בס"ד

חדוותא דאורייתא
פרשת קדושים
א -.בביאור דברי רש"י הוו פרושים מן העריות ומן העבירה -ג * ב -.מה נכלל במצוות קדושים תהיו -ג * ג -.אם אב יכול למחול
על מוראו -ד * ד -.אם אב יכול למחול על בזיונו -ד * ה -.אם בן נח מצווה על כיבוד אב ואם -ד * ו -.אם אמרינן לא חציף איניש
לשוייה לאמיה שליח -ד * ז -.אם מותר לבן להכריע כאביו -ה * ח -.בטעם הסמיכות של כיבוד או"א לשבת -ה * ט -.איך איירי
שאומר לו אביו לחלל שבת -ה * י -.מי שחושב לעבוד ע"ז אם הקב"ה מצרפה למעשה -ה * יא -.לאו דאל תפנו אל האלילים
אם נוהג בנשים -ה * יב -.בביאור דאל תפנו אל האלילים -ו * יג -.מי ששוחט ע"מ לאכול ולזרוק חוץ לזמנו ומקומו עובר
בעשה -ו * יד -.אם באכילת נותר איכא כרת -ו * טו -.אימתי איכא כרת על אכילת אימורי נותר -ו * טז -.אי איכא ביטול
לנותר -ו * יז -.ג' שבלים אם הוו לקט -ז * יח -.בטעם דג' שבלים אינן לקט -ז * יט -.בהא דדרשו לעניים ולא לעורבים ועטלפים-
ז * כ -.כמה שיעור פאה -ז * כא -.אם כילה את השדה לפני שנטלו עניים פאה ואח"כ נשרף לוקה -ח * כב -.בטעם שבפאה סגי
בפאה אחת ואילו בפאת הראש בעינן ב' פאות -ח * כג -.אם מותר לגנוב כדי לטהר זרעו -ח * כד -.רואה חבירו גונב ושותק גם
הוא גנב יחשב -ח * כה -.בטעם דאסור לגנוב גם דעת גוי -ח * כו -.אם גוי מוזהר על גניבת דעת -ח * כז -.אי שרי לגנוב מחבירו
ע"מ לצערו ואח"כ מחזיר לו -ח * כח -.בני נח אין חייבין על ממון שבא לידיהם בהקפה -ט * כט -.אם מותר רמאות במצוות-
ט * ל -.בן נח מוזהר שלא להשבע בשם השם לשקר -ט * לא -.אסור להשביע את מי שנשבע לשקר -ט * לב -.בביאור הפסוק
וחללת -ט * לג -.גוזל את חבירו גם הנגזל צריך לירד בגלגול -ט * לד -.במעלת החזקת התורה -ט * לה -.אסור לעשוק גוי -ט *
לו -.אם אסור לגזול ע"מ למיקט -י * לז -.אם מותר לגזול ע"מ לשלם יותר -י * לח -.אם עשה דוחה ל"ת דלא תגזול -י * לט-.
מי שנוטל דבר בע"כ של הבעלים ונותן דמיו אי עובר בלא תגזול -י * מ -.בטעם שגוי אסור לו לגזול את חבירו -י * מא -.שואל
שלא מדעת ומשתמש בו למצוה אם הוי גזלן -י * מב -.מזיק בבן נח אם חייב -יא * מג -.החילוק בין גניבה לגזילה -יא * מד-.
מחשבת גזל אי הקב"ה מצרפה למעשה -יא * מה -.שוכר ב' פועלים ויש לו לשלם רק לאחד מהם מה יעשה -יא * מו -.אי איכא
בל תלין אם עושה הדבר בשביל עצמו -יב * מז -.שכר פועל בער"ש אם עובר על בל תלין -יב * מח -.גוי ששכר פועל אי אמרינן
ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף -יב * מט -.בביאור דברי התו"כ בלא תעשוק את רעך -יב * נ -.שכר פועל בער"ש אם חייב
לפרוע לו ביום שישי -יב * נא -.אם תשכיר סופר לכתוב לך תתנ ה עמו שלא תהיה בבל תלין פעולת שכיר -יג * נב -.מי שנותן
לשני דבר שהשני סבור שזה אסור והנותן סבור שזה מותר וכן להיפך אם צריך להודיעו -יג * נג -.בענין להכשיל בן נח -יג *
נד -.אם יש לפני עור בליתן עצה שאינה הוגנת לבן נח -יג * נה -.מי שהפקיד אצל חבירו דבר איסור אם הנפקד צריך להחזיר
לו -יד * נו -.להתעסק עם עכו"ם במאכלות אסורות -יד * נז -.אי איכא לפני עור כשהשני אנוס -יד * נח -.אי מכשיל חבירו
בספק איסור אם עובר בלפני עור -יד * נט -.לפני עור בדבר שרובם מקפידים ומיעוטם אין מקפידים -טו * ס -.אם יש לפני עור
במכשיל קטן -טו * סא -.ספק לפני עור אם צריך להחמיר -טו * סב -.אם ע"ה חשוד על לפני עור -טז * סג -.אם עובר בלפני
עור אם השני לא נכשל לבסוף -טז * סד -.אי איכא לפני עור באיסור דרבנן -טז * סה -.בדין לפני דלפני -יז * סו -.אי איכא לפני
עור היכא שלשני יש כבר את האיסור והוא רק מוסיף לו יותר -יז * סז -.אי איכא לפני עור על ביטול עשה -יז * סח -.מי שיכול
להציל את חבירו מעבירה ואינו מצילו אי עובר בלפני עור -יח * סט -.אי גוי מוזהר על לפני עור -יח * ע -.אם לפני עור בלהכשיל
א

גוי בזה"ז הוי דאורייתא -יח * עא -.מי שרואה מכשול ואינו מפנהו אי קעבר בלפני עור -יח * עב -.אי איכא לפני עור בדבר
דשויא אנפשיה חד"א -יט * עג -.מי שמכשיל את חבירו בשוגג אם עבר בלפני עור -יט * עד -.מי שמכשיל את חבירו בעבירה
כדי להצילו מעבירה יותר חמורה אי עובר על לפני עור -יט * עה -.אי איכא לפני עור על דבר שחיובו הוא רק בדיני שמים -יט
* עו -.עוד בענין לפני עור -יט * עז -.אי בעבירה ד רבנן איכא לפני עור דאורייתא -כ * עח -.אי איכא לפני עור כשקרוב לודאי
שהשני יכשל -כ * עט -.אם יש לפני עור כשמכשיל את חבירו במידות -כ * פ -.אם יש לפני עור במכשיל את חבירו שיעבור
בנתכוין לאכול חזיר ואכל טלה -כא * פא -.אסור למוכה שחין לרחוץ עם יהודי אחר -כב * פב -.להקדים דין עני לעשיר אפי'
אם לא יטול שכר בטלה -כב * פג -.אימתי מותר לדון רשע לכף חובה -כב * פד -.מי שהלך לספר לה"ר ולבסוף לא סיפר אי עבר
על לא תלך רכיל -כב * פה -.אם מותר לדבר לה"ר על גוי -כב * פו -.אם מותר לקבל לה"ר על בעלי מחלוקת -כב * פז -.תקנה
למספר לה"ר -כב * פח -.בחומר מי שמדבר לה"ר -כג * פט -.מי שהולך רכיל ומגלה סוד כאילו עבר על רציחה וע"ז -כג * צ-.
אם מותר להרוג ע"ה רודף כשאפשר להצילו באחד מאיבריו -כג * צא -.רודף אחר הערוה ויכולה להצילו באחד מאיבריו
אסורה להרגו -כג * צב -.אי איכא לא תעמוד על דם רעיך במאבד עצמו לדעת -כג * צג -.הלאו דלא תעמו ד על דם רעך קאי אף
על ממון חבירו -כד * צד -.מי שיכול להציל את חבירו ולא הצילו נחשב כאילו הרגו ביד -כד * צה -.אי איכא חיוב תוכחה בת"ח
שעבר עבירה בלילה -כד * צו -.מי שמוכיח חבירו והשומע לא קיבל התוכחה נוטל המוכיח את זכויותיו -כד * צז -.איך אומרים
תוכחה -כד * צח -.חיוב תוכחה הוא גם במצוות עשה -כה * צט -.מעלת ת"ח -כה * ק -.מי שנוקם בחבירו על שעשה לו רעה
אם עובר בלא תקום -כה * קא -.במצות ואהבת לרעך כמוך -כה * קב -.בדברי הלל לגוי מאן דעלך סני לחברך לא תעביד -כה
* קג -.בלאו דלא תקום ולא תטור -כו * קד -.ואהבת לרעך כמוך זה רק בעושה מעשה עמך -כו * קה -.גם בלב עובר על לא
תקום ולא תטור -כו * קו -.בדברי ר"ע דואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה -כו * קז -.אי ואהבת לרעך כמוך קאי אף על
רשע -כו * קח -.רשע שעובר על ואהבת לרעך כמוך אתה רשאי לשנאותו -כו * קט -.אם לרבנן יש איסור לקיים כלאים -כו *
קי -.איכא מצוה למעט כלאים אף בכלאים שאינם שלו -כו * קיא -.בדין איסור שעטנז באינו מתכוין -כו * קיב -.בדין מלביש
לחבירו ציצית עם כלאים -כז * קיג -.הלובש כלאים לעצמו לוקה שמונים -כז * קיד -.בדברי התוי"ט בביטול בכלאי בגדים-
כז * קטו -.אימתי שייך איסור הרכבה -כז * קטז -.בחומר איסור לבישת כלאים -כז * קיז -.בטעם איסור כלאים -כח * קיח-.
ב שפחה חרופה אי בעינן שיזריע -כח * קיט -.קטן שבא על שפחה חרופה אי חייב קרבן -כח * קכ -.שפחה חרופה שוגגת אי
לוקה -כח * קכא -.בטעם שבשפחה חרופה מביא אשם -כח * קכב -.בת י"ב שנה ויום אחד שקבלה קידושין ואח"כ עברו ב"ד
את השנה והרי היא קטנה אם פקעו קידושיה -כח * קכג -.אם יש דין שפחה חרופה במאורסת לישראל -כח * קכד -.באיזה
אילנות נוהג ערלה -כט * קכה -.בדין שיעור ביטול תרומה בק"א וערלה בר"א -כט * קכו -.אם יש מצוה לשרוף ערלה -ל *
קכז -.אם מותר ספק ערלה בא"י למ"ד לא קדשה לעתיד לבוא -ל * קכח -.ערלה בשומר לפרי בערלת חו"ל -ל * קכט -.ערלת
חו"ל אם מותר בהנאה -ל * קל -.ערלת חו"ל אי תופסת דמיה -ל * קלא -.בדין ערלה בחצילים -לא * קלב -.שתה רביעית יין
מזוג אינו לוקה -לא * קלג -.בטעם שאסרה התורה ערלה -לא * קלד -.נטע רבעי אם נוהג בשביעית -לא * קלה -.בדעת הבה"ג
דאסור לאכול פירות ְר בַעִ י בשנה הרביעית -לב * קלו -.אי נטע רבעי אסור בהנאה עד החילול -לב * קלז -.בדין התקנה שמהלך
יום אחד לירושלים צריך להעלות את הפירות לירושלים אם הוא בכל האילנות -לב * קלח -.מי אוכל נטע רבעי -לב * קלט-.
נטע רבעי שוה מנה שחללו על פרוטה מחולל -לב * קמ -.אי שרי להערים בנטע רבעי -לב * קמא -.מעות נטע רבעי אם אסורים
בהנאה קודם שמעלם לירושלים -לג * קמב -.בביאור לא תאכלו על הדם -לג * קמג -.ניקף שאינו מסייע למקיף אינו עובר
ב

איסור -לג * קמד -.בטעם שאסרה התורה השחתת הזקן -לג * קמה -.בענין גילוח הזקן -לג * קמו -.אם מותר להכנס במקל
להר הבית -לג * קמז -.אם ת"ח רשאי למחול על בזיונו -לג * קמח -.צריך ליתן לזקן את מקומו -לד * קמט -.אי איכא חיוב
לעמוד בפני זקנה -לד * קנ -.אשת חבר אינה יכולה למחול על כבודו -לה * קנא -.אם צריך לקום מפני יניק וחכים שלא הגיע
למצוות -לה * קנב -.בטעם שעומדים בשעה שמוציאים את הס"ת -לה * קנג -.אם צריך לעמוד מפני גר שנתגייר שהגיע לשיבה-
לה * קנד -.מורא רבך כמורא שמים אי הוי אף ברבו שאינו מובהק -לה * קנה -.אם צריך לעמוד בפני ת"ח שלא למד ממנו -לו
* קנו -.בחומר מלעיג על דברי חכמים -לו * קנז -.חתן אינו צריך לעמוד לא מפני ת"ח ולא מפני נשיא -לו * קנח -.עשה דכבוד
התורה אי נוהג אף בתלמיד חכם עצמו -לו * קנט -.בדברי הגמ' דהמהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינה -לו * קס-.
הרגיל לקום מפני שיבה זוכה ליראת ה' -לז * קסא -.בחומר החיוב דוהדרת פני זקן -לז * קסב -.במעלת עניית איש"ר אחר
דרשת הזקן -לז * קסג -.אם צריך לעמוד מפני ת"ח בק"ש ותפילה -לז * קסד -.אם גר שנתגייר כקטן שנולד הוי אף בגיורת-
לז * קסה -.מקורות לגר שנתגייר כקטן שנולד -לז * קסו -.אם בגר תושב נמי אמרינן כקטן שנולד -לז * קסז -.מעוברת
שנתגיירה אם חל גירות על בנה -לז * קסח -.מעוברת שנתגיירה אם בנה יכול למחות כשהגדיל -לז * קסט -.מעוברת שנתגיירה
יכולה להתנות שלא יחול הגירות על בנה -לח * קע -.מעוברת שנתגיירה ולא ידעו שהיא מעוברת אם בנה צריך טבילה -לח *
קעא -.בדין קטן שהטבילוהו על דעת ב"ד ומחה -לח * קעב -.גר שמל ואח"כ טבל אי נעשה גר משעת המילה -לח * קעג-.
מאימתי גר נענש בידי שמים -לח * קעד -.אי אמרינן גר שנתגייר כקטן שנולד בגירות בעל כרחו -לח * קעה -.גר קטן שהטבילוהו
על דעת ב"ד ואח"כ מחה -לח * קעו -.גוי הבא להתגייר אימתי צריך לדחותו -לח * קעז -.גר תושב אי זרעו אחריו נעשים גר
תושב -לט * קעח -.במצות אהבת הגר -לט * קעט -.גר לאחר שטובל לגירותו מברך שהחיינו -לט * קפ -.אם יש מצוה לקבל
גרים -לט * קפא -.מי שעובד ע"ז אי עובר על חילול השם -מ * קפב -.בטעם שמקלל אביו לאחר מיתה חייב -מ * קפג -.בענין
מעביר זרעו למולך -מ * קפד -.בטעם דכתיב הכא עונש קללת אב ואם -מ * קפה -.אי איכא כרת באשת קטן -מ * קפו -.בביאור
הפסוק אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו -מא * קפז -.איך הורגים את הבהמה -מא * קפח -.בטעם שהוסיף
בכרת לעיני בני עמם -מא * קפט -.בחייבי כריתות דעריות גם לרבנן יש קלבד"מ -מא * קצ -.בטעם שאסרה התורה דודתו-
מא * קצא -.אי איכא כרת דאשת אח באח של מי שנשא אשה חצי שפחה וחצי בת חורין -מא * קצב -.בדין אשת אח בהורתן
שלא בקדושה ולידתן בקדושה -מב * קצג -.בטעם שבבהמה הקדימה התורה את הטהור ובעוף את הטמא -מב * קצד -.בדברי
רש"י ואם לאו אתם של נבוכדנצר וחביריו -מב * קצה -.רמז שעתידים עובדי כוכבים להתגייר -מב *
א.

בביאור דברי רש"י הוו פרושים מן העריות

אעריות דבפ ' דלעיל ואהא הוא דמייתי ראיה דמצינו ל'
קדושה גבי גדר ערוה וההוא דלקמן והתקדשתם וכו' התם
נמי אדלעיל מניה קאי דהיינו ע"א ולאו למימרא שלא יעבדו
ע"ז דהא פשיטא ומדת כל אדם היא ולא שייך בזה קדושה
אלא כלומר שתתרחק מנייהו ומאביזרייהו"].

ומן העבירה
פי"ט פ"ב ,דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים
תהיו כי קדוש אני יקוק אלהיכם ,עי' מש"כ בספר
משכיל לדוד [וז"ל "כתב רש"י קדשים וכו' מן העריות מן
העבירה וכו ' .נראה דעריות ר"ל הנהו דכתיבי באורייתא
ועבירה ר"ל כגון שניות דבהו שייך ל' קדושה דהיינו
כדאמרינן קדש עצמך במותר לך שמן התורה מותרים נינהו
והיינו דמסיים שכ"מ שאתה מוצא גדר ערוה .ואין כוונת
רש"י לומר דלא שייך ל ' קדושה אלא בפרישת עריות שהרי
הוא ז"ל עצמו פי ' לקמן בפ ' והתקדשתם זה פרישות ע"א אלא
כוונתו דציווי קדושים תהיו וכדומה הוא דבר שאינו נדרש
בפ"ע אלא לעולם הוא מחובר למה שלמעלה הימנו והכא קאי

ב.

מה נכלל במצוות קדושים תהיו

שם ,עי' מש"כ השערי יושר בהקדמתו [וז"ל "לכן נלענ"ד,
שבמצוה זו כלול כל יסוד ושורש מגמת תכלית חיינו,
שיהיו כל עבודתנו ועמלנו תמיד מוקדשים לטובת הכלל ,שלא
נשתמש בשום מעשה ותנועה ,הנאה ותענוג שלא יהיה בזה
איזה ענין לטובת זולתנו ,וכמובן בכל הקדשות שהוא
התייחדות למטרה נכבדה .והנה כשהאדם מישר הליכותיו
ג

על מורא אב ,דמורא הוא לא סותר את דבריו ,וכ"ש לדבר
כנגדו ,זה בכלל מורא הוא ,ועל זה משני הש"ס דמחיל
ליקריה ,משמע דאף כי לימא מידי דקעבר על מורא אב כבר
אביו סל'ח כזאת ,ומוראו מחול .וכן משמע ממ"ש בספר
החינוך סוף סימן רי"ב וז"ל ,ועובר עליה והקל ביראתם ביטל
עשה ,אלא א"כ מדעת האב ובמחילתו ,שהאב שמחל וכו'.
עכ"ל .ונראה דאף אם הקל במורא ,מחול במחילתו,
כאמור"].

ושואף שתמיד יהיו דרכי חייו מוקדשים להכלל ,אז כל מה
שעושה גם לעצמו להבראת גופו ונפשו הוא מתייחס ג" כ אל
מצות קדושה ,שעי"ז יטיב גם לרבים ,שבטובתו לעצמו הוא
מטיב עם הרבים הצריכים לו ,אבל אם הוא נהנה הנאה מן
סוג המותריות ,שאינן דרושות להבראת גופו ונפשו ,הנאה זו
היא נגד הקדושה ,שבזה הוא מטיב לעצמו לרגע לפי דמיונו,
ולזולתו אין שום תועלת .ועל פי דרך זה ענין מצוה של פרישות
הוא תמצית מיסוד מצות קדושה ,הניכרת בפועל בדרכי
ההנהגה של האדם ,אבל ברעיון ושאיפת הרוח מתרחבת
מצוה זו גם על כל מפעליו ומעשיו של האדם גם בינו לבין
המקום ,וביחס זה מתדמה ענין קדושה זו לקדושת הבורא
יתברך באיזה דמיון קצת ,שכמו שבמעשה של הקדוש ברוך
הוא בהבריאה כולה ,וכן בכל רגע ורגע שהוא מקיים את
העולם ,כל מעשיו הם מוקדשים לטובת זולתו ,כן רצונו
יתברך שיהיו מעשינו תמיד מוקדשים לטובת הכלל ולא
להנאת עצמו.

ד.

שם ,בענין אם אב יכול למחול על בזיונו שיבזהו בנו ,יעוי'
בטורי אבן מגילה כ"ח[ .וז"ל "ודמי למאי דאמר התם
האב שמחל ע ל כבודו כבודו מחול דליכא למימר שהאב יכול
למחול לבן לומר לו דברי חרופי' וגדופים"].
ה.

אמנם אם יאמר האדם להכניע את טבעו להגיע למדה יתירה
עד שלא יהיה בנפשו שום מחשבה ושאיפה להיטיב
לעצמו ,וכל שאיפותיו יהיו רק להיטיב לאחרים ,ובאופן כזה
תהיה שאיפתו להגיע לקדושת הבורא יתברך ,שרצונו יתברך
בכל הבריאה והנהגת העולם רק להיטיב לנבראים ולא לעצמו
יתברך כלל וכלל ,שבהשקפה ראשונה היה אפשר לומר שאם
יגיע אדם למדרגה זו יגיע לתכלית השלימות ,ולכן הורו לנו
חז"ל במדרש זה שלא כן הוא ,שאין לנו להשתדל להדמות
לקדושת הבורא יתברך בצד זה ,שקדושת הבורא למעלה
מקדושתנו ,שקדושתו יתברך היא רק לנבראים ולא לעצמו
יתברך ,שלא ניתוסף ולא יתוסף שום יתרון להבורא ע"י
מעשיו שעשה ועושה ,וכל רצונו יתברך רק להיטיב לנבראים,
אבל מה שרוצה מאתנו אינו באופן זה ,שהרי הורה לנו רבי
עקיבא חייך קודמים ,וגם רמזו לנו לפרש את המקרא
"ואהבת לרעך כמוך" בדרך שלילי מאי דעלך סני ,לחברך לא
תעביד ,אבל בדרך חיובי ראוי לאדם להקדים את טובת
עצמו"].
ג.

