" ה״באר שכתבו למה ענין

 של בצוארו תלויה האשמה רכל הוא דההסבר ונראה למה. ביאר ולא יעו״ש. כפרה
 חייב זולתו, ממון וגונב הכופר כי הריגתה, על אשמים בלבד והם אשתו, ושל כידור,
 הדברים שעלולים בחשבון לקחת צריך הוא לאחר־מכן. שיארע מה כל על אחריות לקבל

 של אבק ומכל אשמה, ומכל מחטא, נקיים והנגנבים לתליה", גנב "סוף לידי להתגלגל
 דסוף בעניננו, וכך חטאם. ישאו בלבד והם הגנבים, בראש - ואשמתם דרציחה, גרמא

לתליה. גנב

נתלה הוא שם מקפח, שהלסטים במקום

 אלא בעיר? למה נחמן רב אמר תבזה". צלמם בעיר "ה׳ )עג־כ(: בתהלים נאמר
 )מדרש בעיר. כתב לכך נתלה". הוא שם - מקפח שהלסטים ״במקום אומר: המשל

 יא סימן תצוה פרשת ורשא תנחומא ומדרש הדבר". "וזה ד״ה ז סימן תצוה פרשת תנחומא
"מארת"(. ד״ה תתקלה רמז משלי שמעוני וילקוט

 )המאוחר לצלובים" בכיר - לסטים ״לקיש ז-א(: פרשה רבה )קהלת במדרש ונאמר
 מקפח שהלסטים שבמקום מודעת היתה כידור אשת גם לתלייה(. ראשון הוא שבלסטים

מהגנבים המפחדים אנשים בעצמך! הגע הסנדביצים. גונב גם וכך נתלה. הוא שם -
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קכא ומענה תגובות סקירה, - וימות״ לרשע ^"הלעיטהו5^3

 ודאי בדבר? חטא יש האם ־ נושך׳ כלב "זהירות, חצרותיהם: פתח על שלט וכותבים
 תגנוב"! "לא בתורה: שלט יש גם כך בראשו. דמיו הכלב, ע״י ומסתכן שמטפס מי

 ששיך מה חוטף זאת שבכל ומי נתלה", הוא שם - מקפח שהלסטים ״במקום ובמדרש:
 הכריך בעל על מוסרית עוולה כל ואין כך. על הוזהר כבר שהרי בראשו. דמו לחבירו,
סם. בו שהניח

ג

ממות? יהודי להציל המצוה נעלמה היכן

 רשעים. ואפילו מישראל, אחד כל להציל מצוה יש הרי דברנו: על לשאול יש
 את המניח על חטא אין ואכלו גנב ובא בסנדביץ סם שהטמין שאדם יתכן איך אם־כן
זה? רשע להציל המצוה נעלמה היכן הסם?

 שרבי ע״ב( פג )דף ב״מ במסכת נאמר מועד! גנב להציל מצוה אין לומר: ויש
 שפח( )סימן הב״י כתב וכבר להריגה. למלכות ישראלים גנבים מסר רשב״י, בן אלעזר

 למוסרם ומותר ארץ, מחריבי מועדים, וגנבים ארץ, יעמיד במשפט דמלך הרשב״א בשם
 הפיכה, בלתי נפשית ולפגיעה שגעון לסף חכרו את שהביא דידן גנב ואם־כן להריגה.

להצילו. חייב ולא עליו לרחם הנגנב על מצוה אין

 קנח ביור״ד )כמבואר מורידים ולא אותם מעלים שלא דקה בהמה מרועי ולמד, צא
 מפיו פיתו לגנוב קבוע ומנהג חוק לו שעשה זה גנב ־ בעניננו גם כך א(. סעיף

 סימניו לחמו, אוכל והוא עצות, ואובד אונים חסר כשחברו חבריו בפני ולהתלוצץ
 "הלעיטהו נאמר לו הדומים ועל ועליו להצילו, מצוה כל ואין דם, שופך של סימנים
 שאסור ב( סעיף רנא סימן )ביור״ד דמבואר להכעיס למומר דומה הוא והרי וימות". לרשע

 תשובה" ב״פתחי ויעוין עושה. בוראו את ולהכעיס חברו את להכעיס זה גם לפדותו,
להכעיס. כשאינו גם מפורסם גנב להציל צריך אין השו״ע שלדעת א( ס״ק רנא )יור״ד

ויהרג יפול בהם שיתפוס שהגנב רופפים, כביסה חבלי להתקין

 חבלי להתקין גנבים, מחדירת החושש עליונה בקומה לדייר מותר האם שאלה:
 יקרע כביסה, חבלי באמצעות לדירתו, להכנס ינסה הגנב שאם כדי רופפים, כביסה
ויהרג? יפול והגנב החבל

קלט( )סי׳ יאיר" ה״חוות בשם א( ס״ק רנא )יור״ד תשובה" ה״פתחי לדעת תשובה:
 לדבר למומר נחשב ואינו מהמות, להצילו שצריך שנתפס, מפורסם גנב יהודי בדבר שדן

 גונב כי להצילו חובה בעניננו גם אם־כן יעו״ש. וכו׳. להכעיס מומר שאינו כיון אחד,
 רופפים כביסה חבלי והמתקין להכעיס( שגונב שאלתנו נשוא לסטודנט דומה )ולא לתיאבון

רעך". דם על תעמוד "לא על עובר הוא הרי

 שראו עדים על צו( סימן ח״א )בתשובה אייגר עקיבא רבנו כתב הרי לכך, ובנוסף
לא שהעד רע״א: השיב ברכיו. על ומעפורת בבורית, משוח זקנו הקדושין מעדי שאחד
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 ואם הזקן. הקפת של מעשה עשה לא עדיין בבורית משחו שבעידן משום בכך. נפסל
 דכיון נאמר אנו גם וכך יעו״ש. זקנו. גילח ולא ונתחרט נצטער כך שאחר לומר יש כן

 ישוב דשמא מלהצילו, להמנע רשות אין גנב, לא עדיין הכביסה בחבלי שנאחז שבשעה
 שבשעת הכריך, לאוכל דומה ולא להצילו. חייבים ולכן - כך אחר יגנוב ולא לו ורפא

מומר. והוי חוטא הוא באכילתו החטא

הכספות חדר פתח על רעילות סוכריות להניח

 שאם כדי הכספות חדר של פתחו על רעילות סוכריות להניח מותר האם שאלה:
וימות? שדוד יפול - אותן יחמוד וקי הם

 מפורסם דגנב שור" מה״בכור מביא )שם( תשובה" וב״פתחי מאחר תשובה:
 סוכריות יניח אם לפדותו ומצוה מאחר לכן מהמות. ולהצילו לפדותו, יש לתיאבון
 מצוה לשו״ע( )פרט זו לשיטה שהרי רעך". דם על תעמוד "לא על עבר הרי רעילות,
 גרמא או אבק, על או רציחה, על הסוכריות מניח עבר לא אמנם מהמות. להצילו

 מאיר סיני הגאון להרב במכתב שכתבנו )וכמו עצמו שהמית זה הוא שהגנב רציחה, של
 עבר אבל זאת(. דוגמא הביא שלא מהרמב״ם שם וכדמוכח שליט״א, יבניאל אב״ד פרנקל

 אסור לכן - עג( בסנהדרין )כמבואר לו״ "והשבותו מצות וביטל תעמוד״, ״לא על
זאת. לעשות

 אם כי בתאבון מעשיו עשה לא שהגהין שאלתנו, נשוא בסנדביץ, כן שאין מה
 לכן בשו״ע( שם )כמבואר כזה אחד להציל מצוה אין לב ומרוע וגאוה רשעות מתוך
 וכמבואר וימות". לרשע ו״הלעיטהו הכריך בתוך המות סם את לו להניח היה מותר

לעשו. יעקב שעשה וכמו סירילאו, ור״ש במאירי,

להריגה למסרו מותר אונים, לחסר והופכו לחברו המציק

 עלי, העומדים אדם בני אלעזר, לר׳ עוקבא מר ליה "שלח ע״א( )ז בגיטין נאמר
 דום - לז-ז( )תהילים לו׳ והתחולל ,לה ׳דום ליה שלח מהו?... למלכות, למסרם ובידי

 מאליהן. כלין והם לביהמ״ד עליהם והערב השכם חללים. חללים לך יפיל והוא לה׳
 עלי העומדים אדם בני )שם( החת״ס כתב בקולר". לגניבא ונתנוהו ר״א מפי יצא הדבר
 שהיה אם כי פגם עליו נמצא ולא ות״ח צדיק שהיה "גניבא" כגון ולגדף, לחרף

 וגדופים מהחרופים עצמו להציל עוקבא מר היה דיכול לאו אי הכי, אפילו "פלגאה"
 למלכות למסרו עוקבא מר רשאי היה המדרש, בבית ויעריב שישכים ידי על גניבא של

בדבריו. יעו״ש חרב. כמדקרות בוטה דיש )להריגה(,

 נפשית, גם בו מצליף "הגאה" והגנב אונים חסר והמסכן מאחר בעניננו גם וכך
 עושה כשלא כל־שכן מותר, בידים למסרו שאם הכריך. בתוך סם להניח בכל־שכן מותר

שהרי ממות, להצילו המסכן על חיוב כל ואין עצמו, הממית זה הוא והגנב מאומה, לו
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קכג ומענה תגובות סקירה, ־ וימות" לרשע ׳הלעיטהו

 "הלעיטהו במרת בהם לנהוג מצוה ואף עמלק, ומזרע הם, עולם מחריבי זה מסוג אנשים
וימות". - כזה מסוג - לרשע

ה

הפרופורציה לפי שלא עונש הוא רעל *הכנסת”

 הוא לגנב שנתן העונש הרי אותי: שאל הרפואה, בחכמת גדול אחד חכם --שאלה:
 לגנב, וה׳ וד׳ כפל תשלומי מצינו הרי זאת? להתיר ניתן ואיך הפרופורציה לפי לא

מות? משפט לו שמגיע מצינו לא אולם

 לילך יכול - מחברו המוכה ״אדם ז(: סעיף שפח חו״מ )בשו״ע רמ״א כתב תשובה:
 "אם מה( ס״ק )שם בש״ך ומבואר גדול". חיזק למכה דגורם אע״פ נכרים לפני לקבול

 באחד להציל או ממונו להפסיד או נכרים, ע״י ידו לקצץ מותר - הבריות להכות רגיל
 אלו שכל - המכה של אזנו להחריש או עינו, לסמא אפילו היא: והכוונה מאבריו״.
 בש״ך )כמבואר מהאיש סבל בעתיד למנוע כדי והוא מותר. זאת ובכל - למת נחשבים

 לאדם, שמותר הרי יב(. סעיף חיים מים בבאר י כלל הרע לשון הלכות חיים" וב״חפץ שם
 להמית אמנם מ״הפרופורציה". יותר לחבירו לעשות וכדומה, הכאות מעצמו למנוע כדי
 רואים פנים כל על מותר. זה גם - כלום עושה כשאינו אבל אסור, - מסירה ידי על

 אלא הענשה כאן אין אצלנו וגם מהפרופורציה. ביותר הענשה של טענה שאין מכאן
עצמו. את המעניש זה הוא הגנב

ונסתכן שפכה" ל״כרוח נהפך ואמנון קשר, קשרה תמר

 שפכה". כרות ועשאתו נימא ]לאמנון[ לו קשרה "]תמר[ ע״ב( )כ בסנהדרין נאמר
 חדים יהיו שעי״ז שערות... בו למשוח סם מין להם "היה יהוידע: הבן זה על וכתב

 קשרה... ממנו להנקם כדי היא אך בהם... הנוגע האדם לבשר קוצים כמו ועוקצים וקשים
עכ״ל. שפכה". כרות נעשה זה ומחמת חזק... כוחן ויהיה בזו זו לחזק כדי בנימא נימא

 ימנעני לא כי המלך אל נא "דבר בנביא כתוב שכך לאמנון מותרת היתה תמר הנה
 מדוד ונתעברה היתה תואר יפת שבת ישעיה: רבנו והסביר יג-יג( ב )שמואל ממך"

 שם כתב וכך כמותה. ולדה ששפחה לו, מותרת והיתה שנתגיירה, קודם נכרית, בעודה
 ־ לכך ובנוסף שפכה. כרות של כזה עונש לאמנון הגיע ולא ג-א(. ב )שמואל ברד״ק

 אותה שגינו ברבותינו מצינו לא זאת ובכל אמנון. של חייו את סיכנו כאלה דקירות
 ולא היחס לסי לא הוא והעונש לו, שמגיע ממה יותר לו שגמלה למרות מעשיה, על

מותר? ואיך הפרופורציה, לפי

 במחטים עצמה את למרוח לתמר איסור כל ואין עצמו, את המית אמנון לומר: ויש
 על שהביא זה והוא אמנון. רק זאת עושה לא והיא מאחר לנקום, במטרה גם ממש
דהסנדביץ. עובדא וכהאי המות. מכת עצמו
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זילברשטיין יצחק הרב קכד

קטן חטא על מות עונש בתורה מצינו

 סוכה לעשות שהמסרב א( ס״ק ג סימן נתיבות )במשובב החושן" ב״קצות למדנו
 מכה אותו מכים כלומר בכלל. ועד עד ־ שתצא" "עד נפשו. שתצא עד אותו מכין
 מפלחים בשלילה, משיב אם סוכה? תבנה אותו: שואלים ואח״ב אותו, ופוצעים אחת

 אותו מכים בשלילה, ישיב אם סוכה? לבנות התסכים אותו: שואלים ושוב שוקיו.
בה. שימות להיות שעלול אחרונה מכה

 עשה מצות ביטול בגלל וכי הפרופורציה? לפי זה אין הרי השאלה: נשאלת
 היא: התשובה ימות? שכעת בידעו להכותו ב״ד שליח ממשיך למה מות? לו מגיע

 על ולקבל להכנע צריך שהיה עצמו, את הממית זה הוא - סוכה לבנות שהמסרב
 המכה. ולא עצמו המית והוא למכים. גוו מסר ־ וכשסירב המצוה. את לקיים עצמו

בשלו שאדם יתכן לא כי עצמו. את שהמית זה הוא הגנב - נאמר אנו גם אם־כן
ב״חוות יעוין )אך עצמו. את שהמית זה הוא הגנב ולכן מוגבל, להיות חייב יהיה
בכלל(. עד ולא עד - נפשו״ שתצא ״עד אותו שמכין הסובר קסו תשובה יאיר״

חייליו, עבור לחם פנואל מתושבי דרש שגדעון )ח-יז( שופטים בספר מצאנו כן כמו
על עונש שבתור משום והוא פנואל. תושבי כל את הרג - לבסוף לתת. סירבו והם

 כשבאו ואח״כ שלהם, המגדל את להרוס החליט הרעבים, לאחיהם לחם לתת סרובם
 עיר הריגת הרי ותמוה: ומלבי״ם. ורד״ק במצודות יעו״ש כולם. אח הרג - עמו להלחם

 הריסת של זה למצב גדעון גרם ואיך לחם? נתינת אי של הפרופורציה לפי לא היא
 דהם וי״ל גדעון? של גבוריו ע״י כולם ויהרגו לרודפים כולם יהפכו וממילא המגדל

 אשר במגדל, גדעון יחבול לחם, לתת סירוב שעבור לדעת להם היה עצמם. את הרגו
 ולקבל לגדעון, להכנע להם היה ואח״ב בעזות, לגדעון דיברו בגללו ואשר בטחו, בו

 את שהרגו כאילו והם במיתתם, שאשמים אלו הם סירבו, והם ומאחר באהבה. ענשו
הכריך. אוכל - זה גנב גם וכך עצמם.

עמו? להשתדך שיסרבו עד קשות גנב לבייש מותר האם

כספים. נגנבו מעילו שמכים לב, שם זצ״ל שהחזון־איש טליא הוינא כד שמעתי
 החזו״א הורה מיהו. ידע לא אך לו, המקורבים אחד של ידיו מעשה שזה הבין הוא

 מסתובב מישהו כולם בראות הגנב. של זהותו נתגלתה והנה - בדיו מעילו כיסי למרוח
 כגנב, עליו הצביעו ורבים קלונו, שנתגלה שהבחור להניח יש בדיו. מרוחה כשידו

 שהיא ורואים ידו כף על מסתכלים כשכולם רבה, היתה ובושתו בשדוכים, נתקשה
 במציאת ונתקשה מהעיר, לנדוד שהוצרך עד כל־כך גדולה היתה הבושה בדיו. מרוחה

 כי לו, הזקנו אנו לא וי״ל: גנב? כך כל לבייש מותר האם השאלה: נשאלת זוג. בת
 שתהינה לדעת גנב על ־ בעניננו גם וכך עצמו. את שבייש זה הוא עצמו. הוא אם

חייו. את שסיכן זה והוא במאוחר או במוקדם הפתעות

תש״ס ניסן חודש גליון ★ יעקב פעמי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 120 מס עמוד {8} קובץ מד *



■4

קכה ומענה תגובות סקירה, - וימות״ לרשע ״הלעיטהו

ו

מצוה? זוהי וימות" לרשע ש״הלעיטהו כתוב היכן

 מצוה? זוהי וימות" לרשע ש״הלעיטהו מצאתי היכן אותי, שואלים רבים ־"־־־שאלה:

כתובה? היכן והמצוה רשות, אלא זה אין לכאורה

 יגעו אם אלא עבירה, לעוברי מתקנים "אין וז״ל: סט( )ב״ק במאירי נאמר תשובה:

 ׳הלעיטהו זה: וכגון האסור. דבר ויאכלו בחטא שישתרשו מוטב הזולת(, של )כפירות

לעשות וטוב האסור", דבר ויאכלו בחטא שישתרשו ש״מוטב הרי עכ״ל. וימות׳". לרשע

כך•

 בהן לגעת רשות דאין "כיון כתב: ה״ה( פ״ג )דמאי בירושלמי סיריליאו הר״ש גם

 טפי, עדיף טפי איסורי דאיכא היכא וכל וימות, לרשע והלעיטהו הן, גזלנין )כפירות(

 להמיתו אין בידים אמנם לכן מהרה. שימות מצוה שיש הרי עכ״ל. מהרה"! שימות כדי

מהר. שימות למצב להביאו מותר אבל ח״ו,

 שמצוה שאלתנו, נשוא ה״סטודנט" וכגון עולם. מחריבי בגנבים שהמדובר וכנראה

 דמיירי א( הלכה ה פרק שני )מעשר בירושלמי ויעוץ מהרה. שימותו כדי בחטא להלעיטם

 מצוה מלהצילו, נמנע אלא כלום עשה לא והנגנב מאחר ובעניננו: מועדים. בגנבים

 במסכת וכמבואר לתליה. מסרן שמעון ר׳ בן אלעזר ר׳ והרי מהרה. שימות כדי עשה

ע״ב(. )פג ב״מ

חמור? במקום קל, איסור על לעבור לעבריין לסייע לא למה

 ראובן הלך שמעון. עם שנאפה רננו העיר שאנשי ראובן באשת מעשה שאלה:

 ונשאה שמעון ועומד הוציאה. שמחמתו לשמעון, תנשא שלא מנת על אותה וגירש

 חופה ידי על אותה וישא אותו מכירים שאין למקום ללכת רוצה ועתה בערכאותיהם,

 הרדב״ז ונשאל ממזרים. ובניה איש, אשת איסור על ויעבור בטל שהגט ונמצא וקדושין,

 להרבות שלא הראשון בתנאי בלא מחדש שיגרשנה לראובן נאמר האם שנז( אלף )בח״ד

בישראל? ממזרים

 שמעון יעברו מכל־מקום הרי תנאי, בלא נוספת פעם יגרשנה אם גם והשיב:

 הבעל, שגירשה אחר אפילו לו אסורה איש, אשת הבועל שגם קל, איסור על והאשה

 שלא כדי הקל איסור אנחנו לו נתיר ולא וימות". לרשע "הלעיטהו אדרבה, כן ואם

עכ״ל. חמור. איסור על יעבור

 כופים והרי יבטלנו? אם יפסיד ומה זה, מתנאי למגרש לו יש מה ביאור וצריך
 להרבות לא כדי מיד לו וסלח ת״ח העליב שמשהו הביא לפי" "דבש )ובספר סדום? מדת על

התנאי, על שיוותר מהבעל נבקש לא למה ואם־כן פורענויות(. להביא ולא בעולם, חטאים
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זילברשטיין יצחק הרב קכו

בעולם? חטאים נמעט ובזה תנאי, כל בלי חדש גט לכתוב לסופר וירשה

 הנ״ל. המאירי כדברי וימותו" נוספת עבירה ויעברו בחטא, שישרשו "מוטב :תשובה

סיריליאו. הר״ש וכדברי

 להשכע וחייב המשים, על רק מודה והוא שקל מאה לשמעון חייב ראובן שאלה:

 כך עקב במהרה ימות וגם לשקר ישבע שראובן שמעון ויודע במקצת, מודה שבועת

 שקל, חמשים בגלל עת טרם ראובן ימות למה ביאור וצריך ע״א( לה בגיטין )כמבואר

 הרדב״ז כתב ולמה חברו? ימות שלא כדי שקל המשים על לוותר אדם כל חייב לא וכי

 אמר הונא רב והרי השבועה? על לוותר שמעון חייב שלא קנב< רכג, אלף סימן )בח״ד

להמיתו? רב הלך ואיך הטבח, נהרג ובאמת נפשא", למיקטל אבא "אזיל ע״א( פז )ביומא

 וכדברי מהרה. ראובן שימות כדי יותר, עדיף יותר, איסורים שיש מה כל תשובה:

 של בכבודו פגע הוא שמא שחשש פ״ז ביומא רב עשה גם וכך הנ״ל. סיריליאו הר״ש

נפשיה. דקטל דאיהו רב, של עונו זה ואין נהרג. הטבח דבר של ובסופו הטבח

 זה מסוג הרשע על להרבות היא הנכונה המרה הכריך: בעל על אומרים אנו וכך

 הוא שהגנב בתנאי - הדברים כפשטות כשימות דה״ה ונראה במהרה. שימות כדי חטא

עצמו. הממית זה

מחטא להצילו לרשע נדאג לא למה הקשה יאיר" "החוות

 ישראל איש כל למנוע מוזהרים אנו הרי תמה: קמב( )סימן יאיר" ה״חוות שאלה:

 על לעבור חשוד הוא שאמנם ועוד שימות? לרשע נלעיטהו ולמה במזיד, מחטא גם

 למה ואם־כן ערלה, וגם גזל דהיינו איסורים שני על לעבור חשוד לא הרי גזל, איסור

 ה״חוות וסיים האיסורים? משני יפרוש שמא זה ידי ועל ערלה, שהפירות נציין לא

יקרא"! אומן רופא למכתי ארוכה שיעלה "ומי יאיר":

 ועל שמאחר ואמרו זו שאלה תירצו סיריליאו והר״ש שהמאירי נראה תשובה:

 ומה מהרה. וימות בחטא, שישתרש מוטב אדרבה אם־כן כך, בין יעבור אחת עבירה

 באופן ולא מהחטא, לגמרי להפרישם שנצליח באופן רק הוא לרשעים דואגים שאנו

 דלעיל. וכהירושלמי גזל, של בחטא מושרשים שהרי עוברים כך בין הם גזל שעל כזה

במקרה. כשחטאו ולא בחטא במושרשים רק אך

א׳ )אבהע״ז יצחק" ב״עין גם כך. על השיב גם ט( ס״ק ח סי׳ )דמאי החזו״א הנה

 ערבים ישראל שאין נסתרות, כמו זה הרי פירות, הנוטל מי יודע שאין דכיון כתב ח׳(

ה״ה(. ס״ז סוטה ירושלמי )עיין כך. על

 ע״א( )פב דבסנהדרין שכתב פינחס פרשת תחלת "זהב־שבא" עפי״ד עוד ונראה

 נכון טעם בזה לומר ויש מעשה. בשעת רק - בו פוגעים קנאין ארמית דבועל נאמר

 התרחקות, בתכלית מהקדושה מרוחק האדם ממש העבירה עשיית דבשעת התניא עפי״ד

אל ומתקרבת מהטומאה, מעט מעט לצאת הנפש מתחלת העבירה שעשה אחר אולם
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קכז ומענה תגובות סקירה, - וימות״ לרשע ״הלעיטהו

 נפשו העבירה מעשה דבשעת מעשה, בשעת רק בו פוגעים קנאים ולפי״ז הקדושה.

 "השוחט ח״ל: א( סי׳ )ה״ב הלוי הבית כתב זה וכעין יעו״ש. מהקדושה. לגמרי נפסקת

 מעשה אותה על חיישינן שוב גניבה, באיסור היא השחיטה דמעשה גנובה, בהמה
 הנכנס שטות דהרות סכין. בדיקת בלי ושחט אחר, איסור עוד בה עשה דלמא עצמה,

 יש לפי־זה עכ״ל. יוסיף". ולא יבא פה עד לומר חכמים בו גדרו לא העבירה, לעובר

בו. פוגעים בקנאים וכמו להפרישו מצווין אנו אין חטא של שעה דבאותה הסבר קצת
עליו. חכמים חסו לא שעה ועל

 שעדיין כיון עליו לרחם דיש אסור, מורעלת סוכריה הכספת בחדר להטמין ואולי
 נחשב שאינו אלא - סוכריה להטמין שמותר כתבנו לא אנחנו וגם חטא. עשה לא

ממית. גרם ולא כממית,

ח
הלחם בכריך רעל להכניס דאסור נראה לכאורה • י

 כפרים יושבי קצת עושים יפה "האם קמב(: )תשובה יאיר" ב״חוות נאמר שאלה:
 שנזדמן טריפות בהמות ובשר מנוקדים בלתי בהמות של אחוריים ובשר חלבים שמייבשים

 כל למכור להם אפשר שאי מפני טעם ונותנים לאחת, אחת אותן ומוכרים בביתם, להם

 היתר היש מאד. בדמיהם לזלזל שיצטרך היזק ע״י לא אם בביתו, לו כשיזדמן תיכף אלה

 מהם אחד בגניבה יקח פן פרחי, לארחי גם דחיישינן כאן "...כל־שכץ והשיב: זה"? לדבר

 בן שמעון רבן שאמר כמו וימות, לרשע הלעיטהו גונא האי בכי לומר ואין בהם. ויכשל

 מכשול נותןזפה_אני כי ורבעי, ערלה ציון גבי בשביעית, אמורים דברים במה גמליאל,

 כנותן דנחשב אומרים אנו הנגנב בבית לגנוב שבא גנב ד^נל הרי עכ״ל. לפניו..."

לגנב. מכשול כנותן נחשב בכריך רעל המכניס גם ואם־כן לפניו. מכשול

 להתארח מזמינם שבעל־הבית מהאורחים לחוש שיש כתב יאיר" ה״חוות תשובה:
 "ארחי ופרש״י: פרחי. לארחי לחם, לאפות אשה דחייבת ע״א( )סא בכתובות כמבואר בביתו

 בית בני שיש שבמקום לפי לדרכם עוברים - פרחי חודש. או שבת המשתהים אורחים -

 לדאוג עליו לביתו, הזמינם הבית כשבעל אם־כן עכ״ל. דרך". עוברי להתארח נוהגים רבים

בבית, ושהותם מאחר אבל בגניבה, יקח פן הוא החשש אמנם חלב, יאכלו שמא להם

לפניו. ומניח מאכילו בגדר זה הרי חלב ואוכל נכשל אם גם לכן הזמינם, כי הוא, בהיתר

 וכל שם פורח עובר ואינו רשות כל ללא הנגנב לרשות חודר שהגנב בשאלתנו משא״ב

כלפיו. אחריות כל ואין עצמו, את הורג עצמו הגנב כאילו זה הרי - חטא כולו

ט
יהושע רבי ידי על הסולם דסילוק במעשה שלמה" ה"מנחת באור
 ה״מנחת מדברי לנו העיר שליט״א טוביאס מענדל מנחם המצוין הבחור שאלה:

גנב אותו שאם נראה "...וגם קה<: סי׳ )בח״ג וז״ל כדברנו. שלא שם שמבואר שלמה"
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זילברשטיין יצחק הרבקכח

 של לנזק וכל־שכן בזיון לידי כלל בא היה לא גניבתו, לבצע כך כל בהול היה לא

 שנשברה ומה להביאו... הבית מבעל מבקש והיה איננו, שהסולם רואה היה כי חבלה,

 עובדא, מהך כלל שמעינן לא וממילא שלו, הבהילות רוב מחמת רק היה מפרקתו

 כמת דחשיב מפרקתו בשבירת חיים לסכן שלא וכל־שכן לגנב, חבלה לגרום שמותר

שלמה". ה״מנחת של קדשו דברי ע״כ מחיים". שמטמא

 המות סם לו ולהטמין גנב חיי לסכן רשות כל שאין בדבריו להדיא מבואר הרי

 שליט״א, אקסלרוד גדליה הג״ר יבלחט״א גם העיר זצוק״ל הגרש״א מרן דברי )וכעין בסנדביץ.

שליט״א(. הלכות" "משנה בעל מוהר״ר הצדיק הגאון גם כתב זה וכעין

 אנו זצוק״ל, אויערבאך זלמן שלמה רבי הגאון של ממש טענה אותה תשובה:
 בתוך המות סם או סיכה אין אם לבדוק הכריכים, גונב נזהרת לא למה בעניננו נאמר

 שבהם הסמים סוגי כל את אתה מכיר וברפואה, בכימיה בקי מדען אתה הרי הפת?

 שאכלת טרם בסנדביץ בחכמתך בדקת או הרחת לא למה המסכן, חברך השתמש

 נתלה", הוא שם - מקפח שהלסטים ״במקום ב( באות )הנ״ל במדרש כתוב הרי אותו?

 להראות שלך שהבהילות אלא זה אין לנצח? תגובה תגיע לא וכי חוסן? לעולם וכי

 בך שהאיצו הם בך הטמון עמלק של גרעין וגם הכיתה כל את ולהצחיק תעלולים

 כך מפותל טפש עם ולהתפתל עקש עם להתעקש שמצוה וכשם ואכילה, בהילות,

 הוא שם מקפח שהלסטים ובמקום אותך להציל מצוה שאין לכולם להראות מצוה

נתלה.

י
כדברנו שלא מהמהרש״א משמע לכאורה

 שכתב: כדברנו שלא משמע ע״א( טו דף ב״ק אגדות )חידושי מהמהרש״א שאלה:
 הזהיר שכבר אף בזה הוסיף רעוע, סולם יעמיד ושלא וכו׳ רע כלב יגדל שלא "מנין

 דודאי רע כלב לגדל אבל מהגג, יפלו שלא ביתו בני דרי מפני הוא המעקה, על הכתוב

 מן לשמירתו מגדלו הוא אבל עמהם, הרע כלב שהורגל ביתו, לבני ההיזק יגיע לא

 הרי עכ״ל. תשים". לא קאמר ואעפ״כ ביתו, בני ידעו רעוע, בסולם וכן בלילה, הגנבים

 שליט״א הייזלר מרדכי המצוין )מהרב כדברנו ולא הגנבים, מפני רע כלב לגדל שאסור

שליט״א( שפיץ צבי הג״ר גם כך כתב שכבר וכמדומה

 אלא יוזקו. שלא הגנבים מפני כלב גידול לאסור המהרש״א כוונת אין תשובה:
 ועליהם בהיתר לבית הבאים כשרים אנשים או עניים יזיק מגנבים השומר הכלב שמא

 יחזור שמא להצילו חייבים אנו בפועל גנב שלא עוד שכל לומר, יש ועוד לחוס. יש

צו(. תשובה רע״א עפ״י ג אות )בסוף שכתבנו וכמו בתשובה

 רבן חד זמין נש בר "חד וז״ל: ג( הלכה סוף ח )פרק תרומות בירושלמי מצאנו

 שביין ליה, משלם אנא טיבו רבי, א״ל לך?! חייב אנא ביזיון א״ל גביה. כלבא ואייתיב

עכ״ל. ביציו. ואכל איתתי מינסב בעא מנהון חד עאל לקרתא עלון
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קכט ומענה תגובות סקירה, ־ וימות" לרשע "הלעיטהו *

 לסעוד אחד לרב הזמין - אחד ״אדם משה״: ה״פני של בלשונו הדברים ביאור
 וכי וא״ל: האורח. אצל הכלב את הבעה״ב הושיב השלחן, על להסיב וכשבאו אצלו,

 אלא ח״ו. רבי, וא״ל: בצידי?! הכלב להושיב אותי מבזה שאתה לך חייב אני ביזיון

 מפני הזה, הכבוד עמו לעשות לו משלם ואני עמדי, שעשה להכלב חייב אני טובה

 לקחת ורצה מהם אחד ובא לעיר, כאן נכנסו לשביה, אדם בני שחוטפין שהשבאים

 סיכן זה כלב עכ״ל. בשלום". והניחה וסירסו, ביציו את ואכל הכלב זה ובא אשתי,

 דקשה כך, לו עושה היה גם יהודי, גנב פוגש היה שאם ומסתבר השבאי של חייו

לישראל. נכרי ובין לאנס, גנב בין שידע בכלב היה חכמה הרבה שכל־כך להניח

יא
להטעות כדי מניות למכור

 בעלי היו והמכריע. הסופי הקרב כשנערך וצרפת אנגליה מלמת בזמן שאלה:
 יעלו, מניותיה - המנצחת מדינה ינצח. מי ידעו לא כי במתח הארצות של המניות • *

 שלח רוטשילד המפורסם שהעשיר לכולם ידוע היה ירדו. מניותיה ־ המפסידה ואילו

 כולם והנה היום ויהי התוצאות. על ראשון ידע בודאי והוא המערכה לשדה צופים

 מכך הבינו כולם ברשותו. שהיו אנגליה של המניות את מוכר שרוטשילד רואים

 מניותיהם את האפשרית במהירות בזול למכור והשתדלו כולם מיהרו הפסידה. שאנגליה

 זמן כעבור ההיצע. כל את רוטשילד קנה המדרגה, לשפל ירד כשהשער ואז האנגליות.

מאד. עלו האנגליות המניות ואז ניצחה. ושאנגליה המלחמה, תוצאות לכל נודעו קצר

ובערמה רמאות במטרת האנגליות המניות את מכר שרוטשילד לרנן התחיל והציבור

האחרים. של עושרם את לרכוש כך עשה

 את להטעות כדי מניות למכור מותר האם כזה, דבר לעשות מותר היה _^האס

הציבור?

 אדם בני פיתה ולא דיבר לא מאומה, אמר לא ורוטשילד מאחר לכאורה תשובה:
חטא. שלא נראה מפיו, הוציא לא שקר ושום נכונות, לא ידיעות פירסם ולא למכור

 "רב שם שכתוב שאסור. לכאורה נראה ע״ב( )פ שבת במסכת המובא ממעשה אולם

 )שנתייפה זוזי מאות ד׳ בה שקל אבר, אבר רש״י( ־ )"בסיד" טפלה ברתה. ליה הויא ביבי

 ליה הויא שבבותיה נכרי ההוא הוה רש״י(, - ממון״ לו ונתנו לה המהוגנין עליה וקפצו

 יהוידע הבן ומקשה לברתי". ביבי רב קטל )הנכרי( אמר ומתה. זימנא בחד טפלה ברתא,

 והלא ביבי, רב לו עשה מה קשה לברתיה, ביבי רב קטלה הכותי, דאמר "והא )שם(

 שהיה שבשביל ונראה אבר? אבר לטפלה ביבי, רב שעשה כמו עשה דלא קטלה הוא

חשב, כי אחת, בבת לטפלה שטעה לו גרם ׳רב׳, של ׳השם׳ בזה ביבי רב שנקרא חכם

 לעשות סיפק ואין חכם שהיה משום אלא הוא, לעיכובא לאו אבר אבר דטפלה הא

 זו טפלה והן דשמן זו טפלה דהן ונראה כך( על השב שלא ביבי )ורב אחת. בבת הכל

אומנות להם היה וכן לכך, הראוי בשיעור הטפלה לעשות אומנות בזה להם היה דסיד,
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iזילברשטיין יצחק הרבקל

 בפלס לשקול צריך ש״רב" מדבריו יוצא עכ״ל. עשייתם". ותיקון והסולת הסיד, בגיבול

 צבורי איש שהוא כיון ברוטשילד, הדין דהוא ויתכן לנהוג איך ממנו לומדים כי מעשיו

 נסתיים ביבי דרב דמעשה הראיה, את לדחות )יש ממעשיו. ולומדים בו משגיחים וכולם

 כמעשה ממון עסקי על מאשר יותר גדולה הקפידא נפשות איבוד ועל נפשות באיבוד

דרוטשילד(.

 מכשול יצא בל להשגיח חייב ממעשיו שלומדים שמי לזה ראיה להביא ואפשר
 "עני שכתב: ז( הלכה ז פרק עניים מתנות )הלכות ברמב״ם מהמבואר והוא ידיו, מתחת

 מועטת". מתנה לו נותנים אבל מרובה, למתנה לו נזקקים אין הפתחים על ^‘המח

 מועטת? מתנה לו נותנים למה ואם־כן הפתחים, על מחזר הוא הרי צ״ב ולכאורה עכ״ל.

 אין הפתחים על מחזר היה אם תנא ט׳. בב״ב הגמ׳ דברי פי על הב״ח כך על השיב

 מזדקיק לא פפא, דרב לקמיה דאתא הפתחים על מחזיר דהוי עניא ההוא לו. נזקקים

 מזדקיק לא מר אם פפא לרב ייבא דרב בריה סמא רב ליה אמר לפרנסה( )אפילו ליה

 המחזיר עני היה אם והתניא ליה אמר לימות? ליה, מזדקיק לא אחריני איניש ליה,

 אין ליה אמר בכך( דיו הפתחים על לחזור שלמד )אחרי לו? נזקקים אין הפתחים על

 לא הגבאי שאם הב״ח וכתב מועטת. למתנה לו נזקקים אבל מרובה, למתנה לו נזקקיץ

 כשיחזר גם לו יזדקקו שלא ילמדו ממך כן אם כלום, הפתחים על המחזר לעני יתן

לא ואם לנהוג, איך אנשים לומדים צדקה מגבאי שגם הרי עכ״ל. וימות. הפתחים על »יצרוזוזכסר,
שימותו. לאנשים לגרום עלול בהשכל דרכיו יחשב

 מעשיו את עשה ביבי שרב דאע״פ דחזינן דברנו, על מכאן להקשות יש ולכאורה
 של מפתו לקח לא הרי הצדקה בגבאי וכן עליו, טענה קצת יש אעפ״ב שלו, בביתו

 מעשים עושים הם הרי עובדות, תרי דבהני לומר יש למיתתו. גורם נקרא ולמה העני,

 בתיק עוסק הריהו הסנדביץ בבעל משא״ב ממעשיהם. לומד והצבור בחוץ שבוקעים

 וממילא ובתכולתו, בתיק ולהתעסק לגשת אחד לאף רשות שיהיה מבלי האישי, שלו

 ־ והוא הבלעדית, באחריותו נעשו ואכלו, מהתיק, אוכל שלקח למי שנגרמו הנזקים

עצמו. את הרג - הוא ורק

יב
מהחזו״א וקשה כפשוטם, גם הם וימות" "הלעיטו... שלשון כתבנו

 לרשע הלעיטהו ענין דאמנם שליט״א פרנקל סיני ר׳ הגאון להרב במכתבנו כתבנו
אמת. הפשוטה הלשון גם אך שבידו, מעבירות שימות יסודו, וימות

 "טעמא וז״ל: שכתב "ואמרו"(, ד״ה ט אות ח סימן )דמאי מהחזו״א עלי והקשו
 איסור מחמת מנוע הדבר שהרי מכשילו, שאני מיקרי לא באיסור שנוטל דכל דרשב״ג

 של הזמנתו בלא נוטלו והנוטל מחושמלת"( גדר "זהירות עינים: מאיר בשלט כתוב )וכאילו
 ולשקוד למעשהו זקוק שאינך בעלמא. לישנא הוא ׳הלעיטהו׳ דאמר והא לזה. הבעלים

עכ״ל. הצלתו". על

תש״ס ניסן חודש גליון ★ יעקב פעמי
*
מחכמת אוצר תכנת ע״י תודפס 126 מס עמוד קובץ מד ג



קלא ומענה תגובות סקירה, ־ וימות" לרשע "הלעיטהו » *
&

 אין האיסור, בגלל מלעשותו מנוע שהוא מעשה העושה דגנב בחזוץ־איש מבואר
 החזו״א לדברי תואמים ודברנו הצלתו, על לשקוד לנו ואין מעשהו על אחראים אנו

הללו.

 כך לא הרי אמת, הפשוטה הלשון גם וימות" לרשע ש״הלעיטהו שכתבנו מה אך
 לספות אסור שהרי היא וכוונתו דוקא? לאו ד״הלעיטהו" דלישנא שכתב בחזו״א כתוב

לרשע. גם איסור

 של דבריהם הרי דוקא, לאו שהוא נוסח רשב״ג נקט למה ביאור צריך ובאמת
הם? תורה גופי חז״ל

 שעשה יעקב של מעשיו לכעין הכוונה וימות" לרשע "הלעיטהו הלשון ואולי

והנני נא... הלעיטני ואמר ו( דף במגילה )כמבואר עשו שהרשע דברים, וסיבב מעשיס
' » החכמה, •אוצר

 ממנו הוציא אדרבה אלא עשו של דרכיו לתקן מעשים עשה לא ויעקב למות. הולך

 אלא איסור, פיו לתוך להכניס דוקא לאו "הלעיטהו" ואם־כן שימות וגרם הבכורה את

הצלתו. על לשקוד לא
!12 3^567 ;אוד׳ח י

 )כה-לב( יקר הכלי חבר( לו אין הלעיטני שלשון העיד עזרא )האבן דברנו קצת ונבאר

 השדה, מן עשו שיבא ידע כי נזיד יעקב הזיד במקרה ולא שבכוונה הדברים נראים כתב

 עדשים של תבשיל עשה כן ועל הבכורה... ממנו לקנות רצונו והיה





w?

יוסף יפי הדושים מרדם רל
 ח״א בסרד״י ועמ״ש כאן, ברמב״ן וקדמו נמסר,

 ספר מגלת בם׳ וע״ע תמ״ה.(, וח״ב : rr> )דף
 ־־ חרב אוחזי נמו חרב, אחוזי ח׳( )נ׳ שה״ש על

 ־ תופש והול״ל חנוכה, נר תפוש הי׳ :()כ״ב ובשבת
 כמו כ׳ ורש״י בזמה השטוף כל )קנ״ב.( ושס
 ה׳.( ע״ז )עי׳ עובה כפוי אומרים וכן שוטף, סוס

 ע״פ ח׳( )י״ג הושע וערש״י טובה, כופה תמור
 עשוק, אדם ע״פ י״ז( )כ״ח משלי וא״ע שכול, כדוב

 הוא, למוד ובהגדה שחוט, חן ז׳( )מ׳ וירמי׳
 המאסף ומי׳ להקב״ה, תואר הוא למוד פפ״ז וב״ר

 ל״ת שאול, ובדברי ־־ ס״ח סי׳ תרע״ב ש׳ מירושלים
 לפמ״ש י״ל הסמיכות רעך, דס מל תעמוד ולא רכיל

:מכ״ל .()כ״ו בנדה
 לא ולהלן רזא נפענח רעך, דס על ל״ת שם(

הניחוש, דרך שכן ־ הדס, מל תאכלו
 שלא במלח פת פלי׳ אוכלין הנפש את • ההורגין

 בסנהד׳ מ״ש פי׳ ובחזקוני מחנו, נקמתו ינקמו
 על ל״ת שנ׳ ב״ד הרוגי מל מברין שאין )ס״ג.(
 אוכלין הי׳ הדם אמוראים, מנהג שכן פי׳ הדס,

: הנרצח קבר על

 רל״ח, מ׳ עמנ״ח בלבבך, אחיך את תשנא לא יז(
לאויב, שונא בין חילוק והמצוה ובהתורה

 ח״ב ומפרד״י נעלמת, ושנאה. גלויה איבתו אויב
 אויב בין וחילוק ־ ע״ש להיפך שכתבתי )רמ״ב.(

 איבה נוטר רק כנר, בפועל מציר אינו שאויב לצר
 ע״י לאידו ישמח מ״מ לו ידוע שלא אף עליו,

 ,סי השחר אילת ופי׳ בפועל מיצר צר אבל אחרים,
 והא הדור, צדיקי על דקאי כ׳ ובאוה״ח ־ תקכ״ה

 )ראה אתם בנים וכמ״ש בניס, נקראים ישראל דכל
 מיבדין דאפי׳ לר״מ )ל״ו.( קידושין ועי׳ א׳(, י״ד
 דקורבת צדיקים, רק אחים אבל בנים, קרויס ע״ז

 הגולה בבאר מהר״ל וכ״כ בן, מקורבת יותר אחוה
 שהביא נ׳ כלל ח״א האוצר בית ועי׳ ו׳. באר

 : וס״ז י״ז. קידושין :, כ״ה ערכין :, )מ״ג מנזיר
 מכל קרוב יותר שבן להיפך שמוכח ק״ח.( וב״ב

: ע״ש הקרובים
 וגו׳, שונאך חמור תראה כי :( )קי״ג ובפסחים

׳והכ למסני שרי ומי ישראל, שונא
 לשנאותו, מצוה ערוה דבר בי׳ דחזי אלא תשנא, לא

 ולטעון לאוהב לפרוק :( )ל״ב מב״ח תום׳ והק׳
 חצוה דשונא וק׳ יצרו, לכוף כדי בשונא מצוה לשונא

 שהוא כיון ותי׳ בו, שייך יצר כפיית מה לשנאיתו
 מיס )כמו אותו שונא חבירו גס ממילא לו שונא

 שבעל זה שיודע כיון יצר כפיית ושייך וכר( פא״פ
וי״ל אחר, באופן תי׳ ובב״מ אותו, שונא החמור

 0$ דהגל״ל אותו שונא שאתה המובן אין שונאך
 95אהו אחת ל״א(, כ״ט )ויצא לאה שנואה כי כמו

 שהוא המובן רק ־ ט״ו( כ״א )תצא שנואה ואחת
 )שמות שונאנו על הוא גס ונוסף וכמו אותך, שונא

 )משלי לחם האכילהו שונאך רעב אס ־ י׳( א׳
 יודת שאתה כיון יצר כפיית שייך ולפ״ז כ״א(, כ״ה

ברוך מקור ועי׳ היצר, כנגד וזה אותך, שונא שהוא
: תרע״ה דף

 חט/ עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח יז(
.עמיתך בלשון תאמר מוסר כשתאמר

 אותו תעשה ואל וחיבה, ובנעימות ידוע, כחבר
 - מאומה יפעלו לא דבריך אז כי ורשע לחוטא
 חנם, שנאת בשביל חרב שני ביהמ״ק :( )ט׳ וביומא
 % זא״ז, הוכיחו שלא בשביל שחרב :( )קי״ת ובשבת
 לא חשו״ה ביניהם שנאה שהי׳ בשביל אחד ושניהם

 להוכיחו יוכל לא לחבירו שונא כשאיש להוכיח, יכלו
 תוכחתו, ויקבל להוכיח יוכל לאוהבו ורק יפעל שלא
 הונח ישנאך פן לן תוכח אל האלשך, פי׳ וכן

 שגואלי אותו תעשה שלא ח׳( ט׳ )משלי ויאהבך. לחכם
 לרשע אומר כ״ד( )כ״ד ושם לחכם, ורק ללן

 ולמוכיחים לאומים יזעחוהו עמים יקבהו אתה צדיק
 שהוא אומר אס טוב, ברכת יבוא ועליהם ינעם
 לרשע מוכיח אבל מכל, יקולל אז בחנופה, צדיק

 יבא אז תוכחתו שיפעל כדי צדיק שהוא ואומר
 ידוע כי תוכיח הוכח והכפל ־ זה על ברכה

 לקפן )עי׳ ללב, נכנסים הלב מן היוצאים דדבריס
 ובב״ס יקישו, התקוששו א׳( )ב׳ ובצפני׳ בזה(,
שיוכיח המוכיח וצריך החלה, עצמך קשוט :()ק״ז

: הכפל וזה החלה, עצמו

 הנשמה דבר לומר שמצוה כשם :( )ם״ה וביבמות
נשמע׳ שאינו דבר לומר שלא מצוה כך

 ר״ל הכאה עד ושיעורו ורש״י, ספ״ה תרומות ירו׳
 סי וי״א :(, )ט״ז בערכין המוכיח את שיכה עד

 סד פסק מדעות ה״ז פ״ו והר״מ נזיפה, או קללה
 ר? זה דשעור סופ״ה יבמות הר״ן וכ׳ הכאה,
 ~ יחימ לו ישמעו שלא יודע אס בצבור אבל ביחיד,

 מחזיקים בצבור והטעם לא, ותו א׳ פעם רק
 לא שוב פ״א שומעים אין ואס זא״ז, החוטאים

 ס* מד אפי׳ תוכיח הוכח )ל״א.( ובב״מ ישמעו,
 **5חדהי :()קפ״ז יתרו בפרד״י ועמ״ש פעמים,
 סי השחר ואילה ובהוה״מ ־ רל״ח מ׳ ובמנ״ח
 ן ■ טסה המוסר לתוכחה, מוסר בין הבדל יש תקכ״ג,

 אל הגדול מן ובא בדברים, או בשבטים אס

 L ^,לרובברא הוא והמוכיח העתיד, עם ונקשר-לרוב
כ״ח( י״ח אחרי )ועי׳ ע״ש העבר על לרוב ובא



רלא יוסף יט רזדושים פרדם
 ערבין ישראל שכל מחמה לרשעים ששונאים ויש
 להנך תוכיח הוכח לכן עבורם, סובל והוא ןל״ז

 לא סמיכת וזה עבורו, ערוב יהי׳ שלא בזה ?יוצא
 הרמ״ג אמת ובשפת ,,וגו הוכח אחיך את !׳,:נא

 כמ״ש בהחעא חלק לו ויש התוכחה, בכלל בייוכיח
 החטא כל להשליך שלא פי׳ חטא, עליו תשא ולא
וממילא ע״ז, ולשוב עצמו להתערב רק החועא !יל

:ונו׳ בתשובה ויתעורר חבירו גס ירגיש
I

 ברכה בתוספת ועי׳ גוזמא, הוא פעמים ק׳ דאפי׳ ]!*א
לאלף והחסד הברית שומר מ׳( )ז׳ ואתחנן

 ־ בשמיס תעוף אשר כנף צפור י״ז( )ד׳ ושם ]דור,
 ־ בשמים ובצורות גדולות ערים א׳( )ע׳ ]מקב

כמל ותרגם נשרים, כנפי מל ד׳( )י״ע ייתרו
־ לקולס הארץ ותבקע מ'( )א׳ ומ״א ־־ נשריס,

מיכה ־ כף ימחאו השדה עצי י״ב( )נ״ה (שמי׳
)צ״ו תהליס ־ ה׳ ריב את הריס שמעו ב׳( ])ו׳

חיה ואלו ו׳( )ו׳ קהלת ־ יער מצי •רננו "ב( ’
כבני תורה דברה :( )צ״א ובחולין - שנים ]אלף
 ־ דור לאלף צוה דבר ב׳( )ק״ה ותהליס ־ ]אדם

 ר׳ :(.על )ל״ה וביומא ־ ט״ו( )ט״ז בדהי״א ]וכן
 ספינות אלף אביו לו שהניח חרסוס בן ]אליעזר

 אף גוזמא, ל׳ והוא ביבשה, עיירות ואלף ]בים,

 עיירות אלפים ב׳ לו שהי׳ המלך לינאי ■שמציני
 ׳בפ וכן ־ ממלך ראי׳ אין מטות( ר״פ מד״ר)1

 וכן פעמים, אלף אפי׳ הענק הענק י״ד( )ט״ו וראה
 תקום הקם ־ ה׳( )כ״ג במשפטים העזוב ועזוב

 בראה תתן נתן תפתח, פתוח ד׳(, )כ״ד ]נמצא
 בפרד״י בזה ועמ״ש פעמים, ק׳ אפי׳ י׳( ])כרו

 :, תנ״ח ובהשמטות :, ר״פ תרומה )ק״: r**׳ ■
 כתרי, ומאה כמאה תרי בעדות מ״ב.( ובשבועות

 רבינא, חדא ולא פפי מאה :( )ט״י ]ופסחים
מאה :( )כ״ז וב״ק בזוזא, קרי מאה ])וקי״ג.(

: פנרי !
אשרי ו׳, פכ״ב בב״ר עפמ״ש נ׳ הדוה״ע !שס"

א׳(, ל״ב )תהל׳ חטאה כסוי פשע נשוא
 מפורש שאינו כלו׳ מפשעו, שגבוה אדם :.אשיי

 לחבירו להוכיח ימנע ולפעמים בחטאיו, !עוד

 אינו וזה וכו׳, שמצוה וכשם תקנה, לו שאין ]שיחשוב
 יכה מוכיח אז וכשיזדמן יתחרט לפעמים כי ]נכון

 אחותו מבן מעשה פס״ה ובב״ר בלבבו, ]שירש
 בתשובה שב ובהוכחה גדול פושע שהי׳ ד-ב״י 'של

 וזה לג״ע, והלך באויר פורחת מטתו והי׳ ]שלימה

 עש״ה, תוכחה לקבל מוכן שהי׳ השעה שכוון ?שים
 על ורק המצוה הדור וגדול הרב על דוקא ]ילאו

תלמיד ואפי׳ )ל״א.( בברכות תוכחה, חיוב איש ]>ל

 ט׳ למחות בידו שיש מי וכל )ל״א.(, כב״מ לרב
 אפר ונוחנין מ״א פ״ב ובתענית :(,)נ״ד שבת

 למתבייש מעצמו מתבייש דומה שאינו הנשיא בראש
 בחי ס״ב סי׳ יאיר חות ובשרת ועתי״ט, מאחרים

נואף, אחר קראו ואח״כ שנאף, עצמו על שאמר
 משי ממבויש עצמו חפי המבייש דומה אינו אי

 עה״ת יאיר ובחות משה בישחח ועי׳ ע״ש, אחרים
נכונים דברים ט׳ סי׳ ח״ו דרושים ובקובץ כאן,

:העתקתי לא ומהאריכות

 וערכין : )נ״ד ובשבת ה׳, סי׳ חסידים בס׳ ועי׳
נענש מיתה ולא למחות בידו שיש כל :( ט״ז

 נסתפק ד׳ חקירה גמא ובתיבת דורו, על ונתפס
 ערבות מדין דתוכחה בח״ע, להוכיח מחויב אי

 לא אבל הלוה יפסיד שלא רק משועבד אין וערב
 חצוה מ״ע על דגס מפורש ובס״ח ע״ש, שירויח

 על׳ חענשין רותחא דבעידן י״ל והסברא להוכיחו,
 מא״ב ה״ח פ״א וער״מ )מ״א.(, במנחות עשה

 וע״ש מ״ע, טל מענשין שלמטה ב״ד גס שלפעמים
 זה״ק וע״ע חסידים, משנת ס״ח על בהגהות
 ספ״ו, ויבמות פ״ד ביצה יש״ש :(, )פ״ה קדושים
 :(, )ס״ה יבמות ובמהרש״א ל״ב, אות להפלאה פתיחה

 דחטא חטא עליו השא ולא הפ׳ על הקשו ומפו׳
 תשובה דיש וי״ל שוגג, על הוכחה שייך ואיך שוגג

 כשגגות נעשו דזדונות וביראה ואהבה, מיראה
 רק בכך דדי יאחר לא וכשמוכיח :(, פ״ו )יזמא
 דזדונות מאהבה תשובה שיעשה עד להוכיחו צריך
 עליו תשא ולא עד תוכיח הוכח ורש כזכיות, נעשו
 יוכיח לא אמאי וק׳ שוגג, אפי׳ ישאר שלא חטא

 ועכצ״ל מאהבה, תשובה שיעשה הא׳ בפעם לו
 א׳ דבפעס משכח״ל וא״כ כו׳, לומר שחצוה דכפס

 בגדר עוד הי׳ לא מאהבה, בתשובה שהוכיחו
 רק להוכיחו מוכרח והי׳ מאהבה, תשובה שיעשה
 גס . אי מוכיח א׳ אס הערה וראיתי ־ מיראה
 לקיים א״א בלעדו כי בהמצוה חלק נוטל חבירו

ב״ב ועתו״ס יוסף, דר׳ לפרוטה ונפק״ח המלוה,
 א״א )ל״א.( כתובות ותרי רבי, את כופין )י״ג.(

 הגבהה בשעת מתחלת דהמצוה הגבהה, בלא לאכילה
 ש״ג תורה בקול ועי׳ ־ הגבהה בלי דא״א משוס

: כ״ז סי׳
 מלות אי כ׳ אות ה׳ מערכה בפד״ח וראיתי

אס אלא אחריו, לרדוף א״צ תוכחה
 שמלוה או להוכיח, חייב לחטוא בא שאדם נזדמן
 דף לב מערכי ובס׳ להוכיחם. כדי בעיר לסובב

 וכשלו כמ״ש דעבר מיחה לא באס נסתפק קנ״ז
ועשה הרשע וחזר ל״ז(, כ״ו )בחקתי באחיו איש

תשובה



לסף יש ׳קדושים פרדם רע
 נמחק דמון כיון הערב להציל מועיל אם חשיבה,
 יתכפר, במה הערב מון או ערבותו, ממילא ונעקר

 דנעשו לאהבה מיראה חשובה בין לחלק רש וכ׳
 ב׳( )א" ויקרא אלשך ומי' נפער" הערב גס כזכיות

 איסור, לו מושיע אס נסתפק בלפ״ע וק בזה,
 בלפני המושיע עובר אי אכל ולא יצרו כבש ואת״כ

 ובמנ״ח “ ל״ו. אות ל" מערכת שד״ח וע• עור,
 בל״ת מתחייב עוד ממ״ע חון כ׳ ד אות רל״ע ,מ

 בנהר, משובעו גרע דלא רעף דס מל תעמוד דלא
מהר״ם בשז״ת וע״ע נפשו, מאבידת להציל מאנו״כ

:ש״ג סי׳ או״ח שיק
 משאול, וילפי׳ תינתה היכן מד ע״ז ובערכין

פד שאול את הוכיח יהונתן וסרש״י
 והא אביו, להוכיח מותר הי' היאך וק׳ שאול* שקצך

 ואיך בחורה, כתוב כך לו יאמר אל ל״ב בקידושין
 הק׳ וכן להכותו, החנית שלקח פד לאביו הוכיח

 דכבר היכי ל״ב דקידושין הא וי״ל מרכין, בשפ״א
 מדיין אס אבל האיסור, יתוקן ולא מבירה סבר

 מותר אי מבירה, לעשות שמוכן רואה ובנו מבר לא
 שאני, מאיסורא דלאפרושי לעבירה יבא שלא לו לומר
 להרוג ביקש רק והוא עבר, לא עדיין דשאול וא״ש

 )ש* משלי מ״פ ובאלשך ־ מוכיח יונתן הי׳ ושפיר
 ויאהבך, לחכם הוכח ישנאך פן לן תוכח אל ח׳(

 להחזיקו יוכל איך וצ״ב פ״ש, לחכם חבירו שיחזיק
 זא״ז, הסותרים דברים ב׳ והס יוכיחנו אס לחכם

 יאמר מגינה דבר בחבירו הרואה לעשות ראוי אבל
 וכן והוכחנו, לך כזה, פשה שחברינו יודע אחה לו

 ויחשוב במעשיו, בוש א׳ כל נמצא להשני, יאחר
 עוד, יעבור לא ועי״ב חסרוני, יודע אינו זה הנה
 דאל ז״ל הבעש״ש אמר וכן תשא, עלי תשא לא וז״ש

 נקי שהוא אחר לאדם תוכח רק לנוכח תוכיח
 ר״ל הוכח וז״ש עבירה, נעל וירגיש ההוא, מעבירה
בתורה עמיתך, את תוכיח להוכיח רוצה כשאתה

:ירגיש עבירה ובעל כמותך, ומצות

 טה״פ בראשית האלשך ע״ס כ׳ העברי לב ובס׳
משיל שה׳ האדם, .את אמחה ה׳ ויאמר

 אשר הרעה על ה׳ וינחם וכ׳ בדיבור, כעסו
 וכן ע״ש, וינחם הדיבור מכח לעמו, לעשות "דיבר"

 נתקרר, ולחון משפה כעסו מ.ציא אם אדס דרך
 הוציא אלא בלבבך, אחיך את תשנא לא וז״ש

 בשער שנאו (,י )ה׳ ובעמוס ־ 'ולחון משפה השנאה
 לא לגרדאי זמר, לחרי אבוב :( )כ׳ וביומא מוכיח,

 חן, בתשואות קבלו ששרים השיר מיני׳, מקבלוה
 לא :( )קי״ט ובשבת עורות, מעבדי לפני יוכשר לא

־ זה אס .זה הוכיחו שלא בשביל אלא ירושלים חרבה

 5מ1מ )ל׳.( בביצה עפמ״ש כ" דאברהס זכותא ובס׳
 נכנסים הלב מן היוצאים דברים ואיתא שונגין, יהי׳
 אדם כל • י מברכות ואולי מקורו, יודע )אינו ללב
 לא המוכיח ואס נשמעין( דבריו שמיס יראת בו שיש

השומם, ללב נכנסין דבריו אין קודס מעשיו תיקן
 אש מי״ד פ״א ובאבות — עצמך חיכית הוכח וזה
 ספר זה כ׳ דרוש בבל״ע עפמ״ש לי מי לי אני אין

 ft ה׳ )בראשית בראותם ביום וגו׳ האדם מולדות
 א"^ שניא, כמו הזי מעשיו מתקן אום אס היינו

 ונל עצמיכס, עשיתם כאלו אותם ועשיתם וכמ״ש
 י״ע:(, )סנהד׳ ילדו כאלו תורה חבירו. המלמד
 מתקן ואס ה׳(, י״ב )לך עשה אשר הנפש pf) וכמ״ש
בכתב וכ״כ אחרים, לזכות לו אפשר מקודם מעשיו

:)פ״ה.( לך בפרד״י מ״ש וע״ע סופר,

 פת הגוזרת ע״ד הדודים דברים איות ואזכיר

:תוכחה בענין ששמעתי

 יהווה אפיקי הנעל עדר לעיר בא דל שדובנא המגיד

פרנסה לי אין נלעדו נם האפק״י וא״ל די.
 אהד קנה פ״א ששל. השגיד וא״ל לכאן. כבודו בא ולשה

 קנה ואודב כדבעי. שזונות לה ריתן לו ה•׳ ולא תרנגולת.
 וא׳ל שזונות. לי אין בלעי־ך התרנגולת ואשרה תרנגול. עוד

 יהי׳ לך ונם מזונות. ליתן ויזכרו בקולי אצוה אנכי התרנגול
וגם בקול אקרא אנכי המגיד. אשר ובן בריוח. שזזנות

: יהי׳ לכבודו
 לנפוחן אנשים שבר הנפח בעגלה. ונשברה נסע שאחד ןד,י׳

&םו לשלם והוצרך שהעגלה. האופן ותיקן הבלי־נפח
 למפה ואשר אש. להיות בפיהם הפיחו אשר להאנשים רב

 מפה לו ונתן ואש. זיקים יצא בידו ינענע ואם שפות יש נהעיר
 בידו הניע הזאת השכונה ובשהשיג שפות. לו לקנות שעות
 היי אבל אותו. שאינה וצעק זיק. יצא ולא שעות איוה

 אבל זיקים. יצא בנענוע ואח״ב אש להבעיר שצריך שוטה.
 בשומעים יש אם השגיד אשר כן זיקים. יצא לא כלל אש בלי
 הסומר ויפעול האש יתרבה תוכחתו ע״י אז שעט. אש

 נה ועפרד״י תוכחתו. יועיל יא בלל. אש בהם אין אבל
: דה. דף

 להי« מדובגא השניד אחר שלח דל שווילנא והגר״א
בטי להיות פלא אינו : ואשר ובא שיו שוביח

 עוסק בשאו־פ הוא פלא ועבודה. בתורה ולעסוק ומסוגר
 ועבורה בתורה נם כשעוסק ואז הבריות, בין ומעורב במסחר

 עושה איש איננו אנכי הגר״א לו וענה גדול. רבד הוא
 לשה וצוה הסה. ריח לו הי׳ ארי משל ג״ב והובא — פלאות
 ואפרה הריחה התמימה ושה ולהריח. בפיו הוטשו לשום

 סיר על תאשר בה פנים, עז אף. בהרי נהם הארי האשת.
 יי®* ופחד לזאב, צוה אח-ב לגזרים. אותה וקרע החיות
 תואנה שרק הארי טוב. ריח לך יש בחניפה וא״ל האמת

 פנה אח-ב וטרפו. חניפה שונא אני וא״ל אפו חרה ביקש.
 טוב. יהי׳ אל שיאשר שה שבל ידע הזה הפקח השועל. אל

 ויאה הריח. חוש לי ואין בהוטשי אטום שיך אדוני ואשר
 ויש והעם הקהלה הוא השלך הנמשל איי. ששני הצילתו

 יה*י ורק תורה. בנרונם יהגו לא וגרון. פה חולי להם
 חובחה• להם ויאשר פיהם שיריח ומוכיח רב ומקבלים ושקר.

 פו* עליו. יתנפלו האשת, ויאשר תשים כשה 'הוא ואם
 ,והרבו ושקרן. חונף שהרב שיאשרו טוב לא נ״ב להם יחנוף

 ירגי* שלא אטום חוטשיהם לעשות הטוב יאשרו מוכיחים
 י* אם :יא תשה ז ט״ז בערכין ש״ש ויקוים להם. רע ריח

 יי? שהרב דרנו יירה האשת אבל לחוכיח. שי הזה בדור
6•י לא אבל השה. מדת לו יהי׳ יותר אבל בשועל. קצת

• :rep זדב נפרד** בזח ועי׳ שהזאב. חלק
ומקודם



דלג יוסף ים קדושים פרדס
 »ונ שוח ואן• עיקות. רם. בווקות רובאים חי׳ זטסורם

ישתמשו עתה ויכן דם. מעזיבת נחלשו ם-ם
 הדם. פריצת יתעורר זה ידי ועל קאמפרעפיש או אםאזש»1
 נזיפה בהבאה להשתםש יבולים אנו אין הנפש. ברפואות *

יהדות. של הגוף את יחלשו עוד זה ידי על בי םיילה.
 :התוכחה יקונל ועי-ן ושתו; קד להיות וצריך ’

 לששוע ירצו שלא לו ואשרו ׳,א לעיר בא שדובנא •מגיר
הנני להם ואשר ששליש. רק ותורה פשוק שום י

אהודים

»יר.ס.■•
־־עוזריו

 ופגע בדרך הלך עני :זה על ושעשה ששל לבם
 עלי שהי׳ ע! לחצר ילך שלא לו ואשרו נובעים.

 כי שהם אירא לא אנבי וענה כלבים. שם יש ני
 לפתוח הכלבים יובלו לא אושרו אני ואם פסוק, לי

 נסעו להצילו, ובדי ששוגע. איש הוא בשח וחשבו
 רצו והם עליו. נפלו הכלבים ובמובן שזה. יהי׳ פה

 אשד לא מדוע שאלוהו ואח׳־ב והצילוהז, סקלות עש 'סהעגלה
 הפסוק שיאשר ער השתינו לא הכלבים ויענה. שלו. חששוק’

:שובן והנמשל שקודם. ולנשוך לנבוח והתחילו

 ם־ת על ידיהם יניחו שהעולם בשבת ראה שקעלם גיד0ןן
קרא שהששש ששע ועוד האצבעות. ינשקו ואח־ב

עליות. עוד ישיגו לא הנדרים ישלשו שיא שאותם כקול.
בפה שנושקין שבעולם בנוהג ראיתי. הפוך עולם להם ואשר

: בשה רק ונותנים ביד נושקים ובכאן ביד. ונותנים

 הר״מ מנה הונחה ענק כ׳ והמעשה המדרש ובם׳
למעשה חשב רל׳ע ח׳ וחינוך מדעות, בפ״ו

 ללא התורה וסמנה הבריות, ואהבת והחסד ?צדקה

 אבידח השבת על ומה בלבבך" אחיך את חשנא

 נ״ש, לא גופי השבת ול״ת בעשה חבירו של 'ממונו
 לו והשיבותי מן )ע״ג.( וסנהד' :( )פ״א 'זבב״ק

 העיקרח לבד והונחה לו, משיב אתה עצמו את אך

 שאין להודיע תועלת יש ועוד מדרכו, רשע להשיב

j נהודאה, השתיקה תהי׳ שלא ממנו נוחה חכמיס דוח 
 ולנן כהיתר" לו נעשה ושנה עבר :()פ״ז (וביומא

תועלת בעלה לא עדיין אבל ברשעו, שהוחזק אך1

 מיתה לא אס בקרקע שהמחזיק והדין המחאה, השני׳’

שניס ג׳ בנל לחדש ועליו חזקתו, אבד שניס נ• (מערער

 הוחזק אס ונן ס״ה(, קמ״ז סי׳ וחו״מ ל״ט. ב׳ב)1
 לו שהודו יאמר שלא להוכיח הרב צריך !בעבירות

הדבר, את הפרושים התירו יאמרו ולא !חלמיס.

 הדין אבל הדרשה, לשמוע יבואו שלא לאותם יאפי׳

 אית חברא דהברא בפניו שלא אפי׳ :( )ל״ח ]מ״ב
 יחמול לא שרופא ידענו ועוד אריכות, ע״ש לי' ;

שאינם מדברים עצמו לשמור ויזהירו החולה.

 חסר אבל המבין, לחולה רק וזה לבריאותו, מוביס1
 ממנו להסתיר הרופא חובת הוא, נהפוך אז לב

 מצב לידע החולה שיודע בלע מה כי הרע, ®צבו •

 אשר חולה יש כי :חוץ בו נאמר זה וכלל מחלתי,

 חולה, זו גם יתירה דבריאות לו" יפה לב |»סעח
 דבר־ס לפעמים דורש הגוף יולד לעמל ]?א־ס

 טלטלה" בשר, יגיעת רעבון, שעה, לפי ־׳ייאיבות

 המעולה הממוצע" המצב על אותו מעמידות הן ]יק

 ותועיל החולה מצב לגלות צריך והרופא ;,מוצבים,
מפקידה שתתרגש יפה נפש בחולי וכן מליאותו

 מנוחת המחרידות מוסר בספרי הקריאה לפקודה"
 כסל דרכם זה י״ר( )מ״ס בחהליס וז״ס הנפש,

 בר־אית זזה כסליהס, על חלב להם שיש למי׳
 כי המצב, רוע סהס להסתיר לרופא ואין יתירה,

 י׳( )ו׳ ובישעי׳ להם, יפה עצמה לב מגנת אותה
 וגו׳ אליהם מלדבר חחדול אל הזה, העש לב השמן
מרדות תכא עכ״פ אבל ישמע" שלא שנדע אע״פ

: הרפואה לו הזה וכבדות החולה, בלב

פ״ט נדריס בירושלמי תטור, ולא תקס לא יח(
 ומחת בשר מחתך שהי׳ לאדם משל ה״ד׳

ע״ש, לידי׳ ׳,וימת יחזור האס השני׳ לידו סכיני׳

 וממילא אהד, לגוף אבר ישראל שכל לחשיב צריך כן

שלא כמו ממני ינקום לא רע חבירו לו כשיעשה

:רע לעצמו יעשה

 אהבת ש״שד ז״ל ססאפוב ליב סשה ר׳ סהה״ק ויסופר
אנר. חבית ושאל ],בגילום שהי׳ מאבר ישראל

 ויענה לי. חפר שה תדע ושאלוהו. כן. ויענה ’ אותי תאהב
 לי השר שד. תדע לא אם הראשון ואשר לידס., אובל שאין

אותי לאהוב תוכל איך

 לתלמידיו שאמר ז״ל ארי׳ השאנת בשם וראיתי
לשניהם והציע ללמוד, חשק בהם לעורר

 לו ויש מע״ה, במעלה גבוה שעומד ת״ח מעלת

 חטור, ולא תקום לא כ׳ בתורה למשל הנחות הרבה

 ומשר נוקם שאינו ת״ח מטט" הנחה עשאו ולת״ח

 מת״ח, רי״ג פ״ז ור״מ כ״ג." )יומא ת״ח אינו כנחש

 עשה. מצית אבידה השבת שנ״ב.( דך ח״א ועפרד״י

 שאתה פטמים היתר יש כבודו לפי אינו אס ולת״ח

 ות״רן סימנים׳ צריך ט״ה — ל׳.( )ב״מ מתעלס

 אסור ע״ה ־ כ״ד.( )ב״מ עין בטביעות נאמן

 לומר חותר ות״ח אופן, ובכל מקום בכל שקר לומר

 ס׳ ועי׳ פ״ז. וב״מ ס״ה: )יבמות שלום מפני שקר

 שנ״ז. דך ח״א ובסרד״י וההרס״א. הכ״ו חסידים

 ידח בין חילוק שם נזכר לא ומיניי : של״ב וח״ב
 ולת״ח הנדר, לו שיתירו צריך נדר אס ע״ה לע״ה

 )נדרים להתרה כלל צריך שלא נדרים מיני הרבה יש

 בכהן שימוש אסור ע״ה -- ר״ח( סי׳ וירד כ׳.

 סי׳ ועיו״ד ס״ב." נדרים :״ כ״ח )מגילה רשאי ות״ח

 אטפ״נ פו״ר כשקיים ע״ה — ברמ״א( סכ״א רמ״ו
 ע’צ )זה רשאי ות״ח עקרין של כום לשתות אסור

 בוס חצינו לא סי״א ה׳ סי׳ ואה״ע קי״א. דבשבת

 :( )ס״ג ביבמות עפמ״ש דבריו לק*יס יש אך חילוק׳

 ככן בחורה נפשו שחשקה מי ד׳ סטיך א' סי׳ ואה״ע

 יכול סכסיך" לו כשיש ת״ח — בפו״ר( פעור טזאי

 ברישא, תיגרא לי שרי אנא מרבנן צורבא לומר

 אינו וע״ה לאחרים" קידם לשאלתו שיפנו ולתבוע

רשות לו יש ה״ח ־ ס״ב.( )נדרים זאת לשאול יכול

לומר
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בבור כלים בנזקי איסורא דאיכא שהוכיח בצלאל הג״ר בשם והביא מד״ש, וחיוב איסור יש אם ברה״ר
בכלל ואינו ממונו מדין תורה שמיעטה ברה״ר ורגל שן בץ לחלק וכתב מפירות, נזקין להרחיק מדצריך
שמירתן מדין מיעוט אין באש וטמון בבור כלים לענין משא״ב וד״ש, מאיסור אף ופטור עליך שמירתו

כלים בדין החזו״א מדברי כ סעיף ט פרק )עי׳ מד״ש וחיוב באיסור נשאר ומ״מ תשלומין, מדין אלא עליך
לכתחלה לענין ודאי לצי״ש וחיוב איסור שיש במקום בנזיקין, ספק לענין ומעתה כן(. ס״ל דלא וטמון
הוי לצי״ש חיוב לענין גם אם לסברתו לעיין )יש ממון ספק הוי דיעבד ולענין להחמיר, איסור ספק חשיב

יד פרק )עי׳ בסיד דוסד באיבעיא הרמב״ם כמ״ש להחמיר, בספיקו אזלינן נזיקין הרחקת וגבי ממון(, ספק
דולא בדין הוא רה״יאורה״רשהספק הוא אם ורגל בשן שבספק ועפי״זכתב נזיקין(, בהרחקת ספק בדין

לקולא, אזלינן וחיוב פטור לענק הוא שהספק כלים או בטמון ספק לגבי אבל איסור. ספק הוי ישמרנו
דלענין דאע״ג הגר״ח בשם והביא איסורא, ספק דהוי הרשב״א כתב תלושה דקרן תמות גבי גם ולכן

דהוי אע״ג מחוברת קרן שלענין הקרא, בביאור ספק לבין בהלכה ספק בין נ״מ יש ממון ספק הוי דיעבד
תליא בנזקין ספק דכל נראה ג סעיף קנה בסימן הגר״א ובביאור עיי״ש. לחומרא, אזלינן בדיעבד ספק

בדיני לי קים בדין קכז סימן כהן תקפו בקיצור תומים ועי׳ עיי״ש, איסור, בו שיש ממון דספק בפלוגתא
ופשוט יד. ופרק יג פרק להלן עוד ועי׳ בזה, שהאריך ב״ב ריש שמואל גידולי ועי׳ וצ״ע, נזיקין,

היורד קל לכלוך אפילו וכן בקרקע, ובין במטלטלין בין להזיק, אסור חבירו ממון שכל בפוסקים ומבואר
הוצאות בדין ט סעיף י פרק )עי׳ בכיבוס צורך כשיש וכ״ש לכתחלה, הוא נזק כיבוס בלי שפשוף ע״י

גורם שלפעמים ברשות, שלא חבירו בקיר יתד לתקוע או קיר ללכלך כגון וקרקעות, בבתים וכן כיבוס(,
דרך שאין בדבר אא״כ בקרקע, גם שאסור מדעת. שלא שואל מדין שאסור נראה נזק גורם אינו )ואפילו נזק

בשו״ע וכתב בהם, להזהר שיש הנזקין סוגי לפרט כמעט אפשר ואי ז(. פרק גניבה בדיני כמבואר להקפיד,
לנכון וראיתי ומקלקלו. נירו שדש מפני חבירו של ניר בשדה לפנות שאסור ט סעיף שיב סימן או״ח

נזק מדרגותשגורם בחדרי וכ״ש ברשות, שלא חבירו קירות על מודעות הדבקת בענין שנפח מה להעיר
מיוחדים במקומות וכ״ש נקי, שיהיה להקפיד אדם בני שדרך נראה חיצוני בקיר ואפילו ומלכלך, לסיוד

לכתחלה שאסור שנראה מסחריות, מודעות בענין לחקור יש אגב, המודעות. הדבקת עבור שמשלמים
לו וגורם המותר, באופן שירותיו או סחורתו לפרסם כדי מעות הוציא זה שהרי להשחיתם, או להורידם

להורידם(, לו מותר ברשות שלא מודעות הודבקו קירותיו שעל שבעה״ב )ופשוט לריק ילכו שההוצאות
משחית שהרי גרע שזה שאפשר אלא חבירו, של כיסו למבטל ודומה מלשלם, שפטור מסתבר ובדיעבד

המוסדרים ובמקומות המפרסם, זכה זמן בכמה לדון שיש אלא וצ״ע. זה, של הוצאותיו ומאבד
אבל מזיק. ה״ז עלי׳ מדביק או מודעה והמשחית קיים, שבממון תנאי שכל פשוט זמן, וקובעים לתשלום

; אם לדון ויש\ בזה. ברורה הגדרה מצאתי ולא מסוים, גבול יש שמ״מ נראה זמן, הסדר שאין במקום
י חבירולבוש דרואה מהא כדמוכח נראהשמותר, ולכאורה ממון־חבק־וכדילהפרישומאיסור, להזיק מותר

I מצוה חבירו בשדה כלאים שהרואה קמז סי׳ ח״ב מהדו״ד שו״מ בשו״ת וכ״כ בשוק, אפילו קורעו כלאים
i דקרע אדא דרב בהא כ דף בברכות וכן יא. ס״א ב וסימן טז ס״ק א סימן כלאים חזו״א ועי־ לעקרן,

, , , , ר! Ar 1 להפרישו חבירו להכות בענין הפוסקים מדברי הבאתי ב ובפרק צנוע, שאינו לבוש שהוא כרבלתא,
; נפטר אינו להזיקו שמותר שאף שאפשר אלא בגופו, מהכאה קיל ממון שהפסד ופשוט מאיסור, !

 ומ״מן לחלק,וצ״ע. ויש לשלם. ע״ד שלא חבירו בממון עצמו להציל שאסור שמצינו כשם מתשלומיך י
להזיק' אבל מהאיסור, חבירו ימנע ההיזק וע״י האיסור בממון דוקא היינו להזיק, מותר אם שאף נראה

 בדין ד בפרק ועי׳ אופן, בכל אסור האיסור נעשה שכבר לאחר או אחר, בממון וכ״ש האיסור, שימנע מבלי
מצות שאין במקום ובפרט בכך, חייב שאינו אפשר שמותר במקום דאף נראה ועוד מוסר. ממון להזיק

 עצמו להכניס שא״צ וכ״ש מאיסור, מומר להפריש מצווה שאינו קנב סימן ביו״ד הש״ך לדעת וכן תוכחה, ן
1זה וכל מותר. בו נתקל אם ורק להזיקם, כדי אסורים דברים ולחפש לילך חייב שאינו ובודאי לסכנה, ;

)ו(. בדיבור וכן )ה(, להזיק אסוק בעלמא בראיה ואפילו )ד(, בגופו לחבול וכ״ש

 עצמו^ להציל אפשר כשאי בממונו, באיסור להכשילו בא כשחבירו אבל מאיסור, חבירו להפריש לענין

 שמותר דנזקיממון דומיא מלשלם, דפטור המכשיל,נראה הממון השחתת ע״י אם כי אחר באופן מאיסור
 הוא המכשיל הממון ואם ב, סעיף שפג בסימן שמצינו וכמו להזיקו, הבא הממון נזק ע״י עצמו להציל
 וכמו שאפשר, במקום מלילך להמנע צריך )ובודאי מלילך עצמו למנוע שיכול לומר דאין נראה ברה״ר
 ! אדא דרב בהא שגם ואפשר לכלנתונה, רה״ר שהרי הוא(, רשע אחרינא דרכא איכא דאי בגמרא שאמרו

 I ״עצ כךא״ אאל הלובשת, מצד איסור מניעת משום ולא המכשיל, דבר שהוא משום הוא כרבלתא דקרע
 חכם.[ הוראת לעשותעפ״י ויש זה, בכל וצ״ע קורע, היה לא נכרית שהיא ידע שאילו משמע דבגמרא

 פרט הזכיר לא השו״ע בפנים אבל נזק, לגרום שאסור הזכיר הסימן בראש המחבר וגם שעח, סימן טור ב(7
 השער ,מצדד בגרמא האיסור ומקור בנזקיןאסור. גרמא אומרת זאת בגמרא למ״ש ציין שם והגר״א זה,

 דב״ק פ״י היש״ש בשם כתב לג סימן עדות דיני בינה ובאמרי מדרבנן, אלא שאינו יג ס״ק לד סימן משפט
 מן שהוא כתב יחפור לא בם׳ הרמ״ה בשם וגם כמוך, לרעך ואהבת משום התורה מן שאסור כב סימן

 ואין לשנאותו שמותר שלמי בינה האמרי ועפ״זמחדש לרעך, ואהבת משום או עור לפני משום או התורה
 בזה שאם לחדש כתב מט סימן ח״א י״ד יצחק בית בשו״ת וגם נזק, לו לגרום מותר לרעך, ואהבת משום
 )ומשמע נזק לו לגרום התורה מן מותר לרעך ואהבת משום שייך דלא לעצמו וכ״ש לאחר, טובה גורם

 הוא שהאיסור כתב שפח סימן פתים ובמנחת א(, סימן חו״מ צ״צ בשו״ת וכ״ב אסור, עכ״פ שמדרבנן
 עובר מצילו ואינו לאיבוד הולך חבירו ממון שהרואה הרמב״ם דברי עפ״י רעך, דך על תעמוד לא משום
 כמ״ש ארי, לפני כשכפתו שנהרג נח מבן הוכיח ועוד כא(, סעיף יב פרק להלן )כמ״ש תעמוד לא משום

 באריכות, עי״ש התורה, מן אסור בישראל דגם צ״ל וע״ב וכו׳, מידי איכא מי וקשה מלכים, בה׳ הרמב״ם
 נאמר לא לרעך דואהבת פשוט דזה מותר, לעכו״ם שגרמא אפשר האמור ועפ״י לד. מצוה מנ״ח ועי׳

 נראה מדרבנן שאסור הפוסקים לדעת וגם בעכו״ם, נאמר לא רעך דם על תעמוד דלא לאו וגם בעכו״ם,
 עור, לא משום שאסור הרמ״ה לדעת אמנם א, פרק גניבה בדיני כמ״ש בעכו״ם, שמותר דרבנן לגזל דדמי

 עובר בעכו״ם גם שהרי בגרמא, אסור לעכו״ם שגם נראה כפשוטו, גם הפסוק לשון שמפרש דמשמע
 דומיא התורה, מן אסור ניכר שאינו בהיזק להזיק שגם שם בינה באמרי כתב עוד וצ״ע. עור, לפני משום

 דלאו דקיי״ל כיון ניכר, שאינו שהיזק שם רש״י מדברי מדייק ע״ב נג דף בגיטין והפנ״י בנזקין, דגרמא
 לבאר כתב הפרקים חלק סוף דיסקין מהרי״ל ובשו״ת התורה. מן איסור אף אין התורה, מן היזק שמיה
 שבמקום ומשמע איסורין, בשאר שמותר מתכוין שאינו כדבר והוי לצערו, מכוין כשאינו רש״י דברי

 בגיטין חת״ס חידושי ועי׳ טו, פרק גניבה בדיני כמ״ש ,דברים אונאת משום ואף ,אסור לצערו שמתכוין
 בהא שם )דן קפח סימן ובמשפט^זלום ים,7בכללד שהוא להזיק, שלא מצווה נח שבן פשוט ונראה שם.
 דרך שם וכתב חיובא, בר מיקרי עכו״ם ואם שליחות, יש שבפועל המחנ״א ובדברי לעכו״ם שליחות דאין
 מה׳ פ״י המשל״ט בשם הביא דמים( דשפיכות אביזרייהו שהוא משום מעקה במצות מצווה שב״נ אגב

 רוצח מה׳ בפ״ב המשל׳־מ דברי ועפ״י שבדינים, דרבנן איסורי על מצווה ב״נ אם שמסתפק מלכים
 שו״ת ועי׳ עיי״ש. בור, נזקי על מצווה אינו שעכו״ם אפשר מדרבנן, אלא אינו בור לעשות שאיסור
 נזקי על מצווה אינו גם שעכו״ם אפשר מדרבנן. הוא גרמא שנזקי נאמר אם ולפי״ז קעד. סי׳ ח״ב מהרי״ץ

 לז סימן בח״ג בדבריו ועי׳ בגרמא, לשלם חייב שעכו״ם סובר ה סימן ח״ב אחיעזר ובשו״ת גרמא.
 בז ס״ק סובקצה״ח סימן החושן טבעת ועי׳ הב״ח. בשם מ״ש ועי׳לעיל סק״א, שם סמ״ע )ג< באריכות.

 על לעמוד אסור ולכן ה, סעיף שם >ה(שו״ע ב. בפרק שיתבאר כמו )ז"( וצ״ע. אהרן, החשן מדברי
נזקי ה׳ הרב ובשו״ע רעה, בעין שמזיקה ופירש״י בקמותיה, שעומדת בשעה בה ולהסתכל חבירו שדה



שוגגין שיהיו מוטב / ט׳ אות ד׳ חלק לאו״ח כוללת פתיחה מגדים פרי

S/ .7כי) fh / j (fo ?
אברהם אשל - זהב משבצת / תר״ח סי׳ מגדים פרי

 בשבת דיס תוספות מלאכה דה״ה באכילה כ״א שש׳ כ׳ שלא ז״ל כהר״ק ורלא ענ״י עט״ז קודם_8תרח_
שינים נשים .ובא״ר מיה בלבוש שס בהגיה עיין הלבוש מל זמ״ש רס״א עסי׳ וימ״כ ־<״ט”
 יוה״ע משוס היינו י״ל פעורות נשים עונש באין שהז״ג מ״ע ואע״ג ב׳ כבסעיף מ״ס יוה״כ בתוס׳
בג׳ ואף שיבין נשים שנס של מ״ע וכל בו חייבות נשים .שנת תופפת וכ״ש ג״כ בנשים שייך גופא

 ושאר רס״א ׳,כבה הרנה וצורך דוחק יש אס שבות גזיו לא ניה״ש כל להסתשק יש .רצ״א עסי׳ סעודת
 רשאה קצת גדול וצורך דוחק ביש כיה״ש אס כבסי׳חרי״ב מדרבנן האיסיר דבר אסבשטיין דונתי

 והייס וט״ש »ומכ ד״ה ב׳ סי׳ ב״ב ,עט״זשס בואם t )(כה״ג באכילה גזרו אי שרי אס וכדומה
 שאין בוודאי שיודע היינו ס״א רק ברבים מוכיחו שאין במפורש וה״ה כ״ש במורה משרש שאין בדבר

 כשמוכית וצ״ל ברבים כששותק השם חילול ולאישה ישמעו אליו ברבים מזכיחין בסשק אבל שמעין
א׳ אות ועמ״א דיעות ה* וער״מ בצנעא ס״אוב׳יאמר אדרבה ברבים לביישו אסור ליחיד הא לרבים

 מוטב ^אמרי׳ הא ;.ט רכים פירושים מ יש בעוה״ז שרותיהן אוכל שאדם דניים אלו מ״ש גס סם
 ס״ב 'ונסר״ח י״נ אוח ובמ״א נא*ח ס*ו שס״ה ,נפי כמבואר שנאי נו יש מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו

 מוטג אס״ס מסור דלא לאו שיש אע״ס דרבנן מידי או משרש אין ואס מוחין נמורה משרש הוא אס
 גיה״ש דאף (,נ )סי׳ דביצה פ״ה יש׳ש נשם נ׳ נאות מוחי^זממ״א בתורת משרש הא שעין שהיו
 ניה״ש ש״מ משחשיכה גרס ולא שמשכה עד ז״ל רש״י מתרס למ״ד ניצה כס ודל מוחין ססק להזה
 : מודאי לגרש ואפשר יע״ש נוראי תמנש סן נספק שנאף לא )בשנועוס( הפייט יסד וכן מונח
 הספק סל עונשין שמיס ובדיני מספק טונשיו שאין אלא המורה מן לחומרא מורה ספק למ״ד זהיעי

 מגורשת נספק הסיימן דעת לפרש ואפשר מוחיך אין הוא מדרנגן ספק לפיד הא בוודאי יחענס סן ודש
 ובס׳ אחזק׳ אוקמי' ומ״ה הוה דרנק ספיקא ומרי דמרי איש אשת אחזקת דאזקי׳ בוודאי ספנש פן

 nr ט י״ג וא״ככל נזה: הארמו ניצה למסנמא זבחדושיס מור אבאר פ״ה נספר ואייה מזה דברנו ג״ו
 מהדשא ממובנהדיאהמ״ש להו חשיב קיו מסיר דלענין והיקיש׳ ג״ש ומ״מ שממן שיהיו מוטב וכדומה

 קורא מה״א זילס״א שהריהרימ ממען לא מפורש שאין כל מוטג לפנק י״ל אפ״ה יע״נו מפץ גגי ננ״ק
ראוי טור י וכדכתיבנא: המורה מן מסורש^קור הוה א״כלא לה יליף רמג״ש אף דם כסף לקידושי

,Qj-lt V

 זרע שמרבים בגע׳ המוזכרים וביצים שום בין לחלק ז״ל רעש משמע עע״ז אך :!ג עוד ?בואר שם, ואי״ה
יבואר: שם ואי״ה ועמ״א בשחרית להשיר להרב הסכים חלב אבל בשחרית אף לאטל שלא הממיר

 בהתראה לוקה ביו״ה אבל לבר שרה אישר רק לאו ולא כרש אץ בשספוס מלאכה ס״ה עמ״א תים׳ תרח
ופייט הלוקין אלו ר״פ ומשנה ש״פ מה׳ כ״א ז״ל ער״ע כרם התראה ובלא ואכילה מלאכה על

 והנם . פה מקוש אין ערום פשלי לענין בס״מ ול״ד עמה מהל׳ עשירי פרק ומיק סנהדרין ־מהלכות
 ונ״מ מפורש עשה אישר י״ל אכילה שספת מםא״כ פשה מ״הלא בעלמא איסורא י״ל מלאכה ש׳ לענק
 ומשסי״ל הבשם שקה פרק שכפה ב׳ ועס״ז עמ״א אין. )א( I: פ? מקומו אין רל״ט פי״ר שבועה לפני!
 וא״ר ועב״ס אשר מ״ה תורה ספק לע״ד היינו עמ״א פאיט. )ב( :בפ״ו עמ״א בשרה במשרם דוקא

 ואפעמ״א )ג( :כהבמי סבם שאבה׳ ניה״ש ויוה״ב שבם מוספה וי״ל שריא ז״לדנלספקמ״ה ולהר״מ
 שלא )ד( יע״ש: ,א ומ״מ ב׳ אוה בס״ז וע' יע״ש עזה כמבט גמ״א מיבם ובספר ה1מ דיעוס ש ז״ל טא״ר
פלג לאתר כי בשעות המנסה פלג קודם הוה עליו יו״הב מענים שמקבל בפה אמר אם שיט עע״א קיבל



גלוי

פ״ה י&בת

 כה5ה דיש דסקליס פ״ב בירושלמי מוזכר !הוא דחטריא אידי
 •• ליה אלא כיונק דלא עצמך הגע דחטריא אידי דבי אהר '1

 ומגריפו פלו דחטר״א ״ר.א<רי6 כ' הלנה ריש דס״ק ןפ״א
 יפה הרב כח״ש הוא הירושלמי פירוש !עיקר • עליז מוכיחין

 ט כפי׳ עדני זמהר״ש המכתם בעל הרב פירשו וכן ראה5ן
 ’בפסקי המאירי להרב כן שראיתי וכמדומני יטסין. ם׳ והרב

b באיזי$ יוצאה שהיתה אש״ו י״ל פרת! מפרשו דהיחשלסי־ 

 .נכון אמת והנה במרי החיר1אוסדין שתכמיס בראשה דבר
 וט׳הרכההרש״א מראוסס לה □בר א ד -־fj ךף{

וכו' אוטם היא'כתיב העירדהו״לל *
 יהודה לרב שמואל דא״ל מאי השוס זה כסגנון לה דנקט ויראה

 שהיה הדי רתניא הכי לאטך תימא י^לא“ל דף דקדוסק פ״ק
 עלד״תאלא לואכאעכית יאמר אל ר״ת על עובר אבי!

 פ״ה הרמב״ס למד ומשם . כך בתודה כתוב מקרא א״ל
 א״ל ולא מל לס כדרךכצודלאסבר אמר דת״תלרבוזק׳ה
:וכו׳ אוטם הכתיב חואל6 מד לרבן

 מהי־ש״א להרב ראיתי ♦ דס של תיו הרשעים ך^די
 של תיו הרשעים לש״סשהיהעל למשמע שכתב

 אכל תמות תיו א»כא1 תחיה דתיו סימן הוי גופיה דמיו דם
 וברשעי' תחיה הצדיקי׳פי' על דין של דתיז ניחא כשניהם אי
 צדיקים נאנחים בשניהם איירי נסי וכקרא פי'תהית דם

 דם האנק כיחזקאל כתיב גופיה דם עכי רשעים ונאנקים
 לצדיקים כדיו תיו דכתיכ דכיון להשיב ויש !"3»כו'עש״

 יתחיה דתיו מלאכיחכלה יודעים תיו בלא אףדישעים לחוד
 ומאי יוגשו אשרעליוהתיואל איש ןע״כ אליהם ציוה סהרי
 איש וע״כ דאמר אחר תמות אז תחיה תיי אס ספיקא איכא

 סימן קי רספי אלא עיד לא ־ תגסו אל התיז עליז שר6
 כצדיקים אלא לאהוסתיו צדיקיסאי להצלת ונקל מובהק
 &גל להשת׳דבתי׳תיו לו לאין תיו לו שיש מי בנקל ניכר מפי
 עיון הרב עח״ש להשיב יש וכיוצא • n משל רם משל
 ואי לכפר תמית ה״א הצדיקים על יק כתיב מה דאי יעקב

 •• באורך ע״ש צדיקים בזכות תחיה *א מ הרשעים על
 דכבר למטעי לחודליכא היילנדיקיס ראי בתכם וככר
 לרשעים כתיב אי וה״ה • תגשו אל התת עליו אשר בצסז!

 # למסעי וליכא הרעו התיז עליז אשר להפך לימרזהציזד
 דאי להשיב כתח״הזיש איירי סהרש״אדקרא הרב. וה״ש
 מ״ש1 ■ כדיו לתיו עליו אשר לפרש הו״ל בתחייה! איירי
 דם האנק על הרב ן סירי אס ד□ האנק כתי□ דם דלגכי הרב

 לכן דוסוהד"סאין* האנק דהתסכתיב דסי׳כ״רתימה
 אצדיקיסקאי !נאנקים והתיס׳דנאנחיס עיקרכפידשי נרא׳
 של תיו לפרש אמזריך לא ומלה כצדקי אלא אייבי לא וקיא
 ופירשמהרש״א הת!ס' כס״ש ירעינן אלאדמסביא דיו

 יסרשךעקב הרב יפה הדבר וביאר בינוניים לאפוקי דאיצא
: כ״א דף  הקשח מהם יקבלו לא בהם .מייד שאס לפני jnti וי

פלא המגיד הרב שכתב מה לפי יעקב ישיש הרב

 יא עש»ן כסס״ג כתוב עצמו זה וחילוק עש״ב דתוכחה עסה
 ודבריו דמ״שהה״ח זל היב קופית לישב אפשי ההדיוס לי

 ,היינן מביא פה היא״ס דמייתי העמי לס׳סתהדב .החבים
 דענשי׳ שם הראלס העמרינוכח״ש לאפחש; בח כבו יש אם

 מקבלים שא»ן עלינזלהוכיס׳גם למערדפכשיזבזהתזובה
 מקבלי דלא כשידוע אבל מד בחזקת עלזיהז אתינן דאז

 דאמור והיינו להוכיחם חייבים איך בהא לטעם מנו וכשל
נשחעועמ״שאגעא שאיש דבר לומד שלא ס״ה כיכמי/רף

לד דף
אויצקל״ו: דיבנןבחשמסות

 גדולי© אורים האקס׳ על יצא השמש הלום הגם
צהה זאבי כסהכ׳י שארס הגדל הרב למורינו

 זלבדימתת להיב אנכי ואחזה הדפוס באיע^מזבח מקחב
 ישראל ב»ן אהרן שנתן שגאה צו ע׳ תשאמייתימאזל פ׳

 שמשה. הוא וכו׳ דינים דיני עליהם עוררה שבשתים לאביהם
 שוגגיך שהיו ומסב א״ל הוה העם לך עשה מה לאהרן אותר

 מ והה והר״ן ש הרא מזידיסוהקשהיהרבדמדברי ידונו ואל
 • ותיק בה! מחינן מקבלי דלא תזראיאע״ג רבאיסורי »וכח
 יאזס זמייתי לספן כח להם ביש דהתס כדשניין זל הרב

:בה׳ לבי על־ן מסוגיין
{,בעש לרינא דקים הסמ״ג בדעת שנראה מה ולפי

 הכ רק זביוצ לחזידין סוגגק בין חילוק דאין זא
 ותזכה להוכיח׳ (,ft אז יקבלו שלא בוראי הדבר בחר אס תלוי

 הת»ס' ודברי ויצמות בביצה הריף דברי נוטים לזה לשתוק
 א״ש • במגיין אשרי והגהז' דעז ופ״ק וס״פחזקת בסוגיין

 לפי גם • לקכיחם שלא לאהרן היל רחובה רכה תיקרא הא
 שסמי אף דבסזידין ברישא הסמ״ג שם שכתב הסברא
 < אכתיי משסעת*! כדמשמע קבלו שלא לו כשכחר מסיתה

 הובא הרא^ם רצת שהוא ונראה תוכחה סצ!ת משוס חייב

 לישבהא סי׳קיבאפשר סס״ק וכ״כ מרעות פ״ז בהנמיי
 ע״ה רבעי משה ובראסי הזו שוגגין דישראל דבש דויקרא
לו אין הא ובכי שזגגיס שידונו היל חוטב ע״ה לאהרן

:להוכיחם
 סימן ג' כלל א״ח זרדים גצת סרב בח״ש לישב יק y א

 ערכ״ן סוגיות אהדדי קשיין ז־לדעתיא״ס ט״ז
 שתדע-המוכיח דאף הבי להז פרק ררא״ם ליה וניחא ויכמות

 וסוט׳להסתו רכריג סקכל החוטא דאין ודאית באחדנא
 מדני׳ כל לאו ואח״־ן ממש שיוכה עד להוכיחו חייב כן ע״פ6

 אף דהבא אפשר ב’א קי*פ סי' סמ״ק כתב וכדבריו להוכיחו
 מדהוי שהיען ראה דאסרן כיון ישראל סזידין היו אס

בס' מיין !היל־לשתק והכוהו הוא הוכיחם יית•מאלו מדרגה
. .. צ״ס: רתודקו־ף

 הרא״ם לדעת שכתב ה׳גנתורדים על ק״ק ומיהו
 צישם 6בת שם הבחיי הכאהוהרי לר דתוכחה

 דבריו בתוך במ״ש עליו להעיר יש וכן נזיע' עד דפסק רא״ם
 בעסק שס׳^ ואלו הכאה עד הסמ״ג כדעת הסוגיות בישוב

 עד שפסק הרמב״ס על והשיג יוחנן כר׳ נזיפה ער פסק יא
 קצת ישילהעיד ובן וב״ח עז ומגדל הגמיי והביאוהו הכאה

 הסס״גדבשברזרלו לשיטת וקנס * סמ״ג בביאור רש״ל על
 שלא עליו ומכס להוכיחם לז אק וינזמהו יקבלו שלא בודאי

 למאות דהיל תזריע פ' בתנחומא אמח שהרי ק״ק לח»כיחם:
 נתתי גוי כדבתיב מישראל הבאות ולסבל וכו׳ ולהתבזות

 כמיש מומ ויפצעו חמש שיבזהו דצרץ־ וטבת וכו' •למכים
 דס״ל ואפשר : דית סי' החינוך ס׳ ועח״ש רבתי באיכה
 דהיס ניצתילמכיס נוי דכתיב מקרא לאובזחי דליכא לסמ״ג

 דאגדס כיון הנן' לאגדה חש ולא ,ס כמלאכות נבואתם על
 ולסוןזה נון.4כס ואענה כשמעתק. לה חייתי עצמה זו

 הלבה לסדין אין אמה וביוצא מ ועל * נקיטינן כדתלחודין
 סוף תיט הרב וכ״כ רפאה פ״ב בירוש׳ כח״ס מדרש מפי
 זדעסיתו וסמלג דרא"□ פסקא רווחא וממילא «דברנות פ״ה

 הבאס עד במ״ד׳ אתו ־אגדות: דהני נזיפה עך דתוקחה
 .)עייןימס נחפה עד מתלמודין להלכה בדסשמע זנקיסינן
סי׳תי״ח א״ח יוסף ברכי הקטן כספר י ית כעני שכתבתי

 ועס״סח״כפגסקטן סםכס״ד כרכה. מחזיק כקטן ובכפר
שם ב©ף אשר הקאש פי^ת »בקונטרים פ'נח דוד ראש

:(0ע״ Y סגחליסמ״ב-בס
ובצעייתס

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס77 מס עמוד זרחיה יצחק רפאל בן דוד יוסף חיים אזולאי, עינים
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1*3 שכת
 זאבי מהדי הרב שארס למודים צפ״ס ובצפיתנר

לרעת שהתשת פ׳גלק כדיסיתיו ?לסט
 לזכחינהז' דא״ל לשמעתין וירח ודכי סימון דר' בהא התום׳

 חש לא אין סימון רא״כיבי מקבלים אס כספק דהיינו סר
 בשיכול ספקא מקרי לא בדרבנן ואף דאוריתא לספיקא
 שהוא קשה והשני לי כח הראשון תירוצים שני ותיק להתבדר

 סימון רבי ידעת לומר לי אפשר בעניי ואני * מאד דחוק
 לק תוכח קראדאל לן וא״ת תוכחה מצות לן ראית היה

 דיזתרקרוב והבא נשמע שאינו דבר לומר שלא רשמעינן
 פסור מנאי מקבלי לא סדקאמר וכדמכח לו ישמעו שלא היה

 לא אבל יקבלו שמא ספק קצת ים דנהידעדיין מלהוכיחם
 א*סדן קאי לק תוכח b לחומר' דנזיל דעלמא לספקא דמי
 לק תוכח אקראדאל אפשלדעבר להוכיחם יחסיר ואס

 שלא מאד לו שבחר ער להוכיחם דחייב ר׳סימון ליס וחיית
 רלא כשמש וראי וכחי דה! כל ספק לו כשאין ודוקא יקבלו
אל דכתיב נשסע שאינו דבר לומר שלא דחוכה הוא אז יקבלו

:לק תוכח ■ ׳ ־♦
 יעמד שם זלסה ואבי מסיי הרב למורינו עיני 0□ לת

קאמר מסברא דם של רתיו התזס׳ דברי על
 שהיו בדבוריהן רבנן ועבידי־דמש״ס ראי בת רבנן בה 1דש

דבריהם ודחה ח״ו בישראל כלה נעשה דאל״ך כימניים שם י
 ומקראי דגן יחיו ישראל ושאיית בירזשלס היה דוה $ל הדב

 ־ הכו בציאיז העיר כל נשאה הת*ו עליו מאשר רחוק מוכח
 הפהוקי׳ מכח תוין כ' רהיו רבנן ראחור זל להרב ליה מיחא

 מינים הנעשית התועבות כל ליחזק^ שהראה בהם רספורש
 איש כיה ס אחר׳ כשל ראה עינו הכביד והאחרון ממינים

 וסוהתויתוכו' העיר פקודות קחנו כתיב וסיר זס' אמריהם
 איש ה’השער'כ בפתח וסנה כתיב הזה החרון ואחר

 הכ״א שאלז ופירשי בשבי שילכו אליהם ונכא זס' זיאזססז
 נחתם הכ״ה אלו רעל ומאחר דקדישץ פ״ד ומבואר הנו' שם
 כן כי מוכרלו אלא לגולה צאתם עד !חיו הצילם מי דין נזר

 כשבי ילכו אלא ימותו לא גמורים שהרשעים עלמהלפציו
 ואחד לצדיקים אחד תוין 6ש 0ה וא״כ ביס איתנה! דבלהו

 יזל התיו עליז אשר איש בל ועל !?ש כשבי שילכו לרשעים
 רשעים של מצחן ועל זל״ג דם בקטל דיו של הייחבק תגשו

זהואויף בגולה ויצאו שלטו־ רהאלא וכו' ס׳גרישישלטו
'דבמזל;

 ועק ה^׳ס ספרי כל למחוק בעיל קשה ד^*בר1
לכן • ישנים גם חדשים ותנחזמא יעקב

 כמ״ר אתיא האגדה דוו רקמן ואגרה קראי צראס־לאסטרי
 כלס בניה כן פלטיהו כמיתת דכתיב דמאי יוחסין עשיה פ'

 הללו אנשים הכ״ס 'ולדיריס לטובה היינו וכו' עושה אתה
 הראשונים אנשים הכ״ה אינסאזתה בתוכן רפלסיהז

 כי בם למדקדק כסכואר קראי וסוחיטפי םאחוריהם־וכו'
 'אחריניניכהז והני חבלה כהס׳מל׳ארי ושלטז תמו .אותסספו

 לישב יש 'רשעים על דם של תיו* שהיתה מתן דסברג ומאי
 יסתרו הבינוניים הנגף'שאם ודרך בינוניים היו דססתמא
 העיר בתוך כיס סכיני . צגלית לות3זכה ־-נמלטים בפנזתכיס

 הדבמהרח״א ויכח״ש יעמלו ובשלח למשחית ישות נתנה
 דכן זאבי סהל? מורינו שהקשה הה ל״ק 'ותו * יעקב בישיש
 אשי-יקחן כל- כלומר וצ»׳' ואכן בעיר• עברו הגורה וזיתה

 קדרים כחדר• סהסנוניים יצא אשר לאעוקי כעיר לפניהם
 ככ-ע אק\א דשסעתק אפשל נחי אי ־ יוציאנו אסו״י־לא

 הס סן בתוכן פלטי© אשר אנשים תימארהכ״ה• *יאכילו
 וחטאתם גמורים רשעים וס׳וסס הכ״השאחוריהס• אותס-
 דהתיז לו' בראש יש מקום אכתי בעיר אשר3מכ מאד גברה

רשעי' מהני דבר מ״ח בסן סרשעי׳שישלטו עג היה הרס יזל

ס! כ

ינו נזד דף

 אמגסא! • בהןסלאביטילה וסל® מובא הזז גמורים
ל* גבריאל ביס איתנהז דכלסו שבי שיסבלו לרעתם סב״ס

 הסגפם מעני שישתה בלבם נתן וה' דם של תיו עליה' רשם
 הספרי' בל למחוק וא*צ • בשבי ליפול לסם לרע חיים ונשאה
דמקיס זדבריוא סתוין בעמן פנחס ע׳ מסיימם ועמ״ש

להשיב: ויש
 עיי ישי זס* באנשים ויחלו וכתיב תחלו וממקדשי

שם זמסריסס ־ חזרה »י הממקדש/תחל, י
 אלא דחה־ דייק לא ראשונה גזירה בכלל וממקדשי פירש

 זא״ל סיו בכית מתחילה ואלו הזקנים באנשים ויחלו סדכתיב
 ולבסון שבמקדש לאותם עשו שלא נראה אחריו בעיר עבה
 קרת דלו סע* רייק והכי ותורה קטרוג סיס אלסא ויחלו כתיב

 ל׳הגע' חזרה שיין לא סס סקכ״ס דכה סיום תחלו דמקדשי
 ולמן ־ עש״ב וכו' וכתיב תחלו וממקדשי שאמה מסייעני

 מעלם שם ראחה ברש* משסע יעיב איכה ריש רבה מדרש
 וממקדשי הה״ד זחןרזכאןחמ־ סוב .דבר הקכ״ס אמר לא

 • ע״ש יס' הקנים באנשים ויחלו כתיב מה מיד וס' תחלו
 דברי דמסקרשי מפי דייק דלעיחשז מסיימם הרב זח״ש

 שהקב״ס צהן דלאחרחזיה א״ש דליסי יראה .וכו' הקצ״ה
סאסרה׳אתר כקרא כתיב לא מסיומם להיפן־ולשיהת יאמר

: ודוק תניאמא ן״וע חורה
ולעי דק*ל אפשר ־ זבו' מקדשי תקה אל יוסף רב י

 במקדש שעזמדי באות• זהייס מקדש שהוא הפשט
 הכחשת מזבח אנל ויעמדו דכיתיב כמקדש היו כתחלה הרי

 כעיר עבה באזני אסר לאלה ומלב במקדש שהיו ומשמע
 1קא וקדר בעיר להשחית להתחיל אמר אצמא וכו' והכו אחריו

 אתם אין י^קיי במקדש להשחית שיתחל! וממאיש׳
 סקב״ם ס וסמקודשיישחור שתקי' עד וממקדשי להכין יכול

 יזהו כמקדש סין הצדיקים ואלו מיתסדין קטרוג ב&ב׳ל
.שיכא זהב היב שכתב ימה ראיתי חזתח׳שוב אחר וממקדשי

■": ע*ש
 קשיזלישב״א התום' כתב! זכו׳ וחיפה אף קצף ח’אך

שיב© סרפזהב והקשה • דבריהם עיין זכו׳
 אבל בישראל חסה שלט אינו עבירה דעל אימא קושיא. דמאי

 ©גי יצא לא דמעולס עלם של מגזרתו דנשתנס עבירה'זו על
 4כשא כאן התם ©קי לא אסאי דקו' ושמא וכו׳ וחזר ה׳טזכה
ין'מן אינה ע י ומש ־ ובו' שחזר בההיא כאן עב״יית
 וכך יתנני מי קרא קאמר סיכי '6 חימם דנשארס

 כי כתיב בנדרים סתם פריך לא אמאי ק״ל דהכי ותירק
 " מ' בישראל באן לתק מצי לא לי אין יזמה וכתיב עזרתי

 אין דחס' קיא מתזקם לא זה זחבח כתיב יגייתי״במשס דכי
אין חסה וכשאז׳ חמס דתיי כשתאמר אלא ה׳ נוקה עם לי

: זסתד נשכעתי דכבד לשני היינו לי
הפא דשאני יס״ש זל הרב דברי י על קצת להשיב ןח.״ן

 עני£א בריש אנשים דששה קרא רהך יל וכו׳ דחוי
 שלא הצדיקים על .זהתזיתתיו דבתיב סקמיה־ אפי׳ כתיל

 מי© סיד דההא קצת לחלק יש אכתי וסי© ־ ־ כהס ישלם! •
 כעז משני לא אמאי להק' דכונתס זמ״ש ׳ גחל׳ת תועבות

 דמא^קישיא להשיב יש ‘ כא^כשחזר עבירות כשאר באון
 עדין והכי בהמה חמס ובעל דסקם קרא לאזקומיה ־ליס ניחא

 איירי בא״ה דמקס דקרא דמוכח ותו .זחנא צחד חלאזקוסי
 בתיי לזקחא רבע! מק' דמאי שסקי* ומה ־ * זפירשי' ע״ש
להשיב »ש ־ יתנכי א׳היכיקאמרמי רמואד דמן הימה

 יעי® משה דהיס בנדרים עח״ש ,opp לחתום' דארתקשי
 זא״ט תיי ומשני מיגז^/י ועיין לי ן אי דחיסה ע״המקרא
 דאינחמכרח אלא איחר דאיכאחימה יתנני הי היכי'קאחי

בקיא אחרינא פיחשא זאעא תימה לי תהיה נממ’ היי לפרש
ופשוט
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®"ה שבת פתח

 יצאת מתן אחת דילמא מובא דהו״ל יהי לו דהן

 רב אמר אמרו ובירושלמי סמיך דאתוספתא אלא

 קרויה שאשתו ומנץ היתד׳ אשתו דחוטריא אידי

 פירש מראה יפה והרב וכו׳ חרשתם לולא עגלה

 אשתו ר״ל ראב״ע של פרתו דתנן דהא בירושלמי

 קשור דבר באיזה יוצאה שהיתה ראב״ע של

 סנבוטין או בטוטפת חכמים שאסרו ממה בראשה

 קרניה שבין לרצועה הדבר כינו גנאי ודרך וכו׳

 פירוש דחה בתוספותיו העדה קרח והרב וכו׳.

 טעמים. מכמה דחוק שהוא מראה יפה הרב

 הפרה היתה אשתו דחוטרא ח״ל פירש ובפירושו

 כיון וכו׳ חוטרא ששמה ראב״ע אשת של היתה

אשתו שפרת כ״ש עגלתו נקראת אשתו דגם

1 עכ״ל פרחו נקראת

 ותימא דחוק. הוא דפירושו הסליחה האדון ועם

אשתו דחוטרי׳ אידי רב דמ״ש עליו

 לה וקרא ראב״ע אשח שם דחוטרא פירש היתה
 דחטריא אידי רב שמו דהאמורא זכר ולא "שם.

 הלכה ריש דשקלים פ״ב בירושלמי מוזכר והוא

 כיונון דלא עצמך הגע דחטריא אידי רבי אמר ו׳
 אידי א״ר ב׳ הלכה ריש דמ״ק ופ״א ליה. אלא

 ועיקר עליו. מוכיחין ומגריפו סלו דהטריא

 מראה יפה הרב כמ״ש הוא הירושלמי פירוש

 בפי׳ עדני ומהר״ש המכתם בעל הרב פירשו וכן

 כן שראיתי וכמדומני יוחסין ספר והרב ב״י
 מפרשו דהירושלמי כ״י בפסקיו המאירי להרב

 דבר באיזה יוצאה שהיתר. אשתו ר״ל פרתו

 אמת והנה ברור והדבר אוסרין שחכמים בראשה

גבון*

 הרב ובו׳ אוטם מר לה סבר לא נ״ד- דף

כתיב הא דהול״ל העיר מהרש״א

 מאי משום זה בסגנון לה דנקט ויראה וכו׳ אוטם
 ל״ב דף דקדושין פ״ק יהודה לרב שמואל דא״ל

 אביו שהיה הרי דחניא הכי לאבוך תימא לא

 ד״ת על עברת אבא לו יאמר אל ד״ת על עובר

 למד ומשם כך בתורה כתוב מקרא א״ל אלא

 כבוד בדרך אמר ומ״ה לרבו דת״ת פ״ה הרטב״ם
הכתיב שמואל מר לרבו א״ל ולא מר לה סבר לא

וכו׳: אוטם

עאס״ח שבת

 לחרב ראיתי דם. של תיו הרשעים ועל

על שהיה לש״ס דמשמע שכתב מהרש״א
 דתיו סימן הוי גופיה דתיו דם של תיו הרשעים

 ניחא בשניהם אי אבל תמות תיו ואיכא תחיה

 וברשעים תחיה פי׳ הצדיקים על דיו של דתיו

 נאנחים בשניהם איירי נמי ובקרא תמות סי׳ דם

 כתיב גופיה דם וגבי רשעים ונאנקים צדיקים
 להשיב ויש עש״ב. וכו׳ דם האנק ביחזקאל

 אף לחוד לצדיקים בדיו תיו דכתיב דכיון

 דתיו חבלה מלאכי יודעים תיו בלא דרשעים

 עליו אשר איש וע״כ אליהם ציוה שהרי תחיה

 תחיה תיו אם ספיקא איכא ומאי תגשו אל התיו

 חתיו עליו אשר איש וע״כ דאמר אחר תמות או

 מובהק סימן הוי דטפי אלא עוד ולא תגשו. אל

 אלא תיו חוח לא אי צדיקים להצלת ונקל

 לאין חיו לו שיש מי בנקל ניכר דטפי בצדיקים

 של וזו דם של חו בכל תיו דכחיב להשתא לו

 יעקב עיון הרב עמ״ש להשיב יש וכיוצא דיו.

 לכפר תמות ה״א הצדיקים על רק כתיב הוה דאי

 ע״ש צדיקים בזכות תחיה חו״א הרשעים על ואי

 ליכא לחוד לצדיקים הוי דאי כתבנו וכבר באורך

 תגשו. אל התיו עליו אשר נצטוו דכבר למטעי

 אשר להפך והציווי לחוד לרשעים כתיב אי וה״ה

 הרב ומ״ש למטעי. וליכא הרוגו התיו עליו

 דאי להשיב יש בתרוייהו איירי דקרא מהרש״א

 התיו עליו אשר לפרש הו״ל בתרווייהו איירי

 אם דם האגק כתיב דם דלגכי הרב ומ״ש בדיו.

כ״ד דסימן דם האגק על הרב כיון

וחד״ם דום האנק כתיב דהתם תיטה
 והתוספות רש״י כפירוש עיקר נראה לכן אין.

 איירי לא וקרא קאי אצדיקים ונאנקים דנאנחים
 של חיו לפרש אצטריד לא ומ״ה בצדיקי אלא

 ופירש התום׳ כמ״ש ידעיגן דמסברא אלא דיו

 הדבר וביאר בינוניים לאפוקי דאתא טהרש״א

 1 כ״א דף יעקב ישרש הרב יפה

יקבלו לא בהם טיחו שאם לפני וידוע גלוי

 טח לפי יעקב ישרש חרב הקשה מהם.

 דבמצוח עשור דשביתת ס״א המגיד חרב שכתב

 חייב יקבלו לא שבודאי אף המפורשות דאוריתא

חיכי עע״ז שהיו ראשון במקדש לפ״ז להוכיחם

I פתח
 חייבין דאין ותי׳ וכז׳ לפגי גלוי חקב״ה קאמר

 עצמו זה וחילוק עש״ב דתוכחה עשה על מיתה

 לישב אפשר ההדיוט ולי י״א עשין בסמ״ג כתוב

 קרובים ודבריו הה״מ דמ״ש ז״ל הרב קושית

 המביא פרק הרא״ש דמייתי העטור חרב לשיטת

 וכמ״ש העוברים לאפרושי כח בנו יש אם היינו
 חובה ובזה דפרשי עד להו דענשיגן שם הרא״ש

 אתינן דאז מקבלים שאין גם להוכיח עלינו

 מקבלי דלא כשידוע אכל היד בחזקת עלייהו

 להוכיחם חייבים אין בהא לכופם כחנו וכשל
 דבר לומר שלא ס״ה דף ביבמות דאמור והיינו

 אות בהשמטות דרבנן ארעא ועמ״ש נשמע שאינו

קל״ו«

 אורים ם' הארץ על יצא השמש הלום הגם

שארנו הגדול הרב למורינו גדולים

 מזבח על בא מקרוב זלה״ה זאבי כמהר״י

 תשא ם' בדרשותיו ז״ל לחרב אנכי ואחזה הדפום

 ישראל בין אהרן שנתן שגאה צו ם׳ מאז״ל מייתי

 וכו׳ דינים דיני עליהם עוררה שבשמים לאביהם

 הזה העם לך עשה מה לאהרן אומר שמשה הוא

 והקשה מזידים ידונו ואל שוגגין שהיו מוטב א״ל

 מוכח והה״ם והר״ן הרא״ש דמדבדי הרב

 בהו מחינן מקבלי דלא אע״ג תורה דבאיסורי

 כח להם ביש דהתם כדשניין ז״ל הרב ותירץ

נ בה׳ לבי עלץ מסוגיין ראיה ומייתי לכוסו

 לדינא דנקיט הסמ״ג בדעת שנראה מה ולפי

שוגגין בין חילוק דאין י״א בעשין

 הדבר ברור אם תלוי הכל רק וכיוצא למזידין

 לשתוק וחובה להוכיחם אין אז יקבלו שלא בודאי

 ודברי ויבמות בביצה הרי״ף דברי נוטים ולזה

 והגהות דע״ז ופ״ק חזקת וס״פ בסוגיין התום׳

 הי״ל דחובה רבה דויקרא הא א״ש בסוגיין. אשרי

 שם שכתב הסברא לפי גם להוכיחם. שלא לאהרן

 ממיתה שפטור אף דבמזידין ברישא הסמ״ג

 אכתי משמעתין כדמשמע יקבלו שלא לו כשברור

 דעת שהיא ונראה תוכחה מצות משום חייב

 סמ״ק וכ״כ מדעות פ״ו בהגמי״י הובא הרא״ם
 דישראל רבה דויקרא תא לישב אפשר קי״ב סי׳

ע״ה לאהרן ע״ה רביגו משה וכדאמר חוו שוגגיו

זגיגים

 לו אין הא ובכי שוגגים שידונו הי״ל מוטב

<להוכיחם

 א״ח ורדים מת הרב □ט״ש לישב יש א״נ
אהדדי קשיין רא״ם דלדעת ט״ו ם׳ ג׳ כלל

 פריק דרא״ם ליה וניחא ויבמות ערכין סוגיות
 זדאית באמדנא המוכיח שיודע דאף הכי להו

 אע״פ להכותו וסופו דבריו מקבל החוטא דאין

 לאו ואח״ר ממש שיוכה עד להוכיחו חייב כן
 קי״ב סי׳ סמ״ק כתב וכדבריו להוכיחו כמיני׳ כל

 במן ישראל מזידין היו אם אף דהבא אפשר א״כ

 מאלו יותר מדרגה הוי חור שהרגו ראה דאהרן

בספר ועיי׳ לשתוק והי״ל והכוהו הוא הוכיחם

.נ״ט דף ודין דת

 לדעת שכתב ורדים גנת הרב על ק״ק ומיהו

הגמי״י והרי הכאה עד דתוכחה הרא״ם
 יש וכן נזיפה עד דפסק רא״ם משם כתב שם

 הסוגיות בישוב דבו־מ בתוך במ״ש עליו להעיר

 י״א בעשין סמ״ג ואלו הכאה עד הסמ״ג בדעת
 הרמב״ם על והשיג יוחנן כר׳ נזיפה עד פסק

 עז ומגדל הגמי״י והביאוהו הכאה עד שפסק

 בביאור רש״ל על קצת להעיר יש וכן וכ״מ

 בודאי לו דכשברור הסמ״ג לשיטת והנד. סמ״ג.

 עליו וחובה להוכיחם לו אין ויגזפזהו יקבלו שלא

 פ׳ בתגחומא אמרו שהרי ק״ק להוכיחם שלא
 ולסבול וכו׳ ולהתבזות למחות דהי״ל תזריע

 וכו׳ למכים נתתי גוי כדכתיב מישראל הכאות

 כמ״ש מוחו ויפצעו ממש שיכוהו דצריך ומוכח

 רי״ח. סימן החינוך ספר ועמ״ש רבתי באיכה

 מקרא לאוכוהי דליכא לסמ״ג דס״ל ואפשר

 נבואתם על דהיה למכים נתחי גוי דכתיב

 דאגרה כיון הנד לאגדה חש ולא ה׳ במלאכות
 ולשון בסגנון ואיננה בשמעתין לה מייתי עצמה זו

 אין אמרו וכיוצא זו ועל נקטינן. כדתלמודין זה
 פ״ב בירושלמי כמ״ש מדרש מפי הלכה למדין

 וממילא דברכות. פ״ד. סוף תי״ט הרב וכ״כ רפאה

 עד דתוכחה ודעמיהו וסמ״ג דרא״ם פסקא רווחא

 ונקטינן הכאה עד כמ״ד אתו אגדות דהגי נזיפה

 מה )עיין נזיפה עד מתלמודין להלכה כדמשמע

 א״ח יוסף ברכי הקטן בספר בעניותי שכתבתי

בס״ד שם ברכה מחזיק הקטן ובספר תר״ח סי׳

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס141 מס עמוד זרחיה יצחק רפאל בן דוד יוסף חיים אזולאי, א - עינים פתח החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 140 מס עמוד זרחיה יצחק רפאל בן דוד יוסף חיים אזולאי, א - עינים פתח



עבס״ח שבתפ״ח שבחפתח

 ובקונטרים נח פ׳ דוד ראש הקטן בספר ועפ״ש
בס״ד ח״ב מגדולים שם בסוף אשר הראש סאת

ע״ש(ו
 מהר״י הרב שארגו למורינו אפינו ובצפיתנו

בלק פ׳ בדרשותיו זלה״ד׳ זאבי

 זירא ורבי סימון דר׳ בהא התום׳ לדעת שהקשה

 אם בספק דהיינו סר לוכהינהו דא״ל דשמעתין

 לספיקא חש לא איד סימון דבי דא״ב מקבלים

 כשיכול ספקא מקרי לא בדרבנן ואף דאוריתא

 לי נח הראשון תירוצים שני ותירץ להתברר

 אפשר בעניי ואני מאד. דחוק שהוא קשה והשני
 מצות לן דאית היה סימון רבי דדעת לומר לי

 דשמעינן לץ תוכח דאל קרא לן ואית תוכחה

 קרוב דיותר והכא נשמע שאינו דבר לומר שלא

 מקבלי לא מדקאמר וכדמוכה לו ישמעו שלא היה

 ספק קצת יש דעדיץ דנהי מלהוכיחם פטור מנאי

 דנזיל דעלמא לספקא דמי לא אבל יקבלו שמא

 יחמיר ואם אאיסדן קאי לץ תוכח דאל לחומרא

 וחדית לץ תוכח דאל אקרא דעבר אפשר להוכיחם

 מאד לו שברור עד להוכיחם דחייב סימון ר׳ ליה

 וברור דהו כל ספק לו כשאין ודוקא יקבלו שלא

 שלא דחובד. הוא אז יקבלו דלא כשמש ודאי

 לץ! תוכח אל דכתיב נשמע שאינו דבר לומר

זאבי מהר״י הרב למורינו עיני ותבט
 דתיו התום׳ דברי על דעמד שם זלה״ה

 בתראי רבנן בה דהוו קאמר מסברא דם של

 שם שהיו בדבוריהו רבנן דמשג״ו ועבידי

 ודחה ח״ו בישראל כלה נעשה דאל״ך בינוניים

 ושארית בירושלם היה דזה ז״ל הרב דבריהם

 עליו מאשר דחוץ מוכח ומקראי דגן יחיו ישראל

 ליח וניחא הכו. בצואת העיר כל נשארו התיו
 מכח תוי״ן ב׳ דהיו רבנן דאמור ז״ל להרב

 כל ליחזקאל שהראה בהם דמפורש הפסוקים

 הכביד והאחרת ממינים מינים הנעשות התועבות
 וכו׳ אחוריהם איש כ״ה אחדים בשל ראה עינו

 וכו׳ והתוית וט׳ תעיר פקודות קרבו כתיב ומיד

 כ״ה השער בפתח והנה כתיב הזה החזיון ואחר

 בשבי שילכו אליהם ונבא וכו׳ ויאזניהו איש

 פ״ד ומבואר חנז׳ הם הכ״ה שאלו רש״י ופירש

דין גזר נחתם הכ״ד. אלו דעל ומאחר דקדושין

 כי. מוכרח אלא לגולה צאתם עד וחיו הצילם מי

 ימותו לא גמורים שהרשעים לפניו עלתה כן

 תם וא״ב ביה איתנהו דכלהו בשבי ילכו אלא

 שילכו לרשעים ואחד לצדיקים אחד תוין שני

 אל התי״ו עליו אשר איש כל ועל וז״ש בשבי

 ועל ול״ג דם של בין דיו של בין היינו תגשו

 דהא •וכו׳ שישלטו כדי כר רשעים של מצחן

 נ ז״ל דבריו תורף זהו בגולה ויצאו שלטו לא

הש״ם ספרי כל למחוק בעיני קשה והדבר

ישנים. גם חדשים ותנחומא יעקב ועין

 האגדה דזו דקמן ואגדה קראי לאסבורי נראה לכן

 דכתיב דמאי יוחסין עשרה פרק כמ״ד אתיא

 וט׳ עושה אתה כלה בניהו בן פלטיהו במיתת

 דפלטיהו הללו אנשים הכ״ה ולדידיה לטובה היינו

 הראשונים אגשים הכ״ה אותם אינם בתוכן

 כמבואר קראי טפי ורווחי וכו׳ שאחוריהם

 בהם ושלטו תמו ספו אותם כי בם למדקדק

 דסברי ומאי ניגהו אחריני וחני חבלה מלאכי

 לישב יש רשעים על דם של תיו שהיתה מרנן

 הבינוניים שאם הנגף ודרך בינוניים היו דמסתמא

 נגלות ובהגלות נמלטים במסתרים יסתרו

 למשחית רשות גתנה העיר בתוך הבינונים

 בישרש מהרח״א הרב וכמ״ש יעבורו ובשלח

 זאבי מהר״י מורינו שהקשה מה ל״ק ותו יעקב.

 כלומר וכו' והכו בעיר עברו הגזרה היחד. דכך

 יבא אשר לאפוקי בעיר לפניהם יקרה אשר כל

 יוציאנ״ו. לא אסו״ר חדרים בחדרי מהבינוניים

 תימא ואפילו ככ״ע אתיא דשמעתין אפשר נמי אי

 אותם הם הן בתוכן פלטיהו אשר אגשים דהכ״ה

 גמורים רשעים וחם וכו׳ שאחוריהם הכ״ה

 מקום אכתי בעיר אשר . מכל מאד כבדה וחטאתם

 הרשעים על היה הדם של דהתיו לו׳ בראש יש

 גמורים רשעים טהני דבר ט״ח בהן שישלטו

 ]ו[ אל אמנם חבלה. מלאכי בהן ושלטו טומא הוו

 ביה איתגהו דכלהו שבי שיסבלו לרעתם הכ״ה

 נתן וה׳ דם של תיו עליהם רשם לא גבריאל

 לרע חיים ונשארו המגפה מפני שיסתרו בלבם

 ועיין הספרים כל למחוק וא״צ בשבי. ליפול להם

ודבריו חתוי״ן בעגין פנחס פ׳ מהרימ״ט מ״ש
!להשיב ויש דחוקים ז״ל

( םתח
 וכו׳ באנשים ויחלו וכתיב תחלו וממקדשי

הוי תחלו דוממקדשי פי׳ רש״י •

 בכלל וממקדשי פירש שם ומהרימ״ט חייה.
 מדכתיב אלא דחזר דייק ולא ראשונח גזירה

 היו בבית מתחילה ואלו הזקנים באנשים ויחלו

 לאותם יגשו שלא נראה אחריו בעיר עברו וא״ל

 קטרוג היה אלמא ויחלו כתיב ולבסוף שבמקדש

 תחלו דמקדשי קרא דאלו טפי דייק והכי וחזרה

 הגם׳ ול' חזרה שייך ולא הם חקב״ה דברי סיום

 עיין וכו׳ וכתיב תחלו וממקדשי שאמרו מסייעני

 משמע יעיב איכה ריש רבה מדרש ולשון ש״ב.

 דבר הקב״ה אמר לא מעולם שם דאמרו כרש״י

 וכו׳ תחלו וממקדשי הה״ד חזר וכאן וחזר טוב

 ע״ש. וכו׳ הזקנים באנשים ויחלו כתיב מה מיד

 טפי דייק דלפירושו מהרימ״ט הרב ומ״״ש

 א״ש דלרש״י יראה וכו׳. הקב״ה דברי דממקדשי

 להיפך יאמר שהקב״ה צריך א חזךד. דלאחר

 אחר ה׳ מאמר בקרא כתיב לא מהרימ״ט ולשיטת

ודוק! תנחומא ועיין חזרה

אפשר וכו׳. מקדשי תקרי אל יוסף רב תני

 והיינו מקדש שהוא הפשט דלפי דק״ל

 במקדש היו בתחיל׳ הרי במקדש שעומדים באותם

 שהיו ומשמע הנחשת מזבח אצל ויעמדו דכתיב

 בעיר עברו באזני אמר ולאלה וכתיב במקדש
 להשחית להתחיל אמר אלמא וט׳ והכו אחריו

 להשחית שיתחילו וממקדשי קאמר והדר בעיר

 להבין יבול אתה אין תקרי אל לז״א במקדש

 בו שחזר וממקודשי שתקרא עד וממקדשי
 הצדיקים ואלו הדין מדת קטרוג בשביל הקב״ה

שוב חזרה. אחר וממקדשי וזהו במקדש היו

 !ע״ש שיבה זהב הרב שכתב מה ראיתי

קשה התום׳ כתבו וכו׳ ותימה אף קצף אר״ח
 הרב וחקשח דבריהם. עיין וכו' לרשב״א

 אינו עבירה דעל אימא קושיא דמאי שיבה זהב

 דנשתנה זו עבירה על אבל בישראל חמה שולט

 טובה ה׳ טפי יצא לא דמעולם עולם של מגזרתו

 כאן התם מוקי לא אמאי דקר ושמא וכו׳ וחזר

 ומש״ע וכו׳. שחזר בההיא כאן עבירות בשאר

 קרא קאמר היכי א׳ חימר, דגשארה כיון ,קו אינה
פריך לא אמאי ק״ל דחכי ותירץ וכו' יתגגי מי

עינים

 אין חמה וכתיב יגורתי כי כתיב בנדרים החם
 יגורתי דכי וכו׳ בישראל כאן לתרץ מצי ולא לי

 דחמה קרא מתוקם לא זה ומכח כתיב במשה

 חמה דתרי כשתאמר אלא ה׳ נוקם עם לי אין

 נשבעתי דכבר לשני היינו לי אין חמה וכשאומר

!זהת״ד

 דמ״ש ז״ל הרב דברי על קצת להשיב ויש

דששה קרא דהך י״ל וט׳ דחזר הכא דשאגי

 דכתיב מקמיה אפילו כתיב עניינא בריש אנשים

 ומיהו בהם. ישלטו שלא הצדיקים על תיו והתוית

 תועבות מיני היו דהכא קצת לחלק יש אכתי

 בע״ז משני לא אמאי להק׳ דכוגתם ומ״ש גדולות.

 דמאי להשיב יש כשחזר. כאן עבירות בשאר כאן

 ובעל דנוקם קרא לאוקוטיה ליה ניחא קושיא

 זמנא. בחד מלאוקומי עדיף והכי בהווה חמה

 ופרש״י. ע״ש איירי בא״ה דנוקם דקרא דמוכח ותו

 בתרי לוקמא דבע״ז מק׳ דמאי שהקשה ומה

 יתנגי. מי קאמר חיכי א׳ דנשאר דביון חימר,
 מ״ש על תקשי לחתום׳ דאדתקשי להשיב יש

 דחימה מקרא ע״ה רבינו משה דהרגו בנדרים

 חיכי וא״ה תרי ומשני מיגורתי ופריך לי אין
 דאינו אלא אחר תימה דאיכא יתנני מי קאמר

 ואיכא חימה לי תהיה יתנני טי לפרש מוכרח

 התם קצת ומוכח ופשוט. בקרא אחרינא פירושא
 סבר לא וכו׳ בישראל כאן דמשני דמאן בע״ז

 שכונתם שתירץ ומה ופירש״י. ע״ש פירושא חך
 להשיב יש וכו' יגורתי מבי בע״ז פריך לא אמאי

 רתימה קראי הגי דרמי חגינא בר דר״ח דאימא

 סשיטא הוה דכבר היינו חימה ובעל ונוקם לי אין
 דמשה לי אין אחימה דרמינן יגורתי כי דמכה ליה

 זר. כל אחר אתי והוא תרי משנינן הרגו רבע״ה

 משה הרגו דא׳ דהיינו לי אין חימר, דכתיב ורמי

 דחימה דמשמע מנוקם ק״ל אהא שנשבע ואחר
 אדכריה. למאי לא דאי לעלטא מודקיק אכתי

 הנז׳ הרב הקשה תו וכר. בישראל כאן ומשני

 אין חימה כתבו דבע״ז שטתייהו מחלפא דתוספות

 מוכח דבנדרים להקשות ואין נשבעתי שכבר לי
 אר״ח קיימי דהתם ותירץ תרי די״ל הרגו רמשד,

 נשבעתי שכבר לי אין חימר. דאמר פפא בר

דא' אחד שום לי אין חימר, דמהתרי והכתה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס143 מס עמוד זרחיה יצחק רפאל בן דוד יוסף חיים אזולאי, א - עיני□ פתח החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס142 מס עמוד זרחיה יצחק רפאל בן דוד יוסף חיים אזולאי, א - עיני□ פתח



h nbפ״ו 1סנהדרין»פ״ו סנהדרין

 כל ולחלוקת לעוה״ב חלק לו יש המחודד,

 דא״ל מיהושע מכרח׳ ראיה איו מתודיו המומתין

 ושחודיה שיהרג כדי היינו דהתם שיתודה לעכו

 בש״ם שאמרו כמו שיודה כדי במיליה שחדיה

 קחני ולכן שמענו לא שיחודה דינו בגגמר אבל

 אלא החלמית ראיה אינה בלומר וכו' מצינו שכן

 לו יש המתודה כל לחלוקת אמנם לדבר. וכר

 וכר הוה היום מא״ל מכרעת ראיה היא חלק

 להורות וידויו לו שכיפר ומניו דקאמר והיינו

 דלשון לחמך לו׳ אפשר נמי אי ראוי לימוד שהוא

 ראיה שהיא תמצא העיון שאחר היינו מצינו שכן
 שכל דללמוד והבונה תשכח. חדוק לכי כלומר

 למילף מצינן לא לכאורה מתודין המומתיו

 במיליה שחדיה דשחודיה התם דשאני מיהושע

 דכל ילמדנו אחר אמנם כאמור. שיודה כדי

 תשמע אתה לעה״ב חלק לו יש המתודה

 לעה״ב. חלק להם שיהא כדי יתודו שהמומתין
 גם לזה כיוין חודה לו תן לו מ״ש גם ומעתה

 והדחיה לעה״ב חלק לו שיהיה כדי שיתודד, כן

 איתא. והא דהא כלום אינה וכו׳ דשהודיה

 שיהא כדי שיתודה מכרן היה הוא אף דיהושע
 כלומר מציגו שכן דקאמר והיינו לעה״ב חלק לו

 לו שכיפר ומנין וביאר ראיה שיש וחשכת דוק
 חלק לו דיש לימוד לגו יש הרי כלו׳ וידויו

 כיוין לזה ודאי שכן ומאחר כשהתורה. לעוה״ב

 לו שיהיה כדי שיתודה לו שאמ' יהושע נמי

 וכו׳ עכור אתה הזה היום וכמ״ש לעה״ב חלק

 כמ״ש היתה לא דאכתי אמיתה ולא בוידוי

 בטעם יפ״מ הרב בזר. מ״ש ועיין מהרש״א

מהרש״א ובדברי ע״ש להתודות הוא צריך למה

1 ט״ס והוא הוזהרה לא עדין דהמיתה כתוב

 דחיי דינא לחרב ראיתי רב זמן ואחר
שהקשה בזה שעמד ע״ב קי״ו דף בעשין

 התודה עכן והלא וכו׳ הטומתין שכל מוכח דמאי

 ממה ראיה שמביא ותירץ וכו׳ יהושע בבקשת

 כיוין דזה וכתב אחרים חרמים על שהתודה

 עכן הלא ראיה מאי דאכתי וק״ק עש״ב רש״י

 כשחתודה למות דעתו היה לא והוא שיפטר מבר

ב״ד דהרוגי אימא למומתין. מייתי ראיה ומאי

עיני

 ומהיכא למתודות צריכים ואינם כפרתן מיתתן
דמתכפר: הוא דבוידוי יליף

 שעברו עד הנסתרות על ענש שלא וכו׳ כתנאי

א״ל יהודה ר׳ דברי הירדן את ישראל

 וכו׳. לעולם הנסתרות על ענש וכי נחמיא רבי
 לעולם הנסתרו׳ על ענש דלא נחמיה ר׳ לדעת

 ובניו אשתו דידעו משום איעגוש עכן ועל

 יהושע קדם דחן דרש דרך לומר אפשר כדבסטוך.

 על ענש דלא נחמיה כר׳ סברי הוו דינו ובית

 העי במלחמת דהוה מה דחוה ועתה הנסתרות

 וכונת בישראל נסתר עזן איזה דתית יהושע הבין

 הירדן דכשעברו יהודה ר׳ בדעת והנקודה הכתוב

 ה׳ לפני אמר ולזה הנסתרות על מעניש הוא

 בעבר ונשב הואלנו ולו וכו׳ העביר העברת ולמה

 תנאי על אלא נעבור ולא זה שיתברר עד הירדן
 לא אליו ה׳ ויאמר הנסתרות• על תעגש שלא

 לא הנסתרות דעל סבורים שהייתם דמה צדקת

 כר׳ הכתוב ופירוש אמת הוא לעולם אעניש
 עברו וגם יחיד ישראל חטא כי דע אבל נחמיה

 ובניו אשתו ביה דידעי רבים לשון גנבו גם

 על אמנם נגלות דחשיבי הקצף יצא ומשו״ה
 כותבי ואחרי אעניש. לא לעולם לגמרי הנסחרות

 ופירש בזה קצת שנבנם יעקב עיון לד,רב דאיתי

 היו לא שעברו דקודם העביר העברת למה מ״ש
חד לכל הנגלות על או הנסחרות על נעגשין

ע״ש! ליה כדאית

 דהא מפורסמת הקושיא זר, במאמר והנה

דישראל הדיינין שבועת פ׳ אמרינן
 אבל למחות בידם כשיש דוקא לוה זה ערבים

 יהודה דלר' אמרי׳ ואיך פטורי׳ למחות בידם אין

 והלא נסתרות על אף חייבים הירדן משעברו

 ק״ו פטורי! למחות בידם כשאין עלות אפי׳

 וגם יתחייבו. וכיצד ידע לא אדם דשום נסתרות
 אבל ד,נסתרו׳ על מעניש דאינו נהי נחמיה לר׳

והלא הכל חייבין ובניו אשתו כשידעו לדידיה

 1ימחו וכיצד ידעו לא ישראל

זו מבוכה על יעקב עיון להרב הוית וחזה
 דגם ותירץ יהודה ר׳ לדעת והק׳ ישב

 לך לומר לעלות נסתרות ההקש ס״ל יהודה ,ר
הנגלות על שגם אא״כ הנסתרות על עונשין שאין

ו פתח

 אז הנגלות על מוחין אם משא״ב מוחץ היו לא

 להם מגלה רק הנסתרות על מעניש' הקב״ה אין

 מבמדבר ברורה וראיה בהם שימחו כדי הנסתרזת

 לכם אגלה אני אף הגלויים עשית׳ פ״ג סוף רבה

 להשוות רצה כיצד יודע ואיני עכ״ל הנסתרות

 מפורש דהא וסוגיין יהודה ר׳ סברת עם המדרש

 דחוה ונענשו נסתרו׳ עכן דענין בשמעתין

 לא בפרק דבו ופשוט יהודה. לר׳ הירדן משעברו

 הי״ל לא וא״כ יהושע מיחה שלא נגלות היו

 ובפירוש דעכן. נסתרות על לישראל להעניש

 נראה ל״ד סרק מתדש הנדפס נתן דר׳ אבות

 כשיטת יאודה ר׳ סברת עם המדרש שמסכים

 עם אתי לא הקצרה ולדעתי יעקב. עיון הרב

 החומש בפירוש רש״י דכוג׳ שם מ״ש וגם סוגיין.

 הוא שכתב מה דלפי הבנתי לא כמדרש

 דלא סיים שם ורש״י יהודה כר׳ המדרש שם
 כר׳ וזהו הירדן שעברו ער הנגלות על נענשו

:נחמיא

 עמד נאמרין אלו פ׳ סוף מראה יפר, והרב

כחשידי מיירי ושמא וכתב זו בקושיא

 ומצאתי ע״ש. אחריהם לחקור דאם׳ דעברי

 כ״י זצ״ל יונה רבינו הגדול התייר בחידושי
 פירש״י ומייתי הנקודות לפרש דבריו שבתוך

 נחמיא לר׳ לו והוקשה וז-ל כתב תם ורכינו

 שעברו מאחר אף הנסתרות על נענשו שלא

 ערבים געשו לא זל״ז ערבים שנעשו ואעפ״י

 ולבער למחות שהי״ל מפני הנגלות על אלא

 נענשו לא הנסתרות אבל עשו ולא מקרבם הרע

 אבל לחייבם אין ידעו שלא מה כי שעברו אפי׳

 ערבים נעשו הנסתרות על שאף סבר יהודה ר׳

 כשהוא פגם שום יכירו שלא אפשר שאי לפי

 מ״ה סי׳ לראב״ן וראיתי עכ״ל. בסתר עובר

 הנגלות על ענש דלא נחמיר, רבי לדעת שכתב

 וכ״ד וכו׳ גריזים להר שבאו עד אחיו על איש

 איש אלא נפלו אחיו איש בעוז לא שנפלו אלפים

 וכן זנו וחגופלי׳ לזנות העם ויחל דכתיב בעונד

 מקום בכל וכן נפלו החוטאים העגל במעשה

 דהומר העגל דבמעשה וק״ק עכ״ל במדבר

 ד,עון לתוקף למחות בידם והיה ח״ו ית' כבודו

ע״ח רבינו משח אלמלא כליה כלם נחחייבו

עינים

 ובמקום ישראל על נפיק לקטלא נפשיה דברעו׳

 1 בס״ד בזד, הארכתי אחר

אמר אמרינן נאמרין אלו פ׳ דבירושלמי ודק
 אר״ל זכו׳ הנסתרות קבלו בירדן רשב״ל

 ואמרה קול בת יצאת הרצועה הותרה ביבנה

 יפ״ת הרב ופירש בנסתרות עסק לכם אין

 הנסחרות על חייבים שהיו זו רצועה שהותרה
 נמשכו ואחריו ב״ק. דיצאת מעליה׳ ה׳ והקל

 ם׳ בתיי לרבינו ועיין ע״ש. האחרונים המפרשים

אחר באופן הירושלמי גירסת שהביא נצבים

ע״ש! ופירשה

 בישרש מהרוז״א הדור מופת לחרב וראיתי

מ״ט דאמרינן במאי שכתב יעקב

 דמוכח ובניו אשתו ידעי דהוו משום איענוש
 מי ם׳ הרא״ש עמ״ש וק׳ הערבות בכלל דגשים

 הרב משם ותירץ בערבות ליתנהו דגשי שמתו

 ודבר זהת״ד ערבות נמי נשים דבל״ת המג״ן

 מקומו כאן אין הערבות בכלל הנשים אם זה

 ממקומו איש איש יבטא אשר לכל אריכות דסזבל

 ישראל דודאי ל״ק הא אמנם זלח״ה. האחרונים

 והכא מהרימ״ט כמ״ש הנשים על ערבים הזכרים

 נחמיה לר׳ גלויות מיקרו ובניו אשתו כשידעו

 הא הערבות. מכח חטאו לא דנשים תימא אפילו

 כשיש דחוכחד, עשר, מצד מחייבו הנשים מיהא
 דהגם למידי צריכנא לא נמי אי למחות. בידם

 לכל הנשים על ערבים הוו לא אנשים דגם

 השיבי ובניו אשתו דידעי טעמא ד,כא הדברות
 שאין היטב ודוק עכן על מחייבי וישראל נגלות

«להאריך רצוני

 ידבר תחנונים מ״ד רב אמר אר״ב ע״א. מ״ד דף

ק״ל מאי להרגיש יש וכו׳ רש

 לא אמאי ותו רש. ידבר דתחנונים קרא בהאי

 לדבר הקשה נמי דאיהו בפנחס ליה דריש

 רגבי הלשון דקדוק ותו ויפלל. פנחס ויעמוד

 תמיה בלשון הכי עביד לא פנחס אטו אמר פנחס

 אמר מימר גמי משד, קאמר ע״ה רבינו משה וגבי

 בכתוב דהרגיש לומר ואפשר הרעותד" למה

 עשיר. יענה ועזות רש ידבר תחנונים דהול״ל

 שדיבר דמה ויהושע במשה קרא דריש ולהכי

דהיה מצד ולא ענותגותו מצד היה תחנוני׳ משה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס99 מס עמוד זרחיה יצחק רפאל בן דוד יוסף חיים אזולאי, ב פתחעינים- החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס98 מס עמוד זרחיה יצחק רפאל בן דוד יוסף חיי□ אזולאי, ב ־ עיני□ פתח
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זזתאים

התום(ות. רועת הדיור והירך

ישראל ארץ אדום ארץ נילוס  מצרים בקיעת!
ן הים

סוף ים

 דנקרא טפי ניחא לפ״ז המיס אמות עוד שהקיפוהו שחירות ג׳
 רעהו מברך דכתיב גט׳ ק־ב דמע :שמירות ג׳ לה שיש חלית׳
כנין לו תחשב קללה השכם בבקר גדול בקול

 רעהו מברך הל׳ל בקיצור השכם בבוקר מאי לדקדק יש .ט׳
 ה״ר שבת מם׳ בריש דאיחא ליישב ונ״ל לו תחשב קללה גדול בקול
 במס׳ ואית׳ ליסטים מאכל שנייה לודיס מאכל ראשונה שעה
 וכתבו ע׳י תקלה מביא הקבע אין דצדיקי׳ ע׳ב( )דע חולין

 לידי הצדיק אחי דלא האסור דבר אכילת לענין דהיינו המיס*
 יהיו מ״ד טע( )דט׳ז ב*ק במם׳ ואיחא דוקא איסור אכילת

 אפי׳ רבש״ע ירמי׳ אמר בהס עשה אפך כעת לפניך מוכשלים
 לקבל שלא מהוגני׳ שאינם בב׳יא הכשילם לדקה שעישין בשטה

 קמא טרח דהכי ואמר גדול בקיל רעהו שמברך זה לפ׳ז שכד
 לפני והכין בביקר שהשכים כלומר השכם בבוקר לפני והכין

 זמן שהוא הוא לישעי׳ בבוקר סעודתו שקובע זה אינשי ואמרי
 ואכל גזל של הממון סעודה מאותו שנהנה וזהו בבוקר סעודתן
 תקלה בא היה לא צדיק היה דאס היא צדיק לאו ע'כ איסור׳

 ענתות לאנשי ירמיה שקילל הקללה נמצא גזל ממון לאכול מ׳י
 גזל מממון לדקה שעושה שלו לבע הכשיל שהקבע נאמר עליו

 קללה אותו ר׳ל לו החשב קללה וזהו מהוגני׳ שאינם באנשים
 :עצמו מברך על לי יאמרו לו החשב רמי׳’ שקילל

 שכפרת להס היה רמז בדם הכחנת את ויטבלו דע רש״י
 כפרה היינו טבילה כתנת ע׳י עולה דמים שפיכת

 דע :טע( )דפ׳א זבחים במסכת זה דיבור ועיין .וכצ׳ל הסע
 דאי למידק איכא .כו׳ מכפרת אינה ההורג דטל כו׳ שע קשי׳
 :זי׳ל באים דננעי׳ אמריכן הא קשה נחי ההורג על מכפרת נמי

 כו׳ יותר עזריה גבי כיהן אשר ט׳ גבה בחזקתו ד׳ה תום׳
:כצ׳ל ט׳ דמני דהא חרין ט׳ דאהני הא דע :כצ׳ל

 מגסי נמי דהא למידק איכא ,ט׳ וג׳ע אשע נמי קאי בא׳ד
 מה ועיין הכא קאי לא מעשיו דאהני ושנוי׳ לאקשויי איכא הרוח

 נשתנה מה גט' ע*ב :בתיכפה שם זבחים במם׳ שכתבתי
לעיל כתבנו דכבר פי' .ט׳ ציפורי׳ שתי יביא תורה שאמרה מצורע

פירקא סליק
יד. השג פרק

 כי׳ עני כתור בנודר יד השג ר״ה תוספות ע״א F דף
ואומר עני ושמע עיי ערכי שאפר עשיר

 כר אסצורע פי׳ אחדא וסשני ע׳ש( למחוק יש מהשאר בו׳
 ו־מטעם ונראה טי דרבנן פ׳ם בערכין כן אפר ואם ובצ׳ל(

 ופ׳ג ע*ש טעמיה המסתבר כרבנן ולא כר׳ הרמב״ם פסק זה
הרב שדחה וכמו נהירא ולא כן כתבו לא ובב״ם ערכין( מה׳

 חיית דבע• ד״ה :הוא וטעות למקבלי נדע זבד״ח כצ׳ל נו׳ שצמו
 אלא כו׳ חקר׳ אל דע תום׳ :וכל׳ל כס״ד ונכלה שטית :ו׳

קוראים שהמדקדקים מסט הוא חזק כי וז״ש .ט׳ דנש ממנו
 כר נזיפה עד דאסר ומאן דע תוספ״ת ע״ב טז דף נם יל^ T*nP3 'הי • י'כ חהל' נש יל^ נא׳י ■י 1חזי לדגש

כתיב הא קללה נסי לם*ד וא׳ח ממני אלא כתיב אין במלופ״ם ממנו וכן הליחה שעדיין ,כציר*
 ק*ל• מקללה חפורה שהיא ור״ל להגיה. כנ״ל ט׳ וי״ל הכאה חלית׳ לישנא דע למע״ל: שייך זה ודיבור ב*ה מן ממנו נחול׳ם

ללשון שנעשה איחא טוב שוחר ובמדרש כו׳ הקבע שהקיפה כו׳

 הזבח מהוי׳ ברבת
 ועוד עליו באים בו׳ דאהני הא ר״ה תוספות ע״א טז דף

 על בזבחים ם׳ש עיין הד׳א ט׳ מפרש יש
ד•'3ו. המיביח בו׳ קללה עד ר״ה רש״י ע״ב 5שם התום׳ דברי

.יד השג פרק
 ט מצירע של קרבנו שאמר ך,ףי ערכין( מה׳ פ'נ נמייטוני

ופע מע״ק מה׳ פיע ומייטוני
 ניתן בו׳ בנערך והערבין דע רש״י 1 כפרה( מחוסרי מה׳
 השג וקפריך ר״ה :בו׳ בזם; ר״ה :והס׳ד כצ׳ל הנערך ערך
 בפי אלא שנים סירת בו׳ השנים דע :הס״ד יד בהשג בו׳

 משא": כו׳ במרד יד השג דע תוספות ל:**כ 'כו שאיתי
 לםחוק: נ״ל עשיר עד בו׳ הוא בספרים וט״ש ד’הם בערכין

 מצורע והתנן פ׳ג( גשם בו׳ והעשיר עני היה גט׳ ע״ב
 מחוסרי מה׳ פע ומיימוני בו׳ קרבנותיו שהביא

 עדות(: מה׳ פי׳ד ומייטיני בו׳ בעדית לו יודע הי׳ כפרה(
 שהביא דע :הסיד .אזלינן נדר בו׳ והעני עשיר דע רש״י

בו׳ יודא ר׳ ד״ה תוספות י• י'כ הילך הכי דע :כו׳
 אב* דע :נ׳ל בצ׳ל כי׳ ודאי דהא וי״ל אשם ב״א ט׳ וא׳ת

*if :כצ׳ל ט' שלא כיון כלום בהן בו׳ בקרבנות

ילי^יזץ• . .
דברים ב׳ דטעון מיחלט במצורט יטפר ל״ה דבמספר

אלי ישר לא ט׳ שלא עניה דע תום׳ :הסע מהם פחיחין ־.ו׳ יסירין תכלית דע :כם־ד מלוניו בית כו' למסעי

 שם )פטיט! מעש? נ*כ עשה שהוא ומשני עבירות מד׳ יותר דברים ,ג שהם ציפורי׳ ב׳ נמי טעון למה פריך ימע ינתר
 יכנו שלא לאזהר׳ חתי תשנא ה׳אדלא בלבבך כחיב הוי לא האי ד7ס היכא דהנא בסוגיא לדקדק יש .כצ׳ל ט׳ ת״ל יקללנו ולא
 הוי לא דאי דמשמע ועוד תיהא מהיכא אחיך את ולקלל להכות דמוחר ה׳א תשנא לא כתיב הוי לא דאי דמשמע יקללנו ולא

 דבר שראה כן(׳ קאי תשנא לא דהאי ס״ל דהכא דסיגיא ליישב ויש תיתא מה־כ׳ לאחיך לשנאותו מוהר דבלב ס׳ר בלבבך כתיב
 אע״פ יקללנו ולא יכנו שלא לאזהרה אתי השנא דלא סע כלבבך כתיב היי לא דאי וקאמר אחרינא סהדי וליכא חחבירו חיסור
 דחפ בלבבך כחי׳ גרה ט״ב( )דקי׳ג בפסחים כדאמרי׳ לשנאיחו מותר בלב אבל הוא אחיך שחטא דאע׳פ איסור דבר בו שראה

 כדאחר הוכחה מצות בו שקיים לאחר ואס החלה להוכיחו חייב מחבירו חיסור דבר ראה אס אלא לשנחותי אסור בלב
 הבלי לכאן שייכות אין דלכאורה ט׳ מכונה דבר בחכירו לרוחה מנין ככי בהר קאמר ומע לשנאוהו מותר אח׳נ מקילו אינו
 מי הזה בדור יש אם אני חמה אב״ע א׳ר שם :כצ׳ל כו׳ אמר אס להוכיח שיוכל חי הזה בדור שס : שפיר מיושב דרכינו לפי

 קורה בלשון דאמר והא .בע׳י ועיין נצ׳ל כו׳ מעיד ר׳י אמר להוכיח שיידע מי כזה בדור יש אם אני חמה עקיבא א׳ר חיכחה שמקבל
 וכפיס עליו מעידי׳ שלו ביתו וקורו' רק וגו׳ יראנו מי יאימרי׳ מעשיה׳ במחשך והיה עצה לסתור מה׳ ”המעמיק הוי דכתיב משוס קיסם או

דע וכל׳ל: הסע ט׳ נאמר לא ט׳ מר דאמר דע רש״י : להעיד יצטרך שלא ונחקור׳ דרכינו נחפש׳ הפ׳ פי׳ וזהו יעננו חמץ

"ך ש '*פ^עצא נצ-ל כתיב הימים דברכרי מנפתלי כי׳ ה*ג
אג אימר דע ם״יי<ו י “ד :בקרא כתיב דלא מר אמר קאמר ושנ׳ז מנפתלי

הדר:
 נתנויד לח נאע :כל׳ל כו׳ דאחרת דהא כי׳

י־יירכיי יש
תום'

 להוכיי׳י רוצה שאינו פירושו'דאחר דהכי נ׳ל אלא להוכיחו רוצה שאיני נזה שייך מה לדקדק יש דבלאע לפדש׳י ליישב ונ׳ל ט׳
 עניה אותו אבל עניו עצמו עושה ובזה ר״ע שאמר נמו קורה טול לי •חמר קיסם טיל לו יאמר אס רשע נ׳כ שהוא משוס

 רב ולפ׳ז לו נס חבירו ישנא זה ומכח לשנאותו ומותר מחטאיו שיודע חבירו וירי' יוכיחו אס פי׳ ישנאנו שלא אלא לש׳ש שלא
 כדי מנערו אני שנאה דמשוס רע בעיני נחשד יהיה לא זה דמשיס רע כנר איתי יהכה לחייא מצער שהיה אע״פ הינא |

 ובזה פרש" כנ׳ל נ״כ אוהו וישנא לשנאוחו דמוחר רע וידע שעניד מנוני׳ הדברים על מוכיחו היה אם אבל אוהו לשניא
 והא• כיון פי׳ .ט׳ שאול דייטל קרא לי׳ דריש לא א'נ ט׳ ומעי ד׳ס :בע׳י עיין פדש־י על מהרש׳א קיש״ ג*כ שקט׳
 הנכה הורה כאלו הוה הוא מות כן כי אמר ואביו עשה מה יומת למה אביו לשאיל יהינהן שאמר אחר כתיב שאול ויטיל )קיא
 נר_ש:)דער מהרש׳א מ״ו קיש" שקטה יבזה כהוספה כוונת זהו בעלמא מיני׳ לחילף ואין איתי להטת רוצה היה מע אביי פני

חשי^כט"גרסי׳עובו•־, נקרא בהדיא ־מהדבתיב חמר־מר לישר

I׳׳־-נ-כצ־ל כו׳ מדח לפי אנא
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קלא)סט גולה עמודי

 חבירו הרואה נ[ רבותינו ודרשו עמיתך את תוכיח הוכח ט(י )ויקרא דכתיב עמיתו להוכיח &[ קיב
תורה דברי על עוברא(

או
:א׳ נ״ה דף שנת נ[ :י״א עשץ סח״ג ר"ה, עשה סה״מ ה״ז, פ״ו דעות הל׳ רחנ״ס א[ ציונים

העמודים צביון

 צריך דהיה למידק, איכא ועוד בדבר". יש "ועון בלשון
 לשמה, שלא דענוה הך לפני בדבר יש דעון הך להקדים

 עיקר זה כי וגם לשמה, שלא מענוה חמור יותר העון דהרי
לשמה שלא דענוה והך מהוראה, להמנע שלא כאן הנידון

צדדי: ענק הוא
 דברים שלשה ז״ל דרכינו לפרש בס״ד נראה כך ומתוך

שנה מ׳ בן הוא אם "וכן כתב בתחלה כאן, קאמר
 אמרינן ומורה להוראה הגיע בלא דכמו ור״ל מורה", ואינו

 ג״כ מורה ואינו להוראה בהגיע גם כן בידו, היא דעבירה

 "דאם עוד קאמר ואח״כ המניעה. בעצם בידו היא עבירה
 הפוגעת דענוה לשמה", שלא ענוה היא זו ענוה בשביל מניח

 שלישי דבר עוד מוסיף ואח״כ בהענוה. פגם הוי בזולת
 בה נוסף מהוראה המניעה עצם דמלבד בדבר" יש "ומון

 עוד בזה דנוסף לפעמים דיש ור״ל עון, בזה דיש עוד
 מניעת מפני כהוגן שלא שעשה מה עשה הלה שאם עבירה,

 אותו נתלה יעשה, אשר המעשה את לו להורות ההוראה

 במדבר אשה בנדרי דכתיב וכההיא מהוראה. בהמונע עון
 עי׳ עונה, את ונשא שמעו אחרי וגו׳ הפר ואם ט״ז ל׳

 שהגורם מכאן למדנו וז״ל, הספרי ע״פ שכתב שם ז״ל פירש״י
בפי׳ ועי׳ עכ״ל. עונשין, לכל תחתיו נכנם הוא לחבירו תקלה

:שם ז״ל הרמב״ן •—«
פ״ו דעות בהל׳ ז״ל הרמב״ם תורה. דברי על עובר א(

 שהלך אר \שחטאחבירו הרואה וז״ל, כתב ה״ז

 חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה טובה לא בדרך
 עמיתך, את תוכיח הוכח שנאמר הרעים, עצמו'במעשיו על

 וא׳ שחטא, א׳ דברים, שני בזה נקט הנה עיי״ש. עכ״ל
 התוכחה. מצות ישנה שניהם וכלפי טובה, לא בדרך שהלך

 הכוונה דאי טובה, לא דרך נקרא מה ביאור, רצריך אלא
 עבירה לי ומה שחטא, היינו א״כ עבירה איזה בו שיש לדבר

 לפי מתאימה בלתי להנהגה הכוונה ואי קטנה. או גדולה
 שהוא "ולהודיעו מפרש מאי א״כ חטא, בה אין אפי׳ מעמדו

 חוטא לאו הרי במעשהו חטא דאין כיון הא עצמו", על חוטא
 לטובתו אלא לו אומר שאינו ויודיעו מסיים מאי וגם הוא.

 בהנהגה הוא דהמדובר כיון הא העוה״ב", "לחיי להביאו
 ואם העוה״ב. חיי את בזה מאבד וכי בעלמא, ישרה בלתי

 לידי מעלתו מחמת הגיע הנהגתו שלפי באופן המדובר
 בס״ד מש״כ ועי׳ ע״א, פ״ו דף דיומא וכהנהו השם, חלול
 דהיינו חטא, גופא בזה יש הרי א״כ ג׳, אות פ״ה סי׳ לעיל
 תחלה ז״ל הרמב״ם שהזכיר זה בכלל והוי השם, חלול חטא

 מורה טובה לא בדרך לשון פשטות אין וגם "שחטא",
 הכוונה אלא השם, חלול לידי עי״ז שבא במה היא שהקפידא

ביאור צריך וא״כ טובה. אינה לעצמה דהמעשה גופא, לזה
זה: לענק טובה לא דרך נקרא מה

 עלי אליה ויאמר אי׳, הכי ע״א סוף ל״א דף בברכות והנה

בחבירו לרואה מכאן אר״א וגו׳, תשתכרין מתי עד

 מקום והיה עיי״ש. ע״כ להוכיחו, צריך הגון שאינו דבר
 דאינו קאמר, ההשתכרות מעשה עצם דעל לומר לכאורה

 איסור, מעשה בזה אין כי אף להשתכר, לאשה הגון דבר
 דגם ומתבאר ע״ז. להוכיח הרואה צריך הגון שאינו וכיון

 זה לאדם. הגון שאינו אלא עצמו מצד אסור שאינו דבר על
להוכיח: צריך לעשותו מעמדו לפי

 תוכחה מצות דליכא נתבאר הרי ז״ל הרמב״ם בדברי אך

 דבסוגית ועוד האיסור. גוף בו שיש בדבר אלא
 מעשה בעצם המדובר דאין להדיא מתבאר שם הגמ׳

 עלי ויאשבה אי׳, הכי מיניה לעיל דהתם ההשתכרות,
 הרי עיי״ש. ע״כ להתפלל, אסור ששכור מכאן לשיכורה,

 לשיכורה אותה דחשב דכיון אלא מתפללת, שהיא ידע דעלי
 שיכורה. בהיותה להתפלל איסור על עברה דעתו לפי א״כ
 מתי דעד קרא על הנ״ל לדרשה בסמוך שם בגמ׳ מביא וע״ז

 שאינו "דבר לזה וקורא עיי״ש. להוכיח, דצריך תשתכרק,
 דלאו משום וע״כ איסור", "דבר מ״ז אמרו ולא הגון",
 דבר בד״ה ח״ל שם התום׳ וכמש״כ הוא. דאורייתא איסור
 איכא דאי דאורייתא, איסורא דליכא אע״ג הגון, שאינו

 עיי״ש. עכ״ל כתיב, תוכיח הוכח פשיטא דאורייתא איסורא
 דדברי מקרא ורק תוכיח, דהוכח בקרא איירי לא הרי וכאן

 למימר לן אית וע״כ לה. מייתי תשתכרין מתי דעד קבלה
 דלא משום והיינו להוכיח, דצריך במאי רבותא בזה דיש

 איסורא לגבי קבלה דדברי ואיסורא דאורייתא, באיסור איירי

 ע״ב ט״ז דף ובערכין הגון. שאינו דבר קורא דאורייתא
 שחייב בחבירו דרואה אהך תוכיח, דהוכח לקרא דמביא

 מתפרש וזה עיי״ש, מגונה, דבר אי׳ שם באמת להוכיחו,
 דעלי מקרא דמביא שם בברכות אבל דאורייתא, אאיסורא

 יצג__2]נבגפ״_ דאורייתא. אאיסורא קאי לא באמת הכהן
 מכאן דייק תשתכרין מתי דעד קרא יגב פ״ה, ברכות הל׳

 אקרא דערכין להך מביא מגונה,!על^הדייטן דבר לרואה
 להוכיחו, שחייב בחבירו דבר לרואה מנין ודייק תוכיח, דהוכח
 איסור היינו סתמא דדבר דמפרש למימר ומצינן עיי״ש.

 מייתינן וזה דרבנן איסור היינו מגונה ודבר דאורייתא,
 לפי כמו הוא אחד היסוד עיקר ולפ״ז קבלה. דדברי מקרא
 פירושא במשמעות ורק לדרבנן, דאורייתא בין לחלק התום׳

:דפליגי[ הוא ד״מגונה״
 כמה דודאי כתב שם, לברכות בח״א ז״ל מהרש״א ואמנם

לבו, שיכוין דצריך כגון שם, בגמ׳ דחשיב דברים
 נמי דחנה דמקראי דקאמר אלא אחר, ממקום להו שמעינן

 בהך דגם י״ל הרי ולפ״ז עיי״ש. עכ״ד להו, למשמע איכא
בגמ׳ דחקו ומה הכי, למימר איכא דאורייתא דאיסור

למדרש

y׳•׳'וי'



קיב סימן )סמ״ק( גולה עמודי שלישי יום קלב

העמודים צכיון

:וצ״ע

 דמצות הך דשאני ונראה הגון. שאינו דבר לענין למדרש
 ילפינן שם בגמ׳ שמביא הדברים שאר כל דהנה התוכחה,

 מקראי דגם לומר שייך זה ובכגון קבלה, דדברי מקראי
 אבל אלה. לדינים ללמוד יש קבלה דברי ג״כ דהוי דחנה

 מקרא דגם לומר שייך מה בתורה, המפורשת התוכחה מצות
 ולהכי דבר, לרבות בזה דבא וע״כ לה. ילפינן קבלה דדברי

 ור״ל דרבנן. באיסור גם היא דהמצוה דמרבה מפרשינן
 על גם דקאי התוכחה, מצות לעיקר מפרש דחנה דקרא

 חלה רבנן שאסרוהו דלאחר התורה, מן איסורו שאין דבר
 עבודת בס׳ וכ״כ זה. כלפי גם מה״ת התוכחה מצות תו

 בכלל הוי זה דגם מפרש דחנה דקרא דעות, להל׳ המלך

עיי״ש: התורה, מצות
 הנ״ל, ז״ל הרמב״ם בכוונת לומר מקום לכאורה היה ולפ״ז

ובמש״כ דאורייתא, באיסור היינו "שחטא" דמש״כ
 דלגבי דרבנן, באיסור היינו טובה" לא בדרך שהלך "או

 דלזה וכפה״נ טובה. לא דרך רק נקרא זה מה״ת איסור
 בסוף הנדפס דעות להל׳ פר״ח לבעל בביאורים גם נתכוון

 כן פירש לא אמאי דא״כ דוחק, זה אך עיי״ש. אהבה, ס׳
 "באיסור לכתוב טובה" לא בדרך "שהלך דבמקום להדיא,
 מקצר גם אלא בזה, מאריך שאינו בלבד זו דלא דרבנן",
 שאינו דבר דאי גופא, בגמ׳ גם לדייק יש כזה ואמנם ועולה.

 אחרי להדיא, כן לפרש צריך היה דרבנן לאיסור הכוונה הגון
בגמ׳. האמור הלשון על יתר לשון אריכות זה בלשון שאין

הנ״ל, התום׳ שהסבירו וכפי שם דברכות בהך ועכ״פ
למצות ישנה ג״כ דרבנן איסור דלגבי מבואר

 הרואה כאן ז״ל רבינו במש״כ ביאור צריך וא״כ התוכחה.
 לדבר מתפרש זה דבפשוטו תורה, דברי על עובר חבירו

מדרבנן, אלא שאינו לדבר ולא דוקא, התורה מן האסור
דייק ז״ל רבינו דהנה י״ל אך בדרבנן. גם היא המצוה והרי

 דברי "על אלא תורה" דבר "על כתב דלא בלשונו, כאן £

 מן האסור דבר בפשוטו הוא דדבר הוא בזה וההבדל תורה",
מעות תורה דבר ע״ב מ״ו דף בב״מ הגמ׳ וכלשון התורה,

 תורה" "דברי לשון אבל בש״ס. רבות וכיו״ב עיי״ש, קונות, —
 שאינו מה אפי׳ ושבע״פ שבכתב בתורה האמור כל כולל
 לעסוק אקב״ו אומרים שאנו הברכה וכנוסח מדרבנן, אלא

 הוי התוכחה מצות דלענין מתבאר וממילא תורה, בדברי
 דבר לשון בתלמוד מצינו ואמנם בכלל. דרבנן איסורא גם

 במה וגם התורה מן באיסור גם תורה דברי לשון וכן תורה
 המקומות כל בביאור טובא להאריך ויש מדרבנן, אלא שאינו
 עכ״פ אבל ואכ״מ. הלשונות, שני מאלה אחד בתלמוד שנזכר

שני שבין בהבדל הענינים מתפרשין דמילתא סתמא בפשוטו
:זה כלל לפי לחלק אלה לשונות

ז״ל, הרמב״ם כוונת מפרש דעות להל׳ אבן ובטורי
תעשה, לא על דעבר במעשה, היינו ד״שחטא"

 שאינו המעשה, מן בהמנע היינו טובה" לא בדרך ו״שהלך
 דנקט ז״ל רבינו ולפ״ז עיי״ש. עכ״ד עשה, מצות מקיים

מצות בין הכל כולל דזה פשוט סתמא, תורה דברי על עובר

 ע״י או דבר עשיית ע״י או דעובר עשה, מצות ובין ל״ת
 תורה. דברי על עובר מקרי גווני דבכל המעשה, מן מניעה

 טובה" לא ד״דרך לפרש, רצה שם המלך עבודת ובס׳ —

 עיי״ש. נפסדות, בדעות הכוונה ז״ל הרמב״ם שכתב
גם הוי תורה, דברי על עובר דנקט ז״ל דרבינו ומסתברא

:בכלל זה
 וכמו לשוגג, הכוונה טובה" לא ד״דרך לפרש יתכן ועוד

מש״כ ועי׳ בסמוך, להדיא לזה ז״ל רבינו שהזכיר
 מזיד לגבי דלשוגג יתכן ז״ל והרמב״ם שלאח״ז, באות בס״ד

וצ״ע: טובה, לא בדרך הלך קורא
 הרמב״ם שכתב טובה" לא בדרך ד״שהלך להך פירוש יש עוד

ה׳, חקירה פמ״ג לבעל בסצ_סיגיבגמא והוא ז״ל,
 אלא המותר, לדבר אמנם שהכוונה לפרש וכתב ע״ז שעמד

 בדבר תחלה לפתוח דרכו אשר היצה״ר, עצת מחמת שבא
 שבערכין מגונה" "דבר לשון וזהו האסור, אל וממותר המותר

 כיון אלא עצמו, מחמת איסור בו שאין דבר והכוונה שם,
 אדם בכל תלוי וזה מגונה, הוא הרי היצר עצת מחמת שבא

 עכ״ד האסור, לדבר להמשך יוכל זה ידי על אשר מעלתו, לפי
 דקאמר שם, הגמ׳ לשון לי יתיישב בזה כי ובאמת עיי״ש.

 הוכח שנא׳ להוכיחו, שחייב מגונה דבר בחבירו לרואה מנין

 האסור, לדבר הכוונה מגונה דבר ואי עיי״ש, ע״כ תוכיח,
 רבותא מאי למידק איכא ז״ל, הראשונים לשאר וכדמתבאר

 פשטיה הוא כך הא בדבר, יש חידוש כאילו מנין, דקאמר בזה
 קאי. מאי על איסור אדבר קאי לא ואי תוכיח, דהוכח דקרא
 דכל שפיר, מתיישב הנ״ל גמא בתבת למש״כ אבל וצ״ע.
 התורה מצות בכלל הוי זה דגם לפרש היא הדרשה עיקר

 שנעשה מה כל עצמו מחמת איסור בו אין דאפי׳ דהוכחה,
 האמור הגון שאינו ודבר זה. נגד להוכיח צריך היצר בעצת

 והוי שם, התום׳ וכמש״כ דרבנן לאיסור הוא שם, בברכות
 דבברכות באידך, שמענו שלא מה רבותא מהם אחד בכל

 בו אין אפי׳ השמיענו ובערכין דרבנן, לאיסורא אשמעינן
 יכול וממילא היצר, עצת מחמת דבא ורק עצמו מצד איסור
 הרואה דנקט כאן ז״ל רבינו ולפ״ז דאורייתא. לאיסור להגיע
 דהכוונה בפשוטו מתבאר תורה, דברי על עובר חבירו

 ולא דתוכחה, מצוה איכא ובזה איסורא גופא בזה דעביד
 לומר מגונה דדבר בהך ז״ל דהרמב״ם בפירושא ליה ניחא
שאין דכל ס״ל אלא עצמו, מצד אסור שאינו דבר על דקאי

:תוכחה מצות בו אין עצמו מחמת איסורא בו
ז״ל הרמב״ם לשון לפרש רוצה פ״ח התוכחה מצות ובם׳

 כלפי ניכר שאינו לדבר דהכוונה לא׳טובה", "בדרך
 שעושה בו לחשוד מקום דנותן ורק אסור, דבר שעושה חוץ
 • שאינו ״דבר שם בברכו׳ דקאמר להא כן ומפרש האסור, דבר

 ידע שלא לשיכורה, עלי ויחשבה מדכתיב לה דדריש הגון",
 שחשד רק מתפללת, אותה שמע לא וגם הוא, שכך בבירור

 מהתם וילפינן שיכורה. בהיותה שמתפללת עמידתה לפי בה
 מיירי דערכין בההיא אבל תוכחה. מצות איכא בכה״ג דגם

 ז״ל רבינו ולפ״ז עיי״ש. עכ״ד ממש, איסור דבר בעושה

בפשיטות מתבאר ע״כ תורה", דברי על "עובר שכתב כאן

דהיינו
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להוכיחו חייב הכי אפילו לאו אם תוכחתו
ואם

העמודים
 אשר דבר שעושה דכל ס״ל תורה, דברי על עובר ומש״כ

 עוסק כאילו מעתה הוי כך, על ויודע עבירה לידי תביאהו
 שימנע כך על להוכיחו לחייב העבירה, מעשה בגוף כבר

 ז״ל ורבינו להדיא, כן לפרש נחית ז״ל דהרמב״ם ורק מזה.

:להדיא כן לפרש הוצרך לא כי עד כך פשוט דהדבר ס״ל
תוכחה דמצות נימא לא באמת דאמאי ביאור, דצריך אלא

 עיקר כל דהרי עבירה, לעשות המחשבה על גם הוי
 לפי וא״כ עבירה, לעבור מחבירו למנוע הוא זו מצוה יסוד

 כלל יגיע שלא ממנו כשמונע אדרבה הרי הפשוטה הסברא

 י״ל ואולי גדול. יותר שכרו שיהיה צריך העבירה עצם לידי
 סתמי ציווי שייך דאינו אלא הוא, כך הדבר בעיקר דבאמת

 יודע אדם אין כי אותו, לדעת אפשר אי כלל שבדרך דבר על
 )דברים אלקינו לה׳ הנסתרות נאמר וע״ז חבירו, שבלב מה
דנזדמן היכא אבל ע״ב. מ״ג דף סנהדרין ועי׳ כח(, כט

כך: על להוכיחו חייבין לאחרים מחשבתו שנודעה
דמצות ז״ל רבינו דעת מבואר מזיד. או שוגג או ב(

 פרלא להגר״י וראיתי בשוגג.' גם הוי התוכחה
 תוכחה שייכא לא דבשוגג בפשיעות שכתב כ״ח, עשה ז״ל

מעצמו, פורש והוא שגגתו להזכירו אלא צריך דאין כלל,
 ואמנם עיי״ש. עכ״ד במזיד, העובר אלא תוכחה בעי ולא

 רבינו אבל הכי, דס״ל מאן ז״ל הראשונים בין יש כי יתכן
 למצוה ישנה בשוגג דאפי׳ דס״ל כאן להדיא מבואר הרי ז״ל
 פורש והוא שגגתו להזכירו אלא דא״צ הסברא ועצם זו.

 ברור אם אך כאן ז״ל רבינו וכמש״כ מוכרחת, אינה מעצמו,
 דאפי׳ להדיא הרי כף, שוגג והחוטא תוכחתו יקבל שלא לו

 תוכחה. בצורך אלא גרידא, להזכירו בגדר יהיה לא בשגג
 אינו אח״כ אבל בדבר שוגג היה דבתחלה דאף והיינו

 מיד בו חוזר שאינו כל דבכה״ג דיתכן אלא כך. על מתחרט
 היותו זמן לגבי ונשאר מזיד, בגדר ונכנס שוגג מגדר יצא

 עכ״פ אבל תוכחה. ולא הזכרה צורך רק שוגג בגדר בתחלה
למצות ישנה בשוגג דגם להדיא מבואר הרי ז״ל רבינו בדברי

:תוכחה מצות היא עצמה זו דהזכר׳ והיינו תוכחה,
התוכחה. יקבל הלה אם לכל ספק שהוא משמע וספק. ג(

לו", "וספק הנוס׳ קרי׳ ובדפוס ובכת״י
 לאחרים שאם לבדו, בהמוכיח בו אלא תלוי הדבר אין ולפ״ז
 חייב בדבר ספק ולהמוכיח יקבל שלא וברור ספק אינו

 כשלאחרים ולהיפך כמותו. נענש הוכיחו וכשלא להוכיח,
 הוכיחו לא ולכך יקבל שלא ברור ולהמוכיח יקבל אם ספק
לבדו, בו תלוי הדבר אין שלפנינו ולנוס׳ כמותו. נענש אינו
 בעצמו לו אפי׳ ספק. מקרי יקבל אם מסתפקים שיש כל אלא

 בהמשך אך הוכיחו. לא אם כמותו נענש יקבל שלא ברור

 שלא לו ברור אם אך וכתב ז״ל רבינו דדייק דינא הך
 "לו", וכתב דייק הנוסחאות כל לפי ובזה כף, תוכחתו יקבל

 שלא לו שברור וכל בעצמו, בו רק תלוי דהדבר ומבואר
 בסיפא וכן בזה. מסתפקין שאחרים במה דיינינן לא יקבל
כו׳, יקבל שלא למוכיח" "וברור וכתב דייק מזיד לענין

מבואר

יקבל אם וספק ג( מזיד או שוגג או ב(

צביון
 אבל עבירה, שהיא וניכר ממש עבירה בעושה דהיינו
 ולשון תוכחה. למצות דליכא משמע בעלמא חשד במקום

שהבאנו אחרים מאופנים באחד מפרש הגון" שאינו "דבר
לעיל:

 מצוה דעות בהל׳ ז״ל להמבי״ט ספר קרית בם׳ ראיתי שוב ־
לחטוא שרוצה מי או חוטא להוכיח וז״ל, שכתב י״א,

 בזה דכוונתו וכפה״נ עיי״ש. עכ״ל טובה, לא בדרך והולך
 סתירה תהיה שלא וגם בסה״מ, ז״ל הרמב״ם דברי לפרש

 שם דבסה״מ שם. דעות בהל׳ לדבריו שם בסה״מ מדבריו
מי או החוטא להוכיח שצונו היא ר״ה מצוה בזה״ל כתב

I עכ״ל התוכחה, במאמר ממנו אותו ולמנוע לחטוא שירצה 
 לעשות בהולך גם היא המצוה דאם ביאור, וצריך עיי״ש.
 לא אמאי א״כ בה, כבר בעוסקו כשרואהו רק ולא עבירה
 גיסא דלאידך אמת והן שם. דעות בהל׳ גם מזה הזכיר

 ליכא טובה" לא בדרך "הולך הזכיר לא שבסה״מ מה על
הדינים, פרטי לכל נחית לא הרי בסה״מ דהרי קושיא,

 דמצות וכיון דמפרש, הוא המצות למנין שנוגע מה ורק
העבירה על להוכיח דחייב מה בגלל נמנית כבר התוכחה

 בדרך דהולך הך גם הזכיר לא אם קפידא ליכא תו ממש, י
בהל׳ הביא לא אמאי קשה, גיסא לאידך אבל עובה. לא '

בסה״מ. וכמש״כ מזה למנעו מצוה לחטוא דהרוצה להך דעוה
דברים, שני כאן אין דבאמת י״ל שם ז״ל המבי״ט לפמ״ש אבל
 בםה״מ האמור הדבר הוא הוא שם דעות בהל׳ שהזכיר ומה
שבעצם מה היינו דעות שבהל׳ טובה לא בדרך דשהלך שם,

 וזהו עבירה. לידי בהכרח מביאה אבל עבירה, אינה עדיין ן

 הוי תוכחה דמצות לחטוא", שירצה מי "או בסה״מ שכתב

 אלא העבירה בגוף עדיין עוסק שאינו בעוד בכה״ג, גם
בדברי השמטה ולא סתירה לא כאן ואין לעבור, שרצונו

כלל: ז״ל הרמב״ס (
הרמב״ם בדברי מתפרש עבירה, לעשות זה רצון והנה

 גרידא למחשב הכוונה דאין שם, בסה״מ עצמו ז״ל
 דאל״כ לאחרים, מחשבתו את שמודיע ]וכגון עבירה, לעשות

 ניכרת שמחשבתו באופן הכוונה אלא להוכיחו[, ידעי מנא

 שלא מצווין אנחנו אבל בזה״ל, שם שכתב מעשיו, מתוך
 השתדל ואם שימרה, מאומתנו זולתנו נעזוב ושלא נחטא

 וזה עיי״ש. עכ״ל ולהשיבו, להוכיחו אנו חייבין להמרות

 מי או החוטא "להוכיח בתחלה שהזכיר מה על לפרש קאי
 גרידא משתדל לאו הרי אחוטא רק קאי דאי לחטוא", שירצה

 שירצה מי את גם דכולל וע״כ ממש. עבירה עושה אלא הוא,
בדרך הולך וזהו השתדלותו. מתוך ניכרת דרצונו לחטוא,

:וכמש״נ שם, דעות שבהל׳ טובה לא
ז״ל דרבינו ולומר פלוגתא, לאפושי נצטרך שלא בזה ונרויח

 "עובר ז״ל רבינו במש״ב ז״ל, אהרמב״ם פליג
 גוף על הוא עובר כשכבר היינו ובפשוטו תורה", דברי על

 ההשתדלות דכולל ז״ל, הרמב״ם בדעת לפמ״ש אבל העבירה.
הכי, ס״ל ז״ל רבינו דגם י״ל עליה, להוכיח העבירה עם



קיב סימן )סמ״ס( גולה עמודישלישי יום קלד
כמותו. ד( נענש הוכיחו לא ואם

אד
העמודים צביון

 רק דכתיב ברישא גם ולפ״ז עצמו. במוכיח דתלוי מבואר
עצמו, למוכיח הוא דהספק כך הכוונה ג״כ ע״כ "וספק",

:קרי׳ ודפוס בכת״י הנום׳ לפי וכמו
וז״ל, כתב קצ״ו אות ג׳ שער ז״ל לר״י תשובה ובשערי

 החוטא כי ונחקר ונבחן וידוע לכל גלוי הדבר ואם
אזנו, יטה לא ומלמדיו מוריו לקול ישמע ולא מוסר שונא

 ומבואר עיי״ש. עכ״ל כר, ישנאך פן לן תוכח אל נאמר ע״ז

 "וידוע עוד והוסיף דוקא. לכל גלוי שיהיה דצריך דס״ל
עדיין אבל נבחן וגם ידוע אם הא ומשמע ונחקר", ונבחן

:לפוטרו בהכי סגי לא נחקר לא
מי כל אי׳ הכי ע״ב נ״ד דף בשבת בגמ׳ כמותו. ד(

 נתפס מיחה ולא ביתו לאנשי למחות שאפשר
 בכל עירו, אנשי על נתפס עירו באנשי ביתו, אנשי על

ויש עיי״ש. עכ״ל כולו, העולם כל על נתפס כולו העולם

O הוא כאילו דהוי הכוונה אם דנתפם, בפירושא להסתפק 
 אותה על ונענש ממש, העבירה אותה עשה ג״כ עצמו

 קיום מניעת רק היא העבירה דעצם אלא אינו או העבירה.
 דכאן ורק עשה, ממצות מניעה וכשאר דתוכחה, מצוה

 על העובר כמו העונש הוי זו ממצוה מניעה דעל נתחדש
 בדבר היא כשהעבירה ונפ״מ עליה. הוכיח שלא העבירה

 גרושה ונושא כהן שהלה כגון בה, שייך אינו שהמוכיח
 שייך לא דבזה כך, על מלהוכיחו ומנע כהן אינו והוא
 היא מותרת לו שהרי גרושה, נשא הוא כאילו דהוי לומר

 עצמו הוא עשה כאילו דהוי דבר בכל נימא ואי הגרושה.

 ע״כ בה, שייך אינו דהוא בכה״ג הרי העבירה, אותה
בעלמא. מצוה מקיום עצמו מונע כשאר אלא נענש אינו
 פשוט העונש, לענין רק הוא ד״נתפם" פירוש אם אבל

אותה על שיענש לומר שייך בה שייך שאינו בעבירה דאפי׳
 לדון יש ואמנם בה. נענש שהלה העונש באותו עבירה ~

 שייך שאיננו בדבר דאף שבדבר, החידוש באמת דזהו ולומר
אשמעינן, ותרתי בו, שייך באמת כאילו דהוי אמרינן בו

:ממש עשהו הוא כאילו הוי וגם בו שייך כאלו דהוי
דהלה ובאופן עבירה לעבור דחשב היכא נפ״מ עוד יש אבל

 דגם ונימא שיוכיחנו, שייך לא הרי דאל״כ כך על יודע
מלהוכיחו, עצמו ומנע א׳, אות סוף עי׳ תוכחה, מצות יש ע״ז

 הכוונה אי הנה העבירה. עשה ולא הלה התחרט ואח״כ
 א״כ עבירה, אותה עשה עצמו הוא כאילו דהוי ב״נתפם"

 דמחשבה קיי״ל דהא ע״ז, נענש אינו עצמו דהעובר כמו
 שמנע זה גם ה״נ א״כ למעשה, מצרפה הקב״ה אין רעה

 הקב״ה ואין במחשבה, רק ג״כ עבר כאילו דהוי מלהוכיחו
 הוי דלא נימא אם אבל כלל. נענש ואינו למעשה, מצרפה

 על אלא אינו והעונש עבירה, אותה עשה עצמו הוא כאילו

 בגודל העונש מדת הוי זו דבמניעה ורק ממצוה, מניעה
 ממצוה מניעה על נענש כאן ה״נ א״כ הלה, של העבירה

 אמרינן הא אצלו דהרי העובר, כמו לענוש שייך דלא ורק זו,
התוכחה במניעת הוי וא״כ למעשה, מצרפה הקב״ה דאין

 מיהא עונש אבל מצוה, מקיום עצמו מונע ככל רגיל עונש

:כך על ישנו
 העונש, לענין שמים בדיני הם האלה הנפ״מ דב׳ אמת והן

כבשי ובהדי לו, הראוי העונש מדת גליא שמיא וכלפי
 למעשה דגם השניה זו בנפ״מ די״ל אלא לן. למה דרחמנא

 מאי לפי ע״ז, וודוי תשובה צריך אם לענין בזה נפ״מ יש
 לעולם וז״ל, כתב ע״ב, ל״ט דף בקדושין ז״ל דהמאירי

 רעה שמחשבה שאע״פ בעבירה, להרהר שלא אדם יזהר
 כאילו בה נענש שאין כלומר למעשה, מצרפה הקב״ה אין

 מכוין שהוא אחר עליה הוא נענש מ״מ מעשה, עשה
 מעשייתה נמנע ושלא העבירה עשיית לכוונת בהרהוריו

 לפועל, הרהורו להוציא לידו נזדמן שלא אלא יצרו כבישת מצד
 מפני היתה דהמניעה בכה״ג דרק ומשמע עיי״ש. עכ״ל
 אבל כך, על תשובה דצריך הוא לעשות לידו נזדמן שלא
 כלל נענש אינו באמת יצרו כבישת מפני היא המניעה אם

 רש״י לכאורה דכפה״נ אלא ותשובה. ודוי ע״ז צריך ואינו
 ריב״ל אמר בגמ׳ אי׳ ע״ב מ״ג דף דבסנהדרין ע״ז, פליג ז״ל
 כאילו הכתוב עליו מעלה עליו ומתוודה יצרו את הזובח כל

 ע״כ. כר, והעוה״ב העוה״ז עולמים בשני להקב״ה כיבדו
 שהסיחו לאחר יצרו, את זובח בד״ה וז״ל ז״ל רש״י ופי׳

 עכ״ל עליו, ומתודה בתשובה ושב והורגו זובחו הוא לחטוא
 שניסת בפשיטות מתבאר לחטוא שהסיתו ולשון עיי״ש.
 ושוב העבירה לעשות דחשב והיינו עשה, ולא כן לעשות

 ע״י דבא היכא דאפי׳ הרי יצרו, את שכבש ע״י מזה נמנע
 גם דבאמת די״ל אלא ע״ז. וודוי תשובה צריך היצר כבישת

 עצם לענין בהכי סגי יצרו את שכובש דכל מודה ז״ל רש״י

 ורק למעשה, מחשבה מצרף הקב״ה דאין כיון העבירה,
 מעלה, תוספת להשמיענו בא בגמ׳ ריב״ל דע״כ דס״ל

 כף, עולמות בשני להקב״ה כיבדו כאילו דהוי וכדקאמר
 דבעצם ותשובה, ודוי בלא סגי דלא דאמרינן הוא ובזה

 הודוי ע״י ורק זו, בדרגא הוי לא עדיין מעבירה המניעה
 שלא כל הדבר לעצם אבל כך. להחשב מתעלה והתשובה

 כיון ודוי, ולא תשובה לא וא״צ כלום, הוי לא למעשה הגיע

למעשה: מצרפה הקב״ה דאין
את דהזובח להך מפרש שם לסנהדרין ז״ל המאירי ואמנם

 על עבר כשכבר החטא לאחר תשובה לענין יצרו
 תמיד יצרו את מכניע אדם יהא לעולם וז״ל, שכתב העבירה,

 מתקבלת שתשובתו בטוח ויהא לבו על חטאיו ומעלה
 הלב להכנעת אלא היחה לא הקרבן כוונת סוף שאף בכך,

 ומתודה יצרו את הזובח כל שאמרו והוא החטאים, ולודוי
 הרי עיי״ש. עכ״ל קרבן, הקריב כאילו הכתוב עליו מעלה
 תשובה לענין יצרו את דהזובח להך לה דמפרש להדיא

 ויתכן בתשובה. לשוב מכניעו היינו וזובח החטא, לאחר
 ויקרא במד״ר דאי׳ מה לפי הוא כן, לפרש שדחקו דמה

 את שזבח עכן זה יכבדנני, תודה זובח ד״א ט׳, פרשה ריש
ששב מה לענין לה דדרשי הרי עיי״ש. ע״כ בתודה, יצרו

עכו



קיב סימן )םמ״ק( גולה עמודי שלישי יום

 ואל שוגגין שיהו מוטב [4 חכמים אמרו זה על שוגג והחוטא תוכחתו יקבל שלא לו ברור אםה( אך
כמותו נענש אינו יקבל שלא למוכיח וברור מזיד החוטא ואם מזידין. יהו

אך
ל ל׳ דף ניצה ג[ ציונים

העמודים צביון
 להך גם מפרש ולכן תחלה, שעבר החטא על בתשובה עכן

זה: בדרך בתלמודין דריב״ל
העבירה, לעשות שניסת המחשבה על לה דמפרש ז״ל ורש״י

יפה בפי׳ כמש״כ שם במד״ר הכוונה דמפרש י״ל
לכפור, המסיתו יצרו את זבח שהודה במה כי שם, תאר

 ולפ״ז עיי״ש. עכ״ד בתודה, זובח כמו תודה זובח ויתפרש
 לשמוע מבלי שזובחו העתיד על הוא המד״ר כוונת הרי

עליו, עבר שכבר החטא עיקר לענין קאי ולא להסתתו,

 גם שפירש וזהו לכפור. לעבירה המחשבה לענין אלא
 דהא דפרישנא אלא לעבירה. ההסתה לענין שם בסנהדרין

למעשה, מצרפה הקב״ה אין דמחשבה אף ותשובה ודוי דבעי
 מעלה לתוספת אבל כלום, א״צ העבירה עצם דלענין היינו

ודוי בעי לזה עולמות בב׳ להקב״ה כיבדו כאילו דליהו'

:ותשובה
 לעבור בחושב שם דסנהדרין בגמ׳ איירי לא ז״ל ולהטאירי

עבר. שכבר לאחר לה דמפרש כיון עבירה,
 המאירי כתב פ״ז א׳ מאמר התשובה חבור בס׳ ואמנם

 היצר לכבישת יצרו, דהזובח דסנהדרין להך לפרש עצמו ז״ל

 תשובה דצריך להוכיח בזה ודן ז״ל, וכפירש״י העבירה, לפני
 דהיכא לחלק ומביא עבירה, לעשות המחשבה על וודוי

 א״צ יצרו וכבש אונס מחמת המחשבה עליו באה דבתחלה

הכוונה אין ומתודה, שם גמ׳3 שאמרו ומה ותשובה, ודוי
 עיי״ש. עכ״ד מיצה״ר, להנצל לתפלה אלא ממש, לודוי ן

 כאילו הכתוב מליו מעלה שם בסנהדרין גירסתו לפי והיינו
 לפי אבל ותשובה. ודוי א״צ באמת ולזה קרבן, עליו הקריב

להקב״ה כיבדו כאילו הכתוב עליו מעלה בגמ׳ שלפנינו הגי׳
 שמגיע המעלה תוספת מפני כפשוטו לודוי דהכוונה י״ל כו׳, (

 במה ביאור דצריך אלא וכמש״ג. והתשובה, הודוי ע״י
סנהדרין במס׳ לדבריו התשובה בחבור מדבריו עצמו שסתר

:וצ״ע יצרו. את דהזובח הך בביאור
שחשב דכל להדיא ז״ל המאירי כתב שם בקדושין ועכ״פ

 מחמת הוא דאם עשה, ולא ונמנע עבירה לעשות
 אילו הא ודייקנו מ״ז, תשובה צריך לעשותה, לו נזדמן שלא
מחמת הוא העבירה את עשה לא דבר של דבסופו מה

:ע״ז תשובה ולא ודוי לא א״צ באמת היצר, כבישת
יש הרי הוא, כן באמת אם דהנה לעניננו, נחזור ומעתה

 לעבור שרצה לזה הוכיח שלא במי לדינא נפ״מ
 דאם העבירה, עשה ולא אח״כ יצרו את כבש והלה עבירה

 שהלה מה עשה הוא כאילו נחשב הוכיחו שלא האיש זה
 א״כ כלום, הלה עשה לא דבר של דבסופו כאן א״כ עשה,

 אבל מלהוכיח. מניעתו מל וודוי תשובה צריך אינו הוא גם
ממצוה, מניעה משום אלא עונשו אין הוכיח . שלא זה אם
 א״כ העובר, של העבירה חומר לפי הוא העונש דמדת ורק

עצמו, לגבי אלא מועיל זה אין כלום, משה לא דהלה היכא

 מניעה של עבירה ישנה מיהא הוכיחו שלא זה אצל אבל
דמ״מ לא, או עבר הלה אם תלוי זה ואין מצוה, מקיום

:בה חייב שהיה מצוה מקיום נמנע הוא
נתפש, בד״ה וז״ל וכתב דייק שם בשבת ז״ל רש״י והגה

 זה ולשון עיי״ש. עכ״ל שבידן, עבירות על נענש
 העבירה, זו את עשה עצמו הוא כאילו דהוי בפשוטו מתפרש
 כאילו הוי עשה שהלה דמה העבירה, עצם על הוא שעונשו

 שכתב להדיא, כן מפורש ז״ל המאירי ובדברי עשה. הוא גם
 מהם ליזהר צריך שאדם כשם כיו״ב וכל אלו דברים וז״ל,

 מוחה ואינו למחות לו שאפשר מי דכל למחות, צריך כך
 למחות שאיפשר כל שאמרו והוא עשאו, כאילו הוא הרי

 עכ״ל כו׳, ביתו אנשי על נתפש מוחה ואינו ביתו באנשי
עשה עצמו הוא כאילו דהוי דס״ל להדיא ומבואר עיי״ש.

:העבירה אותה את
 ומבואר כמותו", "נענש וכתב דייק כאן ז״ל רבינו אבל

דהמונע העונש, לענין רק אלא הכוונה דאין דמפרש
 שהעובר עונש באותו נענש להוכיח, שחייב במקום מלהוכיח

כמונע אלא הוי לא באמת העבירה עצם אבל בו, נענש

:עליו המוטלת מצוה מקיום
 י שוגג. והחוטא תוכחתו יקבל שלא לו ברור אם ה(

שלא כך ברור שיהיה יתכן איך ביאור, צריך
 להם יש ישראל כל והרי שוגג, הוא בעוד תוכחה יקבל

 וכבר יפרוש. מהאיסור כשיודיעוהו ומסתמא כשרות, חזקת
 ז״ל הרי״ף על כ״ב סי׳ ח״א יהושע דבר בס׳ כזה תמה

 מוטב לישראל להן הנח א״ל וז״ל, שכתב ע״א, ל׳ דף בביצה
 דידעינן במידי מילי והני מזידין, יהיו ואל שוגגים שיהיו
 ז״ל הרא״ש וכ״כ עיי״ש. עכ״ל כו׳, מינן מקבלי דלא בודאי

 דנדע יתכן איך הוא דשוגג דכיון ותמה עיי״ש. שם, בפסקיו
 לתרץ, ו׳ ואות ה׳ באות שם וכתב תוכחה. יקבל שלא בבירור

 נתברר ועי״ז קבל ולא זה דבר על לו הוכיחו דכבר דהיכא
 וכגון ע״ז, שוב ועבר מסוים זמן ועבר תוכחה, מקבל שאינו

 שנה לפני אותן שהוכיחו שם, בביצה יוה״כ דתוספת ההיא
 נקראו דבכה״ג ע״ז, עברו שוב הבאה ובשנה קבלו, ולא

 שהוכיחו ממה אז ששכחו דיתכן כיון שוגגין, הבאה בשנה
 גם כן למימר ומצינן עיי״ש. עכ״ד הקודמת, בשנה אותן

 שלא לו ברור וגם שוגג לו דקורא במאי ז״ל, רבינו בדעת
 ובזה גמור, שוגג דאינו בכה״ג דאיירי די״ל תוכחה, יקבל

 אבל מזיד, יהיה ואל שוגג שיהיה מוטב דאמרינן הוא
 רק והוי כך, ברור שיהיה יתכן לא באמת מעיקרא בשוגג
למצות ישנה דבספק מיניה לעיל כתב כבר וזה ספק,

תוכחה:
דף בערכין דאי׳ מאי לפי ז׳, אות שם בדב״י כתב ועוד

\ 1 י? לו נעשית בה ושנה עבירה אדם דעבר דכיון ע״ב ל׳
 ובפעם נעשית, בד״ה וז״ל ז״ל רש״י ופי׳ ע״כ. כהיתר,

שניה



שלישי יום )םמ״ק( גולה עמודיקלו
תוכיח. הוכח מצות על עובר הוא אךו(

קיב סימן

עד

העמודים צביון
 שתהא עולה אין לבו על שאפי׳ לידו, באת לא תני שניה

 מפעם תו ושנה דעבר בכה״ג וא״כ עיי״ש. עכ״ל עבירה,
פ׳ יפות פנים בס׳ וכמש״כ שוגג, מיקרי ואילך שלישית

 כשלא דוקא זה אך עיי״ש. וגו׳, בעדו וכפר עה״פ אחרי
 לו אמרו וכדתנן הוא, מזיד ודאי בו התרו אבל בו התרו

ושתיה, שתיה כל על חייב שותה והוא תשתה אל תשתה אל
 עכ״ד והלאה, שניה בפעם אפי׳ מועיל דהתראה הרי עיי״ש,
כאן, ז״ל רבינו בדעת גם כן למימר לכאורה ומצינן עיי״ש.

 נקרא ושנה דעבר וכיון במזיד, פעמים כמה בעבר דאיירי
 מזיד דבמציאות כיון תוכחה קבלת בר אינו והוא שוגג, תו

 אבל כשוגג. שדינו מפני שוגג שיהיה מוטב ואמרינן הוא,
תוכחה. קבלת בר שאינו המציאות מפני להוכיחו א״צ
להוכיחו. צריך באמת כזה בירור דליכא גמור שוגג אבל

 ז״ל רבינו שבדברי שוגג דלשון דסתמא דוחק, זה אולם ס
:כשוגג שדינו במזיד ולא ממש, בשוגג מתפרש

 דאיירי שלישי, בדרך שהוסיף ח׳ אות שם בדב״י וע״ע
נקרא זה בהתראה מזיד דלגבי התראה, בלא במזיד

 ברור ואם וז״ל, ל״ז סי׳ יראים בס׳ מש״כ ע״פ והוא שוגג,
 לישראל להן הנח לשתוק, טוב ממנו יקבלנו שלא למוכיח

 התראה בלא חוטאין שיהיו מזידין, יהיו ואל שוגגין שיהיו

כדאמרי׳ ביותר ויענשו בהתראה ויחטאו פניהם משיעיזו
 כך למזיד, משוגג עונשן להרבות אין אלמא כר׳, בביצה

עיי״ש, עכ״ל למותרה, מותרה משאינו עונשן להרבות אין
 הקודמים משנים ליה עדיפא תירוצא דהך שם בדב״י וציין

 קורא אינו הרי שם יראים בם׳ ואמנם עיי״ש. בזה, והאריך
 בהמשך אך כן, נראה שם לשונו בתחלת כי ואף שוגג, לו

 דהוי בעלמא, דמיון אלא דאינו להדיא פירש הרי דבריו
 משוגג לעשות שאין דכמו קאמר, מזיד לגבי שוגג בגדר
 דעונשו כיון למותרה, מותרה מאינו לעשות אין כך מזיד

 בפירוש לו קרו הרי ז״ל והרא״ש הרי״ף אבל עי״ז. מתרבה

וסתמא כו׳, שוגגין שיהיו דמוטב אהא קיימי דהרי שוגג,
O מילי הני ומפרשי בהתראה, שלא מזיד היינו לאו דשוגג 

 דנקט שוגג אותו והיינו מינן, מקבלי דלא ודאי דידעינן
 פירושא הך הוא רחוק ז״ל רבינו בדברי ובפרט תחלה. סתמא
 בשוגג וסתמא התראה, בלי למזיד דהכוונה לומר דשוגג

 דאיירי הנ״ל, הראשון כדרך מסתברא ולכן מיירי. כפשוטו
כך, על לו הוכיחו רב ,זמן דלפני ורק ממש, בשוגג באמת

:בס״ד וכמש״נ קבל, ולא

 דעת מבואר תוכיח. הוכח מצות על עובר הוא אך ו(
יקבל לא שהלה לו דברור היכא דאפי׳ ז״ל רבינו

 בשבת דאי׳ מהא נראה ומקורו להוכיחו. חייב מ״מ ממנו

 דבי להני מר לוכחינהו סימון לר׳ ר״ז א״ל ע״א, נ״ה דף
 מקבלי דלא אע״ג א״ל מינאי, מקבלי לא א״ל גלותא, ריש

 דא״ל מורה זה לשון ופשטות עיי״ש. ע״כ כו׳, מר לוכחינהו
דהמצוה להוכיח, צריך מ״מ ממנו יקבלו שלא דיודע דאע״ג

 דכשיודע העונש, לענין רק היא והנפ״מ גווני, בכל הוי

כמוהו, נענש אינו זה בגלל מוכיחו ואינו יקבל לא שהלה

הוי: מיהא מצוה מקיום מניעה אבל
וז״ל כתבו שם דהתוס׳ בגמ׳, הכי מפרשי כו״ע ולאו

 היכא היינו מר, לוכחינהו מקבלי דלא ואע״ג בד״ה
 היכא אבל גלוי, מי לפניהם בסמוך כדאמר מקבלי אי דספק
 יהיו ואל שוגגין שיהו מוטב להם הנח מקבלי לא דודאי

 ובפ׳ ע״א( ל׳ דף )ביצה יין כדי בהמביא כדאמרינן מזידין,
 עכ״ל יוה״כ, תוספת גבי ע״ב( קמ״ח דף )שבת שואל

 דהיינו מקבלי, דלא דאע״ג להך דמפרשי ומבואר עיי״ש.
 להוכיח, חייב לו הוא דספק דכיון שיקבלו, לך ברור דלא
 :כלל דהוכחה למצוה ליכא יקבלו שלא לו דודאי היכא אבל
 להא הכוונה גלוי", מי "לפניהם בתום׳ שהזכירו ומה

על ורשום לך לגבריאל הקב״ה א״ל שם, בגמ׳ דאי׳
 חבלה, מלאכי בהם ישלטו שלא דיו של תיו צדיקים של מצחן

 מלאכי בהן שישלטו כדי דם של תיו רשעים של מצחם ועל
 אלו נשתנו מה רבש״ע הקב״ה לפני הדין מדת אמרה חבלה,
 גמורים, רשעים והללו גמורים צדיקים הללו לה אמר מאלו,
 אמר מיחו, ולא למחות בידם היה רבש״ע לפניו אמרה

 מהם, יקבלו לא בהם מיחו שאם לפני וידוע גלוי לה
 ע״כ גלוי, מי להם גלוי לפניך אם רבש״ע לפניו אמרה
 לחייבו סימון לר׳ שם בגמ׳ זירא ר׳ הביא זה כל ואת עיי״ש.
 מקבלי דלא אע״ג דקאמר גלותא, ריש דבי להני להוכיח

 מביא מה יקבלו שלא לו דברור הכוונה ואי מר, לוכחינהו
 הספק. מפני בהוכחה חייבין דהתם גלוי, מי דלפניהם מהך
 אבל מספק, היינו מקבלי דלא דאע״ג הך דגם ע״כ אלא

:כלל למצוה ליכא באמת יקבלו לא דודאי היכא
ד״אע״ג והך מוכרח, זה דאין דס״ל י״ל ז״ל רבינו אבל

 לו דודאי היכא אפי׳ כפשוטו הכוונה מקבלי" דלא
 דאמרינן והא להוכיח. דחייב פשיטא בכ״ז יקבלו שלא

 גם גלוי הדבר היה דאילו דמשמע גלוי, מי לפניהם
 עצם אבל העונש, לענין רק היינו חייבין, היו לא לפניהם

 מההיא דמביא והא גווני. בכל הוי באמת התוכחה מצות
 דהדבר בספק דמדחזינן הכוונה בספק, דאיירי דיחזקאל

 עליו להרשם כך כל נענש מזה ומונע דבספק כך כל חמור
 יקבל שלא דודאי היכא גם תו מחמרינן לכן דם, של בתיו

 אמת שפת בס׳ הזה החזיון ככל מצאתי ושוב בזה. לחייבו
 שלא דודאי היכא גם דאם עוד, להוסיף ויש עיי״ש. לשבת,

 שיהיו מוטב דאמרינן הא א״כ תוכחה, למצות ישנה יקבל
 אבל למזיד, משוגג לעשותו לנו דאין היינו כו׳, שוגגין
גווני בכל דהוכחה למצוה ישנה אז מזיד הוא דכבר היכא

יקבל: שלא בידוע אפי׳
 ז״ל, רבינו כסברת תחלה הביא י״א עשין בסמ״ג והנה

מזידין העוברין אם אבל וז״ל, שכתב ע״ז, פליג אבל
 כדמוכח מיתה מעונש שפטור אע״פ יקבלו שלא לו וברור

במם׳
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העמודים צביון

 מפטר. לא תוכיח דהוכח מעשה מ״מ כר, שבת במס'
 וימות, לרשע הלעיטהו יקבלו שלא עונשן על שמוסיף ואע״פ

 אומר ואני דוקא, בשוגגין השתיקה התלמוד צוה ולכך
 לשתוק, צריך במזידין אף כי טובה, עצה אם כי זו שאין

 לומר שלא האדם על שחובה יבמתו על הבא בפ׳ כדאמרי׳
עיי״ש. עכ״ל ישנאך, פן לץ תוכח אל שנא׳ נשמע שאינו דבר

 למצות איכא במזיד דגם דס״ל ז״ל רבינו על קשה ולפ״ז -

שאינו דבר לומר דשלא להך איכא בכה״ג והרי תוכחה,

:נשמע
 דשלא/ להך מפרש ז״ל דרבינו די״ל לכאורה, נראה והיה

עבירה בדבר איירי דלא נשמע, שאינו דבר לומר
 דלא ארן, דרך וממדת דעלמא בעניני אלא תוכחה, ומשום

לדבריו. קשבת אזן תהיה שלא במקום דבר ולייעץ 'לומר
 לעניני ה״ז פ״ה דעות בהל׳ ז״ל הרמב״ם לזה הביא וכן

 לומר דשלא להך ליכא תוכחה במקום אבל עיי״ש. ארן, דרך
 לה דמפרשי ז״ל הראשונים כשאר ולא נשמע. שאינו דבר

 י״ל וא״כ שם. ביבמות ז״ל להמפרשים עי׳ תוכחה, לענין
 במקום אבל דעלמא, מילי לענין לה מפרש ז״ל רבינו דגם

 דאיכא אלא מתוכחה. למנוע לו אין גווני בכל תוכחה
 לומר דלא להך עלה מייתי ביבמות שם בגמ׳ דהא למידק,
 איירי, דבתוכחה ומוכח לן, תוכח דאל לקרא נשמע כשאינו

 דעלמא. מילי לענין ז״ל ורבינו הרמב״ם לה מפרשי ואיך
 חדא מתוך דחדא לומר אפשר ז״ל הרמב״ם בדעת ואמנם
 נשמע הלה שאין כל תוכחה דבמקום מצינו דאם קאמר,

 במילי כש״כ גם ואולי ה״נ א״כ לו, לומר שלא מצווה לו
 הרי ז״ל רבינו אבל נשמע. שאינו דבר לומר דאין דעלמא

 ונימא להוכיחו, חייב נשמע אינו אפי׳ דבתוכחה להדיא כתב
 קשה דעלמא, במילי דאיירי נשמע כשאינו לומר דשלא דהך
דלענין דס״ל וע״כ דתוכחה. קרא ע״ז מביא בגמ׳ דהא

:הסמ״ג קושית והדרא קאי, תוכחה
ליבמות, בחדו׳ ז״ל כהריטב״א ס״ל ז״ל דרבינו וצ״ל

נשמע, שאינו דבר לומר ]שלא[ מצוה כך וז״ל, שכתב
 עכ״ל בערכין, כדאמרי׳ הכאה, עד לחבירו אבל לרבים, פי׳

 לברבים, ליחיד בין מחלק אינו ז״ל המאירי ואמנם עיי״ש.

 כדמתבאר ליחיד, ביחיד איירי הרי כאן ז״ל ורבינו עיי״ש.
 ובכה״ג יחיד, לשון הכל דנקט זה בסימן לשונו מסתימת

 כמש״כ נשמע, שאינו דבר לומר דשלא להך דליכא ס״ל
 נרגא, בה שדא ליבמות לנר דבערוך אלא ז״ל. הריטב״א

 לקרא בגמ׳ מביא נשמע שאינו דבר לומר דשלא אהך שהרי
 איירי. דביחיד ומשמע נאמר, יחיד לשון וקרא לן, תוכח דאל
 תירוצא על בהקדמה שכתב ז״ל השל״ה בשם הביא ועוד

 מה לפרש מבלי הוא, דדוחק ז״ל והריטב״א דהנמוק״י
 שם, ז״ל השל״ה של לתירוצו לנר בערוך הסכים ולכן דחקו.
 אבל עבירה, שעובר יודע כשהעובר היא דהוכחה שכתב

דמצוה דאמרינן הוא בזה כלל עבירה זו שאין כשמכחיש
:עיי״ש עכ״ד נשמע, שאינו דבר לומר שלא

שאינו דבר לומר דשלא להך מפרש ז״ל דרכינו יתכן ועוד
אין דתו נזיפה, לכלל שהגיע לאחר דהיינו נשמע,

 לן לדרגת הגיע כבר דמעתה להוכיח, ולהוסיף להחמיר

:יותר להוכיחו שאין
 שאינו דבר לומר דשלא להך מפרש ז״ל דרכינו י״ל, ועוד

אם סכנה חשש דיש היכא דוקא דאיירי נשמע,
 יותר, להוכיח שלא מצווה וגם דפטור הוא ובזה יוכיחנו,

 חסידים בס׳ וכ״כ עיי״ש, רל״ט, מצוה החינוך בס׳ וכמ״ש
 במקום סתמא אבל ה׳. סי׳ שם וע״ע עיי״ש, תי״ג סי׳

 נפטר לא תוכחה מקבל באינו אפי׳ חששא, להך דליכא
עוד: להוכיח מלהוסיף זה עדיין

 7דאמרי והא וז״ל, כתב שם ז״ל הריטב״א בחדו׳ ?והנה
 ריש דבי להני מר לוכחינהו יוצאה בהמה במה בפ׳

 לוכחינהו, מקבלי דלא אע״ג א״ל מנאי, שמעי לא א״ל גלותא,
 כי ישמעו, שלא בהם שמכיר אלא כלל הוכיחם כשלא התם
 אחר אבל פה, פתחון יהא שלא כדי ועוד ישמעו, אולי

שלא בהם ומכיר שמעו ולא ]אחת[ )אחרת( פעם שהוכיח
 וכ״כ עיי״ש. עכ״ל כלום, להם לומר שלא מצוה עוד *שמעו

 דלא "אע״ג הלשון מתיישב ולפ״ז עיי״ש. ליבמות בנמוק״י
 אלא יקבלו, שלא הוא שכך לו שברור פירושו דאין מקבלי",
 שנראה מפני ורק יקבלו, שלא כך לו נראה דסחמא הכוונה

 היא דזו וכפה״נ הוא. כן ודאי כאילו בלשון נקט כך לו
 שכתב לשבת, בחדו׳ ז״ל הר״ן שהביא ז״ל הרא״ה דעת גם

 י ז״ל הרא״ה פי׳ מר, לוכחינהו מקבלי דלא ואע״ג א״ל וז״ל
 דסבר אע״ג מספק ראשונה פעם להוכיחם דוקא דהיינו

 פטור ודאי קבלו ולא אחת פעם הוכיחם אם אבל מקבלי, דלא
 לומר לאדם לו שמצוה כשם כדקיי״ל שניה, פעם מלהוכיחם

 עכ״ל נשמע, שאינו דבר לומר שלא לו מצוה כך הנשמע דבר
 לפי אם דאפי׳ ס״ל ז״ל רבוותא הני דכל ומבואר עיי״ש.

 בפועל הדבר הוכח שלא זמן כל מ״מ ממנו יקבלו לא דעתו
 תוכחה, ממצות נפטרו לא עדיין אמת, פעם הוכחה ע״י ממש

 אע״ג ור״ל לוכחינהו, שמעי דלא אע״ג לשון מורה וזה
 בפועל הדבר הוכח לא עדיין מ״מ ישמעו, לא הכרתך דלפי

 שהוכיח ולאחר ממנו. יקבלו דלמעשה דיתכן כיון ממש,
 תוכחה, ממצות נפטרו אז יקבלו שלא ונתברר אחת פעם

 ז״ל ורבינו נשמע. שאינו דבר לומר שלא של בגדר ונכנסו
 אם דאפי׳ כפשוטו, לוכחינהו, שמעי דלא דאע״ג להך מפרש

 נפטר לא אפ״ה לו, שמע ולא הוכיחו שכבר ע״י הדבר ברור

 דשלא והך בזה, המבואר השיעור עד תוכחה, ממצות עדיין
 לעיל שנתבארו מאופנים באח׳ איירי נשמע שאינו דבר לומר

 שלא או סכנה, חשש במקום או בלרבים או דהיינו בס״ד,

תוכחה: במקום
 שלא לו דברור דכיון ז״ל, רבינו דעת ביאור צריך ועדיין

להמשיך נצטוה למה שיוכיחנו במה כלום יועיל
 יקבל שלא לו ברורכש דמידנימא^ לא ולמה להוכיחו, בזה

 בכל דבאמת ד^•בס׳״ והנראה1לז. תוכח אל של בגדר נכנס
 שיושפע כדי המוכח כלפי חדא תועליות, שתי יש תוכחה
 בתשובה לחזור או מהעבירה להמנע אם מעשיו להטיב
 מי כי עצמו, המוכיח כלפי תועלת ועוד עליה, שעבר לאחר

בהרגשת עליו השפעה איזה יש עבירה שעושה באחר שרואה

חומר

I״-4

rת׳



כסי )םמ״כ>( גולה עמודי
להוכיחו. צריך פעמים מאה ה[ ואפילו ״< החוטא. בו שינזוף ן( עד ״

ה! רתנ״ם ע"א, ל״א דף נ״מ ה[ ׳:3 ט"! דף ערכין ד[ ציונים

צביון

 מרגיש אינו עדיין אם ואפי׳ במשהו, בו להקל הדבר חומר
 וכמובן כזו. השפעה יש נפשו בפנימיות מ״מ זו הקלה בעצמו

 מתגברת באחרת או זו בעבירה אם זה במצב המשכה ע״י
 שתהיה צריכה ביטולה ולצורך זו. רצויה בלתי השפעה

 אדם, של דעתו לסוף תורה וירדה המעשה, על תגובה

 ע״י רק היא כזו השפעה נגד טובה הכי שהעצה וקבעה
 ממנו יקבל לא שהלה שידוע במקום אפי׳ ולכן תוכחה.

 עצמו. כלפי התועלת מפני תוכחה, ממצות נפטר לא עדיין
 תוכחה, מקבל שאינו כיון לן בגדר נכנם כבר דהלה ואה״ג

 לאחר ורק לו, לחוש עדיף יותר עצמו כלפי התועלת אבל
 של למצב המוכיח הגיע כבר נזיפה, כדי של למצב שהגיע

 דאל האזהרה חלה תו וממילא המצות, בקיום התחזקות
:לץ תוכח

 ז״ל רבינו דלדעת כתב, פ״ד התוכחה מצות בס׳, והנה
נענש, דאינו תוכחה קבלת בר שאינו יודע דאפי׳

 אותו והוכיחו בו כשהתרו רק זהו ישנה, תוכחה מצות אבל
 למי אבל נזיפה. עד להוכיחו חיוב יש בכה״ג קבל, ולא

 שאיננו קדומות מעובדות הוא והבירור הוכיחו לא שעדיין
 להן הנח משוס מלהוכיחו, לגמרי פטורים תוכחה קבלת בר

 ואמנם עיי״ש. היראים, בדעת גם כן וכתב עכ״ד. לישראל,
 דמשום הוא, כך ל״ז סי׳ הקדום יראים בס׳ דאי׳ מה לפי

 שתהיה שם נזכר לא גם אך להוכיחו, אין כו׳ להם הנח
 בם׳ ורק התוכחה. מקבל שאינו במי גם דתוכחה מצוה

 גם להוכיחו דמצוה כן דכתוב הוא רכ״ג סי׳ השלם יראים
 במה כלל קפידא ליכא תו ולפ״ז תוכחה, קבלת בר כשאינו

התוכחה. מצות קיום בזה דיש כיון בעונש, עליו שמוסיפין
:לזה חוששין דאק ז״ל רבינו דעת גם היא זו ובפשוטו

ט״ז דף בערכין יוחנן כר׳ החוטא. בו שינזוף עד ז(
 אבל ז״ל. הראשונים רוב פסקו וכן עיי״ש. ע״ב

מש״כ ועי׳ הכאה, עד שם דאמר כרב פסק ז״ל הרמב״ם
:ע״ז ז״ל המפרשים

 רש״י ופי׳ תוכחה", היכן "עד הגמ׳ לשון פשטות והנה
ע״כ חבירו, את להוכיח חייב אדם היכן עד וז״ל ז״ל

 דדרשינן דלאחר הוא, הדבר כפלות דלענין משמע עיי״ש,
 גבול איזה לזה יש זאת בכל אם שואל פעמים מאה אפי׳

 יותר, חייב ואינו המצוה את קיים כבר לזה דבהגיעו דנימא
 או קללה עד או הכאה עד שיטתו לפי אחד כל ומפרש

 יצא כך לידי הגיע העשירי בפעם כגון דאם נזיפה, עד
 הכניס שהרי ז״ל, רבינו דברי פשטות מורין וכן חובתו. ידי

 שכתב דנזיפה, שיעורא דיני שני בין פעמים מאה דאפי׳ הך
 להוכיחו, צריך פעמים מאה ואפילו החוטא, בו שינזוף עד

 דהך וע״כ ע״כ. כר, ואילך מכאן להוכיחו אסור בו נזף ואם
 מהא משמע וכן הדבר. כפלות לענין אמור נזיפה דעד

ישנה לא היכן עד כיוצ״ב דבר עוד מביא לזה בסמוך דבגמ׳

ואם

העמודים

 לענין מתפרש ע״כ וזה עיי״ש. ע״כ שלו, באכסניא אדם

 אחר, למקום מעתה וילך זו אכסניא ויעזוב ישנה שלא כפלות
סמכן למה דאל״כ גוונא בחד קיימו הדברים שני ובפשוטו

-2._______ לזה: זה
1 שכתב אחר, באופן מפרש תי״ג סי׳ חסידים בם׳ אבל

לדבר, לו יש קשים דברים כיצד תוכחה, היכן עד וז״ל,
 ליה כדאית למר קללה עד או נזיפה עד או שיכהו עד

 בו גס שלבו לפי כך, כל קשות לו שידבר ליה כדאית ולמר
 נוזף או משיכהו לסבול יכול אינו קשים דברים רק ואוהבו
 עיי״ג^ .עכ״ל כר, מלהוכיחו אותו .שיניח מקלל בו.או

 לענין אלא הכפלות, לענין הדבר מפרש דאינו ומבואר
 וז״ל כתב שם ה׳ בסי׳ דאמנס לו. שאומר הדברים חריפות

 אס הנוכח, של מדותיו כפי בדבריו להוכיח המוכיח וחייב

 כנגד אותו יוכיח קשה הוא ואס בנחת, יוכיחנו נוח הוא
 שאלת שם תי״ג בסי׳ ומפרש פיי״ש. עכ״ל כר, מדותיו

 שצריך הקשים דברים מדת היא מה תוכחה, היכן עד הגמ׳
 ומפרשי יד״ח. יצא כך לידי הגיע שאם מזה, יותר ולא לומר

נזיפה. או קללה או הכאה כדי עד ליה, כדאית מר כל
 להך בגמ׳ לזה סמיך טעמא מאי למידק, איכא דלפ״ז אלא
 לפרושי ליכא הרי דבזה שלו, מאכסניא ישנה לא היכן דעד
 דמיון מפני הכא לה דמייתי י״ל ואולי כפלות. לענין אלא

 אמרי׳ תוכחה דגם והאכסנאי, המוכח של כבודו חששת
 אכסנאי גבי וכן כף, ת״ל משתנים פניו אפי׳ יכול התם

ובפירש״י עיי״ש ונפגם, פוגם אכסנאי מר דאמר התם אמרי׳
שם: ז״ל

 הכי ע״א ל״א דף בב״מ פעמים. מאה ואפילו ח(
הוכח ואימא לרבה, מרבנן ההוא א״ל אי׳,

 פעמים מאה אפי׳ הוכח א״ל זימני, תרי תוכיח זימנא חדא
 מנין לרב תלמיד לתלמיד הרב אלא לי אין תוכיח משמע,

 שבדברי ואימא ולשון עיי״ש. עכ״ל מ״מ, תוכיח הוכח ת״ל
 וכשהשיב כן, דאמר הוא שאלה דבלשון מורה מדרבנן ההוא

 ל״א דף לב״מ בחדו׳ ז״ל הרמב״ן ממנו.)־והנה קבל רבה לו
 דגרסינן הא הכא ק״ל פעמים, ק׳ אפי׳ הוכח וז״ל, כתב ע״א

 ת״ל ומוכיחו שחוזר מנין קבל ולא הוכיח ערכין במס׳
 ואיכא אחת. פעם אלא משמע לא הוכח אלמא תוכיח,
 כגון דברים, בשני במשמע פעמים ק׳ אפי׳ הוכח למימר

 לא לעולם יאמר לא קבל ולא אחת אעבירה הוכיחו אם

 j אני ועדיין הוכח, בכלל שהכל אחרת בעבירה אוכיחנו
 ויוכיחו יחזור לא קבל ולא אחת בעבירה הוכיחו אם אומר

 לן קשיא ואכתי תוכיח. ת״ל תוכח׳ עלי׳ קבל לא שהרי בה
 להך לי׳ מפקי׳ והתם לרב, לתלמיד תוכיח מפקי׳ דהכא
 אדם ולכל משמע לעולם דתוכיח ש״מ, דתרתי ואפשר דרשא,

לב״מ, ז״ל הר״ן ובחדו׳ בנמוק״י וכ״כ עיי״ש. עכ״ל משמע,

"! שם: בשטמ״ק וע״ע עיי״ש.
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לרב. תלמיד ואפי׳ ישנאך. פן לץ תוכח אל ט( )משלי שנאמר ואילך מכאן ו[ להוכיחו אסור ט( בו נזף ואם
ובעבירות

:1'"* עשיז סמ״ג ה"!, פ״ו דעות הל' רמנ״ס ע״א. ל"א דף נ״מ ז[ :נ׳ ה”ס דף ינחית ו[ ציונים

העמודים צביון

 כקוש׳ הוא גם מעצמו הקשה ה״ז פ״ו דעות בהל׳ ובלח״ם
שם בב״מ אמר דאיך הנ״ל ז״ל הראשונים

 שם בערכין אמרינן הא פעמים, ק׳ אפי׳ משמע דמהוכח
 ע״כ, מ״מ, תוכיח ת״ל ויוכיחו שיחזור מנין קבל ולא הוכיחו
 ז״ל הרמב״ם על הקשה ועוד ליה, נפקא דמתוכיח משמע
 תירן ולא עכ״ד, לרב, תלמיד דאפי׳ להך הביא לא אמאי

 הראשונה לקושיא תירצו כבר ז״ל הראשונים והנה עיי״ש.
 ליישב נראה ז״ל הרמב״ם לדעת אבל לעיל. שהבאנו וכמו

 ההוא של כספקו ס״ל דבערכין בזה, הן חלוקות דהסוגיות
 ריבויא לאו ואי א׳, פעם אלא נשמע לא דמהוכח מדרבנן,

 קושית גם בזה ומתיישב אחת. פעם רק אלא שמעינן הוי לא
 דערכין, סוגיא כהך דפסק די״ל ז״ל, הרמב״ם על הלח״מ

 ריבויא לן לית וממילא ולהוכיח, לחזור מרבינן דמתוכיח
 :לזה ז״ל הרמב״ם הביא לא ומש״ה לרב, תלמיד דאפי׳ להא
הוכח נקט מדרבנן ההוא בשאלת דהא למידק, דאיכא אלא

הגמ׳ סוגית ואי זימני, תרי תוכיח זימנא חדא
 לפעם רק ריבויא לן לית הרי א״כ כוותיה, אזלא דערכין
 וכמש״כ פעמים, הרבה לרבות ז״ל להרמב״ם לו ומנין נוספת,

 שניה פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב ממנו קיבל אם וז״ל
רק לן לית ריבויא והרי עיי״ש. עכ״ל כר, תמיד וכן ושלישית

שנית: לפעם
 מפעם יותר דמרבינן בהא לחקור יש דהנה בס״ד, והנראה

דמקיים היינו אם פעמים, ב׳ ומוכיחו אחת,
 מצוה קיום הוי פעם דבכל פעמים, שני התוכחה מצות
 אחת בפעם פעולתו את פעל שלא דכל אמרינן או לחוד.

 דיש והא אחת, פעם אפי׳ המצוה את קיים שכבר נקרא לא
 שינזוף עד או שיקללנהו עד או שיכהו עד זו למצוה גבול

 שכבר הכוונה אין ליה, כדאית ולמר ליה כדאית למר בו
 לעסוק לו אפשר אי דשוב הכוונה אלא המצוה, את קיים
 לן, תוכח אל מדכתיב שכנגד האזהרה מפני זו במצוה יותר
 הוי המצוה עצם מצד אבל בסמוך. ז״ל רבינו שהביא וכמו

 דפטור במצוה דעוסק דינא לענין ונפ״מ תוכחתו. שיקבל עד
 :לשניה ראשונה אמירה בין קצת בשוהה המצוה מן
הוי פעם דבכל ס״ל הוי מדרבנן דההוא למימר לן ואית

 מיוחד ריבוי לנו שאין זמן כל וא״כ לחוד, מצוה קיום
 דרים הוי ומש״ה כך. על שנית שיתחייב לומר לנו אין ע״ז

 משמע דהוכח לו השיב רבה אבל שניה. פעם לרבות תוכיח
 פעולתו את פעל שלא זמן דכל דס״ל פעמים, מאה אפי׳

 המצוה, קיים שכבר מקרי לא למוטב הלה את להחזיר
 שניה, פעם לענין מיוחד בריבוי צורך לנו אין הרי וא״כ

 בין לחלק כלל אין ולפ״ז הראשונה. את גמר לא דעדיין כיון
 לא דעדיין כיון פעמים, מאה ואפי׳ לשלישית שניה פעם
 ס״ל דערכין הגמ׳ וסוגית הנרצה. לתכלית דבריו פעלו

ריבוי איצטריך ולהכי מיוחדת, מצוה הוי פעם דכל אמנם

 העיקר דאין טעמא, בתר דזיל ס״ל אך נוסף, לפעם מפורש
 יחזור שהלה העיקר אלא ויפטר, שלו את יעשה שהוא מה

 הכוונה אין פעם, עוד דמרבינן במאי ע״כ ולהכי למוטב.
בזה לתת לנו אין וממילא נוספת, לפעם אלא שניה, לפעם

:יותר ולא כאן עד לומר גבול
ושלישית שניה פעם דאפי׳ להך שהביא ז״ל הרמב״ם ולפ״ז

לרב, תלמיד דאפי׳ להך הזכיר ולא כו׳, תמיד וכן
 אבל מיוחדת. מצוה הוי פעם דכל דערכין כסוגיא דס״ל ע״כ

 דאפי׳ הך וגם פעמים מאה דאפי׳ להך שהביא ז״ל רבינו
 כמה דכל וס״ל שם, בב״מ כרבה דפסק ע״כ לרב, תלמיד

קיים שכבר עדיין מיקרי לא פעולתו את חבירו על פעל דלא

:המצוה
 שאומר היינו פעמים מאה דאפי׳ הדברים פשטות והנה

אינו שוב והלה ואומר וחוזר מקבל אינו והלה לו
 עשין לסמ״ג בביאורו ז״ל מהרש״ל אבל הלאה. וכן מקבל,

 היינו פעמים מאה דאפי׳ שכתב אחר, באופן מפרש י״א
 את כובש ואינו לסורו שחוזר רק תוכחה שמקבל היכא
 אל נאמר עליו מקבלה ואינו בתוכחה שבועט מי אבל יצרו,

 הכאה עד תוכחה שיעור דאמרינן ומה ישנאך, פן לץ תוכח
 שירצה עד כ״כ להוכיחו אתה צריך הראשון בפעם היינו כו׳,

 ולפ״ז עיי״ש. עכ״ד כלל, אותו תוכיח אל ואח״כ להכותך
 שנית ומוכיחו ראשון בפעם תוכחתו מקבל דאינו היכא

 הראשון, פעם המשך אלא שניה פעם מקרי דלא פשיטא
 תוכח אל משום שיאסר עד אלא בזה להמשיך לו שאין אלא

 השלם יראים בס׳ מהאמור שהוא כנראה הדברים ויסוד לץ.
 דערכין מסוגיא הסתירה על אחר לתירוץ דנחית קצ״ה, סי׳

 שיחזור מנין קבלו ]לא[ ואם וז״ל, שכתב דב״מ, לסוגיא
 דאמרינן והא מ׳׳מ, עמיתך את תוכיח הוכח ת״ל ויוכיחנו

 משמע, פעמים ק׳ אפי׳ הוכח מציאות אלו בסוף בב״מ
 לא מקבל כשאינו אבל בו, וחוזר לקבלו באומר הוכח

 מתוכיח הוכח דמרבינן ואע״ג הוכיח, מתוכיח הוצרך
 מקבלו, בשאינו לחבירו נמי מרבי׳ במקבלו לרב בתלמיד
 שקולים מקבלו בשאינו ולחברו במקבלו לרב תלמיד והוכחת

ראם בתועפות מש״כ ועי׳ עיי״ש. עכ״ל שניהם, ויבאו הם

ב׳: אות שם
 בפשוטו ז״ל רבינו דעת מבואר להוכיחו. אסור ט(

היינו תוכחה, היכן עד בגמ׳ דאמרו דהא
 עד הגיע שאם יותר, ולא להמצוה דאיכא הוא כאן דעד
 דאל איסורא איכא וממילא למצוה, ליכא תו נזיפה כדי

 דא״כ דעות, להל׳ המלך עבודת בס׳ והקשה לץ. תוכח
 יותר שהוכיח שאול בן יהונתן על שם בערכין אמרו איך

 בדוד ליהונתן דהו״ל יתירא חביבותא דאגב שיעורו מכדי

 אסור, שיעורו מכדי יותר ואי עיי״ש, ע״כ טפי, נפשו מסר
ז״ל דרבינו ותירץ אביו. כלפי ובפרט יהונתן, עשה איך

קאי



קיג קיב סימן )סמ״ה!( גולה עמודי שלישי יום קמ

 להוכיחו צריך יא( גלויה ובעבירה ממנו שיקבל כדי ובנחת בסתר י< להוכיחו צריך שבסתר ובעבירות
שמים: שם יתחלל שלא מיד

 שיש ב( נ! רבותינו ואמרו ישראל בני את תברכו כה (י )כמדבר דכתיב ישראל את שיברך לכהן א( &[ קיג
עשה ג׳ בדבר

ואם

שם, רחנ״ם נ׳, ל״ת דף סוטה נ[ :קכ"יז סי׳ או״יז טושו״ע כ׳, עשין "ג

העמודים
רבים. לשון תברכו כה כך נאמר דבמקרא משום הכי דנקט

:ד׳ אות להלן מש״כ ועי׳
 רבינו גם דבאמת ולומר בזה, לדון אפשר היה ולכאורה

דנקט והא מדרבנן, אלא אינו אחד דכהן ס״ל ז״ל
 כל דבזה״ז דס״ל משום הוא יחיד, לשון שיברך" "לכהן כאן

 מן דהמצוה מדרבנן, אלא אינו כהנים ברכת מצות עיקר

 וכיון הקרבנות, הקרבת בשעת בביהמ״ק רק היא התורה
 גם דהוי באופן למנקט חש לא מדרבנן אלא אינו דבזה״ז

 כאן זו למצוה דנקט והא מדרבנן. רק הכהנים מנין מצד
מדרבנן, שהן אלה בין להלן ולא מה״ת שהן המצות בין

מסוים. וזמן במקום מה״ת היא המצוה דעיקר משום הוא
 המצות בין שהביא כאלה, עוד ז״ל רבינו של בספרו ויש

 שביהמ״ק דבזמן משום מדרבנן, אלא אינו שבזה״ז מה מה״ת
 כאן הדברים פשטות אולם מה״ת. המצוה עיקר היתה קיים

מה״ת, הוי בזה״ז גם דהמצוה כפשוטו אלא כן, מורין אין
 וממילא מדרבנן. דהוי לומר בדבריו רמז שום דליכא אחרי
 יחידי שהוא בכה״ג דגם דס״ל ע״כ יחיד לשון דנקט ממאי

 אינו "ואם לקמן ז״ל רבינו ממש״ב מוכח וכן מדאורייתא. הוי
 ולא בבהכ״נ", לו כשאומרים ודוקא בכולן עובר מברך

 דגם וע״כ עמו, אחד עוד כשיש דדוקא תנאי עוד הזכיר
 בדברי דאי׳ ומאי מה״ת. כהנים ברכת הוי יחידי בכהן
 אף כפיו נושא אינו היחיד שאם בזה״ל, להלן ז״ל רבינו

 עכ״ל, רבים, לשון להם דכתיב בעשה עובר אינו לו כשאומר
 ז״ל הר״ף מהגהות אלא ז״ל, רבינו מדברי זה אין באמת

 הו י״ע אות שם במקומו שיתבאר וכמו לבפנים, שנשתרבב
 בזה״ז דגם ס״ל ז״ל רבינו אבל עיי״ש. ז״ל, הר״ף דעת היא

• מה״רו הוי

 ושמו להם, אמור תברכו, כה עשה. ג׳ בדבר שיש ב(
לכאורה והנה להדיא. גמ׳3 וכדמפרש שמי, את

 הדבר לחומר ורק בזה, העשין בריבוי נפ״מ ליכא לדינא
 כאילו והוי ציווין, ג׳ ישנן זו דבמצוה הכי בגמ׳ דקאמר הוא

 בסוף שכתב ז״ל, הרמב״ם בדברי מתבאר וכן הן. עשין ג׳
 שבטל אע״פ לדוכן עולה שאינו כהן כל ח״ל כפים נשיאת הל׳

עיי״ש. עכ״ל כר, עשה ג׳ על כעובר זה הרי א׳ עשה מצות
עשין, בג׳ דעובר דאמרינן הוא הדבר חומר לענין דרק הרי
 ד״כעובר" הך כוונת ובעיקר בזה. נפ״מ ליכא לדינא אבל

 לכאורה מצינן ולפ״ז הדברים. בהמשך בס״ד יתבאר
הדבר. חומר לענין רק הוא לזה שהביא ז״ל רבינו דגם לומר

כה״ג, בכל דרכו לפי דבריו, בסדר מתיישב הדבר אין אך
 לאחר לבסוף אלא מביא אינו הדבר לחומר ששייך דמה

הבאת

 סט כ״ו, עשה סה״ח פי״ד, נהנים ונרכת תפלה הל׳ רחנ"ם א[ ציונים

ג׳: סעי׳ שם טושו״ע

צביון

 על להוסיף אסור ובזה יקבל, שלא לו דברור היכא קאי
 יקבל שלא לו ברור דאין היכא אבל בו. האמור השיעור

 והביא עיי״ש. עכ״ד השיעור, על להוסיף איסורא ליכא אז
 ס״ה דף ליבמות ז״ל והריטב״א הנמוק״י בשם גם כן שם

עיי״ש: ,3ע״ _
W )ועוד בסתר חדא קאמר, מילי תרי ובנחת. בסתר י 

 שיקבל כדי טעמא מפרש בנחת ועל בנחת,
סי׳ להלן מש״כ על וסמך כאן פירש לא בסחר ועל ממנו,

 ס״ד3 מש״כ ועי׳ פנים. הלבנת משום אסור דברבים קכ״ו, /■.*
 נקט דבסתר בהך אמאי למידק ואיכא — ג׳. אות שם

 לשון "ובעבירה" נקט דבגלוי ובהך רבים, לשון "ובעבירות"
 "ובעבירות הנוס׳ דבגלוי בהך גם באמת ובכת״י יחיד.

רבים: לשון גלויות"
 בין כאן דמחלק מאי לפי מיד. להוכיחו צריך יא(

ומפרש גלויה, לעבירה שבסתר עבירה
 שאין מה ובנחת, בסתר להוכיחו צריך שבסתר דבעבירה

 ובעבירה לסיים צריך היה הרי א״כ גלויה, בעבירה כן
 הנצרך של היפוכו שזהו בנחת, ושלא בגלוי מוכיחו גלויה

 מש״כ עי׳ בסתר לענין ואמנם שבסתר. בעבירה לדקדק
 דמדדייק י״ל בנחת לענין אבל ג׳. אות קכ״ו סי׳ להלן בס״ד
 ראיה ההוכחה, צורת הזכיר ולא מיד להוכיח צריך וכתב
 ליכא באמת התוכחה מצות דמעצם ס״ל ז״ל דרבינו מזה

 צריכה דבתרווייהו גלויה, לעבירה שבסתר עבירה בין ^נפ״מ
 שהרי הוא, טעמא בתר דזיל בנחת, להיות התוכחה פעולת
 גם שייך וזה ממנו, שיקבל כדי הטעם להדיא מפרש

 חילול למנוע אחרת, קפידא יש דבזה ורק גלויה. בעבירה
 לפניו שיתאפשר עד כלל להמתין לו אין כן על אשר ''*'השם,

 לבבו ויחם בראותו מיד להזדח עליו אלא בנחת, אתו לדבר
 סיבה תהיה עי״ז אם ואפי׳ שהיא, צורה בכל אתו לדבר

 השם. מחילול מונע עי״ז עכ״פ אבל ממנו, יקבל לא שהלה
 להוכיחו גלויה בעבירה לפניו מזדמן שאם זה, בכל ונפ״מ
 זה באופן שיהיה בדבר להקפיד צריך כלל, שיהוי בלי בנחת

,______המצוה_: קיום עיקר הוי דבכה״ג דוקא,_______
" הקב״ה צוה וז״ל כתב כ׳ עשין בסמ״ג שיברך. לכהן א(

 כ 3 עיי״ש. עכ״ל ישראל, את שיברכו הכהנים את

 ומוכח שיברך״. ״לכהן יחיד בלשון וכתב דייק ז״ל ורבינו
 א נזו״ למצוה ישנה אחד, כהן אלא שאין במקום דאפי׳ דס״ל

׳ כן שדייק לשו״ע תמיד עולת בס׳ ושו״מ כהנים. דברכת
 והסמ״ג עיי״ש. יחיד, לשון "כהן" דנקט השו״ע מלשון
דיתכן כיון בדעתו, מידי להוכיח ליכא רבים, לשון דנקט



מי ו>5ד
^!*ואויוו מון' •וסין ואני מי tfc א?אל לאודוקא  

כיהלמיסי״לג^קג יזם ל* יום על אפר אין מסאה לא • 
כי לזה בריכים ואנ סאין אלא ככולו היום u •בתקן  

סונ אתת ופחמ תעשירי לסכום ססנין כשמגיע ןזכינו $' 
יכמ דהאח מסרזן על חסגיח ואינו עשירית בחשבון אותו  
מסתרש ער יבב פסחים מסכת בסוף זא! הרא׳ש שכת'  

יו מ*ע אלא ןהוני אנו אין למה יום המסים תספרו הסבת • 
ןוצ לסבריהס הבאיש הנפמלביתיעקב נוכל כז׳כיובא

נ כ| יכפו ארבעים• ¥ :
כמון אלא כמו את הוכית שלא מיעקב למד מט  
ללמ ספי קושיא מאי בעיני תימא בר׳ אה למי  

יל >י' ןכ סחכיאס סזא ברון הקדים מפי .שלמד כסס  
רכש בסדרם כדאיתא סיוכיחם סזסן הוא ברון מקדוש  

בססק־ הלא להד המי הקסה מאי יעוד לעיל שהבאתי  
םקוד מוכיחן אגי אס מסה אסר רוג הכותו אתר* גבי הרס*  

כ לנו סיטייג עלימני לזה המ יאסרו הארק לקנת סיכנסו ?*, 
אסרן דהיינו ספוןלפיעה אלא יוזכיחן סלא היה סוכרת א/

-------------- ע ויל וגו׳ סיחזן את הכותו  • 
3< במ פו* ומוכיחו רוחון כדיסלאיהאמיסחו 1 ’׳<*  

הכי להיעבד דתי דשפיר אע/  ifn *סכרא 
זפעסיו אפי׳סאה זדרז״ל עסיתן את הוכיח מוכח כדכתיב  

הסוסי אינן להיתה נסמוך שלא חבירו שמוכיח מי מ׳ס  
אמש בתוכחתו עתה רסמסיי 00 הגא סבור כי תוכתס בגמר  

בל ונתאר הסעה לן תפרוף ולפעסיס אחרת פעם להסלים * 
עוד מכפה אינו פיתם בשעת המוכיח אבל תוכחה גמר  

רויית פכז כראוי תוכחתו גמר ולכן אחרת לתוכחה  
חמוכי יהא (40 ל’,וו מפרסים שאר סתירנן מה בעיני נכון  

אשמ מותו לפני רב זק יוכיחנו אס ר*נ וניחו וס וחוזר  
ןמצי קורה טיל יאער הוא או דבר אותו יעסה הוא גס  

ס!ף עי׳״ל והוכיחו חוזר הסוכת יהא סלא וזהו עיכין  
9 ע03 פיל* מי העסיס סאה אפי' תוכח סופה דאמרינן  
, )חוזר מוכיחו אינו מעסה בשעת סלא לאכ מעסה

——s.wiqiPl__1 י
• נז׳בםפר הואלתי נא הנס כסו התחיל הואל רחי  

ההחכמ אבי על נפלאתי מאד ומס  
, אבל מענם! מסס סרנה מסה איל’? ,,.®כ ו*ל הרס׳ק  

כו׳סהר הזאת התורה את לבאר מא כיין הקרוס כיח♦ • 
, יספ מסה אסרו זה פסוק האוסר כל נפ/חלק׳ ל ארז  

קיכח שהתולדות מצאתי סוב לעס/ תלק לו א*ן >»עכ  
ולו האלו התוכחות סכל רזיל ס’ש על ממש הקסהכס׳ג  

על הקשה ועוד אסרן עצמו ספי שסה הזה שבספר הקללות  
, שהרי כן שלק בפ'י איךאסרן,הנר דבפחלק גופיה המאסר  

ביד אנ סלח כגק משה שאסרן .בתורה רבים פסוקים מנינו  
שילך קס*י תבסליחו ס.מס שהמיר הספכר וכל תסלח  

נוכל לא הסרגלים ם’פ וכן בנם יי* אף חרה ואדרבה לפרעה  
סהכוונם להשיב ומכל ומסר הוא חזק כי .העם אל תלעלו  

ורבים אדום מלך1 פיתון מלן אחרים אמרו פסוקים סהר?ה  
?תו לפס® . הוא ברון הקדוש אסרם כ’אח אבל כן ? 
אול ישראל כל לעיני יעד סנראסית שיש הפסוקים גל  

גסעה אמין קרע*ן הימכחית ואלו כלל ענסז מפו כתב  
לכתוב הוא גרון הקרוש יוסי .כי אחרי אבל שהוכיח[

להיס׳קאפעו 01 א/  ,p .הכל 
' כן ליישבו  <

• :נ״ל

1 על »יף אל למס ובימנ מגרים את יללתת מרנו סיס ו  
איכ >ןי* אן הממס סבא ייעל יפקוד כעכין תחלה לחש  

• ממעתס סס כי יאמר פארן סנה בידצןנינו לסוגגזנו דבר  
לבטות מאנתס  rtto! • כמן ושל יסס »א מעליהם כיל?ז ר  

אנסים »׳ על רק הדבר עאס ןאי סס כי תאסרו אושמ ביי  
דנת את בהביאם לבבכס את סמסז אתיכם כו שמרגלים  

אתכם פיתה סי סס כי יוכיחו ולק תופל ני} סנה רעה האק  
אוהו אחד פעם ענק ־ אסר עבירות נופי ב׳ מנס ואחסנה  

לחונו עבד סססו» ונמסה כאלדיס העם רוידב ןמזילבאומר  
{ למה לשניהם אמרו רכאח סילילפש ליי כי אחת תינה  

קנה ונפסק לאוסרו מאד ענוס פלילי עק והוא העליתנו  
אונו עס עבד שחברו פס על ולבן תופל וזהו הקלוקל גלחס  

אסר הסן על סדברו יסק ועל חיבור לסון א»0 תופל ראס  
« לנגוע לא לקוני אותי סהסויתס מה כי תאמר לקושסא  

ילקונ אותי סהשויתס לכבדני רק חלילה ית׳כונתס בכבודו  
וכי באיברים נבלע סיס כי הכרנו לא כי סיס סמן ןעלדנר  

סנה כיסינו עתנק ותעננו בתרבנו בהיותו בו רוחניותו עוד  
עס סיס לאבדני אס כי תרח לש ?מחלוקת יוכיח תוחברו  
ןבמ ואס כלהטדה עלינהקהילקרחאת קמתם לחה לבבכם  

כל את ידעתם הלא כי תאסרו מס על* וטבע לא.ידעתם  
הכס כי אלי א*ת1 לעיניכם עסיתי אסר י!הסופת ת1סאות  
הסקסילי קחני חדלו ו.ול סיתס אני ובית יקרוב חטאת סלא * 

^ לקרובן תן חן1 .ישראל עס חטאנו לא העדה כל את לין  
אבץ אתי חטאתעמן־ק על תניישנו ולמה ויוכל מוייתכן  

^ מאסלו ליי׳אלה פ* נאסר סם כי עכיח זהב ווז אמר ע״כ  
תאסרו ושמא בעגל תסא אחד גס אין בי בגילוי כל אליו  

3 איס חיס אשל לוכמז״ כתןלגויי' אסר כפףוזהב רוב י  
וזהב כסף נושאי סנ׳חסןדי ,ממכרים סוניא ש£א ומישראל  

! סנריסכו״סכס את )יכבלו סז£?לפ !הוי( סתעיאני שמלות  
סיתה מכסף העגל את עשיתם לו הן כי טענה זז אין  

לכס קסףהלניתי כי באזסרכס כמעט כסדוב קלס אטאתכה  
סמכו'לא אסר נעסב כ״א אותו עשיתם סמלא אן סחטיאכס  

! וזהב לס יהרבית וכסף ילכסכתלונת!ימ׳באוסר סרניתי  
טעכתכם סופר באופן בפניכם מזכירו ע׳כסנכי לבעל עסו  

« יסד מה סלא כלומר זהב ןד* אוסר סעעססנז/סוא ס!א  
כרס כ• באופן ככסף הרביתי! מסזהבולא נמתי דבלג לכס  

, אמרו חס את□ הסעה לבס שהרביתי סס >9 אומריכק מענת  
^ ט תראה לא וכולו התרא קנהו אפס אופר ואני עכ״ל 391 יד  
. יותר לייסב כסדקכ״ל שלא חטאתם לסססזכיר הקושיא לע  
« לקז:יר שרכם ספני והוא ז״ל במפרשים שראיתי פס סכל ון  
< חטא .סומר ולכן םלהבהיל שלא כרי תחלס סקל,קל וטאתס  
, ,בהדיא’כדאי הכל סן יותר חמורה שהיא לפי באחרונה העגל  
. קשה העגל במעסה !*בה ה לסם נכפריוז״לודיזהנאסר

פןסכלכו׳כןכ״ל עלי  ’
עליו ת'5כו' הדרך אותו כל הלכו בג׳יסיס כסבא י"'  

לאשסעינן לאו כן ספרס״י עס ל זז סחזקוני  
רק סיון כ*ט עד סב׳באייר אין סהרי הימים סגתמיועע״פ  

■to 1* סל,נאייר הלכו שלא שסועינן לא אתא אלא יפיס ח  
התאו קברו' סיא ראסוכס חנייה ג׳תנייות אלא במיון כ״ש • 
הסם נא ועוד ססיון וכ״א ה׳עאייר שלמים ימים נס״ל שעשו  
ומקנת סלעים ימים ח' חברותשעסונס סיא פנית מנייה  

מ״ט שסימה ברגע סיאקדם שית ישל זמחנייס בסיון גס  
עכ*ל בהעלותך מ' שפירשתי כמו הסרגלים שלחו בסיון  

עלהא ז*ל סרא/ גס שכתב למודעי אנו בריבין ועדיין  
סו ,התאום בקברות ושעש חס £ 000. /באמרס '

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס375 מס עמוד פרנס ליזר ישראל בן בר יששכר איילינבורג, לדרך צידה



סג סימן יג חלק אליעזר ציץ שו״ת

תוכחה. מצות בגדרי

בקצרה. רק אבאר ובזה להאריך, הרבה יש תוכחה מצות בגדרי לח״א

 מפורש שאינו דבר לבין בתורה המפורש דבר בין לחלק ראשית כותב ב׳ סעי׳ תר״ח סי׳ באו״ח הרמ״א הנה )א(

 /יהיו/ היו ולא שוגגין שיהיו מוטב אמרינן דאורייתא שהוא אע״פ בתורה מפורש שאינו ושבדבר בתורה,

מזידין.

 דברבים נשמעין דבריו שאין שיודע בהיכא לרבים יחיד בין בזה חילוק דיש כותב בתורה המפורש בדבר ואפילו

 אבל אליו, ישמעו שלא שיודע מאחר בתוכחות ירבה לא אבל אחת פעם רק אם כי בכה״ג להוכיחן מחויב אינו

סק״ח. ובמשנ״ב שרד בלבושי יעו״ש יקללנו. או שיכנו עד להוכיחו חייב ביחיד

 שבדבר הדין זה של בעיקרו לומר שמחדש יוסף הברכי בשם הלכה בביאור המשנ״ב מביא כן על יתר )ב(

 רק היינו יקבלום, שלא שיודע אף למחות שצריך זאת אמרינן לא כאן דעד למחות, שצריך בתורה המפורש

 להוכיחם מחויב אינו להפרישם כה בידנו כשאין אבל היד, בחזקת בהם למחות העוברים על תקיפה כשידינו

יקבלום. שלא שיודע כיון

 מ״מ בחטאם נתפס שאין אף דבזה משמע במג״א המובא הסמ״ק מדברי דאכן וכותב, ע״ז משיג ברורה והמשנה
ע״ש. דהוכחה המ״ע מצד חיוב עליו יש

 כנ״ז שכותב אחר כן שלפני בדיבור שם הלכה בביאור בעצמו המשנ״ב דהא השגה, כדי כ״כ בזה אין ולפענ״ד

 גוונא, בכל מחויב דתוכחה מ״ע לענין אבל נענשים אינם רק יקבלום שלא בודאי שיודע שבכה״ג מהסמ״ק

 ושמוכן להוכיחו, מחויב אינו יקבל שלא לו שברור דהיכא דקסבר משמע מהסמ״ג דאבל וכותב מוסיף

 ברבים להקל התוס׳ דדעת מהגר״א מוכח ושכן ע״א, נ״ה ד׳ בשבת התוס׳ מדברי גם לכאורה כן /ושמוכח/

 דמאידך מכיון כדבריו, משמע לא הסמ״ק מדברי אם יוסף הברכי על השגה כ״כ אין וא״כ עיי״ש. הסמ״ג כדעת

והתום׳. הסמ״ג מדברי כדבריו מוכח הא

 דברבים שכותב מהר״ן( )והוא אתר על הרמ״א מדברי הברכ״י על השיג לא שהמשנ״ב מדוע מובן דלא אלא )ג(

 ידינו אין גם נשמעין דבריו אין אם ולכאורה נשמעים. דבריו שאין יודע אם אפילו אחת פעם להוכיח מיהת צריך

 כח כשאין דגם מזה מוכח הרי וא״כ נשמעים? דברינו יהיו שכן לכוף אפשר הרי תקיפה ידינו ראם תקיפה,

אחת. פעם להוכיחם מיהת מחויבים דמ״מ להפרישם בידינו

 דסובר בולט שם ובדבריו במשנ״ב, בקיצור נעתקו בזה שדבריו לדעת ונוכחתי יוסף, הברכי דברי בגוף ועיינתי

 אנו אבל לנו, לציית שומעין לא שבאמת גוונא יש וכי תקיפה, ידינו אם לבין נשמעין דברינו אם בין לחלק

 דחייבין הוא ובהא וכו׳ העוברים על תקיפה כשידנו היינו שם: וכלשונו היד, בחזקת עליהם לבוא יכולים

 יסורי כל המשפט כופרי להן ומסבין היד בחזקת רדיפה רדיפה אתיא בידן דסמא מינן מקבלי דלא אף להוכיח

 אין בכה״ג אפרושי משום אין וכה מקבלי דלא ידעינן כי אבל בהם, להוכיח דחייבין הוא ובהא דפרשי עד

 עלה בא שהברכ״י מפורש הרי עיי״ש. נשמע שאינו דבר לומר שלא ס״ה ביבמות שאמרו וזהו להוכיחם חייבין

 מ״מ מינן, מקבלי שלא שאף ושיתכן תקיפה, ידינו של המושג לבין מינן מקבלי דלא של המושג בין להפריד

 לריעותא, תרתי כשאיכא אבל התוכחה, מצות איכא כזה במצב ושרק היד, בחזקת כך על לכופם תקיפה ידינו

 שכותב דהגם די״ל מהרמ״א קשה לא וא״כ תוכחה. מצות בכלל אין אזי תקיפה, ידינו אין וגם מינן מקבלי דלא

היד. בחזקת לכופם תקיפה ידינו כשמיהת המדובר מ׳׳מ נשמעים, דבריו שאין דיודע

 יעברו שלא היד בחזקת להכריחם תקיפה ידינו כשמיהת בכה״ג על ברמ״א המדובר דאם לעיין יש עדיין אבל

פעם בכל בכה ולהפרישם להוכיחם מחויבים נהיה לא ומדוע בלבד? אחת פעם רק התוכחה מצות ליכא מדוע
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לעבור? שירצו

 ו״ל אבולעפיא מהר״ח הגאון בשם בדבריו כן לפני הביא בעצמו שהוא שם יוסף בברכי ראיתי זאת ועוד )ד(

מ״ע איכא מ״מ ישמעו שלא ביודע עונש דאין דהגם מהסמ״ק[ שמשמע כותב שהמשנ״ב ]כפי לחלק שכתב

דהוכח מעשה מ״מ ממיתה דפטור דאף בכזאת לחלק בדבריו נזכר בסמ״ג דגם שכותב אלא עוד ולא דתוכחה, *

 כתב זאבי המהר״י שגם ומביא האמור, כחילוקו מיכן לאחר לחלק מדידיה כתב זאת ובכל מיפטרי. לא תוכיח *

בכזאת. לחלק ג״כ

 מדברי מזכיר שבעצמו ע״א נ״ה ד׳ בשבת אליו[ מציין שם ]שבבכר״י עינים פתח בספרו ראיתי מזו ויתירה

 מריעות, פ״ו בהגמ״יי הובא הרא״ם דעת גם שהוא שנראה מביא ועוד ממנו[ עליו משיג ]שהמשנ״ב הסמ״ק

 ברור אם תלוי דהכל לדינא כן לבסוף נקיט הסמ״ג שגם יסודותיו את בתמכו האמור מחידושו חזר לא זאת ובכל

 ודברי ויבמות בביצה הרי״ף דברי נוטים ושלזה לשתוק וחובה להוכיחם אין דאז יקבלו שלא בודאי הדבר

יעו״ש. שם בשבת אשרי והגהות דע״ז ופ״ק חזקת וס״פ שם בשבת התום׳

 שפסק דמה דמסתברא ודע וז״ל: אם, אבל ד״ה הלכה בביאור שם המשנ״ב חידוש דבר משמיענו זאת עוד )ה(

 מחלל כגון לגמרי עול הפורקי אלו אבל באקראי, שהוא דוקא למחות חייב בתורה המפורש דבדבר הרמ״א

 דא״ר בתנא איתא וכן להוכיחו. מחויב ואינו עמיתך מכלל יצא כבר להכעיס נבילות אוכל או בפרהסיא שבת

 אבל אותו, להוכיח חייב אתה ובמצות בתורה עמך ושהוא אוהבך שהוא ועמיתך עמיתך, את תוכיח הוכח פי״ח

עיי״ש. אליהו באדרת בקיצור הגר״א זה והעתיק אותו, להוכיח חייב אתה אין שונאך שהוא לרשע

 היתה זאת ובכל ע״ז עובדי גמורים רשעים שהיו ע״א נ״ה ד׳ בשבת מההיא לכאורה ע״ז לעיין דיש אלא

מיחו. שלא מדוע התביעה

 מכשול משום בזה יש כי בכאלה אפילו למחות וחייבים מיחיד יותר חמירי רבים הזה שבמקרה לחלק ויתכן

 שכותב יתבייש, ולא ד״ה הלכה בביאור א׳ סעיף א׳ ס׳ במשנ״ב לזה בדומה וכדמצינו לציבור, ותקלה לרבים

 הוא אם אבל וכו׳ לעצמו עושה שהוא במצוה כ״א מיירי לא דהב״י וכו׳ עמהם יתקוטט לא שעכ״פ הב״י דמ״ש

 את יעבירו ועי״ז העיר בעניני תקנות איזה לעשות ורוצים התורה על המתקוממים אפיקורסים שיש במקום עומד

 ולהתקוטט לשנאתם ומצוה מאומה הב״י דיבר לא זה בכגון דבריו נשמעו ולא בשלום ופתח ד׳ מרצון העם

 שנאה תכלית אתקוטט ובתקוממיך אשנא ד׳ משנאיך הלא אמר ודהמע״ה שיוכל מה בכל עצתם ולהפר עמהם

עיי״ש. וגו׳ שנאתים

 דארעא עפרא בשם המכונים דרבנן ארעא ס׳ על בהגהותיו ז״ל עייאש להמהר״י שראיתי כפי לומר אפשר או

 או מתרתי חדא י״ל עבירות ג׳ בידם שהיו דמה לבאר דבריו בתוך שכותב מ״ו אות שוגגין שיהיו מוטב בערך

 באותן בהם ידעו דלא י״ל או מפורשים, שאינם דברים שאר על הוא שנענשו ומה קיבלו ולא בהם שמיחו

 נתרץ דהמשנ״ב ואליבא עיי״ש. בפרהסיא לעשותן האי כולי פקירי דלא בצינעא עושין שהיו החמורות העבירות

הנ״ז. הב׳ כהתירוץ

 בזה מביא ב׳ אות תר״ח סי׳ או״ח על ברכה מחזיק בספרו שהברכ״י מה בזה להזכיר גם הראוי מן ולבסוף )ו(

 העיד ובזה״ל: ל׳, ד׳ ביצה השטמ״ק מדברי שם דמעתיק דברינו, בתחילת שהבאנו הרמ״א של חילוקו לעיקר

 נאמרו שלא מרוטנבורק והרב ר״י ובכללם הצרפתים רבותיו בשם שהעיד אשכנזי גדול רב בשם הריטב״א

 בדרבנן ואפילו לתורה סייג לעשות ראוי דברים בכמה שמקילים הזה בדור אבל לדורותם, אלא אלו דברים

 ואוקי מינה ודון עיי״ש. ירושלמי במדרש הוא ושכן במזיד, ולא בשוגג לא לעבדו דלא עד להו וקנסינן מחינן

 בכאן להאריך ואין ירחם, ד׳ העומד, על מרובה בו הפרוץ אשר זה לדורנו ק״ו של בנו בן ובק״ו בגז״ש באתרין

יותר.
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לב סימן טו חלק אליעזר ציץ שו״ת

 דאין היכי כי דמסתמא שכותב אמרת, אי אלא ד״ה ע״ב כ׳ ד׳ בברכות הצל״ח על כבו׳ מקשה כ״ז בסי׳ )א(
 שכנתו של דפרתו מהא ומק׳ הנשים, בשביל ערבים האנשים אין איפכא כמו״כ האנשים בשביל ערבות הנשים

 בה מיחה שלא ומתוך היתה שכנתו של אלא היתה שלו לא דאמרינן ע״ב, נ״ד ד׳ בשבת עזריה בן אליעזר ר׳ של

בצ״ע. ונשאר שמו, על נקראת

 שכינתו מעשה על נתפס דר״א דמהא שכותב ז״ל( ניימרק )להגרא״י אברהם אשל ספר לדברי בזה כוון ואמנם

 ודלא ז׳ בתשו׳ הגרע״א וכדברי עליהן שנצטוו במצות הנשים בעד ערבים אנשים דגם ראיה לכאורה נראה

ע״ש. הנשים. בעד לאנשים ערבות שאין הרא״ש מדברי שלמד כ׳ ברכות בצל״ח הנו״ב כדברי

 כהנים שגם שמבאר וכו׳ והרשב״א בד״ה שם ברכות שבצל״ח אחר קטע על גם מזה להקשות מוסיף והייתי

 כהן, היה עזריה בן ר״א דהא עזריה בן ר״א של דפרתו מהך ג״כ זה על וקשה ע״ש, ערבות בכלל אינן ולוים

ערבות. בכלל כהנים דגם מזה כן אם ומוכח ע״ב, כ״ז ד׳ בברכות כדאיתא לעזרא עשירי דהיה

 תוכחה מצוות אבל לנשים, ערבים אינם דאנשים דסובר דנהי משום להצל״ח, מזה קושיא כל אין לדעתי אבל

של המצוה מכלל מוצאים שאינם ולויים כהנים גבי בכזאת בודאי דיסבור וכמו דאיכא, שפיר מודה ומחאה

 מכח אלא ערבות, מכח לא הוא שמו על זאת לקרוא חכמים שהעלו רזה לומר יש וא״כ לעמיתך, תוכיח הוכח *

 שכתוב נ״ד/ דף /שבת שם הגמ׳ בדברי הגמרא בלשון מאד מדויק וזה בה, מיחה שלא מזה תוכחה מצות

ערבות. מכח לא אבל בידה, למחות תוכחה מצות קיים שלא מתוך והיינו בה. מיחה שלא מתוך בלשון

 דנהי גרים, לגבי לומר כותב לזה שבדומה קל״ב סי׳ ח״א ז״ל חאגיז למהר״י קטנות הלכות בשו״ת ומצאתי

 למחות, כשבידם יוכיחום לא אם עליהם יענשו כדין שלא יעשו אם אבל ערבות, עליהם קבלו לא דישראל

 י״ח דף מע״ז ערבות, בכלל אינם דנשים דס״ל הרא״ש על שמקשה החיים צרור ס׳ קו׳ לפי״ז מיישב שם ובהגה

 כבו׳ שמביא אברהם הזרע קושית )שהיא בו מיחתה שלא על להריגה תרדיון בן ר״ח של אשתו על שגזרו

כנ״ל. והיינו עיי״ש, תוכחה מכח אלא /ערבות/ ירבות מכח לא שנענשה והיינו, בדבריו(,

 ט״ז( אות השני בחלק לאו״ח הכוללת בפתיחה הפרמ״ג אליו )שמציין דחיי סמא שו״ת בספר ראיתי זאת ועוד

 אשה שאימעיטה תה לפי תרדיון, בן ר״ח דאשת מההיא אברהם הזרע קושית לתרץ שכותב י״ר, סי׳ חאו״ח

 דוקא היינו וא״כ ערבות, בכלל שאינן איש ממילת אימעטו ולכך למחות בידם סיפק אין שנשים מפני הוא מאיש

 ובידה דשמיא במילי בפרט למחות בידה ספק יש בה גס דלבה מיהא בעלה על אבל בעלמא, אינשי לשאר

אריכות. ביתר יעו״ש תרדיון בן דר״ח אשתו נענשה ולפיכך בדברים לפייסו

 הרי כי כבו׳, ממנו שמצטט נצבים ר״פ הקדוש האוה״ח בדברי דחיי הסמא של זה לחילוקו אסמכתא מוצא ואני

 לפי״ז ניתן שפיר וא״כ ישראל על להשתרר להם אין כי לפי ערבות בכלל אינם דנשים הטעם בדבריו מסביר

הנ״ל. הספר וכדברי בעלה על לבין דעלמא אינשי על בין לחלק

 שהפרה סובר מ״ד דחד שם שבת בירושלמי דאיתא מה לפי עזריה בן ר״א של מפרתו הקושיא גם תתורץ ולפי״ז

יותר. להאריך מקום כאן ואין אשתו, על ערב שהבעל מכש״ב בעלה על ערבה היא אם כי ע״ש, אשתו של היתה

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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לו סימן יז חלק אליעזר ציץ שו״ת

לרשע ושנאה ומחאה ערבות תוכחה בגדרי

לח״א

 שם מדברי ה׳ ובראת משם, וקחנו יעו״ש ס״ג סימן חי״ג צ״א שו״ת בספרי כתבתי תוכחה, מצות בגדרי א(
 דבדבר הרמ״א שפסק דזה דמסתברא שכותב אם, אבל ד״ה הלכה בביאור תר״ח בסימן המשנ״ב ממ״ש צטטתי

 או בפרהסיא שבת מחלל כגון לגמרי עול פורקי אלו אבל באקראי, שהוא דוקא, למחות, חייב בתורה המפורש

וכו׳. להוכיחו מחויב ואינו עמיתך מכלל יצא כבר להכעיס נבילות אוכל

 בכה״ג שנשמע שאינו דבדבר הרמ״א ע״פ שמבאר ש״ג סי׳ חאו״ח שיק מהר״ם שו״ת דברי להוסיף יש ולזה
 ברבים, להוכיחו אין אזי תוכחה מצות מצד רק שהוא ומכיון תוכחה, מצות משום איכא אבל ערבות משום ליכא

 מו על דאבל וכותב מוסיף ועלה וכו׳ להוכיחו מחויב יסורין שאר או ביזוי בה דלית באופן או ביחידות אבל

 של מ״ע כאן אין כאלו לאנשים כגוי שדינם להכעיס מומר או לע״ז, מומר או בפרהסי׳, שבת לחלל מרים

 עלינו, החיוב וודאי להם המגיע בעונש ולעונשם למחות בידינו שיש היכא ערבות מצד איכא ורק תוכחה,

 מ״ע עלינו אין אבל וכו׳, ע״ז בעובד מיידי נצבים בפ׳ וכו׳ והנגלות וכו׳ דהנסתרות תוכחה של ערבות דעיקר

 הרשעים, האנשים אהלי מעל נא סורו לעשות רק עלינו והחיוב עמיתך, קרוי ואינו ולנו לו ומה וכו׳ תוכחה של

 שיק המהר״ם ודברי יעו״ש, תוכחה מצות עלינו ואין למחות, בידנו אין אם רעה, שום אלינו יגיע לא ובזה

 וכיוצא בפרהסיא, שבתות ומחללי דבפוקרים איפוא לנו ויוצא המשנ״ב, לדברי ומסייעים ומשלימים תואמים

 ואין ערבות מכלל ויצאנו מלהוכיחם אנו פטורים אזי להענישם בידינו הכח ואין מחאתנו, מועילה לא אם באלה,

 הדרכים בכל האלה הרשעים האנשים אהלי מעל נא סורו על להזהיר רק עלינו ויש דתוכחה, מ״ע עליהם עלינו

שבידינו.

 בישראל הוא זה דכל ודע וז״ל ז׳ סעיף תר״ח בסימן שם השלחן הערוך כותב כן כי "פוקרים" גם כללתי

 שהרי תוכחה שייך אין באלו חז״ל בדברי הפוקרים אבל תוכחה שייך ובזה לעשות תקפו שיצרו אלא המאמין

 כאשר לבבנו למכאוב ומרפא צרי מעין ההוים אלה ודבריו עכ״ל, עמהם להתווכח ואין ואפיקורסים מינים הם

 להושיע ידינו לאל ואין גלי בריש ר״ל בה׳ מעל ומועלים אלהים במלאכי ומעליבים כופרים וכלות רואות עינינו

וד״ל.

 שבין בדברים אמורים דברים דבמה שפוסק ה״ח דיעות מה׳ בפ״ו ברמב״ם יעוין ברבים להוכיחו שאין וזה ב(

 אותו ומחרפים חטאו ומפרסמים ברבים אותו מכלימין בסתר בו חזר לא אם שמים בדברי אבל לחבירו, אדם

ע״ש. בישראל הנביאים כל שעשו כמו למוטב שיחזור עד אותו ומקללין ומבזין בפניו

 זו מעשה חוץ היא הוכחה דחיוב ונ״ל וז״ל: שכותב ד׳ אות רל״ט מצוה חנוך המנחת לדברי גם לציין וחשוב

 והשבות וגם תעמוד לא על דעובר בנהר מטובע גרע דלא רעך דם על תעמוד דלא תעשה אלא מתחייב עוד

 חייב בודאי ר״ל וגופו נפשו אבידת דהוא העבירה מן להציל יכול דאם /עאכו״כ/ אעכו״כ גופו, אבידת לרבות

 נבילות אוכל אם דאולם, וכותב, מוסיף עוד אבל מאד, גדול חידוש והוא עכ״ל, ולהצילו למוטב להחזירו

 להוכיחו חייב דאין אפשר אחיו בכלל דאינו דוכתא ובשאר אבירה גבי שמבואר ועכו״ם שבת ומחלל להכעיס

 אח בכלל ויהי למוטב דיחזור להוכיחו חייב ממנו דיקבל דאפשר אצלו ספק אם ואך רעהו, בכלל דאינו ג״כ

 בביאו״ה המשנ״ב מדברי וכן הנ״ל שיק המהר״ם מדברי מומר, לגבי אצלו ספק דאם זאת לנקודה ובנוגע ע״ש.

 גם אבל מחויב ואולי עליו, תוכחה מצות כבר אין אחיך מכלל שיצא מכיון אלא כן, דלא דס״ל משמע הנז׳

 ישמע שלא כשברור אפילו זה מכח שמחויב שיק להמהר״ם באמת וכדס״ל הערבות, חיוב מכח דידהו אליבא

לו. המגיע בעונש לעונשו למחות בידו יש רק אם מרצון לו

 שו״ת בשם בכזאת שמביא כח עשין לרס״ג, המצות בספר ז״ל פערלא להגרי״פ יעוין המנ״ח דברי ולעצם

מההורגו קשה שהמחטיאו האגדה דברי על יסוד לבנות שאין ע״ז להשיב מרבה אבל ר״ד, סי׳ חיו״ד מהרשד״ם
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דם על תעמוד דלא בלאו שייכא ולא בה המפורשת העשה אלא לנו אין תוכחה דבמצות ברור שהדבר וכותב

באריכות. עיי״ש כלל רעך

 מאלפים דברים בזה מצינו י״ג[ סעיף תכ״א סימן בחו״מ ]יעוין לו, המגיע בעונש עבירה לבעל לענוש ובנוגע ג(

 יכול ישראל בר כל ה״ה לאשתו ובעל לעבדו הרב דוקא ולא וז״ל: ט׳ סימן ג׳ פרק קמא בבא שלמה של בים

 לא יכול בערכין איתא וכן שמותר להדיא הרא״ש פסק כ״ז סי׳ לקמן וכן מאיסור לאפרושי כדי חבירו להכות

 לכשרות מוחזק באדם ודוקא תוכחה דבר על להכותו שמותר אלמא וכו׳ תוכחה דבר על יסטרנו ולא יכהו

 חי שבקת לא דא״כ כמיניה, כל לאו דאינשי בסתמא אבל ומופלג, חשוב אדם והוא עשה שמים שלשם שידוע

 יחטא, ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אדם אין כי הוכחה דבר על חבירו ויכה ילך ריק אדם וכל בריה, לכל

 שעה לפי ג״כ נשמעים, דבריו להיות שראוי חשוב לאדם או לדיין אלא ורצועה ומקל רשות נתנה לא והתורה

 דבינו איסורא משארי לאפרושי ודוקא הדיין, עיני ראות לפי והכל מאיסורא, ולהפרישו חבירו להכות מותר

 ויכול אחיו להציל פשוט איש אפילו אדם לכל שמותר חבירו, שהכה אחד כגון לחבירו אדם שבין אבל לשמים,

 שאין עבירה לעובר להענשה בקשר רבתא הלכתא היש״ש מדברי למדנו עכ״ל. המוכה להציל כדי המכה להכות

 שבין בעבירה להעניש ביותר הרשות ניתנה לזה שבקשר זאת ועוד לעצמו, דין בזה לעשות כל בידי מסור הדבר

 אודות הנ״ל ריעות בה׳ בזה הרמב״ם שהגדיר מה ההיפך למקום, אדם שבין בעבירה מלהעניש לחבירו אדם

 מתירים שלא מה ביותר, זאת מתירין למקום אדם שבין עבירות שבזה וכו׳ וביזוי וחירוף ברבים הכלמה

 שבין מעבירה ביותר מקילין בזה מזה, מאיסורא ואפרושי חבירו מכה לענין ואילו לחבירו, אדם שבין בעבירות

המוכה. את ולהציל המכה להכות אדם לכל הרשות וניתנה למקום, אדם

 חחו״מ סופר חתם בשו״ת וכן ג׳, סימן בח״מ נתיבות ומשובב ונתה״מ בקצוה״ח בזה הגדרות כמה עוד ויעוין
 והדברים יעו״ש, קפ״ג כלל כללים מ׳ במערכת וכן ה׳, ד׳ אותיות ה״א מערכת דינים אסיפת חמד ושדי קע״ז סי׳

ארוכים.

 שם הב״י דמ״ש בשו״ת וכן ג׳, סימן בח״מ נתיבות ומשובב מדברי גם ציטטתי ה׳ באות שם בספרי כן כמו ד(
 ורוצים התורה על המתקוממים אפיקורסים שיש במקום עומד הוא אם אבל וכו׳, עמהם יתקוטט לא שעכ״פ

 לא זה בכגון דבריו נשמעו ולא בשלום ופתח ה׳ מרצון עם ה את יעבירו ועי״ז העיר בעניני תקנות איזה לעשות

 משנ״ב מדברי ונלמד עיי״ש, שיוכל מה בכל עצתם להפר עמהם ולהתקוטט לשנאתם ומצוה מאומה הב״י דיבר

 בזמן והוא תוכחה, ומצות ערבות חיוב שאין במקום גם התנגדות והבעת מחאה חיוב של מיוחד סוג על אלה

 מרצון העם את יעבירו עי״ז אשר העיר בעניני ומנהגות תקנות איזה ולעשות עובדות לקבוע הפוקרים שרוצים

 ואשר תפקידם בתוקף כך על הממונים העיר של הרוחניים המנהיגים בפרץ לעמוד כך על מחויבים ובמיוחד ה׳,

נתמנו. כך לשם

 ספר בשם סק״ג תר״ח בסי׳ המג״א דדברי לומר כיו״ב שכותב מ״ז סימן חאה״ע סופר כתב בשו״ת מצינו וככה

וינקום ישנאנו יוכיחנו שאם אחר איש היה אם אבל בו גס שלבו אחיו את איש דוקא תוכחה שמצות חסידים

 על לפקח ונתקבל הרבנות כסא על שיושב מי אבל עמיתך, תוכיח הוכח במצות רק הוא להוכיחו, אין ממנו *

 רק עצמו על יחוס לא האפשר, כל הדת ולהעמיד בדברים אותם וליסר להוכיח החיים דרך להורותם העיר עסקי

 מפני לא מתא בני ליה דמרחמי מרבנן צורבא האי רז״ל שאמרו מה בכלל וזהו תמיד, ולבו עיניו יהי׳ ה׳ כבוד על

ע״ש. דשמיא, במילי הוכיחן שלא מפני רק דמעלי

 לאו ואם דבריו, יקובלו אם המורה עיני ראות לפי הכל מקום מכל דמאידך, וכותב, סופר הכתב מוסיף אולם

 במאזני לשקול יוכל מי מכולן קשה התוכחה מצות ובאמת בזה״ל: דבריו וממתיק וכו׳, לומר שמצוה כשם

 אמרתי באגדה וכו׳ גלוי לפניך אם קטרגה דמדה״ד חז״ל אמרו וכבר לא, או שתיקתו יפה אם פעם בכל שכלו

 היה ח״ו איך וצ״ל וכו׳, בזקן הנער ירהבו שאמר עד ישעי׳ של דעתו נתקררה לא שאחז״ל מה לפרש במקו״א

 מ״מ הרע ובדור ישראל אלמן לא כי ישעי׳ ידע הנה ונ״ל אתמהה, דעתו, נתקררה שלא עד ישראל את שונא

 שלא על יענשו הם גם כי אבל אומנתם, ותורתם בידיהם אבותיהם אומנת אוחזים ת׳׳ח צדיקים יהיו לעולם

נכון, על הדבר לשקול יוכלו ולא גלוי, מי לפניהם מקטרג ומדה״ד מקובלת תוכחתם אין כי יאמרו כי הוכיחו
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 מצות על לעבור עליהם מתגבר יצרם רק ערכם ומכירים העם בעיני מכובדים שת״ח זמן כל זה כל דבאמת אלא

 אם אבל פעמים, מאה אפילו להוכיח וצריך הפושעים יחדלו תוכחה דברי דברים ברוב תקוה פתח יש אז ה׳

 לא בודאי שוב אותם, יבזו בוז גם לחושך אור שמים ויראה תורה אור ישכון דרך ההולכים ת״ח על מלעיגים

 ידי ויוצאים דבריהם, יקובלו שלא לפניהם וידוע וגלוי לקולם אוזן יטו לא באזניהם יכנסו ולא דבריהם יקבלו

 וישמע דבריו, בנעימות יעו״ש בנכבד ונקלה בזקן הנער וירהבו כששמע ישעיה של דעתו נתקררה ולכן שמים,

ובק״ו. בגז״ש לקח ויוסף חכם

 ומסייע ערבות תוכחה בענין והדגמ״ר והש״ך א׳ סימן קנ״א סימן ביו״ד הרמ״א בדברי גם מ״ש בכ״ס ויעו״ש
 ז׳ סימן טריפות ה׳ בחיו״ד ז״ל מקאליש להגאון בינה אמרי בספר גם לזה בקשר מ״ש ויעוין היטב, עיי״ש

ארוכים. והדברים יעו״ש ג׳ ב׳ אותיות שם ה׳ מערכת חמד בשדי וכן עיי״ש,

 משנה בעל הגה״צ ממ״ש זה על להעיר יש וכו׳. לשנאתם דמצוה שם א׳ בסי׳ הלכה בביאור למ״ש ובקשר ה(

 וז״ל: י״ז באות לובטש מעיר זצ״ל יהונתן מהר״ר מהגה״צ טבא מרגניתא בקו׳ חסד אהבת בספר בעצמו ברורה

 מהר״ם לדעת איסור יש גמור ברשע ואף תשנא דלא מלאו ולהזהר השלום אחר ולרדוף חבירו בטובת להשתדל

 עיי״ש, וכו׳ מקבל היה מוכיח היה שאם להוכיח שיודע מי הזה בדור ואין הוכיחו שלא כ״ז לשנאותו מלובלין

 דעות מה׳ פ״ו ובהגה״מ וז״ל: הלכה מזה ולומד הנז׳ את ג״כ שמביא ו׳ אות קי״ח סימן אה״ע בחזו״א ויעוין

 מולין הגר״י בשם כתוב חסד אהבת ספר ובסוף תוכחה, מקבל שאינו אחר אלא לשנאותו רשאין דאין כתב

 אנו שאין תוכחה קודם הוא אצלנו כי לובלין מהר״מ מתשובת כן והביא מה״ט, הרשעים את לאהוב דמצוה

 דאין הגאונים לדעת ]אפילו היבום מן לפטור בזה לדון אפשר אי ולכן כאונסין, להו ודיינינן להוכיח יודעין

 המצות עול ובעיקר שבע״פ בתורה כופר גם דלדבריהם לומר החזו״א כותב כן לפני אשר ליבום זוקק מומר

עכ״ל. הלכות שאר לענין וכן ע״ש[ זה בכלל

 כזה דרשע ברשעתו לאחרים גם המכשיל רשע לבין לעצמו רשע בין בזה לחלק ז״ל המשנ״ב היה סבור ואולי

 שם המדובר הרי כי הנ״ל א׳ בסי׳ בביאו״ה המשנ״ב דברי שפיר לפי״ז ומתיישבים בימינו, גם לשנאותו מצוה

 ה"׳, מרצון העם את יעבירו ועי״ז העיר בעניני תקנות איזה לעשות ורוצים התורה על "המתקוממים בכאלה

 דשם חסד באהבת למ״ש סתירה ואין לשנאתם, דמצוה שפיר כתב ולכן ברשעתם, הרבים את מכשילים והיינו

ארוכים. והדברים וכנז׳, לעצמו ברשע רק המדובר

 בתוס׳ למשל יעוין באיכותה והן בכמותה הן זאת שנאה לבטאות ובמה להגדיר במה גדול קושי נשאר ועדיין ו(

 בשונא דהמדובר וגו"׳ שונאך חמור תראה ד״הכי שם בגמ׳ דאיתא מה דעל שראה, ד״ה ע״ב קי״ג דף פסחים

 מצוה לטעון ושונא לפרוק אוהב אמרינן מציאות דבאלו התוספות, מקשים ערוה, דבר איהו ביה דחזיא ישראל

 גם שונאו שהוא כיון וי״ל וז״ל: ומתרצים לשנאתו, דמצוה כיון שייך יצר כפיית ומה יצרו, את לכוף כדי בשונא

 כפיית ושייך גמורה שנאה לידי כך מתוך ובאין לאדם, האדם לב כן לפנים הפנים כמים דכתיב אותו שונא חבירו

 ואילך מכאן ומהיכן היא מותרת היכן עד זאת שנאה ולהגביל להגדיר פשר היודע כהחכם איפוא ומי עכ״ל, יצר

כך. לידי הדברים יגיעו שלא היצר את לכוף וצריכים היא שאסורה גמורה שנאה כבר נקראת

 ועל ימין "על בשם ומאלף הנפלא במאמרו מ״ד סי׳ בחאו״ח ז״ל הנצי״ב להגאון דבר משיב בשו״ת יעוין ועוד

 אלה בין שהנהו חבירו את ושופט הדין מן שאינו מה ש״ד המרבה חנם השנאת בגנות שמפליג מה שמאל"

 דרכו עפ״י מתנהג אינו שפלוני ידמה באשר בטעות מצוה ולשם בהיתר ש״ד עי״כ ומתרבה אותו שמורידין

 חלילה ה׳ עם כל ושחת ח״ו כוזב בדמיון בהיתר זא״ז רודפים ויהיו ממנו ויתרחק למינות וישפטנו ה׳ בעבודת

עיי״ש. בראשית לספר בפתיחה דבר בהעמק עזה״ד מ״ש יעוין ועוד דבריו, באריכות יעו״ש

 דבריו לשון וזה ט״ז(, אות י״ג סימן )בחיו״ד יו״ד - חו״מ בחלק ז״ל החזו״א הגאון דברי גם בזה להעתיק וכדאי

 מצוין נסים שהיו בזמן כמו גלוי׳ ית׳ שהשגחתו בזמן אלא מורידין דין דאין ונראה ובמשקולת: בקו האמורים

 בהטיית מיוחדת בנליזות הוא אז והכופרין כל, לעין הנראית פרטית השגחה תחת הדור וצדיקי קול, בת ומשמש

פורעניות מביא הדור הדחת כי ידעו שהכל עולם של גדרו רשעים ביעור היה ואז והפקרות, לתאוות היצר
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 גדר הורדה במעשה אין העם דלת מן האמונה שנכרתה ההעלם בזמן אבל בעולם, ורעב וחרב דבר ומביא לעולם

 הדין אין לתקן, עצמנו שכל וכיון ח״ו, ואלימות השחתה כמעשה בעיניהם שיהיה הפרצה הוספת אלא הפרצה

 עכ״ל, מגעת שידינו במה אורה בקרן ולעמידם אהבה בעבותות להחזירם ועלינו תיקון, בו שאין בשעה נוהג

 אתה גדולה בהלכות עמוקה להתבוננו׳ ודעת בינה לאלפנו נתיב לנו ומפלסין לעינים קלורין המה ודבריו

ובפרטיותן. בכלליותם

 הדרך אל להנחותינו ואמיתו אורו לפנינו שישלח הנפשות, כל אדון לפני מעמקים תפלת מרחשין והשפתיים

ואדם. אלהים בעיני טוב ושכל הן ונמצא אור, בה ישכון אשר

בר־אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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פגהשלםב כ ברכותצל״ח

 שמעון היה לא דאורייתא p המזון בברכת נשים ואם עמהם,

 מסתמא שהיא דגן, כזית ע״י להוציאה יכול שטח בן

 דמסתמא ערבות, ליכא ובנשים שביעה, כדי אכלה בסעודה

 האנשים אק ה״נ אנשים בשביל ערבים אינן דנשים היכי כי

 יכול שטח בן שמעק היה ואיך הנשים, בשביל ערבים

 וחביריו ינאי אכלו שעכ״פ כיון ואולי ינאי. אשת את להוציא

 ערב, הוא שטח בן ושמעק התורה, מן תתחייבו שביעה כדי

 ג״כ שטח בן שמעון נקרא שוב בזה, זה ערבים ישראל דכל

 בעדם, ערב שאינו אף הנשים את ומוציא התורה מן מחויב

 בפרק שם בחידושינו ועיק דאורייתא. ומפיק דאורייתא דאתי

שאכלו. ג׳

 יחד אכלו נשים דאם חדש, דין הרא״ש מדברי לנו ויצא

או כזית רק אכלה אחת אם לעצמן, מזמנות והם

 כדי אכלה שלא זו אין שביעה, כדי אכלו והאחרות כביצה

 כיק שביעה, כדי שאכלו אחרות להוציא יכולה שביעה

 נשים אם נפשך, ממה א״כ הערבות, בברית נכנסו לא דנשים

 ומפיק אחי^דרבנן לא התורה, מן המזון בברכת חייבים

 שלא זו הוה מ״מ דרבנן, המזק בברכת נשים ואם דאורייתא,

 ע״א ט״ו דף לעיל ועיין דרבנן. תרתי שביעה כדי אכלה

יהודה. ורבי ד״ה בתוס׳

 לאו דהא וכר, תפלה גרסינן הכי ד״ה רש״י

על השיגו בתפלה[ ןד״ה והתום׳ היא. דאורייתא

 שהזמן עשה מצות שייך דרבנן במצוה דגם וסברי רש״י

 המזון ברכת דגבי רש״י, כדברי להוכיח יש ולכאורה גרמא.

 בבוקר לחם וכו׳ דתימא מהו ומשני פשיטא הגמרא מקשה

 לא למה וקשה קמ״ל. דמי גרמא שהזמן עשה כמצות לשבוע

 וחייבים למתני ליה והוה במשנתינו, המוציא ברכת נמי תנן

 ברכת גם שהרי המזון, ובברכת המוציא ובברכת וכו׳

 מן שאינה המוציא דברכת ודאי אלא הלחם. על היא המוציא

 שהזמן עשה מצות בה שייך לא מדרבנן ועיקרה התורה

 ברכת בכלל המוציא דברכת "ל צ התום׳ ולדברי גרמא.

 בלי יהיה שלא דבר כל על תיקנו חכמים והרי היא, הנהנין

 זה על בנוסחתם רק מזה זה חלוקים ואינן לפניה, ברכה

 כולהו, וכן האדמה פח בורא זה ועל מזונות זה ועל המוציא

 ברכת וגם ממילא, זמן זכר בהו אין הנהנין כל שאר והח

 ברכת משא״כ גרמא, הזמן מיקח לא הלחם שלפני המוציא

 מכאן מוכח היה ולפ״ז הלחם. על מצוה רק הוא המזון

 התורה, מן אינה המינין בשבעת אפי׳ שלאחחה דברכה

 שבעת כל על קאי וגו׳ ה׳ את וברכת קרא גם א״כ דאל״כ

 על יחשב ואיך בכתוב, זמן נזכר לא בכולם והח המינין,

 דברכת לחלק, נלע״ד ועוד גרמא. שהזמן עשה מצות הלחם

 בקרא נרמז לא שהו כל על לברך שחייב כיון המוציא

 כח דוקא הוא התורה שמן המזון ברכת אבל לחם, דלשבוע

לשבוע. דלחם בקרא נרמז שפיר שביעה,

והא וכו׳. הארץ על דכתיב דרבנן, או בד״ה שם

 לא למה פשיטא, המזון בברכת דמקשה בגם׳ דלעיל

משנתינו קמ״ל וכו׳ האח על דכתיב כיון דס״ד משני

 ברכה דאס ונראה מדרבנן. אי התורה מן אי דחייבת

 על קרא וקאי התורה מן היא המינין שבעת דכל שלאחחה

 למיתני דמתני׳ לתנא הוה המינין, שבעת כל על חהא

 פירטה ולמה המינין, שבעת כל שלאחר בברכה שחייבות

 דתימא מהו חתל דהוצר לכך המזין• ברכת אקדר משנתינו
 לחם. רק כתיב קרא דבהאי בבוקר, ולחם וכתיב הואיל

 פוסקים ולהני התום׳. בדבח בדברינו יבואר התוס׳ ולשיטת

צחך מדרבנן, היא המינין ז׳ של שלש מעין ברכה דגם דס״ל

התום׳. כפירוש כאן לפרש

וכו׳. דרבנן הלל דהא וכו׳, כתפלה ד״ה תום׳
דרבנן במצוה דגם להוכיח יש משמעתק ולענ״ד

 מצות פשיטא ק״ש מדהקשה גרמא, שהזמן עשה מצות שייך

 איכא הא פשיטותא, מאי וקשה וכו׳. היא גרמא שהזמן עשה

דרבנן, ק״ש דסובר ע״א[ ]כ״א הסמוך בדף לקמן יהודה רב

שהזמן עשה מצות אכתי מדרבנן הוא אי דגם ודאי אלא

פטורות. דנשים פשיטא גרמא

 ולוים כהנים ותימא וכו׳, המזון בברכת נשים ד״ה

הרא״ש דהח תמוהים, דבחהם ולכאורה תבעי. נמי

 ןע״א[ מ״ח דף לקמן דאמחנן דהא י״ג[ ]סימן כאן כתב

אף להוציא ויכול וכו׳, דגן כזית שיאכל עד אחחם ולהוציא

 ערבים ישראל דכל ערבות מטעם הוא שביעה, כדי שאכל ^"^מי

 גופייהו התוס׳ וכ״כ ערבות. בכלל אינן נשים אבל בזה, זה

 בסוף שם כזית, שיאכל עד בד״ה ע״א מ״ח דף לקמן

כלל, אכל לא אם אף להוציא יכול ערבות דמטעם החבור,

 וא״כ שאכלנו. לומר שיוכל כח כזית לאכול שצחך אלא

 אפילו ולוים כהנים דהח ולוים, כהנים ליה תבעי איך קשה

 ערבות. מטעם רבים לאפוקי יכולים אכתי מדרבנן הם אם

 צריכין אם ספק לענין מינה נפקא היה דאכתי ליישב ורציתי

 וראיתי ןד״ה הגמרא בדבח שהבאתי וכמו ולברך לחזור

לדחות אני לפמ״ש אך מלך. המעדני בשם מלך[ במעדני

לדוכתא. קושיא הדרא מלך המעדני דברי

נזכר ולא התוס׳ בדברי "ח מ בדף שם דקדקתי ואמנם

 הם אבל ערבות, בכלל אינן שנשים כלל בדבחהם

 לא שעתה אף פעם בשום זו במצוה ששייך שמי כך חילקו

 רק שאכל מי ולכן ערבות, מטעם בדבר מחוייב מקח נתחייב

 בכלל שאיתא כיון מ״מ התורה מן חייב אינו שעתה אף כזית

שביעה, כח כשאוכל דהיינו פעם, בשום המזון ברכת חיוב

 כגון כלל זו במצוה שייך שאינו מי אבל ערבות, בכלל הוא

 מצות בהו שייך לא א״כ דרבנן, המזון בברכת הם אם נשים

 מצות על ערבות בכלל אינן כלל, התורה מן המזק ברכת

 כהנים. לך דתבעי הקשו שפיר לשיטתם וא״כ המזון. ברכת

 התורה, בכל כלל ערבות בכלל אינן דנשים לשיטתו והרא״ש

 נטלו שלא בשביל הטעם ופירש רש״י שיטת כאן אחז באמת

דלשיטתו ולוים, כהנים בקושיא השגיח ולא באח, חלק

ערבות. בכלל איתנוהו ולוים כהנים

ולוים כהנים ותימה שכתבו במה התום׳ בכוונת נלע״ד עוד

ליתנוהו דנשים הרא״ש כדבח ס״ל הם וגם תבעי, נמי

p מצינו לא וזה לנשים ולא לאנשים לא מוציאה אינה יצאה דאם מחוייבות דהנשים במצוות נימא הרא״ש דברי דלפי להבין צריך בלא״ה הא לעולם 

 ערבות בכלל והוא דבר לכל הוא דפקת כיון והא אחרים מוציא אינו שומע ואינו מדבר חרש דבשופר תקפ״ט ס׳ בא״ח מבואר הא גם מקום, בשום

 בכלל אינו שופר בתקיעת חיובא בר דלא שומע שאינו בחרש מש״ה חיוב, בר ג״כ שהוא מצות על רק הוא ערבות דענק צ״ל אע״כ מוציא, אינו אמאי

 בקידוש כגון מחוייבות דנשים במצוה אבל זו. במצוה ערבות בכלל אינם בבהמ״ז מחוייכות אין נשים ראם הרא״ש כוונת ג״כ ולזה זה, במצוה ערבות

ב׳( )ס״ק תפ״ט סימן זהב במשבצות ממש כזה ׳שכ ראיתי ואח״כ ודו״ק. י״ח אחרים מוציאין לעצמם יצאו אם אם וממילא ערבות בכלל הם וכדומה

הגרעק״א(. )הגהות עכ״ל.
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צל״דופד

I

ג ב גרנות

 ידעו הם וגם ערבות, בכלל איתנוהו וכהנים ערבות בכלל

 דהם בכהנים מינה נפקא ליכא חובתן ידי רבים להוציא דלענין

 קושייתם כוונת אבל ערבות. מטעם רבים להוציא יכולים

 זה, את וזו זו את זה להוציא יכולים ונשים כהנים עכ״פ שא״כ

 דאורייתא, נשים אף א״כ דאורייתא כהנים שאם נפשך, ממה
 לבעלה, מברכת ואשה וכו׳ אמרו באמת ת״ש קאמר איך וא״כ

 ומפיק דרבנן אתי לכך לוי או כהן הוא שבעלה מיירי ודלמא

שפיר ולוים דכהנים דס״ל צ״ל והרא״ש רש״י ודעת דרבנן.

להם. שנתנו מגרש בערי בארץ חלק נטלו

א״כ וא״ת וכתב פירש״י בהביאו בחידושיו והרשב״א
 וי״ל ועבדים, נשים ליה ותבעי כן בעבדים אף

 הנה בארץ. חלק נטלו זכרים ושם זכרים שהם גרים דשאני

טעמו, נ״ל ועבדים, גרים ונקט ולוים כהנים הרשב״א שביק

 מגרש ערי שנטלו עיר וארבעים דשמנה דסבר משום אי

 יכולים ולוים כהנים דסבר משום אי בארץ, חלק מקרי

 נקט ולכן לעיל, שכתבתי וכמו ערבות מטעם רבים להוציא

גרים, קשים בד״ה ע״ב ע׳ דף קידושין במס׳ והתום׳ גרים.

 דגם ומסתמא הגרים. בשביל נתערבו לא דישראל כתבו ■־

 הם אי מינה נפקא ושפיר ישראל, בשביל ערבים אינם הגרים

 דלפי אלא חובתן. ידי אחרים להוציא לענין דאורייתא

 בכלל אינן דגרים בקידושין התוס׳ שם שכתבו ההוכחה

 מישראל אחד שכל ע״ב[ ]ל״ז בסוטה מדאמרינן הוא ערבות

 מאות וחמש אלפים ושלשת אלף מאות שש עליו יש

 ממילא ולפ״ז מגרים, לבד מישראל הוא זה ומספר וחמשים,

 זה מספר שהרי ערבות בכלל אינן ולוים כהנים שגם שמענו

 דתבעי התום׳ הקשו שפיר ממילא וא״כ לוי. משבט לבד הוא

 ערבות. בכלל אינן הם גם שהרי ולוים, כהנים נמי לך

 ד״ה ]ע״א מ״ח דף לקמן התום׳ שכתבו שטח p ושמעון

 מטעם להוציא יכול היה דגן כזית אוכל היה שאם עד[

 מה כפי צ״ל ג״כ כהן. שהיה ינאי אכל שם והרי ערבות.

 ינאי, אשת לענק בשלמא[ אמרת אי ]ד״ה לעיל שכתבתי

 ישראלים בהם והיה שריו כל המלך שלחן על שאכלו שכיק

ולקמן כולם. להוציא יכול היה עבורם. ערב היה ושמעק

באריכות. בדברינו יתבאר מ״ח בדף

נלע״ד ערבות, בכלל אינן ולוים כהנים שגם שכתבתי ומה

 בערבות התחיל הזה הערבות דהנה לזה. טעם לתת

 והודיע האלה ובשבועת בברית משה הכניסם שאז מואב

 בפרשת רש״י וכמ״ש היחיד, חטא בשביל הרבים את לענוש

 ונגמר כ״ח[, כ״ט, ]רבדים וגו׳ הנסתרות בפסוק נצבים

 שם, שפירש״י וכמו עיבל ובהר גריזים בהר הערבות

 פרשת ריש ]שמעונק בילקוט הובא ו[ ]ישן תנחומא ובמדרש

 הפרו בחורב שקבלו שהברית לפי איתא תתקם[ ]רמז נצבים

 האלה בשבועת הכניסם לפיכך ישראל אלהיך אלה ואמרו

 הפרו ולא באמונתם שעמדו ולוים כהנים ולפי״ז יע״ש. וכר,

 ל״ב, ]שמות העגל במעשה כדכתיב בחורב שקבלו ברית

להכניס הוצרכו לא א״כ לוי, בני כל אליו ויאספו כ״ו[

האלה. בשבועת

 בערבות נכנסו לא דכהנים ראיה נלע״ד הפסוק מן וגם

שהכהנים קראי כדמוכחי עיבל, והד גריזים שבהר

 לכאן פניהם והפכו באמצע למטה עמדו הארק עם והלוים

 ל״ז דף בסוטה כמפורש הכל וכר, וארור ברוך ואמרו ולכאן

 ענו והשבטים הגוזרים היו הם והלוים שהכהנים נמצא ע״א.

 במס׳ שם משמע שבלוים ואף כנלע״ד. הגזירה, וקבלו אמן

למטה, ומקצתן למעלה עומדים היו הלוים שמקצת סוטה

השלם

 בד״ה בתום׳ וע״ש למטה. עמדו שכולם ודאי הכהנים מ״מ

הירושלמי. בשם שכתבו מה אפשר אי

בתורה. ולא בברית לא ליתנוהו ונשים בא"ד
 דס״ל לרב דרבינא בעיא שייכא לא התום׳ ולסברת

 מעכב, ותורה ברית אין באנשים דאפילו ע״א מ״ט דף לקמן

 דלא מה ניחא ובזה רב[. ד״ה ]שם בחידושיו הרשב״א וכ״כ

 פשיטא, המזק בברכת כשהקשה הסוגיא בתחלת לעיל אמר

 היה אכתי דא״כ ותורה, בברית דליתנהו הואיל אמינא דס״ד

דהיא אמינא דס״ד משני ולכן פשיטא, לרב משנתינו קשה

לרב. גם תיחא גרמא שהזמן עשה מצות

וסוגיא דרבינא בבעיא הנזכר מכל הזכיר לא והרי״ף

 ע״א ]י״ב המאור ובעל כלום, זה על דגמרא

 כלום, בזה פירש לא והרי״ף וכתב בזה, הרגיש הרי״ף[ מדפי

 ומזוזה תפלה ואמר פירש והלא כתב במלחמות והרמב״ן

 וכל גרמא הזמן שלא עשה מצות ליה דהוה המזק וברכת

 שהן משמע הא חייבות נשים גרמא הזמן שלא עשה מצות

 לשיטת ניחא וזה במלחמות. עיין וכו׳, תורה דבר חייבות

 לחלק שייך לא דרבנן דבמצות וכו׳, תפלה ה״ג בד״ה רש״י

 בתפלה בד״ה התום׳ לשיטת אבל לא. או גרמא הזמן בין

 שהזמן עשה ממצות נשים פטירי דרבנן במצות דגם וכר,

 גרמא שהזמן עשה מצות הסזק ברכת הוה אי א״כ גרמא,

 אק וא״כ המזון, בברכת נשים מחייבי הוה לא רבנן אפי׳

 הגמרא בסוגיית כאן לפמ״ש ואמנם ראיה. הרי״ף מדברי

 וכתבתי יהושע פני בעל קושיית לדחות הדבר[ ובגוף ]ד״ה

 אחר אחרונה ברכה נוסח לנשים לתקן הוצרכו עכ״פ דרבנן

 ולכן דברים, שאר על אחרונה ברכה שתקנו כמו הלחם

 מן אנשים על שיש חיוב אותו הלחם אחר להם תיקנו

 שהזמן עשה מצות המזון ברכת הוה אי אפי׳ וא״כ התורה.

 הרמב״ן קאמר שפיר מדבריהם, חייבות נשים היו גרמא

 בדברי הרמב״ן דברי ולפי התורה. מן לנשים מחייב שהרי״ף

מצות היא דתפלה ס״ל דהרי״ף לומר אנו צדיכק הרי״ף,

תפלה. הל׳ בריש הרמב״ם דעת הוא וכן תורה, של עשה

וכר. דמי כדיבור הרהור אומרת זאת בגמרא שם
כר׳ ואתיא כן, הוא ק״ש לענק דדוקא למימר איכא

 אחר לבבך על אומר הוא הרי יאמר ע״א ט״ו דף לעיל מאיד

 דהרהור רבינא אמר ק״ש ולענק הדברים, הן הן הלב כוונת

 דברי סותר אינו דרבינא מרויחים היינו ובזה דמי. כדיבור

 צריך בלבו גמר ע״ב כ״ו דף שבועות במס׳ דאמר שמואל

 בד״ה בתוס׳ שם ומבואר בשפתים, דכתיב בשפתיו שיוציא

 דקרא, מפשטיה אלא דריש מיתורא דלאו וכו׳, שיוציא צריך

 ואם בדבריהם. ע״ש בסוגיא, שם מוכרחים התוס׳ ודברי

ודאי א״כ כדיבור, הרהור ס״ל התורה בכל דרבינא נימא

ניחא. לפמ״ש אבל דשמואל, הא לרבינא ליה דלית

מברך המזק ועל דמתני׳ סיפא אבל ק״ש, תינח דקשה אלא

 כל דבשאר כיון בהרהור בברכתו מועיל ומה לאחריו,

 לפרש אפשר והיה מהרהר. למה כדיבור לאו הרהור התורה

 מברך היינו לאחריו, מברך המזק ועל דקאמר דמתני׳ דסיפא

 בהרהור יוצא שאינו שביק לפי בשפתיו, שמוציא ממש

 בשפתיו להוציא לו התירו כדיבור לאו המזק ברכת דלענק

 לפ״ז ואמנם עזרא. תקנת בשביל דאורייתא מצוה לבטל שלא

 דמי כדיבור הרהור מאי אלא הגמרא לקושיית מקום היה לא

 ולפמ״ש וכו׳, בשפתיו יוציא בד״ה בתום׳ ועי׳ בשפתיו, יוציא

 הגמרא. קושית נסתר א״כ כולה, התורה בכל מודה דרבינא

דמתני׳ סיפא דמסתמא בק״ש, דוקא לאו דרבינא צ״ל ולכן

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס97 מס עמוד הלוי יהודה בן יחזקאל לאנדא, א ־ החדש השל□ צל״ח
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החיים צרור
והוא

 חכתתוי ;למראה נחמד ופלא־ הפלא נפלא־ חיבור
• חיים תוצאות מחני לעניסי תאיה נפלאה*

 הרע הכולל החכם הוא ונורא רב העשה ועשה פעל אשר

 •צר׳ו י^קב חיים נתהור׳ר י’נ החצוי'! הדיין התיבה?

 פרש ידו חולב• צפת עליון יעליל דרחתנא שלוחא

 רבינו י תשה פפה אשר החזקה היד לכל ש*ר

לאיר תוציא היסב כאור באורה את שולח הרפב׳ם
 קדתאי בפוסקים גבורה עם זרוע לו • חנתה תסלוסזת מ

 ישבר ילבר • כרתה כציית גדולים מצודים כנה ובתראי

• חיעה תחלב מחיקים ־ עתיקים והדברים • חולקים מתלעות

: למסה ושורש למענה פרי עשה

 רב אתונים איש מ'י האפשרי כפי נתרן כהשתדלות והוגה

דוד כחהר׳ר י הנעלה החנם התירני ־ ברכות
ו“נר סילתלה רפאל כתוהריר המופלג הגדול הרב נ

. - באמשטרדם
 כמהוד?. השלם החכם הרב של ובדפוס בבית

ו’נר מצויץ דק ?סף
tfiiliwwmiimmiiiiHiilijiinnvHi

aliintimni

E/
b בשנת

סו הנהםי/05 1



ריעות הלכות
ו פרק

הרואה ץ ךין

 שאס כן כיאה אינו הגה' חן ואדרבא אוכיחנו שלא רמה ביד עשה
 שתצא פד אותו תכין ניטל שאיני לולב עושה שאיני סוכה אמר
 על אותו מנין לתה תוכחת נפל ת׳פאינו מבטל ואם נפשו

 דגם בכותחא ככיעתא תילחא לי ברירא ובודאי • נפשו שתצא
 תוכיתאת הוכח רחחנח אמר דכי להוכיחו מציה מ׳ע שמבטל מי

 לית על בין פשה על בין קאער דאיסייא חילי כל על עמיתך
 שאם ערבית משוס אלא אינה תוכחת מצות של הטעם עיקר דכל

 נתפס הוא הרי מוכיחו ואיני נחיסב ולהחזירו להוכיאי לו אפשר
 דאינו ובודאי זה בלשון זיל הרחמס וכמ״ש שלו בעון בעבורי

 דפ' מההיא במישור הנז/ז״ל הרב שהזניח וכיון ערבות מדין אצא
 א'כ עשה חצות ביטול על אפי' איתיה הקרבית דדין נאמרין אלו

 מטה עלית רחיא מיע ביטול על דגם כהכרח הדא מן נשתיעגה
 ממילא מרבות דא־כא דניזן בהא תליא הא דודא• תוכיח דהוכח
 בהא הא חלא זיל שהיא ומהתיחא תוכחת במצות דחייב שמעינן

 :שיקבלו בדאפשר אלא ליחנהו ובערבות להחיטזת לענין
שום ריאה איני המחילה הרמביס־אחר מדברי שדקדק מה גם

ודאי פון לו ,ה יחשוב שימלא שמבטל מי וכי בלל דקדוק
הרב שדקדק זה מה וא*נ יתברך מאמרו ניטל ש אחד חוטא שנקרא

להחטאאיט שכתבסחאהחכירגשחנואדחקתע הרחבים מלשון

מיע׳ פה לכתוב ראיתי וכל שהתא חבירו
 כלל איח חלק זיל ורדים גינת עלב הרב

 בשבתי ברישייד שנהגו מה על חגר קורא שהיה ס״ו סי׳ ג׳
 היויס פס אותם ושילחין שלהם בהמית• להם שיש שהיהודים

 וכח□ ינוח ■י פל־־עשהדלתען ועוברים הנהר להסמי •להשקיה
 ופל חזבהפליני היא בשבת ממלאכה שהשביתה־ זיל הרחבים
 ז*ל הרב ונסתפק ־ דמשגח מאן וציח יס׳ •מבלט ופל בהמתנו

 דברי' לוח׳ שלא התוכחה מן מססלהפטר כמלא צ^ופתת יש אם
 דברים של כלל שם והמלה לסעניתו שם והחריך נשמעים שאינם

 למרבית לין ב במ^תליח־ אלא ליתא תוכחת שחצות ,בקיצור,-א
 אלא ערבות-ליתיה מציתתובחהיודין 1־ יבלית ,'איחיהבפשה

 לראם ך .* למחית־חיפטי־י אפשר למחותיזבדלא כדאפשר
 מצגת אבל מעונש אלא מפשר לא למחית אפשר בדלא מקיצי

 שזגגין הפוברין להראיסאס הי ’עציה׳ רמיא אכתי תיכחה

 דבר לומר שלא ומצות לשתוק לו חוטב תזכחת תקבלי דלא לופ י 1
 כלי להוכיחן מזסיפין אדרבא מזילים אם אכן נשמע שאינו

 שיעין שיהיו מוטב אמרי׳ בתורה מפירש שאינו דבר ר להענישך
 דבר שיהיה להצריך מחמיר עשור שביחת מהי בפ״א יהרמנים־ וכוי

 דלית דכיון שנסתפק לתה עול והמצה ־ אדם בני ברוב שפשט
 דאין כיק כלל ליכא לאי ואיסא• יניח דלחען מ*ע בינויל רק בה

וכיין ביתי בן הגוי את ששולח אלא בהמתו אחר מחחר ישראל
 שליח לעשות לא מדאורייתא כלל לנוי. שליחות דאין דאשיקנא 

 כאן ליח זלקיסו שכירו שיהיה אפילו לישראל שליח ליפשות •»למ
 כאן דאין כיון בוה להחמיר ואין דרבנן שבות משים רק -איסווא
 אלא אינה ני ליכא תוכחת חצות ומשוס תודה דאיסזר ערבות
 שאין אלא-כיון מיע על אפי׳ ולהוכיח כדון היה הראוי ומן במלית

 ונכביד נרבה ואס מרבית עונש בגבול אותה האנושה זי מצוה
 פין להעלים הוטב ה׳ חילול שם להיות יבצר ולא להוכיח

. .f1לע2מהם .
 שהעלה מה דבר להלום יכולתי לא דעתי בפנייות־ ואני

 והוכיח לית במצית אלא לתא הוכחת דחצותידינא לענין
 בדרך שהלך אי שחטא מכירו את הרואה הרמביס שכת: מלשין כן
 דאין ותשמע הנו׳ הרב יכו'וכתב למיטב להחזירו טיכהחצוה לא

 מיעאיטשעל ליתדחבסל חצית העובר על רק זו גזה ח חיוב
 שחטא חכרו את דקאמרהרזא׳ דהרחבים לישניה דייק יכן תוכחת

 דאיך צזה ותהיה׳-לא המר זה חי מתני הדעת ופליאה ־ יכו׳מנ״ד
מצות מבטל חברי את רואה אני שאס לומר אדם לב על יעצה

 דכחנת׳י למימרהכירק מצינן לא ודאי' והא לית' במצית אלא
לית ועל פשה על קאהר דאיסזר חילי כל על הרמביס

 דברי לפי דהרי הכא הזינא קא קיזהח המחילה אחר ועיר
הרחבים־ בדעת עשור שביתת מהלכות בפיא זיל החיח
 יוהיךהנח בעשהדתזפפת דאחרינן דהטעס ז׳למוכחבהדא

 מפורש' שאינו משוס זכו'היינו שיגגין שיהיו מוסב לישראל להם
 מחמיר שהרמבים אצא זיל העיטור בעל דעת נתי בתורה-יכן

 צריך• לכל מסור אינו לכלדאס מסור דבר זא שיהיה להצריך-
 לישראלי להם הנח אמרינן ולא בתורה מפורש דאינו אעיג להזניח

 דהוי בניד הבא מביש וא*כ ־ שם גופיה המי שהרב“זכמ 1וכ
 לדעת דודאי קניד המצות נם הרחבים ערג״ש מפורש עשה

 לך וכוי'הרי לישראל להם הנח ולא'אמרינן להוכיתז חייב הרמביס
 תוכחת-י מצות איכא מיע בחבסל דגס הרחבים לדעת בהדיא

 :אתמהא בה'דעות הרחבים מלשון הנז׳ הרב שדקדק תמה הפך
לדעתי כתב דבתודלה סתלןאהדדי הנו' הרב דלכרי גס רמה

 תוכחת מצית דלינא דיפות מהלכות׳ בשיו הרמגיס
 ז״ל• הרחבים לדעת כתב דבריו ובסוף אסיבלית במבסל־מיע־ני

 לכל■ מסור איט דאם עשור שביתת מהלכות א’פ3 המית דברי לפי
 דתזספת בעשה והחם בתורה מפורש דאינו אס^ג להוכיח צריך
 המימי דברי הנזילפי הרב כתב ואפייה הרתב״ם פסיק יוה׳ך

ולא' להוכיח צריך מפורש דאינו אעיג לכל מסור דאסאינו
:וכוי לישראלי להם הנח אחריכן_

וזיל דינא לפנין דבריו בסוף שהעלה מאי מעתה.דגם אפור
 תורה לאיסור ערבות כאן דלית בזהניזן להחמיר ואין

 אלא תונחת מצות דאין ־-ליבאכדאסיקנא תוכחת חצות ומשום
 איתיה תיכחת דחצות הזנחנו כבר דהרי ליתא עציר ונו׳ במצית

 דלגבי■ זילזאף העיטור ובעל הרחבים מ׳עייקדמא כמבטל אן<
 לגויי שליחות ואין• נר עיי שהוא פרבית־יכיון כאן לית איסזרלאו

 • בהמתו אחר מחמר ישראל דאין כיון כלל ליכא לאו ואיסור כלל
 דאיכא ודאי דדיה נידון דהוא ימח דלמפן מ״ע לגבי׳ביטזל׳ מ״מ

 זיל גופיה איהו כח׳ש נאמריו אלו דפי מההיא יכדמוכח ערבות
 היע ניטול איכא ודאי והבא ובלית בעשה איתיה ערבות דדק

שכל באופן דדינא פיסקת לענק כמישאיהוזיל דלתפןיטח
:•••••משרים תחונה ציך ע כאשר תמוהים דבריו

להרשב׳ץ מצאתי זה בענק כשעמדתי א־גייל בעיר בהיותי גם■
 שיהיו חוטב ובענק וזיל שכתב מיז •סי' בביי בחיב זיל

 או תורה בדברי כן אמרינן אי מזיד־יץ יהיו ואל שוגגין
 אמרינן שואל דבפ' :סונייאות חילוף בתלמוד ישבזה׳ כי דע לא

 יק כדי המביא ובפי בהו מחינן בדאירייחא• אבל בדרבנן דדוקא
 יוה״ךעשס תוספת דהא לאממיצן דאפי'בדאורייתא אסיקצא

 עיקר זו שסוגיא ונראה בהו חחינן ולא שחשיבה עד ושתו ואכלי הוא
 דלא במידי דדוקא אומרים שיש אצא מיבדא בה דהאעבד

 דאורייתא ב דיא בה יכתיב במאי אבל עינוי כתום' כתיבאבהליא
 מקבלי דלא דידעינן בחילתא לדוקא כתבו בחום' וכן בהו החיגן
 למהות חייב מקבלי לא אי מקבלי אילאידעיקאי אבל מיק

 היו יום בכל ששיגגין אדם בני אנחנו ואילו בהמה בפי נדתשמע
 שזה גיב לי ונראה י מעט מעט התורה ותפזל שגגות מוסיפין

 בענין חזקת דפ׳ כההיא שיגגין הס שבולים בדבר אלא נאחר לא
 למחות חצוה שזגגק הס שמיעוט! בדבר אכל בישראל פרושים רבו

 שלא האחרים את להזהיר כדי מזידק להיות יבואו אס ואף בידם
 חתקצתאכדאיתא ילפי ולא מקלקצתא דלפי מכשול די לי יבואו

 לא והם העם אח הזכיר אס הוראות והמורה • דחשקין בירזש׳
 בענק הספינה ובפי י הצלת נפשך את אתה נאמר עליו נזהרו
 ילמדו שמא אומר אם ווי זכאי ן׳ יוחנן רבי אמר המשקלות עמת

 בקיאין חכמים תלמידי אק יאמרו שתא הרתאקוויאסלאאוחר
 לודאי ואסיקנא העניים ויפסידו לדחות ויבואו ידינו בחפשה

בם ילבו וצדיקים ה׳ דרכי ישרים ני אתרה קרא ומהאי אמרה
:מכיל וכז׳

 אתריק דלא כתב יק כדי החביא פרק בריש זיל הראיש גם
דלא בודאי דידעינן במידי אלא ובו׳ שזגגים שיהיו מוסב .

 ביקל״ש לחתות חייבק דלאידפינן במידי אבל מינן מקבלי
בדרבנן 1 1 א א



ריעות הלכות צרור
 עינוי תוספת דהא ההם כדאכיקנא דרמןוצ*שכדאורייתא2

 וצא שחשכה .עד ושתי לאגלי צהו וחזינן מדאורייתא דיוה׳ך

 דאתי במידי דוקא העישור בעל נתב י מידי ולא להו החרינן

 בהדיא כמידי.דכתיבא אבל ליוה״ך עינוי ת!ספת כגין מדרשא

 .־ יע״ש כ’ע ערםי7 עד להו וענשינן בהו מחיק באורייתא ,

ז׳ל והרשניץ הרא׳ש כדברי לכאורה הובא ל' קשיא הדיוט ולי

 יהיב התוספית שכתבו טעה: מייתיהנךתרי זיל דחינהו

 מוסכמים. שהם בנראה הלכה לפני! הדדי בהדי ז״ל העיטור נעל

 דברי צפי דהרי 0מ» ז® רחוקים שהם נרו(: ולכאורה ׳ לזה זה
 דכתיבא מידי חזי אס בין תליי סהכל מוכח ז׳ל העיטור בעל

 באורייתא דכתיבא מידי היי דחי דאזיתדרשא או באורייתא

 ■שיהיו ־מיטב אמרינן לא מינן מקבל* דצא דירעינן חעיג בהדיה
 דבמילי דכתב חחאי,דחזינן בהו למחית דחייביס אלא וכוי שוגגין

 • דפרפי זענשינןלסועד כהו מחיק בהדיא באורייתא יבא דכת

 לכמי היכא •הוא שכתב דסרש• עד צהו וענשינן דכוונתו ובודאי

 דחין דפרשי פד להז ענשינן אז מ*נ! לקכלי רצו ולח להי ד||א
 ולא בן משגחי דלא נהו לחזיק וכיון מתרץ כ’אא מ;^ו

 בהו מחיק ־'באומרו boss וזהי להעניש ק ראוי אז מיק מקנצי
 משמע זיל התוספות לטעם ואילו ־ דערש• וענשיקצהועד

 אין באורייתא כ׳הדיא דכתיבת ש’ול הרישא דאתי מידי דליש

 בהו מקבלימיקלאתתיק דלא בודאי ידעיק אי הלא תנו׳ הדני

 מדברי חייביםצמחותונדמוכח צא איחקבליאו ספק הוא ואס

 קז בהמה בהה דאחרינןבערק במאי כ: שדקדקו זיל התוספות

 לפניהם גלוי לפניך חס רבשיע וחמר הדין מידת עיאשק-טרג נ׳ה

 לא תוכחת מקבלי דצח לפניהם גלוי היה דאס דהשמע גלוי מי

 ומוטב בכהיג למחות חייבים שאינם משוס לעונש ראויים היו

 קצות על שפכה ודאי יחזקאל של בדורו והתם כו' ו שונגין שיהיו

 ויאתר יכתיב וטי א סי׳ שם קראי כדהוכחי שמזורה וחמורות

 האנשים הצפות תיועל והתיית ירושלים בתוך עבור אליו ה־

 וגו׳ בתוכה הנעשות התועבות כל מל והנאנקים הנאנחים

 וחמורות קלות על שעביי מוכח התועבות כל על ותדפתיב

 צדיקים הללו השרת לחצאכי השיבהקביה וע״ז בתורה המפורשות

 מ’ש גמורים רשעים להו ומדקארי גמורים רשעים והללו ריס גתו

 התוספות הוכיחו ואפייה דחשה באורייתא יכתיב עצמאי שענדו

 גלוי מ• לפניהם גלוי לפניך דמדאמר הזאפ*ג*7ך<ישזרשס’ז
 חייבים שאינם משוס לעונש ראויים כוו לא לפניהם גלוי ה>ה דאס

 ׳ ום הת למים נת׳ ועיין י וגגיס ש שיהיו מיטב דאמרינן למחות

 איסור דליכא במידי דאפילו עומדיןדףליא אין בפרק זיל

 בפי זיל הם חיש ולפי תורה באישור וכיש להוכיחו נריך דאורייתא

היא דפרקאיןעומדץ סוגיא דההיא צדידהז ניל בהמה בתה

:לאיכו׳ או מינן מקבלי אי ידעינן דלא נהינא

בעל לדברי נמי סובא קשה בהתה במה דפרק סוגיא ומהך

 האיפור דאפי' בהדיא מינה מוכח דהרי־ ויל העיטור

 לא מקבצימינן דצא בודאי ידעינן אי באורייתא דכהוכבהדיא

 דהראיש באופן וכדכתיננא להו ענשיני ללא ומכיש בהו מחינן

 מוסכמים שהם דסיל משמע טעמי תרי הנך דחייתו זהרשב׳ן
 י וכדכתיבנא רחיקיס שהם קשה ,ולכאורה לזה זה להלכה

בתה דפי מההיא העיטור בעל לדברי בזהיקרגישז צא איך7 7>נמ
: זכדכתיבנא בהתה

 המביא לפי שזאל מפי סזגייאית חילוף דיש ז״ל הרשני[ ח׳ש גם

מפה היא המניא בפרק שאתרו דמה יראה ז הרוא ־ יין כדי
 דגירסא ואולי ־ סיג״אות חילוף שוס וציכא שואל בפרק שס תמרו

:שואל דפי בההיא לזלהרשביז נזדמנה אחרית•

 דמאי לפרש דמניל טונא לי קשיא התוססיח .בדברי והנה
לוכחינהי דלאמקבלי אעיג ר׳זלר'סימון ליה דקאתר

 כשתוך דאחר תמה כן והוכיחו מקבלי אי יספק הינא היינו מר
 מקבצי דלא בודאי ידע דר'סימון ניחא וכז גלוי מי לפניהם

 בודאי ידע דתר אעיג ריז ליה ואתי לר״ו שתשיבו תה וזהו מיניה
 דמעונשפסוראבל לאעיג משום לוכחינהזחר חקכליפכיז ללא

 ד תהי דקסרגה מההיא לו יהביא לא-חיפשר תוכיח דהיכח הפשה

נפטרים היו לא לפניהם גלוי היה לחם משם דחונח הקניה לפגי

החיים ו פרק
 א'נ • מפטר לא תוכיח דהזכח דמעשה אה'נ אבל מהעונש אם כי

 פעם אחר פעם להוכיחם תחוייב יקבלו שלא בודאי דידע ג דאע

 אפשר שזה לנפשם חוסר ויקחו למוטב יחזרו המוסר הר!ב שתא

 , דחיכח תזריע פ' בתגחוחא מצאתו שוב הקטרוג כוונת שהיתה

 להם היה מקבלי דלח דאעיג הייתה הקטרוג שכוונת משם
 מישראל הכאות עצתן על ולקבל יתכרך שהו .קידוש על להתבזות

 סכלו צרות וישעיאכמה ירמיהו שהרי הנבנאיססוגלין שהיו כשם

 כינפקא פעמים מאה עד אותם הוכיחי סלא יעישעל מישראל

 שלא גלוי היה המקום שלפני שאעפיי תוכיח לןחקראדהוכח

 צם לע תוכחת קבלו שלא גלוי מי לפניהם מיח לעולם מוסר יקבלו

 זהתיכחת המושר מרוב לחחד שמא מקבליו אילם דעכשיו דאפ׳ג

שלא דידעינן דאעיג מינהלפ״ז זנפקא ויקבלו למוטב יחזרו

:זיל ראיח/להרייף גנן ולהוכיחם למזזר חייכ יקבצו

דפי מההיא 'ראיה מרחוק עצות להביא הזנרכו דלתה ועיק•

 דחמם אחר למחות פטורים חקבלין ליחרדכשאין החביא

 דאס דמשתע גלוי מי לפניהם מדקאתר כהדיא נ! להוכיח יש

 זכיתימא י למחות מחריבים דלאחק־ליאינם לפניהם גלוי היה

 ראיה להביא התוספות הזכרנו חכרחאדלהכי מתרצת דחדא

 לו אין מקבלי לא דבודאי דהיכא להוכיח כדי המביא דפ' מההיא
שיהיו מוסב לישראל לתם הלח אלא להוכיחם ישית לו ואין חיוב

:וכזי שויגים
 מיבא נחי קשה דכליז ־תשים הכי לחיחר מציצן לא ודאי הא

עסקינן החביא בפ דהחס מהחם הביאו ראיה דמיון דמאי
 הנח מינן תקבלי דלא בודאי דידעינן היכח ומשיה שוגגץ כשהם

 עסקינן בהמה בתה כפרק הנא סבל וכזי שיגגי! שיהיו חוטב להם

 פטורים שהם דאעיג מקבלי דלא לן וברור מזידין כשהם

 גלוי היה דאס דמשתע גלוי לפניה׳חי מתיש כדמוכח מיתה מעונש

 תוכיח דהוכח מימחעשה אכל מיתה מעונש פטורי׳ הוו לפניהם

 בדברי כדברי למצוא וזכיתי וימות לרשע והלעיכהו מפטרי לא

 תמנו יקבלו שלא למוכיח צו הסת׳גסוףחצזהי׳אזזילזאסברור

 המביא בפרק זה על כדגרסינן לשתוק לו טוב שוגגין זהעינרים

 אם אבל שוגגין שיהיו מוטב להם הנח דאורייתא נאיסורח דחפי'

 מעונש -שפטור אעפיי יקבלו שלא וברור־הוא מזידין העוברים

 תיכיח דהוכח תעשה ת״ח וכוי בהמה נהה בפרק כדמוכח מיתה
 לרשע הלעיטהו יקיצו שלא מנשס שחוסי^מל זאעפ׳י תיפטרי לא

הגתי״י וכיב דזקאע״כ השתיקהבשוגגין התלמוד ניוה ולכך וימות

:דיעות מה׳ בפיו

 בתה דפרק ענין שאותי הבינו צךבהדיאשהסז״ל הרי

היו חזידין יחזקאל של ודורו גלותא ריש דכני בהתה

 ריש בבני סימון דר׳ עובדא ההוא לפרש ומוכרח קראי וכדחוכחי

 ליה אמר זעיז מיניה מקבלי דלא לו ברור והיה היו דהזידין גליתא

 דאע׳ג מר לוכחינהו מקבלי דלא לחר ליה דידוע אע־יג ריז

 ומדמה תיפטר לא תוכיח דהוכח מעש׳ תיח היפטר מיתה דמפונש

דמזידין מוכרח יחזקאל של דבדורי דיחזקאל דדמיו לההיא ריז לה
קראי: היוכדחוכחי

 דחדא לחיחר חניק ז־ל הסחיג דברי סיום דלפי אחת הן

ראיה להביא ז׳ל התוספות הוצרכו דלהכי מביתא מתרצת

 בההיא דכתיבנא פירושי הנך לרחוח דפרקססכיאכדי מההיא

 בודאי דידפינן דהיכא המביא תפרק ולהוכיח כהחה נמה דפוק

 דחוסכ להוכיחם רשות לו ואין חיוב לו שאין מינן מקבלי דלח

 שהרי שהקשינו דבל״ז הקושיא לאקשויי וציכא שוגגין• שיהיו

 כי טובה עצה אס כי זה שאין אומר ואני וזיל בדבריו סיים ההחיג

 יבמתו על הנא פרק בסוף כדאמרינן לשחוק צריך במזידין .אף

 שמקבל דהייטחי הנשמע דבר לומר האדם על שחצוה שכשם

 חיבה אחר אבא ור׳ נשמע שאינו דבר לומר שלא הלוה כך התזכחת

דעת שכן לומר ונוכל ־ ע'כ .ישנאך פן צ[ תוכח אל שנאמר •

.־ ז׳ל התוספות
 פלעי הסזגייאזת רל דבריהם דלפי סובא קשה' אכתי אכל

בהדיח .מוכח יבמתו פל הבא דפרק דחההיא אהדדי

 דברור היכח דהיינו נשמע שאינו לומ׳דבר שלא האדם דחובהעל

, דגרפילן איפכא מוכח דערכין פיג בסוף ואילו ־ לךשאיטמקבל
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 כחברו לרואה מנין ונו׳־ נלככך אחיך את תשנא לא ת־ר התם

 קבל ולא הוכיחו תוכיח הוכח שנאמר להוכיחו שחייב מגונה דבר

 היכן עד התס עוד ואתרינן מ*ת תוכיח תיל ויוכיחנו שיחזור מנין
 יוחנן ור קללה עד אתר ושמואל הכהה עד אתר רב תוכחת מצות

 : יע״ש ע'נ דרשו ח מקרא ושלשתן ,זכו כתנאי• נזיפה עד אמר

דתמלקי בפ׳החביא זיל והר׳ן העיטור הבעל לדעת לבשלמא

 דבדבר מפורש לשאינו בחורה המפורש דבר בין

 דפרשי עד להו ופנשינן מחיקבהז באורייתא־ בהדיא דכתיבא
לדעת אבל • בהכי לחלקן דמציק הסוגייא!ת פליגי דלא ניחא

:קשה ויל התום*

 התים׳ למימרשדעת מצינןנמי לא שפיר דייקינן דכד לעוד

ראיה להביא דאיכטפיהויל הסמ׳ג כדעת וכוונתם

 לשתוק צריך במזידין דאפיי להוכיח־ יכתתו על הבא דפי מההיא

 לן דבריר היכא נשמע שאינו דבר לומר־ שלא האדם על וחובה

 הבא דפ׳ וההיא המביא דם׳ לה־דח הוצרכו ולמה מינן מקבלי דלא

פ׳ בסיף ולא המביא בפ׳ ולא הכא לא כלל הזכירוה לא יבמתו על

:וציע דערכין פיג וסוף חזקת
 גלע״ד דודאי מעיקרא מלה דאתינן למאי נחזור שיהיה איך

ת’צ בין עשה בין בהדיא באורייתא לכתיבא מידי דכל

 והביאו ויל העיטור בעל והרב זיל הרין כדעת להוטחו צריך

 . הרחבים לדעת זיל המ*מ כדעת וגם תריח באיחס' זיל מורים
 העשה דאין א׳אי' לכל עשור אינו דאם מסור שביתת מהלכות פ'.א

 טעמו ולפי בתורה מפורש כשהוא שכן וכל להוכיחו ציץ. מפורש

 שתיעוטן דבדבר הרמביס כדעת נהי דעתו שלהרשבי־ןז׳ל

 להזהיר כדי מזידין להיות יבואו. אס אף בידן למחות מצור. שוגגין

 זיל הרב בנדון הנא ונס • מכשול לידי יטאו שלא האחרים את

 הס נהר מי להם להשקות סלהס בהמית השולחים אותם אס

 אסמיעוטא כי יהיו שלא ובודאי בידן למחות צריך סיעיסיס

 שבת באיסורי נפשייהו הסומזתרי קדושים לישראל דסיעוטא
 ולפי עשור שביתת מהלכות בפ׳א הרחבים דברי זכקשכןלפי

 למחות מצוה שוגגין מיעוטי! שהס שבדבר ודאי זיל הרשביץ דבלי

 באיסור ודזקא הגחלהס שזגגין כולם יהיו שאס אה*נ יאבל בידן

 בין כולם בין נהדיא נאורייתא דכתיבא דבדבר מפורש שאינו
 העיסוו־זיל ובעל והלן הרמביס דברי לפי צמאות צריך מקצתן

 דחפודש החילוק שיודהבזה בודאי אחר סעס שנתן הרשביץ וגס

הביא ניב והוא רבוותא הנך על יחלוק זלא מפורש לשאיט בתורע
" :החילוק זה

 הוי דלא דהיכא דסיל יזיל רבוותא הנך לדעת להקשות ואין

למחות צריך לאין באורייתא בהדיא דכתיבא מידי

 אין בפי הגמרא סן נראההפך דלנאורה זנו' שוגגין שיהיו דמוסב

 אחר תשתכרין מתי עד מלי אליה ויאמר סיב ריש ליא דף עותדין

 ודקדקו להוכיחו צריך הגון שאינו דבר לחבירז הרואה ריאתכאן

 הגון שאינו דבר לחבירו הרואה מכאן למדקאתר זיל החום׳ שם

 איסורא איכא דחי דאורייתא איסורא ליכא אפיי לומר דהייט

 שפסק הרסבים לדעת קשה נחי וכן כתיב• תוכיח הוכח דאורייתא

 בדרך שהלך או שחטא חנירו את כרואה דיעות ,מה בפיו הכא

 ומדכתב ונו' חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה סובה לא

 איסורא. דלינא בדבר אפיי היינו טובה לא בדרך שהלך או

 הרחבים דברי בפי׳ כן שכתב זיל להפריח ראיתי וכן דאורייתא

בפיא לתיש אהדדי סתרן הרחבים דברי נמצאו שכן וטון יעיש

:עשיר שביתת מהלכות
 ליחיד רבים בי; ויל הרין שחילק כמי לחלק דיש משום

ונחו' בת ירבה לא אבל אחת פעם רק יוכיחם דכרטילא

 שיכנו עד להוכיחו חייב ביחיד אבל ישמעו שצא שיודע מאחר

 דברי עלו ובזה יעיש תריח ,זילכאיחסי מורים והביאו זכו׳

 ביחיד מיירי דיעות בהלכות דהכא והתם הכא כהוגן הרחבים

 הנך וגס שוגגין שכולם ברבים עשזרת־ירי שביתת בהלכות והתם

 לא להסוגייאות נמי שפיר אתי ובהא בהכי החלקי זיל רב״תא

 והיינו סחס אחרו יבמתו על הבא ‘דהה־או־פ אהדדי פליגן

 דברייתא לישנא ודייק ביחיד איירי דערכין פיג דסוף וההיא ברכי*

ובהא ליחיד דמשתע זכז׳ מגונה דבר בחנירו לרואה חנק דקתני

r ״
 אהדדי הסגייאות פליגי דלא התוספות לדעת נחי שפיר אתי

 חק:ל• אי ספק ליש להיכא מקבצי דלא ידוע בין שחילקו והחילוק

 יחזקאל של ודורו גלוחא ריש דבני כההיא רבים לגבי אצא אינו

 :והכן ודוק המביא ‘ודפ הנחים חזקה פ' ודסוף בהתה במה בפי
הנך לחילזק יודה לודאי כרשכיץ לדעת דכתיבנא למתי והנה

 בין דמחלקי זיל והרין העיטור ובעל הרמביס רבוואתא

 מדברי • בהדיא כתיבת ללא באורייתא נהדיא דכתיבא מידי

 דדעחו סי'ן'נראה נחיב שם אחריתי בתשובה ז״ל־ הרשבי־ן

 סי' זי־ כלל בתשובה זיל והרא״ש בהמה במת בס זיל התום' כדעת

 מקבצי אי דספק להיכא תקבלי ללא ידוע אס בין דחחלק יעויש ’ג

 פחות בשבת טלטול דין לבאר ששאלת ומה וזיל שכתב • לא או

 לסגור זה בכלל ואס כמה עד לחברו נותן ומברו בריה אמזת מל׳

 חדי פחות פחות להוליכו בארץ ולהשליכו ממקומו המפתח וליטול

 והכי הוא דיאמזתר חוך בריה לטלטל כי דע • נהגו כן כי •אחות

 חרם גבי הכלים כל בפי וכן קמיע גבי אשה במה נפרק מוכח

 מל בפייב זיל הרחבים הרבה עד לחברו יחברו לחברו ולתת קטני

 תפילין המוגיא ופי שהוציאוהו מי חפי זה דין והוציא זה התיר שבת

 ולסגור :הדחק בשעת חלא זה שאין ואמרו פצח השיגו כבר אבל
 לרשות מרשות ולהכניס שלהוציא הוא אסור המפתח וליטול הדלת

 פטור מקום דרך ואפילו אסור מכאן ופחות א’ד בחזך אפילו

 המוציא ופי תשתתפין כיצד ופי חלון ופרק דשבת בפיק כדאיתא

 בספר שלנויזכיב חנוקות אפילו מעוצם בזה סעו ולא תפילין

 מדיא פחות פחית ולהוליכו • מדוטנבורק הריס כשם התשבץ

 בדרך לו שהחשיך בחי הדחק בשעת אצא התירו.זה ולא אסור ג*כ

 זה שיטהוקסן־יכל חרש ולא בהמה ולא גוי עתו לא ואין עמו וכיסו

 אבל בכיסו אלא בכך להקל מותר שאין ויל המפרשים כתבו

 לא שבח מהלכות בפיו כן התיר שהרחבים אעפיי אסור במציאה

 ומעולם לכתחילה p לעשות שחין וכיש זיל לאחרונים דבריו נראו
 איסורא דאיכא הינא חבל נהגו שכן ובודאי כן חכם התיר צא

 שמעו לא כ ח אלא דריה בפיק כדאתא להו שבקינן לא נהוג אי

 הנהמדכתב עכיל מדיין יהיו ואל •שזגגין שיהיו דמוסב אלינו

 כחילוק להרשביץ דסיל ש'מ וכו׳ דמוסב אלינו שמעו לא אא*כ

 לישראל להם הנח חינן מקבלי דלא דידוע דהיכא זיל המוספות

 כן נראה אינו העיטור בעל של לחילוק ואילו זכו* שוגגין שיהיו

באורייתא בהדיא דכתיבא מידי הוי אס מינן מקבלי דצא דאעיג

:ודוק זכו׳ להזעדדפרשי בהווענשינן מחיק

וכוי שחטא חבירו הרואה זיל רטנו היש מל ז'צ הדלים והנה
 חצו דפ׳ מההיא עליו הקשה וכו׳ תוכיח הוכח שנאמר

 הוכח ואימא לרבא מרבנן ההוא ליה דאחר דףליאעיא מציאות

 תוכיח פעמים מאה חפי׳ הוכח איל וימני תרי תוכיח חדאזיתנא

 נדקדק ויש ה'מ תוכיח ה>כח ת״ל חמן לרב וכז׳חלמיד אלא צי אין

 :ליב תלמיד דחפי׳ זה-הדין הזכיר לא למה רבינו בדברי .

 משמע דמהונח אחר דאיך הגמרא בדברי למידק איכא ועוד

 קיבל ולא דפרכין'הזניחו פ״ג בסוף אמרינן הא פעמים מאה אפי׳

ציה נפקא דחתוכיח משמע תיח תוכיח תיל ויזכיחני שיחזור מנין

 הרב חיש שהביא קדש בכלמקךאי נריו הרב למורי וראיתי עכיד .

 על סמך דרכינו ס-׳המשסמהרשיך בסי' זיל אפרים שפר בעל

 דסתך ועייל א'מ דא׳ סוגייא ההיא על שחולקת דערכין סוגיא

 לו יאחר דית על עובר רבו ראה ת ת׳ מהלכות ה׳ בפרק עמיש

 שרבינו וליתא נריז הרב חורי וכתב ע'כ וכך כך רבינו לחדתנו

 e תשיבם פעמים מאה אפיי השב בחב גזילה מהלכות זילפייא

 ’ הנמוקי מיש ראו ולא א'מ יפי בסיגיין שפסק הרי ולחורבתו לגינתו

 תיל מנין ללב תלמיד זיל הרייף פמיש א*מ בפי שם זיל יוסף

 מוכיחו א׳ בעבירה דאפי' ליה דרשינן דבערכין דאעיג תוכיח

 כמי דרשינן הכי אסי' חלוקות דהוכחאתאלעכירוח פעמים סאה

 ענין ובכל אדם לכל לעולם תוכיח שמעינן דכולתז לרב לתלמיד

 כאמור חלוקות אינן דהסזגייאות הרי מ*כ המפרשים העלו כך

הרמבין בשס א'מ כפי שם זקנים אסיפת בספר הביא וכן עכיד

.־ יע׳ש זיל f זהר
 הרבנריולחהבנתי חמורי רבה המחילה אחר הדיוט ואני

הנימוקי דברי כברראו זיל נמוהרשיך הרצים דודא' דבריו

יוסף ז * ב א
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ה׳ת הלמת צרור
 הדין שכתב רבינו דלדעת היא קושייתו עקר כל אכל יוסךז׳ל

 דסזגיא דס׳ל דתלתידלרששיח הא השמיט למה לחבירו מייחדה
 וההיא .פעמים מאה אפי׳ דרשינן דתחזכיח עיקר היא דטירכין

 דהרמביס אליבא צר הוקשה כן ועל ליתא דחצמידלרב דרשה

 הראשוןדודאי חי׳מהרשיך.כחי׳ דהשוגייאתפליגןאהדדיועי!

 נמי תיקן הבי ‘ וכת השמיעו ולזה דערכין ההיא על סמך רגינז

 .סמן שרגינוזיל אלא זיל וכתישהניי פליגי דלא הסוגייאזת לחק

 ני דה• חתיכייח דרשלשמפי• דחרח• ק־ית־ולעזלס הה׳ בפיה עמ׳ש

 אסיפת וכספר לרב תלמיד אפי ותוכיח פעמים מאה אפיי תזניח

 אפי" תוכיח איה. בס׳ בגמר׳ דגלש. ה־ישביא בשס נתב זקנים

 וכף כך רבינו צחדחנו כלשון שתוכיחי והוא פירוש לרכ תלמיד

 .ה׳ כפרק דמנו שפסק מה והיינו ע״ב דקידופין כפ״ק זכדאיתא

 חורי דברי ולפי . • זנכקודוק ויפה מהרשיך י וכתי׳ ת״ח מהלכות

 בפייאמקלעות דרכינופשק.• דכיון סובא קשה אדרבא ו’נר הרב

 מוכיח א׳ב לגינתו אפי׳ תשיבם פעמים מאה חפי׳ בהשב גזלה

 אפי'תלמיד תוכיח פעמים חוזה אפינו הוכח הכי נמי דדרשינן

 הדין זה כתב למה ח’א דפי יא סוג כההיא פסק שיכינו וכיין לרב
 דתלחירלרכהא הדין והשמים דוקא לחכירו אדם בין דתיכהת •

 ה' כפרק ש’ז*לדםמךעח חהיישיך כתי׳ אלא לומר עליך אין

י •:'עיין ודוק ח’ת ההלכות

א פרק רדתי• הלכות
 מק כתב וכוי להקדים כנו. בן יעל כנו על נצנווה לחה כן אם

 ח’ה .ולא תירו צכן דפשיטאדקודם כנזנ״ל ז׳לוכןכן

עיכב ככלל כנות. דהיא לזרעך והודעתם למיכתב

 שקדמניהפר״ח מצאתי אלז מרן דברי מל שעמדתי מה הנה
לורעך כתיב הוס דאי חדא חמושים דבריו ?לכאורה זיל

 כנזתבכלל ה״א דאיך ותו י כנו לכן בני קדימת ילעינן הזה לא

 למימדה״ק-דלקדימת וליכא י כנות מיניה ממעסיק חבניל והא

 דהאודאיליתא הקראדזלתדתס׳ ליה חפקינן בנזלבןבטהוה

 אבל בני לכן בנו להילןזאלאקדיחה מציגן לא דוצמדמה דמקרא

 דוהידעתס מקרא אלא אינו ע״נ לנו תנין ז־ חברו בנו/לבן בן

 בנותיכם ולא תיעוסאדכניכם ונס • להיכתב־לזרעך ה'מ לא וא״כ

 כתיב דהוה אפי׳ זאיג דקרא המשמעותית רק דקרא סיתירא לאו

:נכלל דנניח למיתר כיח לח לזרעך

 זיל־דאי מקכמישאיהז דכוונת דלעולם אימרדלק״ח ‘ואל

 היה דולמדחס וקרא ככלל בנית היא לזרעך כתיב הזה

 נתי חברו לבן כנו כן נלקריתח בנו לין כנו קדימת מיניה חפקינן

 בזרעו רחחנה דסיוןדחייביה לזרעך חוהידעתם הוהמפקינן

 נותנת הסברא חברו לבז ללמד וחציה כנו בן ובן בנו בן דהיינו

.* וזתפשיס אלם לכל קודסידזרעי

 נמי כ’נ הוא מיתורא צאי בנית ולא רבנים דחיעיטא מ׳ש גם

:יס׳ש אחור פ׳ ז״ל הרא׳ס
 לגמרי מיותר בניכם מילת דהכא .תחיהיס דבריהם ולע״ד

דלזה בניו ולבני לבניך והודעתם נאחר כבר דקרי

 ונא בניכם בניכם תיל חה דקימשילאנכ תיק בברייתא דרשו

 ועמ״שחרןז׳ל ככיוצ״ע• דמיתוראדרשו לך הר־ בנותיכם

 והיה בנו כן מקט חכרו לבן דקזדם פשוט נ״ל בנו בן זבן בכ״מוז״ל

 פד אחריכן דקידוסין דכפ׳ק ז’נר הרב חורי הקשה וכזי קננו לכן.

 אר״י דורות כמה פד ופרש״י דן בן כזבולון ללמדו חייב היק

:וצ״ע לוקא בני יכן הרי כנו ולכן 1צכנ
 דצענין זיל מרן יודה דודאי לקיח רבה המחיצה אחר ולעיד

 תיירי לא ז׳ל מרן אבל בני נן עד אם ליכאפי חיובא

 14מישר0כלחכ חכחחצוהעל דכיוןדאפי׳לבן רקלענץקדימה
 כן שניהס לפניו דכשיבזאו נותנת והסברא זרעי איככ״ש ללמדו

:ופשיט חברו לכן קודם בנו בן לבן קברו ובן בנו בן

שבספרי הדרשה דתייחי דאחר רביני בדברי לגמגם יש אך
חיוב כלשון לאכחב אליחלתידיךלהה לבניך חושננתם

לשון אם לראות אצל• חצוי הסיפרי ספר ואין בני ובן בבנו למי
השיסריופז'•: כלשון רנינו
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 הקיים רז ד א פ*ק
ר פרק

 • השיביןמעומדונוי: ואין סזאלץהעומד אין ן דיי.

תפילע בפי חהאדאחרינן להקשית אין.
 או רשיח ערכית תפילת א״ל דיי צפני שבא בתלמיד מעשה השחר

 ואיל ושאל השואל עמר לב״ה חריסין כעצי שנכנסו כיון עד חיבה

 אני דש דלק׳ת דייל משים מעומד• שזאלין דאין יבינו כתב איך

לזיכנהעס"•' שישתעי כדי לעמוד והוצרך רכים בפני החסדהיה

: התלמידים פס כרב היינו מעומד שיאלץ דאין מ״שרבינז אבל

 מלי שירד ר״ג חיתת אחר הנא חיירי ז״ל דרכינו נהי אי
 1בויש רבינו יכת״ש מעומד לותדין היו ו״ג׳ נימות אבל לעולם .

 וההוא וכו׳ עומדים והתלמידים יושב הרב היה ובראשונה הפרק

 ועיי! היה •כיחיח־ר״ג תלמיד דאותו השחר תפילת דפרק עובי־א

 לחורי וראיתי יעיש י״גס״ק״״א' סעיך בי״דסי׳רח״ו להשיך
 היום כל ללחו־ תיירי דשם ולתא וכתב הש״ך לדברי שדחה הרב

 ששואל שעה משאיב וכו׳ מעומד שיאלץ דאין הדתביס מיידי בהכי
 יעיש מעומד שואלי! אין לחה רגע והוא מקרא.דועמדו דנ״ל

 צריך גס ודוק השחר תפילת אידפרק הה נח• שפיר אחי ובהא

 סדר כיצד דת״ר מאי גבי נידע'כ דף בפידובין פי׳־ש׳י ליישב

 משה׳ לפני יישב אהרן נכנס לופידשיי וכי׳נככס-אהרןושצה משנה

 שמיעחן בשעת כולן וכן מוריך אח ריאיח עיניך והיו כדכתיב

 ה־ז כולן ג’ר ועד השה מימית דהרי ‘דק ע'כ לפניו כולךיושכיין
: ודויק ועיין מעומד למדין

ה פ־ק
שלא ואפילו בשמו לרבי לקמת לתלמיד לי ואסור ךן ן*יי

שכלהשיתע פלא השם שיהיה בפניחהוא

 לאחדים לקרות ואפילו כפניו שחו יזכיר ולא פלוני שהוא ידע

 אפי׳ שמה את ישנה אלא אייו בשם שעושה כדיך רבו כשם ששחס

כ’ע חיתם לאחר

 חלק פ׳3 מדגיסינן ליבינו ליה ,אמשר בכית ז״ל מרן וכתב
לרבו הר,ירא זה נחמן רב אחר אפיקורוס דחי היכי ,

 כשמו לרבו שקרא גחזיחפני נעלש מה מפני דאמרר׳י כשמו
 שאיתר בשמו יפרשיי לשפ החיה אשר בנה וזה האשה זאת שנאמר

 יהושע דקאחר מסייע' וקרא פלוני ורבי מורי אומר ואיני פלוני

:פ'כ חשה אדוני

 פלא והואשיהיההשס ובינוז׳ל מקשיםדכפימ״ש ושמעתי

שלא אסור בפניו פלא השם תינהדכשאץ וכי׳ .
 ואלישע היה בפניו דשלח כיון גחזי נענש אמתי בפגיוסותיזאיכ

איגושססלא:
 צירך ללא שתו את שהזכיר משוס היה גחזי שנענש דחה וי׳ל

סי׳ ב במנכיס קראי כדחיכחי להזכירו הכרח לו הי? שלח

 עשה אשר הגדילות כל את צי נא ספרה לגחזי ההלך לו שאחר חי

 והנה התת את החיה אשר את למלך מספר הוא ויהי • אלישע

 אדוני נתזי ייאמר ההלך אל צועקת בנה את החיה אשך האשה

 דבדידיה דמאתר ע״כ אלישע החיה אשר בנה זזה החשה ואת המלך

 החיה אשד בנה וזה האשה זאת אס כ* היילילזמר לא עסקי .היו

 צורךחיחזי ללא בשמו שהזכירו וכיון קאי אלישע. דעל ובודאי

זכי׳: נענש ילפיכך כאפקירוחא

 דדוקא תשמע מתריס מה׳ כפיו כתבאבלקשהדהתס תל

וגם אסור להם אכל בפניו שלא לקריה מותר לאחרים

 • דאפי׳ משמע והנא לא בפניו אבל בפניו שלא ה״ת דמות* לאחריה

 רכא המחילה אחר הדיוט ולי י לאתרים וכיש בפניהם שרי להם

 טלא תסור פנא רכשהשס שנת' הרישא דנפיק דהדיוק חשים לק*מ

 שיי בפניו שלא ן ב בפני! בין פלא השט דכשאץ ליתר אינו בפניו

 הא בפניו שלח אפיי אשור פלא כשהשם דדוקח הכי דייקינן אלא

;היתר בפניו שלא אשור כיו בם פלא השם כשאין
 בפניי אפי'שלא פלא דכשהשס דתהחסמשתע זיל מרן הקש? תו

 השם שכשאין שם כתב שהרי תסור לאחרים לקרות ואפי׳

 אשור בפניו פלא &ס הוא שאס הא בפניו שלא לאחריס קירא פלא

וכחן



ר׳

(1c !ץ?

 להקת הביא תר״ח סי׳ א״ח יוסף וברכי טז:(. )ערכין בגמרא ע׳ שם.
 אי זו פלוגתא לתלות דיש משום כרב שפסק רבינו דברי המישבים מפרשים

 לא דשוב ודאי בנזיפה א״כ דקרא טעמא דרשינן דאי דקרא טעמא דרשינן
 דרשינן דלא קיי״ל ואנן דקרא טעמא דרשינן דלא סבר הכאה עד ומ״ד ישמע
 דברי ע״פ הארכתי פנחס ביה״ב בדרוש אנכי וגס שקיהה. וע״ש דקרא, טעמא
 חולק והטור לכבדו מחוייב רשע אביו דהיה ר״מ סי׳ יו״ד הטור שהביא רבינו
 בתשובה הרהר דלמא משום הרמב״ם טעם אמרתי טליא הוינא וכד עמו.

 מקודשת ה״ז רשע היה אפילו צדיק שאני מנת על )מט:( בקדושין כדאמרינן
 גם אי אחרונים ופליגי סל״א( לח )סי׳ באה״ע וכ״ה בתשובה הרהר דלמא
 קושית רבינו על ול״ק ורבינו הטור פליגי ובזה הכי אמרינן שבממון בדבר
 והנאני ותומים אורים בעל בשם שכ״כ יעקב באר בספר מצאתי שוב שם. הטור

 רוקא כתב שם ובב״י להמעיין. ליישב יש בקל דבריו לסתור שם שכתב אף
 וקצת לכבדו. מחוייב דברים בשאר אבל לכבדו מחוייב דאינו אמרינן ברבית
 דערכין הגמרא בסוגית והנה שם. הגמרא לשון מדקדוק ב״י כדברי משמע

 למ״ד סובב הקוש׳ דגם שם התוס׳ וכתב הכאה. כתיב הא נזיפה למ״ד דמקשה
 כיון רשאי היאך וי״ל טפי. נפשיה מסר יתירא חביבותא אגב ומשני קללה.
 ודוחק ודוק. בהג״מ וע׳ אב בכבוד מחוייב הא תוכחה מצות ידי נפטר שכבר
 הטור ולשיטת כלל. להוכיח כיון דלא שהוכיחו פירש לא נפשיה דמסר לפרש
 יומת, למה לך עשה מה לאביו יונתן כמ״ש לכבדו מחוייב אינו זה דבדבר ניחא
 סכרי ור״י דשמואל פליגי בזה דבאמת צ״ל וע״כ קשה. רבינו לשיטת אבל

 מצות הדין דמצד צ״ל וע״כ לכבדו דמחוייב סבר ורב לכבדו מחוייב דאינו
 פסק שפיר א״כ ברבית רוקא התלמוד מסוגית דמשמע וכיה הכאה עד תוכחה

)קובץ( כרב: רבינו



שעוריםביצהקובץסח

 וא״כ הכנה, חסרון משום הוא מוקצה איסור
 טעות, משום הדעת היסח הוי דלא בכד מה

 ל׳ דלקמן אלא אצלו, מוכן היה לא מ״מ
 דאין להדיא, מוכח סריא, בתבנא התם תוד״ה
בפועל דעתא באסוחי אלא הכנה, בחסרון קפידא

עיי״ש.
 קדשים בשריפת רש״י מ״ש כ״ז: דף סד(
 השריפה, מלאכת משום האיסור דאין ביו״ט,

 אכילת ע״י אפילו אסור ביו״ט דהביעור אלא
 שריפת לענין הרמב״ם, כתב לזה ודוגמא כלבים,

השריפה, משום האיסור דאין בשבת, כהן בת
. החכמה: ■אוצר ז

 ג״כ מלקות ואפילו בשבת, עונשין דאין אלא
דד,איסור ואמרו חלקו ובתום׳ הזה, האיסור בכלל

123456£״ח1'אר

 למ״ד דא״כ וקשה, השריפה, מלאכת- משום הוא
 הבערה אסור ליכא דלדידיה יצתה, ללאו הבערה

 תוס׳ כמ״ש משבת, יו״ט למדין דאין ביו״ט, כלל
 שורפין אין למד. א״כ מירושלמי, כ״ג ביצה

 הוא דהאיסור ניחא רש״י ולשיטת ביו״ט, קדשים
 ואין שריפה, משום ולא קדשים, ביעור משום
 שבת אמר אשי רב דהא הוא, דגזה״כ לומר
 עשה דוחה עשה דאין ליה, ידעינן דמסברא כ״ד

וצ״ע. קרא איצטריך לא ול״ת

 נותנה אינה דלכך וכו׳ החלה ועל תוד״ה סה(
 וקאמר וכו׳ בשריפה דמצותה משום כלבו לפני

 תום׳ לדברי קשה מכאן יקברו. לא הגשרפין
 אסור דלכתחילה ראיה שהביאו כ״ו פסחים

 והר״ן ערלה, של אגוז גוטעין דאין מד,א בזוז״ג,
 איסור מבטלין דאין משום הטעם, כתב בע״ז

 אפשר איך גמי, טעמי הני בלאו וקשה, לכתחילה,
 הנשרפין כל והתנן, ערלה, של אגוז ליטע להתיר

יקברו. לא

המכיא
 יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב ל׳. דף סו(
 ישמעו שלא בודאי שידוע היכא והיינו מזידין,

 שתי בזה הביא ר״ח סי׳ ברורה ובמשנה לנו,
 שלא לנו ברור דאפילו יראים, ס׳ שיטת שיטות,

 ישראל שכל ערבות מדין אלא נפטר לא ישמע
 תוכיח הוכח במצות חייב אכתי אבל זל״ז, ערבים

 דמצוה דהא זו, לשיטה וצ״ל נזיפה, או הכאה עד
שכבר לאחר היינו נשמע, שאינו דבר לאמר שלא

 קללה, או הכאה עד תוכחה מצות קיים
 עליו רמיא אכתי זה, לשיעור הגיע לא שעדיין

 שלא לו דברור דהיכא חולקין, ויש תוכחה, מצות

 המבואר והשיעור תוכחה, ממצות פטור ישמעו,
 ידוע, שאינו באופן מיירי וכו׳ הכאה עד בגמ׳

 איתא, אליהו דבי ובתנא לו, שישמעו ואפשר
 מצות ליכא עמיתך מכלל שיצאו אותן דעל

 להפרישו חייבין שאין כעכו״ם, דינן וא״כ תוכחה,
 להסתפק, ויש להכשילו, שלא רק אלא מאיסורא
 שיש ומי ערבות בכלל איתנהו דאבתי דאפשר,

 ערבות, דין משום בעוונם, נתפס בהן למחות בידו
 לשיטת דהתיגח אלא תוכחה, מצות דליכא אף

 דינין שני הן וערבות תוכחה דמצות יראים, ס׳
 ישמעו שלא שברור היכא דנ״מ, י״ל חלוקין,
 מצות איכא ואכתי ערבות, משום ליכא דבכה״ג
 גם נפטר עמיתך מכלל שיצא במי אבל תוכחה,
 שישמע דאפשר דהיכא י״ל, בזה תוכחה, ממצות

 בכלל דאינו משום תוכחה מצות דליכא אף
 ערבות, משום למחות צריך מ״מ אבל עמיתך

 אם תוכחה ממצות גם דפטור לד,סוברין, אבל
 באופן דמיירי, צ״ל ע״כ ישמע, שלא ברור

 עמיתך בכלל שאינו במי ומ׳׳מ שישמע, שאפשר
 להפרישו יתחייב דאכתי וקשה, מלהוכיחו, סטור

 שאינן דבאותן מוכח וע״כ דערבות, מטעמא
 וא״כ ערבות, דין גם בהו ליכא עמיתך בכלל

 מי כדין להוציאן יכול אינו במצוד. שיצא מי
ודין ערבות, עלייהו דליכא כיון מוציא, שיצא

 • הסוברין, לדעת בגרים, גם להעיר יש זד,
י״ג. נדה — הגרים על נתערבו דלא

TO) דולא קרא פירש בשע״ת יונה ורבינו 
 נושא מתוכחה עצמו שהמונע חטא, עליו תשא

 שם כמ״ש אונקלום, בתרגום ומקורו חבירו, עון
 מצות בין לחלק דאין נראה, ולפי״ז הרמב״ן,

 ולא להוכיח דחייב דהיכא ערבות, לדין תוכחה
 שייך לא וזה חבירו, בעון נתפס הוא הוכיח,

לפירוש דקשה אלא להפרישו, שבידו היכא אלא
 אחיו, בעון באחיו איש וכשלו קרא דל״ל זה,

 קרא דע״כ חטא, עליו תשא לא מקרא ת״ל
 להפרישו, דבידו היכא מיירי, אחיו בעון דאיש

 פטריה, רחמנא ואנוס הוא אנוס הכי, לאו דאי

 דרבנן דאיסורא כתב שבת מס׳ ריש והרא״ש
אוכל קטן דאפילו עבירה, עוברי לסייע איכא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס69 מס עמוד בינוש נפתלי בן בונם אלחנן וואסרמאן, א ־ שעורים קובץ



סטשעוריםביצהקובץ

 יסייע שלא גדול כ״ש להפרישו, מצווין נבילות

 מדאורייתא והא דרבנן, איסורא מ״ש וקשה, לו,
 ,סי ברורה ובמשנה מאיסורא, לאפרושי הייב

 דמיירי, הרא״ש, דברי פירש הציון בשער שמ״ז
 אלא ליכא בזה להפרישו, בידו שאין היכא

 דאפילו נימא, ואי לסייעו, דרבנן איסורא

 ודאי מדאורייתא, תוכחה מצות איכא בכה״ג
 דקטן ומ״ש מדאורייתא, לסייעו דאסור דכ״ש
 דזה קשה, להפרישו, מצווין בי״ד נבילות אוכל
 מצווין בי״ד אין דקיי״ל כהילכתא, דלא

 דמצווין לפסוק הרא״ש דעת ואולי להפרישו,
 לפרש ויש מדרבנן, 'רק דהוא וס״ל להפרישו,

 דאין דהא תוס/ כדעת דס״ל הרא״ש, כוונת
 לחינוך, הגיע שלא בקטן הוא להפרישו, מצווין

 תהו להפרישו, צריך לחינוך בהגיע אבל
 למ״ד אבל שמ״ג סי׳ או״ח בב״י ועיין מדרבנן,

 הוא לחינוד, הגיע בלא אפילו להפרישו, צריך
 צריך יהא למה טעם, שצריך אלא מדאורייתא,

 מוזהר, אינו דהקטן כיון מדאורייתא, להפרישו

 משום הוא מוזהר אינו דהקטן דהא ונראה
 רש״י, שפירש כמו הוא, אזהרה קבולי בר דלאו
 בקטן, גם ישגה האיסור סיבת אבל מ״ו, דף נדה

 משוגג, יותר בקטן תקלה, איקרי הכי ומשום
 שנפלה קטנה ערוה יבמה וכן נ״ה, סנהדרין

 אצל גם ערוד. דהויא זקוקה, אינה קטן, ליבם
 מדאורייתא, להפרישו דצריך אפשר, ומשו״ה קטן,
 מצווין דאין דקיי״ל למאי להיפוך להקשות ואין

 דצריך ודאי בשוגג בעובר והא להפרישו
 יותר תקלה איכא ובקטן מדאורייתא, להפרישו

 מוזהר אינו דגברא כיון דמ״מ די״ל משוגג,
 הא אם ,,בגמ הספק טעם וזהו לשוגג דמי לא

 אזהרת מפני הוא מאיסורא, לאפרושי דצריך
 ובריטב״א האיסור, בסיבת דתלוי או הגברא,

 לא וב״ה דב״ש הא גבי כתב, דיבמות ספ״ק
 למיספי דאסור דאע״ג זמ״ז נשים לישא נמנעו

 כיון להפרישן, מצווין אין מ״מ בידים להו

 מאיזה א״כ וקשה הוא, גמור היתר דלדידהו
 דאע״ג ואפשר בידים, למיספינהו אסור טעם
 מ״מ הוא גמור היתר דלב״ה מודו ב״ש דגם

 ב״ה, אצל גם ב״ש לדעת ישנה האיסור סיבת
 אסור אבל להפרישו מצווין דאין לקטן ודמי

לעגין איירי שם ]בריטב״א בידים. להאכילו

 כמ״ש ולא להאוסרין להאכיל אסורים שהמתירין
 וא״כ להמתירין, יאכילו שהאוסרין לענין כאן

צ״ע[. עדיין הריטב״א של טעמו
 סיבת דאיכא דהיכא כיון להקשות ואין סח(
 גבי א״כ בידים, מאכילין אין גרידא האיסור

 אתרי גם האיסור לסיבת דישנה ברוב, ביטול
 דבר איכא דהתם י״ל לאכול, מותר למה הבטול,
 ככל אינו הזה דהמתיר אלא ביטול דין המתיר
 האיסור סיבת ומפקיעין לחלוטין המתירין דברים
 אלא מתיר אינו בתערובות ביטול דהיתר־ לגמרי,

 היינו תמיד, הזה המתיר שיהא דצריך לשעתו,

 חוזר האיסור, וכשהוכר ההיתר, הגורם הספק
 מוזהר דאינו הא בקטן, אבל ולהבא, מכאן וניעור

 אלא קטן, לגבי המתיר דבר דאיכא משום אינו
 ~ ואילו הוא, אזהרה קבולי בר לאו דקטן משום

מוזהר. להיות ראוי היה לצוותו אפשר היה

 ד״ה הרשב״א שהקשה מה ע״ב. שם סט(
 בכדי, פקעה קדושה״ג דס״ל לאביי וכו׳ באומר

 ניתרין שיהיו סוכה, לעצי תנאי יועיל לא למה
 הבעלים הזמנת דצריך כיון היינו החג, באמצע

 ליום רק להזמינם יוכל לא למה סוכה, עצי שיהו
 רק צריך דאין נראה, דלכאורה צ״ע, אחד,

 רמי רחמנא הקדושה אבל הבעלים, מצד הזמנה

 בהקדש, כמו האדם מכח הקדושה ואין עליה,

 קדושין אחת, שעה סוכה עצי דנעשו וכיון
 זמן או תנאי להטיל כמיניה כל ולאו ממילא,

 דהקדושה להקדש, דומה ואינו לקדושתן,
 דלא הוא פשוט ודבר אדם, מכח היא עצמה

 בהן המתפים וכן סוכה, בעצי שאלה מדיני

 דכוגת ואפשר הגדור. בדבר כמתפיס אינו
 לההזמנה, זמן דיועיל להקשות, הרשב״א
 מאליה, הקדושה תתבטל הזמנתו ובהפקעת
 דליכא בהזמנתו, שעה בכל תלויה דהקדושה

קיימת. שההזמנה זמן כל רק קדושה

 בהנאה אסורה דסוכה כיון שמקשין, מה ע(
 אסור יהא גשמים כשירדו א״כ למצוה, רק

 דבשעה ואפשר, מצוה, דליכא כיון בסוכה, לישב
 קדושה. בה ליכא למצותה ראויה הסוכה דאין
 מפני שעה בכל היא דקדושתה החג, לאחר כמו

 ראויה הסוכה אם אמנם למצוותה, שמיוחדת
כגון מצוה קיים לא שהאדם אלא ,למצוד.

