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קטז

רבינו אברהם בן הרמב״ם

וחילקו הנכסים ביניהן התהילה קובלת עליו לחכמים׳ אמר להם היא נאמנת
עלי יותר מן הכל ,אמרה להם בודאי כך התניתי עמו׳ אמרו חכמים אין אחר
קצה כלום ,4ועיקר ברייתא זו בתוספת כתובות יפה כה האב מכח הבעל.
ו
ובמגילת סתרים להרב רבי׳ אברהם בן הר״ם במז״ל יש עוד מאמר׳ וזה
לשונו:
והאומר שדוד ושלמה הם מלכים ואינם נביאים הריהו חוטא ועליו
לחזור בו מדבר זה ולקבל עליו לשוב בתשובה ,כי הוא הולק על האל יתעלה.
ואת מי שקרא אלהים נביא הוא מוציא מתואר הנבואה ,והלא אין איש
האלהים אלא נביא ומצאנו שנאמר בדוד [נחמי׳ יב ,ד] במצות דוד איש
האלהים ,ובשלמה נאמר [מלכים־א ג ,ה] בגבעון נראה ה׳ אל שלמה .ומה שהוא
נתלה בזה שרז״ל לא אמרו זאת ואינם קוראים אותם נביאים ואינם נקראים
אלא מלכים ,אין הדבר כמו שהוא חושב ,והמעיין בדברי רבותינו ז״ל לא יאמר
כדברים האלה כי הם בארו את זה ובררוהו בכמה מקומות בספרי דבי רב
ואמרו כיוצא בו אתה אומר ואלה דברי דוד האחרונים וכי לא נתנבא דוד אלא
אלו בלבד ,הלא כבר נאמר רוח ה׳ דיבר בי ומלתו על לשוני ומה תלמוד
לומר ואלה דברי דוד האחרונים מלמד שהיו דברי תוכחות [ספרי ואלה
הדברים] ,וזה לשון המשנה בסוטה [מח ,א] משמתו נביאים ראשונים בטלו
אורים ותומים ,ובארו בתלמוד מאן אינון נביאים הראשונים אמר רב הונא
דוד ושמואל .1ובהגדה דשיר השירים אמרו אבל שיר אמרה מלך בן מלך
ונביא בן נביא ,והרבה יש כיוצא בזה במדרשות ולא נאריך כי די במה
שזכרנו ,ואם יש מי שאומר דבר זה הרי לא עמד על המקומות האלה שזכרנו.
והנה בהלכות גדולות מנו ארבעים ושמונה נביאים שנתנבאו לישראל
כמו שנזכר בפ׳ מגילה נקראת [יד ,א] ודוד ושלמה חשובים בכללם ,כמו
שאמרו משנכנסו ישראל לארץ נתנבאו יהושע בן נון ופנהס ואלקנה ושמואל
 4לפנינו בירושלמי ,שם  :אין אחר קבין כלום .אבל בתוספתא כתובות ד ,ד :.אמרו
לה חכמים אין כלום אחר הקיצה.

 1לפנינו בסוטה ,שם  :מאן נביאים הראשונים ,אר״ה זה דוד ושמואל ושלמה ,אולם בעין
יעקב לא גרס שמואל ,ועל אמרם ביומא נג ,ב  :אבן היתד ,שם מימות נביאים ראשונים
ושתיה היתד ,נקראת ,מפרש רש״י :נביאים הראשונים דוד ושמואל ,וזה מפליא ,שהרי
בימי דוד ושמואל לא נבנה עוד הבית .אמנם ,בירושלים סוטה ט ,יג מוסרים בשם
רב  :זה ירמיהו וברוך .וזה יתכן בין למאן דאמר שיאשיהו גנז הארון בין למאן
דאמר שהארון גלה לבבל ,כי ירמיהו ניבא בימי יאשיה (ירמי׳ א ,ב).
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דוד גד החוזה ונתן הנביא ואסף והימן וידותין ואחי׳ השילוגי ושלמה וכר,
ובעל ההלכות לקח את זה מסדר עולם [פ״כ ופכ״א] ואין אף אחד מהרבנים
סובר שדוד ושלמה אינם נביאים אלא הם מלכים ונביאים לכל הדיעות ואין
בזה שום מחלוקת.2

ז
ושאלת יעזרך האל כי אבאר לך דברי רבותינו ז״ל בתלמוד [בבא בתרא
יב ,א] אמר אמימר וחכם עדיף מנביא ,ומהו אופן הפתרון בזה ,והזכרת כי
השמחים לעשות רע אשר ארחותיהם עקשים ונלוזים במעגלותיהם [משלי
ב ,ט ]1הרחיבו פיהם לכפר במאמר הזה ,וחפץ אתה בביאורו בכדי להרחיק
את אולתם ,כמו שהזהיר אותנו החכם ואמר [שם כו ,ה] ענה כסיל כאולתו פן
יהיה חכם בעיניו ,והנני לענותך על שאלתך בהצלחת האל ועזרתו.
דע ילמדך האלהים ,כי המאמר הזה אין בו דופי לאיש תבונה
ונכון הוא למבין ,ואופן הפתרון בו קרוב ,וזהו ,הלא אנחנו קהל אנשי
התורה מסכימים בדיעה אחת שכל נביאינו שנשלחו אלינו ושנכתבה
נבואתם בכ״ד ספר הם נביאים וחכמים ואין מחלוקת בינינו לזה ,וכל
בר דעת לא יפקפק בזה שכל שני בני אדם השוים באחת ממדריגת הכבוד
ולאחד מהם מעלה אחרת יתר על חבירו שהוא חשוב מחבירו עי״ז ,ושבעל
שני מעלות חשוב יותר מבעל מעלה אחת ,ושמלך ונביא עדיף מנביא שאינו
מלך ,ושבהן גדול ונביא עדיף מנביא שאינו כהן גדול ,ושנביא חכם עדיף
 2ראה סוכה נב ,א  :כבר התנבא עליך דוד אביך כו׳! ראש השנה כא ,א :ולא קם
נביא עוד בישראל כמשה וכו׳ במלכים קם וכו׳ וכן ביומא לז ,א :זכר צדיק לברכה
(משלי י ,ז) אמר להם נביא לישראל כר .אמנם בזהו־ תרומה קנד ,א אמרו :כד
קב״ה אתרעי ביה [בשאול] לא אתרעי ביה אלא למלכו אבל לנבואה לא ,דהא
תרין אלין לא אתמסרו כ ח ד א בבר נש בעלמא בר ממשה
מהימנא עלאה דזכה לנבואה ומלכו כחדא ,ולא א ת י י ה י ב לבר נש אחרא
ת ר ו ו י י ה ו כ ח ד א ,אולם בבמדבר רבה יט ,ג :ולא מצינו שנתנבא שלמה ,אלא
קרוב לשמונה מאות פסוקים ,וכוונתם ,שלא היה כשאר הנביאים שהיו אומרים לכל
דורש "מה שבהורין ומה שבסדקין" (ע׳ יומא ער" א) .ההשראה העליונה שעליהם
היתד ,רק בכתובים שהשאירו לדורות (ראה תרגום שיר השירים  :שירין ותושבחין די
אמר שלמה נביא) ,אשר מיד ה׳ עליהם השכיל ברוח הקודש ובחכמה עלאה .ראה
מורה נבוכים ב ,פמ״ה ומה שכתבתי במחברתי "הרמב״ם והזהר" בהלכות יסודי
התורה ב ,יב על שנקטו "אמר שלמה בחכמתו" אכל לא נבואה מתמדת ,כדרך
שבא שאול לשאול את שמואל הרואה ,וראה זהר חדש סוף פרשת תרומה  :ההיא
נבואה לשעתה ,ושם רות (עז ,א) על הפסוק "מרחוק ה׳ נראה לי" ,וראה ניצועי'
זהר תרומה שם אותיות ד—ה.

קיוז

רבעו אברהם בן הרמב״ם

מנביא שאינו חכם׳ וכיון שאנו בדיעה אחת שכל נביאנו השלוחים אלינו הם
נביאים וחכמים ובכל זאת אמרנו חכם עדיף מנביא׳ הרי שלא נתכוננו אלא
לנביא שאינו חכם ,אבל מי שהוא חכם ונביא הוא חשוב ונכבד יותר בלי
ספק ,מפני ששניהם שוים בחכמה שבה מתיחס החכם ,והנביא עולה עליו
במדריגת הנבואה .וכך הדבר בכל מי שיש לו תואר נוסף שהוא חשוב יותר,
והאומר שבעל חכמה חשוב יותר מבעל יחם לא נתכוון אלא למי שאין בו
מעלת חבירו ,אבל מי שהוא בעל יחם ובעל חכמה ,הוא חשוב ונכבד יותר,
והאומר שהחזן (הקורא בתורה) חשוב יותר מהסופר (הכותב תורה) ,לא
נתכוון אלא לסופר הבקי בכתיבה ואינו בקי בקריאה ,אבל מי שהוא סופר
וחזן הריהו חשוב יותר׳ כי היתרון אשר נכבד בו חבירו ישנו גם לו והוא
עודף על חבירו במעלה השניה שישנה בו ואינה בחבירו ,ואין צורך בענין
הזה לתוספת באור לבררו ולבארו לגבי כל בר דעת.
אולם יש מקום לספק ופקפוק בלבות בני אדם בנוגע למדרגות הכבוד
היחידות (שכל אחד מתיחד באחת מהן) ,כגון חבורה של אנשי מעלות שלכל
אחד מהם מעלה אחת ממעלת הכבוד — איזו מהם קודם ? ובכדי לבאר את זה
להביא מה שאמרו במשנה  1כהן קודם ללוי ולוי קודם לישראל ובו׳ ,והוסיפו
בתוספתא! משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים וכו׳ ,וכיוצא בזה בחכם
שאינו נביא ונביא שאינו חכם ,שמדריגת החכם חשובה יותר ,אך הנביאים
השלוחים הם נביאים וחכמים׳ ונביא שאינו חכם דוגמת מלאכי שאול שנאמר
בהם [שמואל־א יט ,כ־כא] ותהי על מלאכי שאול רוח אלהים ויתנבאו גם
המה ויגידו לשאול וישלח מלאכים אחרים ויתנבאו גם המה ויוסף שאול וישלח
מלאכים שלשים ויתנבאו גם המה ,והיו ראויים לשם הנבואה ברוח אלהים
שהיתר .עליהם ,אולם לא היו שלוחים ולא נתנבאו אלא לצורך שעה ואמרו
שבח ותחלה ואח״ב נסתלקו ,ראו שבאר התרגום ואמר ושרת על אזגדי שאול
רוח נבואה מן קדם ה" ,,ושבחו" אף אינון ,ולא מצאנו להם אח״כ זכר בנבואה
ולא בשליחות מאת האל כי נבואתם לא נצרכה לדורות ,ובכיוצא באלו נאמר
חכם עדיף מנביא 2
1
־.
 1בברכת אברהם שם ציין הה׳ הירשפלד למשנה גטין ה ,ח ,והתוספתא שהובאה ציין
לבמדבר רבה פ״ו׳ והעיר על זה הה׳ עפנשטיין במחברתו עט׳  9הערה  ,2כי מענין
שיכינו קרא את המדרש במדבר רבה בשם "תוספתא" ,ובמחילת כבודם שניהם טעו
בדבר משנה ,שבסגנון זה אינו בגטין שם רק בהוריות יג ,א והתוספתא גם היא
בהוריות ב ,ט.
 2ראה בזוהר שמות ו ,ב :לנביאי לזמנין שרת עלייהו רוח קודש ולזימנין לא
וחכימין לא אעדי מנהון רוח קודשא אפילו רגעא חדא; צו לה ,א :אינון דמשתדלי
כאורייתא קיימי לעילא באתרא דאקרי תורה ונביאי קיימא לתתא! וראה עוד שק
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כי התורה נתנה לחכם זכות שאין אלה ראויים לכמותן ,כי המצטיין
בידיעת התורה ופירושיה ועניניה ובאור דיניה כמיותיה ואיכיותיה ,לפי מה
שהובא במסורת המסורה כלה מהשליח (משה רבנו) ע״ה ,הוא נכבד וחשוב
יותר מנביא שאינו חכם׳ כי מי שאינו בקי בחכמת הדת ואף אם הוא נביא
הריהו זקוק מאד לחכם לשאול את פיו׳ במה שצור .האל יתעלה לעשות
כמשפטו ,והוא חייב בשאר הענינים לכבד את החכם ולהוקירו ולעמוד מפניו,
כמו שבא בביאור [ויקרא יט ,לב] מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ,כי
חכמת התורה גבוהה יותר ממעלתו והוא קשור אליה ועליו למשוך ידו מדבר
שאין דרך לידיעתו אלא ע״י חכם.
הלא תראה כי יהושע בן נון היה נביא וחכם ואעפ״ב כשהיה זקוק לאלעזר
כהן גדול לשאול על ידו באורים ותומים — ידיעת הנסתר — במה שרצה
לעשות בענין המלחמות והיציאה לפשוט על אויביו ,הצריכו האל יתעלה
ללכת אליו ולעמוד לפניו ,לשם כבוד ויקר לאורים ותומים ,כמו שנאמר
[במדבר כז ,כא] ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו ,וכן גם נביא שאינו
חכם מכיון שהוא נצרך לחכם חובה עליו ללכת אליו לשם כבוד ויקר לתורת
ה׳ ,שבידיעת באוריה ופירושיה נעלה החכם ההוא ממנו ,כי אין מעלה
ואין כבוד למעלה ממעלת חכמת הדת ,כי היא התכלית
הרצויה בבריאת המקום והזמן ומציאות הברואים ,כמו שנאמר [ירמי׳ לג,
כה] אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי ,והכל זקוקים
לה ובכל שררה על האומה צריך שיביאו ספר תורה ויעמדו לפני הקהל
וס״ת בידו בשעה שהשררה ניתנת לו ,לומר שכל שררה מן התורה ,וכמאמר
החכם בהזהירו על החכמה [משלי ח ,טו] בי מלכים ימלוכו וגו׳ בי שרים
ישורו ,וכל שררה היא למטה משררת ידיעת התורה וכל נכבד יכבד בה ,יקרה
היא מפנינים ,והבורא יתעלה זכרו לא בחר לתורתו אלא את הנכבד מכל.
באצילותו ביראת חטאו בנאמנותו ובנקיון כפיו ,והוריד את תורתו על ידו,
ולמד אותו באוריה ופשטיה ,והוא אב בחכמה אב בתורה אב בנביאות׳ ויחדו
וכבדו במה שלא זכה אליו אחד מהנביאים כמו שנאמר [דברים לג׳ י] ולא קם
נביא עוד בישראל כמשה ,וכן הנביאים השלוחים אלינו אחריו מיהושע בן
נון עד עזרא הכהן שנקרא ג״ב מלאכי  ,3והוא האחרון שבנביאים ,כולם
חכמים ונביאים ,והם אשר היו למורים לאומה ומעוררים אותה לעבודת
האלהים ומעשה המצות ,ונכללו בהם שתי המעלות הנבואה והחכמה והם
וישב קפג ,ב ; משפטים קטז ,סע״ב ; רעיא מהימנא פנחס רכג ,א :תקוגי זהר וזקונא יח
(לא ,סע״ב); תקונא ל (עה ,א).
 3מגילה טו ,א.