אם אב יכול למחול על בזיונו

אם בן נח מצווה על כיבוד אב ואם

שם ,עי' מה ש כתב המלבי"ם (דברים פכ"ז פט"ז) [וז"ל "ואף
שלא נמצא שנצטוו עליהם ב"נ בפירוש אבל הלא נצטוו
על ברכת השם וכבוד או"א הוקש כבודם לכבוד המקום
והראיה מחם שנתקלל על שספר גנות אביו בחוץ ואחיו
שכסוהו נתברכו"] ,אמנם דעת רבי מאיר שמחה (משך חכמה
שמות פט"ו פכ"ה ,או"ש איסו"ב פ"ג ה"ב ,ממרים פ"ה הי"א)
דב"נ אינו מוזהר על כיבוד אב ואם [וז"ל המשך חכמה "דר'
יהושע סובר "חוק"  -זה שבת ,ו"משפט"  -זה כיבוד אב,
דברים שלא נצטוו עליהן בני נח ,ולכך הוגדלו"] ,ודלא
כהנצי"ב בהסכמתו לספר אהבת חסד ,ועי' בספר דף על הדף
נזיר ס"א .מה שהביאו בזה ,ועי' באבן עזרא (דברים פכ"א
פי"ג והביאו הרמב"ן שם ) שכתב "יש אומרים ,כי זה הבכי על
אביה ועל אמה שלא התיהדו .ולפי דעתי ,שחייב כל אדם
בשקול הדעת ,לכבד את אביו ואת אמו בחיים ובמות" ,ומבו'
בדבריו דגם נכרי חייב בכיבוד אב ואם ,וז"ל הנצי"ב

אם אב יכול למחול על מוראו

פי"ט פ"ג ,איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני
יקוק אלהיכם ,יל"ע אם אב יכול למחול על מוראו,
ועי' ברכ"י (יו"ד סר"מ סקי"ג) שהביא בזה פלוגתא ,ודעתו
נוטה שאפשר למחול [ וז"ל "כתב בספר אמרי נועם פרשת
קדושים ,והביאו הרב מהר"ר אהרן לפפא בחיבורו כ"י,
דדוקא כבודו מחול ,אבל אין מוראו מחול .והרב משכנות
יעקב דף קע"א ע"ג ,דחה דבריו ,והסכים דגם המורא יכול
למחול .כך מצאתי כתוב בזכרונותי .ואין ספר משכנות יעקב
כעת אצלי .וכן נראה מתשובת הריב"ש סימן ר"ך ,והביאה
מרן בכסף משנה סוף הל' תלמוד תורה ,והרב כנה"ג סימן
רמ"ד וסוף סימן של"ד ,וממ"ש צפחת המים ,הביאו כנה"ג
בסימן זה אות מ' ,שלא כתבו אלא דאין בזיונו מחול ,ודוק
מינה הא מוראו מחול .אבל מ"ש הכנה"ג אות מ"א ,אינו
מכוון .וכן יש להביא ראיה מהא דאמרינן פרק קמא דקדושין
דף ל"ב ,רב הונא קרע שיראי באפי רבה בריה ,אמר איזיל
איחזי אי רתח אי לא רתח ,ודילמא רתח וקעבר אלפני עור,
דמחיל ליה ליקריה .ופרש"י ודילמא רתח ואמר לאבוה מידי
ברתחיה .עכ"ל .ופשיטא דאי אמר מידי לאבוה ברתחיה עבר

ו.

אם אמרינן לא חציף איניש לשוייה לאמיה
שליח

שם ,עי' בשו"ת הרא"ם (ח"א סי"ט) שכתב דהכלל דלא
חציף איניש לשוייה לאבוה שליח (קידושין מ"ה,):
נאמר רק על אביו ולא על אמו עי"ש טעמו [וז"ל "עוד כתב
שאפילו באבי המשדך מוכח בגמרא דלא חישינן דלמא שליח
שוייה הבן לאב דלא חציף איניש לשווי לאבוה שליח לא דק
הלשון דמלשון אפי' באבי המשדך דנקט משמע וכל שכן באם
המשדך ואין הדבר כן דגבי אב הוא דאמרינן דלא חציף איניש
ד

כו' אב ל לגבי אם חציף וחציף מפני שהבן אצל האם הוא רגיל
לעשות זה שכן אמרו בתורת כהנים גבי איש אמו ואביו
תיראו כאן הקדים אם לאב לפי שגלוי לפניו שהבן ירא את
אביו יותר מאמו ובכבוד הקדים אב לאם לפי שהבן מכבד את
האם יותר מאביו לפי שהאם משדלתו בדברים והנה עינינו
הרואות בזמנינו זה שהבנים בוטחים בענייני ארוסתיהם
לגלות סודותיהם לאמותיהם ולא לאבותיהם ומה שיש להם
לשלוח בדרך סוד לארוסותיהם הכל הוא על ידי אמותיהם
ומי יחלוק על המוחש"].
ז.

וקשה דביבמות (ה ע" ב) יכול כיבוד דוחה שבת במחמר,
והוא איסור דאורייתא ואפילו הכי הוה אמינא
דכיבוד דוחה( ,ורק בשחוט לי שיש בו חיוב מיתת בית דין אין
דוחה דאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו מיתת בית דין) .ועוד
תמוה ,דאיזה איסור עושה האב מה שמצוה לבנו שיחלל
שבת:
ורק בהא י"ל דעובר על לפני עיוור ,וכמו שכתב במנחת חינוך
[מצוה רל"ב אות ד] אפילו המכשיל באיסור דרבנן עובר
בלפני עיוור דאורייתא ,דלא גרע מהמשיא עיצה רעה דעובר
בלפני עיוור דאורייתא ,וכסוטה ( כ" ב ע"ב) רשע ערום המשיא
עיצה רעה ,ועיין פרדס יוסף [וירא דף ש"ט ד"ה וראיתי]
ובמילואים [שם דף שי"א]:

אם מותר לבן להכריע כאביו

שם ,כתבו בספר חרדים (מצות עשה פ"א) ובפלא יועץ (ערך
דיבור) "אפילו להכריע ולומר יפה אמר אבי או אמי
אסור מפני שמשוה עצמו אליהם שהוא כדאי להכריעו" ,ועי'
שו"ע יו"ד סר"מ ס"ב.
ח.

ובישועות יעקב [או"ח סימן ש"א סק"ג ד"ה והנה בתשובה]
הביא קושיית חזקוני בסגנון אחר ,לפי מה
דקיימא לן היכי דשליח לאו בר חיובא חייב שולחו (ב"מ י
ע" ב) ,ואם נימא דהבן מוכרח לשמוע לאביו לא הוי בר חיובא
וחייב אביו ,ואיך הוה אמינא דישמע לאביו ,דאם האב חייב
הוי אינו עושה מעשה עמך ושוב אין הבן מחוייב לשומעו"].

בטעם הסמיכות של כיבוד או"א לשבת

שם ,עי' דבר נחמד בכת"ס [וז"ל "איש אמו ואביו תיראו
ואת שבתותי תשמורו .נ"ל על פי מה שפרשתי [עיין
פרשת ואתחנן ד"ה כבד] הא דכתיב [ דברים ה ,טז] כבד את
אביך ואמך כאשר ציוך ,כ ' רש"י במרה ,וצריך להבין מאי
נפקותא היכן ציוה .וי"ל כי יש בן המכבד את אביו מפני
שנהנה ממנו וכל מחסוריו עליו ,וכשאין צריך לטובתו או
כשאין נותן לו האב או אין יכול לתת לו כרצונו איננו מכבדו,
ולא כן צוה ד ' כבוד אב ואם ,אלא הוקש כבודם לכבוד
המקום לכבדם שלא על מנת לקבל פרס .והנה במדבר כשציוה
ד ' על מצות כבוד אב ואם לא היו סומכים על שלחן אבותם
כי המן ירד מן השמים לכל נפש ,ולא היו צריכים למלבושים
כי שמלתך לא בלתה וכו ' ,ולא היו מכבדים מפני שנהנו מהם
אלא רק כמצווה עליהם לאהוב את אבותם .וז" כ כבד אביך
כאשר ציוך ,כאותו זמן שציוך שלא היה לך תועלת מהם ,כן
ע" ד זה תכבדם תמיד .וזהו כונת הקרא ,איש אמו ואביו
תיראו וכו ' אני ה ' ,מפני שאני צויתיך ,ואמרו ז"ל [יבמות ה].
אם יאמר לך חלל שבת אל תשמע לו ,כי מי שמקיים מצות
כבוד שלא לשם שמים מפני הנאת עצמו שומע לו לחלל שבת,
ואתי שפיר הסמיכות .גם אתי שפיר מ"ש"איש" ,גם מי שהוא
איש ואיננו סומך על שולחן אבותיו מ"מ תיראו ,וק"ל"].
ט.

י.

מי שחושב לעבוד ע"ז אם הקב"ה מצרפה
למעשה

פי"ט פ"ד ,אל תפנו אל האלילם ואלהי מסכה לא תעשו לכם
אני יקוק אלהיכם ,עי' תורת חיים (שלהי חולין) שכתב
דגם מי שחושב לעשות ע"ז ג"כ הקב"ה מצרפו למעשה דג"ז
דינו כע"ז אע"ג שלא חשב לעבוד ,ועי"ש דדייק לה מקראי
[וז"ל "ונראה דכיון דמחשבת עכו"ם הקדוש ברוך הוא
מצרפה למעשה אתי שפיר דבכולהו ארורים דבפרשת כי תבא
כתיב בהו לשון הוה ארור מקלה אביו ארור מסיג גבול ארור
משגה עור וכן כולהו ולא כתיב בהו אשר יקלה אביו אשר יסיג
גבול וגבי עכו"ם כתיב לשון עתיד ארור האיש אשר יעשה פסל
ומסכה ולא כתיב אשר עושה פסל ומסכה אלא רמז הכתוב
דאף על גב דעדיין לא עשאה משעה שהעלה במחשבתו
לעשותה קם ליה בארור אשר יעשה דמשמע אף על גב דלא
עשאה עדיין לפי שהוא ית ' מצרף בה מחשבה למעשה"].
יא.

איך איירי שאומר לו אביו לחלל שבת

לאו דאל תפנו אל האלילים א ם נוהג בנשים

שם ,בענין לאו דאל תפנו אל האלילים אי נוהג בנשים ,יעוי'
בדברי מלכיאל (ח"ה סנ"א) מה שכתב בזה [וז"ל "ומ"ש
בשם חי ' גלאנטי בע"ז (דף נ ') דלאו דאל תפנו אל האלילים
אינו נוהג בנשים ולזה מותר לנשים להסתכל בדיוקנאות.
ותמה כבודו עליו .הנה ספר זה איננו אתנו .ונראה שהוא
מפרש הא דאיתא בשבת ( דף קמ"ט) שאסור להסתכל
בדיוקנאות משום דכתיב אל תפנו וגו' אל מדעתכם הכוונה
כדי שלא יבטלו מלימוד התורה .וכמ"ש הרמב"ם בסה"מ.
וביתר ביאור כתב החינוך במצוה רי"ג שלא יבטלו את העת
על עניני הבל .וס"ל להגלאנטי שזה שייך רק באנשים שמצוים
על ת"ת להגות בה יום ולילה .אבל נשים שפטורים מת"ת
כדאיתא בקדושין ( דף כ"ט) אין שייך בהם איסור זה .כ"נ
לכאורה לישב דבריו .ואין זה שייך להא אי דרשינן טעמא
דקרא .כי נראה דזה הוי כאלו מפורש הטעם בתורה דלכ"ע
אזלינן בתר טעמא כדאיתא בב"מ ( ד ' קט"ו) ובכ"מ .דלשון

שם ,כתב החזקוני "ועדיין יקשה דכתיב ונשיא בעמך לא
תאור בעושה מעשה עמך ואם אביו ואמו אומרים לו
לחלל שבת אינו חייב לכבדם .וי"ל דמיירי בשבות דרבנן
דאתי כבוד אב ואם דאורייתא ודחי שבות דרבנן" ,ועי'
בפרדס יוסף מש"כ בזה [וז"ל "ובחזקוני [קדושים י"ט ,ג
סוד"ה ואת שבתותי] הקשה דלמה לי קרא דלא ישמע לאביו,
תיפוק ליה דרק מצוה לשמוע בעושה מעשה עמך (יבמות כ"ב
ע" ב) ,ואם אביו רשע אינו מחוייב לכבדו ,ואם אמר לו שיחלל
שבת אינו עושה מעשה עמך .ותירץ דאמר לו לעשות שבות
דרבנן ,דסלקא דעתך אמינא דאתי כיבוד אב דאורייתא ודחי
שבות דרבנן ,וקא משמע לן קרא דאין צריך לשמוע לו ,ועיין
הגהות מיימוני [פ"ו מממרים אות ח]:
ה

אל תפנו מפרש הש"ס שלא יפנו מדעתם ומחשבתם הקבועה
תדיר בעסק התורה ועבודת ה ' .ויש לדון בזה דכיון דקרא דאל
תפנו קאי לאזהרה גם על ע"ז כדאיתא בספרא פ ' קדושים
וברמב"מ בסה"מ שם .וכיון דבזה מצווים גם נשים .א"כ
מצווים בכל דבר שנכלל בלאו זה .ונראה שלזה כתבו
הרמב"מ והחינוך שם שנוהג בזכרים ונקיבות .ולא חילקו
בזה לענין הא שאסור להסתכל בדיוקנאות .ומטרדותי
ההכרח לקצר"].
יב.

טו.

שם ,עי' בצפנת פענח (מאכ"א פי"ד הי"ח) שכתב להוכיח
מרש"י כריתות (כ"ג .ד"ה בימות החמה עי"ש בסוגיא)
דקרבנות שדינם להאכל לב' ימים ולילה א' גם האימורים
שדינם להקטר ע"ג המזבח אם בא אדם ואכלם אינו חייב
משום נותר אלא לאחר ב' ימים ולילה ,ואע"פ שמע"ג המזבח
כבר נפסלו בעלות השחר ,בכא"פ ליכא חיוב כרת דנותר
[ודוקא בקרבנות הנאכלים ולא בעולה עיש"ה ,וז"ל "ובאמת
י"ל דגבי אימורים יש עליהם שם נותר מיד לאחר ליל
הקטרתו אף דהבשר אין עליהם עדיין שם נותר אך מהך
דכריתות ד ' כ"ג ע"א ברש"י ד"ה בימות החמה משמע דצריך
שני ימים אך באמת נ"ל דיש לחלק בין חטאת ואשם לעולה
דגבי עולה כיון דאין בהם נאכל י"ל דשפיר חל שם נותר תיכף
לאחר זמן הקטרתו"].

בביאור דאל תפנו אל האלילים

שם ,איתא בתו"כ "אל תפנו אל האלילים אל תפנה לעובדם,
ר' יהודה אומר אל תפנה לראותם ודיי".
יג.

אימתי איכא כרת על אכילת אימורי נותר

מי ששוחט ע"מ לאכול ולזרוק חוץ לזמנו
ומקומו עובר בעשה

טז.

פי"ט פ"ה ,וכי תזבחו זבח שלמים ליקוק לרצנכם תזבחהו,
כתב הרמב"ן (סה"מ שכחת הלאוין לאו ד') "והוא
השוחט ואומר על מנת לאכול ולזרוק חוץ למקומו ולזמנו
שזה דיבור רע הוא אצל התורה שכבר פסלה בו הקרבן .וכבר
נמנענו מזה בעשה ממה שדרשו בספרא (לפ' צו ז טו) ביום
קרבנו יאכל אין לי אלא אכילתו ליום אחד מניין אף תחלת
זביחתו לא תהא אלא על מנת להאכל ביום אחד ת"ל וכי
תזבחו זבח תודה לי"י לרצונכם תזבחוהו ביום ההוא יאכל
שאין ת"ל אלא אם אינו ענין לאכילה תנהו ענין לזביחה שאף
תחלת זביחתו לא תהא אלא על מנת להאכל ביום אחד".
יד.

אי איכא ביטול לנותר

שם ,גרסי' בסנהדרין פ"ג .מסתברא מתרומה הו"ל למילף
שכן תרומה וכו' הותרה ,ועי"ש ברמ"ה בפי' השני
שכתב הותרה "ויש אומרים הותרה יש להן היתר כדתנן
(תרומות פ"ד מ"ז) ר"א אומר התרומה עולה באחד ומאה ר"י
אומר במאה ועוד וכ"ש הטבל ולאו מילתא היא דשאני טבל
דהוה ליה דבר שיש לו מתירין ואפי' באלף לא בטיל" ,והנה
לא הקשה הרמ"ה דגם בנותר יש ביטול ומוכח דס"ל דלנותר
אין ביטול וצע"ג [בית האוצר ח"ב כלל י"ח אות י"ג] ,וז"ל

אם באכילת נותר איכא כרת

פי"ט פ"ח ,ואכליו עונו ישא כי את קדש יקוק חלל ונכרתה
הנפש ההוא מעמיה ,עי' דבר תמוה בחי' הר"ן (שבת
ק"ב .הוצאה ישנה) שכתב "זר טמא שאכל חלב והוא נותר מן
המוקדשין ביוה"כ וכו' ,ונראה לי דמשום נותר לא דהא אין
בנותר חיוב חטאת שהרי אין באכילתו מזיד לא מיתה ולא
כרת  ,וקשיא לי א"כ אמאי נקט נותר וצ"ע לי" ,וצע"ג דהא
באכילת נותר איכא כרת (עי' סנהדרין פ"ג .ושאר דוכתי,
וצע"ג ,ועי' בתשו' מהרש"ם (ח"ו סמ"א) מה שצידד לישב
[וז"ל "ובדרך פלפול קצת הי' נ"ל ליישב דהנה התוס'
בכריתות הקשו אמאי לא קתני נמי בנשבע שלא יאכלנו
ואכלה ,ותי ' דמידי דאיתא בשאלה לא קתני ,והא דקתני
מוקדשין ,משום דאחר שנשחט ונזרק ליתא בשאלה ,א"כ
למאי דאיתא בזבחים מ"ג דפיגול ונותר שהעלן למזבח
ומשלה בהן האור פקע איסור נותר שלא יתחייב האוכלו ,א"כ
גם איסור נותר אית לי ' היתר ע"י העלאה למזבח ,ודמי
לשבועה דלא קתני במתני ' ,ולכן לא נקט נותר משום דאיכא
אופן שלא יתחייב עליו חטאת דאין באכילתו מזיד כרת
דהיינו בכה"ג שהעלהו למזבח ,אבל מלבד שאין לשון הר"ן
סובל כן ומהגם שדבריו הם נגד כל הסוגיא דכריתות דמפורש
דקחשיב איסור נותר משום דנתוסף לגבוה ופריך דליחשוב
פיגול וכו ' ,ולהנ"ל גם פיגול אין ראוי לחשבו ,וגם מפלפל שם
דנותר ופיגול בחדא בהמה לא משכח"ל ,ולכן אין מקום
ליישב ד' הר"ן התמוהים ומרפסן איגרי .ובודאי תלמיד טועה
כתבו בשמו ולא יצאו מפה קדוש"] ,ועי' בספר המפתח (שגגות
פ"א ה"ד).
ו

חכמה ראה בה ,שלקטה שתים ,כי יראה שלא ילקוטו שאר
עניים ,כי שתים יכולים הם ג"כ ללקוט אבל שלשה בטוחה
היתה שלא ילקוט שום עני ,כי שייך רק לה ,מחמת שהיא
היתה עני' ,ואלמנה וגר ,מקודם לקטה שתים ,ואח"כ לקטה
השלשה ,ודפח"ח"].
יח.

בטעם דג' שבלים אינן לקט

שם ,עי' רש"י סנהדרין (פ"ח ).שכתב דהטעם דג' שבלים אינן
לקט משום שאין דרך להפקירן ,וצ"ע דהא דלקט ניתן
לעניים אי"ז משום שבעה"ב מפקירן אלא הרי זה גזירת מלך,
ועי"ש ברש"ש  ,ועי' דרך אמונה פ"ד ממתנות עניים (צה"ל
סק"י) [וז"ל "ורש"י בסנהדרין פ"ח א ' כתב שלש אינו לקט
שאין דרך להפקירן ונראה ברור שט"ס הוא וצ"ל שאין צריך
להפקי רן ודלא כערוך לנר ורש"ש שנתקשו בזה וכונת רש"י
דקשה הלשון אינו לקט שהרי נפל והוא לקט לכן פי ' שאין לו
דין לקט דהיינו שא"צ להפקירו לעניים ועי ' ראב" ד בתו"כ
קדושים פ"ג שכ ' טעם אחר משום דכתיב ולקט קצירך ולא
קציר עצמו ופעמים שאין אדם קוצר אלא ג' שבלים"] ,ועי'
צפנת פענח (פ"א ממתנות עניים ה"ט) ,ועי' בשערי אמונה
לאאזמו"ר שליט"א ,וז"ל

יז.

ג' שבלים אם הוו לקט

פי"ט פ"ט ,ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך
לקצר ולקט קצירך לא תלקט ,קי"ל דב' שבולים לקט
ג' אינו לקט (עי' פאה פ"ו מ"ה) ,ועי' מהרש"א (שבת קי"ג):
שכתב לחדש דמי שהוא עני גר ויתום יכול ללקט אף ג' שבלים
מדין לקט [וז"ל "ונראה לפרש ע"פ שמפרשים פלוגתייהו
בירושלמי טעמא דב"ה ב ' שנאמר לעני ולגר תעזוב אותם
וטעמא דב"ש ג ' שנאמר לגר ליתום ולאלמנה ע"ש בפי ' הר"ם
והר"ש והשתא רות שהיתה גיורת וענייה ואלמנה והיתה
ראויה ליטול גם שלש דאפשר דב"ה מודה בהא דיש לעזוב
לה ג'"]  ,וע"ע בספר שיח שרפי קודש על שבועות [וז"ל "על
פירש"י ז"ל רות ,דבר חכמה ראה בה ,שתי שבלים לקטה,
שלש לא לקטה ,והקשה הה"ק החי' הרי"מ זי"ע מה חכמה
הוא זו ,הא הדין כך הוא ,ותירץ הא פלוגתא הוא ב"ש וב"ה
בדין לקט (פאה פ"ו מ"ה) בה"א שנים לעניים ,וב"ש סברי
שלשה לעניים ומפרש בירושלמי דטעמא דב"ש מפסוק
(דברים כ"ד) לגר ליתום ולאלמנה הרי שלשה ,וטעמא דב"ה
מפסוק (ויקרא י"ט) לעני ולגר תעזוב אותם ,הרי שתים,
ונראה מהירושלמי הלזו דפלוגתייהו דוקא בסתם עני ,אבל
אם יהי' עני וגר ואלמנה ביחד כ"ע מודה דלקט שלשה ג"כ
שייך לאותו עני ,וא"כ גם כאן אצל רות דהיא היתה עני',
ואלמנה ,וגר ,אף שלשה שבלים הוי לקט ושייכה לה ,א"כ דבר

יט.