החכמה אוצר תכנת ע״י הח*פס70 מס עמוד בינוש נפתלי בן בונם אלחנן וואסרמאן, א - שעורים קובץ



יספגתורה כיו״ ה׳ גזאו״חקנין

 בצבור דחוי׳ דטומאה כחב הט״ו( )פ״ד בהבמ״ק דהרמב״ס

 י״ל ולהנ״ל מרצה, ע״מ עודהו אין דאפי׳ לפסוק הו״ל

 דברים טומאת על מרצה הציץ וכן ה״ס )שם כתב דהרמב״ם

 הקדשים עון אהרן ונשא אהרן מצח על והי׳ שנא׳ .הקרבין

 דייק ולכן ההקרבה שעת על הצץ דריצוי דס״ל ומזה עכ״ל

 ונשא הקרא שהביא במה ד״ז הדגיש וגם הקרבין דברים לומר

 דהריצוי הדיוק דמזה לעיל וכמ״ש הקדשים עון אח אהרן

 כ״ז מרצה ע״מ עודהו ג״כ פסק ולק דוקא ההקרבה בשעת

 טון המוס׳ כסברת ס״ל יוטח טו״כ כה״ג )להקו׳ הקרבה,

 בס׳ הנה מזה, וחוץ וא״ש. בגנט כמו הטומאה דומה דא״א

 שנכנס ביוה״כ כה״ג דהא ע״ז עמד ד״ז ליומא אריאל בנין

 להקטיר, והקטורת להזאה דם רק אתו הביא צץ בלא •לקה״ק

 טהורין הקדשים דדם הט״ז( )פ״י בהטו״א ט והרמב״ם

 )הנ״ל( בפסמיס כרב דפסק הכ״מ וכ׳ מתטמאין ולא לעולם

 טומאת ע״ב( )י״ז בפסחים ס״ל ר״ש והנה ממש, דק דאמר

 בית במשקי ולפי״ז ע״ב( )ריש רש״י וכ׳ דאורייתא משקין

 שם ס״ל יהודה ר׳ וכן לטהורינהו רבנן מצו מטבמייא.לא

 ע״א( )י״ח שם דאמרינן למאי ואפי׳ דאו׳ משקין טומאת

יתכן וק לשיטתו בטוב לו מקשה ר״ש עכ״ס ר״י בי׳ דהדר

 מה״ת טומאה בו שיין קדשים דדם תזרמו קודם לר״י שהקשה

 טהורין הקדשים דדם פסק הנ״ל בהטו״א דהרמב״ם וטון

 מכה״ג לק״מ נלא״ה א״כ דר״י חזרתו כאחר וזה לעולם

 לו הומרה דטומאה טוה״כ לכה״ג הנח למק וא״צ ביוה״כ

 ורק דחוי׳ טומאה הרמב״ם פסק ושפיר זב״ז מלוי דלא בצבור

 ר״ש דהקשה לומר א״א ומקטורת — מרצה. ע״מ עודהו

 חייב איט דהקטורת ע״ב( )מ״ה חבשים במשנה ס״ל דאיהו

 ג״כ כתב )סופי״ח( בפסוה״מ והרמב״ם טומאה משום עלי׳

 דדוקא ר״ל דהכ״מ ואף טומאה, משום בו אין דהקטורח

 אולם ק, יש עצמן טומאת משום אבל בו אין טוה״ג משום

 מזבסים שם נדסק הכ״מ שק כהכ׳׳מ דלא הוטח אריאל כבנין

 דאיט שם הרמב״ם ט דמשו״ה להיפן לחיק יש ואדרבה דמ״ו

 מדאו׳ עצמן טומאת בהן שייכא דלא משום טוה״ג משוס חייב

 הוה torn משום עליהן חייבין שאין סחמא בלישני׳ נקט הוי ואי

 וממילא ע״ש כלל משכת״ל לא והא עצמן טומאת נמי משמע

 בד׳ ספירה שוס ואין ביוה״כ מכה״ג להרמב״ם דל״ק

 פלפולים וע״ע שם. שבבנ״א הדברים קצת והרחבתי הרמב״ם,

וכ״ט כ״א סי׳ ת״א בשמים הרי בשו״ת זו בסוגיא

 י״וב הלכות

נח סימן

תוכחה מצות בענין
עיהקת״ו ירושלים תשמ״ו בתמוז י״ז "ד בס

 שבת מחלל יהודי כשרואים בזמנינו לברר ברצוני עדש״ע

טייפרעקורדער או רדיו מפעיל או באויטא טסע כטן

 מצות בזה יש האם ונראים ביותר המצוים מהדברים שזה

 חשש לידי לפעמים מביא זה שכיום מאחר והשאלה תוכחה

 מכלל שיצא דניטא או מועיל, זה אין גם ולפעמים סכנה,

 כתר״ה תשו׳ לקבל אשמח ולכן למעשה טנע הדבר עמיתך,

עכ״ד. קודם אחת שעה ביפה

 המפורש דבדבר ס״ב( )תר״ח באו״ח הרמ״א הנה א(

דבריו שאין יודע ואס העובר ביד מוחין במורה

 ירבה לא אבל פ״א רק להוטחן ברטם יאמר לא נשמעין

 חייב טחיד אבל אליו ישמעו שלא שיודע מאמר בתוכחות

 ומקור ע״ק הבע״י( סו״ס )ר״ן יקללט או שיכנו עד להוטחו

 רב תוכחה היכן עד ע״ב( )ט״ז בערטן הוא קללה או דהכאה

 נזיפה עד אמר וריו״ח קללה עד אמר ושמואל הכאה עד אמר

 עזאי בן קללה עד אומר יהושע ר׳ הכאה עד אומר ר״א כתנאי

 )קנ״א טו״ד הש״ן ד׳ ק״ל ומזה עכל״ה, נזיפה עד אומר

 העובר דישראל הש״ן בכוונת שם הדג״מ שפי׳ וכסי״מ סק״ו(

 אבל כו׳ בשוגג כשעובר אלא להפרישו מצווין אין עטרה

 מומר אינו אפי׳ עבירה איזה על במזיד לעבור הרוצה בישראל

 ומומר הש״ן לדעת להפרישו מצווה אמר ישיאל אק גמור

 מסתמא ומומר חברו במומר דהפוסקים משום הש״ן דנקט

דבר לאותו מומר יקרא במזיד עטרה עובר דכל ועוד הוא מזיד

 משובה ובדרט ק״ס( )סי׳ להפת״ש צט בנחלת והובא עכ״ל

 ראי׳ שהטא תתת״ו( )סוס״י ת״ג יוסף דברי מס׳ הטא סקי״ח

 דבמזיד לומר שייך דהאין ק״ל אן ואממ״י, הדג״מ ד׳ לדתות

 מוראי ול לתנאי מציט הנ״ל בגמ׳ הלא להפרישו מצווין אין

 לומר שיין והיכי להוטח מחויב עכ״ס ולכ״ע במזיד דפליגי

 הוכח אמרינן ע״א( )צ״א בב״מ וגם להפרישו, א״מ דבמזיד

 מזיד ודאי פעמים כ״כ שעושה וזה פעמים מאה אפי׳ מוטח

 לאו פעמים דמאה המק ומסתמא צהוטחו, מחויב ואפ״ה הוא

הוא, מזיד ודאי וזה יותר ואפי׳ בהפרזה והטונה דוקא

 מטרו הרואה ג״כ כתב ה״ז( )פ״ו דעות בה׳ הרמב״ם1ב(

להחזירו מצוה טובה לא בדרך שהלן או שחטא

 לו אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשק בנחת לו וידבר כו׳ למוטב

 לאו ואס מוטב ממט קיבל אם עוה״ב לחיי להטאו לטובתו אלא

 איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד כו׳ ושלישית שני׳ פעם יוטחנו

 כריו״ח ולא כרב פסק למה הלח״מ והקשה ע״ט שומע

 דהסמ״ג ומטא ה׳ אות בהג״מ וק דרב לגט כוותי׳ דהלכמא

 הכאה׳ עד ג״כ משמע תזריע( )פ׳ במד״ת אמצם כריו״ח פסק

 וע׳ ע״ש למטם נתחי גוי כדכתיב סובלין הנטאים שהיו כשם

 בעיר ע״ו סי׳ ג׳ כלל מטו״ר טו״א ובהג׳ הרמנ״ם על בקובץ

 רצו ולא ישראל בבהמות מהנהר מים להטא היתר נוהגין שהיו

 וכ׳ הכאה עד בהם למחות עוד מחויטם אם התוכחה לקבל

 הכאה עד להוטח יש בל״ח רק בהמה דשטתת במ״ע להקל

משבת וראי׳ לל״ת מ״ע ק חילוק דאין עליו מולק והטו״א

תחכמת אוצר תכנת ע״י תודפס87 מס עמוד דוד אברהם הורוויץ, ה ־ בהלכה תורה קנין



תורה יו״כ ה׳ ח3 או״חקניזפד

 וכו׳ קרני׳ שבין ברצועה יצאה ראב״ע של פרתו ׳(5 )נ״ד
 שיעיר מי אין ועכ״ס למחות, הי״ל בהמה בשביתת לגס משמע

 קצת וליישב להפרישו, א״מ דבמזיד שב׳ ודג״מ הש״ך מד׳ דבר
 דמצוח שהשמיט הרמב״ם ע״ד עוד הק׳ שם בלח״מ דהנה י״ל

 וראיתי ע״א( )ל״א בב״מ כמט׳ לרב תלמיד אפי׳ הוא תוכחה
 הוא תוכחה מצות דהנה ליישב שכ׳ ר״מ( )מצוה שיק במהר״ס
 אינו ואס שישמע כדי לטובתו רצויס טוטם בדברים מתחילה

 קללה ועד הכאה עד פעמים מאה אפי׳ להוכיחו תייב שומע
 לפי״מ תוכיח הוכח הקרא בל׳ קשה ולסי״ז כדאי״ל מ״ד לכל

 שיברר טרור לשון תוכחה דלשון המו״כ על בהחוהמ״צ שטאר
 שם בפא״מ הרימב״א כ׳ וכבר לצערו חזקה טד ולא הדברים לו

הלא בגמ׳ כדמצינו וכבוד הכנעה בדרן דוקא לרב דחלמיד
 לתלמיד שם בהגמל״מ מיישב וכזה )א״ה. וכי״ב רטט למלתנו

בהח״ת הר״מ כ׳ כבר וד״ז רעהו אל איש ידבר כאשר לא כרבו ,"

 שני יליף האין שם ב״מ5 הר״ן קו׳ מיושב ולפי״ז ה״ט( פ״ה
 ידעינן כבוד בדרך להוטח דתיוב די״ל מוטס מהוכח דרשות
 ילפינן לו דוהשבוחו ומקרא רעך דם על תעמוד דלא מקרא
 חוטא, הוא אם נפשו השבת וק״ו ע״ג בסנהדרין טפו השבת
 הוכח ולשון פעמים מאה אפי׳ ילפינן מוטח דמהוכת ועז״א
 בתלמיד ואמנם התוהמ״צ כד׳ אדם לכל גס בנתת הוא תוטת

 מהם שהמצאתי עכמו״ד לבד כבוד בדרן אלא רשאי איט לרב
 מקבל לא ואס ומחמוטס סן ברות להוטח מחויב אדם דלכל
 שהלז עד פעמים מאה אפי׳ זו בדרן להוטסו עוד תייב ממט
 רק רשאי איט לרב ותלמיד ממט פטור ואז יקללהו או יכהו

 הוא להפרישו מצווין ועטן — לא. ותו לימדתנו כן לו מעיר
מצווין ט״ד אין קטן גט טותר מציט דד״ז אמר, ענין ינמש

 חן ברוח אליו לדבר כלל שיין לא ובקטן מצ״ל, או ;הפרישו .
 שבעצמו ממט המבוקש את להטן הט בר איט ט וססטטס

 גדול באדם גס הוא וכזה בכת להפרישו הכוונה א״ו יפסק
 בשבת כמו לעשות מסויב בכס לו למחות טדו ואפשר הסומא

ידו, על נתפס מוחה ואינו טדו למסות שאפשר כל ע״ב( )ג״ד
 אע״ס במזיד עושה דאם והדג״מ הש״ן דאיירי הוא ומה

 עד מוטח הוכח אצלו קיימו וכבר האיסור סומר• יודע שכבר
 והמדייק בכת, עוד להפרישו ממויב אינו קללה או הכאה

 מצוק שאין והדג״מ הש״ן דיברו שמזה יראה בדבריהם
והרמב״ס הגמ׳ מד׳ דל״ק ועכ״פ בכת, דהייט עתי להפרישו

לדבריהם.

 אס ואפי׳ כתב ג׳ אות בהג״מ הנה בנ״ד, ולמעשה ג(
להוטמו צריך ממט יקבל אס טדו ספק

קבל שלא לו ודאי אם אמנם ע״א( נ״ה )שבת התם כדמשמע י

 הקב״ה לסט מה״ד שאמרה התם כדאמרינן דפטור נראה אז
 צא להם גלוי הי׳ שאם משמע גלוי מי לפניהם גלוי לסטן אס
 ואע״ג( ד״ה )שם בתוס׳ הס אלו וכדברים עכ״ד נענשים היו

 גלוי מי לפטהס בסמוך כדא׳ מקבלי אי ספק היט היינו שכתבו
 יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב הנח מקבלי לא דודאי היט אבל

וכו׳, כדאמרינן מזידין

 פעמים מאה אפי׳ להוטח דהמצוה טון להבין יש ולכאו׳
ולומר ממט מקבל שאינו מכמ״פ יודע כבר א״כ

 וכמ״ש כלל מסתבר לא ד״ז פעמים מאה אחר רק הוא דיודע
 לומר ואם הפרזה, דרך כבכמ״ק חז״ל אמרו פעמים דמאה
 ממט דסטור וקללה הכאה אחר כבר שהוא אחרי נקרא דיודע

 הי׳ לא דא״כ קשה ג״כ ותחנוטס ריצוי בדרך עוד להוטחו
 הכאה דעד מהא רק גלוי מי דלפטהם מהדיוק להוטח להחוס׳

אח״כ, ולא וקללה

 שבדרך בבנ״א איירי והרמב״ם הגמ׳ דד׳ נלע״ד ע״כ אשר
חוטא אסד בדבר רק והמצוה התורה מקיימים כלל

 משמע וכו׳ שחטא חבירו הרואה הרמב״ס כלשק לפעמים
 טובה לא בדרך הולך אחד שבענין או כן עשה מקרה שבדרך
 את תוטח הוכח הק׳ תורה אמרה דבזה להחזירו חייב וט״ב

 האויטא מסיע רו*הו הוא בעוה״ר שבזה״ז כבנ״א אבל עמיתך
 ר״ל לגמרי מופקר שהוא יראה מהותו על יעמוד ואס בש״ק
 כה״ת על שבר אבל וי״כ בר״ה לבהכ״נ הולך שמרגילוחו אפי׳
 אמד דבר על לו יאמרו אס בעיטהס לשחוק וממש ל״ע כולה
 לץ, מוכח אל ׳־ות וקרא כך תעשה למה ומחנוטס תן ברוח

 יקרא וכזה לדבר מי עם שאין גמורים בזוים הס הללו ובנ״א
 בהם שיראה עד מלהוטחס ופטורים ממט יקבלו שלא שיודע

 ועל המותר על בפעם כפעם לשאול ויבא ליהדות נטי׳ קצת
 גס כמ״פ יארע כאשר בו שהתנוצץ טהרה רוח ע״י האסור
 — כמשמעותו. תוכחה מצות בהם לקיים יוכל אז או בזמטט

 משו״ת שהטא ב׳ נ״ד לשבת הש״ס בגליוט ראיתי וכזה
 מדו שיש כל דאז״ל אהא מר מ״ש שז״ל קנ״ז סי׳ מהרי״ו
 מוחים, אט שאין חובתינו ידי יוצאים אנו איך ושאלת כו׳ למחות

 ובלומדי׳ בתורה ומלעיבין המלעיגין עמינו פריצי שרבו טון
 למיחש איכא בידם מוחין היינו אס למוטחים שומעין ואינן

 וכה״ג וט׳ ומאודינו גופינו על עלינו עומדים שהיו לסכנה

 לסכנה שהגיעו עד בדקו ישבו א׳( )ע״א בקידושין אמרינן
 נראה ע״ז ממון להוציא חייב אדם אם ששאלת ומה ופירשו

בארוכה. ע״ש כו׳ חייב דאינו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס88 מס עמוד דוד אברהם הורוויץ, ה - בהלכה תורה קנין
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 דברים ג׳ יש שבהתשובה ויל״פ, מהב״ק, תירוץ השיבו כבר והרי בך
 ונמחל חטא לא כאילו לטפרע ונעקר העבר את מתקן שעי״ב א׳

 בגןונא גם והג׳ לחטא יוסיף שלא להבא על מתוקן שעכ״פ והב׳ לו,
 בהסתכלות שחטא טי ]כגון להבא על תיקון בו ואין לו טוחלין שאין

 תשובה מצות מצוה לחטאן לו א״א שכבר באופן ונסתמא אסורות
 ת״ח מענין כשדיבר ראשונה בפעם ולזה מצות, כשאר טצ״ע שהוא

 והיינו ב״ק והשיב העבר של התיקון לענין בך חזור א״ל תקנה לו יש
 כשא״ל אח״כ כשישוב, גם לו ימחלו שלא הב״ק את פירש שהוא
 חזור אתה אף א״ל לתחום בחוץ תחטא לא לטען הדרך מן בך חזור

 עבירה כל על עונש תקבל והרי להבא תחטא שלא בשביל עכ״פ בך
 בתשובתו רוצים שאינם שכיון והיינו הב״ק תירוץ והשיב ביחוד

 שלא הב״ק כוונת פירש שעכשיו ]או רוצה אינו הוא גם לו ולמחול
 לפני אח״כ לשוב[ כלל בידו ואין ישוב שהוא השמים מן יניחוהו

 ימחלו שלא שסובר אע״פ תשובה מצות יקיים שעכ״פ א״ל מותו
 רמי דעלי׳ מאי מ״מ תשובתו את לקיים בידו יספיקו לא וגם לו

 והיינו טקבלין הדרנא אי שאל ולזה תשובה מצות עכ״ם ויקיים יעשה
 שאבדה כמעט שאז כיון כלום אינו לכאו׳ מיתתו לפני שתשובה
 אך מתחרטים בודאי מיתתם שאחר הרשעים כמו וחשוב בחירתו

 * חז״ל בדברי יש כמדומני ]אך בחירה להם שאין לפי כלום אינו
 עד אנוש תשב השיב ולזה קצתן מועיל אז שמתחרטים מה שגם
באמת. השבים מן להיות יעזרנו והשי״ת דכא

11254547 ■אח״ח

שג דאגרתא קריינא (

 המצוה למען לכוין וצריך בפנ״ע מצור. הוא תוכחה הרי אבל טוב זה
 הנחוצה הקנאות בו יהא לא המצוה בשביל רק יתכוין אם והנה ג״כ,
 ג״כ צריך אך קנאות ובלא מצוה לשם שעושה מצה אכילת כמו רק

 סגי לא הנ״ל הראשונה ובכוונה הראשונה כוונה ג״כ וצריך קנאות
 אך ידיו תרפינה ושתים פעם פירות עושין דבריו שאין שכשיראה

 מצות כשאר זה עושה הוא הרי בדבר מחוייב שהוא עכ״פ כשיודע
 כגון מדינא להוכיח שאין בגוונא ]ורק לך למה דרחמנא כבשי ובהדי

 וכמשאחז״ל להמנען צריך שוגגין שיהי׳ דמוטב בגוונא או הכאה עד
 למען להוכיח שצריך ונמצא כף תיו והתוית כר גלוי לפניך אם

 למען שעיקרו ר״ה של כשופר וזהו השומעים, תועלת ולמען המצוה
 שהרמב״ם ]ואע״פ תקעו אמר רחמנא תוקעין למה כמאחז״ל המצור.

 שופר שתקיעת אע״פ התחיל עצמו הוא מ״מ כו׳ בדבר יש רמז כ׳ ז״ל
 ישראל למען עשאו שהקב״ה ה״ם של כשופר ג״כ וצריך ע״שן מצוד.

 שהיו כו׳ במסבו שהמלך עד אפסוק שה״ש במדרש כמאחז״ל לעוררם
לעוררם. בשופר ותקע בבוקר ישנים ישראל

 ופירש״י וחזק הולך שהי׳ דהיינו ה״ם של כשופר יל״פ עוד
 התוכחה בענין וכן לקבל שיוכלו בכדי יותר חזק ואח״כ קל מתחילה

 מה הרבה להמוכיח שיש ]אע״פ להשומעים הראוי כפי שיהא צריך
 בקול יהא בסוף וגם הכבד. אל הקל ומן וטובים[ חזקים דברים לדבר

הענין. לפי והכל נמוכה בתביעה או נמוך בקול התוכחה כל ולא חזק

רצז

תוכיח הוכח

רחצ

תשובה

בעה״י.

סיני, הר של כשופר ר״ה של כשופר אחז״ל קולך הרם כשופר
 השי״ת כבוד על שחם משום להוכיח שמתעורר מוכיח שיש יל״פ

ובודאי השומעים על תועלת להביא בשביל ומוכיח מצותיו וחילול

תכ״ט. רמז ישעי׳ ילקוט עי׳ ♦

בעה״י.

 חייך תחילה בתשובה פתחת אתה לראובן הקב״ה שאמר אחז״ל
 והלא ומקשים ישראל שובה שאמר בתשובה פותח ]הושע[ שב״ב

 דאדה״ר בפשוטו ונראה ראובן לפני תשובה עשו וקין אדה״ר גם
 את שמע וגם כו׳ איכה לו שאמר הקב״ה תביעת אחרי תשובה עשה

 ולא העונש ושמיעת התביעה אחר רק שב קין וכן שעליו העונש

מעצמו. ששב ראובן משא״ב בתשובה "פותח" זה מהרי
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S3סמרדעות ת1הלנקרית
 הלב שנאת אבל בטוף לרעך יאהבה של עמה על אלא
 ישטמנו לא א׳ איש לו יחטא ואם יותר חוק ושא היא

 לי עמית למה לו ולומר להיריעו עליו מצוה אלא וישתוק
 יהא לא לו למהול מטנו בקש ואם בלוגי ברבר וכך כך

לוקין ואין וכו׳ האלהים אל אברהם ויתפלל ®נאמר אכזר
___ :מעמר, ט ®אין זה לאו על
 בדרך והולך לחטוא ®רועה טי או חוטא להוכיח

 חוטא אני שאין אחר שיאמר ראוי ואין טובה
 ושלא נחטא שלא מצווים אט אלא אחר שיחטא מחלי
 והוא אותו ונשיב שנוכיח אלא שיחטא זולתיט נעזוב
 מה כזה ונכלל עטיחך אח תוכיח הוכח ית׳ אמרו

 ולא שיוכיחנו א׳ ארם לו ושא שאם ח׳ באזהרה שנכתב
 שחוטא במה בין חברו את והמוכיח בלב שנאה לו יטור
 המקום לבין בינו שחוטא במה בין עצמו לבין ביט

 ובלשין בנחת לו ולרבר עצמו לבין בינו להוכיחו צריך
 לחיי להביאו לטובתו אלא לו אומר שאיט ויודיענו רכה

 או פעם הוכיח שאם מנין ספרי ולשון הבא העולם
 עד פעמים מאה אפילו אוהו ומוכיח שחוזר פעםים
 יכול פעמים אלף אפי׳ תוכיח הוכח ת״ל בו שיחזור

 חטא עליו תשא ולא ת״ל טשתנות ופניו מוכיחו אחת
 ובל- מישראל אדם להכלים לאדם שאסור אמרו מכאן

 לו ואין הוא גדול עון לוקה שאיט ואע״פ ברבים שכן
 שחב־יו מה בכל ליזהר צריך לפיכך הבא לעולם חלק

 שנץ בדברים ברבים מוכיחו שאיט בד״א ממט נכלם
 בסהר בו חזר לא אם שפים בדברי אבל לחנירו אדם

 בפניו אותו וטחרף חטאו ומפרסם ברבים אותו מכלים
 לישראל הנביאים בל שעשו כטו למוטב שיחזור עד

 שומע איני לו ויאמר טאחוה שיבט ער להוכיחי וחייב
 מטך, מדאורייתא \עראה"שהוא יוחנן כר׳ ולא כרב

 היח אעפ״ב הרין מרח שהשיבה תנחוטא בםדרש שאמרו
 הכאות עצמן על ולקכל שמך קידוש על להתכזוח להם
 היה לא ®*אורייתא היה לא ואם הנביאים מעשי כסו
 בהובח נבלל ויהיה חבלה למלאכי רשות הקנייה טחן

 נידו שאפשר מי ובל ,שיכט עד אפילו לעולם תוביח
 לו שאפטר ביון נעון נתפס הוא מוחה ואיט למתות
הנקלה ואפילו ארם בל על זו מצות מחיוב ובארו למחות
—״ ; לנדול ןטוהק הנכבד יוכיח---------___

 ולא שנאמר מישראל ארם פני להלבין שלא ן אזהרה
 שלא חורה הקפידה ואם חטא עליו תשא

 תוכחה במקום שלא ק״ו תוכחה במקום אפילו לבייש
 ג עמיתך את תוביח הוכיח במצות שנתבאר וכמו
 שפלח שנפשם מפני ואלמנה יחים לעטת שלא ן אזהרה

 בעלי שהם ואפילו פאר ער נמוכה ורוהם
 אט מוזהרים מלך של ויתומיו אלמטתיו ואפילו עושר

 עיטי וא׳ חענון לא ויתום אלמנה כל שנאמר עליהם
 עיטי כל תענה עגה אם שנאמר מרובה עיטי וא׳ מועט

 על ויחוס בדביר ולא בטעשה לא יענם ולא משמע
 או טבעיםן או הטקניטן ובל עצמו מטמין יוחד ממונם
 עובר זר. הרי מנצנם אבר או בחן רדת או לבן הכאיב

 אותן ענה *נל עצמו לצורך כשענם וזהי תעשה בלא
 ישרה בדרך להוליק או אומנות או תורה ללמדן כרי

 אלא ארם כל מנהג כדרך עטהן ינהג לא ואעפ״ב מותר
 ואחר מאב יתום אחד בנחת וינהלם הפרש להם יעשה
 צריך יהא שלא עד יתום נקרא אימתי ועד ם«ם יתום

 עצמו צרכי כל עושה יהיה אלא עליו שיםמך גדול לאדם
שיש בדבר אף עליו לוקין אין זה ולאו ,הנחלים בשאר

1------•
 להו> יא טצוה

לא
שיחטז לי מח

 גטה זח לאו עונש פירשה שהתווה מפגי טע»ת בו

ז ונר אפי והרה שאמרה

 הלך לא שנאמר בחברי לרגל שלא ח אזהרה T פלה
הסנלה רכיל איזהו כעסך רביל ׳

 נמסכת יהניא בסהר אדם מטט מאסר רכרים לחברו
 טתייבץ וחברי מיכה אני יאמר שלא לדיין מניין סנהדרין

 ייש רכיל, תלך לא נאמר לבך עלי רט וחברי אעשה וטה
 המספי והוא זד. לאו בבללי נבלל והיא מזה גדול עץ

 אם וכ״ש הרע לשין »הי אמת שאומר אעייפ חברו כגטת
 הלנית ועיקרי חבירו על רע שם מוציא שהוא שקר אוטר
 עביריח שלש על ח!״ל ואסרו בערכין יש ׳בפ הרע לשון

 הנא לעולם חלק לו ואין הזה בעולם הארם מן נפרעין
 וכיימא כולם כנגד היע ולשין ש״ד ג״ע זרה ענודה

 נבל שהוא דבר לחברי לאומי מנין מנהיא איר פ״ק
 לאמר מועד מאהל ת״ל ואמיר לך לו שיאמר ער יאמר
 האיטח שלשה הורג הרע שלשון ז״ל חכמים אמרו ועוד

 .האיפ-ו מן יותר והסקכלו עליו שנאמר ומי והטקכלו
 מעשה בו שאין מפגי זה לאו על לוקין שאין ואע״פ

 לכך מישראל רטת נפשית להרוג וטרם הוא גדול עון
 אירע מה ולמד צא יעז רם על העמד ולא לו נסמך
 זה על נסמכות מדאירייחא הן אלו הלכות ורוב ,לדואג

:הרע לשין אבק כמו טדרבנן וקצתן
מעשה אים לך יעשה אם והוא לנקום שלא ט אזהרה

 כמעשהו שחנסלהי ער אחריו תחפש שלא א׳
 חברו לו אפרי מפיש פ״ק יומא ובמסכה ובת״ב הרע

 הוא נצרך למחר משאילך איני לו אמר קרדומך השאילני
 יאמר סגלך אי ק-דיטך השאילני לו אמר ממט לשאול

ממך כששאלתי השאלהני שלא נדרך םשאילך איני לו
5 ניקש זר. ״הרי

 עובר מישראל לאחר הטטר כל תטור לא י אזהרה
השאילני הנטירה היא .כיצד תעשה בלא

 חפץ ממנו לשאול היא נצרך למחר רצה ולא קרדומך
 לא במוחך יאיני ממני ששאלת מה לך הא לו והשיב
 צריך אלא תמיר בלא עיבר זה דרי כמעשיך לך אשלם

 ונראה .בלל ייכרט ולא יטרנו ולא מלבו הרבו־ למחות
 ונסירה נקימה אבל חפץ בשאלת אלא איני דטדאורייתא

 עליהם לוקין אץ אלו לאוין וב׳ מדרבנן. אלו ודברים במרות
:נרולה רעד, היא ואעפ״ב מעשה בהם שאץ מפני

תורה תלמוד הלכות
 יזה וללמדה תורה ללמוד יב טצוה א פלס
והוא חורה תלמוד הנקרא ׳

 חייב כך לכנו ללמד שחייב וכשם לבניך ושננתם אמרו
 בניך ולבני לבניך והודעתם שנאסר־ כמו בנו לכן ללמד

 לבל ללמד ארם כל על מזוה אלא כלבר בנו בן ולא
 ושננתם למרי השמועה מפי בניו שאינן אע״פ התלמידים

 בני ויצאו שנאמר בנים שקרויים תלמידים אלו לבניך
 לבן בנו להקדים הוא בנו וכן בגו שנאמר ומה הנביאים

 ונראה לבנו פלטו־ לשכור וחייב לאתרים רגו ובן בגי
 אינו אבל בבנים הן הרי בנים רבני בנו לבן הדין דהוא
 טלמד לשכור חיוב כי אחרים לבן ללמד לשבור חייב
 לבניך ומוהורעתם בניכם את אותם מולטדתם הוא לב^

 לעשות דכפינן כמה עליה וכפיגן עשה והוא בניך ולבני
הוא חבת בן לימוד חיוב אבל אתרת טצ*ת או סוכה

מפסיק

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)27 מס עמוד )מבי״ט( יוסף בן משה טראני, ספר קרית



 ייי ס»בי°ם’יןאתרגלוגי הכי ח׳לג״ל&לאע״כמשיס ד»תז-המשנת
: וק*ל הוי גליות

sp •!*ששה שם אינוןנמנו דבשעת ברס*יד''האיבתית©זס׳ עיא י 
• בברסניר׳ודוק זע«ץ צקודסחינזן”עכ״צנ״לדר // *

 לפה להקשות וט׳ויש לחוד ויכינזר לקוד מגל למימרא ממיא »ו*ג 09
»ור» מתשעה פוחתין אץ דלטלדאמריצן ממניתן לאמקשהפל

 לי»מ למוד וכעיר למוד אלמ׳רננל נבלי© מסה פל מום® ולא אמדק ולעיל
: ומק ממניען ליהלחיפרןמחד ׳דלאכר״יוי״לדניחא

 בערכין אין ברנן עלך הרוץ פרקא סליק
בערכין י® סרק

*י■
שמ^כשה»א»דהטדהא» האצנית את ולא בגמרא רהי״דע״א

: היאנמם׳מאכתדא סאלנומכש«יהןכנ״לוכן ׳ "* 1
יפזע בנם ^נית והנן ©,לב עמרה ממם® mjk ש ׳זל ד״ססקדיס בתום'-

 'ססגיזכתבהברכמהזבתדבהמ‘'א*ירזדאילגוגדזל©כ*גלכ
 גידם'אמר לי היה דהרמב״ס כמג ג׳לנ״סוהכ״מ יכמג מיוסנסדמכ״נז

 למה דבריו לעי א״ב ונצ״ע ועיש י כגדזליס איירו דרמב״ס ק-סלידן > ואץ
 ד״המחוע כמום' ן י׳לכ״סיק^ל הסחינ^קדל״נאדקשניסרנייך

 מקריש כע*ר דמקדיש מדק כ״ח כד״ש פוקי דלא וי*ל הדינור fin ויסאן
 יאי פרק■ מאי לפ״זא״כ קשה וכו'וקצת אצטת נגרעת טמ׳ר שדק לא אבל

 בעק אלאלעיגקוהדפקדש דילמ׳דצאמוקיכר״ש מדיון ר׳שלתולבתר
 : רשהשקדישאכל"לאלעיצהוהדאזליקבתרפדיזןוישליישבמו^וחק

 משמע מכאן ארעי״הו אגב ולמרק! אדפייהי אגב לקדשו ס״^אמאי ©0
 כר*ה ויצא בח״ש ,וארע שתיהן ב אלטת לפרוק קדישא״ב ארע' דאי

 בזהובצאן והשיגוהראב״ד כד״ה מסק לטלוא^נקואפלסרמכ״סצמה
 משמע בבא דנרדפי להא מוקי קושיא הן מאום והדלאו לסיז ■דאה קדשים

IM>pw אגב זאסקדשי סבר ההקשן דפב״ע כיון יבזה דעתו לסזן ידדת־ 
 וצלא״ה זחיהתרצןדכדיהמקשן ארסייסוססדקואגבארפייסוובהאלא
 בו׳ייעא על הכ׳זלסהלאפקש׳ נמיאקמדיזברורקע״שעודסדקדק

 מקדיש בפקיעה מקדיש א״ל דלעיל ומעדן ולערקו^גנארפייהו ילג«
 בע״ר ס״שוציל׳למימרצפידנריוא״כמחיפלר״סדילמ׳דד״ענחים^ל

 וא*ל כהלכא׳ דלא כמ״ר ס״ל זד״ם למימי למחק דס״ל וי*צ מקדיש הוא
 דס״לבע״רמקדיש אקדיש לא ארפא אקדיש אלמת ־*♦6 באס^ס״ל הא

 קי,'דצא0נתיא ובמבר ממכר סמי ימה כעין לא ל$א״יסקדיש*1ד& די*ל
 פלדבריסב״ו סעגהובצ״קצתב מחאת כבא איירו קנידהאמברמד
 מילא' אגל' הקרקע כך איור דהקייש כיון אמ״ה מקדיש דאפילואסמ״י

 הקרקע אמ״כ דאקדיש מג״מ ממיהין ודבריו ע״ש כע״י דלאאקדיש לפמר
 מ״מ הקרקע שאר ואת״ב האילן מקום של הקרקע אקדיש סמאילה »״מ

 סוכת הקרקעזהיב׳ שאר זאת״ב האילן שלמקו© קיקעס אקמאפמתילס
 אמ ולא דמני דביייפ׳ ברישא ועוד אלטת 01דלאאקו*שבתח£הסק עני'

 ממרקו אפרינן לא למה אלנימכשוויהן מת* מיד' סןבשמא4שב שאלט*
, ' fr. ומק אדעייהז אגב :

 למהלא דהיהקשהלוקושימהכ״ו רברירמלים נראהלעח
ברייתא דפל וביאה ע״הו אי אגב ולדיזז לכריית'ילפיל "
 ההקדש דעיקד כתן קמש נמי דפקוםאילן אע״ג י׳א״ל ודלליב׳לפימיך דל
 כיהב״זופוד' קדינן לא האילן אגב קדישממילא דקיקת רק האילן א יז׳

 האילן מקום ליפרזקנמי קדיש דמקוסהאילןנמי ביון יא״ל בשתיהן הלבות
וקרקע פזדהסלנומכש׳ כזד׳ כשהוא אסדי׳&׳סיא הפשע &ה״נ •יל בח^ש

שמזןקאיאלפילאהיכ׳אלאהקרישהקרקפוהכ׳קמניוצאאפה^גופ בא
 עוד ולא וכעב למילת' אסיק ולא בשתיהן כשמאפוד׳פוד׳סאלטע שבניהן

 נמי כילם הקרקע כך אחד נשתיקאלאאטלוהקדיש תדהסאלטדבוהעי
 בהקמש דגם וקאיאשדווייהג בס*ש והקרקע »«ויהן אע»»מ« מוי

 קשה ר*מ מל אכל סאה לבית בח״ק סאילן מקום ןלפחתאעאלגיתסמיצדי
 ספי רבותא אמר לא צמה בשוויהןקשה עויהאלטע אצסס קקדיש דאער

awto■דאמרינן כפו בשתיהן אלטע סוד? נסי הקרקע כל את*כ הקדיש 
 האלטע אע עוד׳ אין כסא לר״פ ס״ל דבאהס אצאב״ל הרבוע* מרייידימ

 דלא די״ל ואן< פריק נמר דאויל ית״לנד״ש ®ויאלאמוד׳אגבאחד׳3
 קאפר לא ולח דנ״ע אציב׳ שהיא מה הדין לומר דרגה >ט״»בד*שרק 0

 קרקע פ’אלנו'ואמ בהקדיס אבל בשוייהן לתודמור ך^מקדישאלגוע
 לר״פ יס״ל שדיון כמר דאויל ר״ש דהיינו בשתיהן *צנוע ®ד׳ ואין

 ומעת׳ ויריש אשכח דקרא משוס דר״ש דסעמא דס״ל לפיל <,33י>*^,7

וקרע

יעדה

אשם קרבן מלין מסכת
 ודמע דקראאסכס מ־״שמש© נ״ידםל£©£ג' יי״ג אליב׳ ואי׳ב 4בסמי

 6דא כר״ס שמיד הד׳מנ״ם מסק פד״קדא״כ במר דאזיל כלל לאאמרינן
 סי שיסב ומק בשורק שאלטע מ9 אלטתמוד© פלאה שדה הקדיש
 בעוס׳ד״הבפיעדאיןבמסלאאבללאעטלמימדדקאיאהמ© : קצרתי
 לעיקר מני לא כקיסר שא ק״ק מליגר״ש לא דמע ד’בא0כנ* ב״ח עבדאו

 למיתני מידיאי״דודקבעי משני כ״סדא״סלח אהמ© דקאיאהמיעאז
* ליישב ויש עכר ©ית'המית

 סעו^ודבד״ו עמינו למרן שרבה ובז'פיקבנ״ק מלכים כע יאמרו בד״וז
 אנס או שסמשעיע' מלן מלגיסבן ב׳ משכחת ■לא ממיהקאסי

! זק״ל דהשת' מלן r כ . •*
 ה״א פעשהדבלא״ה מעושה חפור בפיו האוסר נמצא ע״א ו4» דף

חמישי' יט חתשי׳ה ובאונס מא ש״ר דכפי׳כמוסא הא
 סש״ד נבי יכתיב והא ממאה יוער מגיע וא״כבגדוצ׳שבכהוגה r ממש לבר
 טמןכ״ב אין באמת שבישראל בקסבה אבל סייטבגיולי׳״שבכהזנה מאס
 מגיע ומעמה אונם וגבי מאה נותן שבישראל קסבה דאפריעאן השתא אבל

 : ל“יכו׳וק מיז האומר נחל וא״ב ממאה פחות ופגם בהד'נ־שמ
 מרגלי© דברו דאמרדברגדזל ב״פ ממאידילממשזסדר״ח בגמרא

 מובא בממנימן משוס נראה מעגימן על מקשה רלא ™™וכי׳והא
 לכנוס שלא עליהם נגור אפ״הלא בעיקר וכפרו ממשה עשו בעגל דהא
pW האום׳ דגדזל מובא מליה׳זא״ב עור קכ״ה על הרע לשין דדיברו והא 

 עצי© על ש״ר בעיומעושהמעשהאנלעלר״אב״מדאמרומההמזניא
 יבאר והיודע כצ״ק ועיין קב״ה על לבה הוציאו הא שעיר ואבניסאס׳מקשה

 p כל דק מדק אין אלא כז׳מלת ז רנה אמר אלא ה® "■ ג ומק
: אמררבהוק״ל וכנ״ל

 ובשלת ראשון בשליו בשליו שנים ע*ב ו ננ״ל מיס שנים 09
» יעקב כעין הוא pi בנ״ל שני

?lfi נגעי© דברים שבעה ל״הנגעיס׳באץעגיזאע״גדעל המשער כל 
להיזע זיבול גילם ל שבאים זהייט 'נאים עאינזןנג רעל נראה באים

 לקמןעלו׳ זלהניקאסר בשבילו אתיר'שנענשו על אלא קפלת בא שאין
 מייע׳מקד' ולהני עליו נגע© חקא באין לש״ר על אכל באי© טע© דברים
 דדוקא למימר אנמית רעהו בספר מלשני במיב ולא אנחות אופי דשדייק

 מעורן שכתבתי ופפ״ז תייוןבע״א ומהרש״א י־נשכי^1ול»^אחיר'נענ אותו
 סרעאלאדפסע' ן שדיבר׳צש על בנגעים שלקתה ממרי© מייתי אאדנא

 דמייעי והא מוכאשעיר מהךקרא אנל אמרי וצא נענש הוא דחקא אקמוכח
 דלאו ר״ל מנוד׳מוסגר בין דאין קאמר ולכן ממר׳סותלס בין אץ אח*כ
 פטר׳מוסג' נמי דהוי מני׳אלא נפקא נ’כ ביזןדאק מטר׳מזתל© דהוי דוקא
 פוחלס דזקא והייט נגעים כאין צה״ר דפל כתב ומהרש״א מרים נכי במו

: וחק שכתבתי כמו וצענ״ל
 הגידס׳של ליישב דיש וכז׳נדאה בתזס׳ד״הזאפדר״לפאידבתיב 09

כטעי׳משז© איירו אצמית דאותו קרא דהן מר״ל נמי למביא ואמר
 ראוי ל״ה המספר לממן יאמרינן דילס׳כמי אנגתים קאי פנלןדאצמיע די״ל

 דעירו® כמו אנמית די״ל אז אבןבי וידו מיי נבזי נפתו תגכאקדב לסוקלי
 מש״ר מסי'תורע מד״לזאע קמיית׳ראיה ולכן אכריע תיל© על המפרשים

 הרעכ*ס דכמב כמו חמי׳סל״ה דפוט׳ש״ר עפים רק עונשו במש״ר דאפילו
 המצור׳לחודא מורע דזאע קרא ומהן ל״ה גט זכש״ב מ די® מהצבע בפ״ד

 ולבן ל״ה מסער גבי וצא עפים עונשו ש*ר במוציא דוקא דא״ל ראיה אין
: ומק רעהו בסתרי מלשני קרא מהן מיימי

 זכז׳הא דברים שני ב״ל ר״י אמר ר״ם וסאמר בגמרא ע״א י״ו דף
 הא ה״א בל״ו ח*ל ט׳מזס׳נימא לט בל״ו מקשה דלא

 מעשיו דאהני סיב' השע׳דאמריק אבל מעשיו אסני רלא הא מפשיו דאהני
 קא* רש״י לפי דענלעדופ׳מכפ׳אנל דסת׳אמרינן שסיד מקשה באים נגע©

: זק״ל דר׳ענצי אהא ם’דר מהא כל״ו מקפה לא לעס קצע
 דלאפרין|הנמרא ובקלסום׳למהלאמקשי׳הא צרפ״י בין לדקדק וי®

כאי׳ור״עאפ׳מצנע׳ נגע© אמיינן דלעיל הרוח נסי על
 : ע״ש מ קושיא פמקשה בז״ש אחייבמנאסי מכער —
 בע*י.שםולמ״ד זקסא שהוסן<ניאהכהנב*ל בגמראזכש״ב ע*ב

חכי׳יסיד׳ומ׳ואיכ׳ דאגב התם שאני וקללה הכאה כיויב נייפ׳הא
 מבאן לאחר אותו הוכיח ולס עצמו על הממיר דיונמן בקיצור לימא למידק

 לעצמיד רב אלא אקלי הוכח מציאות אלי פרק ב״ת דאמרינןבמ״ם וישליישב
 צריך כן לרב תלמיד זכ״הדמרבינן ע״ס תוכיח ת״ל מציק תצפייצרב

 להוכיח מחויב דאין! וכיון להוכיח דדשאי לאב p לרבות
 בו9^1בפ9 דמצות כיון לאביו ןאיעדטישיא״כ^החג׳רסאייונמ^להוביח

 חכאוס^כ5לרבו»תל«ר תוכיח דרטליחפנא ימ׳וא״צ©א!«»©0'
 3ui& ומשני לאטזזמ׳סאי דוקאסדטימ׳אב^איודפבאן^קדשאיצמניח

אטבזע'

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס95 מס עמוד שמשון בן איצק יצחק שאכרליס, אשם קרבן



׳ fערב מ״ם _
 ומקשה הכאה׳ עד כיב ששפםק’מכ4ה גיאהליישב• ות׳»*׳זעפ״»3יב*ן

 נאמין ניחאן׳הימנ*סהיהקםסלו ומס"! כרבגצדר״י הכ־׳מליזקפסק
 דימה לא דתזרס דא״ל וכיוקלאניודטכידאסורס׳ יוניון סי' •האיך
 עביד חכיכזתדדודניודאילא ומשים יומר לח אכל הח שי יצית נכדי אלא

 תלמיד או לאב נן. על לימוד צריק 'דלא דם*ללר*י אלאע*כצ*ל אסיר׳
 אקילז די׳לפיקמתוכיח. דרשאאידס׳־׳ל חייש־ס דמוכית >ךל לרביאלא

 חדא אימ׳הזניז כ״מ d"jj3 דמקשה סתמ׳־גתרא גויפ׳אכל פעמיססד כמה
 וה״דדאינטדוך לרב תלמיד לו־כות דאתי ומשני ומגא מרי וימנאתיכיח

 היכן עד התיר׳לא|רינע׳אצא7 >('') דאינסרןלימול וכיון לאב כן סל .לימוד
 הכאהאלא עד יונתן הוכיחי יותרזא"כלמה לא אבל הוכחה מצות שמגיע

 מכמ^ס”דש כעתמא פסקהרתנ״ס וא*כ הכאה פד היא ■מצותהינתה’ ל צ
 אמרינן אי היוצא כלל לרב תלמיד לרכות אמי דתוכח רנא שס דתסיק נ*מ

 היס פד רינת'אלא יתןר׳לא א״ל לרב תלמיד או בןלאב דפל לימ דאיצטריך
אתריקלקרי דרשאילהזכיחו 'תנינה מצותהיפח׳אבלאיאמרינןדסבר שקאי

J היטב ודוק שיינה ע*כ להוכיחו •r ז׳־ש נאתר הוא
כערכין יש עלך הדרן פרקא טליק

יד השג פרק

 0ד3בממנישןרכיאומראומראניאן<בפרכיןכןזכו׳והרמ ע״א י׳ז דף
שכתבתי מה נעינין אין פרק ריש לפיל ועיין כיני פסק

 וכו׳ישלדקזוק מאי למעוטי וכו׳הוא סמצינו לפי ע״ב : 7*05 •בזה
 דגבר׳ חייבא מצור׳אולינןכתר היכ׳דגכי לפרניןכי גמיר מהנא -דילמ׳דרבי

 מקשה ימאי ערכין גני ה*ד עשיר קרנן חייה מציר׳עשיר על שאתר ופני
פנר׳תצןג' דלאו סניר׳ליה דילמ׳דרבי היא סבריתנינה הא למ״ל הזא לרבי

: ודוק ליישב ויש מהזא לה דיליף חלא היא
»fc1.w1D זעד מתהילתו שיהי׳בדלותו עד הוא דל ואס מעתה אלא שם

 ועד מתחילה סיהי׳בדלזמז שפיר הכ׳איכ׳למימר הא וכו׳וקשה ה״נ
 סיה אס והיינו אשס אתר הולך סכל סכר דר״י ף קר׳ס! מס דפליגז רק סופי
 משיר קרנן מביא עשיר ואס עני קרבן מניא שעה אומה ופד מתחילה עני

 עשיר מביאקרכן העני ואח״נ והפשיר פני מתחילה היה אס אנלאת״ג
 סולן דאמרר"יהכל רק עשיר קרבן מסא מתפילה עשיר היה אם וה״ד
 אזת־שעהאע״ג ועד מתחילתו עטכאות׳פעהר״ל היה דאס אשם אחר

 יסמיןאממט׳דאמריקאכלנקרננית עניוי״ל קרנן מביא אח׳יב דסמסיר
 דעגן הא לאתוי זלמ*צ מן צו׳ממתנ נק דה"לליפי־יך לפ״ז קשה אבג כן אינו
 העני יאח*נ והעשיר מנזר׳עני קימות דגבי שיטיח ממתני׳סונת דסא

דמנרשא ממנימן הן לאתוי ליה דניחא זצ*ל דפרש* כהו עני קרבן עניא
: היטב ודוק כן אינו אמרינןבקרכנות למה דהכא למחציתן

ל’וא כשר בכשרות וסופי תו י שת נל הכלל וה גגדרת א ע׳ י״ח דף
 ליפלוגכמו ס"צדפכילדא"תה״ל דילמ׳ר״ינאמש

: וק״ל פסול ממנה ס כנ לו היה אס דפליג
 מקשים וכו׳יש בעינן שנה בן כנש וכו׳ואנו שלו שנתו נתזט׳ד״ה ע״ב

מכן עתות ולא שנה שיה׳נן א.דצייך1ה פרושו שנתו כן כבש ילמ7
 קושיא צאי ולענ״ד קושיא זה יהיד׳מכיא וכפפ׳קול מידי קשה לא וא*כ סנה
 פלג© קרוי החודש ונתון אודש י״ג כן משהוא איל קרוי שגה מנן דיותד סיא

;כ״ג דן חולין כמס׳ עיין
 למולם שהרי זה דק תמצא צא א״כ הרצאה נמר כיה אזליק ואי כא״ר

קיש״ת נתרן ול״נ עדושז הזבא נביכת זכו׳זעיין שנתו בן היא
 שנה בני תמים דכתיב רנא דאמי שם ונחים דאי"נמ״ם מה ע״פ סד׳אלחגן
 פזסנ׳בקדסיס ת דשה לן נפקא ומסכי סנה הוויימ׳כתק־ שיהי׳כל יסי׳דציין

 וכל שיהיו דצרין קאיאתמימסנמי ייהא לזמר רנא רנה וסעיקר׳הזי
אבני יהיו דקאי נריית׳זמשני מן ליהאניי דאקשי מד בתסימוע הזזייןת

 ה*א שלו שנתו בער דאולינן לימוד־ לן הזי לא אי דזודאי י*ל ולפ*ו דזקא סנה -
 דתשכינןמשעת גופך עילסומכיתזההזימוכרחין מטין בסר דאוצינן

 דהא לומר אנו לר"הוא״כמוכרמין תמידין אשכחן לא הרנאהדאל*כ
 פוסל׳ שיהי׳שעות אשכחן לא ממילא דוה שגה משו׳בני כתיב לא יהיו דגתיב

 הוויי׳נממימד שיהי׳כל יהי׳משוסתמימז׳דצריך דנתיג ה*א7 אלא בקדשים
 ולא שנהו קרא לן השת'דגלי אכל סרצא במר דאזלינן קושיא מכוח ה*א נו
 וקאי הרצאה בתר ד׳ולא ל בתי מסכר׳דאז.'ינן פזכא"כאמרינן מניין סל

 לא אס אבל שנתו בעין הווייתי כל שיהיו מני׳דניין דסליק שני אבני יהיו
הרצאה כתר תמידיןדאולינן אשכחן דלא קושיא מכות ה״א שנתי נתיב הזי

: ודוק ע"כ כה דן זנחים במ*ס ועיין הי*א קישימ כנלענ*יצמרז

אלא אהני לא דילמ׳דג*ש מ1 ק קנת ליה אהני מאי ג״ש א*כ כגמרא מם
שנה עשרים או מחמש ךלה»ת.יזער נר7חודשזיוםאתדו"ל»10עלחוד -

אשם• ;(רבן
 חזדשלרגשסיי ^הניאבל מאי אחןדיוסא׳לינ׳צפיתדדא"נו״ש חודש

: ליישב ויש
חודש כן כתב וכי'מילא תפשנו ומעלה תודם מכן .ד״סופדויז בתום׳

ן דגמל׳מהם ל*ע על ג'תמה סימן מאירות פנים ותשובת כשאלות
 מגלן שלישיסגלפטו כיוס מת התם יאמיינן כמר יש כפרק ערוך תלמיד

 להלן מה זמפלס מורש מנן להלן ונאמר חודש כאן נאמר חודש אתי׳תודס
 . שסשהארין עיין תיס׳לאנריךלג״ש כדברי וחם למעלה כאן אן למעלה
 לפי לזיסזמעלה גני לכתוב למהצריך נמי א״ל מידידהא קשיא לא ולענ״ד

 דהא נראה אלא ומעלה דכתיב כמאן והוי דש 1 ח מבן גכייהו כתיב דהא ד״ע
 אע*ג מנלן בכור ים כפרק דת־יך א׳דהא ס״ק סי׳של*ט בא*ח המג״א כתב

 שלישים כיוס מת דקאמר מצלן פריך דהכי נ״ל אלא ש חזי כן כקרח דכתיב
 צריך וצק לאתהיזודם חצקי׳הזי משנ״ג יום כ״ם שכלו אתר גל»ת|דילמ

 ולפ*ז הנ״ל למג״א הביאו ל הג׳ תשובה ובעל ומעלה דכתיב התם מן לתילף
 תלושים ביום תיכן חודסה״א כן אצא כתיב הוי לא אי לויס גבי דהעם ו״ל
 היזם דוכע׳סקצת בכל דק*צ נתז נחשב היז׳נכזצה מקנת פה׳אלא דלא אף

 זאנתי חודש אתר להיות דנרין דמשמע חודם מכן למכתב צריך ככיל׳זלכן
 ולכן מכאן לאיור תלקי׳הוי שעזתותשנ״ג כ"טייסיי״ב שכלה דלאח ה״א
 מה מהתם עדיין וילפינו ל׳ייס לאח־ להיות שצריך ומעלה נמי לכתיב נריך

 זלפ״ו ומפלה כתיב דלא אע״ג כן ה*נ ל׳יוסאף לאחר להיוע התסצריך
 ושפיר ומעלה דכמיב כמו ה!י דש ח מכן דכתיב כיון הוא במי׳כך העירום

 כתיב כולא חוד מק כייןדנתיב ימעלה גבי דכתיב כמי דהוי ג״ש לצמיד יש
 דנרין־להיות צמימר הג״ש בכיר ים נפרק המס איצטרוך מ*מ אבל חודש בן

 דהעם היא שז פיר דנאמת התז' גרסת לתרן רנה ונפ״מ משלזשיס ?ותר
 ילין נא למה דח*כ ממיה ופרושי לויס מן דילפיק הג*ש מכוח ומעלה כתיב

 מום'ניחא ג'לפו5צי8כ ומפצה כלל כתיב לא פדיון דגבי לוי׳כיון מן כקיצור
 מפןיוןלומר יצפינן דלהכ ואפשר דכתי׳מבן כיון ומפלה דכתיב כמאן דהוי
 הימי אמד ויום יוער חדש להיות דנריך זה לפטן אלא מפדיון יצפינן דלא

 ומפל׳ גני הוי תשצ*ג שעות י״ב יום שכל׳כ״ט לאחר יזס באומו מקצת
 לעינין אכל שם מג*ש נדילפ-נן משלישי© יומר גופ׳צ״ל עדיין דלנכי אפ״ג

 דהוי מצויס ולא ומעלה חד מלא כתיב ילפינןמפדיוןדלא זצהכי פרניןלא
בש״ת ועיין היטב ורוק ,ומפל דכתיכמבן ומפלה מרי דנעיב כמק

• ז“פ סימן שני חלק יעקוב שבות
 דרשיקמני-׳הכא וכו׳וא"תהיכא תבואת שט כמספר ד״ה בתום'

לה מ^חת אי באמת דילמא למידק יאיכא וכו' לפי ד׳ ואימ׳
 שצו'דאי מביש בתך דאזציק אלא להוכיח דלאירצה רק לוקח של הוי נמי ד'

 קוסית צדעיקר”ונ ג'תבואת אפילו משכחת צא עולם תטץ בתר אזלינן
 הא סלו מכי׳שנעג דרשינן כא ד'ר*לה משמע כקרא דהא המוס'סיא

 ינ*צ מצוי .דאין כיון וא״כ הא* כול משכחת נמיודלא ד׳ משמע מקרא
 ד' מנוי- דוודאיאץ ד' נידוש תוכל דלא כ*ה מ*ב יומר כלל דרשינן דלא

 צותר ה*ל דסתי תירוש א״ני״לדהנא גדיל בחוזק אצא שני' כ*כ ממאת
 דאזלינן כ*כ מונח אין ל'תבואמזכו'דמ*גתכואת אוכל שאדם פעמים

 אי מנזאעאן דמשכחתלהג' דלקמן הר״י כקושיע דא*ל שצו שנתי נמר
 ליה מי טפי וא״כ לקוק שתרצו כמו לדחיק וצריך עולם מניין כתר אזלינן

 אי אלא לה משכאת לא מודאי תכזאתזזה ל' אוכל שאדם פעמי© לומר
 ולהפי נ' נקט להט ג' אלא משמע לא דמקרא ומתרנים שנמן בתר אזליק

לתוציקכמר משמעאלאנ׳א"לספיר כיקדמקראלא כערכן מקשים
: ודוק דבריהם בכוונת עיקר עילסזט׳ווה מניין

ה^יג »£רק ללך7 חרוץ כירקא .סליק

עלי משקלי האומר פרק

 בלע״ו שקוקאשייל' סרש*י ד*המדפיקז בתוס׳ ע״א י*ט דף
פד מני כגמרא כברייתא שהרי נראה ולא

 שכשכו הופרכ׳לוס למאי לדקדק יש וקצת וכו' אשיל׳ שהוא אפשר האניליאי
 אציל שפירש לפרש״י. להקשות להז הל כקינור וכי' בגמרא כברייתא שהדי

א*ל1 נספו© ליישב ויש נוכחים דתניא מהא אינו וזה • סקורקאשייל
 דוייאיפמסאצילמאקידאוהכאפרש"ןאצילהואאית׳אטלשקירקאםייל .

 אתס דעני שטר מקשים מברייתא אבל .חברים מהא מידי קשה ל*מ וא*כ
 ג זו^ל ס נוכח דאיתא תהא קשה • אשייל זאס״ד האציל!703
ד״ל עכ״׳ל מרגלים דרשות שני זכו׳ קרט רגלים ד״ה ע״בנתיס' שם

 והוי פעמים וכתיב רגלים דכתיב דהיינו רגלים פעמים שט דכתיב
דגלים אלא פעמים אין חגיגה כמ*ס דאית' כמו רגלים כמאןדנתיב
: "ל ק ו חגיגה מ״ס בריש ועיין ננעלים פעמיך ימה מה שנאמר

דף

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס96 מס עמוד שמשון בן איצק יצחק שאכרליס, אשם קרבן
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כהניתורת
ויקרא לספר לברכה זכרונם הקדושים התנאים מדרשי כולל

הראשונים מגדולי קדמון גאון פירוש עם

אליקים ב׳י ^עלל •.רבעו
יון מארץ

 כתבי־יד מתוך הראשונה בפעם לאור יוצא
באוקספורד בודליאן ומספרית בוינא הלאומית מהספריה

זצ״ל

1

לטהרה ומחובר

 וצדקתו תורתו אור אשר העולם אור האמיתי הגאון רבינו הגהות
א 3 ל י ו ו מ ז״ל אליהו מהר״ר החסיד סופו עד העולם מסוף זורח

נוסף עליהם

הלל ענף
הלל רבינו פירוש על וביאורים הגהות הערות,

על־ידי

קולידיצקי שכנא

בסופו אליו ונלוו

הערות קובץ
שמי( בעלום הרוצה אחד )מגדול

/ד
 בספרא המחודשות ההלכות אוסף וקונטרס

בבלי בתלמוד זכרן בא לא אשר

שני חלה

התשסא תובמא ירושלים
As L



הללד פרק קדושים פרשת כהנים תורתרבעו84
הגר״א הגהות

 תיבת כנפשו. להצילו ט[
 מי ]ועל מיותר בנפשו

 על אי בנפשו תיבת קאי
 ואשמועינן שרואה מי

 להשתדל בעצמו דחייב
 דף בסנהדרין הא להצילו

 לן נפקא הא מקשה ע״ג
 לו והשבותו מן זה

 ומשני גופו השבת לרבות
 ד,"מ הו״א מהתם אי

 אבל בנפשיה לאצולי
 קמ״ל לא ואגורי מיטרה

 אתי קרא דעיקר הרי
 אנשים לשכור שחייב
 על דקאי ואי להצילו
 וקמ״ל עליו באים ליסטים
בנפשו להצילו שחייב

 רודף כדין ליסטים
 על בא ואפילו תהרגו
 כדין נמי ממון עסקי

 דמו שהותר במחתרת בא
 בגמרא שם מוכח .!•גו

 איירי לא זו יזרייתא
 מחקו וע״כ זה בענין

:הגר״א[
 אחר לרודף ומנין י[

: שחייב צ״ל חייב הכירו
ט הלכה

 מוכיחים למי יודע כ[
 מדסמך מוכח ]כן כצ״ל
 דר״י מעשה המעשה לזה
 מה שעליו נדרי בן

 ]דמסתמא אותו שהוכיח
 מתחלה[ ג״כ הוכיחו

 ר״ג לפני עליו וקבל
 עבור ר״ע לו הוסיף הכל

 לאנשים אבל אהבה זה
דבר מצוי אין דעלמא

 וצ״ל ט״ס כך "ל '
 אהבה לו שהוסיף וכ״ש
 הוכח שנאמר מה לקיים
 איתא ]כן ויאהבך לחכם

:ט״ז[ דף "•'■ץ
יו. הלכה

:מיותר כלאים מ[
יד הלכה

 מיותר הראשון מנין נ[
 לא בהמתך ]דלדעתו

 אם בין כולל תרביע
 בהמת הוא זכר הרובע
 הנרבעת אם ובין ישראל

 ולא ישראל בהמת היא
 אם רק קרא לנו נצרך

 הוא והנרבע הרובע
:עכו״ם[ בהמת

טו הלכה
 מיותר הראשון מנין ס[

 דבהמה כנ״ל זה ]גם
 בהמה על וחיה חיה על

!בהמתך[ בכלל הכל
טז הלכה

 לא שדך כלאים ת״ל ע[
 איתא ]כן מיותר והשאר

:בגמרא[ דמו״ק בפ״ק

 נוסחאות חלופי
ד״ה כפי׳

 וב׳. א׳ מאוקס׳ נט(
 ניתן. אלא :א׳ אוקם׳ ס(

וב׳. א׳ מאוקם׳ סא(

אדם תולדות ספר זה כלונס מזה. גדול כלל אדם תולדות אתה חייב חיובי: היינו דדם ריעך חייוב על תעמוד לא
בצלם )מס דנתי׳ משום כמוך לרעך מואהבת גדול כלל הוי של בנפשו לנרדף להצילו חייב אתה כלומ׳ בנפשו. להצילו

ליה מיבעי סר,( הוי אלקי׳ דדמות וכיון אותו ברא אלקי׳ דם על תעמד לא ת״ל לנרדף: ויציל לרודף דליקטליה רודף
גדול כלל הוי אדם תולדות ספר זה ס״א אנפשיה, לרחומי אם מניין לעיל תני דהא אפקחיה דהא לך קשיא ואי רעך.

אחד אב תולדות דכולהו דכיון ]ננס וכו׳ בנהר טובע ראיתו

 אתה חייב עליו באה רעה חיה או עליו באים
 דם על תעמוד לא ת״ל )בנפשו( ולהצילו

 ואחר להורגו חבירו אחר לרודף ומנין י[ רעך.
 אתה חייב המאורסה נערה ואחר הזכור

רעך. דם על תעמוד ולא ת״ל בנפשו להצילו
 לא תקללנו לא יכול אחיך את תשנא לא

 אמרתי לא בלבבך ת״ל תסטרנו ולא תכנו
 הוכחתו שאם ומנין שבלב. בשנאה אם כי
תוכיח. הוכח ת״ל והוכיח חזור פעמים וה׳ ד׳

 ת״ל משתנות ופניו מוכיחו את אפילו יכול
 טרפון רבי אמר )ט( חטא: עליו תשא ולא

להוכיח. יכול הזה בדור יש אם העבודה
 יכול הזה בדור יש אם העבודה אראב״ע

 אם העבודה עקיבא רבי אמר תוכחה. לקבל
 אמר מוכיחים. היאך יודע כ[ הזה בדור יש

 וארץ שמים עלי מעידני נורי בן יוחנן רבי
 ידי על עקיבא לקה פעמים וה׳ מד׳ שיותר

 כך וכל ל[ עליו לו קובל שהייתי ר״ג לפני
 לא )י( אהבה: לי מוסיף שהיה יודע הייתי
 לו אמר נקימה של כחה היא היכן עד תקום

 לו אמר למחר השאילו ולא מגלך השאילני
 כשם משאילך איני לו אמר קרדומך השאילני

:תקום לא נאמר לכך מגלך לי השאלת שלא
 אמר נטירה של כחה היכן עד תטור לא )יא(

 אמר למחר השאילו ולא קרדומך השאילני לו
 כמותך איני לך ton לו אמר מגלך השאילני לו

 לא נאמר לכך קרדומך לי השאלת שלא
 בני את תטור ולא תקום לא )יב( תטור:

 לרעך ואהבת לאחרים. ונוטר אתה נוקם עמך.
בתורה. גדול כלל זה אומר עקיבא רבי כמוך

 כלל זה אדם תולדות ספר זה אומר עזאי בן
 תרביע לא בהמתך נאמר אילו )יג( :מזה גדול

 ויעמידנה בבהמה יאחוז לא יכול )כלאים( מ[
 אלא לך אמרתי לא כלאים ת״ל הזכר לפני

 על בהמתך אלא לי אין )יד( :כלאים משום
 אחרים בהמת על בהמתך מנין נ[ בהמתך
 על אחרים בהמת בהמתך על אחרים בהמת
תשמרו: חקותי את ת״ל מנין אחרים בהמת

על בהמה בהמה. על בהמה אלא לי אין )טו(

 רעך דם על תעמוד לא ת״ל[
 ב; בפר׳ )מג( בסנהדרין ה״פ

 ה״נ אין ומתר׳ן ומורה סורר
 בנפשו להצילו ניתן ואילא ם(

 קרא מהאי ליה ומייתי לן מגא
 יקום כאשר כי[ ]סא( דכתי׳

 נפש ]סא( ורצחו רעהו על איש
 למדנו מה וכי הזה[ הדבר כן

 ללמד בא ה״ז מעתה מרוצח
 נערה מה למוד ונמצא

 בנפשו להצילה ניתן המאורסה
 בנפשו להצילו ניתן רוצח אף

 מנלן[ ]סא( מאורסה ונערה
 המאורשה הנערה צעקה דכתי׳

 לה יש הא לה מושיע ואין
 יכול שאתה דבר בכל מושיע

 תכנו. לא יכול )מד( :להושיעה
 את תשנא לא כתיב אי כלוט׳
 ]ם□ בלבבך כתי׳ ולא אחיך
 ודהר תכנו לא לומר אני יכול

 לכך ומקללו דמכהו היינו שנאה
 :,וכו אמ׳ לא בלבבך[ נאט׳
 מפני ]סב( משתנות. ופניו

 מחמת דמתבייש היינו התוכחה[
 דמשמע וכר. ת״ל התוכחה:

 היכא עמיתך את תוכיח הוכח
משום חטא עליו תשא דלא
כבר משתנות ופניו מוכיחו דאי
ואי"מו־סיף התוכחה ליה קבל

ונושא־ פניו מלבין קא ומוכיחו
ונוטר אתד. נוקם חטא: עליו

 לגוים ]סב< 'דהיינו לאחרים.
 בני את תטור ולא תקום דלא
 לישראל דהיינו[ כת׳ עמך

 לגוים: ולא עמך בני דהויין
 כלומ׳ בתורה. גדול כלל זה

 כמוך לריעך ואהבת דכתיב כיון
 דאת דמשט׳ הוא סג( גדול כלל
 והיינו תעבד לא לחברך סני
 בפר׳ כדגרסיגן כולה התורה כל

 )מה( שבת במס׳ מדליקין דבמה
 התורה כל גוי לההוא הלל דא״ל
 סני דאת דעלך[ ]סר( כולה

 פירושא ואידך תעבד לא לחברך
ספר זה גמור: זיל ]הוא[

 ליקום ליה מיבעי לא נינהו
 לרחומי אלא הדדי בהדי וליטור

 בהמתך אט׳ אלו :)מז( כנפשיה
 :כלאי׳ כתי׳ ולא תרביע. לא

 משום כלוט׳ יאחוז. לא יכול
 ת״ל :זכר בהדי דנרבעה
 כשאינו מין דהיינו כלאים.

 את ת״ל ירביע: שלא מינו
 סו( כלוט' תשמורו. חקותי
 על בין תשמורו דחקקתי חקותי
 בהמות על בין דידהו בהמות

 חקותי את ת״ל :דאהרים
 על בהמה על בין סו*( תשמורו.

 וטהורה בהמה על חיה בין חיה
 טהורה על וטמאה טמאה על

 שלא מניין )מח( תרביע: שלא
 אשכח דאי מניין כלוט׳ יקיים.

 יקיי׳ שלא כלאים זרוע שדה
 לא ת״ל לעוקרה: מחייב אלא
 תקייס לא כלוכס כלאים[. ]סז(

 דבני ,בגמ ליה וה״ג כלאים
 דכלאי בר״פ )מט( מערבא
 אמרתי לא גרסי׳: ולא הכרם,

 אמרתי לא כלומ׳ ]סח( וכו׳.
 משום אלא כלאים תזרע שלא
 מניין :כלאים[ תקיים שלא
 את ת״ל וכו׳ מרביעין דאין

 חקותי כלוט׳ תשמורו. חקותי
 במעשה דהיינו כבר לך דחקקתי
 בכולהו בהו דכתי׳ בראשית
 ולא למינהו דמשמע למינהו

 שלא תשמורו מינו
 כלאים תזרע ושלא

 )נץ ירושלמי גירס׳ תרכיב ושלא
 חוקים משום אליעזר ר׳ אמ׳

 והרי הראשון לאדם שחקקתי
 אין למינהו בהו דכתי׳ דשאים

 ביציאה אלא בצווי כתי׳[ ]סט(
 ת״ל. מה כלאים בגד :)נא(

 תלבש לא נאמ׳ כבר והלא
 תלבש־ לא שנא׳ לפי :שעטנז
 ולא יחדיו. ופשתים צמר שעטנז

 לא יכול :ופשתי׳ צמר בגד כתי׳
 ואניצי צמר בגדי תלבש ע(

 ג כתי׳ ופשתים דצמר פשתן.
ת״ל

בשתינו
תרביע

 ד תשמרו חקותי את ת״ל מנין טמאה על טהורה טהורה על טמאה מנין. ס[ בהמה על וחיה חיה
 אלא אמרתי לא כלאים לא ת״ל ע[ מנין יקיים שלא יזרע. שלא אלא לי אין תזרע לא שדך )טז(

 סרק עץ גבי על מאכל עץ ולא מאכל עץ גבי על סרק עץ מרכיבים שאין מנין )יז( :כלאים משום
 תלמוד מה כלאים ובגד )יח( :תשמרו חקותי את לומר תלמוד מאכל עץ גבי על מאכל עץ ולא

פשתן• ואניצי צמר גיזי ילבש לא יכול יחדיו ופשתים צמר שעטנז תלבש לא שנאמר לפי לומר
ת״ל

הלל ענף
 לא יכול מנוקד" רומי כת״י עפ״י ה״תו״ב גי׳ )מד( :א עג )מג(
 :קז א בראשית )נוו( : א לא )מה( : תסטרגו ולא תקללנו ולא תכנו
:מנוקד״ רומי כת״י עפ״י ה״תו״ב גי׳ וכ״ה )מח( :רענן זית עיי׳ )מס

 דמסיק ומה כלאים", ולא וכרם "ת״ל שם הגי׳ ולפנינו ח, פרק )מט(
 בקרבן ועיי׳ כאן חסרון איזה דיש נראה גרסי׳" "ולא רבינו

:״כהוצאה״ שם לפנינו )נא( :ה״ז פ״א כלאים )נ( :אהרן
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אדם תולדות ספר זה כלוכג׳ מזה. גדול כלל אדם תולדות אתה חייב :חיובי היינו דדם ריעך חייוב על תעמוד לא הגר״א הגהות

אם מניין לעיל תני דכא אפקתיה דהא לך קשיא ואי רעך. על

 של בנפשו לנרדף להצילו חייב אתה כלוט׳ בנפשו. להצילו
דם על לא,"™ ת״ל לצריף: ויציל לרודף וליקטליה רודף

אי בנפשו תיבת קאי
 ]נט( וכו' בנהר טובע ראיתו ואשמועינן שרואה מי

 רעך דם על תעמוד לא ת״ל[ להשתדל בעצמו דחייב
 בן בפר׳ )מג( בסנהדרין ה״פ יד ובסנהדרי הא להצילו

 ה״ג אין ומתרץ ומורה סורר *נפקא י׳*מקשה ג׳'ע
 בנפשו להצילו ניתן ואילא ס( ומשני לרבותהשבתגופו

 קרא מהאי ליה ומייתי לן מנא מד,״ הו״א מהתם אי
 יקום כאשר כי[ ]סא( דנתי׳ אבל בנפשיה לאצולי
נפש ]סא( ורצחו רעהו על איש ל'מ? לא ייואגו מיטרח

 למדנו מה וכי הזה[ הדבר כן אתי קיא קר/יע היי
. י, אנשים לשכור שחייב
 ללמד בא ה״ז מעתה מרוצח על ,דקא ואי להגילו
 נערה מה למוד ונמצא וקמ״ל עליו באים ליסטים
 בנפשו להצילה ניתן המאורסה בנפשו להצילו שחייב

 בנפשו להצילו ניתן רוצח אף יייח ייוכ םטיםיליישל
VZ S המאומה מנערה צעקה דנתי׳ ", """, תי".״0_ מ־צ,[ נ™, מאירס־ ו־ערי ;’כ 

 לה יש הא לה מושיע ואין בגמרא שם מוכת הרי
 יכול שאתה דבר בכל מושיע איירי לא זי דהברייתא

תכנו. לא יכול )מד( :להושיעה ?ימח 'זי יני5׳ב
 את תשנא לא כתיב אי כלומ׳

 ]סס בלבבך כתי' ולא אחיך .שחייב ל«ג תייב רויחב
 ודהר תכנו לא לומר אני יכול ט הלכה

לכך ומקללו דמכהו היינו שנאה מוכיחים למי יודע כ[
 וכו׳: אמ׳ לא בלבבך[ נאט׳ דמדטמ מוכח ]כי »״ל

 דר״י מעשה המעשה זה 7
מה שעליו נורי בן

 בצלם )ט!( דנתי׳ משום כמוך לרעך מואהבת גדול כלל הוי
 ליה מיבעי סה( הוי אלקי׳ דדמות וכיון אותו ברא אלקי׳

 גדול כלל הוי אדם תולדות ספר זה ס״א אנפשיה, לרחומי
 אחד אב תולדות דכולהו דכיון
 ליקום ליה מיבעי לא נינהו

 לרחומי אלא הדדי בהדי וליטור
 בהמתך אט׳ אלו :)מז( כנפשיה

כלאי׳: כתי׳ ולא תרביע. לא
 משום כלוט׳ יאחה. לא יכול

ת״ל• :זכר בהדי דנרבעה
 בשאינו מין דהיינו כלאים■

את ת״ל ירביע: שלא מינו

 :מיותר הגילאים
יד הלכה“

 והנרבע הרובע
 :עכו״ם[ בהמת

טו הלכה

 מפני ]סב( משתנות. ופניו
 דמתביישמחמת היינו התוכחה[ "^]דמס־׳אותו שהוכי"'
 דמשמע וכו'. ת״ל התוכחה: מתחלה[ ג״כ הוכיחו

 היכא עמיתך את תוכיח הוכח ר״ג לפני עליו וקבל
 משום חטא עליו תשא דלא יעבי י״עלו והוםי הכל

 כבר משתנות ופניו מוכיחו דאי מל״ן^
מוסיף ואי התוכחה ליה קבל .זה[
 ונושא פניו מלבין קא ומוכיחו וצ״ל ט״ס כר וכל ל[

 ונוטר אתה נוקם :חטא עליו אהבד׳ לו שהוסיף וכ״ש
לגוים ]סב( דהיינו לאחרים. הוכח שנאמר

 »י את חמור ,לא תקום דלא
לישראל דהיינו[ כת׳ עמך גי הלכה

לגוים: ולא עמך בני דהויין
כלומ׳ בתורה. גדול כלל זה

 כמוך לריעך ואהבת דכתיב כיון מיותר הראשיו מניז
 דאת דמשנר הוא ם" גדול כלל *

 והיינו תעבד לא לאגרף סני ."בו ", ־ו1 ,יוב.י
 בפר׳ כדגרסינן כולה התורה כל הנרגעת אם ובין ישראל

)מה( שבת ,במס מדליקין דבמה ילא ישראל בהמת היא
 התורה כל לההואגוי הלל דא״ל אם יק אקי ילנ יינצ י

 סני דאת דעלך[ ]סד< כולה היא
 פירושא ואידך תעבד לא לחברך

 ספר זה גמור: זיל ]הוא[ מיותר הראשון מנין ם[
•דבהמה כנ״ל זה ]גם

ד תשמרו חקותי את ת״ל מנין טמאה על טהורה טהורה על טמאה מנין. ם[ בהמה על וחיה חיה ‘המי.בר[ל^מח^7הכל
אלא אמרתי לא כלאים לא ת״ל & מנין יקיים שלא יזרע. שלא אלא לי אין תזרע לא שדך )טז( י טז הלכה

סרק• עץ גבי על מאכל עץ ולא מאכל עץ גבי על סרק עץ מרכיבים שאין מנין )יז( :כלאים משום
תלמוד מה כלאים ובגד )יח( :תשמרו חקותי את לומר תלמוד מאכל עץ גבי על מאכל עץ ולא

פשתן• ואניצי צמר גיזי ילבש לא יכול יחדיו ופשתים צמר שעטנז תלבש לא שנאמר לפי לומר
 ת״ל

ענף
 לא יכול מנוקד" רומי כת״י עפ״י ה״תו״ב גי׳ )מד( :א עג )מג(
:כז א בראשית )מו( :א לא )מה( : תסטרנו ולא תקללנו ולא תכנו
: מנוקד״ רומי כת״י עפ״י ה״תו״ב גי׳ וכ״ה )מח( :רענן זית עיי' )מז(

הוי, : ב׳ אוקס' סה< הוא. פירושה ואידך תעבד לא לחברך כני את דעלך1 :א' 1 סני דעלך :׳ב אוקם׳ סו( בתורה. אמרו גדול כלל
:וכי׳ א׳ אוקס׳ סו( בהמתך. אמ׳ אלו כנפשו, יאהבד,ו אלא ממנו ולימור ליקום בעי ולא כנפשו לרהומי ליה מיבעי :א׳ !ספר זה ר״א ולימור, ליקום ליה מבעי לא
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הלל
 דמסיק ומה כלאים", ולא וכרם "ת״ל שם הגי׳ ולפנינו ח, פרק )מט(
 כקרבן ועיי׳ כאן חסרון איזה דיש נראה גרסי׳" "ולא רבינו
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 אתה חייב עליו באה רעה חיה או עליו באים
 דם על תעמוד לא ת״ל )בנפשו( ולהצילו

 ואחר להורגו חבירו אחר לרודף ומנין י[ רעך.
 אתה חייב המאורסה נערה ואחר הזכור

 רעך. דם על תעמוד ולא ת״ל בנפשו להצילו
 לא תקללנו לא יכול אחיך את תשנא לא

 אמרתי לא בלבבך ת״ל תסטרנו ולא תכנו
 הוכחתו שאם ומנין שבלב. בשנאה אם כי
 תוכיח. הוכח ת״ל והוכיח חזור פעמים וה׳ ד׳

 ת״ל משתנות ופניו מוכיחו את אפילו יכול
 טרפון רבי אמר )ט( חטא: עליו תשא ולא

 להוכיח. יכול הזה בדור יש אם העבודה
 יכול הזה בדור יש אם העבודה אראב״ע

 אם העבודה עקיבא רבי אמר תוכחה. לקבל
 אמר מוכיחים. היאך יודע כ[ הזה בדור יש

 וארץ שמים עלי מעידני נורי בן יוחנן רבי
 ידי על עקיבא לקה פעמים וה׳ מד׳ שיותר

 כך וכל ל! עליו לו קובל שהייתי ר״ג לפני
 לא )י( :אהבה לי מוסיף שהיה יודע הייתי
 לו אמר נקימה של כחה היא היכן עד תקום

 לו אמר למחר השאילו ולא מגלך השאילני
 כשם משאילך איני לו אמר קרדומך השאילני

 :תקום לא נאמר לכך מגלך לי השאלת שלא
 אמר נטירה של כחה היכן עד תטור לא )יא(

 אמר למחר השאילו ולא קרדומך השאילני לו
 כמותך איני לך הא לו אמר מגלך השאילני לו

 לא נאמר לכך קרדומך לי השאלת שלא
 בני את תטור ולא תקום לא )יב( תטור:

 לרעך ואהבת לאחרים. ונוטר אתה נוקם עמך.
 בתורה. גדול כלל זה אומר עקיבא רבי כמוך

 כלל זה אדם תולדות ספר זה אומר עזאי בן
 תרביע לא בהמתך נאמר אילו )יג( :מזה גדול

 ויעמידנה בבהמה יאחוז לא יכול )כלאים( מ[
 אלא לך אמרתי לא כלאים ת״ל הזכר לפני

 על בהמתך אלא לי אין )יד( :כלאים משום
 אחרים בהמת על בהמתך מנין נ[ בהמתך
 על אחרים בהמת בהמתך על אחרים בהמת
 תשמרו: חקותי את ת״ל מנין אחרים בהמת

על בהמה בהמה. על בהמה אלא לי אין )טו(

 סס ׳כלומ תשמורו. חקותי
 על בין תשמורו דחקקתי חקותי
 בהמות על בין דידהו בהמות

 חקותי את ת״ל :דאחרים
 על בהמה על בין סו*( תשמורו.

 וטהורה בהמה על חיה בין חיה
 טהורה על וטמאה טמאה על

 שלא מניין )טח( תרביע: שלא
 אשכח דאי מניין כלומ׳ יקיים.

 יקיי׳ שלא כלאים זרוע שדה
 לא ת״ל לעוקרה: מחייב אלא
 תקיים לא כלומ׳ כלאים[. ]סז(

 דבני בגט׳ ליה וה״ג כלאים
 דכלאי בר״פ )מט( מערבא
 אמרתי לא גרסי׳נ ולא הכרם,

 אמרתי לא כלוט׳ ]סח( וכו׳.
 משום אלא כלאים תזרע שלא
 מניין :כלאים[ תקיים שלא
 את ת״ל וכו׳ מרביעין דאין

 חקותי כלומ׳ תשמורו. חקותי
 במעשם דהיינו כבר לך דחקקתי
 בכולהר בהו דכתי׳ בראשית
 ולא למינהו דמשמע למינהו
 שלא תשמורו מינו בשאינו
 כלאים תזרע ושלא תרביע

 )נץ ירושלמי גירס׳ תרכיב ושלא
 חוקים משום אליעזר ר׳ אמ׳

 והרי• הראשון לאדם שחקקתי
 אין למינהו בהו דכתי׳ דשאים

 ביציאה אלא בצווי כתי׳[ ]םט<
 ת״ל. מה כלאים בגד :)נא(

 תלבש לא נאט׳ כבר והלא
 תלבש לא שנא׳ לפי :שעטנז
 ולא יחדיו. ופשתים צמר שעטנז

 לא יכול :ופשתי׳ צמר בגד כתי׳
 ואניצי צמר בגדי תלבש ע(

 ד כתי׳ ופשתים דצמר פשתן.
ת״ל



 יפחות שלא• ובלבד מסיים דספרא בברייתא דהרי הירושלמי לסוגית•

 ר״ש של לדגריו ממש מכוון זה הרי כן ואם מששים. אח,ד באחרונה

 של לשיטתו והרי כשיעור. בסוף שיתן ונלכד דקאמר דפאה במשנה

 מחיובו. ידה על נפטר דאינה ורק עלה פאה שם דנאחצע פאה הך ר״ש

 שאינה פאה דיש תילתא הך לר״ש ליה דחנא שעמד לחי ראיתי וכבר

 פאה לה דאין דילן ברייתא של הדברים הס הס הנ״ל ולפי פוטרת.

 ואפילו פאה ה״ז פאה שם שקרא דכל ר״ה וכדפירש שם לה שיש אלא

 דזה היינו לקצור במה לו יש דאפילו טעם בירושלמי דנתן והא באמצע.

זו. פאה ידי על חובה ידי דנפטר דס״ל ת״ק של טעמו הוא

 לא מצות קיים בסוף בין באמצע בין תורה. שאמרה ומשום ד״ה

 שפירוש ותראה דשבת לסוגיא הראשונים בפירושי שם עיין תכלה.

חדש. רבינו

 ר׳ דאמר מה גרסי׳ כאחת. ליקצר יכולה אינה אם ד״ה ע״ב
 אני ומשער כהוגן מתקשרים אינן הדברים לפנינו שהנהו כפי יהודה.

 באופן זו משנה על דפאה פ״ב הירושלמי מדברי העתקה אלא כאן שאין

 תיבות למלא כך ואחר ובירושלמי להיות צריך גרסינן תיבת שלפני

יהודה. ר' דאמר מה מן חימר בעי הוו מתחלת לפסקא חסרים

 שדה. שדה אכל פאה ויהיב במעדר. אשר ההרי׳ וכל ד״ה ע״ב
 נשום מצאתיה ולא היא חדשה דפאה משנה נהך הלל רבעו גירסת

 להפך גריס ור״ה לכל אחד פאה נותן גרסי הראשונים דכל מקום

 דלכל ר״ה של דרכו הוא שונה בפירוש וגם ואחד. אחד לכל פאה נותן

 שייכות שוס לה אין יעדרו! במעדר אשר דההריס נבא הך הפירושים

 דמילתא סיומא אלא זה אין ר״ה ולדברי קמא ותנא יהודה ר׳ לדברי

 זו תשנה פירוש שהניא נפתה להר״ח המשניות בפירוש ועיין יהודה דר'

 כתו גירסא היתה הקדמונים לפני שגס מזה וחזינן הקדמונים נשם

 שהיא רבינו גירסת של מקורה את למצוא ידעתי ולא שלפנינו נספרים

זו. במשנה יחידה
 דשיעורא היא בדעתו ומפורש זה. את זה הרואין כל ולחרובין ד״ה

 מפריש אינו כן גם מפסיק נגדר דאפילו והיינו הוא קולא הרואין דכל

 אבל המפרשים כל דעת הוא וכן זה את זה שרואין כל אחד אלא

 תשמע דהכא וכתב איתמר. לחומרא שיעורא דהך פירש כאן הראנ״ד

 מן דמפריש בירושלמי דאתר דמהא זו ראיה לכוון וא״י בירושלמי

 דמנלן הכרת אין הראשים על הראשים מן ולא האמצעי על הראשנים

 מזה לדון נבוא אם ואפילו מפסיק בכותל איירי לא תילתא דהך

 נרמנ״ס נאמת וכדמשתע גווני בכל דאיירי בירושלמי בסתגנא דאתאמרא

 אינם עדיין הראב״ד דברי ת״מ כ״א הלכה עניים מתנות הלכות

 לקולא ונין לחומרא דנין מכאן מוכת כנ״ל נימא אי דהרי מנוררין

 מפסיק בגדר כלל תלוי הדבר אין ונתרונין דרואין שיעורא נאמר

 תשמע מ״ע בהלכות שם בהשגתו דהראנ״ד דלישנא חריהטא ובאמת

וצ״ע. כאן. שנו דלקולא פירש הוא דגם

 כאן הראנ״ד הנה כתף. ליה הוה ספק ספק. ואש ד״ה ע״א מ״א

 ה״ה הס מי של ידע ולא עוללות בכרמו או נגתו מצא אס דהיינו פירש

 כר״ה פירש לא למה וא״י נשברה האשכול מן שמא אמרינן ולא לעניים

 שלאח״ז בדיבור נראה עצמו ומהראנ״ד דברים. של פשוטו לפי שהוא

דחוק. לו נראה היה שפירושו

 שם הגר״א הגהות עיין מכאן. יותר שכול. אומר יהודה ר׳ ד״ה

 רנינו לפני שגס רואה והנך מכאן. לפחות מכאן מיתר הגירסא דמשנה

שלפנינו. נספרים שהיא כתו הגירסא היתה

 דירושלמי נסוגיא הנה סכנה. של שאינן מיוחד קשיר מה ד״ה ע״ב

 לדעתו מתנגדת דעה בתורת דסכנה דרשה הך הונאה לפנינו שהיא כפי

 קאמר ובירושלמי מקציר לה יליף הספרא דהרי דספרא הברייתא נעל של

 לה דילפא דסכנה ברייתא ומביא הדא מן מישמעיניה דנעי אית עלה

 הדברים מהצעת ומשמע בעמיר ותלתן נקשיה דתנואה מהך דינא להך

 פירשו שכך ובאמת סכנה של ענין כאן אין מקציר דיליף דידן דלתנא

 כלל גרס לא דאיהו נראה הכא הלל רנינו תדברי אבל שם המפרשים

 דילפותא אליבא גם איתאמר דסכנה וטעמא נקשיה דתנואה בברייתא

 גס היא הכונה כגדול נו מושל הקטן שאין דאמר הך זה ולפי מקציר

 שתפסו כמו ממון של ענין זה אין אבל סכנתא איכא דלהכי לומר כן

 דספרא הברייתא הצעת דלפי תשכח דייקת לכי ובאמת המפרשים. שם

 יוצא הספרים גירסת דלפי כגירסתנו בירושלמי לתיגרס אפשר אי

 במכנדות ותמרה בעמיר ותלתן בקשית תבואה להניח דצריך דדינא דטעמא
 המובאה הברייתא סיימה ולהכי במחובר להנתן הפאה דדין משום הוא

 פסולתן עם נותן אינו במחובר דינם דאין ובדקל דנדלית בירושלמי
 יכול מסיים שם אבל הסמוכה נפסקא בספרא היא ברייתא דהך ורישא

 מאותם יליף תנא דהך הרי אותן לומר תלמוד הרוח אותם השירה אפילו

 דניתנת משוס נעציהס זוכין הם דלהכי נימא ואי אחריתי מילתא
 נדקל אף דהרי לעניים זה דאין הרות דננשר פשיטא כן אס במחובר

 הם אין הכי ואפילו היא במחובר דהפרשה שם בירושלמי מימר בעי

 ומדברי עוד מחוברים אינם נותן שהוא דנשעה מכיון בעצים זוכין
 בתלוש להנתן הפאה דין היה אם דאפילו תפורש יוצא דספרא ברייתא

 הך להבין קשה ובאחת נפסולתן. זוכים דהענייס אפשר היה כן גס

 והיה אהדדי. שייכי מישך דמחונר ודין דפסלות דדין בירושלמי דמשתע

 אליבא גם בירושלמי איתאמרא דסכנה טעמא דהך רנינו מדברי נראה

של כדרכו נסתמא כאן הועתקה נחשיה דתנואה וברייתא דהויר דדר~!א

 דספרא ברייתא שפירשו ור״ש ראנ״ד ועיין אחרת. בברייתא דסכנה טעם

הלל.- רנינו שכתב למה נוטים והדברים סכנה משום

 דף דנ״ק הסוגיא נגד זה לכאורה. בדין. כנגד תראה שלא ד״ה
 אנו אין כן אס לנפשיה דינא 'איניש עניד ק״ל דאנן דמכיון כ״ח

 את שנור אלא למיתר והו״ל קאתר דבדין לאוקמי צריכים

 שאתה דאע״ג אשתועינן רבותא דרנינו נראה והיה שלך את וטול שיניו

 לדין לתובעו מוכרת ואתה בעצתך שלך את ליטול לך אפשר שאי יודע

ועיין. לדין לתבעו אס כי שלך את לגנוב לך אסור אעפ״כ

ליה. דלית נדברים דמעשיקו גבור. פלוני איש אט׳ יכול ד״ה

 לכונת ותלמד העשוקים דמעת את ואראה הפסוק על קהלת מדרש עיין

 החפץ ובביאור שנן הר״ש שעל הרי״ד בהגהות מ״ש עוד ועיין רנינו.

הגר״א. ובהגהות חיים
 נספרים לפנינו הנה תבעו. ולא בא אפילו יכול ד״ה ע״א מ״ב

 הספרים לגירסת ר״ה גירסת נין איכא וטונא תבעו. ולא נא לא הגירסא

 לגירסת אבל לא סתמא הא בפירוש שיתבע עד עובר אינו גירסתנו דלפי

 סתתא דהיינו כלל נא לא עובר דאינו הוא תבעו ולא נא דוקא ר״ה

 כאן אין כי שיתכן שתכיון אלא הרנה עפ״ז לדון ויש עובר. זה הרי

תזה. נמנע הנני לכן ר״ה בדברי לא תיבת השמטת אלא לפנינו

 כאן הראנ״ד דין. לנעל מטעימו דברים. מטעמים כרוכל ד״ה

 הדברים מטעין גרסו רמ״ג והחינוך ש״א ל״ת המצוות נספר והר״ס

 שראה תה זו נעיר המספר רוכל כמו להיות שלא אזהרה והיינו והולך

 אזהרה אלא דינים ונעלי דינים עם שייכות לזה ואין אחרת נעיר

 מ״ו דף דנכתונות הלל רנינו לגירסת ראיה להניא ונראה אדם. לכל

 היא הרע ללשון דאזהרה ס״ל דר״א ור״נ ר״א דמיפלגי אתרינן ע״א

 מכל מונשמרת הוא הרע דלשון דאזהרתיה ס״ל ור״נ רכיל תלך מלא

 תהיה שלא לומר נא רכיל תלך דלא קרא דלר״ג שם וקאמר רע. דבר

 שהיא מטעין תהיה שלא כאן גרסינן אי זה .ולפי לזה וקשה לזה רך

 רך תהיה שלא הראשונה והדרשא כר״א הך אתיא הרע ללשון אזהרה

 בלשון לשנות הספרא של דרכו ואין ר״נ. דברי הוא לזה וקשה לזה

 כולה ר״ה של לגירסתו אבל הויא. דתנאי דפלוגתא מילתא אחר דבר

 איירי קרא הך ולדידיה איתאמרא דר״נ אליבא דספרא דנרייתא מילתא

 דרשינן קמא דללישנא הדרשא בסגנון שינוי כאן דיש אלא בדיינים רק

 דברים שמטעים רוכל לשון דרשינן נתרא וללישנא לזה. וקשה לזה רך

 דבר בלשון משנתו שונה הספרא תסדר גונא האי כי ובכל דין לנעל

 דהכא ברייתא הך שם שהונאה ה״א פ״א פאה ירושלמי ועיין אחר.

 ר' היינו נחמיה ר' והרמנ״ס הראנ״ד ולגירסת נחמיה. ר' תני נשם

 אתא ישמעאל אדר' לפלוגי נחמיה ר׳ הלל רנינו ולגירסת ישמעאל.

 יותר הוא נתן לר' נחמיה מר' דחילוף וידוע נתן. ר' היינו נחמיה ור'
________יה.נחמ לר׳ ישמעאל ,מר הקילוס מאשר מ-גגל מצוי

 כאן )־בינו”שיטת התוכחה. ליה קבל כבר וכו׳ ת״ל ד״ה ע״ב

 לאו משתנות ופניו דקאמר דהך מפרשים הראשונים דכל היא חדשה

 שלפי דנזמן המוכיח השערת על קאי שזה אלא כנר השתנו שפניו

 זה ומחמת יוכיחנו. אל פניו לשנות תוכחה המקבל עתיד השערתו

 וסירסתו. וביזו דחרפו בנביאים אשכחן דהא קושיות וכתה כתה מצאו
 ליישב כדי שם שכתב מה ח׳ הלכה דעות מהלכות פ״ו רמנ״ס ועיין

 ל״ט ובסימן רכ״ג סימן ונחדש ל״ז סימן ביראים עוד ועיין זו. סתירה

 יאבל נזה. שכתבו תה שם הרתנ״ס על ספר ונקרית הקצ״ה ונחדש

 משתנות ופניו תנא דקאמר הך דלדידיה היא שונה הלל רנינו של דרכו

 דקאמר דהא מפרש והוא פניו השתנו שכנר היה כך שהיה דמעשה היינו
 דאפילו תנא דקיליף מיניה אדלעיל מוסב משתנות פניו אפילו יכול
 בזמן דוקא דהיינו קאמר ולזה אתת נפעם יוצא ואינו פעמים מאה

 לו גרמה התוכחה אם אבל פניו נשתנו לא הראשונה התוכחה שמחתת

 להוכיחו רשאי ואינו התוכחה קבלת על ראיה זה הרי שישתנו לפניו

 ידי שעל יודע שתתה מה תוכחה ממצות פטור זה דאין בודאי אבל עוד.

 הראשונים בהן שנתקשו הסתירות כל להו אזדי וממילא פניו ישתנו זה

 היינו משתנות דפניו ט״ז דף בערכין פירשו ורגמ״ה רש״י והנה נזה.
 דפניו שיטתם לפי זה דהוכרתו פשוט ונראה יעו״ש ברבים. כשתוכיחו

 למוכיח לו דתנין להם הוקשה ולהכי המוכיח השערת על קאי משתנות

 פניו דאז ברבים תוכחה הוא בזה דהגדר פירשו ולכן זה דבר לידע

 פניו דהאי הלל רכינו של פירושו לפי אבל ביחיד. משא״כ משתנות
לניתיד ברבים נין נ״ח שום דאין בודאי השתנו שכבר היינו משתנות

------------------____________________________הוא. חדש כי בזה ועיין

 רנה בראשית ספר."עיין זה ס״א האדם. תולדות ספר זה ד״ה '

רבינו. שכתב הראשון כפירוש משמע תנתומא ר' דמדנרי כ״ד פרשה סוף
 מקום ככל פירש רש״י לעקרה. מחייב אל יקיים שלא מניין ד״ה

 קם נערך הערוך אבל וכדומה סביב גדר שעשה כגון נכלאים מקיים

 של בשיטתו למיזל דדרכו הלל ורנינו עקרם. ולא שראה דהיינו פירש

 מערנא דנני דתלמודא סוגיא ומהך פיו. על הכא גס פירש הערוך

 היטב. שם יעוין הערוך נעל של כפירושו מפורש יוצא כאן רנינו דהניא

לפירושו. חקור נאמת לו שחשה דירושלתי זו דסוגיא וכנראה

 שלפנינו נספרים דשאים. והרי וכו׳. מרביעין דאין מניין ד״ה

 אם כי סרק דאילן זו אנרייתא דשאים והרי קושיא הך גרסינן לא

 זו גירסא לפי והנה נח. בן כדיני דאיירי זה לאחר שם השנויה אנרייתא

אסורה סרק באילן סרק אילן הרכבת דגם מכאן הוכחה לו יש ר״ה של
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 דלהמסקנא שכתב, הג״ל, המהר״ם דברי מיני׳ אישחמיט כבודו, ובמחילה
 לעיל, מזכר מכל העיר שלא המהר״ם, על ותימה רעהו. מקרי נכרי גם

 להמהר״ם, ברורה ראי׳ מצאתי אך עכו״ם. ממעט דרעהו דמבואר
 אחד לישראל, אליהו שא״ל ט״ו( פרק )ח״א אליהו" דבי מה״תנא

 חסר אפל, בבית לו שמדד ומתוך אפל, בבית לעכו״ם תמרים שמדד
 בהן ולקח המעות, נטל הפוכר והישראל תמרים, של סאין ג׳ להעכו״ם

 לעכו״ם, התמרים שמכר במקום השמן את והניח שמן, של א׳ כד
 רעד את תעשוק לא כתיב בגי אליהו, וא״ל השמן, ונשפך הכד ונשבר

 במפרש וע״ש כרעך. הוא הרי ואחיך כאחיך, הוא הרי רעך דגר, תגזל ולא
 עכ״ל. לו המטיב עכו״ם אפילו משמע וז״ל: שכתב דנורא" "זקוקין

 וישאלו ב׳( — )י״א בא בפרשת שכתוב המקרא מן עוד להעיר ויש
 נקרא המצרי דגם הרי וגו׳. כסף כלי רעותה מאת ואשד. רעהו מאת איש

 אבל "חבריה". מקום בכל שתרגם כמו שתרגם ב״אונקלוס" ]ע״ש רעהו
 רעהו על מקום בכל שתרגם אף "רחמיה" ע״ז תרגם ב״ע" ב״יונתן

 מתן דקודם כיון לומר, יש אמנם עיון[. וצריך שינה, כאן "חבריה",
 בני לאו ישראל זרע דגם רעהו, למצרי התורה קראתו ולכן היה, תורה
 בפרשת המקרא מן עוד להביא ויש נח. בני מצות בז׳ רק אז, היו מצות
 לשלום לרעהו איש וישאלו חתנו לקראת משה ויצא ז׳( — )י״ח יתרו
 בא תורה מתן קודם יתרו אי תנאי דפליגי ע״א קט״ז זבחים ]עיין

ליתרו, משה דגייריה שם, ב״ע יונתן בתרגום גא ראה בא[ מ״ת אחר או
 נתגייר, לא עדיין ואי לרעהו. איש מדכתיב דדייק שכתב, במפרש ע״ש ־׳

 כמוהו. משמע רעהו דכתיב מקום דכל משה. של רעהו הכתוב קראו לא
 רעהו על במשפטים אמרו וכן כמותך. רשע רעך, תכה לא גבי כדארז״ל

 שהערותי מה כל מיני׳ אישתמיט כבודו, ובמחילת עכ״ל. ול«.^נכרי
לעיל. בזה
 תוכחה דזזיוב במש״כ הנ״ל, חינוך" ה״טנחת על להעיר יש ועוד )ז(

לא־ על מתחייב עוד תוכיח, דהוכח ממצות־עשה חח הוא
 או״ח הרמ״א לפימש״כ וי״ל כנ״ל. רעך דם על תעמוד דלא תעשה,

 צריך דב״לא־תעשה" א׳, בהגה א׳ סעי׳ קנ״ז סי׳ וביו״ד תרנ״ו, סי׳
 לומר יש נמי הכא כן ואם ע״ש. יעבור שלא בכדי הונו כל לבזבז

 סעי׳ של״ד סי׳ יו״ד מהרמ״א זה על וקשה הונו. כל לבזבז דמחוייב
 "חיבת בס׳ וראיתי ע״ש. זה על ממונו להוציא חייב אדם דאין ט״ח,
 דהוכח במ״ע ג״כ שחקר לי( יראה ד״ה ע״ב ע״ד דף ד׳ )חקירה גמא"

 למחות, בית שיש דכל משום ממונו, כל לבזבז דמחוייב די״ל תוכיח,
 מפורש קנ״ז סי׳ ביו״ד ראה דשוב וכתב, הל״ת. עושה הוא כאלו הוי

 משמע ששם אלא זה. על מוציא אינו מחומש פחות דאפילו להיפוך,
 ובד״מ באפשר. הונו כל להוציא מחוייב סכנה באין הא בגוף, סכנה ביש

ומצאתי עכ״ל. סכנה באץ אפילו ממון להוציא מחויב דאין שם משמע

 פהרמ״א הח״ג על שהעיר סק״ה( קנ״ז סי׳ )יו״ד תשובה" "פתחי בם׳
 סכנה, חשש באין דאף שם דמשמע הנ״ל, מ״ה סעי׳ של״ד יו״ד"סי׳

 ביח■ שיש מי :שכתב מהלבוש, הביא וכן ממונו. להוציא צריך אין
 סכנה שיש במקום והשמיט זה. על ממונו להוציא צריך אין למחות,

 )חקירה גמא" ה״תיבת דברי מהפ״ת אישתסיט כבודו, ובמחילת ע״ש.
 ההג״ד, שהשמיט הנ״ל, מהלבוש בעצמו שהעיר ע״ב( ע״ה דף ה׳

 ובמר א׳. סעי׳ י״ב סי׳ חו״מ רמ״א ]עיין כג״ל סכנה שיש במקום
 עש״ה{ סקי״ט של״ד סי׳ ביו״ד בקצרה מובא ע״א, מ״ז סוטה שור
 העיר לא במח״כ והמג״ח חינוך". לה״מנחת לחקור יש הזו החקירה ובל
 להוכיחו יש יהרגנו שלא יודע דאם שכתב, ג׳ אות במנ״ח ע״ש בזד" כלל

 ועיין זה. על ממונו להוציא מחוייב אינו מקום דמכל וי״ל ע״ש.
 דאמר דר״א הא על הנ״ל( ע״ב ס״ה יבמות אגדות )חידושי מהרש״א

 סן לץ תוכח אל משום נשמע, שאינו בדבר להוכיח שלא רחובה
 סתמית, דמלח סכנה משום חובה אחרונים במים כמו כתב, ישנאך.

 יודע אם אף ומשמע ע״ש. שנאה עליו שיגמור למוכיח סכנה נמי והכא
 הנ״ל( תי״ג )סי׳ חסידים" מה״ספר משמע וכן להוכיחו. אין יהרגנו שלא

 להכעיסו, התכוין ואם ישנאנו, יוכיחנו שאם אחר, איש היה דאם שכתב,
עכ״ל. להוכיחו אין יותר רע לידי שיבא עד ינקום וגם רע יעשה

רל״ה( )מצוה "החינוך" על להעיר ראיתי דרי ואדמקיפנא )ח(
שכתב, בלבבך, אחיך את תשנא דלא בלאו

 שנוכיח אחרי לשנאותם מצוה אלא איסור, בו אין רשעים דבשנאת
 משנאיך הלא שנאמר בהם לחזור רצו ולא פעמים כמה חטאתם על אותם

 עליו, תמה שם חינוך" וב״מנחת עכ״ל. אתקוטט ובתקוממך אשנא ה׳
 דמצוה ע״ב קי״ג פסחים הש״ס מיני׳ דמביא הקרא הביא לא אמאי

 קשה, לא דילן, הש״ם ועל רע. שנאת ה׳ יראת שנאמר לשנאותו
 מוכת אינו זה מקרא דבאמת דתהלים, זה מקרא ראי׳ הביאו לא אמאי

 בעיקר מאמינים שאינם הרשעים היעו ה׳, שונאי לשנוא דמצוה רק
 שונאי בכלל אינם כן אם רוצח( מהל׳ )פי״ג ברמב״ם כמבואר הדת,

 שנראה חינוך" ה״מנחת ועל "החינוך" על תימה ובאמת עכ״ל. ח׳
 )קט״ז בשבת דאמרינן הא מהם, אישתמיט תורתם, כבוד שבמחילת

 ואיבד. קנאה ומטילין וכופרין המכירין והצדוקים המינים שעל ע״א(
 משנאך הלא דוד אמר ועליהם שבשמים, לאביהם ישראל בין ותחרות

 עת ולא בזה, לבאר ראיתי כ״ז את ח״א( במהרש״א )ע״ש וגו׳ אשנא ה׳
פה. האסף
 בברכה, ואסיים דתוכחת החיוב עלי שאץ נשמע, הכל דבר סוף

ע״ב(. נ״ג )יומא כרכא אכולה רישך דתרום יה״ר

שאפדאן זאב בצלאל

יז סימן
 )ז״ל( העשיל יהושע אברהם מר אלקים, דורש משכיל היקר, בני כבוד
אשכנז במדינת דרעזדן, בעיר הגר

 מה ממך, הנשכחות את לי, הזכרת בו הניעני. לנכון הנעים מכתבך
של דרשותיהם סוד שיח להבין הימים בשכבר שהערותי

 נשיקות ונעתרות אוהב פצעי "נאמנים :שכתוב המקרא על ז״ל, חכמינו
כ״ז(. )משלי שונא"
 מה בספר, זכרון גליון עלי לכתוב תומ״י, רצונך למלאות בזד. הנני

הכתוב על ז״ל, האלהיים חכמינו של דרשותיהם על שהערותי
 )ק״ה ובסנהדרין ע״א( )כ׳ תענית בש״ס וראה עיניך נא שא הנזכר.

 נשיקות ונעתרות אוהב פצעי "נאמנים דכתיב הא על שדרשו ע״ב(
 מברכה יותר ישראל, את השילוני אהיה שקלל הקללה טובה :שונא

 פירש ונעחרות(. ד״ה בתענית, )שם וברש״י וכו׳. הרשע בלעם שבירכן
לשון והשני: הפוך. לשון אחד: פירוש "נעתרות". על פירושים שני

 )ק״ה סנהדרין וברש״י ונעתרות( ד״ה )שם, בתוספות הוא וכן רבוי.
 )שם( במשלי וברש״י ע״ש. הראשון פירוש אלא הביא לא ע״ב(
 הנזכר. השני פירוש כעין והוא ע״ש. וכו׳ גודל לשון נעתרות, :פירש
 אימא שם ע״ב( קכ״ד דף משפטים )ם׳ הקדוש מהזוהר עיון וצריך

 הרועים" "מלא ]בהגהות ע״ש כר גסותא נעתרות, מאי להדיא:
 העתיק לא זה וגם הנ״ל. במשלי מרש״י אלא העיר לא שם, בסנהדרין

בכ״ז[. העיר ולא יפה,

 )משפטים ובזוה״ק ע״ב( קע״א )וישלח שבזוהר בזה להעיר יש רד3ר?
ליעקב נשיק לא עשו, דא שונא. נשיקות נעתרות .־ דרש הנ״ל(

 שהביא )וישלח( בחומש רש״י מפירוש להעיר ויש ע״ש. דלבא ברעותא

 אלא ליעקב, שונא היה שעשו היא "הלכה רשב״י אמר מה״ספרי":
 בספרי טהור ומקורו לבו". בכל ונשקו שעה באותו רחמיו שנכמרו

הזוה״ק דדברי לומר וצריך .p רשב״י בשם ס״ט( )פיטקא בהעלותך

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 588 מס עמוד {8} הניך חנוך בן זאב בצלאל שאפראן, א
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זצ״ל איגר עהיבא רבינו מאת וחדושים הגהות
התורה יסודי הלכות

דעכו״ם דבריו בסוף שם הר״ן במ״ש לעי׳ דצריך אלא במל״ס ד,"ב פ״ה א
הבנתי לא )נעה״ג( וכו׳ הוא ג״ע בכלל לאו ישראל בת על הבא

 הוי אשירה דבעצי אסור עצמו להנאת אפילו דבג״ע הביא שם הר״ן דהא
 דע״ז בביזרא דאפילו הרי להנאתו הוי טינא דד,עלה בההוא וכן להנאתו

 שרוצה בעכו״ם אמאי ק׳ עדיין וא״כ יעבור, ואל יהרג להנאתו אפילו וג״ע
יעבור. ואל יהרג דין בו יהי׳ לא להנאתו ישראל לבת

עבר ולא ונהרג יהרג ואל יעבור בו שנאמר מי כל ברמב״ם ה״ד ב
 בלשונותיו ח״א הרדב״ז שו״ת עי׳ )נעה״ג( בנפשו מתחייב זה הרי

ג׳. סי׳ הרמב״ם של
 כו׳ תרומה של ככר היתד, שאם שם שאמרו למה דמי ולא בכ״מ ה״ה ג

הנ״ל מתניתין עלה בירושלמי שאמרו מה דהיינו 'נלע״ד )נעה״ג(
 דככרות בבא על קאי דזהו להרשב״א וס״ל טמאה ככר היתד, אם מסתבר לא

 בירושלמי להגי׳ כתב קודש מקראי שבספר ושמעתי לא. נשים לגבי אבל
דהרשב״א. מלישנא יותר מסתבר וזה טמאה. כבר היתד, אם שצ״ל

שעה כל פרק תום׳ דברי הן והן כו' דמכר והיכא ד״ה במל״מ ה״ה ד
 ה״ה פי״ג המחבר הרב בדברי ועי׳ )ונעה״ג( כו׳ וכל ד״ה דכ״א

דמילתא קושטא אמנם בד״ה משגגות
 תום׳ ומד׳ כו׳ המחבר הרב בדברי עי׳ א״ה כו׳. ודע ד״ה בםל״מ שם ה

ענין אינו באם הלמד דדבר דס״ל מידי מוכיח לא הרב שרמז
 דלקי בהיפר מוכח משם ואדרבה )נער,"ג( המעיין שיראה כמו לוקה דאינו

עי״ש. לוקה שכיר שכר לכובש אלא לגזל ענין באינו קאי באם דהא
ק׳. סי׳ מאש מוצל בשו״ת וכ״כ

 שלא אף לוקה דבב״ח כו׳ לעיל שכתבנו דאחר ודע ד״ה במל״מ שם ו
לאיסי אף דהא ז״ל הרב כוונת ידעתי לא )נער,"ג( אכילה כדרך

 לא לד,כי בסוגי' כדאמרינן אכילתו כדרך שלא באוכל בב״ח לוקה ב״י
 אפשר לא דקיי״ל דלפי״מ ז״ל הרב כוונת ואולי עי״ש. בגופי׳ אכילה כתיב

 של בצלו יושב דד,י׳ דריב״ז בהא לומר מוכרחין ממילא אסור ומכוין
 דד,א שם בתום׳ ומבואר עשוי דלתוכו היכל דשאני משום דד,טעם היכל
 דאנן מוכח א״כ מתרומה חטא חטא דילפינן משום כד״ה שלא אסור אינו
 מאן וכסברת בגופי׳ אכילה כתיב כאילו הוי בג״ש דיליף מו) דאף ט״ל

 באמת אמנם עיי״ש. לזה זה דמדמי המהרש״א דברי דרך על והיינו דמותיב
 אחר לימוד איזהו יש ע״כ דלרבא מסיק המהרש״א דהרי כן לומר א״א

 כרבא דקיי״ל לדידן יקשה וא״כ כד״ה. שלא לוקין אין ג״כ כרם דבכלאי
 מברייתא יקשה כד״ה שלא לוקין דכ״כ כאביי בזה קיי״ל וגם מעילה גבי

 די״ל ואף כד״ה. שלא עליה' שלוקין כרם לכלאי מה דנפיק ב״י דאיסי
 הש״ס פירכת על אחר תי׳ ס״ל דרבא די״ל והיינו כמהרש״א דלא בזה

 וכמ״ש כד״ה שלא וד,״נ למלקות כ״ש דס״ל כר״ש אתיא דהברייתא דהיינו
 הרב לדעת מספיק אינו זה הא שעה״מ. בספר שתירץ ראיתי וכן מהרש״ל.

 קיום אין וא״כ מהרש״ל על בזה דחולק וראיתי( )ד״ה בסמוך דכתב ז״ל
 וכדכתבו לזה זה כלל. דמי דלא אע״כ רבינו בדעת מהרש״א לדברי

 הדיוק בזה בב״ח לאיסור רק בא דהגז״ש בב״ח דדוקא לחלק המפורשים
 אתיא הגז״ש מתרומה חטא חטא גבי אבל בגופי׳ אכילה כתיב מדלא

 והא ב״י כאיסי דקיי״ל י״ל שפיר וא״כ בזה דיוקא ליכא הרבה לדברים
 וגם בגופי'. אכילה כתיב דלא משום היינו אכילתן כדרך שלא דאמרינן

 בהנאה אסור דבב״ח לדינא מנ״ל ב״י כאיסי דקיי״ל איתא דאם להקשות אין
 רק ואסור מד,"ד לבא דילפינן י״ל מערלה בק״ו דילפינן כיון הא כד״ה שלא

 שור למימר דליכא כרם מכלאי מצינו במה דילפינן די״ל הנאתו, כדרך

 כד״ה שלא באכילה גם דמותר לשוהנ״ס דמה תוספות כמ״ש יוכיח הנסקל
 אסור בגופי׳ אכילה כתיב מדלא כד״א שלא באכילה דאסור בב״ח משא״ב

כרם. כלאי כמו כד״ה שלא בהנאה גם

 מלקות חייב שלא ז״ל רבינו דברי שלכאורה אף והנה ד״ה במל״מ שם ז
אכילתו על לחייבו ד,ו״ל נותן משום וא״נ כו׳ מוכח מכאן א״ה כו׳

 אתי והנאה אכילה דאיסור דהכא ראיה אין לענ״ד )נער,"ג( כו׳ והנאתו
 משם דהוי אחד פעם רק לוקה דאינו פשיטא בודאי יאכל דלא לאו מחד
 לאיסור ואחד אכילה לאיסור אחד תבשל לא מג״פ דיליף משא״ב אחד

 דבכל ואע״ג בלשונו המ״ל וכדדייק ב׳ לוקה אם המ״ל מסתפק בזה הנאה
 ע״ש. כו' ע״ז מד,' בפ״ז רבינו וכמ״ש לוקה אחד בדבר מצטרף אם איסורים

דתום׳ הנראה לפי כו׳ כ״ש בפ׳ התוספות כתב עוד ד״ה במל״מ שם ח
 בע״ז אף והיינו )נעה״ג( כו׳ לגמרי שרי כד״ה שלא דכל ס״ל

 דנעשה רבנן אסרו אמאי התמיה ישאר ולפ״ז עשוי׳ לצל דאשירה א׳ לתי׳
 )דכ״ח( פסחים תוס׳ ע״ד כן הק׳ ז״ל והרב כד״ה. שלא הוי מ״מ הא זבל

 לפי״ד אבל דרבנן אסור כד״ה דשלא ס״ל דר״י לנכון ותירץ )דמ״ג( וע״ז
עומדת במקומה הקושיא שרי דרבנן דאפילו דס״ל מוכח דודאי אלו תום׳

בזה. שעמד וראיתי שעה״ט בס׳ ה׳ זכני רב זמן אחר וצ״ע.
לוקין אין שבתורה דכ״א דקיי״ל בהא לחקור יש ד״ה במל״מ שם ט

 זה דבר קונם באומר לעיין ויש לנעה״ג( כו' כד״ה שלא עליהם
ועיין הנאתו דרך רק עליו אסור לא דמסתמא או כד״ה שלא אסור אם עלי

סק״י. שפ״ו סי׳ ובמג״א ע״א( )ד״ל עירובין
כו׳ לחשך ואם א״ה כו׳ אביי לסברת הוא זה דכל ודע ד״ה במל״מ שם י

 בפשיטות די״ל מספיק ואינו )נעה״ג( ז״ל לד,רב דס״ל לן אמור
 מקרא אסור דבב״ח בחולין דיליף אשי כרב סבר דאביי המ״ל קושי׳ על

 מדלא לומר ל״ש ודאי דבהא אכילתו כדרך רק אסור וא״כ תועבה כל דל״ת
וממילא דברים להרבה אתיא תועבה כל דל״ת כיון בגופי׳ אכילה כתיב

ופשוט. בגופי׳ אכילה למכתב ל״צ בכלל בב״ח איסור גם
)נער,"ג( הקדש עצי השורף וכן כו׳ אפילו הסותר ברמב״ם ד,"ז פ״ו יא

ד,ב״ע. אלא ד״ה ע״א דכ״ב מכות תוס׳ משו״פ בפחות אפילו
במיכה אמורות השמות כל כו׳ האמורות השמות כל ברמב״ם ה״ט יב

ס״ז. סי׳ ח״א רדב״ז תשובת עי׳ )נעה״ג(
עי׳ )נער,"ג( כו׳ והלכה הוא כך שהדין כו׳ אם וכן ברמב״ם ה״ד פ״ט יג

בסופו. ה״ו אישות מהלכות ט' פרק מ״ל

דעות הלכות

 רשב״א תשובת עי׳ כו׳ דנדרים דבפ״ק אע״ג בלח״מ ה״א פ״ג יד
ע״ש. ע״ז שנשאל תל״א סימן

)נעה״ג( לעוד,"ב חלק לו אין חבידו בקלון והמתכבד ברמב״ם ה״ג פ״ו טו
הי״ד. תשובה מהלכות פ״ג כ״מ עי׳ ___
)דע״ה סנהדרין ברש״י )נער,"ג( כו' שחטא חבירו הרואה ברמב״ם ה״ר טז

 עמיתך את תוכיח דהוכח תושב לגר להוכיח מחויב דאין רע״א(
תושב. גר ולא

 דל״א ברכות עי׳ )נער,"ג( טובה לא בדרך שהלך או ברמב״ם שם יז
הגון. שאינו דבר ובתוד״ה

תורה תלמוד הלכות

 בחגיגה ועי' )נעה״ג( כר״א ופסק כו' ואעפ״י ד״ה בכ״מ הי״ג פ״א יח
לשמוע. נשים תוד״ד, )ד״ג(

 )נער,"ג( כר למחול יכול אינו כו׳ הריב״ש כתב ד״ה בכ׳׳מ הי״ג פ״ז יט
ד״ה דכ״ח מגילה בט״א ועי׳ דל״ב()5בב״נ הרא״ש דעת מוכח וכן

משניאי. א״ת
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ספר הוא

תורת
ויקרא לספר לברכה זכרונם הקדושים התנאים מדרשי כולל

רבינו
הראשונים מגדולי קדמון גאון פירוש עם

אליקים רב* ^לל
יון מארץ

זצ״ל

 כתבי־יד מתוך הראשונה בפעם לאור יוצא
באוקספורד בודליאן ומספרית בוינא הלאומית מהספריה

לטהרה ומחובר

 וצדקתו תורתו אור אשר העולם אור האמיתי הגאון רבינו הגהות
א נ ל י ו ו מ ז״ל אליהו מהר״ר החסיד סופו עד העולם מסוף זורח

נוסף עליהם

הלל ענף
הלל רבינו פירוש על וביאורים הגהות הערות,

י ד י ־ ל ע

קולידיצקי שכנא

בסופו אליו ונלוו

הערות קובץ
ר י׳ ׳7שמו( בעלום הרוצה אחד )מגדול / /1 

:/ג׳
7׳>

 בספרא המחודשות ההלכות אוסף וקונטרס
בבלי בתלמוד זכרן בא לא אשר

Iשני חלה

1התשכ״א תובב״א ירושלים
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 אתה חייב חיובי: היינו דדם ריעך חייוב על תעמוד לא
של בנפשו לנרדף להצילו חייב חתה כלוה׳ בגפשו. להצילו

הגר״א הגבהות

 דם על תעמד לא ת״ל :לנרדף ויציל לרודף דליקטליה רודף תיבת 'י•
חם מניין לעיל תני דהא אפקתיה דהא לך אשיא ואי רעך. "? ?11

ערכין

ב׳ >[

מ״ז[ דף
 יג ה י

 !מיותר
יד הלכה

1' I־

אם
והיינו תעבד לא לחברך סני__________

 בפר׳ כדגרסינן כולה התורה כל הנרבעת אם ובין שראל
 )מה( שבת במם׳ מדליקין דבמה ולא ישראל בהמת יא

 התורה כל גוי לההוא הלל דא״ל אם רק קרא לנו גיר
 ס־י דאת דעלך[ (]סד כולה הוא ,™י

 פירושא ואידך תעבד נא לחברך
ספר זה :גמור זיל

בנפשו, להצילו

סעק׳ rcn לך אשיא ואי רעך. J ?"יבת
]נט( וכו׳ בנהר טובע ראיתו נןואשמועי שדואר.

 רעך דם על תעמוד לא ת״ל[ להשתדל בעצמו ייב
ב; בפר׳ )מג( בסנהדרין ה״פ יי׳ ’’בסנהדר י׳א צילי

 ה״נ אין ומתק ומורה סורר נפקא י׳* ׳מקשי ג
 בנפשו להצילו ניתן ואילא ם(

 ארא מהאי ליה ומייתי לן מנא מה« הו״א מהתם
 יקום כאשר כי[ ]םא< דכתי' אבל בנפשיה צולי
 נפש ]סאן ורצחו רעהו על איש 'למק אל ואגייי מרח

 למדנו מה וכי הזה[ הדבר כן אתי קיא דעיקר ,י
 ללמד בא ה״ז מעתה מרוצח על, ,ןקא ואי צילן
 נערה מה למוד ונמצא וקמ״ל עליו באים מטים
 בנפשו להצילה ניתן המאורסה בנפשי להצילו חייב

מנלן[ ]סא( מאורסה ונערה א VX בנפשו להצילו ניתן רוצח אף יייי וכדי םסיםדילי ל
 המאורשה הנערה צעאה דכתי׳ ןמן שהותר £ןןתות

 לה יש הא לה מושיע ואין בגמרא שם מוכח ־י
 יכול שאתה דבר בכל מושיע איירי לא ־.בדיי^־ו

תכנו. לא יכול )מס להושיעה: ™?י ׳״ ו’»
אח תשנא לא כתיב אי כלומ׳ . א[:י'ג

, 1 ,, , אתר לרודף ומנין ]ס□ בלבבך כתי׳ ולא אחיך .שןדיב ל.ג ייב״ רו.ב
 ודהר תכנו לא לומר אני יכול ט הלכה

 לכך ומקללו דמכהו היינו שנאה מוכיחים למי יודע [
וכו׳: אמ׳ לא בלבבך[ נאה׳ ימיםמ י׳מונ ]כד צ״ל
' מה שעליו גורי ן מפני ]סב( משתנות. ופניו י יי !י,1מע ד,מז!שה 'זי

דמתביישמחמת היינו התוכחה[ אותו !הוכיח
 דמשמע וכו׳. ת״ל התוכחה: מתחלה[ ג״כ וביתו

היכא עמיתך אה תוכיח הוכח ר׳ע לפני עליו קבל
 משום חטא עליו תשא דלא יבו’ ’“י לי היריד בל

.t,w לאנשים אבל אהבד. ח  כבר משתנות ופניו מוכיחו דא ן׳בך ,מצו עלמא
מוסיף ואי התוכחה ליה קבל

 ונושא פניו מלבין קא ומוכיחו וצ״ל ס״ס בך ובל [
 ונוטר אתה נוקם :חטא עליו אהבת לו שהוסיף :״ש

 לגוים ]ס□ דהיינו לאחרים. וכחי־ שנאמר ׳ןי־ י
ב א" ־,יס ,לא ילא
 לישראל דהיינו[ כת׳ עמך

לגוים: ולא עמך בני דהויין
כלוט׳ בתורה. גדול כלל זה

 כמוך לריעך ואהבת דכתיב כיון מיותר ויאשייי »ניז ז
S יאא דמ« סא ־״ גדול כלל

בהמת הוא זכר -רובע

 אדם תוכדות ספר זה כלומ׳ מזה. גדול כלל אדם תולדות
 בצלם■ )מס דכתי׳ משום כמוך לרעך מואהבת גדול כלל הוי

 ליה מיבעי סה( הוי אלקי׳ דדמות וכיון אותו ברא אלקי׳
גדול כלל הוי אדם תולדות ספר זה ס״א אנפשיה, לרחומי

 טו הלכה
 ]הוא[ מיותר הראשון מנין ז[

מהמר. כנ״ל זה גם

 ד תשמרו חקותי את ת״ל מנין טמאה על טהורה טהורה על טמאה □[מנין. בהמה על וחיה חיה
אלא אמרתי לא כלאים לא ת״ל ע[ מנין יקיים שלא יזרע. שלא אלא לי אין תזרע לא שדך )טז( טז הלכה

 סרק עץ גבי על מאכל עץ ולא מאכל עץ גבי על סרק עץ מרכיבים שאין מנין )יז( כלאים: משום
תלמוד מה כלאים ובגד )יה( :תשמרו חקותי את לומר תלמוד מאכל עץ גבי על מאכל עץ ולא :בגמרא[ דמי-ק :פ״ק

פשתן ואניצי צמר גיזי ילבש לא יכול יחדיו ופשתים צמר שעטנז תלבש לא שנאמר לפי לומר
י?

 נופהאות חלופי
ענףד״ה בפי׳

 לא יבול מנוקד" רומי כת״י עפ״י ה״תו״ב גי׳ )מד( : א עג )מג(
 :כז א בראשית )מד( : א לא )מה( : תסטרנו ולא תקללגו ולא תכנו
:מנוקד״ רומי כת״י עפ״י ה״תו״ב גי׳ וכ״ד, )מח( :רענן זית עיי׳ )מז(

ת״ל
הדל
 דמסיק ומד. כלאים", ולא וכרם "ת״ל שם הגי׳ ולפנינו ח, פרק )מט(
 בקרבן ועיי׳ באן חסרון איזה דיש נראה גרסי׳" »ולא רבינו

: ״בהוצאה״ שם לפנינו )נא( :ה״ז פ״א כלאים )נ( :אהרן

 וב׳. א׳ מאוקם׳ ט(
 ניתן. אלא :א׳ אוקס׳ י(

וב׳. א׳ מאוקם׳ יא(
 ב׳ אוקם׳ מה( הוא. פירושה ואידך תעבד לא לחברך סני את .דעלך :א׳ 1 סני דעלך :ב׳ אוקם׳ סד( בתורה. אמרו גדול כלל :ב׳ אוקם׳ מג( א׳. מאוקם׳ י□
 אמ אלו בנפשי. יאהבהו אלא ממנו ולימור ליקום בעי ולא כנפשו לרחומי ליה מיבעי :א' ;ספר זה ר״א ולימור, ליקום ליד, מבעי וא

תצור מ!( בהתה. על ידיד. ה'" יל’ בהמה אפי׳ תשמרו, :וב׳ א׳ אוקם׳ מו•( דידכו. בהמות על בין תשמרו לך שחקקתי זזוקים נלומ׳
וב א׳ איקס׳ סו( בהמתך.
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 אתה חייב עליו באה רעה חיה או עליו באים
 דם על תעמוד לא ת״ל )בנפשו( ולהצילו

 ואחר להורגו חבירו אחר לרודף ומנין י[ רעך.
 אתה חייב המאורסה נערה ואחר הזכור

 רעך. דם על תעמוד ולא ת״ל בנפשו להצילו
 לא תקללנו לא יכול אחיך את תשנא לא

 אמרתי לא בלבבך ת״ל תסטרנו ולא תכנו
 הוכחתו שאם ומנין שבלב. בשנאה אם כי
 תוכיח. הוכח ת״ל והוכיח חזור פעמים וה׳ ד׳

 ת״ל משתנות ופניו מוכיחו את אפילו יכול
 טרפון רבי אמר )ט( חטא: עליו תשא ולא

 להוכיח. יכול הזה בדור יש אם העבודה
 יכול הזה בדור יש אם העבודה אראב״ע

 אם העבודה עקיבא רבי אמר תוכחה. לקבל
 אמר מוכיחים. היאך יודע כ[ הזה בדור יש

 וארץ שמים עלי מעידני נורי בן יוחנן רבי
 ידי על עקיבא לקה פעמים וה׳ מד׳ שיותר

 כך וכל ל[ עליו לו קובל שהייתי ר״ג לפני
 לא )י( :אהבה לי מוסיף שהיה יודע הייתי
 לו אמר נקימה של כהה היא היכן עד תקום

 לו אמר למחר השאילו ולא מגלך השאילני
 כשם משאילך איני לו אמר קרדומך השאילני

 :תקום לא נאמר לכך מגלך לי השאלת שלא
 אמר נטירה של כהה היכן עד תטור לא )יא(

 אמר למחר השאילו ולא קרדומך השאילני לו
 כמותך איני לך הא לו אמר מגלך השאילני לו

 לא נאמר לכך קרדומך לי השאלת שלא
 בני את תטור ולא תקום לא )יב( תטור:

 לרעך ואהבת לאחרים. ■ונוטר אתה נוקם עמך.
 בתורה. גדול כלל זה אומר עקיבא רבי כמוך

 כלל זה אדם תולדות ספר זה אומר עזאי בן
 תרביע לא בהמתך נאמר אילו )יג( :מזה גדול

 ויעמידנה בבהמה יאחוז לא יכול )כלאים( מ[
 אלא לך אמרתי לא כלאים ת״ל הזכר לפני

 על בהמתך אלא לי אין )יד( :כלאים משום
 אחרים בהמת על בהמתך ![מנין בהמתך
 על אחרים בהמת בהמתך על אחרים בהמת
 תשמרו: חקותי את ת״ל מנין אחרים בהמת

על בהמה בהמה. על בהמה אלא לי אין )טו(

 אמד אב תולדות דכולהו דכיון
 ליקוס ליה מיבעי לא נינכו

 לרחומי אלא כדדי בהדי וליטור
 בהמתך אמ׳ אלו :מוז( כנפשיה

 כלאי׳: פתי׳ ולא תרביע. לא
 משום כלוה׳ יאחוז. לא יכול

 ת״ל :זכר בהדי דנרבעה
 כשאינו מין דהיינו כלאים.

 את ת״ל ירביע: שלא מינו
 סס כלוה׳ תשמורו. הקותי
 על בין תשמורו דחקקתי חקותי
 בכמות על בין דידכו בהמות

 וזקותי את ת״ל :דאחרים
 טל בהמה על בין סויס תשמורו.

 וטהורה בהמה על חיה בין חיה
 טהורה על וטמאה טמאה על

 שלא מניין )סח( תרביע: שלא
 אשכח דאי מניין כלות׳ יקיים.

 יקיי׳ שלא כלאים זרוע שדה
 לא ת״ל לעוקרה: מחייב אלא
 תקיים לא כלוט׳ כלאים[. 0]ס

 דבני בגט׳ ליה וה״ג כלאים
 דכלאי בר״פ )מט( מערבא
 אמרתי לא :גרסי׳ ולא ככרם,

 אמרתי לא כלומ׳ ]סח( וכו׳.
 משום אלא כלאים תזרע שלא
 מניין :כלאים[ תקיים שלא
 את ת״ל וכו׳ מרביעין דאין

 חקותי כלוט׳ תשמורו. דוקותי
 במעשה דהיינו כבר לך דחקקתי
 בכולהו בהו דנתי׳ בראשית
 ולא למינכו דמשמע למינהו
 שלאי השטוח מינו בשאינו
 כלאים תזרע ושלא תרביע

 )נ< ירושלמי '0גיר תרכיב ושלא
 חוקים משום אליעזר ר׳ אמ׳

 והרי הראשון לאדם שחקקתי
 אין למינהו בהו דכתי׳ דשאים

 ביציאה אלא בצווי כתי׳[ ]סט(
 ת״ל. מה כלאים בגד :)נא(

 תלבש לא נאט׳ כבר והלא
 תלבש לא שיא׳ לפי :שעטנז
 ולא יחדיו. ופשתים צמר שעטנז

 לא יכול :ופשתי׳ צמר בגד כתי׳
 ואניצי צמר בגדי תלבש ע(

 כתי׳ד ופשתים דצמר פשתן.
ת״ל

£
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 יפחות שלא• ובלבד מסיים דספרא בברייתא דהרי הירושלמי י לסוגית

 ר״ש של לדבריו חמש מכוון !ה הרי כן ואס מששים. אח,ד באחרונה

 של לשיטתו והרי כשיעור. בסוף שיתן ובלבד דקאמר דפאת במשנה

מחיובו. ידה על נפער דאינה ורק עלה פאה שם דבאמצע פחה הך ר״ש

 שאינה פאה דיש מילתא הך לר״ש ליה דמנא שעמד למי ראיתי וכבר

 פאת לה דאין דילן ברייתא של הדברים הם הס הנ״ל ולפי פוטרת.
 ואפילו פאה ה״ז פאה שם שקרא דכל ר״ה וכדפירש שם לה שיש אלא

 דזה היינו לקצור בתת לו יש דאפילו טעם בירושלמי דנתן והא באמצע.

זו. פאה ידי על חונה ידי דנפטר דס״ל ת״ק של טעמו הוא

 לא חצות קייס בסוף נין באמצע נין תורה. שאמרה ומשום ד״ה

 שפירוש ותראה דשנת לסוגיא הראשונים בפירושי שם עיין תכלה.

חדש. רנינו
ר׳ דאמר מה גרסי׳ כאחת. ליקצר יכולה אינה אם ד״ה ע״ב

 אני ומשער כהוגן מתקשרים אינן הדברים לפנינו שהנהו כפי יהודה.
 באופן זו משנה על דפאה פ״ב הירושלמי מדברי העתקה אלא כאן שאין

 תיבות למלא כך ואחר ובירושלמי להיות צריך גרסינן תיבת שלפני

יהודה. ר' דאמר תה מן מימר בעי הוו מתחלת לפסקא חסרים
שדה. שדה אכל פאה ויהיב במעדר. אשר ההרי׳ וכל ד״ה ע״ב

 בשום מצאתיה ולא היא חדשה דפאה תשנה בהך הלל רנינו גירסת

 להפך גריס ור״ה לכל אחד פאה נותן גרסי הראשונים דכל מקום

 דלכל ר״ה של דרכו הוא שונה בפירוש וגס ואחד. אחד לכל פחה נותן

שייכות שוס לה אין יעדרון במעדר אשר דהתרים נבא הך הפירושים "/

דמילתא סיומא אלא זה אין ר״ה ולדברי קמא ותנא יהודה ר' לדברי '

 זו משנה פירוש שהניא נפאה להר״מ המשניות בפירוש ועיין יהודה דר'

כתו גירסא היתה הקדמונים לפני שגס תזה וחזינן הקדמונים נשם

שהיא רבינו גירסת של מקורה את למצוא ידעתי ולא שלפנינו נספרים

זו. במשנה יחידה
 דשיעורא היא בדעתו ומפורש זה. את זה הרואין כל ולחרובין ד״ה

 מפריש אינו כן גם מפסיק נגדר דאפילו והיינו הוא קולא הרואין דכל
 אבל המפרשים כל דעת הוא וכן זה את זה שרואין כל אחד אלא

 משמע דהכא וכתב איתמר. לחומרא שיעורא דהך פירש כאן הראב״ד
 מן דתפריש בירושלמי דאתר דמהא זו ראיה לכוון וא״י בירושלמי
 דמנלן הכרת אין הראשים על הראשים מן ולא האמצעי על הראשנים

 מזה לדון נבוא אס ואפילו מפסיק בכותל איירי לא תילתא דהך

 ברמב״ם באמת וכדמשתע גווני בכל דאיירי בירושלמי נסתתא דאתאתרא

 אינם עדיין הראנ״ד דברי מ״מ כ״א הלכה ענייס מתנות הלכות
 לקולא ובין לחותרא דבין מכאן תוכח כנ״ל נימא אי דהרי מבוררין

 מפסיק בגדר כלל תלוי הדבר אין ונחרובין דרואין שיעורא נאתר

 משמע מ״ע בהלכות שם בהשגתו דהראב״ד דלישנא תריהטא ובאמת

וצ״ע. כאן. שנו דלקולא פירש הוא דגם
 כאן הראנ״ד הנה כתף. ליה הוה ספק ספק. ואש ד״ה ע״א מ״א

 ה״ה הם מי של ידע ולא עוללות בכרמו או בגתו מצא אם דהיינו פירש .
כר״ה פירש לא למה וא״י נשברה האשכול וון שמא אתרינן ולא לעניים ( ) {

 שלאח״ז בדיבור נראה עצמו ומהראב״ד דברים. של פשוטו לפי שהוא

דחוק. לו נראה היה שפירושו
 שם הגר״א הגהות עיין מכאן. יותר שכול. אומר יהודה ר׳ ד״ה

 רנינו לפני שגס רואה והנך מכאן. לפחות מכאן מיתר הגירסא דמשנה

שלפנינו. נספרים שהיא כמו הגירסא היתה

 דירושלמי בסוגיא הנה סכנה. של שאינן מיוחד קשיר מה ד״ה ע״ב
 לדעתו מתנגדת דעה בתורת דסכנה דרשה הך הונאה לפנינו שהיא כפי

 קאמר ובירושלמי מקציר לה יליף הספרא דהרי דספרא הברייתא נעל של
 לה דילפא דסכנה ברייתא ומביא הדא מן מישמעיניה דבעי אית עלה

 הדברים מהצעת ומשמע בעמיר ותלתן יה בקש דתבואה מהך דינא להך

 פירשו שכך ובאמת סכנה של ענין כאן אין תקציר דיליף דידן דלתנא
 כלב גרס לא דאיהו נראה הכא הלל רנינו מדברי אבל שם המפרשים

 דילפותא אליבא גס איתאמר דסכנה וטעמא בקשיה דתבואה בברייתא

 גס היא הכונה כגדול נו חושל הקטן שאין דאתר הך זה ולפי מקציר

 שתפסו כמו ממון של ענין זה אין אבל סכנתא איכא דלהכי לומר כן

 דספרא הברייתא הצעת דלפי תשכח דייקת לכי ובאמת המפרשים. שם
 יוצא הספרים גירסת דלפי כגירסתנו בירושלמי למיגרס אפשר אי

 במכבדות ותמרה בעמיר ותלתן בקשית תבואה להניח דצריך דדינא דטעמא
 המובאה הברייתא סיימה ולהכי במחובר להנתן הפאה דדין משום הוא

פסולת! עם נותן אינו במחובר דינם דאין ובדקל דנדלית בירושלמי
 יכול תסיים שם אבל הסמוכה גפסקא בספרא היא ברייתא דהך ורישא
 מאותם יליף תנא דהך הרי אותן לומר תלמוד הרוח אותם השירה אפילו

 דניתנת משוס בעציהם זוכין הס דלהכי נימא ואי אחריתי מילתא
 בדקל אף דהרי לעניים זה דאין הרוח דננשר פשיטא כן אס במחובר;

 הס אין הכי ואפילו היא במחובר דהפרשה שם בירושלמי מימר בעי

 ומדברי עוד מחוברים אינם נותן שהוא דבשעה תכיון בעצים זוכין
 בתלוש להנתן הפאה דין היה אם דאפילו מפורש יוצא דספרא ברייתא

 הך להבין קשה ובאמת נפסולתן. זוכים דהענייס אפשר היה כן גס
 והיה אהדדי. שייכי מישך דתתונר ודין דפסלות דדין בירושלמי דמשמע

 אליבא גם בירושלמי איתאמרא דסכנה טעמא דהך רבינו מדברי נראה

 של כדרכו בסתמא כאן הועתקה נקשיה דתנואה וברייתא דקציר דדרשא
ידו“והר הדדרים נחיירוו י־ד יי^יזר יה דהיוחיה יא יחוו חירושאויי

 דספרא ברייתא שפירשו ור״ש ראנ״ד ועיין אחרת. בברייתא ־סכנה טעם

הלל.׳ רנינו שכתב לתה נוטים והדברים סכנה משום

 דף דב״ק יא הסוג נגד זה לכאורה. בדין. כנגד תראה שלא ד״ה

 אנו אין כן אס לגפשיה דינא איניש עביד ק״ל דאגן דתכיון כ״ח

 את שבור אלא לתימר והו״ל קאמר דנדין לאוקמי צריכים
 שאתה דאע״ג אשמועינן רבותא דרבינו נראה והיה שלך את וטול שיניו

 לדין לתובעו תוכרח ואתה בעצתך שלך את ליטול לך אפשר שאי יודע
ועיין. לדין לתבעו אס כי שלך את לגנוב לך אסור אעפ״כ

ליה. דלית בדברים דמעשיקו גבור. פלוני איש אט׳ יכול ד״ה
 לכונת ותלמד העשוקים דמעת את ואראה הפסוק על קהלת מדרש עיין

 החפץ ובביאור שנץ הר״ש שעל הרי״ד בהגהות מ״ש עוד ועיין רבינו.

הגר״א. ובהגהות חיים

 נספרים לפנינו הנה תבעו. ולא בא אפילו יכול ד״ה ע״א מ״ב
 הספרים לגירסת ר״ה גירסת נין איכא וטובא תבעו. ולא נא לא הגירסא

 לגירסת אבל לא סתמא הא בפירוש שיתבע עד עובר אינו גירסתנו דלפי

 סתתא דהיינו כלל בא לא עובר דאינו הוא תבעו ולא בא דוקא ר״ה

 כאן אין כי שיתכן שתכיון אלא הרבה עפ״ז לדון ויש עובר. זה הרי
מזה. נמנע הנני לכן ר״ה בדברי לא תיבת השמטת אלא לפנינו

 כחן הראנ״ד דין. לנעל מטעימו דברים. מטעמים כרוכל ד״ה
 הדברים מטעין גרסו רמ״ג והחינוך ש״א ל״ת המצוות בספר והר״ס

 שראה תה זו בעיר המספר רוכל כמו להיות שלא אזהרה והיינו והולך

 אזהרה אלא דינים ונעלי דינים עם שייכות לזה ואין אחרת בעיר
 מ״ו דף דנכתובות הלל רבינו לגירסת ראיה להביא ונראה אדם. לכל

 היא הרע ללשון דאזהרה ס״ל דר״א ור״נ ר״א דמיפלגי אמרינן ע״א
 מכל מונשמרת הוא הרע דלשון דאזהרתיה ס״ל ור״נ רכיל תלך מלא

 תהיה שלא לומר נא רכיל תלך דלא קרא דלר״נ שם וקאמר רע. דבר
 שהיא מטעין תהיה שלא כאן גרסינן אי זה .ולפי לזה וקשה לזה רך

 רך תהיה שלא הראשונה והדרשא כר״א הך אתיא הרע ללשון אזהרה

 בלשון לשנות הספרא של דרכו ואין ר״נ. דברי הוא לזה וקשה לזה

 כולה ר״ה של לגירסתו אבל הויא. דתנאי דפלוגתא תילתא אתר דבר
 איירי קרא הך ולדידיה איתאמרא דר״נ אליבא דספרא דברייתא מילתא

 דרשינן קמא דללישנא הדרשא בסגנון שינוי כאן דיש אלא בדיינים רק

 דברים שמטעים רוכל לשון דרשינן נתרא וללישנא לזה. וקשה לזה רך
 דבר בלשון משנתו שונה הספרא מסדר גונא האי כי ובכל דין לבעל

 דהכא ברייתא הך שם שהובאה ה״א פ״א פאה ירושלמי ועיין אחר.

 ר' היינו נחמיה ר' והרמב״ס הראב״ד ולגירסת נחמיה. ר' תני בשם

 אתא ישמעאל אדר' לפלוגי נחמיה ר׳ הלל רבינו ולגירסת ישמעאל.

יותר הוא נתן לר' נחמיה מר' דתילוף וידוע נתן. ר' היינו נחמיה ור'
_------ נחמיה. לר׳ ישמעאל מר׳ החילוף מאשר ורגיל מצוי
 כאן רבינו שיטת התוכחה. ליה קבל כבר וכו׳ ת״ל ד״ה ע״ב >־"

 לאו משתנות ופניו דקאתר דהך מפרשים הראשונים דכל היא חדשה

 שלפי דנזמן המוכיח השערת על קאי שזה אלא כנר השתנו שפניו
 זה ומחמת יוכיחנו. אל פניו לשנות תוכחה המקבל עתיד השערתו

 וסירסמו. וביזו דחרפו בנביאים אשכחן דהא קושיות וכתה כמה מצאו
 ליישב כדי שם שכתב מה ת' הלכה דעות מהלכות פ״ו רמנ״ס ועיין

 ל״ט ובסימן רכ״ג סימן ונחדש ל״ז סימן ביראים עוד ועיין זו. סתירה
 יאבל בזה. שכתבו מה שם הרמב״ס על ספר ונקרית הקצ״ה ונחדש

 משתנות ופניו תנא דקאמר הך דלדידיה היא שוגה הלל רבינו של דרכו

 דקאמר דהא מפרש והוא פניו השתנו שכנר היה כך שהיה דמעשה היינו
 דאפילו תנא דקיליף מיניה אדלעיל מוסב משתנות פניו אפילו יכול
 בזמן דוקא דהיינו קאמר ולזה אחת בפעם יוצא ואינו פעמים מאה

 לו גרמה התוכחה אס אבל פניו נשתנו לא הראשונה התוכחה שמחמת
 להוכיחו רשאי ואינו התוכחה קבלת על ראיה זה הרי שישתנו לפניו

 ידי שעל יודע שאתה תה תוכחה ממצות פטור זה דאין בודאי אבל עוד.

 הראשונים בהן שנתקשו הסתירות כל להו אזדי וממילא פניו ישתנו זה

 היינו משתנות דפניו ט״ז דף בערכין פירשו ורגמ״ה רש״י והנה נזה.
 דפניו שיטתם לפי זה דהוכרחו פשוט ונראה יעו״ש ברבים. כשמוכיתו

 למוכיח לו דמנין להם הוקשה ולהכי המוכיח השערת על קאי משתנות

 פניו דאז ברבים תוכחה הוא בזה דהגדר פירשו ולכן זה דבר י לידע
 פניו דהאי הלל רנינו של פירושו לפי אבל ביחיד. משא״כ משתנות
 לביתיד ברבים בין נ״מ שוס דאין בודאי השתנו שכנר היינו משתנות

הוא. חדש כי נזה ועיין /

 רנה בראשית עיין ספר. זה ס״א האדם. תולדות ספר זה ד״ה •—׳•

רנינו. שכתב הראשון כפירוש משמע תנחותא ר' דמדברי כ״ד פרשה סוף
 תקום בכל פירש רש״י לעקרה. מחייב אל יקיים שלא מניין ד״ה

 קם נערך הערוך אבל וכדומה סביב גדר שעשה כגון נכלאים מקיים

 של בשיטתו לתיזל דדרכו הלל ורנינו עקרם. ולא שראה דהיינו פירש

 תערנא דנני דתלתודא סוגיא ומהך פיו. על הכא גס פירש הערוך

 היטב. שם יעוין הערוך נעל של כפירושו מפורש יוצא כאן רבינו דהביא

לפירושו. מקור באתת לו שמשה דירושלמי זו דסוגיא וכנראה
 שלפנינו נספרים דשאים. והרי וכו׳. מרביעין דאין מניין ד״ה

 אם כי סרק דאילן זו אנרייתא דשאים והרי קושיא הך גרסינן לא
 זו גירסא לפי והנה נח. בן בדיני דאיירי זה לאחר שם השנויה אנרייתא

 אסורה סרק באילן סרק אילן הרכנת דגם מכאן הוכתה לו יש ר״ה של

תינו נשאינו מין בהרכבת בה יאסרו דשאים דגם דפריד דמריוו היא



הלל דברים דברים ספריפרשתרבעו2
 הגד״א גירסת

 בממש הרשעים כינה
 שאין ונים ובארץ

 אל שכר: מתן להם
 הוכיח אלו ישראל. כל

 אלו הרי מקצתם
 אומרים היו שבשוק

 מבן שומעי׳ הייתם כך
 הייתם י• ולא עמרם

 כך דבר לו משיבים
 יושבים היינו אם וכך.
 לו משיבים היינו שם
 כל על פעמים וה׳ ד׳

 לפיכך ודבר דבר
 מגדולם משד. כינסו

 להם ואמר קטנם וער
 תשובה לו שיש מי כל

 אל ד״א ויאמר. יבוא
 שהיו מלמד ישראל כל

 לעמוד יכולים כולם
 רבי אמר בתוכחות.

 יש אם העבודה סרפון
 שיכול מי הזה בדור
 אמר תוכחה. לקבל

יש אם העבודה ראב״ע

 הרשעים את כינה להכי כלומר שכר. מתן להם שאין

 ויש ח( בעולם זורחין דהני היכי דכי ובים ובלבנה בחמה
 לרשמים שכר אין כך שכר נהם ואין מהם הנייה לעולם

 דעל השמש[ ]ט( וזרח דכהיב דהאי משמע קהלת ובהגדת

)ח(, דכהיב הוא הצדיקים

 אנו אין )ט( התם דגרסי׳
 ובא השמש זרח שאס יודעים
 השקיע שלא עד אלא השמש
 זורח אחד צדיק של שמשו
 תחתיו: אמר צדיק של שמשו

 להכי כלומר וכו׳. הוכיח אלו
 דמשמע ישראל מי אל כתיב

 הוכיח דאלו הוכיח דכלהו
 שבשוק אלו היו ישראל מקצת

 היו הוכחה בשעת הוו דלח
 וכו׳ הייתם כך וכו׳ אומרים

לשון דהיינו )י( וכך: כך

 לא ת״ל משתנות ופניו מוכיחו אתה אפי' יכול )יד(

 התוכחות קבל כבר משתנות דפניו דכיון מעא עליו תשא

 לפני ידי על עקיבא ר׳ נחקנתר )טו( :יותר הבישנו אל

גמרא בריש )טז( כדגרסי׳ נתכעס נתקנהר גמליאל. רבן
התחיל בפסח, דברים ~~ץאלו-----י--------־------

 מכעיסן היינו מקנתרן שאין וכים ולבבה כחמה הרשעים כינה ז( א
הוכיח אילו ישראל כל אל שכר מתן להם

 כך אומרים היו שבשוק אילו הרי מקצתם
 משיבים הייתם ולא עמרם מבן שומעים הייתם

 היינו שם יושבים היינו אם וכך בך דבר לו
 דבר כל על פעמים וחמש ארבעה לו משיבים

 מגדולם משה שכינסן מגיד אחר דבר ודבר
 תשובה לו שיש מי כל להם ואמר קטנם ועד

 ישראל' בני כל אל אקר־ דבר ויאמרן יבוא
לעמוד ויכולים תוכחה בעלי כולם שהיו ?מלמד

_ , - •ש העטרר!
כולם מלמז^שהיוץ :שכוסה היאך יודע הזה בדור

 ריב״ץ אמר מוכיחי׳.
 שמים עלי מעידני

 מחמשה שיותר וארץ
 )עלי( נתקנתר "זעמים

 עקיבא ר׳ ידי( *,.על
 גמליאל רבן לפגי

 קובלני שהייתי ביבנה
 מקנתרו •י והיה עליו

 שהיה בו אני ויודע
 לקיים אהבה בי מוסיף

 לץ תוכה אל שנא׳ מה
 לחכם הוכה ישנאך פן

 שהתוכחה ויאהבך
 שלום. לידי מביאה

 מוצא אתה וכן
 שנאמר באברהם

 את אברהם והוכיח
 אודות על אביטלד

 אומר ומהו וגו׳
 שניהם. ברית ויכרתו
 ויאמר ביצחק וכה״א
 מדוע יצחק אליהם
 ואתם אלי באתם

אותי שנאתם
 מאתכם ותשלחוני

 יצחק וישלחם ואומר
 בשלום: מאתו וילכו
 מלמד הירדן. בעבר

 שעשו מה על שהוכיחו
 במדבר. :הירדן בעבר
 מה על שהוכיהן מלמד
 שהיו במדבר שעשו
בניהם נופליו

 קטבים ובנותיהם
 חיקו לתוך וזורקים-"

 לו ואומרים משה של
 אנונא מה עמרם בן

 מה לאלו להם התקנת
 להם. התקנת פרנסה'

 הוא אומר יהודה ר׳
 ויאמרו שנאמר מה

 מי ישראל בני אליהם
 ה׳ ביד מותנו יתן

 דבר מצרים. בארץ
 הכלל זה במדבר אחר

 שעשו מה כל על
כערבה. :במדבר
על שהוכיהן מלמד

 לה׳ כלומר תוכחות. בעלי
 ל&שמועינן ישראל כל אל כחיב
 תוכחה בעלי ישראל כל שהיו
 זה: אח זה מוכיחין שהיו

 בתוכחות. לעמוד ויכולין
 מקבלין היו מוכיחין היו דאלו

 שיכול טי )יא( :תוכחה
 דאם זכאין דליחינהו להוכיח.

 שיניך מבין קיסם עול לו אמר
 עיניך מבין קורה טול לו אומר
 פרקין בסוף בהדיא לה וה״ג

 :כדפרישנא )יב( בערכין דיש
 כדכחיב תוכח׳. לקבל שיכול

 :וכר ישנאך פן לן תוכח אל
 מוכיחין האיך שיודע טי

 פניו ילבין שלא דהיינו )יג(.
רב. דבי בספרא[ ]י( כדתניא

 יש אם העבודה טרפון רבי אמר בתוכחות
 אמר ד. תוכחה לקבל שיכול מי הזה בדור

 יודע הזה בדור יש אם העבודה עקיבא רבי
 עלי מעידני יוחנן רבי אמר מוכיחים היאך
 נתקנתר פעמים מחמשה שיותר וארץ שמים

 ביבנה גמליאל רבן לפני עקיבא רבי עלי
 אני ויודע מקנתרו והיה עליו קובלני שהייתי

 אל שג׳ מה לקיי׳ אהבה בי מוסיף שהיה בו
)משלי ויאהבך לחכם הוכח ישנאך פן לץ תוכח

מה על שהוכיחם מלמד הירדן בעבר <n ס
 שהוכיחם מלמד במדבר הירדן בעבר שעשו

 נוטלים שהיו מלמד במדבר שעשו מה על
 חיקו לתוך וזורקים קטנים ובנותיהם בניהם

 אנונא מה עמרם בן לו ואומרים משה של
 להם התקנת פרנסה מה לאילו להם התקנת

 בני להם ויאמרו הוא הרי אומר יהודה רבי
מצרים בארץ יי׳ ביד מותנו יתן מי ישראל

 וד5^הוכיחך~עד~\ :,בדברים

 דהיינו הירדן. בעבר שעשו
 וישתחוו מואב בנות אחר שזנו

 ויחנו )יז( דכתיב פעור לבעל

 מעבר מואב[ בערבות ]יא(
 הוה והדר ]ירימו[ לירדן

 וישב והדר ובלעם בלק מעשה
 העם ויחל בשטים ישראל
 מואב[ בנות אל ]יב( לזנוח

 בעבר פעור בעל דמעשה
 טה על :)יח( הוה הירדן

 שעשו היינו במדבר. שעשו
 מרגלים: בשלוח פארן במדבר
 וכו׳. בניהן נוטלין שהיו

 אנונא. טח במדבר: דהיינו
 פרנסה ענין הוא יון לשון

 .,וכו אומר יהודה ר׳ :)יט(
 יתן מי ליה אמרי מדקא יג(

 בארן ]יד( ה׳ ביד מותנו
 הבשר היר על בשבתנו מצרים[
 משמע לשובע לחם באכלגו

 אנינא מה ליה אמרי דהכי
 מה כל על להם: התקנת
 להא טו( במדבר. שעשו

 שבאו מעת שעשו כולהו מכלל
 לערבית שבאו עד סיני במדבר

 מלמד בערבה :)כ( מואב
 שעשו מה על שהוביחן
 בבעל דהיינו מואב. בערבות

פעור

 מה על שהוכיח מלמד בערבה במדבר שעשו מה על הכלל זה במדבר אחר דבר <ג « )שמות
שעשו

הלל ענף
מלבין קא ומוכיחו מוסיף ואי התוכחה ליה קבל כבר משתנות  עד הרשעים" את "כינה מד״ה רבינו דברי כל העתיק הסד״ר )ח(

 בקהלת התם איתא כו׳ אדם רעיני דרשה דהך ואיבדא וכתב כאן
 להוכיח תוכחה דבר הכא לתו דקרי לפע״ד מלתא דתיקא אך רבתי

 לא ולבנה לחמה הרשעים את דמכנה דמלתא עיקרא וגם אדום את
:)ד.( א פרש׳ שם )ט( :הוא פירושו עיי״ש אצלי מתיישבא

 לשון דהיינו רבינו מהדר וע״ז "העבודה" ד״ה כאן דחסו־ נראה )י(
 בתוכחות": לעמוד "ויכולין ד״וז לאחר שייר זה וד״ה שבועה,

 וביאורים הגהות )ודהר בסד״ר הובא מהר״ם גי׳ וכ״ה )יא(
:בסד״ר עיין )יג( :טז ערכין )יב( :שלפנינו(

 תוכיח הוכח דמשמע רבינו שם ופי׳ ה״ה, פ״ד קדושים פ׳ )יד(
ופניו מוכיחו דאי משום חסא עליו תשא דלא היכא עמיתך את

עקיבא "לקה שם הספרא גי׳ )טו( :חסא עליו ונושא פניו
ערך הערוך פי׳ ובן סו, פסחים )סז( :ר״ג" לפני ידי על

:א כב במדבר )יז( :שם פסחים פירש״י ועיין "קנתר"
 נהירא לא רב״ה כדפי׳ שטים מעשה משום דאי הסד״ר כתב )יה(
 והניחו מהרא״ו הקשה וכן וכדלקמן בערבה הכי בתר כתיב דד.א
"אנונה" ערך בערוך עיין )ים( הוא: פירושו עיי״ש חלק

ד״א מ״ש ואמנם הסד״ר כתב )כ( :פירבום אנונה דפירוש
 מילתא בהא שדן ואחרי הבנה משולל לכאורה הכלל זה במדבר

 מערבה אלא הסרחונות פרטי מתחיליו איו דלעולם ם״ל לכך מסיק
זמן כל שעשו מה כל כלל דרך אלא אינו במדבר ומ״ש ואילך

ספרדי( קרטון )לחכה וסיאורים הגהות
:תוכחה לקבל שיכול מי בדור יש אם העבודה עזריה בן אליעזר רבי אמר להוכיח שיכול מי בדור יש אם וכצ״ל. לשון חסר

הספרי מסורת
:ופסו״ו ילקוט עיין ה.נ פסז״ו ילקוט ה״ס פ״ר קדושים ס׳ ספרא סז ערכין עיין ד.

כפי׳ נוסחאות חלופי 0 ש
 רב. דבי בספר׳ תניא וכן ט י( ׳טפ. ט( סמנו. הנאה לעולם יש והים פ ש ת(

פ. ש יד( יתן. מי הוא מלא דמקדא פ ש ג( ם. 2

ר״ה
יריחו. לירדן מעבר מואב בערבות ויחנו ם פ ש יא(

למדבר. משבאו שעשו מה כל דאכלול כלומר ם טו(
ש יב(

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)4 מס עמוד יוון מארץ אליקים בן הילל הלל< >רבנו דברים ספרי



דהלל דברים דברים ספרי פרשת רבינו

 עשר למשתי מאחד הדברים אלה ספר משה[ ]לח( ההחינ
 מת הכי ובתר חדשים שלשה או שנים עד סיימו ולא חדש
 שלא כדי וכו׳ מוכיחין אין דברים ארבעה מפני :)נג(
 סמוך מוכיחו ואמאי לט( ומוכיחו. וחוזר מוכיחו יהא

שלא עבד דלא מ( למיתה " עבד
 מקבל ולא והוכיחו כשורה

 כי אבל ומוכיחו וחוזר תוכחתו
 ידע למיתה סמוך מוכיחו

 ומקבל מוכיחו שמים דלשם
רואהו שלא :תוכחתו

 מהנהו מא( מטנו. ומתבייש
 והוכיחי דעבד עבירות
 בלבו יהא ושלא :עליהם
 עליו דמוכיחו דההוא )נד(.

שהתוכחה :וכו׳ שהוכיחהו

 דלמא הכי מקמי ליה מוכיח ואי שלום. לידי מביאה
 דכהיב ותחרות שנאה אלא שלום וליכא עליו בלבו יהא
 יקהמ בשעת מוכיחו ולהכי ישנאך כ&ואב-תנכנב_ל11)גה

עמיתךאח הוכי□ הוכח[ מצות ]מב( בטלת א״כ וקשיא
 גתנבא״ט? לא וכי :)נו(
 מדכתיב כלומר מג( וכו׳.
 דעשרת משמע משה דבר

 סמוך להם אמר הדברות
 עשרת משמע דדבר למיתתו
 אלהיס וידבר כדכתיב הדברים

 כדהני האלה הדברים כל את
 דדבור )נז( בפרשת לעיל

 מנין הדברות: עשרת היינו
 וכו׳ שכתורה הדברות לכל

 המצוה גוף היינו הגופין.
דכתיבא

 עשר בעשתי שנה בארבעים ויהי אחר דבר
 אלא הוכיחם שלא מלמד לחודש באחד חודש
 הוכיח שלא מיעקב למד ממי למיתה סמוך
 ויקרא שנאמר .פ למיתה סמוך אלא לבניו
 את לכם ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב
 פט )בראשית הימים באחרית אתכם יקרא אשר

 בני לו אמר אתה בכורי ראובן לו אמר א(
 השנים כל הוכחתיך לא מה מפני לך אומר
 בעשו ותדבק ותלך תניחני שלא כדי הללו
את מוכיחם אין דברים ארבעה ומפני אחי

 רואיהו חבירו יהיה שלא כדי ומוכיחו וחוזר מוכיחו יהו שלא כדי .פ למיתה סמוך אלא האדם
 שנאמר באברהם מוצא אתה וכן שלום לידי מביאו שהתוכחה עליו בליבך יהא ושלא הימינו ומתבייש

 הוא וכן »( כא )שם שניה׳ ברית ויכרתו אומר ומהו כה< כא )שם אודות על אבימלך את אברהם ׳הוכיח
 כז< כי )שם מאתכם ותשלחוני אותי שנאתם ואתם אלי באתם מדוע יצחק אליהם ויאמר ביצחק אומר

 אלא ישראל את הוכיח שלא ביהושע מוצא אתה וכן לב< כו )שם לשלום מאתו וילכו יצחק וישלחם ואומר
 אלהים את אם תעבודו מי את היום לכם בחרו יי׳ לעבוד בעיניכם רע אם שנאמ׳ למיתה סמוך
 אל העם כל ויענו טו( כד )יהושע בארצם יושבים אתם אשר הנכר אלהי את ואם אבותיכם עבדו אשר

 למיתה סמוך אלא ישראל את הוכיח שלא בשמואל מוצא אתה וכן טס כד )שם נעבוד יי׳ כי לא יהושע
 ויאמר היום בכם יי׳ עד אליהם ויאמר לא ויאמרו ג( יב >ש״א משיחו ונגד יי׳ נגד בי ענו הנני שנאמר

 דוד ימי ויקרבו שנאמר למיתה סמוך אלא ישראל את הוכיח שלא בדוד מוצא אתה וכן <ד בי )שם עד
 הדיברות לכל מנין דיברות עשר אלא משה נתנבא לא וכי ישראל כל אל משה דיבר א( ב >ם״א למות

שבתורה
fpp הלל

מת לחדש שביעי וביום ימים ששה עד עשר( לשנים וצ״ל הוא של דבריו להעתיק לנכון מצאתי רבינו דברי שיובנו בכדי )בג(
 כאן הספרין בסוגית שנו״ב ואחרי רבינו, דברי שהביא הסד״ר

 למפרע ל״ג ופנה צא וז״ל שכתב למהרא״ן ראיתי אכן וז״ל כתב
 ואתה צדה שהכינו ימים ושלשה משה אבל בכי של שלשים

 ואם הראשון הדש י״ג לחדש מדקרי י״ג ולא י״ב שהשנה מוצא
 ליה מבעי י״ג לחדש בעשור מיב״וז יותר היא שהשנה איתא

 כי בזה הרב של דעתו נחה איד אדע ולא בער אני ועדיין ע״כ1
 י״ד דילמא י״ג חדש היה פטירתו שאחר שהחדש היא ראיה מה
 עשר ארבעה עד השנה נשלמה דלא נימא ולעולם היה ט״ו או

 חזיתיה ושוב הראשון, החדש ליה קרי ט״ו ולחדש נפטר ואז חדש
 ראשון דחדש עשרה דל וכו׳ ל״ג ומנה צא שכתב הלל לרבינו

 יב״ח שהשנה מוצא ואת אדר מהדש דהוו יום כ״ג להו פשו
 יב״ח הויא דשנה אלמא לחדש בעשור הראשון בחדש ומדכתי׳

שט״ם )ופשוט עשר לעשתי חדש מי״א הדברים אלה ספר וא״ל

 אלה משה התחיל מיב״ח טפי הויא דשנה למימר איכא נמי אי
 חדשים וג׳ שנים עד סיימו ולא חדש עשר לעשתי בא׳ הדברים

 ומ״ש בקושייתו שהרגיש הרב מדברי ונראה ע״כ מת הכי ובתר
 בעניי ואני מידי, תי׳ ולא וכיוצ׳ וקשה וצ״ל הוא ט״ס א״ג

 הסד״ר, דברי ע״ב סעמא לאסבורי ידענא ולא מלולי אשתקיל
הספרים^ כל גי׳ כ״ה )נד( :לז אות נוסחאות חלופי ועיין
רענן הזית בעל כן גם הקשה זו קושיא )נו( :ח ט משלי )נר.(

 לידו שבא אדם אבל עוד יחטא שלא להוכיחו חייב דודאי ותירץ
 חטא אותו לו להזכיר אין טוב עושה ושוב א׳ פעם עבירה דבר
 א״נ ע״ז עוד תשובה לעשות צריך אולי מותר למיתה סמוך אלא
 יעקב וכן כדלקמן תשמעו לא אם הקללה להם שאמר לפי י״ל

חסר )בז( :בסד״ר ועיין עכ״ד עיקר ,וכן עז כי אפם ארור אמר
ד״ה רבינו בפירוש נה דף שלח פ׳ ועיין ע״ז" "בפרשת וצ״ל כאן

ומנין אלו דברות אלא משה נתנבא לא יכול ישראל. בני אל משה דבר :וגו׳ למות דוד ימי ויקרבו שנאמר למיתה סמוך אלא

הגר״א גירשת
 התורה. כל את םשה1

 הוכיחם שלא ומלמד
 מסי למיתה סמוך אלא
 שלא מיעקב למד

 אלא לבניו הוכיח
 שנאמר למיתה סמיד

 בניו אל יעקב ויקרא
 ואגידה האספו ויאמר

 יקרא ;אשר את לכם
 היפים באחרית אתכם
 אתה. בכורי ראובן

 לך אומר בני לו אמר
 הוכחתיך לא מה מפני

 כדי הללו השנים כל
 ותלך תניחגי שלא

 אחי. בעשו ותדבק
 אין דברים ד׳ ומפני

 האדם את מוכיחים
 כדי למיתה סמוך אלא
 מוכיחו יהא שלא

 וכדי ומוכיחו. וחוזר
 חבירו יהיה שלא

 הימנו ומתבייש רואהו
 עליו בלבו יהא ושלא
 וילך יניחו ושלא

 כתוב אחר ]בהעתק
 ;עליו בלבו יהא ושלא
 ממנו שיפרוש וכדי

 שהתוכחה לשלום.
 וכן שלום. לדי מביאה

 באברהם מוצא אתה
 אברהם והוכיח שנאמר

 אודות על אבימלך את
 ויכרתו אומר ומהו וגו׳

 וכה״א שניהם. ברית
 אליהם ויאמר ביצחק
 אלי באתם מדוע יצחק
 אותי שנאתם ואתם

 מאתכם ותשלחוני
 יצחק וישלחם ואומר
 בשלום[. מאתו וילכו

 מוצא אתה וכן
 הוכיח שלא ביהושע

 סמוך אלא ישראל את
 רע אם שנאמר למיתת

 ה׳ את לעבוד בעיניכם
 את היום לבם בחרו

 את אם תעבודו מי
 עבדו אשר אלהים

 את ואם אבותיכם
 אתם אשר הנכר אלהי

 ויענו בארצם יושבים
 לא יהושע אל העם כל
 וכן נעבוד. ה׳ את כי

 בשמואל מוצא אתה
 ישראל את הוכיח שלא
 למיתה סמוך אלא

 בי ענו הנני שנאמר
 משיחו ונגד ה׳ נגד

 ויאמר לא ויאמרו
 בכם ה׳ עד אליהם

 וכן עד, ויאמרו היום
 שלא בדוד מוצא אתה

 בנו שלמה את הוכיה
שבחורה הדברות לכל

 כדכתיב הדברות עשרת משמע דבר פי׳ נ״ב דברות. עשר אלא :בפסיקתא כתוב כן וכו׳. שהתוכחת בשלום ממנו שיפרוש וכדי צ״ל נ״ב עליו. בלבו יהא ושלא
:ז״ל הראב״ד וכ״ם אלהים ודבר וש

פסד׳ו ילקוט ע.
הספרי מסורת

:לד ר׳ יהושע ילקוט ועיין כאן ילקוט פסז״ו פ.

שהמוכיהחהוא5?יוזע מ^פי׳^זמת^עבירות^מוכ״ת י1»א?לי ייצטיי חתי?תו לי?כ אל הל»יף מופלג מוכי״י דאי כלוט׳ ומוכיחו, חוזר מ לט( פ. ש לןז(
כל את אלקים ודבר אמר ש בתת “ י׳’ דתנו הדי™ להם ל^׳אמר דילמא 3 * מ< •תיכחתי י^ל יכיחו5 ש&ים לשם£ הוא יי*’ למיתה

? י\ך™~סמו תהדברי עשרת משמע דבר מדכתיב בתמיה מ מג( פ. מב<
וכו׳. שבתורה הדברי׳ לכל מנין ע״ז בפרשת תני וכן הדברים י
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ווייל מהר״יקנו סימןותשובות שאלותקי

?י׳

 שהבעל תשום דאי נערה פרק במרדכי כדאיתא

 לבנו וליתן נשמתו ולהזכיר קבורתו לפרוע צווה

 דיעות להנהו מבעיא לא קדיש שיאמר פיזור

 כתובה שיעבוד מפקיע אינו ש״מ דמתנת שפסקו
 לא היותר לכל דהא מפקיע אינו נמי דהכא

 שמואל לרבינו אפילו אלא ש״מ מתנת אלא הוי

 שיעבוד מפקיע ש״מ דמתנת במרדכי שכתב
 לאחרים שנותן ש״מ מתנת מילי הני כתובה

 לא שנתן מה אלא לאחרים נתן לא הכא אבל

 שנתן מאדם עדיף לא עצמו לצורך אלא נתן

 דאינו מהר״ם דכתב ליורשו בריא מתנת אפי׳

 הוציא דהתם הוא וכ״ש כתובה שעבוד מפקיע

 במתג׳ המתנה כשנתן מיד דהא מרשותו המתנה
 אפילו בחייו מרשותו נכסים אותם נפקו בריא
 הראוי לאותי אלא נתן שלא כיון מהני לא הכי

 מיתה לאחר הוי לא דהמתנה הכא וכ״ש ליורשו

 כבר גברא דהאי כיון ועוד וק״ל, עצמו לצורך

 ליתן שלא ובשבועה בחרם נפשו על איסר אסר

 מרת של כתובתה להפסיד אדם לשום מנכסיו

 המתנה מיד שיחול בריא במתנת רק יהודית

 וחתום כתוב בשער כמבואר בריא שהוא בעוד
 יש וכה״ג מהני לא ש״מ במתנת ונתן עבר אם

 פרץ בר׳ ר״י פסק וז״ל שלי במרדכי הג״ה

 או ימכור שלא נשבע או עליו שהחרים מי על

 ואחר לפלוני נתן או מכר שכבר חובו ימחול לא

 ואין כלום מחילתו אין מכרו או ומחלו בא כך

 בפרק בכתובות דאמרי׳ ההיא כי כלום במכירתו

 זביניה ליזבן לא רבנן דאמור כיון שנפלו האשה

 גדולה דרבנן אמירה אין כאן אף זביניה לאו

 במעשיו אין וא״כ הדבר יעשה שלא שנשבע מזו

 וזכותו כחו איבד עצמו ידי על שהרי כלום

 נתן לא שנתן ימה שכל הכא וכ״ש עכ״ל, בדבר

 וטפי נשמתו ולזכות להצדיק עצמו לצורך אלא

 החרם הימנותיה שיקיים לנשמתו זכות יש

:וויילא יעקב הקטן נאם והשבועה,

 י״ץ מיישטרלין מהר״ר לאהו׳ טוב רב קנז

רבותי׳ דאמרו אהא מר שכתב מה
 שאלת מוחה ואינו כו׳ למחות בידו שיש כל

 שאין חובותינו ידי יוצאים אנו איך מאי טעמא

המלעיגין עמינו פרצי שרבו כיון מוחי׳ אנו

 שומעי׳ ואינם ובלומדיה בתורה ומלעיבין

 למיחש איכא בידם מוחים היינו אם למוכיחי׳

 מאודינו ועל גופינו על עלינו עומדי׳ שהיו לסכנה

 מוחה ואינו למחות בידו שיש מי דאמר והא

 אמריון וכה״ג סכנה דליכא היכא היינו כו׳

 ופירשו לסכנה עד ובדקו יוחסים עשרה פרק

 על ממון להוציא אדם חייב אם שכתבת ומה

 פרק מדאמרינן וראייה חייב דאינו נראה זה
 צ רעך דם על תעמוד מלא דילפינן סורר בן

 מהכא האי תלמודא ומקשה חבירו להציל דחייב

 תלמוד מניין גופו אבידת נפקא מהתם נפקא

 ה״א מהתם אי ומשני לו והשבותו לומר

 קמ״ל לא ואגורי למיטרח אבל בנפשיה ה״מ

 אמרינן הוה לא יתיר׳ קרא ליכא אי אלמא

 חבירו נפש להציל אפילו ממון להוציא שמחוייב

 להוציא חייב דאין דתוכיח עשה גבי הכא וכ״ש

 מאודך בכל לכתוב קרא מדאיצעריך ועויד ממון

 השם קידוש בשביל ממונו כל למסור אדם שחייב

 מן חבירו להציל ממון להוציא חייב- היה ואס

 איצעריך מאי כן ואם עצמו כ״ש כן אם העבירה

 דחייב איירי דהתם לומר ודוחק מאודך בכל

 דתוכיח עשה גבי הכא אבל ממונו כל למסור

 דא״כ מקצת רק ממונו כל למסור חייב אינו

 עד הכאה גבי דבשלמא בדבר יש שיעור מה

 והא יותר, להוכיחו צריך אין דהו כל שיכנו

 נוהגי׳ אנו שאין תעניות של המנהג על !דכתבת

 מהסדר העתקה לך שולח הנני הגמרא כסדר

 ג׳ כשהתענו ז״ל מולין מהרר״י מורי שסידר

 הטיב: באר הכל תמצא ובו לילות וג׳ ימים

קבלה בידי אין דאוריתא שבועה היפוך ועל

* :זה על

 ל׳ ביום מת לעניין דשאלת מה ועל קנח
מסכים אני הרי אבילות לעניין

 היום מקצת דוכתא ובכל מרפורק מהר״י לדברי

 היום מקצת דק״ל נידה ימי בשבעת כגון ככולו

 לעניין וכן כותים בנות פרק כדאיתא ככולו

 דמקצת בישראל היא רווחא דהלכה אבילות

 ובסופו בתחילתו שבעה לעניין ככולו היום

 שביעי השלמת קודם דמהלינן נמי מילה ולעניין

חצות לאחר בשבת נולד דבריך דלפי לעת מעת



קנז סימן ווייל מהר״י שו״ת

 שאלת מוחה ואינו כו׳ למחות בידו שיש כל רבותי׳ דאמרו אהא מר שכתב מה י״ץ מיישטרלין מהר״ר לאהו׳ טוב רב
 ובלומדיה בתורה ומלעיבין המלעיגין עמינו פרצי שרבו כיון מוחי׳? אנו שאין חובותינו ידי יוצאים אנו איך מאי טעמא
 והא מאודינו. ועל גופינו על עלינו עומרי׳ שהיו לסכנה למיחש איכא בידם מוחים היינו אם למוכיחי׳ שומעי׳ ואינם
 לסכנה עד ובדקו יוחסים עשרה פרק אמרינן וכה״ג סכנה. דליכא היכא היינו כו׳ מוחה ואינו למחות בידו שיש מי דאמר

 מלא דילפינן סורר בן פרק מדאמרינן וראייה חייב דאינו נראה זה על ממון להוציא אדם חייב אם שכתבת ומה ופירשו.
 לומר תלמוד מניין גופו אבירת נפקא מהתם נפקא מהכא האי תלמודא חבירו־ומקשה להציל דחייב רעך דם על תעמוד

 הוה לא יתיר׳ קרא ליכא אי אלמא קמ״ל. לא ואגורי למיטרח אבל בנפשיה ה״מ ה״א מהתם אי ומשני לו והשבותו
 ועוד ממון. להוציא חייב דאין דתוכיח עשה גבי הכא וכ״ש חבירו. נפש להציל אפילו ממון להוציא שמחוייב אמרינן

 ממון להוציא חייב היה ואם השם קידוש בשביל ממונו כל למסור אדם שחייב מאודך בכל לכתוב קרא מדאיצטריך
 למסור דחייב איירי דהתם לומר ודוחק מאודך? בכל איצטריך מאי כן ואם עצמו כ״ש כן אם העבירה מן חבירו להציל

 גבי דבשלמא בדבר? יש שיעור מה דא״כ מקצת רק ממונו כל למסור חייב אינו דתוכיח עשה גבי הכא אבל ממונו כל
 הנני הגמרא. כסדר נוהגי׳ אנו שאין תעניות של המנהג על דכתבת והא יותר. להוכיחו צריך אין דהו כל שיכנו עד הכאה
 ועל הטיב. באר הכל תמצא ובו לילות וג׳ ימים ג׳ כשהתענו ז״ל מולין מהרר״י מורי שסידר מהסדר העתקה לך שולח
זה. על קבלה בידי אין דאוריתא שבועה היפוך

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נאו*

«»
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של״ו סי' נדה מסכת ראב"ן

 u ju Rfc-j r? איטר י־־!־- ד־.7ד־.א־י על דאי בשי־ בקרב
 דל חכמים דבר על שעבר "ארמי* היה כך אלא לתורה

 וכלה שלו. עבירר• הרגל מסגי יאבל לא דאמרו
 כבל היא הרי להומה בגישתה לפגי גידה שפירמה

 דאסורה נשים משאר וחמורה נקיים לישבשבעה הנשים
 בדפרישית ממות בשני אפילו גברייהו בהדי לייחודי

 לייהד שריא גידה פירמה ואה׳ב בעל אבל בעל לא אם
 דלא ואמרי אינשי בהא דמקילי ושמעתי מטות, בשני

 כניסתה עד נהיים שבעה צריכה שתהא נידה מיקרייא
 לי ותימא אותת מטבילין פשקה כי מיד אלא לחופה

 ונתפיימת להינשא תבעוה םיו.(1 רבא ראמר הא לד,ו טנא

 דחיישינן ראתה דלא ואע״ג נקיינו שבעה שתשב צריכה
 דהיכא שבן ובל אדעתא. ולאו נידה דם אתי הימור אגב

 בשאר נקיים שבעה וצריבה היא נידה דמיאי דרואת
 איסור שהוא לבל, ולהודיע הדבר לפרסם וצריך נשים,

 הכיפורים יום תום* דגבי ואע״ג האיסור מן ולהפרישם בדת
 להו אמרינן ולא השיכה עד אינשי דאכלי 1ל׳. וביצה

מזידין. יהו ואל שוגגק שיהיו לדין דדינה משום דאסור
r.r«

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס320 מס עמוד )ראב״ן( נתן בן אליעזר >ראב״ן< העזר אבן

 היום בעצם תעונה לא אשר דכתיב כרת ליכא התם

 התוספתאבל. על ולא כרת עונש יום של עצמו על הזה

 וסייג גדר לעשות וצריך להו מפרשינן כרת דאיבא הבא
בארור ולהחרים ולגזור עוד לעשות יוסיפו שלא בזה

 טפילות ודין שלו. נקיים* לישרא לה יעשגד אשר
“,ותו נדה טמאה שהיא מפלת יש עגיגים לארבע הלוק

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס322 מס עמוד )ראב״ן( בןנתן אליעזר >ראב״ן< העזר אבן



קפ״ז סי׳ ח״א הרדב״ז שו״ת

 מגירוש העוברים הפריצים באלו דעתי אודיעך ממני שאלת קפז
אושס ליסר וכשבאים נפש ובשאט רמה ביד

 : לא או כחום ולא אושש נייסר האש שימירו אומרים

ואין תורה שפו; כן על כי זה על מצטער אני ימי כל תשובה
 שלא יום בכל מתפלל אני זה ועל הרשעים אח לכוך כח

 נראה היה. לכאורה .בזה דעתי לך אגיד מ״מ אבל ידי על תלקה תארע

 גופי כל על יעברו שלא כדי מנות קצת על לעבור אושש להניח לומר

 עלי מאים בטענת לגרש דכייפיכן המפרשים כתבו דהא תדע . תורה

 לגרש מתירין שאנו הרי רעה לתרבות ישראל בנות תצאנה שלא כדי

 בה מעיינת כד אבל .רעה .לתרבות תצאנה דלא משוס הדין מן שלא

 על עוברין אנו אין כפייה דבהך כלל ראיה מכאן דאין תשכח שפיר

 דגמר שהדי אנן אני רוצה שיאמר עד אותו שכופין דכיון תורה דברי

 כדי טעמא אהך וסמכינן חכמים דברי לשמוע כדי ברצון לגרש בדעתו

tic אין תצאנה שלא כדי האסור דבר להתיר אבל רעה לתרבות תצאנה 

 ניחא הא וא״ח .זו חששא מפני מצוה שום על לעבור נתיר שלא וכ״ש לנו

 מפני בידו נמחה ולא אותו נייסר לא אבל איסור דבדשל אנו נתיר שלא

 ואם כתיב וקרא לזה זה ערבים כולנו שהרי ליחא ודאי הא :זו חששא

 לגמרי התורה שתבעל לזה באצרלחוש שאם ותו .וגו׳ יעלימו העלם

 מהרשעים עינינו מעלימים אנו זו שא ח: שבשביל הדבר שיתפרסם כיון

 ולא בזה וכיוצא והניאוף והחמס הגזל וירבה לחטוא יוסיפו עולה בני

 את שמיסרים ודור דור בכל מנינו וכן בשרידים אלא מתקי^תורה

 על מעבירין אין דקי״ל היכי דכי ותו . זו לחששא חששו ולא הרשעים

 העבירות על מעבירין אין כך המורה או קלה זו אם מדקדקין ואין המצות

 שבאה זו עבירה על לייסרו עלינו שמועל וכיון המורה וזו קלה שזו אעפ״י

לעשותו סופו מפיו אוהו שהוציא דכיון ותו .עליה מעבירין אין לידינו
. ״ . החכמה• :אוצר י

 סיבה בלא ופושע לך ה! אותו נייסר שלא שאע״פ פעמים כמה ראינו וכן

 שאין מעדבוהו נושענו ואנחנו יצא יצא ואס עלינו המועל לעשות ראוי ולכן

 בשעת הקדוש דאמררבינו ממאי משמע והכי במומרים ערבים אנו

 פירי דאקפו להנהו שמתינהו אושעי׳ בר אחא דר׳ נבואה בדרך פטירתו

 מאי למידק ואיכא . דשמחינהו משום ואשהמוד ותללו^שבת בכוורא

 ניבא הלכהא למאי גופיה הקדום ורבינו מלחא בהך הלמודא אשמעינן

 או מנדין שהם שמפני לחכמים נראה אם דאפי׳ לאשמעינן אלא זה דבר

 ומלעשות מלדון זה בעבור יניחו לא רעה להרבות יצא מזסרין או מחרימין

 מדרבנן אלא התורה מן שבת חלול שם היה לא הנראה כהלכהעלפי

 התורה על שעוברים בנ״ד כ״ש חשש לא ואפ״ה לא ותו מדשמתינהו

 ואע״ג : אח״כ שיהיה מה ויהיה הורתנו לקיים עלינו מועל דודאי

 כאלה בדברים מתון להיות הדור למנהיג יש מ״מ להלכה זה כל שכתבתי

 שהוא אדם כיצד הא שוות העבירות כל ולא שוין האנשים כל שאין לפי

 שיהי׳ונעמיד מה ויהי׳ לו חוששין אין בטענתו בעצמו בעבירו׳ובוטח רגיל

 עד בדברים אותו ממשיכין שישמע הדבר וקרוב רגיל אינו ואם התורה

 בזה כיוצא כל וכן ההקלה מפני להענישו ממהרין ואין מעט מעט שישוב

:שמים לשוס מעשיו כל שיהיו ובלבד המנהיג הדיין עיני ראות לפי והכל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס71 מס עמוד )רדב״ז( אבי שלמה בן דוד זמרא, א



חביב אבץ לוי רבי ותשובות שאלות
 שנהנו אוק» שהר אט חינם לחזי למן ואין שלנו המנהג לשנוח שאץ ני׳ זה
 יי׳ שחזור נפי׳ אומר ושם רות נמדיש דל שאמרו מה פי על היה המנהג זה

 נהוראי מי אמר לשוט תה . אני קינח מזכיר ואינו אמש אלהיכם
 והקורא אדם של איברו כמנץ מינוח רמ־ח יש בק״ש נחמיה רבי אמר
 דאמר הוא והא . בה ומחרפא אחח חינה נועל ואבר אבר כל כחקונה ק*ש

 אלין שמע קמייהו ויתיב מאורחא לאי ימקא ההוא מפא אדהכי לשרך חחי רפאות
 א׳לרטחייא . מיבוח רמ׳ה אלא שם אין נקיש והלא ואמ׳ מלוי על קם מלץ
 מאבא שמעתי כן אמר י ודדי בהאי שמעם נר לי׳ ואמר יחיב חיב נר מיב

 חקנו מקנחים מאי אדם של איברו למני׳ חלח חסר מינו׳ רמ׳ה יש נקיש
 רמ״ח להשלים כר אמח אלהיכם יי׳ נינהו ומאי מינוח ג׳ חח׳ ליגור שליח רננו

 ולא מג׳ פחוח נא לאמח יפסיק שלא ובלבד( )קיא וכר הקהל כל חיניח
 עסקימו נמאי להו אמר . לגנייהו פנחס נר׳ יהודה ר׳ אחא נ׳אדהכי על יחי

 אמר והכי הוא הכי ודאי אמר ינוקא האי אמר והכי והכי דקיש גורלי כיה ארי־
 מקידיס עקיבא דרבי משמיה דורמסקיח נן יוקי ר׳ אמר נור בן יוחק ר׳

 והא . אדם של אינייו ובמנין .הדברות י׳ כנגד שמע קריה מקנו הראשונים
 אוחס ומשלי׳ חת׳ יהא ליבו׳ ששליח ומקנו אדם של איבריו לממן נ׳ מהם חכר

: אמח אלהיכס יי׳ מנהו ומאן
.היום אוחו כל מזוק שאיט בידוע איש הקורא וכל לשונו תה שם כחוב קוד

הג׳ שחקרו מפני איברו משלים אינו הצבור עם שלא קיש הקורא כל
 . ויליב דנאמח בחמשסרוויין יכוין מקנמיה מאי ־ מתר ליטר ששליח חיטה

 להמטח יוכל לא ומקרץ לחקון יוכל לא מעוות אנא עליו קורא זה כל ועם
 רמיח לחשלוס נהמנוח יוכל לא חתר ליטר ששליח דבקים חיטה הג׳ אומן

 נראה שהקשיחי והקושיא שלט המנהג כפי נפי׳ הר . כאן עד הלטר כשאד
 וחומרים הקיש שמשלימים שטהג" ליבו׳ השליח אומס כפי p לחרלה שאיפשר

 היפי המנהג שמו ונראה אמח אלהיכ׳ יי׳ חוזרים כן ואחר נלחש אמח ח־נח
p אומרים ואינם שפע הקריאח שמשלימים שנוהגים ליטר השליח אומס כפי 

 אמח חינח האחרון המנהג זס כפי אמח אלה־כס. יי׳ חוזרים אלא אמה מינה
 ולק אמח אמרו הלנור גס כי מיטח ב׳ אס כי חקרם ואינם מהמכץ היא
 רמיח להם יש הלטי נץ הוא ונץ החסרון להשלים אלהיכס יי׳ ליטר כשליח חתר

 אומו כשאומרים הממן מן איט שאמת ני׳ הראשון המנהג וכפי . שלמים חיבוק
כדי אס כי אומו אומרים ואינם הלטר הן ליטר השליח הן הראשון נפעם

 נפע׳השמ׳הוא אמג׳ לנד מיגר להסרמ׳ה יש ולכנס לאמם ויאור בין להפסיק .-!שלא
 הקהל לכל להשלי׳ כדי שאוור המאמר מלשון נרא׳ וזה י אוהו אמרו מהממץכ*ץשכנד

 ומלבד המדיש ע״פ נכוו שמנהגנו הר וכו׳ נאעח יפסיק שלא וכדי מינוח מרח
 יי׳ אט ולא .אמת אלהיכס יי׳ לחזו׳ לש״ל מקו׳ שים הדנו׳ נוקח כפי ני' זה

 חסרון נאמרו דא דעל שאמ׳ הנז׳ במדרש שיש קושי׳ במזון יובן הה אלה־כס
 לחזור היחיד יוכל לא ולמה הלטר עם ק*ש קורא שאינו מי י להמטח יוכל לס

 לכפול מקום שאין היא הנראה כפי לזה והמירוץ י לטד השליח כמו ההיטח אלו
 אומרם שאין כמו רשויוח כב׳ דנראה אמת חלהיכם ייי וכ״ש בק׳ש תינה שום
 עם ♦ אמת אלהיכם יי׳ ליטר השליח כשחוזר אמנם ־ פעמים ב׳ שמע שמע
 א׳ כונס המיטח נאילו יש הר שמע בקרת -לו מיטה חתר שהוא היות
 ליחיד אפשר שאי מה אמח הוא אלהיהס שיי׳ להם ואומר ללנור כמודיע והיא
 אט לומר מקים לו אין עלמו הפעם ומזה ־ המנה זאה כפי המינות אלו לומר

 שמע מהקרח קלח שחתר כמי נראה אלא הנזכרס הכונה מונן לא שאז יי׳
 הדבר כלל .כן לעשוח יטל שאינו מס י אחרח כונה שוס על הוראה בלי

נחזור לנו הי׳ לא דל הרמנ׳ס שכפי לנו ודי י נשמת ואין הנטו הוא שהנהגנו
: נעשה כדעמו שלא לעשות שנוכל מועט היומי p ואס חינה שוס

 שאמר בנדון לומד שאין שאמי מי נימכס שנמלא מוי כחנה אשר ועל מד
שחייב אומו שיאמר מי שכל לומד המדס על עוד ושהפרז הוא ברון

 אנשים יאמרו אשי לכל לבן אל ממן שאל איעלן לקולי משמע אם וט׳ מיתה
 בלי מנחילים דברם אומרם ההמון נפיט עלמם להראוח דרכם זה כי כאלו
 בחפלומיכי דבר שוס לשטח להם משמע ולא מאנה לא ואהה רטנה ובלי דעה

 קלס שכמט מה הוא בזה לי גדש מה ־ מדטיס ממפעל לא ונס מקינחס
 ,שמוט ט ויש מאד נחמד שיר הוא השיר זה כי היכלים קפר בשם סהייחנרס

 עמו נגדה מהולל אחר סימן ועוד • כמס ראשו נדבר וסימן תיטח, ושבכה
 נפל שפמקא אלא לבד הגדולה כנקח אנשי מיקון זה האין כחוב ראימי יעוד
p כל ומס כמכר מיטת ושבעה נשמומס מקודר השיר זה ב*ה כחוב השמים 
המקוג׳ ההוא הנוסח נידם אין כי יומר מינוח ט שמוסיפים הספרדיים מנהג זה

 בכל כחוב נמצא נהם גם אשר נרטח ביי׳ח ולא נזה לא לחוקפח חששו ולא
 ומהם למיספוז מהן שמי .יש שלהם ובטקח תינח חשטן סן מהן וניכה ברכה

 כיברון ־ הוא ננוקחההואחקמנרון שים נוספות מינוח לשאר זה וכל לגרנגון
 סער גידי סנה מ המקובל המיקון מעיקר הוא אבל • כלל מוקפח איט הוא

 מברוך ההוא בנוסח שמשנה במי מאד ט והחמי' הנקמ׳ דדן על המפלות פירוש
 הנוקחבשמונים אומו בל קדר וכתב מינה• שום עליי ומוסיף המקובל שאמר
רומז ולמה אוחו ומפרס • הוא ברוך כמוב ושם ־ ומנרעח •מרון בלי מינוח ושבעה

־ הכסיזי רוך על
 מולם כנשוטשל שהם דברים האק עמי ובפני ברבים לדרום שלא

ובגלגול בספירות האר׳ עמי ונפט ברני׳ הדורשים אלו על נמלאם אשר ועל ®ה
 ופלא הפלא יפלא בעיט גם . חורה מסמר אחרים דברם ושאר

 זה לן ,שבחנה בקוכדריק עליה׳ חגר קראמי וכבר הדין אח לימן הס ופהידיס
 שהם כאלו נדברים באמח חכמים שהיו מהראשוטם ראיה והנאמי רניס ימים

נרמז אם כי נהם דנרו ולא כליו ונושאי דל הרמנץ הם הלא עולם של כנשוט
__ י מעודה ונוצר מורת יודעי אחרו הנאים של דרכן היא p ויידה

• וגומר אנוח עץ ®יקד סל הפקוק פייוש

____ _ 0נט על אנוס עץ פיקד פסיק בפירוש עוד כמנת אשי ועל
 תהו הישע אביו נעץ יענש לדיק שסק פ• על שאף שאמי מי ביניכם

 ראיה והנאת סשיית בחיק עול שסו׳ מפע׳ דברו נעלת ואמה י לו ורע צדיק
 אבותיהם במעשה אומזין כשהנטם ודוקא כן לומר ושלום ש״ס דל יטמינו מדני*

 יאים הנאת נאסר אסח הס נזה דני? כל וט׳ אטמיסס ונעץ נענשי׳נעונם
נפרק ולא יאסץ פיק שהוא אלא ־ ננרכוח דל חכמים מדבר בעצמן אמה

אחר אומם ונטלו הזה האומד דברי בגמרא אמרו ששם כתנח כאשר הרואה
 במלמוד אחרים מקומוס נכסה כמט וכן כמנמ כאשר למקקנא והעלו כן

יפה נמשל עדיש עוד לן אכמוב האמנם להאריך לרין ה״סי ונא ובמדרשות
הוא כי יען טלי זה פיק בקנהדדן שנאור מהמלומד מאור נם נזה שאמדו

 כי נס י ומשטנן אהדדי קיאי ויורק "בברכו׳ עליו שאמרו המקום הוא
 שאמרז הערטח נענץ ששאלח למה משונה נזיט יעלה המאמר מאותו

 • ההוא בדבר הנטנה והאמונה נזה זה עדנים ישראל שכל דל
 לארבע וגומר נמס על אטם עץ פוקד • לשוט תה בפקיקחא הוא ]המדרש

 נפלה ודם ובזו דבש ובזו שק ובזו יין יבזו מזו למפלס תו מזו למעלה דינעומזו
 כלןנשיפומכך שק של כלן היו אם אבל זו אס זו מכטח הן ,.מסן בא׳ דליקה

 אם אבל ידו על טדיטן הן דור אחי דור אטמיק נונפשס מופסץ שהן בזמן
 לא ובטס נטם על אטח יוממו לא ישע אחד ודוד צדיק א׳ דור מקורגי׳ הס

 נא קלח קוצן ק קוצן בישר׳ חין אמי משה שמח שעה באומה אטח על יומתו
 עלנטם יוממואעם •לא זה הוא בסנהדרין :;המאפר פ׳כ וגומי הזה הס לפון

 נאמר כנר הרי אטח נעץ ובטס נכים בוטן אטח יוממו שלא ללמד אס ממ״ל
 יועמו לא ונטם • בטם נעדוח בנים על אטם יוממו לא אלא יומתו בחטאו איש
 על אטם ערן פוקד כמיב והא • לא אטח בעץ ונכים ־ אטח נערות אנוח על

 אטסם נעוטם ואף כדמט׳ בידיהם אטמיהס מעשה כשאוחזי׳ המס • נניס
 או כבאומזץ אומר אתה • גידיהם אטמיהס מעשה כשאוחזין י ימקו אמס
 ,כשאוחז• הרי יוממו בחטאו איש אומי כשהוא אומזץ כסאין אף אנא אינו

 באחיו *ש וכשלו כמיב והא י לא אוחזין וכשאין י בידיהם אטתיהס מעשת
 פיחו ולא למחוח נזם שהיה המס • לזה זה עדנים שכלם מלמד אחיו נעון

 מעשה כשאוחז זולמו האב בעץ נענש הנן שאין מבורר .).הרי ,כאן עד
 מבן גדע' הוא כשהנן זה וכל . צדיק כשהוא לא ־ כומהו רשע והוא אביו
 קטון כשהוא אבל : רשע אי צדיק מליו לומר יצדק שאז ולמעלה ש:ה י״ג
 בדברי זה טכר וכנר . אביו נעון ומח ־ אדם של ממוט כשאר הוא הרי

 איש זהטדש נדמו במודה נס :להביאם צרין איני מקומות בכמה ז? רטמיט
 שהוא איש אינו כשעדין אבל בחטאו יומס איש כשהוא לומר רוצה : יומתו בחטאו

 ושלא כדניין מטרד הרי . האג בחטא אלא . בחטאו ימות שלא אפשר קטן
 ספר באתה מצא שהוא הוא עליו ללמד שאפשר והזכוס י שכמבח האומר כדבט
 מר אמי העמיק ולא ישע בן ישע עד יומק ר׳ נשם שננרכוח המאמר העמק

 פטרת ספר נמל שעשה לאימי וכן י זה על שנמלמוד והמירק והקושיא וכו׳
 • נאפת יוחנן י׳ סנרס הימה שהיא ונראה הראשון הנר הקדמם בסוד המאור

 נפלי מקקנת אמנם .לייסורין מיחס נץ חילוק שיש למק יש הפוסקים ולקישית
 הנן נענש איט ונשו׳מונש מימ׳לייסורין בין כלל חילוק שאין אלא אינ׳כן המלמו׳בסוף

 במורה שנא מקו׳ נכל ע׳ס הנר אנקלוק דקדק וק ננטנו א׳ כל אלא האב בעץ הצדיק
 אבומיסס מפשס כשאוחזין שדוקא מרדיו שהוסיף וטס׳ אטח עון שקד פסוק
 חכמים ממאמרי קצח זה מם לישב עדיין יש האמת י ולדטש להאמין ראוי וככה

 שאמרו מדליקץ נמה פרק בשנת הוא מסם ואחד רבים נמקומוח שנמצאו ז׳ל
 טס של מיטקוש בדור צדיקים אין הדור על נתפסים בדור שהצדיק" נזק שם
 ♦ א־רא לאמפיסי משינת אה אמרו פ*א נכמוט׳ נס ־ הדור על נמפסים רבן
 איק סאסח לפי אבל • שהנחנו השייש סומדם לכאורה נראים המאמטס אלו

 מטלם ק רק נים של מיטקוס או הצדיקים אלו הסמלקיח כי אומו קומטן
 על נענש אדם שום שאין ולשלם • להם לא סאמח כפי דורס לבני עונש הוא
 אטסיו ממשה ואוחז גדול כשהיא או י אטו בעץ הקטן סנן זולתי אחטס עץ

 דוקא קלח ולדעת רטט לדמם שתהיה עבודה אתה נכל תה ♦ בהם ומרשיע
: המורה בפירוש זיל סרמבץ כתב וק זדה עבודה חטאב

__________:;זהל זה פיטם ישראל שכל ז״ל ליטסינו מאמר פירוש
 כנר לזה זה עדנים ישראל שכל ז׳ל רטסיט שאמרו מס פזו׳ ערן ועל פז

 בזו שיש נמי דוק׳ זהו כי האמת מבוא׳ למעלה שכמנמי מהמאמר
 ואינו למחות בזו ויש מטרה עובר לאחד רואה שכשהוא מוחה ואינו למש׳
 שיכול מי נמנש לנד ולא טהנס p הדין ושורת עץ אומו על נענש הו׳ מחוה

 טדם כשמוחה בקולו ישמנט אם ספק לו שיש מי אפילו אלא מוחה ואינו למחוח
 פסוח על ז׳לבשנס אמרו pi למחתז לראומאסיוכל מוחה אינו אם נענש לא או

 וכל אחרים פץ על נענש אינו למחות 'כול אינו כשודאי אנל מחלו וממקדשי
 רנוסיט חלקו סדין נגמר פרק שנסכהדרץ פי על ואף הנסחרות על נפנס שאינו

 פל נענשו הירדן אם ישראל שעברו שאחר שם שאומר מי ויש הזה נדבר תי׳ל
 עליו החולק כקבר׳ כדממואלא שלא התלמוד שפסקה׳ ניא׳ . pמע וראיחו • מסחרו׳

 כדאיסא ונרו אשמו ניס זעי עכןמשו׳דסוו מל ונפנשו .לנטל׳ סנסהרו׳ על ענש שלא
 שלאיו׳ם לומר לי ריאה . ומנכשו ישראל ט •דעו לא סר• מאמר מס . החס

 עמהס למשוח נק דנקה ימנק אלדינו סשגחח וסיחה מקובצי׳ כלם סם ישראל
 אפילו אמנסכשחנוא צדיקים יהיו שכלם לרין היה העננר רק על שלא רסיס’

 מפלי חלם עליי שנא»י מאיבריו א׳ שחלה הנוף כמו הס הרי מהם אחד
 הנאויחי המשפט מדק זח וגס י עמהם דבקה ימנק אלהיט השגחת סחהיה ראר
 אמן נימינו במהרה קדשנו בית נננין לראות אומנו תכה המשפט ומלך • חוא
 בית חרטת יראה ט י לבב נכאה מוטב הקודש עיר ירושלס יושב הצעיר נאם

• דל חביב ן׳ יעקב נכמתיר לוי קטב מקדשה
--------ישוב--------—----------------_--------------------1--------------------:

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס85 מס עמוד יעקב בן לוי אבן־חביב, מהרלב״ח שו״ת



םי»ן ותשובות שאלות כד

 סי׳ צדקה )הל׳ אפרים" "מחנה ספר בעל הגאון מש״כ ולפי תחתיהן.
 קבוע, גבאי היה לא רחב״א מהריט״ץ, תשובת בשם י״א( וסי׳ ו׳ וסי׳ ג׳

 נוב״י ובשו״ת ע״ש וכד, תהתיהן אחרים להפריש ר״ז תייבהו הבי ומשום
 חשוב אדם רחב״א הא קשה אכתי אבל ע״ש. ג׳( סי׳ חחו״מ )מהד״ת

 אחדים להפריש ר״ז חייבהו ולמה כנ״ל, כגבאי הוא הרי כן ואם היה,
 ואפשר שבעיר, חשוב היותר האדם היה לא דרחב״א וי״ל י תחתיהן

 י״א( )סי׳ אפרים" ה״מוזנה וכמש״ב חשובים. אחרים גבאים שם דהיו
 למימר, איכא לרחב״א, גבאי לי׳ חשיב קא לא דבירושלמי והא וז״ל,

 לאמטויינהו כדי אלא היה, עצמו הוא לחלקם לא מעיקרא, לי׳ יהבו דכי
 דלדעתו סק״ח( רנ״ו )סי׳ יו״ד בש״ך נא ראה עכ״ל. הוה הגבאים ליד
דאדם למידין מצינו עכ״פ ע״ש. מגבאי יותר גדול כח לו _יש עיר חבר , , p«547n^l

 ומתוקן בכרן שפיר כן על כזמ״ה, גדול כחו שבעיר חשוב היותר
 שליט״א, הרה״ג אביו ביד מונח הנ״ל, הפנקס שיהי׳ הדבר, זה ומקובל

פקפוק. שום בלי
 שליס״א, הרה״ג שאביו דמטעם יותר, עוד הדבר להטעים ויש )ג(

תורה, דעת עפ״י להתאים מוכשר יותר הוא העיר, רב ttr״...״
 ולפי כבודו, לפי ואחד אחד לכל ראוים שבביהכ״ג המקומות שיהיו
מכבד האדם אלא מכבדו, אדם של מקומו דלא הגם משפחתו. כבוד

ז " הרב "
 )סי׳ הריב״ש בשד׳ת ראו מקום מכל ע״ב( כ״א )כתענית מקומו את

 וסמוך בצדי ישב סי להקפיד בעלי־הבתים שדרך וז״ל, שכתב תק״א(
 דעת עפי״ז כן אם ע״שד(. וכר שדה ושכני בתים משכני יותר לו,

 הפנקס אם שלום, ורודף שלום אוהב שהוא העיר רב דרק נקל, לנבון
 המקומות לרשימת הממונה דוקא הוא ויהיה דוקא, ידו תחת מונח יהיה

 שיצזת רק בה״פגקס", בעצמו הרב ירשום לא אם אפילו בה״פנקס",
 )סוס״י ביו״ד הס״ז וכמש״ב בה״פבקס". שירשום רצוגו מעושי לאחד
 המ יעסוק לא טרוד שהוא לפי העיר דחבר הלבוש, בשם סק״ו( רנ״ז

 בודאי זאת, על ממונה שהרב כיון מקום מכל בנקה״ב. ע״ש בעצמו.
 מקומו על אחד וכל ע״א( ק״ט )כיבמות שלום בהבאת עצמו את ידבק
רב. בשלום יבא

שאפראן זאב בצלאל

 בסימן דהרי זא״ז. סותרין כמעט ז׳׳ל הריב״ש שדברי יראה והמעיין ד(
 ישב סי קפידא המקומות בעניו שיש נאמר אם ואפילו :וז״ל כתב שצ״ז,
 "משנה בעל להגאון ומצאתי ע״ש. וכר בזה תלוי אין דעתו שלפי עד אצלו.

 סתירה שיש שנראה שכתב, ה״ד( שכנים מהל׳ )פי״ג ז״ל הרמב״ם על למלן*
יעוי״ש. בדבריו

סימן

 >ז״ל( פריש אליעזר מו״ה הגאון הרב ידידי כבוד
פרומאס — טירגול אבד״ק

 "פלוני האיש לאותו מוסר, בתוכחת להוכיח ממני, דרש אשר דבר ?ל
אלמוגי".

תשובה
 כת״ר רצון לעשות חפצתי ולבי, נפשי בכל כי בשחק, שהדי הנה )א(

כשבת לי׳. דאימא מה מינאי מקבל דלא בי׳ ידענא אך בזה.
 ג׳. — פ״ב איכה ]במד״ר זירא לר׳ כן סימון ר׳ שהשיב ע״א( )נ״ה
 לר״ם ר״ז לי׳ שאמר ואע״פ סימון[ לר׳ שלח הושעיא דר׳ שם איתא

 ואע״ג( ד״ה )שם התוספות כתבו כבר כר. לוכחיגהו מקבלי דלא דאע״ג
 להם הנה מקבלי, לא דודאי היכא אבל מקבלי. אי דספק היכא דהיינו

 ובתום׳ מוטב( ד״ה ע״ב )ס׳ בתרא בבא בתוספות הוא וכן ע״ש. כו׳
 דעות )הל׳ מיימוגי בהגהות הוא וכן שהיה( ד״ה ע״א )ד׳ זרה עבודה

 אלא הביא שלא סק״ב( תר״ח סי׳ )או״ה בס״ז ועיין ע״ש. ג׳( אות פ״ו
סק״ב( )מ״ז בפמ״ג וע״ש הנ״ל, סכל הביא ולא בתרא. בבבא תוספוך,מה

 הוא כן בתורה מפורש שאין בדבר דהיינו הנ״ל, ב״ב התום׳ על ץ^יתב

 משבת הוא הנ״ל, התוספות הוכחת עיקר דהא תמוהים, ודבריו ע״ש. כו׳
 שאם דמשמע גלוי. מי להם גלוי, לפניך אם מה״ד דאמרה ע״א( )ג״ה
 בהגהות כמש״ב נענשים. היו לא מהם, תוכחה יקבלו שלא להם גלוי היה

 דברים ג׳ בו שהיו הי/ ראשון במקדש וזה כן. בהדיא הנ״ל מיימוני
 ומצאתי ע״ש. ע״ב ט׳ כיומא ושפ״ד. וג״ע ע״ז בתורה, המפורשים

 הגאון קושיית שהביא ד׳( אות תר״ח סי׳ )או״ח יוסף" "ברכי בם׳
 דביצה( )פ״ד והרא״ש הר״ן על באמת שהקשה ז״ל, אבולעפיא מהר״ח

 שמפורש דהיכא ב׳( סעי׳ תר״ח סי׳ )או״ח ברמ״א להלכה ומובאים
 דמיידי הנ״ל, משבת והקשה דפרשי. עד להו וענשיגן מוחין בתורה

 הכי אפילו בתורה, המפורשות מצות על עוברים והיו ראשון במקדש
 להם הוכיחו שלא מה על נענשים היו לא יקבלו, שלא להם גלוי הי׳ אם

 ]והרמ״א[ הרא״ש דמש״כ זו, קושיא על תירץ יוסף" וה״ברכי כנ״ל.
 בהדיא הרא״ש וכמש״ב העוברים. על תקיפה כשידינו מיירי הנ״ל,

 היכא אבל להוכיח, דחייבין הוא ובהא כב״ל, דפרשי עד להו דענשינן
 האי בכי תוכחה, מקבלי דלא בהו וידעיבן לאפרושי, בידינו אץ דכה

 הנ״ל, התוספות דברי גם כן ואם ע״ש. כר להוכיחם חייבין אין גוונא
בודאי דידעינן היכא בתורה, המפורש בדבר גם כפשוטם, יתפרשו

טז
 ועיין וכר. שוגגין שיהיו מוטב להם הנח אמרינן מהם, יקבלו שלא

 מ״ט יבמות ]ועיין דבריו עיון וצריך סק״א( א״א חר״ה )סי׳ בפמ״ג
 ע״ש[ כר לי׳ דאימא מה מקבלי דלא בי׳ ידענא אמר ישעיה דגם ע״ב,

 על שמצוה כשם ראבר״ש, משום אילעא א״ר ע״ב( )ס״ה וביבמות
 נשמע שאינו דבר לומר שלא אדם על מצוד. כך הנשמע, דבר לומר אדם
 פי להוכיח תוכיח, הוכח "דכתיב לומר(: )ד״ה בפירש״י ע״ש כר,

 דרש כפול דמלשון אגדות, חידושי במהרש״א ]וע״ש הימנו" שמקבל
 וראיתי ע״ש. פעמים מאה אפילו תוכיח, הוכח מיני׳ דרשינן ובעלמא לי׳.

 וומה כבודו במחילת שנעלם המהרש״א על שתמה שם, רש״ש בהגהות
 מאה דאפילו דרשינן לחודי׳ דמהוכח ע״א( )ל״א מציעא דבבא הא

 רש״ש הגאה על תמה ואני עכ״ל. לרב לתלמיד אתא והכפל פעמים.
 הוכיחו ע״ב( )ט״ז בערכין דאמרינן הא ממנו נעלם כבודו שבמחילת

 ומשמע ע״ש. מקום מכל תוכיח ת״ל ויוכיחנו, שיחזור מנין קבל, ולא
 פרק ב׳ פרשה קדושים )סדר כהנים" נ/,תורת וכ״מ לן. נפקא דמתוכיח

 ת״ל והוכיח, חזור פעמים וה׳ ד׳ הוכחתו שאם מנין :וז״ל מ״ג( סי׳ ד׳
 ז״ל מלבי״ס להגאון והמצור." "התורה בפירוש ועיין תוכיח. הוכח
 הפעולה השנות על מורה הפעל, על המקור שכפל שכתב: )שם(

 דמהכפל להדיא הרי עכ״ל. תוכיח הוכח ת״ל כו׳ וז״ש והתמדתה,
 ז״ל, להרא״ד. )המיוחס החינוך" ג;,ספר ומצאתי כהמהרש״א. לי׳ דרשינן

 בגמרא: רז״ל ואמרו כתב: ואח״כ הנ״ל. להתו״ב שהביא רל״ט( מצוה
 )על מיימוני בהגהות ומצאתי עכ״ל. פעמים מאה אפילו תוכיח, הוכח

 הוכח מציאות, באלו :וז״ל שכתב ד׳( אות פ״ו דעות הל׳ הרמב״ם
 מתוכיח התם דמרבינן אע״ג הרא״ם כתב פעמים. מאה אפילו תוכיח

 להרא״ת ג״כ שהביא י״א( )עשק בסמ״ג הוא וכן ע״ש. כר לרב בתלמיד
 ובמקום לרב. תלמיד אפילו תוכיח מריבוי רבותינו דדרשו הא שתירץ

 יוסף" ב״נמוקי אבל ע״ש. פעמים מאה אפילו מתוכית מרבה אחד
 נשמע לרב דתלמיד הרי״ף דכתב הא על הנ״ל( ל״א דף דב״מ )פ״ב

 הנ״ל( ע״ב )ט״ז דבערכין ואע״ג וז״ל, הנמוק״י כתב מקום. מכל מתוכיח
 פעמים, ק׳ אפילו ומוכיחו חוזר אתת בעבירה דאפילו לי׳ דרשינן
 לרב לתלמיד נמי לי׳ דרשינן הכי אפילו חלוקות, לעבירות אתא דהוכת
 המפרשים העלו כך ענין. ובכל אדם לכל דתוכיח מינה שמעת דכולהו

 מציעא בבבא דאמרינן דהא לי׳ סבירא דהבמוק״י להדיא הרי עכ״ל. ז״ל,
 חלוקות. בעבירות מיידי פעמים, ק׳ אפילו דדשינן לתודי׳ דמהוכח

אהוב בעבירה מיידי ומוכיח, דחוזר לן, נפקא דמתוכתז דערכק, והא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 584 מס עמוד {8} הניך חנוך בן זאב בצלאל שאפראן, א
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עכ״ל. טריפות ח״י אחר בודקת אין ולמה לא, או טורח בין לחלק ,!ר״ח^יב-עאין י׳ס )או״ח בברכ״י ומצאתי ד להוכיח שלא חובה אפילו־הכי

 ב״ספר ]ומצאתי הכל. שפיר ואתי הג״ל. דתו״כ ברייתא האי יתפרש וכן
 שיחזור פ״א למוכיח מביו :דאמרינן הא שם שהביא ה׳ ס״ ׳ ים ו חס*

 :כתב ואח״ז הג״ל(. דערכין הך )דהיינו תוכיח הוכח שנאמר ויוכיחנו,
 וכתב מקום. מכל תוכיח הוכח ת״ל מניו, לרב תלמיד כו׳ אמרו ועוד
 קרא אתא לבד זה לדבר דאי כר( לרב תלמיד )בד״ה "המפרש" שם

 תוכיח. תוכיח או הוכח, הוכח למיכתב הו״ל כדלעיל, ויוכיחנו שיחזור
 שלא המפרש על ותימה עכ״ל. זה במי שמעינן לישנא, תרי ומדנקס

 סוגיות הב׳ לתרץ מש״כ הנ״ל, להנמוק״י וגם והגמי״י. להסמ״ג הביא
 הספר על עולם" "ברית ,בפי ומצאתי לעיל. כנזכר ודערכין, דב״מ

 מהנמוק״י הזה "המפרש" על שהעיר ז״ל( חיז־״א )להגאון שם חסידים
 )ס״ה ביבמות הנמוק״י וגם והגמי״י[ מהסמ״ג העירה בא ולא הנ״ל.

 מצוה, שמקבל למי כתב, הנשמע, דבר לומר דמצוה הא על הנ״ל( ע״ב
 כפול שמלשון ג״כ ונראה עכ״ל. פעמים מאה אפילו תוכיח הוכח דכתיב

 לשיטתי׳ הנמוק״י ואזיל אחת. בעבירה סיירי כרחך ועל לי׳, !•!ישעו
 ה״ז( פ״ו דעות )הל׳ משנה" "לתם בס׳ ומצאתי הנ״ל. מציעא בבבא

 מאה אפילו משמע דמהוכח שאמרו )הנ״ל( ב״מ הגט׳ על שהקשה
 מצא שלא ע״ש לן, נפקא דמתוכיח משמע )הנ״ל( בערכת והא פעמים.

 אישתמיט כבודו, שבמחילת הלח״ט, על ותמהני זו. קושיא על מענה
 הביא לא גם כנ״ל. הסוגיות לב׳ שפיר שתית בב״מ, הנמוק״י פיני׳

 והגמי״י מהסמ״ג הביא לא גם אף דערכין, כהסוגיא שמוכח מהתו״ב,
 בברכ״י ]וראיתי כב״ל. לי׳ דרשינן דמכפילא דמבואר לעיל, הנזכר וכל
 בתשובת דבריו על שהקשה ומה להסמ״ק, שהביא ח׳ אות תר״ח סי׳

 שער להתשו׳ רמז וכבר ע״ש. בדכריו שם ופלפל ס״ה, סי׳ אפרים שער
 תחת שעא״פ תשו׳ ואת ה״ז• דעות מהל׳ פ״ו במל״ט אפרים־בהג״ה

 על תמה ובחנם כ״ז. נעלם כבודו במחילת ומהרש״ש שם[ לעיין ידי
 הא על הקשה הנ״ל, ע״ב ס״ה ביבמות הנמוק״י והנה המהרש״א[.

 ע״ב ט״ז דערכין מהא נשמע. שאינו דבר לומר שלא אדם על דמצוה
 אמר ושמואל הכאה, עד אמר רב תוכחה. היכן עד דאמרינן: הב״ל,

 רבים בין חילק זו קושיא ומחמת נזיפה. עד אמר יוחנן ור׳ קללה, עד
 ברמ״א הוא וכן יקללנו. או שיכנו עד להוכיחו חייב דביחיד ליחש,
 ר׳ דהא זה, תירוץ הבינותי לא בעניי ואני ב׳(. סעי׳ תר״ח סי׳ )או״ח

 נשמע, שאינו בדבר להוכיח שלא דחובה שס״ל הב״ל, ביבמות אבא
נאמר, ביחש כרחך על זה וקרא ע״ש. לץ" תוכח ד״אל מקרא זה למד

 זו, קושיא לתרץ מחוורתא ולדעתי ע״ש. זה תירוץ על שהעיר ה׳( אות
 שלא שיודע דמי שכתב, תי״ג( )סי׳ חסידים" ה״ספר של כתירוצו

 מוכיח כשהבן מדבר נזיפה, עד שאמרו ומה להוכיחו. אין דבריו יקבלו
 כר, ואוהבו בו גס שלבו לפי כר, אחיו או הבן, את האם או האב, את

 ומאור ב״מפרש". ע״ש כר. ישנאנו יוכיחנו שאם אחר, איש היה אם אבל
 אלו חסידים" ה״ספר לדברי רמז סק״ג( תר״ח סי׳ )או״ח המג״א עינינו
 ע״א(. פ״ו ודף ע״ב פ״ה דף קדושים )פ׳ הקדוש בזוהר ועיין ע״ש.

 יבמות שלמה" של "ים ועיין לעיל. הנזכר על־פי לפלפל יש והרבה
ודו״ק. לפלפל ויש ע״ש, מ״ו( סי׳ )פ״ו
 סוף תר״ח סי׳ )או״ח יוסף" "ברכי בספר חזיתי הלום הגם )ב(

ה״ז( פ״ו דעות )הל׳ הרמב״ם דעת לתרץ שכתב ז׳( אות
 דר״א דמוכח הרמב״ם, דסבר משום הכאה, עד דתוכוזר, כרב, שפסק

 הוא דטעות־סופר ובראה ראבר״ש. איתא ע״ב, ס״ה ]וביבמות ורשב״א
 נשמע, שאינו דבר לומר שלא דמצוה ביבמות, דאמרו אבא, ,ור בברכ״י[

 דלא אע״ג דאמרו ]הנ״ל[ משבת דהא יוחנן. כר׳ דלא סברי כר, וחובה
 להוכיחם. בפועל וצריך אומדנא. שייך דלא מוכח מר. לוכחיגהו מקבלי

 הגדר יוחנן דלר׳ כיון יוחנן, כר׳ ס״ל ודעימי׳ אילעא ר׳ אי כן ואם
 מקבלה שאינו אמת דברי גיכרין ■בו שנזף דמאחר נזיפה, הוא תוכחה
;אמאי שכן, ומאחר כד. עוד להוכיח שלא וחובה דמצוה ידעינן ממילא

קמ״ל גופא דהיא תאמרו וכי עיקר. לכ מימרי הני
 ?׳צ’׳“?’3 ל״י' » לי®.״־ H1 >« עי י.",ג״ה גיר

שמיד דמון יזחנן, גו■ ומ »םו«ל. «ו ניג דס-ל raw אלג® נדפו,

 ע״ש דבפשי׳. מסברא כן שהסכים שכתב, מהרש״ק בהגהות )וע״ש
 )או״ח בפמ״ג כתב וכן מה״ת( שהוא והוכיח מזה, חזר אחר שבמקום

 ועיין ע״ש. לברר צריך אין דמה״ת הוא, דמדרבנן סקי״א( א״א ח׳ סי׳
 ס״ב ס״א כלל ובג״ו ט״ו, וכלל י״ב כלל העמקים שושנת בס׳ זה בענין

 ; ם׳8זב נ״ז, סי׳ חיו״ד מהד״ק ובנו״ב י״ג, דף כתובות ובפנ״י
הדע״ק על הקדש ובגידולי סק״ג. א׳ סי׳ ובתב״ש סקי״ז, מ״ז י״ח סי׳

 אדם ויבא מקבל דלא דאף מינה דנילף סד״א הכאה, או קללה עד הוא
 ונמצא וכר וחובה דמצוה קאמרי להכי הדין, משורת לפנים לעשות

 גודל מלבד ולדעתי עכ״ל. ישנן כר׳ דלא ס״ל ואמוראי תנאי חזני
 בעל הגאון של כבשו ובמחילת כן. לומר תימה גם אף בזה, הדוחק
 ה״ג( )פ״ה תרומות הירושלמי מיני׳ אישתמיט ז״ל, יוסף" "ברכי
 כך נעשה, שהוא דבר על לומר שמצוה כשם :אמר יוחנן ר׳ בשם דר״א
 )פ״וו סוטה בירושלמי הוא וכן נעשה. שאינו דבר על לומר שלא מצש
 לפנינו חגיגה שבירושלמי אף ה״ח( פ״א )סוף חגיגה ובירושלמי ה״ב(

 יותר מוכח אבל שחנן. ר׳ בשם ולא יונתן, ר׳ בשם ר״א הגירסא
 הנ״ל וסוטה תרומות כהשושלמי יוחנן. ר׳ בשם היא העיקרית דהגירסא

 משה" וב״פני עדה" ב״קרבן ועיין הירושלמי[. חיבר גופי׳ יוחנן ]ור׳
 שאינו דבר על לומר שלא דמצש שפירשו הנ״ל, המקומות אלו בכל

 דמצש. הנ״ל, כיבמות הימנו. יקבלו שלא שתדע היכא היינו נעשה,
 ס״ל גופי׳ יוחנן דר׳ להדיא הרי ע״ש. נשמע שאינו דבר לומר שלא
 אף בשמע, שאינו דבר לומר שלא דמצוה הב״ל, ואמוראי תנאי הני ככל

 איצסריך אמאי קשה הנ״ל ולהברכ״י נזיפה. עד הוא תוכחה דגדר שס״ל
 מהירושלמי מוכח ודאי אלא כנ״ל. עיקר כל מימרא האי למימר יוחנן ר׳

 דמי והירושלמי, מהבבלי למדנו פנים כל על ברור. וזה כהברכ״י, דלא
 צדקה" "מעיל בשו״ת ועיין להוכיח. את ממנו תוכחה יקבלו שלא שיודע

 דבד סק״ב( תר״ח סי׳ )או״ח השקל" ב״מחצית גם מובא י״ט( )סי׳
 וא׳די' יקבלו, שלא לבו גלוי מקרי בפרהסיא, גרוע מנהג להם שאחזו
 בשם כתבתי וכבר עכ״ל. בתורה מפורש הוא כן אם אלא למחות, צריכין

 על תקיפה שתינו היכא דוקא היינו בתורה, במפורש דגם הברכ״י,
 י״ד(. אות ת׳ )מערכת לפי" "דבש בספרו הוא וכן כנ״ל. העוברים

שכתב, ע״ב( ע״ד דף ז׳ )חקירה גמא" "תיבת בספר ראיתי והנה )ג(
 אם "עמיתך". כמ״ש להוכיחו, מצוה גמור רשע דאפילו

 מסתמא אחזקה מלתא אוקי לומר שייך ולא הוא. עמיתך חברך אין
 כל דקיי״ל ורמז גלוי. מי לפניהם גלוי, לפגז אם כאמז״ל יקבל, לא

 וכתבנו פ״ק. פסחים מבררינן, דיבור ע״י בקל לברורי דאיכא היכא
 כאן מש״כ ]ובאמת עכ״ל. מדרבנן או מה״ת אי לספק דיש בפריי

 אחר. במקום לי׳ פשיטא מדרבנן, או מה״ת לברר צריך אי לי׳ דמספקא
 היכא דכל שכתב, סופ״ב( ח״א התערובות )שער יו״ד בפמ״ג עיין

מה״ת דאי מה״ת. לא מדרבנן רק הוא מבררינן, בקל לברורי דאיכא

 שכתב, הג״ל גמא" "תיבת הס׳ דברי בעיקר אך עש״ה[. סק״א ל״ט סי׳
 דבריו הוא. עמיתך חברך אץ דאם להוכיחו. מצוד. גמור רשע דאפילו

 תרגמו "עמיתך", או "עמיתו" בתורה שכתוב מקום בכל הא תמוהים.
 :כ״א(—)ה׳ ויקרא בפ׳ כגון ״חברך״. או ״חבריה״ ב״ע ויונתן אונקלום

 קדושים בם׳ "חבריה". :תרגמו עמיתו. את עשק או וגר, בעמיתו וכחש
 )בפסוק וכן בחבריה. תרגמו בעמיתו. איש תשקרו ולא :י״א( — )י״ט
 על באמת תרגמו ובן חברך. תרגמו עמיתך, תשפוט בצדק שם( ט״ו
 אמור ובם׳ חברך. עמיתך, את תוכיח הוכח י״ז( פסוק )שם, קרא האי

 וכן חבריה. עמיתו, על תרגמו בעמיתו, מום יתן כי ואיש י״ם( — )כ״ד
 עמיתך, על תלגמו י״ז( ובפסוק ט״ו, ובפסוק י״ד. — )כ״ה בהר בם׳

 ועמיתך דחברך הרי כן. תרגמו מספר את דוכתי בכמה ועוד חברך.
 )נ״ט מציעא דבבא מחא גמא", "תיבת הס׳ על ז־ועתי־קשה הוא אחד

 בתורה שאתך עם :דרשו עמיתו״ את איש תוגו ד״לא הקרא על ע״א(
 במהרש״א וע״ש ■אתו. עם עמיתו, רש״י: ופירש תוניהו. אל ובמצות,
 דברים באונאת כאן מדשינה לפרש, דגראה שכתב, שם( אגדות )חידושי

מלת דברים באונאת דרשו אחיו, כתיב ממון ובאונאת עמיתו, לכתוב

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 585 מס עמוד {8} הניך חנוך בן זאב בצלאל שאפראן, א



סימן ותשובות שאלות כו
 ולהונו לבייש כמוה עבירה לבעל אבל וכמות. בתורה שאתך עם עמיתו,

 עבירה בעל אימעט לא ממון אובאת גבי דכתיב מאחיו אבל בדברים.
 על ותימה עכ״ל. ריבית גבי דכתיב באחיך כדאמרינן גוי, אלא

 מהא :ת״ל שכתב שם בב״מ יוסף״ לה״נמוקי הביא שלא המהרש״א
 הכתוב הזהיר שלא למדנו תוניהו, אל ובכמות בתורה שאתך דעם

 מותר עצמך, הונה אם במדרש ואמר השם, יראי אלא דברים באונאת
 חו״מ ברמ״א הוא וכן עכ״ל. כר עמיתך קרוי אינו שזה להונהו, אתה

 הנמוק״י דברי בפירוש מש״כ סק״ד בסמ״ע וע״ש א׳. סעי׳ רכ״ה סי׳
ע״ש. ד׳ אות מכירה מהל׳ פי״ד בהגמי״י הוא וכן עש״ה. המדרש בשם
 רשאים ר״ל, עבירה בעל והוא שמים יראת לו שאה דמי להדיא, הרי

 לענה נמי הכא כן ואם עמיתו. קרוי אינו רזה משום בדברים, להוגו
 אנו אין עבירה ובעל דלרשע ג״כ לומר יש עמיתך, את תוכיח הוכח

 הנ״ל. גמא" כה״תיבת ולא עמיתו. קרוי דאינו משום להוכיחו, כמווין
 בפירוש כתב הנ״ל( ע״ב ס״ה יבמות אגדות )חידושי המהרש״א והנה

 תוכיח דכתיב משום הוא נשמע, שאינו דבר לומר שלא דפמוה השני,
 תוכחה, שמקבל במצות עמיתך עמיתך, בעלמא כדדרשינן לעמיתך,

 ויש הנ״ל. ב״מ להש״ס ג״ב וכוונתו עכ״ל. תוכחה מקבל שאינו ובהיפך
 מצווין אנו אין דלרשע מדבריו, ולהוכיח ג״כ ביבמות דברה לפרש

להעיר יש אמנם ובמצות. בתורה עמיתו קרוי דאינו משום להוכיחו,
 עמיתך, תשפוט בצדק יוסף רב דתני ע״א( )ל׳ דשבועות מחא זה, »*>זל

עולא ר״י שלח כר, יפה לדונו השתדל ובמצות, בתורה שאתך $ם■י
 אגדות )חידושי המהרש״א וכתב ע״ש. כר ובמצות בתורה עמית חברינו

 אשת ואל וגר בעמיתו וכחש :וכמו חבר, כמו הוא עמית לשון וז״ל, שם(
 שם על אלקים שנקרא דיה גבי דהכא אלא כמוהו, והרבה וגר עמיתך

 עם בת״ח אלא וחבירו, עמיתו לבע״ד למקרי הו״ל לא חשיבותו
הנ״ל, נ״ט ב״מ מש״ס המהרש״א על ותימה עכ״ל. וכר בתורה שאתך

 אפילו ות״ח, דיה לענה כלל מיידי שלא דברים, אונאת לענה שגם
 אתא דלא כרחך ועל כנ״ל. ובמצות בתורה שאתך עם עמיתו, אמרו הכי
 כהמהרש״א ובמצות. בתורה אתך שאין עבירה, ובעל רשע, למעוטי רק

 שהוחזק דאדם שכתב, מ״ו( פ״א )אבות, ברע״ב ועיין ד״נ״ל. והנמוק״י
 קדושים, )ם׳ אהרן" "קרבן ובספר ע״ש. וכר לחובה לדונו מותר ברשע,

 למדד זכות, לכף דלדון משום הטעם, כתב שם( רב" "משנת בס׳ מובא
 דומה היינו ועמיתך, ע״א( )ל׳ כשבועות עמיתך". תשפוט מ״בצדק

 וברמב״ם ה״ז, פ״ה דעות הל׳ ברמב״ם עיין עש״ה. רשע לא אבל לך,
ע״ש. ה״י פכ״ג סנהדרין הל׳
 מדשינה :שכתב הנ״ל, נ״ט בב״מ המהרש״א דברי עיקר אמנם )ד(

ממון ובאונאת עמיתו, לכתוב דברים באונאת הכתוב
 בתורה שאתך עם "עמיתו" מלת דברים באונאת דרשו מזה אחיו, כתיב

לא ממון, אונאת גבי דכתיב מאחיו אבל עבירה, בעל למעט י/מצות,
 כנ״ל. ריבית גבי דכתיב באחיך כדאמרינן גוי. אלא עבירה בעל אימעט
 "וכי י״ד( — )כ״ה בהר בפי קרא מפורש שהרי תמוהים. דבריו ובאמת
 אחיו". את איש תונו אל עמיתך מיד קנה או לעמיתך ממכר תמכרו

 הוא וכן ע״ב. נ״ח כב״מ מיירי, ממון באונאת כרחך על זה וקרא
 כתיב ממון באונאת דגם להדיא הרי שם(. בהר )ם׳ כחגים" ב״תורת
 באונאת כמו ממון באונאת עבירה בעל ג״כ למעט ויכולין עמיתו,
 אימעוט ממון אונאת גבי דכתיב דמאחיו המהרש״א מש״כ וגם דברים.

 גמרות מיני׳ אישתמיט כבודו, שבמחילת ונראה תמוה, כן גם גוי.
 ובבכורות הקדש. למעט אתא דאחיו אמריגן, ע״ב, נ״ו דבב״מ מפורשות.

 דרשינן, לעמיתך" ממכר תמכרו ד״וכי קרא דמהאי אמרינן, ע״ב, י״ג
 ופריך .לעכו״ם. אונאה מחזיר אתה ואי אונאה, מחזיר אתה דלעמיתך

 בהקדש וחד בעכו״ם חד ומשני נפקא. אחיו" את איש תונו מ״אל לעכו״ם
 ממעט דלעמיתך היינו בעכו״ם, חד שאמרו דמה כרחך ועל ע״ש. כר

 ע״ב נ״ו כב״מ דאתא, הוא הקדש למעט כרחך על אחיו דהא עכו״ם,
 לדידי׳ קונות, מעות תורה דבר דס״ל בבכורות שם יוחנן לר׳ אך הנ״ל.

 שם, לד״ל אבל במשיכה. לעכו״ם בכסף, דלעמיתך אתא לעמיתך האי
שייך דלא עכו״ם למעט אתא ממון אונאת גבי דכתיב לעמיתך ודאי

ז " ב ר ה טז
 והן הנ״ל. ממרות להביא להמהרש״א הו״ל ועכ״ם כנ״ל. אונאה גבי׳
 אין דעכו״ם דהא :כתב ה״ז, מכירה מהל׳ בסי״ג הרמב״ם שגם אמת

 רכ״ז סי׳ חו״מ וש״ע בטור הוא וכן אחיו. דכתיב מהא נלמד הונייה, לו
 עכ״פ כן ואם ע״ש. בזה שם הלח״מ עליו תמה כבר אבל כ״ו. סעי׳

 יש p גם ממון, אונאת גבי דכתיב דמלעמיתך לומר יש הנ״ל, לר״ל
 אתך שאץ כיון עכו״ם, כמו הוגייה לו דאין עבירה ובעל רשע למעט

 המהרש״א מש״כ ]וגם דברים. באונאת כמו ממש והוי ובמצות, בתורה
 דכתיב באחיך כדאמרינן גוי, אלא עבירה בעל אימעט לא דמאחיו

 זרה דעבודה מהא להדיא, להביא הו״ל ויותר תמוה. כן גם ריבית. גבי
 המומר. את לרבות אחיך, אבידת לכל בהדיא, דאמרינן ע״ב( )כ״ו

 ועיין ע״ש. במומר ריבית לענין שכתבו מה אני( )ד״ה בתוספות וע״ש
 עיין עש״וב מומר לפני שנפלה יבמה לענין קנ״ז( סי׳ )אה״ע בב״ח

 דלהכנה״ג, שכתב, הכי׳ה( גירושין מהל׳ פי״א הרמב״ם )על ב״קובץ"
 מקרי ולא במצות, הוא אחיו לאו דמומר להו משמע אלשקר, והר״מ
 במחבר דיעות שתי (,ב סעי׳ קנ״ס )סי׳ יו״ד בש״ע ועיין ע״ש. חבירו
 מ״ג( )סי׳ צבי חכם ובשו״ת ע״ש במומר, ריבית לענין שם ורמ״א

 סק״ב שם תשובה" ב״פתחי מובא ס״ג( סי׳ )חיו״ד צבי תפארת ובשו״ת
 הג״ל( ע״ב )י״ג בבכורות הש״ס והנה עש״ה[. סק״ג שם ובחו״ד

 אהה דאי למעט, אתא וגו׳ לעמיתך ממכר תמכור דכי לר״ל גם דאמרינן
 זה על התו״כ כדרש ס״ל דלא כרחך על כנ״ל. לעכו״ם אונאה מחזיר
 מכור מוכר, כשאתה מנץ :י״ד( )כ״ה בהר פ׳ בחומש ברש״י גם מובא

 שאם ומניין מכור. לעמיתך ממכר תמכרו וכי ת״ל חברך, לישראל
 עכ״ל. עמיתך מיד קנה או ת״ל חברך, מישראל קנה לקנות, באת

 שכתב הג״ל נ״ט בב״מ המהרש״א על שהקשיתי מה ליישב יש ועפי״ז
 תמכרו וכי כתיב הא וקשה אחיו. אלא עמיתו כתיב לא ממון דבאונאת

 לעמיתך, ממכר דהאי שפיר, אתי ולהתו״כ כנ״ל. וגו׳ לעמיתך ממכר
 ועיקר כלל. אונאה לענץ לא אבל לישראל, אלא למכור שלא אתא

 ממכר תמכרו ד״וכי קרא בלא דגם מאחיו. רק נלמד ממון, אונאת
 דברים, באונאת אחיד׳ את איש תונו ד״אל הקרא לפרש אין לעמיתך"

 גם כבודו, הוא אחיו כבוד שהרי פוסל, במומו פוסל, שהוא מה דכל
 את איש תונו ד״אל דהקרא כרחך ועל מזולזל, עצמו הוא אתיו בזילזול

 פירש״י על חכמים" ה״שפתי גם כמש״כ ממון. באונאת מיידי אחיו"
 בי׳ דכתיב דברים באונאת אבל ע״ש. י״ז( — )כ״ה בהר ם׳ בחומש
 כג״ל. עבירה ובעל רשע גם למעט דאתא לומר יכולין שפיר עמיתו,

כן. לומר יש עמיתך את תוכיח בהוכח נמי והכא
 ד׳( אות רל״ט )מצוד. חינוך" "מנחת בספר הייתי וצופה )ה(

איתא( ואם ד״ה ע״א )ע״ה סנהדרץ להרש״י שהביא
 עמיתך את תוכיח דהוכח להוכיחו, כלל מצוה אין תושב דלגר שכתב,
 דגר צ״ב נ״ט בב״מ המבואר לפי ובאמת ע״ש. תושב גר ולא כתיב,
 עבדים הל׳ ברמב״ם ועיין קאי. צדק גר לענין ושם הוא, עמיתו בכלל
 תושב דגר משמע ומזה ע״ש. הט״ו מכירה מהל' ובפי״ד הי״א, פ״ח
 תושב דגר ע״ב( ס״ד )ע״ז דאמר לר״מ מבעיא לא עמיתו. בכלל אינו

 זיב עבודה לעבוד שלא חברים ג׳ בפני עליו שקיבל כל רק היינו
 תושב דגר שם דס״ל לחכמים אפילו אלא עמיתו. נקרא דאינו ודאי
 הרמב״ם פסק וכן .p וקיי״ל נח, בני מצות ז׳ עליו שקיבל כל היינו

 ה״ז, ביאה איסורי מהלכות ובפי״ד ה״ב עכו״ם מהלכות פ״י
 סימן יו״ד ובש״ע ה״ז, אסורות מאכלות מהלכות ובפי״א

 עמיתו. נקרא דאינו ברור נראה הכי אפילו ע״ש. ב׳ סעי׳ קכ״ד
 שלא עליו שקבל הזה, לדבר דאה ע״ב ע״ד בסנהדרין פירש ]רש״י
 תושב גד הג״ל לחכמים הא קצת, עיון וצריך ע״ש. זרה עבודה לעבוד

 הז׳ כל עליו קבל נעמן גם ואולי A בני מצות ז׳ עליו לקבל צריך
 שקבל היינו תושב דגר הנ״ל( ע״ב ס״ד בע״ז )שם לאחרים אך מצות[.

 ע״ש, נבילות מאיסור חוץ בתורה האמורות מצות כל לקיים עליו
 הוא שהרי עמיתו, נקרא כזה תושב גר גם דבאמת לומר, יש ולדידהו

 אפילו אחרים דלדעת לומר ויש כנ״ל. ובמצות בתורה שאתך עם
פ״ח בב״ק לחכמים כנעני עבד כמו במצות, הוא דאחיו מקרי, אחיו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 586 מס עמוד {8} הניך חנוך בן זאב בצלאל שאפראן, א



כזטז סימןותשובות שאלות ז " ב ו ה
 משום וסירש״י: במצות. הוא אחיו דעבד ע״א, פ״ו ובסנהדרין ע״א,
 בס״ט הרמב״ם דעת אך ע״ש. חייב עבד בה, חייבת שאשת מצוד, דכל

 בן שאינו משוס עדות, לענין אחיו בכלל אינו דעבד ה״ד, עדות מהל׳
 בתשובתי בזה הערותי !וכבר שם הלח״ט עליו תמה וכבוי ע״ש. ברית
 גולין דהכל במשנה ע״ב( )ח׳ במכות אמנם יאסי[. בק״ק אחד לרב
 דהכל ובגמרא תושב. מגר חוץ ידיהו, על גולת וישראל ישראל, ע״י

 המשנה על פריד שם ע״א ט׳ דף ובגט׳ כד. וכותי עבד לאתויי גולי!
 תושב גר סיפא אימא הוא. נכרי תושב גר אלמא תושב, מגר דהוץ
 תושב, גר שהרג תושב בגר כאן קשיא. לא ואר״כ תושב. גר ע״י גולה
 כתיב רעהו את יכה אשר גלות ולעניו ע״ש. ישראל שהרג בג״ת וכאן
 מקרי דעבד תושב, מגר עבד דין דוזלוק אלמא ד׳< — )י״ט שופטים בס׳

 רוצח מהל׳ פ״ה שברמב״ם אמת הן רעהו. מקרי לא תושב וגר רעהו,
 שטעות־ שכתב, משנה" ב״כסף ע״ש לעבד. תושב גר דין השווה ה״ג

 מ״ג( )פ״ב מכות יו״ט" ב״תוספות ועיין עש״ה. ברמב״ם הוא סופר
 לכותי, פרט רעהו שדרשו לה״ספרי" והביא הרמב״ם. דעת שתירץ

 ת״ל מה :איתא שופטים, בם׳ ב״ספרי" לפנינו ובאמת ע״ש. לגר פרט
 כבר רעהו תושב, לגר פרט רעהו לאחרים, סרט רעהו פעמים, ג׳ רעהו

 )סי׳ קדושים ,פ שמעוני" ב״ילקוט הוא וכן רעהו. התורה קראתו
 מרעהו, אימעוט חושב דגר הרי שב זוטרתא" וב״פסיקתא תתק״ב(

 כחכמים אלא כאחרים דלא אתיא זה דכל לומר וצריך מעבד. וגרע
 משלוח לענין סקי״א( א״א תרצ״ה סי׳ )או״ח בפמ״ג ומצאתי הג״ל.
 מב״ק והביא כנעני. לעבד שלח אם חובתו ידי יצא אם בפורים, מנות
 דהוא וכל־שכן מקרי, אחיו כרחך דעל ]הנ״ל[ פ״ו וסנהדרין פ״ח

 וכן י״ח( אות ח״ב כוללת פתיחה )או״ח בפמ״ג הוא ובן רעהו. בכלל
 הוא כנעני, עבד אם לענק סק״ב( א״א קנ״ו )סי׳ או״ח בפמ״ג הוא

 כתב סק״ב קנ״ט סי׳ יו״ד חוו״ד ועיק ע״ש. כמוך לרעך ,סכללמהבת
 הפמ״ג קדמו וכבר ע״ש. רבית לענק הוא אחיך בכלל כנעני דעבד ג״כ
 דגר דס״ל לחכמים כן ואם ע״ש. א׳( אות בהר )ם׳ גמא" "תיבת בם׳

 מקרי דאינו ודאי ב״ג. מצות ז׳ עליו שקיבל בל רק היינו תושב,
 מב״מ זה, על להעיר יש ולכאורה כנ״ל. מקרי לא עמיתו וגם אחיו,
 ימוך וכי דכתיב היא, מאי רבית לענק האמור תושב גר :דאמרינן ע״א.
 ורמיגהי וגר. ותרבית נשך מאתו תקח אל עמך וחי ותושב גר וגד אחיך
 אל כתיב מי ארנב״י תושב בגר וכן בריבית, אותן ומלוק מהן לוק
 קרא האי לאו דאי ומשמע ע״ש. מישראל כתיב פאתו מאהב תקח

 )הל׳ הרמב״ם על הלח״ט באמת הקשה וכן בי׳. קרינן אחיך דמאתו,
 מהש״ם והא אחיד. מקרי לא תושב דגר דעתו, דכדסמע ה״א( פ״ה מלוה
 במל״ט, שם וראה נא הבט אמנם אחיך. מקרי תושב גר דגם משמע הנ״ל

 ובאמת ע״ש. אחיך מקרי לא תושב גר דלעולם הנ״ל, להש״ס שפירש
 קאי, אאחיך כתיב, מאתו תקח אל ד״ה ע״א, ב״מ ברש״י כן מבואר

 עכ״ל. להחיותו מצווה שאתה כתיב, עמך וחי לענק ותושב גר כתיב וכי
 סק״א. קנ״ט סי׳ ק״ד ט״ז ועיק אחיך. מקרי לא תושב דגר להדיא הרי

 בשם שהביא במה הנ״ל, בהר ס׳ גמא" "תיבת הספר על להעיר ]ויש
 תושב על שפירש במה שם, בהר ם׳ בחומש רש״י על שהקשה בצ״ל,
 שיקבל דבעינן כחכמים, הלכה והא זרה. עבודה לעבוד שלא עליו שקבל
 ע״א, בב״מ רש״י על כלל העיר ולא בזה. מש״כ ע״ש מצות. ז׳ עליו
 ואוכל עכו״ם לעבוד שלא עליו שקבל רק ג׳׳כ שכתב תושב גר ד״ה

 ג״כ כתב נעמן, לענק הנ״ל ע״ב ע״ד בסנהדרין וגם עכ״ל. נבילות
 וצ״ע[ לעיל בזה הערותי וכבר זרה. עבודה לעבוד שלא עליו שקבל רק

 לא תושב דגר ע״ה, סנהדרין מרש״י רק הביא לא חינוך" וה״מנוזת
 ראיתי וגם — כבודו. במחילת האמור, מכל העיר ולא עמיתו. מקרי

 עוד זו, מעשה חוץ תוכחה, דחיוב שכתב חינוך" ב״מגחת שם עוד
 בנהר, מטובע גרע דלא רעך, דם על תעמוד דלא לא־תעשה על מחוייב
 פ״א )כב״ק גופו אבדת לרבות והשבות וגם תעמוד, לא על דעובר

 מן להצילו יכול דאם וכמה, כמה אחת על ע״א(, ע״ג וסגהדרק ע״בג
 ולהצילו. למוטב להחזירו חייב ר״ל, וגופו נפשו אבדת דהוא העבירה,
גבי שמבואר ועכו״ם, שבת ומחלל להכעיס נבילות אובל ולכאורה

 להוכיחו חייב דאינו אפשר אחיו, בכלל דאינו דוכתי ובשאר אבידה
 דאפשר אצלו ספק דאם לי, נראה מקום מכל אך רעהו. בכלל דאינו ג״ב

 עכ״ל. אח בכלל ויהיה למוטב, דיחזור להוכיחו חייב ממנו דיקבל
 ג׳( )אות לעיל שכתבתי מה מכל בזה גם העיר לא כבודו ובמחילת
 ובעל גמור לרשע להוכיח מחוייבק דאק מקומות, מכמה והוכחתי
 שכתב, סק״ו קנ״א סי׳ יו״ד הש״ך בדעת זה להעמיס ויש עבירה.

 ב״דגול ע״ש מעבירה. להפרישו מחוייבק אנו אק מומר, דלישראל
 אפילו עבירה, איזה על במזיד לעבור הרוצה דישראל שכתב, מרבבה"

 ב״ק ועיין ע״ש. להפרישו מצווה אחר ישראל אין גמור, מומר אינו
 שם ובפירש״י וימות. לרשע הלעיטהו שבוע שני דבשאר ע״א, ס״ט
 דבר ויאכלו יניחם לגזול באים שהן שבוע: שני בשאר אבל ד״ה

 מ״ה, פ״ג דמאי במשגה ועיין ע״ש. וימות לרשע והלעיטהו האסור
 ה״ה, פ״ג דמאי בירושלמי ע״ש לרמאים, אחראין אנו אק דאר״י

 הש״ך על הערותי ]כבר עש״ה ה״א פ״ה שגי מעשר ובירושלמי
פרומושיקא[. לק״ק אחת בתשובה בזה
 דלעמיתך וע״ב ע״א י״ג מבכורות לעיל שהבאתי הדבר ובגוף )ו(

מובא בתו״כ, הוא וכן עמיתך. קרוי דאינו עכו״ם, ממעט
 ויקרא ס׳ בתו״כ עוד הוא וכן י״ד( — )כ״ה בהר ם׳ בחומש ברש״י

 לגי• פרט עמיתו עמיתו, את עשק או בעמיתו וכחש כ״א( — )ה׳
 רפשב בכורות כמשנה עכו״ם. היינו ואחרים, ע״ש. לאחרים פרם עמיתו

 דממעט זוסרתא", ית,פסיקתא מה״סםרי" לעיל הבאתי רעהו, וכן
 מהרש״י הביא הנ״ל, א״א קנ״ו סי׳ או״ח הפמ״ג וכן תושם וגר עכו״ם

 ע״ש. עכו״ם ולא דרעהו כ׳{ )פ׳ והרא״ם י״ד( — )כ״ב שמות בחומש
 ב״ע, ויונתן אוגקלום דהא ועוד הג״ל. מה״םםרי" הביא שלא ותמהני
 ]כנ״ל עמיתו על שתרגמו כמו חבריה. רעהו, על מקומות בבמה תרגמו

 להעיר יש אמנם ברעהו. נמי הכא עכו״ם, ממעט דעמיתו וכיון ג׳[ אות
 פועלים לו לשכור לחבירו אדם יאמר לא ע״א, ק״נ שבת ממשנה
 מקרי נכרי דגם הרי ע״ש. בכרי בחבר ר״ס לה מוקי ובגט׳ בשבת.
 וכתב מחבירו. לולב הלוקח ד״ה ע״א ל״ט סוכה רש״י ועיק א(. חבירו

 חבירו. לי׳ קרי לא חבר לגבי הארץ זעם משום הארץ, מעם :דגרסינן
 בדוכתי דאשכחן :וכתבו פירש״י. על שהשיגו הלוקח, ד״ה בתום׳ ע״ש

 נכרי דגם הנ״ל, שבת מהש״ם גם והביאו חבירו. לע״ה דקרי מובא,
 דיבנה דרבנן בפומייהו מרגלא ע״א י״ז ברכות ]עיין ע״ש. ועירו קרי
 ע״ש. הארץ עם חברי אני: בד״ה ופירש״י בדיה. וחברי בריה אני

 להגאק הש״ס בגליון בזה שהעיר ומצאתי הנ״ל. סוכה מרש״י וקשה
 אגדות בחידושי המהרש״א מיני׳ אישתמיט כת״ר ובמחילת ז״ל. ועק״א

 הביא ולא ע״ש. חברי לי׳ קרי למה הארץ, בעם דאי שהקשה, שם,
 לה^^ חכמים דלשון לומר ויש הנ״ל[. בסוכה ותום׳ רש״י מהמחלוקת

 אף עכו״ם, ממעט דרעהו אפשר תורה דבלשון לחוד, תורה ולשון
 ע״א, ל״ח מב״ק להעיר יש אכתי אך כנ״ל. חבריה זד. על שתרגמו
 רעהו ואי ליפטר. נפי דישראל נגח כי דוקא, רעהו אי מם״נ :דאמריבן

 קרא אמר אבהו א״ר ניחייב. דנברי נגח בי דישראל אפילו דוקא, לאו
 ברירא לא דלהמקשה הרי ע״ש. כו׳ גוים ויתר ראה ארץ וימודד עמד
 התום׳ על מהר״ם בחידושי גא ראה נכרי. למעט דוקא רעהו אי לי׳,
 וימודד דעמד מקרא ר״א דמשבי דלהמסקנא שכתב: עמד, ד״ה שם

 אימעט לא דגכרי ר״ל דוקא, לא רעהו דלעולם לומר כוונתו וכף, ארץ
 מהר״ן, שהביא ע״ש כד, רעהו מקרי נסי דנברי להיות דיכול מרעהו,

 דפסור, נכרי שור את שלנו שור דנגח הא המסקגא, לסי דגם שמשמע
 על הפגים" ב״פראה ועיין ע״ש. כף דוקא דועהו מרעהו, אתיא

ע״ש. מרעהו אימעט דנכרי :שכתב התיר, ד״ה ה״ג פ״ד ב״ק הירושלמי

זרד. עבודה במשגר, וראו עיניכם נא שאו : המחבר מבן הגה״ה א(
לנו שנית רבי א״ל שם ובנס׳ זזבירו. ושל שלו ע״ז מבטל גברי ע״ב( )ג״ב

שוגה אתר, "ועכשיו :ופירש״י ישראל. ושל שלו ע״ז מבטל נכרי בילדותך
מקרי לא דגכרי מכאן, לפ-ירין מציגו ע״ש. לא" ישראל אבל תכירו ושל לבו

שאפראו מעניך מטך__ זריז• וצריך חבירו.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 587 מס עמוד {8} הניך חנוך בן זאב בצלאל שאפראן, א



תורה משנה

 ולחום בשבחו לספר צריך לפיכך כמוך. לרעך ואהבת שנאמר כגופו, מישראל 20
 בקלון והמתכבד עצמו. בכבוד ורוצה עצמו ממון על חם הוא כאשר ממונו על

 כנפי תחת ונכנס שבא הגר אהבת !ד! הבא. לעולם חלק לו חבירויאין
 גר, שהוא מפני ואחת ריעים, בכלל שהוא מפני אחת עשה, מצות שתי השכינה
עצמו, אהבת על שצוה כמו הגר אהבת על צוה הגר. את ואהבתם אמרה והתורה

 כל ]ה[ גר. ואוהב שנ׳ גרים, אוהב עצמו הקב״ה אלהיך. יי׳ את ואהבת שנ׳ 25
בלבבך. אחיך את תשנא לא שנ׳ תעשה, בלא עובר בלבו מישראל אהד השונא

 שבלב. שנאה אלא תורה הזהירה ולא מעשה בו שאין לפי זה, לאו על לוקין ואין
 לא משום עובר אינו רשאי, שאינו אע׳׳פ והמחרפו, חבירו את המכה אבל

ולא ברשעים שנ׳ כמו וישתוק, ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא m תשנא.
 אמנון, את אבשלום שנא כי טוב ועד למרע מאומה אמנון את אבשלום דבר 30

בדבר לי חטאת ולמה וכך כך לי עשית למה לו ולוט׳ להודיעו עליו מצוה אלא
שיספר. כבחסנסתנדהח: ] ?ספר ברית(. ]מבני תא: 1 טי׳שרא׳ל 20 י חסר. | ואחד איש.

 שהיא כמו חבירו( בכבוד >תא: ]בכבודו דנכסנסתאה: ורואה לבכנ: i ורוצה שהוא כמו דנדהזכת: | הוא כאשר 21
שנייה. לו: ! ואחת חסר. לו: | עשה 23 ]ה[. ד!לבחטכנצתאד: יחטיכ. כ״ה: ]ד( 22 רואה([. >לכנ: רוצה

 אהבתו לו: I עצמו —אהבת ]התורה[. לט: ]הקנ״ה[ דדהוזלדנ)בג?׳(: וצוה לו: | צוה ]נפש[. לוצ: I את 24
 דנדהוזילאנדהחטיינ | עצמו אהבתו. לפ: !עצמו אהבת כלפנינו(. בנה׳ )לחנ חסר. דנלבחכנם: | אהבת כאהבתו.

לב: 1 עצמו והקב״ה. דנלב)בגה׳(נום: | הקב״ה 25 ]ב״ה[. דנת״: עמו לג: הק׳ לט: שמו בנל׳(סצת: >ס״א
ושמלה[. ?חם ?ו ]?תת לפתאד: | נר הנדים(. )לבכנ: הנר את דנלבחכנם: | נרים בעצמו. לדם: חסר.
I זה לאו ע? 27 בלאו. לנויצ: לאו ע? לב: | תעשה בלא 23 ]ו[. ד!לבחטכנצתאד: דהטיב. כ״ח: ]ה[
שבלבו. ז״רחוולדם: | שבלב ]על[. )־אבח(כת:“ז I אלא הקפידה. דדהוזלדם: | הזהירה עליו. לו:
 לא 29־28 הכירו. את והמגדף ד:תנ: המחרפו או לפז חבירו אח והמחרף לאבנחטיכלנסצת: I והמהרפו 28

 לחברו לנהיצ: i לאיש ]ז[. דולבחטכגצתאד: חטיב.“ז כ״ה: ]ו[ 29 זה(. לאו ובגל': תעשה לא לה: I תשנא
 בנל׳ )בח חסר. לבחכטנ: ! ברשעים ויחריש. לו: I וישתוק ]בלבו[. לפ: | ישטמנו לרעהו. לנ:

I אמנון — למרע הפר. דגל)־הוט(ת: | מאומה אל. לדם: עם כאלת: | את 30 כלפנינו(.
הפר. לכח: I לי חסר. נלבוחיכנספצ:“ד ! עליו 31 הסר. לנ: I אמנון — כי חסר. בדוחיכמנסצ: ז־נל

 והשווה א. לא, שבת ;הי״ב ד, פרק קדושים תו״כ ועיין יה. יט, ויקרא שנאמר. 20 מ״ד. פ״א
חבירך, כבוד יהא :מ״י פ״ב אבות בשבחו. לספר אבל. מה׳ פי״ד ריש ולהלן !רו עשין בסהמ״צ רבינו
חבירך, מם.ן יהא מי״ב: שם, ממונו. על ולחום .21־20 פט״ו. דד״נ אבות ועיין כשלך. עליך חביב
בשבחו". ,לספר על מוסב עצמו. בכבוד ורוצה .21 פי״ז. דד״נ אבות ועיין כשלך. עליך חביב
הדומות. מסבי נשמט )ואולי עצמו בכבוד רוצה! שהוא כמו ]בכבודו ורוצה :משלימין שיש בשנו״ס, וראה
 והמתכבד בשבח."(. ל״לספר ביחס כגופו של ההקבלה רבינו, בדברי חסרה, זה נוסח לפי ברם,

 מצות שתי .23 הי״ד. תשיבה מה׳ פ״ג להלן ועיין ג(. )עז, ה״א פ״ב חגיגה ירושלמי וכר. בקלון
 אונאת על שחייבין ב(, )נט, מציעא בבא ׳הגמ מלשון והתבאר רז: עשין בסהמ״צ רבינו עיין וכר. עשה

 ואהבת משום באהבתו, הייבין אנו כן גם כן תונה. לא וגר ומשום עמיתו את איש תונו לא משום הגר,
 כמו ...צוד, יט. י, דברים אמרה. והתורה .24 וכר. הגר את ואהבתם ומשום לרעך

 שצונו כמו הגר על צונו שהאל בארו, נודע( לא - )מקורו המדרשות וברוב :שם סהמ״צ וכר. ה ו צ ש
שסט. סי׳ רבינו תשובות גם השווה הגד. את ואהבתם ואמר אלהיך ה׳ אח ואהבת אמר עצמי, על
 דנזקין, מסבתא משפטים, דר״י מכילתא ועיין ח. י, שם גר. ואוהב א. יא, שם ואהבת. .25

סנהדרין. מה׳ פי״ה ריש עיין ה. ש ע מ ו ב ן י א ש .27 יז. יט, ויקרא נ׳. ש .26 יח. פרשה
• ב( טז, ערכין )והשווה ד פרק קדושים תו״כ וכר. המכה אבל ...ה ר ו ת הזהירה ולא .28 27
 - שבלב. שנאה אם כי אמרתי לא - בלבבך ת״ל תסטרנו, ולא תכנו לא תקללנו, לא יכול אחיך, את תשנא לא

 זה על עיבר אינו שונאו שהיא והודיעו השנאה לו כשהראה אמנם : שב לאוין, בסהמ״צ רבינו והשווה
 מ״הכ )וךברי הכל מן ותר, חזק חסא הוא הלב שנאת אבל וכר, תטור ולא תקום לא על עיבר הוא אבל הלאו,

ה א הל' ובפכ״ו הי״ב, פט״ז סנהדרין ובה׳ ה״ח! להלן עיין רשאי. שאינו .28 צ״ע(. כאן
 כב’יג. שם־ב וגר. דבר ולא .30־29 כה. ב, שמואל־א עפ״י לאיש. איש כשיחטא .29

שם ועיין רה, עשין סהמ״צ .השווה להודיעו. עליו מצוד. .31 וגר(. למרע אמנון עם )ושם:

קסח
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פ״ו דעות הלכות

 צריך לו, למחול ממנו ובקש חזר ואם עמיתך. את תוכיח הוכח שנ׳ פלוני,
 הרואה ש האלהי׳. אל אברהם ויתפלל שר אכזרי, המוחל יהא ולא למחול.
שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה טובה, לא בדרך שהלך או שחטא חבירו

 חבירו, את המוכיח עמיתך. את תוכיח הוכח שר הרעי/ במעשיו עצמו על חוטא 35
 בינו להוכיחו צריך המקף, לביו שבינו בדברי׳ בין לבינו שבינו בדברי׳ בין

 לטובתו אלא לו אומ׳ שאינו ויודיעו רכה, ובלשון בנחת לו וידבר עצמו, לבין
 שנייה פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב, ממנו קיבל אם הבא. העולם לחיי להביאו

שומע. איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיחו אדם חייב תמיד וכן ושלישית.
לו שאיפש׳ כיון אילו בעוך נתפש הוא מוחה, ואינו למחות בידו שאיפשר וכל 40

 1 האלהי׳ 33 יהא. אל לו ׳טיפחו? כי: | יהא — טמנו 33־32 חטא[. עליו תשא ]ולא תלא(: | עטיתך 32
לחטיכ. כ״ה: ]ז[ ]ונו׳[. תה: אביטלך[ את אלהים ]וירפא תיה: אביטלך[ ]בעד לפ: ]ובו׳[ כבטכנ: ]ונו׳[ כאח:

רעה. כים: | טובח לא הולד. שהוא דגכלחת: שהולד כהומס: | שהלך 34 ]ח[. דזכבחטכנצתאר:
 ]ולא תא: ונו׳ תה: חסר. ביט: | עמיתך את רעים. בדברים כס: רעים במעשים ד^כנ: | הרעי׳ במעשיו 35

 בינו להוכיחו וצריו־ כי: | עצמו — המוכיח 37־35 המוכיח. נט[ דזכבחכנצתאד: | המוכיח חטא[. עליו תשא
 לדבר. כי: ולדבר לדחוכו: | וידבר הסר. כט: | לו וידבר 37 עצמו. לבי! כב: | לבינו 36 לבינו.

דנכדמנהתאב• | יוכיחנו ולהביאו. דנכ)־בה<ת: | להביאו 38 ומודיעו. לו: ויודיענו דדהווי: | ויודיעו
צ:5 ושלש ושתים פעם לג: | ושלישית שנייח פעם 39־38 אותו. יוכיח תי־ה: יוכיח כאבגהחיכלצינוח: יוכיחו

כת: | אדם חסר. לג: | להוכיחו אדם חייב 39 שלישית. פעם לאו ואם אחרת פעם £: ושלשה שנים פעם
ילד[. לנדילמם: I שומע שיעמוד. לצ: שמכהו תה: | שיכהו להוכיח. כ)־וימס(ת: | להוכיחו הסר.

לו. כנדותח: [ כידו שבידו. לי: אפשר שבידו לנכבחכנ: | בידו שאיפשד ]מי[. לרהוו: I וכל 40
לו. שמע טיחת שאלו לס: I בהם — אילו 41־40 בעוונם. לו: | אילו בעו! ממחה. לאהחטילצתלנ(: I מוחה
כלפנינו(. בנל׳ )לח הסר. לנלדחט: I כיו! החטא. לפו החוטאים לוי: I אילו 40 חסר. לו: | תחלה — כיון

 מנין :ב טז, ערכין עיין שם. ויקרא נ׳. ש .32 יז. יט, ויקרא התורה על רמב״ן והשווה שג. לאוין
 ה״ז. להלן ראה למקום, אדם שבין בדברים והו״ה כשורה. עמו התנהג שלא )היינו מגונה דבר בחבירו לרואה
 שלא ודם בשר על ק״ו קד: בהעלותך, ספרי גם ועיין הוכח. שג׳ להוכיחו שחייב ה״ח( להלן לח״ם ועיין

 שלא ומבין מ״ז: פ״ח ב״ק וכר. אכזרי ואם... .33־32 סרחונו. שיודיעו עד חבירו על יכעום
 שחטא. .34 ט־י. הל׳ תשובה מה׳ פ״ב ועיין וכר. ויתפלל יז( כ, )בראשית שב׳ אכזרי, המוחל יהא

 תוכחת כ, פרק שמואל־א )ראה לחטוא שירצה מי או החוטא להוכיח שצונו היא :רה עשין סהמ״צ השווה
 נראה, לשעבר לשון כאן שתפס ורבינו וכר. תוכחה( היכן עד מכאן שלמדו ב טז, בערכין ועי׳ לשאיל. יונתן
 ה״תיבת )כפירוש וישרה טובה בדרך הולד שאינו בדעות, היינו טובה. לא בדרך דווקא. שלאו
 ,32 שו׳ למעלה וראה יז. יט, ויקרא נ׳. ש .35 עבוה״ט(. ועיין עיי״ש. ה חקירה פרמ״ג, לבעל גמא״,

בינו .37־36 א־ב(. לא, ברכות היטב ועיין הוא. מגונה״ ״דבר בכלל סובה לא בדרך הליכה שגם )ופשוט
 : (109 עט׳ שלום איש מהדורת )לפי פי״ח סוף רבה ובאליהו !ה״ח ריש להלן עיין וכר. עצמו לבין
 וגר תשנא לא נאמר לכך בו חוטא תהא ואל לו אמור לבינך בינו — דבר יש אם מתיא, בן אלעזר ר׳ ״אמר

 משנה סדר )ועיין חטא" עליו תשא ולא חסרות( וגר׳ תשנא ,ולא התיבות תריז רמז קדושים )בילקוט
 פירש וכן ברבים. יוכיחנו שלא כאן שהכונה כדברינו, הנכון אולם ו. שבהל׳ רבינו לדברי זה מאמר שמסמיך

 בניחותא למימרינהו וצריך :א לד, בשבת שאמרו כמו וכר. בנחת .37 שם(. הילקוט על רענן הזית
 קדושים תו״כ תמיד. וכן שנייה... פעם .39־38 יא(. עשין )סמ״ג מיניה דליקבלו היכי כי

 שתים :כנראה גרם )ורבינו תוכיח הוכח ת״ל והוכיח, חזור פעמים וה׳ ד׳ הוכחתו שאם ומנין :ה״ח ד׳ פרק
 שיכהו. עד .39 א. לא, ב״מ גם ועיין רה(. עשין לסהמ״צ הליר הר״ח בהערות עיין פעמים, ושלש
 ופסק נזיפה. עד אמר יוחנן ור׳ קללה עד אמר ושמ־אל הכאה עד אמר רב תוכחה היכן עד :ב טז, ערכין
 על חקרתי "ואני :שכותב במג״ע ועיין יא. עשין בסמ״ג זה על תמה וכבר יוחנן ו" במקום כרב רבינו

 בהגדות הוא וכן וכר". הוזכר לא יוחנן ור׳ נזיפה עד אומר עזאי בן ומצאתי וספרדיות צרפתיות הנוסחא־ת
 בולם. ושמואל, רב עם עזאי בן חולק שלפיו זה, ניסח של שיבושו אולם ראשון. דפוס יעקב ובעין התלמוד

הדיינין, הלכות בבה״ג הוא )וכן בנוסחתני שהוא כמו להשלים וצריך בחסר נלקו הנ״ל ,שהנוס ברור ונראה
 עד שמואל שבדברי קללה" מ״עד הדומות ע״י ונשמט שז( סי׳ פ״ב ב״ם וברי״ף ,466 עס׳ ד״ב, !ד קיג, ד״ו
ז. אות תרח, סי׳ לאו״ח בברכ״י עוד ועי׳ מימיניות, בחג׳ עי׳ רבינו, של ולטעמו יהושע. ר׳ שבדברי קללה" "עד

וכר ביתו באנשי למחות בידו שאפשר מי כל :ב נד, שבת וכר. למחות בידו ר ש ם י א ש וכל .40

קסט



תורה משגה

שיכלימנו, עד קשות לו ידבר לא תחלה, חבירו את המוכיח [nj בהם. למחות
 משתנות, ופניו מוכיחו אתה יכול חכמים, אמרו כך חטא. עליו תשא ולא נ׳ ש

 .ברבי וכ״ש ישראל, את להבלי' לאדם; שאסור מכאן חטא. עליו תשא ולא ת״ל
חכמים, אמרו כך הוא. גדול עון עליו, לוקה אינו חבירו את שהמכלים //יאעפ

 1שלא להזהר אדם צריך לפי׳ הבא. לעולם חלק לו אין ברבים חבירו פני המלבין 45
 ולא ממנו, בוש שהוא בשם לו יקרא ולא גדול בין קטן בין ברבי' חבירו לבייש
 אבל לחבירו, אדם שבין בדברים בד״א ממנו. בוש שהוא דבר לפניו יספר

 חטאו ומפרסמי׳ ברבי׳ אותו מכלימין בסתר בו חזר לא אם שמים, בדברי
כל שעשו כמו למוטב, שיחזור עד אותו ומקללין ומבזין בפניו אותו ומחרפי׳

לדבר ולא להוכיחו רצה ולא חבירו עליו שחטא מי ]ט[ בישראל. הנביאי׳ 50

 כרפנינו(. בנר׳ )לחג חסר.
 ידבר. תנדח: יאמר

 בגרוי. לר: I ברבי׳ 48
]ברבים[. תי: ]בדברים[ תא: חסר. לאהוחטכרגתנהוח: | אותו כלפנינו(.

 לישראל. לנלבנדיכמנסתנדוח: | בישראל 50 חסר. לם: ] כר שובו. לו:
דבר. לגדהולבדט: I לדבר רו. לו: | עריו ]יג[. ל!לבצתאד: ]יב[

 ]ט[ לט: דחטיב. כ״ח: ]ח[ 41 בידו. לט: הסר. דנלננדחכג: | רו כורם. ז״אלאבנהטיכמת: ד,ואיר לם:
 קשות. בתחרה רו ידבר >א לם: תחרה קשות רו יאטר רא לדט: | קשות — תחרה ]י[. דזלנחכנצתאר:

 את. לארת: | אתה 42 ורא. לו: I רא לדבר. ]יתחיל[ רא לר: I ידבר רא בתחרה. יג: | תחרה
 דאמלרדס(תאנדה: | ראדם חכמים[. נאסרו דנדהולבנכנם: כלפנינו( )בנר׳ חכמים אמרו כד לה: I מכאן 43

 I עריו אע״פ. ]יא[ דולבצינאר: אע״פ ני[ לט: | אעפ״י 44 פניו[. ]להלבין ז*נ: | וכי׳ש חסר.
I רהוחר 45 חסר. ז״נלבחכנםתאו: | כד שאמרו. כמו לנו: | אמרו כר חסר. דנרהתכתאנהו:

לגלבחנ: [ ברבי׳ יכלים. לו: יבייש דנלאבגהירנסצתלו(: | לבייש 46 זה[. )בדבר דנרהוזל)־ה(תאנהח:
לו: I יספר 47 אותו. לג: | רו קטז. בין נדור לדהוזילד: I נדור בי! קט!

בד״א. ]יב[ לזלבצתאד: בד״א ]יא[ להטכג: | בד״א בפניו. לס: | רפניו
בנר׳ )י הסר. ליצ: I רמוטב — ומבזי! 49 אותו. לג: חטאיו לדהוזי: I חטאו

 שיחזירוהו לדם: I שיחזור
לוזטכנ: להטיב. כ״ה: ]ט[

בוש. לו: | הדיוט החוטא 51

 .47 הי״ב. מכירה מה׳ פי״ד והשווה וכר. תשובה בעל היה אם :שם
,,,, אדם סה(. סי' אפרים שער ושו״ת לח״מ )עיין תוכחה דרך ברבים

 4 בהערות גם ועיין ה. חקירה גמא תיבת ובספרו הנ״ל )פרמ״ג לשמים חטא משום בו שאין מחבירו,
כו’ ן י ל ל ק מ ו ...ן י מ י ל כ מ .49־48 רכא(. סי׳ יונה, לר׳ תשובה״ ״שערי על קרליץ להר״ט הדש״
׳ ™™;;ש; ™ ™ ™־.־, ה

,״.וי״ וכר• ״־•י( ־- "י■־ »יי־ ■״« י־ ™
ה" תשובה מה' פ״ד השווה בישראל. הנביאים כל כ.0 «

 ושו״ו לח״מ עיין תחלה. .41 א־כ. לט, שבועות והשווה כולו. העולם כל על נתפס העולם, בכל
 תו"! ב! טז, ערכין חכמים. אמרו כך יז. יט, ויקרא שנ׳. .42 7םו סי' אפרים שער

 אמר כך רמו(. )חינוך, מעשה בו שאין מפגי לוקה. אינו .44 ה״ח. ד פרק הדושים
 ..ר ה ז ה ל אדם צריך לפי׳ .46־45 הי״ד. תשובה מה׳ פ״ג ועיין מי״א. פ״ג אבות חכמים.
 דאמו אפיה, באהוורי א״ל זהירי, במאי במערבא דימי לרב אביי א״ל ב: נח, ב״מ עפ״י וכר. ברבים

 שהרגיע וזה וכר. ברבים חבירו פני והמלבין וכר משלשה חוץ עולים לגיהנם היורדין כל וכר חנינא רבי
 לבי לבינו ברבים בין הבדל אין — ההלבנה לאיסור בנוגע אבל יתירה, לזהירות דהיינו ״ברבים״ רבינו
 או״ו אברהם, אשל מגדים׳, ,פרי ו! לאוין הסמ״ג על דחיי׳ ,דיני )עיין 43 שר למעלה כמשמע עצמו

 וכש״ב כלפנינו, והעיקר חסרה. "ברבים" התיבה נוס׳ שבכמה בשנו״ם וראה סק״ב(. באמצע קנו, סי'
 המבייע בין שיש להפרש שבניגוד בזה, משמיענו ורבינו בחשיבות. לקטן כנראה הכונה קטן. בין

 1חכ ללאו, ביחס — ה״ה( ומזיק חובל מה׳ פ״ד )עיין תשלומים לענין העם שאר לבין החכם את בדברים

 ש! ומזיק חובל השווה גדול, ובין קטן בין — כשר אדם על הוא ההכלמה שאיסור שווין, חכם ושאינו
 לקט כאן הכונה דבריהם ולפי ב. פד, בב״ק הגמ׳ את כאן רבינו לדברי הסמיכו ועבוה״מ, מהרא״י )ובגמוקי

 מבג! לחבירו. רע שם והמכנה ב: נח, ב״מ וכר. יקרא ולא שפירשנו(. כמו נראה ויותר בשנים.
וכר יספר ולא .47־46 שם. ובכ״מ הי״ד תשובה מה׳ פ״ג ועיין בשמיה. ביה דדש אע״ג מלבין, היינו

 ההכלט איסור היינו בד״א.
טוב המונע כגון דו. בי לח

קע



פ״ו דעות הלכות

 ומחל משובשת, דעתו שהיתה או ביותר הדיוט החוטא שהיה מפני כלום, לו
 אלא תורה הקפידה לא חסידות. מדת זו הרי הוכיחו, ולא שטמו ולא בלבו לו
 שפלה שנפשן מפני ואלמנות, ביתומי׳ להזהר אדם חייב י[1 המשטמה. על

ויתומיו מלר של אלמנתו אפי׳ ממון, בעלי שהן אע״פ נמוכה, ורוחם למאד
 עמהן. נוהגין והאיר תענון. לא ויתום אלמנה כל שנאמ׳ עליהן, אנו מוזהרי׳ 55

 גופם יכאיב ולא כבוד, מנהג אלא בהן ינהוג ולא רכות אלא אליהם ידבר לא
 המקניטן כל עצמו. מממון יותר ממונם על ויחוס קשים, בדברי׳ ולבם בעבודה

תעשה, בלא עובר זה הרי ממונן, אבד או בהן רדה או לבן הכאיב או מכעיסן או
עונשו הרי עליו, לוקין שאין אעפ״י זה, ולאו המקללן. או אותם המכה שכן וכל

 והיה שאמ׳ מי להן כרת ברית בחרב. אתכם והרגתי אפי וחרה בתור׳ מפורש 60
 שמע אלי יצעק צעק אם כי שנ׳ נענים, הם מחמם צועקי׳ שהם זמן שכל העולם,
 הרב אותם עינה אבל עצמו, לצורך אותן שעינה בזמן בד״א, צעקתו. אשמע

 ואע״ם מותר. זה הרי ישרה, בדרך להוליכן או אומנות או תורה ללמדן כדי
וברחמי׳ בנחת וינהלם הפרש להם יעשה אלא אדם, כל מנהג בהן ינהוג לא כן ועד מאם. יתום ואחד מאב יתום אחד ריבם. יריב יי׳ כי שנאמ׳ וכבוד, גדולי׳ 65

 לו: I תענון לא ויתום
 כלפנינו(. בנל׳ )לח

ינהיג. לג: I ינהוג

 אסרה. כים: j הקפידה 52 נעליו[. נ:1י ] משובשת נהחוטא[. דעת כס: | דעתו חסר. כים: [ החוטא
עושר. לנלבהכנס: I טמון מאד. לג: | למאד 54 ]יד[. לזכבצתאד: ]ע[ לחטכג: הטיב.“ז כ׳־ה: ]י[ 53

עליה. אב! כ!: j עליהן אגו 55 מלר[. נשל לנכבנדח)ננל׳(טלםנםפצת: ויתומה לו: חסר. לוב: | ויתומיו
 בהן לנלבהנם: | עמה! והאיר. נטו[ לבצתאד: והאיר ]יד[ לחמנו: I והאיר חסר.

בהו. לבג: עטה! לצ: להם לדום: | אליהם להם. קשות לו: I רכות אלא אליהם 56
ולא :1ל)־ה(י I ולבם ]ולעלבן[. לח)בנל׳(יצ: I בעבודה 57 יכניע. תי: | יכאיב

 תו: ן בדברי׳ יוליכן. ולא לב: ילבו ולא לב: פניהם ילבין ולא לג: לבם יכאיב ולא לבח)בנל׳(תד: לבם
 או 58 כל. ניו[ אד:1לצו בל נטו[ לזלחטכנ: | כל חסר. לנלת: | קשים בדברים[. יכלימם ]ולא

.ומכאיב! לו: | לבן הכאיב או .המבעים! לבוכטנפו!: הכעיסו לאנט: | מבעים! והמכעיסן. לד: | מבעים!

רדה הן.5 לכלדט: I לב! המכאיב. לדמפתא: | הכאיב
 כלפנינו(. בנל׳ )ח חסר. לרחם: | עליו ]אלא[. לט: בלבד
 ברית. ני![ תאר: | ברית ]ובו׳[. לחטפיזח: ]ונו׳[

 שצועקים. לנלם: | צועקי׳ שהם 61 ]הקב״ה[. לבחג: | להן

בד״א ]ונו׳[. לג:
עצם! לצורר לו: | תורה — עינה 63־62 ]אם[. לגל)־דומ(ת: | אבל

להוליכו. או מצוה או תורה ללומדו כדי תלמידו את הרב לד:
 I או ולהוליכם. לו: [ להוליכם או 63 חסר. ל״: | הרב

I מנהג ינהנו. לד: ינהיג לס: ינהג לג: I ינהוג 64 והוליכם. לנלנחכג:
וכבודחסר. לדם: 1 נדולי׳ 65 ורחמים. לדם: | וברחמי׳

 זו ולא לדט: ן זה ולאו 59 רודה. לבפ:
לג: | נחרב ]שנא׳[. לנלנג: | בתור׳ 60

ממי. לה! כרותה לבדהוזילדט: | טי לה! כרת
 I צעקתו 62 מחמסיהז. לבם: | הם מחמם

]הנם[. לג: | אות! בד״א. ]יח[ תאר: בד״א ]יז[ לצ: בד״א ]יו[ לזלבהטנג:

לצרבי. לאבההטיכלסצתלד(: | לצורך
להוליכן — אותם ספר. ללמוד כנו!

 הרבים[. ]לצרני נ:1.י חסר. לס: I אותם 62
להוליכם הואיל. לנלבחנם:

בהם. לס: | להם במנהג. לדם:

 .27 שו׳ למעלה כמבואר וכר. הקפידה לא

מדבר. הכתוב בהן לענות שדרכן ויתום אלמנה
 וד׳ת. הל׳ סוף להלן עיין חסידות. מדת

:יח משפטים, מכילתא כר״ע, וכר. ביתומי׳
52.

עוירב אירחנו 7 ל ש *״־ ייש יעייז א ׳‘קט ס'ב שווד>׳ד ח' » » ל'י" ע ל 54 ""ל מד? /שים1"1’? ״ 7“ ל* ™י ~ כל רביני(: ”)עפ כא ׳כב שמית
 סל יהנ מה קשים. יכאיב... ולא .57-56 .כא כב, שמות שנאס׳. .55 שם. התורה על

° , •מועט עינוי ואיזד 'נ)ריבד עינוי אחי - תעני׳ ענה אם :יה משפטים, דר׳-י מכילתא ועיין

שר 61 ׳7כ ־•סי טטר יכל• ממינם 7ע
אומנות. וללמדם 7״ ם7לל י׳7 יכול 7י• ד?ל י^י 'ל’” - — מל" בשנו״ם( ש/^^רא״ ’7777^ נ,7 "?

קעא



פ״ז דעות הלכות

 אצל שהכל העולם, דברי כל על מעביר להיות לאדם לו ראוי אלא מאד. עד
לו ׳אמ הנקימה, היא כיצד עליהם. לנקום כדי ואינן והבאי הבל דברי המבינים 35

ממנו, לשאול צריך למחר משאילך. איני לו אט׳ קרדומך. השאילני חבירו
 כששאלתי השאלתני שלא כדרך משאילך איני לו ׳אמ קרדומך. השאילני לו אט׳

 כאשר לו יגמול ולא שלם בלב יתן לשאול לו כשיבוא אלא נוקם. זה הרי ממך,
רע שולמי גמלתי אם הטובות בדעותיו דוד אמר וכן באלו. כיוצא כל וכן גמלו,

 ולא ׳שנ תעשה, בלא עובר מישראל לאחד הנוטר כל וכן ]ח[ וגו׳. ואחלצה 40
 שור השאילני או זה בית לי שכור לשמעון שאמר ראובן כיצד, עמך. בני את תטור

 לשכור או ממנו לשאול לראובן שמעון בא לימים שמעון. רצה ולא זה,
 לך אשלם לא כמותך• ואיני משאילך הריני לך הא ראובן לו ואמר ממנו

יטרנו, ולא מלבו הדבר ימחה אלא תטור. בלא עובר כזה העושה כמעשיך,  תורה הקפידה לפיכך לנקום. יבא שמא וזוכרו הדבר את נוטר שהוא זמן שכל 45
 הנכונה הדיעה היא וזו כלל. יזכרנו ולא מלבו העון שימחה עד הנטירה על

זה. עם זה אדם בני של ומתנם ומשאם הארץ יישוב בה שיתקיים שאפשר

I טעביר להיות חסר. דנל)־נם(ת:
 I המבינים 35 ]הזה[. לדהוז: | העולם
I כיצד כדאי. לילאלתלח(: | כדי

לחבירו. לנלרמתאו: | הכירו לו 36־35
 I ממנו לשאול צריד 36

]הכירו[. לטב: | לו 37
 I ממר כששאלתי 38־37

I נמלו כאשר 39־38

 לו 34 רעת. ]דעת[ לאבנהוחמיכנצ: רעד, ]רעה[ דלבח(לדלטםפת:
 טדותיו[. ]על (דט:’בנל׳(בלב)בגל לדהוזטי)נ״א להעביר לנלדומ:

 ]הם[. לם)בנל׳(: | והבאי כלפנינו(. בנל׳ )י הנביאים לויפצ:
 כיצד. ]יב[ תא: כיצד ]יא[ תר: כיצד ]י[ לבהטכנצ: כיצד ]ח[ לז:
חסר. לרהחתו: | משאילן- — למחר 37־36 מנלד[. ]השאילני לדהוזי: | הכירו 36
 נצטרד. צם: הוצרך לג: צרר לאטלפיז: נצרד דגרהוזיכט: | צריך הסר. לו:

 כמו. כרם: ) כדרר מנלד. לו: | קרדומד הסר. לכמג: | לו — השאילני
 ]לו[ דגכגרוסתאו: ישאל לו: | יתן חסר. לבדסתאנו: I לו 38 חסר. לדם:

 I וגו׳ ריקם[. ]צוררי לא: הסר. דנלבנרוחכלמנפצת: | ואחלצה 40 בזה. לס: I באלו 39 כגמולו. לג:
 חסר. לס: I כל ניג[. תא: ]יב[ תר: ]יא[ לבחטכנצ: ]ט[ לז: להטיב. כ״ה: ]ה[ חסר. ל)־אי(ת:

 I שכור הנטירה[. ]היא לדהוזטיכלב: | כיצר חסר. לס: I עמד בני את 41 בלאו. לנויצ: | תעשה בלא
להשאיל. לג: I שמעוז 42 שורד. לו: | זה שור 42־41 ביתד. לו: | זה בית השכיר. לב:

 או 43־42 צריד. לניכג: צרר לאלת: נצרד לדהוזילב)בנל׳(דמ: נצטרר לגלח: I בא זמן. לאחר לו: I לימים
 I טשאילר הריני קווים(. ע״י נמחק )לא, חסר. לנלבגחטכלנסצת: I ממנו 43 הסר. לדם: I ממנו לשכור
 תא: אלא ]יב[ לבחטכנצ: I אלא עבר. לאט: I עובר 44 ולא. לאנדחטיכלנת: | לא חסר. לדום:
חסר. לד: I הדבר את נוטרו. לט: | הדבר את נוטר 45 יעוררו. לס: I יטרנו אלא. ]יד[

 שיסור. לו: I שימחה 46 הזהירה. בגל׳(: לז)נ״א I הקפידה לחוש[. ]יש לפ: ]תמיד[ תג: | וזוברו
 כלפנינו(. בגל׳ )לה יזכרנו ולא כולו( )לב: כלל לנללדמם^תלה(: | כלל יזכרנו ולא הדבר. לדהוזי: | העון
 ]בריר לנללוסת: והגוזר[ העוזר ]ברור דג: | זה עם בו. דברתו: חסר. דיג: | בת 47 חסר. תח:םל | כלל

הוא[. ]בריר תי: ]בהדן[ לג: דסייען[ רחמנא

 על המעביר כל :א בג, יומא עפ״י וכר. מעביר להיות .34 ה״א. סנהדרין ,מה פי״ה עיין
)ספרא א כג, יומא וכר. קימה נ ה היא כיצד .35 .39 שר להלן וראה עיי״ש, וכר מדותיו
 רבינו, דעת משמע באלו. כיוצא .39 )בשינויים(. וכר נקימה היא איזה :הל״י( ד פרק קדושים
 דוקא, לאו — קצז( סי׳ החדש, מ! סי׳ יראים, )עיין שבממון דבר דהיינו קרדום, שאילת של זו שדוגמא

 אותו. שצער כמו לצערהו או :הלאו( )בהגדרת שד לאוין בסהמ״צ מפורש, רבינו כתב וכן הגוף. צער והו״ה
 בכלל אינו הגוף וצער בדוקא, קרדום שאלת של שהדוגמא מפורש שם הנ״ל, יומא הגט׳ מסוגיית צ״ע ברם

 לפי נג, ל״ת הרס״ג על פערלא הגרי״ם מש״כ ועיין רמא, מצוד, חינוך המנחת כך על תמה וכבר עיי״ש. הלאו
 ה. ז, תהלים גמלתי. אם שם. יומא בגם׳ נסים" "מעשה בספר רבינו בן אברהם ר׳ גירסת

)בשינויים(. הנ״ל ויומא ספרא וכר. כיצד .41 יח. יט, ויקרא שר. .40

קעה



לחטוא שירצה טי או החוטא להוכיח שצונו היא רה מצלה
י ראוי ואץ התוכחה במאמר ממנו אותו ולמנוע

 עם לי מה זולתי אחר יחטא אם אחטא לא שאני אחר שיאמר
 ושלא נחטא שלא מצווין אנחנו אבל התורה הפך זה אלהיו,
 חייבין להמרות השתדל ואם שימרה מאומתנו זולתנו נעזוב

 עליו וחייב עדות עליו יצא שלא ואע״פ ולהשיבו להוכיחו אנו
’ ונכנס , עמיתך את תוכיח הוכח יתעלה אמרו והוא .דין

r <5 לאיש טמנו איש כשיחטא לקצתנו קצתנו שנוכיח הזה בצווי
 ( °? להוכיחו נצטוינו אבל עון לו נחשוב ולא בלבבנו נטור ולא

 שאפילו מנין ספרא ולשון .בנפש דבר ישאר שלא עד במאמר
 תלמוד אותו ומוכיח שחוזר פעמים שלש או שתים הוכיחו

 ופניו מוכיחו אתה יכול פעמים אלף אפילו תוכיח הוכח לומר
 בארו וכבר .חטא עליו תשא ולא לומר תלמוד משתנות

 הוא לנכבד הפחות ואפילו אדם כל על זו מצוה שחיוב חכמים
 עד מלהוכיחו יסור לא גבזחו אותו קלל ואפילו להוכיחו חייב

 עד נו״ז:( )ערכין ואמרו התורה מקבלי שבארו כמו שיפריז
במקומות התבארו ומשפטים תנאים זו לטצוה ויש .הכאה

:פ״ו( דעוח הלטה מדע ,ההיו )קדושים .מהתלמוד מפוזרים



An• .........  :::::!::•J

ויעגייי״״וישין״ןןע“ווישזיוי“י1?!
v •ו

עש״ו •( בעזהי״ת עמ״י

!
1

ספר

ותשובות שאלות

יהודה זכרדן
 זו ה׳ בדבר לשואל השיב אשר בענקים׳ הגדול אדם תולדות ספר זה

 דצייק הגאון הרב הברו אהבה׳ רצוף תוכו תורה׳ של לאמיתה הלכה׳

 מורינו אדונינו כ״מ ה־נ מקודש אחריו עונים העם כל המפורטים

 ישראל נזר המאירה אספקלריא ופרישא חסידא קדישא בוצינא ורבינו

לאורו והולכים הלכו רבים והדרו׳

זצ״קלולה״ה גרינוואלד יהודה מרז כקש״ת

סאטמאר׳ שוראן׳ באניהאד׳ סאבאטיש׳ בה״ק נאמן רועה שהי׳

ועכי״א זי*ע מנ״כ ושם

 החסיד הנגיד הרב וחתן יע״א מברעזאווא ע״ה פאלק יושע מו״ח המפורסם הנגיד בן
זצוקיל סופר חתם בעל רשכבה״ג הקדוש בהרה״ג סופר יוזפא יוסף מו״ה

חיים אורח חלק
 רבינו כ״ק דברי בצמא השותים התלמידים אנרגי בהשתדלותינו׳ יו״ל

 להשלים עלינו׳ ה׳ נועם יהי עינינו׳ מאור לבינו׳ משוש שבהינו׳ הוא
בימינו׳ במהרה המוגמר על ולברך שני׳ חלה בהדפסת פעולתנו׳

קליין הלוי יצחק ה״ק קליין הלוי צבי יחיאל ה״ק
אוד,על נאנאש

----------—י.......יי ■ -י...............=----------

תרפ״ג. בודאפעשט
 קאטצבורג בהן ה ומנחם זלמן משולם האחים של בדפוס

נ״י( תלפיות" ה״תל העורר הרב )בני

-----•------

יארק ניו ברוקלין,

לפ״ק תשל״ח שנת



יהודה זכרון ותשובות שאלות ש־ז

 ז״ל תרמב״ס מחלק לא שס גס דהלא הקשה
 לאוקופי שהם אומס בין דרבנן אישור •לענץ

 קנשא מצד מדרבנן הם עיקר שכל או דאורייתא א
 מדאורייתא זה קנש ע״י יפטרהו ג״כ שתאמר וכדו׳
 ומאי הכא זהוכ״כ חילוק לומר ניתן דלא וע״כ

 ולפרוך כזאת שברא לחדש מקשן דהאי אולמי׳
 ז״ל הרמב״ס כדעת שי׳ ישנס שם ובאמת זה מכח

 מדאו׳ עיקר לו שיש דרבנן אישור דווקא ■אי
 שגזרו מה משא״ב מידי שוה לא דמקרי ש״ל
וע״ש הוא חדא ואידי אידי וכדו׳ קנש מצד ■רבנן

גר״וו. יירא ד,"ק

 פ״ה סימן
.ב״ה

 שאנן וישכון לנעה ישיג שמחות שובע
 נעלם אשר ידי״ג אהו׳ כבוד ובטח. שקט
 המופלג הרבני הערך מכבוד לידע ממני

תורתו אוצר• הוא ד׳ יראת ושנון חרוק
,ובו אורו זורה וכה אפודתו

אמרותיו. ונועם מזיו ונהניתי הגיעני. יקרתו
אבל כבודו. את מכיר איננו• גס ואס י

 ותורתו יראתו מעלהו היטב לי ניכר >נמכתבו
 והלא דברו אלינו כבודו ששלח כדאי איני ואני
 לו ולברר ולהשכיל .ין לה ומדע חכמה עמו ■אתו

 בדעת עני ואני הלכה בבירור ותצדק האמת
 מתשיב פניו את אשיב לא זאת בכל משכל ונבער

 ידי להשכיל ונחמד יקירא גברא לכבוד ח״ו לו
 העני׳ דעתי לפניו להציע איל אין כגבר נטוי׳

הנה~בדבר~שא־לתו־לעניןויתעלת> יתברך בעזרתו
 לא אשר ד׳ ממצות אחת שעשה בחבירו 'כשיודע
 אותו ראה לא אבל עשה על עבר או תעשינה

 וגס ע״כ להוכיחו מחוייב בכזה גס אי בעיניו
 לנקוע גס או העובר חבירו לביס לילך שצריך
 דעהו בכזה והציע מעון. רבים להשיב זה אודות
 שבכזה למעה יבוא אשר ראיומיו עם היפה

 לשפוט שנבוא קודם תוכחה^תנה מצות חיוב אין
 בעיקר רקמן מאי־ נחזי מע״כ של ראיותיו על

 לנו המקור לפי בת יק ומהטעם תוכחה מצות
 שאלהו :ידון בק״ד יתברר וממילא חכז״ל פי)נ

 דעוה בהלכות כתב ז״ל הרמב״ס נ^י.|הנה דמע״־כ
 שהלך או שחנוא חבירו הרואה וז״ל ז׳ הלכת פ״ו

 ולהודיע למיעב להחזירו מצוה עובה לא בדרך
 אדס חייב תמיד לכן .וכו׳ ע״ע חוטא .•שהוא

 שומע איני נו ויאמר החוטא שיכהו עד ■להוכיח
הרמב^ס־דל- לכאורהן־מהיכן קשה _וכו׳

 אהחוט לו שיאמר צריר שדווקא כזה ־דבר׳־חדש
 עד דפליגי בערכין שלפנינו ׳ובגמ שומע איני
 בזת מידי מוכח לא וכו׳ תוכחה מצות היכן

 יוהכ״פ בהלכות ז״ל רמ״א רבינו ועל לכאורה
 וכו׳ .שיכנו עד קתמא דנקיט .קשת מר״ח קי׳
 איני ויאמר ז״ל הרמב״ס לשון כלל תביא ולא

 ז״ל הרמב״ם של דעעמו פקוע וצ״עוונראה ■שומע
 פרק ביבמות הנ״י קושי׳ ז״ל ,לי קשה דהוי הוא

 שמצוה כשם ראב״ש משוס ר״א אמר ושם ■הבע״י
 נשמע שאיננו דבר לומר שלא מצות כן וכו׳ לומר

 עד אי פליגי ובערכין איכא נמי חובה ■ר״א
 הנ״י הקשה וכ״כ לקמן יבואר ותירוצו וכו׳ הכאה

לתנהו מר לוכחינהו אעפי״כ נ״ה דקבת -מהא

כמירץ! "ל כלל
 יחידו בין דחילק

 שלא .וחובה מצות
 הנ״לו או״ח בד״מ

׳קי׳ן לאו״ח שיק

 קושי׳ אין דמיבמות ס״ל הוי
 דערכין ההוא • על הראשון

 לכך מיירו ברבים דשם לרבים
 ]תובא נשמע שלא דבר לומר

 מהר״ס בתשובת לי׳ ואקברא
 דשייכא דברביס מצד ש״ג

 תוכחה מצות דבעיקר תוכחה
 רשא ערבות משום ורק רצויס
 הנועם! י״ל עלפענ״ד ברבים משא״כ ביחיד דווקא

 הוא דוודאי כיון שמים כבוד מיעט משום ג״כ
 ומעתה השם חילול איכא ח״ו אדרבא יקבלו שלא
 מצוק מקבלו לא דוודאי מיבמות ראי׳ שוס אץ

 ביחיד ועדיין מיירי ברבים דהתם די״ל לומר שלא
 מהנח הביאו לכן דפטור מנלן מקבלו דלא באופן

 וחוק׳ דרמב״ם באופן המביא דפ׳ לישראל לתם
 לא דבוודאי בתא ׳ג״כ הנ״ל כשיטת ש״ל תרווייתו

 לומר שלא וחובה מצוה ברבים מיני׳ מקבלי
 להוכיח מחוייב בספק אבל הנח מצד וביחיד

 ש״ל דלא ע״כ הנ״י אבל שבה״ג הקמ״ג וכשי׳
 ההוא למרוצי דדחיק כיון כוותייהו דקפק בהא

 מיושב ומעמה וע״ש אחר במי׳ נ״ה דשבת
היטיב י־־־־־-־

 דכל[ התירוץ לומר שייך וע״ז כו׳ גלותא ריש דבי
 אעפ״ישמבי! שומע" "איני החוטא• אמר שלא זמן

 להוכיח חייב בכ״ז מיני׳ קבלי׳ דלא בוודאי דעתי׳
 שלתרמב״ק ]ואעפ״י שומע אינו ושיאמר הכאה עד
 הפמ״ג כתב כבר לקולא דאורייתא קפיקא ז״ל

 חוו״ד לשי׳ ובפרכו שאני יה״כ דקפק תר״א נקי׳
 וודאי לחומרא ז״ל לרמב״ם ק״ל דבעקה שידוע

 !אמר לא עדיין בשבת התם איבל וד״ל[ א״ש
 שלאן דמצוה הא ביבמות קם וגס שומע אינו
 המכה כבר שאומר אחר נשמע שאיננו דבר לומר
 דברי על לי קשה הי׳ ובאמת כנ״לו שומע איני
 בין לחלק זה מכח ותוכיח3הנ״ q*7 שבת מוק׳

 ראי׳! והביא וננ״ש מקכלי לא לוודאי מקבלי ש׳
 שיהיו מוטב לישראל להם דהנח דהמביא מהא

 דיבמות מההוא ראי׳ להביא הי״ל יומר שוגגיס.
 שלא דבר לומר שלא הוא וחובה מצות דגם

 הרמב״ם כמי׳ די״ל קשה לא דמיבמות אע״כ נשמע
 נוכל לא ע״כ שס בהמביא התם אבל הנ״ל ז״ל

 אמרינן אדרבא דתלא שומע איני דאומר למרץ
 הצריכו! לכן וכו׳ שוגגין ׳,שיה מוטב וכו׳ הנח
 אבל מקבלי לקפק מקבל וודאי בין לחלק הוש׳

 הוש׳ כתי׳ לי׳ קבירא דלא ע״כ ז״ל הרמב״ס
 בוודאי בהמביא דהמס לומר נוכל לא דע״ב זה

 אינו| ושיאמרו הכאה עד דצריך מיירי יקבלו שלא
 א״כ קשה התם מיירי דבהכי- באמה ואי״ל שומע
 ץאבל איכא וחובה מצוה גס הא וכו׳ הנח לונה
 דהמביא מההוא ז״ל הרמב״ס לשי׳ קשה לא בכ״ז

 פ״א עשור שביתת בה׳ דכתב לשיטתו דהרמב״ס
 1בדאו׳ מפו׳ דאינו בזת" כיוצא "וכל יוה״ב דתוק׳
 דווקא! אומרים בזה העיד ביצת הר״ן וגס בהדי׳
 1לא בדאורייתא בתדיא דמפורק מאי אבל הנח

 הכ״ל שי־ באו״ח בד״מ לי׳ ואקברא הנח אמרינן
 ממי׳ שייך ולא אותו יודעים הכל דמפורש דכיון
 לאמרו שלא וחובה המצוה אדרבא בזה וכו׳ הינח
 לדחוק צריכים היינו בכ״ז אבל ואי״ל נכון כנ״ל

 דאוריית׳ באיקור מ״רי רישגלותא דבי׳ דההוא
 וזה שומע אינו אמרו דלא רק בהדיא דמפורש

ותוש׳ דרמב״ס באמת נראה ע״כ אקר דוחק

 דמצות חיוב ליכא זוי
 בדברים רק הוי

אבל ג״כ לבזות
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Baruch
הערה דביקה
מכאן מתחיל מצות תוכחה



עפו יהודה זכרון ותשובות שאלות

 ולהנ״ל רבים בלשון קייס "אלו"
 מיירי הכאה עד דמ״ד הכ״ל כנ״י

שיאמר וגס יחיד לשון שם נקינו

 הנזכר בהלכה דכמב ז״ל הרמב״ס לשון הינויב
 מונוב ממנו קבל אם יחיד בלשון לעיל
וכו׳ למחות שאפשר מי וכל רבים בלשון וקייס
בעון כתפק

שהי׳
ביחיד

 קובר
לכן

 משא״כ ג״כ מחוייב דבקפק להורות שומע אינו
 חילוק אין דשם וכו׳ למחות שאפשר מי וכל האי
 שאפשר מי דו.מ׳ כלישכא ליחיד רבים בין כלל

 כקינו שפיר וכו׳ העולם בכל ביתו באנשי למחות
 הנ״ל קושיא מחולץ וא״ש^ו^תה רבים בלשון
 איבו ויאמר תיבת ז״ל הרמ״א הניח למה

 כב״י בהדיא שם פי׳ ז״ל הרמ״א דהא שומע
תוכחה|אף מצות מצד דשבת ההוא שתירץ הנ״ל
בלא
ז״ל

 יוכיח מ״מ יקבנו
 תאריך זה ובלשון.

 דהרמ״א להוכיח
כשיבוה מקבלים

י®

 עליו משא "ולא 9קר7
 מוכח בי׳ אמי׳ ערבות

 שהוא ידע או ראה
 להוכיחו שמחריב נוובה לא בדרך הולך או חוניא

 הנ״י לשי׳ הוכחה מצות מצד בי' לדין ש’ ורק
מחריב הוכחה מצות מצד הנ״ל הרמ״א פקק ושכן

 פשנוק שהוא שט
 מצד דקרא וכיון
בין בזת חילוק שאין

 הרמ״א וכ״כ פ״א עכ״פ
 ז״ל מהרמ״ש במשובת

 קפק לעבין כב״י פקק ז״ל
 להוכיח מחויב דאין הרא״ס

 ק״ל הכי ג״כ הנ״י הב״ל ולפי מקבלים בקפק
 בתיבת קייס דלא ז״ל הרמ״א עביד וכפיר
 דהרמב״ם לעיל הוכחכי דמזה שומע אינו ויאמר

 ולשונו וכו׳ להוכיח מחויב בקפק דאף ע״ל ז׳ל
 ביאר כבר והנועם לארץ בעליל צרוף ככקף
 ו>ערב מצד שהבועס גמא" "תיבה בקפרו הפמ״ג
ואומר
 חנוא"

וומי

 מאי מיני׳ יקבלו .לא והכי.דוודאי להוכיח
 קנוינא דרב לההוא לדמותן יש ואולי בידע

 לידי עצמו להביא מחרב שאין התכלת
 רותחא בעידן רק שם .התוק׳ שפי׳ כמת

 7חילי רב מעכ״ת חילוק'והנה דאין נימא
בראיותיו

 עכ״פ
 דיני׳

 בפרק
חיוב
א ר״ל
ורב

 ראי׳ אין השואל
נשים הלשון ז״ל

 פרק דשבה ומהא ידעו לא
הרמב״ס שם נקינו דבתןי׳

 דדווקא להוכיח שתרבה בראיותיו גוברא
 לא במעכ״ת נ״דלפע אבל ft מחריב ממש בראי׳
 לשוןחכז״ל עיקר שכל שמלבד בזה דבריו נראים
 ורגיל במועד שרק מבואר וכו׳ חבירו הרואה
 ראיוהיו לדחות יש שלענ״ד בה עוד דבר להיות

 דבר בחבירו הרואה מכאן הנ״ל ל״א *רמברכוה
 איקור בליכא דשם להוכיחו צריך הגון ,גאינו

 שם וכו׳ דבר ד״ה שם חוק׳ וכדברי מיירי או׳“
דבדאוריי׳ ועדיין הגון שאינו דבר אומרה הלשון

 בגמ׳ ק״ל הויי לא
בהמה במת דפרק

 בידם ממחין אין יודעות אינם והן שאוכלות
 ז״ל דהוא עכ״פ משמע וכו׳

 ומההוא מיירי דווקא דבחזינן
 הוכיח לא דלכן במחכ״ה כלל ראי׳ אין וודאי

 אלים דגבר העושק עשה אשר האיש את שמואל
 אףבדאו׳ וכזה מיני׳ יקבל דוודאילא וידע הוי
 ונכתוב המביא פ׳ בר״ן כדאיתא להוכיח צריך לא

 מע״כ שם ראה היאך בק״קועוד לקמן עוד בזה
 לאותו מתחילה אוהו הוכיח לא שמואל דבאמת

 לשי׳דק״ל שמואל ומכש״כ האשה העושק האיש
 הוכיח דוודאי אע״כ קללה עד הוכח הנ״ל בערכין

 שיוציא מצווחת קא הר איתתא דתהיא ורק
האיכא שמואל אמר זה על ידו מתחה העושק

 אבל לעשותו להאב״ד הכח רק דבזה עוקבא מר
 לרב כבוד חולקין ואין וכו׳ אין וודאי להוכיח

 לענ״ד שם האמת והוא קודם אחת שעת ויפה
 ־כשחונוא כתב ו׳ הלכה דיעות בה׳ ז״ל /והרמב״ם

 ולומר להודיעו עליו אלא.מצוה וכו׳ לאיש רש
 לשון כלל שם הזכיר לא וכך כך עשית למה לו

 לחלק|גס בזה מקום אין דלענ״ד באופן ראי׳
 לעינרלמלד הנזכר והרמ״א הנ״ל תנ״י לשינות
 משמע בידע רק ג״כ גלותא ריש גבי׳ נ״ה בשבת
 בין לחלק ידי״נ מר מע״כ דכמב ותא ואיי׳ל

 לישני שאר בין ר״ל דנתפק למחות אפשר
 מש״ם יוצא מפולש כן ובראה וביכר דמוכחה

 ץ/ ענ״ד י 'לפי בראה וה" אלו... פ_בדעים1הק1פ1
 V למחות אפשר הדין בזה ז״ל תי־מ״א דברי \לפ׳
 דברי שנראים הנ״ל מהמ״ש בתשובת שהקשה וכו׳

 קנ״ד קי׳ יו״ד דבש״ע זא״ז נקותריס ז״ל הרמ״א
 למחות צריך אין קכנה חשש בו שיש דבדבר כ׳

 אע״ג כ׳ של״ד נשי׳ -ישם זה על ממונו להוציאו
 מוחה שאינו וכל עבירה בעוברי למחות אדם שחייב
.ר אדם אין מ״מ עץ באותו בהפק למחר' ובידו
" להקל נהגו ולכך זה על ממונו להוציאו חייב

 !c ? על שיעמדו לחוש שיש עבירה בעוברי מלמחות
 ממון להוציא צריך דאין משמע ממונו ועל גופו
 זייי, י״ב קי׳ קככה\בחו״מ ■במקום שלא אף זה על

 כלל מממון דבר ולא קכנה שיש במקום כתב
 י לדקדק; עוד יש דלכאורה פשוק בראה נ״דולפע ן

 ביו״ד דיני׳ דקמרי לשובו כשינוי עצום דקדוק
 בהפק. למחות ובידו מוחה שאינו מי וכל כתב

 ;רק כ׳ בחו״מ ושם מחיוב אין מ״מ עון באותו
 עבירה בעוברי למחות נותגין אין עכשיו פשונו
 מקודם דיבר קב״ד דביו״דקי׳ אולם וכו׳ משוס

 שלא ממונו כל לימן צריך ל״ת על ח״ו דלעבור
 אע״ג ז״ל מהרו״ו כשם כתב והנההד״מ לעבור

 שאין מה וכו׳ למחות בידו שיש מי כל דאומרים
 למיחש' ואיכא עמינו פריצי דרבים מחיוב עמת

 מאודינו־ ועל גופינו על עומד׳ן שהיו לתכנת
 הוא וכו׳ למחות בידו מישיש דאמרינןכל והא

 להוציא חייב אדם ואין קכבה דליכא במקום
 דקי" ההיא אכתוב מקודם !הבה זה על ממונו
 . הלכוש דהבה דחו״מ ההיא קותר דאינו של״ד
 להוציא צריך אין למה קב׳ הקביר קנ״ד בקי׳

 כדי לו אקר כל יתן הוא שאס זה על ממוין
 לקורת יחזרו למחר או היום אחרים ביד שימחה

 מדבריו יוצא מפורש וכו׳ המחאמו תועיל ומה
 ממונו כל לבזבז ,אדם' שצריך פי על דאף
 שלא על דווקא מ״מ ל״ת על לעבור שלא כדי

 וקלקי׳■ אחרים ביד למחות לא אבל לעבור
 הב״ל. פמ״ג לבעל גומא תיבת בקפל לנועמו
 חיוב. דאין ז״ל רמ״א של דינו פשוט ומעתה
 שלא חבירו עבירות על כלל ממונו להוציא

 למחות שחייב פי על אף כתב ולכך לעשותו
 הוא אס כמו לכאורה והוי ר״ל עליו ונתפש

 זה על ממון ליתן אי״צ מ״מ תל״ת על עבר
 מקודם המחבר שם שב׳ בחו״מ המס משא״ב
 וכו" ירדפנו שמא חייג ואלים קשה דבגבר

 עם הדין יודע כשכבר או לרבים הממונה אבל
 לא. ל״ת מצד מוזהר כבר דאז להזדקק צריך מי

 וכן ז״ל הרמ״א דברי קובבים וע״ז וכו׳ הגורו
דלא להזדקק צריך חזקים שניהם היו אס
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יהודה זכרון ותשובות שאלות פ

באופן דקאי כיון ומעמה ירדפנו שמא שייך
 מהממרצים אמד ורק שצו ממון אבידה דל״ש
 מומים דאין אמר ל״ת על להם יעברו בדין
 שלו דממון פקי־א בליכא דשם הסככה מצד

 ואפשר כקינו דלא כזה עשה תיעב ולכך מיירי.
 באופן דיבר לא דשם וכו׳ דנהפק למחות

 כמו דמבירו הל״ה לעכב יכול הי׳ דבממונא
 דקי׳ בהתיא לה ודו״ק.|ומננתת ברור כנ״ל בשלו
 כקוף לעיל הנזכר ד״מ דמלשון נאמר קנ״ד
 הכוונה ע״ז ממונו להוציא חייב אדם ואין דבריו

 וכו׳ דנתפק אמרתי לא סככה דבמקוס אעפ״י
 לקלק כדי לבזבז חייב ממונו דמ״מ ק״ד אבל

 דבריו אשמעוכן לכן הסככה הזה באופן
 אעפ״י ר״ל ע״ז ממון להוציא חייב אדם שאין בזה

לענ״ד בק״ד ברור וזה שמו על לכאורה שנקרא
I באומו -שם ז״ל תרמ״א לשון כוונת כן הומעק 

 וכו׳ שנתפס וכו׳ למחוק שחייב אננפ״י סימן
 לעבור ממש לפניו הזדמן אס כמו לכאורה והוי
 מ״מ זה על ממונו כל להוציא דחייב ל״ק על

 ולבזבז להוציא צריך אין סכנה חשש שיש בדבר
 אולי הנ״לןרהיישב הניכוש וכקברה זה על ממונו

 לא .למה שממה גומא בתיבת הפמ״ג קושיה בזה
 ולהנ״ל בזה ז״ל הרמ״א רבו קברה הלבוש הביא

 להוציא צריך אין שלעולם ז״ל הרמ״א כוונה שם
 שכל. באופן סכנה בליכא אף זהי על מממונו

 ודברי הנ״ל מקומות בג׳ ז״ל הרמ״א דברי
 יו צער ענבויחה ת_בנלכ^.דעולו אחד בקנה ,הלבוש

 אין עכשיו למה נ״י ידידי מר כבוד שמצעער
 כמקומות להחועאיס להוכיח לילך כך עושין

 מוכחת כמצות בעות״ר ומתרשלים מושבותם
 מו״ה הדור מהצדיק אומרים פ״א ששמע וכתב
 כמדומה הב״ח בשם זו קו׳ שליכו״א ל״ש הלל
 בעיניי ואני הביאו דל אל כיל מ בספר גס

 שדיבר בחו״מ נו׳ בקי׳ הב״ח בדברי רק ראימי
 לחבירו אדם בין ולדון ע1לשפ לענין רק שם

 שמואל שעשה כמו בעיירות מחזירי; אין למה •
 שכר להרבות הבצע אחרי כנועים שנראה ע״ה

 אין האידכא שם מירן וע״ז ולסופריהם לחזנים
 העיירות בכל הב גנועכוים דישראל כיון לחזור חיוב

 עלפום הנכרים בין דרכים קכנת כמי ואיכא
 הא קצה הב״ח דברי ני קשת הי׳ באמת ריהכוא

 ועיין רשאים שהן דעתן קבלו מאמר ואל הכן
 דיושבים אחבריס רק דקאי משמע רננ״ב בדברי

 לומר רשאי באמה שמתוכחיס האנשים אבל עמו
 כשיצרף איכא כמי חובה ואדרבא דעהי קבלו
 וכבחו״מ כך על בנתמנת או אחרים שכיס עמו

 מקום יש ז״ל הרמ״א בפקק הנ״ל לפי ואולי הנ״ל
 למקום לבוא ממון לבזבז שצריך באופן •לחלק.

 ):חויב זה בכגון אבל פעור היו להוכיח אחר
ועה הורה דיו על דבריו להעמיד שלא בוודאי

יו

 מימרא על לסמוך אבו באיס אס הזה שבדור לכל ,
 וכו׳ מורה מפוג ח״ו בדרבנן וכו׳ לתם דהכח

 לא א״כ ח״ו בזח נאמר ג״כ בדאוריימא ומכש״כ
 על א״ד משכיל בספר כמב וכבר וכו׳ הנחת

 שאין נשמה״ג אני כשבע ב׳ ]בחלק זו מימרא
יש ואולי ננכלה׳ק[ כפישיעו זו מימרא כוונת

 דענוה הנ״ל ד׳ בערכין שם דאיתא ע״ד להמלין
 ולפי לשמה )ומוכחת עדיפה לשמיה שלא אף
 בלבוש וראיתי ואי״ל בח״א ז״ל המהרש״א פי׳
 דש״ה כשוא״ת שאז״ל למה הנ״ל קנ״ד קי׳ שם

 כגון כרמך על הממונה לבעל יכולים הס שהרי
 שום לקיים שם יוכל הקוהרשלא בבית שיתנהו

 ומעמה ח״ו ותפילין ציצית ממנו שיקחו או מצות
 שבחוזק לירא יש ח״ו כן גם הוכחה במצית אכילו

 ממה ויותר וכו׳ אומו גם לבעל החועאים ירצו יד
 לבעל' בדיניהם ילכו עכ״פ או יפקיד שירויח

 מכל הזמנים מן בזמן ואולי לגמרי מזה אומו
 אין ולפענ״ד דברים ופיוס ברצוי׳ ■יועיל /מקום

 שלא יודע או ברואה ח״ו פעור מקום )שוס
 חקר הנ״״ל' גומא תיבה בקפר י ובפדמ״ג ,'/להוכיח

 על עובר שחבירו ראה אס עשת במצות גס אי
 איפקוק בזה וגם להוכיחו חייב אי ממ״ע אחת

 להוכיח איש לפני ישר דרך שיש וכיון שחייב
 א״ע ח״ו למנוע אסור אץ ’פועל את וליקר
 ושכר )נעלת היכן עד ומבין יודע לכל וידוע

 שצריך ואדרבא ופלא הפלא לחייבים המזכה
 בדור ובפרע ישראל את לזכות א״ע להוציא

 הנא)נניס המה מעע שמעע בעוה״ר הזה יתום
 להקים באמה רוצים ואשר באמת •למורהו לד׳

 והחלוש יתברך רצונו לעשות מורה של עולה
 ישמור חסידיו רגלי יתברך והוא אני גבור יאמר

 ועושה ח״ו רעה להם תאונה ולא ח״ו מהלכד
 ואדרבא ידו על רבים זכוה לשיהגלגל כביכול
 בעמיהם העובה לעושי באה מאליה תעובת
 וכותלי רצונו לעושי נאה וכאשר יאה כאשר

 מאוד לבו הומה ניכר'כי מעכ״ת של מכתבו
 אשר בכל שבשמים לאביהם ישראל לב לקרב
 לעשות ותעצומות עוז כח הית״ב לו ימן נא יוכל
 עתים בכל הנאמנים השם עבדי ולהרבות חיל

 בעמו העוב לעשות ויזכה ולתורתו לד׳ וזמנים
 המזכירים יבושו לא הלילה וכל תמיד היום כל
 ד׳ ליראי רבה באהבה חותם והנני וכו׳ ד׳ אה

ידי״נ. יתב׳ שמו וחושני
גר״וו. יודא ה״ק

 בלימוד הן ערוד אני מאוד כי ידידי לי יאמין
ותן כקדרן בשיעורין שיחי׳ הישיבה 1

 ליום מיום הבאים עניניס כשימוש הקהלת בעניני
 למעכ״ה להשיב כך לידי עתה עד באתי ולא

 הנוגע דבר הי׳ לא כי כהיום עד הכבוד מפני
 עמה צריכים לדידי לא וע״כ שעה להוראת

הבעל״ע. פורים כשמחת מעכ״ה וישמח

ב״ט סימז
1 בעזהשי״ת

 נעלה לנפש ושלוה, היים ושנות ימים אורך
 להגדי׳ ויקיריא רבא נברא נשגבה, במדריגה

 הרה״ג ידי״ג כבוד ה״נ ולהאדירה, תורה
 ונשגב צדיק ספרא מלא צנא המפורטים-

רב ג״י ווינקלער ליב מרדכי מו״ה כקש״ת

יע״א. ברעזאווא בק״ק

 גדלו כבוד רצון להעתיר באמי מכתבו אחרי
כת עד השבתי שלא זכות לכף שידכוני

 שכאשר נ״י מריה״ג אהובי לי יאמין מכ״ק על
הנחתי
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 כשבועות להתענות שלא קק״א מג״א תר״ד בשי'
דתא הנ״ל המג״א דברי וצל״ע ת״ח.

 מה״ת עדיף אינו יו״נו שאר מן עדיפא דשבועות
 דמשוס לכס נמי בעינן דבעצרה מודים הכל רק

 דבריס אלו פ׳ פקחים כדאי׳ התורה בו שנתנה יום
 מה״ה אקור שהוא יו״נו בכל דצום וכיון ע״ב דף

 מצד להתענות דאקור שבועות חמיר יהא לא א״כ

 ושמחת בקרא בהו דמפורש יו״נו משאר הקברא
 מקברא דאהא דמידי די״ל הגם להתענות דאקור

 מקברא דאתא מידי בגמ׳ שמצינו כמו הוא דאו׳

 מקברא הבא דדבר משמע קרא לי׳ ואייתי ערה
 דקביר לר״א קאי זה מ־מ הוא דאו׳ ג״כ למוד
 בי׳ דמקיימי כיון להתענות מת״ת מוהר יו״נו בכל

 דבעצרת ר״א אפי׳ מודים הכל הש״ק קאמר וע״ז ,לה

 מה״ת מצוה יו״נו דבכל לר״י אבל לכם נמי בעינן
 דמוחר היכי כי א״כ להתענות ואקור שיאכל

 מה ממיר דלא בשבועות ה״ה ה״ח בהן להתענות

 בחגיך ושמחה בקרא בפי׳ דאי׳ ממת מקברא דאהא
 תקרא מצד להתענות עלהקראואקור כוקף וקברא

 בשיטה תמג״א לפרש ויש זה יחד הקברא ומצד

 וחציו לה׳ דחציו כר״י עשת אינו דאס תיא ראבי״ת
 המתענה לכן לה׳ כולו כר״א לקיים צריך לכם
 ור״א ר״י פלוגתה על והנה יום כל ללמוד צריך
 משמע לכם בעינן נמי דבעצרת מודים הכל קאי

 דמדאו׳ מודים הכל בזת דאו׳ פלוגתא על דקאי
 מודים הכל עלה עוד דקאמר וצע״ק לכס בעינן

 לכס בעי דמת״ת לומר א״א וזה נמילכס דבפוריס
כדאי׳. ותא כדאי• הא וי״ל

קברתו להקביר דיגויק ביום פ״א אכיל ואס שש
 את מועיביהס בעיו״כ אכילת דילפיבן דכיון
 מיחשב ואכילה בערב לחודש בתשעה נפשותיכם

 בערב בתשעת האכילה א״כ בערב בתשעת וכ׳ עינוי
 כאלו דתות כיון י״ל אבל המג״א בדברי י״ל כן

 כמו ט׳ יום כל שבע להיות צריך וי׳ ט׳ התענה
 צריך כן יום כל בתענית להיות דצריך התענית

 ט׳ בליל אפי׳ י״ל גם ט׳ יום כל שבע להיות
 דכי וכיון מעל״ע בתענית להיות צריך עשירי כמי
 כדברי לילה לאפוקי ט׳ יום בכל הכוונת "בערב" בט׳

 קירין יו״ט ושלפני שבה שלפני היום שכל הפוקקיס
 קצת ראיי׳ להביא יש ]א״ה ועיו״ט ע״ש אותו

 מב״ע, המצות מהחלת אינה יו״כ בערב דלאכול

 דמשני ע״א ה׳ דף כתובות ממק׳ התענית כמו
 דתקעודת רש״י ופי׳ רווחא לי׳ אית התם הגמ׳
קעודה עשו לא דבלילת אלמא למחר עד אינה

 דבפוריס יען תמג״א קושית קצת ליישב נ״ל וגם

 לו מותר לכן שמח להיות מצוה בשבועות וכן
 הגזירה שמבטל לו יש שמחת ה־חדיותר להתענות
 להתענות אקור בעיו־כ אבל האכילה מן בתעניתו

 ולמחר היום יתענה אס קכנת חשש משום ה״ח
 ימים ב׳ יו״כ עשו לא זה שמטעם בירושלמי כדאי׳

יו״ט[. שאר כמו
 כיון וקבר תשבות. ובקציר דבחריש מקרא ד״ה ב״י

לענין ביוכ״פ הקודש על מחול להוקיף דצריך
 שניהם דביו״כ בעינוי להוקיף צריך ממילא מלאכת
 לענין לומר היום להפריד שא־׳א כיון יחד אקוריס
 ממילא לא עינוי ולענין יו״כ כבר הוא מלאכת

 דנם מוכח מלאכת לענין יו״כ הוק׳ דילפינן כיון
 ועניתם אי מיושב ]וממילא לתוקיף צריך בעינוי

 על קאי ובקציר ובחריש עיו״כ אכילת על קאי
 אבל בעינוי להוקיף דצריך מאין מלאכה תוקפה

הליא[. בתא הא לפ״ז
 גברא תאי נפק ולא קק״ה במג״א תר״ו בסי׳

לו דאין בנ״א יראו ואם מחשדא.
 לכן אמת עליו שאמר שמפני קברו עליו הקפדת

מקפיד. אינו
 וי״ל שוגג. היינו וחטא קק״ב מג״א תר״ז בשי׳

בכל צדיק אדם אם דמלתא דקהמא

 מחפה איבו בשוגג עבירה דבר לידו בא אם ר3ר
 שעשת טועה עליו ידברו לא והעולם שיתבייש כדי

 בעבריין אבל בדרכיו לדקדק נזהר כי בזדון אותת
 שוגג אותו על גם העולם ידינו עבירות על במזיד
 ובקרא אותו שיכקה וטוב עשה ובמרד בזדון שהוא

 ג׳כ להיות צריך אוהו במרד שהוא פשע כשוי כ׳
 מואב מלך כב׳ מזיד הוא פשע )כי חטאת כקוי

ו—_______בגמרא(. כדאיתא בי פשע___________
 שיכנו עד להוכיחו חייב גס״ בתג״ה תר״דז בשי׳

קשת־לו קללה דלפעמיס .יקללנו או

 הכאה בכ״א ויש מהכאה תזה להאדס יותר ורע
 ומיושב לחומרא ופקק קפק והות מקללה להם קשה
 מיונתן קללה למד למ״ד הגמ׳ ג״ע מקשת דלא

 דאו׳ קפק דתוה דכיון כוונתו במחה״ש יעויין
 צריך אי גמ׳3 פלוגהא יש תיא דאו־ הוכהה דמצוה

 לרמ״א הו״ל א״כ שיכנו די או קללה עד להוכיחו

 או כ׳ ולמת ויקללנו שיכנו עד לחומרא לפקוק
 מיישב ולפמ״ש משניהם באחד דדי דמשמע יקללנו

 יותר שהכאה דלמי לחומרא נקט דרמ״א זה דבר
 לו גרוע שקללת ולמי שיפנו עד מקללת לו גרוע

דזת נזיפה כדי עד נקט ולא שיקללנו עד יותר
פקיטא
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" למושב(. שיחזיר כדי העולס שנקל"־לכל פשישא

י״ל להוכיח. אין ממנו וינקום, ישנאנו קק״ג טג״א
 אם הוכחתו מקבל שאינו וודאי ביודע דתא

 ישמע ואולי דלמא להוכיחו צריך אעפ״כ מזיד הוא
 שיודע גס אם שוגג כשהוא יוכיחנו לא ולמה לו

 מ״ע יניח שאיך לדקדק ׳שיש אלא מקבל אינו שוודאי
 לא שאס השעם ע״כ שישנאנו משום וכו׳ הוכיח של

 לכן למזיד משוגג עון עליו שמגדיל משום יקבל
 שעם דעיקר בדין וכן תוכחת מצות הוא יניח

 להגדיל ולא מעון מבירו להשיב כדי הוא המצות
 שישנאנו יודע אס לכן מזיד להיות פשע עוד עליו

 תקום לא על וגס תשנא לא על רגע בכל ויעבור
 פשע דמגדיל"עליו הוכחת מצות שיבשל שוב יותר
 גרוע והוא תשנא דלא _לאו על גס ויעבור יותר
 והמוכיח שוגג תחת במזיד לפעמים שעובר מזה יותר

 שנאה לידי שמביאו אי למזיד משוגג עשאו אס
 בשב שיעבור ומושב עור אלפני בזה עובר ונקימה

 ועשה בקוס מלאו תוכחת מצות על העשה ואל
 שיקבלו בצבור ישנס אס בתשבץ איתא דל״ע

 שיודע בציבור ישנס וגם למושב ויחזרו תוכחתו
 וע״י שוגגים והמה הוכחתו יקבלו שלא בוודאי

יוכיח אם יעשה מה ומקופק יעשומזידיס תוכחתו
תשובותיו.ב שס ןיעויי לא או

 הם אס היינו -לכה״פ^ פ״א להוכיחם חייב ד״מ ~~ר

שלא בוודאי ויודע שוגגין הס אס אבל מזידין
להוכיח. אין ממנו יקבלו

 הי׳ שלא וי״ל דאקור. משמע דבגמ׳ קק״ז מג״א

דבגמ׳ דאקור בגמ׳ דמשמע מה נגד המנהג
 אס אבל לאכלס אשור אז לבדם אכלם אם מיירי

 ואוכלם פת עס דברים שאר עם בקעודה אוכלם
 יתעכב כי כ״פ בשבע מרבה ואיבו כ״כ פועל אין אז

 בקעודת אך הרמ״א מדייק וזה דברים בשאר ויתעכל
עמם שאוכל להקל נהגו בקעודה היינו שחרית

אחר. דבר בלא לבדו לא אבל אחרים דברים

 לו אין במוי״כ בחול שאוכל וזה שור תי״גז םי׳ב
איקורא משום דלאו משמע להשמין.

 פעם בכל שמשמין במה בזה שמזלזל אלא הוא
זלזול קצת איכא לחול גס משמין ועתה שבת לכבוד

שבת. לכבוד

 כמו י״ל בו. לדבר עולם גאוני שהוצרכו בדבר שם‘
בע״ש ולמעלת ממנחת מלאכה עושין שאין

 יוס לכבוד לתשריח חושש דאין וכנראה ובעי״ש
כי היום לכבוד ולא לחול דמשריח בזה היה הבא

 ויעויין חול לצורך ולהשמין לבשל שורח הוא
נתנאל. בקרבן

 על שמברך שאומר מי יש ק״ב מחבר רהד״י בסי׳
רבינו דמביח היכא יו״כ. נר הדלקת

 בבעלי כדאי׳ כמותו לפקוק כוונתו שאומר מי יש
 שאין פקק המחבר הא ותמי׳ ז״ל תפוקקיס כללי

 תכ״ב קי׳ בר״ח הלל כמו המנהג על מברכין
 במקום אלא איבו ביו״ב נר והדלקת ק״ב

 מ׳ קי׳ הד״מ ומחלק דמקביר עפ״מ וי״ל .שנהגו"
 ברכה ובין בעל שהיא ברכה בין ק״ח בשו״ז תובא
 רק מברך מצוה קצת רק דהוה היכא בלמ״ד שהיא
 בלמ״ד דמברכינן הלל גבי לכן ולחלק ובזהי״ל בעל

 הכא אבל מברכין אין המחבר בקש לגמור( )או לקרא
 יכול מצות והוי מנהג שהוא כיון לברך יכול בעל

 שמברך שאומר מי יש כך פירושו וי״ל בעל לברך
 ובזה ויו״ש שבת כמו להדליק בלמיד ולא "בעל"

 הברכת נוקח המחבר נקש יו״ש בהל׳ ג״כ מיושב
 השתא אבל בעל וכאן להדליק ק״א תקי״ד קי׳

 דאין הלל קריאת על בר״ח ברכת לומר ואין ניחא
 אבל כך ופעם כך אחד פעם הברכה נוקח לשנות

 ממה תיא אחרת ברכה יו״כ בברכת דמפרש הכא

 לומר ויכול ויו״ש שבת של ריו״כו בשבת שמברך
קי׳. שבת בהל׳ דג״מ עיין על

עיין שוחן. הוה דא״כ דק דק ר״ל אינו קק״ב מג״א
 שיקור תקינוב ומתו הרמב״ס לשון במחת״ש

 לאכילת אותו ויתקן השאר ויקצץ המעופשין העלין
 תמועש ויקיר העליון שיברר אותו שישיר פי׳ עכ״ל

 יקצוץ אלא השובים מן אותם יחתוך ולא השובים מן
 האוכל מתוך הפקולת בורר אינו ממילא השאר

אותם שישיר אלא בקלח דבוקים עוד תמת כי
 השובים. והאחרים הגרועים שהמה וידע בלבד

למיכל אתי דלמא גזרינן קק״ב מג״א תרי״א בשים;
 אכילה בעניני הרבה דעקיק כיון מיני׳.

 להאכיל נוגע אם משא״כ ויאכל שישכח אפשל
 על זה חולק ואינו גזרינן לא ארעי דרך לקשנים

 ולא וז״ל תרי״ב קי׳ לקמן ברמ״א הובא תת״ד
יש בו עוקק אס אבל ממנו לאכול שיבא חיישינן

לחוש.

 אמר דהא וכו׳ חי וחץ ומ״ש ד״ה בב״י תדי״ב בסי׳
מי ושובא פורתא אנא דאמרינן אימוד

 דמחייב. כרבי הלכת שובא דהוי דכל דמשמע אמרי
 קבר ראבי־ה מרן חלק כבר דהנת לומר ונלעניד
 שיעור בחצי דווקא דתוא ראויין שאינן האוכל?

אקור אבל פשור שלם בשיעור אבל לכתחלת מוהר

דיש



פתיםאו״חמכחת
 פיישע׳מחה״ש ור״ף ב׳ ק״ק ס^״א תקס״ט סי

 מבואר אשות פ״במה׳ רמב״ם וע׳
מחה״ש: כדברי

 ירושה זה דאין ז׳ ק״ק במג״א תקצ״א ם׳
פירוש לונו בבכי כמו ממש

 שרה על גילת שלא בשכר רק ירושה הי׳ שלא
 לכ״ש ודברי ירושה בתורת ככולו לא עשו בני כן

:תמוהים כאן
 ע׳ קפק תקיעות ושל א׳ סעו׳ תקצ״ה סי׳

פירש שם ר״ה בריטב״א
 שעברו בשכים שמוחזקת היינו קפק דתקיעות

 יש אס ידוע שאין אלא ותוקע שופר שס שהיה
 דמוחזק לאו דאי ומשמע יעו״ש כו׳ שם היום

 שמברכין מקום להניח לו אין שעברו מימים
שם: תוקעין דילמא מקום איזה ולחפש

 ע׳ יוה״כ אחר עד בהג״ה אי סער׳ תר״ב סי׳
דבפ״ב ע״ז ק׳ חחו״מ חת״ק

 :הטעם ויעו״ש תשרי חודש בכל זה מכתג נוהגים
לכאורה ביוקר יותר בחגה א׳ סעי׳ תר״ג ם׳

 כומר כגון בוודאי כשחעא צפי״ז
 דג״כ איזהו יודע ואינו א׳ ואכל לפני׳ •וחלב
 ורע״ב מ״ב דכרימות פ״ד וע' מלוי אשם מביא

 :וצ״ע שחטא ודאי יודע דהא הר״י טעם ל״ש שם
בק׳ ע׳ בעי״ה לאכול מצוה א׳ סעי׳ תר״ד סי׳

 דבעי״ה שחידש שי״ג מ״ע מנ״ח
 דאפקי׳ כיון דוקא הגסה ככותבות לאכול מצוה

 אכילה שיעור לאכול צריך עינוי בלשון רחמנא
 במ״ש א׳ ס״ק בט״ז וע׳ יעויש עיבוי מידי דכפקא

 כו׳ ואכלתם בהדיא אמר לא למה דקשה אצא
 ואכלתם כתוב היה דאס לק״מ חמנ״ח ולדברי

דמה״ט פ״א ביומא וכדאי׳ בכזית השיעור •היה
:יעו״ש בעינוי הזהרת נאמרה לא

שלא יומר טוב וזה ד׳ ק״ק מכ״א תר״ד׳ ם׳
 כ״ג דבמענית אף יתביישו

 מוכח תנייתת דמתקרבת ועוד ד״ה שם וברש״י
 הכא ממעות לעני מאכל דבר לימן יותר דמצוה

 שלוקחין דבר שנותניןלהס בושת להם שיש שאבי
 שהוא בש״ע ז״ל הרב לשון וע׳ לכפרה

:היטב מדוקדק__________

 ע׳ בתורה מפורש אס אבל ב׳ סעי׳ תר״ח ס׳
צידה לעכין קק״ד ס׳ חו׳״י משו׳

 דאינו כיון דאורייתא מלאכה שהיא אף בשבת
 למחות א״צ מלאכה היא שצידה בקי־א מפורש
 בא״ר ושו״ר גדול חידיש והיא יעו״ש ישמעו כשלא
 בשבת שערות לקלוע לעבין כן שכ׳ ש״ג קו״ק

 חטאת דחייב כר״א דהלכת אף הרמב״ן ׳שכ
 שיהי׳ מוטב בתורה מפורש שאינו כיון מכ״מ
 דברים אריכות בזה ראיתי ומאז — יעו״ש שונגין

 במה״ת מבוטשאטשז״ל לתגה״ק אברהם אשל גס׳
 מוחין חשיכה דבקפק פה מג״א ומדברי כ״ז סי

 כיון הספק במורה מפורש שאינו אף משמע
 ודאי הוא אס דהיינו האיסור עיקר דעכ״פ
 מכיש א״כ מוחין במורה מפורש איסור משיכה

 דאקור מלאכה עשיית שעכ״פ וכדומה צידה לענין
: במורה פולשמ_____________
 ע׳ בפיץך א׳ לצד שיקלקכו נו׳ סעי' תרי״ב ׳,ס

כל וז״ל מ״ב דיומא פ״ח רע״ב
 בולט הצד אותו יהיה אחד לצד יסלקנו שאילו

:לוגמיו מלא בקרא ובראת

 שכתב בדגמ״ר ע׳ מרביעית. פחות והוא שם
לאדם פירוש רביעית מחצי יותר הוא שעכ״פ

 הוא דידיה לוגמיו מלוא קטן באדם אבל בינוני
 לוגמיו במלוא לשער וצריך מזה הרבה פחות
 דיש בפשיטות כתב ש״ע קיצור ובספר דידיה
 :אפרים במטה וע׳ וליחא רביעית בחצי לשער

מ״ט ס׳ מברונא מהר״י ע׳ לטבול או תרי״ג סי׳
 למי ביוה״ב לקרי לטבול שמתיר

 שהיה מתרי״ל בשם במפתחות וע״ש כוקפו שלבו
י״ש בת״ג וע׳ אדם שהוא מה צפי לשואל משיב

:ב׳ ס׳ ק״ש ה׳ ובכח״א כאן
פ׳ ק״ב בק׳ ע׳ לו מובטח ב׳ סעי׳ תרט״ו סי׳

 ברכת נוסח פ״ג ק״ק יוה״כ
:ע״ז והודאת שבח

 ע׳ נשרו שמא דחיישינן ב׳ סער׳ תרט״ז ם׳
מענית דבשאר ג׳ ס״ק מג״א

 ומשמע שערות ב׳ תביא כשלא להתענות א״צ
 וכ״מ קד״ר מטעם מיירי אותו בדקו שלא דבסתם

 ק״׳ן ס׳ דביו״ד צ*ע ולי ט׳ סעי׳ ז״ל הרב בש״ע
 אם אם שא״י שבה י״ב דבת מבואר ב׳ סעי•

 ולא בבדקו רק לכתם חוששת שערות ב׳ הביאה
 בשם בב״י יננו״ש חוששת אין שערות לה נמצא

 ומבואר ד׳ ק״ק בקו״א שם הרב ובשי׳ע רשב״א
 חזקה מטעם מסתמא חוששת דרבנן בכתם דאף

 וצ״ע: כן דרבנן תענית לעמן ^ם א״כ דרבא
פניה שאין אע״פ א׳ ק״ק מנ״א תרי״ז סי׳

 פ״ה חדשים חוס׳ ע׳ משתנות.
 כשאר דיבה עדיין עוברה הוכר שלא דכ״ז דאבות

 דקודם מקתבריס ודבריו פני׳ נשתנו דבעינן אדם
 צ״עבר״ן אכן מעוברת שהיא מכלן עוברה שהוכר

 דאפילו שכתב שהריחה דעוברה במשנה יומא
 ויעו״ש מחללין יום מ׳ מבן פחות העובר להצלת

 דגם שהוכיח ז׳ל מרגלית מתר״ז הג׳ בהגהות
 דלא וזה יום מ׳ קודם גס איכא תאם קכנת
 :מעוברת שהיא מנלן יום מ׳ דקודס וצ״ע כתו״ח

 עצמו דאדם שב׳ פ״ב ס׳ אה״ע חח״ק שו״ת וע׳
 מותר יאכל לא אם מקוכן שהוא בנפשי המרגיש

 יעו״ש: פניו נשתנו לא אם אף לאכול לו
 אני צריכה אמרת אם שבעה עד משלמת ה׳ סעי׳

בחברותיה מיירי דכאן שכתב בדגמ״ר ע׳
 בעינן דבזה פירוש צריכה שאינה אומרים
 אומרים חברותיה באין אבל צריכה היא שתאמר

אותה מאכילין יודעת אינה היא שגס אף כלום
:היטב בביאור ז״ל הרב בש״ע וכ״כ

שפקק מילה ה׳ האשכול בק׳ ע׳ מעל״ע ת׳ שם
 שם בנח״א ועי׳ כינהו מעל״ע ימים ז׳ דתכי

 :יעו״ש שלו בש״ע עת״ג כן הגיה זצ״ל אדלער ר״נ שתג׳
 ע׳ בקי רופא שס יש אס א׳ סעי׳ תרי״ח סי׳

דבדבריס נ״ל וגס פ״ג יומא תו״י
 אגשים הרבה יש בו וכיוצא צמאון כגון ידועים

 בעינן בכך ובקי דרופא נראה ואין בכך שבקיאים
 שהוא מי שיכיר בעינן ג״כ דבצמאון ומשמע עכ״ל
 צחינא דאמר בהאי ירושלמי בשם בב״י וע׳ סכנה

 להמיר דיש מזה משמע כו• שמי זיל א״ל אנא
 פ״ו בירושלמי מיהו כלל בקיאות בלי כשתות
 ואמר השיש דהוי בתאי עובדא האי איתא דיומא
 אבל צריך אומר כחולת הו״ל א״כ אנא צחיכא
 פניי בנשתנו רק להתיר דאין נראה בבריא

 עור אימא שם בירושלמי מיהו מרי״ז בס׳ כדכעיל
.... דהרות נם ר3 האי3



כ הקמחחנם שנאתכד
 טוסו• חייס׳תובחות ודרך ו( )משלי שכתוב הוא חיים לדרך האדם את מביאה

 לביטולה סיבה התובהת את והשונא התורה לקיום סיבה התוכהת את שאוהב וטי
 שלטה אמר וע״ז והעוה״ב, העוה״ז מן נטרו־ ושיהיה ]בעיקר[ שיכפור הוא וקרוב
 אורח עוזב שהוא מי יאמר יטות, תוכחת שונא אורח לעוזב רע סופר טו( )שם
 אבל כיסורין נשפט יהיה כלומר רע במוסר יענש לשעה התורה בננד שבא והוא

 בלבד ביסורין שיענש לו יספיק לא כי טאד ער ממנו קשה תובחת ששונא טי
 לתיקון מזה אדם שיגיע התונחת קבלת עיקר ימות. אמר ולכך מיתה בעונש אלא

יגיע לא שאם החורש בדמיון זה והנה המוכיח, י;ביה לשוא כן לא שאם חמדות ץ
 חרישה דברים שלשה צריבה שהיא האדמה כתולדת וידוע .יחרוש לשוא לזריעה
 התוכחה והם להם נמשלים דוגמתם דברים שלשה צריכה הנפש וכן והשקאה וזריעה
 כשם כי לחרישה התוכחת הכתובים ימשלו ולבך המרות, ותקין התוכחות וקבלת

 ויכנע הלב ישבר התוכחת עם כן ונוחה תיחוח הקשה האדמה תשוב החרישה שעם
 הנוכח שאם לזריעה יטשילו החוכחת וקבלת ונדכה. נשבר ישוב אשר ער וירך
 אינו התוכחה עיקר שהרי כלום. מועילים המוכיח דברי אין החוכחת מקבל אינו
 אלאכדישיכא החרישה עיקר שאין כשם התוכחות לקבל שיבאאדם כדי אלא

 המדות ותקון לעולם. יחרוש לא שהחודש כשם לעולם יוכיח לא המוכיח כי לזריעה
נשם החוכחת קבלת בו יצליח מדותיו אדס שיתקן מה עם כי להשקאה ימשילו

די השטן צפחת

 הצלחתם שאין ולשושנה לחבצלת הנפש המשיל העמקים," שושנת השדון חבצלת
 יצלחו שם כי המים מקומות שהם והעמק השרון לשון וזהו השקאה ע״י אלא

 שלמותה שהן הטדות תיקון ירי על הצלחתה עיקר הנפש כן גידול ויקבלו ויגדלו
 לישראל מוכיח שהי׳ ע״ה ישעיה ומציגו! רץ.הא צמחי בל שלמות שהשקאה. כשם
 )ישעיה שאמר הוא וההשקאה והזריעה החרישה מן ראיה להם ומביא זה, בענין
 לעולם לזרוע מנת על החורש ובי יאמר וכו׳• לזרוע החורש יחרוש היום הכל כח(
 יועילו ולא יוכיחו הלעולם אתכם המוכיחים הנביאים אף יועיל, מה א״ב חורש יהי׳

 אדמתו[ וישדר ]יפתח לעולם שיחרוש אלא החורש יזרע לא לעולם וכי בחוכחותם
 שוה אם הלא )שם( השדה עבודת לשון וישדד המחרישה׳ וככלי באתים האדמה יפתח
 והפיץ )שם( זורע, כך ואחר האדמה פני משוה שחרש כיון החורש דרך זה הלא פניה
 חטים זורע מנהגם היה כך תבואה לזרוע בא ואם שורה, חטה ושם הוא. אוכל טין קצח

 גבולי כל על זורע והכסמת לסימן, להם סביב זורע והשעורים החרישה, באמצע
 על שווה ונראית באמצע זורעה וגדולה שררה לשון שורד. חטה ומצדדיו, השדה

 מכאן ט( המנהג. וכפי במשפט זורע ומין טין כל למשפט, ויסרו והכוסמת. השעורה
 מה שלו את עושה שאדם אחר בלומר ומלקוש, יורה לשון יורנו אלהיו ואילך
 והולידה הארץ אח והדוד. בעתו המטר שנותן שלו את עושה הקב״ה אף שבידו

 זמן והגיע התבואה בישול זמן יגיע וכאשר קצח יורש בח־יוץ לא כי והצמיחה,
בי הקצת את דשין חרוץ במורג ולא לגורן אותה וטבניסין אותה דשין הקציר

סקלקע

 נמס היד״ק כחג כן ס( מימה. לאסל ממנו ולהסרע לו ללולן אמס סייג מסלי להמסלנס
פני לסיוח נדי הקסים סיננים הזורע אמלשינס סעיסלסעבה כמו מסל דיך על וז״ל אניו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)45 מס עמוד חלאוה אבן אשר בן בחיי ב - הקמח כד



( הקמח חנם שנאת כד
 . ע״ז ספני חרב סד׳ ספני ראשון כית ה( דל דרשו שנן שני בית חרב זו

 מפני חרב מה מפני מעשה ואנשי חסידים שהיו בהן בקיאין שאנו שגי בית
 אלו במפלתם שמחים שהיו אלא עוד ולא ו( איכה במדרש ואמרו חנם. שנאת

שטח V’ )משלי וכתינ תעליזי אז רעתכי כי יא( )ירמיה שנאמר אלו על
: ינקה לא לאיר

 שהם בשפתותיהם דביסטראין •ש כי הזאת המרה מן שיתרחק האדם יתחייב
 שלא כדי לוה זה ויתנכר בלבם טמונה שנאה ויש חביריהם את אוהבים

והזכיר .שונא ינכר בשפתיו כו( )שם ע״ד, שלמה הזכיר זה ועל ממנו, ישמר ,
 על מצופה כסף אמר לא וגו׳ שפתים חרש על מצופה סיגים כסף )שם( עוד

 אבל דבור לאותו חשיבות נותן היה כי וגו׳ שפתים חרש
 )בראשית מלשון הבריות אחרי הרודפים השפתים יאמר סיגים כסף אמר
 הגה מבפנים רעה ולבם חלקות להם לדבר רודפים כלומר אחרי דלקת כי לא(

 סיגים[ והוא כסף שהוא אדם וסבור חרם כלי על ]שצפיהו סיגים כסף כמו זה
 וסבור הבריות את מטעה הוא חלקות[ ]המדבר )המחלוקת( כן תועלת בו ואין
 סיגים. נכסף תועלת שאין כשם דבור באותו תועלת בו ואין כברו שתוכו אדם
 לאבנר אוהב עצמו את שהראה הזה הדרך אחז צרויה בן יואב ני ידעת ונבר

 עד אחיקם בן לגדליה נתניה בן ישמעאל עשה וכן אותם שהרג עד ולעטשא
 בינו כן יעשה הלא חבירו לבין בינו זו במרה עצמו את שמרגיל ומי שהרגו,

 המוסר חכמי ואמרו וגו׳. בפיהם ויפתוהו עח( )תהלים שכתוב וכענין הקב״ה לבין
 החמיר מאד חמור שהעון ומפני שיתנחם, כלומר הנחמה, יקצור השנאה שזרע טי
 לכבות וחילוק חנם שנאת שכל בלבבך אחיך את תשנא לא ואמר בלאו הנתיב בו

 אחד לב שהיו עד לישראל תורה ניתנה ולא ביניהם, שורה השכינה אין בישראל
 )שמות כתיב תורה במתן אבל ויחנו ויסעו כתיב המסעות בכל ז( רז״ל דרשו שכן
 וחונים במחלוקת נוסעים כולן המסעות בכל שהיו ההר נגד ישראל שם ויחן יט(

 ויחן שאמר וזהו אחד לב כלם שהיו שם ויחן כתיב תורה במתן אבל במחלוקת
 ,בקרבו עשיתי אשר האותות בכל יד( )במדבר הכתוב אמר וכן ,יחיד לשון

היו לא זה בלתי כי אחד לב שהיו בעוד כלומר בקרבו אלא נאמר לא בקרבם
____________________: ]הללו[ לאותות ראוין____________________

 החובחת וכפל חכירת את אדם שיוכיח עשה מצות זו עמיתך את תוכיח הוכח
 פעמים שיוכיחנו צריך אלא בלבד אחת פעם שיוכיחנו לו יספיק שלא ללמד

 מציגו וכן פעמים. מאה אפי׳ חשיב השב רז״ל דרשו לא( דף )ב״ט וכן רנות׳
 טו( )דברים כגון כן בהן שדרשו לשון בכפל בתורה שכתוב לשונות בכמה
התוכחת תעביטנו. העבט )שם( לו. תעניק העניק )שם( ידך. אח תפתח ח( פתוח

מביאי׳ השמן צפחת
מ׳ ניומא ס( חס. עצמו דנרי ולס״ד האלו דניים רנינו מוסיף חוס סמדיש ועל מסלוקס

 רפ״י וסניאו סמלישי נפודש ססקא נסיף ימיו נמכילמא ז( נמדינוס. שימי נפסוק ו( נ׳♦
אפס, פנייס כולם נעשו סיני לסי שנאו כיון נו׳ שם ויפן פ״ע ינה נצו וכ״ס נפייושו

 מסמס מ״ל מניין אפיס עיי לעניי עירך עניי אלא לי אין עמופ נ'( ל״א )דף ננ״ע פ(
 שלא שאף מעניק הענק מחן מ״ל עניין מועמס ממנס מיונה ממנס אלא לי אין ממן נסון

 רוצה ואינו מעוח לו שיש שאף מעניענו סענע לו מעניקין ג״נ נגללו פני» נסנין
להמפיגס
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כא הקמח חנם שנאת כד

r»r

 חמורות מצות אלו שורה חטה ושם )שם( תעשה לא שבמצות קלות מצות אלו
 תורה, של והסייגים הנדרים אלו גבולחו וכוסמת )שם( תעשה, לא שבמצות

 קצח יורש בחרוץ לא כי אוחו יורה ומה יורנו, אלהיו למשפט ויסרו )שם(
 מרובה שטרחם ויש קל שטרחם ובמצות בתורה יש כי מלמדו הקב״ה כלומר
 כמון על עגלה ואופן מלמדו( הקב״ה )בלומר קצת׳ יורש בחרוץ לא כי )שם(

 גם )שם( מרובה, שטרחם המצות אלו יורק לחם קל, שטרחם המצות אלו יוסב
 המשל בענין שיש מפני חושיה. הגדיל עצה הפליא יצאה צבאות ה׳ טעם זאת
 כן. גם התעוררות נו ויש תוכחת לקבל להן שיש לישראל נפלאה עצה הזה

 " הטחינה לזמן יגיע ולא חילותיו וכל הוא יאבד בי אשור מלך מכף נצלים שיהיו
 ועל התורה על רמז כן גם המשל בכלל שיש ומפני עצה, הפליא אמר לכך

 העולם מזונות שהם הארץ לזרע המצות והמשיל תושיה. הגדיל אמר לכך המצות
 אריכות בקיומן ויש הנפש מזון הן והמצות התורה כן לגוף רפואה בקצתן ויש

התוכחת: הכל שעיקר למד נמצאת ימים.
 טגוגד, דבר בחבירו לרואה מנין בערכין יש פרק ב( טז )דף ערכין ובמסכת

מנין מטנו קבל ולא הוכיחו הונה יט( )ויקרא שנאמר להוכיחו שחייב
 עליו תשא ולא לומר תלמוד משתנות פניו אפילו יכול תוכיח ת״ל ויוכיחו שיחזור

 הוכח לומר תלמוד מנין לרב תלמיד לתלמיד הרב אלא לי אין תוכיח הוכח חטא.
 לו שאפשר מי יב( מר דאטר עון בההוא טתפש מוכח דלא ומאן ם״מ. תוכיח

 העולם בכל כו׳ עירו אנשי על בו׳ נתפש מוחה ואינו ביתו באנשי למחות לו
 ג( )ישעיה דכתיב מאי חנינא רבי יג( דאמר כלו. העולם כל על נתפש כלו
 אלא חטאו מה זקנים חטאו שרים אם ושריו. עמו זקני עם יבא במשפט ה׳
 ט( )יחזקאל דכתיב מאי רב אמר יהודה רב ואמר בשרים, מיחו שלא זקנים עם

 האנשים מצחות על תו והחוית ירושלים בתוך העיר בתוך עבור אלי ה׳ ויאמר
 של תו צדיקים של מצחן על רשום לך לגבריאל הקב״ה אמר והנאנקים, הנאנחים

 כדי דם של תו רשעים של מצחן ועל חבלה. מלאכי בהן ישלטו שלא כדי דיו
 נשתנו מה רב^״ע הקב״ה לפני הדין מדת אמרה .חבלה מלאכי בהן שישלטו

 רבש״ע לפניו אמרה גמורים רשעים ואלו גמורים צדיקים אלו א״ל מאלו אלו
 היו לא בידם מיחו שאם לפני וידוע גלוי לה אמר מיחו ולא למחות בידם היה

 )שם( ואמר חזר גלוי טי להם גלוי לפניך אם רבש״ע לפניו אמרה מהם מקבלין
 מאי .וגו׳ החו עליו אשר איש כל ועל למשחית תהרגו ונשים טף ובתולה זקן

 שקיימו אדם בני אלו ממקודשי אלא וממקדשי תקרי אל יוסף רב תני תחלו וממקדשי
 וכן הדור, על נתפשים גמורים צדיקים שאפי׳ למדת הא תי״ו, ועד מאל״ף התורה כל

 ברשע, מיתה שלא על צדיק ורשע צדיק ממך והכרתי כא( )שם אומר הוא
 לא וכמוהו כג( )מ״ב בו וכתוב דורו על שנתפס המלך ביאשיה מוצא אתה וכן
 חטאת ח( )ויקרא מכתוב אמר וכן לבבו• בכל ה׳ אל שב אשד מלך לפניו הי׳

 חטא הוא הקהל חטאת כי בזה ליטדך יחטא נשיא אשר ליה וסמיך הואי הקהל

ד,נשיא השמן צפחת
 אוש למעלה נם לנינו הניאו יג( נ׳. נ״ד נפנש »נ( נאייטש, יעו״ם מדנליו ננוה 1»גי

נזל
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( הקמח . חנם שנאת כד
 שלו, קשין מתוך לצאת נוח שזרעו ,לש קצח, יחבט במשה כי וזהו נפשה, די

 יורק לחם בשנש, וכמון וזהו כשבט די כי יוסב כמון על עגלה אופן לא 03
 לצאת נוח זרעה שאין שלתכואהלם• הלחם קשיןאת בדברים דשין פי את בל י

 כ,תשין לנצח לא הזה והלחם ידושנו[ אדוש לנצח לא ]כי ליחבט נוחה ואינה
 גלגל ד׳ אפי׳ ולדושו לדוקו עגלה אפני עליו וכשטפבבין עגלתו[ גלגל ]והפס עליו

 לא ואה• החב את הפפרישין העגלה כלי שאר וכן כלומר ופרשיו ומשתכר, הופם
 רמזים להראותם כדי לישעיה הזאת המליצה ועיקר החרוץ, אלא האופן ירוקנו
 בפרושה עליהם טכבידין אין והקצח כאשרהכסון כי ומכוסה מופלא משל בדרך

 התורה ועול התוכחת לקבל ממהרין הייתם אלו כך בנקלה שנחבטין לפי גדולה
 באופן ולא במטה ולא בשבט לא לצאת יכול הזרע ואין לדוש הקשה כתבואה י(

 לטורג הדומים האומות עול עליכם הקב״ה יכביד כן ועל בחרוץ אם כי עגלה
 הוא לחרוץ שהמשילו זה ועול הכל, את ודש המדיק פיפיות בעל חדש חרוץ
 ידושנו אדוש לנצח לא כי אומד שהוא הפשל ומתוך אשור, מלך סנחרב עול
 ודיקת דישת שאין כשם כי הפורענות מתוך ישראל על השי״ת רחמי למדין אנו

 הקשין מתוך מתפרש הזרע נאשר תכלית דישה לאותה ויש בחרוץ לנצח הלחם
 וזהו תכלית׳ לו יש כי לנצח ישראל על שלהם ועול האומות רישת אין כך

 ולא אריב לעולם לא ]כי נ״ז( )שם כלשון ידושנו אדוש לנצח לא כי לשון
 שהדישה וכשם יטור. לעולם ולא יריב לנצח לא קג([ )תהלים וכן אקצוף לנצח
 שלמה ויבינו פירש כך נלין. אינם וישראל נלין וחציו כלד. השעבוד כך בלה

 הזה המשל בכלל יש עוד . והמשל המליצה ובביאור הזאת הפרשה בענין
 כננד לבוא חושב חיה שהוא מפני כי אשור מלך פנחרב כנגד רמז ובפנימוחו

 תעמוד לא שתשתנה עתידה מעלתו כי הנביא הודיע כנגדה מתפאר והי׳ ירושלים
 על החורש ואין לזריעה מחרישה משתנה שהזמן כשם לעולם אחת תכונה על

 משתנה הזריעה וזמן החרישה אחיי זורע הוא אלא לעולם חורש לזרוע מנת
 הזמן עליו ישתנה אשור מלך סנחרב כן לטחינה׳ הדישה וזמן הדישה לזמן
 עגלתו גלגל והמם אמר זה ועל הלחם מן שיאכל כי אף הטחינה לזמן יניע ולא

 כלומר ידוקנו לא ואמר .וסוסיו מרכבותיו כלומר ממש ופרשיו ירוקנו לא ופרשיו
 המשל יא( בכלל יש עוד .לטחינה יגיע לא כלומר דק יעשנו לא שדש מה

 ובל » בהם מתרשלים ישראל שהיו המצות ועל התורה על התעוררות המופלא הזה
 שהחורש וכשם לחרישה המשילם ובמדבר הים ועל במצרים לישראל שנעשו הנסים

 הכל אמר וע״ז הזמנים, בכל יעשו לא והמופתים האותות כן לעולם יחרוש לא
 ישראל נקיון על ירמוז אדמתו וישדד יפתח שאמר ומה לזרוע׳ החורש יחרש היום
 שוה אם הלא • אומתו אמר כאלו אדמתו ולשון פעור׳ וכעל העגל כענין םע*ז
 עליהם ושיקבלו יתעלה השם בעבודת כלם שוים שיהיו ישראל בל הם ראוים פניה
יזרוק וכמון עשה, שבמצות קלות מצות אלו קצח והפיץ )שם( . מצות עול

איו חשבון צפחת
 קסים אמס אנל גזייוה עליכם מכניו היה ]לא י( אמ״ב. שאמר כמו כמש&טו הקרקע

 ונענולסאינכם האומוע מלכי עול עליכם מכניו סי׳ ונכ״ילא להגיה. כ״ג יזוכחוה[ לקנל
נאיזס אכן שם הלד״ק נונרי נזה ורן לנינו יא( למוטב. סוזלין ולא הפוכחום עקנלין

עניו
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 ג( )ביחזקאל כתוב ובך למחות׳ שבידו כיון כלן על נתפס הנשיא כי הנשיא

 דרשו ועוד אכקש. מידך ודמו ימות בעונו הוא רשע הזהרת לא כי ואתה יד(
 בגמרא זה והעמידו אחיו בעון איש באחיו איש וכשלו בו( )ויקרא טו( רז״ל
 בראשיכם ואשימם א( )דברים טז( דרשו ועוד מוחה׳ ואינו למחות שנידו במי

 וכן למחות, בידם שיש הדיינין בראשי צבור של שאשמן ללמדך כתיב ואשמם
 מלשון והוא התיל פקודי על משה ויקצוף לא( )כמדבר בו שכתוב במשה מצינו

 החיל מנהיגי הגדולים על אלא משה קצף ולא ה׳ יםקד כמו ומנוי פקידות
 מי כל שהרי למחות בידם שיש בגדולים תלוי הדור סרחון שכל הכתוב ולימדך
 הקנ״ה)איוביב( על איוב אמר וכן רשעה. עושי כל להעניש עליו בידו שהנח

 העונש ולו הנח שעמו יתברך האדון הוא יאמר ומשגה, שוגג לו וחושיה עוז עסו
 היכן עד יז( רז״ל אמרו :והמטעה הטועה מן כלומר והמשגה השוגג מן להפרע
 נזיפה עד אמר יוחנן רבי קללה עד אמר ושמואל יח( הכאה עד אמר רב תונחה

 בן לו ויאמר ביהונתן שאול אף ויחר כ( א )שמואל דרשו אחד מקרא וכלן
 אומר רבי חני יט( להכותו עליו. החנית את שאול ויטל )שם( ונתיב הטרדות נעות

 ואהוב התוכחה זה אומר הוי האדם לו שיבור ישרה דרך היא זו אי כח( )תמיד
 ורעה לעולם באה ברכה לעולם באה רוח נחת בעולם שדתוכחות זמן שכל התוכחה
:טוב ברכת תבוא ועליהם ינעם ולמוכיחים כט( )משלי שנא׳ העולם מן מסתלקת

t , עין עי־כה א-ת
סח(. )חהלים לפניו ועלזו שטו ביה בערבות לרוכב סלו שמו זמרו לאלהים #ירו

 מצרים גאולת על חורה. ומתן מצרים גאולת על הזה המזמור המלך דוד יסד
 עמך לפני בצאתך אלהים אחריו והזכיר ונו׳. ביתה יחידים מושיב שאמר הוא

 שירו יאמר סיני. זה אלהים מפני נטפו שמים נם רעשה ארץ סלה בישימון בצעדך
 ועלד שמו ביה בערבות לרוכב סלו ויאמר מצרים גאולת על שמו זמרו לאלהים

 גדול נכח שהיחד. מצרים גאולת כנגד כי להתבונן לך ויש חורה. מתן על לפניו
 שכתוב תורה מחן כנגד וכן המיוחד. שטו זמרו לאלהים שירו הזכיר חזקה וביד

 שהוא המיוחד שמו כי שמו ביה בערבות לרוכב סלו הזכיר אלהיך ה׳ אנכי נו
 ומה עולמים. צור ה׳ ביה יי כו( )ישעיה שכתוב וכענין ביה. הוא בערבות רוכב

הגלגלים שאר מכל העליון שהגלגל לפי ערבות רוכב לשון חורה[ ]במתן שהזכיר
 ממשלה על מורה ביה לשון כי עליו ושליט עליון והקניה ערנות הוא א(

 והעצום הגדול כחם וכל מאין יש ובראם הגלגלים חידש יתעלה הוא כי ושולטנית
 בעליונים הזה השולטנוח הקכ״ד. הראה ואימתי ומשרתיו. עבדיו וכלם מטנו אלא אינו

 אתה ד( )דברים שכתוב ובענין התורה נטתן הקרוש במעמד אלא ובשפלים
 משמחת. שההורה שם על לפניו ועלזו ואמר האלהים, הוא ה׳ כי לדעת הראח

 שם על ועוד לב. משטחי ישרים ה׳ פקודי יט( )חהלים שכתוב וכענין הלב את
המלאכים ומחנה רמא ששים ישראל טחנה הטחנות שני שבין והשמחה הטחול

שכחוב השטן צפחת
 סיסמה מדינו ישע להזהיר דנרת ]ולא יד( זירא. י׳ דאמל הגי׳ יגכ״י בקציר■ המס גזל

 סז< נ׳. ב״ו בסנהדרין טו( לפנינו. שהוא כמו הנוס׳ ונכ״י נצ״ל נעונו ישע[ הוא לשימו
 ויונמן המוכיש את ויכה זה שיקציף עד יש( נ? ס״ז בערכין יו( פ״א. רנה נדברים

. אמך ערום ולנוממ לנשמך )שם( דנמיב קללה עד למיד יט( דוד. נענין לפאול הוכיש
הכבוד. הכסא גס ושם נ׳ י״ב נשגינה אימא כן א(
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גבוה משולחן

 דלא רעך" דס על תעמוד ז־״לא ל״ת על ג□ עובר מלהוכיח שהנמנע כתב ט׳ רל״ט, המנ״ח
 כשיכול עאכו״א גופו, אבידת לרבות לוי׳ ד״והשבותו עשה על וגם בנהר, מטובע גרע

וגופו. נפשו אבידת שהיא מעבירה להצילו
 מחוייב אם בלאו עובר שחברו תוכחה במצות קנ״ז,ה׳ יור״ד הפ״ת לדון למש״כ נפקמ״ג

 מטעם היא תוכחה דמצות מ״ע, ככל בחומש סגי ולא להוכיחו כדי ממונו כל לבזבז
הלאו. את עושה כאילו הווי למחות וכשבידו ערבות

 אלא ממונו, כל לבזבז יתחייב בלאו עובר עצמו שהוא והמנ״ח יונה הר׳ לדברי ולכאורה
 ואל בשב שעובר לאו על אם והריב״ש,שפ״ז קל״ט יאיר, החוות במחלוקת תלוי שהדבר
ממונו. כל לבזבז מחוייב תעשה

 עובר לא מדעת גופו שבמאבד שסובר המנ״ח על הקשה כ״ח( עשה )רס״ג פרלא הר״י—
י תעמוד" "לא ליכא ומדעת במזיד עבירה בעובר גם א״כ תעמוד", "דלא בלאו

 "ויקרא", אלשי״ך והמוהר״ם ע״ב בדרוש דבש ביערות בזה שנחלקו כתב לב" ה״חקרי ג[
הזדונות ואדרבא לגמרי נמחק שהעוון כיון אז מאהבה תשובה עשה החוטא שאם «*>״א

 אם תלוי הדבר ושמא לא. מיראה בתשובה אבל ונתכפר, נפטר הערב גם כזכויות לו נעשו
בלאו. גם עובר מוכיח כשלא

 חוזר אח״כ ורק התוכחה את מקבל התוכחה בעת שעכ״פ שמי כתב מהרש״ל בשו״ת ד[
 את כלל מקבל שאינו מי אבל פעמים, מאה אפילו תוכחה חיוב יש לזה הרעים, למעשיו

 שמדובר כתבו בב״מ והר״ן הרמב״ן ולהוכיח. לחזור כלל מחוייבים אין הרי התוכחה
חלוקים. בענינים והתוכחה חלוקור. בעברות

 לנותנים להחניף יצטרך שלא כדי יחיה" מתנות "ששונא כתב ד׳ רמ״ט, מ חו הסמ״ע ה[
 בעליו את מכיר שלא ממפעל או להוכיחו מצוה שאין מגוי לפי״ז להוכיחם. יוכל ולא

 " לי ייטב למען את אחותי נא "אמרי א״א שאמר מה מיושב ובזה מתנה. לקבל מותר
שרי. דמגוי מתנות, לי שיתנו

ויאהבך" לחכס "הונח
 ששלמה האלשיך מבאר ויאהבך׳. לחכם הוכח ישנאך, פן לץ תוכח "אל כתיב ח׳ ט, במשלי
 לץ הנך לו יאמר לא שמוכיחו שבשעה המועילה, התוכחה דרך את מלמדנו ע״ה המלך
 הנך לו שיאמר לחכם" "הוכח אלא וישנאנו, תוכחתו יקבל לא כך שע״י משום דעת וחסר
ויאהבך". תוכחתו תתקבל ואז הזה כדבר לעשות לך יאה ולא מעלות ובעל חכם
 שהוא ל״עמיתך" אותו תשים מוכיחו כשאתה תוכיח" "הוכח יאיר החוות מבאר עד״ז

תוכחתך. יקבל לא שאז משום לחוטא תשימהו אל חטא" עליו תשא "ולא כערכך. חברך
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קדושים פרשת
תוכיח" "הוכח מעות בענק

וזכזא" יצליו תעיא ולא למתך את תוכיח תוכח כלבבך, אחיך אח א1תע' "לא

ב״עמתך"! וסיים ב״אחיך" הכתוב שפתח צ״ב א[

 "דלא בלאו.!. גם עובר עשה מצות שמבטל מלבד חברו את מלהוכיח הנמנע האם ב[
י רעך׳ דם על תעמוד ד״לא בלאו .2 חטא״. עליו «»תשא

 "וכשלו דדרשינן בחטא סייע כאילו נחשב שזה עבירה שעובר חברו מלהוכיח שנמנע מי ג[
 החוטא חזר ולבסוף בזה זה ערבים דכולם אחיו בעוון איש )כ״ח,ל״ז( באחיו" איש

 מחוייב הוא שגם או הוכיחו, שלא הערב להציל תשובתו מועילה האם שלמה, בתשובה
וכפרה! בתשובה

 ביבמות אמרו הרי ותמוה פעמים. מאה אפילו א׳ ל״א, בב״מ דרשינן תוכיח" "הוכח ד[
 שלא וזה נשמע, שאינו דבר לומר לא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם ס״ה,ב׳

עוד! ישמע שלא הוחזק פעמים כמה שמע

תוכחה! למצות שייך יחיה" מתנות ש״שונא הדין האם ה[

 וכמאמר ובמצוות בתורה שאתך עם חז״ל כפי "עמיתך" לשון שנקט כתב המלבי״ם א[
 העובר וגם תוכחה יקבל לא דהרשע בשווים, רק דהתוכחה לץ" תוכח "אל המלך שלמה

 שיהיה התוכחה תנאי ולפ״ז עיניך. מבין קורה טול לו ויאמרו יוכיח איך התורה מצות על
 בכלל נכללים ושניהם תוכחה, לקבל מוכן המוכח ושיהיה זה מחטא נקי המוכיח

באחיך. שהוא תשנא" "דלא הלאו משא״כ לו, ושווה אתו שהוא "עמיתך"
החטא. מזה נקי ואינו מוכיח אם שנענש הוכיח י״ז פרק התבונה שער חיים חפץ בספר

 משמע ו׳,ז׳ דעות, )בר״ם ברבים. פניו תלבין שלא חטא" עליו תשא "ולא פירש רש״י ב[
 הרמב״ן פירש וכך חובה" דיליה על תקביל "ולא פ׳ התרגום אבל בפניו(. גם לביישו שלא

 גי, שער תשובה בשערי יונה ר׳ וכתב אוהו. הוכחת ולא יחטא כאשר אשם עליך שיהיה
 תשא "ולא שנאמר בלאו עובר העוון מושכי על במחלוקת מחזיק שאינו שמי וע״ב נ״ט
בלאו. עובר התוכחה מניעת שעל חטא",הרי עליו
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 ובמלכי י. וכו׳ לר״ת הנוטה אילו ה״ל ינאי ר׳ כדאמריגן ־ אחרים קשוט ואח״ב
קשוט • וקושו התקוששו והכתיב * דייני היכי אינהו להו דדיינינן לאו אי דוד ]בית[

..״.1BSJT.KH /י"
ח.