קב

רבינו אברהם בן הרמביים

נכבדים וגבוהים יותר במעלתם מהחכמים שלא היו נביאים ,אבל זולתם מן
הנקראים נביאים ואינם מומחים בידיעת דת ודין ובאור המקראות ומובניהם,
כמו מלאכי שאול והדומים להם ,אשר לא נמצאו בהם התכונות האלה ,החכם
שיש בו התכונות האלה הוא חשוב יותר במעלתו וגבוה יותר במדרגתו ,ועל כגון
אלה נאמר חכם עדיף מנביא ,מפני זיקת הנביא הזה לחכם הידוע את המותר
ואת האסור ואת במות הדינים ואיכיותיהם ,ומפני שהוא צריך לעזרתו במצוות
ובדינים שבן ברית מחויב לדעתם וצריך להכירם וחייב לעשות על פיהם,
ועל כן אין ספק שהחכם נעלה ממנו במעלתו ונכבד במדריגתו ,אבל בענין
נביא חכם לא אמר אף אחד מהמשכילים כי חכם שאינו נביא יגיע למדריגתו
ומכ״ש שיעלה עליו ,כי החכמה אשר נשתבח בה החכם היא נמצאת בנביא
והם שוים בה ,והנביא עודף על החכם בנבואה שנכבד בה ממנו ,ואיזו יתרון
יש לחכם על הנביא עד שיעלה על הדעת כי זאת היתה כוונת חכמינו ז״ל
במאמרם זה ,ואיך יתבן שבעלי הדעות השלמות יאמרו חכם עדיף מנביא
וחכם ,והלא אין הדבר הזה אלא סבלות ,והמאמין כי רבותינו ז״ל כוונו לזה
הריהו מביש את עצמו ומגלה את סכלותו ועל כיוצא בהם אמר החכם [משלי
יב ,כג] ולב כסילים יקרא אולת ,ואומר [שם טו ,ב] ופי כסילים יביע אולת,
כי לו התבונן במאמר הזה היה מגיע אל האמת.
ודע כי ההסבר שהזכרנו נמצא במאמר עצמו לא יסתר מבעלי ההבחנה,
והמחשבה אשר חשבוה היא מן הנמנע ולא יאמרה מי שיש לו איזו תפיסה
שהיא בהבחנה ומכ״ש מי שנגלתה בינתו ונתפרסמה חכמתו׳ אולם שנאתם
לאנשי הדת והחכמה הביאם אל עוות משפטם ולפרש את מאמריהם בניגוד
להאמת והנכון׳ כי החכמה היפך הסכלות ומכיון שאין הפכים מתחברים חל
הפירוד ,כמו שנאמר [שם א׳ כב] וכסילים ישנאו דעת׳ ואין אויב גדול יותר
לכסיל מן החכם ,גם שנאת החכם לכסיל גדולה יותר ,כמו שנאמר [שם כט,
בז] תועבת הצדיקים איש עול ותועבת רשע ישר _דרך׳_/וכבר ידעת כי אונאת
ן דברים חזקה וקשה יותר מאונאת ממון ,כי אונאת ממון יש לה תקנה אבל
אונאת דברים אין לה תקנה׳ ואמרו רבותינו ז״ל [ב״מ נח ,ב] גדול אינאת
דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וזה לא נאמר בו ויראת
מאלהיך ,ר׳ אלעזר אומר זה בגופו וזה בממונו ,ר׳ ישמעאל בר נחמני «־ אימר
זה ניתן להשבון וזה לא ניתן להשבון ,ואני אומר כי הפס׳ [ויקרא כח ,יז]
ולא תונו איש את עמיתו ויראת הוא מיוחד לאונאת דברים כי לאינאת
 4לפנינו בגמרא שם הגירסא  :ר׳ שמואל בר נחמני ,אולם מצעו ר׳ ישמעאל בר
נחמני בויקרא רבה יח ,א ,ג ,וראה מעיין גנים לאיוב מהד׳ ר״ש בובר פרשה א ובהערה
י שם ואין צורך להגיה.

אגרות

קכא

ממון כבר קדם הפס׳ [שם שם ,יד] וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמי 
תך אל תונו איש את אחיו ,ומה במי שמאנה אפי׳ הדיוט שבישראל בדברים
ומכאיב את נפשו בקל שבדברים באה האזהרה הזאת ונאמר בו ויראת מאלהיך
על אחת כמה וכמה במי שמאנה יסודי עולם ומדבר בהם כזבים ודברים אשר
לא כן ויחשב על מאמריהם ההיפוך ממה שאמרו ובניגוד למה שנתכוונו
אליו ויפרש את דברי החכמה כפי סכלותו ויתכוון להחטיא את האמת בדבר,
ובכיוצא בהם אמר הכתוב [ישעי׳ ה ,כ] הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע
וגו׳ תאלמנה שפתי שקר [תהלים לא ,יט] ,יתפרכן ישתתקן יתחרשן [ירו׳ חגיגה
ב ,א] ,וכל זה מפני חפצם להתנגד ותשוקתם לכפור ,ונאמר בהם עוד [משלי א׳
כב] ולצים לצון חמדו להם ,אהבו רע מטוב ושקר מדבר צדק [מלה״ב בתהלים
נב ,ה] ,ואין כוונתם ללמוד ולהפיק תועלת וללכת בדרך האמת אלא כוונתם
לגגות ולהטיל דופי בדת וזוהי תכונתם ,ובהם נאמר [משלי ב׳ יג] העוזבים
אורחות ישר ללכת בדרכי חושך השמחים לעשות רע יגילו בתהפוכות ,והם
בסכלותם ועורון לבם וקוצר ראותם חושבים כי הם מכבדים את הנביאים
בזה שהם מזלזלים בחכמי התורה ואינם יודעים כי לולא התורה לא הייתה
נבואה וכי בחכמת התורה יכובד הנביא ,והיא הסבה לירידת הנבואה ושמיעת
ספר האלהים וכי היא העיקר והמטרה ,והנבואה שורה על הנביא בגולה,
ובחכמת התורה יגיע בן ברית לעבודת האל ובקיום מצותיה יתקרב אליו
ויירש חיי עד׳ כי הנביא יכובד בדבר האלהים אליו אף החכם לא יכובד
אלא ע״י חכמת התורה שהיא דברי האל ומצותו הכבודה ,הכל שב אל ענין
אחד ,ומשורש אחד יסתעף ,והעיקר בכל את האלהים ירא ואת מצותיו שמור,
ולא צונו האל לרומם את החכם ולנשאו מפני עצמותו אלא מתוך כיבוד
ורוממות והוקרה לתורת אלהיו אשר בלבו  ,5ולכן כשבא הכתוב להזהירנו על
כבוד החכם ולעמוד לפניו סיים ואמר ויראת מאלהיך אני ה׳ ,כלומר מה
שהצרכתי לתת לו ולכבדו היא לכבוד תורתי והמכבד תורתי הריהו מכבדני,
ומי שירא את חכמי התורה הריהו ירא אותי ופוחד מפני ואני משלם לו
גמולו.
והנה הנביא החכם ראוי לזכותו משני הצדדים מפני שהוא חכם ומפני
שהוא נביא ,והנביא שאין לו חכמה יש לו מעלת הנבואה ,וחכם שאינו נביא יש
לו מעלת החכמה ,וכשאנו באים להשוותם הרי החכם קודם ועולה עליו במעלתו,
כי הנביא שאינו חכם זקוק לחכם וצריך ללמוד מחכמתו ועל זה נאמר חכם
עדיף מנביא .ואמרו זאת ע״פ מה שדרשו את הכתוב שנאמר בו [תהלים צ,
יב] ונביא לבב חכמה ,ושבח את הנביא בחכמה שהיא הנכבדה והחשובה
 5ראד ,מוע״ק כא ,ב.

קכב

רבינו אברהם בן הרמב״ם

שהקדמנו ,8וזהו מה שאין איש
*6
מכל הדברים ,והיא העיקר והמטרה לפי מה
מן המשכילים יכול להכחישו ,ומי שאינו מכיר בזכות חכמי התורה ומזלזל
בהם הריהו מזלזל בתורת ה׳ ולא ירא אלהים והוא עתיד לתבעו ולהענישה
ואוי ואבוי למי ששם רסן דתו ודעתו ביד עולמו ולא יחשב לאחריתו ועזב
עבודת אלהיו ■מפני תאות לבו והפיל נפשו בכליון ואבדון ,מתוך חשקו
להתעקש ולהתנגד ,ויעצם עיניו מראות את האמת ואוטם אזנו משמוע אותו,
כי אלה שנאמר בהם [ישעי׳ מג ,ח] הוציא עם עור ועינים יש וחרשים
ואזנים למו חדלו להשכיל להיטיב ,אינם בוחרים להתקרב אל החכמים
ולראות את פניהם מתוך שנאה לאמת וכמו שנאמר [משלי טו ,יב] לא יאהב
לץ הוכח לו אל חכמים לא ילך ,ואוהבי האמת הם הדבקים בחכמים ,ובהם
נאמר [שם ,לא] אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין ,והשונא
תוכחת ושונאים מוכיחים הפסידו את שני העולמות ,רכשו לעצמם שם רע
ופרישה מן הצבור בעולם הזה ,וההשתקעות בעונש אלד,ים בעולם הבא,
ויפטרו מהעוה״ז מתוך ספקות בשטתם ובאין נכונה בדתם ,וכמו שנא׳ בהם
[שם ה ,בג] הוא ימות באין מוסר וברב אולתו ישגה[ ,שם י ,כא] ואוילים
בחסר לב ימותו ,לא ישיגו ממנו [מד,עוד",ז] דבר יעזרו בו ולא יסוד יאחזו
בו יגששו כעורים ובהם נאמר [שמואל־א ב ,ט] ורשעים בחושך ידמו ,ואומר
[משלי ד ,יט] ודרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו ,ועד נצח לא יראו
אור ,והחכמה היא האור הבהיר והשמש הנהיר אשר לא יוכל כל נברא
להכחיד אורו מעל הארץ׳ כמו שנאמר [שם ו ,כג] כי נר מצוד ,ותורה אור
ודרכי חכמיה מאירים ,כמו שנא׳ [שם ד ,יח] ואורח צדיקים כאור נוגה,
והתשוקה למי שגבר חסדו על יראיו כי יסייענו בחסדו על מעשה רצונו
ללכת בדרכיו ולקרבה אליו וליחד לבבנו ביחודו לעבודתו וליראתו כמו
שביקש ממנו נביאו ואמר [תהלים פו ,יא] הורני ה׳ דרכך אהלך באמתך
יחד לבבי ליראה שמך.