בהא דדרשו לעניים ולא לעורבים ועטלפים

שם ,עי' בגמ' חולין (קל"ד ):דקדריש בגמ' לגבי לקט לעניים
ולא לעורבים ועטלפים ,היינו רק דבכה"ג א"צ להניח,
אבל אם הניח אע"ג שאין שם עניים מק רי ממון עניים ולא
פקע מיניה שם לקט [דבר אברהם ח"א סי"ג ,וז"ל " דנראה
ברור דטעמא דלא לעורבין ועטלפין לא מהני אלא לענין שלא
יחול לכתחלה מצות עזיבה בכה"ג שיאכלוהו העורבין ,והוא
תנאי בעיקר מצות העזיבה שעניינה עזיבה כזאת שתבוא ליד
עניים אבל אם לא תבוא לידם אין כאן מצות עזיבה מעיקרא,
אבל לאחר שכבר עזב היינו שבשעת עזיבה היו כאן עניים
והיה ראוי לבוא לידם נעשה כבר ממונם של עניים ואינו יוצא
מרשותם אלא בדרכי ההקנאה וביאוש והפקר כדינא ככל
הממונות ,אבל בשביל זה שמעכשיו יאכלוהו עורבין לא יצא
עדיין מרשותם כל זמן שלא יאכלוהו העורבין"].
כ.

כמה שיעור פאה

שם ,עי' במל"מ (פ"א ממתנות עניים הט"ו) שהבין בדעת
הר"ש דלחד מ"ד בירושלמי (דפאה יש לו שיעור למטה)
ז

שיעור ששים לפאה אי"ז מדרבנן אלא מדאו' ,ועי"ש בספר
המפתח.
כא.

צ"ד .שכתב "ואיסור גניבת דעתו של נכרי כתבו קצת רבותינו
בשם בעלי התוספות ז"ל שהוא איסור תורה דנפקא לן
מדכתיב לא תגנבו ולא תכחשו וגו' ,וכי כתיב בסיפא דקרא
איש בעמיתו דממעט גוי ,ההיא [א]דלא תכחשו ולא תשקרו
קאי ,ובמקום שאין חילול השם בדבר ,ודיקא נמי דלא כתיב
מעמיתו או לעמיתו ,והיינו נמי דיהבינן אנחתא בלא תגנבו,
ואף על גב דלא אשכחן גניבה סתם על גניבת דעת אלא לשון
גניבת לב ,בכאן נכתב לא תגנבו סתם לכלול אף גניבת ממון,
ובתוספתא דבבא קמא (פ"ז ה"ג עיין שם) איתא שלשה גנבים
הם גדול שבכולם גונב דעת הבריות".

אם כילה את השדה לפני שנטלו עניים פאה
ואח"כ נשרף לוקה

שם ,עי' מש"כ בדרך אמונה (פ"א ממתנות עניים סק"ב)
[וז"ל "לא יקצור את כל השדה כולה .ועובר בלאו אם
קוצר כולה ואפי' דעתו ליתן להם אח" כ כדבסמוך ה"ב
דמצות פאה דוקא להניח בקמה וכמ"ש בפ" ב הי" ב ואפי'
קרא שם פאה ואח" כ קצרה וכילה את השדה לפני שהעניים
נטלוהו ג" כ עובר בלאו זה להרבה פוסקים ומשמע דלוקה
אם נשרף אח" כ"].
כב.

כו.

שם ,גוי מוזהר על גניבת דעת [התעוררות תשובה ח"א סי'
קי"ח עי"ש ,וז"ל "נסתפקתי אי בן נח מצווה על גניבת
דעת הנה הריטב"א בחולין דף צ" ד ע"א מביא בשם בעלי
תוספות דגניבת דעת דאורייתא הוא דלכן כתיב לא תגנובו
דאפילו גניבת דעת אסור ומביא ראיי ' מתוספתא דב"ק
דשלשה גנבים הם וגונב דעת הבריות הוא היותר מכולם,
והנה דבריו תמוהים מאוד שם דסובר גם במתנה גניבת דעת
אסור וכתב שם ולא תגנובו קאי גם על גוי דלכן כתיב נגינת
אתנחתא על תגנובו ופסקא בזה הקרא מסיפא דקרא לא
תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו קאי רק בישראל דכתיב בי'
בעמיתו אבל מגוי מותר היכא דלא הוה חילול השם ולא
תגנובו נפסק בנגינה ואיש בעמיתו לא קאי אדלעיל על לא
תגנובו ותמוה מאוד וכי משקר ומכחיש לו לא הוה גניבת דעת
(חוץ אם נדחוק לומר דדווקא גניבת דעת אם עושה בו מעשה
כגון שמוכר לו נבילה במר דשחוטה משא" כ בדיבור) ובעיקר
גניבת דעת יש לומר קל וחומר ומה גניבת ממונו אסור גניבת
דעתו לא כל שכן כמו שאמרו חז"ל ( בבא מציעא פ ' הזהב) על
אונאת גופו שחמיר מאונאת ממון ,וכי כן גוי מגוי כיון שאסור
לגנוב ממונו כש" כ דעתו ,והגם שק"ו משלש עשרה מדות
שהתורה נדרשת נתנה רק לישראל ולא לבני נח מ"מ
מסתברא שכן הוא וצ"ע ולפי זה הי' אסור להכשיל לגוי
שיגנוב דעת גוי אחר משום לפני עור ומכש"כ שאסור לגוי
לגנוב דעת ישראל"]  ,ועי' ראש יוסף (חולין ק"ו ).שכתב דגוי
אינו מוזהר [וז"ל "וה"ה נמי שהיו מתיראים לומר נבילה אני
מוכר לך ,שלא ירגישו בו שהוא יהודי דגוים אינן מוזהרין על
גניבת דעת"].

בטעם שבפאה סגי בפאה אחת ואילו בפאת
הראש בעינן ב' פאות

שם ,עי' מש"כ הרדב"ז (ריש מתנות עניים) [וז"ל "ואם
תשאל הכא כתיב פאת שדך וגבי הראש נמי פאת
ראשכם מאי שנא דהכא סגי ליה פאה אחת בכל השדה ומ"ש
התם שצריך להניח שתי פאות שאם גלח הפאה אחת לוקה
אף על פי שהניח הפאה השנית ,תשובתך דלגבי שדה כתיב לא
תכלה פאת שדך ובכילוי תלה רחמנא וגבי פאת הראש כתיב
לא תקיפו פאת ראשכם ואם הקיף פאה אחת לוקה ואם
הקיף כל הראש נמי לוקה שתים דהקפת כל הראש שמה
הקפה"].
כג.

אם מותר לגנוב כדי לטהר זרעו

פי"ט פי"א ,לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו,
עי' ברשב"א (קידושין ס"ט ).שכתב לחדש [בחד
תירוצא] דמותר לגנוב כדי שיוכל לטהר את דורותיו עי"ש,
ועי"ש מש"כ בתוס' הרא"ש.
כד.

רואה חבירו גונב ושותק גם הוא גנב יחשב

שם ,כתבו האבן עזרא והחזקוני "וטעם תגנובו ,כי הרואה
ומחריש גם הוא גנב" ,וע"ע מש"כ הגחיד"א בחומת
אנך [וז"ל "בגונב ממון הכתוב מדבר דעל הרוב משתתפים
שנים אבל גונב נפש על הרוב הוא לבדו וכמ"ש רש"י ז"ל דלא
תגנוב דעשרת הדברות בגונב נפש וכו ' .מפרשים"].
כה.

אם גוי מוזהר על גניבת דעת

כז.

אי שרי לגנוב מחבירו ע"מ לצערו ואח"כ
מחזיר לו

בטעם ד אסור לגנוב גם דעת גוי

שם ,יעוי' דבר חי' בשטמ"ק (ר"פ איזהו נשך) שכתב לגבי
גונב ע"מ למיקט "על מנת למקט .יש מפרשים דמיירי
שהוא אינו רוצה לעכב הגנבה בידו אלא הוא גונב כדי לצערו.
ולא נראה דהא מעשים בכל יום שעושים כך" ,אמנם
בשאילתות פ' נח אי' להדיא דגם לגנוב ע"מ להחזיר אסור
וכמו שדייק שם הנצי"ב ,וע"ע בריטב"א ובתוס' רבינו פרץ
שם ,ובקצה"ח (סי' שמ"ח סק"א).

שם ,כתב הסמ"ג (ל"ת קנ"ה) "וגונב דעת הבריות נקרא גנב
שנאמר (שמואל ב טו ,ו) ויגנב אבשלום את לב אנשי
ישראל וכתיב ( בראשית ל"א ,כ"ו) ותגנב את לבבי (עי ' יראים
שם) .גרסינן בפרק גיד הנשה (חולין צ"ד ,א') אמר שמואל
אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הגוים ,ויש ליתן טעם
אף על גב דכתיב (ויקרא יט ,יא) לא תגנובו ולא תכחשו ולא
תשקרו איש בעמיתו ,לא תגנובו לא קאי אבעמיתו במליצת
הלשון דאם כן היה לו לומר מעמיתו ועוד כי ניגון טעם
מפסיקו ,כדאמרינן במסכת נדרים בפרק אין בין המודר
הנאה (לז ,ב) ושום שכל (נחמי' ח ,ח) אלו פסוקי טעמים
משמע שפסוקי טעמים מן התורה" ,ועי' בריטב"א חולין
ח

כח.

בני נח אין חייבין על ממון שבא לידיהם
בהקפה

מכאן משמע בהדיא שיש עונש גם על המשביע אלא דקשה לי
שנמצאו אוכלים ממונו של החסיד שאינו רוצה להשביעו
דפרשי אינשי מספק שבועה ולא פרשי מספק ממונא .אלא
אדרבא הלעיטהו לרשע וימות .ור"ת פי' חלה על שניהם דרך
כלל כלומר על אחד מהם והיינו על שניהם שאם נשבע שלא
כדין עונש שבועה עליו ואם חבירו משביעו שלא כדין עונש
השבועה על חבירו וי"מ דזימנין דחלה על שניהם ממש
כשחבירו מהפך עליו השבועה ויודע שנשבע לשקר .הרי לך
שדחי פי' של רש"י וגם הוא ז"ל לא אמרה אלא שנכשל בה
לפי שלא דקדק אבל לא שיניח להפסיד ממונו כדי שלא ישבע
זה לשקר והעושה כן נקרא אצלי חסיד שוטה שהתורה אמרה
כי יתן איש אל רעהו וגו' עד האלהים יבא דבר שניהם לשבועה
אלא ישביעהו ולא יחוש והלעיטהו לרשע וימות ואדרבה אין
שבועה אלא על הודאי וזה מכחישו ולצאת ידי מחלוקת וספק
עונש שבועה ראוי לכל ירא שמים להביאו לידי שבועה
ולהוד יע לו עונשו אולי יפרוש ויודה ואם רואה שרוצה לישבע
עכ"פ לא ישביעהו אלא יטילו חרם סתם על כל מי שלא יודה
לחבירו .והנראה לעניות דעתי כתבתי"].

שם ,בענין גזילה בבני נח עי' מש"כ האור החיים הקדוש
(בראשית פ"ו פי"א) [וז"ל " גם כפי הדין נראה לי כי לא
חייבה תורה לבני נח אלא על ממון הבא לידם בדרך גזילה
אבל בהקפה לא יתחייבו  .והגם שהרמב"ם בפרק ט' מהלכות
מלכים כתב גם עושקי שכר שכיר יהרגו עליו בני נח ,אינו
דומה לזה שבא לידו בהלואה שיאמר חייב אני לתת לך
לכש יבא זמן ,ואנשים ההמה היו נוטלים ברצונו בהקפה
לפרוע אחר כך וכשהיה מתרצה להקיפם היו נוטלין פחות
משוה פרוטה ובהלכות הלואות לא היו דנים על פחות משוה
פרוטה אם חייב לו כשיטעון פרעתי או יש לך כנגדו ודבר זה
אינו בגדר מצות גזילה שיתחייב מיתה ,שיאמר סבור הייתי
שאין לך בידי כלום"].
כט.

אם מותר רמאות במצוות

שם ,בענין רמאות במצוות עי' מה ש כתב בשע"ת (או"ח סי'
תפ"ב) [וז"ל "ואף דאסור לרמות חבירו לקחת את שלו
זהו בדבר שבממון אבל במצות אף שא"א ליקח מיד הזוכה
כגון כסוי ומילה וכיוצא מ"מ כל שלא זכה עדיין הם כמדבר
המופקר לכל וכל אדם נצטווה להשלים את נפשו ולזכות
במצות"].
ל.

לב.

שם ,תניא בתו"כ " ד"א וחללת ,נעשה אתה חולין לחיה
ולבהמה".
לג.

בן נח מוזהר שלא להשבע בשם השם לשקר

גוזל את חבירו גם הנגזל צריך לירד בגלגול

פי"ט פי"ג ,לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר
אתך עד בקר ,עי' בבי' הגר"א במשלי (פי"ד פכ"ה)
שכתב דמי שגוזל את חבירו לא רק הגזלן צריך לירד בגלגול
אלא אף הנגזל צריך לירד בגלגול כדי שיחזירו לו גזלתו [וז"ל
"ועוד מציל נפשות כי הגוזל דבר מחבירו ולא החזירו עד כלות
ימיהם מוכרחים שניהם לבוא בגלגול הגזלן והנגזל ולכך
כשמחמתו יוחזר הגזילה לבעלים הוא מצילם מגלגול וזהו
מציל נפשות"].

פי"ט פי"ב ,ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך
אני יקוק ,עי' בפי' רבינו חיים פלטיאל עה"ת (פ' חיי
שרה) שכתב דבן נח מוזהר שלא להשבע בשם ה' לשקר דהוי
כע"ז שמוזהרין ע"ז בני נח עי"ש טעמו [וז"ל "ואשביעך בה',
והלא אינו בכלל ז' מצות שנצטוו בני נח והיאך היו נזהרים
לשמור זאת המצווה כמו ששמר שבועתו ועשו ששמר
שבועתו ,וי"ל ד בכלל ע"ז הוא מי שעבר על שבועתו כאלו
כופר בעיקר"]  ,וע"ע במל"מ פ"י ממלכים שהאריך בענין
שבועה בבן נח.
לא.

בביאור הפסוק וחללת

לד.

במעלת החזקת התורה

שם ,עי' מה ש כתב האור החיים הקדוש [וז"ל "עוד ירמוז על
דרך אומרם ז"ל כי בני תורה אין להם פרנסתם בעולם
הזה וכאומרם (ילקוט משלי רמז תתקל" ד) שאמרה תורה
מפני מה בני עניים ,והטעם הוא שמעתי טעם נכון משם
האר"י ז"ל כי אין העולם יכול לסבול רוב הטובה אשר תנתן
בשביל הצדיקים לזה אינו משפיע אלא לבינונים ודרך שם
יהיו נזונים בני תורה ,הא למדת שאין העשירים אלא מרזב
אשר הוכן להסתפקות הצורך לצדיקים ,וצוה ה' לבל יעשוק
האדם את ריעו שהוא הצדיק דכתיב (תהלים קכ"ב) למען
אחי ורעי ולא יתן לו את חקו ,וזה עושק מפורסם"].

אסור להשביע את מי שנשבע לשקר

שם ,עי' מה שכתב האוה"ח הקדוש [וז"ל "עוד יכוין באומרו
לא תשבעו להזהיר גם למשביע אם יודע שחברו נשבע
לשקר שלא ישביעהו ,ואינו בחילול אלא הנשבע לזה אמר
וחללת לשון יחיד"]  ,ועי' שו"ת הרדב"ז (ח"ד סי' קנ"ב) [וז"ל
" שאלה ראובן נתחייב שבועה לשמעון ושמעון יודע שנשבע
ודאי לשקר אם יש על שמעון שום עונש משום שבועת ראובן
שגרם להוציא שם שמים לשקר:
תשובה תניא בברייתא בפרק שבועת הדיינין ואם אמר איני
נשבע פוטרין אותו מיד כדי שלא יחזור בו .ואם אמר
הריני נשבע העומדים שם אומרים סורו נא מעל אהלי
האנשים הרשעים האלה וגומר ופריך גמרא בשלמא ההוא
דקא משתבע קאי באיסורא אלא ההוא דקא משבע ליה
אמאי .ומשני ההוא מיבעיא ליה לדר' טרפון דאמר שבועת ה'
תהיה בין שניהם לומר חלה שבועה על שניהם ופירש"י ז"ל
שלא דקדק למסור ממונו ביד נאמן ובאו לידי חלול ה' ע"כ.

לה.

אסור לעשוק גוי

שם ,אי' בתנא דבי אליהו רבה (פט"ז) "אמר לי ,רבי מעשה
היה בי ,שמכרתי לגוי ארבעה כורים של תמרים,
ומדדתי לו בבית אפל מחצה על מחצה( ,אמרתי לו)[ ,אמר לי]
אתה ואלהים אשר בשמים יודע על מדה שאת מודד לי ,מתוך
שמדדתיו לו חסרתיו שלש סאין של תמרין ,לאחר מיכן
נטלתי את המעות ולקחתי בהן כד אחד של שמן ,והנחתיו
ט

במקום שמכרתי התמרים לגוי ,נקרע הכד ונשפך השמן והלך
לו ,אמרתי לו ,בני הכתוב אומר ,לא תעשוק את רעך (ויקרא
י"ט י"ג) ,רעך הרי הוא כאחיך ,ואחיך הרי הוא כרעך ,הא
למדת ,שגזל הגוי גזל ,ואין צריך לומר אפילו של אח" ,ומבו'
בתנא דבי אליהו דס"ל דלא תעשוק את רעך זה אפי' גוי ,ועי'
ב"מ קי"א , :ועי' מנחת אשר ויקרא (סמ"ג) מש"כ בזה.
לו.

וכיון דישראל מותר מדאורייתא לגזול את הכותי א"כ איכא
מידי דישראל שרי וכותי אסור דישראל שרי לגזול הכותי
והכותי אסור לגז ול חבירו כותי .וכ"ת דישראל נמי אסור
לגזול ישראל חבירו .וא"כ ליכא מידי דלישראל שרי וכותי
אסור .ליתא דהא אמרי' לקמן גבי יפת תואר והרי יפת תואר
דלישראל שרי וכותי אסור אף על פי שישראל אסור הוא
בודאי ביפת תואר של ישראל חבירו .ואין זו קושיא אצלי
דבשלמא גבי יפת ת ואר דאסורה לבני נח בין שתהיה היפת
תואר של ישראל או דידהו ואלו לדידן שריא יפת תואר דידהו
בהא איכא לאקשויי דאיכא מידי דלישראל שרי ולכותי אסור
אבל דין גזל הרי ישנו בישראל אלא דישראל בכותי שרייה
רחמנא כדכתיב ראה ויתר גויים עמד והתיר ממונם
לישראל"].

אם אסור לגזול ע"מ למיקט

שם ,יל"ע אם אסור לגזול ע"מ למיקט ,ועי' בריטב"א
החדשים ב"מ (שם) דנראה דאסור מדאו' כמו בגניבה
[וז"ל "לא תגנובו על מנת למיקט .וצ"ע למה לא אמר לא
תגזול על מנת למיקט ואפשר דמגניבה אתיא ולא איצטריכא
ליה"]  ,אמנם בב"ק ס :נראה שאי"ז איסור אלא מדברי
קבלה ,וע"ע מנ"ח מצוה רכ"ד סק"ב ,ובשדה חמד (מער'
הגימל ס"ה).
לז.

מא.

הוי גזלן

אם מותר לגזול ע"מ לשלם יותר

שם ,עי' מה ש כתב בשפת אמת (מסכת סוכה דף ל[ ).וז"ל
"ושמעתי שבחתם סופר כ' דשואל שלא מדעת הוי ג"כ
כגזלן ,ולי אינו מוכרח די"ל דדוקא שואל ומשתמש בו הוי
גזלן אבל מצות דלאו ליהנות ניתנו אפשר דלא חשוב גזלן כלל
כיון דחבירו לא חסר מידי"].

שם ,עי' בקוב"ש ב"ב (אות ס"ג) שכתב דהאי דינא דאסור
לגנוב ע"מ לשלם כפל הוי רק בגניבה ולא בגזל ,ולכן
איוב היה גוזל שדה יתומים ומשביחן (ב"ב ט"ז ,).אמנם
בשאילתות פ' נח שאילתא ד' מבו' דגם בגזל איכא להאי
איסורא ,וכ"מ במיוחס לריטב"א ב"מ ס"א ,:ועי"ש בספר
רזא דשבתי מה שציינו בזה.
לח.

ומבואר בשפ"א ששואל שלא מדעת אם משתמש בו למצוה
כיון דמצוות לאו ליהנות ניתנו לא נחשב גזלן כיון
דלא נקרא שהשתמש בו וכדבריו כתב בעונג יו"ט סי' מ"ח
[וז"ל "ולפ"ז אפשר לומר דלא מיקרי גזלן אלא בא ' משני
פנים או שנטל ע"מ לאבד לגמרי או ליהנות מן הגזילה וכיון
דקיי"ל מצות לל"נ א" כ אם נטל אתרוג של חבירו לצאת בו
ולהחזירו לא קנה בתורת גזל כיון דדעתו להחזירה וגם אינו
נהנה ממנו דמצות לל"נ לא הוי גזלן ודמי לתוקף חבירו
והוציאו מסוכתו דיצא לרבנן דסברי קרקע אינה נגזלת .והא
דלר"א דסובר קרקע נגזלת לא יצא דמשמע אפילו אם רוצה
להחזיר סוכתו נמי מיקרי גזולה ולא יצא אף על גב דמצות
לאו להנות נתנו .התם שאני דבסוכה לא אמרינן לל"נ דהא יש
בה הנאת ישיבה כמ"ש התוס ' בר"ה (דף כ"ח) ד"ה המודר
להכי מיקרי גזל דדמי לטלטלה להביא גוזלות .ועוד דהא ר"א
סובר דסוכה שאולה פסולה ובעי נמי לכם א"כ כשתוקף
חבירו והוציאו מסוכתו מסתמא רוצה לקנותה להיות שלו
לגמרי דבלא"ה לא יצא להכי מקרי סוכה גזולה .אבל באתרוג
ביום טוב שני דשאול כשר ואינו רוצה לקנות גם ליכא אלא
הנאת מצוה ומצות לל"נ יצא דלא מיקרי גזל"] ובאוסף
חידו"ת לר' אהרן קוטלר עמ' מ' [עי"ש דנקט דלא הוי לכם].