 כבוד בו לנהוג צריך אחת הלכה או אחד פסוק אפילו מהבירו שלמד ומי
מפני זה עומדין שבבבל חכמים תלמידי כדאמרינן מפניו!, ולעמוד

 ומיודעו ואלופו רבו קראו דברים שני אלא מאחיתופל למד שלא ודוד זהי,
אדוני לקרותו צריך מובהק וברבו ־. אומר מאיר ר׳ בם׳ תורה בקנין זה ודבר ־־ ־•

 ומה ר׳. ר׳ קוריו אדם בני שהרבה לכ״ע דידיה ביו היכרא שיהא כדי פלוני ר׳
 דאמריחו ודאי יוזזגן. ר׳ אט׳ וכן כחך, יישר פלוני ר׳ א״ל בתלמוד רואיו שאגו

 הוד. דכולהו ורבא הוה מתיבתא ריש יוחנן דר׳ משום ׳וכ׳ יוחנן דר׳ משמיה
 רבנותו זה ]של[ מפיו שמועד. אדם שאומר בשעה שמא או ידועה, היחה וגדולתו
 לשאר דידיד. ביו היכירא לעשות צריך אחר בדבר מזכירו אם אבל מיבכר,

אדם. בגי
ט.

 בו שיש אדם כל בפ״ק בשוטה כדאמר עונשו דיי חמור כמה הרוח גסוח!
גבה כל יי׳ תועבת שנ׳ !כולן העריות על בא כאלו הרוח גסות

 אומר והב״ה אלהיך«, יי את ושכחת לבבך ורם שג׳ בעיקרי כפר וכאלו לבי.
 אוחו לבב ורחב עינים גבה שג׳ »אתד בעולם לעמוד יכולין והוא אני אין עליו

 הרוח, גסות איזהו הרוח, מגסות ידי שתסיג מה כל כותב והריני אוכל«. לא
 מגסי זה הרי לרצונו וד״מפהק המגהק ברכות במם׳ רבותינו שהזכירו ממה
וביומא בלע״ז. בדליאר אישתירגילאר ", הקים פה מפהק הקים גיו מגהק י הרוח

ם. בתרא בנא 3 קז. מציעא בבא יט. יה, סנהדרין 2
». ב צפניה 5 יט. סנהדרין 4

ח.
ט. הל׳ פ״ה תורה תלמוד בהלכות הרמנ״ם בחב ובן 1
ג. הל׳ פ״ו אבות למסכת נספהת בריתא 3 א. לג מדיעא בבא 2

ט.
יד. ה דברים 4 שם. 3 ה. טז משלי 2 ב. ד סוטה 1
ב. כד ברכות ד מ. קא תהלים 6 א. ד, סוטה 5
 הקים" פה ודייקו הרבה פתה פיו פיהק דמפרשי אית יב תפלה הל׳ באשכול רבינו וכתב 8

 נתתי גוי כמו עברית גו שמלת מפרש שרבינו ונראה הקים. גו ודייקו עצמותיו פשט גהק
 גו זה ולפי הפה. דדך היוצאת גפיהה פירש "גד,ק" ערך בערוך אבל צרויה, והגימל למכים
 אלה לעזים העתיק לה תפלה היים ובארונות בהולם. והגימל תוך, תרגום שהיא ארמית

רבינו. כלשון
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 ישראל שעתידין בידם היה קבלה כן כמו שהותר והתרגום אותם. מקבליו היו
 הקדש ולשון התורה עתידה ובעונות )ולשגרם( לבבל ולגלות מארצם לגלות

 לשון מבינים שאין העם לרוב התורה לפרש התרגום והותקן מהם, להשתכח
 התירוהו התורה ללשון קרוב והתרגום התורה, )י(]ת[שתכח שלא וכדי הקדש

 אלו ועל ארמית. בלשון חגמ׳ וכתבו התלמוד בעלי סמכו זה ועל ותקנוהו,
 כלשון ארמי שלשון נאמד אם יודעים אנו אין עדיין כי מסופקים אנו הדברים

 תלמוד של וגמ' שהתרגום ונראה התורה, כלשון לשונו "שקרוב מאחר הקדש
 הקדש כלשון הוא חשוב שהתירוהו שמאחר המנופח, במקום לאומרן אסור
 למימר איכא איגמי )נ(]ד[מי, הקדש כלשון נמי מילי לכל ותלמוד תרגום לענין
 איכא או לד״ת, דמי ולא הטנופת במקום לאומרו אסור לשון בכל הקבלה דשמא
 להם אין כדאמרינן לכלום חשוב ואינו לשון משבעים אינו הלעז שזה למימר

 כתובין והיו הדברים■ כל וחבר הדברים אלו כל עיין ואתה .” לשון ולא כתב לא
 התורה דכל ר׳ קסבר ונימא אמרינן ”הקודש כתבי דבכל לשון ובכל תרגום

 ולא חבר. הדברים אלו כל הקדש, בלשון סברי ורבנן נאמרה לשון בכל כולה
 בה דאיפליגו קונמות לענין רואין אגו שהרי הדברים, לאלו שבועה ענין תדמה
 לשון אמר לקיש ריש הם גוים לשון אומר יוחנן ר׳ קונמות דנדרים« בפ״ק
 רוב עם דברתי זה כל שכתבתי אחר בו. גודר להיות חכמים להם שבדו

 בר יצחק וד׳ ז״ל גתן בר׳ משולם ור׳ ז״ל יוסף בר׳ ר״מ« כאן של החכמים
 אומרים והם «״ ז״ל יהודה בר׳ דוד ור׳ ז״ל אברהם בר חזקיה ור׳ ז״ל שמואל

 המרחץ בבית חול בלשון לאמרן אסור קדש של דברים דאביי מילתא דהא
 אסור המרחץ בבית דהוא היכא קדש של דברים כלומר ,” איתמר ובב״ה

 וגם הדבר, בזה מודים שאין אחרים החכמים מן ויש חול. בלשון אפילו לאומרן
 אינו הלשון כי לדבריהם מודה אינו ז״ל יוסף בר׳ משה ר׳ המובהק רבי

לך. וכתבתי טרחתי ע״כ כדבריהם. מדוקדק

ז. \
להוכיח חייב המקיים באותן המצות, כל מקיים ואינו מצות שמקיים ואדם

עצמך קשוט משום בזה ואין כולן מקיים שאינו אע״ם לאחרים! ;

5a ולקמן. משה ר׳ של אתיו מאיו ו׳ 55 י. דף 54 קטו. שבת 53 א• י, זרה עבודה
והתוססות■ ורמב׳ים רש״י וביים 57 במבוא. ראה אלה אישים על פרטים 56

ז.
 לומר שיכול כיון סבר דר׳יט ב׳ טז בערכין נורי בן ור״י טרפון ר׳ מחלוקת זוהי ושמא 1

 שמשמע תוכהתי׳ שמקבל הזר, בדור יש אם .תמהני איתא לפנינו אמנם יוכיח לא קורה טול

 הזה בדור יש אם "תמהני דגרים מקובצת כשיטה שם עיין אך המקבל. מצו הוא שהחסרון
רבעו. כשטת סבר נווי בז ור״י " וכו׳ טול לו אמר אם אפילו להוכיח שיכול
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□
 שפרשו כמו הוא כן ודאי י, שהכל עליהם מברן נזרעין שאין דדברא ועשבי

איגשי זרעי דלא מאחר הטעם שזה וג״ל ז״ל*. הגאונים
 לא בתלמוד שאמר וזה שהכל. ומברן מכלינהו דרכייהו ולאו כפירי חשוב אינו
דהכי*. אדעתא אנשי נטעי

כא.
 כפת וחזר טעמו והפסיד הרבה שנשתהה הוא י. צורתו שעברה הגשיל

שהקרים. וכי? שעפשה*

כב
 הביב. מיגייהו חד בדליכא לברכה*. קודם זהו בפסוק המוקדם כל אמר* וב״ש

עדיף חביב דאמדי כרבנן הלכה ודאי חביב מינייהו חד איכא אי אבל
המיגין*. ]משבעת[ )לשבעת( בדליתיה אפילו

כג.
 משרשים עלין שמוציא מי בל זהו׳ האדמה ובפרי העץ. בפרי שנותנים 1 כלל

מוציא והעץ שלו משרשין עץ שמוציא מי וכל האדמה. פרי זהו שלו

 לא ואי ליה ליפא תרי בבי לרביד. ליה מהיפן אי ליה אפר ופסגייד. לרביה ליה לפיפי־
 התוספת שבל או קצר, שלגו שהמעתיק רביגו-אלא לשון שהוא ויתכן ע״כ. לה. לימא לא
עצתו. שבד,*ל לשון הזו

כ.
 אב״ר. הר״א גפקום הראב״ר בסעות גרפם ושם רד. סי׳ או״ח הסוד כתב זו תשובה קצור 1

כת. ברבות בהלכות זרים ארחות וכיב
לא. ד״ה תום׳ ועיין לו. ברכות 3 הגאונים. בשם שבה־ל גם ונ״כ 2

בא.
ב. ם, ברכות 1
 גד,גר, ואינו שנתקלקל "כיון )האלברשסארם( 63 עם׳ ברכות הלנות באשכול רבינו כתב נ

רד. סי׳ או״ה ב״י וכמ״ש פעם, אן שנתקלקל רמשפע כראוי"
□כ

פא ברכות 2 אפר. יצתק ר׳ ואיתימא יוסף רב צ״ל 1
 בשם שמעיה ר׳ וכגיר׳ <115 אלביק )נהוצ׳ 66 עם׳ ברכות הלכות באשכול רביגו וכ״ב 3

 ועיין כרש״י. ודלא 4י הל׳ פ״ה ברכות בהלכות הרמב״ם ונ״כ ובפירושו. גאון האיי רב
אפר. י״ר. שם תוס׳

M
 שאין וכל ירק זד. הרי מעיקרו עלים המוציא כל :איתא ס״ג סוף נלאים בתוספתא 1

כלאים ורמב״ם פ״ה. סוף כלאים ירושלמי וראה אילן. זה הרי מעיקרו עלים פוציא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס36 מס עמיד השני( )הראב״ד מנארבונה יצחק בן אברהם אב״ד< >ראב״י ותשובות שאלות



א אב״ד חראב״י תשובות

ירו
 לתפלה מובן היה מקומן ם״מ *, דגרסי היבא מצלי דד,וו אסי ור׳ אמי ור׳

ששונין אדם בני שאר אבל ».הצבור לתפלת חיישי הוו ולא ולגירסא
לתפלה*. ומוכן נקי מקום שהוא הכנסת בבית להתפלל להם טוב בבתיהן

יט.
 כמה אפילו חבירו להוכיח אדם שחייב דרכים, כמה בו יש תוכחה י ודין

עצמו לבין בינו בתהלה להוכיחו וצריך »,לרב תלמיד ואפילו *, פעמים
 כמו ולנדותו* להלקותו חייב כה בו יש ]אם[ מקבל אינו ואם לביישו, שלא
 תלמיד כמו כת בו אין ואם »,וגו׳ ואקללם עמם ואריב אגשים מהם ואכה שנא׳
 כדכתיב • וקללה הכאה לידי המוכיח יבא ואפילו להוכיחו חייב לאביו בן או לרב

 .ז וגו׳ להכותו עליו החנית את שאול ויטל וכתיב עשה מה יומת למה ביונתן
 בדברים הכאה, ]עד[ )על( אפילו עצמינו למסור תוכחה על מצווין שאנו זה וכל

 כשמוכיחים דת על שעובר לאותו לו שקשה שאעפ״י בדעתיגו אומרים שאנו
 שאנו באדם אבל עלינו. אהבה ויוסף התוכחה ויקבל בעצמו יתחרט אח״כ אותו

 יבמות• במם׳ אמר עליו התוכחות ושונא פנים עזות בו שיש בו מוחזקים
 נשמע, שאינו דבר לומר שלא מצווה כך שנשמע דבר לומר אדם שמצווה כשם

ישנאך". פן *0לץ תוכח אל שנא׳ לאוין• בשני ועובר

4יד
כ. ל, א. n ברכוה 1
 בהלכות כתב הרמב״ם אבל רבינו. על שכוונתו ואפשר ברפת. רבני בשם יונה רבינו וכ״ב 2

.1 סי׳ או״ה ב״י ועיין הצבור. תפלת שם שיתפלל והוא ג הל׳ פ״ה חסלה

ביחיד. ואפילו כלומר 3
יט.

 תשובות כל וכמעט בטעות. הראב״ד בשם מז סי׳ ח״ב שבה״ל כתב בשנוים זו תשובה 1
הראנ״ד• בשם הובאו ובח״ב בח״א כשבד,"ל שהובאו רבינו

לב. קוושין 3 ב. טז ערכין 2
 פכ״ד סנהדרין בהלכות הרמב״ם וכ״ב זאת, עושה דין שבית משמע ושם טז. קסן מועד 4

חייב. ויחיד יחיד שכל משמע רבינו מדברי אך ח. הל׳
בה. יג נחמיה 5
שם. כ״מ ועיין עליו שחמה כסמ״ג ודלא ז. הל׳ דעות בס״ו הרמב״ם ונ״כ כר״י, דלא פוסק 6
ת ט משלי 10 ו»םן*. .אל״ 9 ב סח 8 לג.—לב כ א שמואל ד

ממנו, גדול אצל ילך תוכחת מקבל אינו שממנו בו מכיר ואם :בה מסיים שם שבה״ל 11
 נינו ויוכיחנו גדול לאותו לו יאמר תדי כני גדול לאותו ומהימן ערוה דבר בו דואה ואס

 שעל נראה אין ההלכה שמן אע״ם עדים, מפי שמע לא שהוא רבים בפני לא אבל לבינו
מהו כדגרסינן למסנייח אלא לרבו לומד לתלמיד רשות לו נתנו שלא להוכיחנו הגדול זח

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס35 מס עמוד השני( )הראב״ד מנארבונה יצחק בן אברהם אב׳׳ד< >ראב״י ותשובות שאלות



אב״ד הראב״י תשו.בותנד

סה.
טרפון*. כר׳ לשרפו מותר ובלשוננו בכתבנו כחוביפ שהם הגוים וספרי

סו.
 בכתבי דהשתא », ערום לאוחזן ומותר הידים, את מטמאיו אין הלכות וספרי

שכולן וגמרו שאמרו ]עד[ )על( הראשונים חכמים נחלקו עצמן הקדש
 נתנו לא הלכות ספרי אבל .’אסתר ומגלת קהלת ואפילו הידים את מטמאין
 לטומאת אבל «.לה׳ לעשות עת ואמרו »הדחק מפני שהתירום אלא ליכתב
 טעמיה הידים את מטמאה אינה אסתר מגלת אומר שהוא דמי מ״ד, ליכא הידים

 אינו ליכתב ניתן שלא דבר כל דנמצא ליכתב ניתנה ולא לקרוא ניתנה הכי
הידים. את מטמא

סז.
 הגאונים, עליו שדברו מה על להוסיף צריך אינו י, משקין מיני כל פוטר ויין

.’הם שהזכירו למה דעתי שישיג והלואי

סח.
 אלא יביישנו לא הבעלים לידי הגניבה ובאה אחת פעם בגניבה שאחז ואדם

יתבענו גניבתו לו להחזיר ירצה לא הגנב ואם ,1 עצמו לבין בינו יוכיחנו
 דרך שיניח כדי ולהכלימו לביישו מותר בגניבות האיש. אותו רגיל ואם לדין,
טובה. בדרך וידבק רעה

סה.
קסז. שנה 1

סו,
 4ך,אגות נשם ב״י .כט״ש ודלא ס״ב. קמז סי׳ או׳יוו ד״מ וכ״ב םססחה. בלי כשהם בלומר 1

בגלילה. העשוים החג״ו ספרי שאר על דקאי האוחז, ד״ה א יד שבת ׳0הה' יש05" ואםמר
גסרונאי. רב בשם באשכול רבינו דברי לפרש יש וכר

כתבי כל ריש שנת עיין 3 מ״ה. פ״ג ידים נ
jt ז מגילה 5 קבו. קים תהלים 4

סז.
נ. 30 ^רכות 1

 או״וז בש״ע מרן וכ*ם הייא, כר׳ פסקו הראשונים מן והרבה ויין. ר״ו! שם תום׳ עיין נ
אחרונה. בברכה מפרשה והרוקח פסקה, לא הרמב״ם אן קעד. סי׳

סח.
ח. הל׳ ם״ו דעות הלבות רסב־ם השיח 1

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס52 מס עמוד השני( )הראב״ד מנארבונה יצחק בן אברה□ אב״ד< >ראב״י ותשובות שאלות
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 הראשוני׳ מנהג לשטח שלא אד .המשפט המלן וגם הגדול

 בספר הזה• נלשץ שמרו מקדחות כמה טל לספון לט ים
 הנרי׳ הארון נשאי וט׳ מאהליהם העם ננסיע ויהי יהושע

 כמו הלוחות "אצא הבריח שמו שהארץ לומר לט ואין
 • העדות הארץ הבריח ארץ מקומות בכמה שקורהו
 ובס׳ .המטטת המסגרות אח אמר ויקצץ מלכים ובספר
וימצא לט אל מביבי יחנן הפגרים העמק וכל ירמיה

: כזה הרבה
 יהו ואל בוגגין שיהיו לישראל להן הנח וששאלתם

לכמה נעשה מה לו והוקשה • מזידין
 ולמוכיחים רשע הזהרשה כי ואחה תוכיח הוכח מקראות

 את להוכיח והחכמים הנביאים נצטוו כי אמם .ינעם
 עוברים אוחם יראו ואס צבור ואחד יחיד אמד ישראל

 ואף ויחלשוס יסתרום יוכיחוס יקללוס התורה טל מדדים
 אס ואף • למוטב להחזירם כטשים וטעם בערבים לסובבס

 על השוגגין מל ואף • הצלת נפשך אח ואתה ישמעו לא
 למוטב יחזרו יודעים ואם אסור שהדבר יודעין־ שאין

 הישר ודרך החורזת ואח החוקים את טליה^להזהירם
 החירו ופשטו אסור החיר המחוזקים נ><אךיאח ילט

 מהבנוס חנן אין ידין זה יאמרו כי ישמעו לא ואם ביניהם
 מטיאס* ונערם והמספקות המטפחות וכן המתגלנלי

 מושכחן וסעודתן נדול היום בעוד מסובין שהן י'ה ותוספת
 שהות יש עוד שאומר ולהבחין ובקיאין להפסיק זהירין והכל

 יפה עליה יעברו נודיעם אם .צהחשין כקרוב שרואין על
 לרואה דומה זה ואין • rtw טל להענישם ולא השחיקה

 מקבל אין ואפי׳ . למחות שנצטוה מזיד עובר חבירו אח
 נמי בהו מחיפו לא כי דהחם תחלו וממקדשי שכתוב כמו

 :צייתי דילמא בהו ומחייבו עליהן מזיד עונש
והרי בהם נהט לא והקיבה וצחיים זרוע טל וששאלתם

 ושלא הבית בפני טהגין היא שלימה משנה
 באיגרתו והעידו אחרונים אמוראים בהן ונהט הבית בפני

 טלי נאמנים • מליחק בידו מיחה שלא הקדום רביט של
 ברכת עליהם חבא הנומנין בידן ימחה זה מי דבריו

 ראשית וטל טליק דאמר אליעזר כרבי נהגו אבל • טוב
 טהטת מחטת אין דחק • בחיץ אלא טהגין שאין הגז

 הגז ראשית אין אומר חלעאי ר׳ היה וק .בארץ אלא
 יצחק בר נחמן רב למר ליה ודקשיא בארץ• אלא נוהג

 רב בימי אמר לא במחטת אלעאי כר׳ נהט הגז בראשית
 דנהוג וני דנכוג מה חזינא השתא נהוג לא אכחי נממן

 אלעאי ר׳ מלסמוך חכמים בידם מיחו לא הגז בראשים
 ולא עליה סמכיק במתנות ונהוג הדור כי נפי השתא
 מתרומה נתינה דגמרי מטמא חד מדתרווייהו מחיק

 דלא מיבעיא לא נהנו דאמ׳ היכא דכל שכר• נוטל והנותן
 כדאמר מוריק דלא אורויי אפי׳ דלא בפירקא דרשינן
 דאמר מאן ליה דרשינן הלכה דאמר מאן פרקים בשלשה

 נהגו דאמר ומאן .מוריק דרשיקאבלאורויי לא מדרש מנהג
 כיוון יפה • בהו הדרי׳ לא עביד ואי מוריק לא אורויי
דמתטח ועוד • מצויין כהניס המקומות רוב שלפי מביבי

 נ קל בהם לנהוג העם החלו טבילן צא
מכיר אני בזאת מהורות• חיות ירכי ניקור טל וששאלתם

 טל לו וברור התורה בחדרי בקי שהוא בו ובקי
 לו ולהיות דבריו על כמזיח חביבי יחשבני שלא אבל טריו
 מעמי לחטט כותב אני דבריו על החולקין כעד סמך
 מצוה • המייה שום בלא הדין הוא וק .והחרחו הניד

 טרך שאסור מה וכל ועז• וכשב שור של כמו לנקרו
 שקורין ממה של ובשוק הירך בכל בחיה אסור הבהמה

 בכנפי וכן הנשה גיד של שומן וק .צנקינרץ לעז בלשץ
 הפרשות סטן מה לנקרו צריך יאעמא בוקא השקץ
 טקא של בעצם הנקא שקורין מם קוטל בלעז שקוטן

 תחם נכנם ראשו שגיד לפי בהמה של כמו כעדה דאנומא
 זה דבר טל כעדו שמפטסט אדם יש ואם העצם• אוחו
בין ז״ל רבותים נמלקו שלא לפי מיטת• לצד הוא נוטה

 אבל המזבח. לגט הקריביס בחלטם אלא לבהמה המיה
 מדרבק בהמה כשל אסור חיה בשל מטחו הבא וכל הגיד
 ט נהגו הקדושים ישראל והשומן• • ובחיה בבהמה וטהג

 ששניט כמו תורה בשל מכער השומן איסור וגס איסור.
 ואמר .וט׳ משר לששה ישרפו והגשים העצמות בפסחים

 הזהר בני נרסיק ותו לשומק. אלא נצרכה לא רטט
 ולא משה תורה שדברי תורה מדברי יותר סופרים בדברי

 ומה מיתה• חייב בהם העובר סופרים ודברי מעשה•
 סופרים דברי איסור ט נהגו הם קדושים ישראל ששמט

 מינינו יאיר והמקום .הרבה עליו להחמיר יש ולכך • הוא
:בתורתו

 • כעדו השיב וכך יהודה בר׳ יצחק לרבי מירי שלח בך
האטסים סל ר׳ לפט שאלו ק כמו טהג שהוא וזהו

 רטס ימים בתשובתם שעמדו עד מיינם לפרוש יש אם
 ואין מחדש שבאו ואילו וגלוייה מפורסמת שלהם שחשובה

 להחמיר מליט יש אם ראינו לא ותשובתם בהם בקיאץ
 לביישם יינם מן לפרוש שחלילה ר׳ והשיב .מיינם לפרוש

 אלא רטחינו גזרו ולא ♦ לט״ז אף לנסך לבם מלאם לא כי
 שלא ובלבד • גזרו לא ישראל פושעי מנע אבל מטים מגע
 המטים אף ובמקומוסיט היין• אח לנסך משומד יהא

 אנחת משוס משו שעשו מה שכל אלו וכן מנסכים אינם
:יכולתם בכל לפרוש ומיהרו חרב

ואומר א׳ טס על ונישואין אירוסין שטושין מקום ראיתי
 שנשאר מה שחה לו אומר כן לעשות הרוצה ר׳

 שתי אומר שאין לפי נישואין ברכת לברך שני כוס ומזוג
 ואין • מטלות מצות עושין ואין .אחד נום טל קדושות

 שתי ברטת שסי דכל להו קרי קדושות לאו ד;ני לומר
 דקאמרי׳ הוא המזון וברכת קדוש גבי דהא .הן קדושות

 דאמר הוא פסחים בערבי ט׳ קדושות שחי אומר אין
 מל קדושות שסי אומר מ’ש סד וט׳ תמני ש״מ בפסחים

בלבד א׳ טס אצא לו שאין אפשר בדלא מילי הני א* טס
:רב אמר כך

 ולאחר טחד ונשואי! אירוסין שמשה אמד בחתן מעשה
וברן אירוסין ברבת לברך מס לו הביאו שקידש

 שבירך ולאחר • אירוסין וברכת הגפן פרי טרא המברך
 ברכת לברך אחר טס לו והביאו שחה אירוסין ברכת

 ושאלט והחזירוהו הגפן פרי בורא אמר ולא שכח נישואין
 ברכס סם כגפן פרי בורא מחמלה בירך שהרי טעם מה לו

 לפטור יטל נישואין של אלא איט שט שכוס ואע״ס אירוסין•
 בטס ששתה אט'פ הגפן סט מרא של אחת מברכה עצמו

 ועל הגפן מל בגתייס אמר ולא הואיל אירוסין של ראשון
 שוחה שאפילו בסעודה אשותס דהוה מידי הגפן פרי

 רט והשיבני ראשון• בטס אלא מברך איט טסות משרה
 דברכח קבע לא האי אבל סעודסיה דקטע סועד שאני

 דתקיט הוא ובנישואין .למוד נישואין וברכת למור אירוסין
 ששה אלא איט הגפן פרי בורא ובלא ברטח שבע רבק

 • תשמח שמח ■ • נקיש שוש • יצר אשר • כאדם יוצר .שהכל
 נשואין במס בפה״ג לברן צריך לפיכן • ששץ ברא אשר

 ונשואין אירוסין שנהגו זה שמנהג לחוד אירוסין וברכת
 סעודה למשות רוצים שאינם לפי אלא איט אחד טוס

 הוא גנאי נישואין קודם אירוסין מושין שאס .לאירוסין
 • היום כל ובשמחה בסעודה ירט לא אם ולקרוטו לחתן

 ונפטר טחד ונישואין אירוסין שעושין אדם בני יש לפיכך
 Sno ששחה שלאחר ר׳ לט אמר ולכך • אחת בסעודה

הגפן ומל בסה׳ג לברן צטך אירוסין של ראשון בכוס
 ק: ממשוח נמנעים אדם בל ושמיהש מורח מפני

ואחריו חחלה קורא אמט׳כהן הלזקין בפי במס׳ כפתניתין
 ואמר • שלום דרס מסל ישראל ואחריו[ ]לוי

 ומורי המטלה נתפרדה כהן אין אם נקמיק בגמ׳ אטי
 וקורא שלו המטלה נתפרדה יקר נר׳ ימקב מרטט קיבל

 דאמריק מההיא מסמא ומפרש • כהן שם ואין הואיל לוי
לר ר׳ דאמר מההיא שנתאלמנה האשה בס׳ בנחיטח

מיחזיזל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 113 מס עמוד )רש״י( יצחק בן שלמה הגדול פרדס
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 הראשוני׳ מנהג לשנות שלא אך .המשפט המלך וגס הגדול
 בספר הזה• בלשון שדברו מקראות כמה על לסמוך לנו יש

 הברי׳ הארון נשאי ונו׳ מאהליהם העם בנסוע ויהי יהושע
 כמו הלוחות אלא הברית שמו שהארון לומר לט ואץ

 • העדות הארץ הבריח ארץ מקומות בכמה שקורהו
 ובס׳ המטנוח. המסגרות אח אחר ויקצץ מלכיס ובספר
 וימצא לט אל חביבי יתק הפגרים העמק וכל ירמיה

: כזה הרבה
 יהו ואל שוננין שיהיו לישראל להן הנח "וששאלתם

לכמה נעשה מה לו והוקשה • מזידין
 ולמוכיחים רשע הזהרתה כי ואחה תוכיח הוכח מקראות

 את להוכיח והחכמים הנביאים נצטוו כי אמח .ינעם
 עוברים אותם יראו ואם צבור ואחד יחיד אחד ישראל

 ואף ויחלשום יסתרוס יוכיחום יקללוס התירה על מזידיס
 אם ואף • למוטב להחזירם כבושים וטעם בערבים לסובבס

 על השוגגין על ואף • הצלח נפשך אח ואתה ישמעו לא
 למוטב יחזרו יודעים ואם אסור שהדבר יודעין־ שאץ

 הישר ודרך התורות ואת החוקים את להזהירם עליהם
 התירו ופשטו אסור התיר המחוזקים את אך בה• ילכו

 מהבנוס אנן אין דין זה יאמרו כי ישמעו לא ואם ביניהם
 ’מטיאם ונערם והמספקות המטפחות וכן המתגלגל*

 מושכתן וסטודתן גדול היום בעוד מסובין שהן י״ה ותוספת
 שהות יש עוד שאומר ולהבחין ובקיאין להפסיק זהירין והכל

 יפה עליה יעברו נודיעם אס .צהחשיך שקרוב שרואין מל
 לרואה דומה זה ואץ • המזיד טל להענישם ולא השתיקה

 מקבל אץ ואפי' . למחות שנצטוה מזיר עובר חבירו אח
נמי בהו מחיט לא כי דהחס תחלו וממקדשי שכתוב כמו
__י :צייתי דילמא בהו ומחייבו עליהן מזיד עונש ____

 והרי" בהם נהגו לא והקיבה וצחייס זרוע על וששאלתם
ושלא הבית בפני נוהגין היא שלימה משנה

 באיגרתו והעידו אחרונים אמוראים בהן ונהגו הבית בפני
 עלי נאמנים • מליחנן בידו מימה שלא הקדוש רביט של

 ברכת עליהם חבא הנותנין בידן ימחה זה מי דבריו
 ראשית וטל עליהן דאמר אליעזר כרבי נהגו אבל • טוב
 נוהטת מחטת אין דתנן • בארץ אלא נוהגין שאץ הגז

 הגז ראשית אץ אומר אלעאי ר׳ היה וכן .בארץ אלא
 יצחק בר נחמן רב למר ליה ודקשיא • בארץ אצא נוהג

 רב בימי אמר לא במחנות אלעאי כר' נהט הגז בראשית
 דנהוג וכי דנהוג מה מזינא השתא נהוג לא אכתי נחמן

 אלעאי ר׳ מלסמוך חכמים בידם מימו לא הגז בראשית
 ולא עליה סמכיק במתנות ונהוג הדור כי נמי השתא
 מתרומה נתינה דנמרי מטמא חד מדחרווייהו מחיק

 דלא מיבעיא לא נהנו דאמ׳ היכא דכל • שכר ממל והמתן
 כדאמר מוריק דלא אורויי אפי׳ דלא בפירקא דרשינן
 דאמר מאן ליה דרשינן הלכה דאמר מאן פרקים בשלשה
 נהגו דאמר ומאן מוריק אורויי אבל דרשיק לא מדרש מנהג
 כיוץ יפה • בהו הדרי׳ לא עביד ואי מוריק לא אורויי
 דמחנוח ועוד • מצויץ כהניס המקומות רוב שלפי מביט

:קל בהם לנהוג העם החלו טבילן לא
מכיר אני בזאת מהורות• חיות ירכי ניקור על וששאלתם

 על לו וברור התורה בחדרי בקי שהוא בו ובקי
 לו ולהיות דבריו על כמזיח מביבי יחשבר שלא אבל בוריו
 מעמי לחביבי כותב אני דבריו מל החולקין כעד סמך
 מצוה • הטייה שוס בלא הדץ הוא וכן .והתרתו הגיד

 טרך שאסור מה וכל ועז• וכשב שור של כמו לנקרו
 שקורין מטה של ובשוק הירך בכל בחיה אסור הבהמה

 בכנפי וכן הגשה ניד של שומן וכן .צנקינרץ לעז בלשון
 הפרשות שבין מה לנקרו צריך דאממא בוקא העוקץ
 בוקא של בעצם הנקא שקורץ עם קודיל בלעז שקורץ

 תחת נכנס ראשו שגיד לפי בהמה של כמו כנגדה דאטמא
 זה דבר על כעדו שמפטפט אדם ים ואס • כעצם אותו
בין ז״ל רכותיט נחלקו שלא לפי • מיטת לצד הוא נוטה

 אבל .המזבח לגט הקריביס בחלטם אלא לבהמה החיה
 מדרבנן בהמה כשל אשור חיה בשל מכוחו הבא וכל הגיד
 בו נהגו הקדושים ישראל והשומן• • ובחיה בבהמה ונוהג

 ששנינו כמו חורה בשל ממור השומן איסור וגם איסור.
 ואמר .וט׳ עשר לששה ישרפו והגידים העצמות בפסחים

 הזהר בני גרסיק ותו לשומנן. אלא נצרכה לא רבינו
 ולא עשה תורה שדברי תורה מדברי יותר סופרים בדברי
 ומה • מיתה חייב בהם העובר סופרים ודברי • מעשה
 סופרים דברי איסור בו נהגו הם קדושים ישראל ששנינו

טיניט יאיר והמקום .הרבה עליו להחמיר יש ולכך • הוא
:בתורתו

 • כעדו השיב וכך יהודה בר׳ יצחק לרבי מירי שלח כך
האנוסים על ר׳ לפני שאלו כן כמו נוהג שהוא וזהו

 רטם ימים בתשובתם שעמדו עד מיינם לפרוש יש אס
 ואין מחדש שבאו ואילו וגלוייה מפורסמת שלהם שחשובה

 להחמיר עלינו יש אם ראינו לא ותשובתם בהם בקיאין
 לביישם יינם מן לפרוש שחלילה ר' והשיב .מיינם לפרוש

 אלא רטחינו נזרו ולא • לע׳ז אף לנסך לבם מלאם לא כי
 שלא ובלבד • נזרו לא ישראל פושעי מגע אבל עכו״ס מנע
 העט׳ם אף ובמקומותינו • היין אח לנסך משומד יהא

 אנחת משום עשו שעשו מה שכל אלו וכן מנסכים אינם
יכולתם: בכל לפרוש ומיהרו מרב

ואומר א׳ טס סל ונישואין אירוסין שעושין מקום ראיתי
 שנשאר מה שתה לו אומר כן לעשות הרוצה ר׳

 שתי אומר שאץ לפי נישואין ברכת לברך שני כוס ומזוג
 ואין • חטלוח מצות עושין ואץ .אחד כוס על קדושות

 שתי ברכות שתי דכל להו קרי קדושות לאו דהני לומר
 דקאמרי׳ הוא המזון וברכת קדוש גבי דהא .הן קדושת

 דאמר הוא פסחים בערבי כו׳ קדושות שתי אומר אין
 טל קדושות שתי אומר ש*מ עד וכו׳ תמני ש״מ בפסחים

בלבד א׳ טס אלא לו שאין אפשר בדלא מילי הני א׳ טס
:רב אמר כך

 ולאחר טמד ונשואין אירוסץ שעשה אחד בחתן סעשה
וברך אירוסין ברכת לברך כוס לו הביאו שקידש

 שבירך ולאמר • אירוסין וברכת הגפן פרי בורא המברך
 ברכת לברך אחר טס לו והביאו שחה אירוסין ברכת

 ושאלט והחזירוהו הגפן פרי בורא אמר ולא שכח נישואין
 ברכת עם הגפן סדי בורא מחמלה בירך שהרי מעם מה לו

 לפטור יכול נישואין של אלא אינו שני שכוס ואע״ס אירוסין•
 בכוס ששתה אע׳ס הגפן פט בורא של אחת מברכה עצמו

 ועל הגפן על מסיים אמר וצא הואיל אירוסין של ראשץ
 שותה שאפילו בסעודה אשותה דהוה מידי הגפן פרי

 רט והשיבני ראשון• בכוס אלא מברך אינו כוסות עשרה
 דברכת קנס לא האי אבל סעודתיה דקטע סועד שאני

 דתקיט הוא וביישאץ .לחוד נישואין וברכת לחור אירוסין
 ששה אלא אינו הגפן פרי בורא ובלא ברכות שבע רבק

 • תשמח שמח • תשיש שוש • יצר אשר • האדם יוצר .שהכל
 נשואץ בכוס בפה׳ג לברך צריך לפיכך • ששון ברא אשר

 ונשואין אירוסין שנהגו זה שמנהג לחוד אירוסין וברכת
 סעודה למשות רוצים שאינם לפי אלא אינו אחד ביום

 הוא גנאי נישואין קודם אירוסין טושין שאם .לאירוסין
 • היום כג ובשמחה בסעודה ירבו לא אם ולקרוביו למתן

 ונפטר ביחד ונישואין אירוסין שעושין אדם בני יש לפיכך
 המברך ששחה שלאחר ר׳ לנו אמר ולכך • אחת בסעודה

 אלא הגפן ועל בפה׳ג לברך צריך אירוסין של ראשון בכוס
 כן: מעשת נמנעים אדם בני ותמיהח טורח מפני

ואחריו תחלה קורא כהן אמד׳ הניזקין בם' במס׳ במועיתץ
 ואמר • שלום דרכי מפני ישראל ואחריו[ ]לוי

 ומורי החכילה נתפרדה כהן אין אם נקמיק בגמ' אביי
 וקורא שלו המטלה נתפרדה יקר בר' יעקב מרטט קיבל

 דאמריק מההיא מסמא ומפרש • כהן שם ואין הואיל לוי
לוי ר' דאמר מההיא שנתאלמנה האשה בס' בכתובות

מוחזקר
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כניד© התשובה בפני שעומר דבר לך אי; הרי לא אלמה תשובה עשה
 יזה® לא נבילות שאכל לפי זעכ״ז לריק והוא זכיות רובו דהיינו בע״י יפי'

 פ״ק פיאה כיריש' ג״ע ויורש צדיק נחשב זכיות רובו אס וק״ל זו צסעודה
 לא ולמה ע״א י״ז ע״ב ע״ז ר״ה בבלי וע׳ ה״ע פ״א קידושין ויריש׳ ה״א
 לצדיקים שכר לשלם בשביל שעה הוראת דיה׳' כנ״ל וי״ל זו לסעודה יזנה
 ני והוא דנבילה לל״ח דוחה פועל שכר היינו מקיים שהקב״ה העשה כי והוא
 בעצמו השי״ח אך כך יצו׳ שהשי״ת אחר ל״ת שוס יהי' לא הצדיק אצל

 וע׳ בספה״ק וכמיש״כ נבילה לאכול מצו' יהי' ואיך התוה״ק מצות מקיים
 מקיים שהשי״ת פ״א ר״ה ירוש׳ וע׳ תחילה מקיימה הקב״ה פל״ה ויק״ר
 דווקא זה )א״ה דייקא במצותי! קדשנו אשר אומרים אנו ולכן החוה״ק מצית

 זכיורן שרובי בשביל ג״ע לו ויש נבילות שאכל מי אך נבילות אכל שלא במי
 לאכול אז אסור א״כ1 נבילות אכל שלא על פעולה שכר אצלי שייך ואין

 כאשר וזבחת עשה ג״כ בזה יש הא ק' ל״ת דוחה עשה ומ״ש נבילות
 ח ציוויתיך כאשר וזבחת ע״א( ב״ח )חולין ז״ל אמרו דהנה וי״ל ציויתיך

 דיני כל והלא כן אמר בשמיעה דווקא ולמה וק' משה שנצעו' מלמד אומר
 שיבוא צויחיך כאפר דקאמר כנ״ל אך שבע״פ בחורה מפורשת שבכתב התורה

 ל״ת רק ונשאר וכנ״ל לויתן ע״י שעה להוראת השמיעה לן שאצו' זמן
 עשה בו יש בש״ש דגם ולומר עוד לצדד ויש וכנ״ל ל״ת דוחה ועשה דנבילה

 לעת״ל בעילין הקרבגוח כל פ״ע צו פ׳ במ״ר ע״ש ע״א קי״א ב״ח ע׳ ול״ת
 בע״׳י ע' בעילה אינה ההודאה בעילות התפילות כל בעל אינו תודה וקרבן
 אז דכתיב בעלין אין צבור קרבנות אבל בעילין יחיד של הקרבנות כל שכתב
 קרבן ומ״ש יחעאו שלא חעא שעל קרכנות בזת והכוונה צדק זבחי תחפוץ
 התפילות כל ומ״ש חעא על בא כאין ודכווחי׳ חודה קרבן הפי׳ נלע״ד חודה

 על ההודאה אבל בעולם חולי יהי׳ שלא רפאינו כגון כנ״ל ג״כ היינו בעלות
 ליעהר דטתידין ממזרים בענין והגה לעולם בעל יהי׳ לא זה וחיותו מזונו

 כשאין רק הוא שעה דהוראת ק״ל שעה הוראת דהוא הרשב״א שכתב לעת״ל
 ע״א ס״ע קידושין ז״ל כמו״ש בהיתר עצה יש הרי והנא כהיתר עצה לנו

 כדאמרינן שפחה נושא ממזר קאמר לכתחילה אך ור״ע ליעהר ממזרים יבולי;
 דרב ק׳ אבל שם בקידושין נערפו; א״ר דפליג כר״א ס״ל יוסי דר׳ וצ״ל שם

 כר׳ הלכה ופסק יוסי כר׳ הלכה פסק ע״ב ע״ב בקידושין שמואל אמר יהודה
 כיון שעה הוראת עפ״י' מותר האיך כנ״ל וק׳ ע״א ס״ע בקידושין שרפין

 עבד יהי׳ והולד שפחת ישא דממזר כן יהי׳ לעת״ל דגם וי״ל כהיתר דאפשר
 אחר יוסי כר׳ הלכה לפסוק הוצרך למה חקשה ואם חורין בן ויהי׳ וישחררו

 ר׳ קאמר ע״א ס״ע בקידושין דהלא ונלע״ד פרפין כר׳ הלכה פסק שכבד
 גופי׳ יהודה רב מ*ז כרכות דאמרינן מפעם והוא דיעבד לשין ושיחררו פרפין

 מותר יהי׳ העולם תקנת מעעם לעת״ל אבל בעשה עובר עבדו המשחרר כל
 בעילות מצות דקאחר יוסף דרב ומ״ש ב״ה ואש״ת כן לעשיח לכתחילה

 ב״ה ומש״ל יוסך רב דברי במשמעות זה אין התחי׳ ברגע היינו לעח״ל
 עולם שיהי' ולעת״ל הקדמיני נחש מזוהמת שהיא נדה כגון מצית ויש נכין

 המת עימאת וכן בעולם כלל העומאת תהי' ולא הזוהמא תחבעל התיקו!
כשלא 11



17 ט ??קדמה
 עמיתך את תוכיח הוכח של מ״ע וכן וזבה וזב מצורע וכן מיתה יהי' כשנא

 שכל לפי ולאחרים לבניו חורה ללמד מ״ע וכן בעולם חוטאים יהיו שלא
 עוד ילמדו ולא ל״ד( פסיוק ל״א )ירמי׳ ונחישה״כ התיה״ק דברי ידע אחד
פסוק מש״ש וכן וגו׳ אוחי ידעו כולם כי ה׳ אח דעו וגו׳ רעהו אח איש
יהי׳ כשלא צדקה וכן אכתבנה לבס לוח ועל בקרבם חורתי את נחתי ל״ג
 המצות כל אבל המצו' ענין יהי׳ כשלא המצו׳ ביטול חשיב לא וזה עני

 או יתנהגו התורה״ק מצית דכל י״ל והנה לעולם יתבטלו לא אז שייך שיהי'
ומצות באו״ה תהי׳ ג״כ ומיתה באו״ה יהיו וצרעת חיבות נדה דהיינו כפועל
שכת מרש״י אבל צדקה להם יתנו שישראלים באו״ה שתהי׳ י״ל ג״כ צדקה
 ע״א ס״ח פסחים וע' אז יקיימו לא צדקה דמצות משמע הנ״ל ע״ב קנ״א

 דעניוח לדחות ויש בהם תהי׳ ג״כ עניות לכאורה וא״כ מיתה יהי׳ בעכו״ס
 עכו״ס ושאר צאנכם ורעו זרים ועמדו ס״א( )ישעי׳ כמישה״כ בהם חכי' לא
 עניות נהם יהי׳ ולא התם בעי מה ועכו״ם הנ״ל פסחים כמוש״ש אז יהיו לא

 שותה שרבו מה ושותה אוכל שרבו מה אוכל עבד ע״ה( )יומא כמאמז״ל
 אר״א כד. בע״ז אמרינן והלא החם בעו מה ועכו״ם דקאמר מה יל״ד והגה
 ורעו זרים ועמדו בכלל יהיו גרים דהני די״ל לעח״ל הם גרורים גרים כולם

 לישראל ידחקו שלא כדי ג״כ בעכו״ס עניית תהי' דלא עוד וי״ל צאנכם
 יתנו הס דגם ועוי״ל לי דחקי קא ד״ה רש״י ב ע" כ״ג תענית ע׳1 בבקשתם

 עניי מפרנסין ס״א( )בימין דאמרינן אך זכות חשיב לא זה לעכו״ס צדקה
 טעמא האי שייך לא אז אבל שלום דרכי מפני ישראל עניי עם נכרים
 מהריעב״ץ הגאון בה״ג וע׳ וחובה זכית בכלל אינו וזה ג״כ שלם דדרכי
 פירש״י יפה חובה ולא זכות לא בהם שאין עמ״ש הנ״ל קנ״א: בשבת שכתב

 קג״א נשבח יל״ד והנה בכללה כהורה קיום חובת שתבטל א״א כי ומוכרח
 חלכיות שעבוד אלא המשיח לימות העוה״ז כין אין דאמר לשמואל הג״ל ע״ב

 בעכו״ם רק דילמא ראי׳ ומה האיץ מקרב אכיין יחדל לא כי שנאמר בלבד
 יחדל לא כי י״א( פסוק ט״ו )דברים דקרא מסיפא דדייק וי״ל קרא מישתעי

 קא בישראל אלמא לאחיך וגו׳ לאמר מצווך אנכי ט״כ הארץ מקרב אביון
 עושים שאתם כזמן ד׳( פסוק שם )דברים רש״י כתב הרי טיד ויליד קרא

 של רצוני עושים אתם וכשאין בכם ולא באחרים אביונים מקום סל רצינו
 וא״כ מקום של רצוני עושים שיהיו המשיח לימות וא״כ בכס אביונים מקים

 או דרשא הך ס״ל לא דשמואל וי״ל בהשמטה( )ע׳ אביונים בהם יהיו לא
 ד״ה ס״ח. פסחים וערש״י חטא שייך יהי׳ המשיח לימות גם דלשמואל
 בן הנער ס״ה בישעי׳ הכתיב לדידי׳ כ’א טכשו משל משתנין אין ולשמואל

 )ישעי׳ דכתיב ומה המשיח לימות יקולל שנה מאה כן והחוטא ימות שנה מאה
 על ופליג המשיח ימות שאחר החחי׳ עולם על הוא לנצח המית בלע כ״ה(
 א״כ להקשות ואין השתנות יהי׳ דלא הנ״ל כרש״י כנ״ל צ״ל וע״כ עילא
 ברומיא הקשה לא ולמה דר״ח ברומיא לשמואל להקשות הש״ם המתין למה

 לעוה״ב כאן המשיח לימות כאן כנ״ל י״ל דעולא דרומיא בפשוטו די״ל דעונא
 המשיח דבימות צ״ל ע״כ כ’א השתנות יש הכתיבים דבשני דר״ח כרומיא אך
 מיתה שיהי׳ כהשמטה( )עי׳ ז״ל הרמב״ה דעת וכ״ה שפיר ומקשה השתנות יש

כימות



הקד^ 16
 חלקו ז״ל מאחרונים והרנה כשמואל פסוק ז״ל דהוא וי״ל מ״ש המשיח בימות

 דדור מ״א ה' בע״ז וכ״ח בישראל כלל מיתה יהי׳ שלא במילא ופסקו עליו
 ממלאך חרות פח״א ש״ר וע׳ לעולם קיימים היו חטאו לא אילו המדבר
 תורה מחן בעת שהי׳ המעלה להם יהי׳ עב״פ המשיח בימות וא״כ המות

 )ישעי׳ כמ״ש ג״כ חטא ויהי' מיתה דתהי׳ י״ל לשמואל והנה בזה, ואכמ״ל
 ברש״י יע״ש יקולל שנה מאה בן והחוטא ימוח שנה מאה בן הנער ס״ה(
 התוכחה מצות שייך יהי׳ דט״ע ואליבא אז נוהגת תהי׳ תוכחה וא״כ בן ד״ה

 ע״א כ״ד ע״ז מהרש״א ע׳ ב״נ מצות ז׳ ומקיימים גרורים גרים שהמה באו״ה
 על ב״נ נצטוו דאי והא ד״ה תום' על ע״ב נ״ט סנהדרין מהרש״א וע׳

 המשיח ליחות וא״כ למול לספן צריך הי׳ עליהם תקופה כשידינו אז החילה
 נמי ושייך נ״נ מצות ז׳ על גרורים גרים להני תוכחה מצות שייך יהי׳

 אך יןא ד״ה יג. חגיגה ועתו׳ גרים להנך מצוח ז׳ דיני ברבים תורה לימוד
 ומשה״ב ב״ה בארוכה במק״א.__יטאר1 לב״נ_ הוכח? דין שןיך אין. בזה״ז

 כדדרשינן עכו״ם ולא רעהו היינו רעהו- אח איש ילמדו ולא ל״א בירחי׳
 המועדות דכל משלי ממדרש הנ״ל הגאון שהביא מה והנה ע״א ל״ח בב״ק

 ימי בטלים יהיו המועדות כל אם זכור ׳לפ בפייט הנה להבטל עחידין
 וכן בטלים יהיו דהמיעדים פשיטות בלשון אמר לא הנה נבטליס לא הפורים
 עובר אין יוהכ״ם עוברים המועדים כל ואפי׳ שם אמר מ״ו פרק בפדר״א

 ד״ה ע״ב כ״ט ב״מ ועתו׳ המועדים משאר יותר שגדול הפלגה לגודל ופי׳
 משמחתם בשלים י״ל וה״נ שכיחא דלא אלא קאמר לגמרי כטלה דלא בזכוכית

 הנ״ל פדר״א בלשון לכוין יש וכן מועד מעת גדולה השמחה תהי׳ פורים אבל
 ופורים דיוהכ״ם י״ל והנה בהם כ״ב שמחים שאין היינו עוברים המועדים כל
בתירא בן פמ״ו פדר״א ע׳ התוה׳ק קבלת הי׳ דבשניהס שייכות להס יש

 השביעי לחדש בעשור וירד התורה את לקח יום ארבעים ולאחר וכו׳ אומר
עולם לחקת לכס זאח והיתה שנאמר עולם לחק לישראל והנחילה ביוהכ״ם
 דקאי משמע לקרא ופשטי׳ התוה״ק על קאי עולס לחק דקאמר דמאי ומשמע

וכ״ח בכלל תוה״ק ועל יוהכ״פ על מינה משמע דתרוייהו וי׳ל יוהכ״פ על
ע׳ התוה״ק היא וזאת זאת והיחה מדכחיב לי׳ דדריש וי״ל הפדר״א מלשון

 מורה זאת כי והעני! התורה וזאת שנאמר תורה אלא זאת אין ע״ב ב׳ ע״ז
 זה לטס מזה זאת ויקבל זה יבוא ע״ב נ״ג מנחות וע׳ התוה״ק נצחיות על

 נצחיות טל מורה וזאת וזה הוא חד וישראל ואורייתא קוב״ה כי היינו
 פח.( )שבת אז״ל בפורים וכן ביוהכ״פ שניחנה התוה״ק על קאי עילם וחוקת

 התוה״ק קבלת הי׳ ג״כ ואז אחשיריש בימי קבלוה הדור אעפי״כ רבא אמר
 נתלה קטן במי נתלה דמי ק׳1 כפורים כפורים יוס בספה״ק מ״ש מובן ובזה

 א״ש הנ״ל עפ״י אך מפורים "גדול הוא ויוהכ״פ מ״א( י״ב )ב״ב בגדול
 קבלת הי׳ א! דהרי גדול ופורים התוה״ק קבלת הוא יוהכ״פ של דמעלה

 שם בפדר״א מ״ש והנה באינם התוה״ק מקבלת יותר חשיב וזה ברצון החוה״ק
 מאיש העם כל שיצומו המחנה בכל שופר העבירו משרבע״ה שירד בעת שאז
 ביוהכ״פ להתענות מחייב אין קטן הרי ותמוה קטן ועד מגדול אשה ועד

דאז וא״ל שעות תעניש וכוונתו ע״א פ״ב כיומא חינוך משוס הנונה ואפשר
משוס



id ל

 נשם פדר״א מלשין דמשמע קטנים גם להחמנית כן תיקנו השינה קשים
 מ״ש צ״ב והנה החענו זה ומטעם נפשותיכם את ועניתם בהורה כתיב שמצאו

 יהי׳ צא המשיח דבימית זלהנ״ל מנפר שיוהכ״ם מעעם עובר אין שיוהנ״ס
 שלא כנ״ל והיינו חובה ולא זכות לא בהם אין הנ״ל בשבת הגמ׳ כפשטות חטא
 מצית טל נפרשהו לא דאס הנ״ל מהריעב״ץ הגאון דברי הבנתי ולא יצ״ה יהי׳

 וחובה זכית בהם אין יל״פ שהרי התיה״ק תתבטל לא שהרי נוזה יקשה לדקה
 כן משמע דרשב״א דלישנא משום צדקה על פי׳ ז״ל ורש״י יצ״ה יהי׳ שלא

 תוקף ונתנה בפיוט עפמ״ש וי״ל מכפר יוהכ״ס יהי׳ מה על א״כ1 פייש״ה
 צבא על לפקיד הדין יום הנה ויאמרו יאחזון ורעדה וחיל יחפזון ומלאכים

 חטא בלא נקיים מלאה״ש פמ״ו ובפדר״א בדין לפניך יזכו לא כי בדין המרום
 פילם• שיחין ומחיוה• למט״ט אתיו׳ ט״א ט״ו חנינה וע׳ מחיראים ימ״מ
 מובן ובזה דנורא פילסי שיחין וה מח לאלי׳ אתיו' ע״ב פ״ה נ״מ וע׳ דנירא
 על אס וק׳ החמורות ועל הקנית על מכפר שיוהכ״ם הנ״ל פדר״א דברי

 רק חמורות יהי׳ לא שלעה״ל כנ״ל אך כ״ש לא הקלות על מכפר החמורות
שהקשיתי מה והנה מכפר. יוהכ״ס יהי׳ ולזה מהן מתיראין שמלה״ש קלות
 נזה התירו דלמה שעה הוראת הוא ממזרים דטהרח הנ״ל הרשב״א ע״ר

להמתין צריך דלזה בפשיעו •"ל ליטי־-י ממזרים ינולין שהרי שעת להוראת
 לימר מקום יש מ״ש מ״מ אבל מיד עולמו לטהר רוצה והשי״ת אחר דור על
 ממזר יבוא לא ג'( כ״ג )דברים בתוה״ק מ״ש ש’א יכן נאמר ואס ב״ה כן

 ברכות‘־ )ירוש׳ רביין ונתין דאתין וידוע וגו׳ יבוא לא עשירי דור נס ה' בקהל
 ע״י רק יטהר לא לעת״ל דגם מרבה כנ״ל אך גס הך מרכה ומה ה״ד( פ״ט
הלכה דפסק מה על דקשה מה יתיישב הנ״ל ועפ״י וכנ״ל טרפין דר' עצה
למשיחא הילכחא יק׳ ליטהר ממזרים דעתידין ע״ב ע״ב בקידושין יוסי כר'

 דפסק דמה א״ש הנ״ל עפ״י אך מ’בכ1 הלכה ד״ה ע״א י״ג יומא ועת״ו
 כר׳ הסק מ׳ימ עלי׳ פליג דר״א אף טרפין כר׳ הלכה ע״א ם״ט כקידושין

 כעצה וט״כ השתנה לא התורה זאת הא ק׳1 ,יום כר׳ דהלכה משים טרפון
 כיש היכא אלא מקשה דלא הילכתא ד״ה ט״א מ״ה זבחים ועת״ו דר״ט

 הלכת לפסוק שייך לא דאז ביומא ז״ל התיי״ט אא״ז בשם שם ובגליו; עבירה
 בימות חטא שאין להנ״ל וראי׳ צדיקים כילם יהי׳ דאז איסור שיעשה במי

 לעיל מ״ש והנה התוה״ק, נצחיות לבאר חוה״ק לכבוד בזה הארכתי המשיח,
 זה מפיק ו׳רנא לי׳ ידעי דלא נאתרא נפשי׳ לאודעי לצימ״ר שרי בענין

 ה׳ את ירא ועבדך י״ח( א׳ )מלכים דקראי מרומיא ע״א ס״ב בנדרים
באתרא בין לי׳ דידעי אתרא בין מחלק ולכן פיך ולא זר יהללך כ״ז ומשלי

יהללך מי אין אם פי׳ ולא זר יהללך כן מפרשים העולם והנה לי׳ ידעי דלא
לא ואם זר יהללך כתיב והא ע״ב קצ״ג בלק בזוה״ק מזה ומצאתי פיך אז

למללא פומך אפתח לך דאשתמודע מאן הוי לא אי אלא הכי לאו פיך
 באורייתא דפימך פתיחו וכדין באורייתא קשיט מילי ולאודעה באורייתא

 אין ת״ת שהוא להודיע לאיש צריך שאס ומזה אנת מאן וינדעון מילך ישבחון
 סעיף סיף רמ״ו סי׳ יו״ד ברמ״א וע׳ ידעו וממילא ד״ת לדבר רק בפיו לומר
לכך הוא צריך אם לי׳ ידעי דלא נאחרא נפשי׳ לאודעי לציח״ר ומותר כ״א

וכנ״ל



המדמה ׳ 20

 ומ*ר5 לומר אינו דהכוונה יל״פ וגס לכך צריך אם רק מוהר אין דזה וכנ״ל
 נדרים הגמ* מלשון להוכיח יש וכן שלו מד״ח שידעו הנ״ל כזוה״ק רק אנא

 ובסמוך נפשי׳ לאודעי לצומ״ר שרי אמר לי׳ ידעי דלא דבאתרא הנ״ל ס״ב.
 לא וברישא ברישא חגראי לי שרי אנא צומ״ר למימר לצומ״ר לי׳ שרי אמר
 יודיע לי* ידעי דלא דבאתרא כג״ל והיינו אנא צומ״ר לומר לי* כרי אמר
 לדבר אז עמו בל ולבו לדי; שעומד בשעה אבל וכג״ל ד״ח בדיבור נפשו

 צומ״ר לומר לי' שרי אז הזמן יעבור ד״ח ע״י אותי שיכירו בתוך או בד״ת
 ראיתי עיקרים מי״ג עיקר שהוא לפי התוה״ק נצחיות דבענין ודע — אנא
 משלי מדרש בשם הנ״ל מוהרצ״ח הגאון מ״ש והגה בזה קצת להאריך עוד
 לעולם יבעל לא דיוהכ״פ אמר דשם הביא לא בעלים יהי׳ המועדים דכל

 פסוק כ״ג )ויקרא אה״כ ג״כ בסוכות דהרי ע״ז ויל״ד עולם חוקת יודכתיב
 לכם והיחה כ״ע( פסיק ע״ז )ויקרא כתיב דשם וי״ל וגו׳ עולם חקח מ״א(

 משא״כ עולם לחקת לכם זאת והיחה ל״ד כפסוק שם ונס עולם לחזקת
 לחקת פסוק הק׳ באוה״ח וע׳ עולם הקת אחת פעם רק כתזב שאין בסיכות

 מפורשת משגה יש והנה עולם לחקת לכס זאת והיתה בכתוכ אח״כ וגס עולם
 המשיח לימות בעלים יהי׳ המועדוח שקצת לעעוח מי שיכול לכל וידועה
 ע* כבן אני הרי אראב״ע בלילות■ יצי״מ מזכירין ע״ב י״ב בברכות בב״א

 וכו׳ וחכ״א וכו׳ זומא בן שדרשה עד בלילות יצי״ח שתאמר זכיתי ולא שנה
 וחכמים זומא בן בזה פליגי לכאורה והנה המשיח ליחות להביא חייך ימי כל
 וא״כ לילות על קאי דכל דריבוי ס״ל דב׳ז המשיח לימות יצי״מ מזכירין אם

 זה דאין ז״פ והנה המשיח לימות דקאי ס״ל וחכ״א מזכירין אין המשיח לימות
 דיצי״ח שם בנח׳ האמור מעעס שאגי יצי״נז רק החוה״ק מצות לשאר ענין

 אך יותר גדול נס יהי* מגליות דהגאולה מעעם המשיח לימות מזכירין יהי׳ לא
 ואפשר בעלים יהי׳ ליצי״ח זכר שהמה המועדים דגם לומר מקום יהי׳ לפי״ז

 אס בזה כמסתפק בעלים יהי׳ המועדים כל אס אמר הפייטן בעל זה מעעס
 המועדים כל ואפי' הנ״ל פדר״א לשין וכן כחכמים או זומא כבן הלכה

 הפסח מצות כי וז״ל שם וכתב הפ״ק ברכות בעי׳ ברשב״א ע' והנה עוברים
 עשיית דבמניעת והראי׳ היציאה זכירת מחיוב אינו חמן אכילת ומניעת והמצה
 ומ״ש בעשה רק חייב לא המצה ובאכילח כרת חייב חמץ ואכילת הפסח
 הפסח מועד חיוב טל עעס זה אין מצרים מארן צאתך יום את הזכור למען

 זכירת שעעס ז״ל הרשנ״א טען יצי״מ זכרון ביעול על וגס אחרת מצו׳ רק
 בנפשותינו ותתחזק היכול המשגיח שהוא בנפשותינו שנקבע כדי הוא יצי״ח
 לזכרון נצטרך ולא חזקים יותר באותית שתהי* גליות קינון וע״י הבעחון מדת

 ה׳ את ידעו שכולם המשיח דבימות ב״ה מפמש״ל עוד י״ל לע״ד והנה יצי״ח
 על נצביס פ׳ ברמנ׳ן מצאתי ואח״ב יצ״ה כלל להם יהי׳ ולא חזקה בהכרת

 יצ״ה יהי׳ שלא לעתיד תהי׳ שזה וגו׳ לבבך אח ה* ומל אמר שהכתוב מה
 חיכה ולא זכית לא בהם שאין המשיח ימוח הנ״ל שבה הגח׳ ע״ז ומפרש

 הלשון דקדוק ליישב נלע״ד ועפי״ז בהשמטה( )ע׳ יצ״ה יהי׳ שלא לפי כנ״ל
 וכעין זוכרי] וכי אמר ולא המשיח לימות יצי״ח מזכירין וכי ע״ב י״ב נברכוח

דנקימ כג״ל אך מזכירין ד״ה מ״א ש״א בתענית ז״ל התוי״ע אא״ן דדייק
מזנירין



מ יא הקדמה
 מפשיט לקבוע יוצא פועל הוא יצי״ת זכרון דעתה יוצא פועל שהוא מזכירי)

 וגס מיצי״נו שישכחו חלילה אבל לזה נצטרך לא אז אבל וכנ״ל הבטחון מדת
 יכנ״ל יוצא פיעל להזכיר שלא ישראל עתידי) הגי׳ ג״כ דברכות ספ״א ביריש׳

 לא אחאי הקשו אמר ד״ה ע״ב ס״א בנדה התו׳ והגה בתוספתא הלשון וכ״ה
 ,הח! קישית ק׳ הג׳ל הרשב״א לדברי וא״כ המשנה על מילתי׳ יוסף רב אמר
 דנ״ז רק שמעינן המשנה דמן הרשב״א לדברי ג״כ שייך שם התו׳ דתי׳ וי״ל

 לו לעשות אסיר דלכתחילה י״ל אבל כלאים איסור עליו אין מת שהוא
 לשימת ז״ל הרשב״א וכמוש״כ בידים נבילות להאכילו שאסור קטן כמו הכריכין

 ואין בכלאים לקוברו לכתחילה דמותר ממתניתא לאי׳ מייתי ולזה אמי ר׳
 להאכילו אסור זה דמעעס כקטן מצות לכלל אתי ג״כ דהוא ואף לקטן דומה
 לקטן דומה דהוא והו״א במצות חייב יהי׳ המתים תחיית לאחר מת וכן בידים
 שאס עד ממש מלבושים כאותן הכוונה דאין שכתב ברשב״א וע״ש דלא קמ״ל
 למר של שהחוט י׳ל ושפיר בתוכי החוט אותו שיהא בהן צמר של חוט יהי׳
וע״ש הוא שזה שיכירו כדי לבושי] אותן כצורת הפי׳ או בקומו נאבד יהי׳

אני ריב״ב ואמר ע״ב( צ״ב )סנהדרין יחזקאל שהחי׳ ממתים ראי׳ שהביא
 לדחות יש והנה עכ״ל מהם אבא אבי לי שהניח תפילין והללו בניהם מבני
 ויהי׳ במצות חייבים וכולם בא לא עדיין שמשיח לפי הם דשאני זו ראי'

וי״ל המתים תחיית ולאחר המשיח לימות משא״כ הכלל מן כיוצאים אלו נראים
שיהי׳ אח״כ אבל מבו״ד שנולד למי אלא אינם שהמצות שי״ל לפי הוא דראיתו

 טכ״ז אבל נמי יחזקאל מתי א״כ המצות בטלים בו״ד ע״י לא חדשה ברי'
 דאבי י״ל וא״כ במצות חייב הוא יחזקאל ממתי דהנילד דז״פ הראי׳ לדחית יש

 אני ומ״ש במצות חייב הי׳ והוא בנו רק יחזקאל שהחי׳ המת הי׳ לא אביו
 בהוריות וע׳ הדורות סדר לפי משמע וכן יותר רחוק דור י״ל בניהם מבני

 בתו ע׳א מ״ז ובסוטה היתה מואב מלך טגלין של בט כת רות ע״ב י׳
 ע״ז הגת׳ בפי׳ ז״ל הרשב״א כתב והנה בהשמטה( )ע׳ מזרעו שיצתה והכוונה

 משמע אין הנשמות עולם על דקאי לעשותם למחר ולא לעשיתס היום ע״א ג׳
 לא אבל המצות יקיימו לעתיד דודאי ב״ה אש״ה הנ״ל ועפ״י הנח׳ בפשט כן

 ועפי״ז המצו' ומתיקות נועם יטעמו שאז הנחה בגדר רק ועול מצו׳ כגדר יהי׳
 ולא לבבך על דהיום לטעות דנוכל היום ד״ה ג׳ בע״ז שם הו׳ קישית יחישב
 עולם טל קאי דזה הרשב״א לשי׳ וכן בטלית המצות דיהי׳ לבבך על למחר

 ולעולם המשיח לימות לבבך על למחר לא לטעיח דניכל ש’א ג״כ הנשמות
 דפשיטא משמע ושביעי ג' הזאה צריכין לעה״ל מתים ע״ב ע׳ נדה וע׳ התחי׳

 ועמ״ש השמטה( )ע׳ ז״ל במהרש״א ע׳ ט״ש לעת״ל נוהגות יהי׳ דהמצוח לי׳
 מזכירין לשין התנא מ״ש על דמדייק ה׳ משנה דברכות בפ״א התוי״ט אא״ז
 יצי״ת זוכרין וע״י ציצית במצית הפרשה שעיקר כיון ז״ל הוא ותי' זוכרין ולא

 בזה החיוב שעיקר כיון ז״ל דבריו להבין זכיתי ולא דמזכירין לישנא שפיר שייך
 לטפל זה עשה והתנא ז״ל להרמב״ם פיה״נו ע׳ ציצית פרשת ולא יצי״ח הוא
 חבירו את ג״כ יזכיר ועי׳ז בפה שיאמר מזכירין fern פירש ז״ל ברש״ש וע׳

 אא״ו דהרי דבריו הבנתי ולא תענית ריש בעצמו כתב וכה״ג הוא גם שיאמר
לא הכא אבל הצבור אל ומכריז מזכיר שהש״ץ כתב תענית בריש ז״ל התוי״ט



 וע׳ אומר הוא מה חבירו ישמע שלא יצי״ט נלחש לומר יוכל דהרי זה שייך
 יוצא דאי; הדי! בעיקר והנה בהשמטה( )וע׳ מש״ש מ״ה ש״א ברכיח נתפא״י

 ילפינן עמלק זכירת ע״א י״ח במגילה והגה מנ״ל ק' בהרהיר יצי״מ חובת
 מנ״ל הכא אכל בפה זכור וע״כ חסכת לא נאמר כבר שהרי דקרא מיחורא

 והנה באינך וה״ה בחרא קרא לן וגלי בפה שהוא עמלק מזכירת דילפינן וי״ל
 אש תזכור למען דקרא לישנא דנקיע י׳ל אומרין דליחני בתפא״י שהקשה מה
 נקיט דקרא לישנא .ותנא במ׳ש זה לישב הרש׳ש טנת ואולי ונו׳ צאתך יום
 אבריו לכל השמטה( )ע' יצי״מ להזכיר התנא דכוגת ברור נלע׳ד ימ׳ש וכו׳

 בפי׳ והנה וכג׳ל המערכה המשדד היכולת הבעל השי'ת לעבודת נשמעין שיהי׳
 דמזכירין מידה נחי זומא דכן לפרש אפכר הי׳ הנ״ל כרכות המשנה דברי
 כמו דנוהג הוא דסברא ריבוי איצטריך לא דלזה ס״ל אך המשיח לימות יצי״מ

שם נגמ׳ אך ללילית אתי דכל וריבוי המשיח לימית נוהגות שיהי׳ המצות כל
א״כ המשיח לימות יצי״ח מזכירי; וט לחכמים שאל דב״ז ובירוש' ובתוספתא

ולא ממקומה יצי״מ שתיעקר לא לו השיבו שחכמים דאחר וי״ל אחכמיס פליג
התוי״ט אא״ז אך המשיח לימות יצי״ח שחזכירין להם הודה מאומה להם השיב

 השיב שלא מה וא*כ ע״ש זומא ככן משמע דקרא דפשטא ולא ד״ה שם ז״ל
 מקיר בם׳ וראיתי כדבריו משמע דקרא דפשעא משוס לחכמים זומא בן

 לאחרים להזכיר דצריך משים דמזכירין הנ״ל דקדוק ליישב שבתב הברכה
 לו פתח את לשאול יודע ושאינו הגדה בעל שאמר וכמו מצרים זכירת שיאמרו

 והתנא לבנך והגדת של החיוב הוא דאז פפח בליל דווקא דזה הבנתי ולא
 דלא פסח לליל דומה דביוס חדש דבר שם כתב והנה השנה ימות כל על קאי
 אמת ואומר חוזר ויציב אמת אמר אס לו ספק אם ולכן בעלמא נזכירה סגי

 ואמונה אמת אמר אס לו ספק אס בלילה אבל ציצית פרשת שאמר אף ויציב
 באמירת יצא כבר ונזכירה לבד בזכירה סגי דבלילה לפי ואומרה חוזר אין
 הוא שהניא וכמי ספק ד״ה כ״א נרטת התו׳ דברי נגד והוא ציצית פ׳

 ולא ימי לא ניכתיב דלא ימי ד״ה בח״א ברכית מהרש״א מקושית יגס נעצמו
 יותר ביום דהחיוב משוס ימי כתוב דלדבריו כן סובר שאין מבואר נל

 בשע״ת וע״ש סק״ב שם ובח״ב סק״א בבאה״ט ס״ז סי׳ כ^״ח וע׳ לדבריו
 דפשיטא מילתא בלילות יצי״ש מזכירין המשנה ע״ר שדקדק וע״ש עייש״ה סק״א
 בדרך ונלע״ד שתי׳ מה ע״ש החכמים ומחלוקת ראב״ע מאמר אמר ואח״ב

 הוא או דאורייתא הוא אם ספק זה אך יצי״ח דמזכירין ברור זה כי פשט
 להרמנ׳ס מפיה״ח ונ״ח מדאורייתא דהוא ראי׳ ראב׳ע הניא וע״ז דרבנן

 ב״ה וז״ב בלילה ציצית ם׳ בחיוב בכתיב שנרמז הרמז לדעת זכיתי ולא וז״ל
 ומצי׳ ה״ג ק״ש מה' בפ״א הרחבים והנה עייש׳ה הברכות מעון בסי ועמיש
 מצרים מאיץ צאייך יום את תזכור למען שנאמר ובלילה ביים יצי׳ח להזכיר

 בירוש׳ וכ״מ שווי; ובלילה ביום שהחיוב מהרמב״ם משמע הנה חייך ימי כל
 ולילה יומם בו והגית ע״ש נחמן בן ר״ש בשם סימין ר' ה״ה פ״א ברכות
 בספק ניניהם חילוק ולדבריו כנ״ל ומשמע שיין והלילה היום הגיית שממי׳

 או ויציב אמת הזכיר אם וכספק הפוסקים בכל זה ראיתי ולא הזכיר אם
ולא בלילות התחיל למה הנ״ל נספר הקשה ועוד חוזר אין ואמונה אמת



23 יג
 תחייהו נלמר הזכור דלמען דמקרא שתי* ומה היום מתיוג גשחילה התחיל

 ובלילות בימים יצי״מ מזכירין ליחני ק* דעכ״ז קשה אכתי לילות וגס ימים
 חובת למד ישם קא אקראי תנא ע״א ב׳ ברכות הגח׳ בתי׳ זה יתורץ ולדעתי
 להדיא מפירש ביום יצי״ח זכרי] וה״נ אקרא ד״ה שם ז״ל וכפירש״י הקריאה

 בפי* והגה וק״ל לישב יש דאב׳ע אליבא וגס בלילות פתח ולכן בקרא
 מזכירי] דאין וס״ל זומא בן על פליגי לחכמים משמע מ׳ה פ״א ברכות הרע״ב

 להלכה שכתב הרמב״ס על יקשה לפי״ז אבל אלי' כשנות וכ״מ בלילות יצי״מ
 רק בלילות דמזכירין לפסוק לו הי' ועכ״פ כחכמים פסק לא ולמה זומא כבן

 המשיח לימות עוה״ז בין הבדל לעשות שלא כדי כחכמים לפסוק ונוכל דרבנן
 מודים חכמים דנם ונראה וז״ל כתב הנ״ל הברכה מקיר בם׳ והנה מה בדבר
 ממילא העוה״ז חייך ימי שדרשו מה לפי כי בלילות יצי״ח להזכיר דצריך לב״ז
 כל דהאי ס״ל דחכחים המשיח בימות אלא נחלקו ולא הלילות גס בו נכלל
 העיה״ז חייך ימי דמתיבס מ״ש אבל עש״ה המשיח-וכו׳ לימות לרבות אתא

 מ״נו אבל לילות ולא ממש ימים ימי די״ל צ״ב הלילות גם בו נכלל ממילא
 מדלא כ״מ1 בלילות יצי״מ דמזכירין זומא לבן מורו דחכחיס כן דיל״ם נלע״ר
 דלהכי די״ל אף לי׳ למודו משמע בלילות יצי״מ מזכירי! אין וחכ׳א קאמר

 לו הי׳ טכ״פ מדרבנן דמזכירין דמודו משוס מזכירין אין וחכ׳א קאמר לא
 בברכות דהנה ונלע״ד חכמים מדברי רק התורה מן מזכירין אין ותכ״א לימר

 בלילה גם להזכיר צריך וא״כ מבמרב היתה הגאולה דהתחלת אמרינן ע״א ע'
 דראב״ע וי״ל הנ״ל ע״ב י״ב ברבות מהרש״א וע' הגאולה התחלת משים

 מדברי גס ראי׳ מייתי וראב״ע הגאולה להחחלת דחיישינן לשיטתי׳
וע״כ י״מ5י אז מזכירין ולמה המשיח לימות להביא דחנ״א הנמים

ואלו ההגדה בעל שאמר וכמו הגאולה התחלת היחס דיצי״מ חשים
 משועבדים וכו* ובנינו אנו הרי ממצרים אבותינו את היציא לא

 שערי במ״ט משוקעים היו דאז בספה״ק נמיש״ב והיינו לפרעה היינו
 יוכלו ולא הנו״ן בשער משוקעים יהי׳ שלא כדי בחפזון ונגאלו עומאה

 דגאילה f>pipnf> מעעם יצי״ח מזכירין המשיח לימות גם וא״כ לצאת
 דיגיאת אתחלתא שהוא לילות נס נלמד ממילא ומזה השמטה( )ע׳

 ומכל מחכמים גס למילתי* ראי׳ מייתי ראב״ע וחכ״א והך מצרים
 זכיתי לא והך בהדיא לילות מרבה דכל לי׳ עדיפא זומא בן דרשת מקום

 והנה ז״ל להרמב״ם ה״מ כפי בכתוב שנרמז הרמז לדעת זכיתי לא פי׳
 יו״ע זה במרומים השביעני פ״ג איכה רבה המדרש דברי ב״ה פירשתי טד״ז

 לרבנן ע״א כ׳יט בתענית דהגה באב ט׳ בליל לענה הרוני פסח של הראשון
 השביעני וז״ש עדיפא דפירענוח דאתחלתא משוס עשירי ולא תשיעי קבעו

 מטעם בלילה הימה הגאולה דהתחלת מטעם ביום ולא פסח בלילי במרומים
 עריפא דפורענית אתחלתא מטעם כעשירי ולא באב ט׳ בליל לענה הרוני זה

 ועד״ז המנין השלים השיענור דקושי בספה׳ק שכתוב מה פי על עור ויל״פ
 יהי׳ שהעינוי דהיינו שנה מאות ארבע אותם וענו ועבדום הכתוב פירשתי

 כ״כ בהס משעבדים שהיו ולפי שנת מאות ארבע של בעבודה שמעגין כמו
מה מבואר ובזה שנה מאות ארבע בזמן כמו עינוי הקצר בזמן שהי* בפרך
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 קיים אותם וענו׳ ועבדום צדיק אומו יאמר שלא נדי ע׳ב( ע׳ )כרבות שאז״ל
צדיק אותו יאמר לא אס וכי וק׳ בהם קיים לא גדול ברכוש יצאו ואח״ב בהם

די הי׳ אותם ועני ועבדום שכתוב מה וגס הבטחתו לקיים צריך הקב״ה אין
 העבודה אחר כתוב גדול ברכוש יצאו אח״כ דבאמת אך לבד ועבדום לומר

וכמבואר להם מגיע אין שנת מאתים רק היו לא וישראל שנת מאות ארבע
ועבדום השי״ת אמר אך כלום מבקש ואיני היום הוציאוני שם הגת׳ כמשל
 צריך וא״כ שנים ת׳ של העבודה כדי הי׳ דהעינוי בהם קיים איחס ומנו

 הברכית מעון ס' בשם בעי׳ זה מצאתי )אח״כ גדול ברכוש יצאו ואח״כ לקיים
 הי׳ לא במצרים שנה מאוח ארבע ישראל היו שאס בספה״ק וכתוב ונהניתי(

 המדרש "•ש גלות עוד להיות ההכרח הקן קודם שיצאו ,לפ אך לגמרי גלות
 קט»ז כפתחים חייהם את לוימררו זכר שהוא פתח בלילי במרומים השביעני

 אח״כ גלות לעגה הרוני ולכן הקץ קודם יצאנו ולכן הש־עבוד קושי ווה ע״ב
 מצרים יציאת מזכירין דאין זומא בן לדברי טעם ליתן יש זה דבר טל והנה

 היו שישראל מטעם הזמן קורס הי׳ מצרים יציאת באמת רהגה המשיח לימוח
 של גנותן יזכירו ח״ו כן ואס תומ״י אותם להוציא מוכרח שהי׳ כזו במדרגה

 הקב״ה הוציאן לא שאם ככלל והכל חלכיוח משיעבוד הגאולה יזכירו ולכן ישראל
 להיות העתידה לגאולת נאיפשרות הי׳ ולא טומאה פערי בג׳ משוקעים היו ממצרים

בעל דכינת דכיון שהקשה ש'פ הנדה על אלי׳ פתח בם׳ מ״ש על להעיר ראיתי והנה
 דעת להביא לו הי׳ לא הלילות בכל מצרים יציאת שמזכירין להסתייע ההגדה

 ללילות ראי׳ המשיח דמימות זה מבואר ב״ה בח״ש ותנה זה על החולקים
 יהיו המשיח ליחות דגם מצרים יציאת מעלת לגודל חכמים דברי ומייתי

 שהרי׳ף מת עצומה פליאה מבואר הנ״ל עפ*י והנה מצרים יציאת מזנירין
 דנם דס״ל לפי בלילות מצרים יציאת דמזכירין משנת הך השמיעו והרא״ש

 שמזכירין ממה גרע דלא זכנ״ל בלילות מצרים יציאת מזכירי! חכמים לדעת
 אתחלתא נמי לילה וא'כ דגאולה אתחלתא מטעם המשיח לימות מצרים יציאה

 המשיח בימות אלא אינו לחכמים זומא נץ שבי; והמחלוקת מצרים דנאולת
 מה על סמכו אך הזה כזמן נוהנין שאין ההלכות מביאין שאין כדרך הביא ולא

 לתפילה ערבית של גאולה הסומך זה הטוה׳ב בן איזהו דאמר יוחנן כר' שפסקו
 בשל וה״ה דאורייתא דיצי״ת ,כ״א בכרכור. וכן ע״נ( ר׳ )ברכות ערבית של

 דעיקר כיון אנן וניחזי וז״ל כתב אלי' פתח בס׳ והנה חילקו שלא כיון ערבית
 נו נס התורה מן דאסור לר״י ס״ל שיעור חצי וגבי דכל מרינויא הוא הדרשא

 כל יוחנן ר׳ דדריש להא ע״א מ״ד פסחים התו׳ וכתבו חלב דכל מריבויא
 דברי אחרי למלאות חי״ע בס׳ ונתבאר לאיסורא רק היינו ח״ש לרבות חלב

 מילתא דלכולי׳ גימא לא אמאי ח״ש גם רחמנא דרבי כיון תיקשי דלא הלח״מ
 ואכילה אכילת בי׳ דכהיב משוס טעמא והיינו שלם שיעור כרין ח״ש ודין רבי
 ימי כתיב דבתורה כלילות מצרים יציאת ה״ג-בהזכרת כ; ואס בנזית הוא

 לילות אפי׳ מכל לרבות להו ניחא לא חכמים שהרי דוקא ימים ומשמע חייך
 ההיפך לרבויי ליכא המשיח לימות להביא אחריגא אמידי לאוקמי דאיכא כיון
 לא בלילה שאכלת פורים סעודת גבי דמגילת בפ״ק אמרינן וה״ג המפורש מן

תש לא זושא דבן נהי כן ואם כתיב ושמחת משתת ימי מ״ט חובתו ידי יצא
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 למ״ע רבי דלא פשיכזא מקום מכל הלילות לרבות חייך ימי מכל ומרבה להא
 דלא בלילה מצרים יציאת דהזכרת זמן לענין חר״י למ*ש ודמי וכו׳ גמורה
 נלמד שאין במה וכ״ש וכו׳ מרבויא אלא אתי דלא כיון אצה״כ דוקא קפדינן

 סימן השג״א שחקר מה ויתיישב וכו׳ גמורה מ״ע דין בו דאי; מרבויא אלא
 הוא דאיך גרמא שהזמן מ״ע דהוי משום יצי״מ בהזכרת חייבוח אין דגשים י״ב

 דלילה דאזכרה עלה ואתי בלילה ובין ביום בין הוה שהחיוב כיון גרמא שהזמן
 גרמא זמן הו״ל ולהכי נפשא באגפי מצו׳ חדא וכל לחוד דיוס והזכרת לחוד
נמ״ע פעורות דגשים זה דכלל נכין זה הרי למש״כ אבל מבואר דוחק וזהו

פעורות נשים ולהכי ביום אלא אינה גמורה ומ״ע גמורה במ״ע הוא שהז׳ג
 ליישב ראיתי ז׳ל שא״ר בעל החי האר״י דברי שדחה לפי והנה בקיצור עכ׳ל
דהזכרה השג״א דבר על שכתב מה והגה ב״ה ודעת עעם בעזב ז״ל דבריו
על וכתב נרמא שהזמן עשה מצית חשיב ולכן לחוד דלילה והזכרה לחוד דיום

 דהנה בעעמם מבוארים ז״ל השאג״א רבינו דברי הנה מבואר דוחק וזה זה
 לפעור קרא לאו ואי גרמא הזמן שלא מ׳ט חשיב דת״ת ע״א ל״ר בקידושין

 נ״מ ואין ובלילה ביום היא מלוה חדא תורה תלמוד והנה חיבות נשים היו
 מקיים ילמוד הלילה וכל היום כל ישן או יש; ובלילה היום כל ילמיד אס

 שם וברא״ש שכבר ד״ה ע״ב י״א ברכות תו* וע* תירה דחלמוד עשת מצות
 היום אתר נמשך ושהלילה ביום הוא שהעיקר שם הל״ח אא״ז שכתב ואף

 אין ולילה יומם בו והגית בחיוב אבל כלילה לישן העולם שדרך משוס היינו
 מגת* זה על ק׳ אבל גרמא שהזמן עשה מצות חשיב הוי כן לא דאי נ״מ שום

 הגת' וכדברי וערנית שחרית בק״ש נפשי* פער בעי דאי כיון ע״א ח׳ נדרים
 גרמא זמן והלא גרמא הזמן שאין עשה מנות ת״ח חשיב אנזאי כן ואם שם

 אפשר בדלא היינו שם נדרים בריעב״א וע׳ הנ״ל השג״א וכדברי ובלילה ביום
 הר״ן ואף מיפער לא לאה״ב הא בפרנסתו היום קצת להשתדל שצריך עפי לי׳
 דבר שיהי׳ חכמים לדרשת אך מזה פעור דמדאורייחא דכיון שם שכתב ז״ל

 מידת מקום מכל ועומד מושבע חשיב ולא חיפער לא בפיך מחידדין תולה
 היינו נפשי* פער דאיבעי ומ״ם בהכי מיפער לא לי' דאיפשר דמאן הר׳ן

 לילך התורה מן שאשור ז'פ אבל עליו חלה שבועה ולכן בקרא המפירש מחיוב
 נדרים בנ״י וע' וכנ״ל גרמא שהזמן עשה מצות חשיב לא ולכן רגע אף בעל
 ברכות בירוש׳ וה״ג נפשי׳ פער בעי דאי כתב שם נדרים ביפ׳ע והנה שם

 קיים כאילו ובדכותי׳ ק״ש היינו הללחיך ביום שבע דמקיים דמאן ה״ה פ״א
 אך לגמרי לפעור כבבלי ס״ל לא היריש* לע״ד אבל ולילה יומם בו והגית
כאילו כל וכן עוע״ז כאלו המתגאה שאז״ל וכמו ממש שדומה הפי׳ אין כאילו

 אבל בזה ואכמ״ל כאילו הרבה יש גופא ובירוש* סקילה חייב׳ שאין שבש״ם
 ועומד מושבע חשיב דלא ממש פעור היינו נפשי׳ פער דאיבעי הגת' מלשין

 דנמנחוח כנ״ל חילוק יש אבל ירוש׳ להך היפ״ע ציין ע״ב צ״ע במנחות וכן
 נלע״ר והנה וז״ב ק״ס כאילו רק וגירוש* ימוש לא מצות קייס אמר

 אשכים האומר רב גידל רב אמר מעיקרא ע״א ח׳ נדרים הגת׳ לשין מדקדוק
 רב אמר גידל רב אמר ואח״כ ישראל לא׳ נדר גדול גדר זה פרק ואשנה

במנחות דרשב״י וי״ל גדול נדר אמר ולא זה פרק ונשנה נשכים האומר

.קאמר
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 לא הכניס ללמד אבל לעצמו חורה לימוד היינו ימוש לא מצות יקיים קאמר

 גדול אך יעשה אשר המעשה לידע ידע מאין הורה תפיג שא״כ בזה יצא
 לעצמו לימוד היינו זה פרק ואשנה אשכים אמר ולכן בזה יוצא למד שכבר

 מצי דלא גדול נדר קאמר לא זה פרק ונשנה נשכים וקאמר אח״כ אבל
 ע״ב צ״ע מנחות ז״ל רש׳י דברי לנגדי העומד אך בהשמטה( )ע׳ נפשי׳ פער

 רגמ״ה בפי׳ אך לת״ת בניו ירגיל ולא סגי בק״ש יאמר שלא לאומרו אסור
 לבניו דלימוד כנ״ל והוא חורה מללמוד וימנע בכך עצמו יפשיר שלא כתב

 פעורות דגשים דמנלן הז״ג שאין מ״ע חשיב דת״ת וא״ש בהכי מיפער לא
לא ובניכם בנותיכם ולא בנינם את ולמדתם ע״ב כ״ע קידושין ע׳ מת״ח

הוא שהז״ג מ״ע פשישא ק״ש ע״ב ל ברכיח ביפ״ע והנה לבד בק״ש מיפשר
 מקרא לה מפיק ה״ג פ״ג בירוש׳ וז״ל כתב פעורות נשים שהז״ג מ״ע וכל
 גימא דלא דאיצעריך קרא על גם צ״ל פטירות ונשים הוא שהז״ג דמ״ע ואף

שם דמייתי עבדים על יצדק תי׳ והנה קמ״ל שמים מלכות בה דאית משוס
אחד אלא אדון לו שאין את אחר א׳ ה׳ דפעורים עבדים על קרא בירוש׳

 פעור וג״כ לאשה איתקש דעבד לי׳ תיפוק וק׳ אחר אדון לו שיש עבר יצא
 שייך אין נשים על אבל במצית ד״ה רש״י ע״א פ״ח ב״ק ע׳ שהז״ג ממ״ע

וזה בנותיכם ולא בניכם את דלמדתס קרא מייתי שם כירוש׳ דהנה זה תי׳
שמים מלכות עול לקבל מק״ש דפשור ראי׳ אין אבל מת״ת דפשיריס ראי׳

פעורות נשים פשישא הנ״ל ע״ב כ׳ בברכות הגח׳ מקשה לא זה מעעס ואפשר
שמים מלכית עול קבלת חיוב עליהם יש ומ״מ מת״ת דפעורוח די״ל מת״ת

 שהז״ג מ״ע פשיטא דמקשה הנ״ל ברכוח בבלי מש״ס והגה בהשמטה( )ע׳
 חשיב לחיד דיום וחיוב לחוד דלילה דחיוב הנ״ל שא״ר כדברי מוכח הוא

 י״ל הירוש׳ אבל שהז׳ג מ״ע זה מטעם חשיב יצי״ח כן ק״ש וכמו נרמא הזמן
 משעם ראי' להביא הוכרח ולכן גרמא הזמן שלא מ״ע חשיב רזה דס״ל

 שחי׳ ז״ל אלי׳ פתח בעל הרב והנה בהשמטה( )וע׳ בניכס את ולמדתם
 גמירת מ״ע לאי דלילה יצי״מ דהזכרת משוס שהז״ג מ״ע יצי״ח חשיב דלהכי
 חיוב והלא שהז״ג מ״ע דק׳ש הנ״ל כרכות להנח' יענה מה ביום חיוב ועיקר
 השא״ר סברת ומוכרח ובקומך ובשכבך בתוה׳ק ככתוב בלילה לקרוא גמור

 מקשה במה״פ ה״ג פ״ג ברכות כירוש׳ בפ״מ ע׳ והנה הבבלי משי׳ ז״ל
 לה לה ג״ש דילפינן לה תיפוק מק״ש עבדים לפשור קרא הירוש׳ צריך דלמה
 קרא דאיצטריך שכתב וע״ש פשורין נמי עבדים פטירין דגשים וכיון מאשה
 לא ד״ה ד' חגיגה עתו׳ והגה קרא מהך דפעור וחב״ח עבר חציו למעש

 ותי׳ ח-רין בת וחצי׳ שפחה חצי׳ גבי' כחוב מאשת לה לה דהא שהקשו
 קאי דתירוש' לומר קשה אבל להבי קרא דאיצטריך וא״ש כתיב עבדות דאצד

 נס זה משעם דא״כ ק״ל והגה סתומי לה מדמפחם וחב״ח עבד חציו על
 וקנה זה והלך ע״ב( כ״ב )קידושין ז״ל וכמו״ש פעורים יהי׳ העברים עבדים

 הגלות בזמן ישראל וכל קנוי גופו ע״ע ע״א ש״ז ובקידושין ירצע לעצמו אדון
 ולו מלכים ממליך השי״ת באמת אבל פעורים יהי׳ מלכית עול עליהם שיש

 ראי׳ ואין אחר ה׳ א׳ ה׳ לומר יכול ושפיר מאתו מושפעים והכל המליכה
קרא הך דשם אחר אדון לו מיש זה יצא ר״ה דקאמר ע״א ד׳ מחגיגה



27 *ד

 לפטור אתא לגלויי וע״נ הארון הוא יתברך שהוא ידענא לא רמי מיותר דאדון
 שם וגס כנודע להשי״ת רק מיוחד הוי׳ שם אבל אחר אדון ל! שיש ענד

 לומר אבל פנאי לו אין רבו לעבודת משועבד שהוא מצר בעזרה להתראות
 ילפותא דעיקר נלע״ד אך רבו מעבודת מבטלו אין ישראל שמע פסוק

 דגשים ביניהם חילוק יש ו.מ״מ לנשים דשוויס משים הוא פעורים דעבדיס
 הנשים ג*כ שמיס מלכוח עליהם מקבלים דהזכריס דכיון משום הוא דפטורות

 שחחמת בריתך על הנשים שאומרים קפ״ז סי׳ בהמ״ז ה׳ ועמג״א בכלל
 לו שיש דעבד מקרא דריש ולכן עבדים משא״כ הזכרים ברית על בכשרינו

 בכלל הוא גס א״כ שמיס מלכות עול עליו מקבל והאדון ישראל אחר אדון
 במע״ש מבואר והחילוק נק״ש מחויב עברי עבד אבל לאדונו כפוף הוא שהרי
 עליו מקבל שרבו וכיון רבו כיד ידו כנעני דענד ע׳א ס׳ה וגיטין מ״ד פ״ד
 מקבלים שהם לפי ונשים עברי ענד משא״כ בכלל הוא גם שמיס מלכות עול

 המה״ם ומ״ש בכלל המה גס שמיס מלכות עול עליו מקבל המשפיע והזכר
 הס חייבים יאשם דעבד נראה מועד אהל בשם ע׳ פי׳ הב״י וכתב וז״ל

 נפקא דעבד מיעיטא עיקר ש״ם דהאי ולדרשא ראשון בפסוק היחוד בקבלת
 שיקבלו ללמדם הוא ונכון א׳ סעיף ע׳ סי׳ או״ח כשו״ע הנה ראשון מפסוק

 אא״ז בדברי יע׳ הדין מן חייבים דאין משמע שמיס מלכות עול עליהם
 סק״ד שס נמ״ב וע׳ קאמר מדרבנן חייבים דהך דכתב ע״א נ׳ ברכות הל״ח
 וא'כ דאורייתא דק״ש ה׳א א’פ ברכית ירוש׳ במה״ס מבואר דזה יל״ד והגה

 אמרת אי בשלמא חייבות דבק״ש די״ל מת״ת פטורות דנשים ממה ראי׳ אין
 דפטירות כיון י״ל ובלילה ביום ד״ת מצד הוא החיוב ועיקר דרבנן ק״ש

 ראי׳ מה קשה דאורייתא דק״ש אמרינן אי אבל פעורות המה מזה נס מת״ת
 לן נפיק בק״ש החיוב דהרי מק״ש ג״כ דפטורות מת״ח דפטורות ממה

 והפטור לבבך על היום מצווך אנכי אשר האלה הדברים והיו ראשונה מפרסה
 אכל כולה התורה כל על קאי בניכם את אותם ולמדתם לן נפיק דח״ת
 שם ובבאה״ט סקי״ד מ״ז או״ח עשי״ע שלה דינין ללמוד מחויבת עכ״פ

 וע״כ מק׳ש דפעורות מזה ראי׳ מה עכ״פ אבל הלכה בביאור וע״ש סקי״ד
 מטעם מק״ש פטורות דנשים כבבלי ס׳ל הירוש׳ דגם שם מה״פ כמ״ש צ״ל

 דעבדיס כן לומר ק׳ אבל תפילין על קאי מניין נשים דקאמר ומה שהז״ג מ״ע
 מתפילין פטור על הכוונה נשים ומקודם מק׳ש דפטורין מאי בירוש׳ מפרש
 ע’מ דכל דאע״ג וז״ל שכתב חרדים ס׳ מבעל נפי׳ מ״ש הבנתי לא והנה

 קרא לאו אי שמיס מלכות עול הוא דק'ש כיון מ״מ פעורות נשים שהז״ג
 ש’מק פטור אבל מת״ת פעור על רק דהקרא כנ״ל ק׳ ואכתי דלחייבו הוו״א

 נמי ודרשינן לבניך ושננתס כתיב ראשונה בפרשה דהנה ונלע״ד ידענא מנא
 ע״ב י״ג ברכות ע׳ ראשונה בפרשה הוא נכוונה ק״ש וחיוב לבנותיך ולא
 ושננהס דכתיב קרא ח״ב בם ודברת לבבך על דכתיב וכוונה קריאה מצות ע*כ

 ועאו״יז פטורות דנשים נלמד לבניך ומדכתיב ק״ש על קאי בם ודברת לבניך
 דמזה משום דישננתם הקרא מייתי דלא והא עיש״ה ס״ה ם׳ פי׳ ק״ש ה׳

בק״ש מחויבת שאינה לא אבל לבנותיו ק״ש ללמד מחויב שאין רק ראי׳ אין
ט’כ ובקידושין בנותיכם ולא ודרשינן בניכם את דלמדחם f»p הייתי ולכן



 ולמדתם ודרשינן יו״ד בלא הוא להכתיב ׳,פ ולמדתם ולימדתם וכתיב מ״ב
 עצמה את ללמד חציו׳ אינה ללמדה מצווין אחרים שאי; וכל בעצמכם אתם היינו
 ב״ב ועי׳ מק״ש פעורה כ; אס ק״ש ללמדה מצווי' שאין משננחם דשמעינן וכיון
 דברי שיהיו ושגנחם ע״א( ל' )קידושין דדרשינן ומה ולמדתם חד״ה ע״א כ״א

 על גם _קאי דקרא דפשעי' י״ל הנה אל חד״ה וע״ש בפיך מחידדין חורה
 מחודדין תורה דברי שיהיו נמי לי׳ דריש שינון בלשין לי' מלמפיק ומ״מ ק״ש

 הוא התורה דמן דאף קמ״ל הא ד״ה ע׳א ח׳ נדרים ר״ן מדברי ונ״מ בפיך
 לדברי והנהי עליו חלה שביעה בקרא מפורש שאין כיון מ״מ ולילה יומס ללמוד

 וערבית שחרית ק״ש דבקורא ע״ב צ״ע במנחות רשב״י דאמר דהא מונח הר״ן
 קיים לא ישננחס מצות אבל קיים ימוש לא מצות רק יחיש לא מצות קייס

 ואיפשר נפשי' פער משננתם דגם כיון וד״ה והלא ד״ה שם נדרים וערש״י
 אבל עליו חלה שבועה בקרא מפורש דאין דעל הר״ן כדברי כן גם כוונתו

 הוא וערבית שתריח בק״ש דהפעור ב״ה מש״ל והנה לשונו כמשמע זה אין
 נדרים הר*ן מדברי ע״ז להקשות אין לבניו לא אבל למד בשכבר לעצמו רק

 דהלא בק״ש לפעור יכול אין בניך קושיא ומאי לבניך מישננתס שהקשה הנ״ל
 מרש״י אך דייקא בפיך מחידדין חורה דברי שיהיו דקאמר הא על הקשה הר״ן
 הנ״ל ח', נדרים רש״י מלשון אבל בק״ש יוצא לנניו דגם דיוק קצת יש הנ״ל
 דחיוב ׳"ל בן ואם לעצמו לשנית אדם דצריך ושננתם דנתיב והלא ד״ה

 לא אבל בק׳ש יוצא לעצמו והחיוב ולבניו לעצמו לשנות משמע תרתי ישננתס
 מקרא אביו אבי שלמדו דן כן זבולון כגון ע״א למ״ד קידושין וע' בבניו
 לשכור וכיפי! בהג״ה ת״ד רמ״ד סי' יו״ר וע׳ ואגדות הלכות תלמוד משנה
 נפשי׳ פער ואם נולה שבכתב תורה שיקרא עד ס״ו וע״ש מלמד לבנו

 מלמד לשכור דטפין לומר ודוחק מלמד לשטר נופי! למת ק״ש לבנו בלימוד
 וכשעת בהג״ה ס״א רמ״ו סי׳ דעה יורה וע' כנ״ל וע'כ ק״ש שילמדו עד

 ולא בי' קרינא מפיך ימוש לא וערבית שחרית ק״ש רק קרא לא אפי׳ הדחק
 בש״ך וע׳ש נזה יוצא אין הבנים דלימוד כנ׳ל וראי׳ הבנים לימוד על זה כתב
 אלא קרא לא אפי׳ ריב״ל בשם איתא תהילים במדרש גס לשינו וזה א׳ ס״ק
 בריש הילקוע לה ומייתי ולילה יומם בו והגיח קייס וערבית שחרית ק״ש

 עליהן ומעלה וכו׳ ק״ש זה יהושע א״ר איתא כילקוע לפנינו הנה תהילים
 כאילו הכתוב מעלה דלשין ב״ה לעיל נתבאר וככר בשירה יגיעין כאלו הכתוב

 במדרש וגם כהוייתו הלשין העתיק שלא הש״ך רנינו על וצ״ע קיים ממש אינו
 והנה אחרת גירסא לרבינו הי׳ ואולי הכתיב עליו מעלה הלשון איתא שיח״ע

 שחרית פרקים ב' שינה שהוא מי כל אחר קפרא כר אמרינן בילקוע שם
 בר אמר לא ב״א אר״ח ולילה יומם יהגה ובתורתו קיים ערבית פרקים ב׳1

 ותרתי בצפרא הלכות תרתי דמוסיף מאן בהן לפשוע רגיל שהוא במי אלא קפרא
 הז״ר בעל רביגו עלה וכתב ולילה יומם בתורה יגע כאילו ברמשא הלכות

 עלה וכתב הלכות ב׳ יום בכל ומוסיף יום בכל לשנית רגיל שהוא במי פי׳
 יום בכל והולך מוסיף יהי׳ שאם עיבא קשה ולפירושו לשינו וזה רענן כשמן

 אמר ללא רענן בשמן שפי׳ ומה הלילה וכל היום כל לו יספיק לא הלכות ב׳
,שאינו במי .אכל יום בכל פרקים כ׳ לשנות רגיל שהוא במי אלא קפרא נר



הקד&ה
 אלא ק״ס לא נמי ברגיל ואפילו קיים לא כך ששה הוא לפעמים רק רגיל
 דמאי לפי׳ וק״ל וערבית שתריח ק״ש על הלכות השני מוסיף שהוא בענק
 אין ולילה יומס יהגה ובחירתו אחד ביום שקיים מה דודאי רחב״א קמ״ל
 ובתורתו שקיים אלא אמר לא שהרי שנוי׳ דכר מאן ק׳ש וגס אחר יוס על יוצא
 ברכות עי׳ ק״ש קורא שאין בע״ה מיירי קפרא בר ואעו ולילה יומס יהגה
 הם אף ובודאי וערבית שחרית ק*ש קורא שאי; כל ע״ה איזה ע״ב מ״ז

 אומנתו שתורתו רשב״י ואף ע״ה זה הרי ק״ש קורא שאין כיון הלכות שונה
 רשב״י ה״ב פ״א ברכות הירושלמי לגי׳ אך ע״א י״א שבח עי׳ לק״ש הפסיק

דשניהן בפרע והבבלי הירושלמי שי׳ שהשי' במה״פ וע״ש לק״ש הפסיק לא
בעצמו רשב״י אכל וחביריו רשב״י כגון קאמר דבבבלי לה קאמר יוחנן ר'

כגון ד״ה י״א כשבת התו׳ קישית יקשה זה לפי אבל הפסיק לא לק״ש אמי*
האי ומצלי ומיכסי לביש הוי תפילה זמ; נועי הוי כי ע״ב ל״ג כשבת מ״ש
 הגי׳ לפנינו אבל ק״ש זמן לומר דזי״ל התו׳ ע״ד יקשה והנה ק״ש היינו מצלי

 מ״ש ק' כהירישלחי לי׳ כבירא דהבבלי ני׳מי אס עכ״פ אבל צלויי בעידן
 אלא מתפלל הי* לא שרשב״י דברכית נפ-ק תר׳י כמ״ש וי״ל צלויי בעידן
 חרשב״י מיירי לא קפרא בר עכ״פ תבל צנויי בעידן מ״ש וא״ש לשנה משנה

 ור* פנחס ר׳ קי״ט תהליס בילקוט דאיתא המפרשים מש״כ פי על ונלע״ד
 לה׳ לעשות טת מ״ט כרית מפר עתים תורתו העושה סימן ר' בשס חלקי׳
 לתורה עתים קבעת הדין ליום לאדם ששואלין ל״א. משבח וק׳ תורתך הפרו

 משא״כ ברית מפר זה הרי עת קובע והוא אומנתו שתורתו דאדס ז״ל ותירצו
 רהב״א והנה עתים קבעת לו שיאלץ זה ללמוד אופן בשים פנאי לו שאין אדם
 מיירי בק״ש דיוצא דאמר וריב״ל אהדדי פליגי לא קפרא ובר דריב״ל אמר
 הלכות ב׳ יוס בכל ללמוד יום בכל צריך יעכ״ז יוס בכל לשנות רגיל שאין במי
 למד שלא מה חדשות ידיעות מוסיף פי׳ ומוסיף מימיו למד שלא מה וכו*

 בקודש כדרכו בקיצור שכתב ז״ר בעל רבינו בדברי זה לכוין ואיפשר מימיו
 בכל ומוסיף יוס בכל לשנות רגיל שהוא במי פי' לפשוט רגיל שהוא במי וז״ל
 דתמן ורכני; ור״ח ברכי׳ ר׳ פמ״ט וירא ם* רנה מדרש ועי׳ הלכות ב׳ יום

 ונחזור ע״ש וכו׳ מעלה של בב'ד הלכה מחרש הקב״ה שאין יוס אין בשר״י
 חיוב הוא בלילה מצרים יציאת דהזכרת דכיון השא״ר רבינו בסברת לעניגינו

 ע״א ל״ד קידושין בתי׳ זו כסברא מציגו הז״ג חשיב אחר חיוב וביום אחר
 כסות ה״נ ביום לובשה כשהיא פעורה לילה דכסית דכמו שהקשו ותפילין ד״ה
 לבישתה גרם שהזמן במה תלי שחיובו כיון ואור״י בלילה כשלובש חייבת יום

 שכבר כיון וה״ג החיוב גורס לבישתה שזנו; גרמה הזמן לחשוב לה יש ביום
 יציאת להזכיר הפעם עוד אותו מחייבים שאנו ומה ביום מצרים יציאת הזכיר

 שכבר כיין ביום וכן גרמא הזמן חשיב כן אס לילה עונת משום הוא מצרים
 יציאת להזכיר אותו מחייבים ואנו להיום ששייך בלילה מצרים יציאת הזכיר

 ע״א ל״ד קידושין דגנו׳ מסתמא והנה גרמא הזמן חשיב כיוס מחדש מצרים
 נפשי׳ פטר מצי דלא דההלכה ראי׳ גרמא הזמן שלא עשה מצות חשיב דת״ת
 והגה הג״ל ע״ב כ׳ וכברכות גרחא שהזמן מ״ע חשיב ח״ת הי׳ כן דאס בק״ש
אין מיהו לשונו וזה כתבו גברא ד״ה ע״א ל״ד קידושין בתו׳ חדש זה ראה



3d
 דאשכחן כיון חיי נעו וגברי סברא משום כת״ת נשים מחיינו לימר הברא

 חמה כס ונגליון לבנותיך ולא לבניך והודעת לעיל כדאמר גבייהו מיעועא
 !לא בניכם אח מלמדתס הש״ם מפיק ט׳א ל׳ ע׳ב כ׳ט בקידושין דהרי ע׳ז

 פעור דמפיק הנ*ל היריש׳ עפ״ד ונלע׳ד ע״ב ל״ב שכת תו׳ וכ״נ בנותיכם
 פטירי מת״ח דילמא ראי׳ מה וק׳ בנותיכם ולא בניכם את מלמדתם דק״ש

 דילמא וגו׳ מלמדתס דת״ח פטור דיליף בבבלי קשה וכן חייבות ש’בק אבל
 דפעור ב״ה אש״ה הנ״ל טפ״י אך חייבות בת״ת אבל פעורות בק׳ש דוקא

 בניכם את דלחדהס וקרא בנותיך ולא לבניך מהודעתם ילפינן מח״ח דגשים
 מלמדתס הש״ס דמייתי ומה ק״ש של בפרשיות כתיבא דהא דק׳ש לפעורא אחי
 כל ולמדתם ולמדתם מדכתיב פעורה עצמה דהיא ללמוד דצריך לפי הוא

 ללמוד יכולים אנו אין וזה עצמה את ללמוד מצוו׳ ללמדה מצווים שאחרים
 דהודעחס דרשה דהך עוד וי״ל ע״ב כ׳ט קידישין וע׳ לבניך מהודעתם
מטעם מחויב ח׳׳מ ולמדתם מ״ע מטעם דפעור דאף דהוו״א מוכרחת
לך השמר רק ט׳( פסיק ד׳ )דברים שם דקרא דסיפא משום והודעת

באמור בחורב א׳ ה׳ לפני עמדת אשר יום וגו׳ לבניך והודעתם וגו'
נשים נס שם הי׳ סיני הר במעמד והגה וגו׳ העם את לי הקהל אלי ה׳

 והנה לבנותיך ילא לבניך קמ׳ל תורה לבנותיו ללמד חייב שיהי׳ והוו״א
חש לא זומא דנן נמי נהי וא״כ וז״ל הג״ל אלי׳ פתח בס׳ מ״ש
לה רבי דלא פשיטא מ״מ הלילות לרבות חייך ימי מכל וחרבה להא

בחולם כל מדמה האיך הבנתי לא הנה חלב דכל להאי ודמי גמורה למ״ע
 כל או כל יל״פ וכל הדקדוק לבעלי כידוע ביניהם גדול וחילוק בקמץ לכל

אין כמו דהוא כל משמע דכל לנרועי •ה ד ע»א ג׳ בנורות טרש״י דהוא
טלי׳ ג״כ משמע וכל יהודה ור׳ בתיד״ה יע״ש בבית כל לשפחתך
ע״ח סנהדרין וע׳ דילמא ד״ה שם ובתו׳ ע״ב ס״א פסחים וע' טייש״ה

 תועבת דכתיב מאי זוטר מי מקצתה ולא מינה לא ארנכ״י ע״א ה' סיעה וע'
 לחימה וי״א ע״א ל״ב נדרים הגת׳ דברי ב״ה פירשתי ועד״ז לב גבה כל ה׳

 בתימה ואני באן! עומד אתה פמ״ו ש״ר וט׳ לי אי; תימה שנאמר הרגו
 משוס בתימה משרבע״ה דוקא למה ונלע״ר מתשתית חמתו להשיב שנאמר
 כל ימיר ולא אפו להשיב והרבה ישחית ולא טון יכפר רחום והוא שאה״כ
 שהי׳ משרבע״ה והנה מקצת כל ויל״פ כולי׳ דוקא חמתו כל יל׳ס והנה חמתו
 יעיר ולא וא״כ מקצת אפי׳ לב נבה כל ה׳ תועבת ומפרש האדם מכל העט

)ע׳ לחימה הרגו לכן יעיר לא החיתה מקצת אף מקצת נ״ב פי' חמתו כל
 מוכרח כן לכאורה והנה בקמ׳ץ כל כתוב דוכחי הנך בכל והנה כהשמטה(

 כ* י״א( פסוק ל״ג )בראשית ואה״כ דהוא כל דאינו פליני לא בהולם דבכל
 ב'( פסוק כ׳ד )בראשית וכן כולי׳ לפרושי ע״כ והתם נל לי יש וכי א׳ חנני
 מכל ואוכל ל״ג( כ״ז )בראשית וכן כולי׳ פי׳ ע'כ בכל אברהם את כרך וה'

 )תהילים וח״ש שביקשתי מטעמים מכל המ״ר בשם מ־ש״י וע׳ש כולי׳ פי׳ ע״כ
 כל יל״פ משאלותיך כל ה׳ ימלא וגו׳ ימלא עצתך וכל כלבבך לך ית; כ׳(

 אין שהשואל ובשאלה ד״ה שם ונרש״י ע״א נו״ן ברכות ע׳ כולי׳ וכל מקצת
בדית וא״נ ואמלאהו פיך ?לחב בד״ח אך גדולה שאלה לשאול ראש מריס

*ל _ ■



Si
 מיפר ד״ה שם וברש׳י ע״ב כ״ו סנהדרין וע׳ מקצת צרכים ונשאר כילי' כל

 ועולחך אה״כ מקודם אך ימלא עצתך וכל אמר והאיך מחשבה ד״ה שס ובתו׳
 וכדאמר ימלא מצחך וכל אמר• זה ובדמיון כליל כילה עולה והנה סלה ידשנה

 מתקיימת שהמחשבה ופי׳ מועלת אינה לשמה עסוקין אם שם סנהדרין רבה
 הנ׳ל בבכורות רש״י דברי לעדי העומד אך בזה עצמית פני׳ לו אין אם

 י״ל אך דהוא כל בחולם כל ודריש בבית כל לשפחתך אין ד'( ב׳ )מלכים
 אין דליכתוב וא״ל אין תיבת מדקאמר דהוא כל לפרש אני מוכרח דהתס

 דברים שאר אבל מעש כ״א לה אין דשמן דהוו״א שמן אסוך כ״א לשפחתך
 ולרש י״ב( ב׳ )שמואל וכן דבר שוס כל לשפחתך אין אמרה לכן לה יש

 בתיבת ובבנירות ובפסחים בסנהדרין אכל אין מקודם מדכתיב ה״נ כל אין
 כל אי משמע כילי׳ אי תנאי פליני מ״מ אין שם כתוב שאין אף בקח״ץ כל

 כל דריש לא יוחנן דר׳ לענין תד״ה ע״א מ׳ד בפסחים והנה משמע דהוא
 מלקות לחייב כל דריש אי פ’ממנ וצ״ב לא מלקות להתחייב אבל לאיסורא כ״א
 לי׳ מספקא יוחנן דר׳ משים וי״ל בו יהי׳ לא איסור נס כל דריש לא ואי
 לכן אכילה שיעור כל דוקא וי״ל משמע דהוא כל אי משמע כולי׳ כל אי

 ע׳א ג׳ בכורות זע׳ הספק על אותו מלקין שאין לפי מלקות בו ואי; אסור
 משמע כולי׳ דכל ס״ל דהוא משם ומבואר קל מוס אפי׳ יוחנן ר’א הכי

 מלקות ועכ׳פ מקצת כל לפרש סברא לאיצשרופי דחזי משעם הכא אך עייש׳ה
 ולא הוא גמורה דדרשא משם משמע כיון ד״ה ע״א ע״ד יומא ועתו' בו אין

 כן נימא אם וגס עש״ה וכו׳ הוא ססיקא כוי כנח׳ שם וכ״מ ספיקא משום
 דפשישא משמע הג״ל מבכורות וכן לחומרא חה״ת ס״ד ס׳ל יוחנן דר׳ צ״ל
 יומא תו׳ קושית ליישב שכתב בים'ע וע׳ משמע כולי׳ רכל יוחנן לר׳ לי׳

 פסחים כתו׳ לאיצשרופי דחזי לעעמא יוחנן ר׳ צריך דמשוה״כ כיון ד״ה ע״ד
 עעמא בעינן ולכן לרבות סברא דאיכא במקום רק כל דרשו לא דרבנן מ״ג:
 דהתו׳ כן לפרש להתו׳ להו ניחא לא דמשוה״כ וי״ל עכ״ל לאיצשרופי דחזי

 דבכורות מה״ש ואולי כל דריש לא יוחנן דר׳ א’ע ד מ" בפסחים לשישתייהו
 דמ״ש אלחנן לר׳ ק׳ מיהו וז׳ל דכחבו הנ״ל ביומא תו״י וע׳ הנ״ל ע׳א ג׳

 בפ׳ בפסחים ואלו מלקות ולא בעלמא איסור אלא חלב מכל יליף לא דהכא
 ונוקשה תערובת ע״י גמור דגן תאכלו לא מחמצת מכל יליף כנוברין אלו

 לחלק ויש תאכלו לא חלב מכל תאכלי לא מחמצת כל דמ״ש בלאו בעיני׳
 בפסחים ר״א לשי׳ ,דזה ש’א הנ״ל בפסחים התו׳ לשי׳ והנה עכ״ל בדרשיח

 להתחייב אכל לאיסורא רק כל דריש ולא כר״א ס״ל לא יוחנן ר׳ אבל מ״ג
 הרשב״א נשם כתב שם יומא רש״א בגליון והנה בטי שעמא ומ״מ לא מלקוח

 מעונשם מיעש ומה דוקא בכזיח אכילה שסתם ל״ת במלת מיעט תל״ש סי׳
 ועז וכשב שור חלב כל ליכתוב רחמנא לכתוב האיך וצ״ב לאיסור ריבה ומה

 אף נימא לא ולחה תאכלו לא ליכתוב וע״כ כהנאה מותר שהרי תהנו לא
 וי׳ל עליו ולוקין אסור דח״ש מכל רחמנא גלי הכא בכזית אכילה דסחס

 ואם ע״ב כ״א כפסחיס אכילה היתר בו יהא לא ופי' יאכל לא לכתוב מ’דהו
 )ויקרא קרא גלי דהרי י״ל שם כפסחיס בהנאה הוו״א"דאסור דא״כ תאמר

ע״א פ״א מיומא וא״ל בכז־ח דוקא משחט תאכלו לא ולשין מלאכה לכל יעשה '(1
f



הקדמר. 32
 יאכל לא דגם משמע ככזית אכילה יאכל לא רחמנא נכתוב וכו׳ אר״ל

 יאכל לא תאמר האיך דאל״כ כן צ״ל וע״כ יאכל לא צ״ל שם משמע בנזיר.
 "’שמיהר אחר יאכל לא ביוהכ״פ יכתוב והאיך' בהנאה אסיר לכו״ע וזה

 יאכל לא מלשין "בכוית מפי משמע תאכלו לא דלשון מבואר זה ועכ״ס בהנאה
 "’דגם והוו״א ועז וכשב שור חלב כל תאכלו לא למיכתב דהו״ח ועוי״ל

 משמע תאכלו לא ועז וכשב שור חלב כל מדכחיב אבל לשיעור שו׳ ח״ש
 תאכלו לא י״ד( )דברים כמו כן לכתוב הכתוב ודרך ח׳ש על קאי לא דהלאו

 יהי׳ כנבילה דא״כ ואיל עליו לוקין דאין שמעינן קרא ומדשני נבילה כל
 בכרת שהוא מחלב וק״ו מ״ש פל לוקין דאין מחלב דילפינן ח״ש על לוקין

 ע׳א ■ג׳ בבכורות דקאמר יוחנן דר׳ וצ״ב בלאו שהיא נבילה וכ״ש ליקין אין
 שם דקאמר מה עפ״י י׳ל ח״ש לרבות הכא קאמר משמע כולי' בכיר כל

 דכתב הכא משא״כ כולי׳ כל רחמנא וכתב משמע בכיר מקצת ככור בבכורות
 בבהמה שיש החלב כל שיאכל דהכוונה לומר וא׳א בנזיר. תאכלו לא רחמנא
 ח״ש לרכויי וע״כ ל״ל כל דא'כ לומר א״א ג״כ בכזית שיעור כל ושיאכל

 דלא שהקשה י״ב כרכות כמהרש׳א ע׳ והנה הנ»ל מטעם עליו לוקין ואין
 פתח נעל הרב כדברי שלא מבואר ומזה ימי ולא כל לא רחמנא ליכתוב

 שווים והלילה היום דחיוב הוו״א ימי כתוב הי׳ לא אס דלדבריו הנ״ל אלי׳
 הוא הזכרה חיוב דעיקר להשמיענו דכל מריבוי דלילה וחיוב ימי כתיב ולכן
קושית י״ל לע״ד והנה שווים והלילה היום דחיוב דס׳ל וע*כ כלילה ולא ביום

חיוב דאין הוו״א כל כתיב ולא ימי כתיב לא דאי בפשיעות ז״ל המהרש״א
 זכור כל וכמו שירצה אימר. בלילה או ביום או במל״ע פ״א רק לזכור

 חייך ימי כל ניצי׳ח כמו בהם כתיב לא ולכן לזכור חתי חיוב שאין שבתורה
ויש כלילה ופ״א ביום פ'א להזכיר דצריך חייך ימי כל ביצי״ט כתוב ולכן

והנה ז״ל בלשונו זה מבואר שאין אף ז״ל כחהרש״א רבינו בדברי ג״כ לכיין
 חש לא זומא דבן נמי ונהי וכו' והנה וז״ל ז״ל אלי׳ פתח בעל הרב מ״ש
 הנה חלב דכל להאי ודמי גמורה למ״ע לה רבי דלא פשיעא מ״ט וכו׳ להא
 סיחר בכרת ואכילה תאכלו לא דכתיב דחלב דמיון זה אין ב״ה המבואר כפי

 לימות לרבות כל הדרוש אס הכא משא״ב מליו לוקי; דאין וע״כ דכל לדרשא
 הלילות על לדרוש מסתבר ויותר בלילות יצי״נו מזכירין דיהי' סוחר אין המשיח

 אף המשיח ימות שנרבה מהמצות מצו׳ בשום מצינו שלא המשיח מלימות
 אין עכ״פ אבל עיקר מלכיוח משיעבוד הגאולה שתהי׳ שאני דיצי״מ שי״ל

 פורים סעודת גבי דמגילה מפ״ק הנ״ל הרב ומ״ש זומא בן על גווה להקשות
 דהכא נלע״ד בהו כתיב ישמחה משתה ימי מ״ט י״ח יצא לא בלילה שאכלה
 לא אי ומ״מ חי האדם ג־כ דכלילות לילות גס משמעות חייך ימי דכחיב

 ביום היהה דהגאולה מטעם להזכיר חיוב אין דבלילות הוו״א כל כתיב
 גמור וחיוב כל איצטריך ולכן הנ״ל ע״ב י״ב ברטר. ז״ל המהרש״א וכמיש״כ

 חד״ה וע״ש לילות ואפי׳ ימים דבסוכה ע״א מ״ג סוכה וע׳ ניוס כמו כלילה
 ממשמעות לילה למעט מוכרח יותר ביום דממשמעות ע״ב קל״א שבת וע׳ וסוכה
 ע״ו נדרים וע׳ נפיק דמיחורא קצת משמע ביוס ד״ה שס מרש״י אך יחים
שם משמט גפקא ימיט שמונת מבן ההוא ע״א קל״ב שבת וע' מיש״ה מ״ב
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pH, 33 יז דמה

 כן נפרש נוכל ימים שמיכת דמבן ל,"ל אך וביום כמו לילית ממעט י<מים
 למוהלו דווקא מריך מנ״ל אבל ימול ימים ח׳ ששהא אחר ׳,פ ימים שמונת

 הי׳ לא אי דהרי שמונת ובן לכתיב דהו״ל דקרא מיתורא דדרשינן זא״ל ביום
 לכתוב דהו״ל דקרא מיתורא דדריש וי״ל שנים או חדשים הוו״א ימים כתוב

 דמילה שמעינן ערלתו בשר ימול השמיני וביום תזריע בפ' דמדכתיב שמונה ובן
 קל״ב שבת התו׳ קישיה י״ל עד״ז ואילי ע״ב נ״ע סנהדרין יע׳ השמיני ליום
 וערש״י דימיס מיתורא וע״כ כנ״ל ראי׳ אין ימים שמונת מבן דהנה ההוא ד״ה

 קרא דכתיב משים מיותר הוא ולמה במשמע לילות גס דימיס ע״א מ״ח סיכה
 אבן דסמיך התו׳ תי׳ בכלל זה ואפשר מביום לן נפקא וא״כ השמיני וביום

 מ״ש וגם השמיני דביוס הכתוב בלא ראי׳ אין דמהתס כנ״ל היינו ימים שמונח
 לילה למעע משמעות יותר ביום דתיבת כנ״ל ג״כ י״ל נק־ע פשיעה ודרשה
 יצי״נו דהזכרת זמן לענין תר״י למ״ש ודמי וז״ל הנ׳ל הרב ומש״ב ימים מתיבת
 תר״י ז״ל הנה מרבויא אלא אתי דלא כיין אצה״ב דוקא קפדינן דלא בלילה

 בלילה לאומרה שהתקינו אעפ״י נמי ישראל גאל וברכת מ״א פ'ק בברכיה
 אלא בלילה יצי״מ זכירת למדנו שלא כיון אפה״כ בלילה שהיתה יצי״מ כנגד

 דרשינן בלבד כל מיתור אלא בפי׳ לילה שם כתיב ואין חייך ימי דכל מריבוי
 הוא שלילה דכיון ממש בלילה אותה אומרים אנו אין אם חיישינן לא לי׳

 תמצא היסב כשתדקדק הנה י״מ5י להזכיר הוי לילה ערבית תפילת לענין
 דאין דכיון כתבו אך היא גמורה מ״ע לאו מריכויא דאתי דמשוס כתבו שלא

 ליום הסמיך בלילה מזכיר אס יוצא ימי דכל מריבוי אך בפירוש לילה כתיב
 לענין ג״כ לילה ערבית תפילת לענין הוא דלילה וכיון לימי הסמיך כל כמו

 דאין חרבויא אלא נלמד שאינו במה וכ״ש הנ״ל אלי׳ פתח הרב זמ׳ש יצי״מ
 יש בעשה דגם כגון ד״ה צ״א שבת בתי׳ מפורש והוא גמורה מ׳ע דין בז

 מן שאסור ח״ש ובין מלקוח יש בל״ת בו דבכיוצא גמורה עשה בין חילוק
 שנלמד משים הוא והחילוק כתבו לא התו׳ שהרי תמיהני בעלמא איסור התורה

 על לוקין דאין ומה בכ״מ מליו ללקות שיעור הוא דזית משים אך מרבויא
 אבל בכזית תאכלו דלא קרא גלי דשם משוס ב״ה למעלה נתבאר כבר ח׳ש

 נ״מ אין מדרשא דאתי מידי ואף בקרא כמבואר ממש הוא הריבוי בעלמא
 דלא זה לענין הנ״מ אך פ״ג שבועות ור״ן ע״א ח׳ נדרים כר״ן ד״ח ג״כ שהוא
 מרבויא דאתי מידי אבל הנ״ל בר״ן ע״ש סיני מהר ועומד מושבע חשיב

 ב״ה מקומות קצת בזה ואציין דבר לכל ד״ת כדין דיני ממש פעמים בהרבה
 דאורייתא מחש הוא אחת תיבה ופשיעא אות מריבוי החכמים שדרשת שתראה

 כ״ז מ״ב כ״ו ומ״ב כ״ה. מ״ב כ״ד שבת מ״א י״ג ברכית ע׳ הבדל שוס בלי
 מרכה שאני יכיל ד״ה שם ערש״י ע״א ס״ד ע״ב ס״ג מ״א כ״ח וע״ב ע״א

 דמממע )ע״ש ע״ב קי״ז ע״א ק״ח ע״ב ק״ג ע״א צ״ג ע״א ע׳ כל וכתיב הואיל
 ואינה חכמה שהיא הפת ורדיית שופר תקיעת יצאו מלאכה כל תעשה מלא

 עבודה מלאכת כל אחרינא מקרא שם דמייתי ע״ב כ״ע בר״ה ע׳ והנה מלאכה
 מקרא יליף ישמעאל י' דבי דתנא י״ל והנה ע״ב קל״א שבת ,וע תעשו לא

 מלאכת מכל יליף לקמן ובשבת בר׳ה שמואל דבי ותנא מלאכה כל תעשה דלא
ד״ה ע״ב קי״ז שבת ועתו׳ כל ד״ה ע׳ב כ״ע ר״ה ועתו׳ תעשי לא עבודה

והתנא



ההדמה34
 מדרבנן ולכן מלאכה קצת היא הפח ורדיית שופר תקיעת דהנה נ״ה י״ל והנה והתנא
 קצת רק שאינן הני ולכן משמע כולי׳ דכל לתדר״י ס״ל מלאכה נל מדכת׳ אף אהורא
 ולכן דהוא כל משמע דכל ש״ל שמואל דני ותנא מדאוריי' מיחסר לא מלאכה

 תעשו לא עבודה מלאכח מכל אך מלאכה כל מעשה מלא יליך לא
 הו״מ דלא הנ״ל מ״ב כ״ע ל״ה תו' קישית שפיר ואתי עבודה נולאכח דאינו

 שבת בתי' רשב״א כתי׳ וצ״ל עבודה שס כתוב דאין לשבח מקרא לאתויי
 רבויא תביאו )ע״ש ע״א קל״א מיי״מ( שבת )דילפינן והתנא ד״ה ע׳ב קי״ז
 ע״ב קנ״ד ע״א ק״ג וע״ב .קל"ב וע״ב השבח( דדוחין ר״א יליך ומזה הוא

 ע׳א צ״ו ע״א נ״א ע״א מ״ח ע״ב כ׳ז שלמים חד״ה ע״ש ע״א נ׳ עירובין
 וע״ב ע״א כ״ג וע״ב ע״א כ׳ב מ״ב כ״א ע״א י׳ח ע״א י״ל פסחים ע״א ק״ה
ט״ב ח״א ריכוי( הוא כל )ע״ש ע״ב ל״ה ע״ב כ״ז ע״א כ״ו וע״ב ע״א כ״ד
הנשיים אח לרבות דכל וע״ש ע״ש כלאו והוא ריבוי כל לר״א )ע״ש ע״א מ״ג

 נ״ע ע״ב נ״ח וע*ב ע״ש( אגשים כמו חמץ על כרת וחייבות מוזהרות ונשים
וע׳ב לרבות( טמא )וכל ע״א ס׳ז וע״ב ע״א ס״ד ע״ב ס״ג ע״ב ס״א ע״א
וע״ב ע״א פ״ד וע״ב ע׳א פ״ג ע״א מ״ה ע״א ע״א ע״א ע׳ לרבות( זב )וכל

 צ״ה ע״א צ״ג ע״א צ״א דריש( יתירא תהי׳ ד״ה רש״י )ע״ש וע״ב ע״א צ׳
 טל זוכרהו לקדשו השבת יוס את זכור )ע״ש ע״א ק״ו וע״ב ע״א צ״ו ע״א
 והנה השבת יזם את זכור ת״ל מניין ביום בלילה V>f> לי אין בכניסתו היין

 עי׳ בלילה קידוש עיקר לכן מרטי רק הוא היום שקידוש לפי מזה לכאורה
 את דרשת מ״ב כ״ב בפסחים והנה רמב״ם בשס סק״א רפ׳ע סי' אברהם מנן

 של קידוש כן ואס טפל הוא את דתיכת דכיון וי׳ל בכ״מ וכן גמורה דרשא
 הילא יוס דמרבינן הוא הברייתא דכוונת וי״ל לילה של לקידיש עפל הוא יוס

 שלא כיין דאורייתא הקידוש זה אולי ואז ביום מקדש דאז בלילה קידש שלא
 שאומר כקידוש דמדאורייתא סק״א רע״א סי׳ חיים אורח מג״א וע׳ בלילה קידש

 אס כן ואס אותו זכר והרי השבת יום pf> זכיר כתיב דכקרא כגי בתפילה
 אתי זה ועל דאורייתא והוא ביום לזוכרו צריך בלילה בתפילתו אותו זהר לא

 הראב״ד על הקשה הנ׳ל פשתים הרא׳ש על בק״ג והגה ז״פ1 יום דאת הריבוי
 בתחילת משמע ביום כתיב ולא יום את דמדכתיב שכתב שבת מה' בפכ״ע
 יום את זכור הברייתא על שם פסחים הנח׳ פריך מה כן אם היום כניסת
 דהרי דיממא קרא לה נסיב וקא אלילה מהדר תנא מניין בלילה לקדשו השבח

 לו הי׳ דהראב״ד "ל י והנה שכת יום בכניסת ש״מ יום את דמדכתיב א״ש
 לי אין לקדשו השבח יום אח זכור שם בפסחים ר״ת בפי׳ וכמו אחרת גירסא

 שמסרס הגת׳ מסקנת הביא ולאי זכיר לומר תלמוד מניין בלילה ביום אלא
 כפי׳ ומפרש שהוא כמי אותה ששינה וע״כ רשב״ם וכפי׳ למפרע הברייתא
 להקשות יש כן וכמו אח״כ הק״ג במ״ש אני ותמה בהשמטה( )ע׳ ז״ל הראב׳ד

 מי הפת על ביום לקדש בא ואלו שכתב הראב״ד טל שחולק הכ״ח מ״ש על
 היכר די היום קרישת מזכיר שבלילה לפי והעעס בזה עליו וחולק מקדש לא

 כן כמו לדבריו כאן יש היכר מה הפת טל לקדש בא אם כו׳ ביום אבל בכך
 אלא לי אין היין על יזכרהו דה״ק הו״ל הברייתא לשבש צריך מה להקשות יש

לכתחילה לקרש שצריך מניין בלילה היין על שיקדש לא אס היכר דאין ביום
על



 על נ״א תלונתו רכ״מ על לא ק״נ לניט והנה יום את לומר תלמוד היין על
 ס״ט רע״ב הי׳ חיים אורח בשו״ע זע׳ י"! סי' נע״פ זו סברא שכתב הרא״ש
 אין בברייתא כן לפרש דאין לישב ונלע״ד ע*ש הרא״ש בשס זו סברא שהביא

 דזקא ולא משקין בשאר ג״כ הוא היכר להא היכר שיהי׳ כלי ביום אלא לי
 כתיב ולא יום את מדכתיב דילפינן הראכ״ד. על בק״ג הקשה ועוד יין ע״י
 בקידוש מצרים יציאת שיזכיר לצריך ע״ב קי״ז פסחים לג״ש איצעריך דהא ביום
 אך ג״ש דררשינן ע״ב ב׳ ביומא כדאמרינן לתרץ יש לכאורה והנה היום
 י׳ב בברכות ק״ל אך בש״ם בכ״ח וכן לי׳ דדמי דליכא היכא כ״כ דוחה שאין
 דרשינן לא ולמה הלילות לרכות חייך ימי מכל בלילות יצי״מ מזכירין ע״ב

 היום כניסת בתחילת דמזנירין צאתך ביום כתיב ולא צאתך יום את מדכתיב
 מזכירין מצרים ביציאת כמו כן ואס למחצה ג״ש אין קיי״ל דהרי ק׳ל ועוד

 הראב״ל דלשי׳ ואת׳ל וביום כלילה להזכיר צריך בקידוש גם כן אס וביום בלילה
 מיצי׳ת היפך הוא היום קידוש הלא אבל דרבנן רק הוא בלילות מצרים יציאת

 ג״ש מצינו והיכן בלילה דווקא מה״ח ובקידוש ביום דווקא מדאורייתא דיצי״מ
 בסימן שכתב המג״א על האחרונים שהקשו מה ליישב יש זה מעעס ואולי כזו

 להזכיר צריך והלא סני בתפילה שאמר בקידוש דמדאורייתא .סק״א רע׳א
 דצריך הנ׳ל קושיא מנח הכריח ואולי יצי״מ חזכירין אנו אין ובתפילה יצי׳ח

 י׳ל הראב׳ד נס כן ואס בעלמא אסמכתא וקרא דרבנן רק הוא יצי״מ להזכיר
 לומר סברא היום בקידוש דהנה הראשינה קושיא ליישב ונלע״ד כן שסיבר
 זכר כן ואס הלילה בתחילת שבת דהקב״ה משים בתחילתו דווקא להזכיר דש״ך

 מצרים יציאת בזכרון משא״כ היום בתחילת לקדש צריכין אנו גס שבת לשביתת
 שצריכין לומר סברא אין כן אס ע״א ע' כברכות ביום היחה הגאולה דעיקר
 כמו נמי דרשינן צאתך יום את ומ״ש הלילה כהתחלת דוקא יצי״ח להזכיר
 ורישא פסח גבי ג׳( פשוק ט׳ז )דברים היא קרא דהך לילה בהתחלת בשבת

לרבות חייך ימי וכל בלילה דווקא דהחיוב פסח בליל קאי צאתך יום דאת
היום את זכור ג'( פסיק )י״ג בא פ׳ ברש״י והנה השנה ימות בשאר הלילית

 דמלמען קראי תרי איצטריכו דלכן וי״ל יום יצי״מיבכל שמזכירין למד הזה
זכור שפירושו זכור מתיבת חשא״כ בתמידות לזכור שצריך ידענא לא תזכור
דמדכתיב וי״ל השנת יום את זכור עה״כ יתרו בפ' מפירש״י בש״ח ע״ש תמיד
 צריך בלילה דגם שמעינן צאתך כיוס זכור כתיב ולא הזה היום את זכור

 אין דבזה הנ״ל לטעם צריכין אנו וע״כ יום בכל בתמידות יצי״כז להזכיר
 זכור המוקדם מהכתוב דרשינן לא למה ק׳ דאל״כ בשבת כמו לדרוש סברא

 ויל״ד יום בכל על יותר מבוררת שהראי' זכור כתיב ובשם וגו׳ הזה היום את
 כל על ראי׳ אין תמיד לזכור לב תנו יתרו בפ׳ שפירש״י דמה הנ״ל הש״ח על
 רש״י שמש״כ וי״ל מצרים יציאת כמו תמיד יום בכל לזכור חיוב אין שהרי יום
 כל כתוב ושם תזכיר מלמען הוא דרשא עיקר יום בכל שמזכירין למד בא בפ'
 דבשלמא הנ״ל קושיא בפשיטו ליישב ונלע״ד מהימים יום בכל וריבה חייך ימי

 כקידוש לזכור הציוי דהרי השבת ביום זכור למיכתב דהו״ל כן לדרוש יש בשבת
 כחוב הי׳ אס מצרים ביציאת משא״כ החול בימית ולא דיקא השבת .ביום הוא

השנה ימית בשאר ולא בפסח דוקא דחיוב 'א הוו צאתך ביום תזכור למען



3s לקדמה

 הין״נ קושיה ליישב והגיש הלילה לרבוח לדרוש ואין יזם את לכתוב ההכרח כן הס
 השבת יום אח דמזכור הנ״ל ע״א ק״ו כפסחים לתרץ ״מ1דה הראב״ד על

 עיקר אדרבה הקושיא מקידם קאמר למה יל״ד דהנה י״ל לילה נפקא לקדשו
 יותר מבוררת .קושיא מקודם לאקשויי זהו״ל קדיש היא הוא בלילה קידושא

 מ’בכ הש״ס דדרך אף דיממא קרא נסיב וקא אלילה מהדר ובי׳ מיני׳ דקשת
 ובי׳ מיני׳ דהקישיא הנא מקוס מכל מראשונה יותר חוקה השני׳ שהקושיא

 לילה נפקא יוס דמאת כנ״ל י״ל השני׳ דקישיא כנ״ל והוא מקודם לומר הו״ל
 שחיוב נלמד עכ״ם א״כ מניין בלילה ביום אלא לי אין מקודם שאמר כיון אבל

 יהי׳ כן •דאס הנ״ל כראב״ד יום את זכור לדרוש אין כן ואס בלילה כמו היום
 מהדר קשה כן ואס דרבנן רק היום דחיוב וכנ״ל בלילה רק קידוש חיוב עיקר

 למעע מיעוט עיקר הנ״ל הראב״ד לפ״ד והנה וז״פ דיממא קרא ונסיב אלילה
 ויום השבת יום דכתיב בש-ק שפיר אתי כן ואס וביום מתיבת הוא לילה

 כתיב ואתחנן בפ׳ וכן השבת יום את ה׳ ברך השביעי ביום וינח שכח השביעי
 אחד יום בוקר ויהי ערב ויהי בראשית במעשה וכדמצינו בכלל לילה נס יום

 דכר ויום גוקבא דלילה המקובלים בספרי ידוע והנה ע״א ב׳ כרכות ע׳1
 נכללת הלילה במל״ע ולכן לה קרינן דכר לנוקבא גם בדכר נכללת וכשהנוקבא

 כ״ג )ויקרא והנה הג״ל ע״ב ע״ו נדרים וע׳ אתד יום נקראים ושניהם ביום
 אין שבלילה לומר וחלילה קדש מקרא שבתון שבת השביעי וביום נ׳( פשוק
 מקרא הראשון ביום וכן לילות ולא תאכלו מצות ימים שבעת וכן ש״ק חיוב
 יהי׳ קדש מקרא הזה היום בעצם וקראתם קדש מקרא השביעי וביום קדש
 הראשון ביום ל״ה פסוק ושם ערב עד מערב בפי׳ כתיב ביוה״כ והנה לכס

 מקרא השמיני ביום ל״ו פסוק ושם תעשו לא עבודה מלאכת כל קדש מקרא
 דברים וע׳ שבתון השמיני וביום שבתון הראשון ביים ל״ע( )פסוק ופס ונו׳ קדש
 יראה ולא ד׳( )פסוק עני לחם מצות עליו תאכל ימים שבעת נ' פסוק ט״ז
תעשה לא וגו'־ השביעי וביום ח׳ פסוק ושם ימים שבעת גבולך ככל פאר לך

 קי״ז שבח תו׳ כמו״ש וי״ל לילה לרבויי מנ״ל המקימות בכל וצ״ב מלאכה
 דאין מטעם ממלאכה ורדי׳ תקיעה למעט מיו׳ט שבת דילפינן והתנא ד״ה ע״ב

 ילפינן במלאכה לילה לאסור לענין וה׳ה בלבד נפש אוכל אלא לשבת יו״ט בין
 בעצם וקראתם כ״א( פסוק כ״ג )ויקרא דכתיב בשבועות והנה משבח יו״ט
 עי׳ לילה ממטט מזה ולכאורה תעשו לא עבודה מלאכת כל וגו׳ הזה היום
 דברים וע׳ ביום והפי׳ כולם לעיני מכניסו הריני כ״ג פסוק ז׳ בראשית רש״י
 דווקא .משמע היום דעצם שם משמע וידבר ד״ה רש״י "ח מ פסוק ל״ב

 ענוש יום של עיצומו על הזה היום בעצם דריש ע״א פ״א יומא ע׳ אכל ביום
 פינוי תוספת על כרת עניש אין וגס מלאכה תוספת על כרת ענוש ואין כרת
 הזה היום בעצם כתיב דבשבועות י״ל ולכן בלילה נס כרת וחייב אסור ושם

 וגלי כרת הוא דשם ללמוד אין ומיוהכ׳פ מלאכה תוספת על לאו מעטל
 דהוו״א משוס כשבועות דוקא ומשה״כ מינה כולהי וילפינן בשבועות רחמנא

 מדעתו אחד משרבע״ה,יום הוסיף ואז תורתינו מתן זמן שהוא דבשבועוח
 ביוהכ״פ דהרי ק״ל אבל קמ״ל התוספת חמור דיהי׳ הוו״א ע׳א פ׳ז וכשבת
בשבועות למיכתב ל״ל כן ואס מלאכת תוספת על מוזהר דאינו ע״א פ״א יומא



37 יטג
 כאחד הגאיה כתיבים ב׳ הוו כן אס בשבועות דכתיב והשתא י מיוה״כ ניליף

 וקראתם וזשה״כ בתוספת כלל מחויבים אין דביו״ס טמא אי בשלמא מלמדין ואין
 מחויב ואין קיש מקרא אינו התוספת אבל קיש מקרא הזה היום כעצם

 דכולהי ור״ע ד״ה ע״א מ׳ ר״ה בתו' קצת וכדמשמע מיני׳ כולהי וילפינן בתוספת
 הדיבור בראש אכל מחלוקת יש דביו״נו ומשמע דאורייתא יוהכ״פ דתוספת מורו
 יוהכ״ש פ' ברא״ש וכן ויהכ״פ ויו״ט שבת משביעית כולהי ילין< הוו דר״ע כתבו

 ע״ב קמ״ח בשבת דמ״ש וצ״ל דאורייתא כן נס יו״ט דחיספת שם משמע
 אבל ביוהכ״פ מיירי דשם משוס דאורייתא יוהכ״ם תוספת דהא ע״א ל׳ וכביצה

 הזה היום בעצם בשבועות ל״ל כן אס מה״ח כן גס יו״ט דתוספת אה״נ
 וע' מלמדין ואין כאחד הבאים כתובים כ' יהיו דכחבי והשתא מיוהכ״ם לילף
 כסברא וצ״ל ע״ש מה״ת הוא שלהן הוספת יו״נן דכל כן גם משמע יומא רי״ף
 מחן זמן דאז משום מיוהכ״ס יותר תוספת לאסור בשבועות דהוו״א הנ״ל

 וכפי דלילא לאזהרא חד ע״א פ״א ביומא והנה הבכ״א ב״כ הוו ולא תורתינו
 קרא דיש והשתא ביוהכ״ס קרא איצטריך למה משבח כולהי דילפיכן הנ״ל
 דשכת משום למילף מציק לא דמשבת וי״ל מלמדי] ואין הבכ״א ב״כ ליהוו
 המועדים משא״כ בלילה תיכף הי׳ השי״ת ושביתת העולם לחידוש זכר הוא

 ניוהכ״פ כתיב לכן ביום היתה הגאולה עיקר ויצי״מ מצרים ליציאת זכר שהמה
 פדר״א וע׳ העולם לחידוש זכר אינה ויוהכ״ם מינה כולהי וילפינן ללילה אזהרה

 מיעוע אין דביום מוכח עכ״פ מיוהכ״ס כולהי ילפינן ולכן עייש״ה מ״ו פרק
 .ופי׳ בהדיא דמיעע קרא דשאני מיוהכ״פ למילף מצינא הוי לא דאל״כ ללילה
 וכן לן נפקא דקרא דמיתורא י״ל בלילה ולא ביום דדריש ע״א קל״ב שבת

 וביום ד״ה שם וערש״י בלילה ולא כיום לי׳ מיבעי האי דקאמר שם משמע
 למעע יותר משמע וביום חיבת הנ״ל הראב״ד ולפ״ד ההיא ד*ה שם ועתו׳
 ולאי ימים ע״א מ״ג סוכה וע׳ נקיט פשוטה ודרשא שם שכתבו וזה לילה

 א׳ ה׳ לפני ושמחתם למיכחב דהו״ל דקראי מיתורא דנפקא כן גס ל י" לילות
 ועתו׳ מלולב לילות למעוטי וע״כ בשנה ימים שבעת לה׳ חג אוהו וחגיחס

 דקאמרינן למה מיהו ימים דשבעת לילות ולא משמע ימים דשבעת וסוכה ד׳ה שם
 ובלא לילות עם יל״פ דימים התו׳ מסקנת נראה כן ואם קשה דומה למי נראה
 במגילה דמש״כ נלע״ד הנ״ל ועפ״י לרבות ד״ה ע״א ע״א פסחים ועתו׳ לילות

 משתה ימי מ״ט י״ח יצא לא בלילה שאכלה פורים סעודת רבא דאמר מ״ב ז׳
 אסתר דשם דקרא מיתורא אך לילות ולא לה ממעט ימי מתיבת לא ושמחה

 נחו אשר כימים וגו׳ יום ואת וגו' עושים להיות עליהם לקיים כ״א פסוק ט'
 לילות למעוטי וימי ושמחה משתה אותם לעשות לומר וסגי מאויביהם היהודים

 חייב מ״מ ונעשים נזכרים האלה והימים קרא דאמר אף ע״א כ' מגילה וע׳
 ד״ה ע״א ד׳ מגילה ועתו׳ להנ״ל וראי׳ ביום להיות צריך דיום אך כלילות אף

 פסחים אוח ומיעוט אות מריבוי דילפינן המקומות לציין להנ״ל ונחזור חייב
 ע״א קכ״א ע״א קט״ו משמע כולו דכל וע״ש כל ד״ה רש״י וע״ש ע״א ק״ט
 כאכין )סימניות ע״ב י״ז ע״א י״ג וע׳ב ע״א ט׳ וע״ב ע״א ה׳ ע״ב ר׳ ר״ה

 הלילה אחר הולך שהיום למדנו עד ד״ה רש״י )ע״ש ע״ב כ׳ שבתורה ורקין
אחר היום ,שהלך הרי מבערב המועד יציאת למדנו עד ד״ה ושם המועדות לענין



 היטיב( ועיין חצזש ד״ה שם וערש״י חיוהכ״פ כולהי דילפינן כנ״ל והוא הלילה
 אלא חר״ה ע״א ב׳ יומא ע״א ל״ר ע״ב ל״ג ע״א ל״ב וע״ב .כ״ד ע״ב כ״א

 כ״ז וע״כ ע״א כ״ד ע״א ט״ו עיא י״ר וע״ב ע״א י״ג ע״ב י״א בע״ב יע״ש
 השמטה( )ע׳ וע״כ ת״ל ד״ה רש״י ע״ש ל״ד. וע״ב .ל״ג ע׳א ל״א ע״א

 השמש:( )ע׳ וע״ב .מ״ג וע״ב מ״ב. יע״ב ע״א מ״א ע״ב מ׳ וע״ב ל״ה.
 דמשים וי״ל נולי׳ משמע הפר דם דכל אר״י )ע״ש ע״א מ״ח וע״ב ע״א מ״ה

 שמעינן דכבר משמע רהזא כל רכל א״ל לכן דם מקצת ואפי׳ מדם דכתיב
 ע״א נ׳ יקבלני( מהפר דם דרשינן ומדם משמע כולי' כל ע״נ1 מים מתיבת
 ע״ב ס״ב עייש״ה ע״ב ס״א ע״ב נ״ז ע״א ג״ה שיוציא( ד״ה רש״י )ע'ש
 להרבה תי' וזה דקרא מעגינא והנא דקרא מענינא התם )עייש׳ה ע׳ב ס״ג

עניגא לפי דהזא למעש וכל לרבות כל דרשו דלפעמיס חז״ל בדרשות תמיהות
ע״א פ' וע״ב ע״א ע״ד וע״ב ע״א ע״א ע״ב ע׳ ע״ב ס״ז ע״א ס״ד דקרא(

 ע״א י״א ברכות )ע׳ ע״א נ״ה ע׳א ש׳ וע״ב ע״א ו' סוכה וע״ב ע״א פ״ה
 דא׳א טלי׳ כל דרשינן התם ע״כ האזרח )כל ע״ב כ״ז שם( וכרש״י ע״א ט׳ז

לרבית כל )ע״ש וע״ב ע״א כ״ח כל( תד״ה וע״ש פעורים ושאר מקצת לפרש
בעלמא אסמכתא דהכא והטעם בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן והוא הקטנים את

 ראוים ישראל דכל ע״ב כ״ז בסיכה דאמריגן למה דאיצטריך משוס דכל ריבוי
 ע״א ג׳ד ע״ב נ׳ ע״א מ״ז ע״א מ״ג ע״א מ׳ ע״ב ל״ה אחת( בסוכה לישב

 ע״ב ט״ז ע״א ש' וע״ב ע״א ח׳ וע״ב ע״א ז' כ״א ה׳ וע׳ב ב׳. מגילה
 מיעושין יגמין אתי] רבויין דקדוקי ד״ה רש״י )ע״ש וע״ב ע״א י״ט ע״ב י"ז

 ע״ב כ״ג וע״ב עש״ה( ומשוס ד״ה )רש״י ע״א כ' בהשמטה( )ע׳ ורקין אכין
 ע״ב ב׳ תענית ע״ב כ״ח ע״ב כ׳ ע״ב י״ג הוא( רבויא )לכל ע״ב ו׳ ביצה

 שמים בידי מיתה דהיינו תמותו ולא שחויי ד״ה רש״י )ע״ש ע״נ י״ז ע״א ג'
 ג׳. מ״ק לנוכח( מדבר שהרי תימתו כתיב מדלא ברש״י ל״ל יומתו כתיב מדלא
 י״ד בחגך( י תד״ה )ע״ש וע״ב’ מאי( תד״ה )ע״ש ע״א ח׳ ע״ב ז׳ וע״ב
 חבל בני ימי ויתמו מהכתוב מייתי )ע״ש ע״א כ״א וע״ב ע״א ש״ו ע״ב
 ע״ב ז' במגילה אך בכלל לילית גס ימי דממשמעות למש״ל ראי׳ ומזה חשה
 ע״א כ״ו ע׳ב כ״ב וק״ל( אבילות נוהג אין בלילה דאלת״ה מיתורא לן נפיק

 מפרש מדלא דהוא כל כל שס דא״ל לרבות כל )ע״ש ע״א ד׳ ע״א ג' חגיגה
 זכורך כל עם לעלות שיכול חי וע״כ הפטור הוא מי הכתוב

 רי/ה וע' נאמר( תד״ה )ע׳ש ע׳א ט׳ בחגך( תד״ה )ע״ש ע'כ ח׳
 עש״ה ימים בכלל לילות ימים שבעת דכתיב ואע׳ג דברכית ספ״ב

 ע״א י״ח וע״ב ע״א י״ז לשמואל( חד״ה )וע״ש דילמא( תד״ה )מ״ש ע״א י'
 ע״ב י׳ ע״א ט׳ ע״ב ח׳ כולכם( ד״ה רש״י )ע״ש ע״ב ה׳ ע״ב ג׳ יבמות

 דב׳־ש אליבא לא החוצה דנקיט ומה ע״ב י״ג יומא )ע׳ ע״ב י״ג ע׳ב י״א
 ב״ה כן ואם החוצה רקרא לישנא ונקיש חוצה מתיבת הכוונה אך ה״א דדרשי

 שהרי כחכמים דהלכה יחכ״א ד״ה י״ג ברכיח לתום' וראי' ה״א דרשי לא
 ■וכתיב רעים למיכתב מדהו״ל )ע״ש ע*ב י״ו ה״א( דרשי דלא כביה הלכה
 פ׳יב כ*ב אחיו( ב; רק אחיי ה־׳ לא שהרי משים ופי' לאפנויי *מ ש אחים

 מ״ז,ע״א ע׳ב מ״ה ע״א מ״ד יע״ב ע״א ל״ט ע״ב ל*ה ע׳ב ל״ד ע״א ק״ג
.; u מ״ח



 קידושין ועי׳ בע״כ ויבמה )ע״ש ע״א ג״ר וע״ב 'ע״א מ״ש וע״ב ע״א מ״ח
 וחכמים דלב״ה משמע דלעיל וק' ויבמה ד״ה ע״ב ח' יבמות ועתו' ע״א י״ד
 דרשת וכן ע״ב י'נ ביבמות החוצה ה״א דרשת בין לחלק ויש ה״א דרשי לא

 ג״ה בזה( ואכמ״ל ויבם לכתוב דהו״ל ויבמה לתיבת הג״ל ברכות הדברים
 ת״ל( ד״ה רש״י )ע׳ש ס״א וע״ב ע״א ׳0 אפי׳( תד״ה )ע״ש ע״א( נ*מ ע״א
 רבני( )בכל ע״ה, ע״ב ע״ג ע׳ב ע״ב ע״ב ע״א וע״ב ע״א ע׳ ע״א ם״נ!
 ויו״ע שבתות לרבות כל ותיבת )ע׳ש ע׳א צ׳ג ע״ב צ״ב ע״א פ״ז ע״א פ״ו

 לעשר אסור יהי׳ בלילה דאל״כ לילות גס נכללים ימים דבתיבת להנ״ל וראי׳
 ודוחק ויו״ע לשבתות איצעריך הלא הג״ל ביצי״נו כמו מרבה כל דתיבת וא״ת
 ק׳א ע״ב ק׳ לילות( לרבית וכל וי״כי שבתות גס כולל לבד דימים לומר
 יו״ד כתובות לא( ד״ה רש״י )ע״ש ע״א קי״ד ע״ב קי״א ע׳ב ק״ג וע״ב ע״א
 ע״א י״ע סמך( בלשון לה דקרי אך מה׳ת הוא ועכ״ו חכמים סמנו )ע״ש ע״א
 רבוי( כל )ע״ש ע׳ב ל״ז ע״א ל״ד י ע״ב ל״ג ע״ב ל״ב ע״ב כ״ע ע״א כ״ב
 ע׳ב ח״ה מ״ב מ״ד וע״ב ע״א מ״ג ע׳ב מ״ם וע״ב ע״א ל״ט וע״ב לח.
 )ע״ש ע״ב צ״ז ע״ב פ׳ז נעשית( ד״ה רש״י )ע״ש ע״ב פ׳ב וע״ב ע״א מ״ו

 ח. ע״א ו' ע״א ה' ע״א ד׳ ע״ב ג׳ קידושין בתולה( ותד״ה בבתולי׳ תד׳ה
 ע״א י׳ג ע״א י׳ ע״א( י״ג בכרכית לשיטתי׳ רבי )ע״ש וע״ב ע״א ט׳ וע״ב
 ואולי הנ״ל ע״ב י׳ג ויבמות ע״א י״ג בברכות וצ״ע תרתי ש'מ )הגעל ע״ב י״ד וע״ב

 לא ר״ה )ע״ש ע׳א ט״ז וע״ב ע״א ט״ו ועיין( להחוצה הנעל בין לחלק יש
 כרבנן פסק ע״א י״ג ובברכות כר׳ח פסק והרמב״ם ה״א דריש ור״ח ה״א דריש
 ע״א כ״א ע׳ב כ׳ ע״ב י׳ט ע״א י״ח ע״א י״ז וע״ב ע״ש( ה״א דרשי דלא

 ה״א דרשי לא חכמים )ע״ש ע״ב כ׳ד ע״א כ׳ב וע״ב בכל( ד׳ה רש״י )ע׳ש
 ע״א כ׳ו ע״א כ׳ה ובשי״ע( ברמב״ם ע׳ש כחכמים והלכה ה״א דריש ורשב״ג

 ל״ג כל( כתיב כאילו מסתמא כל כתיב דלא אפי' )ע״ש ע'ב ל״ב ע״א כיט
 וידוע ה״א דריש ואביי ה״א דריש לא רבא )עיש ע״א ל׳ו ע״ב ל׳ה ב’ע

 דברייתא סתמא כן ואם ושלח תד״ה )ע״ש מא. ועיין( אביי לגבי כרבא דהלכה
 שלוחו ולא הוא )ע״ש ע״א מ״ג גס( ד״ה רש״י )ע״ש וע״ב וצ״ע( ה׳א דריש
 תורה דלפו; וי׳ל ועימר צו' אלא עימר בדנפשי׳ ר׳ ולטעמיך קכ״ז. שבת ועי׳

 דקרא מיחורא דדריש עוד וי״ל ע״ב קל״ז חולין ע׳ לחוד חכמים ולשון לחוד
 רכס שמאי על ב״ש פליגי כן ואם ה״א דריש לא הזקן שמאי קמא לתי׳ וע׳ש

 נ'כ קיי״ל דאנן מטעם הוא כת״ק דפסק שם והרמב״ס ע״ב י״ג יבמות ע׳
 נ״ו ע״א נ״ג ע״ב נ״ב ע״א מ׳ו ע״ש( ה״א דרשינן ולא מלמדין אין הבכ״א

 מטעם אמר דרבא וע״ש ע״ש ה״א דרשי ישמעאל ר׳ )דבי וע״ב ע״א נ״ז ע'ב
 דלא ע״א ל״ו בקידושין לשיטתי׳ דרבא וי׳ל לתקלה שלח תורה אמרה לא

 שם ז״ל רש״י דדברי ודע ישטעאל ר׳ דבי כתנא אמר מצי לא ולכן ה״א דריש
 לרבות לעיל דאמרן דקרא לומר רש״י הוצרך דלמה הבנתי לא אמר רבא ד״ה
 דק׳ מטעם אך הוא גמורה •דדרשא י״ל והלא בעלמא אסמכתא המשולחת את

 !המשולחת חותרת דהשחוטה לימא אנא ואיפוך ע״א נ״ז לעיל הגנו׳ קושיח
 שחוטה על קאי תאכלו ולא המשולחת על הריבוי הסברא דמצד יאמר אשורה

 שרינן הקן בשילוח דהרי ע״א קט״ו חולין תו׳ קישית ז״ל לרש״י דק' וי״ל
מה״» >: >



ההדמה 40
 קרא הכא אילשריך ולמה רא(ר שום כלא למקלה שלח תורה אמרה דלא מה״ע

 ע״נ יס״ו ע״א ס״ב ע״כ ס״א בזה( ואכמ״ל בעלמא דאסמכתא כתב ולכן
 וי״ל עייש״ה ע״ב ק' יבמות וע׳ פשול זרע בין כשר זרע בין אחריו )ולזרעו

 ולזרעי( ובתוד״ה ע״ב ס״ו קידושין וע׳ אחריו מיוחם זרעו עכ״פ וב״ח דכ״ג
ע״ח ע״א ע״ז ע״ב ע״ו ע״א ע״ג ע״ב ע׳ב ע״א ס״ע ע״א ס״ח ע׳ב ס״ז
דילמא( חד״ה )ע״ש ע'א כ׳ ע״א י״ב גיעין ע׳ב פ׳ כל( ד״ה רש״י )ע״ש ע״א
ע״א מ״ח וע״ב ע׳א מ״ז ע״ב מ׳א ע״א ל״ע ע״א ל״א ע״ב כ״ד ע״א כ״ג
ע״א ג׳ נדרים וע׳ב ע״א צ' וע״ב ע״א פ״ב ע״א ם׳ ע״ב נ״ע ע״א נ״ב

 ע״א י״ג ע׳ב ו׳ ע״ש( במערכא ד״ה ור״ן ככל מן ד״ה רש״י )ע״ש וט״ב
 ע״ב נ״ו ע׳א ל״ח וע״ב ע״א ל״ו ע״ב לה ע״א ל״א ע״ב ע״ז ע״א י׳ד

 ע״א ע׳ בין ד״ה רש״י ע״ש ע״א ס״ח וע״ב ע״א ס״ז שאני( ד״ה ר״ן )ע״ש
 אין ביממא הוו״א שמעו )ביום ע״ב ע׳ו ע״א ע״ג ע״ב ע״ב ע״א ע״א וע״ב

'ע״ב פ׳ וע״ב ע״א ע״ע ביום( דוקא משמע דניום להנ״ל וראי׳ לא כלילא
ע״ב ג׳ נזיר ע״א צ' ע״א פ״ח וע׳ב ע״א פ״ז ע״ב פ״ו ע״ב פ״ד ע׳ב פ״א

 דאורייתא הוא מ״מ מרמז מגימעריא דיליף אף )ע״ש ע״א ה׳ וע״ב ע״א ד׳
 אקרא ואסמכיה לה גמירי דגמרא יראה שכתב הרא״ש בפי׳ )וע׳ש עש״ה(

י״ב ע״א ז׳ ע״ב ו׳ בהן( נדרשת שהתורה היא מדות מי׳ג דלאו גימעריא
י״ע ע״ב י״ח צריך( דלא כל דכתיב דא״ק ד״ה רש״י )ע״ש ע״ב י׳ד ע״ב
 ע״א ל״ו וע׳ב ע׳א ל״ה ב’ע ל״ד ע״א כ״ח ע״ב כ״ז וע״ב ע״א כ״ה ע״א

 מ״א וע״ב ע׳'א מ' ע״ב ל״ע ע״א ל״ת ע״ב ל׳ז כמאן( תד״ה )ע״ש
 ע״ב מ״ו וע״ב ע׳׳א מ״ה ע״א מ״ד וע״ב ע״א מ׳׳ג ע״ב מ׳׳ב ע'׳א
 ע״א ס׳'כ ע״ב ס״א ע״ב ג״ג ע״א נ״ב על( תד״ה )ע״ש ע׳׳ב מ"ע
 ה׳ וע״ב ע״א ג' ע״ב ב׳ סועה ע׳'א ס״ו וע״ב ה״ה. ט״א ס״ד ע״א ס״ג
 ע״א ט״ז ע״ב ט״ו כל( כי ד״ה רש״י )ע״ש ע״א ע׳ ע*א ח' ע״ב ׳1 ע״ב

 י״ח האלות חד״ה יע״ש ה״א דרשי יהודה וי׳ ר״מ )ע״ש ע׳א י״ז וע״ב
 ע״א כ״ו וע״ב כה. וע״ב ע״א כ״ד וע״ב ע״א כ״ג ע״ב נ' ע״ב י״ע ע״ב
 תד״ה )ע'ש ע״ב ל״ב ע״ב ל״א ע״ב ל' ע״א כ״ע ע״א כ״ח וע"ב כ״ז• וע"ב
 יו״ע אפי' הו״א הסיכות דמחג )ע״ש מא. ע״א ל״ת ע״ב ל״ו ע״א ל״ג ורבי(
 כשע״ת תרס׳ח סי׳ או״ח וע׳ הסוכות חג בכלל שמ״ע גס כן ואם אחרון
 ע״א ה״א( דריש דברייתא סחמא )ע״ש מ״ד וע״ב ע״א מ״ג וצ״ע( סק״ב
 ע״ב י׳׳כ ע״א י״א מ״ב י׳ ע״א ע' ע״א ז׳ ב״ק וע״ב .מ״ו .מ״ה וע״ב
 כ״ח וע״ב ע״א כ״ו וע׳״ב ע'׳א כ״ה ע״א כ״ד ע״ב י״ד ע״א י״ג
 וע״ב ע״א מ״א ע״ב מ׳ ע״א ל״ע ע״א ל״ת ע״ב ל״ד וע״ב ע״א ל״ג ע״א

 וע״ב ע״א מ״ד וע׳׳ב ע״א מ״ג וע״ב ע״א מ״ב נפקא( חד״׳ה )ע״ש
 ע״ב נ׳׳ג ע״א נ״א וע״ב ע״א נ' ע״א מ״ע וע׳'ב ע״א ח״ו ע״ב מ״ה
 )בכל ע״א ס״ג ע׳'ב ס״ב ע״א ס׳ ט״ב נ״ח ע״א ג״ו וע״ב ע״א נ״ר

 תד״ה וע״ש הגנב גנב )ע"ש וע"ב עש״ה( ע״ב נ״ד וע"ל רבויא כל כללא
 וע״ש המיוחדת משמע העולה דמשמעיח ה״א דרשי ׳׳ע1כ דכוה זי״ל מגנב

 דהכל לתיש אי; למיעינו והאי לריבוי דריש דהאי אע״ג שכתבו ואידך חד״ה
ס״ז וע״ב ע״א ח״י ע״א ס״ה וע״ב ע״א ס״ד ע״ש( הדרש הכרת לשי

מ״א
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 ע״א ע״ה ע״א ע״ב ע״א ע׳׳א וע״ב ע״א ע׳ ע״ב ס״ט וע׳׳ב ע״א

 פ״הע״א וע׳'ב ע׳׳א פ׳׳ד ע׳׳ב פ-ג ע-א פ״ב ע״א ע״ח ע״זע״ב ע״ויע״א
 צ׳׳ר ע״א צ״ב ע׳׳ב צ״א ע׳׳א צ׳ ע׳׳א פ״ח ע׳׳א פ״ז וע׳'ב ע״א פ״ר וע״ב
 ע״ב ק׳׳ז וע״ב ע״א ק׳׳ו ע'׳ב ק״ה ע״א ק׳׳ב ע״א ר,"א ע״ב צ׳׳ח וע״ב ע'׳א
 מציעא כבא ע׳ב קי״ז ע״ב קט״ז ע״א קי״א ע״א ר,"י ע״ב ק״ט ע״א ק״ח
 . כ״ב ע״ב ט״ז ע״א י״א וע״ב ע״א י׳ ע״א ז' ע״א ו׳ ע״א ה׳ ע״א ל

 משאו תחת דרשי לא רבנן )ע״ש וע׳ב ,ל*ב וע״ב ל״א. וע״ב ל׳. כ׳ז.
 דהו״ל ,לי נפקא וריה״ג מכלל ד״ה כדפירש״י ח״ק שהוא לשיטתי׳ דר״ש וי״ל

 תד״ה וט״ש וי'ו דריש דלא י״ד. סנהדרין לשיטתי' ור״ש משא תחת לומר
 נ'נ נ״א. מ״ט. וע״ב . מ״ח וע״ב .מ״ז .מ׳ה מ״ד. : מ״א .ל״ג ור״ש(

 :צ׳ .פ״ט : פ״ח :פ״ז ע״ב ע״א וע״ב ,ס״א .נ״ח :נ״ו . ג״ה . נ׳ד מ״ב
 וע״ב .קי״ג . קי״ב וע״ב . קי״א :ק״י .צ״ו וע״ב . .צ״ה :צ״ד וע״ב . צ״א

 ע״ב פ״ח .פ״א ע״ב: נ״ו: נ׳: וע״ב י'ד. ב״ב .קט״ז קי״ד.
 ע׳א קי״ג מ״ב קי״ב ע״ב קי״א וע״ב .ק״י וע"ב ע״א ק״ט ע״ב ק״ח

 . קנ״א וע״ב .ק״כ : קי״ט : קי״ח :קי״ז לעולם( ד״ה רשכ״ם )ע׳ש .קט״ו
 מניין בתד״ה מ״ש .קמ״ז .ק״ל וע״ב .קכ״ז :קנ״ו וע״ב .קכ״ד .קנ״ג

 .י׳ :ז׳ לטטפת( תד״ה )ע״ש וע״ב .ד׳ אין( תד״ה )מ״ש ע״ב ג׳ סנהדרין
 אחת( תד״ה )ע״ש וע״ב .ט״ז וע״ב .ט״ו וע״ב .י״ר :י״ג :י״ב :י״א וע״ב

 .מ״נ :מ׳ .ל״ו וע״ב .ל״ד :ל״נ : ל״ב .ל׳ . כ'ט . ב״ח :ב׳ז : כ״א
 נ״ג: נ״ב. וע״ב נ״א. נ׳: מ״ט. .מ״ז וע״ב .מ״ו וע״ב מ״ה. וע״ב
 וע״.ב .נ״ו וע״ב .ג״ד ה״א( דרים דלא .ל״ו בקידושין לשיטתי' רבא )ע״ש

 . ס״ו . ס״ה :ס׳ד ,ס״ג ס״ב. יע״ב ס״א. וע״ב ס', וע״ב . נ׳ט :נ׳ז
 וע״ב .ע״ו .ע״ר וע״ב .ע״ג : ע״ב וע״ב . ע״א :ע' . ס״ט : ס״ח וע״ב
 וע״ב טש״ה( שתויי ד״ה ע״ב י״ו תענית רש״י )ע׳ .פ״ד . מ״ט . ע״ח .ע׳ז

 ד׳ שבועות ע״א קי״ג וע׳׳ב קי״ב. קי״א: צ׳. .פ"ט פ"ו. וע״ב .פ׳׳ה
 וע״ב ח'. וע״ב ז׳. וע״ב האי( ד״ה רש״י )ע״ש .,י '.0 וע״ב ט"א

 למעוטי יתירא ה״א דריש כן ואם אשי רב ד״ה רש״י )מ״ש וע״ב .ט׳
 :י׳׳ז :ט'׳ז .ט״ו וע״ב י״ר. וע״ב .י׳׳ג וע"ב אשי( רב תד״ה וע"ש

 וע״ב .נ"ו וע"ב רב( תד״ה )ע"ש .ל׳ה . ל׳א וע״ב .כ׳ . י״ט :י׳־ח
 .ל׳ז .ל׳'ו וע"ב . ל״ה .ל״ד :ל"נ . ל"ב וע״ב . ל״א .ל וע״ב .כ"ז

 דלא וי״ל כהנים תד"ה )ע"ש .ג׳ ע"ו וע"ב .מ״ז .מ״ב :ל״ט וע"ב
 לר״מ ואשכחן לה קאמר ר׳׳מ הנא דהא דה״א מריבויא דדריש לתרץ תוס׳ בעי

 מה פי על וי״ל האלות ד״ה .י׳'ז סיטה ועתו׳ ה׳א דריש דלא פ"ק בהוריות
 אמרינן הרי ל׳נ1 מיעוטא דמיעיטא דגבי ה״ח לר״מ בסיטה שס דאמריגן

 אשד הך ע'׳כ כן ואס מיתה חייב בתורה העוסק טכו״ם .(נ״ט )סנהדרין
 אדם דמשמעות ניחא אס ובפרט עכו״ם ממעט בהם וחי האדם י אותם יעשה

 לעסוק רשאין שאין דממעיט ונימא מיעוט הוא ה״א הך כן אס עכו"ם ממעט
 אדם קרוים אתם לר'׳מ לי' דלית הנ׳״ל בסנהדרין שם פירש״י ולכן מצות בז׳ אן(

 לר״ח גס וא"ש ׳׳ם1עכ אף במשמעותו דהאדם להארס ארם בין לחלק דיש כתבו ותו׳
,ל׳ז .־ ל׳ו וע"ב .כ׳'ג .כ׳ .ח' .ו' וא״ש( ס״א דרריש ,י׳׳ז בסוטה

וע״>
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 מ״ה. .מ'׳ד מ״ג: מ״ב: ל״ו: :ל״ו בשרי( תד״ה )ע׳'ש :ל״ר וע״ב
 .ס״ר .ס״ג . ס״ב וע׳׳ב . נ״ד וע״ב . ג״ב . נ״א וע׳'ב • מ״ו וע״ב
 בעינן( תד״ה )ע״ש .ב׳ נוסת ושהר( ד״ה רש׳'י )ע״ש :ע״ה .ס״ח :ס״ז

 ע״א ח׳ וע״ב ע״א ז׳ ע״א ו' וע״ב ע'׳א ה' ע״ב ד׳ ע"ב ג׳ וע״ב
 וע״ב .י״׳ד וע׳'ב .י״ג וע״ב .י״ב : b'n ע״ב י׳ וע״ב ע״א ט׳ וע״ב
 ג׳.ד׳, וע״ב ב׳. הוריות כ״ג. כ״ב: כ״א: וע״ב כ'. י״ט: וע׳ב י״ח.
 דריש )רבא .י״ב : י״א י'. ט׳. וע״ב ח׳. וע״ב ז׳. ׳:1 וע״ב ה׳. וע״ב
 וע״ב ע״ש( ה״א דריש לא רבא .ל״ז קידושין יע׳ שבייך המיומנת הירך

 וע״ב .ח׳ וע״ב • ז׳ וע״ב .ו׳ וע״ב .ה' . ד׳ וע״ב .ג׳ .ב׳ ובחיס ־ י״ג
 .ש״ו .,י״ג י״ב..יוע*ב . וע״ב י״א. י': וע״ב ט׳. אלא( ד״ה רש״י ש )ע*

 כ״ה. .כ״ד :.כ״ג :וע״ב . כ״ב . כ״א וע״ב .י״ט וע״ב י״ח. :י״ז .ע״ז וע׳ב
 .ל״ו וע״ב . ל׳ד . ל״ב וע״ב . כ"ט וע״ב .כ״ח : כ״ז וע״ב .כ״ו וע״ב
 )ע״ש .מ'ד מ״ג.: . מ׳א וע״ב .מ׳ ל״ט•וע״ב וע׳ב ח.’ל וע״ב .ל״ז וע״ב
 וע׳ב .מ״ז וע״כ .מ״ו וע׳ב .מ״ה כל( ד״ה רש״י )ע״ש :מ״ר אלא( תד״ה
 וע״ב .נ׳ו וע״ב נ״ה. נ״ג. וע״ב נ״ב. .נ"א נ׳. וע״ב • מ״ט וע״ב .מיח
 עש״ה( מקום שכל. )ע״ש.רש״יד״ה . ס״ב :ס׳א ס׳. .ג״ט .נ״ח וע״ב .נ׳ז

פ״ב. :פ״א •ע״ז :ע״ו ע': ס״ט: :ס״ח .ס״ו .ס״ה וע״ב ס״ג. וע״ב
)ע׳ש • פ״ז וע׳ב י פ״ו וע״ב פ״ה .פ״ד וע״ב .פ״ג וע״ב ת״ל( חד׳ה )ע״ש
וע״ב צ״ד. וט״ב .צ״ג. וגנ״ב .צ״ב צ״א: וע׳ב .ט’פ יאח( •ד״ה רש׳י
וע׳ב .ק״ב וע״ב .ק״א . ק׳ וע״ב צ״ט. צ״ח. וע״ב .צ״ז צ״ו: צ״־:

 וע״ב .ק״ח .ק״ז וע״ב .ק״ו :ק׳ה .ק״ד וע״ב לי( אין תד״ה )ע״ש • ק״ג
 .קייז :קט״ז וע׳ב .קש״ו וע״ב י. קי״ד קי״ג: . קי״א :ק״י וע״ב .• ק״ט

 וע״ב ט'. וע״ב '.1 ה':. ד'. ג׳: ב׳. מנחות :ק״כ :קי״ט קי״ח וע״ב
 :י״ח י״ז. : י״ג עש״ה( ור״ש ותד״ה יהודה ור׳ חד״ה )ע״ש וע״ב .י״א .י׳

 וע״ב .כ״ז וע״ב .כ׳ו ,וע"ב . כ״ה ,כ״ד .כ״ב .כ״א .כ׳ וע״ב . י״ע
 דריש אשי רב ..)ע'ש ל״ז וע״ב .ל״ו ל״ה: וע׳ב .ל״ד .כ׳ט כ-ח.-וע״כ

רש״י הנ״ל במנחות ע׳1 לשיטתי׳ אשי ורב ט׳: שבועות וע״ל בה' ידכה
 וע״ב .מ״ה : מ״ד וע״ב .• מ״ג וע״ב , מ״ב :ל״ט .ל״ח וע״ב מידכה( ד״ה
 וע״ב .נ״ה :נ״ד .נ״ג . נ״ב וע״ב • נ״א וע״ב .נ׳ . מ״ע .מ״ז •וע"ב .מ״ו
וע״ב .ס' וע״ב . נ״ט . ג״ח וע״ב .נ״ז כל( תד״ה )ע״ש וע״ב .נ״ו

ס״ח. .ס״ז .ס״ו ; ס״ה וע״ב .ג’ס : ס׳ב וע״ב ס״א. ר״ש( חד״ה- )ע״ש
:ע״ז :ע״ו וע״ב . ע״ה וע״ב . ע״ד ומ״ב .ע״ג וע״ב . ע״ב . ע״א וע״ב
 וי״ו דריש לא פס משנה דסתם משחט )מ״ש וע״ב .פ״ג .פ׳ :ע״ט .ע״וו

 והנא תביאו וכתב תביא למיכתב דהו״ל מטעם ישן דמכשיר דחגא דטעמא
 משוס דידן דתנא דטעמא לדחות ויש וי״ו דריש לא יפן מכשיר דלא דידן

 פ״ז׳: וע״ב .פ״ד רביס( לשין תביאו כתוב רבים לשין ממופיוחיכס דנחיב
 וע״ב . צ״א צ': וע״ב .פ״ט פ״ח: דריש( לא ונקודו וי״ו דריש ר״מ )ע״ש
 וע״ב .ק׳א וע״ב . צ״ח :צ״ז :צ״ו .צ״יז צ״ד וע״ב .צ"ג וע׳״ב .צ־׳ב

 ק״ח. אזרח( ד״ה רש״י )ע״ש .ק׳ז וע״ב אזרח( ד״ה רש״י )ע״ש ק״ר.
דדכ/יש' לומר בעי ולא הערופה תד״ה )ע״.ש ,י״א -י': וע'׳ב ה׳. חולין . ק'ט

מה״א • ״י• -
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.נ״ה וע״ב .כייר ;כ׳׳ג וע״ב . ג״ב וע״ב י ל׳א ב/׳ע1 • י״ג מה'׳א(
 ל׳ג: .ל׳ב ל״א: וע״ב שזבח( ד״ה רש״י )ע״ש • כ״מ וע׳׳ב .כ"ז וע״ב
 ומליון )ע״ש .מ'מ מ׳ב. וע״כ לץ. והבשר( ד״ה רש״י )ש׳ש >פ'נ ל״ז.
 שע״ג חלב להביא יתירא וי״ו החלב ואת כיון ד״ה ע״ב ז׳ ס.דיות רע* ת״ג נתב

 ג׳ הוריות הרא״ש מתום׳ והנה מכל או מאת מרבי לא לפס r>׳ הדקין,»«
 וע״ב .ס״ד :ס״ב .נ״נו וע״ב מ״ש( מכל או מאת דרריש משמע ע״א
 . ע״ב . ע״א :ע׳ .ס״נן וע״ב . ם׳׳ח .ס״ז זע״ב .ס״ו וע״ב .ס״ה
 דם( רכל מריבויא לי׳ דגפקא בהיכרת ד״ה רש״ן )ע״ש וע״ב .ע״ד : ע״ג
 . פ״ב ע׳׳כ1 . פ"א ור״א( הד״ה )ע"ש וע״ב .ע״נו וע״ב 4 ע״ח . ע״ה
 יהודה( ור׳ תד״ה )מ״ש .פ״ח .פ״ז :פ״ו וע״ב . פ״ה .פ״ד :פ׳׳ג וע״ב
 . צ״ט :צ׳׳ח יהודה( ור׳ תד״ה )ע״ש :צ״ו • צ״א וע״ב .צ׳ . פ״ע וע״ב

 וע׳ש וכו׳ יתירא ה' א״ל ד״ה רש״י )ע״ש :קי״ב וע״ב .ק׳יב :ק״א :ק׳
 וע׳ב .קי״ח וע״ב .קי״ז וע״ב . קמ״ו :קי״ד ומ״ב .קי״ג הממאיס( חד״ה
 :קכ״ר דריש( קא יתירא ה״א הממאיס ד״ה רש״י קכ״ב:)ע״ש וע׳ב ק״כ.
 כולהי( ד״ה רש״י )ע-ש וע״ב .ק״ל וע״ב .קכ״ט : קכ״ח וע״ב .קכ״ז :קכ״ו
 . קל״ט וע׳ב . קל״ח .קל״ז וע״ב-קל״ו. . קל״ה וע״ב .ר,ל״ד .קל״ג .קל״ב
 ׳.1 ה׳: ד׳: יהודה( ר׳1 תד״ה )מ״ש ג׳. בכירות .קמ״א ק״מ.;וע״ב וע״ב
 וע״ב • י״ג .י״ב י״א: י׳: וט״ב .,מ וע״ב ז'. הממאיס( חד״ה )ע״ש זמ״ב

 ל״ג. וע׳ב .ל״ב .כ״ח :כ״ז :כ״ו .ה״ה .י״ט • ז’י • ט״ז וע״ב .מ״ו :י״ר
 לרבות( מוס כל וכתב מוס למיכתב ומדהו״ל כל ד״ה רש״י )ע״ש יע״ב

 אלמא ד״ה )ע״שרש״י מ״ב• וע״ב .מ״א וע״ב ל״מ• ל״ח• וע״ב .:ל״ז. ל״ד
 . נ״א וע״ב נ׳. מ״ז.: .מ״ו « מ״ה מ׳ד• וע״ב .ח״ג נפקא( דה״א ומריבויא

 ור״י תד״ה )ע'ש וע״ב נ׳. ערכין .ס״א נ׳ח: .נ״ז נ״ו. נ׳ד: .נ״ג: נ״ב.
:י״ד י״א: י'. ז'. ו׳: וע״ב ה׳. וע״ב ד׳. ג׳. וי״ו( דריש לא ר״י■ פי׳
וע״ב .כ״ו וע״ב .כ״ה וע״ב כד• .כ׳א י*מ: וע״ב י״ח. וע״ב . י״ז

ל״ר. וע״ב .ל״ג וע״ב .ל״ב וע״ב ל״א. וע"ב ל. וע״ב כ״כו• וע״ב כ״ח•
מ׳• •,ח וע״ב ז׳. וע״ב ׳.1 ה׳: וע״ב ג׳. ור״מ( הד״ה )ע״ש ל. תמורה

 וע׳ב כ״א. וע״ב י״ח. ומ״ב ״ץ.י״ז.1נ י״ד. .י״ג וע״ב י״ב. : י׳א י׳. וע״ב
 וע״ב ל״ג• וע״ב .ל״ב וע״ב ל״א. וע״ב ל. וע׳ב כ״ט• כ״ח: וע״ב כ׳ה.

 מ*. וע״ב ח׳. וע״ב ז׳• וע״ב ו׳. וע״ב ה׳. וע״ב ל׳ ג׳. ב׳: כריתות
 כ״ג: יע״ב כ״ב. כ״א. כ׳: וע״ב י״ט- י״ח: מ״ו. י״ג: .י״א .וע״ב-י'

 י״ב•' וע״ב .י׳א י׳: .,ט ח': מעילה כ״ח• וע״ב .כ״ז יע״ב כ״ו. :כ״ה
 י״זע״א ע״ב מ״ז מ״ו• ע״א י״ג דה״א( מריבויא הדשן ד׳ה רש״י )ע״ש ע״א

 דוה דוי״ו חיתירא דכתיב ד״ס תו׳ וע׳ש יתייא ה״א הממאין ד״ה ■ י’רש )ע״ש
 כ״ח: זע״ב כ׳ו. תמיד י״נו: וע״ב '"ח. בגה״ש( .וע׳ש דהממא מה״א או

 וע״ב כ״ג. וע״ב .כ״ב כ״א: .י״ט .י״ז :י"ג מ׳. ':1. נדה ל״א: כ״מ:
 וד״ה קרא ד״ה רש״י )ע״ש ל״ב• ת״ל תד״ה מ״ש וע״ב .כ׳ח :כ״ז כ׳ד:
 ל״ז. :ל׳ו ל״ה. ל״ד: וע״ב ל״ג. וע״ב אתא( למאי׳ יתירא דוי״ו קרא מאחר
 .מ״ג : מ״ב וע״ב .מ״א וע״ב .מ׳ וע״ב .ל״ת וע״ב נקטינן( חד״ה )ע״ש
 נ׳ב. נ״א. :מ״מ מ״ז. וע״ס .לו וע״ב .מ״ד את( תד״ה )ע״ש וע״ב

וע׳ כל( תד״ה )ע״ש .'ע״ג :מ״ב ס*א; ל: : נ״ח :נ״ז .נ״ו :.לה״ומ״ב נ״ד



44

 ,טלי נל •ס״ל רת״ק בהא פליגי ורבנן דר״י י״ל מ״א פ״א ערלה
 כל כל ס״ל ור״י פמור לאו ובאש למאכל העץ כל שיהי׳ וצריך משמע
 לגמרי מאכל עץ דכל ירוש׳ בשם התוייע אא״ז נמש״כ ע׳ אכל משמע דהוא

 פליגי רבנן שם הרע״ב ולפמש״ג דרבנן מ״ע צ״ב לפי״ז אבל מיותר
 בי שיש צד דבכל הוו״א מאכל דעץ ס״ל ורבנן כנ״ל וע״כ יוסי ר' על

 דנ״מ הנ״ל בתוי״ע ,ע אבל מאכל כולו דדווקא לגלויי כל ואתי חייב מאכל
 ע״ש להרמב״ס. המשניות מפי׳ העתיק הרע״ב אבל אחא לפרושי דר״י כתב
 דקוב״ה דא.אדם בשמי הנקרא כל ולקחתם ד״ה ע״א ק״ד אמור בזוה״ק וע׳

 בו שיש מפני נאדס צודק כל שמלת אורות בנצוצי וע״ש בשמי׳ לי׳ ברא
 וציינתי קנון פחח לך פתחתי נעים קורא ואתה עש״יב העולמית כל כללות

 לא בעניי ואני אות תיעוע או אות מריבוי בש״ס חז״ל שדברו מקומות
 דעתך ואס הנוכחי חיבורי מענין זה שאין לפי הרנה בזה להאריך יכילתי
 שראיתי לפי אלא זה כתבתי ולא הרבה האלה נעניניס לפלפל תוכל רחבה
 בו דאין מרנויא אלא נלמד שאינו במה וכ״ש שכתב אלי׳ פתח בעל להרב

 ככולו דרובו לך שציינתי הללו בציונים לדעת הראית ואחה גמורה מ׳ע דין
 מדרבנן חז״ל שאמרו נמקים לא אס הבדל בלי ממש כדאורייתא דינם עיקר
 מדאורייתא דכולהו וז״ל יוהכ״פ ד״ה יוהכ״ס ר״פ ר״ן ע׳1 בעלמא אסמכתא וקרא
 נינהו באורייתא בהדיא בקרא דכתיבי עינוי בכלל דלאו דכיון אלא נינהו
 הקילו והן לחכמים ומסרן מפי קילי ,בגמ וכדאיתא אתי דשבתון מרבויי אלא
 להקל לנו אין דאגו ומזה לתענוג נעשה שאין כל והתירו שראו מה כפי בהן
 מ״ש וגס מיעמות במקומות הוא הר״ן שכתב זה גס אגל מריבוי שנלמד בזה

 ימ׳ע גמירה במ״ע הוא פעורות נשים שהז״ג דמ״ע זה דכלל הנ״ל הרב
 כן דאם הבנתי ולא פעורות נשים ולהכי ביום אלא כאן אין באמת גמורה

 מ״ע מעעס פעורות יהיו וביום יצי״כו בהזכרת בלילה חייבות יהיו נשים
 כוונתו ואם חייבות יהיו נשים גס גמירה מ״ע שאין בלילה אכל גרמא שהזמן
 עשה מצות בו אין שבלילה לפי שהז״ג עשה מצות חשיב דמשיה״כ לומר

 כמו דהוא כל בחיוב נחייבינהו הפחות לכל וגס לשונו במשמע זה אין גמורה
 גרמא הזמן שאין מ״ע וחשיב ובלילה ביים ישי׳ החיוב דזה גמורה שאי; מ״ע
 חייבות נשים בדרבנן דלרש״י לכאורה בתפילה ד״ה ע״ב כ׳ ברכית תו' וע׳
 פסחים תו׳ וע׳ פעורות דנשיס מהלל הקשו יתו׳ גרמא שהזמן עשה במצות אף

 עשה מחצות פעורות ונשים תקון דאירייתא כעין דרבנן שאך ד״ה ע״ב ק״ח
 אך דבדאורייתא חילוק דיש משמע היו בד״ה וע״ש בדרבנן גרמא שהזמן
 מעעס אותם מחייבים בדרבנן אבל לחייבם אין הנס באותו היו שהן מעעם

 ועסי״ז עייש״ה כן משמע לא .ד׳ מגילה בתו׳ אך הנם באותו היו הן שאף
 דרבנן גבי שהז״ג עשה מצית בפשיעות שייך דלא הנ״ל 'בברכות פירש״י י״ל
 וי״ל להם הנראה מעעס אותם שמחייבים גרמא שהזמן עשה מצית שיש לפי
 אך גרמא שהזמן עשה מצות מעעם פעורות בדרבנן דגם מידה דרש״י עוד
 בתו׳ הלשין וכ״מ דרבנן מ״ע רק שהוא כיון מ״ע ע״ז לומר לרש״י נראה שאין

 אין והנה בהשמעה( )ע׳ בה שייכא מ״ע ומאי בתפילה ד״ה ע״ב כ׳ ברכות
עשה מצות יצי״מ הזכרת חשוב דלהכי ז״ל שא״ר בעל רביע מדברי לזוז לנו

שהזמן
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 נ״ה שהוכחתי וכמי לחוד ודלילה לחוד חיובא דיום להזכרה לפי גרמא שהזמן
 פטורי! דעבדיס פ״ג ברכות הירוש׳ בדברי במש״ל והנה ברורות בראיות לעיל

 הזוה״ק כדברי בזה אחד-צ״ע אלא אדון לו שאין את וכו׳ שנאמר משום מק״ש
 חנם במצרים נאכל אשר הדגה את זכרנו כתיב הארץ ושבתה ד״ה בהר פ׳

 .ל״ה ברכות בבבלי והנה דלעילא עול במצרים עלנא הוי דלא ברכה בלא
 וז״ש תשלומין כמו כביכול הברכה כן ואס כשלו חשיב ברכה לאחר זע׳ב
 מעל העולם מן כלום הנהנה ה״א פ״ו ברכות יריש׳ וע׳ ברכה בלא חנם
 באריח שכתוב כמו בפשוטו וי״ל שיברך במפרשים וע״ש המצות לו שיתירו מד
 שיוכל גופו להררית ובאכילהו לש״ש שיכוין צריך הנאותיו שבכל רל״א סי׳

 ואז מצוה לשם בזה שמטין המצות לו שיתירו עד מ״ש ובמצות בחורה לעסוק
 דלטילא מלכותא מטיל פטירין עבדי; ח״ת ושס בהשמטה( )ע' מועל אינו
 כפית דאיהו במאן שרייא לא עול והאי וכו׳ המצות מן סעורין עבדים וע״ד

 מכל פטורין עול מהאי ואי שמים מלכות מעול פטורין עבדים וע״ד באחרא
 עול בהאי גבי׳ דאישחכח טד דב״ג עצי׳ שרייא לא שאר דהא פטורין שאר

 דעביד מה וכל הו׳ עבדא דהא וכו׳ חנם במצרים ישראל אכלי הוו ובג״כ
 טול לי׳ יהבין וכו׳ בחירו דאיהו לבתר וט׳ שמיס מלכות עול בלא הוא חנם

 ודאי הא וכו׳ לחירו למיפק יסרב נ״נ ואי לחירו לי׳ דאפיק אתר מהאי
 וכו׳ דחארי׳ עול ונטיל דלעילא מלטתא עול דשביק אתר להאי לי׳ פגים
 אנכי השי״ת שאמר יתרו פ'3 המפרשים קישיח י״ל הנ״ל הזוה״ק עפ*ד והנה

 מבריאת הזכיר לא ולמה עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר א' ה׳
 שמיס מלכות מעול פטורים היו במצרים עבדים שהיו שכ״ז אך וארץ שמיס

 ובתיבת שמיס מלכות עול בקבלת אתה מחויב עבדים מבית שהוצאתיך עתה אך
 ואלקים הכל את שמהו׳ לפי הוי' שם היינו וארץ שמיס בריאת נכלל א׳ ה׳

 בלא חנם הטל בזוה״ק מ״ש והנה כהשמטה( )ע׳ וא״ש היכולת וכעל תקיף
 במצרים טלנא הו׳ דלא מש״כ והנה בברכה נצטוו לא עדיין שהרי צ״ב ברכה

 ישראל שמע אמרו יעקב דבימי ע׳א ג״ו פסחים טפמש״כ י״ל דלטילא עול
 לכל למד ט״ה אבינו אברהם ע״ב •׳ סוטה וע׳ מזה פטורין היו ובמצרים

 רק מטרש אין שם סוטה ׳דנגמ ואף לבניו וכ״ש האכילה אחר לברך העולם
 איתא פנ״ד בב״ר אבל משלו שאכלו למי שיברכו להם אמר והוא לברכו שרצו
 לך( )כפ׳ שאמר כמו למצרים מכרם השי״ח והנה לברך להם צו׳ שהוא בפי׳

 וכו׳ הה״ד המלטות את לו בירר הקב״ה פמ׳ד ב״ר וע׳ אותם וענו ועבדום
 אבל לדבריו הקב״ה שהסכים מלמד הסגירם וה' אברהם זה מכרם צורם כי

 בכתוב כדאשכחן מהמצית פטורי! יהיו הגלות בזמן נס כן דאם יקשה זה לפי
 דאמר ע״א( ק״ה )סנהדרין וכדאשכחן נמכרתם בעונותיכם הן נ׳( )ישעי׳
 התשובה והיתה רבו שמכרו עבד וכו׳ לפניו וישבו כנ״א עשרת באו שמואל

 והלא מה בעבור נ״מ ומה הס מכירים הדף סיף וצ״ב נמכרתם נעוניתיכס ה;
 בגלות כמי הנ״ל בטענה שאלו דהס ונלע״ד הוא עבד בגנבתו נמכר גס

 הכתוב להם והשיב כן יהי׳ עתה גם שחים מלכות מעול פטורים שהיו מצרים
 אם גם ומשמעות זרעך יהי׳ גר כי תדע ידוע אמר השי״ת מצרים דבגלות

ס׳ס ומ״ת :טז )נדה דאמרינן מה על נספז״ק וכחוש״כ צדיקים .יהי׳ הזרע
#קודי,
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 צך אומר הי׳ שאם קאמר לא ורשע צדיק .אבל הכל גוזר שהשי״ש פקידי(
 לחטוא לזרעו ההכרח הנה בעונותיהם יהי׳ הגלות ואם כמעשיה! מוכרח הי׳

 הגליות שאר משא״כ לאאע״ה לעונש הי׳ שזה לב.( )נדרים ז״ל כמאמרם והיא
 אותם מכר לא הוא כן ואם בגלות תלכו תמאסי בחוקותי אם השי-ת שאמר
 וכזוה׳ק נמכרתם חנם נ־ב( )ישעי׳ בכתוב וז־ש נמכרתם בעונותיכם וז״ש בגלית
 מכרתי אני ולא בעצמכם פי׳ ונמכרתס שמיס מלכות עול בלי הוא דחנס
 מהגלות זה ידי על ותצאו שמיס מלכית עול שתקבלו ההכרח כן ואס אתכם
מן פעורין עצדיס ונרד דלעילא מלכותא מעול פעירין עבדין מ״ש צ־ב והנה

עבד וגם בתורה האמורות מצות בכל חייב עברי עבד מיירי במאי המצות
ע*ש עברי עבד גבי מיירי בזוה־ק דשם וכפרט כאשה כמצות חייב כנעני
הוא שש ' לאחר דיוצא קרא דהך י״ל והנה למעלה שהעתקתי וכמו באורך

 מוסר רבו ואין נרצע ואיני שש טל ליתר נמכר עצמו דמוכר ב״ד במכרוהו
 מהמצות שפטור וז״ש הרמב׳ים וכפ׳ לת״ק :י״ד קידושין ע׳ כנענית שפחה לי

 פעורי; עבדים שכתב מה וגם כנענית שפחה לו נושא שהוא בזה הטונה
 חהי׳לאדוניה וילדיה האשה משפטים( )בם' כחה״ב היינו דלטילא מלכותא מעול

 והנה הנ״ל ברכות וכירושלמי שמיס מלכות מעול פעורים והמת עבדים והבנים
 וכמושה״כ הביית״ש לעבודת בניו שמדריך מה הוא שמיס מלכות עול קבלת
 הראשונה בפ׳1 וגז׳ ביתו ואת בניו את ייצוה אשר למען ידעתיו כי וירא( )בם׳

 אותם ולמדתם כתיב שניה וכפרשה לבניך ושננתס כתיב שמע קריאת של
 מלכית עול עליו מקבל כאינו חשוב עבדים יהיו שבניו מה והוא בניכם את

 משמע פעורין שאר מכל פעורין עול מהאי ואי הקדוש הזוהר מלשון אבל שמיס
 מקום בשום מצינו לא וזה הקדושה נתורתינו האמורות מצות מכל דפטיר
 שלימה בטונה המצות עשיית מחיוב היינו פטורין הקדוש הזוהר דכוונת ונלע״ד
 .(ס״ה )עירובין דאמרינן וכעין לאדוניהם משועבד שלהם שהדעת לפי וכראוי

 תפילה מדין דקאמר ומסיק כולו העולם כל את לפעור אני יכול אמר דראב״ע
 הפ״מ מ״ש והנה דכוותה וה״ג בכוונה מתפללין שאין על מדין ד״ה שם ופירש״י

 לה מלה לה תיטק מק״ש עבד למעע קרא דל׳י׳ל הנ״ל ברטת הירושלמי על
 אשה בין הבדל קצת מצינו הנה "בה חייב העבד חין חייבת האשה שאין דכל

 אכל אסורה דאשה אף עבד על גזרו לא דבנשג״ז מסר ד״ה .מ״ז נדה עתו׳ לעבד
 מאשת יליף מצי לא דעבד ונלע״ד הבדל חצינו לא דאורייתא עשה במצית
 מאשה חלוק עבד באשה שייכא דלא במילה מצינו דהנה־ שמע מקריאת דפעיר

 גדולים דאח״ד וד׳ דשמ״ע מי׳ן בספה״ק ונמיש״כ עדית כמו הוא ק״ש והנה
 נאום עדי אתם י׳( פסוק מ״ג )ישעי׳ וכמישה״כ כהשפעה( )ע׳ עד אותיות

 וילפינן מאשה ילפינן לא אבל פסול כן גם ועבד פסילה האשה עדות והנה ה'
 בנים חיים להם שאין אבות פי על יומתו לא .(פ״ת )ב״ק אחרינא מקרא
 אבל לעדות ופסילה קלה דעתה דהאשה למילתא עעמא וי״ל יהא חד״ה וע״ש
 מעעם י״ל• פעורה דאשה אף בק״ש כן ואם קרא צריך ולכן הוא איש עבד
 יומתו לא נזה״כ מעעם ואך קלה דעתו דאין עבד אבל לעדות ראוי׳ דאין

 מפיק ולכן הוא דכשר י״ל כזה וכעדות נניס חיים להם שאין אבית פי טל
לבאר יש נל דרשת בענין והנה אחר אדון לו שיש ענד יצא מקרא הירישלחי

?העסוקים
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 מלאכת כל ח׳ פסוק ישם תמשו לא מלאכה כל •ל( פסוק כ״ג )ויקרא צהפסוקים

 כ״ה פשוק ושם חעשו לא עבודה מלאכת כל כ״א פסיק ושם מעשו לא עבודה
 כ״ע ובפסוק תעשו לא מלאכה וכל כ״ח ובפסוק תעשו לא עבודה מלאכת כל
 תעשו לא ■ מלאכה כל ל״א ובפסוק מלאכה כל ל׳ ובפסוק הנפש כל כי

 לא מלאכה וכל כ״ע פסוק ע״ז ויקרא וע׳ וגו, עבודה מלאכת כל ל״ו ובפסוק
 כ״ה ובפסוק תעשו לא עבודה מלאכת כל י״ח פסק כ״ח במדבר חעש!.וע<

 ושם תעשו לא עבודה מלאכת כל כ״ו !בפסוק תעשו, לא עבידה מלאכת כל
לא מלאכה כל ז׳ פסוק ושם תעשו לא עבודה . מלאכת כל א' פסוק כ״ע

לא עבודה מלאכת כל ל״ה פסיק ושם וגו׳ מלאכת כל י״ב פסוק ושם תעשו
תעשה לא א' לה׳ עצרת פסח של בשביעי ח׳ פסוק ע״ז דברים וע׳ י■ תעשו

מלאכה כל תעשה לא י׳ פסוק כ' שמות ע׳ ובשבת כל כתיב ולא מלאכה
 העושה כל ע״ו ובפסוק וגו' מלאכה בה העושה כל כי . י״ר פסוק ל״א שמוח וע'

 שבת ערש״י והנה מלאכה כל תעשה לא י״ד פסוק ה׳ דברים ומ׳ וגו׳ מלאכה
 שם מש״ס והגה התורה מן אסור ח״ש שבת באיסורי דגם וכי ■ד״ה .ע״ד
 כמו י״ל והנה מדרבנן דאסור הגח׳ דכוונת וי״ל התורה מ; דאסור ראי׳ אין

 כל דכתיב כיון כן .ע׳ד כיומא חלב מכל שיעור חצי לאסור בחלב דילפינן
 יומא תו׳ כתבו דהרי יל״ד אך לאיסירא מלאכה שיעור חצי גס ילפינן מלאכה

 לאיצטרופי דחוי סברא מעעם אך ילפינן לא לחיד חלב דמכל כיון ,ע״ד
 לאיצערופי דחזי סברא ולכאורה שיעור לחצי הוא גמירא דדרשא מה״ע הוא סברא

 כן דאס שימור חצי לו שיתירו לומר סברא דאין דאכילה כמידי דווקא היא
 :(ק״ג )חולין דאמרינן וכעין האיסור אוכל ויהי׳ בנתיים בהפסק אצאיס' ב׳ יאכל
 שיעור רק התורה אסרה שלא כיון במלאכה משא״כ בכזית גרוני נהנה הרי

 עוד ויעשה שיפסיק תאמר מה מלאכה מתקרי לא משיעור ובפחות מלאכה
 דשם לחלב דומה ואין שלימה מלאכה עשה לא סיף סוף מלאכה שיעור חצי

 משא״כ שיעור חצאי ב׳ ידי על יהנה והרי חלב מאכילת ההנאה ההוה״ק אסרה
 דאמרינן ומה המלאכה מורח רק מהמלאכה ההנאה תורה אסרה לא • במלאכה

 דילפינן משים מלאכת ד״ה שם ערש״י תירה אסרה מחשבת מלאכת :י' חגיגה
 שהיא כזו מלאכה בעורח רק חוה״ק חייבה ולא מחשבת מלאכת■ הי' ושם ממשכן
 קרא דכחב כחלב התם דשאני וי״ל עייש״ה מלאכת הד״ה וע״ש מחשבת מלאכת

 פי׳ דכל הוז״א לאיצערופי דחזי סברא בלא כן ואם בכזיח ואכילה תאכלו לא
 ערש״י דהוא כל דרשינן לאיצערופי דחוי סברא ומצד אכילה שיעור כילי'
 בלא כן אס בקרא השיעור כתיב דלא במלאכה אבל ת״ל ד״ה .:ע״ד יומא

 נימא כן אס וא׳ת מכל שימור חצי לן נפקא כן גס לאיצערופי דחזי סברא
 ומה מחלב מק״ו לן דנפקא י״ל שיעור חצי על במלאכה בלחו מוכר דיהי׳
 במלאכה ק״ו לוקין אין מקום ומכל לאיצעריפי ׳דחזי סברא דיש החם
אתי זה ועל בעלמא איסור דרק לאיצעריסי דחזי סברא י דאין

וע׳ ע״א ד׳ עירובין עי׳ בפחות )לוקי; שאין לשיעורין הל״מ
 במלאכה שיעור חצי איסור לפרט הכתוב שהוצרך מה והנה ע״א ס׳ יומא
טעמא שייך לא דהכא וכנ״ל לנוילהא איכא רבה טעמא מחלב ילפינן ולא

דהיכא אישחלי ד״ה ע״ב ק״ו פסחיס תוס' עסמש״כ עוד וי״ל לאיצטדופי דמוי
שהחאל,



 של בהמתן השתא להקשות שייך אין אסורה שהשעה אלא מותר שהמאכל
 גורם שהיום מלאכה שיעור חצי ללמוד אין כן אס בכ״מ וכ״כ וכו׳ צדיקים

 לצדיק הוא דגנאי השתא ד״ה ז. גיעין תו׳ סברת לפי וגס חלב מאכילת
 מלאכה שיעור חצי ובין חלב שיעור חצי בין לחלק יש ג״ה איסיר דבר שאיכל

כל וחד חד בכל וניו״ע בשבת למיכתב ל״ל ק׳ אכתי אבל בהשמטה( )ע׳
 דלא וא״ת מינה כולהי וניליף בשבת לכתיב במלאכה שיעור חצי לאיסור -

 אין וא״ת מינה שבת וחיתי ביו״ט לכתיב חמירא דשבת מטעם משכת תלמד
 בעלמא דאיסיר איסורא ד׳ה שם כרש״י ט״ב י״ז מנות ע׳ הדין מן עונשי;
 ילפינן לא שבת דגם וי״ל שיעור חצי על לוקין אין בלאה״כ והלא ילפינן
 בה לזלזולי אתי ולא דחמירא שבת ע״ב ב׳ ביצה דאחוינן מה עפ״י מיו׳ט
 דמחמיר יהודה כר׳ לן סתם בה לזלזולא ואתי דקיל יו״ט דמיקל כר״ש לה סהס
 בו נזלזל שלא כדי דקיל מטעם ביו״ט מלאכה שיעור חצי תורה אסרה ואם

 פרט למה ק׳ ואכתי שיעור חצי תוה״ק אסרה לא מזמור כשבת משא״ה
 דכל די״ל מיני׳ כולהי וליחי כחד ליכתוב מלאכה כל ויו״ט יי״ט בכל הכתיב

 תירה מתן זמן שבועות מצרים מארץ צאתך יום פסח אחרת מעלה בו יש יי״ט
 סליחה יום יוהכ״ס הזכרון יום ר״ה הושבתי בסיכות כי האסיף" חג וסוכות
 ככל למיכחב איצטריך ולכן הבכורים יום מעלה כ; גס יש ובשבועות ומחילה

 כ״ג ויקרא פסח של בשביעי הכתוב פרט לחה יל״ד אך מלאכה כל וחד חד
ז׳ חלוק ובמה תעשו לא עבודה מלאכת כל כ״ה פסיק כ״ח ובמדבר ח׳ פסיק

 פסוק כ״ט במדבר ל״ו פסוק כ״ג ויקרא בשמ״ע בשלמא משלפניו פסח כל
 אבל מינים וד' סוכה כשמ״ע דאין משוס מלאכה מ״ש לרבות איצטריך ל״ה
 לילה דמצה משוס וי״ל איצטריך למאי הימים לשאר דרומה פסח של בז׳

 חחיר לכן הלילה אחר הולך דהיוס משוס חובה אין דביוס ואף חובה הראשון
 דיוס משים ועוי״ל מלאכה ח״ש לרבות פסח של בז׳ איצטריך ולכן טפי

 פלא והנה קמ״ל טפי דחמיר הוו״א מצרים מארץ צאתך יוס הוא ראשון
 של בז׳ רק' יי״ט כשום מלאכה איסור חורה כמשנה שנה לא ט׳ז ברברים

 מלאכה תעשה לא א׳ לה׳ עצרת השביעי וביום ח׳ פסיק ט״ז שם אמר פסח
 ו׳ ע״א י״ח בחגיגה דדרשיגן י׳ל זה מטעם והנה מלאכה כל אמר ולא

 מה אי עצורין ימים ז׳ אף עצור ז׳ מה עצרח הז׳ וביום מצות תאכל ימים
 מצרת הז׳ וביום ת״ל מלאכה בכל עצורי! ימים ׳1 אף מלאכה בכל עצור ז׳
 פסח גבי רחמנא דכמבי׳ וא״ש מלאכה בכל עצירין ימים ו׳ ואין בכל עצור ז׳

 אף עצור ז׳ מה דרשינן והוי כל כתיב הוי דאי כל כתיב ולא חוה״ח בו שיש
 דגם לטעות שנוכל הכתוב חש ולא מלאכה בכל עצורין יום '1 כן אס עצורין יום ׳1

 פנחס ובם׳ אמור בפ׳ השמיענו כבר שהרי מלאכה בכל אסיר יהי׳ לא פסח של בז׳
 והרי בחוהמ״ם מנ״ל יל״ד ואך תעשו לא עבודה מלאכת כל פסח של דשביעי

 ברייתא אידך מייתי ולכן ילפינן לא מאירך יו׳ט דחד ב״ה לעיל נתבאר כבר
 הסיכיח ובחג לימד ד״ה שם ונרש״י תעשו לא עבודה מלאכת כל .י״ח בחגיגה

 ועתו׳ עייש״ה .ט׳ חגיגה וע׳ הרויהי דאיצטריך כנ״ל כוונתו י״ל כתיב
 אי ידענא לא וז״ל דלילא לעונש וחד דימחא לעינש וזד פ״א דף יומא ישיניס
וחיש״ח ניו״ט שבתות כגון במלאכה ולילא דיממא עונש דוכתא בכל בעינן

יהנת
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 חד בכל הכתוב פרט לא שהרי מהדדי חד דילפינן נ״ה נתבאר לטיל והנה
 לחלק דיש ק׳ וחד הו. בכל לימוד דאיצטריך מהנ״ל והנה ולילא דיממא עונש

 ט״א ע״ו בסנהדרין עפמש״כ וי״ל הדין מן עונשין אין הרי ועוד לאידך חד בין
 ברש״י ע״ש בעלמא מילתא גלויי הדין מן עונשין וכי וכו׳ ק״ו אמר אביי
 וה״ה בראשית בשבת וכדאשכחן הלילה קרישת מכח באה היום קדושת וה'נ

 וכדמשמע היא אחד ולילה דיום קרא דגלי מיוהכ״פ כולהי וילפינן בכולהו
 ועי׳ וסוכה תד״ה וע״ש בכלל לילות גס ימים דממשמעות ע׳א מ״ג נסוכה

 מאידך חד ללמוד אין עכ״פ אבל וצ״ע שבעת ד'ה ע׳ב קל״א שבת תיס׳
 יו״ט בין דאין מיי״ט ילפינן דשבת והתנא ד׳ה ע״ב קי״ז שכח תו* וע׳ וכנ״ל
 יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך כדכתיב כלבד נפש אוכל הלא לשבת

 לענין מלאכה חשיב שבת לעני! מלאכהאדחשיב דמה רק ראי׳ מזה ואין לכס
 חלינו בפסח דהנה וי״ל לילה חיוב לענין מאינך חדא שנלמד לא אבל יו״ט

 וחוהמ״ע פסח ונלמד בערב לחוש ועשרים האחו יום עד בא בפ׳ בכתוב
 ועשרים האחד יוס עד אמר ר״ל ע״ב כ׳ ה’ובר הלילה אחר הולך שהיום
 עד מערב אמר שם יוחנן ור׳ חצות וד״ה עד ליה ברש״י ע״ש בערב לחדש
 המועדות לענין הלילה אחר הולך שהיום למדני עד ד״ה שם וברש״י ערב
 לתוספת ויו׳ט לשבתות הוא שבתכם תשבתו ישמעאל לר׳ ע״א ט׳ ר״ה וע׳

 דבשבתות נלמד כן אס גופא הכתוב נזה ערב ועד מערב דאמר בשם וא״כ
 קראי מצריך גופא כיוהכ״פ הז־נן דהא קשה עדיין אך מבערב התחלתו ייי׳ט
 ׳"ט בשאר כן ואם ערב ועד מערב שכתוב אף דלילא ולעונש דיממא לעונש
 מן מזהירין ואין עונשין אין בזה שייך ולא מיוהכ״ם דילפינן כהנ״ל וי״ל מנ״ל
 משה דמצינו כיון כלילה הוא היום דהתחלת בעלמא מילתא גילוי והוא הדין

 הך לי׳ דלית שם לר״ע ק׳ אבל בהשמטה( )ע׳ בלילה יו״ט כשאר מפורשת
 להתענות דאסור דס״ל אנן והרי כאילו בתוד״ה ע״ב ע״ש קיי״ל וכוותי׳ דרשא

 ברא״ש ע׳ והנה מנ״ל דלילה אזהרה כן ואס קיי׳ל כר׳יע ע״כ בעיוסכ״פ
 אף הקודש על מחול לתוספת ישמעאל ר׳ דרשת הביא ח׳ סי׳ יוהכ*ס פ׳

 וע׳ש ועשירי תשיעי מתענה כאלו ביוהכ״ם ושיחה דאוכל הך כ״ב כסי׳ דפסק
 ישמעאל ור׳ בהייא הגח׳ קאמר לא למה יל״ד דהגה ונלצ״ד בזה שעמד בק״ג

 דאי ש״מ דתרתי ז״ל להרא״ש וס״ל ’מדפתי רב בר חייא דחני הך ס״ל לא
 לחדש. בתשעה נפשותיכם את ועניתם לומר הו״ל מדפתי, רב בר חייא לדרשת
 עשירי', של ערב י׳ל בערב לחדש בתשעה דכחיב דהשחא וגו' עד־ערב מערב

 הוא העינוי דיוס טועה שהייתי וא״ל כאילי ד״ה ט״ב ח׳ ברבות תו׳ וכקושית
 ובחומש אחרי ובם׳ כ׳ז פסוק כ״ג ויקרא אומר הכתוב שהרי בתשיעי

 להוספת ילפינן בערב לחדש בתשעה שכתוב ואחר יוהכ״פ הוא בעשור הפקודים
 והאיך ועניתם דכתיב משוס בתשיעי ישותה האוכל דכל להך נמי ילפינן ומ״מ
 לאכול מותר הי׳ הזה הזמן וער מועט זמן שהוא יוהכ״ס בתוספת עינוי שייך

 וי״ל ישמעאל כר' קיי׳ל אגן כן ואס ועשירי תשיעי מתענה כאלו דרשינן לכן
 אתי דשבחכס מודה מ״מ דעניתס קרא מהך תוספת דריש דלא לר״ע דאף

 ערב ועד מערב שיהי׳ לזה מרבה הוא להו מרבי ולמה ע ויו* שבתות לרבות
דר׳., ומשמע עד הד' נס וברש״י מ״ב כ׳ בר״ה ונדמשחע בלילה שיתחיל פי׳

יוחנן,



 ר״א דאמרינן מה טל שהקשה שם ר״ה רש״ש וט׳ קאמר דכי׳ע אליבא יוחנן
 כמו״ש היום מחלות גס נקרא ערב שהרי כערב ה״ל בחשעה יכול הנ״נ

 בארבעה בראשון י״ב( )שמות מליט שהרי בפשוטי י״ל והנה ע״א ט׳ ברכות
 שהזכיר כיון שהרי. מחצות הכוונה ואין מלית תאכלו נערב לחדש ייס עשר
 דווקא מצות לאכול החיוב ושם היום אחר הוא דבתרי׳ ערב י ע״כ הי׳ד יום

 הוא ערב הך ע״ב השמש כבוא ואח״ב בערב שאמר ראה בס׳ אך בלילה
 שלאחר עיב הטונה ע»כ בערב לחדש בתשעה שהזכיר וכאן השמש בא קידם

מקשה דמאי שהקשה איתן במצפה וע׳ וז-פ הנ״ל י״ב בשמות כמו תשעה
מדאיחא לי׳ דנפקא דלימא מטל הקודש על מחול מוסיפין ישמעאל ור'

ולי הקודש על מחיל שמוסיפין מכאן מלאחריו ושמור מלפניו זכור במכילתא
לכילהי לן נפקא וגו׳ דטניתם ומקרא לשבת רק נפיק לא דמזה איש נפשיט!

 משבת אבל משביעית ילין! דכולהי ור״ע ד״ה שם תו' שכתבו ואף ע״ש יו״ט
 היינו לא דועניהם קרא לא אי וגס דחמירא משים למילף מלי דלא י׳ל

 נוהגת שפן למלאכה דמה למילף מציגי לא דממלאכה עיניי חושפת יודעין
 מנ״ל משביעית תוספת דיליף לר׳ע כן שהקשה בגה״ש וע׳ וביי״ט בשבתות
 בשבת נוהגת שכן למלאכה דמה ממלאכה ללמוד ואין כיוהכ״פ עינוי חושפת

 ופשוט עצם מעלם עינוי הוספת ילין! דר״ע זה שיישב ברש״ש ועי׳ וירט
 הגמ׳ משמעית וכ״מ משביעית כולהי דיליף שם ר״ה תו׳ לשי׳ הקשה דגה״ש

 מקשה ולא מנ״ל הקודש על מחול מוסיפין ישמעאל ור׳ דמקשה שם ר״ה
 בגה״ש שם שהקשה הב׳ הקושיא והנה מג״ל הקודש על מחול מוסיפין לר״ע
 לשאר תוספת ומנ״ל נטיעה ולא וקצירה חרישה רק אסור אין בשביעית דהרי

 השביעי וביום העביד ימים ששת כ׳א( פסיק ל״ד )שמות דבכחוב י״ל מלאכות
 השביעי דביוס ופשוט שמיטה פי' השביח ובקציר בחריש שית פי׳ תשבות
 תשבות דבשביעי לומר שאין וכמו בתוספת גס ובקציר דבחריש דומיא תשבות

 קרא הקדים ולכן התוספת לעני; הוא כן בשביעית שתשבות ממלאכית רק
 העבודות בכל הוא עבודה ימים שו' כמו ללמוד אך שא״ל תעבוד ימים ■ששת

 כתיבא ענינא ובהך כן התוספת גם וממילא עבודות בכל הוא השביתה כן
 לתוספת מנ״ל בגה״ש שהקשה מה אך מלאכה לתוספת כולהי וילפינן יו״ט כולהי
 עלם עלס דריש דלא מאן דאף לומר צריך אתה ע״כ דהרי לע״ד י׳ל עינוי
 ואזהרה עונש ילפינן מהיכא כ’דאל ממלאכה עינוי דילפיגן מודה מ״מ

 דיממא בין ממלאכה עיניי למיגמר לאפנויי וחד .פ״א יומא ע' בלילה לעינוי
 דשם עוד וי״ל ב׳ה יא״ש תוספת לענין ממלאכה עינוי ילין! נ’וה דליליא בין

 חייב ממילא כן ואס יוהכ״פ כמו או יי״ט כתי או שבת כמו ההוא תוספת
 סוכה ותוספת חמץ באכילת אסר פסח תוספת כמו בו הנוהגים דברים בכל

 הדבר כמו הוא שהתוספת ופשוט בעינוי מחויב יוהכ״פ ותוספת בסוכה מחויב
 שייך דלא תוספת על באזהרה שאינו לימוד .פ״א ביומא איצטריך ולכן כעצמו
 מקים מכל תוספת מזה ללמוד עלם עצם ילין! דלא מאן ואפי׳ למחצה תוספת
 הזה היום כעלם אומר הכתוב והרי אחרינא מקרא תוספת דידעיג; השתא

 יש דזה מיד וי״ל כרת ענוש אין התוספת דעל מינה שמעינן ממילא ונכרתה
או עשה רק עליו מצינו שלא בעשה כ״א יהי׳ לא שהתוספת לומר לנו

משביעות
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 סברא אין זה לחצאין יהי׳ שהתוספת לומר אבל שבתכם מחשצחו או משביעית
 מה א״ש ונזה ודו״ק. העיקר כמו דבריו לכל הוא קודש אוחו שעושה שאחר

 ביומא שיעור ולחצי באזהרה דאינו קרא איצעריך יוהכ״פ בתוספות למה דק׳
 שפיר אתי זה שי על אך קרא איצעריך ולא עליו לוקין אין יוחנן לר׳ אף ט״ד.

 משא״נ ומאזהרה מעונש לחעעו ואילמריך בעצמו העיקר כמו הוא דחוססין
 אמרינן דהרי עליו לוקין שאין ע*כ דבח״ש עוד וי׳ל מכשיעור שחלוק שיעיר חצי

 לפחות שיעור בין נ״מ מה עליו לוקין ואם הל״מ שיעורין הנ״ל .־ פ׳ ביומא
 יביאו לא למה ח״ש טל לוקין דאה קרבן לעגין רק דנ״מ לומר ודוחק משיעור

 קרבן מטא מידיעתו השב :ה׳ חולין ז״ל אמרם ולפי ח״ש טל כן גס קרבן
 לוקין דאין כיון ח׳ש טל אבל מידיעתו שב הוא הרי לוקין ואס שגנחו טל
 חשיב לא דח״ש דמוקי ד״ה :כ״ג שבועות תו׳ כמ״ש מידיעתו שב חשיב לא

 ששגג כיין .ס״ע בשבת קאמר גופי׳ יוחנן ר׳ אך סיני מהר ועומד מושבע
 מיריטחו השב ברייתא כהך ס״ל גופי׳ יוחנן ור׳ נלאו שהזיר גב על אף ככרת
ידע שאלו מה מידיעתו שב מיקרי יוחנן לר׳ כן ואס שנגתו טל קרנן מביא

הל״ח שיטורין מצד כתי׳ כן ואס לאו שיש שידע אף עובר הי׳ לא כרת שיש
משוס ח׳ש טל לוקין אין דמשו״ה הרשב״א .מת׳ הנ״ל פי טל י״ל אך א״ש לח

איסור אלא מכל לחידרש ליכא כן ואס בכזית ואכילה חאכלו לא אח״כ דכתיב
 חאוהרה למעש קרא איצשריך השעם זה דאין יוהכ״פ חיספת גבי אבל בעלמא

 דהכא דמ״ש אלחנן ר' שהקשה ע״ד. יומא בת״י שהקשו מה א״ש הנ׳ל פי ועל
 מכל יליף בפסחיס ואלו מלקות ולא בעלמא אזהרה איסור אלא מכל יליף לא

 והנה בלאו בעיני׳ ונוקשה חערוכוח ידי טל גמור דגן תאכלו לא מחמצת
 בפשיעו י״ל עירובו ועל עירובו רק מרבינן לא דמכל צ״ט מכל מרכינן דנוקשה מ׳ש
 יליף מ״ד לחד ונוקשה עירובו מרבינן ולכן עירובו סוחר אין אכילה דשס
 אסור לכן לח״ש דכל דרשא סוהר אכילה שיעיר דחאכלו בח׳ש משא״כ חק״ו
 דויקרא קרא הנ-ל ע״ד. ביומא הביא לא למה יל״ד והנה עליו לוקין ואין

 ויקרא מקרא וחייתי תאכלו לא דס וכל חלב כל י״ז פסוק ג׳ ויקרא המוקדם
 דרשו ומס אין ד׳ה .ע״ד יומא מרש״י תאכלו לא ועז וכשב סור חלב כל ז׳
 לעדין ההוא ד״ה .מ״ג התו׳ הקשי וכה״ג ויקרא בפ׳ האמיר חלב מכל ל’ז

 ויקרא בם׳ לזה רש״י ורמז בת״ב טפמ״ש ו״ל הנ״ל .מ״ג בפסחים עש״ה חמץ
 בארן בזמנו ושלא הטח ובזמן עולמים בביח חלב שאסור הביאו ובש״ח י״ז ג׳

 שיעור חצי לרבות כל מס כחיב ולכן ע״ב ל״ז קידושין וע׳ ובת׳יל
 י׳ל מחלב יליף ולא כל דס גט שס דכתיב והא גווני בכל אסור ח״ש דגם

 דנדס הוו״א לא ובדם כל בחלב כתיב הוי אי ודם חלב קרא בחד דכחיב דטון
 משיס וגו׳ הלב דכל מקרא מייחי דמשוה״כ וי״ל קמ״ל שימיר חצי אסור אין

 רק אאוכל רק אחלב כל כתיב לא כרח גבי ושם ונכרתה העונש כתיב דהתס
 טל כל שם כתיב ולכן ובח״כ :מ׳ג פסחים ע׳ אחלב מרנינין ענין אינו כאס
 עוד וי״ל הנ״ל ביומא וע״ש בעלמא איסור אלא בו שאין ללמדינו שיעור חצי

 והגס דרשא לשום דאתי לגמרא לי׳ דפשיטא הנ״ל .מ׳ג פסחים תו׳ כתי׳
 שכן למיפרך איכא ומחלב לאו כאיסור לאיסורא שיעור חצי מנ״ל עוד יל״ד
 וי״ל שיעור חצי אסור חורה איסורי דככל לי׳ פשיעא הנ״ל שבועות ותו' כרת

אך שעור חצי ומרבה נבילה כל תאכלו לא כ״א פשוק י״ד דברים עפמש״ב
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 ולמ״ד מהורים נין ממאיס כין איסור חל איסור למ״ר מכל מרכה ,הין באוה״ח
 טש״ה זה טס זה מצטרפין הנבילות שכל ומרבה טהור מין כל מרבה אאחע״א

 מן אסור אין שיעור חצי למ״ד אף דכו״ט אליבא לה נקיש ז״ל דהוא וי״ל
 בעונש דאינו ילפינן דמשס משום היינו מחלב מייתי הנ״ל דביומא ומה התורה
 ח״ש מ’ומ כרת ענוש חלב דהרי מר,"ו בעונש דאינו לנבילה גס ילפינן ומהתם

 ביוהכ״ש ר״ל מודה פ״ו תרומות יומא כירושלמי והנה בעלמא איסיר רק אינו
 כתיב לא דביוהכ״פ משוס השעם המפרשים וכתבו התורה מן שיעור חצי שאסור
 דכהיב משוס דנבלי שעמא וי״ל זה על חולק ע״ר יומא הבבלי והנה אכילה

 העינוי מבשל מל רק כרת חייבה לא הקדושה והתורה :,פ יומא ע׳ תעונה לא
 משום ה״נ כן מכשיעור בפחות ר״ל מחייב לא אכילה דכתיב בעלמא ונחו

 על לי דק׳ מה לישב יש הנ״ל מפ״י אבל ונכרתה תעונה לא אשר דכתיב
 הכריחו ומי התורה מן אסור שיעור חצי דקיי״ל וכי ד״ה .מ״ד שבח פירש׳י
 וכיומא מדרבנן אסור לרשב״ל גס והלא מ״ד דחד אליבא לפרש ז״ל לרש״י
 מודה שבח דאיסורי שיטור דבחצי וי״ל דכו״ע אליבא מקשה כ; ואס ע״ג:
 בכזית ואכילה אכילה דכתיב משוס דר״ל שעמא דהלא התורה מן דאסור ר׳ל

 כתיב ואין וכנ״ל כל דכתיב בשבת משא״כ שיעור לחצי מכל לרבויי וליכא
 די״ל עליו לוקין יהי׳ כן אס וא״ל התורה מן שיעור חצי אסור בקרא שיעור
 דמהכ״ת לכרת יהיו דשיעורין וא*ל אתא למה הל״מ שהם שיעורין כן אם כנ״ל

 אי די שו׳ אינו ואס לגמרי '1ש יהי׳ שיעור כמו שיעור חצי אס חמנ״פ לחלק
 הין ובח״ש כרת איסור שהוא מחלב דילפינן עוד וי״ל בעלמא איסור מרבינן

 שיעור חצי לאסור סברא יותר דבחלב וכנ״ל בשבת ונ״ש בעלמא איסור כי בו
 והנה התורה חן אסור שיטור דחצי מודד כו״ע דהכא ז״ל רש״י ל וקח" משכת

 ילפינן ולא מלאכה כל חד בכל וביו״ש בשבח כתיב למה ב״ה למעלה נתבאר כבר
 לזלזולי ואתי דקיל יו״נו דאדרבה וי״ל משבת קיל ויז״ט די״ל משום מאידך חד
 ביו״נו אלו כל מ״ב פ״ה ביצה וע' שיעיר חצי לאסור בה דהתחירו י״ל בה

 דאיכא דהיכא וי״ל ב׳ ביצה ע׳ הוא ק״ו מה ולהנ״ל כשבת ק״ו אחדו
 אבל נו יזלזלו שלא כדי ניו״ט דמחמיר כמאן ר׳ לן סתס התנאים מחלוקת

 והחניא ד״ה :קי״ז שבת ועשי׳ בשבת ק״ו אסרו ביו״ט אס חולק שאין היכא
 יק׳ בלבד נפש אוכל אלא לשבת יו״נו כין דאין מיו״ט ילפינן רשב״א בשס
 גבי כתיב אי שיעור חצי כ״ש כן ואס מיו״ע שנת להיהירא ילפינן התם
 יו״ט בין אין כיילי דכללא מה התו׳ דברי צ׳ע והנה לאיסורא שבת וכ״ש יו״ט

 איכא ולב׳ה מ״ב פ״ה ביצה רע״ב ע' הלל לבית לא אבל לנ״ש רק וזה לשבת
 ד״ס שס התוי״ט אא׳ז ובדברי נרע״ב ט״ש טוב ליום שבת בין חילוקים כמה

 אבל מדרבנן במלאכה רק הוא ליו״ט שנת בי; שיש החלוקים התו׳ לדברי וצ״ל אין
 לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך מקרא וכדחייתי חילוק אין בדאורייהא

 לכל יאכל אשר אך כדכתיב הנ״ל בשבח בלשונם התו׳ דקדקו ולק לכס יעשה
 מתיך מטעם הוא מתירין דב״ה ע״א י״ב ובביצה לכס יעשה לבדו הוא נפש

 כלל הותרה שלא מלאכה אבל לצורך שלא גמי היתרה לצורך הוצאה שהותרה
 שבת התו* ע״ד ק״ל והגה קרא ונדנלי ליו״ט שכת דומה מדאורייתא בזה

אוכל לצירך מלאכה שהיא הפת רדיית לענין ;יוב מיום שנח יליף ויזיכא ה?״ל
»ט



מ כז הקדמה
 ילפינן מלאכה ואינה חכמה שהיא שופר לתקיעת דומה שהוא דמשום וצ״ל נפש

 עכצ״ל הנ״ל לענין והנה מלאכה כל תעשו לא מכלל וממעיט שופר מתקיעת
 באחד כל כתוב הי׳ דאם מאידך חד ללמוד שייך לא מכל דמרכה דהיכא כנ״ל

 כתיב ולכך חצ׳ש איסור אין דשם קרא דגלי הוו״א באידך כל כתוב הי׳ ולא
 פסוק כ״ג שס רש״י ע״ד אמור בפ׳ התורה על ברמב״ן ע׳ והנה בכולהי כל
 חיסרון שיש וצורך עבורה לכם החשובות מלאכות אפי׳ עבודה מלאכת כל ח'

 איננו רש״י לשין ע׳ז וכתב מת״כ הבנתי כך האבד דבר כגון שלהן בבטלה כים
 ויבואו האבד דבר מלאכה תעשה לא הכתוב שיאמר טעם מה כי כלל נכין
 תו׳ דברי עפ״י והנה כן בשבת אך שיאמר ראוי וא״כ מק״ו '"■המלאכית שאר
 כ״ש להיתירא מיו״ט שבת יליך אם וק״ו טוב מיום שבת דיליך י״ל הנ״ל

 טורח בה בשאין אבל וטורח עבודה מלאכת כל י״ל דבאמת עוד וי״ל לאיסורא
 וילפינן טירח בה אין ואפי׳ תעשו לא מלאכה כל בשבת קרא גלי ולכן מיתר
 העבודה מלאכת לפרס צרינין אני וע״כ אסור טורח בה שאין דאך משבת יו״ט
 תעשה לא א׳ לה׳ עצרת השביעי וביום ראה בס׳ מצינו והנה האבד דבר היינו

 מלאכה דאך כנ״ל ללמוצי עבודה מלאכת כתב ולא כוה הכתוב ופרט מלאכה
 שלא כדי סתס מלאכה ביו״ט הכתוב פרט זה משום ואולי אסור טורח בה שאין

 וטעמא טורח בה שאין מלאכה גס ואסיר טוב מיום נזה חמיר דבשבת תאמר
 כה׳ שבות לה׳ שבת קשרים אלו פ׳ בירושלמי כדאמר למילתא איכא רבה
 לשביתת אוח היא ישבת ממאמר שבות אתה אך ממאמר שבת הקב״ה מה

 שהוא טיב ביום משא׳ב טורח בה שאין ממלאכה שבת יתברך והוא השי״ת־
 במצרים שכן טירה בה שיש מלאכה אלא תוה״ק אשרה דלא והוו״א ליצי״מ זכר
 הפסח חג שהוא ממצרים יצאו שבו טוב ביום קמ״ל פרך עבודת עובדים היו

 אף טירח בה שיש הפי׳ אין עבודה דמלאכת שידענו ואחר מלאכה כל דאסיר
 דהתינח ק׳ אבל טוב מיום שבת שמעינן ממילא האבד דבר מלאכת לאסור

 אין והלא גלמוד איך לעונש אך וכנ״ל טיב מיום שבת דיליך י״ל להיתירא
 כד׳ שבות לה׳ שבת הנ״ל הירוש׳ מדרשת ילפיגן דשבת י״ל הדי! מן עונשין
 וגם וכנ״ל במאמר רק יתברך אצלו טירחא הי' ולא ממלאכתו שבת והשי״ת
 והנה בהשמטה( )ע׳ וא״ש לה׳ היא שבת כתיב אמור בס׳ דמועדות בענינא
 אין והלא כנ״ל ק׳ מק״ו המלאכית שאר שיבואו רש״י לשי׳ הרמב״ן למש״כ
 עונשין בעלמא מילתא דבגלויי .ע׳ו בסנהדרין טפמש״ב וי״ל הדין מן עונשין

 מלאכת דכל עוד וי״ל אסורה דמלאכה בעלמא מילחא גלויי וה׳ג הדין מן
 רש״י על ז״ל הרמב״ן הקשה ועוד האבד דבר שאינן מלאכות מרבה וכל עבודה
 מסרה לא אחרו והם האבר בדבר שמותר בתורה רמוז חוש״מ הרי שא״כ

 מלאכת זו ואי מותרת מלאכה איזו רמז בתורה שאין לחכמים אלא הכתוב
 מסרן ולא בת״כ ריה״ג דרשת לפי נקיט ז״ל שרש׳י בפשיטא ונלע״ד אסורה
 וע׳ הה״כ דברי שהעתיק ברמב״ן ע״ש ר״ע שיטת היא לחכמים אלא הכתוב
 ועוד ז״ל כרש״י י״ל ושניהם לריה׳ג ולא אידך לתניא דזה די״ל .י״ח חגיגה

 אדמתו עובד השמושיס וכל המלאכות כל כולל עבודה ולשין ו״ל הרמב״ן כתב
 כדבר מקום בשום משמש ואינו אויבך. את ועבדת שנים שש ועבדך לחם ישבע
לפרש דיש דכיון הראשונה קישיא לתרץ יש הב׳ קושיא ע״י והנה בלבד האבר



מלדמה54
 לפרש לחכמים הכתוב שמסר זה והשמושים המלאכות כל עכורה מלאכת כל

 דהפסוקים ז״ל רש״י שי׳ י״ל והגה בחוה״נז להתירה האיד דבר ענודה מלאכת
 מלאכה שמוזכר הכא אבל מלאכת מוזכר. אין שם שנים שש ועבדך הרמב״ן שהניא

שבת עתי׳ והגה האבר דבר עבודה מלאכת לפרש ע״כ תעשו לא אמר וגס
וי״ל וכו׳ שופר תקיעת ממעינו ענודה מלאכת מכל והתנא ד״ה ע״ב קי״ז

 שמעינן י דתרתי או מלאכה כל תעשה מלא לן דנפקא הגת׳ כני׳ גיים ז״ל דרש"י
לא עבודה מלאכת מכל שופר תקיעת ל; דנפקא התו׳ יל״דלשי׳ והגה מינה
מפרשו הרמכ״ן הלא האבד דבר לאסיר כפירש״י מפרשי לא ד גימא אם תעשו

 נפש לאוכל דאי מינה שמעינן דתרתי וצ״ל ע״ש נפש אוכל שאינו מלאכה על
לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך ס״ז פסיק י״ב בשמות .אמר כבר הלא בלבד

 למעת ענודה מלאכת וראב״ע הרמב״ן כפי׳ לפרש רצה לא ז״ל ורש״י לכס יעשה .
 מלאכת היא נפש אוכל לצורך שהיא מלאכת כתב ז״ל הרמב״ן והנה נפש אוכל
לו יש ■לעשית רוצה שהוא מי מלאכות כל ז״ל ולרש״י עבודת מלאכת לא הגאה

מועעת נוירחא לו יהי׳ פעמים והרכה אותה עושה כשהוא נאתה ■י
וכדומה נפש אוכל לצורך הבישול מנוירחת מלאכית מל״נו אתת בעשותי

 בזה שהרגיש ברמב״ן וע״ש נפש אוכל למעש עבודה מלאכת בזה יצדק והאיך
 עבירה עבודת מ״ז( ד׳ )במדבר כמישה״כ .מלאכה עבודת צ״ל הי׳ והגה ע״ש

 אחרת לעבודה עבודה ברש״י שם. הובא שם רז״ל דרשת לפי ואך משא ועבודת
 אסיר לת״ק כ״ח: ביצה ע׳ נפש אוכל מכשירי כגון כה״ג י״ל שוב ביום גם

 עכ״פ דאסור מודה שוב יום מערב לעשות; שאיפשר במכשירין יהודה ולר׳
 ראוי והי׳ תפילה היא זו שבלב עבודת :ב׳ תענית וע׳ כן לומר דקרא אורחי׳

 מלאכת תעשי לא עבודה מלאכת כל לקרא דרשיגן הכי ולכן מלאכת עבודת לומר
 שהיא האנד דבר כגון דמי והיכי גדולה עבודה לכם■ יהי׳ עשייתם שבמניעת

 אבל וז״ל שכתב ברמב״ן וע״ש בהשמשה( )ע׳ ממנה להמגע לאדם גדולת ענודה _
 מלאכת תעשה לא א׳ לה׳ עצרת השביעי וביום אמר המצות בחג הבכור כל בס׳

 מלאכת כל בו לומר הוצרך ולא נפש אוכל בפי׳ בו התיר שכנר מפגי והשעם
 ויוהכ״ש בשבת שנאמר כמו מלאכה כל אמר ולא סתס מלאכה והזכיר עבודה ,

 לגנה תיקשה דאכתי להבין זכיתי ולא עלי׳ הזהרתיך אשר מלאכת תעשה לא הכוונה
 ברמב״ן מצאתי והנה בכולהי ולא מלאכה תעשה לא פרש פסח של בשביעי רק
 נעצר להיות במשמע ויהי׳ היא עצרת שאמר בעבור שם וז״ל זה שיישב ראה בס׳
 מלאכה תעשה שלא להזהיר הוצרך לפניו אשר כימיה בלבד המצות אכילת על

 מלאכה תעשה לא ולכך שירה ישראל בו שאמרו היינו א׳ לה׳ עצרת בספורני״יפי׳ והגה
שביעי שאין הסיכות בחג הענין שהוא כמו כלל קדוש השביעי הי' לא זה לולי כי

 יומא ע׳ עצמי בפני רגל היא סוכות של דשמ״ע לפירושו ופי׳ קודש מקרא שלו
 זה בלא פסח של ז׳ משא״כ מינים וד׳ סוכה לענין משלפניו וחלוק .ג׳ :ב׳

תעשה לא; לומר הוצרך ■ ולפי׳ משלפניו חלוק במה ,שירה ישראל שאמרו העעס
 כנופיא עצרת שם כרש״י הב׳ ולפי׳ שירה ישראל שאמרו ׳,פ דעצרת משוס מלאכה .

 המלאכה מן עצמך עצור שברש״י א׳ לפי׳ אבל שפיר אחי כ; גם ומשתה מאכל של
 זכיתי לא אבל ב״ה א״ש רש״י לשי׳ לפמש״ל והנה מלאכה תעשה לא מ״ש ק׳

לא סתס פסח של בז' ראה בפי אמר שלכן ז״ל ן הרחב" . אדונינו דברי להנין
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 נפש אוכל מלאכת להתיר ז״ל וכפי׳ תעשו לא עבודת מלאכת כל המועדיס

 יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך י״ב בשמות פשח של בז׳ אמר כבר והרי
 שאין מה באחד .שיש לפי מהדדי ילפי לא די״נו הנ״ל עפ״י י״ל ואולי לכם

 אך נפש אוכל להתיר עבודה מלאכת חד בכל למיכתב איצעריך ולכן בחבירו
 שנאו לא לכן נפש אוכל י להתיר גופא בפסח י״ב בשמות שכתוב פסח של בז׳

 הנ״ל י״ב בשמות דל הראב״ע בדברי עיון מקום לי שיש ודע תורה במשנה
 בתם כתיב אין ויוהכ״פ משבת חוץ המועדים בכל מלאכה כל וז״ל ע״ז בפסיק

 בין בפסח בין ובכ״ע נפש אוכל להוציא והתנה אמר לבדו בפסח רק מלאכת כל
 לא מלאכה כל לומר קצרה דרך אוחז הי׳ הסוכות וחג הזכרון יום בין בעצרת

 תחילת שהזכיר ע״ר מלאכה כל העשה לא אמר בפסח אחד במקום רק תעשי
 בכל כתיב אמור פ׳3 הנה מלאכת כל בהם כתוב אין המועדים בכל במ״ש והנה

 כל המועדים בכל כתיב פנחס בפ׳ וכן תעשו לא עבודת מלאכת כל המיעדיס
 ויוהכיס שבת מוזכר אין שם הרי ראה לפ׳ כוונתו ואם תעשו לא עבודה מלאכת
 להוציא עבורה מלאכת כל דכתיב וכוונתו אמור לפ׳ שכוונתו לומר וההכרח

 פסח של בז׳ רק הנ״ל אמור בפ׳ בשמו ז״ל הרמב״ן שתביא וכמו נפש אוכל
 אף כוונתו צ״ל כן נפש אוכל להוציא התנה לכן עבודה מלאכת כל כתיב שאין
 קצרה דרך אוחז הי׳ ובכ״מ שכתב דבריו בסיף אבל ז״ל בלשונו מבואר זה שאין
 כתוב אין המועדים בכל שאמר דבריו תחילת סיתר תעשו לא מלאכה כל לומר
 תעשו לא מלאכה כל לומר קצרה דרך אוחז שהי׳ דה״פ וצ״ל מלאכה כל בהם

 אוחז שהי׳ וכתב שדקדק וזה וכנ״ל נפש אוכל להתיר הוא עבודה מלאכת מ״ש אך
 כוונתן לכאורה תחילה שהזכיר ע״ד בפסח אחד במקום רק דבריו בסיף מ״ש אך
 הרמב״ן כדברי וכוונתו מלאכת אעשה לא וגו׳ עצרת פסח של בז׳ שאמר ראה לפ׳
 שהזכיר מה על שסמך לפי נפש אוכל להתיר עבורה מלאכת הזכיר לא שלכן ז״ל

 כל תעשה לא בפסח אחד במקיס אך שבתכ ז״ל בדבריו יש כו״ס בהכרח אך תחילה
 יעשה לא מלאכה כל אומר הכתוב שמות דבפ׳ ראה לפ׳ כיונתו ובהכרח מלאכה

 על ק״ל עדיין והגה ע״ס כל מלת ובהכרח מלאכה תעשה לא כתיב ושם בהם
 אף עציר ז׳ מה ע״א י״ח הגיגה הגת' עפ״ד תי׳ לא למה ז״ל הרמב׳ן אדונינו

 מלאכה בכל עצור ימים ו׳ אף ימלאכה בכל עציר ז׳ מה אי עצירין ימים ן׳
 מלאכה בכל עצורין ימים ו' ואין מלאכה בכל עצור השביעי עצרת הז׳ וביום ת״ל
 חוה״ע משא״כ גופא פסח של לז׳ והיינו מלאכה בכל עצור פי׳ עצרה כן ואם

 על קאי דזה מלאכה תעשה לא אמר ולכן שאסורות ויש בו שמותרות מלאכות יש
 מלאכת כל אמר לא ולכן שמותרות מלאכות דיש מלאכה כל לא אבל חוה״מ
 דבסמוך לי הימא וביותר האבד דבר מלאכת מותר שבחוה״נו לפי תעשו לא עבודה
 ז״ל שהוא לפי וי״ל כנ״ל בזת תי׳ לא ולמה מלאכה בכל עצור דז׳ הברייתא הביא

 כל לכתוב יקשת אכתי כן ואם האבד דבר עבודה מלאכת ז״ל כפירש״י פי' לא
 נקראת נפש אוכל לצורך שאינה מלאכה לדידי׳ והכוונה תעשו לא עבודה מלאכת
 ה ננוע שלא מרווח הי׳ ובזה תעשו לא עבודה מלאכת לכתוב והי״ח עבודה מלאכת

 ו׳ ואין עצרת השביעי ומדכתיב נפש אוכל מלאכת לעשות אסיר פסח של דבז׳
 אסירים כן גם ימיס דו׳ נלמד השביעי וביום ימים ו׳ ומדכתיב עצירין ימים

הרמב״י פי׳ שלא וא״ש לחכמים אלא הכתיב מסרן לא וע״כ מלאכה בעשיית
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 שיזכיר צריך ראחב״י דאמר ע״ב קי״ז פסחים הגח' מדברי רבמש״ל ודע כג״ל
 יום את זכור החס וכתיב יום את תזכור למען הכא כתיב היום ?קידוש יצי״מ
 כן דאס כנ״ל עיז קושיא ויש מגז״ש לומר הוצרך דלמה צ״ע לקדשו השיח

 חיוב יום ובכל בש״ק כמו ביום ולא בלילה יצי״ח זכרין עיקר יהי׳ יום בכל
 י״ב בברכות חייך ימי מכל לרבות הוצרך למה וגס ביום יצי״מ לזכור עיקרי

 לעיל כתבתי זה ומטעם בלילה החיוב עיקר ובש״ק למדימג״ש לא ולמה ע״ב
 יוצא מה״ת קידוש דחיוב ככתב בעלמא אסמכתא דהוא להמג״א דם״ל ב״ה

 היית עבד כי וזכרה ע״ו פסוק ה׳ בדברים בפי׳ אומר הכתיב' והלא בתפילה
 הוא מקרא של יפשיטו השבח יום אח לעשות א׳ ה׳ ויוציאך מצרים בארץ
 בקידיש יצי״מ להזכיר מפירשת ראי׳ מזה לכאורה כן ואס ליצי״ח זכרין רכבת
■מדאורייתא י״ח יוצא דאין לדינא נ'מ יהי׳ ומזה מנז״ש להביא הוצרך ולמה

 בכתוב שכתב הק׳ אה״ח אדונינו על ונפלאתי יצי״ח הזכיר שלא לפי "בתפילת
והנה מצרים יציאת היום בקידוש להזכיר שצריך מכאן אמרו ורז״ל וז״ל וזכרת

 שנתב ע״ר וי״ל ללמוד אין דמזה וע״כ מגז״ש ראחב״י למד הנ״ל ,בפסחים
שביתת מצות הנה וגו׳ וזכרת כמיך ואמתך עבדך יניח למען וז״ל הספירני’

 מצרים ליציאת זכר הוא העבד מנוחת ומצית העבד שינוח בדי הוא הבהמה
 וא״ש וזכרת וגו׳ ינוח למען הכתובים מסמיכות ז״ל לדבריו גדולה וראי׳ ענ״ל

 הנתיב דמזה עוד וי״ל דקרא מגופי׳ ראי' ואין מגז״ש להביא ראחב״י שהוצרך
 לקדשו השבת יום את זכור מהכתוב אבל היום בקידוש לזכור שצריך ראי׳ אין

 דצריך שפיר לן נפקא ומגז״ש ע״א ק״ו בפסחים היום קידוש לן נפקא דמזה
 דבפ> שחמיה מה ׳אש״ה הנ״ל הספורני רנינו וע״ד היום בקידוש יצי״מ שיזכיר

 שהוא אמר ואתחנן בפ׳1 העולם חידוש לזכר הוא הש׳ק יום שזכדון אמר יתרו
 ולכן העולם חידוש לזכר הוא ש״ק דבאמח ב״ה אש״ה עפי״ז אך יצי״ח לזכר
ה׳ חילין ע׳ כע״ז שבת לי' דחמירא הוא תנא האי ע״ב ס״ט עירובין אז״ל

 ועי׳ זה פרט על רק הוא ואתחנן בפ׳ ומ״ש עש״ה תנא האי ד״ה רש״י ע״א1
 כל העשה לא אמר אך יניח למטן אמר לא יתרו בם׳ והנה ואתחנן פ׳ ברמב׳ן
למען אמר ואתחנן ובם' מלאכה לעשות שלא בעצמו מצו׳ שהעבד ופי׳ מלאכה

 טעם הוא שזה הכוונה ואין וזכרת אמר וע״ז מלאכתך יעשה שלא היינו ינוח’
 בארן היית עבד כי וזכרת כ״ב פסוק כ״ד דברים כמישה״כ אך ש״ק לשמירת

 פדיתיך כן מנת על ופירש״י הזה הדבר את לעשות מצויך אנכי כ! על מצרים
 עבדך ינוח למען אחר ה״ג כן בדבר כים חסרון יש אפי׳ ,חוקית לשמור
 פדיתיך כן מנת על מצרים יציאת הזכיר לכן כים חסרון והוא שמיך ואמתך
 את לעשות וגו׳ ה׳ צוך ע״כ יטעם הראב״ע כשם הביא הרמב״ן והנה וכנ״ל

אומרים ואנו נכון ואיננו ע״ז וכתב השבת ביום ק שתעשה צו׳ השנת יום
נאמר כאשר מצרים ליציאת זכר קדש למקראי תחילה יום הוא כי היום בקידוש >

 הכתוב דמזה מהנח׳ ראי׳ הג״ל דברי פי ועל עכ״ל בראשית למעשה זכר בו
לא שראחב״י מה א״ש ולפי' שוה מגזירה ללמוד ל״ל כן דאס זה נלמד לא

הוא מצרים ליציאת זכר אומרים שאגו ומה שוה מגזירה רק הכתוב מזה למר ׳
 מוכרח הקידוש מלשון וגס המדרש כשם למען ד״ה ע״ב קי״ז פסחים הו׳ עפ״ר

קדש למקראי. מחילה יום הוא כי כמי׳ש ליצי״מ זכר דשבת לן נפקא מהיכא
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 אלה קדש מקראי אותם תקראו אשר ה׳ מועדי ב' פשוק כ״ג ויקרא■ שאה״כ
 משמע מקרא של ופשועי ימים ששת ד״ה ברש״י וע״ש בש״ק ומתחיל מועדי הם

 ע״א ע׳יח נדרים ע׳1 המועדים כמו מצרים ליציאת זכר כן גם הוא שש״ק
 שהכתיב מה תמוה כן ואס עמהן כראשית שבת נאמרה ולא נאמרו ה׳ מועדי
 משים כנ״ל וע״כ ב״ד קידוש צריכה אינה היא והלא המועדות אצל לש״ק שנאו
 תקראו יאשר ה* מועדי הכתובים בפי׳ ויל״פ מצרים ליציאת זכר כן גס שהיא
 מועדי ששת ד״ה הגיל רש״י שכתב ע״ד מיעדי הם אלה קיש מקראי אותם

 וכדרשת י״ע המה אותם תקראו אשר השם שקבעו מועד שהוא ש״ק פי׳ ה׳
 שתלוי לפי י״ע חימא ולא וכו׳ שוגגין אפי׳ אתם ע״א כ״ה ר״ה רז״ל

 מועדי שהיא .כשבח שקולים מועדי הם •אלה אמר לכן קלים המה החדש בקידוש
 לביהמ״ד וחציו ושתי׳ לאכילה חציו חלקהו יהושע לר׳ ע״ב ס״ח פסחים וע׳ ה׳

 דבעינן בשבת מידים הכל רבה אמר שם אמר והנה בפיסקיס ע׳ קיי״ל והכי
 מובן הסברא מצד והנה בהשמעה( )ע׳ עונג לשבת וקראת מ״ע לכם נמי

 ה׳ ואתחנן בפ׳ בספירני וע׳ הגיף בצרכי רק להוציאו אין כזה קדוש שביום
 שציך אמנם כי במרה שציך האופן באותו וז״ל ציך כאשר לקדשו י״ב פסוק

 ממלאכה בו במה-שהשבית שתקדשהו לו .תספיק שלא הודיע השבת יום על שם
 למצותיו והאזנת ■תעשה בעיניו והישר כאומרו ובמצות בהורה שתעסוק אבל

 שיהי׳ כמויש״ק יהיו היו״ע שגס ימים ששת מיעדי הס אלה אמר ולכן עכ״ל
 גז״ש שלמד הנ״ל• ראחב״י בדברי ק״ל עדיין והנה הנפש ועונג הגון! עונג

 למה לקדשו השבת יום את זכור התם וכתיב יום את תזכור למען הכא כתיב
 יצאתם אשר הזה היום את זכור ג׳ פסוק י״ג שמות מהקרא ג״ש ילין! לא

 כתיב והכא בלילות מצרים יציאת שמזכירין למד . ופירש״י עברים מבית ממצרים
 תזכור למען כתיב ראחב״י דמייתי הקרא משא״ב זכיר כתיב והתם זכיר
 ילסינן לי׳ מדדמי לי' דדמי דאיכא דהיכא ע״ב ב׳ יומא וע׳ דומה הגז״ש ואין

 על וע״ק הזה היום את כתיב בא ובפ׳ יום כתיב דבשבת משום לומר ודוחק
 ואח מזכור למד ולא תזכיר ע"במלמען י״ב בברכות למד ולמת הנ״ל פירש״י

 זכור מדכתיב למעלה שהבאתי הנ״ל בש״ח וע״ש כראב׳ד לילה מרבי יום
 ומה מזכיר למילן! הו״ל דיותר חזקה יותר הקושיא כן ואם תמיד משמע בקמ״ץ
 כאלו בעיניך יהי׳ יום בכל משמע דהזה ילין! הוה דממלת •נונח״י שם שהביא

 ויותר בתמידות לזכור לן נפקא לא תזכור מלמען לדבריו כן ואם יצאתם היום
 לזכור לב תנו יתרו בם׳ ערש״י וגס הזה היום את זכור מכתוב ללמוד הו״ל
 ביום לקנות יוכל שהרי יום בכל דוקא המשמעות ואין השבח ■יום את תמיד
 ההלכה נגד שזה הרמב״ן בשם הקשה בש״ח דהנה •ונלע״ד ש״ק על אחד

 בזה שמאי על פליג לא גופא דהלל מעעם מהרש״ל בשם לתרץ מש״כ וע׳ש
 ע״ש כן כתב גופא .ז״ל הרמב״ן שהרי המתרש״ל בשם זה שהביא לי ותמוה
 שביך מחד בש״א ע״ש פליגי וב״ה דב״ש משמע הגע׳ דברי •בפשעות והנה

 דרש״י נלע״ר ולכן כב״ה דהלכה קיי״ל ואנן יום יום ברוך'ה׳ וכה״א לשבתיך
 אחרת מצא מקודם כמו אמר לא בגמ׳ שם דמייתי בברייתא דלב׳ש כב׳ה סתם
 לשבחיך שניך מחד אמר אך, הראשונה את ואוכל הפני' את מניח הימנה נאה

 השבח קדושת הבהמה זו על■ .וחלה לשבת זו צ״ל בהמה לו נזדמן אם היינו
•משא״> _____
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 הרמב״ן כמיש״ג הלל מידה בזה שבת לכבוד אוכל הי' עלו כל מקודם מ״ש משא״כ

 לו היתת אחרת מרה הזקן הלל אבל שם שאמר בגת׳ מוכת וכן ז״ל ומהרש״ל
 בעל להיות הזקן להלל א״ע לדמות יוכל לא י אתר ארס אבל לש״ש מעשיו שכל

 תאמר שאל וז״ל שכתב שם ז״ל במהרש״א מצאתי וכן ש״ק בכבוד רק כשחין
 לגו יש שמיס לשס מעשיו כל שהרי אמר ע״כ1 וכו' רעבתנות מדת שהיא

 אין אחר שאיש והשוע הבעחון ממדה שמיס לשס הוא המעשה זה גס לתלות
 הכטחין מדת להם שהי׳ תלמידיו היינו יום יום ה׳ ברוך ובה״א חזה ללמוד לי

 תזכיר כן ידי שעל פשיט פי׳ וגו' לך נזדמן שאם שכתב ז״ל ורש״י כמוהו
 קידש שבת לכבוד שמנה בהמה אחר תחפש יום שבכל השבת יום את תמיד

 מ״י מ״ז פ״א בעדיות אשכחן דהכי רבם שמאי על פליגי דב״ש התמה ואל
 מחד בקיצור ונקע רכס שמאי על הליני לא דב״ש עוד וי״ל עייש-ה מי״א
 יום את מזכור למד הדין דזה דגראה ז״ל רש״י על יל״ד והגה לשבחיך כביך

 לעירוב :ע״ו שם הביא אך מכתוב זה הביא לא ע״א ע״ז ביצה ובגת׳ השבת
 דאמריגן לפי וי׳ל ע״ש׳ה הוא בעלמא דאסמכתא מ״ע ד״ה רש״י וע״ש ת?שילין

 מ״ר ולהך אפו תאפו אשר מאת חבשילין לעירוב אסמכתא למד דר״א שם
 מהרש״א על ותמיהני יפה חפץ לגזדמן הוא השבת יום את דזכור זו אסמכתא

 ולא להשכיחו שבא מאחד זכרהו לעיל כמיש׳כ ע״א ט׳ז בביצה שכתב ז״ל
 ע׳ זה לאסמכתא ועעס זה מכתיב שלמד החומש בפי׳ ז״ל רש״י דברי הביא
 בפשטות והנה בדבריהמשתכח אלא זכירה אין זכור ד״ה רש״י ע״ב ע״ו ביצה

השבת יום את תשכח איך כן ואם מלאכה כל תעשה לא אמר שהרי ק'
לשכחה קרוב שאתה שבת בערב טיב יום כשבא או החול בימות פי' וע״כ

שהביא רמב״ן וע׳ ע״ש ששכחו ד״ה מ״ג פ׳ח עירובין התוי״ע אא״ז במ׳ש וע'
מונה תהא אלא מונין שאחרים כדרך מונה תהא לא רי״א המכילתא כשס
 וכן הזה היום את דזכיר מהקרא ראחב״י מייתי דלא מה והנה שבת לשם
 כלב יכיל זכור ע״א י״ח מנילה הנע' פי על נלע״ר ע״ב י״ב בברכיה הגמ׳

 בפה זכיר מקיים אני מה הא אמור הלב שכחת הרי תשכח לא אומר כשהוא
 ת;כיר דהלשון הזכור מלמען יליף לכן בלב דיוצא י״ל דזכיר מקרא כן ואס

 י״ל בלב יוצא דילמא בפה היום קידוש מנ״ל כן אם תקשה ואס בפה משמע
 תקשה עפי״ז אך צאתך יום את תזכור מלמען דראחב״י שיה מגזירה דילפיגן
 דהוא משמע הנ״ל המג״א ומדברי גמורה ג״ש היא כן אס וגם הנ״ל קישיות

 בברכת קדשהו לקדשו הרמב״ן שהביא במכילתא עפמש״כ וי״ל אסמכתא רק
 לקדשו מתיבת מפיק ולכן כלב רק שהוא י״ל זכור דמתיכת הנ״ל מטעם והוא
 בלב לזכירה הזה היום את זכור י״ג דשמות קרא ואיצטריך ב״ה שפיר ואתי
 )ע׳ יצי״מ בזכרון עמו בל לבו יהי׳ ולא מצרים יציאת ענין בלבו שיכוין היינו

 כמו כן אס גמורה ג״ש היא דראחב״י שוה דגזירס נימא דאס ודע בהשמטה(
 מצרים ביציאת כן גס חייבות יהיו ע״ב כ׳ כברכות היום בקידוש חייבות שנסים
 הזכור מלמען ילין( דלכן עוד וי״ל בזה ואכמ״ל למחצה שוה גזירה אין מטעם

 י״ל ושם חייך ימי כל בהדיא מפורש רשם משום הזה היום אח מזכור ולא
 יאכל ולא וגו׳ הזה היום את זכור הכתוב אמר דשם משוס בפסח דדווקא

חייך: ימי כל הכתוב אמר הרי מקום מכל בפסח דמיירי אך והנא חמץ



»ל הקדמה
J1ih1 שבעיני ל&י ריחיבי מעני; שאינם אלו בענינים בהקדמתי .הארכאי

ולק תזה בזמן ניהנה שאי! עשה כמצות היא תוכחה של ״עמ העולם
המשיח לימית ואך זכו; כשום ישתנו לא התיה״ק מצית ני להוטה הארכתי
ב״ג מצית ז' ילמדו שאותם גרורים הגרים יהי? ־את~ה׳ דעה הארץ שתמלא

לא ומהרה טימאה והיתר איסור והכי אמר ע״א קכ״ה נשא בזוה״ק והנה
 מלהיות שעבוד אלא המשיח לימות גליתא בין לית .דמסטרייהו מע״ה אתעבר

 והיתר באיסור מהניתין להו; וצריך דתיי מאילנא מעמי לא דאינו; בלבד
 ישראל איתקריאו ולא חשיכין אינו; ע״ה אינו; רב דערב וכו׳ ומהרה טימאה

 מסיעדא דאתיי; ע״ה אינו; מרעיתי צאן צאני וכו' לישראל זביגין עבדי; אלא
 יוסי ר׳ קם ע״ב ק״ל וע״ש ת״ח ישראל ע״ה עמי וכו׳ ת״ח אתם אדם דמוב
 )ירמי׳ דכתיב חכחתא לי אליך לחד חד ימרו; לא משיחא דמלכא ביומו ואמר
 דאמר הנ״ל הזוה״ק מדברי תראה והנה רעהו את איש עוד ילמדו ולא ל״א(
 העוה״ז בי; אי; ובע״ה ע״א ס״ח בפסחים אמוראי ושאר שמואל אהדדי דל״פ

 לע״ה התוכחה מצות צריך כ; ואם בלבד מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות
 לא ומהרה טימאה והיתר ואיסור ב״ה למעלה שנתבאר וכמו גרורים ולגרים

 רק טהגות יהיו שהמצות ח״ו הכונה אין הנ״ל בזוה״ק מש״כ מע״ה איתעבר
 המצות אז יהי בישראל כי בארוכה ב״ה לעיל שנתבאר כמו הכוונה אך בע״ה

 ע״ה מש״כ והרפש המיט עתה כמו נמאס יהי' האסור ודבר להס טבעי כמו
 יהיו לא וטהרה טימאה וכן הזה בזמן כמו ולתוכחה ללימוד צריכים יהיו

 ומצורעין זבי; ולא נדות .ביניהם. יהי׳ שלא גרורים וגרים כע״ה ־ רק בישראל
 הארכתי והנה בב״א כיה״ר וטהרה טומאת לדיני צריכין יהיו ולא מתים ולא

הזה 'בספר לבאר רוצה שאני מאחר מצרים יציאת ובענין שק״ בעני; בהקדמתי
 מלכות עול שהיא' ק״ש להקדים "ראוי לה אין שדורש תונחה של עשה מצית .

 א׳ ,ה אנכי בסיגי שאמרתי הוא אני ב׳ י״ח ויקרא ז״ל ג־ש״י וכמוש״כ שמים
 ד״ה ע״א א׳ כרכות תר״י וע׳ גזירותי תקבלו מעתה מלכותי עליכם וקבלתם

 שמע קריאת לקרוא אקבמ״ו יברך אותה שקורא שבשעה ז״ל עמרם רב ונתב
 ענ״ל מקום בשום אותה מצינו לא זו שברכה נכון זו שאי; הרב 'מורי ואומר

 שייך דלא לפי כג״ל וי״ל כזו ברכה תיקנו לא באמת למה וצ״ב בהשמטה( )ע׳
 מי כן אס עול קבלת ובלא שמים מלכות עול קבלת שהיא ק״ש על וצונו לומר
מברכי; האיך כן אם תשאלני ואל וצונו לברך שייך אז ק״ש ואחר המצו׳ הוא
 ק״ש קרא שהרי פטיט זה שמע קריאת קודם בד״ת לעסוק וציני בה*ת על

 שהרי ק״ש פיטר זה תורה בדברי לעסוק וצונו שאומר דבה״ה ואיל מאתמול
 יפטיר איך • כן אם זו פרשה לומר דוקא ומיחייב דאורייתא שמע קריאת למ״ד

 מדרבנן מ״מ דרבנן למ״ד ואך ד״ת כל על כוללת כרנה שהיא בבה״ת זה
 שבת ע' וציני לומר שייך דרבנן מ״ע על ואך ק״ש של זו בפרשה דוקא מחויב

 וע׳ שמיס מלכות קבלת קורם וצונן לומר שייך דלא כנ״ל וע״כ ע״א כ״ג
 ברכות שמלמדו קודם וק״ש תורה לומדו אביו לדבר יודע ע״א מ״ב סוכה

 בה״ת וא״ת שמע קריאת שמלמדו קודם התורה ברכת הקטן ילמד לא למה וק׳
 מדאורייתא פעור דגדול היכא כל אביי אמר ע״א ו' בחגיגה ואמריגן דרבנן

או״ח וע׳ הנהני; ברכות בחינוך אינו זה בהשמטה( )ע׳ פטור גמי ,קט; מדרבנן



 כמו כן גם היא .ובה״ש ע״ש י״א בס׳ק באה״ט הביאו במג״א תקנ״ט סי׳
הרבה דעות שיש ובפרט החוה״ק מעסק גדולה הנאה לך שאין הכהכין ־ברכת“

 שס במ״ב וע׳ סק״א בבאה״ט מ״ז סי' או״ח וע־ו״ע דאורייתא היא דבה״ת
 כן ואס מה״ח היא דבה״ת והשא״ר ראשונים הרבה בשם שהביא א' ס״ק

 קידם וצונו שייך דלא משים כנ״ל וע״כ בה״ח ילמדו לא למה חזקה הקושיא
 מלכות עול עליו שיקבל כדי ע״א י״ג ברכות וע׳ שמים מלכות עול קבלת
 בהר פ׳ בזוה״ק וע׳ בהשמטה( )וע׳ מציה עול מקבל ואח״כ תחילה שמים
 עלי׳ לקבלא נ’לב לי׳ איצטריך ה״נ וכו׳ שמיס מלכות עול מאי ושבתה ד״ה
 האי עלי׳ קביל לא ואי דאיצטריך מה בכל לי׳ דיפלח ולבתר בקדמיתא עול
 למ״ד אך בק״ש במשניות התחיל הקדוש ורבינו עש״ה יפלח לא בקדמיתא עול

 ודא ה׳ יראת חכמה ראשיה בזוה״ק כמוש״כ הנ״ל משעם והוא דרבנן שהיא
 והקדמה התוה״ק מצות לכל ראשית ווה הנ״ל בהר בפ׳ עש״ב שמיס מלכיה

 אתקח שהיא שמיס מלכיה עול קבלת להיות בהכרח תונחה של עשה מצותל
 ב״ך׳פ׳ל/ אז׳ל והנה נח מענין הפתיחה מעין בהקדמה אסייס הוהנ שמע

 אלא לבינס ביני ומה עשיתי כן עשו כאשר ואני וכו׳ המבול ברור מדבר
 שהרי מאד תמוה והוא התיבה אל ביתך וכל אתה בא ואמרת טובה שגמלתני
 אוחס הוכיח שלא ב״ה אש״ה הנ״ל פי ועל ■חמים צדיק עליו העידה התוה״ק

 שנשתייר נח אפי׳ ל״א פ׳ ב׳ר שאז״ל וזה כן גס חטא הוא כאלו ונחשב כהוגן
 דהיינו עש״ה ,תדר• ע״א ק״ח סנהדרין וכ׳ה חן שמצא אלא כדאי אין מהם

 )משלי ונמאה״כ חן שמצא אלא מיתה שלא מטעם כן נס נח על נז״ד שנחתם
 ערכין וע׳ ענו׳ בשביל היתה נח של התוכחה דמניעת חן יתן ולעניים ג׳(
 וא״ה עני׳ תד״ה וע״ש לשמה מתוכחה עדיפא לשמה שלא דענו׳ ע״ב ט*ז

 על העידה דהתוה׳ק דק׳ מה יבואר זה פי ועל בארוכה יבואר הספר בפנים
 אותך כי א'( פסוק ז׳ )שם לו אמר והשי״ת בדורותיו הי׳ תמים צדיק איש נח

 אדם של שבחו מקצת שאומרים לפי ברש״י ע״ש הזה בדור לפניי צדיק ראיתי
 מקצת שאומרים מנינו אראב״ע ל״ב פ׳ מב״ר והוא בפניו שלא וכילו בפניו
 ירמי׳ ר׳ בשם ע״ב י״ח עירובין וע' ע״ש מנח וראי׳ בפניו אדם של שבחו

 תמים הי׳ נח ע״א ו' בע״ז דאו״ל י״ל זה לפי והנה כנ״ל כן גס אלעזר בן
 ענו על תמים דיצדקימלת ונלע״ד רוח ושפל ענו תמים ד״ה ופירש״י בדרכיו

הוא בע״מ דיהיר חאן האי ש״מ אשי רב אמר ע״א כ״ט מגילה כמאמז״ל
 על מספרת התוה״ק והנה חמים נקרא הענו שהוא גאו׳ מבעל ההיפך כן ׳ואס

 אל ביתך וכל אתה בא לו שאחר השי״ת אבל וענו צדיק שהי׳ האמת כפי נח
 תמים לומר יכיל הי' לא הזה בדור■ לפני צדיק ראיתי אותך ני החיבה

 זה ידי ועל דורו את הוכיח ולא ענו שהי׳ גז״ד נחחם זה בשביל דאדרכה
 כמ״ד דס״ל משום כן לומר רצו שלא הנ׳ל מ״ד והנך ח; למציאות הוכרח

 ■ה׳ בעיני חן מצא דנח כ״ט פ׳ סוך בב״ר דמ״ש וי״ל דורו את הוכיח דנח
 רק וניצול דורו בבני .■כהוגן מיחה לא דנח כמ״ד כן גם ס״ל תולדותיו בזנות
 נח עמד הנ״ל נח במ״ת וע״ש נח ר״פ במ״ת וכ״ה וכנ״ל תולדותיו בזכות
 איש נח מליו מעיד הכתוב שהרי שתמה כע״י וע״ש ארזים ונטע תשיבה ועפה
ארזים שנטע מיחה שלא על החשובה שזה ב״ה א״ש הנ״ל פי ועל המיס צדיק



61 לא ההדמזן
 ואל ע״ש שם כמפורש לעולם מבול יביא שלא כדי חשובה שימשו וא״ל

 קודם הי׳ אז והלא מיחה שלא בשביל לעונש ראוי הי׳ שנח הנ״ל על חתמה
 נוהגת אינה ערבות בב״נ-וגס נוהגת אין תינתה של עשה ומצות הורה מתן

 שהי׳ ,לה זה דמטעס וי״ל הספר בפנים בארוכה א״ה יבואר וכאשר בב״ג
 . נ״ה וכשבת ניצול הי׳ לא חורה מחן אחר הי׳ ואס ניצול תירה מתן קידם

 של עשה דנוצות י׳ל אולי והנה עש״ה תחלי ממקדשי להס אמר שהשי״ת
 וצדקה עש״ה ב״ב מתו׳ צדקה כמו הוא דתוכחה וכנ״ל בב״נ נוהגת חיכתה

 לא ואשה המניגא רב מתיב ע״ב נ״ז סנהדרין וע׳ בה מחויבים דב״נ י״ל
 לה מפרק והוא לה מוחיב היא יצוה אשר למען ידעתיו ני והכתיב מיפקדא

 וז״ל מ״ש ע״ש בפיי־ש׳י ד״ה מהרש״א וע׳ לצדקה ביתו לדין בניו
 עשה דקים לקמן אדעתי׳ דאסיק למאי הוא ממש לאו צדקה ע״כ דהכא

 דצדקה משמע לקמן מיהו ב״נ מצית ח׳ והו״ל צדקה חשיב לא אמאי חשיב נחי
 המהרש״א דברי שהביא כ״ח בס׳ וע׳ לצדקה ביתו לדין בניו דמשני קאמר ממש
 וע׳ מיקרו כ״ג עדיין תירה מתן דקודם לכאורה מזה והנה ע״ז וח״ש הנ׳ל

 הי׳ כ״ג ואברהם נמרוד ד״ה רש״י ע״א ג׳ זרה עבודה וע׳ ע״ב נ״נו סנהדרין
 שלא האביח כל אלא אברהם דל׳ר מוכת כן ואם תורה מחן בשעת הי׳ שלא

 דם״ד למה גם וי״ל ואכמ״ל בזה הראשונים מחלוקת וידוע תורה מהן בעת היו
 ע׳ ע״ז בכלל שהיא משוס צדקה חשיב דלא האי חשיב קא נמי ועשה דקיס
 מאמר מ״ש זרה עבודה עובד כאלו הצדקה מן עיניו המעלים כל ע״א י׳ ב״ב

 ואם יח״ש למולם ומנהיג בורא שיש שהמאמין בפשוטו נלע״ד והטעם ריב״ק
 והאחר רב שפע לזה שיתן לומר יתכן ולא חי לכל מזון מכין הוא בודאי כן

 ש״ר וע׳ זה עם זה חסד שיעשו יתברך חכמתו גזרה שכן וע״כ ברעב יגיע
 שף עילמי אעשה אם הקב״ה א״ל עולמך ישב העולם רבון דוד אחר פל׳א
 מקרה שהעולם ח״י כמאמין היא צדקה עושה שאינו ומי ינצרוהו מן ואמת הסד
 לעמול רוצה ואין עצל שהעני שאומר טעמו צדקה טתן שאינו שמי ועוד

 ע״ז ממש וזה ידי ועוצם כחי אומר הוא כן ואס לו ויש עובד שהוא והראי׳
 מבקר שאין מי כל ודרש ר״ע יצא ע״א מ׳ נדרים ע' ש׳ד בכלל הוא וגס

 ח״ו יוכל לאכול לו גוחן ואין רעב כשהטני וכ״ש דמים שיפך כאילו חולים
 הדין חמש אין כאילו ז״ל דמ״ש ראי׳ יש אבל ע״א כ׳א תענית וע' ברעב למות
 הנה כמו אכפרה אמרתי אס ע״ג בתהילים עה־כ בספה״ק וכמוש׳כ כמותו

 כאילו שאז״ל הכמו תחשוב אם רשעים יחשבו כולם ח״ו פי׳ בגדתי בניך דור
 דמשמע והא הד׳ה ע״ב ג״ע סנהדרין וע׳ וכו׳ דמים שופך כאילו ע״ז עובד

 כאילו זרע השחתת י״ג. נדה אז״ל והרי זרע להשחית מציה אין דב״ג ז״ל מדבריהם
 כנ״ל וע״כ ש״ד ועל ע״ז על מצווים נ’וב ט״ז עובד וכאלו דמיס שיפך

 ריב״נ משוס רחב״א משים רשב״א ע״ב ה ק" שבח וע' ממש דומה אין דכאילו
 בעיניך יהא בחמתו מעותיו והמפזר בחמתו כליו והמשבר בחמתי בגדיו המקרע

 קע״ע קרח פ׳ זיה״ק וע׳ סקילה זה על מחויב אין ועכ״ז זרה עבודה כעיבד
 ובכ״מ וכו׳ זרה עבודה עובד כאלו הכיעס כל מתניתין מארי איקמיה ע״א
 כאלו הרוח גסות בו שיש אדס כל ע״ב ד' סוטה וע׳ סקילה ע״ז מחויב ואין

על וכבא זרה עבודה כעובד מחש שיהי׳ לפרש וא״א וכו׳ זרה ענודה עובד



 ה״א פ׳ב חלה ובירושלמי ע׳א כ״ד ברכות וע׳ במתרכ״א ע״ש העריות כל
 הנ״ל מכל זה עבור מיתה מחויב אין ומ'מ עלי' בא כאילו וכו' המסתכל

 הלבנת דעל נח ד״ה ע״ב ו' סועה עתו׳ אבל שו' דינם ממש אי; הדמיון דכף
 נוח רשב״י משים יוחנן ר׳ שם הגת׳ דברי וכפשעות יעבור ואל יהרג פנים

 וע׳ ברכים חבירו פני ילבין ואל האש כבשן לתוך עצמו שיפיל לאדם לו
 על ראתה מה גופה תמר דתקשה מש״ש הבנתי ולא ע״א ג״ע מציעא כבא פ״י
 חמ׳ז וק׳ חמ״ו על בנח' שהקשה כמו בהם שימות ולא בהם וחי דרשה ולא נכה
 דישראל את״ל ואף תורה מתן קודם היתה תמר משא״כ תירה מחן לאחר היו

 וע׳ א״א. של מזרעו היחה לא תמר מ״מ ישראל כדין דינם חורה מתן קודם
 קידוש מל מצוה אין דב״נ שם וברמב״ם המסקנא ולפי ב’ע ע״ד סנהדרין

 לתוך עצמה להפיל מותרת היתה האיך תמר על ק' בלאה״כ כן ואם השם
 ע״ד סנהדרין הגת׳ מייתי לא אמאי כן ואם פנים הלבנת בשביל האש כבשן
 פסק ולפי המסקנא לפי וכ״ש מתמר השם קידוש על מנווה דב״נ ראי׳ ע״ב

 פל״ד ב״ר ע׳ לדעת עצמו מאבד על מצו' דב״ג ולכאורה קשה יותר הרמב״ם
 למסור מחויב אין אס דאף הפוסקים לשי׳ והנה פצחו החונק את להביא אך

 ק׳ א״ע למסור רשאי דאין ס״ל הרמב״ס אבל ח״ש עצמו למסור רשאי עצמו
 אדם הי׳ שאם קשה אין האש לכבשן עצמו את שמסר מאברהם והנה מהמר

 הנ״י להדיא וכמיש״כ רשאי למיתה עצמו את ולמסור השם לקדש ורוצה גדול
לקדש שרצתה דא׳ל קשה מתמר אבל הרמב״ס לשי׳ סורר בן ס״פ סנהדרין

בדבר השם קידוש שיהי' יודע מי הי׳ לא יהודה הודה לא אס שהרי השס
 רשבר״י ס״ג פ׳ לך המ״ר דברי לבאר יש הנ״ל פי על ואולי בזה ואכמ״ל

 להג׳ל אך ותמוה יעקב של בזכותו אלא האש מכבשן ניצול לא אברהם אמר
היכא עצמו למסור רשאי הי׳ ולא לדעת עצמו מאבד על מצו׳ ב״נ שהרי י״ל

ינצל לא ח״ו פן לירא לו הי׳ השס קידוש בשביל שעשה ואת״ל חייב .שאין
 על ב״ה ש’)א ניצול יעקב של בזכותו אך בדבר השס חילול ח׳ו עוד ויהי׳

 חבירו פני המלבין כל ע״ב נ״ח ב״מ דמ״ש הנ"ל תו׳ מדברי נשמע פנים כל
 שאז״ל הדברים בכל כן ואם לזה דומה ממש שהוא דמים שיפך כאילו ברבים
 מיתה מחויב אין נהרג ולא מבר אס דמ״מ וי־״ל יעבור ואל יהרג כאילו

 אם יהרג ואל יעבור שאמרו דכ״מ התורה יסודי בה׳ ז״ל הרמב״ם וכמוש־כ
 בא כאילו וכו׳ המסתכל כל שאז׳ל מה וכן מיתה מחויב אין נהרג ולא עבר

 מקום ומכל ערומה לפניו תעמוד ואל ימות ע״א ע״ה סנהדרין ע׳ עלי׳ בא
 זיה מבודה עיבד כאילו מעעס כן ואס להמיתו ב״ד ביד אין כן עשה לא אם

 ובכלל זרה מבודה בכלל דהוא ולומר זה על מצווה דב׳ג א״ל דמים שופך וכאילו
 מפני פ״ה באבות דאמרינן וכמו מצו׳ שב״נ גזל בכלל דהוא או דמים ,שפיכות

 נותן ואינו מעכבה אס לעניים צדקת פ״י נשוא רבה וע׳ עניים מחנות גזל
 עמך העני את עמי nf> תלות כסך אס עה״כ בספה״ק וכמוש״כ ע״ש גילן היא

 ב״ה נתבאר כבר שהרי ממש גזל והוא עבורו הקב״ה לך גחן העני חלק היינו
 הרוג לו שאמר דבר סוף לא ספי״ר שבח ירושלמי וע׳ בד׳א ע״ז מחויב שאין

 ואגיחך פלוני את חמום דה״פ ובפ׳ימ פלוני חמום א״ל אפי׳ f>i>b פלוני את
בבא ועתו׳ זה על יעבור ואל ויהרג חבילו כממון עצמו את להניל שאסור



 נפש פקוח משוס עצמו אח להציל דרשאי שס שמכואר מהי ד״ה ע״ב ה׳ קמא
 גזול לך לו כשאמר פי׳ ובק״ע ס״ב שפ״ח סי׳ בחו״ע וע׳ לשלם דתייב י-ך
 מעמיד אדם אין דתזקה ומשום יעבור ואל יהרג אהרגך לא ובאם פליני אח

 ולנזול לנסות רשאי דמ«מ ק׳ וע״ז דמים שפיכת לידי ויביא ממונו ע: עצמו
 ולא לפרש והו״ל יניחהו דמים שפיכות לידי שיבוא רואה וכשהוא חבירו את

 הנ״ל מ״ב י׳ סיעה ׳,לח צ״ן בגה״ש וע* ע״א י״ע כתיבות וע׳ לסתיס
 היא דמלבין ופשוע עבירות ג׳ אלא ואמר ברבים חבירו פני מלבין דיש כוונתו
 בשם שם כתובית בשעמ״ק וע׳ ש״ד בכלל אינו שקר לחחיס אבל ש״ד בכלל

 וע״ש ז’ע למיחה עצמם למסור הוא חסידות מדת דהכוונה המפרשים
 שאר על למיתה עצמו למסור מחויב אין אחר דבמקיס דאף הרא״ה בשם

 שאני שקר להתים אבל לדעת עצמו מאבד מעעס אסור עוד ואולי מבירות
 ברייתא שהביא הרמב״ן כשם שם בשעמ״ק וע׳ למיתה עצמו למסור דמוהר וס״ד

 ירוש׳ דהך אפשר כן ואם הגזל על אף אומר ר״ח וא׳י יהרג עבירות ג' טל
הירושלמי דכוונת י״ל לע״ד אבל וא״י יהרג הגזל דעל כר״מ ס״ל הנ׳ל שבת
יהרג נהרגך לא ואם פלוני pf> ברבים שתבייש לו אמרו אס הנ״ל סיעה כתי׳
 מביישים שהיו פי* דברים בחמוס אלו על רבים ואלו ל״א ם׳ ב״ר וע׳ וא״י

 הכלל לפי והגה בהשמעה( )ע' פלוני את חמום בירושלמי ודש ברבים איחס
לזה בסיני ונשנית לב״נ שנאמרה חצו* כל ע״א נ״ע בסנהדרין ריב״ח דכייל
נאמרה לב״נ בסיני ונשנית לב״נ שנאמרה צדקה מצות כן אם נאמרת ולזה

 בסיני ונשנית ומשפע צדקה לעשות ה׳ דרך ושמרו י״ע פסיק י״ח בבראשית
 נאמרה ולזה לזה כן ואם לו ידך את תפתח פתח כי ח׳ פסוק ע״ו דברים

 כסיני ונשנית וני* לב״נ שנאמרה מילה והרי ע״ב נ״ע בסנהדרין כמו״ש וי״ל
 ואפי' וביום דאתא הוא שבת למשרי ההוא ומתרץ לב״ג ולח נאמרה לישראל

 לב״נ ולא דייקא לאחיך ידך את תפתח פתוח קרא דגלי י״ל ה״ג כן נשית
 משים והעעס ע״א ס׳א כגיעין שלום דרכי משים רק בצדקה מחויב שאי;
 מציעא בבא דדרשינן למת וכן וכ״נו ע״א ל״ח קמא בבא ע׳ התוה״ק קיבלו שלא
 עתו׳ הצדקה על כופין שיהיו כדי תקפיץ ולא תאמץ לא ללאו וגם ע״ב ל״א

 דרק י״ל כ; ואס אבפי׳ ד״ה ע״ב ח׳ ב״ב ועתו׳ כל ד״ה ב ע" ק״י חולין
 הי׳ זה הנה מ״ע פסיק ע׳ז ביחזקאל דמצינו וק׳ לב׳נ ולא נאמרה לישראל

 אין ואם החזיקה לא ואביון עני ויד וגו׳ לחם שבעת גאון אחיחך כדים עון
 ע״ז עובד כאילו דהוא כג״ל וי״ל זה על נענשי למה הצדקה על מחהרין ב״נ

 זרה עבודה כעובד זה על מענישים אין מעה של דב״ד ואף דמים שופך וכאילו
 דוראי עוד לומר ויש זה על נענשו מעלה של בב״ד מקום מכל דגלם וכשופך
 עישה הש־״ת הי׳ צדקה עושין היו שאם אך חמורות עבירות עוד היו בסדום

 לכן צדקה עשו לא שהמה לפי אך להם אפו מאריך והי׳ צדקה כן נס עמהן
 נעשה ברכי׳ א״ר כ״ח פ׳ בראשית המ״ר לבאר יש ועד״ז כפעלס להם מדר

 כי וחעאתם כתוב בסדומיים בסדומייס געשה שלא מה ובנימין יהודה בשבע
 ואות; מאוד במאד גדול ויהודה ישראל בית עון כתיב יהודה ובשבע מאד בכדה

 ידיהם פשעו אלו וכו׳ פליעה מהם נשתייר ואלו פליעה מהם נשתייר לא
אחותך סדום מון הי׳ זה הנה הנ״ל ביחזקאל הפסוק לבאר 5י ועד״ז במצות



הקדמה 64
 ואביון עני יד מסעםשסדום הוא פליטה' ממך שנשתייר ומה לך בדומה היינו

 ניטלת שהיתה שם במ״ר וכפירש״י במצות ידיך פשטת אתה משא״כ החזיקה לא
 ומה ע״ש האכילה את להברות ?הוללת בנה' ומפי בעלה ומפי מפי׳ גלוסקא

 מציגו שהרי צ״ע יותר השחיתו ולא סדום טון הי׳ לבד זה במצודות שפי׳
 ומתכונים רבונם יודעים מאד לה׳ בממונם וחטאים בניפם רעים לך פ׳ ברש״י
 מאד בע״ז לה׳ ע בג" חטאים לאלו אלו רעים מ״א פ' ובב״ר בו נמרוד
 אנו ה׳ דרך ושמרו בו שכתוב אותו אפי׳ פ״נ ושם מ״ט פ׳ ב״ר וע׳ בש״ד

 אשר התועבות מכל ע״ב ק״ט סנהדרין זע׳ ממונו אח וניטליס אותו ביעלים
 בהכחוב הפי׳ יע״כ צדקה טשו שלא כ״א חשב לא הנ״ל יחזקאל ובכתוב עשו

 מחן קודם אף נענשו זה ועל השכליות ממצות הוא דצדקה עוד וי״ל כנ״ל
 בכלל והוא השכליות ממצות כן גס הוא תוכחה דמצוח עוד י״ל כן ואס _תורה

 שהוא חבירו את לרואה' מניין ע״א ע״ג סנהדרין רעך דם על תעמוד לא’
 לומר תלמיד מניין גופו אבירת וע״ש להצילו חייב שהוא וכי׳ כנהר טיבע

 בפרשת וט׳ האדם עיקר שהיא נפשו אמדת יכ״ש בעצמו לו פי' לו "והשיוהו
 כנ״ל כן גם וי״ל מיחו שלא לפי הי׳ שכם אנשי שחטא במפרשים וישלח
 לעונש ראוי שהי' נח על תימה אין כן ואם השכליות ממצות שהיא משוס

 מחן קודם שהי' לפי ניצול דלכך הכתוב >יל״פ חן מצא אך מיחה שלא לפי
 מתן קודם בדורות היינו בדורותיו הי׳ תמים צדיק הכתוב שאמר וזה הורה
 וי״ל הוכחה חיוב עליו שהי׳ מטעם ניצול הי׳ לא תורה מחן לאחר אבל חורה

 היינו רוח שפל הנ״ל וכפירש״י חמים צדיק ה״פ דורו בני שהוכיח למ״ד עוד
 הטובים מעשיהם ורואה צדיקים בדור להיות יותר נקל בעצמו שפל שלהיות

 והוא ענו להיות ק׳ רשעים שהיו המביל בדור משא״כ להתגאות במה לו ואין
 היינו חמים צדיק העידה הקדושה שהתורה שפיר ואחי כזה בדור גס ענו הי'

יתברך שאצלו חמים ולא לפני צדיק לו אמר השי״ח אבל זה הדור נגד שפל
 כ״ח בש׳ ראיתי והנה והבן לפגי תמים לומר שייך ואין להתגאות במה ■יאק
 דמיצו׳ כיון כן גס צדקה על מוזהר דב״ג הר״ן י חי׳ כשם שהביא וירא פ׳

 ואמון עני יד דכתיב מסדם לזה וראי׳ ומפפט צדקה כתיב והתם לה ילפינן
 לעיל במ״ש והנה צדקה על דהיזהרו ש״מ זה על נענשו ומיד החזיקה *לא

 בסנהדרין והנה פשרה היינו צדקה פי׳ ז״ל שרש״י שכתב וע״ש זה י״ל לפע״ד
 רש״י לדברי כוונתו אך מאומה רש״י פי׳ לא לצדקה ביתו במש״ש ע״ב נ״ז
 ומשפט צדקה להתס יצו׳ מאשר לה וגמיינן ויצו דכתיב דיני ד״ה ע״ב נ׳ו ז״ל

 פשרהוק״ל פי׳ דצלקה ז״ל רש״י בדברי ז״ל הוא ופי׳ ופשרה דק דהיינו כתיב
בסנהד׳ וכמ״ד לדין פשרה דהיינו למשפט צדקה דהקדיס שפיר אתי בקרא דהנה

 ופשרה דין דהיינו שכתב ז״ל רש״י לשין אבל לבצוע מצו׳ אומר ריב״ק ע״ב ו׳
 למשפע צדקה שהקדים הכתוב כסדר שלא והוא לפשרה דין שהקדים *

 ע״ב '1 בסנהדרין אמרינן שהרי למשפט צדקה שהקדים ק׳ מפי׳ קרא על וגס
 בהמשפע להיות צריך השיטו ונפי ביצוע זה אומר הוי צדקה בו שיש משפט איזהו י
 לימר צריכים אגו בע״כ והנה משפט ואח״כ צדקה העיקר שיהי׳ ולא צדקה ’

 משפע לאקדומי דהו״ל ק' לפשרה רק הפי' דאס ממש צדקה פי׳ צדקה דהך
ויהי ע״ב ו׳ סנהדרין הגנן' שהניאה ח׳( נ' )שמואל בכתונ שהוא כמי לצדקת
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 משפנו לעשות כתיב הי.׳ שאס לצדקה הקדים בכתוב אכל הנ״ל שמואל בכתוב

 לצדקה נס דהכוונה וחשפע צדקה כתוב ולכן לפשרה רק דהכווגה הוו״א וצדקה

 ממש צדקה לפרש הכרח דשם מאימה פירש״י לא פ״ב נ״ז בסנהדרין ולכן

 וז״ל כ״ת בס׳ מש׳ש הכנתי ולא ז״ל וכמהרש״א נשים דהיינו ביתו משום

 ע״כ באנשים ולא זאת שייך בנשים דרק משמע לצדקה ביתו מדמשני דאדרבה

 הס טכ״פ די; בכלל דאינן ונשים לדין דאנשים אמרינן ושפיר פשרה טל דקאי

 ממש דצדקה א״נ אבל בע״ד בי; שלום ולעשות לפשר עליהם שחצו' זה בכלל

 טל כן נס החיוב שלום לעשות והנה ענ״ל לצדקה ביתו דוקא אמאי הוא

 שאדם מהדברים הוא •לחבירו אדם בין שלום והבאת הגשים על כמו האנשים

 וברש״י וע״ב קכז. שבת ועי׳ לעוה״ב לו קיימת והקרן בעוה״ז פ-רוחיהן איכל

 הדייגים מכלל שאינם האנשים סל המצו׳ ובודאי ט״א כ״ב תענית וע׳ שם

 דקרא ה״פ וע״כ דיכא דבי זילותא להם יהי׳ שלא הבע׳ד בין שלום לעשות

 ומשפט צדקה לעשות ה׳ דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצו' אשר למטן

 לצדקה רק ,פי לצדקה ביתו הנח' ומ״ש לבד לצדקה וביתו לחרוייהו בניו היינו

 לעשית רק להם ש,ייך דאין הבנתי לא בנשים שייך דפשרה ומ״ש לדין ולא

 וברש״י ע״א ו׳ סנהדרין ועי׳ פשרה שם ע״ז יוצדק לא אבל בע״ד בין שלום

 אבל ביחיד דפשרה שם לחכמים ואף מקשינן ד״ה שם ובתו׳ מקשיגן ד״ה

 חו״נו ועי׳ לד״ת נועה להיות צריכה ■דהפשרה והיינו שמענו לא ■באשה פשרה
 להעוח שלא מוזהר הוא כך הדין להעות הלא שמוזהר וכשם ס״ב י״ב סי׳

 ד׳ה ע״א ע״ו ב״ק ועתו׳ אבל ד״ה ברש״י ע״ב ל״ב סנהדרין ועי׳ הפשרה

 מיירי דהקרא משני ולא לדין כשרה אינה אשה והלא מדבורה דמקשה אשר

 נ׳ נדה ובתו׳ שכינה משום עליהם אותה מקבלים שהיו מתרצי והתו' בפשרה

 אלא דנה היחה לא א״נ הדיבור עפ״י דדנה תירוצים ב׳ כתבו כל ד״ה ט״א

 מ״ה יבמות ועתו׳ שבועות ד״ה ע״ב כ״ע שבועות ועתו׳ הדינים להם מלמדת

 אינה ואשה בה כתיב דמשפע נ׳ צריך דגר מלקחן התו׳ שהקשו מי ד״ה ט״ב

 משפע הנ״ל ע׳ב ו׳ כסנהדרין משפע וקרוי לפשרה כשרה אשה ואי לדון ראוי׳

 ז״פ והגה לזה ראוי׳ אינה דאשה ומנ״ל צדקה בו שיש משפע שלום בו שיש

 פשרה ושיעשו לחבירו איש בין שידונו דיינים למנות וצריך מומחים שאין בעיר

 אך בהשמטה( )ע׳ דין ג'כ מיקרי דפשרה כנ״ל והוא ע״ז נשים למניח שאי;

 אנשים הא ק׳ אכתי לפשרה פי׳ דביתו נימא אס וגם פשרה בו שיש דין

 ולפשרה לדין בניו כנ״ל וע״כ ע״ב '1 ובסנהדרין פשרה לעשות כן נס מחויבים
 דברי בעיקר והנה כ״ח בס׳ עוד ימ״ש וכנ״ל לבד לצדקה ביתו אבל ולצדקה

 קיי׳ל דלהלכה היא הילכתא דלאו נראה צדקה מל מוזהר דב״נ ז״ל הר״ן

 על הוזהרו ובניו דאברהם גב על אף כן ואס מאלקיס דינין דיליף כרי״צ

 לא יצחק כר׳ קיי׳ל דלהלכה מ״ש והנה זה על הוזהרו לא ב״נ אבל הצדקה

 הלכה דאין וידוע יוחנן ר׳ מתלמידי יצחק ר׳ חונה ובסה״ד הא מנ״ל ידעתי

 המנונא רב מ״ב נ״ו סנהדרין מדחוינן וגס בזה ואכמ״ל הרב במקום כתלמיד

 הכתוב דחזה ס״ל המגונא רב נס כן אס יציה אשר למען ידעתיו כי מקשה

אתה עכ״פ יצחק כר׳ דס״ל וא״ת יצחק כר' ולא יוחנן כר׳ וס״ל לכ״נ גלהד



 נ*ט סנהדרין וע׳ ב״נ לכל אך נצטיה ולבניו לאאע״ה דלא לומר צריך
 שנאמרה דזה משם ומשמע' לב״נ שנאמרה מילה והרי דגנו׳ סתמא דמקשה >ע'ב

 מילה שם מתרץ והנח׳ הג״ל מ״ז וכרש״י ב״נ מצות נקרא ע״ה אבינו לאברהם
 אחה תשמור בריתי את ואתה רחמנא לי' מזהר דקא הוא לאברהם מעיקרא

 מיעועא דכתיב מילה גבי דוקא כן ואם לא אחרינא אינש אין אחריך וורעך
 מיד ומ״ש זה טל הוזהרו ב״נ כל כן' אם מיעועא כתיב דלא בצדקה אבל
 ובאמת אבינו לאברהם ציווי אינו אשר׳יצוה למען ידעתיו כי דהך הג״ל בס׳

 בניו שהזהיר בשביל אוהבו הקב״ה רק הצדקה על ובניו אברהם גס נצטוו לא
 לחה ידעתי לא מא׳ דינין דיליך לרי״צ שנ״ה ונתב צדקה מצות על וב״ב
 בפי׳ המנונא דלרב מפירש שאין מה המנונא לרב יצחק ר׳ בין מחלוקת עסה

 איפנא דדריש ומה ממש עשה מציח; הוא יצוה אשר דהך ע'ב נ״ז בסנהדרין
 ולא ע״ז שעשה לעמ״ם לנ״נז ע״ז זה ויצו לדרוש דרוצה י׳ל יוחנן מדר׳

 חילק אין יצוה אשר למטן דקרא כפי׳ רבל שם ע״ב נ״ו כסנהדרין לה השתחו'
 צדקה לעשות שיצווה כדי' אוהבו שאני משמע דקרא ופשעא המנונא רב על

וט' כן נס עתיד לשון הוא אבל הוה לשון יצווה ד״ה שם פירש״י וע' ומשפט
 לשון כתב הגה דיפקד בגין יונתן ובתרגום פקד די בדיל שם אונקלום תרגום
 צדקתא שתרגמו ממש צדקה פי׳ התרגומים וב׳ הנ״ל הגת׳ כדרשת והוא עתיד
 אח״כ והנה עתיד לשון יצוה כן גס פי׳ ואברהם ד״ה הק׳ באוה״ח וע׳ ודינא
 צדקה חשיב דלא דה״ט וז״ל ע״ב נ״ו סנהדרין אותן מצפה בהג׳ מצאתי ב׳ה

 משים לישראל נותנין שיהיו מעשה להיות לישראל דאסור מצות לשאר דל״ד
 דחשיב לן לימא דמאן ז״ל דבריו וצ״ב :י׳ ב׳ב כדאיתא חטאת לאומים וחסד דכתיב

 לקיימם ב״נ צריך שאותם אלא חשיב דלא י״ל לקיימם אותם נכוף שאנו ב״נ מצות ז׳
 המצית אותן ועל . נ״ט : נ׳ח כסנהדרין לקיימם להם שאסור מצות כשאר ולא
ואותם וכ״ח וע״ב ע׳א ו׳ זרה בעמדה כדאמרינן לפ״ע טל מוזהרין אני

 ללמוד להם מצוה ואדרבה ע״א נ״ט כסנהדרין הדינין ללמוד מותרין המצות ־י
מ״ת ע״א י״ג חגיגה ע' לכותי ל״ת מופרין שאין ואך שלהם מצות ן׳ דיני
כן ואם אק ד״ה שם עתו׳ הדינין להם ללמוד מצו׳ עוד דידהו מצות בו׳

 ע׳ אך צדקה של הדינין עמהם ללמוד מותרים שאנו כן גס צדקה ליחשוב
אנו הי׳ עליהם תקיפה כשידינו משם דמשמע ע״ב נ״ט סנהדרין במהרש״א

ולא לפרש לו הי׳ 'נתכוין לזה ואס ב״נ ז׳ מצות לקיים אותם למך צריכים
 אין חטאת לאומים וחסד הכתוב זה שהרי מאד תמוהין ז״ל דבריו וסיך לסתום

 ב״ב ע״ש תשברנה קצירה מביש מהכתוב ורק ע״ב י׳ ע״ש מזה כלל נשמע
 דאסיר משמע שם לישראל ניחגין שיהיו מעשה להיות דאסור ומ״ש ע״ב י׳

 אך וכו׳ תשברנה קצירה מביש משוס "ס עכו לעניי לחלקם אך לקבלם כלל
 שא״א במקום לא אס עכו״ס לעניי מחלקם אז מלכות שלום משוס מקבלם אס

ד״ה ע״א ח' בתרא בבא עתו׳ ישראל לעניי מחלקם אז ענו״ם לעניי לחלקם
זרה עבודה כעיכד הוא הצדקה מן עין דהמעליס משוס וח״ש עייש״ה יתיב

 ק״ט חלק בם׳ מהרש״א וע׳ ב״ה לעיל כארוכה וביארתי לדעתו ב׳ה כוונתי
הנ״ל הק׳ באוה״ח שפי׳ וכעין עתיד לשין יצוה כן גס שפי׳ חתר ד״ה ע.א
מהנמ׳ 'להם למוסרם איכא דמצות הנ״ל ע״א י״ג חגיגה התו׳ בדברי שצ״ע ידע



 ביביש ד״ה ע״ב י׳ בחרא בבא וכפירש״י תשברנה קצירה כיבוש הנ׳ל דב״ב
 דידהו מצות ם' אף חורה עמהם לומדים ואם יכו׳ שבידן זכית כשתכלה

 קצירה ביביש שייך בה מחויבים שאינה צדקה דשאני וי״ל זכות להם יש הרי
 בתרא בבא וע׳ בצדקה מחויב אין דב״נ וראי׳ מחויבים שהם מצות בז׳ משא״כ

 דצדקה ועוי״ל לנבוכדגלר עצה שהשיא מפני דניאל נענש מה מפני ע״א ד*
 אסור זה לפי כן ואם בה לן ליח מצות ז׳ אבל גדול זכית שהיא שאני

 לעכו״ם לחלקם אף צדקה מהם לקבל שאסור כמו צדקה דיני ב״נ עם ללמוד
 כקושית ב״ג מצות ו׳ עם צדקה חשיב דלא מה שפיר ואתי הנ״ל בחרא וכבבא

 לזה ואולי אסור צדקה משא״כ ללמדם מצוה מצות דשאר הנ״ל מהרש״א
 הרמב״ם דלשי׳ ודע לשונו במשמע זה אין אבל הנ״ל איתן מצפה בעל נחכוין

 ששבת עכז״ס אר״ל ע״ב נ״ת סנהדרין דאמרינן דמה מלכים מהל׳ י׳ פרק
 ז׳ רק לקיימם לו שאסור חצות שאר ה״ה אלא שבת דווקא דלאו מיתה חייב
 לו הי׳ זכות מה כן לא דאם כצדקה חייב דב״ג דסובר ברורה ראי׳ ב׳ג מצות
 זכות שהוא קצירה ביבוש הנ״ל בתרא דבבא הגח' וכן צדקה בעשייתו לנ״ג
 מצות ז׳ מכח בזה חייבים שהם וע״כ זה טבור מיתה חייבים ■ואדרבה להם
 צדקה כך ישראל על מכפרת שהחנואת כשם דארינ׳ז ע״ב יו״ד ב״ב וע׳

 ואם בחעאח מצווים שישראל כמו בצדקה מצווים שהם ומשמע או״ה על מכפרת
 ועתו׳ הנ״ל ז״ל הרמב״ס וכדברי להם עון זה הי׳ אדרבה מחויבים היו לא

 ס״ל ואי להקב״ה מקנא שהי׳ צדקה עשה שעה ואותה ויבא ד״ה ״ד:1י ב״ב
 התוה״ק ממצות מצו׳ שים לעשות לו אסיר דב״נ הנ״ל הרמב״ם כשי' לכתו׳

 שעשה דב״נ דקאמר הרמב״ס דאף וי״ל אצלו חעא זה הי׳ אדרבה כן ואס
 עצמך הגע השכליות במצות אמר לא מיתה חייב החוה״ק ממצות חצוה שוס
 יש השכליות ממצות שהיא צדקה ולכן מיתה חייב יהי' ואס אב כיבד ב״נ אם

 ב״ה וא״ש וכנ״ל השכליות ממצות ג״כ שהיא תוכחה וכן צדקה נותן אם זכות לו
 לחה א״כ לקיימם אסוך ב״נ התוה״ק מצית כל דה״ה הרמב״ם לשי׳ יל׳ד והגה

 מצית מכל גרע לא שהרי לי׳ י חיפוק ישביחו לא ולילה מיום ללמוד ר״ל הוצרך
 יוחנן ור' בזה פליגי ור״ל יוחנן דר׳ להרמב״ס דס״ל וי״ל בחורה האמורות

 מיגזל מיתה חייב בחורה שעוסק י עכו״ס אמר ע״א ג״ע סנהדרין שם
 ולכן ר״ל לגבי יוחנן כר׳ והלכה ע״ש המאירסה כנערה או ע״ש לה גזיל קא

 דאמר ומה יוחנן ר׳ על פליג לא דר״ל עוד וי״ל התיה״ק מצות כל דה״ה פסק
 קאמר ורבותא שבת אף פי׳ מיתה חייב ששבת עכי״ס ע״ב ג״ח בסנהדרין ר״ל
 כמה חזי פיק ע״ב י״ז ברכות כמו״ש לי׳ דלית הוא מלאכה די״ל שאני דשבת די״ל

 לו שאסור ישטחו לא ולילה יום מהכתוב ראי׳ ומייחי כשיקא איכא בעלני
 ישביתו לא ולילה יום לקיים לעשות הוא מחייב לעשות מה לו אין אס אף לשבות

 באלו דדווקא מדבריו דנראה עכו׳ם ד״ה ע״א נ״ע סנהדרין מהרש״א וע׳
 ולע״ד הג״ל הרמב׳יס כשי׳ שלא וזה מיתה ב״נ מחויב וח״ת שבח מצות' הב'

 שעיסק עכו״ס הנ״ל סנהדרין יוחנן ר' מדקאמר הנ״ל הרמב״ם לשי׳ ראי׳
 עוסק משמע והעוסק תורה שלומד עכו״ם קאמר לא ולמה מיתה חייב בחורה
 דקאמר וע״כ עייש״ה סק״א מ״ז סי׳ או״ח זהב עורי כמוש״כ התוה״ק בפלפול
סתירה יש דלכאורה ודע וכג״ל החוה״ק מצית עשיית לכלול היינו העוסק

בדברי
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 ראש קלות בהם נוהגים אין וב״ת ב״כ קנ״א סי' או״ח בשו״ע וע׳ בתוה״ק.
 וכשאנו האסורים מדברים שמור פינו יהי' והלואי בכולה ושיחה והחול שחוק כגון

 בנולים דברים בהם יתערב שלא ימלע לא הנצרכים דברים אפי׳ מדברים
 קג״א סי׳ או״ח במג״א וע׳ להם התיר מי הש״ץ חזרת כשעת שלא אפי׳ וא״כ
 וע״ש עשוית תנאי על אמריגן לא מסתמא אבל בפי׳ שהתנו דדווקא י״ב ס״ק
ושתי׳ אכילה כגון ראש קלות של לתנאי תנאי מהני לא דבישובו י״ד ס׳ק

 לאכול דמותריס ותלמידיהם לת״ח וגם ושתי׳ מאכילה דגרע וודאי בעלה ושיחת
ב׳ ס״ק במג״א ע״ש א׳ סעיף קנ״א סי׳ או״ח כשו״ע מדוחק בהם ולשתות

 מביהכ״נ יצאו בעלה שיחה לדבר אבל מלימודם יתבעלו שלא מעעס היינו
 הנ״ל כשו״ע דמש״ש הפמ״ג בשם ב׳ ס״ק שם במ״ב וע׳ בעלה שיחה וישיחו
 בביהכ״נ שרי דבחון פרנסה לצורך שהיא חולין שיחת אפי׳ דפי׳ בעילה שיחה
 ס״ק בח׳ב וע״ש מזה תמיד למנוע שראוי לגמרי בשילה שיחה ובפרט אסור
 אפי׳ דבזה ע״ת בשם הציון בשער וע״ש תנאי מהני לא בעלה דלשיחה• ל״ד

 לא אבל בביהכ״נ דוקא הוא הנ״ל החומרות דכל עועיס ורבים . אסור בחורבנו
 סי׳ או״ח שו״ע ע' יותר חמור ביהמ״ד קדושת אדרבה כי הס ועוטים בביהמ״ד ”
 לבעל יצערכו שלא כדי ושתי׳ אכילה לענין רק הוא כביהמ״ד והקולא ס״א קג״ג <

 בעילה שיחה ישיחו שלא למחות מאוד קשה דזה ידעתי גס ידעתי והגה וכנ׳ל
 שלא בידם ולמחות חיל לאזור צריך לזה עכ״פ אבל ובביהח״ד בביהכ״ג

 קה״ת וכעת ובקדיש הש״ן בחזרת מקום של שבחו שמספרים בשעה ראש יקילו
 פורתא פורתא ואתי יעקר וסבר בעי מילתא מיעקר ר׳ ע״א ט״ז ע״ז וע׳
 אולי הזה הדבר כן בפ״א אותם לעקור א״א הרפים הדברים וכל עייש״ה וכו'
 שיחה ישיחו ולא מצוה גוררת חצוה הש״ץ חזרת בעת לשיח בידם שימחו ע״י

 נהפכין זה בעון סק״א קנ״א סי׳ או״ח מג״א וע' בביהמ״ד לגמרי כעלה
 ראה וא״כ רח״ל גירוש מ״י לא אס א״א שזה וידוע ח״ו עכו״ס לבית הביהכ״ג

 ד״ה ע״א ז' מגילה ועתו׳ מגיע בביהכ״ג בעלה שיחה של הדבר היכן מד
 מקומית שאותן לומר וק׳ וכו׳ חרפה בלשון אותן ומכנה ע״ז בתי י״ה טראט׳

 וע״י וביהמ״ד ביהכ״ג כשהי׳ י״ל ומד״ז עש״ה תורה שם ללמוד יכול העונפות
ע' הגזל על חל לא הקדש מה וק״ו ע״ז לבתי נהפכה נעלה שיחה של העון

 גזלו סעכו״ם ואס ע״ז להבדיל וכ״ש יקריב בי ד״ה שס ובתו׳ ע׳א ל׳ סוכה
 בהם מללמוד שלנו מ’ב לאסור בכחם אין בוודאי ע״ז שס והעמידו וב״ח הב״כ

 לסייע התוה״ק קריאת בעת רגילות להם יש אגשים הרבה וכנה כהשמעה( )ע׳
 החוה״ק קריאת ישמעו שלא וגורם קריאה הבעל מבלבל וזה קריאה להבעל

 קורין היו אם ואפי׳ החומש מתוך שקירין מהם אך התורה בספר מהקורא
 מתרי אף קלי דתרי ע״א כ״ז בר״ה אז״ל שהרי אסור ג״כ התורה בספר נ״כ

 לחמן ס״ת סליק כד וז״ל ע״א ר״ו ויקהל זוה״ק וע׳ ע״ש משחמעי לא גברי
 ובזיע וברתת בדחילו באימתא לתתא גרמייהו לסדרא עמא כל בעאן כדי;

 ויהון אורייתא לקבלא דסיני טורא על קיימין דהשחא כמה לבייהי ולכוונא
 דאורייתא במילי אפילו פומייהו לחיפתח לעחא רשו וליח אודנייהו וירכו; צייתין
 ואסור וכי' פומא לי׳ דלית כמא; באימתא כולהי אלא אחרא במלא וכ״ש

 יישמעון בגין ושחקי! צייחין וכלא בלחידוי חד בר דאורייתא בסיפרא למיקרא
1»לי

1
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 באורייתא דקארי ימאן לסיני ממורא לי׳ קטלו שמתא החי^ כאלו ממומי' מלין

 תרין ולא בלחויוי חד דיבור בר ישתמע דלא ושתיק עלי׳ קאיס חד ליהוי

 וגריעותא איהו ימהימנותא לרזא גריעוחא בס״ת משתכחין תרין ואי וכו׳ דיבורין

 אותס עושין רעית ושתים קלא חד וכעי בש״ת אשתכח דאורייתא דיקרא

 ואין לשמוע לחטריהס מניחים ואין ס״ת בקריאת בעצמן יוצאים אין האנשים

 וע׳ בידם למחות וצריך לגו ישמעו ובודאי ההרגל מצד אלא בטונה כן מישין

 דאורייתא בספרא דקרי מאן דא כגווגא ע״א ר״ב ויקהל בזוה״ק מזה עוד

 בגין דלעילא מהימנותא גרעי באורייתא קראי תרי ואי לשתוק וחד קרי חד

 דלעילא מהיחנוחא גרעי באורייתא קראין תרי ואי חד כולא ודיבור קלא דחד

 שיש וכיש וזיל שכתב ב׳ ס״ק קנ״א סי׳ או״ח שו״ע בח״ב וע׳ עש״ב וכו'

ומחלוקת ורכילות לשה״ר 1כגי אסורים דברים מעון יביהמ״ד בביהכ״ג ליזהר
קדיש במקום יותר המון יגדל עוד מאד חמורות עוגות שהם מלבד כי וקטטות

 לחוטא מצחו לבין בינו, החוטא דומה ואין השכינה בכבוד מזלזל הוא כי
 את גס מכשיל שהוא בזה הרעה תגדל ועוד המלך לפני מלך של בפלטין

 ומתחילה דמייא לבידקא דמיא חגרא האי כי הנ״ל החמורות בעונות הרבים

 איש לריב חבורות חבורות ויתחברו יתלקטו ולבסוף אנשים באיזה העין הותחל

 םפעמי מזה באין ערהוב גדילה כמדורה הטהכ״ג כל שנעשה עד ברעהו

 שזה הס״ח בפני רבות פעמים וגם כרטס פנים והלבנת וגידופין חרפות לידי

 פ׳ סנהדרין אחז״ל ת״ח בשני חבירו המבזה אפי׳ בפ״עיכי חמור פון ג״כ

הס״ח בפני חבירו למבזה וכ׳ש לעוה״ב חלק לו ואין אפיקורוס שהוא חלק

מזה ובאין קנ״ב סי' מהרי״ו בתשובת זה כעין שכתב וכמו השכינה וכבוד

 לא אם זה לכל גרם ומי האומות בין השם חילול וגודל ומלשינות הכאות לידי

ע״כ כולם כנגד שכר יטול למת״ל ובודאי תחילה בעבירה שהתחיל הראשון

דברים שום לדבר שלא לזה ולבו עיניו תמיד ישים ה' לדבר וחרד הירא

 ותפילה לחורה רק אצלו מיוחד יהי׳ הזה והמקום וביהמ״ד בביהכ״ג בטלים

 של בפלטין לחוטא עצמו לבין בינו החוטא דומה אין במשל מ״ש עכ״ל״והנה

 הארן כל מלא השי״ת כי בזה וקיצר לנמשל דומה המשל אין המלך לפני מלך

 מניין יצחק א״ר אדא ב״ר רטן אמר ע״א ו׳ ברכות שאז״ל ומה כבודו

 פירשתי ועד״ז הק' השכינה השראת יותר ניכר ששם פי' בביהכ״ג מצוי שהקב״ה
 והנא א׳ לו שאין כמי דוחה כחו״ל הדר כל ע״ב ק״י בכתובות ז״ל מ״ש

 מחמת כן בדעתו דומה שהוא היינו רומה הכוונה אך כבודו הארץ כל מלא

 והיינו עוע״ז כאילו בח״ל הדר כל אח״כ שם שאמרו וזה העמים ארץ טומאת

 מרניש וביראה }אימה שם נכנם אם בכיהכ״נ בח״ל וגס במהרש״א וע״ש כנ״ל

 יוחנן לר׳ א״ל ע״א ח׳ ברכות אז״ל ולכן כא״י כמו הק' השכינה השראת שם

כתיב האדמה על בניכם וימי ימיכם ירבו למען ואמר תמה בבבל סבי איכא

להו דאהני היינו אמר כנישתא לני ומחשכי מקדמי דא״ל כיון לא נח״ל אבל

בא״י שיקבעו שעתידי] ע״א כ״ט מגילה הגת׳ עפ״י במהרש״א וע״ש וכו'

אמריחו לר״ג כופר א״ל ע״א ל״ט סנהדרין וע׳ עכ״ל א״י קדושת בהם ויש

 וט׳ ניחא אכי״ע שמשא ,וכו איכא שכינתא כמה שרייא שכינתא משרא בי כל

אין וסומא כו״כ ע״א דקוב״ה שכינתא עלמא אכולי ניחא וכו׳ שמשא ומה
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 מם מרגיש הוא עיניו שיפקחו שרוצה למי רפואה היא וביהכ״ג השמש אור רואה
 כל הנ״ל כתובות שאז״ל אעפ״י א׳י וגס א״י כמו הק׳ השכינה בהשראת

 שאין לפי היינו פישעיס כמה שס יש מ״מ א׳ לו שיש כמו דומה כא״י הדר
 סמי לקחת רוצה שאין עור כמו גדול יותר עונו ובודאי עיניהם שיפקחו רולים
 עיני לפקוח שסגולתו הבית תכונת כפי לזה הראוי בבית עיניו שיפקחו מרפא
 הארץ כל שמלא ואף סיף אין עד מדרגות יש כי האמת לחכמי וידוע פורים
 הקב״ה וז״ש גדולה יותר במדרגה הק׳ השכינה השראת בביהכ״נ מ״ח כבודו
 אחד גס אין קדושה שאומרים בשעה ב״ה וכנה בזה ואכמ״ל ׳בביהכ״נ מצוי
 משמע ע״ב כ״א ובברכות החזן עם קדושה יאמר שלא יכונה ישראל בשם אשר

 שמ״ע באמצע מפסיק אין ולמודים דלקדושה שם דאמר מקדושה עדיף דאיהש״ר
 דאין ומודו פוסק מבורך דליהש״ר ס״ל יוחנן ר׳ תלמידי ור״ל ר״י וליהש״ר
 דמפסיק דס״ל יבמה כווהייהו הילכתא דלית ואף ולמודים לקדושה מפסיק
 מג״א ומ׳ מקדושה עדיף דאיהש״ר עלייהו דפליג מאן לית בהא עכ״פ ליהש״ר

 מורגלים שאינם לפי בזה שמזלזלים והעעם להדיא שכ״כ סק״א נ״ו סי׳ אי״ח
 וזה מאד במאד גדול שכרם בזה וימחו לש״ש שיכוונו האנשים ואשרי לזה

 ע״א נ׳ בברכות ז״ל אמרם בזה לבאר וראיתי ישמעו בזה כי בנסיון ראיתי
 לטוב זכור אלי׳ בא להתפלל ירושלים מחורבות אחת לחורבה נכנסתי פ״א יוסי א״ר

 שלוס א״ל תפילתי שסיימתי לאחר תפילתי שסיימתי עד לי והמתין הסתת על לי ושמר
 זו בחורבה שמעת קול מה בני וא״ל ונו׳ ומורי רבי עליך שלום לו ואמרתי ר׳ עליך
 החרבתי שבעונותיהם לבנים אוי ואומרת כיונה שמנהמת קול בת שמעתי א״ל
 לא ראשך וחיי חייך וא״ל או״ה לבין והגליתים היכלי אח ושרפתי ביתי את

 בלבד זו ולא כך אומרת ג״פ ויום יום בכל אלא כך אומרת בלבד זו שעה
 הקב״ה מבורך הגדול שמו יהא ועוני; ולב״מ לב״כ נכנסין שישראל בשפה אלא

 לאב לו מה כך בביתו אותו 'שמקלסין המלך אשרי ואומר בראשו מנענע
וכו׳ נכנסתי ו»"ש אביהם שולחן מעל שגלו לבנים להם ואוי בניו אח שהגלה

 וי״ל עכ״ל ירושלים חורבת על ה' לדרוש להתפלל שנכנס בע׳י הכותב פי׳
 יותר בגלות כ״כ שוממים שאנו זו חורבה המיוחדת ר״ל אחת לחורבה שז״ש

 אז״ל ע״ד י״ל בדרך להתפלל לך הי׳ .לו שז״ש וי״ל הרבה ראשון ביה מחורבן ..
בי יפסיקו שמא הייתי מתירא לו והשיב דרך איקרי תורה ע״ב ב׳ קידושין
בלימוד לנו בצע ומה התורה ע״ד עוברים הרבה שיש היינו דרכים עוברי

וגס מינות ספרי ומפיצים ישראל ביה כרס שמחבלים הרבה יש אס התוכ״ק -י
והמה מאו״ה ורעות קשות גזירות ע״י להחזיקם כח בנו אין הגלות מול ט״י

 אז״ל ע״ד כיתה אלי׳ שטענת י״ל והנה והמצות התורה מקיום אותנו מבטלים
 של תלמודה זה הושיבני במחשכים ירמי׳ א״ר ג׳ באיכה מה״כ כ״ד סנהדרין

 הסדור בבלי תלמיד שבע״פ תורה לנו שיש לפי הזה הגלות שאורך וי״ל כבל
 הי׳ שלא ראשון בבית משא״כ בגלות רב זמן להיות יכולים אנו ולכן לפנינו
 והשיב התיה״ק עסק על בדרך . להתפלל לך הי׳ לו וז״ש מסודר בבלי תלמוד

אלי׳ בא מקודם דמ״ש וי״ל מאתנו משתכחת התורה גס הגלות אורך שמצד לו
ה׳ קפיטל שה״ש במדרש ז״ל כמי״ש היינו הפתח על לי ושמר לטוב זכור

 אחר פחח לי פתחו לישראל הקב״ה אמר אסר יסא ר׳ אחותי לי פתחי עה״כ
של ............ י ■ י
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 מחש של כחודה הלשון מה וצ״ב וכו׳ לכס אפתח ואני מחש של כחודה תשובה של
 מר אתי לאימת למשיח ריב״ל דא״ל ע״א צ״ח בסנהדרין דאמרינן י״ל אך

 א״ל אתא ולא אתיגא היוס דא׳ל בי שקר קא שקורי א׳ל ונו׳ היום א״ל
 אמר ולא היום סתס א״ל שהרי ותמוה תשמעו בקולי אם כיום לך אמר הכי
 וכו׳ עולמו קונה יש ר׳ בכה .י״ז ע״ז אז״ל דהנה וי״ל תשמעו בקולי אם
 לקניין דהרוצה הרמז ע״ד בזה בספה״ק וכתבו אחת בשעה עולמו קונה ויש

 פנאי לי יש יאמר לעבירה מסיתו כשהיצ״ה היינו אחת בשעה רק הוא עוה״ב
 יעד״ז איחור בלי תומ״י יעשה מצוה לעשות לו אומר וכשהיצ״ט לא זו בשעה
 משית לו ח״ש למחר גד ידחה לא מצו׳ היינו תשמעו כקולי אם היום יל״פ
 ממש דקא׳ל סבור הי׳ וריב״ל היום לעשות; במצות זריזין יהיו אם היינו היום
 יעשו ושמילא היום יבוא שמשיח יחשבו ישראל כל אם דהנה עוד וי״ל היום

 יש הלא וק׳ כן יחשבו אם היינו היום לו וז״ש ביום בו משיח ויבוא תשיבה
 הכלל מ; היוצאים ובשביל יוהכ״ם תשובה עושין ישראל שכל בשנה אחד יום
 יכול חי׳ למעלה חחומין אין למ״ד והנה ישראל גאולת יעכב זה כשביל לא

 ע״ב מ״ג עירובין ע׳ מעשרה למעלה תחומי] יש למ״ד ואף ביוהכ״פ לבוא
 האיסור דוחה ישראל דכלל נפש פקוח בשביל מ״ח ביוהכ״ם ’ לבוא יכיל ואין

 של פתח לי פתחו במדרש התי׳ וע״ז אחר כיוס לבוא לו שקשה כיון תחומי;
 ידקור ביוהכ״פ׳ שיאמר חטא על כל כן האדם בבשר שדוקר מחט כמו תשובה

 נחשב אינו זה הרגשה בלי חטא על שיאמר ולא באמת תשובה ויעשה לבו את
 אמריתו אלי׳ במאמר ע״ב י״ט יומא וע' בא לא עדיין דוד בן ולכן לתשובה

 ע״ב מ״ג וכעירובין וי״ט בשבתות בא דוד בן אין והרי משיח אתי לא אמאי
 והשיב ישראל דכלל פקי״נ משים שיבוא/ביוהכ״פ רוצים שהיו כנ״ל וע״כ הנ״ל

 הפתח שיהי׳ ראוי כי׳ שביוהכ״ם לפתח פי׳ רובץ חטאת לפתח השי״ת מאמר
 שאז היינו נקיבה. לשון שהיא חטאת בעונותינו אבל יותר בנקל ואז לחשיבה

 הפתח על לי וז״ש ביוהכ״ם גס ומחטיאם כזכר רובץ מ״ה כנקבה כוחו חש
 עושין ישראל אם ע״ב צ״ז סנהדרין כדאז״ל והיינו תשובה של פתח היינו

 דמ״ש נלע״ד כיונה שמנהמת ב״ק שמעתי יוסי ר׳ וא״ל וכו׳ נגאלין חשובה
 יונה מה וכי׳ ליונה כנ״י דמתילי יונה ומ״ש ע״ב נ״ג ברטת אז״ל עפ״י כיונה
 היתה והב״ק במצות אלא׳ ניצולי] אינן ישראל אף בכנפי' אלא ניצולת אינה

 ע׳י להגאל ומע״ט מצות חסרים אנו כן הכנפיס לה כשחסרים יוגה כמו מנהמת
 תפילות ג׳ מתפללין שישראל בשעה היינו כך אומרת יום בכל פעמים ג׳ ומ״ש

 שמו יהא ועונין מ’ולב לב״כ נכנסין שישראל בשעת ומיש ביהמ״ק חורבן על
 קפיטל בשה״ש שכתוב ע״ד הפי׳ ונלע׳ד בראשו מנענע הקב״ה מכורך הגדול

 פסוק שה׳ש במדרש וכ״ה אורייתי׳ שם ומתרגמינן פז כתם ראשו י״א פסוק ה׳
 ישראל גאולת היא שע״י התוה׳ק זכות שמתעורר היינו פז כתם ראשו

 פ' במ״ר וכ״ה אקבצס עתה כולהי חנו אי עולא אמר ע״א ח׳ ב״ב וכמוש״כ
 פסחים וע׳ שם אר״ה כן המשניות בזכות אלא מתקבצות הגליות אין צו

 ויעקב בב״א שיננה הג׳ ביהמ״ק היינו בית שקראו כיעקב וכו׳ אר״א ע״א פ״ח
 ובת״.י בת״א שם ומתרגמינן תולדות בפ' אהלים יושב תם איש עליו נאמר
ישב ד״ה רש״י יע״ש דפבר חדרשא בבית ומשמש ובת״י אולפנא בית משמש

וע'
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 י״ל וה״נ חסר ישב מדכתיב דררשינן עפרון גבי ופנ״ח ליט גבי פ״ג ב״ר וע׳

יותר לו שחסר יודע יותר שלומד חה כל הת״ח דדרך חסר ישב כתיב דלהכי .<
 קהלת עה״כ ע״א י׳ מכות שאז״ל ופ״ד מדה מארץ ארוכה כי המוה״ק ידיעת

 לידי שבאה מלוה ואמר וכו׳ משרכע״ה זה כסף ישבע לא כסף אוהב ה׳
 י״ט תהילים רב ומפז מזהב נחמדים והמה בכסף המצות שמושל זק׳ אקיימנה

 שהשביע במה מובן אין שהנה בקהלת הכתוב לפרש שם שימאי ר׳ כונת אך
 כן המביע שהשי״ת ואמר העוה״ז בקניני מימיו ישבע שלא האדם בנפש השי״ת
 ומע״מ מצות להוסיף עמל יהי׳ ותמיד ממצות ישבע שלא כדי האדם בנפש

 בכת השתמשו יעקב וכן ומשרבע״ה הגשמיים לקניניס זה בכת משתמש והאדם
 שהנפש תמלא לא הנפש וגס שם עה״כ ו פ" קהלת רבה וע׳ ומצות לתורה זה

 תורה לא שביעה אינה לכך עמלה היא לעצמה עמלה שהיא מה כל יודעת
 העולם מן יוצא אדם אין ל״ד( אות א' קהלת )במ״ר שאז״ל וכמו חע״ט ולא
 העוה״ז בקניני שהוא וכמו מאתים רוצה מנה לו שיש ומי בידו תאותו וחצי

 הוקבע זה לתכלית שהרי העוה״ב בקניני הוא כן יותר חסר יותר לו שיש מי
 מדתו ויעקב חורה מתן זה והת״ת ע״א ג״ח ברכות וע׳ באדם הטבע זה

 בעת נתעורר וכ״ז לגאולה מועיל התוה״ק זכות ולכן כנודע תפארת מדת
 שאגו כיון אבל המה מעטיס שלנו והמצות התורה שזכות ואף איהש״ר אמירת

ישעי׳ זכמאה״כ לגאולה הרצון כביכול מתעורר יתברך שמו שיתקדש מבקשים
 מ״ש אתן לא לאחר וכבודי יחל איך כי אעשה למעני למעני י״א פסוק מ״ח

 רח״ל הגלות לאריכת מרם הוא הגה הקדיש בשעת המדבר זה אבל ברש״י
 הגורס הוא כי בגלות סובלין שישראל הצרות כל על הדין את ליתן עתיד והוא
 ההמון בקדיש ומדברים בנפשותס• החיטאיס האנשים אוח; לע אני ותמה לזה
 בנים הרכה כהיום ובעו״ה אחריהם קדיש שיאמר בן להם שיהי׳ שרוצים עם

 נחשב שלהם הקדיש אין בודאי רח״ל ש״ק מחללים ואס קדיש אומרים שאין
 כעצמו הוא אם ובפרט כזה בן שהניח עון למזכרת הוא עוד ואולי למאומה

 הבן שאומר בשעה למעלה עליו קטרוג יהי' עוד בקדיש מדבר הי' בחייו
 ארם שכל ונכון וראוי הקדיש בעת מדבר הי׳ שהוא מה עונותיו ויזכירו קדיש
 בזה אחרים ויזהיר הקדיש אמירת בעת קל דיבור לדבר שלא מאד זהיר יהי'
 משיגדל יותר בנקל וזה אחריו קדיש הבן משיאמר גדול יותר שכרו יהי' ואז
 מאד ליזהר שצריך וכ״ש סק״א ג״ו סי' במ״ב וע׳ כמובן קדיש שיאמר בן

 אשכחי׳ חמא דר׳ ד״א במס׳ וכדאיתא וקרישה קדיש באמצע להשיח שלא ומאד
 באלו המדבר וכל לאלו לשלם וחימה אף טעונים גמלים אלפי בכמה לאל"

 מצאתי לא ובעניי עכ״ל יעקב קראת אותי ולא אומר הכתוב עליו המקומות
 מצאתי לא בעניי קכ״ח סי׳ בב״י הובא מ״ש וגס בדא״ז ולא בדא״ר לא זה

 ז״ל אלי׳ מצאתי פ״א יוסי ב״ר ר״א שם וקאמר נ״ו סי׳ בב״י מצאתי אך שם
 שם ומסיים כג״ל וחימה אף טעונים היו וכו׳ ליתברך חיש״ר כין להמספר

 מאריך שהש״ץ בשעה אף לספר אסור איהש״ר ענה כבר שהיחיד דאעפ״י כב״י
 ומביא לקטיגור לזה ח״ו נהפך לישראל זכות המחפש שאלי׳ בזה ודי ביהש״ר

 שאין מדרשים הרבה להם היו שהם וידוע ד״א ממס׳ לא מדרש בשם זה
 אחר לחסיד שראה אחד בחסיד מעשה ס״ח בשם שהביא וע׳ש בינינו נמצאים

במותו
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 בשעה מלבר שהייתי מפגי א״ל מוריקות פניך למה א״ל מוריקות ופניו כמיתו
 סי׳ או״ח באה״ע וע׳ עכ״ל ויתגדל אבות מגן וברכת ויגולו אומר שהש״ן

 ברכות רש״י ע״ד מוריקות פניו דענין ונ״ל המאמר זה שהביא י״ב ס״ק רס״ח

 שחסיד אעפ״י רואה והנך הוא חולה ירוקים שפניו ומי תכלת ד״ה ע״ב נ״ז

 במ״ב וע״ש קיר אזובי יעשו ומה כחולה נתראה לבד זה בשביל מ״מ הי׳ גדול

 לתלמידו נתראה אחד שחכם מדרש בשס הביא סי״א משה מעה בשס שהביא

 כך לך אירע מה מפני וא״ל במצחו כתס לו להי׳ התלמיד וראה בחלום

 כחם דהענין ונ״ל קדיש אומר כשהחזן מלדבר נזהר הייתי שלא משוס א״ל

 מצחא האי אחגלייא כד ותנא וז״ל ע״ב קל״ו נשא בזוה״ק עפמש״כ מלחו על

 כד שעתא ההוא בר איתמסר בלינא עלמא וכל דדינא מאריהון כל אתערו

 מצחא גלי בנוי על לרחמא ובעי יומין עתיק לקמי דישראל צלותהון סליקו

 כתם לו הי׳ מדה כנגד וחדה דינא ואישתכיך דז״א בההיא ונהיר דרעוין דרעוח

 ומצית תורה להם שאין הפחותים לאנשים אבל ולחנם לחסיד וכ״ז מצחו על

 להרהר ואפי׳ פ״ח בשם שכתב בח״ב וע״ש המר מעונש הד״י עליהם שיגינו

 הקדיש בעניית הרבה לכוון שצריך מפני קדיש אומר שהחזן בשעה אסור בד״ת

 משניות או אגדה או חנ״ך על קדיש בין חילוק ואין שכתב פמ״ג בשם וע״ש

 משל מרובה קללתו ויום יוס בכל רבא ואמר ע״א מ״ע סועה וע׳ עכ״ל

 ומלבד דאגדתא ואיהש״ר דסידרא אקדושה מקיים אמאי עלמא ואלא וכו׳ חבירו

 האזינו בפ׳ עה״כ רבה דרות בפתיחתא וע׳ העולם מקיים עוד הגאולה שמקרב

 מברכין שהנביאים בשעה כתיב אמן בם אמון לא בנים המה תהפוכות דור כי

 הפכפכין הקב״ה אמר שעה כאותה וכו׳ אמן לומר מהם אחד פתח לא אותם

 שנאמר כידור ששמו ממה הוא רשע אדם ש״מ אמר ע״ב פ״ג יומא וע׳ אתם

 וילך בזוה״ק וע׳ רח״ל רשע זה עבור נקרא וא'כ המה תהפוכות דור כי

 באמן אתכוין ולא דמברך מההוא ברכה דשמע מאן כל תנא וז״ל ב’ע רפ״ה

 כמה עונשי׳ מה שמי בתי הכהנים לכם א׳ מלאכי כד״א יקלו ובוזי נאמר עלי׳

 עלמא מהאי נפיק כד אלא עוד ולא לי׳ פתחין לא כך לעילא ברכאן פתח דלא

 ויי לי׳ ויי לי׳ תקבלון ולא ליעול ולא דפלניא גלי טרוקי קמי'ואמרי מכרזי

 וההוא לעלמין סליק לא תחתית דאיקרי לאבדון דנחית מאן ותנא וכו׳ לנשמתי׳

 להגהו נחתין אתר להאי ותנא עלמין מכולהי ]זאתאביד דאשתצי גבר איקרי

 להו חשיב דלא מיני׳ דאיתאבידו סגיאין אמן ופל אמן לאתבא דמבזי גברי

 ואתאביד פתחא בה דלית תתאה מדורא בההוא לי' ונחתי] בגיהינם לי׳ דיינין

 שאול יורד כן וילך ענן כלה ז׳( )איוב כתיב וע״ד לעלמין מיני׳ סליק ולא

 וכתיב וגו׳ שמעת שועתי שאול מכמן ב׳( )יונה כתיב והא ולא יעלה לא

 הא ואוקימנא תחתית התם שאול הכא אלא ויעל שאול מוריד ב'( א׳ )שמואל

 שתים כי ב"( )ירמי׳ דכתיב מאי יוסי א״ר בי׳ אהדר דלא הא בי׳ דאהרר

 אותי וגו׳ בארות להם לחצוב חיים חים מקור עזבו אותי ממי עשה רעות

 כתיב עונשי׳ מה באמן דקוב״ה שמא לקדשא בעי דלא חיים מים מקור עזבו

 תחתית דאיקרי לאבדון דנחתין עד דרגא בתר דרגא לגיהיגס דנחתין וגו׳ לחצוב
 דרגא בתר דרגא סליק יאות כדקא באמן לכוונא דקוב״ה שמא קדיש איהו ואי

אמונים ל״א( )תהילים הה״ד פסיק ולא חדיר דגגיד דאתי עלחא מההוא לאתעדנא

נוצק
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 על דממתין כפשעה שומר דמלח ז״ל המרש״א שכדברי ודע דשכ״ל ליהוי דלא *י•
ברנה ההוא נעיר כלומר שומר מה ע״ב רפ״ה וילך בזוה״ק כ״ה המברך «

 אל שם ובזוה״ק דאיצעריך כמה אמן לאתבא לי' ומחכה דמברך ההוא דימר
 פחחו הפי' בזוה״ק וע״ש כפשעי' שומר מלה אבל אמנים אלא אמונים חקרי

 ותתקבל שערים פחחו השחא כך דברכאן חרעין להו פתחין דישראל כמה שערים
 דכד אגרייהו מאי דאהי בעלמא דין בעלמא האי להו דאעקין מאיען צליחהין

קמי׳ ומכריזי הלקא נשמתי׳ אמן לאהבא שומר דהוי עלמא מהאי ב״נ יפיק
 אמונים שומר הוי כד יומא כל תרעין פחח הוי ראיהו כמה קמי׳ שעריס פתחו
 בכוונה אמן עניית מנין התפילות להשמעת מועיל שזה מפורש בזוה״ק והנה

 אמונה עושה אלא שימר לומר יצדק לא שבאמונה לפי שכתב בריץ! בע״י ועי׳
 וי״ל שומר לשון שפיר שייך הנ״ל ומהרש״א הזוה״ק ועפ״ד אמינה דובר או

מניית על כן לדרוש שיש מקרא ראי׳ דמייתי ה״פ תקרי אל ׳הגמ דקאמר דזה
ויבוא שערים פתחי אמר דהרי לגמרי מיותר אמונים שומר כפשייעו דאי אמן

M צדיק אינו לא ובאם המשיח בביאה שמאמין ע״כ צדיק הוא ואס צדיק גוי
לא אס לגמרי דמיותר הוא חקרי אל ופי' . אמן שאומרים הפי׳ דט״כ אמר לכן

 ידע דלא מאן יקלו ובחי יהודה א״ר ע״א רפ״ה וילך בזוה״ק וע׳ כן לדרוש *

r המברך מן יותר אמן העונה גדול דחנינן באמן איחכון ולא למארי׳ לאוקיר
 השמות ב׳ יחד מיוחדים אמן דבתיבח משוס הטעם אורות בניצוצי ועיש

א׳ שם כ״א מזכיר שאינו בברכה משא״כ צ״א בגי' שהוא משים הקדושים
 פניהם מלא פ״ג תהילים עה״כ הטונות ס׳ בשם שמביא וע״ש בהוי׳ ומטין

 עד עדי ויבהלו יטעו דקי־א סיפא לפרש נלע״ד ועד״ז אמן ס״ת וגו' קלון
 שמבזה מי על שזה וע״ש ר״ל לאבדון דנחית הנ״ל זוה״ק ע״ד ויאבדו ויחפרו
 אמן העונה גדול אומר יוסי ר׳ ע״ב נ״ג ברכות וט׳ ובכוונתו אמן בעניית

 יורדין גוליירין שהרי תדע הוא כן השמים נהוראי ר' א״ל המברך מן יותר
 אחד דתניא היא תנאי אמר ואח״כ ומנצחין יורדין וגבוריס במלחמה ומחגרין
 ופירש״י העונה חן יותר למברך שממהרין אלא במשמע אמן העוגה ואחד המביך

 גוצחיס וגבוריס דקאמר מה על גזיר הרא״ש בפי׳ ועי׳ שכר ליח; שממהרין נד״ה
 התנאים פליגי הסברא בזו לכאורה וא״כ אמן עניית היא הברכה גמר וכן

 כברכה גמר היא דאמן ס״ל לא המברך ואחד אמן העונה אחד דס״ל דלהנך
 אמן הפונה גדול דס״ל חאן ורק הברכה גמר היא דאמן ס״ל דכו״ע י״ל או

 דהתחלה ס״ל אמן העונה ואחד המברך אחד דס״ל ומאן יותר חשוב דהגמר ס״ל
 ולכן הגמר מל וזה התחלה מל שכר נועל זה לעובה שווין שניהם והגמר

ליח; תחילה למברך שממהרין אלא ד״ה ע״ב ס״ו נזיר וכרש״י למברך ממהרין
 עיא י״ח סועה ע׳ פורענות ממדת וק״ו המתחיל הי' שהוא לפי והיינו שכר

 עובה דמדה הנ״ל בסועה וע״ש תחילה לקה לפיכך תחילה בעצה התחיל פרעה
 בר אבא ר׳ ה״ג פ״ז ברכות ירוש׳ וע׳ תחילה המברך שכר קיבול ולכן מרובה
 דעתי יהיב דאנא כמה א״ל וכו׳ כסא לי׳ מזג זעירא קומי משמש הו׳ זמינא

 בפ״מ וע״ש באמן י״ח מפקא דמחך הב כן בנרכתא חובחך ידי יתיך מפקא
 במצות אותו שיוציא אמן להעונה קאמר המברך מן גדול אמן דטונה ומשום

מפנןא דעתך הב נן נירו;{׳ .אחרת גירסא לו. יש חרדים ׳0 מבעל ובפי׳ אמן
.עי.
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 במהרש״א ע' והנה מ״ש ומשמיע שומע כוונת ־דבעיגן מ^ם באמן חובתך ירי

 המונה דנדול שם הגמ* מאמר דשייך מה ע״ב ס״ו בנזיר החשך שעשה כאן
 לומר בדעתי ועלה זה מענין כמשנה כלל נזכר שלא נזיר דמם׳ לסיומא אמן

 נהוראי מר׳ מאמר עוד הביא ולכן נהוראי ר׳ במשנה שנזכר לפי שהוא בפשוטו
 ומסמיך אחד אמורא 'או תנא מאמר שמביא בגח׳ כ״א זה מליט לא אבל
 מהרימב״ץ להנאון מצאתי ואח״כ לגמרא ממשנה לא אבל מאמריו שאר לי׳

 משמו אחרת שמועה עוד לומר כדי הכא עוד לה דמייהי נראה וז״ל שכתב
 ובמילי דקידושין ושילהי זה כ״א במשנה ד״א לו מנינו שלא נהוראי ר׳ של

 לה ולאחרי נחמי* ר׳ שמו הי' נהוראי דר* מ״ב י״ג עיריבין וע* מכ״ל דאבות
 למ״ד והגה במשנה פעמים הרבה מוזכר נחמי׳ ר׳ וא'כ שמו ערך בן ר״א

 ואיחשוך להתס דאיקלע ערך בן אלעזר ר׳ היינו גהוראי דר* מ״ב קמ״ז בשבת
 אמר ולכן תלמודי׳ והדר עלי׳ רחמי רבנן ובעו ע״ש תלמודי* איעקר בתרייהו

 צורבא משכחת לא רבא אמר ע״א כ״ו יומא ז״ל וכמו״ש שמואל הי׳ נזיר
 כמו בישראל הוראה להורות שהרוצה זה ואמר וכו׳ לוי משבע דאתי f>if> דמורי מרבנן
 מהעולם ומופרש נזיר להיות צריך ע״א ע״ז יבמות ע* הלכה מורה שהי׳ שמואל

 העונה גדול אמר ואח״כ תלמודו ושכח בחרייהו דאימשוך הוא שעשה כמו לא
 בזה הפסיד לא וא״כ תלמודו הדר אח״כ הוא וכן הגמר הוא דעיקר מטעם אמן
במשגה שם אמרינן שהרי ערך בן ר״א הוא נהוראי ר׳ דזה כן לומר ק׳ אבל
יוסי ור׳ באבות כמבואר ריב״ז מתלמידי הי׳ מרך בן ר״א והלא יוסי ר* א״ל

 כמו י״ל אך ערך בן ר״א של חבירו הירקגוס בן ר״א תלמיד שהי' ר״ע תלמיד
 חבירו שהי׳ הו' רשב״י תלמיד ואותי מ׳א כ״ח בברכות דאמרינן

שהי׳ תימה ואין ור״ג ור״א יהושע ר׳ בימי והי׳ יוסי ר* של
שמסיים במה נזיר במהרש״א וע״ש ערך בן ר״א בימי יוסי ר׳

 לסייס ואס לכאן זה טנין דמה בעולם שלום מרבים ת״ת חנינא א״ר אר״א
 מסיים דהכא לפרש ונלע״ד בברכה אגדה בדברי סיים כבר הלא אגדה בדברי

 ז״ל שדרשו וכמו מימרא הך מביא וכן אמן העונה גדול בתחילה שאמר מעין
 י׳ שבת ז״ל כמו״ש והוא בוניך אלא בניך תקרי אל ע״א ס״ד בברכות ע״ז

 הכתוב עליו מעלה אחת שעה אפילו לאמיתו אמת דין שדן דיין כל ע״א
 בא חרב פ״ה באבות וכמי״ש בראשית במעשה להקב״ה שותף נעשה כאילו

 ומדה כהלכה שלא בתורה המורים וטל הדין עיות ועל הדין עינוי על לעולם
 אלכסנדרי א״ר ע״ב צ״ט סנהדרין וע׳ בעולם שלום מרבים המה מרובה עובה

 ורב מטה של ובפמליא מעלה של בפמליא שלם משים לשמה בתורה העוסק כל
 בוניך נקראו זה שם שעל וי״ל מטה ושל מעלה של פלטרין בנה כאלו אמר
 כל עולם של בבנינו שעוסקין ת״ת אלו יוחנן א״ר בנאים ע״א קי״ד שבח וע׳

 ע״ד נלע״ד ולי וכו׳ שלם חשים דאמרינן מה מל מ״ש מהרש״א וע' ימיהן
 מעלה של השרים בין תגר דאם ע״ש בפמליא ד״ה רש״י ע״א י״ז ברכות הגת׳
 אמת דין ודנים לשמה בחורה שעוסקים הת״ח ולכן האומות בין קטטה יש חיכך

 העולם בריאת הגומרים והס שלם שיהי* גורמים כהלכה בתורה ומורים לאמיתו
 להת״ת כת נתן מי כי חמש דומה זה שאין ואף אמן העוגה כדמיון והוא

בזה שכרו הת״ח אך הגומר הוא המתחיל הוא השי״ם כ’וא השי״ת הלא ללמיד
שהוא
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r לה ואמרי אריה ארבר״ה ט״ב י׳ מכוח ואז״ל הטוב נדרך לילך ריצה שהוא 

 לילך רוצה ,שהדס בדרך הכתיבים ומן הנביאים ומן התורה מן אר״א אר״ה
 של בבנינו מוסקים שהם גדול ששכרם הת״ח לשבח זה ומייחי אוחו מוליכין

 מ״א קי״א וכהגהדרין . מהעולם פרוש להיות צריך שת״ח הנ״ל וע״ד מולם
 הביא נזיר מס׳ בסיום וכן עלי׳ עצמו שמחי' במי הורה תמצא לא רב דאמר

 י״א פסוק א׳ א' שמואל בכתיב צ*ב והנה מענינו שהוא ,ונו דת״ח המאמר זה
 והלא עלוהי תהא לא אנש עדויה שם וכדמתרגמינן ראשו מל יעלה לא ומורה

לה׳ ינהתיו דקאמרה דכשביל יצ״ל בי״ד מפני לירא אס האדם ביד הבחירה זה
 שחסיד חו״ה בכפה״ק וכמו״ש דבר משים ירא אין מהשי״ת ירא שהוא וחי

 מה יצ״ב זולתו ירא שימצאהו מהשי״ת שירא והשיב ירא אין לחה לו שאלו אחד
 ט״ז א׳ שמואל ממ״ש בי״ד של מורא עליו הי׳ שכבר נהוראי ר׳ לו שהשיב

 היזיקא דשכיח היכא ע״ב ח׳ בפסחיס אמרינן והא והרגני שאול ושמע אלך איך
נה׳ ונתהיו קאמרה דהרי וי״ל עצמו לסכן שלא חהשי״ת יראה נקרא וזה שאני

ראשו על יעלה לא ומורה לומר הוצרכה ולמה כנ״ל מבו״ד ירא לא וממילא
שיהי׳ ראשי על יעלה לא ומורה לפרש וע״כ יתירא לא היויקא כשכיח אך וט״ב וי
בנו את מדיר האיש ע״ב כ״ח כנזיר אמרינן דהרי ק״ל אבל שמשון כמו נזיר ,

ק׳ וגס מאמרה עפ״י נזיר הי׳ והאיך בנזיר בנה את מדרח האשה ואין בנזיר
 גילד לא עדן בחנה אבל נולד כשכבר הוא יזה מחינוך מיירי בנזיר בס שהרי

דהו״ל מילתא להאי קאמר דמנוח וקס״ד ושמשון בד״ה ע״ב ד׳ נזיר וערש״י
 אף בנו אה להדיר יוכל לפי״ז וא״כ בנזיר בנו את מדיר ראדם הנדיר דבר

הלכה דאמר דלר״י וריב״ח יוחנן דר' בפלוגתא תלוי דזה וי״ל שנולד קודם
 שייך לא חינוך בודאי לחנכו כדי דאמר ולריב״ח שנולד קודם אף בנזיר היא
 אומר הי׳ שהמלאך שמשין ד״ה ט״ב ד' גזיר בתו׳ והנה שנולד אחר אלא

טל יעלה נא ימירה קאמרה דחנה לפרושי הו״מ וה״ג לכשיולד שיזירנו לאביו
נימא אס גס אבל בנזיר בנה מדרת אשה אין הלא אבל לכשיולד שתזירנו ראשי

וכמפורש חנה נתעברה לא עדיין אז מ״מ שיולד קודם להזירו יכול דאביו
 בודאי בבטן שהוא וקודם חנה וההר ה׳ ויזכרה לביתם שבאו שאחר שס בכתוב *

 הבטן מן הנער יהי׳ א׳ נזיר כי י״ג בשיפטים וכמפורש להזירו יכולים אין
 כן או שיזירנו לבעלה שתאמר נתכוונה ראשי על יעלה לא ומורה שמ״ש וצ״ל

 בפשטית והנה נבואה בדרך כן אמרה או יזירנו בן שכשתלד בעלה הסכים
 למחצה נ״ש אין קיי״ל והרי מירה מורה ג״ש קאמר נהוראי דר׳ משמע

 ט״ב ד׳ בנזיר דלס״ד המה שווים אין שמואל ונזירות שמשין נזירות ולכאורה
 המלאך שס הבטן חן הנער יהי׳ א׳ נזיר כי קחמר דמנוח ושמשון ד״ה ברש״י
 נשא רבה ז״ל שדרשו וכמו מעוברת היחה אשתו שכבר בשעה מנוח אל נראה

 שהיתה נתעברה שעה אותה בן וילדת הרה הנך המלאך לה שאמר דבשעה פ״י
 הבטן מן הנער יהי׳ א׳ דנזיר לס״ד רש״י ומ״ש ע״ש ברחמה שמירה הש״ז
יהי׳ א׳ גזיר כי ה' פסוק י״ג שופטים המלאך מ״ש דהוא א״ל קאמר מניח
 יצ״ל שם בכתיב כמבואר הנעשה מכל מנוח ידע לא אז שהרי הבטן מן כנער
 יום עד הבטן מן הנער יהי׳ א׳ נזיר כי האשה שאמרה ז׳ נפסוק מש״ש שהוא
כתוב אין המלאך שבדברי לפי כן דפ״ד וי״ל מנוח מדברי pip וקס״ד מותו

עד



a
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 והס״דמפרש מותז יום עד חיבות הוסיפה שהיא הנ״ל ובמדרש מותו צגד׳יום

 ומורה כשאמרה נתעברה לא ועדיין מותו יום מד שהזירו מנוח מדברי שזה

 שס תו׳ לדברי וכן אביו יזירו כשחתעבר או שיולד שאחר שנדרה י״ל אך

 נזירות יצתה שלא התם ד״ה שם וכתו' להמסקכא אך כן י״ל ג״כ שמשון ד״ה

 אביו הזירו שלא שם בשופטים דקרא פשטא וכו׳ שמשון מפי ולא אביו מפי לא

 ומ׳ שם שופפיס 'בחלבים ע׳1 אביו הזירו ע״כ דבשמואל דומים אין א״כ כלל

 איהו הא כפשוטו דמורה אר״י האיך ק׳ דבלאה״כ וז״ל שכתב מישור בארח
 ולע״ד עכ״ל ג״ש על חשיבין ואין למדין וקיי׳ל אהני מאי ג״ש וא״כ ג״ש אמר

 והאי ג״ש נמיר תנא האי בג״ש מחלוקת דיש פ״א ל״ז שבח הגח׳ פפ״י נראה

 וע׳ש הכא י״ל וכן הערוך בשם כגליון וע״ש ג״ש תוד״ה וע״ש נמיר לא תנא

 בעלמא מילתא גילוי אלא כן נהוראי ר׳ אמר לנ״ש דלאו וז״ל שכתב הנ״ל בם׳

 מג״ש נלמד הא חייו ימי כל למיכתב ל״ל ג״ם הוי אי זכו* תער פי׳ דמורה

 האומר דס׳ל שמעון לר' כ’ע מוכח וכן וכו׳ שמשון גזיר נ״כ והוי דשמשין

 מלאך מפי אלא מפיו נזירות יצתה לא שהרי כלום אחר לא שמשון נזיר הריני

 כלום לאו גדרה דא״כ שמשון נזיר דיהי' וכו׳ לומר נוכל לא לדידי׳ ע״כ א״כ

 היא שמשון נזיר שיהי' בפי׳ שאמרה יימר דמי צ״ב ז״ל דבריו והגה עכ׳ל הוא

 ועתו׳ מולם נזיר שהוא דהיינו כשמשון נזיר הוי וממילא חייו ימי כל אמרה

 וכן להחמיר אלא להקל דחילול ג״ש נאמרה דלא ואשה ד״ה ע״ב ג׳ קידושין
 מנזיר חמור אבל חייו ימי כל שיהי׳ להחמיר רק הוא שמשין דנזיר ג״ש ה״נ

בין דג״ש גאולתו ד״ה מ״ב כ׳ קידושין ועתו׳ מה ד״ה ע״א ד' גזיר ע׳ שמשון

 שם שציין חד ד״ה ע׳ר קי'ז חולין ועתו' למילך לן אית לחומרא בין לקולא

 הוא כלום לאו נדרה דא״כ ש’מ אך בזה ואכמ״ל מ״ז דפליגי בגליון בקידושין

 אינה האם ונס וכנ״ל מעוברת היתה לא עדיין שהרי הוא כלום לאו בלאה״כ

 יאמר שאביו וז׳ש בנזיר אביו יזירו לכשיולד שאמרה וכנ״ל בנזיר בנה מדרה

 לה׳ ונהתיו י״א פשוק א׳ בשמואל מ׳ש שהרי קושיתו הבנתי לא זה ומלבד כן

 יתבודד שתמיד שם המצודות כמו״ש רק גזירות על הכוונה אין חייו ימי כל

 בגזירות אביו שיזירו דהיינו סתם קאמרה ראשו מל יעלה לא ומורה ה׳ בעבודת

 חייו ימי כל לה׳ ונחתיו שם בלה״כ מדויק וכן כך לעולם יהי׳ וממילא שמשון

 ומ״ש לנזירות ענין זה ואין לה׳ שאול הוא הי׳ אשר הימים כל כ״ח בפסוק וע״ש

 רק שמשון בגזירות החפ״ס ולא בנזיר בנו הדיר שאס מודה דר״ש י״ל לר״ש'

 להדירו שיוכל כשמשון למתים ליטמא ולא יין לשתות רק נזיר שיהי׳ אמר

 ובנזיר כן להדירו יכול אלמא הדירו דאביו ע'ב ד' נזיר לעיל מס״ד והראי'

 בכולן אסור ה״ז למתים ומטמא יין שותה שאהא ט״מ נזיר הריני ע״א י״א

 כר' ס׳ל דר׳ש ראי׳ איי וגס אביו בשהדירו ולא בעצמו בשנזר רק הוא

 נזיר התוי״ט אא׳ז הביאו להרמב׳ם בפיה״ח וע' יוסי כר׳ ס״ל ואולי נהוראי

 לאחו אמר המלאך אבל בגזיר נדר לא שהוא זה לו התירו ואשר מ״ב פ״א

 כן יאמרו אביו או הוא דאם לכאורה ומשמע הבטן מן הנער יהי׳ א' נזיר כי

 הרמב״ם שהרי שמעון לר' מזה ראי׳ אין מ״מ אבל למת ליממא לו להתיר א״א

 לר״ש וא״כ הנ״ל בתוי״ט וע״ש נזיר ה׳ז שמשון נזיר הריני דאומר כת״ק פוסק

ומינה מינה דדו; דס״ל מ׳ח נזיר בשילהי התוי״ט אא״ז ח״ש וע׳ ננ״ל י״ל
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 חייזיעמורה ימי כל ,לה ונחתיו דשמואל קרא כתיב דהכי וז״ל באתרא ואוקי
 נ״ה לפמשכ״ל והנה קאי חייו ימי אכל מורה דהך ש״מ ראשו על יעלה לא

 פסחים תו' עפמ״ש וי״ל נזירות מל דקאי ראי׳ אין חייו ימי כל לה׳ דנתתיו
 תד״ה מ״ב נ״ב יומא וט׳ קרי ד״ה ט״א ס״א יב״מ ליכתוב ד״ה מ״ב כ״א
 -דלא הא״ח קישיח מ״מ אבל אחרוייהי קאי חייו ימי כל וה״נ ובכ״מ שאח

 ומ״מ לה׳ ונתחי! משוס ליכהוב מוכרח דהוא קשה אין חייו יחי כל ליכחוב
 דאל״ש בעלמא חילחא גילוי רק ג״ש דאין מוכרח ז״ל התוי׳ע אא״ז מדברי

 זה ומשוס וכנ״ל למחצה ג״ש אין דהלא וכו׳ ומינה מינה דון בזה שייך לא
 דהכוזנה ידענא הוי לא ■ מורה מתיבת דאל״כ חייו ימי מכל ראי׳ להביא צריך

 להתסיס דא׳״א לר״ש ל״ק שמשון נזיר מחש שמואל דהי׳ דנימא אך והגה לעולם
 מ״ב ד׳ בנזיר הא״ח הביאו דנזיר פ״ק הירוש' כמו״ש די״ל שמשון בנזירות

חלה שנזילתו את נזרו כפי דכתיב כלום אמר לא שמשון נזיר האומר רש״א
וא״כ יוכו' הדיבור מפי אלא עליו׳ מפיו חלה שלא שמשון נזיר יצא עליו מפיו
רש׳י ע״ש נביא הי׳ אלקנה וגס ט״א י׳ד והמגילה נביאה היתה שחנה כיון

בהיותה שנולד קודם או שנולד אחר בנזירות הדירו שאביו פלא אין נבואה ד״ה *
v ויש שמשון בגזירות שהתפיסו ולא שמשון נזירות בדיני הדינור עפ״י מעוברת

,הי ■והוא ה׳ נביא הי׳ שהוא שמשון גבי האמור מלאך שפירשו מהמפרשים
 מלאך ויעל ב׳ שופעים מה״כ הנ״ל ד״ה ע״א י״ד מגילה וכפירש״י פנחס

הגת׳ דמייתי מה יל״ם ועד״ז ב׳ה וא״ש פנחס זה הכוכים אל הגלגל מן ה׳
 נהוראי לר׳ ילפינן דמהכא הנ״ל התוי״ס אא״ז עפמש״כ לכאן אמן העונה גדול

 א״ש בזה עיי״ש כשמשון ממש ולא עולם נזיר דהי׳ באתרא וחוקי מינה דון
 דאמרינן ממה וק׳ המברך מן יותר אמן העונה דגדול נהוראי ר׳ מאמר
מן יותר קולו יגביה שלא אמן לעונה מניין ב״א אר״ח ע״א מ״ה ברכות
 גדול אמן דעונה אמר והאיך יחדו שמו ונרוממה אתי לה׳ גדלו שנאמר המברך

 ובדמיון ממנו גדול והוא המברך מן למד באתרא ואוקי מינה דדון כנ״ל וע״כ
 דקאמר במה יל״ד והנה עולם נזיר שהי׳ ממנו גדול והוא משמשון למד שמואל

 של מורא מליו הי׳ שכבר והרגני שאול ושממ אלך איך נאמר והלא נהוראי ר׳
a ומביא שאני היזיקא דשכיח היכא מ״ב ח׳ פסחים דאמרינן מה עפ״י בו״ד
כמקום מצחו לסכן דאין אך כן שמואל אמר האיך וק׳ דשמואל הכתוב מזה ראי׳ י

 אמרה והתוה״ק החוה״ק שציוותה במצוה דוקא זה מצוה על אך היזק דשכיח
 לך מצוה השי״ח אם אבל ע׳ב פ״ה יומא ע' בהם שיחות ולא בהם וחי

שואל הי' דשמואל וצ״ל לילך מחויב ג״כ סכנה מקום הוא ואס פלוני למקום
או כן ויעשה נפשו ויסכן שילך הי' השי״ת כוונת אס הקב״ה בדברי פירוש

עגלת השי״ת לו השיב וע״ז סכנה יהי׳ שלא בדרך שיעשה השי״ת כוונת אס
דשכיח דהיכא ש״ח ניזוקין אינן מצוה שלוחי השי״ת השיב שלא ומחה וגו׳ בקר

 לו הי׳ כן תפרש לא דאם בכתוב מדויק הפי׳ וזה ע׳ז לסמוך אין היזיקא
 האיך ששאל כנ״ל וע״כ בתרגום וע״ש וגו' שאול ישמע הלא אלך איך לכתוב
 של מורה מליו הי' שלא דקאמר שם יוסי ר' של עעמו זה ואיפשר לעשות

 אס בו״ד של מורא נקרא זה האיך להבין צריך נהוראי ר׳ דברי אבל בו״ד
הנהגה אחת במולס הנהגות מיני נ׳ דיש י״ל והנה כהלכה לעשות האיך שאל

הטבעיות
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 מורה ראשו על יעלה לא ומורה מפרשים ואס הנהגההנסיית ואחת הטבעית

 בו״ד משום ירא לא זא״כ הנפיית בהנהגה רק תהי׳ שהנהגתו ע״כ בו״ד של

 ה״ד פ״א יומא יריש׳ וע' והרגני שאול ושמע אלך איך לשאול שייך זא'ן
 קרי יראה שלא לשמרו ול״ל פי' הן בביהמ״ק נעשין שהיו הגיסים מן ולא

 בשני וכאן בראשון .כאן בון בר׳ יוסי א״ר תנסין לא ע״ש אנין א״ר ומתרץ

 ההנהגה עפ״י מתנהג הוא אם אך הנם על לסמוך אסור אבין לר' וא״כ

 ראשון שביהמ״ק משוס הגס על סימכין היו בראשון בון בר' יוסי ולר' הנסיית

הי׳ שני בבית איניא בר דאר״ש ע״ב כ״א יומא וע׳ בניסים היתה ההנהגה

הק׳ שהשכינה מי וא״כ הנס על סומכין היו לא ולכן ורוה״ק שכינה חסר

משמע ולא ד״ה ע״ב כ״א יומא ועתו״י הגס על לסמוך יוכל עמו תמיד
היא אך ע״א כ״ה תענית וע׳ שני למקדש ראשון מקדש בין לחלק כהירוש'

 הקרא מפרש יוסי ר׳ וא״כ בניסין שמלומדת מפני נכנסת מרידה להביא

 יעלה לא ומורה וממילא עמו השי״ת שיהי׳ חייו ימי כל לה׳ ונהתיו דשחואל

 איך וא״כ הנסיית בהנהגה הנהגתו הי׳ דא״כ נהוראי ר׳ לו והשיב ראשו טל

אמן העונה דנדול נהוראי דר׳ מימרא ע״ז מייתי הגמ׳ ולכן מבי״ד ירא

הוא וכו׳ אמן העוגה דגדול דעעס אורות בניצולי ע״א רפ״ה וילך וכזוה״ק

שס מזכיר שאין המברך משא״כ ואד׳ הוי׳ שמות ב' גימעריא שהוא משום

משדד השי״ת התפילה ועיי הנסיית הנהגה הוא הוי' שם והנה בכתיבתו הוי'

 מקוס ח״א וריב׳ל יוחנן ר׳ גדול בית ע״א כ״ז מגילה וע׳ הטבע מערכות

 מלכים דכתיב תפילה מ״ד תפילה בו שמגדלין מקום וח״א תורה בו שמגדלין

 הוא ברחמי דעבד הוא ואלישע אלישע עשה אשר הגדולות גא ספרה ח' ב׳

 תפילה ע״י כן ואס הטבע היפך מופתים עשה ואלישע דטבד

 י״ז פסוק ו׳ ב׳ מלכים בכתוב מפורש וכ״ה המבע מהפכים

 שנים ע״א י״ח ר״ה וע' ויראה עיניו את נא פקח ה' ויאחר אלישע ויתפלל

 שלימה תפילה החפלל זה וכו׳ לגרדון שעלו פנים וכו׳ שו׳ וחולין למטה שעלו

 הטבע כדרך שלא ניסיס על הונח גדול דשם אמן העונה גדול וז״ש וכו׳ נענה

 מרבים דת״ח במאמר מסיים אח״כ ולכן הנ״ל ומטעם אמן עניית ע״י וזה

 חורה דפ״י ומשוס חורה על ג״כ הונח דגדול הנ״ל מגילה הנח׳ עפ״י שלום

 למחלוקת הוא העולם שטבע אך בעולם שלום חרבים ולכן הטבע מהפכים ג״כ

 תורתם ע״י הת״ח מ״מ קטטא דכולי׳ יברא אל אומר שלם פ״ח ב״ר וכמו״ש

 נ״ז( תהלים ובילקוט ה״ב פ״א סנהדרין )בירוש׳ וכדאיהא בעולם שלום נעשה

 ה״ז עלי' הבא אחד ויום ושנים ג׳ בת עלי גיחר לא׳ וגו' אקרא עה״כ

 בסקילה אינו מלי׳ והבא חוזרים בחולי' לעבר ב״ד נמלכו בסקילה

 אמן העוגה דגדול מאמרים הנך וא״כ לתוה״ק משועבד הטבע וא״כ

 דשלס פדה ד״ה רש״י ע״א ח׳ ברכות וע׳ נזיר לסוך ענינס מרבים ות״ח

 למוהל פטר דר״ת דחולין פיו רא״ש וע׳ שלם ',נתיבות וכל דכתיב תורה הייני

 ואם המברך מן יותר אמן העונה גדול אמן וענה מילה בשפת שם שהי׳ דכיון

 מסוגיא שהקשה הל״ח אא״ז בדברי זמ׳ש אנפשי׳ דאפסיד איהו אמן ענה לא
 היא חנאי ומפרקינן וכריך חטיך ברי׳ לחייא דא״ל אדרב מינה דמותיב ,דידן

 כמוהם הלכה מה״ס כיותייהו דס״ל תנא להו אית ור״ה דרב ומכיון דתניא

דמליני לומר אלא קאמר פלוגתא לענין לא כתנאי דקאחר דהא ׳‘שח זע״ש



1צפ האדמה עבריים הלכות פרי
 ‘קדו ליעת כיונתי עצמו הלנירון זה ולע״ד כו׳״יעש !בורח
לההיא הכא הש״ס מקני לא אמאי כן לאס קשה אמנם

 לעניין היינו לשמה שלא ממצוה לשמה עבירה .לגדולה

 אלם יעשוק לעולם לקאמר ההיא אמנם והשכר החובות

 מלוא שיעשה לעייף י כחי! שניהם לידו כשבאו היינו כן

 משום לשמה כעבירה גלול שכרה שאין אעכז לשמה שלא
 ילומי ללחוק אנו מוכרחים דודא" אלת לממרן אתי דלמא

 היינו לשמה שלא ממצוה אימא א1< לתרץ הש״ש יכונה
 לענין גס דהיינו מהתמא כוי יולהג יזמרינן לאי משוס

 השכר לענין ודאי הייני כמצוה אמיינן אי אבל הקדימה

 שלא מנוה לאי י, הקדימה ין4לע p שאין מה והמשיכות
 שהרי משד לחוק שהוא אלא שכדןבתילעיל כמו יקליס לשמה

 מכל לשמה העבירה לגדולה לעולה כפ( לומר יכול היה

 שיקת טובה לעצה אכל השכרכנו״ל לענין היינו מקום

 מצוה שיקח לשמה שלא מהעבירה יותי־ לשמה •שלא מנוה

שכר כה שיש אפז לשמה העבירה מן• יותר לשמה שלא

_L——ן--------------------- —יותר־״—־
שלא ענ.ה כתבו נז״ז דף בערכין שם התוש׳ז״ל ןך;יךן

 ואינו עייו עצמו שעושה הקונטריס פ( לשמה
 שלא כיי אלא שמיס לשם אינה ענוה ואיכא להוכיחו רוצה

 שיאמרו או גאוה משוס פז לשמה שלא ענוה ו(ע *שנאנו

 ואינו משיב ואינו חרפתו ושומע ושפל עניו שהוא עליו
 הקונטרים שפירש ,תה אבל שם לו לקנות אלא שמים לשם

 נ׳יל ולע״ר * עכ״ל גמור רשע הוי תוכחה שמינע

 א להכע ח״ו עושה שאינו שכיון לתלא1 רש* נעל להלין
 מקרי ללא ולאי ישנאנו שלא משוס זוא מוכיחו שאינו מה

 שפיר אתי לכיירש* דבשלמא ועול זה מפני גמור רקע

 זעב# לשמה תוכחה דמי היכי כן אחר הש־׳ש יקאמר מאי

 קמי יתכי רוו רב בר וחייא י־-ונא לרב הא כי לשמה שלא
 קביל הונא רב לי למצער מר חזי רב בר חייא א״ל It לשמו
 עבידאיל והכי לצעוריבתרדנפיקא״להכי דלא עליה

 זרעוה ילכסיף לי חש ל א באנכיה לי אמרת לא אמאי

 ענוה דהיינו שפיר אתי לפירשי להתם הרי כו׳ עז לרב

 כו' ליה לחש עניו עצמו עשה הוא שהרי לעולם בא שלא
 שלא גנותו לשפר היל לא כן אם שהרי לשמה זאינו

 השפיל היינו לשמה שלא לענוה ל*מ לפז אמנם בפניו

 ענו׳להשפיל שום עשה לא הרי עניו שיקראו כלי עצמו

 ל ז ההושכות ליעת צ״ל דלוה כו׳אלא תירופו שותק עצמו
 מצער שהיה שאמר שמואל לפני עליו שקבל מה ששתק לתה

 לדיד? היינו עול לצערו שלא עליו לקבל' ורצה חיגר אותו

 שלימה ענוה הרי א״כ תאמר ואס ושותק חירופו בשומע
 לתוספות ל צי מקום מכל ושתק חירוכו ששמע זי היה

לשתק ג ע׳ אף בפניו שלא גנותו כך אחד ששיכר למאחר
 ש״ל ענוה מיקרי שעה אותה

O2D2S ענוה קרי אמאי הפירושים לכל שה ק עדין
 יהיב שהרי הובא לרב ההיא לשמה שלא

 אפילו יכול ל לע זאמרינן כו' ליכשיף ללא מקום >!עמא
 ונימא חטא עליו תשא ולא לומר תלמוד פניו משתנין
 ברבים להכסיפו שלא הונא רב עבד כו' השא לא משום

 כרבים שמוכיחו כניו משתנין רש' top דמה 'ל לע ונראה
 להלבין כלי הוא כשעושה דוקא ולאי מיינו פניו להלבין

 הוא רב כר חייא שאדרבא הונא ברב הכא כן שאין מה
 משיב היה אם !דאי שאז שמואל לפני עליו קבל אשר
לעצמו גדם שהוא כיון להלבין .הוי לא מצערו היה למה

שאלתו ייי על

 הכרית אדרבא יי קכ דף יעקב ישיש שפי הרב והנה
דאשזר רוא רבים בפני דדוקא |ל רן( בדברי

 לעוגן מהלכות פ׳ו זל רבינו באברת ודלא פניו להלבין

 אשור משתנים פניו אם עצמו צבין כינו לאפז לשואה

 הובאו לירי לקתה ענוהישלא ליה קרי לאמאי ל1כנ והיינו
 ניוןדלא ודאי אלא תשא שלא משום הונא רב לחשש נימא

 שלש ענוה והוי להוכיחו יכול היה שמואל אלח שם היה

 שאינו כל דלרש׳י מתישב אינו ולענ״ל «•ע*כ לשמה

 ובפרנן הש״ש ר5קא; משתנים שפניו לכ שהרי שרי ברכים
 לי נראה לק רבים בפני מקרי לנינו בינו אחרים שיש כל

 'היינוכרבי כניו דקאמרלהנבין מאי ז״ל רשי לודאי במ"ש
 פניו אם לבינו בינו דאכז ולעולם ביניהם לבד אחד אפי

 אכ# שהרי הוכחה כןיבסלת דאה משוס אלא אשור משתנים

 כ< להכי תשא בלא וקאי פניי ישתנו אפשר נו לכ בינו
 פניו מלבין. מדאי אשור לעולם ברכים שהוא כל ו״ל יש*

 להלבין כדי עושה כשהוא לבינו בינו דאפי נמי הבי וחין

 דהיה ע׳יג אף והנא דאשור נמי ולאי ל1 רבינז כמ״ש כניו
 גורם שהוא כיון מקום ׳מכל שמואל לפני שהיה כיון ברכים
 כן אם מצערו שהיה על שמואל לפני עליו שקבל לעצמו

 היה שאס השיב לא הכי ואפז להשיב הונא רב מוכרח

סיפר בפניו שלא כך ואחר תשא לא איסור היה לא משיב

 שיל ענוה להוי קאמר להכי

להוכיא רוצה שאינו שפי י רש לפז כן שסק' מה אמנם
 לקנות כדי התוס־שהוא לפ< בין עניו שהןא ואומר .