ח
ובענין שאלתך על האוכל פחות מכזית אם הוא חייב לברך קודם אכילתו
או לא.
 6עיין אגדת בראשית יד :חזון ישעיהו חזון עובדיה שניהם שוים ,ד,איך עובדיה לא
נתנבא אלא בפני זקנים גדולים מפי סנהדרין אף ישעיהו נתנבא מפי סנהדרין שאע״ם
שהיו מתנבאין מן הקב״ה אלו היתד ,הסנהדרין זזה הימנו לא היה לו רשות להתנבאות
כד ,וראה תשובות הגאונים שערי תשובה סי׳ יד מרב האי גאון ,שכתב  :הסנהדרין
בודקין את הנביאים ,אין נביא אלא שמקובל בסנהדרין.

אגרוה

קכג

והתשובה היא :כי כל הרוצה לאכול איזה דבר מן התבשיל או שאר
מאכלים אסור לו לאכול עד שיברך עליו אע״פ שאין במאכל שרצה לאכלו
כזית ,ואמרנו שרצה לאכול כדי להבדיל בין זה ובין הטעימות ,כי
הרוצה לטעום תבשיל או כיוצא בו מהמאכלים כדי לדעת איך טעמו אינו
חייב לברך כי לא התכוון לאכול את הדבר הזה ולא ליהנות ממנו אלא לטעמו
בלבד ,אבל הרוצה לאכול איזה דבר וליהנות באכילתו ואפי׳ פחות מכזית
הריהו חייב לברך ,הלא תראה כי המתענה הותרה לו הטעימה — ואעפ״ב
לא הותר לו לטעום אלא עד רביעית — ואינו צריך לברך עלה מפני שהיא
מטעמת ,כמו שאמרו 1תניא נמי הכי מטעמת אינה צריכה ברכה והשרוי
בתענית טועם ואין בכך כלום ר׳ אמי ור׳ אסי טעמו עד רביעתא׳ ואמרו בני
א״י [ירושלמי נדרים ח ,א] במס׳ נדרים פרק קונם יין שאני טועם ר׳
אבא חסידא בשם ר׳ זעירא הדא מטעימתא אין בה לא משום ברכה ולא משום
גזל ולא משום דמאי ולא משום הפסק תענית ,ותמצא את המימרא הזאת גם
דשמואל ,2ולו היה הדין שהאוכל פחות מכזית אינו צריך ברכה לא
1
בהגדה
היה צריך להשמיענו בטעימה ,כי היא למטה מהשיעור ואין בה כזית ולו
לא היה חייב על אכילתה ברכה לא היה לנו צורך להזכירה אבל מכיון
שאמרו מטעמת אין בה ברבה משמע שהרוצה לאכול את השיעור הזה צריך
ברכה ,ואמרו [ברכות לה ,א] כי אסור לאדם שיחנה מהעוה״ז בלא ברכה,
וזוהי ראי׳ גדולה בענין הזה.
ועוד אמרו בם׳ כיצד מברכין על הפירות [שם לח ,ב] על מה שאמר
ר׳ חייא בר אבא אני ראיתי את ר׳ יוחנן שאכל כזית מליח ובירך עליו
תחילה וסוף ,והקשו וכי חיכי מברך ר׳ יוחנן אזית כיון דשקלי׳ לגרעינתי׳
בצר לי׳ שעורי סופי׳ אמאי מברך  3ותירצו ר׳ יוחנן זית גדול אכל דאע״ג
 1ברכות יד ,א .וראה שבת קכט ,א :מאן דעבד מילתא [הקזה] ולא אפשר ליה [לקנות
יין] ,לישקול זוזא מבא [זוז רע ופחות שאינו יוצא בהוצאה .רש״י] וליזיל לשב
ח נ ו ת א [ודרך הלוקחים לטועמו תחילה שיהא טוב ויטעום ,וכשיתן לו הזוז
והחנווני ימצאנו רע ולא יקבלנו והוא ילך לחנות אחרת ויעשה כן .רש״י] עד דטעים
שיעור רביעותא .והובא להלכה במג״א או״ח סי׳ קנו בהשמטת המלים "לשב חנותא" כי
מה הבדל בכמה חנויות יטעום ,ובספרי נפש חיה שם אות כא כתבתי ,שדייקו ותני הואיל
וכאמור שיעור טעימה היא עד רביעית [רע׳ שלטי הגבורים שבגליון המרדכי ברכות
בדה״ם מח ,א] ובכן אחרי שש טעימות ,שכל אחת פחותה מרביעית ביצה עוד יחסר
מרביעית הלוג שהיא ביצה ומחצה ולכן צריך לטעום עוד בחנות השביעית להשלים
מדת רביעית.
 2במדרש שמואל יז ,ג פם׳ ויאמרו העם אל שאול היונתן ימות כר,
 3ראה דקדוקי סופרים שם אות ,9

משפטים
שיחשבו (עובדיו) שיש בו אלוהות זולתו יתעלה:

נה

יחרם.

[יומת]

כמו שיתפרש

בסוף פרשת אם בחקתי ועונש עובדי עבודה זרה סקילה כמבואר בפרשת שופטים
אפילו
עבודה זרה
חוץ מאנשי עיר הנדחת  :בלתי לה׳ .הודעה שהעובד
(עבד לה) בתורת אמצעי וכמו שהיו הכותים עושים (ככתוב) את ה׳ היו יראים
יומת ,מפני שהעבודה בהקרבת קרבן וכיוצא בה , c
ואת אלד,יד,ם היו עובדים
־מיוחדת לו יתעלה בלתי לה׳ לבדו( [ :כ) וגר לא תונה( .גר) נגזר מן ההתגוררות /
ועיקר הוראתו על גר בנוגע למדורו ושוב נעתק אל גר צדק שנכנס
בארץ נכריה
בדת (כמו) וכי יגור אתך גר ועשה פסח וג׳ ומפני שהוא על פי הרוב
כאן בגר אל גר בנוגע למדורו
גר בנוגע למדורו ופשטיה דקרא שהוא מתכוין
במאמרו כי גרים הייתם וג׳ והמעתיקים ז״ל פירשוהו בגר צדק ואפשר שהכוונה
אל שניהם גר סתם וגר צדק וביארו החכמים ז״ל כי "אונאה בדברים ולחיצה
בממון״ב\ כא)~כל אלמנה וג׳ .כיון בכללבלול עשירים שבהם ועניים"שבהם^
לאבא מרי ז״ל ״אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו של מלך צריכין רחמים״  :לא
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תענץ .הטעם לא יצערו אותם בגופם על ידי כיבוש ושעבוד ולא בממוננם] על ידי
בזבוז ופשיעה ולא בנפשם על ידי הקנטות דברים ויגון הלב אם לא שהוא כדי ללמד
(כב> וטעם
[לאלמנה ו]ליתום תורה [ואומנות] ואע״ם כן יהיה בנחת ורחמנות:
מאמר שמע אשמע צעקתו שיחיש לענות להם וימהר לריב ריבם ואם אינו (כן
(כג) והרגתי אתכם .טעמו את
יקשה) שהרי הוא יתעלה שומע צעקת כל צועק:
; והמות בחרב הוא הכאב היותר עז והעונש היותר
המענה ואת הרצים לענות אותם
(כד) אם כסף וג׳( .כבר) קדם הפירוש
נמהר והיגון היותר קשה של בעלי החיים:
וזה אחד מהם
כי כל אם ואם שבתורה רשות חוץ מג׳
על כל
ולאבי אבא ז״ל בפירושו שאין ההלואה מצות עשה שקיומה חל [על האדם]
פנים שהרי אפשר שלא יבקש אדם ללוות ממנו ולכן לא תחול עליו מצוד .זו ומשום זה
הביאה (הכתוב) בלשון אם וכאילו אמר "אם יבוא אליך אחד ללות ממך אשר חלה עליך
(המצוד ),להלוות לו לא תהיה לו כנשה" וזה פירוש יפה מתאים עם משמעות הלשון
(של המקרא) וטעם הקבלה; ולר׳ סעדיה ז״ל ראיה כי אם זה חובה לא רשות כי הביא
וג׳ והעבט
(המקרא) מצוד ,זו עצמה בלשון אחר בהודעת החיוב בפתח תפתח
וזו ראיה חזקה על מה שהביאה הקבלה :ומאמר את עמי הוא
ת ע ב י ט נ ו וג׳
להוציא ממנו את הגוי אשר עוד יבואר  /שמותר להלוות לו ברבית (ככתוב) לנכרי
ת ש י ך וג׳  :את העני וג׳ .נתבאר שמצוה להלוות לעני לא לעשיר והוא מבואר
[אמנם למעתיקים ז״ל עשיר מנין
ממאמר הכתוב וכי י מ ו ך א ח יך וג׳
ולא דבר הכתוב אלא בהוד : ,נשך .נקרא "נשך"
תלמוד לומר עמך]
מפני שהוא כובש את הלוה במצבו על שם הנשיכה והוצאת הדם מגופו של הנשוך
מפני שהוא נוסף על קרן ד,הלואר,
וביחסו אל בעל החוב הלוקח אותו נקרא "מרבית"
ומגדיל את כמות ד,מלוה( :כד ),אם חבל תחבל וג׳ .כלומר היותר ראוי שתלוה
בנדבת לב בלי משכון ואם לא ישא אותך לבך לזה ולא אפשר בלתי משכון (אז) קח

)"-

מד

אגודה

בבא מציעא

בהקדש גמור שלא יזלזלו ,אבל בשל עניים לא חיישינן ולא תיקנו לישבע ,וכן מוכיח
מדברי רב אלפס שדילג כל זה כי נראה לו דאין פסק יוצא מזה צג).

עג

נשבעין לבני העיר במעמד גיזברים כי היכי

דלא נחשדיינהו צד) .עיין

פרק הכותב גבי ההיא איתתא דאמר תשבע במתא כי היכי דתיכסף דלעולם צריך

לישבע במקום שנעשה המעשה כדי שתתבייש צה).

וקבל עליו סלתות מארבע ועמדו משלש ,אין רבית אונאה צה•) להקדש,
ויד הקדש על העליונה צו) .פר״י אם הלוה אדם לאדם אחד מאה זוז על מנת שיתן
להקדש מאה ועשרים אסור דהוי כאילו קיבלם ממנו .והא דשרי הכא דאוזיף עשרים
אבנים בבית דין היינו כשהגיזבר בעצמו נותנם ואבנים הם מוכח מילתא דשל הקדש

הוא צז) .וכתב ראבי״ה אף על גב דאמר הכא אין ריבית ואונאה להקדש מכל מקום
צדקה ומעשר אסור להלוות בריבית דאין דינו כהקדש דהא אמר סוף פרק החובל

עניי דפומבדיתא מיקץ קייץ להו .שומר חנם נשבע שומר שכר משלם ואמר נמי בם׳
בתרא דכתובות אין משתכרין בשל עניים ולא בשל הקדש מדפלגינהו בתרי ,שמע

מינא דתרי דיני נינהו .והרב רבי שמואל בן רבינו ברוך התיר להלות בריבית,

מדאמר בירושלמי מועד קטן ובפרק בן סורר ומורה לווין בחבורת מצוד .ולקידוש

החדש בריבית אלמא דלווין בריבי׳ לעשות מצור .כל שכן על הגוף המצור .שרי,

והרמז״ל אסר מדתניא לשמו׳ ולא לחלק לעניים אמאי לא קאמר מדכתי׳ רחמנא רעהו
אלא ודאי עניים בכלל רעהו .ואני הקטן לפעמים הייתי גבאי והלויתי על ידי כותים

לאפוקיד .נפשי מפלוגתייהו צח).

כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים ,לא יאמר אדם
עד
להכירו בכמה הפץ זה ואינו רוצה ליקה .אם היה בן גרים לא יאמר לו זכור
מעשה אבותיך .ואם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים צנח
דלאו דלא תונו באונאת דברים נאמר ,וגדול מאונאת ממון שזה בגופו וזה בממונו,
ומאד החמיר חכמי׳ בדבר זה ,ויותר יש להחמיר כשאומר אמת מבשהוא משקר ,וראייה
מדאמר בבן גרים ,ואמר בפרק קמא דקדושין הקורא לחבירו עבד הוא בנידוי וממזר

סופג את הארבעים ושוכני עפר חרם קדמונים הוא שאין לאומרו ,וסמכו הקדמונים

על מדרש רבי תנחומא הנה קמתם תחת אבותיכם ,ונענש משה רבינו ק) .ונאמן קא)
הגהות וביאורים
צג) כל זד .במרדכי שם.
צו) גמרא שם.
צר ).מדברי השו״ע חו״מ סי׳ פ״ז סעי׳ כ״ג

משמע שזה רק לכתחילה.
צר )*.בכת״י:
צו) גמרא נז ,ב.

אין ובית ואונאה.

צח) ובשו״ע יו״ד סי׳ ק״ם סעי׳ יה ,כל רבית
דרבנן מותר במעות של יתומים וכר ,ושם
סעי* ח׳ דאסור להל^ז ברבית אפי׳ לבניו

ולבני ביתו.
צט) משנה נח ,ב.
מ ז לדי

♦

מד.