אם עשה דוחה ל"ת דלא תגזול

שם ,יל"ע אי עשה דוחה ל"ת דלא תגזול ,ועי' תשו' חת"ס
(קובץ תשובות ס"ז) שכתב שאינו דוחה [וז"ל "גבי
גזילה לא שייך עשה דלולב או דקרבן ידחה לא תעשה דגזל,
אפילו יהי ' מצוה דרבים ולא בעי בעידנא ,מכל מקום לא שייך
עשה דוחה לא תעשה אלא במה שבין אדם למקום ,אבל
לעולם לא ידחה עשה את לא תעשה דגזל לקיים מצות עשה
בממון חברו זה לא עלה על דעת מעולם"] ,ועי' שאג"א סצ"ו,
ותפא"י (ר"פ לולב הגזול).
לט.

מי שנוטל דבר בע"כ של הבעלים ונותן דמיו
אי עובר בלא תגזול

שם ,דעת הר"י מיגש שמי שנוטל דבר בע"כ של הבעלים אפי'
אם נותן דמיו עובר על לא תגזול [עי' שי' הגר"ש
רוזובסקי פסחים אות ל' ,וז"ל "אמנם הר"י מיגש כתב
להדיא דאף בדיהיב דמי אי נוטל בע" כ גזלן הוא ,ולשיטה זו
ניחא ,ואפשר דגם התוס ' מודו דבב"נ דאף אי יהיב דמי נמי
הוי בכלל גזל ,ורק בישראל ליכא איסור היכא דיהיב דמי,
אכן לכאורה בפשטות כיון דאין לזה שם גזל אין זה בכלל
הדין דב"נ מצווה על הגזל וצ"ע"].
מ.

שואל שלא מד עת ומשתמש בו למצוה אם

[ומצינו כעי"ז בקצות החושן (סימן עב ס"ק לד') "עוד יראה
לענ"ד דשואל ספר אינו בדין שואל מטעם אחר ,והוא
משום דכיון דקי"ל (ר"ה כח ,א) מצות לאו ליהנות ניתנו
ומהאי טעמא במודר הנאה מותר ללמדו מקרא (עיין נדרים
לה ,ב) ומותר לתקוע תקיעה של מצוה (ר"ה שם) ,וא"כ שואל
ספר לא הוי נהנה .ואע"ג דכתב ביו"ד סימן רכ"א (סעיף י"א)
דאם אסר ספרו על חבירו אסור לנאסר ללמוד בו ,היינו
מטעמא שכתב שם בט"ז (סק"מ) וש"ך (סקנ"ה) דכיון דאין
משאילין ספרים מפני שמקלקלין ויש לו להשכיר ספרו וזה
לומד בו בחנם הוי הנאה ע"ש ,ולענין שואל נראה דלאו הנאה
היא ,דבפרק השואל (ב"מ) דף צ"ו (ע"א) בעי שאלה ליראות

בטעם שגוי אסור לו לגזול את חבירו

שם ,למ"ד דגזל עכו"ם מותר מה"ת ,צ"ע אמאי לגוי אסור
לגזול את חבירו  ,ולא אמרי' מי איכא מידי דלישראל
שרי ולב"נ אסיר ,ועי' בחי' הר"ן סנהדרין נ"ז .שעמד בזה
עי"ש ,ועי"ש בהערות הוצ' מה"ק [וז"ל הר"ן "ואיכא למידק
י

הפרגוד ננעל בפניהם סי ' אג"ז א"ונאה ג"זל ע"ז כתיב בע"ז
(ישעי ' סה) העם המכעיסין על פני תמיד ובגזל נאמר (ירמי' י')
שוד ושבי בהן על פני תמיד ז"ש (משלי כח) גוזל אביו ואמו
ואומר אין פשע ובאמת שחבר הוא לירבעם שהשחית ישראל
לע"ז הרי שדימה גזל לע"ז ז"ש מכל חטאת אדם אע"פ שעבר
אדם עבירה בין אדם לחבירו כאלו מועל בין אדם למקום ז"ש
ומעלה מעל בי"י גם בא להשמיענו שעל כל עבירה ועבירה
קלה וחמורה פוגם בשם בן ד' ז"ש מכל למעול מעל בי"י"],
ועי' מהרש"א מהדו"ב ב"ב פ"א [וז"ל "ופרשב"ם דמיד
בהתחלת הגזל קרי ליה חוטא וקשה מה לי בהתחלת הגזל או
בסופו וע" כ נראה ליישב עם מ"ש בילקוט צו ומה כתיב
למעלה מן הענין והשיב את הגזילה אמר הקדוש ברוך הוא
אם בקשת להקריב קרבן לא תגזול לאדם כלום כו ' ושם קשה
למה מקפיד דוקא על גזל ולמה נמי עולה אלא הוא הדבר
שאמר שזה הקדים חטא למעילה דהיינו גבי גזל אף תיכף
כשחושב לעשות גזל תיכף נקרא חוטא ולכן הקדים חטא
ממילא אמר במדרש אם בקשת להקריב קרבן גבי עולה
שבאה על המחשבה וכן מצינו בפרקין בסמוך על הא דאמרינן
שלא ירתיח ע"ש לא תגזול כלום שגם שם נקרא חוטא
במחשבה ואם הכוונה על כל קרבן יהיה הכוונה כמ"ש
במדרש שעיקר הגזל הוא בידים ולכן התחיל מי יעלה בהר ה'
וגומר נקי כפים וכן ארחץ בנקיון כפי והיינו שצריך בכל קרבן
סמיכה לסמוך ידו על הקרבן שהכוונה הוא להניח כל עונות
שלו על הקרבן ממילא אם בקשת להקריב קרבן לא תגזול
שאז לא יועיל סמיכת ידים לפרוק העונות ממך על הקרבן
מאחר שהידים עושים החטא"] ,ועי' ילקוט שמעוני עה"ת
רמז תש"א [וז"ל הילקוט "אמרת איש או אשה כי יעשו
שחשבו לעשות ולא עשו ,מכל חטאת האדם ממה שבינו לבין
חברו על הגנבות ועל הגזלות ועל לשון הרע ,למעול מעל על
אשמות מתודים"] ועי"ש בזית רענן ,וז"ל

בה מהו ממונא בעינן והא איכא או דלמא ממונא דאית ליה
הנאה מיניה בעינן וליכא ,והכא נמי כיון דמצות לאו ליהנות
ניתנו לית ליה הנאה מיניה"].
והנה איתא בסוכה (דף מב" ):יום טוב הראשון של חג שחל
להיות בשבת מוליכין את לולביהן להר הבית ,והחזנין
מקבלין מהן וסודרין אותן על גבי איצטבא ,והזקנים מניחין
את שלהן בלשכה .ומלמדין אותם לומר :כל מי שמגיע לולבי
לידו הרי הוא לו במתנה" ופרש"י "ומלמדין בית דין את כולם
לומר אם יבא לולבו לידי חבירו הרי הוא שלו במתנה ,כדי
שלא יהא אצלו לא גזול ולא שאול".
והנה מש"כ רש"י גזול בע"כ דהכונה לשואל שלא מדעת גזלן
דהרי אין הם מתכונים לגזול דלאחר מכן מחזירים את
הלולבים ורק דהוי שואל שלא מדעת ומבואר ברש"י דנחשב
כגזלן אע"ג דמשתמש לצורך מצות לולב.
מב.

מזיק בבן נח אם חייב

שם ,בענין מזיק בבן נח ,עי' מה ש כתב בקובץ שיעורים (ב"ב
אות נ"ה) [וז"ל "ואפשר דלענין גזל נכרי אינו אסור
אלא אם לוקח לעצמו ,דבישראל כה"ג אסור משום מזיק
ממון חברו ,דאפילו גרמא בניזקין אסור ,אבל בב"נ לא מצינו
אלא דאסור לגוזלו ,דילפינן מקרא וחשב עם קונהו ,אבל לא
מצינו שאסור להזיק ממונו"] ,אמנם יעוי' ברמ"ה (ב"ב ט"ו):
דמבו' בדבריו דאיכא איסור גזל אפי' שלא לוקח לעצמו ודלא
כהבנת הקוב"ש שם [וז"ל " דרש רבא מאי דכתיב ברכת אובד
עלי תבא שהיה גוזל שדה מיתומים ומשביחה ומחזירה להם.
והני מילי באומות העולם ,אבל לישראל כי האי גוונא לאו
מעליותא היא דגרסינן בפרק איזהו נשך ( ב"מ דף ס"א ע"ב)
לא תגנוב על מנת לשלם תשלומי ד' וה'"] ,ועי' מש"כ המשך
חכמה סו"פ אמור [וז"ל " ומזיק אינו בגדר הפקעת הלואתו,
דשריא בעכו"ם ,רק בגדר גזל ,דאסור בעכו"ם"] ,וע"ע במנ"ח
(מצוה י"א אות ז') [וז"ל " ובדין חמץ שקיבל עליו הישראל
אחריות ,נשאלתי איך הישראל יבער החמץ דהא גוזל הגוי,
ובפרט להני שיטות דגזל גוי מן התורה ,ואפילו ישלם חשוב
גזל .והשבתי דכהאי גוונא לא הוי רק מזיק גוי ,ובזה לא מצינו
לכולי עלמא איסור בגוי ,דגם בישראל נראה דלא הוי רק מכח
דהתורה ציותה להשיב אבידתו מכל שכן שלא להזיקו ,אבל
בגוי לא שייך זה ,ואף דבישראל אפילו רוצה לשלם לו אסור
להזיקו ,היינו משום מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך ומה
דסני עלך וכו' ,אבל בגוי לא שייך זה ,ופשוט"].
מג.

ועי' משך חכמה פ' כי תצא (בקרא דונשמרת מכל דבר רע)
[וז"ל "והנה גם הגאוה מקור לעבודה זרה ,כמו שכתוב
( דברים ח ,יד) "ורם לבבך ושכחת (את ה ' אלקיך המוציאך
מארץ מצרים") ,ונידון על המחשבה ודנים עליה .לכן אמרו
בירושלמי (יומא פרק ז הלכה ג) :מפני מה אין כהן גדול
משמש בבגדי זהב ,משום הגאוה ,א" ר סימון על שם (משלי
כה ,ו) "אל תתהדר לפני מלך" .והוא מפני שהשי"ת דן על
המחשבה"].

החילוק בין גניבה לגזילה

שם ,אי' במדרש רבה פ' וירא "רבי אבהו בשם ריש לקיש
אמר לפני ט' (אנשים) גנב ולפני עשרה גזלן".
מד.

מה.

שוכר ב' פועלים ויש לו לשלם רק לאחד מהם
מה יעשה

מחשבת גזל אי הקב"ה מצרפה למעשה

שם ,עי' בספר אהבת חסד (ח"א פ"ט ס"ח) שכתב דאם א'
שכר שני פועלים ויש לו לשלם רק לא' מהם ,צריך לחלק
המעות וליתן לשניהם ,ובכה"ג לא יעבור על בל תלין כיון
שאין לו יותר ,ולא אמרי' שיתן לאחד כדי שאצלו יקיים
המצוה בשלמות ,דכיון שמשועבד לשניהם אם יתן רק לאחד

שם ,עי' מגלה עמוקות פ' נשא שכתב דאף בגזל מחשבה רעה
הקב"ה מצרפה למעשה [וז"ל "איש או אשה השוה
הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתור ' כי יעשו במדרש לא
אמר עשו אלא יעשו כל המחשב למעול ולגזול מעלה עליו
הכתוב כאלו עשה אע"פ שיש מחשבה שאין הקב"ה מצרף
למעשה לענין מעיל ' נדמה גזל לע"ז שהן מג ' ( במ" ר) שאין
יא

מהם יעבור בבל תלין ,ועי"ש עוד בפ"י ס"ח ובנתיב החסד
שם.
מו.

לפרוע קודם שקיעה אם תבעו ויש לו מעות ומקיים בזה מ"ע
ביומו תתן שכרו"] ,ועי"ש בנתיב החסד [וז"ל "ומה שכתב
בספר החינוך במצוה תקפ"ח וז"ל והשוכר בע"ש ונדחה
מלפרוע השכר בשביל שבת יש לדון בזה שאינו עובר עוד בשל
תורה הואיל ואידחי אידחי אבל חייב מדבריהם משום אל
תאמר לרעך לך ושוב וגו' עכ"ל אפשר דבמקומו היה המנהג
לעשות עד שקיעת החמה או דמיירי שלא השיג המעות לפרוע
עד שקיעת החמה"].

אי איכא בל תלין אם עושה הדבר בשביל
עצמו

שם ,דעת השואל ומשיב (מהדו"ת ח"ג סמ"ב) דאם עשיר
אומר לעני שיעשה לעצמו בגד (לעני) והוא ישלם לו
עבור התפירה אזי אינו עובר בבל תלין ,דבל תלין הוא על
הפעולה ולא על השכר ,וכאן הפעולה הוא לעני עיש"ה [וז"ל
"תמול שאל אותי הרבני המופלג מהור"ר שמואל מארגאשיס
באחד שנתן לחייט בגד לעשות לו עבורו היינו עבור החייט
בעצמו במתנה והבטיחו שיתן לו שכר מלאכה גם כן אם עובר
בזה על לא תלין או לא .ולפענ"ד דאינו עובר דהנה בתורה
כתיב לא תלין פעולת שכיר את ך עד בקר ופירש"י לא תלין
לשון נקיבה מוסב על הפעולה ולמה כתיב לא תלין פעולת
שכיר היה לו לכתוב לא תלין שכר שכיר וראיתי באהע"ז
כתוב פעולת כמו שכירת וכן ופעולתו לפניו (ישעי' מ) ויתכן
היותו דרך קצרה והטעם שכרו פעולתו .וכן כתב הרד"ק
בישעי' מ' שם וחסרון שכר מפעולתו כמו לא תלין פעולת
שכיר ר"ל שכר פעולה שלו .אבל עדיין קשה למה לא כתיב
שכר שכיר או שכר פעולת שכיר .ע"כ נראה לפענ"ד דהתורה
הקפידה על גוף הפעולה שפעל עמו שזה עשה לו פעולה
ומגיע לו שכר על הפעולה והרי הוא מלין פעולתו שפעל עמו.
שכל זמן שאינו נותן לו שכרו הרי עושק לו הפעולה שפעל
עמו .ולפ"ז אם גוף הפעולה הוא של החייט שעשה לעצמו רק
שעושק שכרו ע"ז לא הקפידה התורה"].
מז.

מח.

גוי ששכר פועל אי אמרינן ישנה לשכירות
מתחילה ועד סוף

שם ,גוי ששוכר פועל לכו"ע לא אמרינן ישנה לשכירות
מתחילה ועד סוף [אבן האזל פ"ה מאישות הט"ו ,וז"ל
"ונראה דאפשר לומר לדעת הרי"ף דכל דין דישנה לשכירות
מתוע"ס לא שייך אלא בישראל ולא בעכו"ם דאף דגם עכו"ם
קונה ישראל למעשה ידיו כדמוכח מעבד עברי הנמכר
לעכו"ם ,וכדאמר בגיטין דף ל"ח מ"מ זהו בגדר מכירה
שהעכו"ם משלם לו דמיו ,אבל בשכירות דכששוכר הבעה"ב
להפועל מכיון שהבעה"ב נתחייב לו בעד פעולתו נעשה ידו כיד
בעה"ב ופעולתו היא של בעה"ב כ"ז הוא בשביל ההתחייבות
שנתחייבו הבעלים לשלם לו שכרו ,ודין חיוב שכירות מצינו
בישראל מקרא דלא תעשוק שכר שכיר וביומו תתן שכרו אבל
בעכו"ם לא מצינו אלא דיני גזילה והיינו דכשבעה"ב מקבל
פעולת הפועל אז מחוייב לשלם לו מדין גזילה"].
מט.

שכר פועל בער"ש אם עובר על בל תלין

בביאור דברי התו"כ בלא תעשוק את רעך

שם ,עי' מש"כ בשו"ת שואל ומשיב (שתיתאה ס"א) [וז"ל
"ודרך אגב אזכיר מה שאמרו שם בת"כ לא תעשוק את
רעך יכול אפי ' א"ל איש פלוני גבור והוא אינו גבור איש פלוני
חכם והוא אינו חכם איש פלוני עשיר והוא אינו עשיר ת"ל לא
תגזול מה גזל שהוא בממון אף לא תעשוק בממון הכתוב
מדבר ובקרבן אהרן נדחק בזה דאיך שייך עושק בזה שאמר
שיש לו ואין לו ורבינו הלל פירש דהיינו דמעשיקו בדברים
ותמה הק"א דזה לא נקרא עושק רק אונאת דברים ונדחק.
והכוונה פשוטה לפע" ד דמיירי באדם שצריך לשכור גבור
להיות לו למלאכה או לחיל או חכם ללמוד עמו או לבנו תורה
ושאר חכמות או שצריך לעשות שותפות עם איש שאמוד
בממון או שילוה לו ממון ושואל לאדם אחר הזה חכם גבור
עשיר והוא א"ל הן ונמצא שאינו גבור ועשיר וחכם אם זה
נקרא עושק שעשקו שזה שכר איש חכם גבור ועשיר וסמך
עליו ונמצא שזה גרם לו ולזה אמר שעכ"פ לא גזלו ממון ולא
נקרא עושק וז"פ וברור"].

שם ,עי' בחינוך (מצוה תקפ"ח) שכתב ,דהנה דינא הוא
דשכיר יום גובה כל הלילה שלאחריו ,והיכא ששכר
פועל בער"ש ובלילה אינו יכ ול לפרוע לו משום שבת ,בכה"ג
אינו עובר על בל תלין ולא אמרי' שהיה צריך לדאוג מראש
שלא יבוא למצב הזה ,ועי' מש"כ בזה באו"ש פי"א משכירות
[וז"ל "נשאלתי בשכרו ליום ערב שבת ,דבשבת אינו יכול
לפורעו ,ואינו עובר בבל תלין כו ' ,ותו אינו עובר ,שאינו עובר
אלא בוקר ראשון ( ב"מ ק"י ע"ב) .והשבתי מירושלמי מפורש
בראש השנה פ"ק הלכה א ' ,ר' בון בר"ח בעי ,שלמה שנתו
בעצרת ,אפשר לומר הוא אינו כשר [ דנדרים ונדבות אין
קריבין ביום טוב] ועובר כהדא לא ילין חלב חגי עד בוקר,
ואימורי חול קריבין ביום טוב כו ' ,אמרה תורה הקריבהו
מבעוד יום שלא יבא לידי בל תלין ,והכא הקריבהו מבעוד יום
שלא יבא לידי בל תאחר יעו"ש ,הרי דמפרש שתקריב מבעוד
יום שלא לבא לידי בל תלין ,ומפיק מיניה לבל תאחר ,כן הכא
מכוון התורה שתפרענו מבעוד יום שלא להלין פעולתו עד
בוקר .והנה הגמרא דילן בפסחים פרק תמיד נשחט (נ"ט ע"ב)
דחיקא להו לפרש קראי (שמרהו) [שבקיה] כו ' ,אבל בודאי
בלא תלין עובר שהיה לו לפורעו מבעוד יום בעת גמר
מלאכתו ,ועיין תוספות ברכות ( דף ט ') סד"ה ר ' אלעזר בן
עזריה יעו"ש .ומצאתי אח" כ בספר החינוך פ ' תצא שכתב
שיש לדון בזה ,יעו"ש .ויעוין שו"ע (חו"מ) סימן ע"ג ס"ז,
בנשבע לפרוע ביום פלוני והיה שבת ,יעו"ש ודוק"] ,ועי'
באהבת חסד פ"א ס"ט סעיף ב' [וז"ל "ובערב שבת שהמנהג
לפסוק ממלאכה מעט זמן קודם שקיעת החמה יש לו למהר

נ.

שכר פועל בער"ש אם חייב לפרוע לו ביום
שישי

שם ,עי' מש"כ בעין זוכר (מערכת ש' אות כ"א) [וז"ל "שכיר
בערב שבת נסתפק הרב הגדול המג"ן בספר זבח
השלמים סי ' צ"ז דף כ"ח ע"ב אי חייב לפרוע לו יום הששי
מאחר דליל שבת לא ניתנה פריע"ה או אפשר שלא יעבור כיון
שאינו יכול ואפילו מליל א ' ואילך לא יעבור כיון שהלילה
ראשונה שהיה מחויב התורה פטרתו .וכתב עוד שם דהגם
שלא יעבור הלאו מ"מ עובר על עשה דביומו תתן שכרו.
יב

יותר מזה שאמר חס לי ,ותירצו במח"כ בדוחק ,והיו יכולין
לתרץ אולי מחמיר על עצמו היה .אמנם לפי דברינו מתורץ
בפשיטות .מיהו נ"ל טפי דהא דהודיעו ב"ש לב"ה וב"ה לב"ש
הכא ,ר"ל מתורת חסידות ,ולא מצד דינא ,דאל"כ מה קמ"ל.
וכן משמע לישנא ביבמות [ די" ד ב '] דקאמר דמודעי אהדדי,
ללמדך שחיבה וריעות נהגו זל"ז .ואי מדינא אסור ,מהיכא
מוכח שחיבה וריעות נוהגת ביניהן .ומזה נ"ל ראיה לספר
חסידים [סי ' תק"ן] ותשובת שערי אפרים [ס' צ"ז וצ"ח]
דאשה שאירעה אבל ולא ידעה ,מותר בעלה לשמש עמה,
דכ"ש הוא מהך דהכא"]  ,ועי' ריטב"א סוכה י ,.:ועי' שבט
הלוי (ח"ו סי' קס"ח) [וז"ל "וכב ' הביא ראיה לזה מתשובת
מבי"ט ח"א סי' כ"א דהתיר ליתן פירות שביעית למי שלא
נוהג קדושת שביעית בפירות גוי ,והטעם דבכה"ג אין דין
לפני עור לא תתן מכשול כיון דהמתיר עושה ע"פ הוראת
הגדולים ,א" כ לדידי ' אין זה בגדר מכשול כלל"].

והוסיף עוד הרב לומר לפי מ"ש מור"ם בהגהה דפועלים דידן
שאין עושים מלאכה עד הלילה כיון ששקעה החמה עובר.
ובע"ש דמדינא אינו עושה עד הלילה א" כ באותו זמן שיוצא
ממלאכתו מחויב לגדל פר"ע ואם לאו עובר זהו תורף דבריו:
ואשתמיט מהרב ז"ל מ"ש הרב החינוך מצוה תקנ"א וז"ל
והשוכר בערב שבת ונדחה מלפרוע השכר בשביל
השבת יש לדון בזה שאינו עובר עוד בשל תורה הואיל ואדחי
אדחי אבל חייב מדבריהם משום אל תאמר לרעך עכ" ד"] ,ועי'
מש"כ לעיל.
נא.