 הי לש״ס ליה מספקא ומאי היא עבירה מיהא הא שם
 לשם לשמי לתוכחה לומר יכולים היינו ואס עדיף מנייהו

 גב על דאף שפי- אתי פניו ישענו אס אכ< היינו שמיס

 אישורבהדיהאף לאיכא כיון מקים מכל שמים לקט להוי

 שלא אפילו ענוה עדיף מקום מכל לשמה לכונאי גב על

 אפילו היינו להוכיח שנמנעו שכירשי מה כן אס לשמה

 לשם עושה אינו הוא תקום מכל יכהיף שלא כדי בלין
 שית קו מתורן היה זה פי ועל ישנאנו שלא כיי אלא שמיס

 שמית לשם אפז לתוכחה נראה להכא שהקשה חיי מבני

 הוי לשמה לעבירה קאמר והתם עדיף לשמה שלא ענוה

 אישו' צל נס שיש בתוכחה להבא די״ל לשמה שלא כמצוה
 היא דענוה מ;וס עדיף לשמה שלא ענוה׳ ולכך תשא ללא

 לה כדיליף שבעולם הח&ייות מכל גדולה

 כתיב ולא וים לבשרעג אותי משח י-ן דכתיב תקייא התם

 !ענוה אפ<לש״ש בתוכחה מש"ה גדולה דענוה הרי חס>דז
 אפז איסור צד בליוכתה שיש מהאחד ש״ל ענוה עדיף ש־ל

 ידוייק זס ואפי' שתסור יו-לע ואינו לש״ש עושה שתא
 ליה מודית קא לא מי עצמה בענוה בתלמוד שאמרו מה

 ענוה מדמי מאי די*ל עדיפא נמי ש״ל גם א"ב בגדולה

 בשאר לי בעית קא לא מלאת לצ״ל ולאי אלא ל לש לשמה
 אפילו א״כ לגדולה משוס ענוה גבי דוקא אלא שי׳ל מצוס

 נר' והכי לשסש-ןים אפי' מתוכחה נמי עדיף לשמה !סלא

 לשמם שלא לענות יעקב ישרש בת' זצו הרב ממ״ש קצת

היינו לשמם בתוכחה מינה לביישו רצה שלא אפי' היינו

שביישו י
 שרה באהל נשים איכון ומאן שם כתבו ז״ל כתו׳ והנה

וכר' ומנק־ם אהל כתיב לבכולהו לאה רחל רבקה
 ולע*י בו נתווכתו זה בדיבור והנה נשים דכתיב היינו
 •יתר היינו באהל מנשים מדינן א אי דבשלמא לי דקי נליל

 היינו דמנשי צ״ל א״נ כמותן אמרינן אי אכל ניחא מיס
 לא ומנשים הועד' מ״ש .זהו באהל נקים שנתברכו מברכה

 לומר רצה בנשים דכתיב כייסו אלא מהם יותר כס״י הוי

לכתב מאי היינו אמרו ובאלו הם שיתברכו בברכה

בנשים
או א

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס201 מס עמוד שמואל בן מיוחס רפאל מיוחס, ב - האדמה



\כ
ע׳ב עד ס״ר דף ח׳ פץ יבמות

 לכד זכו׳ איעקור ןעלתן הוינא מכי ^י)י/י> • ״ר*{1
כעב יעקב עיון הרב זכו׳ . מאנא י *

 אכל עוכר קטנים והחשהה דאהי אחא דהוארב ודאפשד
 ורב לחוד יעקב בר אחא רב דודאי הסליחה זעמו תשקצזע״ש

בזהיבס״ד מ״ש וע״ש ׳4 סי׳ א״ח זכמ״שבחח״בר לחך £חאי
נ ודוק ע״ש

?TV* חקבביא״ה וכו׳ לחומה נסכה ואזל עלהאכיי 
דכרין ריהטא ולכוס בוה הרשב״א בת1תש הביא י ׳

 סוגיין יישבתי דל עפר ואנכי שמעתתא כהן קשיסבח׳יש י
דף ט׳ סי׳ א״ה יוסף ברכי הקטן בספרי שכתבתי כנח לרעתו

 :באורן ע״ש בס״ד ע״א ק׳ ודף ע״ד צ״ט ,\ ..
בחידושיו הריטכא כרטןכז׳עמ״ש ומלקיות ן*אין01

 ברכי הקטן כס׳ בעניותי ועמ״ש בסוגיין י
סי׳ט״ל ובשיולי.כרכה רס״ג סי' וביד ט׳ וסי׳ ב׳ »וסףא״הס׳'

v כס"ר: ^י׳יז^סכעסדי רב^וומי ——4ך-ד-
ר׳אלעור אלעאחשוס וא״ן־ ״ה0

שמצוהעל כשס כר״ש * י
 להוכיח תוכיח הו® רש> פירש וכו׳ הנשמע לבר לונז׳ר אדם

 כפול מלשון מהרש״אעלדבריישי וכעב הימנו שמקבל .מי
 ׳ פעמים מאה תוכיח הוכח מיניה דרשינן ובעלמא ליה גפקא

 התורה על אור כתנות שמו זה חדש הפר לידי בא עתה והן
 שכתב דברים פ' זל להרב וראיתי מאילת פכים כעל ־לסגאזן

• דכמציע' דק לא חורפיה ואגב מאד תמוהים סדברקמהיש״א
 לרב תלמיד אף תוכיח פעמים אפי׳מאה הוכח אמרינן ל״א רף

 מאיקאמר ולש״סק׳ משמעק'פעמים׳ מהוכחלכד»א״כ
 זה תוכחת מקכל שאינו סי שמעינן מיניה הא לי למה תוכיח
 ט״זדרישק׳ דף דבערכין ממנו ונעלם ־ זל דבריו תמף

 ממקי והרב fוהר והרמכ״ן הסמ״ג ובבר מתוכיח־ פעמים
 ־ כמקומו באריכות בעטותנו וכתבנו אהדדי מעגיית מקש!

 תוכיח אז הוכח הוכח נקט כאןדדרישמדלא הריף זכמ׳ש
 אחר !במקום עלהש׳ס־ הנז׳ הרב שהקשה ל״יךמה תוכיח

;בס*ד הארכתי י .

Jib עיון להרב ראיתי מתו־ לפני ציוה אביך אמרי 
לפי לאחיו יוסף חשד לכך וזיל שכתב יעקב

 ריש כרפירשי השעבוד צרת התחיל ומיד אביהם שמת שיאו
 ואומר שמוחל סי ותה יששכר א״ר מגילה כרבה זאיתא כ׳ויחי

 שאינן מי אוצרים שנשתעבדו נענש! אפ״ה שלחתם אעם לא
 שכין בעכיית מחילה מהצי לא רלמה והטעם 1עאכ* מתל
 אחר המספד כל אר» דברכות דאי׳פ״ג ־1ע* צ*ל להכירו אדם
jrnb ה4רקב מרבנן צזרבא זכו' להז אכפת ולא תדעי ובן׳ 
 וכן' מרבנן שהיהצורבא ביוסף ג*כ ,יל וא״ב בקריה תבע
 שמיד זמ״ש עכ״ל זבו' בקריה תבע הקב״ה מחל שהוא אעם*

 דהרי. ממש שעבוד לא השעבוד צית התחיל יעקב שנסתלק
 השבטים מן שאחד זמן שכל שמס-זאזל במה הלך מדיין "וסף
 ופחד יראה שנכנסה להם בצר אך ־ השעבוד התחיל לא קייס

 רות בהם נצנצה וגס בשעבוד שיהיו ■חזי ומולייהו בלבם
 ויחי פ׳ ריש להראיס ראיתי וכן ’ מהשעבוד יידעו הקדש
 שעבוד סימני שהתחילו והוסיף אלה לדברים קרו□ שכתב
 יוסף דבמלכת נותן שהדעת בזה לידחק צוק׳ ואין ק׳ בפה

מצית עליהם נפלה חשכה . אימה יק סימנא כההוא חזו לא
:כמדןבר אח״ך שיהיה שעבוד, .

H31 במדרשא דאתמר ממאי יעקב עיון הרבי שהביא
וכן׳ יששכר א״ר אסתירכתי ברבע היא הלא

 שם יראה הרואה ובו׳ במצרים .שנשתעבדו נענש! אפ״ה
 והמן והמלך וכו׳ פים1יצאז.דח הרצים ע״פ דכא אסתר כמדרש

היא היכן עד דאה ׳pi חי ומה הוא p !שהלשון מ׳7

 *וסף שלמניית עונש אתו מרדכי ימי עד שהרי מתקנת
 שעבוד זה נזכרכמאתר ולא ־ עאב׳״ו מוחל שאינו חי קייס

 שף1> מכירת כשביל מצרים דשעבוד וו סברא אך ־ מצחם
וגוהר כזה רזל מאמרי כתה ויש רחקה לאנפלאתהיאולא

*«< • .חדשע״ש:.. < -־
דאניריכן מההיא .והביא-ראיה טעם במתן ,דישנו ומאי ״

 להן אכפת דלא והגס שמואל מר בתר דאשתעי
 דהיבא דאימור איכה,'ראיס • ביקריה' תבע קכ״ה צ"מ למתים

 ולא קפידא היה דלא מותו אחרי שדיבר כגון ליה אכפת דלא
 האומר ושוב דקפיד בחיים אבל • ביקריה תבע קב״ה ממילה

 שלם בלב ומוחל מחילה ממנו ושאל ובא נכנע רע עושה או
 אמנסיש • הרבנן צורבא אפי'יהיה מחילה אימורדחהניא

 על שמחל האב דהאדאמריכן חסידים בספר ראיהחק״ש
 חייב שמים כדיני אבל אדם היינו.בדיני מחול כבודו כבודו
 דיעקב ובזהיתישבמ״שספ״קדמגילה י כסי׳תקע״ג ע״ש

 אע״ה דודאייצחק לחקור ויש בבודאז״א על אבינו.נענש
 כבוד חצות דבביטול ניחא ובהט ■ נענש ואמאי לז מחל

 והאב אביך את .כבי ציוה אשר ה' ועם אביו עם חוטא א"1א
 ןכערט ■ לן למחול יוכל מי לה׳ שחטא מה אבל חלקו מוחל

 אעפי הצדיק סף1בי וכו'וכן חסידיו עם מדקדק שהקב״ה
 ־ למחול הצריק יוסף יכול היה לא לה' שחטאו מה מחלס שהוא
 עד הנז׳זזל רבתי אסתר במאמר יפה הרבמהי״ש וכ"כ
 לה' שחטאו מה מ’מ מחיל ראיהו דאע״ג מתוקנת היא היכן

עכ*ל למחול בידו אק מאחיו נפש איש יגנוב כי על שעברו
:במקומו אל! בעציצים כתבתי ועוד

דו, פרק
w» ד׳ה תום' • ע׳כ לא דף

r מילט פריעת
 יהושע עד פריעה ניתנה לא אס זא״ת וכי' אבינו לאברהם

 רשאי נביא שאין המצות אלה כתיב הא היכיגמי״נןמינה
 אקרא אסמכיה ויהושע דהל״מהוא !;ל מעתה רבי לחדש

 דלפ» צ׳״עקצת שכתבוזל יעקב עיון להרב לאיתי ^עכ
 לא השיב דיהושע מבואר דתחורהדףי״ן הש״ס משמעות

 רשאי נביא שאין תמצות אלה להשיב רצה ולא היא בשמים
 תלמיד היה שיהושע ,לפי שם וכתבתי מעתה דבי לחדש

 וק?ן עב*ל עצתו השה כהו לחדש לן מותר משה של •מובהק
 צא אפשר אי לך לאומרם ליהושע אמר הקב״ה אמאי דלדבריו
 לשמואל ושאלו שכוחות ההלכות ונשארו ־ במלחמה וטורק
 לזמר להקב״ה הו״ל ־. בתמורה שם ש’כת המצות אלה !אמר
 משה בסוג רהוא וכיון המצות &ה שייך לא סיוןדליהושע להס

 ליהושע יאמר דהקבאה טענה איכה כשתי' לא גס ע״ה רבינו
 דיקת רבד ותו ־ שנשתכחו ההלמת הם שאלו כבואה בדרך
 שאין החצות אלה היינו יהושע שאמר היא בשתים לא שפיר
 המשנה לפירוש כהקדמת! והרמב*ס ־ דבר לחדש רשאי נביא
פ' במטה שהדין אליו אמר שהקב׳״ה הנביא יעיד אם כתב

 נתונה תורה שאין ההוא הנביא יהרג אמת פ׳ שבית וכי כך
 האלהייסאלז החכמים אמרו וכן וכו׳ הראשון הנביא אחרי

 צייתכא ולא מיניה שמענא לא כפותיה נון כן יהושע לי אמרת
 :כתוספות ותירצו הקש! יפה וא*כ ע*ש דבליו תורף זהו ליה

רצוןמ׳לתא דעת .קנ^ל ןקא דף
 הגאון הקשת הכאן היא

 ברישא*ח אברהם מק דףי!זעח*שהרב שור ככור ,הרב
בספרי אברהם הגן הרב דברי ישוב לכלל .באתי השפל ואני

:עש״ב כס״ר א״ח בריש שם יוסף ברכי הקטן

יף ■ ’
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'&/י ׳ \
״?ij'V מדבר: השם שוכחי באורחות שהרי תלוי זו דבר אין ממקומו

 '*ושר כ״ג( ט' )איוב פתאום ימית שוט אם אמרת כן על היא אחת
 לדרוש אפשר • אי ורשע תם המכלה האחת היא פתאום ימית שוט
 ביתי שאול אקוה אם ה׳( י״ד )שם ימיו חרוצים אם תלוי לשון
 בכורים מנחת תקריב ואם כאשר בלשון המשמש ואם י״ד( י״ז )שם

 העומר מנחת היא חובה שהרי תלוי אינו כרחך על י״ד( ב׳ )ויקרא
 וכאשר ד׳( ט׳ )במדבר היובל יהיה אם וכן תקריב כאשר יזפרושו

 )מכילתא( אומר שמעון ר׳ שנינו וכן תלוי אם אין היובל יהיה
̂ ם׳>4 אם תלוה כסף אם תקריב אם משלשה חוץ ואם'רשות אם כל

,°ץ אבנים שנאמר לבנות סוף שהרי מזבח לי וכשתבנה אבנים מזבח
• 6) לכשיבלענו ח׳( )איוב ממקומו יבלענו אם וכן כ״ז( )דברים תבנה שלימות

 <י ^זידן מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב לישראל להש הנח
 הזהרתו ואתה מקראות בכמה נעשה מה לו והקשה ע״א( ל׳ )ביצה

 יאיםהנב נצטוו אמת כ״ה( כ״ד )משלי יונעם ולמוכיחים ג׳( )יחזקאל
 יראי ואם צבור ואחד יחיד אחד ישראל את להוכיח והחכמים

 יתלשום יסטרום ויקללום יוכיחום מזידים התורה על עוברים אותם
 לא־^^ אם ואף למוטב להחזירם כבושים וטעם בעריבים לסבבם ואף

 ץיל יודעין שאינן ע״י השוגגין את ואף הצלת נפשיך את אתה ישמעו
 את החקים את להזהירם אליהם בהם יחזרו יודעין ואם אסור שהדבר
 P איסור בדבר היתר המחזיקים אך בה ילכו אשר הטוב דרך ואת התורות

היתר בו שיורו ישמעון לא נודיעם ואם בעיניהם התירו ופשט
 ‘ h?1.W דלחייא אפומא דיתבן נשי הני כנון בו שהחזיקו מאחר לעצמן

 המתגלגל החפץ הכנסת מפני אלא הוא היתר שדבר ושם( )שם
 ע: ^ק׳ המתגלגל מהבנים זהירקאנו יאמרו להם ישמעו לא עליהן נאסר אם

 ר^ט ! שהם הכפורים יום ותוספות ושם( )שם ואשייאן וצעדן והמספקות

 p ’ ל | להפסיק זהירין הכל ואין מושכתן וסעודתן גדול היום בעוד יושבים
 'I. דלהיזשי רוב^ ושריאי עד שעות יש עיד זשאומרי להבחין ובקיאין

המזיד על להענישם דלא השתיקה יפה עליהן יעברו יודעין ואם
יל d 'י־\ x ז H ;"A

vA
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 ואפילו למחות שנצטוו מזיד עובר הבירו את לרואה דומה זו ואין
 לא פי דהתם ט׳( )יחזקאל תחלו ומקדשי שכתב כמו מקבל אין

צייתו: דלמא בהן ומחינן מזיד עונש גמי בהן מחינן

ח.
 המשיח הוא מי א׳( מ״ה )ישעיה למשיחו אמר פה וששאל

 פירשו אם הוקשה מה חביבי פירש לא פורש על המלך קבל אשר
 בימי שמא יאמר אם "בימינו במהרה לגלות העתיד משיח על לו

עליו: ונתנבא בעולם היה לא פורש אף נולד לא עדיין ישעיה

ט*

 השבת אחר להיות שחל הכפורים יום בינייהו איכא וששאל
 לנקוט מאי אלא דנקט הכפורים יום שנא מאי לו והוקשה וכולו

 למימר וליכא ההוא ביום בו שלו ירק אכילת טוב יום נקט אי
 היכי מסקנא בחמימא אפשר תימא וכי לאירתא להו קמתבעי אי

 ומועדות הכפורים יום דחינן היכי בה עוד ושהקשה לה מוקי
 ישראל חכמי ביד המועדות קדוש מסר הכתוב ירק אכילת משום

 את לעבר ואפילו מתוקנין שכן וכל ומוטעין מזידין הם אם אף
 לאביב הסמוך חודש עבר אביב שמר הבריות בצורכי כולה השנה
 הרי עומר משום זה גבוהה צורך תאמר ואם בזמנו אביב שיבא
 שלא ואף והגליל ׳ הירדן עבר על ומעברים בא מיהודה עומר

 האילן פירות על מעכרים עצרת לאחר בכורים מביאי על להטריח
 עניים צורך ירקות ואבילת אחד יום החודש עיבור שכן וכל

ולשמוח: בחג להתענג שנצטוו ועשירים

 בהן נוהגין לא למה והקיבה והלחיים הזרוע על וששאל
 ק״ל( )חולין הבית בפני ושלא הבית בפני נוהגין שנינו שלמה משגה והרי
 שלא זצ״ל הקדוש רבנו על באיגרתו והעיד אחרונים אמוראין בהן ונהנו
הנותנין בידו ימחה זה ומה דבריו עלי נאמנים מליתנם בידו מיחה

ועי עליהן שאמר אילעי כר׳ נהנו אבל טוב ברכת תבא ליהם ץ

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)17 מס עמוד )רש״י( יצחק בן שלמה רש״> תשובות
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 '(טסידרי רבות והעמידום אביו, בשל הבן שנות שנבלעו ״( שנים ט״ו

 משנכנסו יובלות עשר שבעה שמנו ויובלות, שטיטין ידי על העולם

 ושבטים ראובן שבט משגלו היובלות שבטלו ואע״פ שיצאו. עד לארץ

 אמיתות על עמדו ידיהן ועל שמיטין לקדש יובלות מנו הירדן, שבעבר

 לחודש בעשר שנה בראש •( שכת׳ המקרא על סמכו ועוד החשבון. סך

 תוסיף או שנה תחסר ואם העיר. הוכתה אשר אחרי שנה עשרה ארבעה

 "( שחלקו שבע ואף הבית. לחרבן עשר בארבעה היובל תמצא לא שנה

:השנים בחשבון עליו לסמוך שיש שכן וכל להם, הוברר הזה המקרא מן

כ׳ סי'
 מוטב (,לישראל להם הנח (1]וששאל[

מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו

 (,מקראות בכמה נעשה מה לו והוקשה

 יונעם. ולמוכיחים•( הזהרתו•(, ואתה

להוכיח והחכמים הנביאים • נצטוו אמת

צבור, ואחד יחיד אחד ישראל את

התורה על י( עוברים אותם יראו ואם

(88 שבה״ל )תצור
 חננאל: ר׳ כשם מצאתי

שיהו לישראל להם הנח שאלתם
 לכם והותשח טז,ידין. יהו ואל שונני!

 חונח שנאטר מתראות לכטה נעשה טה
 הזהרה בי ואהה עמיתך, אח תוכיח
ינעם: ולמוכיחים רשע,

 כי אטה :השיב[ :הנליוז ]על
 זה את זה להוכיח ישראל נצטוו

 אחד וחכמים הנביאים שטצינו כטו
 טוידין אותם ואם צבור. ואחד יחיד

 יוכחום תורה, רברי על ועוברי!
 להחזירם ויתלשום ויפרטום ויתללום
 את ואתה ישטעו לא אם ואז לטוטב.

שאינם חשוננין ואה הצלת נפשך

 נחופ״ת הונאה לר״ת[ כ״א לו אינה ]ואולי לרש״י המיוחסת זו תשונה :,כ
ע״א ט נ" ונפרדס ; [9־8 ע׳ =תר״כ 4נ ]=קק״ה 6 ע׳ ז׳ סי׳

 הסמינר( י )כת" שנה״ל נקצור אחנס קלים. נשינוייס צ״ז־צ״ח[ דף ]=פע:

 חוגרת נ׳ שנה ]=הסגלה מ״ז סי' אק: כ״י ח״נ ונשנה״ל ;36־א35נ נ״ז סי׳
 שציין המסורות ולכל שאלתם", חננאל ר׳ נשם "ומצאתי נשם: [90 ע׳ סוף ל׳

הנ״ל. תקורות ג׳ להוסיף צריך 157 צד להאורה רש״בנמבוא

 י״ר ב׳ בטלכים רש״י טש״כ השווה ולעוזיהז לאטציר, שנמנים הללו שנים לט״ו ובנונע (6

 בראש וצ״ל: הוא ט״ם (8 .3 אות לעיל השווה (7 ס״ה. דף בחופ״ט והובא וינם, ר״ה

 א׳[. ם׳: ]יחזסאל העיר הכתה אשר אחר שנה עשרה בארבע לחרש בעשור׳ השנה

fl) שחלתוטז. :בנדפס

.1]=וששאלחם שאלתם קצשבה״ל: וששאלתם: פרדם: הסברא: ע״ם זה הוספתי (1 ♦ »
 וכו', תוכיח הוכח טתראות, לכמה :שליטה יותר הנירסא ופע: סט: כ״י (3 ע״א. ל׳ ביצה (2

 בד: טשלי (5 שם. וכ״ה י״ט: נ׳: יחזקאל רשע(: הזהרת ]ני ואתה :זצ״ל הוא ט״ם (4

 הנביאים שטצינו כמו זה את זה להוכיח ישראל נצטוו כי אטת השיב, סט: כ׳י (6 כ״ה.

חורה. דברי על ועובריז טזיריז אותם ואם שם: (7 והבטים.

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)78 מס עמוד )רש״י( יצחק בן שלמה רש״י תשובות
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 היו ואם אטור, מהרבר יודעים (,יסתרום ויהללום יוכיחום (’ מזידי□
עליתם לטוטב חוזריז היו יודעי! ' . ,

החקים את ולהזהירם להחזירם טוטל (“ בעריבי□ לסבב□ (16 * * * * * 10 * 8ואף ויחלשו□

 אם ואף לטוטב. להחזירם כבושים וטעם

 הצלח. גפשיך את אתה ישמעו"( לא

 יודעין שאינן ע״י השוגגין"( את ואף

 (1יחזרו* יודעין אםור,...,דאם שהדבר

 את החקי□ את להזהירם ״*( אליהם בהם.

 ילכו אשר הטוב דרך"( ואת התורות

 איסור בדבר התיר המחזיקים "( אך בה.

 לא נודיעם ואם בעיניהם. התירו ופשט

מאחר לעצטן התיר בו (“ שיורו ישטעון

 ילכו אשר הדרך ואת התורות ואת
 והיריז ויאטרו ישטעו לא ואם בה.
 וכן הטחנלנל (33טהכנים אנו

 יום ותוספות והמספקות המטפחות
 היום כעור מסובים שהם הכפורים

 זהירי! והכל מושבתן. וסעודתו גדול
 שאומרין להבחין" ן ובקיאי להפסיק

 שרואין על ביום שהות יש עוד
 יעברו מודיעם ואם להחשיך. שקרוב

 להענישם שלא השתיקה טובה עליו
 את לרואה רומה זה ואיו הטויר. על

 למתות, שנצטווה ר י וטו עובר הכירו
 שכתוב כטו מקבל אינו אם ואפילו

 בהם מיהו שלא דהתם תחלו, וממקדשי
 רילטא בהו 1וטחינ עליהם םו.יד עונש

:צייתו

הוא התיר שדבר דלחייא, אפוטא דיתבן (” נשי הני כגון בו, שהחזיקו

 להם. ישטעו לא עליהן נאסר אם המתגלגל החפץ הכנסת טפגי אלא

»(ואשייאן וצעדן (“ והמספקות המתגלגל טהכנים אנו זהירין "( יאמרו

מושכתן. וסעודתן גדול היום בעוד *( יושבים שהם הכפורים יום ותוספות

 ״*( שעות יש עוד שאומרין להבחין, ובקיאין להפסיק זחירין הכל (“ ואין

 השחיקה יפה"( עליהן יעברו יודעין"( ואם להחשיך. קרוב שרואין עד"(

 "( מזיד עובר חבירו את לרואה דומה זו ואין המזיד. על להענישם דלא

תחלו, וממקדשי (“ שכתב כמו מקבל אין "( ואפילו למחות. שנצטוו

 :ויסרלזום סט: ב״י ;כצ״ל (9 הפרדס. ע״ם זה ווויקנתי התורה. על ומזידים ־־•־עוברים (8

סט: בכ״י ליתא וה מאמר (10 ויתלשום. ויסתרום ויוביחום יקללום ובפרדס: יסטרום. קק״ה:

 שם: (13 ישטרו. לא אם ואה פע: ישמעו: לא אם ואו סט: כ״י (12 נעיטים. ־־־־בדברים (11

 יחודו פע: למוטב; חוורין היו יודעי! היו ואם שם: (14 יודעים. שאינם השוגנין ואה

 להחזירם^ טוטל עליהם סט: כ״י בפע:: וכ״ח להוהירם, ]־־־־עליהם[ : צ״ל (15 למוטב.

 אר פע: (17 והטוב. הישר וררר פע: בה: ילבו אשר הירד ואת שם: (10 ולהזהירם.

בפרדם. נשמט כולו להם" ישטעו »לא ער בו" "שיורו מן זה טאטר (18 המחוזקים. את

זהירין[ :]קרי 1אי ידיו זה יאטרו בי בטעות: פע: :ויאמרו י’: קרי (20 ע״א. ל׳ ביצה (10

טטיאם: ונערם והמספקות המטפחות 1וכ פררם: (21 הטחגלנל. ]=טהכנים[ טהבנום אנו

סם: כ״י (24 מסובין. שהן פע: (23 שם. ביצה (22 קט״ו־קט״ז. אות צ״ז דה פע׳ וראה

על סט: כ״י (20 סט:. וכ״י פע׳ ע״ם זח ותיקנתי ביום(; ]־־־שהות (25 והיריו. והכל

עליח. יעברו נודיעם ואם פע: עליו: יעברו מודיעם ואם שם: (27 להחשיד. שקרוב שרואי!

שם שהאריך טה 11 צר תר״כ ועי׳ שנצטווה: וטזיד שם: (29 השחיקה. טובח שם: (28

וטקרשי. בטעות: קק״ה ז.׳: :ט׳ יהוקאל (81 מקבל. אינו אם שם: (30 בהערותיו.

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)79 מס עמוד )רש״י( יצחק בן שלמה רש״י תשובות



י ” רש תשובות 16

 :צייתו דלטא בהן וטחינן מדד עונש נטי בהן טחינן לא כי ״( דהתם

כ״א פי'

 על המלך (’ קבל אשר המשיח הוא טי *( למשיחו אמר כה :וששאל

כורש.

 לגלות העתיד טשיח על לו פירשו אם הוקשה. מה (’ חביבי פירש לא

נולד, (4 לא עדיין ישעיה ביטי שטא יאטר אם בימינו. במהרה

:עליו ונתנבא בעולם היה לא כורש אף

כ״ג פי׳
 וכולו. השבת אחר להיות שהל הכפורים יום 1 בינייהו איכא :וששאל

נקט אי לנקוט, מאי אלא דנקט. הכפורים יום שנא מאי לו והוקשה

 לחו קמתבעי אי לטימר וליכא הוא. ביום בו שלו ירק אכילת טוב יום

 עוד ושהקשח לה. טוקי היכי טסקנא בחטיטא אפשר תיטא וכי לאורתא.

 טסר הכתוב ירק. אכילת משום ומועדות חכפורים יום דחינן היכי בה

 שכן וכל *(, ומוטעין טזידין הם אס אף ישראל חכטי ביד המועדות קדוש

 אביב, •( שטר הבריות בצורכי כולה השנה את לעבר ואפילו טתוקנין,

*( גבוה צורך תאמר ואם *(. בזמנו אביב שיבא לאביב הסטוך חודש עבר

 יקר כלי והשווה [.9 ע׳ =תר״כ 5א ]=קק״ה 7־6 ע׳ ה׳ סי׳ חוה"מ : כ״א
.158 7צ ריש להאורה ומבוא א׳, מ״ה: לישעיה

[.9 ע׳ =תר"כ ,5 א ]=קק״ה 7 ע׳ ט׳ סי׳ חופ״מ :כ״כ

 וטחיבו עליהן מזיר עונש נטי כהו טתיבו טע: עליהם: טויר עונש בהם טיחו שלא סט: ב״י (32

 להוכיחם, טחויב חמור שבאיסור אוטר שנ״ד סי׳ ושם של״ו, סי׳ והראב״ן צייתו. דילטא בהו

 להראב״ו* האחרון ב״קונטרס נינצבדג ר״ל זה על שהעיר טה ועי׳ ישמעו. לא אם ואח

ט,(. א. העתה ]לטי כעם מה (33 )ג.(. ראשכעס רא״ל להגאון

א'[. !ט״ה ]ישעיה לכורש לטשיהו י"י אטר כה :וצ״ל מקוטעת כאן הגירסא (1 1 א כ

 על לר אני כובל למשיח, הסב״ח אטר ע״ב: י״ב במגילה נחטן רב לטאטר כוונתו (2

 חשובות וקובץ א׳: :ט״ה ישעיהו וראה (4 במבואי. ע״ז טש״ב ראה (3 וכו׳. בורש

ע״ר. ו׳ ח״ב הדטב״ם
5 1 t S) ארם ובתורת ו׳ ביצה בטאירי ועי׳ שם. הריטב״א וחידושי ע״א כ' ר״ה 

 את שטור (3 ע״א. כ״ה ד״ה (2 (.15 )חר״ב לסניו טוטל שמתו טי :1עני סוח להרטב״ן

 י״נ. רח וסנהדדי] שם, וי־״ת ע״א כ״א ר״ה ט״ז, ראה סטרי א׳(. : ט״ו )דברים• האביב תדש
 אביב של חרשו שטור שם: ור״ת כ״א(. )ר״ה ניסן בחודש שיהא תקוטה של אביב שטור (4

נכוחה. :ובנרטם (5 בו. נוטלת שתהא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)80 מס עמוד )רשי׳י( יצחק בן שלמה רש״י תשובות



קפט < דאגרתא קריינא

קעו
 תוכחה. מצות מגעת היכן עד לא׳ תשובה

 נאותים כשרות סדרי בה היו שלא א׳ בעיר

המטבחים בבית

ה׳תש״ל. למב״י י״ט יום_.א׳ בעה״י

שליט״א. מוה״ר... כו׳ היקר הרב למע״כ

 שום אין בעוה״ר אשר בישראל ואם עיר ע״ד לשאלתו בתשובה

 אשר שנים כמה כבר וזה כו׳ הכשלונות ורבו האטליזים על השגחה

 כו׳ נושענו לא ועדיין בהו דמשגיח ולית בזה צווחו יחיז^^גולה

 לענ״ד התורה ע״פ כזה במצב תוכחה החיוב כמה עד בשאלתו ונפשו

טעמים. מכמה עומד במקומו תוכחה שהחיוב פשוט

 הרי מ״מ לעולם, ח״ו יתוקן לא המצב באמת אם שאפילו הא;

 לפניך אם הקב״ה לפני מדה״ד שאמרה נ״ה, דף בשבת אחז״ל כבר

הקדושים. ז״ל דבריהם נוראות ע״ש גלוי מי לפניהם גלוי

 ספק אין מ״מ הצבור לכלל נשמעין הדברים אין אם אפילו הב׳.

 על להזכירם התורה משומרי יחידים לגבי מועיל הרבה שעכ״פ

נפשם. על ולעמוד להזהר דעת למען המצב

 שנדמה אלא בתיקונא ורוצים הם קדושים ישראל באמת הג׳.

 אומץ יוסיפו סוף סוף שבעי״ת לקוות ויש אפשרי בלתי שהדבר להם

 הנשה וגיד ודם וחלב וטריפה מנבילה ישראל של שולחנם להציל

דיהושפט. טבחי ולסדר

 ע״י כלל ח״ו יתוקן לא שהמצב ברור היה אילו שאפילו הד׳.

 של תורתו כי דעת למען עכ״פ ע״ז להרעיש החיוב ג״כ הי׳ המחאות

דיינא. ואית דינא אית וכי ח״ו הפקר נעשית לא הקב״ה

הנדחת, את ולהשיב משחת, נפשותינו להציל ירחם השי״ת

 והיא נאמנה לקרי׳ והיתה ושבה תוכחת, לקבל לאחת, אחת

כפורחת.

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)2ס5 מס עמוד פרץ חיים בן ישראל יעקב קנייבסקי, א - דאגרתא קריינא



דאגרתא קריינא ( קצ

 המצפה הקדושה תורה של עלבונה על ודואב ־כואב בלב הכו״ח
אמן. בימינו במהרה שלמה ולגאולה השי״ת לרחמי

קניבסקי ישראל יעקב

קעז

הנ״ל בענין עוד

התש״ל. נצו״י פ׳ א׳ יום בעה״י
 שליט״א. ה״ר... המהולל הרה״ג מע״ב בספר יוחק טובים לחיים

קבלתי. מכתבו כת״ר, אחד״ש

 אינו שהוא ניכר מכתבו כותלי ומתוך הרב... את מכיר איני אני
 סי׳ יו״ד הש״ע דין ענין מה כי משהו, בזה לעשות רוצה אינו או יכול

 לראות שיכול להבא לענין דמיירי לנד״ד העבר על דמיירי א׳
 הוא הק׳ תורתינו קיום וכי ואחוי, שלח אמרו והלא כל את ולהווכח

 שלא שצועקים בזמן השגחה[ כאן !שיש רב מאמר על לסמוך הפקר
 יענה כה״ג על וכי האמת, את לראות יכול והוא השגחה שום סודר
 שהרי נכנס איני מע״כ שהשיב במה הרב. על שסמך מעלה של בב״ד

הפרטים. לי ידועים לא

 עצמו ברשות ואינו אסורות ידיו שהרב... הוא אצלי הרושם
 על הדת להעמיד יצליח שכת״ר השי״ת יתן אחוז[, במאה בכל ןעכ״פ
הכשרות. בעניני עכ״פ תילה

בכוח״ט. ומברכו דו״ש והנני
הניבסהי ישראל יעהב

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)206 מס עמוד פרץ חיים בן ישראל יעקב קנייבסקי, א - דאגרתא קריינא



אדעות. ה׳שוהם

הלכות

ה"ז פ"ר

 מצוה טובה לא בדרך שהלך או שחטא הכירו הרואה א
כתב ר״ה עשה ובסה״מ ע״כ. למוטב להחזירו

 במאמר לחטוא שירצה מי או החוטא. להוכיח שצונו ז״ל. רבינו
 התוספות דעת הקדמונים. נחלקו זו במצוה והנה ע״כ. התוכחה

 אבל מקבלי. אי ספק שיש היכי דוקא דהיינו ע״א נ״ה דף בשבת
 שיהי׳ מוטב להס הנח אמרינן מקבלי דלא ודאי דידעינן היכי

 חילוק דאין ס״ל התוספות הנראה וכפי מזידין. יהי׳ ואל שוגגין
 התראה בלא שיעבור מוטב אמרינן במזיד ואף למזיד. שוגג בין

 ל״ז. סימן יראים בספר מצאתי וכן בהתראה. שיעבור ממה
 דחובה ס״ה דף ביבמות דאמרינן הא בפשיטות א״ש ולשיטתם

 מיירי ובמזיד לץ. תוכח אל שנאמר נשמע שלא דבר לומר שלא
 והא י״א. עשין הסמ״ג דעת הוא וכן מקבלי. דלא בידעינן והיינו

 שמקבל היכי היינו פעמים. מאה אפילו תוכיח הוכח דאמרינן
 חובה תוכחה מקבל שאין החזיק אס אבל לסורו. וחוזר תוכחה

 החוטא אס מקבלי דלא דבידעינן הסמ״ק ודעת לו. לומר שלא
 מחויב מזיד הוא ואם שוגגין. שיהי׳ מוטב דאמרינן היינו שוגג

 אס שס. בשבת דאמרינן והיינו כמותו. נענש שאינו רק להוכיחו.
 פטורין הי׳ להס גלוי הי׳ דאס דמשמע גלוי. מי להס גלוי לפניך
 מאה ואפילו תוכיח הוכח מצות על עובר אבל מעונש. היינו

 עד הוכיחו שכבר לאחר היינו לץ תוכח אל דאמרינן והא פעמים.
 לר׳ כונתו ואם רא״ם. דעת וכן כתב )ובהג״מ נזיפה. כדי

 שוגג בין חילוק דאין מבואר יראים דבספר צ״ע. ממיץ אליעזר
 למזיד. שוגג בין לחלק ז״ל הריטב״א דעת וכן וכמ״ש( למזיד

מקובצת בשיטה וכ״כ ע״ב כ׳ דף מכות במסכת בחדושיו עיין

דעות

 תירץ לץ תוכח דאל דבהא אלא משמו. ע״א ל׳ דף ביצה מסכת
 ז״ל ורמ״א פ״א. אלא להוכיחם חיוב שאין לרבים דוקא דהיינו
 שפסק ג׳ ס״ק במ״א ע״ש ז״ל. כהריטב״א פסק תר״ח סימן

 התוספות שדעת אף והנה סמ״ג(. שס מ״ש )וט״ס כהסמ״ק.
 להחמיר. שומעין בדאורייתא מ״מ להקל והסמ״ג ורא״ס

אינה הוכחה דמצות כתב ט״ו סי׳ ג׳ כלל או״ח ח׳ בג״ו וראיתי
 מאי דא״כ אינו וזה עשה. באיסור לא אבל ל״ת על אלא

 לא בדרבנן ול״ש בדאורייתא ל״ש ל׳ ד׳ ביצה במס׳ אמרינן
 ושתו ואכלו דאורייתא יוה״כ תוספת דהא מידי. ולא להו אמרינן

 עשה. אלא אינה יו״כ תוספת הא ראי׳ ומאי ע״כ. שחשיכה עד
 עשה אלא שאינה אף ועשה בקוס דעובר דהיכי דכונתו א״ל והי׳

 בו אין מעשה בו שאין דבלאו א״ל הי׳ ולפ״ז תוכחה. מצות בו יש
 בהמתו שביתת על דקאי כונתו זה שאין חוץ אבל תוכחה. מצות

 דאורייתא. כמצוה לחלק מנלן ועוד ועשה. בקום עשה על שעובר
 שיהיו מוטב דאמרינן דהא שס במכות ריטב״א בחידושי ומצאתי
דאף מבואר עשה. באיסור דוקא היינו מזידין יהי׳ ואל שוגגין

וז״ב. תוכחה שייך בעשה

שם

 מצוה טובה לא בדרך שהלך או שחטא חבירו הרואה ]א
א׳ סי׳ ח״א בשו״י במ״ש ע״כ. למוטב להחזירו

 בס׳ ומצאתי עיני את ה׳ האיר במ״ע שייכא אי הוכחה לענין
 ומתעצל שמתיאש מישראל כ״א להוכיח שכתב. ה׳ סי׳ חסידים

ע״כ.[ עשין רמ״ח המצות מן באחת אפי׳ בעצמו



רפזהלכותתרח סי׳ יוד,"כ הל׳שונה
 תרי״ד וסי׳ סקכ״ג רס״א ובסי׳ ב׳ וסק״א )ס״א ג׳ דין רס״א סי׳ כנ״ל הראשונים

ב׳(. דין תרכ״ד סי׳ וע״ל אסור ד״ה בה״ל
 שנא׳ שיכלימנו עד קשות לו ידבר לא ומ״מ חוטא שאדם כשרואה להוכיח מ״ע ב

שבסתר בעברה ודוקא רכה ובלשון בנחת בסתר יוכיחנו אלא חטא עליו תשא ולא
 וחייב שמים שם יתחלל שלא כדי מיד יוכיחנו שבגלוי בעברה אבל בסתר יוכיחנו

 בו שינזוף עד דדי וי״א לקללה או להכאה קרוב שיהא עד פעמים כמה להוכיחו
 שנא׳ להוכיחו אסור ואילך ומכאן יקבל שלא שברור במקום ע״ז לסמוך ויש החוטא

 איש הי׳ אם אבל בו גס שלבו במי אלא תוכחה חיוב ואין ישנאך פן לץ תוכה אל
 ד״ה ובה״ל וסק״י&א )ס״ב להוכיחו אין ממנו וינקום ישנאנו יוכיחנו שאם אחר

סק״ד(. קנ״ו וסי׳ ושה״צ חייב וד״ה עד
 דמי ונהי התוכחה יקבל שלא לו וברור מזיד העובר אם אפי׳ הוא תוכחה חיוב ג

מצור. מ״מ יקבלום שלא לו שברור כיון חטאו עבור נענש אינו מוכיח שאינו
 דבר על עובר הוא אם שוגג י שהוא לתלות יש ואם כנ״ל פעמים כמה להוכיחם
 ]או לענשו בידו יש ואם להוכיחו וצריך הוא מזיד דבודאי אמרי׳ בתורה המפורש

 מצות מצד להוכיחו עכ״פ חייב לענשו בידו אין ואם שיפרוש עד לענשו צריך ב״ד[
 בדליכא ודוקא היד בחזקת להפרישו כה בידו שאין כיון בעונו נתפס שאין אף תוכחה

 של״ד סי׳ ויו״ד י״ב סי׳ חו״מ ועי׳ למחות א״צ סכנה חשש בדאיכא אבל סכנה חשש
ושה״צ(. מוחין ד״ה ובה״ל ז׳ ו׳ וסק״ה )ס״ב

צריך ממנו יקבלו שמא ספק יש אם שוגג והוא בתורה מפורש שאינו דבר אבל ד
בידן מוחין אין ממנו יקבלו שלא לו ברור אם אבל דרבנן במידי אפי׳ למהות

להקל גרוע מנהג להן אחזו ואם בזדון לעשות יבואו שלא דאורייתא שהוא אע״פ
 ודוקא בתורה מפורש הוא אא״כ למחות וא״צ יקבלו שלא לנו שגלוי מקרי בפרהסיא
בהם למחות מצור. שוגגין מיעוטן שרק בדבר אבל בדבר שוגגין הרבה כשנתרבו

מהם ילמדו ולא יכשלו שלא לאחרים להזהיר כדי מזידין להיות יבואו אם ואף
נפשך את ואתה נאמר עליו הוזהרו לא והם העם את הזהיר אם הוראות והמורה

ושה״צ(. ודוקא ד״ה ובה״ל ו׳ וסק״ג )ם״ב הצלת
שצריך יודעות ואין השמשות בין עד בעי״ב ושותות שאוכלות הגשים ולפיכך ה

 שלא יקבלו שלא בודאי יודע אם בידם מוחין אין הקודש על מהול להוסיף
 דספק להסוברים בהן למחות צריך ביה״ש אוכלות אם אבל במזיד לעשות יבואו

)ס״ב ק״נ1 ועי׳ כרת ספק שהוא דמי בתורה דכמפורש לחומרא מה״ת דאורייתא
עד(. ד״ה ובה״ל וסק״ג

 דבר על אפי׳ יוכיח לא אליו ישמעו שלא יודע אם ברבים אבל ביחיד וכ״ז ו
יהא שלא כדי וגם ישמעו אולי א׳ פעם רק במזיד עוברים על או בתורה המפורש

 לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצור, כשם ואילך ומכאן פה פתחון להם
ט׳(. וסק״ח )ס״ב נשמעים אינם שדבריו שיודע מאחר נשמע שאינו דבר

או בפרהסיא שבת מחלל כגון לגמרי עול הפורקי אלו אבל באקראי דוקא וכ״ז ז
 נבלות אוכל ואם להוכיחן כלל חייב ואין עמיתך מכלל יצאו להכעיס נבלות אוכל

אבל(. ד״ה )בה״ל צ״ע בפרהסיא שלא שבת מחלל או לתיאבון

 שיהא דמוטב ידור אל לאו ואם תוכחתו כשמקבל רבו במקום אדם ידור לעולם ח
חייב(. ד״ה )בה״ל שוגג

 עליו ,;בל שלא כ״ז ולאכל לחזור יכול גדול היום בעוד מאכילתו הפסיק אם ט
כאילו הוי שמפסיק דבזה לאכל אסור לאכל שגמר שלאחר שהמנהג וי״א התענית

התענית עדיין עליו מקבל שאינו בפירוש יאמר ברהמ״ז שקודם נכון ולכן בפה קיבל
וכ״ש וסיכה ברחיצה גם אסור התענית עליו קיבל ואם כזה, בלבו יחשוב ועכ״פ

 ואילך המנחה מפלג קבל אם ודוקא א׳[ דין תקנ״ג סי׳ ע״ל בלב קבל ]ואם במלאכה
 סתם עליו קבל ואס כלום בקבלתו אין המנחה פלג קודם התענית עליו קבל אם אבל
מחצות לאכל שלא עליו קבל אם השנה ימות בשאר גם מהני זה עוד לאכל שלא
ברחיצה ולא באכילה רק אסור אין בזה אך י״ז דין תקס״ב סי׳ וכנ״ל ואילך היום

ושד,"צ(. ט״ו י״ד י״ג וסקי״ב )ס״ג ומלאכה
להתעכל קלים מאכלים אלא לאכל לו אין שחרית בסעודת אפי׳ יוה״ב בערב י

 וכ״ש גסה אכילה יאכל ולא ישתכר ולא כשיתפלל ומתגאה שבע יהא שלא כדי

וסקי״ח(. )ס״ד המפסקת בסעודה
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מ סימן

לשה״ר שמספרים חבורה להוכיח

 צריך האם לשה״ר שמספרים בחבורה שיושב אדם שאלה:

אותם. להוכיח

 תוכחתו שדברי יודע הוא דאם ט׳ סע״ק ו׳ בכלל הח״ח כתב תשובה:

 שאמרו כמו בעוונם נתפס מוכיחם אינו ואם להוכיחם חייב ודאי יועילו

ובו׳ נתפס מיתה ולא וכו׳ למחות לו שאפשר מי כל נד:( )שבת רז״ל

 גנות הדברי עבור יוכיחם שאם החבורה אנשי לפי משער הוא אם אבל

 מזה, קלקול יהא עוד תיקון, שום יהא שלא די לא חבריהם, את שמגנים

 זה כי להוכיחם. אסור בודאי זה באופן יותר, עוד אותו יגנו אפם שבגובה

 חבירו, של בשבחו אדם יספר "אל קסד:( )ב״ב רז״ל שאמרו מה בכלל

 שלא מזרזם שהוא שמתוך נמי והכא גנותו" לידי בא שבחו שמתוך

הח״ח. עכ״ל להוכיחם אסור בודאי ולכן יותר. אותו מגנים הם לגנותו

 )שם( הח״ח כתב בזה יועיל, שלא אעפ״י בתוכחה יזיק לא אם אבל

 קצ״ז במאמר יונה רבינו כמ״ש והטעם מלהוכיח, להמנע לו אין בודאי

 ישמע כי או לשה״ר, מדברים אדם בני דברי את ישמע אשר "איש וז״ל.

 כי ויודע ומצות, תורה בוזי משחקים בסוד יושב כי או נבלה דובר פה כל

 על יד ישים כן על דבריו אל יקשיבו לא יוכיחם ואם וסלונים סרבנים הם

 הם, כמו הוא כי יאמרו פן באולתם, כסילים יענה לא כי יענש זה גם פה,

 גודל לתת בהם ולגעור לענות יתחייב הוא אף דבריהם, על הודה וכי

 ישיחו אשר וצדיק נקי לכבוד וקנאה להם. לעגו בזו אשר ולמצוות לתורה

 לקנא חייב ולועגים בוזים בחבורת יושב שאם הרי הח״ח. עכ״ל בו,

וצדיק. נקי אדם ביזו אשר על בהם ולגעור וצדיק נקי לכבוד

 כלומר בתוכחה יזיק לא אם דדוקא יונה רבינו בדברי הח״ח ולמד

 מה בכלל והוא לשתוק. צריך יותר וילעיגו יבזו אם אבל יותר. יבזו שלא

 חילק לא יונה שברבינו "י אעם גנותו" לידי בא שבחו "מתוך רז״ל שאמרו

 הח״ח עכ״ם וצדיק. נקי לכבוד לקנא שצריך סתם וכתב יותר. יגנו אם בין

יותר. יגנו לא אם דדוקא ס״ל

 על דבה מוציאי ישמע אם וז״ל היראה בספר מפורש הח״ח וכדברי

 ואל כמאמין עצמו יעשה אלא שונאיו, הם שמא כי להם ישמע אל איש

 בהם. למחות מצוה והרי כמאמין, עצמו יעשה למה ותימה עכ״ל. יאמין

 עוד שם וכתב למחות. לו אין לפיכך אותו יגנו שמא דחיישינן וע״כ

 שיגנו יודע הוא אם יפה, שתיקה הוריו את מגנים שאם דבריו בהמשך

עיי״ש. יותר

 דעל בהג״ה ב׳ סעי׳ תר״ח סי׳ באו״ח דמפורש )שם( הח״ח כתב עוד

 שוגגים שיהיו מוטב אומרים ואין להוכיח מחוייב בתורה המפורש איסור

 א״צ למדובר יזיק אם דוקא דבלשה״ר כתב ולכן מזידים. יהיו ואל

 ישמעו, לא אם אפילו להוכיח צריך יותר יגנו לא אם אבל להוכיח,

להוכיח. צריך אעפי״כ דבריו. את יקבלו שלא דהיינו

 את יקבלו אם לו ספק אם דדוקא כתב ה׳ עשין בפתיחה הח״ח והנה

 שלא מוטב דבריו את יקבלו שלא לו ודאי אם אבל להוכיח צריך דבריו

 בגט׳ למש״כ וכוונתו הרא״ש, והביאו ס״ה: ביבמות שאמרו כמו לו לומר

 דבר לאמר שלא האדם על מצוה "כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם

 וצ״ע דבריו את יקבלו לא ודאי אם מלהוכיח שפטר הרי נשמע", שלא

 לא בודאי אם אפילו להוכיח שחייב שכתב סק״ט. ו׳ בכלל ממש״כ

 אין יותר יקלקל אם דדוקא י״ג ס״ק ט׳ בכלל ממש״ב משמע וכן ישמעו.

ישמעו. לא בודאי אפילו להוכיח צריך יקלקל לא אם אבל להוכיח. לו

 צריך ישמעו לא בודאי אם דאפילו לח״ח ס״ל דלהלכה נראה לבן

 ולפיכך יותר שיגנו חשש דבפתיחה י״ל עוד יותר. יקלקל לא אם להוכיח,

להוכיח. שא׳׳צ כתב יקבלו לא שודאי במקום

 אחר. בענין לדבר לבם את שישיא י״ב ס״ק ט׳ בכלל הח״ח וכתב

 מ׳ יראים בספר כדמוכח מאיסור. חבירו להפריש טצדקי כל לעשות וצריך

 כדאיתא הכלאים ממנו להפשיט שצריך כלאים לבוש חבירו ברואה ל״ז

 מסרהב רבו אם כ״ח בב״ק מוכח וכן מותר. לביישו דאפילו יט. בברכות

להכותו. מותר לצאת בו

להוכיח. צריך לשה״ר שמדברים שומע אם א. האמור: מן העולה

להוכיח. צריך ג״כ לאו, אם ישמעו אם לו ספק אם ב.

 הח״ח דדעת נראה יותר, יגנו לא גם אך ישמעו, שלא לו ברור אם ג.

 שצריך מטעם ב. הוכחה. מצות מטעם א. טעמים משני להוכיח שצריך

ט״ו(. סי׳ ח״ד לקמן )ועיין בחנם. אותו שביזו מי לכבוד לקנא
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 שאמרו מה בכלל דזה יוכיחם לא יותר, יגנו יוכיחם שאם רואה אם ד.

גנותו. לידי בא שבחו שמתוך

 דכל כן. לעשות חייב אחר בענין שידברו לבם את להשיא יכול אם ה.

 כן. לעשות צריך שיביישנו, אפילו מעבירה חבירו את להפריש שיכול

 שצריך בכך, מתבייש שאינו אחר, לענין לבו להשיא יכול אם וק״ו

כן, לעשות

 שאם כתב ד׳ פרק ב׳ חלק ד׳ כלל ב׳ נר המאור" "מנורת ובספר ו.

 קנאת לקנא חייב אלא יקבלנו, שלא די לא חכם תלמיד על לשה״ר שומע

 דר״א בעובדא פ״ר. בב״מ כדאיתא נענש כן עשה לא ואם ולמחות, ה׳

 כראוי מיחה ולא דרבנן בזילותא ששמע משום מאוזנו תולעת שיצאה

לעשות. עליו מה יותר יגנו אם וצ״ע

 שונא, בפני אדם של בשבח וסיפר נכשל שאם ליזהר וצריך ז.

 השומע על ולהשפיע לתקן ינסה שלא בגנותו. לדבר החל והשונא

 שיחפוץ וככל מאומה, יועיל לא כי צדיק. איש הוא המדובר שבאמת

 זצ״ל ליב ארי׳ ר׳ )הגאון מיד. להסתלק אלא עצה ואין יותר, יקלקל לתקן

 הגאון בשם זאת שאמר פעמים כמה ששמע אביו בשם הח״ח של בנו

זצוקללה״ה(. מהוראדנא נחומקא ר׳ הצדיק

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)139 מס עמוד שלמה רוזנר חיים לחפץ שו״ת



מן־הענוים הרופא אברהם ב״ר צדקיהו רבי

הלקט שבולי
שני חלק

העזר אבן משפט, חושן דעה, יורה

 ומ״מ הערות עם אוקספורד, כתב־יד מתוך לאור יצא

זצ״ל חסידה זאב מנחם הרב מאת

תרצ״ד-תרצ״ז "הסגולה" ירחון מתוך צילום מהדורת

תשכ״ט ירושלים,
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גמור-ם כשטר שומא לעגיין חשוב גלאט"רא בא_נ העשויין חותמות עור,כי
 המלוה את שפוסרין תנאי שיש מה1בהם; ולמטומעין לגוים דמלכותא מדינא

 ליכא- א דבההו ר, דלפגי-עו מלאו ועשה,לאו קום בהם שיש מפגי הערב ואת
 זמן כל לוה אבל השטר, בשעת( בקריעת) מיפטר ולא לוה דמוזייב וזקגתא,ביון

 סם לכתחלה,יש להלוות וגם לקורעו לוה ביד שאין מלוה,כיון קרעו שלא
 גוי שהוא הקרן,והערב מן לישראל חותם המשומד שעשה היתר,כגון למצוא
 סםם הערב גגד המשומד ח,ו הרבי מן וחייב הקרן מן ערב שהוא חותם יעשה

 לא- המלוה גגד ותר;אך מ ו,לפוסרו חותם לו יעסה הרבית,וגם מן לפוטרו
 לו,ם כלל;ולא לפרוע ישראל נגד יקבל לא הרבית קרן,אבל רק לתת יקבל
: ברבית. להלוות לו היה אם אפילו היתר למצוא יש לערב.כך ולא
 ע״ז י שלם ירו ב:למשומדים ברבית להלוות להתיר פשוטה ראיה צאתימ בושו
 הכי:ם בתר כותיים,וקאםר של יינם דנאסר מילתא התם בתרא,דםייתי פרק

 ואתם משלנו מסתפקין היו אבהי,אבותיכם ר" קומי בעון דקיסרין כותאי
 במעשיהם קלקלו לא אבותיכם להם משלנו,אמר מסתפקין אתם אין מה מפני
בשט בקיסריו עולא בר יעקב ר" קאמר הכי במעשיכם,ובתר קלקלתם ואתם

 ססם מפגי ודאי ברבית,והיינו להלוותן מותר דקיסרין חגיגא:כותאי ר"
 ן לעיל,כדפרכיג כדאמריגן מעשיהם וקילקלו קיסרין של כותיים שגשתמדו
: כדפרישית. לתרץ יש דלפני-עור קושיין
ישראל למין להלוות שמותר אומר שאני ואע״ס

 ושלא לגזול שלא מוזהר שהוא שאסור,שכמו לי
 ברביח;ורבית לו

ן אי ו ;נשך - הו ז י א
 מלהלוות מוזהר

 בריש ן נ כדאמרי
 גזל כעין י דהו

 גזל כעין שהוא
 ראי להביא ואין

ק" ממנו שפרנס

 נראה- ממנו ברבית,ללוות
 הוא ישראל-כשר,כך לעשוק

 הוא,ם אחד עניין גזל ו עושק, נאה,ו או ו
רבית,ם ממנו ליטול שמותר ממה ללמוד

 רבית לו לתת מותר יהא כן זלו,שכמו גו א[ ישראק]שהו של
 : ישראל-כשר. את גוזלי שהוא

 הממון,סם ממנו אחאב,שלוה בן מיהורם שלוה מעובדיה ה
יש-םם ומים,דאדרבה לחם וכלכלם במערה שהחביא נביאים

 על שנענש משם ד ללמד
 שפשט ,על ו עי זרו בין
 ליטול מותר היה שאם

 על ליעגש לו היה לא
ממנו לוה היאך רביד!

 בדכתיב,כך
ליטול ידו

 את ויך בקשת ידו מלא ויהו#
 אזהרת על בכך עבר כא׳ .רבית"

 ז ע" עובד היה עצמו שהוא לפי מעובדיה רבית
 שם שהיה כיון תאמר העי'ז.ואם על אלא הרבית

היה ולהאכיל לגזול שאפילו ר עובדיה;יש-לומ

 הורם-ם י
סם,ת י רב

□ סם
 איסח-
מווזר

לוה- שלא איפשר ד עו ו . ח-נפש לפקו ד לרו שאבל ים נ ם-הם ח ל ם חמור יזה שאין
 לפרוע- מה לעובדיה לו היה ולא לתובעו סתם,וכשבא אלא ברבית עובדיה

: . כרחו בעל רבית ממינו ייטול מעותיו יעכב שאם יהורם אמר
 האדם לו שיבור ישרה דרך תמיד,איזהו במסכת אמרינן תוכחות: עני] דין

 נחת-רוח- בעולם שהתוכחות זמן ,שבל ת כיתו החיו את יאהב
תבוא ועליהם ינעם ולמוכיחים שנאמד העולם מן מסתלקת לעולם,רעה

 ם. בנאמגי-ארץ עיני
 ם חבירו את המוכיח

ולא חן־ימצא, אחרי

באה
 יתירה,שנאמר באמונה יחזיק אומרים טוב,ויש ברכת
 כל יונתן א״ר נחמני בד שמואל ר" עמדי;אמר לשבת

אדם מוכיח שנאמר הקבייה של לחלקו זוכה לשם־שמים
ימצא. חן שנאמר של-חן חום עליו שמושכין אלא עוד

 להוכיחו חייב בחבירו מגונה דבר :הרואה צאתימ ודד בך" הםברא להר״רו
 עשה ימות,מה למה ביהונתן וקללה,כדכתיב הכאה לידי עצמו את שיביא עד

 נמצא ת, ת-המרדו עו נ בן כתיב ו , תו להבו עליו החניית את שאול ויפי{ וכתיב
 ויקללנו,ם שיכנו גדול,ואע"פי שהוא אע"פי מחבירו להתירא לאדם שאין
.כחה ות-הת צו ם,ולמ ו מקה לכבוד יסבול הכל

 בר בא הו ו י-הד, 14 . עי-שטרא לקרו קום־ועשה מאי י-ב'"ם-םבא
 0 תו,ו"ר-קאד סס(,ט)ם י משפט ד-מ״ת28 . א-ב*'מ-סאא25 . אחא בד שם

ג-םל"א-יחיג29לחבורת-מצוה״. ברביתי^ ^-י^וש׳׳מ"ק-בג״"לו

י״ף-תמה)מבא(עי"
.נב ? י ס רא"ש ו ,שם "ן

כי׳ו ש
18

 אני ע"ז-כוב-ד״ה
ה35ו-מל״ב-טכד.30

ל הצי ל י בד(א:ים הטעמ"1א_ש2פ_אם_כםף_תל_ו_ה^מב.12_11ח-בר35א^1ת-.צ2כא_ז^מ.נח2א;1ם
בדף-ציא." ההערות תר
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 שנאה בו קושר שהוא אעפ"י,ל ו יסב ש אותו מאמדין בזסן-הזה,הניבה כל-זה1 01
 פן-םם לץ תוכה אל אומר הכתוב למוטב,עליו יחזור שלא בו מביר אם אבל

 ממנו;ואס-ם גדול אצל תוכחה,ילך מקבל אינו שממנו בו מביר ישנאך,ואם
גדול,ם לאותו לו כבי-חרי,יאםר לאותו-גדול ומהימן דבר-ערוה בו רואה

 עדים,אע״פי בפגי שמע לא רבים,שהוא בפני לא לבינו,אבל בינו ויוכיחנו 05
 לתלמיד רשות לו נתנו להוכיחנו,שלא הגדול זה שעל נראה אין ההלכה שמן

 ליה ומסנייה,אמר לרביה ליה למימר בדגרסינן:מהו למיסנייה לרבו לומר
: ליה. לימר ליה,ואי-לא,לא לימר כבי-תרי לרביה ליה מהימן אי

אותה,כדגרם' שאוחז מי עצמו לקשט צריך קשוטין ת-תוכחה,בכמה מצו ודרך
 להוכיח,ומי שראוי מי בדור יש אם העבודה עזריה בן אלעזר א״ר בערכין 10

 לחברו להוכיח אדם חייב1תוכחות; לקבל שראוי ומי מוכיחין היאך שיודע
ק׳ אפילו הוכח ואמרו עמיתך את תוכיח הוכח פעמים,שנאמר סאה עד אפילו
 ואם תוכיח. ,חייל מניין לרב לתלמיד,תלמיד רב אלא לי משמע,אין פעמים
להוכיחו,ולא- חייב תו,אינו המוכיחין-או ושונא עז-פנים שהוא בו מכיר

 שמקיים ישנאך;ואדם פן לץ תוכח אל לאוין,שנאמר ב" חייב שהוא אלא עוד 15
 אחרים,אף בהן להוכיח חייב המקיים המצות,באותן כל מקיים מצות,ואינו

 קשט כך ואחר עצמך את ק^שם משום בזה כולם,ואין את מקיים שאינו פי על
 הרבים,ובמלכי לרשות הנוטה אילן ליה ה הו ינאי ר" ■לגבי ן נ אחרים,כדאמרי

סם התקוששו והכתיב דייני היכי אינהו להו דדיינינון אי-לאו בית-דוד
 ת״ח כל בראשונה בפרק שאמרו מה1אחרים; קשט ואחייב עצמך את קשט וקושו 20

 ואינן הנעלבים והתניא ן ומקשיג תלמיד-חכם, אינו כנחש ונוטר נוקם שאינו
 ססם ליה דנקיט לעולם ומתרץ וכו' משיבין ואינן חרפתן ן עולבין,שומעי

 על-ם לו מעבירין מדותיו על המעביר כל רבא והאמר וזוב ן נ י מקש ו יה, בלב
מפיסינן דלא היכא ומיפיים,אבל ליה דמפייסינן ההוא ן נ י מתרצ ו , ו פשעי כל

 ססם כבוד-תורתו על לו מקפיד שיהא בלביה,דצריך ליה למיגקט צריך ליה 25
 איכא אנא כי נחמן כמה תורה קימה,אי-לאו לעניין עלה,כדאמרינן ומקנא

 כבוד-ם מפני אלא ?פ!י עומדין אומר:אין היה ה ועג י נ מם:מר כלו,קא בשו
במבזהיאת-התורה, נמצא ומוחל אותו מבזין אם כמו-כן ת״ח וגם התורה;
ם התורה לכבוד נוקם אינו אם התורה,לכך לכבוד חשש לא שביזהו שאותו

 מטתי על קללת-חברי עמי עלתה לא במגלה:מימי דאמרינן ת"ח.ומאי אינו 30
 לבל ומחיל ליה שרי אמר לפורייה סליק ה הו כי פרא-חסידא ו ז דמר- הא כי

 ממונות דין לו שהיה לאדם אלא מוחל היה שלא למימר דמצערן,איכא מאן
 אלא מוחל היה צער-גופו,ולא אלא מוחל היה לא מצערו,אי-נמי והיה עמו

דאפר' בלביה;וכהא מינקט הוה מוחל,אלא היה לא כבוד-תורתו קללתו,אבל
 סם כבי-תרי ליה מהימן אי וםםנייה,א״ל לרביה ליה למימר מהו בפסחים 35

 ם רבו בין אדם כל אלא רביה דוקא ליה(לאו לימא ואי-לא,לא ליה )לימא
 סם בזה ליה,ואין לימא כבי-תרי ליה דמהימן עצמו מאמד חברו,ואי בין

: יחידי. בו ומעיד בחבירו דבר-ערוה הרואה משום
ואל שוגגים שיהיו מוטב לישראל. להם ששאלתם:הנח1:ז"ל ר״ח בשם מצאתיו

 כי- תוכיח,ואתה מקראות,הוכח לכמה נעשה מה לכם קשה הו ם,ו ידי ז מ יהיו 40
 זה,ם את זה להוכיח ישראל נצטוו כי אמת ינעם, רשע,ולמוכיחים הזהרת

 מזידים- היותם צבור,אם ואחד יחיד והחכמים,אחד הנביאים שמצינו כמו
 ויתלשום,ואף וימרטום ויקללום יוכיחום עליהם שעוברין דברי-תורה על

ם ישמעו,ואתה לא אם למוטב,ואז להחזירם וטעם,כיבושם בערבים לסובבם
 יודעין- ואם אסור שהדבר יודעים שאין על השוגגים אף1הצלת; את-נפשך 45

 ואת-סם התורות ואת החקים את ולהזהירם להחזירם למוטב,עליהם חוזרין
ביניהם היתר היתר,ופשטו איסור ים יק ז המח )את-( }אך{ בה. ילכו הישר הדרך

והמספרת ת ו המטפח המתגלגל,וכן מהכניס אנו זהירין ויאמרו ישמעו אם/לא 1ודיעם| נ
מושכתן/הכל|ןאין וסעודתן יוס-גדול בעוד מסובין שהם יום־הכפורים ותוספות

 שרואין עד ביים שעות יש עוד □ מרי להבחין,שאו ובקיאין להפסיק זהירין 50
 על-ם להענישם השתיקה,ולא עליה,טובה יעברו מודיעם להחשיך,א□ שקרוב

למחות,ואפילו שנצטוה במזיד עובר חברו אח לרואה דומה זה המזיד;ואין
_____עונש-מזיד נמי בהם מחינו לא כי תחלו,דהתם וממקדשי כמ"ש מקבל אינו

_______ אף־צגד ת /הערו_________________צייתי. דילמא לקו ו נ י ת מ י.הב י על



s ק ל ה - י ל ב a 
ז מ" '

91 ספרצא.
י נ ד'

 ב "ח
תוכחות

אחת פעם בגנבה שנאחז ,אדם מצאתי ז״ל £...............................] אברהם__ב_ר" הר"ר ל ו01
עצמו,ם >בין בינו אלא יוכיחנו ולא יביישנו בעלה,לא ליד“בה”הג"נ ובאת

05

 לא הגנב ואם
,מותר בגנבתו

 עונשה שגדול
אלא ירושלים

ס!

 סם האיש אותו רגיל לדין;ואם גנבתו,יתבענו להחזיר ירצה
 דרך שיניח ולהכלימו,כדי לביישו
 1 גאיה כדברי לעשות ראוי וכן

 יוחנן ר" כחבינאמר כל פרק ן תוכחה,כדאמרינ של
 ם לבוא לי מה אדם יאמר זה;ואל את זה הוכיחו שלא בשביל

 יחוש למוטב;ולא ולהשיבו להוכיחו צריך הבריות,אלא עם ואיבה תחרות עם
 דרבנןדמרחמין צורבא האי דכתובות בחרא פרק איבה״דאמרינן או שנאה לשום
 דשמיא במילי להו מוכח דלא משום אלא טפי דמעלי משום לאו בני-מתא ליה

 סם פנים,אלא ישא יגידהו,ולא נידוי
: . דו י על ים שם-שמ
לנדותו, צריך רו י חב מפי השם הזכרת

את-ם תמורה,דכתיב מריש דוי,ואזהרה

 נתחייב ואפילו,להוכיחו ראוי לכך
 יתחלל שלא כדי המקום לכבוד יחוש

 השומע יוחנן ר " א
בני יהיה בעצמו הוא נידהו לא ואם

15

 טובה,ם בדרך וידבק רעה
 ם ירו,לפי חב את להוכיח
ה חרב לא י י י׳ י י ■"

 ם אותו מנדין בנידוינכשאנו יהא בעצמו הוא ת ר" "י פ ו.רא י ח אלהיך יך
: בנדוי. כבר כשעומד השם,ולא כשהזכיר~7נידהו~אות שלא כשידענו

 ססם השומע שאמרו מה ',פי ל11 ז צדק ןכה אביגדור ר ר"ה ו
 סם לבין ביני לו מתיר שעה,ולאלתר לנדותו,לפי צריך חבירו מפי הזכרה

שיהי' סובר איני ינידהו לא כלום,ואם ולא להפרה נידוי בין עצמו,ואין
 בו- דאין דבריו,נראה את לאמת אבל לבטלה לגמרי הזכיר לא עונש;אם בו

"י p ל11 ז ן יילצורההוי רהר״ םגש ז"ל ן כה יהודה ר ״!,הר עונש.
 ואם לנדותו שצריך חברו מפי הזכרה השומע דנדרים קמא פרק דאמרינן דהא
זהירין, שהיו הראשונים בדורות בנידוינדווקא יהא בעצמו הוא נדהו לא

: נידויים. כמה היום כל אדם נתנדה א״כ בה זהירי דלא השתא אבל
 הו נדו אמרו ל יי ז .רבותינו״ונר צדק כהו אביגדור להר"ר

 הלכתא,םםם דמתני עשרה תלמודא ,ומפרש להתירו אדם בני י" צריך בחלומו
 יתן- ו בפרשח-דרכים-, ילך ליה שכיחי לא לאחרים;ואי תלמוד שלמדו היינו
: לו. שלום,וטוב לו וישיבו בני-אדם לי" שלום

בת-הגאונים .מצאתי דינו מה הזה בזמן הגויה על הבא1
 מט יום,כנגד מ״ט להתענות הגויה על לבא חקנ! דבבל תא י_ב ח דס ן נ רב,_ ז

 ארבעים,סם מלקוח ערב בכל בנידוי,וילקה בהן,וישב דרשת”שהתו"רה מדות
 גלותו-םם ימי שלמה,וכל שנה עד ממקומו גולה תעניות מ״ט שיגמר ולאחר
 כמה-ם ליה עבר מלקות,דהא צריך ודאי בו שחזר ומשומד וה". ב" יתענה

 גר)הוא דלאו צריך לא ילה טב ו ,ת-ב"ד יתו מ ו ,ת תו כרי לא-תעשה, ו עשה, ,ת רו י עב
 בקדושה,-ם שלא ולידתו הורתו דהיתה מגיותיה, לעיולי טבילה צריך דגר

 ולידתו- הורתו ו בר-ישראלרהוא[ האי של-ישראל,אבל בקדושה לעיולי צריך
דבריו. לכל כישראל הוא הרי ועלה טבל :ן טבילה,דקאמריג צריך בקדושה,ולא

ז-40 • ו-כדזא 38. הרבית לו לתת שלא מחשבתו היה ד-ב(ו&6,גפשות ׳ל“צ ה י
 כדי עד : שם ו , ו-טזב י ו-ערכ45 . ג כחב ז-משלי43. ח-תהלים-קאו41משלי־כז־כה.
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ה ח כ ו הת ר ע ש

מלמד ודיני
ז״ל גירונדי יונה לרבינו מיוחס

יד מכתב לראשונה לאור יוצא

והערות ביאורים עם

ומתוקנת מורחבת שניה מהדורה

התשמ״ה ברק בני



ה מ ד ל, ה

 להופעת שעברה בשנה שזכינו ואחרי חסדיו, גודל על לד׳ נקדם במה

 עתה זכינו יד כתב מתוך ז״ל גירונדי יונה לרבינו העבודה שערי

 התוכחה שער — האבודים יונה דרבינו משערים השני השער להופעת

 שכולל גדול יד כתב באמצע יתברך בחסדו נמצא זה מלמד. ודיני

 הכותרת: אחרי וכו׳( החיים עץ ושערי התדיר )ספר שונים עניינים

 תאמר כה ז״ל. יונה הר׳ חיבור בקיצור התורה מצוות כללי הם אלו
 גירונדי יונה לרבינו התשובה מאגרת הג׳ הדרש ]הוא וכו׳ יעקב לבית

 ]דיני וכו׳ דנדרים ירושלמי הא׳[. הדרש ואח״כ הב׳ הדרש ואה״ב ז״ל,

 לגבר טוב — היראה״ וספר עולם חיי ״ספר התוכחה. שער מלמד[.

 הביא מלמד דיני מתוך שהלכה לציין יש וכו׳. בנעוריו עול ישא כי

יונה. רבינו בשם של״ג סימן משפט בחושן הטור

 צילומו כ״ב. מס׳ שבגרמניה פרנקפורט בספריית הוא יד הכתב

 הלאומי" הספרים "בית שע״י עבריים יד כתבי לצילומי המכון ע״י נתקבל

להם. תודה פרנקפורט. ספריית הנהלת ברשיון בירושלים

 להלכה, ודעתו רכינו דכרי לכאר והערות", כ״כיאורים מגמתי
 מניעת בענין לדינא. ואחרונים וטוש״ע הפוסקים דעת ולסכם לציין

 שרבו משום כאן הארכתי לא וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב משוס תוכחה

 ב׳ סעי׳ תר״ח סי׳ או״ח בטוש״ע מקומו ציינתי ואך ופרטיו, חלוקותיו

ואופני תוכחה חיוב על הפוסקים מדברי קצת העתקתי התוכחה שער ובסוף

היטב ולשקול מאד בזה להזהר וראוי וכו׳, שוגגין שיהיו דמוטב הפטור

וקולא חומרא שהרי תמיד מחמיר להיות מקום כאן שאין הקדש, בשקל

פטור זה הרי מוכיח כן והוא הפטור תנאי שנתקיימו שכל הצדדים, בשני
 אלא עוד ולא מצוה בידו עלתה ולא הדיוט שנקרא כזה ועושהו מדבר

 תנאי נתקיימו שלא וכל וכו׳, מוטב שאמרו חכמים דברי על עבריין שהוא

דאורייתא. עשה מצות מבטל זה הרי מוכיח ואינו הפטור

 בכל בשלימותה תוכחה מצות ולקיים וללמד ללמוד שנזכה רצון יהי

 בלבב רצונך לעשות אחת אגודה כולם ויעשו ויתקיים: ודקדוקיה פרטיה

 הארץ מן זדון ממשלת תעביר כי תכלה כעשן כולה הרשעה וכל שלם

בב״א. ובלצ״ג וגו׳ דעה הארץ ומלאה

ת״ו ברק בני עה״ק פה התשכ״ח תשרי ה׳

זילבר אברהם יחיאל



חתרבחה שער
1ז״ל גירונדי יונה ]לרבינו

 דרך היא איזו אומר רבי ע״א( כ״ח )דף תמיד במסב׳ א
התוכחה את יאהב האדם לו שיבור ישרה

 ברכה באה בעולם רוח נחת בעולם שהתוכחות זמן שכל
 כ״ד )משלי שנאמר העולם מן מסתלקת רעה לעולם באה
 אף ויש טוב ברכת תבא ועליהם ינעם ולמוכיחים כ״ה(

 ארץ בנאמני עיני ו׳( ק״א )תהלים שנאמר גמורה בנאמנות
 שמים לשם חבירו את המוכיח כל יונתן א״ר עמדי. לשבת

 כ״ג( כ״ח )משלי שנאמר חן פי׳ הקב״ה של לפלגו זוכה
 חוט לו שמושכין אלא עוד ולא ימצא חן אחרי אדם מוכיח

ימצא. חן )שם( שנאמר חסד של
 מגונה דבר הרואה מצאתי דוד ב״ר אברהם ולהר׳ ב.

לידי עצמו שיביא עד להוכיחו חייב בחבירו ■
למה ל״ב( כ׳ א׳ )שמואל ביהונתן כדכתיב וקללה, הכאה

 ויש :הגירסא לפנינו בגט׳ — בנאמנות אף ויש וכו׳ תמיד ,במסב א

ואם שם, וראב״ד ברש״י הוא וכן וכו/ יתירה באמונה יחזיק אומרים

 שהמוכיח פירושו הרי וי״א( — תיבות לראשי מוטעה )פיענוח ט״ס כאן אין

הארץ. מנאמני השם נאמן נקרא

 של לחלקו :הגירסא שם וראב״ד ורש״י לפנינו בגם׳ — הקב״ה של לפלגו

כגירפת פלג ערך ובערוך שם ורא״ש גרשום ברבינו מיהו הקב״ה,

 דהיינו מבאר שם ובמהרש״א חלק, מלשון ג״כ שפרשוהו ועיי״ש רבינו

 עיי״ש. ב׳ פ״ט בגיטין ראובן לפלגות כעין חכמה הפלגות

ערכין בגם׳ מקורו — וכו׳ ביהונתן כדכתיב וקללה הכאה לידי ב

קללה עד אמר ושמואל הכאה עד אמר רב תוכחה היכן עד :ב׳ ט״ז



התוכחה שער ד

 עליו החנית את שאול ויטל ל״ג( )שם וכתיב עשה מה יומת
 שאין מכאן המרדות נעות בן ל׳( לעיל )שם וכתב להכותו

ויקללנו יכנו אם ואפילו גדול הוא אפילו הנוכח מן להתיירא

 מקרא ושלשתן וכו׳ אומר אליעזר רבי כתנאי נזיפה עד אמר יוחנן ורבי

 ורבינו הראב״ד דעת והנה וכר. ביהונתן שאול אף ויחר — דרשו אחד

 וכר ביהונתן כדכתיב ומש״כ הכאה עד דאפילו כמ״ד דד,לכה מבואר כאן

 בגס׳ כדדחינן לדחוק צריך החולקים למ״ד שאילו שם דקרא כפשטיה היינו

 אינו באמת )והראב״ד ז׳ הלכה דעות מהלכות בפ״ו הרמב״ם פסק וכן שם,

 שכתב תר״ח סי׳ לאו״ח חדש פרי ועיין שם ולח״ט נ״מ ועיין זה( על משיג

 שיכהו עד הלשון: שם הרמב״ם מש״כ והנה דקרא, כפשטיה פסק דשפיר

 שם בערכין גרשום רבינו כפירוש הוא שומע, איני לו ויאמר החוטא

 בתוכחתך, חפץ איני לומר המתוכח שיכנו עד — הכאה עד :שכתב

 יצוייר שאילו מלהוכיח פוטרתו עצמה ההכאה שאין נראה הדברים וכוונת

 עומד בחיובו המוכיח עדיין החוטא ע״י ולא אחר ע״י מוכה שהמוכיח

 נשמע שאינו החוטא של מוחלטת הבעה שהיא החוטא שהכאת אלא

 לרמב״ם בהגהותיו ז״ל פיק הגר״י ומש״ב המוכיח, את פוטרת לתוכחה

 שמצאו הגירסא ולחזק ליישב ה׳( )בהלכה הקובץ בספר ז״ל והגר״נ

 ביותר תמוה הוא — שומע אני לו ויאמר — הרמב״ם של אחד בדפוס

 ועיין שומע, איני הגירטא הרמב״ם וכת״י הדפו״י ובכל למעיין, כמבואר

 שומע. איני לשון בביאור מש״כ פ״ח סי׳ שני חלק יהודה זכרון שו״ת

 ולכן מהכאה חמור דקללה ס״ל דהרמב״ם מפרש שיבה זהב בספר והנה

 סי׳ )או״ח יוסף הברכי דבריו דחה כבר אד עיי״ש הכאה עד שעכ״ם פסק

 שכתב ר״ה מצוד, להרמב״ם המצוות בספר למפורש בניגוד שהוא תר״ח(

 שבארו כמו שיפריז עד מלהוכיחו יסור לא ובזהו אותו קלל ואפילו וז״ל:

 פסק י״א בעשין הסמ״ג והנה עכ״ל, הכאה עד ואמרו התורה מקבלי

 )בסי׳ הסמ״ק פסקו וכן הרמב״ם פסק על ותמה נזיפה עד רק דמחויב

 א׳( פרק ואחוה ריעות )הלכות חיים ועץ רכ״ג( סי׳ )השלם ויראים קי״ב(

 דעת אמנם א׳(, ל״א מציעא )בבא ומאירי מ״ט( אוח )ערכין תום׳ ופסקי

 ס״ה )יבמות וריטב״א שם( )רמב״ם מיימוני והגהות רל״ט )מצוד, החינוך

 סי׳ באו״ח הרמ״א פסק הלכה לענין והנה הכאה, דעד כמ״ד דהלכה ב׳(

 שם יוסף בברכי ועיין יקללנו או שיכנו עד להוכיחו דחייב ב׳ סעי׳ תר״ח

שם שרד ולבושי ופר״ח הגר״א בביאור אמנם הרמ״א, בכוונת שדן מה



ה התוכחה שער

 הנוכח ]כשאותו[ )כשאומר( זה כל המקום. לכבוד יסבול הכל
 הרעה, מדרכו ישוב ואולי מתבייש שנאה בו שקושר אע״פ

 )משלי אומר הכתוב עליו למוטב יחזור שלא מכירין אם אבל
 יאמר ממנו לגדול שישמע יאמין ואם לץ. תוכח אל ח׳( ט׳

בקולו. ישמע אולי ההוא לגדול המוכיח

 פעמים מאה אפילו חבירו את להוכיח אדם וחייב ג
אין — תוכיח הוכח. י״ז( י״ט )ויקרא שנאמר

קטן אף תוכיח — מנין לרב תלמיד לתלמיד רב אלא לי

 עד אי מיהו נזיפה עד כמ״ד קיי״ל לא דעכ״ם הרמ״א שכוונת החליטו

 במקור היטב למעיין מבואר וכך הכרע, אין הכאה עד אפילו או קללה

 כמ״ד פסק והפר״ח דיבמות, פ״ו סוף יוסף[ ]נימוקי בר״ן הרמ״א דברי

 עד כמ״ד להקל שאפשר הכריע שם ברורה במשנה אמנם קללה, עד

 אמנם עיי״ש. שם אפרים והמטה והגר״ז הא״ר גם הכריעו וכך נזיפה,

 ובתשובותיו י״א עשה הסמ״ג )בפירוש והמהרש״ל הספר( )בהקדמת השל״ה

 הראב״ד בדברי חיזוק מקבלת זו ודעה הכאה, עד כמ״ד מצדדים נ״ה( סי׳

כאן. ורבינו

בראשונים(. הלשון )מצינו תוכחה מקבל — הנוכח

 מציעא בבא — פעמים מאה אפילו חבירו את להוכיח אדם וחייב ג

רבינו דברי לפרש יש וכך הוכח מלשון כן שילפינן ועיי״ש א׳ ל״א

 לה יליף ב׳ ט״ז ערכין בגם׳ אמנם בפנים(, שעשינו הפיסוק סימני פי )על

 מאה אפילו שחייב הלשון ליתא ששם אלא מקום מכל — תוכיח מהוכח

 ועיין וכו׳, ויוכיחנו שיחזור מנין קיבל ולא הוכיחו הלשון אלא פעמים

 תום׳ גליון בשם וש״ם ונימוק״י החדשים ריטב״א וחידושי ור״ן ברמב״ן

 שם ב״מ רי״ף ועיין אהדדי, הסוגיות בישוב מש״כ שם מציעא בבא

 שכתב ה״ז מדעות פ״ו ברמב״ם ועיין דערכין, לסוגיא גם מעתיק שאמנם

 וכו׳, להוכיחו אדם חייב תמיד וכן ושלישית שניה פעם יוכיחנו :הלשון

 הוכיחו שאפילו ספרא: בשם ר״ה מצוה להרמב״ם המצוות ספר ועיין

היטב. עיי״ש וכו׳ פעמים שלש או שתים

 מהלכות בפ״ו והרמב״ם א׳, ל״א ב״ם גם׳ — וכו׳ מנין לרב תלמיד

הרמב״ם שסמך כתב למלך ובמשנה הלח״ם, ע״ז ותמה השמיטו דעות



התוכחה שער ו

 בתורה. כתוב כך רבינו טדתנו5י המוסר לדבר ראוי לגדול
 בדברים למחות ]א[ דברים: בג׳ הרעים להוכיח אדם וחייב

בפגיעת ]ב[ רעך. תכה למה י״ג( ב׳ )שמות משה שאמר כמו

 תורה דברי על עובר רבו ראה :ה״ט פ״ה תורה תלמוד בהלכו׳ מש״כ על

 בטוש״ע גם להלכה הובא זה ולשון וכך, כך רבינו לימדתנו לו אומר

 ממה מקורו שכתב ובב״י בכ״מ ועיי״ש כ״ב, סעי׳ רמ״ב סי׳ יור״ד

 דברי על עובר אביו שהיה הרי :א׳ ל״ב בקדושין אביו גבי שמצינו

 הגר״א ובביאור וכו׳, אלא תורה דברי על עברת אבא לו יאמר אל תורה

 מעשה :א׳ ט׳ ברכות ממשנה מקורו מזכיר נ״ח( )ס״ק שם לשו״ע

 רבינו למדתנו תלמידיו לו אמרו הראשונה לילה וקרא אשה שנשא בר״ג

 דהרמב״ם שכתב ס״ה סי׳ אפרים שער בשו״ת וראיתי מק״ש, פטור שהתן

 בתוכחה חייב לרב תלמיד דאפילו בב״מ גמ׳ כהך להלכה נקטינן דלא ס״ל

 השמיטו ולכן אחר לענין דתוכיח לקרא דדריש ט׳ בערכין כגט׳ אלא

 אינו תורה תלמוד בהלכו׳ ומש״ב דעות שבהלכו׳ תוכחה בדיני הרמב״ם

 לומר יש או רבו לכבוד הנוגעים מהדברים אלא תוכחה מצות מענין

 מיהונתן דילפינן קבלה מדברי אלא התורה מן בתוכחה אינו לרב שתלמיד

 דעת לבאר אחד גאון בשם גם שכתב אפרים בשער ועיי״ש וכו׳. ושאול

 שתלמיד להדיא לשמוע זכינו כאן רבינו בדברי והנה זה, דרך על הרמב״ם

 :הוא הראוי התוכחה שלשון אלא התורה מן תוכחה במצות הוא לרב

 החדשים הריטב״א בחידושי כתב וכן בתורה, כחוב כך רבינו למדתנו

 בקדושין כדאיתא כך רבינו למדתנו בלשון מוכיחו לרב שתלמיד שם לב״מ

 הנ״ל ערכין מגם׳ סתירה שאין הריטב״א עוד שם וכתב אביו, לגבי

 ור״ן הרמב״ן וכ״כ לרב, דתלמיד הך גם תרווייהו מתוכיח ילפינן דשפיר

 הך גם תרווייהו מתוכיח דילפינן שם תום׳ גליון בשם וש״מ ונימוק״י

 וכו׳ מנין לרב דתלמיד הך להלכה מעתיק ג״כ שם והרי״ף לרב, דתלמיד

 פוסקים בהרבה להלכה הובא וכן דערכין, להך גם שם שמעתיק ואע״ג

 י״א( )עשין וסמ״ג רכ״ג( סי׳ )השלם יראים :בתוכחה חייב לרב דתלמיד

 חננאל ורבינו א׳( פרק ואחור, ריעות )הלכו׳ חיים ועץ קי״ב( )סי׳ וסמ״ק

 מצוד, המצוות בספר והרמב״ם )שם(, ואגודה )שם( ומאירי שם( )ב״מ

 הפחות ואפילו אדם כל על זו מצוח שחיוב חכמים בארו :וז״ל כתב ר״ה

 :הלשון כתב רל״ט במצוד, והחינוך עכ״ל, להוכיחו חייב הוא לנכבד

בספר הרמב״ם דברי ובודאי הגדול, את להוכיח חייב הקטן שאפילו ארז״ל



ז התוכחה שער

 הלב בשנאת ]ג[ ח׳(. כ״ה )במדבר פנחס שעשה כמו היד
 מרעים, קהל שנאתי ה׳( כ״ו )תהלים דוד שאמר כמו

 אשנא ד׳ משנאיך הלא כ״א( קל״ט )שם נאמר וביחידים
אתקוטט. ובתקוממיך

 צריך כי עיי״ש( ע״ב ט״ז )ערכין חכמים אמרו כי וגם ד
התוכחה מצות האוחז קישוטין בכמה עצמו לקשט

 ]עד (׳תאמ )וא״כ עיניך מבין קורה טול לו יאמר שלא
 המצוות באותן — שיניך מבין קיסם טול אומר[ שאתה
 הלכה איש. מפני לגור ולא להוכיחו לו ראוי מקיימן שהוא
 לרב, כבוד חולקין אין השם חילול בו שיש במקום רווחת

התוכחות את ושונא פנים עז הנוכח אם אך להדיוט, שכן כל

 מצוות לקבוע מספיקים תורה תלמוד בהלכו׳ דבריו עם יחד המצוות

 הפוסקים וכל רבינו כדעת לרב תלמיד אפילו אדם בכל התורה מן תוכחה

אפרים. כשער ודלא

 ומי וכו׳ שנאך חמור תראה כי ב׳: קי״ג פסחים — וכר הלב בשנאת

 ח׳( )משלי דכתיב לשנאתו מצוה וכו׳ תשנא לא והכתיב למסניה שריא

 וטוש״ע הי״ד פי״ג רוצח הלכו׳ ברמב״ם נפסק וכן רע, שנאת ה׳ יראת

 ומביא שם דגמ׳ קרא שביק רבינו למה וצ״ע סי״א, רע״ב סי׳ חו״מ

 זה מקרא מביא רל״ח במצור. החינוך וכן וגו׳ ד׳ משנאך דהלא מקרא

 ללמדנו בא זה שמקרא ליישב יש ואולי עיי״ש, במנ״ח ע״ז תמה וכבר

 שהרי מועיל( בפה הוכחה שאין )אחר תוכחה מצות מכלל הלב ששנאת

תוכחה. מכלל שהוא אתקוטט ובתקוממך מסיים

 :מקומות בכמה גט׳ — וכו׳ השם חילול בו שיש במקום רווחת הלכה ד

ב׳, ל׳ ושבועות א׳ פ״ב וסנהדרין א׳ ס״ג ועירובין ב׳ י״ט ברכות

 תלמוד בהלכו׳ והרמב״ם שם ושבועות ועירובין בברכות הרי״ף פסק וכך

 סי׳ יור״ד וטוש״ע פוסקים ועוד ה״ב פ״א עדות והלכו׳ ה״ג פ״ה תורה

רווחת. הלכה זו והרי סי״א, רמ״ב

 אות ג׳ שער תשובה בשערי יונה רבינו לשון — וכו׳ פנים עז הנוכח אס

 שונא החוטא כי ונחקר ונבחן וידוע לכל גלוי הדבר אם קצ״ו:

וגו׳. לץ תוכח אל נאמר זה על וכו׳ מוסר



התוכחה שער ח

 על עובר אדרבה להוכיחו חייב אדם אין לכופו יכולת ואין
לץ. תוכח אל ח׳( ט׳ )משלי הכתוב

 אם וששאלת ז״ל חננאל רבינו בתשובת ומצאתי ה
]שאמרת[ )שמא( שומעים אינם הנוכחים

 יהיו ואל שוגגין .שיהיו לישראל להם הנח לעשות טוב
 הוכח מקראות בכמה נעשה מה לעם הוקשה ואח״ב מזידין,
 רשע הזהרת ]כי[ ואתה י״ז(, י״ט )ויקרא עמיתך את תוכיח

 כ״ד )משלי ינעם ולמוכיחים ט׳(, ול״ג י״ט ג׳ )יחזקאל וגו׳
 שצונו כמו זה את זה להוכיח ישראל נצטוו כי אמת כ״ה(.

 אותם יראו אם ציבור, ואחד יחיד אחד והנביאים החכמים
 וימרטום ויקללון יוכיחון עליהן ועוברין תורה דברי על מזידין

 בעבותי למשכם ערבים בדברים יסובבו וזמן ולעת ויתלשום
 קשה הנסיון ואחרי למוטב, להחזירם כיבושים בדברי אהבה

 נפשך את אתה ישמע לא אם ארוכה הרע למחלת ואין ורב
 התר בו שנוהגים שהדבר יודעים שאינם השוגגין ועל הצלת,
 להזהירם גדולה מצוה למוטב חוזרים יודעים ואם אסור שהוא

 על אך בה. ילכו החוקים ואת ישרה הדרך את ולהזכירם
כנץ חומרא בו[ ]הנוהג )הנוהגין( בדבר קולא הנוהגין

 א׳ ל׳ וביצה ב׳ קמ״ה שבת — וכו׳ שוגגין שיהיו לישראל להם הנח ה

תר״ח סי' וטוש״ע ובפוסקים שם בראשונים ועיין ב׳, ס׳ בתרא ובבא

 מתוכחה להפטר יכול מתי הדין בפרטי הרבה שהאריכו ואחרונים ב׳ סעי׳

 בשם רבינו בדברי לשמוע כאן וזכינו וכר, שוגגין שיהיו מוטב מצד

 יונה לרבינו תשובה שערי ועיין הזה, בענין גדולות הלכות חננאל רבינו

ואכמ״ל. שם, השער וזה קצ״ו אות ג׳ שער

כ״ה. י״ג בנחמיה הכתוב לשון — וכו׳ וימרטוס ויקללו!

 גמור דין הכיפורים יום תום׳ שהרי דוקא לאו הלשון — חונזרא בו הנוהג

לכו״ע.



ט התוכחה שער

 מושכתן שהסעודה הכיפורים יום בערב שולחנם על מאריכים
 מערב לקיים כראוי הקודש על מחול להוסיף מפסיקין ואין
 יזהירום שאם וידוע בו כיוצא וכן שבתכם תשבתו ערב עד
 להם הנח משום השתיקה טובה כי אומרים יש ישמעו לא

 אל וקרוב מזידין, יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב לישראל
 שנאמר גדול אפילו והאזהרה אזכרה טובה כי הדעת

תחלו. וממקדשי ו׳( ט׳ )יחזקאל

 אחת פעם בגניבה שנאחז אדם מצאתי אחד ולגאון ו
לבין בינו יוכיחנו בעליו, לידי הגניבה ובאתה

 כיוצא כל וכן באוולתו ישנה שלא תוכיח הוכח משום עצמו
 ירצה לא אם אך יביישנו ולא ברבים יכלימנו ולא בו

 עונו שמים יגלו מעוותו לתקן או גניבתו ]להשיב[ )להשיג(
 עונשה גדול כי ולביישו, להכלימו ומותר לו מתקוממה וארץ

 בשביל אלא ירושלים חרבה לא חנינא א״ר תוכחה: של
ב׳(. קי״ט )שבת זה את זה הוכיחו שלא

 שום שאין ושמענו נשים, הזכיר לא רבינו — וכו׳ שולחנם על מאריכים

ועיין וכו/ שוגגים שיהיו דמוטב בהד לאנשים נשים בין חילוק

 שכתבו פוסקים ובעוד ה״ז פ״א עשור שביתת הלכות ורמב״ם שם טוש״ע

 ודאי נראה אמנם נשים, שנקט הגס׳ וכלשון וכו׳ שאוכלות נשים :הלשון

 אף נאמר וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב דין עיקר אבל נקטו דמילתא שאורחא

 שם או״ח ברכה ובשיורי יוסף בברכי החיד״א כן החליט וכבר באנשים,

הזמן שאין במ״ע שהרי ברור והוא בזה, המפלפלים כאחרונים דלא וזה

לנשים. אנשים בין חילוק מעולם שמענו לא גרמא

והוא חננאל, רבינו דברי סיום שהוא נראה - - וכו־ הדעת אל וקרוב

גדול. חידוש

העניו שביאר קצ״ו אות ג׳ שער תשובה שערי עיין - - תחלו וממקדשי

באריכות.

זה" "את עד נמשך הגאון שדברי כנראה — וכו׳ מצאתי אחד ולגאון ו

ו׳(. אות )סוף



התוכחה שער י

 מרבנן צורבא האי ע״ב(: ק״ה )דף בכתובות אמרינן ז
דמעלי משום לאו מאתיה בני ליה דרחמי

 ראוי לפיכך דשמיא במילי להו מוכח דלא משום אלא טפי
 ולסגנים לפחות פנים ישא ולא שינדוהו נידוי שנתחייב שמי

טוב. ברכת תבא ועליהם ינעם ולמוכיחים

 לנדות שיכול דאתרא במרא מיידי לכאורה — וכו־ כזרבנן צורבא האי ז

דאיכא מרבנן צורבא :א׳ ו׳ קטן מועד גט׳ עיין אמנם וכדומה,

 תלמיד :ב׳ ז׳ ברכות מאירי ועיין רמיא, עליה דמתא מילי כל במתא

וכר. העיר בענייני וישגיח שירגיש ראוי למחות שבידו חכם

תוכחה חיוב על הראשונים מדברי

 בשם ז״ל הריטב״א והעיד :וז״ל א׳( ל׳ )ביצה מקובצת בשיטה כתב

 והר״ט ר״י ובכללם הצרפתים רבותיו בשם שהעיד מאשכנזים גדול רב

 אלא וכי׳( לישראל להם ]הנח הללו דברים נאמרו שלא מרוטנברג

 לתורה סייג לעשות ראוי דברים בכמה שמקילין הזה בדור אבל לדורותם

 במזיד ולא בשוגג לא לעברו דלא עד להו וקנסינן מחינן בדרבנן אפילו

 דאפילו למימר איכא ועוד נכון לי נראה והדבר ירוש׳ במדרש הוא ושכן

 אי אבל מקבלי דלא בגווייהו לן בדקים דוקא היינו מחי דלא לדידהו

 כתב עכ״ל. וכר מוכח והכי מחינן ודאי לאו אם מקבלי אי לן מספקא

 לא אי מקבלי אי ידעי לא אי :וז״ל מ״ז( סי׳ )ח״ב תשב״ץ בשו״ת

 בני הנחנו ואילו א׳( )נ״ה בהמה במה בם׳ כדמשמע למחות חייב מקבלי

 וכר מעט מעט התורה ותפול שגגות מוסיפין היו ששוגגין מה על אדם

 תר״ח( ם׳ או״ה ברכה בשיורי )ומובא יד כתב הבתים בספר כתב עכ״ל.

 לד ואין לכל האיסור נודע שלא ובדבר וכר הנח אומרים שאין :וז״ל

עכ״ל. וכר גדר משום והוא ידוע וגבול זמן



מלמד דיני
ז״ל[ גירונדי יונה ]לרבינו

 וגו׳ המצוות אלה :ה״ג( )פ״ד דנדרים ירושלמי א
אף בחנם אני מה — י״ג( ל״ו )במדבר

 תלמוד סופרים ושכר מלמדים שכר אף יכול בחנם, אתם
 ומשפטים הקים אתכם למדתי ראה ה׳( ד׳ )דברים לומר
 שמותר אמרינן מכאן וסופרים, מלמדים שכר לא אבל בחנם
 הן שימור שכר הן קטנים מנערים כ״ש מלמוד שכר ליקה
 ההלכה. כ״ש הפרשה להבינם הטורח לרוב שכר

לכל לו יש השכיר בהם לחזור שרוצין מלמד או שכיר ב

 וברי״ף גדול, בשינוי שם בירושלמי לפנינו — וכו׳ דנדריס ירושלמי א

ולשון לפנינו, שהוא כמו לירושלמי הביאו ל״ז דף נדרים ומאירי ור״ן

 השמיע גדולות והלכות לגמרי, חדשות פנים הוא רבינו שהביא הירושלמי

 שם לנדרים ראשונים ושאר הנ״ל בראשונים עיין הזה בענין רבינו לנו

 חינם מים ומה :עקב ם׳ וספרי שם וראשונים א׳ כ״ט בכורות גם׳ ועיין

 תורה תלמוד הלכו׳ ורמב״ם שם הלל ורבינו וכו׳ תורה דברי אף לעולם

 הגר״ז ושו״ע ה׳ סעי׳ רמ״ו סי׳ יור״ד וטוש״ע פוסקים ושאר ה״ז פ״א

שם. אחרונים ושאר

 דעת שמענו — וכו׳ בו לחזור שיכול פועל דין וכו׳ מלמד או שכיר כ

מפריש יחיאל רבינו כדעת דלא וזה חזרה, לגבי כפועל שמלמד רבינו

 שמלמד ה׳ ס״ק של״ג סי׳ חו״מ משה בדרכי המובא מרדכי שבהגהות

 בדרכי המובא ומרדכי ומהר״ם יואל רבינו כדעת אלא בזה, כפועל אינו

 ה׳, סעי׳ שם שו״ע בהגה׳ פסק וכן כפועל, דהוי ג׳ ס״ק שם משה

 אברהם ב״ר ור״ש ע״ב( ר״ד )דף פ״ה סוף ב״מ הראב״ן דעת גם וכך

בשם רמ״ד סי׳ פ״ו ב״מ זרוע ואור ל׳( סימן קנין מיימוני )בתשובות



 משפט ן$ק

מצוה נר

 מהל׳ פ״ד מיי׳ א קנא
שמג ■נ הל' אישית

 אה״ע נווש״ע מס משין
ו: סעיף מד סימן

מהל׳ סנו״ו מיי׳ ג ק:כ
 א הלכה ביאה איסורי

שס נווש״ע קיז לאוין סמג
יג: סעיף ד סימן

מהלט׳ פ״ז מיי׳ ג קגג
ו: הל׳ התורה יסידי

מהל׳ 3ס״ מיי׳ ה ד •נד
ו הל׳ חשובה

פרק ליבמתו החולץ מט:
 אמאי א״כ וא״ח דשאר לאדן חייט אלא אסר דלא קאי דמתט׳

 אדעחא תיסק אמאי יבס כשומרת מודים הכל למנקט איצטטך

 דאליבא ד״ל דשאר דלאו לאדן חייכי מכשאר טפי ממזר דהר למימר

דלא שפיר לאשמועינן איצטרין מכמה תופסי! קידושין אין דאמר׳י דרב

יבמותרביעי

•שרם תוספות

 נתנאל הר׳ והקשה א(
 מחזיר לן דנפקא כיון

 בעלה יוכל מלא סוסתו
 הכא ואמרינן וכו׳ הראשון

 מאי א״כ כשר דהולד
 דאמר עקיבא דרבי טעמא

 הולד גרושתו במחזיר
 ניחא לפ״ה בשלמא ממזר.
 לא יוכל דלא דמרא דנימא
 סוסתו במחזיר כלל איירי

 סוסתו במקיים ]אלא[
 בה דאיח הכא איירינן

 ממזר הולד דאין ראיה
 קדושי פקעי דלא מטעם
הולד אין החזירה ואפי׳

|ר״ב מה הגהות
ינשבוד

משנת ד״ד רש״י א[
וכו׳. !י ונק קב ראכ״י

רייתא בב או במשנה
ונקי ן וכד״ה עכ״ל.

שנזכר מקום בכל
עכ״ל. כמותו הלכה

 כדעת שדעתו מזה מבואר
 בהא האימריס

ראב" משנת
 דקיי״ל

 ונקי קב
אף היינו כמותו דהלכה

רש"־ ליקוט■
המסכת[ בסוף ]נדפס

 תשלם אוד תורה

 י׳??נ שכב ואם או

 גדתה ‘ותה אתה איש
 שבן!ח וטמא עליו
אשר המשלב ובל שים

 •טמא: עליו •שבב

 כין סו, |.־קרא

 לא ויאמר 1:

פני את לראת

האדם יראני

 p לג, |שמות

 מות בשנת ג<

 אדני את ואראה •עדתו
 תשא רם כסא י\ל ישב

מלאיב ושוליו

ןישעיד ההיכל:

 תוכל

 לא כי

וחי:

 כעובד דהוי אר״ת וטעמא ממזר הוי

 לשום קידושין כה שאין ועכד כוככיס

 היא קידושין כת לאו נמי וליכס ,”אדם

 למ״ד ואפי׳ כה דאית הוא כיאה אלא

 ועכד סוככים מעוכד ממזר דהד
 דיכמה דכיון מיכמה ממזר אין מ״מ

 כת חשיכא ליכס כמו לחלון עומדת

 תפשוט לשמואל וא״ת קידושין תפיסת

 תופסי! קידושין דאין כרייתא מהך

 צרין הוה לא תופסי! דאי כיכמה

 ד״ל ממזר הולד דאין לאשמועינן

 כרייתא דלמא ליה מספקא דשמואל

 דקידושין לאשמעינן אתא גופה היא

 קמ״ל היכי וא״ח טמנה תופסין

 הד לא תפסי לא אפי' הא דתססי

)ק לעיל ליה אית דשמואל ממזר
 על הכא ועכד כוככיס דעוכד מה.(

 דשפיר ד״ל כשר הולד ישראל כת

 לה מדכייל קידושין כה דתפסי משמע

 לא דככולהו משמע ונדה סוטה בהט

 כהו דתפסי משוס ממזר הולד הד

 מספקא ואכיי דקאמר והא קידושין

 כפירוש לא כשמואל אי כרב אי ליה

 ממזר הולד אין לרב דאפי׳ הקונטרס

 שומרת נקט לא להט אלא כדפי׳

 קידושין כה מפסי דשמא משוס יכס

 ואין ממזר הד דלא ופשיטא כדשמואל

 ואמאי וא״ת להשמיענו חידוש שוס

 תנא לשוס יכס משומרת ממזר הד

 דלא ועכד כוכטס כעוכד דהד טון )נ(

 לאחטני ולא לדידיה לא קדושין תפסי

 צג ק- )לקמן רכה דהאשה וכרייתא

 עקיכא ר׳ דכרי זו דקתני נמי ישם(

 לאדן כחייט תופסי! קידושין אין דאמר

 משמע כו׳ אומרים חכמים אכל

 דקידושין משום ממזר הד לא דלרכנן

 קידושין אין אפי׳ ר״ת ולפי׳ תופסין

 דלמ״ד ואר״י ממזר הד לא תופסין

 לאדן מחייט עקיכא לר׳ ממזר דהד

מיבמה ממזר הד נמי דשאר דלאו
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 דהא "נדה ממזר הולד שאין הסוטה ועל
 עליו נדחה ותהי "׳ שנאמר קידושק בה תפסי

 סוטה קידושין בה תפסי נדתה בשעת אפי׳
 הכי נמי תניא קידושין בה תפסי דהא נמי

 ועל הסוטה ועל הנדה על בבא מודים הכלב<6
 ואביי ממזר הולד שאין יבם שומרת
 אי "כרב אי ליה מספקא יבם שומרת

 תני* כר: עזאי בן שמעון א״ר כשמואל:
 יוחסין מגלת מצאתי אומר עזאי בן שמעון

 ממזר פלוני איש בה וכתוב בירושלים
 אליעזר ר "משנת בה וכתוב איש מאשת

 את הרג מנשה בה וכתוב ונקי קב יעקב בן
 אמר וקטליה דייניה מידן רבא אמר ישעיה

 האדם יראני לא <כי־ אמר רבך משה ליה
 כסא על יושב ה׳ את ואראה " אמרת ואת וחי
 אלהינו כה׳ מיד( אמר רבך משה ונשא רם

 ה׳ יידרשו אמרת ואת אליו קראנו בכל
 ימיך מספר את(י אמר רבך משה בהמצאו

 חמש ימיך על והוספתי " אמרת ואת אמלא
 ב-דה-לא ידענא נהךאמר־ישעיהש עשרה
 ליה אימא ואי ליה דאימא מוז מקבל־

באו שם אמר ) מזיר אישוייה
 פומא להדי מטא בי ונסרוה לאחא אתיות

 טמא עם ובתוך יי דאמר משום נפשיה נח
 קראי קשו מקום מכל יושב אנכי שפתים
 הנביאים כל5 כדתניא ה׳ את ואראה אהדדי

 משה מאירה שאינה יי באספקלריא נסתכלו
 דרשו המאירה באספקלריא נסתכל רבינו

 בצבור הא ביחיד יהא י•׳ בהמצאו ה׳
 בר רבה אמר נחמן רב אמר אימת ויחיד
 השנה ראש שבין ימים עשרה ־אלו אבוה
 אמלא ימיך מספר את הכפורים ליום
 אמלא ימיך מספר את דתניא היא תנאי

אלו

 לכעלה דאסורה לן וקיימא שזיכתה איש אשת הסוטה. על והסא

 לרכות מ( )דמים הוטמאה אשר מקיים אני מה יא:( דף )לעיל כפ״ק

 דפליג עקיבא רט כה מודה היא לאדן דחייט ואע״ג שנסתרה סוטה

 אע״ג ממזר דהולד וקאמר גרושתו כמחזיר מד.( )לעיל כמתני׳ אדרכנן

 מוט הכא הוא דשאר לאדן חייט דלאו

 רט לאידך שכן וכל ממזר ולד דאין

 התימני דשמעון פלוגתא כר עקיכא

 מחייט לאו דסוט׳ משוס ממזר הד לא

 גה תפסי ההא היא: דשאר לאדן

 שהגתה לאחר דאף לאשהי' קידושין.

הראשונים: קידושיה מינה פקעו לא

 תהי עליו. נדתה ותהי דסתיס נדה

 שומרת עליו: דקידושין הדה לשון

 חליצה כלא השוק מן לאחד )א( יכם.

 עקיכא לרט ואפילו ממזר הולד שאין

 משוס וטעמא כמתני׳ אדרכגן דפליג

 רחמנא מדאפקיה כה תופסין דקידושין

 )מריס דכתיב הדה כלשון טדה ללאו
 קאמר והט היא הדה כת תהיה לא »(

 אשת תתקדש לא המת אשת תהיה לא

 קדושין אלמא זר לאיש בקדושין המת

 האי ליה. מספקא ואסיי כה: מפסי

 דאמר סרס. אי זר: לאיש תהיה לא

 מנין :(35 דף )לקק רכה האשה כפרק

 דכתיכ טכמה תופסין קידושין שאין

 לא זר לאיש המת אשת תהיה לא

ממזר: והולד לזר הדה כה תהיה

 כעטותינו )שם( דאמר כשמואל. אי
 דמספקא נ[גט צריכה דעתיגו כעניות

 רב כדקאמר דאמא הוא להט אי ־־לן

 וקידושין אתא כלאו לאוקמה דלמא או

 כלשון טדיה לאו מדאפיק כה תפסי

 קס ס״י אליעזר רסי משנת הדה:

 כמקומות כלומר קטנה מדה קב ונקי.

 ]או כמשנה א[ נזכר הוא מועטים

 שנזכר מקום ככל ונקי. [:1ככרייתאי

 פעמים משמע סהמצאו. כמותו: הלכה

 תוספת לשון לאו אמלא. מצד: שאינו

סיה. ידענא יומר: ולא משלים אלא

 דטעמא תירוצא מקכל דלא כמנשה

 ליה אימא ואי לי קטיל אלא דקראי

 כהטגתי מזיד ליה אישדי׳ מקכל ולא

 מוטב כדין להורגני סכור הוא דעכטו

להד נרגא: מטא. כי מפניו: שאכרח

 איענש הט ומשוס נפשיה. ונח לפומיה נסרוה טשעיה: פומא.

 שלא מדעתו שפתים טמא עס לישראל דקטנהו משום פומיה לנסוט

 נדמיתי: ט לי אד ואומר דכתיכי' תוכחה מחמת ולא הקכ״ה לו צוה

 ראו ולא לראות וכסכוטס מאירה. שאין כאספקלריא נפתנלו

כפניו:

שני

 הש״ס מסורת
הוספות עם

 ]לעיל (3 סח., קדושין א(
 צו.[, צב: לקמן יג.
 ש. לקמן לז:( ])לפיל ג(

 סז. כינוין שב: עירובין
 ]שני ל( כג:[, בכורות
 תמצא זו אמלה פרושים
 דכליס ל׳ פ׳ בתי״ט
 ר״ה קה. לקמן ה( מ״בן,

 דקרא, ברישא ו( יח.,
 לעיל ס( צב:, לקמן ז(

 קא., כתובות (P מה:,
שם. קדושין י(

 הב״ח הגהות
 שומרת ד״ה רש״י )א(
 אחד שנשאה יבס
 במחניתין וכו׳ מן

 :וטעמא גרושתו המחזיר
 )בעמוד ד״ה תום׳ (3)

 וכו׳ מודים הכל הקודם(
 אעובד דהר מידי

 :כו׳ ועבד טכביס
 וכו׳ כרב אי ד״ה )ג(

 ולאשמעינן דקרא אורחיה
 אתי או אקידושין דלקי
 דלא לאשמעינן נמי

: P הס״ד קידושין תפסי

 דולא מד״ו דהא 'האכ לאשת דמו דלא אע״ג ועכד נוכטס ומעוכד לשוק

 מאשת מידי ילפינן ולא ממזר יכא לא ליה וסמיך נולהו נפקי יגלה

 דאין דמתניתין לתנא אכל ממזרות ככולהו כתיב כהטא אלא אב
 דולא ד״ו דטש ולא דשאר לאדן משייט אלא עקיכא לר׳ ממזר "’י

 דומיא דליהד כעינן אב מאשת אלא לאדן חייט שוס נפקי לאיי יגלה

וה״ס לאתטני כה ותפסי לדידיה קידושין כה תפסי דלא אב דאשת

ראהו שלא וידע המאירה כאספקלטא נסתכל ומשה

 שמעינן יגלה דולא מר״ו פי׳ דשאר דלאו לאדן חייט ככל תפסי נמי" קדושין אין דאמר עקיכא ר׳ דכט זו שם( )ג": רכה דהאשה דכטיחא

 חכמים אכל כדפירשתי לאדן לשאר לשוק * יכמה לאו טן לחלק אין ולהט ככול! נמי תופסין קידושין אין ולהט ממזר דהוה ככולהו

 אע״ג לשוק מיכמה נמי ממזר הד לא מיגייהו ממזר הד ולא דשאר דלאו לאדן כחייט תופסין דקידושין דטון מיכמה ממזר אין אומטם

 מינה פקעי לא שזינתה לאשר דאף כקונט׳ פי׳ קדושין. סה תפפי דהא נמי סלטה :אנ לאשת דמיא דלא טון כה תופסי! קידושין דאין
ספטס כרוב וכן דגרסינן ואר״י קידושין כה דתפסי לאמדי קרא איצטטך הט ואפילו קידושיה פקעי לא גמי דנדה לר״י וק׳ הראשונים קידושיה ?!המצאי « דרשו ;!

 אשר גדול נוי מי פי רן
 אליו קלבים אלוהים לו

 קראנו בבל אלוהינו בק

ז! ר, “רב אליו:

מקמאי חד תום׳
 זנות ע״י אבל זה ונשא
 מדרבנן אפי׳ ממזר אינו
 בשומרת דאמרי׳ והא
 ממזר הולד שאין יבם

 לא דכתיב משום פרש״י
 הויה בה יש אלמא תהיה

 ואשה נמי דכתיב ואע״ג
 ולא תקח לא אחותה אל

 אביו אשת את איש יקח
 קיחה ביה דאית דמשמע
 פ׳ קדושין ובמסכת
 תרי מהני ילפינן האומר

 בה תפסי דלא קראי
 ח יק לא דמי לא קדושין

 שיא ק ומיהו תהיה. ללא
 דהא פירוש להאי לי

 בתרתי תנן הזורק בפרק
 מיבמה ממזר דיש בבי

 ערוה כל התם דתנן
 מותרות צרותיהן שאמרו

 ליבמתו הכונס וכו׳
 וכו׳ ונשאת צרתה והלכה

 וכל ומזה מזה תצא
 וכו׳ בה האלו הדרכים
 נמי רבה האשה ובפרק

 ממזר דיש בהריא תנן
 ודאי אלא מיבמה
 הברייתא דר״ע אליבא

 ממזר יש שאר בעי דלא
 בפרק י ומתני׳ מיבמה
 רבה האשה ובם׳ הזורק
 עקיבא דר׳ אליבא

 ]דברייתא רבעי( )דמתני׳
 והכל שאר בעי[ דלא

 אליבא הכא דקא׳ מודים
 רבעי דמתני׳ עקיבא דר׳

 אין ולדידיה קאמר שאר
 דכתיב ואע״ג ממזר הולד

 מפרשינן לא תהיה לא
 בה תפסי דלא מניה

 הוא ו וללא קדושי׳
בם׳ איתא והכי דאתא.

 קרוב: בהיותו קראהו

ו| נה, וישעיה

c טשפלה תהיה לא 

 את ?אךצך ועקרה
 אמלא: ימיךז מספר

 ז(חהםפתי כרן מ, ]שטות
 ע*צ]רה חמש ימיך על

 אשור מלך ומכף שנה

 העיר ואת אצילך

 העיר על וגנותי הזאת

 ולמען למעני הנאת

 •ין כ, :!פלכים עבדי: דוד
 כי לי אוי ואמר ה(

 טמא איש כי נדמיתי
 ולתוך אנכי שפת:ם

 אנכי שפתים טמא עב
 ך "מלך את כי *שב

עיני: ראו צבאות

1ה ו, !ישעיה

התם ותניא !רבה[ ראשה ישם( יא: )לעיל בפ״ק דמוקמינן לאשה לו להיות קרא היינו כה דכמיב והרה ומחזירה כשגרשה פי' קידוטן כה ותפסי הרה בה כתיב הא נמי סוטה
jp,p קמר משמע ,ק p ־ה; ,, מותטנן) ,p^pj א,ןד ,ppj, ית£ יגי,זפ יןדושקי J-, כחןנה J,), אין ואפר ור-ע זו מרקאד

 דאי שגירשה אחר סוטה נמחזיר כרחך על והיינו כו׳ נתונה לה ואית דאוטיתא נמי הא דאוטיתא דמ״ד טליהו איכא ודאי סוטה

 מוטס ושניהם דקאמר הרה לשון משמע לו דלהיות משמע נמי ל׳עם.( )קדושי! יוחסין עשרה ונפרק ,נתינתה' הפסידה חנתה טון גירשה לא

 תהיין ט עקינא ור׳ ישם( שא. )י• כקידושין האומר כסוף וא״ת תורה אסרה הרה דרך לוקה שאין קידש ולא כעל שאס גרושתו נמסזיר

 כאלמנה לה מוקי היט א״נ לאשה לו דלהיות מקרא לן נפקא וסוטה מיותר תהיין דט וכ״ת סיטה נמתזיר לוקמה לה מוקי נמאי

 שהיא משמע דשנואה משוס כסוטה לאוקמא כעי דלא ר״ל ,,ממזטס עושה ואין עושה הוא חילולין יחלל לא נתיכ הא שימאי וכדר׳ לכ״ג

 ננועל א״נ לכהן תהיי! ט נתיב מי התה כדקאמר לטעל תהיין ט כתיב דמי ר״ל ולנועל כסוטה ולוקמה וא״ת נישואין נתחלת שנואה

 אאשה א!:( )לקמן דהר מידי ממזר הר מיהא מדרננן מדאוטיתא ממזר הר דלא נהי דמסוטה פר״ח קידושין. כה תפסי ולא הרה כתיב לא

 ט קנסוה דהתס ראיה ואין ומזה מזה ותצא" ממזר דהולד נעלה נא ואח״כ ונישאת נעליך מת לה ואמרו היס למטנת נעלה שהלך

 למ״ד סוטה גט קאמר ישם( פה: ל׳ )לקמן מותרות יש דנטש ועוד נעלה משת תזנה שלא כט לקונסה צטך אין הכא אנל דתידוק היט

 מתוך כשמואל. אי כרכ אי א<: חלוצה גט התם נדאמר לה מרגלא לא מדרכנן אפילו ממזר הר ואי מרגילתו איהי הא ליה דמרגלא
 לא שנאמר טנמה תופסין קידושין שאין מני! צג:( ל׳ )לקמן רנה נהאשה דאמר כרכ אי דפי׳ טנמה לאו ליכא דלרב משמע הקונט׳ פי׳

 הוא ללאו לאוקומי או רג כדקאמר דאתא הוא להט אי ליה דמספקא כשמואל ואי ממזר והולד לזר הרה בה תהא לא וגו׳ תהיה

 נלאו שהיא יבמה מה ושם( פם. )ל׳ בקידושין בהאומר דאמטנן נראה ואין הרה בלשון טדה לאו מדאפיק נה תפסי וקידושין דאתא
 ואותם לארן חייט לשוק יבמה תשיב מקום ובכל קידושין בה תפסי דלא למ״ד אפילו לאו איכא אלמא קידושין בה תפסי 1לאי

 רטנו ואומר לאו דאיכא משמע מאלמנה וחומר בקל לשוק יבמה למילף דקבעי טי:( ל׳ )לעיל לב״ש הלל דטת צרות בני יהושע לר׳ ששאלו

 דלקי לאשמועינן או )ג( דקרא אורחיה ותהיה דאתא הוא ללאו אי ליה מספקא ושמואל לקמן וה״ק לאו בה אית עלמא דלכולי תם

נל(: )שמוי! ישראל אלהי את רראו כתיב דבמשה* להשיט שרצה פר״ח מרד. אשריה דאתא": הוא נמי מפסי דלא לקידושין או אקידושין

 בחייבי תופסי׳ קידושי׳
 אין חכ״א אבל לאוין
 אין ולימא מיבמה. ממזר
 האי לאוין מחייבי ממזר

 דאמר הוא דר״מ תנא
 הוי רשאר לאוין מחייבי

 גרירי לאוין מחייבי ממזר
 ורבנן א( ממזר הוי לא

 קרושין אין ראמרין
 דרב למימר איכא תופסי׳

 אמר א״נ ופליג הוא תנא
 אנא הונא רב לך ב(

 "ג כה ביבמה ראמר
 מקודשת את הרי התנינן

לך שיחלוץ "מ ע לי

הגהות

טקסא• חד תום׳ על

 )צ״ב( לקמן דאמר ורב צ״ל א(

ממה. תופסי! קדושין אין

 אנא רב לך אמר צ״ל ב(

כהדה דיבמה תנא כהך דאמרי

)ס״ב<. בקדושין דחנינן

וציונים הגהות
 )רפו״ר(: תניא צ״ל א[

)רש״ש( לאישה צ״ל [3
 קידושין כה דתפפי נוסף בכת״י ה[ מההר: ר״א ועי׳ מהרש״ל. ל[ הרא״ש(: ותוס׳ מההר ר״א העתיקו וכן )באה״מ, דמספקא דעתינו כעניות גט צריכה בעניותינו צ״ל ג[ ובריב״ן: בכת״י ליתא זו תיבה )באה״מ(. באשה או

 הקרא אורחיה רש״ל גירסת כ[ כהן: מראה ועי׳ מהרש״ל. ע״פ )גליון( כו׳[ תפסי ולא ]צ״ל י[ בדפו״י: ליתא "ותצא" [P דיכמה: כת״י [D כהן: מראה הגהת ועי׳ בכת״י, ליתא ״נמי״ ז[ )באה״מ(: ולא צ״ל ו[ לאהריני:
 כתיב. :מי דבמשה צ״ל ל[ מהר״ם: וע״ע עי״ש. מהרש״א, ע״פ הוגה לפנינו והתום׳ שם. והס״ד אקידושין:" דלקי לאשמועינן "או דפו״י גירסת מגיה )גלי־ון( הס״ד קדושין תפסי דלא לפה אתי או אקדושין דלק• ולאשמועינן

מהר״ם: וע״ע עיי״ש, מהרש״א ע״פ הוגה לפנינו והתום׳ שם. והס״ר אקידושין:" דלקי לאשמועינן "או רפו״י גירסת מגיה נ[ אחר: באופן הוגה לפנינו וברש״י "שנשאה", הוסיף והב״ח "אחד" דפו״י מ[ )גליון(: יעב״ץ
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יח פרק דכא אליהו ברך
 >ומן י&ראל פושעי שמטהרת ־־תורה מל כתה גדולה כמה וראה ,מושמתסבא

 מים ואין עלימדמיסיתהנדיס שנאמרמרקמי אפילומעזשבידן משוכה ־שעושין
 שנאסר תורה דברי טהרהאלא ואין • למיס לס צמא כל הוי שנאמר תורה אלא

 הולכים הללו מיס מה לבך קמים שפכי אחר דבר אמחתטהורות* אמרזתה
 לא תכירו עס מריבה שעשה מישראל ויחיך יחיד כל אינןחוזרין־כך ושוב כנהר
 ממת ימנע לא תורה ודברי׳ יתגאה׳עליו כלככוולא ונקמה עליזקנאה ישמור

 שלמעלה ביתדין דכריס־כנגד להשיב רגיל תהא ואל מהר לריב מנאמר^תצא
 רען את ריב שכריבך בתוכחות לעמוד יכול אתה אי לך£הוכיחך יזדקק שאם
 הכיפורים יום שהגיע כיון זו כשבה עבירה אדם עכר כיצד תגל אל אחר וסוד

 חשכים מאה חכמים אמרו שכן כיותר אחרתאלתזכרוה לשנה לרעליה ומחול
 לו יאמר לא תשנכה ק היה אס במשנה שמקכמים פנים* מגלה אחד לא

 סג אכיתיב מעשה זכור לו יאמר היהבץגריס-לא אס הראשונים מעשים חכור
תג. לא ד״א ~־\ :בעמך רכיל תלך לא ואזמר :תלחצנו ולא תוגה לא וגר

 מיני מאה עמו רכיליש מה ד׳א כלבבך וקשה כנפשך רך תהא שלא כעמך רכיל
 ישכלבכומאה לאמיתו* תירה דברי ישבו מישראל וחכם חכם כל אן כשמים

 שב' תורה תלמידי של תשוכית מיני ומאס משכה של ומאה מקרא של החשבות
 אומר אתה כהן כיוצא לסס החמין וכל ואהרן כמשה המדבר מן עולה זאת מי

 מאה ים תכירו עס מריבה לעשות מהן אחד שנתכוון הרשעים ואבירם דתן
 יבקש לתאה שנאמר דמים שפיכות של ומאה ערמת של ומאה גזל ■מזשבותשל

 שתו אומר ומהו הכבוד כסא כנגד ושלה בארץ רע לשין מהפרין מפני כפרד
 בעמך דאלאתלךדכיל עליה: ועוברין כה שמזכירין מה מפני פיהם כשמים

 שתי רשעים סל מחת ושתי צדיקים של מחת שתי מקרא כאותו ארכעמדותיש
 ישראל בין שלום ועשו שנתכוונו ואהרן ממשה ולמד צא כיצד צדיקים מרותשל
 מתנך לאשתו־ איש כין לחכם חכם בין ישראללחכמים בין שבשמים לאכיהס
 שכ' החרות כל סון עד בניהם ולבכי לבניהם טוב שם להם נקבע דרכיהם

 הרשעים ואבירם מדתן ולמר צא כיצד רשעים של מחת ש'מ * ואהרן משה הוא
 בין לחכמים ישראל בין ישראללאכיהפשכשמיס כין מחלוקת ועשו ככתכמנו

 שם להס נקבע דרכיהם־ ומתיך לאשתו איש כין כיןאדסלחכיח חכסלחנס
 הוא לומר לי מה הרשעים ואבירם דק ה׳א שנאמר בניהם ולבכי רעלבכיהס

 הוא ,עלינו ושופט שר לאיש סמך מי במצרים למשה לו שאמרו ואבירם דק
 את ויפגעו אומר אתה ברבר כיוצא הרשעים• למשה לו שאמרו ואבירם דתן
 כצכיס כאן נאמר כצכים יצאו אומר הוא ולהלן לקראתם כצכיס ואהרן משה

 האמור כצביס אן ואכירס דתן נצביסכתחאהליהם מה נצביס להלן מאמר
 של טיבו מה וכי תליה! לתלותכרשע שיכול כל אמרו מכאן4 ואבירם דחן כאן
 העושה שכל ללמדך הכתוב בא העולם והיה שאמר מי על ועושה שייתכוין אדם

 קל' ואבירם דתן הוא שנאמר העולם והיה שאמר מי על עושה כאילו ת׳ח על

הע

\ד
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לר יח פרק רבא אליהו סדר
 רתן הויודעק >גל בהצוקם קריז כעדת אהרן ועל .משה ip הצו הע׳אשר
 להרגן עליהן ויעמדו הן הבא העולם ובכי הן שכשרים ואהרן כמשה ואבירם

 ועמדו •הוא הבא עולם וכן הוא שכשד ישראל מלך בדוד .דואגואחיתפל יודעין
 בה שבעילם עבירות שהן חלקות יכרתה׳שפתי שנאמר כלשונם* להרגו עליו

 מען וקראגלו לאחיתפל כבוד לו שחלקו כשס פגים לפכע־משוא שאין כה מקום
 האדומי לדואג ככוד לקולו כך ההם בימים יעץ אשר ועצתאחיתפל שנאמר

 אהבת לשורך המתמחשב הגבור כרעה תתהלל מה שנאמר גכור לו קראו
 העולם הזהיכין העולם לכצאגין רעמטובאהכתכלדבדיבלעגסאליתצך

 ובין הזה לעולם כין חכמים אמרו המקדש בית זה מאהל ניסחו יחת והבא
 מארץ ושרשו המדרש בכית תוכר לא שיחתן אן<. משיחנו לימות טן הבא לעילם

 ים למ1ע לעי׳וצעולמי בה וקיימים חיים שצדיקים הבא העולם זה סלה יםזח
 תלמידי/מקיים ובתלמידי וכתלמידים כחכמים שבחר הוא כרוך המקום כרוך

 וככתי בכסיות כבתי שיושבין כשם לו מודדין כה מודד שאדם בשדה עליהם
 ומחזיקין כלבבם ויראה שמים לשס קוראים להם פכוי ומלנמקוס מדרשות

 אפילו כביכול ריו חכע רגל ישא כי לגבר טוב עליהן תרהמפיהםומקיים דברי
 pm אל אספרה שנאמד מיד״ לו מתנין אחת בשעה מלו העולם כל אדם ישאל
 כי רשעים כן לא שנאחר כן אעו רשעים אכל נחלתך גויס ואתנה ממכי שאל
 ן מספרי שהם כשם פכים משיא לפניו שאין הוא ברוך המקום ברוך כמוץ אס

 אותן ומטל׳ן הגבורה מפי יורדין מלאכים כן ככול כהא עד הרעועולה לשון
 כל ואין להם יכולה איכה ואומר גיהנם משיכה גהיכם לתך אותן זמשליכין

 חציך כו שגר ע לדק עד הארץ מן הזה הלשון בעל והלא לה יכול כולו העלם
 אלא גכור ואין קשי' שמכים חיציגבורים שנאמר אקבלבו כך ואחר תחלה"
 הוא גבור הגבור האל שנאמר ע׳למוס ולעולמי לעלם שמו יתברך הקבה
 כציר גיהנס כתוך הן הרי גמורים רשעים יצא ואומה'כגבור נוראות ועושה

 מיד מורייס או ציר כתפה שמתנין כיון זו קדרה מה * קדרה בתך !טורייס
 כיצד ,נחה היא מיד ישראל פושעי כתבה שמתנין כיון גיהנם כך נחה היא

 של רכונו לפניו אמרה מתרגשת אתה עלמה לההקכה תאמר מתרגש שהיא
 אין שמא לה )אומר כדברים והיה׳משיא עליה ועוכרין כה מכירין לי תן ע!לס

 שנאמר שבועה לשון אלא לכן אין נפשה שאול הרחיבה לכן שנאמו־ מקום לך
 כחדרי עבירה שתכרין אלו והמונה הדרה וירד וחת׳ל לכיתעלי לכןנשכעתי

 הוי שכאמל־ יודיעני ומי רואני מי ואומר הטמון במקום החושך כמקום חדרים
 ואומר יעקב אלהי יבין ולא יה יראה לא ויאמר עצה לסתר מאל המעמיקים

 שעוכרין כשס פכים משוא לפניו שאין הוא כרוך המקים כרוך • תי ו א הרואה אין
שג הפיחת מתך אבנים כך וטמון חוםך וכמקום ונסתרים כחדרים עכירות

 הדרה ד׳א :הדרה נאמר לכך כפירות ירושלים אחפש ההיא בעת
הדרה נאמר לכך אותן ועושין עבירות על שחוזרין אלא הדרה ,תקר אל

p המוכה ע ג כ
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- יח פרק דבא אליהו סדר
 וגזנמם- ועשרה עשרה חמשה ממשה המומס המומס שהולכים אלו המוכה
 לשקל ונשבעין למטה ולא למעלה לא □שה להם ואין זה כפני זה ומוכים זגיזלין

 אץ אותן־דכרים כל שלום זה שאוכה כה1נאמרהמ לכך זמכחישיןככיתדין
 צדיקי ואתה מיל כתה היא הרי כה ועלז נאמר לכך שלוס מתוך אלא אותן עזשין
 רשעים סל במפלתן זראו □או ויום יום ככל כתורתי רצומ לי שעשיתם עולם

 אתם_ו תכקאותס וסערה תשאס ורוח תזרם הוא כן זרשע״אזמו׳העיל׳מה גמורים
J המקום כרוך כעמך רכיל תלך ד׳אלא \ 1 תתהלל לישרא דושוכקכה מגל

■fcj

|tP

 לעולם מכורך הגדול שמו יהא כשססהקכה פכים משוא לפניו שאין הוא כרוך
 בכל ישראל על כלככו וכקמה קנאה ישמור ולא ומעכיר מגלגל עולמים ..ולעלמי
 אחיך את תשנא לא שנאמר מהס ימנע לא תורה ודברי מושכותס מקומות
 אלא אינו א; טרכר הכתוב האס ומן האב מן מיושכתכאחיו :כשנאה כלככך
 ולעולם מנ<חמ לימות ולא הזה בעילם לא ישראל אלא לו שאין בה הק כנגד
 ריעי1 אותן וקורא תמיר יוס ככל תורתו שעושין לםעו צדיקי אצא תכא

כאך1ש סאין אתה יודע אס יכול עמיתך את תוכיח כך^^זכח ש^ס ^ אדכרט
אתה כמצות שעמך עמ׳תן"לעמיתך את תיכיח הוכיח הוכיחהכתל

 אלעזר א׳ר לוחלק לוקח לץ יוסר שיאמר מוכיח אתה אי ששונאך לרשע מסח
 אל נאמר לכל בז חוטא תהא לוא לו אמור לכעך ביכו דבר יש אס מתיה כן

אויב ככפול^ויכך״א} הו?!אומר חט^הרי עליו תשא ולא כלככך אחין את תשנא
 הללו כתובים סכי יתקיימו כיצד רינה רשעיס כאכור אומר הוא ולהלן תשמח

 ירא פן ׳שנאחר כו תשמח אל למחר כר ד לידו וכא כמלאכה היזם שנצחך ח ת
 מג גמור רשע שהן רשעים של כרעתו שרוצה מישראל אחד ואס כעיני! הורע
 אותו כל וראו תלמידים עשרה אותן שכאו הכרמלי מכבל ולמד צא שכן לך תדע

 ברוך המקים כריך להורגן אלא זה כקש לא אומרים היו ממנו כהנו ולא ההערה
 הכרמלי נכל שכקש כשם פנים משוא ולא שכחה ולא עולה לא לפניו שאין הוא

כעשרתהימיס ויהי שנאמר ימים עשרת כרוחו נפל לפיכך ח7י מיתתשל
 כארבעה יאחר )אסמועטיןק כחמשיס או כארבעים יאמר הס מרובים 06

 ליום רה שכין ימים עשרת אלו הימים כעשרת ויהי מהתל אלא כחמש 16
 עומתיה' כל על להם למחול תשובה לעשות לישראל הקנה להס שנתן הכפויים

 וכי הימים כעשרת )יהי נאמר לכך עשה ולא לעש׳יתתשוכה לולנכל נתן כך
 ,חלפת ריב רב ה׳אשר ברוך ויאמר מתנכל כי דור וישמע אחריו של עגין »ה

;עולם סל אחרית! ז? ילכש וצדיק רשע יכין בוודאי

יח פרהא סליק ׳1
 ככל לפניך עלכוניצו ויעלה ריבנו וריבה כעעינו ה׳ראה פכינוכח

להן שאין לישראל להן יס כמיס כעלי כמה &עהושעהתכור
ועיהקין
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 להולכים וכבוד חן יתן טוב שכל הוציא חרם לפני ישן זה

רכזעעל׳ס חיל ם אי הרבים לזמתאת התורה כתמימותדרך

 והקנחלת בכית רבנן מלכי סגלת זל כגן גרשון יעקביצוככ״מר כהר המפואר

 שנים מצאנו 'כמדבר כעגבי כה כיעד הנחמדי ספריו מזי ככתיגגאי ;אמתין

 וזוטא רבא וה אליהו דכי תנא מאמרי אמח מפטני מפוזרים גרגרים שלשה

 לא כאמנה הוא כאשר וכלומחמדים ראינו קצהו אפס וכילקוט הרועים הכלי

 תהי מהי ועופרת־ כרול כעט הלוחות על חמת היום מתי שמענז ולא ראינו

שים הע מצוה שלוחי מת לו אתם גס ואתם ׳ וזכה זכה אשר שלמה משכורתו

 יכריעו הארץ הןרכיסעתהעמי לאלהים־ עז תנו הקדם כמלאכת

ומתמעטים והולכים שעה כחיי להתעסק שמיס ממעשה עצמם

ת לעש וראוי כעס הרודים הרבים מצדיקי השרידים •
נמטייהנמי /אפריין לתורה וסייג סמיכות להם

 יט יעקב אהדר הנעלה הה המגיה למר

שורזינכצזלאיש ימיפא נכמר

 רוחו נדבי אשר קשטילאץ

 ה אל לקרכה
 המלאכה‘

 הכינה

וגס
 יראו שלמיותיה תעלומות לאור והוציא חקרה

תונא ׳תנא כזה מדרש כי זישמחז ישרים

 צמת מארץ אמת קדמת כר ממד
 לטוב משמי׳ישק׳ף וצדק

 להצילס עלינו

משואה
:אכיר יקבצנו גדולים גכרחמים זמפחד

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)2 מס עמוד שנ״ח אליהו. דבי תנא >דפו״ר< אליהו דבי תנא



זאב ע״ב נ״ד בהמה במד, פרק שבת תולדות עב

{11 (}11) בבלי;« ;תלמוד ומוסר פייביל»מחשבה

 ואין עור לפני עבירת בזד, שאין בחגיגה התום׳ דעת
 מזיד כשהוא )הן מאיסודא, לאפרושי של עניו בזה

 בשוגג כשהוא והן בדבר, עור שאינו כיון הש״ך לדעת
 משא״ב במציאות(׳ מכשול בזה שאין הנתיבות לדעת

העבירה׳ מעיקר ידיעה חסרון בה שיש תוכחה במניעת
על נקרא שפיר נמנעת, היתד. לה מודיע הי׳ ואילו

ובג'ל. דרבנן באיסור אף שמו
דודי מע״כ לי כתב אחר בסגנון אלו דברים ומעין

 שליט״א ראגין זאב מוהר״ר המובהק הגאון הרב
וז״ל: זאב מנחת ספר מחבר שתחי׳( מורתי אמי )אחי

 את שמתרץ מקוטגא לד״גאון ירושלם בתפארת ראיתי
 דמלשון זצ״ל הגרע״א של מתלמידיו אחד )של הקושי'
 שלו דלא ראב״ע של פרתו גבי ע״ב, נ״ד, בדף הגמרא

 להדיא מוכח הרי כר, היותה" שכינתו של אלא היתה
ואומר: בשבת( בהמתה שביתת על מצוות נשים דגם
בהמתן שביתת על מצוות אינן דנשים ניסא אם דאף

עיי״ש. איכא, מיהו דרבנן איסורא מ״מ
תפי״ר בעל להגאון לי׳ שפשוט מה על למידק ואיכא

 שיכול דמי נקטינן דרבנן באיסורא דגם
 הא ז הא לי׳ דמנא עליו נתפס מוחה ואינו למחות
מר,תום׳ משמע בידים איסורא לי׳ מושיט אם אפילו

מועד, של חולו ד״ה בסוף ע״א, י״ח, דף בהגיגה
 ומשמע עור, לפני על עובר אינו דרבנן דבאיסור

 היכי כ״ש וא״כ ליכא ׳איסורא דאף שם מדבריהם
 כ״ש הרי בו, מיהר, שלא אלא מאומה עושה דאינו
למחות שבידו דמי ע״ז לומר ואין איסורא הבא דליבא

עליו. דנתפם מוחה ואינו
 )הנדפס מנחה קומץ בקונטרס חינוך המנחת והנה

התום׳ על הקשה רל״ח למצוד. הספר( בסוף
 על עובר אינו דרבנן איסור רעל דסברי ר״נ״ל דתגיגה

 חבירו מבשיל גרע "דבי האלה כדברים וכתב לפ״ע.

 במילי לו הוגנת שאינה עצה ממשיאו דרבנן באיסורא
 ובר״ט בש״ם כמבואר מה״ת' לאו על דעובר דעלמא

המנ״ח. עכ״ל רוצח מהלב׳ י״ב פרק
 דמשיאו דהא פשוט דהא קושיא זו שאין נראה ולענ״ד

 דהיינו לפ״ע על דעובר הוגנת שאינה עצה
 הגונה שאינה עצה שהיא יודע אינו שחבירו באופן

 עצת היא שכן ונאמנותו ישרותו על עליו סומך והוא
 לו הגונה אינה שהיא יודע חבירו אם אבל הגונה.

 אשמי הלא בכד,"ג — בעצתו ועשה נשמר לא ואעפ״ב

 כשמכשילו ואילו אנפשי׳, דאפסיד ואיהו בראשו

 שהוא יודע חבירו אם אפילו אלא כן אינו אסור בדבר

 וכדאיתא לפ״ע על עובר לו שמושיט מי ם״מ אסור
 דאע״ג הרי לנזיר" יין כוס יושיט "שלא בברייתא

 לו המושיט עובר מ״מ יק שהוא ויודע רואה שהנזיר
התום׳ דברי סובבים זה אופן ועל — לפ״ע על

 לפ״ע על עובר אינו דרבנן איסורא דעל הנ״ל בחגיגה

 הוגנת שאינה עצה ממשיאו מ״ש להקשות שייך ולא
 גם זה ובאופן לו, שאסווזז יודע שחבירו כיון לו,

שרגא חיים פראנק, :ג 7זאב תולדות

 בעצמו הוא אם עובר אינו הגונה שאינה עצה כמשיאו
לו. הוגנת אינה שהעצה יודע

 ירושלם התפארת דברי יבואו האלה הדברים ועפ״י
כי ולומר להוסיף עוד רואה ואני מכונם, על

קיבלה ולא בשכינתו מיחד, בטח ראב״ע האלקי התנא
יודעת אינה שהאשד, וחשבו טעו ההמון אך מיני׳,
הי׳ ואילו קרני׳ שבין ברצועה לצאת איסורא דאיכא
יש הלא טעותם ולפי מזה, נמנעת היתד. בד, מיחד,

— דרבנן איסורא אלא דאינו דאף המנ״ח טענת בזה
שאינה עצה ממשיאו גרע מי מ״מ התפי״ר וכדברי
 מוחה ואינו למחות בידו שיש טעותם ולפי הוגנת

עכ״ל• ראב״ע" של "פרתו הפרה את קראו
 יבחר, והמעיין להוסיף מד, לי אין דבריו בעיקר והנה

בשכינתו מיחד, בטח ראב״ע כי מש״כ אכן
"שהשחירו איתא כאן בירושלמי כי לי גהירא לא וכו׳,

ורק בשכינתו מיחד, באמת ואם הצומות" מן שיניו
 מן שיניו להשחיר לי׳ למה כו׳ שטעו הם ההמון

ום׳. הצומות
 שלדעת אע״פ שמו, על נקראת מיהר, שלא ומתוך שם

שבין ברצועה לצאת גמור היתר הי׳ ראב״ע
דשלשה פ״ב, ביצה מי״ב, פ״ג בעדיות כדאיתא קרני׳,
יוצאה פרתו אוסרים וחכמים מתיר ראב״ע דברים

עצים כורתין שהיו אליעזר בר׳ ומצינן בו׳, ברצועה
כל שבת שחיללו אמרינן ולא בשבת, פחמין לעשות
בשר אוכלין היו ריר,"ג של במקומו וכן ח״ו, ימיהם

ובאתרי׳ דירי׳, באתרי׳ שהי׳ התם שאני בחלב, עוף
הוראתו נתקבל שלא אף הוראתו כפי לנהוג לו יש

באתרי׳ הי׳ שלא צ״ל בראב״ע וכאן מקומות, בשאר
עליו רמיא הי׳ לכן יחיד. נגד כרבים ההלכה ונפסקה
כחכמים אלא כמוהו הדין שאין לאחרים גם להורות
כהוראה שתיקתו נחשב מיחד, ולא כן עשה ומדלא

 כאן ובירושלמי שמו, על שנקרא נענש ולבן להיתר,

הצומות". מן שיניו "שהשחירו איתא
 בה מוחה ראב״ע הי׳ שבאם המציאות שידעו צ״ל כן

דבדבר קימ״ל הרי שאל״ב תוכחתו, מקבלת היתד,
 מוטב דאמרינן בדרבגן, וכ״ש בתורה מפורש שאינו

מזידין. יד״יו ואל שוגגין שיהיו
 מאי הרמז ע״ד י״ל כר, למחות שאפשר מי כל שם

ראה או עד והוא א׳( ה׳, )ויקרא תורה דאמרר,
 שיכול מי ר״ל עונו", ונשא יגיד לא "אם ידע או

 ונחבא ולהטיף, ולהוכיח לדבר סביבתו, על להשפיע

— נפשו עלי שלום ואומר בביתו נשאר הכלים, אל
עונו. ונשא יגיד לא אם

 י״א, פרק רבד, אלי׳ דבי התנא דברי מרעידים ומה
 את להחזיר מוחה, ולא למחות בידו שסיפק מי "ובל

 הנשפכין הדמים כל מחזיר, ואינו למוטב ישראל
 שנהרגו אלף שבעים ידו.. על אלא אינם בישראל

 להם שהי׳ לפי נהרגו? מה מפני בגבעה( )בפלגש

אלעזר בן ופנחס ויהושע משד, שהניח גדולה לסנהדרי

החכמו אוצר תכנת ע״י הורפס86 מס עמוד



עג זאב ע״ב נ״ד בהמה בהה פרק שבת תולדות

 ברזל של חבלים ולקשור לילך להם הי׳ עמהם

 מארכובותיהם למעלה בגדיהם ולהגביה במתביהם,

 יום ללכיש, אחד יום ישראל עיירות בכל ויחזרו
 לירושלים, אחד יום לחברון, אחד יום אל לבית אחד
 דרך ישראל את וילמדו ישראל, מקומות בבל וכן

 י&זראל שיתישבו עד ובשלש ושתים בשגה ארץ,

 כל לארצם כשנכנסו אלא כן, עשו לא והם בארצם,
 ואומרים ולשדה, וליינו, לכרמו, נכנם מהם ואחד אחד

 את עליהן להרבות שלא כדי נפשי" עליך "שלום
ע״ש. הטורח".

 תוכחה מצות הא להבין יש בו׳, למחות" "שאפשר שם

וביד העם, פשוטי על אפילו כאו״א על מוטל
 וא״ב שיותיה, צריך רק תוכחה מצות לקיים כאו״א

 אפשר הא "שאפשר" מי כל אומרת הלשון זה מאי
למחות. שלא ידו על מעכב ומי הוא ואפשר

 ע״א,( פ״ו, )דף תוכחה ערך יועץ בפלא ומצאתי
דברים, שגי הם ותוכחה דמחאה שכתב

 ומחאה בדברים, היא תוכחה לחוד, ומחאה לחוד תוכחה
 אלא אדם כל ביד אינו שזה ומקלות, שוטים ע״י הוא
 על המושלים הקהילות וראשי בביתו השורר איש ע״י

 עליהם רשע, מלתעות לשבר ידם לאל ויש קהילתם
 השוה דבר הוא תוכחה חיוב אבל מחאה, חובת מוטלת

עכ״ל. נפש לכל

 את 'למנוע בידו שיש מי דודאי נראים והדברים

לא בשוטים הכאה ע״י העבירות בעלי
 אלא בלבד, פיו אמרי ע״י במחאה להסתפק לו די

 מלעשות למונעם שברשותו טצדקי כל לעשות צריך

 וכמו התוכחה, מצות תכלית בעיקר שזהו העבירה,
 עושה ואיט סוכה עשה ע״א, פ״ו, דף בכתובות שאמרו

 בכלל עד ולא עד והוא מפשז, שתצא עד אותו מכין
 "עד" אלא מ״ע, ביטול על מיתה חייב איט שהרי

 שיש כ״ז אותו ומכין חוזרין רוחו וכששב נפשו, שתצא

 תוכחה מצות קיימו לא ק עשו לא ובאם לקיים, בידו
ופשוט.

 בתנאים קשורה תוכחה מצות כי עוד נראה אולם
דהנהבתו׳ לזה, מסוגלים כו״ע ולאו מיוחדים

 — בין תוכחה של זו מצוד, נאמרה י״ט־י״ז( )ויקרא
 עליו תשא "זלא — ובין בלבבך, אחיך את תשנא לא

 מתוך לבוא צריכה התוכחה שדרך בא וללמדט חטא".
 בלבבך" אחיד את תשנא "לא שנאת מתוך ולא אהבה

 על לך שיש השנאה מתחילה עקור אומרת. זאת —
 בשנאה ע״ב. ט״ז, בערכין חז״ל שאמרו ובמו אחיך,
עמיתך", את תוכיח "הוכח — ואז מדבר הכתוב שבלב

 תועלת, שום מביא איט משוגא הבאה תוכחה כי
 בודאי תביא לא ומריבה מצה מתוך הבאה תוכחה וכ״ש
 לקוות יש אז אהבה מתוך כשהוא ורק תועלת, שום

הוא ואז הלב, אל יכנסו הלב מן היוצאים דברים כי
עמיתך". את תוכיח "הוכח במ״ע חייב

 "ולא באמרה! התוכחה", "צורת התורה מלמדנו וכן

פניו אל תלבין או ופירש״י חטא", עליו תשא
 אלמדה נ״א( )בתהלים דוד שאמר וזהו ברבים".
 מדמים "הצלגי ישובו אליך וחטאים דרכיך פושעים
 העלול דם שפך על התכוין לא שדוד ונראה אלקים".

 ולא יהרגהו שלא ,והפושעים החוטאים מצד לבוא
 אם כי ה/ דרכי ומלמדם שמוכיחם מפגי דמו, ישפכו

 כלל עלי׳ רמיא הי' לא כך כדי עד חושש דוד הי׳
 פקוח בפגי שעומד דבר לך אין כי תוכחת של המ״ע
 החוטאים פני הלבנת על התכוין דוד אלא נפש,

 וישפוך ברבים פניהם את הוא ילבין שלא והפושעים

 הרי ברבים חברו פגי המלבין כל כי דמם, את הוא
 ע״ה המלך דוד שטען וכמו דמים, שופך כאילו הוא

 חלק לו ויש בחנק מיתתו א״א על הבא יריביו, &גד
 חלק לו אין ברבים חברו פני והמלבין לעוה״ב,
 התוכחה" "צורת שיהא דוד התפלל ולבן לעוד,"ב,

 תשא "ולא בכלל יהא שלא התורה כרצון שיהי׳ באופן

 הלבנת ע״י נבונה לא בדרך המוכיח כי חטא", עליו
 ר׳ אמר וכבר חמת נושא המוכיח אז וכדומה, פנים

 יש אם תטיהני ע״ב,( ט״ז, עזרן׳_)בערכין בן אלעזר
להוכיח, שיודע הזה בדור

 אליך "וחטאים שאמר! ע״ה המלך דוד ובדברי
שאמרו מה בזה שרמז לומר נ״ל ישובו"

 מאהבה תשובה שע״י ע״ב,( פ״ו׳ דף )ביומא חז״ל
 ישובו" "אליך המכוון וזהו כזכיות, לו נעשות הזדוטת

 אניות מזדוניות יתהפכו בעצמם שהחטאים היינו
 אמר ולא "וחטאים" אמר ולק ישובו". "ואליך

 מתתקנים. בעצמם החטאים כי וחוטאים
אפשר היאך השכל, אל ולקרב הדבר את ולהבין

 אולי אכיות, יתהפכו והפשעים שהודוגות
 העובר י״ג,( פ״ד, )באבות ראב׳־י שאמר מה עפ״י י״ל

 עבירה שמכל ונמצא אחד, קטגור לו קונה אחת עבירה
 רח״ל, להסט״א המצטרף מקטרג רע מלאך נברא
 מלאך אחד פרקליט לו שקונה מצוד, מהעושה היפך
במרום המשמשים השרת למלאכי המצטרף טוב

בהעולמות. קדושה להוסיף
 התשובת ענין תמציא וחסדיו רחמיו ברוב והקב״ה

חרטה מתחרט שהאדם התשובה שע״י
 ומבקש בת ומתבייש ה׳, רצון נגד שעשה על גמורה

 עוד, לעשותו שלא עליו ומקבל לו, ימחול שהקב״ה
 ע״י שנברא המקטרג את להפוך התשובה בכח שיהי׳

 הקדושים למחנה ולהצטרף לסניגור, שיד,פך העבירה,
 יהללוך יום "שבכל הקדושים מן להיות השרת מלאכי
 דבר העבירה מן יצא דבר של שבסופו נמצא סלה",

 לקדושת וגבנע לטוב נהפך שנברא הרע שהמלאך טוב
ישובו". "אליך וזהו!

 מלאכי בין טרא השם קידוש בזה יש ידועה ובמידה
השכינה את והשונאים שהמחבלים מעלה

ה׳. שם עי״ז ומתקדש ולאוהבים, לישרים נהפכו
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זאב ע״ב נ״ד בהמה במה פרק שבת תולדות עד

 צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי במקום ולפיכך
 ראובבי בילקוט שאיתא וכמו לעמוד. יכולים גמורים

 אברהם ר׳ להגאון פעלים רב בספר הובא ע״א,( )י״ד,
 שבע בסדר ,32 צד א׳ באות זצוק״ל, הגר״א של בנו

 אלו גפרדים חופות בשבע בג״ע, מהצדיקים המעלות

 אותם מעלת היא א׳( מעלה' מעלתם. כפי מאלו
 כו׳ קדש ברית השומרים כל והם צדיקים הנקראים

 המשרת והוא הצדיק, יוסף הוא הזאת המעלה וראש
 המעלה בג״ע. ראשון בהיכל שהוא ראשונה בחופה

 מה ושכל בדרכיהם, ישרים נקראים לאותם הב׳(
 וראש כו׳, הרהור בלא לבם ביושר בעוה״ז שעושים

 בחופה המשרת הוא אלעזר, בן פינחס ההיא המעלה
 לאותם הג׳( המעלה שבג״ע. ב׳ היכל שהוא הזאת

 לבם בתמימות בעוה״ז ההולכים תמימים הנקראים
 והשתדלו הקב״ה של מדותיו אחר מהרהרים ואינם

 ושמרו לבבם בתום ביושר בצדק הראשונות במעלות
 אלעזר הזאת המעלה וראש כר, והמצות התורה דברי

 שבג״ע. ג׳ בהיכל הזאת בחופה המשרת הכהן אהרן בן

קדושים, הנקראים אותם מעלת היא הד׳( המעלה
 כו׳ ברשותם ג״ע שערי המפתחות שכל הם ואלו כר
 קדוש הכהן אהרן הוא הללו קדושים מעלות ועל

 בעלי מעלת היא החמישית( המעלה לאלהיו•
 לבוראם ושבו נחושת דלתות שברו אשר תשובה
 גבוהה מעלתם כי מעלתם, שישיג מי ואין כר כראוי
 העליונה התשר מזוהר עליהם מגיע השם וטעם מאד.
 של מחופתם נבוים הצדיקים כר, ראתה לא עץ אשר
 מעלתם זוהר רואים שבגיהנם הרשעים ואפילו אלו,

 בדברו יש פנים משוא רבוש״ע ואומרים וצועקים
 דרך ועברנו יחד חטאנו ההיא הגדולה ושבחופה אגו,

 ואגו היא, הגדולה המעלה להם יש מה מפני התורה

 ברק״אל להם נזדמן מיד בגיהנם, ומדורנו צלמות בגי
 שלא לכם נוח שבעולם שוטים להם ואומר המלאך

 והרהרו כמותכם חטאו חבריכם אותם לעולם. תצאו

 הכבוד לבל זכו לפיכך לקוגם, חזרו ואורב בתשובה
 המעלה עליהם. ממונה יהודה מלך ומנשה הזך-

 חטאו, שלא רבן בית של תינוקות היא הששית(
 ויום יום ובכל מאלו, יותר פנימית מעלה והיא

 להם ולומד העמוד דרך יורד הפנים שר מנוטרת

 עולים הלילה ובחצות מכולן, גדולה ומחיצתן תורד"
 ומשתעשע תורה להם לומד והקב״ה עילאה למתיבתא

 נון בן יהושע הוא הזאת המעלה וראש כר, בהם

 מעלת היא השביעית( המעלה משד" משרת נער
 מכולן הפנימית המעלה היא חסידים, הנקראים אותן
ואדם עליהם ממונים ויעקב ויצחק ואברהם בר,

עכ״ל. הראשון
 ע״י ומתקדש מתעלה שמים ששם מכיון כך ומשלם

בעצמם והדינים בתשובה, שחוזרים הרשעים
 התיקון בעיקר שזהו וקדושה, ברכה לטובה מתבשמים

הם מתהפכים שפיר מפיו", "בלעו להוציא הכללי

 והוו גדעון שום בהם שאין מבית לזכויות בעצמם
 לסניגורים נתהפכו כי בקלקול מעולם היו לא כאילו

 הבה עילאה שירא לשיר הקדושה למחנה ונצטרפו
בישועתו. ונשמחה נגילה זה אלקינו

בתשר מוזרים שאינם העבירות בעלי כי עוד נ״ל כן
בגיהנם, עונשם ומקבלים תשובה, בלי ומתים

 ימותו שהמקטרגים אלא עונשם בקבלת פועלים אינם
 שזדונות מאהבה תשובה בעלי p לא העולם, מן ויבלו
 התשובה אור בכה הם פועלים כזכיות, להם נעשו

 וכב״ל. לסניגורים ויתהפכו בחיים ישארו שהמקטרגים
 באמרו: הנביא יחזקאל תתכוין לזה שגם ואפשר

רשע מות אחפוץ החפץ כ״ג,( י״ח, )יחזקאל
 ל״ב.( פ׳ שם )עוד וחיה, מדרכיו בשובו הלא וגר
 ונאמר והיו. והשיבו וגר המת במות אחפוץ לא כי

 אם בי הרשע במות אחפוץ א□ י״א,( ל״ג, )שם עוד
 בני על רק לא שהתכוין והיד" מדרכו רשע בשוב
 שנוצרו המקטרגים על גם אלא החוטאים, אדם

 "הרשע", במות "המת" במות חפץ לא בי מהעבירות,
 רוצה אלא ימות, שהמקטרג בזה מרוצה שאינו היינו

 סהזדונות מאהבה תשובה העבירות בעלי שישובו
 בחיים נשאר המקטרג גם שאז כזכיות, להם נעשו

 "וחיו" והשיבו ההו וכנ״ל, הקדושה למחנה ומצטרף
 זצ״ל דיין מיכל ר׳ ועניו חסיד להגה״צ ראיתי בעי״ז

 "דברי בקונטרס עשירי חלק ציון גידולי בספרו
 ע״ש. בן שפירש ל״ג, עמוד א׳, דרוש יחיאל"

תשובה שבעלי שבמקום מכיון להבין יש לכאורה והנה
 לעמוד יכולים גמורים צדיקים אין עומדים

 צ״ט, דף ובסנהדרין ע״ב לד, בברכות )כדאיתא בה

 ד׳, הלב׳ פ״ז תשובה הלב׳ ברמב״ם וב״ה ע״א,(
 מעולם, חטאך שלא_ אלו ממעלות גדולה שמעלתן

 אמאי א״ב עב״ל. מהם יותר יצרן כובשין שהן מפני

 אמרו הרבים את והחטיא שחטא נבט בן בירבעם
 הקב״ה שתפסו ע״א, סוף ק״ב, דף סנהדרין בגמרא

 נטייל ישי ובן ואתה ואני בך חזור לו ואמר בבגדו
 בן הקב״ה לו והשיב בראש מי ירבעם ושאל בג״ע,

 וז״ל: שם להמהרש״א בח״א פירש וכן בראש, ישי
 בראש יהי׳ ישי pש הקב״ה לו שאמר ממה אחר

 יהי׳ ואמאי ירבעם. שב לא לכך האחר יהיה והוא

צ״ג אין עומדים שבע״ת במקום הא בראש ישי בן
בך<. לעמוד יכולים

 שאין מה מעלה וצדיק צדיק לכל שיש כשם וצ״ל

חבירו, של מחופתו נכוה וכאו״א בחבירו,
 אדם הולך כי ע״א,( קנ״ב, >דף להלן בשבת כדאמרו

 עושין וצדיק צדיק שכל מלמד י אד" עולמו, לבית
 כנגד עקיבא ר' בפרק אמרו ובן כבודו. לפי מדור

 מדור לו נותנין ואחד אחד שכל מלמד כבוד, זקנים
 שאחד מדרגות ישנם תשובה בבעלי בן כיבודו. לפי

 דוד שגם ומכיון אתך. תשובה מבעל וחשוב גדול יותר

דוד האומר כל שאמרו אע״פ תשובד" בעל הי׳ ע״ה
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עה זאב ע״ב נ״ד בתמר. במד. פרק שבת תולדות

 הזאת במעשה הי׳ בכ״ז אפ״ה טועה, אלא אינו חטא

 דוד ם1 א״כ בתשובה, ושב והתודה השם, חילול
 דוד הי׳ לא חז״ל שאמרו וכמו תשובה לבעל נחשב

 ולבן ליחיד, תשובה ללמד אלא מעשה לאותו ראוי

 לו ואמר הקב״ר, לד השיב בראש מי ירבעם כששאל
 גדולה יתירה מעלה לו שהי׳ מפני בראש ישי בן

ממנו.
 לשאול ירבעם דעת על עלה אמאי לתמוה יש אכן

מפי מפורשים דברים שמע הלא בראש מי
 של שפשוטו ישי. ובן "ואתה" אני לו שאמר הקב״ה

 ישי. בן ולא בראש יהיה שהוא מודה דברים

בו אין עדיין ישי ובן ואתה אני דבאמירת צ״ל‘
 ספירת אלא ישי, בן את להקדים דוקא משמעות

 בג״ע. אתו יטיילו ישי pו שהוא בעלמא דברים

 התכוין ישי ובן "ואתה" שבאמירתו נפרש שאם תדע

 חזר אמאי ישי, בן לפני ירבעם את להקדים הקב״ה
 בגמרא איתא הלא בראש מי לו כששאל אח״ב בו

 וחזר הקב״ה מפי טובה מדה יצתה לא מעולם לעיל
 ומשמעות הבטחה שום בזה דאין ע״כ לרעה בו

 הי׳ דיבר .שאתו מפני ורק ירבעם, את להקדים
יטיילו ישי ובן שהוא בעלמא וסימן בעלמא דברים

בג״ע. עמו
 פלא דבר הוא בעינא, לא א״כ ירבעם דאמר ומאי

על לוותר ושמויתו השחתתו הגיע היכן עד
 באמרו ג״ע ולהנחילן תשובתי לקבל שנטר, ה׳ הסדי
 לשאול לרדת טפי ובחר בג״ע" נטייל הגתה "אני

 ורק השכל, נגד שהוא דבר קנאה, מחמת תחתית
 לו הי׳ בו שנאחז הטומאה וכח בשולי׳ טומאתה

 בחושך ובחר והחושך האור בין להבדיל ברזל למסך
 ע״ב, ק״א, דף בסנהדרין וכדאמרו האור, מן טפי

 העולם. מן טרדתו בירבעם בו שהי׳ הרוח גסות
עבירות על נענש רשתי וכתב כר. אנשי על נתפס שם

 'למחות בידו שישי מי שכל זהי שענין נראה שבידן,

התוכחה חובת מחיוב תוצאה אינה בעון, נתפס כר
ביטול על רק ונענש גרידא, מ״ע ביטול אלא שאינה

c •ז* ■6 זו ; .
 עץ אותו על דנענש והא מ״ע, ביטול כשאר מ״ע

 בערבות שקבלנו ערבות מחיוב תוצאה הוא בעצמותו
 שבועות ע״ב/ ב״ו סנהדרין ב, לז, סוטה עי׳ מואב,

 החטא עונש עליו שהטילה הוא ערבות וחיוב א, ל״ט,
עצמו.

 וז״ל: ב׳( >כ״ט, נצבים ר״פ דברים החיים באור וכ״כ
בערבות להכניסם הוא זה בברית משה בונת כי

 לבל חברו בעד אחד כל שישתדל כדי זה, על זה
 דה ואין כר. זה בעד זה נתפסים ויהיו ה׳, פי יעבור
 הוא ברית אותו 'בי תבא פרשת בסוף שאמר הברית

 העברי אחיהו על אחד כל שיתחייב חה עצמו, על
 פי׳ כולכם ואומרו כר, אחד בל שביד היכולת כפי

 ע״ד שהוא, מה לפי אחד כל זה עול עליהם' יש כולם
בידו שיש מי כל ב׳,( )נ״ד, שבת במם׳ ז״ל אומרם

 כולו, העולם כל על נתפס כולו העולם בכל למחות

 אנשי על נתפס עירו באנשי למחות בידו שיש מי וכל

 נתפס ביתו לאנשי למחות בידו שיש מי ובל עירו.
 ראשיכם ואמר הכתוב שפרט מה והוא ביתו, אנשי על

 ראשיכם בידו, שיש מה לפי יתחייב אחד שכל וגו׳
 ישראל בבל למחות שיכולין שבכולן, הגדולים הם
 ושבט שבם בל שבטיכם הבל, על יתחייבו אלו

 יתחייב זקן כל ושוטריכם זקניכם שבטו, על יתחייב
 אחד כל תזמון הם ישראל איש סל משפחתו, על

 יייחר וגרך נשיכם טפבם וסדר ביתו, בני על יתחייב
 הרשומים שהם עליהם נתפסים אחרים אלו כי עצמם,
 נתפסים הם ואין שהוא כפי״ם א׳ כל שלפניו בפסוק

 ,p במו הנשים דעה, בני אינם שהטף אחרים, ?ל
 אבל כר. ישראל על להשתרר להם אין כן גם הגרים
 גרים קשים ז״ל באומרם עליהם חייבין ישראל

 אותם מלמדים שאינם לפי ופירשוהו כספחת, לישראל
עכ״ל. עליהם שנתפסים למדת הא הצורך, ככל

 הגרים, על נתפסים דאגו החיים האור שכתב ]במה
ךף בקידושין התום' דברי נגד הוא לכאורה

 נתערבו "דלא שכתבו גרים, קשים ד״ה ע״ב, ע׳,
 אותם מלמדים שאין הא על ואולי הגרים", בשביל

 שלא מתמתנז שהוא מפני נתפסים, אנו כן הצורך כבל

אותם[. למדנו

 לברית טעם לתת ירצה עוד י״ב( )כ״ט, שם כתב עוד
ככה ה׳ יעשה למה אדם יאמר שלא הערבות

 אה הזולת, במעשה לחייבם עולם להכביד לעבדיו
 לי אותך הקים למען לטובה השבה אלקים כי אמר
 לאחוריהם, חוזרים ישראל יהיו זה שזולת פי׳ לעם,

 נשמטים והיו בחמורה, ולמחר בקלה אחד פשע היום
 מהיות ישראל שיפשע עד מעט מעט הקדושה מהדת

 עבירה לעובר לב יתנו ערבים שעשאם ובמה ה׳, עם
למדת תא סגולת לעם ויתקיימו כבחמווזז קלה אחת

ע״כ. להקימנו לטובתנו אלא איבו ה' מעשר, שכל

 להשיב גדולה סיבה הערבות כי שם יקר בכלי וכ״כ
ערב כל כי עליו, נתפס יהי' פן מעון, רבים

 פן מיראה מוכיחו, הוא אזי ממונו, מפזר שהלוה הרואה
 לזה זה ערבים שישראל בזמן כי עבורו, לשלם יצטרך

 רבים או יחיד בראותו להוכיח, בידו שיש מי כל
 העלם ואם למוטב, מחזירו הוא השכל מדרך נוטים
במחיצתו, ועמו במקומו הוא הרי ממנו, עיביו יעלים

בו. תלוי הרבים וחטא

 הלוי אברהם ר׳ להגאון )ספרדי( ורדים בגינת וכ״ל
עונש משמע ומסתמא וז״ל ט״ו, סי׳ ג׳ כלל

 ואין ערבות. מדין אלא הי׳ לא יחזקאל של דורו
 ראויין יהיו דתוכחה מ״ע ביטול דבשביל לומר לברא

 מדין כשהוא אכן תחלו", "דמקדשי ההם העונשין לכל
ראיית ולת החוטאין בעצמן הן באי׳^ו חשביבן עלב

חמוד. עונש ליענש
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זאב ע״ב נ״ד בהמה במה פרק שבת תולדות עו

 מ״ע הנה כי וז״ל: מ״ח סי׳ או״וז לב בחקרי וכ״ה
עושה שהחוטא למה מכוונת שהיא בין תוכחה של

 עושה אינו כשהוא באה שהיא ובין למצווד" בניגוד
 מלתו מסעם או היא, חובתה עיקר הנה שנצטווה, מה

 שעבר כל ולפי״ז למקום, חובתו מטעם או — מעון
 אולם גרידא, תוכחה . של מ״ע ביטל רק הוכיח ולא
 הטילה הערבות תורת p לא עצמו, בחטא נושא אינו
 שהי׳ שבכה״ג והיינו עצמו החטא משא את עליו
 באי נושא עצמו הוא למנוע, או לזרז למחות בידו
על נתפס דבערבות העבירה, בעבירת או המצוה קיום

 הוא. עשה כאילו ]אחרים[ שעשו עת אותו
בעל הגאון דברי על לעורר אמרתי בזה ובהיותי

 להסתפק שכתב רע״א, סי׳ או״ח מרבבה דגול
 לא הנשים אם וב״ב אשתו ומוציא המקדש באיש

 וא״כ ערבית, התפלל כבר והאיש ערבית התפללו
 התפללו שלא והנשים מה״ת מחוייב אינו האיש

 האיש, מן בשמיעתן יוצאים אם התורה, מן חייבים
 בר״ד, כמ״ש מוציא שיצא אף הברכות שכל ואף
 ישראל שכל ערבות מטעם היינו ע״א, גדם, דף

 הרא״ש כתב והרי שם, רש״י כמש״ב בזה זה ערבים
 בכלל אינה שהאשה ע״ב, כ׳, דף פ״ג ברכות במס׳

 בכלל אינה האשה אם מסתפק ואני כו׳ ערבות
 אבל אחרים בעד ערב אינה שהיא דהיינו ערבות

 כר. הנשים בעד גם נתערבו ערבות שקבלו האנשים
 הרא״ש דברי מפרש ז׳, סי׳ סוף בתשר רע״א והגאון

אינם חייבות הנשים שאין במצות שדוקא
 המה גם חייבות דגשים במצוד. אבל ערבות, בכלל

ע״ש. ערבות בכלל
 כהדגול ולא זצ״ל הגרע״א כפי׳ הכרח תראה

בכלל הנשים דאין כדבריו דאם מרבבה,
 היאך חייבות, הם שגם במצוה, אפילו לאנשים ערבות

 p חנינא דר׳ באיתתא ע״א, י״ח, דף בע״ז אמרינן
 בי' מיתה שלא מפני הריגה עלי׳ שנגזר תרדיון

 השם את הוגה שהי׳ תרדיון בן ר״זז ]בבעלה

 למחות .בידו שיש מי כל אמרו מכאן בפרהסיא[

 דנתפם הא לדבריהם הלא עליו, נענש מוחה ואיבו

 שאינה התוכחה חובת מחיוב תוצאה אינה בעוגו
 הוא עדן באותו דנענש והא גרידא, מ״ע ביטול אלא

 בחיוב איננה אשה ואם וכג״ל, ערבות מחיוב תוצאה

 מיחתה שלא בשביל להריגה נענשה אמאי ערבות
 שהיא במידי ערבות בכלל אשד, דגם וע״כ בבעלה.

 אינם מוזהרות שאינם במצות ורק ומוזהרת, חייבת
זצ״ל. הגרע״א וכמוש״ב ערבות בכלל

אזנו אוטם מר לי׳ סבר לא גמרא ע״א, נ״ה, דף
ד״ד, ע״ב, י׳, דף ב״ב בתום׳ כו׳.

 הגאונים דאמחו חננאל רבעו בשם כתבו עליונים,
 רב ]שראה הפוך דעולם רב מפי רב בידם שקבלה

 וא״ל ואינגיד, חליש כד יהושע דר׳ ברי׳ יוסף

עליונים ראיתי הפוך עולם א״ל חזית, מאי אבוה

 דהוה שמואל שראה היינו למעלה[ ותחתונים למטה
 דמיחה משום תלמידי׳, יהודה דרב קמי׳ יתיב

 גבי ע״א,( נ״ר- )דף בהמה במה בפרק בשמואל
 מדברים הדברים כו׳. וצוחא דאתיא איתתא ההיא

 עלינו. ירחם ה׳ הדוויים כל ידוו וע״ז בעצמם
בהד,יא עובדא ג״כ איתא ע״א, ל״א, דף בסוכה והנה

לי׳ אמרה נחמן. דרב לקמי׳ דאתאי סבתא
 בסוכה גלותא ריש דבי רבנן וכולהו גלותא ריש

 אמרה נחמן רב בה אשגח ולא צווחא יתבי, הוו גזולה
 עבדי סרי ותמני מאה תלת לאבוהא דהו״ל איתתא לי׳

 ר״נ להו אמר בה׳ אשגחיתו ולא קמייבו צודחא
 ע״כ. בלבד עצים דמי אלא לה ואין דא היא פעיתא

 בנוקשיותלאטם בתחילה ג״כ ר״נ בה נהג ולכאורה
לתת רצה ולא דל, זעקת משמיע אזנו

 ענה זאת בכל שנכנע ואף נכנע לבסוף ורק כלום, לה
 דמי עליו לה ואץ דא היא פעיתא ואמר בבוז לה

 ולומר מיד לה ענד. לא אמאי להבין ויש בלבד, עצים
 עצים דמי רק לה ומגיע מריש תקנת של הדין לה

העצים. גוף ולא
 הוא שלטובתה ולומר נחמן רב את להצדיק ונראה

העצים לה שיחזרו באמת רצה כי כן, דעבד
 מריש תקנת שדין אלא היא, שדרשה כפי עצמן

 נפסק שלא כ״ז ולכן עצמן, העצים לה מלתת מעכב
 ובאם זכותה פקע לא עדיין עצים דמי על ההלכה

 יתנו עצמן העצים את סוכות אחר ותדרוש תבוא
 תקנת של הדין נוהג תהי׳ לא כבר שאז מפני לד"

 שהיא מכיון אבל קאי, לסתור סוכות דלאחר מריש

 כפי לפסוק הוכרח העצים, את מיד ודרשה התעקשה
 עצים דמי רק לה ומגיע מריש תקנת קול הדין

 הפסידה עקשנותה שע״י ונמצא ממש העצים ולא
 מתחילה לה לתת רצה שלא י ולא עצמן, העצים את

 תפסיד שלא רצה שבתחילה אלא עצים, דמי אף
ובנ״ל. עצמן מהעצים זכותה

הקב״הוחזר מפי טובה מדד, יצתה לא מעולם ׳גמ
 גם הביא זד, כלל זד- מדבר חוץ לרעה בד,

 ]יש ד׳. הלב׳ התורד, יסודי מהלב׳ בפ״י הרמב״ם
 הרמב״ם לדברי ציין לא באן משפט שהעין לציץ

 אומר שהנביא הפורענות דברי וז״ל: אלו[.
 לנבואתו הכחשה בזה אין דבריו עמדו לא אם כו׳
 תשובה שעשו ואפשר כו׳, אפים ארך שהקב״ה כו׳,

 וכך כך שיד,י׳ ואמר טובה על הבטיח אם אבל בו׳,

 שקר, נביא שהוא בידוע שאמר, הטובה באה ולא

 תנאי.אינו על אפילו האל שיגזור טובה דבר שכל
 בחורבן אלא טובה בדבר שחזר מצינו ולא חוזר,

הרשעים עם ימותו שלא לצדיקים כשהבטיח ראשון
 בו׳. שבת" במסכת מפורש "וזד, בדבריו וחזל .

דוקא הוא זד, שכלל הרא״ם בשם שם ד,לח״מ וכתב
 בזה נבואתו להגיד שעליו לנביא כשהבטיח

הבטחה כשהיה אבל לטובה, מהבטחתו חוזר אינו
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ברוך הקדוש ,א( אי )שם אלהיך יי את ואהבת שנאמר ״(י שמו אהבת על שצוה כמו

 (יא חכמים תלמידי עם ולשתות ולאכל (י חכמים לתלמיד בתו וישיא חכמים
 שנאמר, .ב(חבורי מיני בכל להן ולהתחבר חכמים לתלמידי פרקמטיא ולעשות
 ושותה רגליהם בעפר מתאבק והוי ואמרו חכמים צוו וכן .(M יא )דברים בו ולדבקה

ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל על מצוה )ג( ]ד[ י»<. דבריהם את בצמא
 בשבחו שיספר צריך לפיכך יח<. טי )ויקרא כמוך לרעך ואהבת שנאמר כגופו מישראל

 והמתכבד ט". עצמו בכבוד ורוצה ד(י עצמו ממון על חם שהוא כמו ממונו על ולחום
ונכנס שבא הגר אהבת )ד( ]ה[ <.TP הבא לעולם חלק לו אין חברו בקלון

 ואחת רעים, בכלל שהוא מפני אחת עשה. מצוות שתי ז(י השכינה כנפי תחת
הגר אהבת על צוה .ט(י י )דברים הגר את ואהבתם אמרה והתורה גר שהוא מפני

 אחד השונא כל )ה( ]ו[ יח<. י >שם גר ואהב שנאמר גרים אוהב ט(י הוא
 יז<. יט )ויקרא בלבבך אחיך את תשנא לא שנאמר כ( תעשה בלא עובר בלבו מישראל

שנאה על אלא תורה הזהירה ולא .א(כ מעשה בו שאין לפי זה לאו על לוקין ואין

 מד. כל אדם ימכור לעולם א מט פסחים י(
 בתו וישיא חכמים תלמיד בת וישא לו שיש

 ועיין ב. קיא כתובות גם ועיין חכמים. לתלמיד
 שתי שבין בסתירות באריכות שדן לב״מ

הברייתות.
 מסעודה הנהנת כל א סד בברכות יא(

 מזיו נהנה כאלו בתוכה שרוי חכמים שתלמיד
וכו׳. השכינה

 שהאריך סד״מ הצדיק להגאון עיין יב(
 מקור דהא דבריו, ותורף מנשוא, קשים בדברים

 ב, קיא דכתובות מסוגיא הוא כאן רבנו דברי
 "והמהנה השמיט אמאי קשה לכאורה וא״כ

 השמיט, דלא ומתרץ מנכסיו" חכמים תלמידי
 בעברו אצלו ת״ח לארח מפרשה שהוא אלא

 שכתב וזהו בשעתו, כאלישע למקום ממקום
 לפרש יתכן לא כי ת״ח. עם ולשתות לאכול
 אבות בפ״ד בפיהמ״ש לשטתו בהתאם אחרת

 דברים ע״ש י. הל׳ תורה תלמוד ובפ״ג מ״ז,
 לרבים. מרים אך רבנו, שטת את אמנם התואמים

 אמאי סד״מ הגאון הקשה כן ב. ז סוטה ועיין
 מהנה, ואח״ב פרקמטיה דשם הגט׳, סדר רבנו הפך

 פרקמטיה. לפני ולשתות לאכול הקדים ורבנו
 צב בקמא אמרם דרך על הדרש בדרך ומתרץ

 הקדים לפיכך שהרית, בפת להזהר קז ובמציעאה
בפרקמטיה. העסק לפני אכילה
 שם. רבנו סי׳ הטב ועיין ד, הל׳ פ״א אבות יג(
 טו. הל' פ״ב אבות -יד(
מלמד פט״ו ובאדר״ב יג. הל׳ פ״ב שם טו(

 כבוד את רואה יהא כך כבודו את שרואה שכשם
 חברו. ממון בענין טז פ׳ ושם ע״ש, וכו׳ חברו

 ובמצות, בתורה רעך שהוא ודוקא :הגמ״י וכתבו
 לשנאתו מצוה תוכחה מקבל שאינו רשע אדם אבל

 ה׳ משנאיך הלא ואומר שנאת, ה׳ יראת שנאמר
פסחים(. )בערבי אשנא
 בראשית א. הל׳ פ״ג חגיגה ירושלמי טז(

 דאמר חנינה בר׳ יוסי ר׳ ז פסקא א ם׳ רבה
הבא. לעולם חלק לו אין חברו בקלון המתכבד

 המצוה שאין לומר כן לכתוב רבנו דייק יז(
 שהוא זמן במשך אחריו והתחקו שנבדק בגר אלא
 השכינה, כנפי תחת באמת ונכנס הישר בדרך נוהג

טו. הל׳ ביאה אסורי בפי״ג מש״כ וכעין
 עצמו". אהבת "על ובנדפס כ״י, בכל כ״ה יח(
 איש באהבת אבל גבול, בלא פי׳ מהרא״י וכתב

 לםה״מ. בחדושיו והאריך כמוך. נאמר לרעהו
 רבנו הביא לא אמאי עבה״מ קושית מתורץ ובזה
 ואהבתם לפסוק שקדם כמוך, לו דואהבת קרא
הגר. את

עצמו". "הוא בנדפס תוסיפו כאן אף יט(
מלובלין מהר״מ דברי שהביא מט״א עיין כ(
 מיירי תשנא דלא דלאו לרבנו דס״ל יג בסי׳

 אסור אפ״ה עברה דבר בחברו כשראה אף
 התוכחת מקבל שאינו רשע באדם ורק לשנאתו,

 הסוגיות לבאר הרבה והאריך לשנאתו. מצוד.
זה. בענין ואחרונים ראשונים בדברי ולפלפל
 רבנו באר מעשה בו שאין לאו הגדרת כא(
א. הל׳ תמורה בפ״א



המדע ספר רכד

 אינו ככ< רשאי שאינו פי על אף חברו את והמחרף חברו את המכה אבל שבלב.
ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא )ו( ש תשנא"(. לא משום עובר

 כי טוב ועד למרע אמנון את אבשלום דבר ולא ברשעים שנאמר כמו כד( וישתוק
 למה לו, ולומר להודיעו. עליו מצוה אלא .(3כ יג ב )שמואל אמנון את אבשלום שנא

 עמיתך את תוכיח הוכח שנאמר פלוני בדבר לי חטאת ולמה וכך, כך לי עשית
 שימחול צריך לו למחול ממנו ובקש חזר ואם .ז(י טי )ייקרא חטא עליו תשא ולא
 י«. כ )כראשית האלהים אל אברהם ויתפלל שנאמר כה( אכזרי המוחל יהיה ולא
 להחזירו מצוה טובה, לא בדרך הולך שהוא או ,כו( שחטא חברו את הרואה )ז( נח[

יתוכיח הוכח שנאמר ,כח( הרעים במעשיו כז( עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב

 שהוא משום רשאי שאינו הכם״מ כתב •כב(
 שאינו אע״ם וכן.המוזרםו יוסיף, לא על עוכר
 אותו משנאתו ומחופו מכהו שאינו מאהר רשאי
 מדתנא כן וכתב תשנא. לא משום עובר אינו

 לא תקללגו לא יכול אחיך, את תשנא לא בת״כ
 אם כי אמרתי לא בלבבך ת״ל תסטרנו ולא תכנו

 ועיין טז, בערכין גם זה ולשון ע"□ שבלב, שנאה
 ועיין בפתיחה. לעיל ותובא שב לאוין סה״מ

 "מאחר הכס״ט ומ״ש בזה. שפלפל מה עבה״ט
 רבנו וכוונת ברורים, דבריו אין מכהו" שאינו
 בלב המסותרת שנאה אלא זה בלאו נאסר שלא
 זה אבל מפניו, להשמר יכול השנוא שאין מפגי

 אין הרי אותו שונא שהוא אף והמחרפו המכהו
 בסברות שהאריך דרהמ״ר ועיין בלבו. רק השנאה

עיקר. להן שאין
יוסיף... לא משום עובר אבל רד״ע וכתב כג(

 ופט״ז ומזיק, תובל בפ״ה כדאיתא יוסיף, פן
ע״ש. סנהדרין, ופי״ט
 תנדב״א מקורו, האחרונים ציינו כבר כד(
 אחיך את תשנא לא תריג, ח״א ביל״ש והובא

 לבינו בינך דבר יש מתיא בן אלעזר א״ר בלבבך
 ולא נאמר לכך לו חוטא תהא ואל לו אמרהו

 מפרש תנא דהאי סד״מ וכתב חטא. עליו תשא
 שלא חברו לבין שבינו דברים לעגין אף תוכיח

 ישא ולא ויוכיחנו יודיענו אלא בלבו ישטמנו
 דעו שלא ובנדפס ועש"□ בלבו, חטא עליו

 תשא "ולא הפסוק המשך בהביאו רבנו מטרת
 עליו תשא ולא תנא להאי שפירושו חטא" עליו
השמיטוהו. בלבך, חטא

 יהא שלא ומנין ז הל׳ פ״ח קמא בבא כה(
וכו׳. אברהם ויתפלל שג׳ אכזרי המוחל
סי׳ ג כלל או״ח גו״ר עיין ארט״א כתב כו(

 מצות על תוכחת תובת שאין מכאן שדייק טו
 מצות בין חילוק שום רואה איני ולע״ד עשה.
 חכי למידק איכא ואי תעשה. לא למצות עשה
 שחטא חברו הרואה הלשון מכפל למידק איכא

 לא בדרך שהולך או לאו, על שעבר במעשה
 גם ועיין ע״ש. וכר עשה מקיים שאינו טובה
 וכמה בכמה דיוקו לדחות שהאריך צרה״ח להר׳

• . רבנו. מדברי הוכחות
 נראה בתרחי. רבנו להו חלק עבה״ט וכתב
 ב לא דברכות להא טובה לא בדרך במ״ש כוונתו
 שצריך הגון שאינו דבר בחברו לרואה מכאן

 דליכא אע״ג דר״ל שם תוס׳ ועיין להוכיחו,
 אך דחגה מקרא לה ויליף דאורייתא איסורא

 דכבר כיון וצ״ל תוכיח, דהוכח בעשה כללו רבנו
 זה שגם פילתא גילוי איכא הרי מחנה ילפינן
 מדרשה ב טז ערכין ועיין תוכיח. הוכח בגדר

 ?פגונד דבר רק בהברו ברואה תוכיח דהוכח
 דדך באמרו רבגו דכוונת לומר ואפשר ע״ש.

הל׳ משובה פ״ז ועיין נפסדות, לדעות טובה לא
 שם באמור רואה הוא למה יודע ואיני עכ״ל. ג.

 מסוג עברות הם רבנו ולדעת נפסדות, דעות רק
. ; ־״ שם. שיתבאר וכפי ורשע, עון

 פי׳ עצמו, על לכתוב רבנו שדייק מה כז(
 וייחד וז״ל א, הל׳ פ״ד, אבות למשנה בפירושו

 העולם[ בהם שנברא מאמרות ]מעשרה מאמר
 וסדורה, הזו המציאות גודל להשמיעך עגין לכל

 מתקן והמתקגה גדול, דבר מפסיד ושהמפסידה
 את המפסיד מפסידה באמרי רצוני גדול, דבר

 המתקן המתקנת וכן במינו, שלם נעשה ולא נפשו
 ולהפסידה, לתקנה בידו אשר היא כי נפשו, את

 אשר המציאות בכל הסופית התכלית היא וכאלו
, מאמרות. עשרת נאמרו בה



רכה פ״ו דעות

לבינו שבינו בדברים בין חברו את המוכיח ]ט[ • .ז(י יט )ייקרא עמיתך את
 בנחת לו וידבר עצמו, לבין בינו להוכיחו צריך המקום, לבין שבינו בדברים בין

 העולם לחיי ל< ולהביאו לטובתו אלא לו אומר שאינו ויודיעו כס(, רכה ובלשון
וכן .(3ל ושלישית שניה פעם <אל אותו יוכיח לאו ואם מוטב, ממנו קבל אם הבא.

...... ..r •י-•״ •

 שבועת ובפי בהמה במה בפ׳ הגמ״י וכתב .כה(
 דבריו את יקבלו אם בידו ספק אם ואפילו הדיינים,

 בהמה. במה בם׳ התם כדמשמע להוכיחו צייד
 דפטור נראה אז יקבלו שלא לו ודאי אם אמנם

 הקב״ה לפני הדין מדת שאמרה התם כדאמרינן
 שאם משמע גלוי, מי לפניהם גלוי לפניך אם

 משמע וכן נענשים. היו לא להם גלוי היה
 בספר כתב וכן הבתים, חזקת פ׳ בתוספתא

 לישראל להם דהגח לשתוק לו דטוב המצוות
 פטור דמעונש כתב והרא״מ וכו׳. שוגגין שיהו
 והר״ם מיפטר. לא תוכיח דהוכח מעשה אבל

 שחייב כשם יבמתו על דחבא בההיא כתב מקוצי
 שאינו דבר לומר שלא חייב כך הנשמע דבר לומר

לץ. תוכח אל שנ׳ נשמע
 פניו, משתנים אפילו יכול ב טז בערכין כט(

 לקמן רבנו והביאו חטא. עליו תשא ולא ת״ל
י. חל׳

 דברים ושני בוו, ולהביאו, כ״י בכל כ״ה ל(
 בפירושו רבנו מש״כ וכעין הזה בעולם לטובתו הם

 והעיקר מהדורתי, ע״ש א הל׳ פ״א פאה למשנה
הבא. העולם לחיי להביאו
■ - ־' • יוכיחנו. בנדפס, יוכיחו. מ, לא(
ההוא א״ל לא דף במציעאה הלח״מ כתב לב(
 תרי תוכיח זמנא חדא הוכח ואימא לרבה מרבנן

 תוכיח משמע, פעמים מאה אפילו הוכח א״ל זמני
 ת״ל מנין לרב תלמיד לתלמיד, הרב אלא לי אין

 למה רבנו בדברי לדקדק ויש מ.מ׳׳ תוכיח הוכח
 למידק איכא ועוד לר□ תלמיד דאפילו הזכיר לא

 אפילו משמע דמהוכח אמר דאיך הגם׳ בדברי
 הוכיחו ב טז בערכין אמרינן הא פעמים מאה
 מכל תוכיח ת״ל ויוכיחו שיחזור מנין קבל ולא

 ונראה עכ״ל. ליה, נפקא דמתוכיח משמע מקום,
 וכן מקום. מכל הוכח ת״ל הנכונה דנוס׳ ברור
 מקור, שלח ג הל׳ פי״ב חולין בפיהמ״ש כת״ר

 נתחייב ולפיכך והמרובה המועט על נאמר המקור
 ועיק פעמים. אלף אפילו לשלחה המקור בגלל
 ועיין שם. במציעאה ושטמ״ק ה, סי׳ חסידים ספר
איש דאסף מל״מ ועיין להחיד״א. דוד ראש ספר

 מקור בלשון שנאמרו בתורה המקומות כל טהור
 שאמרו מקום כל וכן הרמה, כנפשו בהם ודן

ע״ש. אדם, בני כלשון תורה דברה
 4ל»י כת״רי׳תלמיד לא אמאי הלח״מ ולקושית

 לרבנו דס״ל ול״ג במל״מ המגיה כולי הר״י כתב
 ידבר כאשר לרבו התלמיד דיוכיח למימרא דלאו
 אותו דכשרואה לומר היינו אלא רעהו אל איש

 וכך, כך רבנו למדתנו לו אומר ד״ת על עובר
 שער ועיין ט.■ הל׳ ת״ת בפ״ה רבנו כתבו וזה

 שני שהביא שהי״ם ועיין עכ״ל. סה, סי׳ אפרים
 לרבנו דס״ל או סה, בסי׳ אפרים שער הר׳ תירוצי

 דערכין סוגיא על רבנו וסמך חלוקות שהסוגיות
 כמ״ש דס״ל או לרב, תלמיד לרבות דריש דלא

 לרב תלמיד דהוכחת יא במ״ע והסמ״ג הגמ״י
 בפ״ה כת״ר וזו מזכירו, והוא רבו בשכח היינו
 ולא אביו, לענין יא הל׳ ממרים בפ״ז וכן ת״ת,
 נלע״ד ולכן וכתב: הללו, בתירוצים דעתו נחה

 לרבות דתוכיח קרא דרשינן דכי לרבנו דס״ל
 אצל מסופק שהדבר היכא היינו לרב תלמיד

 דאשתלי משום ד״ת על עובר רבו אם התלמיד
 לו ברור אם אבל בדבר, טעם לו יש שמא או

 הרי ודאי אז בנפש בשאט ד״ת על לעבור שרוצה
 השם חלול שיש מקום ז־ןל אדם, כל כשאר הוא
 וסיים שהאריך ע״ש וכו׳, לרב כבוד חולקין אין

 ערכין סוגית על סמך דרבנו אפרים השער כמ״ש
רב. עש״ב מציעאה, סוגית מפניה ודחה

 התם דמרבינן אע״ג רא״מ כתב הגמ״י וכתב
 ששוכח, פי׳ במקבל, לרב, בתלמיד מתוכיח
 תלמיד הוכחת מקבלו. כשאין לחברו נמי ומפקינן

 הן שקולין מקבלו כשאין ולחברו במקבלו לרב
עכ״ל. שניהם, ויבואו

 ]צ״ל הר״ן תירץ וכבר לח״מ, עיין חו״ח וכתב
 טו דבערכין אע״ג שם במציעאה במ״ש הנמו״י[
 ומוכיחו חוזר אחת בעברה אפילו לה דרשינן
 חלוקות, לעברות אתא דהוכח פעמים מאה אפילו
 ש״מ דכולהו לרב לתלמיד ליה דרשינן אפ״ה

 מתורץ ולפ״ז ע״כ. ענין, ולכל אדם לכל דתוכיח
מאה אפילו מהוכח דדרשינן דהא הלח״מ קושית



המדע ספר רכו

שאשקזר וכל שומע, איני לו ויאמר החוטא לח שיכהו עד ג(ל להוכיח חייב תמיד

 בעברה אבל מחולקים, רבים בדברים היינו פעמים
 ליה דמפיק ואע״ג בערכיו, מתוכיה נפקא אחת

ש״מ. תרתי לרב לתלמיד
 דיש ול״נ לח״מ. עיין וז״ל זר״י כתב וכיו״ב

 פעמים מאה דדרשת הללו דרשות שתי בין הילוק
 וקבל, והוכיחו עברה שעבר ראהו שאם לומר

 מנין אחרת עברה עובר ראהו אחרת ובפעם
 משמע, ק״ם אפילו מהוכח ונפ״ל להוכיח, שצריך

 הקן דשלוח דומיא היא, חדשה מצוד. פעם דבכל
 ולא עברה על אחת פעם הוכיחו ?אם אך ואבדה.

 קיים כבר דהא ולהוכיח לחזור שצריך מנין קבל
 דנפקא. הוא מתוכיח הא העברה בזאת המצוד.

 לק״מ לרב תלמיד מתוכיח נמי דדריש והא
 לפ״ז להקשות ואין שניהם. ויבואו הם דשקולים

 דכבר דמציעאה ולא דערכין אלא כת״ר לא אמאי
 נמו״י. גם ועיין ואבדה. הקן שלוח גבי זה דין כתב

 לרב, תלמיד רבנו להשמטת מלח״ט וקושית
 שאפילו בכלאים אמ״ש דסמך מתרצים שמעתי
 חכמה דאין משום מעליו פושטו לרב תלמיד

 משום ת״ל תוכיח אצטריך אמאי דא״כ וק״ל וכר,
עצה... דאין

אמאסור עט׳ שד״ח עיין לג(
 דרבנן, מאסורא לאפרושי אפילו להכות מותר
 דגרצע ה הל׳ עבדים בפ״ג ממש״ר כן ?למדו
 ולא יובל והגיע כנענית שפחת רבו לו שמסר

 פטור רבנו ונקט פטור. בו וחבל לצאת רצה
 מותר, אלא פטור דוקא ולאו הברייתא, כלשון
 כנענית שפחה רבנו דלדעת דאף מל״מ שם ועיין

 ד סי׳ ריש האו״ת הבין ושכן מדרבנן. אסורה ..
לחבול סותר מאסורא דלאפרושי רבנו מדברי

 עש״ב. הרדב״ז, ושכ״כ בו,
היכן עד ב טז ובערכין שמכהו. מ, לד(

 עד אמר ושמואל הכאה, עד אמר רב תוכחה,
 אליעזר ר׳ כתנאי נזיפה, עד אמר יוחנן ור׳ קללה,
 בן קללה, עד אומר יהושע ר׳ הכאה, עד אומר
 מקרא ושלשתן רנב״י אמר נזיפה. עד אומר עזאי
 בן לו ויאמר ביהונתן שאול אף ויחר דרשו אחד
 החנית את שאול ויטל וכתיב המרדות, נעות
 להכותו, ז־כתיב הכאה עד למ״ד להכותו, עליו

 ערות ולבושת לבשתך דכתיב קללה עד ולמ״ד
 שאול, אף ויחר דכתיב נזיפה עד ולמ״ד אמך,
ע״ס

 כרב פס״ר אמאי ואחרונים ראשונים דנו וכבר
 הל׳ יוחנן ור׳ רב הכללים וכפי יוחנן כר׳ ולא
 חלקי. אענה דבריהם אביא ובטרם יוחנן. כר׳

 חכמים בארו וכבר :רה עשין בסה״ט כת״ר אמנם
 הקטן מן אפילו אדם כל על חובה זו שמצות
 וזולזל קולל ואפילו להוכיח, חייב זה הרי לגדול

 כמו יוכה אשר עד מלהוכיח יסתלק ואל ירפה אל
 ע״ם הכאה, עד ואמרו השמועה מעתיקי שבארו
 ולכאורה הכאה, והיינו יצרב" אן "אלי ובמקור

 ופסק מזה שחזר לשנויי יכילנא בחבורו אך כרב.
 "שיכהו" לכתוב דייק ולפיכך יוחנן כר׳ לגמרי

 לכוונת ירד לא הגדול מדרש ובעל "שיכנו" ולא
 ואינו "שיכנו" משים מבלי העתיק ולפיכך רבנו
 הכאה לשון זו במלה רבנו כוונת ואין נכון.

 יוד סגול, שין שיכהו, קריאתה אלא והלקאה
 לשון והוא חולם, וההא נחה, רפויה כף פתח,

 כהה ולא יג ג א בשמואל הכתוב וכלשון נזיפה,
 המפרשים כדברי שאם בהם. נזף לא ענינו בם,

 רבנו זקוק היה למה והלקאה הכאה ענין שהיא
 הוסיף .ומאין שומע״ איני לו ״ויאמר להוסיף

 הכאה" "עד שאמר רב דברי על הללו מלים רבנו
 לו ויאמר דוו שפירש מי שנמצא עד יותר. ולא

 אוחז ולדבריו לו, יאמר או ופירש או, במקום
 ולפי נזיפה• או הכאה ראשיו בשני החבל רבנו

 דבא ברורים לכאורה רבנו דברי שכתבתי מה
 שומע, איני לו שיאמר הנזיפה היא מה לפרש

 דחיקי שינויי מיהו מזו. חמורה לנזיפה צורך ואין
 ובנו בנוסחת כי ברור לי דנראה משנינן, לא
 רב כלומר האמוראים שלשת דברי היו לא

 יוחנן ו« שטת לפניו היתד. ולא יוחנן. ור׳ ושמואל
 ופסק בלבד, ושמואל רב סברות רק והיו כלל,
 ;קודד. בן בחיי רבנו לפני וכך הכללים. לפי כרב
 רב דברי אלא היה לא הלבבות חובות בעל

 מהדורתי פ״ו העשירי השער ראה בלבד, ושמואל
 בלבד. ושמואל רב דברי רק הביא שם תכג, עט׳

 על התמיהוה כל ואפסו הקושיות כל סרו ובזה
 המפרשים• לדברי ועתה רבנו. פסק

 כרב שפסק רבנו על תמה הסמ״ג הכס״ט כתב
 שטעם ולומר לדחוק ואפשר יוחנן. ר׳ במקום

 אליעזר ר׳ כתנאי בגט׳ התם דאיתא משום רבנו
 אליעזר כר׳ ופס״ר ]וכדלעיל[ הכאה עד אומר
ר׳ לגבי עזאי כבן הלכה דאין דפשיטא משום



רכזפ״ו דעות

 דקאי יוחנן ר׳ מהכא דל וא״כ יהושע, ור׳ אליעזר
 והא באסורי, שמואל לגבי כרב והלכה בוותיה
 לפסוק דהו״ל תימא ואפילו הוא. אסורא מלתא

 דספיקא מידי בכל עדיף לחומרא מנקט יוחנן כד׳
 תמוהים, והדברים עכ״ל. שיכנו עד להוכיחו וצריך

 דקאי רב גם דל עזאי כבן דקאי ר״י דל דאם
 יהושע ר׳ לגבי כמותו הלכה שאין אליעזר כר׳
 וכי דספקא מידי בכל לחומרא מנקט מש״ב גם
ז כאן יש ספק מה

 אע״ג יוחנן כר׳ פסק דלא והא הלח׳׳מ וכתב
 קרא דייק דלא משום דרב לגבי כוותיה דהלכתא
 נזיפה דאמר ולמאן ליה מקשינן יז דבדף כוותיה,

 ליה דשני ואע״ג וכו׳, וקללה הכאה כתיב הא
 יוחנן, דר׳ כוותיה קרא שפיר דייק לא מ״מ

 שמואל. לגבי כרב והלכתא ושמואל רב ונשארו
 עזאי כבן אתי דר״י משום הכם״מ מש״כ אבל
 למפסק הו״ל לא דא״כ נכון טעם זה אין וכו׳
 הלכתא ולית הוא דשמותי אליעזר כר׳ דאתי כרב

ע״ס יהושע, ר׳ לגבי כוותיה
 שיקללנו דעד כשמואל ודלא כרב הגמ״י וכתבו

 סד.״מ בעל אבל נזיפה. דעד יוחנן כר׳ ודלא
 וכן יוחנן, כר׳ ופסק טעמא נתברר לא כתב

 לגבי וכ״ש יוחנן כר׳ הלכה יוחנן ור׳ דרב רא״מ,
 משמע תזריע פ׳ בתנחומא אמנם באסורי. שמואל
 רבש״ע הדין מדת אמרה דאמר המחבר, כרבנו

 להם היה כן אע״ם עד וכו׳ מאלו אלו נשתנו מה
 הכאות עצמן על ולקבל שמך קדוש על להתבזות
 שהרי סובלים הנביאים שהיו כשם מישראל

 כדכתיב מישראל סבלו צרות כמה וישעיה ירמיה
 למלאכי ואמר הקב״ה חזר מיד למכים נתתי גוי

 ודבר ע״כ. ונשים, טף ובתולה בחור זקן חבלה
 דכבר לרבנו, ראיה זה ממדרש להביא הוא תימה

 התחשב שלא ח הל׳ התורה יסודי בפ״י העירונו
הכללים. כל נגד שהוא כיון זה בדרש רבנו

 והלח״ם, הכם״מ דברי שהביא סד״מ ועיין
 דרב משום כר״י דלא פסק דרבנו השל״ה ודברי

 וסובר אחרת, בסברא אחד שכל אף נגדו ושמואל
 כמה שהביא ע״ש דוכתי בכל הרי״ף דעת שכן

 שלא טעמו דמועיל חשל״ח על והקשת דוגמאות.
 כשמואל, ולא כרב פסק מדוע אך כר״י לפסוק
 מאיכה רבנו לדברי סייעתא הוא גם והביא עש״ב.

 דקשיתיה ומתרץ רגליו, הדום זכר ולא פ׳ רבתי
 ואע״ג ד״ה א נה בשבת התוס׳ קושית לרבנו

רב. עש״ב ניח״ל, ולא

 תרח סי׳ או״ח ברכ״י עיין מהרא״י וכתב
 רבנו דברי המישבים מפרשים להקת שהביא
 אי זו פלוגתא לתלות דיש משום כרב, שפסק

 דשוב ודאי בנזיפה א״כ דקרא, טעמא דרשינן
 דרשינן א דל סבר הכאה עד ומ״ד ישמע, לא

 טעמא דרשינן דלא קי״ל ואנן דקרא, טעמא
 בשטת לפלפל והוסיף שקיהה, וע״ש דקרא,

 צ״ל וע״כ וסיים דשאול, מקרא דדייקא הגמרא
 דאינו סברי ור״י דשמואל פליגי בזה דבאמת
 דמחוייב סבר ורב אביו[ ]לכבד לכבדו מחוייב
 עד תוכחה מצות הדין דמצד צ״ל וע״כ לכבדו,
 ברבית דוקא התלמוד מסוגית דמשמע וכיון הכאה

ע״ש. כרב, פס״ר שפיר א״כ
 ותירוצי ד״סמ״ג תמיהת שהביא עבה״מ ועיין
 לעיל[ הובא ]כבר השל״ה ודברי והלת״מ, הכס״ט

 ופליגי שטה בחדא תרוויחו ושמואל דרב דטעמא,
 דבכל ותמוה וכתב, כר״י, דלא פס״ר ולכן ר״י על

 שכתב סק״י תרח בסי׳ הגר״א ועיין הוא. כך מקום
 שפסק דשבת פכ״ב רי״ף ועיין וסיים כהשל״ה

 והוא שטה. בחדא ושמואל דרב משום כר״י דלא
 יחיד שר״י כשם הכא אבל ניחא, דשם תמוה,
 ושמואל. ר״י לגבי יחיד רב כך ושמואל רב לגבי
 הגמ׳ מדפריך הדברים שישב דמש״א להר׳ ועיין

 הכאה כתיב דהא נזיפה דעד דס״ל ר״י על שם
 עד דס״ל שמואל על גם פריך לא ולמה וקללה.

 שם תום׳ ועיין בקרא, הכאה כתיב דהא קללה
 נימא גם ואי דחוקים, התירוצים ושני כן. שהקשו
 והא ארב למפרך הו״ל מהכאה חמורה דקללה

 ל״ם ושמואל דרב לומר נ״ל לכן קללה. כתיב
 היא תוכחה דמצות ס״ל ותרוויחו הדין, בעצם כלל
 עד דרק כר״י ודלא אחרון היותר הגבול עד

 חמורה דהכאה ס״ל דרב פליגי דבהא אלא נזיפה,
 הרי וא״כ חמורה... קללה ולשמואל מקללה,

 להוכיח דצריך ר״י לגבי שטה בחדא ושמואל רב
 פסק לא ולהכי כר״י, ודלא האחרונה, המדד. עד

 דה״ל כרב פסק ושמואל רב ובמחלוקת כר״י.
 שהאריך אפרים שער ועיין באסורי... כרב

 ור״י רב הכלל הכא שייך דלא והנ״ל טובא...
 מוכיח אם ולשמואל לר״י דגם דברור כר״י, הל׳

 הוכח מצות מקיים וקללה נזיפה משעור יותר
 עצמו להכניס חייב אינו דלדידהו אלא תוכיח,

 ביותר גם ישנה דתוכחה עשה מצות אבל בזה,
הרבה. שהאריך ע״ש זה... משעור

שלשתן א טז דבערכין לישב ונ״ל בי״ד וכתב



המדע ספר רכח

 למחות לו שאפשר כולטלס ה(אלול בעון נתפש הוא ממחה ואינו למהות בידו
 שיכלימנו עד קשות לו ידבר לא לס תחלה חברו את המוכיח )ח( ני[ בהם.

 ופניו מוכיתו את יכול חכמים אמרו כך י", סי )ויקרא חטא עליו תשא ולא שנאמר
את להכלים לאדם שאסור מכאן .״(ל חטא עליו תשא ולא לומר תלמוד משתנות,

; ; it ? י י .. . ;..........................י. . . • . ., . .־•
 להו מסייעי דשלשתן נמצא דרשו, אחד מקרא
 שהיא הכאה ונקט ככולהו, פסק ולכן קראי

 הכתיב הש״ם פריך נזיפה דלמ״ד א״ג הגדולה
 דחוק, ותרוצם התום׳ הקשו וכן וקללד^ הכאה
 קרא, ליה דמסייע כרב עיקר רבנו תפש ולבן
 בשם כתב א פט דף שמועה יבין דבספר י״ל א״ג

 לקביל חד כר״י הלכה ור״י דרב דהנ״ט הרשב״א
 הלכה אר״י ושמואל רב פליגי כי אבל חד,

 ושמואל דרב אף וה״ג ע״ש. נינהו לרבים כוותיהו
 דל ולכן אר״י פליגי תרוויהו מ״מ אהדדי פליגי

 זת״ד באסורי, כרב הל* ושמואל ורב מהכא, ר״י
 הלח״מ על להשיב שהרבה ועש״ב

 עזאי דבן וי״ל ולח״מ. כס״מ עיין הלח״י וכתב .
 יחלוק אם ואפילו כמותו, הלכה אין ענין בכל
 אמורא יסבור אפילו לכך כר״א. הל׳ לבד ר״א על

 כיון עזאי, כבן שסובר יוחנן ר׳ כגון כמותו
 עזאי בן עליו שיחלוק תנאי מתרי אחד דאכל

 אין ר״י עם דדוקא ר״א אבל כמותו. הלכה אין
 כגון האמוראים מן אחד כשיהא כמותו, הלכה

 הלכה בשטתיה קאי באיסורי כוותיה דהלכתא רב
 האמוראים במחלוקת הספק שאין י״ל ועוד כר״א.
 כר׳ או כרב הלכה ספק אלא נפסוק, כמאן הללו
 כמותו הלכה שאין פשיטא שמואל אבל יוחנן,

 יוחנן ר׳ עם או לבד רב עם חולק היה אם בין
 למפסק ליכא תו ליה מדלינן עזאי דבן וכיון לבד.
..................עכ״ל• כוותיה, רב דקאי כר״א אלא

 מהר״י מורי ותירץ כס״מ. עיין פרה״א וכתב
 יב הל׳ אישות בפ״ז המ״מ מש״כ ע״פ הכהן
 לתו דהוו ר״י לגבי כרב רבנו שם שפסק במה

הכא. וה״ה ר״י לגבי תרי ושמואל רב
 למחות שאפשר מי כל ב: נד שבת .לה(
 •ביתו, אנשי על נתפש מיחד! ולא ביתו לאנשי
 העולם בכל עירו, אנשי על נתפש עירו באנשי

כולו. העולם כל על נתם־ש כולו
 חנוס׳ והיא כה״י, בכל הנום׳ ב״ח לו(

 והובאו בגט׳ שנפרטו אותם כל והכוונה הנכונה.
 העולם. כל עירו, אנשי ביתו, אנשי בסמוך, לעיל
האחרון זה קטע כל "כיון" מדפוס נוס׳ לסי אבל

 בידו שאפשר "וכל שאמר אתרי כי מיותר, כפל
 מה אלו" בעון נתפש הוא ממחה ואין למחות

בהם". למתות לו שאפשר "כיון שוב לומר מקום
 על מוסב "תחלה" רבנו שכתב זה ביטוי לז(

 ובין למקום אדם שבין בדברים בין חוטא, כל
 בד״א אח״כ ומ״ש לחברו. אדם שבין בדברים

 המלבין כלומר בלבד מיניה דסליק אמאי מוסב
 למקום אדם שבין שבדברים לפי ברבים, חברו פני

 שבין בעברות מיירי יג ובהל׳ פניו. להלבין מותר
 לשמים עברת בהן גם שיש אעפ״י לחברו, אדם

 שחטא במי׳ תשובה בס״ב מלשונו וכדמשמע
 ולפלוני, לה׳ חטאתי שמתודה חברו ומת לחברו

חברו. במחילת גם תלוי לה׳ החטא אופן בכל
 מפשט משמע הלח״ט וכתב ב. טז ערכין לח(
 אפילו יכול דאמר דברייתא דס״ל רבנו דברי

 איירי חטא עליו תשא ולא ת״ל פניו משתנין
 הברייתא מיירי ובתכי לחברו. אדם שבין בדברים
 למקום אדם שבץ דברים אבל הכי, דקאמרה

 ברייתא אי תימא וכי בו. חזר לא אם להלבין מותר
 אמרה איך לחברו אדם שבין בדברים איירי
 להוכיחו, שחייב מגונה דבר בחברו לרואה מנין

 ולא עליו מקפיד אינו דאם לקמן כת״ר הא
 להוכיחו דחייב י״ל חסידות, מדת זה הרי הוכיחו
 חייב בלבו משטמה לו יהיה אם היינו דקאמר

 רבנו. כוונת נראה זה מלבו. שתסור כדי להוכיחו
 תחלה, חברו המוכיח כאן מש״כ קשה וא״כ

 לא למקום, אדם שבין בדברים אי איירי דבמאי
 •לחברו אדם שבין בדברים אלא הכי, משמע

 שבין בדברים בד״א כן אחרי מדכתב כדכתיבנא.
 איירי לא השתא דעד משמע וכו׳, לחברו אדם

 בדברים איירי• , ואי למקום. אדם שבין בדברים
 דמשמע תחלה, לומר לו היה לא לחברו אדם שבין

 בסוף אבל קשות ידבר לא בתחלה כשמוכיח
 דוקא דהיינו כתב ולקמן ויכלימנו. קשות ידבר

 בדברי אבל כתב שכן למקום, אדם שבין בדברים
 לחברו אדם שבין דבדברים משמע וכו׳, שמים
 וראיתי אוחו. מכלימין אין בו חזר לא אפילו

ברבים, לא אבל אותו דמכלימין דנתי שמתרץ, מי



רכם פ״ו דעות

 שבין בדברים חייגו תחלה רבנו פדכתב ומעיקרא
 עצמו, לבין בינו יכלימנו דלבסוף לחברו אדם
 חזר לא ואפילו יכלימנו לא ברבים'לעולם אבל

 לא אם למקום אדם שבין ובדברים בסתר,- בו
 במשמע זה ואין ברבים. אותו מכלימין בסתר חזר

 לא אם זד. חלוק לו דמנין ועוד רבנו. דברי
 ובמה עכ״ל. צ״ע, ועדין סברא, מכח שנאמר

 מגונה ודבר מללו ברור רבנו שפתי לעיל שכתבתי
 ועיין לחברו. אדם שבין בדברים היינו שבברייתא

הלח״מ. קושיות לתרץ נחלץ שגם'הוא בא״י
 משמע מפרש״י אמנם לח״כג עיין לק<״ע בתב
 דס״ל ואפשר להכלימו, יבול עצמו לבת דביגו

 דסליק אמאי משתנות פניו אפילו דיכול לרש״י
 שיחזור מנין קבל ולא הוכיחו דקתני קאי, מינית

 יכול קאמר ואחא מ״מ, תוכיח ת״ל ויוכיחנו
 עליו תשא מלא ויליף שניה לפעם דהיינו וכר,
 לבינו בינו אבל ברבים, פניו ילבין שלא חטא
 רש״י מ״ש לפי ולע״ד רבנו... וכדעת ש״ד
 בפניו, א״ל דלא. לשמה שלא ענוה היינו בגמ׳

 ברור נראה אבל ע״ש. בגנותו סיפר בפניו ושלא
 אמרת לא אמאי שמואל מדאמר לזה שהכריחו
 יחיד, בפני מיירי לא דברייתא משמע באנפיה,

 הונא רב מלשון גם לשמואל. קשיא איתא דאם
 ידאי, על דרב זרעיה דליכסף לי חס דקאמר
 הדין משורת לפנים אלא איסורא דליכא משמע
 שרי, יחיד דלפני דילפינא והשתא חסידות. ומדת

 חברו לבין שבינו דבדברים רבנו בדעת צ״ל
 דלא יחיד, בפני יוכיחנו בסתר חזר בשלא

 לבין בינו שיכלימנו הלח״ט מדברי כדמשמע
 בפני יכלימנו למקום שבינו ובדברים עצמו,
חדא. בשטה סלקי ורבנו ורש״י רבים.

 תחלה דרק רבנו מדברי ברור עבה״מ כתב
 מותר ושלישית שנית הא להכלימו, אסור

 והנראה לח״מ. ועיין היראים. וכדברי להכלימו,
 דהרי ובאורם, רבנו דברי דמקור למעיק ברור

 ממנו קבל ולא הוכיחו מבואר דערכין בסוגיא
 יכול מ״מ, תוכיח ת״ל ויוכיחנו שיחזור מנין

 חטא, עליו תשא לא ת״ל משתנים פניו אפילו
 יכלימנו לא ושלישית שניה בפעם דאפילו הרי

 מציגו דהרי וקשה, ורגמ׳״ה, רש״י .כמ״ש ברבים
 לקמן, רבנו כמ״ש ומבזין מחרפין שהיו בנביאים
 מהם ואכה ואקללם עמם ואריב. ובנחמיה

 מותר שמים דבדברי וצ״ל ואמרטם. אנשים
בסתר. בו חזר לא אם ברבים גם להכלים

 להכלימו דאסור חטא עליז תשא דלא ודילפינן
 דוקא הוא ושלישית, שניה פעם אפילו ברבים

 אותו מכלימין אין דאז לחברו אדם שבין בדברים
 תחלה עמו ידבר ביחידות ■וגם לעולם, ברבים
 לא אצל קשות ידבר אז י קבל לא ואם בנחת,

סה. סי׳ אפרים שער ועיין ברבים,
 איירי דרבנו ולעד״ג לח״מ, עיין שמ״י וכתב

 קאי לא וכו׳ בדברים בד״א אח״כ ומ״ש בין. בין
 אבל אדם, צריך לפיכך אמ״ש אלא דינו אתחלת

 בין הוא קשות אליו ידבר לא דבתחלה מש״כ
 מתורץ ובזה בפירוש, ט בהל׳ וכדמוכח בין,

עוד. וע״ש הלח״מ,
 רבנו במ״ש ולעד״ג לח״מ. עיין בי״ד כתב

 עצמו, היינו לאו חברו ובו׳, לחברו אדם שבין
 חוץ אדם לבני שעשה מגונה .דבר ברואה אלא

 תחלה, יכלימנו לא אך להוכיחו, חייב שהוא ממנו
 הוא שבח אדרבא לגופו הנוגעים בדברים אבל

 ברורים רבנו ודברי ...יוכיח ולא מוחל אם לו
 הא דייק אלא קאמר, מסברתו ולאו למתבונן,

 לנביאים ומצינו יכלימהו, שלא שאמרו דערכין
 צריך ודאי אלא ברבים, ומקללים מבזים שהיו
 לדברים לחברו אדם שבין דברים בין לחלק
 דערכין סוגיא דלפי דייק ועוד למקום. שבינו

 לחברו, אדם שבין בדברים הוי תוכיח דהוכח קרא
 עד הכאה עד תוכחה היכן עד הכי בתר וקאמר
 יוכיחנו שלא אמרינו דהא וקשה, נזיפה, עד קללה

 כך לידי בא הוא ואיך משתנים, פניו שיהיו עד
 אח״כ אבל יכלימנו לא דבתחלה שנאמר לא אם
 דהמלבין לבינו, בינו זה וכל וכו׳, הכאה עד
 לעוה״ב. חלק לו אין בדברים ברבים חברו פני

 מצות מפרש דרבנו מז, ףד חרדים ספר וכתב
 לו שחטא במי אחד ענינים, בשני תוכיח הוכח
 שומע, כשאינו להוכיחו שלא עליו דמצוה חברו
 טובה אז בדרך שהולך לחברו שרואה ואחד

 למקום, שחטא דה״ק ונ״ל כפל, דברי דנראין
 כבוד נהג שלא דהיינו טובה לא בדרך שהלך או

 בעניני מגונה דבר או אותם, בזה או לבריות,
 ואמרו תשתכרין, מתי עד דעלי וכההיא ארץ דרך
 שאינו דבר בחברו לרואה מכאן עומדין אין בפ׳
 פר״ח ועיין בתום׳, ע״ש להוכיחו, שחייב הגון

•• .......... עב״ל. וברור,
 ובשער בצ״ע, שהניח לח״מ עיק מרהמ״ח כתב
 בדברים בד״א ומש״ר לנכון. שסה'יישב' סי׳ אפרים

עברות דודאי והנכון אפרים. ושער לח״מ עיין וכו׳



המדע ספר רל

 לוקה, אינו חברו את שהמכלים פי על אף ]יא[ ברבים. שכן וכל ישראל,
 לעולם חלק לו אין ברבים חברו פני המלבין חכמים אמרו כך הוא. גדול עון

 מ( קטן בין ברבים חברו יבייש שלא זה בדבר להזהר אדם צריך לפיכך .ט{הבאל
 שהוא דבר לפניו יםפר»ב( ולא .מא(ממנו בוש שהוא בשם לו יקרא ולא גדול. בין

 אבל לחברו. אדם שבין בדברים אמורים דברים במה ניב[ מ!(. ממנו בוש
 ומחרפין חטאו, ומפרסמין ברבים, אותו מכלימין בסתר בו חזר לא אם שמים בדברי

 הנביאים כל שעשו כמו למוטב, שיחזור עד מד<, אותו ומקללין ומבזין בפניו, אותו
לדבר ולא להוכיחו רצה ולא חברו מו( עליו שחטא מי )ט( ניג[ 4»ה לישראל

 לו ומחל משובשת, דעתו שהיתה או ביותר, הדיוט החוטא שהיה מפני כלום, לו
 אלא תורה הקפידה לא מז(. חסידות מדת זו הרי הוכיחו ולא שטמו ולא בלבו

 שנפשן מפני ואלמנות ביתומים להזהר אדם חייב )י( ניד[ (.מ" המשטמה על
מלך של אלמנתו אפלו מט(. ממון בעלי שהן פי על אף נמוכה ורוחן למאד שפלה

עליהן. אנו מוזהרים <נ מלך של ויתומיו

 ולמידות שמים. דברי נמי ד״וי לחברו אדם שביו
 תורה מדהזהירה פנים הלבנת לאזהרת רבנו

 כ״ש חטא עליו תשא ולא מצוד" שהיא בתוכחה
 לאוין בםה״מ משכ״ר עיין פנים, אהלבנת דמוזהר

 לעוה״ב, חלק לו איו שהמלבין לכד ונוסף שג.
 בדבר פנים הלבנת באסור בד״א שסיים וזהו

 דוקא שמים בדבר אבל לחברו, שבינו הרשות
 קשות אתו מדבר קבל לא יכלימנו, לא בתחלה
 ואקללם עמם ואריב נחמיה כדבסוף ברבים אפילו

ופשוט. ובו׳
יד. הל׳ פ״ג אבות לט(
בזה, שנדחק פמ״ג עיין מהרא״י כתב מ(
 לקטן בושת דיש פו דף בקמא מפורש גט׳ והוא
 וכן ע״ש. להכלם דעת בו ביש הכא מיירי וע״כ
יד. הל׳ ומזיק חובל בפ״א פס״ר

 רכח סי׳ חו״מ כנד״״ג עיין לב״מ כתב מא(
 בההיא כפרש״י ס״ל לא דרבנו ה, אות ד״גד״״ט
 אלא וכו׳ בשמיה ביה דדש אע״ג בגט׳ דאמרו
 תשובה בפ״ג כם״מ ועיין ע״ש. אחר באופן מפרש

 סובר רבנו דאין כתב ולא פרש״י שהביא יד הל׳
יותר. נתבאר ושם כן,

ידבר. ק, מב(
 זקיפא ליה דזקיףב נס מציעאה בבא מג(

ביגיתא. זקיף לחבריה ליה נימא לא בדיוקתיה
 אותו. ל״ג מ, מד(
בישראל. מ, מה(
 מקומו יכירנו לא עליו" "חטא כזה משפט מו(

שרבנו אלא לו", "שחטא צ״ל והיה בעברית,

)שמות תענון לא ויתום אלמנה כל שנאמר
•<'.> I י י ״ יי

 מלוליו^ ותרגמו עליה" "אכ׳טא בערבית חשב
במגלה כנראה הדברים מקור עבה״מ, כתב מז(

 א כג מיומא וצ״ע דצערן. מאן לכל ליה שרי כח,
 ליה דנקיט לעולם דגופא בצערא שם דאמר

 וקאמר ע״ש. ומפייס ליה דמפייסי וכו׳ בלביה
 משום ואולי ת״זז. אינו כן עושה שאינו ת״ח דכל

 הדיוט החוטא שהיה מפני וכתב רבנו הוסיף זה
 האי דבבי משובשת. דעתו שהיתר" או ביותר
 רב שעשה וכמו חסידות, מדת ד״וי דוקא גוונא

 וכן ע״ש. טבחא לההוא לפיוסי דאזל פז ביומא
 הוה איגיש בהדי מלתא ליה הוה דכי שם ר״ז

 היכי כי נפשית ליה וממציא לקמיה ותני חליף
מדעתיד« ליה ונפיק דניתי
 תכתוב כלשון וגוסחתנו השטימה. מ, מח(
ח. ט, גם ושם המשטמה. ורבה ז, ט, בהושע
 פי״ח משפטים במכילתא עבה״מ, כתב מט(

 מנין אדם כל שאר ויתום, אלמנה אלא לי אין
 אלמנת אומר רע״ק ר״י, דברי תענון לא ת״ל

 ונחלקו הכתוב, דבר בהם לענות שדרכם ויתום
 דרע״ק סוברים יש המכילתא, בבאור המפרשים

 ביניהו, איכא דורשין משמעות אלא אר״י פליג לא
 רטו ומדברי ...לתורה בבאורו רש״י שטת וכ״ה
 בפתיחה[ לעיל ]הובא רנו לאוין ובסה״ם כאן

 ויתום ובאלמנה אר״י, פליג דרע״ק דס״ל משמע
 בהן שפלה, שנפשן כמ״ש או לענות, שדרכן

...אדם בשאר ולא הכתוב דבר
 אלמנה כל אתר דבר דרשב״י: מכילתא נ(

< שלמלך. אלמנתו אפילו



המדע ספר רלב

 יהיו שלא עד זה, לענין יתומים נקראים אימתי ועד .(w מאם יתום ואחד מאב
 צרכי כל עושה יהיה אלא בהן, ולהטפל לאמנן לו להסמך גדול לאדם צריכין

גט(. הגדולים כל כשאר לעצמו עצמו

שביעי פרק

 א(. ם»( יט )ייקרא בעמיך רכיל תלך לא שנאמר תעשה בלא עובר בחברו המרגל ]א[
 רבות נפשות להרוג וגורם הוא, גדול עון ב( זה לאו על לוקין שאין פי על ואף

 לדואג אירע מה ולמד צא .ם()ש רעך דם על תעמד לא לו נסמך לכך ג(, מישראל
״( לזה מזה והולך דברים טוען שהוא זה רכיל, הוא זה אי ]ב[ .ד( האדומי

 אמת אומר שהוא פי על אף פלוני. על שמעתי וכך כך פלוני. אמר וכך כך ואומר
לאו בכלל והוא מאד עד מזה גדול עון יש ]ג[ העולם. את מחריב ארי'זה

 בגנות המספר והוא הרע, לשון והוא זה,
ה. נקרא חברו על רע שם מוציא שקר

 לבם מלאם פיו שעל מריה, ליה ושרא עכ״ל.
 פסוק והכניסו רבנו דברי ומחקו לעם ברמב״ם

בדקדוק. שלא האו״ש ע״י ששוער זה
 אחד ויתום אלמנה כל דרשב״י במכילתא נח(
מאם. יתום ואחד מאב יתום

 אמתי ועד דרשב״י במכילתא שם זה נם נט(
לעצמן. שיעמדו עד יתומים נקראין

 ללשון אזהרה א הל׳ פ״א פאה בירושלמי א(
 בעמך רכיל תלך לא ישמעאל ר׳ תגי ...מנין הרע

 שם, הש״ס גליון ועיין הרע. ולשון רכילות זו
 דבריו מטעין הזה כרוכל תהא שלא נחמיה ר׳ תני

 אזהרה א מו ובכתובות לזה. ושלזה לזה שלזה
רכיל. תלך מלא אמר ר״א מנין רע שם למוציא

 דהוי משום כת״ר א הל׳ סנהדרין בפי״ח ב(
 ועוד שהוסיף פר״ה ועיין מעשה. ..בו שאין לאו

שבכללות. לאו דהוי
 הרי קרצין אומר פי״א רבה ארץ בדרך ג(

 בעמיך רכיל תלך לא שני דמים משופכי זה
רעך. דם על תעמד ולא

 שהביאה דואג פרשת כב, א שמואל ראה ד(
כט. פ׳ תדבא״ר ועיין הכהגים. עיר נוב להרג
 וכתב הירושלמי. לשון הבאתי לעיל ה(

 פלוני האומר היינו שרכיל רבנו דעת הכס״מ:
 שאותו אע״ם כך, לך עשה או וכך כך עליך אמר
 דואג בהלשנת כמו שנאמר, למי גנות אינו ץבר

לדוד, גלית והרב להם שנתן אחימלך על שאמר

 האומר אבל אמת. שאמר פי על אף חברו
 כך ואומר שישב זה הרע לשון ז(בעל

" 1 • י
 בזה שאין מכחיש, היה לא אחימלך נשאל ואלו
 לזה והולד מזה דברים שטוען כיון לחברו, גנות
 המחזר כרוכל שהוא הוא כן דכשמו מיקרי רכיל

 המספר היינו הרע לשון בעל אבל בעיירות.
 שמספר הגנות אם לשנים, נחלק וזה חברו בגנות
 הוא •ואם רע, שם מוציא נקרא שקר הוא עליו
הרע. לשון מספר נקרא אמת

 וכיון »ז, הל׳ פ״א לאבות בפירושו כת״ר ו(
 בו ואזכיר מבארו הריני הרע לשון שהזכרנו

 בעורון בזה אדם שבני לפי חכמים, דברי מקצת
 נכשל שאדם ביותר החמורה העברה והוא עצום,

 שאבק חכמים שאמרו במה ובפרט תמיד, בו
 והלואי יום, בכל ממנו נצול אדם אין הרע לשון
 ספור הוא הרע ולשון עצמו. הרע לשון יהא ולא

 מישראל אדם והשפלת ומומיהם אדם בני מגרעות
 היה ואפילו ההשפלה, מן שיהיה אופן באיזה

 שישקר הרע לשון שאין לפי שאמר, כמו שפל
 נקרא זה כי עשה, שלא מה לו וייחס האדם על

 הוא הרע לשון אלא חברו, על רע שם מוציא
 בודאי. אותם שעשה במעשיו ואפילו האדם גינוי

 לשון שלשה אמרו חוטא. והשומעו חוטא, ואומרו
 )ראה עליו ושאומרין והשומעו האומרו הורגת הרע

 האומרו מן יותר המקבלו ואמרו ב(. טו ערכין
 הוא הרע לשון ואבק ב(. נו שבת גם )ראה

 אמר בפירוש, לאמרם מבלי האדם במומי הרימוז
 שאינו מראה המרמז והיות שמרמז במי שלמה

נתכוון. לא 'ושהוא מדבריו שהבינו מה יודע



רלג פ״ז דעות

 כמתלהלה אמר אחר, לענץ גתכוון אלא לכד
 רעהו את רמה איש כן ומות חצים זקים היורד.
 עבח״ט ועיק ע״ש. וכו׳ אני משחק הלא יאמר

 דשלשה ברורים רבנו ודברי צורך. ללא שהאריך
 בהם שאין בדברים והוא רכיל, א, הן. חלוקים
 שהם אלא מגרעת דברי והם הרע, לשון ב, מגרעת.

 שהוסיף. ומה שקר. דברי והם ש״ר, מוציא ג, אמת.
 לזה שאין לקמן יתבאר הרע" לשון "בעל הכס״ס

המשנה. בפירוש וגם כאן גם זהים רבנו ודברי יסוד.
 ונכון אחרים, כ״י ובכמה מ, בכ״י ג״ה • ז(

 אלא רביעית חלוקה להוסיף רבנו בא שלא הוא.
 לעיל האמור הרע לשון בעל מפרש, והדר תנא

 הכתוב עליו אדם בני מגרעות המספר שהוא
 ועל בעל". "אבל כ״י ובכמה ובנדפס וכו׳. אומר

 קשה אלא לא, :וכתב הראב״ד השיג כנראה זה
 והורג תליתאי הוא שהראשון השני, מן הראשון
 עצמו. את אלא הורג ואינו תנין והשני נפשות

 אין שנבין צוואתו אף ועל עכ״ל. זאת> בינה
 המג״ע: כתב דבריו ועל כוונתו. מבינים אנו

 שאומר התלמוד לשון לקח שהוא אומר ואני
 הוא והרכילות ...הרע לשון קשה כמה וראה בוא
 בירושלמי, פאה דפ״א הזיפים ענין במו אמת דגר

 נו. דשבת ציבא כעין שקר עיקרו הרע ולשון
 הרע וללשון דלטוריא, בירושלמי קורא ולרכילות

 דאמר למאן ואיכא ממנו, יותר רע שם לו אין
 ואתה קיבל, לא למ״ד ואיכא הרע לשון דוד קבל

 למלשינות הז״ל קראו אמנם ואם ע״כ. בו, התבונן
 ההכללה. דרך על אלא אינו אך לח״ר, מפיבושת

 כמ״ש רע, שם הוצאת אלא לה״ר אינו ובאמת
 בשו״ת הרדב״ז השיגו וכבר דק, לא והמג״ע רבנו,
 דחוקים לחלוקים שנכנס אלא אשעד. סי׳ ח״ה

 שהשני לפי אצלי והנכון :וז״ל צורך, להן שאת
 ולפיכך כלל הנאה בזה לו ואץ לו ולא חוטא
 טוען הראשון דאלו מזה, גדול עון יש הרב אמר

 שהרי גדולה, או תגמול לאיזה לזה מזה דברים
 וכבוד גדולה משאול מקוד. היה האדומי דואג

 ברעה תתהלל מה דוד אמר ועליו רבילותו, על
 טובה שאול להם שיחזיק כדי הזיפים וכן וכו׳,

 חמור שהוא אע״פ ולפיכך בכתובים. כמפורש
 אבל להנאתו, שעושה כיון גדול אינו אחר מצד
 לו י שאין כיון גדול יותר הוא הרע לשון בעל

 עכ״ל. הלשון, לבעל יתרון ומה שג׳ הגאה
 דקאמר "אבל" מאי לדקדק יש הכס״מ וכתב ;•

שכתב מה זהו י והלא דליתא( העירותי )כבר

 דה״ק וי״ל חברו, בגנות המספר הוא הרע שלשון
 בעל יקרא לא חברו בגנות אדם שיספר אע״פ
 במקרה, אלא כן ספר שלא שאפשר מפני לח״ר,

 יקרא ההוא לה״ר לספר תמיד שמורגל מי אבל
 וכך כך ואומר שיושב שכתב וזהו לה״ר, בעל
 לדבר ומורגל קבוע שהוא כלומר פלוני, עשה

 שמות, ארבעה כאן שפרט נמצא אלו, דברים
 לה״ר. ובעל רע, שם ומוציא לה״ר, מספר רכיל,
 ועיין יסוד[. כל לזה אין דלדעתי העירותי ]וכבר

 הורגת לה״ר שלשה שכשאמרו וכוונתו, ראב״ד.
 מה השומע כן ידי שעל ברכילות, כשהוא היינו

 וגואלי והורגו, עליו קם לו לעשות רוצה שחברו
 הורגים שניהם דמי ודורשי להורג, הורגים הדם

 כשמספר אבל קרוביהם. מיתת שגרם לאומר
 יתפעל לא הוא כי נענש השומע אין חברו בגנות
 יהרוג עליו שהנאמר חשש שם ואין האחר מגנות

 כלומר תליתאי, הוא שהראשון וז״ש למקבל,
 תליתאי הוא רכיל דהיינו תחלה שהזכיר שאותו

 והשני שכתבתי. כמו הרעה תגע לשלשתן גם כי
 תגע לא כלומר תניין הרע לשון בעל דהיינו
 הורג ואינו עליו שנאמר לאותו בינו אלא הרעה

 כראשון.• לשלישי הורג שאינו כלומר עצמו אלא
 עון הרע לשון בעל ששם רבנו דברי היפך וזה

 לשון שלשה שכשאמרו רבנו ודעת מרכיל. גדול•
 דרכילות הרכילות, על אמרו לא הורגת הרע

 אמרו, לה״ר על אלא לחוד, הרע ולשון לחוד
 שייך דבלה״ר לה״ר, בענין בסמוך הזכירו ולכן

 לאומר, יהרוג עליו שהנאמר שלשתן, שימותו
 שניהם דם וגואלי להורג, יהרגו הדם וגואלי
 מתו הדבר הוא שגילה ידי שעל למקבלו, יהרגו

עכ״ל. אלו,
 צד למצוא כדי נדחק דוחק כמה יראה והרואה

 תמה וכבר הסתומים, הראב״ד שבדברי ההשגה
 שיש הכס״ט בשטת הלך שגם אלא הלה״י עליו

 על הבנוים דברים חלוקות, ארבע רבנו בדברי
 הלח״י: וז״ל עליה. העירונו שכבר "אבל" מלת
 השגת בהבנתו דוחקים כמה ויש כס״מ עיין

 שפי׳ לה״ר דהאי והנלע״ד רבנו. וכוונת הראב״ד
 שיעורר באופן היינו חברו, בגנות המספר רבנו

 למלך עליך הלשין פלוני שאומר כגון שנאה,
 דברים הם אותם שהעושה אלו, בדברים וכיוצא

 לו מגיע שהיה לעושת שונא והשומע גנאי, של
 הורגת. לה״ר שלשה אמרו וע״ז גנאי, מאותו נזק
דבר אומר אינו שהרכיל לרכיל, דומה זה ואין



המדע סער רלד

 של דברים ואמר עליו, שמעתי וכך וכך אבותיו, היו וכך וכך פלוני, עשה וכך
 )תתלים גדולות מדברת לשון חלקות שפתי כל יי יכרת אומר הכתוב זה על גנאי.

בעולם האדם מן נפרעין עברות שלש על חכמים אמרו )ג( ]ד[ .ד( בי
ולשון דמים, ושפיכות עריות וגלוי זרה עבודה .(ח הבא לעולם חלק לו ואין הזה

 וזהו הכ״מ, וכמ״ש האדומי דואג כעין גנות של
 דהיינו זה, לאו בכלל והוא וכתב רבנו שדקדק

 מחלוקת אין זה ובענין דרכילות, לאו בכלל
 מהרכילות. גדול לה״ר דעון יודה הראב״ד שגם
 מחלוקת אין הורגת לה״ר דשלשה הך וגם

 שציבא בהמה במה דם׳ דוד ענין ובהד בפירושה,
 שישיבו שרוצה שלגנאי דבר מפיבושת על הלשין

 שנוגע למפיבושת ישנא ודאי ודוד המלכות, לו
 של רביעית חלוקה על הר״א והשגת בכבודו,

 אומר דאינו למקבל, עונש אין ודאי דהתם לה״ר,
 כבוד נגיעת בהם שאין גנאי של דברים אלא

 קשה לה״ר שבעל רבנו מדברי ומשמע לשומע.
 הקודם, מן קשה בדבריו המאוחר שכל מלה״ר,
 הוא שהראשון קשה, שהראשון השיגו לפיכך

 וגם העוז בידם יש שהשלשה דהיינו תליתאי
 שאין תנין הוא לה״ר ובעל השלשה, כל הורג
 אין ומעתה והאומר. העושה שנים ביד אלא העון

 לה״ר בבעל אלא והראב״ד רבנו בין מחלוקת
 ודברי ביניהם. המחלוקת שהפליג כהכ״ט ודלא
 יותר חמור לח״ר שבעל שסובר ליישב יש רבנו
 בגנות לדבר עת בכל שרגיל רגילותו מחמת הוא

 ולשם בנושא. דן דש עבה״ט גם עכ״ל. חברו,
 דבריו. אביא בנושא הדיון השלמת

 קדושים, פ׳ בתו״כ מבואר עבה״ט כתב ..
 כך ואומר ומ״ש א. הל׳ פ״א פאה ובירושלמי

 אפשר שפיר ובאמת כס״מ. עיין פלוני, אמר
 פלוני על שמעתי וכך כך רבנו דברי לפרש

 שהרי עליך, שאמר פלוני על שמעתי כך שכוונתו
 ועיין זה. על מזה דברים המשעין רק הוא רכיל
 שהוא אע״ם ומ״ש ההשגה. בבאור לקמן מ״ש

 עון יש ומ״ש הרע... לשון גבי לקמן אמת,
 ויתר הבא לעולם חלק לו שאין היינו גדול,

 ומ״ש להלן. כדיבואר ברכילות שאינם הפרטים
 א. הל׳ פ״א פאת ירושלמי זה, לאו בכלל והוא

 אבות פיהמ״ש עיין בגנות, המספר והוא ומ״ש
 וייחם האדם שישקר הרע לשון שאין מט״ז פ״א

 רע שם מוציא נקרא זה כי עשה שלא מה לו
ת״ח ועיין לקמן. וכמ״ש עש״ב וכו׳, חברו על

 ילפותא לאו דאי טז ממו״ק לזה ראיות שהביא
 וכן לה״ר, בכלל הוי לומר מותר ב״ד דשליח

 שהיה דאף קסד דב״ב חייטא דר״י בעובדא
 על'זה ומ״ש מלה״ר. כלך לו אמר מ״מ אמת
 תקנה לו אין סיפר טו בערכין יכרת, הכתוב אמר

 ומפרש וכו׳, יכרת שנ׳ ברוה״ק דוד כרתו שכבר
 של תקנתו מה וכאמרם לה״ר, על דקאי רבנו

 כפרש״י והוא הראב״ד, השגת ועיין לה״ר. מספרי
 מכריחות ראיות לי ויש ...,בערכין שם ורגמ״ה
 פנ״א פדר״א עיין קאי, לה״ר דעל רבנו כשטת

 מקרא לה ויליף חלה״ב לו אין לה״ר המספר כל
 מן וראה בא כן שהוא לך תדע אצמית... אותו

 חיה הרי ושם וכו׳, ולעזרו לאדם שהלשין הנחש
 שאמר פי״ט ובב״ר פי״ג, ע״ש רכילות, ולא לה״ר

 זהו והרי וכו׳ שונא אומן כל בוראו על דלטוריא
 ותנחומא וברכה, עח ס״פ אג״ב ועיין ממש. לה״ר

 אינו והנחש מתרפאין הכל לבא לעתיד מצורע
 בד רפואה לו אין שהנחש וכשם וכו׳ מתרפא
 לעתיד רפואה לו אין חברו על לה״ר האומר

 הרי וכו׳, בסתר מלשני אומר דוד וכן לבא,
 על והוא מנחש, חלה״ב לו שאין דיליף להדיא
 דמביא ב פכ״ו ויק״ר ועיין רכילות. ולא לה״ר

ע״ש. תליתאי, קטיל דלה״ר עובדא
 בפיהמ״ש רבנו לשון הבאתי ו הע׳ לעיל ח(

 וירושלמי דפאה, בתוספתא ומקורו אבות. פ״א
 רבנו, נוס׳ היתה שכך וברור א, הל׳ פ״א סאה
 לעולם קיימת "והקרן גרים ולפנינו הסמ״ג. וכ״כ
 ס״מ. דר״ג אבות גם ועיין היא. וטעות הבא"
 ומספד פי״א ארץ דרך במסכת להדיא וכ״ח
 האו״ש: וכתב הבא. לעולם חלק לו אין לה״ר

 אחורי מעובר וחומר קל לעוה״ב חלק לו אין
 יח. ערובין לעוה״ב, חלק לו שאין בנהר אשה

 דברים ארבעה כנגדן, רפאה, פ״ק ובירושלמי
 לעוה״ב קיימת והקרן בעוה״ז האדם מן שנפרעין

 דמים, ושפיכות עריות וגלוי זרה עבודה הן ואלו
 ובמדרש ההלכה, סוף וע״ש כולן, כעד הרע ולשון
 בפיהמ״ש ונתבאר ע״ש. פ״ג בראשית אגדת
• עכ״ל. פ״א, אבות



רלה פ״ז דעות

כאלו הרע בלשון המספר כל חכמים אמרו ועוד ]ה[ .ס( כולם כנגד הרע
 )תהלים לנו אדון מי אתנו שפתינו נגביר ללשננו אמרו אשר שנאמר (י בעיקר כפר

 שאומרין וזה והמקבלו האומרו הורגת, הרע לשון שלשה חכמים אמרו ועוד .(,ד 3י
אבק שהן דברים שם ויש )ד( ]ו[ .ב(י האומרו מן יותר והמקבלו .א(י עליו
 שתקו שיאמר או עתה. שהוא כמות שיהיה לפלוני יאמר מי כיצד, .ג(י הרע לשון

 המספר וכן האלו. בדברים וכיוצא היה, ומה אירע מה להודיע רוצה איני מפלוני
שיספרו להן גורם שזה הרעיה, לשון אבק זה הרי שונאיו בפני חברו בטובת

 ציין טז הל׳ פ״א אבות בפיהמ״ש רבנו מ(
 ואיתא שם, ליתא ולפנינו בתוספתא, מקורו

 ואמרו והוסיף: א, חל׳ פ״א פאה בירושלמי
 גדול מלת בע״ז נאמרה א( טו )ערכין בתלמוד

 גדולה, חטאה הזה העם חטא אנא אמרו והוא
 אמרו והוא גדול מלת עריות גלוי בעון גם ונאמר

 בעון גם ונאמר הזאת, הגדולה הרעה אעשה ואיד
 עוני גדול אמרו והוא גדול מלת דמים שפיכות
 ד״ל גדולות מלת הרע בלשון ונאמר מנשוא,

 מדברת לשון אמרו והוא שלשתן כנגד שהוא
 וכו׳ מאד הרבה הארור הזה בעון ודבר גדולות.

ע״ש.
ב. טו ערכין י(

שם. ערכין יא(
 המקבלו "ואמרו שם בפיהמ״ש כת״ר יב(
 שם נום׳ חיתה שכך משמע האומרו" מן יותר

 מצאתי לא כנה״ג וכתב ליתא. ולפנינו בערכין,
 שהיה שדואג ודואג, משאול נלמד ואולי מקורו,

 שקבלו ושאול לבדו, הוא העולם מן נטרד מאומרו
 בלשונו דייק ויפה ע״כ. בניו, ושלשת הוא נהרג

 חלק, פ׳ דריש כמתני׳ העוה״ב מן נטרד שדואג
 ובניך אתת מחר בהם נאמר ובניו שאול אבל
 עבה״ט ועיין במחיצתי. עמי חז״ל ודרשו עמי,

 תנן דהא והוסיף מוכרחין, דבריו דאין שכתב
 ויק״ר עיין וכו׳ צדיק אותו נהרג חטאות חמש על
 ואגדת אמור, פ׳ ותנחומא ז, שוח״ם כו, ס׳

 חומרא דמשום לן נימא ומאן פכ״ד, שמואל
 קבל אלמלי נו משבת שהוכיחו ויש הוא. דמקבלו

 עבדו ולא דוד בית מלכות נחלקה לא לה״ר דוד
 הדבר ומדתלי מארצנו, גלינו ולא ע״ז ישראל

 וגם חמור, שהוא ש״מ בהאומר ולא שקבל בדוד
nt שהיה שנראה סמ״ג גם ועיין מוכרח. אינו 

קובץ. ספר גם ועיין ע״כ. הגס׳, בנום׳ כן לפנינו
פ״א בפיהמ״ש רבנו לדברי עבה״מ כתב יג(

 רעות ספור הוא לה״ר הכלל, זה מט״ז אבות
 אופן באיזה מישראל אדם ולגנות ומומיו האדם

 במומי הרימוז הוא לה״ר ואבק ע״ש. הגנות מן
 ולפ״ז ע״ש. בפירוש לאמרם מבלי אדם בני

 שתקו וכן וכו׳ לפלוני יאמר מי כאן רבנו מ״ש
 בלי אדם בני במומי הרימוז זהו וכו׳ מפלוני
 מבני ואנשים קרח פ׳ יל״ש ועיין בפירוש. לאמרם
 נתן הכתוב פרסמן שלא אע״פ וכו׳ ישראל

 וכו׳ אותם מבין אתה המקרא ומתוך סימניהן
 לאומר בפירוש האומר בין שינוי דיש הרי ע״ש,
 אחר ובמדרש פמ״ד בפדר״א רד״ל ועיין ברמז.

 ולומר לישראל להזכיר משה רצה שנה ארבעים
 וכר ה׳ היש במדבר שאמרתם אתם זוכרים להם
 וכו׳ פניהם מלבין הריני לישראל אומר אני אם

 מבינים והם עמלק מעשה להם אומר הריני אלא
לישראל... נקל רמז דבדרך להדיא הרי ע״ש, וכו׳

 לשון אבק פ״א ע״ז תוספתא עבה״מ כתב יד(
 מפני חברו של בטובתו אדם ויתן ישא לא הרע
 רבנו והוסיף קסד. ב״ב וגט׳ הרע, לשון אבק
 מקומות בכמה חז״ל דברי לישב כדי שונאיו בפני
 דאדם ביה משתבח שבחן, מונה היה הוא כגון
 כתב• חייטא דיהודה וההיא וכדומה. הוא גדול
 הרב ומחה גדולה. במסבה שהיה :בפיה״ט רבנו
 כלך לו ואמר הסופר אותו כתב ששבח בזה

 ברבים משבחו שאתה במה כי ל ר" הרע, מלשון
 בהם ויש אויביו בהם שיש בזיון, לו גורם אתה

 לספר שבחו כשישמע שונאו ויצטרך שונאיו,
 עכ״ל הרע, מלשון גדולה הרחקה וזו מגרעותיו,
הרמב״ם.
 בם׳ הרי״ף וכתבה טז, בערכת הכס״מ וכתב

 של בשבחו אדם יספר אל לעולם מדליקין במה
 רבנו ומפרש גנותו. לידי יבא שבחו שמתוך חברו

 שבחו שמתוך קאמר והכי שונאיו, בפני דהיינו
אבל כן אינו אומרים ששונאיו גנותו לידי בא



המדע ספר רלו

 תחשב קללה השכם בבקר גדול בקול רעהו מברך שלמה אמר זה ענין ועל בגנותו.
 הרע בלשון המספר וכן ]ז[ רעתו. לידי בא טובתו שמתוך .ד(י כז >»שלי לו

 אומר ששלמה הוא בשנאה. מדבר שאינו כלומר ראש טס קלות ודרך שחוק ךרך
 וכן יח־יט(.׳ בו >משלי אני משחק הלא ואמר ...ומות חצים זקים היורה כמתלהלה

 זה שדבר יודע אינו וכאלו לתומו שיספר והוא רמיות דרך הרע בלשון המספר
 שזה או פלוני של מעשיו שאלו יודע איני אומר בו כשממחין אלא הוא, הרע לשון
שלא או חברו בפני הרע בלשון המספר אחד )ה( ]ח[ «<.הרע. לשון

 או בגופו חברו להזיק איש מפי איש נשמעו אם שגורמין דברים והמספר בפניו,
דברים נאמרו ואם יז<. הרע לשון זה הרי להפחידו, או לו להצר אפלו בממונו,

 משמע אוהביו בפגי אבל בו, יש פלונית מדד.
 בפיהמ״ש רכנו ומדברי ע״כ. שמותר, רבנו מדברי
 יש שמא אוהביו, בפני אפילו משמע דלעיל

 מ״ש ובעין ע״ש, באמת אוהבו שאינו ביניהם
 שמא חושש שהר״ש אלא הר״ש, בשם הגמ״י
גנותו. לידי יבוא עצמו השבח מספר

 לדברי מותר אוהביו בפני אבל הגמ״י: וז״ל
 אבות, מסכת וכר, שבחן מוגה היה ריב״ז הכל,
 יספר לא פירש שמואל רבנו אכן המצוות. ספר
 מדותיו ומונה שמספר דמתוך בטובתו מדאי יותר

 וכיו״ב ע״כ. גנותו, לידי יבוא שלא אפשר אי
 שבפני כם״מ עיין וז״ל הכס״מ על מהרא״י העיר

 משמע דלא זה על תמה והפר״ח מותר. אוהביו
 שם דמבואר ב, קסד דף דבתרא מסוגיא כן

 אבל אסור. שונאו בפני שלא דאפילו להדיא
 דלק״ם יראה דאבות לפ״א רבנו בם׳ הרואה
 ביניהם יש שמא אסור רבים דבפני מזה דנשמר
 הסמ״ג על השיג הדורות סדר והר׳ שונאו.

 בפיהמ״ש רבנן וכדברי ולק״ם הפר״ח, בהשגת
ע״ש. הוא, נחמד כי

 דהוקשה ובודאי הגמ״י, עיין פרה״א כתב
 כייל כללא אדם יספר דאל מימרא דבהך להם
 אומרים אר״א ערובין ובפ״ב כלל, לספר דאין

 סתראי. דנראו וכו׳, בפניו שלאדם שבחו מקצת
 שונאיו, בפני יספר דאל דההיא רבנו כתב הלבד
 היא... אוהביו בפני שבחו מקצת דאומרים וההיא

 דגם עובדא מהד רבנו על תמה פאנדרי ומהר״ח
 משום ומשני איכא לה״ר מאי עלה דפריד פשוט

 דר״ש לרבנו דס״ל דאפשר ונ״ל דימי. דרב
 דמייתי מעובדא דהא חייטא יהודה של שונאו היה

 אנא דא״ל וכו׳ מקושר בההוא מינה לעיל התם
כלד רבי וא״ל כתביה חייטא יהודה כתבתיה לא

.... .at ׳■:׳r!/.׳?

 נוחה ר״!ש דעת שאין מוכח פרש״י, ועיין מלה״ר,
 אסור אוהבו היה ולא דהואיל חייטא, מיהודה

 כשהמספר אם הדברים וק״ו בטובתו. לספר
 כ״ש אסרינן, שונאיו השומעים וכל אוהבו

 שלא דאסור, דר״ש כההיא אוהבו אינו כשהמספר
 דאף רבנו לדעת נ״ל א״ג בגנותו. לדבר יבא
 יהודה.חייטא של אוהבו היה דר״ש נאמר אם

 בכר, לשונו ירגיל שלא רבי גער מ״מ ושרי
 אסור ואז שונאיו בפני לדבר יבא שלפעמים

 וכך ע״ב. כלך, אמ״ל ולכד דימי דרב משום
 לעיל, כמ״ש אבות בפיהמ״ש רבנו כתב באמת
 אש ומהרח״א׳בס׳ פר״ח ועיין ראם. שלא ונראה

_ •־ ומשמ״ע. וסד״מ, דת
: ן וקלות. שחוק ק, טו(
במעשה א הל׳ פ״א פאת ירושלמי דאה טז(

., . !-ל. ודיוחגן. חובץ, דבן
 רבא אמר טז דף בערכין :הכס״ט כתב יז(

 משום בה לית מרה באגפי דמתאמרא מלתא כל
 ולישגא חוצפא כ״ש אביי א״ל בישא. לישנא
 דבר אמרתי לא מימי דאמר יוסי כר׳ א״ל בישא.

 כתב למה רבנו על לתמוה ויש לאחורי. וחזרתי
 וכו׳ שגורמים דברים והמספר ומ״ש כרבא. דלא

 וכתב ע״ס לג, בשבת גרים בן דיהודה בעובדא
 כנוסחתנו דגריס י״ל הכס״ט לתמיהת באר״י
 במקום אפילו כבתראי דהלכתא וס״ל "רבה"

 אלא עמור דאין שבת בפ״ח וכמ״ש רבותיהם,
 יו״ט הלואת גבי יו״ם ובפ״ד קרקע, בגדולי

 דמסתבר שם מ״מ ועיין רבו, ר״י נגד כרבא דפסק
 תירץ וכן זת״ד. טעמיה, מסתבר ה״נ טעמיה,

 הזד. בכלל באריכות וטרי דשקיל ע״ש בא״י גם
רבו. נגד אף כבתראי דהלכה
אמר רבא דהא תמיהתו, על שתמה זי״מ ועיין



רלז פ״ז דעות
.״t ־ -י י

פעם השלשה מן .אחד הדבר ספר ואם ונודע. הדבר נשמע כבר שלשה בפני אלו
ולגלותו הקול להעביר יתכון שלא והוא ,(ז1הרעי לשון משום בו אין «חרת

.:/.-**•׳י •

 כגון מלתא סתם מרה, באגפי דמתאמרא מלווי
מתכוון שהאומר מיירי ורבנו פלגיא, בי:1נורז

 המספר אחד לכתוב דייק ולכך הרע, ללשון
 וע״ש. זת״ד דפליג, ליכא ובזה הרע, בלשון■
 שתמה כס״מ עיין )ו( מג סי׳ ח״ב חי״ש /בתב
 בנמוקיו פר״ה ועיין וכו׳, כרבא פסק לא א*אי
 פי״ב בר״ש והובא דת״כ כברייתא פסק דימו
 בגנותו דברה שלא מרים ומה שאמרו נגעים

 לאביי מסייעא ברייתא ותך וכו׳, בפניו לזלמשה
 אמאי כפ״ז להעיר ויש ע״כ. כמותו, פסק ומש״ה

 וא״ת דת״כ, זו מברייתא לרבא הש״ס מותיב לא
 כר׳ הל׳ יוסי ור׳ יהודה ר׳ א״כ יוסי כר׳ ז־אתיא

 א״ש ולחתום׳ כרבא. הלכה ורבא יוס/ואביי
 דאיכא רבנו דסבר ואפשר בגנות, דהברייתא

 וס״ל השמיטו ולהכי ברמאות כלה״ר הוי נורא
 מכלל בפניו שלא כתבו לה״ר אבק וכל כהתוסי,
 אבק, הוא נורא דאיכא וסבר לה״ר, אינו דבפגיו
 שלא דאבק מכלל בפניו, דלח״ד כתב;׳ ומש״ה
 אתי דת״כ דברייתא וכהתוס׳ כרבא ופסק בפניו,
 ק״ו בפניו שלא ■ אמרו ובספרי וכפסיקתא. כב״ע,
 לא צרעת טומאת הלכות סוף ורבנו רבים. בפני
ע״ש. בפניו, שלא כתב

 רבנו עמ״ש שתמה כם״מ עיין כתב.עבה״מ ,
 ישובים והרבה כרבא, דלא דהויא דוברו, בפגי

 קאי דרבנו תפסו האחרונים וגדולי בזד- נאמרו.
 דר״י הא וכן ורבא אביי דסלוגתת שם כהתמז׳

 חוצפה. דהוי ב״ש גמור לה״ר אבל לה״ר, באבק
 מן דאסור, כ״ש דבפניו ראיה הביא ,והפר״ח
 ע״ש. וכו׳, בגנותו דברה שלא מרים ומה הספרי
 רבנו ודברי רבנו. בשיטת כן לומד וקשה

 לעולם שם הרגמ״ה מש״כ ע״פ יפה מתפרשים
 כשהייתי כלומר לאחורי, וחזרתי דבר אמרתי לא

 לאחורי לחזור צרכתי לא אדם שום על דבר אומר
 אם שאפילו הדבר, בעל שם יהא שלא ולראות

 ואינו משקר שאינו לפי חושש היה לא שם יהיה
 בשטמ״ק יותר ומבואר ע״כ, בלה״ר, אומרו
 בפניו שלא אדם האשמתי לא פי׳ לט לב״ב
 הייתי כאן היה שאפילו בעצמי ידעתי אא״כ
 דבר שיהיה נזהר הייתי וגם בפניו,.. אומר

 מלתא כל אומר אני זה ענין ועל אצלי, הברור
לישנא משום בה לית מרח באנסי דמתאמרא

 אמרה דרבא סבור היה דמתחלה ועי״ש בישא,
 דאיכא דכ״ש תמה ולכן גדופין בדברי למלתיה
 ס״ל האי כי רבא וא״ל בישא, ולישגא חוצפה
 מבואר וא״כ אמורים. דברי ר״י דבר כענין כלומר
 כ״ש מרה דבאפי ס״ל הכי רבא דגם להדיא
 וכדברי דלעיל הספרי וכדברי מדאורייתא דאסור

, רגמ״ה.
 לאמרו, מותר אז סתם ודוקא הרד״ע כתב יה(

 - הכס״מ: וכתב תנאו. לפי הכל התנה אם אבל
 מדליקין, במה ,בפ הרי״ף וכתבה יז, דף בערכין

 משום בה לית תלתא באגפי דמתאמרא מלתא כל
 ליה. אית הברא חברך טעמא מאי בישא, לישגא
 שהתרנו שזה כלומר וכו׳ יתכוון שלא והוא וכת״ר

 אסור אינו בענין לדבר במקרה יבא שאם היינו
 יותר. הדבר לגלות שיתכוון לא אבל לאמרו

 חזחירם האומר שאם לפרש רבנו הוצרך ולא
 שט אין דהא לגלותו אסורים שהם מלגלותו

סודו. מלגלות יזהר אחד שכל וכו׳ חברך טענת
 דבאמת בזה, מאד האריכו רבים עבה״מ, וכתב

 בה לית תלתא קמי דמתאמרא דכל דינא בחך
 רבותינו בו נחלקו בישא לישנא משום

 דרבנו הו״א דמספינא ולולי הראשונים...,
 כתב דהגה עליו. עמדו שלא הדש דין השמיענו

 דלה״ר דר״ל וכו׳, שגורמים דברים והמספר רבנו
 חברו, על גנאי דבר אומר אם דוקא מקרי לא

 לו לגרום שיכולים דברים אומר אם גם אלא
 ומקור לה״ר. ה״ז להפחידו רק ואפילו היזק

 גרים, בן דר״י מעובדא הסס״מ ציין הדברים
 רבנו ?שטת לה״ר מספר דהוי דדואג מעובדא או

 אלו דברים נאמרו ואם סיים וע״ז לעיל, וכמ״ש
 הזק לו גורם זה אין שהרי וכו׳, שלשה בפני
 שם כר״ת. לרבנו דס״ל הדבר, נודע שכבר עוד

 ובודאי רשב״י, תלמיד גרים בן דר״י בשבת
 בהם היה אם ביתו לבני הדברים מספר היה לא

 רשב״י דאמר דכיון לומר ומוכרח דלה״ר, לתא
 סבר שם בגט׳ כדאיתא שלשה בפני הדברים

 נתכוון לא והוא לה״ר, עוד בו דאין ריב״ג
 דבדברים משום רשב״י ע״י ונענש הקול, להעביר

 סבלו עכ״ם ביותר, להזהר צריכים שלמלכות
 שכאלה, בענינים דוקא ולפ״ז ידו, על ובנו רשב״י

בהם אין שלשה בפני שנאמרו דברים בעלמא הא



המדע ספר דלה

 0 בשכנותם לדור שאסור הרע לשון בעלי הם אלו כל )ו( ]ט[ יותריט(.
 במדבר אבותינו על דין גזר נחתם ולא דבריהם. ולשמוע עמהם לישב שכן וכל

תעשה בלא עובר חברו את הנוקם )ז( ני[ .כא( בלבד הרע לשון על אלא
 מאד. עד היא רעה דעה לוקה שאינו פי על ואף (."י טי )ויקרא תקם לא שנאמר

 דברי המבינים אצל שהכל העולם, דברי כל על כג( מעביר להיות לאדם ראוי אלא
 חברו לו אמר הנקימה, היא כיצד ניא[ עליהם. לנקם כדאי ואינן והבאי הבל

 לו אמר ממנו, לשאול צרך למחר משאילך. איני לו אמר קרדומך. השאילני
 ממך, כששאלתי השאלתני שלא כדרך משאילך איני לו אמר קרדומך, השאילני

 וכן לו, גמל כאשר יגמול ולא שלם בלב יתן לשאול כשיבא אלא .(כד נוקם זה הרי
 «(. ז )תהלים רע שולמי גמלתי אם הטובות בדעותיו דוד אמר וכן באלו. כיוצא כל

את תטר ולא שנאמר תעשה. בלא עובר ה(כ מישראל לאחד הנוטר כל וכן )ח( ניב[

 "דברים לכתוב רבנו ודייק לה״ר, משום עוד
 כדאמרן, ודאי אלא מיותרים, דלכאורה אלו"

 כשטת לרבנו דס״ל מתפרשא הכי דב״ב וסוגיא
 כלל, לה״ר משום ביה לית דבמחאה הראשונים

קובץ. ס׳ גם ועיין רב. ועש״ב זת״ד
 דין רבנו שתוציא נראה לח״י הר׳ כתב יט(

 במלתא חילוק שאין נאמר שאם ההכרח, מכת זה
 ממספר עדיף דלא קשה תלתא, באגפי דמתאמרא

 ולישגא חוצפה דהוי רבנו שפסק חברו בפני לה״ר
 לגלותו במטין דמיירי שאגי דהתם אלא בישא,
 היא ורבא דאביי דפלוגתא י״ל ומעתה יותר.
 פסק שפיר ורבנו שלשה, בפני המותר באופן
 בפני למספר השומע שלשה בפני ומפרש כרבא
 הוא חברו בפגי רבנו שהזכיר והאיסור חברו,

ולגלותו. הקול להעביר במכוין
 א, ה ובסוטה ד, קרח פ׳ תנחומא ראה כ(

 ביחד. לדור יכולים והוא אני אין טו ובערכין
סד״מ. ועיין

טז. ערכין כא( ־־
 שאין בטעם כת״ר א הל׳ סנהדרין בפי״ח כב(
מעשר" בו שאין מפני עליו לוקין
 והוסיפוה מדותיו. על מעביר בנדפס: כג(

 כ״י. בכל וליתא א. יז השנה ראש הש״ס פי על
 על רק שלא יתרה העמקה יש רבנו ובדברי
 להתיחם אף אלא להעביר, ליה מיבעי מדותיו

 ולרחם מוחלטת, בשלילה הזה העולם דברי לכל
 שדעתו על עליז ולהצטער השאילו שלא אותו על

רעד-
 קדושים, פ׳ לת״כ שציין כס״מ עיין כד(
מצוה חינוך עיין עבה״מ, וכתב כג. דף ויומא

 לוקה אינו מעשה בו שעשה אע״ם שכתב רמא
 ולפ״ז מעשה. מבלי הלאו על לעבור שאפשר כיון

 וכמו כן ס״ל לא לטעמיה דאיהו רבנו על תמהו
 אכל דלוקה. לרבנו דס״ל בפסה חמץ בקנה

 הוא תורה עליה שצותה הנקמה דענין הפשוט
 במעשה אין מעשה עשה אם ואף שבלב, דבר
 תורד- צותה הנקמה מחשבת על ורק אסור שום
 שקדם כגון "והוא שד לאוין לרבנו סה״מ ועיין

 עד מלדרשו נחדל לא ואז מעשה, איזה לו
 שציער כמו נצערהו או הרע כפעלו שנגמלהו

 דברי כל על מעביר להיות ומ״ש .פשוטו אותנו"
 ועיין ביחד. גום' כמה ערבבו בדפוסים העולם,

 דיומא מסוגיא רבנו על שתמה רמא מצוד. מנ״ת
 ומשני תטור ולא תקום לא והכתיב דפריך כג

 דגופא צערא על אבל דכתיב הוא בממון ההוא
 רק הוא תטור לא והלא זד- לאו על עובר אינו

 ע״ש עולבין, ואינן הנעלבין חסידות ממדת
 דלא ההיפר להדיא מבואר רבנו ובדברי בסוגיא.

 שביזהו בת״ח הביא ת״ת הלכות ובסוף כלל. חילק
 בצערא זה דין והרי ונוטר, נוקם יהא בפרהסיא

 מקום ואין אדם, כל בשאר גם הוא דגופא
 מסקנא הוי דהכי לן לימא דמאן לתמיהתו,
 ההוא תירוץ על אדרבא מותר, דגופא דבצערא
 זר״ל וכו׳, לא דגופא וצערא הגט׳ פריך בממונא

 ע״ש... מהר״ח וכ״ט לגמרי, זה לתירוץ דדוחה
 כדבר דוקא דלאו בסה״ט להדיא מבואר ובאמת

ועש״ב. זת״ד ע״ש. שבממון
 בבאורו מהרש״ל עיין עבה״ט כתב כה(
 כתב ז־כגקימח הלשון, שנוי על שעמד לסמ״ג

הנוקר כתב בנטירה וכאן מתברו, הנוקם רבנו



רלט פ״ז דעות

 השאילני או זה, בית לי כו( שכור לשמעון שאמר ראובן כיצד, י". יט )ויקרא עמך בני
 ואמר לשכור, או ממנו לשאול לראובן שמעון צרך לימים שמעון. רצה ולא זה, שור

 העושה כמעשיך. לך אשלם ולא כמותך, ואיני משאילך כז( הריני לך, הא ראובן לו
 את נוטר שהוא זמן שכל יטרנו. ולא מלבו הדבר ימחה אלא תטר, בלא עבר כזה

 שימחה עד הנטירה על תורה הקפידה לפיכך .״(כ לנקם יבוא שמא וזוכרו הדבר

 הארץ ישוב בה שיתקיים שאפשר הנכונה הדעה היא וזו יזכרנו, ולא מלבו העון
זה. עם זה אדם בני של ומתנן ומשאן

דסייען רחמנא בריך

;, :■■■■• rr
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 סדר עליו ותמה לישב. ונדחק מישראל, לאחד
שרצה דחוקים. דבריו גם אבל ;משנה,

 אינו כלל־ואסילו חברו בעי לא דבנטירה לומר .
 נטירה משום עליו חייבין ועמ מעשה עושה

 תורה. עליו והזהירה הוא, עמך מבני דעכ״ם
 היא שזו לקמן רבנו שכתב הטעם שלפי ואפשר
 הארץ ישוב בה שיתקיים שאפשר הנכונה הדעה

העם. בני לכל זו מצוה שייכת ולהכי וכו׳
 הדפוסים. וברוב כה״י בכל הנום׳ ב״ח בו(

 וגם נכונה "בלתי שהיא שכתב "הכם" וראיתי
 ווילנא דפוס שבוש ע״פ והגיה מובנת" בלתי

 לי, מכור כמו אינה למה יודע ואיני "השכר"
 והאמת ובדומה. לפני רקוד בי, חבול לי, ;סגוד

היא. ומובנת נכונה בי

אני. הרי ק, בז(
 בשם אסורי, ד״הי26עמ׳* שד״ח עיין כה(

 גדול כהן פרישת גבי שאמרו דממה התשב״ץ
 שהוא מוכח נדה אשתו תמצא שמא מביתו

 עיין שמא. משום אוסרת התורה שאץ מדרבנן,
 ולכאן. לכאן האחרונים דברי בהבאת שהאריך שם

 תורה אסורי שיש ברור באן רבנו מלשון והנה
 אשתמטתינהו שם המובא ובכל וסייג, גדר משום
 אשתמטתיה במי ואיהו ע״כ. כאן, רבנו דברי
 התאוה יא הל׳ ואבדה גזלה בפ״א גם רבנו דברי

 גזל. לידי מביא וההימור חמוד, לידי מביאה
 גדר אף אלא גדר רק לא תורה שאסרה הרי

 לשון הביא רסו לאוין המצות ובספר לגדר.
לדבריו. המקור שהם המכילתא

"
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 דכר ולא ברשעים שנאמר כמו
אבשלום.

 כיון עבירה דבר באמנון שראה אף
 בשנאתו. רשע הוי תחלה הוכיחו שלא
המלך. עבודת )ארדיט(; אפרים מטה

 וכך. כך לי עשית למה לו ולומר

 שציערו לחבירו לנטור דמותר משמע
 בצער רק תטור לא ואיסור בגופו,
לכך. וראיות ממון,

ד. אות מלותיך דרך מ״ג הלבנות מצות

 וכר. תוכיח הוכח שנ׳
 מ״ע על עובר הודיעו לא שאם משמע

בזה. ומו׳׳מ דתוכחה,
)נ־א(. ה צ״ת שמועה יבין מכמיס משגת

 שחטא. חבירו הרואה ז(
 ממצות פטור גוי אבל חבירו, דוקא

 לזה. ומקור ביאור תוכחה,
 לך לן פר׳ יוסף פרדס )דתי(; נח פר׳ יעקב ורע

רלט. מ׳ מנ״ת ועי׳ ריב; ויהי פס׳

 מכלל יצא מומר או רשע אדם אבל

עמיתך.
 רלט מ׳ מנ״ח ועי׳ לא־נ; ל־א, גדולים אורים

אבל. ד״ה תרח סי׳ ׳ניאוה״ל

 באדם שאף כ׳ רה( )ע׳ המצוות :ס׳
 ומקורו. להוכיחו, מצוה האיסור דע

רנו־ג. ח״ב )תו!( לב מערט

 דתוכחה למ״ע הוצרכנו אמאי מו״מ
 וביאור ערבות, מדין דמוכיחו ותיפו״ל

בזה.
 לב חקרי )סד־ג(; טו סי׳ ג כלל או״ח ורדים גנח

 עמודי ועי׳ )פג־ג(; הן ד״ה מח סי׳ ח״א או״ח

 לב וחקקי החיים, וצרור לו, סי׳ מ״א הארזים

 ועי׳ דפליגי; ח״א וישפה ושהם יט, סי׳ או״ח

 )הו׳ אבן טורי וארבעה כ אוח ה מער׳ שד״ח

 )פמ״ג( מצות של שכרן מתן הליקוטים(; נס׳

ד. חקירה

 ובס׳ מעשה, לאחר שמוכיחו משמע
 להוכיח שצריך משמע רה( )ע׳ המצוות

החטא. קודם
 ח״ג לרס״ג הרי״ס ני׳ ה; לאוין ספר מגילח

גב. אוח קמא סי׳ אברהם צב )רד־ד(; נו פ׳

 כדי החטא לאחר שמוכיחו הטעם

 בתשובה. שישוב
סא. סי׳ ח״ד אהע״ו משה אגרות

 הנ״ל. המצוות

 ספר. קריר•

לדיעות כוונתו

 טובה. לא בדרך הולך שהוא

בס׳ למש״כ וכוונתו החטא קודם יינו

בפ״ז כמש״ב רעות
ה״ג. תשובה מהל׳

המלך. ענודח חכמים; לשון השכל מוסר

 שגם לחבירו אדם שבין לדברים כוונתו

 תוכחה. מצות יש בזה
ידיד. בן

 כדאי׳ נאותה לא בהתנהגות מיירי
 וכמש״ב עלי לגבי לא: בברכות

במגד״ע.
 הליקוטים(; נס׳ )הו׳ פר״ח ה; לאוין ספר מגילח

 ה(; חקירה )פמ״ג מצוח של שכרן מחן ידיד; בן

המלך. עבודת לו; מ׳ יראים( )על ויראה אהבה

 מצוה ולפי״ז דרבנן, במצוות מיירי
 מצוה על העובר להוכיח דאורייתא

בזה. ומו״ם דרבנן,
 ברכות עמ״ס הברכות מעון הנ״ל; ספר מגילת

לא:.

 עמיתך. את תוכיח הוכח שנ׳
 תוכחה במצות מיירי ו בהל׳ לעיל

 וכאן לחבירו אדם שבין בדברים
למקום. בחוטא

ה״ו. ריש במפתח עי׳

 לאו גם שיש כתב רה( )ע׳ המצוות בס׳
 הזכיר, לא וכאן חטא. עליו תשא דלא

 ־* דבריו. וביאור

 קעךזד. ח״א לרס״ג הרי״ס ני׳

 תעמוד בלא עובר אם מלהוכיחו נמנע
רעך. דם על

 הנ״ל הרי״ם ני׳ ד; אות רלט מ׳ חינוך מנחת

קעא־ד.

 עצמו. לבין בינו להוכיחו צריך
 פניו אפי׳ יכול טז: בערכין מקורו

 ה״ח. כדלקמן משתנים
המלך. עבודת

 לא חבירו לבין שבינו בדברים דוקא

 דבריו. וביאור ברבים, יוכיחנו
 סה. סי׳ אפרים שער

 רכה. ובלשון בנחת לו וידבר

 למימרינהו צריך לד. בשבת מקורו

בניחותא.
 ועי׳ המלך, עבודת )אצפגדרי(; המשנה מרכבת

 ג. אות לו סי׳ הארזים עמודי

 כדי שהתוכחה דכיון היא, סברא
 לו. ישמע לא דאל״ב בנחת יאמר שישוב

 ח־א. אקריש( )ר״י ארבע קרית ועי׳ דוד; שלל

 בלא עובר הכלימו שאם כתב דלא ק׳
 ח. בהל׳ כמש״ב חטא תשאעליו

w שם’
 תמיד וכן ושלישית שניה פעם יוכיח

וכו׳.
 הוחזק לא פעמים שלש דאחר משמע

 ולהוכיחו. להמשיך וחייב שומע בלא
 נו. אוח כב סי׳ מ״א יהושע דבר

החוטא. שיכהו עד
 סח.(. )ד׳ נח פר׳ בזוה״ק מקורו

 סי׳ נרבה ומחזיק ו, אות מג סי׳ ח״ב שאל חיים

 תועפות ה; אוח חסידים ס׳ על עולם נריח תרח;

 )הו׳ איתן יד נ; אוח רבג סי׳ יראים( )על ראם

הליקוטים(. נס׳

 הו׳ במדרש וכדאי׳ ממש הכאה
בהגמ״י.

 קעב־נ. ח״א לרס״ג הרי״ס ני׳

 קרוב שיהיה עד כ׳ רלט מ׳ החינוך בס׳

 רבינו. על חולק האם להכותו,

 גאונים חי׳ ל־א; בצק סר׳ )ואני( לישרים אור

 ס׳ )על יצחק מנחת טז:; ערכין יעקב( )עין

רלט. מ׳ החינוך(

 ופקע ומומר כרשע דינו ממש בהכאה
 תוכחה. חיוב

משנה. סדר

 לו כשגורם עור לפני על דעובר ק׳

להכותו.
קעג־ד. מ״א לרס״ג הרי״ס ני׳

 הפסד במקום להוכיח חייב אם מו״מ

ממון.
 ד. אות יט סי׳ ת״ה או״ח משה אגרות

 שומע. איני לו ויאמר
 מלהוכיחו, נפטר ואילך דמכאן משמע

 דאסור משמע )סה:( דביבמות וצ״ע
 שיטתו. וישוב להוכיחו,

 פ״א. דתוכחה שמעתא )רנינונין( שמואל משפטי

 להפרישו, "צ א ואילך דמכאן מבואר
 המוכיח. ליחיד בי״ד בין והחילוק

נא. סי׳ ח״ב חיים ממנה

 הוא וכו׳ למחות בידו שאפשר וכל
אלו. בעון נתפש

 אחד תוכחה ומצות ערבות שדין משמע
בזה. ומו״ם הם,
 אפרים מטה יג־נ; ימין שנות החיים; צרור

 גנח ועי׳ פח; סי׳ יהודה זכרון ו־נ; )ארדיט(

 נב סי׳ ח״א יהושע ודבר טו, סי׳ ג כלל ורדים

 מו״מ ד״ה לעיל המפתח בס׳ וע״ע יט־נ; אוח

הוצרכנו. אמאי

 למחות. בידו "שיש" וכל כתב דלא הא
ד־ד. )ארדיט( אפרים מטה

 יקבלו שלא לו ודאי אם ]ג[: הגמ״י

דפטור. נראה אז
 לא סימון א״ר )נה.( שבת דבגמ׳ צ״ע

 וירא ר׳ לו אמר ואפ״ה מינאי מקבלי

שיוכיחם.
יוסף. שם

 אבל פטור דמעונש כתב ורא״מ שם:

 איפטר. לא תוכיח דהוכח מעשה

 של דורו בענין שם( )שבת הגט׳ ביאור
לשיטתו. יחזקאל

טו. סי׳ ג כלל או״ח ורדים גנח

 בדאורייתא ל״ש )ל.( ביצה מגם׳ צ״ע
 מידי. ולא להו אמרינן לא וכו׳
)רססורט(. המלך דרך

 למצות מעונש פטור בין החילוק ביאור

תוכחה.
 ח״א יהושע דבר הנ״ל; המלך דרך ירמיהו; דברי

כג. אות » סי׳

 לזה. וראיה כרא״ט, רבינו ד׳
הליקוטים(. נס׳ )הו׳ מהרא״י נמוקי

 מקוצי ר״מ כד׳ הוא "מ ברא לפנינו

 בדבריהם. ומו״מ )הסמ״ג(,
 ט־נ; לז סי׳ האחים עמודי יא; סי׳ הצדק עיר

 נ אוח ה״א מער׳ שד״ח לז; סי׳ העמודים ווי

 דרך כוו; סי׳ ג כלל או״ח ורדים גנת ו; ס״ק

 נשל״ה עי׳ )בוים(; המלך ביח הנ״ל; המלך

מ״נג היא הוכחה ד״ה )נ.( בהקדמה

 מאה אפי׳ תוכיח הוכח ]ד[: שם

פעמים.
דבריו. וביאור מו״מ
)אלסנדרי(. המשנה מרננת

 ששוכח. פי׳ במקבלו לרב תלמיד :שם
 ]הו׳ רבינו למדתנו מוכיחו שהרי

 ה״ט[ פ״ה ת״ת מהל׳ כאן במל״מ
 הדין. את לו להזכיר כדי

ירמיהו. דברי

 אחת פעם מוכיח שתלמיד משמע
 הוכיח יונתן שהרי וצ״ע בלבד,

 שדינו אע״פ פעמים, כמה לשאול
כתלמיד.

 שער ש; ס״ק חרח סי׳ נרנ״י קדש; מקראי

אמנם. ד״ה סה סי׳ אפרים

 שניהם. ויבואו הן שקולין :שם

דבריו. ביאור
הג״ל. לז סי׳ האחים עמודי משגה; סדר

 היה וכו׳ הדין מדת אמרה ]ה[: שם
 וכו׳. להתבזות להם

 לא דאל״ב מדאורייתא שהוא משמע
 חבלה. למלאכי רשות נותן היה

ספר. ר,רית

 באותה הוזכר לא יוחנן ור׳ מגד״ע:

ברייתא.
 אמורא. הוא יוחנן דר׳ צ״ע

קב־ד. )עדאוי( שמואל נני

 על תמה וסמ״ג הרואה(: )ד״ה כ״מ

 יוחנן. ר׳ במקום כרב שפסק רבינו
הקושיא. ישוב
 יג־נ; מנין פני תוכחה; ד״ה בהקדמה של״ה

 תרח; סי׳ או״ח פר״ח הליקוטים(; נס׳ )הו׳ רד״ע

 מרכבת משנה; סדר נה; סי׳ מהרש״ל שו״ת

 משרת פו־א; הארן פרי )אלפגדרי(; המשנה

 שינא והב מט־נ; ויגש סר׳ )חון( חיים שנוח משה;

 שם; ערכין )אנולעסיה( יעקב ישרש שם; ערכין

 ערכין )עדאוי( שמואל בני קד־א; עובדיה חזון

 סה; סי׳ אפרים שער שם; ערכין מאש מוצל שם;

 ירנן; יצחק ה; לאוין סמ״ק( )על עולם נחינות

 סח־נ; )פייחוסי( ברוך מקור ידיד; בן ישע; נגדי
 נס׳ )הר קונן ס׳ בלק; סר׳ )ואני( לישרים אור

 מורח נט־א; )ארדיט( הערך יקר הליקוטים(;

 דברי לעיוכ״ס; האזינו, סר׳ קמא )מת״ס( משה

 חדושי טז:; ערכין יוסף ענף ט־א; נח סר׳ שלמה

 ומחזיק ז, ס״ק חרח סי׳ או״ח נרכ״י שם; גאונים

 ו; אוח מג סי׳ מ״נ שאל וחייס סק״ד, שם ברכה

 ג; דרוש )אקריש( ארבע קריה קמב־נ; אשר מטה

 המלך; ענודח הליקוטים(; נס׳ )הו׳ חיל עזוז

 או״ח משה אגרות )נ(; קצה סי׳ ראם תועפות

יג. סי׳ ח״ה

 עזאי כבן הלכה דאין דפשיטא שם:
 אליעזר. ר׳ לגבי

 רבו. שהוא מפני
ג־נ. צז סי׳ האחים עמודי

 הוא. איסורא מילתא והאי שם:
 כרב קיי״ל הוא שמותי אליעזר דר׳ ואף

באיסורי.
 הי״ג; ח״ח מהל׳ נפ״א מש״נ ועי׳ יהודה, למס

ירנן. יצחק

 עזאי, כבן פסק לא למה דא״כ צ״ע

 כוותיה. קאי יוחנן ר׳ שהרי
ידיד. נן ועי׳ ירנן; יצחק

 וכו׳. תימא ואפילו שם:

דבריו. ביאור
 שמואל קול הנ״ל; לישרים אור קדש; מקראי

ירנן. יצחק דא; )קונפורטי(

 עדיף. לחומרא מנקט שם:

 בין לקולא בין כרב דהלכה צ״ע
לחומרא.

)אלפנדרי(. המשנה מרננת ידיד; נן

 מהכאה. חמורה נזיפה אם מו״מ
 ראם תועפות לז; סי׳ יראים( )על מדש שם

המלך. עבודת רכג; סי׳

 עד וכו׳ דספיקא מידי בכל שם:

שיכנו.
 דאורייתא דספיקא רבינו דלשיטת צ״ע

 עד להחמיר רשאי איך לקולא מה״ת
 בעצמו. לחבול אסור והא שיכהו

)רפפורט(. המלך דרך

 בהמה במה ס׳ שבת :וכל( )ד״ה שם

וכו׳.
 וכשלו לט. שבועות הגט׳ הביא דלא ק׳

 וכו׳. באחיו איש
ד־ד. )ארדיט( אפרים מטה

 לדקדק ויש הרואה(: )ד״ה לח״מ
 תלמיד דאפי׳ זה הזכיר לא למה בד״ר
לרב.

קושיתו. ישוב
 )עדאוי( שמואל נני הים; שרשי משגה; סדר

 )מצווח( שיק מהר״ס סה; סי׳ אפרים שער קב־ד;
 רד סי׳ או״ח יעלה יהודה מהרי״א שו״ת רמי, מ׳

 נריח א; אוח לז סי׳ הארזים עמודי ועפי״ז; ד״ה

 ארבע קריח ו; אות ה לאוי! סמ״ג( )על משה

 )אלפנדרי( מרנה״נו ועי׳ יא־א; אקריש( )ר״י

החיים. וצרור



ט דרוש
 אמר זל*מה אברהם אותם שגייר דגיייס

 שהוא מי סכל ללמדך מירר אמר ורא עשר
 אברהס אםרת כבאר כאילי הנר את מזןרב

 זאת חל פמירת היתר. רא זשדה מגייר דדה
 כתיב אין עשה אשר בחרן עשר אשר הנפש

 א הרגיא ליה אמד עשי «שר אלא □אן
 את מגיירת ושרה האנשים את מגייר אברהם
 ש מלמד אלא עשר אשר תל ומה הגשים
 בירתו לתוך מכניסן אבער אברהם שהיה

וז כנפי תחרת ומקרבן ומשקן ומאכילן
וכן השכינה

חובתן ידי ינא שארס שאעפ״י הוא ידוע דכד
כל&עס כדיקגמור והוא המקום לבין כינו

 ועובר כשורה נוהג שאינו , קברו אע נריךשאסראה זה
 כדרך ולהדריכו להוכיחו כריך שכתירה חקק כנוה על

 שכתב כמו שכתורה אחת מנוה והיא והישרה הטובה
 ש חכרו את להוכיח התורה מן עשה מנזק הרעכם
 חטא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח שיאכל

 אלא עוד ולא עליו נענש מוכיחו אינו ואם ־ כ ע
 ע כגמרא מנינו שכן עצמו החוטא מן גדול שעינו

 וחול הוא ברוך הקדוש מפי טובה מרה עתה לא מעולם
 את שקיימו אותם שהם תחילו וממקדשי עד וכו' לרעה

 ע נענשו קיחו שלא ובשביל תיו מאל|י״*ועד הקןרה
 הפורענות שהתחיל אלא כמוקם שנענשו די ולא עעהס
 מעפה בגמרא וכן ־ תחילו וממקדשי אמר שכן מהם
 ככר ־’וכו יעקב לתסיסה כתן מי וכל יהושע כלבי

 שאינו מי של שהעונש דפורעניתא גתלתא פרשקיו
 ' שם עיין עבמו החוטא מעונש גדול היא מוכיח

 ועוכל עץ נושא כמוך אל מי הנביא שאמר מה וזהו
 ב והשליך עונותינו יכבוש ירחמנו ישוב וכו׳ פשע על

 מה מפני להכין ראוי י חטאתם כל יס כמנילית
 על ועוכר אמר כך ואחר עץ נושא שאמר ה״חי^כעון

 ישוב ואמי־ וחיי לשארית מאי נחלתו לשארית פשע
 עץ נושא למעלה אמי וככר‘ עונותינו יכבוש ירחעני

 טוכא קשה ועוד עונותינו יכבוש ואמר מזר למה
 רישיה סיפיה ולאו הפיה רישיס לאו קרא דהאי

 כעדם שמדבר נראה עונותינו יכבוש אמר בבתחלה
שנראה חטאתם כל ים במצולות ותשליך אמר !לבסוף

 לעיל שאמרנו מה עס לע׳ד והנראה ־. נסתר שהוא
 ה מן יותר חברו את מוכיח שאינו סי עונש שגדול

 קל דכר שהוא חטא לחוטא שנחשב ומה עכסו החוטא
 ומה ממזל יותר שהוא עגן אותו מוכיח שאינו לעי נחשב
 פשע הוכיחו שלא למי נחשב החוטא אנל עץ שהוא
נושא כמוך אל פי הנביא אמר לק קמור _יותל שהוא

וישב ל®
 ע החוטא של עץ שנושא שכיון פסע על ועוכל עץ

 המיכיח של הפשע על עוכר הוא מיד לו ומכפר עצמו
 מאחל ובודאי כאן אין הוכהה כאן אין חטא שאם

 יתכן היאך כי החומש על לי מחל הקלן על לו שמחל
 מהערב ויקבע ויחזור חובו כעל את החוב סימתול

 הוא החוטא בשביל כמוכיח שכקפם שמה המוכיח שהוא
 וכשאין בירר זה פרק כגמרא אמרו בכן הערבות מפני

 כעין איש באחיו איש ונכשלו והכתיב לא אוחזין
 בהם שהיה התם לזה זה ערכים שכולם מלמד אחיו

 טל עון לושא כשאתה אמר לכן מיחו כלא למחות
 שלא מי ביד שהיה הפשע על עובר אתה מיד החוטא
 שנתכפר נמצא פסע על ועוכר עץ נושא וזהי הוכיחו

 חטא אצלם נשאר המוכיח של פשע עם החוטא של עזן
 ואמר חזר לכן המוכיח לגביה עון שהוא החוטא סל

 ובאיזה המוכיחים שהם עונותינו יכבוש ירחמנז ישוב
 החוטאים של רטאתס כל ים בממלות שקכליך אופן

 ־. ’וכו פשע על ועוכר עין נושא שאמר וזהו עצמם
 עצמו שעושה למי נחלתו לשארית כן גס אמר לכן

 מדקדקעמהם הוא כרוך הנדיר,יסוהקדוש שהס ין כשרי
 ע נפרע לכן מאד נשערה ובסביביז הסערה כחוט

 לשארית שאמר וזהו עצמו החוטא מן יותר מהמוכיח
 עמהס שמדקדק הוא ברוך הקדוש כן עושה נחלתולמי

 עצמם שמשימים הצדיקים שהם נחלתו לשארית כך כל
 !זריז זהיר להיותו לאדם לו כמה נמנא : כשריין
 הטובה בדרך ולהדריכז חכרו את להוכיח זו במצוה

 לאחיו מוכיח שהיה הצדיק כיוסף מצינו שכן והישרה
 שהיה יוסף יעקב תולדות ואלה הכתיב שאמר וזהו

 וכל ושמעון ראובן יערב תולדות גאלה לומר קרא צריך
 המעשים צדיקים סל תילדותהם שעיקר ללמדך אלא

 ביוסף זה כל עס צדיקים היו שכולם פי על יןאף טובים
את זל שפלשי כמו מוכיחם שהיה שאת יקר היה

 לאה בכי כאחיו רואה שהיה יעה כל רעה דכתס
 יעקב תולדית ואלה אמר לכן וכל לאביו אזמר היה
 עשרה שבע שכן תולדותיו עיקר שהוא קרע יוסף
 כל עם מעכו גדולים שאחיו פי על ואף וכוי שנה
 ע ולהתיהר להתגדל וצא ר שהיה איתס רועה היה זה

 בני ואת כלהה כני כביאת והוא אמר לכן עליהם
 ויגיל כלומר בלהה בני את ל ז ’ים שפירש כמו זלפה

 מקרבם והוא אותם מבזים אחיו שהיו לפי בלקה כני אכל
 בני את ליה וסמיך בנאן אחיו את רועה אער לכן

'm זלפה כני זאת בלהה

כך דברנות קמא פר־קא בגמרא מצינז . וכן
הוא ברוך הקדוש הלפני ע המלך דוד אמר .

 ומערב מזרח מלבי שכל אני חסיד לא
 מלוכלכית ידי ואני כככודס אגודות ■ייות5^ יושבים

 ולא לבעלה אשה לטהר כדי ושליא ובשפיר בדם
אני עושה סאיי מק שכל אלא עוד

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)29 מס עמוד אהרן צורוגון, אהרן בית
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שמעתתא
פרק

ר״ח משוס אלפא ר' ואמר ם'ה( tp) ביבמוח תאיא א(
 ובר לומד ארם פל שמלוה

 אבא ר׳ ,נשמע שאט דבר לומר שלא אדם על מלוה כך הנשמע
 ויאהבך לתכם שכח ישנאך פן לן הוכח אל שנאמר חובה אמד

ל״א( )דף בב״מ דאמרינן מכא זה על להקשות רש , הנע׳ פכ״ל
 ס״ז דף כערכין שא וק ,משמע פעמים מאה אפילו הוכח
 הוכח שנאמר להוכיחו שחייב מגונה דבר במבירו לרואה מנין

 צימר תלמוד ויוכיחט שיחזור מנין קבל ולא הוכיחו חוכיח,
 בשם דל׳ס מצה החיטך כתב וק הנח', עכ״ל מ״מ תוכיח

 וחמש ארבע הוכחתו שאס מנין בהפרה ואמרו ת״ל הספרא
 הוכיח הוכח ת? ולהוכיחו לחוור חייב שאתה חזר ולא פעמים

 קבל ולא פעמים הרבה הוכיחו שכבר כיון הימא חהו ,מכ׳ל
 הוכיחו כבר שהרי מזה גדול נשמע שאינו דבר לך אין מחם

 להוכיחו חייב ואמתי ממנו, קבל ולא פעמים ששיס הו חמשיס
כן הנשמע דבר לומר שמלוה כשם אמריק והלא ,ייתר עוד

.נשפע שאט דבר צמר שלא חובה או מצה
מלחא על הקשה יבמתו על הבא פרק בסיף הר״ן HJhI ב(

 כך הנשמע צמר"רבד שימצה כשם ראמר דר״א
 והקשו ת״ל הר״ן כתב וכו׳ נשמע שאט דבר צמר שלא מציה

 הו שיכט עד להוכיח כנדיב ערכין במש׳ ראמרינן מהא ז״ל
במס׳ דאמריק והא לא, לרבים אבל ביחיד התס יקללט,

 לא והמר גצהא ריש דבי להני מר לוכחיגהו לה דף שבח
 הוא החם מר צכחינהו הכי אפילו ואמריק מינאי, מקבלי

 ראלי ומשוס ישמעו שלא בהם מכיר שהיה אלא כלל הוכיחם שלא
לפחוח להוכיח חייב פה פתחון להם יהיה שלא משוס או ישמש

.שם הדין פכ״ל אחת פעה
לרבים יחי! בין חילוק שיש הר״ן מדברי לט היוצא ג(

 ויותר פעמים פאה אפיצ למכיש מחויב דביחיד
 להוכיחם מחויב אט וברכים ,נזיפה או קללה או הכאה עד

שמצה שאמרו וזה יותר ולא אחת פעם רק נשמע שאיט בדבר
 ומפעם ברבים הייט נשמש שאיט דבר צמר שלא חובה או “•"י־

.ואילך ראשן
ההלכה אח הרמ״א מרן שתם האלה הר״ן דברי ו>*פ ד(

 דברו שהין יורע ואס זז? תל׳ח סיק א״ח בשו״ע ׳
 לא אבל אחת, פעם רק להוכיתן ברבים יאמר לא נשמפין

 חייב ביחיד אבל אליו ישמש שלא שיורע מאחר בתוכחות ירבה
 הרן ובדברי ( הרמ׳א מק פכ׳ל יקללט או שיכנו עד להוכיחו
 מאה אפיצ הוכח דאמריק דהא קישיתט נס מתורן והרמ״א
צמר שלח וחיבה שמצה דאמריק והא ביחיד הייט משמע פעמים

ואילך. ראשון ומפעם ברבים הייס נשמע שאיט דבר
אלפא דר׳ מילתה להאי לה רמוקי f הר על להקשות ויי£ ה(

 אל מדנתיב לה יליף והלא ,איירו דברביס אבא ור׳
 שלא חובה נ*כ ביחיד דאפיצ אלמא ,שא יחיד ולן לן תוכח

 פירש״י אלטא דר׳ שלתא ופל ,נשמע שאיט ברבר להוכיחו
 משמע עכ״ל הימט שמקבל ש לשכיח ,שכיח מכת דכחיב ח״ל

 דבר צמר שלא שמלוה אילעא ר׳ לה יליף דמקרא לרש* דס׳ל
 שמקבל לש הוכח והייט ,הוכית הוכח מדכחיב נשמט שאט

 את תוסח הוכח כתיב דהרי איירי ביחיד נמי והחם (שכחה
להוכיחו שלא מצה ג*כ רביחיר אלמא ,מא יחיד ועמיחך עמיתך

.במהרש״א שם ועיין ,הוכחה מקבל אינו אס
להוכיח דמשיב ׳לפיק הוכיח דהוכח קרח ומהאי ןיוןך ו(

z נפשך ממה להקשות יש א״כ פעשס מאה אפיצ 
דביחיר תאמר אס ברבים או ביחיד אי קרא האי איירי במאי

דחוכחה.
ראשון.

 מקבל כשאט להוכיחו מחויב אט אחא להרין קשית איירי
 ואם קללה, או הכאה ער להוכיחו מחויב בישר והלא שכחה,

 מחייט אמתי א״כ שכיח דהוכח קרח האי איירי וברבים תאמר
 מחרב אט ברבים והלא פעשם מאה חפיצ לשכיש קרא

 כש נשמעין דבריו כשחין אחת מפעם יותר להוכיחם
הין. שכתב

כהר״ן דיקא לא הכתוב ומשמשת ־נמ׳1 דלישנא וסוד ז(
z מצה כך וכו׳ צמר שמלוה כשם הוא דגמ׳ דלישנא

 כלל צמר שלא הוא שהמלוה משמע נשמע ששט דבר צמר שלא
 משמע לן שכח אל דכשב הכשב לשון וק , אחת פעם אפילו
 הר״ן וחצ ,לץ להונה הרכה אל נשב מדלא כלל יוכיחנו שלא
.ול״ע החת פעם עכ־פ להוכיחה ומשיב לרבים ושירי לה שקי

 רביתיטק דעת צדע ופוסקים ספרים בשאר ח(
\ לא ובדבריהם ,זה בדבר אומרים הם מה

 המורש־" מדברי כ;לרבים\ ישר ביו לחלק רש שוס מלאש ;
 פד להוכיח מחרב לרבים ראפיצ ג״כ משמע חזרעפ״ט הנשתא

 בידם היה ]להקב״ה[ הדין תרת צ אמרה התם ראיחא הנאה
 ה״ל מיש, ולא ]ברשעים[ למשה השרב;[ לפני הצדיקים ]של
 לפניו אמרה מהם מקבלים היו לח שש שאס לפני וידוע נצי

 להם היה ולפיכך נצי ש לפניהם לפניך וידוע נצי אה רבש״ע
 ולסבול צלמן כל ולקבל שמך קדושת על ולהתבזות בידם למשת
 שהרי מישראל, שבלים הנביאים שהיו כמו ששראל הכאות
 נתחי גוי דנהיב כן כמו רכשה ששראל צרות כמה הבל ירשה
 ואמר הקב״ה חזר שד הנביאים ושחר לשרשם ולחיי למכים

 דאפיצ חלמת ,שם המדרש כגיל וט׳ בשר זין חבלה למלאכי
להוכיח ג״כ משיבים הנביאים ושאר וירמיה ישעיה כשנחת

.הכאה עד
חמר הרואה ז׳ הל׳ דעות מהלטח פיו הרמב״ס 7ןך ט(

 למעב להחזירו מלוה טובה לא בדרך שהלך או שחנוא
 לאו והס מוטב ממט קבל אס וט׳ שטח שכח שנאמר וכו'

 ער להוכיש חרס חייב תשר וכן ושלישית שניה פעם יוכיחנו
 לתשה יש הדמביס, עכ״ל שמע איני צ ייאמר השטא שינש

 ואילך ומהנאה ,לשטחו מלוה הכאה רעד משמע דמרבריו עליו
 אילעא ר׳ והלא ,ליכא איסורא טכ'פ אבל ,מלהוטש נפטר

 ס״ל אבא ור׳ ,נשמע שאט ברבר לשטש שלא רמצוה ס״ל
 לאחר ומראי לן הוכח אל משום לשמש שלא איכא נש דתיבה

צ ואומר מכהו שהשטח טון ,נשמע שאיט דבר מקרי ההכאה
מה. נחל נשמע שאט דבר לך אין לך שומע אני

’) DCS31 הרמב״ס כדבש משמע ט־ז רף דערכין משגיא 
ליכא חיוט מכדי יותר לשטח רולה ראם הנ״ל

 ליה כראיה למר ט נוף ש קללו א החוטא הנש אמ׳גשכבר אהורא
 בערטן שם כי ,לן הוכח אל משוס ליכא מ״מ ליה כדאית ולמר

 הכאה ער חמר רב שכחה היק עד יוחנן וד׳ ושמואל רב נחלקו
 ושלשתן וט׳ שפה עד חמר יוחנן ור׳ קללה עד אמר ושמואל
 נפוח p צ ויאמר ביונתן שאזל אף רחר דרשו אחר מקרא

 וקפרן וטי להכוש עליו החנית אה שאל ויטל וכתיב המרדות
 חביטתא יחבב התם שאני וקללה הכאה הכתיב נדפה ולמ״ד הגש

 ואם הגש ענ״ל מפי נפשיה מסר בדוד ליונתן ליה דשה יתירא
 למ״ד היינו ,ליה כדאית מר לכל ח־וט אח שעשת דלאחר נימא

 מלשביש אםורא אכא ,הכאה ער א קללה עד או נזיפה פד
 פשה אך חימא א'כ אתר מטעם א לן שכח אל משום אח״נ
כדבר משמע ודאי אנא ,רדוד חביבותא משום איסורא יונתן

הרמב׳ס
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 ביח רשות עדין מ’מ כחיובו והומת שפשה לאחר דחף הרחבים
 וליכא כיק משוט יומר אביו את יונתן היסח ומשל׳ה ׳ להוכיחו
 נדלמא האי הרמב״ם לה מוקיס במאי קימה ועכייש ׳ לשרת

 לכא וחיכה דמצוה דאמרי כלה דף בינחוח אבא זר׳ אילטא דל׳
 ואפילו להרמנ״ס וס׳ל כיון ,:שמע שאינו ־בד לומר שלא

 להוכיח ביה רשות כ’ג ההוכחה גבול הל שהניע לאיור
.יוחר

 ללפא דר׳ רטעמא כפידש״י ס״ל רהרמב״ס ונלאה יא(
הוא נשמע שאינו דבר צימר שלא דמצוה רם*ל

 שמקבל למי הוכח הייט הוכיח הוכח מדכתיב מקרא ליה דיליף
 דדרשי והספרא נן״ז ר׳ וערכין רב״מ הנ׳ל השניות וא״כ הוכחה
 לרב תלמיד אפילו דרשו או ,פעמים מאה אפילו הוכיח מהוכח

 רדדיפהוכח דר׳ללטא דרשה להל ס״ל לא א״כ הוכיח מהוכית
ברבר מלהוכיח לפוערו מקרא לט אין ת״כ מינתה שמקבל למי

.נשמע שלט .
 לשמר כ’ג לכא שכיח והוכיח ורשא האי ובלאו יב(

אילעא דר' מילחא האי מהלכה דחה רהרמביס
 סליהם, דפליני הש״ס מניות הרבה משוס דבשה אבא ור'
 מאה אפילו לשכיח ומחויב ונדל כיון א' אוח לפיל ככתבט כמו

 ־כיון מ5מ שלט ברבר אפילו מצוה ראיכא הדק חיב פעמים
 אליו שמע ולא משל ורך פעמים שבעים או ששים מטחו שכבר

 ל' רף דב״מ השגיא א״כ , מוה גדול נשמע שאינו דבר לך הין
 אפילו לשכיח לאדם דמחייבין והספרא ט״ז רף דערכין והסיגיא

 רערטן מסוגיא ק אנא, ור׳ אילפא ר׳ על הליני העמים מאה
 וקללה הנזיפה לאחר אביו אח שטח שיונתן ממה בסמוך שהבחנו

 כר׳ דלא נשמע שלט ברבר להוכיח אישרא רלינא ג״כ משמע
 יוחנן ור' ושמאל רב אמוראי רפליגי ממה בן אבא; וי׳ אילכא
 או הכאה פד שכמה שק פד עואי ובן ור״י אליעזר ר׳ וחנאי
 מחויב נשמע שאיט בדבר דאפילו ג״כ משמע נזיפה ל קללת

 לה דחה משו״ה , נזפו או קללו או הכש שלח זמן כל לשטחו
 השגיות כל משוס אבא ור׳ ללעא דר׳ מילתא האי הרמב״ם

 סגיא לרשת הכחי בכמה הרמב״ס של ררט שא כן כי האלה
.אחרות □וגיזת מפני מהלכה

 רז״ל שאמש מה המלוה מדיני ט’רל מלוה החיטך ןץ״ל יג(
שאס רז׳ל אמרו ומ'מ ופו׳ הכאה ער זו מלוה שחיוב

 מתוך נמלא תועלת שוס הוכחותיו בדברי שאין השטח יראה
 שמא ממט ומשרא ביוחר ורשם אלם איש השטא רשפח גורל

 חש כזה, באיש זו בחצוה חייב שאינו ויהרגט עליו יעשו
 לששק מלוה כך הנשמע דבר לומד שמלוה כשס ז״ל אמרם
 ולא לשכיח קלון בענק שישה לפי נשמע הדבר שתן במקזס

.שם החיטך פטל הוכח לאשר שעלת
איסרא ליכא וקללה הכאה שלאחר ג״כ למדט ומדבריו יד(

 סכנת חשש דלכא כשקם דווקא לשטש
 לומר שלא שמלוה חז״ל אמרו זה על יהרטהז שמא שירא נפשות

 ק לן שכח אל נאמר זה שעל לומר ויש נשמט שלט דבר
 לומר לריכין אט אין ומעתה ,ויהרגך ישנאך פן ושיט ישנאך
 לומר דיש אבא ור׳ ללפא כרי הלכהא דלית להרמב״ס רס״ל
 לומר לשרא דלכא אבא ור׳ ללפא כר' ס״ל הרמב״ס דגם
 ור׳אבא אילעא דר׳ לתה למי שמפרש רק נשמע, שאינו דבר

 מכוס להוכיח איטרא לכא נפשת הכנת במקום דווקא כהח־טך
 ליכא עדיין וקללה הכאה למחר אבל נשמע שאינו דבר מקרי דאז

 בפ״ו הנ״ל הרמב״ם כפסק מח-זט שנפטר רק לשטח להזרח
 סכנח ובמקום כתב ולא הרמב״ס שהשמיט והא ,דשח מהלסש
 הוא אבא, ור' אילעא דר' כשמעתהא לשטחו אשר נפשת
 היכא נפשוח סכנת דלכא דטון רפשיטא שלתא ששא השם

 שעל יסוש׳ת מהל׳ בפ״ה כתבההרמב״ס וכבר לשטחו לשרא
 והס ואליהרג יעטר הידופץ משלשה מן שבחזרה עבירוח כל
 לסורא ראיכא אלמא בנפש מתחייב זה הרי עבר ולא חת

יהרג ואל יעביר שאמרו כמקים נפשת להכנת פלש למסור
.הרמב״ס השמיטו ומשיה

 נהי מדד השטא חס אבל הר״ח סימן כאו׳ח המ׳א 7ןן׳ מו(
על שבר מ״מ ,כמוהו נענש אינו שכיש שלט דמי

 מכאן החוטא ט שינזוף עד לשטח וחייב שטח דהוטח מ״ע
 קי'כ סימן סמ*נ וכו' לץ שכח אל שנאמר לשטחו אשר ואילן
 לקוחים המשמפוס וכפי המ״א, פכ״ל נזיפה עד כמ״ו פסק
 לפיק ידי חחת ההמ״ג אין והנה הסנדג, חובש המ״א דברי

 שא הסמ״ג רפח ט היטב ניכר במיא ששנא מרבטו אך ,בו
 ובר לומר דאסיר דס״ל אבא ור׳ אילעא ר׳ דברי ולאגד לאחר
 שמחויב רס״ל יוחנן ור׳ ושמאל רב וברי עס נשמע כאיט

 וההמ״ג נזיפה, פד יוחנן לר' או קללה או הכאה פד לשכיח
 ופ״ל ,יומר ולא להוכיחו מחויב נזיפה דער יוחנן כל׳ פסק

 לרב וקללה הכאה קודס או לר״י נזיפה קורם רכל לההמ״ג
 להוטש ומחרב נשמע, שאיט דבר נקרא לט עדין וששאל

 וקללה הכאה לאחל או לדי הנזיפה לאחר רק פעשה מאה אפילו
 השוס לשכיש ואשר נשמע שאיט דבר נקרא אז ,וששאל לרב
 ער לשטש וחייב וכחב הסמ״ג דייק זה ומשוס ,לן שכח אל

 ושים נזיפה( פד יוחנן כר׳ דפסק משוס )ושיט בו שינזוף
 דס׳ל אלמא לן שכח אל שנאמר להוטש אמר ואילך מכאן

 לאחר וה׳ה לדי נזיפה בחר על קאי אבא רד דשלתא להספיג
ושמיחל. לרב קללה או הכאה

 בשם ג״כ שכחב דפיה מהל׳ בלו להג״ח ומצאתי טס
משיב נשמע שלט ברבר דאפילו הרח״ס

 לו וראי אס אמנם וז״ל שכחב ושטח, פ’מ משוס להוכיש
 פטור ומעונש נתב ורא״ס וכו' ־פטור נראה אז יקבלו שלא

.עכ*ל היפטר לא שכיח ושכח כעשה אכל
והסמ״ג והתטך הרחבים ודעת מזה לט היוצא יס

 אפילו שטת והוכח מ״ע ראיכא דכשס והראייה
 לכא כך ,הנשמע בדבר קללה או הכאה פד פעמים מאה
 קללה או הכאה ער פעמים מאה אפילו שכיח דהוכח מ״ע

 נהדק, רלא לרבים יחיד בין חילוק שוס ואי! נשמע שלט כדבר
 יבר לומר שמצויד חז״ל־־כשס שהמרו מה מקיים אני מה ואלא

 החיטך ,נשמע ששט דבר לומר שלא שבה או מנוה כך הנשמע
 או הכאה לאחר לה שק־ והכת׳יג ,יהרגט כתא בירח לה היקי
 ,כהחיטך דם־ל היות דיוכל הרעבים ברפת יתירצט ,קללה
 ור׳חבא א־לפא כר׳ הילכתא דלית ס״ל רהרמב־ס תירצנו ועוד
 נדש ט ,נשמע פאיט דבר לומר שלח שבה או דמצוה רגיל

 ברבר ואפילו ושכח שכשיש שגיות הרבה משך דבריהם
כמו ,קללה או הכהה פר לשטח משיב נ״כ עמס שלט

י׳. ואות ח׳ אוח לעיל שכתבט
 דבשת הגמ׳ סונית הביא מליאות אלו בם׳ והרי״ת יח(

שאיג־ דבר לומר שלא ושבה דמצוה סה( )ד׳ 1
 עד ור״י ושמאל ורב מחלוקת הביא אח״כ והינף ,נשמע
 דבריו ומסמיטח נזיפה או קללה או הכאה פד שכחה היק

 או קללה או הכאה דעד הסמ״ג כדעה להרי״ף רס״ל משמע
 לקללה ומהנאה הנשמע דבר מקרי ליה כדאית מר לכל שפה

 לה קמפרש ופירושא ,נשמע שאיט מקרי ואילך נזיפה או
 דבר לומר שלא שבה או שמלוה מהחלה שאמר מה הרי״ף
 שאיט דבר נקרא ומה הנשמע דבר נקרא מה ,נשמע שלט
 מילחא האי "ף הרי לה מסמיך לזה ותוכחה ממ׳ס ו לשטר נשמט
 או קללה ל הכאה פו שכחה שכן ער ור׳י ושמואל דרב

 מקרי ואילך טיכס או קללה א» דמהכאה בא לשדפט ,נזיפה
 הסמ׳ג כדפח להיטש שלא וחובה ומלוה נשמע שלט דבר

 יהרגט שמא כשמתירא והקא החיטך כדפת להרי׳ף ס׳ל ואולי
 סכנת וליכא רפלמא נשמע שלט ברבר אבל להוטחו אשר

 ומשו׳ה , נזיפה ל קללה או הכאה פד להוטחו חייב נפשות
 ורב למילתא אבא ור׳ אילעא דר' מילהא הרי״ף לה מסמיך
 בדבר אפילו שכחה מלות דא־כא בה לשדיפט ור״י ושמואל

שיגיע פד ולא נרפה ל קללה ל הכאה פד נשמע שלט
החינוך. כדפח נפשות לסכנת .