פרק הזהב דף נז־ש

אם אדם טוען" חבירו ביישתני בדברים או בשוכני עפר והלה כופר ואין אדם

בדבר ,נראה דאין צריך לישבע דלא ניתקנה שבועת היסת על זה קב) .מיהו בספר
מיימוני קג) ובספר המצות לא משמע הכי קג*).

כל היורדים לגיהנם עולין ,חוץ משלשה יורדים ואינם עולין ,הבא על
אשת איש ,והמכנה שם לחבירו ,ומלבין פני חבירו ברבי׳ ,היינו מכנה היינו
מלבין אף על גב דרש בה בשמי׳ קד) .יש מפרשים דוקא כשהכינוי לשם גנאי.
נוח לאדם שיבא לספק אשת איש ,ואל ילבין פני חבירו קה) .פירש
בקונטרס היוצא למלחמת בית דוד כתב גט על תנאי קו) ,וקשה דהא אמר פרק מי

שאחזו מה היא באותן הימים רבי יהודה אומר כאשת איש רבי יוסי אומר מגורשת
ואינה מגורשת .ופירש רבינו תם היוצא למלחמת בית דוד היו מגרשים בלא תנאי
בצינעה היו מגרשים קז).

אין טערבין פירו׳ כפירות ,ואפילו חדשים בחדשים .ביין התירו לערב
קשה ברך ,מפני שמשביחו .ואין מערבין יין ביין קח).
מי שנתערב מים ביינו לא ימכרו בחנחץ אלא אם כן מודיעו ולא
לתגר אף על פי שמודיעו קט) .והאידנא דקא מערבי יין קשה ברך אפילו שלא בין
הגיתות ,כרבי אחא ,דרבי אחא מתיר בדבר הנראה וקיים׳ לן כוותיה קי).
עדן

ראובן טען על שמעון מכרת לי יין בחזקת ורונקי״ש ,ומצאתיו מעורב ביין

הונ״ש ,ושמעון משיב מה שטעמת נתתי לך ,דין זה פסוק מכאן ,רבי אחא מתיר

בדבר הניטעם וקיימא לן כוותיה ,ואפילו אם עירבו בידים קודם שטעמו ,כיון שטעמו
אין לו עליו כלום ,אבל אי טעין עירבת בו לאחר שטעמתיו ,ישבע שלא עירב בו
לאחר שטעמו ויפטר קיא).

עו

ראובן טען מכרת לי חפץ בתורת שהוא של זהב ,ועתה שברתי החפץ ומצאתיו

בו אבר ,ושמעון משיב לא נדרתי קי□ לך כלום אלא כמו שקגיתיו בו מכרתי לך,
נראה כיון שבחוץ נראה של זהב וגם הדמים מודיעים שקנאו בתורת זהב מקח טעות

הוא ,רק שיהא דבר ברור שנמצא בו עופרת ,אבל אם שמעון אומר איני מאמינך
שנמצאת בו עופרת ישבע שמעון שלא ידע ויפטר קיג).

הגהות וביאורים
קב) דשבועת היסת לא נתקנה על דבר שאינו
חייב עליו אלא קנס.
קג) הרמב״ם הלכות טוען ונטען פ״א הט״ז.
קג•) וראה בשו״ע וזו*מ סי׳ סז סעי׳ בו.
ובקצות החושן סעי״ק כד.
קד) גמרא בשרעתין.

קה) גפרא נט ,א.

קו) רש״י י« "ה כדדרש רבא.
קז) תום׳ ?^'1ה נוח לו לאדם.

היא לפנינו במשגה.
קט) כל זה במשנה ם ,א.
קי) ובכת״י :דרבי אחא מתיר בדבר הנמטם
ובדבר הנראה.
קיא) הראב״ן בסוף פרקין ,ומובא במרדכי סי׳
ש״י.
קיב) סי׳ שלא אמרתי לך שאני מוכר חפץ
של זהב.
חי  6י־יוי•?! ח ":י.׳•" ד ך י" חיי דחחח-׳ץ׳ חי׳

■ y+Jllc׳<■?4

אגרא

פרשת בהי

ישפרו היום שנה ראשונ' לשמיטה שני' קמ״ל והיו לך
ימי שבע וכי׳ תשע וארבעים שנה שיספרו במנין עד
הגיע לתשע וארבעים והבן כי נכון הוא :
וכו׳ יובל היא תהי' לכם הנה קהי' לכם אין
לו ביאור ויש לפרש לכ״ס לצרכיכס
1
ולזנאתכס והכוונה השראת יובל העליון בינה תשובה
מילאה יהי' לכס אז בשנה הלזו יעי״כ ישבתם איש אל
אחוזתו אל אחוזה שלו מקום שאחוז בו בחקוס הקודש
ני כל המדות חוזרים לשרשם ויתהווה כברי' חדשה ואמר
פוד .יובל היא שנת החמשיס ר״ל להיות יובל שנת
כחמשים ע״כ הוא הרמז ■לשער הנ' דבינה שהיא שורש
הכל ט״כ לא תזרעו וכו' כי הוא דמיון עוה״ב שאין בו
לא אכילה וכו׳ והכל שלא בטבע העולם ושמא תאמר
מהיכן יהי' לאדם חיות שלא בטבע העולם אמר בטעם
כי יובל (בינ״ה) הוא (ע״כ) קידש (חכמה כמד״א ישלח
פזרך מקדש) תהי' לכם (כי הם תרין ריעין דלא
מתפדשין והחכמה תחי׳ בעלי' ושמא תאמר א״כ ג״כ
לא נאכל ולא נשתה בשנה הזו לזה גמר אומר עכ״ז
להיותכם בגון! עדיין בעוה"ז א״א לכס לקבל השפעת
החכמה הזאת בזולה התלבשות בטבע ע״כ) מן השדה
תאכלו את תבואתה (היינו תבואת החכמה וג״כ מן
כשד"ה הקל  -תפוחין כי אבא יסד ברתא וד׳ בחכמה יסד
ארן ואמר עוד) בשנת היובל הזאת (אס זאת תהי'
כוונתכם לא מצות אנשים מלומדה אז) תשובי איש אל
אחוזתו (היינו למקום שורשו שאחוז בחבלי עבותות
הקדושה הגס שיצא בקצת מן העתים מן גדר
הקדישה ישוב לשורשו בין והתבונן בי דברים עמוקים
רמזנו ומחורץ כמה דקדוקים בפסוקים ויבוא הכל על
נכון בעזה"י :
 /sתונו איש את אחיו וכו׳ הנה באונאת ממון אמר
איש את אתיו ולהלן באונאת דברים אמר איש אה
פחית! ויראה לפרש דהנה באונאת ממון יותר יתיר האדם
לפצמו בקרובו ואחיו כי עפ״י הרוב יש להם עסקים
זה טס זה בעסקי ירושות ומתנות וג״כ יתיר לעצמו
שהקרוב מחויב לפרנסו ע״כ הזהירה התורה גס באחיו
ומכש״כ לאחרים ובאונאת דברים ביותר יארע להונות
לאיש זר כי בזלזול קרובו גם הוא מזולזל ע״כ הזהירה
התורה גס טל אחרים נ״ל:
ממכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד וכו׳ אל הונו
קרוב לפשוטו יש לרמז ג״כ בד״ת אס מוכר לחבירו
ד*ת היינו שלומד עמו הוא באזהרה שלא יונה אותו
כשאינו מסבירו כל הענין הנרצה אשר חלק לו הש״י
יישנו בכת התלמיד לקבל וכן האזהרה על הקונה היינו
המלשיד שלא יונה את הרב שיאמר שמבין ואינו
.
מבין נ״ל :
ארן אחוזתכם גאלה תתנו לאדן יש״לרמז ובכ״ל
היינו השכינה ע״ד מאמרה ז"ל בת הימה לו .
לאברהם ובכ״ל שמה ארן אחוזתכם שהיא ארן החיים

!1הדשתם

גזל
(עי
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ששם אחוזת נשמתכם גאלה תתנו לארן היינו ארן ישראל
הגשמיות ושיעור הכתיב לפי״ז ע״י שיהי׳ כוונתכם הכל
עבור השכינה שהיא ארן אחוזתכם עי״ז חתנו גאולה לא״י:
עוד ובכל ארן אחוזתכם היינו ע״י ארציות
וגשמיות שאמס דבקים ואחוזים בהיות כוונתכם
לטובה לגאול ניצוצי הקדושה עי״ז תפעלו גאולה לארץ
כי כאשר יהמו הניצוצין מן הקליפה אזי יתבטלו הקליפות
ויהי' גאולת עולם ושיעור הכתוב ובכל ענייני ארציות
שאתה אחוזים תתכוונו שיהי' עי״ז הארציות גאולה לאדן
קצרתי :
לא ממכר לצמיתות כי לי הארז כי גרים
ותושבים אתם עמדי יש להתבונן במקרא קודש
הלזה הגסדבא לתת לאו על חזרת שדות ביובל עכ״ז למה
לן טעם למצוה כי לי הארץ וגם טעם אחר טעם כי גרים
ומושבים וכו' (והנה לפי פשוטו י׳ל דמצות צריכות
כוונה לצאת י״ח המצוה ומצוה שיש בה (טעם) מפורש
צריך לכוין גס הטעם והנה בכאן ב׳ טעמים צריך
לכוין שניהם והוא גזירת מלך לכוין טעמ' במצוה הלזו
אך אעפ״כ יש להתבונן אומרו ב״פ כ״י הי' די לשיאמר כי
לי הארץ וגרים ותושבים אתם וכו׳) גס והושבי״ס אין
לו ביאור כי לפי הטעם לא יצדק רק גרי״ם גם אומרו
עמד"י לא יצדק דהול"ל אתם ל״י והנראה הגם דאין
מקרא יוצא מידי פשוטו בא ג״כ לרמז הבטחה שגם
בגלות מדעו שהארץ לא תמכר לצמיתות הגם שיד הנוי׳
שולטין בה בעוה״ר תדעו שהארץ לא חמכר לצמיתו'
כי לי הארן כי הדבר נוגע אלי שמשכני רק בתוכה כי
גדים ותושבים אתם עמדי הן שאתם גרים הן שאתם
תושבים הוא עמדי בעת שאתם תושבים בארן הקדושה
ג״כ אני תושב בתוכה ובעת שאתם גרים בארן נכרי'
כביכול שכינתו ג״כ בגלות עמכם וא״כ שכן הוא בודאי
הארץ לא תמכר לצמיתות כי צורך גבוה הוא ועפי״ז
יובן לנו ברייתא  .בת״ב פ״ד מ״ד ,והארץ לא תמכר
לצמיתות לחולטנית כי גרים ומושבים אתם עמדי דיו
לעבד להיות כרבו כשההי׳ שלי הרי היא שלכם עכ״ל
נלאו המפרשים למלוא פירוש הברייתא ונ״ל כפשוטו
שהיא הבטחה לישראל בגלות לא יאמרו ח״ו אבדה תקותינו
כי עברו עידן ועדנים והארץ הנשמה הלזו ביד עוברי
רצונו יז״ש בהבטחה מדעו עמי ב״י והארץ לא תמכר
לצמיתות היינו לחלוטין כי לי כל הארץ ואיך אעזבה
ביד עוברי רצוני ומה שאתם דואגים על אריכות הזמן
אל תשימו לבכם כי ירים ותושבים אתם עמדי כביכול
דיו לעבד להיות כרבי כשתה'' שלי הרי היא שלכם רצ״ל
כביכול בזמן שאני חושב בה אתם ג״כ תושבים וכביכול
בזמן שאני גר גס אמס גרים ע״כ קבלו נא מאהבה
ותצפו לישועה כי דיו לעבד להיות כרבו נ"ל :
וכי תמכרו ממכר לעמיתך הה״ד מות וחיים
ביד לשון תרגום עקילס מיצטרא וכו' עד
כשם שאתם נוררין את הרכים וכו׳ כך יהי׳ לשונכם
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שו״ת,אגרות משה חלק יו״ד ב סימן צט

בענין אלו שאין רוצים לעשות איזה מנהג שהנהיגו לכבוד הרב אם רשאין י״ט שבט תשכ״ו .מע״ב ידידי הרב ר׳ יצחק פייזער
שליט״א נשיא ביהכ״נ דישראל הצעיר בעיר אוישענסייד בלאנג איילאנד.