אם תשכיר סופר לכתוב לך תתנה עמו שלא
תהיה בבל תלין פעולת שכיר

שם ,כתב בספר חסידים (סי' תתרס"ו) [וז"ל "אם תשכיר
סופר לכתוב לך תתנה עמו שלא תהיה בבל תלין פעולת
שכיר שמא כשיתבע לך לא יהיה לך לתת לו אף על פי
שתעשה תנאי עמו תתן לו כשיתבע אם תוכל .ואין בזה מתנה
על מה שכתוב בתורה שהרי אמרו חכמים אדם מתנה עם
פועל שלו להאכילו לחם צר ומים לחץ ואף על פי שחייב
להאכילו כסעודת שלמה בשעתו"].
נב.

נג.

בענין להכשיל בן נח

שם ,עי' בשו"ת בית יצחק (או"ח סי' ס"ד סקי"ז) שכתב דכל
האיסור להכשיל בן נח זה רק היכא שהבן נח מתחייב
ע"ז ,אבל אם אינו מתחייב ורק שעובר על איסור אין בזה
איסור להכשיל בן נח [וז"ל "ומעתה הנה נלע" ד דמה שעובר
על לפ"ע זה דוקא היכא דב"נ חייב עלי' אבל אם הוא רק
באיסורא בעלמא אין הישראל עובר עליו משום לפ"ע דדוקא
בישראל אסור להכשיל חבירו אפי ' באיסורא דרבנן .אבל
בב"נ ל"א הכי כמ"ש המג"א בסי ' שמ"ז לענין מסייע ידי ע"ע
וע' בש" ך סי ' קנ"א ס"ק ו ' .א"כ בנכרי א"ע בל"ע רק היכא
דחייב הנכרי"].

מי שנותן לשני דבר שהשני סבור שזה אסור
והנותן סבור שזה מותר וכן להיפך אם צריך
להודיעו

פי"ט פי"ד ,לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת
מאלהיך אני יקוק ,יל"ע בא' שנותן לשני דבר שהשני
סבור שזה אסור והנותן סבור שזה מותר אם צריך להודיעו
או שא"צ להודיעו ,ועי' בתפא"י עדיות פ"ד בבועז [וז"ל "וק"ל
דמהכא משמע דצריך המתיר להודיעו להאוסר ,כדי שלא
יכשל לפי דעתו ,אף שלפי דעת המתיר מותרין לגמרי ,ואף
דלדעתו אין כאן משום לפני עור לא תתן מכשל ,אפ"ה אסור,
דלא כמהר"ל בן חביב בתשובה [סי' קכ"א] ,וק ' הרי בחולין
[ דקי"א] פליגי ,דלרב דגים שעלו בקערה אסור לאכלן בכותח,
ולשמואל מותר .ואמרינן התם דר ' אלעזר הוה קאים קמיה
דמר שמואל ,והביאו לפניו דגים שעלו בכותח ולא אכל .א"ל
שמואל ,לרבך [ ר"ל לרב] יהבי ליה ואכיל ואת לא תיכל .אתא
לקמיה דרב ,א"ל הדר ביה מר משמעתתא .א"ל חס לי דלספי
לי מידי דלא סבירא לי ,עכ"ל הגמ ' א" כ חס לן נמי לומר
ששמואל אמר שקר לר"א שהאכילו לרב אע" כ שהאכילו לרב
ולא הודיעו שעלו בקערה ,וק ' שפיר וכי רשאי היה שמואל
להאכילו .וי"ל דהא דקאמר שמואל לר"א לרבך יהבי ליה
ואכל ,לא שנתן לו במכוון ,אלא שקרה כך שאכלן רב אצל
שמואל ,מבלי שידע שמואל שעלו בקערה ,והביא אח" כ ראיה
לר"א דשריין ,דאל" כ השתא בהמתן של צדיקים וכו ' צדיקים
עצמן לא כ"ש [ כחולין ד"ה ב '] .ור"א לא הבין דברי שמואל,
וחשב שהאכילו במכוון ורב הדר בו .והשיב לו רב דחס ליה
לשמואל להכשילו ,רק דלא הבין דברי שמואל ,אלא שקרא
כך ,והביא ראיה מדהזדמן שאכלתים ש"מ דשריין .ול"מ היה
נ"ל דהא שהשיב רב חס ליה וכו ' ,ר"ל מה אתה מסתפק
שהאכילני מידי דלא ס"ל ,וודאי הדרני בי .אלא שרש"י לא
פירש כן .ובדברינו יתורץ קושית תוס ' שם שהקשו אמאי
דקאמר התם הך דרב לא בפירוש איתמר הרי אין לך בפירוש

נד.

אם יש לפני עור בליתן עצה שאינה הוגנת
לבן נח

שם ,עי' במנ"ח (ריש מצוה רל"ב) דפשיטא ליה דיש לפנ"ע
בלתת עצה שאינה הוגנת גם בגוי ,דכמו שאסור
להכשילו באיסור [וכדמבו' בגמ' שאסור ליתן לו אמה"ח]
ה"ה דאסור להכשילו בעצה שאינה הוגנת ,אמנם יעוי'
בקוב"ש פסחים (פ' כל שעה אות צ"ה) שנחלק עליו וס"ל דאין
איסור ליתן עצה שאינה הוגנת לב"נ [וז"ל הקוב"ש "והנה
מהך קרא ילפינן נמי דאסור ליתן עצה שאינו הוגנת לו ,וכתב
במנחת חינוך ,דגם האיסור הזה שייך בנכרי כמו במאכילו
דבר איסור ,והנה צריך להבין דמ"ש לאו דלפ"ע מכל הלאוין,
שאינן נוהגין בנכרי ,כמו לא תגנוב ולא תגזול ,שאפי ' למ"ד
גזל עכו"ם אסור ,ילפינן ליה מקראי אחריני ,וכן לא תרצח,
וצ"ל דלענין להאכיל דבר האסור שקפידת התורה היתה שלא
יעשה איסור ע"י ישראל וה"נ במושיט אבמה"ח לנכרי נעשה
איסור ע"י המושיט ,אבל במיעץ עצה שאינו הוגנת הוי כמו
כל האיסורין שבין אדם לחבירו שאינן נוהגין בנכרי" ,ועי'
בשמועה טובה לחו"ז שליט"א פ' קדושים מה שבי' בזה] ,ועי'
בשע"ת לרבינו יונה (ש"ג אות ל"ב) שכתב "ולפני עור לא תתן
מכשול (ויקרא יט ,יד) .הוזהרנו בזה שלא להורות את בני
ישראל אשר לא כדת ושלא כהלכה" ,ומבו' דהוי דוקא
בישראל ,וז"ל השמועה טובה

יג

נו.

להתעסק עם עכו"ם במאכלות אסורות

שם ,כתב התשב"ץ (ח"ג סי' רצ"ד) "עוד שאלת כי יש עכו"ם
קונים בשר מן השוק ומביאין אותו לביתו של ישראל
לבשל בביתו זה הבשר אם נקראת נבילה והנבילה שלא
נשחט' כהוגן אם אסור לבשלה ושחיטת הישמעאלים
ששוחטין הסימנין והוורידין אם מותר לישראל לבשלה
ויאכלנה הנוצרי.
תשובה שחיטת העכו"ם אפי' שחטה כראוי נבלה היא
ומטמא' במשא כמו שנזכר בראשון מחולין (י"ג ע"א)
ובפ' העור והרוטב ואם מותר לישראל לבשל לעכו"ם ויאכלנו
בן נח אינו אסור בנבלה ומותר לישראל להושיט לו מה שהוא
מותר לו ואינו אסור אלא להושיט לו אבר מן החי שהוא אסור
לבני נח וכו' ,מיהו זה מן התור' אבל יש בזה כיעור להתעסק
עמהם בפת בגם ויש לו לאדם להתרחק מן הכיעור ומן
הדומה לו שהרי אמרו (ע"ז נ"ח ע"ב) אסור למזוג יין נסך
לעכו"ם משום לך לך אמרין נזירא סחור סחור לכרמא לא
תקרב והנוהג היתר בזה אין בו רוח טהרה ואם משום דרכי
שלום ומפני חשש איבה יכול לאשמוטי מניה ולומר לו מה
שאין אנו אוכלין אין אנו רשאין לבשלו ובכיוצא באלו
הטענות אמרו בפ"ב דע"ז ויכול לפייסו בדברים כשרים ונבלה
מותרת לעכו"ם במכירה ולגר בנתינה כפשט הכתוב וכן נזכר
בגמ' בפרק כל שעה (כ"א ע"ב) ובפ' כל הבשר (קי"ד ע"ב)".
נז.

נה.

אי איכא לפני עור כשהשני אנוס

שם ,כתב הבה"ל סי' רס"ו (ד"ה חמורו) "ובסק"ו כתב
דאפשר דאפילו אם הבהמה היא של ישראל חברו טוב
יותר שיתן על החמור [דלפני עור לא שייך בכאן דחברו אינו
יודע כלל ואנוס הוא]" ,ומבו' בבה"ל דאין לפני עור היכא
שהשני אנוס ,ועי' בפמ"ג (סי' שמ"ג משב"ז סק"א בסו"ד)
דנראה מדבריו דיש לפני עור גם כשהשני עובר באונס ,שכתב
"עוד אני העני מסופק אם אנס לגדול שיאכל נבלה וכו' ילקה
המאנס וכו' ,משא"כ כשאנס לגדול וכאמור ודאי איסורא
עבר לפני עור אלא דלא לקי" ,ועי' בשו"ת מחנה חיים (ח"א
סמ"ו) דנקט דאין לפני עור כשהשני אנוס ,וע"ע בפמ"ג (סי'
קס"ט א"א סק"ו הו"ד במ"ב שם סקי"א) דנראה מדבריו
דליכא לפני עור ,ועי' קוב"ש (כתובות אות י"ב) ,ובקובץ
הערות (סע"ה) ,ועי' בשו"ת אגרות משה (אה"ע ח"א סי"ד)
שנקט דיש לפני עור באונס ,ועי' בסה"מ לרס"ג (לאוין ל"ת
קכ"ג קכ"ד) דנקט דליכא לפני עור ,ועי' בפמ"ג (סי' רס"ו א"א
סק"ו) שכתב דליכא לפני עור באונס ,ועי' בספר משמרת
הפסח שהאריך בזה.

מי שהפקיד אצל ח בירו דבר איסור אם הנפקד
צריך להחזיר לו

שם ,יל"ע במי שהפקיד אצל חבירו דבר איסור אי מותר
לנפקד להחזיר לו [הגם שיודע שהמפקיד יעבור בזה
איסור] ,או שאסור משום לפני עור ,ועי' מש"כ בחזו"א דמאי
ס"ז סק"ד {וז"ל "ודין לקח ורוצה להחזיר ,נראה דהוא בין
בלוקח מע"ה ובין מחשוד ובין מחבר דכל זמן שלא קנה
מחזיר אפי' לחשוד [ואין זה בכלל לפני עור שאינו חייב לקנות
מע"ה ומחשוד וכשהן בידו חייב להחזירן ,ועדיין צריך טעם
כיון שאם לא יחזיר לא יאכל טבל וכשמחזירו יאכל נימא
דהוי לפני עור ואי משום שחייב לשלם הלא לא הותרה ל"ת
בשביל הפסד ממון ,וצ"ל דתחלת לאו ל"ע לא נאמר על זה
שאין זה נותן מכשול אלא המכשול כב ר מוטל ואינו מסירו,
אע"ג שנטלו החבר בידו] ואם קנה [וכגון שלקח טבל לצורך
דמותר למכרו וכדתנן פ"ה מ"ח] אפי' מיד חבר אסור להחזירו
עד שיעשר כדין אסור למכור את הטבל ,וכן כשלקח ירק
דמאי מסיטון חבר ורוצה להחזיר אינו מחזיר עד שיעשר"}.

נח.

אי מכשיל חבירו בספק איסור אם עובר
בלפני עור

שם ,בר"ן (קידושין ט"ו :בדה" ר) מבו' דלשי' דס"ל סד"א
לחומרא הוא רק מדרבנן ולא מה"ת ,אם א' נותן לשני
ספק איסור הוא עובר על לפני עור מדאו' הגם שלשני היה
מותר לאכול מדאו' דהא ספק דאו' לקולא עי"ש [וז"ל "גרסי'
בגמ' [דף לט א] א"ר אסי אמר ר' יוחנן ערלה בחוצה לארץ
הלכה למשה מסיני א"ל רבי זירא לרב אסי והא תניא ספק
ערלה בארץ ישראל אסור בסוריא מותר .כלומר ואי ודאי
יד

בחוצה לארץ הלכה היא היכי מזלזלין בספקא אשתומם
כשעה חדא א"ל אימר כך נאמרה ספקא מותר ודאה אסור.
ויש שלמדו מכאן דמאי דאמרי' דספקא דאורייתא לחומרא
דבר תורה הוא ולא מדברי סופרים דהא אמרינן ה כא
שהוצרכה הלכה להתיר ספקא .ואי מהא לא איריא דהכא
אצטריך למשרי כל שנולד בו שום ספק בעולם ואף על פי
שאינו כדאי להתיר במקום אחר דמשום הכי אמרינן (ברכות
דף לו א) דכל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ ואפילו
יחיד במקום רבים דכל ספקא שריא ואפילו קרוב לודאי
ואפיל ו לספוקי להדדי נמי שרי ואילו בשאר איסורין ודאי
עובר משום לפני עור"] ,ועי' חשוקי חמד שבת ג.
נט.

סא.

ספק לפני עור אם צריך להחמיר

שם ,יל"ע בספק לפני עור אם צריך להחמיר או אפשר להקל,
ועי' בט"ז (יו"ד סי' קנ"א סק"א) שכתב דספיקו להקל,
וכ"כ התבואות שור (יו"ד סט"ז ס"ק כ"ג) ,אמנם במקור מים
חיים (יו"ד סי' קנ"א) תמה ע"ד הט"ז ,וע"ע בשו"ת מחנה
חיים (ח"א סמ"ו) שהאריך בענין לפני עור[ ,ועי"ש בתו"ד
דנקט דבשב ואל תעשה ליכא לפני עור (דהיינו אם השני נכשל
על ידו בלא שהוא עושה פעולה) ,אמנם ברמב"ן יבמות פ"ד:
מבו' שבעריות האשה עוברת בלפני עור הגם שהיא בשב ואל
תעשה  ,ועי' ריטב"א (ע"ז ט"ו :ס"ג ).שכתב דבספק אם השני
יעשה איסור ליכא לפני עור ,וז"ל המקור מים חיים

לפני עור בדבר שרובם מקפידים ומיעוטם אין
מקפידים

שם ,עי' בריטב"א (ע"ז כ"ב ).דמבו' בדבריו דבדבר שרובם
מקפידים ורק מיעוט נכשלים ,אם נותן לפניהם ליכא
לפני עור אף אם בסוף נכשל ,עיש"ה [וז"ל "חדא ועוד קאמר
כו ' .ק"ל היכי שביק תנא טעם לפני עור דאוריתא ונקט אידך
טעמא בהדיא דהוי מפני מראית העין בעלמא ומשמע דליכא
איסורא אחרינא ,וי"ל משום דרוב כותיים צייתי במלאכה
דחולו של מועד לפי שיש בה הרבה מקראות לדרוש שהיא
מן התורה כדאיתא בחגיגה (י"ח א') וגם קרוב הדבר אל
הדעת אלא שיש מיעוט דלא צייתי כיון שאין הכתוב מפורש,
ואנן מעיקרא כי אמרינן כותים לא צייתי קא סלקא דעתין
דכל כותי לא ציית כלל ולהכי פרכינן אי הכי תיפוק ליה
משום לפני עור ,דבשלמא לדידי כותי נמי ציית ,ומהדרינן
חדא ועוד קאמר חדא דלפני עור לכותי שהוא חשוד דלא
ציית ,ולסתם כותי דציית ליכא משום ולפני עור דמעיקרא
כשמכרנו לו סמכנו על הרוב דצייתי וכי לא ציית לנו אנוס
[הוא]"].
ס.

ועי' מש"כ אאזמו"ר זצ"ל בבה"ל רפ"ח משמיטה ויובל [וז"ל
" כ' רבנו בפיה"מ שהטעם משום לפני עור וכ"כ רש"י בע"ז
ט"ו ב' והקשה בחזו"א שביעית סי' י"ב סק"ט א"כ למה
מותר בדבר דאיכא למיתלי להיתר ולאיסור וכי מותר ליתן
ספק מכשול לפני עור ותי' שראו חז"ל שאם באנו לאסור הכל
יבא לידי שנאה ומריבה עמהם שזה ג"כ איסור ולפעמים
האיסור הזה חמור יותר מהאיסור שאנו באים להצילן ממנו
ולכן הכריעו דבודאי אסור ובספק מותר ,אמנם הריטב"א
בע"ז ט"ו ב' כ' שאין לאו דלפ"ע אלא כשנותנו למי שיעשה בו
עבירה ודאי אלא דרבנן אסרו אפי' סתמו היכא שיש רגלים
לדבר לחוש שיעבור בו זה עבירה ועשו סתמו כפירושו וכל
היכא דאיכא למיתלי לקולא דלאו לעבירה בעי לה אוקמי'
רבנן אדינא והתירוהו עכ"ל וביאורו דס"ל דספק מכשול לא
מקרי מכשול דא"כ כל דבר שאדם נותן ברה"ר יכול לקרוא
שיעבור עור ויכשל בו או מי שלא יראה וזה לא נקרא מכשול
ולא אסרתו תורה (אם לא מצד בור ברה"ר) דאל"ה גם בחצרו
או בביתו לא ישים שום דבר שמא יכשל בו מי שהוא וע"כ
דאין מכשול אלא ודאי מכשול ,והק שה במשנה ראשונה כאן
דבע"ז י"ד א' גבי הא דתנן אין מוכרין לבונה לגוי דודאי
לצורך הקרבה לע"ז בעי לה אבל מוכרין להן חבילה (פירש"י
משקל ג' מנין דהא ודאי לסחורה בעי לה) ופריך וליחוש דלמא
אזיל ומזבין לאחריני ומקטרו אמר אביי אלפני מפקדינן
אלפני דלפני לא מפקדינן ומאי קושיא נימא כיון שהוא ספק
אין כאן לפ"ע ומה הוצרך לתרץ אלפני דלפני לא מפקדינן וי"ל
דלבונה ודאי להקטרה בעי לה ואפי' אם סוחר זה קונה אותו
לסחורה הרי סופו למכרו לאנשים הרבה והם יקטירוהו שהרי
בודאי לא ישאר ביד הסוחר לעולמים וא"כ אם אלפני דלפני
מפקדינן הי' אסו ר למכור גם לסוחר והא דקאמר לשון
וליחוש דילמא היינו משום דאין ברור שגם הראשון אם קונה
קצת שיקטיר וכבר כתבו הראשונים דתלי' רחוקה לא תלינן
(רק במקום דאיכא דרכי שלום התירו וגם שם לא התירו
בתלי' דלא מסתבר כלל כמש"כ רש"י בע"ז ט"ו ב' דלא תלינן

אם יש לפני עור במכשיל קטן

שם ,יל"ע אם יש לפני עור במכשיל קטן ,ועי' בפמ"ג (סי'
קס"ט א"א סק"ו) שנקט דיש לפנ"ע בקטן ,ויעוי'
ריטב"א מו"ק י"ז .דנראה דעובר [וז"ל "במכה בנו הגדול
הכתוב מדבר (דעובר בלפני עור) .פי' אף בזה הכתוב מדבר
אף על פי שמתכוין ליסרו ,ונראים דברים דלא גדול גדול ממש
א לא הכל לפי טבעו שיש לחוש שיתריס כנגדו בדיבור או
במעשה ,כי אפי' לא יהא בר מצוה אין ראוי להביאו לידי מכה
או מקלל אביו אלא ישתדלנו בדברים ,ומשום דאורחא
דמילתא דבגדול שכיח כי הא נקט גדול"] ,ויעוי' מנ"ח מצוה
תקע"ב [וז"ל "והלוה מן קטן שיש לו מעות שלו ונותן לו רבית
בודאי ג"כ עובר אך בלפ"ע זה תליא אם קטן הוא בר חיוב או
לא"] ,ועי' כתב סופר יו"ד סי' קס"ו [וז"ל "וכי כן א"א
לחכמים להקל בזה להתיר לספותו בידים כיון דהאיסור
משום שלא להרגילו בידים כשיגדל והא קטן זה כשיורגל
באיסורים דידהו ויעשם כשיגדל יעבור בדאורייתא ממילא
מי שמאכילו ומרגילו בכך עובר באיסור דאורייתא (ויש לומר
דעבר מדאורייתא בלאו דלפני עור דהא ע"י שמאכילו עכשיו
יורגל בגדלותו לאכול האיסור על ידו ומכשילו עתה על העתיד
ועובר בלפני עור כמו מי שמשים אבן בדרך לפני עור אשר ילך
בדרך זה אחרי יום או יומים) דאסור למספי בידים להרגילו
בקטנותו שיבא לעבור על דאורייתא כשיגדל"].
טו

שקונה לשנה הבאה הוא יל ושכיחי לקנות בכל שנה) ולכן נקט
ודילמא וגם די"ל שגם הוא ימכור לסוחר והי' צריך להאריך
ולומר הרי סוף סוף לידי הקרבה אתי ואיך מותר ולכן קיצרה
הגמ' וכתבה ודילמא כו' אבל לא שזה נקרא ספק ,ופשוט דגם
להריטב"א הוא דוקא בנותן דבר שהוא ספק מכשול אבל דבר
שהוא ודאי מ כשול אלא שיש ספק אם העור יעבור שם ויכשל
או לא בודאי יש איסור לפ"ע (וי"א שאפי' אם העור עבר שם
ולא נפל בזה או שהלך בדרך אחרת מ"מ הוא עבר הלאו
עמש"כ בזה בביאור למס' כותים סי' ד' בשם יד מלאכי) ובזה
יש לתרץ הא דנותן כוס יין לנזיר ואמ"ה לב"נ עובר בלפ"ע אף
על גב דאפשר שלא ישתה דמ"מ הוא נתן מכשול לפניו שמגרה
בו תאוה שיאכלנו ,ואין להקשות להריטב"א מהא דפריך
בנדרים ס"ב ב' והא קעבר בלפ"ע ומשני רוב עצים להסקה
ניתנו אלמא דאי לאו רוב הי' עובר בלפ"ע אף על גב דהוא ספק
די"ל דאי לאו רוב הי' אסור עכ"פ מדרבנן וכמש"כ הריטב"א
דאי סור דרבנן איכא גם בספק ולכן משני דאיכא רוב וגם
איסור דרבנן ליכא והא דפריך בקדושין ל"ב א' ודילמא רתח
וקעבר משום לפ"ע היינו משום שמגרהו שיכעוס והוי לפ"ע
דהוי ודאי מכשול וכנ"ל אף על גב דאפשר שלא יכעוס"].
סב.