סוגיא האי מהלכת לרשת הרי׳ף ופח לן בודאי אבל יט(
 שאיט דבר לומר שלא ושבה ומלוה ויבמות,

 ופח לן כן כלל, מביאה הרי״ף היה לא דא״כ נשמע,
 לא דא״כ ,לרביס יחיד בין חילוק שיש ל”דס כהר״; הרייף

שה כי ,לרביס יחיו בין לחלק כלל רש שוס בלח שיש הוה
לו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס80 מס עמוד בר יששכר בן יעקב שמואל רבינוביץ, א שמואל- משפטי



□א שמואל דתובחה שסעחתא משפטי
 רעת היה אם לרבים יחיד בין שלוק שיש לרמז להריץ{ לו

מרץ. כרי״ף
 דינים באסיפה חמד שדי בספר החח״ם למק ומצאתי ב(

בשם שהביא ג׳ ס״ק ב' איש ה׳ מערכה
 דקים במיד דדקא ח׳ל ל׳ ד׳ המביא פ׳ בביצה בש׳ע כריעב״א

 דלא מפזם במו; מפסק אט אין הא דבכי בשוגג ועבדי לן
 הוא דאיסורא דידעי לן דקים במילהא אבל ,מחאה בהו ממי

 לא ואי שועין שיהיו דמסב טעמא להא ליהא במדד מנבדי
 ככ״ל™ לזה זה מרבים ישראל דהא פלייהו מתפסיק בהו מחיק
 ולא נשמע שאט בדבר דאפילו להריטביא דט׳ל תזיק הד

 והתם ,למחות מחרב במזיד עבדי או מ'מ ,מחאה בהו מהר
 המביא פ׳ דביצה הגמ׳ סינית על קאי יהד איירי ברבים אפילו

 שאט בדבר אפילו למחות מחרב הכי ואפילו ברבים דאירי
.מר״ן דלא לימת רבים בין חילוק שוס שאין אלמא ,נשמע

 בשם p כמו מביא חמד שרי בספר החח׳ח ןךן5ן כא(
החישא אס מקבלי דלא דבדדעינן הסמ״ק י

 להוכיחו חייב מדד הוא ואס וכו׳ שעין שיהיו מוטב אמרינן סוגג
 נלד היה דחם נ״ה ד׳ דשבת מסיגיא כדמוכח נענש שאט אלא

 וט׳ איכא יהוכחה עשה אבל מעונש וטיט פעודין היו לפניהם
 במשא נ״ה ד׳ דשבת סזניא דהא ברבים איירי מי והחס פכ״ל

 להוכיחן מחויב במזיד עברי א־ הכי ואפילו ידיר/ הרבים
 חילק לא ההמ״ק שנש חדק הרי ,נשמע שאט בדבר אפילי

ד' בביצה הרשב״ה מדברי וק ,כהרין ודלא ליחיד רבים בי;
 ולקמן כהר״ן, דלא ליחיד רבים בין חילק באין כ’נ משמע ל׳

ע״ש. ,בסיד תקצ הרשב״אבאדכות רבד יובא ומכי( כיח )אות

 והראיס! והפמ״ג והחיטך דהרמב״ם מזה לט הדצא
מאפיל ם״ל כולהו והרשב״א ומסמ״ק והרימרא

 קללה או הכאה מר להוכיח מחויב נ״כ נשמע שאט בדבר /
לרבים יחיד בין חילק שוס ואין ,במזיד כשעוברים נזיפה או

־ *P3 !ל03

ב. פרק
 בריב רבא ליה אמר ל׳ דף המביא פ׳ בביצה גרפינן א(

ואין מספקין ואין מספחין אין מנן לאביי חנן י
 ולא לש אמרינן ולא מי דפבד הזיק רקח והאידנא מרקדין
 אינש לתב לא רבא דאמר הא ולטעמיך לה חמר דדי,

 נשי הר והא לאחרי ואתי חק ליה מיננרר דילמא רלחיא אטמא
 להו אמרינן ולא דמטאה חפומא ויתבן ומלן חצבייהו דשקלן

 יהיו ואל שוגגין שיהיו מושב לישראל להם הנח אלא מירי ולא
 ואל שונגין שיהיו מושב לישראל להס הנח נמי הכא , מוידן

 היא ולא ,לא בראריימא אבל בדרבק מילי והכי ,מדדן יהיו
 דהא ,מידי ולא להד אמרינן לא בדרבנן ול״ש בדאודיתא ל״ש

אמרינן ולא שחשכה עד ושהי ואכלו היא דאורייתא יוה״ב סוספות
.שם הנח׳ עכ״ל מידי ולא להו

ומסתברא וזיל י״ג מחלוקת יו״ט בהלטח המישור לכתב נ(
 מיד אבל פינוי תוספת כגון בדאודיחא דוקא ”

ל׳ דף בביצה הראש כתב וכן פכ׳ל לא מדרשא ולא דאורייתא
 תוספות כגון מדרשא דאתא במידי דוקא העישור בעל כתב וז״ל

 מתנן בהדיא באורייחא דכתיבא שמיד אבל דיוהכיע, עיטי
 בבינה שם הר״ן כתב וכן פכ״ל דפי־שי עד לש וענשיק כהן
 בהדיא נח־ב דלא מיד דדקא דאמר מאן חיכא מיהו ודל

 בהו מהיכן בדארייתא בהדיא דכחיב במידי אבל עינר כתוספות
 וה׳ה וז״ל ס״ב תר״ח סימן ו*יז6ב הרמ״א מרן נתב יכן ,מכ״ל
 <מדק יהיו ולא שוגגק שיהיו מוטב אמרינן איטר דבר בכל

 אס אבל דאורייתא, שהוא אע*פ בתורה משרש תאט ולוקא
בשם והרא״ש רביצה ם״ד ר״ן בידם מוחין בחורה מפורש

מכ״ל. העישור
 דבר בין הפיסק־ס שחילקו הזה החילוק על לתמוה ףיען ג(

,בתודה מפורש שאיט דבר בין בתורה המשרש
בת ביד כת שיש באש איירי אי נדרי במאי נפשן־ ממה

יא

 ,במזיד ולא בשוגג לא האיטר את יעברו שלא בידם למתיח
 שלא בידם מלמתוח וישחקו שיניהם אח לד יעלימו אמאי א'כ

 ומכ״ש דרבק באיטר אפילו במזיד ולא בשוגג לא כלל יעברו
 כמס מציט והלא ,בתורה משרש אט אפילו דאורייתא באיטר
 על אפילו ושמתו וכיד ,מרדות מכח שהט נש״ם פעמים
 נס אותם ולהעניש להטתם להם היה א״כ ,דרבנן איטרין

 במזיד ולא בשוגג לא ימכרו שלא וחרמות ובשמחות בנידויס כאן
 כראות לעשות הממשלה מאת ב״ד ביד נח שיש דאיירי טון

 מט ולא ושחנן מיניהם את ד’ב העלי® ואמא ,עיניהם’
. מדק יהיו ולא שוגנק שיהיו ®שב ואמרו

שלא בידם למחות ב׳ד ביד סח שאץ באפן אירי ךאי ד(
 שוגגק שיסברו שא עוב אמרו ומש״ה ,כלל יעברו

 וכתבו השסקיס חילקו אמאי פימא א״כ ,מדדן יעברו ולא
 והלא וט' שוגגין שיהיו ®שב אמריק לא נתירה המשרש דבדבר

 שלא האיטר מן אתם להפריש ביד ביד כח שאין ואיירי כדן
 בדבר ב׳ד יעשו מה א״נ ,במדד ולא בשוגג לא כלל יעברו

 ימברו שלא העוכרין את ב״ד יכריש יבמה בהורה המפורש
 דעכ*פ וכיון מאמה לעשות ב״ד יד בכח שאין דאיירי כיון

 ג*כ נימא לא אמאי א״כ ,בשרה המשלש האיטר את יעבדו
 אטרו יחמיר משוס אטו במדד משיעברו בשוגג שיעברו שוב

משיעברו מדדן שיעברו הדבר שטוב נימה בשרה שמשרש
שמה. דברי אלא הלו חין שועי;

להביא יש ,נדרי במא נסתפקט תשר הספק נידון הנד, ה(
 למתוח בד כח שאין דאיירי שהקים ה מדברי ראה

 בהאי המביא פ׳ בביצה הרא״ש הנה ,כלל יעברו שלא בידם
 במידי נדל׳ והגי וז״ל הרא׳ש כתב שונגין שהיו מיטב דאמריק
 מחייביק שסינן דלא במידי אבל מיק מקבלי ילא ט־חי דידעינן
 ג׳ טמן ו׳ כלל בתשובה הרא״ש כתב וכן עכ״ל בידה למטה

 )ביצה כדאמרינן יזהירם לא ממט יקבלו שלא לו בריר אם ודיל
 עד ושש אכלי נשי והס דארייהא יזהנ׳פ תופשת והא ,ל׳(

להציל יזהירם מסופק אס אבל , בש מתיק ולא שחשיכה
עכ״ל. נפשו

 מקבלי דלא ואע״ג ד״ה נ״ה דף שבה תשסשת כתבו ן ןר ן(
בפמן כדאמר מקבלי א דספק הינא הייט ,לוכחינט *
 ®שב להם »ח מקבלי לא דודא היכא אבל ,גלוי מי לפניהם

 ל( )בילה יין כד בהמביא כדאמריק מזידין יהיו ואל שוגגין שיטו
 וכן שם השם' עכ״ל יוהכ״ע שסשת גבי )קמ׳ח( שואל וכפ'
 ד' דף ע״ז בשם' וכן ,®שב ד״ה ה' ד' בב׳ב השם׳ כתבו
 מזידין יה? ואל שועי! שיטו ששב דאמריק דהא ג״כ כתבו
 בפ' הש״מ כתב וכן ,ע״ש מקבל' דלא שידוע ברבר איירי

 מתאה ט3 ממי דלא דדעינן באפן דאירי ל'( רף )המביא
 חמד שד בספר החח״מ ומרן .שוגגין שיטו שעב אמרינן ההם

 בשם כן גס הביא ג׳ ס״ק ע׳ את ה' מערכת דינים באה־שת
 ®עב אמריק שוע החוטא אס מקבלי דלא דבדידמיק הסמ״ק

 ®עב אמרינן דלא למיט טלם פרברי ענ׳־פ וט' שועין שיטו
 ח״כ ,שנחש יקבלו שלא טדא שיורע באופן רק שוגיין שהיו

 ולהצילם להושיע ב״ד יד שקצרה כיון במקומה קושתיט נשארה
 בשרה המשרש באימר אפילו נימא לא אמאי ,כלל יעברו שלא

. במזיד משעברו בשוגג שיעברו טוב
ש ,לזה שרק למדתי ל׳ ד׳ דביצה הרשב״א )מדברי ז(

 גרסינן שחשכה עד ושש אכלי וקא שס ז״ל
 לש אמרינן ודא הא ובכי וסוד ׳01 משחשכה גרסיק ולא

 בהורה מבואר שאט במה אלא אמרו לא כ’רע ( נידיש ומחיק
 עך חבערב יוה״ב שהשח חירשיק הכא כי מדרשא אמי אלא
 לש וקיל לאנשי לש משמע לא והא נפשישכם את תפט ערב

ענ״ל ומשק אמריק משחשכה אכלן חלו אבל מזידן ולא ושוגגין
שם. הרשב׳א

בשרה המפורש דבר בי; החילוק זהו כי שמענו מרבדיו ח(
 שאט דבדבר ,בשרה משרש שאיט דבר בין

 שיעק שיטו ומשב הס שועין דמסתמא אמרינן בשרה מפורש
 ,מזידס לעשותם שלא בידם מחין אץ ימשו״ה ,מזידין יהיו ולא
לט ישמעו ולא ממנו יקבלו לא בודא אשר בדבר דאיירי טון

כ®

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס81 מס עמוד בר יששכר בן יעקב שמואל רבינוביץ, א שמואל- משפטי



שטעתחא משפטי 82

w טשף למה א'נ מפושקים בשם ו׳ ה׳ אות לעיל שבחכמי 
 בחורה המפורש ברבר אבל ,חנם מידים למיחם חטאם על

 עלמא טלי בחורה המפורש דדבר הס מדדים רמסתמא אמריק
 בחטאם יוסיפו ולא מם מדדים סיף דסוף וכיון , בהון יומי

 נשמע, שאט דבר והוי אע״ג בהו משו׳המחיק המחאה משוס
 והראיס והסמ״ג ושדנוך הרחבים כדעת להרשב״א רס״ל

 נשמע באינו ברבר דאפילו רס׳ל לעיל שכתבנו והסמ״ק וסריעב״א
 מזה ושממיק במזיד מברי אי קללה או הנאה פר להוכיח מחויב

 דהרי ,ליחיד רבים ששלק-ב־ן הרץ על ג״כ חולק רהרשב״א
 שאהוב להרשב״א ם״ל הכי ואפילו איירי ברבים דביצה בסומא

רסזקמן בחורה המפורש כדבר או ,במזיד כשעוברים להוכיחם
\ הם. מדחס

של־׳הפי-סזר-יוהרא׳ש מעמם דזהו לומר טבל ם(
 רבי בק כחזרה המפורש דבר בין שחילקו

 הרשב״א שכתב נעמת מהאי ג'כ הוא בחורה מפורש שאיט
 מפורש שאט ובדבר הם מזירים מסממא בתורה המפורש דברבר
 ההח׳ח מרן ברברי מלאת■ וק , הס שמגיס מסתמא בתורה

 שכתב ,ג׳ ם'ק ב׳ אוח ה׳ מערכת דמם באסיפת חמר בשח
 )דיה א' אוח הגכ״י תריח בסימן מנחם דברי הרב וכתב וז־׳ל

 הפיהור והרב פ״ב טיל בד׳ ים פאת הרב בשם שיהיה( ואיך
 למימלי דאיכא במידי דווקא נמטוט אהד לדבר שניהם והרינוב׳א

 מדדים כשהם אבל שוגגץ שיהיו מוהב דאמרינן הוא הס ושוגגק
 במידי דדוקא העיטור הרב שחילק היא זה ומטפס בהו מחינן
 עלמת טלי דלאו שוגגי! שיהיו מוטב ראמדיק הוא חדרשא ראחא

 בהדיא דכחיבה במיח אבל הם דשוגג־ן לשמר וא־כא גשש חני
בהו ומשנן הם מדחס ודאי לה ידעי עלמת וטלי בדחורייחא

.הרשב׳א ברברי שכהבט כמו ממש והוא תחח׳מ מרן עכ״ל
דבר בק שחילקו והפוסקים כעיטור בטעם שכתבט ובזה י(

בחורה, מפורש שאט דבר "בין בתורה המפורש
 ,)ר רביבמות עליהס להקשית שיש מה אתרח קושיא נ*כ ישרן

 ולא ביה ידענא ישעיה אמר אחא ומנשה דישסיה בפובדא מ(’מ
 »מ; פנ׳ל חזיד אשוייה ליה אמא וא ליה ואימא מה מקבל

 תרצח" ,לא בתורה המפורש דבר הוא רציחה והא תימה א׳׳כ
 והפוסקים העיטור לשיטת להוכיח מחרב בתורה המשרש ונדבר
 הוביש לא ואמא ,ממט יקבלו שלח בודא כשיודע אפילו הניל

 משום ישעיה הוביש לא הכי ומשוס לתרן ואן ,למנשה ישעיה
 אבלע שם אמר החם בדאתא נפש טל ולהמלט לברות דחשב

 ליה תישק מזיר ראישריה טעמא הא לי למה רא״כ ,בארזא
 ,שיהרגוהו להניח לו אן יהרג שלא והצלה המלטה לו שיש דטק
 משום מנשה את למטח ישעיה שחשב ובשעה משמע ודאי אלא

 והמלטה הצלה לו שאן א התליט מדד למשוש שלא טעמא
 הרי מנשה הרט כהרי מחלתו על פוש שמטת נש שדו

 של מירו ולהמלט לברוח ישעיה של יח בנח היה לא דבא׳נת
 אה הצדיק ולא מנשה, אח ישעיה מטת לא זאת ובכל ,מנשה
 שמה א׳ב מזיר, לעשותו שלא כדי טפמא משוס והוא פלש
 לישעיה לו טה מרצח לא בשרה המשרש דבר שמא ילק הוא

כמו ממט יקבלו שלא בורא כשיודע אפילו מנשה אח למטת
והפופקיס. העיטור בשיטת לעיל שנחבט

החילוק מטם דכל רטון ניחא הניל הרשב׳יא !בדברי יא(
 ומסתמא אלא אט בשרה המשרש דבר של

 שוגג ועכ״פ טון ומנשה דישעיה שברת בהא א״כ הוא, מדד
 ליה אמא וא מדקאמר וגם ,מהנזגיא כדמכח מנשה היה

 דעכ׳ים זטק ,שגג ישאל לו יאמר לא דאס מכלל מזיד אשריה
 רשמב טפמא שייך והרי ישעיה מטש לא הכי משום הוא שוגג

וכיוצא בחורה המשרש תרצח לא באשר אפילו וס' שוגגין שיהא
,וסייפש המושר לשיטת אפילו ט

ג. פרק
 בשם שכתבנו מה לפי ביאר צריך הובר רייןV) א(

וט' שוגנין שיהיו שטב ראמרינן והא הפוסקים י
דבר בין והחילוק כלל, יעברו שלא למשח בידנו שאן אירי

tow שמואל
 אלא איט בשרה מפורש שאט ובר בין נשרה המפורש
 ובדבר הם מזידין דמסתמא אמוינן בחורה המשרש רברבר
 כשיש אבל ,הס שוגגין דמפתמא אמריק בשדה משרש שאט
 באסור אפילו בשוגג כששפה אפילו למחות מתרבים למחות בידט
 בשרה מפורש כשאני אפילו רארייתא באשר ומכיש ,ורבנן
 לח במזיד ולא בשוגג לא יעברו שלא למשת בידט שיש וטון

 כהבט ק הדדים יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב הא בט 'אמרינן
 ברברי בביצה שם הראש סייס אמא לדמה א*כ ,הפוסקים בשם

 שם כראש זיל ט ,ופרשי סד להו וענשינן בהו מחיק העיטור
 שטי שסשח כטן מדרשת ואחא במידי דוקא העיטור בסל כתב

 בהן מחיק בהריא באורייתא ובשבא בשד אבל דוהכ״פ,
 שיש דכיק היא שמה והלא הרא״ש, עכ״ל ופרשי להו ומנשינן

 ויניחום כיד ישתקו חמתי ,רפרשי עד ולענוש למחות ביד ביד כח
 בשרה, בהייא מפרשי רלא ואורייתא ואשרי ררבק אשרי לעבור
 בנידויק וכפו מרדת מכת שהכו בשים פעשס כמה מציט וכלא

 למחות להם שיש ומכיש ררבק אשרי אפילו יעברו שלא ובשמהות
 למחות להם שיש וחכ׳ש דרבנן אשרי אפילו יעברו שלא ולעטש
משרשים איק אפילו רארייתא אשרי יסברו שלא ולעכיש

,בהריא בתורה .
 יושק האמת שהרי הוא שמא ג״כ הרת׳ש דברי !בלא ב(

ביר והכח השקף שה הגת' מנש ביש ט
 הרת משפע• להעמיד ועקרבים בשוטים לטף ישראל של ביי
 לעבור הנח׳ חכש הניחו אמא יקשה שף סיף א*כ ,מלה על

 שיש כיון והלא ,וכו׳ שיגגין שישו מוטב ואמרו בזמניהם אשרין
 ולא בשוגג לא יעברו שלא ולענוש לטף שבזמניהם ביר ביד כח

 הרא״ש ששלו ומה ,דפרשי עד ולפטש למחות להם היה במדד
 בודא דירעיק באפן דאייה שכתבו לעיל שהבאט פוסקים ושאר
 ביד כת שהיה כיון והלא ,לט ישמעו ולא דבריט יקבלו שלא
 במזי־ ולא בשוגג לא יעברו שלא ולענוש לטף בזמניהם ב״ר

מזירין. ישו ואל שוגגין שישו שטב אמרו אמא

 ה׳ מערכת דינים באסיפות חמד שרי בם׳ החח״מ מרן ןן״ל נ(
ברכה במחזיק שד״א מרן כתב זיל ה׳ סיק ב׳ את

 וזיל ל׳ י׳ סל לביצה מקובצת שיטה בשס ב' את תריח שמן
 הצרפשס רבושו בשם שהעיד אשכנד גרול רב בשם הריטב״א

 אלא אלו דבשם נאמרו שלא מרוטנבדג והרב ריי ובכללם
 לעשת ראי ובריס בכמה שמקילין הזה ברור אבל ,לתרוחס

 לא ליפברו דלא ער לש וקנשנן משק מדרבק אפילו למרה סייג
 מדבריהם פכ״ל, ירושלש במדרש שא ושק במזיר ולא בשוגג
 לקנוס וחסטלה עצה עדיין שיש באפן ואידי ג״כ משמע

 הדרא א״כ במזיד, ולא בשוגג לא כלל יעברו שלא ולמחות
 ויניחום שניהם וישליש ברורוחם ביו ישתקו אמא לדוכתה קושיא
 מפרש רלא ואורייתא ואמרי ירבק איסורי בשוגג מבירות לעטר
 בשוגג לא יעברו שלא למשת ביר טד שיש כיון ,בהריא בקרא

.לעשות ביום שיש טצדקי כל לעשות להם שה במזיד ולא
נשים ז׳ הל׳ עשור שביתת מהל׳ פ״א הרמב״ם ןן״ל ד(

 שמצוה יורשת אינן והן שחשבה פר ושותות שאכלות
 בזדון לעשות יבאו שלא ביק ממשן אין הקרש על מחול להוסיף

 ,נשיו להזהיר ואחר אחד כל בבית שומר שישה אפשר א שהרי
 לזה הדומה כל וכן מזיר! ישו ואל שוגגיו שהיו להס והנח

 וט׳ לזה הדומה כל וכן רביט וכתב וו״ל הה״מ וכתב מכיל,
 ומסור היתר ט ונהגו בכשב מפורש שאט רבי בכל והכוונה

 דעת עם הרמכ״ם רעת שמשה הה״מ מדבר משמע עכ״ל לכל
 דבר בין במורה המשרש דבר בין שלוק שיש ושייעש העיטור

שטב חמריק לא בשרה המפורש דברכר בשרה משרש שאט
.מוידין ישו ואל שוגגץ ששו

לטיל דהנה ,הכל ל־שב יש האלה הרמב״ס !בדברי (ה
 טלם הפוסקים’ הסכמת בשם כתבט ו׳ ה׳ את פ'ב

 שברור באופן ווקא איש וט' שוגגין שיהיו ששב דחמרינן דהא
 שזגגין שיהיו מוטב אמריגן א המוטשם לקול ישמעו שלא לט

 מוטב אמריק לא א לא א ישמש אם הפק שיש באופן אבל וכו׳
מדבש ג' ב׳ א׳ את זה פרק למיל הוכחט כן וכו/ שוגגק שיהיו

הפוסחים

החכמה אוצר תכנת ע״י הוז*פס82 מס עמוד בר יששכר בן יעקב שמואל רבינוביץ, א שמואל־ משפטי



מבשמואלדתונחה שפעתתאמשפטי
 ושכון הכאוס ע* וחחבוצת מצום סדין ש’ אס דאש־צ הפוסקים

 במזיד ולא בשוגג לא יסברו שלא האימר מן להסרישן וקנשוח
 אמריק הכי אפילו בעלמא ברטר בסוכחה ישמש שלא כיק פ״מ

 אות מ פרק לפיל פיק מזידין יהיו ולא שועה שיהיו מוטב
.ע׳ש נ׳ ב׳ א׳

 בין בתורה המפורש דבר בין החילוק הסם זהו הילכך י(
יוככ״ס סוספיח כמי בתורה מפורשת שאינה מלוה 1

 לא בחורה מפורש שאינו דבדבר ,דרבנן סילחא או וכדומה
 בחורה איסורי; מפרשי דלא וטון א( ,הפמיס מכמה בהו מחיק

לפיל שנחבט כמו הס שועין וחוקק שנשי כהו יד® לא נהדא
 לכרע שלא כד בתו מחיק לא משו־ה כרשב״א בשם

 מפרשי דלא כיון ב( למדד, משוע חהאס על להוסיף אותם
 ישמעו שלא הדבר קרוב לאינשי להו משמע ולא בחורה איסורן

 כיק ג( ,בכך שהורגלו טון בעלמא נדסרא מוטחם לקול
 מלוה אפילו א מדרבק אלא שאיט כיק קיל אישרו דבאמח

 דאורייתא מאיסור ר,יל אישרו ג״כ יוהכ׳ם כשספות דאורייתא
 אחד נל של בטש שומרים שיטו אפשר ואי ,בשרה המפורש

 שנהב כמו ופונש־ן קנסות ס״י טלם אח להפריש לכסח ואח־
 בחיס שלשה או בשנים שימדס להעמיד דאפשר אסיג הרמב״ם

 שקל מ*מ בשיר ולא בשוגג לא כלל יעברו שלא אוחם ולמנוע
 הזה והשש שהמחאה הרחבה דפחם ומאזני בפלס חכמים
 ואס ,בש-יגג כלס שפין עכשיו כי , משכר יותר הפסד ■גדם
 לשלשה או לשנים יליט זה שעיי אף אותם ויפגשו בידם מתו

 זק לפחת מ’מ במזיד ולא בשוגג לא כלל יעברו שלא אנשים
 שאר נל יעברו ועונשם מחאתם יד שעל מה ,גדול הפסד יגרש
 חז״׳ל החליש משרה כחלה אנשיס ג׳ יא מב׳ חוץ במזיד הפה

העם שאר כל משיעשו , בשוגג כלם שיעשו שמב והמרו
.כלל יעברו שלא שלשה או משנים חוץ במזיד

דרבנן בהיליתא או בשרה מפורש שאיט בדבר שא מ *כל ן(
 המעמיס כל בהם יתהפכו בשרה המשרש בדבר אבל

 שיהיו שטב בהו אמרינן לא ומשרה ולהחמיר, לנרישח הללו
 דמפרשי דכיון בהם להחמיר יתהפך הראשון הטעם וכו׳ שועין

 מזירס וחזקתן בהם ידעי פלמא טלי בהדא בשרה איסורן
 למדד משגב ישסף אולי בהם למשח לשש אין ומשרה הס,
 כיון בהם שייך לא הב' הפעם ,הס מדדים הט רבלאו טון

 בשניהם וחמירא לאינשי ששר לש משמע בשרה מפורש דא־שרן
 , בהם נתהפך הג' הממם ,שכיחים לקול שישמש הדבר וקרוב

 פדף משו״ה שא חמור איטר בשדה משרש דאיסורן טון
 כלל יעברו שלא להם שערום אנשים שלשה יא שכיס הצלח לן
 העם שאר יטאו שמא שנשש מחששא ,במזיד ולא בשוע לא

 שלא ועונשין קנסוח פ״י ופנשיק משנן משו״ה ,במייד לפשות
 להעשו נידיט שאין אע״ג במזיד, ולא בשוע לא כלל יעברו

 היות יוכל העם שאר ולכל מקושת שלשה או בשנים רק שומרים
 עדיפא ההצלה מ״מ ,למדד משוע חמאם שיתוסף להס שערום

 אח להציל שפיר בהו מחיק ה’משו ,שא חשר דאישר טון
לעשות יבואו הטס שאר דכל אעיג חמור מאיסור האנשים

.מחאחט פ״י במזיד
קיל שא בשרה מפורש שאיט דבר כאמת אס לי׳ע אך ח(

 דאורייתא מילחא כל שהרי בשרה המשרש מדבר 1
 ויש ,הן ממש דאורייתא מדרשא את״ן או מדות בי׳ג דלפיק
 משום קיל יוה׳׳כ שששת ואולי ,וציע ,בזה ובריס אריכות

 לה ילפיק והרי בשרה מפורשת שאיט פשה מלוה אלא שאיט
 לחדש בתשעה נפשותיכם אח ועניתם מדכחיב פ״א( ד׳ )טומא
 משנש בהדא שעמה ושקרא מרב פר מערב מו־כשב או בערב

 ל״ת באיסור משא׳כ קיל משרה שם ביומא כדאיתא ומאזהרה
שיש! מוטב אמרינו לא ב״כ נשרה משרש איט אפילו

וליע. שועין
מפורש שאיט בדבר קולא שם ]’שא נפח אס ךא£ילן ט(

כיה, וחומרתן בשרה המשרש מדבר בשרה
 שהבאט הרמב׳ס דברי פ״פ הנ״ל קוש״תט נ״כ ליישב יש מ’מ

 כל של בביש שוטרים להעמיד אפשר ראי שכתב ד' תות לשל
שאיט דבר בין בשרה המשרש רבר כין והחילוק ,ואחד אחד

 מן בשרה משרש שאיט דנרבר ,בוה שא בשרה משרש
 אפשר ואי ,הס שועיס ושקק בשן יומי פלמא כולי ולאו

 מחינן ולא שתקיגן חשו״ה ובית בית בכל שפטם להפשר
 לשנים ויצילו ולעטש להטת ביד ביד כח שש אסיג ,כלל בידיהו

 מיני. במזיד ולא בשוגג לא כלל יעברו שלא אנשים לשלשה או
 ב' מלבד במזיד יעברו הפס שאר שכל זה פ״י נדול הפסד יגרמו

 טלם שיעשו מושב ואמרו שיל החליש משרה ,אלה ני או
.כלל יעברו שלא ג׳ או ב׳ לבר במדד טלם משיפשו בשוגג

 שחזקתן בשרה משרש שאיט ברבר רוקא שא זה סובל
שחזקתן בחורה המשרש כדבר משא״כ הם שועים

 פ״ב לשל שהבאט מפרשים ושאר הרשב״א שכתב כש הס מירק
 לא שהרי והשנש המחאה ק יוצא הפסד שום ואין וט׳ ז׳ אוח

 פליט מיטל משרה הם, מזידק הט רבלאו טון החטא נשהף
 להציל בידיט שאין אע״ג ,כלל יעברו שלא ולענוש ולהטח למשח

 שוטרים להעמיד בשינו שאין טון מהם לשלשה או לשנים רק
 טון לעשות בכתט שיש מה כל פברינן ואח בכל ,ובית בית בכל

 ,הס מדדן שף דשף כיק מזה מניע וחטא היזק שום שאין
 משרש שאיט דובר למטמא צריטן אט ואין הכל מיושב נ״כ וכזה

.ורו״ק בשרה המשרש מדבר באמת קיל בשרה

 שהקשיט הראשונה הקושיא גם בזה ליישב ולכאוראיש יא(
וחמר חילעא דר׳ שלתא מל א׳ אוח לשל

 שאיט דבר צימר שלא מצה כך הנשמע דבר צמר שמצה נשם
 סוניות מבמה לשל וטקשיט וכו' חובה אומד אבא נר׳ נשמע

 שהחיטה איירו אבא ור׳ אילעא דר׳ וצמר רץ לח יש ובזה שבש׳ם
 מצה ומשרה בה וט׳עש שוע־ן ששו מושב ומשם שוע שא
 אם אבל ,מזיר למשוש שלא נד נשמע שאיט דבר צמר שלא

 הכאה פד פעמים מאה אפילו לשטח מלוה אז מדד שא החוטא
 הכי דבלאו טון השכחה מן מגיע היזק שום שאין טק קללה או

 משוס דפוס מהל' בפ״ו הרמב׳ס השמיש ומשרה מדד, שא
 דחוטב משור שביחח מה״ל בפ־א שכתב מה על פלש דסמך
 אבל לכאורא שא זה כל אך ,מדדין ישו ואל שעין שיהיו

 שא כשהחמא אבא ור׳ אילסא דר' לשלתא לאוקמה ליכא באמת
 ישנאך פן לן תונח אל מדכחיב לה יליף אבא ר׳ שכרי ,שוע

 וכן ,שא הישרא דפש דלפי טון לץ לקרוש שייך לא ובכוע
 ש מקרי ולן אלמח זדון נענרח עושה שש לן ישר זד נאמר

.כנ׳ל לפרץ ליכא ח״כ כשוע הששה ולא בזדון שששה

ד. פרק
ולא שוגנין שיהיו מוטב דאמרינן דהא זה מכל לט ה?צא א(

 שלא טרחי יודעים שחט כאוק חייט מדדק יהיו
 בשם לעיל שנחבט כמו אוחס יוטחו אשר השטחים לקול ישמש

 טה ד' ישבח התום׳ וכשם בחשבה הרא״ש ובשם דביצה הרא׳ש
 בביצה מ’ובש הסמיק ובשם רפ׳ז והשם׳ ם׳ ד׳ דב״ב והשם׳

 לעיל שהבאט הרמב״ס לשון שייק וכן אות לעיל עיין
 כיח בכל שוטרים יעמדו לא אס ישמש לא לבד דברים בהזנחת

 לקנוס השוטרים מעשה זהו ט ולענשם להכותם ושיט ובית,
 כח כשיש ואפילו ,השופטים למשפש יצית שלח למי ולענוש

 אמריק מ״מ וקנסות ושנשין הכאות עיי בידם למחות ב״ר ביד
 ונשם הרא״ש בשם לשל שנחבט כמו וט׳ שוגגין שיהיו שטב

 ובשם והרימב״א מ’הש בשם שכתב חידיא מרן ובשם הרמב״ם
 שום כשאין שכן ומכל מרוטנברג, והרב והריי הצרפתים חנש
 ולא בשוע לא בלל יעברו שלא מדם לעצר ותחבולה עגה

 יש אם אבל ,וכו׳ שועין שיטו שסב אמרינן בודאי ,במדד
 לא ועונשם הכאות כלא השכיחים לקול ישמש אס איל■ סכק

 כשברור ומכיש דרבנן באישר אפיצ שגגין שישו מוטב אמד־ק
מועל בודאי בעלמא בדבירא כמוטשס לקול שישמש הובר

.וכו׳ שוננין שיהיו מסב בזה אמריק ולא למטח

נובר רוקא איירי וט׳ שועי; שיהיו מיסב ראמרינן והא ב(
 כתוספות מדרשא אשא אלא בשרה מפיר? שחיט

יוהכ״ה
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 מ״מ ובית בית בכל ששרים להעמיד אפשר ואי ועונשין קנסות
 שאן טון האכזר ק ולהפריש לעשות בידט שיש מה מבדק

 אכא וגס , הס מדדין הט דבלא מהמחאה יגיע הפסד שוס
 במרה שמשרש מפר חמור ראסירו כיון לעיל שכתבנו כמו למימי
 מש״ה במזיד, יחטא שמא החשש מן מרפא ההצלה משלה
 להפרישם כד ולענוש לחשת בידט שיש מה כש וקנסינן 'חיק

 א לשנים רק להציל ביוט ישלה שלא אף החמור האסור ן
 מההפסד יותר אצלט חשובה הזאת ההצלה מ״מ מהם שלשה
.בתורה שמשרש חמור ראיסורו כיק במזיד שימש להם שערום

 טנא נ״כ נמצא בתורה המפורש בדבר אפילו זה איי)5ך ן(
אשלו ק1 וט' שיינק שיהיו מושב בהם נאמר אשר

 נמצא נ״כ דרבנן במילתא ואפילו בחורה מפורש שאט ברבר
 ואשא וט׳ שעץ שיהיו מושב בהם נאמר שלא אפנים נמה

 וגם ,שוע הוא שהמשא בורא יורע אס במרה המשרש בדבר
 אמרינן יחטא ?לא לעצרו וחהטלה עצה שם א שאץ טדא יודע

 ובזה ,בתורה המפורש נדבר אהיא וט' שעין שיהיו ששב
 פ״ב לעיל שהבאנו מיש דף ריבמוח ומנשה יישעי׳ פובדא ניחא

 מיח ,תרצח ,לא בהדיא בתורה המפורש דבר שהוא אע״ג •׳
 שמנשה ידע וישעיה רכיץ שעמא מהא למנשה ישעיה טכיש לא

 פצה שים א שאן ישעיה ידע ונס לפיל שכתבט כמו בשע שבר
 שיהיו ששב אמריק ,יפטר שלא מנשה את לפצור ותחבולה

 כמה נמצאו להיפך וק ,בתורה המשרש ברבר אפילו וס׳ שעין
 מפורש שאט כאשר אפיא שועין שיהיו משב נאמר שלח טני

דרבנן. באשר אשא או בתורה
 בתוכחת לו ישמעו אס בברור יורע שאש באופן הוא אם א( ז(

 שעין שיהיו מושב אמרינן לא אז לא, א דברים
 ומדש ,בחזרה משר? שאנו ובאשר ורבנן באסור אפילו וט'
 מחייב בידא דברים בתוכחת לקולו א שישמעו א ברור אס

 יודע אם ב( .ט׳1 טעין שהיו מושב בזה אמרים ואן למתות
 לקולו ישמעו שלא א ברור אס אפיא א מזיד טא שהחוטא
 שאט ברבר אפילו לשטחו הוא מחויב מ״מ ,וברים בשכחת

 מפורש שאט באשר א דרבנן באסור ואשא בברור נשמע
 יירש וגס טדא שוע שא שהחוטא באטד אשא ג( .בתורה
 ביק יש אם מ״מ ,דברים בתוכחת לקולו ישמע שלא טיא

 כל ולעשת למתוח מחויבים וקנסות ועונשין הכאות ע'י למתוח
 באשר א דרבנן באשר אפילו האיטר מן להפרישן שצדקי
 בחטא א פרטי ארם של בחטא ורוקא ,בשרה מפורש שאט
 תופשת כגון לכל ומשור הרבים בחשא אבל לכל מסור שאט

 הם שהתישאים כיון בהם מוחץ ב״ר הין בהם וכיוצא יוהכ״פ
 הכאת ע׳י שישמעו חף ,לבד דברים בשכחת ישמעו ולא בשע

 כיק ההצלה מן יותר הוא וההפסד בהם משו אין מ״מ ועונשין
 ביס בכל ששרים להשמיד אפשר וחי לכל משר היא דהאשר

 חון במזיו כלם שיעשו להם נגרום לענשס נתחיל חס ובית,
 משיה ,בשוע טלם עושין עכשיו ופד אנשים שלשה או משנים

 כולם משיפש בשע טלם שיעשו מסב ואמריק בהו משנן לא
,כלל יעשו שלא שלשה א שנים לבד במזיד

ה. פרק
 שהקשו אחרת קושיא כ’נ לתרץ טכל ובדברינו א(

רבדבר ופ״ל ושעתו העישור על האחרונים
 עליהם והקשו שעיןזט׳ שיהיו משב אמריק לא בשרה ומפורש

 פל לרשום לגבריאל הקב׳ה נ׳השאמר רף בשבח ואחא מהא
 להם היה הד; מדת ואמרה זט' דו של תיו הצדיקים של מצחן

 שש שאס לפני וידוע גלוי הקב״ה אמר מיש, ולא למחות
 גלוי לפניך אם מרה״ד לפניו ואמרה מהם קבלו לא בידם

 טתן הדן היה לפניהם גלד היה שאס ומשמע ,גלוי מי לפניהם
 שהבאט השסקים לכל רבתי שמה וזהו ביום, ימש ולא שישחקו

 ברבר אשלו לשרש משיב מיח מזיר הוא רכשהשטא דס״ל לעיל
 איד וא והלאה ח׳ מאת א׳ פרק לעיל עיין נשמע שאט

 ישמעו פלא לפניהם גלוי היה אם ומשיה שוננין הם שהששאיס
היה

 בהורה המטרש ברבר אבל דרבנן בסילתא או וכדומה יוככ״ם
 במל בשם לפיל כשבט p וטי שעין שיהיו מושב אמרינן לא

 ובשם הלימב״א ובשם בביצה הר*ן ובשם הרא״ש ונשם העישור
 הדס״א ובשם׳ הרמב״ס לדעה p שכתב הה״מ ובשם הרשב״א

.הריח טק בא*ח
 יפברו שלא ותחבולה מצה עדיין כשיש דאשלו דאמריק והא ג(

איירי וט' שועין שיהיו מושב אמריק הכי אפילו כלל
 t זדוקא וכדומה יוה״ה חופפות כמו לכל המסור בדבר רוקא

 וכו׳ שעין מאב״כיהיו אמריק אז העברה עוברים כשרבים
 שלא למצרם 6ובי בית בכל שוטרים להעמיד אכשר דאי ששום
 \3רי אינן המוקרין אס או ,לכל מסור שאט בדבר אבל ,יעברו
 הכאות־-ופועץ שיי בידם למחות ואפשר אנשים שלשה או שנים
 תוסב בהו אמרינן לא במזיד ולא בשוגג לא כלל יעברו פלא

 יעברו שלא לעצק אפשר דאי הסייג מזידין יהיו ואל שעין שיהיו
 צק1לנ אפשר ועונשין רפ׳יהכשת כיון מ״מ דברים, שכחת ע׳י
 ק וכו׳ שועין שיהיו מושב בהו אמריק לא כלל יעברו שנא

.והה״ח הרמב״ס דברי ממשמעות לפיל כתבט
 לבין בחורה המשרש דבר בין שחלקו הזה והחילוק י(

 בדבר ק הוא , בתורה מפורש שאיט דבר ׳
 הכאות שיי החיסור מן להפרישם ותחבולה סלה עדיץ שיש ובאופן
 ותחבולה פלה שום שאין ובאופן ברבר הן וקנסות, ועונשין

 ופכ*פ כירן ,ועונשן הכאות ע״י אפילו האיטר מן להפרישם
 שחין ובאופן ,דברים בתוכחת מוכיחים לקול ישמעו שלא שירי
 הכאות ע״י אפילו .האיסור מן להפרישן ותחבולה עלה שום

 דבר בין בחורה המשרש דבר בין החילוק שעם ועונשין,
 חמדנן בתורה המשרש דבובר ,בזה הוא כתורה משרש שאיש

 פלמא טלי ולאו בשרה משרש שאין כיון הס שוגג־ן דמההמא
 על עון להוסיף שלא כדי בהו מחינן לא ומשרה ,בהון ירכי

 ,הס שועין עכשיו וער מזיק לעשותם שלא היינו ,חטאם
 יפשו שלא האיטר מן להפרישם ותחבולה עלה שוס דאין וכיון
 שמד מה במזיד שיחטאו חנם אותם נגרום למה א״כ ,כלל

 דאיפוק רסק בקורה המשרש בדבר חבל בשוגג, משאו עכשיו
 שום דאין וכיון הס, מדדי דמסהמא אמריק לכל וירועין גלויין
נמת שיעברו להם נגרום שמא לחוש המחאה ק ילא הפסד חשש
 מזיק ט אמריק הכי בלאו דהרי ,בשוע עכשיו מר שעברו חה
 כרין בהו מחינן משו״ה ,בסודה ומשרש גלוי ראסק טון הם

 שהוא טד׳אי דירפינן אפ״ג ,ניפה או קללה 1א הנאה כד מחאה
 האסור מן להפרישן ותחבולה עצה שוס ואין נשמע שאינו דבר
 אכא ג'כ נשמע שאט בדבר ואפילו כרקי״ל בט משנן מ*מ
 העסקים בשם לעיל שכתבנו כמו מזיר הוא כשהחושא הוכחה מצות

 אש לגרוע שלא להוכיחו אין שוע הוא כשהשנוא כמקום רק
.חסא על פשע להוסיף

 כלל יחטאו שלא לטצרס ותחבולה פצה שיש ובאופן ה
טעם ועונשין הכאות ס* במזיד ולא בשוגג לא

 בתורה משיש שאיש דבר בין בחורה המשרש דבר בין החילוק
 המסור דבר והיא רבים הם שהעוברים ואיירי טק בזה הוא
 שכתבט כמי ובית בית בכל שסריס להעמיד אפשר שאי לכל

 מושב אמרינן בחורה משיש שאט בדבר דזקא pהל ,לעיל
 ומסתמא בחירה מפורש שאט דבר שהוא דכיץ וט׳ שועין ששו

 משו״ה וטח בית בכל שוטרים להעמיד אפשר ואי ,הם שוגגין
 שכשיו דשו ,מההצלה יותר הוא שההפסד מפני בהו מחיק לא

 ועונשין הכאות ע* בהם למטח נתחיל ואס בשיגג כולם עברי
 יעברו שלא מהם לשלשה או לשנים נציל זה רע״י נהי וקנטח

 מה הפסד ערום לעומתם אבל ,במזיד ולא בשוגג לא כלל
 בשוע טלם שיעשו מוטב אמרו משו״ה במדד יחטאו המם ששאר

 יוכל לזה מצורף ,שלשה שנים לבד במדד כלם משעש
 לכן אשריה וקיל בתורה משרש אסורו שאין וטון דוח
 שיעשו מה ההפסד כמו חשובה אנשים נ׳ א ב' של ההצלה אן

 שהדבר כיון בחורה המשרש ברבר משא׳כ למרדן משונגין
 מחינן ומשו״ה הם מזידין דמסתמא אמריק לכל ומשרכם גלוי
 מזידן הט רבלא חחאחט מן יגיע הפסד שוס ?אן כיון בהו

ע*י רק דברים בשכחת נשמע שאינו רבר שהוא אע״ג סם,

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס84 מס עמוד בר יששכר בן יעקב שמואל רבינוביץ, א שמואל- משפטי



שמואל דתוכחה שמעתתא משפטי
 שובבי{ שיהיו מוטב מטעם ימחו ונא שישתקו טחן הדין היה
 היו ראשון בבית והרי וסיעתו העיטור נפל על תימה א*כ וכו'

 בתורה איסורן דמפרשן וש׳ד ונ׳ע מת כחמורות מבירות נ׳ בהם
 האחרונים וכן וכסמ״ק וכו' מעין שיהיו מיטב בהס אמריק ולא

 פשטא כדמשחע כיו מזידיס שהחוטאים איירי דלעולס תירצו
 נשמע שאט ובר נין הנשמט דבר בין חילוק יש ומ*מ דמילתא
 כאלו מיחה ולא למתת בידו שיש האדם נתפס הנשמט ובדבר

 ,בזה וה מרנין ישראל דכל פרטת מטפס העברה את עשה הוא
 תוכיח :הוכית פשה על ועובר נהי נשמע שאט ברבר משא״כ

 פביד וכפיר חייכי[ אק• מיחה מ״מ בהם מיחה לא אם
 דזהו בדבריהם מיין ,שיחיו דו של תיו לרשום שלוה קוב״ה

לשונם. זה כאין אף מדבריהם העולה ר הקיט
כרמשמפ היו שוננק ובהמת לומר טכל בדברינו 1 ב(

מ״ש, ג’ואס ויה נ״ה ר׳ שבה מתום׳
 שיהא מוטב יאמרינן חודים וסיעחו העיטור נטל אפילו וכאן

 ביד כיה שלא כיין בהורה המ&ירש בדבר אפילו וכו׳ מנגין
 שהר* ועונשין קנסת פ'י מלחטוא ילעצרס בידם למחות הצדיקים

 נורא ירעו וגם .ראשונה הזה במעל ידה והסגנים השרים יד
 כמפורש נדבר אפילו משו״ה התום׳ לשיטת היו שוגגין שבאמת
 ליכא דחוכחה משה ואפילו וט' שובבי; שיהיו מוטב אמרינן בתורה

 מזה נ״כ הוטחו שלא ומנשה וישעי' בעוברא לעיל שביארנו 1נר
 דבוע סרא דירע כיון צמזיד משוע אותו לגרע שלא הטעם

כמפורש ברבר אפילו אמריק מלחטוא לעצרו בידו ׳אין וגם הוא
.וט' שועין שיהיו מוטב בתורה

הר״ן סברת כ’נ חהו לומר אפשר היה ולכאורה '-(
 שכתבנו כתו וטיט , לרבים יחיד בין שמחלק

 ביס בכל טטרים להפמיר אפשר דאי משים הרחבים בדברי
 רזה לעיל וכתבט ט'1 שוגגץ שיהיו מוטב אמרינן לכן ובית

 ובדבר הטמאים הס שהרבים במקום אלא שייך לא הטעם
 או פרטיים אנשים שלש? או שנים של בחטא אבל לכל המסור

 משום שוגגין שיהיו מיטב אחרינן לא לכל מסור שאט בדבר
 א״כ וט׳ שוטרים להעמיד אפשר דאי טעמא כאי שם שייך דלא

 אפשר אי אך הר׳ן, של טעמו ג׳כ חהו לומר מקום לכאורה יש
 מילחא על קחי הר״ן דהרי חדא ,מעמיס מכמה כן לומר
 שנחנט כמו כשוע ולא נמדד איירו והס אבא ור׳ לפא אי דר׳

 ,הוא מדד ולץ ,לן תוכח אל מרכתיב לה יליף דהרי לעיל
 א״ה אחת פעם ב־כיס להוכיחו עכ׳־פ מחייט דהר״ן כיון ב(

 ,יותר בהס ימחה אם יגיע הפסד איזו א״כ מדדן אותם עשה
 טון רההס הרמב״ס, ברברי שכתבט למה חמה זה והין

 שלא כדי להוכיחן מהחיל אינו וט' פועין שיטו מוטב ראמריק
 אתת פעס מוכיחן סוף לסוף טון כאן משא״כ מזידין לפשוחן
 ואיירי כיון שיפרשו עד בהם ימחה לא אמאי מזידין אותן ועושה

 בעצמו זה ג( ועונשין', הכאות ע״י האיסיר ק להפרישן כח שיש
 שמואל ורב אבא ור׳ אילטא ר׳ דברי ק לפרש גחל דוחק
 טיפה או קללה או הכאה ער תוכחה היק ער שנחלקו ור"׳
 עלה שיש ואיירי לומר נצטרך כ’וא ,הרץ קאי דבריהם ועל

 וזה וקנסות והכאות עונשין עיי האיסור ק להפרישן ותחבולה
ואין כלל נשמט שאט ברבר ראיירו משמט אלא ק משמט לא

.האיטר ק להפרישן והחבולה עצה שם

ו. פרק
 דינים באכיפת חמר שדי בספר החח*מ למק ומצאתי א(

כשם וז״ל שכחב ו׳ ס״ק ב׳ אות ה׳ מערכה
 ענשן להרבות שאין מדדן יטו ואל שועי; שיהיו חוטב שאמרו
 התראה בלא חוטאין שיהיו מוטב להם הנח כך לסדר משוע
 להרטת ואץ ,ביותר ויענשו בהתראה רחשא פניהם שיעיזו ממה

 היראים בשפר הראנו נתב ק להתרה מיהרה נמאיט ענשס
 ר׳ בשבת ומוכח כתב י״א טמן סוף נעשק והסמ״ג ל״ז טנק
 ,למחות חייב דבריו יקבלו אם לו ספק אס דאף ע״׳א נ״ה
 לשתוק לו טיב שוגגין והעברים יקבלו שלא למוכיח ברור ואס

העוברין אם אבל וט׳ שוננין שיהיו מוטב ל' ז* בביצה כדאמריק

 כרמכח מיתה מעונש שפטור אע'פ יקבלו שלא לו וברור מזידים
 מפטרי לא תוכיח והוכיח מעשה מ״מ נ״ה( )ד׳ שבת במם'

 ,רמות לרשם הלעיטהו יקבלו שלא טנשו טל שמוסיף פ’ואע
 זו שאין אומר ואני ,חקא בשוגנין השתיקה התלמוד לוה לכך
 בפ׳ כדאמרינן לשתוק צריך במדדים אף כי סובה טלה אלא

 :שמע שאינו דבר לומר שנא ההדס טל שחובה ס״ה ו׳ הבט״י
.פכ״ל ישנאך פן לן חוכח אל שנאמר

הר׳יר, סימן בחו״ח שהמ״ח וחמ׳נ מזה לשמסימ כ(
“ z תדר הוא רכשהחוטא הסמ׳ג מדברי הביא י 

 כן ■פסק ישמע שלא לו ברור אם תפילו לכוטח הוא מחזיב
 הסמ״ג של ומסקנתו כן איט הסס״ג מסקנת מ״מ להלכה,

 הוא פטור לו ישמע שלא ובבירור בוראי שידוע רהיכא הוא
 כמחלת פסק שהמיא רק ,7מז הוא שהחוטא אף להועחו

רוב שיטת הוא שכן משוס ,כמפקנתו ולא הסמ״ג דברי
. לפיל שהבאנו כמו פוסקיה

 נ’ג הוא יראים בספר הרא״ס בדעת מזה שמעינן ג(
מדד הוא כשהחועא ואפילו הסמ״ג מסקנת כדעה ׳

 להוסיף שלח כדי ,ישמע שלא ברור הדבר אס להוטחו אין מ'מ
 בהתראה יעבור ועכשיו התראה בלא עבר פכשיו רעד ענשו
 הראיס שרעת שהביא »״מ בפס לפיל שכתבט מה נ״ל זה ולפי
 שלא לו בברור אפילו להוכיחו ממרב מזיר דכשהתימא הוא

 ונא אחר רא״ם הוא הנ״מ שהביא שהראיס לומר צריך ,ישמע
 בהרח״ס שס החח״מ מרן כתב וכן ,היראים ספד המחבר בעל

.היראים ספר בטל תינו בהג׳מ שהביא
דהא הוא כסמ״ג ומסקנת הראיס רסברר, תזיק (ד

הנשמט רבר לומר שמלוה כשס דאמדנן ׳*
אפילו איירי נשמט שאינו דבר לומר שלא מצוה כך

 ותימה נפשות, סכנת ליכא ואפילו מדד הוא כשהחוטא
 בערכין אמריק דהרי הרין שהקשה־ כקושיא יתורן במאי

 דאפיצו הלמא מיפה או קללה או הנאה עד תוכחה היק פד
 קושייתט ישחר כן ,להוכיחו ג״כ מחויב נשמע שאיט בדבר
 מאה אפילו תומת הוכח חכתי בכמה ראמרינן חהא דלעיל

 שמט ולא פעמים וכמה כמה הוכיחו שכבר טון והלא ,פעמים
 דבר לך אין והלא יותר להוטתו מחויב אמא המוכיח לקול
 או ששים משל דרך הוכיחו שכבר טון מזה נחל נשמע שאט

 אפילו יותר מלהוכיחו נפער אליו שמע ולא פעמים שבעים
מזיר. הוא כשהתיעא

להוכיח מחויב שאינו מה שהטעם דכיון לתרן ונראה ה(
 הוא כשהמוטא אפילו נשמט שאט ברבר

התראה בלא במדו שיעברו ומוטב משום הוא מדד
לשיטת לעיל שנחנט כמו בהתראה מזיר משיעברו

 אלא הזה המטם שייך לא ח״כ ,והיראים הסמינ מסקנת
 ישמעו לא שבורא להוכיחם שהתחיל קורם בבירור דידע במקום

 מזירין שיעברו מוטב כי כלל להוכיחם יתחיל שלא אמריגן אז
 שלא מתחלה אם אבל ,בהתראה מדדן משיפברו ההדחה בלא
 להוכיחם מחויב ,להוכיחם והתחיל לו ישמעו שלא בבירור ידע

 טון מיפה או קללה א הכתה מד פעמים מאה אפילו ח״כ6
 בהם החרו דהרי מחאתו ,ע" יוצא הפסד שוס שאין

הראיס דברי לתק לי נראה ק , בהתראה במדד ועברו
.הסמיג ומסקנת

והיראים כוותייהו הלכתא דלית נראה הלכה !'לטגין ו(
z הראשון עליהם חולקים כפוסקים כל שהרי והסה« י 
 הכאה עד להוכיח שמחויב שפסק ס׳ איש לפיל שסבאנו הרמביס

 החינוך וכן לא או הנשמע דבר בי; חילק ולא סתומי לה ומסתם
 הוה לטיל שהבאט הריח סימן ההיא וק "נ י אות לעיל שהבאט

 ברבר אפילו להוכיח מחרב מדר הוא דכשה׳תטא נ*כ פסק ט״ו
 הוטח, דהוכת מ״ע על עובר הוכיחו לא ואס נשמע, שאינו

 והבאט דעות מהל׳ בפ׳ו הניח שהבית הר״א רפת היא וכן
 ל' ר׳ בביצה בש*מ הריטכ״א רעת וכן ט׳ז אות לעיל וברין

 דבריו שהנאט הסמיק רעה הוא וק כ׳ את לעיל שהבאנו
לעיל דבריו שהבאט הרשביא דעת הוא יק כ״א את לעיל

ז׳. את ב' פרק
ונראה
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 מיעוט את להציל משגחיק לא חשו״ה היו שעין עכשיו ופר \במזיד אין כי יען נשמע שאיט בדבר הפילו להוכיחם מחויב משו״ה הס
.לעיל וה כל שביארט כמו החטא ק הפס \

 דינים באסיפת חמד שדי בספר החח״מ למדן ומצאתי ג( >
הרשב״ן וז׳יל שכתב ת׳ ס״ק ב' אח ה׳ מפרכת /

 קע־ה סימן אברהם הקנה הרב דבריו הביא מ״ז סיק לח׳ב
שעין שכולם ברבר אלא שונגין שיהיו מיטב אמרינן דלא ,גמב

 המשרש דבר בין שחילקו ושפתו העישור שגם לנראה ג(
ג״כ פליני בסורה משרש שאיט דבר לבין בסירה

 הפוסקים בשם לפיל שהמחט .לפרטה והסמ״ג, היראים על
 בחורה המפורש בדבר הס ואפילו נשתש: שאט ברבר דאיירו
שידן מסתמא לכל גלוי שהדבר דמון משעם להוכיחם מחויב

 כהפמ״ג ס״ל דלא אלמא האת המחאה מן בא והיזק הפהל
 ,מלהוכיחו פטור מדד הוא כשהתוטא דאפילו דסייל והיראים
 במזיד משעברו התראה בלא במזיד שיעברו רמוטב מטפס

 השמ״ג על חולקים האלה הרבים הפוסקים שכל וכיון ,בהתראה
טותיה גס בי ונראים טותייהו נקשנן לא בודאי והיראים

כהר״ן. ודלא

 בדרך חבירו אס רהרואה להלכה הגיל מכל לט הלצא ה(
תוכיח, הוכיח שנאמר להוכיחו חצוה טובה לא

 שלישית או שניה פעם יוכיחט לאו ואס מוטב ממט קבל חם
 דאחר יקללט או שיכט ער להוכיחו מחויב כ-פמיס אלפי עד וק

.לך שומע איני לו

 או לו ישמע שהחוטא שיורע בין חילוק שום אין זה וכל ט(
חייב מ־׳ר! לו ישמע לא שהחוטא בבירור שיורע

 פון באותו נחסם הנשמע בדבר הוכיחו ולא עבר ואס להוכיחו,
 ביתו באנשי למחות שאפשר מי נ״ה ר' כשבת חז״ל שאמרו כמו
 אנשי על נתפס עירו באנשי ביתו אנשי כל נתפס נדחה ולא

 מרין והוא בגת/ פ״ש , העולם כל על נתפס העולם בכל פירו
 נהי נשמע שאינו בדבר אבל" ,בזה זה ערבין ישראל רכל עדטס

 "פ מ על עובר מ״מ כמותו נענש אט מוכיחו שאט דמי
תוכיח. והוכח

 שה כדין יבטלם לרבים יחיד כין חילוק שום אין זה סוכל
קללה חו הכאה עד פפנדם אלפי אפילו להומו שמחויב

.נשמע שיוט ברבר אפילו

 ער להוכיחו מחויב נשמע שחוט בדבר ראפילו דאמרינן ך,א יא(
לחטא הרסס חטא בין וגסלאמחלקיק קללה, או הכאה

 המפורש בדבר או מדר הוא שהחוטא כשיודט דוקא הייט ,היחיד
 וגם בתורה ומשרש גלוי שהדבר כיון הוא חדד לחזקתו במרה
 משרש איט הדבר אס חבל ,בתורה שמשרש כיון איסורו חמירא
 בדבר אפילו או הם, שנגין דמפתמא דרבק במילמא או במרה

 יודע וגס הוא שגג שהחוטא בבירור דודע בתורה המפורש
 ותחבולה פצה לו אן ונס ,וברים בתוכחת לו ישמעו שלא בבירור
 ומנשה וישעיה כשברא ופוכשין קג©מ פ״י יחטאו שלא לעצרם

 יש ובזה שונגין שיהיו מוטב אמריק בזה מ״ט אמ לעיל שהבאט
 ז' מאח ב׳ פרק לטיל שין היחיד לחטא הרבים חטא בין חילוק

.הדברים לכשל צורך ואין והלאה

ז. פרק
 הם שעין עלמא טלי ולא רבים מחאת דלעכין לנראה א(

ישמש פלחא כולי ולא הם מזיק פלמא טלי ולא
 לו ישמע זה רק לתוכחתו ישמש לא עלמא טלי ולא להוכחתו

 כיוצא וכל ,בחדר עביר וזה בשוע עביר זה לו ישמע לא הה
 וא כשעין דינם כרי שעין רובא א יובא במר אזליק בזה

 דבר כדן דיט ישמש רובא ואי כמזידין דנם הרי מזיק רונא
 לא יא נשמט שאט כרבי מדון ישחטו לא יובא וא הנשמע

 ,שעין שהיו שסב הרבים בחטא לומר שיך לא הכי נימת
 במדד הכי בלא ועביד דגשי חד בהו דליכא אפשר א דהרי

 ולתוכחתם חכשס לדברי שישמע אחד בהם ימלא שלא אפשר וא
 משגחיק צא ודא אלא ופשטת צטשח אכא חז׳ל שאמרו כרו

.אזליק ריבה בהר רק המישט כל
?'1ל' ר י־׳ ׳“־־־' ־־"■ ..........

? -,d אין ממט וינקום נאט

Ai

 דאי שכתב הרחכ״ס בשם לפיל שכחבט מה לסי ובפרט ב(
ואי ,ובית ביר. בכל שוטרים להעמיד אפשר

 יש אשר בהבתים שוטרים נעמיד לא אמאי מיפיט בתר אזליק
 וכיק אזלינן רובא בחר ודאי אלא ,החטא מן להצילם כרי ביךט

לעשות שיבאו מה העם לשאר מהשוטרים והיזק מכשל דאיכא

.בהם לעיין מ*י אברהם

 דטלם קאמר רחחחלה אהדדי סחרי רבריו ללכאלרא י(
אחריק לא שעין רברובן ומשמע בשנן שעין

 מצוה שעין רבמיעוטס סייס ולבסוף שוגגין, שהיו מוטב
 כשהמישס שועין שיהיו מטב אמרינן דלא משוס והוא למחות
 מוטב חמרינן דלא הוא שיגין במיעוט ררוקא משמע ח״כ שגגק
 שוגגין שיהיו ששב אמרינן שפיר שעין ברוב אבל שעין שיהיו

.שוגגין הכל שיהיו דוקא בעיק ולא

 ררובא התורה בכל קי״ל דהרי תימה זה אן באמת אך ה(
טלה רבעינן מתחלה ראמר מה א״כ ,רמיא כטלה *

 דכטלה קאמר רובא אלא ממש טלה על טונסו אין ,שוגגין
 כההיא שועי; טלם שהיו רבפינן וכתב פייס דהרי ושד ,רמי

 החכמים שהרי ,היו שוגגין טלם לא נמי והתם הבתים דתזקת
 פצמיט פל שעזור הוא בדי; ואמרו שלתא להאי דדעי בעצמם

 רק שגנין כולם בעינן דלת אלמא ,מנשותיהם שרשו לא כן גם
 מצוה שעין שנדעושש בדבר אבל שים ומש״ה ,פגי ברובא

 יש דאכמי ומה אזלינן רובא דבחר שכתבנו כש והוא ,להוכיחה
 איכא ,מחצה על ממצה לעטן אהדדי רסתרי דבריו על לדקדק
 כרוב מחצה א להרשב׳ן ליה מספקא פשקי רבאמת לשמר

.ורוק לא א דשא

ח. פרק
 אע״פ ת״ל שליד סימן סוף בירר הרמ״א מרן □הב א(

שאיט ש וכל עברה בשברי למחוח ארס שחייב
 להוציא חייב ארם אן מ*מ ,שן באש נתפס למתות ובידו מחה
 לחוש שש עבירה בעוברי מלמחות להקל נהגי ולכן זה על מעוט
 ס״א י׳ב סימן ובחייח פכ״ל ומאדט טפט על עומק שיהיו
 שלא עכשיו שהגין דמ״מ שכתב ש ויש וז״ל הרמ״א ן מר כתב

 ימסרט שלא בדכר סכנה שיש משוס עברה בשברי למחות
 פ׳אוז׳ל קנ״ז פימן ביו״ד הרמ״א מרן כמב וק פכ׳ל, למלטח
 גתפם הוא שחה ואיט למתוח בידו שש מי כל שאמרו ובמקום

 להוציא צריך אין שכנה חשש שיש ברבר מקם מכל שן באתו
.פכ״ל זה טל משט

)- 2TO1 בטר בספר עיין ח׳ל של״ר סימן סוף ביו״ד הפ״יו 
רמזה שכתב מ*ז( )ר׳ ששת למס׳ בחידושו שור

 אצל קצת ושם יר לו לאשר למנוף להם דמי וכהחירא רבים דש
 חשג פ״כ הדקה ברי דלא אע״ג תקיפות שאר א שררה שים

 ששח ובאחת בלש חיים רעהו את אש אס מפין והין שרה
 לא ואי היזיקא בכרי כ״א נאמרו לא מהרי״ו דדברי שא גשר

 תמרו לא נאמר לא תדאי משקרא תנורו לא בטלת הכי תימא
שם. הפ״ח סכיל בזה והאריך לירא מקם בדאכא כ״א

 סימן ובס״ח וו״ל כתב ג׳ כדק חר״ח בשמן והט״א ג(
ט גס שלט אחיו את איש דוקא כמב סי״ג

יוכיחש שאם אחר איש היה אס אבל

ץ
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מד שמואל דתוכחה שסעהתא משפטי
 יוחר ממט שינקום היא רטונתו לומר יצריך ,פלל למטיז

 יותר לו יעשה אס חיפה, מל למ״ד כטן המוכיח חיוב מכסי

 יוחר ממט ינקום והוא קללה או הכהה פד למ״ד זק ,מסיפה

 את ויאכוז לאנסין ימסרט או שיהרנט מון קללה, או מהנאה
 הכאה פד לאלו מלהוכיח, פטור הוא בזה ומצא , המוט כל
 להוכיח, מחויב הוא הלי ליה כדאיח מר לכל נזיפה או קללה או

ממט. וינקם ישנאט שמא לומר שייך ולא

הכאה ער להוכיח שמתיב דאע׳ג למדנו ומדבריה□ ד(
,ליה כדאית מר לכל נזיפה או קללה או

 הייט נדע להוכיח מדק מחויב מט או קללו או שהכהו וקורס

 מחרב שהוא מכמו יותר לו יעשו שלא בנפשו ישער אם דוקא

 היזיקא ובר בנפשו ישער אם אבל .תוכחתו מחמת לסבול
 מלהוכיח פעור הוא אז ,לסבול מחויב שהוא מכפי ייתר לו שיעשו

 אל הכתוב שאמר וזהו ,מיפה או קללה או הכאה קורס אפילו

יותר ותסבול ממך וינקום ישנאך פן הייט ,ישנאך פן לץ תוכח

.התוכחה פ״י לסבול חיובך מכר

ואמוראי תנאי שס רפליני ט״ז ד׳ ערכין ׳מגמ משמע וכן ה(
 פד אחר וחד הכאה ער אמר חד חוכחה היכן פד י

 אחד מקרא ושלשתן הגת׳ ומסיק נזיפה פר אמר וחד קללה

 נעות בן לו ויאמר טיפה( )הייט ביהונהן שאול אף ויחר דרשו

 עליו החנית את שאול ויעל יכתיב ,קללה( )הייט המרדות

 כתיב הא מיפה ער ולמ״ר הגע׳ ופריך הכאה( )הייט להכותו

 רק מלהוטת נפטר המוכיח שאין נימא ואס וכו' וקללה הכאה

 ולא לו נעשתה שלא זמן וכל ,חיובו קצה פר לו נעשתה אס

ברי יהא אס אף ,להוכיח עליו מועל עדין ,כחיובו פרין סבל

 שלא זמן כל מ״ע ,.זחיובו יוה; לו יעשה יוכיחנו שאס בוראי לו

 למיד »מ׳ מקשה אמאי א״כ להוכיח עליו מופל כחיוט סבל

 בפעם והקללה הנזיפה והלא ,וקללה הכאה כתיב הא מיפה ער

 למה יהונתן לו השיב אחיה רק ,ליהונתן שאול לו פשה אחת

 וכן ,להכותו עלץ החנית את שאול ויעל ואח״כ עשה מה יומת

 וזה הכאה, והכתיב וקללה מיפה סר ולמ״ו להקשות להנע׳ היה

 למה ,וקללו שאול ט נזף שיכבר טק היא גדולה קושיא טואי

 שבא עד עשה, מה יומת למה לו ואמר להוכיחו יהונתן הוסיף

 קשיח אבל כחיובו, וקללו נזפו שכבר כיון הכאה ליד זה ע׳י

 הכאה דכהיב ההא רוקא נזיפה עד למ״ד להקשות רדיק הנח'

 יהונתן היה מחרב שאול ט שנזף דקידם היא תימה וקללה

 יונתן עשה ולא ביחד וקללה מיפה אז היה ט וכשנזף ,להוכיחו

 פד לפ״ד קושיא אין ח״כ ,להקללה הנז־פה בין מעשה שוס

 הן להקטח יש זה הנאה מרכסיב רק ,קללה מדכתיב נזיפה

למ״רעדקללה. סיפהיהן פד למ״ר

 קללה פד להוכיחו מחויב שאיט וכיון כדאמרן ודאי אלא ו(

אס נזיפה קודם אף א״כ ,יוחר ולא נזיפה פר רק
 מהרב איע הנאה או קללה לידי מתוכחותיו שיבוא בנפשו ישפר

 נזיפה למ״ד הנח' מקשה ומשוי׳ה קורסנזיפה, אפילו כלל להוכיחו

 ליד יונתן מהוכחת שאול שבא והזיק כיק פירוש קללה כתיב הא

 יקודם דאע׳ג כלל אביו את יונתן מטח אמאי א״כ קללה,

 ויונתן עציה חיובא רמיא לא מ״מ ,היה לא נזיפה אף לכן

 מלהוכיחו ופעור קללה לירי מזה שבא טון כלל, אביו את למטח

 מצוותיו, ולשמור פקודיו לקיים בנ״י בלב יחן השי״ח .עמו ולריב

.ישראל על יהא שלום ורב
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/׳ללזא־

ממון הפסד ע״י מאיסור חברו להפריש

שאלה:
 בחדר חשמל להדליק משותף, בבניו הגר לאדם מותר האם

 חילונים משכנים למנוע כדי שבת, כניסת קודם המשותף המדרגות
בשבתי החשמל אור את להדליק

 זה ובגלל השבת כניסת לפני מוקדם חשמל שמדליק באדם מדובר
 מכמה למנוע בשביל הבנין שכני כל של החשמל אור מתבזבז
 שבת חילול מניעת היא פה הבעיה שבת. בליל שבת לחלל שכנים

אנשים( של ממון הפסד כנגד

תשובה:
 כניסת לפני מוקדם המדרגות בחדר החשמל אור להדליק מותר

 חשבון עבור יותר לשלם השכנים לכל בכך שגורם אע״פ השבת,
בשבת. החשמל את להדליק שבת מחללי משכנים מונע כי החשמל,

מקורות:
 שאינו לישראל תוכחה מצות בעניין רל״ט מצוה חינוך במנחת עיין
 נתפש הוא מוחה ולא בו ולמחות להשיבו שבידו "מי כשורה: נוהג

הכתוב". מן גם רבותינו מדברי ברור דבר וזה חטאו, על

 בספר וכן ע״ב. ט״ז דף בערכין במסכת תוכחה מצות בדין ועיין
 אורי ר׳ ע״י בשבת" בנקומט סגירת "אי בנושא: י״ט כרך תחומין
 במקום נוכח שאינו מי על תוכחה חובת חלה "האם דסברג

העבירה".

 לכופו "אבל שכתב: ב׳ חלק חו״מ שו״ע על נתיבות במשובב ועיין
 צדקה נותן אינו או סוכה עושה שאינו מי כגון עשה מצות לקיים

להפרישו וגם עבדינן, קמאי שליחותיה ואנן דוקא בי״ד צריך לזה
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 עשה לקיים שכופין בי״ד אבל בעלמא, הכאה אלא אינו נמי מאיסור
נפשו..." שתצא עד אותו מכין
 שכתב: א׳ אות ג׳ סימן חו״מ בבאורים הנתיבות בשיטת עוד ועיין
 דכופין עושה ואינו סוכה לעשה דבמי דכיון דליתא לפענ״ד "נ״ל

 מי אפ׳ מאיסור חברו להפריש מצוה אדם דכל המצוה לקיים אותו
ב״ד..." בכלל שאינו

 "וכן שכתב: במחבר י״ג סעיף תכ״א ס׳ ג׳ חלק חו״מ בשו״ע ועיין
 לא אם להצילו וא״י חברו מכה מישראל אחד הרואה באדם הדין

 הרמ״א ע״ז וכתב מאיסורא" לאפרושי כדי להכותו יכול המכה, שיכה
 רשאי עבירה דבר עושה שהוא בו ורואה רשותו תחת שהוא מי "וכן

 אם וא״כ לב״ד". להביאו וא״צ מאיסור להפרישו כדי ולייסרו להכותו
 כדי לחברו, ממון להפסיד שמותר הדין הוא חברו, את להכות מותר
מאיסור. יפרישו שעי״ז

 שהדליק זה ע״י כי ממון, יפסיד ג״כ שכן אותו גם הנ״ל במקרה אבל
 כל שיקבל החשמל חשבון המדרגות, בחדר מוקדם החשמל את

 חבירו את להפריש שרוצה אדם אותו וג״כ גדול. יהיה הבנין
כיס. חיסרון מחמת נפגע יוצא ג״כ מאיסור,

 מצות בשביל כסף להפסיד צריך בחברו, המוחה אדם אם צ״ע וא״כ
 י״ג סימן ח״ה או״ח משה באגרות תשובה בדבר ומצינו תוכחה.
 לברך" מסכים ואינו תורה שומר שאינו שותפו "האכלת בנושא:

 הכאה עד שפוסק להרמב״ם אף "אבל שם שכתב ד׳ סעיף שם ועיין
 השותפות ביטול מזה שיצא כשחושש חיוב עליו שאין מסתבר כרב,

 לא שבזה ממון, הפסד לו שהוא שנמצא להשותפות, צריך כשהוא
 בעלמא הכאה מחשש לאינשי שגרע מסתבר ממון דהפסד פליגי.

 להפסד לחשוש לו כשיש מלהוכיח שפטור חבלה...כ״ש עשיית בלא
ממונו..."

 שלו ממונו להפסיד לאדם לו שאין משה האגרות מדברי מוכח א״כ
 לאדם אין אולי הנ״ל בנידון גם וא״כ מאיסור. אחר להפריש כדי

 יש ואולי מאיסור, להפריש כדי החשמל הדלקת על יותר לשלם
 כמו מרובה הפסד בין החשמל אור כהדלקת מועט הפסד בין לחלק
משה. האיגרות בעל דן שבזה השותפות פירוק

 זה ערבין ישראל "כל בנושא 4ו עט׳ י״א חלק בתחומין עוד ועיין
 הזולת והפרשת התוכחה "חובת בנושא 56 עמ׳ ו׳ בסעיף וכן בזה״,

מאיסור".
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אור תורה ישיבת ראש הגדול הגאון דבר

תהילה ת^ב נ מ

 מסכת על כתוב, ספר ומגילת עלים עיני למראה היה הן
 בהיקף ובאורים חדושים ובה המלך" "נזר בשם ונקב ערכין
 והאחרונים, הראשונים דברי הש״ס סוגיות בברור ישרה וסברא

 רק מהיות מעט בה שדרכו מסכתות מן היא ערכין מסכת והנה
 ואמינא בה, נמצאו כלא וספרים למשיחא, כהלכתא הלכותיה

 אריה דב ר׳ הרה״ג ידידי בן זלמן ניסן להרה״ג טב לפעלא
 לברר אורה שערי בפתחו הרבים וזיכה שזכה שליט״א גולדברג

יתברך. ה׳ הנני כאשר ודעת בהשכל עניניה רב

 ביתם אל זו ברכה יביאו התורה לומדי שאחב״י אני ובטוח
 לגאולה בקרוב נזכה קדשים סדר בעניני העוסקים ובזכות

והמקדש. הקודש בבנין השלימה

ולומדי׳ התורה למען הכו״ח

שיינברג פנחס חיים



מקנה בשדה חומשנזר "קי

 אחוזה שדה דלענין סוגיין היטב שפיר אתי
 הוספת מדין גם למעט בעינן חומש דליכא
 וזה בעלים מדין שהוי אחוזה דשדה חומש

 לשדה מקנה דשדה מגז״ש לה ילפינן הוי
 מערכין מגז״ש בגט׳ מייתי ולזה אחוזה
 עמדו כבר דהנה כערכין חומש דליכא

 דליכא מערכין ילפותא שיך מה האחרונים
 לפמשנ״ב אכן פדיה ליכא בערכין הרי חומש

 אפשר ולפ״ז הקדשות דשאר הקדש דפדיון
 בשדה ילפינן ולזה בערכין נמי חומש דאיכא
 דבשדה ולזהילפינן בערכין נמי חומש דאיכא
 ובזה אחוזה דשדה חומש האי ליכא מקנה
 כשאר חומש דיהיה דאפשר סגי לא עדין
 יורש בענין נפק״ט ולפמשנ״ב הקדש פודה

 כתובים שלשה דהוי רבא קאמר ולזה מחיים
 ר״ת דמייתי מה שפיר ואתי מלמדים ואינם
 מקנה בשדה חומש דליכא טעמא להאי

 לה מייתי דברייתא אע״פ כתובים משלשה
 ובאמת כמשנ״ב צריכי דתרוויהו מקרא,
 דלמ״ל דצ״ע מוכרים הדברים ר״ת לשיטת

 מבהמה נילף לחומש אחוזה בשדה כלל קרא
 כולו הוי דלא למימר ליכא והא טמאה

 ביובל לבעלים יוצא אינו דהרי לשמים
 דהוי בהכרח א״כ מקנה כשדה אחר בפדהן

 דגם לדחות אפשר אכן דחומש אחרינא דינא
 כיון לשמים כולו חשיב לא אחוזה שדה

 קזכו גבוה שמשלחן ואע׳׳פ לכהנים דיוצא
 ועוד ואשמות( מחטאות שנא מאי )וצ״ע
 דשדה הקדשו דין ביסוד דחלוק אפשר

פדיון מצות איכא בשדה דהרי ממטלטלין

 הקדשו דכל חזינן במטלטלין כן שאין מה
 בב״ק ברש״י מבואר וכן לפדיון הוא דשדה

 בזה עוד יתבאר ואי״ה היטב עי״ש ע״ב ו׳
 כחטאות לשמים כולו בכלל הוי לא וא״כ

 אף ואשמות דבחטאות ואפשר וצ״ע ואשמות
 אבל הקדש הוי גבוה משלחן דזכי לאחד
בידם. הם דחולין תניא אחוזה בשדה

 הביא לרס״ג בבאורו פרלא הגר״י
 מקנה בשדה דאיכא דכתב לרס״ג מאזהרות

 שתירץ ועיי״ש מסוגיין לה ומקשה חומש
 מקנה שדה דכל דהטעם הזה בזמן דקאי

 רק ליה דקני בעלים הוי דלא חומש דליכא
 לעולם ליה דקני הזה בזמן אבל יובל עד

 ודבריו חומש מוסיף ולכן בעלים הוי שפיר
 ולא מקרא לה ילפינן הכא דהרי צע״ג

 הרמב״ן פי על לומר אפשר והיה מטעמיא
 אין הוי מקנה דשדה ר״ת לשיטת דלעיל

 עדין אכן ביובל שיוצאה כיון לשמים כולו
 אחרינא טעמא קאמרה ברייתא דהכא צ״ע
 דילפינן דברייתא טעם לפמשנ״ב אכן

 דחומש דינא האי לענין רק הוי מערכין
 דילפינן הקדש פודה מדין אבל אחוזה דשדה

 הזה בזמן הוי שפיר טמאה בהמה מפרשת
 פרשתא בכלל הוי וממילא לשמים דכולו כיון

 אפשר לפמשנ״ב דין מן ויותר טמאה דבהמה
 מוסיף המקדש בזמן דאפי׳ הרס״ג דכונת

 אחוזה כשדה שלא הוי אכן חומש מקדיש
וכמשנ״ב. בחיים יורש לענין ונפק״ט

 כ״ו סימן

תוכחה מצות

 דבר בחבירו לרואה מנין ע״ב ט״ז
 תוכיח הוכח שנאמר להוכיחו שחייב מגונה

 ויוכיחנו שיחזור מנין קיבל ולא הוכיחו
פניו משתנים אפי׳ יכול מ״מ תוכיח ת״ל

 ופרש״י חטא עליו תשא לא לומר תלמוד
 פניו להלבין ברבים שיוכיחנו משתנין ופניו
 רש״י לה דיליף מהרש״א גליון ועין

דנחלקו מהא ברבים היינו פניו דמשתנין



המלך תוכחה מצות נזר

 רב וקאמרו תוכחה היכן עד בגט׳ הכי בתר
 מגיע דאם וכתב והכאה קללה עד ושמואל
 וכ״ז פניו שהשתנו ודאי והכאה לקללה

 דממעטינן מאי ודאי אלא בתוכחה מותר
 וצ״ע ברבים היינו חטא עליו תשא לא היינו

 עזריה בן אלעזר א״ר בגט׳ הכי בתר דקאמרו
 להוכיח שיודע הזה בדור יש אם תמיהני

 יהיו שלא כבוד דרך להוכיח שיודע ׳י ופרש
 תשא דלא האיסור אם והנה משתנים פניו
 ברבים פניו במשתנין רק הינו חטא עליו
 יש אם עזריה בן אליעזר ר׳ קאמר מאי א״כ
 פניו ישתנו שלא להוכיח שיודע בדור

 מצות הוי ושפיר עצמו לבין בינו יוכיחנו
 אליעזר בר׳ דפירש במהרש״א ועין תוכחה.

 להוכיח שיודע מי היינו אחר בדרך עזריה בן
 זה את רק להוכיח שאסור שיודע פירוש

 שפיר. אתי ולפ״ז לץ להוכיח ולא שיקבלו
 במצוה החינוך שכתב מה ^לפי ובאמת
 ברבים רק הוי פנים הלבנת איסור דכל רל״ט

 דהכא בהכרח א״ב לאו האי ליכא וביחיד
 הלב׳ מדעות בפ״ו ברמב״ם אכן ברבים היגו

 דהלבנת לאו על קעבר ענין דבכל משמע ח׳
ואכמ״ל. פנים

 תוכחה דר״ש בריה יהודה ר׳ מיניה בעא
 עדיפא מינייהו הי לשמה שלא וענוה לשמה

 וענוה שמים לשם לשמה תוכחה ופרש״י
 רוצה שאינו עניו עצמו שעושה לשמה שלא

 הוא שמים לשם שלא ענוה ואותה להוכיחו
 לפרש״י בתום׳ ומקשו ישנאנו, שלא אלא
 ולא בתוכחה חייב דאם ליה קמיבעי מאי

 עוד להוכיחו חיב דהרי מיקרי רשע מוכיח
 משמע ישנאנו שלא פירש דרש״י צ״ע

 לעיל קאמרו הרי לשנאה יבא תוכחה דבהאי
 מצות ליכא לשנאה שיבא דבמקום מינה

 א״כ ישנאך פן לץ תוכח אל דקאמרו תוכחה
 ולפ״ז איכא שמים שם מאי מצוה ליכא

עוד מוכיחו למאי אבל רשע יחשב לא באמת

 > שלא ענוה להכי שאייטה מאי צ״ב
 מוכיחו שאינו מה לענוה בזה לנו דמה
 במה בזה עמד וכבר רש״י שיטת צ״ב

 חיכי בגט׳ הכי בתר דקאמרו בח״א
 ה: כי לשמה שלא ומצוה לשמה תוכחה

 דע קמיה יתבי הוו רב בר וחייא הונא
 דקמצ מר חזי רב בר חייא ליה אמר
 בתר ליה מצער לא דתו עליה קביל
 ליה אמר עביד קא והכי הכי ליה אמר

 ה! ליה אמר באנפיה ליה אמרת לא
 ל! והנה ידאי על דרב זרעו דלכיסוף

 ד הכי שיך מאי ישנאגו שלא דהיינו
 א רב תוכחה היכן עד אחרינא טעמא
 יוה! ורב קללה עד אמר ושמואל הכאה

 הכא עד אומר ר״א כתנאי נזיפה עד
 או עזאי בן קללה עד אומר יהושע
 דעוו מהלב׳ בפ״ו הרמב״ם והנה נזיפה

 דה הסמ״ג ותמה הכאה עד פסק ז׳
 1 ותירץ נזיפה דעד יוחנן כרב למיפסק

 כ: הלכתא ולית כתנאי דקאמרו דכיון
 ו ורב יוחנן כרב הלכתא לית א״נ

 הכאה עד פסק ולכן כרב הלכתא
 בתו אזלינן דאם הכס״ט על הלת״מ

 1כר הלכתא דלית דאמרינן כמו א״ב

 כרבי נמי הלכתא לית עזאי כבן דהוי
 א״כ כשמואל דהיינו יהושע כרב אלא
 בדוד שתירץ מה ועיי״ש קללה. שעד

 באחרונים ועין בהקדמה בהשל״ה
 תוכח על הוכו דהנביאים כרב קראי
 ע ובן׳ אליעזר רבי דיענו דמה צ״ע
 למיד ליכא דמהא אלא קראי הני

 דכת: תר״ח סי׳ או״ח הגרא בבאורי
 היינו יוחנן כרב הלכתא דקימ״ל דמה
 ושמואל רב נגד אבל עליה פליג

 קאני דהרי צ״ע דבריו אכן כותיהו
 הכא עד דקאמר רב נגד גם וכן תנאי
עליה. תרתי



קיא המלך תוכחה מצות נזר

 רב וקאמרו תוכחה היכן עד בגט׳ הכי בתר
 מגיע דאם וכתב והכאה קללה עד ושמואל
 וכ״ז פניו שהשתנו ודאי והכאה לקללה

 דממעטינן מאי ודאי אלא בתוכחה מותר
 וצ״ע ברבים היינו חטא עליו תשא לא היינו

 עזריה בן אלעזר א״ר בגט׳ הכי בתר דקאמרו
 להוכיח שיודע הזה בדור יש אם תמיהני

 יהיו שלא כבוד דרך להוכיח שיודע יי ופרש
 תשא דלא האיסור אם והנה משתנים פניו
 ברבים פניו במשתנין רק חינו חטא עליו
 יש אם עזריה בן אליעזר ר׳ קאמר מאי א״כ
 פניו ישתנו שלא להוכיח שיודע בדור

 מצות הוי ושפיר עצמו לבין בינו יוכיחנו
 אליעזר בר׳ דפירש במהרש״א ועין תוכחה.

 להוכיח שיודע מי היינו אחר בדרך עזריה בן
 זה את רק להוכיח שאסור שיודע פירוש

 שפיר. אתי ולפ״ז לץ להוכיח ולא שיקבלו
 במצוה החינוך שכתב מה לפי ובאמת
 ברבים רק הוי פנים הלבנת איסור דכל רל״ט

 דהכא בהכרח א״כ לאו האי ליכא וביחיד
 הלב׳ מדעות בפ״ו ברמב״ם אכן ברבים חינו

 דהלבנת לאו על קעבר ענין דבכל משמע ח׳
ואכמ״ל. פנים

 תוכחה דר״ש בריח יהודה ר׳ מיניה בעא
 עדיפא מינייהו הי לשמה שלא וענוה לשמה

 וענוה שמים לשם לשמה תוכחה ופרש״י
 רוצה שאינו עניו עצמו שעושה לשמה שלא

 הוא שמים לשם שלא ענוה ואותה להוכיחו
 לפרש״י בתום׳ ומקשו ישנאנו, שלא אלא
 ולא בתוכחה חייב דאם ליה קמיבעי מאי

 עוד להוכיחו חיב דהרי מיקרי רשע מוכיח
 משמע ישנאנו שלא פירש דרש״י צ״ע

 לעיל קאמרו הרי לשנאה יבא תוכחה דבהאי
 מצות ליכא לשנאה שיבא דבמקום מינה

 א״כ ישנאך פן לץ תוכח אל דקאמרו תוכחה
ולפ״ז איכא שמים שם מאי מצוה ליכא

 לשמה שלא ענוה להכי שאייטה מאי צ״ב
 ויותר מוכיחו שאינו מה לענוה בזה לנו דמה
 במהרש״א בזה עמד וכבר רש״י שיטת צ״ב

 דמי היכי בגט׳ הכי בתר דקאמרו בח״א
 דרב הא כי לשמה שלא ומצוה לשמה תוכחה

 דשמואל קמיה יתבי הוו רב בר וחייא הונא
 לי דקמצער מר חזי רב בר חייא ליה אמר
 דגפיק בתר ליה מצער לא דתו עליה קביל
 אמאי ליה אמר עביד קא והכי הכי ליה אמר

 ליה חס ליה אמר באנפיה ליה אמרת לא
 לפרש״י והנה ידאי על דרב זרעו דלכיסוף

 דקאמר הכי שיך מאי ישנאנו שלא דהיינו
 עד אמר רב תוכחה היכן עד אחרינא טעמא
 אמר יוחנן ורב קללה עד אמר ושמואל הכאה

 רבי הכאה עד אומר ר״א כתנאי נזיפה עד
 עד אומר עזאי בן קללה עד אומר יהושע
 הלב׳ דעות מהלב׳ בפ״ו הרמב״ם והנה נזיפה

 ליה דהוי הסמ״ג ותמה הכאה עד פסק ז׳
 הכם״מ ותירץ נזיפה דעד יוחנן כרב למיפסק

 עזאי כבן הלכתא ולית כתנאי דקאמרו דכיון
 ושמואל ורב יוחנן כרב הלכתא לית א״כ

 ותמה הכאה עד פסק ולכן כרב הלכתא
 תנאי בתר אזלינן דאם הכס״מ על הלח״מ

 יוחנן כרב הלכתא דלית דאמרינן כמו א״כ
 אליעזר כרבי נמי הלכתא לית עזאי כבן דהוי
 נפסוק א״כ כשמואל דהיינו יהושע כרב אלא
 ועין בדוחק שתירץ מה ועיי״ש קללה. שעד

 דמייתי באחרונים ועין בהקדמה בהשל״ה
 אכן תוכחתם על הוכו דהנביאים כרב קראי
 על עזאי ובן אליעזר רבי דיענו דמה צ״ע
 ועין למילף ליכא דמהא אלא קראי הני

 הטעם דכתב תר״ח סי׳ או״ח הגרא בבאורי
 חד אם היינו יוחנן כרב הלכתא דקימ״ל דמה
 הלכתא ושמואל רב נגד אבל עליה פליג

 בגט׳ קאמרו דהרי צ״ע דבריו אכן כותיהו
 פליגי הכאה עד דקאמר רב נגד גם וכן תנאי
עליה. תרתי



המלך תוכחה מצות נזר קיב

 רבי ואמר ע״ב ס״ה בדף ביבמות בגט׳
 כשם שמעון ב״ר אלעזר ר׳ משום אילעא
 כך הנשמע דבר לומר האדם על שמצוה

 נשמע שאינו דבר לומר שלא האדם על מצוה
 לץ תוכח אל שנאמר חובה אומר אבא רבי

 דבר ופרש״י ויאהבך לחכם הוכח ישנאך פן
 מי להוכיח תוכיח הוכח דכתיב הנשמע
 והנמק״י הריטב״א והקשו הימנו, שמקבל

 מצות ליכא קיבל לא דאם קאמרינן דמאי שם
 היכן עד ואמוראי תנאי נחלקו הרי תוכחה

 וא״כ והכאה קללה עד וקאמרו תוכחה מצות
 תוכחה מצות עדין שומע שלא ז־אע״פ חזינן
 ועיין ליחיד הא לרבים הא ותרצו עליו

 ברבים הא וכתב שהביאם תר״ח בסי׳ ברמ״א
 תוכחה ליכא רבים דבפני היינו ביחיד הוא

 האי דמנ״ל בזה תמה בהקדמה ובהשל״ה
 ביבמות ובערול״נ הכי משמע והיכא חלוק

 תוכח אל דמייתי קרא דהרי עוד מקשה שם
 בין דבפשטות ביחיד דקאי משמע היכן לץ

 שם בהשל״ה ועין קאי ברבים ובין ביחיד
 קושית בעצם והנה אחר בענין לתרץ שכתב
 ל״א בב׳׳מ בשטמ״ק עין והנמה״י ׳א הריטב

 טעם היינו הכאה דעד שם דכתבו ע״א
 דלא דס״ל היינו תוכחה שיקבל דחזקה

 וכן שמקבל אפשר הכאה דעד כהריטב״א
 דהרמב״ם לישנא פשטות כשטמ״ק משמע

 שיכהו עד להוכיחו חייב תמיד וכן דכתב שם
 בתר הנה שומע, אינו לו ויאמר החוטא
 שומע איני ויאמר הרמב״ם קאמר הכאה

 ושעור שישמע אפשר עכשיו דעד דמשמע
 לא א״ב ישמע לא שודאי שעור הוא הכאה
 אכן והנמק״י הריטב״א קושית כלל קשיא

וכנ״ל. צ״ע והנמק״י דהריטב״א תרוצם

 ראי׳ מייתי נ״ה בשבת בתום׳ והנה
 חיוב ליכא ישמע לא דאם שם מסוגיא
 בדבר דוקא דהוא התום׳ כתב אכן תוכחה
ושא״ר הרא״ש וכ״כ בתורה מפורש שאינו

 חשיבה עד ושתו דקאכלי נשי בהני ל׳ בביצה
 אע״פ להוכיחן חייב דאוריתא ודאי הוי דאם
 ועין תר״ח בסי׳ השו״ע פסק וכן יקבלו שלא

 במזיד אבל בשוגג היינו דכ״ז דפירש מג״א
 בזה וצ״ב להוכיחו חייב יקבל שלא אע״פ

 אפי׳ א״כ בשוגג תוכחה חיוב נמי איכא דאם
 שמקבל אפי׳ א״כ ליכא ואם מקבל שלא

וצ״ב.

 חבירו הרואה ז״ל שם ברמב״ם הנה
 מצוה טובה לא בדרך שהלך או 'שחטא

 על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו
 תוכיח הוכח שנאמר הרעים במעשיו עצמו

 בדברים בין חבירו את המוכיח עמיתך, את
 המקום לבין שבינו בדברים בין לבינו שבינו
 לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחו צריך
 לו אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון בנחת
 אם הבא העולם לחיי להביאו לטובתו אלא
 פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב ממנו קיבל
 להוכיחו אדם חייב תמיד וכן ושלישית, שניה

 וכל שומע איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד
 ביאר הנה .מוחה... ואינו למחות לו שאפשר

 בנחת הוי תוכחה דין דכל הרמב״ם לן
 לחבירו דבין־אדם בעבירות בין רכה ובלשון

 בהלב׳ והנה למקום אדם דבין בעבירות ובין
 אחר ובדין ובלשון פירקה האי לן שנה ח׳

 תחלה חבירו את המוכיח ח״ל דקאמר לגמרי
 ולא שנאמר שיכלימנו עד קשות לו ידבר לא

 אתה יכול חכמים אמרו כך חטא עליו תשא
 עליו תשא לא ת״ל משתנות ופניו מוכיחו

 ישראל את להכלים לאדם שאסור מכאן חטא
 אמורים דברים במה ברבים... שכן וכל

 שמים בדברי אבל לחבירו אדם שבין בדברים
 ברבים אותו מכלימין בסתר בו חזר לא אם

 בפניו אותו ומחרפים חטאו ומפרסמים
 כמו למוטב שיחזור עד אותו ומקללין ומבזין
 ביאר הכא הנה בישראל. הנביאים כל שעשו

מותר למקום אדם דבין אחר בענין תוכחה
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 בין דגם הלח״מ לה דייק וכן ולקללו לחרפו
 קשות ידבר לא תחילה כתב לחבירו אדם

 בהלב׳ דכתב האי מאי א״כ כן דבסוף משמע
 דבר דהכל נימא ואם בנחת יהיה שהכל ז׳

 לו שאפשר וכל באמצע הפסיק אמאי אחד
 כשגמר לבסוף האי למיתי ליה הוי למחות

 פנים הלבנת בדיני הפסיק וכן תוכחה ענין
 מקבל באינו מיירי ג״כ ז׳ בחלב׳ ולשונו
 לפעם רק קאי ולא הכאה דעד דין דמייתי

 בבין דקאמר בלח״ט מקשה עוד ראשונה
 משמע קשות ידבר לא תחלה לחבירו אדם

 אדם בבין רק קאמר הכי ובתר כן, שבסוף
 אדם דבבין ותירץ ומקללו מחרפו למקום
 אכן ברבים והתם ביחיד היינו לחבירו
הא. ׳ל מג מקשה

 נאמר דינא דתרי הליין מכל מבואר אשר
 דקמייתי מאי חדא תוכיח הוכח בפרשת

 שחטא בחבירו דהרואה ז׳ בהלב׳ הרמב״ם■
 להחזירו דמצוה טובה לא בדרך הלך או

 מצוה והאי חוטא שהוא ולהודיעו למוטב
 תוכחה והאי למוטב להחזירו עיקרה הוי

 ילהאי רכה ולשון בנחת הוי הרמב״ם כמש״ב
 ואינו למחות שבידו דכל לבסוף ומסיים דינא

 בשבת מגמ׳ ומקורו אלו בעון נתפש מוחה
 מקבלי דהני רק דהוי מבואר ושם נ״ח

 בתרי דפתח דהרמב״ם לישנא ומדויק תוכחה
 בדרך שהולך או שחטא חבירו רואה עניני

 כמו הבאור נראה טובה לא ודרך טובה לא
 דחיוב ר״ה עשה המצות בם׳ הרמב״ם שכתב

 כשרוצה שחוטא לפני גמי איכא תוכחה
 שהביא הכא בקרי״ם מבואר וכן לחטא
 יחטא שלא וכדי עלה ומסים בסהמ״צ הר״מ
 דהבאור דנימא או טובה בדרך שילך

 ל״א בברכות התום׳ כמשנ״ב הוא ברמב״ם
 שאמר מעלי דילפינן בגט׳ דקאמרו ע״ב

 דבר שהרואה מכאן תשתכרין למה לחנה
בתום׳ ופירשו להוכיחו שצריך בחבירו מגונה

 הוכח מלא מקרא הרי מעלי קרא בעינן למאי
 לא דרך רק הוא חטא דלאו ופירשו תוכיח
 מה וכן הרמב״ם כונת דזהו ואפשר טובה
 ובלשון בנחת להכיחו מצוה הרמב״ם דכתב
 מגמ׳ ביראים הוא וכן המקור נראה רכה

 לומר אדם צריך דברים ג׳ ע״א ל״ז־ בשבת
 חשיכה עם שבת ערב ביתו בתוך
 רבנן דאמור אע״ג הונא רב בר רבה אמר

 צריך וכו׳ לומר אדם צריך דברים שלשה
 דליקבלינהו היכי כי בניחותא למימרינהו

 בנחותא וכן טובה לא דרק האי הנה מיניה,
 בעגין עולה דהכל חזינן הרמב״ם דקאמר

 או למוטב להחזירו להוכיחו דחייב אחד
 ובלשון בנחת הכל נאמר וע״ז מחטא למנוע

 ביה דפתח ח׳ בהלב׳ דכתב מה אכן רכה
 על דקאי דנראה תחילה חבירו את המוכיח

 לא לאיש איש שיחטא שכתב ו׳ הלכה
 כל הכא דמייתי מאי וכן וכו׳ וישתוק ישטמנו

 שלא שיזהר ברבים חבירו פני דמלבין דינא
 ומסיים יכלימנו שלא ענין בכל וכן ילבינו

 לחרפו רשאי למקום אדם שבין דבדברים
 ז׳ בהלב׳ דכתב למאי ענין אינו ולקללו

 דינא הוי אלא למוטב דיחזירנו דינא דהוי
 וכלישנא שחטא לחבירו ודין ענישה כחיוב

 דמייתי לאחר ר״ה עשה בסהמ״צ דהרמב״ם
 כתב יחטא שלא חבירו להשיב תוכחה עיקר
 לקצתנו קצתו שנוכיח הזה בצווי ונכנס

 בלבבנו נטור ולא לאיש ממנו איש כשיחטא
 להוכיחו נצטונו אבל עון לו נחשוב ולא

 היינו בנפש דבר ישאר שלא עד במאמר
 מותר הבירו לו חטא שאם מצוה בהאי דאיכא

 של תשובה מדין לא היינו )ומצוה( להוכיחו
 לחבירו הרואה שמצוה כדינים אלא החוטא
 ו׳ בהלב׳ שכתב מה גם וזהו בו שיעשה

 וישתוק... ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא
 והכא לו... ולומר להודיעו עליו מצוה אלא

 הוי כמשנ״ב דהכא בו שיחזור עד כתב לא
וכן ולהוכיחו להלבינו ומצוה שמותר מדין
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 מדין וכ״ז וקללה בזוי עד לחבירו אדם בבן
 לזה וראי׳ וכמשנ״ב, בחבירו לעשות שצריך
 יצא שלא ואע׳׳פ שם כתב בסהמ״צ דהנה
 צ״ב דבריו הנה דין עליו וחייב עדות עליו
 או מעשה בשעת ג״כ היו אם לעדים לן דמה

 חוטא וראהו ידע הוא הרי הדין עליו נפסק
 דתוכחה דינא בהאי דאיכא בזה מבואר אלא

 להוכיחו חייב שהרואה וחיובים דינים גם
 ודין כעונש וכ״נ ולקלל ולברך לביישו כדי

 במקום ס״ד ולזה בו לעשות הרואה שחייב
 דעביד קמ״ל בזה יתחייב לא בדין עמד שלא
 ביראים משמע וכן לנפשיה דינא בזה אינש

 להוכיח מותר דלרבו ראשונים בכמה והובא
 ליכא מקבל באינו אבל תוכחה מקבל אם רק
 בגט׳ נתרבה אם נפק״מ מאי וצ״ב תוכחה דין

 יוכיחנו א״כ לרבו גם בתוכחה שחייב בב״מ
 שיקבל דכדי לפמשנ״ב אכן מקבל באינו אף

 כמו רכה ובלשון תוכחה מצות עיקר היינו
 שיאמר ג׳ הלב׳ מת״ת בפ״ה הרמב״ם שכתב

 קיבל דלא דינא האי אבל רכה בלשון לו
 דהותר בזיון מדין דהוי להכותו דמצוה
 שלרבו נתמעט זה בחבירו דין בו לעשות
 מתבאר וכן רשאי אינו בכבודו שחייב

 עליו שחטא מי שכתב ט׳ בהלב׳ בחמב״ם
 כלום לו לדבר ולא להוכיחו רצה ולא חבירו
 שהיתה או ביותר הדיוט החוטא שהיה מפני
 ולא שטמו ולא בלבו לו ומחל משובשת דעתו

 צ״ב הנה ... חסידות מידת זו הרי הוכיחו
 הוא הרי שיך תוכחה מאי משובשת דעתו אם

 מה חסידות מאי להוכיח חייב אם וכן פטור
 גם דנאמר כמשנ״ב מבואר אלא שמותר

 ולפעמים שמותר ודינים חיובים דינא בהאי
לחוטא. דעביד מצוה

 שכתב כמו הלכתא תרי הני ומקור
 דתוכחה דינא דהאי שם בסהמ״צ הרמב״ם
 תוכיח דהוכח מקרא ילפינן למוטב דיחזירנו

שם כדפירש קרא עיקר דהוי מה עמיתך את

 ועוד למוטב להחזירו דהיינו הרמב״ם
 ממאי הרמב״ם שפירש כמו דין עוד ילפינן

 וסיים בלבבך אחיך את תשנא ללא דסמכיי
 דמיירי הרמב״ם דפירש חטא עליו תשא ולא

 ואפי׳ להוכיחו שרשאי לחבירו אחד בחטא
 הכאה עד דמוכיחו אמרינן דהרי פניו יכלמו

 הכאה עד דודאי מהרש״א מגליון והבאנו
 להכלימו בזה תורה התירה וא״כ פניו יבלמו

 שסיים כמו אסור ברבים אבל ביחיד וכ״ז
 ברבים דהיינו חטא עליו תשא ולא הכתו}
 דבין ח׳ בהלב׳ הרמב״ם כתב שפיר ולפ״ז׳

 ואם רכה בלשון יוכיחנו תחילה לחבירו אדם
 עד יוכיחנו הלח״ט כפירוש קיבל לא

 ילפינן אבל ברבים ולא ביחיד וכ״ז שיכלימנו
 דבמילי הנביאים שהוכיחו ממה מינה

 אפי׳ וקללה ביזוי עד אפי׳ הותר דשמיא
ברבים.

 הרמב״ם דפסק מה לישב נראה ולפ״ז
 יוחנן ורב ושמואל רב דהנה הכאה עד

 וקללה נזיפה או הכאה עד אם דנחלקו
 וכן תוכחה המקבל שיכה דקאי פרש״י
 וכן ויונתן דשאול קרא דמייתי בגמ׳ מבואר

 מחלו׳ דמייתי ז׳ סי׳ משפטים בתנחומא הוא
 קרא ע״ז ומייתי יוחנן ורב שמואל רב

 תנאי דנחלקו דמאי נראה אכן ויונתן דשאול
 לענין קאי לא עזאי ובן יהושע ור׳ אליעזר ר׳

 לר׳ שרשאי למוכיח אלא התוכחה מקבל
 לקלל יהושע ולר׳ החוטא להכות אליעזר

 בב״מ בשטמ״ק מבואר וכן לנזיפה עזאי ולבן
 אפי׳ ולהכות לקלל לנזוף דראשי דכתב ל״א

 ואקללם. שם ואמר כתיב דקרא דר״י אליבא
 את תשא לא ת״ר בסוגיין ברש״י הוא וכן

 ולא יסטרנו לא יכנו לא יכול בלבבך אחיך
 הכתוב שבלב שנאה בלבבך ת״ל יקללנו

 תוכחה דבר על יכנו לא יכול ופרש״י מדבר
 להכותו רשאי תוכחה. דלדבר פרש״י הנה

תנאי הני דנחלקו דמאי נראה ולפ״ז ולקללו



קטו המלך תוכחה מצות גזר

 ורב שמואל דרב דאמוראי כמחלוקת הוי לא
 אליעזר ור׳ התוכחה מקבל לענין קאי יוחנן
 מיירי המוכיח לענין עזאי ובן יהושע ורבי
 עזאי דלבן היינו תנאי בגט׳ דקאמרו ומה

 א״כ בנזיפה רק המוכיח רשאי דאינו דקאמר
 חד רק דנאמר תוכחה דין דכל דס״ל בהכרח

 דינים נאמר ולא התוכחה שיקבל כדי דינא
 יהיה דאל״ב לחוטא דהמוכיח חיובים של

 דהוי דס״ל כיון וא״כ והכאה קללה גם מותר
 א״ב התוכחה שיקבל דנזיפה רק דינא חד

 רק הוי תוכחה דין דכל ס״ל יוחנן כרב ודאי
 כתב כבר מכאן דלאחר החוטא של נזיפה עד

 וא״כ תוכחה יקבל לא והנמק״י הריטב״א
 איכא ושמואל דלרב אלא מוכיח למאי

 שנתבאר השני מדין מקבל בלא גם תוכחה
 דהוי דברינו( כעין בהקדמה בהשל״ה )ועין

 אתי לפ״ז וכדו׳ וקללה בזיון של חיובים
 שביאר וכמו הרמב״ם פסקי היטב שפיר

 בזה עזאי כבן דסבר יוחנן רב דלגבי הכס״מ
 רב מחלוקת לענין אבל עזאי כבן קימ״ל לא

 ורב אליעזר רבי נחלקו לא בזה ושמואל
 במשנ״ב המוכיח לענין קיימי דהם יהושע

 לא דבזה הכאה דעד כרב פסק שפיר א״כ
 בהלב׳ אבל אליעזר ורבי יהושע רבי נחלקו

 מחרפם קיבלו לא דאם בסופו כתב ח׳
 יהושע כויב שפיר פסק בזה הנה ומקללם

 כתב לא דאמאי יתיישב ולפ״ז קללה דעד
 בברייתא משמע דכן להכותם נמי דרשאי
 לרבי קאי התם לפמשנ״ב אכן יכנו לא דיכול

 עד רק דרשאי יהושע כרב ופסק אליעזר
קללה.

 תוכחה בגמ׳ דקאמרו מה לפ״ז ויתבארו
 עדיפא מיניהו הי׳ לשמה וענוה לשמה

 ומקשו שישנאנו דכתב רש״י לשיטת והקשנו
 עובדא מייתי מאי וכן הוא רשע א״כ בתום׳
 בנדון לשמה שלא ותוכחה לשמה דענוה

שלא הבאור דהכא לפמשנ״ב אכן אחר

 תוכחה דין כבר דליכא במקום היינו לשמה
 תוכחה מצות א״כ וכו׳ שישנאנו במקום

 נתבאר אכן מקרי לא רשע ולכן ליכא
 חיוב מדין ולהוכיחו לשנאתו דין נמי דאיכא
 ע״ז תוכחה דין בו לקיים עבירה עובר רואה
 מוחה דאינו מה ענוה דהוי קאמר שפיר
 להוכיח למוכיח זכותים שיש דין הוי דהרי

 לזכותיה דמחיל כיון וע״ז חבירו ולהלבין
 שאם ג׳ בהלב׳ הרמב״ם דכתב מאי והיינו
 מהכא דמקורו והיינו חסיד זה הרי מוחל

 ע״י לקה כבר דהתם מעשה שפיר מייתי ע״ז
 בפני להוכיח רק תוכחה מצות לקיום קודם
 ע״ז ולהוכיחו לביישו שבזכותו מדינים ר״ה

 ודו״ק דרב זרעיא על עליה חייס קאמר
 להוכיח דאסור בגט׳ דקאמרו מה ולפ״ז

 היינו ברבים ופרש״י פנים שילבינו במקום
 אפי׳ לחבירו אדם דבין הרמב״ם כמש״ב
 רב דקאמר ומאי ברבים אסור מקבל באינו
 מי בדור יש אם אני תמיה נורי בן יוחנן

 שיבוא במקום דגם היינו להוכיח שיודע
 לענין אבל מותר לבינו בינו פגים להלבנת

 הרמב״ם בדעת כמשנ״ב תוכחה מצות קיום
 עצם על קמתמה וע״ז רכה בלשון רק הוי

 אסרינן לא אמאי דאל״ב המצוה קיום
 דאפשר כמשנ״ב אלא כהיום להוכיח

ליכא. איסור אבל עביד לא שהמצוה

 לא הכאה עד דלהרמב״ם נתבאר הנה
 תוכחה דין ועיקר תוכחה במצות דינא הוי
 הרמב״ם דהרי וצ״ע ובנחת רכה בלשון הוי

 המצוה לענין הכאה דעד לדינא לה מייתי
 דהגה לק״מ הרמב״ם בדברי כשנדקדק אכן

 דהכא מקשו בב״מ ראשונים ושאר ברמב״ן
 שיחזור מנין קיבל ולא הוכיחו בגט׳ ילפו

 בב״מ ואילו תוכיח הוכח שנאמר ויוכיחנו
 ותרצו פעמים מאה אפי׳ מהלכה ילפינן שם

 שאם שעבר חטא אותו לענין קמיירי דהכא
מאה אפי׳ והתם ויוכיחנו יחזור קיבל לא



המלך תוכחה מצות נזר קטז

 שאע״פ חלוקות בעבירות היינו פעמים
 לישנא ומדויק ויוכיחנו יחזור שהוכיחו

 ממנו קיבל אם דז״ל כותיהו דס״ל דהרמב״ם
 ושלישית. שניה פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב

 שיכהו עד להוכיח אדם חייב תמיד וכן
 אם כתב דבתחילה לישנא דייק הנה החוטא

 סוגיין והיינו ושלישית שניה פעם קיבל לא
 תמיד וכן עוד וכתב ושלש פעמים דהוזכר

 אדם חיב תמיד וכן חלוקות בעבירות היינו
 ׳ הכאה עד דתניא מאי לפ״ז א״כ להוכיחו

 דפירש ובנחת רכה בלשון הכל באמת הוי
 הכל דהתם חטא באותו לא הכאה הרמב״ם

 אחרים חטאים לענין הכאה פירש אבל בנחת
 להוכיחו כבר מיפטר שפיר הכאהו אם דאז

 ועין רכה בלשון בתחילה אפי׳ ולהבא מכאן
 באותו פירש הכאה דעד רל״ט במצוה בחנוך
 קרוב היינו שיכנו שעד שם פירש ולכן החטא

 בו אחרת רוח כמשנ״ב הרמב״ם אכן להכאה
 דקאי דפירש כבר שהכאו היינו שיכנו דעד

ודו״ק. החטא באותו ולא אחר לחטא

 מייתי תר״ח בסי׳ באוה״ח ברמ״א
פעם רק יוכיחם מקבלים אין אם דברבים

 שם ביבמות והריטב״א מהנמק״י והוא אחת
 הוא תוכחה דמצות הכא הרמב״ם כתב הנה

 על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב שיחזירנו
 להחזירו תוכחה בדין דינא דתרי הרי נפשו

 דאף כהנמק״י והינו שחטא ולהודיע למוטב
 דינא דלהאי אחת פעם דין איבא מקבל בלא
 ו׳ מהלב׳ מקורו ונראה אחת פעם רק הוי

לו. שחטא יודעו לאיש איש דיחטא

 דקאמרו מאי שפיר אתי למתבאר ואשר
 ביקבל רק תוכחה חיוב ליכא דבשוגג
 תוכחתו מקבל אינו דאם דכמשנ״ב המוכיח

 וכל למוטב להחזירו דמצוה תוכחה דין ליכא
 דינא שאיכא וביזוי עונשים בדיני הוי הדין

 וכן במזיד רק הוי זה החוטא לבזות לרואה
 באינו דאסור ברבים תוכחה דחלוק מאי

 החזרה דלדין כמשנ״ב הוא תוכחה מקבל
 לדין אבל ברבים אף מותר שפיר למוטב

 חטא עליו תשא שלא קרא קאסר עונשים
 לץ תוכח מאל דילפינן ביבמות בגט׳ ולפ״ז
 אבל דתוכחה לדינא היינו מקבל שאינו
 ברבים ונפק״מ דעונשים תוכחה בדין איכא

בשוגג. וכן

כ״ז סימן
ומצורע לערכין ועשיר עני

 בנודר... יד השג ע״א י״ז בדף במשנה
 עני ערך נותן העשיר את שהעריך עני כיצד

 עשיר ערך נותן העני את שהעריך ועשיר
 של קרבנו שאמר הרי כן אינו בקרבנות אבל

 קרבן מביא עני מצורע היה עלי זה מצורע
 אומר אומר רבי עשיר קרבן מביא עשיר עני
 שהעריך עני מה מפני וכי כן בערכין אף אני
 חייב העשיר שאין עני ערך נותן העשיר את

 עני ושמע עלי ערכי שיאמר עשיר אבל כלום
עשיר. ערך נותן עלי זה שאמר מה ואמר

 בשם הביאו בנודר יד השג ד״ה בתום׳
 בת״ק דתנן מה דגם מיאונ״י מנחם הר״ר
 עלי ערכי אמר דהעשיר מיירי בנודר יד השג

 נותן דלת״ק עלי זה שאמר מה אמר והעני
 עשיר הוי דגברא דחיובא אע״פ עני ערך

 ולכן לת״ק דנודר חיובא בתר דאזלינן
 דאם בגט׳ פירשו דהתם כן אינו בקרבנות
 קרבנות נותן עני ומדירו עשיר היה המצורע

 וע״ז דגברא חיובא בתר גם דאזלינן עשיר
 דגברא חיובא בתר אזלינן דבערכין רבי פליג
ואמר עני וחזר עלי ערכי עשיר באמר ולכן



תשובותמב־מג סימן חיים אורחקובץסב
?

התכסה[ [אוצר

 דעלמא כאינש הוא הרי התנאי ולגבי לתנאי תוקף שום
 והתנאי קיים המעשה אחריתי מילתא דתנאי ומכיון
 חלות משום בזה יש אם בין זה כגון בתנאי אולם בטל,

מה הזה תנאי אמירת שע״י או הפרשה, תחילת של

 שמתחיל כנראה אלא הוי לא כו׳ להפריש עתיד שאני
 הרי מ״מ בשבת, לכתחילה כמתקן מיחזי ולא להפריש

 כמתקן מיחזי לא ותו מבערב, להפריש השליח ביד
לכתחילה.

מג סימן

ללידתה סמוך בשבת חולים בית ליד לדור חייבת אשה האם

 תשכ״ה כסלו כ״ח בעה״י
 שליט״א וינמן צבי הרב ידידי כבוד

וברכה. שלום

 יום על מגוריה מקום לעזוב חייבת אינה הדין מן
אף על ביה"ח, מקום בקרבת ולהימצא השבת,

 השבת ביום הלידה זמן יגיע שמא חשש שקיים
השבת. לחלל ויצטרכו

 היו לא הראשונים "חסידים ל״ח דף נדה שארז״ל מה
משנת שבת" חילול לידי נשותיהן יבואו שלא כו׳

 עליו תבוא דנו במקרה גם ודאי כאן, שנו חסידים
בזה. חייבת אינה הדין מן כאמור אבל ברכה,

 התורה בברכת

אלישיב שלו׳ יוסף

 לכאן, תוכחה מצות ענין מה ידענא לא אנא ...ברם,
מצות קיום בשביל היא ההפגנות מטרת אטו

 בכותחא, כביעתא פשוט הדבר הלוא אתמהה, תוכחה,
 תוכחה, מצות בקיום עצמו את פוטר היה אחד כל אילו

 פועלים היו וכו׳ בתי וכל התחבורה החנויות, אז כי
 ח״ו מהשבת נשאר היה ולא בחול, כמעשיהם בשבת
 את לעצור היא ההפגנות של המטרה ופליט, שריד

 בידי שנשאר מה וזה השבת, הריסת התפשטות מגיפת
 קדושת בעד ולהפגין למחות דברו על החרדים ד׳ יראי

השבת.

 שבת. חילול גורמים אנו ההפגנות שע״י כת״ר ומ״ש
סי׳ בקו״א ז״ל דיסקין מהרי״ל שו״ת עי׳

 בלב יתן והי״ת ואכמ״ל, לזה, לחוש שאין קמ״ה,
השבת. חומת את לקעקע להפסיק בינה טועים

 התורה ובברכת רב בכבוד

אלישיב שלו׳ יוסף

j החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס66 מס עמוד שלום יוסף -לאלישיב, תשובות קובץ



קעא עולם ימות

 את להלכה מנסח ב( שבדבר הראשוניות כל עם בלל, אמצעי בלתי באורח ההלכה
 ובבן הפוסקים. בין הכרעות במהדו-ק־ -כדרכו בעיקר רק ולא המקוריים, חידושיו
 בסגנון החביאם ולא אלו, בסימנים מצויים ביותר מקוריים חידושים הרבה איפוא,

לכך. דוגמאות מספר אביא ובמובלט. בעליל כך נאמרים אלא הניסוח, ובצורת

 וראה אחר, ממקור אף זה מעין חידוש מכירים אנו )ואמנם מחדש ס׳־ג בקנו )א(
 מדת בנפשו נשתרש כאשר רק הוא מחומש יותר יבזבז שאל שההלכה להלן( כך על

 יעשה בו שיקבעו עד טובות במדות עצמו ש״ירגיל כדי דרכו בתחילת אך החסד,
 הי׳ אם כגון בנפשו, המדות ויקבעו בעיניו קלה עשייתן שתהי׳ ...עד“וישלש וישנה
 בו שנשתבח חסד ורב מדת בנפשו שתקבע עד לעניים... הרבה ממון ויתן יפזר כילי

 ותקנת טובה, דרך אינו שזו מדאי, יותר יפזר לא זו מדה בנפשו שתקבע ואחר הקב־ה.
 הידוע- הרמב״ם יסוד על לכאורה הבנויים דבריו, מחומש". יותר יכזגז שלא חכמים

 לנקוט מותר המרות לרפא בדי הרי האמצעית, בדרך לנקוט יש כלל שבדרך שלמרות
 יותר יבזבז אל של הדין נוגד כשזה גם שזה גדול, חידוש מהווים - הקיצונית בדרך

כלל. ברמב״ם שאינו דבר מחומש!

 לציין, יש זו, הלכה מחודשת. הלכה רבינו מחדש תוכחה בדין ס״ז שם )ב(
 ורב במעופה מדהימה - 2’ראשונים של שונות ושיטות מקורות הרבה מן הארוגה
 תר״ח בסימן זה בדין מפסיקתו כאן בו חוזר שהוא העובדה מלבד שבה. צדדיות

 לדוגמא אחת נקודה הפוסקים. בכל שאינם יסודות כמה מחדש גם הריהו ,50ס״ו-ז
המוכיח ב׳־יחיד רק הוא מזידים יהיו ואל שוגגין יהיו שמוטב שהדין פוסק הוא בלבד.

 האחרונים מן לאחר ראיתי שלא כיון מקום -ומכל סק־ב(: )קונט־א תמ״ה ובסימן האחרונים־. שאר
 אדמו־ו־ לכ־ק אג-ק וראה הש״ע־. כלשון בפנים הדברים סתמתי לכך רש״י דברי נגד בפי׳ בזה שהכריע

 נמצא שלא מה מחודשים דינים להביא ביותר אדה־ז ממעט ■כמדומני קמ״ט( ע' )ח־ג נ־ע מליובאוויטש
 בכלליהם(־. כידוע והרמב־ם, הרי־ף מנהגי )וע״ד הלשונות מדיוקי שלמדם אף שקרמוהו בפוסקים

 ■וכבר נ־ז( ע׳ ההלכה בספרי לכך ציין כג, סי' )מנח־א המגח״א בעל ממונקאטש האדמו־ר בכך והבחין
 לפי והן דחסידות במילי הן ונצורות חדשות לעשות שם רוצה הוא שאין שלו בש־ע למעיינים נודע

 המון לפני ערוך כשלחן להיות הפוסקים דעות בקצרה הביא רק להלכה, בה שהחזיק ושיטתו דעתו
 כי אלא והקמא. המהדו״ב שבין בהמעבר קשור לא מהפוסקים שינה שלא הסיבה ולדעתו ישראל־.

ואבמ״ל. הסידור התחבר מי עבור בספ-ה ועיי־ש עם. המון עבור הוא השו־ע
 הרמב־ם לפי הרמב־ם. דברי הבאת תוך כאן רבינו מניח הרמב־ם, מדברי בשונה גדול חידוש .28

 לפי ברם באופיו. מושחת שהוא דהיינו במדותיו, חולה כשאדם אלא אינו הקיצוני לצד ההליכה הרי
 כל קודם צריך הוא מדותיו, את לעצב שבכדי השם. בעבודת מתחיל כל של הדרך זהו הרי רבינו

 ראה בעליל. חסידית השפעה כאן שיש לי וברור העבודה. את עצמו על ולכפות קיצונית בצורה לפעול
ומקבילות. רקע על בדברינו וראה פמ־א. וראה פט־ו תניא

 הלכה בנה שמהם המקורות הריבוי את מוכיח הגליןן בשולי המצוין ההלכה במקורות עיון .29
החיסורים. אודות בדברינו להלן וראה זו,

so. גליון נ״י( תורה אהלי ישיבת ע־י )י־ל וביאורים' ׳הערות בקובץ הסתירה על דיונים ראה 
 מדובר שבקנו כך, על עמדו לא מהפותריס שכמה שם ועיין .80 ע׳ תשמח ,75 ע' תדש־ם ,46 ע׳ תשלו

 ממש־כ דעתו את מאומה" להעיר ,בלי שינה שם שהכותב 50 ע׳ תשנ״ב בגליו] וראה אחרונה. במשנה
 בו דנו שכבר דברים על חזר וכן קנו, בסי' בו חזר אכן שרבינו פשוטה כהנחה ונקט תשל־ז, בגליון

יעו־ש. להם לצייו בלי אחרים
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ישראל אורקעב

 ואפילו עון באותו נתפשים יהי׳ שלא בם בם ולגעור להוכיח מוטל הביי׳ר על אבל
 דין שיש זה יסוד השוגגים*. הם רבים אם ואפי׳ מספק אלא אינו שאיסורו דבר הוא

 בגמרא מקורו רואה ורבינו פוסק, בשום בינתיים מצאתי לא בבי־׳ד, מיוחד
מפורשת".

 שיש דבר ׳־אבל כותב: גנאי, משום בו שאין דבר אמירה בדין בסי׳־א שם )ג(
 אומר אם וכן בפניו, כן אומר ג2אם לה״ר משום בו ללה״ר,..אין כוונתו שאין לומר

 שתי הדבר ומקור באזניו". הדבר יגיע שלא שא״א בפניו כאומר שה״ז ג׳ בפני כן
 ג*כ לפרשו "יש בתרא: בבבא שהתוס׳ ומעיר לט. בתרא ובבא טז. בערכין תוספיות
 התוספות. בפרשנות והן בפסק, הן חידוש הוא שהדבר יראה והמעין דערביך. כהתוס׳

ובהכרעתו. השורות בין רבים חידושים ועוד

 והמהוקצעת המדוייקת בלשונו ומנוסחים מעוצבים וההלכות- החידושים , והכל
 ההשערה שמופרך ברור בך משום הבא(. בסעיף בפרטיות כך על )שנדון רבינו של

 הכנה כמהדורה לעצמו כתבם הזקן ש־רבינו קנה-ו, סימני אודות אחד" חכם שהעלה
 סימני ושום אופיינית, בשלמות מלוטשות הן כאן הכתובות ההלכות כל כי *.”זמנית

 לעיון ציונים באו ש״לכן הטיעון אודות ועל בהן. אין בעיצוב, והן בתובן הן טיוטיות,
בארוכה. ומקורות בציונים להלן הדברים ראה גמורה*, בלתי ושקו״ט בספרים

מיוחדים וביטויים ניבים ד.
 יש לו. רבות פנים הזקן רבינו לשון את “בו שהגדירו הזהב" *לשון הידוע הביטוי

להביע היכולת גם במובנו יש ,“יותר ולא פחות לא של במובן לשוני דיוק במשמעו

ואכמ״ל. א. נוז, משבת ווילנא מהד' ס״ג באות ציון ראה .11
 בדפוס גם וב־ה אומר..* אם שצ״ל: ברור ולכאורה בפניו", כן אומר "או נדפס ראשון בדפוס .12
ווילנא.
עיי״ש. י׳. ע׳ ההלכה׳ ב׳ספרי מובאים דבריו .11
דיה, מעובדת שבלתי כזאת, יולית מהדורה מובנה: זמנית׳ הבנה מהדורה’ ההגדרה דהיינו, .14

 מלוסשות בהלכות באן שמדובר מראה מעמיק עיון ובאמור חדשים. לכיוונים נוספים ציונים כשיש ולא
 רצה שרבינו שבגלל נאמר אם עוד, זאת ההלכות. בכללות בשיבוצם והן בצורה ןהן בתוכן הן מאד,
 המדו־ק( )ובמיוחד שלו השו־ע כל זה לפי הרי זמנית- הכנה מהדורה לכך קוראים הוספות להוסיף עוד

 שעשה )כפי המדו״ק את לשנות היתה שבתכניתו שידוע באשר ומנית, הכנה כמהדורה להגדירו יכולים
 רד. ע׳ לוין( )להרשד־ב ליובאוויטש' ב׳ספריית ועייו הטפחות. עד ממסד הראשונים( הסימנים לד׳

 מפורשת הוראה הי׳ לכך הלא השו־ע את רבינו הדפיס לא מרוע הגדולה, השאלה עם שם שמתמודד
נגמרת. עבודה הי׳ לא השו״ע שכל הרי בהגהה־. להוסיף רצה ־שתמיר מכיון ומיישבה המגיד? מרבו

 רבינו לשק את כך שמגדיר שראיתי הראשון בינתיים חב־ר. חסידי בקרב התואר נפוץ כך .15
 לשונו באן ־עד לכתוב רבים בספרים שנהוג המקור לשון העתקת בסיום רק )ולא מיוחד כתואר
 הזהב ־ולשונו דטשעהרין(: מו־ץ יוסף הרב וזברי־ת. לא אישיות )ו־וקא החיים• ׳דרכי ה הוא הזהב־(

 תורת וראה לשונו־. ־בצחות הטמון הרב הדיוק על בכך ומתכוון והרמב־ם...־. הרי־ף כלשון ממש הוא
 המובא להתואר ועד מדייקים במה עד ידוע הרי הזקן לאדמו־ר •בנוגע (1594 ע׳ ח־ג )תשמ-ג מנחם

 נפוץ שהשימוש דומה וכיו־ב־. הזהב־, ־לשונו הזקן: אדמו־ר של ללשונו בנוגע בכ]מה[־מ]מקומותן
לראשונה. כך הגדירו מי לי התברר לא ובינתיים הרמב־ם, ללשון ביחס בעיקר

ביותר הנדיר לזהב הלשק את המדמה זה דימוי של הבסיסית המשמעות שזוהי דומה .14

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס171 מס עמוד קובץ ד( ה )שנה כ - >מאנסי< ישראל אור



עד כהן שפתי כוכבים עבודת הלכות קנא דעה יורהזהב טורי
דאלפב׳ לאחריני ומוני! אזיל דילמא חיישינן וצא מותרי לסחורה ג

הגולה כאר

 .לטנור שלא שנהגו מקום )ד( :הרא״ש נ׳ כך לישראל וימכור יחזור
 ישאילנה שמא הממם גסה וככהמה .הרנימה על שנחשדו פירוש
 דהא בלאו ועבר נשכס מלאכה בה ומניד אוישכירנה טננים לעובד

 סמוך ניהליה דומיה דזימנין נסיוני משום א׳נ היא ישראל של הבהמה
וא״לתאנסא בע׳ש החמה לשקיעה

היפנית צ׳ ו :נמאס שם 1

נ” פ־מ 9m> S’oי™ ס׳ס בא׳נג ועיין ש׳ס .מפקדינן לא דלפני' אלפני אבל מפקדינן עור

 מחמהיה ואזלה לקלא ושמע׳ ניהלה
 בהמתו אחר מחמר והיל ליה וניחא
 הומב׳ן בשם העור וכ׳ . בשנה

 ומוהר לשמיטה ודאי לטבח כשמוכרה
 ואסור למלאכה ודאי אדמה ולבעל

 דמי אהדדי מדיוקים קשיין ולכאורה
 דייקינן אדמה בעל ולא טבח לא שאיט

 ונדא' לקולא ומסיפא למומרא מרישא
 בתר דאזלינן טונהו דעיקר פירושו
 דהיינו למימרא נין לקולא בין דידיה

 זבני דעלמא ורובא טבח הוא אם
 וכן לקולא בתריה אזלינן למלאכה

 במי אבל לחומרא אולינן להיפך
 אזלינן אדמה בעל דלא טבח לא שאינו
 מוכח והכי ובני למאי רונא בחר

ובפרישה ב״י שמביא הרא״ש בדברי

 שס אלינים גפיא מש אפי שאינה לטנה דאף כסב שחורה.והסור לבונה בכלל זכה ן* בהג׳ה: ה'
 שיה^ש ”” »פי־:)•( הלכך בזה סקפידין אין טכבים עובדי דהאידנא ממס הב״ח וכתב זכה

 נשא ה : ש־מומ ניכר אם מיהו אסור וכה אינה אפילו
 :לפתט «»?א” בלטנה יאף פשיטא לסחורה שקונה וכן ]>& טוהר לסחורה)א( (’)ג אותם קונה שהוא

 נפי9 פשקנס " :י? ק<' שם עובד לסתם ה :ע״כ כדלטיל שרי והישראל אחרים לדברים אותם שצריך אומר אם
שיתנט חיישינןולא .נונניש׳שרי שאינם םיןרבר ־ ^יי הוא ק שכרבן־ץ יורע
 העוברי אםי יםלהמוכדיםאותשימיוח

1 דתמי סיכ נ דס . אסורלמכור לאלילים אותם קונה שהוא כוכבים
:לאללים טלהקריבן פסלן כן אם אלא N לו

דמנרינן
לו להושיע דאסור סיר, גבי נש״ם

 לעשוח שרוצה שיודעים מיס נושים לעובד למכור אפור ]ה[ הגה
דברים מעורבים היו י ■ גי"'( )נחא״י להסניל מים מק

 לבונה בגון טיוחרין שאינם דברים עם המיוחדים
 סתם הכל מוכר שחורה לבונה בכלל זכה W ד

 לאללים לבדה הזבה ילקט שמא חוששין ואין
: בזה כיוצא בל ובן

 שיקעיד שחזקת! נונביס לעונד או ]ז[ כונני׳ שכורח לשן ויוקא [1] הגה
שרי כוננים עונד לפחם )ד( ךן אנל כוננים לטנודח הלגונה

 דוקא היינו לענוישה השייכים מרים להם למכור דאסור הא י״א [111 ן
אס אגל אחר נפקוש לקנות יוכלו שלא או ט כיוצא אחרים להם אין אס

 וצהט ן מממירין )ה( ויש לה כוננים( דענודח יפיק )מרדכי דנר כל להם למכור 0) מומר אחר כמקום לקנוח ינו-יס )ב(
 : הרג( לדעח דשנה פ"ק ר“והגמ יאשיריי ונחום׳ שם !,)ר )°(לעצמו חמיר נפשי נעל וכל הראשונה נסנרא להקל

 דברים לבלול ומערים לאלילים המיוחדים דברים אחר מחזר כוכבים העובד אםה ב
:לו למכרם אסור אלילים לצורך שקונה יבינו שלא בדי עטהם אחרים

:חגו ביום כוכבים לעובדי שעוה )י( לטבור אפור י נ® ג
 כוננים( דעבודח פ׳ק )מרדני שרי ימים נשאר אכל ]יא( שלפניו כיום או ]י[ ח נימים לענודח נרוח לעשות שדינו הגה

: קלים סימן סון וע״ל

 ובב׳ם טוברין אין כוכבים לעובר דקה בהמה )׳( לטבור שלא ט שנהגו מקום י )ד( ד
אם ° ניב( גסה בהמה י להם למכור החשוד ולא-לישראל י׳ להם מוכרה אין
1234567 אר״ח י י

 בחרי בדקאי דוקא דהייט יין טס
 מסמירין ויש הנא ה׳ה דנהרא מברי

 איכא מדרבנן איסור דמ*מ וסוברין
 דנהרא עברי שרי כמו הוי לא אפילו

 דלא לפעד׳נ אבל הרב לדעת זה וכל
 ותום׳ להמרדני מודים דכ*ס פליגי
 טנבי' דבעוכד כוכבי׳ דעבודח נפ׳ק

 והרא׳ש ותום׳ וכנמ״ר שרי מומר או
 דפנודח פ*ק והר״ן דשגת נפ״ק

 חייב שהוא בישראל מיירי טכבים
 שס הרא׳ש וכדכחב מאיסור להפרישו

 נבילות אוכל קטן מישראל נרע דלא
 ישראל כ*ש להפריט מצווים ד’שב

 וישראל טכני׳ כעובד ׳ב*(מפא גדול
תדע להפרישו חייב שאיט מומר

נזירה פ : 0: יינה נעונוא

 הגדולה כנסת
(0'p פעיף בש׳ע ?נ׳א )ד׳ 

 לסכור שלא מנועו הקרם
 כוכבים לעובד רקה בחסה

 ננמ' נ'נ .נו׳ סיכיין אין
 ציכא ראיסיוא צפיפרא אפיי'
 הינא יאינא כוא פוהנא
 ונהוג היכא נהוג איק' רגהוג
 אין וופינהו נהוג היפר

 של נעונרק נכפה פעפיוין
 שסשזזין מפו• כוננים פונו

סרכבה דגול
 1*1 ס׳ק נפלו קנ׳א )גיסן

 כוכבים בעוכרי םשא׳כ
 וואי הא . סוסי וישראל
 שומא אפ׳ש פופר שישראל

 פה כן ואש הוא ישראל
 לפני! ישראל לשאי נינו

 נראה אנל מפנייה להשרישו
צ4הש״ןואףנישו כחוש לפיו

 יהודה לחם בית
 משידיה נש׳ נשב . כו׳ לה

 מצינות לפשות אדה נשנא
 ענוות יפשזשנננו לא לניתו

 נראה ישמח שאה נוכניה
 סונה שמדיר ופוד נפשסשוה

 וכתיב נונטס פסדפ כנגד
 ולא האליליה אל ספנו אל

 זנו שפויה פ;ו| על ישיש
 ונכהכ״נ . טכנית פטום

 נעו פתוח תלון לו יהיה לא
: טכניש פ עטו

המס' דדמח בד״מ הרב כתב שהרי
 המרדכי כדעת טכביס דעטדת רפ׳ק

 דטנודח רפ׳יק הרא׳ש ול׳ דשרי שס
 א*כ שם החום׳ כלשון הוא טכביס

 הרא״ש דברי יהיו הרב דעת לסי
ירוחם רביט וק זה אח זה סותרים 2___________

 . ™ני :כדפי' יודא אלא דשכת רס׳ר התום' כדברי כתב חיג י״ב ובנתיב כוכבים דמטדת רפ״ק החום' כדברי כתב ו“ח ריש י׳ו נתיב /
 mw K”5C מותר הזה ־קנ*זדבזמן6ס" בא׳ח כמ׳יש עמהס־פכ"לר"ל להשתתף דמקילין מטעם להקל יש הזה בזמן מיהו דנו למן .להקל

 יעויין שהאריך הישן תרופת השתוף על מווהלין נח בני שאין עור לפני משום בזה שיש מציט ולא אחר ודבר שמים שם שמשתפים אלא וארן שמים לטושה שמוני®
בש״ם טלה אמרי׳ ואס״ה דתקרובת במידי מחניתין דמפרש ע׳ו חולק והפוסקים התום׳ שהביאו דר׳ת צ״ע .שלפניו ביום או ח :הנא והיה

 סירכאדלישנאנקישהיכא המדדכי נס שר ואס דוקא האיד ביום אלא לאסור כחט לא הפוסקים כל וגס חנו יום אלא אסור אינו ובגולה
 טל שחשודים כמקום כגון .לטבור שלא ט :בכה״ג מיירי הרב גם ואולי ודוק קמ״ח פי' וכדלטיל ישראל בארן והייט שלפניו יום דאסור

 המקומות שאותן הטעם ונתב זה ממט שנטלם כהעט׳ו דלא הפוסקים וכל ,וחוש ,,ורש י׳ד( דף סוף טנבים )עבודת בש״ס הוא ק הרביעה
 לא הסוניא כל נם כדלקמן היא רחוקה גזירה גופה גסה בהמה שהרי לנזירה נזירה ווהו נסה בהמה אטו שביס׳ משוס דקה בהמה אסרו
ייד דף שם בתוספות וצ״ע ותמהני כהפמ״ו שכתבו טיא( נ״ג )דף שנהגו מקום סרק וברטטרה ביש״י מצאתי שוב .ע״ש לדידיה אזלה
,׳״ כשגם כה׳^מ 0י®0 0,550 שהעוני לפי אסור שכירות או ונשאלה שכירות או שאלה חטו מכירה גזרה כו׳. נסה בהמה י :ט׳ רב אמר ד״ה סהרש׳א גליון כיהמחו

לעיל בגליון שין עין. פראית ן—׳ ------------------תגר׳־א ביאור
:A1 ם*ו פיסן ---------״----------------- ־־־

שניה; "ב נ» ׳א ־־*'

יוסף ברכי

 :נאורו קדשו נדני׳
 א' סעיף בש׳ע קנ׳א )פיסן

 יאסור תא י*א ביעה׳ח(
אש דוקא היינו .ונו' לסכור

אפרים יד
 «׳( סעיף נש״ע קנ״א )פיתן

 לסחורה. יפחת קווה שהוא
׳נושע פני ונשו׳ם פנהיפ

 להפרישו סהו״ב שהרי כנן כוי אהיו ס׳ס אבל דאורייתא לאיסור ודינו ומרש וכל נ'
 שם. יתרא׳ש נו' נכא ד״ח א' ג' נשנה חום' ונ׳ב עניוה פונרי ירי יסייע והיאך םאי»ד

 נעונר סוהר טדרמן ואפילו סשסע שם נינביס רעמות וסנם' נו' טהסירין ויש ה״ש ד׳ס
 ישבת ותום' הו־״ן וקושיה סירננן אלא איני סתני' הא נ׳ם סאי הדק״ל דאל׳כ גונבים

 שם אסרו ליה באיה רהוקא נראה לא הסירכי של יינו אבל לסייע אכיר בישראל דוקא י״ל
 ועי״ל בעולם עשם היה לא יני נ' פ״ב רנדוים ההיא תקשי דאנ״נ נפיזנא ולא שנר דאינו

 נינניס לענווה שקינת ידוע יאק 1נ* אידיהן רלפני נ״ם וס׳ם אמו רסררבנן כם*שהר*ן

היטב באד
 אידס ניום שלא אפילו לעולם למכור דאסור השיך ונחג . ע"ז . לקולא אזליק
 דמימדיס דניון טמר איע אפי׳ אשור נונניס עונד דצנל נחג והנ״ח ניוודז ואשי׳
 חיישינן ולא .לסחורה )נ( :לה נעי טננים לענודח ודאי נונניס לפנודש אוחו

 .מפקדינן לא דצפני אלפני אגל מסקדינן פור דאלסני צאחריני ומזגין אזיל דילפא
 נדאשנחן ולפני לפני אמרינן נכשל יהיה שישראל חפש יש ואם הט״ז וני . ם“ש

 לישראל וימכרנו יחזור שמא נפסח כוננים צעונד למכור שאסור לחים שנפלו ממין

 אין כוננים העונדי והאידנא הנ״ח כתב .וכה )נ( נהנ׳ה: ה׳ 0ס* נלרע ועי׳
 פשישא לסחורה שקונה מנר אם פיהו אסור זנה אינה אפילו הלנן נזה מקפידין

 דאלשני לכהן שיתנט חיישיק ולא . לסתם )ד( :ל“פנ נדלעיל שרי נלנונה דאף
 דג״ע סליני דצא נראה ולפפ״ד ן“הש נחג .סהסירין )ה( : מפקדיק לא דצסני

 חייב שהוא נישראל איירי הפחמירין ודפס פרי עומר או נוננים דנעונד מודיס
 שרי להפרישו סייג שאיט עומר וישראל כוננים בעונד פפא״נ מאישור להשרישו

 שאנחנו פהגויס מפני הפעם כזה״ז להקל שנהגו דמה עוד וכתב ל“ענ לכ*ע
 )אק שפים לעושה שנונסם טיכוקנ״ו נא׳ח נמ״ש עמהס להשהמן מוחר במוכס

 נח נני שאין פור לפני מפום נזה שיש מציע ,ולא וד*א שמים שם שמפפפיס אלא

 מום שאושר פה הרב על דצ״ע הש׳ן »זנ . שעות (1) :השחון על מוזהרין
 עיילי יהת ואולי דוקא האיד ניום אלא לאשור נתב! לא העושקים דנל נ״נ שלפניו
 .בחפר. )ז( :עכ"ל קמ״מ שי׳ כדלעיל ישראל נאק )היינו שלפניו יוה דאשור הינא
 ישאילנה שפא מועם גסה ונבהעה נש״ם. הוא ק הרביעה על שחשודים במקום כגון

 פטום דישראל . נלאו ועבר נשנש מלאכה נה ועמד ישכירנה או כוננים לעובד
 הא וא׳ל נפ״ש הממם לשקיעח שמוך ניהלה דזננה דזיפנין א״נ נהמתו שניחר! על

 ונתב בשנת בהפמו אמר מספר וה׳ל מסמחי׳ ואזלא לקליה ושסטח ניהלה נשא
 ודאי אדמה ולבעל ומוסר זנין לשמיעה ודאי לענח כפסונרה הרפנ״ן בשם העור

שאינו פי אבל דעלסא רובא בחר ולא דיייה בחר אזליק דלפולס ואפור למלאכה

 כוננים בשנו כ משא
 חייב שאינו מוסר וישראל

שם״> פי׳ טנ׳א ,ש להפרישו
 ל תשיפא מאין סקירוא׳

 ולם סוונה סם' ואי להשיך
 יסיח נשאר רארשנ׳נ א'

 עלה תל ‘נו הלשסהו השנה
 נזל איסור על שנר דננויב
 רשעות שעשה דבר ובאותו

שלא סרוויס אנו אין עבי«
 ע,ר אהר באימי יעשנו כוננים סונד שו» אצל אחד w פשסנו לסם מיש ופת הצי’ שקצם פה נפניו !‘סל

 בפיר' נרסב׳ם סשסע ונ׳ז "; שנ״נפ״הרין אמד . «פפול גזה יש הנראה ונפי מפנה לו לישן פשר■ או נותן
רדוקא דסעשר פיה המשנה pjהמ -ה£ יןן עפנהס ןנןמ יג]^ לכאורה נכאה ולשיר .ט"ש הרנין

 חסוד נזל דאיהור סחסת לס;׳ דהוי גזל חשש נו שאין נאושן הוא אס שרי נווי&י להשתרצענורו או לאדוניו שיתן
 ^עאתתשו!סאיםודסשיג ו ,ין ־יננ,נ ני,מן שליהוס ואין ויא נשצפו נותן ובאילו שלותו שזה משום ואי ולשני

 ■ך־ז גוירה וזהו זר( ז“ ״6J אאר פרין על 9גז הפיר קפיה נשי' נשלפו «* שנפצ מלאת׳ שוב .נהניה rt קשיש סי'
.״ ™״ יי״ל יI#pj 0 נששיעזפ k« הוא רק

היתר דאין ש:םנ ׳•ד שי' שפואל אמונם נסשונס פיין . לקנות יכולים )ב( ■ •ה הסב ונר
 לקנות חטל מנא אפרו ולא אוזרמ נמנה לו דיש מנא >״פ וננפראאעוו נרוראללו ■ה

 אסד הפיר נהל אק יני לפטר אמור משנפח של הרין לגשרי תנשל ואיב ומור אתוש נהמה
 והא כ״ר קושיא 01 אין נשפהפליש סק*א קית פי׳ )קפן )ולשפ׳ש לנוגה אז נהמה שיפטר

 ולשיש( האישור בצל נפשה יסא שלא נונניה פונו יהיה ניב הסונר אוזר שאוסו ווקא ננרלן
 .לסבור (J) : פ׳יש אמרתי בגווני שרינן לא אתרם נהסה צו שיש רק ננפרא תלינו וצא וביון
 הבורסקי כריות גונבים פינו של שותהו היה יהודי שנשאל קה׳ה שיפן יאיר מות נתשונם עיין
 ופתן פשא משנין על לשופשו שרשום צו אירע אה נם אמורים נשר בל נותן הימר׳ ווה

 אה טבמם לשטות מופרת נונניס העיט נשא ופקרונ שניה נפה נפשן זה והיה שניגיהס
 כורישה נאיסיר נלסויס ומא פהס אוכלם היא שהיי ואמורים ערשה נשר נמקוס לו לתם פותר

 אסר נפקום לקנוס שיבול ששני איסור תשש אין ולכאורה ונתב נלש׳ש פונו נמלא ווס תלב
 נשב נר להקל ונהגו ואף .מתפילין ויש פפו ושוברו ישפר אינרא .באן היפיא ובפ׳ש
 השיתוף על מזהרו לא ני הן כוננים פניית מוגר לאו כוכבי׳ יספוני• הספה ו״מ נשם השיך

 פנ״רזת מל ■mm3 וצא נימים דעונו נלשא רק שיין לא ווה סקיג( קמין סימן )עמש׳ל
 פאסר ליקס א״א ננהיג סואי משטן על נהקשה טנניס להעונר נום! היהודי נדי ועוו

 פתוקן פלטש נוכנים לפסים צפונה־ לפנוי אסור ילניע נראה ולכן ראשונה לופה אף ואסור
 נדנעי ובדמיו כפדסו ליה פסרסי דלא מריס פוכר טכניס עוכרי כפה שיש אף שעשנו

 והר ולשני לשר והוי לשפנזפו רק כוננים העוכר ניר הנשר מפן שאינו נפה היסו אין נס
 קנית פי' ®!i* )יי* טכנית לפונו שליפות שיש ולסמזרא דקי*ל ופי ציון רננות:! עולמה »א

 »נ וסא סר ,נודא נעזוען רק נהקסר יפטר לא להנא יאס ונ» להקל ליוו ושוב פינו(
 אסר ללוי יש נהקסה ואף טנניה לפגוות נמזפר וצא כישראל ווקא היא פחפירן היש ואף הש״ן
שאכיל הקונה טננים שהשוני אנדש לק שלו והפפו! ניסתם ונפרס נניפו שורר cfi שכל

uh n 1. סי! a רס־ק ושד מים אהר כסקס לקנות ה״ל לא וני הילכו
 סעווה דאינו ר״ל ט׳ כוננים נשבר ס״די אי ואפי' נו' «י™ ס׳ם נו* בנא נר״ה א׳ ג׳

 שיכול נכד,*נ אף מכנים נשנד אסודאף מכנים נשנד שר לתני שייך אי אנל השנת על
 .נו׳ מום או ]י[ : וש״ע נ1ה ו»ר. ב׳ >*ר תום׳ נו׳. אסור ]ט[ :)ניב( יענ׳אי לסלו

 אמר א״נ שנתנו שם חוסי על הקשה לא רלסה תנדה השיך וקושית לפ׳ע והכל סודני
: שם נס' . ט׳ לא «ם ]יב[ : נתום' שם . גו׳ בשאר אנל ]יא( : נו' לעולם

או

תשובה פתחי
מיפן יאיר תום משוא זפיין לצתני אלפני פפקויק ולא תנה•® . לסתורה )א(

 נסה.י'ל נהסת שהרי לגוירה
 אלוי הוא נזירה לאי הא

 יבזה וזוטרא סחטת סנהג
 בית תשובות ועי' >?3 ^ש

: סזת שר לינ תיק יעקב

 והנסער אתר אסור ג״ב המופרית לאשתו פאניל רק מפנו אוכל הוא פאי! ודא ואש' אסור טכנים לפטרם עופר כזא מה אס זה ופלי פפקרלן לא ולפני אלפני הוי הפועריס
 וטף קפ'נ לדף כהשפנמת ופיש ליישב גוה פיש נדגמיר ימיין סלל השין פל שתפס פס פוי Sbi טינה לפיתש ואנא לתקל יש ועור .כלפני נ'נ פיני לי הנותן n .כלפני תלויה נ*נ
נו' עעשי לתפופו מוכן ו' דף ומילין כגמרא הונאה פ*נ ופא ממשנה לרכריו ראה נראה רצע׳ו נו' פליגי ולא הש׳ן כשת פסלם .םווסירין ויש )ן•( • »*ל הש׳ן פצ נווד פ״ש ו׳א

 חיים טים מקור
 .,ום מבביש עבודת סמני

 כאס שנס־ שק׳א פ׳ו פי'
 ש״ן לאציל אש פפופק הוכר

 לקילא אזלינן אתר לוני א
 ואפרינן פהא ראיה ותניא

 נסם גהסה נעכיוום לקרק
 משפע לא וצעלו פ״ש נשוי

 פ־נ ש״נ יף מוריה נן
 אנא לים מי ו׳א שם וקאפר
 ומנא א־ל נורא לני' ונסת
 לא פור למי אנא תא לר״א
 עציה נ1ר א״ל מכשיל תתן

 דזקא משמע הרי נסנו להשקה
 להשקה פצים ורוב עשוה
 שקול רנר מה אס הא ניפנו

 אוליגן לו־א או לאליל אם
 ווקא הוא יהיסירא לתוגזוא

 להסקה עלית ריוג פשום
ימה וינא נער ואליו! ויפנו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס149 מס עמוד אפרים בן יוסף קארו, ב יו״ד ־ >הרגיל< ערוך שלחן



טוריזהב כוכבים עבודת הלכות קנא דעה יורה שפתיביז !48
 תעשה לא כדכתיב בהמתו שביתת על מצווה שהוא ישראל של בבהמתו •»יי» *י ”ישאיל

בע״ש ימכרנה שלפעמים גזרה נמי אי בהמתך וכל וגו׳ מלאכה כל מתיג
 מחמתיה ואזלה לקלים ושמעה ניהלה נסייה ליה ואמר למשכה סמוך ועשום נס»עו זנו ו«׳

X”Xj»»Sשייך דלא ישראל הרהור.יא בהמתובשבת: אחר מחמר ליה ומה ׳ 
.בר ועכשיו יב : טעמי הני ביה פימפס והיא עעונס שהיא
יהודים הרבה דרים היו שבימיהם לפי $

 אבל לזה זה למטר יטלין והיו ביחד וושאממשא׳נעייסיפויולא
 במקום דרים יהודים שמעם האימא

 . פסידא איכא מזבני לא ואי אחד »»»»״! י ייעהלקליס:
 כתבו פוסקים ויש .והשסקיס טור [$׳’] = "זך”"־־

בקלא בקיאין אנו אין שעתה לפי הטעם פם »יסיא גי עיי: v שם

CT יםמעה ?!V' ם1ימש T ; S !»דאין למיחש ליכא ושכירות שאלה ל
 כדי בהמה לקנות עכשיו רגילין יי־ סעימיא פסע״א ס׳ »ל

 קונסו עצמו לצורך אס כי להשכירה וכל׳ י״ע דף נס ממשנה
 לקנות אפילו זה דלפי הר׳ן וכתב ט״כ !־ל!־ ־»״ הטיי m י»יס

 וק ע׳כ מותר למכרה להרויח כדי
 וכ״כ נהגו וכן המחבר דעת נראה ]ואיעסיקאנגמ׳שס־וומיה[

 בעל ואענדכ סדין עוד העט׳זוכתב
 פשוט שהדבר בשאלה אבל ימעט נפש :־עשנה נס ים :פפקיינן

 כך שעושה למי למחות ראוי לאסור הגדולה כנסת
 זה וכל דמיו סימן בא׳ח ועיין ט״כ

 כתב בטמרה אבל טמאה בבהמה אס"■ ליימי שנאסיי מקום
 די״ל זה לכל צ’דא ופוסחים סה״ת

 : רש״י וכמ׳ש לוקחה דלשחיטה למ שמשידי! מפגי נוא
 נהגו והאימא .נו' מוכרים אין ע ’״׳’ י®* ’»!’י ”’»־־

™ Xכיון טכבי׳ לעובדי זיין כלי כל למטר ׳
הבאים מאויבים ניצולים אנו ידם שעל 1*מ ’*ף” ""ך® ׳נ

 מן והוא והפוסקים טור העיר. על
 : ו' בסעיף המחבר וכתבו הש׳ס שלא «»י &קוס ימיוש «
 טכביס העובד .וקוצץ שיקוץ T $ * ־אא^^“י

 בשעת קוצץ לומר צ’וא המכירה אחר ינ׳׳כ !?מנרסנויס הי״ש נס
.בו׳ ימכור לא טו : המכירה י”™‘ ™£יי

 אע'פ ט זטח לישראל ואין טכביס העובד שקנאו כיו! שרי לדירה אפילו דלמטר ונראה ביי כתב .כו׳ לא אבל טז :לארז*( בחון אף ומסמי׳ מי״סנשיד מל להפליא
e6’’־ cn’e מטאר וכן הפוסקים משמעות וכן ט*כ המפנה לשון מוכח שכן הוא ופשוט הבינו וכתב ע׳׳כ בה לן לית אלילים טכבים העובד ט שמכניס 

מרבבה דגול
 אס ט וססדיפז פצווין אין

 אש ניד דש בשוגג נשעונר
 לספרישו מייג להעיישו אמר
 שיקען ננילוס אוכל בקנון וכסו

 פרק דריש ועשנה סזא נונג
 מיייי נשוגג ונגס קמא

 נס רש׳י פונט ינומנפע
 מזף א’ש ג׳ דף שנש נוינ
 פ׳ש זכו' ואמי פפור׳ ו״ם
 למנזר ררוצס נישואל אנל

 אפילו שנירס אזה סל נפדו
 ישראל אין גמור מופו אנו
 לד«מ להפרישו מצוות אמר

 הזא ן’הש דנקס ועזפי ננין
 דננו נמומר וסמוסקיס משוס
 ועוד סוא »>ו פכממא ועומד

 יקרא נפויו מנירם עונר וכל
 בש״ן■ )שם ונר: לאותו מיפי
 .לארץ נחוץ אה פיו( עיק
 ספור ’פוני נטנוז שנן אמש
 ש״ע ל׳ נפו ספור לשון שהיי

 לאיפנורולאישנירכו׳וסנויר
 לא וא׳ב נצל סוויא כוכיי )א

 אנל נמ״ל אלא פגייה נזכיר
 משיווי לפיו שנראה עם לסי

 ג' הל׳ ד’יו נס׳ סרפנים )נון
 שכונט יעשו שלא דין» שהזכיר
ופשנידין ואל דמיו נאפלע

 .ככל היתר נחנו )ה( :תרצה אס ע׳ש הרמב׳ן דברי בפי׳ מאד דחק
 כ'נ בקיאין אנו דאין נסיוני האידנא שייך דלא סמ׳ג בשם בניי הטעם
 מ׳ה הר׳ן וכהב טנבים לעובד ולהשכיר להשאיל דרכיט אין ונם בקלא

 וימעט יחוש נפש בטל ומ'מ במכירה׳ להרויח כדי לקנות אפילו מקילין
למחות יש ושכירות בשאלה אבל
 אין (1) :עכ״ל היתר הנוהגים ביד

 לא שנאמר . בתים להם מוכרין
 בקרקע חנייה להם ההן לא תחנם

 מימאסור קנייה שייך אין ובשכירות
 : מעשר מידי שמשקיעה בשדה

 . ביחד כוכבים עוכרי לנ׳ )ן(
 כך עיי לישראלים סכנה יארע דשמא

חיו

 אותר. שקונה שיודע או ימ1 סרסור )״( יא ע״י לא
 :בכל היתר )ס( נהגו 0)ד ועכשיו ]יי[ יב לשחיטה

 החשוד לישראל ולא w להם מוכרים אין י יג ה
 בו שיש דבר לסטים לישראל ולא M להם למכור

 זיין כלי *’ שום ולא ואריות דובים כגון לרבים נזק
 ס״ו( דף כוננים בעבודת סירש״י ק אשכנז בלשון )שסא׳ק סדן ולא

ויהנוהו נסוגר ויתנוהו מענין )פירוש וקולרין כבלים ולא

 ולא ברזל של עשה ”ואפילו ברזל של ושלשלאות הביאי( סביב כסל )פייוש בקולרי!(
:אדם בני בו שדנים מקום להם בונים לא * זיין כלי להם משחיזים

 בלי לטבור מותר בריח להם וכרתו כוכבים עובדי בין שוכנים ישראל היו יי ו
 להצילה המדינה צרי עם מלחמה עמהם שעושים מפני ונייסותיו המלך לעבדי זי>ן

: בחובה שרויים הם שהרי עליהם מגינים ונמצאו
 וקמה אלן בנק המחובר דבר כל ישראל בארץ נטח להם מוברין אין "י ז

 בתים להם משכירים אבל ישראל בארץ ושדוח בתים להם מוכרים אץ )ו(" n :וקוצץ )י( שיקוץ יד תנאי על מוכרים אבל נט&
 מוכרים לארץ ובחוצה שדות ומשכירים בתים מוכרים ובסוריא שדות לא
: ואלו אלו

 אבל היהודים בשכונת ביחד כוכבי׳ עובדי לג' )ז( ישכיר לא ימכור )יא( לא " טו ט
 שמא חיישינן ולא ״’ שירצה מה כל להשכיר או למכור מותר לשנים או לאחד
:לאחרים הוא ישכיר או ימכור

 אבל טז בו וכיוצא לאוצר אלא התירו לא להשכיר שהתירו במקום אף " >י« ניז[ י
:בקבע אלילים לתוכו שמכנים מפני לדירה )יב( לא

 השובר (IT] )סור( ננתיהס נמנים עמדות להננים נוהגים )יג( שאין כיח ין לדירה אף להשכיר נהנו זקאידנא הגה
כוננים(: דענודס ספ׳ק אשיר״י טנני׳)הנהות עונד של כונני׳ שסענודח להטת שלא להחסיר יש כוננים סעובד ניס

 דכיון לומר ודוחק בקבע אפילו בבתיהן מכבים עבודת דמנניסיס חזינן דהא קשה .כו׳ נוהנין שאין כיון ין :שאח׳ז שבס׳ק הרא״ש בדברי
זדנזמ הנר״א ביאור חלק חידושי

 פנ׳א זיין .להחמיר יש כוכבים פסובד בפז השוכר *®(0»ג י' סעיף קנ׳א )סיפן
: סק׳וז( רמ׳ו )טםן

 נתב הראי® ונבל מוס ,•דחקו נו׳ ,ודמוי דאי. סם תנחום' נו' זבץ ויה ט'.שם ®יודע w )יג(
ממר® והרמבין ?שהיסה אלא לוקח אינו כוכבים ®העובד לו דנראה דמ״רי האי רב בשם שם

 ימכור לא בשיא בנם׳ שם ®הביאו ושביעית םתני' על ביוושלם׳ ונפיש לפבח בשפניח
 יעוד בקוליגו טנירין שמן סופדים נסו שאנו .נו׳ וזבשע ]יד[ : לסרסור כשסנרה קייטן בינן אלא לחרישה דיה לאריס כשעבדה ואם לשהיפה דיה לעבה נשסברה אס נו׳

 להשכירם סחו יהושע לד׳ שאל בו' נסהזין ביטון היל םיםון ר׳ בירושלט שניה הרא׳ש ונתב ודא׳ש הוס׳ .דיג אסשר אי איר ב' יכסש׳ש נפסיד להם נעבור לא ואם נועם עוזי שאנו
 אגל הרעב*! דברי שחי׳ ועוין נו* םשנירין אין נםתני׳ ונעש׳ש נרפב׳ן דלא וש׳ס הרא׳ש . נו׳ נא׳י ]טו[ :ולש נו׳ שויא נהדא פזויין ישראל שאין בעקום איל כוננים לעובד

 נסבור יאסור פג כדקל דנ׳׳מ משני )וצח כו' ודיחנן ט׳ סב דקל נ' י״ד שם מנם' וכים כאן חילק ולא ושדות בבתים טדוזילק הרעבין כדברי משסע דסתני׳ סשפא ונדם עסו הסבים לא
 ביר באיי )לקום( נ >*ז חולקין ומלם תוס' אבל עדית אילן דסעשר הרסנים לדעת והו אבל בחיל אף שווה סבירה אופר דרים סשום הוא דקומויהם שי׳ל אלא במיל( אף
 הרעבים נדבר• להלנה והסנים עיש דיג .נחיל אף התירו לא סשיקבץ לעיי שאפשר ביק לקרקע דעתונר הרעבין ודעת לקרקע סודבר נ׳ש מוהר הבל דבה׳ל •0V נר׳ דקייל .נו*

 ודלת ט׳ ולא ק״ם> ברשותיה דלאו ט׳ פעעא התם נפש׳ש אסור בים שיקוץ מראי יודע אפילו דליים עשום יהודה נר' ססק .ט׳ סוברים אבל )לקום( ]טז[ :)מ( ושים
 ט' כוכבים לעובד פרה ההוא ומן ר״ה א' ם״ו שם ואעיינן שישתום מדאי יידע אפיל דאסור ודאי לר״ם אבל יהודה ל' אלא לוע קסיבעיא לא ועיב נמשיש הוא סלוגתא דחז־א לבהמה

 הרסנים של סע® הראי® וגלש נתחיה פתני׳ דסוזם נרים פסק שם ף1 הרי אבל לשחיפה אלא לעוז שאינו לו נראה שהיה שם הואי® והניאו גאון דיה ופי' ט׳ לשתיפה איסור איל
 ושקיל וביש ואליבא בהילכתא דלא לס' נדבעיא מקומות דבנעה מיג טקוסות נבטה ונים ד׳( סיק סיג סי' ונאהיפ קע׳א פיק של״א סי' ל“)זפ אלניה לם' רסיבעיא סשום
 כנלש • בקבע )לקוס( :ט׳ והאידנא נוונ׳ה תיש ושיש שם וע*ש וכיב ט' לביא רועים ויש ט׳ אף דיה שם תום׳ נדבר׳ .נקבע ני׳ אף ]יז[ : )ע׳ב( תע׳ג הרנה אלביידו ופרי

 שתום׳ אעיס שם הוא׳ש וניב נקבע שאינו סשום הטעם וזיל כוננים ענווה להונו שסעים שידוע אלם וסונדקאוח ואתיות אדוות להם משנירין אבל מ׳ ישכיר לא וכאן כאן בתוספתא
 הא ט׳ להשכיר שאסרו במקום אף נהדיא בירושלפי ושניה פותר בחיל אבל וסוריא אא׳י אלא קאי לא ט' ובאן באן בתוספתא רס׳ש חיים ר' טשים אחר פעם נ' ועור שם דחה

 שפבויין באיי הלכך לביתו ישראל ימים שלא אלא אסיה לא דהויה בעלמא אססנתא ט' תניא לא דהאי הריג ]וניב בתום' דירה.עיש לבית אף ומשכיר עובר לעכור שנהגו נסקום
 לא שכירות רפשי® ריל נפטנת קניא דשכירות .ט' השיט [1]יך :)לב( שם[ . ובנים ליל נביע הרישא נם ואם ישכיר לא ונכים בסיפא סעיש ינים הנסים אטע אתריה לשרש

 ס׳ש לם להחסיר יש )אבל ולש נראה ואין שם נהניא מיש באונאה רדוקא ושיט א׳ ס׳ו בונבים ובעבודת שם תום' תי' נבר אבל ב' נ׳ו דנים ההיא ודחקו לועפרא הייני קניא
דנלאיה לד הקאה אופות שיד ופיש ,ט נפפנר ליופא שנעות ובדיניהם תקפה אןקות שיד כיון קניא לא שבירות דלדידן נהי האידנא מבנים לעובד שכירות להתיר הראי®

תשובה פתחי
 שאסור מקום שיש דמשעע פזנא קשה סלשין .ט׳ שהתירו נפקום אף )ה( :והיק ע״ש

 ניא דף כוננים דפנויס ונגפרא מ׳ נפנני' כמיש למכיר מותי כאיי אף והלא להשכיר
נר׳ ראי מאיר נר׳ וספפא סוגוי וצא דאינא פנלל למטר שאמרו נפקום אף נסייא אפריק

היטב כאר
 סרסור. )ס( :הס״ז ונגי.ענ״ל למאי רונא נתר אולינן או אדמה נפל ולא סבת לא

 דלא נסמ״ג הפעם .היתר )ס( :סעמי הגי ניה שייך דלא ישראל סיפור פירוש
ולהשכיר להשאיל ירכנו אין ונס נקלא כ״כ נקיאין אנו שאין נסיוני האידנא שייך

 וסי' היתר הנוהגים ניד למתות יש ושכירות נשאלה אגל ויממס יתוש געש נעל וע״ס נמנירחה להרויח כדי לקנות אפילו סש"המקילין ונחכהר״ן טנניס לעוני שלא ונל־י נאי* נמים להן
שהעוני פירוש .וקוזוץ )י( : רש■׳ ונמ׳ש לוקחה דלשתיעה די׳ל זה לכל דא״ל ופוסקים התרופות נתנם' כשהורה אבל סמאה ננהפה זה ובל .רמ״ו סי׳ נארח

 אפילו דלמנור ונראה ני' נתב .לדירה )ינ( : fa .לארן בחוצה אף פירוש .ימכור )יא( :ך’ש .המנייה נשמח קוצן להיות וא״צ הפנירה אוזר טנניםקוצן ”ה)ונטריאמוסט?ל
 דהא קשה השיך כתג .נוהגים )יג( :נה לן לית טכניס סטית כוננים העונד ט בסמים אע״ס נו זטת לישראל ואין נוכנים הטני שקנאו טון שרי לדירה פד זס ניני להפמין לו שהיה
 טכנים עטדת עכניסין דאפילו הראנ״ן גדכתב א״ג נקנע ננתיק טנביס ענודס להכניע מהנין היו לא הרב כזמן ואפשר מתיהם טננים פטדת שפנניתין תזינן נח״ל לפניי שמומר ינריו □יף

שלא פשמפ שזה שם ׳עייין
 אסור סבניס פונו למר אפילו דלריע וינא לסאי משנמס לא דלריע פשו' והיינו יופי נרי והלנס ושמואל פיפדא אחר שנונה יששפ סלא יוסף רג רנט שקנפו הנע׳ של משידור נלשיי ובן ׳פואל נאין אלא שכונה על קטו

:ווויק סרשניס שינוח נמה גס סונמנד סישינס נצימוי אנל נלל וכיני טחר לינא נאוז דאי נמ״ל וקא• »מע ונו׳ ועוני! ישנאל האי אויל ייצפא וליחוש שם ומששה ממס ואפנס צסשניר אפילו ^יימ״נאי׳

אפרים יד
 ונו׳ עמד הקניה דסא סוה כאגן דרננן איסורא הוא טנטס דעונד עור לפט אסור ג׳ ט' ודויד

 לעונד תרנגולים לפנוי נענין דעות נ׳ ם׳ סי' נאה׳ע רפיא נמיש ולק יינ דף נוננים נפטרת נרטרש׳י
 דאף רס״ר פי' מיג נמשנין יכתג ע׳ש קצת צוין נפקום לקולא לנהוג אששר מפוסן שהוא נו טווה כוננים

 נוס יש נוימ .אנרה אלא לנ*נ להונדס אפור שאין לו ולטשיס ננלה צג״נ לנשל לישיא! עומר הדין שק
של מעייס מי כתג רציו ונפי׳ .עיש עיניה לאשתפונוי מצי איסה משוס וליכא ננטלס להתעסק סטי

: שיש מישראל מון ישמעאלים אף נומיס שמוטי נל נקראו וכיב טי לפני משוס לניג לסושיפ אסור כוננים עוני שמיעת

יוסף ברכי
 ננעיש וסייגו משה בנדט הרג ביאר מחעירין היש עמ1 .וט' פחנרדן ויש וע' ני וצא ט אמרם להס אין

 עכירה עונרי ידי לסייע יאסור משוס עדרמן אפור כלאיה ליעלו דיכול דאעיג טכטם דעכודת ע״ק הרין
 שלום עשה נק שעתי לסרג רחויתיח :נאורן עיש שנס ריש מרוני ומהות יהרא׳ש הפופ' ימס והוא

מ״ב שהוא טשיאל »>יי טנטס דעטדס סיק וסרין שנת ריש והראיש המיס׳ יפ׳ש פליט דלא טניסס

מהרש״א כליון
 אהד פחפר לנרד אלא אינו נסיוני ושעם עוד י״ל .שעתה למי הפעם נתנו סוסקים ויש יינ( קיק )שין

 ליה ודישיק לא דלדידן דנסיוני פעסא חרפ^ם תניא לא חכי דפשום הרין ונסי® הפאון חייב נתסה
 שם להניח שלא להחסיר יש נהניה( י' )סנדף :לאו אלא ראינו כיון בהסהו שכיתה חיישינן רלא כפו

• שים סיםן אבוהב שמואל דבר ת' • פתחו על טבבים עבודת שעומד בבית לועד שלא וכיש

חיים מים מקור
 אזליק נספק והמר אף שריא ז»י ולשמיעה למתלי דאינא סיכא יטונתו גסה נהמה מעטרות ראיה שהניא
 משוס נונניס לטני גסה נהמה מטרות מו׳ל יאשרו וינק איסורא רק היא דשם ראיה אין לעפרו לקולא
 פפיקא דהוי תלינן לקולא למימלי ראינא סינא נל דרננן דאיטוא וטון נשים ונמטאר ונשיוני ישני-ומ שאלה
 טר לעני משוס הוא ואוריסא דאיסורא לאליל הפייחד דט נונניס לטנו למכור משא׳ב ולקולא דרננן

רוב דאמריק כפו וטי מלאיסור להיסר שקונס יותר ששטח לא אם דאורייתא אישור מססיקא נשרי׳ היני ונו׳
 צרט שקע לניפלי ואינא וטון טנאו להסקה עצים נ1י סראיש ח? העיז סונר משמע שס כנדרים הראיש מלשון אפנה :הוא דאורייתא דסעיקא לועסרא וניזל מהראוי היה השקול נרנו הא להסקה טיס
 p אם שריא נשתיעה חנט למימלי ראינא היעא גסה נהמה מטרית גני ואפריק סא טיע ספנים ענוות נמסכת אמריק וסט מיש סראיש וכוונת עגיל טנטם מנורת נמסכת אמרינן והכי תליק היתר
 יאינא טון נפסק דהונר והינא שרינן לאליל ננדונזו סינ השקול נספק שריק דסמס טנא וט גסס נהמה דפטרות איכורא להן לאליל העיומז דנר טנניס לטנו לפניו איסורא לה פומה דהרא׳ש נהדיא תזיק

 השמיא העתיק עיו טק סכטס זשמדס ס״ק הבאיש ונלשון וציע לרןלא מליק סעירא צי דאינא טנא וכל דווקא לאו להסקה עטם רוב השים דקאמר דסא סראיש יסונר ואפשר : מליק נטפירא לפיחלי
: 0» מינם נשקא אין אנמס להסקה עציס ספס אחר ונעעח הג׳ל

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס150 מס עמוד אפרים בן יוסף קארו, ב יו״ד ־ >הרגיל< ערוך שלחן



דחי סגן מיז חכפורים יום הרכות תרח לי ™ *ן הטלה באר

 נ ר& ton .}ויהא א נו וגנל ע
 נסי הציימו׳ נמה והיין 03 נוא׳ה

 הסלמה נרא והנ׳ס נ ושיא
 row ההא עור שמא
 ושיין נס גוא*ה י וניצסל׳ קלה

 י׳חקרנננלנננא0צ״»ינ5 0»3
זקנים עבות

lYl]מ׳ וסהסיקין אונלק ♦ ׳ 
)וין הלאנס ה151ל אן וי״א

 ולא )»ו( כקדש !5 מהול לנשין
 אלא יינ הוס׳ ואין דלל נושנ׳ס
לאלסלאנס התינאנל לאנילה

 ממריו( ׳3)י )הראיה מפהות
 י׳א .קנלס ע צא נלג קינל *

 לאחל לו אסור נעוותו העהסיק
 גוזל סיזס שוו אה נס 115 ולעוון

»ופקיס_,נ»ו. נצ5 ואן )פסוייל(

חיים «ינ
 י°5(אןהצ ני ס׳ק לא הריך(

הנוסיל ראיית >ינ סע׳.
 . לה נגסהינה רהיי ורה מולא
 צ*צ הס מלה אהל׳ ראי הניר אני
תוספות והא

האגו תאפו

 סיוב לל לה וא־נ מן בערב דופניתס יי” U 8״יי ™8 ב >׳»»< והווף ההוא ח־־פ נ״ויה w ס6ן עמקנל •ל
דוק לא הא דדריש ומאן זה מקרא אכילה ייי® )י( 6יי׳ )( ג )ב( העימוד(. נשם ומלש וניצה ר מרנן )וין . ףד גרנןמו m שיכץ מסנ

*M wבלבוש נ׳ י״ב.ומור בם׳ שם כמבואר סא י"» 886 ף ל״״׳ז י™ *׳י י™״™! ר\ום קינלעליו ואם .)°(קינל שלא ד ״
ופי׳זקשס משמת וקציר וילסי׳מנחויש י1)(”* (*למיייך )ri6w שלא ^סיווע )ריץ^ קנלמונלום סמלמהאה פלג

שש כל נמי היה לל מזה וילין ולמאן , "(ז8 8י־”)י׳ קבל אם ומיהו ומנץ( נכס תקלב למן
וא״כ יינ נס׳ נדאימא מיס׳ נל וייס חזורי יכיל נדור הום בעור פאכילחו הפסיק אם י נ סכך* אסור עוד לאמל שלא נל עציו פוסנ אהויק תהינה ן

 הקת על ממול להוסין שצדן יל ומקרא נטור לה.כתיכ קודם )א( תרח ויק' סממיןי אין א :כות ט אין אן דאורייתא עינוי הוספות חרח
 הקרא על וממכרן מלאכה.ונראה מזיח נקנאיסור אכילה באיסור נין ו*נ כלל ג' ל ונמשו* פ׳ד מיצה הרא׳ש כ*נ מענו יקבלו שלא טדאי שיווע

 נמל ואמר׳ שאץעונש דלפי׳ דהיינו ופצספצס ג׳ש ויש נמר׳דומא נע׳ רצנו׳ וניצה(: לד מומין]ילש עקרה ספק שהוא אלפ נמרה."( מפורש ב
 שנמלועלע נמלימגולא ולא ואזהרה עונש נעצסהיוסיש דווקא מגיש גקהחול עוד המושא אס אכל שוגג מהחוטא וווקא לו מברור ודוקא י יודע ואס ג

וכן בי׳ה כקרש סל מחול להוסיף חיוב יש ,״-״,.»,״״,״״״-- לסלש איט )°( מוכימו פאיט וש מי
w ׳ סדר®יי תרז מונימ מןנימ #נר &JR • מעצם ריליף ומאן מ נל ממ׳ שם אי* ‘ ™ ?י
רוסניתס קרא מן חול תזס׳ יליף לא עצם שציין ®*S השסשר כץ קוים קין וספם אוכלק א& .סא1כמ בו שינזוף סד לכוכיחז וחייג

-מ״יע׳״יי״ש 1665 ™י4 * »**לו :

ולב יה׳ה ה' נייש וכסיש בעי״ה אכילס ^וות *1יא ,ו'שזם השמשי נין קורם )א( אלא שיעור w ןגעגירה .ל "ןנח e6>5sft אלן »
,non & " ml להקוי׳יסמיןויואזסין הליל״ קייס «W ־’> ־®יי®'־mm fnp ל»י]»נ

מעצם ממל מס׳ יליף ס״ב נדלעיל אכילה • הרבה « . כלו פסק קייב סימן )סלק לש יסמלל מ »»י> י״יל״ י־י« ג״י*־
3ra TO הקודש על ממל מל ונו לא ומיס עצם יימי 1/א 1וה שהשבי׳ עי י^ושו ו ׳שאוכ ם נש ג ב ^רןר 

נמ״ש ניע ולא רס׳א נסי׳ שמו צערן )י( 1יא א *IJVT? שםזגור, היה אס אבל ט גס שלט אחיו את איש
מל מס׳ להעו׳ לל דלא ולא סי׳ לי מל ?*י ?8י ״8J לעשי יבואו שלא כדי בירם עמט w51, ^י איש
מקר׳ כאן דיליף כתו ובלבוש יכ לנכי אלא "י®W 8 8י”יי ™יי w 6’י w JW8 P־'816 *®י ייי מלץ ידור לעולם :לנ( לסוכיסו לן

•.................. נידו מוחין ( j נחווה מפורש 3 אנלאס 6ורייס6ו 6שתו פ*פ6 נחווה .............

 raw של מזל לנוסין
 לשיל הרת ונרי מהי ה3נו או המש
 קודס השות נ' לפוש יש ום*ס ו׳ש

 נהג! לא1 נתהמתלש והיין סלילה
 : »*׳ 00)0 הל נשוקדקיס אן גן

 ראיס לי ונראה וי פיק נפלא
 האן וס׳ש ואס ואן לענמולזרי

 האנלי שתו׳ת אמלי׳ס roe א ליסא
 מהו ונילין סיו הלא אלג ולהא הלב
 הגליל רק ונאכלים האר* אונלין כיו

 שם :הקא עשו וגילי! לו 0150
 גוי. ושהתא ימיים ההשהס שהתש זנן

 סויג פי׳ הסוו ססניא שמששס הגס
ops! מונו ינינן נלל ואס אן ת 

 ורש סהוניס ונר! ננצל ווגיס
ונסי* וגיס לאניל נכות( נחג וסלנוש

 rip ונטםלרע0יןקנל6הממה הלגועתה .ורשניסלההעידע׳ש נשה ממי סקניגשפין!קהןא*
 לשו אינו וזה ונוכה נשפים מון המסמעיס. )ו( אנוהש: מנן .א»ו פוו שצאלאנול נ®׳ מליו קיבל
 1 ופלס .המס פלג, (1).נים הזה סל לאגל איןזרמ המרבים וברים אגל המפשקש מעווה נ׳א
 נששוים אןו לאסל אין וסוס ס? ונ» זוע. דמונים ומדיה אן< לאהוד פהויילורה וועם מרים. )ס(
 יקיא נע׳נ ואס לי<ףא לפיו אינעו יפן 6ל לו )קשה נסה אכילה אסאנל דע.טנהנ׳גז דמונים נצים וק

 מלים מיין גהה אנילה יאנל ולו המעהןה מזווה ימשו הלא מהויץ נהג ■ ס?יאה עלים שלא יוסר
 משפיל פרו שקווי! ®י שאנל עונוהיו יאה מהוי׳ל .גוה שעמלה פער ®משמין יאכל ולא שש ונסב

:מיס ומנוסו ממקור
לטשישרד

 מון taro fce mfetoeipw לצרצפו! פרו יהטו דזקא מג מ*ו ומ״א. לנוש סהסנימפדהסס
:iroממא א fa 1אמ6 למדע ט לאו® מוסהע׳נמנרפפצלט מג ומינות

mn )והיה .נרם נו אין ך6 זדייםא6»ד .להוסין! )א toto אסוורס עיין להופין! צוץ : 
pao שמא פי על אן! .nt»)נ( הו^ס: עמנו. ׳קנצו פלא עיוומסואי ותוף מלמדן. )ג(

 נוזיד כשהמנזא אנל סננג כשסונזא ודוקא לו מברור ודוקנא ,)ו(יודע :ד* פרק יצפ3 יס״ש מושין נה״ם כטן
 יורסנו פנהחו ונעריה .לן מנה אל מא׳ למוני® אהוד ואינן גמאן העסא מ הימן! עד למוני® סיינ

 הלנו אפיו אה איש fan נהג ®״נ ®ען ונהיה .עיא היש •הפלא הלא היד יוניסנו ונעניוהנעלוי מפו
עיין®׳ בלב. )ה( מ: למוני®• אי! פעה וינעם יוניסזיש&ו סאה אפו איה ®ה אס אנל מ מ

___________ . דגרא ביאור
at®־ מס נויה מ הונגח היהיו לומר»הנ היין ולו( הוגנים 0«ו וח(י יסא .נימונו׳ »הין )°(פיס חנה .חתו ורח ■not הלו ונרה מסווה וגרי לאגו. רס הס רדי ׳01 ׳t rt נמטת גר. והפסקים אהלים ®א תרוו פי•

,״,, .» -״״״ .»•» t , למושל סוד לאטל שלא נל עליו ״״ ייא84 י״9 י״א J’ נ״מ?ס ־ fiSp ליוע קבל שלא ד זמן כל ולאכול כפם בגר ןכחנ W : מס יש נ״כ דו^ו העור רטט ל מ׳ע "יימפ
כמננלוהנלרסיא ונשנתרעלא _ , J לילה *קינצנלנלא״י ס6ם־ןלינו שימן לעיל קנט כאלו וכוי המעמת ננפסלתס למל ° ירח מי־

- ט' יודע ואם )ב( :מפרשית אלא קייב מאכלים אלא לאכול לו אין הכפורים יום בעיב ה ד ^כי ימירה וףן נ.נ _ raw ןמנ0
ידוע שאין נדל שיה סיס התו׳ מט 5 יייכשית ופתגאה שבע יהא שלא כדי להתעכל . ^ונן^ סןר6ו^ ירד*׳״*®ד ס׳ן

צוין לאו אם נהה כשמוחה יקנלו אס w כני! כממננדן• הדנויס ־לי-ו א׳( »ן )ני» תרח
ואמרה אפה כמה נס׳ כרמונח למתוח w )י׳(פודמ8ג 5 זיש)נ שסרניס (1) הצג סלגלי ו לאשל לדן וק איט

גלוי מי לסרסם נצר לסרן אס מדהיר :)מהרייל( • כל!6ל «»ין ן כל לאכול אין זרע המונים ונויס אנל
 שוגגין שיהיו מוענ אסרי׳ שלאיקנלו נרווו יודעים פאט נדנד אנל ונעמו . צאנל! טכגים ן :)רמלס( ממה י מלב מאכלי ו : )לס( מום
,נואסדססאיןלאטלנפי״כאפי׳טנורי שמויתט• ט:)ג(אןנסעודמ מיל ־•ae )מהר׳ל( דאסוו משמע ומורא נתפרש לא המכג ועפה
 אהזו אוכלים שתיח בישיש ונמנ זרע מרכה רשום אמרי׳ מי® מדונה ‘רכס איט הצוס פר טועה שאיר נשי קונם ספיח בנדרים דאמרי׳ להסנהג ראיה
 ואמרק נשמרת אשי׳ נאןאסור ממילא זרע פמרנה עונה משם נע׳שנפחרית משמע לה נשר לאטל דדן שאז כטס לילי פד (’) אלא אסור

 משום נצים יאכל לא אכסנא׳ אמרי וס״כ זרע מדנים דנצים י*מ דן< דיומא נסק היו שלא אמריק ניוסא וגס הנשר לאטל רגילים )°(היו לא שנשמרת
גינננלסד: נסיה נצים לאטל אץ מיה נסיה על יתגו פלא קרי דמייע מגעש׳ )°(וניס ®׳*e שרי דלאמריס משמע חלנ לכיג מאכילת
מקום שקר שהיא נשר לאכול גט ומ׳מ קלים מאכלים שכם משום ניל זפססא

:)סס( הקיאה סן יבלע שמא להקיא בי״כ נסיו אצבעו ישים לא כרנה אכל ואס גרה שפעלה מפר ®מהמין יאכל לא :פוף בבשר ורוקא ממדה
nraro'')«!4 ונגהוא מיס ילין3(1פ נ'׳"הלו("כיו לגד!ניס'ני) S3P p Mb יה 04ו &m ולתת תזרח נס»ת מ״ןנונוהס בררה גס הסססין סהנסחוס שהתה וויניג מונה( הוסקיס מ*■ סוין שהנה* א״נה ההווה mw enpow nSp 

; ליה ההקי ׳10 פגיתו יין לאו כהס והוואי מיס פזונ' יהן יין ססוי הוי התחת ונסשוזוו סנות הגיה סי התחת
זזינוב באר

 עיש מרס מורס שאינו נונר אפי* למשנת )רץ יקנלג הפא p» יה אס וסא פ״רי עני שנהיו שי .•ונש ואס )°( »פ
מר רע fnpra אינו וש1י ואס להון ואיו לעור, לרין ורע »יד ואהי׳ מחרה ע והונת הראיה נע n'po סתיא

 לא או מרה ההורה 1ני חילוק יש נהסעיס ונרה שאין היזדס דהינא ל רהשיקרא מיס וליל .מיידי נסכי נהי יז6מנ
 אין לו הסאיההס סהק שיש פהאיג ליתד רמס נין נשתהיס ונריז האין המוש סילוקסינא 5׳ שח כלומר יווש ואס ל שיו

 מורס עשויה נתר רסיירי לו לרניסמהסש יסיר נין 01 חילק ונר. לוזיר אנל )°( ספ לסינים: ולשולס)ריו מילמן שוס
 רק it וצוניס וקסיל קללה או ננאס 10 לחיו להוניס וצריו הונגיס שיסיו רפוזנ סנרא לע ואו נסיו rowe סיות או

נוגגיס יטזנהיסת ליחיד נין לרבים נין כלל להזניח )t aw השמין נהיווש ומניה מרה סחרה סאיוו נדע ה׳אתשאץ

והס( וו■^ 0*1 א׳ ש* וו*ס סוסי וש׳ הש נס* נר. וחופפת :סרה onp Z01 נר שיווי תו»ת ל שיא ויוהא
 מיג ונסיה ואורייתא ימ תוססת והאי מואהריק tonne אינא חרג מוי נרו דנרסת נסיו הראיה אנל ‘נו 0150

 דהכת מינ כר. סופנו 1 סיג( רסיא נסי' )ושסיה ורה כר 010)1 יחלק אין כי הסה כלילה שו אעלין סיו לא נססההא
 הנ■׳ ודוקאנר. : 06 -ני סגל ורוו :,א rt כיומא וש׳ מי מןלס יהודה גר' הלכה ייימח ר ומרש ונר׳י נרע

 ונר לאסו® ע to! אגל כסיניא סהיסלסא סרץ ול סיא ולא וליג לא נואווייוה( אנל גורמן ווקא 05 נהגת הראשוניס
 וורל ל לו דק־ווהת עץ וע׳ לו ולש סי׳ וחייו ודמן קרי• מערה מורה האיוו 901 מנושהו סו*! ונגרה ססהורה

רקפיא• ורו: מאושתי! ניזוידנר. הכל *13 להוכיחן נינים :»ןסנס׳י ימות יתץ. ו«ום :לו ססיס פי
 גואור לאנת׳ואמוון דסורא ולל ננ1ש tiise tpni נופיא ונוי של הנח׳ »ףג ע׳א ונרי ילד® ל( ולווו מצעיר. פאתוסיודקנר. :עזור פטר ניס לנד להזניח ברבים לוין עסיס rt מינאי פקנל לא ואשר ונא ישנת תסאוסשע

מג1ft 11 w>c 3’ 1של ננירזי ויודע »ג סהיזסא tpm »■»*>( לונו• ניע rax נסהיג ל«ן שכעידק אלא להויו׳א שיא להיכיתס יריע M עחהק צא •כיע Uc nm נא ואי׳ ישם® זאולי נלל נונייזס לא אס H It prt»־ זזיחן וא9
ונתרי נימיו זה״ו' סיפון 11 צנונית! מויות״נ ושניו וידשינן או בהורה ענווה ונר נגק ער! גונגיןסהת־נ סוסי! מותו סצנה ואין pun נר׳ ל( אגל לה גדאית לניא ע וה»אצ נוז דל נר. עד הס: נהמו תו׳ נתנו סראסק ונמר
הלוטה( .ונו׳ היע סו :)°(וקיל נוודא התנו שלא נו סיס הוזה תרה ת»י עורק ונוי »רא הסהתיק ופס נרורא סא שלינוו׳ קנליס ן'5ו ואסר «ן וזוזניז ענ׳ג נסיה נר. ויפסיק אס ס'נ •(ronrto ו^ן וה׳_0ויה0_5מוקו
 : פוס עוז נוי! נהליס והיין סנויש ולא הסוסק נצסק ע׳א ל ולח קללס שו וס׳א ננאס שו אפו תו תומו' סינן שו נסים לג נסניה אנל נר. סי' וע׳ל :ייו חמיו נלא והראיס אי 0*1 א תו והניאו רנת! נאינה מסיה תותר לח קייס
פקנלי' ע לא גסס פיתו האס לפני מדוש גלוי הקלה יאמר מנת לאסריק משוס וכויולנ נמות! ופגש אינו סקינ)°( טיא נשיא מסי מיין בוי. נקיורג נדד :מרה וש׳ והמית קנלח לעגין 1*0 תקסיג מי׳ מרש ולש קנל והוי ל תשגיח חסל׳

עורה סעורה ונו שהוא it א סיס וסא לס משוק נצרה וקשה גלד סי להניע גלוי ל»ין אס סוין שוח אפוס נר!( שיין נר. אין וכן :ני ונהאו ואורת נר מדברי 0*11 שיג זלן»1 ׳10 ומיסץ דיל נוי אלא 011 ׳0 ומנות
ויל־ ׳01 מלו ®נל 001 )׳יp©(j_0*p1* )*1 כמויע ושנה אינו ורש תונתה נישול סל סיווה חייב p(1 סקוס וחסל הטחח* ותירו j : ע מיין ל סיג ונדרים נסלח דיוסאיש'

 אסילר הסד 01 לאחל הלא ot קיהל אס אנל קגלס קגלח אין ענתה שלג קווה הסיס שיש יסיג תפנית עקנל סאגונני!
 .סצזס לילי שו )°(חט : וקיל טשווס לסומת מצום ניון עשסקת עודה פי סומו חואילא שלג 10 ופשתנאאנלתנשילן .ונו׳ לאסל וגיליש (־) »*ו תקשיגשיא: מ״ אילומרשono 1 תקל שלו«ש»ו קיבל אס 0x0 ישות נשאר

: שאנציחלנ אנלו שסתזא שש-לא נשו ע לאניל וגילים ע הלא קנסו ארית עוות ולצנרו ודאי אצא וניס לקנות נ׳ג שוררו סיס לא נשתרית גס נהר נאמו ססגין ניס oto ונוי. ושייש עששה )°( שם ננלל: ולאשי עודסנשהסקת ו*ל



קדושים פרשתקכב ליקוטי

 באברהם דכתיב כיון רז״ל דברי תבין
 השם יודע היה ע״ב משמרתי וישמור

 תתבונן ומעתה לירושלים, יקרא שהקב״ה
 להסיח )לבל תיראו ומקדשי, דכתיב מה

 המתרגם שתירגם וזה הוי״ה. אני דעת(
 הוי״ה אנא דחלין תהון מקדשי ולבית

הכן.

★

 עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח
טו:[ ]ערכין חז״ל דרשו הנה חטא.

 ויש לדרוש, ניתן רשות אבל הסמיכות
 וחו״ל עמיתך, בכאן אומרו כן גם לדקדק

 שאתך עם נט.[ ]ב״מ אתר במקום פירשוהו
 לדרוש אפשר אי ובכאן ומצות, בתורה

 זה על הדין מדת ענתה כבר דהרי כן,
 גלוי, מי לפניהם גלוי לפניך אם נה.[ !שבת

 לרשע אפילו להוכיח האדם ומחויב
 )הן תוכחתו, יקבל שלא בדעתו שנראה
 שלא הלכות עמקי בזה שיש באמת

 דהנה כמוני, לקטן בוריים על נתבררו
 לומר שמצוה כשם סה:[ ]יבמות רז״ל אמרו
 דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר
 1ח ט ]משלי שלמה אמר וכן נשמע, שלא

 בהגהות ועיין וגר, לץ תוכח אל
 יהיה ח, הל׳ !פ״ה דעות בהלכות מיימוניות

 כן לפרש אפשר אי בכאן שיהיה איך
 בענין שם[ נשבת הגמרא בשיטות להמעיין

 הבית חורבן בשעת הדין מדת שאמרה מה
תחלו(. וממקדשי זה ידי על הגזרה ויצאה

 מוכח דהנה כך, נראה לדעתי והנה
מי כל צה.[ !סנהדרין חז״ל מדברי

ידו, על נענש הוא ידו על חבירו שחטא

מהרצ״א

 דואג נטרד ידך על הקב״ה שאמר כמו
 הכהנים, עיר נוב נהרגה ידך על האדומי

 כיון כרחך על אלא בזה, דוד חטא ומה
 ידו על תקלה מישראל אדם לאיזה שמגיע

 השוגג )כענין עונש, איזה הוא יקבל
 ידו על תקלה שבאת דכיון כפרה שצריך

 המוכיח והנה הבן(, כן, לו אירע לחנם לא
 הלא לצבור, הן ליחיד הן רבים בת בשער
 לא אם ויאמר המוכיח לאחוריו ירתע
 ומכופל, כפל עונשו לדברי הנוכח ישמע

 במנין מנה ט[ ]סימן הסמ״ק לדעת )ובפרט
 תרי״ג ממנין תעשה ולא עשה המצות
 טז[ י ]דברים לבבכם ערלת את ומלתם

 לא וערפכם להמוכיח, לשמוע עשה מצות
 שומע שאינו מי לאו אזהרת עוד תקשו

 לא עבירה כשהבעל כן ואם להמוכיח,
 על יתוספו הנה מוכיח לדברי ישמע

 עשה, מצות וביטול לאו עבירת עונותיו
 ועומדים תלויים הקדושים בימים ובפרט

 בכף לצדק להכריע הכיפורים יום עד
 ח״ו לגרום המוכיח יכול הנה מאזנים,
 ראש על יעלה מורא והנה וכו׳(, הכרעה
 ויגרום תוכחותיו יקבלו לא פן המוכיח

 שוגג חטא כמו לו גם ויהיה ח״ו תקלה
 הזאת המורא ולהסיר כפרה, שצריך
 במצות הכתוב אמר המוכיח, מראש
 )עם עמיתך, את תוכיח הוכח תוכחה
 בערבות ונכנסת ומצות( בתורה שאתך
 תוכיח שלא דעתך סלקא וכי כמוך, כמוהו

 לחברך, שתוכיח בהכרח כן עצמך את
 דבריך יקובלו לא פן מתיירא שאתה ומה
 ורשע אשמה הנוכחים על יתוסף וח״ו
 על לכפרה ותצטרך ידך על תקלה ותבא

כפרה, שצריך שוגג חטא כמו פנים כל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 130 מס עמוד (7 ()7) מדינוב פסח בן אלימלך צבי שפירא, :מהרצ״א ליקוטי



מהרצ״א קדושים פרשת ליקוטי
 הנה חטא, עליו תשא ולא לומר תלמוד
 לא זה דבר שעל בתורתו הש״י הבטיח

 לקיים עשית שכתורה כיון חטא, תשא
תוכיח. הוכח עשה מצות

★
 הוכח הוא התורה הבטחת הנ״ל, ומעין

מצוה אני עמיתך, את תוכיח
 ומצות, בתורה שאתך עם להוכיח אותך

 סיני, הר על רגליכם עמדו כמוהם וכמוך
 העם וכל טח כ !שמות נאמר בסיני והנה

 !מכילתא[ חז״ל דרשו הקולות את רואים

 דקדקנו, כבר והנה הנשמע, את רואים
 לצורך לטבע חוץ הנס היה הניסים בכל
 על ובכאן לשעתה, הנצרכה ישועה איזה

 על כזה, נסיי פועל ככה י״י עשה מה
 מזה דברנו )וכבר לצורך, הוא כרחך

 השבועות, חג במאמרי שונים בדרכים
 קדוש עם ישראל הנה כעת, שנאמר ומה

 ]עי׳ חז״ל ופירשוהו ונשמע, נעשה אמרו

 שאתה מה תיכף נעשה יא[ נ לפי דבש
 ועידן זמן בכל כך אחר ונשמע מצוה,
 ותוכחתם מוסרם ונקבל הדור חכמי מאת

 אחד כל ממש, חיים אלקים דברי הם )כי
 ולא גדול קול מן מסיני שקיבל מה כפי
 פסק(, ולא דמתרגמינן יט! ה ]דברים יסף

 שיהיו ישועות הפועל אז ועשה פעל והנה
 בעין ראיה דהנה הנשמע, את רואים

 אצלו הוא הנה דבר, איזה רואה שהאדם
 שומע שאדם והדבר ספק, בלא ודאי דבר

 זה הלא דבר איזה לו שמספרים מאחרים
 מוחשיית ראיה כמו אצלו ודאי דבר אינו

 במעמד אשר בנס הש״י שפעל וזהו בעין,
בכדי הנשמע. את רואים היו הנכבד

קכג

 ישורון בזרע קיים לטבע נשאר שיהיה
 סיני, הר על אבותיהם ורגלי רגלם שעמדו
 זמן בכל הדור חכמי מן השמועה שתהיה

 מוחשיית הראיה כמו אצלם פועלת ועידן
 במעמד בעין עין שראו וכמו ודאית,
 הדור חכמי להם שיאמרו מה וכל הנכבד,

 במעמד שראו כמו אצלם ודאית תהיה
 המלמד דברי אצלם יהיה וכן הנכבד,

 הדברים ממש בעיניהם ראו כאילו מוסר
 מוסר והמלמד המוכיח מפי שיוצאים

 )הג״ה, ואמיתיים. צודקים דברים שהם
 לא הנה שומע ואינו מתפעל שאינו ומי

 להיות סיני הר על אבותיו רגלי עמדו
 כתות מן הוא כן ואם הנשמע, את רואים
 אינו כן ואם עמיתך, בכלל ואינו רב הערב
 על חבירו שנענש כל שאמרו מה בכלל

הבן(. הוא, חבר לא כי וכו׳ ידו

★

 כאשר אחר, פירוש עוד לך אפרש ואגב
תוכיח, הוכח לשון בכפל נדקדק

 תלמידי מאת בידינו דמקובל מה פי על
 הצדיק אפילו זללה״ה, הבעש״ט

 זה הנה אדם באיזה עבירה איזה כשרואה
 השי״ת הזמין ולמה במקרה, אינו ודאי
 כרחך על העבירה, אותה יראה הוא אשר
 מדוגמת מה שמץ כן גם בידו שיש הוא

 בכדי השמים מן והראוהו העבירה, אותה
 מתלמידי וסיפרו במעשיו, שיפשפש
 שחילל באחד שראה שאירע הבעש״ט

 למה משתומם ועמד בפרהסיא שבת
 רעל במעשיו ופשפש כזאת, הראוהו

 ומצא פשפש כזה, עון בידו יש כרחך
חכם דתלמיד זילותא מקרוב ששמע
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שיא

A כ

וכתובים נביאים תורה

כ״א בראשית,

 אבימלך. עבדי גזלו אשר המים באר על־אודות את־אבימלך, אברהם והוכיח

י״ט ויקרא,

 הטא. עליו ולא־תשא את־עמיתך תוכיח הוכח בלבבך, את־אחיך תשנא לא

א׳ משלי,

אתכם. דברי אודיעה רוחי, לכם אביעה הנה לתוכחתי תשובו

• שם

אביתם. לא ותוכחתי כל־עצתי, ותפרעו

שם

כל־תוכחתי. נאצו לעצתי, לא"אבו

ג׳ שם,

בתוכחתו. ואל־תקוץ אל־תמאם, בני ה׳ מוסר
ירצה. את־בן וכאב יוכיח, ה׳ אשר־יאהב את כי

ט׳ שם,

מומו. לרשע ומוכיח קלון, לו לוקח לץ יוסר
 ויאהבך. לחכם הוכח פן־ישנאך, לץ אל־תוכח

%
י׳ שם,

מתעה. תוכחת ועוזב מוסר, שומר לחיים אורח

י״ג שם,

בער. תוכחת ושונא דעת, אוהב מוסר אוהב

או תכנת ע״י הודפס299 מס עמוד (0} (125);«ומוסר מרדכי»מחשבה בן יעקב ישראל אראטן, :הרע לשון - המדות תורת



תוכחה שיב

ט״ו שם,

יערים. תוכחת ושומר אביו, מוסר ינאץ אויל'

שם

ימות. תוכחת שונא אורח, לעוזב רע מוסר

■ שם

ילך. לא אל־חכמים לו, הוכח לץ לא־יאהב

שם

תלין. חכמים בקרב חיים, תוכחת שומעת אוזן
לב. קונה תוכחת ושומע נפשו, מואס מוסר פורע

כ״ד שם,

לאומים. יזעמוהו עמים, יקבוהו אתה צדיק לרשע אומר
ברכת־טוב. תבוא ועליהם ינעם, ולמוכיחים

כ״ה שם,

אל־תגל. אחר וסוד את־רעך, ריב ריבך
 לא תגל, אל אחר וסוד מקום מכל רעך, את ולהוכיח לריב צריך אתה כרחך על ואם רש״י.

מגלהו. ואחה אותו יודעין ׳הכל שאין שמתו, אבותיו דופי לו תזכיר "

שומעת. על־אוזן חכם מוכיח וחלי־כתם, זהב גזם

כ״ז שם,

מסותרת. מאהבה מגולה, תוכחת טובה

כ״ח שם,

לשון. ממחליק ימצא חן אחרי אדם מוכיח

כ״ם שם,

מרפא. ואין ישבר פתע מקשה־עורף, תוכחות איש

שם

אמו. מביש משולח ונער חכמה, יתן ותוכחת שבט

הח אוצר תכנת ע״י הודפס300 מס עמוד {0} (125);«ומוסר מרדכי»מחשבה בן יעקב ישראל אראטן, :הרע לשון ־ המדות תורת הח צר
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ספר

עריכת
נר

פירושים אוצר

ערכין עמ״ס
 רבותינו של מאוצרם כללי אוסף והוא

 שו״ת ספרי והאחרונים, הראשונים
 צחה בלשון ערוך והפוסקים,
ותמציתי קצר וקלה,

קונטרס ובראשו
ערכין וגדרי עניני

מאת

פרענקיל יוזפא יוסף
לפ״ק תשע״ב טבת
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שלישי פרק נר עריכת תב

 הביא לכך אדם, מבני נפרד דהוא כיון עמו, אשתו
 בין הא׳ נזקין, מיני כמה בו מעורב הרע לשון דעון
 "בדד אמר לכך לרעהו, איש בין והב׳ לאשתו, איש

 לאשתו, איש בין פירוד שעשה למה עונש ישב",
 אצלו, אשתו תבא ולא ישב בדד הוא גם לכך

 הפריד אשר על עונש הוא מושבו", למחנה ו״מחוץ
.972 אדם שום פני יראה לא לכך לרעהו, אדם בין

 אסור מוחלט דמצורע דס״ל משמע בסוגיין והנה
 בזה דפליגי מצינו 973 ובמו״ק המטה, בתשמיש

 מקובל אינו מ״מ דמותר, למ״ד דאף וי״ל, .974תנאי
.975 עמו להיות רוצה ואינה לאשתו

 דברים שבעה על דלכאורה העירו האחרונים
.976 הרע לשון על רק ולא באים נגעים

.977 ישב בדד תורה אמרה לפיכך
יביא תורה שאמרה 978 מצורע נשתנה מה

 דהזב "ר״ל, המהרש״א: כתב .979 ציפורים שתי
 המצורע נשתנה מה לטהרתן, קרבן מביאים וזבה

 א׳ צפרים, ב׳ מביא כבשים ב׳ קרבנו דבלאו
 כר׳, הקב״ה אמר וקאמר לשילוח, וא׳ לשחיטה

 וחיים מות לעיל כמ״ש פטפוט קרבן יביא לפיכך
 בלישני׳, מיית דבעי בלישניה חיי דבעי לשון, ביד

 פטפוט על לרמוז השחוטה א׳ צפור צפרים ב׳ וע״כ
פטפוט על רמז החיה וצפור שיבטלו, הרע לשון

 ובשמועת שלמה, עולת 974 ב. ז, 973 בניהו. 972

 מטומאת פ״י רמב״ם ועי׳ מסוגיין. כן מוכרח דאינו כתב חיים
 בזה ומש״ב המטה, בתשמיש מותר מוחלט דמצורע ה״ו צרעת

 )לא, ב״מ שטמ״ק עפ״י שלמה, עולת 975 חיים. בשמועת
 וכמו״ב אחר, לענין הרא״ש תירץ שכן מצוה( לדבר ד״ה א

 מעשה הערך, יקר שם, עי׳ מאש, מוצל 976 בסוגיין. י״ן

 שאינה דבעיר דאף חיים שמועת עי׳ 977 שם. עי׳ חושב,
 חומה שבעיר ועליות בגגין וכן לישב, רשאי חומה מוקפת

 בדד, ממש יושב אינו וא״כ סק״ט(, שס״ב מ׳ מנ״ח )כמ״ש
 טמאים משאר יותר בו החמירו מדוע טעם חז״ל נתנו מ״מ

 בפי׳ ועי׳ חומה. מוקפת עיר קדושת בו שיש ממקום להשתלח

 כמנודה דמצורע י״ב, פיסקא פי״ב תזריע בתו״ב הראב״ד
 א. קיז, זבחים אפרים בזבחי ועי׳ שלו, אמות בארבע ואסור

 מותר דמצורע דקיי״ל מהא עוד שהעיר חיים שמועת ועי׳

 מש״כ שם עי׳ אמותיו, בד׳ להיות דמותר הרי המטה, בתשמיש

 פ״ה, הזכירה שער הלשון שמירת עי׳ 978 באורך. עוד
 מפראג. למהר״ל אגדות חידושי ועי׳ תזו״מ, פרשת ב׳ חלק

 ע״ד מ״ש ועי׳ 980 השאלה. ביאור קדשים צאן עי׳ 979
 עץ ועי׳ )תרס״א(. מצורע פ׳ אמת שפת ועי׳ מאש. במוצל

 אחד, ישחט ולמה צפרים, שתי דוקא מדוע שמבאר אבות

 מהרש״א, עי׳ 981 ד. יד, ויקרא יקר כלי ועי׳ אחד. וישלח
 ויטע ועי׳ באורך. הענין כל אריאל דברות ועי׳ יעקב. ועין

 א, ג, סוטה ועי׳ באורך. תוכחה, לצורך שנאה בענין אשל

 ועי׳ תשנא. לא משום איסור בזה ואין אשתו, לקנאות דשרי

 עשין פערלא מהר״י ועי׳ רשעים. לשנוא דשרי ב קיג, פסחים

 חסידים ספר בשם תר״ח סי׳ או״ח ובמג״א ד(, קלו, )ח״א, י״ט

כתב בשו״ת אכן בו, ולנקום לשנאה שיבוא מי להוכיח דאין

 ואזוב ארז עץ ענין והוא תקנתו, שוו התורה
 שנאמר דעתו ישפיל הוא ע״ה אם לעיל כדאמרינן

.980וק״ל" ברוח, שבר בה וסלף
 יכול 98בלבבך■ אחיך את תשנא לא רבנן תנו

 מצינו .982 וכו׳ יקללנו ולא יסטרנו לא יכנו לא
 סובר 983 הרמב״ם א׳, בזה, בראשונים שיטות כמה

 מודיעו אם אבל בלב, שנאה על אלא עובר דאינו
 ומקורו זה, בלאו עובר אינו אותו, שונא שהוא

 כשמודיע דאפי׳ סובר 984 הרמב״ן ב׳, מסוגיין.
 הוא מדוע לו שמודיע עד בלאו ג״כ עובר שנאתו

 לאו הוא בלבבך אחיך את תשנא דלא אותו, שונא
 את תשא שלא עמיתך, את תוכיח הוכח עם אחד

 הדבר אודות על תוכיחנו אלא בלב, השנאה
 יברר או יתנצל שמא אותו, שונא אתה שמחמתו

 ג׳, מחילתך. יבקש ושמא חושב, שאתה כמו שאינו
 המצות על קאי תשנא לא של דהלאו סובר רש״י
 וצריכין עבירה עבר שאחד דהיכא תוכחה, של עשה

 בלב לשנאותו מ״מ להכותו, דמותר אף להוכיחו,
 דהא רש״י, שיטת על שהקשה ויש .985 אסור

 מותר ערוה דבר בחבירו דהרואה איתא 986 בפסחים
 גמור, רשע בשאינו איירי דבסוגיין וי״ל .987 לשנאותו

 אף וכה״ג ערכו, לפי וכראוי כהוגן נוהג שאינו רק
עפ״י עוי״ל .988 לשנאותו אסור מ״מ להכותו, דשרי

 ימנע לא להוכיח עליו שמוטל דמי כתב מז, סי׳ אה״ז סופר

 שו״ע ועי׳ ב, ז, ברכות מאירי ועי׳ בו, שינקמו חשש משום
 דא״צ ברמ״א, מה סעיף שלד וסי׳ א, סעיף קנז סי׳ יו״ד

 שיק מהר״ם שו״ת ועי׳ חבירו, תוכחת בשביל ממונו להפסיד

 תשובה ריד סי׳ או״ח יהוסף זכר ובשו״ת שג, סי׳ או״ח
 ומדוע באורך, הענין כל אשל בויטע וע״ע מקלם, להגרש״ז

 תשנא. לא באיסור שמכשילו עור, בולפני עובר אינו

 קדושים פרשת בתו״ב הגירסא הוא דכן הישר אור עי׳ 982
 כ״ז( )סימן וישב פרשת ריש בשאילתות אולם ה״ה(, )פ״ד

 יראים בספר ועי׳ ימרטטנו. ולא יקללנו ולא יכנו לא גריס:

דעות מהל׳ פ״ו 983 ל״ט[. סי׳ ישן ]בדפוס קצ״ה( )סימן
 רלח(. )מ׳ החינוך דעת וכן ש״ב, מ׳ וסה״מ ה״ה,

 ביאור עי׳ 985 וגו׳. תשנא לא עה״פ קדושים, פרשת 984
 דכשיטת מים פלגי ועי׳ באורך, ד׳ סי׳ יעקב בקהלות השיטות

 קצה סי׳ ביראים משמע וכן שם, עי׳ יז, סי׳ בסמ״ק כ׳ רש״י
 כ׳ יז( יט, ויקרא )תו״כ אהרן ובקרבן כרש״י, שסובר )ל״ט(,

 בהעמק נצי״ב 987 ב. קיג, 986 בתו״ב. משמע דכן
 )סי׳ מכות יעקב קהלות ג׳(, אות כז וישב, )שאלתות שאלה

 יעקב, קהלות 988 ליישב. אריאל בדברות מש״כ ועי׳ טז(,
 סי׳ לובלין מהר״ם בשו״ת זו קו׳ הקשה שכבר מים פלגי ועי׳

 מצוה שאז תוכחה, לאחר מיידי בפסחים דהגמ׳ ומתרץ י״ג,

 וכן סק״א, דעות מהל׳ פ״ו הגה׳־מ שכ״כ והביא לשנאותו,

 פערלא הגר״י מתרץ וכן שם, שאלה בהעמק רש״י שי׳ ביאר

 מים פלגי ועי׳ כאן, קדשים ובצאן י״ט(, )עשה המצות בספר

 בלבו, ושונאו יפות פנים לו מראה אם רק דאסור לתרץ דיש

 זאב בנימין שו״ת רל״ח, מ׳ חינוך רוצח, הל׳ סוף רמב״ם ועי׳

סי׳ או״ח מג״א י״א, סעיף רע״ב סי׳ חו״מ שו״ע רפ״ב, סי׳



תכא ב טז, ערכין גס׳

 שנאה אלא הרשעים לשנוא הותר דלא 989המבואר
 דפסחים דהא לומר יש וא״כ הלב, שנאת ולא בפה

 הלב, בשנאת איירי והכא הפה, בשנאת איירי
 הא מבואר ומעתה "בלבבך". מדכתיב וכדילפינן
 וקללה, הכאה היתר בלב שנאה מאיסור דשמעינן

 שרי, בפה אבל בלב רק אסור דשנאה דנתחדש דכיון
 דברי לבאר יש ובזה .990שרי וקללה הכאה ה״נ

 דרך דוקא הוא הכאה דאיסור 991שכתב הרמב״ם
 דבשם הכא ס״ד מאי דא״ב צ״ע ולכאו׳ ,992 נציון
 לשם הכאה איסור יהא ה״נ שנאה, הותר שלא

 דרך אי״ז תוכחה מחמת כשמכה הא הוכחה,
 כשאין דשרי דהטעם 994 המבואר עפ״י וי״ל .993 נציון
 לחבירו אדם בין דאיסורי משום הוא נציון, דרך

 להכירו כשיש אבל נזק, לו לגרום שלא הוא יסודם
 כלל אינו והשחתה, קלקול דרך ואי״ז בזה, תועלת
 הכא ילפינן אכן גופא זה דיסוד וי״ל האסור. מעשה

 את לשנוא דשרי ילפינן דמינה "בלבבך", מדכתיב
 דרך דאינו משום הטעם ועכ״ח בפה, הרשעים
 שפיר וא״ב נציון, דרך כשאינו מותר ולכן השחתה,

 לא אכתי דהרי לתוכחה, הכאה איסור שיהא ס״ד
.995 אסור נציון דרך דרק יליף

 מ״ב ט, סעיף דרכים עוברי הל׳ חו״מ הרב שו״ע סק״ב, קנו

 ביראים משמע כן 989 מים. פלגי וע״ע מ״ד, ס״ק קנו סי׳
 וע״ע ולכן, ד״ה י״ט עשה פערלא הגר״י וכמש״ב קצה, סי׳

 ומחלק שמיישב שם ועי׳ אשל, ויטע 990 רל״ח. מ׳ מנ״ח

 קודם והכא רשע, והוי שחטא, אחר איירי דבפסחים עוד,

 מחובל פ״ה 991 לחטוא. שעומד שרואה אלא שחטא,

 אות בידים התלוי ל״ת מ׳ בחרדים וכ״כ 992 ה״א. ומזיק

ויטע וע״ע ונתחיל, ד״ה ב׳ י׳ זהב קב שו״ת 993 ע״ב.

אשל, ויטע 995 ע׳. סי׳ הערות קובץ עי׳ 994 אשל.

 ב״ק היש״ש ובד׳ תכא, סי׳ חו״מ הט״ז בד׳ ומש״ב שם, עי׳
 בסו״ס )נדפס וואלינר להגר״י טבא במרגניתא וע״ע ס״ט, פ״ג

 פ״א אבות יונה רבינו תוכחה, דין הלקט שבלי חסד(, אהבת

עינים ביפה 996 פ׳. סי׳ ה״ד יצחק מנחת שו״ת מי״ז,
 ויטע ועי׳ ז׳. משפטים תנחומא ד׳, פרק קדושים לתו״ב ציין

 א( )כ, ברכות ועי׳ מאיסורא, לאפרושי להזיק שרי אי אשל

 ובשו״ע לה, וקרע בשוקא, בכרבלתא לבושה א׳ ראה דראב״א

 שלא כדי יקרענו רבית של שטר דהרואה אי׳ קס״א סו״ס יו״ד

 מאיסורא, לאפרושי להזיק דשרי ומבואר בו, לגבות יבואו

 וע״ע "מזיק", בכלל הוי לא דבכה״ג משום הוא דהטעם ונראה

 ח״ג יעקב שבות בשו״ת אולם תשע״ו. סי׳ חיים שלמת בשו״ת

 ורחל מאיסורא, לאפרושי לגנוב היתר שאין נקט לח( )סו״ס

 במשך ]אולם הנאה, איסורי דהם משום הוא התרפים, שגנבה

 מיתה ע״ז חייבת היתה דרחל כתב לב( לא, )בראשית חכמה

 וע״ע שם[, הגרי״ז וכתבי באוה״ח וכ״כ גזל, על נהרג דב׳־נ

 נזר באבני וראה ט״ז(, סו״ס )ח״א אהע״ז יצחק בית שו״ת
 ועי׳ מאיסורא. לאפרושי לגנוב דמותר שכתב קכא( סי׳ )יו״ד

 שכתבו גניבה, ערף יועץ ובפלא קלב, אות פ״א ב״ב רמ״ה יד

 אשל בויטע וע״ע שרי, מאיסורא לאפרושי לצורך דעת דגניבת

דמותר ואף, ד״ה ט׳ סי׳ פ״ג ב״ק שלמה של ים ועי׳ באורך.

 .998 וכו׳ 997יסטרנו לא 996יכנו לא יכול
 לחבירו וקללה הכאה "איסור כתב: המהרש״א

 קאמר, תוכחה לענין דהכא אלא בתורה, מפורש
 ולכך כתיב, תוכחה גבי וגו׳ תשנא לא קרא והאי

 תוכחה, גבי אפי׳ יקללנו, ולא יכנו לא יכול קאמר
 וכו׳, בלבבך ת״ל וקאמר הוא, וגו׳ תשנא לא דבכלל
 בלב, שנאה זה אין תוכחה ודרך וכו׳, שבלב שנאה
 דהך שפירשו ויש .999 ויאהבך" לחכם הוכח כמ״ש

 להכותו, ורוצה חבירו את המוכיח על קאי לא קרא
 דאסור דפשיטא דאף סתם, חבירו את המכה על רק

 לא אילו מ״מ לבזותו, או לקללו או הכירו להכות
 קאי, אכולהו דאזהרה אמינא הוה "בלבבך" כתיב
 הכתוב הזהיר שלא לך לומר "בלבבך" נאמר לכך
 חבירו את והמכה ,1000 שבלב השנאה על אלא הבא

 "לא משום עובר אינו רשאי, שאינו אע״פ והמחרפו
.1001 תשנא״

 כתיב הוי לא דאי ס״ד היכי דקדק שאכן ויש
 יכנו שלא לאזהרה אתי תשנא" ד״לא הו״א "בלבבך"

 תשנא" "לא כתיב הוי לא דאי דמשמע יקללנו, ולא
 מהיכא אחיך, את ולקלל להכות דמותר הו״א
"בלבבך" כתיב הוי לא דאי דמשמע ועוד, .1002 תיתי

 באדם ודוקא וכו׳, מאיסורא לאפרושי כדי חבירו להכות

 בסתמא אבל עשה, שמים שלשם שידוע בכשרות, שמוחזק

 שכל בריה, לכל חי שבקת לא דא״כ כמיני׳, כל לאו דאינשי

 בארץ צדיק אין כי הוכחה, דבר על חבירו ויכה ילך ריק אדם

 קצות וע״ע מסוגיין. זה והוציא יחטא, ולא טוב יעשה אשר

 נתיבות, ובמשובב שם, המשפט ונתיבות סק״א, ג׳ סי׳ החושן

 אמרינן ב פת, דביבמות חיים שמועת ועי׳ סק״י, ח׳ מ׳ ובמנ״וז
 ופירש״י להוציא, בהכאה אותו כופין אסורה אשה שנשא דכהן

 רש״י 997 ליה. כייפינן וודאי קרא, א״צ מפורסם דבאיסור
 פירושו על העיר חושב ובמעשה יד". "כלאחר :יסטרנו מפרש,

 ידו לאחר זוז, מאתים לו נותן סטרו א(: )צ, בב״ק דתנן מהא

 ואי ידו. לאחר אינו סטרו דסתם הרי זוז, מאות ארבע לו נותן

 ויסטרנו גופו, על הוא דיכנו י״ל "יכנו", נקיט דכבר משום

 הוא דסטירה סטרו(, ד״ה )שם בב״ק כדפירש״י הלחי, על הוא

 תוכחה, דבר על דשרי נראה יד כלאחר דגם ואף הלחי, על

 קרן ועי׳ יד, כלאחר סתם דנקיט יסטרנו לפרש הו״ל לא מ״מ

 בספר ועי׳ יעקב. שבעין רש״י בנוסחת להדיא אי׳ דכדבריו דוד

 בפירושו דרכים ב׳ יעקב בעין ברש״י ועי׳ 998 דבש. מצור

 יעקב. בעין ברש״י הב׳ כפי׳ וזה 999 זו. מימרא של

 )פ״ו הרמב״ם מדברי בהדיא משמע וכן שמואל, בני 1000
 משנה הכסף וכ״כ דברייתא, פירושא דהכי ה״ה( דעות מהלכות

 עי׳ אחר, בענין כתב אהרן קרבן בעל אבל שם. עי׳ )שם(,

 העיר הגרמ״ד ובשיעורי 1002 נתן. חק 1001 שם.
 שם )ועי׳ מיוחדים. לאוין איכא וקללה הכאה על דהרי עוד,

 כתב, ולכן בתרא(. חידושי ועי׳ א״ש, אולי בסוגיין דלרש״י

 חבירו שונא אם רק אלא דשנאה בל״ת עוברים דאין דהו״א

 אינה דאפי׳ אמרינן וע״ז ולהכותו, לקללו לבוא שיכול עד כ״כ,

 להכותו, עי״ז יבוא ולא בלבו שונא ורק כ״כ, גדולה שנאה

דמכהו, כיון מ״מ שונא, שאינו דאף דהו״א י״ל או אסור. מ״מ



נר עריכת תכב

 תיתי. מהיכא לאחיך, לשנאותו מותר דבלב ס״ד
 תשנא" "לא דהאי ס״ל דהכא דסוגיא מבאר ולכן
 סהדי וליכא בחבירו איסור דבר שראה באחד קאי

 ס״ד "בלבבך" כתיב הוי לא דאי וקאמר אחרינא,
 יקללנו ולא יכנו שלא לאזהרה אתי תשנא" ד״לא
 אחיך שחטא דאע״ם איסור, דבר בו שראה אע״פ
 כדאמרינן לשנאותו מותר בלב אבל הוא,

 בלב דאפילו "בלבבך", כתיב משו״ה ,1003בפסחים
 חבירו שעשה ראה שאם אלא לשנאותו, אסור
 לאחר ואם תחילה, להוכיחו חייב איסור דבר

 מותר אז מקבלו, אינו הוכחה מצות בו שקיים
 לרואה מנין הכי: בתר קאמר ומשו״ה לשנאותו,

 לזה אין דלכאורה וכו׳, מגונה דבר בחבירו
.‘004מיושב ובזה לכאן, שייכות

.1005 יקלקלנו ולא
 .1006 מדבר הכתוב שבלב שנאה בלבבך ת״ל
שחייב 1007 מגונה דבר בחבירו לרואה מנין
 "חבירו" נקט תוכיח. הוכח 1008 שנאמר להוכיחו
 שיש הוא, דחבירו דכיון נימא שלא להודיענו

 שלא כדי יוכיחנו שלא י״ל ביניהם, עזה אהבה
 לכך ,1009 במקומה שנאה ותבוא האהבה תתקלקל

 מה ויהיה להוכיחו חייב זה כל רעם קמ״ל
 אע״פ עמיתך", את תוכיח "הוכח דכתיב שיהיה,

.1010עמיתך שהוא
 שייך דלא "מנין", דקאמר במה שדקדק ויש

 דסד״א וכתב, בתורה. המפורש דבר על "מנין" לומר
קמ״ל אחד, בערך כשהם ולא לקטן, גדול דוקא

שלישי פרק

 שביאר, ויש .1011כן אחד בערך כשהם דגם "עמיתך"
 ר׳ דאמר אהא 1012בברכות הגמרא דפריך מה עפ״י
 מודים" "מודים כאומר שמע" "שמע האומר כל זירא
 שמע את הקורא מדתניא: אותו, ומשתקין - דמי

 לא שתוקי דהוי, הוא מגונה מגונה, ה״ז וכופלה
 איסור על נאמר לא ד״מגונה" ומבואר ליה. משתקינן

 רק אלא תוכחה חיוב דאין דסד״א י״ל וא״ב גמור,
 רק אלא איסור שאינו מה על ולא גמור, איסור על

 להוכיח דצריך תוכיח" מ״הוכח קמ״ל מגונה, דבר
.1013מגונה דבר על גם

 עשה ראם שכתב, יש .1014להוכיחו שחייב
 אם אבל ברבים, יוכיחנו לא בסתר, עבירה חבירו
 שם יתחלל שלא מיד, יוכיחנו בגלוי, עבירה עשה

 1016בסנהדרין מבואר הא קשה ולכאורה .1015שמים
 ברבים, שהוכיחו מפני ירבעם נענש מה מפני

 שלמה במלך יד הרים אשר הדבר "וזה 10*7שנאמר
 א״ל אביו", דוד עיר פרץ את סגר המלוא את בנה
 ישראל שיעלו כדי בחומה פרצות פרץ אביך דוד

 לבת אנגריה לעשות כדי אותם גדרת ואתה לרגל,
 פרצות, וגדר ברבים עשה הוא הא קשה וא״ב פרעה.
 מפני וא״ב ברבים, להוכיחו ירבעם היה מחויב וא״ב

 אימתו שיהיה חיוב שיש שאני, דמלך וי״ל נענש. מה
 כבוד מחמת ברבים להוכיחו לו היה לא וא״ב עליו,

 העולם, לטובת הוא פרצות דגדר דמה עוי״ל המלך,
 כל אין כן ואם ,1018גדר פורץ ומלך אנגריא, שיהיה

להוכיחו לו היה ולא שגדר, במה השם חילול כך
.1019 זע״ םיברב

 וס״ד דשנאה, בל״ת משו״ב עובר שנאה, מעשה הוי והכאה

 ע״י הנעשים מעשים אלא ממש, שנאה הכוונה אין תשנא דלא

 שם עי׳ ממש. בלבו שונאו אא״ב עובר דאינו וקמ״ל שנאה,

 ש״ב. ל״ת בסהמ״צ וע״ע בזה, הרמב״ם ובשי׳ בזה, שהאריך

 קובץ עי׳ 1005 קדשים. צאן 1004 ב. קיג, 1003
 שמתכוון רק השחתה, דרך שאינו דקללה ע׳ סי׳ הערות

 ואי באורך, הדבר ביאור אשל ויטע ועי׳ אסור, אינו לתועלת,

 לתועלת כשהוא הותר האיך בשם, דוקא הוי קללה איסור

 בדבריו ומש׳׳כ יעקב, קהלות עי׳ 1006 תוכחה. ולצורך
 לאוין חיים, מים באר פתיחה חיים, חפץ ועי׳ החיים. בערך

תוכחה בענין אשל ויטע ועי׳ המאירי. ילקוט עי׳ 1007 ז׳.
 דבר, ד״ה שם ובתוס׳ א לא, ברכות וראה הגון, שאינו בדבר

 להוכיחו, צריך מ״מ דאורייתא, באיסור עובר כשאינו דאפי׳

 מי להוכיח דמחוייבים ה״ז דעות מהל׳ פ״ו ברמב״ם ועי׳

 עי׳ 1008 באורך. אשל ויטע ועי׳ טובה, לא בדרך שהולך
 בשבועות כמבואר ערבות מדין ליה תיפוק קרא, ל״ל מים פלגי

 שם עי׳ לזה, זה ערכין ישראל רכל ב כז, וסנהדרין א, לט,

 ב׳, נוסח זוטא, איכה מדרש עי׳ 1009 בזה. מש׳־כ באורך

 יוסף ענף 1011 יהוידע. בן 1010 אהבה״. ״גדולה
 ובקרן הערך. יקר ועי׳ שם, יעקב בעיון וכ״כ יעקב, העין שעל

המספיק בספר הרמב״ם בן אברהם רבינו ד׳ עפ״י מיישב דוד

 דפשטא מדבריו דמבואר אפים( אריכות על )בפרק ה׳ לעובדי

 על בלבו תרעומות או כעס לאחד שיש היכא מדובר דקרא

 כשרואה להוכיחו דחייב מנין הגט׳, שואלת שפיר וא״כ חבירו,

 ב. לג, 1012 עליו. בלבו כשאין אפי׳ מגונה, דבר כל בו

 שמע קריאת מהלכות )פ״ב משנה ובכסף חושב, מעשה 1013

 מגונה דדבר נראה סק״י( ס״ג )סימן או״ח אברהם ובמגן ה״ה(,
 כתב ה״ה( דעות מהלכות )פ״ו משנה ובסדר מאיסור. גרע

 מהא הוכחתו ואולי כן, שאינו העיר השקל קלבון שבספרו

 מהא שהעיר ב, סה, יבמות יוסף נמוקי עי׳ 1014 דברכות.
 שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם התם דאמרינן

 ישנאך. פן לץ תוכח אל שנאמר וכו׳ נשמע שאינו דבר לומר

 אינו אם אף להוכיחו שחייב ביחיד, איירי דבסוגיין ומתרץ,

 דקרא פשטיה שהרי תמה, לנר ובערוך לא. לרבים אבל מקבל,

 הברכ״י הקשה וכן אצבור, ולא קאי, איחיד לץ" תוכח ד״אל

 מש״כ ש״ג תשובה או״ח שיק מהר״ם ועי׳ תר״ח(, סי׳ )או״ח
 "לרבים" תחת "ברבים" יוסף הנמוקי בד׳ לגרוס דצריך ליישב,

 בפני יוכיח שלא הוא דהקפידא רק שוין, ויחיד ציבור ודין

 מגן 1015 באורך. אריאל דברות ועי׳ שפיר, ואתי רבים,
 סמ״ק. בשם סק״ג, תר״ח סימן הכיפורים יום הלכות אברהם

 ס, ב״ק 1018 כז. יא, א׳ מלכים 1017 ב. קא, 1016

אליהו. עין 1019 ב.



תכג ב טז, ערכין גט׳

 1020ויוכיחנו שיחזור מנין קבל ולא הוכיחו
 דא״ל איתא, 1022 בב״מ .1021 מ״מ תוכיח ת״ל

 וימנא חדא הוכח ואימא לרבא, מדרבנן ההוא
 פעמים מאה אפי׳ הוכח א״ל זימני, תרי תוכיח

 תלמיד לתלמיד, הרב אלא לי אין תוכיח, משמע,
 ולכאו׳ מקום. מכל תוכיח, הוכח ת״ל מנין, לרב

 רק ידעינן דמהוכח סברה דסוגיין הסוגיות, פליגי
 ממנו קיבל לא דאם והא אחת, פעם להוכיחו שצריך

 וסוגיא מתוכיח, ילפינן זה ולהוכיחו, לחזור צריך
 משמע, פעמים מאה אפי׳ דהוכח סברה דהתם

 לסוגיין ס״ל לא לרבו יוכיח תלמיד דאפילו ודרשא
 פעמים מאה אפי׳ הוכח שתירץ, ויש .1023 דהכא

 אחת אעבירה הוכיחו אם כגון דברים, בשני במשמע
 בעבירה אוכיחנו לא לעולם יאמר לא קיבל, ולא

 אם אומר אני ועדיין הוכח. בכלל שהכל אחרת,
 ויוכיחו יחזור לא קיבל ולא אחת בעבירה הוכיחו

 .1024 הוכיח ת״ל הוכחה, עליה קיבל לא שהרי בה
 הגירסא היא וכן תוכיח", הוכח "ת״ל שגרס ויש

 לה, מפיק דקא הוא "הוכח" ומתיבת ,1025 בתו״ב
 לה דרשינן "תוכיח" דתיבת 1026 בב״מ וכדאמרינן

קמא ו״מהוכח" להוכיח, יכול לרב תלמיד אפילו

 ולא מגונה בדבר דאיירי דכיון שהק׳ הקודש נזר עי׳ 1020

 דתוכחה, עשה מצות איכא ע״ז דגם נהי א״כ ממש, איסור
 אפי׳ הא ומוכיחו, חוזר הוא למה לו, שומע דאין כיון מ׳׳מ

 שם, עי׳ מוכיחין, דאין א( )ל, בביצה אי׳ יוהכ״פ תוספת על

 ובד׳ בזה שהאריך חיים שמועת ועי׳ ע״ר. מש״כ ים פאת ועי׳
 למחות, מחוייב ומתי כן אמרינן מתי שם, והרשב״א הר״ן

 שם וע״ע תר״ח. סי׳ הלכה וביאור ב, כ, מכות ריטב״א וע״ע

 איסור, שהוא יודע שאינו היכא מאיסורא חבירו להפריש בענין

 פרי ועי׳ מדרבנן, אלא אינו רזה ש״ג, סי׳ יו״ד חב״ח ובד׳

 ציין הלוי רז״ו בהגהות 1021 נג. וסי׳ כ״ו סי׳ ח״א יצחק
 אחרת, גירסא שם ובק״א ה׳, פיסקא פ״ד קדושים סדר לתו״כ

 ב״מ זקנים באסיפת וכן ק״א, מנין ריש עשין חלק בסמ״ג אבל

 הביאו התוס׳ ובגליון והר״ן, הריב״ן בשם הוכח( ד״ה א )לא,

א. לא, 1022 בסוגיין. לפנינו שהיא כמו הגי׳

 יראים בספר ועי׳ שם, ב״מ והר״ן נמוק״י ריטב״א רמב״ן 1023
 פעם הוכח דדרשינן לסוגיין דגם בדבריו רמבואר "ג רב סי׳

 לרבות דתוכיח מקרא נמי ידעינן ויוכיחנו, שיחזור תוכיח אחת,

 וילפינן הן, שקולין אלו דרשות רב׳ הרב, את יוכיח שהתלמוד

 דשאני שחידש שם וע״ע הערך. יקר ועי׳ מתוכיח, תרווייהו
 לו אין דתלמיד לחבירו, אדם מהוכחת לרב תלמיד הוכחת

 אבל ממנו, תוכחתו את יקבל שרבו כשיודע אלא להוכיח

 ועי׳ תוכחתו. יקבל שלא ליה בדקים אף להוכיח חייב חבירו

 סי׳ עי׳ בראשונים, מחלוקת זה בענין דמצינו חיים שמועת

 ריטב״א ועי׳ ברמ״א, שם וע״ע הציון, ושער בביה״ל תר״וז

 לחם וראה שם. ראם ובתועפות קצה סי׳ ויראים ב. כ, מכות

 ובגליון )ד״ה שם ב״מ שטמ״ק ה״ז, דעות מהלכות פ״ו משנה

 שם. דעות בהלכות קדש מקראי לספר ציין נתן ובהק תוס׳(,

 הזכיר ולא הרמב״ם השמיט אמאי שהעיר שם לח״מ וע״ע

הביא דהרמב״ם כתב שבערכין ובהפלאה לרב, תלמיד אפילו

 דתיבת להוכיחו, יכול פעמים מאה שאפי׳ דרשינן
 דאיה״ג עוי״ל, .1027 הדין מקור הוא "הוכח"

 דאמר והא זימנא, חרא אלא ידעינן לא דמ״הוכח"
 נמי כוונתו משמע, פעמים ק׳ אפילו "הוכח" התם

 מדרבנן מהאי ולאפוקי הכא, כדאמר מ״תוכיח"
 שם דמרבה והא לא. ותו זימני תרי לומר דרוצה

 הלשון, משינוי היינו לרב תלמיד אפילו מ״תוכיח"
 תוכיח" "תוכיח או הוכח" "הוכח למכתב דהו״ל

.1028 לרב תלמיד נמי שמעינן בלישניה ומדשני
 עליו תשא לא ת״ל פניו משתנים אפי׳ יכול

 שיוכיחנו ע״י משתנים שפניו מפרש רש״י .1029 חטא
 לבין דבינו לרש״י דס״ל ומשמע פניו. להלבין ברבים
 ילבינו ודאי הכאה, או נזיפה עד כשמוכיחו עצמו
 אלא קפדינן דלא ועכ״ח להכיחו, שרי ועכ״ז פניו,
 דאמר ממה להעיר ויש .1030 ברבים יוכיחנו שלא

 להוכיח, שיודע הזה בדור יש אם תמיהני ראב״ע
 יהו שלא כבוד דרך להוכיח שיודע רש״י ומפרש

 אף שרי עצמו לבין בינו דהרי וצ״ב, משתנין. פניו
 לבין בינו להוכיחו יכול וא״ב פניו, משתנין אם

 היודע זה בדור אין אי לן איכפת ומאי עצמו,
וי״ל .1031פניו ישתנו שלא כבוד דרך להוכיח

 רבו ראה ה״ט(: )פ״ה תורה תלמוד בהלכות במקומו דינא הך

 הרי וכך, כך רבינו לימדתני לו אומר תורה דברי על עובר

 או״ח חלק יוסף ברכי וראה רבו. את להוכיח מחויב דתלמיד

 סופר החתם בד׳ שהאריך מה הקודש חיבת ועי׳ תר״ח, סימן

 קדושים 1025 שם. שטמ״ק 1024 קל״ב. סימן יו״ד

 בני 1027 א. לא, 1026 שם. משאנץ ובר״ש ה״ה, פ״ד

 וכן שלמה, עולת 1028 אהרן. קרבן בעל וכ״כ שמואל,
 או המצא" "המצא קרא לימא א״כ א( )סה, בב״ק אמרינן

 אהא אין( ד״ה ב )לט, כתובות תוס׳ ועי׳ תמצא". "תמצא

 מנין עצמה היא אביה, אלא לי אין ימאן" מאן "ואם דדריש

 ותירצו לקנס, יתומה לרבות דריש מ״ימאן" הא "ימאן", ת״ל

 בדברינו וראה ימאן". "ימאן או מאן" מאן "אם למכתב דהו״ל

 חיים, חפץ עי׳ 1029 בהערה. הכאה, עד ד״ה בסוף להלן
 מדוע שהעיר אשל ויטע ועי׳ יד. לאוין חיים מים באר פתיחה,

 הכאה שהותר כמו תוכחה לצורך פנים הלבנת איסור הותר לא

 בפי׳ ועי׳ מהרש״א, גליון 1030 שם. עי׳ לצורך, וקללה
 דשרי מבואר דברשב״ץ שהביא ב, קעא, ח״א פערלא הגר״י

 יכלימנו. לא ברבים ורק עצמו, לבין בינו כשמוכיחו להכלימו

 ברש״י אמנם רבים, בפני כלל הוזכר לא דבסוגיין עליו ותמה

 וכשי׳ חיים. שמועת ועי׳ אסור, ברבים דרק כן שפי׳ נראה
 העיר אשל ובויטע רב. אות ג׳ שער בשע״ת מבואר רש״י

 ר״מ( )מ׳ בחינוך עפימ״ש וי״ל הותר. לא ברבים מדוע

 עליו תשא ולא משום ברבים חבירו פני את להלבין דאסור

 אלא עובר ואינו לאו, הך ליכא דביחיד ומשמע חטא,

 פרשת רש״י בדעת שם במהרי״פ דקדק )וכן דברים באונאת
 בין החילוק א״ש ולפי״ז רי״ד(, אות ש״ג והשע״ת קדושים,

 לא אבל דברים, דאונאת לאו אלא הותר דלא לרבים, יחיד

 בכ״ז מש״כ אשל ויטע וע״ע פנים, דהלבנת הלאו הותר

חיים. שמועת 1031 באורך.



שלישי פרק נר עריכת תכד

 להוכיחו חייב דבתחילה 1032 הרמב״ם עפימ״ש
 ואף קשות, אליו ידבר לו, שמע לא ואם רכה, בלשון
 לביישו רשאי אינו אבל עצמו, לבין בינו יכלימו
 שאמרו מה ולכן כן, ס״ל רש״י דגם ואפשר ברבים.
 רש״י העמיד חטא עליו תשא דלא הלאו בגמרא
 דאמר ומה גווני, בכל אסור זה דדבר ברבים, דמיירי
 להוכיח, שיודע הזה בדור יש אם תמיהני ראב״ע
 בנחת להוכיח שצריך הראשונה התוכחה על יתפרש
.1033 פניו ישתנו שלא ובכבוד
 תחילה חבירו את שמוכיח במי שחקר, יש
 דעבד אלא הוכחה מצות בזה קיים האם ברבים,
 חטא. עליו תשא לא על ועבר שמביישו, על איסור

 הוא המצוה דעיקר תוכחה, מצות כלל קיים דלא או
 לו יש טעמא ומהאי דבריו, שישמעו בדרך רק

 כשמוכיחו ולכן ובצנעה, בנחת להוכיחו תחילה
 .1034 הנשמעת תוכחה דרך זו אין ברבים תחילה
 רבי אמר : 1035 בסנהדרין דאי׳ ממה להוכיח ונראה
 שהוכיח מפני למלכות ירבעם זכה מה מפני יוחנן

 ברבים. שהוכיחו מפני נענש, מה ומפני שלמה, את
 דאי ברבים, תחילה לשלמה הוכיח דירבעם ונראה

 הי׳ לו, שמע ולא עצמו לבין בינו תחילה הוכיחו
 במילי הוכיחו דהרי ברבים, להוכיחו שרי

 ולכך ברבים, תחילה דהוכיחו ועכ״ח ,1036 דשמיא
 את שהוכיח על למלכות דזכה אמרינן ומ״מ נענש,

 עליו תשא לא על שעובר באופן דאף הרי שלמה,
.1037 דתוכחה עשה מצות קיים חטא,

 בדברים אמורים דברים "במה כתב: 1038 הרמב״ם
 חזר לא אם שמים בדברי אבל לחבירו, אדם שבין

 וכו׳ חטאו ומפרסמים ברבים אותו מכלימין בסתר בו
.1039 למוטב" שיחזור עד

 בן אלעזר רבי אמר וכו׳, טרפון א״ר תניא
טרפון, רבי דברי שביאר יש .1040וכו׳ עזריה

שם. הלח״מ של ביאורו עפ״י ה״ה, דעות מהל׳ פ״ו 1032

סקי״ד[, לאוין פתיחה חיים מים באר ןוע״ע חיים, שמועת 1033
 יתיר לא לכתחילה דודאי כן, הרשב״ץ כוונת דגם ואפשר

 שמועת 1034 הכלמה. ללא להוכיחו כשאפשר להכלימו,

 דמבואר בסמוך דברינו ועי׳ 1036 ב. קא, 1035 חיים.
 ברבים מכלימו דשמיא דבמילי ה״ה( דעות מהל׳ )פ״ו ברמב״ם

שם. עי׳ חיים, שמועת 1037 אליו. שמע לא אם

 כתב ר״מ( )מ׳ ובחינוך 1039 ה״ה. דעות מהל׳ פ״ו 1038
 אשל ויטע ועי׳ ברבים, להכלימו "מצוה" בסתר חזר דכשלא

 לאו נדחה דלא אמרינן ולא הותר, השני בפעם אכן מדוע

 הרמב״ם במפרשי וע״ע שם. עי׳ תוכחה, משום פנים דהלבנת

 בו, חזר כשלא לחבירו שב״א חטא על גם לביישו מותר אי

 שבין בחטא דאף הלח״מ ודעת דאסור, רוקח המעשה דדעת

 ולא ]ביחיד, להכלימו מותר בסתר, חזר כשלא לחבירו אדם

 אשל ויטע ועי׳ ה׳, סי׳ סוף אפרים שער בשו״ת וכ״כ ברבים[,
לחטא לחבירו אדם שבין חטא בין החילוק לבאר שהאריך מה

 שהוא הגזול דבר אוכל אתה למה לו אמר דהמוכיח
 משגיח אתה אין למה לו משיב והוא קיסם, בחינת

 שמחויב העדה" "עין הוא שהדיין דבר, כל על
 במסכת איתא והנה .1041דבר כל על להשגיח

 גדול עשיר שהיה טרפון ר׳ על עליו דאמרו 1042 כלה
 לא טרפון ורבי לאביונים, מתנות נותן היה ולא

 לכך העדה", "עין נקרא והמנהיג העניים, על השגיח
 יאמר אם להוכיח, שיוכל מי הזה בדור יש אם אמר

 קורה "טול לו יאמר שיניך", מבין קיסם "טול לך
 אף דבר כל על משגיח אינו שהוא עיניך", מבין

קורה "טול לו יאמר כן ואם העדה", "עין שהוא
.1043 יך״עינ יןמב

 אותו שמוכיחין מי כל יכול איך שהתקשה, ויש
 ואיך בארץ, צדיק אין ח״ו וכי קורה", "טול לומר
 רבי הוסיף מה ועוד, כזה. אומר טרפון ר׳ יגזור

 ר״ט לדברי דהרי כיון טרפון, רבי דברי על עקיבא
 מאי א״כ קורה", "טול מוכיח לכל להשיב יכולים

 מי אין הא להוכיח, שיודע מי יש אם לן נפקא
 נורי בן יוחנן רבי התפאר איך ועוד, להוכיח. שיכול
 וביאר עיניו. בין קורה לו ואין להוכיח יודע שהוא

 "ואהבת מן ושורשה מקורה התוכחה דהנה הכוונה,
 לו צר ישראל לכל אהבה שמרוב כמוך" לרעך

 חבירו, חטא בלבו וכואב חוטא, שחבירו לראות
 ואם הרעה, הדרך מן להסירו מתעצם כך ומתוך

 אהבה מתוך מוכיחו שחבירו אצלו נתאמת החוטא
 רצונו על מקניטו ואינו באהבה מקבל ודאי וחיבה
 חושד שהוכיחוהו החוטא אם משא״ב הטוב,

 דברים מאונאת רק מאהבה מוכיחו שאינו להמוכיח
 וזה דבריו. את מקבל אינו אז ושנאה, מקנאה או

 קורה" "טול למוכיחו אומר כי טרפון, רבי אמר
 העבירה, מן יותר גרועים שלך דברים אונאת דהיינו
ר״ע אך עבירה. עצמה שהיא התוכחה מן לך וכלך

 הגירסאות, רבו אלו במאמרים 1040 למקום. אדם שבין
 גירסתו, לפי המימרות ביאר אחד וכל אלו, מימרות אמר מי

 ועי׳ קדשים, צאן מאש, מוצל יעקב, עין נתן, חק שטמ״ק, עי׳

 )פ״ד קדושים פרשת בתו״ב מבואר השטמ״ק דכגי׳ הישר אור
 הרי״ף, בדפי א יז, ב״מ לרי״ף ציין שבערכין ובהפלאה ה״ט(,

 בפסוק רות במדרש ועי׳ ב׳(, )אות שם חו״י הגאון בהגהות

 "פרש״י שכתב: מהרש״א ועי׳ השופטים". שפוט בימי "ויהי
 דאר״י חך זה ולפי ע״ש. כו׳ שלא כבוד דרך להוכיח שיודע

 אהבה, בי שהוסיף וכ״ש וכו׳, עקיבא רבי לקה פעמים שהרבה

 כמו תוכחה אמקבל קאי, אדלעיל אלא כלל, לכאן ראיה אינה

 להוכיח, שיודע מי דה״פ ועי״ל תוכחה. שקיבל עקיבא ר׳

 הלץ ולא תוכחה המקבל את אלא להוכיח שאין שיודע דהיינו

 עקיבא, מר׳ ראיה מייתי שפיר זה ולפי תוכחה, מקבל שאינו

 ביבמות קרא מהאי לה מייתי וכה״ג גו׳, תוכח דאל קרא ומהאי

 סו״פ אליהו עין 1041 שם״. בחדושינו ועי׳ הבע״י, ס״פ

אליהו. עין 1043 פ״ב. 1042 דב״ב. קמא



תכה ב טז, ערכין ׳גמ

 ולברר דבריו להטעים יודע המוכיח היה לו הוסיף,
 החוטא היה ודאי להוכיח תביאהו אשר האהבה

 בו אין המוכיח אך יפה, בסבר התוכחה את מקבל
 שיתברר אהבה תשוקת בו ואין דבריו, להנעים כח

 המוכיח. בדברי מוסתרת רבה אהבה כי להחוטא,
 כמה כי לדבריהם ראיה נורי בן יוחנן רבי הביא וע״ז

 כי אהבה, והוסיף קובלנא, ע״י ר״ע נלקה פעמים
 הוא נורי בן יוחנן שרבי עקיבא לרבי היה ברור

.1044בטובתו ורוצה הנאמן, אוהבו
 דורו שהיה לומר דחלילה התפלא, שג״ב ויש

 אחד ימצא שלא עד כך כל יתום דור טרפון ר׳ של
 קורה "טול לו לומר ויכולין להוכיח, שיוכל מי

 שיכולים כך כל חוטאים כולם שיהיו עיניך" מבין
 הכוונה שאין כתב, ולכן עצמך". "קשוט לו לומר
 על כן שיאמר עיניך" מבין קורה "טול שאמר במה

 הוא הכוונה אלא חטאים, בידו שיש עצמו המוכיח
 שעברו בעם המתפרצים ורבו פרוץ, הדור היה שאז

 וכך וחמורים, קלים איסורים, כמה על בפרהסיא
 הזה בדור יש אם אני "תמה טרפון ר׳ דברי הם
 על לאדם יוכיח שאם היינו להוכיח", שיוכל מי

 שיניך" מבין קיסם "טול לו ויאמר לאו איסור
 האסורים דברים עניני על אותו שיוכיח דהיינו

 "טול ויאמר לו ישיב ובשינים, בפה האיסור שנעשה
 בי עיניך נותן אתה זה למה עיניך", מבין קורה

 עין מעלים אתה ולמה זו, עבירה על אותי להוכיח
 חמורים, יותר איסורים עושים אשר אנשים משאר
 מהם עין תעלים ואל עיניך" מבין קורה "טול

 ומה ביותר. רשעים שהם אנשים אותן ותוכיח
 מי הזה בדור יש אם אני "תמה אליעזר ר׳ שאמר

 כל פרוץ הדור היה וכי ולכאורה תוכחה", שמקבל
 מה ועוד, תוכחה. שמקבל אחד אף ימצא שלא כך

 מי הזה בדור יש אם אני "תמה עקיבא ר׳ שהוסיף
 אנשים ההוא בדור היו לא וכי להוכיח", שיודע

 מוסר. בתוכחת דבריהם לכלכל יודעים היו אשר
 טרפון ר׳ דברי על להשיב באים ור״ע דר״א ונראה,

 עזי היו כי ואמר דורו, בני של בגנותן שהתחיל
 ר״א באו זה על זולתן, על התוכחה לדחות פנים
הדור, בני בזכות ולהפך סניגורין לעשות ור״ע

 שאומרים מה בזה שביאר מה שם ועי׳ אבות, עץ 1044
 שלומים ולנזהר "ולמזהיר יקרא( דרור )בפיוט שבת בזמירות

 להג״מ ציון, אהבת ספר 1045 שם. עי׳ נהר״, כמי תן
 ערך ח״ג אליעזר בילקוט ועי׳ י׳. דרוש לאנדא, שמואל

 שפי׳, סופר, הכתב רבו בשם ומ״ש באורך, י״ז אות תוכחה
 קורה לו יש שהמוכיח שאומרים עיניך", מבין קורה "טול

 יהלוך באופל רק החכמות, באור יראה לבל עיניו את שמכסה

 חדל כן על בתורה, רק לעסוק ימיו כל ישב ובמחשכים

וזה יאיר, ציון בני על חדש אור לראות לבו מהשכיל

 אם אני "תמה ר״א ואמר ההוא, דור בשבח וספרו
 אם כוונתו והיה תוכחה", שמקבל מי הזה בדור יש

 דרא אכשיר חסדים וגמילות צדקה על להוכיח ירצה
 כדי שלהם את עשו דורו מבני ואחד אחד וכל

 לאחד יוכיחו ואם חסדים, וגמילות בצדקה חיובו
 יאמר חסדים וגמילות בצדקה לעסוק דורו מבני

 לומר עוד הוסיף עקיבא ור׳ חובתו, ידי יצא שכבר
 דהיינו להוכיח", שיודע מי הזה בדור יש אם "תמה
 עניים וצורכי גדול ויוקר עניים כמה היו בדורו

 שכל רק שלהם, את עושים בתים והבעלי מרובים
 אשר העניים צורך כפי מספיק אינו הנדיבים נדבת

 בגידת מפני מרובים וצרכיהם להם דחיקא השעה
 דבריו לכלכל המוכיח יבא איפוא במה וא״ב הזמן,
 מערכם הרבה יותר לפזר בתים הבעלי לב על לדבר

 יותר יבזבז לא והמבזבז מעשר חלק דהיינו
.1045 מחומש
 הזה בדור שאין עקיבא דא״ר מה על שעורר ויש

 לו יאמר קיסם, טול א״ל ראם להוכיח, שיכול מי
 השיטה, להפוך אפשר זה באופן הלא קורה, טול

 דודאי ומתרץ, הקורה. לבעל הקיסם בעל שיוכיח
 אבל המוכיחים, להיות צריכים חכמים תלמידי
 מן אף מנוקה להיות צריך המוכיח חכם התלמיד

 יאמר קל חטא רק בידו יש אם כי קטן, היותר החטא
 אצלך נחשב לקיסם נחשב שאצלי מה הארץ העם לו

 כזדונות, השגגות נחשבות חכם לתלמיד כי כקורה,
 ממילא כשגגות, הזדונות נחשבות הארץ לעם כן לא
 אינם חכם התלמיד גם כי להוכיח שיוכל מי אין

 הן נחשבות ואצלם קלות, מעבירות מנוקים
 כי להוכיח יכול אינו הארץ העם גם אולם כחמורות,

 חכם, התלמיד משל חמורות שלו עבירות סוף סוף
 ויש .1046 המוכיח יהיה הארץ שעם נכון לא לכן

 כלומר, לץ", תוכח "אל שפירשו, מה עפ״י המפרש,
 ברבים, לביישו "לץ", בלשון החוטא את תקרא אל
 רצה ויאהבך", לחכם "הוכח אם כי ישנאך", "פן

 דרכיך, בכל אתה חכם הלא לחוטא, אמור לומר
 ולא אותך יאהב ואז זה, חטא בדבר הנך טועה מדוע

 והיראים השלמים שגם כאן, י״ל ולזה .1047 ישנאך
להוכיח, איך יודעים אינם חטא בהם נמצא שלא

 נזר 1046 עיניך״. מבין קורה ״טול להמוכיח שאומרים

 "אמר כד-כה( כד, )משלי פירשו ובזה 1047 הקודש.
 ולמוכיחים לאמים, יזעמוהו עמים יקבהו אתה צדיק לרשע

 "למוכיחים רק כלומר, טוב", ברכת תבוא ועליהם ינעם

 דרכיך בכל אתה" "צדיק לרשע: לאמר הדבר וכשר ינעם",

 כך מתוך כי עבורך, זאת נאה אין כי תעשה אל זאת רק
 מי אבל טוב", ברכת "תבוא זה מוכיח ועל מדרכו, ישוב

 יזעמוהו עמים "יקבהו אותו אתה", "צדיק סתם לרשע שאומר

לאומים".



תכו ב טז, ערכין גט׳

 או "קורה" בלשון דאמר דהא שכתב ויש
 מה׳ המעמיקים "הוי 1053 דכתיב משום י״ל "קיסם",

 ראנו" מי ויאמרו מעשיהם במחשך והיה עצה לסתר
 עליו, מעידין אדם של ביתו קורות באמת אבל וגו׳,
 וזהו יעננה", מעץ "וכפים 1054 עה״פ שדרשו וכמו

 שלא ונחקורה" דרכינו "נחפשה *055 הפסוק פי׳
.1056 להעיד יצטרך

 טרפון מר׳ ששמע דאחר דנראה שביאר, ויש
 עוים העם המון כי להוכיח שיוכל מי שאין שאמר
 מקבלים היו ולא למוכיח חציפות דברי להשיב
 המוכיחים מן סיבתו הקלקול רזה אמר דבריו,
 בחסרונות עצמו לערב המוכיח שצריך עצמם,

 כך תעשו "איך יאמר שלא בהם, הציבור שמוכיח
ואיך כך נעשה "איך יאמר אלא בכך", תחטאו ואיך

1057 ״נפש נכנו א"ל ןראוב שאמר ךוכדר בכך״, נחטא

 לבו על עלה לא שהוא אע״פ עמהם עצמו שעירב
 המוכיח, כנגד השומעים יתריסו לא ובזה כן, לעשות
 זו בגנות כמותם נכשל הוא שגם מודה שהוא מאחר

 כי המוכיחים מן יהיה החסרון נמי אי זה. וקלקול
 מעשים על לבם חם וחסידותם קדושתם לרוב הם

 דברים מפיהם יצא להוכיח וכשבאים שבדור, רעים
מסכת להם ושונין העם המון על וגפרית אש קשים

 איכה 1055 יא. ב, חבקוק 1054 טו. כט, ישעיה 1053

 סי׳ ה״ד יצחק מנחת ובשו״ת קדשים, צאן 1056 מ. ג,
 - ונח תיבות שתי כתיב כאילו "ונחקורה", דכוונתו כ׳ פ׳,

 שם. עי׳ להעיד, יצטרך ולא במקומה, ינוח שהקורה קורה,

 עי׳ 1059 יהוידע. בן 1058 כא. לז, בראשית 1057

 "העבודה", אי׳ ח( פיסקא ד פרק )קדושים דבתו״ב עינים ביפה
 ורא״ע להוכיח, שיכול מי אמר ר״ט דבריהם: החליפו ושם

 יש אם העבודה אומר ד״ע ושם תוכחה. לקבל שיכול מי אמר

 דברי הביא א׳ דברים ובספרי מוכיחין, איך יודע הזה בדור
 בין נ״מ ואין ד״ע, הוא שם פלוגתיה ובר דידן, כבגמ׳ ר״ט

 מנחת בשו״ת עי׳ 1060 שם. ליתא וראב״ע ליודע, יכול
 לומר הללו המימרות בכל הכוונה שאין עט, סי׳ ה״ד יצחק

 את לזרז אדרבה אלא היום, שייכת תוכחה מצות שאין

 יתקבלו שדבריהם כדי במעשיהם, וידקדקו שיזהרו המוכיחים

 דל אל משכיל בשם שהביא מה שם ועי׳ השומעים, לב על

רבינו עי׳ 1061 ד׳. פרט ג׳ כלל ח״ב ל״ש( הלל )לרבי

 דרש״י הגרמ״ד שיעורי ועי׳ הענין. ביאור א א, דברים בחיי
 "שמקבל שלפנינו ולגי׳ חטאים, לו יש המוכיח דאף כ׳

 צריך עונות לו יש אם ואף חסרון, אין דבמוכיח נמצא תוכחה"

 שגם כיון הימנו, לקבל רוצה אינו דהשומע ורק ממנו, לקבל

 להוכיח", "שיכול ו( )אות השטמ״ק לגי׳ אולם חוטא. הוא

 להוכיח, יכול אינו לכך חוטא, גם דהמוכיח דכיון משמע

 נתיב במאיר ועי׳ רש״י. דברי נוטים וכך במוכיח, והחסרון
 תוד״ה ב לא, ברכות הונא, רב תוד״ה ב נז, לעירובין שציין

 תוד״ה א יג, חולין ב, ה, ע״ז א, ה, סוטה ב, כג, ב״מ דבר,

 בסוף עי׳ 1062 א. כח, תמיד אמר, תוד״ה א יד, ב״מ,
 יונתן מהג״ר בהצוואה חיים( )להחפץ חסד אהבת ספר

דלא מלאו ולהזהר שב׳ י״ז(, אות טבא )מרגניתא ואלינער

 ואפשר לדבריהם, אוזן מטין אינם כך וע״י גיהנם,
 ידבר שהמוכיח טוב אבל כנגדם, ויתריסו שיבעטו

 ראה באומרו וביה, מיניה האדם להוכיח שכל בדברי
 ישנו שלא ביתך בני על בביתך מקפיד אתה כמה

 תבוש לא ואיך וכו׳, רצונך ושיעשו מדבריך
 ראה יתברך, האל בעבודת לך שיש רבים מחסרונות

 על תחוס לא ואיך וממונך גופך על חס אתה כמה
 כאלו נוחים בדברים הדרך זה על וכן היקרה, נפשך
 הכוונה נמי אי השומע. של בטן חדרי ירדו אשר

 כדי ומליצה משל בדרך מוסריו יסדר שהמוכיח
 דברי אל אזניהם להטות השומעין לב למשוך
.1058 תוכחתו

 1060 הזה בדור יש אם 1059תמיתני טרפון א״ר
קורה. טול וכו׳, ■061תוכחה שמקבל

 .1062 להוכיח שיודע הזה בדור יש אם תמיהני
שהרבה וכו׳, •063 בורי בן יוחנן רבי ואמר

 קובל שהייתי 1064 ידי על עקיבא לקה פעמים
 שתמה, יש .1065 בריבי גמליאל רבן לפני עליו
 דבר עקיבא ברבי שימצא היתכן יפלא, הדבר הלא
 ללמוד בא שנה ארבעים בן שבהיותו אחר גנאי,
 כי הכוונה, ונראה מאד. ועניות דוחק מתוך תורה
עד פלונית משעה ביום קצובים שעות מלמדו היה

 כל לשנאותו מהר״ם לדעת איסור יש גמור ברשע ואף תשנא,

 אם שמא להוכיח, שיודע מי הזה בדור ואין הוכיחו, שלא זמן

 סו״ס ביו״ד והחזו״א שם, עי׳ וכו׳, מקבל היה מוכיח, לו היה

 המומרים לבני להתייחס א״א ולכן להלכה, דבריו מביא ב׳

 תמיד נחשבין להוכיח, יודעים אנו שאין מאחר כי לגוי, כמו

 הם, ישראל ובכלל שנשבו, כתינוקת דינם ולכך תוכחה, לפני

 ד׳ )כלל הרע לשון בהל׳ חיים החפץ אבל היטב. שם עי׳

 שאינו מפורסמת דבעבירה כתב י״ר( ס״ק חיים מים בבאר
 שאינו בעבירה ורק תוכחה, בלי אף לשנאותו מותר שוגג

 מים בפלגי ועי׳ בו, בהתרה רק לשנאותו מותר מפורסמת

 לשנוא מותר אפ״ה להוכיח, שיודע מי דאין בזה״ז גם דלפ״ז

 של זו בשיטה לדון שהאריך שם וע״ע כחזו״א, ודלא רשע,

 למהר״ל אגדות חידושי ועי׳ החזו״א. ובד׳ חיים, החפץ

 תשובה ד״ה ומשפטיהם המצות ברכת אבודרהם ועי׳ מפראג.
 הוכחת על מברכינן לא לכן שיוכיח מי שאין דכיון הכי,

ויובן. ד״ה ד׳ דרוש האזינו נחל ערבי ועי׳ חבירו.

ח. פיסקא ד פרק קדושים לתו״ב ציין עינים ביפה 1063

 למד עקיבא שרבי משמע דמכאן בנימין אמתחת עי׳ 1064
 מבואר כאן, שמובא יהוידע הבן מדברי )אבל בילדותו תורה

 חיים, חפץ ועי׳ שנה(. ארבעים בן בהיותו אח״ב היה רזה
 ד׳ כלל חיים מים באר בהגהה, יא סעיף ד׳ כלל הרע, לשון

 ועי׳ ל״א. ס״ק י׳ כלל הרע לשון ל״א, ס״ק י׳ כלל יח, ס״ק

 שו״ת עי׳ 1065 טו. הערה כה כא, בראשית תמימה תורה

 מעצמו כשמתעורר דוקא דוה קג, סי׳ ח״ב יו״ד משה אגרות
 תלמידיו על יגזור כשהרב ולא שיוכיחו, כדי להרב לספר

 מכוער דבר דהוא הגנאי, דבר עשה מי יודעים אם לו שיספרו

 ח״ד ביו״ד וכ״כ הרע, בלשון שיקילו יגרום דוה כן, לעשות
סא. סי׳ ה״ד העזר באבן שם וע״ע ל׳, סי׳



שלישי פרק נר עריכת תכח

 לפניו לבוא מאחר היה ולפעמים פלונית, שעה
 בינו לימודו על חוזר שהיה מפני לו הידועה בשעה

 שהוא חושב היה נורי בן יוחנן ר׳ אך עצמו, לבין
 נתעכבת, למה לו: אומר וכשהיה ומטייל, מתעצל

 אלא לימודי, על חוזר הייתי לו: אומר היה לא
 והיה גמליאל רבן אצל עליו קובל היה ולכן שותק,
 תלמיד להלקות מנהג להם היה כי להלקותו, מצוה

 כך לו הנועד בזמן המדרש לבית לבא המתעכב
.1066 מלקיות וכך

 להוכיחו אינו דתוכחה מכאן שהוכיח יש
 כל בדרך למוטב שמחזירו כל אלא דוקא, בדברים
 רבי דהרי דתוכחה, המצוה קיום בכלל הוי שהיא,
.1067 ״ערל ידימ אמר אל ינור ןב יוחנן

 שגרסו ׳068 יש אהבה. בו שהוספתי שכן וכל
 שהעיר מי ויש .1069 אהבה" בי שהוסיף שכן "וכל

 תאמר דאל ונראה, אהבה. "עמי" שהוסיף דהול״ל
 מראה היה לפנים ורק שנאה, לו היה בלבו שמא

 מרגיש אני כי אהבה, "בי" מוסיף אמר לכן אהבה,
 אותו אוהב הייתי שאני אליו, אהבה מוסיף שלבי
 לבי היה לא בלבו אותי שונא היה הוא ואם יותר,
 1070כי אהבה, מוסיף היה שלא שכן וכל אותו, אוהב

.1071 להאדם״ האדם לב כן לפנים הפנים ״כמים
 הדרך על לפרש, יש ישנאך. פן לץ תוכח אל
 במכה מכשול" תתן לא עור "ולפני 1072 במו״ק דתניא

 המוחזק הרי נמי והבא מדבר, הכתוב הגדול בנו את
 את תשנא "לא על שהוכיחו מה ע״י יעבור ללץ

 "לפני על המוכיח עובר וממילא בלבבך", אחיך
.1073להוכיחו אסור ולכך עור",

 הי 1075 לשמה שלא וענוה 1074 לשמה תוכחה
 שלא "פירש״י המהרש״א: כתב .1076 עדיפא מינייהו

 והתוספות עכ״ל. ישנאנו, שלא להוכיחו, רצה
 שלא כר, גאוה משום פי׳, לשמה, שלא ענוה פירשו,

 זה שייך ולא עכ״ל. שם, לקנות אלא שמים לשם
 וחייא הונא מרב דמייתי עובדא גם לשמה, לתוכחה

 עשה לא ודאי הונא דרב כלל, לזה שייך לא רב בר
 א״ל דלא הא ק״ק, לפרש״י גם גאוה. משום כן

 אותו, הכה דהא הוא, ישנאנו שלא משום לאו בפניו,
 ונ״ל שמואל. בפני ליכסף דלא עליו חש שהיה אלא

 לשמה תוכחה אם עדיפא דאיזה דה״פ, לפרש
לשמה שלא ענוה או מביישו, אם גם הכירו שיוכיח

 קרבן 1068 הגרמ״ד. שיעורי 1067 יהוידע. בן 1066

 ארזים ובבית 1069 יעקב. בעין וכ״ה יהוידע, בן אשם,
 אלי, אהבה בו הוספתי שאני ור״ל שלנו, הגירסא קיים

 יעב״ץ. ועי׳ להגיה, וא״צ ביותר, אותי אהב שהוא

 ביעב״ץ. וכעי״ז יהוידע, בן 1071 יט. כז, משלי 1070

 בסמוך דאמרינן והא חושב, מעשה 1073 א. יז, 1072
וראה ללץ. מוחזק באינו היינו קללה, או הכאה עד דתוכחה

 יתבייש, שלא כדי יוכיחו שלא דהיינו עדיפא,
 לאומרו רצה שלא הונא מרב שפיר מייתי והשתא

 ליכסף, שלא כדי שמואל בפני רב בר לחייא בתוכחה
לשמה". שלא ענוה דהיינו

 "תוכחה שפירש זה, בפירוש גם שהתקשה ויש
 "וענוה שמביישו, אע״פ חבירו שמוכיח לשמה"

 ולפ״ז יתבייש, שלא כדי מוכיחו שאינו לשמה" שלא
 דין על ישאל עדיפא", מינייהו "הי שואל למה קשה

 אע״פ חבירו את להוכיח חייב אם התוכחה
 מתבייש, אם להוכיחו אסור דלמא או שמתבייש,

 "הי לומר שייך לא יתבייש, אם להוכיחו אסור ראם
 גם להוכיחו רשות לו שיש דמשמע עדיפא" מינייהו

 זה דדין ועוד, עביר. איסורא דבזה כיון יתבייש אם
 משתנים פניו אפילו יכול דלעיל: בברייתא מפורש
 הוא אם ר״ל חטא", עליו תשא "לא לומר תלמוד
 עצמו לבין בינו ואם לביישו, להוכיחו אסור ברבים

 המהרש״א ולפי״ד מתבייש, אם אפילו להוכיחו חייב
 שלא ר״ל היינו לשמה, שלא ענוה ליה דמיבעי
 לבינו בינו הוא זה אם הא יתבייש, שלא כדי הוכיחו
 ביוש. בשביל ממנו התוכחה שמנע עבד, איסורא

 החכם שראה היינו לשמה", "תוכחה דהכוונה וי״ל
 ועשה עליו, להכותו שראוי מאד מגונה דבר בשמעון

 נקראת היא וזו זה, דבר על והכהו שהוכיחו כדין
 לו נשא ולא שהכהו כדין שעשה לשמה" "תוכחה

 היה ואח״ב חשוב, ואדם עשיר שהוא אע״פ פנים
 במעמד החכם אותו על ומהרהר מתרעם שמעון
 לו שעשה באומרו הקהל ונבחרי חשובים אנשים
 להכותו בבזיונו שהפריז בדקדוק, שלא בזיון החכם

 שמע והחכם בעבורו, להכותו ראוי שאין קל דבר על
 האנשים אותם לפני הגיד ולא ושתק שלו תרעומת

 ובשתיקה לו, עשיתי וכדין עשה וכך שכך החשובים
 שלו בתרעומת שמעון דברי את שהצדיק נמצא זו

 ע״פ עמו נהג ולא המרה על שהפריז עליו שאמר
 רצה שלא החכם אצל ענוה נקראת וזו הדין, מדת

 שהוא החשובים אנשים לפני ולהראות עצמו להצדיק
 הענוה זו אך והיושר, האמת קו ע״פ ומתנהג הולך

 עשאה אלא עצמו, לשבח שלא לשמה עשאה לא
 שהוא השומעין ידעו שלא שמעון את לכבד כדי

 זו ולכן בשקר, החכם מעשה אחר ומהרהר מתרעם
לסתור כלום דיבר ולא החכם ששתק השתיקה

 מוצל עי׳ 1074 הכאה. עד ד״ה להלן חושב במעשה

 הלומד בענין וכל, ד״ה א ז, תענית בתוס׳ עי׳ 1075 מאש.
 שלומד מי ולענין שיכבדוהו, כדי או רבי שיקראוהו ע״מ

 שמועת ועי׳ עליהם, שחולק ב, עב, יומא ריטב״א וע״ע לקנטר,

 שלא לימוד הוי אי לענין בדבריו וע״ע בזה, מש״כ חיים

 עי׳ 1076 באורך. שם עי׳ הרע, היצר נגד תבלין לשמה
באורך. ערכין הפלאת



תכט ב טז, ערכין גנן׳

 שאין לשמה", שלא "ענוה היא שמעון של תרעומת
 בהראותו עצמו לשבח שלא כדי זו בשתיקה כוונתו

 שלא שמעון של כבודו בשביל היתה אלא ישרותו,
 "הי שואל זה ועל שלו. התרעומת מדברי יבוש

 מהם איזה על החכם זה כלומר עדיפא", מינייהו
 לשמה" "תוכחה בעבור ישובח אם יותר, ישובח
 ע״פ והכהו שמעון את שהוכיח בתחילה שעשה
 או פנים, לו נשא ולא בכך חייב שהיה הדין שורת

 שעשה לשמה" שלא "ענוה על יותר ישובח אם
 שהיה שמעון תרעומת בשמעו ששתק באחרונה

 לעשות שהפריז באומרו מעשיו אחר ומהרהר מערער
 ולא שתק והוא הדין כפי לו שראוי ממה יותר עמו

 לשמעון מראה שהיה שמעון, של מעשיו הגיד
 לשמה שלא זו ענוה שהיתה אע״פ עמו, עשה שבדין
 עצמו. לשבח רצה שלא בשביל שתק שלא דהיינו

 וכו׳, דמי" "חיכי תלמודא שאל השאלה זאת ועל
 השאלה, זאת ענין מהו ולפרש לבאר שרצה והיינו

 דרב מעשה תלמודא והביא שואל, הוא גוונא ובאיזה
 לחייא מוכיח היה הונא רב כי רב, בר וחייא הונא

 לו עשה ולא הדין כפי ומכהו מגונה דבר על רב בר
 נקראת היא וזו גדולים, בן שהוא בשביל פנים משוא

 לפני חייא עליו קיבל כאשר ואח״ב לשמה", "תוכחה
 ראוי שאין קל דבר על מכהו שהוא באומרו שמואל
 הונא רב היה לא דבריו לפי דנמצא בעבורו, להכותו
 מפריז אלא ביושר התלמידים עם בהנהגתו מדקדק

 ששורת ממה יותר משפט להם לעשות המדה על
 הונא רב צריך היה באמת והנה מחייבת, הדין

 מכהו, אני זאת ובעבור חייא, עשה וכך כך להשיב:
 מחייבת הדין ששורת ממה חוץ דבר לו עשיתי ולא

 אך אלו, בדבריו צדק ולא בחנם עלי מתרעם והוא
 דברי סתר ולא זה בדבר עצמו הצדיק לא הונא רב

 אעשה כן לשמואל: אמר אלא חייא, של התרעומת
 לו, לעשות הראוי מן יותר אכהו שלא ולהבא מכאן

את לשבח כדי עצמו הצדיק שלא היא, ענוה וזו

 הא ליישב כתב ובזה נתן, חק 1078 יהוידע. בן 1077
 תוכחה, מצות יש בודאי דהא האיבעיא, מה תמוה, דלכאו׳

 תוכחה. של המצוה יקיים לא ענוה שבגלל ס״ד ומאי

 אלפא - ח״א זרוע אור עי׳ 1080 שלמה. עולת 1079

 ציין עינים ביפה 1081 צדיק. צ״ץ ד״ה מ״ד סי׳ ביתא
 וע״ע פ״א, ובשהש״ר ספ״ג, שקלים ה״ג, פ״א שבת לירושלמי

 שמפרש, ארזים בית עי׳ 1082 ב. כ, ע״ז עינים יפה
 ללשמה, עדיין הגיע שלא היינו לשמה" שלא ד״ענוה דמשמע

 שעי״ז משום עדיפא והיא ענוה, למדת עצמו ומרגיל ומחנך

 הנלמד וזהו לשמה, לשלא מלשמה הדמיון וזהו ללשמה, מגיע

 הנידון אין דאל״ב תורה, לימוד דגבי רב אמר יהודה מדרב

 עולה הדמיון ואיך לשמה, מן לשמה שלא נלמד דאיך דומה,

 כרחך בעל שהרי לזה נכון טעם יש וגם רב. אמר יהודה לדרב
לשמה, מיד להתחיל אפשר שאי לשמה, שלא עושה מתחילה

 דבר עשה ולא היושר, מגדר יוצא אינו שהוא עצמו
 לשמה, היתה לא זו ענוה אך חייא, עם כדין שלא

 אלא עצמו, להשביח שלא בשביל ענוה, לשם דהיינו
 ירא שהיה יראה מחמת אחרת בסיבה תלויה היתה

 לשמואל הדבר להגיד דרב לזרעיה ביוש לעשות
 יתבייש שלא כדי בריה לחייא הלקוהו בעבורו אשר

 לו כשאמר אח״כ כי יען שמואל, לפני ידו על
 לי חס לו: השיב בפניו, לי אמרת לא למה שמואל:
 המעשה בזו ונמצא ידאי. על דרב זרעיה דלכסיף
 דשאל השאלה של האופן לנו פירש תלמודא שהביא

 שהוא האופן פרשנו כאשר עדיפא" מינייהו "הי
.1077הזאת המעשה לענין עניינו דומה

 לשמה "תוכחה דבעי דהא דנראה, שכתב, ויש
 הוא עדיפא" מינייהו הי לשמה, שלא וענוה

 המוכיח שזה ואיירי לחבירו, אדם שבין בעבירות
 "הי בעי קא ולכך מחבירו, שנצטער עצמו הוא

 שהיא אע״פ לשמה" "תוכחה עדיפא", מינייהו
 שאינו לשמה" שלא "ענוה דלמא או עצמו, בשביל

 היתה לא ענוה ואותה עצמו, בשביל להוכיחו רוצה
 עצמו בשביל יוכיחנו שאם שחושש אלא שמים לשם
.1078 לו שונא יהיה

 את שמחרף באחד הוא דהאיבעיא שביאר, ויש
 על פניו על למחרפו להוכיח מצוה האם חבירו,

 שלא שכוונתו אף לשתוק טוב יותר או שהכלימו,
 זה, הוא עניו כמה שיאמרו כדי אלא שמים לשם

 רצה שלא דאמר הונא דרב מהא ראיה ומייתי
 לא דא״כ כן, אינו ובאמת יכסוף. שלא כדי להוכיחו

 כל דאין בפניו, שלא אף גנותו להזכיר לו היה
.1079 מזה עתה תועלת

 .1080 עדיפא לשמה דענוה מודית ולא
נמי לשמה שלא ,1081מכולם גדולה ענוה

.1082 עדיפא
 יעסוק לעולם 1083 רב אמר יהודה רב דאמר

.1085 לשמה שלא אע״פ 1084ובמצות בתורה אדם

 מ״ש וזהו ללשמה, לעולם יגיע לא לשמה שלא יתחיל לא ואם

 ד״ה ב כג, נזיר אורה קרן ועי׳ וכו׳. לשמה" שלא "שמתוך

 ומה בפ״ב, ג׳ שער שאחר פרקים בח׳ החיים נפש ועי׳ גדולה.

 ביפה 1083 החיים. וערך ערכין בהפלאת בדבריו שהאריך
 ע״ש ב׳ דאיכ״ר פתיחה ה״ז, פ״א חגיגה לירושלמי ציין עינים

 כ׳, סי׳ ח״א או״ח משה אגרות שו״ת עי׳ 1084 הונא. רב
 גריס לא ה״ה מתשובה ובפ״י ה״ה, מת״ת פ״ג דברמב״ם

 במדות שהרגילות "ובמדות", בתורה גריס ואולי "ובמצות",

 עי׳ בענוה, איירי דבסוגיין הא ניחא ובזה לשמה, לידי מביא

 שהוציא מה על מכאן שהעיר הגרמ״ד שיעורי ועי׳ היטב. שם

 אדם של דינו דתחילת זו ממימרא ה״ה( מת״ת )פ״ג הרמב״ם

 שם. עי׳ מצות, גם הזכירו בסוגיין הא ת״ת, על הוא

 פ״י הרמב״ם על מכאן שהעיר מה הגרי״ז חידושי עי׳ 1085
ושלא מאהבה, כשלומד היינו דלשמה שב׳ ה״ה, תשובה מהל׳



שלישי פרק נר עריכת תל

 התם הא מת״ת, מוכיח מאי שהתקשה, יש
 ללשמה, יבוא זה דמתוך לשמה שלא דיעסוק אמריגן

 ללימוד שוה אינו לשמה שלא דת״ת פשיטא אולם
 פחותה לשמה שלא ענוה הכא גם וא״ב לשמה,
 עדיפא לשמה דתוכחה יתכן וא״ב לשמה, מענוה
.1086 לשמה שלא מענוה

 לשמה שלא וענוה לשמה תוכחה דמי היכי
 דמי היכי דשאל שהקשה, יש .1087 הונא דרב הא כי

 ליה פשיט ולא לשמה", שלא וענוה לשמה "תוכחה
 דמי היכי פשיט לא אבל לשמה, שלא ענוה על אלא

 דפי׳ לשמה שלא אענוה דגם ועוד, לשמה. תוכחה
 שלא ורק בפניו, ליה אמר מדלא דפשיט 1088 רש״י
 כפירושו הוי לא זה ולכאורה בגנותו, סיפר בפניו
 ישנאנו, שלא להוכיחו רוצה שאינו שפי׳ 1089לעיל
 בגנותו סיפר שלא אלא מוכיחו, היה הונא רב דהא

 רב "א״ל כתב: •090יעקב בעין רש״י והנה בפניו.
 מעשיו על עביר, והכי עביר הכי לשמואל הונא

 שלא ענוה והיינו מצערו, הייתי מהוגנין שאינן
 ענוה, משום ונראה בפניו לקטרגו רצה שלא לשמה
 רצה שלא אלא ענוה משום מניח היה לא והוא

 שלא שהוכיחו לשמה, תוכחה היא וזו פניו, להלבין
 נסתלקה ולפ״ז פניו". להלבין שלא שמואל בפני

 משום י״ל בתרייתא לקושיא וגם קמייתא, קושיא
 משכחת ולא אחד, בהמצאה תרוייהו לאשכוחי רבעי
.1091גוונא האי בכי אלא

 היינו לשמה" ד״תוכחה הסוגיא, שביאר ויש
 להראות עמו ומתווכח חבירו, את מחרף כשאדם
 לשמה, היא זו עליו, מלבו ולהוציא צדקו לחבירו

 לשמה" שלא ו״ענוה ושלוה, שלום מרבה זה דדבר
 איזה בשביל רק לו ומוחל מוכיחו, שאינו היינו
 אחרת. מסיבה או ישנאנו שלא שירא מפני או סיבה

 מפני משיבו דאינו היינו לשמה ענוה עיקר ובאמת
 כלל מצטער שאינו עד בעיניו ונבזה שפל שהוא
: 1092 בר״ה ]וכדאיתא חירפו, שחבירו מה בלבו

 הגיעו רלא משמע שם ובה״ב מיראה, כשלומד היינו לשמה

 שם וע״ע שם. עי׳ עולם, וגדולי יחידים אם כי אהבה למדת

 א״כ מצוה, מעשה נמי הוי לשמה דשלא כיון דהא שהעיר

 ללמוד יגיע כך דע״י לשמה שלא אף דיעסוק קאמר מה מפני

 מאחר לשמה, שלא אף בתורה לעסוק חייב בלא״ה הא לשמה,

 יפטר לשמה, תפילין להניח יוכל לא אם ואטו מצוה, שזהו

 חיים בשמועת ועי׳ בתרא. בחידושי ועי׳ בצ״ע, והניח מזה,
 )סב, דנדרים מהא שהעיר השנה לתשובת ספר בשם שהביא

 מן שנעקר חמור עונשו תורה, של בכתרה דהמשתמש א(

 פ״ג ברמב״ם דמבואר מה עפ״י חיים בשמועת ומתרץ העולם.

 כשנוטל היינו תורה של בכתרה דמשתמש ה״י, ת״ת מהל׳

 הרי שכר, לקבל כדי הלומד אבל בתורה, לעסוק כדי צדקה

 תורה, של בכתרה משתמש אינו השכר, קיבל שלא עוד כל

לא לשמה, שלא דהוי דאף זה, באופן ללמוד לו מותר ולפ״ז

 אבל כשירים[, עצמו שמשים למי נחלתו" "לשארית
 שחירפו מה על ומצטער בליביה ליה דנקיט מאן

 הוא וזה ענוה, עיקר זה אין משיב, ואינו שסובל רק
 שלא וענוה לשמה תוכחה דמי "היכי בגט׳ דאמר

 דר׳ עובדא מהך משתמע דתרוייהו פירוש לשמה",
 רצה ולא שמואל, לפני הונא רב על שקבל חייא

 הונא שרב סובר שהיה דעתו לפי הונא לרב למחול
 יוסיף שלא עליו קבל לנגדו, כדין עושה אינו

 הודה הונא ורב לשמה", "תוכחה והיינו כן, לעשות
 חייא ור׳ לנגדו, שיצדק באמת יודע שהיה ואף לו,

 ואף ליה, שתק מ״מ שמואל, לפני בחנם עליו קבל
 שיחשדנו ככה על ומצטער ע״ז בלבו היה שבאמת
 דנפיק לבתר והראיה כהוגן, שלא שעשה שמואל

 נמצא עליו, שמואל של מלבו להוציא מילין אמר
 ענוה היה ולא סיבה, בשביל היה ליה דשתיק מה

 אין ובודאי לשמה", שלא "ענוה הוא זה לשמה,
 כדי דעביד מה לשמואל סיפר דלהכי לומר סברא

 ודאי אלא קודם, סיפר לא אמאי דא״ב שיוכיחנו,
 בפני שחירפו על מצטער שהיה מחמת כן שעשה

.1093 שפיר ואתי שמואל,
 הוו רב בר וחייא 1094 הונא דרב הא כי

 דנראה שכתב יש .1095 וכו׳ דשמואל קמיה יתבי
 בחיים שאביו ואע״פ קטן, עודנו היה רב בר דחייא

 אביהם, לפני ולא אחרים לפני ללמוד דרכם היה
 כמו היה הונא ורב שמואל, לפני לומד היה ולכך
 גם לומד חייא היה ולכן שמואל, לגבי דוכנא ריש
 רב היה קטן עודנו דהיה וכיון הונא, רב לפני
 לתינוקות, ומכין שחובטין כמו ומכהו חובטו הונא
 חובטו היה לא הונא דרב שמואל היה ויודע

 שאמר ומה ליה. עביר הדין שורת וכפי בחינם,
 ליה אמרת לא "אמאי הונא לרב אח״ב שמואל

 אם ישיב, מה לראות נתכוון, לנסותו באנפיה",
 אביו היה אם ולפ״ז עשה, רב כבוד בשביל יאמר
באפיה, ליה אמר והוה חושש היה לא אחר אדם

 חיים. שמועת וע״ע תורה, של בכתרה משתמש הוי

 החיים נפש עפ״י ליישב מש״כ שם ועי׳ הגרמ״ד, שיעורי 1086
 בהערה לעיל בדברינו ועי׳ פ״ג(, סוף ד׳ שער לפני )בפרקים

ארזים. בית עי׳ 1087 ארזים. בית בשם בסמוך

 ד״ה 1090 וענוה. ד״ה 1089 נפק. כי ד״ה 1088

 מוכיחו שאינו לעיל שפי׳ מה עוי״ל נתן. חק 1091 א״ל.
 שפי׳ ]כמו עצמו בשביל התוכחת היתה אם היינו ישנאנו, שלא

 ולכך אחרים, בשביל התוכחת היתה הכא אבל לעיל[, נתן החק

 קדושים, מים 1093 א. יז, 1092 הכי. לפרש הוכרח

 ביאור 1094 רש״י. דברי כל זה דרך על לבאר יש וכן

 עי׳ 1095 מפראג. למהר״ל אגדות בחידושי עי׳ הסיפור
 שהוזכר זה הי׳ הונא רב איזה בעא, ד״ה א יג, חולין תוס׳

 עירובין הרשב״א חידושי ועי׳ אמר, ד״ה א יד, שם ועי׳ כאן,
ולענין. ד״ה ב נו,



ערכין ׳גמ

 בשביל באפיה ליה אמר הוה לא אפ״ה דלמא או
.1096 בושה

.1097 ,וכו מר חזי רב בר חייא ליה אמר
 .1098 עביר קא והכי הכי ליה אמר דנפיק בתר

.109’באנפיה ליה אמרת לא אמאי ליה אמר

צריך יראי. על דרב זרעיה דליכסוף לי חס
 להוכיח, חייב לרבו תלמיד אפילו דהא להבין,
 שפסק כמו ומבישין ומקללין מכין דשמיא ובמילי

 מה עפ״י לבאר ויש ".00דעות בהלכות הרמב״ם
 "ויקרא :“01המקרא את עוזיאל בן יונתן שתירגם

 משה חמא "וכדי - יהושע״ נון בן להושע משה
 דהנה יהושע". נון בר להושע משה קרא ענוותנותיה

 עצה יטלו שהמרגלים הקודש ברוח ראה רבינו משה
 ולעמוד ישראל, שבטי ראשי היו והם ללה״ר, ביניהם

 1102לקיים צריך דבריהם, ולסתום צורה אנשי נגד
 בדבר. יש פנים משא וכלום ה׳", בדרכי לבו "ויגבה

 הוא בעיניו, ונבזה רוח ושפל עניו שהוא מי אך
 ממנו, בעיניו הנכבדים ברשת ליפול שלא בסכנה
 מבינים שם אנשי הנשיאים אלה אם יאמר ושלא
 הוצרך כן על עליהם, לחלוק אני מה כך, שהוא

 ולא המרגלים, מעצת שינצל יהושע על להתפלל
 נלמד ומזה שלהם. למדוחים ענותנותו מרוב יסכים
 בינו אם אך התוכחה, מעכבת אם היא פסולה דענוה
 ורק הנכבד, לכבוד חושש ואינו ומכה, מוכיח לבינו

 אבותיו את לבייש שלא פנים לו נושא בפרהסיא
מראה כי לשמה", שלא "ענוה נקרא זה הנכבדים,

תלא ב טד,

 בצינעה ואח"כ לבייש, ושלא להוכיח שלא ענוה
 בר לחייא מוכיח היה משאם טוב יותר והו מוכיחו,

.“03היא משובחת כזאת וענוה שמואל, בפני רב
 הכאה עד אמר רב “04תוכחה היכן עד

 עד אמר יוחנן ור׳ קללה עד אמר ושמואל
 דיתכן הם, מה אלו, בשיעורים להסתפק יש נזיפה.
 לא דודאי אמרינן לכן דמכהו, דחזינן דכיון לפרש
 שיעור והוי התוכחה, לו תועיל לא ותו ממנו, יקבל

 אף דודאי פטור, דהוי די״ל או הוכחה. במצות
 יקבל שעוד יתכן באמת ואולי תוכחה, שייך שמכהו
 ממצוה פטור הוא הרי דמכהו דכיון ורק הימנו,

 דהוי מוכח מיהונתן הגט׳ מראיית ולכאו׳ .“05זו
 משום טפי נפשו מסר דיונתן דחינן דהא פטור,

 לא דתו דאמדינן שיעור הוי ואי רדוד, חביבותא
 לא הא נפשו, יונתן מסר מדוע א״ב תוכחתו, יקבל

 פטור דהוי מוכח אלא תועלת, שום מזה תצמח
 מסר ולכן תוכחה, שייך עדיין מ״מ אך מלהוכיח,

.“06יצליח דאולי דוד, את להציל כדי נפשו
 שיכהו עד להוכיחו "וצריך :1107 הרמב״ם כתב
 תמהו והמפרשים שומע". איני לו ויאמר החוטא

 ואפשר .“08יוחנן ר׳ במקום כרב פסק מדוע עליו
 בפלוגתא תנאי דפליגי אמרינן שהרי ולומר, לדחוק

 עד אומר יהושע ור׳ הכאה עד אומר אליעזר דר׳ זו,
 כר׳ הרמב״ם ופסק נזיפה. עד אומר עזאי ובן קללה

 לגבי עואי כבן הלכה שאין דפשיטא משום אליעזר
דקאי יוחנן ר׳ מהבא דל וא״ב יהושע, ור׳ אליעזר ר׳

 ציין מכתי״ק לרע״א הש״ס בגליון 1097 יהוידע. בן 1096

 חיים, חפץ עי׳ 1098 הונא. רב אמר תוד״ה א יד, לחולין

 עי׳ 1099 ל״א. ס״ק י׳ כלל חיים מים באר הרע, לשון
 ג׳. ס״ק ז׳ כלל חיים מים באר הרע, לשון חיים, חפץ

 דברי 1102 טז. יג, במדבר 1101 ה״ח. פ״ו 1100

 עינים ביפה 1104 אבות. עץ 1103 ו. יז, ב׳ הימים
 מה ב, סה, יבמות יוסף נמוקי ועי׳ ז׳. משפטים לתנחומא ציין

 שו״ת ועי׳ חיים. בשמועת ע״ד ומש״כ מסוגיין, שהעיר
 דלא בלאו עובר מלהוכיח דהנמנע רד, סי׳ יו״ד מהרשד״ם

 כ״ש חבירו, דם להציל לטרוח חייב דאב רעך, דם על תעמוד

 סק״ו[, רלט מ׳ במנ״ח ]וכ״כ שחת, מרדת נפשו להציל דחייב

 ועי׳ ע״ז. שתמה מה ב, קעב, ח״א פערלא הגר״י בפי׳ ועי׳

 ה׳. סי׳ דוד לב שו״ת ועי׳ מפראג. למהר״ל אגדות חידושי

 דאמרינן בהא שדן ואמר, ד״ה ב סה, יבמות לנר ערוך ועי׳

 אמרינן בסוגיין הא דלכאו׳ נשמע, שלא רבר לומר שלא דמצוה

 ביחיד, איירי דבסוגיין ונמוק״י בריטב״א ותי׳ הכאה, כדי רעד
 תי׳, ולכן דוחק, רזה כ׳ השל״ה ובהקדמת ברבים, איירי והתם

 אבל עבירה, שעובר יודע בשהעובר הוא הכאה עד דהוכחה

 לומר שלא מצוה בזה כלל, עבירה זו שאין ואומר במכחיש

 ערבי ועי׳ כדבריו. שהוכיח לנר בערוך ועי׳ נשמע, שאין דבר

 האזינו המקרא את הגט׳ בדברי שמבאר א׳, דרוש האזינו נחל

 ועי׳ הגרמ״ד, שיעורי 1105 שם. עי׳ וגו׳, ואדברה השמים
הלכות 1107 הגרמ״ד. שיעורי 1106 בתרא. חידושי

 חיים שנות ועי׳ סמ״ג, בשם כס״מ 1108 ה״ז. פ״ו דעות
 אחרת גירסא היה דלהרמב״ם כתב ברוך ובמקור א(. מט, )ויגש

 ומדוע הרמב״ם, שי׳ בביאור אבות עץ ועי׳ שם. עי׳ בסוגיין,
 דבסדר הביא חושב ובמעשה שומע". איני לו "ויאמר נקט

 בטעם מהשל״ה הביא ה״ז(, דעות מהלכות )פ״ו משנה

 דרב משום נזיפה, עד יוחנן כר׳ ולא הכאה עד דפסק הרמב״ם

 משנה בסדר והקשה יוחנן. ר׳ על חולקים תרוייהו ושמואל

 לפסוק הו״ל מ״מ יוחנן, כר׳ נזיפה עד פסק דלא דניחא ראך

 יוחנן ר׳ דשניהם מתוכחה, פטור ואילך דמקללה כשמואל

 חושב, במעשה וכתב הכאה. עד להוכיח דא״צ סברי ושמואל

 כתיב הא קללה נמי למ״ד שהקשו ומ״ד( )ד״ה דמהתוס׳ ראך

 וכ״נ גדול, היותר השיעור הוא דהכאה משמע "הכאה",

 ה״ו(: )פ״ב דערכין מהתוספתא יל״ע מ״מ הגט׳, מסידור

 ומקלל בחנק אביו דמכה המעשה מן דברים תורה החמירה

 דסובר ומאן המיר, דקללה אפשר נמי הכא וא״כ בסקילה, אביו

 הרמב״ם. פסק שפיר אתי ולפ״ז הכאה, עד שכן כל קללה עד

 הכאה עד דלהרמב״ם כ׳ יעקב בעין גאונים דבחידושי ועוד,

 וע״ע ממש, מקללה דקיל י״ל ודאי וזה להכאה, קרוב עד היינו

 דלכו״ע משום דאפשר מיישב אמת ובשפת חושב. מעשה

 לכן שיעורין, מהני טפי חיוב מצינו דלא רק ליכא, איסורא

 "שאני בגמרא להלן אשם קרבן ועי׳ לחומרא. הרמב״ם פוסק

 ד״ה )בתוס׳ שמואל בבני וע״ע יתירא". חביבותא דאגב התם

עוז. והמגדל הכס׳־מ הלח״מ, בד׳ מ״ש ומאן(



נר עריכת תלב

 והא באיסורי, שמואל לגבי כרב והלכה כוותיה,
 ע״ז, להקשות יש אולם, .1109היא איסורא מילתא
 ליכא וכאן באיסורי, אלא כרב הלכה אין שהרי

 אליעזר דר׳ ועוד, מאיסורא. אפרושי אם כי איסור,
 כרב נפסוק ומדוע יהושע, כר׳ הלכתא יהושע ור׳

 בפלוגתתו יהושע כרבי ולא שמואל, עם בפלוגתתו
 עפ״י וי״ל .“10תנאים שהיו אליעזר, רבי עם

 פלוני לומר חכמים שנהגו דאעפ״י ““המבואר
 אמוראי תרי דאיכא היכא כפלוני, הלכה ופלוני
 ולכאורה כמותו. הלכה מינייהו, כהד דקיימי בתראי

 דפליג תנא כחד קיימי לא אמוראים תרי אם גם
 חבריה, לגבי כוותיה שהלכה אעפ״י חבריה, לתנא

 פסקינן לא כוותיה, קיימי לא אמוראי דתרי מאחר
 הלכתא האמוראים תרי אלו אם שכן ומכל כוותיה,

 תנא. כאותו הלכה שאין חברייהו, לגבי כוותייהו
 שאינו אע״ג כרב הרמב״ם פסק מדוע מבואר ולפ״ז
 כר׳ שהלכה בידינו הוא שכלל מפני איסור, בדבר
 לגבי כרב שהלכה כלל, ועוד חבירו, לגבי יוחנן

 "עד יוחנן ר׳ ומדקאמר יוחנן[, מרבי ]חוץ חבירו
 "עד שאומר יהושע כר׳ ס״ל דלא נמצא נזיפה"

 "עד דקאמר נמי רב וכן בנזיפה. אלא קללה",
 אלא סגי בקללה שאומר יהושע כר׳ ס״ל לא הכאה"

 כוותייהו דהלכתא ורב יוחנן דר׳ לך הרי שיכנו, עד
 עם וא״ב יהושע, כר׳ להו סבירא לא חברייהו לגבי
 שכן וכל אליעזר, ר׳ לגבי יהושע כר׳ שהלכתא היות
 חד דסמי כוותיה, הלכתא לית השתא עזאי, בן לגבי

 רב לגבי כשמואל שהלכה אף א״ב תרתי, מקמי
כר׳ ס״ל שהוא כיון כוותיה, הלכתא לית הכא בדיני,

 מנקט יוחנן, כר׳ למפסק ליה דהוה תימא ואפילו כס׳׳מ, 1109
 שיכנו, עד להוכיחו וצריך דספיקא, מידי בכל עדיף לחומרא

 דלמ״ד טעמיה, מיסתבר דרב משום כרב, שפסק לח״מ ועי׳

 הגמרא, כדפריך וקללה" הכאה כתיב "הא קשיא נזיפה עד

 כתיב "הא קשיא נמי קללה עד למ״ד וכן בדוחק, לשנויי וצריך

 מידי, ליה דל״ק כרב פסק לכך התוס׳, שהקשו כמו הכאה"

 שנות ועי׳ יצחק, תולדות 1110 מאש. ומוצל נתן חק ועי׳

 בהלכות המ״מ מ״ש עפ״י ותי׳, כעי״ז, שהקשה שם חיים

 פסקינן כדבריו מכרעת דהסוגיא דהיכא הי״ב( )פ״ז אישות

 ברוך, מקור ועי׳ כרב, מכריעין הכתובים נמי והכא כוותיה,

 א. סא, כריתות ספר עי׳ 1111 מאש. מוצל נתן, חק

 שנות 1114 ב. יט, ברכות 1113 יצחק. תולדות 1112

 בהגהותיו חורי ומהרי״צ יצחק, תולדות 1115 שם. חיים
 הבריות כבוד גדול דאמרינן דמשמע ב( )פא, משבת ע״ז העיר

 יצחק, תולדות 1116 הגג. על להעלותם כגון לבינו ביני גם

 יוסף ברכי עי׳ 1117 שם. חורי מהרי״צ בהגהות וע״ע

 יכה אותו שהוכיחו שזה דהכוונה סק״ו, תרח סי׳ או״ח
 שהוכיחו, יונתן להכות שבקש ילפינן משאול שהרי למוכיח,

 ופעם ראשונה פעם והוכחה ותלמיד רב הוכחת לענין שם ועי׳

 אות ה״ז דעות מהלכות בפ״ו מיימוני הגהות 1118 שני׳.

הרי״ף בדפי ב כא, - ב )סה, ביבמות יוסף נימוקי ועי׳ ג׳,

שלישי פרק

 פלוגתא בידינו ונשאר תרתי, מקמי חד ודל יהושע,
 לגבי יוחנן כר׳ לקולא אי ידעינן דלא יוחנן, ור׳ דרב
 ס״ל יוחנן דר׳ דמצינו והשתא כרב, לחומרא אי רב,
 ר׳ לגבי כוותיה הלכתא לית עזאי ובן עזאי, כבן

 כרב אלא יוחנן, כר׳ הלכתא לית א״ב אליעזר,
 פסק ולכן אליעזר, ,כר שהוא הכאה עד שאומר

.“12כרב הרמב״ם
 הבריות כבוד "גדול “13אמרו דהא שהעיר, ויש
 יוכיחנו איך וא״ב שבתורה", תעשה לא את שדוחה

 שלא וי״ל .“14צורך ללא מתבזה ונמצא שיכנו עד
 איכא דודאי היכא אם כי הבריות" כבוד "גדול אמרו
 או בזיון לידי יבוא אם הוא דספק היכא אבל בזיון,

 נוטה הדעת הכא כן ואם אמרינן. לא לא,
 לו, שישמע יתכן הרי פעם אחר פעם שכשיוכיחנו

 לומר תמצי אם ואפילו ולתוכחתו, לדבריו וחוזר
 לבינו, בינו אם כי יכנו שלא ודאי הכאה לידי שיבא
 דכבוד דאע״ג עוי״ל .“15בזיון כך כל כאן ואין

 דהוכח עשה דוחה אינו מ״מ ל״ת, דוחה הבריות
.“16עמיתך את תוכיח

 שלא בודאי יודע ראם שכתב יש .“17הכאה עד
 ע״ז, שחולקים ויש .1118 דפטור נראה אז יקבלו,
 שכבר דאף הרי הכאה", "עד דקיי״ל מסוגיין והוכיח

 יקבל, שלא בודאי יודע ואז לקללה וגם לנזיפה בא
.“19תוכיח" ד״הוכיח מעשה פטור אינו זה כל עם

 שמותר היינו הכאה כדי עד דלרב שכתב, מי יש
 גם זה ידי שעל ואף עבירה, שעובר מי את להכות

 הכאה ידי שעל תוכחה וכדמצינו אותו. יכה הוא
על עקיבא לקה פעמים "הרבה דקאמר מיניה לעיל

 כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם גבי הנשמע(, דבר ד״ה

 בדברינו וראה בזה. מ״ש נשמע, שאין דבר לומר שלא מצוה

 ספרו בריש של״ה 1119 וכו׳. התם שאני בד״ה להלן
 ועי׳ א. לא, ב״מ בשטמ״ק הובא הרמ״ך וכ״כ בהקדמה,

 )סימן חסידים בספר מש׳־כ על שהתפלא שבערכין הפלאה

 תר״ח )סימן אברהם במגן הביאו שם(, חסד במקור ועי׳ תי״ג,
 שאמרו ומה יוכיח, לא דבריו יקבלו שלא שיודע דמי סק״ג(,

 היה אם אבל בו, גס שלבו אחיו את איש דוקא נזיפה", "עד

 להוכיחו. אין ממנו, וינקום ישנאנו יוכיחנו שאם אחר איש

 לץ תוכח "אל ח( ט, )משלי המקרא בזה ביאר צדק ובזבחי

 הוא התוכחה ידי רעל משום ויאהבך", לחכם הוכח ישנאך פן

 )ויקרא על ויעבור אותו ישנא זה ידי שעל לו, חטא עוד גורם

 תוכיח הוכח המקרא נקט וכן אחיך". את תשנא "לא יז( יט,

 אל ישנאך התוכחה ידי שעל אחר אבל דייקא, "עמיתך" את

 כתב אליהו ובעין הנם. שנאת של חטא עליו תשא ולא תוכיח,

 אלא שמים לשם שלא ענוה "ואותה במ״ש לזה רימז דרש״י

 צריך אין אז ממנו, וינקום שישנאנו פי׳, ישנאנו", שלא

 עד לדין שבאו שנים ב( )ו, בסנהדרין מציגו זה וכעין להוכיח.

 נזקק אני אין להן לומר רשאי אתה וכו׳, דבריהם תשמע שלא

 מצוה שזה אף רודפו, חזק ונמצא חזק נתחייב שמא לכם

לשפטו. מחויב אינו אותו שירדוף כשירא עכ״ז שישפוט,



תלג ב טז, ערכין גט׳

 ולמ״ד גמליאל". רבן לפני עליו קובל שהייתי ידי
 דס״ל מ״ד אידך וכן להכות. אסור קללה עד דס״ל

 בנזיפה עליו לגעור ורק קללה, ג״כ אסור נזיפה,
 קמיה קובל היה רב בר דחייא ניחא ומשו״ה מותר.

 ]כמו אותו וחובט מכה הונא רב שהיה דשמואל
 דס״ל כן, ס״ל לא דשמואל ידע והוא רש״י[, שפי׳

 "חזי ליה אמר ומשו״ה מותר, קללה כדי עד רק
 שמואל כששאלו ומשו״ה לי", מצער דקא מר

 דלכסוף לי "חס אמר באגפיה" לי אמרת לא "אמאי
 הקפיד לא הכאה דעל והיינו ידאי", על דרב זרעא

 דכיון להכותו, מותר דלרב דרב, זרעא שהוא מה
 להמוכיח גם דשרי ממילא מובן הכאה עד דס״ל

 זה דרב זרעא ידו על ושיכסוף לבזותו רק להכותו,
.1120רוצה היה לא

 על בתוכחה הכאה עד היה אם שהסתפק, יש
 עבירה על גם מלהוכיחו נפטר אם אחת, עבירה
 רק ללמוד לנו יש ויונתן משאול דמהלימודים אחרת.

 דלעבירה יתכן אבל יותר, צריך אין שהוכיחו זה דעל
.“21הכאה עד ולהוכיחו לחזור צריך אחרת

.“22נזיפה עד אמר יוחנן ורבי
שאני דלמא קשה, ביהונתן. שאול אף ויחר

 היא הראיה דעיקר ונראה, הוי. אביו דשאול יהונתן
 לגבי מיהונתן ק״ו להוכיח מצוה זה שיעור דעד

 .1123 מצוה ליכא מכך שיותר ראיה אין אבל אביו,
 הוכחת בין חילוק דאין מכאן דמשמע שכתב ויש

 הכא דהא למלך, או לאביו או לרבו או לחבירו אדם
 חביבותא דאגב אמרינן לא ועכ״ז ביה, הוו כולהו

 הכא דהוי משום ורק נזיפה, למ״ד רק וכו׳ יתירתא
 לאינך, מכאן מחלקינן לא בלא״ה אבל הכאה, עד

 עד הוי דכולהו דהגם ומבאר, שכן. מדוע וצ״ע
 שוה, שיעורן אין מ״מ קללה, או הכאה או נזיפה,
 לכך ומדמלך, מדרבו דאביו או דחבירו הכאה דשאני

 נזיפה עד חבירו גבי - בדידיה שיעוריה אחד כל
 מהכל, מאוחר שהוא דחבירו קללה או הכאה או

דאביו קללה הכאה, נזיפה, כדי עד אביו וגבי

 עוד ודרביה חבירו, מדגבי פחות ודאי ששיעורו
 יגיע קטן שברמז מזה, פחות עוד ודמלך מזה, פחות

.“24ההוא לשיעור
 כתב להכותו. דכתיב הכאה עד דאמר למאן

 דמצינו ניחא הכאה עד למ״ד "צ״ע המהרש״א:
 כדכתיב להכותו שבא קודם אביו את יהונתן שהוכיח

 קודם אבל עשה, מה יומת, ולמה וגו׳, יהונתן ויען
 נמי קללה וקודם ביהונתן, שאול ויחד דהיינו נזיפה
 מצינו לא אמך, ערות ולבושת לבשתך שא״ל

 הוה לא דאי להו דמשמע וי״ל יהונתן, שהכיחו
 ובקללה". בנזיפה עליו בא היה לא מקודם מוכיחו

 הוכיח עתה דגם המהרש״א קושיית שמיישב ויש
 בא לא "מדוע אמר שאול כי ברמז, אביו את יהונתן

 שונאו, שהיה בשביל בשמו הזכירו שלא ישי" בן
 שהזכירו מעמדי" דוד נשאל "שאול השיב ויהונתן
 חשבת, כאשר שונא דוד אין לאביו לרמוז בשמו,
 דראוי אוהב הוא אלא בשמו, קראתו לא דלכך

 מיותר, זה לולי כי "דוד", אמר ולכן בשמו, לקרותו
 מדברים הם כי מעמדי", נשאל "שאול לומר דסגי

 עשה טוב שלא להוכיחו כדי בשמו זכרו אך בדוד,
.“25בשמו הזכירו לבלתי

 כתב וקללה. הכאה הכתיב נזיפה ולמ״ד
 והכאה, קללה כתיב הכי בתר "ר״ל המהרש״א:

 טפי. נפשיה מסר חביבותי׳ דאגב התם שאני ומשני
 מיני׳ למילף ליכא נמי נזיפה עד דא״כ לדקדק ויש

 עד גם כ״כ נפשיה מסר חביבותי׳ אגב דהא מה״ט
 הכאה, עד נפשיה מסר דיהונתן כיון וי״ל הכאה.
 עד הפחות לכל אחר באיש למימר לן אית מסברא
נזיפה".
 "ויחר כתיב: בקרא דהנה הסוגיא, שביאר ויש

 הלא המרדות נעות בן לו ויאמר ביהונתן שאול אף
 בן כי וגו׳, לבשתך ישי לבן אתה בוחר כי ידעתי

 אליו ויאמר אביו שאול את יהונתן ויען הוא, מות
 עליו החנית את שאול ויטל עשה, מה יומת, למה

עד הוא דהשיעור המ״ד למד שמזה ונראה להכותו".

 עזריה בן אלעזר רבי דקאמר דהיינו וי״ל חיים, אוצר 1120
 דבאמת והיינו להוכיח", שיודע הזה בדור יש אם אני "תמה

 או נזיפה או הכאה נצרך ופעמים בזה, גבירתא הילכתא איכא

 אחד כל עם להתנהג איך בבירור ידע שהמוכיח וצריך קללה,

 א לא, ב״מ דבשטמ״ק שבערכין בהפלאה ועי׳ שהוא. מה לפי

 שהנוכח וקללה נזיפה או הכאה כדי עד דפירש דמשמע כתב

 ילפינן דהא תמוה, והוא מוכיחו, שהוא תוכחתו על למוכיח יכה

וצע״ג. תוכחתו, על ליהונתן הכה ששאול דשמואל מקרא

 הוכיחו בד״ה בגמרא לעיל בדברינו ועי׳ חושב, מעשה 1121
 מ״הוכח" דשם שהקשה א( )לא, בב״מ השטמ״ק דברי קבל, ולא

 דשם ותירץ, מ״תוכיח". יליף והכא פעמים, מאה אפילו יליף
ולא אחת בעבירה כשהוכיחו י״ל ועדיין מחולקות, בעבירות

 דחיוב ומבואר, "תוכיח". ת״ל בה, ויוכיחו יחזור לא קיבל

 עבירה על תוכחה מחיוב מסתבר יותר אחרת עבירה על תוכחה

 תוכחה שיעור דילפינן דאע״ג י״ל וא״כ קיבל, ולא הוכיחו שכבר

 בעבירה אלא אינו דזה אפשר ויונתן, משאול ליה כדאית מר לכל

 חמורים בעבירות להסתפק, יש עוד אחרת. בעבירה ולא אחת

 תוס׳ בפסקי עי׳ 1122 לא. או זו על מזו נחזיק אם וקלים
 וכתב כר״י, נזיפה עד חבירו להוכיח חייב שכתבו: מ״ט( )אות

 לגבי אפילו יוחנן כר׳ הילכתא דס״ל אזלי דלטעמייהו דוד בצמח

 לד, ר״ח ב, צו, חולין ור״י, ד״ה א קמה, שבת עי׳ ושמואל, רב

 בשי׳ בזה מש״כ לעיל דברינו ועי׳ אמת, שפת 1123 ב.
 דאגב התם "שאני בגמרא להלן אשם קרבן ועי׳ הרמב״ם,

יהוידע. בן 1125 ארזים. בית 1124 יתירא״. חביבותא



נר עריכת תלד

 את להכות שאול רצה למה קשה דלכאורה נזיפה,
 חטא, לא דוד יהונתן שלדעת שאול ידע הלא יהונתן,

 לו ולומר אביו את להוכיח יהונתן היה מחויב וא״ב
 מחויב שאין ודאי אלא עשה". מה יומת, "למה

 שאול נוף כבר והנה נזיפה, עד אם כי להוכיח
 פי על וא״ב המרדות", נעות "בן לו וקרא ביהונתן

 וכיון לאביו, עוד להוכיח יהונתן צריך היה לא דין
 שלא עשה להוכיחו, מחויב היה כשלא שהוכיחו

 יליף הכאה" "עד ומ״ד להכותו. רצה ולכן כדין,
 ומ״ד לו, הוכיח לא לו להכות שרצה שאחר מיהונתן

.“26משאול יליף נזיפה" "עד
 דחוה 1127 יתירא חביבותא דאגב התם שאני

 משמע .“28טפי נפשיה מסר בדוד ליהונתן ביה
 לדבריו, שאול ישמע אולי ליהונתן ליה דמספקא
 אבל תוכחה, היכן עד דאמרינן הא איירי ובכה״ג

 הוכיחו אם וכן כלל, א״צ ישמע, לא דבודאי היכא
 צריך אין עוד, ישמע שלא ברי ועתה קצת

".2’ להוכיח
 פליגי לא עלמא כולי דידיה בהכאה

 שדקדק, יש וכו׳. “30לאחוריו כליו בהפשלת
 ולכך מהכאה, עדיפא כליו הפשלת אי נפשך ממה

 על להוסיף דבא כליו", שיפשילו "עד שמואל קאמר
 כליו "בהפשלת קאמרינן היכי א״ב רב, דברי

 פליג לא דרב פשיטא פליגי", לא נמי כו״ע לאחוריו
 היכי א״ב מההכאה, קילא כליו הפשלת ואי בזה,

 פשיטא פליגי", לא כו״ע דידיה "בהכאה קאמר
 שכן מכל דאתיא בהכאה, פליג לא דשמואל
1131 מהפשלה

 כיון סבר מר דדביתהו בהכאה פליגי כי
 מינה ליה נפקא מאי ליה מצער לא דלדידיה

 היאך "צ״ע המהרש״א: כתב לאיטרודי. אתי ומ״ס
 הא דירי׳, כצער אשתו וביוש צער על יחוש לא

 .“32מגופו" יותר אשתו את לכבד אדם דחייב אמרי׳
 האכסנאי ישנה לא דהוא הכוונה, שמיישב ויש

אסור אכסנאי הלא כי אחרת, באכסניא תהיה ואשתו

שלישי פרק

 כשאשתו ליה איכפת מאי וא״ב המטה, בתשמיש
 דזהו לאטרודי, אתי ומ״ס אחרת. באכסנאי תהיה
 באכסניא תהיה והיא שלו באכסניא יהיה דהוא טרדה
.“33 אחרת

 או האורח את דכשמכה הגט׳ דכוונת שכתב ויש
 כליו מוציא או כגופו, שאשתו האורח של אשתו את
 כי לשנות, דרשאי פליגי לא כו״ע לחוץ, האורח של

 ובודאי עצמו, של אשתו את בית בעל כשמכה פליגי
 עם שיתקוטט להיות ויכול מזה צער להאורח יש

 שאמר רבינו במשה שמצינו כמו זה, על בעה״ב
 דלדידיה כיון מר וסבר ,“34רעך" תכה "למה לרשע

 סבר ומר מינה, ליה נפקא מאי ליה מצער קא לא
 שפירש ויש ".35להתקוטט פירש לאטרודי, אתי

 האורח בשביל אשתו את מכה האכסניא דבעל כעי״ז
 תאפה לא ואם האורח, עבור ומבשלת אופה שהיא

 כן על הבית, את יעזוב ממילא עבורו תבשל ולא
 לא עלמא כולי דידיה "בהכאה הגמרא קאמר שפיר

 בהכאה פליגי "כי מהאכסניא, דילך פליגי"
 דמיירי שביאר ויש .“36הבית בעל של דדביתהו"

 את האכסניא בעל שהכה אחרי השנית, בפעם הכא
 שוב מחויב אם הקודם, בפעם האורח של אשתו

 השנית שבפעם ומיירי לא. או אצלו, להתאכסן
 שאין אמרינן ולכן אשתו, מבלי לבדו האיש מתאכסן

 וטעמו בפניה, שלא אשתו לכבוד לחוש אדם חייב
 אצלו להתאכסן עוד מחויב שאינו שסובר רב של

 יבואו שמא לאיטרודי", "דאתי משום הוא,
 את שהכה שעבר, המאורע אודות להתקוטט

.“37אשתו
.“38ונפגם פוגם אכסנאי

ישנה שלא מנין רב אמר יהודה רב אמר
 עד שנאמר התורה מן שלו באכסניא “39אדם

 רבי ,“40בתחלה אהלו שם היה אשר המקום
 ,“41למסעיר וילך מהבא אמר חנינא ברבי יוסי
 .“42דאקראי אכסנאי בינייהו איכא בינייהו מאי

הא לשנות, מותר דבאקראי אמ״ד קשה לכאורה

 שהבאנו המהרש״א קושיית גם מיישב ובזה אליהו, עין 1126

 מג״א עי׳ 1128 אשם. קרבן עי׳ 1127 בסמוך. לעיל

 הגהות 1129 חיים. בשמועת בזה ומש״ב סק״ג, תר״ח סי׳

 כשם ב( )סה, ביבמות דאמרו הא איירי ובכה״ג הורוויץ, רא״מ
 שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע, דבר לומר שמצוה

 ד״ה לעיל בדברינו ועי׳ שם, הר״ן לחילוק צורך ואין נשמע,

 כלים בהפשלת שהאריך מאש מוצל עי׳ 1130 הכאה. עד

ליישב. ויש שמואל, בני 1131 לאחוריו. אשתו של

 שמות 1134 אליהו. עין 1133 נתן. וזק ועי׳ 1132

 ובילקוט שמואל, בני יעקב, עין על יוסף עץ 1135 יג. ב,
 שמואל. בבני העיר וכן ברש״י, כן דל״מ זה, תי׳ דחה הגרשוני

נתיב 1137 דבש. דברי בספר וכ״ב גדולה, ישועה 1136

 דמכבדה והמכבדה, ד״ה ב עו, בסנהדרין רש״י וראה ישר,

 כ׳ ומכבדה, ד״ה ב סב, ביבמות והמהרש״א נאין, בתכשיטין
 יותר מכובדים בגדים להלבישה היינו מגופו יותר דמכבדה

 ועי׳ "[,,מכבדות למאני "קרי א צד, סנהדרין ]כדאמרינן ממנו,

החיים בערך 1139 אבות. עץ עי׳ 1138 נתן. חק

אבות. עץ עי׳ 1140 זה. דין הפוסקים השמיטו מדוע העיר

שמואל. בבני ע״ד שהעיר ובמה מהרש״א עי׳ 1141

 אכסניא משמע אהל תיבת רש״י דלפי דוד קרן עי׳ 1142
 בשיטת וכ״ב דאקראי, אפי׳ משמע מסע תיבת ואילו קבועה,

 המקום מעד דיליף דמאן וקסבר עליהם פליג ור״ג הקדמונים,

 ומאן דאקראי, אכסנאי אפי׳ קסבר בתחילה אהלו שם היה אשר

דוד קרן וע״ע דוקא, קבוע אכסניא קסבר למסעיו מוילך דיליף



תלה ב טז, ערכין גט׳

 משמע ו״מסעיו" למסעיו", "וילך כתיב בקרא
 באקראי שאפילו מוכח וא״ב ,1143באקראי אפילו

 "וילך “45רבה במדרש דאי׳ וי״ל, .1144ישנה לא
 ר״א אמר בהן, חזר בהן שהלך במסעות למסעיו

 ראיה, אין א״ב הקפותיו", לפרוע מנחם בר׳
 דלא והא לשנות, מותר דאקראי לאכסנאי דלעולם

 לפרוע צריך דהי׳ משום הוא אברהם, שינה
 אכסנאי והוא חוב בעל כשאינו אבל חובותיו,

.1146לשנות מותר אקראי
 אדם ישנה שלא מנין יוחנן ר׳ אמר

 התום׳ .1147וכו׳ אבותיו ומאומנות מאומנותו
 ופירוש אבותיו". ומאומנות אביו "מאומנות גרסו:

 אדם ישנה שלא ראיה הגמרא דמייתי הוא, גירסתם
 חורש היה תירם של אביו שהרי אביו, מאומנות

 חרש צורי איש "אביו "48קרא בהאי כדכתיב נחושת
 איש "ואביו "49כתיב הימים בדברי וכן נחשת",

 על שאומר דמשמע וגו׳ בזהב" לעשות יודע צורי
 מדאימיה אבותיו לאומנות ראיה ומייתי ג״ב, אביו

 מבנות אשה "בן "50הימים בדברי דכתיב דן מבית
 למטה אחיסמך בן אהליאב "ואתו "51וכתיב דן",
 לחוד דאאומנתו י״ל דלגירסתם שכתב ויש ".52דן"
 יוסף של בציווי לפרש יש ועפ״ז לשנות, קפידא אין

 "גם עבדיך היו צאן רועי לפרעה לומר ",55לאחיו
 מיותר, "אבותינו" דלכאורה אבותינו", גם אנחנו
 לזה מלאכתם, לשנות פרעה יאמר שלא כדי והוא
 לשנות שלא זה נימוס ועל אבותינו", "גם אמרו

".54פרעה יעבור לא אבותם, אומנות
 אבותיו ואומנות מאומנותו אדם ישנה דלא ובהא

 רכל האחד, טעמים, כמה האחרונים מן אחד כתב
 עסקם כל עושים שהם מכירין לו יש אומנות בעל

ירבו באומנות הרבה זמן שיאריך מה וכל ידו, על

 האומנין הרוב פי רעל משום נמי, אי המכירין.
 באומנות בניהם ובני בניהם שיצליחו תמיד מתפללים

 בה הורגל אבותיו שאומנות מפני נמי, אי ידיהם.
 בה קץ אינו זו במלאכה עיניו שפתח וכיון מקטנותו,

 מלאכה מידו יצא ממילא ואז בה, לבו וייטב
".55כפלים

 בעין פירש״י ".56דן מבית אימיה מר ואמר
 דבדברי שתמה, ויש תירם". אבי "אם יעקב:
 היתה גופיה חירם של דאמו כתיב "57הימים
 רבינו והנה .1158 דחירם אביו אם ולא דן מבנות
 מבנות אשה "בן הימים דדברי קרא הזכיר גרשום

 כרחך ועל דאבוה. אימיה על מפרש ומ״מ דן",
 מתפרש דן", מבנות אשה "בן דכתיב דאע״ג צ״ל
 רבן וכמו כבנים, הם הרי בנים רבני נכדה, על

 לנכד לקרות אפשר נמי הבא ",59"בנו" קרוי בתו
 שהקשו מה ניחא ולהמבואר "בנה". אשה

 דבר על מר" "אמר דאמרינן בהא המפרשים
 תירם על לפרשו דאפשר דכיון בקרא, המפורש

 נקיט לזה דן, מבנות היתה דחירם דאמו גופיה,
 החידוש כרחך רעל דן", מבית אימיה מר "ואמר
".60דאבוה אאימיה דנפרש הוא מר דאמר

 משום וכו׳. 1161 יסורין תכלית היכן עד
 ויש ".62הא נמי נקט יסורים, שהם בנגעים דאיירי
 ענין וכל בתוכחה, דאיירי משום כאן דנקטה שכתב
 כענין הוא השמים, מן לאדם הנשלחין יסורין

 לשוב, אותו ומזכירין משמים לו שמוכיחין תוכחה
 גם די ויהיה במהרה שישוב חכמים לנו והורו

".63דהו כל ביסורי
".64חלוקו לו נהפך אפילו
ועלה שלש ליטול לכיס ידו הושיט אפילו

טירחא ואיכא צר פיו שהכיס פירוש, שתים. בידו

 עין 1144 במהרש״א. עי׳ 1143 ר״ג. בד׳ מש׳׳כ

 פמ״א לך לך פרשת 1145 יעקב. בעיון העיר וכן אליהו,

 חושב מעשה וע״ע חושב. מעשה אליהו, עין 1146 ס״ג.
 אכסניא משמע למסעיר׳ ד״וילך גרשום רבינו בפירוש דצ״ע

 שם. ובמת״ב פ״מ לשמ״ר ציין עינים ביפה 1147 קבוע.
 לדרך שהביאו להאומנות יוחנן ר׳ דכוונת כתב ביהודה ובנעלה

 בית בבנין שעסקו וחירם דאהליאב דומיא והיראה. התורה

 תמימים בתומכי ועי׳ אומנות. לסתם הכוונה אין אבל המקדש,

 ואבי אביו עסקו זו באומנות אם דדוקא "אבותיו" דנקט שב׳
 מאומנות אביו אומנות חלוק אם אבל בחירם, וכדמסיק אמו,

 אגדות חידושי ועי׳ שרוצה. באיזה לבחור הוא יכול אמו, אבי

 סוף התוי״ט קו׳ ליישב מש״ב אבות עץ ועי׳ מפראג. למהר״ל

 אלא. ד״ה א פב, שם התוס׳ דברי על מי״ד( )פ״ד קידושין

 שם. 1150 יג. יב, ב׳ 1149 יד. ז, א׳ מלכים 1148

 יהודה מנחת ועי׳ נתן, חק 1152 כג. לח, שמות 1151

 ב. פב, קידושין המהרש״א בד׳ שהעיר ובמה בזה, מש״כ
בדברינו וראה חושב. מעשה 1154 לד. מו, בראשית 1153

 כתב אור ובניצוצי יהוידע, בן 1155 לעולם. ד״ה בתוס׳
 פרט כל שיבין ללמדו ישתדל שהוא מפני הטעם דבאביו

 ב׳ הימים דברי דברש״י אור ניצוצי וע״ע בוריו, על המלאכה

 לתפוש אדם צריך אלמנה שאמו אע״פ "ללמדך כתב: יג( )ב,

 מובן מאיליו הרי בחיים אביו שאם והיינו, אביו". אומנות

 ישתדל הוא שכן אביו, בו שהתמחה מקצוע ללמוד לבן שנוח

 כאשר גם כי בזה ואשמועינן בוריו, על פרט כל שיבין ללמדו

 בן יתפוש זה כל עם ללמדהו, יוכל ולא בחיים אביו אין

 אביו, אבי אומנות גם הרוב על שהיא אביו, באומנות האלמנה

 נקטו ולא "אבותיו", מאומנות ישנה שאל ונקטו דייקו ולכן

 אבותיו שבית מאומנות ישנה שאל כוונתם להדגיש "אביו"

 שמואל. בני עי׳ 1156 בה. מצויינים אמו ומצד אביו מצד

 יבמות עי׳ 1159 הערך. יקר 1158 יג. ב, ב׳ 1157

 עי׳ 1161 ארזים. בית ועי׳ חושב, מעשה 1160 ב. סב,

בנימין. אמתחת 1162 מפראג. למהר״ל אגדות חידושי

ה(. אות פ״ג )ח״ב להרמח״ל ה׳ דרך ועי׳ פאר, יכהן 1163
דייקא. "חלוקו" נקיט מדוע יהוידע בן עי׳ 1164



שלישי פרק נר עריכת תלו

 אמר לא אמאי וקשה, המעות. ממנו כשיוציא
 וי״ל אחת". ועלה שתים להוציא ידו "הושיט
 בידו עלה אם שהרי שכיחה, אינה הזאת דהטעות

 היה ולא בכיס ידו היות מעת מרגיש הוא אחת
 אפשר שתים המציא אם אבל לבדה, מוציאה
 והנה ידו ומוציא בשלש אוחז שהוא לחשוב שיטעה

 והא אחת. להוציא לחזור ויצטרך בהם, יש שתים
 קרובים מטבעות שני בכיסו לו שהיה כגון אמר דלא

 וחזר בו שרוצה המטבע זה וחשב בכמותן, לזה זה
 המצוי דבר שזה מפני היינו השני, והוציא והשליכו
 מטבעות, מיני כמה בכיס להם שיש דוקא בעשירים

 בעשירים. ובין בעניים בין מצוי דנקיט אופן אבל
 פרוטה אוחז שהיה כגון אמר לא אמאי קשה ועדיין

 ולקבל לשחות והוצרך לארץ מידו ונפלה בידו
 נקיט אהד כל דברייתא ותנא יצחק דרבי וי״ל אותה.

 ולכן ביסורין, והרגיש באמת כן אצלו שנעשה דבר
.1165אצלו שנזדמן מה כפי מפרש חד כל

 עליו שעברו כל ישמעאל רבי דבי דתניא
 צריך ולכן פי׳, .1166 יסורין בלא יום ארבעים

 1167בכלל יהיה שלא במעשיו ולפשפש זה על לדאוג
 לקבל וצריך להאבידו", פניו אל לשונאיו "ומשלם

שלא עונותיו, לכפרת לכן קודם עצמו על יסורים
,1168 ךכ יךלי באי

 כי י״ל יום, בארבעים דוקא שזהו הדבר ובטעם
 טהרה מקוה ושיעור שעות, תתק״ס יש יום בארבעים

 נפש טהרת נשלם יום בארבעים ולכן לוגין, תתק״ס
.1169האדם

.1170עולמו קיבל
הענין, לו. מזדמנות פורענות אמרי במערבא

 בלא שרוי ישראל בארץ הדר דבל “71בכתובות דאי׳
 עולמו שקיבל לומר אפשר אי במערבא וא״ב עון,
ישראל בארץ דר הלא כי הבא, עולם לו יהיה ולא

 הסיפור בזה שמבאר אליהו עין עי׳ 1166 יהוידע. בן 1165
 תורת ועי׳ ס״ו. פ״ב בלק פ׳ רבה והמדרש ובלק, בלעם של

 דברים 1167 הענין. ביאור עוד, ד״ה הגמול שער האדם

 שם עי׳ יהוידע, בן 1169 מאש. מוצל 1168 י. ז,

 עי׳ 1170 שמואל. ורמת ארזים. בית אבות, עץ ועי׳ באורך,

 עין 1172 א. קיא, 1171 טז. ח, דברים יפות פנים

 בד״ה דהא "צועקין", לשון על העיר דוד בקרן 1173 אליהו.

 בחשאי". היוצא "קול היא זו תיבה דמשמעות רש״י כ׳ פטיט

 שמשוררין צפרים פטיט, "קרבן היא יעקב בעין רש״י ונוסחת

 יכול בד״ה בגמ׳ בדברינו ראה 1174 פטפוט״. ואומרים

 פ״ו 1175 חושב. במעשה שביאר מה בהערה. יכנו, לא

 הלאוין חלק בפתיחה חיים חפץ 1176 ה״ח. דעות מל׳

 שיודע, בד״ה מרש״י וכ״מ הגרמ״ד, בשיעורי וכ״ב י״ד, אות
 משתנים, פניו יהו שלא כבוד דרך להוכיח שיודע מי דאין שפי׳

 שיוכיח, מי למצוא א״א מדוע א״כ ברבים, רק דאסור נימא ואם

 יוכיחנו לא ביחידות דאף ודאי אלא ביחידות, להוכיחו יכול הא

מהרש״א, גליון 1177 בגט׳. בדברינו ועי׳ משתנין. פניו אם

 רק לו שיהיה אמרו לכן הבא, עולם לו יהיה ובודאי
.“72פורעניות

 צועקין שהצפרים פטיט. קרבן יביא ד״ה רש״י
.“גדשעה בכל

.“74יד כלאחר יסטרנו. ד״ה רש״י
ברבים שיוכיחנו משתנין. ופניו ד״ה רש״י

 דדוקא מרש״י דמשמע שכתב יש פניו. להלבין
 1175 וברמב״ם חבירו. פני להלבין איסור יש ברבים
 להלבין איסור ג״ב יש עצמו לבין בינו שאפי׳ מבואר

 רבים. בפני שכן וכל משתנים, פניו אם חבירו, פני
 נקט, דפסיקא דמילתא רק כן, ס״ל רש״י גם ואולי

 שהעיר ויש .“76פניו שמשתנים הוא הדרך שברבים
 שבינו בדבר אבל חבירו, לבין שבינו בדבר זה דבל
 קיבל שלא אתר יוכיחנו, ברבים גם המקום לבין

.“77לבינו בינו תוכחתו
 .1178 ישנאנו שלא אלא וענוה. ד״ה רש״י
יסורין מדת סוף יסורין. תכלית ד״ה רש״י

.“79מהן פחותין שאין יסורין כלומר
כסדר לבשה שלא חלוקו. לו נהפך ד״ה רש״י

ולפושטה"*". להופכה וצריך

 וכו׳, עניו עצמו שעושה וענוה. ד״ה תוס׳
גאוה משום פירוש לשמה שלא ענוה וי״מ
".81וכו׳

 ישר לא וכו׳, *"2שפירש בקונט׳ אבל בא״ד.
 דודאי שמפרש ויש .“84גמור רשע דהוה "83אלי

 רק מוכיחו, מגונה, דבר איזה בחבירו כשרואה
 יצטרך שלא כדי חבירו בעסק מלעיין עצמו שמונע

 לשמה ותוכחה לשמה, שלא ענוה משום להוכיחו
 מעשיהם לראות חביריו בעסקי שמפקח היינו

".85לשמה וכוונתו ולהוכיחם

 דבעין נתן חק עי׳ 1178 ס״ה. סי׳ אפרים שער שו״ת ועי׳

 עי׳ 1179 ישנאנו״. שלא ״אלא אלו: תיבות ג׳ נמחק יעקב
 שבעין וברש״י רש״י. כוונת לפרש שחתר יעקב בעין יוסף עץ

 שביסורין פחות דבר מהו יסורין, תכלית היכן עד איתא: יעקב

 עד כלומר היכן. עד איתא: גרשום רבינו ובפי׳ יסורין. שחשוב

 יום ארבעים בתוך לו יארע שאם יסורין יחשב קטן צער כמה

 ישראל. אמרי ועי׳ עולמו, בכאן קבל ולא כפרה לו שיהא

 עדיין שלבשה, לפני נהפך דאס דמשמע דוד קרן עי׳ 1180
 בשעה חלוקו דנהפך וב׳ ע״ז, חולק ור״ג יסורין, בגדר הוי לא

 לבש כשכבר דמדובר לרש״י מנ״ל שם ועי׳ ללובשו, שביקש

 חק עי׳ 1182 יעב״ץ. הגהות עי׳ 1181 החלוק. את
 "אבל התום׳ ומ״ש בזה, רש״י בגי׳ בנימין ואמתחת נתן

 ועי׳ שלפנינו, רש״י מפי׳ זו גי׳ שונה וכו׳, שפירש" בקונט׳

 מדרש בשם שהביא ומה באורך, הגירסאות ביאור ישראל אמרי

 קדשים צאן עי׳ 1183 מוסר. שבט מבעה״מ האתמרי

 מנחת בשו״ת ע״ז מש״כ עי׳ 1184 רש״י. ד׳ שמיישב

דרב מעובדא מיהו אמת, שפת 1185 פ׳. סי׳ וו״ד יצחק



ערכין תוס׳

 נמי דאמר למאן תאמר ואם ומאן. ד״ה תוס׳
 חמורה שהיא פי׳, .1186הכאה כתיב הא קללה

 קללה דבתר "ר״ל, כתב: והמהרש״א .“87מקללה
.“88הכאה" כתיב

 חביבותא אגב כדמשני שמא וי״ל בא״ד.
 רויטל. קרא ליה דריש לא נמי אי דיונתן

 כדמשני "שמא דמ״ש בדבריהם, תמהו המפרשים
 הא בזה, הועילו מה וכי קשה, חביבות" אגב

 לא אמאי חביבותא דאגב מסברא ידע דלא המקשה
 בתיבת כוונתם ומה קללה. למ״ד גם מקשה

 רויטל", קרא דריש לא נמי "אי ובמ״ש "שמא".
 אהא הכי הגמרא משני לא אמאי דא״ב קשה,
 דבריהם, כוונת לבאר ויש נזיפה. עד למ״ד דפריך

 לחוד יוחנן ר׳ על דפריך ממאי הוא התום׳ דקושיית
 וא״ב מהכאה, קשה שמואל על גם הלא מהכאה,
 לחוד, יוחנן לר׳ להקשות הו״ל לקללה מנזיפה

 אליבא בין להקשות ליה הוה להכאה ומקללה
 דהמקשה ובהכרח יוחנן, דר׳ אליבא בין דשמואל

 גם וא״ב דשמואל, אליבא תירוץ איזה יודע היה
 דעל תירצו, וע״ז קשה. לא יוחנן דר׳ אליבא
 אמר שלא טעמים שני להמקשה לו היה שמואל

 אבל סתם, חביבותא משום חדא הכאה, עד
 זה מטעם וא״ב אדעתיה, אסיק לא יתירא חביבותא

 דשאני קללה", "עד שאמר לשמואל קשה לא
 אבל הכאה, עד נפשיה מסר חביבותא דאגב יהונתן

 נויפה, עד אמר דאיהו זה, יספיק לא יוחנן לר׳
 כך כל נפשו שימסור סברא דאין להמקשן וס״ל
 הכאה. עד מנזיפה היינו הדין, משורת מלפנים יותר
 והיינו קללה, דס״ל לשמואל אחר טעם יש עוד

 ובוה רויטל", קרא ליה דריש דלא נמי "אי מ״ש
 עד אמר שלא יוחנן דר׳ אליבא גם יתורץ התירוץ
 למה הקושיא תשאר עדיין יוחנן לר׳ אבל הכאה,

 כתובים, המה אחד שבענין קללה עד אמר לא
אליבא מסופק המקשן היה אלו הטעמים ובשני

 שמואל. רמת עי׳ 1186 הכי. משמע לא רב בר וחייא הונא
 נח. פ׳ )להחיד״א( דוד ראש בספר עי׳ התוס׳ דברי וביאור

 שביאר ברוך מקור ועי׳ 1188 חידושים. הזבח ברכת 1187
 )שמואל כתיב וכן הטבע, דרך על לכולם קודמת שהנזיפה לפי

 וגו׳, "לבשתך", והדר וגו׳ "ויחר", ויהונתן בשאול ל( כ, א׳

הפלאה 1189 עליו״. החנית את שאול ״ויטל והדר

 בערכי ציין )וכן ס״ה סימן אפרים שער שו״ת בשם שבערכין
 "הכאה" תחלה בדבריו המקשן דנקט הא יתורץ זה וע״ס עלי(,

 בני 1190 כתיב. איפכא דבקרא אע׳־פ ״קללה״, ואח״ב

 שהקשה במה עפ״י ומיישב נתן, בחק וכ״ה 1191 שמואל.
 ניחא, הכאה עד למ״ד לעיל( דבריו )הבאנו מהרש״א עוד

 כדכתיב להכותו שבא קודם אביו את יהונתן שהוכיח דמצינו

 נזיפה קודם אבל עשה", מה יומת ולמה וגו׳ יהונתן "ויען
לא וכו׳ נמי קללה וקודם ביהונתן" שאול אף "ויחד דהיינו

תלו ב טו,

 יוחנן לר׳ רק לשמואל הקשה לא לכן דשמואל,
 וכו׳, נמי" אי וכו׳ שמא "וי״ל שכתבו וזהו לבד,
 שמואל של בטעמא מסופק היה דהמקשה ר״ל,

 דיהונתן, חביבות אגב מטעם נמי אי קללה, דס״ל
 נזיפה דמן הכאה, מן רק יוחנן ר׳ על קשה לא א״ב

 מן אבל חביבות, אגב נפשו ימסור לא להכאה
 דרגא חד דהוי לקללה נזיפה דמן לק״מ, קללה
 שני טעם ולפי חביבות. אגב נפשו ימסור שפיר
 ולכן הכאה, מן ולא קללה מן יוחנן לד׳ קשה

 תיקשה, מינייהו חד נפשך ממה יוחנן ר׳ על הקשה
 אליביה, לק"מ תיתא, מהי תיתא לשמואל אבל

 שפיר בו דהוי יתירה חביבותא יהונתן דגבי ומשני
.“89להכאה נזיפה מן גם נפשיה מסר

 למ״ד אלא פריך דלא דהא דכריהם, שביאר ויש
 דפריך היא עדיפא דקושיא משום הוא נזיפה, עד

.“90וקללה מהכאה מתרוייהו ליה
 כתב רויטל. קרא ליה דריש לא נמי אי בא״ד

 קרא, בהאי איתי׳ אם גם לי, מובן "אינו המהרש״א:
 משני לא אמאי דא״ב ועוד, .“91ליה דריש לא אמאי

 הכתיב נזיפה עד ולמ״ד דפריך אהא הכי תלמודא
 דמייתי קללה גבי בזה לעיין ויש .“92וכו׳ הכאה
 אמאי וגו׳, אמך ערות ולבושת לבשתך דקרא סיפא

 נעות בן שא״ל כבר שהביא הקרא מייתי לא
 כבר, שנעשה מה זלזול אלא זה דאין וי״ל המרדות.

 לבשתך זה שיהיה שקללו הוא ממש דקאמר וקללה
וגו׳. ולבושת"
 "ויטל קרא דהאי דכיון דבריהם, שמפרש ויש
 למה אביו לשאול יהונתן שאמר אחר כתיב שאול"

 הוה הוא", מות בן "כי אמר ואביו עשה, מה יומת
 רוצה היה משו״ה אביו, בפני הלכה הורה כאילו

.1193 לעלמא מיניה למילף וליכא אותו, להכות
 והא וכו׳. קרא בהאי דליתיה כיון בא״ד

 הוא אקללה וקללה, מהכאה נזיפה עד למ״ד דפריך
.1194 דסמיך

 הוה לא דאי להו דמשמע ותירץ, יהונתן. שהוכיח מצינו

 נמצא ולפ״ז וקללה. בנזיפה עליו בא היה לא מקודם מוכיחו

 נזיפה עד הגיע א׳ בפעם פעמים, ב׳ אביו את הוכיח דיהונתן
 דלאביו סברו התוס׳ והנה הכאה. עד הגיע ב׳ ובפעם וקללה,

 שהוכיח מה כן ואם אחד, פעם אלא להוכיח חייב אינו ולרבו

 את שאול "ויטל ולכך הדין, מן אינו אביו את ב׳ פעם יהונתן

 מביאין אין ולכך כדין, שלא שעשה לפי להכותו" עליו החנית

 דאינה כוונתם, קרא, בהאי דליתיה כיון ומ״ש מזה. ראיה

 ס״ל הכאה עד ומ״ד שניה, בתוכחה אלא קרא דהאי בתוכחה

 דקרא, כפשטיה תוכחה שם היתה לא וקללה נזיפה דקודם

 משני דלא ע״ז, השיב נתן ובחק 1192 הכאה. קודם אלא
 לשנויי מצי ולא וקללה" הכאה "הכתיב דפריך משום הכי

 חביבותא "דאגב שינוייא חד אתרוייהו משני לכך הכי, אקללה

שמואל. בני 1194 קדשים. צאן 1193 וכו׳. יתירא״



מג ד סימן שאלי

 עבין באותו הזיכוי שיד,י׳ דבעינן צ״ל ובע״כ
 בא אינו הפת בוידוי גם דלפ״ז בו, שהחטא
 דאין כתב וע״ז וכמש״ג. החטא במקום הזיכוי
 מעבירה חברו את לחציל שנוגע דלענין לדמות
 מתקיים שאינו אף לחטוא מקיליגן התם המורה

 הענין באותו הזכות שתהי׳ שכתבו זה כלל
 ד/ בסי׳ ישר אורח בספר ועי׳ בו, נמצא שהחטא

כתבתי. והנלפע״ד

 לטייע מכאן מוכח יהי׳ כה, עד לפמש״ג והנה
 בתוספותיו הרא״ם למ״ש ממש בו שיש בסיוע

 לימוד ה׳ לימודי בספר דבריו הובאו להסמ״ג,
 הוי חברו אח להציל דהוא דהיכא עשה״ט, ב׳

 לזה נצטרך לא ומעתה בס״ד. כנ״ל טפי עדיפא
 חשוב להאדם שנוגע מה גם כי לעיל, שכתבנו

ודוק. טפי א״ש כאן לסמש״ג אולם דבר, כאותו

 היטב לי יתיישב נכונה היא הנחתנו ואם
 ו׳ סי׳ ח״א שאל חיים ספר ע״ד ק״ל שהי׳ מה

 ולא עי״ש, מכ״ד להוכיח שם שהאריך לאחר
 דלכאורה מ״ח דף דמגחות זו ׳מגמ כלל הזכיר

 וחטא כעמוד דהוי סוגיץ, להא לדמות מקום יש
 לגלח שלא שתזכה בכדי העומר בספירת לגלח

 החיד״א מרן על רבתי הערה זו ולכאורה בתער,
 לם״מ אולם לי׳. אניס לא רז כל אשר זיע״א

 של בימים הוא דהחטא כיון א״ש, שביארנו
 ישנו החטא אשר הימים באותם והנה ססה״ע,

 באותם יהי׳ הזכות שגם למצוא זקוקים אנו בהם,
 בנידון וכמו החטא, יתוקן הזכות ע״י אשר הימים

 להיות צריך הזכות גם בשבת שהחטא כמו ד,גמ׳
 שאל" "החיים של בנידון כמו אבל בשבת. מצוי

 שיהי׳ והזיכוי ספה״ע בימי מצוי הוא שהחטא
 למ״ש טסי דומה נבר זה א״כ השנה, ימות לכל
 בשביל בשבת חטא לאדם דא״א במנחות שם

של שהנידון נמצא שכן ומכיון בחול. שתזכה

(ציון

 של אחד בפרט להקל בעיקר שהי׳ שאל החיים
 תגלחת של חמור מחטא להצילם בכדי ספה״ע
 שם למ״ש יותר כבר תלוי זה ענין א״כ בתער,
 מה ולכל בתנור פת מדביק בענין שבת בריש

 ואם בכ״ז, ודוק כנלפע״ד בתום׳. שם שהובא
 בחפזון כתבתי זה כל כי בעדי, יכפר ה׳ שגיתי
 עתיקא קשה ע״ז אמרו וכבר היטב, עיון ומבלי

מחדתא.
שהי׳ במה ארוכה לנו יעלה לפמש״ג והנה

 שכתבו סע״ב כ״ח דף גיטין התום׳ בדברי ק״ל
 עי״ש, מספק לעזרה חולין להביא לשליח דאין

 לפמש״ג ואולי בזה. סברתם מה להבין וצריך
 אחר כמו נקרא שהוא השליח דלגבי משום י״ל

 חטא לאדם א׳א דאמרינן כללא בהא נקטינן
 עבירה ספק כאן שייך שהרי חברך שיזכה בשביל

 בעצמו שהוא היכא משא״ב בעזרה, חולין של
 חטא בכלל נחשב ה״ז הספק על קרבן מביא

 למאי ואף עגין. באותו הוי וזה שתזכה בשביל
 לחטוא לאחר מותר פשע לא דההוא היכא דקיי״ל
 התום׳ בשם וכמשג״ל לחברו שיזכה בשביל

 בודאי, הוא שהזכות היכא דוקא דזהו י״ל והשו״ע,
 ספק של ענין רק הוא דהזכות הכא כמו אבל

 הלא דהא קרבן, מחויב אינו דשמא גרידא
 מה אלא הספק. על הבא בקרבן הכא איירינן

 במנחות שם ,התום שיטת לפי בזה לעיין עוד שיש
 לאדם ל״א נשחט לא דהקרבן דהיכא כמש״ל,

 באותו דהוי אף הכא א״כ שתזכה, בשביל חטא
 על בא הדיון הלא הכא הא מ״מ וכמ״ש, דבר

 ואולי וצ״ע. כזה קרבן להביא אם ,דמעיקרא
 כבר החוטא האדם דכאו לומר יתכן לפמש״ג

 מספק, הקרבן את להביא מחויב אשר והוא ישנו,
 דהא נשחט, שכבר לקרבן להשוותו כבר יש א״כ

 ועדייו הזכות, ימצא ובו החטא ישנו אדם באותן
ודוק. צ״ע
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»יוןשאלימד

ה. סימן

 עלולים כאן כי נסרזזסיא, שבת המחללים אלו נגד למתות תםל יש םא מורים, במתנה נשאלתי
תוכחתם. את יקכלו בכלל אם רב ספק יש וגם התונתה, מעשי על לסבול הסוכיתים

 וא״א הם רבים כלל בדרך תוכחה דיני הנה
 מה רק פה דיוני אין אולם לענ״ד, לסורטם לי

 ,בהתורה ראיתי והגה להוד. לעניננו שנוגע
 קדושים בם׳ ז״ל( מלבי״ם )להגאון והמצוה-

 חדל פי׳ עמיתך ומילת וז״ל מ״ח פסקא פיפרא
 לא זו דרשה !אמנם ובמצות בתורה שאתך עם

 לקמן[, ועי׳ תוכחה. גבי להדיא במבואר באה
 לרשע ומוכיח לץ תוכח אל החכם אמר וכבר
 ששניהם בשווים, רק היא והתוכחה מומו,

 כי ובמצות, בתורה מסובלים והמוכח המוכיח
 קורה, טול לו ויאמרו יוכיח איך תורה הפורק

 בתנאי יש ולפ״ז תוכחה. יקבל לא הרשע וכן
 מחטא. נקי המוכיח שיהי׳ א. דברים, ג׳ התוכחה

 ושניהם תוכחה לקבל מוכן המוכח שיהי׳ ב.
 לו ושווה אתו שהוא עמיתך במילת נכללים
 ואיכותה התוכחה בסדר ג. במצווח.1״בחורמ

 ור׳ חטא. עליו תשא ולא כמ״ש יביישנו שלא
 המוכיח מצד התוכחה נמנע שבדורו אמר טרפון
 מצד שנוגע אמר וראב״ע מפשע, זך בלתי

 מצד שנמנע ורע״א תוכחה, ינאץ אשר המוכח
 עכ״ל. יביישו בל בדברים לסדר יודעים שבלתי

 ממצות פטורים שאנו יוצא הללו המוסברים לפ״ד
 התנאים, ג׳ כל למלא שא״א בנדו״ד, כמו תוכחה
 בכלל אינם בפרהסיא שבת המחללי אלו שהרי

להוכיהם. חובה כל לנו אין וממילא עמיתך,
 אות רל״ט סי׳ חינוך המנחת מדברי אך

 נבילות אוכל אם ולכאורה ודל שכתב ד׳
 גבי שמבואר כו״ם ועובד שבת ומחלל להכעיס

 ואפשר אחיו, בכלל דאינו דוכתי ושאר אבדה
 רעהו, בכלל דאינו ג״כ להוכיחו כלל חייב דאינו

 דיקבל דאפשר אצלו ספק דאם נ״ל מ״מ אך
 בכלל ויהי׳ למוטב דיחזור להוכיחו חייב ממנו

 איזה יש דאם נראה מדבריו והנה כנ״ל. אח
 מחוייב הוא הרי דבריו את שיקבל שיתכן ספק

 לא ספיקא מידי עכ״ם בגדו״ז וא״כ להוכיחו.
כאלו ביניהם יש ואולי האי דכולי גפקא

 וכמ״ש למוטב, שיחזרו עליהם ישפיע שהתוכחה
 לפניך אם שם ובתוסי ע״א ג״ה דף בשבת חדל
וידוע. גלוי מי לפניהם וידוע גלוי

 בין מחלוקת כאן שיש נראה ולפו״ר
 חיוב יש אם כבנדו״ד בכה״ג הג״ל הגאונים

 שבת והמחללי הפורקים לאלו להוכיחם תוכחה
 שום שאין נראה דל המלבי״ם דלפ״ד בפרהסיא,

 עמיתך בכלל שאינם מאחר להוכיחם בזה חובה
 נראה ז״ל המנ״ח לדעת אולם בתדמ, שאתך ■עם

 שבת מחללי שהינם אף להוכיחם חיוב יש שמ״מ
 אותם תחזיר התוכחה שאולי מטעם בפרהסיא,

וכמש״ג. למוטב
 ההלכה מסקנת לבירור נבוא בטרם אולם

 דעות מה׳ בפ״ו הרמב״ם דברי את נביא בזה,
 יכול חכמים אמרו כך ודל שכתב ח׳ הלכה
 עליו תשא ולא ת״ל משתנות ופניו מוכיחו אחה
 ישראל את להכלים לאדם שאסור מכאן חטא
 בדברים אמורים דברים במה —ברבים וכ״ש
 לא אם שמים בדברי אבל לחבירו אדם שבין

 ומפרסמים ברבים אותו מכלימין בסתר בו חזר
 אוחו ומקללין ומבזין בפניו אותו ומחרפין חטאו

 הנביאים כל שעשו כמו למוטב, שיחזור עד
 אמרו כך גדש לדבריו והמקור עכ״ל. בישראל

 דקאמר ע״ב ט״ז דף דערכין מהגמ׳ הוא חכמים
 שחייב מגונה דבר בחברו לרואה מנין התם

 קיבל ולא הוכיחו תוכיח, הוכח שנאמר להוכיחו
 יכול מ״מ, תוכיח ת״ל ויוכיחט שיחזור מנין

 חטא, עליו תשא ולא ח״ל פניו משתנים אפילו
 דברים בין הרמב״ם שמחלק זה וחילוק ע״כ.
 ע״ז כתב שמים, דברי לבין לחברו אדם שבין
 5בחא״ג שראיתי ואף פשוט. שזה הכם״מ מרן

 בשם הנ״ל חילוק שהביא דל להמהרש״א
 תו״כ ובמקום ט״ם, שם שיש ברור ה״ז התו״ב,

ודב. הג״ל, הרמב״ם ע״ד והכוונה ובר*מ צ״ל ה׳
 מש״ב הרמב׳״ם דברי את לבאר יש ומרישא

לדברי לחברו אדם שבין דברים בין לחלק
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מה ה סימן שאלי

 הוא שהחילוק לומר כוונתו שאין נ״ב שמים.
 לכין לחברו אדם בין הנוהגות המצוות בין בכך

 בורכא דזד, למקום׳ אדם בין המתנות המצוות
 מדהוכיח כן שאינו מוכח ובי׳ ומיני׳ כן לפרש
 הנביאים והנה בישראל, הנביאים כן עשו שהרי

 שבין מצוות עניני על גם ישראל את הוכיחו
 עי׳ הנביאים, מכל שמוכח כמו לחברו אדם

 הרמב״ם כוונת אלא וכר. ישעי׳ ספר בתחילת
 החטא אם היינו לחברו, אדם בין לחלק היא

 שהשני בזה, הדין אז לרעהו איש בין געשה
 מש*כ כפי להתנהג צריך שהוא החטא לו שנעשה

 כן שהביא שמעוני בילקוט וכ״ר יכלימנו. שלא
 "בינך דבר יש אם מתיא בן אלעזר א״ר

 נאמר לכך בו חוטא תהא ואל אומרהו לבינו"
 אוחו לבייש שלא רענן" "הזית ופי׳ תשא, לא

 בדברי אבל כמ״ש. להדיא מוכח וזה ע״כ. ברבים
 מצוות על הכוונה אין הרמב״ם מש״כ שמים
 כל כוונתו אלא למקום, אדם בין היינו שמים

 שמים דברי שאינו מה למעט ובא המצוות
 יהי׳ אם אבל לבד, לו שנוגע מה הוא שהענין

 בכלל נכלל ה״ז כלל, להמוכיח נוגע שאינו עגין
 שהם מהנביאים שפיר הוכיח ולכן שמים, דברי

 אדם שבין בדברים אפילו הכל על הוכיחו ג״כ
 כיו״ב, וכל ושוחד ורמאות גניבה על לחברו,

 יחשב ה״ז בפרטות, להם נגע לא שזה מכיון אלא
 לדעת בזה שכוונתי ותלי״ח שמים. דברי בכלל

יע״ש. ר״מ במצוה המנ״ח
 הביא שלא הללו, הרמב״ם מדברי והנה

 בגם׳ מימרא גם והוא דהספרא סיטקא להלכה
 תמהני התם דקאמר ע״ב ט״ז דף בערכין דילן

 תמיהני וכר, תוכחה, שמקבל הזה בדור יש אם
 יוצא דלפ״ז להוכיח, שיודע הזה בדור יש אם

 פטורים אנו ז״ל המלבי״ם של הביאור דלפי
 מכיון אך וכמש״ג, תוכחה ממצות כהיום אמנם

 דלא משמע הללו מימרות השמיט דהרמב״ם
 על בעי טעמא ולכאורה ס״ל. ולא לי׳ שמיעא
 התלוננו כבר שלהם בדורות דאם זו השמטה

 דגיהוי אנן וכ״ש חוכחה מצות לקיים שקשה ע״ז
וצ״ע. זו ממצור, פטורים

 ההיא הרמב״ם השמיט דמשו״ה אפ״ל אולם
שיודע הזה בדור יש אם תמיהני במ״ש דערכין

•יין

 דד,היא מקמי זו סוגיא שדוחה מפגי ובו׳ להוכיח
 לפניך אם התם דקאמר ג״ה דף בשבת סוגיא

 מזה רואים גלוי. היי מי לפניהם וידוע גלוי הי׳
 מקבלים הי׳ שלא הקב״ה לפני וידוע שגלוי אף

 הי׳ ולא להם להוכיח להם היה בכ״ז תוכחה,
 של זה בסוג שאינם מה זה עם להתחשב להם

 על הרמב״ם סמיך קא ומשחה תוכחה, מקבלי
בשבת. דגם׳ טתמא האי

 סתרי הסוניות שיהי׳ לומר שקשה אלא
 תוכחה דין בין לחלק שיש נ״ל ולכן אהדדי,

 אנו תוכחה שמדין שיתכן אע״פ כי מחאה, לדין
 דין יש מ״מ דערכין, בסוגיא וכמ״ש פטורים

 מפני עבירה עוברי בידי למחות שיש מחאה
 אנו באם יחולל לא שמים ששם השם, חילול

 הסוגיות מיושבין ובהכי בהן, מוחין ולא שותקין
 להשפיע היינו אותם, ולהוכיח לעמוד כי שפיר.
 בתשובה ושיחזרו דרכם את שייטיבו עליהם
 אמנם בדורותינו הנה תוכחה, מצות עיקר שזוהי

 דין לקיים שנוכל והמוכחים המוכיח לנו אין
 פטורים אנו אין מחאה מדין אבל תוכחה, מצות

 למחות צריכים ולעולם עבירה בעוברי מלמחות
 הקדושים, נביאינו שעשו וכמו חיה״ש מפני בידם

 את יקבלו לא שהם מראש ידע שהקב״ה אף
 שלא בכדי אותם שלח בכ״ז הנביאים, תוכחת
הקב״ה. רצון הי׳ וזה ית׳, הגדול שמו יחולל

 הוא בדורנו תוכחה חיוב שכל יתכן ולפ״ז
 כמו גרידא קבלה מדברי מחאה, ממצות הכל

 לא טעמא מאי יקשה לא ולכן הנביאים, שעשו
 בתורה שאתך עם עמיתך של זו דרשה דרשינן
 דף בב״מ אונאה לעגין זו דרשה כמ״ש ובמצות

 באמת הדין עפ״י כי שכתבנו מה״ט והוא נ״ט.
 אתו אינו אם תוכחה מצות של חיוב כאן אין

 מדרשת נלמד כבר בעצם וזה ובמצוות, בתורה
 חיוב רק כאן ואין ז״ל, המלבי״ם וכמ״ש הספרא

 באה לא ולכן הנביאים, קבלת מצד מחאה של
 יש עכ״ם כי ן1די בתלמודא במפורש זו דרשה
 להפליא יש לפ״ז והנה לאונאה. ול״ד מד״ק חיוב

 דשבת מגם׳ כלל העיר שלא הנ״ל המנ״ח על
 מחוייבים הי׳ ובכ״ז ע״ז עובדי היו הם שהרי הגז׳

 יובן ומעתה וצ״ע. עכ״פ בהם ולמחות להוכיחם
המצוות )בברכת "אבודרהם" בם׳ שראיתי מה לי
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ציון ה סימן ( שאלימו

 ועל וז״ל פלאט בן הר״י בשם כתב הג׳( בשער
 תמה אמרינן דקא מברך, לא נמי חברו הוכחת

 ומי להוכיה שראוי מי הדה בדור יש אם אני
 יוצא דלפ״ד קשה ולכאורה ע״כ. תוכחה שמקבל
 דקאמר זה מטעם שאם תוכחה מצות בטל שכהיום

 מה ועוד תוכחה. מצות על לברך צריך אינו
 האמור לפי אבל הנ״ל. דשבת ,הגמ על יענה

 האמור תוכחה מצות מדין כי נכת על יתיישב
 שכתבנו מה״ט פטורים אנו במפורש בתורה

 כהיום תוכחה חיוב וכל הנד. דערכין הגט׳ עפ״י
 חילול של חשש מפני והוא מחאה מטעם רק הוא

 בתורה מיוחדת אזהרה בא שלא ומכיס השם,
 כנ״ל תוכחה מצות על לברך אין pול ע״ז ובנ״ך

בענ״ד.
 דקא מה הדברים בישוב קאמינא ועוד

 דהנה הנד, דערכין גם׳ הא הרמב״ם לה השמיט
 דברי את שהבאנו אחרי טפי עתה יקשה לכאורה

 והרי פלאט, בן מהר״י הגאון בשם "אבודרהם•
 זה שבגלל להלכה זו סוגיא מפני חושש הוא
 תיקשי ולזה תוכחה, מצות על מלברך פוטר הוא
 דערכין. סוגיא הא הרמב״ם השמטת על טפי
 אני תמה בערכין התם דקאמר דמה די״ל אלא
 נאמר כוונתם להוכיח שראוי הזה בדור יש אם
 הדור, את מוכיחים יהי׳ שהם הדור גדולי על

 אם שם האמורים הדברים מדויקין אמנם ובזה
 טול לו אמר אם תוכחה שמקבל הזה בדור יש

 מבין קורה טול לו אומר עיניך מבין קיסם
 דף בפ״ק בב״ב הגמי כמ״ש ממש וזר, עיניך.

 קיסם טול א״ל אם שופטיו את ששופט דור ט״ו
 זו מליצה אשר עיניך, מבין קורה טול א״ל

 מנהיגי היו שהם ישראל שופטי על שם מובא
 יקבלו שלא הללו כפרוצים בדור יש ואם הדור,

 אותם. מלהוכיח פטורים יהי׳ מה״ט תוכחתם את
 לעצמו כשהוא יחיד כל פטורים אינו בזה אבל

 בשו״א מתבטלת אינה המצוה כי תוכחה, ממצות
 הנביאים כמ״ש הרמב*ם וז״ש זמן. ובכל עת בכל
 הדור למנהיגי גם מזה שנלמד לומר כוונתו אין

 הם כי ללמוד א״א מהם הנה כמותם, שיעשו
 סדר לעגין הרמב״ם מ-ש רק השכינה, ע״ם עשו

 בין ולהבדיל המוכח עם להתנהג איך התוכחה
וכטש״ל, לחברו אדם שבין לדברים שמים דין

 מה והחילוק וכמש״ג. הנביאים מן נלמד שזה
 למוכיח הדור מוכיח בין הגאון עפ״י לחלק שיש

 מוכיח כי מאד רב ביניהם דההבדל נראה פרטי,
 ופגם סיג מכל מקושט להיות באמת צריך הדור

 ב״מ ועי׳ בתוכחתו, היחיד לו דומה שאינו מה
 ר״ל עמ״ש ע״ב ס׳ דף וב״ב ע״ב ק״ז דף

 קשוט ואח״כ עצמך קשוט וקושו התקוששו
 הדור גדול שהוא למי יותר מתאים דזה אחרים,
 לדברינו בסתירה שעומד מה אולם אותם. ומוכיח

 »תשוי עי׳ בספריהם, האחרונים מ״ש הוא אלה
 הה׳ במער׳ "ובשד״ח" מ״ז( סי׳ )חאה״ע כת״ס"

 הוא מדבריהם דהיוצא האחרונים בשם שם מ״ש
 אפילו תוכחה אחר לרדוף מצוה הדור גדול דעל

 ישנאוהו אם כגון פטור סרטי איש כשהוא באתר
 הדור בגדול אבל מתוכחה, דפטור ינקום או

 הנה עי״ש. נפשו על יחוס ולא להוכיחם מחוייב
 על שדוקא ממ״ש ההיפוך מדבריהם מבואר
 חששו ולא יותר, התוכחה מוטל הדור גדולי

 הזה בדור יש אם אני תמה מ״ש דערכין להא
וכו׳. להוכיח שיודע

 בין לחלק מקום יש כי בזה, י״ל אולם
 בספריהם, הג״ל האחרונים מ״ש זה כי הנידונים,

 מינוהו מתחילה אשר העיר רב על הוא המכוון
 והמוסר התורה בדרך וידריכם ינהלם שהוא לכך
 לקיים החובה עליו מוטל ולכן מתפקידו וזהו

 לגבי אבל נתמנה, הוא כך לשם הרי כי זו מצור■
 תחת נתונים שאינם הדור מוכיח שיהי• זה

 שלא מפני למשמעתו סרים ושאינם פיקודו
 יש אם אם חמיהגי אמרו ע״ז עליהם, מינוהו

כנ״ל. הזה, בדור

 פאלט מהר״י של בתירוצו יקשה לפ״ז אך
 דהא דבריו, את לעיל מ״ש באבודרהם המובא

 הרי בעירו רב או יחיד שכל יוצא לפמש״כ
 עלה ליברך וא״כ זו מצוד, לקיים מחויב הוא
 מ*ש בתירוצו לגו יעזור ומה מצוה. שאר ככל

 שיש יוצא לפמש״ב דהא דערכין, הגט׳ מדברי
 שיקח הדור לגדול המוכיח יחיד בין רב, חילוק

 מוכיח שיהא הדור, מוכיח להיות התואר את לו
 יש ובדוחק הדור. כלל כל את לרבות דורו את

המצוה לקיים שא״א מכיון דבוונתו לומר
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מז ה סימן שאלי

 מוכיחי לגבי זו מצוד, שינהג דהיינו בשלימותת
 משו״ה דערכין, בגט׳ שם האמור הטעם מן הדור

 את המוכיחים ליחידים גם מלברך פטרוהו
 דמ״ש י״ל מיגה עויפא אולם בפרטות. חבריהם

 שקשה כיון לומר בזה כוונתו דערכין, הגט׳ מן
 אפילו ולכן בשלימותה, לקיימה תוכחה מצות
 שעושה מפני אלא להוכיח, מחוייב שהוא באופן

 לו כי הגמור, רצונו מתוך ולא בהכרח זאת את
 את להוכיח בכלל יצטרך שלא טפי ניחא הי׳

 כמ״ש מזה יסבול הוא פעמים הרבה כי חברו,
 קורה טול א״ל קיסם טול א״ל שם בערכין שם

 כדוגמת ע״ז ברכה אין משו״ה עיניך, מבין
 עליהם, מברכין שאין לאשתו איש בין גירושין

 הגט׳ כמ״ש יתגרשו, שלא יותר טוב הי׳ הלא כי
 בסי׳ אה״ע ובשחע דסנהד׳ ובפ״ב גיטין בסוף
 לכך, הגיע כבר אם לאדם פורענות זה כי קי״ט,
 מצוות התרי״ג מן אחת בזה שמקיים אע״ם

 כי זה, סוג מעין הוא בתוכחה גם שבתורה,
 כדי ואפילחעד ישנאהו חברו עי״ז פעמים כמה

בענ״ד. כנ״ל ע״ז, לברך אין ולכן נקמה,
 יסתרו שלא לבאר סבור הייתי ומתחילה

 בערכין שם בגט׳ האמור את הרמב״ם דברי
 דיש והוא וכמשנ״ל, הזה בדור יש אם תמיר,ני
 אדם בין כי שמים, לדברי לחברו אדם בין חילוק
 אז במיוחד לו שנוגע עוול לו העושה לחברו

 עליו תשא ולא הפסוק אמר וע״ז תמיד, נוהג ד״ז
 שהתורה הוא מתבאר פשוטו ע״ם כי חטא,

 את בלבו נושא שיהי׳ ולא שיוכיחגו לו ציוותה
 מלבו יסיר התוכחה ע״י כי לו, שעשה החטא

 בדין אבל בלבבו. לו שיש הרעה מחשבתו את
 בדור יש אם תמיהגי אמר ע״ז שמים דברי של
 שייך י,השי ענין אינו שמים דברי כי ’וכוי, הזה
 שהוא והעבירה הואיל בלבבו חטא נשיאות בזה

 שעשה העול כי במיוחד, לו נוגעת אינה עושה
 שימי׳ צריך ולפ״ז ב״ה. המקום כלפי הוא

 ג״ב המוכח וכן להוכיח ומתאים מוכשר המוכיח
 לפו״ר, מבאר הייתי בך זו. בדרגא בערך שיהי׳

 ההיפוך מוכח הרמב״ם שמדברי מכיון ז״א אבל
 להוכיח טפי חייב שמים שבדברי שאדרבה מזה

 משמעות וכן לחברו, אדם שבין מבדברים
נאמר שזה טפי שם מתפרש בערכין שם הסוגיא

•יון
 להדיא וכ״ב לחברו, אדם שבין עניגים על

ע״ש. ס״ה סי׳ אפרים שער בתשו׳
 שהוא הטג״ח דברי את הבאנו לעיל והגה
 מחלל שהוא בידוע תוכחה חיוב יש אם כמסתפק

 העלה זה אבל אחיך. שאינו כיון בודאי שבת
 מחוייב הוא הרי יקבלנו שאולי ספק לו יש באם

 במחלוקת תלוי יהי׳ הרי ד״ז ולכאורה להוכיחו.
 עשה מצות בספק והפמ״ג החוו״ד בין האחרונים

 לקולא מר,"ת ספק בכ״מ שסובר הרמב״ם לדעת
 התוו״ד לפט״ש והגה עשה. מצות בספק יהי׳ איך

 הספק, בבית שם דבריו בריש ק״י סי׳ ביו״ד
 שהיא מצור, בין חילוק יש הרמב״ם דלפ״ד
 דיברה שהתורה וכדומה אתרוג כמו ועשה בקום

 ספק לו יש ובאם ההספק, על ולא הודאי על
 שג״כ בשוא״ת שהוא לבין בזה, יוצא אינו הרי

 הספק, על ולא הודאי על דיברה שהתורה אמריגן
 בהשוא״ת ספק לו יש שאם יוצא אמנם ולפ״ז

 מר,*ת מותר לו יהי׳ וכדו׳ חלב אכילת כמו
 הבאה מצוה שהיא תוכחה בדין גם ולכן עיי״ש,
 המצוד, שיקיים שידוע בהיכא רק דאמריגן בקו״ע

 יקיים אם ספק שיהי׳ בהיכא ולא בוודאות
 ואם מד,*ת. מחוייב אינו מתחילה שאז• המצוד,
 דמחמרינן מה״ת בספק שהחמירו חכמים אמנם
 דהוא וכיו״ב, חלב כמו דשוא״ת במילי היינו
 ביבמות חז״ל כמ״ש למשמרת משמרת עשו מגדר

 קחע, של בספק לומר שייך לא וזח ע״א, כ׳ דף
 תיבת בם׳ מ*ש ד,םמ*ג לדעת אולם בזה. ועי׳

 כ״ז סי׳ ביחד רע״א בחי׳ הוב״ד וירא ם׳ גומא
 מ״ע דבספק ל״א סי׳ שאג״א ובתשו׳ עי״ש

 דלפ״ד לחומרא, מה״ת דהוי להרמב״ם אמרינן
 אף להחמיר שיש תוכחה במצות גם הדין יהי׳

 של לשיטתם המג״ח דברי יאמנו ולפ״ז בספק.
 העיר לא שהמנ״ח צ״ע אולם האחרונים, אלו
מזה. כלל

 זו הלכה לקיים יש להחו״ד דגם י״ל אולם
 שאני, תוכחה דממת דגימא המנ״ח, של

 להוכיחו כדי הספק על באר, היא שמתחילה
 התורה. ממות שיקיים האמת על ולהעמידו

 תורה שציוותה מה דזה לומר, יש חקירה ובדרך
 שהוא המוכיח על מוטלת היא אם תוכחה מצות

אלא המוכח, עם להתחשב מבלי להוכיח מחוייב
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ציון ה סימן ( שאלימח

 את כמוכיח דומה ה״ז יקבל" שלא ברור שאם
 יקבל, אם ספק בשיש אבל והאבנים" העצים

 להוכיחו" המוכח על מוטלת המצוד. הרי דבזה
 שהמוכח היא התוכחה של שהמצור. דנימא או

 התורה כי ספק, בשיש לא אבל התוכחה את יקבל
 נקיט דהמנ״ח נראה אולם הודאי. על דיברה

 על היא המצוה כי מרישא, שכתבנו גיסא לד,ך
 באמת תוכחה מצות וזהו להוכיח, המוכיח
 יכלתו, מידת בכל למוטב ולהחזירו להוכיחו

 שהן שבתורה מצוות לשאר דומה אינו זה ולכן
 בספיקתו המנ״ח על י״ל ולכאורה בקו״ע. באות
 בודאי, שבת להמחלל להוכיח צריך באם

 דדברי שכתב הנז׳ הרמב״ם מדברי י״ל ולכאורה
 —• ברבים אותו מכלימין בסתר חזר לא אם שמים

 הנביאים כל שעשו וכמו למוטב שיחזור עד
 בדברי מוצאים שאגו מה והנה ע״כ. בישראל
 ע״ז עובד בעגין הי׳ תוכחתם כל הלא הנביאים
 עע״ז, בודאי שהי׳ ואף כמש״ג שבת ובחילול
 לקול שמעו שלא תחילתן על סופן והוכיח

 לעיל כמ״ש י״ל אולם תוכיח. דבירה הנביאים.
 איכות על בעיקר הוא הנביאים מן שנלמד דמה

 תוכחה דבדין שם כמ״ש והיינו התוכחה, הסדר
 ולבזות להכלים מותר שגם אופנים לפעמים יש

 בלשון במדויק בא וכן הנביאים. שעשו כמו
 ההוכחה את הביא זה בגלל שרק הרמב״ם
 הנביאים מן שנלמד לא אבל הנביאים, ממעשה

 הם שעשו כמו להתנהג לנו שגם העניגים לכל
 הדין מן שאנו לאלו להוכיח התוכחה בעיקר

 היתה זאת שעשו מה והם תוכחה, מחיוב פטורים
 מתוך המדברת והשכינה קדשם רוח עפ״י

בכ״ז. ועי׳ גרונם,
 בין לחלק המנ״ח שכתב מה דלפי ואדרבה

 המוכיח, דבר את יקבלו לא שבודאי עבירה עובר
 שעפי״ז המוכיח, דברי שיקבל ספק אם לבין

 שהקשו הראשונים קושיח ליישב טובא מקום יש
 שם שאמרו ע״ב ס״ה דף יבמות ד,גמ׳ מדברי
 שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצור, ."כשם
 למ״ש סותר שזה נשמע", שאינו דבר לומר
 צדיקים נענשו דלכן ע״א, ג״ה דף בשבת הגט•

 ."דאמרה אותם, הוכיחו שלא מפני דור שבאותו
מי לפניהם וידוע גלוי לפניך אם הדין מדת

 להוכיח דיש זו מסוגיא רואים וידוע", גלוי
 המנ״ח לדעת אולם נשמע. שאינו אף לעולם

 שלא לנו הוא ברור אם בין לחלק דיש י״ל הנ״ל
 להוכיח שלא לומר שייך דע״ז תוכחתו את יקבל
 בידוע והיינו נשמע שאינו דבר דהוי משום

 ע״א ג״ה בדף שבת במם׳ האמור אבל שכ״ה,
 להוכיח יש ולכן תוכחתם קבלת על בספק רק •הוא

לענ״ד. כנ״ל כן, גם הספק על אותם

 מ״ש בכאן להביא ג״ל חענין ולהבהרת
 בשבת שם הר״ן חי׳ והנה זה. בענין הראשונים

 מה לוכחיגהו מקבלי דלא אע״ג א״ל וז״ל .כתב
 פעם להוכיחם דוקא דהיינו ז״ל הרא״ה פי׳

 אבל מקבלי, דלא דסבר אע״ג מספק ראשונה
 פטור ודאי קיבלו ולא אחת פעם הוכיחם אם

 שמצור, כשם לן כדקיימא שני׳ פעם מלהוכיחם
 שלא לו מצור, כך הנשמע דבר לומר לאדם .-לו

 אנו מזה והנר, עכל״ה. נשמע שאינו דבר לומר
 מ״ש סברא לאותה גחית שהוא בעליל רואים
 חייב ד,"ה לו, דספק דהיכא המנ״ח, בדעת לעיל

 דהיינו יקבלו שלא לו בברי משא״ב להוכיחם,
 ה״ה קיבלו ולא ראשונה פעם שהוכיחם לאחר
 לעיל. מ״ש במכוון בא וזר, מלהוכיחם, פטור

 דאם כן, כמו סובר ג״כ שהוא במאירי ראיתי וכן
 ולא כלל, נענשים אין יקבלו שלא להם נתברר

 ביבמות מ״ש והוא להם, גאה שהשתיקה אלא עוד
 דף ב״ב תוס׳ ועי׳ כמשנ״ל, וכו׳ שמצות כשם

 ברמב״ם שם בהג*מ וע״ע עשה״ט, סע״ב •ס׳
ע״ש. כן כמו שכתב

 יבמתו על הבא כסו״ם ביבמות ובנימוק״י ;
 לאדם לומר שמצוה כשם שם עמ״ש וז״ל כתב
 הוכח דכתיב מצור, שמקבל למי הנשמע דבר

 שאינו למי אבל פעמים, מאד, אפילו •תוכיח
 ז״ל והקשו להוכיחו. שלא וחובה מצוד, מקבל,

 עד להוכיח שחייב ערכין במם׳ דאמריגן מהא
 לא. לרבים אבל ביחיד החם יקללנו או :שיכנו

 לחני מר לוכחינהו שבת במס׳ דאמרינן והא
 ואמרינן מינאי מקבלי לא ואמר גלותא ריש ,דבי

 כלל הוכיחם שלא הוא החם מר, לוכחינהו אפי״ה
 משום או ישמעו שלא בהם מכיר שהי׳ אלא

פעם להוכיח חייב חי׳ פח פתחון להם יהי■ לא8א
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מט ח סימן שאלי

 לחלק ג״ב שכתב דבריו ומריש עכ״ל. אחת
 מקבל, שאינו ברור דאם חגז״ל ראשונים כהני
 שי״ל אלא להוכיחו, מחויב ואין שתיקח יפה
 שחייב בערכין דאמרינן מהא אח״כ שתקשה מה

 דהתם י״ל הא יקללנו, או שיכנו עד להוכיח
 מחויב משו״ה יקבל שלא ידוע באינו מיירי

 עד שם מדקאמר דהא ז״א אולם להוכיחו. הוא
 ג״כ בא זו וקללה הכאת הרי יקללנו או שיכנו
 ידוע באינו דהא מקבל, שאינו הבירור לאחרי

 הרי ומיד אחת, שעם רק להוכיחו מחויב הוא
 משמע אלא לאו. או תוכחה מקבל אם נתברר

 במבורר אפילו וקללה הכאה עד להוכיחו דמחויב
 בין לחלק נחית ומשו״ח תוכחתו, מקבל שאינו
 אפילו תמיד מהויב דביחיד לרבים. יחיד

 יוכיחם לא לרבים אבל יקבל שלא לו במבורר
 מהו צ״ל ולכאורה תוכחתו. מקבלים כשאינם
 מצות דהא לרבים, יחיד בין לחלק הסברא
לרבים. בין ליחידים בין לכל נוהגת תוכחה

 בין שמחלק הגמוק״י בכוונת אפ״ל ואולי
 הוא הרי ליחיד מוכיח דאם משום לרבים, יחיד
 לו שיאמר חשש כאן ואין אתו להתמודד יכול
 א״כ לרבים במוכיח אבל עיניך, מבין קורה טול
 תוכחה סתם והיינו כללי באופן להם מוכיח ה״ה

 הרי ובכזה כלל, בדרך ודרכם מעשיהם להיטיב
 ועון מום מכל מנוקה להיות כבר צריך הוא

 מבין קורה טול לומר מהם אחד יוכל שלא
 שם הגט׳ עפי״ד לעיל מש״כ כעין וזהו עיניך,

 להוכיח כי הזה, בדור יש אם תמיד,ני בערכין
 מוכיח שם את לעצמו נוטל הוא הרי לרבים

 דעכ*ם אלא שם. נמ״ש מתקיים אינו וזה הדור
 לו יתברר שעי״ז ם*א להוכיחו הוא מחויב
 לישב מקום יהי׳ ולפ״ז תוכחה. מקבלי שאינם
 דגוי המדרש מן תר״ת בסי׳ הברכ״י מ״ש דל״ת
 שהוא זה דבכגון אש״ל דאולי למכים, נתתי

 בחילול כמו זה בפרט מנוקה שהוא א״ע מרגיש
 את לקיים חייב ברבים דגם יתכן דאז שבת

 ל״מ הרמ״א לשון מסתם אולם וגו׳, דגוי הפסוק
ועי׳! בזה, מקיל הוא הרי בכ״א אלא כן,

 מקבלי שאינם לו ברור באם לחכי ודאתאן
 במ״ש צל״ע תובהר" חיוב עליו אין תוכחה

וז״ל בבה״ל תר״ח סי׳ יותכ״ם בהי המשנ״ב

•י!
 המפורש דדבר הרמ״א שפסק דמה דמסתברא ודע

 אבל באקראי שהוא דדוקא למחות, חייב בתורה
 שבת מחללי כגון לגמרי עול הפורקי אלו

 יצא כבר להכעיס נבילות אוכלי או בפרהסיא
 איתא וכן להוכיחו, מחויב ואינו עמיתך מכלל
 עמיתך את תוכיח הוכח פי״ח דא*ר בתנא

 ומצור, בחורה עמך ושהוא אוהבך שהוא ועמיחך
 שונאך שהוא לרשע אבל להוכיחו חייב אתה
 הגר״א זה והעתיק אותו להוכיח חייב אחה אין

 לסמ״ש הלא ולכאורה ע״ש. אלי׳ באדרת בקיצור
 באינו מלולם ברור הלא הראשונים דברי מכל

 יפה ושתיקתו להוכיח חייב אינו תוכחה מקבל
 בכאן חידש ומה הוא פשוט ר,"ז וא״כ בזה,

 דבא״ר. התנא מדברי להוכיח שצריך עד הבר,"ל
 נאמר זה הנמ״י לפמ״ש דהא דלק״מ י״ל אולם
 - שחייב הוא דבדין כתב ביחיד אבל ברבים, דוקא

 מקבל באינו אפילו והיינו הכאה כדי עד להוכיחו
 לאלו בתוכחה לחייב מקום הי׳ דלפ״ז תוכחה,

 מחדש וע*ז וכדומה, שבתות ד,מחללי היחידים
 פורקי דהוי מטעם פטורים, דאפי״ד, המשנ״ב

 שם מ״ש בכלל וז״א עמיתך, מכלל ויצאו עול
 מקבל באינו ביחיד תוכחה חיוב דיש בערכין
 אבל אחד, בפרט בחוטא דוקא דזה תוכחה,
 שום אין דע*ז עול פורק והוי הכלל מן כשיצא

 המנ״ח מן י׳ל שלכאורה ואם כנ״ל. תוכחה חיוב
 בתוכחה לחייב שרצה כווחי׳ ס״ל דלא הנז׳

 וכמש״ל, בפרהסיא שבת שמחללים לאלו אפילו
 באופן ולא באקראי מיירי דהוא אפ״ל אולם

וצ״ע. בקביעות שעוברים
 מקום הי׳ הנ״ל הבר,"ל דברי לפי כי ואם

 וכמש*נ, הגט׳ מסתירת הראשונים קושית לישב
 מיירי לומר שלא דמצוה יבמות בגמ׳ שאמר דזה

 ואמנם הבה״ל. כמ״ש כאלה עבירה בעוברי
 תר״ח בסימן שם ד,שלחך "ערוך שבעל מצאתי

 הנמוק״י דברי שלולי כן כותב הוא שבאמת
 דהיינו ביבמות אמרינו דבאלו אומר הי׳ וחרמ״א
 עי״ש. אותם להוכיח דאין ואפיקורסים במינים

 ידעינן הלא זה סוג שממין משום ע״ז י״ל אך
 וכמ״ש החדבא״ר כמ״ש דעמיתך מדרשת לה

 מיגים לגבי ראם עליו י״ל ועוד הבה״ל.
דאמריגן מהא ממק״א מקור לזה יש ואפיקורסים

הודפס51 מס עמוד (8 ()8) ;<< ותשובות :שאלות ומנהג אברהס»הלכה בן בער דוב אליעזרוב, :פסח( עירוב, )שבת, א-ב - ציון שאלי



ה סימןנ י שאלי

 שתשיב מה ודע דז״ש ע״ב ל*ח דף בסנהדרין
 אבל נכרי, באפיקורס דוקא נאמר זה לאפיקורס

 צריכין אנו ובע״ב טפי" דפקר כ״ש בישראל
וקיימין. שרירין שהם הראשונים לדברי

 לדעת יוצא" זה איד ההלכה׳ לבירור הדרגא
 והרמ״א הנמוק״י, דעת שהוא הנז׳ הראשונים

 דבריו שאין יודע ואם וז״ל שכתב באו״ח שם
 פעם רק להוכיחם ברבים יאמר לא נשמעין

 שלא שיודע מאחר בתוכחות ירבה לא אבל אחת
 שיכנו עד להוכיחו חייב ביחיד אבל אליו" ישמעו

 שהבאנו הגמוק״י דברי עפ״י והוא יקללנו. או
 תיקשי שלא לן יתבאר זו הלכה לפי והנה לעיל.

 יש אם תמיהני שם שאמר דערכין הגם׳ מן
 לרבים בתוכחה נאמר שזה והיינו הזה בדור
 אומר ולכן תוכחה לקבל זכאי הדור שאין כיון

 הרי אחת שבפעם ואף התוכחה מן שפטורים
 בירור לשם רק זהו בשו״ע" כמ*ש מחויבין

 בלחוד" השערתו את לאמת יקבלו אם גרידא
 על שם המכוון בערכין שם שמדובר מה אבל
תוכחה. דין עצם

 הראשונים, דעות לחני הנ״ל מכל המורם
 וזהו לחוד, אחת פעם להוכיח צריך שברבים

 וביחיד צריך" לא מינה טפי אבל בירור לשם רק
קללה. או הכאה עד להוכיחו מחויב הוא הרי

 לו דיש נ״ל לפע״ד ד״רמב״ם לשיטת אולם
 הלכה לבירור לבוא ובכדי בנדו״ז, אחרת שיטה

 מש״ש והוא בזה. לשונו כל את להביא יש
 בדרן שהלך או שחטא חברו הרואה ז׳ בהלכה

 שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה טובה לא
 הוכח שנאמר הרעים במעשיו עצמו על חוטא

 בדברים בין חברו את המוכיח עמיתך. את תוכיח
 מקום, לבין שבינו בדברים בין לבינו שבינו
 בנחת לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחו צריך

 לא ואם מוטב ממט קיבל אם—רכה ובלשון
 החוטא. שיכהו עד—ושלישית שני* פעם יוכיחנו

 לא תחילה חברו את המוכיח ח׳ בהלכה ושם
 תשא ולא שנאמר שיכלימט עד קשות לו ידבר
 לחברו אדם שבין בדברים בד״א—חטא עליו
 מכלימין בסתר חזר לא אם שמים בדברי אבל
 שחטא מי ט׳ בהלכה ושם וכר. ברבים אותו
בלבו לו ומחל—להוכיחו רצה ולא חברו עליו

ציון

 הקפידה לא חסידות מדת ה״ז •— שטמו ולא
 עמד שם והלח״מ עכ״ל. המשטמה על אלא תורה

 קשות לו ידבר לא תחילה הרמב״ם במ״ש ע״ז
 יתכן ולא קשות" אחו ידבר דלאח״ב דמשמע
 בו חזר לא דאם כן הוי שמים בדברי דדוקא

 א״א וכאן חברו, בדברי לא אבל אותו מכלימין
 הרי לאח״ב דהא שמים בדברי דמיירי לומר

 חרי לחברו אדם שבין בדברים בד״א אומר הוא
 משכחת ולא לחברו, שביט בדברים הכל מיירי

ע״ש. קשות אתו ידבר שלא ד״ז לה
 בדין דיש כ״ה, הרמב״ם בדעת שג״ל מה

 רכות, ג. קשות, ב. הכלמה, א. דרגות, ג׳ תוכחה
 קשות לו ידבר לא תחילה בז״ש הרמב״ם וכוונת

 לא שמתחילה בזה לומר רוצח שיכלימנו, עד
 דרגה עד להגיע שיכול כאלה קשות לו ידבר

 לדבר יכול שלאח״ב מזה דהמובן הכלמה, של זו
 מפני בכלל, עד ולא הכלמה עד כאלה קשות

 שאפשר, כמה עד רכות לדבר לו יש שמתחילה
 שיגיע עד קשות אתו לדבר יוכל בו חזר לא ואם

 אדם שבין בדברים רק וזה לא. ותו להכלמה
 להכלימו אפילו מותר שמים בדברי אבל לחברו,
בו. תזר לא אם לאח״כ

 בדיבור תוכחה של ד״ז שיש שהעלינו ולפ״ז
 שכתב ד״ז להא משכחת ממילא קשות, של

 שיכהו עד להוכיחו אדם חייב הקודמת בהלכה
 והמוכח קשות אתו שמדבר בטונא והיינו החוטא
 בערכין הגמ׳ מ*ש וזהו ע״ז. ומכהו נגדו עומד

 כשם ביבמות שאמרו זר, אולם הכאה. עד שם
 למ״ש זה חז״ל מטון הנשמע, דבר לומר שמצור,
 שהי׳ מפני להוכיחו רצה לא שאם טי בהלכת
 ומחל משובשת דעתו שהיתח או ביותר הדיוט

 בכס״ט ועי׳ חסידות, מדת ד,"ז בלבו לו
 כיון דהוא נ״ל ולפ״ד לזד" מקור הביא שלא

 בדבר לומר שמצור, כשם ביבמות חז״ל למ״ש
 בכה״ג והייט לומר, שלא מצוה כך הנשמע
 שדעתו או ביותר הדיוט שהוא הרמב״ם שכתב

 להוכיח חיוב יש כד,"ג דלולי משום משובשת,
 לחברו אדם בין דין הבדלי שיש מה אלא תמיד,
וכמש״ג. שמים לדברי

 הרמב״ם, לדעת הסוגיות כל יתישבו מעתה
מצות דיש נ״ה דף דשבת מגט׳ להוכיח דמ״ש
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נא «1יון ה סימן שאלי

 נאמר דזה וידוע, גלוי לפניו דאם לעולם תוכחה
 להוכיחו יש אמגם ואו למקום. שבינו בדברים
 שבינו בדברים ואך הנביאים. כמ״ש ולבזותו
 לא זה אם קשוח אפילו להוביהו יש לחברו
 הכלמה של שיעור עד מתחילה ברכות הועיל

 בכ״ז יכהו שהמוכה יגרום זה אם ואפילו לא. ותו
 אולם ממנו. ההוכחה קבלה עד ממנו ירפה לא

 המשובשים מן או ההדיוטות מן שההוא לו בידוע
 וזהו להוכיחו, מבלי מדותיו על יעבור בדיעה

לפע״ד. כג״ל ביבמות, הגם׳ מ״ש

 הרא״ם שיטת ג״כ מיושב דיהי׳ נ״ל ז’ועמי
 מעונש דפטור דנהי שכתב בחג״מ שם המובא

 מיני׳ דמשמע איפטר, לא דחוכחה מעשה אבל
 דאפי״ה תוכחתו את יקבל שלא וידוע גלוי אפילו
 דיבמות מגמי יענה מד, א״כ להוכיח, מחויב
 הנ״ל לפי אבל וכו׳. לומר שמצור, כשם הנ״ל
 הרמב׳ים שכתב אלד, בכגון מדובר דוה א״ש
 דאפשר לחברו אדם שבין בדברים ג״ב והוא
 אדם שבין בדברים אבל לו, ולסלוח ע״ז לותר

 הרא״ם דעת ובזה למחילה, ניתן לא דזד, למקום
 שאגי מה אלא מעונש. ולפוטרו בתוכחה לחייבו
 או ביותר הדיוט מין הוא שאם דאפשר מסופק
 למקום אדם בין ג״ב נוהג דד״ז משובשת, בדעתו

 וכמש״ל, מהילד, של ענין כאן שייך שלא אע״ם
 ל״ח תוכחה קבלת של בגדר דאינו כיון מ״מ

 שהרמב״ם מכיון בזה הנראה אך מינה. עדיף
 מורה שכן לחברו אדם בין של בענין ד״ז העמיד
 לא חסידות מדת—בלבו לו ימחל במ״ש לשונו

 מינה משמע המשטמה, על אלא תורה הקפידה
 ע״י כי להוכיחו יש תמיד למקום אדם דבין

 הריעה מן או ההדיוטות מן יוציאנו התוכחה
לו. שיש המשובשת

 אח לפרש הרמב״ם דנייד טעמא ומאי
 שפירשו מטה אחרת בדרך הג״ל הסוגיות

 דלפ״ד א. טעמי, הגי מפגי נראה הגז׳, הראשונים
 את להעמיד הנמק״י דעת ובעיקר הראשונים

 וזה ברבים דמיירי ס״ה דף דיבמות הסוגיות
 להא מייתי שם דהסוגיא מכיון כן לומר קשה
 יחיד. בלשון נאמר דזד, לץ תוכח דאל קרא

המדרש דברי את לדחוק צריכים דלפ״ד זג

זיון n סימן ( שאלי גב

בפ״א אפילו כלל, להוכיחם שלא השלחן והערוך רבים, בכלל נחשב זד, הרי יחיד מכלל "םוצא
מזה. ימנע ג״כ להרבות תוכחה חיוב אין ג״כ בשנים אפילו ולכן
 בתשובת לעורר ממרום רות יערת והשי״ת \ לגמרי עול סורקי שהם היטב מכירם ובאם בה.