ז?‘//
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הנה המנהג שבביהכ״נ שלכם שכל מי שעולה לתורה בשבת שחרית וביו״ט בחזרתו מקיף לצדו של הרב מרא דאתרא לברכת
יישר כח וקמו איזו אנשים אשר אין רוצים לכבד את הרב מרא דאתרא ואין רוצים לילך אל הרב אחר שיעלו לתורה ,ודאי הוא
איסור גמור כי החיובים אף לעניני כבוד לחרב שנתחייבו מהקהל להרב ואף בלא חיוב ממש שנכתב ביניהם אבל הנהיגו כך,
הוא כחיובי ממון שכל בני הקהל מחוייבים בזה וכמבואר בתשובות רבותינו הראשונים הריב״ש ותה״ד וכן הוא גם ברמ״א
/יו״ד /סימן רמ״ה בסופו ועיין בהגר״א שם ס״ק ל״ז מירושלמי סוף הוריות .ואפילו להתקבץ לבטל מנהג זה בלא רשות הרב
ג ,,אין רשאין שכבר זכה בכבוד זה .ולכן אם עומדים במרים ולא יצייתו לעשות כהמנהג ל״מ אם הוא מחמת שנאה להרב
ך > ■’,שעוברים על לאו דלא תשנא\אלא אף אם רק מחמת עצלות אין רוצים לעשות כפי המנהג ,אסור לקרא אותם לתורה ,וגם בלא
■  3?.זה אין לשנות מפני המחלוקת אף מנהג שאינו נוגע לשום איש וכ״ש מנהג זה שנעשה לכבוד הרב שהוא ממילא גם כבוד
ן /חכמים לומדי תורה שאסור לשנות .והנני ידידו מוקירו ומקוה שישרה השלום בגבולכם כשתתנהגו כדין ,משה פיינשטיין

נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אוג׳ בר-אילן**
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שו״ת אגרות משה חלק חו״מ א סימן לח
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ברור טעמי הפס״ד בדבר אנשים שהלכו מביהכ״ב של רבי אחד שהתפללו אצלו ויסדו בגבולו ביהכ״נ אחר על עצם הליכה
משם וקפוח פרנסתו ח׳ דעשי״ת תשי״ח.

בדבר הרבי שתבע מאלו שהתפללו אצלו מיום שקנה ביהכ״נ שלו קרוב לשלש שנים ואח״ב יסדו בגכולו ביהכ״ג אחר אשר ע״י
זה השיגו גבולו וקפחו פרנסתו וגם הוזל שיוי ביהכ״נ שלו ע״י זה אשר אי אפשר למכרו בלא הפסד גדול מאד כי לביהמ״ד
אינו שוה כלום ולדירה וכדומה אין למי למכור משום שיצטרכו להוציא הרבה ,כי אם לא היו מייסדים ביהכ״נ אחר כל מי
שהיה דר שם ואף מי שהיה בא אח״כ לדור שם היה מתפלל אצלו ,ואף שיש שם עוד ביהכ״נ אבל אינו לפי רוח היראים ועתה
כשיסדו הם שהם אנשים חשובים הלכו הרבה מהיראים שהיו הולכים אצלו לביהכ״ג שיסדו הם .והם השיבו כי לא היה אפשר
להם להתפלל בביהכ״ג של רב זה ,מצד שינוים בנוסח ובניגון התפלה אשר הוא בלבול גדול להמתפללים שלא הורגלו בזה,
וגם מצד שדרכו של הרב לקלל ולהפחיד ולבזות כמו שאירע איזה פעמים שזה קשה לסבול ,וגם שאיזה מהתפללים שם זלזלו
את רבם הצדיק שא״א להם לסבול זה ולכן היה להם הרשות להפרד ולקכוע ביהכ״נ אחר ,ואומרים שלא עשו שום פעולה ולא
בדברים להמשיך אנשים שילכו לביהכ״ג שלהם .והרבי השיב שבכל העת היה בשלום עם כל אדם והפחדות שלו היה רק פעם
אחת להציל את עצמו מהוצאת שם רע ופעם השני לא היה ענין הפחדה רק התעוררות בעלמא שכל אחד צריך רחמים ויותר לא
היה שוב חרחורי דברים ביניהם.
הנכון לע״ד שלא היה רשות לא להם ולא לשום אדם ליסד ביהכ״ג אחר במקום הסמוך שע״י זה ודאי שהרבה מאלו שהיו
הולכים אצלו כשלא היו מייסדים ביהכ״נ האחר ילכו לביהכ״נ האחר שיסדו דיש בזה איסור מהפך בחררה ויורד לאומנות חברו
כמבואר בחת״ס חלק חו״מ סימן ס״א דבדבר שאין מקום לשניהם איכא איסור יורד לאומנות חברו אף לבר מאתיה אף לר״ה
* בדר״י ב״ב דף כ״א והובא בפ״ת סימן קנ״ו סק״ג .ואף שעדיין נשארו אצלו אנשים שמתפללים שם כיון שהוקטן המנין כל כך
עד שאין לו כדי חייו והוזל ע״י זה ביהכ״נ שלו בהרבה מאד הוא ודאי קפוח הפרנסה שאסור .ומפורש כן ברש״י ב״מ דף ע״א
ד״ה יורד דאף רק למעט מזונותיו של חברו אסור בדין יורד לאומנות חברו משום דלמעט מכדי חייו הוא כפסוק לגמרי .ופשוט
שכדי חייו מיקרי כדרך ההוצאה לאנשים בינונים ממדרגתו בחשיבות ,וראיה מכדי חייו שהתירו להלוות לנכרים בריבית
שהכוונה לכל ההוצאה לא רק למזונות לבד וכן הוא באיסור יורד לחייו שהוא בממעט לו שלא יהיה לו כדי הוצאתו אף שעדיין
ישאר לו למזונות מצומצמין.
וכ״ש הכא שמייסדי ביהכ״נ האחר אינו להרוחה שיותר אסור כי כל הטעם שמתיר ר״ה בדר״י לבר מכואה דידיה הוא מטעם
אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי ,שהוא מטעם שהראשון ג״כ לא היה לו רשות לאסור עליו לקפחו מלהרויח מעסק
כזה ,ולא שייך זה בעושה השני שלא להרוחה שנמצא שהראשון אינו מקפחו בכלום והשני מקפח לראשון שבזה מסתבר
שאסור אף שהוא רק להפחית ולא לקפח לגמרי .ויותר מזה מצינו ביו״ד ס״ס רמ״ה ברב שמותר מצד קנאת סופרים ללמד
לרבים אף שיש שם רם ומ״מ אסור לקפח פרנסת הראשון כדברים שהם בהיתר ברור ,ואף בדברים שהוא פרס שאנו בושים כמו
מגיטין וחליצה נמי כתב הש״ך ס״ק ט״ו שמצד המנהג אפשר יש למחות בזה ,ואיירי התם ברב שלא קבלוהו כפועל לשלם לו
בעניני הכנסה אלו כמפורש בד״מ שם ובתה״ד סימן קכ״ו וסימן קכ״ח ,ומש״ב ברמ״א כגון שהקהל קבלו הראשון עליהם לרב
כוונתו רק שקבלוהו לקראו רב וממילא היו נותנים לו כל אחד שהטריח אותו בגיטין וכדומה הפרס הקצוב ע״ז .ועיין בחת״ס
יו״ד סימן ר״ל שבשכרוהו כפועל אף מדינא אסור לקפחו אף בפרס דגיטין וכדומה ,ומש״ב החת״ס שם אבל בזה״ז שמקבלים
ועוקר דירתו ממקומו ובא לכאן ,פשוט שלאו דוקא עוקר דירתו שאין חלוק דשוכר פועל אם הוא מאותו מקום או עוקר דירתו
ממקום אחר .וכ״ש בכאן שלא שייך בבתי כנסיות היתר דקנאת סופרים וגם ההכנסות מביה״ב הם בהיתר גמור שאסור לאחרים
לקפחו.
ומכיון שהוא דבר איסור מדין יורד לאומנות חברו לא שייך להתיר בשביל הטענות דשינוי הנוסחאות במקצת ושינוי הנגון
בתפלות ר״ה ויו״ב שכל אחד מתפלל מתוך הסדור שאין הבלבול מבטלו מתפלה ,וכ״ש אחרי שכבר הורגלו שלש שנים שכבר
נתרגלו בהם .וכן שאר הטענות ממה שאירע שקלל והפחיד בשביל שציערוהו וזלזל איזה פעמים אין כדאי להתיר איסור לירד
לחייו ,דמה שתניא בקידושין דף כ״ח הקורא לחברו רשע יורד עמו לחייו ופירש״י דהוא אף למעט פרנסתו ולירד לאומנתו,
הוא רק כשהוא היה המתחיל ולא כשציערוהו ומצד צערו קרא להמצערו רשע .וגם לשון קאמוניסטן גוים שאומרים שאמר
בכעסו מסתבר שאינו כקורא רשע ,משום דקאמוניסטן הוא שם לא על הרשעות אלא על הפארטיי /מפלגה /והרבה רשעים
בעולם שאינם קאמוניסטן וא״כ ידוע לכל שהוא רק שם זלזול בעלמא שאמר שהנהגתו בזה הוא כהקאמוניסטן .וכן הוא
כשקורא ליהודי גוי שידוע לכל שהוא רק זלזול בעלמא שהנהגתו בזה כגוי ,ול״ד לקורא רשע שאומר ממש שהוא רשע שכן
יבינו השומעים קריאתו .ואף בקורא רשע הא רש״י בב״מ דף ע״א פליג ע״ז וסובר שאסור לירד לאומנתו ולמעט מזונותיו.
וכ״ש שטענתם שאחד מהמתפללים ביזה את רבם שהרב אינו פושע כלל בזה שאין כדאי להתיר איסור לירד לאומנתו .ולכן
להנצל מהאיסור שכבר נעשה מוכרחין לפייסו בממון ובמחילה עד שיתרצה וימחול .ולא סגי בכאן לבקש מחילה ג׳ פעמים
ולהחשיבו לאכזרי כשלא ימחול בחנם ,כי מאחר שיש לו הפסד ממון וטענת איסור בדין התורה רשאי שלא למחול עד
שיפייסוהו בממון אף שאין מוציאין זה בדיינים.

והנה על אלו האנשים שהתפללו אצלו יש עוד איסור דמדרכי שלום דיליף מהרי״ק שורש קי״ג מהא דמערבין בבית ישן מפני
דרכי שלום שאיתא בגיטין דף ס׳ ,דכמו כן אסור לשנות מקום התפלה אפילו היכי שיש קצת טעם ,משום דבהא נמי איכא
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חשדא שיאמרו שהוא או בני ביתו אינם מהוגנים ואיפסק כן בש״ע או״ח סימן קנ״ג סעיף י״ז .ומסתבר שאף להי״א שהביא
המג״א בס״ק מ״א שבמקצת שרוצים להתפלל במקום אחר רשאין כיון שגם בביתו מתפללים ,הוא רק כשלא היה לבעה״ב
שהתפללו בביתו פרנסה מזה ,רק מצד חזקת מצוה שבזה אולי סובר הי״א דליכא גם חשדא כשנשארו מתפללים שם כדאיתא
בפמ״ג אבל כשיש לבעה״ב פרנסה מזה איכא חשדא אף כשנשארו שם מתפללים ,דהרי יאמרו הכל שודאי לא היו הולכין משם
להפסידו אם הם מהוגנים ,ולכן אם הטעם שהלכו משם הוא טעם קלוש אין רשאין אף להי״א שבמג״א .ולהטעם השני שיכול
לומר שאין רצונו לילך למרחוק ,מסתבר ודאי שאין רשאין לילך משם כשיש לבעה״ב פרנסה אף רק מקצת ,דהא חזינן שאף רק
בשביל הנאה מועטת שהיה לבעה״ב שהתפללו שם דלא יצטרך לילך למרחוק ואף שהוא נגד שכר פסיעות ,אסרו מפני דרכי
שלום ,אף שליכא שום טעם מדינא לשעבד את האחרים לעשות לו הנאה זו דלא שייך בכלל שעבודים וחיובים על דבר כזה,
כ״ש שיש איסור מצד תקנה זו מפני דרכי שלום למנוע ממנו הנאת ממון שזה הא יש לו מכל מתפלל אצלו ונמצא שלכל
הטעמים אין רשאין אף מעט מאלו שקבעו להתפלל אצל רב זה לילך משם למקום אחר אף להי״א שבמג״א.
אך מצד איסור זה דדרכי שלום ,אם יש להם טענה גדולה היו רשאין כדאיתא במג״א סימן שס״ו סק״ז והפמ״ג בסימן קנ״ג
סק״מ כתב דבטענה רבה משנין ולא חיישינן לחשדא ,שכוונתו אף אם החשד יהיה בדבר אחר שליתא מ״מ לא תקנו לאסור
מפני דרכי שלום ,והטעם אולי משום שלזה איכא דרכי שלום איפכא ,שלכן אף ששינוי הנוסחאות והנגינה אינם טעמים
חשובים אף להתיר איסור זה אחרי שכבר הורגלו ג׳ שנים ,אבל הטעמים דהפחדות והזלזולים יכולים כשמקפידין להחשיב זה
לטעמים חשובים להתיר איסור זה דדרכי שלום .אבל אינם טעמים להתיר איסור החמור דיורד לאומנתו שהחת״ס מסיק בסימן
ע״ט דהוא מדאורייתא עיי״ש .ואם האמת הוא כדברי הרבי שאין להם הטענות אלו אסורין אבל אין שייך להשביע על זה מכיון
שהוא רק לאיסור ולא להוצאת ממון והם יחושו לנפשם אם האמת כדברי הרבי.