אמתיה דרבי כדאיתא במגלחין וכן בפושט כוס לנזיר אבל
בעובר כבר או בעובר ואתי לא מצינו דין ולפני עור ע"כ
לעניינינו הרי תנא דמסייע לי דלא שייך איסור דולפני עור לא
תתן מכשול אלא קודם שחטא וכמשמעות סוגיא דפרק אלו
מגלחין שהבאתי.
איברא דלכאורה איכא למידק על זה מההיא דאמרינן בפ"ק
דקדושין [ דף] ל"ב א ' רב הונא קרע שיראי באנפי רבה
בריה אמר איזיל אחזי אי רתח אי לא רתח ופריך תלמודא
ודילמא רתח וקעבר משום ולפני עור לא תתן מכשול ומשני
דמחיל ליה ליקריה ע" כ ,והנה ממאי דנקט הש"ס האי לישנא
דדילמא רתח וקעבר וכו' משמע דכל עוד דלא רתח רבה בריה
לא היה עובר רב הונא אביו אלאו דלפני עור אף שנתן המכשול
לפניו הפך הנראה בהדיא מההיא דמ"ק שהבאתי ,אך אמנם
לפי האמת לא קשיא ולא מידי דמצינן שפיר לפרושי ולמימר
דאה"נ דמיד דהוה קרע שיראי באנפי בריה דעבר משום ולפני
עור וכו ' משום שמא יבא בנו לידי מכשול וכוונת המקשה נמי
זו היא ודילמא רתח ומשום האי חששא שמא יבא לידי
מכשול קעבר אביו השתא בשעת קריעה אלפני עור לא תתן
מכשול כיון שנתן אביו לפניו המכשול וכדין הוא דלפרוך
סתמא ולימא והרי עבר אלפני עור וכו ' אלא משום דלא ידעינן
מאי מכשול איכא לקרוע שיראי לפני בנו משום הכי מפרש
למילתיה וקאמר דהמכשול הוא דילמא רתח וקאמר לאבוהי
מידי ברתחיה כנ"ל לפרש כי היכי דלא תיקשי אאידך סוגיא
דמ"ק דשם נאמר בבירור דמיד שמכה לבנו גדול עובר משום
ולפני עור וכו ' אף על גב דאכתי אפשר דבריה לא ירתח ולא
יחטא.

אם ע"ה חשוד על לפני עור

שם ,יל"ע אם ע"ה חשוד על לפני עור ,ועי' במאירי חלה (פ"ד
מ"ד) שכתב "וא"ת שאע"פ שלא נחשדו על האכילה
נחשדו על המכירה זה אינו שאם כן אף על התרומה יחשדו",
ומבו' שלא נחשדו על לפני עור.
סג.

אם עו בר בלפני עור אם השני לא נכשל

ומצאתי אחר החיפוש עוד ראיה ברורה לדברי ממ"ש
מהר"א ששון בסי ' קס" ב בפשיטות גמור דאיסור
הרבית הוא בתחילת ההלואה אף על פי שהלוה לא יתן הרבית
ודייק לה מקרא דכתיב את כספך לא תתן לו בנשך כלומר
משעת הנתינה שאתה מלוה אותו וכו ' יעוש"ב וכתב הכנה"ג
בי" ד סי ' ק"ס הגהות הטור אות ו ' דלדעת מהר"א ששון
הנזכר אף הלוה עובר משעת הלואה אלאו דלא תתן מכשול
שנותן מכשול למלוה לעבור אלאו דלא תשימון ושכ"כ הר"ן
בתשובותיו סי ' ע"ג ( בדפוס רומי אך בדפוס קוסטנטינא הוא
סי' פ"ט) הרי דלדעת כל הני רבוואתא קעבר הנותן המכשול
משעת נתינה אף על גב דלא בא לידי מכשול וכדכתיבנא ותו
לא מידי"] ,ובחזו"א יו"ד סי' ס"ב ס"ק כ"ה [וז"ל "עוד יש
לעיין באיסור לפני עור ,הושיט כוס יין לנזיר ,ונמלך ולא שתה
מהו ,ונראה דאין לפ"ע במחשבה לחוד ,הרי זה כמדליק
הגדיש ,ובא אחר וכבהו ,ומיהו אי שתה ,מקרי עבירה
בתחלה ,ואפי ' מת הנותן קודם ששתה ,וכבר הוא חפשי מלאו
דל"ע ,הרי זה כמדליק הגדיש ומת דגובין מנכסיו וצ"ע"].

לבסוף
שם ,עי' בפרי יצחק (ח"ב סמ"ט) שכתב דכל הלאו של לפני
עור זה רק אם השנ י נכשל לבסוף ,אבל אם לבסוף לא
נכשל לא עבר על לפני עור ,עי"ש באריכות ,ועי' מש"כ בזה
היד מלאכי סי' שס"ז [וז"ל "נסתפקו בלימוד הישיבה היכא
שהנזיר לא שתה אותו כוס של יין והבן נח לא אכל אותו אבר
מן החי שהושיט לו אי קעבר המושיט משום לפני עור לא תתן
מכשול או לא מי נימא דכיון דלא נכשלו באיסור ע"י ההיא
הושטה לא מיקרי תו מכשול או נימא כיון דסוף סוף הוא נתן
המכשול לפניהם עובר בלאו דלפני עור לא תתן מכשול אף
דלא נכשלו בו ,והנה באמת ובתמים מכח הסברא אמרתי
דמ"מ קעבר המושיט אף שלא באו על ידו לידי מכשול כיון
דאנתינה קפיד רחמנא והרי נתן ,והבאתי ראיה נכונה לדברי
מפרק אלו מגלחין [ דף] י"ז א ' דאיתא התם דאמתא דבי רבי
חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול אמרה ליהוי ההוא
גברא בשמתא דקעבר משום ולפני עור לא תתן מכשול דתניא
לפני עור לא תתן מכשול במכה בנו גדול הכתוב מדבר ע"כ
ופי ' רש"י דכיון דגדול הוא שמא מבעט באביו והו"ל איהו
מכשילו עכ" ד ,הא קמן מבואר דמיד שהאב מכה לבנו הגדול
ונתן המכשול לפניו אז עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול
הגם שאפשר שבנו לא יבעט בו ולא יכשל וכדכתיבנא ועיין
שו"ת זקן אהרן סי' פ"ח שכתב בנדון שלו וז"ל וזה הנדון לא
דמי מפני שהתם הנזיר אינו עובר אלא ע"י זה אבל הכא הוא
בעצמו עבר כלל (אולי צ"ל :כבר) משעה שיצא מבית שמעון
ואין כאן משום ולפני עור לא תתן מכשול דלא אשכחן זה
אלא כשעדיין לא חטא כההיא דרודה בנו הגדול דשמתיה

סד.

אי איכא לפני עור באיסור דרבנן

שם ,בענין אי איכא לפני עור באיסור דרבנן ,יעוי' רש"י
חגיגה (כ"ה :ד"ה יכול) שכתב "יכול לומר לו טול אתה
חטין במקום פלוני ,שיודע בהן שהוכשרו ואני אטול חטים
במקום פלוני שיודע שלא הוכשרו דכיון דחד מינא הן אמרי'
יש ברירה שאלו הן חלקו של זה ואלו הן חלקו של זה ולא
החליף לו חבר לע''ה חלקו שבטמאין בשביל חלקו של ע''ה
בטהורין ,אבל בשני מינין אין לומר ברירה דכשמת אביהן נפל
טז

חלק לזה וחלק לזה בכל המינים ונמצא חבר זה מחליפה לו
ועובר בלפני עור לא תתן מכשול (ויקרא יט)" ,ולכאו' האיסור
שם הוא איסור דרבנן ומבו' דאף בדרבנן איכא לפני עור,
אמנם אי"ז פשוט דזה הוי איסור דרבנן דהתם איירי לתת לו
חולין טמאים ולאכול חולין טמאים בזמן שטהור דעת רש"י
(חולין ל"ה ).דאיכא מ"ד דהוי איסור דאו' ,ועי"ש בתוס'
(ל"ד ):שנחלקו על רש"י ויש בענין זה אריכות דברים ואין
כאן מקומו  ,ועי' תוס' ע"ז כ"ב .ד"ה תיפוק ליה ובריטב"א
שם.
סה.

גמורה שלא ידע שהיא לבטלה אין זה שוגג אלא שאין איסור
בזה כלל .דאיסר דברכה לבטלה הוא בשביל הזכרת השם
( ברכות ל"ג ,א') ,וכל שעושה בשביל שחושב שצריך אין בזה
איסור כלל .אמנם מדברי הפוסקים בשו"ע נראה דל"מ כן
ואכ"מ להאריך בזה.
ומה שסתר את דברי מדברי התוס ' בחולין ד ,א (ד"ה מצת)
לגבי [מצת כותי דיוצאין בה יד"ח והקשו בתוס ' הא
חשידי אלפ"ע ,הרי שבמ"ע נמי שייך לפ"ע] יפה השיג,
ומדבריהם באמת מוכרח דגם בעשה שייך מכשול .ואף שלא
נזכר בברייתא ( בפסחים כב ,ב) כי אם איסורים .והייתי יכול
לדחות ראיתו כמו שכתבתי לידידי גבי סוכה משום דמכשילו
בברכה לבטלה שהיא עבירה .אלא שא" כ מה זה שאמרו
אח" כ בתוס ' [ דחזינן דגם הכותי אוכל מזה] דמנא ידעינן שלא
יאכל אח" כ [מצה אחרת לקיים המצוה ,ולפי"ד] הא אנו
רואין שמברך ,וע" כ מזה דמברכה לבטלה בודאי אינו נזהר,
וא" כ אין לומר כמו שכתבתי.

בדין לפני דלפני

שם ,עי' ברמב"ן (חולין צ"ד ).שצידד דלפני דלפני בישראל
הרי"ז דאו'[ ,דעי"ש מש"כ לגבי בגד שאבד בו כלאים
שלא ימכרנו לגוי שמא הגוי ימכרנו לישראל ועי"ש שצידד
דזה דאו' הגם דהוי לפני דלפני ,ועי' ע"ז י"ד .דמבו' דלא
מפקדינן אלפני דלפני ,וצ"ל דישראל שאני [ועי' רא"ש פ"ק
דע"ז סי"ד] ,וע"ע תוס' רי"ד מהדורא תליתאה ע"ז שם ,ובהא
דאמרינן בע"ז דלא מפקדינן אלפני דלפני ,יל"ע אם זה נאמר
גם היכא דבודאי האחרון יכשל ,ועי' באבן האזל (פ"ט מע"ז
ה"ו) מש"כ בזה ,ועי"ש שהאריך בכל דיני דלפני דלפני.
סו.

אמנם מ"מ לולי דברי התוס ' יש מקום לומר כן ,דהרי התוס'
העלו בל"ז דמיירי דהכותי אכל בעצמו .אלא שא"כ
יקשה דאיך אנו סמכינן על ישראל אם אין כאן לפ"ע .אמנם
באמת בישראל בל"ז נאמן כל אדם כמו [שנאמן] לאסור
(גיטין ב ,ב) .אמנם באמת נראה דלפ"ע אין כאן ,אמנם בודאי
עובר על מצות עשה דואהבת לרעך כמוך ,דכמו שמחויב
לעשות טובה גשמית עמו כן נמי כל המצות ,ומכ"ש לגרום לו
שלא לעשות מצוה דזה בכלל כל מה דסני עלך לחברך לא
תעביד (שבת לא ,א) .אלא שזה רק עשה ובעבירה יש לאו,
והכותים כמו בלפ"ע לא תתן מכשול הם מפרשים מכשול
גשמי כן נמי בואהבת ,א" כ אין סתירה מדברי התוס ' למה
שכתבתי דלפ"ע לא שייך [ בעשה] .אמנם מ"מ תירוצי אינו
עולה שמה דמ"מ יש אומדנא בשביל המצוה דואהבת ונסתר
מה שכתבתי ,וכן האמת.

אי איכא לפני עור היכא שלשני יש כבר את
האיסור והוא רק מוסיף לו יותר

שם ,יל"ע אי איכא לפני עור היכא שלשני יש כבר את
האיסור והוא רק מוסיף לו יותר ,ויעוי' שו"ת מחנה
חיים (ח"א סמ"ה) מש"כ ב זה ,ועי"ש שהביא מהריטב"א
בע"ז ו :שכתב דליכא לפני עור [וז"ל הריטב"א "והא דנזיר
ואבר מן החי שאנו חוששין לתקלה כל היכא דמצי עביד
איסור שלא על ידינו ליתא משום ולפני עור ואף על פי
שאפשר שהוא מרבה באיסור על ידינו לא חיישינן"].
סז.

ומה שהשיג מדברי הרשב"א [ ביבמות פד ,ב דהא דאיצטריך
למידרש לא יקחו שגם האשה מוזהרת להנשא להאסור
לה הוא רק למלקות ,אבל בלפ"ע בל"ז ידעינן דמוזהרת] .הנה
אנכי כתבתי ומבואר אצלי בארוכה מדברי הת"כ שבעולה
לכ"ג יש בה איסור דלאו הבא מכלל עשה ומצות עשה ,והיינו
דכ"ג הנושא אשה עליו לקחת בתולה ,וכשנושא בעולה עבר
על לאו הבא מכלל עשה ובטל עשה [ דבתולה יקח] .ובבוגרת
ומוכת עץ אמרו (יבמות ס ,א) דאם נשא נשוי בשביל שסופה
להיות תחתיו .ונפלא דא" כ מה לנו בבעולה שאין סופה
[להיות תחתיו] .הרי מ"מ מבוגרת מוכרח דאין האיסור כי
אם בתחלה ולא בשביל שאינה בתולה [תחתיו] ,רק עשה יש
בשביל שאינה בתולה וזה ג" כ בבוגרת [ונראה] מזה דבבוגרת
דהוא רק ביטול עשה ,בזה אמרינן דרק בתחילת הנישואין
הוא וכל שעבר כבר ביטל ,משא" כ בבעולה דיש איסור
דבעולה ,ואין חילוק בין בתחלה בין בסופה.

אי איכא לפני עור על ביטול עשה

שם ,עי' בחפץ חיים רכילות כלל ב' סעיף ב' (באר מים חיים
ג') שכתב "ובלא''ה הלא הוא נותן מכשול לפני הנרגן
העור הזה ומסייעו שיעבור על בצדק תשפט וכו' ועוד כמה
עונות" ,ומבו' בדבריו דיש לפני עור גם על ביטול עשה ,וכן
מבו' באבני מילואים סט"ז סק"ג [אמנם באבנ"מ איירי
באיסור עשה ואפשר דאין ראי' לביטול עשה] ,ועי' תוס' גיטין
י .ובשערי חיים שם ,ועי' בזכר יצחק (ח"א סי' ס"ה אות ב'
באריכות) [וז"ל "את מכתבו היקר קבלתי לנכון ואברך את
ידידי בגח"ט לחיים טובים וארוכים .ועל דבריו אכתוב כפי
סדר דבריו .מה שהשיג עלי במה שכתבתי דבעשה לא שייך
לפ"ע מדברי הרשב"א בסוכה [י ,ב דכתב דמהא דאגנינהו ר'
נחמן לאמוראי בסוכה שנויה מופלג ד ' טפחין מהסוכה
שמעינן דהמאכיל לאדם מה שמותר לדעת המאכיל אין בזה
משום לפ"ע ,והרי בסוכה אין כאן רק ביטול מ"ע ואפ"ה יש
בזה לאו דלפ"ע] .הנה לכאורה יפה השיג .אמנם [יש לדחות]
דהרי הישן בסוכה שלא אכל בה לכו"ע בעי ברכה ,דרק באכל
בה סמכינן אברכת אכילה כמש"כ בתוס ' בכמה מקומות (עיין
ברכות יא ,ב תוד"ה שכבר) וא" כ הרי עבר על לפ"ע שברכו על
סוכה פסולה שהיא ברכה לבטלה שהוא איסור .אלא שיש
לפלפל בזה ,דנראה דברכה לבטלה כל שהיתה כונתו לברכה

ולזה ניחא ג"כ מה דיש לתמוה דאיך אמרו דאם נשא נשוי
דהרי התוס ' בפ" ב (כג ,ב ד"ה קדמו) כתבו דכל שנשא
באיסור קנסו אף דעתה פקע זיקתו ואין כאן איסור ,וא"כ
מ"ש כאן .ונראה מזה דכיון דלא עביד איסור כי אם שביטל
עשה ל"ש קנס .וכן מבואר אצלי בביאור דברי הש"ס [ בשבת
ג ,ב בדין אם הוציא ידו מלאה פירות לרה"ר אם מותר
להחזירה אליו ,דמשני] כאן מבע"י כאן משחשכה ,ונפלא
יז

דאיך שייך [לומר] מבע"י הרי אז מותר היה .ונראה דהכונה
דהיה יום אבל בזמן תוספות שבת ,וא" כ אף שתוספות שבת
דאורייתא ( ר"ה ט ,א ועיין מג"א סימן רס"א ס"ק ח ') ,אמנם
רק העשה דשבות חל בתוספות שבת [ דהא ילפינן מתשבתו
שבתכם דהוא עשה] ,ולא הלאו ,וכל שביטל עשה ל"ש קנס.
ולזה שאלו שם בש"ס (יבמות ס ,א) והניחו בקושיא דבעולת
עצמו ג" כ יהיה הדין כן דאם נשא נשוי ,דהוה ס"ל דביאת
אחרים אוסרה ,ולא ביאת עצמו כי אם בעשה דמ"מ אינה
בתולה ,ובזה הדין נותן שאם נשא נשוי.

מי שיכול להציל את חבירו מעבירה ואינו
מצילו אי עובר בלפני עור

סח.

שם ,מי שיכול להציל את חבירו מעבירה ואינו מצילו עובר
בלפני עור [פמ"ג סי' תמ"ד א"א סק"ז לפי שיטות
מסוימות ,וז"ל "ואם שכח לבער עד שש ולא ביטל מקודם ויש
מומר ורוצה לאכול מעצמו ,צ"ע אי רשאי להניח לו לאכול,
עיין משנה למלך פרק א' מהלכות כלאים הלכה ו' .ומשמע שם
דעת הכסף משנה כל שממילא ואין מעכב לית לפני עור,
והמשנה למלך אוסר להניח לעכו"ם ממילא להרכיב אילנות,
הוא הדין כאן .ובל יראה לא יעבור ,דאנוס הוא"].

אמנם הרמב"ם דפסק לתרווייהו (פי"ז הט"ו מאיסורי
ביאה) היינו דסבירא ליה דמכל מקום שאני ,דבעולת
עצמו היא ביאת זנות ובעולה תחתיו אין זו בעילת זנות ,ולזה
גם בעולת עצמו אסורה בלאו הבא מכלל עשה .אמנם כל זה
בעלמא ,אבל בכ"ג שמקדש בביאה ,והא דאמרו (קידושין י,
א) דכל המקדש דעתו על גמר ביאה היינו דעיקר כונתו בשביל
זה ,ולזה כשמקדש ואומר הרי את מקודשת לי בביאה זו
כונתו לגמר ביאה ,אבל מכל מקום אין זו בעילת זנות דהא
חשב לקנותה ,ואם כן בזה שייך רק האיסור עשה דאינה
בתולה על כל פנים בשעת קנין.

סט.

אי גוי מוזהר על לפני עור

שם ,בענין אי גוי מוזהר על לפני עור ,בגינת ורדים לבעל
הפמ"ג (כלל מ"ג) נקט דמוזהר [וז"ל הגינת ורדים "ויש
לעיין בזה דכפי הנראה נכרי נמי מצווה על לפני עור ,רק על
מעל דמעל אינו מצווה .ועיין ביורה דעה ושם אבאר" ,ועי"ש
בהערות שכתבו "ח .בפרדס יוסף פר ' בא (י"ב מ"ג) ביאר עפ"י
דעת רבינו כאן מה שהרגו את ההוא ארמאה דהוה סליק
ואכיל פסחים בירושלים (פסחים ג ב) ,שהוא מחמת שהכשיל
אותם בלאו דכל בן נכר לא יאכל בו ,ונכרי מצווה על לפני עור
ואזהרתן זו היא מיתתן( ,והוא דלא כשיטת האמונת שמואל
הנ"ל) .וכ" כ בציוני מהר"נ הל ' קרבן פסח פ"ט ה"ז [הובא בס'
הליקוטים מהדו' פרנקל] ,אמנם במנחת חינוך (מצוה רל"ב)
ובשדי חמד (שם אות כ"ג) ציינו לתוס ' בע"ז (טו :ד"ה לעובד
כוכבים) שכתבו להדיא שגוי אינו מוזהר ,ועיי"ש עוד בשד"ח.
אך במשאת המלך להגרש"מ דיסקין (ח" ד סי ' תל"ד) כתב
ליישב דעת רבינו עפ"י מש" כ האחרונים דבן נח מצווה על
לפני עור באיסורים ששייך הוא עצמו בהם (וכסברת האמונת
שמואל) ,אך אינו מוזהר על השאת עצה שאינה הוגנת עיין
שם ,וראה עוד בחתן סופר שם (אות ט"ז ואילך) שדן באורך
בספיקו זה של רבינו( .וע"ע לימודי ה ' לימוד נ" ד שנסתפק ודן
בזה ,גליוני הש"ס ע"ז שם ,בית האוצר מערכת א ' כלל
קל"א)"] ,אמנם יעוי' בתוס' בע"ז ט"ו :ד"ה לעובד דמבו' דגוי
אינו מוזהר על לפני עור ,וכ"מ בפסקי תוס' (סנהדרין אות
קכ"ה) דבן נח אינו מוזהר [הביאו המהרש"א סנהדרין ס"ג,]:
וכ"כ הרא"ש סנהדרין פ"ז ס"ג.