 ושיחזרו והמצור, מהתורה שהתרחקו אלו לכל להסן וכזרא דת של ענין כל על ושוחקים
אמיתית. בתשובת הבח״ל כדעת לנהוג לו יש אז רח״ל, בעיניהם

ו סימן
במק״ס קידוש בדין

 הסוהר גחי מחוקי כי בביהכנ״ס, קדש שכת כליל לקדש נוהגים בלסרון, עצורים במחנה פה
 בלילה שמקדשים זה בקידוש הם יוצאים אם לשאול יש ומעתה מבע*י. ערב ארוחת את לאכול דוא

ממנו. ולהשומעים להמקדש סעודה למקום להם יועיל קידוש של זה שכוס בביהכג*©,

 למכים נתתי דגוי מקרא בהגמי״י המובא
 תר״ח סי׳ בברכ״י וע׳ יע״ש, ברבים דמיירי
 הסברא עצם ג. הנמוק״י. על כן העיר שאמנם

 שאני דמה מובן אינו לרבים יחיד בין לחלק
 לומר יש הסברא דמן לרבים, יחיד בין לחלק

 בכדי טפי להחמיר יש דברבים דאדרבה
 עליהם אשר כאלה מהם יהי׳ אולי כי להוכיחם,

 לפתות לכולם לא ואם תוכחתו, תשפיע כן
 אם פרטי לאדם כמוכיח אבל מהם. לאחדים

 לא דמתחילה תוכחתו יקבל שלא בו רואה
 דלדידי• א*ש, הרמב״ם לשיטת אבל יוכיחנו.

 ההבדל וכל לרבים יחיד בין ג״מ שום דאין כ״ד.
וכמש״ג למקום. אדם לבין לחברו אדם בין הוא

 הרמ״א רבנו על מאד להפליא יש ועפי״ז
 ועיא ולא לחוד הגמוק״י דעת הביא דלמה
 דלא הוכחנו לפיו אשר הרמב״ם דעת בכלל
 הנ״ל. הנמוק״י של חילוק לאותו כלל נחית
 כדעת ד,רמ*א הכריע דמשו״ה לומר יתכן ואולי

 תמיהני דקאמר דערכין הסוגיא מפגי הגמוק״י,
 כהנמוק״י משמע וכו׳, הזד, .בדור" יש אם

 וכמש״ל, לדורו מוכיח להיות מיירי זו דסוגיא
 שכתבנו הסברא לפי ברבים להקל מקום יש ולכן
 להיות עליו אז לרבים מוכיח להיות כי לעיל

 יוכלו שלא בכדי עבירה של שמץ מכל מנוקה
 לפ״ד אבל עיניך. בין קורה טול לו לומר

 הטורח וכל מסוגיא, עליו יקשה אמנם הרמב״ם
 לא אבל לבד לדוחק רק זהו לישב, שהטרחנו

 ועי׳ כן. מורה הלשון פשט משמעות שיהא
 סיוע ע״ב קיב דף ד,צ״צ לרבנו מצותיך" ב״דרך

 יא דרשה ח״א דבש יערות ועי׳ הג״ל. לדברינו
עיי״ש. ע דף

 הואיל עצורים, במחנה בנדו״ד ומד,שתא
 שהוא לאן רבים, בין נמצא הוא ותמיד

 בצריף שנמצא בין הרבים בין מצוי הוא פונה
 הוא הכל אחר במקום, שנמצא בין או

 רק להוכיחם חייב אין ולכן רבים, שם מוצא
 ידוע לא רבים של שיעור ובאמת אחת. פעם
 במנין רבים הרי כלל דבדרך הוא, כמה לנו
 ע״ה דף בכתובות הגם׳ כמ״ש הם שלשה של

שזה דכל נ״ל הכא אך שלשה. רבים שנים ימים

 הגאונים כ׳ וז״ל כ׳ רעג סי׳ או״ח בטור הנה
 שיגמור א״צ במק״ם אלא קידוש אין דאמרינן הא
 שתה או מועט דבר אוכל אפי׳ אלא סעודתו כל

 וגומר קידוש ידי יוצא ברכה עליו שחייב יין כוס
 או לתם שיאכל ודוקא אהר! במקום סעודתו

ע״כ. לא פירות אבל יין שחה
 הרב בשם פכ״ט בהגהות כ׳ שם. ובב״י

 ולפ״ד עכ״ל לתינוק יתנגו בשבת מילה דכום
 שיעור שותה אם בסמוך רבינו שב׳ הגאונים

 דש״ד לתינוק ליתגו א*צ ברכה עליו שחייב
בעצמו. המוהל שישתהו

 להוכיח אין כ׳ — הגאונים במש״כ עו״ש
 בריש מרב׳ זו סברא על חולקים והרא״ש ,שתום׳,,,

 אין סבר רבד, ואף דאמרינן אמאי ק*א ד׳ ע״ם
 בי הויגא כי אביי דאמר במק״ם אלא קידוש

 דילמא מידי טעימו אמר לן מקדש הוי מר
 ולא שרגא לכו מתעקרא אושפיזא לבי אדאזליתו
 דהבא ובקדושא לכו מתאכיל ולא לכו מיתקדש

 סעודה במקום אלא קידוש דאין נפקיתו לא
 דוקא, לחם טעימת דהיינו נראה מידי! טעימו
 נפקו לא כוס דבשתיית כן כ׳ דלא למימר דאיכא

 סעודה ידי נפקי דלא משום אלא קידוש ידי
 אפשר אבל לשונם מסוף וכדמשמע בפת אלא

 קידוש דלענין הללו הגאונים לדברי דמודו
במקום סעודה מקום מיקרי שפיר סעודה במקום

עכ״ל. ברכה עליו שתייב יין כוס ששותה
בין מחלק שהוא אלו! הב״י רבנו ומדברי

שאין א״ש דלסי״ז סעודה, למקום ממש מעודה

 דמה והרא״ש התום׳ לד׳ הגאונים מד׳ סתירה
 בכדי היינו בשבח, דוקא פת לאכול שמוכרחים

 מצות קיום לגבי אך ממש, סעודת מצות לקיים
 שותה אם אפי׳ מתגי דזד, סעודד" במקום קידוש

 ד,"ז באחרונה עליו ומברך לבדו הכום אותו
 לנו דמגין שצ״ב אלא במקו״ם. קידוש חשוב
 ומקו״ס דסעודה משמע לכאורה דהא בזה, להלק

 שבת סעודת לקיים הוא הדין דאם גינהו, חדא
 שיבוא צריך במקו״ם הקדוש ד,"נ דוקא בפת
מקדש. שהוא לאחר מיד הפת

 מיני ב׳ יש כי הדברים, בביאור והנראה ־
 פת ע״י בא שזה ממש סעודה א. סעודה. מוג

 באותה פת יאכל שלא אף סעודה מקום ב. דוקא.
 ע״י הסעודה את לקיים אפשר מ״מ סעודה
 סעודה נקרא שג״ז יען גרידא, יין כוס שתיית
 אלא התם דקאמר ע״ב לה דף בברכות כמ״ש
 נהמא ומשמח! סעיד חרתי בי׳ אית חמרא
 שגם מהא מוכח משמח, לא שמוחי סעיד מסןד

 סעודת דלגבי אף כך ומשום סעודה, נקרא יין
 לגבי בכ״ז בפת. אלא מקיים איגו ממש שבת

 את ששותה במה אפי׳ סגי הרי במק״ם קידוש
 קרא מאותו דהא להקשות ואין יין, הרביעית כל

 דהיינו במק״ם, קידוש להיות שצריך למידין שאנו
 הרשב״ם במ״ש עונג לשבת דוקראת מקרא
 שבמקום ק״א דף בפסחים שם והרא״ש ותום׳

 למידין גופא קרא מהא הרי עונג, תהא קריאה
 ע״ב קית דף בשבח דאמרינן למאי ג״כ אגו

זהו אומר הוי עוגג לשבת וקראת אומר כשהוא
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צופיםסד. דףשדהתכט

ע״ש ליישב ויש וסיים למצוה הי׳ ושם ורבו פרו ג״נ נאמר נספר כן מצא ושוב מלחמה. בנוח שאינן מפני עמלק

לבני לא למצוה שנאמר דמה ס״ל יושן דרג מונחו ואולי עיי״ש. הנ״ל הסינון...

נלכד ליעקב ורק ואילן ממ״ת לישראל אלא נאמר נח  מצוה כמלחמת שהרי שהקשה, שם מינון במנחח ועיין

ע״ב( >מ״ד בסוטה ששנינו וכמו חייבוח, הנשים גס

 מצוה נמלחמח אבל הרשוח, במלחמח אמורים דברים נמה

 כמב וכן ממופחה. וכלה מחדרו מחן אפילו יוצאים הכל

 לפטור שאין ק״ב(, )סי׳ אחרון בקונטרס דיסקין המהרי״ל

 מלחמה, ננוח שאינן מטעס זכור פרשת משמיעת הנשים

 מחופתה. כלה ואפילו יוצאים הכל מצוה במלחמת שהרי

ע״א(. נ״ה דן המלן מצוח בספר עוד )וראה

 מצוה במלחמח שאן החינוך, דברי ליישב שנתנו יש אולם

למלחמה הקרב לשדה זין בנלי נכנסות הנשים אין

 יעקב בן אליעזר רני ע״א( )נ״ט כנזיר אמרו וכבר ממש,

 לא שנאמר למלחמה, זין בכלי אשה חצא שלא מנין אומר,

 במעשה מצינו שלכן וש״י, ופירש אשה, על גבר כלי יהיה

 ידה שנאמר וכמו זין, בכלי סיסרא אח הרגה שלא יעל של

 ה׳ )שופטים יונחן בתרגום הוא וכן ע״כ. תשלחנה ליחד

 בכישור(. שלחה ידיה בפסוק )בסופו, משלי ובמדרש כ״ו(.

 הדשן תרומת ובשו״ת ר׳(. )סי׳ חסידים נספר עוד וראה

 על מצוה שבמלחמת שז״ל נוונח אלא ע״ש. קצ״ו( )סי׳

 ולבשל לאפוח הצבא לאנשי ולמשען לעזר להיות הגשים

 נחב כן המלחמה. לאנשי ומלבושים ומזון מיס ולספק

 מלכים מהלכות ז׳ )פרק תפארת ניקר הרדב״ז בהדיא

 שכתב ע״ב( מ״ד )שוטה הרש״ש בחידושי ועיין ד׳(. הלנה

 סי׳ )חאו״ח משמעון שם בשו״ח וע׳־ע עצמו. מדעת כן

 וכגון י״ח(. סי׳ >חחו״מ שלימה תשונה ונשו״ח ט״ז(.

 הארכנו כנר זכור, פרשת בשמיעוח חייבות נשים אי הדין

ואכ״מ. במקו״א, נזה

 ורבה פרה שדי אל אני מהא אטר יוסף רב גט׳.
חמה קמח( )סימן התדשוח ציון בנין בשו״ת ונו׳.

 הי׳ לא עדיין ייוסן נחעגיח המהרש״א עמש״ב השואל

 פרו ודאי מ״ת עד דהא מ״ה, קודם ורניה פריה על מצוה

 פי׳ לפי נ״ט( )דן בסנהדרין כדמשמע נאמר לנ״ג גס ורבו

שם. רש״י

 מדברי סמן למצוא יש לנר, ערון נעל הגאון השיב וע״ז

על מצוה אשה דאין יוסן רב דילין כאן, הגמרא

 ונתנו ורבו, פדו ולא ורנה פרה ליעקב מדנאמר פו״ר

 ברכה האי ורבו פרו קאמר הראשון דלאדס אע״ג החוסם׳

 בסנהדרין המהרש״א הקשה וכבר עכ״ל למצוה ולא בעלמא

לנח הרי אבל לאדם שנאמר במה דהחינח זה על נ״ט( )דן

 גס מזה ילפינן ורנה פרה נתיב דבי' וכיון זו מצוה נאמרה

 נתב וו שיטה דאלינא י״ל וא״ר מ״ח אחר לישראל

 לשמש דאסור מיוסן דילין נחעניח מ״ד דגם המהרש״א

כן. ס״ל רעבון בשני

 אין )שם( לנר ערון בספרי שכתבתי מה ע״פ באמת אכן

ממה ראי׳ אין שמנח שם הגמרא מדברי לזה ראי׳

 ובניו לנח נאמר דשם מצוה ג״נ דאשה ורבו סרו דנאמר

 כשנאמר דשם מאדם דק החוסם׳ הקשו לא ולכן רבים שהיו

 למוה גס וע״כ וחוה אדם רק בעולם היו לא ורבו פרו

ע״כ למצוה. ולא נאמר דלנרכה שפיר תרצו וע״ז נאמר

 הנשטע דבר לוטו־ אדם על שטצוה כשש גט׳.
לפרש, שכתב קדושים( >פ׳ משה ישמח עיין וכו׳.

 עליו חשא שלא רק מונית, הוכח ר״ל וגו׳, תוכיח הונח

 נמו ידך, על מויד משוגג יהיה שלא זה, ידי על חטא

 שלא מצוה כן הנשמע, דבר לומר שמצוה נשם רז״ל שאמרו

 שלח( >פ׳ גחל ערבי ועיין עיי״ש. נשמע. שאינו דבר לומר

האזינו(. )פ׳ ושם

 דבר ת״ל: אגדות, בחידושי מהרש״א עיין שם. גט׳.

)ויקרא דנמיב לומר( )ד״ה רש״י פירש וכו־ הנשמע

 ענ״ל. ממנו, שמקבלו למי להוכיח מוכיח, הוכיח יז( יט,

 ל״א )נ״מ מיניה דרשינן ובעלמא ליה, דריש כפול מלשון

המהרש״א. עכ״ל פעמים, מאה אפילו תוסח הונח ע״א(

 וז״ל: עליו, שחמה א״ש למהר״מ אור כחנות בספר ועיין

פירוש על לפרון שנא משמע מהרש״א מלשון

 חורפיה דאגב אומר ואני אמרת. לדרשה אחי דהכפל רש״י,

 ואימא ע״א( ל״א )דן מציאוח אלו נסרק דהא דק, לא

 מאה אפילו הוכח א״ל וימצא, תרי מוטח זימנא, חדא הונח

 לרב תלמיד לתלמיד, הרב אלא לי אין תוטח משמע, פעמים

 )שם( דרשינן וכן מקום. מכל מוטח לומר מלמוד מנין,

 ממילות דרשינן לא כן אס א(, כב )דברים משיבם בהשב

 משמע גמי לבד מהונח ט פעמים, מאה אפילו הנפולות

 מוטחין דאין ללמוד אחיא לבד חוטח כן אס פעמים, מאה

עכ״ל. תונחה, שמקבל למי אלא

 נפלא ביאור שכתב דברים( פרשח )ריש משה ישמח ועיין

דהא מהרש״א, קושית הוא דכן ונ״ל וז״ל: בזה,

איך כן ואס פעמים, מאה אפילו מיניה דרשינן בעלמא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)432 מס עמוד הכהן דוד שמואל פרידמן, יבמות - צופים שדה



תלצופיםפה דףשדה

 נענעו שמסר מי ור״ל להמקכלו, רק יוסח שלא כאן דריש

 נפשן, ממה פעמים מאה יוסמנו כן אס לקנל, רן שהוא

 ואם קינל, שננר סון ויוסחנו ויחזור יוסחנו למה מקנל אם

 שאין מצוה על עונר הוא הרי פעמים, ננמה קיבל לא

 נכמה מקנל שאינו שרואה סון נשמע, שלא דנר לומר

 פעמים, מאה אחר שיקנל לומר הרגלים מאין פעמים,

 מאד עצומה קושיא והוא ז״צ מהרש״א וקיני כונח כנ״ל

 דדריש להקשות מהרש״א זקיני נונח אין אנל הגמרא. על

 אפילו מונח הונח דנקט והא אסרינא, דרשא קרא מהאי

נרור. וזה הקרא, נקיע רק דוקא, לאו פעמים מאה

 לומר שלא דמצוה האי דהא הנ״ל, קושיא ליישג ונראה

שוגגין שיהיו מוענ מטעם הוא נשמע, שלא דנר

 משוס ראשונה פעם דהוסחו סון והאי ל׳ע״א(, )ניצה וכו׳

 הוא כנר הרי מקנל, אינו אס כן שיקנל,-אם לו נראה שהיה

 נשמע, שלא דנר לומר שלא ימצוה ניה שיין לא ושוב מזיד

 ונראה הוא. נכון ס והנן פעמים, מאה אפילו יוסמגו לכך

 קושיא, כלשון כחנו לא ולכן מהיש״א, זקיני סון זה שלכל

 כזה, ולתרץ להקשוח שיש מה המעיין אל הערה נדרן רק

נס״ד. גרור חה

 מהאי דריש דהא א״ש, מהר״מ של שניה קושיא והנה

כן אם להמקנלו, רק להוסח שאין שהכפיל קרא

 קרא מהאי נשמע לא נאמת דהא ונ״ל לן. מנא לרג מלמיד

 דאדרנה מקכל, שאינו למי להומה שלא דהיינו מיעוע, שוס

 ולא מקום מכל חוסה דאמר כמו משמע רכוי הוסח

 המקרא לשון על מחיישג אינו פשוט נדרך וגס מיעוט.

 מי דהוא לומר הוסח נלשון יש משמעוח דאיזה כלל,

 על רנוי הוא הדרשא דעיקר נ״ל רק הוכחה. שמקנל

 דמצוה מונח וממילא מקום, מכל הוסח דהיינו לת, מלמיד

 על למה רינוי קשה דהא נשמע, שלא דנר לומר שלא

 ונו׳. חכמה דאין מסהנר הלא לא, חיחי מהיס לרב חלמיד

 הוה כן ואס ממנו, מקנל שאין למי להוסח דאין ודאי אלא

 דההלמיד ממנו יקנל דמשחמא יוסח לחלמיד רג אמינא

 אין דמסממא לרג הלמיד כן שאין מה מסהמא, לרנו שומע

 קרא לן משמע קא לכך הגדול, נאזני נכנסין הקטן דנרי

 דמצוה הטעם דהא לזה והטעם סמנו, יו כן פי על דאן

 שוגגין שיהיו מוטג מטעם הוא נשמע, שלא דנר לומר שלא

 הרג גס כן אס יודע התלמיד דאם זה, שיין לא וכאן וכו׳,

 הוא כנר כן אס ,ע״נ( ס״נ )נדה ונו׳ שנה לא דרני יודע,

שאין למי להוסח דאין ממילא כן ואס יוסמנו, לכך מזיד,

 וי״ל והכן. למה, לרג הלמיד על קרא כן לא דאס מקכל,

היטב. ודו״ק מהרש״א, זקיני כונה הכל דוה

 לדנרי כן שפירש איך נלשונו זה כל להעמיס שיש איך )

מהא שכהנהי זו לסנרא ראיה ומניא כמ״ש, רש״י

 ואל והנן. פעמים, מאה אפילו מיניה דרשיגן דנעלמא

 מוכנים דכריו שלכאורה נמקוס דרכו זה ס החמה

ועמוקים(. רחוקים לדנרים סון כפשוטא,

 לא אחר לדנר לנפילא לה דריש הא דהקושיא נ״ל עוד

וגם זו, לקושיא הנ״ל זקני נמכוין ולא מידי, קשה

 למי דרשיגן הא נקושיא שמסיק א״ש מהר״מ של הקושיא

 לא כן גם לרג, חלמיד מוכח אין כן אס חוכמה, שמקכל

 רחמנא ננמוג כן אם ע״א ע״א דן ננ״ק דאיתא כמו קשה

 נדנוריס קרא מדשני ממצא, ממצא או המצא, המצא אם

 מימורא נמי הס כאן. עד מרמי, מינה שמע ג(, » )שמוח

 זקיגי כונח דעיקר רק חרמי, דרשינן הלשון ומשינוי

ע״כ. והנן. כמ״ש, נקושימו ז״ל מהרש״א

 )סימן יאיר מווח נשו״ח תוכחלץ. אל שנאמר גט׳.

גמ׳ שהקשה שאול גנעח ספר נשם מניא קסד(

 ממי עד כמ״ש לצים, כח הוסח שלמה שהרי אהדדי, וקראי

 פסוקים ועוד להם, חמדו לצון ולצים פחי חאהנו פתאים

כהגה.

 ר״ל להוסחס שאין מ״ש ס כלל, קשה דלא למרץ וכתב

להוסחס יש רק רעים, ומעשים ענירוח שאר על

 יוסמס, ואח״כ ללוצץ יחדלו אולי מזה שימנעו לצנוחס על

 ואינני לתלמידיי מוסח איני היווני הגדול המכס ונמ״ש

 ס המקולקלים ודכריהס הרעים מעשיהם על מענשס

j לא אם מקולקל דינור ידנרו ולא רע יעשו לא לחכממם 

I על ומענשס מוסחס אני רק הס אנוסים ואז נשכרומס 

עיי״ש. השכרוח.

וכו׳. השלום כדבר לשנות לאדם לו מותר גט׳.
יא(. )סימן הרמ״א שו״ח עיין

 שהאריך שסד( )סימן לשמה מורה שו״ת עיין שם. גם'.

וז״ל לשקר. מומר אופנים נאקה חז״ל מדכרי להניא

 והוא מאוד ממור שהוא השקר נעגין מציגו השאלה:

 לפעמים הימר נו שנעשה ומצינו ונו׳ סמות מארנע

 מציגו וכן השלום דרס מפני לשנות מומר ח״ל שאמרו

 מילי מלת נהני שאמרו כ״ג דן נפ״נ דמציעא נגמרא

 ואושפקא כפוריא נמסכמא נדכוריהו דמשנו רכנן ענדי

הא נאושסקא נד״ה כ״ג נדן שם ז״ל המוספות ונמנו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)433 מס עמוד הכהן דוד שמואל פרידמן, יבמות - צופי□ שדה



׳V-תתקעו דינים אסיפתודא מערכתחמד שד■

 מהשררה רשות שיש במקומות טליה לנדות וראוי גדולה עבירה
 ח״ך מיי׳ מ״ה אות ח״ב מצוה נר הרב שכתב כמו זה על יר״ה

 כתב ע״א קע״ז ד׳ ה״ד הי׳ ח״א והפמ״א פוסקים כמה בשם
 ספרי אצלי ואין טי״ש זכו׳ ספר שוס להגיה שלא ר״ת בשם נצמדנו

 כחדו או לגמרי תדלה נעלו אם לראות ופמ״א מצוה נר
:כנז״ל לחלק

סי׳ בא״ח ב״ח הרב דברי הביא שם הדביר פתח דהרב
דו שאין לבל במניה הוא ר״נן דחרט דס״ל דמוכח פר״ו

 הדנית תפלת אחד מסנה כקריאת )נמו בעלמא מנהג אלא שאינו ליינא נפ״מ

 3השי מני״ר אמנם יכו׳( פגה ממיס או אנוח מערק׳ ערק לקרות אס שיק לילי
 יהרסי פן למיחש דליכא ר״ש החרים לא דבכה״ג דמסתברא ע״ד

 מקוס )הניח סי׳ הישר בסי׳ ר״ת מדברי מתבאר שכן וכתב הדין לשנות

 לאורו'. מינו )לא שלו האותיות ושבקונטרי׳ נעת( ניע לא ואנחנו הסימן לרשימת חלק

: בזה עוד כתב

 הגב׳'' תד״ח בהי׳ תנחם דברי הרב כתב תוכיח הוכח ב׳(
ע״א רמ״ה ד׳ ח״ב לב מערכי הרב בשם ד׳ אות

 אה אלא אחריהם לרדוף שצריך מצות כשאר אינה הוכחה דמצית
 ג.ר״ו והוא ע״כ להוכיחו חייב לחטוא בא אדם שראה לאדם נזדמן

 הולך סובב שהיה הנביא בשמואל דמצינו בזה להעיר דיש כתב

 בדרך להדריכם כדי ישראל בגי מושב מקום בכל לעיר מעיר

 מצוי אינו ח״ב לב מערכי ום׳ ע״כ מעשיהם מל ולהוכיחם ישרה
 די״ג ח״א למראה נחמד הרב בשמו שהביא מה לפי אך אצלי

 אינה תוכחה דמצות ונ״ל וזיל כתב שהרי דלק״מ נראה ע״ד

 רשעים עצת למקום שילך אחריתם לרדוף שצריך מצות כשאר
 בא אדם שראה לאדם נזדמן דאם אלא שיכוהו עד בהם למחות

 כשם ע״ב ס״ה ד׳ ביבמות אמרו שהרי להוכיחו חייב לחטוא

 נשמע שאינו דבר לומר שלא מציה כך הנשמע דבר לומר שמצות

 פלח ומצוה ומקבלו יוכיח אם מצוה דשניהם דכיון וכו׳ ופירש״י
 די•:!( שגיל )נראה דהיינו ספק והדבר יקבלו לא אם להוכיחם

 למה גם ומה רשע עושי אחר לרדוף לא אבל לפניו כשנזדמן

 להו משזי יקבלו לא אס כן אם וכו׳ שינגין שיהיו מוטב שאמרו

 וגדול הבית גדיל וכן תוכחת דמקבלי לו בברור ודוקא מזידיס

 אי לו ברור באינו אבל הוכחה מצות אחר לרדוף מלוה הדור
 למקום לילך חייב שיהא ולא להוכיח חייב לפרו נזדמן אס מקבלי

 מצוה תדור דלגדול הרב שסובר מהבאר עכ״ל כנ״ל רשע עושי

 ואהרן כמשה שקול בדורו גדול לנו ומי ההוכחה אחר לרדוף

 . התופחת אחר לרדוף רמיא עליה ומצות שמו בקוראי ושמואל

 דאינו אלא .זו מלוה אחר לרדוף דאסור הרב אמר דלא ועוד

 הוא חומרא הנביא ושמואל דמי ושפיר עביד בעי ואי קאמר חייב

: וק״ל אנפשיה דאחמיר

 הדור לגדול אינשי שאר בין לב חקרי הגאון שחלק זה וחילוק .

סופר כתב להגאון מצאתי התוכחה אחר לרדוף לעניו י

 שמניח אלא בספר מהכתוב דבר שוס מחקת בלתי להגיה ף6ד
 וכך כך להגיה וצריך ס״ס הוא שלדעתו וכותב בספר ככתוב כתוב

 לעשות נכין לא אך חרס חומרת בו אין זה שבאופן אלא ככק איט
 שכתבו הנ״ל בכסף ונחפה אליהו יד הרבנים עמ״ש עמד ומזה כן

 כן והוכיחו דמי שפיר בספר הכתוב מוחק שאינו דבכה״ג
 מחסרא חסורי אמר דמר מספר אין במקומות בפ״ם מדאשכחן

 מחסרא חסורי בלא לה ומחרצי פליגי ואחרים ןכו׳ מכאן סמי אז

 זכו׳ סמי או מחסרא חסורי דמ״ד נאמר האם ובו׳ סמי בלא או
 מדברי והרי הנ״ל הרבנים אהו״ד וכו׳ חלילה כהוגן שלא משה

 וכו' בש״ס מדאשכחן הראיה ועל נכון איט זה דגם מוכח ר״ה
 אחר לאסור אלא אמר לא ור״ת הש״ס מחכמי ראיה דאין השיב

 סרב ע״ן למעלה שמנסי נמה לופתו סטונתי שמתת• )באמת וכו' התלמוד חתימת

 גניה גמי הבי סכי ו&יג« תרץ מתרצת תרוצי ולאו נש״ס ואשנתן היט דט השר מוס

 הוריות למיס )שימה גבר הודה הרב ממ״ש נם והוכיח כמיל( הפוסקים בדבר

 שהגיהו לדוד ושושנים ב״ד הרבנים על וע״ג ע״ב א׳ בד׳ ואמ״א(
 לשלוח נמן אין כי מארייהו להו דשרי בפיה״מ הרע״ב בדברי

 והביא וכו׳ בסדזרו דמוכרח היכא לא אס החרים ור״ת ולהגית יד

 ע״ד התרכ״ג בשנת שנדפסו ארץ שבמגיני מוהרי״ף שבהגשת
 לבזמננו בכתב הכל שהיה בזמנם בי! לחלק כתב רפ״ו בסי׳ הט״ז

 שום למחוק שלא בעצמו נהג מלתא ולאלומי דשרי בדפוס שהוא
 למיחש דליכא ברור דבכה״ג בצדו ההקון להעמיד אם כי דבר

 שהדברים עמו והסכים יוסף זכרון הגאון לפני הדברים שהציע וכתב
 צ״ד ד׳ כלאים במערכת יצחק פחד הרב דגם הביא ושוב :ברורים

 לספרי ולא כת״י לספרי דוקא הוא ור״ת דחרגמ״ה כתב ע״ד

 ושהוכיח בזה לחלק נוחה דעתו ואין עליו חלק שם אחד ורב דפוס
שהרי הנ״ל תורה אור בם׳ לונזאנו די מוהר״ם הרב מדברי כן

הפכים שם יצחק פחד הרב ושגם וכו׳ הדפוס היה נבר בזמנו
וחידוש שם פה״ד הרב תו״ד אלו הפוסק הרב דברי לכל בסתם

ממנו נעלם ליה אניס לא רז דכל דמר מעיני שגס בעיני הוא

 היה ומדבריו עט״ר סי' יז״ד שבברכ״י חיד״א ומרן הרמ״א דברי
 כבר כמעט בזמנו כי לדפוס כת״י בין חילוק דאין להוכיח לו

 בדפוס הכל כי בכתיבה העתק ע״י ספרים התפשטות נתבטל

 לדעתו דזה במקומה הנוסחא מניח באס אלא התיר לא זאת ובכל

 דבריו הזכיר שלא הזח חידוש וגס .הקדמונים בחרס נכלל לא

 שבאמת דעס ונראה למעלה. שהבאתי ח״ב הדביר שבפתח
 בספר הכתוב לגמרי מוחק כשאינו דגם נראה ר״ת לשון מדקדוק

 כ״כ חמור שאינו אך להגיה נראה שלדעתו מה בצדו שכותב אלא

 ומדברי כן. לעשות נכון ואין נפיק לא חשש מידי מ״מ כהמוחק

 הרס על )גהשגתו הט״ל ופבו״י »ת*ס( הרג על )משנתו מוהרמד״ל הרבנים

 וכל ר״ת בהרס נכלל בכה״ג דגם דסברי מזאת גדולה נראה ת׳ז(

 הנז״ל גבר הורה הרב מדברי נראה וכן בזה יש שבזה חומר

(_JM איו, משוס אלא נמ״ג דאין שנראה הגיל ר*ת דגר מטף מופרטם דנריהם פנוס

 אליהו יד הרבנים דעת על לסמוך לנו יש מ״מ (pn »לה לייסי ־נ^ן־וצא ~
 לגמרי הספר מן מוחק שאינו דכל מפורש שכתבו בכסף ונחפה

 הראב״ד דברי מדוקדק נראה שכן למעלה כתבתי וכבר דמי שפיר

 ר׳ת מדני׳ סוטר סתיו סיג שדקדק מה סלט )אלא להמעריך בהקלמה שהביא

 אינו ואס תקצן המוחקת יד נלטותא ליס קס לגמרי דכשמוחק כראניו דנונת לדתות יש

 ולדעת אינא( גרסא גסן אינו משוס נלמותא דליתיה ונסי דרגא נחתינן לגמד׳ מוחק

 מוהרש״א הרבנים לדעת וכן שרי דבכה״ג ודאי מוהריק״ש הרב

 ובית צבי ועטרת כהונה מתנות הרבנים דעת מוכח וכן וברכ״י
 שמגיהיס גדולים רבנים וכמה כמה וכן הנז״ל לדוד ושושנים דוד

 מוחק שאינו דכל דסברי לומר בהכרח המפרשים ובדברי בש״ס

 וצריך ט״ם שיש וסברתו דעתו שכותב רק לגמרי מהספר הגידסא
 לספרי כת״י ספרי בין לחלק הסברא ובצירוף וכך כך להגיה

 נ״יצמיס( לחלקנק דדעתו קלת נראם תו*« סרג נשם הגיל מגדול נטת )וממיס הדפוס

 הדבר כל והיה בכה״ג להגיה לן שרי יהא לדידן גס שרי מישרא

 ט״ם שיש ונראה ידו יכתוב זה ככתבן דברים פותר ואין הקשה
 והמעיין כנלע״ד חשש שוס בלי נשמור צדיקים וארחות וכו׳ וכצ״ל

 ב׳ אות כ״ג בד׳ ממש חדש שנדפס לשלמה המפלות ובס׳ יבחר
היא מסברא הספר רהגהס ספר שוס להגיה אין הרב כסב

ידע

 מה על לוה כיוצא שכחב מ״ז בסי׳ פתה( )משנתי! אהע״ז בחלק

 שחס פק״ג חר״ח סי׳ אברהם במגן והובא הסירים בשפר שכתוב
 לו שנראה להוכיחו צריך אין ממנו וינקום ישנאהו תוכחה ידי על

 שאס עמיתך את תוכח הוכח במצות רק הס החסידים ספי דדברי
 שישנתהו באופן הוא אס להוכיחו שצריך בחברו מגונה דבר רואה

 ונתקבל רבנות כסא על שיושב מי אבל צריך אין מחנו וינקום

 אותם ולישר להוכיח החיים דרך להורותם הפיר עסקי טל לפקח

 על רק עצמו על יחזם לא האפשר כל הדת ולהעמיד בדברים

 צורבת האי שאמדו מה בכלל וזה תמיד ולבו עניניז יהיו ה׳ כבוד
 דלא משוס אלא דמעלי משום לאו מחיה בני ליה דמרהמו מרבנן
 הרב שחילק מה כעי! שמחלק הרי זכו׳ דשמיא בחילי להוא מוכח

 דעליהם מדין על היושבים לרבנים אינשי שאר בי! לב חקרי

 כמו לומר יש כן ואס הקדושה חורתינו בדקי לחזק להשגיח תמיד
 כשאר ולא תוכחת מנות אחר לחזור מחוייביס הדור שגדולי כן

 :כנז״ל לחטוא שבא מי שראה לו כשמזדמן אלא חייב שאינו אדם כל

עיני ראות לפי הכל מקום דמכל שם סופר בכתב עוד וכתב
 לימר שמצוה כשם לאו ואם דבריו יקובלו אם המורה

מצות ובחמת נשמע שאיט דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס28 מס עמוד {0} (26) אליהו אשר רפאל בן חזקיהו חיים מדיני, :ה ־ חמד שדי



דינים אסיפתה״א מערבתהמד שדי1952
 אס פעם מל שכלו במאזני לשקול יוכל מי מכולם קשה הוכחה

 הדין דמדח ע־א( >ח ד נת6) חז״ל אמרו וכבר לא או שחיקתו יפה
 שאמרו מה לפרש גנראה גלוי מי להס גלוי לפניך אס קשרגה

 ירהבו שאמר עד ישעיה של דעת נתקררה לא פ׳א( י״ד ד׳ )מניגס
 עד ישראל אח שונא היה ח״ו איך להבין דצריך ונו׳ בזקן נם>*

 דידע ונראה . בזקן נפר ירהבו שאמר מד דעתו נתקררה שלא
 יהיו לעולס מקום מכל .הרע ובדור ישראל אלמן לא כי ישעיה

 תורתם בידיהם אבותיהם מעשי אוחזים חכמים תלמידי צדיקים
 אין כי יאמרו אס כי הוכיחו שלא על שיענשו ורק אומנתם

 לשקול יוכלו ולא גלוי מי להם תקמרג הדין מדם מקובלת תוכחתם

 הפס בעיני מטבדיס שהחכמים בזמן זה כל אך .נכון על הדבר

 . ה׳ מצות על לעבור עליהם מתגבר יצרם רק פרכס ומכירים

 הפושעים וחדלו תוכחה דברי דברים ברוב חקוה פתח יש אז

 החכמים על מלעיגים אם אבל פעמים מאה אפילו להוכיח וצריך

 יבזו בוז נם .לחושך אור ושמים חורה אור ישכק דרך ההולכים

 וגלוי לקולם אזן יעו ולא דבריהם יקבלו לא בודאי שוב אותם

 נתקררה ולכן שמיס ידי ויוצאים דבריהם יקובלו שלא לפניהם וידוע

 בנכבד ונקלה בזקן הנמר וירהבו כששמע הנביא ישעיה של דעתו

 תן שויס והמתים המקומות כל לא אך הזה בדור בעונותינו וכן

 טובה בעצה יתקנהו יתברך וה׳ שלפניו מה יראה ויחכם לחכם

ישק שפתים חכם פי דברי עכ״ד הגדול שמו לכבוד מלפניו

: צדיק פי שפתי

 מחמת דרבנן או דאורייתא איסור שעושה חברי את רואה אם1
הרב וכתב מאיסורא ולהפרישו להודיעו חייב ידיעה חסרון

 חילוק יש דרבנן דבאיסור ו׳ ד׳ חמץ מהלכות א׳ בפרק המלך דרך

 משום שהוא דדבר גזרה משוס רק שאסרו לדבר גמור איסור בין

 עליו שעבר חמן שאוכל חברו הרואה ולכן להפרישו חייב איט גזרה

 להודיעו חייב איט הפסח עליו שעבר חמן שהוא דעת בבלי הפסח

 לא דאסור הוא קנס משוס רק מותר הדין שמן כיון ולהפרישו
 צריך ואינו אסרו לא יודע שאינו למי אבל שיודע למי אלא אסרו

 כי תראה קצהו ואפס .עליו נחלק אחד שרב שם והביא להפרישו

 התסחו מליס הס׳ עמשמשוח 06 ני«נ1) החולק הרב דברי כל הובאו לא
 באיפורין לחלק דבריו לקיים וחזר הריאה( יראס5 »«06 יילי ל»הי יל׳תמי
 אלו וקנס גזרה משום שהוא דרבנן לאיסור גמור איסור בין דרבנן

 ברכה בשיורי דבריו הובאו עינים פתח בם׳ חיד״א ומרן חוד״ק
 שערי הרב דבריו הביא ל״א סי׳ ח״ב שאל חיים ובס׳ תמ״ח סי׳

 קי״ט סי׳ ריש יו״ד חשובה פתחי והרב ט״ו ס״ק שם תשובה
 הרב על חלק ה״ן אות ח״י סי׳ א״ח בחלק הד״ט עיקרי והרב

 להודיע חייב עגין ובכל לחלק דאין ליה וסבירא המלך דרך

 פ״ב ס״ד ד' דעירובין בסוגיא דוד יד הרב גם עי״ש ולהפרישו
 בח״ב אמת זרע הרב גם עי״ש המלך דרך הרב דברי על פקפק

 לחלק המלך דרך הרב שכתב מה הביא ע״ב סוף י״ז ד׳ י״ט סי׳
 לא מכת״ר המחילה ואחרי דבריו על וכתב כנז״ל דרבנן באיסורין

 להודיעו חברו חייב פנים כל על אלא עמו אתו הדל בנ״י ירד

 הרב שהביא והראיה שהוכחתי וכמו מור לפני משוס ולהפרישו

 כאשר ראיה דאינה דעתי עניית לפי נראה ס״ד ד׳ מעירובין

 כ״ד סי׳ סוף ח״א לב חקקי בס׳ החבי״ף והרב הרואה יראה
 המלך דרך הרב כדעת שלא העלה פסח להלכות שבספרו נסב

 משום ולהפרישו להודיעו שחייב אמת זרע הרב שכתב ומה

 מעצמו עמה שהוא במה מור לפני שייך איך לי תמיה עור ולפני

 דבר הוא שעושה שמה לו אומר שאינו רק כלל מסייעו זה ואין
 מברי בתרי קאי דבדלא הראשונים כתבו לא כאן ועד לו האסור

 אלא דרבנן מיהא דאסור מדאורייתא עור לפני דליכא דנהרא

 שרשמתי מה עיין לקחתו בעצמו יכול שהיה האיסור לו במשיט

 מה אבל ג׳ ס״ק כ״ו אות הוי״ו במערכת הכללים בקונטרים בזה
 שאסור מודיעו ואינו ישותק רואהו וזה דעת בבלי עושה שחברו

 תורה איסור הוא אם אף עור ולפני משוס שעובר לומר שייך אין
 מדאוריתא תורה באיסורי תוכחה מצות משום שהוא לומר נטן ויותר

לקמן שאכתוב וכמו תקון דאורייתא כעין רבנן דתקק כל ובדרבנן

; צ״ע אמת זרע הרב ודברי בס״ד

 שגם הוא שפשוט למדט הנז״ל הרבנים כל מדברי והנה
דרבנן איסור עושה שחבירו רואה אם דרבנן באיסורין

 ולהפרישו מדרבנן אסור שהוא להודיעו חייב ידיעה חסרון מחמת

 דבר בק לחלק חר׳ח בסי׳ הפוסקים שכתבו לחה מנין ואינו
 מוטב משום שיש לענין הוא דשם מפורש לאינו בתורה המפורש

 מחסרון איסור עושה שזה ידוע אס אבל מזידיס ולא שוגגין שיהיו
 באיסורין גס ולהפרישו להודיעו ,שצריך .פשיט איסור שהוא ידיעה

 שאינם דרבנן באיסורין הוא לפלפל מקום שיש מה דרבנן״,ורק

 דעת בזה ואף הנז״ל הרבנים שכתבו כמו וגזרה קנם מחמת אלא

 ש״ג סי׳ ביו״ד תשובה פתחי והרב לחלק שאין הנז״ל בתראי רבנן

 ולהפרישו להודיעו צריך דרבנן באיסורין דגם כתב צבי בנחלת

 שכתב מה שר זכר ולא עי״ש ראיות כמה עוד ושיש לזה ראיה וכתב

 באיסורק דנם בארה ומשם חיד״א מרן כשם קי״ט סי׳ בריש בעצמו

 כפסופק( ופה )נדה ס״ז בסי׳ ציק שיבת הרב גם להודיעו צריך דרבנן

 מכנים ממזר כשהילד שנוהגים במה נסתפק השואל שהרב כתב

 הדין אם .ממזר שהוא שיתפרסם כדי המילה מקום ומשנים שם לו

 לענק חר״ח בסי' למ״ש דומיא לחלק י« או מדרבנן בממזר גם כן
 שיהיו מוטב לענין הוא דההם יפה דמיונו שאין לו והשיב תוכחה

 דרבנן מאיסור גס ולהפריש להודיע חייבים ודאי אבל וכו׳ שוגגין

 מחוייב איט דעת בבלי בחלב עוף בשר אוכל חברו הרואה ואטד

 בית הרב נם דב״ק עי״ש וכו׳ דרבנן בחלב בשר שהוא להודיעו
 באיסורין דגם להוכיח שהרבה אשר י״ז סי׳ יו״ד בחלק יהודה

 דדוקא תידוק ולא כתב מדרבנן עור לפני משוס איכא דרבנן

 פור ולפני משום דאסור הוא באיסור מסייע דקא והושטה מכירה

 ליתא דהא להפרישו חייב איט חברו ורואהו מעצמו בעובר אבל

 אדרבנן דעבר אמאן קיים המקדש שבית בזמן היו משמתין דהרי
 איגר עקיבא ורביט עכ״ל פשוט וזה דוכתי בכמה בש״ס כדאיחא

 אם חיסור מלאכת שזה יודע שאיט במי נשאל ח׳ סי׳ בחשו׳

 אף במלאכה דמתעסק להוכיח וטרי ושקיל להפרישו מחוייבים

 וא״כ מיקרי שוגג עבירת מקום מכל הכתוב מגזרת מחטאת שפטור

 בדוריט לגאק הים שפת בשו״ח תחזה ואתה עי״ש להפרישו צריכים

 בדבר כמתעסק רעק״א של טהור בספקו ונתן נשא אשר א׳ בסי׳

 שסבור בדבר בשבת דמתעסק ומסיק שוגג עבירת חשיב אי איסור
 שלא אבל הצורך לעת להקל יש מחובר הוא ובאמת תליש שהוא

 תורה איסור דליכא נחליט אם דאף להפרישו חייבים הצורך לעת

 לצורך לא אם להפרישו חייבים כן דגם דרבנן איסורא מיהא איכא

 : ראה נא לך בראיותיו לעיין פניתי ולא מסקנתו תו״ד אלו

מדק הוא מאיסור חברו ולהפריש להודיע שחייב דמה לנראה
 אריה שאגת להגאון מצאתי וק וט׳ תוכיח הוכח מצות

 להפריש אדם חייב התורה שמן שכחן דבריו בתוך שכתב ח״ן בסי׳

 הבריות כבוד משום עצמו את למטע לו אין מאיסור חברו את
 לא שדוחה הבריות כבוד גדול אמרו דלא שבש״ס שנויא לפיס

 תעשה לא דאפילו קי״ל דאנן אלא תפור דלא בלאו אלא תעשה

 דמן מפורש כתב הרי עי״ש וכו' העשה ואל בשב נדחה תורה של

 שהוא בדבריו פורש שלא ועם מאיסורא לאפרושי הוא השורה

 של מצוה אאיזה כן לא שאס כן לימר בהכרח תוכחה מצות משוס

 דלפני דלאו זה שייך איט עור אלפני דודאי זה דבר נסמוך חורה

 דע״ז בפ״ק נתן ר׳ כדתני איסור דבר לו להושיט שלא הוא עור

 שנא׳ עטמ״ז נח לבן החי מן ואבר לנזיר יק טס יושיט שלא מניין ז׳ ד׳

 אבל כטדע וט׳ דנהרא עברי בשרי בדקאי ודוקא לת״מ ולפ״ע

 בשגגה איסור עושה שחברו שרואה רק האיסור לו מושיט בשאיט
 ממצות אלא איט ודאי אלא מזה ללמוד אק להפרישו חייב שיהא

 מוהר״ם רביט בשם שכתבתי מה ז־סזסק( )נחס לקמן ועיין תוכחה
 דלאפרושי שכתב י״ז סי׳ בחיו״ד יהודה בית להרב ראיתי וכן אלשיך

 וכן תוכחה מצות והייט מרבים ישראל דכל מטעם הוא מאיסורא

 שמארס( ואיד )נד׳ס פ״ג ט׳ ביו״ר סופר כתב להגאון מפורש מצאתי
 קמא בפרק מרדכי והגהות והרא״ש התום׳ שכתבו מה שהביא
 משום דליכא דנהרא עברי בתרי קאי דלא דהיכא ג׳ ד׳ דשבת

 אוכל קטן דאפילו איכא דרבנן איסורא מקום מכל עור ולפני

על וכתב לו לסייע שלא גדול שכן כל להפרישו מצווין ב״ד נבלות

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס29 מס עמוד {0} (26) אליהו אשר רפאל בן חזקיהו חיים מדיני, :ה ־ חמד שדי



דינים אסיפהדדא מערכתהמד שדי

 מן ולהצילו להפרישו' מצווים רקמן ידמנא לא זה וחומר וקל זה

 ואי לו ישמע ולא מדעתו מופה שהוא זה גדול אבל האיסור

 יעשה סיעתו שבלא כיו; לסייעו דאסור לן מנא להפרישו אפשר

 שלא כ״ם להפרושו שמצוה פשיטא בשוגג קאי הרא״ם ואם ."ויעבור
 סי׳ כלאים ובהלכות בנדה דהרי ק״ז לדון צריך היה ולא יסייעו

 להודיעו צריך בחבירו כלאים ברואה ירושלמי הרא״ש מביא י״א
 הוא דאוריחא זה דבר ולדעתי ל״ה סי׳ או״ח קמא נוב״י ועיין

 סובאבש״ס בדזכתי וכן שוב לא נפש דעת בלא ונם תוכיח מהוכח
 צריך שישמעו היכא הכי ובלאו מזידים ולא שוגגין שיהיו מוטב
 מזיד אמוציא קאי הרא״ש ואי ©גג מאיסור שיפרשו הדי להגיד

 דמצייון מקו״ח איסור דאיכא נונ״ל ידו טל למתות אפשר ואי הוא
 האיסור כשיעשה אבל האיסור מן להצילו להפריש כשאפשר להפרישו

 מפורש כתב סנה מדרבנן לסייעו דאסור מנ״ל למנוע אפשר ואי

להפרישו מדאוריתא חייב בשוגג איסור עושה חברו רואה דאם

 אריה שאגת הרב שכתב מה גס ספק ובלי תוכחה ממצות
 תוכחה מצות משוס הוא מאיסור חברו להפריש חייב שמדאוריחא

 שהבאתי מה לפי סופר כתב הרב תמיהת על מוסיף ההדיוט ואני

 שח״ן אות האל״ף במערכת ידא( ה»ד )נשדי הכללים בקונטרים

 חז״ל נטפלו לא התורה מן שאסור שבדבר שכתבו רבנים כמה בשם
 לא לדבריהם גס מורה לדברי ישמעו לא דאם מדבריהם לאסרו

 עברי בתרי קאי דבדלא שכתבו הראשונים דברי ואם עי״ש ישמעו
 מצווה התורה מן הרי ©גג כשהוא היינו לסייעו אסור לנהרא

 חז״ל הוצרכו ולמה לסייעו שלא שק וכל תוכחה ממצות להפרישו

 בדבר דדוקא לומר ודוחק התורה ממצות ועומד שמצווה מה לאסור

 שהוא במה ולא לאסרו חז״ל נטפלו לא באזהרה הוא התורה שמן

 פאת בקונטריס שכתבתי מה ועיין עיון וצריך מ״ע רק התורה מן
 דאפרושי בהא פ״ד אות האל״ף במערכת הכללים בחלק השדי

 והבאתי מכשול חתן לא עור דולפגי לתא משוס הוא אס מאיסורא

 כ״ו בסי׳ יצ״ו יצחק פרי בשו״ת בדורנו שגדול מי דברי חורף
 קצת והבאתי הנ״ל אמת זרע הרב על תמיהתי ליישב וכתבתי

 ח׳ מצוה בא בפרשת חינוך מנחת הגאון ומדברי בס׳יד לזה ראיה

 הוא מאיסורא אפרישי דמשום דהא מתבאר ע״ב ח״י ד׳ בסק״ה
 קלת הוא מאיסורא לאפרושי אבל וז״ל שכתב חוחכה מצות משום
 איט בידים מכשילו אינו אס חבירו מפריש איט אם אבל מצוה

אותו שהוכיח או תוכחה מקבל שאינו יודע אם איסור שום -עושה
: וק״ל עכ״ל וכו׳ כלל מבר ולא קבל ולא

גנת והרב ז׳ דק דעות מהלכות בפ״ו החיים צרור הרב לכתב
וכו׳ שחטא חברו הרואה הרמב״ס ממ״ש הוכיח ורדים

 בביטול לא אבל אל״ת שעיבר למי אלא אינה תוכחה דמצוח

 לאם )דיך׳ל דמהש״ס עליו להפליא הרבה המחבר והרב עשה מצות

 הפוסקים ומדברי ששי( שתצא פי איתו פנץ ונר עו« יאעו «מ פשע ל! אומליס
 דקדוקו ואין תוכחה מצית איכא משה מצות בביטול רגם מתבאר

 בביטול דרחמנא אמימרא העובר גס דודאי נכון הרמב״ס מדברי

 במניינים גו״ר הרב בדברי עוד והאריך מקרי חוטא משה מצות
 כ״ג בד׳ י״ט פי׳ חא״ח לב חקקי בם׳ החבי״ף מרן גס עיי״ש אל!

 ל״ת במצות בין איתא תוכחה דמצות פשיט דנ״ל כתב ע״א סוף

 סי׳ בחא״ח לב חקרי הרב שגס וכתב גו״ר כהרב דלא במ״ע בק
 תעשה ואל בשב המתבטלת עשה במצות זה וכל מליו חלק מ״ח

 דפשיטא עשה בקום ומתבטל עשה מצות שהוא בדבר שק וכל

 שם החיים צרור הרב להשיב שהרבה וכמו תוכחה מצות בה דאית
 עלה וכתב בהמתו שביתת בדין דעסיק ורדים גנת הרב דברי על

 מדין עליו ותמה תוכחה מצות בה אק תמשה לא בה דאין דמשום

 לדוד תהלה בס׳ עליו תמה וק עיש״ב וכי׳ הכיפורים יזם הוספת
קונטרים בריש ffn יצ״ו אורטינבארג דוד הגאון לידידי הנד״מ

 : החיים צרור הרב לדברי רעתו שכיונה עי״ש וישפה שהם

ד׳ ע׳ בדריש לב מערס בס׳ לב חקרי הרב !נסתפק
 והיה עבירה עובר חברו שראה במי ע״ד זק״ן 1

 איש וכשלו כדכתיב עליו דנתפס מיחה ולח למחות בידו

 פוט שנתכפר שלמה בחשובה ההוא הרשע חזר ושוב באחיו
נמחק עצמו שהעין דכיק הערב את להציל תשובתו מועילה אס

 נתכפר הרשע עון דילמא או נענש אינו הערב גס ממילא ונעקר

 ומצא תשובה שוס בלי יתכפר במה הערב עון אבל שעשה בתשובה

 ליה פשיטא האזינו פרשת בדרשותיו מוהרימ״ט הרב בזה שנחלקו

 הדבש יערות והרב לו מתכפר תערב גם בתשובה חזר הרשע דאס

 מ״ש דלפי כתב המחבר והרב הערב מחכפר דאינו כתב ע״ב בד׳
 כזכיות לו נעשות דזדונוה מאהבה תשיבה בין לחלק יומא בסוף

 יש בערב גם כן אם כשגגות לו נעשות דזדוגות מיראה לתשובה

 נמחק שהשן כיק אז smfrn תשובה עשה הרשע דאס כן לחלק
 לכפר לו ונרצה נפטר הערב גס כזכיות לו געשו ואדרבא לגמרי

 אלו הערב בזה נפטר לא מיראה רק שב הוא ואס כן גס עליו

 מיהר״ם הרב שדעת .מיףהדם( ל»י ידעתי )לא כתוב הס׳ ובגליון חוד״ק
 שלא מי גס שמתכפר מוהרימ״ט הרב כדעת ויקרא בפרשת אלשיך

 יקריב ט אדם ע״פ הפרשה בריש הס מוהרמ״א הרב ודברי הוכיחו
 רבים בלשון וסיים יקריב כי אדם יחיד בלשון שפתח שדקדק מכס

 חטא כשהחוטא דאף הכתוב דטנת ליה וניחא קרבנכם את תקריבו
 לו במשך שמכם ונמצא הזהרתם ולא להזהירו לכם והיה בפניכם

 להתכפר קרבן להביא אתס גס צריכים והייתם קרבן להביא שיצטרך

 לכס ונחשב לפני רצוי זה של שקרבנו עמכס אעשה אשר חסדי זה

 בזה ויומייק תוד״ק אלו אתם גם אתם קרבנכם את מקריבו כאילו
 יותר הנראה שלפי מכם יקריב כי אדם לומר הכתוב שדקדק מה

 ועם וק״ל ניחא הרב ולדברי יקריב כי מכם אדם לומר צודק היה

 הערבים שיהיו תישי דמהיכא קצח לפקפק יש הדרש מל משיבין שאין
 שידים והס שגג© על קרבן יביא דהחומא קרב; להביא חייבים

 כרת בו שאין דבר דהוי ומיד בא הוא שוגג מל קרבן וסחס הם
 ומכל שגגות הלכות ריש רמב״ס עיין ומלה כפסח מעשת ובלא

 הרב לסברת סחירה מוהרמ״א הרב מדברי דאין נראה מקום

 מת ע!נ: בלא )דקדק חשובה ומושה קרבן דמקריב דכיון לב מערכי
 שחייבים כדברים במזיד שעבר מל הוא קרבט אם אף מעיס״עבה(

 לכפר לו דנרצה ודאי והקרבן החשובה פ״י מ״מ המזיד על קרבן

 להערב גס מועיל ולכן היה לא כאילו והיה לגמרי ונמחק עליו

 להיום יכול מיראה והיא בלבד תשובה בעושה אבל בזה להתכפר

 גם בשגגה כחוטא רושם ט וששה לגמרי נמחק השן שאין שכיון
 זו שגגה לידי להביאו לו וגרם מיחה שלא מל עונש לו יש הערב

 מפרט הרב הכרעת אחר נמשך ע״ד י״ג ד׳ בח״ב ימין יד והרב
 : עי״ש מיראה לתשובה מאהבה חשובה בין לחלק לב

של מדרשו בבית הישיבה בלימוד נסתפקו לזה כיוצא והנה
 דעובר מכשול תהן פזל דלפני בלאו מלאכי יד הרב

 אחר הנזיר אם נח לבן החי מן ואבר לסיר יין כוס המושיט
 בפיו בא שלא ב״ן וכן שחהו ולא יצרו את כבש הכוס לו שהושיט

 דלא כיק נימא מי לת״מ ולפ״ע משום המושיט קעבר אי הפיטל
 או מכשיל תו מיקרי לא ההושטה אותה ע״י באיסור נכשלו

 דלפ״ע בלאו שבל לפניהם המכשיל נשן הוא סיף דסוף כיון דילמא

 איסור עשו לא דהם דאף כתב שס״ז בסי׳ גדול הי״מ זה והרב

 רחמנא אמר מכשול חתן דלא דלפ״ע אלאו עובר המושיט מ״מ

 לא אס בין הנישט עבר אס בין קרא קפיד דאנתינה דמשמט

 וכנה״ג אהרן חקן הר״ן הרבנים ומתשו׳ מהש״ס כן והוכיח עבר
 ל״ו אוח הלמ״ד במערכת הכללים ובקונטרים עי״ש ששון ןמוהר״א

 נר אות סר*ו נמעלנת מתק מור למר נער! הלמ״ד מעדנת כללים נקומריס הכתוב )נל
 מרבק דספרי אמביהא הבאתי הנה נא!( שממתי »נתוג א׳ וש&נס׳י,

 שיש הבאתי וגס מלאכי יד הרב כסברת ואזלי רנקטי קרישי

 אם דאף ומדיח במסית לזה כיוצא הבאתי ושד בזה מפקפקים
 ולכאורה טי״ש המסיח שבר אליו שמע ולא לו אבה לא הטסת

 לא לו ורפא שב דהחיטא דאפ״ג הוכחה לפני! כן כמו לומר יש

 לו שהיה דרחמנא אמימרא עבר דאיהו כיק להערב ליה מהניא
 דלא אע״ג דמכשול בההיא דאם הוא וכ״ש כן עשה ולא להוטחו

 דרחמנא אמימרא מבר ©ף ד©ף משוס מבר איסורא שוס אחעביד
 למטר שיטוחיה ליה ואהניא להחוטא גרמו כשמעשיו כ״ש בהושמתו
 החוטא אס דאף לומר לט דיש שתיקותיה ע״י דרחמנא אמימרא

 ישוב בעצמו שהוא פד להערב תשוב© מהניא לא לו ורפא שב

ל״ת בין בזה לחלק כלל סברא דאין חטא אשר חטאתו על ה׳ אל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס30 מס עמוד {0(}26) אליהו אשר רפאל בן חזקיהו חיים מדיני, :ה ־ חמד שדי



דינים אסיפת ה״א מערכת חמד שדי 1954

 למחות להם היה הדין מדת ואמרה וכו׳ גמורים צדיקים שהצלו
 לא בהם מיחו שאס לפני וידוע גלוי הקב״ה ואמר מיחו ולא

 וכו׳ גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אם לפניו ואמרה מהם יקבלו

 שיהיו מושב לומר נותן הדין היה לפניהם גלוי היה דאם דמשמע
 התם ואמריגן החמורות עבירות שלש ראשון בבית דהוה אף שויגין

 גלותא ריש לדבי מר לוכיחינהו סימון לר׳ ליה אמר זירא דר׳

 מקבלי דלא גב על אף ליה ואמר מנאי מקבלי לא ליה ואמר

 היכא היינו מקכלי( דלא גב על יא!־ )נדה התום' וכתבו וכו' מר לוכיחינהו
 דודאי היכא אבל גלוי מ» לפניהם בסמוך כדאמר מקבלי אי דספק

 כדאמרינן מזידים יהיו ואל שוגגיס שיהיו מוטב להם הנח מקבלי לא

 טכ״ל הכיפורים יום תוספת גבי שואל ובפרק יין כדי המביא בפרק

 לישראל להם הנח דאמרינן ע״ב ס׳ ד׳ חזקת פרק כסוף וכן
 ידוע שאין בדבר וכו׳ מוטב וז״ל כתבו וכו׳ שוגגין שיהיו מיטב

 בפרק כרמיכח למחות צריך לאו אם בהם כשימחה יקבלו אס

 גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אס הדין מדת דאמרה בהמה במה
 מוטב אמדינן יקבלו שלא בבירור יודעים שאנו בדבר אבל ונענשו

עבודה דמם' קמא בפרק זה חילוק כתט וכן עכ״ל שוגגיי שיהיו

 מגניא סברא דהאי העשה ואל בשב יזה עשה בקים שזה לעשה

בלא לפוטרו אבל הקל עונש לידי להביאו חמור מעונש 'זמצלא”

 ומה שתיקתו ע״י השס את לחלל גרם סוף דסוף אפשר אי כלום

 חטא עליו תשא ולא דאמר הכא דשאני יצ״ו אחד רב לזה שדחה

 חטא נשיאות דליכא וכל רחמנא קפיד חטא דבנשיאות דמשמע

 דבריס הם כלל איסור המוכיח על אין החוטא מון נתכפר שכבר
 אלא לחטוא לי תגרום שלא פירושו אין עליו תשא דלא תמוהים

 טעם נתינת ואינה יכלימנו ולא ברבים יוכיחנו שלא אזהרה היא

 שהמושיע דכשם לענ״ד מסתברא ולק פשוט וזה הוכחה למלות
 אף עובר המסית וכן הנזיר שתהו שלא אף עובר לנזיר כום

 בידו שיש מי זכ״ש ק כמו אליו שמע ולא לי אבה לא שהניסת

 כן גס הוא צריך בתשובה שב שהעובר אף מיתה ולא למחות
 כבוד על חס שלא חטא אשר חטאתי טל ה׳ אל ולשוב להתודות

 הדבש יערות הרב וכדעת הקדושה ותורתו ה׳ קנאת להקנאות קונו
 ישן( דפים לשל מטוניס נדפיס ואין חדש דפוס היא עניזי הס׳ ט שלק כגופן דנ״ק ראיתי )לא

 הג״ל( הכללים גקוננוריס שרשמתי נמו מלאכי יד הרג כד»ת )שלא הסוברים דגם ויתכן

 מידו עובר המושיט אין לו הנישט עבר שלא שכל עור לפני גבי

 העובר והם בסיבתו העבירה נעשית האמת שלפי כיון זה בדין

 על לזה מצלת תשובתו אין בעצמו חעא אשר על תשובה עשה
 : כעת לי נראה כן דרחמנא אמימרא לעבור שלא הוכיחו שלא

)שהשגתי! שיק מוהר״ס שו״ת בס׳ ראיתי הוכחה מצות ובעיקר

 והלאה ש״ג מסי׳ הגאון שהאריך א״ח בחלק מקורב( י

 עבירה בעוברי מלמחות להקל יש ענין באיזה חשובות בכמה

 ושם של״ר סי׳ סוף ביו״ר מקומות בשלשה הרמ״א בדברי ועמד

 שיעתיה דמיחלפא דנראה י״ב סי׳ ריש משפט ובחשן זק״ן בסי׳
 שמים שם ומחללים הפוקרים האנשים ועל דב״ק לבאר והאריך

 מהשררה לזה רשיון שיש במקום להחרימם חייבים אם בפומבי

 . דב״ק להבות .עי״ש עניינים בכמה ישראל מעדת ולהבדילם

 מצאתי מזידיס יהיו ואל שוגגיס שיהיו מיטב דאמרו ובמאי
בזה להפחם וראוי דינים פרטי איזה בקונטריסי כתוב

 כ׳ דף על למכות בחידושיו הריעב״א בפס כתבתי א( הם ואלו

 שיעור דבעינן הוא מלקות דלחייב שכתב י!יי«( שיפור וכמה )בדה ע״ב

 שכל Dir והדבר ופייס וכו׳ אחד בפער אפילו איכא א־כורא אבל
 לומר ראוי ואין שנהגו כמו ולא ברבו אפילו באביו אפילו אסור זה

 ועוד הס ומזידין יום בכל עושים שכן שוגגין שיהיו מוטב בזה

 להם הנח אמרינן בדאוריתא דאפילו התם דאמר למאן דאפילו

 לא אבל הכיפורים ביים כתוספת עשה באיפור מילי הני לישראל

 הביא שכבר ראיתי שוב עכ״ל בס״ד בדוכתא כדכתיבנא לאו באיסור

 בכללי מלאכי יד הרב ללאו( פשה ;י! לחלק )»» הללו הריטב״א דברי

 בהמה במה בפרק דאמרינן מהא לכאורה וקשה שפ״ט אות הדינים

 שאמר וכי׳ האנשים מצחות על הי״ו והתויח פסוק על ע״א ה״ן ד׳

 מצח ועל דיו של הי״ו צדיקים של מצחן על לרשום לגבריאל הקב״ה

ישלטו ולאלו חבלה מלאכי ישלטו לא שלאלו דם של תי״ו רבעים

 מוטב אערינן תעשה בלא דגם ומתבאר עי״ש ט״א ד׳ ד׳ זרה

: הריטב״א דברי היפך וכו׳ שוגגין שיהיו
ארעא הרב שכתב מה פי על הרימב״א דעת ליישב ונראה

 הרב מפי ששמע קול אוח בתרא במהדורא דרבנן

 אמרינן דלא העיטור הרב שכתב מה על שהקשה קדש מקראי

 מההיא בתורה מפורש שאינו בדבר אלא וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב
 הדין היה יקבלו שלא לפניהם גלוי היה דאם דמוכח הנ״ל דשבת

 בדברים חוטאים שהיו אף וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב לומר נותן

 וכתב דמים ושפיכות טריות גלוי זרה עבודה בתורה המפורשים
 לפטרם אלא אינה ההיא דסוגיא העיטור הרב לדעת ליישב בשמו

 בדבר למחות איכא מיהא תיובא אבל מיחו שלא על מיתה מעונש

 ד׳ אות הר״ח סי׳ יוסף ברכי בס׳ חיד״א ומרן בתורה המפורש
 על וכתב יעקב ישרש בספר בשמו הנ״ל ותירוץ קושיא הביא

וכתב הנ״ל דשבת סוגיא הביא י״א בעשין הסמ״ג שכבר דבריו
:1234567 •אה״ח י .

 מסוגיא כדמוכח מיתה מעונש דפטירי דאף הרב כדברי בפשיטות
 מעתה אמור מיפטרי לא תוכיח דהוכח מעשה מקום מכל דשבת

 סובר הוא שגס הרימב״א לדעת ליישב בראש יש מקום זה דלפי

 מוטב אמרינן בלאיין דגם מינה דמוכת דשבח דפוגיא כן לחלק

 איכא חיובא אבל מיתה מעונש לפטרם אלא אינו וכו׳ שוגגין שיהיו

 ה״ן אות המ״ס במערכת אזן יעיר בספרו כתב וכן בהם למהוה

 מיפטרי לא דהוכחר מעשת מעונש שפטורים דאף כתב שבסמ״ג

 שישי בפרק מיימוניות ובהגהות סמ״ג דמסיק מאי עי״ש וסיים
 סובר במסקנתו שהסמ״ג לומר שכונתו ונראה דעות מהלכות

 בזה הסמ״ג ודברי ליכא דתוכחה עשה אף מקבלים שאין דכשידוע

: עי״ש בסק״ו לקמן הבאתי

 הרב בשם כתב כצ״א אוח הדינים בכללי מלאכי יד לחרב
דמיטב יד כתיבת תשובה בשם תר״ח בסי׳ הגדולה כנסת

 אלא לחזר דאוריהא באיסור דוקא לאו דאמרינן וכו׳ שוגגין שיהיו

 לטבול מקומות בקצת דנהגו טבילה כגון כרת באיסור אפילו

 טכ״ל מקבלי דלא ידעינן אי מידי ולא להו אמרינן לא בנהרות

 הנ״ל הריטב״א כדברי שלא הם זו השובה דברי הנראה ולפי

 בשתי שמביא הרב על תימה וקצת ונר( ממג אמרינו לא לאו )מאיסור

 מ שנה לא זו ששנה דמי ימיר ולא בשתיקה הסברות שתי האותיות

 ליש כרת היה לא אם אף לאו איסור דהוא כיון הריטב״א דלדעת
 קצת ומדברי כרת נמי בדאיכא שכן וכל וכו׳ מוטב למימר לן

 דאף סוברים שיש קצש משמע לנשים תכשיט בהיתר מהראשונים

 דמוטב מטעם בידן מוחין אין הרבים רשות הזה בזמן לט יש אס

 סעיף רצ״ג סי׳ ביו״ר גם ש״ג סי׳ בא״ח טיק וכו׳ שוגגות שתהיו
 דמועב וכו׳ למתוח דאין חדש איסור לענין הפוסקים כתבו ג׳

 הזה בזמן חדש דאיסור נאמר אם דאף ומשמע וכו׳ שוגגין שיהיו
 ואין וט' מוטב אמריגן לאו באיסור דגם ומוכח כן הדין דאוריתא

: איה״ש זה בכל להתיישב וצריך למתוח צריך

העיטור הרב סברת ליישב כתב שם יוסף בברכי חיד״א ך£ךן ב(

נתורה( למפורש בתורה מפורש שאינו דבר גץ לחלק )ד»ר< ודעמיה

 בהא דפרשי עד לטפס בידן דסמי היכא בין הפרש שיש זה והוא

 ואין מקבלי דלא ידעינן כי ברם להוכיח וחייבים טובא מחמירינן

 ם״ה ד׳ ביבמות שאמרו תהו להוכיחם חיוב אין לכופם בידינו כח

 זאבי מוהר״י הרב בשם הביא וכן נשמע שאינו דבר לומר שלא
 העגל במעשה לאהרן רבט משה שאמר רז״ל מאמר על בדרשותיו

 העיטור הרב סברת על מזה שקשה וכו׳ שוגגין שיהיו להם היה מוטב

 הנ״ל דשבת סוגיא ושהביא זה חילוק פי על ליה וניחא הנ״ל

 כלל הרח״ש תשובת על אמת דברי הרב קושיית בזה ליישב וכתב

 האמור דלפי העיטור בעל הרב חילוק פירש שלא ג׳ סי׳ ו׳

 היתה דהרא״ש דאימור ניחא פטור גוונא בכל למחות טרו דכשאין

כשב וכן וט' למחות השואל ביד היה שלא בחמלה ידיעה לו

: ה״ן אות המ״ם במערכת אזן יעיר בספרו

דבדבר למכות בחידושיו הריעב״א בשם למעלה שכתבתי מה1 (ג
 מועב אמרינן לא במזיד ועושין יודעי; שהם שידוע

 מקובצת בשעה בצלאל לרטט חזיתיה בקודש כן וכו׳ שוגגין שיהיו
דוקא וז״ל הריטב׳א בשס שכתב המביא נפרק ביצה למסכת

במידי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס31 מס עמוד {0(}26) אליהו אשר רפאל בן חזקיהו חיים מדיני, :ה - חמד שדי



מערבת חמד שדי
 משוס בעון נתפסין אנו אין הא דבכי בשוגג דעבדי לן דקים במידי

 הוא דאיסורא דידעי לן דקים במילתא אבל מחאה בהו מהני דלא

 עלייהו מתפסנן בהו מחיק לא ואי נועמא להאי לימא במזיד ועבדי

 בסי׳ מנחם דברי הרב וכתב ט״כ לזה זה ערבים ישראל דהא

 בד׳ ים פאת הרב בשם שיהיה( ■יאץ )נד״ה א׳ אות הגב״י תר״ח
 נתכווט אחד לדבר שניהם והרימב״א העימור דהרב ע״ב ט״ל

 שיהיו מוטב דאמרינן הוא הם דשוגגין למיחלי דאיכא במידי דדוקא

 הרב שחילק הוא זה ומטפס בהו מחינן מזידין כשהם אבל שוגגין

 דלאו וכו׳ מוטב דאמרין הוא מדרשא דאתי במידי דדוקא העיטור
 במידי אבל הס דשוגגק למימר ואיכא גמירי דינא עלמא כולי

 הס מזידין ודאי לה ידעי עלמא דכולי באוריתא בהדיא דכתיבא

 התום׳ דמדברי בזה וטרי שקיל מנחם דברי והרב בהו ומחינן
 מפורש איט בין להו שאני דלא נראה הנ״ל ה״ן ד׳ שבת במסכת
 ביצה במסכת שכתט ממה היפך הס ושדבריהס למפורש בתורה

:עי״ש בזה קצת והאריך »«(w דסא )נדה ל׳ ד׳

אורטינבארג דוד הגאון לידידי לדוד תהלה ם׳ נדפס רב זמן אחר
 שכתב )שנ»ן<הח״א( וישפה שהם קונטריס בריש וראיתי יצ״ו

 מוטב אמרינן שוגג החוטא אס מקבלי דלא דבידעינן הסמ״ק בשם

 נענש שאינו אלא להוכיחו חייב מזיד הוא ואם וכו׳ שוגגין שיהיו

 פטורים היו לפניהם גלוי היה דאס ה״ן ד׳ דשבת מסוגיא כדמוכח
 המחבר הרב וסיים וכו' איכא דהוכחה עשה אבל מעונש והיינו

 דבריו פי על והוא למזיד שוגג בין לחלק הריטב״א דעת וכן יצ״ו

 ריהטא ולפוס עי״ש הנז״ל לביצה מקובצת השטה ודברי שבמכות
 סובר דהסמ״ק עונש לענין לסמ״ק הריטב״א בין חילוק דיש נראה
 באמת אבל דנענש כתב הרימב״א ואילו מוחה אינו אס נענש דאינו
 דנענש הריטב״א כתב ולא הס שוים בזה דגם לומר דאפשר נראה

 ברור אס אבל מקבל שאיט לו ברור בשאינו אלא מוחה אינו אס
איט מקוס מכל להוכיחו וחייב מזיד שהוא אך מקבל שאינו לו

:זה על נענש

 שמאכילין מה על פ״ג סי׳ בח״א מוסרימ״ט רבינו נשאל י(
לעשות מותר אם המשי לתולעי התותים של העלין

 העלין בלקיטת אותו מפסידין והס אדם מאכל שהוא בשביעית כן
 שהאריך אחר ובתשובתו להפסד ולא רחמנא אמר ולכאורה הללו

 לאכילה הפירות נראו לא ועדיין הואיל בזה חשש דאין להוכיח

 תולעים לאכילת כגון להם ראויים שהם דברים מהם לעשות מותר
 אלא מתחלה מיוחד ואינו הואיל לאכילה ראויים שהיו שאפילו ועוד אלו

 תורה ישראל של ומנהגם כתב זה כל אחר מותר לפירות ולא לזה

 בדבר שמיתה מי נשמע לא הגדולים אבוחיט ומימות הואיל הוא

 שלא ממה וממילא והתיר זה על ששאלוהו מרי אבא על והעידו

 שלא ודאי שביעית ענייני כמה על מוחה שהיה כמו בידם מחה
 שהיה עקיבא ר׳ של בתלמידו בהקומץ שאמרו כאותה בזה חשש

 אוחו אפשר דבר לו אמרו ולא ארגמן של בלשונות תפילין קישר

 מ»א ממית לזה מוצא הניא )ועוד בו מיחה ולא תלמידו ראה צדיק

 מר׳ רשנ׳ל ד»* נההיא זרה דענודה נפ״ק וק וט' דדנ״ל נשגיסתה דהוה אפימרופא

 שתי ששפתי ועכומ״ז ישראל וראית מימן לצור הלנת לא ליה ואמר מהו עזה של עעליזא חנינא

מדלא מיית׳ אלמא וט׳ ננלה נשר משוס המרה לסם חשו ולא אחת מרה פי על קדרות

: חנמיה( נהם מיחו

 כלי דמפנין ע״ב י״ח ד׳ מגלחין ואלו דבפרק לו הוקשה אך
דלדידי׳ דשרי ראיה הדיא בר לאתויי בעי במועד פשתן ’

 בחולא דכיחגא דמאני משכלי לה דמפקי דטבריא ימה ליה חזי
 דלמא עבדי חכמים דברצון לן לימא מאן אביי לה ומתקיף דמועדא

 הוא דרבנן דמילחא התם שאני לומר ויש מבדי חכמים ברצון שלא

 ששניט כאותה ושחו חזרו לא בראשונה להם שמעו שלא ומאחר

 חכמים ברצק קוצרין היו יריחו אנשי ישמעאל ר׳ פרק במנחות

 בסוף תנן והכי חכמים בידם מיחו ולא חכמים ברצון שלא וגודשין
 בידן מיחו לא שלשה ועל בידם מיחו שלשה על שנהגו מקום פרק

 צריכים היו ודאי דאוריתא איסורא דאיכא היכא אבל דאסירי אע״ג
 דסתס מכבסות שהיו אותן הוו דנשים התם שאני נמי אי למחותו

 ובנשים חכמים לדברי שומעות היו ולא הוא נשים ידי מל סבים

שיהיו מוטב לישראל להם הנח אמרינן דאוריתא באיסורא אפילי

תתקעח דינים אסיפת ד,"א
 תוספת גבי הכיפורים יום בפרק כדאשכחן מזידין יהיו ואל שוגגין
 הוא דאוריתא דאיסורא הכא אבל שם התוספות וכמ״ש עיטי

 למחות לחכמים להם היה איסורא דאיכא איתא אם הוו ואנשים

 : עכ״ל ספק בדבר יהיה שלא המעשה אל ההלכה הסכמנו וכבר

תשיעי בקונטרים אמת דברי הרב אלה מדבריו והבין
 בנשים דדוקא חדש מדפוס ע״ג ק״ו ד׳ )דנריטפדס( י

 וכתב באנשים לא אבל תורה באיסור שוגגין שיהיו מוטב אמרינן

 קדרות גבי פ״ז סי׳ ישרים התומת דברי מפשט אבל זה על
 גבי במדרש ומיין הכי משמע לא טוב ביום לבשל שרי אי חדשות

 שאמרו גדולה חטאה עליו הבאת כי הזה העם לך עשה מה

 דעבודה קמא בפרק התום׳ ומדברי וט׳ שוגגים שיהיו מיטב שם
 מקבלי דלא בשרים יודעים היו אס דהזקנים משמע ד' ד׳ זרה

 חדש גבי הראש בתשובת ועיין וכו' שוגגק שיהיו מוטב אמרינן
 ובתשובת ע״ש( ס״ג רצ״ג סי׳ נירד סרמ״א שפסק הרא״ש לדנרי הנראה לפי )טנתו

 עכ״ל נ״ה ד׳ בתום׳ ובשבת לולב אגד גט קכ״ט סי׳ הריב״ש

 אמרינן לא דבאנשיס לחלק שדעתו מדבריו שהבין רואה הנך

 מהמדרש להשיב והרבה וט׳ שזגגין שיהיו מוטב שורה באיסור

 כתיבת החשובה דמדברי אביא אני אף והפוסקים התום' ומדברי
 למעלה שהבאתי תר״ח בסי׳ הגדולה כנסת הרב שהביא יד

 לאנשים נשים טן לחלק שאין שסובר מתבאר מלאכי( יד וסת )נד״ס

 לא דט טון מיהו דנשי אקרקפתי רמיא טבילה דעיקר דהגם
 לא באיסורא איחנהו נמי גברי תורה של כדת מטלה להו סלקא

 שסובר מוכח ודאי אלא וט׳ שוגגין שיהיו מוטב למימר לן הוה
 שכתב הגדולה כנסת הרב מל לן הקשי זה ולפי לחלק דאין

 מוהרימ״ט הרב רבו דעת ק שאין ימיר ולא הנ״ל התשובה דברי
 דני על מר נחג שלא מנץ אני מלאני יו סרג מדנרי הגדולה מסת ס׳ נידי שאץ )אן<

 סמיכה בם' החבי״ף ומרן זה( מלהודיע נמנע היה לא p שאס ההיא סחשונה
 להרב יהודה אהלי בס׳ בזה לעיין ציין ע״א קמ״א ד' לחיים

 לראות אצלי מצוי ואיט ע״ב י״א ד׳ דשת בהלכות אמאדו מוהר״י

 הרשב״ץ דמדברי כתב קע״ה בסי׳ אברהם מקנה הרב גם דב״ק
 הרב גם לאנשים נשים בין לחלק דאין מתבאר מ״ז סי' בח״ב

 שהרב מה על ע״א( צ״א )נד׳ רצ״ג סי' ליו״ד בנימוקיו צדיק פרי
 גב מל אף ח״ל כתב בהגהה תר״ח סי׳ בא״ח למיין ציין ש״ך

 באנשים דאף הדין הוא נשים לגבי אלא הכי אמרינן לא דהתס

 מוהרימ׳ט הרב מדברי הזטר שלא עי״ש וכו׳ הכי אמרינן

אמורה זו שמדה בחראי רבק נקש דהט האמור מכל ומתבאר

: ובאנשים בנשים

ש׳ יוסף ברכי בספר חיד״א דמרן הרואה אנכי זאת נם את
אמת ודברי מוהרימ״ט הרבנים דברי הביא א׳ אות תר״ח 1

 דשלתא אורחא דנשים מוהרימ״ט דכונת לו דנראה וכתב הנ״ל

 כיבוס דסתם קק דמומד אההיא שכתב חהו ודאי מקבלות שאין הוא
 דרגילוח כלומר חכמים דברי שומטות היו ולא נשים ידי על הוא

 ואין חכמים דברי לשמוע שדרכם בהיפך הוא ובאנשים בכך נשים

 ולמה דמילתא ארחא אלא ונקבות זכרות בצד תלוי דהדבר כונתו

 ישרים מתומת שהביא מה דחה אמת דברי הרב בדעתו שהבין

 גם וכו׳ ככיבוס נשים ידי על הוא דמסתמא בבישול מיירי דהתס

 הרב בדעת ק כתב ה״ן אות המ״ס במערכת אזן יעיר בס׳
 וכו׳ קאמר דשלתא וארחא לאיש אשה בין ליה שאני דלא מוהרימ״ט

 ברכה ובשיורי לאיש אשה בין חילק דאין שויס שהכל ונמצא עי״ש

 להם הנח נאמר שלא הבתים ספר דברי הביא שם יוסף שבברכי
 אלא אמר לא הוא שגם וכתב וכו׳ בנשים אלא וכו' לישראל

 בסי׳ הרדב״ז שמדברי אצלי כתוב היה ומאז עי״ש דמלתא ארחא

 א׳ סי׳ אישות במערכת שהבאתי חמיו אשת נישואי גבי תרע״ה
 מוטב אמרינן באנשים שגס שסובר מתבאר ח״א( חמד )נשוי ט״ל אות

 לי נראה מתה אך מוהרימ״ט הרב כדברי שלא ונו׳ שוגנין שהיו
 מוהרימ״ט והרב דרבנן באיסור מיירי דהרדב״ז ראיה משם דאין

 שדברי אחרי מה להאריך ואין תורה באיסורי הכי דאמר הוא מר

 התעודה מאבי נעלם לא דודאי נכונים נראים חיד״א מרן

החשה ואחד האיש דאחד מובא מדוכתי דמוכח מוהרימ״ט הרב

מה: שויס
נתב
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דינים אסיפת ה״א מערכת חמי שדי 1956
 בשם ב׳ אות תל״ח סי׳ ברכה במחזיק חיד״א מרן כתב (ה׳

הרימב״א העיד וז״ל ל׳ ד׳ מל לביצה מקובצת שיטה
 ר״י ובכללם הצרפתים רבותיו בשם שהעיד אשכנזי גדול רב בשם

 בדור אבל לדורוחס אלא אלו דברים נאמרו שלא מרוטנבורג והרב
 בדרבנן אפילו לתורה סייג למשות ראוי דברים בכמה שמקילים הזה

 ושכן במזיד ולא בשוגג לא ליעבדו דלא עד להו וקנסינן מחינן

 בשמו )»יףג< למעלה שכתבתי ומה עכ״ל ירושלמי במדרש הוא
 שכתב לזמר צריך זכו׳ במזיד דפבדי ידעינן דלא היכא בין לחלק

: הזה זמן על ולא התלמוד מדין ק

 שאין מדדים יהיו ואל שוגגק שיהיו מועב שאמרו כ^ם יי״י(
מוטב להם הנח כך למדד משוגג פנשן להרבות

 בהתראה ויחטאו פניהם שיעיזו ממה התראה בלא חוטאים שיהיו
 כתב כן למותרה מותרה משאיט עונשם להרבות ואין ביושר ויענשו

 כתב י״א סי׳ סוף בעשין והסמ״ג ל״ז סי׳ היראים בספר הרא״ס

 דבריו יקבלו אס לו ספק אס דאף פ״א ה׳ן ד׳ בשבת דמוכח
 טוב שוגגים והעוברים יקבלו שלא למוכיח ברור ואם למחות חייב

 אבל וכו׳ שזגגיס שיהיו מוטב ל׳ ד׳ בביצה כדאמרינן לשתוק לו

 שפטור )ק( פי על אף יקבלו שלא לו וברור מדדין העוברין אם

 שהבאתי באותה נ״ה ד׳ שבח נמסכת כדמוכח מיתה מעונש
 זאמ״פ מיפטרי לא הוכיח דהזכח מעשה מקום מכל למעלה

 צוה ולכך וימות לרשע הלעיטהו יקבלו שלא עונשן על שמוסיף
 עצה אם ט זו שאין אומר ואני דוקא בשוגגין השתיקה התלמוד

 יבמתו מל הבא בפרק כדאמריק לשתוק צריך במזירין אף ט טובה

 שנאמר נשמע שאיט דבר לומר שלא האדם על שחובה ס״ה ד׳
 בשיטת דקאיי ממסקנתו ומוכח עכ״ל ישנאך פן לן תוכח אל

 אמרו ולזה להוטח אין במזידין אף ישמעו שלא נו הרא״סדבברור

: נשמע שאיט דבר־ לומר שלא אזהרה דרך רבותינו

למעלה שהבאתי למטח בחידושיו הריטב״א מדברי אמנם
חייב מדד שהוא כל אלא הט ליה סבירא דלא משמע

 מדד היותו על יותר נענש שיהיה למה ®ישיק ולא בו למחות

 וז״ל כסב דעות מהלכות שישי בפרק מיימוניוס ובהגהות בהתראה
 כדמשמע להוטחו צריך דבריו יקבלו אם בידו ספק אס ואפילו

 דפטור נראה אז יקבלו שלא לו ודאי אם אמנם בהמה בבמה התם

 גלוי לפניך אם הקב״ה לפני סדין מדת שאמר התם כדאמרינן
 וכן נענשים היו לא להם גלוי היה שאם משמע גלוי מי לפניהם

 דכתב המצות בס׳ כתב וכן הבתים חזקת נפרק בתוספתא משמע
 כתב ורא״מ וכו׳ שמנין שיהיו לישראל להו דהנח לשתוק לו וטוב

 הר׳ אבל איפטר לא תוכיח דהוכח מעשה אבל פטור דמעונש

 דבר לומר שיש כשם יבמתו על דהבא בההיא כתב מקוצי משה
 לן תוכח אל שנאמר נשמע שאין דבר לומר שלא חייב כך הנשמע

 הרא״ס בין מחלוקת שכתב רואה הנך ההגמי״י עכ״ל ישנאך פן

 נפטר דלא למחות צריך דלהרא״ם ישמעו שלא לו בברור להסמ״ג
 שהבאתי הרא״ס דברי ולפי לשתוק צריך ולהסמ״ג מעונש אלא

 ואולי אחדים ודברים אחת שפה שניהם דדברי לפינים יראה האדם

 אמר רא״ם על אלא היראים ס׳ בעל הרא״ס על טנתו אין

 לידידי ח״א לדוד חהלה בס׳ בזה שהפיר ומצאתי ידעתיו צא ואנט

 שבסוף וישפה שהם קונטריס בריש יצ״ו אורטינבארג דוד הגאון
 שאינו דבידוע ה״ן ד׳ בשבת הסוס׳ שדעת שנראה וכתב הח״א
 שיעבור ממה התראה בלא שיעבור מוטב אמרינן מזיר והוא מקבל

 עי״ש זה בענין כתב ועוד הנ״ל היראים ס׳ וכדעת בהתראה

 מל העיר מ»( )מ״ס ש״ג סי׳ בח״א שיק מוהר״ס הגאון גס דב״ק
:עי״ש הנ״ל ההגהות דברי

 דאיט אף תוכחה מקבל שאיט דכשידוע הרא״ם סברת ובסיקר
והוכחה ממשה נפטר לא מקום מכל זה טל נענש

 שישי בפרק יל״י( י*יא נד*יו6 )לסגאח החדש המלך דרך בספר ראיתי
 שיחזור כדי הוא התוכחה שטעם ראף סברתו שבאר דעות מהלטת

 מטמא דרשינן צא מקום מכל יקבל שלא ידוע זה והרי למוטב

 נכוחים בדברים והאריך מעונש שפטור מה וביאר וכי׳ דקרא

דב״ק: עי״ש בזה מיימונית וההגהות הסמ״ג ובדברי הרא״ס בסברת

 צ״א ן* רצ״ג סי׳ ליו״ד בנימוקיו צדיק פרי הרב כתב ד״ן(
הכי דאמריק וט׳ שוגגק שיהיו דמוטב בהא ע״א

 שלא דידוע כיון ספק משום אלא איסורא הוי דלא היכא כל

 למאן וקשה ט לעמוד יטלים שאינם דבר דהוי משום לט ישמעו

 דאוריתא דבמידי מדאוריהא הוא לחימרא דאוריתא דספקא דאמר
 להו טיפיק אלא וט׳ שזגגין שיהיו מוטב דאמרינן אשכחיכן לא

 מוהרש״ל בשם כתב תר״ח בסי׳ אברהם מגן והרב עכ״ל כרתן בעל

 והרב מוחין דאורימא ספיקא משום אף בתורה מפורש שהוא דבדבר
 לתומרא דאורימא ספיקא דאמר דלמאן ונראה כתב שם חדש פרי

 טק השמשות בין בזק נמשטת אס ביק למחות ראוי מדאוריתא
 ומיהו יין כדי המביא פרק בריש רש״ל כתב וכן כרת ספק דהוי

 בפרק התום׳ כתבו וכן ג׳ סי׳ וי״ו כלל ובתשובה שם הרא״ש כתב
 לא דאי ה״ן ד׳ ובשבת ד׳ ד׳ דע״ז קמא ובפרק ע״ב ס׳ ד׳ הבתים חזקת

 קרבן והרב עכ״ל בידם למחות מחייבינן לא אז מינן מקבלי אי ידעיק

 דבספק ומג״א רש״ל סברת הביא יין כדי המביא פרק בריש נתנאל
 בספק דגם נראה ולי וכתב שוגגין שיהיו מוטב אמרינן לא חשיכה

 רמ״ב סי׳ חסידים בס׳ כתב וק שוגגק שיהיו מוטב אמרינן חשיכה
 : חר״ח סי׳ יוסף בברכי חיד״א מרן דב״ק ורמז מכ״ל • •

מקנה הרב דבריו הביא מ״ז סי׳ בח״ב הר#ב״ץ ח׳(
 מוטב אמרינן ילא נתב קע״ה בסי׳ אברהם י

 חזקת פרק דסוף ההיא ט שוגגין שכולם ברבר אלא וכו׳ שוגגק שיהיו

 מצוה שוגגים שמיעוטם בדבר אבל וכו׳ פרושים רבו הבתים
שלא לאחרים להזהיר כדי מזידים להיות יבאו אס אף בידם למחות

: עכ״ל מתקנתא ילפי ולא מקלקלחא דילפי מכשול לידי יבאו

כתב יצ״ו מוהרא״ף .בדורט לגדול אזטר אברהם בספר (,ט
בם׳ לב חקרי הגאון בשם מ׳ אות כ״ט בד׳

 לא ההוראה כסא על היושב דיין דלגט נ״א דרוש ח״ב לב מערכי

ספק על יקבלו שלא שיודע דאף וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב אמרינן

: צהוטח עליה רמי חיובא שיקבלו המיעוט

 שמלבד תוכחה במצות אצלי חדש דבר להעתיק ראיתי עוד
 שק תעשה לא מצות כן גם יש תוכיח דהוכח עשה המצות ׳

 דחיוב לי ונראה וז״ל סק״ד רל״ט במצוה חינוך מנחת הגאון כתב

 תעמוד דלא מעשה אלא מתחייב עוד זו מעשה חוץ היא התוכחה

 וגם תעמוד לא מל דעובר בנהר מטובעו גרע דלא רעך דם על
 להציל יכול דאם וכמה כמה אחת על גופו אבדת לרבות והשטח

 חייב בודאי ליצלן רחמנא וגו® נפשו אבדת דהוא העבירה מן
 ומחלל להכעיס נבלות אוכל אם ולכאורה ולהצילו למוטב להחזירו

 אחיו בכלל דאיט דזכחא ובשאר אבידה גבי שמבואר ועטמ״ז שבת

 ק גם להוט® חייב דאינו אפשר זרה עבודה במסכת עיין

 דאפשר אצלו ספק ראם לי נראה מקום מכל אך רעהו בכלל דאיט

 נראה ק אח בכלל ויהיה למוטב דיחזור להוכיח חייב ממט דיקבל

 מפורש כסב הרי עכ״ל מעמידן אין פרק זרה בעטדה ועיין לי
 ועשה רעך דם על תעמוד דלא לאו אזהרת גם זו מצוה דיש

 בעבודה כדאמרינן אחיו בכלל אינו אבדה דגבי שכתב ומה מהשטת

 את לרבות אחיך אבדת לכל ע״ב כ״ו ד׳ שם ראיתא מאי הייט זרה

 דוקא דהייט ב׳ סעיף רס״ו סי׳ משפט זבחשן שם ומפורש המומר

 מחזיר'} אין להכעיס נבלות אוכל אבל לתיאבק נבלות אוכל מומר

 רשע שהוא אלא אח נקרא הוא לתיאטן אוכל דדוקא אבד® לו
 לכל כתי? כאילו ואאחיך אאבידה לכל דדרשינן מלכל ואיתרבי

 ובדברי קנ״ט סי׳ יו״ד בטור ועיין שם הלבוש להרב עיין אחיך
 השד פאת בקונטריס שהבאתי ובמה רבית לענין שם הב״י מרן

אח מלשון אם למנין כ׳ אות האל״ף במערכת הכללים לחלק

: רשע אדם ממעטינן

שיזדש פה שהניא אחי >״ו fmfn החרש המלך דרך בספר וכתב
auo בהגהת ®בא הרא״ם דברי ול® וז״ל »•& חיפו

 יפטר לא מקום מכל המנחה יקבל שלא שידוע דאף מיימוט

 יזנלקיס( מיש וו הנרא שהנאז׳ יא׳י »*ק לפיל )פיין ®כיח דהוכח מהעשה
 לא של תעשה בלא ולא זו בעשה רק יתחייב לא גוונא האי ובט

 לו ישמע שלא שיודע טק דהא והשבית של במשה לא וגם תעמוד

: להצילו בידו אין הרי

הטיית
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קהכלליםהה״א מערכתחמד שדי
 אסמי שהאונן בדברים לאוסרו אבל כדהמ״ב הלבה באונן גם אמרינן

אוח לעיל שציינתי ,בס זי״ל טיש״ב לחומרא אזליק וכיוצא ויין בבשר

:וב׳ ע״א ח׳ דף הלכות שונה ולהרב מ' ,

הלכות שונה בקונטרס הרועים מלא הג׳ כסת״ס הלכה ®ג
 דדוקא צידד שלו ש״ם דבגליון כתב ע״ב ריש מ״ד

 או דמתניתין מדיוקא דנשמע היכא ולא במשנת דמפירש היכא

 אות הסמ״ך מערכת י אזן ימיר בס׳ חיד״א ומרן עי״ש ממשמעוחא
 להאי איתיה מדיוקא אתי ט דאפילו יעב״ן הגאון בשם כתב כ״ד

 דנראה כתב ומני״ר ע״א מ״ג דף בחולין ממ״ש כן ושהוכיח כללא

 איט לאו ואם כסת״מ הלכה דלר״י פשימא מוכרח הדיוק דאם לו

 ע״ס בסו״ם הראשוטם מדברי ולכאורה .עי״ש כסת״מ ,הל בסוג

 הלילה כל נאכל אי ק״פ גבי דשקו״ט כ׳ דף ומגילה מ״ב ק״ך

 משא״כ אליטה סתמיה כמה דאיכא כראב״ע דנקיטינן אמר דמר

 סתמא חד לי מה אמר ומר סתמא חד אלא ליכא דרע״ק אליטה

 סתם מיקרי מפורש איט ט גס הכל דלדברי נראה ד״ק עי״ש וכו׳

 בלילה שמצותו כל במגילה מ״ש טא דכרע״ק סתמא דהא משנה

 במישור שהוכיח וכמו ליהסת״מ חשבי זאת ובכל וט׳ פסח לאתויי וכו׳

 אזן יעיר דהג׳ וצ״ל עי״ש ק״ך בדף ח״א ימק שטת בספר הרה״ג

 פסח אלא הכלל בזה אחרינא מידי לאתרי דליכא לש״ם דקי״ל ס״ל

 דאיכא איתא דאס משנה סתם חשיב ולכן מוכרח הדיוק הו״ל וא״כ

 ה״ד פנ״י להג׳ ועיין וק״ל הש״ם שתיק הוה לא לאתויי אחרינא מידי

ועיין במפתחות מיין דוכתי ובשאר ע״ב ל׳ דף לחזקיהו מכתב בס׳

:הר״ן בדבט ושם דמגילה רפ״ב במלחמות רמב״ן

ידוע בזה״ז נהוגים שאינם בדברים נקבעו אס ההלכות סג
 נקבעו דלא קס״ה שרש מוהריק״ו הרב סברת

 אות מלאכי יד עיין זה בכלל חולקים ורבים הנהוגים לדברים אלא

 דכלים פ״ג וצ״ל ט״ם הוא דכלאיס פ״ג חוי״ש שם שציין ומה רל״ד.

 יעיר בספר חיד״א ומרן טעי״ש ודעמיה מוהריק״ו כדעת ז״ל ודעתו

 להרבנים ועיין ד״ק עי״ש החולקים כדעת דעתו י״ג אות זו מע׳ אזן

 הדביר פתח ק״ג אות מ״ב אברהם מקנה קנ״א אות ביתי משק

 אות מ״ב דף הלטת שונה בקונטרס הטעים ומלא ע״ד דף ח״ב

 )ד״ה א׳ אות קכ״ט סי׳ באה״ע מ״ת ט״ב רע״ב מ״ח ודף כ״א

 שם עיין כ״א סי׳ ציון שיבת בשו״ת בטה ומר וכו׳( מתורץ ובזה

 דוד סוכת ועיין ודעימיה מוהריק״ו הרב מדברי שטס זכרו שלא
 בהגהותיו ברלין מוהר״י והגאון ע״ב י״ר דף המלך בית ספר שבסוף

 חדשים תום׳ ועיין ה״ד אוכלין טומאת מהלכות פי״ו הרמב״ם טל

 בטטם ראשית קמ״ח סי׳ אה״ע מ״ת ביהודה טדע שם בכלים

 חדש הנדפס מסלאנים להג׳ יוסף פרת ובספר ע״ג מ״ח דף זצ״ל

 כללי דהני כתב מוהרש״ג בחשו׳ ט אס י״ו סי׳ בטש כתב ממש

 אינו זה דכלים פ״ג תוי״ט עייז כזה״ז נהוגים שאינם בדבטס אינם

 פ״א דמעשרות בירושלמי מטאר וכאשר מוהרש״ח שם השיג כאשר

 דהרש״מ דהנם של שם חיד״א מרן לדעת דעתו וכיונה עכ״ל
 מוהריק״ו כהרב סבט מלאט יד הרב שהביא והרשב״ן בפיה״מ

 ותום׳ ורש״י וסמ״ג והראב״ד הרמב״ס כדעת עירך נראה מ״מ

 אלא בזה״ז נהוגים הבלתי בדבטס אף הכללים דנאמרי והרע״ב

דף הרועים במלא עיין כן לומר פשוט אין לענ״ד החוס׳ דבדעת

־ . וק״ל: הנ״ל ע״ב מ״ח

 ד״ה ע״א צ״ד דף שבת תוס׳ עיין עצמו את נושא ,דךף טד
•אסור נמי לרכיבה העומד בסוס דלרבנן וט׳ בסוס

 הרב ודבט וצ״ע, בהיפך כתט וכן ד״ה ע״ב י״ד דע״ז ובפ״ק
 נא״ע החי אמטנן ואי במ״ש מגומגמי! קכ״ב אות אברהם מקנה
 ס״ד דף א״ח לימודים לשון להרב שו״ר עי״ש וט׳ בבהמה אטלו

 חיוב לענין הוא בע״ז התוס׳ דמ״ש וכתב אהדדי תוס׳ הק׳ ע״ג
 ע״ז איכא ולרבנן חטאת חיוב ליכא דלב״ב מרש״י דמשמע חמאת
 שם תוס׳ כיוט ושלזה חטאת חיוב אין לרבנן דגם דק דלא כתט

 שכך ובאמת מי״ש וכו׳ מע״ח כהרב דלא וכו׳ אלא ד״ה ע״א ט״ז

 התום׳ ראו דמה לי דהוקשה אלא התוס׳ דבט ליישב בדעתי עלה

 לרטבה דמיוחד משוס מפרש דב״ב טעמא רש״י דהא רש״י על להק׳

דליכא דאע״ג ס״ל דלרבנן ואפשר מיד חיישינן לא שבות אלא וליכא

 מדל לומר הזקיקט וטי בהמצטע תום׳ כמ״ש אסור שבות אלא
 הגאון יד״נ האריך כללין ובעיקר וצ״ע חטאת חיוב איכא דלרכנן לרש״י

 הוא אם י״ד בסי׳ הנד״ס ח״א שלמה בטן בסה״ב יצ״ו מוהרש״ך

 לחלח יש ואם שבס פטיט ככל מדרבנן אסור אז לכסחלה מותר

 ומוסיף דב״ק עי״ש רה״ר דליכא’ ובזה״ז לכרמלית רה״ר בק בזה

 ובערוך עי״ש ו׳ בסי׳ ספרו שבסוף והוספות בהתיקזניס ספיר נופך
 לבהמה אדם טן בזה חילוק דש כתב ה׳ אות ש״ה סי׳ השלחן

 גזרו לא אבל עצמו את טשא דחי אף אדם לישא אסור דאדם

מוסר: בבהמתו אסור אבל פטור דכלשבחברו אדם הנושאת בבהמה

 או יומו בן בקטן מ״מ עצמו אה טשא החי באדם דאמרינן ואה
הוא והרי עצמו את טשא החי אמרינן לא ימים שמנה בן י

 ס״ק מג״א הרב ולדבט מ״א סעיף ש״ח סי׳ בש״ע ועיין כבהמה

 פ״א סעי׳ ש״ח סי' מוהרש״ז הרב ובש״ע שמ״ט סי׳ ובט״ז ע״א

 ואמר ימים ח׳ בן בתטק גם זה בכלל נשתמש הד״ט עיקרי והרב

 למראה נחמד והרב ד' אות כ״א סי׳ בחיו״ד עי״ש א״ע נושיו דהחי

במערכת דינים אסיפת בקונטרס והבאתיו דבטו על להשיב הרבה

:ע״ש מילה .

 אחרים דגם היכא אמטנן אי וימות לרשע הלעיטהו טה
שישבע שיודע למי משביע כגון עי״ז נענשים

 מאש מוצל הרב בשם ע״א ע״ט דף ח״ב לדוד תהלה הרב לשקר

 זה ידי על נענשים אחרים דגם דכיון שהעלה כתב מ״ה סי׳ דת

 אך אצלי אין מאש מוצל וס׳ וימות לרשע הלעיטהו אמטנן לא

 דכשרואה שכתב ראיתי שם שרמז דש״ן סי׳ בחדשות הרדב״ז דבט
 ח״ס להטיל הבע״ד את יפייס לשקר לישבע שרוצה אמתלאות הדיין

 על חלה שהשבועה כדדרשינן שבועה עונש ליד יבואו שלא כד

 ח« כל מעיני נעלמה זו ותשובה מאש מוצל הרב כדעת והוא שניהם

 הרדב״ז בשם שכתב ט׳ סי׳ ח״ב חי’כל נשמת בספר החבי״ף מרן

 שרבט זכר ולא וכו׳ הלעיטהו אמרינן בכה״ג דגם בישנות קנ״ב סי׳

כינהו: סתראי הרדב״ז

 לא אמאי וכו' הלעיטהו דאמטנן בהא לבאר כתב בנכ״ח שם1
דף לב ובישט אנפי בכמה לח״מ עור ולפני משום חיישינן

 אלא זה לאו נאמר דלא שנים פי ספר בשם כתב ח׳ אות ע״ר נ״ח

 יעשה לא שזה כד ממוט לבזבז אבל הכרח בלתי להכשילו שלא

 לא שאס ואומר גבלה בידו לוקח אחר אם אטו צוה לא ה' איסור

 עכ״ל דלפ״ע בלאו נתחייב האיסור יאכל ט״ך סך חברו לו יתן

אצלי: אין הנ״ל וספר כלל הדמיון מבין איני ^®ובמטוסי

 שלא כד אבל במע׳ ה״ד מחומש יותר יבזבז אל המבזבז »
 בזה שרשמתי במה עיין יבזבז, ל״ת על לעטר

:ק״ז אות הלמד במערכת

 שהאריך ובמה הכ״ג סי׳ ביתי משק עיין זה, דבר ובעיקר
א׳: אות קנ״ו סי׳ מנחם דבט בספר י ׳

 למישוייה למיעוטא חיישינן לא רובא איכא אי ס׳ התראת םז
ד״ה ל״ג דף ניכוין סוס׳ עיין ספק, התראת

 ג׳ דף על לכתובות באס״ז ועיין ור״ל ר״י ד״ה מ״ו דף ואפקעינהו

 החדשות ציק בנין ובשו״ת מקדש דרבנן אדעתא בש״ס )אמ״ש ע״א

 באשת ד״ה מ״ב מ״ג דף בגטין רש״י דעת שכן כתב קמ״ט סי׳•
 נ״ל ועוד בד״ה ט׳ סי׳ יו״ד חת״ם להרבנים ומיין מי״ש, איש

 וחסדא חינא אדם( מעשה ידי שעל לרוכא דממילא טבא בק )דמחלק

 הרשב״א בשם ע״א ט״ו דף על לכתובות ובאס״ז ע״ג י״ח דף ח״א

 ומשיב שואל ובשו״ת ע״ג(, פ״ט דף נבחר בכסף דבטו )והובאו

 ולא פסוק על משפטים בפרשת והראיס ש״ה וסי׳ ש״ח סי' ח״א

 שמתבאר עי״ש וכו׳ עובטס דרוב ואע״ג דבטו בתוך כתב אסון יהיה
 פיה״מ ישראל ובתפארת הס״ס חשיב לא רובא איכא דכי דס״ל

 ה׳ באות ושם ספק התראת בענין האריך מ״ב דסנהדרין ט׳ בפ׳
 והרב עי״ש לזה ברורה ראיה וכתב הנ״ל דנדה התום׳ דברי הביא

 היכי דכי כתב ע״א רכ״ה דף ז׳ אות שי״ט סי׳ הדביר פתח
 דרובא היכא נמי ה״ה הת״ס דלחו לומר לחייט רובא בתר דאזלינן

־. ופעור ספק התראת ל״ח להיתר הוא

התראת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס209 מס עמוד אליהו אשר רפאל בן חזקיהו חיים מדיני, א - חמד שדי
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 שמניח אלא בספר מהכחוב דבר שום מחיקת בלחי להגיה דאף

 וכך כך להגיה וצריך ט״ס הוא שלדעתו וכותב בספר ככחוב כתוב
 למשות נכון לא אך חרם חומרת בו אין זה שבאופן אלא נכק אינו

 שכתבו הנ״ל בכסף ונחפה אליהו יד הרבנים עמ״ש עמד ומזה כן

 כן והוכיחו דמי שפיר בספר הכתוב מוחק שאינו דבכה״ג
 מחסרא חסורי אמר דמר מספר אין במקומות בש״ם מדאשכחן

 מחסרא יוסורי בלא לה ומתרצי פליגי ואחרים וכו׳ מכאן סמי או

1b וצו׳ סמי או מחסרא חסורי דמ״ד נאמר האם וכו׳ סמי בלא 
 מדברי והרי הנ״ל הרבנים אתו״ד וכו׳ חלילה כהוגן שלא »שה

 וכו׳ בש״ס מדאשכחן הראיה וטל נכון אינו זה דגם מוכח ר״ח
 אחר לאסור אלא אמר לא ור״ת הש״ס מחכמי ראיה דאין השיב

 הרג פ׳ד למפלה שכתבת• במה לדעתי שסיבת• שמתת׳ )באמת יכו׳ התלמוד חתימת

<w נגיה במי הס הס ואימא תרן מתרצת תריצי ולאי נש׳ס דאשבתן סיני ס7 השל 

 הידית למ״ם )שימה גבר )?ודה הרב ממ״ש גס והוכיח נמ׳ל( הסוסקים מנר•

 שהגיהו לדוד ושושנים ב״ד הרבנים טל וט״ג ט״ב א׳ בד׳ >אמ*א(
 לשלוח נכון אין כי מארייהו להו דשרי בפיה״ח הרט״ב בדברי

 והביא וכו׳ בסדורו דמוכרח היכא לא אם החרים ור״ת ולהניח יד

 ט״ר התרכ״ג בשנת שנדפסו ארץ שבמגיני מוהרי״ף שבהגהות
 לבזמנגו בכתב הכל שהיה בזמנם בין לחלק כתב רפ״ו בסי׳ הט״ז

 שום למחוק שלא כטצמו נהג מלתא ולאלומי דשרי בדפוס שהוא

למיחש דליכא ברור דבכה״ג בצדו התקון להטמיד אם כי דבר

 שהדברים עמו והסכים יוסף זכרון הגאון לפני הדברים שהציע
 צ״ר ד׳ כלאים במערכת יצחק פחד הרב דגם הביא ושוב ג וריס «

 לספרי ולא כת״י לספרי דוקא הוא ור״ת דחרגמ״ה כתב ע״ר

 ושהוכיח בזה לחלק נוחה דעתו ואין עליו חלק שם אחד ורב דפוס

שהרי הנ״ל חורה אור בס׳ לונזאנו די מוהר״ס הרב מדברי כן

הסכים שם יצחק פחד הרב ושגם וכו׳ הדפוס היה כבר בזמנו
וחידוש שם פה״ד הרב חו״ד אלו הפוסק הרב דברי לכל בסתם

ממנו נעלם ליה אניס לא רז דכל דמר מעיני שגס בעיני הוא

 היה ומדבריו ענו״ר סי׳ יו״ד שבברכ״י חיד״א ומרן הרמ״א דברי
 כבר כמענו בזמנו כי לדפוס כח״י בין חילוק דאין להוכיח לו

 בדפוס הכל כי בכתיבה העתק ע״י ספרים התפשטות נתבשל

 לדעתו דזה במקומה הנוסחא מניח באם אלא התיר לא זאת ובכל

 דבריו הזכיר שלא הוא חידוש וגם הקדמונים. בחרם נכלל לא

 שבאמת דעם ונראה למעלה. שהבאתי ח״ב הדביר שבפתח
 בספר הכתוב לגמרי מוחק כשאינו דגם נראה ר״ת לשון מדקדוק

 כ״כ חמור שאינו אך להגיה נראה שלדעתו מה בצדו שכותב אלא

 ומדברי כן. לעשות נכון ואין נפיק לא חשש מידי מ״מ כהמוחק

 הרב על )כהשגתו הנז״ל ישבו"' מת'נ( הרב סל )כהשגתו מוהרמד״ל הרבנים

וכל ר״ת בחרם נכלל בכה״ג דגם דסברי מזאת גדולה נראה !(■»׳
 הנז״ל גבר הורה הרב מדברי נראה וכן בזה יש שבזה

 אינ, משום אל!/ ככה״ג דאין שנראה הנ-ל ר״ת דנו׳ מגוף מוערכים דכדהס שינוס >אנ"

 אליהו יד הרבנים דעת על לסמוך לנו יש מ״מ ינק( סלה ל״ס• ולא

 לגמרי הספר מן מוחק שאינו דכל מפורש שכתבו בכסף ונחפה

 הראב״ד דברי מדוקדק נראה שכן למעלה כתבתי וכבר דמי שפיר

 ר״ת מדכרי הדכיר פתת הרג שדקדק מה שלפי )אלא להמעריך בהקדמה שהביא

 איט ואם תקצן המוחקת יד כלסותא ליה קם לגמרי דכשמוחק הראכ״ד דכונת לדחות יש

)לדעת איכא( נדהא נטן איט משוס כלסיחא דליתיה ונהי דרגא נחתינן לגמרי »!חק

 מוהרש״א הרבנים לדעת וכן שרי דבכה״ג לאי מוהריק״ש הרב

 ובית צבי ועטרת כהונה מתנות הרבנים דעת מוכח וכן וברכ״י
 שמגיהיס גדולים רבנים וכמה כמה יכן הנז״ל לדוד ושושנים דוד

 מוחק שאינו רכל דסברי לומר בהכרח המפרשים ובדברי בש״ם

 וצריך ט״ס שיש וסברתו דעתו שכותב רק לגמרי מהספר היגירסא
 לספרי כת״י ספרי בין לחלק הסברא ובצירוף וכך כך להגיה
 לדפוס( ",נ כין לחלק דדסתו קצת נראה וזר׳ הרב כשם הנ׳ל הגדול כנית )וממיש הדפוס

 הדבר כל והיה בכה״ג להגיה לן שרי יהא לדידן גם שרי מישרא

 ט״ם שיש ונראה ידו יכתוב זה ככתבן דברים פותר ואין הקשה
 והמעיין כנלע״ד חשש שום בלי נשמור צדיקים וארחות וכו׳ ונציל

 ב׳ אות כ״ג בד׳ ממש חדש שנדפס לשלמה המעלות ובס׳ ינחר
היא מסברא הספר דהגהת ספר שום להגיה אין הרב כתב

 מהשררה רשות שיש במקומוח עליה לנדות וראוי גדולה עבירה

 א״ך סי׳ מ״ה אות ח״ב מצוה נר הרב שכתב כמו זה על יר״ה

 כתב פ״א קע״ז ד׳ ק״ד סי׳ ח״א והפמ״א עוסקים כמס בשם
 ספרי אצלי ואין עי״ש וכו׳ ספר שום להגיה שלא ר״ת בשם נצטוינו

 כתבו או לגמרי הדלת נעלו אם לראות ופמ״א מצוה נר

:כנז״ל לחלק

 סי׳ בא״ח ב״ח הרב דברי הביא שם הדביר פתח דהרב ון״ןז
בו שאין דבר במגיה הוא ר״ת דחרם דס״ל דמוכח פר״ו ׳

 סדנת תפלת אמד משנס נקראת )?» בעלמא מנהג אלא שאינו לדיגא נפ״מ

 השיב מגי״ר אמנם זני׳( שנת ממ*פ או אנות מפרקי פרק לקרות אם פ״ק לילי
 יהרסו פן למיחש דליכא ר״ת החרים לא דבכה״ג דמסחברא ע״ר

 מקים )סרח סי׳ הישר בס׳ ר״ת מדברי מתבאר שכן וכתב הדין לשנות

לאורו( וניט )לא שלו האותיות ושבקונטרי׳ נסת( מס לא ואנחנו ססימן לשימת הלק

______________בזה כתב-טוד-----—---------ך־'
הגב״־י סר״ח בסי' מנחם דברי הרב כתב תוכיח הוכח ב׳(

 ע״א רמ״ה ד׳ ח״ב לב מערכי הרב בשם ד׳ אות

 אם אלא אחריהם לרדוף שצריך מצות כשאר אינה הוכחה דמלות
 נר״ו והוא ע״כ להוכיחו חייב לחטוא בא אדם שראה לאדם נזדמן

 הולך סובב שהיה הנביא בשמואל דמצינו בזה להעיר דיש כתב

 בדרך להדריכם כדי ישראל בני מושב מקום בכל לעיר מעיר

 מצוי איט ח״ב לב מערכי ום׳ ע״כ מעשיהם על ולהוכיחם ישרה
 די״ג ח״א למראה נחמד הרב בשמו שהביא מה לפי אך אצלי

 אינה תוכחה דמצות ונ״ל וז״ל כתב שהרי דלק״ח נראה ע״ד

 רשעים עצת למקום שילך אחריהם לרדוף שצריך מצות כשאר
 בא אדם שראה לאדם נזדמן דאס אלא שיכוהו עד בהם למחית

 כשם ע״ב ס״ה ד׳ ביבמות אמרו שהרי להוכיחו חייב לחטוא

 נשמע■ שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה

 שלא ומצוה ומקבלו יוכיח אם מצוה דשניהם דכיון וכו׳• ופירש״י
 דיינו( הציל )נראה דהיינו ספק והדבר יקבלו לא אם להוכיחם

 למה גם ומה רשע עושי אחר לרדוף לא אבל לפניו כשנזדמן
 להו משוי יקבלו לא אם כן אם. וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב שאמרו

 וגדול הבית גדול וכן תוכחת דמקבלי לו בברור ודוקא מזידים
 אי לו ברור באינו אבל תוכחה מצות אחר לרדוף מצוה הדור

 למקום לילך חייב שיהא ולא להוכיח חייב לפניו נזדמן אם מקבלי

 מצוה הדור דלגדול הרב שסובר עכ״ל/מתבאר כנ״ל רשכג עושי
 ואהרן כמשה שקול בדורו גדול לגו ומי התוכחה אחר לרדוף

 . התוכחת אחר לרדוף רמיא עליה ומצוה שמו בקוראי ושמואל

 דחינו אלא זו. מצוה אחר לרדוף דאסור הרב אמר דלא ועוד
הוא חומרא הנביא ושמואל דמי ושפיר עביד בעי ואי קאמר חייב

:וק״ל אנפשיה דאחמיר

 הדור לגדול אינשי שאר בין לב חקרי הגאון שחלק זה וחילוק
סופר כתב להגאק מצאתי התוכחה אחר לרדוף לענין *

 מה מל לזה כיוצא שכתב מ״ז בסי׳ פתס( )שהשגתי! אהמ״ז בחלק

 שאם סקי״ג תר״ח סי׳ אברהם במגן והובא חסידים בספר שכתוב
 לו שנראה להוכיחו צריך אין ממנו וינקום ישנאהו תוכחה ידי על

 שאם עמיתך את תוכח הוכח במצות רק הס החסידים ספר דדברי
 שישנאהו באופן הוא אם להוכיחו שצריך בחברו מגונה דבר רואה

 ונתקבל רבנות כסא על שיושב מי אבל צריך אין ממנו וינקום

 אותם וליסר להוכיח החיים דרך להורותם העיר עסקי על לפקח

 על רק עצמו על יחוס לא האפשר כל הדת ולהעמיד בדברים

 צורבא האי שאמרו מה בכלל וזה תמיד ולבו עניניו יהיו ה׳ כבוד

 דלא משום אלא דמעלי משום לאו מתיה בני ליה דמרחמו מרבנן
 הרב שחילק מה כמין שמחלק הרי וכו׳ דשמיא במילי להוא מוכח
 דעליהם מדין מל היושבים לרבנים אינשי שאר בין לב חקרי

 כמו לומר יש כן ואם הקדושה תורתינו בדקי לחזק להשגיח תמיד

 כשאר ולא תוכחת מצות אחר לחזור מחוייביט הדור שגדולי כן
 :כנז״ל לחטוא שבא מי שראה לו כשמזדמן אלא חייב שאינו אדם כל

עיני ראות לפי הכל מקום דמכל שם סופר בכתב עוד לכתב
 לומר שמצוה כשם לאו ואם דבריו יקובלו אם המורה

מצות ובאחת נשמע שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר

תוכחה
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נ ע<//6;

נר־5?

 אם פטם בכל שכלו במאזני לשקול יוכל מי מכולם קשה סוכמה

 הדין דמדת ייא( >ח ר )»ת חז״ל אמרו ומר לא או שתיק© יפה
 שאמרו מה לפרש ונראה גלוי סי להם גלוי לפניך אם קטרגה

 ירהבו שאחר פד ישעיה של דמה נתקררה לא »־א( י״י ד׳ )»עם
 פד ישראל את שונא היה ח״ו איך להכין דצריך וכן' כזקן נפר

 דידע ונראה . כזקן נפר ירהכו שאמר עד דפתו נתקררה שלא
 יהיו לעולם מקום מכל .הרע וכדור ישראל אלמן לא כי ישעיה

 תורתם כידיהס אבותיהם מעשי אוחזים חכמים תלמידי צדיקים
 אין כי יאמרו אם כי הוכיחו שלא על שיפנשו ורק אומנתם
 לשקול יוכלו ולא גלוי מי להם חקטרג הדק מדת מקוכלת תוכחתם

 העם כעיני מכוכדים שהחכמים כזמן זה כל אך .נכון מל הדכר
 . ה׳ מצות טל לעכור עליהם מתגכר יצרם רק ערכם ומכירים

 הפושעים וחדלו תוכחה דכרי דברים כרוב חקוה פתח יש אז
 החכמים סל מלעיגים אם אכל פעמים מאה אפילו להזטח וצריך

 יבזו בוז גס .לחושד אור ושמים תורה אור ישטן דרך ההולכים

 וגלוי לקולם אזן יעו ולא דכריהס קבלו לא כודאי 3שו אופס
 נתקררה ולכן שמים ידי ויוצאים דכריהס יקוכלו שלא לפניהם וידוע

 כנככד ונקלה כזקן הנסר וירהכו כששמע הנכיא ישעיה של יפתו
 חן שוים והעתים המקומות כל לא אך הזה כדור כפוטתיט וכן

 מוכה כעצה יהקנהו יתברך וה׳ שלפניו מה יראה ויחכם לחכם

ישק שפתים חכם פי דברי פכ״ד הגדול שמו לכבוד מלפניו

: צדיק פי שפתי

 מחמת דרכנן או דאורייתא איסור שעושה חכרו אח רואה אם1
הרב וכתב מאיסורא ולהפרישו להודיעו תייכ ידיעה חסרון

 חילוק יש דרכנן דכאיסור ו׳ ד׳ חמץ מהלטס א׳ כפרק המלך דרך

 משום שהוא דדבר גזרה משום רק שאסרו לדכר גמור איסור כק
 עליו שעכר חמץ שאוכל חכרו הרואה ולק להפרישו חייב איט גזרה

 להודיעו חייב איט הפסח עליו שעבר חמץ שהוא דעה כבלי הפסח

 לא דאסור הוא קנס משום רק מותר הדן שמן טק ולהפרישו

 צריך ואיט אסרו לא יודע שאיט למי אכל שיודע למי אלא אסרו
 כי תראה קצהו ואפס .עליו נחלק אחד שרב שם והביא להפרישו

 היוסרון מלים הס׳ בנמנוסות שם )ונחוג החולק הרב דברי כל ©נאי לא
 באיסורין לחלק דבריו לקיים וחזר (06r» שיראה נ» שס מילי ל»» •איומו
 אלו וקנס גזרה משוס שהוא דרבנן לאיסור גמור איסור בין דרבק

 ברכה בשיורי דבריו הובאו עינים פתח בס׳ חיד״א ומרן תוד״ק
 שערי הרב דבריו הביא ל׳א סי׳ ח״ב שאל חיים ובס׳ חמ״ח סי׳

 קי״ט סי׳ ריש יו״ד תשובה פתחי והרב מ״ו ס״ק שם תשובה
 הרב על חלק ה״ן אות ח״י פי׳ א״ח בחלק הד״ט עיקרי והרב

 להודיע חייב ענין ובכל לחלק דאין ליה וסבירא המלך דרך

 ע״ב ס״ד ד׳ דעירובק בסוגיא דוד יד הרב גס עי״ש ולהפרישו
 בח״ב אמת זרע הרב גם עי״ש המלך דרך הרב דברי על פקפק

 לחלק המלך דרך הרב שכתב מה הביא ע״ב סוף י״ז ד׳ י״ע סי׳
 לח מכת״ר המחילה ואחרי דבריו סל וכתב כנז״ל דרבנן גאיסמק

 להודיעו חברו חייב פנים כל על אלא עמו אחו הדל בנ״י ירד

 הרב שהביא והראיה שהוכחתי וכמו עור לפני משום ולהפרישו

 כאשר ראיה דאינה דעתי עמית לפי נראה ס״ד ד׳ מעירובק
 כ״ד סי׳ סוף ח״א לב חקקי בס׳ החבי״ף והרב הרואה יראה
 המלך דרך הרב כדעת שלא העלה פסח להלמת שבספרו כתב
 משוס ולהפרישו להודיעו שחייב אמת זרע הרב שכתב ומה

 מעצמו מושה שהוא במה עור לפני שייך איך לי תמיה עור ולפני
 דבר הוא שעושה שמה לו אומר שאיט רק כלל מסייעו זה ואין

 מברי בתרי קאי דנדלא הראשונים כתבו לא כאן ופד לו האסור
 אלא דרבנן מיהח דאסור מדאורייחא עור לפני דליכא דנהרא
 תישרשמ מה עיין לקחתו בעצמו יטל שהיה האיסור לו במשיט

 מה אבל ג׳ ס״ק ״וכ 0^ ©י״ו במערכת הכללים בקונטריס בזה
 שאסור מודיעי ואיט ושותק רואהו וזה דעת בבלי עושה שחברו

 תורה איסור הוא אם אך פור ולפני משוס שעובר לומר שייך אין

 מדאוריתא הורה כאיסורי תוכחה מצות משוס שהוא לומר נכון ויותר
לקמן שאכתוב וכמו תקון דאורייתא כעין רבק דחקון כל ובדרבנן

: צ״ע אמס זרע הרב ודברי נס״ד

 בדבר כמתעסק רעק״א של טהור בספקו וניחן נשא אשר א׳ בסי׳

 שסבור בדבר בשבת דמתעסק ומסיק שוגג עבירת חשיב אי איסור
 שלא אבל הצורך לעת להקל יש מחובר הוא ובאמת חלוש שהיא
 חורה איסור דליכא נחליט אם דאף להפרישו חייבים הצורן לעת

 לצורך לא אס להפרישו חייבים כן דגם דרבנן איסורא מיהח איכא
 : ראה גא לך בראיותיו לעיין פניתי ולא מסקנתו תו״ד אלו

 מדין הוא מאיסור חברו ולהפריש להודיע שחייב דמה ונראה
 אריה שאגת להגארן מצאתי וק וט׳ מוכיח הוכח מצות

 להפריש אדם חייב התורה שמן שטק דבריו בתוך שכתב ח״ן בסי׳

 הבריות כטד משום עצמו את למטע לו אין מאיסור חברו את
 לא שדוחה הבריות כבוד גדול אמרו דלא שבש״ם שטיא לפום

 תעשה לא דאפילו קי״ל דאגן אלא תסור דלא בלאו אלא תעשה
 דק מפורש כשב הרי עי״ש וט׳ תעשה ואל בשב נדחה תורה של

 שהוא בדבריו ©רש שלא ועם מאיסורא לאפרושי הוא התורה

 של מצוה אאיזה כן לא שאם כן לימר בהכרח ©נחה מצות משום

 דלפני דלאו זה שייך איט פור אלפני דודאי זה דבר נסמוך ©רה
 דע״ז בפ״ק נתן ר׳ כדתני אי©ר דבר לו להושיט שלא ©א עור

 שגא׳ פטמ״ז נח לבן החי מן ואבר לנזיר יק כוס יושיט שלא מניין ז׳ ,ד
 אבל כטדע וט׳ דנהרא עברי בתרי בדקאי ודוקא לת״מ ולפ״ע

 בשגגה אימר ©שה שחברי שרואה רק האימר לו ©שיט בשאיט
 ממצות אלא איט ודאי אלא מזה ללמוד אק להפרישו חייב שיהא

 ©הר״ם רטט בשם שכתבתי מה מסיאק( )נד*ס לקמן ועק ©כתה
 דלאפרושי שכתב י״י סי׳ בחיו״ד יהודה בית להרב ראיתי וק אלשיך

 וכן תוכחה מצות והייט ערבים ישראל דכל מטעם ©א מאימרא

 שמאים( ואיד )מ״ה פ״ג ©׳ ביו״ד מפר נתב להגאון מ©רש מצאתי
 קמא בפרק מרדכי והגמח והרא״ש המום׳ שכתבו מה שהביא

 משום דליכא דנהרא עברי בתרי קאי דלא דהיכא ג׳ ד׳ דשכת
 אוכל קק דאהילו איכא דרבנן אימרא מקום מכל עיר ולפני

 על וכתב לו לסייע שלא גדול שק כל להפרישו מצווק ב״ד נבלות

זה

 שגם היא שפשוט למדט הנז״ל הרבנים כל מדברי והנה
דרבנן איסור עושה שחבירו רואה אם דרבנן באיסורין

 ולהפרישו מדרבנן אסור שהוא להודיעו חייב ידיעה חסרק מחמת
 דבר בין לחלק תר״ח בסי׳ הפוסקים שכתט נמה טנק ואיט

 מוטב משום שיש לענין הוא דשם מפורש לאיט בתורה המפורש
 מחסרון איסור עושה שזה ידוע אם אבל מזידים ולא שוגגיז שיהיו

 באיסורין גם ולהפרישו להודיעו שצריך פשוט איסור שהוא ידיעה
 שאינם דרבנן באיסורין הוא לפלפל מקום שיש מה ורק דרבנן

 דעת בזה ואף הנז״ל הרבנים שכתט נמו וגזרה קנס מחמת אלא
 ש״ג סי׳ ביו״ד חשובה פתחי והרב לחלק שאין הס״ל בתראי רבנן

 ולהפרישו להודיעו צריך דרבנן באיסורין דגם כתב לבי בנחגת
 שכתב מה שר זכר ונא עי״ש ראיות נמה עוד ושיש לזה ראיה וכתב

 באיסורין דגם בארה ומשם חיד״א מק בשם קי״ט סי׳ בריש בעצמו
 סמסמק( "ים )נד״ם ס״ז בסי׳ ציון שיבת הרב גס להודיעו צריך דרבנן

 מכנים ממזר כשהילד שטהגים במה נסתפח השואל שהרב נתב
 הדין אס ממזר שהוא שיתפרסם כדי המינה מקום ומשנים שם לו

 לענק חר״ח בסי׳ למ״ש דומיא לחלק יש או מדרבנן בממזר גם כן

 שיהיו מוטב לענין הוא דהתם יפה דמיוט שאין לו והשיב תוכחה
 דרבנן מאיסור גם ולהפריש להודיע חייבים ודאי אבל וט׳ שוגגין

 מיזייב איט דעת בבלי בחלב עוף בשר אוכל חברו הרואה ואמו
 בית הרב גס דביק עי״ש וכו׳ דרבנן בחלב בשר שהוא להודיעו

 באיסורין דגם להוטח שהרבה אשר י״ז סי׳ יו״ד בחלק יהודה

 דדוקא חידוק ולא כתב מדרבנן פור לפני משוס איכא דרבנן

 עור ולפני משום דאסור הוא באיסור מסייע דקא והושטה מטרה
 ליתא דהא להפרישו חייב איט חברו ורואהו מעצמו בעובר אבל

 אדרבע דעבר אמאן קיים המקדש שבית בזמן היו משמתין דהרי
 איגר עקיבא’ 'ורטט עכ״ל פשוט וזה דוכתי בכמה בש״ם כדאיתא

 אם איסור מלאכת שזה יודע שאיט במי נשאל ח׳ סי׳ בחשו׳

 אף במלאכה דמתעסק להוטח ומרי ישקיל להפרישו מחוייבים

 וא״כ מקרי שוגג עטרת מקום מכל הכתוב מגזרת מחטאת שפטור
בדוריט לגאון הים שפת בשו״ת תחזה ואתה עי״ש להפרישו צריכים
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 מן ולהצילו להפרישו מצווים דקטן ידענא לא זה וחומר וקל זה

 ואי לו ישמע ולא מדעתו עושת שהוא זה גדול אבל האיסור

 יעשה סיעתו שבלא כיון לסייעו דאסור לן מגא להפרישו אפשר
 שלא כ״ש להפרישו שמצוה פשימא בשוגג קאי הרא״ש ואם ויעבור

 סי׳ כלאים ובהלכות בנדה דהרי ק״ו לרון צריך היה ולא יסייעו
 להודיעו צריך בחבירו כלאים ברואה ירושלמי הרא״ש מביא י״א

 הוא דאוריחא זה דבר ולדעתי ל״ה סי׳ או״ח קמא טב״י ועיין

 בש״ם מובא בדוכתי וכן טוב לא נפש דעת בלא וגס תוכיח מהוכח
 צריך שישמעו היכא הכי ובלאו חזירים ולא שוגגין שיהיו מימב

 מזיד אמוציא קאי הרא״ש ואי שוגג מאיסור שיפרשו כדי להגיד
 דמציוון מקו״ח איסור דאיכא מנ״ל ידו מל למחות אפשר ואי הוא

 האיסור כשיעשה אבל האיסור מן להצילו להפריש כשאפשר להפרישו

 מפורש כתב הנה מדרבנן לסייעו דאסור מנ״ל למטע אפשר ואי
 להפרישו מדאוריתא חייב בשוגג איסור עושה חברו רואה דאם

 אריה שאגת הרב שכתב מה גס ספק ובלי תוכחה ממצות

 תוכחה מצות משום הוא מאיסור חברו להפריש חייב שמדאוריחא

 שהבאתי מה לפי סופר כתב הרב תמיהת על מוסיף ההדיוט ואני

 שח״ן אות האל״ף במערכת ת׳א( ח» )בשדי הכללים, בקונמריס

 חז״ל נטפלו לא התורה מן שאסיר שבדבר שכתבי רבנים כמה בשם

 לא לדבריהם גם תורה לדברי ישמעו לא דאם מדבריהם צאסרו

 עברי בתרי קאי דבדלא שכתבו הראשונים דברי ואס עי״ש ישמעו
 מצווה התורה מן הרי שוגג כשהוא היינו לסייעו אסור דגהרא

 חז״ל הוצרכו ולמה לס־יעו שלא שק וכל תוכחה ממצות להפרישו
 בדבר דדוקא לומר ודוחק התורה ממצות ועומד שמציוה מה לאסור

 שהוא במה ולא לאסרו חז״ל נטפלו לא באזהרה הוא התורה שמן

 פאת בקוגטריס שכתבתי מה ועיין עיון וצריך מ״ע רק התורה מן
 דאפרושי בהא פ״ד אות האל״ף במערכת הכללים בחלק השדי

 והבאתי מכשול חתן לא עור דולפני לתא משום הוא אס מאיסורא

 כ״ו בסי׳ יצ״ו יצחק פרי בשו״ת בדורם שגדול חי דברי תורך
 קצת והבאתי הג״ל אמת זרע הרב על תמיהתי ליישב וכתבתי

 ח׳ מצוה בא בפרשת חינוך מנחת הגאון ומדברי בס״ד לזה ראיה

 הוא מאיסורא אפרושי דמשום דהא מתבאר ע״ב ח״י ר׳ בסק״ה
 קצת הוא מאיסורא לאפרושי אבל וז״ל שכתב תוחכה מצות משום

 אינו בידים מכשילו אינו אס חבירו מפריש איט אס אבל מצוה

אוהו שהוכיח או תוכחה מקבל שאינו יודע אם איסור שום עושה
: וק״ל עכ״ל וכו׳ כלל עבר ולא קבל ולא-----

גנת והרב ז׳ דין דעות מהלכות בפ״ו החיים צרור הרב לכתב
,z J וכו׳ שחטא חברו הרואה הרמב״ס ממ״ש הוכיח ורדים

 בביטול לא אבל אל״ח שעובר למי אלא אינה תוכחה דמצות

 דאס גדקי״ל דמהש״ס עליו להפליא הרבה המחבר והרב עשה מצות

 הפוסקים ומדברי נפשו( שתצא עד אותי מכין ומ׳ עמה ואינו סונה עשה לו אומרים
 דקדוקו ואין תוכחה מצות איכא משה מצות בביטול דגם מתבאר

 בביטול דרחמנא אמימרא העובר גם דודאי נכון הרמב״ם מדברי

 בעניינים גו״ר הרב בדברי עוד והאריך מקרי חוטא עשה מנות
 כ״ג בד׳ י״ט סי׳ חא״ח בל חקקי בס׳ החבי״ף מק גם עיי״ש אלו

 ל״ת במצות כין איתא תוכחה דמצוח פשיט דנ״ל כתב ע״א סוף

 סי׳ בחא״ח לב מקרי הרב שגם וכתב גו״ר כהרב דלא במ״ע בין
 תעשה ואל בשב המתבטלת עשה במלות זה וכל עליו חלק מ״ת

 דפשיטא עשה נקום ומתבטל עשה מצות שהוא בדבר שכן וכל

 שם החיים צרור הרב להשיב שהרבה וכמו תוכחה מצות בה דאית

 סלה וכתב בהמתו שביתת בדין דמסיק ורדים גנת הרב דברי מל
 מדין עליו וחמה תוכחה מצות בה אין תעשה לא בה דאין דמשום

 לדוד תהלה בם׳ עליו חמה יכן עיש״ב וכי׳ הכיפורים יום תוספת

קונסרים בריש בח״א יל״ו אורמינבארג דוד -הגאון -לידידי הגד״מ
:החיים צרור הרב לדברי דעתו שכיונה עי״ש וישפה ^הם____

ד׳ ע׳ בדרוש לב מערכי בס׳ לב חקרי הרב !נסתפק
r והיה עבירה עובר חברו שראה בנדי מ״ד זה״ן 

 איש וכשלו כדכחיב עליו דנתפם מיחה ולח למחות בידו
 מוט שנתכפר שלמה בתשובה ההוא הרשע חזר ושוב באחיו

נמחק מלמו שהעון דכיק הערב את להציל תשובתו מועילה אס

yy י׳צי

 נתכפר הרשע עון דילמא או נענש איט הערב גם ממילא ונעקר

 ומצא תשובה שוס בלי יתכפר במה הערב עין אבל שעשה בתשובה

 ליה פשימא האזיט פרשת בדרשותיו מוהרימ״ט הרב בזה שנחלקו

 הדבש יערות והרב לו מתכפר הערב גם בתשובה חזר הרשע דאם

 ח״ש דלפי כתב המחבר והרב הערב מתכפר דאינו כתב ע״ב בד׳
 כזכיות לו נעשות דזדונות מאהבה תשובה בין לחלק יומא בסוף

 יש במרב גס כן אס כשגגות לו נעשות דזדוגות מיראה לתשובה
 נמחק שהעון כיון אז מאהבה חשובה עשה הרשע דאם כן לחלק

 לכפר לו ונרצה נפטר הערב גס כזכיות לו נעשו ואדרבא לגמרי
 אלו המרב בזה נפטר לא מיראה רק שב הוא ואס כן גס עליו

 מוהר״ם הרב שדעת .מקימיס( ל»י ילעיז׳ )לא כתוב הס׳ ובגליון חוד״ק
 שלא מי גס שמתכפר מוהרימ״ט הרב כדעת ויקרא בפרשת אלשיך

 יקריב כי ארם ע״פ הפרשה בריש הס מוהרמ״א הרב ודברי הוכיחו
 רבים בלשון וסיים יקריב כי אדם יחיד בלשון שפתח שדקדק מכם

 חטא כשהחיטא דאף הכתוב דכונת ליה וניחא קרבנכם את תקריבו

 לו נמשך שמכם ונמצא הזהרתם ולא להזהירו לכס והיה בפניכם

 להתכפר קרבן להביא אתם גס צריכים והייתם קרבן להניא שיצטרך

 לכם ונחשב לפני רצוי זה של שקרבנו עמכם אעשה אשר חסדי זה

 בזה ויומתק תוד״ק אלו אתם גם אתם קרבנכה את תקריבו כאילו
 יותר הנראה שלפי מכם יקריב כי אדם לומר הכתוב שדקדק מה

 ועם וק״ל ניחא הרב ולדברי יקריב כי מכם אדם לומר צודק היה
 הסרבים שיהיו חיתי דמהיכא' קצת לפקפק יש הדרש על משיבין שאין

 נמידים והם שגגתו על קרבן יביא דהחוטא קרבן להביא חייבים

 כרת בו שאין דבר דהוי ועוד בא הוא שוגג מל קרנן וסתם הם
 ומכל שגגות הלכות ריש רמב״ס עיין ומלה כפסח מעשה ובלא

 הרב לסברת סתירה מוהרמ״א הרב מדברי דאין נראה מקום

 ונת ת«מ נלא )דקרק חשובה ועושה קרבן דמקריב דכיון לב מערכי

 שחייבים בדברים במזיד שעבר על הוא קרבנו אם אף תופנה( רשפים
 לכפר לו דנרצה ודאי והקרבן התשובה ע״י מ״מ המזיד מל קרבן
 להערב גס מועיל ולכן היה לא כאילו והיה לגמרי ונמחק עליו

 להיות י?ול מיראה והיא בלבד השובה בעושה אבל בזה להתכפר

 גם בשגגה כחוטא רושם ט ועושה לגמרי נמחק ■העין שאין שכיון
 זו שגגה לידי להביאו לו וגרס מיתה שלא על עונש לו יש הערב

מערכי הרב הכרעת אחר נמשך ע״ד י״ג ד׳ בח״ב ימין יד והרב
 : עי״ש מיראה לתשובה מאהבה חשובה בין לחלק לב

של מדרשו בבית הישיבה בלימוד נסתפהו לזה כיוצא !הנה
 דעובר מכשול תתן לא עור דלפני בלאו מלאכי יד הרב

 אחר הנזיר אם נח לבן החי מן ואבר לנזיר יין כוס המושיט

 בפיו בא שלא ב״ן וכן שתהו ולא יצרו את כבש הכוס לו שהושיט

 דלא כיון נימא מי לת״מ ולפ״ע משום המושיט קעבר אי הפיגול
 או מכשיל תו מיקרי לא ההושמה אותה ע״י באיסור נכשלו

 דלפ׳ע בלאו עובר לפניהם המכשול נתן הוא סוף דסוף כיון דילמא
 איסור משו לא דהס דאף כתב שס״ז כסי׳ גדול הי״מ זה והרב
 רחמנא אמר מכשול תתן דלא דלפ״ע אלאו עובר המושיט מ״מ

 לא אס בין הנישט עבר אט בין קרא קפיד דאנתינה דמשמע

 וכנה״ג אהרן וזקן הר״ן הרבנים ומתשו׳ מהש״ס כן והוכיח עבר
 ל״ו אות הלח״ד במערכת הכללים ובקונטריס מי״ש ששון ןמוהר״א

 נו׳ ת/1 הד״ו גיוערנת נמתין מור למר נפרן הלמ׳ו ממרנת נלליס נקונמדק הנתוג )נל

 מרבנן דספרי אתמהא הבאתי הנה נאן( מהשרשסת׳ ושסנס״קא׳נתינ

 שיש הבאתי וגם מלאכי יד הרב כסברת ואזלי דנקטי קרישי
 אם דאף ומדיח במסית לזה כיוצא הבאתי ועוד בזה מפקפקים

 ולכאורה עי״ש המסית עובר אליו שמע ולא לו אבה לא הניסח

 לא לו ורפא שב דהחומא דאע״ג הוכחה לענין כן כמו לומר יש

 לו שהיה דרחמנא אחימרא עבר דאיהו כיק להערב ליה מהניא
 דלא אעיג דמכשול בההיא דאם הוא וכ״ש כן עשה ולא להוכיחו

 דרחמנא אמימרא עבר סוף דסוף משוס עבר איסורא שום אתעביד
 לטבור שיטותיה ליה ואהניא להחוטא גרמו כשמעשיו כ״ש בהושטתו

 החוטא אס דאף לומר לנו דיש שחיקיתיה ע״י דרחמנא אמימרא
 ישוב בעצמי שהוא מד להערב תשובתו מהניא לא לו ורפא שב
ל״ס בק בזה לחלק כלל סברא דאין חטא אשר חטאתו על ה׳ אל



דינים אסיפת ה״א טערכת חמר שדי
 מגניא סברא •דהאי תעשה ואל בשב וזה עשה כקום שזה לעשה
 בלא לפוטרו אבל הקל עונש לירי להביאו חמור מעונש ומצלא
 ומס]שתיקחו? ע׳׳י השס אח לחלל נרס יףס דסוף אפשר אי כלום

 ׳ זחטא עליו תשא 'ולא דאמר טכא דשאני יצ״ו רב־אחד לזה שדחה

 חטא נשיאות דליכא וכל רחמנא קפיד חטא דבנשיאות דמשמט
 | דברים הם כלל איסור קמוכיח על אין החוטא עון נתכפר שכבר

 1 אלא לחטוא לו תגרום שלא פירושו אין עליו תשא דלא תמוהים

 טעם נתינת ואינה יכלימנו ולא ברבים יוכיחנו שלא אזהרה היא
 דכשס־שהמוטט־ ולכךמ&חברא~לענ״רפשיט\ וזה הוכחה למצות

 אף עובר המסית וכן הנזיר שתהו שלא אף עובר לנזיר טס
 בידו שיש מי וכ״ש כן כמו אליו שמע ולא לו אבה לא שהניסת

 כן גם הוא צריך בתשובה שב שהעובר אף מיחה ולא למחות
 כבוד על חם שלא חטא אשר חטאתו על ה׳ אל ולשוב להחודוח

 הדבש יערות הרב וכדעת הקלושה ותורתו ה׳ קנאת להקנאות קונו
 •שן( דפים לשל מניינים הדפים ואין חדש דפים הוא שניר׳ הס־ כי שלהן עופן מ״ק ראיתי )לא

 הנ׳ל( הכללים נקינערים שרשמתי נמו מלאני יד הרנ נדפת )שלא הסוברים דגם ויתכן

 מודו עובר המושיט אין לו הנישט עבר שלא שכל עור לפני גבי

 העובר ואם בסיבתו העבירה נעשית האמת שלפי כיון זה בדין
 על לזה מצלת תשובתו אין בעצמו חטא אשר על תשובה עשה

 : כעת לי נראה כן דרחמגא אמימרא לעבור שלא הוכיחו שלא

)שהשגתיו קשי הר״סמי שו״ס בם׳ ראיתי תוכחה מצות לבעימר
z והלאה ש״ג מסי׳ הגאון שהאריך א״ח בחלק מקייב( ו 

 עבירה בעוברי מלמחות להקל יש מנין באיזה חשובות בכמה
 ושם של״ד סי׳ סוף ביו״ד מקומות בשלשה הרמ״א בדברי ועמד

 שיטתיה דמיחלפא דנראה י״ב סי' ריש משפט ובחשן זק׳״ן בסי׳

 שמים שם ומחללים הפוקרים האנשים ועל דב״ק לבאר והאריך

 מהשררה לזה רשיון שיש במקום להחרימם חייבים אם בפומבי

 . דב״ק להבות .עי״ש עניינים בכמה ישראל מעדת ולהבדילם

 מצאתי מזידים יהיו ואל שיהמ_ש_ונגים מוטב דאמרו ,ובטאי
בזה לספחס וראוי דינים פרטי איזה בקונטריסי כתוב

 כ׳ דף על למכות בחידושיו הריטב״א בשם כתבתי א( הם ואלו

 שימור דבמינן הוא מלקוח דלחייב שכתב קיי"( שיעיר ינפה )ני*ס מ״ב
 שכל ידוע והדבר וסיים וכו׳ אחד בשער אפילו איכא איסורא אבל

 לומר ראוי ואין שנהגו כמו ולא ברבו אפילו באביו אפילו אסור זה
 ועוד הס ומזידין יום בכל עושים שכן שוגגין שיהיו מיטב בזה

 להם הנח אמרינן נדאוריתא דאפילו התם דאמר למאן דאפילו

 לא אבל הכיפורים ביום כתוספת משה באיסור מילי הני לישראל

 שכבר,הביא ראיתי שוב עכ״ל בס״ד בדוכתא כדכתיבנא לא באיסור

 בכללי מלאכי יד הרב ללאי( פשה ני! לחלק ,נ)שני הללו הריטב״א דברי

 בהמה במה בפרק דאמרינן מהא לכאורה וקשה ט שפי אות הדינים

 שאמר וכו׳ האנשים מצחות על תי״ו והמית ק1£פ> על מ״א ה״ן ד׳
 מצח ועל דיו של חי״ו צדיקים של מצחן על לרשום לגבריאל הקב״ה
 ישלטו ולאלו חבלה מלאכי ישלטו לא שלאלו דם של תי״ו רשעים

 למחות להם היה הדין מדת ואמרה וכו׳ גמורים צדיקים שהללו

 לא בהם מיחו שאס לפני וידוע גלוי הקב״ה ואמר מיחו ולא
 וכו' גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אם לפניו ואמרה מהם יקבלו

 שיהיו מוטב לומר נותן הדין היה לפניהם גלוי היה דאס דמשמע

 החם ואמרינן החמורות עבירות שלש ראשון בבית דהוה אף שוגגין

 גלותא ריש לדבי מר לוכיחינהו סימון לר׳ ליה אמר זירח דר׳
 מקבלי דלא גב על אף ליה ואמר מנאי מקבלי לא ליה ואמר

 היכא היינו מקבלי( ילא « על יאף )מ״ה התום׳ וכתט וכו׳ מר לוכיחינהו
 דודאי היכא אבל גלוי מי לפניהם בסמוך כדאמר מקבלי אי דספק

 כדאמרינן מזידים יהיו ואל שוגגים שיהיו מוטב להם הנח מקבלי לא
 עכ״ל הכיפורים יום תוספת גבי שואל ובפרק יין כדי המביא בפרק

 לישראל להם הנח דאמרינן ע״ב ס׳ ד׳ חזקת סרק בסוף וכן
 ידוע שאין בדבר וכו׳ מוטב ת״ל כתבו וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב

 בפרק כדמיכח למחות צריך לאו אס בהם כשימחה יקבלו אס

 גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אם הדין מדת דאמרה בהמה במה
 מוטב אמרינן יקבלו שלא בבירור יודעים שאנו בדבר אבל ונענשו

עבודה דמס׳ קמא בפרק זה חילוק כתט וין ייי״ל שוגיין שיהיו

 מוטב אמרינן תעשה בלא דגם ומתבאר עי״ש ע״א ד׳ ד׳ זרה

: הריטב״א דברי היפך וכו׳ שוגגין שיהיו

ארעא הרב שכתב מה פי על הרימב״א דעת ליישב ונראה
 הרב מפי ששמע קול אות בתרא במהדורא דרבנן

 אחרינן דלא העיטור הרב שכתב מה על שהקשה קדש מקראי
 מההיא בתורה מפורש שאיט בדבר אלא וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב

 הדין היה יקבלו שלא לפניהם גלוי היה דאם דמוכח הג״ל דשבת

 בדברים חוטאים שהיו אף וכו' שוגגין שיהיו מוטב לומר נותן
 וכתב דמים ושפיכות עריות גלוי זרה עבודה בתורה המפורשים

 לפטרס אלא אינה ההיא דסוגיא העיטור הרב לדעת ליישב בשמו
 בדבר למחות איכא מיהא חיובא אבל מיחו שלא על מיתה מעונש

 ד׳ אות חר״ח סי׳ מסף ברכי בס׳ חיד״א ומרן בתורה המפורש
 על וכתב יעקב ישרש בספר בשמו הנ״ל ותירוץ קושיא הביא
 וכתב הנ׳ל דשבת סוגיא הביא י״א בעשין הסמ״ג שכבר דבריו

 ממוגיא כדמוכח מיתה מעונש דפטירי דאף הרב כדברי בפשיטות
 מעתה אמור מיפטרי לא תוכיח דהוכח מעשה מקום מכל דשבת

 סובר הוא שגס הריטב״א לדעת ליישב בראש יש מקום זה דלפי
 מוטב אמרינן בלאוין דגם מינה דמוכח דשבת דסוגיא כן לחלק

 חיכא חיובא אבל מיתה מעונש לפטרם אלא אינו וכו׳ שוגגין שיהיו

 ה״ן אות המ״ם במערכת אזן יעיר בספרו כתב וכן בהם למחות

 מיפטרי לא דהוכחה מעשה מעונש שפטורים דאף כתב שבסמ״ג

 שישי בפרק מיימוניות ובהגהות סמ״ג דמסיק מאי עי״ש וסיים

 סובר במסקנתו שהסמ״ג לומר שכונתו ונראה דעות מהלכות
בזת הסמ״ג ודברי ליכא דתוכחת עשה אף מקבלים שאין דכשידוע

: עי״ש בסק״ו לקמן הבאתי

 הרב בשם כתב שצ״א אוח הדינים בכללי מלאכי יד והרב
דמוטב יד כחיבת תשובה בשם תר״ח בסי׳ הגדולה כנסת

 אלא לחזר דאוריתא באיסור דוקא לאו דאמרינן וכו׳ שוגגין שיהיו

 לטבול מקומות בקצת דנהגו טבילה כגון כרת באיסור אפילו

 עכ״ל מקבלי דלא ידעינן אי מידי ולא להו אמריגן לא בנהרות

 הנ״ל הריטב״א כדברי שלא הס זו תשובה דברי הנראה ולפי

 בשתי שמביא הרב על תימה וקצת ינד( «סנ אמדן לא לאו )דנאי«ר
 זו שנה לא זו ששנה דמי יעיר ולא בשתיקה הסברות שתי האותיות

 לית כרת היה לא חם אף לאו איסור דהוא כיון הריטב״א דלדעת
 קנת ומדברי כרת נמי בדאיכא שכן וכל וכו׳ מוטב למימר לן

 דאף סוברים שיש קצת משמע לנשים תכשיט בהיתר מהראשונים

 דמיטב מטעם בידן מוחין אין הרבים רשות הזה בזמן לנו יש אם

 סעיף רצ״ג סי׳ ביו״ד גס ש״ג סי׳ בא״ח עיין וכו׳ שוגגות שתהיו
 דמוטב וכו׳ למחות דאין חדש איסור לענין הפוסקים כתבו ג׳

 הזה בזמן חדש דאיסור נאמר אם דאף ומשמע וכו׳ שוגגין שיהיו
 ואין וכו׳ מוטב אמרינן לאו באיסור דגם ומוכח כן הדין דאוריחא

: איה"ש זה בכל להתיישב וצריך למחות צריך

העיטור הרב סברת ליישב כתב שם יוסף בברכי חיד״א ומרן (ג

נחירה( לפפירש בחירה מפירש שאיני מר נין לחלק )יסנר׳ ודטמיה

 בהא דפרשי עד לכופם בידן דסמי היכא בין הפרש שיש זה והוא
 ואין מקבלי דלא ידעינן כי ברם להוכיח וחייבים מובא מחמירינן

 ס״ה ד׳ ביבמות שאמרו וזהו להוכיחם חיוב אין לכופם בידינו כח

 זאבי חוהר״י הרב בשם הביא וכן נשמע שאינו דבר לומר שלא

 העגל במעשה לאהרן רבנו משה שאמר רז״ל מאמר על בדרשותיו
 העיטור הרב סברת סל מזה שקשה וכו׳ שוגגין שיהיו להם היה מוטב
 הנ״ל דשבת סוגיא ושהביא זה חילוק פי על ליה וניחא הנ״ל
 כלל הרא״ש חשובת על אמת דברי הרב קושיית בזה ליישב וכתב

 האמור דלפי העיטור בעל הרב חילוק פירש שלא ג׳ סי׳ ו׳

 היתה דהרא״ש דאימור ניחא פטור גוונא בכל למחות בידו דכשאין

כתב וכן וכו׳ למחות השואל ביד היה שלא בתחלה ידיעה לו

: ה״ן אות המ״ם במערכת אזן יעיר בספרו

דבדבר למכות בחידושיו הריטב״א בשם למעלה שכתבתי מה1 (ג
 מוטב אמרינן לא במזיד ועושין יודעין שהם שידוע

 מקובצת בשטה בצלאל לרבינו חזיתיה בקודש כן וכו׳ שוגגין שיהיו
רוהא ת״ל הרימב׳א בשס שכתב החביא בפרק ביצה למסכת

במידי



321 קם« דינים אסיפת וידא מערכת חמד שדי
 משום כמון נתפטין אנו אין הא דנני בשוגג דעבדי לן דקים במידי

 הוא דאיסורא דידעי לן דקים במילתא אבל מחאה בהו מהני דלא

 עלייהו מתפהגן בהו מחינן לא ואי טעמא להאי ליתא במזיד ועבדי
 ׳,כס מנחם דברי הרב וכתב ע״כ לזה זה ערבים ישראל דהא

 בד׳ ים פאש הרב בשם שיהיה( ■יאין )נד׳ה א׳ אוש הגב״י שר״ח
 נשכוונו אחד לדבר שניהם והריטב״א העיטור דהרב ע״ב ט״ל

 שיהיו מוטב דאמרינן הוא הס דשוגגין למיחלי דאיכא במידי דדוקא

 הרב שחילק הוא זה ומטעם בהו מחינן מזידין כשהם אבל שוגגין
 דלאו וכו׳ מוטב דאמרין הוא מדרשא דאתי במידי דדוקא העיעור

 במידי אבל הם דשוגגין למימר ואיכא גמירי דינא עלמא כולי
 הס מזידין ודאי לה ידעי עלמא דכולי באוריתא בהדיא דכתיכא

 התום׳ דמדברי בזה וטרי שקיל מנחם דברי והרב בהו ומחינן
 מפורש אינו בין להו שאני דלא נראה הנ״ל ה״ן ד׳ שבת במסכת

 ביצה במסכת שכתבו ממה היפך הס ושדבריהס למפורש בתורה

:עי״ש בזה קלת והאריך הוספת( דהא )נד״ה ל׳ ד׳

ירטינבארגא דוד הגאון לידידי לדוד תקלה ס׳ נדפס רב זמן אחר
 שכתב )שנ»ףהת״א( וישפה שהם קינטריס בריש וראיתי יצ״׳י

מוטב אמרינן שוגג החוטא אם מקבלי דלא דבידעינן הסמ״ק בשם

נענש שאינו אלא להוכיחו חייב מזיר הוא ואס וכו׳ שוגגין שיהיו

 פטורים היו לפניהם גלוי היה דאם ה״ן ד׳ דשבת מסיגיא כדמוכח

המחבר הרב וסיים וכו׳ איכא דהוכחה עשה אבל מעונש והיינו

דבריו פי טל והוא למזיד שוגג בין לחלק הריטב״א דעת וכן יצ״ו

 ריהטא ולפוס טי״ש הנז״ל לביצה מקובלת השטה ודברי שבמכות

 סובר דהסמ״ק עונש לענין לסמ״ק הריטב״א בין חילוק דיש נראה

 באמת אבל דנענש כתב הריטב״א ואילו מוחה אינו אם נענש דאינו
 דנענש הריטב״א כתב ולא הם שיים בזה דגם לומר דאפשר נראה

 ברור אם אבל מקבל שאינו לו ברוד בשאינו אלא מוחה אינו אס
אינו מקום מכל להוכיחו וחייב מזיר שהוא אף מקבל שאינו לו

:זה על נענש

 שמאכילין מה על פ״ג סי׳ בח״א מוהרימ״ט רבינו נשאר* י(
לעשות מותר אם המשי לתולעי התותים של העלי;

 העלין בלקיטת אותו מפסידין' והס אדם מאכל שהוא בשביעית בן

 שהאריך אחר ובתשובתו להפסד ולא רחמנא אמר ולכאורה הללו

 לאכילה הפירות נראו. לא ועדיין הואיל בזה חשש דאין להוכיח

 תולעים לאכילת כגון' להם ראויים שהם דברים מהם לעשות מותר

 אלא מתחלה מיוחד ואינו הואיל לאכילה ראויים שהיו שאפילו ועוד אלו

 תורה ישראל של ומנהגם כתב זה כל אחר .מותר לפירות ולח לוה

 בדבר שמיחה מי נשמע לא הגדולים אבותינו ומימות הואיל היא

 שלא ממה וממילא והתיר זה על ששאליהו מרי אבא טל והעידו

 שלא ודאי שביעית ענייני כמה על מוחה שהיה כמו בידם מחה

 שהיה עקיבא ר׳ של בתלמידו בהקומץ שאמרו כאותה בזה חשש
 אוחו אפשר דבר לו אמרו ולא ארגמן של בלשונות תפילין קישר
 נהה!א נהרוי,׳! לוה מולא הניא )ועוד בו מיחה ולא תלמידו ראה צדיק

 מר׳ רשנ״ל דנעי נההיא ורה דפנודה נפ׳ר, וכן וכו׳ דרינ׳ל כשניסתה דסוה אפיהוופא

 שתי שששתי ופכוירו ישראל וראית מימן לצור הלנת לא ליה ואמר מהו מוה של עטליוא חנינא

 מדלא מייחי אלמא וכו׳ גנלה נשר משוס חכמים להם חשו ולא אחת נירה פי פל קדרות

: חכמים( נהם מיחו

 כלי דמפנין ע״ב י״ח ד׳ מגלחין ואלו דבפרק לו הוקשה אך
דלדידי׳ דשרי ראיה הדיא בר לאתויי בעי במועד פשתן

 בחולא דכיחנא דמאני משכלי לה דמפקי דטבריא ימה ליה חזי׳

 דלמא עבדי חכמים דכרצו; לן לימא מאן אביי לה ומתקיף רמיעדא

 הוא דרבנן דמילתא התם שאני לומר ויש עבדי חכמים ברצון שלא

 ששנינו כאותה ומיחו חזרו לא בראשונה להם שמעו שלא ומאחר
 חכמים ברצון קוצרין היו יריחו אנשי ישמעאל ר׳ פרק במנחות
 בסוף תנן והכי חכמים בידם מיחו ולא חכמים ברצון שלא ונודשין

 בידן מיחו לא שלשה ועל בידם מיחו שלשה על שנהגו מקום פרק

 צריכים היו ודאי דאוריתא איסורא דאיכא היכא אבל דאסירי אע״ג
 דסתם מכבסות שהיו אותן הוו דנשיס התם שאני נמי אי למחותו

 ובנשים חכמים לדברי שומעות היו ולא הוא נשים ידי על כיבים
שיהיו מוטב לישראל להם הנח אמריי! דאוריהא באיסורא אפילו

 תוספת גבי הכיפורים יום בפרק כדאשכחן מזידין יהיו ואל שוגגין

 הוא דאוריתא לאיסורא הכא אבל שם התוספות זכמ״ש עינוי
 למחות לחכמים להם היה איסורא דאיכא איתא אם הוו ואנשים

 : עכ״ל ספק נדבר יהיה שלא המעשה אל ההלכה הסכמנו וכבר

תשיעי בקונטריס אמח דברי הרב אלה מדבריו והביל
 בנשים דדוקא חדש מדפוס ע״ג ק״ו ד׳ סופרים( )מרי י

 וכתב באנשים לא אבל תורה באיסור שוגגין שיהיו מוטב אמרינן

 קדרות גבי פ״ז סי׳ ישרים התומת דברי מפשט אבל זה על
 גבי במדרש ועיין הכי משמע לא טוב ביום לבשל שרי אי חדשות

 שאמרו גדולה חטאה עליו הבאת כי הזה העם לך עשה מה

 דעבודה קמא בפרק התום׳ ומדברי וכו׳ שוגגים שיהיו מיטב שם
 מקבלי דלא בשרים יודעים היו אס דהזקניס משמע ד׳ ד׳ זרה

 חדש גבי הראש בתשובת ועיין וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב אמרינן

 ובתשובת (C”» סיג רציג סי׳ ניויד הרמיא שפסק היאיש למרי הנראה לפי )נוכחו
 עכ״ל נ״ה ד׳ בתום׳ ובשבת לולב אגד גבי קכ״ט סי׳ הריב״ש

 אחרינן לא דבאנשיס לחלק שדעתו מדבריו שהבין רואה הנך

 מהמדרש להשיב והרנה וכו׳ שיגגין שיהיו מוטב תורה באיסור

 כתיבת התשובה דמדברי אביא אני אף והפוסקים התום׳ ומדברי
 למטלה שהבאתי תר״ח בשי׳ הגדולה כנסת הרב שהביא יד

 לאנשים נשים בין לחלק שאין שסובר מתבאר #לאני( יד וה« )נמס

 לא דט כיון מיהו דנשי אקרקפתי רמיא טבילה דעיקר דהגם
 לא באיסורא איתנהו נמי גברי תורה של כדת טבילה להו סלקא

 שסובר מוכח ודאי אלא וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב למימר לן הוה

 שכתב הגדולה כנסת הרב על לן תיקשי זה ולפי לחלק דאין

 מוהרימ״ט הרב רבו דעת כן שאין יעיר ולא הנ״ל התשובה דברי

 מרי פל מר כתג שלא מנין אל מלאכי •ד כדג מזכר• הגדולה ננסח ס׳ נידי שאי) )אף

 סמיכה בס' החבי״ף ומרן וה( למדיפ נמנע היה לא p שאס ההיא החשוכה
 להרב יהודה אהלי נס׳ בזה לעיין ציין ע״א קמ״א ד׳ לחיים

 לראות אצלי מצוי זאיט ע״ב י״א ד׳ דעות בהלכות אמאדו מוהר״י

 הרשנ״ן רמדברי כתב קע׳ה בסי׳ אברהם מקנה הרב גס דב״ק
 הרב גס לאנשים נשים בין לחלק דאין מתבאר מ״ז סי׳ בח״ב

 שהרב מה על פיא( צ״א )נד׳ רצ״ג סי' ליו״ד בנימוקיו צדיק פרי

 גב על אף וז״ל כתב בהגהה חר״ח סי׳ בא״ח לעיין ציין ש״ך

 באנשים דאף הדין הוא נשים לגבי אלא הכי אמרינן לא דהחס

 מוהרימ׳ט הרב מדברי הזכיר שלא עי״ש וכו׳ הכי אמרינן

אמורה זו שמדה בתראי רבנן נקטי דהכי האמור מכל ומתבאר

: ובאנשים בנשים

סי׳ יוסף ברכי בספר חיד״א דמרן הרואה אנכי זאת גם את
אמת ודברי מוהרימ״ט הרבנים דברי הביא א׳ אות תר״ח 1

 דמילתא אורחא דנשיס מוהרימ״ט דכונת לו דנראה וכתב הנ״ל

 כיבוס דסתס קטן דמועד אההיא שכתב וזהו ודאי מקבלות שאין הוא
 דרגילות כלומר חכמים דברי שומעות היו ולא נשים ידי על הוא

 ואין חכמים דברי לשמוע שדרכם בהיפך הוא ובאנשים בכך נשים
 ולמה דמילתא ארחא אלא ונקבות זכרות בצד תלוי דהרבר כונתו

 ישרים מחומת שהביא מה דחה אמת דברי הרב בדעתו שהבין
 גם וכו׳ ככיבוס נשים ידי על הוא דמסתמא בבישול מיירי דהתם

 הרב בדעת כן כתב ה״ן אות המ״ם במערכת אזן יעיר בם׳
 וט׳ קאמר דמילתא וארחא לאיש אשה בין ליה שאגי דלא מוהרימ״ט

 ברכה ובשיורי לאיש אשה בין חילוק דאין שויס שהכל ונמצא עי״ש

 להם הנח נאמר שלא הבתים ספר דברי הביא שם יוסף שבברכי

 אלא אמר לא הוא שגס וכתב וכו׳ בנשים אלא וכו׳ לישראל

 בסי׳ הרדב״ז שמדברי אצלי כתוב היה ומאז עי״ש דמלתא ארחא

 א׳ סי׳ אישות במערכת שהבאתי חמיו אשת נישואי גבי חרע״ה
 מיטב אמרינן באנשים שגם שסובר מתבאר ח״א( חמד )נשדי ט״ל אות

 לי ;ראה עתה אך מוהרימ״ט הרב כדברי שלא וכו׳ שוגגין שיהיו

 מוהרימ״ט והרב דרבנן באיסור מיירי דהרדב״ז ראיה משם דאין
 שדברי אחרי בזה להאריך ואין חורה באיסורי הכי דאמר הוא מר

 התעודה מאבי נעלם לא דודאי נכונים נראים חיד״א מרן

האשה ואחד האיש דאחד טובא מדוכתי דמוכח מוהרימ״ט הרב

בזה: שויס
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 בשם ב׳ אות תר״ח סי׳ ברכה במחזיר, חיד״א מק כתב י(

הריטב״א העיד ח״ל ל׳ ד׳ על לביצה מקובצת שיעה

 ר״י ובכללם הצרפתים רבותיו בשם שהעיד אשכנזי גדול רב בשם

 בדור אבל למרותם אלא אלו דברים נאמרו שלא מרוטנבורג והרב

 בדרבנן אפילו לתורה סייג לעשות ראוי דברים בכמה שמקילים הזה
 ושכן במזיד ולא בשוגג לא ליעבדו דלא עד להו וקנסינן מחינן

 בשמו )נסי,׳נ( למעלה שכתבתי ומה עכ״ל ירושלמי במדרש הוא
 שכתב לומר צריך וכו׳ במזיד דעבדי ידעינן דלא היכא בין לחלק

: הזה זמן על ולא התלמוד מדין כן

 שאין מזידים יהיו ואל שונגין שיהיו מוטב שאמרו □tiQ יי״י(
מוטב להם הנח כך למזיד משוגג ענשן להרבות

 בהתראה ויחטאו פניהם שיעיזו ממה התראה בלא חוטאים שיהיו

 כתב כן למותרה מותרה משאיט עונשם להרבות ואין ביותר ויכגנשו

 כתב י״א סי׳ סוף בעשין והסמ״ג ל״ז סי׳ היראים כספר הרא״ס
 דבריו יקבלו אס לו ספק אם דאף ע״א ה״ן ד׳ בשבת דמוכח

 טוב שוגגים והעוברים יקבלו פלא למוכיח ברור ואם למחות חייב

 אבל וכו׳ שוגגים שיהיו מוטב ל׳ ד׳ בביצה כדאמרינן להתיק לו

 שפטור )ק( פי על אף יקבלו שלא לו וברור מזידין העוברין אם
 שהבאתי באותה נ״ה ד׳ שבת במסכת כדמוכח מיתה מעונש

 ואע״פ מיפטרי לא תוכיח דהוכח מעשה מקום מכל למעלה
 צוה ולכך וימות לרשע הלעיטהו יקבלו שלא עונשן מל שמוסיף

 עצה אס כי זו שאין אומר ואני דוקא בשוגגין .השחיקה התלמוד

 יבמתו על הבא בפרק כדאמרינן לשתוק צריך במזידין אף כי טובה

 שנאמר נשמע שאיט דבר לומר שלא האדם על שחובה ס״ה ד׳

 בשיטת דקאי ממסקנתו ומוכח עכ״ל ישנאך פן לן תוכח אל
 אמרו ולזה להוכיח אין כמזידק אף ישמעו שלא לו דבברור הרא״ס

 : נשמע שאינו דבר לומר שלא אזהרה דרך רבותיט

)נסק״א( למעלה שהבאתי למכות בחידושיו הריטב״א מדברי אמנם
,חייב מזיד שהוא כל אלא הכי ליה סבירא דלא משמע

 מזיד היותו טל יותר נענש שיהיה למה חיישינן ולא בו למחות

 וז״ל כתב דעות מהלכות שישי בפרק מיימוניות ובהגהות בהתראה
 כדמשמע להוכיחו צריך דבריו יקבלו אם בידו ספק אם ואפילו

 דסטור נראה אז יקבלו שלא לו ודאי אם אמנם בהמה בבמה החס

 גלוי לפניך אס הקב״ה לפני הדין מדת שאמר התם כדאמרינן
 וכן נענשים היו לא להם גלוי היה שאם משמע גלוי מי לפניהם

 דכתב המצות בס׳ כתב וכן הבתים חזקת בפרק בתוספתא משמע
 כשב ורא״מ וכו׳ שוגגין שיהיו לישראל להו דהנח לשתוק לו וטוב

 הר׳ אבל איפטר לא תוכיח דהוכח מעשה אבל פטור דמעונש

 דבר לומר שיש כשם יבמתו על בההיא.דהבא כתב מקוצי משה

 לן הוכח אל שנאמר נשמע שאין דבר לומר שלא חייב כך הנשמע

 הרא״ם בין מחלוקת שכתב רואה הנך ההגמי״י עכ״ל ישנאך פן
 נפטר דלא למחות צריך דלהרא״ם ישמעו שלא לו בברור להסמ״ג

 שהבאתי הרא״ם דברי ולפי לשתוק צריך ולהסמ״ג מעונש אלא

 ואולי אחדים ודברים אחת שפה שניהם דדברי לעיניס יראה האדם

 אחר רא״ם על אלא היראים ס׳ בעל הרא״ס על טנתו אין

 לידידי ח״א לדוד חהלה בס׳ בזה שהעיר ומצאתי ידעתיו לא ואנכי

 שבסוף וישפה שהם קונטרים בריש יצ״ו אורטינבארג דוד הגאון
 שאיט דכידוע ה׳ן ד׳ בשבת התום׳ שדעת שנראה וכתכ הת״א
 שיעבור ממה התראה בלא שיעבור מוטב אמרינן מזיד והוא מקבל

 עי״ש זה בענק כתב ועוד הנ״ל היראים ם׳ וכדעת בהתראה

על העיר יטה( )נמה ש״ס סי׳ בח״א שיק מוהר״ם הגאון גס דנ״ק

: עי״ש הנ״ל ההגהות דברי
 דאיט אף תוכחה מקבל שאיט דכשידוע הרא״ם סברת ובעימר

דתוכחה מעשה נפטר לא מקום מכל זה על נענש י ׳

 שישי בפרק **י( יאייא אנד׳ק ^אין החדש קמלו דרו בספר ראיתי
 שיחזור כדי הוא התוכחה שטעם דאף סברתו שבאר דעות מהלטת

 טעמא דרשינן לא מקום מכל יקבל שלא ידוע זה והרי למוטב

 נכוחים בדברים והאריך מעונש שפטור מה וביאר וט׳ דקרא
דב״ק: עי״ש בזה מיימונית וההגהות הסמ״ג ובדברי הרא״ס כסברת

עיי

הטיית

 צ״א ר רצ״ג סי׳ ליו״ד בנימוקיו צדיק פרי הרב כתל זיי״ן(
הכי דאמרינן וט׳ שועין שיהיו דמוטב בהא ע״א

 שלא דידוע כיון ספק משום אלא איסורא הוי דלא היכא כל

 למאן וקשה ט לעמוד יכולים שאינם דבר דהוי משום לנו ישמעו

 דאוריתא דבמידי מדאוריתא הוא לחומרא דאוריתא דספקא דאמר

 להו כייפינן אלא וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב דאמרינן אשכחינן לא
 מוהרש״ל בשם כתב תר״ח בסי׳ אברהם מגן והרב עכ״ל כרתן בעל

 והרב מוחין דאוריתא ספיקא משום אף בתורה מפורש שהוא דבדבר
 לחומרא דאוריחא ספיקא דאמר דלמאן ונראה כתב שם חדש פרי

 כיון השמשות בין בזמן נמשכות אס בידן למחות ראוי מדאוריתא
 ומיהו יין כדי המביא פרק בריש רש״ל כתב וכן כרת ספק דהוי

בפרק התום׳ כתבו וכן ג׳ סי׳ וי״ו כלל ובתשובה שם כתב

 לא דאי ה״ן ד׳ ובשבת ד׳ ד׳ דע״ז קמא ונפרק ע״ב ס׳ ד׳ הבתים חזקת

 קרבן והרב עכ״ל בידם למחות מחייבינן לא אז מינן מקבלי אי ידעינן

 דבספק ומג״א רש״ל סברת הביא יין כדי המביא פרק בריש נתנאל
 בהפק דגם נראה ולי וכתב שוגגין שיהיו מוטב אמרינן לא חשיכה

 רמ״ב סי׳ חסידים בם׳ כתב וכן שוגגין שיהיו מוטב אמרינן חשיכה
: תר״ח סי׳ יוסף בברכי חיד״א מרן דב״ק ורמז עכ׳ל

 מקנה הרב דבריו הביא מ״ז סי׳ בח״ב הר^כב״ץ ח׳(
 מיטב אמרינן ילא כתב קע׳ה בסי׳ אברהם י

 חזקת פרק דסוף ההיא כי שוגגין שכולם בדבר אלא וכו׳ שוגגין שיהיו

 מצוה שוגגיס שמיעוטם בדבר אבל וכו׳ פרושים רט הבתים
 שלא לאחרים להזהיר נדי מזידים להיות יבאו אם אף בידם למחות

: עכ״ל מתקנתא ילפי ולא מקלקלחא דילפי מכשול לידי יבאו

 כתב יצ״ו מוהרא״ף בדורנו לגדול אזכור אברהם בספר (,מ
בס׳ לב חקרי הגאון בשם מ׳ אות כ״ט בד׳

 לא ההוראה כסא טל היושב דיין דלגבי נ״א דרוש ח״ב לב מערכי
 ספק על יקבלו שלא שיודע דאף וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב אמרינן

: להוכיח עליה רמי תיובא שיקבלו המיעוט

 שמלבד תוכחה במצות אצלי חדש דבר להעתיק ראיתי

שכן תעשה לא מצות כן גם יש תוכיח דהוכח משה המצות

 דחיוב לי ונראה ח״ל סק״ד רל״ט כמצוה חינוך מנחת הגאון כתב

 תעמוד דלא תעשה אלא מתחייב עוד זו מעשה חק היא התוכחה

 וגם תעמוד לא על דעובר בנהר מטובעו גרע דלא רעך דם על
 להציל יכול דאם וכמה כמה אחת על גופו אבדת לרבות והשבות

 חייב בודאי ליצלן רחמנא וגופו נפשו אבדת דהוא העבירה מן
 ומחלל להכעיס נבלות אוכל אס ולכאורה ולהצילו למוטב להחזירו

 אחיו בכלל דאינו דוכתא ובשאר אבירה גבי שמבואר ועכומ״ז שבת

 כן גס להוכיחו חייב דאינו אפשר זרה עבודה במסכת עיין
דאפשר אצלו ספק דאס לי נראה מקום מכל אך רעהו בכלל דאינו

נראה כן אח בכלל ויהיה למוטב דיחזור להוכיח חייב ממנו דיקבל

מפורש כתב הרי עכ״ל מעמידין אין פרק זרה בעטדה ־ועיין לי
ועשה רעך דם על תעמוד דלא לאו אזהרת גס זו מצוה דיש

 בעבודה כדאמרינן אחיו בכלל איט אבדה דגט שכתב ומה דוהשטת
 את לרבות אחיך אבדת לכל ע״ב כ״ו ד׳ שם דאיתא מאי הייט זרה

 דוקא דהייט ב׳ סעיף רס״ו סי׳ משפט ובחשן שם ומפורש המומר
 מחזירין אין להכעיס נבלות אוכל אבל לתיאבון נבלות אוכל מומר

 רשע שהוא אלא אח נקרא הוא לתיאבק אובל דדוקא אבדתו לו

 לכל כתיב כאילו ואאחיך אאבידה לכל דדרשינן מלכל ואיתרבי
 ובדבר• קנ״ט סי׳ יו״ד בטור ועיין שם הלטש להרב עיין אחיך

 השד• פאת בקונמריס שהבאתי ובמה רבית לענין שם הב״י מרן
 אח מלשון אם לטנין כ׳ אות האל״ף במערכת הכללים לחלק

: רשע אדם ממפטינן

 פייה־ 90 פסמא א״י י*5י ראתא )לאאנד־ק החדש המלך ־p־7 בספר וכתב
בהגהת הובא הרא״ם דברי ולפי וז״ל »*ל( ימו נ»»

 יפטר לא מקום מכל התוכחה יקבל שלא שידוע דאף מיימוני

 יעליךס( ישיש 11 הגיא שהנאת׳ יא»ו גס׳ק לעיל )עיין תוכיח דהוכח מהעשה
 לא של תעשה בלא ולא זו במשה רק יתחייב לא גוונא האי ובכי

 לו ישמע שלא שיודע כיק דהא והשבות של בעשה לא וגם תעמוד

: להצילו בידו אין הרי



הה״א מערכת כלליםחמד שדי
 אסור שהאזנן כדברים לאוסרו אבל כדהמ״ב הלכה באונן נם אמרינן
אות לעיל שציינתי בס׳ וי״ל מיש״ב לחומרא אזלינן וכיוצא ויין נבשר

:וב׳ ע״א ח' דף הלטס שונה ולהרב ט׳ .
הלכות שונה בקונטרס הדומים מלא הג׳ כסס״מ הלכה סנ

 דדוקא צידד שלו ש״ם דבגליון כתב ע״ב ריש מ״ד
 או דמתניתין מדיוקא משמע היכא ולא במשנה דמפורש .היכא

 אות הסמ״ך מערכת אזן יעיר בם׳ חיד״א ומרן עי״ש ממשמעותא
 להאו איתיה מדיוקא אתי •כי דאפילו יעב״ן הגאון ?שס כתב כ״ד

 מראה כתב ומני״ר ע״א מ״ג דף בחולין ממ״ש כן ושהוכיחה כללא
 אינו לאו ואס כשת״מ הלכה דלר״י פשיטא מוכרח הדיוק לר־דאם

 ע״ס בסו״ם הראשונים מדברי ולכאורה . עי״ש כסת״מ הל׳ בסוג
 הלילה כל נאכל אי ק״פ גבי דשקו״ט כ׳ דף ומגילה ע״ב ק״ך
 משא״כ אליביה סתמיה כמה דאיכא כראב״ע מקיטינן אמר דמר

 סתמא חד לי מה אמר ומר סתמא חד אלא ליכא דרע״ק אליטה
 סתס מפורש'מיקרי איט כי גס הכל דלדברי נראה ד״ק וט״עי״ש

 בלילה שמצותו כל במנילה מ״ש היא דכרע״ק סתמא דהא משנה
 במישור שהוכיח וכמו סת״מ ליה חשבי זאת ובכל וכו׳ פסח לאתויי וט׳

 י אזן יעיר דהג׳ וצ״ל עי״ש ק״ך נדף ח״א .ימין שנות בספר הרה״ג
 פסח אנא הכלל בזה אחרינא מידי לאתויי דליכא לש״ם דקי״ל ס״ל

 דאיכא איתא דאס משנה סתם חשיב ולכן מוכרח הדיוק הו״ל וא״כ
 ה״ד פנ״י להג׳ ועיין וק״ל הש״ס שתיק היה לא לאתויי אחרינא מידי
ועיין^ במפתחות עיין דוכתי ובשאר ע״ב ל' דף לחזקיהו מכתב בם׳

: הר״ן בדברי ושם דמגילה רפ״ב במלחמות רמב״ן
ידוו בזה״ז נהוגים שאינם בדברים נקבעו אם ההלכות סג

 נקבתן דלא קס״ה שרש מוהריק״ו הרב סברת
 או) מלאכי יד עיין זה בכלל חולקים ורבים הנהוגים לדברים אלא

 דכלי פ״ג וצ״ל ט״ם הוא דכלאים פ״ג תוי״ט שם שציין ומה .רל״ד
 יעץ■ נספר מיד״א ומרן כיעי״ש ודעמיה מוהריק״ו כדעת ז״ל ודעתו

 להרבנים ועיין ד״ק עי״ש החולקים כדעת דעתו י״ג אות זו מע׳ אזן
 הדבר פתח ק״ג אות מ״ב אברהם מקנה קנ״א אות ביתי משק
 אות מ״ב דף הלטת שונה בקונטרס הרועים ומלא ע״ד דף ח״ב
 ה )ד׳ א׳ אות קכ״ט סי׳ נאה״ע מ״ת נו״ב רע״ב מ״ח ודף כ״א
 שם עיין כ״א סי׳ ציון שיבת בשו״ת כריה ומר וכו׳( מתורן ובזה
 דו סוכת ועיין ודעימיה מוהריק״ו הרב מדברי שרים זכרו שלא

 בהגהותי' ברלין מוהר״י והגאון ע״ב י״ד דף המלך בית ספר שבסוף
 חדשיכ תום׳ ועיין ה״ד אוכלין טומאת מהלכות פי״ו הרמב״ם על

 בכורים' ראשית קמ״ח סי׳ אה״ע מ״ת ביהודה נודע שם בכלים
 חדש הנדפס מסלאניס להג׳ יוסף פרת ובספר ע״ג מ״ח דף זצ״ל
 כללי דהני כתב מוהרש״ג בחשו׳ כי אס י״ו סי' בריש כסב ממש
 אינו זה דכליס פ״ג חוי״ט עיין בזה״ז נהוגים שאינם בדברים אינם

 פ״א דסעשרות בירושלמי מבואר וכאשר מוהרש״ח שם השיג כאשר
 דהרש״מ דהגס ׳שכ שם חיד״א מרן לדעת דעתו וכיונה עכ״ל

 מוהריק״ו כהרב פברי מלאכי יד הרב שהביא והרשב״ן נפיה״ת
 יתום׳ ורש״י ופמ״ג והראב״ד הרמב״ם כדעת עיקר נראה מ״מ

 אלא בזה״ז נהוגים הבלתי בדברים אף הכללים דנאמרו והרע״ב
דף הרועים במלא עיין כן לומר פשוט אין לענ״ד התום׳ ובדעת

וק״לנ הנ״ל ע״ב מ״ח
 ד״ה ע״א צ״ד דף שנת תום׳ עיין עצמו אח נישא החי י3

אסור נמי לרכיבה העומד בסוס דלרבנן וכו' בסוס
 הרב ודברי וצ״ע, בהיפך כתבו וכן ד״ה ע״ב י״ד דע״ז ונפ״ק
 נא״ע החי אמרינן ואי במ״ש מגומנמין קכ״ב אות אברהם מקנה
 ס״ד דף א״ח לימודים לשון להרב שו״ר עי״ש וכו׳ בבהמה• אפילו

 חיוב לענין הוא בע״ז התום׳ דמ״ש וכתב אהדדי תום' הק׳ ע״ג
 ט״ז איכא ולרבנן חטאת חיוב ליכא דלכ״ב מרש״י דמשמע חמאת
 שם תום׳ כיונו ושלזה חטאת חיוב אין לרבנן דגם דק דלא כתט

 שכך ובאמת מי״ש וט׳ מע״ח כהרב דלא וכו׳ אלא ד״ה ע״א ט״ז
 התום׳ ראו דמה לי דהוקשה אלא התום׳ דברי ליישב בדעתי עלה
 לרכיבה, דמיוחד משוס מפרש דב״ב טעמא רש״י דהא רש״י על להק׳
דליכא דאעיג דלרננן.ס״ל ואפקד מידי חיישינן לא שנוח אלא וליכא

53 כז גדלים

 דס״ל לומר הזקיקנו ומי בהמצניע תום׳ כמ״ש אסיר שבות אלא
 הגאון יי״נ האריך כללין ובעיקר וצ״ס חטאת חיוב איכא דלרבנן לרש״י

 הוא אם י״ד בסי׳ הגד״מ ח״א שלמה בנין כסה״ב יצ״ו מוהרש״ך
 לפלח יש ואס שבס פטורי ככל מדרבנן אסור או לכתחלה מוסר

 והוסיף דב״ק עי״ש רה״ר 'דליכא ובזה״ז לכרמלית רה״ר בין בזת
 ונערוך עי״ש ו' בסי' ספרו שבסוף והוספות בהתיקונים ספיר נופך

 לבהמה אדם בין בזה חילוק דיש כתב ה׳ אות ש״ה פי׳ השלחן
 גזרו לא אבל עצמו את נושא דחי. אף אדם לישא אסור דאדם

:מוסר בבהמתו אסור אבל פטור שבחברו דכל ארס הנישאת בבהמה

 אז יומו בן בקטן מ״מ עצמו אה נושא החי באדם דאמרינן ואת
הוא והרי עצמו את נישא החי אמרינן לא ימים שמנה בן

 ס״ק מנ״א הרב ולדברי מ״א סעיף ש״ח ׳,ם בש״ע ועיין כבהמה
 פ״א סעי׳ ש״ח סי׳ מוהרש״ז הרב ובש״ע שמ״ט סי׳ ובט״ז ע״א

 יאמר ימים ח׳ בן בתנוק גם זה בכלל נשתמש הד״ט עיקרי והרב
 למראה נחמד והרב ד׳ אות כ״א סי׳ בחיו״ד עי״ש א״ע נושא דהחי

במערכת דינים אסיפת בקונטרס והבאתיו דבריו על להשיב הרבה
____________________מילה-ע^שש------------------- ,-------

אחרים דגם היכא אמרינן אי וימות לרשע טהויהלע םה
 שישבע שיודע למי משביע כגון עי״ז נענשים

 מוצל.מאש הרב בשם ע״א ע״ט דף ח״ב לדוד תהלה הרב לשקר
 זה ידי על נענשים אחרים דגם דכיון שהעלה כתב מ״ה סי' דת
 אך אצלי אין מאש מוצל ום׳ וימות לרשע הלעיטהו אמרינן לא

 דכשרואה שכתב ראיתי שם שרמז דש״ן סי' בחדשות הרדב״ז דברי
 ח״ס להטיל הבע״ד את יפייס לשקר לישבע שרוצה אמתלאות הדיין

 על חלה שהשבועה כדדרשינן שבועה עונש לידי יבואו שלא כדי
 חי כל מעיני נעלמה זו ותשובה מאש מוצל הרב כדעת והוא שניהם

 הרדב״ז בשם שכתב ט' סי' ח״ב חי כל נשמת בספר החבי״ף מרן
שדברי זכר ולא וט' הלעיטהו אמרינן בכה״ג דגם בישנות קנ״ב פי׳

נינהו: פתראי הרדב״ז
 לא אמאי וכו׳ הלעיטהו דאמרינן בהא לבאר כתב מכ״ח
דף לב ובישרי אנפי בכמה לת״מ עור ולפני משוס חיישינן

 אלא זה לאו נאמר דלא שנים ט ספר בשם כתב ח׳ אות ע״ד נ״ח
 יעשה לא שזה כדי ממונו לבזבז אבל הכרח בלתי להכשילו שלא

 לא שאס ואומר נבלה בידו לוקח אחד אם אטו צוה לא ה׳ איסור
עכ״ל דלפ״ע בלאו נתחייב האיסור יאכל כו״ך סך חברו לו יתן

אצלי: אין הנ״ל וספר כלל הדמיון מבין איני וכעטותי

 שלא כדי אבל במע׳ ה״ד מחומש יותר יבזבז אל המבזבז סי
 בזה שרשמתי במה מיין 'יבזבז, ל״ת על לעטר

ק״ז: אות הלמד במנלרנת
 שהאריך ובמה הכ״ג ס•׳ ביתי משק עיין זה, דבר ובעיקר

z יו׳ אות קנ״ו סי׳ מנחם דבף בספר י:

 למישוייה למיעוטא חיישינן לא רובא איכא אי ם׳ התראת 'ם
ד״ה ל״ג דף גיטין תום' עיין ספק, התראת

 ג׳ דף על לכתובות בהס״ז ועיין ור״ל ר״י ד״ה מ״ו דף ואפקעינהו
 החדשות ציון כנין ובשו״ת מקדש דרבנן אדעתא בש״ס )אמ״ש ע״א
 באשת ד״ה ע״ב פ״ג דף בגטין רש״י דעת שכן כסב קע״ט סי׳
 נ״ל ועוד בד״ה ט׳ סי׳ יו״ד חת״ס להרבניס ועיין עי״ש, איש

 וחסדא חינא אדם( מעשה ידי שעל לרובא דממילא רוביו בין )דמחלק
 הרשב״א בשס ע״א ט״ו דף על לכתוטח גנאס״ז ע״ג י״ח דף ח״א

 ומשיב שואל ונשו״ת ע״ג(, פ״ט דף נבחר בכסף דבריו )והובאו
 ולא פסוק על משפטים בפרשת והרא״ס ש״ה וסי׳ ש״ח סי' ח״א
 שמתבאר עי״ש וכו׳ עוברים דרוב ואע״ג דבריו בתוך כתב אסין יהיה
 פיה״מ ישראל ובתפארת הת״ם חשיב לא רובא איכא דכי דס״ל

 ה' באות ושס ספק התראת בענין האריך מ״ב דסנהדרין ט' בפ׳
 והרב עי״ש לזה ברורה ראיה ונתב הנ״ל ינדה התום' דברי הביא
 היט דכי כתב ע״א רכ״ה דף ז׳ אוח שי״ט סי׳ הדביר פתח

 דריבא הינא נמי ה״ה הח״ס דלאו לומר לחייבו רובא במר דאזלינן

:ופטור ספה התראת ל״ח לסיתר הוא

התראת



רסז ה״ז—ה״א פ״ו דעותליקוטים

 מי או החוטא להוכיח שצונו ז״ל רבינו כתב רה( )עשה המצות ובספר שם.

רעת נחלקו זו במצוה והנה ע״כ. התוכחה במאמר לחטוא שירצה

 דידעינן היכא אבל מקבלי אי ספק שיש היכא דוקא דהיינו )נה.( בשבת התוכח

 וכפי מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב להם הנח אמרינן מקבלי דלא ודאי

 מוטב אמרינן במזיד ואף למזיד שוגג בין חילוק דאין ס״ל התוס׳ הנראה

 לז(. )סי׳ יראים בספר מצאתי וכן בהתראה, שיעבור ממה התראה בלא שיעבור

 דבר לומר שלא רחובה )סה:( ביבמות דאמרינן הא בפשיטות א״ש ולשיטתם

 מקבלי, דלא בידעינן והיינו מיירי ובמזיד לץ, תוכח אל שנאמר נשמע שלא

 פעמים מאה אפילו תוכיח הוכח דאמרינן והא יא(. )עש׳ הסמ״ג דעת וכ״ה

 תוכחה מקבל שאין החזיק אם אבל לסורו, וחוזר תוכחה שמקבל היכא היינו

 החוטא אם מקבלי דלא דבידעינן קיב( )סי׳ מ״קהס ,ודעת לו. לומר שלא חובה

 ורק להוכיח מחוייב מזיד הוא ואם שוגגין שיהיו מוטב דאמרינן היינו שוגג

 גלוי מי להם גלוי לפניך אם שם בשבת דאמרינן והיינו כמותו, נענש שאינו

 הוכח מצות על עובר אבל מעונש היינו פטורין היו להם גלוי היה ראם דמשמע

 שכבר לאחר היינו לץ תוכח אל דאמרינן והא פעמים, מאה ואפילו תוכיח

 ממיץ לר״א כונתו ואם רא״ם דעת וכן כתב )ובהג״מ נזיפה. כדי עד הוכיחו

 דעת וכן כמ״ש(. למזיד שוגג בין חילוק דאין מבואר יראים דבספר צ״ע

 וכ״כ )כ:( מכות במסכת בחדושיו ע׳ למזיד שוגג בין לחלק ז״ל הריטב״א

 דוקא דהיינו תירץ לץ תוכח דאל דבהא אלא משמו. )ל.( ביצה מסכת בשטמ״ק

 פסק תרח( )סי׳ ז״ל ורמ״א אחת. פעם אלא להוכיחם חיוב שאין לרבים

 והנה סמ״ג(. שם מ״ש )וט״ס כהסמ״ק שפסק סק״ג במ״א ע״ש ז״ל כהריטב״א

להחמיר. שומעין בדאורייתא מ״מ להקל והסמ״ג ורא״ם התוספות שדעת אף

 אינה תוכחה דמצות כתב טו( סי׳ ג )כלל או״ח חלק ורדים בגינת וראיתי

 במסכת אמרינן מאי דא״כ אינו וזה עשה. באיסור לא אבל ל״ת על אלא

 תוספת דהא מידי ולא להו אמרינן לא בדרבנן ול״ש בדאורייתא ל״ש )ל.( ביצה

 יוה״ב תוספת הא ראיה ומאי ע״כ, שחשיכה עד ושתו ואכלו דאורייתא יוה״ב

 אף ועשה בקום דעובר דהיכא דכונתו לומר אפשר והיה עשה. אלא אינה

 מעשה בו שאין דבלאו א״ל היה ולפ״ז תוכחה, מצות בו יש עשה אלא שאינה

 שעובר בהמתו שביתת על דקאי כונתו זה שאין חח אבל תוכחה, מצות בו אין

 בחידושי ומצאתי דאורייתא. במצוה לחלק מנלן ועוד ועשה, בקום עשה על

 היינו מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב דאמרינן דהא שם במכות ריטב״א

 את ה׳ ]האיר ברור. וזה תוכחה שייך בעשה דאף מבואר עשה. באיסור דוקא
 שמתיאש מישראל אחד כל להוכיח שב׳ ה סי׳ חסידים בס׳ ומצאתי עיני

וישפה( )שהם עשין[: רמ״ח המצות מן באחת אפילו בעצמו ומתעצל
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 שמוכיחו והוא פי׳ לרב תלמיד אפי׳ :ע״כ דרשות כמה לדרוש ליה משמע
הריסב״א ,דקידישין בנדה וכדאיתא כך רבט למכתבו לשון,ב
 מיסה כדי אפילו "וז״ל־הוכחחוטח הלכה פסק לפניך הרמ״ך וכתב

שאינו בו ידע אס אבל בלב ישנאנו לא אבל צ״ע והכאה וקללה

 וכו׳ הנשמע דבר לומר שמלוה שכשם להוכיחו זקוק אינו תוכחה מקבל
 לא הכאה כדי עד דאמר יוחנן דר׳ אליבא אפילו נזיפה מד להוכיחו וחייב
 משמע זק״ל דמורנא מלשון מיהו ונו׳. ואקללם ואמרטם כתיב קרא מיהו

 הוכחתו על למוכיח יכה שהנוכח וקללה נזיפה או הכאה כדי עד דפריש
 דבר לימר שלא האדם על וחובה שמלוה דאמרינן כיון וצ״ע מוכיחו שהוא
 מקבל דאינו מילתא מוכחא לטייה או דנזפיה כיון נמי האי נשמע שאינו

 פניו על להכותו המוכיח שיכול מוכח' דערכין בההיא מיהו תוכחה.
 בהכי לאוכוחיה ליה אית דודאי אהדדי קשה ולא גיגהו וחרת׳ ולקללו

 ע״כ: ן.עדיי תוכחה דיקבל דחזקה כיון ומקללו נזפיה דאידך אע׳־ג
 לי למה דא״כ כלל עמו בעליו אין ש לא פי׳ .מנין עמו בעליו איך

 הני אבל לקמן אמרינן דהא ועוד נפקא אבדה מהשבת הא ריבוייא
 ה״פ אלא .לא אימא בהדייהו. למרייהו דאיתגהו ופריקה טעינה תרתי
 חולה או זקן שהבעלים וכגון אותו מסייעק שאין עמו בעליו אין שאס
 כתב דלהכי פטור ודאי הא לסייעו רוצים ואינם לסייעו יכולים הס שאם

 עזוב ת״ל .פטור לפרוק מצוה עליך לו אמר בהדיא וכדתנן עמו רחמנא
 לסייעו יכולים שהבעלים להיכא עמו למכתב יאיצטריך פי׳ מ״מ העזוב
 הבעלים שאין להיכא העזוב למכתב ואיצטריך פטור שהוא רוצים ואינם

:הריטב״א .לסייע יכולים
 דלשחוק להקשות ואין .מ״מ תעזוב עזוב היל יז״ל בגליון וכתוב

להקשות הבל וזה לו וישב הלך למעט עמו דצריך ומעמו. מתעזוב
 לאו דאי .תעזוב מדאיצטריך לו וישב הלך למעט וידעינן מעמו דלשתוק

 ואינה זק; מרבה הייתי דשמא מתעזוב לדרוש מה ידענא הוה לא עמו
 הלך כגון המיעוט על המדאיצטריך מיקי הייתי י״ל א״נ .כבודו לפי

 השתא י״ל א״נ .חייב עסק לו היה אבל עסק שום לו היה שלא לו וישב
 מחמת לו ישב אפילו לו וישב הלך ממעטים בהדיא וישב הלך דמיעט
 ממעטים הוה לא אז מדאיצטריך מכח היה אס אבל כבודו לפי שאינה

ע״כ: .בנה״ג
 לפרש דאין הכפילות למכתב לי למה פי׳ .וכו׳ בפריקה למכתב לי ולמה

צריכי דתרווייהו מוכח לקמן דהא דקראי גופיה למכתב לי למה
 דהא ראיה מכאן ונו׳ בפריקה רחמנא כתב דאי מחבריה יליף לא רחד

 רחמנא כתב דאי מדקאמר הכפילות מן ר״ל למכתב לי למה דפריך
 כתב וכן .הר״פ תלמיד ,פריקה רחמנא כתב דאי אמר ולא בפריקה

 בטעינה למכתב לי ולמה בפריקה רחמנא למכתב לי למה וז״ל הריטב״א
 למכתב לי למה בעי דלישנא הכפילא על אלא בעי לגופייהו לאו פי׳

 בפריקה למכתב לי למה דקאמר לישנא דאיק והכי כפילא הרווייהו
 אבל .ע״כ ,וטעינה פריקה למכתב לי למה אמר ולא ובטעינה
 נראה פרש״י וכו׳ בפריקה רחמנא למכתב לי למת וזיל כתב הריצב״ש

 בחידושים שפירשו ומה בפריקה. כלל מצוה למכתב לי למה שפי׳ נכון יותר
 רבים דחוקים בו יש בפריקה תעזוב דעזוב כפילא למכתב לי למה

:ע׳׳כ .בשמועה
 היתור לכתוב דלא להקשות .וכו׳ פריקה רחמנא כתב דאי צריבי

דרנינן נמו מפריקה ידענא ואנא עמו הקם רק ולכתוב בטעינה
 בעלי צער משוס עדיפא פריקה דאי בטעינה ה״ה בפריקה וזקן חולה
 מכ״ש ונילף דטעינה מעמו לשתוק כן אם בשכר מטעינה אפילו חיים

 דטעינא ה״א עמו כתיב לא אי ודאי וי״ל לו. וישב הלך למעט מפריקת
 עמו דכתב בתר אבל לו וישב הלך אפילו בשכר וחייב עדיפח ובשכר

:גליון .עדיפא דפריקה ה״א בטעינה גס
כמו האי נולי צערא דליכא פי׳ .חיים בעלי צער דליכא טעינה אבל

 ואי בסמוך וכדאמרינן בטעינה אף איכא קצת צער אבל בפריקה
 הבהמה כי והטעם דמדה וצערא דידה צערא דאיכא משום חרתי הני אמר

 שנים, אותה כשטוענין ולא לבדם הבעלים אותה כשטועניס מצטערת
 בשכר ליעביד ולא פי׳ וכי׳ לא אימא דבחנם בפריקה אבל .הריטב״א

 בפניו שלא פסקה דנימא אבל בפניו שלא או בפניו אטעינה דהוה מידי
 :שטה .בפניו שלא מטעינה גרעה דלא לאמר ניתן לא זה לא כלל כלל

קראי משיימי לא ר״ש אמר כי וא״ת קראי. מסיימי לא שמעון לרבי
 לאוקמא אפשר מינייהו חד אלא רחמנא כתב לא דאי ה״מ

 משאו החת דרובץ מסיימי ודאי חרווייהו דנתיבי השתא אבל בפריקה
 דהיינו באירחא וטעונייהו הוא דרמו משמע בדרך ונופלים פריקה משמע
 עמו בעליי לשאין בטעינה דלישנא כפילא רחמנא לכתוב וא״כ טעינה

■א כפילא א ר כתב דאי ר״ל .בחנם וזה שזה כיון לפריקה וכ"ש
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 לב״ח דאיכא בפריקה דתרווייהו אמינא הוה אכתי מיצייהו בחד
 אלא נשנית לא ונהנית שנאמרה פרשה כל ל״ל בפריקה תרתי

 צריכא להכי עמו בעליו אין דאפילו חדש והכא בה שנתחדש דבר ב^רל
 חרווייש וא״כ שניה בפרשה לנר שים חדש לא תא

 בשם רניט פי׳ כן לטעינה. וחד לפריקה חד כ’

:הריטב״א .בתום׳ מצאתי ח״כ
 וטעונייהו אינהו דרמו בדרך נו&לין וכ״ש •דל

 מיירי מצי דלא שפיר מסוייס ודאי אבל זיימי
 לכתוב לא שבתעזוב כפילות למכתב דליל מקוצי ׳.שר והקשה .בפריקה אלא
 רחמנא לכתוב עמו בעליו ואין עמו בעליו ידעינן ומינה לחוד עזב אלא

 נילף ובפריקה עמו בעליו אין אפילו ידעינן דמינה הקים הקם בטעינה
 להקם ליה מוקמינן כן דאס וכ״ת .דטעינה מק״ו עמו בעליו אין

 אלא בטעינה ידעינן ולא בטעינה מוקמינן הוה ועזוב בפריקה תקים
 קרא בהאי דהא מיירי בפריקה עזב ע״כ דהא ליתא הא עמו. 'בעליו
 דהא בפריקה דמיירי שפיר מסרים משאו ותחת משאו תחת כתיב דעזב

 לא דאי ז״ל הר״פ מורי ותירץ .בנפלים דוקא היינו דלאמסיימי דקאמר
 בעליו לאין ותקס עמו בבעליו לפריקת הקם אמינא הוה תעזוב כתיב
 לסריקה עני; וא״א עמו לבעליו לטעינה ניקים ועזוב בפריקה עמו

 לטעינת ענין תנהו חקס מהקס בפריקה בעליו ואין בעליו דשמעינן
 תעזב כתיב להכי בטעינה חזינן לא עמו בעליו אין אבל עמו בבעליו

:ע״כ .עמו בעליו לאין
 כהני הכפילות למכתב לי למה פי׳ .וכו׳ תרתי הני למכתב לי למה

אבדה היינו הא עמו בעלים אין דהיינו ופריקה בטעינה חרתי
 מנין דמה נפקא דמאבדה חרתי דהני דקרא גופייהו לפרושי ליכא אבל

 אין דהיינו לאבדה ממו בעליו דהיינו ופריקה דטעינה דקרא גופיה
 שפיר דמי וזה עמו בעליו אין דהיינו אכפלות קא ודאי אלא עמו בעליו

: הר״ס תלמיד .לאבדה
 חרתי הני כתב אי להקשות אין .וכו׳ חרתי הגי אשמועינן דאי צריבי

בנליין שכתב כמו בטעינה דיו ה״א מיגייהו אבדה יליף והיה
 דאפילו י״ל ועוד לר״ש גס לשנויי דבעי חדא די״ל בשכר. ודוקא תוספות

 כתב ואי .כדס״ד אבדה ילפיכן הוה מינייהו מחד דאפילו כיון לרבנן
 פריקה דכתב יתר ומכת בחנם דכתב וההוא דאבדה ה״א מינייהו חדא

 חבל אבדה בלא הטעינה רק מגלה הייתור אז בשכר דטעיצה ידעינן
 למה .נליון ,דיו לומר שייך מתרוריהו אלא למילף מצי דלא הגליון לפי

 שוין דטלן כיון. קושיא הויא לר״ש פירוש וכו׳ חרתי הני לאשמועינן לי
 ונח בדין הם משונים דהא קושיא מאי לרבנן אלא בחנם דכלם בדין
 וחד לבחנם וחד לגופייהו צריכי ודאי מינייהו דהא מחבריה חד אתו

 או יבחנם מהאי אי חיתי מהי ידעינן דלא מינייהו אתי לא ואידך לבשכר
 הוי אמאי חיים בעלי צער בה דלית אבדה קשה ומ״מ .ובשכר מהאי
 וכל מכל קרנא ומכליא היזקא ברי דהויא התם דשאני ואפשר נתנם

 חבש יש והם בפריקה )אפילו( ולא חשש יש ואס בטעינה כן שאין מה
 צטרא מבוס אלא בחנם עביד לא דבפריקה אע״ג הלכך קרוב יותר

 ברי ודתי ואיכא בהדיה למריה דליתיה כיין מ״מ השתא וכדקס״ר
 דליתיה דמטעמא בסמיך וכדאצטריך דבחנס פשיטא קרנא דמכליא היזקא
 לפריקה כפיצה לעיל מצריך דקא מאי הפך נראה וזה טפי מחייב בהדה

 הטורח כל קבלת מצד מצריך דהתס וי״ל .עמי בעליו כשאין וטעינה
 מצריך הנא אבל עמו דכתיב עמו מדשבעליו יותר עמו בעליו כשאין

 וחין לגמרי נפסד שהוא חברו ממין על ולרחם לחוס החיוב מעם מצד
 הוא איהו עמו בעליו כשאין ופריקה דבטעינה לומר אפשר גס .רואה

 אבדה כעין ליה והוה לו והלך טעונה• בהמתו שהניח אנפשיה דאפסיד
 כשאינו יותר עליו לחמול ראוי ודאי הכי למימר דציכא באבדה אבל מדעת

• ססה »סס
 וא״ת .וכו׳ לא אימא בהדייהו למריה דאיחיה תרתי הני אבל

וח״כ לסייעו יכול שאינו חולה או זקן שהוא פרישנח והא
 לטרוח לו היה שם היו שהבעלים כיון דמ״מ י״ל .לעשות יכולין מאי

 להוד בפריקה הכפילית רחמנא לכתוב וא׳יח לי. לסייע פועלים ולשכור
 דליתיה לאבדה מה פרכת דמאי ואבדה מפריקה טעינה ידענא ואנא

 אבדה ב״ח צער בהם יש שכן לפריקה מה יוכיח פריקה בהדה למריה
 קשיח אבל .כיס חסרון בהן יש שכן שבהן השוה להצד דמה וי״ל יוכיח.
 מטעינה בפריקה ירענא ואנא לחוד בטעינה הנפילות רחמנא לכתוב
 תוכיח. טעינה בהדה למריה דליהא לאבדה מאי פרכת דמאי ואבדה

 בפריקה למילף ליכא כן אס י״ל .יוכיח אבדה כשכר שכן לטעינה מה
 בהדה למריה דליסא לאבדה דמה למילף ליכא דמאבדה כלל דבחנס

ולא נשכר שכן לטעינה דמה בחנה פריקה למילף ליכא מטעינה וגס



מהובצתע״ב ל׳ דף ביצהשיטהמב

 אמר מצי לא הכי אפילו היום צורך שאינו דבר אסרו שחכמים
ביה. ניגזור ואנן דרבנן גופא דהיא לאיתויי ואתי דנפיל ומנין
 אסור היום צורך שאינו דבל שפירשו הגאונים שיטת לפי אבל
ליה גריס לא ז״ל הריטב״א וגם כאן. עד שפיר אתי התורה ימך
 שירצה במה טוב ביום להוליכו מותר שלם שהוא רכל שום^-""",ק

 שהם בידו השברים ויוליך ישובר שמא אלא בכאן החשש ואין
בנוסחי גרסינן והכי אסור. דהוא כל בטלטול אפילו והא נולד

לאתויי. ואתי דמתבר ומנין דוקני
שמא גזרה שמחה משום טוב ביום פירוש מספקין. אין תנן.

 בחולו אפילו באבל דאלו באבל מיידי ולא שיר. כלי יתקן
התם. כדאיתא טוב ביום לומר צריך ואין אסור מועד של

 אפומא ויתבן ואזלן חצבייהו דשקלן נשי והני ז״ל רש״י גרסת שוס׳ !■י
וקא גריס ולא כר. מידי ולא להו אמרינן ולא דמבואה

 קא הא הכי עבדי דאילו משום להו מתיאן וקא חצביהו מיגנדר
 בדרבנן מילי הני אמרינן אמאי כן ואם דאורייתא איסור עבדי
 ביה דלית אדעתייהו דלאו וכגון ליה דגרסינן אמרו ובתוס׳ כר.

 יש דמכאן בתוספות אמרו ועוד נהיר. ולא דאורייתא. איסורא
 או חוץ כולו או אלא בשבת הבית אסקופות על לישב לאסור

חפץ מטלטל או לחוץ ירוק שמא למיחש דאיכא פנים כולו
____________ או.מוצי או ומביאו _____________[

דעבדי לן דקים במידי ודוקא וכר. לישראל להן הנח אלא ריסב־א
 מהני דלא משום בעון נתפסין אנו אין הא דבכי בשוגג

ועבדין הוא דאיסורא דידעי לן דקים במלתא אבל מחאה. בהו___,
י יי I אוצרהחכםה|

 עלייהו מתפשינן בהו מחינן לא ואי טעמא להאי ליתיה במזיד
ז״ל. הריטב״א אמר כן לזה זה ערבים ישראל דהא

 דהתם גב על ואף דרבנן. שנא ולא דאורייתא שנא לא היא ולא
דהכא קמייתא כאוקמתא בדרבנן דוקא אסיקנא בשבת

 דהתם כההיא לן וקיימא אהדדי אוקמתי דפליגן למימר איכא
 דאפילו הכא דאמרינן דהא פליגן דלא מפרשים ויש לחומרא.

 דאתי כל אלא ממש דאורייתא לאו מחינן לא בדאורייתא
 קלילא לישנא דרבנן דקאמר והתם תוספת. כגון דקרא מדרשא

דליכא תוספת כגון קיל דאיסוריה כיון מדרשא דאתי דכל נקט
הנכון. והוא דרבנן כעין כלומר דרבנן ליה קרי עשה אלא

בשם שהעיד מאשכנזים גדול רב בשם ז״ל הריטב״א יד$7וה יימב־א
 שלא מרוטנבורק והר״ם ר״י ובכללם הצרפתים רבותיו

שמקילין הזה בדור אבל לדורותם אלא הללו דברים נאמרו
 מחינן בדרבנן אפילו ]ו[ לתורה סייג לעשות ראוי דברים בכמה ~

 הוא ושכן במזיד ולא בשוגג לא לעברו דלא עד להו וקנסינן
 למימר איכא ועוד נכון. לי נראה והדבר ירושלמי. במדרש
 דלא בגווייהו לן בדקים דוקא היינו מחי דלא לדידהו דאפילו
מחינן. ודאי לאו אם מקבלי אי לן מספקא אי אבל מקבלי.

 ישראל שגלו בשעה התם דאמרי אשה במה פרק מוכח והכי
 שהיה הם רשעים נמי הללו להם אמר כו׳ הורגין אויבים היו

בתוספות. אמרו וכן התם. כדאיתא כו׳ מיחו ולא למחות בידם
 שהזמן עשה מצות דהא חייבות נשים אמאי ובתוספת וא״ת
 הנשים את לרבות מהאזרח מרבינן דבסוכה וי״ל היא. גרמא
והשוה כרת איכא הא היום לעיקר דאי מרבינן לתוספת וודאי

________שבתורה. עונשין לכל לאיש אשה הכתוב
דמהכא בתוס׳ אמרו שחשכה עד ושתו אכלי וקא דאמרינן והא

 כחצי דהוא ז״ל ר״י ואומר שיעור. לו יש דתוספת שמעינן
 האי מאי כן אם תאמר ואם שבת. לתוספת הדין והוא שעה

 הנרות את מדליקין אין חשכה אינה ספק חשכה ספק דאמרינן
 הוא היום תוספת והא מדליקין ודאי חשכה אינה הא דמשמע
 הנרות את מדליקין אין חשכה ספק קאמר דהכי וי״ל ואסור.
 הוא ודאי חשכה אינה אבל אסור. להדליק לנכרי לומר ואפילו

שריא. בתוספת דשבות משום מדליק הנכרי אבל מדליק אינו

פירוש אוהלא. סתר קא הא נמי לה הסמוך מן ע״ב: ל׳ דף
היב ימווי מה לה סמוך דמאי השתא דעתין סלקא דקא

 הסמוך מן אלא היא דלא שמואל ואמר הסכך. על ונתון שעבה
 לישתרי עצמו דופן אפילו כן דאם נר״ו מורי והקשה לדפנות.

 וכל היתר לשום בדפנותיה צורך ואין היא דעלמא סוכה דהא
 בין בשבת בין ולסלקה לפרצה מותר מתרת שאינה מחיצה

 דאמר שנפל חצר כותל גבי גגות כל פרק וכדאמרינן טוב ביום
 לא פרקינן שהוציאוהו מי ובפרק גלימא. לי נגידו שמואל

 רביעית דדופן רביעית בדופן כאן שלישית בדופן כאן קשיא
 כיון טוב ביום ולסלקו לפרצו מותר דמצוה סוכה של אפילו

 כל בפרק שכתב ממה בו חזר רש״י ואף להתיר. אתי דלא
 העמודים. על סדינים סרסו גבי דסוכה קמא ובפרק הכלים
 כדי ארוגות שהדפנות כאן ופירש נשמר שרש״י נר״ו ותירץ
 דהוי טוב ביום לנטלן אסור ארוגות שהן שמתוך טעם ליתן

 אינו ארוג אינו שהוא שמתוך מותר להן הסמוך אבל כסותר.
נר״ו. לשונו כאן עד הדופן. מן שהוא נראה

 יש•' כן אם תאמר ואם כר. עליהו קדושה דחלה סוכה עצי אבל
 הרב ומורי כרחו לדע יתנא בה ילמוע מהל מאלעך בסוכה אפילו

 שרש״י נר״ו מורי וכתב אוהלים. סתירת משום ממנה הוא בודל
 להתנות יכול שאינו סוכה עצי אבל ופירש מזה נשמר ז״ל

 משום השמשות בין מהם יבדל כרחו על שהרי זה תנאי עליהם
 הוקצה זו קדושה ידי ועל עלייהו קדושה חיילא אוהלא דסתר

 דעלמא רעועה סוכה אבל לפירושו ופירוש כאן. עד לשבעה
 שמתנה אנר דהוי מידי לכשתפול לו ראויה שתהיה עליה מתנה
 משום דאיכא דמצוה בסוכה אבל הירושלמי. וכדברי עליו

 אפשר שאי השמשות בין שחלה כיון בתנאי פקעה לא קדושה
 מוקצה משום אלא ליכא דעלמא סוכה דבשלמא לסותרה. לו

 בין לסותרה אפשר שאי פי על ואף לכשתפול תנאה סגי ובה
 וקדושה מוקצה תרתי איכא דמצוה בסוכה אבל השמשות.

 וכיון לסותרה. יכול שאינו כיון השמשות בין עליה שחלה
 דינין שלשה ונמצא פקעה. לא דתו תנאה בה מהני לא שחלה
 ואף תנאה בה מהני מוקצה אלא דליכא דעלמא סוכה בדבר:

 תנאה בה מהני נמי סוכה נויי השמשות. בין חזיא דלא גב על
 בין כל מהן בודל איני ובאומר השמשות בין דחזו כיון

 תרתי דאיכא כיון תנאה בה מהני לא דמצוה סוכה השמשות.
 קדושה עלה וחייל אהל סתירת משום השמשות בין חזו דלא

לשונו. כאן עד מוקצה. איסור דאיכא ועוד
 ריסב־א סתירה איסור דמשום ז״ל רש״י שדעת הריטב״א כתב וכן

 ממנה ליבדל שהוכרח וכיון דמצוה. מסוכה ליבדל הוצרך
 הימנו כל לא שכן וכיון וקדושה חג שם בה לחול הוכרח

נר״ו. מורי לדעת נוטה הרב שדעת נראה להתנות.
 רשב־א בה מהנה ולא דאקשינן דכיון כן. הרשב״א דעת שאין אלא

 בודל איני באומר ורבא אביי ופירקו וכו׳ והתניא תנאה
 ולומר פריקו קא תנאה מהני לא מי דאקשי דלמאי משמע

 בשאר אבל בודל דאיני תנאה מהני דמצוה סוכה אעצי דאפילו
 לאביי להו הוה לא דאי דעלמא. בסוכה דוקא אלא לא תנאי

 והא תנאה. בהו דמהני סוכה נויי שאני ולומר לפרושי ]ורבא[
 כשלא היינו כו׳ עליהו קדושה דחיילא סוכה עצי אבל דאמר

אחר. בתנאי אלא בודל איני אמר
 הרב מורי : לפירושו פירוש וזהו רש״י מזה נשמר שכבר כתב נר״ו וטורי

סדינים דעיטור דכיון סבר אהדדי מתנייתא דרמי מאן
 הסכך ועל ועלייהו כסוכה להו הוו סוכה לגבי בטילו וקרמין

 השתא דעתין דסלקא תנאו. לפי הכל עליהן התנה שאם אמר
 למחר. מהן שאוכל דעתי נויין אותן על שיאמר הוא שהתנאי
 להתנות יכול רעועה שהיא עצמה הסוכה על אף בזה ובכיוצא

 ורבא אביי ואמרי למחר. שתפול אחר ממנה ליהנות שדעתו כן
כל מהן בודל איני שיאמר הוא לנויין המועיל שתנאי כן שאינו

החכמו אוצר תכנת ע״י הח*פס)98 מס עמוד אברהם בן בצלאל אשכנזי, סוטה נזיר, נדרים, ביצה, ברכות, ־ >החדש< מקובצת שיטה
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,ה ויאמר כח( ד״ה טז פרק שמות )בובו־( טוב שכל

4a)ה"אמורלמש ״ההקב אמר סתם אלא בכלל, משה שהיה ח״ו מאנתם. אנה עד אל~משה ה׳ ויאמר כה 
 מוצא אתה וכןללקוט־בשבת^ שיצאו שלא־־לבייש־אותם מאנתם\כדי אתם אנה עד לישראל להם

 בן שכניה למד וממנו דינו, שיגמר עד עכן את לבייש שלא יא(, ז )יהושע ישראל חטא שנאמר ביהושע,
 הקטן. שמואל למד ומשכניו ב(, י )עזרא נכריות נשים ונושב באלהינו מעלנו אנחנו לעזרא יחיאל
 שלא דנכנס אחרינא אינש לבייש שלא כדי ברשות, שלא שעליתי הוא אני גמליאל בן שמעון לר׳ דאמר

 מדרשו, לבית שבאתה אשה לאותה ונתן גט שכתב מאיר, ר׳ למד הקטן ומשמואל השנה, לעבר ברשות
 כולם למדו וממנו עליה, שבא האיש אותו לבייש שלא כדי בביאה, קדשני מכם אחד ר׳ לו ואמרה
 ברבים, פניו להלבין ושלא חבירו, בכבוד איש להיזהר קודש ברית בני שצריכין מכאן לה, ונתנו וכתבו

 ברבים פניו שמלבין פי על אף יז(. יט )ויקרא חטא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח נאמר וע״ז

 במדבר וגבורות במה־נ־סים מאנתם. אנה עד ן הבא לעולם חלקו מפסיד שהוא תוכחה לשום שלא _כ״ש
 ב׳ חסר כתיב ותרתי ותורתי. מצותי לשמור )אתם('מאנתם אנה עד היטלודלכם: ושליו ומן הים ?על

 ולא לשמרה כדי במרה לכם נתתי שבת תורת אלא הרבה תורות לכם נתנו לא עדיין להם אמר ווי״ן,
 בה יחזיק אדם ובן זאת יעשה אנוש אשרי ת״ל שבת, שמירת על נטלו שכר מה תאמרו ושמא שמרתם

 במיתה נידונין מחליה יד(, לא )שמות יומת מות מחלליה וכתיב ב׳(, נו )ישעי׳ מחללו שבת שומר
:החיים באור ליאור זוכין ושומריה וכרת,
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השלם הברית לוחות שני
לעולם. ה׳ ברוך ונעלם. טמיר ההוא ידי על ושבינתיה הוא נריך קודשא יחוד לשם

כג<. ו, )משלי מוסר׳ תוכחות חיים ודרך אור ותורה מצוה נר ׳כי

 שכתוב כמו לפניך, להאיר כנר המצוד! הפסוק*, סשט א.

עיגים׳, מאירת ברה ה׳ 'מצות ט( יט, )תהלים

יד(. ב, )קהלת הולך׳ בחשך ׳והכסיל ללומדיה, כאור והתורה

נר, נקרא יחידי ׳נר׳ אחד, פירושים. שני יש ו׳אור׳ ל׳נר׳ והנה

 חכמים וגמרו שנמנו למה ומסכים גדולה. מדורה הוא ו׳אור׳

 המצוה מעשה, לידי שמביא גדול תלמוד " ב( מ )קידושין ז״ל

קורא תלמוד שהוא ולתורה "נר", קוראהו מעשה שהוא

 הוא הנר כי ואור. נר שייך עצמו בנר שני, פירוש "אור". -

 והאור שבכלי בשמן פתילה או קנדיל״א דהיינו האור המקבל

 אק הגר לאור כי לזה, זה וצריכק בזה זה דבקים והם בו. אחוז

 הוא בו, שיאחז דבר זולת האור, מציאות כי בנר. רק אחלה

 האור מצד אם כי הארה לו אק הנר גם ולימודו. למקורו חוזר

 דתנן בהא המעשה, סיבת התלמוד המצוד" כך בו. האחוז

 אין אמנם חטא. ירא בור אק אומר הלל ט״ה( פ״ב )אבות

 רבי מ״ט( פ״ג )שם דתנן בהא מעשה, בלי אחלה לתלמוד

לחכמתו, קודמת חטאו שיראת כל אומר, דוסא בן חנינא

בו׳. מתקיימת חכמתו

 כי אבל זד" את זה סותרים דברים שני אלה ולכאורה,

לא אמת. ששניהם תראה ראה שפיר מעיינת

 ביראת הכנה לו יהיה לא אם תורה לכתר לבא אדם יכול

לו, טהור ולב יתברך, השם בדבקות חשקה שנפשו חטא,

ב )תהלים נאמר עלו כן, לא ראם להדבקות, ומתאוה חושק

 צריך כן על חקי׳. לספר לך מה אלהים אמר ׳ולרשע טז( וק

 ממנו נעלמו עדיין אמנם פניו. נגד ה׳ יראת להיות להתלבש

 כללותיהן והמשפטים, והחקים והמצות החטא יראת פרטי

למעשה, מתלמוד בא ואז תורה, לכתר שיזכה עד ופרטותיהן,

כל. מכל בכל

הגה״ה *

 השם מזרת בארוכה יתבאר גדול, מעשה או גדול תלמוד ענין

 אום שבועות מסכת )ס״ב קמא סרק שטעות במסכה לקמן יתברך

xra כאן. עד

הוא התורה פנימי. יותר והוא אחר, בענק לתרץ יש עוד ב.
 הוא מהתורה הנגלה ונסתר. נגלה ועיוני, מעשה

 שהן אזהרותיה ושמירת עשה, מצות רמ״ח שהן מצותיה קיום

 סודות נסתרים, טעמים יש ולאלה ולאלה לאוק. שם״ה

 נאמר היודעם על אשר הגדול, בשמו דבוקות כולן אלהיות,

 ד( ד, )דברים בם ונתקיים ,בשמי׳ ידע כי ׳אשגבהו יד( צא, )שם

 הוא: כך המדרגות סדר והנה אלהיכם׳. בה׳ הדבקים ׳ואתם

 תחלה ללמוד צריך רק מ״ה(, פ״ב )אבות וכו׳ חטא ירא בור אק

 חטא. ירא ויהיה מעשה לדי יביאנו והתלמוד מצות, תרי״ג

 סולם הוא המעשה שכל אזי זו, למעלה כשיבא כך אחר

 וזו ה׳. בנועם לחזות ויזכה מסתר, חלק שהוא לעיוני, לעלות

 סודות שהם המצות, סודות ידיעת — האמיתית החכמה היא

 שכתוב כמו חטא, יראת שתקדים צריך החכמה ולזו אלהיות,

 חכמתו ואז חכמה׳. היא אדני יראת ׳הן כח( כח, )איוב

 וזהו מדעתו. מבק חכם להיות תורה, רזי לו ויתגלו מתקיימת,

 בסודות עסקם קודם חסידים, מהרבה ושמענו שראינו ענק
חטאם על ומתוחים במעשיהם מפשפשים היו אלהיות,

השם. ביראת ומתלבשים

דיבר מתחילה מוסר׳. תוכחות חיים ׳ודרך כך אחר אטד ג.

אור. ותורה מצוה בנר שלם שיהיה עצמו, משלמות

 הנצחיים, לחיים דרך וזהו כן. גם זולתו את ישלם כך אחר

 ותמיד בו׳. ולעשות לשמור וללמד ללמוד ומזכה, זוכה להיות

 אמרי להבק ומוסר חכמה וילמדם אחרים, מלהוכיח ימנע לא

 רבינו למשה יתרו שאמר כמו ׳ודרך׳, לשק אמר כן ועל בינה.

 התורת ואת החקים את אתהם ׳והזהרתה כ( ית )שמוח ע״ה

יעשון׳. אשר המעשה ואת בה ילכו הדרך את להם והודעת

 לומר רצה ׳תוכחת׳ לשק. כפל שהוא מוסר׳ ׳תוכחות ואטד

הטוב הדרך מן סרו אם יוכיח הוכח העבר. על

 שכתוב כמו להבא, שלבו דרך יורה הוא ו׳מוסר׳ והישר.

תפרעו׳. ואל וחכמו מוסר ׳שמעו לג( ח, )משלי

ת( יט, )ויקרא שנאמר כמו עשה, מצות היא תוכחה ד.

רבה מצוה והיא עמיתך, את תוכיח ׳הוכח

רמ״ד! יד

 שם, עזרא האבן פירוש הם הולך, בחשך ׳והכסיל עד... אלו רבעו דברי
 עעים׳, מאירת ברה ה׳ ׳מצות כענין לפניך להאיר כנר המצוה כי וז״ל!

ללוסדיה. כאור והתורה
 על תתמ״ג רמז ח״ב שמעוני בילקוט דאיתא מה עס״י רבעו דכוונת נראה

מתפללין ישראל מה מפני רפב״י, בשם לוי בן יהושע א״ר הזה, הכתוב

 מי לפי״ז ומעתה המפורש. שם יודעין שאען ע״י נענין, ואינן בעוה״ו
 מי נמי דהכי מעתה אמור נענה. זה הרי ומתפלל המפורש שם שיודע
 שמי׳, ידע כי ׳אשגבהו נאמר עלע הגדול, בשמו הדבוקות הסודות שיודע
 והטעמים. הסודות כל לפניו עלו ממילא המפורש שם שיודע ע״י היינו

שם. עיין כאן כועתו שזהו י׳־ג אות לקמן עצמו רבעו מדברי נראה וכן

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)73 מס עמוד הלוי אברהם בן ישעיה הורוויץ, א - השלם הברית לוחות שני



אדם הכרית לוחות שני תולדות ב

 עמרם רב אמר ב( )קיט כתבי כל פרק שבת ובמסכת במאד.

 אמר אבא בר שמעון רבי אמר אבא בר שמעון דרבי ברית
 זה הוכיחו שלא בשביל אלא ירושלים חרבה לא הנינא, רבי

 מצאו לא באילים שחה ׳היו ו( א, )איבה שנאמר זה, את

 ישראל אף זה, של זנבו בצד זה של ראשו זה אל מה מרעה׳,

 )שבת בהמה במה ובפרק בקרקע. פניהם כבשו הדור שבאותו

 על נתפם מיתה לא ביתו לאנשי למחות שאפשר כל ב(, נד

 העולם בכל עירו, אנשי על נתפם — עירו באנשי ביתו, אנשי

 אחא ר׳ אמר א(, נה )שם שם עוד העולם. כל על נתפס —

 הוא ברוך הקדוש מפי טובה מדה יצתה לא מעלם חנינא, בר

 ה׳ ׳ויאמר ד( ט, )יחזקאל דכתיב זה, מדבר חוץ לרעה, בה וחזר

 מצחות על תו והתוית ירושלם בתוך העיר בתוך עבר אלו

 בתוכה׳ הנעשות התועבות כל על והנאנקים הנאנחים האנשים

 מצחן על ורשום לך לגבריאל: הוא ברוך הקדוש לו אמר וגו',

 ועל חבלה, מלאכי בהם ישלטו שלא חו, של תי״ו צדיקים של

 מלאכי בהם שישלטו כח דם, של תי״ו רשעים של מצחן

 של רבונו הוא, ברוך הקדוש לפני הדין מדת אמרה תבלה.

 גמורים צדיקים הללו לה, אמר מאלו. אלו נשתנו טה עולם,

 בידם היה עולם, של רבונו לפניו, אמרה גמורים. רשעים והללו

 בהן ימחו שאם לפני, וידוע גלוי לה, אמר מיחו. ולא למחות

 גלוי לפניך אם עולם, של רבונו לפניו, אמרה מהם. יקבלו לא

 וטף ובתולה בחור ׳זקן ו( שם, )שם דכתיב והיינו גלוי. מי "להם

 תגשו אל התו עלו אשר איש כל ועל למשחית תהרגו ונשים

 איש כל ]'ועל אמר מתחלה רש״י: )ופירש תחלו', וממקדשי

 תחלו׳(, ׳וממקדשי אמר ולבסוף תגשו׳, אל התו[ עלו אשר

 רב תני הבית׳. לפני אשר הזקנים באנשים ׳ויחלו )שם( וכתיב

אדם בני אלו ׳ממקודשי׳, אלא ׳ממקדשי׳ תקרא אל יוסף,

כו׳. ומיד תי״ו. עד מאלף כולה התודה את שקיימו

 זה ג( אות )ה״ז, דעות מהלכות ששי פרק מיימוני ובהגהות

נראה אז יקבלו, שלא לו ודאי אם אמנם לשונו:

 החן מדת שאמרה א([ נה )שבת התם ]כדאמחנן דפטור,

 גלוי, מי לפניהם גלוי לפניך אם הוא, ברוך הקדוש לפני

 משמע ובן נענשים. היו לא להם גלוי היה שאם משמע

 וכן מוטב(, ד״ה ב, ם בתרא )בבא הבתים חזקת בפרק בתוספות

 לשתוק, לו וטוב דכתב: י״א( עשין )םמ״ג, המצות בספר כתב

 ורבי א(, ל )ביצה גכו׳ שוגגים שיהו מוטב לישראל להן דהנח

פטור, דמעונש דכ*ג(, סימן יראים, )ספר כתב ממיץ אליעזר

 מקוצי משה הרב אבל פטור, לא תוכיח׳ ד׳הוכח מעשה אבל

 בשם ב(, סה )יבמות יבמתו על ההבא בההיא כתב שם( )סמ״ג

 שלא דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע, דבר לומר שיש

 עכ״ל ישנאך׳י, פן לץ תוכח ׳אל ח( נג )משלי שנאמר נשמע,

מייטוני. הגהות

 ממיץ, אליעזר רבי לדברי ראיה להביא נראה ולי ה.

יש פרק דאיתא מהא פטורי/ אינו תוכיח׳ דמ׳הוכח

 הכאה, עד אמר רב תוכחה, היכן עד ב(, טז )ערכין בערכין
 הח נזיפה. עד אמר **יוחנן ורבי קללה, עד אמר ושמואל

 בודאי יודע ואז לקללה. וגם לנזיפה בא שכבר אף ליה סבירא

 עד תוכיח דהוכח מעשה פטור אינו זאת כל על יקבל, שלא

 פסק ז׳( )הלכה רעות מהלכות ו׳ פתן )רמב״ם( והמיימוני הכאה.

 דרב יוחנן, כרבי ופסק עליו תמה י״א( )עשין דהסמ״ג אף כרב,

 שמואל לגבי שב! ובל א(, ד )בשה יוחנן כרבי הלכה יוחנן ורבי

 )שם מיימוני הגהות כתבה מקום מכל ב(, מט )בכורות באיסוח

 )סי׳ ]תזריע[ תשא( )כי פרשת בתנחומא לשונו: וזה ה(, אות

 החן, מדת אמרה דאמר, המחבר, רבינו כדברי משמע ט׳(
 כן פי על אף עד... כו', מאלו אלו נשתנו מה עולם של רבונו

 הכאות עצמן על ולקבל שמך, קידוש על להתבזות להם היה

 וישעיה ירמיה שהרי סובלים, הנביאים שהיו כשם מישראל,

 נתתי ׳גוי ו( נ, )ישעיה כדכתיב מישראל, סבלו צרות כמה

 ׳זקן חבלה, למלאכי ואמר הוא ברוך הקדוש חזר מיד למכים׳.

 כאן עד המדרש, לשון כאן עד ונשים׳, וטף ובתולה בחור

 יוחנן כרבי דפסק הסמ״ג לדברי ואף מיימוני. ה]גהות[ לשון

 ראפילו ושמואל מרב מוכח מקום מכל יותר, ולא נזיפה ער

 יותר דמיקל שמואל דהא להוכיח, מחויב יקבל שלא יודע

 בודאי שיודע נזיפה, לאחר אף ליה סבירא מקום מכל מרב,

 ארב יוחנן רבי פלג לא זו ובסברא להוכיח. מחויב יקבל, שלא

 ביותר לסבול המוכיח צריך דאין ליה דסבירא ונהי ושמואל.

 מחויב דהיה פלג, לא בהא מקום מכל הנזיפה, אחר ולהוכיח

 יקבל שלא בגויה לה קים שהיה אף נזיפה, קודם להוכיח

 בעצמו וזהו עלייהו, פלג יוחנן דרבי נאמר אם ואף התוכחה.

 נתגלו־ דאז משום יותר, ולא נזיפה, עד שסובר ריחה טעמא

 לפפור ראוי היה לא כן אם מוסר, התוכחת יקבל שלא לו

 דסבירא ושמואל, רב נגד זו בסברא יחידאה שהוא יוחנן כרבי

 שלא בודאי ידעינן שאז נזיפה, לאחר אף הוכחה מצות להו

מן כן על תרווייהו, נגד בטלן יוחנן רבי שדברי ומאחר יקבל.

רמ״ה יד

 הסמ״ג להדיא וכ״כ דאורייתא. באיסור אף הכי דאמדינן בכאן סבואר הנה ג.
 עויהו לישראל להם הנח דאורייתא באיסורי "דאפי׳ ז״ל הרא״ס בשם שם

 העיטור בעל בשם א( ל )ביצה ברא״ש עיין ברם מויו׳ין". יהו ואל שוגגין
 והמאירי והרשב״א הר״ן דעת וכן הכי, אמרינן לא דאורייתא דבאיסורי

 הלנה בביאור ועיין ס״ב, תר״וז סי׳ או״ת בשו״ע הרמ״א פסק וכן שם.
ודו״ק. שם

 צריך לכאורה — הסמ״ג — מקוצי ר״מ בשם מייפוני הגהות דברי סוף ד.
 באמת בדם שם. יבמות בגמרא דאיתא מה על יותר הוסיף מה שכן עיון,
 הרא״ט בשם כתב שם כסמ״ג דהנה בקצרה, באו כאן מייסוני הגהות דברי
 לו טוב שוגגין, והעוברין ממנו יקבלו שלא למוכיח לו ברור ואם וז״ל:

 דאפילו א( )ל בביצה יין כדי המביא בפרק זה על כדגרסינן לשתוק,
אבל מזידין, יהו ואל שוגגק שיהו לישראל להם הנח דאורייתא באיסורי

א: נדפו־א *<

 מעונש שפטור אעפ״כ ממנו יקבלו שלא לו וברור מזידין העוברין אם
 על שמוסיף ואע״פ מפטרי, לא תוכיח דהוכח מעשה מקום מכל מיתה...
 השחיקד התלמוד צוה ולכך וימות, לרשע הלעיטהו יקבלו, שלא עונשין

 עדיף דוקא דבשוגגין ז״ל הרא׳־מ דדעת ומבואר, עכ״ל. דוקא, בשוגגין
וז״ל: שם הסמ״ג כתב זה ועל ויוכיחו. ישתוק לא במזידין אבל השתיקה,

 לשתוד צריך במוירין אף כי טובה, עצה אם כי וו שאין אומר ואני
 שלא האדם על שחובה ב< סה )יבמות יבמתו על הבא בסרק כדאמרינן

 הרי עכ״ל. ישנאך׳, סן לץ תונח ׳אל שנאמר נשמע שאינו דבר לומר
 צריך במוידין דאף מוכח דסהתם אלו גמרא בדברי הסמ״ג הוסיף דשסיר

שסיר, מיימוני הגהות דברי כל מבוארים ומעתה כהרא״ם. ודלא לשתוק,
המעיין. יחזה כאשר ערבובים כמה בדבריו יש שכן

"וכשאינו וז״ל: זו, ראיה מביא בעצמו שהוא רכ״ג סימן יראים בספר עיין ה.
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ג אדם הכרית לוחות שני תולדות

 באיסורי, כרב הלכתא ושמואל רב כי כרב, לפסוק הראוי

כרב. שפסק המיימוני של הטעם שזה ואפשר

 רבי דאמר כ( סה )יכטוח יבמתו על הבא דפרק וההיא ו.

כשם שטועי, בן אליעזר רבי משום אילעא

 אדם על מצוה כך הנשמע, דבר לומר אדם[ ]על שמצוה

 שנאמר חובה, אמר אבא רבי נשמע, שלא רבר לומר שלא

 *. ויאהבך׳ לחכם הוכח ישנאך, פן לץ תוכח ׳אל ח( ט, )משל

אינם שהחוטאים בדבר ומיידי עצמו, בפני ענק שזהו אומר אני

 יעברו, פנים כל ועל מהמוכיח, ומתלוצצים איסור שזה יודעים‘ ‘

 הא כדמיון והוא מזידים, יהיו ואל שוגגים שיהיו מוטב כן על

 פרק ביצה ובמסכת ב( )קמח שואל פרק שבת במסכת דאיתא

 דאכלי להו דחזינן כפורים, יום תוספת לענק א(, )ל המביא

 טעמא משום מידי, ולא להו אמרינן ולא שחשכה עד ושתי

 המיימוני לשון תה מזידין. יהיו ואל שוגגק שיהיו דמוטב

 נשים ז׳(: )הלכה עשור שביתת מהלכות א׳ פרק )רמב״ם(

 להוסיף שמצוה יודעות אינן והן חשיכה, עד ושותות שאוכלות

 בזדק, לעשות יבואו שלא בידן, ממחין אק הקודש, על מחול

 להזהיר ואחד "אהד כל בבית שוטר שיהיה אפשר אי שהרי

הדומה כל וכן מזידין. יהיו ואל שוגגים שיהיו להן והנח נשיו,

עכ״ל. לזה,

 )פ*ד המביא פרק בריש ביצה במסכת הרא״ש וזה־לשון

דאתי במידי דוקא העיטור בעל כתב ם״ב(:

 דכתיבא במידי אבל הכפורים, דיום עינוי תוספת כגון מדרשא,

 עכ״ל. דפרשי, עד להר וענשינן בהו מחינן בהדיא, באורייתא

 ׳הן חיישינן בהדיא, איסורא מבורר שלא מאחר טעמא והיינו

 שלא דבר לומר שלא חובה זה ועל ישגיחו׳, ולא יאמינו לא

 איסורו שנתפרסם דבר אבל שוגגק. שיהיו מוטב משום נשמע,

 )בבא פעמים מאה אפילו תוכיחי הוכח אזי ומבורר, ונודע

א(. לא מציעא

הגה״דז •

 מדסי נ נא )יבמות יבממו על הבא פרק קוף יוסף נמוקי חה״לשון

)משום( מצוה שמקבל, למי הנשמע, דבר לומר מצוה הרי״ף(,

 אבל א(, לא מציעא )נבא פעמים מאה אפילו מוטח׳ ׳הוכח דבחיב

 מהא ז״ל והקשו להוטח. שלא וחובה מצוה מקבל, שאינו למי

 )עד( או שימו עד להוטח שחייב ב( )נח ערטן במסנח דאמטנן

 שבח במסכת דאמרינן והא לא. לרטם אבל טחיד החם שיקללנו,

 מקבלי לא ואמר גלוחא, ריש דט להנהו מר לוכמינהו א( >נה

 הוטחס דלא הוא החס מר, לוכחינהו הט אפילו ואמטנן מינאי,

 ומשוס ישמעו, שלא בהם מטר ]שהיה[ היה( )שלא אלא כלל,

 חייב היה פה, פמחון להם יהיה שלא משום או ישמעו דאולי

.חהם דחוקים דבריו אמנם עכ״ל. אחת, פעם לפחוח להוטח

 דבר לומר ׳שלא שמוע בן אליעזר רבי דברי לפרש יש עוד

דברי על שמתלוצץ לץ להוכיח היינו נשמע', שלא

 ]היו[ ולא חוטאים שהיו אף ישראל כי עליו, וצוחק המוכיח

 רק התלוצצות, בכלל היה לא זה נביאיהם, לקול שומעים

 לחברו המוכיח וכן אמת. שדבריהם וסברו הטעום שקר נביאי

 או כך׳, עשיתי ׳לא ]תוכחתו[ )הוכחה( על לו משיב והוא

 הכאה, עד להוכיח מחוייב אז עשיתי׳, וכדין ׳עשיתי אומר

 לדברי צוחק אם אמנם ליה. כדאית ולמר ליה[ כדאית ]למר

יאמר. שלא המוכיח על חובה אז עליו, ומתלוצץ המוכיח

 שרוצה ]ב[מי מדבר שמוע בן אליעזר דרבי לפרש, יש עוד

שמחויב השיעור אחר ולהוכיח, עצמו על להחמיר

 שלא אמר זה על ליה. כדאית ולמר לה כדאית למר להוכיח,

 ׳אל משום נשמע שלא דבר יאמר שלא וטוב שוב, יעשה

ודו״ק. לץ׳, תוכח

 עד הי׳ז( דעות מהלכות פ״ו )רטב״ם המיימוני פסק ומחמת ז.

וכרפרישית, עמו, ונימוקו טעמו לי נראה הכאה,

 חלק ובפרק הגדול. פני אף ישא לא ברזל, כעמוד מוכיח ויהיה

 שלמה את שהוכיח על למלוכה זכה ירבעם ב( קא )סנהדרק

 מרבנן צורבא האי ב( )קה דכחובות בתרא ובפרק וכו׳.
 אלא טפי, דמעלי משום לאו ]מתא[, )מתיה( בני ליה רמרחמק

וכו׳. להו, מוכח דלא משום

 באחיו׳ איש ]׳וכשלו[ א( לט )שבועות ז״ל רבותינו דרשו והנה

ישראל כל ]מלמד[ אחיו, בעון ]איש[ (,1ל בו, )ויקרא

כך אחר פטור הוא הוכחה מצות בקיום אבל בזה. זה ערכין

רפ״ה יד

 כמה צד בצרכק, יש פרק בערכין אמרינן להוכיחו, צריך כמה מקבלו
 אמר וריו״ח נקללה, )נזיפה( עד אמר ושמואל הכאה עד אמד רב תוכחה,

 לו טוב העוברים והם ממנו יקבלו שלא למוכיח לך ברור ואם נזיפה[... צד
 בכך אין בהתראה שחטא עונשו מרבה שאתה אע״פ מזידין אבל לשתוק...

 עכ״ל. מקבלו, אינו אפי׳ להוכיחו שחייב למעלה פירשתי וכאשר כלום...
 דברי ראה לא דרבינו חתכן רבינו. ראיית מביא גופא ז״ל דהרא־׳ט הרי

 שהביאו. ז״ל מיימוני הגהות מדברי אלא במקומו בספרו ז״ל הרא״ם
 ר׳ הגירסא, שם וברי״ף שמעון. בר׳ אלעזר .ר׳ משום הגירסא: לפנינו
 רמז i״n שמעוני בילקוט נמצא רבינו לגירסת ודומה שמעון. בר׳ יהודה

שמוע. p יהודה ר׳ משום אליעזר א״ר תתקמ״ד,
 לרבות באה "תוכיח" תיבת ואילו גרידא, "הוכח" מתיבת היא הילפותא
 סה ביבמות ועיין בגמרא. שם עיין רבו את להוכיח צריך תלמיד שאפילו

 הוכח דכתיב פירש״י וכו׳ הנשמע דבר לומר שמצוה דכשם בהא ב
 מיניה דרשינן ליה, דריש כפול דמלשון שם הסהרש״א וכתב וכו׳, תוכיח
ממהרש״א• דנעלס תמה שם וברש״ש פעמים. סאה אפילו תוכיח הוכח

 ררשינן מקור שהוא לחודיה דמהוכח א לא מציעא בבבא דמסקינן הא
 המובא שם יבמות יוסף בנימוקי ועיין לרב. לתלמיד אתא והכפל לה

 מאה אפילו תוכיח הוכח "דכתיב גם שכתב בהגה״ה רבינו ברברי לקמן
פעמים־.

 ז״ל. יוסף הנימוקי דברי דחוקים אמאי רבדיו, ביאר לא ז״ל רבינו הנה ח.
 מביאה שהגמרא אחרי ב סה ביבמות דהגה היא, דכוונתו לפרש ואפשר

 ארם צל מצוה כך הנשמע דבר לומר אדם על שמצוה כשם אילעא ר׳ דברי
 תוכח ׳אל שנאמר חובה, אבא, רבי קאמר נשמע, שאינו דבר לומר שלא

 גם וא״כ מיירי, ביחיד קרא הך והגה ויאהבך׳. לחכם הוכח ישנאך סן לץ

 דוחק וא״ב דבריו. על קאי אבא רבי דהא ביחיד, מיירי אילעא ר׳ דברי
 ערוך בספר וכ״ב לרבים. יחיו בין לחלק הנימוק״י של כתירוצו לאוקמי

 שהביא במה עוד שם ועיין אלו, רבינו דברי לבאר שם יבמות עמ״ס לנר
 יודע כשהעובר הוא הכאה עד דהוכחה — רבינו של לתירוצו ראיה

 שלא מצוה בדה כלל, עבירה זה שאין בשמכחיש אבל עבירה, שעובר
היטב. שם עייז א. י ברכות מגמרא — נשמע שאיז דבר לומר
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אדם הברית לוחות שני תולדות ד

 מצוה כך להוכיח, המוכיח על רבה שכמוה וכשם מערבות.

 פרק תמיד במסכת ]כדאיתא[ התוכחה, לקבל המוכח על רבה

 לו שיבור ישרה דרך היא אתו אומר רבי תניא, א(, )בוז ראשק

 נחת בעולם שתוכחות זמן שכל התוכחות, את יאהב *, האדם

 מסתלקת ורעה לעולם, באין וברכה טובה לעולם, באה רוח

 ועליהם ינעם ׳ולמוכיחים כה( כד, )משלי שנאמר העולם, מן

 ב(, טז )ערכין בערכין יש ובפרק כאן. עד טוב', ברבת תבוא

 שהרבה ואח, שמים ]עלי[ אני מעיד גורי, בן יוחנן רבי אמר

 רבן לפני עליו קובל שהייתי ירי, על עקיבא לקה פעמים

 מה לקיים אהבה, בו' שהוספתי שכן וכל ברבי, שמעק®

 לחכם הוכח ישנאך, פן לץ תוכח ׳אל ח( ט, )משלי שנאמר

הוכחה. נמות גודל מבואר הרי באן. עד ויאהבך',

הגדז״ד! *

 אלא לבשור, לאדם לו צריך ישרים דברים הרבה רש״י, ופירש

 לו שיבור הישרים מדרטס אמה דרך היא איזוהי קאמר[ ]הבי

כאן. עד האדם,

 כפי דהוכחה בטילי להאריך אחד לכל ראוי על־כן ח.

קאי לעיל, הנזכרים עניינים שכל אמת הן יכלתו,

 כן גם מזה נלמד מקום מכל כבר, שנעשית עבירה על להוכיח

 וירא והישר, הטוב הדרך להודיע להבא, על ולהזהיר לעמוד

 מוסר וללמד העבר, על תוכחה כי שניהם, ידי יוצא שמים

 אחד וטעם טחתינהו, מחתא בחדא כולם אלהבא, וההנהגה

 לעשות ושמרו וגו׳ ילמדו ולמען ישמעו ׳למען לשניהם, לשבח

יב(. לא, )דברים ]הזאת[׳ התורה דברי כל את

 התורה שלמד לאחר שניהם, גם עשה ע״ה רבינו משה וכן

החיים בדרכי לילך כשבא ישראל, כל עם והמצות

 )שם הדברים׳ ׳אלה מוסר תוכחת קיים למותו, סמוך הנצחיים

 מה העבר על הוכיחם תוכחות, דברי — ובפרש״י( א, א,

 הן העתיד, על מוסר וללמדם ממצרים, צאתם מעת שחטאו

 מהתלבשות הן ומעשה, תלמוד ומצותיה, התורה בקיום

 יתברך בדרכיו ולילך יתברך, הדבקות אל לבא באופן המרות

 בניי ודעו תורה. במשגה פסוקים בהרבה כמבואר ובמדותיו,
 בתלמוד ז״ל רבותינו בדברי שהוזכרו המוסרים שכל יצ״ו,

 התשובה ספרי מחברי בך אחר שהאריכו ומה ובמדרשים,
מסוד הסוד פי על המדברים גם והמוסר, המדות וספרי

 בזוהר ע״ה, יוחאי בר שמעון רבי הקדוש כמו הדבקות,

 דברי ואחרונים, ראשונים דורות אחריו והנמשכים ובתיקונים,
 שעינים למי ע״ה, רבינו משה של מוסר בדברי מרומזים כולם

 עין אשרי היטם מבואר השכל בעין הבל יראה אז לראות, לו

אלה. בל ראתה

 סמוך היה א( א, )דברים משה׳ דבר אשר הדברים ׳ואלה ט.

ובדרך א(. דברים )ספרי חיים בדרך כשהלך למותו

 מוכיחים הנביאים כן גם בדרכיו הלכו הנביאים, אדון שעשה

 לסלקן סמוך זה עשו וביותר להבא, אותם ומזהירין לישראל,

 שם ואילך; א כג, יהושע )ראה תלמידו יהושע עשה כן העלם. מן

 שמואל זקן ]כאשר[ )כי( ׳ויהי שמואל וכן ואלך(. א כר,

 הסתלקו קודם אבינו יעקב בישראל, לפנים גם א(. ח, )שמואל־א

 הצדקים, כל דרך וכן א-ב(*, מט, )בראשית בו׳ לבניו קרא

שאת. ביתר מוסר בתוכחת מתעסקין הם סלקן בעת

 מכל צדיקים, בכלל נמנה להיות נפשי צדקה לא כי ידעתי

כתיב גדיתיך׳ את ורעי הצאן בעקבי לך ׳צאי מקום

 חכמה ׳לדעת הראשונים, בעקבי אצא כן על ה(. א, השירים )שיר

 בניי הבנים, ה׳ לברוכי ב(, א, )משלי בינה׳ *<אמרי להבין ומוסר

 בולם עולם, עד זרעם וזרע וזרעם ונכדיי, ובלותיי וחתניי ובנותיי

 ואחבר ככה. פעמים אלף עליכם ה׳ ויוסף הברכה, על יעמרו

 לי לדבר עת כי בגו, ]את[ איש ייסר כאשר מוסר, תוכחת לכם

 בעזרת הנחה לעשות מכם, עקירה עושה שאני מאחר עתה,

 )מועד מגלחין אלו ]ב[פרק ואיתא הקדושה. בארץ יתברך השם

 ,3הואי חי אליהו יוחנן, לרבי לקיש ריש ליה, אמר א(, בו קטן

 לגבי עוד׳, ראהו ׳ולא יב( ב, )מלכים־ב דכתיב ביק ליה אמר

 )אות בו שהתחלתי זה מקרא קורא אני קלי דמי? במת דידיה

 הדרך הוא ע(, ו, )משלי מוסר׳ תוכחות חיים ׳ודרך רמז דרך א׳(

 עד חיים הברכה את ה׳ צוה שם ׳כי החיים, ארץ ה׳ נוכח

ג(. קלג, )תהלים העולם׳

א(. קיט, )תחלים ה" בתורת ההלכים דרך תמימי ׳אשרי י.

סמיכות מוסר לבל לעשות התבוננתי הנה כי

 בלב, יותר שיכנס כדי ועומק, ורוחב באורך תורה, מדברי

 על ויבא ולקיים, ולעשות לשמור וללמד ללמוד מקויים ויהיה

 יפטר אל מחברו הנפטר א( לא )ברכות ז״ל רבותינו מאמר נכק

 שיאמר כוונתם זוכרהו. כך שמתוך תורהיי דברי מתוך אלא

 הנכנסים מוסר דברי שהם נעימים, פשטים תורה, דברי

כבר בי תורה', דברי ׳מתוך בלשונם שדייקו וזה הלב, בתוכיות

יד
 שם מקובצת ובשיטה הש״ס במסורת אולם שם, בגמרא הגירסא הוא כן ט.

בריבי. גמליאל רבן להגיה כתבו ט׳( )אות
 בעין הגירסא הוא וכן בי*. "שהוסיף דגרים מציאות אלו פרק ברי״ף עיין י.

יעקב.
 - משה — הוכיחן שלא מלמד ב׳, שם מספרי ג, א, דברים ברש״י ראה יא.

 סמוך אלא בגיו את הוכיח שלא מיעקב למד ממי למיתה, סמוך אלא
 סמוך אלא ישראל את הוכיח לא יהושע וכן בספרי. כדאיתא למיתה...

 את דוד וכן ,,בי ענו ־הננו ג( יב, )שמואל־א שנאמר שמואל וכן למיתה.
בנו. שלמה

אלישע. עליו קרע ואמאי פירוש: יב.
מהם שפורש כיון מקום מכל בחיים, עודם ז״ל רבינו שבני אע״פ כלומר: יג.

ב בדפו־א *(

 הדרכה להם כותב הוא ולפיכך עולמית, מהם כנפרד הריהו ישראל לארץ
זו. צוואה —

 הלכה" "דבר מתוך אלא מחבירו אדם יפטר אל — הגירסא לפנינו יד.
 דכוונתם בהמשך רבינו דברי יתכנו לא זה ולפי זוכרהו. כך שמתוך

 בתוכיות הנכנסים מוסר דברי שהם נעימים פשטים תורה דברי שיאמרו
 רהא ,,וכו הזכרתי כבר כי תורה", דברי "מתוך בלשונם שדייקו וזה הלב,

 פ״ה ברכות בירושלמי ראה אנעם כן. לפרש אפשר אי הלכה" "דבר על
 "רבד מתוך אלא ,וכו חבירו מתוך אדם יפטר אל היא: דהנירסא ה״א
 דרכינו וצ״ל זוכרהו. כך שמתוך תיבות להנך שם ליתא אך תורה". של
 "דבר לגירסתנו אף דניחא י״ל או אהדדי. התלמודים תרי הרכיב ו״ל

על גם נופל הלכה דשם כאן ז״ל חיות מהר״צ בהגהות עפימ״ש הלכה",

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הרדפס)76 מס עמוד הלוי אברהם בן ישעיה הורוויץ, א - השלם הברית לוחות שני



 ונקלס טמיר ההוא ושבינתיהעי קבה יחוד ם2ל
לעול□ ה' ברוך

1 סוסו הוכחות ת»ם ודון■ אור ותורה טעוה נר כי

הקדמה

גגג'45אה״חז«1

אוצרהחכמה|1

 נעמי נתיזכיז יתנאר נדו! תע&ה rf! גדול תליווד פנק
ע״כ קתא־ פרק שטעות מוסכת לקתן

יש ואזר לגר והגה הלך בחושך והכסיל ללומדה כאור והתורה עינים מאירת כרה ה' מוגזת כמ׳ש לפניך להאיר כנר המעות הפסוק
: מעשה ליד׳ שמניא גדל תלמוד ז"ל חכמים וגמרו שנמנו למה ומסכים י נדלה מדורה הוא ואור ־ נר נקרא יחיד גר א' פירושים ב׳

 כנר שגי פי' י אור קורא תלמוד שהוא לתורה ־ נר קודהו מעשה שהוא הסעוה.
בשמן פתלה או קנרל» דהיינו האור המקבל הוא הנר כי אור: נר שק עצמו הג־׳ה

 אק הנר לאור כ׳ לזה זה ועו׳כק בזה זה דבקים ויום ־ בו אחה והאור שבכלי
־ ליסודו למקורו חוזר הוא נו שיאחז דבר זלת האור מציאת כ׳ * בנר רק אחיזה

היבוי התלמוד המעוה p ׳ בו האחוז האור מעד אם כי הארה לו אק הנר נם
 שיראת כל אומר דזסא p חנינא ר' רתנן בהא מעשר! בלי אחיזה לוזחלמוד אק אמנם חטא •רא כור אק אומר הלל דרנגן כהא המעשה

 אמת שניהם תראה ראה שפיר מעיינת כי אבל זח את זה סותרם דברם שני ^ו לכאורה כו' מתקיימת חכמתו לחכמתו קודמת הטאו
 להדביקו' ומתאווה הושק לו טהור לב הפר בדביקות חשקה שנפשו חטא ביראת הכנה לו יהיה לא אם תורה לבתר לכא ארם יכול לא

ממנו נעלמו ערק אמנם י פניו ה׳נגד יראה דודות להתלבש ערקי ע״ב חקי לספר לך מה אלקים אמר לרשע נאמד עליז דאלי׳ב
 מכל נבל למעשה מתלמוד נא ואז • תודה לכתר שתכה עד ופרטותיהן כללותיהן והמשפטים והחקים והמעות חטא היראת פרטי
 מזן מעותיח קיום הוא מחתורה הנגלה • ונסתר עלה ועיוני מעשה היא התורה פנימי יותר והוא אחר בענק לתרץ יש עוד כל־

 הגדול בשמו דבוקות כלן אלהיות סודות נסתרים טעמים יש לאלה ולאלה • לאדן שס"ה שק אזהרותיה ושמירת עשה מעות רמ"דו
ירא בזד לא הם בן המדרגות סדי והנה ־ כה׳אלקיכס הדבקים ואתם בכש ונתקיים שמי ידע כ• אשגבחו נאמד ודזדעם על אשי
 המעשה שבל אזי זו למעלה כשיבא p אחר חטא ירא ויודה מעשה ליר יביאנו והתלמוד מעות תריג תתלה ור ללם ערך רק וכו' הטא
 םודו׳ז/דוו! יי שהם המעות סודות ידיעת האמיתיות החכמת היא וזז ח' כנזעם לחזות ותכה הנסתר חלק שחזא לזיוני לעלות סולם הוא
 מרעתו מכין להיו׳הכם תורה ת• לו יתגלו מתקיים' חכמתז ואז הבטח היא אדני יראת ק כמ״ש חטא יראת שתקדים צרך החבפח לזו
 ומתלבשים חטאם 1עד ומתורם כמעשים מפשפשים רזיו אלחיות בסודות עסקכם קורבו חסידים מהרבת ושמענו שראינו ענק מהו

: השם ביראת
 זלתו אתו •®לים אח״ב אור ותורת מעות בנר שלם יהיה עצמו משלימות דינר מתחלה מוסד תוכחת חיים ודרך p אחר אמד

אתרם מלהוכיח ימנע לא והמיר כו' לעשות לשמור ללמד ללמוד ומוכה זוכה להיות הנצחיים לחיים רק וזהו כן נם
 והודעה חתורזת ואת החקים אה אתהם והזהרת למרע׳יה יהרו כמ״ש ודרך ד־׳שק אמד וע"כ בינה אמר לחבק וסוסי הכמה וילמדם

: יעשק אשר המעשה ואה בה לכו הדק את להם
ומוסר והישר• הטוב הרק מן סרו אם יוכיה הוכה העבר על ר״ל לשקתוכתח בפל שהוא מוסר תוכחות אמר5

ארה תוכיה הוכיח כמ״ש מ"ע היא הזכחה :תפרעו ואל וחכמו מוכר שמעו כמ״ש י להכא שלבו רק יורה הוא
שמעון רבי אמד אכא בר שבעק דד' ברת עמרם רב אפר כתבי פ׳כל שנת ובמסכת י במאוד רנה מעות והיא עמיתך

 וה איל מה מרעה מעאו לא כאילים שרה היו שנאמר זה את זה הוכיח שלא בשביל אלא ירושלים חרכה לא תנ׳גא רני אפר אבא ני
 ולא ביתו לאנשי למחות שאפשר כל נהמה במה ובפרק ־ בקרקע פניהם כבשו הדור שכאותו ישראל אף זה של זנבו בצד זה של ראשו
 מעלם תנינא נר אחא רבי אמד שם עור עלם• כל על נתפס העולם בבל עירו אנשי יעל גחפס עירו באנשי ביתו אנשי על נתפס םיחר.

 חאנשים מעתות על וןת והתרת העיר בחון עבור אל• ה׳ ויאמר דבתיב זח מרבר חוץ לרעה בה ותור הקב׳יה מפי מונה מרה יעתה לא
 מלאכי בהן ישלטו שלא רו של לו צדיקם של מעוזן על ורשום לך לנבראל הקבי׳ה ונו׳א״ל הנעשות התועבות על והנאנקים הנאנחים

 S א" מאלו אלו נשחנו מה רנש״ע הקב"ה לפני סרה"ד אסרה תבלה מלאכי בהן שישלטו כר דם של תיו רשעים של מעוון ועל הבלה
 מהם יקבלו לא בהן ימחו שאם לפני וידוע נלד א״ל פרחו ולא למחות נידם רבש״עהיה א"ל גפורם רשעים הללו ננז״־יט י*ללי.ערקם

 תנשו החיו עליו אשר כל על למשחית חהרנו ונשים סף ובתולה נחזר רכתיבזקן והיינו גלד מ׳ להם נלר לפניך ינש"עאם 1,א"
 הבית לפני אשר זקיניכו באנשים רחלו וכתיב (תחלו וממקדשי אמר ולבמוף תגעו אר* אמר מתחילה 1’ופירש ) תתלו קדשי ומם
 שיש• פרק מיימוגי וכהגהת ־ נו׳ ומיד ודו ער מאל״ף נולה תתורה את ו6שקיי אדם כני אלו מקודשי אלא □קדש׳ א׳ת יוקף רב תני
 משמע נלר מי לפניהם נלר לפניך אם תקב׳יה לפני מדה״ד ׳!אמרה רפטור נראה אז יקבלו שלא לו יראי אם אמנם ־ ז״ל רעות כות1■ י
 קהו דהנוז לשתוק לו וטוב דכתב המעודת בספר כתב ונן הבת׳ם חזקת בפרק נתוספו' משמע וכן נענש׳ם היו לא להם נלד היה &

 דהנא בההיא כהב מקוצי הר״ב אבל אפטור לא הוכיח דהוכיוז מעשת אבל פטור רמעונש כתב כו׳ורא׳מ שועים שיהיו טב:5 1לישר*
 ראיה להניא ׳ נראה ולי ר!מ': עכ״ל ישנאך פן לין כח1ח אל שנא' נשמע שלא דבר לומר דייג p הנשמע רני לומר ?דש ׳במעכשם ׳ *
ורב• קללה עד אפר ושמואל הכאה עך אמר רב חוכחד. היכן עד בערכק פ׳יש דאיתא מהא ־ פטור אינו תוכיח רמתוכיה רא״ר ’ ני ר•

יוחנן « 2 אב

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)5 מס עמוד הלוי אברהם בן ישעיה הורוויץ, >דפו״ר< הברית לוחות שני



אדם תולדות

ה מה
 לומר מנזה ־ יבמתו על הנא ערק סוף והף’ נמקי זז"!

 ',אפ מוכית הזנת לכתיב מצוה שיזקבל למי משמע דבר

 שלא ותזכה מנזה מקבל שאינו למי אכל פעמים מאה

 שתייב עירזכין כמסכת לאמרינן תהא ז״ל והקשו להזכית

 יייל כיתת המס שיקללנו עד או שיננו עי להוכית

 מי לוכתינהו שכת במסכת דאתרינן זהא לא לרבים

 ואתרינן מהאי תקבלי לא ואתר גלומא ריש דבי להנהו

 אלא כלל הוכיתס שלא הוא התם תר לוכתינה! אפ״ה

 אז ראוליישתעו ומשוס ישמש! שלא נהם מכיר שהיה

 להוכית תייב היה פה פתתק להם יהיה פלא משוס

:הם רתזקים דבריו אמנם ענ"ל אתת לפתותפעס

 בעשתרהוביין פטור אינו זאת כל על יקבל שלא יודעכודאי ואז לקללת• וגם לנזיפה בא שכבר אף ס״ל הר• • נזיפה עד אמר יוחנן
 יוחנן כרבי הלכה יוחנן ודרבי ררב יוחנן כרבי ופסק עליו תמה רהסמ׳יג אף כרב דיעותפסק מהלכות פ"! והמייסוני ־ הנאה עד תוכיח
 מדוז״ו* אמרה דאמר המחיר רני כדברי משפע תשא ב• פרשת בתנחומא וו'ל מיימיני הנהות כתבה מ״ם כאיסורי שמואל לנכי וכ"ש

 ז שד כשם מישראל הכאות עצמן על לקבל שמך קידוש על להתבזות להם היר, כן פי ע?-* אף עד כו' מאלו אלו נשתנו מה רבש״ע
 זקן הכלרה למלאכי ואמר הקב״ה הזר מיד למכים נוהךזי גו• כדכתיב מישראל סכל! זנרות כמה וישעיה ידנדדה שהרי סוכלים הנביאים

 מרב מוכת מ״מ יותר לא נזיפה ער והנן‘ כר' דפסק חבמ"ג לדברי ואף ־ המיימוני לשק כאן ער המדרש לשק כאן עד ונשים טף וכהנר
 יקכד־י שלא כודאי שיודע נזיפה לאהד אף S"o מ״מ מרב מתר רמיקל שמואל דרהא להוכיח מחויב יקבל שלא יודע דאפלו ושמואל

אהרהנדפה להוכיח ביותר לסבול המוכיח זנריך דאין דה״ל ונהי ושמואל- ארב •וחנן אפלינרני1-? זו ובסברא להוכיח• מחויב
 פליג •וחנן דרבי נאמר אס ואף התוכחה יקבל שלא בנויה לידת קים שהיה אף נזיפה קורם להוכיח מחרב רהיה פליג ד־*א בהא מ״מ

 לפסוק ראוי היה לא א״כ ’ מוסר התוכהת יקבל שלא לז נתגלח דאז משים יותר לא נזיפה ער זבר0ש דידיח טעמא כעצמו וזהו על״הו
 ומאחר ־ יקבל שלא כודאי ידעינן שאז נזיפה לאחר אף ותוכחה מצות שס״ל ושמואל רב ננד זו כסכרא ♦תיראה שהוא יוחנן ברבי

ואפשר באיסורי כרב הלכתא ושמואל רב כי • כרב יפסוק הראוי סן כן 1עד׳ תרווייהו נגד בטלק יזהנן רבי שדכרי
כשכם קשמוע אליעזר רני משום אילעא ר דא •במתו עד־* הבא דפרק וההיא : כרב שפסק המיימוני שד־* הטעם שזהו

לץ תונח אל שנאמד הוכה אמר רכי נשמע שלא דכר לומר שלא אדם 4עד־ מצוה כך הנשמע דכר לומר שמצוה
כרכר ומיידי עזנמו בפני ענק שזהו אומר אני ־ ויאהבך להככש הוכח ישנאך פן

 יעברו פנים כל ועל מר־זמזכיה ומתלוצצים אסור שזרז יודע*ם אינם שהחוטאים
 במככתשנרת ראיתא הא כדמיק והוא מזידימ יהיו ואל שוגנים שיהיו מוטב ע״כ
 לרזו דחזינן כיפורים יום תוספת לענק המניא פרק ניצרת ובמסכת שואל פיק

 שיהיו מוטב טעפא משום מידי ו?־־*א לזזו אמרינן וד־*א חשיכה עד ושרתו דאנלי
 שאוכלות נשים עשר שכיתת דהלכת פ״א המיימוני 1וו"?־ מזידין יהיו ואל־* שזנגק

 ממתק אין הקודש עד־* מחל להוסיף שמצות יודעק אינן ודתן השיבה עד ושותות
 ואהר אהד כל בכית שוטר שיהיה אפשר אי שהרי טרק לעשות יבואו שלא בירן

 ת״ל ־ עכ"ל לזה ומה הד וכן מזידין ו •הי ואל שונגים שיחיו לדתן והנת להזהיר
 ראתז-ת כמידי דוקא העיטור בעל כתב המכיא פרק בריש ביצה במסכת הרא״ש

 נהריא באורייתא דכתב במידי אבל-* כיפורים יוכש עינוי תוספות כגק במדרשא
 מבורר שלא מאוזר טעמא וחיינו • עכ"ל דפרשי עך להו נענשיק נהו מהינן

 שלא דבר לומד שלא חוב' זח ועל ישנהו לא יאמינו לא ק שינן”בהרי׳ח איסודא
ומבורר ונודע אסורו שנתפרסם דבר אכל ־ שוננק שיחיו מוטב משום נשמע

 שמתלוצץ לץ להוכיח היינו נשמיע שלא דכר לומר שמועשלא כן אליעזר רבי דכרי לפרש יש עור ־ פעמים אפי׳מאר, תוכיח הוכיח אזי
 הטעום שקר נביאי רק התלוצצות ככלל היח לא זה נביאיהם שוסעי׳לקל ולא הומאים שהיו ישר^אף כי עליו מוחק המוכיח דברי על

 עד להזכיח מחויב אז !׳שיתי’ ובדק עשיתי אומר או כך עשיתי uh הוכתר. על לו משיב והוא יזכירו המוכיח וכן אמת שדבריהם »םברו
 עלרד"אקשמוע יאמר־ שלא המוכיח על חובה אז ־ עליו זמתלוצץ המוכיח לדבר• צוחק אם אטנם ליה־ כדאית למר הנאה
 יעשר. שלא עז״א • ליה כדאית למר ליח כדאית למר להוכיח שמחויב השיעור אחר להוכיח עצמו 1ער לההסיר שרוצה מי מדבר

:ודו״ק לץ תוכה אל משום נשמע שלא רכד יאמר לא וב וט טוב
JTDTO1 ובפרק הנדל פני אף ישא לא ברזל כעמוד מוכית וברפרישי׳ויהיוז עמו ונימקו טעמו ג״ל הכאת עד המיימוני פסק 

מרבנן צורבא האי דכתונות נתרא ונפרק וכו' שלמה את שהוכיח למלוכהעל זכר. ירבעם דלק
בר• אחיו בעק טיעהיז איש רזי׳יל דרשו והגה וכו': להו מוכח משו׳רלא טפי םשו׳דמעלי לאו פתיח מי דמרהסקליה

:מערבות את״ב פטור הוא הזנחה מצות בקיום אבל ־ מר. זה ערבק ישראל .
 אומד רני תניא ראשק פרק תמיד כמסכת התוכחה לקבל המוכה על רבר. מצזה כך להוכיח המוכיח 1על־ רבה שסצזח וכשם

" שכל התוכחות את •אהב האדם לו שיבור ישרה דרך היא אחו
ה הגה מסתלק' ודעת לעלם נאק וברנד, לעל׳טובת נא רוח נחת בעלם שתוכחות ומן
p לברזי לאדם לז נדין ישרים דברים הרבה ופירש* בערכין ובפ׳יש ־ ע"כ טוב ברכת תכא ועליהם ינעם שגא׳למוכיחים העלם >fif 

 : כ’נג הארס לז שיבור הישרים אח׳יודרכי דדן היא איזה שהיית• עי עקיבא דלקה פעמים שהרבה וארץ שמים אני מעיד גורי בן יוחנן א״ד
מ״ש לקיים אהט־. ט שהעפתי בד׳וכ״ש שמעון pi דפני עליו קובל

 נסילי להאריך אחד לכל ראוי כן על הוכהה־ מצות גודל מבואר הרי : ע*כ ויאהבך• לחנם הוכח ישנאך פן לץ תוכח אל
לעמוד- כן נס־ מזה נלמוד מ״מ ־ כנר שנעשית עלעבירה להוכיח קאי ענייגימהג״ל 4שכד־ אמת רזן •בלתו נפי דהוכתה
 כלם אילהנא וההנהגה מוסר ללמד העבר .על תוכחה כי שניהם ידי יוצא שמים וירא והישר הטוב הדרן להודיע להבא על ולהזהיר

 עשה מרע״ה ובן ־ התורה דברי כל את לעשות ושמרו וגו' למדו ולמען ישמעו למען לשניהם לשבר. אחד וטעם מחתיגהו מהתא בחרא
 הרבדים אלח מוסד תוכחת קיים למותו סמוך הנצחיים חיים בדרכי ללך בשבא ישראל בל עם והמצות שלמרתורה לאחר שניהם גם

 י ומעשה תלמוד ומצותיה התורה בקיום הן העתיר על מוסר ולמדם ממצרים צאתם מעת שהמאז מה העבר על הוכיחם תוכהות דברי
 כניי ודעו י תורה במשגה פסוקים בהרבה כמבואר ובמידותיו ית כדרכיו ולילך ית' הדביקות אל לבא כאופן המידות מהתלבשות הן
 נס והמוסר וספריהמרות התשובה ספדי מהברי כן אחר שהאריכו וסרח ובמדרשים בתלמוד נדכרירז״ל שהוזכרו שבלהמוסדים *צו

* כול• רכר• ואהדונים ראשונים דודות אחריו והנמשכים ובתיקונים בזוהר ע״ה רשני הקדוש במו הדביקות מסוד תסד פי המדנרי׳על
-־ אה ראת׳בל עין אשרי מבוא׳היטיב השכל בעין ירא׳הכל או • לראות לו שעתים למי מרע"ח וסרישל מ ברברי מרומזים

ק נכש כדרכיו הלכו הנביאים ארק שעשת ובדרך הייס בדרן כשהולך למותו סמוך הידת משה דיבר אשר הדברים מקלה
 תלמיי יו־זושע עשו כן העולם מן לסילוקן סמוך זה עמי וביותר להבא אותם וסווזירק לישראל מוכיחים הנביאים ׳ -

כ ררך כו׳וכן לבניו קרא הסתלקו קודם4אנינ יעקב כישראל לפנינו נם שמואל זקן כי ויהי שמואל וכן
צדיקים ככלל להיו׳נמגוז נפשי צדקה לא כי ידקך]י :שאת ניתר יסר מ נתוכתת מתעסקק דתם וקן סל כעת הצדיקים

.ני י ובו הבמה לדעת הראשונים בעקבי ־ אצא ע״כ :כתיב נדיות־ך את זרע הצאן בעקבי לך צאי מ״ם
1אס

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)6 מס עמוד הלוי אברהם בן ישעיה הורוויץ, >דפו״ר< הברית לוחות שני
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שורש
 בד״ת למרשו א״א ידו דכי לקרא צתנרש״י לזה ידו

 שלסכתי׳ונעוקר וכר דהתה מקנ׳ומקיי׳מקצ׳ וכעיקר
 מקרא נריילפינן נחנק ולא נסקילה הוא מד״ת הגוף כל

 וכי וקרא 61קישנ למום אמנה המנונא לרב נה וללכת
 נעלמא אוכריס אלא קמיירי ו״ח כעוקר לאו .יזיל
 חגי ולא ונר למיורש ליכא תו כנענה נן צדקיה :כגון
 ונר הוא נבואתו כל שמע שלא מה דמתננא רפיון ונר

 מחרצתא ממילא והשתא נדור וזה ונר חצי ולא לס5
 נירי מיתתו שמע שלא מה דהמתנכא ואע׳ג •קו׳הלח״מ

 משו'וכוליה היינו נשמי וכר לוני איד דכי מקרא אום
 ומנעל ו״ח נמקיי׳מקצת אנל הוא דקאמישקר מילתה

 ה׳הוא בשם שמדנר דמקנ׳הדנר כיון פעור ל״ת מקצ׳
ורוק מפיני וקנל שמע שכן אמת ׳

תיכחח שורש דקות ה׳
3'T }"להוכיחו כו׳צריך שחטא חנירו הרואה ה 

כל שנית פעם יוכיחנו לאו נו׳ואס
 לרנא מרננן ההוא א״ל ע'א ל״א דף מציאות אלו בפרק
 הוכח א׳ל זיחני תרי ח תוכי זימנא חרא הונח אימא
 הרב אלא לי אין תוכיח משמע פעמים מאה ,אפילו
 < ע״כ תוכיח הוכח ת״ל מניין לרנ תלמיד לחלמיד
 דאפי׳תלמיר׳ זה דין רניגו הניא לא למה הלח״ס ץהקשה

 מאה אפילו הוכח קאמר דנסוניין הקשת ועור .לרג
 אמרו ע״ב ז ט" ד דערכין נפ״ג ואלו משמע פעמים
 תוכיח ת״ל ויוכיחנו שיחזור מנין קנל ולא מוכיחו

ממילת. ולא תעמיס אכי׳מאה נפ׳ל משמערמחוכיח
יע״ש הוכח

■riJnT הוכחת רנינו השמיט למה שהקשה למה 
אעריס שער להר״ב ראיתי לרכו תלמיד

 נ' נ רנינו לנרי שיישב וע״נ ע'א דל״נ פ״ה בסימן
 על רנינו וסמך חלוקות דהסוגייאות ל ס" י אי אופנים

 לרנו׳תלמיד תוכיח וריש דלא וערכין דפ״ג הסוגייא
 נשם י״א נמ״ע והסמ״ג נהג/ן כמ״ש וס״ל .לרנאו
 והוא. רבו נששצח היינו לרב תלמיד והוכח' הרא״ם
 והומנת ומקבלו שמזכירו לדנו והוחכיכזו ומקנלו מזכירו

 והוכחת. שניהם הסוינואו שקולים צלו מק חנירונשאינו
 ת״ת מהלכו' נפ"ה רנינו הניא כמזכירו לרנו פלחיו

 למרתגו לו אומר ד״ת על עונר רנו ראה וז״ל ל״ט
 ראה י״א לין ממרים מה' נפ*י ונ״כ '1כך'כ לנינו
 ד״ת על ענרת אנא לו יאמר אל ד״ת על עונו־ אניו
 שואל הוא כאלו כ׳וך כתורה 5כתו אנא לו יאמר אלא

 נפ״ג דשם לו הוקשה ושוב יע״ש כמזהירו ולא ,ממנו
 ער או נזיפה עד היא הוכחה דמצות למדו לערכין

 גיהונתן שאול אף רויחר מקרא הכאה ער או קללה
 שוס רצו עם ותלמיד אניו עם הנן לאף משמע נד'
 או קללה עד או עדנזיפה להוכיחו שחייב אום לבל
 דחן וכתנ ליה כדאית ולמר. ליה כדאית למר הנאה על

מוכרי אנל לרב תלמיד הופחת למדנו לא ודאי .ההורה
 כתב לא ולכן יהונתן עס דשאול מההיא למדנו קנלה

ונתלכו' נהית״ת ונחנו לרב ותלמיד הא כאן הרמכ"ס
 התור׳יע״ש מן אינו זה להורו׳שרנר ממרים
 לרכינו לו היה דס״נז כזה דעתי נחה

דמונרי לזמר 1תוכחה כמצות דקאי כאן
 אכיו את להוכ־ח התלמיד ועל הנן על מצוה קנלה
 ופ״ו חיית מה׳ דבמ״ה ועול כלאים כשאר רני ן!",ת
רני או ו אני שמע לא שאם לנאר לו היה ממרים מק׳

טו ■0 תוכחה
 כך רצינו או•)מלתנו וכך כן בתורה כתוב לו כשאמר

בו' הכאה ער נ׳וג' פעם לו יאמר
דירשינן לכי רכ״ל רצינו ניעת נלע׳ד

 היינו לרב תלמיד לרכות ותוכיח קרא *
 עכר׳ קא רצי אס התלמיד אצל מסופק שהלנר היכא

 איזהטעס. לו יש שתא או ראש,תלי תשו' תורה לכרי על
 שרוצ׳לעצו׳עד״ח לו נרח־ היגר אס אבל לעבור נדנר

 ארס כל כשאר הוח הרי ולאי ט'אז כלתי כנפש כשאט
 הולקין א־ן השם חילול שיש מקום רכל להוכיחו וחייב
 לרנו׳תלתידלרב דתיכיח רנוי צריף אין לרגולזה ככול

 תוכיח מילת לריש ללא לערכין סוגייא אותה ולעוס .
 ליה משת' קנל ולא להוכיחו אלא לרב תלמיד לרבות

 ברור• שאינו כרכר לרב רנו'.תלמיד דל רם״ל לרנינו
 רנינו למלתנו שאלה .לרן אותו שישאל. לתלמיד

 ממנו■ ששזואזל דכלכה״ג תוכיח מילת נמשתיל זה אין
 הוא וכהא הוכחה כהן אין כמזהירו ואינו שאלה דרך

 רנאד רריש מציאות אלו ונפרק הסוגייאוח וחלוקות
 ננירוך יודע אינו ואפילו תלמיד לרכות תוכיח. מילת
 לשאול התלמיד חייב ד״ח על לעכור שרוצה נרנו
 ויחזור שכח שמא משום כמזהירו ולא שאלה דרך לרנו

זה .דאין מציוה חיוב כאן אין לערכין סוגיין ולפוה נו
 תמנו■ לשארל נירו הרשות אלא תוכיח מילת במשמע

 s ליכא תוכיח מצות אנל כמזהירו ולא כנור לרך
 רעה־ הרוח דמפני שאול עם כההיאדיהונתן. ו*שתא
 על הנם דוד את להמית רוצה היה לשאול לו שהיה

 ולכל' ליהונתן מקודם דציוה וכמו בכפיו י חמם לא
 והצילו טוב עליו לנר ויהונתן דוד את להמית עבדיו
 מבקז והיה להתקנאו׳נו חזר ואחייך שאול לפגי והניאו

 כפשע כי לו ונשב' ליהונתן לול שגילה כתו להמיתו
 חייג היה ולאי הא כי כל נשרה ונסתר המות ונין נינו

 שהיה כיו! ארם כל כפאר אביו ביר למחות יהונתן
 הזאת־ נפעם ולכן טעם בלתי ל״ת על לעכור רוצה

 שוינך על והכהו וקללו נו ונזף ניהונחן: אפו שחרה
 רשות שאל ולא המלך, שולחן אל נא שלא נדור׳ טוב

 עוב ולרכר דוד את לענב יהונתן. חשב לא שוב ממנו
 למר אציו שהכליחו רכיון לעצמו שלחו אלא עליו

 אינר־ שוב נהכאה או כקללה או בנזיפה ליה כדאית
 ארם כל לפאר חתנו למדו ולכן אביו לחתו'ניר חייג
 -(א החטא מן ולהבדילו חובתה מצות חיוג עליו לאין

 ליה־ כלאית למר הכאה עד או קללה ער או נזיפה עד
 ארס כלי ושאר אניו אצל דנן כיון ליה נראית ולמר
 אתו וכזה שויה ד״ת על לענור שרוצה הנרור נדבר

 לא?וצרף נתצו׳תוכחה דכאן נכון על רצינו לנרי כל
 וכתלמיד׳ האג אצל בנן אף נתי מצויתוכת' דאיכא לנאר

 דאיהו תוכיח מריבוי מציאו' נאלו כלרריש רנו אצל
 לרנו׳תלמיר תוכיח לריש דלא לערכין כוגייא על סמך
 לו נרול שאינו היכא אלא אינו זה ורינוי לכיון לרג

 תוכחה כאן אין כמזיר תורה לכדיי לעקר.על .שרוצה
 ושאר דרכו וראי אז לו ברור לאם בעלמא שאלה אלא י

 לבי/ך הוצרך לא לכן לרנוי צורך ומה שוים ארם כל
 ולא זה דין הניא ממרים מה׳ ופ״ו ת״ת תה׳ ונפ״ה זה

 איירי לא לשם ויוכיחנו שיחזור קיל לא שאס כתב
 רואה שאפי' ורכז אניו ככור לענין אלא תוכחה נענין
 ישאל' עוכר למה מתנו לשאול ר״תונא עונרעל אותו
• ודיוק טעם איזה לו יש ואפשר ככור דרך מחנו

ד כי ער ו ייאגסו דההיא דס״ל. רנינו רעת נלע״ר זה
 מיל׳מיכית לושינן צד מציאות. לאלו ההיא עס חולק׳

לרצות < 1



4*4
• ?־fPlA ל^ק
יביא מתת שורש

 אלא תוכיח מילת ררש?ן לא או לרב לרנו׳תלמיר
 דערנין ההיא עיקר ותפס קב: ולא לרבו'היכמ׳ו

תלמיד אפילו תוכחה כמצות כאן הזכיר לא דלהכי
לרב

 1דפ״ נ*מ3ל המל^בצת בשיטה ראיתי )אלליס
ל‘ז ?הריין הראני'ן לשה שכתב ע*ג

 ק״ל כו' פעמ־ס מאס אפילו הוכח ח״י תום' וגיליון
 ׳שחוזר מניין קבל ולא הוכיחו נמלערלן דגרסי׳ הא

 פעם אלא משמע לא הוכח אלמא תיכיח ת״ל ויוכיחנו
 בשני משמע ק״פ אפילו הוכח למיתר ואיכא • אחת

 יאמר לא קבל איולא בעבירה הוכיחו אם כגון דברי®
 נכלל שהכל אחרת "בעבירה עול אוכיחגו לא לעולה
 קבל ולא א׳ בעבירה הוכיחו או׳אה אני •ועדיין הוכח

 ת״ל תוכחת עליו קבל לא שהרי בה ויוכיחנו יחוור לא
 לרב לתלמיד תוכיח מפקינן ק"לדהכא ואכתי תוכיח
 ש״מ דארתי ואפשר רישא להך ליה תפקינן והתם

 גם וכ״ב עכ״ל ׳משמ אדם ולכל משמע לעולם רתונית
 רחוכיוז מיציה שמעית כולהר ותוכיח שם הבמקי הרג
 שא כתוב הריטנ״א 6יצ״ש.י־ונש $;ין ובכל אדה לכל

 והוא לרב תלמיד אפילו תוכיח ח״ל הנן׳ בשיטה
ריקירו' נפ״ק 'כרצדתא רצינו למותנו ן1גלש שמוכיחו

עכ״ל
 אפי' הוכח אכא ויצא דאמר "דאא "*'?IV ל/

מיל׳תוכיא מצח היינו תאמע ק*פ ׳ *״׳*
 ק׳־פ אפילו תו תונחה מאדא להוכא דאפיקתיה דכיזן

 אוכיח תזציח או הוכח הוכח כתיב ומולא במשמע
 ז׳ת וצעין לד? תלמיד חולית׳.אאילו ממילת דרשיצן
 המצא ואס קיא נצי ע״נ וס״ו מרוצה בפרק £מרי?ן
 ולטוען'טענת הכסל,לצנב ררי־שינן הגניבה גירו תמצא.

 למידה פריט בדיינים אמצא נעויה 'המצא גנצזצןאם
 מ״ל דאת׳הא הוא להב* תמצא אמצא בקנסזפרצי׳וקאי

 ת״ל מנין יפו וקרס חציו ירו אלא לי אין לכדחניא
 אמצא אמצא קרא ליחא א״כ ומשגיג׳ן מ״ת תמצא המצא

 ע״כ דפ׳ה החובל בארק אמרינין זה״צ תמצא המצא או
 פ' ריש צמנחות אמריבין יראא.וה*נ דורפא קרא גני

 יאכלכו׳יע״ש קראדא&האכל גבי ויייזע״ב ירבה הקומץ
 אביא :(א לי אין ר״א צ״ב רל״ט יזהו'?כתובות ונ."נ

 אביה ימאן מאן אס במילת דרשותב' הש״ט לדריש
 או מאן מאין כתיב דלא הכתוב משינוי • דהיינו וכתבו

 א״א "דף מרובה להתוס׳נפוק ועייז יה״ש ימאן ימאן
 והן• ומרצין סויגייא אותה ובכן יע״ש לכתו? ד״ה ע״א

 בידינו עלה? • ורוק היא ־חרא ולא דא מציאות דאלוי
 לפי ובין הרחב"® בדעת דרכינו רבין.לפי דיגא לענין
 תוכחה מצות 'ז׳לאיכא ■ אפרים שצר הלהר״נ דרכו

 הדביר אגרור כל אצלאנייו ובן הרב אצל בתלמיד אף
 ויהונתן כאהיא טעם בלתי ך״ת על לצבור. .שרוצים

 מדברי ו יז מצ?ה שייא. אריינ דברי דלפי אלא שאול. ץ4>
תוכחת 'מצות בכלל היא הרצינו.הירי ־ולעי היא קבלה

 אצל תלמיד לרבות תוכיח ריבוי הוצרך !לא ארקן כל
 שרוצה התלמיד אצל הדבר ברור שאינו אלאהיכא רנו
 סוגייא ולשי צניפש בשאט תורה דברי צל לעבוד־ דנו

 התלמיד .אצל הובר נדור שאינו. הא צי צל דערכין
 רשות אלא ממילת.תוציא התלמיד על מציוה כאן אין

נא״ק כדתנ״א נחויה. כתוב או יכו רב למדתנו בלשון
ל'ב ר דקי׳דו'

 דבר^ד והביא מ*צ נסי' מ״הזי להר״ב ראיתי7
&>■־/ דח׳־נ שימן ׳?י״ר ?מפה יהר'נ

 איסור על לעבור שרוצה רבו את ברואה שנסתפק
 דע' הה־א והביא לאו אן גירו למחות צריך סא דרבנן

 מויזבינן ולבתר עובדא עברינן דרבנן נמילתא הדר
 היתר שפוסק לרבו תלמיד שומע ופרש״יאס תיונחא

 לעשות יניח עליו להקשות ויש דרבנן איסור על
 הרב ורצה יע״ש לו יקשה ואח״ג רבו ע'פ המעשה

 דאיכויררננן לתלמיד ברור דאין היכא דבל מ!ה ללמוד
 ד״ה ושובי מעשה לאחר ער רביו במעשה יכנס לח הוא
 ומסתמא למעשה הלנה להורות שנא התם דשאל לזה

 את רואה אס אבל כדין להורות שפיר ארב מתיישב
 שיש.לחוש לתלמיד שנראה דבר ליעשות ידו ששולח דנו

 דלאו יחשוב דאדרנא לשתוק צריך אין לאיסור צו
 שאם ז״ל ו־כ3» והעלה הוא ואשתל-י .דרל אדעתא

 ישתוק לא ררננן איסור דאיכא לתלמיד ברור הדבר
 לו.להקשות שיש אלא מסופק הוא ואם מעשה קורם
 אפי׳שלא רבו במעשה ולהקשות למחות צריך אין עליו

 ולא לעצתו אלא לאחרים למעשה הלכה להורות צא
 לא׳זכרי איך ידעתי ולא יע״ש'׳• אשתלי חיישי׳דילמא

 ק״ש שקרח ר׳ג גני■ כוח דבר נפ״ב ששנינו אותה £ר
 הראשן' בלילה׳ רחץ וכן חשה שנשא ההאשדנה גלילה
 עליו קיבל עבדו כשמת וכן .« וגי שת א שמתה

 איפכא רניגו לחותנו לח תלמידיו לו ואמרו תנחומין
 עליו הקשו ׳ולא כמבואר ציכהו דרבנן איסורי הגי ?כל
 שכך האיסור להם ?רור שהיה אע״פ מעשה לאחר עד

 נמצאו לא עוכרי הני שבכלי לומר ?רוחק מקורס למרס
 •להם ספרו ואחרים מעשה בשעת אצלו התלמידים

 לו אמרו• תלמידיו וכששמעו למתני הו״ל הכי דא״כ
 חילוק יש שתא מסועק־ס שהססיו לומר דוחק גס היו'
 להם היה דא״כ ר״ג להם ץהשיב וצ-מו לאיש איש יבין

ורוק לאיש איש נין חילוק יש שתא מר״ג כן לשאול

 רכינוישכל בדעת שהעלינו מה לפי
לענן' רבו שרוצה לתלמיד ברור שאינו

 מימנו שיחל אלא תוכחת חיוב עליו איין ד״ת'במזיד יעל
 שמא טעימואו לדעת אלא כמזהירו ולא ר-נינז למרתנזי

 א והיית יא איכוי נין חילוק דאין נראה אימתיה לאו
 לתלמיד ורבר& היכא כל רוואי תוכחה מטעם לררננ׳ן
 נין גראורייתא גץ טעם כלתי במזיד עדב־ר׳ שרנו

 יצל להוכיחו וחייב ארס יכל כשאר הוא הרי ׳גררנק
 הוא ואם י לי־נ כבוד רזולקין אין ה'. ישיש׳חילול ׳מלוה
 נאיפויר הוא אס לעבור ■ליו יטעם איזה יש שתא מסופק

 אדעתיה לאו שמא מעשה קורס יממנו שואל ׳דאורייתא
 איסור הוא ואס דאורייתא\ נאיכרר רבו נבשל ונמצא
י התלמידתיונתא והדרמותיג עובדה עניד דרבנן

ברול תלמוד שורש ת־ת ת
כו' ישראל בכתרו בתריס ־ בשלשה

׳שנאמר אהרן בה זכה כהונה -לתר
 כתר • עולם צהונת בריח ■אחריו ולזרעו ליו "ויהיחה
 וכהאו י יהיה לעזלס ׳זרעז שנאמר רור נו זכה מל־כות

 ומוכן ועומד מונח הוא הרי חורה כתר נגרי ׳כשמש
 מי כל נוי משה לגן צזה מורה שנאמר ישראל ׳למל

 גדולי' הכתרים שאותם תאמר שיתא ;ויטול ייבא .שירצה
 ני יתלוכו מלכים ני אותר הוא ערי חורה 'מכתר
 משניהם גמלה חורה שכתר למרת הא יש־ורו' שרים
 הרל״ב מ״ש הוא הכתה האלה הכתרים ענין הנה

שחיינים מה שהוא יי"? תשנה ראיות פ״ר ׳גפי׳המשנה
אנו נ
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ספר

זבולון שערי
הלכה שיעורי
דעה יורה

 דעת לאדם החונן בעזרת חובר
ידי על

שוב זצ״ל אליעזר יצחק ר׳ הרב לאאמו״ר בן זבולון

 תשנ״ח שנת
רמות



זבולון עוור לפני הלכות שערי מד

 עברי חרי דבלא ומשמע דנהרא, עברי בחרי

 דליכא ציון[ ]הבנין בזה וביאר שרי, דנהרא

 דשם אף עבירה בשעה אלא לסייע איסור

 כחבו הנה לאכילה, האיסור גוף אח ממציא

 בכמה החוס׳ דברי ליישב האחרונים גדולי

ו׳ ס״ק בש׳ך קנ״א סי׳ ביור״ד עיין גווני

שם. ובדגו״מ

 החוס׳ דברי ליישב יש אלה כל מלבד אמנם

בע״ז הריטב״א בחידושי עסימש״כ
 לי׳ תבע אס מקום מכל אבל בזה״ל ו׳:

 עוור לפני דמשוס נהי לאיסורא בפירוש

 מסייע משוס במילחא איסורא אכתי ליכא

 ביאור ונראה עכ״ל, כו׳ עבירה עוברי ידי

 גס לס״ע איסור דיש לן דפשוט דאף דבריו

 אס שגס מפני האיסור יעבור שלא כשיחכן

 וכמו מכשול נחינח נחשב בו להיכשל עלול

 איסור אבל הקודמים, בסימנים שביארנו

 כשעושה רק הוא עבירה עוברי ידי מסייע
 חושב כשאיננו אבל עבירה לצורך זו פעולה

 בעבירה, להכשל דעלול אף עבירה לעשות

 יש ולסי״ז מסייע, איסור משוס בזה ליכא

 שאינו למומר בהושטה מיירי דהחוס׳ לומר

 אלא לאכול עומד שהמומר ממעשיו מוכרח

 מסייע משוס ליכא ובכה״ג בו להיכשל דיכול

שס ציון בבנין שו״ר עבירה, עוברי ידי
 המשיב הוכחת וגס עי״ש. כן לחרץ שכתב ׳-

 רק הוא סיוע דאיסור מהתוספתא דבר

 ראיה אינה ב׳ באו׳ וכנ״ל עבירה בשעת

 היטב מתישבת הריטנ״א לסי דאדרבה

 עברא בחד דקאי דמיירי דברישא התוספתא

 רק להושיט אסור יתן לא וכמוש״כ דנהרא
 עבירה לעבור דמחכוון "ואוכלנו" כשאומר

בסי.פא משא״כ לד״ע, סיוע איסור יש ואז

 לא וכמוש״כ דנהרא עברי בתרי דמיירי

ואוכלנו. אומר כשאינו גס אסור יושיט

 שומר שאינו לאחד לזווג מדברינו היוצא ז.

רוב עס״י המשפחה, טהרח על

 שדינו אופן ישנו אם וגס לפ״ע, בזה יש

 משוס בזה יש מ״מ דנהרא עברא כחד

 בשיטת לפימש״כ מיבעיא לא ידע״ע מסייע

 בשעת מסייע בכה״ג דנחשב בגיטין רש״י

 סוגיית פירשו הסוס׳ אס ואפי׳ עבירה,
 אלא ידע״ע מסייע איסור מחמת שלא גיטין

 דהחוס׳ הכרח לנו אין מ״מ לפ״ע, מחמת

 במזווג שנחשב אחרי ובפרט בזה חולק

 שאינן שידעינן אחרי לעבירה מפורש כלוקח

ומצוות. תורה שומרים

ח סימן

תוכיח. הוכח מצות דיני

דבריו. יקבלו לא ודאי באם א.

 העובר עשה ואח״ב הוכיח לא ב.
הוכחה. מצות ביטל אם תשובה

 הוכיח ולא נדרו על עובר ראה ג.
ביטל אם נדרו על שאל ואח״ב

הוכחה. מצות

ימנע הוכחתו ידי על אם ד.
יחזור. ושוב פ״א

נשים ב׳ סעי׳ תר״ח סי׳ באו״ח א.
עד ושותות שאוכלות

להוסיף שמצוה יודעות אינן והן שחשיכה



מה זבולון ח סימן שערי
 שלא כדי בידן ממחין אין הקודש על מחול

 דבר בכל והו״ה הג״ה בזדון, לעשוח יבואו

 יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב אמרינן איסור

 בחורה מפורש שאינו דבר ודוקא מזידין,
 מפורש אס אבל דאורייתא, שהוא אעס״י

 ג׳ ס״ק 3ובמ״ עכ״ל. בידם. מוחין בתורה

 בודאי ביודע ודוקא בידם, ממחין אין כותב
 למחות צריך בספק אבל ממנו, יקבלו שלא

 אבל ה׳ ס״ק3 וכ״כ דרבנן. במידי אפי׳

 צריך במזיד ועוברין אסור שהוא כשיודעים
 ונהי יקבלוס. שלא לו כשברור אף להוכיחם

 חטאם עבור נענש אינו מוכיח שאינו דמי

 מצוה מ״מ יקבלוס שלא לו שברור כיון

עכ״ל. להוכיחם

 תוכחה שמצות שפוסק בדבריו מבואר
שהמוכח למוכיח כשברור גס הוא

 אבל ד״ה בביה״ל והביא כלל. דבריו יקבל לא

 וסמ״ק סמ״ג3 הובא היראים שיטח שזהו

 הסמ״ג אמנם עי״ש, המ״א, והעתיקו

 הוא תוכחה דמצוח וסובר חולק ח׳ מ״ע3

 אם התוכחה יקבל שהמוכח במקום רק

 שלא לו כשברור לא אבל כספק, אס בודאי

יקבל.

 מאיסורא לאפרושי דין איכא והנה ב.

מנין כ״ח. ״ק33 וכדאיתא
 לצאת בו מסרהב ורבו ימיו לו שכלו לנרצע

 לא שנאמר פטור חבורה בו ועשה וחבל

 בר נחמן רב לה ומוקי לשב. כופר תקחו

 עד כנענית שפחה רבו לו שמסר בעבד יצחק

 ולומד איסורא. והשתא היתירא האידנא

 דכיון בזה״ל א׳ או׳ ג׳ סי׳ בנתיבות מזה
 אותו דכופין עושה ואינו סוכה לעשה דדמי

להפריש מצווה אדם דכל המצוה לקיים

 ב״ד בכלל שאינו מי אפי׳ מאיסור חבירו

 ימיו שכלו נרצע גבי ב״ח. בב״ק כדמוכח

 שפחה מאיסור להפרישו להכותו רבו דיכרל

 הנתיבות, לדברי מסכים שם ובמשובב עי״ש.

 כפי׳ לדין מאיסור הפרשה בין שמחלק אלא

 רק מסור מ״ע לקיום דכפי׳ מ״ע קיום על

 להפריש דין האס לדון ויש עי״ש. לב״ד

 מצות מקיום חלק הוא מאיסור חבירו

 וגס מאיסור חבירו הפרשת דיסודו תוכחה

 העבירה עבר שכבר אחרי התוכחה חיוב
 יחזור שלא מאיסור אפרושי ענין שייך אולי

 של מ״ע שיקיים או זו עבירה על פעם עוד

 דתוכחה נפרדים דינים ב׳ דהס או תשובה.

 האדם על להשפיע דיבור ע״י רק הוא

 לו כדאי שלא משוכנע גופא הוא שיהא

 הפרשה מעשה אבל העבירה. עשיית

 ולקחו חזיר בשר לאכול שעומד כגון מאיסור

 זה אין ועונש כסי׳ ע״י שמנעו או ממנו

 של אחר דין אלא ואינו תוכחה מעשה

מאיסור. אפרושי

 היראים דלשיטח פשוט לכאורה והנה ג.

כשברור גס הוא תוכחה דמצוח
 בגדר תוכחה מצות אין ממנו, יקבלו שלא הוא

 לעשות חיוב הוא אלא מאיסורא, אסרושי

 הוא התוכחה מעשה דעצס תוכחה, מעשה
 אינם שמעשיו לעובר להסביר המצוה. מעשה

 להפריש וחיוב יקבל, שלא אף על נכונים

 אלא תוכחה מצות משום אינו מאיסור חבירו

 בני שקבלו הערבות מחיוב ונלמד אחר. דין

 וכשלו ל״ט, בשבועות וכדאיתא לזה זה ישראל

 בזה. זה ערבים ישראל שכל מלמד באחיו איש

 אחרי מאיסור חבירו למנוע מחייב גופא וזה

שכותב במה הביאור וזהו עליו. ערבות שקיבל
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 כשברור גס הוכחה חיוב דאיכא דאף היראים
 רק מקבל כווחי׳ עונש מ״מ יקבל שלא לו

 שם בשבועות וכדמבואר למנוע, בידו כשהיה

 למחוח בידם כשיש רק ערבים ישראל דכל

 אונס מחמת פטור זה דאין ונראה מיחו, ולא

 חיוב בעצם דין הוא אלא מעונש ופטור

 ולא לנו" "הנגלות על רק דהיתה הערבות

 הוא דהערבות ור״ל מאיתנו. הנסתרות על

 צ״ע אמנם למנוע. בידינו שיש מה על רק

 תוכחה חיוב בין לחלק הדברים דמקור בזה

 נ״ה, משבח הוא למנוע בידו כשאין לעונש

 הקב״ה לפני הדין מדת אמרה שם דאיחא

 צדיקים הללו לה אמר מאלו, אלו נשתנו מה

 לפניו אמרה גמורים, רשעים והללו גמורים

 לה אמר מיחו ולא למחות בידם היה רבש״ע

 יקבלו לא בהם מיחו שאס לפני וידוע גלוי

 גלוי לפניך אס רבש״ע לפניו אמרה מהם,

 למנוע בידם דבאין חזינן ע״כ. גלוי. מי להם

 שחיוב מפני הביאור ואם כמותן, נענשים אין

 הוי דאז למנוע כשבידם רק הוא הערבות

 וידוע גלוי למעשה התם הרי נגלות בגדר

 אין וא״כ למנוע, בידם היה שלא לפניו

 ידעו כשלא נענשים ולמה ערבות חיוב עליהם

 בידם כשאין הפטור ואס למנוע בידם שאין

וצ״ע. קצת ליישב יש אנוס משוס רק למנוע

 רבי ואמר איתא ס״ה: ביבמות והנה ד.
כשם ראבר״ש משוס אילעא

 כך הנשמע דבר לומר האדם על שמצוה

 שאינו דבר לומר שלא האדם על מצוה

 תוכח אל שנאמר חובה אמר אבא רב נשמע,

 דלפי בסמ״ק ומשמע ע״כ. ישנאך, פן לץ

 כשנזף יוכיחנו שלא הוא הגמ׳ כונת היראים

היכן עד ט״ז: בערכין וכדאיתא החוטא. בו

נזיפה, עד אמר יוחנן רב תוכחה מצות

או בו כשנוזף מהוכחה הפטור בטעם והנה ,

 יש שם[ בסוגיא ]עיין מקללו או מכהו

 חייבה דלא הוכחה ממצות פטור דהוי לפרש

 תוכחה, למצות וכדו׳ נזיפות לקבל תורה

 דעי״ש כן נלמד מהיכן צ״ע א״כ ]אך

 מיונתן לזה מקור הגמ׳ שמביאה בערכין

 דכשנוזף גילוי דהוי או קבלה[, דברי דהוי

 דדוקא תוכחה דיבור כלל נחשב אינו בו

 תוכחה מעשה יש תוכחה מקבל כשאינו

 יושפע לא דבודאי אלא הוא שומע דמ״מ

 לכל מקלל או נוזף או כשמכה אבל מדבריו

ולא כלל שומע אינו בגדר הוי לי׳ כדאית חד

תוכחה. מעשה כלל הוי

הפטור דגדר משמע הסמ״ק ומדברי

 שאינו דבר הוי דמאז הוא

 דזה דיבמות הסוגיא שביאר וכמו "נשמע"

 נשמע. שאינו דבר לומר שלא מצוה הכונה

 וכן ה״ז מדעות בפ״ו הרמנ״ם לשון וכ״ה

שיכהו עד להוכיח אדם חייב תמיד

 משמע עכ״ל. שומע, איני לו ויאמר החוטא

לו שאומר מפני נעשה מתוכחה דהפטור

שומע. איני

 שם בערכין הגמ׳ לשון לפי״ז ]וצ״ע

וקללה הכאה הכתיב נזיפה ולמ״ד

 ביה דהוה יתירא חביבותא דאגב התם שאני

 משמע ע״כ, טפי נפשו מסר בדוד ביהונתן
 תורה חייבה שלא מפני הוא הפטור דגדר

תוכחה חיוב בשביל וכדו׳ הכאות לקבל

וצ״ע[

 בגמ׳ דמבואר הא היראים לפי והנה ה.
בהו מחינן לא בשוגג דכשעברי

הדבר ביאור כו׳. שוגגין שיהיו מוטב מטעם
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 הפוטרת סברה הוא כו׳ מוטב של דסברה
 ע״י קלקול יצא דאס תוכחה ממצות

 תוכחה. מצות תורה נתנה לא התוכחה

קמ״ח: ושבת ל׳ בביצה הדין ובמקור

 וה״מ כו׳ שיהיו מוטב איתא
 ל״ש היא לא,ולא בדאורייתא אבל בדרבנן

 להו אמרינן לא בדרבנן ול״ש בדאורייתא

 הוא דאורייתא יוהכ״ם תוס׳ דהא מידי ולא

 להו אמרינן ולא שחשכה עד ושתי ואכלי

 דרבנן שנא מאי וצ״ב ע״כ. מידי. ולא

 דיש אופנים בב׳ לפרש ויש בזה, מדאורייתא

 התוכחה חיוב אס דרבנן עבירה בעובר לדון

 טובה לא בדרך הולך דהוי דאורייתא הוא

 בחיוב נכלל זה דגם הנ״ל בר״מ ]וכמוש״כ

 דרבנן. הוא בזה התוכחה חיוב או תוכחה[
 לשיכורה עלי ויחשבה איתא ל״א: ובברכות

 אליה ויאמר להתפלל, אסור ששיכור מכאן

 אלעזר ר׳ אמר וגו׳ תשחכרין מתי עד

 צריך הגון שאינו דבר בחבירו לרואה מכאן

 הגון, שאין דבר ד״ה בתוס׳ וכתבו להוכיח.

 דאי דאורייתא איסורא דליכא אע״ג פירוש

 הוכיח פשיטא דאורייתא איסורא איכא

 דרבנן דבאיסור משמע ע״כ. כתיב תוכיח

 הביאור וזהו דאורייתא, הוכחה מצות ליכא

 הוכחה החיוב דאז בדרבנן וה״מ כסוגיא
 כר, מוטב של פטור יש דרבנן חיוב רק הוא

האי ישנו בדאורייתא דגם כו׳ היא ולא

סטור.
 דנדרננן אופן בעוד לומר יש ואולי

איכות בעצם חסר בשוגג כשעובר

 עפימש״כ חכמים פי ממרה דאינו העבירה
 השו״ע דמחלק והא עי״ש. רל״ה בנחיבוח

 הוא מפורש לאינו בחורה המפורש דבר בין

ל׳ ביצה רשב״א בשס במ״ב כמוש״כ

 שייכא ולא מזידין הוי ע״כ בתורה דבמפורש

שוגגין. שיהיו מוטב של פטור

]נדפס זצ״ל הגרב״ד בשם כתוב והנה ו.
ובמכתס זצ״ל הגרב״ד בשיעורי

 עשה ואח״כ עבירה עשה אחד דאס לדוד[

כמו מאהבה תשובה עשה אס תשובה

אח סוטר כן מעונש עצמו את שסוטר
 כלל עבירה כאן אין שהרי מעונש הערב

מצות לגבי אבל זכויות. כאן יש ואדרבה

 תשובה אפי׳ יהני דלא נראה תוכיח הוכיח

 הת״ח יצטרך ועדיין החוטא, של מאהבה

 החוטא אח הוכיח שלא תשובה לעשות

 הדבר ביאור ונראה עי״ש. מעשה, בשעת
 של העבירה הוא הערב של דהעבירה

 על עבירה ליכא עבירה דאין ואחרי החוטא

 מוחק אינו מיראה בתשובה ]ומשא׳׳כ הערב
 אבל עי״ש[ העבירה את ולא העונש את רק

 הוא מוכיח האינו של העבירה תוכחה מצות

 שישוב תוכחה מצות קיים שלא זה על

 והרי עבירה יעשה שלא למנוע או בחשובה

 ראה אס לדון ויש זו. מ״ע קייס לא מ״מ

 הוכיחו ולא נדרו על ועובר נודר אחד

 עבירתו נמחק אם נדרו על נשאל ואח״כ

חמד בשדי אלו בעניניס שו״ר ] למפרע

[ ב׳ או״ק ה׳ או׳ אסי״ד

של הוכחה דמצות כתב ביראים והנה ז.

 כשהרב רק הוא לרב תלמיד

 הכונה דאין הביאור ונראה תוכחתו. מקבל

 מאיסור אפרושי משוס התוכחה גדר דברב

 תוכחה מצוות ב׳ שישנם לומר מסתבר דלא

 הרב דאם תוכחה בשמיעת שיעור הוא אלא

 להוכיחו חייב לפרוש כדי עד תוכחתו ישמע

וכמו כך, כדי עד ישמע כשלא ולא
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 שמיעה שיעור יש לחבר חבר שבהוכחת

 ישנו ברב כמו״כ שיכהו עד חוכחה בחיוב
יקבל. של שמיעה שיעור

 דמצוח לעיל הובא כבר הסמ״ג ושיטת ח.

שהמוכח בזמן רק הוא הוכחה
 מוטב בגמ׳ מש״כ ומבאר ההוכחה. מקבל

 אלא סוטרח זו סברה דאין כו׳ שוגגין שיהיו

 ור״ל להוכיח, שלא טובה עצה רק הוא

 מקבלין שאינם מה הוא מחוכחה דהפוטר

 מצות ליכא במזיד בעוברין גס ולכן תוכחה

 רן לחלק דאין מסתבר דבריו ולפי תוכחה,

 אחרי מפורש לאינו בתורה המפורש דבר

 נס״מ אין תוכחה מצות ליכא מקבל דכשאינו

 של הערבות דחיוב לדון יש ולסי״ד בזה.

 תוכחה, למצות תוספת הוא אחיו בעון נענש

 נלמד מאיסורא אפרושי של הדין יסוד וגס

 לזה הכרח ליכא אמנס תוכחה, ממצות

 למוטב להחזירו הוא תוכחה דגדר דיתכן

 עשייח רגע באותו ממנו למנוע רק ולא

 החזיר. בשר את ממנו ליקח כגון עבירה

 עם יחד הערבות ענין מביא הנ״ל וברמב״ס

עי״ש. תוכחה מצות

 דמוטב ,ל בביצה ההו״א לפ״ד לדון ויש

ולא בדרבנן רק אמרינן כו׳

 הוא מתוכחה דהפוטר דמאחר בדאורייחא

 בין נס״מ מה דבריו מקבלין שלא מה

 דזה לומר וק״ק בזה. לדרבנן דאורייתא

 רק סברה הוא כו׳ מוטב דאס הנידון גופא

 מקבלין כשלא גם הוא תוכחה מצות בדרבנן

 גם להוכיח בדאורייתא חייב ולכן דבריו

 מניעה הוא תוכחה גדר ולמסקנא בכה״ג.

 מלהוכיח סטור בדאורייתא גס ולכן מעבירה

וצ״ע. יקבלו כשלא

 כתב ה׳ עשין פתיחה חייס חפץ ובספר ט.
קבלתו ידי על עובר ולפעמים

 מ״ע על גס הרכילות או הלשה״ר את

 מתחיל שחבירו רואה אס כגון תוכיח דהוכח

 שדבריו יודע והוא חבירו בגנות לו לספר

 בזה לו ספק אם ואפי׳ למספר נשמעין יהיו

 יגמור שלא כדי להוכיחו הדין מן מחוייב

 בדווקא כתב למה וצ״ב ע״כ. כו׳ החטא,

 להל׳ הא נשמעין יהיו שדבריו שיודע בכה״ג

 יהיו כשלא גס תוכחה דמצות במ״ב פוסק

א׳. באו׳ וכנ״ל נשמעין דבריו

 מונה דהרי להלכה גס דבריו יתכנו אמנם

ידי על לבוא העלולות העבירות שם

 מוכיח היה שאפי׳ ובגוונא לשה״ר, קבלת

 ביטול הרי מלספר נמנע המספר היה לא

 לשה״ר קבלת מחמת באה לא דחוכחה מ״ע

 שם בבמ״ח אך הוכיח, שלא במה אלא שלו

 יקבל לא המוכח דאם דטעמו להדיא כתב

תוכחה. מצות כלל אין התוכחה

 גומא תיבת בספר הפרמ״ג וכתב י.
הא להסתפק יש הד׳ חקירה

 וביור״ד וחרנ״ח תרנ״ו סי׳ באו״ח דקיי״ל

 יותר לבזבז אי״צ מ״ע דעל קנ״ז סי׳

 דהוכח במ״ע וא״כ הונו כל ול״ת מחומש

 שיש כל הל״ת הוא עושה כאילו הוה מוכיח

 שו״ר ממונו, כל מבזבז אס למחות בידו

 פחות דאפי׳ להפוך בקנ״ז מפורש ביור״ד

 משמע ששם אלא ע״ז. מוציא אינו מחומש

 מחויב בגוף סכנה באין הא בגוף סכנה שיש

 דאינו שס משמע ובד״מ שר, באפ הונו כל

 ואין סכנה באין אפי׳ ממון להוציא מחויב

 דבריו ובודאי עכ״ל. מהרי״ו חשו׳ בידי

היראים לפי אבל הסמ״ג לפי רק שייכים
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 וביארנו יקבל לא אם אפי׳ הוכחה ז

 משום מוכיח הוכיח מצות אין ד
ליכא בודאי בעלמא, מ״ע אלא ואינה ;

בזה. ממונו כל להוציא חיוב

 כחב שחשיכה עד ד״ה ובביה״ל

עול הסורקי אלו אבל

 נבילות אוכל או בפרהסיא שבת מחללי

 ואינו עמיתך מכלל יצאו כבר יס

עי״ש. בתדא״ר איתא וכן .להוכיחם ב

 ואס ד״ה ע״ה, סנהדרין ברש״י :

 דהוכח מצווה היה לא דלהוכיחו נהי ל

 תושב[ גר ולא כתיב עמיתך את כיח
כתב ו׳ ס״ק קנ״א סי׳ יור״ד ו׳|ך

 מאיסור הפרשה חיוב דאין

 רש״א ובה״ג שם והדגו״מ מומר. אל

אעפ״י דישראל לזה מקור דאין ,ין

עי״ש. נינהו ישראל שחטא

לש״ך ראי׳ הביה״ל מדברי אין י״ד

 ומצות מאיסור דהפרשה אחרי

דינים. ב׳ הס הוכחה

 גמור רשע ואפי׳ כתב שם גומא יבת1
עמיתך כמוש״כ להוכיח מצוה

עי״ש. הוא. עמיתך חבירך אין אס

 בשבת שרוקד במי מחינן דלא בהא

כדאיתא כו׳ דמוטב מטעם
 בפעם אס דגם נראה ב׳ סעי׳ של״ט

 אחרת בפעם אס מלרקוד יפסיק ת

 כו׳. במוטב בזה נכלל בשבת לרקוד זור

ס״ק תר״ח בסי׳ המ״ב ממש״כ לזה ד׳

 לא בתורה המפורש דבדבר ו׳

 להו וענשינן בהו ומחינן כו׳ מוטב ־ינן

 אפשרות דיש אף הרי ע״כ. דפרשי,
לא בתורה מפורש באינו מ״מ •רישן

 לא פעמית חד דהפרשה וע״כ זאת. עשינן

 עוד ע״ז יחזרו בודאי דאס אלא מספיק

כו׳ מוטב אמרינן פעם

עשור משביתת ה״ז בפ״א הרמב״ס וז״ל

 שחשיכה עד ושותות שאוכלות נשים

 על מחול להוסיף שמצוה יודעות אינן והן

 לעשות יבואו שלא בידן ממחין אין הקודש

 כל בבית שוטר שיהיה אפשר אי שהרי בזדון

 שיהו להן והנח נשיו להזהיר ואחד אחד

 לזה, הדומה כל וכן מזידין יהיו ואל שוגגין

 שוטר שיהיה אפשר "שאי מש״ב וצ״ב עכ״ל.

 שבבית דמפני דמשמע ואחד" אחד כל בבית

 גס שוטר להיות א״א ואחד" אחד "כל של

אין שוטר להיות שיכול אחד של בביתו

וצ״ע. להוכיח

 אחר לחזר צריך אס דן חמד בשדי י״ג.

או להוכיח שצריך מקום

 יש בפניו הוא להוכיח שצריך זה אם בדוקא

 מחזר שהיה משמואל ומביא הוכחה. מצות

להוכיח. לעיר מעיר

 להוכיח חיובם שאין שאני דב״ד ונראה

זהו אלא תוכיח הוכח מצות משוס

 תתן ושוטרים שופטים דכתיב ב״ד מחוייבי
 הכ״א מיו״ט בפ״ו הר״מ וכמוש״כ לך,

לשמור שוטרים להעמיד ב״ד של דחיובם

_ הדת. על יעברו שלא
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 עברי חרי דבלא ומשמע דנהרא, עברי בחרי

 דליכא ציון[ ]המין בזה שרי,_וביאר דנהרא

 דשם אף עבירה בשעח אלא לסייע איסור

 כחבו הגה לאכילה, האיסור גוף אח ממציא

 בכמה החוס׳ דברי ליישב האחרונים גדולי

 ו׳ ס״ק בש׳ך קנ״א סי׳ ביור״ד עיין גווני

שם. ונדגו״מ

 המוס׳ דברי ליישב יש אלה כל מלבד אמנם

בע״ז הריטב״א בחידושי עסימש״ב
 לי׳ חבע אס מקום מכל אבל בזה״ל ו׳:

 עוור לפני דמשוס נהי לאיסורא בפירוש

 מסייע משוס במילתא איסורא אכתי ליכא

 ביאור ונראה עכ״ל, כו׳ עבירה עוברי ידי

 גם לפ״ע איסור דיש לן דפשוט דאף דבריו

 אם שגס מפני האיסור יעבור שלא כשיחכן

 וכמו מכשול נחינח נחשב בו להיכשל עלול

 איסור אבל הקודמים, בסימנים שביארנו

 כשעושה רק הוא עבירה עוברי ידי מסייע
 חושב כשאיננו אבל עבירה לצורך זו פעולה

 בעבירה, להכשל דעלול אף עבירה לעשוח

 יש ולפי״ז מסייע, איסור משוס בזה ליכא

 שאינו למומר בהושטה מיירי דהחוס׳ לומר

 אלא לאכול עומד שהמומר ממעשיו מוכרח

 מסייע משום ליכא ובכה״ג בו להיכשל דיכול

 שם ציון מנין שו״ר עבירה, עוברי ידי
 המשיב הוכחח וגס עי״ש. כן לחק שכמב

 רק הוא סיוע דאיסור מהחוספחא דבר
 ראיה אינה ב׳ באו׳ וכנ״ל עבירה בשעח

 היטב מחישבח הריטב״א לסי דאדרבה

 עברא בחד דקאי דמיירי דברישא החוספחא
 רק להושיט אסור יחן לא וכמוש״כ דנהרא

 עבירה לעבור דמהכוון "ואוכלנו" כשאומר

בסיפא משא״כ לד״ע, סיוע איסור יש ואז

 לא וכמוש״כ דנהרא עברי בחרי דמיירי

ואוכלנו. אומר כשאינו גס ־אסור יושיט

 שומר שאינו לאחד לזווג מדברינו היוצא ז.

רוב עפ״י המשפחה, טהרח על

 שדינו אופן ישנו אם וגם לפ״ע, בזה יש

 משוס בזה יש מ״מ דנהרא עברא כחד
 בשיטח לפימש״כ מיבעיא לא ידע״ע מסייע

 בשעח מסייע בכה״ג דנחשב בגיטין רש״י

 סוגייח פירשו החום׳ אם ואפי׳ עבירה,
 אלא ידע״ע מסייע איסור מחמח שלא גיטין

 דהחוס׳ הכרח לנו אין מ״מ לפ״ע, מחמח

 במזווג שנחשב אחרי ובפרט בזה חולק

 שאינן שידעינן אחרי לעבירה מפורש כלוקח

ומצווה. חורה שומרים

ח סימן
תוכיח. הוכח מצות דיני

דבריו. יקבלו לא ודאי באם א.

 העובר עשה ואח״ב הוכיח לא ב.
הוכחה. מצות ביטל אם תשובה

 הוכיח ולא נדרו על עובר ראה ג.
ביטל אם נדרו על שאל ואח"כ

הוכחה. מצות

ימנע הוכחתו ידי על אם ד.
יחזור. ושוב פ״א

נשים ב׳ סעי׳ חר״ח סי׳ באו״ח א.
עד ושוחוח שאוכלוח

להוסיף שמצוה יודעוח אינן והן שחשיכה
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 שלא כדי ביק ממחין אין הקודש על מחול

 דבר בכל והו״ה הג״ה בזדון, לעשוח יבואו

 יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב אמרינן איסור

 בחורה מפורש שאינו דבר ודוקא מזידין,
 מפורש אם אבל דאורייתא, שהוא אעפ״י

 נ׳ ס״ק ובמ״ב עכ״ל. בידם. מוחין בחורה

 בודאי ביודע ודוקא בידם, ממחין אין כומב
 למחוח צריך בספק אבל ממנו, יקבלו שלא

 אבל ה׳ בס״ק וכ״כ דרבנן. במידי אפי׳

 צריך במזיד ועוברין אסור שהוא כשיודעים
 ונהי יקבלוס. שלא לו כשברור אף להוכיחם

 חטאם עבור נענש אינו מוכיח שאינו דמי
 מצוה מ״מ יקבלוס שלא לו שברור כיון

עכ״ל. להוכיחם

 חוכחה שמצוח שפוסק בדבריו מבואר
שהמוכח למוכיח כשברור גס הוא

 אבל ד״ה נביה״ל והביא כלל. דבריו יקבל לא

 וסמ״ק בסמ״ג הובא היראים שיטח שזהו

 הסמ״ג אמנם עי״ש, המ״א, והעחיקו
 הוא הוכחה דמצוח וסובר חולק ח׳ במ״ע

 אם התוכחה יקבל שהמוכח במקום רק

 שלא לו כשברור לא אבל בספק, אם בודאי

יקבל.

 מאיסורא לאפרושי דין איכא והנה .3

מנין כ״ח. בב״ק וכדאיחא
 לצאח בו מסרהב ורבו ימיו לו שכלו לנרצע

 לא שנאמר פטור חבורה בו ועשה וחבל

 בר גחמן רב לה ומוקי לשב. כופר חקחו

 עד כנעניח שפחה רבו לו שמסר בעבד יצחק

 ולומד איסורא. והשחא הימירא האידגא

 דכיון בזה״ל א׳ או׳ ג׳ סי׳ בנחיצוח מזה

 אומו דכופין עושה ואינו סוכה לעשה דדמי

להפריש מצווה אדם דכל המצוה לחיים

 ב״ד בכלל שאינו מי אפי׳ מאיסור חבירו

 ימיו שכלו נרצע גבי כ״ח. בב״ק כדמוכח

 שפחה מאיסור להפרישו להכותו רבו דיכול

 הנחיבוח, לדברי מסמס שם ובמשובב עי״ש.

 כפי׳ לדין מאיסור הפרשה בין שמחלק אלא

 רק מסור מ״ע לקיום דכפי׳ מ״ע קיום על

 להפריש דין האם לדון ויש עי״ש. לב״ד

 מצות מקיום חלק הוא מאיסור חבירו

 וגס מאיסור חבירו הפרשח דיסודו חוכחה

 העבירה עבר שכבר אחרי התוכחה חיוב
 יחזור שלא מאיסור אפרושי ענין שייך אולי

 של מ״ע שיקיים או זו עבירה על פעם עוד

 דחוכחה נפרדים דינים ב׳ דהס או תשובה.
 האדם על להשפיע דיבור ע״י רק הוא

 לו כדאי שלא משוכנע גופא הוא שיהא

 הפרשה מעשה אבל העבירה. עשיית

 ולקחו חזיר בשר לאכול שעומד כגון מאיסור

 זה אין ועונש כסי׳ ע״י שמגעו או ממנו
 של אחר דין אלא ואינו חוכחה מעשה

מאיסור. אפרושי

 היראים דלשיטח פשוט לכאורה והנה ג.

כשברור גס הוא חוכחה דמצוח
 בגדר תוכחה מצוח אין ממנו, יקבלו שלא הוא

 לעשוח חיוב הוא אלא מאיסורא, אפרושי

 הוא החוכחה מעשה דעצס תוכחה, מעשה
 אינם שמעשיו לעובר להסביר המצוה. מעשה

 להפריש וחיוב יקבל, שלא אף על נכונים

 אלא תוכחה מצוח משוס אינו מאיסור חבירו

 בני שקבלו הערבוח מחיוב ונלמד אחר. דין

 וכשלו ל״ט, צשצועוח וכדאיחא לזה זה ישראל

 בזה. זה ערבים ישראל שכל מלמד באחיו איש

 אחרי מאיסור חבירו למנוע מחייב גופא וזה

שכוחב במה הביאור וזהו עליו. ערבוח שקיבל
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 כשברור גס חוכחה חיוב דאיכא דאף היראים
רק מקבל כווהי׳ עונש מ״מ יקבל שלא לו "

 שם בשבועות וכדמבואר למטע, בידו כשהיה

 למחות בידם כשיש רק ערבים ישראל דכל

 אונס מחמת פטור זה דאין ונראה מיחו, ולא

 חיוב בעצם דין הוא אלא מעונש ופטור
 ולא לנו" "הנגלות על רק דהיתה הערבות

 הוא דהערבות ור״ל מאיתנו. הנסתרות על

 צ״ע אמנם למנוע. בידינו שיש מה על רק

 תוכחה חיוב בין לחלק הדברים דמקור בזה

 נ״ה, משבח הוא למנוע בידו כשאין לעונש

 הקב״ה לפני הדין מדת אמרה שם דאיתא

 צדיקים הללו לה אמר מאלו, אלו נשתנו מה

 לפניו אמרה גמורים, רשעים והללו גמורים

 לה אמר מיחו ולא למחות בידם היה רבש״ע

 יקבלו לא בהם מיחו שאס לפני וידוע גלוי

 גלוי לפניך אם רבש״ע לפניו אמרה מהם,

 למנוע בידם דבאין חזינן ע״כ. גלוי. מי להם

 שחיוב מפני הביאור ואס כמותן, נענשים אין
 הוי דאז למנוע כשבידם רק הוא הערבות

 וידוע גלוי למעשה המם הרי נגלות בגדר

 אין וא״ב למנוע, בידם היה שלא לפניו

 ידעו כשלא נענשים ולמה ערבות חיוב עליהם

 בידם כשאין הפטור ואס למנוע בידם שאין

וצ״ע. קצח ליישב יש אנוס משוס רק למנוע

 רבי ואמר איחא ס״ה: ביבמות והנה ד.
כשם ראנר״ש משוס אילעא

 כך הנשמע דבר לומר האדם על שמצוה

 שאינו דבר לומר שלא האדם על מצוה

 תוכח אל שנאמר חובה אמר אבא רב נשמע,

 דלפי בסמ״ק ומשמע ע״כ. ישנאך, פן לץ

 כשנזף יוכיחנו שלא הוא הגמ׳ כונה היראים

היכן עד ט״ז: בערכין וכדאיחא החוטא. בו

 נזיפה, עד אמר יוחנן רב תוכחה מצות

 או בו כשנוזף מהוכחה הפטור בטעם והגה
 יש שם[ בסוגיא ]עיין מקללו או מכהו

 חייבה דלא הוכחה ממצות פטור דהוי לפרש

 תוכחה, למצות וכדו׳ נזיפות לקבל תורה

 דעי״ש כן נלמד מהיכן צ״ע א״כ ]אך

 מיונתן לזה מקור הגמ׳ שמביאה בערכין

 דכשנוזף גילוי דהוי או קבלה[, דברי דהוי

 דדוקא תוכחה דיבור כלל נחשב אינו בו

 תוכחה -מעשה יש תוכחה מקבל כשאינו

 יושפע לא דבודאי אלא הוא שומע דמ״מ

 לכל מקלל או נוזף או כשמכה אבל מדבריו

 ולא כלל שומע אינו בגדר הוי לי׳ כדאית חד

תוכחה. מעשה כלל הוי

הפטור דגדר משמע הסמ״ק ומדברי
 שאינו דבר הוי דמאז הוא

 דזה דיבמות הסוגיא שביאר וכמו "נשמע"
 נשמע. שאינו דבר לומר שלא מצוה הכונה

וכן ה״ז מדעות בפ״ו הרמב״ם לשון וכ״ה
 שיכהו עד להוכיח אדם חייב תמיד

 משמע עכ״ל. שומע, איני לו ויאמר החוטא

לו שאומר מפני נעשה מתוכחה דהפטור

שומע. איני

 שם בערכין הגמ׳ לשון לסי״ז ]וצ״ע

וקללה הכאה הכתיב נזיפה ולמ״ד

 ביה דהוה יתירא חביבותא דאגב התם שאני

 משמע ע״כ, טפי נפשו מסר בדוד ביהונתן
 חורה חייבה שלא מפני הוא הפטור דגדר

 תוכחה חיוב בשביל וכדו׳ הכאות לקבל

וצ״ע[

 בגמ׳ דמבואר הא היראים לפי והנה ה.
בהו מחינן לא בשוגג דכשעברי

הדבר ביאור כו׳. שוגגין שיהיו מוטב מטעם
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מזזכולוזח סימןשע<

 הפוטרת סברה הוא כו׳ מוטב של דסברה

 ע״י קלקול יצא דאס תוכחה ממצות

 תוכחה. מצות חורה נתנה לא התוכחה““

קמ״ח: ושבת ל׳ בביצה הדין ובמקור

 וה״מ כו׳ שיהיו מוטב איתא
 ל״ש היא לא,ולא בדאורייחא אבל בדרבנן

 להו אמרינן לא בדרבנן ול״ש בדאורייתא

 הוא דאורייתא יוהכ״פ חוס׳ דהא מידי ולא

 להו אמרינן ולא שחשכה עד ושתי ואכלי

 דרבנן שנא מאי וצ״ב ע״כ. מידי. ולא

 דיש אופנים בב׳ לפרש ויש בזה, מדאורייתא

 התוכחה חיוב אס דרבנן עבירה בעובר לדון

 טובה לא בדרך הולך דהוי דאורייתא הוא

 בחיוב נכלל זה דגם הנ״ל בר״מ־ ]וכמוש״כ

 דרבנן. הוא בזה התוכחה חיוב או תוכחה[
 לשיכורה עלי ויחשבה איתא ל״א: ובברכות

 אליה ויאמר להתפלל, אסור ששיכור מכאן

 אלעזר ר׳ אמר וגו׳ חשתכרין מתי עד

 צריך הגון שאינו דבר בחבירו לרואה מכאן

 הגון, שאין דבר ד״ה בתוס׳ וכתבו להוטח.

 דאי דאורייתא איסורא דליכא אע״ג פירוש

 הוכיח פשיטא דאורייתא איסורא איכא

 דרבנן דבאיסור משמע ע״כ. כתיב חוטח
 הטאור וזהו דאורייתא, הוכחה מצות ליכא

 הוכחה החיוב דאז בדרבנן וה״מ בסוגיא
 כו/ מוטב של פטור יש דרבנן חיוב רק הוא

האי ישנו בדאורייתא דגם כו׳ היא ולא

פטור.
 דבדרבנן אופן בעוד לומר יש ואולי

איכות בעצם חסר בשוגג כשעובר

 עפימש״כ חכמים סי ממרה דאינו העטרה
 השו״ע דמחלק והא עי״ש. רל״ה בנתיבות

 הוא מפורש לאינו בתורה המפורש דבר טן

ל׳ טצה רשב״א בשם במ״ב כמוש״כ

 שייכא ולא מזיטן הוי ע״כ בתורה דבמפורש

שוגגין. שיהיו מוטב של פטור

]נדפס זצ״ל הגרב״ד בשם כחוב והנה ו.
 ובמכתס זצ״ל הגרב״ד בשיעורי

 עשה ואח״כ עטרה עשה אתד דאס לדוד[

 כמו מאהבה תשובה עשה אס תשובה

 את פוטר כן מעונש עצמו את שפוטר
 כלל עטרה כאן אין שהרי מעונש הערב

 מצות לגט אבל זכויות. כאן יש ואדרבה

 חשובה אפי׳ יהני דלא נראה תוכיח הוכיח

 הח״ח יצטרך ועטין החוטא, של מאהבה

 החוטא את הוכיח שלא תשובה לעשות

 הדבר טאור ונראה עי״ש. מעשה, בשעת
 של העטרה הוא הערב של דהעטרה

 על עטרה ליכא עטרה דאין ואחרי החוטא

 מוחק אינו מיראה בתשובה ]ומשא״כ הערב
 אבל עי״ש[ העטרה את ולא העונש את רק

 הוא מוטח האינו של העטרה תוכחה מצות

 שישוב תוכחה מצות קייס שלא זה על

 והרי עטרה יעשה שלא למנוע או במשובה

 ראה אס לדון ויש זו. מ״ע קייס לא מ״מ

 הוטחו ולא נדרו על ועובר נודר אחד

 עטרתו נמחק אם נדרו על נשאל ואח״ב

חמד בשט אלו בעניניס שו״ר ] למפרע

[ ב׳ או״ק ה׳ או׳ אסי״ד

של הוכחה דמצות כתב טראים והנה ז.
 כשהרב רק הוא לרב תלמיד

 הכונה דאין הטאור ונראה חוכחחו. מקבל

 מאיסור אפרושי משוס התוכחה גדר דברב

 תוכחה מצוות ׳5 שישנם לומר מסתבר דלא
 הרב דאם תוכחה בשמיעת שיעור הוא אלא

 להוטחו חייב לפרוש כט עד תוכחתו ישמע

וכמו כך, כדי עד ישמע כשלא ולא
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עוור לפני הלכות שערי מח
 שמיעה שיעור יש לחבר חבר שבהוכחח

ישנו ברב כמו״כ שיכהו עד חוכחה בחיוב
יקבל. של שמיעה שיעור

 דמצות לעיל הובא כבר הסמ״ג ושיטת ח.

שהמוכח □מן רק הוא חוכחה
 מוטב בגמ׳ מש״כ ומבאר התוכחה. מקבל

 אלא פוטרח זו סברה דאין כו׳ שוגגין שיהיו

ור״ל להוכיח, שלא טובה עצה רק הוא

 מקבלין שאינם מה הוא מחוכחה דהפוטר ־

 מצוח ליכא במזיד בעוברין גס ולכן חוכחה

 בין לחלק דאין מסמבר דבריו ולפי תוכחה,

 אחרי מפורש לאינו בחורה המפורש דבר

 נפ״מ אין תוכחה מצות ליכא מקבל דכשאינו

 של הערבוח דחיוב לדון יש ולפי״ד בזה.

חוכחה, למצוח תוספח הוא אחיו בעון נענש

 נלמד מאיסורא אפרושי של הדין יסוד וגם

 לזה הכרח ליכא אמנם תוכחה, ממצוח

 למוטב להחזירו הוא חוכחה דגדר דיחכן

 עשיית רגע באותו ממנו למנוע רק ולא

 החזיר. בשר את ממנו ליקח כגון עבירה

עם יחד הערבוח ענין מביא הנ״ל וברמב״ס

עי״ש. חוכחה מצוח

 דמוטב ל׳ בביצה ההו״א לפ״ד לדון ויש

ולא בדרבנן רק אמרינן כו׳

 הוא מתוכחה דהסוטר דמאחר בדאורייחא
 בין נפ״מ מה דבריו מקבלין שלא מה

 דזה לומר וק״ק בזה. לדרבנן דאורייתא

 רק סברה הוא כו׳ מוטב דאס הנידון גופא

 מקבלין כשלא גס הוא חוכחה מצוח בדרבנן

 גם להוכיח בדאורייחא חייב ולכן דבריו

 מניעה הוא תוכחה גדר ולמסקנא בכה״ג.

מלהוכיח פטור בדאוריימא גס ולכן מעבירה

וצ״ע. יקבלו כשלא

ן>3ז
 כתב ה׳ עשין פחיחה חיים חפץ ובספר ט.

קבלהו ידי על עובר ולפעמים

 מ״ע על גם הרכילות או הלשה״ר את

 מתחיל שחבירו רואה אם כגון חוכיח דהוכח

 שדבריו יודע והוא חבירו בגנות לו לספר

 בזה לו ספק אם ואפי׳ למספר נשמעין יהיו

 יגמור שלא כדי להוכיחו הדין מן מחוייב

 בדווקא כחב למה וצ״ב ע״כ. כו׳ החטא,

 להל׳ הא נשמעין יהיו שדבריו שיודע בכה״ג

 יהיו כשלא גס הוכחה דמצוח במ״ב פוסק

א׳. באו׳ וכנ״ל נשמעין דבריו

 מונה דהרי להלכה גס דבריו יחכנו אמנם
ידי על לבוא העלולות העבירות שם

 מוכיח היה שאפי׳ ובגוונא לשה״ר, קבלת

 ביטול הרי מלספר נמנע המספר היה לא

 לשה״ר קבלת מחמח באה לא דתוכחה מ״ע

 שם בבמ״ח אך הוכיח, שלא במה אלא שלו

 יקבל לא המוכח דאס דטעמו להדיא כחב

חוכחה. מצות כלל אין התוכחה

 גומא חיבח בספר הפרמ״ג וכתב י.
הא להסתפק יש הד׳ חקירה

 וביור״ד וחרנ״ח חרנ״ו סי׳ באו״ח דקיי״ל

 יוחר ל□□ אי״צ מ״ע דעל קנ״ז סי׳

 דהוכח במ״ע וא״כ הונו כל ול״ח מחומש

 שיש כל הל״ח הוא עושה כאילו הוה מוכיח

 שו״ר ממונו, כל מבזבז אס למחוח בידו

 פחות דאפי׳ להפוך בקנ״ז מפורש ביור״ד

 משמע ששם אלא ע״ז. מוציא אינו מחומש

 מחויב בגוף סכנה באין הא בגוף סכנה שיש
 דאינו שם משמע ובד׳׳מ באפשר, הונו כל

 ואין סכנה באין אפי׳ ממון להוציא מחויב

 דבריו ובודאי עכ״ל. מהרי״ו חשו׳ בידי

היראים לפי אבל הסמ״ג לפי רק שייכים
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נ ( שע
 וביארנו יקבל לא אם אסי׳ חוכחה דמצות

 משוס מוטח הוטח מצות אין דלפי״ד

ליכא בודאי בעלמא, מ״ע אלא ואינה ערבוח

בזה. ממונו כל להוציא חיוב

כתב שחשיכה עד ד״ה ובביה״ל י״א.
 עול הפורקי אלו אבל

 נבילות אוכל או בפרהסיא שבת מחללי כגון

 ואינו עמיתך מכלל יצאו כבר להכעיס

 עי״ש. נתדא״ר איתא וכן להוטחם מחוייב

 ואס ד״ה ע״ה, סנהדרין ברש״י ]וכ״ה
דהוכח מצווה היה לא דלהוכיחו נהי בזה״ל

 חושב[ גר ולא כתיב עמיתך את תוכיח

כתב ו׳ ס״ק קנ״א סי׳ יור״ד רבש״ך
 מאיסור הפרשה חיוב דאין

 רש״א ובה״ג שם והדגו״מ מומר. טשראל

אעפ״י דישראל לזה מקור דאין חולקין

עי״ש. נינהו ישראל שחטא

לש״ך ראי׳ הטה״ל מדברי אין ד ולפי"

 ומצות מאיסור דהפרשה אחרי

דינים. ב׳ הס הוכחה

 גמור רשע ואפי׳ כחב שם גומא ובתיבת
עמיתך כמוש״כ להוכיח מצוה

עי״ש. הוא. עמיתך חטרך אין אס

 בשבת שרוקד במי מחינן דלא בהא י״ב.

fwfm כו׳ דמוטב מטעם
 בפעם אם דגם נראה ב׳ סעי׳ של״ט בסי׳

 אחרת בפעם אס מלרקוד יפסיק הזאת

 כו׳. במוטב בזה נכלל בשבח לרקוד יחזור

ס״ק תר״ח בסי׳ המ״ב ממש״כ לזה וראי׳
 לא בתורה המפורש דבדבר ו׳

 להו וענשינן בהו ומחינן כו׳ מוטב אמרינן

 אפשרות דיש אף הרי ע״כ. דפרשי, עד
לא בחורה מפורש באינו מ״מ להפרישן

מט זבולון :
 לא פעמיח חד דהפרשה וע״כ זאת. עשינן

 עוד ע״ז יחזרו בודאי דאס אלא מספיק

כו׳ מוטב אמרינן פעם

 עשור משרתת ה״ז בפ״א הרמב״ס וז״ל
שחשיכה עד ושותות שאוכלות נשים

 על מחול להוסיף שמצוה יודעות אינן והן

 לעשות יבואו שלא טדן ממחין אין הקודש

 כל בטח שוטר שיהיה אפשר אי שהרי בזדון

 שיהו להן והנח נשיו להזהיר ואחד אחד

 לזה, הדומה כל וכן מזידין יהיו ואל שוגגין

 שוטר שיהיה אפשר "שאי מש״כ וצ״ב עכ״ל.

 שבטת דמפני דמשמע ואחד" אחד כל בבית

 גס שוטר להיות א״א ואחד" אחד "כל של

 אין שוטר להיות שיכול אחד של בטחו

וצ״ע. להוכיח

 אחר לחזר צריך אס דן חמד בשדי י״ג.
או להוכיח שצריך מקום

 יש בפניו הוא להוטח שצריך זה אס בדוקא

 מחזר שהיה משמואל ומטא הוכחה. מצות

להוכיח. לעיר מעיר

 להוכיח חיובם שאין שאני דב״ד ונראה

זהו אלא תוכיח הוכח מצות משוס

 חתן ושוטרים שופטים דכתיב ב״ד מחוייט
 הכ״א מיו״ט בפ״ו הר״מ וכמוש״כ לך,

 לשמור שוטרים להעמיד ב״ד של דחיובס

הדת. על יעברו שלא

ט סימן

 בזה יש אם מעון אחר הצלת
 רעך דם על תעמוד לא משום

לו. והשביתו

החכמה אוצר תכנת ע״י הוז־פס48 מס עמוד אליעזר יצחק בן זבולון שוב, יוי׳ד - זבולון שערי



עוור לפני הלכות שערי
לי ונראה רמ״א במצר המנח״ח כתב א.

 מעשה דחוץ היא התוכחה דחיוב
 על תעמוד דלא תעשה אלא מתחייב עוד זו

 על דעובר בנהר מטובע גרע דלא רעך, דם

 אבידת לרטת והשבוחו וגם תעמוד לא

 להצילו יכול דאם וכמה כמה אחת על גופו,

 רח״ל וגופו נפשו אבידח דהוא העבירה מן

ע״כ. ולהצילו. למוטב להחזירו חייב בודאי

 דכשרואיס גדול חידוש מדבריו למדנו
שלו מרוחניוח לאבד שעומד אחד

 מצות משוס הן טובה לדרך להחזירו חייב

 והן גופו, אבידת הכוללת אבידה השבת

רעך. דם על תעמוד דלא לאו משוס

בהקדמה ח״ב קודש בד בספר ]וראיתי ב.

 דבי בתנא מש״כ שמביא
 פרוס הלוא הכתוב על סכ״ז רבה אליהו

 דברי מן הרעב אלא רעב אין לחמך לרעב

 שנאמר תורה דברי אלא לחם ואין תורה,

 רעב והשלחתי ד׳ נאם באים ימים הנה

 אס ט למים צמא ולא ללחם רעב לא בארץ

 ט שם להלן וכן כר, ד׳ דבר אח לשמוע

 ראית אם אלא כיצד וכיסיחו ערום תראה

 ולמדהו לביתך הכניסהו ד״ת ט שאין אדם

 סי׳ יור״ד הגר״א בטאור ]והובא כו׳
 לאחרים תורה דלימוד מזה ולמד רמ״ה[

 דאף לדינא ונפ״מ הוא, צדקה מצות מכלל

 ומצוה ת״ת לפניו עומד דאם הוא דהדין

 דעוסק פטורה בזה ואין קודמת מצוה

 מצד הוא כ״ז הרי המצוה מן פטור במצוה
 הרי לאחרים תורה כשמלמד אבל ת״ת מצות

 של מצוה קיום ג״נ בזה יש ת״ת דין מלבד

 שאר כמו דהוי דינא בזה והדר וחסד. צדקה

מן סטור במצוה עוסק דין בזה ויש מצות

«?3ז

 ג״כ יושר שערי ובהקדמת עי״ש. המצוה,

זה.[ כעין כתב

 ס״ח עשה לרס״ג בסהמ״צ וראיתי

כן שמטא הגרי״פ בפירוש

 שכתב ר״ד סי׳ יור״ד מהרשד״ם משו״ח
 להציל אדם שחייב אומר אתה ומנין בזה״ל

 דתניא בממונו טן בגופו טן חטרו את
 חטרו את לרואה מנין סורר בן בפר׳

 באין לסטים או גוררתו חי׳ או בנהר שטובע

 על תעמוד לא ת״ל להצילו חייב שהוא עליו

 חייב חטרו דם להציל ואס כר. רעך, דם

 להציל להצילו, בממונו נין בגופו טן לטרוח

 אמנם עכ״ל. שחייב. עאכ״ו שחת מני נפשו

 המנח״ח. לדברי משם ראי׳ דאין לדון יש

 מלהחליף אחד להציל דמיירי החס דשאני

 ממש לשחת שהולך שבכה״ג ]רח״ל[ דחו

 לו ששלחו מי י״ד סעי׳ ש״ו בסי׳ אימא
 מכלל להוציאה בשבת מטתו בתו שהוציאו

 להשתדל פעמיו לדרך לשים מצוה ישראל

 פרסאות, לג׳ חוץ אפי׳ ויוצא בהצלחה

 אס הדין והוא מוסיף נ״ז ס״ק ובמ״ב
 מל״ט באיזה זה ידי על שבת לחלל יצטרך

 דם על עומד נחשב בכה״ג עי״ש. מלאכות

 ראי׳ אין מציל,אבל ואינו כשנמנע רעך

 אפשרות לו ]ויש יחידה עטרה דבעובר

 דנחשב ממנו מונע ואינו אח״כ[ תשובה
רעך. דם על עומד

 מעיר שם הגרי״ס ובפירוש ג.
במנח״ח דלפימש״כ

 מאבד אחד דאם לכאורה דנראה רל״ז מצוה

 דאינו אפשר להצילו אחד ויכול לדעת עצמו

 העשה דעל מיבעיא לא לאו על מוזהר

אינו ודאי גופו אטדת לרטח והשבותו
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נא זבולון ט סימן שע:<

 נוהגת אינה אבידה דהשבת העשה כי מצווה
 הלאו על אף אלא מדעת, באבידה בממון

 מוזהר, אינו רעך[ דם על מעמוד ]דלא -

 הלאו לי למה שם בסנהדרין הש״ס דמקשה

 לי׳ נפקא לו מוהשבוחו הא בנהר טובע על

 דנפ״מ לומר יכול הא גופו אבידת לרבות

 בלאו דגם ע״כ אלא כו׳ לדעת עצמו במאבד

 הכא וא״כ ע״כ, ומצווה מוזהר אינו הזה

 לא בזה אין מדעתו עבירה לעבור בעומד

 לו, והשבותו ליכא וגם רעך דם על תעמוד

עי״ש.

 הכא דשאני לומר דיש נ״י חיים בני ואמר
שלא מפני עבירה דעובר בתוכחה

 שעובר נמה מפסיד מה או חומרתה ידע
 שוב מפסיד, מה יודע דלא מדעת כאן אין

 שגס אמר שליט״א שהגרבד״פ לי אמר

 מדעת אבידה כאן אין לדעת עצמו במאבד

 יודע שאינו מפני עצמו שמאבד דאחרי
 או שטות בו נכנס אלא החיים חשיבות

 לשוק ארנקו לזורק דומה והרי״ז משבר

 דומה אינו אמנם בה. מונח מה יודע ואינו
 החיים את שמאבד יודע דשם לנידו״ד

 חשיבותה יודע ואינו מרגלית כמאבד והרי״ז

 הכא אבל מדעת. אבידה הוי דמ״מ דיתכן

 מחמת שנגרם ההפסד היא דהאבידה
 עבירה. ידי על שמפסיד יודע ואינו העבירה

 מדעתו בנהר בטובע דגם להעיר דיש אלא

העבירה. אבידת מדין תעמוד לא דין יהא

 על רק נאמר אבידה השבח מצות והנה ד.
בקרא דהא רוחניות על ולא ממון

 לרבות ל׳, בדף ריבוי ובא ושה שור כתיב

 בפי״ח ספר בקרית וכותב קרקע. אבידת

מציאה שטרי דהשבח דנראה מאבידה

 גופן הוי דלא כיון מדרבנן הוי לבעלים

 מרבינן ממון דגופו קרקע אפי׳ דהא ממון
 אבידה נקראת ואינה אחיך אבידת מכל לי׳

 שובר ויכתבו החוב לו שיפרעו שאפשר כיון

 בסוף ז״ל הרב שכתב ממה ]ומסיים כו׳.

 אס יחזיר שלא שדינם שהשטרות הפרק

 החזרת שאין כן גס נראה כשרים החזיר

 ונראה ע״כ. כדאמרינן התורה מן שטרות

 התורה מן הוא שטרות השבת דאס דכונתו
 הוי החזירו ואם לבעלים אבידה שומר נעשה

 למלוה שנתן~השטר הלוה של שומר כמו

 מרשות דלקחו אחרי גובה המלוה אין דודאי

 וא״כ ע״כ. הבעלים[ מדעת שלא הבעלים

 אין רוחני דבר אלא שאינה מצוה הפסד

 להפסיד עומד אם ולכן מאבידה. ללמדו

 דין אין אתרוג לו שאין וכגון מ״ע קיום

 השבת משוס האתרוג את לו להמציא

 לעבור בעומד הס המנח״ח ודברי אבידה.

 לשחת, להורידה נפשו אח דמפסיד ל״ח

 מוהשבותו ללמדו הכרח אין בזה גס אמנם

 די״ל אבידה השבת קיום בזה שיש לו

 ממש בגופו השחתה על רק נאמרה דהמצוה

חבירו במכשיל יוסיף דלא לאו שאין וכמו

באיסור.

 בביאור הובא מהרי״ל בחשו׳ והנה ה.

סעי׳ קנ״ז סי׳ יור״ד הגר״א
 לא משוס דליכא להדיא כתוב ה׳ או׳ א׳

 מעון. חבירו מלהציל ממנע כו׳ תעמוד

 בידו שיש מי כל שאמרו ובמקום דכתב

 עון באותו נתפס הוא מוחה ואינו למחות

 כמוש״כ זה. על ממונו להוציא אי״צ מ״מ

 לו[ שבותו ]מוה מהתם אי ע״ג בסנהדרין

אלמא לא ואגורי מיטרח אבל בנפשי׳ ה״א
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עוור לפני הלכות שערי נב

 חבירו נפש להציל דאפי׳ הו״א קרא לאו אי

 מנואר ע״כ. ממונו להוציא מחוייב אינו

 נזה אין מעון חכירו הצלח דחיוכ כדנריו

 דאל״כ רעך דם על חעמוד לא משוס חיוב

 דצריך דקמ״ל גופא דשס מסוגיא אדרנה

דצריך נלמד חנירו הצלח על ממון להוציא

אין אמנם מעוון. חבירו להציל ממון להוציא..

דוהשנוחו עשה דליכא מדכריו ראי׳

לחטוא. עומד חכירו כשרואה

ס׳[ ]נדף לפרמ״ג גומא חינח ובספר ו.

 הוא תוכחה מצוח והנה כחנ

 משמע ענירה עונר קטן רואה הא לעמיתך

 אין נדנריס ואף להפרישו מצווין כ״ד דאין

 עכ״ל. כה״ג. ושוטה חרש וכן מצוה.

 מצוה ליכא למה תוכחה דליכא אף ולכאורה

 אף איכא דודאי לו והשכותו מדין להפרישו

כזה ליכא נענש דאינו מאחר ואולי כקטן

וצ״ע. לגביו אכידה משום

דנריו, יקנלו שלא יודע דכאס ופשוט

 תוכחה מצוח משום אם אפי׳

 משום חוכחה חיוג אין מ׳׳מ להוטח חייג

רעך. דם על חעמול לא או אטדה השכח

הרואה כחנ הט״ו מרוצח פ״א ובר״מ ז.
 או להרגו חטרו אחר רודף

 הציל ולא להציל ויכול לנועלה ערוה אחר

 כפה אח וקצוחה שהיא מ״ע ניטל זה הרי

 ועל עינך תחוס לא על לאוין שני על וענר

 משמע והנה ע״כ. רעך, דם על חעמוד לא

שהיה נמה לו" ד״והשנחו עשה מטל שלא

זנ<ון
 הציל, ולא מעמרה הרודף את להציל צריך

חעמוד לא משוס דעונר הר״מ מש״כ וגס

 או הנרדף הצלח מחמח הוא רעך דם על

 נכלל דהצלחה חידוש ]והוא הערוה הצלת

 ולכאורה רעך, דם על העמוד לא ככלל

 אכל לאו, כהאי נכלל מעטרה דהצלה משמע

 ואינה אנוסה היא דלכאורה כן משמע לא

 מקור ומהיכן פגם אלא כה ואין נענשח

 דם על תעמוד דלא נלאו נכה״ג דגכלל

 כספר פרנקל נרמנ״ס ראיתי שונ רעך,

 הרודף הצלת משוס ולא כזה.[ המפתחוח

 הר״מ דכתנ מהא קצח משמע וכן מעטרה,

 כרודף ולא הערוה אחר כרודף דינא האי

 הצילו ולא הנהמה אחר או שנח חילול אחר

 נימא אס זולת תעמוד, דלא נלאו דעונר

 על רק להפרישו שיכול כאופן מייט דהר״מ

 לא משוס דליכא יתכן ואז הריגתו. ידי

 הצלה משום אטדה והשכח כו׳ חעמוד

 כרודף וגס הערוה, אחר כרודף גם דידי׳
 כו׳ תעמוד לא ככה״ג ליכא הנהמה אחר

כן. משמע לא אכל להרגו, אסור דהרי

 הר׳׳מ כחכ לא אמאי ששאלנו דמה שו״ר

גס קשה לו והשנוחו מ״ע דמנטל

 משוס גם הנרדף כהצלח חייב דהא לפי״ד

 השכח משום כזה ליכא ]ואולי לו והשכוחו

 הטגח ידי על רק להצילו כשטדו אטדה

 מפני כן כחכ לא ואולי וצ״ע.[ אחר.

 לו והשכומו ליכא הערוה אחר דנרודף

דידה. הצלה משום
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נג זבולון י סימן שע(

סכנה משום האסורים דברים הלכות

י סימן

 מצוה במקום תשחית בל בדין
אוכלין. הפסד ואיסור

 סי׳ מהדו״ה ומשיב שואל בשו״ת כתב א.

לדבר יש הרבה באמח אבל ל״ט

 בל״ג עליו בגדים לשרוף שנהגו מה על בזה

 על וגם חשחיח, בל על עוברים והס בעומר

 מיטתו בגדי רק התירו לא ונשיאים מלכים

 שמ״ח סי׳ ביור״ד כמבואר תשמישיו וכלי

 דהטעם כתבתי שם ובחידושי א׳. סעי׳
 דאין לאחר אסורים הם דבלא״ה משוס

 מלך של תשמישו ובכלי בשרביטו משתמשין

 וגס לתועלת, שאינו תשחית בל ל״ש וא״כ

 כל כבוד שהוא המלך דכבוד עשה שייך

 כר, ובשו״ע, שם בע״ז וכמבואר ישראל

 ארץ מערכת חמד בשדי ראיתי וכן עכת״ד.
 מהדו״ב לב חקרי בשם מביא ו׳ או׳ ישראל

בזה. שכתב י״א סי׳

 בקול זצ״ל העליר הגר״ש צפת של ורבה

שם בספר נדפס ]ושוב מלכים כבוד

 בנ״ד בזה״ל המנהג על להגן כתב משמואל[

 אדרבה אלא איסור. ופקפוק חשש שום אין

 דיני בכל רואים אנו דהרי דאיכא, הוא מצוה

 כלל יוצא ופוסקים בש״ס המוזכר תשחית בל

 השחתה דרך בעושה אלא תורה אסרה דלא

 גוף אלא והנאה טעם שוס לו ואין

איסור, ליכא לכבודו שעושים וכאן ההשחתה

 על גס יחוש הלא הבגדים על חשש יש ואם

 חמור יותר שהוא שנשרף הרב השמן
 לכבודו שעושים מה כל ודאי אלא מבגדים,

באריכות. עי״ש כר מאוד הרבה שכרו

 ד״ה ל״ב בקידושין התוס׳ כתבו והנה ב.

דאמרינן ואע״ג יהודא רב
 ואינו ליס ויטול ארנקו שימול כדי בסמוך

 באותו מיירי החס בן משל למ״ד מכלימו

 שזורקו כגון בכך רוח קורת לאב שיש ענין

 לאו דאי ביתי׳ אאינשי אימחא למירמא ליס

 בבל דעובר הוא רשע משליך בחינם אס הכי

 דזורק בדבריהם מבואר ע״כ. כר. תשחית.
 אין ביתו אבני פחדו להטיל בכדי לים ארנקי

 במצוה החינוך אמנם תשחיח. בל משום בזה

 מעשים בגמ׳ הביאו ואמנם כתב חקכ״ט

 כדי כעוסים עצמן שמראים החכמים בקצת
 שוס מידם ומשליכין ולזרזן ביתם בני ליסר

 היתה השגחתם ומ׳׳מ דבר, שוס או מאכל
 נשחת שיהא דבר ישליכו שלא לעולם בהם

 עביד דקא ק״ה בשבת ומקורו ע״כ. בזה.