והנה עתה שנבטל כבר ביהכ״נ שיסדו במקום הקרוב והולכין להתפלל בישיבה דברוקלין דהוא מקום רחוק בקביעות מנין והוא
גם מקום שמתפללין שם מתחלה ,אם הוא רחוק כל כך שלא נחשב בגבולו שבשביל קביעותם לא ימשכו שעוד אנשים שהיו
הולכין להתפלל בביהכ״נ של הרבי ילכו לשם ליכא איסור השגת גבול ,ואם המנין דמתחלה היה שם ג״כ מאנשים חרדים הרי
היה ביהכ״נ כזה מתחלה ואין לאסור אף אם גם מכאן ילכו לשם אם לא ישפיעו עליהם .אבל עכ״פ טענה השניה יש להרבי על
אלו שהתפללו אצלו מצד תקנה דדרכי שלוט ונידון כדלעיל.
ולגרום בהשפעה על אחרים שילכו מביהכ״ג של הרבי איכא ממילא לבד איסור יורד לחייו של חברו גם איסור לפני עור דהרי
האחרים יעברו בעצמם .משה פיינשטיין

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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שאלה קנח קנט קם קסא
•4

ד«לה של ..חכמים ובפרט בת? 0שה'ת  fs,Bםתה ןכ’־"'
ה,סכםשם.לעגן
לעגן אשה נדנד
איך ה,סכם שם
חכמתך מלא אתהעיר ההיא יך
שאין ל ,שורש ;היזומרא נככק-כזה יק לה טעם לשנתןאכי
תעיר .לכת כי נפל נקי דיני'המובהקים אשר כעיר■ הזחת
החיים ,התק-ם קרסים אשר כארץ המה כשליח האומר כפב
כפ׳כא ,שליח כ"־ לא הצריכה ,קתם לא לכתתלה ,לא בדיעבד!
,וגם התכיא4ט,אק ביד ,שער שליחות אין תפקסקק אחרי
אלא לכתחלה ולא בדיעבד רק שיאמרבפכ וכפ׳כאן שכד אט
• תכשירקהגט ,השליחותכההי ,הדברים האתת ,האמונה
,גם עתה לא הייתי תסכים לכת ’,י,תר פי הענק ל,לי כ דכרים

אשר לא p

אשר אל רצוני האחד ,תייוחד התנכלות מהדברים
,אשר כאתר ,לכת עלי לכל יפולדכר תקשר אהכתט ארצה כ
,לסב,ת עגון העניה והשוממה על כלי תה וכ׳ש שאינה ה' לידה

השליח אמיתי 6כתוכ לכת והכה השליח הנז ־ והככק וחכם הר.
יעקב די תוליכאיצו מכירים חתימות שליחות השליח הב'הזה
התוכיל אמצא חן כעיני כת אל ישם אל לכו כי שגיתי לכת לא
'כרכור ולא בהרהור רק תמיהה תמהתי עלי עוצם החותרת הבז
הנני הנט לכל אשר יגזור כת ושלום כ׳ת יגדל כנפש כ׳רן,
המס,לאה תפז ,נפש נאמן אהבת כת הצעיר תר ,נאנח יוסף
:ככ׳תהר שלתה טיאטצאק

OOriH

השלם כמהר י,סף טיאטאצק יצן
קנח
אתמהא על חמיה,תך איך הנחין
נקודת הרק ופין ת&פטשהזא תה שכתב רבימפרץ אשר נתן
טעם לשבח בנתינת השטר לשליח ראשון מפני שילמת בד
מתוכו שהרשהו הבעל לעשות שליחות לא יתלה ,לא יאכס ,אאה
סובב סוכבהולך לכדר כראיות תהגת' ,הפוסקים שהשליח
נאמן על שליחותן שה,א נאמן על הגט ומי לא ידע ככל !:הוכי
קלשכקליםיחש,בדכרכזה ,הלא דברירכיט פי־ץ שכתבתי
הם תורים זה כעצתו שמדינא דגתרא אק צריך שטר ,שהוא
נאמן על שליחות! !כשהשליח הח כעצמו נותן הגט ליד• האמה
פשיטא לט שאיכ ,צריך שטר כלל אלא כשהגא תצה לפשות שלית
בלא אונם ,אומר לח שהבעל הרשהו עז אכן צריכים שטר 3
תקוייםשכן תודיע איך הבעל עשאו שליח ,הרשהו לעשות שלית
השליח שליח כ',משוס ראתרינןאעפישה,א נאמן על הגט■ ,על,
שליח,תג אבל לומד שהבעל הרשה ,לעשות שליח אפי'לא יחלה
לאיאנסלאתהימן דנהי שכשהגטיוצא מתחתיך,מהמיטכן,
ליה ל,תר שהבעל כתב גט זה ,שה,א עשאן לגרש תש,ם דהגט
שביר ,מוכיח פז אבל דבר שאינו תג,ף הגט ,לא תג,ף השליח,ת
כגק שאומד שהבעל כ,קן ל ,רשות ,שיעשה שציחאפי׳ לאיחלה
ככל כיוצא כזה לא תהתיטק ליה ולק הצריכו שטר תקוייס
פשט התנהג עז ,הימ שאין אכוצריכקשטר כשליח ראשון,
כשהוא בעצמו טתן הגט ליר האשת כת p ,כשליח כ אק אט
כריכקשטר כשהוא כעצתו נותן הגט ליר האשת אלא משוס
דאקרתי שאף שליח כ' איט טח ללכת למקום שהאשה שם וחצה
לעשות שליח שלישי כפני כד ,אותר כפניה' שכד אני זתהמינינין
ליהעה ,על השליחותאכלאם הרשהו הבעל לשליח הא' שיוכל
לעשות שליח כ׳ והשליח הב שליח ג'לא ידעינן ואפי' שהשליח
יאמרכןלאתהתיט?ןליההרכתביכאאט< להפי אט תצריכין
אומו שטר כדי שמתוכו כלת,ר איך הבעל הרשה לשליח הא'עז
השליח הא'הרשת לשליח הב'עז ־ ודכריס!  itברורים ,נכוחים
ןאיקצריכים לפנים וכת לא ככחר עצתם מתן* אלא שלאחד
,תעשה אתרם והדר כעדר תב?טמ ,שוקדי׳אט על דבריט לעשוק
^: £האל יכפר כאם העבד תם ן'יחייא;

מט החכם החקןב היושב כעיר

)

נט

העל

| y

י’יים  pn,hשכי טמים סהיה יש1ין הרג*ים ^נני 1־'י׳,
א׳תהם ,היה בית ,נמוך ןהא׳היה בית ,ד,אה רשות הרבים לית a

זה שביתו נמוך ורשית הרכים לפני ,מה כליה ותנעתשכט
ראית רש! ק הרכים אבל איט תאפיל עלי ,ובקשת תתני אשכילך
ואורך כדרך זו תלך:
אם באתי להאריך ישכמה דברים להציע
לפניך ,תקצר ,עולה אתינא דאוקו שביק?
נת,ך ,הוא לפני רה סכה ויין לתחות ניד ,כל ע,ד שאינן תאפיל

1אעג דתהתיח דאספלדה דאיתא פק רכב זפי' בערוך תערה
,הקש ,עלי ,הת ,כמה ק,שיות ־ ,פי' רי דאספליד'-היה ,אבסדת׳
שאוירה גדולה והקש ,עלא כמה קושיות גכ וא,קתה דכיטתפז
התם «זל נ׳ל דאות! אספלירא לא היה תתמעט אורה של.,כי א,קן
הבטן .היק רתוק מאח ,אססלירא .כי הרואה שדותיו תרחק
דרך ■קדכיצא ופקה לא היה יכול לראותה מפני הבנקוהמצן
דקאתר קא מאפלת פלי שאיט יכול לראות שדות עכהרי־לך

דאעג דהו' רחוק המט <איט מאפיל עלי ,כל היבא רימכט unfa
יכול לעכב עליו ,אעפי שרי תקשה על ר ת ומעמידה כגזל אוו׳ה
מת למאי דקאתר רתשבמניעת הראיה יכוללעככעלתאיס
.הקור ולכל הפחית לדעת יתיש לו לככב עליז זלכאןרההיה

נראה להביא ראיה מכאן 1א כד מעיינת שפיר אפי לרק אפשר
דתטעת ראייה כההיא דאשפלורא שמא שמועט מלראות שהתת
שנהם נשתמש ,ההיא אספליד' שר,אה פועלי' העושים כםר,ומ
משם ,מרקתי .דהוי כעומד עליהם .ה,א אפשר לן' דיסללעכב
עלי ,דאיכא דררא דתתוכא אכל בכדזן דיר ן שת,נע ,תלר־אותרה

______ ----אין בכך __________ •jaaaal?. H 7KICJקס ,תי שהוציא שם רע על • חכידז רחשיד
אמימכא ומתוך אות ,שם רעאתר זמן
הוציא ,מהשותפות שיטה ל ,עם א' וגרם לו היק יותרמק דיכרז'
□שכה .שהיה תר,יח בשותפות •:ילמד־ט רכימאם נתברר אחע
שאות ,שם רע שהוציא עלי ,אקלרעקר כלל ושדברים אל ,מלס
בראם בדי להזיק ל! תי אמריכןדד?יטנןבכהג כר'מאיר ז־ראין
■
 ,ן/
״
,
«
!אוצר החכמה!
דיכתדגלמיחונא*
•האי מלתאקליא איהזי .דיכא דגרתי א!
גרתא בכדקקולפי' רצבא דתסיק דריכא
דגרתי איט אלא מדרבנן זכתילידשכיחי תקטלחייב הגורם
זכתילי דלא שכיחי לא אב ככד,ן ריקדמוציאסס רע מלס ,כזר'
דברים הוי תלקאדלא שכיח ,גם דלא שכיח שיקב ,מיד חמנא
להפרת ,יביאוה ,תהש,תפ,ת ולא דייכינן פה דיכא דגרתי ־ ואף
כי הקיא קהמוכר אק החמכים והטפי זה אק זה ,מקשי׳שם הקן'
בשם ליכי,ןדקיל כרמ האיץ דיכא רגרמי אכוכז' ,תסיק שם
רי שט תלוקק דלא מחייב משום דינא דגרתי אלא כסה,א עצלס
ע,שת התק למתק חבת ועוד שאינן מחייב משום דיכא דגרתי
אלא אה ההזק כעשה מיד־ הכא בנז־נמיהכמציאשם רע לא'

X1^71231

התק כלום ממון חבר ,וגסהואלא סלק ,תן השותשק 1:אעי מק
שגרם ל ,סלק ,השותף ,גס לא נעמה הסלק מיד אלא אתר זמן
שכתיפץ השותף ,לא דיי :יכן בית דיכא דגרתי ותת הדבר תסור
לחכמים יודעי העיתי' לגדוד פרסית,הרשרז נתונה להם לקטס
 .זלעמש לפי רא,מעיניהם,.שלס *

החכם

הותיקמהדר חיים ע,כדיא כתם ה

של תההמופר סמוך לשקיע החמה
קבלתיפסקא׳סככןידךעלרכראיש א׳מכטקהלתך שעשת
שלאבהוגן ועמד קדם אשהאשרנטק עליה בהיזתה ארוסה
לאחרת,ך ג׳ חרשים לגירוםי.ה • ,אתה החכם יסדת ,כחכמה
במלוא דרככן דלא תבע דמא והבדלת ,לדעהתקזך העדה כדק
חכמי

תמת ישרים [מוטאל ,בנימין בן אברהם] עמוד מס  155הודפס ע״י תכנת אוצר מחכמה
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הלכות אונאה ומש סי׳ רכח

קבלוהו ע״ש .ומכל מקום לא מה מליח שטעה .דהכא כיס לידע
בהפסיקס ונחרים אינו אלא כשאר אונאה וצ״ע :

שם

ואם א״א להחזיר האונאה אה לוי נקי ולא הבל מכר פמיר
ע׳ קצוה׳ח לעניו הראו לו מגעה אה היא של זהב  .וקצב
צו שכרו לאס תהי' של זהב ימלוקו בריוח ומעה שאמר שהיא של