וזהו שאמרו בירושלמי (יבמות פ"ו ה"ה) על הא דר"א דאמר
פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה,
מכאן לכ"ג שקידש בבעילה שאינו כבא על הבעולה .וביאור
הדברים דכאן אמרו שלא לשם אישות וכל שהוא לשם אישות
אינה זונה ,א" כ תחלת הביאה נהי דקנין אין כאן ,מכל מקום
לשם אישות הוא ,ואם כן אין כאן איסור דבעולה כי אם
שאינה בתולה ,ולזה לא אמרו דמותר רק דאיסור אין כאן.
ונפקא מינה דאם עבר ונשאה נשוי בזה כמו בבוגרת ,שם
(יבמות פד ,ב) דדריש לא יקח לא יקחו ,דהוא בגוונא דיש
איסור דבעולה שם יש לפ"ע .ואנכי לא כתבתי כי אם בגוונא
דא ,וא" כ סרו כל תלונותיו עלי"] ,ועי' בלהורות נתן (ח"א סי'
ס"ה) [וז"ל "בשו"ת צור יעקב (סי' י"ז) כתב לפשוט ספיקת
ספר לימודי ה' (סי' נ"ז) אם עובר בלפני עור כשהכשילו
במצות עשה ,והביא ממש"כ רש"י ב"מ (ע"ה ב') שהמלוה בלא
עדים עובר בלפ"ע משום שעולה על לבו לכפור ,והרי כיון
שהממון בא לידו בהיתירא ליכא לא תגזול אלא משום פריעת
בעל חוב מצוה ד ילפינן מהן שלך צדק וכרש"י כתובות (פו א),
או משום והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את העבוט
וכמבואר בראשונים שם עכת"ד .ברם באמת מבואר ברמב"ם
(פ"א מגזילה ה"ד) איזהו עושק זה שבא ממון חבירו לתוך ידו
ברצון הבעלים וכיון שתבעוהו כבש הממון אצלו בחזקה ולא
החזירו ,כגון שהיה לו ביד חבירו הלואה וכו' וע"ז נאמר לא
תעשוק את ריעך עכ"ל .הרי בהדיא שאם כופר הלוואתו עובר
בלאו - .ולענין איסור עשה אם עובר כשמכשילו ,עיין רש"י
סוכה (לט א) דאין מוסרין דמי פירות שביעית לע"ה דהתורה
אמרה לאכלה ולא לסחורה וע"ה חשודין על כך ולכן אין
מוס רין להם דמים דקעבר אלפני עור עיין שם .הרי דעובר
בלפ"ע כשמכשילו בביטול עשה דלאכלה .ועיין רש"י עבודה
זרה (יד ב) דאין מעמידין בהמה בפונדקאות של עכו"ם מפני
שחשודין על הרביעה ,ואיכא משום לפ"ע דבני נח נצטוו על
הרביעה דכתיב והיו לבשר אחד יצאו בהמה וחיה שאינן
נעשין בשר אחד"].

ע.

אם לפני עור בלהכשיל גוי בזה"ז הוי
דאורייתא

שם ,בענין אם לפני עור בלהכשיל גוי בזה"ז הוי דאו' ,עי'
בשו"ת פנ"י יו"ד ס"ג ואה"ע סמ"ג [וז"ל ביו"ד בתו"ד
" ונ"ל להוכיח דלפני עור דגוי הוא איסורא דרבנן בזמן הזה
שהוא אחר מתן תורה כמ"ש לקמן" ,ועי' באבה"ע סמ"ג
שנתוכחו אתו בזה]  ,ועי' שדי חמד מערכת ו' כלל כלל כ"ו אות
כ"ב.
עא.

מי שרואה מכשול ואינו מפנהו אי קעבר
בלפני עור

שם ,יל"ע במי שרואה מכשול ולא מפנהו [או שרואה דבר
שהשני יכול להכשל בו בעצה או בעסק ואין מזהירהו]
יח

אי עובר על לפני עור [שהרי הוא לא נתן המכשול] ,ויעוי' מו"ק
ה .ובמהרש"א שם [וז"ל "והאי קרא ולפני עור לא תתן
מכשול אית ליה פירכא דלא משמע אלא שלא תעשה לו
מכשול בידים אבל לשומרו מן המכשול לציין הקברות לא
משמע מיניה"].
עב.

דבשוגג ליכא לפני עור ,ועי' בסה"מ לרס"ג (לאוין ל"ת נ"ג נ"ד
נ"ה).
עד.

מעבירה יותר חמורה אי עובר על לפני עור

אי איכא לפני עור בדבר דשויא אנפשיה

שם ,יל"ע במי שמכשיל את חבירו בעבירה כדי להצילו
מעבירה יותר חמורה ,כגון שחבירו רוצה לעבור על
חייבי כריתות ומביא לו דבר שזה רק לאו ,אם עבר בזה על
לפני עור ,באבני נזר (יו"ד סי' קכ"ו אות ז') כתב דליכא בזה
לפני עור ,אמנם בברכ"י (חו"מ ס"ט סק"ג ד"ה ואין להתיר)
כתב דאית ביה לפני עור.

חד"א
שם ,בענין אי איכא לפני עור בדבר דשויא אנפשיה חד"א ,עי'
מש"כ בשעה"מ פ"ט מאישות הט"ז [וז"ל "ודע שאני
מסתפק בהא דאמרינן שויה אנפשי ' ח"ד וכההיא דטבח
שכתב הרשב"א ז"ל אי מותר הטבח להאכילו לאחר או נימא
דקעבר אלפני עור לא תתן מכשול כיון דלגבי דידי ' איסורא
קא יהיב ליה והיה נר ' להוכיח ממ"ש התו' ז"ל בסוף נדרים
אמתני ' דהאומרת טמאה אני לך וז"ל וא"ת טמאה אני לך
אמאי לא מהימנ ' הא שויתי ' נפשה ח" ד כדאמרי' בקדושין
היא אומרת קדשתני והוא אומר לא קדשתיך כו ' ותי ' הר'
אליעזר דלא מצינו זונה שהיא אסורה לינשא לכהן דודאי
הוא מוזהר עליה אבל היא אינה מוזהרת עליו הילכך גם
לדבריה אינה אסורה לו כו' וקשה דאכתי תיקשי להו דנהי
דאיהי לא עביד איסורא מחמת עצמה אבל הא קא עברה
אלפני עור כיון דלפי דבור' נמצא דספי ליה איסורא בידים
אלא מוכח דס"ל דאיהי לא קא עברה אלפני עור כיון דלדיד'
ליכא איסורא ומצאתי בשיטה מקובצת כ"י למס ' נדרים
שכתב משם שיטה לא נודעת למי וז"ל ואי קשיא איך תבעל
היא לו שהרי היא עשתה את בעלה ח" ד על עצמה ועוברת גם
בלפני עור וי"ל דלפני עור ליכא שהרי בע" כ נבעלת לו כו ' ע"ש
ומתוך האמור נרא ' שיש להוכיח מה שיש מן הספק על
המונעים עצמם מלהדליק הטוטון בנר של חלב אי שרי להו
ליתנן למי שנוהג בו היתר שידליקנו ולא קעבר אלפני עור כיון
דלדידיה שרי ועיין בספר משאת משה חי" ד סי' ומתוך דברי
השיטה הנז' שכתבנו נראה דאע"ג דלאחר שרי אפי"ה כיון
דלגביה דידיה איסורא קא עביד עבר אלפני עור ועיין בהרב
מ"צ ח"א סי ' ס"ה שנתן טעם לדברי הרשב"א ז"ל דס"ל
דאפי ' עדים מכחישים אותו אמרינן שויה אנפשה חתיכה
דאיסורא והיינו משום דחשיב כאלו אסרו על עצמו בנדר ואף
על גב דבעינן מתפיס בדבר הנדור ולא בדבר האסור ה"ד
בשאוסרו עליו בדרך התפסה אבל אדם יכול לאסור על עצמו
דרך קנס ולומר פתי פת כותי כו' יע"ש ומתוך דבריו נר ' ודאי
דמותר לטבח להאכילו לאחר ועיין בה"ה ז"ל הלכה ל"א
שכתב וז"ל דאפי ' אם בא ארוסה אינה מותרת לו בלא גט מן
השני שהרי אין עדים מעידים כדבריה וע"ש כנראה שחולק
על דברי הרשב"א הללו ודוק"].
עג.

מי שמכשיל את חבירו בעבירה כדי להצילו

עה.

אי איכא לפני עור על דבר שחיובו הוא רק
בדיני שמים

שם ,עי' ברכ"י (יו"ד סר"מ סקי"ג) דמבו' בדבריו דאין לפני
עור על דבר שכל חיובו הוא רק מדיני שמים [וז"ל
"ומיהו יש לעורר דלפי מ"ש בסמוך (אות יב) משם ספר
החסידים ,דאף דכבודו מחול בדיני אדם אבל בדיני שמים
חייב ,א"כ מאי מ שני הש"ס דמחל ליקריה ,הרי אכתי איכא
עונש שמים .וי"ל דלפני עיור ליכא כי אם כשמתחייב בדיני
אדם ,אז בסוג זה איכא לפני עיור ,אבל כשאינו מתחייב רק
בסוג דיני שמים לא שייך לפני עור"] ,ועי"ש בהערות [וז"ל
"כיו" ב כתב בלימודי ה ' לימוד נ"ז .עי' בזה גם בדברי יציב
יו" ד סי ' י"ג .ובשד"ח מע ' ו ' כלל כ"ו אות כ"ט ,הביא שבאגרת
ביקורת כתב שבפיה"מ להרמב"ם בתרומות פ"ה ,מפורש
דאיכא לפ"ע בחלי"ש ,ונשמט מרבינו כו ' .ע"ש .ובפרק ה ' לא
מצאתי דבר ,אבל בפ"ו מ"ג [מהדו ' הרב קאפח] כתב:
"המתעהו כו ' או שסייעו כו' נענש בידי שמים כפי ערך מה
שעשה" כו ' .ופשוט דמ"ש נענש בידי שמים הוא על המתעה.
ואם סבר הה"כ הנ"ל דהעונש הוא על הטועה ,טעה בפשוטות.
ואם סבר דכיון שכתב הרמב"ם דנענש כפי ערך מה שעשה,
א" כ גם בחלי"ש נמי נענש .גם זה אינו .כמבואר למעיין.
ושו"ר שהעיר כן השד"ח במהשך .ומ"ש דעל כבוד או"א נמי
אינו חייב אלא לצאת יד"ש ,דהוי מ"ע שמתן שכרה בצידה
כו ' ,ובכל זאת אמר דילמא רתח ועבר על לפ"ע .והסכים
השד"ח דראיה נכונה היא .פלא גדול אם ניתן ליכתב ,לומר
על מצוה מי ' הדברות ,דהוא רק חלי"ש .ודבר פשוט הוא
דחייב בדיני שמים דאיירינן ביה היינו היכא דאינה מצוה
מפורשת בתורה ,כהא דמחל אביו ,דודאי דליכא איסור תורה
גמור לדעת ספר חסידים ,רק דידי שמים לא יצא ,כיון
שהערים ועקף מצוה ממצות ה ' .אבל לומר על מצוה דאורי'
דהוא חובא לי"ש ,בסוג מ"ש במצוות שמתן שכרן בצידן,
לדעתי הקצרה לא ניתן ליאמר .ושו" ר שבמדבר קדמות מע'
כ ' אות ג ' הביא רבינו כדמות ראיה לדברי ספר חסידים,
ממ"ש רבינו האריז"ל ,שכשרוצים להעלות צדיק מדרגה
נוספת בעולם העליון מדקדקים על מה שציער לאו"א בן ז ' או
ח ' שנים .וזה ראיה ברורה למה שכתבתי ,דאינו איסור
גמור"].

מי שמכשיל את חבירו בשוגג אם עבר בלפני
עור

שם ,יל"ע אם מי שהכשיל את חבירו בשוגג (דהיינו
שהמכשיל היה שוגג) אי עבר בלפני עור ,ועי' שפת אמת
שבת ג .מה שכתב [וז"ל "י"ל דכיון דמתני' מיירי בשוגג לא
שייך לומר שעשה איסור לפני עור ב שוגג דכל היכא שלא רצה
בכוונה להכשיל חבירו ליכא שום איסור"] ,ומבו' בדבריו

עו.

עוד בענין לפני עור

שם ,עי' במשך חכמה פ' וארא מה שכתב [וז"ל "בלטיהם
אלו מעשה שדים בלהטיהם אלו מעשה כשפים.
יט

ועי' שו"ת תורה לשמה סי' ש"ע בתשובתו "הכי איתא
בגמרא דקידושין דף לב רב הונא קרע שיראי באפי רבה
בריה אמר איזיל אחזי אי רתח אי לא רתח ומקשה הגמרא
ודילמא רתח וקעבר אלפני עור ומשני דמחיל ליקרי ופי' רש"י
ודילמא רתח ואמר לאבוה מידי ברתחיה ע"ש ונמצינו למדין
שבעבור הכעס לחודיה ליכא אסור דלפני עור דאי איכא מאי
משני דמחיל ליקריה סוף סוף מרתח קא רתח והוא שהביאו
לידי כעס זה אלא ודאי משום כעס לחודיה לא עבר זה אלפני
עור וא"כ נפשטה השאלה .והיה זה שלום ואל שדי ה' צבאות
יעזור לי.

סנהדרין ס"ז ע"ב .עיין חדושי אגדות ,ונראה להנך תנאי
דסברי דבני נח נצטוו על הכישוף (סנהדרין נו) אתי שפיר
דבפעם הראשון עשה השי"ת מופת אשר יוכלו המצריים
לעשות על ידי כשוף דאכתי אין משום לפני עור (דאי"ז ברור
שגם המצרים יעשו כן) ובדם וצפרדע עשה השי"ת דברים
שלא יוכלו לעשות ע"י כישוף (לאחר שודאי יעשו כן וכמו
שעשו בתחילה) רק ע"י מעשה שדים בלטיהם (לכן לא קרא
למכשפים רק לחרטומים) דעל מעשה שדים לא הוזהרו בני
נח (סנהדרין נו) ואין כאן משום לפני עור ,דכיון שהיה ברי
שיקרא לעשות כמותו הוי לפני עור ודו"ק"] ,ומבו' בדבריו
דבר חי' דאדם שעושה פעולה ויודע בודאות שמכח זה השני
יעשה איסור הרי הוא עובר על לפני עור (הגם שהשני יכול
להגיע לתוצאה שלו אף בלא האיסור) ,ועי' ח"ח כלל ט' סי"ח
דלפני עור שייך גם בדב ר שהיה יכול לעשות בלעדיו ,אם
בפועל הוא לא היה עושה בלעדו ,ובמה שכתב דעל מעשה
שדים לא הוזהרו בני נח עי' ברבנו יונה וביד רמ"ה סנהדרין
שם שנח' בזה.

ועי' שו"ת שלמת חיים (להגרי"ח זוננפלד זצ"ל) סי' תתשל"ו
ששאלוהו "וק"ל נהי דאין כאן משום כיבוד אב תפיק
דמכשולו בעון הכעס שאמרו דהאי כעובד ע"ז (הובא ברמב"ם
פ"ב מהל' דעות ועוד מאמרים חמורים כמפורסם" והשיב
"במקום שראוי לכעוס אין כאן קפידא ומה שאמרו חכמים
(נדרים כב) בענין הכעס הוא במקום שאינו ראוי לכעוס".
ועי' ברכי יוסף (יו"ד סי' ר"מ) "ומיהו עדין צריך למודעי דאי
רתח הוא עון כעס דשקול כע"ז כמשז"ל ואיכא לפני
ומאי אהני דמחל ליקריה סוף סוף מרתח קרתח ונלכד בעון
כעס וי"ל דקים ליה לרב הונא דרבה בריה אף כיפה ולא ילכד
בסוג כעס שאמרו ז"ל דשקול כעכו"ם רק אפשר דרתח כל
שהוא ואמר ליה מידו ברתחיה באופן דלית בה משום עון
הכעס רק שמקל במורא אב ולזה ראה והתקין דמחל ליה"

אי בעבירה דרבנן איכא לפני עור דאורייתא

עז.

שם ,מה שצידד במנ"ח (מצוה רל"ב אות ד') דבעבירה דרבנן
יש לפני עור מדאו' ,עי' בחי' הר"ן בפ"ק דע"ז (כ"א):
שכתב דהוי רק מדרבנן ,וז"ל "ותיפוק לי' משום ולפני עור לא
תתן מכשול .יש שלמדו מכאן דמלאכה בחולו של מועד
דאורייתא .ואין זו ראי' דאפי' הוי דרבנן איכא משום לפני
עור מדרבנן וה"ק מאי איריא מפני שנקראת על שמו דמשמע
שאין בדבר איסור דרבנן עד שעת מלאכה .הא משעת מכירה
עבר משום לפני עור מדרבנן .וכן שמעתיה מפי מורי ז"ל" ,ועי'
אגרות משה (יו"ד ח"א ס"ג) באריכות.
עח.

ועי' אורחות צדיקים (שער הקנאה ד"ה אמר החכם)
"החכמים הראשונים היו מתפללים שלא תהא קנאתנו
על אחרים ולא קנאת אחרים עלינו" למה היו מתפללין על
אחרים בזאת המידה יותר ממידות אחרות אלא כך הענין כי
הרבה בני אדם גורמים שיתקנאו בהם ויחמדו אותם לכך היו
מתפללין על אחרים ,כי אולי הם גורמים הקנאה לאחרים
והתו רה אמרה "ולפני עור לא תתן מכשול" מבואר דס"ל דגם
במידות יש איסור דלפני עור.

אי איכא לפני עור כשקרוב לודאי שהשני
יכשל

שם ,כתב הח"ח (לה"ר כלל ט' ס"א בהג"ה) "דאיכא למימר
בכל הני דנזכר הלאו דלפני עור כגון המושיט כוס יין
לנזיר בפ''ק דע''ז (דף ו' ):אף שרש''י פירש שם שמא יבא
לשתותו וכן בקידושין (דף ל''ב) בעובדא דרב הונא דקרע
שיראין באפי בריה דקפריך שם הגמרא ודילמא רתח וקעבר
רב הונא אלפני עור וכן בהמכה לבנו גדול דאמרינן במו''ק י''ז
דעובר בלפנ י עור ופרש''י שמא יחטא הבן נגדו ,אלמא דלאו
דבר ברור הוא שיחטא על ידו ,אף על פי כן שם הדבר קרוב
לודאי שיחטא על ידו .אבל הכא על ידי שמספר טובתו של
חבירו סבירא ליה שאף שאמרו שמתוך שבחו בא לידי גנותו,
אף על פי כן אין הדבר קרוב כל כך שיבוא לזה" ,ומבו' בדבריו
דל פני עור הוי אף כשקרוב לודאי שהשני יכשל ,ועוד בכל עניני
לפני עור עי' אריכות גדולה באנצת"ל (ערך לפני עור).
עט.

אמנם עי' אורחות צדיקים שער הכעס אמר החכם שתרצה
לחבר עם אדם הכעיסהו ואם יודה לך על האמת
בשעת כעסו התחבר לו ואם לאו עזוב אותו .מבואר דס"ל
דאין לפני עור במידות רעות וצ"ע[ .אמנם לפמש"כ בשו"ת
שלמת חיים שיש אופנים שמותר לכעוס לק"מ]
ועי' ברכות (דף כח" ):ת"ר בכניסתו מהו אומר יהי רצון
מלפניך ה' אלהי שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אכשל
בדבר הלכה וישמחו בי חברי" ולכאורה הביאור שמתפלל
שלא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי על כשלוני ויעברו על
כל המת כבד בקלון חבירו אין לו חלק לעוה"ב ונמצאתי עובר
על לפני עור לא תתן מכשול והיינו כמו שנתבאר שיש לפני עור
במידות ,אמנם עי' פרש"י שם שכתב "ולא אכשל וישמחו
חברי על כשלוני הרי רעות שתיים שיבואו על ידי שאגרום
להם שיענשו" ומדלא פי' כנ"ל מוכח דס"ל שאין לפני עור
במי דות ועי' בב"ח (או"ח סי' קי') "ויש מפרשים וישמחו בי
חברי מילתא באנפי נפשה היא ותרתי קאמר חדא שלא אכשל
בדבר הלכה ואידך תחזקני שאומר בבית המדרש דברים
הגונים על פי דרכי התורה עד שישמחו בי חברי על טוב
שכלי".

א ם יש לפני עור כשמכשיל את חבירו
במידות

שם ,יש לדון א ם יש לפני עור כשמכשיל את חבירו במידות
ועי' קדושין (דף לב" ).וכי הא דרבה בר רב הונא דרב
הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה אמר איזול איחזי אי רתח
אי לא רתח ודלמא רתח וקעבר אלפני עור לא תתן מכשול
דמחיל ליה ליקריה.
כ

ועי' שו"ע או"ח (סי' תר"ו) דהמבקש סליחה מחבירו יבקש
ג' פעמים ויותר אינו זקוק לו ונח' המפרשים אם אינו
רשאי או שלא צריך ועי' בשפ"א ביומא דף פז" :דהא דאמרינן
דיותר מג' פעמים לא יבקש פיוס מחבירו י"ל הטעם משום
דלאחר ג"פ נתחזק שלא ימחול לו עוד א"כ יביא אותו לידי
איסור דהא אסור להיות אכזרי מלמחול" והיינו שעובר על
לפני עור לא תתן מכשול ,מבואר שיש לפני עור במידות דהא
להיות אכזרי אינה אלא מידה.

אמנם בדברי הריטב"א שם מבואר שקושית התוס' הוא מצד
לפני עיור שכ' הריטב"א שם ליישב את קו' תוס'
דבלאו דלפני עיור לא תתן מכשול כיון שהוא לאו כולל לא
מחמרינן כולי האי ושרינן בהכי כדי לנסותו ולהדריכו בדרך
ישרה אי רתח ,ומבואר מדברי הריטב"א דכל הקושיא היא
מצד לפני עיור ולא מצד עצם מה שהבן עובר באיסור דנתכוין,
ומבואר שפיר הוכחת הח"ח דגם באיסור דנתכוין שייך לפני
עיור ,וכן מבואר מדבריו דיש לפני עיור באיסורא דנתכוין.