 דרב הא כי ביתי׳, אאינשי אימחא למירמא

 יעקב בר אחא ר׳ מצבייחא, שליף יהודא

 שם וכ״כ עי״ש. כר, תבירי מאני חבר
 עבירה דנמי ודאי וז״ל בח״א המהרש״א

 רבנן והנהו הוא. תשחית בבל דעובר היא

 אימחא למירמי בחמתם עבדי דקא נמי

 שייך דלא בדבר נמי היינו ביחייהו אאינשי

תבירי מני ותבר מצבייחא דשלף תשחית בל
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:תרננה ושפתינו :! יה אודה בם אבוא צדק כה׳ן שערי לי ®תהו
: ובדנה בגילה בו יבאו צדיקים לי״י השעף 1T ידודה יםי* קר* כן על
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זו למהדורה מיוחדים מפתחות כתוספת

 יתברך בעזרתו
 תובב״א ירושלים עיה״ק

תשמ״א

יו®



שאלה דעה יודה שעד
 טפה ואין כרצונו לפשות האדם שביד מצת נכו! ישראל בית שכל היסוד

 מה פמל״ת עכ״ל נו נזרק׳ מיטת ודאי שזסו אלא להטיב או להרע מו6
 האיץ נכר אלהי אחרי וזנה הזה העם וקס הפסוק על ג״כ קשה דמר קושיתו

 לסר יחס כבר אבל מהם נפרע וצמה ע״ז לעבוד ישראל על גזר שהקב״ה הרי
 הרסב״ם שותים אנו מימיהם אשר הגדולים ההרים שבין יש־נה ססתצוק'

1"2t)Xn בס״ה הרמב״ם וכתב ובחירה ידיעה בעמן תשובה מהל׳ בפ״ו ז"ל 
 ים מני ורחבה פדה פארן ארוכת זו שאצה שתשובת דע תשובה ®הלכות

 ובודאי דרכו לפי אחד כל הפסוקים מישבים איך ופ״ש עליו השיג יהראב״ד
 מאמרות עשרה בס׳ ועיין ובחירה ידיעה בענין המפרשים פ״ש צמר ידוע

 והרשות צפוי הכל משנת על אוזידה להר״ש האטת ובפרקי המדות במאמר
 ראיתי ראה בזה המדרש שאס׳ במה מר יאמר ומה מפרשים ינשאר מנס
 דברי הלא קישיתו ג״כ יקשה וא״כ ט׳ רואה ואני א׳ ראיה רואה אתה

בזטת להפך כדי כתבתי זה כל בחירה. כאן אין וא״ב גזרות היו סקב׳ה
.סדורות

 כמה להבדיל המגל על בעצמו אצקיס שם על דרש אי טדאי ח אמו
הוא• משגה אוצי ט שיחזור פניו על להוכיחו ראוי הבדלות אלך

 קמ״א סי׳ בש״ע הב״י שהניא מהמעשה גרע דלא נידוי בר שהוא סר ופ׳ש
 וק׳ו ט׳ ונידוהו כו׳ הדור גדולי בפני וכתיב קרי בכנכין ששינה במי בא״ח
 ראיה משם דאין וצפנד״ן עכ״ל הגדול לפונש שראוי הזה והנורא הגדול בדבר
 גדולה אפיקורתא לך ואין בהם השגיח וצא הגדולים ט שהתרו איירי דשם
 דסנהדרין ובפ״ק דמטת בגמ׳ שאמרינן ואף • התראה בלי ומשא״ב מזה
 לשאר ומכ״ש מבירה באשה ואפי׳ קסצא לענין ואפי׳ התראה צריך אין חבר

 ורבנן הוא בר״י ר״י היא יחידאי דההוא ז״א אבל קסצא לפנין שאינם עונשים
 הכא פפא א״ר וסנהדרין בנס׳ דאמרינן ואך כוותיה קי״ל ולא עציה פליגי

 בר״י דר״י הא ומוקי ורבנן בר״י יוסי דרבי בפצוגתא ופליני חבירה באשה
 צריך חבר אפילו כי פפא דרב כאוקמתא קי״ל לא אנן אבל דמתניתין כרבק

 לקצת נ״ד את ודימה נידוי חייב שהוא ראיה הביא שמעצ״ת ומה . סתראה
 דהייט של״ד ובסי׳ ת״ת בהל׳ והעור הרמב״ס שמנה וארבע מעשרים דברם
 המביא דכל מד ט׳ אלמלא המעגל לחוט ששלח כו׳ שטח בן דשמעון להסוא
 ט׳ העור להמכשיל וגם בנ״ד ומכ״ש נידוי חייב השם וחילול חטא לידי רבים

 עכ״ל כו׳ דופי של בדרשות הדורש של בנדון ומכ״ש אמתי׳ דההיא דוסיא
 בפנין תי״ט סי׳ בתשו׳ הרשב״א מ״ש לפניו וידוע גלוי בודאי הגה .דמר

 באגדות הדורשים וכל חיצונות חכמות עבור פרוטנציא מדינת את שהחרימו
 כתב כתבו ובתוך הרשב״א נגד המדינה כל את הנדרשי והתנצל דופי של

 שדרש הזאת שבארן חברים מחשובי מא׳ בא הזאת רעה המקרה שעינך
 בכל הנגע פשתה זה שמכח מד ט׳ מציין הר בנאה דר׳ במאמר ברבים

 מלפניו יצאה שגגת כי הדורש לאותו שנידו מציט צא ואפ״ה ע״ש ט׳ העדינה
 דר׳ במעשה דהדורש בעובדא שם וז״ל שלו בהתנצלות הבדרשי שכתב וכפו

 מציט לא אבל ש’ע פשע עציו והגדלנו האשמטהו ובודאי ט׳ מציין דהוי בנאה
 שם ואדרבה מצפניו יצאה שנגה כי הדורש לאותו וסיעתו הרשלא שהתריס

 הרשב״א וז״ל פעמים כמה בתחלה ט וסיעתו הרשב״א שהתרה הרשב״א כתב
 הרבינו וחזון הכונה אל רצוניט להוציא חתרט שנים כמשלש וזה השני נכתב

 פ״ש ט׳ באזניהם דבריט נכנסו וצא ליושנה התורה העשרת להשיב בבקשה
 מהרי״ט הגדול הרב מ״ש לו ידוע וגם . תחלה ט שהתרה מזה מוכח א״ב

 בפומיה ומרגצא ברבים שדורש החכם ואותו וז״ל ,ק סימן בתשו׳ ןכראשוטת
 לשתקו שראוי שם ומסיים ט׳ חשטן ממט שואצין אין בתורה שעוסק מי שכלז

 שהאריך מה ע״ש ט׳ פלסתר תורתו ופשה י״י על סרה דיבר הדורש שזה ט׳
 מנדה שהיה או נידוי שחייב מהרי״ט הרב עציו שכתב מציט צא ואפ״ה שם

 שדורש במי נכונים מעל״ת דברי בודאי .לשתקו שראוי שכתב רק אוחו
 במי הייט נידוי שחייב כהלכה שלא בתורה פנים ומגלה דופי של באגדות

 וכמבואר לנדותו ראוי אז משגיח ואיט ט ומתרין ומזהירין בנך שרגיל
 ט׳ לשוא חבירו מפי השם הזכרת השומע וז״ל שטעות הל׳ בסוך נרמב״ס

 שוגג היה אם אבל מזיד ט׳ זה הנשבע כשהיה בד״א ט׳ לנדותו חייב ״ז3
 פנש לא לנדותו אסור שזה אומר ואני לנדותו חייב איט מסו׳ שזה ידע ולא

 מ’הכ וכתב עכ״ל יחזור שלא ט ומתרה ומזהירו מזהירו אלא שוגג הכתיב
 בס׳ הרי״ו וכ״כ הסמ״ג וכ״כ נפעמו פשוט ט׳ מזיד הנשבע כשהיה בד״א

 . נידוי חייב איט בו התרו ולא דבשוגג הנ״ל מכל מוכח א״ב ח״ח ט״ד א״ו
 בגמ׳ למ״ש כיונתו בודאי ט׳ לנדותו חייב ישראל איש שכל ממל׳ת ופלש

 נידהו לא ואם לנדותו צריך חבירו מפי השם הזכרת השומע א״ר פ״ק ונדרים
 בנידוי עצמו הוא יהא שלא העונש מן מפל״ת ומתירא בנידוי יהא עצמו סוא

 קול זהו אבל חבירו מפי השם הזכרת מהשומע גדול שזהו נידהו לא אס סלילה
 לא בנידוי יהא עצמו הוא נידהו לא ואם שם הר״ן נתב שהרי עמו ושוברו
 והאיך נידוי צריך המזכיר שהרי קאע׳ להתנדוח ראוי אלא מאליו בנידוי שיסא

 כ״ח דך וקידושין פ״ק התוס׳ וכ״כ ט׳ ושותק השומע ממט חמור יסא
 אחר דיקא שזהו והוכחתי כתבתי וכבר מ״ש ט׳ עבד צחנירו הקורא ד׳ס

 דאמרי׳ אהא הנז׳ כל שכתב שבועות הלכות סוך ברמב״ם וכמבוא׳ התראה
 הדבר על אותו וכשהוכיחו בשאלה שבא ואף • ע״ש בנידוי יהא סצמו הזא
 "בר דמר דבריו לפי א״כ כו׳ ברשעתו עומד י״י על תועה דיבר כי הזה

 דפרכין בגס׳ ע ראב׳ מאמר למר ידוע הלא אבל מדבריו חוזר ואינו אותו הוכיחו
 להוכיח וצריך להוכיח שיודע מי הזה בדור יש אם אני תמה ארב״ע ז ס׳ דך

 ולא עמיתך את תוכיח הוכח ג״כ1 ויאהבך לחכם הוכח פסוק סל נטשאחז׳ל
 שמר חכמה בראשית הובא בר״מ קדושים פ׳ כזוהר וכמאמר חטא סליו תשא

 מעכ״ת וס״ש . ב׳יד מפ׳י התראה צריך אזי ישממלתוכח׳ לא ואם פ״ה העטה
כתב יפה הנסמקין מהשעות חלילה הוא השם שזה שיסגרו ענעול פזם שיצא

כה אפרים סה סד
 את נשמט הכל דבר סוף . הזה המכשול לתקן לראות אנו שצריכין מפצ״ת

 הצעת כפי ובנ״ד צ״ע לנדות שאין שכתבנו הדברים סכל ירא האצקי׳ם
 יפה שלא אוהב פצעי נאמנים בי אוהביו ע״י בסתר להוכיחו ראוי השאלה

 הדברים כנים אם עשב אוכל שור לזבטת חייה אלקים דברי שהיפך פשה
 מהשפות שזהו למכשיל לתיש ויש אחריו מהרהרים רבים ואם לנדותו לא אבל

 תפבדון פסיק סל שדרשתי מה ויאמר יבוש ולא ברבים יעמוד אזי הנמחקין
 ולא הלציי דרך רק היה העגל על הבדלות אלך כמה להבדיל האלקים את
 האצקים את תמבדון הוא האמת כי חיים אלקיס דברי להפך טונתי הי׳
 מהשמות והוא טלם הכוחות ובעל היכולת ובעל תקיך שהוא האלקים על קאי

 ס׳ בגיטין ואמרי' ורבא הונא רכ כר מרבה גדול לנו ומי נמחקין שאינן
 עליה אמורא הונא רב בר רכה אוקי הדר שפחת חצי המקדש גבי השולח

 בה נכשל אא״נ ד״ת מל עומד אדם אין ידך תחת הזאת והמכשלה ודרש
 בתלמוד מקימות בכמה וכן עלית אמורא רבא אוקי הדר י״כ פ׳ בב״ב וכן
 בהכות׳ שמע ולא בחליצה דשמע איכא ובפ״ב פ״ג דיבמות ׳כנמ שאמרי׳ ואך
 זאת על שדרש ממל״ת כתב אשר ואודות נתקן. לתקן לנו דאפשר מה מ״ע

 לכתיב אוכל ולא עמלק מנין מה הדברים הבנתי לא עמלק שהוא המולה תורת
 הפליתי האלה סנז׳ הדברים כל .האצה בדברים קיצר סעל״ת כי מאומה בזה

 בקרב שלום וישפות משניאתי יציצט אלקים וי״י השגתי קוצר לפי במצודתי
 ישמרהו מקבצאל פמליה רב בשלום הדורש כ״ע הנואל לט וישלח ישראל עדת

אהרן מבית ואפריים מפר אנכי אריאל כבנין לראות רזכהו האל ויחייהו
.פווילנא ____  במלחמתה לוחם . ושטר נמיר . המשטר הוא יוס״ך שאלהסה

שואג כארי מתגבר. נו ל״ו ריב מל .ומתמכר תורה של
 דבר. משיב ואינו חרפתו שומע עולב ואינו הנעלב שובר. ארזי׳ כקולו נוהר על
 הבר• את לתבן מה דבר יהלל באלקים .נבר מם ויתברר יתפתל פקש עם
 אלטושינו יוסף כפהר״ר בלול הוא ופוסקים כתלמוד הכולל הרב אהובי הוא

.שמו לממן צדק במעגלי וינחהו שלומו. את יגדיל וה׳ נר״ו•
Hjh אודו׳ אלי הבאה הכצמקתו ממעל״ת א׳ קינטריס קבלתי מקרוב זה

 אותו חירך אשר א׳ חכם דבר על בקלחת כבשר המתלקחת האש
 באור ופשתה הנדחת כעיר לדונו ורצה המתהפכת חרב בלהט ברבים

 ט ה׳ ויאמר בפ׳ העבר הגדול בשבת דרס אשר הדרשה על המספחת.
 האלקים את תעבדון ממצרים המם את בהוציאך ונו׳ האות לך וזה ממך אהיה

 קאמר ואיך המדבר הוא הב״ה הלא כפסיק מעצ״ת ודקדק הזה ההר על
 ואל גט שמקשה בגס' שמציע וכמו הל״ל אותי תפבדון אלקיס את תעבדו!

 שסהאלקים את מעצ״ת הוציא הזה הדקדוק ומטר וגו׳ ה׳ אל עלה אמר משה
 ממצדה שהוא העריב והיינו ממצדה העם את בהוציאך ודרש לחול מקודש

 זה והאצקיס אלקיס לט פשה קים שנאמר אחרים אלקיס לך לפטד שעתיד׳
 דבר יבא האלקים עד וכמו יחרה לאלקים זובח כמו חול לשון שהיא אפשר
 יפבדון הזה ההר מל התורה שקיבלו היות מם ר״ל הזה ההר על ומ״ש שניהם
 שצו הןרוש מתוך לינננינו הצרך בקצרה המכין תורך זהו וכו׳ אחריה אלקים

 קמה והנה דמר וז״ל אלי רבא בקובלנא מכ״ת ובא ממצ״ת לי כתב אשר
 שחירך בעיקר כופר אותי וקרא כסיל יוציא רוחו כל כו׳ לשון באיש רוח

 יעוד בידו מימו לא הזאת הדרשה שממו אשר שה העומדים וכל איים אלקים
 ט׳ שקים וחגרו בגדיכם קרעו המס באזני קרא אשר אמריה זילזולים כמה

 ממני ממל״ת וכקש רבות וכאלה יבחר בדרך יורנו כזה שחכם לדור אוי כי
 חירף אשר החכם האיש מאותו ונרדך נדת יהיה לבל צדקו לימין לעמוד

 • הנז׳ הדרוש כעסק לדבריו סניגיון ולעשות עצמו להתנצל ורוצה ברבים אותו
 קבלתי ממעצ״ת הכתב לידי שהניע טרם כי לממל״ת להודיע באתי הנה
 עמד שאחד מאתי שאל אשר שאלה בלשון איתו חירך אשר מהחכם כתב
 פלא נתירה פנים וגילה דופי של דרשות קודש שבת טוס ברבים ודרש

 וכאלה וכו׳ עמלק שהוא המולה ראש מל ידו ושמך הפסוק אצל ודרש כהלכה
 העם את בהוציאך הכתוב מאמר שפירש מאד הכאב גדול והעיקר רבות

 וחלילה חלילה וזהו הפנל את שיעבדו שפירושו האלקים את תמכדון ממצרים
 כבדה כי חטאתו ומלבד לחול להוציאו בקדושה שנכתב הגדול שמו לדרוש נו׳

 משפס מהו המירה יורנו ומעתה כו׳ ההדיוטות בפי הצרמת פשתה מאד
 לדעתו הנראה לפי זה מל דיט פסק השואל החכם וכתב ט׳ הזה האיש

 החכם של השאלה את וכקראי הנז׳ הדורש החכם הוא מי מאתי והעצים
 אשר ואיזהו זה היא מי באמרי פלצות בשרי ואמזני מרעיד עמדתי הנז׳

 אוכל שיר בתבנית כבידו את ולהמיר חיים אצקי״ם דברי להפך לבו מלאו
 ממל״ת אם או הנז׳ הדורש הוא שמעלית משכל' ורחוק דחוק והיה משב

 איש קנאת הוא רק הדברים כנים לא מאתי החכם ששאל השאלה אזי הדורש
 הכרתי לא באמת כי בקדשים מוס ולהטיל כן לא אשר דברים לחפאות מרעהו

 ובהיות מאתו קבלתי אשר הי־אשון הכתב זה רק ממולם השואל החכה את
 אחר במקום שלים ולרדיך במקומו שלים לאהוב קאת־נא דאהרן שמזרעא

 הנ״ל הדורש בזטת והפכתי יוס־ך את אדע לא כאלו עצמי את ועשיתי
 נזטתא דמהפכנא מד סדיא אט רישא סזינכא דנא לי תיתי בעצמי וקימת"

 איר מחושך למשית אוכל ולא מקילקל פשק היא במצעו ;מנין ש אך דציע
 שאותו היה הנז׳ החום של והחשיכה שהשאלה באשר אבל מתיק וממר

 בכן דברים שאר זולת מפיו תירה דבר לשמוע ואשור נידוי בר הוא הדורש
 פקך המנץ בזה שאלתו פל תשוב־ הנ״ל להתכה וכתבתי בזכותו הפכתי

 ופוסקים התלמוד סינית פ׳ם מנין באותו למנין מערן דפין משר שנים
 הדורש אותו השיאלשאילי להחכם כתבתי חשיבתי ובקצה ואחרונים ראשונים

 בפ״ב זו גם איש נחים תלמידי גט ש וכמ שבתירה האתץ לדרוש רוצה
ט׳ האלנךם את שמנמן מהו להדורש והיקשה ט׳ השמים את גבי רשגיגה

זמיין



שאלה ירד שער
 העתקתי אשר השואל לחנם תשובתי היתה זאת עד ס*ד( בסי׳ לעיל )מיין

 כל כעת מעתיקים לי לבקש מלי וקשה הענין סיף הקיצור בתכלית לער
 ■ הזה בענין ישנים וגם חדשים והפוסקים התלמוד בסוגי׳ לו מ״ש הפלפולים

 עטר הנז׳ החכם מל רבא בקובלנא ממעלית כתב לידי בא עתה והנח
 מעלית את הוכיח לא הנז׳ החכם אם ובודאי וכנ״ל ברבים מעלית את שחירף
 האלה מדרכים שיסור אוהביו ע״י או עצמו ,ע■׳ בסתר פעמים כמה תמצה
 יעשה ולא הסתר אלקים וכבוד ה׳ בכבוד שנוגע מה התירה בפסוקי לדרוש
 אז דמר כתבו וכפי ברבים אותו חירף ומיד תכף רק חלילה פלסתר תורתו

 המוכיח וזיל דעות סהל׳ פ״ו ברמב״ם וכמבואר הנ״ל החכם עשה יפה לא
 צריך המקום לבי! שבינו בדברים ובין לבינו שבינו בדברים בין חברו את

 מוסב ממנו קיבל אס ורכה נחת בלשון לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחו
 ביס להוכיחו שצריך בהדיא משמע א״ב עכ״ל וג׳ ב׳ פעם יוכיחנו לאו ואס
 בהכירו לרואה מנין אמרי׳ ט״ז דף דערכין שנגע׳ ואף • תחלה עצמו לבין
 מנין ממנו קיבל ולא הוכיחו תוכיח הוכח שנא׳ להוכיחו שחייב מגונה דבר

 עציו תשא לא ת״ל משתנים פניו אפילו יכול מ״מ תוכיח ת״ל ויוכיחנו שיחזור
 משמע א״ב פכ״ל פניו להלבין ברבים שיוכיחנו משתנים ופניו ,ופירש" חטא

 שהרי שהוכיחו תוכחות כמה לאחר אף פניו ולהלבין ברבים להוכיחו שאסור
 ואמ״ב מ״מ תוכיח ת״ל ויוכיחנו שיחזור מנין קיבל ולא הוכיח סידר בברייתא

 אפילו ומשמע חסא עליו תשא לא ת״ל כו׳ משתנים פניו אפי׳ יכול מקשה
 לחלק שיש נלע״ד אבל פניו. ולהלבין ברבים להוכיחי אסור תוכחות כמת אחר

ממנו קיבל לא אס למקום שבינו בדברים אבל למטרו שביןאדס בדברים דדוק׳
 בדברי מבואר וכן משתנות פניו אם אף ברבים להוכיחו יכול עצמו לבין בינינו

שיכלימני עד קשות לו ידבר לא תחלה חבירו את המוכיח שכתב שם !זרמב״ם'
 משתנית ופניו מוכיחו אתה יכול חכמים אמרו כך חסא עליו תשא ולא שנא׳
כו׳ ברבים ומכ״ש ישראל את להכלים שאסיר מכאן חטא עציו תשא וצא ת״ל
 בסתר בו חזר לא אס שמים בדברי אבל צחבירו שבינו בדברים בדי׳א סד

 שיחזור עד אותו ומבזין אותו ומחרפין חטאו ומפרסמין ברבים איתי מכלימין
 שבין דבדברים מדבריו מוכח א״כ שבישראל הנביאים כל שעשו כמו למוטב

 שמדברי אף בסתר. בו חזר לא אם ברבים להכלימו מותר למקום אדם
 דבברייתא הנ״ל דבויייתא סיניא נגד הם שדבריו לכאורה משמע הרמב״ס

 דמשמע חטא עליו תשא ולא ת״ל משתנים פניו אפילו יכול שמקשה משמע
 וכמ״ש ברבים להכלימו שאסור חטא עליו תשא לא תוכחות כמה לאחר אפילו
 למקים אניס שבין דבעבירות לחבירו אדם שבין בעבירות איירי וע״כ רש״י
 עצמו לבין בינו שהוכיחו אחר ברבים אותי לבייש שמותר הרמב״ם כתב

 לחבירו אדם שבין בעבירות איירי שהבריית׳ סובר הרמב״ם ע״כ וא״כ תחלה
 שאסיר עכאן כו׳ יכצימנו לא תחלה תכירו את המוכיח כתב והרמב״ס

 וכמ״ש למבירו אדם שבין בדברים איירי וזה ברבים וכ״ש ישראל את להכלים
 תחלה דדוקא מדבריו ומשמע ט׳ לחבירו אדם שבין בדברים בד״א אח״כ

 איתו להכלים שמיתר יכלימנו התוכחית קיבל כשלא בסוף אבל יכלימנו לא
 הסיגיא נגד הם הרמב״ם דברי א״כ תחלה לשין הרמב״ס כתב צמה דאצ״כ

 דמ״ש אנפשיה ומיקי׳ דחיק דאיתי להרמב״ם שבקיה אבל . הנז׳ דבריית׳
 דמשמע שיכלימנו עד קשית לו ידבר bi תחלה חנירו את המוכיח הרמב״ם

 להכלימו מיתר בתחלה תוכחה עליו קיבל לא אס אבל יכלימנו לא תחלה דוקא
והכי ברבים לא אבל אותו להכלים מיתר עצמו לבין בינו דוקא היינו אח״כ
 ישראל את להכלים שאשור אמרו מכאן שמסיים דהרמב״ם לישנא %יןי'יקא
איירי צא שיכלימנו מד תחלה דמ״ש ברבים וכ״ש ממ״ש מוכח ברבים ייתכ״ש

 ידבר לא תחלה חבירו את המוכיח הוא כך הרמב״ם לשין והמשך ברבים. "
 יקבל לא אם בסיף לאפוקי עצמו לבין ביט אפילו שיכלימנו עד קשות עמו

 והיינו לעולם ברבים צא אבל עצמו לבין בינו אותו להכלים מותר התוכחה
 ולביישי להכלימו יכול למקום שבינו בדברים אבל חבירו לנין שבינו בדברים
 תשא צא ת״ל בנמ׳ פי' שרש״י כהרמב״ס ג״כ רש״י שדעת וגראה .ברבים

 להכלימי אשור ברבים דוקא דמשמע פ־יו להלבין ברבים ש־וכיחנו חטא עליו
 לפרש לרש״י שהוכרח ומה להוכיחו מותר פניו שילבין אף עצמי לבין בינו אבל

 משים להוכיחו אסיר משתנים פניו דאם אמר איך צרש״י שהוקשה צפי כן
 שיחזור מנין ממנו קיבל ולא הוכיחו אמר זה לפני הלא חטא עליו תשא לא

 יעבור ואז פניו ישתנה פן כי להוכיחו יתחיל ואיך פעמים כמה אפילו ויוכיחו
 כמה בתוכחתו 'ויתבייש פניו ילבין שבודאי אפשר וגס חטא עליו תשא צא על

 מוכרח ובידאי נזיפה עד או הכאה עד היא התוכחה שיעיר כי פעמים
 פירש״י לכן המיכיח את שיכה עד כאלה רטת בתוכחית החוטא פני שילבין
 מותר עצמו לבין ביני ומשא״כ פניו להלבין ברבים איתו יוכיח שלא דהיינו

 דבדבריס לחיירו אדם שבין בדברים אייר־ הבריית׳ וטדאי פניו ילבין אם אף
 ברבים הנביאים שהיכיחי מזה מלאים המקראות כל הלא למקים אדם שבין
 אלא הרמב״ם וכמ״ש לרבים הי ליחידים הן אותם מחרפים והיו' ישראל את

 שהניח לח״מילהראד״ב בספר וראיתי צחבירו אדם שבין בדברים שאיירי ודאי
 ושיטתו דעת למוצא• ויש־ים נכונים המה מ״ש וצפי בצ״ע הרמבי׳ס דברי פה

 בנ״ד היי . י״ג שי׳ מלובלין מהר"מ הרב בתשיבת ומיין בגסי רש״י כשיטת
 איתו הוכיח לא אם עשה יפה לא מעלי׳ת את וביזה שחירף החכם אותו

 הרשית למקום אדם שבין שבדברים אף אוהביו ע״י או בעצמו בסתר תחצה
 תחלה הוכיחו אם דוקיז היינו לעיל וכמ״ש ברבים ולהלבינו לחרפו בידו

 אדם שבין ברברים שהוא אף בנ״ד וא'כ לעיל וכמ״ש עצמו לבין בינו בסתר
 לידן דאתא וכיון וז״ל מעל״ת וש׳ש . תחלה בסתר להוכיחו צריך למקום

 תלמיד דאפיצו הרמכ׳ס השעיט צמה הקשה שהראד״ב כי' מילתא ביה נימא
 אתיא ותוכיח משמע ק׳פ אפילו דהיכח דא״ס ובסיגי׳ להוכיחו יטל לרב

אפי׳ הוכח בא״ע עשעע דבגע׳ הראד״ב הקשה ועוד לסוכיח יכול לרב לתלעיד
מעל׳ת וכתב ט׳ משמע ק'פ ותוכיח א׳ פעם הוכה נרסי׳ ובערכין ק׳ס

אפרים סה
 דסרכין הבריית׳ על סעך שסרסב׳ס ספרו עליון שכתב ז׳ל סגאון מעת בשם
לישב אט וצריכין מותו לאחר הארי את עשיבין שאין בהיות והנה . בו׳ רבי ראה ת׳ת מהלכות בס׳ה כתבה דבבר לזה צורך אין אך בפ״ג

 כי סוכנים אינם דבריו ריהסא לסוס כי ז״ל הגאון חמיו דברי
 הא וא*כ ט׳ רבו ראה ת׳ת מהלכות בפ׳ה כתבה ז״ל שהרמכ״ס פ״ש לפי

 האץ וא'כ לרב תלמיד בתוכחת איירי רבו דראה הך ת׳ת מהצטת דס״׳ה
 משמע פעמים מאה דתוכיח דערטן דפ׳ג הבריית׳ על סמך שהרמב״ס כתב
 להוכיח יטל איני צרב תצמיד לפ׳ז וא״כ מציאות דאלו הסוגי׳ על חולקת והיא
 דתלנרד משם דמוכח רבו דראה בהא ת׳ת מהלטת בפ״ה כתב איך וא״ב
 ראה במ׳ש כלום כדמב־׳ם על קשה איט פשיט לפי ובודאי להוכיח יטל לרב
 רט בכבוד הנוגעי׳ מהדברים שזהו רק תיכחה מקרי לא שזה די״ל ט׳ רט
כתבה דכבר לזה צורך אין אך הנ״ל ז״ל הרב חמיו שמסיים מה לפי אכל

• התוכחות מן שהוא משמע ט׳ רבו דראה כסא
לרב תלמיד דהשמיט סהא ז״ל הראד״ב שהקשה מה לישב נלע׳ד והיה

 כסוגיא ודצא מציאות דאלו כסוגי' פסק שהרמכ׳ם ולימד ט׳
 פרי תוטח זיפנא חדא הוכח ואימא דא״מ כגע׳ שם שאיתא לפי דערכין

 לתלעיר הרב אלא צי אין תוכיח משמע פעמים מאה אפי׳ היכח א״ל דמני
 גט וכן מ״ע יומת ת״ל ט׳ לי אין המכה יומת מות שם עוד ומסיק ט׳

 בגללו הבית שנתברך אלא לי אץ ט' תעניק והענק תשיב והשיב תכה הכה
 מעייקין אין בגללו הבית נתברך לא דאמר ולראב׳ע ומקשה ט' תעניק ת״ל כו׳

 ב׳א כל׳ דד׳ת כסוגי׳ שם דמסיק מאי צפי וא׳ב ב״א כל׳ ד״ת ל׳ל תמניק צו
 ומסוכס תשיב והשיב יופת ומות תכה מהכה דילפינן לימודים הני כל יא״כ

 הא וא״כ ב״א כל׳ דד׳ת מיותר אינו דתיכיח לזה צריכין אני אין תיכיח
 פעמים כעת אפילו להוכיחו דמחיייב דמית מהלטת בפ״ו הרמב״ס דכתב
 קונד׳ ואינו משמע ק״פ אפילו דהוכח הסיני׳ התחלת וכפי )בד מסוכת נלמד

 סרמב״ם השמיע ולכן ט׳ לרב תלמיד מזה ילפינן וצא כלב׳א דלת ל׳ל דתונח
 נלמד ט׳ רבו ראה ת״ת מהלכות בפ״ה תרמב״ס ומ׳ש לרב דתלמיד הא

 פערים מסל׳ בפ׳ו הדין גוף הרמב׳ס וכ״כ לאביו בנו מדין דקידישין מגע'
 ד*ת מל עברת אבא לו יאמר לא תורה דבט על עובר ראהו לאביו בנו גבי

 דיוכיח מ־יר׳י וז״א ט׳ ובסנהדרין דקדושין מגע׳ דנלמד שם הכ״מ וכתב
 לו יאמר רק אותי יוכיח שלא משמע משם דאדרבה רט את או אביו את

 ואלו נסוגיא שם שמקשים בסיס׳ ראיתי וכן אביו גבי וה׳ה רטנו למדתנו
 וי׳ל דלעיל דרשית ני ה כל להו לית וני וא״ת ט׳ כצב״א דיי׳ת ד״ה פציאית
 בסוטה לפידאמריק לדוחק זה תירוץ נראהצהרמכ״ס והיה הכאבו׳ דדוקא

 מבעי פבידלי׳ מאי איש איש האי יונתן ור׳ ד״ה דבתוס׳”כ דף ארוסה ,פ
 איש איש הנחנקין הן אלו בס׳ דאמר א־הו והא תימא התיס׳ והקשי ט׳ ליה
 לעדרש דאיב׳ היכא ונ״ת אחריתי לדרשא לה דריש ולא ב״א בל׳ ד׳ת יקלל דני

 ע*ש ט׳ רהשואל סהא קשה א'כ ב׳א כל׳ ד״ת ליה b'bsi למאן ואפילו דרשינן
 צו יש בלכ״א ד׳ת ליה דאית דמאן דסיטה התוספות קיש" לפי נשמע א׳ב

 השמועות לישי וקשה אח'כ התוס׳ שכתבו ואף כלב״א ד״ת בכ״ע לסביר
 מציאות דאלו הסוני׳ מסקנת לפי סובר הרמב״ס מ׳ע פ״ש כי׳ כלב׳א דד״ת

 לפי אערינן מציאות דאלו זו בסיגי׳ הנישנין הדברים באלי הפחית לכל
 מהלכות בפ׳ו הרמב׳ם פשק ולכן תוכיח בהוכח וה״ה כלב״א דר״ת המסקנ׳

 ד׳ת רק לרב לתלמיד אתי׳ לא ותוכיח משמע ק'פ אפילו דהונח כמ״ד דעות
נלע״ד הי׳ בן כו׳ לרב דתלמיד תא הרעב״ם השמיט ולכן ט׳ כ״א כלשון

: הרמב׳ס דעת לכאורה לישב  א* שהרי נטן איט זה שישוב תמצא ברמי׳ם מעיינת כד אמנם
כלב׳א ד׳ת דאמרינן מציאות הגע׳.דאלו מסקנת דלפי אמרי׳

 בנתברך כלב׳אדוקא ד׳ת תעניק הענק גט דאערי׳ תא לפ׳ז א׳ב הסיני' ככל
 פשק והרפב׳ס לו מעניקין אין ט׳ נתברך וכשאין מעניקיו בגללו הבית

 מ׳ע ט׳ נתברך אין ובין בגללו הבית נתברך בין עבדים מהל׳ בפ״ג בהדיא
 ד׳ת דאער בנע׳ כראב״ע דצא וזהו ט׳ מ״מ תעניק הענק שנא׳ לי מעמקיי

 ענין בזירה הכתיבה במיתה אלא לי אין דדרשי׳ יומת מות גבי יכן כלב״א
 בכל להמית׳ רשאי שאתה בי הכתובה במיתה להמיתו יכיל אתה אי שאם

 תורה דברה דסבר המ״ד לפי וא'כ מ״מ יומת ת״ל להמיתו יטל שאתה מיתת
 יטל שאת׳ ט׳ במית׳ להמיתו יכול אתה אי שאם מזה לדרוש יכול אתה אי כלב״א

 נפשו על שעמד מי סנהדרין מהלכות י״ר בס׳ בהדיא כתב והרעב״ס ט׳ להמיתי
 עדיו איתו הורגים בו חייב שהוא במיתה ולהמית׳ לאוסרו ב״ד יכילין וצא
 כע׳ד סבר שהרמב״ס מזה מוכח א״כ ע׳ש ט׳ להמיתו שיכוצין מיתה בכל
 על שכתב בהגפ׳יי וראיתי .תוכיח בתוכח וה״ה כלב״א ד׳ת אמדינן דלא
 בהנמ״ייוז׳צבא׳ע ונ׳וכתבע״ז בי פעם יוכיחנו לאו ואס ז״ל הרמב׳ם מ׳ש

 תוכיח מהוכח התם דדרשינן אע״ג רא״ע כתי ק״פ אפילו תוכיח הוכח
 הוכחת מקילו כשאין לחבית נמי ומפקינן ששוכח פי׳ במקבלי לרב דתלמיד
 עכ׳ל שניהש ויבאו הן שקילין מקבלי כשאין ולחיירו במקבלי לרב תלמיד

 אפי׳ תיכיח מריבוי רביתיט ודרשו ט׳ תיכיח הוכח י״א במ׳ע הסמ״ג וכ״ב
 ועיקר קבל לא ואפילו ק״פ אפי׳ מתיכיח מרבה אחר ובמקים לרב תלמיד

 בעקבלו לרב תלמיד הוכחת ממיץ הר׳א וסי׳ וט׳ בב'מ מביא. הדברים
 מיושב הרא*מ דברי ולפי שניהם• ויבאו הן שקולים מקבלו כשאינו ולחבירו

 הנדון שאץ לפי ת׳ת מהל׳ בפ״ה וכתבה לרב תלמיד דין פת השמיט למה
 ת׳ת מסלטת בפ״ה ת׳ש ובשוכח במקבלו מיירי לרב תלמיד דתובחת שוה
 כמזכיר והיינו וכו׳ וכך כך רטנו לפיתנו לו •אער ד׳ת על עובר רבו ראה
 פעמים כפה אפילו להוטס שיכול איירי שכאן לפי כאן כתבה ולא רבו את

 עטטח נ״כ ונלמד ת׳ת בהלטת שם הרעכ׳ס כתב׳ ולכן לרב בתלמיד ופשא׳ב
ממטר והייט כן רטט למדתט לו שיאמר הייט דקידושין נפ׳ק שנלמד ומס

את



שאלה יר״ך שער
 םר״א ודברי .לנדל וכעיש ממרים בסלטח וכע״ש לאב בק וה״ה רט אש

 מרבק ההוא א׳ל דא״ע בשוני׳ שאמרי׳ לפי בנע׳ ביאור קצת צריכין ממק
 משמע ק״פ אפי׳ סיכת א? זימנא תרי תוכיח זימנא חדא הוכח אימא כו׳

 משמעי' צפי א״כ תוכיח ת״ל מנין לרב תלמיד לתלמיד הרב אלא לי אין תוכיח
 כתיב לא דאלו ומשני צ״ל תוכיח קא׳ וע״ז משמע ק״פ אפי׳ דהוכח הסוני׳
 לרב תצמיד אבל לתלמיד הרב דוהא משמע ק״ם אפילו דהוכח ה״א תוכיח

 הוא כן פעמים ק׳ יוכיח לרב תלמיד אפי׳ תוכיח כתיב לכן ק״פ יוכיחנו לא
 כו׳ במקבלו צרב תלמיד דתוכחות משמע הרא״מ דברי ולפי הסוני׳ משמעוא

 לרב תלמיד בנע׳ דמ״ש מדבריו דמשמע הס שקולים מקבלו כשאינו ולחבירו
 לרב תלמיד הגמ׳ דמ״ש דבריו לפי לומר אנו וע״כצריכין א׳. בפעם איירי
 צרב לתלמיד אתי׳ דתוכיח מזה שנלמיד משמע ק״פ הוכח על קאי לא מנין

 שיכול מנין פירושו מנין לרב תלמיד בגמ׳ מ״ש רק להוכיח יכול ק״פ דג״כ
 תוכיח בערכין דמ״ש הרא״מ וכמ״ש כו׳ מ״מ תוכיח ת״ל לז״א כצל להוכיח

 דוחק קצת זהו מ*מ אבל במקבלו לרב וכתלמיד מקבלו בשאיכו היינו ק״ם
.כן אינו השוגיא דמשמעות  הן חלוקות דסוגיות נאמר אס בין לי קשיא הא לי קשיא אי אמנם

אם בין להוכיח יכול אינו לרב תלמיד דערכין הסוני׳ ולפי
 קשה לעיל וכמ״ש ט׳ א׳ בפעם היינו במקילו לרב דתלמיד הם דשקולין נא׳

 צריך ט׳ חבירו את המוכיח פה שכתב הרמב״ס בדברי מעיינת כד הלא
 תמיד וכן יג׳ ב׳ פעם יוכיחנו לאי ואם מוטב ממנו קיבל אם ט׳ להוכיחו

 הדינים מוצא מקור בערכין מעיינת ׳-יכדכו החוטא שיכהו מד להוכיחו חייב
 עד אמר רב להוכיחו חייב היכן עד שם דאמרי׳ מנמ׳ שלקוחים תמצא |הח׳

 אר״נ בנע׳ שם ואמרי׳ כו׳ נזיפה פד רי״א קללה פד אמר ושמואל הכאה
 נפות בן צו ויאמר ביהונתן שאול אה ויחר דרשו א׳ מקרא ושלשתן ב״י

 הוכיח יהונתן ,׳,ופירש כו׳ להכותו עציו החנית את שאול ויטל וכתיב המרדות
 הכאה עד להוכיח שמחוייב שפסק הרמב״ס וא״כ כו׳ עליו שקצף עד לשאול

 פד שאול לאביו פעמים כמה הוכיחו שיהונתן ושאול מיהונתן נלמד וזהו
 הרמב״ס מ״ש על ת״ת מהלכות בפ״ה הכ״מ מ״ש כ׳ וכבר להכותו אביו שרצה
 שהוכיח ויהונתן שאול נבי וה״ה לרבו תלמיד נצמד לאביו דמבן כו׳ רבו ראה
 שיטל צרבו תלמיד ג״ב נלמד להכותו אביו שרצה עד פעמים כמה לאביו הבן

 הפוסקים לדברי קשה וא״ב להכותו ירצה שרבו עד פעמים כמה לרבו להוכיח
 דתלמיד שסוברים לאותם הן הן חלוקות דסוגיות הסוברים לדברי הן הנ״ל.

 דין צו יש לאביו בן ה״ה וא״כ מקבלו כשאינו וצחבירו במקבלו איירי צרב
 הכאה עד פעמים כמה אותי שהוכיח משמע ויהונתן פאול וגט לרב תלמיד

 דינא דחד צרבו תלמיד וה״ה פעמים כמה להוכיחו רשאי לאביו שבן ומשמע
 דדרשינן דאע״ג א״מ ,בם שכתב הנ״י דברי צדקו ובזה לתרוייהו להו אית

 מיניה שמעית דכולהו לרב תלמיד נמי ליה דרשינן ואפ״ה ק״פ אפילו תוכיח
 ונם קישיתו הראד׳ב דברי לישב ונלע״ד . כו׳ ענין ובכל אדם לכל דתוכיח

 דהוכח דערכין סוניא על הרמב״ס סמך דבאמת ז״ל הנאון חמיו של תירוצו
 לרב תלמיד מיניה למילף וליכא משמע ק״פ אפילו ותוכיח אחד פעם משמע

.הן חלוקות סוניות כי תוכיח מלשון  מ״מ לאב בן או לרב תלמיד הוכחת למדט לא התורה שמן אף אמנם
שיהונתן ויהונתן שאול מתוכחות דהיינו למדנו קבלה מדברי

 וכמ״ש לרבו תלמיד ילפינן בנו שמתוכחת או ותלמידו בנו שהיה לאביו הוכיח
 ת״ת בהל׳ במקומו וכתבה פה זה הרמב״ס כתב לא ולכן הכ״מ בשם ילעיל

 תוכיח כי תוכיח מהוכח התורה מן אינו זה שדבר להורות ממרים ובהלכות
 זה דבר בנע׳ מקומות בכמה מצינו כן וכמו ק״פ אפי׳ להוכיח דיכול אתיא

 כיתנא בד דהאי ממאי בסוני׳ י״ח דף בפ״ב ובזבחים למדט לא משה מתורת
 דאתי עד והא אשי רב א״ל ראשם על יהיו פשתי פארי מהכא אמר רבינא

 למדנו hi משה מתורת זה דבר חסדא רב דאמר הא ולטעמיך מנלן יחזקאל
 וכן מנלן יחזקאל דאתי פד ט׳ נכר בן כל למדט בוזי בן יחזקאל מדברי
 ובנה עצם וראה ת״ל מנין התורה מן לציון רמז פזי ן׳ אר״ש ה׳ דף במ״ק

 מקומות ובכמה בתענית וכן למדט צא משה מתורת זה דבר פד ט׳ ציון אצלו
 רק משה מתורת למדנו לא לאביו ובנו לרב תלמיד דתוכחות בנ״ד ה״ה א״כ

 שיעור פה הרמב״ס שכתב ואף • ושאול יהונתן מתוכחות קבלה מדברי
 פה ג״כ כתב ולא ויהונתן משאול נ״כ נלמד זה שדבר אף הכאה עד תוכח׳

 לתוכחות שייך פה דמ״ש קושיא ז״א לרבו ותצמיד לאביו בן תוכחות
 לאיש ומכ״ש הכאה עד לאביו הוכיח שיהונתן ממה בממש ונצמד אדם כל

 על שהקשה הסמ״ג קושית לכאורה לישב נלע״ד והיד. .חבירו שהוא אחר
 עד ורי״א הכאה עד אמר רב כי יוחנן ר׳ במקום כרב שפסק הרמב״ם

 שמקשה מה לח״מ ובס׳ בכ״מ ועיין הכאה עד הרמב״ס הסק ולמה נזיפה
 קראי דייקי שלא לסי הסמיג קישית לישב ורצה הכ״מ של ישובו מל הראד״ב

 דייק צא מ״מ לי׳ דשאני ואע״ג ט׳ ר״י על בנע׳ דמקשי משום דר״י טותיה
 שאנתוב מה ולפי שפיר דייק לא צמה טעם בצי הס ודבריו פ״ש כו׳ שסיר
 שכתב הברית לוחות שני בספר עוד וראיתי .נכון על שפיר ית־שב לקמן

 ושמואל רב ננד ימידאה שהוא כר״י לפסוק ראוי היה שלא ספרו בהתחלת
 ננד בטלים ר״י שדברי ומאחר כו׳ נזיפה לאחר אף תוכחה מצות שס״ל

 ט׳ כאיסורי כרב הלכה ושמואל רב כי כרב לפסוק הראוי מן ע״כ תרוייהו
 ר״י ננד בטלים רב דדברי לומר נוכל "כ נ הלא לי מובנים אינם ודבריו ע״ש

 נגד כר״י והלכה קללה עד יותר אינו תוכחה דשיפור ס״ל דתרוייהו ושמואל
 פד ולמ׳ד ד״ה התוס׳ צמ״ש ובפרט לדוכתיה קושיא הדר׳ וא״צ כו׳ שמואל
 דמשמע בו' שאול דרטל קראי דרשי דלא א״נ לקמן שאכתוב כו׳ נזיפה

 לכאורה בעיט נראס סיס לעיל מ״ש ולפי • לא כלל הכאה סכר ששמואל
דרשו א׳ מקרא ושלשתן ב״י אר״נ בנע׳ שאמרי׳ לפי הסמ׳יג קושיות לישב

בו אפרים סה
 דזקא הייס נזיפה עד כר׳י לפסוק שה*ל ואף ט׳ ויהונתן שאול אף מויחר

 שהוכיס יהונתן כמו והיינו נזיפה מכדי יותר לאביו יוכיח שלא לאביו בבן
 ער שהוא לאביו דפבן הכאה עד כרב לפסוק יש אמר באדם ומשא״כ לשאול
 להנגר דמנ״ל קשה לפ״ז אמנם הכאת עד שהוא אחר לאדם נשפע נזיפה
 ויהונתן .משאול קללה עד או נזיפה עד צחבירו מאדם התוכחה שיעור ללמוד
 אדם בין ומשא״כ קללה עד או נזיפה פד רק יוכיחו שלא לאביו בן שאני דלמא

 קושי׳ בנע׳ דמשט מאי לפי הנ״ל הסמ״ג קישית לישב נלפ״ד אבל .לחבירו
 דהוי יתירמא חביבותא דאגב התם ומשני הכאה כתיב ר״יהא על שהקשה

 וא׳ א׳ כל תורת נתת לפ״ז וא׳׳כ טפי בדוד נפשיה מסר בדוד ליהונתן ביה
 במסכת )וכמ״ש שיעור להם שאין הדברים מאלו התוכחה ענין ויהיה בידו

 יהיה לפעמים כי בנ״ד ה״ה וא״כ חורשין( איפתי עד גבי פיב שביעית
 שיעור יהיה בעיטו חביב שיהיה פי ולפעמים נזיפה פד תוכחה שיעור

 ער ומ״ד ד״ה שם בתום׳ שראיתי גבעע"—הכאה פד או קללה עד התוכחה
 וי״ל נזיפה כתיב הא קללה נמי למ״ד וא״ת וקללה הכאה כתיב הא נזיפה
 כתן שאול דויטל קראי דריש לא א״נ דיהונתן חביבותי׳ אגב כדמשני שמא

 דמאי לי מובנים אינם בזה התום׳ ודברי .התוס׳ עכ״ל קרא בהאי דליתא
 מר אותו הוכיח מתחלה דצמא נזיפה כתיב הא קללה נמי למ״ד וא״ת מקשו
 הוא התוכחה דשיפיר שמואל אמר ולכן קללה עד אותו הוכיח ואח״ב נזיפה

 ענין במד נאמר וקללה נזיפה הלא הוא התום׳ דקישי׳ נאמר ואס קללה. עד
 אותו להוכיח שהוסיף הכאה גבי כמו אמרת תוכחה בשום בנתים הפסיק ולא

 לאפוקי אותו להכות רצה ולכן וגו׳ המרדות נעות בן שאול לו שאמר אחר
 פי׳ חיפה כתיב הא שמואל מל התיש׳ הקשו לכן א׳ בפעם הי׳ וקללה נזיפה
 דיהונתן מוכרח סתיס׳דהלא מל מכ״ש קשה התום׳ קושיו׳ זהו ואס פעם באותו
 שאול שתשיב מתשובה ראיט כאשר קללה ועד נזיפה עד א' בפעם נפשו מסר

 הא־כתיב קללה למ״ד התוס׳ הקשו מה וא״כ אותו וקילל אפו וחרה ליהונתן
 תירוצם ונס תכף פעם באותו קצצה כתיב הלא איפכא תיקשי ואדרבה נזיפה

 תיבת במקום הכאה התוס׳ בדברי מגיה הייתי דמסתפינ׳ לא ואי כלל מובן אינו
 בקושיא הן ופשוטים מיושבי׳ המה ,התיס דברי ולפ״ז לבי לי אומר וכן נזיפה

 תירצו וע״ז הכאה כתיב הא קללה למ״ד הוא התוס׳ שקושי׳ בתירוצם הן
 ושם דויטל קראי דריש לא א״נ כו׳ דיהונתן חביבותי׳ אגב כדמשני שמא

 משום מודים החולקים ור״י שמואל דתרוייהו אליבא וא״כ • הכאה מבואר
 בתירוץ דשמואל אליבא התוס׳ שתירצו וכמו הכאה פד שיעור לו יש חביטתי׳

 וקללה הכאה כתיב הא דר״י אליבא בגע׳ מקשה מאי לפ״ז קשה ואינו קפא
 הכאה כתיב הא ג״כ קשה שמואל שלדברי לפי לתרץ אנו מוכרחים הלא

 ר״י לפ״ד היה וא״כ כו׳ דיהונתן חביביתי׳ דמשום ולתרץ לומר אנו ומוכרחים
 לפעמים חביבות׳ משוס העקשן ידע דודאי קישיא ז״א אבל כן לתרץ נוכל כ’ג

 טלי חביטתא דמש־ס מסתברא לא אבל להכאה ]מקללה נפשו למסור יוכל
 המקשה קושית היתה זה דר״י אליבא כמו להכאה מנזיפה נפשו[ מסר האי
 פד נפשי מסר לכן דייק יתירתא חביבותי׳ משים יהונתן דשאני תירץ ולכן

 משוס רק יתירתא חביבותא משים התוספות כתבו צא ולכן מחיפה הכאה
 שיעור לו יש חביביתא דמשיס מורים ור״י שמיאל לפ״ז וא״ב סתם חביבותא

 דויטל קרא האי דריש דלא שכתבו התיס׳ של השט תי׳ שלפי ואף הכאה• פד
 מאחר מ״מ אבל חביבותיה משום התירוץ דשמואל אליבא לומר צריכין אט אין

 כו׳ ׳,חביבות משוס לומר הוצרך דר״י דאליב׳ הגע׳ של המסקנא לפי שאינו
 לתרץ דיכול אף עיקר הזה הטעם דשמואל אליבא גם א״ב טעם בלי סגי ולא
 קושי׳ על לתרץ יכול היה ר״י דברי לפי גם הלא כי דויטל קרא דריש דלא

 שאול דויטל קרא דריש דצא מטעם היינו הכאה עד ר״י אמר לא למה הכאה
 יכול יתירה חביבותא מטעם הגמ׳ שמסקנת רואים שאנו מאחר אלא וגו׳

 שבאמת ומה דשמואל אליבא כן לתרץ שטרל ומכ״ש הכאה פד נפשו למסור
 שהוקשה לסי שאול רויטל קרא דריש דלא א״נ השני בתירוץ בן התוס׳ תירצו

 המקשה דהצא הנ״ל קישיתנו ט׳ חביבותא משום שתירצו א׳ תירוץ על להתוס׳
 שחלקט אף ר״י על הקשה מאי דא״ב חביבותי׳ דמשום הטעם לתרץ ידע לא
 ידע שאלו דעתם נח לא החילוק בזה יתירא לחביבותא סתם מביבותא בין

 ר״י לדברי גס כלום מקשה היה צא חביטתא משוס לתרץ שיש הטעם המקשן
 א״נלא התיש׳ כתבו לכן סתם חביבותא או יתירתא חניבותא בין לחלק ואין

 יהונתן שאט לתרץ שמוכרח הגט׳ מסקנת לפי לאפוקי שאול דויטל קרא דריש
 דויסל כרא דריש דלא א״נ להאי צריכין אט אין כו׳ יתירתא חביבותא דמשוס

ועכ׳ש יתירא חביבותא משוס דר״י אליבא מתרצים שאנו כמו כו׳ שאול
כן דשמואל אליבא לתרץ שנוכל

 בתוספות דקדוקי׳ שאר יתישבו ובזה הוא כך התיס׳ דהמשך נלפ״ד
כדמשט שמא וי״ל הראשון בתירוץ התוס׳ במ״ש לדקדק יש כי הנז׳

 מהו מדוקדק אינו וגס מיותר הוא שמא מלת הלא קשה ט׳ חביטתי׳ אגב
 ושמא לשין ג״כ הב׳ בתירוצם התוספות כתבו לא צמה ונס התום׳ של הספק
 גם הלא כי לפיל מ״ש לפי לדקדק יש ונם כו׳ קרא דריש לא שמא נ’א והליל

 דריש דלא מנועם הייני כו׳ הכאה קושיא על לתרץ יכול הי׳ ר״י דברי לפי
 הגמרא שמסקנת רואים שאנו מאחר אלא ובמ״ש כו׳ שאול דויטל קראי

 ליה מתרץ לא הגמרא שמסקנת רואים שאנו מה צפי דודאי קשה ט׳
 דהיינו וקללה להכא׳ הקושיות לשני א׳ תי׳ ומתרץ התייס׳ של השני בתירוץ
 שהקשה המקשה על מיס אבל כלום קשה hi כו׳ יתירא חביטת׳ משוס

 הלא קשה ט׳ וקללה מהכאה קשה הלא נזיפה עד שאמר ר״י דברי על
 ט׳ שאול דויטל קרא האי דריש דצא לתרץ דיש כלום הקשה לא מהכאה

 כלפ״ר אבל .בתוס׳ דקדוקים שאר זולת השט בתי׳ התוס׳ שתירצו וכמו
 עד ולפ״ד שהקשה העקשן על הוא דקישיא הוא כך סתוס׳ דהמשך

המקש׳ וא״ב הכאה כתיב הא קללה למיד וא״ת וקללה הנאה כתי׳ הא נזיפה
®השה



אפריםסה שאלהירדשער
 ומ״כ מהכאה קשה לשפיאל גס הלא מהכאה לחוד ר׳- דבר מל »קשה

 בין להקשות ה״ל להכאה ומקללה לבד ר" על להקשות ה״ל לקללה מנזיפה
 תי׳ איזה יודע היה דהמקשס ודאי אלא דר״י אליבא בין דשעזאל אליבא
 פד אמר צא צמה כצום קשה איני דר״י אליבא גם ואיכ דשעואל אליבא
 לא נמי אי כר חביבות׳ אגב כדמשני שמא דיל התוש׳ תירצו ופ״ז הכאה
 דהעקשה ריל כו׳ שמא דיל במיש התוס׳ בונת ו ט׳ שאיל דויטל קרא דריש
 משוס א׳ טעם דהיינו הכאה פד שמואל אמר שלא על טעמים שני יודע היה

 לסי בגס׳ וכמ״ש יתירת׳ חביבות׳ משום התי׳ כתבו ולא כו׳ סתם חב־בותא
 שייך לפיז א״כ לעיל וכמ״ש יתירתא חביבות׳ לומר ששייך ידע לא שהמקשן

 יהונתן דשאני הכאה פד וצא קללה עד אמר זה שמסעם דשמואל אליבא לשרן
 הכאה כתיב הלא נזיפה עד ר״י אמר צמה הקושי׳ יתורץ לא לפ״ז ואיב ט׳

 ידע וגם חביבותא משום להכאה מנזיפה האי כולי נפשו מסר ואיך וקללה
 פד וצא קללה פד שאמר שמואר דברי לתרץ אחר טעם עוד שיש המקש!
 לתרץ נוכל התירוץ ובזה כו׳ שאול דויסל קראי דריש דלא א״נ והיינו הכאה

 לא למה ר״י דברי על שקשה רק הכאה סד ר״י אמר לא שלכן ר״י דברי ג״כ
 השני באלו יהונתן גבי א׳ בפעם היה וקללה נזיפה שהרי קללה פד אמר

 דברי על כלום הקשה לא ולכן שמואל כדבר מסופק העקשן היה שממיס
 מסופק היה שהמקשן שמא וי״ל ,התוס שכתבו וזהו לבד. ר״י על רק שמואל
 מסופק שהיה א״נ כו׳ חביטת׳ משים לבד קללה פד שאמר שמואל כדברי

 בתחלה התוס׳ שכתבו שמא והאי שאול דויטל קראי שמואל דריש דצא סמקשן
 דויטל קראי שמואל דריש היה שלא נמי באי גס המקשן של ספיקו על קא־
 טעם ולפי קצצה מן ולא הכאה מן ר״י על קשה ראשון טעם לפי וא״כ ט׳

 על וצא ר״י על הקשה ולכן הכאת מן ולא קללה מן ר*י פל קשה והשני
.שמואל

נזיפה עד שאמר ר״י על הקשה מאי המקשן דברי סל להקשות ןאיץ שהקשה קושיתו המקשן תיק לא למה וקללה מהכאה י
 שאול דויסל קראי דרש דצא מטעם היינו הכאה פד ר״י אמר לא צמה

 סד אמר לא למה דיי פל צו קשה שהיה השני׳ וקושי׳ התיספות של וכא״ג
 היה לעיל מיש לפי כי נפשו מסר חביבות׳ דמשום זו קושיא לתרץ קללה
 בפיני נראה הי׳ זה אבל בהם מסיפק והיה הטעמים שני העקשן יודע

 ריי דברי צפי המקשן הקשת לכן ראשין בתרין החבל לאחוז לדוחק המקשן
 שיש מה ויתישב הנ״ל הדקדוקים כל ויתישבו ומקללה מהכאה מתרווייהו

 וקללה הנאה כתיב הא נזיפה פד דאמר וצר״י שהקשה דהמקשן פוד לדקדק
 כתיב הא והל״ל הכאה כתיב והדר ברישא קללה כתיב במקרא הלא קשה
 דתרוייהו דאליב׳ מזה נשמע וא״כ אהבה( רצוף בס׳ בזה )ופיק והכאה קללה

 חביבותא משוס או חביטתא דמשוס מודים רב על החילקים ור״י שמואל
 כל תורת נתת ושמואל ר״י דבר לפי וא״ב הכאה פד שיפור לו יש יתירתא

b עד ולפעמים נזיפה פד השיעור יהיה לפעמים כי לעיל וכמ״ש בידו וא׳ 
 השיעור בזה כולם אשר האחרון הקצה שהוא הכאה פד כרב פסק לכן סכאה
 לבין שביט בדברים בין מטרו את המוכיח כתב שהרטביס וביותר מודים
 כו׳ הכאה פד להוכיח חייב כו׳ המקים לבין שביט בדברים ובין מטרו

 נפשו למסור מחויב יתירתא חניבותא משים דר״י דאציבא הנ״ל בגע׳ ואמרי׳
 הכאה פד נפשי למסור שמחויב למקים אדם שטן בדברם וממש הכאה פד

 כרב פסק לכן אלקיך ד׳ את מאהבת יותר יתירת׳ חביטתא לך דאין ומשים
בדברי׳ רגעי׳ הם מ״מ לחבירו אדם בין שהם אף התוכחות דרוב הכאה פד

:למקום אדם שבין
 ר׳ה סי' ז״ל מוהרש״ל הגאון בתשו׳ החיפוש אחר ראיתי זאת
שיפור ארז׳ל ט פד ט׳ פמיתך את תוכיח הוכח אכן וזי׳ל

 בס׳ כדאית' ושמואל רב לגני כר״י דהלכה ואף רב לדברי הכאה עד הוכהה
ובאמת פכ״ל. מיש ט' שהוציאוהו מי

 זיל( ד,החבר חרב סבן )יגיה בס׳ זה דציתא כן כתב רהט׳ אגב זהי
 אנר׳ו מיש ויאמר ליהודה וזאת פוד וראיתי . עיש שהוציאוהו מי

בפ זה דליחא זצוק״ל הגאון מהל׳ בפיה הכימ שמיש מעלית נמ׳ש
 שם עיינתי ברם מיש שהוציאוהו מי רבו ראה זיל הרטבים ש מ' פל חית
 אצא רב שם נזכר ולא פ־ב מ״ד בדף מפיק נלמד שהיא ט' דית פל סיבר

 ואף עיש כריי הלכה ור״י שמואל והא פל עיבר אביו שהיה הרי וקידושין
 איתמר מכצלא מ״מ איתמר בפי׳ שלאו ט׳ לרט רטט למד ומשם ט׳ דת

 מיס דף בבכורות דאמרי׳ מאי צפי לדמיוטת שאיצ מעלית וכתב .מכיל
 עד באיסורי כרב הלכה דקי״ל פיא גבי בסנהדרין ערוכה גמרא שהוא

 דביצה בפיק אמרי׳ ואפיה שמואל ורואה רט לפני כיושב לתלמיד מכין
 ומכיש כר״י הלכה ור״י רב ד׳ דף תיל ישתיק שלא מנין כו׳ לפני זכות

 באיסור כר״י שהלכה שמואל נגד מקשה זה ומנח איש מפני תנורו לא
 שהוציאוהו מי מם׳ מוכח שפיר וא״ב לצמוד שרוצה הגמרא פל פפכית
כ״א דף בבכורות התיס׳ וכיב הנ״ל להוכיח יכול לרב שתלמיד מתוכיח

 פסק בה״ג ודאי חולין איטר ריי דיה . בר חגורו מלא נלמד הלא
 כר׳י הלכה וריי רב אמר וכביצה כר״י שנתב מה מנין מה במיני ונפלאה

שמואל אמר׳ שהוציאוהו מי ונפרק עובר רט ראה הרסנים
 בתוס׳ ועיין .פטל כר׳י הלכה וריי שיושב לתלמיד מנין שאמר לזה דית פל

 . פיב ק״ד דף קמא הגוזל פ׳ בביק וגס ט- לעני זכות ורואה רט לפני
 דף דר׳ה בתיס׳ להדיא מצאתי אכן תטרו דלא הא לדמות שרצה במה
 סבירא צא לדידי ד״ה פיב ליד דמי וצא לרב תלמיד תוכחות לענין

 ושמואל רב לגבי כריי דק־ל וזיל כר אייר לא דשם לדנא כאיכלא להדדי
 פכיל שהוציאוהו נד בס׳ כדפוכח רבו את מוכיח שאיט כלל נחיכחה

בתשר מהרשיל היה כנדש מעש וזהו מדת וט־ שום על פוט־ איט שרט

 לדק זה דק לדמות רוצם שרט רק ולא כדמזכח התיס׳ שכתט תת הנז׳
 לפשי־ חכות לפני חוב הוא שבזה אמר איתמר בפי׳ לאו ט כדאמרי׳ כחט

 ממקום לפני זכות רואה והתלמיד לפיל וכמ״ש מוכח סכצצא אצא שם
 ולזה ט׳ תנורו לא נאפר זה ופל אחר למסכת התוס׳ בפסקי ראיתי וכן

 תכניס לא דסנהדרין כגט׳ ר״נ אמר להוכיח חייב חיל שכתבו בפיג ערכין
 לדקדק שיש לפי איש מפני דברך והייט עכיל נזיפה כדי פד חבירו את

שנים ר״ל אמר שבתחלה הניל בגט׳ : וק״ל ושמואל רב לגבי כר״י שפסקו
ט׳ קשה ואחד רך אחד לדין שבאו

 לתלמיד מנין אומר ריב״ק אמר ואחיב חגורו צא שנא׳ כו׳ לכם נזקק איני
 מפני תגורו לא שנא׳ ישתוק שלא מנין כו׳ לפני זטת ורואה רבו צפני שיושב

 אמר לא למה וקשה איש מפני דבריך תכנס לא חנן ר׳ חמר זה ועל איש
 דברי דלפי אלא וכו׳ רך אחד לדין שבאו שטס שאפר ר״ל אדברי דבריו חנן ר׳

 לדברי צריכין אט אין תגורו לא שנאמר נו׳ קשה ואחד רך אחד שאמר ר״ל
 ומשא״כ קשה דין בפל מפני יתירא שלא יראה פירושו תגורו צא ני חנן ר׳

הי תגורו צא שנא׳ ט׳ רט לפט שיישב לתלמיד מנין שאמר רי״בק לדברי
 ר׳ בא לכן בדין רבו עם וציתן לישא שנא רק יראה כאן אין שם הלא קשה

 במ״ט ב״ח ועיין איש מפני דבריך תכנס אל פירושו תגורו שלא לפרש חנן
 הפדות שטעות בס׳ שנצמד וזהו ט׳ בשי׳ הרש״ל שם כמ״ש ודלא ייב סי׳

 מ״מ תגורו מלא חיבק דברי לפי בסנהדרין שנלמד ואף תרחק• שקר מדבר
 לתלמיד לזה דאתיא ב״נ פשוט איט תגורו מלא כי תרחק שקר מדבר למדו

 רך אחד כט״שריל ממט לצמוד צריכין אנו תגורו לא פן ט רט לפט שיושב
 אט רט לפני היושב לתלמיד דאתיא ריב״ק דברי צפי ט בו׳ קשה ואחד

 דבריך תבנס אל חנן רבי כמיש תגורו דלא דקרא המשמעות להוציא צריכין
 אט לכן כפשיסו פירושו תנורו לא לקיש ריש דברי לפי לאפיקי ט•

 שם בשבועות התום׳ פ״ש מיושב ובזה תרחק. שקר דמדבר מקרא להא למידץ
 התוספות וכתט תרחק שקר מדבר תיל כו׳ רבו לפט היושב לתלמיד מנין

 באמת למה וקשה דוכתי בכמה דרך וכן תגורו מלא נצמד דסנהדרין בפיק
 לשרן משמעותי- תנורו צא כי מיושב מיש ולפי תרחק. שקר מדבר פה נלמד
 דברי לפי הוא התוס׳ דקישית צ״ל וטדאי כרי״בק ודלא לקיש וכדריש יראה
 שיש מה וסייב מ׳ סי׳ בחיט הטור דברי מיושבים מי׳ש ולפי הנז׳. חיבק
 שותק ואם ט׳ לפני זבות ורואה רבו לפט היושב ותצמיד שכתב שם לדקדק
 להניס לדיין אין הטור כתב זה שלפני וקשה תרחק שקר מדבר משוס עובר

 שם ניכ כתב לא ולמה תרחק שקר דמדבר מקרא ונלמד כו׳ בור תצמיד
 היושב ותלמיד הטור כתב זה אחר וגם תרחק שקר מדבר משום שעובר

 שקר דמדבר מקרא ניב נלמד וזהו ט׳ בדין טופה שרט ורואה רט לפט
 מיש ולפי תרחק שקר מדבר פל שעובר הפור מסיים צא למה וקשה תרחק

 וכנרש תגורו דלא מהקרא נלמד שזהו תאמר שלא לתרץ בא דהטור מיושב הוא
 והטור אהדדי פליגי ורי״בק שר״ל סובר והטור חנן ר׳ שפירש׳ וכמו רי״בק
 הטור כתב ולכן ט׳ קשה ואחד רך לאחד אתיא תנורו דלא כריל פוסק
 תגורו לא שנא׳ כו׳ קשה ואחד רך אחד לדין לפניו שבא דיין י״ב סי׳ בריש

 הקרים ילבן יראה לשון פירושו תגורו דצא שמשמפותי׳ לפי כר״ל והיינו ט׳
 ממיא נלמד צפני זכות ורואה רבו לפט היושב דתלמיד דהא ט׳ בסי׳ וכתב

 שנצמד אף ולאחריו זה שלפר בדין וצאפוקי תגורו פלא וצא תרחק שקר דפדבר
 וזהו מידי מיטה נפקא דלא לפרש א״צ תרחק שקר דמדנר מקרא
 הטור. בדברי בזת האחרונים דקדקו שלא מה האמת פיפ בטור נכון דקדוק

 כגירסס שלא פה הגס׳ לשון שהעתיק הרא״ש כשיטת הם הטור ודברי
 ט שלו הגם׳ זהו כי ממש הרי״ף לשון להעתיק בכ״ע דרכו ובאמת הרי״ף

 לקיש בן ריש תניא הזה בלשון שכתוב תמצא פה הרייף בדברי מעיינת כד
 תכנס אל חנן ואיר תגירו לא שנא׳ פד ט׳ רך א׳ לדין שבאו שנים אומר
 זטת ורואה רבו לפני שיושב לתלמיד דמנין הא כתב ואחיה' איש מפני דבריך

 וצפי . רט לפט היושב דתצנדד אהא חנן דר׳ הא כתב והרא״ש ט׳ לעני
 ולא יראה לשון פירושו תגורו לא ר״ל דברי שלפי סבר שהראיש מיושב מיש

 תלמיד גבי יראה לשון שייך לא חיבק דברי לפי וצאפוקי חנן רבי כדברי
 איש מפני דבריך תכנס אל שפירושו הנן ר׳ מפרש לכן רבו לפט היושב

 דרי״בק הא להשמיט להרא״ש צו היה שלפיז אף כן מפרש אינו הרייף ולאסוקי
 אזיל והטור מטעמיה צא אבל השמיט לא לכן אמת דין והדין הואיל מיס אבל

 שכתב הרייף דרבו רבו בשיטת אזיל הרמב״ס לאפיקי אביו הרא״ש בשיטת
 דאם תחייהו למידים אנו תגורו דמלא וסבר כי' דר״ל הא סל חנן דר׳ הא

 ומכיש יראה לשון פירושו אין תנורו דלא לקיש דריש הא מל חנן ר׳ קאי
 דמדבר מקרא ללמוד צריכין אט אין ואז כו׳ לעט זטח הרואה דתצמיד בהא
 לדין שכאו שנים סנהדרין מהל׳ סביב ריש הרמביס כתב ולכן תרחק שקר
 לא פשוס פיבר ה״ז כו׳ תצעיד וכן חגורו לא שנאמר כו׳ ואחד רך אחד

 הרמביס כתב ואחיכ תרחק שקר מדבר נאמר זה יעל שם ומסיים כו׳ תגורו
 אש שרואה לתלמיד מטן כתב יאח״כ חרחק שקר מדבר תיל כו׳ לדיין סטן
 לפר זכות הרואה תצמיד וגבי תרחק שקר מדבר תיל כו׳ בדין סופה רבו
 שפל רק כו׳ הגירו מצא הלימוד שעיקר אלא תיל אמר ולא נאמר ופ״ז כחב

 לפרזה הרמג״ס גיכדברי מדוקדק ולפיז תרחק שקר מדבר גיב נאמר זה
 נץ שמוע פל שעובר כתב ט׳ דין בפל דכרי לשמוע לדיין אשור גבי בפכיא
 נאמר בזה וכיוצא מיז ונם ניכ ומסיים שוא שמע תשא לא ועל אחיכם
 חרחק שקר דמדבר מקרא נלמד לימוד שהעיקר צא ר״ל תרחק שקר מדבר

 ט' תשא מלא וגם פשה שהוא אחיכם רן משמוע הוא צימוד הסיקר כי
 דהא הנז׳ מכל ונצסמע .שם הכיס וכמ׳ש שתיהן הרמביס שכתב וזהו

 מרן אינו לפני זטת רואה והוא למשיר זטת שמבקש רבו את הרואה דתלפיד
טיעם רט את שרואה בדיין ואפי׳ רט לסר וטתן שנושא רק כלל לתוכמס

בדק



שאלה דעה יורה שער
 שמסיים ואך רגו לתוכחת מנין איט כוי משצי ואבננו אסתרנו יאמר צא כרץ

 זה בענין מצינו צא שבגט׳ אך כך רבינו למדתכו צו שיאמר ס׳ סי׳ נסור
 בגמ' מ״ש ודומיא רבו מכבוד נלמד מ״מ אבל רבינו לימדתנו כך לו שיאמר

 תניא תוכיח הזאה ר״ע השיב גבי הצלמים כל פ׳ ובע״א ט’ס דך דססחים
 תכפירני אל רבי עקיבא ר׳ א״ל כו׳ כשבתני כשחיטה פקיבא ר״א א״ל

 גמרא ר״א זה אחר ואמרי׳ ט׳ שבות הזאה ממך מקובלני כך הדין כשפת
 ואך בהדי׳ צי׳ דלימא ארעא אורח לאו וסבר לאדכורי׳ ר״ע ואתי לי׳ איתעקיר

 בנ״ד וה״ה ארעא אורח לאו אמר מ״מ פלפול דרך רק אותו הוכיח שלא
צו יאמר מ״מ מפלפולו לו להזכיר בא והתלמיד בדין טועה רנו את כשרואה

כנ״ל. כבוד דרך כו׳ למדתני כך  להוכיח המוכיח צריך התוכחה שבענין שכתבנו מה מכל הפוצה דליל
להוכיחו בידו הרשית אז ממנו יקבל צא ואס בסתר חבירו את

 שבין בדברי׳ אמורים דברים ובמה ברבים יביישו שלא ובלבד קשים בדברים
 ולא בסתר אותו הוכיח אם למקום אדם שבין בדברים אבל צחבירו אדם
 וחירך בייש אשר החכם ובנ״ד הרמב״ם וכמ״ש ברבים לביישו מותר ממט קיבל
 תחצה להוכיחו צריך היה כי פשה יפה צא ברבים ומיד תיכך בדברים אותו

 דברכות בגמ׳ שאמר" ואף • ברבים תיכך לביישו ולא לעיל וכמ״ש בסתר
 שיש מקים בכל מטעם בשוק אפי׳ פושטו בבגדו כלאים המוצא אר״י פ׳ג

 בפרהסיא לבזות דמותר משם להוכיח אין לרב כבוד חולקים אין השם חילול
 סימן בי״ד הטור הביאו דנידה בפ״ט שכתב הרא״ש לדברי דפשיטא תיכך
 לפושטו א״צ שוגג היה אס אבל ט׳ מזיד הלבוש כשהיה דדוקא בשמו שיג

 תיכך אותו לבזות דאין בנ״ד דפשיטא לביתו שיבא עד צו ימתין רק בשוק
 שאסור כלאים כגון דאורייתא באיסור דאך משמע משם דאדרבה. ברבים
 שוגג בין מחלק שאין הרמב״ם לדברי ואפי׳ שיוכיחנו עד חבירו את לבזות
 לביישו שמותר בנ״ד כמו הרמב״ם שסובר לומר כצום קשיא אינו אפ״ה למזיד
 דכלאי׳ במשנה כמבואר לכלאים ארעי אין דקי״ל כלאים דשאני ברבים תיכך

דלא הלאו על חייב ופסיעה פסיעה כל על וא״כ הפוסקים מכל ומוסכם
. ט׳ תלבש  בתוך בבגדו כלאים דהמוצא הא הנז׳ גמר׳ מפל״ת שהביא וראיתי

אמרו אם דאך מעל״ת ומחלק לידי שלח אשר הקינטריס
 זה מעל״ת את החכם שזילזל כמו בשוק שיזלזלו אמרו לא ופושטו שקורפו
 מזה גדול זילזול לך אין בשיק ופושטו קורפו אמרו דאס נטן אינו החילוק

 שהולך ממי ומתועב משוקץ לך דאין ט.מ׳ וכמ״ש בשוק פרוס שיעמידו
 ומשא״כ ומצילו הרב ביד העבירה כלאים דגבי שמחלק במה אבל בשוק. פרום
 בסתר להוכיחו דצריך לבד תוכחה אצא כאן ואין העבירה נפשית שכבר אחר

 דבר הרואה גבי דפסחים ,נגע לחלק אנו מוכרחים זה וכגון נכון זהו חילוק
 ומצינו כו׳ מנגיד וזיגוד חטא דמוביה ט׳ יחידי בו ומעיד נחבירו פרוה

 שאמר זיכתה אשתך השליח צו שאמר סמיא ההוא גבי האומר p בקידושין
 ע״א היה השליח הלא וקשה ע״ש ט׳ תרי כבי לך מהימן אי שמואל 6

 טוביה גבי כמו מלקות חייב יחידי בו ומעיד בחבירו פרוה דבר והרואה
 כוונת סמיא ההוא דגבי לחלק אנו וצריכין להלקותו לשמואל וה״ל ט' מסא

 לא ולכן מאשתו והלאה מהיום עצמו שיפרוש החטא מן להצילו היה השליח
 במקום האיסור נעשה כבר חטא טוביה גבי ומשא״כ שמואל מר אותו סלקה

 מהל׳ פ״ה והגמ״יי רי״ג לאוין בסמ״ג ועיין מאיסורא לאפרושי שייך שלא
 ולא בסתר להוכיחו צריך מאיסורא לאפרושי שייך דלא במקום וא״כ עדות

 בענין מעל״ת עצמו התנצל אשר דדינא בפיקרא אמנם .תיכך ברבים לביישו
 אלך כמת להבדיל ימעל״ת שדרש הזה ההר על האלקים את דתעבדון הדרוש

 מס׳ ראיה מפל״ת הביא ואשר • להזכיר לא כי הס חלילה העגל על הבדלות
 שמהן כל ת״ח ט׳ גויס על אצהים מלך משפטים בס׳ קע״ג עמוד הזוהר

 משאר חד ושמא יחידאי שמא בר באילין אילין מתצבשין כוצהון כיטיין וכל
כו׳ איקרי דא בשמא ע״א ואפי׳ אלקים ואיקרי כו׳ דאיתפליג איהו שמהן

. כו׳ ישראל על דמלך שמא ולא גויס על מלך דא ושמא הוציאני מעל״ת אבל האלה דברים על להשיב בנסתרות עסק לי אין הגה
 דאין דנלע״ד לו אשיב אלקיס חנני אשר תמעט למחיצתי חון

 האלקים דשם בהדיא הרי בדבריו שמסיים וז״ל מעל״ת שחשב כמו כן הדברים
 עכ״ל בו משתמש ע״א אפי׳ ממנו יונק שפשו החושך אל סוד הוא יפן

 רק כן מלומר וחלילה חול הוא גויס על אלהיס שמלך משמע ולפ״ד סעל״ת
 להם יש שעכו״ם פירושי גויס על אלקים מלך במ״ש הוא הזוהר שכוונת

 יש והקליפות מתגברים הדינים משם שבקדושה דגטרה מהיטרא השפעה
 אחרים אלקים שם זה בשם איקרי ע״א אפי' ולכן זה ממקום יניקה להם
 העכו״ם שהשפעת רק קידש שהוא כתב הזוהר גם גויס על אצקים מלך אבל
 רחמים שהוא הוי״ה משם השפעה להם יש ישראל ולאפוקי זה משם הוא

 ישראל תפאר״ת דיעקב מסיטרא הוא רחמים של ושם היום כל אל וחסד
 הוא אלקים ששם מהזוהר ראיה שמביא מר כוונת ואם הפכו״ס. ומשא״ב
 בי קרי דז־צ מהזוהר ראיה להביא צריך אין מזה בו משתמש ע״א שאפילו

 הבית בעל ונקרב יחרם לאצקיס מזובח ראיה מעל״ת שמביא ומה הוא. רב
 כמה שיש יודעים אנו אין וכי כוונתו ידעתי לא חול שהוא ט׳ האלקים אל

 מקומות בשאר וגם בשבועות מבואר וקצתם חול שמשתמשים בתורה אלקיס
 חיים. אצהיס דברי להפך לנו וחלילה ז״ל חכמינו לנו שמסרו מה אצא לנו ואין
 יאמרו צמה פסוק על שפי׳ עוצם אהבת מספר ראיה מעצ״ת שמביא ופה

 הספר זה הנה חול הוא זה שאצקינו שפירש בשמים ואלקינו ונו׳ הגויס
 בזה עול״ס אהב״ת אהבתיו לא אזי מעל״ת כדברי הוא אס אבל ביד איט

 שמצא ראי׳ מעל״ת הביא ואשר • הדין את ליתן ועתיד וכפרה סליחה וצריך
חול בלשון מפרשים שאנו יחרם לאלקיס זובח פסוק סל האר״י בשם כתוב

סד!

ואשר

בז אפרים
 עולה אשם חטאת קרבן שבתורת הקרבנות שכל לפי קידש בלשק פירשו והוא

 לאלקי׳ קרבן יאמר אם דאפיצו כוונת לאלקים חטאת קרבן כתיב ואינו להוי״ה
 לע״א משותך הוא הזה שהשם למעלה קטרוג יהיה יען הוא תחטא כי נפש

 השפר בידי שאין לפי לו להשיב אוכל לא בזה נם צורך ללא מעל״ת והאריך
. תאריי בשם בו כתוב שמצא מה ,

 הכי לבדו לי״י בלתי יחרם לאלקים דזובח ז״ל האר״י כוונת נלע״ד
 בשם ומסיים אלקים בשם פתח למה לו דתוקשה דרכו לפי פירושו

 ההיפך הבדלות אלך כמה להבדיל שהוא שבקדושת אלקים בשם וצא הוי״ה
 לאלקים זובח הכתוב דטונת ז״ל האר״י הקדוש פירש לכן אחרים מאלקים

 רק דסנהדרין בגמ׳ וכמבואר המקרא כמשמעות אחרים לאלקיס היינו יחרס
 לרמז שבא שבקדושה לקים א לשם בלתי סיים ולא לבדו צי״י בלתי אח״כ מ״ש
 התוי״ה לשם רק שבקדושה קרבנות יקריב שלא שבקדושה הקרבנות סוד בזה
 אחרי׳ אלקיס בשם ע״א בשם משותך והוא הואיל שבקדושה אלקים לשם ולא
 אלקים שם על קאי יחרם צאלקים זובח פשוק ודאי אבל למעלה קטרוג יש

. אחרים
 מפני כמותו הלכה קבעו שלא מאיר מר׳ ראיה מעצ״ת מביא

ר״נג מפי הלכה ללמוד שאין וכשם ולכאן לכאן דורש שהיה
 יש יען אגדית מפי הלכה לצמוד אין ה״נ ולכאן לכאן דורש שהיה בשביל
 פנים מ״ט דורש היה מ’דר ראיה זה מה ותמהני ■ עכ״ל ולכאן לכאן לדרוש
 דוגמ׳ צד לכל פנים מראה שהית לפי כמותו הלכת קבעו ולא וטהור טמא
 לכן א׳ בפעם ומתיר אוסר היה מאיר ור׳ מתיר וזה אוסר זה וב״ה ב״ש

 אלקים דברי להפר ומשא״ב דעתו לסוך ירדו שלא כמותו הלכת קבעו לא
 באמת שהוא יסבור הזה הדבר ששומע ומי נאמר ולא הדבר כשתקע זה חיים

 לבו מלאו אשר האיש זה מי יאמר כי הנמחקים מהשמות זה אלקיס שם
 ודאי אלא ברע הטוב ולהמיר הקדישי׳ בשמות הנוגע בדבר חיל מקודש לעשות
 ע״ז רשב״א גבי ]פ״ד[ דסוכה בירושלמי בהדיא משמע וכן חול שהוא באמת
 כך אומר אתה אם ח״ו ר״ע וא״ל ואלקיו נוי מ״ט ביס ישראל עם עברה

 קודש שהוא שאלקיו מראת יפת בעל ופי׳ חול הקודש את אתת עושה
 למוחקו ושרית חול עושה ואתה נמחק אינו אזי קודש הוא שאם לפי חול עושה

 דורש שאתה שמתוך הנ״ל יפ״מ ומבעל הנ״ל מירושלמי בתדיא לדין זכינו א״כ
 שהביא דמר בכתבו וראיתי . בנ"ד ה״ה וא״כ למוחקו שרית חיל אותו
 בעיפ״ע לדעת בהדיא הרי וז״ל הנז׳ תיפ״מ בעל ומ״ש הנז׳ הירושלמי לשון

 תמהני עכ״ל כביד בלשון ר״ע ודבר נידהו לא ח׳ו ועכ״ז למוחקו שרי רשב״א
 הדרשה דמכח משם דמוכח דעובד׳ בגופא לסתור מעשה מעל״ח שהביא
 שאין בזה מעצ״ת כתב יפה ר״ע נידהו שלא ראיה שהביא ומה למוסקו שרינן
 ר״ע אותו דן כי כרישב״א בתורה גדול לאדם ובפרט מרבנן צורבא לנדות
 חסידים משתבאיס שתיו ובטור דמ״ק בסוג" בזת הארכתי כאשר לשוגג

שם ומבואר ברמב״ס וגם מעולם מרבנו צורבא לנדות נימנו שלא הראשונים
והפכתי לידי כתבו הגיע טרם ריבו לאיש כתבתי אשר השכיל עצי בכתב הכל

.הראשונים הדברים כל להעתיק עלי וקשה נידוי חייב שאינו בזכותי
את תעבדון במ״ש הזה לדרש אותו הביא אשר דמר קושיתו עיקר ובענץ

 מקראות דכמת קושיא זה אין אותי תעבדון קאמר ולא האלקיס
 מלאך שולח אנכי הנה בפסוק כך לדבר המקרא ודרך כך כתובים בתורה הס
 אם ויאמר ובפסוק אותי ועבדתם אמר ולא אלהיכס ה׳ את ועבדתם וגו'

 והצ״ל וגו׳ עליך אשים צא וגו׳ המחלה כל וגו׳ אלקיך ה׳ לקיל תשמע שנטע
 שמות בעניני קצת שיודע מי אבל רבות וכהנה לקולי תשמע שנטע אם

 האריך אשר ואודות . לאשורם הדברים את יבין וכינויים הקדושים
 הכנסת גדול בענין מפנין בפרק התוספות סוגיות לישב ורצה מעצ״ת
 הארכתי אשר למר הוגד הגד אשר השכינה פכי מהקבלת יותר אורחים

 כעת תנה מפנין בפ׳ תתוס׳ סוגית לישב כדי דשבועות ובסוגיא הסוג" בזה
 אחר ובפעם ודעת טעם בטוב נכון בישוב בזה שכתבתי מה להעתיק קשה
 כתבו בכל שראיתי ובפרט בנ״ד. יותר כעת להאריך ואין צמר להעתיקו אצוה

 איש על לו שיש התרעומות מעל״ת וכמ״ש עצמו כמתנצל אלא שאינו דמעל״ת
 שיאמרו מלאכים אליו ושלח מעל״ת את הזהיר שלא עליו חלוק כנגדו אשר ריבו
 מעל״ת דברי ובאמת ברבים אותו לבזות לו היה ושלא מלפניו יצאה ששגגה למר

 או בסתר עמו אתו לדבר שכננדו החכם לאותו הראוי מן שהיה בזה נכונים
 תכך ברבים אותו שבייש עשת יפה ולא נשמעים ונחת בשובה אוהביו ע״י
 כמ״ש ההמוניי איש נגד י״י חילול קצת זהו כי הוא כן מעל״ת כדברי אם

 שינה אס ברבים חבירו פכי המלבין לעונש לעצמו לחוש וראוי הענין בהתחלת
 חול קודש שעשה במה אחריו יהרהרו שלא כדי אבל לעיל כמ״ש התוכחה סדר

 אשר מפסקי למעצ״ת העתקתי כבר הלא חלילה ברע טוב והמיר ושהחליך
 בפסקי העליתי אשר בקיציר למעל״ת וכתבתי לנגדו העומד צהחכם הארכתי

 בהיות זה את לתקן מעצ״ת יכול שבקל לחתימה סמוך הפתיחה ומעין הנז׳
 שבודאי עשת יפה שלא למעל״ת החכם הודיע שאלו אלי בכתט ושילש שכפל

 מהרהרים רבים החכם של כתבו שכפי ובאשר זה על תשובת עושה היה
 שיעמוד למעלה כמ״ש הענין זה לתקן יוכל חול קודש שעשה בענין אחריו
 את תעבדון פסוק על שדרשתי מה ויאמר יביש ולא ברבים מקום באותו

 ולא הצציי דרך רק היה העגל על הבדלות כמה להבדיל הזה ההר על האלקים
 האלקיס את תעבדון הוא העיקר כי חלילה חיים אלקים דברי להפך כוונתי היה
 מהשמות והוא כולם הכוחות ובעל היכולת ובעל תקיך שהוא האלקים על קאי

 פ׳ דינמית בג"מר׳ שאמר" ואך בעדי• יכפר י״י שניתי ואם נמחקין שאינם
 לנו שאפשר מה מ״מ בהכרזה שמע ולא בחליצה דשמע איכא ובפ״ב החוצץ
 השולת פ׳ בגיטין ואמרינו ורבא הונא רב בר מרבה גדול לנו ומי נתקן לתקן

 אמורא הונא רב בר רבה אוקי הדר חורין בת וחצי שפחה חצי המקדש גבי
עליה



שאלה ירד שער
 נכשל אא״כ ד״ת על עומד אדם אין ידך תמת הזאת והמכשלה ודרש מצית

 ודרש עליה אמורא רבא אוקי הדר גומלין יש ס׳ בכ״ב כן וכמו וכו׳ בה
 ובזה בתלמוד מקומות בכמה וכן בידי הם טעות לפניכם שאמרתי דברים

 ויאמרו כולם יגידי ואז דמעל״ת שנחו יהיה וזה המקטריגיס כל מעציו יסלק
 שהגדולים הדור אשרי ויאמרו בפיהם שבחו ויתנו אצקינו כי״י קדיש אין

 ונעבוד אלקינו י״י פני את בנועם לחזות נזכה ובזה לקטנים ק״ו שומעים
 בין קטגוריא יהיה שלא שלומנו את ישפות והוא נפשינו ובכל לבבינו בכל אותו

תורתו שלום דורש אהובי כ״ע בימינו• במהרה משיחנו לגאולת ונזכה חכמינו
: מווילנא אהרן מבית ואפר׳ים עפר אנכי היפים כל ומשנתו

 צקרתא נכסיהם הקדישו מצרים מתישבי ושמעון ראובן
כמו האלה הימים ארכו כי ויהי ת״ו דירושלים קדישא

 ולא תדבר נשתקע הנז׳ ושמעון ראובן קדושים מות אחרי שנה עשרים ערך
 והחזיקו הנז׳ ההקדש נשכח וכבר הנז׳ מתקדשות לירושלים תועלת שוס בא

 אנשי ידעו לא כי ת״ו לירושלים השייכים הנז׳ המקדישים בנכסי אנשים קצת
 ונתגלה משם באו מקרוב חדשים ועתה הנז׳ מהקדשות ת״ו ירושלים ק״ק
 למכור ירישליס ק״ק ורוצים מצרים בק״ק להם יש אשר מההקדשית להם
 ת״ו ירושלים ק״ק לתועלת שהיא מת בהם ולעשות הנז׳ ההקדשות בכסי

 הישמעאלים להנונשים ת״ו ירושלים הק״ק שחייבים חיביתם לפרוע דהיינו
 לצאת יכולים אינם והם ביומו יום דבר מעשיכם כלו לאמר אצים הנוגשים כי

 ומעמד קיבון יחרב שלא ח״ו לחוש ויש הדחק זו הלחן מחמת חומתם ידי
 הנז׳ נכסיהם צהמקרישים גדול זכות יהיה ובזה ת״ו ירושלים דק״ק ומצב
 יחרב באס כי ת״ו דירושליס ומצב ומעמד הקיום נתקיים ידיהם על |שר

 מהשלים היושבים ויש־אל יהודה בית פליטת ומצב ומעמד קיבוץ קלילה
 ותנה ואבנים עצים העל הנז׳ נכסיהם המקדישים זכית יחול מת מל ת״ו

 הנז׳ ההקדשות בנכסי מהמחזיקים שקצתם חוב״ב ירושלים ק״ק אנשי שמעו
 ירושלים לק״ק חיתם ולמסור הנז׳ הנכסים מלמכור לעכב מתפארים במצרים
 ירושלים לתיעצת יהיה והפירות במצרים קיים יהיה שהקרן רק תו״בב
 הגיע שלא שנה לעשרים קריב שזה מאחר צועקים ת״ו ירושלים וק״ק תוב״ב

 ולפרוע הנז' הנכסים למכור רוצים לכן הנ״ל מהנכסים תועלת שוס להם
 וגם תוב״ב לירושלים גדול תועלת יהיה ובזה הנוגשים לישמעאלים חובות
 ק״ק אשר כזאת בעת ובפרט הנ״ל ההקדשות לתמקדישיס י גדול זכות יהיה

 ירושלים ק״ק של הישיב ח״ו יתפרד שלא לחוש ויש גדולה בצרה ת״ו ירושלים
 עצים העל הנז׳ ותועלת המקדישים זכות יחול מה על ואז חלילה תו״בב
 ירושלים ק״ק אנשי יכולין אם מי עם הדין ורבינו מירינו יורנו נא בכן ואבנים
 להחזיק הנ״ל רצונם כפי לירושלים התועלת בהם ויעשו הנ״ל הנכסים למכור

. מהשמים כפול יהא ושכרו לאו אם ת״ו ירושלים ומצב במעמד
 עד לצדקה זו סלע האומר ת״ר ו׳ דף בפ״ק בערכין גרסינן

אסור גבאי ציד משבאת לשנותה מותר גבאי ליד באת שלא
 דכמה לעניים לתו דניחא ינאי ר׳ שאני ופרע יזיף ינאי ר׳ והא איני לשנותה
 אסור לב״ה נר או מנורה שתתנדב ישראל ת״ר להו ומייתי מעשה דמשתי

 לדבר שנא לא הרשית לדבר שנא לא צמימר אבא בר חייא ר׳ סבר לשנותה
 לדבר אבל הרשות לדבר אלא שנו צא יוחנן ר׳ אמר הכי אמי ר׳ א״ל מצות
 נר או מטרה שהתנדב עכו״ס אר״י אסי רב מדאמר לשנותה מותר מצוה
 לדבר אילימא למאי כו׳ לשנותה אסור בעליה שם נשתקע שלא עד לב״ה

 דעכו״ס וטעמא מצוה לדבר אלא נמי ישראל אפי׳ עכו״ם איריא מאי /רשות
.הגמ׳ עכ״ל כו׳ דפעי הוא  ומהפוסקים הנ״ל התלמוד סוגיות מתיך הנ״ד לבאר אתחיל טרם הנה

כעין כי הקודמין כת של היא הנ״ל ששאלה להשואל אני אודיע
 לא ציון למען שם ח״ל ה' שורש מהריק״ו הגדול להנאון נשאלה זו שאלה
 אותן והשימו תו״בב ירושלים לעניי תתנדבו אשר המעות ע״ד כו׳ אחשה

 פרש ידו בעו״ה כי מקרה קרת אשר כהיום ויהי כו׳ הגזברים ביד המעות
 ק״ק הוצרכו ועי״ז והקדוש הגדול הבית את ונתן שבירושלים ב״ה על צר

 גזברים מיד הנ״ל מעות ליקח ורצו כו׳ רבות מעות להוציא ת״ו שבירושלים
 הגאון ועמד הנז׳ השאלה תורף זהו ט׳. שבירושלים ב״ס בבטן לסייע הנ״ל
 דומה אס למילתא מילתא לדמות אנו וצריכין ירושלים של צדקו לימין הנ״ל
 מכל מוסכם מוהריק״ו הגאון פשק אם וגם ז״ל מוהריק״ו של להנדון נ״ד

 נבא• ליד משבאת ד״ה בשוגיא שם כתבו התוספות הנה האחרוני׳. הפוסקים
 ורשאים בתרא בבבא כדמשמע רשאים העיר בני אבל יחיד ודוקא לשנותה אסור

 ודוקא שירצו מה לכל ולשטתה תמחוי וקופה קופת תמחוי לעשות העיר בט
 והא כו׳ מנורה שהתנדב ישראל גבי שמעתתא בשלהי כדאמרי׳ מצוה לדבר

 תעיר לאותה העיר אותה ומגבת לסורים פורים מגבת בהאימנין דאמרינן
 מיירי ובגבאים מיתרים העיר לצרכי אבל לשנותה אסור לעיר מחון דוקא
 ודוקא שכתבו לדקדק יש כי ביאור צריכין לכאורה התוס׳ ודברי .מ״ש ע״כ
 אשור יחיד שהוא גבאי דרוקא דר״ל הפירוש אש היחיד של הפירוש מהו יחיד

 ולאו סיפא רישא לאו הלא קשה א״כ לשנות יכולים רבים גבאים אבל לשטת
 גבאים אבל הל״ל רשאים העיר בני אבל וסיים ביחיד שפתח רישא סיפא

 ותמחוי בשלשה ומתחלקת בשנים נגבית קופה כי גבאים שלשה דהיינו רשאים
 דקאי פירושו יחיד ודוקא מ״ש הפירוש דאם וע״ק בג׳ ומתחלקת בג׳ נגבית

 דרב כנישתא לבי שרגא דאינדב הא תסוגיא בסוף מ״ש קשה א״כ הגבאי מל
 ואיקפד רבא שטיה וא״י רבא ואיקפד רחבא ושנייה מייעא שמזרק יסודה
 שם ומסיק ט׳ רחבא ואיקפד רנא ואיקפד דסומבדית׳ חזני שנייה זא״ד רחבא
 וא״ב שרי דנישראל שם ומוכח הגוי ואתי דמקרי זמטן סבר דאיקפד דמאן
דאיקפד הגבאים או השמשים הפה דסומבדיתא חזני דשנייס הא־ד לפ״ז קשה

אפרים סו סה
 לפי הלא וקשה שרי בישראל אבל ואתי ומקרי וזמנין הואיל ורחבא רבא
 לשעת רשאים העיר בני דוקא כי לשנות אסור בישראל אף התיס׳ מ״ש
 צמה קשיא לא איפכא או רמבא ואיקפד רבא דשטיה מהא בשצמא אחר• ולא

 בגמרא tp'fn קושיא ז״א לשנות רשאים העיר בני דדוקא התיס׳ שכתבו
 אדעתא אתי דקא דכל צריכנא לא נמי אתנויי אנא אמר אשי רב פ״ק דב״ב
 יש דאם מזה דנלמד הפוסקים וכתבו ליה יהבינא דבעינא ולמאן קאתי דידי

 עיין כו׳ לשנותו יטל דעתו על גובין שהכל גדול אדם סי׳ העיר מבר בעיר
 דוקא כו׳ רחבא או רבא שאיקפד דמה י״ל וא״כ רנ״ו סי' בי״ד וב״י בטור

 דרב דומיא תעיר מחברי היו שהמה צפי היינו שרי בישראל אבל בעכו״ם
 הא״ד לפי אבל שרי בישראל אבל עכו׳ם נדבת שהיה משום איקפד לכן אשי

 זמטן דעכו״ם משוס ורחבא רבא איקפד צמת קשה דפומבדיתא חזני דשנייה
 הפיר בני דוקא לשנות אסור התוס׳ מ״ש ולפי שרי בישראל הא ואתי דמקרי

 מהא ולומר להקשית דמנ״ל למימר וליכא .אחר איש וצא העיר חבר או
 דאיקפד מאן בעכו״ם ואמר הואיל לשנות מותר דבישראל טייעא דשעזרק

 ומ״ש אסור בישראל אף דלמא ט׳ ואתי דמקרי זמנין דעט״ס משום סבר
 ואתי דמקרי לאו אי דמשמע ואתי מקרי דזמנין סבר דאיקפד ומאן בגמ׳
 דצעא לשנות שרי הנז׳ הטעם שייך דלא בישראל וא״כ לשנות שרי היה

 בעכו׳ם אבל המתנדב ע״ד לעבור דאשור נדבתו לשטת דאשור פשיטא בישראל
 משום רחבא או רבא אמר לכן נדבתו ולשנות דעתו על לעבור דמותר דה״א

 בישראל אבל אסור לכן נדבתו ששינו על סעכו״ס ויתרעס ואתי דמקרי דזמנין
 זה לפני בסוגיא שם איתא שהרי ז״א אבל .נדבתו לשנות מהדין אסור

 אר״י אסי רב מדאמר עד ט׳ מנורת שהתנדב ישראל ח״ר הנז׳ בברייתא
 דמי שפיר פעי דלא בישראל אבל דפעי דעכו״ס וטעמא כו׳ שתתנדב עכו׳ס

 הדר׳ וא״ב שרי כה״ג בישראל אבל לשטת אסור בעכו״ם דדוקא מוכח א״כ
 להוכיח לתגמרא דמנ״ל תיקשי גופה דהיא לומר ואין • לדוכתיה קושיא

 דפעי דעכו״ס וטעמא כו׳ מנורת שתתנדב עכו״ס אר״י אסי רב מדאמר
דה׳א לרביתא עכו״ס דנקט והא אסור בישראל אף דלמא שרי בישראל אבל

אבל דפעי משום אסיר דמ״מ אמר לכן נדבתי ולשנוק דעתו על לעבור דשרי
ענודה שהתנדב ישראל דסבר אבא בר ר״ח וכסברת אסור הדין מן בישראל

שם מעיינת כד אבל כו׳ מצוה לדבר ובין הרשות לדבר בין לשנות אסור
 אר׳י אס' ר׳ בדברי מוכרח שזהו תמצא שם ותדקדק דשמעתתא בסוגיא

 המס אשר הנ״ל בגמ׳ התיס׳ דברי יתישבו זה ועם .שס ,בגע שמסיק וכמו
 שהתנדב ישראל ת״ר שם הגע' לשון וזה להולמם וקשים לכאורה תמוהים

 אר״י הכי ומסיק לעיל הגע׳ שהעתקנו וכמו כו׳ ב״א ר״ח סיר ט׳ מנורה
 למאי כו׳ נשתקע שלא עד ט׳ שהתנדב עט״ם אר״י ר״א מדאמר ט׳ ל״ש

 הרשות לדבר איצימא צמאי ד״ה שם התוס׳ וכתבו כו׳ הרשות לדבר אילימא
 שם נשתקע איריא מאי למימר ה״מ ה״נ נמי ישראל אפי' עט״ם איריא מאי

 שהם כמר הנ׳ל התוס׳ ודברי עכ״ל נמי בעלים שם נשתקע לא אפי׳ בעלים
 איריא מאי הוא הגע׳ קושית דהלא דיפרקניה נגר צריכים לפנינו כתובים
 מאי למימר ה״פ דה״נ התוספות כתט ומאי אסור נמי ישראל אפי' עכו״ס
 אסור נשתקע ובלא שמסיק וכמו מותר בנשתקע הלא ט׳ נשתקע איריא

 אפילו שמותר נשתקע אריא מאי הרשות לדבר אילימא בגע׳ לומר יכול ואיך
 נשתקע צא אפילו לומר יכול איך הרשות לדבר דתלא מותר נשתקע בלא

 על ונוסף הנז׳ החוש׳ בדברי לתמוה שיש מה תמיהות שאר זולת שמותר
 מאי המ״ל דה״נ וכתבו צתרן שבאים דגע׳ בסוניא ,להתוס הוקשה מה זה

 כו׳ נשתקע אריא מאי להקשות יכול היה אס דאף ועיד כו׳ נשתקע איריא
ע׳א הרשות לדבר אילימא ארישא מקשה והגע׳ אר״י דר״א סיפא זהו הלא

• נמי ישראל אפי׳ עכו״ם  גדולה תימת לתרן ובאים פשוטים המה התוס׳ דדברי נלע״ד איברא
מאי הרשית לדבר אלימא מקשה מאי בגמ׳ שקשה לפי בגמ׳

 בברייתא שהבין ב״א ר״א סברת לפי הלא נמי ישראל אפילו עכו״ם איריא
 לדבר ובין הרשות לדבר בין איירי לשנותה אסור מנורה שהתנדב דישראל

 ;ט אפילו עברם איריא מאי הרשות לדבר אלימא מקשת מאי וא״כ מצוה
 דקא הרשית לדבר לשנית .אשור דבעט״ם משוס דוקא עכו״ם ר״י נקיט דלמא

 אשו׳ בישראל ומשא׳כ שרי נשתקע בלא אף מצוה לדבר אבל נשתקע בלא
 אסור מנורה שהתנדב דישראל בבריית׳ ב״א ר״ח סברת וכפי מצוה לדבר אף

 ורוצים הנז׳ להתיס׳ קשה זו וקושיא מצוה לדבר ובין הרשות לדבר בין לשנותה
 מותר מכו״ס דגבי זה דין לחדש אתי יוחנן שר׳ לומ׳ סברא איט דזהו צתרן

 אפו׳ בישראל ומשא״ב בעצים שם נשתקע בלא אף מצום לדבר נדבתו לשנות
 נשתקע לא אפי׳ נשתקע איריא מאי המ״ל דה״נ סברא ז״א מצוה לדבר אף
 דא'כ זה את לדחות יכול היה הרשית לדבר אלימא בנמ׳ דמקשה ר״ל נמי
 הרשות לדבר לשנות מותר דבנשתקע ר״י אשמועינן למה בנשתקע איריא מאי

 דמוסר נשתקעו בלא יותר חידוש לאשמועינן דה״ל נמי נשתקע בלא אפי׳
 סברת וכפי מצוה לדבר אף נדבתו לשנות אסור דבישראל אף מצות לדבר
 אשור ובישראל בעט״ס מותר שיהיה לוע׳ סברא שז״א ודאי אלא ב״א ר״ח

 נדבתו לשטת בעכו׳ם שאשור ומכ״ש נדבתו לשנות בישראל שאשור מה כי
 בעט״ם הדיוק צאשמועינן אתי דר״י לומר אפשר אי וא״כ שמסיק וכמו

 אף מותר מצוה לדבר אבל נשתקע בלא אשו׳ הרשות דלדבר מנורה שהתנדב
 מותר יהיה שבעכו״ם לומר סברא אינו דזהו אסור שבישראל אף נשתקע בלא

 שהתנדב דעכו״ם לאשמועינן אתא הדין גוף ר״י אלא אשור יהיה ובישראל
 אטי׳ עכו׳ס איריא מאי מקשה לכן הרשות לדבר נשתקע בלא דאשו׳ מנורה
 מצוה לדבר אסו׳ בעט״ם דבאמת רי׳ל מצוה לדבר אלא ומסיק כמי ישראל

 משום אסו׳ בעט״ם דדוק׳ נמי ישראל אפי׳ ם“מכו אריא פאי להקשות ואין
שרי דבישראל דמנ׳ל בזת לומר ואין סעי דלא שרי בישראל ומשא׳ב דפעי



שיל״ת
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חיים שערי
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 רבותינו מחכמינו טהורות מאמרות מחוברים שערים
ישראל מבית אשר. או איש שכל לדעת ז״ל

 את בממרים למחות ידם לאל יש אשר כפי מחריבים
 הם כאלו הכתוב עליהם מעלה מיחו לא ואם ד/ פי

1 הפורעניות כום ד׳ מיד ח״ו ויקחו והפושעים המורדים

 משפט לדעת התורה עפ״י הדין לברר ערוכים שערים
עדים שני לפגי במזיד שבת המחלל איש

 הוא בפרהסיא שבת לחלל יזיד ואם סקילה, עון שהוא
1 ומזלות כוכבים מעובד וגרע ד׳ מעדת ומופרש מובדל

 בתורה ישראל יכפור אם גודלד״עון המספרים שערים
במקצת וכופר פה, שבעל תורה או שבכתב

 ומקבל לפושעים יד נותן ד׳ זאת ובכל הכל, ככופר הוא
וירחמהו! ד׳ אל לשוב יוכל בעיקר כופר שגם שבים

 ז״ל ואגותי רבושי בזכוש ולסור ללקט זכיתי

אנכי
 :יע״א מונקאטש דק״ק אב״ד סופר חיים הק׳

לפ״ק תרכ״ט בשנת

הראשון מד&וס הספר שער

החכמה אוצר תכגת ע״י !הודפס מס עמוד פישל אפרים מרדכי בן חיי□ סופר, חיים שערי
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זצ״ל מהמחבר רבה מוו/ה
 בספרים נמצא אשר מקום בכל כי ומפורסם נודע כבר אשר זאת

 מלפנים היו אשר האומות על הכוונה וכותים גוים עכו״ם ™"שם

 לא עולם בבריאת הכחישו ומזנות לכוכבים ועבדו ידעו לא ד׳ את

 כן לא הביטו לא ידיו מעשה ואת ראו לא ד׳ ופועל בנבואה הודו

 בשלום להתפלל אנחנו מחוייביס בצילס חוסים אנו אשר האומות

 ונותנים עמנו מטיבים הם כי ויושביה המדינה ובשלום והשרים המלך

 ש׳ אות תכ״ה סי׳ חו״מ הגולה בבאר ועיין באח ומחי׳ שם לנו

 שהיו בזמניהם שהיו העכו״ם על אלא זה דבר חז״ל אמרו לא וז״ל

 ובחידוש. מצרים ביציאת מאמינים היו ולא ומזלות כוכבים עובדי

 שלהם בצילם גולים ישראל אומה אנחנו אשר הגוים אלו אבל העולם

 מצרים וביציאת העולם בחידוש מאמינים הם ביניהם ומפוזרים

 והביאו הפוסקי׳ כמ״ש ואח שמים לעושה כוונתם וכל הדת ובעקרי

 אלא להצילן איסור שאין די לא בהגה״ה קכ״ו סי׳ באו״ח רמ״א

 מעשה בעל בזה האריך וכאשר בשלומן להתפלל מחוייבים אנחנו אפי׳

 שדוד ידעוך לא אשר הגוים על חמתך שפוך בפסוק הגדה בסדר ד׳

 בחידוש מאמינים אינם אשר העכו״ם על לשפוך התפלל המע״ה

 ובמתן במצרים השי״ת כשה אשר והנפלאות האותות וענין העולם

 כנפיהם תחת וחוסיס חיים בצלם אנחנו אשר אלה הגוים אבל חורה

 להתפלל עומדים אנחנו משמרתינו ועל כמ״ש אלה בכל מאמינים הם

 ומקומות מדינות כל ועל והצלחתם והשרים המלכות שלום על תמיד

 ק״ה דף חלק בפרק יהושע כר׳ דהלכה הרמב״ם וכ׳ ממשלתיהם

 וע׳ הזהב עכ״ל לעוה״ב חלק להם יש עכו״ס חסידי דאפי׳ ע״א

שלותם על לבקש בטל לא תודה קרבן לכן עדות ה׳ סוף ברמב״ם

אכי״ר: וטובם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס2 מס עמוד פישל אפרים מרדכי בן רזיים סופר, חיים שערי



 ונשגב, צדיק הרועים, אביר המפורסם, הגדול הגאון מחרב

 הוא חיים עץ חיים׳ דרך טורה צבאות, ה׳ מלחמות לוחם

ושוקל סופר

זצוק״ל סופר חיים רבעו
ישראל ערי ועוד טונקאטש דק״ק ר׳גאב-ד

 על סופר קול מהדורות, ג׳ חיים מהגה שו״ת ספרי מחבר
 שערי דגיטין, קטא פרק על חיים פלם משנה, סדרי ששה

תחלים על חיים שערי דברי התורה, על חיים

הוספות בכמה שניה בתוצאה בעזהשי״ת עולם לאור. הוצאתיו

תובב״ארושלםפעיה״ק

לפ-ק תשי״ז שגת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס3 מס עמוד פישל אפרים מרדכי בן חיים סופר, חיים שערי



מפתחות (

 למחות צריך עבירה דבר בחבירו רואת יהודי אם

 מיהו לא אם גענשין הגשים גם

 להוכיח העיר או הדור המנהיג על גדול חיוג

 יוכיח לא אם המנהיג על יחולו החטאים כל

 בפרהסיא להוכיח צריך השם חילול שיש בדבר

 שבגלוי החטאים על רק הוא הערבות חיוב

 מנשוא עונו גדול רבים המחטיא

 השבת ביום לשבות מישראל איש כל על מ״ע

 סקילה בה שיש ל״ת על עובר שביתה של מ״ע ביטול מלבד

 נפשות דיני לדון אין בזה״ז

 ולשבועה לעדות פסול בפרהסי׳ שבת המחלל

 כילה התורה בכל כופר הוא בפרהסי' שבת המחלל

ברבים ש״ש מחלל להכעיס שבת המחלל

 בפרהסיא נקרא שיחיה שבת החילול להיות צריד מישראל אנשים כמה לפני

בפרהסיא שכח המחלל של העון כובד גודל

 ומזלות כוכבים מעובד גרע בפרהסי׳ שבת שהמחלל דברים יש

 עשרה למנין לצרפו אסור בפרהסי׳ שבת מחלל

 באיסורים אפי׳ נאמן אינו בפרהסי׳ שבת המחלל

 נסך עושהו ביין מגעו בפרהסי׳ שבת המחלל

כהן הוא אם כפיו נושא אינו בפרהסי׳ שבת המחלל
 זע להצילו עבורו שבת לחלל אסור במרדו ועומד בפרהסי׳ שבת המחלל

לרפאותי
 הכשרים ישראל קברי בין בפדהסי׳ שבת מחלל לקביר אין

עליו להתאבל אין צבור מדרכי הפורש איש באבוד

 על לעבור או שבת, לחלל ח״ו ישראל את ויאנוס עכו״ם כשיעמוד
 ותשובת יעבור. ואל ביהרג הוא מתי בתורה, האמורות מצות מכל אחת
 ולא ישראל לא ואיננו הדת מן יצא הוא שבת שהמחלל חת״ס מרן

תוגר ולא נכרי
 שבכתב בתורה הכופרים מן עצמן להפריש לישראל חיוב שיש לדעת מירח

פה שבעל תורה או

■חשוכה ל»ם; שיש ופושעי® ל&ני-כל־חמורדי' דרד מורח

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס4 מס עמוד פישל אפרים מרדכי בן חיים סופר, חיים שערי



י חיים שערי
א שער

 בו למחות צריך עבירה שעושה בחברו רואה יהודי אס
«הבירו בעון געגש הוא כן עשה לא ואם

 ח״ל ז׳ פ׳ בחקותי פ׳ נהנים תורת א(

איש אומר אינו באחיו איש וכשלו

 שכל מלמד אחיו בעון איש אלא באחיו

;עכ״ל בזה זה ערבים ישראל

 לי תהיו ואתם יתרו פ׳ ילקוט ב(

וז״ל קדוש וגוי נהנים ממלכת

 לאכול ישראל היו ראוין אמרו מכאן

 משעשו העגל את עשו שלא עד בקודש

 שנאמר לנהנים ונחנו מהם נטלו העגל את

 דרכו מה כשה מכולין ישראל פזורה שה

 מרגישין וכולן מאבריו באחד לוקה שה של

 נענשין וכולן חוטא אחד ישראל הם כן

 נענשו בעגל כלם חטאו שלא שהגם עכ״ל

:אחיו בעון איש וכשלו לקיים ישראל כל

 מפני וז״ל קל״ג סי׳ א׳ שמואל ילקוט ג(

שהי׳ על אומרים יש אבנר נענש מה

 מימה ולא הנהנים עיר בנוב למחות בידו

:עכ״ל

 ברייתא מביא משפטים פ׳ חנחומא ד(
אלא לי אין תוכיח הוכיח תניא וז״ל

 הוכיח ת״ל מנין לרב תלמיד לתלמיד הרב

 בהאי מתפיס מוכח דלא ומאן מ״מ תוכיח

 באנשי למחות לו שאפשר כל מר דאמר מון

 ביתו אנשי על נחפס מוחה ואינו ביתו

 אנשי על נתפס מחה ולא עירו באנשי

כולו העולם כל על נתפס העולם בכל עירו

 יבוא במשפט ד׳ דכתיב מאי ר״ח דאמר

 זקנים חטאו שרי׳ אם ושריו עמו זקני עם

 בשרים מיחו שלא זקנים אלא חטאו מה

עכ״ל:

ומאי תחלו וממקדשי שם. עוד ה(

 תקרי אל ר״י תני תחלו ממקדשי

 שקבלו אדם בני אלו מקודשי אלא ממקדשי

 ועד מאלף כולה התורה את ושקיימו

 גמורים צדיקים שאפי׳ למדת הא תיו

 והכרתי אומר הוא וכן הדור על נתפסים

מיחה שלא על צדיק ורשע צדיק ממך

:עכ״ל ברשע

 של״ד סי׳ נ׳ קפיטל ירמי׳ ילקוט ו(

משולים וז״ל ישראל פזורה שה פ׳

 מאבריו באחד לוקה שה של דרכו מה כשה

 חוטא אחד ישראל כך מרגישים וכולם

 בני לשני משל רשב״י תני נענשים וכולם

 אחד נטל בספינה נתונים שהיו אדם

 אמרו תחתיו קודח והתחיל מקדח מהם

 להם אמר כך עושה אתה למה חבריו לו

 אמרו קודח אני תחתי לא לכם איכפת מה

 את עלינו מציף שאתה מפני חבריו לו

 אמנם ואם כן אמר אייב אף הספינה

 חביריו לו אמרו משוגתי תלין אתי שגיתי

 יספוק בינינו פשע חעאחו על יוסיף כי

:עכ״ל עונותינו את בינינו מספיק אחה

גמרא
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חיים א שער ע® ש

 רב אמר וז״ל ע״ב נ״ה דף שבת גמ׳ ז(
בן ואחי׳ שנאמר חטא לא פנחס

 ידו טל בא חטא אפשר וכו׳ אחיטוב
 ד׳ יפרח נאמר כבר והלא מייחסו והכתוב

 בחכמי׳ ער לו יהי׳ לא הוא ישראל אם וכר
 לא הוא כהן ואם בתלמידים עוגה ולא
 פנחס ש״מ אלא מנחה מגיש בן לו יהי׳

 מחוך בליעל בני והכתיב וכו׳ חטא לא
 מיחה ולא לחפני למחות לפנמכ( לו שהי׳

עכ״ל: חטא כאילו הכתוב עליו מעלה

 הגמ׳ מביא ע״ב כ״ז דף סנהדרין ח(
אתם אבותם בעונות אף וז״ל ברייתא

 בידיהם אבותיהם מעשה כשאוחזין ימקו
 כשאין אלא אינו או כשנ|ומזין אומר אחה

 יומתו בחטאו איש אומר כשהוא אוחזין
 בידיהן אבותיהן מעשה כשאוחזין הרי
 בעון איש באחיו איש וכשלו והכתיב ולא

 התם בזה זה ערבין שכולן מלמד אחיו
:הגמ׳ עכ״ל מיחו ולא למחות בידם שהי׳

 הקב״ה בקש וז״ל ע״א ק״ג דף שם ט(
ובהו לחהו כולו העולם אח להחזיר

 בצדקיהו נסתכל צדקיהו של דורו בשביל
 ויעש כתיב נמי בצדקי׳ דעתו וגתקררה

 מיחה ולא למחות בידו שהי׳ ד׳ בעיני הרע
עכ״ל:

 לא ונקה ע״א ל״ט דף שבועות י(
נפרעין שבחורה עבירות כל ינקה

 עבירות וכל וממשפחתו ממנו וכאן ממנו
 וכשלו והכתיב לא העולם מכל שבחורה

 שכל מלמד אחיו בעון איש באחיו איש
בידם שיש החם בזה זה ערבין ישראל

הגמ׳: עכ״ל מיחו ולא למחות
ללא וכשהגיע ע״א מ״א דף סוטה יא(

עיניו זלגו נכרי איש עליך לתת תוכל

 אחינו אגריפס תתירא אל לו אמרו דמעות
 משמי׳ תנא ע״ב בגמ׳ אחה. אחינו אתה

 ישראל שונאי נחחייבו שעה באותה נתן דר׳
 אוחו ד״ה בחף לאגריפס. לו שהחניפו כלי׳
 אומר ב״ג חנינא ר׳ חני ירושלמי וז״ל יום

 שהחניפו יום באותו נפלו חללים הרבה
 מדין ראוי הי׳ אם לומר הדבר ותמוה לו

 ורזי׳ מישראל היחה דאמו כיון חורה
 מאביו להיות ישראל.צריך מלך דלהיות

 וזו וז״ל החום׳ וסיימו מישראל ואמו
 כדין שלא בזרוע שמלך המנופה היתה
 שלא נהי בכך והחזיקו לו והודו 'תורה

 להחזיקו ולא לשתוק להם הי׳ למחות יכלו
 שמחניף עבירה בדבר החנופה עונש וזה

 חושש ואינו מפניו יראתו מחמת לחבירו
 מעלה של לעין ועושה הקב״ה יראת על

 במג״א וע׳ הזהב עכ״ל רואה אינו כאילו
 אלה חף דברי שהביא בסופו קנ״ו סי׳

להלכה: בקיצור שם
 דף בביצה וכן ע״ב נ״ד דף שבת יב(

פרתו התם איחא ע״א כ״ג דף
 ברצועה יוצאת היתה ב״ע אלטזר ר׳ של

 שלו לא תנא בגמ׳ שם ואמר קרניה שבין
 מיחה שלא ומחוך שכונתו של אלא היתה

 איחא זה וענין שמו. על נקראת בה
 וז״ל אחר בלשון דשבת פ״ה בירושלמי ג״כ
 אדם ויש היתה, שכינתו אמרין תמן

 דידמא קירס ר׳ אמר שכינתו, על נענש
 למחות בידו סיפוקו שהוא מי שכל ללמדך
עכ״ל: ־בו תלוי׳ קלקלתו מוחה ואינו

 כ׳ ז׳ ה׳ דעות מה׳ פ״ו הרמב״ם יג(
ואינו למחות בידו שאפשר וכל וז״ל

 שאפשר כיון אילו בעון נתפס הוא מוחה
עכ״ל: בהם למחות לו

הרמב״ם■
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ה חיי® א שער שערי

 נ׳ א׳ ה׳ פ״ד חשוכה הל׳ הרמכ״ס יד(
אח מעככין דברים כ״ד ח״ל

 והעושה גדול עון מהן ארצע התשובה
 לעשות בידו מספיר, הקב״ה אין מהן אחת

 )א( הן ואלו חטאו גודל לפי תשובה
 זה עון ובכלל הרבים את המחטיא
 )ב( מצוה מלעשות הרבים אח המעכב
 כגון לרעה טובה מדרך חבירו והמטה

 יוצא בגו הרואה )ג( ומדיח מסית
 הואיל בידו מוחה ואינו רעה לתרבות

 פורש הי׳ בו מיחה אילו ברשותו ובגו
 שאפשר כל זה עון ובכלל כמחטיאו ונמצא

 רבים בין יחיד בין באחרים למחות בידו
 )ד( בכשלותם יניחם אלא מיחה ולא

 האומר זה ובכלל ואשוב אחטא והאומר
:עכ״ל מכפר כפורים ויום אחטא

 רע״ו סי׳ הדשן תרומת בשו״ח טו(
אחד נידה חכם שאלה ח״ל כ׳

 גויס של בערכאות חבירו עם שהלך בשביל
 כי היהודים בדיני עמו לדון רצה ולא

 הערכאות עם תקיפתו על סמך
 נידה וכאשר לפניהם בוודאי שיזכה
 שגזרו השררה עם גרם ככה על החכם
 זה על נידוי שיחזיק מי שכל חמור בקנס
 מחוייבים וחומר בכובד ילקה פלוני

 עונש של סכנה בספק לכנוס הצינור
 או יענשו ואולי הנידוי שיחזיקו השררה

 מחוייבין דלא יראה :תשובה :צריכים אין
 בכה״ג השררה עונש בסכנת ליכנס

 דוקא נראה אמנם ח״ל וסיים והאריך
 חבירו לבין שבינו בדברי׳ שנתנדה בכה״ג

 השררה שסוברין ונה״ג ממון טניגי עבור
 ולגזור ולדון לשפוט והממשלה הכח שלהם
עול פריקת כאן ואין כרצונם ולצוות

 ובאלמות בתוקף הולך אס והתורה הדת
 ונידוהו החרימוהו אם אבל חנירו עם

 בדברים בפרהסיא עבירות שעבר בשביל
 מחייבינן כה״ג ב״ה המקום לבין שבינו

 להחזיק כדי עונש בס׳ ליכגס נפשינו
 השם קדושת ומשוס וחורחינו דחינו

 בר אדא דר׳ שמחו מי פרק כדאשכחן
 לבוש דהוי גברא לההוא חזא אהבה
 קרעינהו הוא דישראל סבר כלאים מלבוש

 על נפשו דמסר התם וחשיב בשוקא מיני׳
 מן לירא לו הי׳ דמסתמא השם קדושת
 לתת וצריך נפשי׳ ומסר חש ולא הלובש

עכ״ל: הטגין לפי לב

ח״ל מ״ח סעי׳ של״ד סי' ביו״ד טז(
 שעבר על אחד לאדם נידוהו אם

 שיחזיק מי על עונש השר וגזר עבירה
 כדי עונש בס׳ ליכנס חייבים הנידוי

 דברים על נידוהו אם אבל דחינו להחזיק
 אין לערכאות שהוליכו כגון לחבירו שבינו

 עכ״ל: עונש לסכנת ליכנם חייבים אנו

 אדם שחייב ואעפ״י ח״ל שם רמ״א יז(
שאינו מי וכל עבירה בעוברי למחות

 טון באותו נתפס למחות ובידו מוחה
 ממונו להוציא חייב אדם אין מקום מכל
 בעוברי מלמחות להקל נהגו ולכן ע״ז

 על עומדים שיהיו לחוש שיש עבירה
:עכ״ג' ומאודינו גופינו

 מור[ הבכיר ע״ז מ״מ כ׳ אות ג׳ מער לקמן ]עיין

ה׳ פ״א עשור שביתת ה׳ רמב״ם יח(
 ושותות שאוכלות נשים ח״ל ,כ ך

 שמצוה יודעות אינן והן שחשיכה טד
 ממחין אין הקדש על מחול להוסיף

 אי שהרי בזדון לעשיח יבואו שלא בידן
ואחד כ״א בבית שוער שיהי׳ אפשר

להזהיר
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 שוגגין שיהיו להם והנח נשיו להזהיר
 לזה הדומה כל וכן מזידין יהו ואל

 מ״ש על שם משנה המגיד וכ׳ עכ״ל
 והכוונה ח״ל לזה הדומה כל וכן הרמב״ס

ונהגו בכתוב מפורש שאינו דבר בכל
 עכ״ל: לכל ומסור היתר בו

 וו*ל הסביא פרק בריש במה במסכת הרזו-ש1

 מדרשא דאתי במידי דיקא העיטור בעל כתב

 דכתיבא אבל כפורים יום וי1עי תוספות כגיז

להו וענשינן בהו מהמן בהדיא באורייתא

עכ״ל[: דפרשי עד

 אלימלך וימת פסוק רוח ילקוט יט(
מתים אינם אדם בני כל וכי ח״ל

 מי על אלא הגזירה שאין ללמדך אלא
■ :עכ״ל מימה ולא למחות בידו שיש

 בשם ק״ג סי׳ ו׳ קפיטל שמואל ילקוט כ(
הקב״ה הכל על ח״ל אליהו דבי תנא

 בגי שהיו לפי מדה כנגד מדה פורע
 למלחמה יצאו במעשיהם מקולקלי׳ עלי

 אמרו אלפים ארבעת מישראל ונהרגו
 כשהיו הקב״ה אמר ד׳. נגפנו למה ישראל

 ובעזרת ישראל בעזרת לפני מכעיסים
 ארון והביאו שלחו כך אמרתם לא הנשים
 בה שאין גדולה תרועה והריעו הבריח

 עלי נתנה אמר שעה אותה על ממש
 שלשים נהרגו מיד שנאתיה כן על בקולה

טכ״ל: הברית ארון ונשבה אלף
רשב״ג אמר ע״ב נ״ו דף שבת כא(

 שלמה האומר כל יונתן ר׳ אמר
 הי׳ ולא שנאמר טועה אלא אינו חטא
 אביו דוד כלבב אלקיו ד׳ עם שלם לבבו
 מיחטא הי׳ דלא הוא דוד אביו כלבב

 הרע שלמה ויעש והכתיב חטא לא נמי
למחות לו שהי׳ מפני אלא ד׳ בעיני

 הכתוב עליו מעלה מיחה ולא בנשיו
 שמואל אמר יהודה ר׳ אמר חטא כאילו

 לדבר שמש שיכי׳ צדיק לאותו לו נוח
 בעיני הרע ויעש בו יכתב ואל אחר

 עצים לחטוב שמש ח״ל רש״י וס ד׳
 בו יכחב ואל לע״א בשכר מים ולשאוב

 שבידו במי התוכחה שקשה ללמדך זה דבר
עכ״ל: למחות

 אמר ע״א כ׳ דף סנהדרין גמ׳ כב(
אבנר נענש מה מפגי רב אמר ר״י

 מיחה ולא בשאול למחות לו שהי׳ מפני
 אל המלך ויקונן דכחיב מקרא ודרשו
 אבנר ימות נבל הכמות ויאמר אבנר
 לנחושחים לא ורגליך אסורות לא ידיך

 אסורות לא ידיך קאמר והכי הוגשו
 לא מ״ט הוגשו לנחושחים לא • ורגליך
 וכ׳ נפלת עולה בני לפני כנפול מחית
 אדם אסורות לא ידיך ח״ל שם רש״י
 ולפי למחות לך והי׳ לשאול סייס. חשוב
 נפלת עולה בגי לפני כנפול מחית שלא

עכ״ל:

 העם וישב פסוק תשא כי ילקוט כג(
ח״ל לצחק ויקומו ושתה לאכול

 מביא ותפלות שיחה שחוק המרבה כל
 ואם מחמעטין והשירות לעולם אף מרון
 שממין המשפחה ובני המשפחה בתוך הי׳
 מצר בני וכן המשפחה בני כל מגלה בו

 מגלה העיר בני השכונה בני מבוי בני
 וגו׳ וכמש אלה שנאמר העיר בני כל
 שאין מפגי מה מפני הארץ תאבל כן על

 אל איש אך שנאמר לישראל מוכימין
 ושחק כהן מצאו איש יוכח ואל ירב
 נביא וכן בפורעניות עמו חולק עמו

וכשל ההוא ביום וכשלת שנאמר ונשיא
גס
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 מאלף התורה את שקיימו אדם בני אלו :עכ״ל הדעת מבלי עמי נדמו וט׳ נביא גם
למתוח בידם שהי׳ כיון נמי החס תיו עד בגי ח״ל כ״ו פ׳ רבה בראשית כד(

 שאינם כצדיקים להו הוי מיחו ולא בגי להון קרא רשב״י אלקים
:עכ״ל גמורים מן שאינה פרצה כל רשב״י תני דייניא

 אלהיא גונבין כומרי׳ פרצה אינה הגדולים
 :עכ״ל מקרב מאן או בי׳ מומי מאן

 כהני שהם בהכומרים משל כהונה המתנות ]פי'

 ומראים כוכבים עבודת גונגים כוכבים עבודת

 מי או בה שוב ישבע מי ממש. בה שאיו

עב״ל[. קרבן, אליי׳ יקריב
ר׳ תניא ע״ב ק״ג דף סנהדרין כה(

 מילין ג׳ לשילה מגרב אומר נתן
 מיכה פסל ועשן המערכה עשן והי׳

 השרת מלאכי בקשו בזה זה מחערבין
 שפתו לו הניחו הקב״ה להן אמר לדוחפו

 נענשו זה דבר ועל דרכים לעוברי מצוי׳
 הקב״ה להן אמר בגבעה פלגש אנשי

בשר של כבודו על מחיתם לא בכטדי
:עכ״ל מחיתם ודם

 אבא ר׳ אמר מ״א ד׳ דף ע״ז גנר כו(
לן חלילה דכחיב מאי כהנא בר

 מם צדיק להמית הזה כדבר מעשות
 צדיק ממך והכרתי והכתיב ולא רשע

 בצדיק אבל גמור שאינו בצדיק ורשע
 ותני תחלו. וממקדשי והכתיב לא גמור

ממקודשי אלא ממקדשי תקרי אל יוסף ר׳

הערה

 ד׳ אל ידי שהרימותי טוזרתי לבי זכיתי יאמר אשר האיש מי ישראל גא יאמר
פעולת או פשע דבר ממולי יושב אשר משכני או לי כאת מרעי ראיתי אם

 בשבט והוכחתי בלשוני ודברתי אש תבער בהגיגי אלא פי למו ידי שמתי לא רשע
 שמך מי ואמר עלי לבבו תם ואם חטאתו עליו ופקדתי קשות ופעם רכות פעם פי

 הכי לאזני מוסרך ולהשמיע עקבי ולשמור עלי שופט להיות נתנו מי מוכיח לאיש
גואלת כי לך דע צעדי לשמור לנגדי עיניך שמח אשר למגיד או לדיין או דין בית לאב

 לקראתך אצא לשוני בפיפיות פן בי תפגע אל לכסלתך שגית תוסף ואל מאוד
ונחמת

 דברים ד׳ בשביל כ״ט דף סוכה כז(
למלכות נמסרין בתים בעלי נכסי

 מלוי ועל פרועים. שטרות משהי על
 למחות בידם ספק שהי׳ ופל בריבית.

 ברבים צדקה שפוסקים ועל מיהו. ולא
:עכ״ל נותנים ואינם

 אל ד׳ ויאמר חקת פ׳ תנחומא כח(
האמנתם לא יען אהרן ואל 'משה....־

 לבע״ח מלה״ד אהרן נענש )למה ח״ל בי
 ושל שלו נטל לוה של גורנו ליטול שבא
 עני שכני חייב אני אם הלוה א״ל שכנו
 הקב״ה לפני משה אמר כך אף חטא מה

 חטא מה אהרן הקפדתי אני רבש״ע
 אמר וללוי שנאמר מקלסו הכתוב לפיכך
 והלא עכ״ל( חסידך לאיש ואוריך תומין

 טל ואין אמונה אל פעלו חמים הצור
 כי במשה מיחה לא שאהרן יען אלא
 חולקין ואין לרב כתלמיד כבוד נו נהג

 ועל השם חילול שיש במקום לרב כבוד
בו: כיוצא נלקה מיחה שלא

הוכחה[. מעניגי פרטים עוד ג׳ בשער ]עיין
גם
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חיים כ שער C שע
ב שער

רוז״ל: אבותם בעת נתפסים הקטנים ובנים בבעליהן, עבירה מיחו לא אם נענשין הנשים גם

 ה״ו פ״ד עכו״ם בה׳ הרמב״ם א(
ובחג הנדחח עיר מין איך האריך

 בה אשר אדם נפש כל את ומכין ח״ל
 כולה הודחה אם ונשים טף חרב לפי

 את מכים רובה העובדים נמצאו ואם
 חרב לפי עובדים של ונשים הטף כל

 נפש כל שמכין ודע ח״ל הכ״מ וכ׳ פכ״ל
 הודח שאס ואומר ענין מתחיל אדם
 חרב לפי שבה אדם נפש כל מכין כולה
 טף מכין כולה ולא רובה הודח ואם

 מג״ל עיון צריך ומ״מ עובדי׳ של ונשים
 אותה דמהחרם ואפשר ונשים טף שמכין

:נפקא בה אשר וכל

דאיכא ועוד ח״ל כ׳ עוז ובמגדול ב(

 גלעד יבש ואנשי קרח מעדת למילף
 חטאו פלא אעפ״י וטף נשים שנהרגו

 טעמים משני הגדולים בעבור נענשו
 הגדולים לישיבת וגורמים סבה שהם חדא
 חביבין שהן בהריגתן מגדולי׳ לרדות ועוד

 על בהלכותיו ובפר״ח עכ״ל עליהם
 טף הרמב״ם שב׳ שמה כותב הרמב״ם

 משנה ובסדר סופר טעות הוא ונשים
 מצאתי זצ״ל באסקוויטן וואלף ר׳ להגאון

 הרמב״ם בדברי בטעות שתלו על מאוד צער!
 בפסוק ראה בפ׳ כן סובר הרמב״ן שגם

 הם אותה החרם ח״ל כ׳ אותה החרם
 הנשים בה אשר כל ואת הנדחים אנשים

 שהם הטף אבל האנשים אחר הנגררות
אותן ממיתין אין ונקבות בזכרים קטנים

אבל

 לעצור לפי ורסן מתג נחתי לא כגידים קשים הדברים אלה ומכל באחריתך ונחמת
 עיני שמתי אשר בעיניד רע אם גם לך דע ושכני לרעי והגדתי דברתי רק בעדי
 בישראל יעשו לא אשר המעשים על להתווכח מלדבר שפתי אכלה לא עליך ולבי

 שכמי על אשא אם רק פעמים מאה גם עמיתך את תוכיח הוכח ד׳ מפי צוותי כן כי
 1 תוכחות בפיו אין אשר כאיש אהי' אז ומשפט חק כפי אוהבי מבית אשר המכות אלה

מחאה. מצות לקיים לד׳ ידי מלאתי לאמור לבו מלאו אשר הוא ואיזה זד. הוא מי
 על ד׳ יפקוד וכי חי לכל מועד עת בבוא התוכחה מיום ואוי הדין מיום ואוי

 זה חסיד שבת חלל זה צדיק כתוב וימצא שיחופש אדם פעולת ועל אגוש מעשי
 איסור על עבר זה קדוש ושעטנז וטריפה נבלה על עבר זה אלקים ירא נדה על עבר

 בין נתחלף הבי פעלו תמים צור הלא וישאלו אמונה אנשי כל וישתוממו איש אשת
 הי׳ הלא בסערה ד׳ ויענהו חטאתי( לא אומרך על אתך נשפט )הנה לאויב אוהב
 אשמו עליו פקדת ולא אותו זכרת לא מדוע רשע אלמוני פלוני באיש למחות בכחך
 דרכיו בכל ד׳ צדיק מעשיך את ד׳ פרץ רשע עם בהתחברך אמרו רע משכן הרחק
לעבדך לבינו וטהר ולחטאתינו לעונינו וסלחת נאמר מה ואגן מעשיו בכל וחסיד

אמן« רבים לזכות
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זחייב עערשערי

 הרמב״ן שגס הרי בה נחלקו בתוספת׳ אבל
 פשיטא והתראה בעדים ואלו רנהרגין כ׳

 עונשין לבל לאיש אשה הכתוב השוה הלא
 הנטפלות דגשים וודאי אלא שבחורה
 וז״ל וסיים התראה בלא אף נהרגות

 חשב איך הפר״ח על תמה אגי דבר סוף
 אלו דברים שיאמרו ורמב״ן רבינו מל

 אלו דברים מצאו ספק בלי עצמן מדעת
מכילתא או בתוספתא להדיא מבוארין

 בשביל ואם לנו החסרים ירושלמי או—
 דמות מה ראינוהו מצאנוהו לא שאנחנו

 אנחנו והרמב״ן רבעו לבין בינינו נערוך
 בקיר כעור ומגששים טוב כל חסרנו
 בכולהו ומשוטטות פקוחות עיניהם והמה

 חכמה תעלומות כל נגלו ולהם חלמודא
מפז יקר הזהב עכ״ל דבר מהם נעלם ולא

אופיר: ומכתם

 הגאון גילה נהרגים שקטנים על והנה
כי פ׳ ספרי שהוא המשנה בס'

 וז״ל הספרי כ׳ יומתו בחטאו איש תצא
 מתים ובנים עצמם בטון מתים אבות
 יומתו בחטאו איש דכחיב אבותם בטון

 שנקרא בחטאו מת גדול דוקא עכ״ל
 בעון מת איש נקרא שלא קטן אבל איש

 ה׳ בפ״ו הרמב״ם דברי והביא אבותיו
 נותן שהדין חטא יש וז״ל ה״א תשובה

 בגופו בעיה״ז חטאי על ממנו שנפרעין
 של שבניו הקטנים בבניו או ממונו או

 הגיעו ולא דעת נהם שאין הקטנים אדם
 בחטאו איש וכתיב הן כקנינו מצות לכלל
 הרמב״ם רמז עכ״ל איש שיעשה עד ימות
 כדבש מחוק טעם בו ונתן הנ״ל ספרי

כממון הם קטנים הבנים קדוש להצדיק

 שהוא הנדחת בעיר שיומחו ונכון אדם של
:דפח״ח שללה כל בכלל

 אבותי בזנות אלקים הראני והנה
ורמב״ן רמב״ס שדברי ז״ל ורבותי

 הוא יהרגו הנגררות והטף הנשים שגם
ממקור

 וז״ל ח״י דף ע״ז במם׳ גמ׳5 חז״ל ג(
לי׳ אמרו תרדיון בן לר״ח אתיוהו

 להו אמר באורייתא עסקת קא אמאי
 עליו גזרו מיד אלקי ד׳ ציוני כאשר

 לישב בחי ועל להריגה אשתי ועל שריפה
 הוגה שהי׳ לשריפה עליו זונות של נקובה

 הכי טביד והיכא באוחיוחי׳ השם את
 האומר לעוה״ב מלק להם שאין אלו והתנן

 המתים תחיית ואין השמים מן תורה אין
 ההוגה אף אומר שאול אבא התורה מן

 טביד להתלמד באותיותיו, השם אח
 למד אחה אבל לעשות תלמד לא כדתני׳
 משום איעניש מ״ט אלא ולסירות להבין
 אשתו ועל בפרהסיא השם אח הוגה

 אמרו מכאן בי׳ מיחתה דלא להריגה
 מוחה ואינו למחות בידו שיש מי כל

עכ״ל: עליו נענש
 וז״ל שצ״ח סימן תשא כי פ׳ ילקוט ד(

וכתיב חסד ורב נתיב רמי אילפא
 חסד רב ולבסוף אמת בתחילה אמת
 מיתה שלי׳ חייב עבירה עשה אדם ונח

 אשה שישא ער עליו ממתין והקב״ה
 והקב״ה ושני ראשון בן מוליד והוא
 והקב״ה חובו פורט זה ונמצא ונוטלו חוזר
 אם שנאמר במקומו יהגוף שלו את נוטל

:עכ״ל תעמוד לפני ואשיבך תשוב

 שניהם גם וימיתו עה״פ רוח ילקוט ה(
בבנים מכה הרע שעין ללמדך וז״ל

אמר
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חיים ב שער

 שנה פשרה שלש פד ב״א חייא ר׳ אמר
איש ואילך מכאן האב בפון לוקה הבן

:עכ״ל ימוח כעיני

 משכני פסוק השירים שיר ילקוט ו(
אומר מאיר ר׳ ח״ל נרוצה אחריך

 אמר סיגי הר פל ישראל שעמדו בשטה
 שאתם פרבים לכס הביאו הקב״ה להם

 לכם נותנה ואני התורה את שומרים
 לי יש א״ל אותנו טרבין אבותינו א״ל

 אדע במה שאמר מה טל אברהם טליהם
 שאמר טל יפקב פשו את שאהב יצחק

 אותנו פרבין בגינו א״ל מד׳ דרכי נסתרה
 פולנים מפי שנאמר טובים טרבים הם א״ל

 חורה אלא עוז ואין טוז יסדת ויונקים
 שהלוה בזמן יחן לפמו טוז ד׳ שנאמר
 לא נתפס מי לשלם מה לו ואין נתפס
אשכח אלקיך חורת ותשכח הוי המרב

:טכ״ל אני גם בניך

 נצנים אתם פסוק נצבים פ׳ תנחומא ז(
ראשיכם אלקיכם ד׳ לפני כלכם היום

 איש כל ושוטריכם זקניכם שופטיכם
 בקרב אשר וגרך נשיכם טפכם ישראל
 אפילו בזה זה פרבים כולכם וז״ל מחניך

 בזכותו פומדים כולכם ביניכם אחד צדיק
 אחד צדיק אפילו אלא בלבד אתם ולא

 טומד בזכותו כלו הטולם כל ביניכם
 מכם וכשאחד טולם יסוד וצדיק שנאמר
 מוצא אחה יכן לוקה הדור כל חוטא
 וגר בחרם מטל זרח בן עכן הלא בפכן

 בריחי( אח פכרו וגם ישראל )חטא
 בה נתפס והדור מוטטת פורטנות מדת
נאמר לכך טאכו״כ מרובה טובה מדה

 בלבד שבכם גדולים ולא ישראל איש כל
וגרו: ונשיכם טפכם אפילו אלא

 ההוא בלילה טה״פ מגילה ילקוט ח(
יצחק ר׳ אמר וז״ל המלך שנת נדדה

 ישראל טל המן בא גדולה בפלילה נפמא
 המלך פשה האלה הימים ובמלאת שנאמר

 הטם אין בשושן הנמצאים הטם לכל
 המן אמר ישראל אלא כאן האמור

 הטמיר הוא זמה שונא אלקיהם לאחשורש
 וגזר משתה להם ומשה זונות להם

 ויטשו וישחו ויאכלו שיבואו טליהם
 ואיש איש כרצון לטשות שנאמר כרצונם

 יבוא לא ירצה שלא ומי יבוא שירצה מי
 לומר למדה״ד פה פתחק יהי׳ שלא כדי
 ומיחה מרדכי טמד הביאום, כרחם נטל

 לאותו והלכו מרדכי דברי הניחו בידם
 השטן טמד ותקמ״ד אלף י״ח משחה

 רבש״ט הקב״ה לפני ואמר טליהם והשטין
 שהם הזאת באומה תדבק אתה מתי עד

 בזמן אותם אבר ממך טצמס מפרישים
 א״ל עליה תהא מה ותורה א״ל הזה

 הקב״ה אף בטליונים תסתפק רבש״ע
 הקב״ה אמר שטה באותה דטחו השוה
 בכל אנחותי רבות שבשבילה זו אומה

 אמר מיד זכרם מאנוש אשביתה יום
 טליהן ואכתוב אגרות לי הביאו הקב״ה

 מגילה להביא השטן הלך מיד כלי׳
 בבגדי לפניו יצאת כך התורה כשראתה
בכייתה ולקול בבכי קולה ונתנה אלמנות

 צעקו אראלים הן שנאמר מה״ש צעקו
 צריכי׳ למה אגו בטלין ישראל אם חוצה

 חגרו כך ולבנה חמה ששמטו כיון בעולם
 וירח שמש שנאמר בבכי קולם ונחנו שקים
אלביש שנאמר נתאבלו ואמץ שמיס קדרו

שמים

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס36 מס עמוד פישל אפרים מרדכי בן רזיים סופר, חיים שערי



ח מיי ב שער שערי

 מעננים היו שלא לפי ונניו אשחו ועל שיחזרו ישראל יבטלו ואמר קררוח שמים
 בכולן שהיחה עין מצרות זה את זה ימשתעבדי׳ חורה ללמוד למקום ממקום

:עכ״ל מיד המות ופל המילה ועל השבח מל
 מולם צדיקי אל בבהלה ז״ל אליהו רץ

 וארץ שמים וא״ל הראשונים נביאים ואל
 וכל נפש במר בוכים השמים צבא וכל

 ואתם כיולדה חיל אחזתו כולו העולם
 מפני א״ל מה מפני א״ל ודוממים יושבים
 והושלמו אחשורש ממשתה ושתו שאכלו
 אמר העולם מן שמם ולמחות לטבח ישראל

 בדור כשר אדם יש כלום לאליהו משה
 א״ל שמו ומרדכי בהם אחד אדם יש א״ל

 מכאן ואנחנו משם הוא שיעמוד הודיעו
 כבר נאמן רועה א״ל ותחנונים בתפלה

 וכבר צאנך על כלי׳ של אגרות כתבו
 העולם לאבות משה א״ל מיד חתומה היא
 נשמעים רחמים חתומה היא בטיט אם

 יהי׳ שהי׳ מה חתומה היא בדם ואם
 והודיעו מרדכי אצל ז״ל אליהו בא מיד

 עשה מה נעשה אשר כל את ידע ומרדכי
 רבן בית של תינוקות כל אח קבץ מרדכי
 שקים והלבישם ומים מלחם אותם ועינה

 ובוכה צווח והי׳ אפר על והושיבם
באוהביו: נתיען והמן וביום בלילה עמהם

 ושם עה״פ תקצ״ט סי׳ רות ילקוט ט(
ושם נעמי אשתו ושם אלימלך האיש

 פרחי׳ א״ר וז״ל וכליון מחלון בניו שני
 העולם את דן הקב״ה הי׳ שעה באותו

 מסתירו והקב״ה עומדי׳ מעלה של וב״ד
 הדין מדת עמדה איש וילך שנאמר
 מיד אלימלך האיש ושם שנאמר והזכירו

 בחרי׳ כתיב מה בניו ועל עליו נגזר
 ושם אלימלך האיש ושם אלימלך וימת

עליו להכריז הכתוב צריך מה בניו שני

 נתן ר׳ תניא ע״ב ל״ב דף בשבת י(
של אשתו מחה נדרי׳ במון אומר

 יקח למה לשלם לך אין אם שנא׳ אדם
 אשתך: משכבך פרש״י מתחתיך משכבך

בנים נדרים בעון אומר רבי שם עוד
 אל שנא׳ קטנים כשהן מחים

 תאמר ואל בשרך את לחטיא פיך את תחן
 יקצוף למה היא שגגה כי המלאך לפני

 איזה ידיך מעשה את וחבל קולך על אלקיס
בניו אומר הוי אדם של ידיו מעשה הן

:אדם של ובנותיו
 בעון אימר הנשיא יהודה ר׳ שם עוד

דכתיב מתים בנים תורה ביטול
 :לקחו לא מוסר בניכם אח הכתי לשוא
בעון אמר חד ור״י ר״מ בה פליגי ע״ש

 בעון יח״א ציצית בעון וח״א מזוזה
 של שאשתו יען מצינו הרי חנם שנאת
 הויין קטנים בנים וכן כקנינו הוי אדם
הבעלים בעין לפעמים נלקו אדם של קנינו

:והאבות
 העם ויבכו עה״פ שלח פ׳ רמב״ן יא(

רבותינו ואמרו וז״ל ההוא בלילה
 לסם אקבע ואני חנם של בכי׳ בכו הם

 רמז מאיזה ידעתי ולא לדורות בכי׳
 הוא מלא מקרא אבל זה הוציאו שבע׳

 לדברו האמינו לא חמדה בארץ וימאסי
 וישא ד׳ בקול שמעו לא באהליהם וירגנו

 ולהפיל במדבר אותם להפיל להם ידו
 ידרש אולי בארצות ולזרותם בגוים זרעם

 יהי׳ לבז אמרתם אשר וטפכס מפ׳ זה
יהי׳ לבז אמרתם אשר וטפכס יאמר

בבא
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. חיים ב שער ( שע

 אבות מון פוקד אני כי פקודתם עת בבא
 אח שידעון פתה אותם והבאתי בנים פל

 אותה שירשו לא אבל בלבד ידיעה האח
 ולא בזה בכיוצא ירמוז והכ׳ לדורות

על תוכחת בענין רק רפה לגזור ירצה
:עכ״ל תנאי

אן< ביום הי׳ ולא פסוק איכה רבה יב(
חייא ר׳ תני וז״ל ופליט שריד ד׳

 החטא יהי׳ לך שיהי׳ ובנות בנים כנגד
 כתיב אין ורביתי טפחתי אשר לאבדן

כלם אויבי ורביתי טפחתי אשר אלא כאן
כהונה: במתנות ועיין עכ״ל

 ואראה אני ושבתי עה״פ קהלת רבה יג(
הקטנים אלו וז״ל עשוקים כל את

 של בחבורה עומדי׳ לע״ל בחייהן הנגנזין —
 של בחבורה עומדין ואבותיהם צדיקי׳

 מתנו כלום הקב״ה לפגי ואומרי׳ רשעים
 בזכיותינו אבותינו יבאו אבותינו בערן אלא

 חטאו אבותיכם להם אומר והוא
קטיגור מלמדי׳ וחטאתיהם מאחריכם

:עכ״ל

 אין ואח בן גם שני ואין אחד יש שם
ואין היצה״ר זה אחד יש וז״ל לו

 ואח בן גם בעבירה זוג בן לו שאין שני
 עבירה לעבור אדם שהולך בשעה לו אין

 בפינותיו שימוח בן לו שיש רואה אינו
 ממנו שיתבייש אח לו שיש רואה ואינו

 במעשיו עמלו לכל קץ ואין כי ולהתגנות
עכ״ל: הרעים

 מנפת אם וז״ל פ״ט ארץ דך מם׳ יד(
בעבירה ועסקת מצוה מדבר עצמך

 ואתה שנאמר במגפה אשתך מתה סוף
עכ״ל: עיניך מחמד לוקח הנני אדם בן

 וז״ל פי״א ח״ב אליהו דבי תנא טו(
תקוץ ואל תמאס אל בני ד׳ מוסר

 אשר את כי בתרי׳ כתיב מה בתוכחתו
 אלו ירצה בן את וכאב יוכיח ה׳ יאהב

 חכמים תלמידי אלו אהבה של היסורין הן
 שלהם בניהם להם שמתים הצדיקים
 עונותיהם על להן ומכפר בקטנותן
 לחיי בטהרה באין הן ואח״כ בעוה״ז
 בכנפיך גם הכתוב שאמר ואעפ״י עוה״ב
 מכל נקיים אביונים נפשות דם נמצאו
 שנאמר בניהם ומרצה הכתוב חזר מקום

עכ״ל: ירצה בן אח וכאב

 בוכה היה יוחנן ר׳ וז״ל כ״ד פ׳ שם טז(
רבינו תלמידיו לו אמרו פטירתו בשעת

 תהא מה אנחנו בוכה אחה אם ישראל נר
 שמעמידין אבכה לא היאך בני א״ל עלינו
 בפני מעשי כל את לי ומאירין לדין אותי
 שאומרי׳ אלא עיד ולא עליהם אותי ודנין

 זכית ולא בחייך בניך מתו מה מפני לי
 בעולם אדם לבן די ולא עולם של לתיקונו

 עליהם אותו שדנין אלא בחייו בניו שמתין
עכ״ל:

 החסד ד׳ לך ס״ב ק׳ טוב שוחר יז(
וז״ל כמעשהו לאיש תשלם אתה כי

 וראוי בעבירה דולק בחור אדם היאך
 שישא עד חולה עושה הקב״ה מה למות
 אחד נוטל והקב״ה בנים ויוליד אשה

 הקב״ה ונמצא שעבר כבירה תחת מבניו
 חסד לך יש עצמו משל שלו את גובה
 )ואי״ה פכ״ל. חסד ד׳ לך הוי מזה גדול

או למפלה עונשים הב״ד אם יבואר
:מעה( של בנ״ד

 קטנים ת״ל ל״ו פרק דר״ג אבות יח(
בני
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ט C*p»-n שערג שערי
 שורש להם יעזוב לא אשר וגו׳ כתנור נידונים ולא חיין לא רשעים בגי

!עכ״ל וענף בוער בא יום הגה ג׳( )מלאכי שנאמר
____ הערה _________

העמידו אשר היו המד. לישראל עמדה צדקניות נשים שזכות מקדם ימים אזכיר
 היא אם לראות עליה הסתכלה פקדה רעותה את ואשרי הצרות בגל פגים

הוא מראש הדורות הקורא עליה יוסמך אשר בכל יהדות דת לשמור חיל אשת
 ברכים ואמצו בעליהם לב חזקו ישראל בית העמידו המה עז לא עם זה כי יודע _

 שיהיו הדת מאחרי הזונות הארורות הנשים ופקדו וכלותיהם בבטתיהם כושלות
 בוכים המה קלות דעתן נשים המה תהפוכות דור הימים וברבות עמם בקרב לקללה

 בן עבדך )אני דוד אמר אשר ראשונים דורות כאמהות להיות ומאנו למשפחותם
 הבית כשרות על להסתכל עברית כאמה היתה אשר אמו בזכות עצמו התפאר אמתך(

 בעליהם לב על לשלוט ובחרו כגבירה. עצמה נהגה ולא המטות חדר מהרת ועל
 שאננות מעוטרות גבירות להיות וישתדלו ממצות חפשים להיות וכלותיהם בנותיהם

 כמה בעוה״ר ונתקיים עליה עוגה תפקוד לא רעותה את שבהם והכשרות בהיכליהם
 שערות תסמר וכמה למו( לברות והיו ילדיהן בשלו רחמניות נשים )ידי פעמים
 וכדומה מיחתה שלא בעבור תרדיון בן חנינא ר׳ אשת נענשה איך נראה אם הראש

בית בנו אשר הנשים אלו יעקב בית יקים ד׳ למעלה, הסדורים המאמרים מן
מלפנים! ישראל

ג שער
 להוכיח לחם, ודייו שופט שהוא בעירו רב כל או הדור, שמנהיגי בישראל גדול חיוב

!הכאות וגם וכלימה בזיון המנהיג ישמע אם אפילו בעירם, או שבדורם העבירות על

 שאפשר כל וז״ל מ״ב ג״ד דף שבח א(
נחפם מימה ולא ביחו לאנשי למחות

 מל נחפש מירו באנשי ביחו אנשיי טל
 טל נתפס כולו העולם בכל טירו אנשי

 נטנש נתפס רש״י ופי׳ כולו הטולם כל
עכ״ל: שבידן הטבירוח טל

 אחא רבי ח״ל' פ״ז סוטה ירושלמי ב(
ולימד למד חייא בר׳ תנחום בש״ר

 להחזיק בידו סיפוקו והיתה וטשה ושמר
 לא אשר ארור בכלל זה הרי החזיק ולא

 בבלי וע׳ עכ״ל כזאת התורה את יקים
שם: ובתום׳ מ״ז דף

 שמטו! ר׳ אמר ע״ב קי״ט דף שבת ג(
אלא ירושלים חרבה לא אבא בר

 שנאמר זה את זה הוכיחו שלא בשביל
 מה מרעה מצאו לא כאילים שרי׳ היו
 אף זה של זנבו בצד זה של ראשו איל

 בקרקע פניהם כבשו רור שבאותו ישראל
עכ״ל: זה את זה הוכיחו ולא

 ח״ל יתרו וישמע פ׳ יתרו פ׳ רבה ד(
יעקב בית ד׳ דבר שמטו הה״ד

 נחמי׳ ר׳ אמר לרטן ערבת אם בני זש״ה
 שאדם הימים כל החברים טל נאמרה

נטגש ואינו בצבור לי׳ איכפת לא חבר
עליו
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חיים ב שער ע• ש
 לא שליח ונמל בראש אדם נאמנה עליו

 לי איכפת לא נזקק אני לטובתי יאמר
 אם עליו הציבור מורח כל אלא בצבור
 או חבירו על בייא מעביר אדם ראה
 עליו נענש בידו ממחה ולא עבירה עובר
 לרעך ערבת אם בני צווחת הקדש ורוח
 לו אמר כפיך לזר תקעת עליו ערב אתה

 ]פי׳ לזירה עצמך הכנסת אחה הקב״ה
 מכניס שהוא ומי שם[ להתאבק שנכנסים מקום

:עכ״ל ניצח או נוצח או לזירה עצמו

 כל את קח וז״ל כ׳ פ׳ בלק פ׳ רבה ה(
השמש נגד אותם והוקע העם ראשי

 שלא מל תלה העם ראשי אמר יודן רבי
עכ״ל: .אדם בבני מיחו

 כל ציון מבת ויצא פ׳ איכה רבה ו(
רבי וז״ל כאילים שרי׳ היו הדרה

 ורשב״ל אבא בר שמעון ר׳ בשם סימון
 בשעת הללו אילים מה יהושע ר׳ בשם
 היו כך אלו תחת אלו פניהם הופכין שרב

 והופכים עבירה דבר רואין ישראל גדולי
 תבא הקב״ה להם אמר ממנו פניהם

:עכ״ל כן לכם עושה ואני שטה

 סובא פזה )וקבת תזריע פ׳ בחנמומא ז(

וז״ל כ׳ ע־א[ נ״ה דף שבת כפסכת ג״ב
 מצחן על ורשום לך לגבריאל הקב״ה לו אמר

 ישלמו שלא כדי דיו של חיו צדיקים של
 מצחם ועל מיד וימותו חבלה מלאכי בהם

בהם שישלמו כדי דם של חיו רשעים של

 והכי וז״ל ב׳ איכה רבה בסדרש סובא ]וכן א(

 ובתולה בתור תהפולו ואל עינכם תהום אל

 אשר איש כל ועל לפשתית תהרגו ונשים סף

והאיך תחלו׳ ופמקדשי תגשו אל התו עליו

 הקב״ה לפני קטיגורי׳ נכנסו חבלה מלאכי
 מאלו אלו נשתנו מה רבש״ע לפניו אמרה

 והללו גמורים צדיקים הללו הקב״ה א״ל
 בידם הי׳ לו אמרה גמורים רשעים
 וידוע גלוי לה אמר מיחו ולא למחות

 מקבלין היו לא בהם מיחו שאם לפני
 לפניך אם רבש״ע לפניו אמרה מהם
 הי׳ לפיכך גלוי מי לפניהם וידוע גלוי
 שמך קדושת עבור ולהתבזות למחות להם

 מישראל הכאות ולסבול עצמם על ולקבל
 שהרי מישראל סובלין הנביאים שהיו כמו

 וישעי׳ מישראל צרות כמה סבל ירמי׳
 נתחי גוי נ׳( )ישעיה דכחיב כן כמו

 הנביאים ושאר למורטים ולחיי למכים
 חבלה למלאכי ואמר הקב״ה חזר מיד
 למשחית תהרגו וטף ונשים ובחור זקן

 סי׳ ע׳ קפיטל יחזקאל ובילקוט עכ״ל.
 קטיגורי׳ קפצה וז״ל וכ׳ ע״ז מוסיף שמ״ט

 מה מפני רבש״ע ואמרה הקב״ה לפני
 מוחי נפצע מהם איזה עליהם חם אתה
 קדושת על נפשו נתן מהם איזה עליך
 יפה הקב״ה אמר שעה באותו א( שמך

 תחלו וממקדשי הה״ד קעיגוריא למדה
עכ״ל:

 אל ד׳ וידבר ז׳ פ׳ וארא פ׳ רבה ח(
בני אל ויצום אהק ואל משה

 בני הקב״ה להם אמר וז״ל ישראל
 על הן ערחנין הן רגזנים הן סרבנים

מקללין שיהיו עליכם מקבלין תהיו כן מנח
אתכם

 לפני קסיגוריא קפאה שעה באותה אלא זה.

 איזה העולם רמו לפניו אפרה הכבוד כסא

 על פרחו נפאע פהן איזה שמך על נהרג פהן

עכ״ל[ שפך על נפשו נתן פהן איזה שסך
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י C חי' ג שער שערי

 באבנים אתכם מסקלין שיהיו אתכם
טכ״ל:

 ישראל בני אל לבר י׳ פ׳ נשא רבה ט(
בני אל לבר וז״ל אליהם ואמרת

 אליהם ואמרת בנזיר הנולרי׳ אלו ישראל
 לנזיר יניחו שלא כך על הב״ל להזהיר
 לבעל שירצה יראו שאם נזירתו פל לעבור
 לבריו לקיים כלי אוחו יכופו גזירתו
 הקטנים ילי על מוזהרין שהגלולי׳ ללמדך

 יוכיחו לא אם ידיהן על נענשים והם
 באחיו איש וכשלו אומר הוא וכן אותם

 ערבים ישראל שכל מלמל אחיו בעון איש
עכ-ל: נזה זה

 ויאמר י׳ ה׳ •ל׳ פסוק ק״ט יחזקאל י(
בתוך העיר בתוך עבור אליו ר׳

 האנשים מצחות מל תיו והתוית ירושלים
 כל־־התועבות על והנאנקים הנאנחים
 עברו באזני אמר ולאלה בתוכה הנעשות

 ואל עיניכם תחום אל והכו אחריו בעיר
 ונשים וטף ובחילה בחור זקן תחמלו
 עליו אשר איש כל ועל למשחית תהרגו

 ויחלו ב(. תחלו וממקדשי תנשו אל החיו
:הבית לפני אשר הזקנים באנשים

 טה ותל נח םר׳ ז״ל להחיתא אנך ]בחומת ב(

 בתר היו כשרים הרבה ראה סח בתנחומא שכוזב

 שנמחו שהטעם נחמו התר, עם ונמחו נח כמו

 כמו מיהו, שלא פשום היינו הכשרים, אותם

 דכתיב יחזקאל בימי העתקים על שנגזר

 כמו בהם, שמיחה נה טשא״כ תחלו, וממקדשי

 מוכיח, בשער שנאו פסוק על בכ׳יר שארתל

 מתעבים היו דורו ובני מוכיחם היה הוא ני

נ עכ״ל[ נשל, ולזה אותו,

 זז״ל ש״ג סי׳ אלפס רב תשר יא(
רע שם עליו שיצא מי שאלה

 היש עבירה עבר או השבת את ׳שחילל
 או אותו עשה אם בפניו להחרים הלין מן

 מלקוח חייב והוא החרם שמע ואם לאו
 חייב אינו דלמא או מרדות מכות או

 אדם ואין עצמו אצל שקרוב משום כלום
 הדין מן אין :תשובה :רשע עצמו משים

 אלא לאו ואם עבר אם אדם להשביע
 שלא משביעים שמשה לב״ד כשיתברר

 ואקללם ממם ואריב כדכחיב ישנה
עכ״ל: וגו׳ ואשביעם

כ״ל פ׳ סנהדרין בה׳ הרמב״ם יב(
 לעשות לדיין יש וכן וז״ל כ׳ ח׳ ה׳

 ולקללו עמו לריב הראוי עם מריבה
 באלקים ולהשביעו שערו ולתלוש ולהכותו

 ג( עפה שלא או יעשה שלא כרחו בעל

 מהם ואכה ואקללם עמם ואריב שנאמר
 :עכ״ל באלקים ואשביעם ואמרטם אנשים

מפני חגורו לא דברים פ׳ ספרי יג<
 איש מפני חגורו לא וז״ל איש

 פלוני מאיש אני מתירא תאמר שמא
ביתי בני את יהרוג שמא יהרגני שמא

שמא

 רוח וז״ל הלולים בעשרה הקרוש ]בשל״ה ג(

 להכניע ענאות ה׳ קנאת עליך יעבור קנאה

 לכנע שלא משפט עשות רשעה ועושי זרים

 חלק ני ובעבורתו יחם, בבורא שנוגע במה

 ואל תירא אל ואמץ חזק רק יתיר מי גבוה

 בתוכם קנאתי את בקנאו פנחס בפי עו«ש תחת.

 עבאות ה* קנאת את שיקנא האדם ילמוד מזה

 התורה חילול או השם חילול איזה כשרואה

 וחנות טובה השי״ת לו החזיקה איר ראה

עכ״ל(. שלום, וברית
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חיים ג שער שע

 אח יקצוץ שמא או גדשי אח ידליק שמא
 ד( איש מפני חגורו לא ת״ל נטישתי

עוז: במגדול והובא עכ״ל
 ח״מ בב״י הובא בחשו׳ הרשב״א יד(
 שאיים אחד פל וז״ל כ׳ י״ב סי׳ ****
 למירו שיבוא אלא בדינו יטפלו שלא לב״ד

 אין שבטירו ב״י לפני לדין ממו ויפמוד
 שאם לתובע להזדקק הב״ד את מציל זה

כדין שלא עמהם לעשות הפחידם הוא

 סי וז*ל נ״ס, אות ש*ג לד״י )בשע-ת ד(

 דרך על הפתייעכים על במחלוקת מחויק מאינו

 מפשעיהם נענש הוא הרי העון ומושכי סוב לא

 עליו תשא ולא שנא׳ בלאו ועובר הנזאתם לכל

 אורו ה׳ מלאך אמר טרוז אודו ונאמר כו׳, מסא

 ה׳ לעזרת ה׳ לעזרת באו לא כי יושביה ארור

 כר. איש ממני תגירו ולא ונא׳ בגבוריפ.

 לב מהיר אוהב ני אף ירא כל על והונה

 וסגנים שרים יד והנד, ידאה כי קנאה להעיר

 במעל היתה והסגנים השרים ויד שנאמר במעלם

 בסד■ במל*ת בחרדים וכ*כ עכ״ל. ראשונה. הזד,

מ״ב[. אות פ«ד וקנה

 ומיש ד״ה בתוך ו׳ סי׳ העזר אבן בב״י )מובא •(

 בססר ג*כ )ומובא בכ״ד הוהזק שלא קול וכל

 סי׳ ואהע״ז ד׳ סי׳ או״ח ה״ב חיים מהגה שו״ת

 שמתא( שסד )סי׳ כפתיחא כתב והרמב״ם וז*ל ג׳(

 והחרים גרושה שנשא כהן על אמון בנא שלחה

 למק׳ם הפתיזזא ומלה ואלקהרא במערים שניהם

 בשמם יתם א ושיחרימו רעה המעשה שעשה

 ויתן שישא ישראל ובת ישראל בר כל וההרים

 אמות ד׳ תוך עסהם וישב וישתה ויאכל עמהם

 בהם שיהיה ולאבילות בשמחה עמהם שיכנס ומי

ובסעות ה׳ אות אתר ב״ה כשער שייך זח •(

 הבאי בדברי ומפחידם כח בידו אין שמא
 ...שאין כן מושה אדם כל יהי׳ שא״כ ועוד

 אין וא״כ להזיק יוכל שלא אחד לך
 לא אמרה והתורה לעולם נידונין הגדולים

 הוא לאלקים המשפט כי איש מפני תגורו
 שהי׳ מפגי שטעמו ונראה כאן עד ע״ש
 כן ממונה שהוא וכל לרבים ממונה ב״ד

וכדברי קשה דין לבעל אפי׳ להזדקק חייב
הב״י: עכ״ל ז״ל הרמב״ם

הרמב״ם

 וחייב ובמותם, בחיים עמהם שישתתף ומי

 עידוק בלי יהיה וקבורתו כשימותו ארונם לסקול

 ועוה באבדם וששון שטחה ולהרא־ת הרין

 הזונה עם מלהכנס האזהרה בתכלית לנשים

 ראוי וכזה המרחץ לבית ואפילו מקום כשום

 כל ונבדיל שנפריש הרב בקול השומעים לנו

 ולא מסעותיו מעוד. על ועוברים עליו הקמים

 בשום שייכות ולא שיתוף וביניהם בינינו נניח

 להשי״ת שישובו עד פנים בשום ולא ענין

 וילקה לכ״ד שניהם ויבואו יגרשגה וכשישובו

 מהם אהד כל וישבע מרדות מכת מהם אחד כל

כמעשה לעשות ישובו שלא המקודש תורה בספר

לעולם בעבירה נשים ישא ולא לעולם הזה

ברבים שמרו כמי ברכים עוונם את ויתוודו

במרים יתמידי שם החרם להם נתיר אז

 הקרובות לעיירות הכתיתק שמאי כדי תידיעוני

 ברכים החרם עליהם עוד ותחדשי •הרחוקות

 בכטו להתרשל יתכן לא כי ישיבו לא אם

 ולכפור במרי יד להרים הגדול הזה הרע המעשה

 ובפרהסיא בגלוי הקדושה ובתורתו במשה

 פנים שנסביר להשי״ת וחלילה מזה ונתעלם

 לכבודי געשה או אדם משים שנסתד או בזה

 :עכ״ל( למוסב, יחזירם אפים ארך הרחמים ובעל

כאן. נסדר
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יא חיי ג שער שערי

 סנהדרין מה׳ כ״ב פ׳ כרמב״ס טו(
לדין לפניך שבאו שנים ח״ל' א׳ כ׳

 אח תשמע שלא עד קשה ואחד רך אמד
 ואי דבריכם אח משתשמע או דבריכם

 רשאי אתה נוטה הדין להיכן יודע אחה
 יתחייב שמא לכם נזקק איני לכם לומר

 אבל הדיין אחר רודף ונמצא כקשה
 הדין להיכן ותדע דבריהם את משחשמע

 לכס נזקק איני לומר רשאי אתה אי נוטה
 תאמר שלא איש מפני תגורו לא שנאמר

 בני את יהרוג שמא הוא רשע פלוני איש
 נטיעותי יקצץ שמא גדישי אח ידליק שמא
 להם להזקק חייב לרבים ממונה כי׳ ואס

:עכ״ל
 סנהדרין מה׳ כ״ה ם׳ הרמב״ם טז(

שופטיכם את ואצוה ח״ל כ׳ ה״ב
 הציבור את שיסבול לדיין אזכרה זו

 ולמד צא היונק אח האומן ישא כאשר
 ששלחו כיון הנביאים כל של רבן ממשה

 בני אל ויצום ונאמר במצרים הקב״ה
 להם שאמר הקבלה מפי אמרו ישראל
 מקללים שיהיו מנת טל ולאהרן למשה
עכ״ל: באבנים אחכם וסוקלין אתכם

 ח״ל ז׳ ה׳ דעות מה׳ פ״ו הרמב״ם יז(
שהלך אי שחטא חבירו כרואה

 נמוטב להחזירו מצוה טובה לא בדרך
 במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו

 עמיתו אח תוכיח הונח שנאמר הרעים
 שיכוהו עד להוכיחו אדם חייב תמיד וכן

 שאפשר וכל שומע איני לו ויאמר כחוטא
 נתפס הוא מומה ואינו למחות בידו
עכ״ל: בהם למחות שאפשר כיון אלו בעון

 א׳ סעיף י״ב סי׳ חו״מ בשו״ע יוז(
אחד לדין לפניך שבאו שנים ח״ל

 דבריהם תשמע שלא עד קשה ואחד רך
 יודע אחה ואי דבריהם משתשמע או

 לכם לומר רשאי אתה נוטה הדין להיכן
 ונמצא הקשה יתחייב שמא לכם נזקק איגי
 דבריהם משתשמע אבל הדיין אמר רודף
 רשאי אתה אי נוטה הדין להיכן ותדע
 ממונה הי׳ ואם לכם נזקק איני לומר

:עכ״ל להם להזקק חייב לרבים

 הי׳ אס וכן ח״ל כ׳ שם רמ״א יט(
ויש להם צריךלהזדקק חזקי׳ שניכם

 למחות שלא עכשיו נוהגין דמ״מ שכתב מי
 בדבר סכנה שיש משום עבירה כעוברי

 חומים וע׳ עכ״ל למלכות ימסרנו שלא
:נפלא דבר שם

 רואי משרבו ע״ב מ״ז דף סוטה כ(
לא ופסק תגורו לא בטל בדין פנים

 ונחנו שמים מלכות עול ופרקו תכירו
ודם. נשר עול עליהם

ח״ל כנ״ל דף שור בבכור התב״ש וב׳
 חו״מ שו״ע בהגהה ז״ל כרמ״א כ׳

 והוא של״ד סי׳ יו״ד בשו״ע וכן י״ב סי׳
 עכשיו דנהגי קנ״ז סי׳ מהרי״ו מתשו׳

 שיש משום עבירה בעוברי למחות שלא
 רבים דשו מזה ע״ש כר בדבר סכנה

 שם לו לאשר לחנוף להם דמו וכהיתרא
 תקיפות שאר או שררה שום אצל קצת ויד

 חורה תפוג ע״כ היזקא נרי דלא אע״ג
 בלטו. חיים רעהו אח איש אם כופין ואין

 מהרי״ו ודברי זה הוא גמור טעות ולענ״ד
 לא ואי היזקא בברי כ״א נאמרו לא

 מעיקרא תגורו לא בעלת הכי תימא
 בדאיכא כ״א חגורו לא נאמר לא דודאי
 דאין ס״א דף נדה גמ׳ כמ״ש לירא מקום

מקום בדאיכא כ״א תירא אל אומרי׳
לירא
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 הובא כרשב״א חשו׳ הוא זה וכעין לירא
 משוכדא ראי׳ ועוד י״ב, ר״ס מו״מ ב״י

 שנחיראו י״ע דף בסנהדרין המלך דינאי
 שם רש״י כמ״ש בדין המלך ינאי מפני

 גבריאל ובא שעח בן שמעון והענישם
 לירא ראוי הי׳ לא אעו יק׳ בקרקע וחבטן
 כל שלרג מוכיח וסופו המלך ינאי מפני
 צ״ל אלא כבודו בשביל ישראל חכמי
 לא וביטלו הזיקא ברי אז הי׳ לא דמ״מ
 י״ד דף בגיטין ממ״ש ראי׳ ועוד תגורו
 מאותן ירא שהי׳ ינאי בר׳ דוסתאי ר׳ שאמר

 מאיימים שהם משום דלשם אדם בני
 את הרגו אילו הורגין הרוגו ואומרין
 יאשי׳ בר׳ אחא ר׳ לו והשיב וכו׳ דוסתאי

להם יש הן למלכות קרובים אדם בני אותן

 ח״ל כתב קפ״ז סי׳ זז״א ד׳רדב״ז ]בתשובת ר.(

השרתים באלו דעתי אודיעך מפני שאלת

 נסש ובשאט רמה ביד עבירות העוברים

האם שימירו׳ אוסרים אותם לייסר וכשבאים

:לא או הוש1 ולא אותם נייסר

על כי זה על מעטער אני ימי כל תשובה

 את לכוף כת ואין חורה תפוג כן

 שלא יום בכל מתפלל אני זה ועל הרשעים

 דעתי לך אגיד מ-ם אבל ידי על תקלל. תארע

 אותם להגיזז לומר נראה הי׳ לכאורה בזה,

 כל על יעברו שלא כדי מזנות קעת על לעבור

 דכייפינן המפורשים כתבו דהא תדע תורה, גופי

 בנות חעאנד, שלא כדי עלי מאים בטענת לגרש

 לגרש מתימן שאנו הרי רעה לחרבות ישראל

 לתרבות תעאגה שלא משום הדין מן שלא

 דאין תשבה שפיר בה מעיינת כד אבל רעה,

 עוברים אנו אין כפייה דבתך כלל ראיה מכאן

שיאמר עד אותו שניפק דכיון תורה דבת על

 לו אמר אחריהם שרצים ופרדים סוסים
 כיון וק׳ עבדת שפיר א״כ לו אמר הן

 לירא בזה די הן למלכות קרובין לו דאמר
 סוסים להם יש אס לשאול לו ולמה מהם

 רק לירא ראוי הכל מן דלא אלא כו׳
 וקאמר דייק ולהכי הזיקא דברי כה״ג

 להמלט דרך שאין בכה״ג דוקא פי׳ כן אם
 סוסים עם יגעו ולא ירוצו כי מהן

 והמלטה ניסה שיש זמן כל אבל ופרדים
 דיין וכ״ש ה( ד׳ קנאת התקנא הרודף מיד

 הדת משפטי ומעמיד לרבים הממונה
 ממונה הוא אשר השופט או חלם על
 לא ומקיים העוברים לרדות ישראל על

 ורעה המקנא פנחס למחיצת יזכה תגורו
:עכ״ל תאונה לא אליו

ילקוט

 בחנון לגרש בדעתו דגטר םד.מ הנן אני רועה

 טעמא אהך וסמכינן הכמים דבת לשמוע כדי

 דבר להתיר אבל רעה, לתרבות תעאנה שלא כדי

 שלא וכ»ש לנו אק תעאנה שלא כדי האסור

 וא״ת זו׳ זזששא מסגי מעות שום על לעבור נתיר

 אבל איסור׳ של דבר אנו נתיר שלא ניחא הא

 זו, חששא מפני בידו נמהר. ולא אותו נייסר לא

 לזה זה עמבים כולנו שהרי ליתא ודאי הא

 שאם ותו וגד׳, יעלימו העלם ואם כתיב וקרא

 כיון לגמרי התורה תתבטל לזה להוש באנו

 מעלימים אנו זו וזששא שבשביל הדבר שיתפרסם

 להטוא יוסיפו עולה בני מהרשעים, עינינו

 ולא בזה וכיועא והניאוף והחמס הגזל וירבה

 בכל מעינו יכן בשרידים, אלא התורה מתקיים

 תששו ולא הרשעים את שמיסרים ודור דור

 מעבירין אק דקיי״ל היכא דכי ותו זו, לתששא

 תמורה או קלה זו אם מדקדקים ואין המעות על

קלה שזו אעפ״י העבירות על פעבידק אין כך

רזו
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ג שעדשערי
חיי©

יב

 מביא ס״ח סי׳ שופטים ילקוט כא(
ויפחה טה״פ אליהו דני תנא בשם

 שלא דבר נדר הגלעדי יפתה וז״ל הגלעדי
 המזבח גבי על בתו להעלות כהוגן

 עמו לעשות אפרים אנשי אליו נתקבצו
 להם שיאמר לפנחס הי׳ גדולה מריבה
 לעשות אלא באתם לא גדרו את להתיר
 מימה לא הוא אלא באתם מריבה

 נדרו את התיר לא והוא אפרים בבני
 יהי צדק שופט כסא על יושב ליפחח

 עולמים ולעולמי לעולם מבורך הגדול שמו
 להציל ובא בכפו נפשו זה ששם אמר
לעשות ובאו ומואב עמון מבני ישראל את

 על לייסרו עליגו שפוסל וביון חמורה, וזו

 ותו עליה׳ מעבירין אין לידינו שבא זו עבירה

 וכן לעשותו, סופו מפיו אותו שהועיא וכיון

 הולן אותו נייסר שלא שאעפ״י פעמים כפה ראינו

 הפוסל לעשות ראוי ולכן סיבה, בלא ימושע

 מערבותו נושענו ואנחנו יצא ישא ואם עלינו

 קידושין משמע והכי בפופרים עריבים אגו שאיו

 בשעת הקרוש רבינו ואסר פפאי ע*א ע״ב

 יאשיה בר׳ אתי דר׳ נבואה בורך ססירחו

 שבת והללו בכוזרי פירא דאקפי להגהו שפתינהו

 מאי לפידק ואינא דשמתינהו, משום ואשתמוד

 גופי׳ הקדוש ורבינו פלתא בהך תלפודא אשפעיגן

 דאפילו לאשמעינן אלא זה, ובר ניבא הלנתא למאי

 מהריפים או פגדין שהם מפני לחכמים נראה אם

 בעבור יגיחו לא רעה לתרבות kt פיסרים או

 לא הנראה ולפי בהלכה, ומלעשות מלדון זה

 מדרבנן אלא התורה מן שבת חילול שם הי׳

 רש השש לא ואסדר, לא, דתו מושמתינהו

 פוסל וודאי התורה על שעוברים דיון מידן

אה״ב, שיהי׳ פה ויהי׳ תורתינו לקיים עלינו

 3מ׳׳ מהם והרג עמד מיד מריבה עמו
 סבולת ואמר שבולת נא אמר שנאמר אלף

 שא למבירו שאומר כאדם ע״ז לשון זה
 ספק שהי׳ פנחס אותם הרג ומי בל

 נדרו לו ולהתיר מימה ולא למחות בידו
 בידו שספק מי וכל ו( סחיר ולא ליפמח
 למוטב ישראל להחזיר מוחה ואינו למחות

 בישראל שנשפכים דמים כל מחזיר ואינו
 אדם בן ואתה שנאמר ידיו על נשפכים

 את הזהרת כי ואתה וכו׳ נחחיך צופה
בזה זה ערבי׳ ישראל שכל מלמד הרשע

עכ״ל:

ילקוט

 למנהיג יש מ״ם להלכה, זה כל שכתבתי ואע״ג

 שאין לפי כאלה, בדברים מהון להיות הדור

 הא שתת, העבירות כל ולא שתין האנשים כל

 בעןמו וכוסה בעבירות רגיל שהוא אדם כיעד

 ונעמיד מה, ויהי׳ לו חוששין אין בטענתו

 שישמע, הובר וקרוב רגיל, אמו ואם התורה,

 מעם מעם שישוב עד בדברים אותו מטשיכין

 כל דבן התקלה מפני להענישו ממהרין ואין

 והמנהיג, הדיין עיני ראות לפי והכל בזה כיומו

 ע*כ שמים! לשם מעשיו כל שיהיו ובלבד

המשובה(

 לקטן מובא קפ״ם סי׳ הפירים בספר ]ועיין

:ע״א[ מ׳ דף כ*ר, שער

 בעושי תקנא ואל וז״ל דרל״ס. ח״א ו(}בזוה*ק

 לקנאה תיתי ולא בעובויהון תשגה דלא עולה

 קני ולא עובויהון דהפי מאן ובל עלייהו,

 )שמות דכתיב לאוין, תלת על אעבר לקב״ה

 לא פני, על אחרים אלהים לך יהיה לא כ׳(

 להם תשתחוה לא תמוגר" וכל פסל לו תעשה

בגין קנא. אל אלחין ח׳ אנכי כי תעבדם, ולא

בי
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חיים ג שער

 חרנ״ו סי׳ י״ב ק׳ חהלים ילקוט כב(
מלקוח שפתי כל ד׳ יכרת פסוק

 דקטלי חליתאי לשון אמרי במערבא ח״ל
 עליו ולנאמר ולמקבלו למספרו תלתא

 כימי ארבעה שהרג מצינו אומר יהושע ר׳
 עיר וגוב שקבלו, שאול שאמרו, דואג שאול,

 גר בן ואבגר עליהם, שנאמר הכהגים
 "ר׳ מימה, ולא לממוח בידו הי׳ שספק
 סיפק סימאי לר׳ לי׳ ואמר שלח זעירא
 א״ל מוחה אחה אין למה למחות בידך
 א״ל והנאנקים הנאנחים מן אלא איני

:עכ״ל הדין התחילה מהם ולא זעירא ר׳

 והבאתי בחוקתי פ׳ נהנים תורת כג(
מדה זו ח״ל אויביהם בארץ אותם

 אומרים ישראל יהו שלא "לישראל טובה
 כמעשיהם נעשה אוה״ע בין וגלינו הואיל

 נביאי מעמיד אני אלא מניחם איני אני
 כנפי תחת למוטב אותם ומחזיק עליהם

 לא הי׳ 'רוחכם על והעולה שנאמר מנין
כגוים נהי׳ אומרים אתם אשר תהי׳

 נאום אני חי אלא האדמה וכמשפחות
 נטויה ובזרוע חזקה ביד לא אם ד׳

 על עליכם אמלוך שפוכה ובחימה
אני ממליך בטובתכם שלא כרמכם

:עכ״ל עליכם מלכותי

 ר׳ אמר ע״ב מ״א דן< סוטה גמ׳ כד(
שגבר מיום חלפתא בן שמעון

 )כחה ח״ל רש״י פי׳ חנופה של אגרופה
 אין מישראל דאמו דאע״ג חנופה של

 עכ״ל( מלתא וזילא הי׳ דעבד למלכות ראוי
 ואין המעשים ונתקלקלו הדיינין נחעווחו

 גדולים מעשי לחבירו לומר יכול אדם
 ח״ל גחעוותו רש״י פי׳ ממעשיך

 עכ״ל הדין בעלי את הדיינין )שהחניפו
 שהגדולים ח״ל פי׳ המעשים ונתקלקלו

 מפני בידם מימו ולא עבירה עוברי ראו
 מעשי לומר שיכול אדם ואין עכ״ל( חנופה
 מימו שלא )שמתוך וז״ל פי׳ גדולי׳

מעשיהם את הדורות למדו עבירה בעוברי
עכ״ל: עוברין כולן ונמצא ז(

ז״ל

 ולטססי טייהו לאתסרעא נע לכר ליה מי כן

ענ*ל[. פגייהו, אורחיה

 ההוא כל ות״ה "*ל דר*ס! ה*א ]נזה*ק

 פלאכא יכיל לא לקב*ה ליה דפקגי גע נר

 ויתקיים געא כני כעאר כיה לעלטאה דפותא

 בפנחס דאתפר כפה אוקפור. והא עלס כיה

עכ״ל[. עלום בריתי את לו נותן הנני אטור לכן

 ח״ל סי«נ הקרועה עקר הכפה ]בראעית

 יכולת בידו עיע פי כל זע״ל אנוהב הר״י נעם

 מוה״ז טהרעעים גקפות ונוקם וטוהר. לפהות

 כפו אחריו ולזרקו ברית קפו כורת הקב«ה

4עכ-ל לפנחס שעעה

 בתעובת ג־כ )יסביאו כ׳ עקר הקקידה ]ספר ז(

 באריכות ה* סי׳ או*ח ב׳ הלק חיים פתנה

 יע אם ענק על וברים אריכות אתרי עיי״ע(

 כדי קל חסא בפוטבי לעבור להניח ד לבי"

 אעת איסור טון גדולים חטאים לגרום עלא

 סעפים זה על דנתי ואני :וז*ל כתב איע

 להם והסברתי גדוליהם ולטי לטיהם רבות

 איע איע עליו יעבור אער הגדול עהחטא

 או הרבים לדעת ועלא בסתר יעראל פבית

 מונו והיא הוא יהיד חטאת בי׳ה ברעות

 על בי*ד ע*י או םעלד« על בי״ו ע״י יפות,

פלגע עון עהיה בפו נקיים יעראל ובל פטה.

טבעה
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ע f חיי^ ג שער שערי

 מדיני רל״ט. במצוה כחינוך ז״ל כה(
שחיוב רז״ל שאמרו מה המצוה

 המוכיח שחייב כלומר הכאה עד זו מצוה
 כדי עד החוטא אל הוכחותיו להרבות

 המוכיח. את להכות כחוטא קרוב שיהא
 המוכיח יראה שאס ג״כ רז״ל אמרו ומ״מ
 נמצא תועלת שום תוכחותיו בדברי שאין

 ורשע אלם איש כחוטא רשעת גודל מחוך
 עניו יעמוד שמא ממנו ומתיירא ביותר

 כזה כאיש זו במצוה חייב שאינו ויהרגנו
 כשם ע״ב ס״ה יבמות ז״ל אמרם וזה

 לשתוק מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה
 שיהי׳ לפי נשמע הדבר שאין במקום

 נאשר תועלת ולא למוכיח קלון בענין
 נפש בעל לכל להתישב יש וגם הוכיח

ולחשוב אלה בענינים הרבה ולהשגיח

 האנשים מוסרי! שלהם בי״ו היה אם בגבעה,

 החסא ואמנם ישראל, ניר לברם ההם הרשעים

 והדת הרבים, דעת עליו כשיסכימו הקטן

 הוא דנה בו, לסתות שלא דיניהם בבתי ניתנה

 ניתן ולא כולו, הקהל וחטאת סלילי ועון ומה

 שהיה נמו הקהל, בפורעניות לא אס למהילה

 היה והוא בעון, השתתפם על בנימין, נבגי

 רינין ובחי שהם שביארנו, כמו סדום עון

 ואביון, עני יד להחזיק שלא הסכימו, שלהם

 או ישרטו או שיכרתו ומוטב סוב הוא ולכן

 אות משתעקר ננפשותם, ההם המסאים יסקלו

 יקבל שלא וטי הרבים, בהסכמת מהתורה אהד

 בתורת ונתלה בבינה הלק לו אק בדעתו זה

 טעמים ישראל זה על שנגפו מה אמנם אלקית,

 טעם ואסיר מסמיכת ז״ל למדו שכבר עם

 מתו לא אשר מיכה פסל עון והוא מספיק

באלו היסב נא התבונן העקידה. עכ״ל ונו׳,

 אל בדבריו תועלת יהי׳ אם ולראות
 הוא כי בשי״ת ויבטח שיוכיחנו כחוטא
 לבבו ירך ואל שונאיו עם בהלחמו יעזרנו

 אוהביו כל את שומר השי״ת כי יירא ואל
 החוטא ישוב ואם ישמיד. כרשעים וכל

 שבידו ומי גדול. שכר בזה לו יהי׳ מחטאו
 על נתפס מיחה ולא בו ולמחות להשיבו
 גם רבותינו מדברי ברור דבר וזה חטאו.

 הקטן שאפילו ח״ל אמרו ועוד הכתוב מן
 כגדול יראה אם הגדול את להוכיח חייב
 זו מצוה פרטי ויתר טוב לא בדרך הולך

 ונוהגת מ( בגח׳ מפוזרים במקומות נתבארו
 נזכרים זמן ובכל מקום בכל זו מצוה

 כענין הוכיח ולא עניה ועובר ונקבות
 מכת שהוא ועוד עשה בטל שאמרנו

עכ״ל: כן שעושין הרשעים
אשר

 כדי קל חטא לעשות להתיר שאין הדבורים

 נמו ולא גדולים, חטאים מלעשות לפגוע

 דברי מהפכים אשר בעוה״ר אלד. בדורותינו

 הרבה ומתחרים פשרות ועושים חיים אלקים

 -מעבירות להביל כדי באטרם חורה, גופי

 ירידה אחר ירידה ירדנו ועי״ז גדולות, יותר

 לנו ואין בימינו, שעלתה פה לגו אוי בעוה״ר,

שבשמים[. אבינו על רק להשען

 וז״ל הספר בתתלת הקדוש בשל״ה ]מובא ח(

 הונח שבחוב נמו עשה נמות היא חוכמה

 כגסנד. רבד. מעור. והיא עמיתך את תוכיח

 אמר ע״ב קי״ט דף כתבי כל פרק שבת ובמסכת

 ר• אסר אבא בר שמעון דר׳ בריה עמרם רב

 חרבה לא חנינא ר׳ אמר אבא בר שמעון

 זה אח זח הוכיחו שלא בשביל אלא ירושלים

 מה מרעה ממנו לא כאילים שריה היו שנאמר

אף זה של זנבו בבד זה של ראשו זה איל

ישראל
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חיים ג שער ש;(

 בקרקע, פניהם כבשו הדור שבאותו ישראל

 שאפשר פי כל ע״ב נ״ד דף בהמה במה ובפרק

 אנשי על נתפס מיחד" ולא ביתו לאנשי למחות

 בכל עירו אנשי על נתפס עירו באנשי ביתו

 שם עוד כולו. העולם כל על נתפס כולו העולם

 מדד. שתה לא מעולם חנינא בר אהא ר׳ אפר

 מדבר הח לרעה בה והזר הקב״ה מפי סובה

 העיר בתיך עבור אליו ה׳ ויאמר וכתיב זה

 הנאנחים האנשים מעתות על תי״ו והזווית

 אמר וגו׳ הנעשות התועבות כל על והנאנקים

 של מעהן על ורשום לך לגבריאל הקב״ה ליה

 מלאכי בהם ישלסו שלא דיו של תי״ו עריקים

 כדי רם של תי״ו רשעים של פעחם ועל תבלה

 הדין מדת אמרה תבלה מלאכי בהם שישלסו

 אלו נשתנו מד׳ עולם של רבוגו הקב״ה לפני

 והללו גמורים עריקים הללו לה אמר מאלו

 בידם היה רבש״ע לפניו אמרה גמורים רשעים

 שאם לפני וידוע גלוי לה אפר מחו ולא למחות

 רבונו לפניו אמרה מהם יקבלו לא בהם פיתו

 והיינו גלוי פי להם גלוי לפניך אם עולם של

 תהרגו ונשים טף ובתולה כתור זקן דכתיב

 אל התי״ו עליו אשר איש כל ועל למשחית

 אמר מתחלה רש״י )פירש תתלו וממקדשי תגשו

 וכתיב תחלו( וממקדשי אמר ולבסוף תגעו אל

 תני הבית לפגי אשר הזקנים באנשים ויתלו

 בני אלו מקודשי אלא מקדשי תקרי אל יוסף רב

 תי״ו ועד מאל״ף פולה התורה את שקיימו אדם

 מהלכות שישי פרק מיימוני ובהגהות בז/ ומיד

 יקבלו שלא לו ודאי אם אמנם וז״ל דעות

מדה״ד אמרה התם כדאפרינן דפסור נראה או

 גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אם הקב״ה לפגי

 גענשים היה לא להם גלוי היה שאם משמע

 וכן הבתים חזקת בפרק בתוספתא משמע ובן

לשתוק לו זסוב דכתב המעות בספר כתוב

 וכו' שוגגין שיהיו מוטב לישראל להן דהנח

 דהוכח מעשה אבל פטור דפעוגש כתב ורא״ם

 כתב טקועי משה הרב אבל איפסר, לא תוכיח

 כשם ע״ב ס״ה דף יבמתו על דהבא בההיא

 מעור. כך הנשמע דבר לומר אדם על שמעוה

 שנאמר נשמע שאינו דבר לומר שלא אדם על

 הגהות לשון ע״ב ישנאך סן לץ תוכח אל

:מיימוגי

 דמהוכוז רא״מ לדברי ראיה להביא נראה ולי

 בערכין יש ם׳ דאיתא מהא פטור, אינו תוכיח

 עד אמר רב חיכתה היכן עד ע״ב ט״ז דף

 עד אמר יוחנן ר׳ קללה עד אמר ושמואל הכאה

 וגם לנזיפה בא שכבר אף ס״ל הרי נזיפה.

 כל על יקבל שלא בודאי יודע ואז לקללה

 הכאה. עד תוכיח והוכח מעשה פטור אינו זאת

 כרב פסק דעות מהלכות ו׳ פרק והמייטוני

 דרב יוחנן, כר׳ ופסק עליו תמה דהסמ״ג אף

 שמואל לגבי וכ״ש יוחנן כר׳ הלכה יוחנן ור׳

 וז״ל טי׳ימוגי הגהות כתבו מ״מ באיסורי

 רבינו כדברי משמע תזריע פרשת בתנחומא

 עולם של רבונו מדה״ד אמרה דאמר המחבר

 כן( פי על )אף עד וכו׳ מאלו אלו נשתנו מה

 על ולקבל שמך קידוש על להתבזות לחם היה

 הנביאים שהיו כשם מישראל הכאות עעמם

 סבלו ערות כמה וישעיה ירמיה שהרי סובלים

 חזר מיד למכים נתתי גוי כדכתיב מישראל

 ובתולה ובחור זקן חבלה למלאכי ואמר הקב״ה

 לשון כאן עד המדרש לשון ע״ב ונשים טף

 יוחנן כר׳ דפסק הסט״ג לדברי ואף המיימוני,

 ושמואל מרב מוכח מ״מ יותר ולא נזיפה עד

 דהא להוכיח מחויב יקבל שלא יודע ואפילו

 לאחר אף מ״ל ומ״ם מרב יותר דמי׳קל שמואל

 להוכיח, מחויב יקבל שלא בוודאי שיודע נזיפה

ושמואל ארב יוחנן רבי פליג לא זו ובסברא

ונהי
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יד חיי ג שער שערי

 ביותר לסבול הפוכיח ברין■ דאין וס׳ל ונהי

 והי' פליג .לא בהא ם*מ הנזיפה אתר ולהוכיח

 ליה קים שהי' אף נזיפה קורם להוכיזו פתויב

 דר׳ נאמר אם ואף התוכחה׳ יקבל מלא □נוי׳

 דירי׳ טעמא נעבמו וזהו עלייה■ פליג יוחנן

 נתגלה דאז משום יותר ולא נזיפה עד שסובר

 ראוי הי׳ לא א-כ מוסר, התוכחה יקבל שלא לו

 נגד זו בסברא יחידאה שהוא יוחנן כר׳ לפסוק

 אף הוכחה מבזות להו שסבירא ושמואל רב

 יקבל, שלא בוודאי יועיגן שאו נזיפה לאחר

 תרוזייהו נגד בטלים יוחנן ר׳ שדברי ומאחר

 ושמואל רב כי כרב, לפסוק הראוי מן ע״כ

 הטעם שזהו ואפשר באיסורי כרב הלכתא

כרב, שפסק המייפוני של

 ר׳ דאמר יבמתו על הבא ופרק וההיא

 שמבור, כשם שמעון בן אלעור ח משום אילעא

 על כבוד. כך הנשמע דבר לומר אום על

 אבא רבי נשמע שאינו דבר לומר שלא האדם

 ישנאך סן לץ תוכח אל שנאמר חובה אומר

 ענין שזהו אומר אני ויאהבך, לחכם הוכח

 יודעים אינם שהחוטאים בדנו ופיירי עבטו בפני

 יעברו ועכ*פ מהמוכיח ומתלובבים אסור שזה

 מזידים יהיו ואל שוגגים שיהיו מוסב ע*כ

 שואל סרק שבת במסכת ואיתא הא כדמיון והוא

 יום תוססות לענין הסביא פרק ביבה יבמסכת

 חשיכה עד ושתי ואכלי להו דחזיגן כיפורים

 מוסב טעמא משום מידי ולא לחו אמרינן ולא

 למון וזד. טזידים יהיד ואל שוגגים שיהיו

 נשים עשור, שביתת מהלכות ס״א הפייפוני

 יודעין אינן והן חשיכה עד ושותות שאוכלות

 ממחץ אין הקודש על מחול לדוסיף ממבוה

 אפשר אי שהרי בזדון לעשות יבואו שלא בידן

 והנח להזהיר ואחד אחד כל בביזת שוטר שיהי׳

הדומה וכן מזידין יהיו ואל מוגגים שיהיו להם

 בריש ביבר. במסכת הרא׳־ש לשון וזה עכ״ל, לזד.

 דאתא במידי דוזקא העיטור כעל כתב המניא פרק

 אבל כיפורים יום עיניי תוספות כמן מדרשא

 נהו מחינן בהויא באורייתא דכתיב במידי

עכ«ל. דפרשי עד לחו וענשינן

 איסורא מבורר שלא מאחר טעמא והיינו

 ישגיחו ולא יאמינו לא שהן חיישינן בהדיא

 משים נשמע שלא דבר לומר שלא חובה זר. ועל

 איסורו שנתפרסם דבר אבל שוגגים. שיהיו מוטב

 מאה אפי׳ תוכיח הוכח אז ומבורר ונודע

 בן אלעור ר׳ וברי לפרש יש עוד פעמים,

 להוכיח היינו נשמע מלא דבר לומר שלא שמעון

 עליו, ובווזק המוכיח דברי על שמתלובץ לץ

 לקול שוסעין ולא חוטאים שהיו אף ישראל כי

 נביאי רק התלובבות בכלל הי׳ לא זה נביאיהם

 המוכיח וכן אמת שדבריהם וסברו הטעום שקר

 עשיתי לא הוכחה על לו משיב והוא לחבירו

 מחויב או עשיתי וכדין עשיתי יאמר או כך

 אם אמנם לי׳, כדאית ולמר הכאה עד להוכיח

 חובה או עליי, ומתלובץ המוכיח לדברי בוחק

 אלעזר דר׳ י״ל עוד יאמר, שלא המוכיח על

 עבטו על להחמיר שרובה מי מדבר שטעון בן

 למר להוכיח שמחויב השיעור אחר ולהוכיח

 יעמר. שלא עז״א לי׳, כדאית ולמר ליה כדאית

משום נשמע שלא דבר יאמר שלא וטוב שוב

ודו״ק. לץ, תוכח אל

לי נראה הכאה עד הטיימוני פסק ומחמת

 מוכיח ויהי׳ וכדפרישית עמו ונמוקו טעמו

 ובפרק הגדול פני אף ישא לא ברזל כעמוד

 מלמד. את שהוכיח על למלוכה זכה ירבעם חלק

 מרבנן בורבא האי וכתובות בחרא ובפרק וכו׳

 טפי דסעלי משום לאו מתיה בני ליה ומרחטץ

יכו׳. לחו מונח ולא משום אלא

 אחיו בעון באחיו איש רז״ל דרשו והנד,

כל
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חיים ג שער O®
הערה

 כי חטאיו על מתוודה הנשיא אם הדור אשרי וזז״ל אמרו יחטא נשיא אשר
המדינה ככל נשמע שקולם ליהודים גדולים להיות שזכו אנשים

 להם גובה אין אשר לרבנים לנס עומדים המה המדינות, בכל או
 שיראו העת הגיע ואם לעירם, ומורים שופטים רק שהם ערכם ומכירים
 אשר המנהגים מסורות ונעקרו אמונה גבולי שנסוגו או התורה וחרבן הדת הריסות

 מאומה ידברו ולא לפה יד ישימו ישראל בית בעד ובריחים דלתים העמדו בהם
 לבטן ארזי אם פי בשער לפתוח אנכי ומה אני מי בלבו יאמר ואיש איש כל כי

 אין בכח ד׳ בקול קשתם ידרכו ולא שסתם יניעו ולא להם ישבו התורה ואדירי
התורה וחורבן הדת הריסת זה שאין יבינו לב חקרי שגדולי משתים אחת אלא זה
ישמעו לא כי מציל מידם ואין רשעים ביד נתנה ארץ כי ידעו רב כי בחכמתם או

התורה תפוג כן ועל גבהו ארזים כגובה אשר איש הוא אם גם ד׳ עם הקורא לקול
)מנהגים( שאר ירדו אז יחטאו הנשיאים ואם עליהם וגבוה גבוה מעל גבוה יש כי

 1 וז״ל רם*ט סי׳ ואתחנן רבה כמחז״ל זה אחר זה אחורנית מעלות עשר ]מנהיגים[
 מה שכל נחמני בר ר״ש אמר ד׳( )הושע אמיר בקלון כבודם לי חטאו כן כרובם

 ואני מתיר הנשיא אומר ב״ד ואב מתיר הנשיא כיצד עושה הדור עושים שהגדולים
 הדיינים אומרים הדור והשאר אוסרים ואט מתיר ב״ד אב אומרים והדיינים אוסר

 ולכן עב״ל. תחלה שחטא הנשיא לחטוא הדור לכל גרם מי אוסרים ואנו מתירין
 שהנשיאים עונות ועתקו הצרות גברו ואם חטאתו על קרבן מביא שהנשיא לדור אשרי
 שואל לבל להשיב למלחמה חלוץ לצאת ולא שתיקה אלא טוב שאין בזה נוחו דעתם

 יתר יורדים אז לשטת הפושעים רוצים אשר מנהג כל על ובשמהה בזריזות מיד
 ברשת נפלו כי ד׳ עם ועל ישראל בית על תזעק מקיר שאבן עד אחורנית הרבנים

 אפיקורסות טפח מגלי׳ בה היסוד עד ערו ערו אומרים אשר והכופרים הפושעים
 עד נמרצות קללות בח״י ישעי׳ דעת נתקררה לא כן ועל המיטת טפחיים ומכסים
 ישתוק הזקן שאם ישראל ישועת יהי׳ שזה בנכבד ונקלה בזקן נער ירהבו שאמר

פיו הנקלה יפתח פיהו עליו יכף הנכבד ואם פשעו לעמו מלהגיד הנער ישתוק לא
תקוה« עכור לעמק יש אז בשער

P ועל

 מצות בקיום אבל בזה זה ערכים ישראל כל

מערבית. אח״ב סמור הוא הוכהה

 כך להוכיח המוכיח על רבה שמצור. ונשם

 ובמסכת התוכחה לקבל המוכח על רבה מצוד.

 היא איזו אומר רבי תגיא ראשון פרק חפיר

 התוכחות את יאהב האדם לו שיבור ישרה דרך

 לעולם בא רוה זחת בעולם שתיכחות זסן שכל

 מן ססתלקת ורעה לעולם באין וברכה סובה

 ברכת תבוא ועליהם יזעם ולמיכיהים שז׳ העולם

בן יוחגן א״ר בערכין יש ובסרק ע*כ. סוב

 פעמים שהרבה וארץ שמים עלי אני מעיד גורי

 רבן לפני עליו קובל שהייתי ידי על עקיבא לקה

 לקיים אחכה בו שהוספתי וכ*ש בר׳ שטעון

 לתכם הוכח ישנאך פן לץ תוכח אל מ׳-ש

:ע״כ ויאהבך,

 כן על תוכחה, מצודת גודל מביאר הרי

נפי והוכתר. במילי להאריך אחד לכל ראוי

הקדוש( השל״ח עכ-ל ינלתו.
ש*ג סי׳ או*ח שיק מהר׳־ם חשובת ]ועיין

 תוכחה[ מצות נענין דברים אריכות

בדקאנסי
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טו חי׳"( ג שער שערי

 ד׳ לפני חלוץ למלחמה יצאי שהגדולים ותתפללו בד׳ ישראל בית בטחו כן ועל
איש כל ועלה כנכבד נקלה בזקן נער בעצמיגו נחזק כן יעשה לא חלילה ואם

 שעשה ומי יעקב מבית ואמונה מישראל תורה יאבד שלא לד׳ לעשות עת כי מעירו
1 אמן עולם ועד מהיום בעזרתינו יהי׳ הוא לאבותינו נסים

ד שער
 מסתכל היה שאם המנהיג, ראש על יחולו עושים שהעם ופשעים ועונות החטאים כל

ומורדים. חוטאים ד׳ עם היה לא און, פועלי יציצו כאשר מיד אותם ופקד בעם

 אלי ד׳ דבר ויהי ג׳ ק׳ יחזקאל א(
לבית נחחיך צפה אדם בן לאמר

 אוחם והזהרח דבר מפי ושמעת ישראל
 ולא תמות מוח לרשע באמרי ממני

 מדרכו רשע להזהיר דברת ולא הזהרתו
 ימות בטונו רשע הוא לחיותו הרשעה

 רשע הזהרת כי ואתה אבקש מידך ודמו
 הוא הרשעה ומדרכו מרשעו שב ולא

:ע״כ הצלח נפשך את ואתה ימות בעונו
 אדם בן ח״ל שמ״א סי׳ שם ילקוט ב(

הה״ר לרשע באמרי נחחיך צפה
 אח שמרתם אם בראשיכם ואשימם
 לאו ואם שמורים ראשיכם הרי התורה

 ישראל של שאשמיהם מלמד שמורים אינם
עכ״ל: (א דייניהם בראשי תלויים

 ואשימם תת״ב סי׳ דברים ילקוט ג(
אם אחר דבר ח״ל בראשיכם

שמורים ראשיכם הרי דבריכם אח שמרחם

 שאשמיהס מלמד שמורים אינם לאו ואם
 וכן דייניהם בראשי תלוים ישראל של

 לבית נתתיך צופה אדם בן אומר הוא
 הזהרת כי ואתה וגו׳ לרשע באמרי ישראל

 טכ״ל: יגומר ומדרכו מרשעו שב ולא רשע
נשמעין כשישראל ח״ל שם ילקוט ה(

 עושים הגדולים ואין לגדוליהן
 גדולי׳, של בראשיהן תלוי׳ אשמה צרכיהן

 וכשאין עצמן, בראשי תלוי לאו, ואם
 ד׳ כתיב מה צרכיהן, עישין הגדולים
וגו׳ ושריו עמו זקני עם יביא במשפט

:עכ״ל
 שפוט בימי ויהי רות רבה מדרש ה(

י״ג( )יחזקאל ח״ל השופטים
 מה היו ישראל נביאיך בחרבות כשועלים

 בני לכשיראה בחרבות מצפה הזה השועל
 כשועלים כך כורח יהי׳ צד לאיזה אדם

כמשה בפרצות עליתם לא נביאיך בחרבות
למי

 ואלה פסוק על פשססים פרשת ]ברקאגסי א(

 ונתשש לאמיתו אפת דין הדן וז״ל המשפפים

 לזניה דקדוקיו שברקדק דיין כגון )ניצדא

 מן מלא ועונשין מכין דין כיה דתנינא לרשע,

 פפלק והדיין לתורה, סייג לעשות כדי התורה

 א1לם הדין בענק ומדקדק מלהענישו עצמו

וין והוא ממש, הדק מן אותי לזנות פתה

 שהשעה לא אם הדין לפי אמת וין והוא )פי׳

 העולם את דן כשהקנ-ה לבוש( לכך, עריכה

 העולם מן ימסתלק עליו, נתפש הדיין אותו

 הדיין נתפש שלא )פי׳ לאו ואם זמני, קודם

 נכד ולא נין לא נתב עליו לביש( עצמו.

•1עכ*ל זרעו, נתפש נתפש אינו כשעצמי נעמו

כאבות
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חייה שערשערי

 מן פסוק על קי״ח ק׳ מוג שוחר יט(
צדיקים חמשה וז״ל קראתי המצר

 ואשור ושם ומגר נח בעולם עמדו
 עמד אלא לעבוד הקפיד לא נח ואברהם

 עצמן אח הטמינו ועבר שם כרם לו ונטע
 רשעים שני בין דר אני היאך אמר אשור
 יצא ההיא הארץ מן שנאמר לו הלך הללו

איבו לעד עומדת צדקתו אברהם אשור
ה;

 הניחו לא כקב״ה ואף להקב״ה מניח
עכ״ל: הוצאתיך אשר ד׳ אני שנאמר

 וז״ל ש״ב זוטא אליהו דבי תנא כ(
עומד שהי׳ נח של שכרו מה

 ועשרים מאה אותן כל ברבים ומוחה
 העיד לפיכך המבול בא שלא עד שנה
 :עכ״ל תמים צדיק איש נח התורה עליו
.*ה

בנפשי! אשר רעי
 או אב״ד רב להיות קדשים צאן רועה להיות באיש יבחר ד' אם מרעהו איש קנאת

נביא בנפשינו בנפשו קיים הוא האיש כי אחריתו זכר ולא מוסר מגיד או דיין
 ידי יצא אם באפו נפשו יטרף לא אם יודע מי ישראל נפשות בעד ערב להיות להמיט
 ביתו וכבוד כבודו על יחוס ולא מנגד נפשו ישליך אם ומשפט כדת לעשות חובתו
 עמל מכתבי יכתבו כמעט כי וקלון בוז גם בא רשע בבא בעוה״ר כי משפחתו וכבוד

 ולרוב חרב כמדקרות נרגן בדברי פיהם וירחיבו ושקרים כזבים ויפיחו בצייטונג
 עליו לכתוב יבקש זה ד׳ שונא או זה שרשע שמעו אם דירעדו יפחדו יראים רבנים

בעליה: את שקוברת לרבנות אוי ח״ו יקויים ואז בצייטונג
נמשלו השונאים הרשעים כי ידעתם הלא עמכם אלקים ויהי' איעצכם ידידי נא דעו

 חז״ל דברי רוב יספר ומי כב( ק׳ תהלים מרעים עדת כלבים )סבבוני ככלבים
 אז מקולו איש יברח אם הכלב טבע אשר ככלבים, השונאים הפושעים המשילו אשד
 יחזור הוא אליו ויקרב מקולו יחת שלא מי אבל הבורח אחרי וירדוף יותר ינבח
 מעמל איש יפחד אם ופושעים הרשעים המה וכן מושבו מקום כלא לבית וישוב אחור

 איש יחיש לא אם אבל קודש עם ראשי על יפסעו אז בצייטונג יכתבו אשר כתבים
אז גרונכם שינחר עד נבחו נבחו המה נפש עזי כלבים כי ידעתי הלא ויאמר למו

לביתכם. ותשובו הניחו
 ארטיקעל בעבורי בצייטונג בא אם שנים כמה זה בנפשי קיימתי כן כי לד׳ ואודה

יחרץ ל« ישראל בני ולכל וסיימתי בתים, הבעלי לפני בפומבי אותו קראתי
 נפש עזי שהכלבים מה כלל לי הזיק ולא הלכתי אני הזה בדרך ד׳ ובחסדי לשונו כלב
 נמשל אשר מאנוש ותראי את מי חיל ותאזרו עצמיכם חזקו בצייטונג אותי רדפו

 אפען שנקראים כקופים אדם בני בצורות רעות חיות המה בם יתרון אין הלא כבהמה
אמן. עולם עד עלינו ד׳ נועם ויהי תיראום אל אתנו וד׳ מעליהם צלם סר

ו שער
 שבגלוי, עבירות על הוא הערבות, מחמת עבירה בעוברי למחות עלינו שחיוב מה בל

 ולהשגיח להטיבם עמו לזכות צריך המנהיג רק עלינו, ערבות אין הנסתרות על אבל
אליו: שישמעו עמו בתוך לכבוד שיהיה דרך על בעצמו ולנהוג עליהם,

לקבל אחד לב טלן השוו סיני כר על י״ג אוח יתרו ם׳ תנחומא מדרש א(
 ויענו שנאמר בשמחה שמים מלכות עליהם ישראל שעמדו בשעה אומר ר׳ וז״ל

כל
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כחייםו שער(י
 אלא עוד ולא ויאמרו ימדיו כעם כל

 בארחו זה על זה עצמן ממשכנין שהיו
 בריח עמהן לכרוח הקב״ה בקש שעה

 על לו אמרו הגלוים ועל הסתרים על
 שלא הסתרים על ולא כורתין אנו הגלוים

 הצבור ויהא בסחר חועא אחד יהא
 לד׳ הנסחרו׳ שנאמר עליו מתמשכן

 עולם עד ולבנינו לנו והנגלות אלקיגו
:עכ״ל הזאת כתורה דברי כל אח לעשות

 כ״ח פסוק ג׳ ס׳ נצבים פ׳ רש״י ב(
ואם אלקינו לד׳ הנסתרות וז״ל כ׳
 מעניש אתה לעשות בידינו מה תאמרו

 שנאמר היחיד הרהורי על הרבים אח
 אח וראו ואח״כ וגו׳ איש בכם יש פן

 יודע אדם אין והלא ההיא הארז מכות
 מעניש אני אין חבירו של מטמונוחיו

 אלקינו לד׳ שהן הנסחרות מל אתכם
 לגו הנגלות אבל יחיד מאותו יפרע והוא

 לא ואם מקרבנו הרע לבער ולבנינו
:עכ״ל הרבים את יעגוש בהם דין נפשה

 פלוגתא ע״ב מ״ג סנהדרין במס׳ ג(
אלקינו לד׳ הנסחרות דתנאי

 נקוד למה עולם עד ולבנינו לנו והנגלות
 שלא מלמד שבעד ע׳ ועל ולבנינו לגו על

 את ישראל שעברו עד הנסתרות מל ענש
 נשמי׳ ר׳ לו אמר יהודה ר׳ דברי הירדן

 כבר והלא לעולם הנסתרות על פנש וכי
 על עגש שלא כשם אלא עולם פד נאמר

 שבגלוי עונשין על ענש לא כך הנסתרות
 עכן אלא הירדן את ישראל שעברו עד

 ביה ידעי •דהוו משום איפנוש מ״ט
פכ״ל: ובניו אשתו

 ב׳ ה׳ ששובה מה׳ פ״ד הרמב״ם ה(
דרכי הנופלים דברים חמשה מחשב

 השונא מהם וא׳ עושיהן בפני התשובה
 התוכחות את והשונא )ה( וז״ל תוכחה

 שהתוכחה חשובה דרך לו הניח לא שהרי
 לאדם לו שמודיעין שבזמן לתשובה גורמת
 כמו בתשובה מוזר אותו ומכלימין חטאיו

 ממרים תשכח ואל זכור בתורה שב׳
 ולא גבל עם לב, לכם ד׳ נתן ולא הייתם,

 ואמר ישראל את הוכיח ישעי׳ וכן חכם,
 ידעתי קוגהו, שור ידע חוטא, גוי הוי
 להוכיח האל צוהו וכן אחה, קשה כי

 חחשוך, אל בגרון קרא שנאמר לחטאים
 שחזרו עד לישראל הוכיחו הנביאי׳ כל וכן

 קהל בכל להעמיד צריך לפיכך בתשובה,
 שמים וירא וזקן וגדול חכם מישראל וקהל

 לרבים מוכיח שיהא להם ואהוב מנעוריו
 את ששונא וזה בתשובה ומחזיק

 שומע ולא למוכיח בא אינו התוכחות
 שהם בחטאותיו יעמוד לפיכך דבריו

עכ״ל: טובים בעיניו

 כ״א ה׳ פ״ו יו״ט ה׳ הרמב״ם ה(
שוטרים להעמיד ב״ד חייבים וז״ל

 בגגות ומחפשין מסבבין שיהיו ברגלים
 יתקבצו שלא כדי הנהרות ועל ובפרדסים

 ויבואו ונשים אנשים שם ולשתות לאכול
 לכל הזה בדבר יזהירו וכן עבירה לידי
 ונשים אנשי׳ יתערבו שלא כדי העם

 שלא ביין ימשכו ולא לשמחה בבתיהם
עכ״ל: עבירה לידי יבואו

 י״ב ה׳ פי״ג שמיעה ה׳ הרמב״ם ו(
אק בנחלת לוי זכה לא ולמה וז״ל

 שהובדל מפגי אחיו עם ובביזתה ישראל
 הישרים דרכיו ולהורות ולשרתו ד׳ לעבור

יורו שנאמר לרבים הצדיקים ומשפטיו
משפטיך
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ו שעו*עערל
חיע(

 לפיכך לישראל וחורתך ליעקב משפטיך
פכ״ל: עולם מדרכי הוגדלו

 ה׳ סנהדרין מה׳ כ״ה פ׳ הרמכ״ם ז(
פרנס אדם שנאמנה כיון וז״ל ד׳

 גפני מלאכה געשייח אסור הצבור על
 אם בפניכם יתבזה שלא כדי שלשה

 לאכול ק״ו עליו אסורה ברבים המלאכה
 ובכניסת רבים בפגי ולהשתכר ולשחות

 להם אוי מרעות ובסעודת האדן עמי
 תורת מעלבון בכך שנהגו דיינים לאותן
 ארץ עד והשפילוה דיניה שבזו משה

 ולבני להן רעה וגרמו עפר עד והגיעוה
עכ״ל: ולעוה״ב בעוה״ז בניהם

 הוא וז״ל קצ״א מצו׳ המצות בס׳ ח(
לעם שיוכיח כהן שנמנה שצונו

 ראוי שאינו מי ויחזור כמלחמה תוכחת
 שתכי׳ בעטר לחולשה או להלחם לו

 גבורה מיעוט לו יחייב בעגין מחשבתו
 הכתוב שביאר דברים ג׳ והם למלחמה

 נקרא ככהן וזה למלחמה יכנסו ואח״כ
 הלשון בתוכחת ויאמר מלחמה משיח כהן

 מאמרי׳ זה על ויוסף בתורה האמור
 לסכן ויביאם למלחמה הלבבות יעוררו

 ולשמור לעבדו ד׳ דת לעזור עצמם אח
 יושר המפסידים מסכנים ולהנקם מצוחיו

 כקרבכם יתעלה אמרו והוא המדינות
הזהב: עכ״ל הכהן ונגש למנחמה

הערה
 איש ערבות קבלנו •אשר משבועתינו אנחנו נקיים אם רעהו את איש ונוכחה גא לגו

לא אם לדעת ד׳ אל ונשובה ראש נתנה אלקינו לד׳ שהנסתרות הגם אחיו בעד
 לא מי כי ונסתרים" כצפונים נעשים והגלויים הידועים כי נפשינו תבכה במסתרים

 הכי יחפוץ לבם אשר את ללמוד המודעות בבית בניהם שולחים אשר שהאבות ידע
 לו יזכיר מי כי וכדומה ומחיקה בכתיבה קדש השבת את שם יחללו שהבנים נעלם

 ומפלפל יום בכל קדיש רבנן שאומר הגם שם בנו מגדל אשר והאב שבת בקדושת
 משה בתורת יכפור אשר היום שיבוא יודע כי ישראל פושעי הוא בכ״ז הכנסת בבית

 יושבים ואנו כזה וכסיל רשע לרדוף ראוי והיה פד. שבעל תורה ובכל ד׳ ונביאי
 מלאכה בעל נעשה להיות בנו שולח האב אם או שבסתר דברים זה אין לו ומכבדים

 שותקים אנו זה ובכל שם העבירות כל אצלו יעבור הזה שהבן וידע האומן אצל
 הולכים האסאראטין נראה אם או דבר דובר איש ואין מסודרים עין ומעלים סובלים
 שהותר ודבר יוצא אש ולפיד עשן התנור את רואים והעם בשבת מלאכתן ועושים
 ומסתרים להקב״ה יש )מקום עין מעלי׳ אנו זאת ובכל בעו״ה כולו הותר כאלו מקצתו

 יחד והעלות הנסחרות כי נפשו תבכה המסתרי׳ על כי חז״ל אמרו בוכה( ושם שמו
«ישראל בית צבאות ד׳ כרם בעד גדר שיגדר טי אשרי הדת חרבן הם

ז שער
 גדול רבים ומחטיא מכשול. תתן לא עור לפגי על עובר לחנירו המחטיא האיש

נופים! מרוצח חמור נפשות שרוצח מנשוא" עוט

עצה אדם ישאלך שאם והוא קצתיגו רצ״ט מצוה כמצות בס׳ רמב״ם א(
מלרמותו כאזהרה ובאה בו גפתה בדבר את קצתיגו מהכשיל הזהיר וז״ל

ולהכשילו
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C 37שערש rכאחיים

 שתחשוב הדבר על תישירהו אבל ולהכשילו
 עור ולפני אמרו והוא וישר טוב שהוא

 שהוא למי ספרי ולשון מכשול תחן לא
 חחן אל ממך טלה ונוטל בדבר סומא

 כולל זה ולאו לו הוגנח שאינה עלה לו
 אוחה יסבב או עבירה מל שיעזור מי ג״כ
 ובעזרתו לעון ההוא האיש יביא הוא כי

 להשלים ויעזרהי ויפתהו עוד וחזר הכשילו
 ומאלו העבירה סבת לו יכין או עבירתו

 ששניהם בריבית ולוה במלוה אמרו פנים
 תתן לא עור לפני משום עוברים יחד

 את עזר משניהם אחד כל כי מכשול
 ודברים העבירה להשלים לו והכין חבירו
 עובר בהן יאמרו המין מזה מאד רבים

עכ״ל: עור לפני משום

 אלקים ד׳ ויאמר בראשית הרמב״ן ב(
האשה ותאמר עשית זאת מה לאשה

 מה וטעם וז״ל ואוכל השיאני הנחש
 האשה כי מלותי על לעבור עשית זאת

 מעלמיו עצם היחה כי אדם אזהרת בכלל
 שלו העונש בכלל היא וכן ההיא בעת
 היא כי באשה העץ מן ותאכלי אמר ולא

 כאשר עצתה ועל אכילתה על נענשה
 השיאני הנחש אמרה וע״כ הנחש נענש

 והנה האכילה. על גדול העונש כי ואוכל
 אדם למחטיאי עונש ללמוד נוכל מכאן
 ולפני בפסוק רבותינו למדונו כאשר בדבר
 גם כי הכוונה עכ״ל מכשול חתן לא עור
 נגזר יותר ועוד מיתה נגזר האשה על

 החטיאה כי יען הלידה ולער הריון
והבן: לבעלה

 רעב ויהי טה״פ לן פ׳5 כרמב״ן ג(
אבינו אברהם כי ודע ח״ל בארץ

 אשתו שהביא בשגגה גדול חטא חטא
 פן פחדו מפני עון במכשול הצדקת

 אוחו שיציל בד לבטוח לו והי׳ יהרגוהו
 יש כי לו אשר כל ואת אשתו ואת

 יציאתו גם ולהצילו לעזור כח באלקים
 מפני בחמלה עליה שנצטווה הארץ מן

 ברעב האלקי׳ כי חטא אשי־ עון הרעב
 על נגזר הזה המעשה ועל ממות יפדנו
 פרעה ביד מצרים בארץ הגלות זרעו

 והחטא הרשע שמה המשפט במקום
:עכ״ל

 נקמת נקום פ׳ מטות ם׳ ילקוט ד(
נקום וז״ל המדינים מאת ישראל

 מואב כנגד ואחד מדין כנגד אחד נקמת
 על רעה לעצה תחלה הי׳ מואב והלא

 זקני אל מואב ויאמר שנאמר ישראל
 נקום שנא׳ ממואב מדין נשתנו ומה מדין

 כתיב ובמואב המדינים מאח בנ״י נקמת
 עצת ומסיים והאריך מואב את תצר אל

 להריגה אלא ישראל על היתה לא מואב
 עצת אבל בו נכה אוכל אולי שנאמר

 ישראל את להחטיא אלא היתה לא מדין
 ידן ועל מישראל אלף כ״ד נפלו ידן ועל

 קשה לאדם שהמחטיאו כליה נתחייבו
עכ״ל: ההורגו מן

 עה״ם מטות פ׳ בילקוט הובא ספרי ה(
שמעו אחרי אותם יפר הפר ואם

 אמרי שמטו אמרי וז״ל עונה את ונשא
 מגיד עונה אח ונשא הנדר אח קיום
 דברים והרי לטון תחתיה מוכנס שהוא

 מועטת פורעניות מדת אם ומה ק״ו
 מוכנס הוא הרי לחבירו תקלה הגורם
 מרובה שהיא הטובה למדת ק״ו תחתיו

עכ״ל:
ירושלמי
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ב עמוד טז דף ערכין מסכת אמת שפת

 תוכיח הוכח על עובר תוכחה דמונע לפרש״י הקשו תוס׳ כו׳ לשמה שלא וענוה לשמה תוכחה ׳בגמ *
 כדי חבירו בעסק מלעיין עצמו שמונע רק מוכיחו מגונה דבר איוה בהכירו ברואה דודאי לפרש ונראה

 לראות חביריו בעסקי שמפקח היינו לשמה והוכחה לשמה שלא ענוה משום להוכיחו יצטרך שלא
 הכי: משמע לא רב בר וחייא דר״ה מעובדא מיהו כנ״ל לשמה וכוונתו ולהוכיחם מעשיהם

 הוכחה דעיקר ונראה הוי אביו דשאול יהונתן שאני דילמא ק״ק כו׳ דרשו א׳ מקרא ושלשתן בגמ׳ שם
 )פ״ו והרמב״ם מצוה ליכא דטפי הוכחה אין אבל אביו לגבי מיהונתן ק״ו להוכיח מצוה זה שיעור רעד
 משום ואפשר הסמ״ג עליו הקשה וכן ושמואל רב לגבי כר״י דהלכה וקשה הכאה עד פוסק דעות( מה׳

לחומרא: הרמב״ם פוסק לכן שיעורין מהני טפי חיוב מצינו דלא רק ליכא איסורא דלכו״ע

־!־ בר-אילן* את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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<זמוע מוכן אינו כשהדווטא הוכחה מצות

מאת

מרבשוביץ אליהו יוסף הרב

 תוכיח הוכח יז(: )יט, קדושים בפרשת ויקרא בספר נצטוינו תוכחה מצות
 עמיתך את תוכיח הוכח עה״ת: בפירושו הרמב״ן וכתב חטא. עליו תשא ולא עמיתך את

 הוכחת ולא יחטא כאשר אשם עליך שיהיה חטא עליו תשא ולא מוסר, תוכחת ללמדו

 עונש אתה תקבל שלא חובא, דיליה על תקבל ולא שאמר אונקלוס לשון יטה ולזה אותו.

 רבינו וכ״כ בעבורו. לך יהיה עונש כי חטא עליו תשא ולא הראב״ע: פירש וכן שלו. בחטא

נט. סי׳ תשובה בשערי יונה

 עשה ול״ת, עשה מצות איכא עבירה עובר חבירו את דכשרואה מדבריהם משמע

הלאו. על מלהוכיח שנמנע זה עובר יחטא ופלוני מוכיחו לא ואם תוכיח, דהוכח

 ומצות להוכיח, עשה מצות מונה דעות הלכות בראש המצוות במנין הרמב״ם ואילו

 או שחטא חבירו הרואה ה״ז: דעות מהל׳ בפ״ו פסק וכן פנים. להלבין שלא תעשה לא

 במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה טובה לא בדרך שהלך

 עליו תשא לא של הלאו את הרמב״ם הזכיר ולא עמיתך. את תוכיח הוכח שנאמר הרעים

 ידבר לא תחילה חבירו את המוכיח פסק: התוכחה בצורת הרמב״ם כשדן בה״ח רק חטא.

 מוכיחו אתה יכול חכמים אמרו כך חטא, עליו תשא ולא שנאמר שיכלימנו עד קשות לו

ישראל. את להכלים לאדם שאסור מכאן חטא, עליו תשא ולא ת״ל משתנות ופניו

 בתו״כ וכ״ה חטא. עליו תשא ולא ת״ל פניו משתנין אפילו יכול א: יז, בערכין ומקורו

חטא. עליו תשא ולא ת״ל משתנות ופניו מוכיחו יכול ח: פ״ד קדושים פרשת

יונה, רבינו התרגום, בעל דעת חטא, עליו תשא דלא הלאו בענין שיטות שתי לנו הרי

 החוטא. של חטאו את וישא יעבור יוכיחנו לא שאם המוכיח, על דקאי והרמב״ן עזרא אבן

 בהוכחה ואם כללית, פנים הלבנת על אלא המוכיח מצות על קאי לא הלאו הרמב״ם ולפי

פנים. הלבנת של זה איסור על עובר פניו מלבין

 שאפשר מי כל התם: דאמרינן הרמב״ם, כדעת מוכח ב נד, בשבת הגט׳ מסוגיית

 עירו, אנשי על נתפס עירו באנשי ביתו, אנשי על נתפס מיחה ולא ביתו לאנשי למחות

 )ישעיה דכתיב מאי חנינא רבי ראמר הא כי כולו... העולם כל על נתפס כולו העולם בכל

קלז
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שבעל-פה תורה

 על אימא אלא חטאו מה זקנים חטאו שרים אם ושריו, עמו זקני עם יבא במשפט ה׳ יד( ג,

בשרים. מיחו שלא זקנים
 את מוכיח שלא מי על חטא, עליו תשא דלא הלאו קאי וסייעתו הרמב״ן לפי הנה
 אליבא קדושים דפרשת מקרא ראיה הגמ׳ הביאה לא ומדוע חטאו. את שנושא החוטא

 קרא דהך הרמב״ם כשיטת מוכח אלא מנביאים. פסוק להביא ונדדה וסייעתיה, דהרמב״ן
בישעיהו. מפסוק להוכיח הגט׳ הוצרכה ומש״ה פנים, אהלבנת קאי חטא עליו תשא דלא

 ר׳ אמר וז״ל: תריג רמז קדושים בילקוט יונה ורבינו הרמב״ן לפירוש מקור יש מאירך
 ולא נאמר לכך בו, חוטא תהא ואל לו אמור לבינו בינך דבר יש אם מתיא בן אליעזר

 הוכחה, ממצות חלק הוא חטא עליו תשא רלא שהלאו מפורש הרי עכ״ל. חטא, עליו תשא
פנים. הלבנת של כללי דין ולא

 וסייעתו הרמב״ן דלפי הוכחה, מצות בעיקר היא המחלוקת דיסוד להוסיף ואפשר
 עמו ונתפס הוכיחו, לא אם המוכיח על קאי חטא עליו תשא דלא דהלאו להו דסבירא
 או החטא מן חבירו יפרוש זו תוכחה ע״י אם תלוי הוכחה דין שכל יוצא ועון. חטא באותו

 וכשפלוני בזה זה ערבין ישראל שכלל ערבות, מדין הוא תוכיח הוכח שמצות והיינו לא,
 תוכחה מצות קיים החוטא יפרוש תוכחה ע״י ואם לחובתו, זה הרי ממנו מנע ולא הוטא

 החטא, מן יפרוש לא תוכחתו אחרי שגם ברור שאם יוצא ולפי״ז ערבות. מדין שיסודה
 זה אם שהרי הלאו, על יעבור יוכיחנו לא שאם לומר שייך ולא הוכחה. מצות עליו אין

 דין את המוכיח קיים כן וע״י החוטא, את להפריש ששייך במקום רק זה ערבות מדין
 במילא ערבות שייך לא תוכחתו למרות יחטא אם אבל לחטוא. ממנו שמנע שלו, הערבות

תוכחה. דין שייך לא
 א״כ פנים, הלבנת על רק מוכיח, שלא מי על לאו איסור שאין דס״ל הרמב״ם אבל

 לא שאם דק לומר שייך ושערבות ערבות, של לענין וקשר שייכות לה אין הוכחה מצות
 מצוה דיש וס״ל הלאו. על יעבור לא יוכיח לא אם גם דלשיטתי׳ לאו[ על עובר מוכיח

למוטב. יחזור לא אפילו בחוטא, ולמחות להוכיח מיוחדת
 ממנו יקבל שלא למוכיח ברור ואם )לז(: דכג בסי׳ היראים שיטת להדיא מצינו וכן

 שיהיו מוטב לישראל להם הנח א ל, בביצה כדאמרינן לשתוק להם טוב שוגגין עוברין והם
 עונשו, מרבה שאתה אע״פ מזידין אבל בשוגגין מילי והני וכו׳, מזידין יהיו ואל שוגגין
 להוכיחו שחייב וכו׳, וימות לרשע הלעיטהו נאמר זה ועל כלום, בכך אין בהתראה שחטא
 אמר חטאו במה זקנים חטאו שרים אם ב נה, בשבת דאמרינן והא מקבלו, אינו אפילו

 היו שאם לפניך גלוי הרי הקב״ה לפני הדין מידת אמרה בשרים מיחו שלא מפני הקב״ה
 שאם משמע גלוי, מי לפניהם גלוי לפני אם הקב״ה להם אמר מקבלים היו לא מוכיחם

 פטורין היו מעונש התם היו, מזידין שהעוברין אע״פ פטורין היו לפניהם גלוי היה
 אבל למחות, בידו בשיש ומוקמינן אחיו בעון באחיו איש וכשלו א לט, שבועות כדאמרינן

עכ״ל. מפטרי, לא תוכיח דהוכח מעשה
 העובר את להחזיר כדי רק זה אין להיראים תוכחה מצות דדין הוא, בדבריו וההסבר

 צריך עבירה שעובר חבירו בישראל רואה ישראל כשבן מחאה דין זה אלא למוטב,
 כי הרואה, את תחליש לא העבירה שפעולת כדי לו, ישמע לא אפילו ולמחות להוכיחו

 ולכן הרואה, את עבירה העושה יחליש שלא חבירו שעובר הרואה על מצוה עיקר זהו

קלח
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לשמוע מוכן אינו כשהחוטא הוכחה מעות מובשוביץ: אליהו יוסף הרב

 העבירה. את יעשה כך שבין עבירה לעובר תועלת שום תהיה שלא אפילו להגיב הוא צריך
הוכח הפסוק על מפרש אליהו באדרת הגר״א הנה נוספת, מחלוקת להבין נוכל בזה

 ח( ט, )משלי שנאמר שישנאך לרשע ולא במצוות, שאתך לאם וז״ל: עמיתך, את תוכיח
עמך. מעשה בעושה תאור לא בעמך ונשיא חז״ל: כמאמר עכ״ל. ישנאך, סן לץ תוכח אל

 תוכיח הוכח ת״ל ת״ל: יה פרק רבה אליהו דבי מתנא להגר״א מקוד שהביאו ויש
 ת״ל אותו להוכיח חייב אתה אעפ״ב ושונאך רשע שהוא יודע אתה אפילו יכול עמיתך,

 חייב אתה ומצוות בתורה עמך ושהוא אוהבך שהוא לעמיתך עמיתך, את תוכיח הוכח
 רשאי אתה אי וגם אותו להוכיח חייב אתה אין שונאך שהוא רשע אבל אותו להוכיח
 והנה מומו. לרשע ומוכיח קלון לו לוקח לץ יוסר ז( ט, )משלי שנאמר אותו להוכיח

 דאיכא דס״ל משמע לרשע. הוכחה מצות שאין דעות בהל׳ זו הלכה הביא לא הרמב״ם
לרשע. גם הוכחה מצות

 דוקא שייך וזה ערבות מדין היא תוכחה דמצות ס״ל דהגר״א לומר אפשר לדברינו
 שברור ברשע אבל למוטב, שיחזירנו ויתכן סיכוי שיש לפחות או למוטב, להחזירו כשיכול

לץ. תוכח אל שנא׳ להוכיחו אסור ואדרבה מלהוכיחו, פטור חטאו יעזוב שלא
 ולא להוכיחו חייב במזיד ברשע דגם היראים כשיטת דס״ל לשיטתו הרמב״ם אבל

 זו הלכה הרמב״ם הביא לא לכן לרעה, יושפע לא שהמוכיח-הרואה כדי אלא ערבות מדין
לרשע. גם הוכחה מצות שיש שס״ל משום הוכחה, מצות אין רשע שאצל

 שמצוה כשם שמעון ב״ר ר״א משוס אילעא ר׳ אמר אמרינן ב סה, יבמות בגט׳ והנה
 וכן הריטב״א נשמע. שלא דבר לומר שלא אדם על מצור. כך הנשמע רבר לומר אדם על

 אבל לרבים, פירוש נשמע שלא דבר לומר שלא מצוה כך מפרשים: שם יוסף בנמוקי
 בשו״ע הכאה. עד ר״א תוכחה היכן עד א טז, ערכין במם׳ הגט׳ כלשון הכאה. עד לחבירו

 יוכיחנו לא מקום ומכל וז״ל: שם לחלק כתב ה סעיף תרח סי׳ הכיפורים יום הל׳ הרב
 ממנו, יקבל שלא לו שברור מאחר ברבים בתוכחות ירבה לא אבל אחת, פעם אלא ברבים

 אבל נשמע, שלא דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם אמרו זה ועל
 האיסור לו שהודיע שכיון החוטא, בו שינזוף ער פעמים מאה אפילו ביחיד להוכיחו חייב
 ק׳ אפילו תוכיח הוכח שנאמר להוכיחו מישראל ואחד אחד כל חייב בזדון עובד והוא

עכ״ל. פעמים,
 שלא מצוה כך הנשמע רבר לומר שמצוה "כשם בדין הרב שו״ע בעל בדברי מפורש

 ברבים להוכיחו בין הבדל דיש רק תוכחה דיני דנפקע הפירוש אין נשמע" שלא דבר לומר
 ולא לו. ישמע שלא יודע אפילו תוכחה מצות עליו יש ביחידות אבל ביחידות, להוכיחו

 מצוה העובר, דליחיד עבירה. העובדים לרבים עבירה העובר יחיד כין שמחלק כהריטב״א
 להוכיחם אין לרבים אבל לנו, ישמע שלא יודעין אנו אפילו פעמים מאה אפילו להוכיח

לנו. ישמעו שלא יודעים אנו אם
 כשיודע דוקא פעמים, מאה אפילו תוכיח הוכח שאמרו ואע״פ כתב: שם במאירי והנה

 מקבל שאינו בו שיודע כל אבל לאו, אם יקבל אם יודע שאינו ר״ל בסתם או מקבל, שהוא
 כשם שאמרו והוא לפניהם, או לפניו פניניו להשליך שלא הוא מוזהר אדרבה חייב, אינו

 תוכח אל שנאמר נשמע, שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר מצווה שאדם
שו״ע ובעל כהריטב״א דלא בדבריו להדיא הרי עכ״ל. ויאהבך לחכם הוכח ישנאך, פן לץ
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 לו ישמע שלא ברור יודע ואם הבדל אין רבים בפני ובין לרבים ובין ליחיד דבין הרב
להוכיחם. שלא רבים היו אם או להוכיחו שלא הוא מההר

 שמצוה דבשם זה דין כלל מזכיר לא תוכחה בעניני כשדן דעות בהל׳ הרמב״ם ובאמת
 א פרק עשור שביתת בהל׳ ודק נשמע. שלא דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר

 על מחול להוסיף שמצוה יודעות אינן והן שחשכה עד ושותות שאוכלות נשים פסק: ה״ז
 יהיו ולא שוגגין שיהיו להם והנח וכו׳ בזדון לעשות יבואו שלא בידן ממחין אין הקרש
 שביתת בהל׳ רק והזכירו דעות בהל׳ הרמב״ם השמיט ומדוע לזה. הדומה כל וכן מזירין
עשור.

 כמותו. סובר הרמב״ם שגם שהזכרנו היראים שיטת עפ״י דברינו לפי לתרץ אפשר
 נוקט ווכן הוכחה מצות אין לו ישמע שלא בו ויודע בשוגג עבירה עובר ארם כשרואה

 ערבות מרין הוא בשוגג להוכיחו הענין שכל מפני הרבו, והשו״ע יוה״ב בהל׳ המג״א
 מצות אין - ויעבור לו ישמע שלא בודאות ויודע היות אבל עבירה, לעבור ממנו למנוע

 לומר שמצוה כשם נאמר וע״ז עונשים. עליו ירבה שלא להוכיחו אסור ואדרבה הוכחה.
 תוכיח דהוכח מצוה יש במזיד ורק מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב הנשמע... דבר
 תוכחה מדין אלא ערבות דין לא שזה מפני - להוכיחו חובה לו ישמע שלא ברור אם ואף
לו. ישמע לא בין לו ישמע בין

 ודין הוכחה מצות הן: נפרדים דינים שני והרמב״ם היראים שיטת שלפי לנו הרי
 שאין בשוגג דוקא זה מזידין" יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב לישראל להם "הנח ערבות.

 דין ליכא לו שומע לא ואם ערבות, מדין ורק - לו ישמע שלא כיון - הוכחה מצות בו
ערבות.
תוכיח. הוכח מצות בדיני קאי ששם דעות בהלכות זו הלכה הרמב״ם הביא לא לכן

 שם - בזה זה ערבין ישראל -כל ערבות דיני שזהו יוה״ב מדיני עשור שביתת בהל׳ ורק
זה. ענין הזכיר

 ה״ז: דעות מהל׳ בפ״ו הרמב״ם בלשון צ״ע ועדיין היראים בשיטת ניחא זה שכל אלא
 שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה טובה לא בדרך שהלך או שחטא חבירו את הרואה
למוטב. להחזירו היא תוכיח בהוכח שהמצוה מפורש הרי חטא.

 עד אומר יהושע ורבי הכאה, עד אומר ר״א תוכחה, היכן עד נחלקו א טז, בערכין
 התורה ציוויי מכל תוכחה מצות שונה מה לבאר וצריך נזיפה. עד אומר עזאי בן קללה,
 נאמר תוכחה במצות ורק נזיפה, או קללה הכאה, יש כאשר אפילו מלקיימם נפטר שאינו
בכה״ג. דפטור

 שיכהו עד להוכיחו אדם חייב תמיד וכן פסק: ה״ז דעות מהל׳ פ״ו הרמב״ם והנה
 שיאמר זאת אף בעינן אלא לחוד, בהכאה סגי דלא הרי שומע. איני לו ויאמר החוטא
 כשרואה שם הרמב״ם לדברי תוכחה של המצוה דהנה הדברים, וביאור שומע. איני למוכיח
 א״כ שומע, שאינו החוטא מודיעו כאשר ומעתה למוטב. להחזירו מצוה שחטא חבירו

 איני החוטא לו כשאומר אולם להוכיחו. צריך אינו משו״ה למוטב תחזיתו לא תוכחתו
 יחזור שלא בירור לן חסר עדיין נזיפה, או קללה הכאה, אף בהדיה דאיכא בלא שומע

 כדי שעד שומע, איני שאמר מה על גילוי הוא וההכאה אותו, ויוכיח שיחזור עי״ז למוטב
לן ברור ובכה״ג המוכיחו, את להכות לידי הדברים שמגיעים עד תוכחה שומע אינו כך

קט
0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)138 מס עמוד שבעל-פה לתורה הכינוס מ - שבעל־פה תורה



בהלכוז - לזה זה ערבים ישראל כל

מאת
גולדברג נחמיה זלמן הרב

 למחות שאפשר מי כל ב נד, בשכח באגדה נאמר לכאורה הזה המאמר
 בכל עירו, אנשי על נתפס עירו, באנשי ביתו, אנשי על נתפס מיתה ולא ביתו לאנשי
הסוגיא. וכל כולו העולם כל על נתפס העולם

 רב דאמר הא כי נביאים, של בפסוקים מדרשות זה דבר למדה שהגמרא אף אמנם
 חטאו מה זקנים חטאו שרים אם ושריו, עמו זקני עם יבא במשפט ר׳ דכתיב מאי חנינא
 הצדיקים גם שנענשו מיחזקאל הביאו וכן בשרים, מיחו שלא זקנים על אימא אלא

 התורה שקיימו אדם בני אלו ממקודשי אלא ממקדשי תקרי אל !הפורענות! תחלו וממקדשי
 מראש התורה שקיימו להם !סימן האנשים מצחות על תיו והתוית תי״ו, ועד מאל״ף כולה
 ישראל שכל הדבר עצם וגם בהלכה גדול יסוד שהוא נתבונן אם זה כל עם סוף! ועד

 כט, )דברים בתורה מפורש למחות, בידם כשיש היחיד עבירת על נענשין והרבים ערבים
 ישראל איש כל ושוטריכם זקניכם שבטיכם ראשיכם ד׳ לפני כולכם היום נצבים אתם ט(

 ד׳ בברית לעברך מימיך שואב עד עציך מחוטב מחניך בקרב אשר וגירך נשיכם טפכם
 את כרת אנכי לבדכם אתכם ולא וגומר. היום עמך כורת אלוקיך ד׳ אשר ובאלתו אלקיך
 אשר ואת אלוקינו ד׳ לפני היום עומד עמנו פה ישנו אשר את אם כי וגומר. הזאת הברית
 פונה לבבו אשר שבט או משפחה או אשה או איש בכם יש פן וגומר. היום עמנו פה איננו
 יבוא אשר והנכרי מאחריכם יקומו אשר בניכם האחרון הדור ואמר וגומר. ד׳ מעם היום

 ד׳ אף ויחר וגומר. הזאת לארץ ככה ד׳ עשה מה על הגוים כל ואמרו וגומר. רחוקה מארץ
 ארץ אל וישליכם גדול ובקצף ובחימה באף אדמתם מעל ד׳ ויתשם וגומר. ההיא בארץ
 את מעניש אתה לעשות בידינו מה תאמרו ]ואם אלוקינו לד׳ הנסתרות הזה. כיום אחרת
 הארץ מכות את וראו כך ואחר וגומר. איש בכם יש פן שנאמר היחיד הרהורי על הרבים
 שהן הנסתרות על אתכם מעניש אני אין חבירו של מטמנותיו יודע אדם אין והלוא ההוא.

 ואם מקרבנו הרע לבער ולבנינו לנו הנגלות ואבלו יחיד מאותו יפרע והוא אלוקינו לד׳
 נענשים שהרבים הערבות ענין מפורש הרי רש״י! - הרבים יענשו בו[1 בהם דין בו נעשה לא
יחיד. חטא על

קו
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בהלכה - לזה זה ערבים ישראל כל ג: גוי| נחמיה זלמן הרב

 עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכיח שכתוב כמו האחר את להוכיח המצוה והנה
 חובה, דיליה על תקבל ולא חברך ית תוכיח אוכחא וכאונקלום יז< יט, )ויקרא חטא

 ולזה אותו הוכחת ולא יחטא כאשר אשם עליך שיהיה חטא עליו תשא ולא שם וברמב״ן
 וכו׳ שלו בחטא עונש אתה תקבל שלא חובה דיליה על תקבל ולא אונקלוס לשון יטה

 ולא למחות הצדיקים של בידם היה רבש״ע הדין מדת שאמרה נד( )שבת ובגט׳ עכ״ל.
 אם רבש״ע לפניו אמרה מהם. יקבלו לא בהם מיחו שאם לפני וידוע גלוי לה אמר מיחו

 לוכחינהו תוכחה מקבל דלא ואע״ג ד״ה שם ובתום׳ ע״כ וכו׳. גלוי מי להם גלוי לפניך
 לא דודאי היכא אבל גלוי לפניך אם בסמוך כדאמר מקבלי אם דספק היכא היינו מר

 תוספת גבי ל דף בביצה כדאמרינן מזידים יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב להם הנח מקבלי
הכיפורים. יום

 הוא כאילו יחשב יוכיחנו לא שבאם ערבות מטעם היא תוכחה מצוות שגדר ונראה
 עליו תשא שלא כדי עמיתך את תוכיח הוכיח הפסוק מתפרש ולפי״ז החטא, עשה עצמו
 נוכיחנו אם לנו ישמע שלא לנו וידוע שגלוי כל ולכן תוכחה, למצוות הטעם והוא חטא
 תוכחה במצוות חייב התוכחה יקבל שמא ספק כשיש ומ״מ תוכחה, של מצוה בזה אין

יקבל. שמא
 מועיל היה שלא הקב״ה לפני גלוי אם שא״כ מספק שחייב המצוה גדר אין אבל
 הרי מקיים שאינו וכל מספק לקיימה המצוה גדר אלא להיענש, צריך היה לא התוכחה

הספק. על המצוה ניתנה שמתחילה המצוה על עבר ודאי
 מהרבה שהביא אבל, ד״ה תרח סימן הלבה ביאור עיין זה על חולקים יש אמנם
 להוכיחו חייבים כן פי על אף יקבל שלא לפנינו גלוי שאם בגט׳ שאמרו שמה ראשונים

 הכתוב שאמר מה זה ולפי הוכיחו, כשלא אלא אינו בעצמו הוא חטא כאילו שנענש זה ורק
 להוכיח מצוה תורה שאמרה תוספת אלא תוכחה למצות טעם אינו חטא עליו תשא ולא
 זה ולפי ממנו. יקבל שמא ספק שיש בזמן אלא אינו והתוספת הוכיחו לא אם שנענש וגם

 היא עצמה התוכחה אלא עבירה למנוע בא שאינה תוכחה למצוות אחר טעם ליתן צריך
 עליו תשא שלא לפרש יש האלו להשיטות שגם לומר יש עוד תועיל. שלא אף המצוה

 שאין יועיל, שלא לנו שידוע בזמן גם להוכיח חייב ומ״מ תוכחה, למצות טעם הוא חטא
 נביא רק בזה להאריך המקום כאן ואין במצוות, גדול כלל וזה הטעם בגלל משתנה המצוה
 כלי ולהגעיל קרבן בו שבישלו חרס כלי לשכור חורה שציותה שמצינו ממה אחת דוגמא

 כשיבשל ולכן הקרבן טעם הכלי בולע הבישול ידי שעל משום הוא הדבר וטעם נחושת,
 יפלט אז בו יבשל ואם נותר, יעשה קרבן לאכילת תורה שקבעה הזמן אחר אחרת פעם בו

 חרס כלי לשבור שצריך ומה נחשת. כלי להגעיל המצוה ולכן במאכל, ויכנס הנותר טעם
 אמרו ואעפ״ב לעולם, דופיו מידי יוצא שאינו חרס כלי על העידה שהתורה בגט׳ למדו
 ותחבו קודש בשר ועליו שפוד שתחב כגון בולע שאינו באופן חרס בכלי שהמבשל בגמ׳

 שאין הטעם כאן שייך לא הרי בתום׳ ותמהר שבירה, צריך ג״כ חרס כלי תנור באוויר
 מהטעם נלמד ולא הטעם עבור משתנה המצוה שאין התירוץ ובהכרח חרם לכלי הגעלה

 בלוע בלא בישל ואילו שבירה שצריך חרס בכלי נבלה בבישל כמו ציווי שאין במקום רק
 לומר יש וכן שנטרף בכור גבי יג דף ב״ק תום׳ עיין מצוות מהרבה ללמוד יש וכן מותר

דידן. בנידון
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J שבעל-פה גורה

 שכיאר מה והלא ערכין ישראל שכל הכלל מכה הוא שיסודו להלכה נבוא ועתה
 המזון וברכת וקידוש שופר בתקיעת כגון במצוה הכירו להוציא שכדי שאמרו הרין הרא״ש
 אם אבל היובא מבר בשומע זה שכל במשנה אמרו כעונה, שומע שקיימ״ל ודומיהן
 ואשד, וקטן מחש״ו שמע אם ולכן להוציא, יכול אינו במצוה חייב שאינו ממי שומעים

 מוציא שיצא אעפ״י המצוות כל אמרו למה א״כ הרא״ש והקשה חובתו. ידי יוצא אינו
 שבקידוש הגפן ברכת כגון הנהנין ברכת אבל מוציא אינו יצא שאם הנהנין מברכת חוץ

 אע״פ שמוציא שזה הרא״ש וביאר שיצא אע״פ שמוציא מצה שבאכילת המוציא וברכת
 ישראל שכל במצוה, יצא חבירו שגם לדאוג שחייב בדבר מחויב עדיין שמ״מ כבר שיצא

 שיברך לדאוג חייב ארם אין שבזה הנהנין מברכות חוץ בדבר מחויב ונחשב לזה זה ערבים
 ברכת אבל לברך. ולא לאכול לא שבידו לברך, חייב אדם אין שהרי הנהנין ברכת חבירו
 מצות לקיים כדי לברכם אדם שחייב מצה שבאכילת המוציא וברכת שבקידוש הגפן

להוציא. יכול מצה ואכילת קידוש
 התורה, מן המזון בברכת חייבות נשים אם ספק שיש שאמרו ומה הרא״ש וממשיך

 כיון פטורות התורה שמן מדרבנן רק שחייבות או גרמא הזמן שאין עשה מצות שהיא
 אינם למה וקשה חובתם. ידי אנשים להוציא יכולים אם ונ״מ מילה, במצות שאינם

 שנשים הדא״ש ותירץ יוציאו. ערבות מדין מ״מ התורה מן חייבות אינם אם גם מוציאות
 ערבות בכלל אינם שנשים כפשוטו לומד הנוב״י אחרונים, ונחלקו ערבות. בכלל אינם

 שלא נמצא יתפללו לא שאם שבת בליל מעריב יתפללו שנשים הנוב״י מזהיר זה ומטעם
 התורה מן קידוש ידי יצא כבר שהתפלל האיש ואילו התורה, מן קידוש ידי עדיין יצאו
 אשתו להוציא יכול אינו וא״כ סעודה, במקום ולא היין על קידש שלא חייב מדרבנן ורק

 בדבר. מחויב אינו לאשה ערבות שאין וכיון ערבות מטעם הוא מוציא שיצא שזה שכיון
 הרא״ש שכתב ומה ערבות, בדיני לאשה איש בין הפרש שאין וסובר כן אינו הרע״א ורעת

 בעצמו שהוא מצוות על רק ערבות התורה הטילה שלא כוונתו ערבות בכלל אינם שנשים
 בעצמו שהוא מצוה אבל ,המצוד, שיקיים לאחר לדאוג גם אוחו תורה חייבה בהם חייב
 לפי המזון ברכת ולכן בו, חייב שכן לאחר לדאוג לא גם תורה חייבה לא בהם חייב אינו
 קידוש אבל זו, למצוה ערבות בכלל שאינה איש מוציאה אינה פטורה עצמה שאשה הצד
המצוה. תקיים אשד, שגם לדאוג בערבות חייב שפיר בה חייבין אשה ובין איש שבין

 תום׳ דעת גם שכן לומר יש נשים, עבור נתערבו שלא הנוב׳יי סברת בעצם והנה
 הבריתות של מהמספר וראיתם גרים עבור נתערבו שלא גרים, קשים ד״ה ב(, ע, )קידושין

 מה קשה לפי״ז אכן נתערבו. לא נשים שגם להוכיח יש זו ראיה ולפי גרים, נכללו שלא
 על ערבות גם שיש הרי זה על הרכים ונענשו אשה או איש בכם יש פן מהתורה שהבאנו

 בתחילת והרי הגרים על נתערבו שלא שהבאנו קידושין תום׳ שכתבו מה על וגם אשה,
 שם רש״י שכתב וכמו גרים, היו והם מימיך ושואב עציך מחוטב גם הכתוב הזכיר נצבים

 הכוונה אשה או איש בכם יש פן שנאמר ההמשך גם ובפשטות ד׳, בברית נכללו הם וגם
 נעשו ישראל בארץ שרק ונאמד נחלק אם זולת טובה. וקשה בברית, שנכללו אלו לכל

 אל וישליכם שם מדובר העונש זה ועל היחיד, בעון מהארץ יגלו שכולם לזה זה ערבים
 שלמדים ויתכן שם. נתערבו לא בזה בארץ, קשורים שאינם עונשין לענין אבל אחרת, ארץ
נתערבו שלא ולבנינו לנו על נקוד שלמה בחומש, רש״י והביאו כגט׳ שאמרו ממה זה דבר

קח
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בהלכה - לזה זה ערבים ישראל צל גולדב^ נחמיה זלמן הרב

 הירדן את שעברו אחר שנתערבו מה שגם יתכן וא״ב הירדן, את עברו שלא זמן כל לזה זה

 אנשים עבור ערבים שאנשים ומה אחרים, לעונשין ולא ישראל בארץ אלא נתערבו לא

 הוכחתם שהרי כן לומר לא אכן אחיו, בעון איש באחיו איש וכשלו אחר ממקום למדו

 נכנסו ולא הבריתות במספר לז, סוטה בגט׳ שאמרו מהחשבון הוא הגרים על נתערבו שלא

 לפי וגם נצבים. בפרשת הכתוב הברית על שמדברים הרי הגרים, עבור הערבות לחשבון

 יקבלו שלא שכל וכתבנו ממנו יקבלו שלא כשגלוי תוכחה מצות שאין לעיל שהבאנו מה

 גם א״כ וגרים נשים על ערבות שאין נאמר ואם תוכחה, מצות אין ולכן ערבות כאן אין

 בן אלעזר ר׳ של שפרתו נד בשבת אמרו מפורש שהרי אינו ודאי וזה עליהם, אין תוכחה

 נקרא מיחה שלא ובגלל שכנתו של אלא היתה שלו לא קרניה שבין ברצועה יוצאת עזריה

 נשים להוכיח בביצה הגט׳ וגם לאשה, גם תוכחה של המצוה ששייך הרי שמו, על

 לפטור המצוה טעם אחר הולכין שלא שנאמר זולת הכיפורים, יום בתוספת שאוכלות

 טעם מכח זה אין ממנו יקבלו שלא כשגלוי מתוכחה שפטורים ומה וגרים, לנשים תוכחה

 לא שהתוכחה שגלוי וכל מהשני, עבירה למנוע הוכחה של המצוה גדר שזה אלא המצוה

 שמה ולומר לדחוק יש ואולי העבירה, את למנוע יועיל לא שהרי מצוה כאן אין תועיל

 באמת ובאשה שבט או משפחה על רק אשה על חוזר אינו היחיד עבור גולה הארץ שכל

כולם. יגלו לא
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בהלכה סובלנות

מאת

סולוביצ׳יק הלוי אהרן הרב

 לט בדף שבועות במסכת בגמרא המאמר הוא הכנס של הכללי הנושא
 ערבין ישראל שכל למושג הגמרא את שמביא המקור לזה". זה ערכין ישראל "כל א׳ עמוד

 מלמד אחיו בעוז איש באחיו׳ איש "׳וכשלו תלכו בחקותי ואם בפרשת הפסוק הוא לזה זה

לזה". זה ערבין ישראל שכל

 הכי שהמקור אומר המצוות ספר על ובהשגותיו התורה על בפירושו הרמב״ן אמנם

 ואתחנן בפשרת דברים בספר הפסוקים הם לזה זה ערבים ישראל שכל המושג של גדול

 מלבבר יסורו ופן עיניך ראו אשר הדברים אך תשכח סן מאד נפשך ושמר לך השמר "רק

 ד׳ באמור בחרב אלקיך ד׳ לפני עמדת אשר יום בניך ולבני לבניך והודעתם חייך ימי כל

 הם אשר הימים כל אתי ליראה ילמדון אשר דברי את ואשמיעם העם את לי הקהל אלי

 הרמב״ם אין מדוע הרמב״ם על מקשה והרמב״ן ילמדוך. בניהם ואת האדמה על חיים

תעשה. לא ובמצוות עשה במצוות זו מצוה מונה

 במנין אלו מצוות מנה לא שהרמב״ם הטעם כי כלל. הרמכ״ם על קושיא זו אין אבל

 מונה הרמב״ם ואין כולה, התורה כל בתוכם שכוללים דברים מייצגות שהן הוא תרי״ג

 היא האמת אבל המצוות. ספר על אסתר במגילת שכתוב וכמו תרי״ג. במנין אלו מצות

 חס נסיח שלא תעשה לא מצות מציג לך" השמר ש״רק הרמב״ן עם מסכים שהרמב״ם
 את שברשותינו מי ולכל ולתלמירנו ולבנותינו לבינינו מלמסור דעתינו את ושלום

 שברשותינו מי שכל המשמר על לעמוד אנו ושצריכים סיני. הר מעמד של והרוח המסורה

 הוא וזה פנים. משוא או ויתורים או פשרות שום יעשה ולא התורה מצוות כפי יתנהג

 להעביר ניתן האם כי סובלנות. של המושג מהות את מציג גם וזה ערבות, בענין היסוד

 ובנותינו בניניו על להשפיע אפשר אי הרי בכעס? או ברגזה התורה ורוח המסורה את
 לפי ואחד אחד כל על להשפיע שצריכים אלא מלמד. הקפדן לא כי כזו, בדרך ותלמידגו

ישראל. אהבת ומתוך דרכו

 מדרת האשה ואין לנזירות בנו את מדיר שהאיש בנזיר המשנה על הקשה חכמה המשך
אבינו אברהם לגבי אומרת וירא כפרשת התורה שהרי היא שלו והקושיא לנזירות. בנה את

ס
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בהלבה סובלנות סולוב^"יק: הלוי אהרן הרב

 ד׳ דרך ושמרו אחריו בנותיו( אלה )ביתו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו "כי
 חכמה המשך ותירץ עליו". דבר אשר את אברהם על ד׳ הביא למען ומשפט צדקה לעשות

 לחינוך שהגיע שבנו המשמר על יעמוד שהאב אחד סוג חינוך: מצות של סוגים שני שיש
 יעמדו והאם שהאב בזמנה; תפילה ושיתפלל בזמנה, שמע קריאת לקרוא יתעצל לא

 יסרבו שלא הטוב. מרצונם התורה מצות כל לשמור יזהרו כלל בדרך והבת שהבן המשמר
 ומצוה האם. וגם האב בהן שמחוייבים מהתורה הן אלו חינוך מצות ושתי האב. לאזהרות

 יראי יהיו כלל בדרך התלמידים שכל המשמר על שיעמדו המלמדים על כן גם מוטלת זו
 תלמידותיהן שכל המשמר על שיעמדו תורה המלמדות על מוטלת גם זו ומצוה שמים.

 בספר כתוב תפלות מלמדה כאילו תורה בתו המלמד כל שאמרו ומה ד׳. יראות תהיינה
 מחוייב האב הדינים פשטות אבל עמקה, בכל תורה פלפולי על נאמר רק שזה החסידים

לאשה. הקשורים הדינים כל בתו את ללמד
 כל של והמושג סובלנות של המושג עם ומכופלין כפולין שהן מצוות שתי עוד וישנן

 המהות את לבאר רוצה אני ולכן הבריות. ואהבת ישראל אהבת והן: לזה. זה ערבין ישראל
 לרעך "ואהבת של המצוה הוא ישראל אהבת של היסוד הבריות. ואהבת ישראל אהבת של

 האדם חביב עקיבא רבי "אמר אבות בפרקי המאמר הוא הבריות לאהבת הבסיס כמוך".
 את "אהב בתורה מצוד. אין הרי האדם". את ברא אלקים בצלם שנאמר בצלם שנברא

 הבריות, את אוהב בעצמו שהקב״ה כיון הקב״ה. ממידות לומדים אנו אלא הבריות".
 את אהב אתה אף הבריות את אוהב הוא מה אתה. אף הוא מה מחוייבים אני ממילא

 אהבת כי לדייק ויש בדרכיו. והלכת במצות נכללת הבריות אהבת וממילא הבריות.
 אם כי הרשע במות חפץ לא "כי הרי כי לרשעים. אפילו הבריות, לכל מגיעה הקב״ה
 ולא הארץ" מן חטאים "יתמו מאיר רבי אשת ברוריה שאמרה וכמו וחיה". מדרכו בשובו

חוטאים.
 החיוב שהרי הבריות. אהבת של מהחיוב שונה ישראל אהבת של שהחיוב ברור והנה
 ומה להכעיס. ומומרים למינים גם ומתייחסת מצרים, בלא מצוה מצגת ישראל לאהבת
 שאנו לנו מביע שזה החינוך בעל כותב כא( קלט, )חהלים אשנא" ד׳ "משנאיך שנאמר
 הטוב את לאהוב מחוייבים אנו מקום מכל אבל הרשעים, שבתוך הרע את לשנוא מצווין
 שאיפה להכעיס מומר או מין שהוא לרשע אפילו יש דליבא דבעמקא משום בלבם, שטמון
 מכריחים הם ממעשיהים ולמדו בגוים שנתערבו משום אלא לטהרה. ושאיפה טוב לעשות
כמותם. להתנהג עצמם

בצלם. שנברא זה הוא המחייב הבריות כבוד הבריות. כבוד לגבי נכון זה שאין כמובן
 והטרוריסטים והמחבלים שמם ימח הנאצים כגון שבו אלקים הצלם את שמקלקל מי אבל

 מחבל ואם לשנוא. מותר אותם ושלום חם ישראל מארץ היהודים כל את לגרש שרוצים
 את להציל כדי נגדו לירות קדושה חובה יש ישראל שבארץ חיילים נגד חץ לשלוח רוצה

 אהבת מדין אותם לאהוב חייבים אנו הגונים כאנשים שמתנהגים הגויים ורק ישראל. בני
בצלם. שנברא על המבוסס הבריות

 הרשעים אין כאשר לנקוט יש תגובה ובאיזה לעשות, עלינו מה היא השאלה אבל
השם. לדרכי מתקרבים ואינם לתוכחה שומעים

מעלין ולא מורידין של שהדין שכתב ט״ז סעיף ב׳ סימן דעה ביורה איש החזון וידוע
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שבעל-פה •רה )

 ולקרבם ולהחיותם להצילם מחוייבים אגו הזה שבזמן אלא עוד ולא הזה בזמן נוהג אינו
 בזמן אלא מורידין דין דאין "ונראה שם: החזו״א כותב וכך התורה. אור בפינת ולהכניסם
 התת הדור וצדיקי קול בבת ומשתמשים מצויין נסים שהיו בזמן כמו גלויה ית׳ שהשגחתו

 לתאוות היצר בהטיית מיוחדת בנליזות הוא אז והכופרין כל, לעין הנראית פרטית השגחה
 מביא הצבור הרחת כי ידעו שהכל עולם של גדרו רשעים ביעור היה ואז והפקרות
 האמונה שנכרתה פנים העלם בזמן אבל בעולם. ורעב וחרב דבר ומביא לעולם פורעניות

 כמעשה בעיניהם שיהיה הפרצה הוספת אלא הפרצה גדר הורדה במעשה אין העם רלת מן
 ועלינו תיקון בו שאין בשעה נוהג הדין אין לתקן עצמנו שכל וכיון ח״ו ואלמות השחתה

מגעת". שידינו במה אורה בקרן ולהעמידם האהבה בעבותות להחזירם
 זמן בכל "ומעשים הי״א: ומזיק חובל מהלכות בפ״ח ברמב״ם כן גם מבואר זה ודבר

 ישראל ממון למסור שהוחזקו הך( היינו ומוסרים )מינים המוסרים להרוג המערב בערי
 של הביאור רשעם". כפי ולאסרם ולהכותם לענשם כוכבים העוברי ביר המוסרים ולמסור
 רשות אין בממון, לקנסם רק לנו מכריח השעה צורך שאם הוא רשעם" "כפי הביטוי
 ידי על בגוף לענשם רק אותנו מכריח השעה צורך ואם כממון; לקונסם אלא הדור לגדולי
 ידי על אותם להרוג רשות לנו אין זמן, לאיזה האסורים בבית אותם שישימו ע״י או הכאה

 תהרוג שהמלכות למלכות אותם למסור אותנו מכריח השעה כשצורך ורק למלכות. מסירה
 תהרוג שהמלכות למלכות והמוסרים המינים את למסור הדור לגדולי רשות יש אז אותם,
 מילתא למיגרר רק הוא מעלין ולא מורידין של הדין שכל החזו״א כדברי וזה אותם.

הצבור. הצלת מזה ויבוא לכך צריכה כשהשעה
 שהעם רואים אם בא״י סמוכים אינם אפילו ב״ד "כל ב׳: סימן חו״מ בשו״ע ועיין

 לשם יהיו מעשיהם וכל עונש... דיני כל בין ממון כין מיתה בין דנין בעבירות פרוצים
 היכולת הלא להקשות, ויש עליהם". כ״ד שהמחום העיר טובי או הדור גדול ורוקא שמים
 מן רבד לעקור כ״ד ביד כח יש של הדין על מבוססת הדין מן שלא נפשות דיני לדון

 לשאר לא הגדול דין לבית רק מסור זה וכח מילתא, למיגדר שעה לפי ועשה בקום התורה
 ששייכים אדם בני לאותם בנוגע רק כאן הוזכר שהדין ז״ל מארי מאבא ושמעתי כ״ד?
 ולפי י׳, הלכה רוצח מהלכות בפ״ד הרמב״ם שיטת דלפי מעלין ולא מורידין של לסוג

 בחו״ט המחבר פוסק וכן רציחה. מאיסור מופקעים שהם ע״ב, כ״ו דף בע״ז התוספות שיטת
 של שהדין כ״ו דף בע״ז והראש הר״ח כשיטת פוסק שם )הרמ״א י׳. סעיף שפ״ח סימן

 רעך דם על תעמוד "לא של מהלאו רק מופקעים שהם לנו אומר מעלין ולא מורידין
 ומוסרים, למינים בנוגע רק ולכן רציחה(. של בלאו נכללים הם אבל טז(" יט, )ויקרא

 עליהם לב״ד הצבור שהמחום העיר לטובי או לצבור כח יש רציחה, של מהלאו שמופקעים
 רשות לו אין יחיד אבל השעה. לצורך מילתא למיגדר נפשות בדיני אפילו אותם לענוש

 שאין האנשים סוג עם אפילו המלכות, ברשות אפילו מילתא למיגדר נפשות ריני לדון
רציחה. איסור שום בהם

 רציחה איסור שאין במקום שאפילו ז״ל, מארי מאבא ששמעתי מה כפי בזה, והטעם
 רשע, נקרא הכהו שלא אע״פ חבירו על יד המרים שכל מיוחדת הלכה ישנה חבלה, ואיסור

 יג( ב, )שמות רעך׳ תכה למה לרשע ׳ויאמר שנאמר "משום ע״ב נ״ח בסנהדרין כמבואר
המריבה שם והנה רשע". נקרא הכהו שלא אע״פ תכה׳ ׳למה אלא נאמר לא הכית למה
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בהלכה סובלנות ק: סולו/ הלוי אהרן הרב

 מתחילתן ברשעתם שהם חז״ל שאמרו כמו גמורים, רשעים היו והם ואבירם, דתן בין היתד,
 בין לחבול לאדם "אסור א׳: הלכה ומזיק חובל מהלכות פ״ה ברמב״ם ועיין סופן. ועד

 גדול כין קטן בין מישראל כשר ארם המכה כל אלא בלבד החובל ולא בהכירו בין בעצמו
 )דברים להכותו׳ יוסיף ׳לא שנאמר תעשה בלא עובר זה הרי נציון דרך אשה בין איש בין
הצדיק". את למכה וחומר קל החוטא בהכאת מלהוסיף תורה הזהירה אם ג( כה,

 כשר לאדם רק שייך להכותו" יוסיף "לא של שהלאו הרמב״ם בלשון מבואר הרי
 הברייתא כמו פוסק שהרמב״ם הוא )הטעם עמך. מעשה עושה שאינו למי לא מישראל,
 סתם רשעים ולא רשעים, היו ואבירם דתן הלא וקשה, לקללה(. הכאה שמקשינן בסנהדרין

 נגד ועזות בחוצפה דברו הם שהרי מעלין, ולא מורידין של מהסוג גמורים רשעים אלא
 חבירו על יד המרים שכל ואבירם מדתן ילפינן איך וא״כ הנביאים, כל אדון רבינו משה
חבלה? של איסור שום היה לא ואבירם לדתן בנוגע והרי רשע, נקרא

 דין יש להכותו", יוסיף "לא של והלאו תרצח" "לא של הלאו שמלבד מזה מוכח אלא
 אחד נגד יר מרים אם אפילו רשע, נקרא רשות בלי חבירו על יד שמרים מי שכל מיוחד
מעלין. ולא מורדין של מהסוג שהוא כגון רציחה, איסור בו שאין

 דרבי בשבבותיה דהוה צדוקי ההוא בענין א׳ עמוד ז׳ בדף ברכות במסכת ובגמרא
 "ורחמיו דכתיב הכי למיעבד ארעא אורח לאו מילולית בקללה רגם מוכח לוי בן יהושע

 כן ואם כו(. יז, )משלי טוב" לא לצדיק ענוש "גם וכתיב ט( קמה, )תהלים מעשיו" כל על
מילולית. יד הרמת שזו למרות חבירו, על יד כמרים נחשב גם ברשות שלא המקלל

 שלא אלימות, מילים ואפילו אלימים, באמצעים שמשתמש מי שכל מדברינו היוצא
 הצורך לפי אלה באמצעים לנקוט יש ישראל גדולי או דין לבית ורק רשע. נקרא ברשות,

רשעם. וכפי
 עמך, מעשה עושים שאינם אלה את להוכיח כדי חינוך, במצות לנקוט לנו יש כן ואם

מהם. שלמדו הגוים כמעשה מתנהגים כאשר גם לזולת, מצרים בלי ישראל אהבת מתוך
 שהיה הבית לזמן רק מתיחס מעלין ולא מורידין של שהדין איש החזון שכתב ומה

 ואפיקורוס מין כל אז פנים, הסתר רק שיש הזה כזמן אבל גלויים, וניסים שכינה גילוי
 קצת של דין לו יש מקום מכל שמים, ויראי חכמים תלמידי הורים של בבית שגדל אע״פ

 מאור ליהנות יוכלו שכולם כדי ישראל, אהבת ידי על אותו לקרב אנו ומחוייבים אנוסים,
התורה.

 את לא כי היום "וידעתם לפסוק בקשר עקב פרשת על החזקתי בפירוש נזכר זה באמת
 וזרעו החזקה ידו את גדלו את אלקיכם ד׳ מוסר את ראו לא ואשר ידעו לא אשר בניכם

 והחזקתי ב-ז(. יא, )דברים עשה" אשר הגדול ר׳ מעשה כל את הראת עיניכם הנטויה...כי
 הברית והלא שבתורה? המצוות כל את לקים מחוייבים אינם בנים והכני הבנים וכי מקשה
 גצבים בפרשת ככתוב שם היה שלא מי עם וגם סיני הר במעמד שם שהיה מי עם נכתבה

 פה ישנו אשר את כי הזאת האלה ואת הזאת הברית את כורת אנבי לבדכם אתכם "ולא
יג-יד(. כט, )דברים היום" עמנו פה איננו אשר ואת אלקינו ד׳ לפני היום עמד עמנו

 שהם אלא הראשונים, כמו מחוייבים בנים והבני הכנים שגם שבודאי ד,חזקוני ותירץ
 גמורים. ישראל ככני אותם להחיות מחוייבים נהיה ואנו אנוסים. לקצת נחשבים יהיו

אהבה. ידי על לתורה ולקרבם
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שבעל-פה ה }

 רעתם את יסיחו לא ביותר הקנאים גם היהודים, שכל המשמר על לעמוד צריכים אנו
כרימון". מצות מלאים ישראל "פושעי ז״ל חכמינו ממאמר

 רימון, לו שיביא לאיטליה שהלך מתלמידיו לאחר אמר מוילנה שהגאון ושמעתי
 שברימון הגרעינים כל את מנה והגר״א לגאון, הרימון את נתן לוילנא חזר התלמיד וכאשר

 להם יש ביותר, הרחוקים מן אפילו ישראל, שכל מוכיח וזה גרעינים. תרי״ג בדיוק ומצא
 ישראל שחטא שאע״ם להבין צריכים והחופשיים שבחורה. המצוות כל את לשמור כוח
אחד. ועתידינו אחד וגורלנו יחר מאוגדים וכולנו הוא,

 בלבב רצונו לעשות אחת אגודה כולם "ועשו של לשעה להגיע שנזכה רצון ויהי
שלם".
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־?ר ומצוות תורה שומרי שאינם התועים לאחינו ההתייחסות

מאת

שלזינגר אליהו הרב

 א׳ חלק ודורשין שואלין שו״ת בספרינו הרבה הארכנו כבר זה בענין הנה
 מחאה חיוב בענין דנו שם בסימנים נג. בסימן שם וכן וד׳. ג ב סימן ג׳ ובחלק יז, סימן
 ובן מזה, המסתעף וכל לתורה עלייתם מצוה" "בר עניני תו״מ, שומרי שאינם אלה בלפי
 ארוכים, והדברים לעדות. פסולים דין ועפ״י שבת שומרי שאינם אף קידושין עדי לענין
לצמא. מרווה ותמצא שם וראה

 לתורה הארבעים בכנס לדבר נתככדנו עליהם דברים כמה בזה להוסיף יש מקום מכל
פעיה״ק. פה שבעל

 א סימן שם הרמ״א לדברי המתייחם יתבייש, ולא ד״ה או״ח ריש הלכה בביאור הנה
 שם וכתב השי״ת". בעבודת עליו המלעיגים ארם בני מפני יתבייש "ולא שכתב א סעיף

 יתקוטט לא ועכ״ם הב״י: בשם המשנ״ב הביא )שם הב״י בשם במשנ״ב "עיין בביאוה״ל:
 בעבודת אפילו כלל ממנה להשתמש ראוי ואין מאד. מגונה העזות שמידת מפני עמהם,

 לא דהב״י דע, ית׳(. עבודתו במקום שלא אפילו עז להיות בנפשו קנין יקנה כי השי״ת,
 לחוש לו אין בודאי אז עליו, מלעיגים אדם ובני לעצמו עושה שהוא במצוה אם כי איירי
 המתקוממים אפיקורסים שיש במקום עומד הוא אם אבל עמהם. יתקוטט ולא ללעגם כלל
 ה׳, מרצון העם את יעבירו ועי״ז העיר. בעניני תקנות איזה לעשות ורוצים התורה על

 לשנאתם ומצור. מאומה, הב״י דיבר לא זה בכגון דבריו, נשמעו ולא בשלום ופתח
 ה׳ משנאיך "הלא אמר ע״ה המלך ודוד שיוכל. מה בכל עצתם ולהפר עמהם ולהתקוטט

עכ״ד. ־ וגו׳" שנאתים שנאה תכלית אתקוטט, ובתקוממיך אשנא
 נמצא הדבר ממש. הפוכים דברים אומר הלכה הביאור לדברי מצאנו אחר במקום והנה
 ער ושותות שאוכלות "נשים שם: המחבר דברי על ב סעיף תרח סימן יוהכ״פ בהלכות

 שלא כדי בידן ממחין אין הקדש, על מחול להוסיף שמצוה יודעות אינן והן שחשיבה
 שיהיו מוטב אמרינן איסור דבר בכל "וה״ה הרמ״א: שם וכתב בזדון". לעשות יבואו

 אם אבל דאורייתא, שהוא אע״פ בתורה מפורש שאינו ודוקא מזידין. יהיו ולא שוגגין
בביאוה״ל שם וכתב העיטור(". בשם ורא״ש רביצה פ״ד )ר״ן בידם מוחין בתורה, מפורש
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ומצוות תורה שומרי שאינם התועים לאחינו תייחסות שלזיעי^ אליהו הרב

 בתורה המפורש דדבר הרמ״א שפסק דמה דמסתברא "...ודע, דבריו: באמצע אבל, ד״ה
 שכת מחלל כגון לגמרי, עול הפורקי אלו אבל באקראי, שהוא רוקא למהות, חייב

 וכן להוכיחו. מחוייב ואינו עמיתך מכלל יצא כבר להכעיס, נבילות אוכל או בפרהסיא
 ושהוא אוהבך שהוא ועמיתך עמיתך, את תוכיח הוכח פי״ח רבה אליהו דבי בתנא איתא
 חייב אתה אין שונאך, שהוא לרשע אבל אותו, להוכיח חייב אתה ומצוות בתורה עמך

 נבילות אוכל ולענין ע״ש. אליהו באדרת בקיצור הגר״א זה והעתיק אותו. להוכיח
עכ״ד. - בדבר״ לעיין יש בפרהסיא, שלא שבת מחלל או לתיאבון,

בתורתיך! עינינו והאר עינינו אליך כי נעשה מה נדע לא ואנחנו
השני את להוכיח שנתחייבנו זה הוא האחד תוכחה, סוגי שני דיש בס״ד, לומר ונראה

 סנהדרין בתלמוד נלמד תוכחה של זה סוג שחת. מרדת ולהצילו העבירה, מן להצילו כדי
 איש "וכשלו והכתיב ולא, וכר. בנים על אבות יומתו לא דת״ר, מילי, הני "מנא ב(: )כז,

 בידם שהיה "התם הגמרא: מתרצת בזה. זה ערבין שכולן מלמד אחיו, בעוון איש באחיו"
 ממנו, נפרעין שבתרה עבירות "וכל א(: )לט, שבועות בגמרא הוא וכן מיחו". ולא למחות

 מכל שבתורה עבירות וכל הגמרא: שואלת כולו". העולם ומכל ממנו שקר( )בשבועת וכאן
 ישראל שכל מלמד אחיו, בעוון איש - באחיו, איש ״וכשלו כתיב והא - לא? העולם
 ומכאן וכדלעיל. מיחו", ולא למחות בידם שיש "התם הגמרא: ומתרצת בזה". זה ערבים

 למחות בידם בשיש דוקא הוא בזה, זה נתערבו שישראל הערבות דין שכל הדבר ברור
 ועיקר כלל אין למחות, בידם שאין במקום אבל השני. עוונות על חייבים שאז מיחו, ולא
 העבירה, מעשות העבירה בעלי את ולהציל למחות אפשרות יש אם כן ועל ערבות. דין

אחיו. בעוון איש - באחיו״ איש ״וכשלו שנאמר בעוונם נתפס זה הרי מיתה לא ואעפ״כ
 להציל בא לא והוא "מחאה" בשם לקרותה יותר שמתאים תוכחה של סוג עוד יש אבל

 הנשמע, דבר לומר שטוב "כשם אחז״ל: וכבר ישמע, שלא ברור זה כי העבירה, עובר את
 מן האחרים את להציל כדי נעשית התוכחה אלא נשמע". שאינו דבר לומר שלא טוב כך

 המעשה בחומרת וידעו יכירו שהאחרים כדי מדבריו, יושפעו לא שהאחרים כדי העבירה,
 מעשות העבירה בעל את להציל בא לא זה תוכחה סוג עבירה. בעל אותו עושה שהוא

ויהבלו. ההבל אחרי ילכו שלא האחרים את להציל בא אלא העבירה,
 הכוונה אין כאשר התוכחה, של השני בסוג מדבר או״ח בתחילת הלכה בביאור ובכן,

 הדברים מפני ולהזהירם העם את להציל אלא העבירה, מעשות העבירה בעל את להציל
 ולשנאותו העבירה בעל עם להתקוטט מצוד. ובזה לעשות. זומם עבירה בעל שאותו הרעים
 הוא יוהכ״פ בהל׳ הלכה בביאור אבל בדרכיו. יצליח לבל הכל ולעשות השנאה תכלית
 בעל את להציל שבאים כזה תוכחה סוג והיינו התוכחה, של הראשון הסוג עם מדבר

 שתכלית דמכיון הביאוה״ל כתב שפיר זה ועל עבירה. באותה יבשל שלא עצמו העבירה
 ובמקום למחות, שאפשר במקום אמור זה כל אז כי העבירה, מן להצילו כדי היא התוכחה

 מצות אין שם שישמע, סיכוי ואין למחות אפשר שאי במקום אבל שישמע. סיכוי שיש
 תוכחה חובת אין כן ועל מטרתה לידי באה לא הזאת התוכחה של התכלית כי תוכחה,
יייי« >־>־יה«י

הללו. התוכחה סוגי שני את הרחבה ביתר להלן ונבאר
למחות שנצטוינו הציווי - ומאתיים החמש ״והמצוה המצוות: בספר הרמב״ם כתב הנה
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 ממנו אדם ואין ולהוכיחו כדברים כך על ולהזהירו לעשותה, שזומם במי או עבירה בעושה
 אלא התורה. נגד זה אלוהיו", עם ענינו זה זולתי, יחטא ואם אחטא. לא "אני לומר רשאי

 חובה - לעבור שזומם ומי לעבור. מאומתינו לזולתינו נניח ולא נעבור, שלא מצווים אנו
 עונש. ביצוע המחייבת ערות עליו נתקיימה שלא ואעפ״י ולמנעו, להוכיחו ארם כל על

 שנתרעם זו, במצוה נכלל וגם יז(. יט, )ויקרא עמיתך" את תוכיח "הוכח יתעלה אמרו והוא
 עליו להתרעם נצטוינו אלא חטא, לו ונחשוב לו נטור ואל לזה, זה הרענו אם זה, על זה

בלב". מאומה ישאר שלא כדי ברברים,
 תלמוד והוכח? חזור פעמים, וחמישה ארבעה אפילו הוכחת אם "מנין ספרא: ולשון

 עליו תשא "ולא לומר תלמוד משתנות? ופניר מוכיחו אם אף יכול תוכיח". "הוכח לומר
 חייב זה הרי לגדול הקטן מן אפילו אדם, כל על וחובה שמצוה חכמים ביארו וכבר חטא".

 שביארו כמו יוכה, אשר עד מלהוכיח יסתלק ואל ירפה אל וזולזל, קולל ואפילו להוכיח.
הכאה". עד ב( טז, )ערכין ואמרו השמועה מעתיקי

 שלא מצווים "אנו הוא הערבות מושג כי ביותר, הברור באופן הרמב״ם בדברי מבואר
 שם מבואר זה גם זאת, לעשות והיאך לעבור". מאומתינו לזולתינו נניח ולא נעבור,

ברמב״ם.
 שהחובה ברורה הרמב״ם שדעת הרי ולהוכיחו". בדברים כך על "להזהירו היא החובה

 עבירה לעבור שרוצה מי להכות ליחיד הותר ולא בלבד, בדברים היא מאיסורא לאפרושי
 לא אם אותו ממיתין ואפילו ברודף, וחובלין הנרדף את שמצילין מרודף חוץ למנעו, כדי
 ו-ז( אות כז שאילתא וישב )פ׳ שאלה בהעמק וראה מזה. בפחות הנרדף את להציל ניתן

 להכות "אסור והגאונים: השאילתות כבעל הרמב״ם דעת היא שכך להוכיח שהאריך
 שליחותייהו אנן או מומחין, ובעינן בדין. לא אם בעדים, איסור כשעושה אפילו ישראל,

 "לדעת כך: מסכם שדה" "מרומי בספרו א( )כח, קמא לבבא בחידושיו והנצי״ב עבדינף.
 יש אם אפילו מאיסור, ולהפריש להכות אסור יחיד ז״ל... והרמב״ם והשאילתות התוספות

דין". לבית שיבוא עד רק עדים, לו
 "מי יג(: סעיף תכא )סימן בוזו״מ שכתב וכמו בזה, שחולק הרמ״א לדעת מצינו אמנם—

 כדי ולייסרו להכותו רשאי עבירה, דבר עושה שהוא בו ורואה רשותו, תחת שהוא
 וראה ו. סעיף שם מדבריו נראה וכן דין". לבית להביאו צריך ואין מאיסור. להפרישו

 דין בית על רק הוא המצוות על לכפות שהחיוב שסובר סק״א ג סימן החושן בקצות
 חבירו להפריש מצוה אדם "רכל מצדד א( אות )ביאורים המשפט בנתיבות אבל מומחין.
 דעתו, לחזק קצוה״ח בעל חזר נתיבות ובמשובב דין". בית ככלל שאינו מי אפילו מאיסור,

 לכופו משא״כ בעלמא, הכאה להכות יכול היחיד גם מאיסורא שלאפרושי שמודה אלא
 עושין "ואין ח( כ, )שמות התורה על ברמב״ן שמבואר וכמו יכול דין בית שרק עשה, על
 עליו שיקבל עד אותו מכין היו שהסנהדרין ... במורדין אלא כלל עשה במצות דין בו

יחידים. לא וק״ו הדיוטות, של בי״ד ולא דוקא סנהדרין ובכן, נפשו". שתצא עד או לעשות
 למנעו, להוכיחו אדם כל "חייב שכתב: הנ״ל המצוות בספר הרמב״ם לדברי נשוב והנה
 להוכיח". חייב אינו תועיל לא שהתוכחה כדור אם אבל למנעו, ניתן אם דוקא ומשמע

 ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיח, חייב "תמיד ה״ז(: )פ״ו דעות בהלכות הדמב״ם כתב וכן
 שאפשר כולם אלו בעוון נתפש הוא ממחה, ואינו למחות בידו שאפשר וכל שומע. איני לו

קב
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ומצוות תורה שומרי שאינם התועים לאחינו :תייהסות שלזינגר! אליהו הרב

 את למנוע יכול שהוא והיינו למהות", כידו "שאפשר להדיא כתב הרי בהם". למחות לו
 חובת ממנו פקעה הרי העבירה, את למנוע יכול שאינו לו שהתברר וברגע העבירה,
 מועילין שדבריו מקום ראה "אם ה״ז(: )פ״ה דעות בהלכות הרמב״ם כתב וכן התוכחה

 )משלי מהפסוק זה דבר למדו ב( ה,0) יבמות ובגמרא שותק". לאו, ואם אומר. ונשמעין,
ישנאך". פן לץ, תוכח "אל ח( ט,

 מדברי לעיל שהבאנו וכפי יקלקלו עוד אלא יועילו שלא רק לא שדבריו לפעמים ויש
 "נשים ה״ז: העשור שביתת מהל׳ בפ״א הרמב״ם פסק גם וכך יוהכ״פ בהלכות השו״ע

 אין הקדש, על מחול להוסיף שמצור. יודעות אינן והן "שחשיבה, ער ושותות שאוכלות
 ואחד אחד כל בבית שוטר שיהיה אפשר אי שהרי בזדון. לעשות יבואו שלא בידן, ממחין

 ומבואר לזה". הדומה כל וכן מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו להן, והנח נשיו. להזהיר
 כל בבית שוטר שיהיה אפשר אי "שהרי העבירה עשיית למנוע יכולת שאין מפני שדווקא

 יש אז כי העבירה, למנוע אפשרות היתה אילו אבל בידו. ממחין אין לפיכך ואחד", אחד
 עצמה ההוכחה כי להוכיח, אין העבירה, את למנוע ניתן שלא במקום אבל להוכיחן.

 ולא בשלהם והם זו, היא עבירה כי להם שנודיע אחרי כי למיכשול. עוד להיות תהפוך
 שוגגין שיהיו "מוטב כי חז״ל אמרו זה ועל מזידים. אם כי שוגגים עוד יהיו לא בהם, יחזרו

 בכה״ג ועדיף מיכשול, להיות עלולה עצמה שהתוכחה כן אם נמצא מזידין", יהיו ואל
להוכיח. שלא

 אם בידו ספק אם "ואפילו ג(: אות ו פרק דעות )הלכות מיימוניות בהגהות כתב וכן
 כדאמרינן דפטור, נראה אז יקבלו, שלא לו ודאי אם אמנם להוכיחו... צריך דבריו יקבלו

 גלוי"? מי לפניהם גלוי לפניך אם הקב״ה: לפגי הדין מידת שאמרה א( נה, )שבת התם
 )בבא הבתים חזקת בפרק בתוספות משמע וכן נענשים. היו לא להם, גלוי היה שאם משמע
 שיהיו מוטב אמרינן יקבל שלא בבירור יודעים שאנו "בדבר מוטב: ד״ה ב ס, בחרא

דהנח לשתוק, לו "וטוב דכתב: ז״ל( מקוצי משה )לרבי המצוות בספר כתב וכן שוגגין"(.
. וכו׳ שוגגין שיהיו לישראל להן

העבירה, מן האדם את להציל שבא התוכחה של הראשון הענין את נלמד זה ומכל
 זה. לענין תקיפה ידינו באם שם הרמ״א כדעת הכאה ע״י אפילו או בדברים להזהירו ויש

 העבירה את ויעשה ישמע, לא שהוא דהיינו, תכליתה, אל תגיע לא שהתוכחה במקום ולכן
 כדי להוכיחו איסור משום גם בזה יש לעתים ואדרבה, להוכיחו, אין אז כי הכל, למרות

 ענין הוא התוכחה של השני הסוג אך יותר. הרבה גדול עונשו ואז המזידין, מן יהיה שלא
 לא ואם להוכיחו, מצוה ואז לתוכחה שישמע אפשרות יש בראשון דבשלמא לגמרי. אחר

 בשעה הוא זה כל כאן. באריכות נתבאר שהדבר וכמו להוכיחו אין לתוכחה ישמע
 והכל לאו. אם יעודה לידי ותבוא תתגשם התוכחה תכלית אם בפנינו העומד שהשיקול

 את תגשים התוכחה אם נדע זה ומכוח לאו, אס יקבלה אם התוכחה מקבל בכוח תלוי
 כלל מיועדת אינה שהתוכחה בשעה אבל לאו. אם העבירה מן השני את להציל מטרתה
 שלא העבירה מן האתרים את להציל כדי אלא העבירה, מן השני את להציל כדי ועיקר

 הראשונה, מזו לגמרי שונה היא התוכחה תכלית וכאן העבירה, בעל הזה האיש מן יושפעו
 התורה עוקרי עם מלחמה ולעשות ולהוכיח, למחות דיש הדבר פשוט כזה שבמקרה הרי

אינה כאן התוכחה תכלית כי ישמעו, לא עצמם שהם ועיקר כלל לן איכפת ולא ועוזריהם

0) החכמה אוצר תכנת ע״י ?!!)הודפס מס עמוד שבעל-פה לתורה הכינוס מ - שבעל-פה תורה



 שהם סיכוי שום אין אם גם כן ועל ויראו, ישמעו שאחרים כרי אלא ישמעו, שהם כרי
 יזיקו לא השפלים שמעשיהם כדי הכוח בכל ולהוכיח למחות יש מ״מ ישמעו, עצמם

 הלכה כביאור זה בענין שכתב מה ברור כן ועל התוכחה. תכלית היא זו וכאן לאחרים,
לעיל. שהבאנו וכפי או״ח ריש

 אלה כמו ומצוות מתורה הרחוקים לאלה להתייחס היאך לרון עלינו בזאת אלא
 זה מתוך ומצוות תורה מקיימים אינם דשמא להוכיחם יש ברם בימינו. חילוניים הקרויים

 האלה התועים בני "אבל ה״ג(: )פ״ג ממרים בהלכות הרמב״ם שפסק וכמו יודעים שאינם
 הוא הרי דעתם, על אותם וגדלו הקראים בין ונולדו אבותם אותם שהריחו בניהם ובני

 ואע״פ אנוס, הוא שהרי המצוות בדרכי לאחוז צריך ואינו וגדלוהו, ביניהם שנשבה כתינוק
 טעותם... על גדלוהו שהרי כאנוס הוא הרי ודתם, היהודים וראה יהודי שהוא את״כ ששמע
 סבר וכך התורה". לאיתן שיחזרו עד שלום בדברי ולמשכם בתשובה להחזירו ראוי לפיכך

 מעשה התועים ש״בני מקומות, ובעור כן, ומ״ש ד״ה שפה סימן או״ח טור יוסף הבית גם
ו. סעיף קנט סימן ביו״ד הרמ״א כתב וכן שנשבה" כתינוק ליה והוה בידיהם אבותיהן

 פסק טו( הלכה ל )פרק שבת בהלכות שהרמב״ם אפיקורסים של רין להם יש שמא או
 ועבודת "השבת עמו: ונימוקו דבריהם, לכל כעכו״ם דינם בפרהסיא שבתות שמחללי
 האות היא והשבת התורה, מצוות כל שאר כנגד שקולה משתיהן אחת כל ומזלות כוכבים

 רשעי בכלל הוא הרי המצוות שאר על העובר כל לפיכך לעולם. ובינינו הקב״ה שבין
ומזלות". כוכבים כעובד הוא הרי בפרהסיא שבת המחלל אבל ישראל,

 )עירובי עמו מערכין "אין טז(: הלכה ב )פרק עירובין בהלכות הדמב״ם פסק זה ומטעם
ומזלות". כוכבים כעובד ממנו שוכרין אלא רשות מבטל ואינו חצירות(

 שבת מחלל של דשחיטתו יד( הלכה ד )פרק שחיטה בהלכות הרמב״ם פסק זה ומטעם
 )פרק ואבירה גזילה בהלכות הרמב״ם פסק כך ומשום ששחט. לבהמה נבילה דין עושה

 ומאותו הגויים. דיני עליהם להחיל דיש כלומר, אבירה, להם להחזיר דאין ב( הלכה יא
 אפיקורס, שכתבו תורה רספר ח( הלכה ו )פרק התורה יסודי בהלכות הרמב״ם פסק טעם

שבו. שמים שם אזכרות עם אותו שורפין
 רוצח בהלכות עוד וראה ו. הלכה יא )פרק עדות בהלכות הרמב״ם פסק מזו ויתירה

 פחוונין המורדים "אלו וז״ל: הבא, לעולם חלק להם שאין י( הלכה ר פרק הנפש ושמירת
 ואלו הבא, לעולם חלק לחסידיהן ויש מורידין ולא מעלין לא שהעכו״ם העכו״ם, מן הן

הבא". לעולם חלק להם ואין מעלים ולא מורידין
 דבר ולכל למנין לצרפם דאין יא-יב סעיף נה סימן או״ח בשו״ע ההלכה נפסקה וככר

 אברהם האשל שכתב וכמו בפרהסיא שבתות מחללי לענין גם אמור והדבר שבקדושה.
מז. ס״ק שם ברורה המשנה וכן שם,

 שכתב וכמו שבת מחלל של נאמנותו על ועיקר כלל לסמוך שאין מצינו ועוד זאת
 אפשר ואי שמע לא "ואם לנו(: היוצא ד״ה קצה )סימן חו״מ חלק בתשובה סופר החתם
 ופסול כלל, דת לו ואין ישראל, מעדת ומובדל מופרש הוא הרי המדינה, שרי ע״י לכופו

 אבד כי איסור, בחזקת ומשקיו מאכליו וכל אסורה ושחיטתו רבד, ולכל ולשבועה לעדות
שלו". נאמנותו
הרי ברורה, ובכוונה במזיד ה׳ דברי את הממרים אפיקורסים דין להם יש אם והנה

קכב
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ומצוות תורה שומרי שאינם התועים לאחינו תייחסות שלזינגר) אליהו הרב

 את לעקור מבקשים אלה ואם ישמעו. לא דבודאי ועיקר, כלל להוכיחם ענין שאין ברור
 לערער להם לאפשר ולא עוז בכל כנגדם להלחם מצוה הרי הדת לעניני ולהזיק התורה

 ואינו מבין שאינו הכלל על ישפיעו לא שמעשיהם כדי שהוא, מקום בכל הדת עניני את
יודע.

 בה׳ ומורדים אפיקורסים דין להם יש שאכן כאלה ישנם כי ידענו גם שידענו אף
 אלא האפיקורסים, אלה בכלל אינו היהודי העם רוב כי ברור הדבר זאת עם ובתורתו,

שנשבו". "תינוקות בשם בפוסקים שנקראו אלה בכלל
 "אבל בג(: )סימן החדשות ציון בנין שו״ת בספרו זי״ע עטלינגר יעקב רבי כותב וכך
 פשתה הרבים שבעוונותינו אחר בהם, אדון מה ידענא לא שבזמנינו ישראל לפושעי
 מותר אומר דין להם שיש לא אם כהיתר, נעשה שבת חילול שברובם עד לרוב, הבערה

 דיני שמעו ולא ידעו לא אשר תתתיהן קמו אשר בבניהם גם ומה למזיד... קרוב שרק
 שמעשה מפני שבת, שמחללין אעפ״י כמומרים נחשבו דלא לצדוקין ממש שדומין שבת

כוכבים". עובדי לבין שנשבה כתינוק והם בידיהם אבותיהן
 "דבזמן קכא(: סימן א, )חלק מהרש״ם בשו״ת המהרש״ם ע״י להלכה הובאו אלו דברים

 שהם וקידושין בגיטין ונוהגים בניהם ומלים עולם בבורא ומודים בשבת שמתפללים הזה
 עושה מגעם יהא "שלא כוונתו )כנראה יי״ש" עושה מגעם יהא שלא להקל יש הדת, עיקרי
נסך"(. "יין והיינו - יי״נ״

 שבת מחלל דין שעפ״י "היוצא... כט(: סימן מאו״ח א )חלק להועיל מלמד בשו״ת גס
 שכן ומכל אונגרען בארץ אף להקל נוהגין הזה בזמן אך למנין, מצטרף אין בפרהסיא

 מו״ה הרב לי הגיד וכן כג... סימן החדשות ציון בנין בשו״ת כתב וכן אשכנז... בארץ
 אינם מאמריקא שהאנשים שכתב ומשיב שואל בעל הגאון בשם ז״ל הכהן זלמן משולם
 מצאתי אח״ב הנכרים. לבין שנשבה כתינוק שהם מפני שלהם שבת חילול ע״י נפסלים

רסד". סימן ליו״ד רע״א בהגהות זה כעין
 כיון בפרהסיא, שבת מחלל מיקרי לא דבזמנינו להקל סניף יש "עוד שם הוסיף עוד
 איסור לעשות פניהם מעיזים ומעטים זכאין, ישראל רוב אם דבשלמא כן, עושין שרובן

 כיון אבל ישראל. מכלל עצמו ופורש רמה ביד תועבה ועושה בתורה כופר הוא הרי זה,
 עבירה שאין חושב היחיד קלקלתם, תקנתם הגדר, פורצים רובם הרבים שבעוונותינו

 קרואים היראים ואדרבה, כבצנעה, שלו ופרהסיא בצנעה, לעשות צריך ואין כך כל גדולה
הארץ". כל לדרך הולכים ההם והפושעים ומובדלים, פרושים בזמנינו

 שהוסיף ורק בפרהסיא, שבת שמחלל מי למנין בימינו לצרף להתיר שם רצה זה ומכוח
 ודאי שבת, שומרי אנשים עשרה של מנין יש שבו הכנסת בבית להתפלל שיכול דמי

כן. לעשות שעדיף
יב. סימן מאו״ח ג )חלק פעלים רב בשו״ת גם הובאו החדשות ציון בנין שו״ת דברי

כה(. סימן ג חלק אחיעזר בשו״ת עוד וראה
 ישראל שרוב "מדינות בתראי: גאוני בשם הביא ב( סימן )או״ח יצחק היכל בשו״ת גם
 ואף בראשית". במעשה ככופר המחלל את לחשוב אין כבר שאז שבתם מחללים שבהן

 חלב על גם חל דין אותו אם עכו״ם חלב לענין דן כה( סימן ט )חלק יצחק מנחת בשו״ת
לומר לו שנראה דאף כתב דבריו ובסוף דלעיל. התשובות שם והביא שבת, מחלל של
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 אלו בטעמים להשתמש אפשר הרי להתיר, סברות עוד יש אם מ״מ עכו״ם, דין לו ריש

להיתר. לאיצטרופי" *הוי בתור
 אף מדינא "והנה לג: סימן א חלק או״ח משה אגרות בשו״ת גם מצינו זו כשיטה

 בפה כן ואם הדברים. לכל הוא כללא לא לעכו״ם... כמומר הוא בפרהסיא שבת שמחלל
 הכנסת לבית שהולכים הרבה ויש הממון תאוות בשביל הם שבת מחללי שרוב שידוע

 בשביל כבצנעה נירון בפרהסיא שהוא גם אפשר מסחרם, לבית הולכים ואח״ב להתפלל,
 אין "שלרינא במסקנתו: כתב ולכן עכו״ם". כעובד אינו דבר לכל גם כן שאם תאוה,

 וראוי מילתא, מיגדר משום בזה יש אפשר למעשה אבל כפים(, נשיאת )לענין לפוסלו,
כפיהם". לישא להניחם שלא יותר

 צדיקים זכר ראטה, משולם הרב עוזיאל, הרב הרצוג, הרב של דין בפסק מצינו כן
 חלק ודהפטיג, ז. ד״ר עורך: ישראל. לארץ הראשית הרבנות של רין פסקי )אוסף לברכה

 "והנה עדות: לענין זאת וכל שבתות, למחללי חדש שם נתנו הזמן שגדרי קלז( עמוד א
 עם להתחשב יש הרי למקום, אדם שבין עבירות מחמת עדות פסולי ענין של לגופו בנוגע

 וגורמים סיבות לרגלי החופשיות בעוונותינו ופשטה שרבתה ובמקום שבזמן העובדה
 במצב העדים. של נאמנותם תחת לחתור עלולות זה מסוג עבירות אין עולמיים, כלליים

 לעדות עבריינים של פסולם שוגגים. בבחינת שהם כמעט כך, כל גרול פנים הסחר של
 מן איננו והפסול קרובים, לגבי כמו טעם בלי מלך מגזירת ולא שקר עדות חשד בשל הוא

 הזמן מסיבות לפי הער של נאמנותו של ההערכה בהרבה קובעים זה בכגון ולכן התורה,
 יש הרי הנאה, בשביל לשקר עלול איננו שהוא זה באדם לו קים דין הבית ואם והמקום,

כשר". כער לקבלו
 מהם, עולה כאן, שהבאתים אלו "דברים סה(: סימן ה )חלק דעת יחוה בשו״ת כתב כן

 כתב וכבר עלייהו. אפיקורס שם לאו הנאה, בשביל עבירה עוברי שהם תועים שאותם
 הסותר, חלקי בכל חקירה אחר אלא מיקרי לא דכופר גייריה( ד״ה א לג, )שבת הרש״ש

 אליו שיברר שלאחר הובטח לכן וכו׳, מאמין היה שלא אלא נוכח ולא חקר לא זה אבל
 הנהג( )של פניו הכרת גם "שאף דעת: ביחוה שם וסיים מאמין". ישוב הדברים, אמיתת

 מאמין הוא פנים כל שעל מאד קרוב מקום מכל כדת, ומצוות תורה שומר שאיננו כו ענתה
ממצוקתו". ולחלצו לו לעזור מצוה ולכן האמונה, בעיקרי

 להגדרתם באשר כח( אות ב סימן שחיטה הלכות )יו״ד איש החזון דברי ידועים
 ביתר נדון עוד )ולהלן ומצוות תורה בקיום עתה לעת מדקדקים שאינם אלו של המחודשת

 רק זה בכלל אחד לדבר להכעיס מומר אין לעיל, שנתבאר "למה ת״ל: בדבריו(, הרחבה
 עול בעיקר גם בכופר דוקא שבע״פ בתורה כופר וכן הרא״ה, לדעת האיסור אחר ברודף

 ממרים מהלכות פ״ג הרמב״ם שכתב וכמו אנוס יהיה שלא תנאי בזה יש ועוד המצוות,
 פ״ו מיימניות ובהגהות שנשבה. וכתינוק כאנוסים חשיבי ותלמידיהם דבניהם ה״ג

 ספר ובסוף תוכחה. מקבל שאינו אחר אלא לשנאותו רשאין דאין כתב דעות מהלכות
 כן והביא טעמא, מהאי הרשעים את לאהוב למצוה מולין הגר״י בשם כתב חסד אהבת
 להוכיח, יודעים אנו שאין תוכחה, קודם הוא אצלינו כי לובלין, מהר״ם תשובת בשם

 וניתן כמומר דינו יהיה שבת )דמתלל בזה לדון לנו אפשר אי ולכן כאנוסין. להו ודיינינן
הלכות". שאר לענין וכן היבום, מן לפטור עכו״ם( גדרי לו
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ומצוות תורה שומרי שאינם התועים לאחינו התייחסות שלזינג| אליהו הרב

שנשבה", תינוק’ כדין ומצוות מתורה הרחוקים ישראל בית אחינו ציבור את נדון ואם
 כנפי תחת להביאם הדת, עיקרי ללמדם אהבה, של בעבותות להוכיחם עלינו מצוה אז כי

 השבת שולחן את בתיהם אל להביא התורתי, היהודי האושר את ביתם אל להביא השכינה,
 מן שיצאו הדברים בודאי כזו אמיתית ובתוכחה המשפחה. מהרת קדושת השבת, וקדושת

 בכך עמיתך" את תוכיח "הוכח מצות תכליתה אל תבוא ובזה הלב, אל יכנסו גם הלב
 מצוה ואדרבה, התורה. לעם ויצטרפו מידותיהם. את ישפרו מעשיהם, את יתקנו שהם

 הדת עיקרי את לעקור המבקשים אפיקורסים אותם אחרי נוהים יהיו שלא להזהירם
 לקרות ח״ו עלול מה להם ולהסביר להזהירם מצוה ותורתו. ישראל עם על חורבן ולהביא

 בין מעורבים להיות רצונם כל שהרי הפועל, אל יצא דת עוקרי אותם של זממם באם
 כדי תוך ישראל לעם יחוד שום שיהיה בלא כמותם, ולהיות ממעשיהם ללמוד הגויים,
 הנקראים אלה מאותם שהוא היהודי בעם הרוב ואם ירחם. ה׳ ובתורתו, בה׳ זילזול

 להגשים יצליחו וחם חלילה באם גדולה הסכנה כמה עד ויבינו ישמעו שנשבו" "תינוקות
 כהנים ממלכת להיות ה׳ לעם ויצטרפו ביהדותם יתחזקו בודאי הרעות, מחשבותיהם את
קדוש. וגוי

 הפוקרים אותם את להוכיח מצוה כלל דאין ז״ל, רבותינו מדברי עוד להוכיח ונראה
 וכן ועיקר. כלל האיסור מן להפרישם מצוה אין וגם שבקדושה דבר כל לעקור המבקשים

 עלולים יודעין שבלא אלה כלפי היא בה מצווים שאנו תוכחה מצות שעיקר נוכיח
האיסור. מן להפרישם אף נצטוינו וכלפיהם איסורים, על ולעבור להיכשל

 את נביא ובסוגריים א(, )ה, שני במעשר משנה מביאה א( )סט, קמא בבבא הגמרא
 רבעי כרם שהוא )להודיע אדמה בקזוזות אותו מציינין היו רבעי כרם "תנן: רש״י: פירוש
 אמורים דברים במה גמליאל: בן שמעון רבי אמר בחרסית... וערלה פדיון( בלא ואסור

 באין הן )ובהיתר נינהו דהפקר - בשביעית ושבים(? לעוברים היכרא להו )דעבדינן
 הלעיטהו האסור(, דבר ויאכלו יניחם לגזול באין )שהן שבוע שני בשאר אבל לאכול(,

 בלא איסור שיעבור חשש שיש מי את רק מאיסור להפריש ענין שיש הרי וימות". לרשע
האיסור. מעשיית אותו להפריש מצוה אין גמורה, בידיעה איסור שיעבור מי אבל ידיעתו,

 יעשה לא ולמה לזה, זה ערבים ישראל כל סו״ס הרי הקשה, ט( ח, )דמאי איש ובחזון
 ועור, שבוע? שני בשאר גם וערלה רבעי נטע איסור מאכילת למנוע כדי פעולה איזה
 היה אם עובר היה לא ערלה איסור על אבל לתשלומין שניתן גזל איסור בעיניו קל שמא
 משני נצילנו הרי שבוע, שני בשאר ערלה פירות נציין ואם כזה, איסור בזה שיש יורע

ערלה? יאכל לא וגם יגזול לא גם יחד, גם האיסורים
 לענין והסבר תשובה נמצא להרמב״ם, המשניות בפירוש שם שכתב במה נעיין ואם

 וערלה רבעי כרם לרשום הוצרכנו שלא אומר, גמליאל בן שמעון "ורבן שם: דכתב זה.
 בגנות פשוטה אדם כל ויד הפקר שהיא השמיטה, בשנת אלא מהן, יאכלו שלא כדי

 לפשוט אדם לכל רשות שאין לפי לציינו, צריך אין השמיטה, בשנת שלא אבל ובכרמים.
 לגזלן תקנה לעשות לנו ואין גזלן זה הרי ואכל שעבר ומי שלו, שאינו דבר ולאכול ידו
-עכ״ד. יותר" חמור גזל שעוון מסגי ייכשל, שלא כדי

 ביודעין שמזלזל מי את מאיסור להפריש או להוכיח מצוה אין גדול, חידוש כאן למדנו
 את האיסור מן ולהפריש להוכיח מצוה יש גם יש אך גזל, באיסור שמזלזל זה כמו באיסור

קכה
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 ידיעה, מחוסר להיכשל הוא עלול שכאן אלא האיסורין, מפני עצמו לשמור שמקפיד מי
האיסור. מן להצילו כרי סימנים מיני לו לעשות חכמים אמרו ולגביו

 את מעשר לפונדקית, "הנותן ה(: )ג, בדמאי והוא אחרת במשנה גם מצאנו זה רעיון
 אגו אין יוסי: רכי אמר לחלף. חשודה שהיא מפני ממנה, נוטל שהוא ואת לה נותן שהוא

 בפירוש שם וביאר בלבד". ממנה נוטל שהוא מה אלא מעשר אינו לרמאין, אחראין
 ממנה נוטל שהוא מה אלא מעשר אינו לרמאין, אהראין אנו "אין להרמב״ס: המשניות

 עלינו אין לרמאין, אחראין אנו "אין להרמב״ם: המשניות בפירוש שם וביאר בלבד".
 מיכשול לה יהא לא תחליפנו שאם כדי מעושר אלא לה יתן לא ונאמר הרמאין, אחריות

 לה לתת הסוחרים ודרך הפונדק, על הממונה היא - ופונדקית מעושר. תאכילנו אלא בכך
יוסי". כרבי הלכה ואין פתו. לו ותאפה תבשילו אחר לכל תבשל ובשר, קמח

 המשנה מדברי הרמב״ם למד רבעי ונטע רבעי כרם דלענין סתירה, כאן יש ולכאורה
 הרמב״ם פסק פונדקית לענין כאן ואילו עבורם. תקנה עשו ולא לגזלנים, לחשוש לנו שאין
 שהוא את שמעשר קמא כתנא הלכה ולכן לרמאים, תקנה שעשו והיינו יוסי, כרבי דלא
 בטעות היא יעשר, לא ואם להחליף, חשודה שהיא מפני ממנה, נוטל שהוא ואת לה נותן
אסורות. מאכלות באכילת אותם ותכשיל לאורחים מעושר שאיננו המאכל את תתן

 באיסור לשדה שבאים הגזלנין מפני הוא דהחשש רבעי כרם דלענין לומר, נראה ברם
 על שעוברים שיודעים אלה שלגבי הרי תגזול", "לא על ועוברים גוזלים שהם ויודעים

 להצילם תקנה עשו לא אלה שעבור הרי התורה, מן לאו על לעבור ביודעין ובאים איסור
 מתכוונים שאינם בודאי האורחים הרי כאן אבל וימות. לרשע דהלעיטהו האיסור, מן

 בעצמה שתאכל חשודה אינה בודאי הפונדקית וגם הפונדקית, אצל האיסור דבר לאכול
 הרי האסור, במאכל אחרים שתבשיל בכך חשודה שהיא אלא מעושר, שאינו המאכל את

 שצריך קמא תנא כרעת חכמים תקנו ועבורו יודע שאינו האורח עבור נעשתה התקנה
 יודע, שאינו זה בבחינת הוא האורח והרי לוקח, שהוא מה ובין נותן שהוא מה בין לעשר
 )הפונדקית( הרמאין עבור אינה שהתקנה נמצא בהיתר. בשמיטה לשדה שיורד לזה ודומה

 שמצוה כמו האיסור מן להפרישם ומצוה יודעים, שאינם בבחינה שהם האורחים עבור אלא
 שהפירות יודע ואינו השביעית( )בשנה בהיתר לשדה שנכנס מי את האיסור מן להפריש

כנלענ״ד. פדיון, בלא באכילה אסורים הללו
 שבכוונה הפוקרים אותם את האיסור מן להפריש מצוה עלינו דאין לפי״ז נמצא
 כלפיהם ואין וימות", לרשע "הלעיטהו נאמר ועליהם התורה מצוות על עוברים וביודעין

 בכך. נרצה אם יועיל לא שגם ובודאי האיסור, מן להפרישם מצוה ולא תוכחה מצות לא
 וכלפיהם יודעים, שאינם בבחינת שהם אלה את האיסור מן להפריש מצוה גם יש אבל
 שהדברים וכפי האיסורים, מן להצילם כדי האפשרי דבר וכל סימן כל לעשות צריך

כאן. שהבאנו במשניות נתבארו
 לתיאבון, שחוטאים אלא שמאמינים אלה לבין גמורים כופרים בין הזה והחילוק

 יאמין "וכאשר וז״ל: חלק, פרק ריש סנהדרין מסכת להרמב״ם המשניות בפירוש מבואר
 לכן(, קודם הדמב״ם שהביא העיקרים עשרה שלוש )היינו, כולם היסודות אלה האדם

 עמו ולנהוג עליו ולרחם לאהבו ומצור! ישראל ככלל נכנס הוא בהם, אמונתו בה ונתברר
 מן שיכול מה עשה ואפילו והאחוה, האהבה מן לחבירו איש השי״ת שצוה מה בכל
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ומעוות תורה שומרי שאינם התועים לאחינו ׳תייחסות שלזינגר^ אליהו הרב

 חלק לו יש אבל חטאיו, כפי נענש הוא הגרוע, טבע והתגברות התאוה מחמת העבירות
 הכלל מן יצא הרי היסודות, מאלה יסוד לאדם וכשנתקלקל ישראל. מפושעי והוא לעוה״ב

 נאמר ועליו ולאבדו, לשונאו ומצוה בנטיעות וקוצץ ואפיקורס מין ונקרא בעיקר וכפר
 בכל קיימים והאחוה האהבה שחובת הרמב״ם בדברי ומפורש אשנא". ה׳ משנאיך הלא
 מחמת נכשל מסוימות שבמצוות אע״ס היהדות אמונת בעיקרי המאמין מישראל אחר

 האמונה, מיסודות באחד שכפרו אלו לגבי קיימת השנאה ומצות לתיאבון, והיינו תאותו,
לשונאו. מצוה מסויים, בחטא חוטא מהם אחד ראה שלא ואע״פ

 ה״א(: )פי״ד אבל בהלכות כמו מקומות בכמה הרמב״ם שכתב דמה לומר, צריך ולפי״ז
 שבגופו חסדים גמילות הן ואלו וכו׳ המת ולהוציא חולים לבקר דבריהם של עשה "מצות

 כל כמוך, לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם אלו מצוות שכל אע״פ שיעור. להם שאין
 ובמצוות", בתורה לאחיך אותן אתה עשה אחרים לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים

 בודאי אבל כמוך", לרעך "ואהבת של מצוה אין שכלפיהם פוקרים לאותם הכוונה בודאי
 שהם הרי עבירה, עוברי הם אם שגם שנישבו" "תינוקות לאותם אמורים הדברים שאין

 יש ואותם מאמינים אנשים הם ביסודם אבל ולתיאבון, יצריהם תאוות בגלל זאת עושים
אהבה. של בעבותות ולקרבם לאהוב

לעיל. שהובא איש החזון שכתב למה נשוב
 הובאו )והדברים שליט״א גשטטנר נתן רבי הגאון כבוד רב בעומק התייחס זה לעגין

 בשו״ת שמבואר אמת דהן טובא, והקשה ד( סימן ג חלק ודורשין שואלין שו״ת בספרי
 אלא בלב לשנאותו אסור המקום לבין שבינו בדברים דאפילו יג( )סימן ז״ל לובלין מהר״ם
 על שכתב מדעות( )פ״ו מיימוניות בהגהות וכדמשמע תוכחה מקבל ואין נו שיוכיח לאחר
 לרעך ואהבת שנאמר כגופו אחד כל את לאהוב אדם כל על דמצוה שכתב הרמב״ם דברי

 מקבל שאינו רשע אדם אבל ובמצוות, בתורה רעך שהוא "ודוקא ההגהות וכתב כמוך.
 אבל תוכחה, מקבל שאינו לאחר אלא לשנאותו התירו שלא הרי לשנאותו", מצוה תוכחה
 החזו״א כתב ומזה עיי״ש. להוכיחו, חייב אלא בלב לשנאותו אסור שיוכיחנו קודם

 תוכחה דמצות נוכיח ואנו להוכיח, יודעים אנו שאין משום תוכחה קודם כמו הוא דאצלינו
איש. החזון שכתב כמו ודלא הזה, בזמן גם שייכת

 שמקבל הזה בדור יש אם אני תמה טרפון: רבי אמר ב( )טז, ערכין בגמרא מבואר דהגה
 אלעזר רבי אמר עיניך. מבין קורה טול לו אמר עיניך, מבין קיסם טול לו אמר אם תוכחה,

 ושיטה יעקב בעין הגירסא )ועיין להוכיח שיודע הזה בדור יש אם תמהני עזריה: בן
 שיודע מי בדור יש אם תמיהני שאמרו דכיון החזו״א כתב זה פי ועל שם(. מקובצת
 יודע אינו דהרי דליתא, כמאן הוי שמוכיח ואף תוכחה, קודם הוא אצלינו ממילא להוכיח
 )פ״ו ברמב״ם מבואר והרי תוכחה, מצות בטלה הזה דבזמן יוצא דלפי״ז וקשה להוכיח.
 למוטב להחזירו מצוה לטובה לא בדרך שהלך או שחטא בחבירו הרואה ה״ז( מדעות

 וכן וכו׳. עמיתך את תוכיח הוכח שנאמר הרעים, במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו
 בידו שאפשר וכל שומע, איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיחו אדם חייב תמיד

עיי״ש. בהם למחות לו שאפשר כיון אלו, בעוון נתפס הוא מוחה ואינו למחות
בידו מוחין בחורה המפורש דבדבר ב( סעיף תרח )סימן או״ח ברמ״א מבואר וכן
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 בענין ז״ל של״ה ספר בהקדמת וכן עיי״ש. יקללנו או שיכנו עד להוכיחו חייב וביחיד
 שאמדו ומה הזה. בזמן גם ושייכת נוהגת תוכחה שמצוות הרי באריכות. תוכחה מצות
 כי תוכחה, של מציאות דליכא הכוונה אין להוכיח, שידוע מי הזה בדור יש אם אני תמה
 במעשיו שלם להיות ישתדל שהמוכיח זירוז דרך כן שאמרו אלא להוכיח, יודעין אנו אין
 זה תנאי נאמר ולא מלהוכיח, פוטר זה אין אבל עיניך, מבין קורה טול יאמרו שלא כדי
להוכיח. שיודע גברא שיהא תוכחה במצות אלא

 שתמהו וראב״ע עקיבא רבי דברי שהביא א( )לב, שני פרק סוף מציעא בבא רי״ף ועיין
 היכן ועד תוכחה מצות של המימרות הביא וגם להוכיח, שיודע מי הזה בדור יש אם

 אמרו תנאי דהני דאע״ג ומבואר עיי״ש. קללה עד אמר ושמואל הכאה ער אמר רב תוכחה,
 מצות תתבטל דלשיטתם כוונתם אין להוכיח, שיורע מי הזה בדור יש אם אני רתמה
 דמצות ודאי אכל זירוז, דרך כן שאמרו אלא להוכיח, יודעים אנו שאין מביון תוכחה
 ה״ג( ממרים מהל׳ )פ״ג הרמב״ם על הרדב״ז פירוש ועיין הוה. בזמן גם איכא תוכחה
 וכתב שנשבה. כתינוק הם הרי התועים הקראים דבני שם הרמב״ם שכתב מד, על שכתב

 זה, בזמנינו הנמצים אבל הקראין, על זכות ללמד זה רבינו שכתב "נראה הרדב״ז: עליו
 אותן מחזירים אנו יום בכל שהרי להורידם, מצוה היה להורידן בידינו אפשר היה אם

 הקבלה, בעלי את ומגדפים מחרפין והם פה, שבעל בתורה להאמין אותן ומושכין למוטב
 דאין נימא ואם עכ״ד. - שבע״פ" בתורה כופרים אלא אנוסים בכלל אלו את לדון ואין
 שאנו שאף כיון המורידין, מן הזה בזמן הקראים יהיו אמאי א״כ להוכיח, יודעין אנו

 כמו התוכחה אחר הוי אעפ״ב פה שבעל בתורה להאמין אותם ומושכין אותם מוכיחים
להוכיח. אנו ויכולין תוכחה מצות איכא הזה בזמן דגם פשוט וראי אלא התוכחה. קודם

 עבירה בעוברי למחות אדם שחייב דאע״פ מח( סעיף שלד )סוס״י יו״ר רמ״א ועיין
 ממונו להוציא חייב אדם אין מ״מ עוון, באותו נתפס למחות ובידו מוחה שאינו מי וכל
 גופינו על עומדין שיהיו לחוש שיש עבירה בעוברי מלמחות להקל נהגו ולכן זה, על

 למחות שלא עכשיו דנוהגין א( סעיף יב )סימן חו״מ ברמ״א זה וכעין עיי״ש. ומאודינו,
 משום לאו שאי הרי עיי״ש. למלכות, ימסרנו שלא בדבר סכנה שיש משום עבירה בעוברי

 ה״ג( מדעות )פ״ו ברמב״ם וכדמשמע תוכחה מדין שהוא מחאה חיוב איכא סכנה, חשש
הזה. בזמן גם הנ״ל,

 תוכחה מצות ח״ו דבטלה לומר כוונתו אין דבודאי איש החזון דברי ליישב ונראה
 מעצם לדורות קיימת זו מצוה ובודאי כך, לא מוכח לעיל שהבאנו הפוסקים ומכל בזמה״ז,

 לזמן השייכים ענינים ולמעשה להלכה הביאו שהם וברמ״א בשו״ע מובאת שהיא הענין
שידוע. כפי הזה,

 לקבל שיודע מי אין או להוכיח, שיודע מי הזה בדור דאין בערכין בגמרא שאמרו ומה
 פעם טוב שהיה ומה לדור, מדור משתנה התוכחה דצורת לומר הדברים כוונת תוכחה,

 בדורינו וק״ו בדורם, אמרו הם זה ואת היום. מתאים אינו שוב התוכחה, וצורת בדרך
 דצורת ולומר בזה להוסיף אפשר אולי הקצה. אל הקצה מן נשתנתה התוכחה שצורת

 שעברו בדורות דאם להוכיח. רוצים אנו שאותם ממי יוצא פועל גם היא דור בכל התוכחה
 אלא ולמצוות, לתורה אותם חינכו והוריהם ושנו, למדו שבקטנותם האלה האנשים היו

 לדבר אפשר ואליהם תוכחה, של אחת דרך יש כלפיהם הרי התורה, מדרך פרשו שהם
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ומצוות תורה שומרי שאינם התועים לאחינו תייחסות שלזינגר^ אליהו הרב

 כמו באנשים מדובר ואם הנילוזה. דרכם על להוכיחם כדי קשה אפילו מיוחדת בשפה
 על התחנכו כבר רובם ומצוות תורה קיום הוריהם אצל ראו לא כבר שברובם שלנו בדור

 התוכחה שדרך הרי וכר, המתירנות החופש, הנהנתנות, התאוותנות, הכפירה, יסודות
 להוכיחם אפשר אי וגם קשים, דברים לדבר אפשר אי אליו לחלוטין, שונה הוא זה לציבור

 עליה ששמעו הרי יודעים ואם אחרת, דרך על יודעים שאינם מכיון עושים שהם מה על
 כן ואם הרחב. לציבור הזה המסר את להעביר יודעים פוקרים שאותם כפי קשים דברי

 אהבה בדרכי להם להסביר יש אדרבה, אלא קשים, דברים אליהם לדבר שאין בודאי
 עליה התוכחה צורת וזוהי באלה, וכיוצא וריעות חכירות מתוך ובהגיון, שכל בשום ואחוה,

ובמעשיהם. בדרכם התועים אלה אחינו כלפי הזה כהיום גם מצווים אנו
 )כמו הזה הציבור את להוכיח היו שרגילים התוכחה דסוג החזו״א שהתכוין וזהו
 תוכחה, לפני כמו גרר באותו תמיד והם להם, מתאים אינו קולניות( ומחאות הפגנות

 זו חשובה מצוה מקיימים כך ורק ודור, דור לכל התוכחה צורת את להתאים שיש משום
 שלא רק לא הרי נכונה, לא ובדרך בצורה עושים ואם עמיתך", את תוכיח "הוכח של

 ויותר יותר להתרחק להם וגורמים השם, לחילול גורמים עוד אלא תוכחה, מצות מקיימים
מאבותינו. לנו המסורה התורה מדרך

 וז״ל: בזה, החזו״א דעת ביישוב שליט״א גשטטנר הרב הגאון נחכוין גם לזה ואולי
 ולא תועים בני להני הוכיחו שאם מודה ז״ל איש החזון גם דודאי נלענ״ד כך ומחוך

 שכתב ומה כמומר. אלא שנשבה כתינוק דינו ואין תוכחה, כלאחר דדינו תוכחתו הועילה
 אנו שאין תוכחה כקודם הוא ואצלינו שנשבה וכתינוק כאנוסים חשיבי תועים בני דהני

 רכיון תאמר שלא אלא מעולם. הוכיחוהו שלא היכי היינו לשנאותו, ואסור להוכיח יודעים
 מחללי על צועקים והם תורה שומרי ישראל שיש ויודעים שומעים התועים בני דגם

 הוא שהרי שנשבה, ותינוק אנוס מרין אותם תפקיע עצמה זו דהיריעה נימא וא״כ השבת,
 זה על תוכחה, לאחר שבתות לחלל כמומר להוי וא״כ בעולם, שבת שומרי שיש שומע
 שבת חילול על צועקין שאנו מה דהיינו להוכיח, יודעין אנו שאין ז״ל איש החזון כתב

 התועים בני לאוזן מגעת הזאת שהתוכחה כיון באוזנם, לתוכחה נחשב אינו וכדומה,
 למימרא הכוונה אין להוכיח, יודעין אנו שאין שכתב ומה וליצנות. לעג בדרך והשבויים

 כל שהרי תוכחה, מצות מבטלין שאין ודאי אלו דמימרות א(, )טז, בערכין תנאי דהני
 דהני המימרות אחרי גם לתוכחה מציאות שיש ומוכח להוכיח, שחייבין כתבו הפוסקים

 יודעין אנו שאין באמרו ז״ל איש החזון וכוונת וכנ״ל. זירוז דרך כן אמרו תנאי והני תנאי,
 מחאתינו שאין מכיון קודש, מחללי של הכלל נגד למחות יודעין אנו שאין היינו להוכיח

 את שהמוכיח ה״ז( מדעות )פ״ו ברמב״ם המבואר תוכחה כדין לאוזנם מגעת ותוכחתינו
 לבין בינו להוכיחו צריך המקום, לבין שבינו בדברים בן לבינו שבינו ברברים בין חבירו
 לחיי להביאו לטובתו אלא לו אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון בנחת לו וידבר עצמו

עיי״ש. הבא העולם
 מכיון להורגם שאין הקראים בני לענין ה״ג( ממרים מהל׳ )פ״ג הרמב״ם כתב זה וכעין

 שיחזרו עד שלום בדברי ולמשכם בתשובה להחזירן ראוי אלא שנשבה כתינוק שהן
 רכה בלשון להוכיח שצריך הנ״ל דעות בהל׳ שכתב דרך על והיינו עיי״ש. התודה, לאיתן

 שיכהו עד להוכיחו חייב תמיד וכן ושלישית שניה פעם יוכיחנו קיבל, לא ואם ובנחת,

קכט
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 לו שידבר והיינו שלום, כדברי למשכם שצריך הקראים לענין שכתב וזה עיי״ש. החוטא,
 ביבום וחייב שנשבה כתינוק ורינו למומר הוחזק לא כן עשה שלא וכל רכה, ובלשץ בנחת

 וחייבים תוכחה, מצות עליהם לנו שיש פשיטא אבל להצלתו, שבת לחלל אנו ומצווין
 קיבל ולא הוכיחו ואם רכה. ובלשון בנחת לו שידבר דהיינו תוכחה כדין להוכיחם אנו

שליט״א. גשטטנר נתן רבי הגאון דברי כאן עד כעכו״ם. שדינו מומר זה הרי תוכחתו
 ראוי אינו כן "וגם וז״ל: השם קידוש מאמר בסוף הרמב״ם שכתב מה כאן ונוסיף

 פירשו וכבר המצוות, לעשיית ומזרזם מקרבם אלא אותם, ולמאוס שבתות מחללי להרחיק
 נוהגין ואין אותו מקבלין להתפלל הכנסת לבית כשיבוא ברצונו פשע אם שהפושע רז״ל

 כי לגנב יבוזו אל ל( ו, )משלי ע״ה המלך שלמה מדברי זה על וסמכו בזיון. מנהג בו
עכ״ד. מצוות", לגנוב בסתר באין שהן ישראל לפושעי יבוזו אל וגו׳. למלא יגנוב

 קפאח הגר״י בתרגום ידו בכתב שנמצא כ( )א, חולין המשנה בפירוש הרמב״ם כתב וכן
 ודינם כאנוסים, הם הרי פיהם, על וחונכו אלה, בדעות נולדו אשר "אלו וז״ל: שליט״א

 אבל א(. סח, )שבת שביארו כמו שגגה, עבירותיו שכל הגויים, לבין שנשבה תינוק דין
 מוכח כאן שהבאנו אחרים מדברים כמו ומזה שוגג". לא מזיר, הוא הראשון המתחיל
 בכלל נכלל הוא הרי נפסדות, לדעות או מצוות שמירת ללא וחונך שגדל רמי להדיא,
 ודתיהם היהודים מנהגי על כך אחר וידע שמע ואפילו עבורו. גם ערכין ישראל וכל ערבות

שגגה". עבירותיו "שכל שנשבה תינוק מכלל בזה יצא לא כמותם, לעשות תיכף חור ולא
 אוזניהם וגידולם חינוכם שבגלל לכך מודע להיות צריך להוכיחם, הבא מעתה,

 מתוך ונחת בשובה להם להיאמר צריכים הללו והדברים תוכחה, דברי לשמוע אטומות
 לאיתן שיחזרו עד שלום בדברי "למשכם הרמב״ם וכדברי וריעות ושלום ואחוה אהבה

 השכינה, כנפי תחת להסתופף לקרבם ויוכלו תוכחה, מצות בהם יקיימו כך רק התורה".
 הרקיע כזוהר יזהירו אף ואז מצוותיה, ממקיימי ולהיות הקרושה, התורה באור לראות
חלקם. מנת שתהיה העצום הרוחני באושר
 כן פי על ואף נשלם, ולא חם הענין זאת ועם זה, חשוב בענין בדברים שהארכנו אף
עולם. לבורא השבח

קל
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סם »גו! בחוקי! ויישומם חקיקתם — וזתורזז מששטי שרפן: אברהם הרב

 באן יש ונציגיו נבחריו את בוחר בישראל וציבור קהל שכאשר ברור לפ״ז
 כלכליים ורוחניים, חברתיים וצרכים מנינים למלא אלו לנבחרים וסמכות כח המברת

 לחובת דומה אלו נבחרים של הרוחני בתחום כאמור בהם חייב או להם זקוק שהציבור
 שמצוות חובתם אח ומגשימים פועלים להיות ישראל דכל בשליחותיהו שפועל בי״ד

 שופטים מנוי בעניו תצ״א עשה מצוה החינוך בדברי מצינו וכן ויחקימו, ישמרו התורה
 סמוכין, בעוונותינו היום לנו שאיו שאע״ם מזה ללמוד לנו "ויש וז״ל שכתב ושוטרים

 שיהיה שבחם הטובים מן קצת ביניהם למנות ומקום מקום שבכל וקהל קהל לכל שיש
 הדופה וכל מגונה דבר כל מקרבם ולמנוע התורה מצות עשיית עול כולם, על כה לחם
 עקרוני באופן רואה המצוות שומר בישראל והציבור שהקהל איפוא ברור ע״כ. לו"
 הרוחנית חובתו ומימוש להגשמת כשליחיו שבמדינה, המחוקק ולגוף לשלטון, נבחריו את

 חוקים, של חקיקה כאשר ישראל בעם ויתקיימו ישמרו התורה שמצוות לכד יערבותו
 בזה. מרכזית דרך מהווים היהודית, וההלכה התורה משפט ע״י ומתעצבים שנקבעים

 מה שזה בהכרה, תמיד כנגדם להיות חייבת עליהם המוטלת זו ציבורית רוחנית חובה
בהם. שבחר הציבור מהם שמצפה

 כאשר ההלכה ע״פ הציבור נבחרי על המוטלת האישית החובה מידת נבחין בטרם
 שמצווח כך ע״י ולגרום המדינה בחוקי התורה משפטי ושילוב לחקיקה לפעול בידם

 אינם במדינה שרבים בישראל, במציאות שמא לשאול יש בעם, ויתקיימו ישמרו התורה
 מה זכות כל בזה רואים ואינם המצוות בשמירת כלל חפצים אינם ואף מצוות שומרי

 על ונשענים זו גישה שמחזקים אף ויש בדרכם. להם נניח בזה, לזכויים לפעול לנו
 רשב״ג כפי ט״א פ״ה שני מעשר ובמשגה ע״א ס״ט דף בב״ק במס' שהובא הכלל

 מע״ש הל׳ הרמב״ם בדברי להלכה נפסק זה שכלל וכידוע וימות" לרשע "הלעיטהו
 שיטת את שהסבירו אחרונים מצינו ואמנם וימות. לרשע הלעטיהו .דאמרינן ה״ז פ״ט

 דהלעיטהו מכלל מאסורא לאסרושי חובה אין שבמומר שסובר סק״ו קנ״א ביחד הש״ד
וימות. לרשע

סע׳ חמד בשדי דבריו )הובאו ד׳ אוח כ״ט סי׳ או״ח חלק יצחק בית בשחת
 מרבבה הדגול קושיית אח ליישר כתב זה, כלל פי ועל ד״ה י״ט סימן ה״א מע׳ כללים

 חייבים אין למה מאסור מומר להפריש מצווים אנו שאין כתב איך הש״ך שיטת על שם
 ישראל לשאר בינו מה וא״כ הוא ישראל שחטא אע״פ מומר ישראל ודאי הא להפרישו

 הש״ך דעת "ולדעתי וז״ל הש״ך דעת ופרש הבי״צ והשיב מעבירה להפרישו לענין
 בשאר אבל בשביעית אמורים דברים במה ס״ט בב״ק רשב״ג דברי ע״ם בפשטות, נכונה

 כיח מקום מכל שוגג הוא רבעי כרם אטור דעל אף וימות לרשע הלעיטהו שבוע שני
 ולפי מומר שהוא אסור שאר על אף להפרישו חייב אינו מזיד, הוא גנבה אסור דעל
 עבירות". משאר לאחד במומר ואף כהן השפתי דברי צדקו הנ״ל כרשב״ג דססקיגן מאי

 וכן תוכחה. מצות לספר בהקדמה זצ״ל פרנק הגרצ״ם גם כתב הש״ד בשיטת זה הסבר
 היהדות ערכי החדרת "חובת מאמר רימטני עמוד בספרו ישראלי ר״ש הרב כתב

במדינה".
 ופוסקים מפרשים לרשע הלעיטהו המושג את והבנתם אלו אחרונים שיטות לעומת

 איגד שלמח ח וימות, לרשע הלעיטהו המושג בהסבר זו הבנה מקבלים אינם אחרים
להש״ד א פשיטא "מאח הש״ד: דברי על כתב קנ״א סי׳ יחד בשחע מהרש״א בגליח
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 התם שאני י״ל ונר הלעיטהו השבוע יפות בשאר דרשב״ג ס״ט דף מרובה מט׳ ואי
 שלא מצווים אגו אין עכ״ם רשעות, שעשה דבר ובאותו מל אטור על עובר דבכו״ב
 מהמת דדוקא במעשר פ״ד המשנה פי׳ ברמב״ם משמע וג״ז עוד אהר באפור יעשנו
ע״ב. נפרשו" רבעי כרם מאסור חמור גזל דאסור

 לנדונינו וישוטו וימות לרשע הלעיטהו הכלל משמעות את ולקבוע להבין ע״ם
 סימן יאיר חוות בשו״ת מובא הוא בהם המקורות בתינת לאור להגדירו עלינו חובה
 דהמשמעות וימות, לרשע דהלעיטהו זה לשון על מאוד תמה "ואני וז״ל כתב קמ״ב

 יש נמי הכי בלאו אם מאיסור להזהירו נקפיד דלא גופא מלתא דהאי לבד דלא בפשוטו
 בידים". אסור לספינהו דשדי משמע גם רשע שהוחזק בכל רק שיעבור, איסור עוד בו

 הרשע לאדם כמייחם לרשע הלעיטהו הלשון את שהבין לראות יש החוו״י של בתמיהתו
אחר, אסור עצמו במעשה שקיים מסוימת למציאות דוקא ולאו בכלל

 מצאו ולכן שהובאו, וכו׳ פרנק והגרצ״ם הבי״צ של לגישתם מתאימה זו הבנה
 לאפרושי חובה אין שבמומר חש״ך לדברי ההסבר שהוא וימות לרשע דהלעיטהו בכלל

 בלבד, אחד באסור שמדובר בין שנעשה מעשה על נוסף באסור שמדובר בין מאסורא
 יתכן "ואיד וז״ל כתב ושם רשב״ג בדברי הזו ההבנה על תמה עצמו שהתוו״י אלא

 והוסיף ממזיד" כוחינו בכל ולמגעו שוגג בחשש להזהירו ישראל כל על מוזהרין ואנו זה
 מעשה שבאותו בנסיבות רק הלעיטהו דשב״ג בדברי שרואה לשיטה גם להקשות שם

 להזהירו מוטל לא לכן הוא רשע הרי יאכל דאם בזה את״ל "ואפי׳ :וז״ל גזל, אסור קיים
 אינו אחד לדבר החשוד ק״ל הרי קשה מ״ם דוקא לאו והלעיטהו בעצמו הדבר בזה

 ח״נ אסורים ב׳ בו שיש לדבר השוד שאינו כ״ש מיניה חמור אם כ״ש לד״א חשוד
 ארוכה שיעלה "ומי שם וסיים ...״. ערלה של מוסיף אסור ע״י הגזל מן שיפרוש אפשר

יקרא". אומן רופא בזה למחלתי
 לרשע הלעיטהו בבטוי רשע משמעות כי סבור שהוא מלמדת החוו״י של תמיהתו

 אנו אין רשעות שעשה דבר שבאותו היינו למעשה אלא לאדם מתיחם אינו וימות
הלעיטהו. ואומרים נוסף מאיסור להפרישו מצווים

וימות". לרשע "הלעיטהו הכלל ובמפרשים בחז״ל מובא בחם במקורות עיון
 מצווים אנו אין רשעות למעשה אלא סתם, לאדם מתיחס אינו רשע שהבטוי מלמדנו

 עצמו שבמעשה במקרה נאמרו דחלעיטהו רשב״ג של דבריו נוסף. מאסור להפרישו
 הירושלמי וכן מעשר, שבאותו אחר מאיסור להפרישו מצווים אנו אין שאז גזל קיים

 יוסי ר׳ לדברי דהלעיטהו רשב״ג דברי את השוה ה״א פ״ה ומע״ש ח״ה פ״ג דמאי
 שאינו עיסתו את עבורו לאפות לפונדקית הנותן תלמיד בדין מ״ה פ״ג בדמאי במשנה

 שלו את ותקח אחרת עיסה לו וחתן תחלפנו שהיא אע״ס לה שנותן את לעשר חייב
 "דר״י וז״ל הירושלמי שם וכתב לרמאים אחראים אנו דאין מעושר, שאינו ותאכל

 אומר רשב״ג כן לרמאים אחראין אנו אין אמר יוסי דר׳ כמה אחד דבר אמרו ודשב״ג
 אסור שהדבר מדובר ורשב״ג יוסי ר׳ של המקרים ובשני לרמאין". אחראין אגו אין

 וכן טבל, או רבעי מאסור להפרישו לפעול מצווים אנו אין ולכן גזל משום באכילה
 וזיל וכו׳ ורשב״ג יוסי ר׳ ד״ה ע״ב ש״ז א׳ י״ב בכתב לירושלמי בבאודו הגר״א פירש
 יאכלו שלא חרמאין אח לתקן שנים בשאר לציץ שא״צ רשב״ג אמר טע״ש במס׳ "פי"

ע״כ. דחכא" יוסי כר׳ ואיתא גזל משום לאכול אסוריז חן דחלא רבעי מכרם

גזי
יר

ל

אוצר תכנו! ע״י הודפס68 מס עמוד {0()16) ;«ויובל זכרון ספרי עת, וכתבי שבעל-פה»קבצי□ לתורה הכינוס ל: - שבעל-פה תורה



Kt יגוז ) כחוקי ויישוטם חקיקתם — התודה פשפטי :מרטן אברהם הרב

 שפירש ח״א פ״זז למע״ש המשנה בפירוש הרפב״ם מדברי ברור משמע וכן
 ז״ל וכתב ערלה או רבעי מאסור להפרישו פועלים ולא לרשע הלעיטהו רשב״ג דברי
 הרי ואכל עבר ואם שלהם שאינו מה ולאכול יד לשלוח אדם בני רשות שאין "לפי

 יותר המלגות שעוון לפי מכשול לידי יבוא שלא לגזלן תקנח לעשות לגו ואין גזלן זה
 שהחובה רשב״ג דברי את מפרש חרמב״ם שגם הרי ע״כ. אמיתי" דבר זה וכל גדול

 ברור ומשמע גזל איסור קיים מעשה שבאותו בנסיבות רק קיימת לא מאסורא לאפרושי
וימות. לרשע הלעיטהו רשב״ג אומר היה לא זח שבלעדי

 לישנא הוא הלעיטהו דאמר "הא ח״ל כתב ט׳ אות ח׳ סימן דמאי איש החזון
 דרשב״ג טעמא "אלא שם והוסיף העלתו", על ולשקוד למעשהו זקוק שאינך בעלמא

 החזו״א אסור". מהמת מנוע הדבר שהרי מכשילו שאני מיקרי לא באסור שנוטל דכל
 דהלעיטהו דהכלל למסקנה והגיע החוו״י קושית את ג״כ שהקשה לאחר אלו דברים כתב

 והסביר מהחטא המונע אחר איסור שקיים מיוחדות בנסיבות רק נאמר ממות לרשע
 שקיים מכך נובע ערלה, או דמאי מאיסור להפריש החיוב קיים לא זה שבמקרה שהטעם

 מיקרי לא באיסור שנוטל "דכל וכלשונו החטא את למנוע צריך שהוא גזל איסור בו
איסור". מחמת מנוע הדבר שהרי מכשילו שאני

 רשב״ג בדברי לעיל, שהובאו והאחרונים הרמב״ם הירושלמי, מפירוש המסקנה
 רק אלא מאסורא, לאסרושי החובה מפקיע אינו זה שכלל וימות" לרשע "הלעיטהו

 אק לפי״ז מלחטוא האדם מנוע כבר שמסיבתה גזל עבירת קיימת בו מסויים במצב
 לרשע, הלעיטהו בכלל לאפרושי החובה נאמרת לא דבמומר הש״ד שיטת אח לחזק מקום

 אין אז רשע שם לו שנותן מעשה עושה אדם כאשר רק אלא סתם לרשע לא שכאמור
מעשה. באותו אחרים מאיסורים להפרישו חובה

 מתיחס בהלעיטהו רשב״ג דברי את המפרשים האחרונים לשיטת גם כי להוסיף1 יש
 להסבר רק מתיחסים דבריהם מאסורא לאפרושי החובה כלפיו חלה דלא הרשע לאדם
 על הפוסקים. רוב על להלכה נתקבלה לא הש״ך שיטת אך הש״ך לשיטת ומקור טעם

 הלכתי כביסוס וימות" לרשע "הלעיטהו במושג המשתמשים שטעות לקבוע עלינו כן
 שאינם בציבור חלקים אותם של לזכוים חוק ע״ם לפעול הדבר שבידו מי את לפטור
 לקבוע אין שבימינו גם מה ידם, על ויחקימו ישמרו התורה שמצוות מצות, שומרי

רשעים. או כמומרים דינו זה שציבור בפשטות
 וקיום בשמירת לפעול הציבור נבחרי של חובתם את העמדנו דברינו בראשית

 ישראל דכל בשליחוחיהו כפועלים ציבורית ראות מנקודת בישראל התורה מצוות
 ישמרו התורה שמצוות לפעול מישראל אחד כל של חובתו של אישית ראות ומנקודת
 מכח הלכות משתי בעיקרן נובעות אלו חובות כאשר מישראל, זולתו אצל ויתקיימו

 אדם שכל מאסורא לאפרושי החובה ומכח זל״ז ערבין ישראל דכל הערבות חובת
 אלו, דינים שני שבין ההבדל יתבדר דברינו בהמשך לחברו. ביחס מצווה מישראל

החקיקה. פעולת בענין כאן לנדון ומשמעותם טעמם

 חובת להגשמת כאמצעי חחקיקה לעניו שהתיחם צ״ג, סימן חסידים בספר מצאתי
 חברו ביד מוחה אדם חיה לא הערבות אלמלא זל״ז עדבין ישראל "כל וז״ל הערבות

סייגים שיעשו כדי אלא לבערם רשעת עושי על לחקור לב נותנים היו ולא חטאיו על
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 שלא וגדרות סייגות שיעשו מחייבת הערבות "חובת לדבריו הרי יחטאו". שלא וגדרות
יחטאו".

 לאחריותם מחובתם בי״ד טעולות בל שתלה לעיל שהובאו החת״ס בדברי מבינו כן
 דבל מכת חז״ל אבל רבים בכללים בטוי לידי שבא כפי ויתקימו ישמרו התורה שמבוות
 הירושלמי את שפירש כפי לבי״ד, בנוסף והמלך הנשיא פעולת וכן זל״ז ערבין ישראל

 ראשי של לאחריותם שמתייחס התורה" דברי את יקים לא אשר "ארור עה״ס סוטה
 או בי״ד שפעולת ובודאי זל״ז ערבין ישראל דכל מכח נובע הוא דגם ונבחריו ביבור
 ידם שעל מטעמם וחוקים בתקנות בטוי לידי באים אלה בתחומים הנשיא או הפלד

 השלטון זרועות ע״י בפועל ובישומם זל״ז, ערכין ישראל דכל ערבות שליחות תתקיים
 זל״ז ערבין ישראל דכל הערבות שחובת ברור והנשיא. המלך בי״ד ביד שנתון והכח
 הביבור נבחרי על גם מוטלת זו אישית וחובה מישראל אחד כל על אישית חובה היא

 וישומה הדתית החקיקה כאשר בידם, הנתונה ליכולת בהתאם לקיומה ובכנסת בממשלה
 מאחר בישראל. ויתקיימו ישמרו התורה שמבוות לגרום שביכולתם הדרכים אחת היא

 ומצוותיה, התורה בשמירת אינו ממנו רבים שחלקים בישראל לעם בחקיקה ומדובר
אלה. כלפי גם ערבות קיימת האם היא השאלה

 ל״ת למניעת והן ס״ע לקיום הן מתיחסת זל״ז ערבין ישראל דכל ערבות חובת
 שיצא אע״ס כולן הברכות בל זירא דר׳ ברי׳ אהבה "תני ע״א כ״ט בר״ה הגט׳ ואיסוריו•

 זח ערבין ישראל כל "שהרי וז״ל מוציא שיצא אע״ם ד״ה רש״י שם ומנמק מוציא"
 זה ערבין ישראל כל "שהרי וז״ל הרי״ף על בפירושו הר״ן שם והוסיף למצוות" לזה
דמי". הוא יצא שלא כמי חברו יצא שלא וביון במצוות לזה

 זב״ז ערבין ישראל דבל שהכלל קובע ע״ב ו דף ע״ז למס׳ בחידושיו הריטב״א
 קיום מביטול להצילם ובזה חובתם ידי אחרים להוציא מצוות לעשיית רק מתיחס אינו

 וז״ל ולאוים אסורים על מעבירה ישראל את להציל בחובה גם נאמר אלא עשה מצוות
 איבא אכתי ליכא עור דלסני דמשום נהי לאסורא בפרוש ליה תבע אי ט״ם "אבל שם:

 אסורא לעשות לו גורמים שאנו כל עבירה עוברי ידי מסייע משום במילתא אסורא
 להם לומר ואפי׳ דשביעית ישראל יד מסייעין שאין לן וכדקיימא באסור, להרבות או

 לזה, זה ערבין ישראל דכל בידו, למחות חייבים שאנו אלא עוד ולא אסור, החזיקו
 וכן ע״ב, ...״ כלל דאסור להרבות או אסור שום לעשות להם לגרום להם שאסור וכ״ש
 להפרישו מצוה לישראל דוקא לחלק וצריכים י״ט: סי׳ יו״ד בתשובותיו חחת״ס כתב

 יו״ד נזר אבני בשו״ת ועיין עיי״ש. נכרי" משא״כ זב״ז ערבין ישראל דכל מאסורא
 ישראל דכל בכלל מקורו טאסורא דלאפרושי דהדין חנ״ל הריטב״א שהביא קכ״ו סי׳

זב״ז. ערבין
 הנפקד ה״ד תמ״ג סי׳ או״ח בשו״ע פסח מהלכות בהלכה הפוסקים כתבו וכן

 שמבארים וכפי םח,6 בערב ששית שעה כשהגיעה החמץ אח מבער חברו של בחפצו
 בל באיסור המפקיד יעבור שלא כדי הברו המץ את לבער הנפקד צייד והטג״א חב״ה
 ערבין ישראל דבל מהכלל נובעת דהחובח י״ד אות המ״ג שם וכתב ימצא ובל יראה
 פסח בחל׳ חרב שו״ע הסביר כן ז׳. אוח תמ״ג סי׳ פסח הל׳ הרב בשז״ע וכ״כ זב״ז,
 חייבים שיבדוק ביתו מבני לאחד צוה ולא מביתו ויצא ששכח בסי ההלכה אח ה״ג וזל״ו

דכל מדין הערבות שחובת הרי זב״ז. ערבת ישראל שהל מחיובו ולפוטרו לבדוק הם
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 של בדיד אם מצוח, ביטול או איסור למנוע אפשר בו דבר כל כוללת וכו׳ ישראל

 "וכשלו אומרת ע״א ל״ט ושבועות ע״ב כ״ז דף בסנהדרין שהגט׳ כפי ותוכחה, דבור
 ולא למחות בידם שהיה התם בזה זה ערבין שכולם מלמד אחיו בעוון איש באחיו איש

 שכתב כפי יעברו שלא עבירה עוברי בידי המסייעת מערלה של בדרן אם מיחו".
 בו, שמעווה מאיסור חברו את לחציל ע״מ במעשה לפעול בחובה אם הנ״ל הריטב״א

 ע״ם לפעול החובה וכן חמץ ובדיקת חמץ ביעור למצות ביחס שהובאו ההלכות כדוגמת
 ע״א כ״ט בר״ה הגם׳ כדברי בקיומה שמצווה מצוה ממנו תתבטל שלא חברו את לזכות

 חקיקה של פעולות גם החסידים ספר דברי לעיל שהובאו וכפי לעיל שהובאו והראשונים
הערבות. חובת בישום חלק הם ועברות איסורים למנוע שבידם ותקנות

 כל על בישראל הציבור אל מופנים וישומה הדתית החקיקה לעיל שצויין כפי
 דתי אופי בעלי חוקים של ואכיפתם ישומם בחלק בעיקר מצבים קיימים גווניו.

 ישומם על המופקדים כאשר מצוות שומרי שאינם מי כלפי בפועל בעיקרם המתייחסים
 מפקחי רבנים, הן ובכנסת בממשלה הן ושלוחיו ונבחריו הציבור נציגי הם השאר בין

 ותקנות חוקים של לישומם הסמכות שבידם הצבאית, במסגרת צבאיים. ורבנים כשרות,
 חשאלח מתעוררת שומרי־מצוות. שאינם מי כלפי מכוון ישומם ועיקר ומאחר שונים

 «רך שיש הרי אחיו בעוון באחיו איש וכשלו בפסוק שמקורה הערבות חובת האם
 המצוות לקיים באחווה אתנו נמצאים שלא מי כלפי נאמרת הערבות חובת שבה באחוה

זב״ז. ערבין ישראל דכל הכלל נאמר לא ובמצוות בתורה אחינו וכשאינם

 מתיחסת אינה ערבין ישראל דכל הערבות שחובת בפוסקים שיטות קיימות אמנם
 במומרים" ערבים אנו "אין וז״ל כתב קפ״ז סי׳ ח״א הרדב״ז בשו״ת מומרים. כלפי

 ישראל דכל הכלל ויסוד דמאחר קכ״ו סי׳ יו״ד נזר אבני בשו״ת זו לקביעה טעם והוסיף
 מ״ו )שער הרמב״ן בשם וכתב אחיו בעוון איש ואחיו איש וכשלו מהפסוק נלמד ערבים

 באר זה הסבר ע״פ מומר. כלפי ערבות דין אין ולכן אחיד מקרי לא דמומר ה׳( אות
 מסייע של האיסור קיימים לא שבמומר סק״ו קנ״א ביו״ד הש״ך של שיטתו את האבנ״ז

 דף חגיגה טלואים אבני אבן בטורי עיין מאיסורא, לאפרושי והחובה עבירה עוברי ביד
 כחש״ד ג״ב שכתב תום׳ ד״ה ג׳( דף שבת הש״ם בגליון ברע״א ג״כ )הובא ע״ב י״ג

 במומר דבריהם קבעו אלו דשיטות להדגיש יש מאסורין לאפרושי חובה אין דבמומר
 ב׳ סימן שחיטה בהל׳ איש החזון דברי וידועים אחיך מכלל ויצא כמומר שמוגדר ממש
 וכמש״ב אנוס יחיה שלא תנאי בזה יש "ועוד וז״ל: המומרים בהגדר שכתב כ״ו אוח

 ותינוק שנשבה" וכתינוק כאנוסים חשיבי ותלמידיהם דבניהם ממרים מהלכות פ״ג הר״מ
 את עליו לחלל ואף להחיותו אנו ומצווין גדול, כלל בר״ם דאמר קרבן מביא שנשבה
 אחר אלא לשנאתו רשאין דאין כתב דעות מהלכות פ״ו ובהגה״ם חצלתו בשביל השבח
 את לאהוב דטצוה מולין חגר״י בשם כתב חסד אהבת ספר ובסוף תוכחה. מקבל שאינו

 אגו שאין תוכחה קודם הוא אצלנו כי מלובלין מהר״ם מתשובת כן והביא מה״ט, הרשעים
 וכן חיבום מן לפטור בזח לדון לנו אפשר אי ולכן כאנוסין להו ודיינין להוכיח יודעין
 מורידין, דין שאץ ונראה ד״ה ט״ז אות שם איש בחזון עוד עיין ע״כ. הלכות" לשאר
 בכלל הוא מצוות שומר שאינו מי כי לקבוע בידינו קשה לפי״כ בנדון. דברים תוספת
 לשיטות ערבץ ישראל דבל החובה קיימת לא וכלפיו אחיו מכלל שיוצא המומר הגדרת
חנ״ל.
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 הפוסקים שיטת קייסת לעומתם לעיל. המובאות לשיטות אמורים שהדברים כמובן
 ד׳ אות שי״ז סי׳ שבת הל׳ באו״ה המג״א מאסורא, לאפרושי רחובה אמרינן במומר דגם
 ת״ל ז׳ אות שם המ״ב כמותו ופסק לעבירה לסייע אסור במומר דגם חוס" בשם פסק

 פסק וכן ישראל" "לשאר כמו אסור דבר ג״כ להושיט אסור כוכבים לעבודת ולמומר
 אפי׳ אסור דבר למומרין להושיט אסור "ולכן וז״ל ג׳ אות שם הרב שו״ע בפשטות

 סי׳ ביו״ד דלעיל הש״ו שיטת את שם הביא המג״א אמנם בעצמו. ליטלו המומר יכול
 ג״כ דבמומר פסקו ולכן כמותו סובר אינו המג״א כי הבינו, הפוסקים אד סק״ו׳ קג״א

כנ״ל. מאיסוריו לאפרושי החובה קיימת

 נובעת אינה מאסורא לאסרושי בחובה המג״א שהבנת יתבאר דברינו בהמשך
 מדין דרבנן חובה שזהו אלא חדיטב״א, שכתב כפי ערביז ישראל דכל ערבות מחובת

 הש״ד של שיטתו עצם ערבות. חובת מהגדרת שונה והגדרתה מכשול תתן לא עור לפגי
 על שם מרבבת הדגול נתן זה לקושי בטוי והפוסקים. המפרשים אצל תמיהות עוררה

 בינו מה כן ואם הוא ישראל שחטא אע״ס מומר שישראל ודאי "הא וז״ל הש״ד דברי
מעבירה". להפרישו ישראל לשאר

 עשה כשהמומר רק חידושו את שחידש הש״ר בכוונת צמצם עצמו מרבבה הדגול
 מתון* לחטוא עומד או כשעושה אבל מאסורא, לאפרושי החובה קיימת לא שאן במזיד
 שגם אלא עבירה, עוברי ביד לסייע ולא מאסורא לאפרושי חובה במומר גם אז שגגה

 התקשו מאסורא, לאפרושי חובה אין שבמזיד דמומר בש״ד הדגו״ט של הסברו בהבנת
 ד״ה פ״ג סי׳ יו״ד סופד הכתב בשו״ת וכן ל״ד אות קמ״א דף בחת״ם עיין האחרונים,

 מצוד. אדרבא להפרישו צריך אין באמת למה ידענא לא סברא "גם וז״ל הש״ך ^וחנה
 עוד יעוין דבריו. בל עיי״ש טשוגג" הרבה יותר במזיד האפשר ככל ולעכבו לענשו
דלעיל. והנה ד״ח ג׳ אות כ״ו כלל ו׳ מערכת כללים חמד בשדה

 המ״ב המג״א, ושיטות והדגו״מ הש״ד שיטח את וליישב להסבריו להבין מנת על
 ישראל על החובה שורש מהו לחקור עלינו עליהם שחלוקות וכת״ס וחחח״ם הרב שו״ע

עבירה. עוברי ביד לסייע ולא מאסורא לאפרושי

 לאפרושי החובה שיסוד החת״ס בעקבותיו שהלך הריטב״א שיטח את לעיל הבאנו
 במפרשים מוצאים אנו לעומתם זל״ז ערכין ישראל דכל מדין הערבות חובת הוא מאסורא
 מכשול. תתן לא עור לפני משום דרבנן כדין מאסורא לאפרושי החובה יסוד אח שרואים

 וחלובש כלאים לבוש חברו אח שרואה במי הטור דברי על ש״ג סימן יו״ד הב״ח כתב וכן
 ואל ישתוק הבריות כבוד דטשום לביתו שיגיע עד בשוק לו לאמר צריו שאינו יודע אינו

 מדרבנן אלא זו אמירה חיוב דאין "דכיון וז״ל: הב״ח שם ובאר משוגג יפדישגו
 ..."שבתורה ל״ת שדוחה הבריות כבוד גדול מכשול תתן לא עור לפגי על דאסמכוה

ח׳. מצוד. והמנ״ח ר״ו, סי׳ ח״א יצחק הפרי כתבו וכן וכו׳.