המשפט

טב

המלאכה פלא נעשתה הראוי ע״ש .דלפי דעתם זה נכלל כל לבר
שבמלה לאפי׳ פתוח מכדי אונאה חוזר • אבל כבר ל׳ רש׳י ז׳ל דפי׳
כאופן זה לענק מכירם וכ׳ דבכה״ג דמידי דאומדנא היא דשנים
דטעו הוה כדין אונאה  .ולעניד יש שכהה ברורה לזה מסלע
שנפתחה דגה ק הוא חסר במה בצר? ליח! סלע שלימה ונע
חהירה .ואפ״ם הגא בכלל אונאה  .והטעם דשטחא לטעו בהט
וק משמע לקמן סרל״נ גבי נמצאו שאינם יפות כ׳כ ישא בכלל
אונאה ע״ש  .ונזה ייל הא דנשלע הסירה מה מדת חשידות
לקבלה אפי׳ אחר כלי שיראה כפטחר בהייז ולא תני כן נשאר
אונאות [ובאמת בש־מ בשם ר״ה נאין ל דהוא גס בכל אונאת
וכה׳ג ל הסמ״ע בהקי״ד לאפי׳ אונאת פהית משחית צריך להחזיר
לצאת י׳ש ע״ש  .חבל ל״נ מלאשמועינן גבי כלע למעלת חסידות
מחזיר לאחר כדי שיראה ב״מדהא בשאר מילי איל .ונראה דבפחוה
משתות  .ושתית לאחר כדי שיראה הם שוק וק משמע מסתימת
הפו׳ ולשק •צא ילי שניהם בנרת״ש נראה להוא נבין חומרת בעלמא
שרגיל בש״ס] וייל משום דככא הוה מעיקר הדין קרוב למ״ט
ונקיש׳ הראשונים בשי׳ הרחבים «״נ דאין האינאה בשיווי אניס
בכמות הפלט שצריך ליח; אצא משום שהות טעית לבטח דנין נם
ע׳ז די; אונאה כלל .אבל משום מדת חסידות נטך נמדייגייפמיט
דלעולם חוזר ורו־ק  .ולפ׳ז נראה דלפי מש־כ לעיל לסנט שאינה
יוצאה כלל ודאי אינה בכלל אונאה אלא מ״ט .ומשיה מפי' לאחר
שיעור כדי שיראה נוקבלה עיש .ה׳ה כאן בטעית גדול רגיש בודאי היא
כמיט וא״כ אפי ,אי נימא דבטלינש אגב ארעא והיה כקרקע ג’כ
חיזר רחיט הוא וזה נטן :

זהב ואח״כ נמצאת שהיא של נחושת ליד למבח שממל שכר מן הכשרות
דחייכ אס נכלה דהחס אם לא טעה הו״ל שכר • אכל כאן אפי׳
לא טעה לא היה לו שכר כיון דהיא של נחושת ע־׳ש .ולכאו׳ צ״ע
מסרסור בשים קפיו לקצבי לו חצי מה שיהי׳ ריוח הוה ש״ש .
וט׳ מירכי בהאומנין שביאר בפירוש דאע*ג דאפשר דלא יהיה לו
שכר כלל  .מ״מ מש״ה טרח נמנה משום לאפשר דכשימטר יכיה
לו שכר ט׳ש • ולמה חייב מספק לימא אייתי ראי׳ דש׳ ראוי להרויח
ונעשיתי ש׳ש  .וכן גבי שומר אכילה אמרינן דמפוה מגו דלא
מבעי למיהב ריפתא לעניא הוה ש״ש ומשמע אפי׳ לא בא עני כלל •
ונראה בההנר הדבר נמו שחלקתי בהבלי ביי לענין ה’ס .דבלנר
דהשתא איגלי דמעיקרא לא היה הפק לא שייך ס’ס עיש  .וה״נ
כאן ספק שכר ודאי הוה הנאה ומחשב ככר .ומש״ה גבי שומר
חבילה דהיה כל הזמן בשפק שכר משוב שכר .וכן צפרסור לנשאר
בספק חשוב שכר  .אבל הפא גבי טבעת הרי עכשיו נהגלה דלא
היה הפק כלל  .אכל גצי שומר אכילה ודאי לא שייך דמחברר
אלמעיקרא לוראי דמעיקרא היה ראוי שיצא מני ורו״ק:
סס"* הנו״ג באמונה אין לו אונאה כו׳ עשיך דאפי׳ ב'מ אין לו
להא תני לה צחדא מהתא עם «'« שאין לך עלי
אונאה ולפי זה אפילו יוחל מפלגא גם כן אין לו אונאה להא
במפרש פשוט לאפי' ביותר מפלגא אין לו אונאה כיון למפרש
הקבלן יש לו אונאה כיצד כגון שקבל עליו לארוג בנד בו׳
בהליא ויהיב ליה לשה מתנה  .ומיה ציע לערד דלכאו׳ יש לדמותו
הנה הרמב׳ם לשי׳ דאין אימן קונה בשבח כלי .הבל לשי'
למשיב ההמ״ע בשם הלי בשי׳ קפיה הקי־ז לאיל מטר במה הפו׳ לאומן קינה עש״ך שש״ו א’כ בכה־נ היה מכירה גמירה ופשי׳
שתמצא .ומכר בפחות הרצה אין המקח קיים לודאי לא היה דעהו דיש לו אונאה  .אבל נ״מ בשליחא דאינרתא ונההיא דב־׳ק (צ׳ט)
על מה שאיט שוה לרוב ביה עיש  .וע׳ משיכ בהקפיב כזה ילכאי׳ ע׳ש .והנה הרננב׳ם לשי׳ יש לי ראי׳ ברורה מההיא דחיטין שזרען
ה״ה הנא לקנה ממנו ע'& מה כנתן בה זה ועכשיו רואה שרתוק בקרקע דפי׳ שם בשטרות פועל כמבוא׳ בסליל ולא נגיבעיא ליה
הרבה יק השיווי הוה כדי; דשם "בטעות גדול אמריגן ללא כיה אלא אי הוה כמחובר ותיפוק ליה לאפי׳ הוה כמטלטלק הא הוי
לעתו ע’ו • ואולי להכא כשרואה החפץ ונחאנה הוא מלין אונאה שטרות פועל וניל לקבלנות מטנכלין יש לי אינאה  .חבל לפירנ״י
ובכהיג אין דין אונאה .ועכ'פ כשנה ראה החלה מה שקנה  .ונם והתום׳ דהתה שט׳ בם במטרה אץ משם ראי׳ ונניע נראה דנם
לא ירע המקח נראה ברור להוא ממש דין דשם ואך לביטל שליחות לשי׳ יש בזה אונאה מטעם אחר דהרי כ׳ להא ללא מיבעיל נמינהו
קיל יותר מביעל מכר כדהוכמתי בהי׳ ר״ד עיש  .ה'מ כיון דהב״י בשיווי המיטין שזרע; ו;׳ דבכה׳ג אפי׳ נימת להוא כקרקע פ״מ
כ' שם זה מסברא לנפשי׳ ודאי הוה הברא אלימתא דמהני גם נמכר האינאה היא בשיווי מיטין שבפיק שהוא בתלוש ודאי יש לה אונאה ע״ש.
™איע׳ מש־כ נזה בשים פל״ג וניע :
וא״כ ה״נ בכאן לענק קבלטת במלאכה דהאונאה שא בכובד המלתכה
אלו לצרים שאי; להם אונאה כו׳ והקרקעות׳והנה מנוכר דהוה כתלוש [וליד לשכירות פועל לזנק דהחינאה בעטרה הפועל כהוא
מחובר לתלוש נראה לאם הוא מקנה לו חיכך עם התלישה דכקרקע ודו׳ק] א'כ אפי׳ הוא כדי ,קרקע יש לה שנאה ודו״ק היטב,:
שיא בהג״ה ומי שמאנה את עצמו מוהר לשנהו
חשוב הוא כמחובר ואין צו אונאה דהרי חגי לה עם תשלומי כפל סי' O"l
עסננ׳ע דל לטון "איני בכלל דרך ארן אינו בכלל
וכי התום׳ ר״ם מרובה גצי כפל לגניבה במחובר היינו כההיא
לעשר גפנים טעונות ע״ש ש׳מ בהליא דאך על גב להוא תולשם עמיתך כו׳ ונראה ברור דהיינו כרגיל בכך וכדאמריק בשוך החובל
שעת גניבתו טון לבכעה זי שהוא גונבם נוטל ממחוצר משוב הוטה בר בושת הוא  .אכל נאיקראי אמרינן שם גבי פרע ראש
כמחובר  .וכן קיי״ל נבי אכלה פירוש מתוברים שמין לה אגב האשה בשוק החיבל בעצמו אע־פ שאינו רשאי מור אחרים שחבלו
שלה  .אע״ג דבחכילה פירוח גמורים קיי״ל דאפילו הם ממוצרים • בו חייט; עיש וז׳ב .ויש לפרש ג'כ דטנתם בכעין הך דסיו איש
דמטעה הנפשי׳ ולו׳ק :
כיון דננ״ל חשיב כתלוש הכי נמי הוה כתלוש לשלם כפירות »
גמורים .וע׳ חו׳ לק (נ״ט) דכרח למל משם לעני; בעיח ושבועה סי״ד ואה אין הכל טועמים אהוד ולשון השים משמע לכאורה
לטון דיטל לטעום שרי וכן משמע לפון הרהל׳ם בסי״א
לענק עומדת לבצור .וה’נ ודאי דיש ללמוד לענין זה לאפי׳ שלכם
השתא כיון דנוטלם מן המחובר ה״ה חשוב כמחובר  .דמל״ה לוקי וכן מוכח יותר בלשון ההמיע לקמן הו׳ם ר׳ל שקכיא לכ׳ דמהחמא
טעמו ע׳ש וי׳ל:
קרא דשמין אגב שדה היינו שטנפה פירוש להנאתה במחובר .
ונההיא לבעי לאוקי שם (לג) אי פי פרה כחצר המזיק דמיע׳ש .וע'כ סיס מכר לו שמן סתם מקבל עליו לוג וממצה שמרים ט? מהמ׳ע
ולרישה שהאריך וכבר השכימו האחרונים רהרמבים מחלק
דפשי׳ דגם זה חשיב ממוצר .ונראה דגם לענין קנק אי קונה אוחה
בשעה זו גופה יכול לקנות בנסך ושטר ואין לומר כיון דבאוחה בי; יין לשמן [וכ’כ הביי של׳ה לט הגי׳ שלפנינו ברמנים] וכמש״ר
שעה ראוי׳ למשוך אין לעשות כיא קני; משיכה  .דז״א כיון דדינה הרא״ש דיש סברא לחלוק בזה עיש [ומשיה הרב די״ח למוחי
לערב דהיינו דסיל דגם בשמן מותר] .ולפ׳ז נראה ברור כמו שהביא
כמחובר לא איכפת ט אך שאפשר במשיכה  .וראי׳ מע־כ דנקנה
כב׳י בשם המפרשים דהרהב״ם פושק שפיר כר״פ  .אלא דפחק
נכסך ט׳ ונקנה גס במשיכה כמבואר בהי' קצ״ו עיש:
סל״ג השוכר את מבירו לעשות עמו כו׳ אייל אונאה עסמ״ע כל״י .ומש’כ הביי דלמה פהק ניחידאה איש לטון שיש הברא
דאעיג דההיקש לקרקע בקרא לוהתנחצחם בע'כ כתיב להחמיר בשמן דהא לריש הבר ריי דבשמן אשור לערב וביין מחיר
גס זה שם ענד עליו וכבר כ' התו׳ במגלי׳(נ׳נ)ד’ה שמי; דמונרח מלר ריי בהדיא בש״ם הזהב .א״כ ס'מ שה דסו’פ הזהב לתלי דיין
דגם ל׳ח הוי כקרקע ע׳ס והוא ברור ועטי ז או״ח השצ׳וסק׳י ודויק :מותר ש*מ כשמן דחמיר אסור וסהמא כר״י והוי מחעקת וחנרכ
התם והלכה כסתם  .והוא מחוור מאד וברור ומדוקדק בלשון
סל״ד שכרו לזרוע לו קרקע ט׳ וזרע בה פחות מהראוי לה כו׳ זה
המחבר והרמבים ודויק :
שי׳ הרמלם בפי׳ הש״ס חיטין חרשן בקרקע עיש ומקצת
מן _הראשונים ערערו עי 1לזה אין הטפות בשיווי אלא בגוך
המץני חימי|^ניי| מי,ג" ע,ע'לסאהי151לית
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אולם המשפט [הוסבר ,יוסף זונדל בן חיים] עמוד מס  157הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

אהבת  -עולם

1

עמול

א!עו נפקא לימא נכלל כל חצ1ה ? itקני ועשית למ׳ל-דב׳ היבא
דנל מ׳ע דטפין ל-כא קיא א'כ היכי כ< 31והא דאיצסרין קי'הב?
זעא■ קיש■ 'אימא יכל ח'ע דטפין מיקי־ב אות  1נקקא ולא מנאע׳
ומויסלע״ן
הדני כפרק נערה שנתפתתה נד• שיתברר ־
במ׳ם נס ‘דידאין מפין כאן לה■ שכתוב לרצונו לא •מנע ככל מ׳ע
דטפין היינו עד שיאמר רונה אט אז אפי'שצועק ואומר איני ר!צ'
אי מ״ר׳ בעלמ׳אן שצועק ואלמי אינו רוצקא׳כ לתהלהו למימר
והאי דא־צטדן הכא תם1סז דס*ד דאין טפין ולימא חםוסד?בא
A
־"?1כפיה אינה כמו בעלמא על כרמ 1רק עד שיאמר רוצה אני ואם
צאמ׳דבכל ס׳יעטפין נמי עד שיאת׳רוצ׳א׳כ לישמוק ידקריב אומו
לאשמע׳ מעשץולישיגו׳מלרנוגו !לוה ’*ל דלרצונגמלבד דאע׳ למי,
עד-טיאמטנק אני עוד איצטיין לדיש׳דבעי׳סיהא לרצק ממס1ה
 .ועד כון וכן נר’מלבר• קרמב׳ם !*לבהלימעשה הקרבנות נעגץ
^ (?fc'1נדר ואיזהו נדנה יע׳ש ולעילם דבנל מ׳^גמי&פין עד
^אמי ריצה אני  1Mיש לדקדק נח’« .פל אמל ולא אפריש וקפץ
בנדר וער קיא׳ כנדבה
אפל-שמלא; אקמבנר דהני מיי
 cj/jt iy'i/gfiדהו! מיי חיני «^אמר !לא א^ק-גבוה חייר•

ץ סיקר א ואיז^יא מייל׳ בנדרשאמ׳הר׳ על•
יליו-הקריב'ונץבצד3ה איכא ל<ר:קדאי מלאמרולא׳אפדיש-ומד
**«.תפרש ולאאקליב ונןה פיין.ומי מציע-אחרת דאעל .ולא אפלשדש״ן בנדבה כשלתכנדר ס״ן למייסד קיא אממ&ליא .אפריש ומד
להביא .עול?
 .,׳קראדאפדיש אלומי שאמר שנדד ואמורי■
י ־ ©!רישה אכל לא אקריב אמנם-בנינה יע־^-ק^ ,בנ^בק .טב<■

משצ^|הקשה ים*•

גללהא ליגה אלאפדיק^אלנדבהדא׳כ מ״-יי
זאפר^זלא אקרנלוהכעב .ימרעינדכהכעיגו דבאיין קלא

גת׳ מרבינן בג׳ע דהוי נקיאיה! פשט השמועה  :י אסנם •ם
לדקדקליעע התקשן להניחא לכמב ער?קלאיבנדי מי לאמר
>לא אפריש 1תד לאפרים ולא אקריב אמנם קראי בנלכה ל׳למימי
מניר 1י*ל לניבה לא י1צ• ילין מנדי יאיב לתיפרן מהי לנדר שכן
יש ל! סומר׳יס״ב באמרזמו לכן יין הוא שיהיה לו מומרא אעית
יעשו״ם ועשה ול׳יג וני עייוא לכתוב בנינה יאפייש ולא אקריב
ןלנמורנירי׳ל יה׳א יהברא אפכאמה לניבה שכן אינו ס״ב
באחריותו לכן דין הוא שנכפה אועו שיביא ולאו ועשה לפי שאפס'
אוצר הוזלטלשיגנב או יאבד ומפס׳ ד ההקדש אמנם בנד׳שת״ב הארס באחריותו
כל צינא דאימי׳ב׳ גוא דדממכאאימי׳זלא נכפיוה אין שיהיה יש
צדליס לכאן ולכאן ולכן הוצרכו ערי קראי נדי ונדבה'':
אמנם ק'לפ! האמת יממן מד קרא דנדבה דאסר נר• עלי עולה
~<ג*משלאאממ״בא’נ ;לישמוקקיניט וכילן ממד קרא
לנתיב נדבה דהיינו אפרם ולא אקךיכוכ'מ כדקאמר לעיל מה
'לאפרים ולא למשה• ליה גביה אבל אמר הרי עלי ע׳מישלא אממ״ב
דיבזרא בעלמא דאיכא למ תר נדר יוכיח לדיבורא הוי מעש׳דמק״ב
אן באחר ולא אפריש׳*ל דאיכא למי׳מה לנדר באתר ולא' אפריש
,למייל שנן דיבורה דאתי ליד׳ מעשה הוא שע*׳ דבורו שאות' הרי
עלי עולהנשספרשו מתחייב נאמרות! מאמר הכ׳כיון שאס נגנב
אינו קייב לאאריומורבורא בעלמא הוא דהוי : .אפי־ החנםכאשר עדי נד 'וט׳אמרו נפ׳ק דר׳ה הוא ולא קילופי! כי ,הדן הוא

ו?
לי

מי.

?ל

ו
ו

תורה

ח

שתפייש הנהמה ומאמי עליה ה׳ז עולה אף שלא הקריב אועה
?7״« מלוקע אפריש ול ז אקריב !ה יוער טיב ת אשי מדו׳שמאח'
הר עלי להפריש !לא עשלס חק’כ פי' הלא עפריש  1310עק יוע׳
משום 1לא ק״מעדנזרן אמנם בפלא עדו' דה״ט שלא עשית נדר
יק נדבה מאסיה כלשון ה׳ו עולה אינו ב*כעין משום לכל ידכא
דאיע׳ה ביה בוא ייממנא קא׳  :ןאפשי" עוד סשמדור זלא
^!לס־עסמ׳שבגמ׳כגון דאמיהר׳ עלי עילהע׳ת שלא אעמ״ב
ווה! ’וע׳טוב משמד ו׳1נעע הנד׳עמש? מנאי הלא תשלם שנק ע"
חעיחס• שאינוניד׳אלאמנדכה !אינו מביאחשוס דאע׳ג דנמנו
העוישם לא ימי למתג ,על ס׳ם בעיר׳ס׳מלאו כ׳ע האי דינ׳גמיר•
 1וא<ו למטעי סתומ׳להממת על משג: /

אל

"ין ־ יבא מקושי למה שהוא
p
*?1
הדין הנון דני אילא ק״מ׳ לוקה "ה־ אל עמן אע ביי
?
לנדו ולהשבע פן ביה מבא לי”יא אע "יךללח ע ע’׳ פ דענחך•
(אל מאמר ־ פ־׳וא׳ע אני נוע ן טענה ילא אלקה שהדן הו" דנע׳‘
פיי ולבו סויס ומי שנדר שלא •אכל עם ראובן ■נול לומר בלב• כיה
עם שמעון לו'א ואל מאמ־לפניהמלאןפי׳סליס ב׳ד המלקה א!מך
אלמען לו טענה באחרןני שגנההיח כימהשהוצאמבפה היה
; בשגגה (אינןמ״ב מלקיממש!סדנ?׳ דנפסיןע«לקומאכל למה
? • .קנון האלהיס על קולן שנניע <לא ק״ממ ומכל א«ג תעפהידן
\אנו הבנים כמשו׳ל שוקו עונש יוער בודאי מהמלק»ג ־ וסוה
«קני) ו*ל פי'על ענין העפלה שיהיה נכוונה "ה! אל ממן אע פין
לקטיא אע בשין כי המפלה כלא טונה האדם נענש עליס ו1מאע'
לפני המלאן פי' לא עאמר העפלה לפני המלאן לבקש ולהעמנן
 .מלפני המלאן ימלא מפצןכי שננה וטעומ היה  11ניד האדם כ׳ אין
3ק געלאן להרעאו להטיב קלע רכון האדסהבורא ־ ץ־רשדין ;
אקרע באומו הפס ק דאל עען אע פין ששמעת• בוהטנ׳שאהדס |
לא •ונא אע קברו אונאת דברים פט? מקסי אע בשרו וטה נביא י
מאמ'°לא מונו מ*ר לא מונו איש את עקימו באונאת דביי׳הנמוכ י ,
•סדכ׳ניצד הר• םידה ב*מלא ’אמ׳וטר מעשין הראשונים היה בן 5°׳^

גרים לא יאמר לו וטר העמי אנומין היה גר ובא ללמוד מורה לא
'^מר לו מי שלא האמין באל מי בא ללמוד מורה שנאת'מפי.הגבוי?
אס היו יסור• ן נאים עליו או היה מקבל  pfiנמ,אן  ip^,0ב^,ס
עליו לא •אמ׳לו כירן מאמי! ל< מניייו לאיוב הלא ייאמן נסלמן
וכו'וטי נא מי הוא נקי אבד אם קיו ממרים מבקשים עטאה לא
יאמר להס לט אצל פ׳שהוא מוכר מטא/ידס; ט שלא מכר מעולם
קרב בק׳קיבן.אהקן״נפ׳לאמ ט הביא ברייתא ואת
עכ*ל •
והקשה הקושי' הפשוט להיט קי■ ליה,א!נאמ דברם והרי אין זה .
אלא חמרן ומגדף אע מכירו שאומר לו וטל קעסק אבועין שהיו
ערלים או וכור תעשיןהראשוט׳סה״ת רשע או עי שלא האמין באל
מיונו' י והנה במלורןהאמעמיקקגמילאבכל החלוקות ומה
גס בסלוקת כדין שאמרו  !1קברו לאיוב קלא יראתן כסלעףקוא
מירון מיטף גמו' ׳ ותו ים לדקדק דאק׳שיזמ׳שהוא א!נאמ דבי׳'
אס ׳אמ׳לו וטי מעטין מינק נשמע לאס היהנן נרים ואןשכמבו
המ!ס'ו*ל •קיינו לא  11אן  11לאפי' תעשי אטמי! אין להזכי,׳ מ*ע
עדיין קפה דא*כ לתה מור ואמ׳אס היק גר כבר שמעינן מדשא •
ני הסדר נהמה והפריש א!מה ונאבד׳ק״ב באמייזמה !מבית חתית ויר׳בעיניידה׳פ דביק דקי*ל דנעלמשובה גמור' ה*ד באומו פרק
,ואס אמר שהביא האקרת נמצאת הראשונה אף היה קדבה ז׳ם כאש' נאומה אשה באומה שעק באומה מקום םאע*פ שהגיע האדם
!תקום מעסיו הראשוני' לנול לעשויג העבירה ןענ ז לא^עש? אז
יגן וי נדי לא מאמי אן שיהיה כונתן לשלמו שאס עגנב׳אז מאגד
'«ג0למנ 1סבוה אפשרשמאמר יאמדשהוא נדד אדרבה מ ומתמסר מקרי בעל משובה נ«ורה'ןסםקק'הרמב*ם ו’לא*כס*7א דמי שהוא.
למרווח ך״מהגביה נאפשרמאבד ואת הבהמ׳יק״ב להביאאמרת נעל משוכה !■אמיל! סברו ללמדו דרבי המשוכה אמה פ׳אין די לן
ואפשר' ממצא הראשונה ועקיב אס היה ומרוומ לגבוה ;.ל ז'א לא להקראב׳ת גמויה שתפרוש ממקום העבירה שעשית אלא אדרבה
יגעשה כן כי אין יופץבכסילים שוה נקרא חסד שוטה &\ונ'לעב!ר וכוי מעפין הראשונים אומו פרק ואותו מקיסואומזאםה ולא
על בל מאק'בספק אולי מאבד ועחצא אקר הקרבה היאשונ'וירןימ מעשם ובוק מקרא ב׳ע גמור ווהן וכור לוה אתל ש« קיא אונאת
ההקדם שאין הקב*ס מק בזה למעט .ממענ של איס הלוא• איב דברם שמאנה את מבלו שלא תמרו בא!מה פרק נאומה אשהוט
אסר מסוס שלו ומן לא בעינן :טוב אשר לא .עדור ־ עפ מה רקלענ׳ןשאם ׳טאו /׳ודמנו לידו מעשיז קיאשזניסשעני עליהם
אמנם לא אמרו שיוכור הנעל
'.שאסרו שם בגמ׳וא׳ אשמויגינן אמר ולא אפרים,סם1ס דלאק״מיה שיגבר ׳נרו ולא יעטר 1
לדטרי׳אנלאפריפולאאקרבכלהיכא יאיחגיהני גוא ירממנא מפונה קעישיז הראשונים ושילך בשאט בנפש למזור אפ' קאשה
' אי מיה הנה הסבם מ!פס וה הנד עיקר וסוכר 7אע’ג דשניהם עון שזינה עמק ויניסנק שאדרבה זה עזן גמור דאפש'דב!ה מיגר •צר
 ,בין מי םנודנ.נדנה דה”נו אפיים ולא אקריב סא?ן'ה*ןןגולה בי 1הרעבנפשיה' • או נר׳אם היה נעל תשובה לאיאמ׳לז וטי
מעשיך היאשונ״׳עס תה שהוא ה7.ר) ,הגבירות שהמודה עליהם יום
סי 0נ(ד'7ה.״נז אסי׳הלץ ?גלי ולא אפיים !לא שלם הצלעובר׳יבנ
תאמי פדשלוסיגיוןקאכף במ*ם קודם כי עדור נדי כפול לרמוז כנ'?וד.ס אמי סוור ומתולה על;ןזס\1ה״ן אס׳אן שלא עב׳עליהם
 .נין כשנדר דה״ט'אאצולא אפריש בין נפנד'דהיינו שאמיהי׳ עלי < 1ו אס פיה ב מ לא •אמ׳לו  '131מעטין הראשונים שאן שמי פיאמ'
להפייש והפד1^-לא^זןריב ואעע*נ.פסק ט!ב אשר לא מטי סלא לו דניים אלו ,אין טוגמו ,להוכיח! רק לש׳ם ללקט דרכי המשונה
מעסה בלשון גדי לזמ*הרי_על'להפריש רק שעעשה בלשון נדנה
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