 ערבין ישראל כל חובת היא מאסורא לאפרושי החובה יסוד אם בין ההבדל הגדרת
 מכשול תתן לא עור דלפני באיסור תורה שחייבה כשם מדרבנן חובה שזוהי או זל״ז

 לעבירה להגיע יכול שנכשל שהאדם דנהרא מעברי בחד כד דנהרא, מעברי בתרי
 אסור כגדדי אסרו. רבנן אסרה לא שהתורה אע״פ בידו שמסייע זה בלא גם ועשיתם

האדם שבץ בחובה יסודו ערכין ישראל דכל הערבות חובת שגדר היא עור. דלפני
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עח בחוקי ויישופם חקיקתם — התורה משפטי שדמן: אברהם חרב

 כישראל ויתקיימו ישמרו התורה שמצות והאחריות והערבות הרוחני בתחום לישראל
 שהמצות "אע״ם וז״ל ערבין ישראל דכל לכלל הגדרה נמצאת שם הריטב״א בדברי

 חוב המורע וכערב אהד כגוף וכלן זב״ז, ערביז ישראל כל הרי אחד כל על מוטלות
 במצוות זל״ז ערבין ישראל כל "הדי וז״ל לעיל שהובאו הר״ן בדברי מצינו וכן הברו"

 "שכולן נזה רואה חריסב״א עדייו". י״ח יצא לא כשחברו בדבר מחויב נקרא הוא וגם
 שהערבות קובע הר״ן ואילו הערבות חובת סיבת את חברו" את המורע ובערב אחד כגוף

 מאסורא לאמרושי החובה וגדר חברו למצוות ביחס גם מחוייב שנקרא אחד כל עושה
 ומצוותיה, לתורה אדם ביו חובה היא מכשול תתן לא עור דלסני מדין מדרבנן שיסודו

 ע״ב ו׳ בע״ז כדאיתא בנכרי גם נאמר עור דלסני שאסור מצינו שכן ויתקיימו, שישמרו
 טצוה כל איו רוחנית מבחינה יכשל לא שהנכרי לדאוג זה איסור מטרת שאין ובודאי

 שמצות ענינו עור דלסני שאיסור ובודאי הרוחני בתחום לנכרי מישראל אדם ביו
 שאיסור וכשם בהם. מצווה שהישראל ובין בהם מצווה שהנכרי בין יתקיימו התורה

 מאסורא לאסרושי והחובה הדין כך התורה למצוות האדם בין ענינו עור דלמני דאוריתא
 למעול חייבו שחז״ל דהינו כמהו, והגדרתו ענינו עור דלמני איסור על שנסמך מדרבנן
 ולא ישמרו התורה שמצוות במטרה עבירה עוברי ביד לסייע ולא מאסורא אפרושי
חברו. ויחטא יכשל שלא במטרה

 לאסרושי והחובה עבירה עוברי ביד לסייע לאסור ההגדרות שתי בין הנ״מ
 מובאת ברמ״א ס״א קנ״א יו״ד בשו״ע בנכרי. קיים זה איסור האם תהיה מאסורא
 ומסק בה. מצווח שהיא בעבירה בידו מסייע איסור יש בנכרי אם מוסקים מחלוקת

 להפרישו מצוה אין וכן עבירה עוברי ביד לסייע איסור אין לכו״ע דבנכרי הש״ך שם
 בידו לסייע נאסר לא דבנכרי ד׳ ס״ק שמ״ז או״ח בשו״ע המג״א מסק וכן מאיסור
 בתשובותיו החת״ס פסק וכן מומר( ישראל )כולל בישראל שנאסר כמי עבירה לעבור
 איסור שיש ח׳ אות בבאורו שם הגר״א מסקו אלה פוסקים לעומת להלן(. דבריו )יובאו
 בסיוע שאין היינו הסיוע, בלעדי גם זו עבירה לעשות שיכול ואף בעבירה לנכרי לסייע

 אח שם והוכיח שאסור מסק זאת ובכל מדרבנן מסייע רק אלא דאורייתא, עור לפני זה
ע״ב. ס״ב נדרים מגט׳ שיטתו

 אח ג״כ הביא שם שו״ע על והגהות קנ״א סימן ברכה שיורי בספרו החיד״א
 ואיסור דמאחר שם וכתב לנכדי מסייע איסור שקיים כראיה שם בנדרים הגם׳ דברי

 כך בנכרי עור לפני איסור יש ומדאורייתא עור דלפני דרבנן איסור משום הוא מסייע
 לסייע אסור בנכרי דגם פסק ולכן דאורייתא כעין בנכרי עור לפני איסור קיים מדרבנן

עבירה. עובר ביד
 מאיסור יסוד מהו היא יוסף והברכי והגר״א הש״ך של מחלוקתם דהסבר ברור

 מנדרים הוכחתם )ע״ס יוסף והברכי הגר״א כאשר מאסורא לאפרושי וחובת מסייע
 התורה שמצוות ובמהותו מדרבנן. עור לפני כגדרי שיסודו מסייע, באיסור רואים שם(

 שהם חובה יש שמצווה במצוות הנכרי דגם לישראל נכרי בין הבול אין ע״כ ישמרו,
 מאיסורא לאפרושי חובה אין דבנכרי שסוברים הפוסקים, ושאר הש״ך ואילו יתקיימו

 ישראל דכל ערבות מדין הוא אלו וחוב האיסור יסוד שכל כיון מסייע איסור ואין
 מסייע איסור בנכרי שאין פסקו ולכן בנכרי ולא בישראל רק נאמר וערבות זל״ז ערבין

מאסורין. אסרושי חובת או
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שבעל־פזז תורת עו

 וז״ל ומעתה ד״ה י״ט סי׳ יו״ד חלק בתשובותיו, מפורש חחח״ם בחב וכן
 בזח זח ערכין ישראל "דבל" מאסורא להפרישו מעוה לישראל דוקא לחלק "מריבים

 לפני שייך דלא וחיכי ערבות כאן אין מ״מ לדידהו נמי דאסור מאי אפי׳ לנכרי משא״ב
להפרישם". מצוה אין עור

 בהסברת חנוב״י של שיסתו את הבנה ביתר לבאר נתן הש״ך שימת הסברת ע״פ
 הוא כאשר רק נאמרו במומר מאסורא לאפרושי חובה שאץ דבריו דבל חש״ד שיטת
 הנוב״י גם מאיסור. להפרישו החובה קיימת המומר כלפי גם בשוגג אבל במזיד חטא

 ענינה והערבות זב״ז, ערבין ישראל דכל בכלל יסודה מאסורא לאפרושי דהחוכה סובר
 הערבות קבלת וכל ושמירתם התורה מצוות לקיום הרוחני בתחום לחברו אדם בין

 אדם בין ואחדות אחוח תחושת מתוך זאת עשו זולתם במצות ישראל ע״ע שקבלו
 להמגע והאחריות היכולת שבידו אף בזדון שחוטא דבמומר להבין יש לפי״ז לחברו

 יחטא, שלא ולפעול לדאוג הערבות עליו חלה ולא למצוותיו ערב חברו אין מלחטוא
אנוס. או שוגג כשהוא כן שאין מה

במס׳ שנאמר בכלל שבת מם׳ תום׳ בשיטת למצא ניתן חנוב״י של להסברו דוגמא
 ד״ה שם חוס׳ ע״כ כתבו חברו שיזכה בשביל חטא לאדם אוטרין אין ע״א ד׳ דף שבת

 בשביל חטא לאדם אומרים באונם אבל דפשע היכא דוקא נאמר דהבלל אומרין אין
 חמג״א שהסבירו כסי י״ד ה׳ ש״ו סי׳ שבת הל׳ בשו״ע חב״י פסק וכן חברו. שיזכה

 כדי אחת שבת עליו ומתללין חברו שיזכה בשביל חטא לאדם שאומרים ב״ח אות שם
 בתשובה שבעה והנחלת הב״ח אמנם במזיד. ולא באנוס רק נאמר הרבה שבתות שישמור

 אך דת, להמרת חמורה מעבירה להצילו כדי חטא לאדם אמרינן בפושע דגם פסקו פ״ג
 דבסושע והמג״א הב״י התום׳ כפסק ט״ז סי׳ ח״א בתשובותיו יעקב השבות פסק להלכה

 לדעת עצמו שמאבד "וזה בזה״ל פסקו ונימק חברו שיזכה כדי חטא לאדם אמרינן לא
 במות שבחד בעצמו פושע הוא כי חברו שיזכה כדי חטא אמרינן לא ודאי הבא בעולם

בחיים". לפניו דרכים שני יש אדם וכל בחיים ולא

 גם בה שיש הש״ך בשיטת הנוב״י של פרשנותו את להבין גם ניתן זה באופן
 הבחירה אין כשלאחר רק קיימת הערבות חובת זב״ז, ערבין ישראל דכל בכלל הסבר

 מזיד שהוא במקום אך באנוס או בשוגג למצוותיו האחריות את בעצמו לשאת והיכולת
כלפיו. הערבות חובת מוטלת לא קיימת למצוותיו ואחריותו

 להסביר ניחן הערבות חובת על שמיוסד מאסורא לאפרושי שהחובה ההסבר ע״ס
 במקום שנאמר לעיל, שהובא כפי להלכה שנפסק וימות לרשע הלעיטהו הכל את ולהבין
 רבעי נטע או ערלה מאיסור להפריש ע״מ לפעול חובה דאין גזל איסור כבד שקיים

 שאין "לפי ת״ל: מ״א פ״ח מע״ש מס׳ שלו המשניות בפירוש הרמב״ם שפירש וכפי
 ואין גזלן זה הרי ואכל שעבר ומי שלו שאינו דבר ולאכול ידו לפשוט אדם לכל רשות

 נכונים". אלו ודברים יותר חמור גזל שעוון מפני יבשל שלא כדי לגזלן תקנה לעשות לגו
 מאיסור חברו את ולהפריש לפעול מחייבת הערבות וחובת שמאחר הרמב״ם דברי ביאור

 הערבות חובת את החורת הטילה לא מזיד הוא כאשר אבל אנוס או שוגג הוא באשד רק
 ע״ב לחטא שלא הבחירה שבידם למזידים ערבים להיות ע״ע קיבלו לא ישראל וכן

 הרמב״ם. בלשון בני־אדם בעיני וחמור גמור זדון שהוא גזילה במעשה מדובר נאשר
מתוך לרשע דהלעיטהו והכלל רשב״ג שיטת על התקשח לעיל דבריו שהובאו החוו״י
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עט ז«,יגד>1 בחוקי ויישופם חקיקתם — התורה סמסטי שרמז: אברהם הרב

Tשאין משמע שמהם א׳ אות רצ״ז ס׳ ביו״ד מדרישה דברי ומביא כ״ה אות כ״ו כלל ׳ 
תעשה. ואל בשב עור לפני איסור

 שירבעגח לנכרי בהמתו ליתן לישראל באסור הטור דברי על שם כתב הדרישה
 אלא לנכרי אמירה איסור משום שהוא שם הב״י של כהסברו אינה האיסור דסיבת לו,

 כדכתב בהמה כלאי באיסור מעווה נה בן שהרי עור" "לפני משום הוא שהאיסור
 לומר שדקדק הטור בדברי הדרישה ודייק נח בגי מעות בענין פ״ו מלכים הל׳ הרמב״ם

 מעעמו עשה הנכרי אם אבל בידים, שעושה דהיינו לנכרי, שיתן לישראל אסור לשון
 שהדרישה משמע שלו. היא הבהמה שכן בידו שזה אע״ם בידו למחות חייב מישראל אין

 אין תעשה ואל ובשב בידים נתינה ע״י ועשה בקום רק קיים בדאורייתא דל״ע פוסק
איסור.

 בדברי ה״ו פ״א כלאים בהל׳ למלך המשנה כתב הדרישה של דעתו דלעומת אלא
 הסביר חכ״מ כלאים. אילנות לו שירכיב לנכרי להגיה לישראל דאסור שם הרמכ״ם

 דהדטב״ם האיסור בטעם ומסביר חמל״ט עליו וחולק לנכרי, אמירה משום האיסור טעם
 שכתב הרי עור". "ולפני משום עובר יניחנו ואם אילנות בהרכבת מוזהר דעכו״ם פסק

 עובר מרכבה איסור על מלעבור בידו ופועל מותרה ואינו לנכרי שמניח שבזה המל״ם
 של בהלכה סק״ה א״א תמ״ג סי׳ פסח בהלכות חפרמ״ג ואמנם עוד. לפני איסור על

 החמץ, נמכר ולא ששית שעה והגיע בפקדון, אחר ישראל של תמעו בידו שהיה ישראל
 אם שם מסתפק וב״י ב״י על מלעבור המפקיד להעיל כדי החמץ לבער הנפקד חייב

 ראיה והביא תעשה ואל בשב זה שהרי ל״ע על יעבור האם כד יעשה לא הנפקד
 והמשיך בידו, כשהדבר בל״ע עוברים והאיסור המכשול סלוק באי דגם חנ״ל פהמל״מ

 ועושה בשבת ישראל של דבר לוקח מומר שאם המל״מ של משיטתו והסיק חפמ״ג שם
מלמחות. כשנמנע בל״ע עובד יקח שלא למחות הישראל יכול אם לעצמו, > מלאכה בו

 לדין בנכרי כלאים בעגין המל״ם דברי ביו שדמה והדמיון הפמ״ג דברי בעצם
 בין הבדל שקיים להעיר יש בעורו זמן והגיע הנפקד ביד שנמצא המפקיד חמץ של
 שאינו בזה תעשה ואל בשב אמנם עובר השדה בעל המל״ם של בדינו הדינים, שני

 בקום עובר הנכרי מזה כתוצאה אך כלאים, איסור על לעבור מהנכרי ומונע מוחה
 נפקד של ברשותו שנמצא מפקיד של בחמצו משא״כ מעשה בו שיש בלאו וחוטא ועשה

 מעשה כל בלא וב״י ב״י באסור המפקיד יעבור החמץ את מלבער נמנע שהגפקד בזה
 בשב לעבירה גורמת פעולתו שאי מי וגם וא״ת בשב עובר העבירה עובר שגם ובמקום

 שחברו הגורמת עשיה שבאי זו הבחנה מכשול. ל״ת ל״ע באסור עוברים אין לכו״ע וא״ת
 ארי׳ בשאגת מציגו ועשה כקום העשיה באי גם לראות יש ועשה בקום עבירה יעבור
 שדוחה הבריות כבוד גדול לבין ביחס ל״ח סי׳ או״ח מהדו״ק ביהודה ובנודע נ״ו סימן
 ממנו להורידו חייב אם בשוק כלאים בגד לבוש חברו הרואה בענין שבתורה ל״ת

 שסובר הרמב״ם בשיטת וכתבו הבריות כבוד כאן שיש אף בגדיו שיוריד בפניו ולמחות
 היה וצריד תעשה ואל בשב הוא הכלאים את מלהוריד ונמנע חברו שהרואה דאע״ם

 עשיתו באי לראות יש ועשה בקום עובר שחבירו כיון בכ״ז הבריות, כבוד מפגי להדחות
 שכתב כמו אין, אסורא אבל ד״ה ל״ג שבועות מתום׳ השאג״א הוכיח וכן ועשה. כקום

 פרי בשו״ת )עיין תעשה. ואל שב מיקרי לא ידו על איסור דכשעושין ועי״ל :וז״ל שם
ג״כ(. הסכים זה לעקרון אך והנוב״י, השאג״א דברי בבירור שהאריד כ״ו סי׳ כ״א יצחק

אוצר תכנת ע״י הודפס77 מס עמוד (0(}16) ;«ויובל וכרון ספרי וכתביעת, שבעל-פה»קבצים לתורה הכינוס ל: - שבעל-פה תורה



חורה ס
 לראותו ויש עור בלפני עובר וא״ת בשב שגם חמל״ט של סברתו ג״ב זרתי

ועשה. בקום עובר שחברו נגרם פעולתו אי שע״י כיון ועשת כקום

 בשב שהוא הנפקד ע״י המפקיד המץ בעור בענין הפרמ״ג של בענינו אבל
הפרמ״ג. דברי וצ״ע דלפנ״ע איסור יהיה לא לכו״ע א״ת

 שדבר בהלכה דוקא וא״ת בשב לפ״ע איסור שחידש הטל״ם בדברי להוסיף יש

 לטחות בידו ורק בידו כבעלים וחישראל ישראל של בשדהו כלאים הרכיב שהנכרי בה
 כמושיט זה מצב לראות ויש העבירה. את איפשר מחה שלא ובזה זה חטא מפנו ולמנוע

 בשדי כתב וכן לחטוא יכול זולתו היה לא פעולתו שבלעדי דנהרא, מעברי בתרי אסור

 אף מקום "ומכל וז״ל מקום ומכל ד״ה כ״ד. אות כ״ו כלל ו׳ מערכת כללים ח״ב חמד

 האי בכי דוקא דהיינו נראה עור לפני משום הוא הרמב״ם בטעם הגז״ל הרבנים לדברי
 ושותק רואה והישראל לעשות לו שאסור דבר ישראל של בשדהו עושה שהעכו״ם גווגא

 שרובה חברו רואה אט אבל איסור, לו כמושיס חשוב ולכן למעשיו דמסכים דמוכח
 עליו יעברו שלא מלפניו האיסור לסלק בידו ויש שלו שהוא בדבר איסור איזה לעשות

 עבד לא מיהו מאיסור, חברו להפריד מחויב שהרי קעביד דאסורא נהי סלקו לא והוא
ע״כ. לעג״ד". נראה כן עברי בתרי בדקאי לו שיושיט עד עור בלפני

 שמומר למקדה מדבריו כשהסיק שכן המל״מ, בשיטת כן דייק ג״כ דהפמ״ג ונראה
 שלא למחות הישראל יכול אם לעצמו מלאכה בו ועושה בשבת ישראל של חפץ לוקח

 הישראל של היה המומר שלקח שהחפץ להעמיד הסמ״ג דייק עור בלפני עובר יקח
 בעלותו בכח מלהשתמש וכשנמנע מלחטוא מהמוסר למנוע לו רק מאפשרת ובעלותו

 שמ״ז סי׳ המ״ב קבע זה יסוד וא״ת בשב אפילו בל״ע עובר בזה יחטא לא שהמומר פדי
 שקיימת כלאים, לבוש חברו הרואה בענין ברכות הגם׳ בהסבר ג׳ אות הציון שער

 קיימת בידו כשאין אבל למנוע בידו שיש כיון מאיסורא לאפרושי חובה מדאורייתא

עיי״ש. מדרבנן, חובה

 בעלי חוקים לחוקק שבידם ציבור נציגי אמנם לנושאנו. נפנה האמור לאור
 סמכותם מכח כך על כמופקדים למעשה חלכח לישמם שבידם אלו או דתי ותוכן אופי

 ומתרשלים בסמכותם משתמשים אינם אם חוק, ע״פ להם וניתן הציבורית ואחריותם

 לפי״ז וא״ת בשב כשעוברים אפי׳ דאורייתא עור לפני איסור בזה יש אחריותם במלוי
 ע״ס סומר הוא החוטא אם ואפילו זו, מהתרשלות כתוצאה שיחטא נגרם למי הבדל אין
 מכשול. לפניו ליתן שלא החובה כלפיו קיימת מצוות, שומר שאינו אמר או הגדרה כל

 ישראל דכל הכלל כגון יחטא, לא שזולתו לדאוג המחייבים אחרים הלכתיים כללים
 מסוימות שיטות של מומרים כלפי נאמרים שאינם מאסורא לאפרושי והחובה זל״ז ערבים

 לחקיקה לפעול והחובה שבמדה לקבוע יש אחר בלשון דברינו. בראשית שנתברר כפי
 חלקי כל את מקיפה היא מכשול תחן לא עור דלפני לאו על מתבססת ישומח או דתית
מומרים. ואפי׳ מצות שומרי לשאינם מצוות שומרי בין הבחנה ללא העם
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רטו>עקדושים פרשתתורת

 וכזאת, כזאת יעשה איך שכמותך חכם ]ללץ[ לו
 לעשות רבנן ורב מופלא לחכם מתאים כך וכי

 יוצא שבחו ישמע כאשר ואז וכו׳, וכו׳ כזאת
וזכרוני וכידוע, התוכחות, דברי יקבל מפיך

 אחר אופן ]וזה ודוק. נוחלין יש בספר שהובא

מקרא בביאור לעתים בינה בספר שהביא ממה

לץ[. תוכח דאל זה

:1234567 ^וד׳ח

תוכחה מצוות בעניין

 בלבבך אחיך את תשנא "לא י״ו(: ר״ט ויקרא
עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח

חטא".

 אחיך את תשנא לא רבנן "תנו ב׳(: >ט״ז ערכין
ולא יפטרנו לא יכנו לא יכול בלבבך,

 שבלב שנאה בלבבך, לומר תלמוד יקלקלנו,
 מגונה דבר בחבירו לרואה מנין מדבר, הכתוב
 הוכיחו תוכיח, הוכח שנאמר להוכיחו שחייב

 לומר תלמוד ויוכיחנו שיחזור מנין קבל ולא
 פניו משתנים אפילו יכול מקום מכל תוכיח,

חטא". עליו תשא לא לומר תלמוד

 דבר על יכנו, לא "יכול ז״ל: רש״י ופירש
ופניו יד: כלאחר יפטרנו, תוכחה:

פניו". להלבין ברבים שיוכיחנו משתנים,

 ניהו מר אדריאנו התורה מעיר לגאק וראיתי
היקר בספרו ז״ל בכמהר״ש מנחם רבי

 אות הגב״י תר״ח )סימן ערוך שלחן על מנחם דברי

 ז״ל לב חקרי בעל עוזינו גאון דברות שהביא ד׳(
 שכתב ע״בן )דרמ״ה ח״ב לב מערכי בספרו
 שבשאר המצוות, כשאר אינה תוכחה דמצות

 תוכחה ומצות אחריהם, לרדוף צריך המצוות
 שבא מי שראה לאדם נזדמן אם אלא אינה

 מספר עוד והביא ע״ש, להוכיחו חייב לחטוא
 ראיה שהביא ע״ח )די״ג ח״א למראה נחמד
 ז״ל דאמרו מההיא לב חקרי הגאון של זה ליסוד

 מגונה דבר בחבירו לרואה מנין )דלעיל( בערכין
 דדוקא הוא דלדיוקא דמבואר להוכיחו, שצריך

ע״ש. וכו׳ עושה אותו שראה לו נזדמן אם

 זה על להעיר "ויש :שם מנחם בדברי והוסיף
ע״ה הנביא שמואל גבי ראינו שהרי

 שם שהיו המקומות בכל והולך סובב שהיה
 כדי לעיר ומעיר למדינה ממדינה ישראל

 על ולהוכיחם ישרה בדרך ולהדריכם לשופטם
 נת(" )פרשת אלשיך מהר״ם ועיין מעשיהם,

עכת״ד.

 דברי בגוף לעיין שציין הספרים לי אין והנה
מקום מכל אמריהם, נועם ולראות קדשם

 מבין איני ע״ה הנביא דשמואל מההיא הערתו
 סובב שמואל שהיה ליה דמנא חדא היטב,

 מהא, ליה דתקשי היכי כי ישראל את להוכיח
 את ולשפוט לדון רק סובב שמואל היה ודילמא
 )ס״פ א׳ שמואל בספר דקרא וכלישנא ישראל,

 חייו, ימי כל ישראל כל את שמואל "וישפוט ז׳(:
 והגלגל אל בית וסבב בשנה שנה מדי והלך

 המקומות בכל ישראל את ושפט והמצפה
 ושם ביתו שם כי הרמתה ותשובתו האלה,

 דוד מצודות בפירוש ועיין ישראל", את שפט
ודוק. שם

 א׳ שמואל בספר ז״ל דרש״י לישנא רהיט והסי
וישם שמואל זקן כאשר "ויהיה )רפ״זז(:

 בניו הלכו ולא לישראל, שופטים בניו את
 בני חטאו לא אמרו רבותינו וגו׳, בדרכיו
 מחזר שהיה אביהן בדרכי הלכו לא אלא שמואל

 לא והן בעריהם, ושופטן ישראל מקומות בכל
 וכן וסופריהם", לחזניהם שכר להרבות כן עשו

שם. עיין ב׳< )פסוק שם ז״ל הרד״ק כתב

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)215 מס עמוד שלום יצחק בן חיים יעקב סופר, ויקרא - יעקב תורת



שסטיעקנ>קח סימןתורת

 לא י״ז(. )כ״זז מאלהיך ויראת עמיתו את איש תונו ולא ל״ב(. >שם מאלהיך ויראת זקן

במקראות. עיין "ג(, מ >שם מאלהיך ויראת בפרך בו תרדה

כל - מאלהיך ״ויראת דרשו: שבכולם יראה קראי הנך כל על בספרא לרז״ל והמעיין

הי״ד. פ״ג )קדושים בספרא עיין מאלהיך", ויראת בו נאמר ללב, המסור דבר

ע״ש. ה״ב( ופ״ז ה״ב. פ״ד ובהר הט״ו, ופ״ז

 מאלהיך", ו״יראת בו שכתוב ויקרא בספר נוסף פסוק יש שהרי עצמי על אני ותמה
שם אבל מאלהיך", ויראת ותרבית, נשך מאתו תקח "אל ל״ס: >כ״ה שם

 מקומות בארבעה לעיל האמורה הדרשה את דרשו לא ה׳( פרשתא )בהר בספרא רבותינו

 דרשי דלא הכא שנא דמאי בעי וטעמא מאלהיך, ויראת בו נאמר ללב המסור דבר -שכל

 ברית בחיבורי בס״ד לבאר שכתבתי ובמה שם, לתורה בפירושו ז״ל לרש״י ועיין הכי,

הדברים. ויתמימו יאירו שליט״א המעיינים רבותי אם ואשמח ב׳(, אות י״ה >םימן יעקב

קח סימן

ללץ תוכחה כענק
 כהנים, בתורת ועיין חטא". עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח )י״טי״ס: ויקרא

שם. רש״י ובפירוש

 לכל גלוי הדבר "אם קצ״ס: אות >ש״ג תשובה שערי בספר ז״ל יונה רבינו החסיד וכתב
ולמלמדיו מוריו, לקול ישמע ולא מוסר שונא החוטא כי ונחקר, ונבחן וידוע

 ב׳< ס״ה )יבמות ואמרו ישנאך", פן לץ תוכח "אל ח׳( ט׳ )משלי נאמר זה על אזנו, יטה לא

 ל׳ )ביצה ואמרו נשמע שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם

קע״ס, )אות שם תשובה בשערי עיין ועוד מזידים", יהיו ואל שוגגים שיהיו מוטב א׳(:

בם. עיין החנופה( )שער צדיקים ובארחות

 שני על היא התוכחה "מצות כתב: כה שמות( )ר״פ לתורה בפירושו ז״ל בחיי ורביע
והם כתות שלש להוכיח נצטוינו המחוייב נמנע, והשני מחוייב האחד חלקים,

 והם כלל, כיתות שלש להוכיח שלא שנצטוינו הוא והנמנע נערים. פתאים חכמים,

 לו לוקח לץ יוסר וכתיב ישנאך, פן לץ תוכח אל שנאמר ליצים רשעים. כסילים, ליצים,

אותו, מקללין היו ]והם[ - ליצנים שהיו דורו בני מייסר שהיה בירמיה מצינו וכן קלון,

ע״כ. מקללוני" כלה בי נשו ולא נשיתי לא י׳( >ט״ו ירמיה שאמר והוא

כן אם כלל, ליצנים כת להוכיח שלא נצטוינו ראם ז״ל בחיי רבינו דברי להבין לי ויש
ליצנים. שהיו דורו לבני שהוכיח ח״ו כהוגן שלא עשה ירמיה זה לפי לכאורה
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יעקבקדושים פרשתתוו>שע

 שבני יודע היה לא ע״ה שירמיה לומר ודוחק לץ, תוכח אל שאמר שלמה הזהרת אחר
ועיין. ליצנים, דורו

 פן לץ תוכח "אל תקס״ט(: )סימן שאול גבעת בספרו ז״ל בראך שלמה רבי הגאון וכתב
לשחוק המוכיח דברי הלא תוכחתו, על אותו ישנא למה ביאור וצריך ישנאך,

אותו. ישנא ולמה ממנו ומתלוצץ בעיניו

 )פ״ר, אבות על חסד נוצר בספרו זצ״ל מקומרנא אייזיק רבי הקדוש דהגאון לומר רש
אזי תוכחה, מקבל ואינו אותו שמוכיחים מי שכל אנחנו "מקובלים כתב: מ״ג(

 זה ולפי ע״ש, התוכחה קיבל ולא המוכח לקבל עתיד שהיה השכר כל מקבל המוכיח
חז״ל אמרו מזה יודע אינו הוא אם ואפילו זכותיו, כל איבד התוכחה ידי שעל מובן

ודפח״ח. עכ״ל חזי" מזליה חזי לא איהו

 מקבל ואינו אותו שמוכיחים מי שכל הוא "שמקובל חסד בנוצר שכתב מה וחנה
הנה וכנ״ל, המוכח" לקבל עתיד שהיה השכר כל מקבל המוכיח אזי תוכחה,

 מזו וגדולה האריז״ל גורי כן כתבו שכבר תשל״ס )שנח שלי ישנות ברשימות מצאתי
 ח׳ )מערכת אברהם וימהר בספרו ז״ל פאלאג׳י אברהם רבי הגאון דבריהם והביא כתבו,

 ran )מסכת שכינה בו שתשרה זוכה שמים לשם חבירו את המוכיח ״תוכחה, ב״ח(: אות

 נוטל שלו זכויותיו אזי תוכחתו קבל לא השומע ואם שם(, )שם לחן זוכה וגם ב״ח(, דף
 לא שאם נתחדש וכאן עכ״ל. האריז״ל(" )גורי המוכיח עוונות נוטל הוא ולהפך המוכיח,

הלץ ישנאהו בודאי זה ולפי אליו, המוכיח עוונות עוברים ג& אזי התוכחה קבל
ודוק.

 חבירו את "המוכיח כתב: בהגהה( )פל״ט ישראל נדחי בספרו זצ״ל חיים החפץ ורבעו
מה עשה שהוא כיח השי״ת, מאת שכר למוכיח יש לו, ציית לא אם אף
 ע״ש. האריז״ל" רבינו בשם למשלי בביאורו ז״ל הגר״א כתב כן עליו, שמוטל

בספר שמצאתי דלץ, דתוכחה זה בענין ונחמד נכון דבר כאן להביא לנכון וראיתי
הטהורה: לשונו וזו תשובה(, לשבת ד׳ דרוש )ח״א לעיתים בינה

זה פסוק שפירש מי יש כי מומו, לרשע ומוכיח קלח לו לוקח לץ "יוסר ז׳(: )ט׳ משלי

 שיש לומר בפירוש כשיוכיחוהו בתוכחות לבעוט דרכו אשר הלץ את למוכיחים שרמז
 עליך לו שיהיה מבלי מוסר ויקח הלץ וישמע לחכם, בפניו יוכיח אלא עבירות, בידו

שנאה.
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שעא יעקב*קט סימןתורת

 יצטרך ולא התוכחה, בהמצאת נכון יותר למוד הודיענו לץ יוסר בפסוק לדעתי ואמנם
 יוכל לבינו בינו אלא כן, לא אשר חטאות עליו לבדות זולתו או חכם לבקש

עשית. ככה מדוע לו באומר לשנאתו יוכל מבלי ולהוכיחו ליסרו

 ההם החסרונות יתלה והמוכיח היוסר אז הם, מה והרשע הלץ חסרונות כשידע והוא
עליהם. ומתחרט בהם נכשל הוא כאלו בעצמו,

 בו ותולה לעצמו לו לוקח הוא הנה כראוי, לץ יוסר באמת שהוא מי לץ, יוסר וזהו
הוא וממילא מבין. ובזה המגונות, בפעולותיו ללץ שיש והחרפה הקלון בעצמו

 מה שכל בידעו באזניו, דבריו יכנסו כי הרעים, במעשיו שלו המומים לרשע מוכיח
ההתעצבות יאה ולו עשהו כן גם הוא שעשה, שאומר מה בעבור המוכיח שמצטער

ודפח״ח. מומו". ממנו יסור עד מרשעו וישוב כמוהו, ההוא

אל היינו ישנאך, פן לץ תוכח אל לפרש ז״ל אלשיך מהר״ם רבינו בשם ומפורסם
 וגהינם וכו׳, וכו׳ שפטים, ללצים ונכונו לץ אתה לו באמרך ללץ תוכיח

 הדוקרים כגידים הקשים בדברים ותייסרנו וכו׳, וכו׳ הפעורה תחתית ושאול "הדלוקה
 לחכם הוכח אלא לשנאך, ויוסף התוכחות דברי ישמע לא כי בטן, חדרי והיורדים
 מתאים כך וכי וכזאת, כזאת יעשה איך שכמותך חכם נללץ[ לו אמור כלומר ויאהבך,

 מפיך יוצא שבחו ישמע כאשר ואז וכו׳, וכו׳ כזאת לעשות רבנן ורב מופלא לחכם
אחר אופן ]וזה ודוק. נוחלין יש בספר שהובא וזכרוני וכידוע, התוכחות, דברי יקבל

לץ[. תוכח דאל זה מקרא בביאור לעתים בינה בספר שהביא ממה

קט סימן

במת כמוך לרעך ואהבת בעדן
תשנ״ו. אלול

 לרעך ואהבת תטור, ולא תקום לא בלבבך, אחיך אח תשנא "לא י״ח(: )י״ט ויקרא
ז״ל. רש״י פירוש ועיין כמוך".

 כמוך. לרעך ואהבת אומר אינו כמוך, לרעך "ואהבת ז״ל: החזקוני הרב שם וכתב
שאתה כמו טובה לו לעשות ואהבת פירוש לרעך, אלא כן, לעשות אפשר דאי

 אתכם הגר והגר גבי תפרש וכן תעביד. לא לחברך סני דעלך לך, הוא שיעשה אוהב
כמוך". לו ואהבת

 וכו׳, כמוך" לרעך ואהבת אומר "אינו ז״ל החזקתי הרב אומר מה סתומים והדברים
אומר. המקרא כן והלא
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גביבמות 1
’ ת •כ דקי• טמימאאק יקשה ממירי ליזגלן וחמסו א׳ל סר׳חייא מעמד חוח רקב• ן״ ,ס *מקב בעין
כוירא ק״קללשזןדקלאסייךאלאכמ״לתאזלא ■: תישה מיסטותאח דכתיבוטזע&אגי . ’

יפהאשהרעס נמה רבא אמר כ״א סי׳ בסמוך לקמן דצרסינן מאי עם ויראה ן דק שייך מאי מלא בחרא אבל
. ״ » י 1123$M7h״rii* ״
 הד• כה נמשלה שהצהגס רעה אשה רעה כמה קרא משתעי בצהנס אי האשה את ממות מר אני ומוצא דכתיב
 הכי מחר כצהצס אלא ממש באשה מיידי לא האשה את ממות מר אני דמונא דקרא לנמר אפשר ריהטא דלסום

 ממזח מר זאמדסניאם דעה עאסת הצסנם מדמשל מ״מ קרא קשתעי דבצהנס דניעא ד&עילו נראה היטב זק
 אבל זונה אשה היא שהזכיר דעה דהאשס ס״ד נמי אי חחוח חר צ״נ היא כה נמשלה פצהנס האשה א״בש׳מיאף

 לשון שאין ומוצא לשון מלכתיב רעת שלאדם דמייריבאשתו ואשכח דק נשק אבל רעה ארס של באשתו י תייר לא
קאנדס כעל מי על מחזר מי קדושין במסכת ״ש4כי אכידתז שהיא אדם של אשתו גני אלא אמור זה

ז אכדתו על מחזיר
 מון ליוו ואמר ספות טר אוי וטוזגא יזוחקבריח לרב רביחודת ליד. בהטוךטקרי לקטן טובן ובזך

דפירושי כעי הוא פירושו הכי אלא רעה אפה סירוס ידע לא מאןיומי כגון בעי מאי וק״ק • מאן
פירו• אמך בנון אמר לזה ■ממש באשה או בצתצס מיידי פירוש מאן כנין האשת את ממות מר אני דומוצא

ד-------_י___________________________;2—באשהממש_______________-—---------———
טצוהשלאלוטררבר נשםשמצזהלוטררברהגשסעכך סי״י״טאטרריאלעזר יעקב בעין -רפי.

 נמי התט דלמא שואל הבן כאן t לץ תוכח אל שנאמר חובח אטר רבא נשמע שאינו
 דיליך אלוי״ל כלשון לא אס הלץ להוכיח נימאמצזהשלא חובהדהיכי איצו אכל תונתלץ מצוהקאמראל

 תוקח אמדתדאל זא♦ בבאה עד וארז״ל תוכיח נדבתיכהוכח חובה הוא ושם לחכם הוכח דכחיב דקרא מסיפיס
 ואל ואח׳עהל׳ל חובה שהוא לחכם הוכח לכתוב לו היה בתחלה השיטה להפך שע״ההיהלו א״כ חובה אינו לץ

 תוכח דבתיבאל י׳לדכיון איזהשיקדיימול לחוש אץ חופיולכך זה חובה שזה דבשם ודאי אלא תוכה שאינו לץ תוכח
 גסזה אחיך את תשנא לא על דעכר הנוכח סבר לשנאתו דכא כיון לומר סלא לחובה ודאי א״ב ישנאך פן לץ

 • תוכה והוא כרכר איסור צי דאיכא קמן הא זא״ב עור אלפני פכר מקבל לא דודאי שומע שאינו למי סמזניאו
זקן ואדונירטעיקראפתיב ש«ףהקב'חשיכהנוזישמעןדתנא]רזלר,שלז ר׳ דבי יעקב בעין ישר

ותלת* זקנת• ואני אמרה צ״ב שרה הרי ששינה לן לימא דמאן צ״ע » זקנתי ואני פתיב ולא "
 במעיס מסתכלת ז״ל זפירש״י עדנה לי היתה בלות* אחרי לאמר בקרבה שדה ותצחק כתיב דסכי כעצמת המציעה

 ה״ל ולא זקנתי ואני שרה שאמר* יתברך השם מאמר יצטלק ובזה כן יניקו הללו והדדים הללו שמקיכ״ס אפשר
 לכריס שני אמרה ששיא דבריה כל צילה לא שהקב״ה השלום ודול שלא למימר ישמעאל למי
 מה אלא לאברהם צילה לא זהב״ה זקן ואדוני בעלי מצד וצם זקנה שהיא לומר עדנה לי שתה•' אפשר בלותי אחרי

 "ל וו בהפועלים כמ״ש ליישב מר׳ ככתוב ז״ל לרמ׳כן מצאתי וכן ששינה נקרא אינו וא״כ זקצחי ואני שאמר׳
 סקמטייונראישהוקש! ונתפשטו ונתערןהבשר למקומו היופי שחזר חסד״מלמד א״ר עדנת לי הימה בלותי יאחר*

 והוד עדנה לי להיות אפשר בלותי אחרי וכי שאלד אפשר היאך שרה דאמרה קרא לפרש כדקס׳ל דאי לריחסדא
 לה שחזרו דייק מדכתיבהימה אמנם עדנה לי תהיה דהל״ל קשיא א׳כ ועוד כזי׳ז ואדוני זי״ז ויהיה זקן שאדוני
 שהרי שאלד אפשר מנדי כשלמא ואמרה שתלד ששמעה ממה בקרבה שרה ותצחק דקרא וא״פ נערות סימני
 זקן ואדוני שהרי אי[אפשר אדוני מנד אבל תהיה כתיב לא לכך עדנה לי הימה בלותי שאחרי לדבר סימן ראיתי
 אבל שר״ל אוכל לשכר יאי ועבדך אזוצי לא וי'ו כמו אכל כל׳ ואדוני של וי״ו ויהיה שאז״ל כמו שול» ואינו טוחן
 דר" עליה דפליצ ומאן זקנתי ואני שאמרה ואמר שינה יהב״ה ע׳ה באברהם החסרון תלתה נמנאששרה עבדך

 אי עינה לי תהיה שלותי שהררי אפשר ופי כתמיהא הוא בלותי אחרי הכתוב שמאמר נדפר״שנא *שמעאלסצוי
 האן< לאמר סרה צחקה זה למה ואזמר כעדו מדבר ה' לברי הס זקנת• ואני זמלת ללקונן שדרשו כמו סכר נמי

מעשזת זקנת• אנו וני זקנים הם אס ככ״ה אמר זקנים שאנחנו שנינו מקד נמנע אלדשזת אמנס
1 נכים

 טול ושוב וסו׳ תחיון נעת שנאטר •ריעח לאברהם ניחנה לא רב אט* ל• סיטן יעקב בעץ רתח
משוס אי לאא׳עס פריעה נתנה דלא מנ׳ל דא׳ב צ׳ע 4 שיב י מא א׳ב טתיל רלא חנך ודיטא י

 ליהושעסוב רחמנא ליס וק*מר פריעה בלא אחת פעם שגמולו במדבר הילודים באותם האמורי שוב לכתיב
כ• לכתיב דכיון לומר מוכרע וכן אברהם בימי נמו ופרעו מלו ממנרים הי־צאיס אהל עה הכר דהיינו מול

היוצאיס * העם ה? מוצע

החכמה אוצר תכנת ע״י הח־פס152 מס עמוד אברה□ בן שלמה נסים אלגאזי, לעינים תאוה



גמא תיכת O ד׳ חקירה מצוות של שכרן מתןתפבתפאד חקירה מצוות של שכרן מתן O גמא תיבת

^OT״|המנסים יי«5

ד׳ חקירה

תוכיח הוכח במ״ע

 כמ״ש מ״ע שהיא י״ז( י״ט, )ויקרא קדושים פרשת בתורה האמור 1מ״ע בענין שאלה.

ה״ז(. )שם ששי בפרק וביאר ,2להוכיח וי(, )בפתיחה ריעות בהל• ז״ל הרמב״ם
 מוכיח לא ואם היא, עצמו בפני מ״ע תוכיח הוכח 3 הנה א׳, רבות, חקירות בו יש ]זו[ מצוה

 ריעות )בהל־ ז״ל הרמב״ם כמ״ש ערבות, מטעם עונש לו יש זה מלבד מ״ע, ביטל לחבירו
 דקרא פשטיה הוא וכן עליו, נתפס מוחה ואין למחות בידו שיש מי כל (,ז הלכה ששי פרק
 בל״ת דוקא הוא 5 אם .4 חובא־ דיליה על תקבל ■ולא כתרגומו )שם( חטא עלי״ו תשא ולא

 לאוין כזו, שוא״ת על אף ואת״ל הערבות, בכלל אין 6תעשה ואל בשב הא במעשה, שעובר

 מחויב אי מקיימו אין שחבירו רואה אם במ״ע מ״מ להוכיחו, מחויב מעשה, בהם שאין
 שירויח אבל הקרן, מזומן הלוה יפסיד שלא מחויב שהערב הוא, נלמוד ערב דמדין להוכיח,

 ,7לעוה״ב ידו על ולזכות קדושה ולקנות להרויח הוא ומ״ע ערב, מצינו לא זה בממון דוקא
 בציצית אי( )מ״א מנחות דאמרו הא ,9זה ובכלל .8המזומן שמפסיד הוא חוב ל״ת משא״כ

 מחויב שאין בציצית דוקא ענשיתס )ד״ה התוס־ כתבו ,10ריתחא בעידן אעשה דמענישין
 שאין סוכה כמו תמיד מענישין עשין בשאר משא״כ יע״ש, ‘1ציצית עם בטלית לילך
 מכין '4הזמן עבר ואם נפשו, שתצא עד דמכין וכדומה, ,13נוטל )כל( שאין לולב ,‘2יושב
 15קי״ל ט•(, כלל מרדות מכות בכלל יפה זה ביארנו העמקים שושנת ,)ובס מרדות, מכות

 מכין אין י״ל בעלמא, דיבור דהוה תוכחה במ״ע משא״כ עשיה, בה שיש במצוה דוקא זה
 דמ״ע י״ל או .16ריתחא בעידן כ״א מעלה, של בב״ד וה״ה מטה, של בב״ד עליה ומענישין

התיבה חלון

תוכיח. דהוכיח .1

 אלו בהלכות יכלול מצוות איזה כתב הרמב״ם .2
להוכיח. הששית והמצוה

החקירה. יאמר ואח׳־כ הקדמה. מקדים רבינו .3
חבירך. של החטא על עונש תתחייב לא .4
החקירה. את רבינו אומר כעת .5
תעשה. ואל בשב ל״ת על עובר חבירו שראה .6
הנ״ל. מההלואה הריוח כמו .7
ערבות. יש ע״ז רק ואולי .8

חדש. ספק הוא .9
ח״ו. אף חרון בזמן נענשים מ״ע ביטול שעל .10
 ד׳ של בגד לו יש שאם אלא המצוה אין דהא .11

ציצית. בו יטיל כנפות
בסוכה. לשבת שמסרב מי .12
לולב. ליטול שמסרב מי .13
הנ״ל. הכפייה שייך דאין המצוה של .14
קי״ל־. יא׳ גורסים ויש לומר׳. ׳יש צ״ל לכאו׳ .15
מעלה. של בב״ד מענישיז .16

הוכיח. שלא מי על קאי .17

חטא׳. עליו תשא ׳לא וזהו .18

 משום נכריות, נשים שנשאו כניו על שנענש .19
 בגדים לו שהיו שם וכתוב תוכחה, לקיים לו דהיה

צואים.

ספק. עוד .20

הוכיחו. ולא מ״ע, מבטל חבירו את שראה .21

 הוצרך השמש כשיצא דוקא למה דקשה .22
לצוער. לברוח

עשה. מצות על .23

 חיובית מצוה הויא רתוכחה דכיון ע״ז דקשה .24
)כמש״כ ריתחא בעידן שלא אף עליה מענישין

 ה״ה ]ב׳[(, א׳ )ק״י בחולין כמבואר עליה, מענישין מטה של ב״ד אין בצידה שכרה שמתן
 מלבישין הוכיח לא הא ,17י״ז( י״ט, )ויקרא חטא עליו תשא ולא בצידה שעונשה במ״ע אפשר

 האי כי ע״א(, צ״ג סנהדרין - ג ג׳, )זכרי• ‘9כר גדול כהן יהושע כענין ,‘8הצואים בגדים אותו
 מ״ע ביטל אם מענישין אין למעלה ה״ה ולפ״ז עליו; מענישין מטה של ב״ד אין גוונא

 אחר כ״א משמים, בעוה״ז מענישין אין רוגזא בעידן שלא הא רוגזא, בעידן כ״א תוכחה,
 ,21עשה בביטל חבירו הוכיח בלא ,20מינה נפקא או לזה. הצואים בגדים מלבישין המות

 )שבת כתובות במסי יהושע פני בעל הגאון צדק ולפ״ז ערבות. שייך לא דבעשה נאמר אם

 הוכחה, מ״ע על דעבר כ״ג( י״ט, בראשית)22 צערה בא ולוט הארץ על יצא השמש ע"פ ע״א( נ״ה
 כתריהם מניחים שמלכים כועס הקב״ה הארץ על יצא וכשהשמש סדום, לאנשי הוכיח שלא

 לברוח הוכרח ולכך כר, 23מענישין רוגזא ובעידן ע״א(, ז• )ברכות כר לשמש[ ]ומשתחוים
 ואפילו הוה, דידהו מצות מז־ דלאו תוכחה על מצוה ב״נ אין ,25בלא״ה ומיהו ,24לצוער
 26ז״ל הגאון אלא זה, והבן ערבות, ל״ש בבי׳נ מאברהם, ולמד כולה התורה כל קיימו נאמר
 לאו, או שכר מקבל אם העונש, מיראת חבירו הוכיח אם השנית, החקירה רמז. ע״ד אמרה

 מועטת הנאה בשביל האדם טבע כי שכר, מקבל יראה מחמת שעשה אע״פ המצות בכל כי
 היצה״ר וכבש כשגבר הלכך שנהנה, מהנאה יותר וחמור גדול עונש אח״כ לסבול וקיבל סבר

 לצרה לו ומה חבירו, עונות עליו מגלגלין יוכיח לא שאם כיון בתוכחה משא״כ שכר, לו יש
 לרעך ואהבת ה׳ מאהבת המ״ע בקיים כ״א שכר, מקבל אין א״כ מזה לו אין והנאה הזאת
ואם וגרים, ועבדים לנשים אף להוכיח מחויב אם ,28גם .27כאמור י״ח( י״ט, )ויקרא כמוך

התיבה חלון

 קל זה דעשה רבינו ומתרץ ג׳( וירא גמא בתיבת
וכנ״ל.

הפנ״י. ע״ד קשה .25

הפנ״י. רבינו .26

 ע״א ל״א שבת הגט׳ לדברי כוונתו לכאו׳ .27
 לא לחברך סני דעלך הוא התורה כל של דהכלל
 כדכתיב ׳חברך׳ נקרא הקב״ה דאף ופירש״י תעביד

 לרעך ואהבת והפסוק תעזב. אל אביך ורע רעך
 שמוכיח כוונתו ואולי הקב״ה, ׳לרעך׳ מתפרש כמוך

 ה׳ ציווי מחמת שאוהבו אהבה מתוך חבירו את
ולהוכיחו. מישראל איש כל לאהוב יתברך

ספק. עוד .28

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס506 מס עמוד (15 ()8) מאיר בן יוסף תאומים, < חדשה כמהדורה גמא תיבת החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס5ס5 מס עמוד (15 ()8) מאיר בן יוסף תאומים, :חדשה< כמהדורה גמא תיבת
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תפד ,a תפג ד חקירה מצוות של שכרן מתן  O גמא תיבת
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 וככלל להוכיח, הוא מחויב מ״ע על אף דוודאי ,30לראשונה ואשוב .29הערבות בכלל הם
 פירש״י מוציאי, שיצא אע״פ המצות יכל אי( עמוד )כ״ט ברייה מבואר שהרי הוא, ערבות
 בכלל וכדומה דשופר מ״ע אף מבואר מ״ם(, אות קס״ז סי׳ )או״ח ועמג״א ערבות, מטעם

 (.ג3כ״כ ראיה אין כ״ח כ״ט, דברים 32נצבים )מפי הוה ערבות בכלל נמי וגרים ונשים .31הוה
 דאין 34דמ״ש שהז״ג, מ״ע־ גבי ל״ג[( דקדושין ]ובפי׳ק בי כ׳ דברנות )פ״ק רא״ש ועיין

 אבל ,36ערבות בכלל אין זו במצוה חייבין נשים דאין נאמר אם היינו ,35ערבות בכלל
עלינו: והם עליהם אנו ערבות בכלל ישנה בה שחייבין במצוה

הכירו להדריך החשיבות
 טצדקי כל מאיבריו, באי חולה אחד אדם אם ז״ל כמי׳ש זו, במצוה להשתדל ראוי וכמה

אחד, כאיש ישראל וכל ברפואתו, משתדלין איבריו וכל ,37עביד למיעבד דמצי
 מאיבריו באי לוקה שה מה ודרשו ישראל פזורה שה י״ז( פסוק נו״ן )סימן בירמיה וכמ״ש

 הרכה מוכה יאכד אחד וחוטא שנאמר כענין ו•(, י״ט, שמות )מכילתא ישראל אף מרגישים וכלם
 מפזר אחד עם ישנו חי( )גי, נאמר 39אחשורוש במגילת והנה .38ערבות ע״י י״ח(, טי, )קהלת
 מפוזרים דברים מורה הפיזור ,40ביניהם הפרש ומפרד מפזר כי פירשתיו, העמים כין ומפרד

 בשורש נתיב מאיר עיין פירוד, בו ויש מחובר גשם אחד דבר הוא והפירוד מזה, זה רחוקים
 ישראל כן ,43 צדדים בי בו ויש אי גשם וכדומה, וחמור, מסוס הבא 42 ׳פרדים׳41 ועמו ׳פרדי,
בערך הם לדרכו פונה אחד כל בשוק וכשהם הלבבות, פירוד כן ואע״פ א׳, ושורש א׳ כאיש

התיבה חלון

 מפורדים. הם כן אע״פ א׳, וגוף כאיש נראים ,45ומדרש הכנסת לבית וכשבאים ,44פיזור
 בין שהם גורם וכ״ז בהיפוך, חבירו יאמר הגון דבר ויאמר א׳ יעמוד אם בעו״ה וידוע

 בשופטים וז״ש רשע. מתלעות משברין היו וודאי בא״י, בשלוה בהיותם משא״כ ,46העמים
 כלאים, בנותיהן כך כלאים זרועות שכרמיהן כשם תמנתה, כרמי עד ויבאו הי( פסוק )י״ד

 כוי, 48חצי יהיה וישראל פלשתים מן הנולד הבן כי ס״ט(, רמז )שם ילקוט עיין ,47בפלשתים
:49אחת באגודה כולנו ושיהיו הישרה לדרך חבירו להדריך מישראל א׳ כל יראה ע״כ

רשע גם להוכיח יש

 לומר ול״ש הוא, עמיתך חברך אין אם ,50עמיתך כמ״ש להוכיחו מצוה גמור רשע ואפילו

לפניהם גלוי לפניך אם ע״א( נ״ה )שבת כמז״ל יקבל, לא מסתמא אחזקה מלתא אוקי
 ד■ )פ״ק פסחים מבררינן דיבור ע״י בקל לברורי דאיכא היכא כל דקיי״ל ורמז .51גלוי מי

 או צריך התורה מן אי לספק דיש זי( א״א ליה ל, משב״ז תל״ז )אריח כפריי וכתבנו 52 ע״א(
פה: מקומו אין מדרבנן

תוכחה מצות על לתת צריך ממון כמה

 )חייב אוייח לפריי כוללת ובפתיחה לספק, יש גרים וכן הערבות, בכלל אין דעבדים לי יראה

כי מוציא שיצא דאע״פ בהא, טובא מינה דנפקא מזה, כתבנו כ״ט( אות ובח״ג ט״ז אות
 וביו״ד ותרנ׳יח( סוס״א רמ״א תרנ״ו )סימן באו״ח דקיי״ל הא להסתפק, יש ולפ״ז גוונא. האי
 )ויקרא תוכיח הוכח במ״ע וא״כ הונו, כל ול״ת מחומש, יותר לבזבז א״צ מ״ע רעל קנ״ז(, )סי׳

שוב .53ממונו כל מבזבז אם למחות, בידו שיש כל הל״ת, עושה הוא כאלו הוה י״ז(, י״ט,

התיכה חלון —-

 אות וישלח ום׳ כ׳, נצבים פ׳ גמא תיבת וע׳ .29
ג׳.

הספיקות. לפשוט .30

 הדין בהם גם דהא ערבות, בכלל הוה ר״ל .31
מוציא. שיצא דאע״פ

 וכתוב הפרשה, בתחלת ונשים גרים דהוזכרו .32
הערבות. ענין שם

 שם( )נצבים, גמא בתיבת כמ״ש ר״ל לכאו׳ .33
 טפכם, דכתיב ׳ואע״ג הערבות בכלל לאו דקטנים

מיירי׳. בערבות לאו

הרא״ש. .3♦

ערבות. בכלל לאו דנשים .35

 וישלח בפ׳ טעם בטוב רבינו כן ביאר וכבר .36
שם.

שאפשר. ההשתדלויות כל עושה .37

 לומדים זה דמפסוק ע״ב מ׳ בקדושין כדאיתא .38
 ומכל ממנו .מאבר אחד שבחטא לחוטא לו ראוי

הרבה. טובה כולו העולם

אסתר. מגלת .39

ביניהם. החילוק .40

פירוד. למלה ודומה .41

פרידות. .42

דברים. מב׳ מורכב .43

מפוזר. נקראים הם בזה .44

ובהמ״ד. ר״ל .45

זה. דבר נגרם עי״ז .46

 ישא שלא ואמו אביו שמשון את הוכיחו כך .47
פלשתים. בת לאשה

 דאצל לכלאים, דומה וזה ישראל. חציו רק .48
 ואצל פירוד של טבע להם שיש חסרון יש פלשתים

זה. טבע אין ישראל

 כולם ׳ויעשו נוראים בימים התפלה כלשון .49
אחת׳. אגודה

 דבשבועות עיון וצריך תוכיח. הוכח במצות .50
שאתך עם עמיתך תשפוט בצדק דרשינן ע״א( )ל׳

 רבינו דכוונת וצ״ל ת״ח, והם ובמצוות בתורה
 מומר דהיינו עמיתך לקראו שייך שעדיין רברשע

להוכיחו. צריך להכעיס, ולא לתיאבון

 דאעפ״י הקב״ה לפני אמרה הדין דמדת .51
 מ״מ תוכחה הרשעים יקבלו שלא גלוי ית׳ שלפניו

 מהם יקבלו שלא ידעו לא דור שבאותו הצדיקים
 שלא ידוע דכשאינו ומוכח הוכיחו, לא ואעפ״כ

להוכיח. צריך עדיין יקבל
 ניסן, בי״ר לחבירו בית דהמשכיר שם דאמרי׳ .52
 צריך חמץ, ברק אם המשכיר את לשאול אפשר אם

אותו. לשאול

 יצליח ממונו כל יבזבז שאם דבאופן ר״ל .53
להוכיח. מחויב להוכיח,

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס508 מס עמוד (15 ()8) מאיר בן יוסף תאומים, :חדשה< >מהדורה גמא תיבת החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס5ס7 מס עמוד {15) (8) מאיר בן יוסף תאומים, :חדשה< >מהדורה גמא תיבת
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 ששם אלא ע״ז, מוציא אין מחומש פחות דאפילו להפוך, )ס״א( בקנ״ז .מפורש ביו״ד ראיתי
 משמע משה ובדרכי ,55באפשר הונו, כל מחויב סכנה באין הא ,54בגוף סכנה שיש משמע

 ואי״ה מהרי״ו, תשובת בידי כעת ואין סכנה, באין אפילו ממון להוציא מחויב דאין שם
 י״ל וכדומה, יבער שלא חמץ להניח כמו מעשה, שאין בל״ת והנה יבואר, אחר במקום

 ה״ה ,56שאני שוא״ת ט״ע שם, ביו״ד משה[ ]דבדרכי )דבד״ט( ממונו, לבזבז מחויב דאין
 ,58בפסח בנתחמצה )והיינו ,57הערבות מחמת בידים הוא כעושה הוה י״ל ובתוכחה זה,

פה: מקומו ואין וכדומה(,

לקטן תוכחה

 מצוין ב״ד דאין משמע עבירה, עובר קטן רואה הא לעמיתך, הוא תוכחה מצות והנה
חייב סומא הא גוונא, האי כי ושוטה חרש וכן ,59מצוה אין בדברים ואף להפרישו

 י״ג הוא ואם .60בזה י״ו( אות נ״ג )סי■ אוייח עמג״א ערבות, ובכלל התורה מן המצות בכל
 מהל־ הי״א )פ״ב ברמב״ם כמבואר שנותיו רוב עד קטן דהוא שערות ,ב הביא ולא שנים

 ויראה להוכיחו, צריך אם יע״ש, ה״ה( נ״ה )סי־ ואו״ח וקע״ב(, סי״ב )קנ״ה ואה״ע אישות(,
 בתר ואזלינן סריסים אין דרובן אע״ג לחומרא, תורה דספק בידו, ולמחות להוכיחו דצריך
 ורובא חזקה בתר אזלינן לא 62במיתה מ״מ ,61לקטן שם מחזיקין טעמא ומהאי רובא,

 בסופו ע״א( )קל״ד ובחולין ,6ג איש באשת באה״ע להמעיין איסורה(, תד״ה ע״ב כי )ב״מ מדרבנן
 כמ״ש ,64חייב ח״ו למחות בידו שיש כל וקיי״ל חלה(, )די׳ה ברש״י יע״ש חלה בספק גר גבי

והבן: ,65 גדול עונשו כמה ד( טי, )יחזקאל כר והתוית

התיבה חלון

לבזבז. א״צ אז דוקא .54

אולי. ר״ל .55

 ממונו לבזבז א״צ עשה מצות רעל שם דכתב .56
שאני׳. תעשה ואל ׳דשב

 כתב סק״ד( )שם יו״ד ובפת״ש לבזבז. ויצטרך .57
ע״ש. ובינו של גדרו על חולקים דיש

 חמץ רלהניח למעלה עמ״ש כאן הולך לכאו׳ .58
 הנידון דכל וקאמר ממונו לבזבז א״צ יבער שלא
 הרי פסח קודם דבנתחמצה בפסח נוזחמצה אם הוא

ממונו. לבזבז שא״צ ופשיטא כבר ביטל

 כדנפסק להפרישו א״צ ודאי דבמעשה ר״ל .59
א״צ. בדברים אפי׳ אלא שמ״ג באו״ח

המצוות. בכל חייב דסומא דפסק .60

 אם אבל עכשיו חייב ודאי סריס הוא דאילו .61
 ליה דמחזקינן מבו׳ ושם פטור קטן אלא סריס אינו
סריס. ולא קטן

מיתה. בו שיש באיסור .62

 אע׳׳פ תינשא שלא סוף להם שאין מים לגבי .63
מתים. שרוב

 חיוב כמו חשוב וממילא החוטאים בעון נתפס .64
תוכחה. חיוב ויש רוב על סומכים שלא מיתה

 בעון שם דמיירי ע״א נ״ה שבת בגט׳ כראיתא .65
תוכחה. מניעת

שילם. שבאמת עליו לסמוך אפשר האם .66

 ח׳ סימן הניזקין )פרק בגיטין הרא״ש כמ״ש .67
 נגד אף נאמן לעשות בידו ראם ד׳( ואות ב׳ אוח

נאמן. אינו בידו אינו ואם חזקה

אותו. שנא ולא .68

וע״א לשליח נאמנות
 וקיבל לו שישלם א■ לאיש ואמרתי אצלי מלאכה עשה שאחד כנעשה, אכתוב גררא ואגב

שילם לא פן להוודע שליח שלחתי ובלילה מלאכה(, )להבעל לו שישלם האיש עליו
 ,66לעיין ויש לו. ששילם השליח והשיב מוחל, באין י״ג( י״ט, )ויקרא תלין לא ל״ת ויש לו,

 באיסורים נאמן אחד עד גם בד״ת, לא בדרבנן, ע״ב( ל״א )עירובין שליחותיה עשה שליח
 גרע ע״א דהרי מבררינן, מלאכה, לבעל לשאול בשאלה, דאפשר היכא י״ל ע״ב( ב• )גיטין

 היכא חזקה כמקום מהימן ואין ע״א, על ולא ע״א( פ׳ )קדושין חזקה על דסוקלין מחזקה,
 •למאי ע״א( )ד דפסחים בפ״ק מבררינן, בשאלה לברר דאיכא כל גופא ובחזקה ,67בידו דאין
 עת אין ארוכים והדברים בשאלה, בקל דאפשר כל סומכין דאין בע״א כ״ש לישייליה׳, נ״מ

י״ב(: כלל )סוף העמקים שושנת בסי יבואר ואי״ה פה. האסף

למקום אדם ובבין להכירו אדם בכין תוכחה

 להוכיח שיודע מי הזה בדור יש אם אני תמה ע״ב( ט״ז )ערכין חז״ל אמרו כבר בן ואנןגס
אבאר והנה טי(. ח־ זי הלכה ששי פרק דיעות )הלכות ברמב״ם ועיין להוכיח, וראוי

 עליו שחטא מי ,ט בהלכה מ״ש לי דקשה מה אכתוב וכאן ה׳, בשאלה אי״ה לשונו לקמן
 הרי ,68שטנו ולא בלבו לו ומחל משובשת דעתו או ביותר הדיוט שהיה הוכיחו ולא חבירו

 הוכח ט״ע הא לי קשה עכ״ל, המשטימה על כ״א התורה הקפידה שלא חסידות, מדות זה
 חייב והוא ,70עוד כן יעשה שלא נמי ערבות ומטעם לטוב, רע מדרך אותו 69שיחזור הוא

 כפול, הוא לחבירו אדם בין החטא כי ג״כ, ה־ נגד שחטא גם ומה הוכיחו, ולא הואיל בדבר
 שהשיב אע״פ עדיין, מחול אין גבוה חלק חלקו מחל הוא ואם ,71ג״כ למקום אדם בין

 והכסף שחטא, לו ויודיע שיתודה להוכיחו, מצוה אין למה א״כ וכפרה, וידוי צריך הגזילה
 אדם בין חטא דמשכחת לומר, לי ואפשר וצ״ע. מקומו הראה לא פשוט, זה כתב משנה

 ואהבת ע״א[ ]ל״א )ל״ד( שבת ז״ל מהרש״א כמ״ש למקום, חטא שום בו יהיה ולא לחבירו
תעביד לך דרחים מה ולא תעביד, לא לחברך לך דסני •מה י״ח( י״ט, )ויקרא כמוך לרעך

התיבה חלון

שיחזיר. .69

 חידוש ]וזה ערבות, יש העתיד על דאף .70

לכארן.

 למקום אדם בן גם יש לדובירו אדם בן בכל .71
כפול. זה ולכז

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס510 מס עמוד (15 ()8) מאיר בן יוסף תאומים, :וזדשה< >מהדורה גמא תיבת החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס509 מס עמוד {15) (8) מאיר בן יוסף תאומים, :חדשה< >מהדורה גמא תיבת
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 חכירו על שחטא מי י״ל וא״כ יע״ש, 73לחבירו להרע שלא כ״א נצטוינו דלא ,72לחברך

 בקרא כי דמי, שפיר לו מחל אם ידו על הרבה טובה ממנו שמנע אע״פ לו מחל אם כה״ג,

 וקצת כה״ג, להוכיחו א״צ לו מחל ואם הוא, כה״ג י״ז( )שם הוכח כר, אחיך תשנא ולא כתיב

מזה: עוד ה־ בחקירה יבואר ואי״ה דוחק.

התיבה חלון

 סני ׳דעלך דקאמר הגט׳ לשון על דקשה .72

 לרעך מ׳ואהבת נלמד דזה דכיון תעביד׳ לא לחברך

עלך ׳דרחים חיובית בלשון לתרגם לו היה כמוך׳

לחברך׳. תעביד

 לחיי קודמין דחייך דכיון המהרש״א תירץ .73
לחברך. תעשה עליך שאהוב מה שכל דין אין חבירך

החכמה אוצר תכנת ע״י הח־פס511 מס עמוד {15 ()8) מאיר בן יוסף תאומים, חדשה<: >מהדורה גמא תיבת



קוק שמחה הרב

פרקים ראשי

מבוא א.

תוכחה מצות ב.

מוכית שאינו מי של עונשו ג.

חיובית? בתוצאה מותנית תוכחה מצות האם ד.

רשע נקרא מלהוכיח הנמנע ה.

התוכחה תכלית ו.

ערבות — בתוכחה נוסף יסוד ז.

הרואה של הידרדרותו למניעת — התוכחה ח.

 תוכחה מצות לגבי ו־יחיד־ "רבים" ט.

לרבים מיוחדת תוכחה חובת י.

 ל־ת על ותוכחה עשה על תוכחה יא.

 ? תוכחה מצות אחרי לחזר חיוב יש האם יב.

 תעשה לא מצות וגם מ״ע גם יש בתוכחה יג.

■עמיתך־ הגדרת יד.

מכשול גורמת כשהתוכדוה טו.

סיכום דברי טז.

מבוא א.

 כל הטוטאליטריות בארצות והפגנות. לעצרות בגישתן מזו זו השונות מדינות קיימות בתקופתנו
 וקריאה צו לפי אלא מתקיימת היא ואין בתכלית אסורה שהיא מטרה לכל ציבור של התקהלות

 והפכו יום שבכל מעשים הן והפגנות עצרות המערבי הדמוקרטי בעולם מאידך, השלטונות. של
 יום. שבכל מעשים הן והפגנות עצרות ישראל במדינת גם הדמוקרטיה. של ההיכר מסימני להיות

עצרת. או הפגנה היא התגובה ובו׳ פיטורין נזק, קיפוח, תחושת כל על
 המקרים בין כי דומה אותן. ימנע שאיש מבלי צעקניות בהפגנות מלוות פוליטיות דעות גם

 שבאו למרות תקוה בפתח השבת הפגנות הן מוצדקות, הפגנות משטרתי בבח מנעו בהן הבודדים
שהדבר הרי שלה, הצדק לאמות ביחס ואיפה איפה נוהגת כשמרינה החוק. על וגם השבת על להגן
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 שבקדושה, אחר דבר לבל או קודש בשבת המדובר כאשר להפגין אין כי נאמר אם ביותר! המור
כן. לאמר הדעת על יעלה ולא תהא! לא כפונדקית אף שכהנת הרי

 כי דאתרא, מארי הרבנים וע״י ת״ח גדולי ע״י ורק אך מוכרעת להיות חייבת הפגנה בל מאידך,
 תגרור שהפגנה חשש קיים שכן והפגנה. עצרת לקיים ואם איך, מתי, לשקול היודעים הם ורק הם

בקדושה.V׳ דברים על רע שם להוצאת דרך בל המנצלים שליליים גורמים מצד שליליות תופעות
 קדשי ולכל קודש לשבת הנוגעות מחאות של מוחלטת מניעה על המדבר בל בי הוא ברור דבר

 הדבר ואין שמים לשם נעשה הדבר אם גם ה׳, בארץ הי עם של עדיו לפריקת מביא ישראל בית
תוכחה. הלכות עם אחד בקנה עולה

 זה ומתוך זמננו. מציאות לאור ותוכחה מחאה של ההלכתיים הצדדים מתבררים זה במאמר
 מקרה ובכל ואתר אתר בכל ולהגיב לנהוג כיצד למסקנות דעת, שיקול אחרי להגיע, ניתן המאמר
ומקרה.

 ראוי בה הדרך בשאלת באה״ק הדיונים רבו לאחרונה הדורות. בבל בה דגו תוכחה מצות
 בתחומים אה״ק צביון הידרדרות למנוע בה ילבו דרך — ומאידך מהד, לבבות ולקרב להשפיע

 ללבן מכוון זה מאמר בתקופתנו. בציבור לתוכחה הנוגעות הלכתיות בעיות והתעוררו רבים,
קדשנו. בארץ ביום למצבנו הנוגעים ומעשיים הלכתיים היבטים

תוכחה מצות ב.

 הסבורים יש ה״ד(. פ״ט נדרים )ירושלמי בתורה" גדול כלל זה :ר״ע אמר — כמוך לרעך ״ואהבת
 מצות דוקא הבא. חזינן דברים היפוכי אך מלהוכיח. אותנו ומונע אוסר זה גדול בלל כי בטעות
 דברה מלא ומקרא בתוכחתו. התחיבנו זה מתוך דוקא "עמיתך", המוכח והיות ישראל, אהבת
 ה׳ יאהב אשר "את ע״ה המלך שלמה אמר וכבר יט(. )ויקרא עמיתך" את תוכיח "הוכח :תורה
 משלי מוסר" שחרו ואוהבו בנו, שונא — שבטו ״חושך ודוקא ג( )משלי ירצה״. בן את וכאב יוכיח,

 אם, התוכחה. חובת נובעת משם אחיו, את היהודי אהבת לבנו, אב אהבת ישראל, אהבת מתוך יג.
להלן. נעמוד בע״ה זאת על להוכיח, וכיצד מתי, איך,

 אותו ולמנוע לחטוא שירצה מי או החוטא להוכיח "שצונו רה מ״ע בסהמ׳־צ ברמב״ם איתא
 עם לי מה זולתי אחר יחטא אם אחטא, לא שאני אחר שיאמר ראוי ואין התוכחה במאמר ממנו

 ואם שימרה. מאומתנו זולתנו נעזוב ■ושלא נחטא שלא מצווין אנחנו אבל התורה. הפך זה אלהיו,
 ובן עמיתך." את תוכיח 'הוכח ית׳: אמרו והוא ...ולהשיבו להוכיחו אנו חייבין להמרות השתדל

ועוד. יא מצוה בסמ״ג וכן לז סימן ביראים הוא ובן רלט. מצוה בחינוך הוא

מוכיח שאינו מי של עונשו ג.
'1

 תוכחה של עשה מצות ביטול על לא נענש מוכיח שאינו מי כי לימדה, )נה,א( בשבת הגמרא
 ולא להוכיחם היה צריך אשר הציבור, או היחיד ע״י הנעשה למעשה כשותף עונשו אלא בלבד,

 מיחה שלא מי נענש מיחו, ולא בהם למחות חיוב והיה שבת חיללו רבים או יחיד אם היינו הוכיחם.
------- ... .. . שבת. לחילול כשותף

ירושלים בתוך העיר, בתוך עבור אליו ה׳ "ויאמר הקב״ה ע״י נצטווה דגבריאל בגמרא שם למדנו
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 א״ל — בתוכה הנעשות התועבות כל על והנאנקים הנאנחים האנשים מצחות על תו והתוית
 ועל חבלה מלאכי בהם ישלטו שלא דיו של תו צדיקים של מצחן על ורשום לך :לגבריאל הקב״ה
 :הקב״ה לפני הדין מדת אמרה חבלה. מלאכי בהם שישלטו כדי דם של תו רשעים של מצחם

 :לפניו אמרה גמורים. רשעים והללו גמורין צדיקים הללו :לה אמר מאלו? אלו נשתנו מה רבש״ע,
 מהם. יקבלו לא בהם מיחו שאם לפני וידוע גלוי :לה אמר מיחו. ולא למחות בידם היה רבש״ע,

 טף ובתולה בחור •זקן דכתיב והיינו גלוי. מי להם גלוי, לפניך אם רבש״ע :)־־מדה״ד( לפניו אמרה
 יוסף: רב תגי ...תחלו׳ וממקדשי תגשו, אל התיו עליו אשר איש כל ועל למשחית, תהרגו ונשים

תיו." עד מאלף כולה התורה את שקיימו אדם בני אלו ממקודשי,
 נענשו, דתוכחה עשה ביטול על לא וודאי מיחו, שלא על ראשונה נענשו הנאנקים הצדיקים א״ב

ירושלים. רשעי במעשה כשותפים אלא
 בעניין הוכיח ולא עליה "והעובר שבתב: רלט, מצוה בסוף החינוך בעל של מלשונו משמע וכן

 הרשעים למעשה כשותף היינו כן" שעושים הרשעים מכת שהוא ועוד עשה, בטל שאמרנו,
 מוחה ואינו בהן למחות שדינו מי "וכל :הסמ״ג כתב וכן לתוכחה. הראוים המעשים את שעושים

בהן." למחות לו שאפשר אילו בעוון נתפס הוא

חיובית בתוצאה מותנית תוכחה מצות האם ד.

 על שמצוה כשם שמעץ: ב״ר אליעזר ר׳ משום אילעא "א״ר אומרת: )סה,ב( ביבמות הגמרא
 חובה, אומר: אבא רבי נשמע. שאינו דבר לומר שלא אדם על מצוה כן הנשמע, דבר לומר אדם
 כדבתיב — הנשמע דבר ״לומר שם: ופרש״י ויאהבך׳.״ לחכם הוכח ישנאך, פן לץ תוכח ׳אל שנא׳

 להוכיחו מצוה אין מקבל שאינו דמי משמע, הימנו." שמקבל מי להוכיח תוכיח׳ ׳הוכח יט( )ויקרא
להוכיחו. שלא חובה אולי או

 יקללנו. או שיכנו עד להוכיח שחייב )טז,ב( בערכין דאמרינן מהא שם, הנימוק״י זאת על והקשה
 לו ישמעו לא אם בציבור אך להוכיחו, חייב ישמע לא אפי' דביחיד לציבור. יחיד בין נ״מ דיש ותירץ

פה. פתחץ להם יהיה שלא בדי או ישמעו שמא זאת אחת. פעם רק להוכיחם חייב
 לו ישמע שלא דבברי דאף כתב סק״ג שם במג״א תרח,ב. סימן באו״ח ברמ״א הדברים ונפסקו

 בו שינזוף עד להוכיחו וחייב בו. שימחה עד תוכיח הוכח של במ״ע עובר אולם כמותו, נענש אינו
 שלא מיד יוכיחנו שבגלוי ובעבירה לץ". תוכח "אל שנא׳ להוכיחו אסור ואילך מכאן החוטא.
 הגהות מדברי להוכיחו, חייב לו ישמע לא אם שאף המג״א, לדברי מקור שמים. שם יתחלל

ד׳. אות פ״ו דעות בהלכות מימוניות
 שלא שמותר בשוגג דוקא אמור מזידין" יהיו ואל שוגגין יהיו "מוטב הכלל: דבריהם, לפי

 :כתב תרח בסי׳ שם בחכמת־שלמה לו. ישמע שלא ברי אם אף להוכיחו חייב במזיד אבל להוכיח,
 קיז, סי׳ ליו״ד השייך נא, סי׳ מה״ת ליו״ד בחיבורי עי׳ מזידין יהיו ואל שוגגין יהיו מוטב בדין "הנה

 חייבים ממנו, ילמדו שאחרים חשש דיש בפרהסיה הוי אם אבל בפרהסיה, אינו אם דווקא דהיינו
 בין נ״מ אין ה׳, חילול מחמת הוא להוכיח החיוב שבשמקור דמסתבר ומלתא מדרבנן." אף למחות
 תפקע מדוע הרבה, פעמים בפרהסיה נעשה המעשה אם רצופה. מחאה לבין פעמית חד מחאה
אחת. פעם אחרי המחאה חובת

מפורש, שאינו לאיסור בתורה המפורש איסור בין חילק ל, דף לביצה בחידושיו הרשב״א
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 והר״ן הרא־ש העתיקוהו בעיטור, הוא וכן שוגגין. יהיו מוטב אמרינן לא בתורה המפורש דבאיסור
 דין כלל אין בתורה המפורש בדבר שיק: המהר״ם הביא זה לחילוק סברה שם. בדבריהם והמאירי

שוגגין. שיהיו מוטב בזה שייך ולא במזיד, ונחשב שוגג,
 אף למחות הצריך בתורה המפורש בדבר דאף חדש, דבר יוסף הברבי אמר מזידין לגבי גם אכן
 כשאק אבל היד, בחזקת בהם למחות העוברים על תקיפה כשידנו רק היינו יקבלום, שלא שיודע
 בביאור־ עליו העיר כבר אך יקבלום. שלא שיודע כיון להוכיחם חייב אינו להפרישם כח בידנו

 ־ש אבל בחטאם, נתפס אין אמנם דבזה משמע, במג״א שהובאו הסמ״ק מדברי כי תרח, סי׳ הלכה
דתוכחה. מ״ע מצד חיוב עליו

 חייב בתורה המפורש דבדבר הרמ״א שפסק דמה דמסתברא "ודע בביאור־הלבה: בתב עוד
 אוכל או בפרהסיא, שבת מחללי כגון לגמרי עול הפורקי אלו אבל באקראי, שהוא דוקא למחות,
 דבי בתנא מהאמור ראיה והביא להוכיחו." מחוייב ואינו עמיתך מכלל יצא כבר להכעיס נבילות
 ומצות, בתורה עמך ושהוא אוהבך שהוא ועמייתך עמיתך, את תוכיח "הוכח פי״ח: רבא אליהו
 לדון נשוב ועוד אותו." להוכיח חייב אתה אין שונאך שהוא לרשע אבל אותו. להוכיח מחויב אתה

 אם דאף משמע תנחומא המדרש בשם המביא הגה״ט מדברי אך בע״ה. דברינו בהמשך זו בסברה
 וביותר גמור, רשע ואפי׳ בפרהסיה העובר ישראל ואפי׳ תוכחה. מחובת נפטר לא עדיין יכוהו,

הדברים. נפרש ולהלן הנ״ל. שלמה והחכמת המג״א לסברת

רשע נקרא מלהוכיח הנמנע ה.

 בעת מלהוכיח עצמו שהמונע מאוד, עד הוא חמור דבר תוכחה מניעת כי לציין החובה מן
 דר׳ בריח יהודה רבי מיניה "בעא :)טז,ב( בערכין הגמרא מדברי לדבר ראיה רשע. נקרא הצורך
 לשמה שלא "ענוה :רש״י ומבאר ?״ עדיפא מינייהו הי לשמה שלא וענוה לשמה תוכחה :שמעון

 שלא אלא הוא שמים לשם שלא ענוה ואותה להוכיחו. רוצה שאינו עניו עצמו שעושה —
 מן תוכחה שמונע לשמה ענוה שפי׳ בקונטרס "אבל ואומר: פרש״י על מקשה תוס׳ ישנאנו."
 רשע "הוי לה הצריכים מן התוכחה מניעת דהיינו, גמור". רשע דהוה אלי, ישר לא הצריכים

!** גמור״
 כן; עשה ולא החטא למנוע היה שיכול האחת סיבות: שתי מחמת הוא רשע מלהוכיח הנמנע

 כמסכים נעשה לה, הצריכים מן התוכחה מנע אם אז גם החטא למנוע היה יכול לא אם אף והשניה
רשע. יקרא כך על ואף חטאם, עם

ובר קמצא בר על בגיטין הגמי סוגית ידועה תוכחה: המונע של חטאו לעוצם נוספת וראיה

 פירוש ורקלאחר מאומה הקשו ולא כלשונו רש־י דברי הביאו תהילה שכן רש־י, על מקשים שהתוס׳ לן בריר לא .1•
 לפרוש שנתכוונו אפשר ...־. ישר לא הצריכים מן עצמו שמונע לשמה שלא ענוה שפירש בקונטרס -אבל כתבו נוסף
 נמנע כשסתם לבין העובר. ישגאנו שלא כדי היינו להוכיח, שלא חיובית סיבה לו כשיש בין תהיה וההבחנה אחר.

מלהוכיח.
 נמצא היותר לכל שהרי מסמרות, לקבוע בדי בכך אין עדיין רש־י על מקשים שהתוס׳ המחבר הנחת נקבל אם אף

 עורך הערת — הדבר. ישר אכן ולרש־י ישגאנו, שלא כדי מלהוכיח הנמנע בהערכת ותום׳ רש־י מחלוקת כאן
)י.ש.(
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 כאשר בשינוי: אך )פ״ד,ג( רבתי איכה במדרש גם מובא זה עגין ירושלים. חרבה שבשלהם קמצא
 דמי לך יהיב ואנא תביישני, אל :לו אמר גרשו, אדם ואותו הסעודה בעל של שונאו קמצא בר הוזמן

 והיה אבקולס בן זכריה ר׳ שם והיה !לך קום :ליה אמר וכד. מסובה את לית :ליה אמר דסעודתא.
 יתבץ מסובין אילין בנפשיה: אמר קמצא( )בר לה נפיק ומיד מיתה. ולא למחות בידו סיפק

 בן זכריה ר׳ של ענותגותו יוסי: ר׳ אמר המדרש לפי זאת על קרצהון. איכל אנא בשלוותהץ,
 בעל הקרבן מביא של הריגתו שמניעת בגיטין הגמרא כדברי )שלא ההיכל! את שרפה אבקולס

 היא אבקולס בן זכריה ר׳ של תוכחתו דמניעת א״ב מצינו המקדש(. לשריפת שגרמה היא המום
2שם.* יוסי ר׳ כדברי ההיכל ששרפה

התוכחה תכלית ו.

 יוחנן ורבי ;קללה עד :אמר ושמואל ;הכאה עד :אמר רב ? תוכחה היכן ״עד :שם בערכין למדנו
 ביהונתן שאול אף ׳ויחר דרשו, אחד מקרא ושלשתן :יצחק רב נחמן רב אמר ... נזיפה עד אמר:
 הכאה, עד למ״ד — להכותו׳ עליו החנית את שאול ׳ויטל וכתיב: המרדות׳ נעות בן לו ויאמר
 דכתיב נזיפה, עד ולמ״ד אמך; ערות ולבושת לבשתך דכתיב קללה, עד ולמ״ד להכותו; דכתיב

שאול." אף ויחר
 ביאר גם וכך מאיסורא. לאפרושי ע־׳מ היא תוכחה מצות עיקר כי מחלוקתם לבאר ויש

 תוכחה", היכן "עד השאלה את לבאר יש וכן וויכוח. הוכחה מל׳ הוא הוכח כי עה״ת המלבי״ם
 המצב כשיגיע דהיינו נזיפה, עד אומר יוחנן ר־ יתקבלו. המוחה שדברי סיכוי יש היכן עד דהיינו:

 ויפעלו. יתקבלו התוכחה שדברי הסיכוי אבד יוחנן ר׳ שלדעת אז במוחה ינזוף בו שמוחים שהאדם
 לקבלת הסיכויים אפסו אז רק בו שמוחים האדם יקללנו כאשר דהיינו קללה, עד סובר שמואל

 דבריו. שיתקבלו אפשר עדיין בכ״ז קללו אף או במוכיח שנזף למרות כי סובר רב ואילו התוכחה.
 לדברי התוכחה. חובת והסתיימה ממנו, תקוה כל אין אז המוכיח את המוכח היכה כאשר אבל
 הינו אם כי הדבר פירוש בזה וגם להכותו. קרוב שיהא עד אלא שיכהו, עד הגדר אין החינוך ספר
יותר. ישמענו לא להכותו" "קרוב של במצב גם כי התוכחה, חובת פקעה להכאה, קרוב

 גם בה יש אך מאיסורא. ולאפרושי הרע המעשה למנוע היא התוכחה חובת עיקר כי למדנו א״ב
 ה״ז: דעות מהל׳ בפ״ו הרמב״ם מלשון גם משמע כן לחטא. שותפים אנו שאין הודעה של עניין

 על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה טובה לא בדרך שהלך או שחטא חבירו "הרואה
 לבין בינו להוכיחו צריך וכו׳ המוכיח עמיתך. את תוכיח הוכח שנאמר: הרעים, במעשיו עצמו
 העוה״ב." לחיי ולהביאו לטובתו אלא לו אומר שאינו ויודיעו רכה, ובל׳ בנחת לו וידבר עצמו,
מאיסורא. לאפרושי התוכחה עיקר כי משמע

 שחשיכה עד הכיפורים יום בערב ושותות דנשים.שאוכלות נפסק, ס״ב תרח סי׳ או״ח בשו״ע
 בזדץ. לעשות יבואו שלא כדי בידים, ממחץ אץ הקדש על מחול להוסיף שמצוה יודעות ואינן

שם ומוסיף מזידין." יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב אמרינן איסור דבר בבל "וה״ה הרמ״א: ומוסיף

 "והיה במדרש שם מפורש שהרי קמצא, בר של גירושו את מונעת היתה זכריה ר׳ של שתוכחתו מסתבר שם אכן .2•
)י.ש.( עורך הערת — מיתה. ולא למהות כידו סיפק והיה אבקולס בן זכריה ר׳ שם
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 מפורש שאינו "ודוקא והרץ(: הרא״ש שהעתיקום העיטור דברי )הם ל בביצה הרשב״א דברי
 יודע "ואם מוסיף: הוא ועוד בידם." מוחין בתורה מפורש אם אבל דאורייתא. שהוא אע״פ בתורה

 מאחר בתוכחות ירבה לא אבל אחת. פעם רק להוכיחם ברבים יאמר לא נשמעים דבתו שאין
אליו." ישמעו שלא שיודע
 נשמעים? דבריו שאין שיודע במקום אף אחת פעם להוכיח ההנחייה טעם מה להבין ויש

מפורש דבר על עברו אם דאף משמע )נה,א( בשבת דבגמ׳ הקשה, אבל ד״ה שם בביאור־הלבה
 לעגין אבל ייענשו, לא דאמנם ומתרץ יוכיחו. לא אם ייענשו לא לו ישמעו שלא ברי אם בתורה
 נפסק וכן ישמעו. שלא ידע אם גם להוכיחם מחוייב :דהיינו גווני, בבל מחויב דתובחה עשה מצות

 אף והיא בתוכחה, נוסף גדר בייש .מוכח בסמ״ג המובאת ממי״ץ ר״א דעת היא וכן )תרח,ג( במג״א
 שתוכחה שקבע שאחר )ו,ח( שם דעות בהלכות הרמב״ם מדברי גם עולה וכן ישמעו. דלא בברי

 אבל לחברו, אדם שבין בדברים אמורים, דברים "במה המשיך: רכה ובלשון בנחת להאמר צריכה
 אותו ומחרפים חטאו ומפרסמים ברבים אותו מכלימים — בסתר בו חזר לא אם שמים בדברי
 שגם משמע, בישראל." הנביאים כל שעשו כמו למוטב, שיחזור עד אותו ומקללים ומבזים בפניו

 משמע דמחד הסברות שתי את נהלום איך א״ב 5תוכחה.* מצות קיימת עדיין לו שומעין אין אם
 אין כאשר גם הוכחה חיוב יש דעדיין משמע ומאידך מאיסורא, היאלאפרושי התוכחה מצות דענין
למוכיח. שישמעו סיכוי

ערבות — בתוכחה נוסף יסוד ז.

 במצות הדברים: ואלו שג( סי׳ )אחה שיק המהרש״ם בו דבר אשר ביסוד הדבר להסביר יש
 נוסף ויסוד שביארנו; כפי מאיסורא ואפרושי תוכיח דהוכח מ״ע האחד עניינים: כמה יש תוכחה
 התורה דברי את יקים לא אשר ב״ארור עיבל ובהר גריזים בהר ישראל שקיבלו ערבות מצות משום
 ובהל׳ המצוות הרמב״סבמנין כתב — תוכחה דמצות החיובים, בין נ״מ ויש אותם״. לעשות הזאת
 מל׳ הוכח כתב ולכן פניו. את ילבין ולא הלב, תוך ונכנסים רכים ובדברים בנחת היא — דעות

עמיתך". את "יסר כתיב ולא הוכחה,
 של עשה "מצות :שיק המהר״ם כתב הערבות מכח מקורו אשר תוכחה של הנוסף הגדר לגבי
 הרי הערבות קבלת לאחר אך בהרגריזים. הערבות בברית שבאנו קודם תוכחה בל׳ נאמרה תוכחה
 ישראל. לטובת הערבות עלינו להטיל הקב״ה חיוב נתוסף אבל כבתחילה, החיוב עלינו שנשאר

 הדורות כל את הקב״ה והביט שראה לטוב, חבירו את יעורר אחד שכל אותם אהב אשר ומצד
 נתן וה׳ התורה, את עוברים אנו אם ולנו לכם מה גדולות: מדברת שלשונם רשעים שיש וראה

דרכו לבדו לאדם ולא ... הערבות בברית אותנו וקשר הקב״ה הביא ולזאת לאדם. חפשית בחירה

 אם תישמע, שהתוכחה תקוה אפסה שלא משמע שיחזורלמוטב־ •עד שקבע ממה אדרבא, מהיכן? זאת משמעות •ג.
 כל אין שאכן אפשר תישמע שלא ברור אם אך ברבים. נבלם המוכח היות בשל תישמע ובנחת ברכות תישמע לא

 אלו בעוון נתפש הוא — מוחה ואינו למתות לו שאפשר ־וכל ה־ז בסוף מדבריו עולה וכן תוכחה. ועניין מעות
עורך הערת — ישמעו. שדבריו סיכוי שיש היינו למתות, לו אפשר על פעמיים חזר בהם־. למחות לו שאפשר ביוץ
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 אכן מרבים". ההיזק להסיר ...ועוז כח ברב להוכיח ניתן והחיוב הרשות ולזאת העדה. כל על אלא
תוכחה. המעות יסוד שהוא פוסקים, בהרבה נזכר בערבות זה יסוד

 הגראיי׳ה הגאון מרן של חקירתו נזכיר בזה זה ישראל בערבות התוכחה מצות אחוזה כמה ועד
 מקום היה בזה, זה וערבות תוכחה מקושר היה אם (283 עמ׳ ה׳ תחומין בקובץ )הובאה זצ״ל קוק
 היא שהתוכחה או בתוכחה; מצווים הננו הערבות חובת ומפני היסוד, הוא הערבות אם לדון

 בשתי זו חקירה תלה זצ״ל הרב מרן בערבות. מקושרים אגו בתוכחה, מצווים שאנו ומפני היסוד,
 אם כי לומר מסתבר וכר. ואפי;בשוק פושטן בבגדו כלאים המוצא בדין יט,ב בברכות הגמרא שיטת

 שחזקנו הרי בערבות" מקושרים אנו בתוכחה מצווים שאנו ומפני היסוד היא "התוכחה אכן
 היא "התוכחה הרי שכן מערבות, גם נפטר התוכחה מצות שקיים אחרי כי לעיל שאמרנו הסברה
יצא. הערבות ידי שגם הרי תוכחה מצות וכשקיים היסוד"

 מעל מסלק שבכך המוכיח, דברי ישמעו לא אם גם דאורייתא, שהוא בדבר תוכחה חובת מכאן
 בשו״ע מפורשת זו )סברא תורה דברי על העובר של בחטאו נושא מלהיות ונפטר הערבות עצמו
 במעשיו עמו מסכימים אנו שאין להודיעו תוכחה, החוטא באזני שישמיע ע״י זאת תרח,ה(. הרב

 דברבים הרמ״א דברי את להסביר יש גם כן ואופן. מקרה בכל תוכחה להיות חייבת ולזאת הרעים
 ע״י חאת החוטא. עם השותפות עונש את מעליו לסלק באה זאת תוכחה אחת. פעם יוכיחם

 הלכה הביאור הסבר הוא וכן לחטאו. שותפים אנו שאין להודיעו החוטא, באזני התוכחה השמעת
 הבאה התוכחה מחובת יפטר לא אך לחטא, כשותף מעונש יפטר ישמעו שלא ברי שאם שחידש
4ידם.* על מסכימים אנו אין כי לחוטאים להודיע

הרואה של הידרדרותו למניעת — התוכחה ח.

 מי כי הבעש״ט, שאמר מה כעין במעלה. ירידה גופא היא החטא ראית בתוכחה; נוסף ועניין
 חילול לו מראים אין שבת חילול בשמץ ח״ו נכשל ולא הקדושה בתכלית שלו שבת ששמירת

 המלכה, שבת עם שלמים לא בעצמנו היותנו מחמת זה הרי שבת חילול לנו מראים אם שבת.
ירידה! גוררת וירידה

 החטא את הרואים לאחרים לומר גם וכן 5החטא.* רואה של הידרדרותו לעצור באה התוכחה
 :בתוכחה גדרים שני נמצא אחריו. להיגרר העשויים באלו גם בו, גם מוחים ואנו עמו. נשלים לא כי

 שלמים אנו אין כי ולהיודע להודיע לדעת, — והשני מאיסורא, ואפרושי החטא מניעת — האחד
עמו.

 להסיר כדי היא דתוכחה עשה מצות ואילו ערבות, מדין רק לו יהיה בחטא כשותף :עונש תברא מס איפכא לכאורה .4•
... מחטוא. חברו
 העוברים כלפי אלא אינו בתורה המפורש בדבר למחות שהחיוב הלבה הבאור שם כתב בהמשך ועוד, זאת

 כבר שאלה נבין ובי לגבם. מחאה חובת ואין עמיתך בכלל אינם עול פריקת מתוך העוברים אותם אך באקראי,
)י.ש.( עורך הערת — הערבות? מכלל יצאו

 למחות. כדי חטא למקום מלכתחילה עצמו שמזמן במי ולא חטא, לראות לו שטדמן במי רק שייכת זו שסברא אלא .5•
)י.ש.( עורך הערת —
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תוכחה מצות לגבי ו״יחיד" "רבים" ת.

 יאמר לא נשמעין דבריו שאין יודע "ואם ברם"א: שנפסקה ביבמות הנמר׳י שיטת לעיל הזכרנו
 יחיד בין זה חילוק יקללנו". או שיכנו עד להוכיחו חייב ביחיד אבל ... אחת פעם רק להוכיחו ברבים
 פעם רק "ברבים הפירוש ומה "ביחיד", באמרו כוונתו מה להבין צריך וכן הסבר. צריך לציבור
 את שיוכיח התוכחה, במקום המדובר — האחת צורות: בשתי להתבאר ניתנים דבריו אחת״?
 ובדברי תוכחה, היחיד יקבל לא בציבור שכן בציבור, שיוכיחנו ולא ביחידות היחיד החוטא

החוטא. ציבור לבין החוטא יחיד בין הוא ההבדל — השניה עצמו. לבין בינו שיוכיחנו הרמב״ם
 רק להוכיחם ברבים יאמר לא גשמעין דבריו שאין יודע "ואם תרח בסי׳ הרמ״א לשון פשטות

 עד להוכיחו חייב ביחיד אבל אליו ישמעו שלא שיודע מאחר בתוכחות ירבה לא אבל אחת. פעם
 לבין חוטא ליחיד האמורה תוכחה בין בחילוק הנמו״י דברי את שביאר משמע יקללנו". או שיבנו

 אע״פ בתורה מפורש שאיסורו דבר "אבל כתב: ס״ה שם הרב בשו״ע אך חוטא. לציבור תוכחה
 לפי בידו למחות צריך אעפ״ב האיסור, לו נודיע אם אף ממנו, יקבל לא הזה שהחוטא לנו שידוע
 יוכיחנו לא ומ״מ מהערבות. עצמו את מוציא הוא בידו שמוחה וע״י בזה, זה ערבים ישראל שכל

 אמרו וע״ז ממנו. יקבל שלא שברור מאחר ברבים בתוכחות ירבה לא אבל אחת, פעם אלא ברבים
 ביחיד להוכיחו חייב אבל נשמע. שאינו דבר לאמר שלא מצוה כן הנשמע דבר לאמר שמצוה כשם
 כל חייב בזדון עליו עובר והוא האיסור לו שהודיע שביון החוטא. בו שינזוף עד פעמים, מאה ,אפי

 בגלוי עבירה עובר ואם וכוי. פעמים מאה אפ׳ ובו׳ הוכח שנא׳ להוכיחו, מישראל ואחד אחד
 להוכיחו המניעה "ברבים" הרב שו״ע שלדעת למדנו שמים." שם יתחלל שלא מיד אותו מוכיחין

 כדברי משתנים ופניו יוכיחנו שלא חטא", עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח מחמת היא
כללי. חוטא בציבור המדובר אין אך ברבים. בשמוכיחו פניו שמלבין שם ופרש״י טז,ב( )ערכין הגמ׳

 בינו "יוכיחנו אלא הרמ״א, בדעת לרבים יחיד בין חילוק מצאנו לא דעות בהל׳ ברמב״ם גם אכן
 עוד מצינו ברמב״ם זאת לעומת הרב. שו״ע לדברי המקור הוא הרמב״ם כי ודומה עצמו", לבין

 עליהם למקום למקום.ביןאדם שבין לעבירות לחבירו אדם שבין עבירות בין ההבדל והוא, חילוק,
 התוכחה בגדרי לחילוק המקור כי לבאר ונראה מחטאו" שיחזור עד ובו׳ "דנחפים הרמב״ם פסק

 ושאול, מדוד למדנו התוכחה שצורת הוא לחבירו אדם שבין לעבירות למקום אדם שבין בעבירות
 מצות קיימת כי הרמב״ם מדברי למדנו מ״מ לחבירו. אדם שבין עבירה על התוכחה היתה ושם

נשמע. שאינו ואע״פ ביחיד אף תוכחה
 שמקל הרמ״א לדברי נחזור לכאורה באן בציבור? אלא ביחיד המדובר אין כאשר הדין יהא מה

 בתורה, מפורש שאינו בדבר רק חילוקו מחלק הרמ״א אבל ביחיד. מתוכחה יותר בציבור בתוכחה
 מוטב של זה כלל אין בתורה המפורש באיסור אבל מזידין. יהיו ואל שוגגין יהיו מוטב נאמר שאז
 דבר כי לישב עלינו הרי הרב שו״ע ודברי הרמ״א דברי את לבאר כדי מזידין. יהיו ואל שוגגין יהיו
 לא שניהם אך רבים. בפני ליחידים היא התוכחה כאשר הינו לרבים יחיד בין והחילוק דיברו, אחד
 גדולה ועדה ציבור באשר גם יהיו תוכחה בללי אותם האם יחדיו: החוטאים רבים בדין עסקו

יחדיו? יחטאו

לרבים מיוחדת תוכחה חובת י.

שאז דרבנן, איסור בין תוכחה לגבי נ׳׳מ שיש מקובצת בשיטה ביאר בביצה המביא פ׳ בריש
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 למחות יש תמיד אלא כן, אומרים אין שאז דאורייתא, איסור לבין וכר, שוגגין יהיו מוסב אמרינן
 בתורה, מפורש כתוב ואינו מדרשה הנלמד איסור בין תוכחה, בדין חילוק והביא העבירה. בעובר

 יהיו מוטב נאמר לא שאז בתורה מפורש הכתוב איסור לבין וכר, שוגגין יהיו מוטב אמו־ינן דאז
 הצרפתים, רבותיו בשם שהעיר מאשכנזים גדול רב "בשם הריטב״א דברי את שם והביא שוגגין.

 שמקילין הזה בדור אבל לדורותם. אלא הללו דברים נאמרו שלא מרוטנברג, והר״ט הר״י ובכללם
 בשוגג לא לעברו דלא עד להו, וקנסינן מתינן בדרבנן אפי׳ לתורה, סייג לעשות ראוי דברים בכמה

נכון." לי נראה והדבר ירושלמי במדרש הוא וכן במזיד. ולא
 שהדבר דרבנן,'העובדה איסורים הם אם אף לאיסורים, הנוגעת פירצה יש אם כי ברור א״כ

 לגדור כדי ולקנוס להוכיח חובה להיפך: אלא התוכחה, מחובת פוטרת ואינה מקטינה אינה נפרץ
 היא החובה אלא והכאה, קללה או נזיפה עד של ההגבלות נזכרות לא זו מעין בתוכחה הפירצה.
תמידית.

 מצוה ובו׳ שחוטא תכירו את "הרואה :ה״ז בפ״ו שפסק דעות בהלכות הרמב״ם מדברי מוכח וכן
 קיבל אם ...עצמו לבין בינו להוכיחו צריך ... עמיתך את תוכיח הוכח שנא׳ ... למוטב להחזירו

 ח ובהלכה שומע". אינו לו ויאמר שיכהו עד ... ושלישית שניה פעם יוכיחנו ...לאו ואם מוטב
 עליו תשא ולא שנא׳ שיכלימנו עד קשות לו ידבר לא תחילה חבירו את "המוכיח :הרמב״ם ממשיך

 בסתר בו חזר לא אם שמים בדברי אבל לחבירו, אדם שבין בדברים אמורים דברים במה ... חטא
 שיחזור עד אותו ומקללים ומבזים בפניו אותו ומחרפים חטאו ומפרסמים בדברים אותו מכלימים

 רק היא התוכחה חובת כי כלל הרמב״ם הזכיר לא כאן בישראל." הנביאים כל שעשו כמו למוטב
 נאמר בנביאים לצערנו בישראל." הנביאים כל שעשו "כמו אלא: יבזוהו, או יקללוהו או שיכוהו עד
 עד איפוא היא התוכחה חובת ורוק". מכלימות הסתרתי לא פני למורטים, ולחיי למכים נתתי "גוי

למוטב. שיחזור
 תוכחה כי פסק דהרמב״ם הרמב״ם. על גדולה קושיה הקשה ס״ה שם מימוני׳ בהגהות אמנם

 גדול כלל נזיפה. עד פסק יוחנן רבי ואילו רב, של דעתו היא הכאה רעד זה דין הכאה. עד היא ביחיד
 והכריע זה, לכלל בניגוד כאן הרמב״ם פסק ומדוע יוחנן, כר׳ הלכה יוחנן ור׳ רב במחלוקת כי הוא
 "אמנם :שם הגה״ט ותירץ שם. משגה בכסף והובאה הסמ״ג הקשה כבר זו קושיה ? הכאה רעד כרב

 בשבתנה,א( הגמרא דברי בהמשך שם, )כדאיתא המחבר רבינו בדברי משמע תזריע פ׳ בתנחומא
 על להתבזות )לצדיקים( להם היה אעפ״ב עד וכו׳ מאלו אלו נשתנו מה רבש״ע, הדין: מדת אמרה
 וישעיה ירמיהו שהרי סובלים. הנביאים שהיו כשם מישראל הכאות עצמן על ולקבל שמך קידוש

 זקן :חבלה למלאכי ואמר הקב״ה חזר מיד למכים. נתתי גוי כדכתיב מישראל, סבלו צרות כמה
 יקבלו שלא מעיד שהקב״ה מךוברבמצב ושם תחלו". וממקדשי וכו׳ הרוגו ונשים טף ובתולה בחור

ית׳. שמו קידוש על ולהתבזות להוכיח עליהם היה ואעפ״ב תוכחה,
 עד הוא הכלל והרי מדוע? לשאול יש ובאמת הכאה. על ויתר הכאה עד בנביאים כי למדנו א״כ
 שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצחה הכאה,דבשם מכדי ביותר יש איסור ואף לא? ותו הכאה
ביבמות. הגט׳ כדברי נשמע שאינו דבר לומר

 המוגבלת התוכחה מצות הדבר: את לנו יבאר מרוטנבורג והר״מ הר׳י הריטב״א, יסוד אלא
שלם ציבור של בתוכחה אבל רבים. בפני יחיד ובתוכחת התוכחה בתחילת ביחידים, עוסקת
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 המוכיחים שיוכו עד של פטור מצינו ולא 6התוכחה,* במצות הגבלה אין ומצוות תורה דרך העוזב
 דבריו )הובאו הכ״א פ״ו יו״ט בהל׳ הרמב״ם שכתב מה לדבר דוגמא פוקעת. התוכחה מצות ואין

 ובפרדסים בגנים משוטטים שיהיו ברגלים שוטרין להעמיד בי״ד "חייבים תקכט,ד(: או״ח בשו״ע
 בדבר יזהירו "וכן בשו״ע: המחבר ומוסיף עבירה". לידי ויבואו ונשים אנשים שם יתקבצו שלא וכו׳
 החיוב זה דין "כי :המ״ב ומבאר קדושים״. כולם יהו אלא עבירה, לידי יבואו שמא ...העם לכל זה

בידו". שיש מי ולמחות להזהיר תמיד
 ודאי ברורה: התשובה תוכיח? בהוכח כלול הוא האם זה? מחאה דין מקור מנין ונשאל הבה

 כאן חטא. דבר כל למניעת הכל לעשות בישראל בי״ד ועל בעירו רב כל על וחובה הדבר, הוא שכן
 אין לחטוא העלול או החוטא בציבור מדובר כאשר כי נזיפה, או הכאה עד של ההגבלה נזכרת אין

 הנביאים כל שעשו "כמו :פ״ו דעות בהלכות הרמב״ם כדברי לנהוג יש אז קיימות. אלו הגבלות
והוכיחו. חזרו עצמם ובביזוי מדרגה בשפל גם כי ראינו כאמור ובנביאים בישראל",

ל״ת על ותוכחה עשה על תוכחה יא.

 חידש שוגגין, יהיו מוטב לישראל, להם הנח של הכלל בו שאין תוכחה, בחיוב יסוד עוד
 אבל שיעור, דבעינן הוא מלקות לחייב כי בכותבו קרחה( שיעור כמה ד״ה )כ,ב במכות הריטב״א
 כמו ולא ברבו, אפ׳ באביו אפי׳ אסור זה שכל ידוע והדבר וסיים: אחד. בשיער אפי׳ איכא איסורא
 הוסיף עוד הם. ומזידין יום בכל עושין שכן וכו׳, שוגגין יהיו מוטב בזה לומר ראוי ואין שנהגו.

 עשה באיסור מילי הני שוגגין, יהיו מוטב אמרינן בדאורייתא אפי׳ התם למ״ד "דאפי׳ הריטב־׳א:
בס״ד." בדוכתא כדכתיבנא לאו באיסור לא אבל יוה־כ, כתוספת
 הקשה השד״ח א. אות ה״א מערכת והשד״ח הדינים בכללי מלאכי היד הביאם הריטב״א דברי

 שאין ידעו אם דמים ושפיכות ג״ע ע״ז של לאוין באיסורי שאף דמשמע בשבת, מהגמ׳ הריטב״א על
 שנפטרים אף כי וחידש, וכו׳. לישראל להם הנח דאמרינן ומשמע נענשים, היו לא נשמעת תוכחתם

 מחובת אבל תוכחתו, לדברי ישמעו שלא המוכיח ידע אם התוכחה מניעת על מיתה מעונש
בלאו. המדובר כאשר עמיתך את תוכיח הוכח של בעשה עובר והוא כלל, נפטר לא התוכחה

תוכחה? מעות אחרי לחזר חיוב יש האם יב.

 המערכי־לב בשם תרח בסי׳ הדברי־מנחם דעת הביא ה״א,ב מערכת דינים באסיפת בשדי־חמד
 בא אדם שראה לאדם נזדמן אם אלא אחריהם, לרדוף שצריך המצות כשאר אינה תוכחה "דמצות

 כדי לעיר מעיר והולך סובב שהיה הנביא משמואל כך על הקשה הוא להוכיחו". חייב לחטא
ולהוכיחם. להדריכם

סי׳ אהע״ז )שו״ת הכתב־סופר דברי את נביא כמה, ועד להוכיח המוכיח חובת גדרי לבאר כדי

 לדורות ראשונים דורות בין אלא לרבים, יחיד בין הבחינו השטמ־ק,לא ע״י הנזכרים הראשונים ורבותינו הריטב״א .6•
 מדברי עולה גם וזה מדרבנן. בדברים אף ולקונסם בהם למחות יש בסייג ולבן דברים. בבמה המקילים אחרונים
)י.ש.( עורך הערת — הם״. ומדדים יום בבל עושין ־שבן להלן הנזכרים במכות הריטב־א
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 להעמיד ישראל מנהג בגלל העיר אנשי עם בקטטה להבנס חובה יש אם דן שם השואל הרב מז(
 דייני של פרנסתם תקופח זו מקטטה כתוצאה לקיימו. סרבו העיר שאנשי השמים, ביפת תחת חופה
 ובאן מחומש", יותר לבזבז אין מ״ע ביטול "דעל סק״ג קגז סי׳ יו״ד הש״ך דברי את ציין השואל העיר.

 ראיה הכתב־סופרדחה לגמרי. הדיינים של פרנסתם יפסידו ובגללה תוכחה, של במ״יע מדובר הרי
 ספר בשם סק״ג תרח סי׳ המג״א מדברי ראייתו מביא היה השואל אילו היה דמוטב והוסיף זו,

 הכתב־ ע״י נדחית זו ראיה גם אך להוכיחו." א״צ ממנו וינקום ישנאנו תוכחה ע״י "שאם חסידים:
 מגונה דבר רואה שאם עמיתך, את תוכח הוכח מצות לגבי רק אמורים חסידים ספר דברי כי סופר,

להוכיחו. א״צ ממנו וינקום שישנאהו באופן אבל להוכיחו, שצריך בחבירו
 להוכיח החיים, דרך להורותם העיר עסקי על לפקח ונתקבל הרבנות כסא על שיושב מי "אבל

 עיניו יהיו ה׳ כבוד על רק עצמו, על יחוס לא האפשר, ככל הדת ולהעמיד בדברים אותם ולייסר
 דמעלי מפני לא מתא, בגי ליה דמרחמי מרבנן צורבא האי :חז״ל שאמרו מה בכלל וזה תמיד. ולבו

 לאו ואם דבריו. יקובלו אם המורה, עיני ראות לפי הכל מ״מ דשמיא. במילי הוכיחו שלא מפני רק
 מצות "ובאמת תוכיח: דהוכח זו רבה במצוה יסודי כלל הכתב־סופר ומוסיף שמצוהוכו׳." כשם —

 אמרו וכבר לא. או שתיקתו יפה אם פעם בכל שכלו במאזני לשקול יוכל מי :מכולם קשה תוכחה
 אי "ולכן באמרו: זה עגין ומסיים ובו׳." גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אם מקטרגת, הדין דמדת חז״ל

 שמו לכבוד מלפניו טובה בעצה יתקעו וה׳ לפניו, מה יראה אחד כל אלא לחבירו, ליעץ אפשר
הגדול."
 דמתא, ודייני רבני על מוטל מיוחד חיוב אמנם :תוכיח בהוכח במ״ע גדול יסוד מכאן למדנו הנה

 ולייסר להוכיחם החיים, דרך להורותם העיר עסקי על "מפקח להיות התקבלו זה שלצורך כיון
 או נזיפה עד של שיעור אין בזה גם בי דמסתבר, ומלתא האפשר". בל הדת ולהעמיד בדברים אותם

 דבריו יקובלו אם המורה עיני ראות לפי "הכל הכתב־סופר כדברי אלא הכאה. עד ואף קללה עד
לאו". אם

 היושב דיין "דלגבי החקרי־לב בשם השד״ח מדברי להביא יש הבתב־סופר דברי לחיזוק סברה
 ספק על יקבלו, דלא דיודע דאף מזידין. יהיו ואל שוגגין יהיו מוטב אמרינן לא ההוראה כסא על

 על הדברי־מנחם שהקשה הקושיה מתורצת זה לפי להוכיח." עליה רמי חיובא שיקבלו המיעוט
 לרדוף דחייב המצוות כיתר תוכחה.אינה דמצות לומר אפשר דאיך לעיל, שהבאנו המערכי־לב

 הכתב־ דברי לפי להוכיחן. כדי לעיר מעיר והולך סובב היה הנביא ששמואל מצינו והרי אחריהן,
 לפטור רשאי הוא ואין ומוכיח, והולך סובב להיות חייב בדורו גדול דוקא כי היא התשובה סופר
 אחרי רודפים להיות חייבים אינם באמת האחרים,אשר אחיו על יתר חלקו בזה כי מתוכחה, עצמו
תוכחה. מצות

 רק זהו אחריה, לרדוף חובה תוכחה במצות דאין האומרים לדברי גם בי נאמר, זה עניין לסיכום
 חובה אלא כך, הדבר אין ובו׳ מתא בדייני דאתרא, במארי הדור, בגדולי אך פרטי; לאדם בנוגע

 מגיע דאתרא מארא כאשר כי ספק אין נתמנו. לכך כי תוכחה מצות ולקיים בפרץ לעמוד עליהם
7זו.♦ ממצוה ליפטר חורין בני הם אין בתוכחה, חלק לקחת לקהילתו וקורא להוכיח, שיש למסקנה

)י.ש.( עורך הערת — חכמים. דברי לשמוע מיצוה מדין אולי אלא תוכיח, הוכח מדין אינה זאת שחובתם אלא .7־
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תעשה לא מצות וגם מ״ע גם יש בתובדוה יג.

 דנוסףעל סק״ד, רלט במצוה המנחת־חינוך שחידש חידוש בדבר מציגו תוכחה בחיוב נוסף גדר
 וגם בנהר, מטובע גרע דלא רעף", דם על תעמוד תעשהד״לא לא במצות גם מתחייב העשה מצות

 נפשו אבידת דהוא מהעבירה להצילו ביבול ובמה כמה אחת על גופו, אבדת• לרבות לו" "והשבותו
 ומחלל להכעיס נבילות באוכל המדובר אם וגם ולהצילו. למוטב להחזירו חייב בודאי "ל, רה וגופו
 דאינו להוכיחו חייב אינו אולי כך ומשום אחיו, בכלל דאינו אבידה גבי שמבואר ע״ז, ועובד שבת
להוכיחו. חייב אח, בכלל ויהיה למוטב ויחזור ממנו שיקבל דאפשר ספק אם מ״מ אך רעהו, בכלל

"עמיתך" הגדרת יד.

 גדול בלל זה כמוך׳ לרעך ׳ואהבת עקיבא: א״ר "תניא: ה״ד(: )פ״ט נדרים בירושלמי איתא
 מישראל אחד כל ־לאהוב :רמג מצוה החינוך בספר כגון המצוות, במנין נמנית זו ומצוה בתורה.״

כמוך." ואהבת_לרעך שנאמר ממונו ועל ישראל על שנחמול כלומר נפש, אהבת
 החינוך בספר בלבבך". אחיך את תשנא "דלא לאו הוא הלא זה, בעניין הקשור לאו גם קיים

 וקבע והעובר ובנקבות. בזכרים זמן ובכל מקום בכל זו( )מצוה "ונוהגת :באמרו סיכם רלח מצוה
 מעשה. בו שאין מכיון עליו לוקין ואין זה. לאו על עבר הכשרים ישראל מכל לאחד בלבו שנאה

 הרבה חטאם על אותם שנוכיח אחר לשגואתם, מצוה אלא איסור בו אץ הרשעים בשנאת אבל
 כי למדנו אתקוטט׳." ובמתקוממיך אשנא ה׳ משנאיך ׳הלא שנאמר בהם, לחזור רצו ולא פעמים
 במצות קשורה הכשרים", ישראל מכל לאחד בלבו שנאה "לקבוע האוסרת ישראל" "אהבת מצות

 עצמו הפקיע ה״חינוך" לדברי בו" לחזור רצה ולא פעמים הרבה "שהוכיחוהו חוטא כי תוכחה.
פעמים". "הרבה תוכחה שיעור מה לברר עלינו חובה אך ישראל. אהבת במצות נכלל מהיותו

 בתורה רעך שהוא דוקא כמוך "לרעך" ואהבת כי אמר ה״ג פ״ו דעות בהל׳ הרמב״ם על בהגה״ט
 מקבל שאינו רשע משמע מאי שוגה. הדין תוכחה" מקבל "שאינו רשע באדם אבל ומצוות,
 שראהו "מי הי״ד: פ״ג רוצח בהל׳ הרמב״ם ל׳ וכן תוכחה. מקבל ואינו שהוכיחוהו משמע ? תוכחה

 חובתנו כאן גם .תשובה״ שיעשה עד לשנאותו מצרה זה הרי בו חזר ולא והתרה עבירה עובר לבדו
 חמור בדבר להתרות? יש כמה עד הרמב״ם: דיבר שעליו בו־ חזר ולא "והתרה גדר מה לברר

 באיזה מישראל? אדם כל לאהוב שנצטוינו והמצוה החובה פוקעת אימתי דהיינו: אנו, עוסקים
מישראל. אחד כל ידי על נאהב מהיותו האדם עצמו יפקיע השקפה ובאיזו מעשה

 רוצה שאתה הדברים ־כל אמר: כמוך לרעך ואהבת על בדברו )יד,א( אבל בהל׳ הרמב־ם
 אחיך אינו שאם משמע ובמצוות". בתורה לאחיך אותם אתה עשה אחרים, לך אותם שיעשו
 היותו על שנוסף ראינו בחינוך אך 8כמוך".* לרעך "ואהבת ממצות הוא מופקע ומצוות בתורה
תוכחה". מקבל "אינו היותו או פעמים", כמה "הוכיחוהו של הגדר גם קיים ומצוות מתורה מופקע

 רק הגביל ולא בגופו־, מישראל ואחד אחד בל את לאהוב אדם בל על •מצדה בתב: ה״ג פ־ו דעות בהלכות ברם .8•
מישראל, אחד לכל ביחס אמורה שהיא מהתורה הבסיסית המצוה בין להבחין יש ושמא ובמצוות. בתורה לאחיך

 בתורה לאתיך ביחס רק אמורים והם •ואהבת־, יסוד על אותם הסמיכו שחכמים היינו מדבריהם, שהם דברים לבין
)י.ש.( עורך הערת — ובמצוות
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 עד אותו מורידים דאין עוד "ונראה :ב,טז( שחיטה )הל׳ זצ״ל חזון־איש בעל הגאון מרן כתב ובן
 ענין בבל נרגא שדא בבר עצמו החזו״א אך תוכחה." יקבל אולי בדברים להוכיחו שישתדלו
 מומר ,דאין ־קיח סי באה״ע הגאונים דעת את הוא מבאר כח.שם ב ס" בדבריו הזה, כהיום התוכחה

 לדבר מומר גם בי החזו״א וביאר ליבום. זוקק אינו שחיטה לגבי כמין שדינו אותו ליבום,.ובל זוקק
 אחר רודף שיהא — א לבך: תנאים שלשה יש אך זה. בכלל בתושבע״ם כופר או להכעיס אחד

 שלא — ג המצוות. עול בעיקר בכופר דוקא היינו בתושבע״פ, כופר — ב הרא״ה. לדעת האיסור,
 דבניהם ה״ג פ״ג ממרים בהל׳ הרמב״ם שהזכירם הללו את החזו״א כלל אנוס בכלל אנוס. יהא

 קרבן, מביא שנשבה "ותינוק ואומר: החזו״א וממשיך שנשבה. וכתינוק אנוסים השיבי ותלמידיהם
 ובהגה״מ הצלתו. בשביל שבת עליו לחלל ואף להחיותו אנו ומצווין גדול, כלל פרק ריש כדאמר

 חסד אהבת ספר ובסוף תוכחה. מקבל שאינו לאחר אלא לשנאותו רשאין דאין כתב מדעות פ״ו
 מתשובת כן והביא טעמא, מהאי הרשעים את לאהוב דמצוה מולין הר״י בשם כתב זיע״א( )להח״ח
 ולכן כאנוסים. להו ודיינין להוכיח, יודעים אנו שאין התוכחה, קודם הוא אצלנו כי לובלין מהר״מ

הלכות." שאר לעגין וכן היבום. מן לפטור בזה לדון לנו אפשר אי
 שלמרות מורידין( דין דאין ונראה בד״ה טז סי׳ )ב סימן באותו החזו״א שיטת את יסביר זה דבר
 "ועלינו דבריושם: והשלים תיקון. בו שאין בשעה נוהג מורידין דין דאין פוסק מומרים על שמדבר

 וכי :המקשה יקשה ואם מגעת.״ שידנו במה אורה בקרן ולהעמידם אהבה בעבותות להחזירם
 אין ממומר אף בי היא, לכך התשובה עסקינן? במומרים והרי אהבה בעבותות לקרבם מותר כיצד

 שאין מכיון אך פעמים". "כמה תוכחה אחרשקיימומצות אלא פוקעת כמוך" לרעך "ואהבת מצות
 גם "אצלנו כי: מולין הג״ר בשם חסד האהבת וכדברי וכלל, כלל תוכחה מצות לקיים כיום בידנו
 טז,ב(, בערכין הגמרא כדברי )והוא להוכיח" יודעים אנו שאין תוכחה, כקודם הוא תוכחה אחר

 החזו״א דברי פירוש חה למומרין. אף כמוך לרעך ואהבת דין שיש הרי תוכחה אין אם ממילא
מגעת". שידנו במה אורה בקרן ולהעמידן אהבה בעבותות להחזירם "ועלינו שאמר:

מומרים. לגבי אף למקומה ההוכחה חובת חוזרת להבי ודאתינא
 אוכל לגבי תוכחה מצות קיימת אם בספק נשאר אם אבל ד״ה סוף תרח סי׳ הלבה בביאור והנה
 דמסתברא "ודע כתב: שם דבריו בתוך אך עי״ש. בפרהסיא. שלא שבת מחלל או לתיאבון נבילות

 הפורקי אלו אבל באקראי. שהוא דוקא למחות, חייב בתורה המפורש דבדבר הרמ״א שפסק דמה
 ואינו עמיתך מכלל יצא כבר להכעיס, נבילות אוכל או בפרהסיא שבת מחלל כגון לגמרי, עול

 ושהוא אוהבך ועמיתךשהוא עמיתך׳, את תוכיח ׳הוכח פי״ח: בתדא״ר איתא וכן להוכיחו. מחויב
אליהו". באדרת בקיצור הגר״א זה והעתיק אותו. להוכיח חייב אתה ומצוות בתורה עמך

 בענין זיע״א החזו־א דברי עם אחד בקנה עולים אינם הלבה הביאור של קדשו דברי לכאורה
 שנשבה, כתינוק יהא שלא ומבאר הנ״ל, התנאים בג׳ למומר יהא מישראל שאדם שפסק מומר,

 שיודע אין כי תוכחה קודם הוא תמיד אצלנו אבל תוכחה, ע״י אנוס מהיותו ויוצא הוא אנוס שאז
 הלכות". שאר לעניין וכן היבום, מן לפטור לדונו בזה לגו אפשר אי "לכן כי החזו״א ואמר להוכיח,

 כדברי להוכיחו אנו שחייבים ודאי והרי מלהוכיחו, נפטר זה מעץ מומר לגבי כי לומר יתכן איך א־כ
מלובלין. והר־מ מולין הגר״י

 בפי תקפה התוכחה חובת דאז תורה, להפר רצון שיש בזמן עסק לא הביאור־הלכה גם כי וברור
לא לעברו דלא עד להו וקניסנן "מחינן דברים בכמה מקילין רבים בה בתקופה כי לעיל, שהבאנו
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 ל. ביצה מקובצת בשיטה שהובאו מרוטנבורג והר׳־מ הר״י הריטב״א, בדברי במזיד" ולא בשוגג
שנאמר "ומה דבריו: ואלו לב, פרק "התניא" בדברי גם מצאנוה החזו״א מק שלימדנו זו סברה

 בתורה בחבירו היינו שישנאהו, לרבו לומר וגם לשנאתו ומצוה שחטא בחבירו שרואה שמי בגמרא
 מחטאו שב לא ואעפ״ב ובמצוות בתורה שאתך עם עמיתך, את הוכח מצות בו קיים וכבר ומצוות
 הוי הזקן הלל אמר זה על הנה אצלו, מקורב ואינו חבירו שאינו מי אבל חרדים. בס׳ כמ״ש

 הרחוקים שאף לומר לתורה. ומקרבן הבריות את אוהב וכר, שלום אוהב אהק של מתלמידיו
 ובולי אהבה, עבותות בחבלי למשכן צריך בעלמא ׳בריות׳ בשם נקראים ולכן ועבודתו ה׳ מתורת

 של במצב הקשורה ישראל אהבת יסודיים*בעניני דברים שם ועוד לתורה." לקרבן יוכל ואולי האי
תוכחה. וקודם תוכחה אחר

 למשכן "צריך בעלמא "בריות" בחינת אלא שאינם מי כי התניא בעל הגרש״ז מדברי למדנו
 לו מותר יהא כיצד לעיין: ויש רעים". אהבת מצוות שכר הפסיד לא והן ... אהבה בעבותות
 אף או הוכיחם, לא עדיין אם כי היא התשובה אך לגבם. רעים אהבת שכר מפסיד ואינו לאוהבם

 לרעך ואהבת מצות ולכן לגבם, תוכחה חובת ידי שיצאנו לוודא כדי בתוכחה אין הוכיחם אם
 בדורנו שאין כיון התוכחה התקבלה שלא מסתבר תוכיח הוכח מצוות ולגבי ודאי. בגדר היא כמוך

זו. ממצוה עצמנו להפקיע חורין בני אנו ואין ישראל אהבת חובת נותרה א״ב להוכיח. שיודע מי
 ולתוכחה לאהבה הוא "עמיתך" כי עמיתך את תוכיח הוכח במצות התחיבנו זאת עם בבד בד

כאחת.

מכשול גורמת בשהתוכחה טו.

 בעצם ונסיעתם שוטרים הצבת ע״י שבת, לחילול לגרום עשויה תוכחה, מצוות כי הטוענים יש
 כי שטוענים ויש ועוד. המוני שבת חילול תוך הנעשים תקשורת אמצעי דיווח ע״י וכן השבת, יום
 מצות בקיום יהא שלא כדי זה דבר לברר עלינו חובה אכן עוור. לפני איסור משום גם בזה יש

בעבירה". הבאה "מצוה משום מחאה או תוכחה
 אסורה אם שכן לאו. או המחאה היא מותרת אם ולבאר להקדים עלינו אלו שאלות לברר כדי

 איסור תוספת של בגדר זה הרי נוסף, שבת חילול יגרם שבעקבותיה העובדה כי ספק אין המחאה,
 נמנע אז גם האמנם למחות, חובה אף ולעיתים מותרת, המחאה אם אך המחאה. איסור על

 מחללי בפני עיר או שכונה רחוב, נסגור אם וכן שבת? חילול שיגרם חשש מחמת חובתנו מלקיים
 בסביבה שבת חילול למנוע מלהשתדל עלינו יאסר האמנם נסיעתם, יאריכו מזאת וכתוצאה שבת,

השבת? קדושת מחילול מתיסרים שתושביה
 אמר: דרבי, נפשיה ניחא הוה "כי עב,א: בקידושין הגמרא דברי נביא זה יסודי דין בירור לצורך

 סרו היום סרו(, היאך רבי ופירש המקום, מאחרי שסרו שם על )פרש״י: בבבל איכא דסטיא בירתא
 וצדו ואזיל וצדו(, והלכו הרבה, דגים הביבר הציף ...)פרש״י: בכוורי פירא דאקפי המקום, מאחרי

 ואז נידום, חילול'שבת בשל פירוש: ואישתמוד". יאשיה, ברבי אחי רבי ושמתינהו בשבתא. בהו
; ־ השתמדו.
 שלד סי׳ וחרם נידוי הל׳ בריש דבריו׳ברמ״א והובאו קלח, בסי׳ המהרא״י פסק זו גמרא ומתוך

לחוש אין רעה, לתרבות יצא כן ידי שעל לחוש יש ואפילו נידוי. חייב שהוא למי "ומנדים ס״א:
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 שאין המהרא״י למד שאותה זו הלבה ללמדנו רבי דברי ענק אין הרי עליו הקשה שם הט״ז לכך".
 זו עובדה פרסום לצורך רק דבריו אמר רבי בדין. נידהו בי״ד אם ישתמד שהמנודה לעובדה לחוש

 יתר בכל הקדוש רבינו של נבואתו כי ילמדו ומזאת מהם, ויפרשו משומדים, מצוים פלוני שבמקום
יפרשו. מהם גם פטירתו בשעת שהודיע הפסולים
 נדחה לבל לדאוג והרחקה,ולהיפך,חובתנו נידוי של מעשה לעשות שאין ראיה הביא אף הט״ז

 עצים לה לחטוב דהיינו עצמה, כוכבים לעבודת שנמכר מי :מקידושין וראייתו הנופל. אחר אבן
 והלך הואיל :ישמעאל ר׳ דבי דתנא לגואלו, שצריך תורה אמרה אלהות, לשם לא צרכים, ושאר

 "גאולה ת״ל: גאולה, לו תהא שלא בלומר !הנופל? אחר אבן לידחי אימא לע״ז כומר ונעשה זה
 הכי ואפילו לע״ז, כומר נעשה שכבר התם דמה — כאן יש ק״ו ״והנה הט״ז: והוסיף לו״. תהיה

 כלום, כוכבים בעבודת התחיל לא שעדיין בזה ק״ו לפדותו, שחייבים עשה בקום תורה הזהירה
 להביאם מעשה לעשות ולא תעשה ואל בשב לפחות להיות נזהרים להיות אנו שצריכים פשיטא

 ממנו אשר האגודה ועל הרמ״א על הט״ז חלק ראיותיו ומכה עיי״ש. ראיות עוד והביא ע״ז." לידי
זה. הלכה פסק הרמ״א לקח

 שבת חילול לידי מלהביאו להמנע שחובתנו ודאי ע״ז, עובד כאילו המחללה שכל שבת, א״ב
 השאלה חוזרת מסביבנו שבת חילול על במחאה הרי כי דמי, לא עדיין כי אם ממחאתנו. כתוצאה

 הדבר, מותר שיהא תברא מס המתחללת. השבת פרצות את ולעצור שבת מחללי בידי למחות אם
 לשיטת שכן הט״ז, לשיטת רק היא זאת שאלתנו נוסף. שבת חילול הדבר יגרום שלשעתו אף על

לתוצאותיה. לחוש לנו אין בדין, היא המחאה שאם ודאי והאגודה הרמ״א
 כהרמ״א הכריעו האחרונים גדולי כל שכן הט״ז, סברת לפי זה בחשש לדק אנו שפטורים אלא

 כל לדחות ויש המהרא״י, על הקשה "הט״ז שם: נקודות־הכסף לשון וזה כהט״ז. ושלא והמהרא״י
 כנקודות־ ישראל." דין בטלה דאל״ב לחוש, אין אותו שמנדין הוא דין דבית כיון דהכא ראיותיו,

 מח סי׳ חי״ב שמש־צדקה בתשובות וכן עז, סי׳ ח״ב הרשב״ץ גם פסקו הט״ז על החולק הכסף
 החדשות הרדב״ז בתשובת וכן בסופו. עט סי׳ ח״א יעב״ץ ובשאילת קמא סי׳ יאיר חוות ובתשובת

ס״א. שם בפ״ת דבריהם והובאו בע״ה. להלן דבריו ונעתיק קפז, סי׳
 כראי ראיות "הביא בחו״י כי כתב אך הט״ז דברי את והביא שכב, ס׳ חיו״ד החת״ס העלה וכן

 בקידושין שבגמרא לע״ז עצמו ממוכר הראיה את לזוז". אין ומהם הנ״ל, הרמ״א לסברת מוצקות
 אם לנכרי, עצמו במוכר ואדרבא דוחקו. מחמת נמכר כי וגם בתשובה, ברוצה שם המדובר כי דחה,
 במחוייב נמי והבי הנופל". אחר אבן "ודוחק אותו פודים אין שוב ושילש, ושנה וחזר עצמו מכר
דאפשר. מה בכל ישראל דיני לקיים אנו צריכים נידוי

 אלא דין, בית בעניני דוקא אמור ונידוי מחאה של זה דין אין בי מבאר שהזכרנו הרדב״ז בתש־
 הפריצים באלו דעתי אודיעך ממני שאלת שם: הרדיב״ז לשון וזה בכללותם. מחאה בעניני

 אותם נייסר האם שימירו, אומרים אותם ליסר וכשבאים נפש, ובשאט רמה ביד עבירות העוברים
 אני זה ועל ובו׳. לכוף כח ואץ תורה תפוג כן על כי זה על מצטער אני ימי כל : תשובה נחוש? ולא

 על לעבור להניח אין ... בזה דעתי לך אגיד מ׳׳מ אבל ידי, על תקלה תארע שלא יום בכל מתפלל
 איסור, דבר אנו נתיר שלא ניחא הא תאמר, ואם תורה. גופי כל על יעברו שלא כדי מצוות מקצת

 לזה, זה ערבים כולנו שהרי ליתא, ודאי הא זו. חששא מפני בידו נמחה ולא אותו נייסר לא אבל
כיק לגמרי; התורה תתבטל לזה לחוש באנו שאם ותו, וכר. יעלימו׳ העלם ׳ואם כתיב וקרא
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 וירבה לחטא, יוסיפו עולה בגי מהרשעים. עינינו מעלימים אנו זו חששא שבשביל הדבר שיתפרסם
 ודור דור בכל מעינו וכן בשרידים. אלא התורה תתקיים ולא בזה, וכיוצא והניאוף והחמס הגזל,

 לידנו שבאה ועבירה העבירות, על מעבירים ואין ...זו לחששא חששו ולא הרשעים, את שמייסרים
עליה." מעבירין אין ליסרה

 מקידושין הראיה מביא הוא אף לעשותו." סופו מפיו דבר אותו שהוציא "דכיץ עוד: ומוסיף
 אלא מדאורייתא שבת חילול היה שלא "שאע־פ ואומר: נבואה, בדרך פטירתו לפני רבי מדברי

 בודאי התורה, על שעוברים דידן בנידון כ״ש חשש. לא הכי ואפי׳ לא, ותו משמתינהו מדרבנן,
 להיות הדור למנהיג "דיש הזהיר דבריו בסוף כך." אחר שיהיה מה ויהי תורתנו, לקיים עלינו מוטל
 ובלבד והמנהיג, הדיין עיני ראות לפי והכל וכר, שוים האנשים כל שאין לפי כאלה בדברים מתון

יב(. בפרק לעיל )שהבאנו הכתב־סופר דברי את הרדב״ז לדברי ונוסיף לש״ש." מעשיו כל שיהיו
 כדברי הדור" "מנהיג ע״פ או בי״ד ע״פ או דאתרא מרא רב ע״פ נעשה כאשר לומר, ניתן כן אם

 לגרום עלול זה שדבר למרות הרי לה, צריכה שהשעה עצרת או מחאה, של מעשה הרדב״ז
 כי הפוסקים גדולי ויתר הט״ז מחלוקת הוכרעה כבר אחרים, ע״י שבת חילול של חמורות לשאלות

 ובלבד והמנהיג, הדיין עיני ראות לפי "הכל תעשנה הפעולות כי כפול בתנאי זאת לזה. לחוש אין
 מצד והן הענין לגוף הן מתועלתו גדול שנזקו ודאי כן הדבר כשאין לש״ש". מעשיו כל שיהא

מעשה. של תוצאותיו
 כיצד והיא בה, לדון מקום היה שלכאורה שאלה הזכירו לא האחרונים גדולי דברי מהלך בכל

 מכשול". תתן לא עוור "לפני על יעברו לכאורה והרי דתו, ולהמיר לילך שעלול אדם לנדות ניתן
 כדין עשוי המנהיג או הרב שעושה שהמעשה כיון כלל, כאן עוברים אין דלפ״ע דלאו פשיטא אלא

 שמא לחשוש בדבריו שהאריך הט״ז שאף הסיבה זו כלל. עוור לפני של סרך כאן אין ולכן ולצורך,
 אחר אבן נדחה שלא מכח אלא דיבר לא רעה" לתרבות יצא כן וע״י נידוי חייב שהוא למי "ננדה אם

עוור". "לפני לאיסור שייכות מחמת לא אך הנופל,
 איסור ואפי׳ איסור הזולת יעבור מזאת כתוצאה אם אף כדין, מעשה עושים שכאשר מכאן

 כדין שכן ל״לפניעוור", שיבות זה לדבר אין שבת, חילול אף או וע״ז, רעה לתרבות יציאה של חמור
 )שכיהן שליט״א אהרונסץ יהושע רבי הגאון של תשובתו בדברי גם משמע כן המעשה. את עשה
 בקשה להגיש איסור שאין סי׳לג ח״ג ישועות־משה בספרו באה״ק( הרבנים מגדולי והוא כרב בפ״ת

 מזמנים שאין בתנאי וזאת ההפגנה, למקום שוטרים שישלחו אע״פ בשבת להפגין למשטרה
עצמה. מצד שוטרים תשלח שהמשטרה שידוע ואע״פ שוטרים,

 חלול נגד מחאה בעצרות לפנ״ע משום שאין שליט״א אלישיב הגרי״ש הגאון מק גם הורה וכן
 תשובת את זה בענין במכתבו וציין שיבואו. וידוע שוטרים באו מזאת שכתוצאה ואע״פ שבת,

 בשביל אינו ההפגנות ענין כי עוד וכתב לזה. לחוש שאין וכתב קמה, סי׳ בקו־א דיסקין המהרי״ל
 מקיום עצמו פוטר היה אחד כל אילו כי בכותחא, כביעתא פשוט הדבר כי תוכחה, מצוות קיום

 היה ולא כבחול, בשבת פועלים היו הקולנוע בתי וכל התחבורה החנויות, אז בי תוכחה, מצות
....... ופליט״. שריד ח״ו משבת נשאר
 "מנהיג הוראת ע״פ רק הרדב״ז כלשץ להעשות חייבים שהדברים כפול, בתנאי ונכפול נחזור אך

 דרך להורותם העיר עסקי על לפקח ונתקבל הרבנות כסא על שיושב "מי :סופר כתב וכדברי הדור״,
 לפי והכל ...ה׳ כבוד על רק עצמו על יחוס ולא האפשר, ככל הדת ולהעמיד וכו׳ וליסר החיים
המורה־. עיני ראות
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סיכום. דברי יד.

 ואם אחטא לא אני האומר ׳־כי רה: מ״ע בסה״ט הרמב״ם: וכדברי דאורייתא מ״ע היא תוכחה .1
 מאומתנו זולתנו נעזוב ולא נמרה שלא מצווי□ ואנו התורה, היפך זה אלוהיו עם לי אין זולתי יחטא

ב(. )פרק ולהשיבו" להוכיחו אנו חייבים להמרות השתדל ואם שימרה
 כל כי הסמ״ג וכדברי הנעשים, למעשים כשותף הינו החינוך ולדעת מ־ע, ביטל מוחה שאינו מי .2

ג(. )פרק בהם למחות לו־ שאפשר אלו בעון נתפס הוא מוחה ואינו בהן למחות שבידו מי
 תוכחה של נוספים גדרים ישנם אך העבירה. את למנוע עיקרה בתוכחה. יש שונים גדרים .3

 הבלל מתוכחה. נפטרנו לא ואעפ״ב מאיסור, תפריש לא התוכחה ודאי שבהם למצבים הנוגעים
 לשיטת בתורה מפורש באיסור אמור אינו מזידין" יהיו ואל שוגגין יהיו מוטב לישראל, להם "הנח

 לישראל להם הנח של זה בלל אין לאו, לגבי גם לריטב״א ועוד. המאירי הר״ן, הרא״ש, הרשב״א,
ד(. )פרק להוכיח חובה אלא חל,

 מגדר גם היא תוכחה תוכחה. ממצות נפטרו לא עדיין החוטאים בעוון נתפסים שאין במצבים גם .4
 מלחטוא. להמנע העושה, מלבד נוספים, אנשים למנוע גם באה היא בזה". זה ערבים ישראל "כל
 התוכחה תורה. הנוגדים מהמעשים מאומה בידו ידבק שלא בדי עצמו המוחה למען גם נועדה היא
לחטוא. שותף שאינו בתוכחתו מראה בי החוטאים, של עונשם את המוכיח מעל לסלק גם באה

 לא וברבים יקללנו, או שיכנו עד להוכיחו חייב יחיד הרמ״א לדעת :לרבים יחיד בץ הבדל קיים .5
 פעם אלא רבים בפני היחיד את יוכיח לא הוא: הפירוש הרב שו״ע לדעת אחת. פעם אלא יוכיח
ט(. )פרק ידו על תתקבל לא שהתוכחה ודאי כי אחת,

 וקנסינן מחינן בדרבנן ואפי׳ לתורה, סייג לעשות ראוי דבתם" בכמה "מקילין רבים בה בתקופה .6
 שהובאו מרוטנברג והר־מ הרי הריטב״א, לדעת זאת במזיד. ולא בשוגג לא לעברו דלא עד להו

 קודש שבת לבטל ברצון אלא באיסורים" "במקילין מדובר לא בתקופתנו בביצה. מקובצת בשיטה
 אלא ברבים, אף או ביחיד בודד בחטא העוסק תוכיח הוכח לגדרי שייכות כל אין וא״ב חלילה.

9לחלוטין.* היא שונה חובה ואז תורתך", "הפרו של בתקופה
 שעשו "כמו הרמב״ם כל׳ להוכיח בדורו, וגדול דיין רב כגון הממונים, על מוטלת מיוחדת חובה .7

 גם כי ובזיון, קללה עד או הכאה עד של הגבלה כל אין תוכחה של זה לדין בישראל". הנביאים כל
למכים". נתתי "גוי נאמר בנביאים

 הדבר שונה ימחה. — לפניו חטא דבר בהזדמן אלא אחריה, לחפש חובה אין תוכחה של במ״ע .8
 ולהעמיד ... החיים דרך להוכיחם העיר עסקי על לפקח ונתקבל הרבנות כסא על שיושב ״מי לגבי
 לפי הכל מקום ומכל תמיד. ולבו עיניו יהיו ה־ כבוד על כן עצמו על יחוס לא האפשר ככל הדת

יב(. פרק הכתב־סופר, )דברי לאו." ואם דבריו יקובלו אם המורה עיני ראות

 פרצות לסתום כדי באיסורים מקילים בה בתקופה תוכחה בחובת להתמיד מקום יש גיסא: לאידך גם ואפשר .9•
 גירושין הלכות לרמב־ם )השווה חכמים דברי ולשמוע ומצוות תורה של משטר לקבל בסיסית נכונות כשקיימת

 זאת הבחנה נבונה אק )אם חלילה קודש שבת לבטל ורצון תורה הפרת במוצהר היא כשהמגמה ברם ה־כ(. "ב פ
)י.ש.( עורך הערת — לכאורה. תועלת כל בתוכתה אין אז בי המחבר( של
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 )חינוך כמוך" לרעך "ואהבת שנא׳ נפש אהבת מישראל אחד בל לאהוב תורה של עשה מצות .9
 הרבה פעמים חטאם על אותם שנוכיח אחרי איסור בו אין הרשעים "ששנאת אומר החינוך רמג(.
 — א אלא לשנאתו שמותר מומר דין אין כי להלכה הביא החזו״א מרן בהם.״ לחזור רצו שלא

 מי הוא אנוס.אנוס יהא שלא — ג מצוות; עול ובעיקר בתושב״ע בכופר — ב האיסור; אחר ברודף
 תמק־ מלובלןךכי הריםמ פוסק חלהוכי שיודע מי כיום שאין כיון כהלכה. פעמים כמה בו מחו שלא
 את לאהוב דמצוה חיים החפץ" שהביאו מולין הגר״י בשם החזו״א כתב ולכן וכחה,ת םודק הוא

 בחזקת הוא עדיין אם מישראל אדם כל כלפי תוכחה חובת יש כי ברור ולכן טעמא. מהאי הרשעים
"אנוס".
 מגעת". שידנו במה אורה בקק ולהעמידם אהבה בעבותות להחזירם "ועלינו החזו״א: כתב עוד
 מחוייב ואינו "עמיתך" מכלל יצאו כבר לגמרי עול פורקי כי משמע הביאור־הלכה מדברי

 אף לתורה. ולקרבן הבריות את לאהוב יש כי התגיא בספר גם מצאנוה החזו״א סברת להוכיחם.
 לכף לדונם יש ישראל אהבת מצות מתוך דוקא לבן אהבה. בעבותות למשכן צריך בעלמא "בריות"

יוכיח. — ה׳ יאהב אשר את בחינת להוכיחם ויש זכות
 פורקים כשרבים תוכחה. מצות קיימת ודאי החוטאים ביחידים לעיל האמור לאור לתקופתנו: סו.
 הפומבית, המחאה דרך גם ועקרונית, תלה. על הדת להעמיד חובה מעליהם ומצוות תורה עול

 מחאה ברם שבקדושה. בעניינים לשוללה אין ודאי דבר, לכל ישראל במדינת המקובלת דרך שהיא
 מסור שהדבר האומר הכתב־סופר כדברי להכריע יש הפגנה לערוך מי ועד מתי כיצד, אם, כזו,
 הדת ולהעמיד החיים דרך להורותם העיר עסקי על לפקח ונתקבל הרבנות כסא על שיושב מי בידי
המורה. עיני ראות לפי והכל תמיד. ולבו עיניו יהיו ה׳ כבוד על רק עצמו על יחוס ולא האפשר. ככל
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וסרמן אברה□ הרב
ז/

y חילוניים כלפי£שנא ואיסור תוכחה מצות

פרקים ראשי

הראשונים ודעת בתלמוד המקורות א.
סותרות סוגיות .1
לסתירות הראשונים התייחסות .2

המצוות מוני דעת ב.
היראים בעל .1
הסמ״ג .2
העיטור בעל .3

רשעים לשנוא והמצוה תשנא" "לא האיסור ג.
בימינו חילוניים כלפי תוכחה מצות ד.

ישמעו שלא חילוניים כלפי בימינו תוכחה .1
רצויים תוכחה ניסיונות .2
החוטאים משנאת הימנעות .3

סיכום ה.

: שאלות בכמה יתמקד תוכחה במצות הדיון
 ברור אם ג□ עצמי ערך לתוכחה שיש או המצב, את לשנות התוכחה מטרת הא□ א.

? ישתנה לא שהמצב
? קשה בתגובה נתקל כשהוא המוכיח של החיוב גבול מה ב.
יותר? חמורות לתוצאות לגרום שלא כדי להוכיח שלא עדיף שבו מצב יש הא□ ג.
? בימינו השנאה ואיסור התוכחה דין מה ד.

בפרט. ובימינו בכלל, תוכחה לקיים יש אופן באיזה לנו יבהירו אלו לשאלות התשובות

הראשונים ודעת בתלמוד המקורות א.
סותרות סוגיות .1

 על לכאורה מצביע בש״ס, התוכחה מצות נידונה שבהן בש״ס סוגיות בארבע עיון
:ביניהן סתירות

נה,א: שבת א.
 הללו א״ל: מאלו? אלו נשתנו מה רבש״ע, הקב״ה: לפני הדין מידת אמרה

ביד□ היה רבש״ע, לפניו: אמרה גמורים. רשעים והללו גמורים, צדיקי□
 יקבלו לא ־ בה□ מניחו שא□ לפני, וידוע גלוי לה: אמר מיחו. ולא למחות
? גלוי מי לפניה□ גלוי, לפניך א□ :לפניו אמרה מידם.

להוכיחם. מצווה - תוכחה יקבלו שלא ידוע א□ שג□ משמע מכאן
טז,א: ערכין ב.

יקללנו? ולא יסטרנו לא יכנו לא יכול - בלבבך״ אחיך את תשנא ״לא :ת״ר
מגונה דבר בחברו לרואה מנין מדבר. הכתוב שבלב בשנאה - ״בלבבך״ :ת״ל
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 שיחזור מנין קיבל, ולא הוכיחו תוכיח". "הוכח שנא׳: להוכיחו? שחייב
 "לא ת״ל: פניו? משתנים אפילו יכול מקום. מכל - ״תוכיח״ ת״ל: ויוכיחנו?

חטא". עליו תשא
 לו אמר אם תוכחה. שמקבל הזה בדור יש אם אני תמה :טרפון א״ר תניא,
 כלומר - קיסם :]רש״י עיניך׳ מבין קורה ׳טול לו אומר שיניך׳, מבין קיסם ׳טול
 יכולין אין הלכך שבידך. גדול עוון אתה טול לו לומר יכול זה שבידך. קטן עוון

 הזה בדור יש אם תמהני עזריה: בן אלעזר רבי אמר חוטאים[. שכלן להוכיח
 ואמר משתנים[. פניו יהיו שלא כבוד, דרך - להוכיח שיודע :]רש״י להוכיח שיודע

 על עקיבא לקה פעמים שהרבה וארץ, שמים עלי אני מעיד :נורי בן יוחנן רבי
 לקיים אהבה, בו שהוספתי שכן וכל גמליאל; רבן לפני עליו קובל שהייתי ידי,
... ויאהבך״ לחכם הוכח ישנאך, פן לץ תוכח ״אל שנאמר מה
יוו/, ורבי קללה, עד אמר: ושמואל הכאה, עד אמר: רב תוכחה? היכן עד

נזיפה. עד :אמר
 אמוראים המוכח. אצל התנגדות שמתעוררת עד ולהוכיח להתאמץ שיש משמע מכאן
 טרפון ר׳ מדברי אמנם ולהוכיח. להמשיך עדיין צריך התנגדות רמת איזו עד רק נחלקו

בדבריהם. נדון ד( )בפרק ולהלן תוכחה, מצות לקיים אפשרות אין שכיום משמע וראב״ע
ל,א: ביצה ג.

הכי, דעבדן חזינן דקא והאידנא מרקדין. ואין מספקין ואין מטפחין אין :תנן
 מוטב לישראל, להם הנח אלא וליטעמיך... א״ל: מידי; ולא להו אמרינן ולא

 ולא לא. בדאורייתא אבל בדרבנן, מילי והני מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו
 דהא מידי, ולא להו אמרינן לא בדרבנן, שנא ולא בדאורייתא שנא לא - היא

 אמרינו ולא שחשכה, עד ושתו ואכלי היא, דאורייתא יום־הכיפורים תוספת
מידי. ולא להו

 עדיף - למזידים תוכחתנו ע״י יהפכו ואדרבא, יקבלו, שלא לנו ידוע שאם משמע מכאן
דאורייתא. בדין ואפילו כלל להוכיח שלא

סה,ב: יבמות ד.
 דבר לומר אדם על שמצוה כשם :שמעון בר אלעזר ר׳ משום אילעא ר׳ ואמר

 שלא אדם על מצוה כך הימנו[, שמקבל מי תוכיח, הוכח דכתיב ]רש״י: הנשמע
ישנאך, פן לץ תוכח "אל שנאמר חובה, :אמר אבא רבי נשמע. שאינו דבר לומר
» ויאהבך״. לחכם הוכח

כלל. להוכיח שלא מצווה ־ יקבלו לא שאם משמע מכאן
 שלא כשברור גם להוכיח יש בשבת, הגמרא לפי הסוגיות. בין סתירות יש לכאורה,

 את ישנא ורק ישמע שלא מי את להוכיח אסור ביבמות, הגמרא לפי ואילו ;לנו ישמעו
 לנו, ישמעו שלא כשברור בשגגתם, אנשים להשאיר מעדיפה בביצה הגמרא המוכיח.

 מחייבת היא שהרי בשבת, לגמרא דומה בערכין הגמרא ביבמות. לגמרא בזה דומה והיא
 רק נחלקו האמוראים חריף. באופן מגיב שהוא עד תוכחה, מקבל שלא מי גם להוכיח
התגובה. חריפות במידת

המקורות שבין לסתירות הראשונים התייחסות .2

 "מוטב כי הסיקה בביצה הגמרא והלא :הקשו ואע״ג( ד״ה נה,א )שבת התוספות
 הוכיחו שלא הצדיקים את חובה לכף דנו כן אם מדוע - מזידין״ יהיו ואל שוגגין שיהיו
לעומת לנו. ישמעו לא שודאי שידוע במקרה עוסקת בביצה שהגמרא ותירצו, כזה? בדור
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 לא הדבר כלומר, גלוי"? מי לפניהם גלוי לפניך "אם בפירוש אומרת בשבת הגמרא זאת,
להוכיח. מצות אין ־ תוכחה יקבלו שלא ידע שאם נמצא, לדבריהם ידוע. היה

 שלא דבר לומר שלא "מצוה שם אמרו איך הקשה, סה,ב( )יבמות בנימוקי-יוסף
 שלא כשידוע גם דהיינו, תוכחה? מצות היכן עד רק נחלקו ערכין כשבמסכת נשמע",
 את - ‘רבים לבין יחיד בין להבחין שיש ותירץ, נזיפה. של מצב עד להוכיח צריך יקבלו,
 לומר שלא מצוה ברבים אבל וכו׳, נזיפה עד לו, ישמע לא אם גם להוכיח מצוה היחיד

 למרות הוכיחו, שלא הצדיקים נענשו שם בשבת, מהגמרא הקשה כך על נשמע. שלא דבר
 ישמעו. שלא העריכו ורק כלל, אותם הוכיחו לא שהצדיקים ותירץ, ברבים. שמדובר

 להם יהיה שלא כדי וגם ישמעו, שמא אחת, פעם לפחות שיוכיחו דרשה הדין מידת
פה. פתחון

 צורך אין - ישמעו שלא ידוע שאם אומרים התוס׳ - ונימו״י התוס׳ נחלקו לכאורה,
 פעם לפחות להוכיח צריך ישמעו, שלא כשידוע שגם סובר, הנימו״י לעומתם ;להוכיח

 יקבלו שלא לדעת שצריך סוברים התוס׳ גם אולי - מחלוקת שאין לומר יתכן אבל אחת.
 אכן אחת. פעם לפחות מנסים כאשר היא זאת לדעת שהדרך אומר הנימו״י תוכחה.

בתוס׳. נמצא אינו ודאי - פתחון־פה להם יהיה שלא ־ הנימו״י של הנוסף הטעם
 החוטא להחזיר כדי רק נועדה לא שהיא תוכחה, במצות הגדרה הובאה בנימו״י

 יהיה שלא כדי גם אלא ו,ו-ז(, דעות )הל׳ הרמב״ם אותה שמגדיר כפי בתשובה,
2 1זה. לו מנין וצ״ע הדין. מידת בו כשתפגע לחוטא פתחון־פה
 איש היה אם אבל בו, גס שלבו אחיו את איש "דווקא כתב: תיג( )סי׳ חסידים בספר

 במגן־אברהם הובאו )דבריו להוכיחו" אין ממנו, וינקום ישנאהו יוכיחנו שאם אחר,
 ישנאך", פן לץ תוכח "אל מהפסוק כנראה מקורו ד(. ס״ק שם ובבאר-היטב תרח,ג
 איש שהוא מראש שנדע במה שדי משמע, כזה. אדם להוכיח שלא הגמרא דרשה שממנו

התוספות. כדעת אלא נימו״י, כדברי שלא וזה לנסות. אפילו צורך ואין כזה,

המצוות מוני דעת ב.
היראים בעל .1

 )סי׳ יראים בספר כתב ממיץ אליעזר רבי תוכחה. מצות בהגדרת נחלקו המצוות מוני
:קיב( מצוה בסמ״ק גם הובא ורכג, קצה

לטובה... וידריכנו שיוכיחנו הגון, שאינו בחברו דבר הרואה בוראנו: ציוה
הכאה, עד :אמר רבא תוכחה? כמה ועד להוכיחה צריך כמה מקבלו, וכשאינו
מוכיחו, ואינו הגון שאינו דבר בחברו שרואה מי וכל נזיפה... עד :אמר ושמואל

 קשה זה חילוק עצמו. לבין בינו תוכחה לבין רבי□ בפני היחיד הוכחת בין חילק תרח( )סי׳ הרב בשו״ע .1
 הוא שהחילוק בפשטות שהבין תסא, סי׳ יו״ד אבני-נזר ועי׳ עצמו. הנימו״י בדברי ג□ להולמו וקשה בסברא,

 שהוא הריטב״א, של המפורשים דבריו את לזה והוסיף היחיד, את להוכיח לבין הרבי□ את להוכיח בין
 כתב, אך הכאה." עד לחברו אבל !לרבי□ פירוש, - נשמע שאינו דברי לומר שלא מצוה ״כך :לנימו״י המקור

 בפני הוכחתו לבין עצמו לבין בינו היחיד את להוכיח בין הוא שהחילוק עולה הרב ושו״ע הרמ״א שמדברי
ועי׳ וצ״ע. כן, כתב לא הרב שו״ע אך כהריטב״א, מתפרשים שה□ יראה הרמ״א דברי בגוף המעיין אחרים.

 עליו, ישראלי הרב והערות ואילך, 119 עמי ח״ב והמדינה׳ התורה ׳בצומת גרשוני, הרב של במאמרו עוד
.96-95 ובעט׳

)א.ד.([ עורך הערת - מאלו;״ אלו נשתנו ״מה שבת במס׳ הדין מידת של דבריה הוא לכך המקור ]לכאורה, .2
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 בשבת דאמרינן כרשעים, צדיקים זה על שנענשו ומצינו מידו... תובע הקב״ה
)נה,א(...

לשתוק, לו טוב שוגגים, העוברים והם ממנו יקבלו שלא למוכיח לו ברור ואם
 מרבה שאתה אע״פ ־ מזידין אבל וכר... שוגגין שיהיו מוטב בביצה כדאמרינן

וימות׳, לרשע ׳הלעיטהו נאמר זה ועל כלום, בכך אין בהתראה, שחטא ענשו,
 אמר זה ועל מקבלו. אינו אפילו להוכיחו, שחייב למעלה פירשתי וכאשר

)נה,א( בשבת דאמרינן והא אבקש"... מידך ודמו ימות בעוונו "הוא יחזקאל:
 היה שאם משמע - הדין...״ מידת אמרה חטאו? במה זקנים חטאו, שרים ״אם
פטורין, היו מעונש התם היו! מזידין שהעוברים אע״פ פטורין היו להם, גלוי

 ביש לה ומוקמינן אחיו", בעוון - באחיו איש ״וכשלו :הנשבעין בכל כדאמרינן
 להוכיח המוכיח ועל מיפטרי... לא תוכיח דהוכח מעשה אבל למחות; בידו

| דבריו. שיתקבלו כדי ובנחת, בנעימות
:מדבריו עולה

ישמע. המוכח אם כשספק גם קיימת תוכחה מצות א.
ביצה(. )עפ״י מזידים ולא שוגגים שיהיו מוטב - שוגג הוא אם יקבל, לא כשודאי ב.
 ומה נענש. אינו שנמנע מי אך להוכיח, מצוה יש - מזיד הוא אם יקבל, לא כשודאי ג.

 ניסה שכבר שלמרות מורה בו, שינזוף עד החוטא להוכיח ערכין במס׳ שנאמר
 הרי כלל, הוכיח שלא מי אך נזיפה. עד להוכיחו יש עדיין - קיבל שלא וראה להוכיחו

 קיבלו ולא להוכיח שניסה מי ואילו שבת(. )עפ״י החוטאים בעוון ונתפס חוטא, הוא
שננזף. עד להוכיח הוא מצווה עדיין אך מעונש, ניצל אמנם תוכחתו, את

יבמות(. )עפ״י ישנאך" פן לץ תוכח "אל נאמר ועליו להוכיח, אסור - כשננזף ד.

הסמ״ג .2

 למרות כי יוצא שלשיטתו והוסיף היראים, דברי את הביא יא( עשה )מצות הסמ״ג
 לרשע ׳הלעיטהו זאת בכל - לנו שומע שאינו החוטא של עונשו את מגדילה שהתוכחה

 תחמיר אלא המוכח, מצב את תיטיב לא שהתוכחה סיכון שיש למרות כלומר, וימות׳.
 כשברור ולדעתו עליו, חולק עצמו הסמ״ג נזיפה. עד ולהוכיחו להמשיך יש אעפי״כ אותו,
 הצדקה אין לדעתו לץ...". תוכח "אל נאמר זה ועל להוכיחו, עוד אין ישמע, שלא

בספק. ומוטלת רחוקה ותועלתה ודאיים שנזקיה לתוכחה
 או נזיפה" "עד כשאמרו האם הגמרא, בפירוש היא ביניהם המחלוקת שעיקר נראה

 שי^ך למי רק או )יראים( יקבל שלא מראש שידוע למי גם התכוונו וקללה", הכאה "עד
> W )סמ״ג(. אלו לתגובות הגיעו התוכחה ובעקבות מראש כך הוערך

 תוך למוטב, העבריין השבת שהיא במטרה, מותנית שהתוכחה ברור הסמ״ג לדעת
 ניתנת היראים דעת גיסא, מאידך להשגה. אפשרית שהמטרה סבירה מצב הערכת

:צורות בכמה להתפרש
 בעל בדבריו הבין )כך להגיב עברה דבר הרואה על חובה והיא עצמי, ערך יש לתוכחה א.

תסא,ד(. יו״ד אבני-נזר
לעבריין. פה פתחון יהיה שלא כדי להוכיח שיש כנימו״י, סובר היראים ב.
 כרגע אם שגם הנחה מתוך הכל, למרות ולהשפיע לנסות כדי נועדה התוכחה ג.

 גם כתב כזו )סברא בתשובה לחזור יכל תמיד יהודי מתקבלת, אינה התוכחה
 המסופק שכרנו יוצא - מכה או מקלל נוזף, המוכח כאשר אך ח(. אות שם באבנ״ז

יותר. להוכיחו אין ולכן הודאי, בהפסדנו
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 שהוא נראה - למוכיח ערך יש שבתוכחה הראשונה, כאפשרות היא היראים דעת אם
 להחזירו מצוה - טוב לא בדרך שהלך או שחטא חברו ״הרואה שכתב הרמב״ם, על חולק

 שניה פעם יוכיחנו לא, ואם מוטב; ממנו, קיבל אם תוכיח... הוכח שנאמר למוטב...
 מי שומע... איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיחו, אדם חייב תמיד וכן ושלישית.

 הדיוט החוטא שהיה מפני כלום, לו לדבר ולא להוכיחו רצה ולא חברו עליו שחטא
 דעות )הל׳ חסידות..." מידת זו הרי בלבו... לו ומחל 3משובשת דעתו שהיתה או ביותר
 להיות שצריכה משמע, 4למוטב". שיחזור "עד - בהשפעה התוכחה שתלה הרי ו,ז־ט(.
 והסמ״ג הרמב״ם זה, הסבר לפי להוכיח. מצוה אין - לאו ואם לתוכחה; מעשית תוצאה

אחת. בדעה
 רק לא ־ למוכיח מכוונת התוכחה שתועלת היראים, בדעת זה הסבר לקבל קשה

 שמצות לומר דחוקה סברה שזו כיון אלא אחרת, סוברים אחרים שראשונים בגלל
 היראים מדברי זאת לדייק אפשר 5החוטא. אצל תוצאה לה כשאין גם קיימת תוכחה
 הרי - שיתקבלו״ ״כדי בנחת דבריו לומר המוכיח שעל דבריו, בסוף שכתב עצמו,

 מסתבר לא גם לכן אחרת. מטרה הזכיר לא והיראים שיקבלוה, היא התוכחה שמטרת
 ההסבר יותר ונראה לחוטא(, פה פתחון ליתן שלא )תוכחה הנימו״י לדברי מסכים שהוא

מסויים(. גבול עד להשפיע, )נסיון היראים בדעת השלישי

העיטור בעל .3

 אבל( ד״ה תרח סי׳ בביאור-הלכה הבין )כך היראים בעל לדעת לכאורה הנוטה שיטה
 המפורש שבדבר פ״ד( ריש ביצה ברא״ש מובא קמז, יו״ט )הל׳ העיטור בעל שיטת היא

ישמעו שלא גבוהה סבירות כשיש גם שוגגין" שיהו "מוטב אומרים ולא מוחים, בתורה

 לא שא□ לתוצאה, להגיע היא התוכחה שתכלית מורה להוכיחו, צורן אין משובשת דעתו שא□ שכתב מה ג□ .3
 היא התוכחה מטרת ודאי אלא המוכיח! לתועלת באה התוכחה הרי - משובשת שדעתו לן אכפת מה כן

 אדם שבין בעניני□ בתוכחה זו בהלכה עוסק הרמב״ם אמנם מוכיחים. אין - לכך סיכוי וכשאין להשפיע,
 שדברים לומר הכרח ואין החוטא, מהתנהגות הנפגע האדם מצד מבט ג□ אפוא ויש כנגדו, שחטא לחברו

 הן שהן בפשטות נראה אך עבירות. מלעבור החוטא את להפסיק שנועדה תוכחה על ג□ מוסבים אלה
 ראיה מכאן אין ,,׳שוטה שמוגדר למי הכוונה אם - משובשת״ ״דעתו הגדרת מהי לעיין יש אמנם הדברים.

 אלא למעשיו שאחראי במי מדובר אם אך ;חומרה בעל למעשה נחשב אינו שלו העבירה מעשה ג□ שכן כלל,
 הגדרת על עונה בימינו המצב האחרון, ההסבר לפי ראיה. מכאן יש - תוכחה יקבל שלא יגרום דעתו ששיבוש

 רבים, אנשים - האידיאולוגי במובן אלא המלה, של הפסיכולוגי במובן לא אמנם משובשת״, ״דעתו
עליהם. תפעל לא ותוכחה בדעותיהם, משובשים

 תלויה אינה שתוכחה כאחד, והרמב״ם היראי□ בדברי לומר רצה (1 הערה )הנ״ל אבני-נזר בעל אמנם .4
,והמדינה התורה ׳בצומת ועי׳ הרמב״ם. בלשון כלל מתיישבי□ אינם דבריו אבל למוטב, ההשבה ביכולת

.2 ,מס ישראלי הרב בהערת 112 עמ׳ ח״ב
 )׳מצות קוק שמחה והרב (,119 עמי ז תחומין ,,שבת חילול נגד להפגין )׳החובה זילברשטיין יצחק הרב .5

 הרואה של השמים יראת על לשמור כדי להוכיח מצוה שיש מחדשים (127 עמ׳ שם ,,ובציבור ביחיד התוכחה
 העברה, עובר כלפי ולא המוכיח כלפי הוא שתפקידה תוכחה מצות בהלכה מצינו שלא דומה עבירה. דבר

 שיש הלכה מספר ראיה אף בדבריהם הביאו לא הנ״ל הרבנים .,שמים ביראת ׳קרירות של שיקול לא ובודאי
 ראוי לא שמים׳ ביראת ׳קרירות מניעת שבשביל לומר צריך אין ביראת־שמים. להידרדר לא כדי למחות
 אלישיב י״ש הרב ואכן, כמוך". לרעך ״ואהבת“על עבירה שהיא לחילוניים, דתיי□ בין עמוקה לשנאה לגרום

 וגם בארץ, השבת קדושת לשמירת ציבורי במאבק אלא תוכחה, במצות מדובר שלא (120 עמי )שם כתב
 כדעת שפסק המפורשים, הרמ״א דברי את להזכיר יש כן, כמו אותו. מצטטים וקוק זילברשטיין הרבנים
 שבת לחלל באים אנשים הרבה כאשר לא אם "רבים", ה□ מה אחת. פעם רק להוכיח יש שברבים נימו״י,

!בבית-קולנוע?
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 מידות י״ג בדרשת נלמד אלא בתורה מפורש שאינו מה על אבל למזידים. ויהפכו לנו
מוחין. אין - וכדו׳

 הרמ״א זה. חילוק טע□ פירשו ולא מקור, הביאו לא הרא״ש והן בעל-העיטור הן
 אפשר אי בתורה המפורש שבדבר משו□ טעמו, הסביר תרח( סי׳ או״ח )דרכי-משה

 להלכה כך פסק ג□ הרמ״א בתורה. שכתוב מה יודעי□ הכל שהרי שוגגים, לה□ לקרוא
תרח,ב(. )או״ח

 בא העיטור בעל היראים. דעת לבין העיטור בעל דעת בין קשר שאין נראה נוסף בעיון
 אין בתורה מפורשת העבירה א□ לדעתו, - שוגגין״ שיהיו ״מוטב הכלל את לסייג רק

 על נאמר זה כל מזידים. ה□ ממילא שהרי לנו, ישמעו לא א□ למזידי□ מלהפכם לחשוש
 במקרה שמדובר נרמז לא אפילו בדבריו אך המצב, להחמרת חשש לבטל כדי רק ידו

ישמעו! שלא שידוע
 מהרא״ש להביא יש ליראים, קשורים אינם העיטור בעל שדברי לכך ברורה ראיה

 במצב מדובר כלומר, - דפרשי" עד להו ״וענשינן :העיטור בעל דברי על שהוסיף )שם(
 אלא מילולית רק לא ביד□ מוחי□ ולכן בתורה, המפורש מאיסור להפריש□ שביכולתנו

ודאיות. לתוצאות תביא התוכחה כזה במקרה בכוח. ג□

רשעים לשנוא והמצוה תשנא" "לא האיסור ג.
 לשנוא מצוה שיש חז״ל לימדונו בלבבך", אחיך את תשנא "לא האיסור למרות

 כג,ה( )שמות שונאך" חמור תראה "כי שהפסוק ביארה קיג,ב בפסחים הגמרא רשעים.
 בבית-דין. להעיד נוסף עד עמו ואין ערוה דבר על עובר חברו ראה שאד□ במקרה מדבר

 אף יצחק בר נחמן רב העבריין. את לשנוא המעשה את שראה למי רק מותר זה במקרה
 להלכה נפסק כך ח,יג(. )משלי רע" שנאת ה׳ "יראת בפסוק ומקורו אותו, לשנוא מחייב

 אמרו תשנא׳? ׳לא אמר והכתוב מישראל, שונא לישראל יהיה "והיאך ברמב״ם:
 עד לשנאו מצוה זה הרי חזר, ולא בו והתרה עבירה שעבר לבדו שראהו כגון :חכמי□

יג,יג(. רוצח )הל׳ מרשעו" ויחזור תשובה שיעשה
 את תוכיח הוכח בלבבך, אחיך את תשנא "לא יט,יז( )ויק׳ פסוק באותו מצוה התורה

התוכחהי מצות לבין השנאה איסור בין תלות ישנה הא□ - חטא״ עליו תשא ולא עמיתך
 מישראל, אחד הלב שנאת לשנוא "שלא :ברור באופן הגדיר רלח( )מצוה החינוך ספר
 אחר לשנאותם מצוה אלא איסור, בו אין הרשעים בשנאת אבל תשנא... לא שנאמר
 ה׳ משנאיך ׳הלא :שנאמר בהן, לחזור רצו ולא פעמים הרבה חטאם על אותם שנוכיח

 הרבה אות□ שהוכחנו בתנאי השנאה את שתלה הרי אתקוטט׳." ובמתקוממיך אשנא
בהן. לחזור רצו ולא פעמי□
 שלא בתוכחה תלויה לשנוא שהמצוה נקט פ״ו( דעות )הל׳ מימוניות הגהות בעל ג□

 והוכיחם אליו המקורבים "וג□ :לב( )פרק התניא בעל פשוט כדבר נקט וכך נתקבלה.
 שנאה :אמת הן ושתיהן כן. ג□ לאהבם מצוה לשנאותן, שמצוה מעוונותיהם, שבו ולא

בהם." הגנוז הטוב בחינת מצד ואהבה שבהם, הרע מצד

בימינו חילוניים כלפי תוכחה מצות ד.
ישמעו שלא חילוניים כלפי בימינו תוכחה .1

 שהרי להוכיח, אפשרות בזמננו שאין לכאורה מורים (1א/ )לעיל בערכין הגמרא דברי
עולה כך עיניך". מבין קורה "טול חברו יענה שיניך", מבין קיסם "טול לחברו כשיאמר
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 הרמב״ם 6התוספות, של בדרכם נלך אם לעיל. שהובאו רבים ראשונים מדברי גם
 לא שתוכחתנו ברור שהרי "חילוניים", שמוגדרים מי כלפי תוכחה מצות אין - והסמ״ג
 אם גם להוכיח שמצוה היראים, לדעת גם ותזיק. תרחיק רק הפעמים וברוב תתקבל,

 אפשר אז - מצוות מקיים הציבור כשרוב אלא דבריו אמר שלא יתכן יקבלו, שלא ברור
 ודווקא אחרת, נוהג כשהרוב אבל כמותם. וינהג יתחרט עבריין אותו שגם לקוות

 התוכחה. בעקבות דרכו את ישנה שהחוטא להניח קשה - במיעוט נמצא מצוות המקיים
מלהוכיח. פטורים נהיה היראים לדעת גם שמא זה במצב
 חילוניים להוכיח יכולת לנו שאין נראה (2)א/ לעיל שהובא חסידים ספר עפ״י גם
 איש היה אם אבל ;בו גס ולבו עמו שרגיל אחיו את איש דווקא להוכיח יש לדעתו כיום.
 הובא לב, )פרק התניא בעל גם 7להוכיחו. אין - ממנו וינקום ישנאנו יוכיחנו שאם אחר,
 אליו המקורבים "וגם - אלינו הקרובים את רק שמוכיחים פשוט, כדבר נקט ג( פרק לעיל

והוכיחם".
:אבל( ד״ה תרח )סי׳ בביאור-הלכה כתב משנה-ברורה בעל

 - למחות חייב בתורה המפורש שבדבר הרמ״א שפסק דמה דמסתברא ודע,
 שבת מחלל כגון לגמרי, עול הפורקי אלו אבל באקראי. כשהוא דווקא

 מחוייב ואינו עמיתך מכלל יצא כבר להכעיס, נבילות אוכל או בפרהסיא
 עמיתך את תוכיח "הוכח :יח( )פרק רבה אליהו דבי בתנא איתא וכן להוכיחו.

אותו. להוכיח חייב אלה ומצוות, בתורה עמך ושהוא אוהבך שהוא ועמיתך ־
 נבילות אוכל ולענין אותו...". להוכיח חייב אתה אין שונאך, שהוא לרשע אבל

בדבר. לעיין יש בפרהסיא שלא שבת מחלל או לתיאבון
 יבואר ובהמשך תשנא׳! ׳לא איסור אין גם ׳עמיתך׳, מכלל שיצא כזה, במצב אכן,

כן. הדבר אין שבנדוננו
 בתורה המפורש דבר על להוכיח שיש ב(, )פרק לעיל שהובאו העיטור בעל דברי גם

 מצוות. שומרי שאינם אלו מרבית אצל קיימים לא שוגגים, להם לקרוא שאי-אפשר כיון
 מוגדרים היודעים, וגם בתורה; שמפורש מה גם יודעים אינם בימינו רבים אנשים
 בעל על הרא״ש דברי את לזה להוסיף יש שנשבה"(. )"תינוק אנוסים אף ואולי שוגגים
 מאיסור להפרישם ביכולתנו שבה במציאות דהיינו, - דפרשי״ עד להו ״וענשינן :העיטור

בזמננו. שייך לא ודאי זה כל ענישה. באמצעי גם בידם מוחים ולכן בתורה, המפורש

רצויים תוכחה ניסיונות .2

 שהובאו הפוסקים 8בימינו. בטלה לא תוכחה שמצות נראה לעיל, הנאמר למרות
 ד( )כלל בספרו החפץ־חיים גם בימינו. לקיום ניתנת אינה זו שמצוה אמרו לא לעיל

 סוברים שהם נראה כיום. בטלה שהיא טען ולא ותנאיה, תוכחה במצות לעסוק מרבה
 בטלה שהמצוה לומר התכוונו לא הדור של הבעייתי מצבו את המציינים התנאים שגם

אלו. בתנאים

 ועוד הסמ״ג, כדעת היא (2א/ )הנ״ל בשבת התוספות שדעת הסביר תרח,ב( או״ח שו״ע על )בביאורו הגר״א .6
מזיד. ולא שוגג יהיה שמוטב משום יקבל, שלא שידוע מי ביד מוחין אין בש_בננורה1זמפ1בדנד שגם

 החשובים הרבנים הביאום לא נוספים, ובאחרונים בבאה״ט במג״א, הובאו אלה חסידים ספר שדברי למרות .7
 שבת להפגנות מקום ואין בבירא, פיתא נפל אלה ספר-חסידים דברי יסוד על .4 בהערה שנזכרו במאמריהם

 מינה נפקא כמובן ויש אלישיב, הרב דברי לפי היא אותן לקיים היחידה הסברה כלל. תוכחה מדין
שבת. מחללי נגד להפגין מדוע הסיבות שתי בין מעשית מבחינה משמעותית

.114 עמ׳ ח״ב והמדינה׳ התורה ׳בצומת גרשוני, הרב כדברי שלא .8
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 הרי״ף(. בדפי יז,א מציעא )בבא זו בסוגיא הרי״ף דברי במיוחד מעניינים זה בהקשר
 בערכין( )מהגמ׳ בימיהם כבר להוכיח הקושי אודות על וראב״ע טרפון ר׳ לדברי בסמוך
 ליה דרחמי דרבנן צורבא האי :אביי ״אמר - )קה,א( בכתובות הגמרא את הרי״ף הביא

 שם הביא עוד דשמיא." במילי להו מוכח דלא משום אלא דמעלי, משום לאו מאתיה, בני
 ואת תוכחה שמקבל מי את להוכיח החובה אודות על הנ״ל, ביבמות הגמרא דברי את

 עד ערכין במס׳ האמוראים מחלוקת את הביא אח״כ מקבל. שאינו מי להוכיח האיסור
 בערכין הגמרא דברי הרי״ף שלדעת ללמוד, ניתן הזה הדברים מסדר תוכחה. מצות היכן

 הראשונים האמוראים שבימי לכך, וראיה התוכחה. חובת לבטל גורף באופן נאמרו לא
 קפלן הרב הסיק )כך לקיימה כיצד בשאלה ודנו המצוה, קיום על דובר והאחרונים

 יכולתנו אי אודות על התנאים גדולי שאמרו מה (.’א פרק תוכחה׳, ׳מצות בספרו
 אן קיימנו שכבר לומר אי-אפשר התוכחה, לאחר גם שכיום, רק, לומר בא להוכיח,
" למוכיח. לשמוע מוכנים אינם שאנשיו בדור בעיה שיש כיון המצוה,

 שאינו מי של ובדינו תוכחה במצות הרבה ד( )כלל בספרו עסק החפץ־חיים כאמור,
 החוטאים אפילו בזמננו "באמת :באיגרותיו כתב זאת, בכל התוכחה. מחמת חוזר

 אותם, שמטעים פושעים איזה ע״י בדרך תועים רק ח״ו, להכעיס, אינם ברובם הגמורים
 עליהם לרחם רבה ומצוה בעליו. בית אל לשוב איך יודע שאינו אובד כשה ממש הם והרי

 סכנה שאר או בנהר טובע חברו את שרואה למי דומה וזה הנכונה... הדרך ולהורותם
סה(. מכתב ח״ג חפץ־חיים )כתבי להצילו" שמצוה

החוטאים משנאת הימנעות .3

:מוולין מהר״י של קטן קונטרס אהבת-חסד ספרו בסוף הביא החפץ־חיים
 ואף תשנא, דלא מלאו להיזהר השלום. אחר ולרדוף חברו בטובת להשתדל

 ואין הוכיחו, שלא זמן כל לשנאותו לובלין מהר״ט לדעת איסור יש גמור ברשע
 הרע וטבעו מקבל, היה מוכיח לו היה אם שמא להוכיח. שיודע מי הזה בדור
 שאסור שכן וכל למקומו. שתגיע עד חברך את תדין ואל :וכמ״ש לו, גרם

שלמה. תשובה על השי״ת שיעזרהו עליו רחמים יבקש רק לקללו,
 כשידוע גם בתורה המפורש בדבר להוכיח שחובה מוולין, מהר״י כתב קונטרס באותו

 כיון הזה, בדור לשנאה היתר שאין סבר ואעפ״כ הרמ״א. וכדברי מאתנו, יקבלו שלא
להוכיח. יודעים איננו הרי - מוכיחים אם שגם

 :»ב,כח( שחיטה )הל׳ חזון־איש מדברי גם בברור עולה כך
 דבניה ממרים, מהל׳ פ״ג הר״מ וכמ״ש אנוס, יהיה שלא תנאי בזה יש ועוד

קרבן, מביא שנשבה ותינוק שנשבה. וכתינוק כאנוסים חשיבי ותלמידיהם
הצלתו. בשביל השבת עליו לחלל ואף להחיותו אנו ומצווין כ״ג, בפרק כדאמר

 שאינו לאחר אלא לשנאתו רשאים דאין כתב, דעות מהלכות ו׳ פר׳ ובהגה״מ
מוולין, הגר״י בשם כתב ]להחפץ־חייס[ אהבת-חסד ספר ובסוף תוכחה. מקבל

 כי לובלין, מהר״מ מתשובת כן והביא טעמא. מהאי הרשעים את לאהוב דמצוה
כאנוסים. להו ודיינינן להוכיח, יודעים אנו שאין תוכחה, קודם הוא אצלנו

 בכתובות הגמי וכדברי חכמים, לתלמידי דווקא נשארת להוכיח שהמצוה מהרי״ף, דייק קפלן שהרב אלא .9
 המותחת הגמרא לשון את אלא הביא לא הרי״ף שהרי ראיה, זו לסברה אין מרבע. בצורבא העוסקת הני׳ל,

 את לשייך התכוונה לא הגמרא תוכחה. מצות חשבון על הציבור בעיני חן למצוא המבקש ת״ח על ביקורת
יוכיחו. - אדם לכל ת״ח בין חילקו שלא הנ״ל, והפוסקים לת״ח, דווקא התוכחה מצות
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 כמ״ש אותו, שהוכחנו לפני מישהו לשנוא שאי-אפשר החזו״א, כתב דבריו בתחילת
 המקובל במובן רשעים שנאת על לדבר אין שבזמננו הסיבה שזו הוסיף זה על הגה״מ.

 בדורותינו המצב בגלל הוכחנו, לא עוד כאילו שהוכחנו, לאחר גם שאצלנו כיון בעבר,
תוכחה. לקבל או להוכיח יודעי□ שאין

:רסו( אגרת ח״א )אגרות-ראי״ה קוק הרב מדברי ג□ עולה כך
 מצות בו שקיימנו לנו ברי שכבר במי רק נאמרים ה□ דיניה□ כולן השנאות כל

להוכיח, שיודע מי לפנינו דורות בכמה ולא הזה בדור לנו אין וכאשר תוכחה.
 הן נעשות אחי□ ולשנאת לרוגז הנוטות ההלכות וכל בבירא. פיתא נפל על-כן

 ולא היו לא דאמר למאן המנוגע, ובית הנידחת עיר ומורה, סורר בן כפרשת
שכר. וקבל דרוש משו□ ונכתבו להיות, עתידין

 זו מצוה שקיימנו ברי שלא אלא להוכיח, ניסה שאמנם במי שמדובר מדבריו משמע
לנסות! עלינו ומוטל שניסינו, למרות

סיכום ה.
 ונחלקו היכן, ועד מתי התוכחה, לחובת ביחס סותרות סוגיות קיימות בתלמוד .1

:בפירושן הראשוני□
 התוכחה. את יקבל שלא שברור מי את להוכיח אין - התוס׳ לדעת
 כמו מוקדמת. בהערכה די ואין זאת, לברר ניתן נסיון ע״י שרק יתכן - נמו״י לדעת

 לחוטא יהיה שלא כדי - תתקבל שלא ברור א□ ג□ לתוכחה טע□ יש לדעתו כן
אותו. הוכיחו שלא לומר הדין ליו□ פה פתחון
 למוטב. יחזור זאת בכל שמא יקבל, שלא שנראה מי ג□ להוכיח יש - היראים לדעת
ידועה. לא שתגובתו מי כלפי רק קיימת התוכחה חובת - הסמ״ג לדעת

 למוטב, ולהשיבו המוכח של דרכו את לשנות היא התוכחה מטרת הדעות, לרוב .2
תוכיח׳." ׳הוכח שנאמר למוטב... להחזירו "מצוה :הרמב״ם וכלשון

התוכחה. להפסקת מספקת סיבה מהווה המוכח של חריפה התנגדות הדעות, לכל .3
 מוגדר ולכן מסויימת, קירבה עמו שיש אד□ כלפי שמדובר הוא לתוכחה בסיסי תנאי .4

 )ספר להוכיחו אין לשנאה, תגרום רק שהתוכחה ׳מרוחק׳, חוטא שאתך". "ע□
חסידים(.

 הנתונים לגביו שקיימים מי את ולהוכיח לנסות יש בזמננו. בטלה לא התוכחה מצות .5
׳חילוניים׳. הקרויים אלו כלפי ג□ הנ״ל, הבסיסיים

 מכיון לשנאו, אסור בדרכו, וממשיך התוכחה, את קיבל לא בן־דורנו המוכח א□ .6
תוכחה. שמקבל ומי להוכיח שיודע מי בדורנו שאין

 למצות קשר כל שבת( חילול נגד הפגנות )כמו דת בעניני להפגנות שאין מכאן .7
זאת. המצדיקים אחרי□ שיקולי□ יתכנו כי אם התוכחה,

*



>־lij /701/ /גי'4׳?ו

'ץרל;) אגח ^U/'T //^ריt׳
(Z" >u/>a//' /39I ,hfta—-Vlt >J33i.

.e f|^׳

Co<yW ׳"H ז^י$
/rו£7י A -לא־׳

ac ו אא
-a ־?ר?ג

' bi A י f?^ / 7/
. f'^^k/----------------- ------- ־~

?

~fT0oM—■^aa—^/-—-£

y , '/>//«׳?/? r/ ו^ן

ר 7"/?־? *0/
/> yuf it

AO ה

■M' |)י^ 'olf'/llt ״׳(*V

X JY y^t ?",j/ 'א ?
' X A 1.-^

jpv k< X

*Jl^ ג א׳? ׳ *
't ffa /Z

7 /n^ ץ ך ו

jC It w f'J]<>Jln

j\ >i^־f '>»•’*' 7־

l ,״10׳ r

«״-U*׳‘± ״״׳ M<-1 ״'■' 1
אן■(

b



'/J r

L$if )Ctf
P'kjs f ׳fc ^7b</0^ ?/?׳/

2l£3J. yn4>7 ^(357«7 ̂׳)ff (a z_
Pty /* ^2>fo,־> >^//Z> J^fc מ/כץה? )>

/ n \ \ /ול ' /"- *\I י א /yl/A(־?"^  ft)

Q

©

©

fS't ־ז>ייד I ^/0<M (t ^ר1"^
L 9< >־ 0־/ X ?5) //א

^-י־>י}
3 ידס ר ■ \)? ffc y^0? Q 

3'ft fty Ik P׳A־) Z& ץנ׳ל>ה לץ

fyts ח>^> (t 7>j>yj>7) fa' ffc> 

Z) ס^ץ

Zc^A Al/lW2?\ 
 ffr I <וןי^ר

/ יא*4/ ?

ft'm~) 
J״1?' '1^>

ר/ ?<*/ע׳

p׳A ?J5/ ר>»ץ^

©' xl6 /ר/^ (?

 י/^יח £p ר>? ©

A/ /ר PW
לח/ס

7ל9לג* ץ■©9

ר׳^י/ /0 >/ג׳י £/

־?ja׳ JZ׳A £ץ

Wc/
ZA> f?

i• A-A>> j \ ^ (p >79יז/ב ^•*/J
Jfl^y /"?יז«7' ייס־?'*/ °^י־ - / )וי־

P ^a/z^ ןג,)־ <fP __y_

t< (2)

t f* 15,.; /־ /צי־/ ה ־^  
</&y A ? ^ר׳כז^די ^ז/^ד ״׳ /Zfc

נ&ימ06ג z <5%^r’^׳a1^_ (/*<׳ .

1>yy<

A ץ ? >*\



m- 27נ הזה בזמן מזידין" יהיו ואל שוגגין שיהיו "מוטב

 אבל בדרבנן מילי ותני מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב לישראל, להם הנח אלא מידיי... ולאהנקין הרצל יהודה הרב
 מידי,ההא ולא להו אמרינן לא בדרבנן שנא ולא בדאורייתא שנא לא היא, ולא לא. בדאורייתא

מידי.* ולא להו אמרינן ולא שחשכה עד ושתו ואכלי הוא דאורייתא הכפורים יום תוספת

הזה בזמן מזידין" יהיו ואל שוגגין שיהיו "מוטב
המצוות בבל שוגגין* שיהיו "מוטב נאמר האם א.

א.

פרקים ראשי
מבוא
המצוות בכל שוגגיך שיהיו "מוטב נאמר האם

וסיעתו העיטור בעל — לא או בתורה מפורש איסור בין הבחנה ו.
אחרים ראשונים של חולקות דעות .2
להלכה תוצאות .3
לימינו ויישומו לא או בתורה מפורש איסור בין החילוק .4

תוכחה יקבלו שלא לקבוע ניתן כיצד
 מעבירה להרחיק כדי מהתורה שהוא דרבנן איסור על לומר מותר האם

סיכום

מבוא

 את להוכיח שלא ועדיף יש כי האומר כלל הוא מזידין* יהיו ואל שוגגין שיהיו "מוטב
.1בשוגג החוטאים

 המפורשות מצוות על שעוברים במקרה נאמר אינו זה שכלל באחרונים מוסכם כמעט
 יש בתורה המפורשות במצוות שגם הוא היום להלכה שהעיקר אראה אי״ה כן פי על אף בתורה.
 בתורה מפורשות בין מחלקים אינם הראשונים שרוב מפני הן: הסבות שוגגין. שיהיו מוטב לאמר

 לכוף בכוח הדבר את שתלו יש שמחלקים אלה מתוך שגם מפני ;בתורה מפורשות אינן לבין
 את אסקור כך אחר היום. שייך אינו לחלק שהטעם ומפני היום שייך אינו וזה המצוות, את לקיים

 בשאלה אדון ולבסוף שוגגין. שיהיו מוטב ולכן תוכחה תועיל שלא לקבוע יש בהן הדרכים
 במטרה לזה, ובדומה התורה מן שהוא דרבנן איסור על ולומר להגזים מותר האם מקבילה:
איסור. אותו על מלעבור אנשים להרחיק

 אין "תנן, :ההלכה מקור שממנה א, ל, וביצה ב קמח, שבת במסכת הסוגיא לשון תחילה
להו אמרינן ולא הכי דעבדן חזינן דקא והאידנא טוב(. )ביום מרקדין ואין מספקין ואין מטפחין

 סופר כתב שו־ת תרח, סימן חיים לאורח יוסף בברכי שוגגיך, שיהיו ■מוטב של שונים בהיבטים במרוכז דנו
 כד, — כ סימנים חיים אורח יהושע דבר שו־ת תוכיח״, ״הוכח ערך דינים אסיפת חמד שדי נז, סימן חיים אורח

 שלא ראשונים בדברי עיון אחרי בפרט בו, להתגדר הניחו ומקום ועוד. י, סימן הימיני עמוד ערבות. קונטרס
 אפשר תמיד ולא ענינים בהרבה מפוזרים שוגגין• שיהיו -מוטב בענין הראשונים דברי ברם, האחרונים. הביאום

 מוסד או מכון יעשה טוב בטשא. אור שיפיקו מקומות עוד נשארו ובודאי אחריהם, לחפש איפה מראש לדעת
 ראשונים־ -דקדוקי בסדרת שונות, וסוגיות שונים ענינים על ראשונים דברי ולרכז לחפש יתאמץ אשר תורני

 שאומר מי שיש ומה בשו״ת. פעמים כמה שהדגמתי כמו תחומים בבמה ההלכה לקביעת השלכות לדבר ותהיה
 נזדהו שעכשיו חרשים לראשונים הכוונה הקיימת, ההלכה את לשמת שנתגלו ראשונים לדברי להניח שאין

 וכר והאשכול והראבי־ה הראב־ן כמו הראשונים גדולי על כן לאמר שייך אינו אבל בכ״י, דבריהם ונמצאו
מימיהם. שתו ראשונים ששאר

וסיעתו העיטור בעל — לא או בתורה מפורש איסור בין הבחנה ו.

 דיום עינוי תוספת כגון מדרשא דאתי במידי דוקא העיטור, בעל "כתב :כתב בביצה הרא״ש
 <, לפי דפרשי." עד להו וענשינן בהו מחינן בהדיא באורייתא דבתיבא במידי אבל הכפורים,
 מי״ג או הכפורים יום תוספת כמו מדרשה שנלמדו תורה באיסורי אפילו או דרבנן באיסורים

 בתורה. המפורשים באיסורים לא אבל שוגגין, שיהיו מוטב אומרים בהן, נדרשת שהתורה מדות
 מז סימן ב חלק ובתשב״ץ שאומר, מי יש בשם והר״ן שם, בביצה והמאירי הרשב״א כתבו וכן

 בשו״ת כתבו וכן ועוד. ז׳ הלבה א פרק עשור שביתת בהלכות משנה והמגיד אומרים, יש בשם
 ס־־מן חייט באורח ברמ״א להלכה ונפסק בביצה, שלמה של ובים לה, סימן אלאשקר מהר״ם

 אחריו האחרונים כל כמעט כתבו וכן בידם." מוחין בתורה מפורש אם "אבל ב: סעיף תרח
השלחן. והערוך ברורה והמשנה

אחרים ראשונים של חולקות דעות .2

ראשונים: שאר דעות ישנן הנ״ל הרא״ש לדעת בניגוד
 )יראים לז סימן והיראים בשבת הרי״ד ופסקי בביצה הרי־ף זרוע. ואור יראים רי״ד, רי״ף,

 את בסתם הביאו יוסף, הרב תוספות בשם טז אות פד סימן שני חלק זרוע והאור רבג( השלם
 ואף כן. אומרים דאורייתא שבבל ומשמע שוגגין, שיהיו מוטב בדאורייתא שגם הגמרא מסקנת

 לתוספת הדומה בדרשה שרק היא דעתם אם הבפורים, יום תוספת בדבריהם שהזכירו פי על
 היראים טעם גם בכללה. תוכחה מצות המבאר היראים ובפרט לפרש, להם היה כן הוא הדין

 מותרה משאינו עונשין להרבות אין כך למזיד משוגג עונשין להרבות "אין אינו( השלם )ביראים
צ המצוות. בכל שייך למותרה*
 SBj דאורייתא באיסורים שגם כתב עה תעשה ולא יא עשה מצות בסמ״ג וסמ״ק. סמ״ג

 "הרואה כתב קיב מצוה ובסמ״ק הכפורים. יום תוספת הזכיר לא אלה ובמקומות שוגגין, שיהיו
 חכמים אמרו זה על שוגג, והחוטא תוכחתו יקבל שלא לו ברור אם תורה... דברי על עובר חברו
המצוות. בכל שעוסק הרי מזידין", יהו ואל שוגגין שיהו מוטב

 חליצה, נעל צורת בענין יואל רבנו אביו תשובת העתיק תתצה סימן בראבי״ה יואל רבנו
 מותר התורה מן שהוא דברים כמו ההלכה את מבטל מנהג למימר שייך "במה כתב: שבתוכה

 את מבטל מנהג למימר שייך לא התורה מן שהוא דבר אבל בכאן... במו אסור דרבנן גזיר׳ ומשום
חליצה שבנעל כונתו שאין מסתבר מזידין." ואל שוגגין שיהו לישראל להם ריי אבל ההלכה,
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 תורה, באיסורי כללי באופן מדבר אלא שוגגין, שיהיו מוטב אומרים דין לבית המסור דבר שהוא
מפורש. לאינו בתורה מפורש בין מחלק שאינו משמע פנים כל ועל

 אנשים שהיו החופה, קודם נדה שפרסה כלה בענין שלו סימן נדה הלכות בראב״ן ראבץ.
 נשים, כשאר נקיים שבעה וצריבה היא נידה "ודאי כתב: נקיים, שבעה צריכה שאינה שחשבו

 יום תום׳ גבי ואע״ג האיסור, מן ולהפרישם כרת איסור שהוא לבל, ולהודיע הדבר לפרסם וצריך
 ואל שוגגין שיהיו להן דהנח משום דאסור להו אמרינן ולא חשיבה ער אינשי דאבלי הבפורים

 אף איסורים שבשאר מפורש להו." מפרשינן ברת דאיכא הבא אבל כרת... ליכא התם מזידין, יהו
 כן, אומרים אין כרת שבאיסור הראב״ן שכתב ומה שוגגין. שיהיו מוטב אומרים בתורה שכתובים

 עצמו הכפורים יום כמו מאיסור להוציא באה שבגמרא הכפורים יום שתוספת שפירש נראה
 הגדולה בכנסת עיין הראבץ של זו דעה לעומת תורה. איסור משאר ולא כרת, איסור שהוא
 "לאו ב״י: תשובה שהביא שצא, סימן הדינים בכללי מלאכי ביד מובא תרח, סימן חיים לאורת

 לטבול מקומות בקצת דנהגו טבילה כגון כרת באיסור אפילו אלא לחוד דאורייתא באיסור דוקא
מינן." מקבלי דלא ידעינן אי מידי ולא להו אמריי לא בנהרות

 עד ושותות שאוכלות "נשים :ז הלכה א פרק עשור שביתת בהלכות כתב הרמב״ם רמב״ם.
 לעשות יבואו שלא בידן ממחין אין הקדש על מחול להוסיף שמצוה יודעות אינן והן שחשכה

 שוגגין שיהו להן והנח נשיו, להזהיר ואחד אחד כל בבית שוטר שיהיה אפשר אי שהרי בזדון,
 שכוונתו לזה" הדומה כל "וכן לשון את פירש משנה המגיד לזה." הדומה כל וכן נזזידין, יהו ואל

 שיהיו מוטב בו אומרים דרשה אלא שאינו הבפורים יום לתוספת הדומה שכל העיטור, לדעת
 שאי מקרה לבל היא הרמב״ם שכוונת מסתבר יותר אבל בתורה. שמפורש מה לא אבל שוגגין,
 בבית", שוטר שיהיה אפשר אי "שהרי הטעם שבאר כמו המצוה, את לשמור אותן להביא אפשר

 לזה" דומה כל "ובן לכתוב צריך היה משנה המגיד כדברי ואם לשניה. אחת מצוה בין לחלק ולא
 סט מצוה תעשה שבלא מהסמ״ג, וראיה בסוף. ולא בזדון" לעשות יבואו "שלא אחרי באמצע,
 לאינו בתורה מפורש בין מחלק אינו יא מצוה ועשה עה במצוה ושם הרמב״ם, לשון העתיק
 הזכיר ולא הרמב״ם דברי שפירש למבי״ט ספר בקרית משמע וכן למעלה. שכתבתי כמו מפורש

 אם דיזידו לן וקים המזיד על כמו השוגג על תורה החמירה דלא "דכיון וסיים העיטור, דעת
 ועמוד חמד השדי ברמב״ם הבינו וכן המצוות. בכל שייך זה וטעם שוגגין" שיהו מוטב נזהרים
ועוד. הימיני

 אולי מפורש, לאינו בתורה מפורש בין מחלקים אינם והרמב״ם שהרי״ף שכיון להעיר ויש
 כשנים לפסוק כדרכו העטור, בשם הרא״ש דעת את ערוך ובשלחן יוסף בבית השמיט בך משום
הפוסקים. שלושת מתוך

להלכה תוצאות ג.

 סוברים ראשונים הרבה גם פנים כל שעל כיון הרמ״א, פסק את לעקור בכדי זו ברשימה אין
שוגגים שיהיו מוטב שאין שכתבו 2ראשונים בכמה בהתחשב ובפרט העיטור. כדעת

שאמרה שמה פרש שבת ובמסכת העיטור( של כדעתו שכתב )אחרי ביצה במסכת המאירי ורמ״ה. מאירי 2
הוא ממש. דאורייתא ולא התורה, מן אסמכתא או סרך לו שיש לדבר הכוונה בדאורייתא- שנא "לא הגמרא

 המנהג את להצדיק או הדחק בשעת אבל מפורש. שאינו במה אפילו כלל, בדאורייתא
 אינם ראשונים שהרבה כיון ועוד, שהבאתי. הראשונים כל על לסמוך יש לדעתי מוחים, שאין

עצמו. העיטור שיטת בפירוש להקל יש העיטור, כדעת סוברים
 בדבר שמוחין והעיטור הרא״ש דעת את פירש תרח בסימן יוסף בברכי בעיטור. פירושים

 דכתיבא "במידי לשונם ובסיום יעברו, שלא ולהכריח לכוף כוח לנו כשיש רק בתורה המפורש
 גם להכריח, כוח לנו כשאין אבל דפרשי." עד להו וענשינן בהו מחינן בהדיא בדאורייתא

 בביצה הרא״ש פסקי בין הסתירה את הסביר ובזה שוגגין. שיהיו מוטב אומרים בתורה במפורש
 מוטב בדאורייתא שגם בסתם שכתב ג סימן ו כלל הרא״ש שו״ת לבין העיטור, דעת את שהביא
 אפשר שאי הרא״ש יודע היה ששם לא, או בתורה מפורש בין חילק ולא וכוי, שוגגין שיהיו

 t מדוו הרא״ש בתשובת שאם להעיר יש שוגגין. שיהיו מוטב בדאורייתא גם ולכן להכריחם
 ולכן*אין בתורה, מפורש שאינו בדבר שמדובר יודע שהיה לפרש יש מדה באותה יודע", "היה
הזכירו לא בתורה מפורש לאינו בתורה מפורש בין שחלקו ראשונים שאר ועוד, משם. ראיה

 במסכת רמ״ה ביד כתב וכן בעלמא. אסמכתא וקרא דרבנן, אלא אינה הכפורים יום שהתוספת לשיטתו מפרש
 ביצה או שבת במסכת גורס שאינו מדבריו שנראה אלא בדרבנן, אלא אינו שוגגין שיהיו שמוטב ב ע, בתרא בבא
 תנו לא־ בדאורייתא אבל בדרבנן מילי "והני ולגרסתו, בדאורייתא....־, שנא לא היא, ■ולא הסוגיא סיום את

בביצה. בר־ן ועיין המקומות. בשני הגמרא מסקנת
 התם למ״ד ■דאפילו שכתב: בינונית, שיטה יש ב ב, מכות במסכת לריטב־א שהבאתי, הראשונים כל לעומת

 לאו באסור לא אבל הכפורים, דיום כתוס׳ עשה באיסור ה־מ לישראל להם הנח אמרי בדאורייתא דאפילו
 לאים בתורה מפורש בין מחלק שאינו מבואר שערות בתלישת שם שעוסק ממה בס״ד." בדוכוזי ובדכתיבנא

 להעיר יש אגב, )ודרך מוטב. אומרים אין לאו ובאיסור מוטב אומרים עשה איסור שבכל אלא בתורה מפורש
 צריכים ולדעתי חיב־ה, בדברי שכתב וכמו הבנה לו אין בקרחה־ אדם בני שפקדו ■מה בן לפני שם שכתב שמה

בקרחה.־( אדם בני שפקרו ־מה לגרוס
 כתב שחשכה־, עד ושתו ■ואכלי בביצה הגמרא על רש־י, :ידועה אינה שדעתם הראשונים מגדולי וישנם

 משחשכה אוכלות שהיו אפשר אי ולכן העיטור כדעת שסובר כוונתו פרש שלמה של בים משחשכה.־ גרס "ולא
 באיסור טועות הנשים היו לא הסתם שמן רש־י בכוונת אפשר כי מוכרח, ואים בתורה. המפורש איסור שהוא

 שהיו אפשר אחרים בדברים אבל הראשון, בפרוש הרשב־א שכתב וכמו הכפורים, ביום אכילה של המפורסם
 כרת איסור הוא הכפורים שיום שמפני לאמר אפשר ועוד שוגגין. שיהיו ומוטב בתורה שכתוב במה אפילו טועות

 את הראב־ן למד אלה רש־י שמדברי ואפשר הראב־ן, כהבנת בתורה. שמפורש מפני ולא להן מניחים היו לא
דינו.

 דעבדי שחשבה עד ממש אוכלים היו לא -ודאי כתבו: יוה"כ־ תוספת •דהא המתחיל בדבור שם והתוספות
 כרש־י )ושלא דוקא הכפורים יום איסור על ולא תורה איסור על בעבירה העני] שתלו ממה דאוריתא.־ איסורא
 טעם את משה בדרבי שפרש מה לפי כן, ואם טועות. היו לא בודאי תורה איסור שבכל משמע דבריו(, שסתם
 סוברים שוב ראשונים, כמה שפרשו וכמו שוגגין, אינן בודאי בתורה המפורש איסור שבכל בכך העיטור

 כמה כן הבינו הנראה ולפי מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב אומרים אין בתורה המפורש שבדבר התוספות
 אבל העיטור. כדעת סוברים בביצה שהתוספות בפשיטות שכתבו דארעא־, ב״עפרא ולדוגמא אחרונים,

 שעוסק הכפורים יום של תורה לאיסור כוונתו דאורייתא־ איסורא ■דעבדי שלשונם אפשר כי כך, כל ראיה
מפרש־י. יותר מדבריהם להוכיח אין ושוב בלשון, קצרו התוספות ורק

 "ואע־ג המתחיל בדבור כתב העיטור. כדעת סוברים שאינם משמע א נה, שבת במסכת בתוספות ואמנם
 דודאילא היכא אבל גלויי. מי ■לפניהם בסמוך כדאמר מקבלי אי דספק היכא •היינו מר": לוכחינהו מקבלי דלא

 קמח, )שבת השואל ובפרק א( ל, )ביצה בהמביא כדאמרינן מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב להם, הנח מקבלי
 מה על עברו שבודאי ראשון בית של גמורים רשעים בעמן בסמוך נאמר גלוי־ מי •לפניהם יוה־ב.־ תוספת גבי ב(

 לא שאם ועוד בו, שהיו דמים ושפיכות עריות גלוי זרה עבודה מפני נחרב ראשון בית שהרי בתורה, שמפורש
 לא שכשודאי כתבו שהתוספות ממה כן, ואם גמורים. רשעים לקרותם שייך לא בתורה שמפורש מה על עברו
 תרח סימן חיים באורח הלבה שבבאור אמת הן כן. הדין בתורה במפורש שגם משמע שוגגין, שיהיו מוטב יקבלו
 היו לא בהם דברו שהתוספות הענינים אבל מפורשים, איסורים על עברו הגמורים שהרשעים פי על שאף כתב

 תלוי הדבר הלכה. כבאור בשבת בתוספות פרש הוא שגם שאפשר מז סימן ב חלק בתשב־ץ )ועיין מפורשים.
 התוספות של ענינם בין לחלק שאין היא הגמרא פשטות מקום מכל המאמר.( בפנים להלן ועיין בתשב־׳ן בגרסה

 יבמות במסכת מתוספות שדייק תרח בסימן שלמה בחכמת ועיין לזה. מזה למרה שלכן גלויי, מי ■לפניהם לבין
מפורש. לאים בתורה מפורש בין מחלקים שאינם א מט,
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277 הזה בזמן מזידין" יהיו ואל שוגגין שיהיו ■מוטב

 כמו לפרש יש בודאי והעיטור הרא״ש בלשון מקום, מכל דפרשי". עד להו •ענשינן
 ואחד" אחד כל בבית שוטר שיהיה אפשר אי "שהרי הרמב״ם לשון וגם יוסף, הברכי
 עוברי להכריח הכוח לנו כשאין היום ולכן יעברו. שלא לכך להביא ביכולת ותולה

המעוות. בכל שוגגין שיהיו מוטב !ויפסיקו,
 המובא הסמ״ק מדברי "אכן :ודחה יוסף, הברכי חידוש את הביא תרח בסימן הלכה ור1

 עשה המצות מצד חיוב עליו יש מ״מ בחטאם נתפס שאין אף דבזה משמע :רהם
 העיטור כדעת סובר אינו הסמ״ק ראשית, טעמים; משני לדעתי, נכונים, אינם דבריו י.

 רק יקבלו, שלא כשיודע אפילו למחות שצריכים בסמ״ק מפורש ושנית, למעלה. באתי
 "דבאין יוסף בברכי שכתב ומה עיי״ש. שוגגין, שיהיו מוטב בשוגג בעוברים אבל במזיד,

 לא, ובין בתורה מפורש בין בשוגג, גוונא בכל הכוונה גוונא" בכל כלל מחייב לא זות
במזיד. דיבר

 שהביא מה את ז( סימן בנים בני )בשו־ת מכבר פירשתי יוסף, הברכי של לזו דומה ־
 רבותיו בשם שהעיד מאשכנז גדול רב בשם ז"ל הריטב״א "העיד ביצה: במסכת זקובצת

t אלא שוגגין( שיהיו )שמוטב הללו דברים נאמרו שלא מרוטנבורג והרב ר״י ובכללם 
 מחינן בדרבנן אפילו לתורה סייג לעשות ראוי דברים בכמה שמקילין הזה בדור אבל

במזיד." ולא בשוגג לא לעברו דלא עד הו1
 מקום מכל אלה. הריטב״א דברי העתיקו סופר כתב ובשו״ת ברכה ובמחזיק השקל צית

תלה כי שכתבתי, כמו הוא והטעם הריטב״א, כדברי למעשה נקטו לא האלה בדורות
 מסודרים דין בתי שהיו בדורותם היה שכן יותר, יעברו שלא עד ולקנוס למחות בכוחם

 נמחה. תועלת לאיזו ולכן כעת כן אינו אבל בעם, מכים דין בית
 חוות בשו״ת בתורה. מפורש נקרא מה בהסבר היא העיטור דברי בבאור מקילה שיטה

 ל״ט אבל בתורה, מפורש שבת לענין מלאכה" תעשה ש״לא פי על שאף כתב קסד ן
r נמצא מזה ויותר מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב אומרים בהן ולכן מפורשות אינן 

 כיון בתורה כמפורש נחשב שאינו שכתב תקרבו" "לא איסור לגבי יט סימן צדקה עיל1
 (10 מספר לז סימן בנים בני )בשו״ת כתבתי בזה אכן א. יג, שבת במסכת האמוראים בו

 ואינו המצוות, במנין הרמב״ם אותו מנה ולכן בתורה מפורשות שהמלים כיון סתבר,
 ועיין לאנשים. משמע אינה ולכן מדרשה אלא נלמדת שאינה הכפורים יום נוספת

 שהוא אפשר מדרשה שנלמד מה אפילו שלדעתו נז סימן חיים אורח חלק סופר :תב
 בו שנחלקו מה שכל נאמר אם ובאמת פשוטה. בשבת היא שהדרשה כל בתורה,

 דברי לפיו וגם מפורשת. מצוה נשארה שלא כמעט בתורה, כמפורש אינו והאמוראים
 בתורה, מבואר אינו שלו הפעולה שעיקר לאיסור אלא מתכוון שאינו מסתבר יאיר, ית

 לנו איכפת לא בתורה, מבואר הפעולה שעיקר בדבר אבל בה, שעוסק בשבת צידה :כת
 הנכון המובן את לתת אלא צורך שאין כל כי בו, שיפלו שאפשר או בו שנפלו שונים ס

 ואין ואחד, אחד כל בידי התורה פירוש נתת כן לא ואם בתורה. כמפורש נחשב צמן
 אינם ולולב אתרוג ולדוגמה, דעת. שאינה שוטים דעת לפי בו להסתפק אפשר י
 נחשב בודאי המלים, פירוש מהו מסורת ויש הדר..." עץ "פרי שכתוב כיון אבל בתורה, ז

 סימן חיים באורח יוסף בברכי ועיין שפקפקו יש יאיר חוות שו״ת דברי בעיקר בתורה.
דעתו. לצרף יש לכן העיטור, כדברי סוברים אינם הכי בלאו ראשונים שהרבה כיון ל

לימינו ויישומו לא או בתורה מפורש איסור בין החילוק .4

 מפורש בין מחלקים שיש שכתב אתרי בתשב״ץ, מפורש. לאינו מפורש בין החילוק טעם
 דלא דידעינן במלתא "דדוקא המשיך: התוספות, כתבו ושכן בתורה, מפורש אינו לבין בתורה
 במה בפרק כרמשמע למחות חייב מקבלי לא אי מקבלי אי ידעינן לא אי אבל מינאן מקבלי
 מפורש, בין לחלק שהסיבה טעם, נתינת הוא בדל״ת, "דדוקא" הנדפס לפי א(". נה, )שבת בהמה
 חייבים ולכן התוכחה יקבלו שלא בודאות לאמר אפשר אי בתורה שבמפורש היא מפורש לאינו

 מפני בהם מוחים אבל בתורה, שמפורש במה אפילו שוגגים באמת ישנם זה, ולפי למחות.
 מן ראיה אין שבאמת הפוסקים, כל משמעות אלמלא זו, בדרך להעיר )ויש התוכחה. את שיקבלו
 היה הגמרא בימי כי בתורה. במפורש מאשר בתורה מפורש באינו יותר בימינו להקל הגמרא
 יקבלו שלא לחז״ל להו קים ולכן להכתב, פה שבעל תורה נתנה לא שעדיין ביניהם, גדול חילוק

 שגם אפשר ערוך, ובשלחן וברמב״ם בספרים נמצא שהכל היום אבל כתוב. שאינו במה תוכחה
תוכחה.( יקבלו מדרשה שנלמד במה

 את יותר יקבלו בתורה שבמפורש בכך לא החילוק, טעם את תלו אחרים ראשונים אמנם
 מפורש שבאינו כתב הרשב״א שוגגים. אינם בודאי בתורה במפורש שמעיקרו אלא התוכחה,

 שאין שב״דברים כתב בתחילה והמאירי ושוגגין", בהו וקיל לאינשי להו משמע "לא בתורה
 שבדאורייתא משה בדרכי הרמ״א כתב וכן שוגגין. שיהיו מוטב אומרים להמון" מפורסם איסורם
 מסתבר יותר כי כן, התשב״ץ דעת שגם לי ונראה שוגגין." אינם ודאי "דהא למחות צריכים

 קשור אינו מפורש ואינו מפורש בין החילוק זה ולפי בדל״ת, ולא בוי״ו "ודוקא" בדבריו לגרוס
 סוברים שהתוספות לתשב״ץ פשוט מנין כן, ואם לא. או התוכחה את שיקבלו ידוע האם לשאלה
 התוספות את בהערה שבארתי כמו דעתו לפרש יש אלא מפורש? לאינו מפורש בין החילוק
 ביום אוכלות היו לא בודאי שנשים שכתבו שממה אחרונים, כמה הבנת לפי ביצה במסכת

 לא בודאי דאורייתא איסור שבכל משמע דאורייתא", איסורא "דעבדי כיון משחשכה הכפורים
עיי״ש. טועות, היו

 שייך שאין במציאות מפורש לאינו בתורה מפורש בין החילוק את תלו ’הראשונים זה, כל לפי
 שנשתנו היום כן ואם בדאורייתא. התוכחה יקבלו שבודאי או בדאורייתא, ששוגגים לאמר

הדיין. עיני ראות לפי הכל הענינים,

 ערבות בקונטרס לערבות. תוכחה מעות בין שיש הקשר מעד מפורש, לאינו מפורש בין בחילוק דנו באחרונים נ
 בדעת נתקשה ושוב בתורה, המפורשות מעוות על אלא חלה ערבות חובת שאין כפרש־י סובר שהעיטור העיע

 בץ מוכרח קשר שאין כתב כ־בד סימנים חיים אורח חלק יהושע דבר ובשו־ת כפרש־י. סובר שאינו הרא״ש
 בתורה מפורש שאיסורו דבר ■אבל כתב: תרח סימן התניא בעל ערוך בשלחן אמנם ערבות. לבין תוכחה מעות
 שכל לפי בידו למחות עריך אעם־כ האיסור לו נודיע אם אף ממט יקבל לא הזה שהחוטא לט שידוע אע־פ

 יקבל שלא ביודע שגם משמע כי וע־ע, הערבות." עעמו את מועיא בידו שמוחה וע־י בזה זה ערבין ישראל
 בשיטה כן שמשמע ואף א. נה, שבת במסכת כן נראה ואינו מוחה, איט אם ערבות משום בעונש חייב התוכחה
 אין הא דבבי בשוגג דעבדי לן דקים במידי ודוקא לישראל. להן ■הנח שכתב: הריטב־א, בשם לביעה מקובעת

ליתי• במזיד הואועבדין דאיסורא דידעי לן דקים במילתא אבל מחאה, בהו מהני דלא משום בעון נתפסין אנו
 באותו מדובר שבמזיד ומשמע לזה־. זה ערבים ישראל דהא עלייהו נתפשים בהן מחינן לא ואי טעמא להאי
הלשון מקום מכל בהם. מוחים אינם אם עוונם על נענשים כן פי על ואף ישמעו, שלא שידוע בשוגג, כמו אופן
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תוכחה יקבלו שלא לקבוע ניתן ביעד ב.

 בדבר להן, "הנח כפרש״י שוגגין, שיהיו מוטב בו לאמר אין עליו לעבור התרגלו שלא ר
עריך אלא בעעמם בו שהתרגלו מספיק שאינו הוסיף ובמרדכי בהן." יחזרו ולא בו ו1

 שהיו בכך שהורגלו וכגון לישראל להם הנח ביעה:־ במסכת שכתב מאבותיהם, כן
 שלא כיון ישמעו שמא ישרה בדרך להדריכם חייב שוגגים הם אם אבל מותר... שהוא

יקבלו שלא בודאות לאמר אין מאבותיהם קבלו לא שאם פירוש, כך.־ מאבותיהם
למחות. חייב ולכן ה,
 יקבלו שלא ברור שאם בסתם כתבו אלא המרדכי, של החילוק הזכירו לא ראשונים זר

 שאם כתבו מועד אהל וספר הרא״ש ושו־ת השלם ויראים וסמ״ק והסמ״ג שוגגין. עיהיו
כתב יט סימן עדקה מעיל ובשו״ת שלו. הפרטית בהערכה שתלוי ומשמע למוכיח, לו־

 מהצדיקים עליו קשה אבל יקבלו. שלא לנו גלוי נקרא בפרהסיא מנהג להם שאחזו
 שהרשעים גלוי־ מי "לפניהם להקב״ה הדין מידת שאמרה א( נה, )שבת ראשון בבית ם
 גם עבירות בג■ הרשעים חטאו הסתם מן ושם תוכחתם, יקבלו לא דור שבאותו ם

 שם שבגמרא פי על ואף רענן." עץ כל "ותחת בתנ״ך מקומות בהרבה שנראה כמו יא,
 במזיד שהחוטאים גלוי אינו אם בשוגגים, מדובר עדקה מעיל ובשו־ת במזיד בחוטאים

 הכללות, בזה לאמר שאין נראה ולכן בשוגג. חוטאים שבן כל התוכחה, יקבלו לא ייא
 שבמקום כתב מז סימן העזר אבן חלק סופר כתב ובשו״ת הדעת. ושקול הענין לפי
 ונראה עיי״ש. מהם, תוכחה יקבלו לא בודאי ביניהם, הנמצאים חכמים תלמידי על גים

 גדול רוב דעת לא, או יקבלו אם ספק ואם העם. מפשוטי תוכחה יקבלו שלא שכן ל
 לשקול, קרוב או שקול בספק שמדובר נראה אבל להוכיח. שחייב האחרונים והכרעת נים

 מלבד גמורה, וודאות בזה שייך לא הסתם מן כי שוגגים, שיהיו מוטב שיקבלו רחוק ספק
המרדכי.

 שבשר המורה חכם ז״ל, הרמב״ם "כתב כתב: תנד מצוה החינוך בספר תוסיף". "בל מעד
 איסור שהוא דרבנן איסור על האומר רב שכל ומשמע מוסיף...־, וזה התורה מן אסור בחלב עוף
 ממרים בהלכות כי שלפנינו, ברמב״ם כן אינו אבל הרמב״ם. לדעת תוסיף בל על עובר התורה מן

 הגדול דין לבית היא הרמב־ם וכוונת המורה. ■חכם" ולא דין־ ־בית הוא הלשון ט הלכה ב פרק
 שעוסק ב, הלכה ב בפרק מוכח וכן הגדול...", דין ־בית ב ופרק א בפרק שם שפתח כמו עא־, של

 :וכתב ומנין, בחכמה ממנו גדול אם אלא אחר דין בית דברי לבטל יכול דין בית שאין בהלכה
שמדבר הרי הוא־, ואחד שבעים של דין ובית דין בית וכל הואיל במנין מהם גדולים יהיו ־והיאך

מעבירה להרחיק כדי מהתורה איסור שהוא דרבנן איסור על לומר מותר זאם

t ניתן דאורייתא, איסור שהוא דרבנן איסור על אמירה ולדוגמה באיסורים הגזמה ידי על 
 נראה אמנם שוגגין." שיהיו ל״מוטב להזדקק עורך יהיה לא מהעבירה, החוטא את ק

 ולא באמת, עליו עובר שהוא מה את לעמיתך לאמר אלא חיוב אין תוכיח־ "הוכח ות
 מותר, ואם דאורייתא, שהוא דרבנן איסור על לאמר מותר האם לבאר יש אבל עליו. ו

כן. לעשות ראוי

 יקבלו, לא שהמזידים כשידוע מדבר ואינו מוסגר מאמר הוא בהו■ מחינן לא ש־ואי ואפשר כך, כל מוכרח ■נו
טעויות. הרבה בהם ויש מדוייקים אינם לביצה מקובצת השיטה שדפוסי ירט

 בשוגג עובר אחד־ ■ואדם בתורה מפורש שאינו שבדבר שכתב במה שם, התניא בעל ערוך בשלחן צ־ע ועוד
 שוגגים. כשרבים לא אבל כן אומרים שוגג הוא אחד כשאדם שרק ומשמע מזיר־, יהיה ואל שוגג שיהיה זוטב

 מוטב אומרים שוגגים רבים אם שרק כתב בתשב-ץ וכן רבים, בלשון שכתבו והראשונים הגמרא לשונות נגד ז
האחרים. את יחטיאו ואל מזידין הם שיהיו מוטב שוגגין במעט אבל שוגגין, יהיו

יב. סימן סוף בנים בני בשרית עיין לנשים, אנשים בין שוגגין■ שיהיו ב־מוטב חילוק יש האם שאלה

 ב הלכה א פרק ממרים בהלכות שכתב לשיטתו, שהרמב״ם ונראה בלבד. הגדול בסנהדרין
 דרבנן איסור על יאמרו אם ולכן הגדול, דין בית דברי כל על חלה שבתורה תסור־ "לא שמעות

 קשה לא )ולכן תוסיף. בל על ועוברים התורה, בכוח כן הדבר נקבע שוב התורה, מן שהוא
 אם גילו תמיד ולא הפסוקים, מן איסורים שדרשו התנאים מן שם, שמח אור ספר קושית

 אלא סנהדרין בהחלטות מדובר אינו שם כי בלבד. אסמכתאות או התורה מן באמת הן הדרשות
 פסק לא החינוך ספר גם פנים כל ועל בהן.( שייך תוסיף בל אין ולכן בלבד, תנאים בדרשות
 בחכם תוסיף בל שייך שלא נמצא כן. סוברים אינם ראשונים ששאר כתב אלא ברמב״ם כגרסתו
תורה. איסור שהוא דרבנן איסור על האומר

 פרוש השלום." בדבר לשנות ־מותר אמרו ב סה, יבמות במסכת תרחק". שקר "מדבר מעד
 המתחיל בדבור ב כג, מציעא בבא במסכת בתוספות שנראה כמו דברים, הרבה כולל ■השלום־

 וכל נעם דרכי ש״דרכיה כיון השלום, בדבר נכלל העבירה מן אדם שלהרחיק מסתבר באושפיזא.
 ישנים ובתוספות בארץ." שלום ונתתי תלכו... בחקתי "אם אמר הקב״ה וכן שלום", נתיבתיה
 שקר שאינו באופן לשנות רק או השלום בדבר ממש לשקר מותר האם דעות הביאו ביבמות

 ולדעת דאורייתא, איסור ובין דרבנן איסור בין לעבור אסור פנים כל על כאן אמנם ממש,
 זו בהגזמה אין ולכן תסור", "לא המעוה מכוח תורה איסורי מהווים דרבנן איסורים גם הרמב־ם

ממש. שקר
 אמנם מעבירה. להרחיק במטרה התורה, מן שהוא דרבנן איסור על לאמר איסור שאין נמצא

כן. לעשות שלא וראוי בדבר חששות יש ,לדעתי למעשה
 חכם מתלמיד כששומעים ולכן בעו״ה, הרע בלשון שטופים אלה דורות מכשול. מעד
 באותם ומזלזלים מלעיזים הם לפעמים תורה, איסור הוא עליו עוברים שאחרים שהאיסור

 האחרים מאשר התורה מן האסורות וטינה שנאה לעז, בהוצאת יותר נכשלים הם בכך אחרים.
 תועיל לא אם מכשול שייך דרבנן האיסור על בעוברים גם מדבריהם. שהוא באיסור נכשלים

 קל תורה איסור נעשה אז כי תורה, איסור שהוא להם שמגזימים אחרי לחטוא וימשיכו התוכחה
 הגזמה, אלא שאינו ברבים להתגלות שעשוי ובדבר ממש. תורה באיסורי להקל ויבואו בעיניהם

 שהוא תורה איסור על באמת כשאומר אפילו בעתיד למוכיח ישמעו לא אז כי יותר, חמור הדבר
 אמת אמר אפילו בדאי, של עונשו "כך ב פט, סנהדרין במסכת שאמרו למה ובדומה תורה, איסור

 בשלחן והיתר איסור הוראת הנהגת בקצור הש״ך שכתב למה לדמותו ויש לו." שומעים אין
 את לאסור אסור כך האסור את להתיר שאסור "כשם :ט באות רמב סימן סוף דעה יורה ערוך

 לידי דאתי חומרא והוי שנאסר, מחמת אחר במקום הקל עד בו יש הרוב שעל מפני המותר...
 לו ישמעו ולא הדבר, ונודע התורה, מן שהוא לאמר דרבנן איסור על כשהגזים כאן קולא."
האסור. את לאסור יכולת לחוסר הגיע המותר את שאסר שמפני נמצא לעתיד,
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סיכום ד.

 לדיין כאלו בדברים "אין נז: סימן חיים אורח חלק סופר כתב שו״ת דברי אעתיק בום,
 ב( סה, )יבמות ז״ל ואמרו הזמן, ולפי המקום לפי רואות שעיניו מה אלא דאתרא מאריה
 לץ תוכח 'אל דכתיב נשמע, שלא דבר לאמר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר מצוה
 לשקול צריך כי המצוות מכל יותר כתקנה לקיימה מאוד היא קשה תוכחה מצות •זמת

 זה שעל ונ״ל מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב השתיקה, יפה או יוכיח אם שכלו
 ותרבה תשא שלא זהיר שתהיה חטא׳, עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח ׳הוכח התורה

 עוונו יגדל התוכחה יקבל ולא הוא מזיר אם וגם התוכחה, ידי על מזיר להיותו שוגג .זא
 ספר לפי שהם נראה במזיד, האחרונים )רבדיו בו." התרה ולא הוכיחו לא מאילו עונשו
 להוכיח חייב שבמזיד כתבו ראשונים הרבה וכן השלם, ביראים אינם אבל לז, מצוה

ומיהו הזרה, היא ומה שגגה היא מה לפעמים, היום היא השאלה אכן וימות." לרשע טהו

 רבנים ובפרט אישית, נוחיות מסיבת מתוכחה, ולהמנע להתרשל אסור זאת, ומת
 ונתקבל הרבנות כסא על שיושב "מי מז: סימן העזר אבן חלק סופר כתב בשו״ת וכתב ם.
 כל הדת, ולהעמיד בדברים אותם וליסר להוכיח החיים דרך להורותם העיר עסקי על

 רז־ל שאמרו מה בכלל וזה תמיד, ולבו עיניו יהיה ה׳ כבוד על רק עצמו, על יחוס לא ־
הוכיחן שלא מפני רק דמעלי, מפני לא מתא בני ליה דמרחמי מרבנן צורבא האי ב( קה, ת

רשמיא."



קסא כישראל התורה להחדרת החובה בגדרי
1/  ישראלי שאזל הרב

הרא״ה נפר

בישראל החזרה להחדרת החובה בגדרי

אחטא, לא שאני אחרי שיאמר: ראוי ואין . .
— אלקיו, עם לי מח זולתי, אחר יחטא אם
 שלא מצווים אנחנו אבל 1 התורה היפו זה

שימרה, מאומתנו זולתנו נעזוב ושלא נחטא
ר״ה(. מ״ע לרמב״ם )םהמ״צ

ית׳ הבורא רצון את שימרה מאומתנו" זולתנו נעזוב ,שלא שנתחייבגו זו טצוה
 בין למתיחות מתמיד גורם במדינה כיום משמשת ומצוות, חורה עול עצמו מעל ויסרק

 עצמם על לקבל רוצים שאינם אומתנו בני של האחר החלק לבין התורה שומר הצבור
התורה. מרות

 התארגנות תוך פוליטי במאבק שונות: בצורות מתנהל המדינה צביון על המאבק
 המדינה, של המחוקקים במוסדות חקיקה של בדרך המגמה השגת לשם הדתי הצבור

 היריבים, המחנות מנהיגי של אישי מגע של בדרך לה, ומחוצה בארץ ומחאות בהפגנות
היהדות. ערכי את לציבור הסברה ירך מצומצמת ובמידה

 המתנגדים אח שירתיע ממשי כוח מאחוריהם שאין מכיון הללו שאמצעים ברור
 פומביים גילויים כלפי רק מתרכזות הפעולות מצומצמת. להצלחה להביא בכדי אלא בהם אין
היחיד. רשות לחיי הנוגעות דרישות להעמדת מחשבה ואין והמצווה, התורה חילול של

 ,שלא זו במצוה חובתו את הוא ממלא אמנם אם פקפוקים אכול הוא הדתי הצבור
 מוסרית רשות שום שאין טוען החילוני המחנה מאידך, שימרה". מאומתנו זולתנו נעזוב
 לפי אחד כל לו ילד בצדקתה• משוכנעים שאנחנו ויהא השקפתנו את אחרים על לכוף
 אין אולם הויכוח, בדרך זד. על לענות הרבה יש השני. של חייו בדרך יתערב ואל דרכו
 מנקודת וגבולותיה החובה גדרי את לברר נשתדל מאמרנו במסגרת לזה. המקום כאן

ההלכה. ראות
* **

ותוכנח כדיכור תוכחה א.
 מישראל אדם רואים כשאנו בדיבור התוכחה חובת עלינו השילה התורה א.

 ובגמרא י״ט(, )ויקרא עמיתך את תוכיה הוכח :הכתוב מאמר והוא עבירה, העובר
ל״א(, )ב״מ פעמים מאה אפילו ע״ז: דרשו

לחברו, אדם שבין המצוות מגדרי היא האם זו׳ מצוה של תכנה לברר ויש
 במקרה הישרה לדרך ולהחזירו החבר את להדריך החובה התורה עלינו שהטילה

 שהוא ואעפ״י כך. על אותו שמעמידים התוכחה באמצעות נעשה וזה סטיה. ש
 טעותו לו לברר עלינו הוטל צלולה׳ ודעה ברורה, ידיעה מתוך מעשיו את ע,שה

להצילו שמצוה בנהר טובע חבירו לרואה דומה וה״ז באחריתו. ו ייטב מען

 י״ל גופו. אבידת השבת במצות ולא מיוחד פסוק לזח שצריד ומה ע״ג(. )סנהדרין
 בגדר ה״ז צלולה דיעה מתוך זאת שעושה שכיון לחלק מקום שהיד, משום שהוא

 המנחה )קומץ המנ״ח באמת מסיק דומה ובאופן לה. נזקקים שאין מדעת אבידד,
 אבידה שזו אבידד, חשבת מגדרי הצלה חובת בו אין לדעת עצמו שמאבד רל״ז(
 לנו לחדש מיוחד פסוק נצרך כך שמשום י״ל א״כ מזה. לקמן עוד ועי׳ חיא. מדעת
מדעת. אבידה כאילו שזד, למדות התוכחד, חובת

 שחייבה תגובה כחובת למקום, אדם שבין המצוות מגדרי חיא זו מצוח אולי או
 מישראל. אדם ע״י חשם מצות בביטול הקודש חילול בראותנו להגיב התורה אותנו

בה. נגעו הרע הצלת מצד ולא
 למצוה הסברא שאלת כאן שאין דקרא, טעמא דרשינן בגדר זו שאלה ואין

תוכנה. ומד, זו, מצות מהי הגדרתה, לעצם נוגעת אלא
מה׳ )פ״ו הרמב״ם לשון הראשונים. במחלוקת תלוי זה שדבר והנראד, ב.

 למוטב להחזירו נזצוה טובה לא בדרך שהלך או שחטא חבירו הרואה :ה״ז( דעות
 שצריך )ה״ח( שם דבריו בהמשך וכן ענ״ל. עמיתך, את תוכיח הוכיח שנאמר
 שלאחר מאליו ברור זה והנה למוטב". שיחזור ,עד תחבולות ובמד, כמה לעשות
 אלא אינם אלה כל שהרי שמזכיר, אמצעים לאותם מקום אין שוב למוטב שיחזור

 לומר ע״כ הוא למוטב", שיחזור ,עד שמזכיר מה וא״ב למוטב. להחזרתו אמצעים
 דבריו בראש כמש״ב והוא למוטב. להחזירו היא אלה באמצעים שלנו שהמגמה

 שהיא הרמב״ם שדעת ברור נראה מזה למוטב". "להחזירו היא שהמצוה וכנ״ל
 מן שנלמד כפי גופנית מבחינה רק לא חברינו כלפי בה שנתהייבנו הצלה מגדרי
תוכיח". .הוכה מצות של התוכן וזהו רוחנית, מבחינה גם אלא לו" "וחשבוהו הכתוב

 שמצוה רל״ט( )מצוח שם במש״כ שמסביר החינוך דעת גם נראית כן ג.
 בענין שיהיה משום: שהוא נשמע"( שאינו )"דבר יתקבל שלא דבר לומר שלא
 תוכחה של זו מצוה היתה ואילו עכ״ל. וכו/ הוכח לאשר תועלת ולא למוכיה קלון

 הוכח, לאשר תועלת שאין בכך מה העבירה, עוברי כלפי מצדנו תגובה בתור רק
 למוכיח". "קלון שהוא במש״כ גם לדון יש כן שלנו. את לעשות הייבים ענ״ם אנו הרי
 יבואר ועוד קלון. לידי שמביאה מצד רק המצוד, מן נפטר ולמה קלון שהוא בכך ומה
 יפה אמר ע״כ למוטב, חברו להחזיר היא המצוד, שעיקר שדעתו נראה אלא להלן. מזה

 בה, חייבים אין ע״כ זו, למצוד, שנועדה התועלת מן כאן אין הדברים ישמעו שכשלא
עיקר. כל המצוה קיום משום בזה שאיו כיון זה, על להתבזות הראוי מן אין ממילא

 קנ״ז )יו״ד להלכה ברמ״א הו״ד קנ״ו( )סי׳ מהרי״ו דברי מתוך יוצא בן ד.
 נתפס הוא מוהה ואינו למהות בידו שיש מי כל שמ״ש שם הגר״א ובביאור א'(

 )ע״ג.( בסנהדרין ממ״ש זאת ומוכיח זה. על ממונו להוציא אי״צ מ״מ עון באותו
 חבירו נפש להציל דאפילו ה״א קרא לאו אי אלמא וכו׳. אבל בנפשי׳ ח״א מהתם אי

 ממון להוציא דאי״ה תוכיח" ד״הוכח עשה גבי הבא "וכש״ב ממונו. להוציא אי״ת
 רומני( )במובן אבירה השבת מגדרי איננו תוכחה שחיוב נאמר ואם וכו׳.

 לזה הוא דמיון מה א״ב וכנ״ל, תגובה כדרך שלנו חיוב הוא אלא לחבירו
 ס״ד באמת היה ובזה באדל״ח, ומגדרי אבירה השבת מדיני הוא ששם שבסנהדרין

שבאדל״ס׳ ממצות שהיא תונחה מצות משא״כ ממונו, ע״ז להוציא יצטרך שלא
0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)164 מס עמוד והמדינה התורה ט-י - והמדינה התורה 0) החכמה אוצר תכנת ע״י הרדפס)16נ מס עמוד והמדינה התורה ט-י - והמדינה התורה



בישראל התודה להחדרת החונה בגדרי קסג1׳ישראלי שאול הרבקסב
 להחזירו ככדי היא תוכחה שמצות שסובר כג״ל א״ו ע״ז. מטון להוציא שחייב ודאי

לעניננו. משם ללמד ואפשר אבידה השבת לדיני בכל דומה זו גם וממילא למוטב,
 קלה יותר בדרגא היא מעבירה שהצלד, בפשיטות שנוקט מדבריו שנראה ]ומה

 נראה ר״מ( ׳)מצ שי״ק והמהר״ט )רל״ט( מהמנ״ח וכיו״ב, מטביעה חבירו מהצלת
 מפרש שהמהרי״ו לכאורה נראה הגוף, מהצלת הנפש הצלת חמור יותר שאדרבא

 דעו" דם על תעמוד ,,לא הכתוב מן חבירו בהצלת ממון להוציא החיוב נתרבה שלא
 "ותשבותו של לדרשא דומה ואינו הכתוב. וכלשון דוקא, חייו סכנת של בגונא אלא
 באבידת וכמו ממש, סכנה שם כשאין גם שהוא נ״פ ששם גופו אבידת להשבת לו"

 אחיד מ״וחי להחיותו מצווים הרי לו" ד״והשבותו קרא לי למה תיקשי )ואל״כ ממון.
 נפש. איבוד עדיין כאן שאין מעבירה הצלה על מכאן ללמד אין ולזאת עמך"(.
 תשובה שאיו עבירות מהני )וצ״ע תשובה. תתכן הן כרת, בה שי® בעבירה ואפילו
המיתה([. מן להצילו מועלת

כן: נראה לא ראשונים מכמה אכן ה.
 הדבר כשברור אפילו חייבים ליחיד שתוכחה מעלים הריטב״א( )וכן הנמוק״י

 מצד איננה שתוכחה שסוברים מוכרח ומזה ס״ה.(. )יבמות חבירו לו ישמע שלא
 שום אין הן יחזור, שלא ספק ללא שברור באופן שא״ב למוטב, להחזרה אמצעי

זו. למצוד. שוב ערך
 ישמעו שלא שכשברור הנ״ל הרמב״ם על בהגה״מ הובא הרא״מ מתוך יוצא כן

 תוכיח. הוכח ממצות נפטרו לא מ״מ אולם ערבות, מגדרי העונש מן נפטרים אמנם
 שלא לו כשברור גם מזיד שהוא שכל סק״ג( )תר״ח אברהם" ה״מגן זאת הביא וכן

בו. שינזוף עד תוכיח" "הוכח של במ״ע עובר אולם כמותו, נענש אינו אמנם בו, יחזור
 למוטב ההחזרה באפשרות עיקר כל זו מצוד. מקשר אינו שהרא״מ ג״כ לנו ™הרי

נגד מחאה של מסוג תגובה חובת אלא זה אין שלדעתם יוצא ומזה התוכחה. ע״י
העבירה. עוברי

 שיהיו מוטב שם במש״ב ל׳( )ביצה שמסיקים והר״ן הרא״ש מתוך בראה כן
 מה אבל בפירוש, בתורה מפורשת שאינה במצוד, אלא אמור שאינו וכר, שוגגים

 אמור אינו זה שכלל שם מבאר עצמו הרא״ש והרי בידם" מוחים בתורה שמפורש
 שיהיו מוטב אמרו לא בדבר ספק יש אם אבל בהם, יחזרו שלא בבירור כשידוע אלא

 מפורשת במצוד. ואעפי״ב וש״נ(. הבתים חזקת ס״ם התום׳ כמש״כ )והוא וכר. שוגגין
 א״כ קיימת. המצוה כלום, יועיל שלא שאעפ״י הרי בידם. למחות חייבים בתורה
 כנגד תגובה דרך אלא למוטב, החזרה תכנה אין זו מצוה זו, לדעה שגם שמענו
העבירה. עושה

 שבאופן שב׳ לעיל שהזכרנו שי״ק המהר״ם דברי גם סובבים זאת דרך על ו.
 השבת מדין זאת שלמדנו כלל׳ קרא ל״צ תוכחה ע״י למוטב חבירו להחזיר שאפשר
 אם נפשו השבת על "ק״ו גופו השבת על שחייבים רעד דם על תעמוד ומלא אבידה

 שמ״מ ישמע שלא שברור בגונא אלא נצרד לא תוכחה של הכתוב ועיקר חוטא". הוא
להוכיחו, מחויב הוא

 מאה אפילו תוכחה שנתרבה ל״א ב״מ שמהגמרא להעיר יש דבריו )בעצם
להעיר יש כן ראשונה. פעם לתוכחה גם קרא שצייד נראה הכתוב, ריבוי מתוך פעמים

 כו בזד מש״כ לעיל ועי׳ ?"ו׳ כ«ו שאיו >־יזטשנ שבראי׳ לעיל שהובאו הרי״ו מדברי
1 ׳' לעיל(, וכמש״כ מדעת אבדה שזה מצד להעיר יש

 למוטב ההחזרה עם כלל קשור אינו התוכחה שדין בפשיטות נוקט שג״כ הרי
למוטב. להחזירו סיכויים כשאין ניתנה המצוה עיקר שכל לדעתו יוצא אדרבא

 ועוד הרמב״ם דעת התוכחה. במצות דעות שתי ישנן מדברינו: היוצא
 שזו אמרים ראשונים דעת ואילו למוטב. להחזרה אמצעי בתור שהיא מהראשונים

למוטב. ההחזרה אפשרות עם כלל קשורה ואינה עבירה, עוברי נגד תגובה של מצוה

התוכחה ממצות פטורים מתי כ.
הוכחד, מצות היכן עד ואמוראים תנאים נחלקו :()ט״ז בערכין בגמרא א.

 מלשון לד". שומע איני ויאמר שיכהו "עד פסק והר״מ והכאה. קללה או נזיפה עד אם
 שם בהגה״ט שהביא מד, מתוך יוצא וכן נפטר. אינו ממש הכהו שלא שעד נראה זה

 ממ״ש לרמב״ם לסייע וכתב נזיפה. עד הסובר יוחנן כר׳ שלא הרמב״ם פסק למה לדון
 עצמם על ולקבל שמך קידוש על להתבזות להם היה הדין מדת שאמרה :בתנחומא

ובו׳. הנביאים שהיו בשם מישראל הכאות
 שיקבל עד נפטר שאינו כנ״ל הרמב״ם כוונת בפשיטות שנוקט נראה מזה

מתוכחה. עבור ממש הכאות
שהרי הרמב״ם, של לפסקו מקור המובא בתגחומא לראות א״א לענ״ד אולם..

 לא שהנביאים כדרך נפטר, אינו הכאות שקיבל לאחר שגם יוצא התנהומא מתוך
 שהתנחומא יוצא תוכחה מצות מצד בתנהומא הדיון ואם כשהוכו. גם מלהוכיח פסקו
 עכ״ם נפטרים כולם דעת לפי שהרי דערכין, שבגמרא הנ״ל הדעות כל על חולק
 הגמרא נגד שהוא בתנתומא הרמב״ם של המקור לראות קשה כן שהוכו, לאחר
 גלוי" מי "לפניהם הדין מדת של הטענה היתה שם הנמצא הנוסח שלפי נ״ה. שבת

 כפי והוא טענה. עליהם היתה לא שוב יקבלו שלא ידוע היד, שאילו נראה שמזה
 תוכיח הוכח מצות ועל זה, באופן פקע הערבות שדין מהמפרשים לעיל שהבאנו

 ודברי התנחומא. מפני דילן גמרא ידחה שהר״מ לומר קשה א״ב ח״ו. כליה אי״ח
דינו. הרמב״ם למד משם לא עב״ם בע״ה. להלן יתבארו התנחומא

המוכיח. את להכות החוטא קרוב שיהא עד וכ׳ זה דין הביא החינוך והנה
נפטר. יפסוק לא אם שיכהו שברור כל אלא א דוק לאו שנאמר "הכאה" הבין

 התוכחה חיוב לדעתם שכג״ל וההינוד הרמב״ם שיטת את הולם שזה ונראה ב.
 מחזירתו התוכחה שאין זה מתוך מתחוור ודאי שמכהו בזה למוטב. ההחזרה מצד

 ימשיך, אם שיכנו שברור כיון ממש, שיכהו של״צ כהחיגוך מסתבר ומעתה למוטב.
המצוה. נפקעה וממילא משפיעים, הדברים שאין ברור בבר הרי א״כ

 מנין צ״ע לכאורה התוכחה בשמיעת תלויה המצוה שאין שיטות לאידך אכן
המצוות. לשאר בדומה שאינו מה התורה ממצות לסטור גבול הגמרא למדה

 אתיר כשהוא עמיתך", "את בכתוב נאמר שהרי אלו לשיטות שהטעם ונראה
 ולמר נזיפה, ע״י — לי׳ כדאית )למר בתוכחה שבועט כל אבל במצוות, ועמיתך
 במהרש״א שם וכ״ה "עמיתך" מבלל יצא שוב הכאה(, או קללה ע״י — לי׳ כדאית
שברשע )רל״ט( המנ״ח "עמיתך" בו מש״כ מצד בכלל זו במצוה נגע וכבר עיי״ש,
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קסד, כישראל התורה להחדרת ההובר, בגדרי ישראלי שאול הרב קסד

 .עמיתך". בכלל ויהי׳ יחזור אולי שעי״ז כיון שמסיק אלא זו, מצור, לכאורה ל״ש
 שאינו עוד דכל ההשפעה( באפשרות המצוה תולים שאינם )לחני י״ל זה ובנוסח

 דעות ולפי זה. מכלל יצא לה כשמתנגד משא״כ עמיתך, מכלל יצא לא בתוכחה בועס
 מכלל יוצא שעי״ז שכיון הכאה" "עד לי׳ דאית למאן ממש הכאה שצריך מסתבר אלו

 מן יצא לא בפועל מעשה עשה שלא עוד כל א״כ זו, ממצוה הפוטר וזהו "עמיתך"
להוכיחו. וחייב הכלל

להוכיח שלא מצוד! מתי ג.
מצוד, כן הנשמע דבר לומר שמצוה כשם אר״א :()ס״ג יבמות בגמרא א.

 למה בגמרא נתבאר ולא ישנאך. פן לץ תוכח אל שנאמר נשמע שלא דבר לומר שלא
 רק היא שהמטרה הסובר כותי׳ ודקאי הרמב״ם לדעת נשמע", שלא "דבר הכוונה
 כאן אין כי וכנ״ל, מאליו מובן הוא זה באופן הפטור ומתקבל, הנשמע דבר שיהא
לשנאה. אלא יגרום שלא כאן יש לומר שלא מצור, גם וממילא המצוה, מטרת

 עד כנ״ל שהוא התוכחה גבול לאחר היינו נשמע שאינו שדבר נראה דעתו ולפי
 בהכאה, רק הפוטרת לשיטה הולכים ר״א שדברי מסתבר ויותר הכאה. עד או נזיפה
 אבל פטור, אלא כאן שאין ערכין, הגמרא מתוך נראה נזיפה עד דאמר למאן שאילו

נזיפה. לאחר גם נפשו מסר דדוד חביבותיה מתוך יונתן שהרי איסור. לא
 הכאה של באופן כי ר״א. של זו הלכה הרמב״ם השמטת טעם נבין אולי ובזה

 ממצות גכה״ג שפטור כיון שהרי לאיסור, הנ״ל הכתוב מתוך דוקא ללמד אי״צ
 עובר שיכנו לחבירו כשגורם א״כ וכנ״ל, הרמב״ם הביא הרי זו והלכה התוכחה,

 מקומה שאיו זו הלכה להביא מקום הי׳ ולא מהמצור. נפטר שכבר כיון עור, בלפני
לפנ״ע. במצות היא כלולה אלא תוכחה בדיני

 קשה לכאורה התוכחה, בקבלת תלוי אינו שהחיוב שיטות לשאר אכן ב.
 חייב הוא עכ״פ ישמעו, שלא בכך מה הדברים, ישמעו כשלא לפטור לנו תיתי מהיכי
 שוגגין יהיו "מוטב הגדר מצד שהכונה לומר ואין תוכיח". "הוכח של המצוד, לקיים
 מלשון ואילו העבירה, עובר של החטא שיוחמר מפני הנימוק נראה שם שהרי וכו"

 לשון גם נפרש אם ואפילו ישנאך". "פן — המוכיח מצד שהוא שמביא הפסוק
 לזה צריך הי׳ לא עכ״ם השנאה, והיא חדשה בעבירה החבר יכשל פן — הכתוב
 שלא להקפיד יש אותה, שעושה העבירה עצם מצד וכו׳ שוגגין שיהיו כמוטב שהרי

למזיד. משוגג בחינת — יותר לחמורה תיהפך
ביחיד. תוכחה לבין לרבים תוכחה בין מחלק הריטב״א( )וכן דנמוק״י ג.

 בפשיטות שנוקט זה בקובץ תוכחה" במצות "בירורים גרשוני י. הרב של מאמרו עי׳
 זאת והוכיח בה. דשים שרבים עבירה לבין בה נכשל שהיחיד עבירה ביו חלק כונתו

 הי׳ ואילו וכר, מר לוכחינהו נ״ה שבת הגמרא מסוגית דבריו על הנמוק״י מקניית
טען שמא משבת לו קשה מה ביחידות שמוכיחו לדין ברבים שהתוכחה בין ק
ביחידות. הוכיחם שלא על לפניו

)תר״ח( בשו״ע חרמ״א אכן ד.
 שם שצוין )כפי להלכה הנמוק״י דברי מביאבין ומחלק טהנמוק״י( לקוח דינו בט״מ

והראי׳ ביחידות. תוכחה לבין ברבים תוכחה

 לוכחינהו השאלה שכל שמוכרח ממה שהיא הגר״א בביאור שם נתבארה שבת מגמרא
 ישמעו שלא ברי אם גם נפטרים אינם הרי ביחיד, שאם ברבים להוכיחם היינו וכו׳ מר

 מחוייב הוא עכ״ם בכך, ומה לו, ישמעו שלא לו ענה מה א״כ הנמוק״י( )לדעת
להוכיחם.
 תוכחה על היינו לומר שלא מצוד, ר״א שאמר שמה מדבריו עכ״פ היוצא ה.

 לענין :()ק״א סנהדרין הגמרא מחוך גם יוצא ברבים להוכיח שלא זה יסוד ברבים.
 בגמרא הכתובים מדרשות הוא וכן ברבים. לשלמה שהוכיחו על שנענש ירבעם
בתוכחה. יביישנו שלא שם ד,כונה שפירשו הג״ל ערכין

מזד, אחר ורק ברבים מוכיחו אחת שפעם הנמוק״י מתוך שיוצא מה אכן ו.
 צריך לכאורה נזיפה(, או הכאה עד נפטר שאינו ביחידות בתוכחה )משא״כ נפטר
 אחת פעם גם לדעתו, קבוע כלל הוא חטא" עליו תשא "לא הדין אם ממנ״ם הבנה

 עוד כל והיינו טובה, עצה בגדר אלא זה אין ואם מביישו. עכ״פ הרי הותר, איך
 השפיע כשלא כן ולא לביישו, אסור יושפע ביחיד תוכחה ע״י שגם סיכויים שיש

הותר. אחת פעם. רק למה שא״כ הנ״ל( ה״ח )פ״ו הרמב״ם שנוקט כפי ביחידות,
יוכיחנו שבסתר בעבירה :ת״ל שב׳ המג״א דברי מתוך מבואר זה דבר אולם..
 יוכיחנו בגלוי שעושה שבזה לומר ודאי )והכונה מיד יוכיחנו שבגלוי ובעבירה בסתר,

 מכוונים דבריו עכ״ל. שמים, שם יתחלל שלא שמביישו( אעפ״י בגלוי דהיינו מיד
בפרהסיא. ש-׳ש יתחלל ואל בסתר עבירה שיעבר לאדם לו נוח :מ׳ בקידושין למ״ש

המקום. בכבוד מזלזל שהרואה פרהסיא היינו :וכו׳( קדשי שם ואת )ד״ה שם וברש״י
 חולקים שאיו דז״ל, אמרו חי״ה, שיש ובמקום השם. חילול בזה יש בגלוי כשעושה א״כ

אז. לביישו מותר ע״כ :(יט )ברכות לרב ואפילו כבוד
 התוכחה מצות מצד שאינה בהכרח הנמוק״י, לפי אז, התוכחה תוכן אכן ז.

 משיטת שיטתו ושונה פעמים. הרבה אפילו חייב ביחיד הרי אחת, פעם רק למה שא״כ
למוטב, ההחזרה מצד התוכחה במצות הרמב״ם דעת שנתבאר כפי כי הרמב״ם,

 ביחידות שאפשר עוד שכל אלא התוכחה. להשפעת סיכויים יותר יש שברבים וסובר
 שעי״כ לביישו, ברבים יוכיחנו ביחידות מועיל וכשאינו לביישו. שלא להשתדל צריך
 יועיל שמא הועיל ולא ברבים אחת פעם שהוכיחו אחרי גם ולדעתו יושפע. אולי

 ע״כ התקוה, אפסה לא עדיין לך שומע איני ואומר שמכהו שעד הבאות. בפעמים
התוכחה. מצות פקעה לא עדיין

 והחיוב ישמע. שלא ברור שוב אחת פעם שהוכיחו אחרי לנמוק״י משא״כ
 בזה חייב ע״כ מחאה תגובת מגדרי היא לדעתו התוכחה שמצות מצד הוא ביחידות

חטא, עליו תשא ולא נאמר שבה תוכיח" "הוכח מצות אין בזה ברבים סשא״כ תמיד׳
התוכחה. ממצות כבר בזה אין לביישו וכשנצרך לביישו, שלא

בפשיטות• מוסברת ביוש ע״י היא כשההוכחה לענין השיטות שתי בין והחילוק
 ביחידות מתוכחתו ותועלת אפשרות כשאין המוכח, טובת מחמת שהיא שלרמב״ם

 שלא בכדי בעוה״ז לביישו טובתו לדרישת ועדיף לביישו. המוכח טובת מצד ראוי
 במצות היא המוכח טובת שלא לנמוקי׳ משא״ב הנצחית. בבושה בעוה״ב יבוש

 שאין תורה גדרה ובזה וכנ״ל. ומחאה תגובה מגדר המוכיח חובת קיום אם כי התוכחה
אלא להוכיחו א״י שאם מסתבר ע״כ למוכח, בושה יגרום שלא בתנאי אלא זו חובה
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בישראל התורה להחדרת החובה בגדרי ישראלי שאול הרב קסזקסו

 בחברו פוגע שאינו באופן רק כי כלל. קיימת שוב ר,מצוד, שאין ברבים שיביישנו ע״י
אחר. באופן לא אבל זו, מצות ד,תורה עליו שהטילה הוא ביושו ע״י

 נתן הנמוק״י ברבים. אחת פעם להוכיחו זו חובה מהי שא״כ להבין וצריך ח.
 עדיין ומ״מ פה. פתחון להם יהי׳ שלא ב׳ עי״ז, בו יחזור שמא א׳ טעמים: שני שם
זו. לחובה המקור ידענו לא

זה. על זה עצמם על ישראל שקבלו הערבות, מדין הוא זה שחיוב ונראה
 למחות בידם כשיש והוא אחיו, בעון איש באחיו", איש "וכשלו עד,"כ שדרשו וכמו
נ״ט(. שבועות כ״ז:, )סנהדרין מיחו ולא

 מצד הוא שבת בגמרא שהנידון ה׳( פ״א לעיל )הובא ד,רא״מ כמש״כ והוא
 חייב ראשונה פעם ע״כ למחות. בידם כשאין פוקעת זו וערבות הערבות, חובת

 פה. פתחון יהא שלא מצד זה ואם ממש. למחות בידו וה״ז יועיל, שמא מצד אם למחות,
פה. פתחון עדיין העבירה לעובר שיש היינו למחות, בידו שיש הפירוש זהו ולפ״ז

 מצד המחאה חובת לומר גם אפשר הי׳ עי״ז בהם יחזרו שמא הראשון לנמוק1
 זה אין שגי שלנימוק אלא הנ״ל, שיק והמהר״מ וכהמנ״ח לד .וד,שבותו מצות

4לו״ "והשבותו משום כאן אין יעזור שלא שברור כיון מספיק,

 שלא מצוד, כן וכו׳ שמצוה כשם :המאמר הרמב״ם לפי :הדברים בסיכום ט.
 שום בו ואין כשמכהו. דהיינו התוכחה, מצות גבול סוף לענין מתפרש וכר לומר

 לפנ״ע יש וממילא הרמב״ם, ציין שכבר כפי בזה פקעה התוכחה שמצות חידוש,
שיכהו. לשני כשגורם

 מצות מצד ולא ברבים, הוכחה חובת על כאן המדובר הנמוק״י לפי ואילו
 עי״ז שמביישו ואעפ״י ההדדית. הערבות דין מצד אלא ביחיד, אלא שאינה התוכחה

 שתועיל שיתכן עוד כל אלא אינה זו שערבות אלא השם. חילול בזה שיש כיון הותר,
 בזה חייב אינו ע״כ זו. טענה לטעון לעברין פה פתחון כשיש הפחות לכל או התוכחה,

 בזה שייך שוב פקעה האמירה שמצות כיון לומר, שלא מצוד, ואח״כ אחת. פעם אלא
ישנאך". "פן הנימוק

 ואינה ועומדת קיימת זו, לדעה למוטב, בהחזרה תלוי׳ שאינה ביחידות והוכחה
וכנ״ל. נזיפה׳ או הכאה עד אלא גפקעת

? מזידים יחיו ואל שוכנים שיחיו מומג :אמרו כמה ד.

 שוגגים שיהיו מוטב לישראל, להם הנח :וש״ג( ל׳ )ביצה בגמרא אמרו א.
 בדומה דאורייתא באיסור אפילו אמורים שהדברים שם ומסיק מזידים. יהיו ואל

 בעל משם הביא )שם( הרא״ש אכן הכתובים. מדרשת נלמד שהוא יוהכ״ם לתוס׳
 עינוי לתוספת בדומה בתורה מפורש שאינו בדבר אלא אמור זה שאין העיטור

 דפרשי", עד להו וענשינן בהו מחיגן בהדיא באורייתא דכתיבא במידי .אבל דיוהכ״ם
עכ״ל.

 שלא כתבו וש״ג( ח״ה )סוף שחתום׳ שנוי, הוא במחלוקת זה דבר לכאורה
 .צריך ספק כשהוא אבל ישמעו שלא ברור כשהדבר אלא שוגגין שיהיו מוטב אמרו

 לפניהם גלוי לפניך אם הדין, מדת דאמרה נ״ח( )שבת בהמה במה בם׳ כדמוכח למהות
מפורש שאינו במה אלא אמור אינו זה שדין נאמר ואם עכ״ל. ונענשו". גלוי. מי

 מפורשות שהן עבירות בג׳ מדובר שם הרי דשבת, מהא היא ראי׳ מה א״כ בתורה,
וכר שוגגים שיהיו מוטב של הפטור כלל איו שם כי נענשו ע״כ בתורה

 כלל ג״כ מזה לעיל שם הביא שהוא עצמו, הרא״ש בדברי להעיר קצת יש אכן
 וכר ישמעו שלא ברי כשזה אלא וכו׳ שוגגים שיהיו מוטב אמרו שלא התום׳ של זה

 כל אין העיטור בעל ”h והרי הנ״ל. שבת מהסוגיא המקור שאב ג״כ הוא ולכאורה
 אלא אמרה לא הרא״ש אולי אך בתורה. המפורש בדבר המדובר ששם כיון ראי׳,

 יהיו "ואל מהלשון אולי זאת ודייק הנ״ל, שבת הגמרא הביא לא כי בעלמא, מסברא
ודוחק. מזידים, ויהיו ישמעו שלא כשברור שהמדובר מזידים"

 עצם להבין צריך לכאורה דהגה מחלוקת. כאן שאין לומר מקום יש אכן ב.
 בזה ולמה ממש׳ דאוריתא הוא מדרשא שנלמד מה גם הרי בעה״ע, של החילוק

דפרשי". עד לחו וענשינן בהו "מחינו שמסיק בזד, תלוי הדבר שעיקר וצ״ל מוחים. אין
ועי׳ פ״ו. )כתובות נפשו" שתצא עד אותו "מכין עושה שאינו במצוות מ״ש והיינו

פ״ו(. לקמן מזה
בפירוש. בתורה שנתפרשו דברים לגבי אלא אמור אינו זה שדין בעה״ע וסובר

 החשש ל״ש ממילא וכנ״ל, להו מענשינן וגם הואיל מפורשים שבדברים שמחלק וזהו
 למחות מקום יש גם ע״כ לעבור, להם יתנו ולא יענישום שהרי מזידים יהיו שעי״ז

 ייהפכו שעי״ז למחות, מקום גם אין ממילא מענישים, לא נתפרש שלא מה משא״ב
למנעם. בידינו יהא לא ממילא כי בדבר יהא לא ותיקון למזידים,

 משא״כ עונשים, ע״י למונעם בידינו כשהדבר אלא שייך אינו זה חילוק ומעתה
 זה אין כי הצבור להעניש יכלו לא הרי מיהו, שלא על נענשו שזקנים דשבת בהא

 המפורש דבר להיות חוזר ובזה בידם, מיחו שלא המחאה על אלא נתבעו ולא בידם,
 קיים מפורש בדבר גם הרי למונעם יכולים שאינם שכיון נתפרש, שלא כמה בתורה
נ״ה. שבת הגמרא מסוגית ההוכחה קיימת ששפיר נמצא מזידים. יהיו שלא מוטב הכלל

העיטור. בעל לשיטת גם
 ובשלמא לנו. הוא מנין וכו׳ שיהיו מוטב של זה כלל עצם להבין ויש ג.
 בגיד״ד למוטב, החזרה של המטרה מצד הוא תוכחה שמצות כמותו והסוברים לרמב״ם
 לאידך אולם לתוכחה. מקום אין האיסור יגבירו עוד אדרבא יחזרו, שלא שברור
 מד,"ת מקור לנו מנין לכאורה וכנ״ל, ומחאה כתגובה עצמו מצד הוא שהחיוב שיטות

התוכחה. מצות לנו אין חמור יותר באיסור יעבור העבריין שעי״ז זה שבאופן
 שעיקר כיון זו, לשיטה תוכחה מצות אין שבשוגג לומר בראה הי׳ ולכאורה

איסור. שזה ובידיעה תחילה בכובה כשעובר אלא זה אין וכנ״ל, מחאה הוא תוכנה
 לא שאול והרי לשאול. שהוכיח מיהונתן מביא הנ״ל ערכיו בגמרא שהרי יתכן לא אד
תוכחה. דין בזד, הי׳ ואעפי״ב שוגג בגדר אלא דוד את ברדיפתו הי׳

 וי״ל גורמת, שהעבירה השם חילול מצד הוא התוכחה תוכן זו שלדעה ונראה
 המתרשל זה שכנגד השם, חילול את מרוקנת והתוכחה בסתר. כשעושה גם קיים שזה

 לא אם רק שייך וזה מצוה, של עלבונה ותובע כנגדו חבירו בא חשם, מצות בקיום
 גדול השם חילול עי״ז יגרם א״כ מזידים יהיו כשעי״ז אבל יותר. גדול קלקול יבא

כלל. המצוה אין ואז בתוכחה, מרויחים נמצאים אנו אין בזה יותר׳
הנשים שמקילות מה לענין שוגגים שיהיו מוטב זו הלכה הביא הרמב״ם ד.
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קסט בישראל התורה להחדרת החובה בגדרי ישראלי שאול הרב nop

יבאו שלא בידו ממחין אין וז״ל: ה״ז( העשור משביתת )פ״א יוהכ״פ בתוספת לאכול
והנח נשיו להזהיר ואחד אחד כל בבית שוטר שיחי׳ אפשר אי שהרי בזדון, לעשות

כוונת ביאר שם ובמ״מ עכ״ל. לזר" הדומה בל וכן מזידין, יד,ו ואל שוגגין שיד,ו להן
ונהגו בחורה מפורש שאינו דבר "בכל שכוונתו לזה" הדומה כל ,,וכן במש״כ הרמב״ם

חדא״ש. שהביא בעה״ע לדעת הרמב״ם דעת שמטה הרי לכל". ומסור היתר בו
 הזכיר לא כי מפורש, ללא מפורש איסור בין מחלק אינו הרמב״ם לענ״ד אכן

 בו שנהגו דברים לענין להתפרש יכול שפיר לזה" הדומה כל .וכן ומ״ש כלום. מזה
 שבה עבירה כבכל ושלא המחאה. תועיל שלא הדבר ברור כר שמתוך היתר, העולם
הרמב״ם, דברי יפה לנו יתבארו ובזה להוכיחו. כשירבו למוטב שיחזור ספק קיים עדיין

הבנה, משולל הוא לכאורה ואחד" אחד כל בבית שוטר שיהי׳ אסשר אי "שהרי שמש״כ
 ומאי האיסור חומר הסברת על אלא בכח מניעה פעולת על דנים אנו אין כאן הרי

 מה העיטור, בעל טענת לסלק שבא ברורה הכונה אלא לכאן? שוטר של שייטיה
 מתרץ ולזה העברינים. ולהכות להעניש מוזהרים בי״ד הרי מזידים", יהיו "שלא פירוש

 להשתלט אפשרות לנו אין הציבור בכל שפרצה בעברה כי אפשר אי זה שלגו שבנידון
 ונמצאים לנו ישמעו לא הרי ובזה בפה, אלא כוחנו ואין ועונש, כפי׳ באמצעי כולם על

 שהמדובר כבעה״ע מחלק הי׳ ואילו כלל. תוכחה מצות כאן אין ולזאת מזידים, נעשים
 קושיא הקושיא היתד. לא א״כ וכנ״ל, במפורש איסורו נתפרש שלא במה רק כאן
 לחלק שלא הרמב״ם שיטח כנ״ל אע״כ וכו׳", שוטר שיהי׳ "שא״א לתרץ צריך הי׳ ולא
כפי׳, באמצעי להשתלט נוכל ולא בה פרצו שרבים פירצה שהיא מקום וכל בזה

 למוטב תחזיר ולא תועיל לא התוכחה כי וכו׳ שוגגים שיהיו מוטב הכלל ועומד קיים
קלקול. יתר תביא אלא

 דיבורינו ידי שעל כשמסתבר מתוכחה להמנע חייבים :זה כלל בסיכום
 לנו וברור בה דש שהצבור בעבירה והוא העברינים, של העבירה מעשי נחמיר

 שהדין מצד אם ממשיים, כפי׳ אמצעי בידינו שאין בתנאי וזה יעזרו. לא שדיבורינו
 שהאפשרות מצד ואם בעה״ע(, בתורה, מפורש שאינו )דבר זה בנידון זאת מרשה אינו
הרמב״ם(. כאו״א, בבית שוטר שיהי׳ )א״א קיימת אינה לפועל הוצאה של

מאיפוי להפריש החובה ה.
 והא לגמרי, ומותר דפטוד קאמר וחיכי וקשה :דשבח רפ״ק הרא״ש כ׳ א.

 בידו נותנו היה לא אם דאפילו בכה״ג מיירי דהכא לומר ואין וכו׳ לפנ״ע משום קעבר
 מצווים ב״ד נבלות אוכל קטן דאסילו איכא, דרבנן איסורא דמ״מ וכו׳ ליטלו יכול היה

 מ״מ :בקצרה בבא( ד״ה )ג׳ שם ובתום׳ עכ״ל. לו, יסייע שלא גדול כ״ש להפרישו,
 מדרבנן מ״מ :בר״ן שם וכ״ה מאיסור. להפרישו שחייב איכא מיהא דרבנן איסור
מאיסור. להפרישו הוא מחויב שהרי אסור, מיהא

 אומר שהרי מדרבנן, רק הוא מאיסור הפרשה דין שגם מבואר הרא״ש מלשון
 בק״ו למד הי׳ אז כי התורה, מן להפריש חיוב הי׳ ואילו בכש״כי נלמד שלסייע
«כש״כ". שהוא בלשונם הזכירו שלא אעפ״י והר״ן מהתוס׳ גם וכ״נ מסייע. לאיסור

תורה, איסור הוא שם אם להפרישו מחיוב במסייע דרבנן לאיסור ללמד אין הן מ״מ
 מדרבנן הוא מאיסור הפרשה שחיוב נוקטים הם שגם פשוט אלא בזה, שגזרו שמגלן

וכהרא״ש. ק״ו מתוך ואם השואה מתוך אם למסייע, גם מזה ולמדים
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 ובר״ן בתום׳ נתבאר לא מאיסור חבירו להפריש חיוב שיש הפשיטות מקור ב.
 אוכל מקטן בק״ו זאת שלמד ראינו ברא״ש ורק זאת, שמביאים ראשונים ובאידך
 נבלות אובל בקטן לאיסור פוסק שהרא״ש מזה הוכיח שמ״ג( סי׳ )או״ח ובב״י נבילות.
 שהטור ותמוה לאיסור. הוכרע לא יבמות הגמרא שבסוגית אעפ״י להפרישו שמצווה

 נראה שלא הרמב״ם על שם והקשה להפרישו חייבים שאין בפשיטות נוקט )שם(
לחומרא. שפוסק הרא״ש אביו דברי הזכיר ולא עי״ש, כן, מדבריו

שרצים, לענין הכתובים מדרשות שמקשה ביבמות הסוגיא שמתוך קשה עוד
 מצווים שלד,סובר נראה ומזה להפרישו, מצווים בי״ד אין דסבר למאן וכהונה דם

 א״כ הקטנים. להפריש שמצווים כולה, לכה״ת משם ולמדים כפשוטו, הדבר מתפרש
מדרבנן. שהוא הרא״ש ,כ ולמה תורה איסור הוא

 מאיסור להפריש שחייבים היחיד שהמקור מהרא״ש שנראה מה שלפי ק׳ עוד
ראי׳ אין להפרישו שאי״ח הפוסקים הראשונים כל לדעת א״כ או״ג. קטן מדין הוא
 להפריש חיוב שיש בפשיטות נוקטים כולם ראינו ואעפי״כ המסייע. לאיסור לני״ד גם

מסייע. לענין משם ולמדים מאיסור
 הדיון שמעצם אלא ממנו, ללמד בבדי או״נ קטן הרא״ש הזכיר ג׳.שלא ולזאת

 הוא הקטן להפריש מצווים אם הפסוקים, מחוך שהביאו טרם עוד הגמרא, שבסוגית
 שלא ומתוך שם, ובמש״ב גדול משל חמור דינו יהי׳ שקטן יתכן לא שהרי זאת. מוכיח

 הסובר לדעת מדרבנן, לכה״ם והוא אסור. כולם לדעת שבגדול ש״מ קטן על רק דגו
 אדרבא ומעתה בידים. לספותו לענין מתפרש תאכלום" ד״לא וקרא אי״זז, שבקטן

יש, ודאי דרבנן איסור בגדול ומ״מ המקל, כדעת נקטינן׳ או״נ שקטן מהרא״ש יוצא
וכנ״ל.

 הדברים וסברת מדרבנן. אלא אינו מאיסור הפרשה שחיוב יוצא ולפ״ז ג.
 לעשות לא אבל בדיבור, אלא נצטוו שלא התוכחה בחיוב זאת לכלול שאין בפשוטו,

 וכש״כ גופו דאבידת לו" "והשבותו בכלל זאת אין וכן העבירה. מן ולהפרישו פעולה
 ומטעם העבירה. מלעשות בעדו למנוע דאורייתא מצוה בזה הי׳ הרי שא״ב נשמתו,

השבה. חיוב כאן אין רוצה אינו עצמו שהוא כיון
 עבירה בעובר שיש בפשטות שנקט )רל״ט( המג״ח על מזה לתמוה יש ולכאורה

 גופו באבידת שאם רעך" דם על תעמד "לא ומשום "והשבותו" משום להצילו חובה
 כאן שאין הראשונים מכל מבואר כנ״ל שהרי נפשו. באבידת כש״כ תורה, הקפידה

 המנ״ח כי דלק״מ ג׳ אך לו". מ״והשבותו ללומדו שאין כג״ל ובע״ב דרבנן חיוב אלא
 בידו הדבר אם ובזה שם, בדבריו במבואר למוטב", "שיחזירנו ע״י להצילו כשיכול דן

 משא״כ רעך". דם על תעמוד "לא משום וגם לו" "והשבותו משום גם בזה יש באמת
בע״כ, ממנה שמפרישו ע״י העבירה מלעשות בעדו שמונע רק למוטב מחזירו אינו אם

 על מתחרט הרי שאז למיטב למחזירו דמי ולא היא. מדעת אבידה כי אי״ח בזה
 הקודם שרצונו מכיר עכשו כי ממש אבידה בגדר עכשו כלפיו וה״ז הקודם רצונו

מעולה. השבה משום שסיר יש בזה לו, שהחזירו במה ומרוצה מוטעה היה
שיילוק" "משפט ההלכה )לאור שליט״א הגרשי״ז הערת גם תתורץ ובזה ד.

 לדעת עצמו שחמאבד )רל״ז( המנחה" ב״קומץ שהעלה המנ״ח בדברי שכב( עמוד
תעמד "לא מצד לא ואף מדעת, אבידה שהיא אבידה השבת מצד לא להצילו אי״ח

6) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)172 מס עמוד והמדינה התורה ט-י - והמדינה התורה



כישראל התורה להחדרת החובה בגדרי ישראלי שאול הרב קעאקע
 הכתוב. נצרך דלזה ע״ג סנהדרין בגמרא תירצו לא למה שאל״כ רעד", סד על

 והשמתו משום בזה שיש תוכחה בדיני עצמו הוא ממש״כ דבריו סותר והגרשי״ז
 שיש מצד להצילו חייב יהא על״ד מאבד גם וא״ב רעך". דם על תעמד "לא ומשום
 מסיק הוא שהרי הפור בכיוון להעיר יש וכן העבירה. מן להצילו וחייב בדבר עבירה
 אבידה בגדר דהוי השבה מצות משום לדעת עצמו כשמאבד חבירו בהצלת שאין

 מדעת. אבדה ה״ז אבידה השבת שייך העבירה מן שבמצילו כתב למה וא״כ מדעת,
 מתחרט אינו הניצול עצ״ל במאבד בי המנ״ח, דברי יפה מיושבים הנ״ל לפי אבל

 כשמחזירו משא״ב השבה. דין אין באמת ובזה -לאפרושי" מעשה אלא זה ואין ממעשהו
 אחריה שמחזר ממש אבידה עו״ז אצלו זה הוי א״כ מעיקרא, מתחרט שהלה עד למוטב

 לעשותה מהמצוה גופא וזה להחזירו, המצור, בזה יש שפיר ע״כ מדעת, אבידה ולא
בה. מעונינים שהבעלים לאבידד,

ח( שעה״צ )שמ״ז ברורה" ה״משנה דהנה בזה, להעיר יש עדיין אבן ה.
 הרואה י״ט: בברכות דאיתא לם״מ הוא, דוקא לאו דרבנן הרא״ש דמש״ב העיר:

 דצריך ש״ג( יו״ד השו״ע ופסק הרמב״ם גירסת )לפי כלאים לבוש שהוא לחבירו
 ה״ה וא״כ הוא בעלמא דרבנן תקנתא דלאו בגמרא שם ומשמע בשוק אפילו לפשוט

 שהמדובר שמסיק עיי״ש וכו׳, מהאיסור להפרישו כדי בידו למחות מחויב הלא בעניננו
לסייעו. שלא דרבנן חיוב אלא דאוריתא חיוב בזה אין ואז למונעו יכול שאינו

 להפריש חיוב שיש ממה זה דין מוכיח שהרי ברא״ש בן לפרש יתכן לא ולענ״ד
 חייב ודאי ובזה ממש, להפרישו בידו בקטן והרי לו". יסייע שלא גדול -וכ״ש הקטן

 להפרישו, בידו כשאין הוא הספק ובל מכלאים. להוכיח שרוצה לפ״מ בגדול מדי״ת
להפרישו. שבידו משם היא ראי׳ מה א״כ

 בע״ז עצמו שהרא״ש והעיר הרא״ש, בדברי עמד שהטו״א מד, נציין עוד ו.
 שכשיכול נראה שמזה דנהרא, עברי בתרי בדקאי דוקא למומר להושיט לאיסור כתב

 מדין ללמד אין בי בע״ז בהרא״ש והכריע בו. אין דרבנן איסור גם בעצמו להגיע
 הדבר כשאין משא״כ האיסור, מלעשות בעדו למנוע בידו שם שהרי מאיסורא, אפרושי

 ממילא שהרי כלום, ולא לאיסור עוזר הוא איו כי איסור, בו אין להושיט גם בידו,
ליקח. יכול

 ומסיק סק״ו( קנ״א )יו״ד בש״ד גם עמד כבר הללו הדא״ש דברי בסתירת
 בעכו״ם המדובר בע״ז משא״כ להפרישו. חייב שהוא בישראל המדובר דבשבת להבדיל
לסייעו. איסור גם אין ע״כ להפרישו, שאי״ח מומר וישראל

 שחטא אעפ״י מומר ישראל שגם ודאי שזה דבריו ביאר שם מרבבה" וב״דגול
 ביד ויש בשוגג כשעובר ב״א להפרישו מצווים ש-אין כוונתו ומפרש הוא, ישראל

 פ״ק דריש ומשנה הוא, שוגג שהקטן או״נ בקטן וכמו להפרישו חייב להפרישו, אחר
 אפילו עבירה איזה על במזיד לעבור דרוצה בישראל אבל וכו׳ מיירי בשוגג דשבת

 הש״ך דנקט ומומר הש״ד, לדעת להפרישו מצווה אחר ישראל איו גמור מומר אינו
 עבירה עובר דכל ועוד הוא, מזיד מסתמא ומומר דברו, במומר דהפוסקים משום הוא

עכ״ל. דבר, לאותו מומר נקרא במזיד
 שליט״א קפלן מוהר״מ הרד,"ג לידידי התוכחה" -מצות בספר העיר ע״ז ז.

שהוא עמיתך, שאיננו :ומשום דוקא לע״ז למומר מכוין הש״ד של שפשוטו א( )פ״י

 הוכיחו טז ערכין מגמרא קשה: הבנתהדגו״מ לפי אולם תוכחה. מקבל ואיננו שונאך
 הדמב״ם שפסק ממד, קשר, וכן מיידי. שבמזיד הרי ויוכיחו, שיחזור מנין קבלו ולא

בשוגג, אלא ע״ז נחלק לא הרא״ש וגם בחוץ, אפילו פושטו שחבירו כלאים לעניו
יותר. חמור דינו שבמזיד הרי

 כלולה מאיסור הפרשה שאין נתבאר כבר בי לק״מ, הראשונה קושיתו
 הרואות השיטות לאלה )אפילו בדיבור אלא אינה שהיא תוכחה במצות

נכונה. הלכה לכאורה היא השניה ההערה אכן מהחטא(. להפרישו המטרה בתוכחה
 שהעיר שם רש״א !עליון גם הבין בש״ך הדגו״מ של זו שכהבנד, לציין ראוי אולם

 בשאר דארשב״ג ס״ט. מרובה מם׳ ואי להש״ך לו פשיטא מאין "וא״י הש״ד בדברי
 שעשה דבר ובאותו גזל איסור על עובר כו״כ שבין ש״ה י״ל וכו׳ הלעיטהו השנה ימות

 ברמב״ם משמע וג״ז עוד• אחר באיסור יעשנו שלא מצווים אנו אין עכ״פ רשעות
שנפרישו", רבעי כרם מאיסור חמור גזל דאיסור מחמת דדוקא דמעשר פ״ה בפיר,"מ

לע״ז. במומר ל״ד שזה הש״ך דברי הבין שג״כ הרי עכ״ל.
 ולא תוכחה מדין לא כאן שאין ברור לעיל שבאמור שביון פשוט הוא וההסבר

אחר, מגדר הוא ע״ב א״כ דאורייתא( חיוב זה הי׳ )שא״כ לו" "וד,שבותו מדין
 א״ב בידו, למנע שלא אדיש לד,שאר לו אסור איסור, עובר חבירו הרואה שהישראל

 אכתי לכה״ת מומר גם שהרי זה, לדבר למומר לכה״ת מומר בין לחלק מקום אין
מכלאים. בהערה צ״ע אכתי אכן הדגו״מ, ובהערת הוא ישראל

 לא אלא וכו׳, הלעיטהו דרשב״ג מהא למד באמת שהוא הש״ך בבוגת והנראה
מצווים", אנו אין עכ״ס הרשעות שעושה דבר -שבאותו הרש״א גליוו של לחילוקו ס״ל

 הלשון וכן האיסור. למעט יעשר, לא ולמד, ימנענו, השני באיסור מ״מ נם״מ, מאי כי
 מקפידים אין רשע שהוא כיון ההדגשה עיקר אלא זו משמעות בו אין וכו' הלעיטהו

 להפרישו בידינו בשיש המדובר ששם דכלאים מהא החילוק עיקר אכן להפרישו. עליו
 משא״כ זאת. לעשות ראוי באמת ואז פעם, בשום עליו לעבור לו לתת ולא מהאיסור

 פעמים בשאר ואילו מהעבירה למונעו שבידינו לפנינו אירע בודד מקרה כשרק
זו. בפעם אף כלל להפרישו חיוב אין בזה ויעשה, עשה

והדגו״ט. הש״ך עפ״י הרא״ש בהבנת שנראה מה זהו
הדגו״מ של הנחתו יסוד עפ״י אחר. באופן הרא״ש לבאר ניתן לענ״ד אכן ח.
 להעיר שיש עפי״מ והוא חטאת. חיוב ולענין בשוגג הוא בשבת ברא״ש שהמדובר

 בעלמא מסברא לזה ובאו לד״ע לסייע מותר אם בדבר דנו הג״ל הראשונים שכל במה
 עוברי ידי מסייעים שאין זה שדין תמוה ה״ז ולכאורה מאיסורא. לאפרושי החיוב מכח

 ידי מחזיקין שאין :)ס״א.( ובגיטין ט( )פ״ה בשביעית מפורשת משנה הוא עבירה
העבירה. בשעת עבירה עוברי ידי בידים לסייע שאסור :שם וברש״י עבירה. עוברי
 ועוד וכיו״ב. לשתות הכוס לו כשמושיט העבירה בשעת יקרא לא שזה לומר ודוחק
נבילות. אוכל מקטן מביא ראיה מד, שא״כ

 בשוגג שעושה דשבת בגונא הוא ואידך הרא״ש של הדיון שכל ג״ל ולזאת
כלל. עבירה לעבור כונתו שאין כיון עבירה, עובר שם עליו שאין י״ל שבזה וכנ״ל,

 ברואה שהמדובר הרמב״ם לגירסת דכלאים מהא הרא״ש מסתייע שלא מה גם ומיושב
 בר אדא דרב מעשה מבואר בגמרא שם גירסתנו, לסי ואפילו כלאים. לבוש חבירו
שמסר מיוחדת מעלה בתור חדבר נזכר ששם ואעפ״י בשוקא. הכדבלתא שקרע אחכה
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קעג בישראל חמורה להחדרת החובה בגדרי ישראלי שאול הרב
קעב

לא שאל״כ חייבים, כולם מאיסורא לאפרושי מחיוב שבעיקר נראה מ״מ ע״ז, נפשו
ראי׳ ומביא בשוגג. הוא הרא״ש של הדיון כל שכג״ל אלא מסי״ג. גם בזה שייך הי׳

בכה״ג. גדול וכש״כ שוגג, בגדר אלא היותר לכל אינו הוא שהרי או״נ מקטן
 יש הרי בשוגג שהמדובר שכיון הרא״ש, על הנ״ל הטו״א הערת ומסולקת ט.

 שיפרש )וודאי אסור וזה היום ששבת לו שיודיע ע״י ממש להפרישו חברו בידי
 לסייע שלא שחייב מכש״כ להפרישו מצווה אם א״כ מידיעתו(, שב אינו הרי שאל״ב

עי״ז. ויפרישנו היום ששבת ויזכירנו שיזהירו אדרבא אלא לו
 שעושה מומר על דן שהרא״ש בע״ז משא״כ דשבת, לסוגיא שנוגע במה זה וכל
 אין שוב יפרוש לא שודאי שכיון הטו״א כסברת נוקט שהרא״ש באמת י״ל במזיד,
 דשביעית מהא שהבאנו לפ״מ אך בסיוע. מידי עביד לא כי בידו לסייע גם איסור
 מכת לסייעו שאסור ודאי במזיד בעושה שם שהמדובר שכיון לוזיפו, יותר נראה
 להזכיר הרא״ש הוצרך ולא עבירה", עוברי ידי מחזיקין "שאין במשנה המפורש מדין
 בו יש דנהרי עברי בתרי שבמומר לומר אלא בא ולא מאליו, מובן הוא כי זאת

באיסור. יעבור שעי״ז שידוע כיון ממש, וזורה איסור
 שנראה דנלאים מהא הרא״ש על הנ״ל המ״ב הערת ליישב מקום יש ומעתה

 בעובר דוקא סובבים הרא״ש דברי כי התורה. מן היא מאיסורא אפרושי שחובת
 במזיד המדובר בכלאים םשא״כ לאפרושי. של דאורייתא חיוב שאי״כ י״ל ואז בשוגג,

 דאורייתא חיוב יש שבמזיד יוצא ולפ״ז להפרישו. דאורייתא חיוב באמת יש ואז
המ״ב. שנוקט וכמו בידינו, שהדבר כל מאיסורא, לאפרושי

 התורה מן חייב שהוא מוכח ברכות שמהגמרא המ״ב של הנחתו עיקר אכן
 כלאים שלגבי שם אמרו אמנם שם. מהגמרא זו משמעות הוציא מהיכן אדע ולא אני בר

 עושה על הדיון זה כל אולם ה׳, נגד תבונה ואין עצה אין הכלל קיים דאורייתא
 וכו׳. עצה שאין מלביישו להזהר ל״ש דאורייתא כלאים לבוש הוא שאם עצמה, העבירה

 לגירסת ואפילו להפרישו הרואה על התורה מן חובה שישנה ראי׳ שום אין אבל
צ״ע. ודבריו הרמב״ם,

 לכלול אין כי וכנ״ל לאפרושי לחיוב בתורה מקור אין הסברא שמעיקר וכיון
 יש מחאה, במטרת ואם למוטב להחזירו במטרה אם בדיבור, שהיא בתוכחה זאת

 אינו בשוגג והן במזיד הן מאיסורא לאפרושי הדין עיקר וכל דאמת אליבא כן לנקוט
 רבותא נקט ולא וכר יושיט שלא מנין שאמרו :ו ע״ז מהגמרא יוצא וכן מדרבנן. אלא
תורת. איסור בו יש להגיע כשיכול שגם

הדברים: בסיכום י.
 היא שההפרשה מדרבנן, להפרישו חייב בשוגג, איסור דבר עושה חבירו הרואה

 הפרשה חיוב אין ובמזיד בידו. לסייע שאסור מכש״כ איסור, שזה לו שמודיע ע״י
 באופן רק זהו אם אולם כליל, מהעברה למונעו בידינו כשיש אלא הש״ו( )לדעת

 להפרישו. חיוב שום אין בעבירה להחזיק ימשיך אחרות בפעמים ואילו חד־פעמי
 מהמשניות שמוכח וכפי במזיד׳ שעושה כל אופן, בכל אסור בידו שלסייע נראה ומ״מ

כהש״ך(. )ושלא וכנ״ל ,וגיסיו בשביעית
 כי שאי״צ, נראה האיסור מן חברו להפריש בכדי הוצאות ולהוציא י״א.

להוציא אי״צ למחות בידו שיש שמי מהרי״ו מתשובת הביא א( קנ״ז )יו״ד הרמ״א

העבירה, מלעשות ימנעו שימחה שע״י היינו למחות בידו שיש מי והרי ע״ז. ממון
 שאי״צ מזה שמענו אי״ח. ואעפי״כ מאיסורא, לאפרושי החיוב מצד גם בזה יש א״כ

מאיסורא. לאפרושי בכדי ממון להוציא
 אדם אין שהרי מאיסורא, לאפרושי בכדי מכות לקבל שאי״ח שבש״כ ונראה

 להוציא שבידו אי״ח ממון ואם ממונו. להוציא משא״כ צ׳:( )ב״ק בעצמו לחבול רשאי
בזה. גופו על לנתר רשאי שאין מכות מכש״כ

 מרב מביא הנ״ל כ׳ ברכות שבגמרא ע״ז, ממון להוציא שאי״ח כן להוכיח ׳ונ
 מצינו לא והרי קיד״ה. על נפש כמסירות זאת והגדיר בכרבלחא שפשט אהבה בר אדא
כותית(. היא שמא עצמו שסיכן כנראה )והיינו זה עבור זוז מאות ד׳ ששילם אלא שם
בזה. חייבים שכולם רבותא מאי מאיסורא, לאפרושי כדי ממונו להוציא חייב ואם
 נכסים עישור עד כגון חייב חלק אבל ממונו כל להוציא אי״ח שאמנם נאמר ואם

 לפרש לגמרא הי״ל שא״כ מצדקה, ולמדה מ״ע כל לענין ירוחם רבינו וכמש״כ
 נ״ם מזה נתפרש שלא ומכיון ממונו, ערך לסי מהנצרך למעלה הי׳ זה שסכום
כלל. שאי״ח

 מאיסורא לאפרושי בכדי הוצאות להוציא מקום שיש גם מכאן ולמדנו י״ב.
 אכן נפש. מסירות לזה קרא שהרי ע״ז מכות לקבל וכן קיד״ה. על מסי״ג של מגדר
 אסור כלל שבדרך שאעס״י הנ״ל( )קנ״ז הש״ך והביאו הב״י כמש״כ שהוא נראה

 לקדש רשאי פרח שהדור ורואה ויר״ש וחסיד גדול אדם של״צ, במקום נפשו למסור
 שאחרים מה הביאור ונראה עי״ש. ולאהבו, השם ליראה העם שיראו כדי וכו׳ השם
 בזה ויש ברבים רושם הדבר עושה נפשו מוסר והחסיד כשהגדול רק כי רשאים, אינם

 הנ״ל ברכות הגמרא ביאור נראה וזה לאיסור. הדבר חוזר ע״כ אחר, משא״כ קיד״ה,
 ולכאורה אקיד״ה. נפשין מסרינן לא אנו אקיד^ה נפשייהו מסרי אינהו שם שאמר
 לא למה וכג״ל, חיוב כאן שאין ואעפ״י אקיד״ה, נפשם מסרו לא באמת למה תמוה,
 זו בדרגא א״ע החזיקו לא כי יפה, מבואר לפי״ד אבל ז בזה בעצמם חסידות מדת נהגו
 ובזה לבטלה, מםי״נ אלא בזה אין ע״כ קיד״ה, יצא ידיהם שעל וחסידים גדולים של
מצוה. שום אין

 בהגה״מ הביא שממנו א׳( )פ״ב לעיל שהבאנו התנחומא גם יובן ובזה י״ג.
 הסובר לדעת גם מתישבים אינם התנחומא שדברי הוכחנו ושם כהרמב״ם. להוכיח

 להם שהי׳ היא התביעה הנ״ל המדרש לפי ואילו נפטר, עכ״פ בהכאה שהדי הכאה, עד
 הכאה אחרי שהרי המדרש׳ דברי לכאורה תמוהים וא״כ מישראל. הכאות לקבל

בכה״ג. אין ג״כ מאיסורא לאפרושי מצות שגם הוכחנו וכבר נפטרים.
 הדין מעיקר לא באמת מישראל הכאות שקבלו שהנביאים י״ל הנ״ל לסי אכן

 שמתוך והיינו מחויבים, שאינם במה קיד״ה על מס״נ מגדר כ״א זאת עשו
 שאי״ח אעפ״י וע״כ שלהם. במסי״נ גדול עניו והי׳ קיד״ה משום בזה הי׳ גדלותם

קיד״ה. מצד מותר לגבם אסור, מזה ויותר הכאה עד אלא
 להתבזות להם שהי׳ החורבן שבדור הזקנים כלפי הדין מדת שתבעה וזהו

הי׳ קיד״ה, על מתבזים שהיו מה הדור׳ גדולי שהיו מתוך שהם כלומר קיד״ה, על
 הביא שלא שלנו הש״ס אכן בדי״ש. תביעה וזוהי השם. את ולאהבה ליראה משפיע
דשל הא ע״ז ומביא מחו, ולא למחות בידם שהי׳ על שנתבעו אלא נ״ה( )שבת
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קעה בישראל התורה להחדרת החובה בגדרי •ישראלי שאול חרב קעד
על התביעה מכרת ולא מיהו שלא הדבר עצם על היא שהתביעה יוצא הגולה, ראש
עיקר שכל כיון ע״ז, לעונש מקום שאין ס״ל כנראה בזה, קיד״ה על נפשם מסרו שלא
משוה״ד. לפנים של גדר אלא זה אין

:דמילתא מסקנא
 ולא ממון ע״ז להוציא לא אי״ח מצוה, שהוא במקום גם מאיפורא לאפרושי

 השם. לקדש כדי כנ״ל נפשו למסור יכול וחסיד גדול אדם אולם הכאות. לקבל
 איסורא גם וממילא לא, רגילים בבנ״א אבל קיד״ד" עי״ז שיצא גדול באדם דוקא וזה

ג!עצמו. לחבול רשאי אדם שאין כיון למכים, גופו כשנותן איכא
 של אפשרות איו מרובים עבירה ובעלי פרוץ שהדור היום של בתנאים י״ד.

 ומכות, והפסד ומצה ריב לידי רק שתביא ישירה פעולה בדרך מאיסורא אפרושי
המדינה. חוק לזה מתנגד כך על נוסף וכנ״ל, חייב, שאין במה

 האחרים האמצעים את לנצל החובה את מטילה מאיסורא האפרושי חובת אכן
 מאבק ניהול לשם תורה שומרי הציבור של ההתארגנות וזהו בחברה, כיום הנהוגים
 משום בהם שיהא מתאימים חוקים המדינה של המחוקקים במוסדות ולהעביר פוליטי

 מחויבים אנו המטרה את להשיג לנצל שאפשר מה כל שהרי מאיסורא. אפרושי
 מלעשות והנמנע למוטב, החזרה משום חוק בחקיקת אין אמנם ואם בו. להשתמש

 מאיסורא אפרושי תוכן כל הן אולם תורה. שומר אינו עדייו המדינה חוק עונש מפחד
 זה ודבר העבירה, עוברי לריסון אלא למוטב להחזרה מכוון שאינו נתבאר, כבר

 ומרחיקים אלה מעין חוקים לחקיקת המביאות פעולות א״כ המדינה. חוק ע״י מושג
והכרחיות. ראויות הן העבירה מן הצבור את

 על נוסף וזה מאיסורא. לאפרושי בכדי הכל לעשות יחיד כל חובת מבחינת זהו
 יכול אינו ישראל שכלל והמסורה הכתובה בתורה לנו שנמסרה הברורה הידיעה
 שמים שם המוחקת ישראלית ושמדינת התורה, שמירת ע״י רק בא״י מעמד להחזיק

 לפעול ההכרח את לנו מכתיבה עצמה מצד זו ידיעה קיום. זכות לה איו עצמה מעל
 של החיים אורח על התורה חותם את שאפשר כמה עד להטביע בכדי במשותף
במדינה. הציבור

התורה מצוות לי,יום כפיה ו.
 אלא אינה מאיסור חבירו להפריש שהחובה הקודם בפרק נתבאר כבר א.

 העבירה. מן ובהכאה בכח להפרישו מה״ת חובה שאין שכש״כ מובן וממילא מדרבנן.
 נפשו. שתצא עד אוחו מכין המצוד! לקיים רוצה שאינו במי פ״ו.( )כתובות מצינו אכן
 ובפשוטו ז זה דין אי״ב מה״ת אם נפש יכנו שאיך התורה, מן ודאי הוא זה ודין

 אזהרה — ״ועשית״ המצוות על לכוף אזהרה יש שלהם בבי״ד, רק אמורים הדברים
להלן. מזה יתבאר ועוד שימשיך. לבי״ד

 שחבל הרב לפטור הכתוב מן שלמד כ״ח( )ב״ק הגמרא מתוך ברור יוצא וכן
 לנו הרי רבו. לו שמסר כנענית משפחה ולהפרד לצאת רוצה ואינו ימיו שכלו בעבדו

 שאיסור נראית רש״י דעת אכן הכאתו. על שאי״ח אלא תוכחה מדין מצוד, בזד, שאין
 ולהפרישו להלקותו ורשאי :איסורא( )ד״ה בב״ק שם כתב שכן בכה״ג. אי״ב להכותו

בברייתא שם במ״ש )ט״ז:( בערכיו רש״י דעת וכ״ג הוא. לנפשי׳ לאו דינא דהאי

 על יכנו לא פירש״י מדבר. הכתוב שבלב דבשנאה בלבבך, ת״ל וכו׳ יכנו לא יכול
איסור. מכלל תוכחה דבר על הכאה מוצאת שלמסקנא נראה תוכחה. דבר

 הכתוב אזהרת שמפרש ה״ה( מדעות )פ״ו הרמב״ם דעת נראית כן לא אך
 גם וממילא מישראל, לאדם שנאה של כללית באזהרה בלבבך" אחיך את תשנא "לא
ההכאה, להתיר לענין לא בהכרח מתפרש וכו׳ יכנו לא יכול בברייתא שאמרו מה

אחר. איסור בכלל אלא תשנא" "לא של זו אזהרה בכלל ההכאה שאין לומד אלא
 משום עובר אינו רשאי שאינו ״י9אע והמחרפו חברו המכה אבל :שם לשונו וכ״ה

 על אלא הלאו ע״ז עובר אינו שנאה מראה שאם )רל״ח( בחינוך וכ״ה תשנא". לא
 אלא ראי׳ אין ב״ק ומהגמרא ההכאה. להתיר מקור גם אין ממילא וכו׳. תקום לא

להכותו. מותר שיהא לא אבל הכהו, אם שפטור
 כמש״כ ולא שפטור. במה אחר באופן להתפרש יכולה ב״ק שהגמרא נראה עוד

 הדעות לכל פסידא שבדאיכא שם אמרו שהרי לנפשי׳. לאו דינא דהאי מצד רש״י
 שהיא שלו שפחתו ע״י איסור עושה שהלה זה שבאופן י״ל א״כ לעצמו. דין עושה

 יעשה שלא חבירו לעכב בידו שהרשות פסידא" מ״איכא זה דבר גרע לא ממונו,
 "כיון :בזה שב׳ ט׳( סי׳ )חו״מ בינה״ ה״אמדי בכונת נראה וזה ממונו. ע״י איסור

 מן להפרישו להכותו רשאי בממונו איסור לעשות שרוצה לזה לו גרם שממונו
פסידא. לי׳ לאית דומה ה״ז זה שבאופן כנ״ל והיינו פסידא". לי׳ דלית אף האיסור

 לזה לו גרם שממונו מצד כונתו לפרש רוצה ט״ו סי׳ התוכחה מצות )ובס׳
 ולא כנ״ל, מסתבר יותר אבל בשפחתו". שהתרגל האדון ידי על בא האיסור ו״כל
לי׳ כאיח דהוי׳ אלא השפחה, לו למסור לו הי׳ גמור היתר שהרי חגורם, שהוא מצד

וכנ״ל(. פסידא,
 רק היא בהכאה גם חבירו לכוף זו רשות אם והנתה״ט הקצור,"ח ונחלקו ב.

 נתה״מ לדעת .7כפי ע״י מ״ע לקיים בקו״ע גם שהוא או האיסור, על לעבור כשבא בל״ת
 עושה ואינו סוכה למעשה — מצוד.( —למ״ד בע״ח )פריעת דדמי "דכיון בכלל מ״ע גם

 מי אפילו מאיסורא חבירו להפריש מצווה אדם כל המצוד" לקיים אותו דכופין
 להכותו רבו דיכול ימיו שכלו נרצע גבי כ״ח בב״ק כדמוכח בי״ד בכלל שאינו

סק״א(. ג׳ סי׳ )חו״מ וכו׳" האיסור מן להפרישו כדי
 רשות רק לא שהוא שסובר מזה נראה להפרישו" מצווה אדם "כל )מש״כ

 לזה אלא היותר לכל מבואר אינו בעצמו שמביא ב״ק מהגמרא ואילו חובה, אלא
 אלא אינו תורה מדין שאמנם כונתו לבאר נראה וכנ״ל. הכהו, אם ופטור רשות
מאיסורא, לאפרושי מצוד, יש שמדרבנן מאחד אולם בב״ק. דמיירי הוא ובזה רשות

4איסור( בזה אין עכ״ם שמד,"ת כיון להכותו, חובה גם זה בכלל ע״כ
 ההיא והפעולה איסור שעושה בין מחלק שם( נתיבות )משובב ובקצור,"ח

אסור. אדם וכל בי״ד ברשות אלא אינו שזה מ״ע לקיים לחייבו לבין ממנו, להפרישו
 לכוף יכולים שאין צ״ח( )גיטין שאמרו ממה דעתו מוכיח הקצוה״ח ג. י

 שליחותא אנן מכח רק ובזה״ז סמוכים, בי״ד דוקא אלא בזה, כשמחוייב גם הגט, על
 על רק בקו״ע כפי׳ דין שאין הרי לכוף. אנו שיכולים הוא קעבדינן, דקמאי

סמוכים. בי״ד
לא בקו״ע שגם כקצוה״ח דלא מכריע ה״ג( פ״ד )ממרים שמח" ו״באור
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קעז בישראל התורה להחדרת החובר, בגדרי ישראלי שאול חרב קעו

י• ר«

 שצריך מקום לביו הדבר קיום רק שצריך מקום בין שמהלק אלא דוקא, בי״ד הוזכרו
 שכופים "כיון שאז בי״ד ע״י דוקא צריך בזה רצון, צריך וקרבנות שבגט רצון!
 הדיוטות ע״י הא וכו׳ מעושה הי׳ לא מדעתו הוה תו אני, רוצה כשיאמר כדיו אותו
 לעשות או מצה "לאבל המצוות על בכפי׳ משא״ב רצון". ולא עישר רק זה אין

 מדעת שלא החוב יפרע האם בע״ח, לפרוע או כהונה מתנות להפריש או סוכה
 ואכל כפאוהו קיי״ל הלא כפי׳ ע״י מצה יאכל או בע״ב המחנות שיותן או המלוח

 לדידן שפסקו מצוות בהנך או כונה צריכות מצוות למ״ד ובאמת וכר. יצא מצה
 כפייתם דע״י דירתו שלוחים או מומחים בבי״ד רק לכוסו דאין אפשר כונה דבעי

עכ״ל. וכר, לרצון יוהשב
 במקום שמהלק מה מובן אינו )א( בשתים: דבריו על להעיר ויש ג.

 "איו הדיוטות ע״י משא״כ כדיך אותו .שכופים בי״ד ע״י רק הוא רצון שצריך
 )כתובות נפשו שתצא עד אותו כופין שמ״ש מכיון הרי רצוף. ולא עישוי רק זה

 מצוד, זו שאין שנאמר אף מישראל, אדם כל ע״י אלא בי״ד ע״י רק לא הוא פ״ו.(,
 לבי״ד ועשית־אזהרה ר״ה: הגמרא מדברי שם )כמש״ב לבי״ד רק לכוף המוטלת

 רוצה כשאומר ייחשב לא ולמה לכופו, עכ״ס רשאי אדם כל הרי מ״מ שיעשוך(
 כפהו אם לעניו שכתבו שם החום׳ על שמסתמך ומה בי״ד. ע״י כמו לרצון אני

 אסור ששם דומה אינו הרי כדין, שלא הוי נינתו עישוי בני דלאו דכיון עכו״ם
 בדבריהם, מאד התקשו שם וגם כדין. שלא כפי׳ ה״ז ע״כ שיכפה לעכו״ם לפנות

 באנסוהו "דהא מאד דחוקה התום׳ שסברת שב׳ א׳( ענף י׳ )אהע״ז יצחק באר עי׳
 דמקבל פסידא דל״ל דהיכא אמרינו ואפ״ה כדין שלא וההכאה הכפי׳ ג״כ למכור

 ועכ״ם עי״ש. לגרשה"" דין עפ״י דמחוייב היכא ה״ה א״כ ומקני, גמר תשלומיו
 לכוסו, רשאים ישראל כל אם בניד״ד אבל כדין, שלא היא שהכפי׳ סברא קצת יש

אני. רוצה ומר»1ש כל רצוף ולא עישוי רק זה .אין ולמה היא כדין כסי׳ הרי
 בי״ד ל״צ יצא מצה ואכל כפאוהו דקיי״ל מכיון שבמצוות במש״כ קשה )ב(

 מצוות שאמרנו שאעס״י כה( )ר״ה שמואל רבינו בשם מביא הר״ן הרי זו, לכפי׳
 המצוה לקיים רוצה שאינו בני״ד א״כ יוצא. אינו לצאת שלא במתכוין כונה, אי״צ
 באופן דוקא שהוא מצה ואכל לכפוהו דומה ואינו לצאת שלא מתכוין הוא הרי א״כ

נגדית. כונה שאין
 דברי גם לנכון ויתבארו הראשונה להערתנו בנוגע דבריו לבאר והנ״ל ד.

 גט. הגט אין כדין שלא עישוי שהוא כיון שבעכו״ם עליהם שמסתמך התוסס׳
 זביני זביני׳ וזבין תליוהו הרי בכך מה כי עליהם יצחק' ה.באר תמיהת והבאנו

ומקנה. גמר אונסי׳ דאגב
 .יקריב בו שנאמר קרבן לענין שם שהביא הגמרא על עוד להעיר יש דהנה

 הונא רב שם הגמרא למסקנת והגה אני. רוצה שיאמר עד אותו כופין אותו",
 לעניו קרא ל״ל מעתה קשה וא״כ ומקנה. גמר אונסי׳ שאגב אמר דגסשי׳ מסברא

ממש״ג שנלמד אותו שכופין המ״ע ככל שה״ז קרא אי״צ כפי' דין לעצם שהרי קרבן,
 נלמד מסברא הרי לר״ה אבל לרצונו, שזה הוא החידוש עיקר וכל וכנ״ל. .ועשית",

זה. דבר

 קרא אילולי אונסו, מחמת מתרצה שעכשיו למדים שאנו שאעפ״י וצ״ל
 לא זה אונס, מתוך ובא מעושה עצמו שהרצון זה מעין שרצון הו״א אותו" ד״יקריב

 כשהרצון שגם לרבות הכתוב ובא דוקא. טבעי רצון בזה שצריך "לרצונף. נחשב
 שהוא שצריך בגט וה״ה מספיק. ג״כ זה כפי׳ ע״י דהיינו אותו" "יקריב ע״י בא

משם. ג״כ למדים לרצונו יגרש
 והיינו דן, הכתוב שבו מעושה ברצון אלא מהכתובים גילוי לנו אין אכן

 שבהם בי״ד על המדובר אותו שבופין אותו" "יקריב מ״ש שהרי בי״ד, שע״י בעישוי
 שום לנו אין בזה אופן, באותו שלא אהר בעישוי םשא״כ וכנ״ל. "ועשית" נאמר
 באופן שלא שכיון עבו״ם עישוי לעניו בתוס׳ שכתבו וזהו מספיק. זד, שרצון ריבוי

לני״ד. כמספיק יחשב כזה שרצון לנו אין העישוי, נתרבה זה
 מכה באים שאינם כל אותו, הכופים בישראל שגם האו״ש כונת גם וזוהי

 שלו הרצון שכל כיון כן ועל בקדמות, שנאמר הכתוב ריבה בזה לא הרי בי״ד,
 סיבה מאיזו מסתלק האונס הי׳ ואילו האונס, מעליו לסלק בכדי מאונם אלא אינו

 בי״ד של בעישוי ורק גט. לעגין רצון זה אץ מהסכמתו בו חוזר שהי׳ ודאי שהיא
חידושו. אלא לך ואין בי״ד, מצד אונס ע״י שבא רצץ שמספיק הכתוב שחידש הוא

בלשונו. כ״כ זה אין כי אם האו״ש דברי לבאר נ׳ כן
 מעושה שגט שב׳ מגירושין( )ס״ב הרמב״ם דברי גם לבאר נ״ל ובזה ]ה.

ומכר. לכפוהו דומה ואינו המצוות בקיום הוא רוצה שבעצם כיון בשר ישראל ע״י
 כרב קיי״ל הרי ומכר, לכפוהו דומה שאינו שאמר זה מה המפרשים, בזה עמדו וכבר
אני", "רוצה שיאמר בדוקא שהצייד מה תמוה כן זביני. זביגי׳ וזבין שתליוהו הונא
 סובר שהרמב״ם והנ״ל בלה״מ. עי״ש למכור, שיסכים אלא אי״צ במכירה ואילו

 שהוא כיון כי הונא, רב של בסברתו סגי ולא לרצונו אותו דיקריב קרא שצריך מד,
 מצינו לא מסתלק, הרצון גם הי׳ מסתלק האונס הי׳ שאילו וכנ״ל, מאונס רצון

 בגדר היא מכירה שבל הונא רב של כהסברו מכירה לענין אלא מספיק כזה שרצון
 אלא מהני. לא זה מעין רצון "לרצונו", בו שנאמר בקרבן משא״כ מאונם, רצון

 רצון שוב אינו זה רצון ומתרצה, אותו כשמאגסים המצוד, שבמעשה הכתוב שריבה
 לקיים בעצם שרצונו כיון הקודם. אי־רצוגו על מעיקרא מתחרט כי כלל, מאונם

 לדרשא אנו צריכים עדיין דר״ה למסקגא שגם איפוא, ומתורץ, וכנ״ל. המצוות
 דוקא שיאמר מוכרח ע״כ ממש רצון שם שצריך ומכירן שבקרבנות. "לרצונף

 זו אין אבי, רוצה אמר שלא עוד כל כי דקרבנות, בברייתא וכמש״כ אני" "רוצה
וכנ״ל[. כגיטין, וכן בקרבנות סגי לא חה מאונסה הסכמה אלא עדיין

 כל עפ״י מתחזקת ואדרבא וקיימה, שרירה לעג״ד השני׳ הערתנו אכן ו.
 גרידא חיצונית מבחינה המצות שיקיים בזה מסתפקים שאין ברור הרי שזה הנ״ל.
הי׳ הרי שת״נ, עד להכותו לנו הי׳ למה שא״כ המצוד" כמעשה ייחשב שזה מבלי

 שאי״ב הבגד ממנו להוריד וכן ברחו, בעל הסוכה לתוך להכניסו בפשוטו אפשר
 מקיים שאינו כיס בי מסתפקים, אין שבזה אלא בע״כ. ציצית בו להטיל או ציצית
 המצוה יעשה עצמו שהוא צריך ע״כ בה, רוצה שאינו דעתו שמגלה כל המצוד,
ע״ז. אותו וכוסים בדוקא,
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 לכפות אפשר! המעשה על רק כי לכונה, בנוגע להיות יכולה איבה הצפי׳ והנה
 וכג״ל, שיעשוך לבי״ד אזהרה - ״ועשית״ שאה״ב שממה ובע״כ הכונה. על לא אבל

 לבי״ד, ביחס אלא נתרבה לא הרי אבל מספיק. המעשה של מאונם שרצון נתרבה
 לקיים אותו כופין דין יתכן לא ולפ״ז וכג״ל. אחר אונס ע״י שבא לרצון לא אבל

 ואין רצון רצונו אין שליהוחייהו( בדין )שלא אחרים ע״י כי בי״ד ע״י אלא מצור,
התום׳. לשיטת וזהו בכפיה. כלום הועלנו ולא לקיום, נחשב המצור, קיום

 יצטרך המצוות על בכפי׳ שגם ראשית, להעיר יש הרמב״ם ולשיטת ז.
 כן מבואר ובאמת מאונם. רצון אלא כאן עדיין אין שאל״ב אני" "רוצה לומר
 הי׳ "אם ל״ת על כפי׳ לעניו שגם מינה ועדיפא קל״ב!( )חולין הר״ן בחיר׳
 מחיגן היא ל״ת דמצות אע״ג חמץ מלאכול לעמוד רצה ולא חמץ אוכל והי׳ בפסח

 שאין בלבד זו שלא למדנו נפשו". שתצא עד או אני רוצה שיאמר עד תו לי׳
 בזה גם םגי שלא אלא מהאיסור ויפרישוהו החמץ ממנו שיוציאו בזה מסתפקים

 עול עצמו על מקבל שהוא היינו אני" "רוצה שיאמר בדוקא אלא יאכל שיאמר.שלא
 לו יחשב אני רוצה ע״י שרק וכנ״ל. ברמב״ם שפירשנו כפי והיינו ברצון. זו מצור,

 ולפי בכפי/. כלום הועלנו ולא כלל קיים לא כאילו ה״ז זה ובלי המצור" שקיים
 זה באופן ג״כ הוא ג״כ, כפי׳ דין בזה שיש ל״ח לענין שגם חידוש יוצא הר״ן חיר׳
 העיקרים בם׳ כמבואר מהעבירה, שנמנע מה כמצוה לו ייחשב אז שרק דוקא

 "רוצה ואומר אותו כשכופים זה באופן לכאורה אך בזד" וצ״ע כ״ז(. ם׳ ג׳ )מאמר
 ראית וקיימת שרירה הרי לדעתו אכן בי״ד. ע״י שלא גם גמור רצון ה״ז אני"

 בי״ד אלא הגט על לעשות שאין שם שמתבאר פ״ח: גיטין מהגמרא קצוה״ח
 "רוצה שיאמר לאחר חסרון כאן אין הרצון מצד הרי ולמה? מכוחם, או סמוכים

 אע״כ לזה. סמוכים בי״ד דוקא צריך למה א״כ ממש, מרצון מגרש יהא הרי אני"
 רשות ואין לבי״ד אלא נמסר לא וכיו״ב הכאה ע״י הכפיה של הדין שכל משום
 א׳( )אות לעיל שדייקנו וכפי שליחותם. ע״י לא אם ולכופו, להכותו אחרים בידי

 שנתחייב תוכחה ועיקר מאיסורא. אסרושי בתור ליחיד הכאה היתר גם אין לרמב״ם
במעשה. לא אבל בדיבור, אלא אינו מישראל אדם כל בה

 עצמי רצון ממנו להשיג מטרתו הכפי׳ דין שכל הרמב״ם לדעת ג׳ עוד ח.
 שהוא מאחר לגרש, רוצה שאינו מזה מגירושין, בפ״ב סברתו על מבוסם שהוא
 ויצרו העבירות מן ולהתרחק המצוות כל לעשות הוא ורוצה מישראל, להיות רוצה
 לרצונו". גירש כבר אני רוצה ואמר יצרו שתשש עד שהוכה וכיון שתקפו הוא
 מן ולהתרחק המצוות כל לעשות שרוצה במי אלא שייך אינו כפי׳ דין כל א״כ

 אמונה חוסר מתוך נובעת המצוות עשיית שאי שבדורנו הללו בכגון אבל העבירות.
 וכו׳ מורידים לענין מומרים דין להם שאין נ׳ אחד שמצד אעפ״י ומצוות, בתורה
 וגדלוהו ביניהם שנשבה כתינוק הוא "הרי הקראים בגי לעגין הרמב״ם כמש״ב

 שהרי וכו׳ אח״כ ששמר ואעפ״י כאנוס הוא שהרי המצוות בדרכי לאחוז זריז ואינו
 בכיוון חרבה על משפיעים והסביבה שהחינוך׳ בדורנו מכש״כ טעותם", על גדלוהו
 מאיסורא, אפרושי או תוכחה דיני מהם נפקע לא א״כ שנשבה, תינוק בחינת שלילי

 לכופם שליחותייחו( מכח הפועלים אלה על )או בי״ד על שיש הדין בהם ל״ש מ״מ
משא״כ המצוות כל לעשות שרוצים באלה אלא שייר אינו שזה וכירב. בהכאה

.. • יי

עטק בישראל התורה להחדרת החובה (דרי

ע״י עליהם ידינו תגבר אם גם הרי שבמצוות המחייב בערך מכירים שאינם הללו
המטרה כל ממילא מרצון. להם יסכימו ולא המצוות באמיתת ישתכנעו לא ההכאה
 בחידושיו, הר״ן מדברי שדייקנו ולם״מ הכפי׳. ע״י תושג לא המצוות על שבכפי׳

 להחזירם ע״מ הוא לבי״ד שניתן הכפי׳ שדין ל״ת, מצות לענין גט אמור זה כלל

 הנ״ל הרמב״ם סברת ועפ״י שבלב, הסכמה מתוך אני* "רוצה שיאמרו למוטב

 לאפרושי דה ורק לל״ת, הן למ״ע הן עיקר כל הכפי׳ דיו כאן קיים אין ממילא

 הללו כלפי החובה ועיקר דלעיל. בפרק שנתבארו הגררים עם*י שייך מאיסורא

 להחזירם "ראוי הקראים: בני לענין הרמב״ם כמש״כ היא ואנוסים תועים שהם

התורה*. לאיתן שיחזרו עד שלום בדברי ולמשכם בתשובה

כפי׳ חובת ישנת ועשה שבקום במצוות התום׳, לדעת :הדברים בסיכום ט.

 "שליחותייהו*. מגדר מכחם הבאים או לכוך, הרשאים הם ורק סמוכים בי״ד על

 שלא שהיא זו כסי׳ ע״י המצוה שקיים וזה אלה, במצוות לכוף רשאי אינו היחיד

 ולפי להכותו, ליחיד גם מותר מאיסורא באסרושי המצוד,. קיים לא ממילא כדין

 לעולם, מהאיסור ימנענו עי״ז אם הוא כ״ז אולם ישנה. חובה שגם נראה הנתה״מ

 חובת לענין הקודם שבפרק הסיכום )עפ״י זו לשעה רק יפרישנו אם לא אבל

 שיאמר לאחר רק היא בכפי׳ המושגת המטרה הרמב״ם, לדעת מאיסורא(. האפרושי

 כפי׳ חובת אין אמונה חסרי לגבי אולם מצוות. שומר כלל בדרך והוא אני* "רוצה
 הנ״ל( ה״ג ממרים )פ״ד באו״ש שהסביר עםי״מ בסרט כפי׳. רשות גם אין וממילא

 יקיים עי״ן אשמ מסופקים כשאנו אלא נאמר לא שת״נ עד אותו מכין הדין שכל
 אפילו לנגוע לנו אסור המצוד, יעשה לא זו הכאה שע״י לן ברי אם "אבל המצוד,

 לו אין היחיד ואילו בי״ד. של הכסי׳ חובת לגבי גם לדעתו שייך וזה בשערו".

 ולהחזירם שלום בדרכי התועים למשוך ראוי אכן בכלל. מכות ע״י כסי׳ רשות
ומצוות. לתורה למוטב
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ולציבור ליחיד התוכחה בגוצוח בירורים

שמצור. כשם בר״ש ו״א משום אילעא ר׳ ואמר : :()ס״ה יבמות בגמרא א.

נשמע. שאינו דבר לומר שלא אדם על מצות כך הנשמע דבר לומר אדם על

הכאה, עד — להכירו אבל לרבים, פירוש ודל: בנמוק״י וכן שם ובריטב״א

 שאי״ל יחיד. לבין עבירה שעוברים רבים לבין כונתו ודאי זה חילוק וכו/

 שם מקשה שהרי חברו. לביו בינו שמוכיח לבין ברבים שמוכיח בין לחלק שהכונה

 מנייהו, מקבלי דלא אע״ג ההוכחה שחובת שם שאמרו )נ״ה( שבת מגמרא ע״ז

 שם גם שמא היא, קושיא מה הכאה עד תמיד ההוכחה חובת חבירו לביו בינו ואם

 שאז העוברים, שרבים כנ״ל הכונה ודאי אלא ביחיד. להוכיחם להם שהיו הכונה

נשמע. שלא דבר שהוא כל כלל הוכחה חובת אין

:ודל אחר, באופן לחלק כתב תר״ח( פי׳ יוהכ״ם ,)ה הרב של בשו״ע אכן

 ברבים בתוכחות ירבה לא אבל אחת פעם אלא ברבים יוכיחנו לא מקום ומכל

 הנשמע, דבר לומר שמצוה כשם אמרו: וע״ז ממנו, יקבל שלא לו שברור מאחר

 מאה אפילו ביחיד להוכיחו חייב אבל נשמע. שאינו דבר לומר שלא מצוה כך

 חייב בזדון עובר והוא האיסור לו שהודיע שכיון החוטא, בו שינזוף עד פעמים

עכ״ל. וכר, פעמים ק׳ אפילו תוכיח הוכח שנא׳ להוכיחו מישראל ואחד אחד כל

 המחלק כהריטב״א שלא אחר, באופן מחלק שלו בשו״ע שהרב מזה מבואר

 להוכיח לו אין שברבים התוכחה, בצורת אלא שעובר, ליחיד שעוברים רבים בין
 מסולקת ולדעתו פעמים. מאה אפילו להוכיח מצוד. לבינו שבינו בעוד אחת, פעם אלא

 להם שהיה הדברים שכוונת שי״ל מעיקרה, הנ״ל שבת מגמרא הריטב״א קושית

(.1וכנ״ל ואחד, אחד כל ביחידות להוכיחם

 עבירה שהיא כל והנמוק״י הריטב״א לפי :נראית ד,ג״ל החילוקים וסברת

 שו״ע הרב וסברת התוכחה. תועיל לא ובזה בה, שנקטו שיטה מין ה״ז רבים, של

 תוכחה. לדבר יודה ולא ושיטתו מעשיו להחזיק עשוי אדם ברבים שכשמוכיח היא,

רל״ט(. )מצוה בחינוד וע״ע בגמרא, אחר פי׳ שמפרש שם יבמות במאירי ועי׳

 השמיט תוכיח הוכח מצות דיני שמביא ח׳( ז׳, )פ״ו׳ דעות בה׳ הרמב״ם ב.
ז׳( )פ״א, העשור שביתת בה׳ אכן נשמע. שלא דבר לומר שלא שמצוה זה דין

העורך

י/'•/

 שהוא מצוין שם ובמוקף חר״ח• סי׳ ברמ״א גם מבואר שו״ע הרב של זד. חילוק (1
 ליחיד העוברים רבים בין לא בחילוקו הנמוק״י כוונת מפרש שהרמ״א הרי מהגטוק״י,

 בביאור שם מבוארת משבת והקושיא ביחיד. לתוכחה ברבים תוכחה בין אלא שעובר,
בישראל". התורה להשלטת החובה .בגדדי במאמרנו מזה וע״ע הגר״א״^עיןש.
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ולצבור ליחיד התוכחה במצות בירורים

 מחול להוסיף שמצור, יודעות אינן והן שחשכה עד ושותות שאוכלות נשים :כתב
 שוגגין שיחו להן והגה וכף בזדון לעשות יבאו שלא בידן ממחין אין הקודש על

 )ל(. ביצה מגמרא מקורה זו הלכה עכ״ל. לזה, הדומה כל וכן מזידין יהיו ואל
 ממנו. יקבלו לא שודאי יודעים שאנו ברבדים דוקא שהיא שם ביאר והרא״ש

 הנח שדין ולפ״ז נ״ה(, שבת ד׳, ע״ז הבתים, חזקת ם׳ סוף )ב״ב התום׳ כתבו וכן
 ישמעו שלא בבירור שידוע בדבר הוא וכף שוגגין שיהיו מוטב לישראל להם
 נשמע", שלא דבר לומר שלא מצוה כן וכו׳ שמצור, "כשם הדין הוא שהוא נמצא לגו

 בהל׳ — במקומה שלא הבליעה אלא וכל, מכל זו הלכה השמיט לא שהרמב״ם יוצא
האחרונים. בזה ותמהו הביאה. לא תוכחה, בדיני במקומה, ואילו העשור. שביתת

חס׳ עס״י הרמב״ם מתרץ תס״א( סי׳ וחרם, גירוי )ה׳ נזר אבני בס׳ ג.
 ממנו יקבלו שלא למוכיח לו ברור ואם :)ל״ז( רכ״ג )סי׳ יראים הם׳ וז״ל יראים.)

 בשוגגין, מילי והגי וכף. בביצה כדאמריגן לשתוק, לו טוב שוגגין עוברים והם
 וע״ז כלום, בכך אין בהתראה, שחטא ענשו מרבה שאתר, שאעפ״י מזידים אבל

 דאמרינן והא מקבלו. אינו אפילו להוכיחו שחייב וכו׳ וימות לרשע הלעיטהו נאמר
 מיחו שלא מפני הקב״ה: אמר — חטאו? במה זקנים חטאו, שרים אם ג״ה בשבת

 לא מוכיחים היו שאם לפגיד גלוי הרי הקב״ה: לפני הדין מידת אמרה בשרים.
 היה שאם משמע גלוי. מי לפניכם גלוי לפני אם הקב״ה: לחם אמר מקבלים. היו

 פטורים, היו מעונש התם היו. מזידים שהעוברים ואעפ״י פטורים, היו לחם גלוי
 בידו ביש ומוקמינן אחיו. בעון — באחיו איש וכשלו :ל״ט( )שבועות כדאמדינן

 יראים" חס׳ מדברי יתבאר עכ״ל. מפטרי׳, לא תוכיח דהוכח מעשה אבל למחות,
 מצות עליו שאין מצד בשוגג רק שייך וכף לישראל הנח זה שדין גדול חידוש

 איש ד״וכשלו ערבות דין מצד אלא אינו לו, לומר החיוב עיקר וכל תוכתר"
 לו, ישמע שלא יודע אפילו תוכחה מצות עליו שיש במזיד בעובר אבל באחיו".
 נפקעה. לא תוכחה מצות נ״ה, שבת כמבואר הערבות דין פקע שבכה״ג ואעפ״י
 מפקיע זה ואין בהתראה, עבירה כעובר עי״ז ועושהו ענשו מרבד, שעי״ז ואעפ״י

יראים. הס׳ דברי הזכיר ולא תרח( )סי׳ במג״א וכ״ד, התוכחה, מצות
שמצור, הנ״ל יבמות שהגמרא הרמב״ם, כוגת נזר האבני מבאר בזה ד.

 אלא תוכחה מצות שם שאין בשוגג דוקא מתפרשת נשמע שלא דבר לומר שלא
 אבל ערבות. דין עליו אין לו ישמע לא שממילא שבכר,"ג וכג״ל, ערבות דין דק

 בה׳ זו הלכה הרמב״ם הביא לא ולפיכך התנאים. בכל נסקעת אינה התוכחה מצות
 קיימת במזיד, דהיינו זו, מצוד, שישנה במקום שהרי תוכחה, דיני כשפורט דעות
 ולא תוכחה מדיני אינם בשוגג לעובר תוכחה ודיני ישמע. שלא כשברור גם היא

 עוברים על כשדן העשור, שביתת בה׳ זה דין הביא לזאת וכנ״ל, ערבות מדיני
;a...... (.2בשוגג

1K׳?
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 שיחזירם הסיכויים מצד אלא תוכחה דין אין שלרמנ״ם וזג״ל במאמרנו עי׳ (2

 שכשברור ונמצא מקבלו. אינו אפילו להוכיחו שחייב מהיראים שהעתיק כפו ושלא למוטב,

זע״ז. שונות שיטוח שחי שחיבר חאב״ג על ופלא להוכיח. טצוח באמת אין יקבל שלא
העורר
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־מטעם בתורה נאמר לא תוכחה במצות כי מסתבר, כך שאכן הא״נ ומסיק

מקום מכל לו, ישמע שלא לו ברור שנראה שאף ועוד מדרכו. שישוב בשביל שהוא
ומחויב זה על תוכחה שם ע״כ לו, וישמע בדעתו שיתישב ואפשר בחירה, יש הן

חבירו, לעכב בידו שהדבר מצד אלא חיוב יתכן שלא הערבות בחיוב משא״כ בה,

תקסאולצבור ליחיד התוכחה במצות בירוריםגרשוני יהודה הרבתקס

חיובו. פקע לו, ישמע שלא הדבר שברור כל
שאינו דבר לומר שלא מצוה שלרבים הנ״ל הריטב״א בחילוק העיר ועפי׳־ז

 מצד ע״כ שהוא ישמעו, שלא כשברור גם היא הנ״ל התוכחה שחובת אעם"? נשמע
 לכאורה זה ענין אכן הרבים. על העונש יתרבה ולא זה מ״ע על שיעבוד שמוטב

 עפ״י והסביר חברך. שיזכה בשביל חטא לאדם אומרים וכי שאמרו: למה שייך
 קיי״ל ובזה אנוסים בבחינת ד,"ז הנכשלים שרבים כופין( ד״ה )מ״א: גיטין התום׳

דחוק. והוא עיי״ש, שיזכו, בשביל חטא לאדם דאומרים
קדושים( )ם׳ עה״ת הרמב״ן הנה אחרת. בדרך העניו לפרש נראה ולי ה.

 "ולא שהבונה חטא, עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח :בתורה שנא׳ מה מפרש
 נוטה ולזה אותו. הוכחת ולא יחטא כאשר אשם עליך שיהא חטא עליו תשא

 עונש אתה שתקבל והיינו חובה, דיליה על תקבל ולא שתרגם: אונקלוס בתרגום
 לדעה ויוצא נ״ט(. )סי׳ תשובה בשערי יונה דבינו וכן הראב״ע כתב וכן חטאו. על
 יקבל יוכיח לא שאם והל״ת להוכיח העשה ול״ת, עשה בה יש תוכחה שמצות זו

בחטא. כמשתתף עונש
 ואילו בלבד. מ״ע דק תוכחה במצות כתב לא פ״י( דעות )ה׳ הרמב״ם אכן

 יכלימהו ולא קשות עמו ידבר שלא )ה״ח( שם מפרש חטא עליו תשא לא של הל״ת
 "ולא הכתוב כן שדרש )י״ז( ערכין מהגמרא ומקורו חטא. עליו תשא ולא שנאמר

 שבת הגמרא מסוגית מוכח וכן עי״ש. קדושים ם׳ בספרא וכ״ה חטא". עליו תשא
 מוחה ואינו למחות בידו שיש שמי קבלה מדברי ראיות הגמרא שמביאה נ״ה.הנ״ל

 עליו תשא "ולא הכתוב מגוף ראי׳ הביאו ולא בעצמו, עבירה כעובר בעונש נתפס
 בתוכחתו, פניו ילבין שלא לענין הכתוב שמפרש הבבלי מסוגיות נראה חטא".
והרמב״ן. אונקלוס התרגום כפי ושלא

 א״ר :וז״ל תרי׳״ג( רמז )קדושים בילקוט מבואר והרמב״ן כאונקלום גם אכן
 נאמר לכך בו, חוטא תהא ואל לו אמור לבינו בינך דבר יש אם מתיא בן אליעזר

 בביאור בחז״ל מחלוקת שיש נמצא כדבריהם. ממש והוא עכ״ל. חטא עליו תשא ולא
 אחריות הוכיח שלא זה על להטיל הכונה אם חטא", עליו תשא "ולא של זו אזהרה

 ילבין )שלא התוכחה ביצוע אופן לעניו היינו אחר, לענין שמתיחם או העבירה על
עי״ז(. פניו

 ישנה שבמזיד יראים כהס׳ לנקוט יתכן לא הרמב״ן פי׳ שלפי נ׳ והנה ו.
 שאם בזה הנאמר הלאו שהרי לו, ישמע שלא שברור ואעפ״י התוכחה מצות תמיד

 שייך שאז לו שישמע יתכן אם אלא שייך לא זה בחטא, כמסייע ה״ז הוכיח לא
 משותף כאילו ה״ז כן עשה לא ואם ישרה בדרך להדריכו חיוב עליו שיש לומר
 שנתבאר כמו וח״ז בחטא. לשתפו שייך איך לו ישמע שלא כשברור משא״כ עמו.
 כשודאי משא״ב ימנענו. שעי״ז כשיחכן אלא קיים שאינו הערבות דת לעניו לעיל
 והתראה, במזיד לעובר ויעשהו חטאו יגדיל תוכחתו ע״י ואדרבא ימנענו, שלא
מבואר ויוצא הוכיחו. שלא עי״ז חברו בחטא כמשותף עונש עליו שיקבל יתכן איד

 שמצות הדרשא תיתכן לא וכנ״ל הילקוט לפי שהוא והרמב״ן האוקנלום שלפי
 הכתוב שהרי לו, ישמע שלא לו שברור אעפ״י פעמים מאה אפילו היא תוכחה
 לא וזה וכנ״ל, בחטא חברו עם משותף שהוא חטא" עליו תשא "ולא בזה מסיים
 בשיטה הולכת שלנו הגמרא וסוגית לו. ישמע לא שממילא כשברור בכד,"ג יתכן

 כנ״ל כי בחטא, כמשותף אותו שהופכת כלל ערבות דין מסוג אינה תוכחה שמצות
 תוכיח" "הוכח מרבינן ולזאת אחר, לענין חטא" עליו תשא "ולא הפסוק מפרשת

הרמב״ם. שיטת והיא ממילא. לנו ישמע שלא שברור אעפ״י פעמים, מאה אפילו
וכו׳ שמצוה כשם ודין וכו׳ לישראל להם הנח שהדין לומד מוכרח ולפ״ז

 כנ״ל שהדי התוכחה, מצות פקעה שבכה״ג הפירוש אין ,וכו לומר שלא מצוה כן
 זה ואין מחויב, פעמים מאה ואפילו התוכחה, של בתוצאות כלל תלוי זה אין

 וכיון חמורה. יותר מעבירה חבירו להציל בכדי נדחית תוכחה שמצות משום אלא
 בה׳ זה דין הרמב״ם הביא לא ע״כ נדחית, רק אלא בכה״ג נפקעת המצות שאין

 שביתת בה׳ אלא הביאה ולא בכה״ג, גם קיימת באמת זו מצוד, שהרי תוכחה,
(,3 עשור1ד

 את תוכיח הוכח עד,"ם כתב עה״ת אליהו באדרת ז״ל הגר״א והנד, ז.
 עכ״ל. ישנאך, פן לץ תוכח אל שנא׳ שישנאך, לרשע ולא במצוות, שאתך לעם עמיתך,

 י״ח(. )פ׳ רבא אליהו דבי בתנא ממש״א הגר״א לדברי כמקור ציינו והאחרונים
 אתה אעפי״כ ושונאך רשע שהוא יודע אתה אפילו יכול עמיתך, את תוכיח •הוכח
 עמך שהוא אוהבך שהוא לעמיתך עמיתך, את תוכיח הוכח ת״ל להוכיחו חייב

 חייב אתה אין שונאך שהוא רשע אבל אותו, להוכיח חייב אתה ומצוות בתורה
 לו לוקח לץ יוסר ט׳( )משלי שנא׳ אותו להוכיח רשאי אתה אי וגם אותו, להוכיח

עכ״ל. ויאהבך, לחכם הוכח ישנאך, פן לץ תוכח אל מומו לרשע ומוכיח קלון
בם׳ האחרונים שתמהו ראיתי כן היד. בס׳ זו הלכה השמיט הרמב״ם אכן

 שלא בודאי יודעים כשאנו במזיד עבירה בעובר תוכחה מצות שיש הנ״ל היראים
 נקרא אחת בפעם שגם קנ״ו( )סי׳ פסק עצמו היראים שהרי והקשו לנו. ישמע
 אסור ואדרבא תוכחה, מצות שאין שברשע הנ״ל בתנדב״א מפורש הרי א״כ רשע,

הרשע. להוכיח
 בביאור שכ׳ סנהדרין סוף בפיה,"מ הרמב״ם עפ״י לתרץ נ״ל לכאורה ח.

 ונתברר כולם היסודות באלו אדם יאמין וכאשר בארנוהו וכבר :וז״ל הי״ג היסוד
 בו ולנהוג עליו ולרחם לאהבו ומצוה ישראל בכלל נכנם הוא בהם, אמונתו בה

 שיכול מה עשה ואילו והאחוה, האהבה מן לחבירו איש השי״ת שצור, מה בכל
 לו יש אבל חטאיו, כפי נענש הוא הגרוע הטבע והתגברות תאוה מחמת העבירות מן

 הרי היסודות מאלו יסוד לאדם וכשנתקלקל ישראל. מפושעי והוא לעוה״ב חלק
 לשנאו ומצוה בנטיעות וקוצץ ואפיקורוס מין ונקרא בעיקר וכפר הכלל מן יצא

עכ״ל. אשנא, ה׳ משנאיך הלא נאמר: ועליו ולאבדו,

 כאן אין עכ״ם להוכיח, חייב שאינו הטעם מהו גם״מ שמאי היא קלושה מברא (3
 מהוכח לרבות הרמב״ם ששיטת ומש״ב במקומו. זה דין להניא לרטב״ם והי״ל הונחה, חיוב

ע״ש. חנ״ל, במאמרנו כמש״כ מהדמב״ם כן נ׳ אין לנו, ישמע שלא שברור אעפ״י תוכיה
העורך
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תקסג' ולצבור ליחיד התוכחה במצות -בירורים - »>• r י
גרשוגי יחידת הרב תקסב

 שעושה בל בזדון עבירות עובר שאפילו גפלא ענין הקדושים מדבריו יוצא
 במק״א ובארבו עליו. ולרחם לאהבו ומצור. ישראל בכלל הוא תאוה מחמת זאת
 עבירה שעובר פסחים ערבי ם׳ פסחים הגמרא נגד הם רבינו דברי שלכאורה שאף
 שם החום׳ בביאור זצ״ל קוק הגראי״ד, מרן הסבר עפ״י שתכונה לשגאוחו, מצוד.

 מתפשטת שהשנאה לא אבל העבירה, מעשה עם בקשר רק היא לשנאותו שהמצור.
 הרע מצד לשנאותו שמצוה לא( )פ׳ חתניא בס׳ זה דבר ומבואר זה. לעגין מהוץ
 בחוקת וכלול ישראל, בכלל הוא עדיין ולפיכך שבו. הטוב מצד לאוהבו ומצור. שבו,

מישראל. ואחד אחד כל של האהבה
 שאינו הרמב״ם שכ׳ זה מסוג ברשע דן הנ״ל דב״א שהתנא י״ל ומעתה

 מצות אין באמת זה מסוג וברשע ישראל׳ מכלל יוצא שאז העיקרים בי״ג מאמין
 הוא ולאהבו, עליו לרחם מצוה שעדיין תאוה מחמת שעובר רשע משא״ב תוכחה.

«( היראים לס׳ מהתנדב״א סתירה אין ממילא תוכחה. לענין גם אחיך בכלל עדיין
 שאעס״י שחידש מ״ג( סי׳ לאהע״ז )ח״ב המהרי״ט לפי לכאורה י״ל עו״פ ט.

 אם אלא אמור זה אין להכותו, איסור אין עמך מעשה עושה אינו שאם שאמרו
 מעשה עושה איבו המכה גם אם משא״ב עמך, מעשה עושה כן הוא עצמו המכה
 תוכחה לענין שגם עפי״ז י״ל ולכאורה ממנו. עדיף שאינו להכותו אסור אז עמך
 לגבי אלא זה אין עמיתך, בכלל שאינו מפני רשע להוכיח דין שאין שאמרו מה

 עבירה באיזו רשע המוכיח גם אם משא״כ במצות, מדקדק בעצמו שהוא המוכיח
 במצוד. רשע הוא שגם כיון "עמיתך". שאינו כמי האחר יחשב שלגביו ל״ש שהיא

המצוות. מן
הזה, בדור יש אם אני תמה אר״ט תניא )ט״ז:( ערכין בגמרא עי׳ אכן

 מעשיהם מקלקלים הטובים שאפי׳ כלומר גרשום, רביבו ומפרש להוכיח, שיכול
 יכול שיניך מבין קיסם טול לחבירו יאמר שאם לאחרים להוכיח יכולים ואינם

עכ״ל. עיניך, מבין קורה טול להשיבו
 וכן תוכחה. מצות עליו אין במעשיו שמקולקל שמי לכאורה מוכח ומזה

 התוכחה בתנאי יש ולפ״ז ז״ל: תוכיח( הוכח עה״ם קדושים )ם׳ המלבי״ם מפרש
 התוכחה נמנעה שבדורו אמר ור״ט וכר חטא מכל נקי המוכיח שיהי׳ וכר דברים ג׳

 ר״ט דברי שלפי מדבריו מוכח עכ״ד. וכר מפשע זך בלתי שהוא המוכיח מצד
מפשעים. בקי אינו עצמו המוכיח אם התוכחה דין נפקע

 ממנו שגפקעת הכובה שאין ר״ט דברי כונת לפרש אפשר חי׳ אמנם ואם
 מ״מ המעשים, לשיפור מביאה התוכחה איו אלה שבתנאים אלא התוכחה, חובת

כן. נראה לא והמלבי״ם הר״ג מדברי
 תוכחה מצות שאין הנ״ל התדב״א הביא שלא חרמב״ם דברי ובביאור י.

 יש שכנ״ל חטא" עליו תשא "ולא הפסוק בביאור תלוי זד. שדין נראה רשע כלפי
הכונה המפרשים לפי רק שייכת תדב״א ושיטת וראשונים. בחז״ל מחלוקת בזה

 שלפ״ז לרמב״ן. וכנ״ל בחטא משותף הוא שעי״ז מוכיח שאינו מי על ל״ת שהוא
 אתך שהוא עמיתך שהוא מי עם דוקא וזהו ערבות מעין שזהו לומר מקום יש

 הגמרא כסוגית המכריע הרמב״ם לשיטת משא״ב למעשיו. אחראי אתה ע״כ במצוות
 שלא ואעפ״י כלל, ערבות מסוג ואינו חבירו עם משותף לעשותו בא הכתוב שאין
 ברשע המצוד. להפקיע גם מקום אין א״ב (.’קיימת זו מצוד. מ״מ בודאות לו ישמע
 שחבירו סיכויים יש אם בזה כלל קשורה תוכחה מצות אין כנ״ל שהרי גמור,
 ע״כ האופנים. בכל מישראל האדם על המוטלת מצוד, זוהי אלא לא או עי״ז ישוב

 וקיימת שרירה שעליך המצור, מ״מ במצוות" "עמך ואינו גמור רשע הוא אם גם
זה. באופן גם נפקעת ואינה התנאים, בבל

 היראים בו אומר ומאידך עליו, ולרחם לאהבו מצוד. שעדיין אומר א׳ שמצד ק׳ (4
 היא לאהבו שהמצוה תמוה זח וכמה וימות", לרשע .הלעיטהו משום להוכיחו שחייב

השודך וימות• לרשע הלעיטהו בו שיהא הגורמת

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)563 מס עמוד והמדינה התורה -ט-י והמדינה התורה

העורך <2 הערה לעיל עי׳ (5

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)564 מס עמוד והמדינה התורה ט-י - והמדינה התורה



נ״י אברהם מגן צו הגולה באד

 א׳ נפרק רמנ״ס ג.

 עשור שכיחת מהלכות

 דף דשנת מהא p ]הלכה

p״s] ]קמת[ )קכ״ח(
נע״א[: ל׳ דף וניצה

 כה; !סימן שס הרא״ש ד.

 ועיין לח[ הימן ה״ד מעגיס

בסימן שציינתי נמה

א[: ]אוח תקג״ג

 נ; ג, תענית רי״ף ד*.
 שס כמלחמות רמנ״ן

 סימן נ״י ע״א; סוף

 ע״ב שס ר״ן נשס תקנג

מניד ונשס וכתב, ד״ה

ג: נ, העניות משנה
 נשס שח[ ]סימן נו כל ה.

!:3’]מרימננורג[ הר״מ

לדט״א ציונים

 שביתת רמב״ם א*( תיח
ז: א, עשור

 ]נת, דביצה ד׳ פרק ר״ן נ(

 ]שם והרא״ש והן[ ד״ה נ

 העיטור בשם נ[ שימן פ״ד

 א(: קמז, טוג יום ]הלכות

 יוסף[ ]נמוקי )ו־״ן( ג(

יבמתו על הבא פרק סוף

ק: נא, ייש ]יבמות
 בהגה: א סעיף ד•(

 ד״ה חוד שימן משה ]דרכי ה(

 ]הלנות מהרי״ל נשס[ עיין,

:שיט[ עמוד כפיר יוס ערב

זקנים עטרת
 קהלה. הוי לא ניב קיבל ג[

 משהפסיק אומרים ויש
 לאכול לו אסור בסעודתו
 עוד אם גם עוד, ולשתות

 הלכות )מהרי״ל גדל היום
 ]נ״ת שה(, עמוד כעוד יום עת

 הפוסקים שכל ואף שה[.
 ולאכל לחזור שיכול כתבו

 עליו שיקבל לא אם
 מוכח וכן התענית,
 אכן בהדיא, "ו! בתלמוד

 בהפסקתן העם נהגו כבר
 בדעתייהו, התענית לקבל

 בפה קבלו כאלו והה
 עמוד רש ]נ״ת )מהררש׳יל(,

סט[:

שלטה חנטת
 הדין והוא כן סעיף נהגה

 אם־ינן איסור דבר בכל

 ואל שוגנין שיהיו וםב8

 הנה נ״ג, וער. מהרין יהיו
 ואל שוגגין שיהיו מוטב כדין

 ליו״ד נתינורי עיין מזידין יהיו

 השיין נ״א שימן אן מהדורא
 שכתנתי, מה קי״ז שימן ליו״ד

 אינו אס דוקא דהיינו
 הוי אס אגל נפיהסיא,

 שאחרס תפש דיש נפרהשיא
 אף למחות תיינין ממט, ילמדו

ידוק: ע״ש מדרננן,

 מפורש שאינו ודוקא >שם<

 שהוא פי על אף בתודה
 אם אכל דאורייתא

 מוחין בתודה מפורש

 מן טינא ל' קשה נ״ב, בידם.

 ]ע׳׳נ[ מ״ט דף דינמית הש״ש
 דיניה דמידן הנביא ישעיה גני

 דישעיה שש דאמרינן וקטליה,

 אשיוייה ליה אימא אי אמר
 להרוג רציחה הד וקשה מיד,
כתורה, מפורש הוא נתנה נפש

?3 v< *וסאה׳ י

הכפורים יום הלכות תרח חיים אורח

 כמג כן ממנו, יקגלו שלא כודאי שיודע ודוקא ממחין. אין א
 ו׳: כלל ג׳ סימן ובתשובה p !סימן ד׳ פרק כניצה הרא״ש

 מוחין השמשוח, נין כגון ספק, שהוא אע״פ י■ בתורה. מפורש ב
 ודוקא יודע. ואם ג נ(: סימן דכיצה ד׳ פרק שלמה של )יס

שוגג, כשהחוטא ודוקא לו. כשכדור
 שאינו דמי נהי מזיד, שהחוטא אכל

 מכל כמותו, נענש י״אינו מוכיחו
 דהוכיח עשה מצוח על עוכר מקום
 להוכיחו וחייב ידן, יט, !ויקרא הוכיח

 ואילך מכאן החוטא. כו שינזוף עד
 ח[ ט, !משלי שנאמר להוכיחו, אסור

 שכסחר וכעכירה לץ. חוכח אל
 שנגלוי וכעכירה כסמר, יוכיחנו
 שמיס שס יתחלל שלא מיד, יוכיחנו
 כמאן פסק קי״נ סימן )סמ״ק
 ונספר נזיפה. עד נ טז, ערכין דאמר

 איש דוקא מכ5 מי״ג סימן חסידים
 היה אס אכל כו, גס שלנו אחיו את

ישנאנו יוכיחנו שאס אחר איש

דוד מגן ט״ז

 נבבא הכתים חזקת פרק סוף התוספות נמנו נו׳. יודע ואם )ב<
 אס כהס כשמוחה אסיקבלו ידוע שאין נדנר מיטב[ ד״ה נ ס, נתרא
נה, נשכת[r ]נהמה[ שה(1)> כמה נסרק כדמוכח למחות, צריך לאו,

 אכל ונענשו. גלוי, מי לפניהם גלוי לפניך אם הדין מדח דאמרה א[
שלא נכירור יודעים שאנו כדכר

מוטב p קמח, שס1 אמרו יקכלו, אינן והן שחשכה קד ושותות שאוכלות נשים1 ב
אך >ג( כר: שוגגין שיהיו אין א הקודש קל טחול להוסיף שמצוה יורקות

נראה כר. שחרית בסעודת הגה ן.בןדו ותלקש יבואו שלא כדי כירן מטחין <ב>
m .ןהדי 5ןהי (א j53 כיפור יום נערב לאכול אין דשוס יןשוגג שיהין 3מוט »ןמרינא ר,יסא ר3ד

 מפורש <ג> [י ב אס אגל נ דאורייתא שהוא פי על אף כתורה מפורש שאינו <א ודוקא <’ ניש מזידין יהיו ואל
 להוכיחן כרכים['5 יאמר לא נשמעין דנריו שאין יודע )י( ואס *< <נ >י< נח ג )ב< נידס מוחין ״׳< נחורה

להוכיחו חייב כיחיד אכל >י< אליו ישמעו שלא שיודע מאחר ט[נ כתוכחה ירכה לא אכל אמת פעם רק ניס

ג

:יקללנו או שיננו עד <’> ס1
 שלא ד זמן כל י* ולאכול לחוור יכול גדול היום בקוד מאכילתו הפסיק אם ייס י

 כלב <ה> קינל נ( ]דאה['" )ואס( *<’ [מקנ״ג' סימן לעיל ועיין p], הגה התקנית: קליו קכל
קכלה: הוי לא

 יהא שלא כדי להתקכל קלים מאכלים אלא לאכול לו אין הכיפורים יום נקרב ניסה "
שלא הגוף את המחממים )י< דכריס ה אוכלים אין וכן <’ ניר הגה כשיתפלל: ומתגאה שכק

לאכלן: נוהגי! ז שחרית >"< כסעודת אך )ג( זרע שמרנים חלב <’> מאכלי ו לאכול אין וכן קרי לידי נא ע״כ( להוכיחו, אין ממנו, וינקום
קינל ואם >י< קבל. שלא דע״א(: ח׳ דף )נרכוח שוגגיס שיהיו מוטב ידור, אל לאו ואס תוכחתו, כשמקנל רכו כמקוס ידור לעולם

 האדם תורת רמנ״ן נשם הרמנ״ן 3כת ד״ה רמ עמוד חקנ״ג סימן ונ״י א נא, ח״א 1 נתיב ירוחם )רנינו כלום קנלחו אין המנחה פלג קודם עליו

 מ״ח !הובא רש״ל וכר!נ י״א. סעיף מקס״כ סימן עיין אסור, עוד לאכול שלא כפירוש עליו קנל אס ומיהו רנד"[(. עמוד ישנה אבלות ענץ

 כפור יום ערב ]הלכות ומהרי״ל ע״כ. היא, ימירה וחומרא כפה, קנלו כאלו והוי המעניח כהפסקתס לקכל העס נהגו ככר תט[ עמוד ריש

 שס )מהיי״ל וכרכום כשמים כגון המהממים. דברים ה :ופ״ש( ד״ה מת עמוד )נ״ח להקל ואין כך, אחר לאכול דאסור כחכ שק עמוד
 מאכלי ו כתבו(: ד״ה תט עמוד )כ״ח היוס כל לאכול אין זרע המרניס דנריס אכל המפסקת, כסעודה אס כי אסור אינו וזה שיט(. עמיד

 )מהרי״ל דאסור משמע א[ >ח, ]יומא דנגמרא נתפרש, לא המנהג וטעס לאכלן. נוהגין ז :י( א, הכפוריס יום עבודת )רמנ״ס חמה חלב.
למהריק״ש לחם ערך

 חיישיצן דאורייתא דהוי גג על ואף במורה מפורש שאינו דבר נל או חושפות ודוקא בסוף ט״ו: דין על רנ״ת סימן דעה יורה עיין נ״ב, בידן. גוטחין אין ב העיף תרח

א[: ]סעיף תקנ״ג תימן ועיין להט

הגר״א ביאור
,תרח

עק״אר ת,הגהו
שהוא פי על אף בתודה מפורש שאינו ב< סעיף )דגה <

שוגגיס, שיהו מיטב אמרינן שיעור בחצי אס מסתפקנא ^דאורייתא.

 כדברי לה דמוקי ד״ה ]ע-ש כ״ג שביעות תוספות עיין במורה, מפורש אינו דמקרי

 ]אור גדולים נאורים עיין נשסעין. דבריו שאין יודע ואם >שם< ב( הכל:

:איניא[ ןד״ה תשא ני פרשת לישרים[

בר. ודוקא ]ה[ ב[: קמח, !שבת שם כר. בבל הדין והוא הגה[ ב !סעיף ]ד[
 גרסינן ולא לא, בדאורייתא אבל בדרבנן דוקא שם בשבת הראשונים שגירסת

 שם לפירושו אבל הסוגיא, שמיחלפא חזך[ ד־ה ב טז, !ביצה הו״ן וכתב היא. ולא
 דמה יכול[ גנז־ ד״ה א ויא, בשבועות הר״ן שכתב וכמו המפורש, דבר לאפוקי

 בפרק ועיין ו׳. סעיף רל״ט סימן יו״ד ועיין דרבנן. קרינן בתורה מפורש שאינו
יבמות יודע. ואם ]י[ ו׳: סעיף שס״ה סימן לעיל ועיין ב׳. כ״ד הקידושין קמא
והא א[ ]נה, השבת ה׳ פרק הסוף מהא אחת. פעם רק ]ח[ ןע״ב[: ט״ז דעוכין מהא בר. ביחיד אבל בר להוכיחן ברבים ]ז[ ב[: םה,1 יבמתו על הבא סוף

 יוסף[ ]נמוקי )ר״ן( של הראשון תירוץ הוא כר, שיודע מאחר ]ט[ שפטור: סבור היה לכך להוכיחן, ברבים צריך שהיה מינה שמע מינאי, מקבלי לא דאמר
 כתבו הראשון וכתירוץ אחת. פעם להוכיחם חייב פה פתחון להם יהיה שלא דמשום השני, והתירוץ ישמעו. ואולי כלל, הוכיחם לא ששם בן נא, ויש ]יבמות

 במקום כמותו הלכה דאין יוחגן, כרבי לא אבל ליה. כדאית אחד לכל ב[ סז, !ערכין שם ושמואל כרב ר״ל, נר. עד ]י[ ואע-גן: ד״ה א !נה, שם בשבת תוספות
 קודם הא בו׳, עליה קבליה זמן דאמו־ כיון p !מ, דעירובין ג׳ פרק בסוף שכתוב כמו כר. הפסיק אם גן !סעיף ]יא[ א(: !סא. השבת כ״ב פרק רי״ף ועיין שניהם.

 שימן לעיל ועיין !הנהן ]יב[ י״ד: סימן התענית א׳ בפרק והרא״ש אי, ד״ה א[ !מא, שם תוספות והביאו טון אות ג ופרשה ובתי באיכה שכתוב וכמו מותר, לכן
 שכתבתי מה ועיין תענית. קבלת לענין ו׳ סעיף תקס״ב בסימן בשו״ע פסק וכן קבלה, דהוי כתב א[ ]אות תענית מהלכות ג■ פרק מיימוניות בהגהות אבל כר.
 ובחולין כר. הכיפורים יום דבערב וי״ל כר, אלא ד״ה א׳ ה׳ דכתובות א׳ בפרק תוספות עיין כר. הכיפורים יום בערב ד[ ןפעיף ]יג[ ':נ’ג[ ס״ק תקנג !סימן שם

שם: עיין ב׳, ס״ג הנדרים ח׳ פרק בסוף ועיין א[. ית,1 דיומא א׳ בפרק עיין כר. אין ובן !הגה[ ]יד[ כר: דבשאר תם רבינו ואומר כר, וכדברי ד״ה א׳ ס״ג
שרד לבושי

שעושין שיודע או בתורה המפורש נדבר דמיירי לו משמע לרבים יחיד נין זה שיין ילא שוגגיס, אינם ודאי דהא וכר. גידם מוחין ב סעיף הגה )אן תרח
 פ״ד נניצה הרא״ש בשם משה נדרס נתב בן שונגין, שיהיו מוטב לומר

 ספק יש אס דהא מיירי, נהכי " ]במי[ עכשיו עד יודע. ואם שם m נ[: סימן

 המג״א שכתב נמו בחורה/ מפורש שאיני נדבר אפילו למסות צריך יקבלו שמא

 למחות, צרין דרבנן במידי דאסילו נהרא״ש שם ומונח שם, היא״ש נשם א׳ ס״ק

 לומר וצריך מיירי. נהני נמי עכשיו דעד כיון מדוקדק, אינו יודע ואס לשין וא״נ

 בין חילוק יש צשמעיס דבריי שאין שיודע דהינא נתב דמעיקרא לפי פירושי, דהכי

 שיודע היכא חילוק יש עוד כלומר, יודע, יאס נתב זה על לא, או בתודה מפורש

 שמא ספק שיש " ןה*כא[ כן שאין מה ליחיד. דנים בין נשמעים, דבריו שאין

 נענש אינו סק״ג טג״א >ג< להוכיח: צריך דלעולם חילוק, שוס אין לו, ישמעו

 וידוע גלוי הקב״ה דאמר א[ ]נה, בשנת דאמרינן משוס כן כתב וכר. כמותו

 לפניהם גלוי*[ לפניך ]אס הדין מדת יאמרה מקבלים, היו לא נהם מיסו שאס לפני

 המפורש דבר שהיא זרה, ענודה שס היה דהא ליה תיפוק הכי נלאו וקשה, גליי. מי

תוכחה. ביטול על מיתה חייב אין מקום דמכל ]הסמ״ק[ )הסמ״ג( ותירץ נתירה.

 או הנאה עד ליחיד להיניח וצריך שובבים, שיהיו דמיטב סברא לינא דאז במזיד,

 שאינו נדנד כן שאין מה אסס. פעס רק צריך אין דלרניס ל! משמע וקא קללה,

 לרבים בין כלל, להוכיח צריך אין בשוגג, שעישין כשיידע שנן ומכל בחורה, מפורש

 המג״א דברי יצדקו לא זה ולפי לענ״ד. נראה כן שיגגיס, שיהיו דמוטב ליחיד, נין

 נתב לא דהמג״א לי ונראה שוגג. שהחוטא ודוקא הימ״א דברי על שכתב ג׳ פ״ק

 ג״כ שהסניס קיק נסית! הסמ״ק לשין שהעתיק אלא להימ״א, ביאור דרך זאת

 שיהיו מיטב אז לי ישמע שלא בבירור ויודע שוגג שהחוטא דדוקא הרמ״א לדברי

 במזיד דעניד דידעינן או בתורה, המפורש דבר כגון במזיד כן שאין מה שוגגין,
 דברי המג״א שהעתיק ומה הרמ״א. וכדברי ביחיד ומיידי שינזוף, עד להוכיחו חייב

 עד שם >ה< וק״ל: נימ״א, החבר שלא ני שיש חדשיס דברים מפני הפמ״ק,
 תנאה עד אמר מד תונחה, היכן עד נ[ טג ]עיני! נש״ס פלוגתא וכר. שיכנו

 נשל״ה ועיין הכריע. ולא מסופק, בלשון רמ״א נתב ולכן קללה. עד אמר וחד

 שאמר ר״ל, וכר. עליו קיבל ואם פקיד מג״א >י< מזה: ]בהקדמה[ ספרו בריש
]המנחם*[ פלג קודם הכי משוס עצמו. על הכיפורים יום תענית שמקבל בפיו  חילוק וכר. ביחיד אבל ב מעיף הגה >ד< וק״ל: כמותו, נענש אינו שנתב חהו

 נביא להרוג להיפיך גס מקים מכל נתירה מפורש רציתה דאישור דנהי לקין, אפשר היה זה והנה מדד. אסווייס ליה אימא אי יספיה אמר למה וא״ב מדדן, יהיו ולא שיגגין שיהיו מיטב אמר׳ינן :לא נתירה מפורש שהאיסור ונל

 מה אך דיחק, שזה מלנד הנה אן נחירה. מפורש האישור נקרא לא נקירה, מפורש אינו דתיריצי כיון כן ואס האמת, כשי נפשיה ממק היה דישעיה מכת להרגו אשיר היה דכאן מה רק מציה, דהוי גמורה מפורש נ״כ שקר

 מזיו. אשיוייה אמר למה כן אה כקורה, מפורש שירוצו גס הרי כן אם ישראל, אלהי ויראו ק כד, ]שמות נתיב נמשה דגה לו להשיג רצה שישעיה ]ר״ח[ )ר״ת( נשה אשוייה! ]ד״ה שש מגמיש המישפיש שנשנו למה ביד נעשה

 ר״ת כדנרי להוריק כיונפס אן ונו׳. המאירה כאספקלריא ונא][ מאירה שאינה ]כאספקלריא )דכא]( כאן ]שם[ נש״ס כדמפורש לו להשיג דרצה לומר יש דהרי למותר, דהיא שש, ר״ת דברי החושפות הניאו זו כיונה דעל ואפשר

 שהניא הפישקיס דעת על תולקין יהיו ר״ת נשם דהתיספות נראה פנים כל על לכך מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו מיטג אמרינן נמי נוונא ננהאי דאף מוכת ומזה השיני, ולא נתירה המפירשיס נמקראות לי להשיג נידו שהיה

היטב: ודי״ק נזה, כעת וצ״ע ונו׳, שיגגין שיהיו מוטנ אמרינן כתורה המפורש נדני דאף שוכרים יהס ]שרמ״א[, )המג״א(

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס אפרי□ בן יוסף קארו, תרצו( - )תקפא ח או״ח ח 116 מס עמוד פריעדמאן< >מהדורת השל□ ערוך שלחן



שלישי פרק בערכין יש
הרע לסון ספל הבדיל 6הז ’ תכפר• תפיל הו& קול ושתעשה בפרהסיא 1ו?6ו !הוכיחו רובה יס61 עכל עצתו ט^לשתהיסעזסין /נגח

קרבן יכיי/ י טליר ובלעז בחשאי היוצא קול לסון פטיט «עלי! נגעים באו מלא עמה וית ימאנו מלא אלא היא מתים לסם לא עטה

יספוע י קוכיחה דכר על •כנו לא יכול «מעה ככל צמקק מהצפרים פטיט וטתין עצתו ותספיל א1ה עניו אדם שיאתרו או גאנה מם ת פיחס למתה
חיססכלותרעק יופ:יותסתנקסמכחנזברביםלהלבקפניזי כלאחריד עמהמלא ספי בקה אבל סס לקש? אלא סתים לסם ולא ועילבוט בחירופו

 לא הצריכים תן ?וכתה סתהע לסתה
 , ומאן י גמור דהוהרסע אלי יסר

 וקללה הכאה כ?יכ הא נזיפה עד ויאתר
 הא קללה כמי ראתר למאן ?אתר ואם
 חביכוין אגב כרתסני סתא דל נדע' כ?י

 דויטול קרא ליה לאודים דיה?ןאיכמי
 אן# רזיחר קרא בהאי דליתיה כיון סאול

«הוא אחריכא קרא אלא סאול
 מדן איתיה תר דאתר גרסיכן וזבי

 הימים נדבר׳ מנפתלי ואכוה
 לעולם למיל* חי מכני ואמו כתיב

 אבז׳זיז ומאזתמת אביו מאומנות ימה אל
 ולקה ק תבני הימה סאתו ראייה ותייתי

’אבותיו צואומנו?

 נדב נר שמואל רבי מיניה בעא בפרהסיא הא
 נדב בר שמואל רבי לדה ואמרי הנינא מרבי

 לרה ואמרי הניסה מרבי חנינא דרבי התניה
 שאמרה מצורע נשתנה מה לוי בן יהושע מל

 הבדיל הוא מושבו למתג מר!ו ישב ברד חודה
 אפרה לפיכך לרעהו איש בק לאשתו איש בק

 לוי בן יהודה רבי אמר תום ישב בדד תורה

 שתי יביא תורה שאמרה מצורע נשתנה מה
 עושרה הוא הקלה אמר לטהרתו ציפורים

 קרבן יביא תורה אמרה ךלפוב פטיט מעשה
 בלבבך אחיך את תשנא לא רבנן שיטחנו

ימרמלנותל -יכגולאיסטרנוולא

 גדולה עטה מר ואפר עדיפא לשמה דענוה פוחת ולא ליה אמר עדיפא מיניידר הי
 בתורה אדם יעסוק לעולם רב אם׳ יהודה רב דאמר עדפא נטי לשמה שלא מכלם

 תוכחה דמי לשמההיכי בא לשברה שלא שמתוך לשמה ובמצותאףעלפישלא
 דרבהונאוחייאבררבהוויתביקמיהדשמואל הא כי לשמה שלא וענוה לשפה

 דתולאנמערלירהבתר עלית קבל לי מצער דקא מר הוי אמרליההייאבררב
לידת אפרת לא אמאי ליה אבר עביר קא והבי הבי לידה אמר דנפיק

יקרקו ראיסטרנוורא יבנו לא יבול /

 ונשהיילהומהושנ3אהנחבדזדבדטת&קלרורבלבבךשנאהשנלבהבתמדב
 משתנין אפי □טיבו שיחזדויוביחנותלתוביח מניין קבל ולא תוביהוגיחו הוכיח

 תוכיד! הזהשמקב' בדוד יש אם אני תמי טרפק ראתלאהט עליו תשא לא תל פניו
 ע;רי' בן אלעזר אר עיניך מבי' קדרה טול לד אמר עיניך מבין קיסם טול לו אמר אפי

 שמים אניעלי מעד גוף בן יוחנן רבי ואמר דהוביח שיורע הזה ברור יש אם תמיהני
 רבןשמעו ואתץשהרבהפעמיםלקהעקיבהעליתשהייתי^בלעליולפני

 לחכם ישנאהוכיה פן לץ תוכח שנאס׳אל מה לקיים אהבה בו שהוספתי שנן וכל

לשמה שלא וענוה לשמה תוכיח שמעון דרבי בתה יהודה רבי מיניה עא3 ויאהבך

ppy * j תר גי*• 
 עק &תה נמל נו 5לול יכול זה שכידך קטן

 n סכולן להוכיח גדזלהילכךאקיכולק
 6םל כבוד דדך להוכיח סיזדע י חוטאק

 ,רות כסה״תי פלח פמזתמזכיךקובל יהו
 סת־סז לסם לסתה תוכחה כזדכרגנאיז

 שחיכו עניו עצמו סעוס' לסחה סלא ופנוה
 ףתט לסם סלא פטה ,נאות להוכיחו רונה

 כמשב? תר יסנאכדדאתד סלא אלא היא

 יעז יכתב תמלן גדולה פיכפקפטה
 חם־ד-ס לכסר פסים תסתאותילבפר

 תר חזי לסתואל חייא ר י® י נאתר לא

 וחובש סתכה ההא רב לן תכפר דקא
 כינפתחייאנררבאתרליח או?"

 דהכי לי תצערנא נהכי לסתוחל הזנא רב

 כשח והיינו תגומם דברים והכיעביד
 כ בכניווסלין ליה אתר דלא לסתה סלא

כרידכןירם ’כגש?ו היפר בפניו
 כד הכהז פד חבית א? להוכיח חייב

 קללה פד « המוכיח &? ויכה זה םיקצון<
 לסאיל הזכייז יהונתן התזכיח א? סיקלל

 אין הכית ככל סיכה עדסקצן«סאול«
 ל בע שיפשיל כד אסתוי א? או האכסנאי

 להסליכתן האכמאילאחידח כלי הבית
 דאכנכאי בהכסלחנבהכאה הביתי

 1?אי־םתז תני לא דתו פליגי לא גופייכע
 תאינפקא תכה אפו דלדידיה ביון סבר

 לחטרזדי ליהתיניההילבךכדהפשלה׳
 אכה;אי לסבול לו לתה להתקוטס־וכלכך

 הכי? כפל טנס «סלו תי^מיח התנכה

 כתהקסין אמי דאתרי עצתו הוא הפג'
 בדרך לתהפיו י יחד צרור יוכלו סלא אילו

 שהה שלא למסע לחנלתתסע רגיל סהיה
 סבדד אכסנתי כגון תלהיודאקראי בית
 סם לו ססקעה בעלמא בתקרה סם סלן

 אלא חשיב לא תאהלו יאתר לתאן חתה
 חשיב תתסעיו דח ומאן קטעה אכסכיא

 תיד? נוף ייסורין תכלת אפלראקראי׳
 תק פחותק שאין ייסורין כלומר ייסורין

 כהגק סאיטלתידתו ואיטתתקבלכליז

 ח במים p של לתזוגטש לוי הוא ונער
 כהדר לבשה שלא חלוקו לו כהפך » חתק

 כידו ועלו שלם ’ ולטשטה להופכה וצריך
ס סתיסאיכחטידחאלתיהדרולהשתל

 עד אמר רב היבןתוביהרה עליראי^ד דרב זרעי דליכסיף לי חם ליה אפר באנפיד.
 אומר אליעזר רבי בתנאי נזיפה עד אמר יוחנן ורבי קללה עד אמר ושמואל הכאה

 יצחק בר נחמן רב אמר נזיפה עד אומר בןעזאי קללה עד אום יהושע ר' הבאה עד
 ובת המרדות נעות ראם'לובן אחדדרשרדחדאףשאזלביהונתן □קרא ושלשתן

ולמאן להכותו דבתב הבאה עד ואפר למאן להכותו עליו החנית את שאול ויטל

 US'SXSTX נדפהדנחיב דאמדעו לםאן1?וא ךאמך?דקללהונתנלבטתךולנושוזעוות
.היבלפולתוכלתטתמז הווייהורין׳ t יתירא דאנבוהנינות התם שני וקללה הבאה הבתב נופר. ולמר שאול אף דהר

ה!א הרי תהכך חד עליה ואיכבד לעתיד שלל באבמיא אדם ישנה לא היכן טפ^ער נפשיה □פר בדור ליהונתן ביה דהוה

טרפנו? ייקורק׳ ושמואלאמרעדשיפשלולרבליולאחותובהבאדידנולי רבאסדעדהבאה

 מצער דלדית׳לא ביק סבר מר דדביחהו בהבאה פליגי ני פליני לא נמי עלמא בולי לאחותו כלו בהפשלת פליגי לא עלם׳
 מניין רב אמר יהודה רב אמר ונפגם פונם אבסנאי מר דא למה כך ובל לאיטיות אתי סבר ומר מיוה ליה נפקא מאי ליה

 מהבא אמר חנינא בר יוסי נתחלחל אהלו שם היה אשר המקום אל שנאמר התורה סן שלו באנסניא אדם ישנה שלא
 אבותיו ומאומנות מאומנתו אדם ישנה שלא פנק ליוחנן אמר דאקראי אנפנאי בינייהו איכא בינייהו פאי למסעיו וילך

 מד ואם נחושת חרש צת איש אביו נפתלי ממטה הוא אלמנה אשה בן מצר תירם את וימת שלמה המלך וישלח שנאמר
 ואין ללבוש בנד לו שארגו בל אלעזר אר ייסורין תכלת היכן עד דן למטה אהיהם' בן אהתאב ואתו וכתב רן מבית אימיה

 בצונן בצונן לו ומונו בחמין למזוג אנלינתכווגו אמרו מזו גדולה נחמני בר שמו ואיולר זעיר רב' מחקי'לה עלו מתקבל
 ואמרי דרבינאאאפ^נהפךלוהלוקורבאואיתימ׳רבחסדאואיתימליצח בתה מר אמר׳בול׳האי ואת בחמק וממולו

 ועלו שתים אבל שתים בידו ועלו שלש דווקא שתיבה בדו ועלו שלש לטול לכיס ירו הושיט אפילו תנא במתניתא לה
 ייסורין בלא יום ארבעים עלו שעברו כל ישמעאל רבי דבי ותניא למה כך וכל למישתיהו טירחא דלבא לא שלש בידו

פורענות קיבלעולמונמערבאאפת

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)31 מס עמוד רפ״א־רפ״ג ונציה בבלי. תלמוד )ערכין( לה - >ונציה< בבלי תלמוד
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