ועי' פלא יועץ (ערך שבח) "אמרו רבותינו זכרונם לברכה
(ערובין יח ב) אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו ,וכלו
שלא בפניו .והטעם שאין אומרים כלו בפניו ,נראה דהינו כדי
שלא תזוח דעתו ולא ירום לבבו .אבל מקצת אומרים ,כדי
שיזדרז בעשית הטוב בראותו שיהללוהו בשערים מעשיו"
וחזר ושנה דבריו בערך דיבור (ד"ה המספר) "לכן האומר
שבחו של אדם בפניו באופן שיכול להיות גורם לו שיגיס דעתו
במקום מצוה עבירה היא בידו שעובר על לפני עור לא תתן
מכשול"

ועי' בגמ' שבת דף קטז" .ההוא פילוסופא בשבבותיה דהוה
שקיל המש דלא מקבל שוחדא בעו לאחוכי ביה אעייליה
ליה שרגא דדהבא ואזול לקמיה אמרה ליה בעינא דנפלגי לי
בנכסי דבי נשי אמר להו פלוגו א"ל כתיב לן במקום ברא
ברתא לא תירות א"ל מן יומא דגליתון מארעכון איתנטלית
אורייתא דמשה ואיתיהיבת ספרא אחריתי וכתיב ביה ברא
וברתא כחדא ירתון למחר הדר עייל ליה איהו חמרא לובא
אמר להו שפילית לסיפיה דספרא וכתב ביה אנא לא למיפחת
מן אורייתא דמשה אתיתי לאוסופי על אורייתא דמשה
אתיתי וכתיב ביה במקום ברא ברתא לא תירות אמר ליה
נהור נהוריך כשרגא א"ל רבן גמליאל אתא חמרא ובטש
לשרגא" ובספר שיח השדה (שם) הקשה דהא קיי"ל דבני נוח
נצטוו על הד ינין וא"כ היאך הכשילו בקבלת שוחד והוכיח
מכאן כנ"ל דכיון דהכא לא בא לדון ממש אלא לנסות אותו
א"כ הגוי לא נכשל באיסור שוחד אלא בנתכון לאכול חזיר
ואכל טלה ואין לפני עור בנתכוין לאכול חזיר ואכל טלה

ועי' בספר כוכבי אור בתולדותיו "הגרא"ז מלצר זצ"ל סיפר
שכידוע היו עורכים בחג הסוכות שמחת בית השואבה
באחד מערבי החג והיו מתכנסים בני הישיבה והיו עוסקים
בשירות ותשבחות עד אור הבוקר .הגרי"ב היה משמח את
הקהל באמירת חרוזים עם הנגון המיוחד להם מתובלים
בדברי התעוררות בעניני דיומא .מבין האורחים אף הם היו
עונים כנגדו בחרוזים והיו משיבים לו בדברי הלל ושבח ,ולא
נחה דעתם עד שהיו רוקדים לפניו ומזמרים לו צדיק כתמר
יפרח .הגרי"ב לא היה מוחה בעדם ומניחם לשיר .הגרא"ז
העיז פעם לשאול את הגרי"ב ,בבחינת ילמדנו רבינו ,ע"כ,
והשיבו כבר פסק הרבי (כונתו להגרי"ס) שבנוגע למידות אין
הלאו של לפני עור עכ"ד [וצ"ע דהרי מידת הגאוה חלק
מהראשונים מנאוהו כאחד מהלאוין].
פ.

ולכאורה יש להביא ראיה ממה שכתב רש"י בעבודה זרה דף
יח :ד"ה וא יכא דאמרי משום מעשה דברוריה
"שפעם אחת לגלגה על שאמרו חכמים (קידושין דף פ) נשים
דעתן קלות הן עלייהו ואמר לה חייך סופך להודות לדבריהם
וצוה לאחד מתלמידיו לנסותה לדבר עבירה והפציר בה ימים
רבים עד שנתרצית וכשנודע לה חנקה עצמה וערק רבי מאיר
מחמת כיסופא" ועי' בספ ר הדורות ערך רבי מאיר שהוסיף
"שכשנתרצית בא ר"מ ונכנס תחתיו" והיינו שהתלמיד לא בא
עליה אלא ר"מ וצ"ע דאיך הכשילה ר"מ והא עברה על נתכון
לאכול חזיר ואכל טלה דהא נתכונה לבוא על התלמיד ובאה
על ר"מ והיא חשבה שזה התלמיד מוכח דאין איסור של לפני
עור בנתכוין

אם יש לפני עור במכשיל את חבירו שיעבור
בנתכוין לאכול חזיר ואכל טלה

שם ,יש להסתפק ,אם יש לפני עור שמכשיל את חבירו
שיעבור בנתכוין לאכול חזיר ואכל טלה ,או דילמא כיון
שאי"ז מעשה איסור אין בזה לפנ"ע [וע"ע מנחת שלמה ח"א
סי' לה' ובח"ג סי' ק"ה ובשש"כ פרק ל" ב אות מ"ה].

ועי' בק ידושין דף פא :רב חייא בר אשי הוה רגיל כל עידן
דהוה נפל לאפיה הוה אמר הרחמן יצילנן מיצר הרע
יומא חד שמעתינו דביתהו מכדי הא כמה שנאי דפריש ליה
מנאי מאי טעמא קאמר הכי יומא חד הוה קא גריס בגינתא
קשטה נפשה חלפא ותנייה קמיה אמר לה מאן את אמרה אנא
חרותא דהדרי מיומא תבעה אמרה ליה אייתי ניהליה להך
רומנא דריש צוציתא שוור אזל אתייה ניהליה כי אתא
לביתיה הוה קא שגרא דביתהו תנורא סליק וקא יתיב בגויה
אמרה ליה מאי האי אמר לה הכי והכי הוה מעשה אמרה ליה
אנא הואי ונחלקו האחרונים אם לבסוף בא עליה או לא דעי'
בעיון יעקב שכתב שבא עליה אולם בהגהות רש"ל כתב שלא
בא עליה וצ"ע לשיטות שבא עליה היאך הכשילתו בנתכון
לאכול חזיר מוכח שאין איסור לפני עור בנתכוין [אולם יל"ע
אם שייך להביא ראיה מאשתו של רב חייא בר אשי].

הנה בח"ח (כלל ד סי"א) כ' דהמכשיל את חבירו באיסור של
נתכוין הרי זה עובר בלפני עור ,וכ' שם בבאר מים חיים
להוכיח מדברי התוס' בקידושין (לב ,א) שכתבו בהא דאמרו
בגמ' שם דרב הונא בדיק לבריה ורק שיראין באפיה והק'
ודילמא רתח וקעבר בלפני עיור ותירצו דמחיל ליה ליקריה
וכ' התוס' דצ"ל שהודיעו קודם לכן דאל"כ הוי כנתכוין
לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה ,ומבואר דגם בנתכוין
שייך לפני עיור.
ושמעתי לדון בראייתו די"ל שאין כוונת התוס' להקשות
מצד איסורא דלפני עיור אלא הקשו איך רצה ר"ה
לגרום תקלה לבנו ,והרי בנו יעבור באיסורא דנתכוין לאכול
בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה כיון שהבן לא ידע שמחל האב
על כבודו.
כא

פא.

אסור למוכה שחין לרחוץ עם יהודי אחר

( בדף ח') וקרא לך כיון שקרא לך נעשה כאלו אכלת מזבחו,
ובבבא מציעא ( דף ס"א ע" ב) לא תעשו עול במשקל לעבור
עליו משעת עשייה ואפילו לא שקל בהן עדיין ,וכן כאן כיון
שהזמין עצמו לילך ולדבר רכילות עובר על לאו זה .אחר כך
מצאתי זה בשל"ה"].

שם ,כתב בספר חסידים (סי' תרע"ג) "לפני עור לא תתן
מכשול (ויקרא י"ט י" ד) שלא ירחץ אדם שהוא מוכה
שחין עם יהודי אחר אלא א" כ יודיענו שנאמר (שם שם י"ח)
ואהבת לרעך כמוך וכתיב (שם שם ט"ז) ולא תעמוד על דם
רעיך " ,ועוד בענין לפני עור ,עי' במאיר עוז (סי' קנ"ו).
פב.

פה.

להקדים דין עני לעשיר אפי' אם לא יטול שכר

שם ,במדרש רבה דברים (פ"ו פיסקא ט') משמע דאסור
לדבר לה"ר על גוי ,וכ"כ ברד"ל שם בבי' המדרש [וז"ל
המדרש "זש"ה (תהלים נ' ) תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן
דופי אמר ר' יוחנן אם הרגלת לשונך לדבר באחיך שאינו בן
אומתך סוף בבן אומתך תתן דופי"] ,וע"ע במש"כ אאזמו"ר
זצ"ל בפי' השם ארחותיו (על ארחות חיים להרא"ש אות
פ"ג) ,וז"ל

בטלה
פי"ט פט"ו ,לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר
פני גדול בצדק תשפט עמיתך ,אם יש לפני הדיין ב'
דינים של עני ושל עשיר ,ועל של העני לא יוכל ליטול שכר
בטלה ועל של העשיר יוכל ליטול ,אעפ"כ אם העני היה קודם
צריך להקדימו [מהרש"א סנהדרין ח"א ח ,.וז"ל "ויש להשיב
בזה לפי שהותר לדיין ליטול שכר בטילתו דמוכח והשתא
מדין של ק' מנה יוכל ליטול שפיר שכר בטילתו אבל מדין של
פרוטה לא יוכל ליטול שכר בטלתו דא"כ לא יהיה הדין
בפרוטה ואין נזקקין לפחות משוה פרוטה גם אפשר
שהפרוטה כולה לא תספיק לשכר בטלתו ושמא יאמר הדיין
אקדים הדין של ק' מנה שאוכל ליטול ממנו שכר בטלתי וע"כ
הזהיר עליו הכתוב כקטן כגדול תשמעון שאם בא קודם לפניך
הדין של פרוטה הקדימהו אף שלא תטול עליו שכר"].
פג.

אימתי מותר לדון רשע לכף חובה

פו.

שם ,עי' בח"ח (כלל ו' באר מים חיים כ"ח בהג"ה) שכתב
דכל מה שרשע צריך לדונו ל כף חובה ,זה רק באופן שגם
אם נדונו לכף חובה בעבירה הזאת הוא לא יהיה יותר רשע
ממקודם עי"ש [וז"ל "ואם נאמר כן יהיה ניחא מאוד מה
שהשיב ר' אמי מתחילה אימא לתיאבון הוא דקאכיל,
דלכאורה לרשע כזה למה צריך לדונו לכף זכות והלא לרשע
מצוה יותר לדונו לכף חובה ,וכמ''ש ר' יונה במאמר רי''ח
וברמב''ם במסכת אבות פרק א' דבצדק תשפוט עמית ך כתיב
והוא אינו בכלל עמיתך לענין זה ,אבל לפי מה שכתבתי ניחא
דדברי ר''י והרמב''ם אינם אמורים שם רק אם נראה אותו
שעשה מעשה שספק לנו במעשה הזו אם לשפטו לצד הטוב או
להיפוך צריך לדונו לכף חוב ,כיון ד הוא רשע ,וה''נ בעניננו אם
היה אוכל בשר ויש לך בו ספק אם הוא בשר כשר או נבילה
אתה צריך לדונו לומר שהוא בשר נבילה מפני שכבר נתפקר
בעון זה ,מה שאין כן להמשיך עליו הענין יותר ויותר שלא
ראינו עליו לעת עתה אפילו פעם אחת שעבר עליו"].
פד.

אם מותר לדבר לה"ר על גוי

אם מותר לקבל לה"ר על בעלי מחלוקת

שם ,בענין מה שנסתפק הח"ח (באר מים הל' לה"ר כלל ח'
סקכ"ו) אם מותר לקבל לה"ר על בעלי מחלוקת
[דבירושלמי ריש פאה מבו' רק דמותר לדבר] ,לכאו' בסמ"ג
נראה דמותר ,דיעוי' בל"ת י' דעוסק באיסור קבלת לשון הרע,
ובסו"ד מביא דברי הירושלמי דמותר לדבר על בעלי
מחלוקת ,ובפשי' נראה דזה מתיר גם את איסור קבלה [וז"ל
הח"ח "ואפשר דאפילו על בעלי המחלוקת שיש אומרים
שמותר לספר עליו לשון הרע וכנ"ל בס"ח ,ג"כ אין לקבל לשון
הרע ,דהלא אין יוצא מכלל עמיתך בשביל זה ,אף דהוא
איסור גדול עד מאוד ,הלא יש לו מקום לטעות בזה ,וכמו
שביארנו כמה פעמים בכיוצא בזה .ובשלמא לענין ספור
התירו ,כדי להשקיט בזה המריבה וכנ"ל ,משא"כ לענין
קבלה .אם לא שהלשון הרע שנשמע עליו הוא מעין
המחלוקת ,ומהמחלוקת שלו ניכר שלשה" ר הזו היא אמת"].
פז.

מי שהלך לספר לה"ר ולבסוף לא סיפר אי עבר

תקנה למספר לה"ר

שם ,יעוי' בח"ח (קונטרס כבוד שמים פ"ג) שכתב דאף
למספר לה"ר יש תקנה שאם ילמד הל' לה"ר אף אם לא
פייס את כולם ימחל לו [וז"ל "ואחד שאלני ,אחר שעוררתי
ברבים את גודל איסורו ,כמו שאמרו חז"ל שמגדיל עונותיו
עד לשמים ,ואמר לי ,ידעתי גם ידעתי כי עברתי על עון זה
כמה מאות פעמים ,ואיני זוכר כלל את שמם לילך ולפייסם.
וממני שאני בן תורה למדו כמה אנשים שלא להיות זהירים
בדבר .במה אוכל להתרצות לפני אדון הכל.

על לא תלך רכיל
פי"ט פט"ז ,לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני
יקוק ,עי' בחפץ חיים (כלל א' בהערות בבאר מים
חיים ,כלל ב' בהערות במקור החיים) שכתב דמי שהלך לספר
לה"ר אע"פ שבסוף לא סיפר עבר בלאו דלא תלך רכיל ,דומיא
דאיסור משקלות חסרים דעוברים בשעת עשיה [וז"ל "או
אפשר דהתורה רצתה להשמיענו שיש לו איסור משעת
הילוכו שהקדים רגליו לדבר עבירה וכעין מה שאמרו בע"ז
( דף י"ח) אשר לא הלך כיון שהלך וכו' וכעין שאמרו שם
כב

ותשובה על זה ,ידוע שאחז"ל צדיקים באותו דבר
שחוטאים ,בו מתרצים .ועל כן יראה ללמוד ענינים
אלו ברבים ,מתוך ספרי הפוסקים המדברים בדרך הלכה
בענין זה( ,כמו מהרמב"ם בפ"ז מהלכות דעות והסמ"ג בל"ת
י"א או מתוך ספר החינוך בפ' קדושים) שם יראה וית בונן כי
לא נופל הוא משאר איסורי התורה ,ובהרבה פרטים הוא
יותר חמור( ,צא ולמד מתוך ספרי האלפס ,שמכל הש"ס קיבץ
וקיצר בתכלית הקיצור ,ואלו כשבא לענין זה בפרק ב' ממס'
שבת העתיק כל הסוגיות מפ"ג דמס' ערכין המדברים בענין
הזה) .ואח"כ ילמד מתוך ספר חפץ חיים ,ושמירת הלשון ,שם
קיבצתי בע"ה מתוך הפוסקים ההלכות השייכות לענין זה,
וכן האגדות המבארות את גודל אושרו של האיש הזהיר,
אשרי חלקו ,וכמה חיוב על האיש לברוח מן העון הזה כבורח
מן האש .את כל אלה ילמד ויתחזק לקיימם ,ואז בודאי
הקדוש ברוך הוא ימחל לו על העבר ,ויעזרהו על להבא שלא
ליכשל עוד  .יעזור הקדוש ברוך הוא שכל יראי ה' יתעסקו
בדבר הזה ללמוד לקיים ,ואז בודאי ימהר הקדוש ברוך הוא
ויחיש לגאלנו במהרה בימנו אמן"].
פח.

צא.

שם ,גם לשי' שלנרדף עצמו שרי להרוג את הרודף אפי' ביכול
להצילו בא' מאיבריו [עי' רא"ם בראשית ל"ב ח' ,הגהת
מל"מ סוף חובל ומזיק ,שו"ת חו"י סי' ל"א ,חי' הגרעק"א
כתובות ל"ג ,:מנ"ח מצוה ת"ר סק"ז ,חי' מרן רי"ז הלוי הל'
רוצח ,או"ש פ"א מרוצח הי"ג] ,כ"ז דוקא ברודף אחר חבירו
להרגו ,אבל ברודף אחר הערוה שמה גם הנרדפת אינה
רשאית להרוג אם יכולה להציל בא' מאיבריו [שער המלך
פכ"ד משבת ה"ז] ,וע"ע פמ"ג (יו"ד סי' ק"י שפ"ד י"ד).
צב.

שם ,עי' במנ"ח (מצוה רל"ז סק"ב) שכתב ד במאבד עצמו
לדעת אין את הלאו של לא תעמוד על דם רעך ,ועי"ש
בהגהות (הוצ' מ"י) מש"כ בזה ,ועי' בתשו' מהר"ם מרוטנבורג
(ד' פראג סל"ט) שכתב "ואמר בפ ' בן סורר (ע"ג ע"א) דיליף
מקרא דהרואה את חבירו טובע בנהר דחייב להצילו ולמטרח
ולמיגר אגורי ודבר פשוט אפי' צוח אל תצילני שמצילו וחוזר
ומוציא ממנו מה שהוציא" ,ובפשי' נראה מדבריו דהחיוב
דלא תעמוד על דם רעך הוא גם במאבד עצמו לדעת דהא הכא
אינו רוצה שיצילוהו ,וזה לכאו' דלא כהמנ"ח והגר"י פערלא
(עשין כ"ח) ,ועי' שיעורי הגרש"ר פרק בן סורר (אות קע"ג)
[וז"ל "הא מהכא נפקא מהתם נפקא ,אבידת גופו מנין ת"ל
והשבותו לו ,אי מהתם הו"א הנ"מ בנפשיה וכו ' קמ"ל .והנה
הא דמרבינן השבת גופו ,לכאורה הוא בגדר דיני השבת אבדה
דהוי חיוב להבעלים ,ה"נ השבת גופו הוי חיוב לחברו ,ובאם
חברו נותן לו רשות שלא ישיב הריהו פטור מלהשיב ,ואף
דאינו רשאי לחבול בעצמו ואינו בעלים ע"ע לענין זה ,מ"מ
הדין השבת גופו הוי חיוב לחברו ,וכל שחברו אינו רוצה בכך
הריהו פטור מהשבת גופו( .וע"ע בהמשך).

בחומר מי שמדבר לה"ר

מי שהולך רכיל ומגלה סוד כאילו עבר על
רציחה וע"ז

שם ,איתא בזוה"ק (רצ"ד :ע"פ תרגום) " בברייתא שלנו
למדנו ,שהמגלה סוד ,הוא כאלו הרג אנשים ,וכאלו עבד
עבודה זרה .והכל נשמע בפסוק אחד ,שכתוב ,לא תלך רכיל
בעמך לא תעמוד על דם רעך ,שהוא רציחה ,אני ה ' ,שלא
תעבוד ע"ז .מי שעבר על ראש הכתוב שהולך רכיל ומגלה
סוד ,הוא כאלו עבר על הכל .על רציחה ועל ע"ז".
צ.

אי איכא לא תעמוד על דם רעיך במאבד
עצמו לדעת

שם ,איתא באוצר המדרשים (ערך גיהנם) "נכנס בבית שני
ומצא שם שני בני אדם תלוים בלשונם ואמר להקב"ה
גלי רזיא גלי לי רזא דנא ,א"ל אלו בני אדם שרכלו (שדברו
רכילות) ולכך דנו אותם בכך".
פט.

רודף אחר הערוה ויכולה להצילו באחד
מאיבריו אסורה להרגו

אולם מדין לא תעמוד על דם רעך הריהו מחוייב לכאורה
להצילו אפי ' כשחברו אינו רוצה ,דהחיוב דלא תעמוד
אינו רק חיוב לחברו ,אלא חיוב לשמים להציל כל נפש
מישראל ,ואפי' כשא" ר חייב להצילו ,וא"כ הא צריך קרא
דלא תעמוד בכה"ג שחברו אינו רוצה כלל בהצלתו.

אם מותר להרוג ע"ה רודף כשאפשר להצילו
באחד מאיבריו

שם ,עי' בחי' יעב"ץ פסחים מ"ט :שכתב דע"ה שרודף אחר
אחד להרגו מותר להרוג את הע"ה ואפי' באפשר
להצילו בא' מאיבריו  ,ואין דינו בזה כשאר רודף דבאפשר
להצילו בא' מאיבריו אסור להרגו [וז"ל "אמר ר"א ע"ה כו'
ביוה" כ שחל להיות בשבת .נ" ב מפרש בספר חסידים כשרודף
ע"ה ביוה" כ אחר יהודי חברו להרגו ונראה דהיינו נמי דאר"י
בסמוך מותר לקרעו כדג ומגבו .וכי מה טעם בזה אם לא
משום דמיירי במציל את הנרדף שבא מאחוריו של רודף
וקורעו מגבו שהוא אחריו .וא"ת א"ה מאי קמ"ל בהא .כל
רודף נמי ומאי איריא ע"ה .י"ל דבסתם רודף אם יכולים
להציל לנרדף באחד מאבריו של רודף אין רשאין להרגו.
משא" כ בע"ה אין חוששין לו כל כך כיון שעל חייו אינו חס
אבל באופן אחר ודאי חלילה להרגו דלא גרע מאנסים עע"ז
דקיי"ל מורידין כו ' דגרמא בעלמא הוא .והריגה בידים
אסירא עאכ"ו ישראל ע"ה ובכן סרה תמיהת ר"י בתוס' לא
יהא ממונו חמור מגופו"].

וכה"ג הקשה המנ"ח ב"קומץ המנחה" מ ' רל"ז ,דהא נפק"מ
במאבד עצמו לדעת ,דאילו מדין השבת גופו הא הוי
אבידה מדעת ,וממעטינן לי ' מכי תאבד פרט למאבד עצמו
לדעת .עיין שם שרצה להוכיח מזה דבמאבד עצמו לדעת ליכא
חיובא דלא תעמוד על דם רעך .וכנראה דס"ל דגם חיובא דלא
תעמוד אינו חיוב לשמים אלא חיוב לחברו ,וכל שחברו עצמו
פשע אין עליו חיוב הצלה.
והנה באינו רוצה שיצילו ,תליא באמת בהא אי הוי חיוב
לחברו או לשמים ,ואי נימא דהוי חיוב לחברו באמת
פטור מהצלה כשחברו אינו רוצה בכך ,אבל במאבד עצמו
לדעת ועכשיו רוצה להנצל ,למה יפטר מהצלתו ,ואי משום
דפשע בעצמו ,הא לענין השבת אבידה צריך קרא למעוטי
אשר תאבד פרט למאבד מדעתו ,והכא ליכא קרא למעוטי
מלא תעמוד.
כג

שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום שמא עשה
תשובה שמא סלקא דעתך אלא ודאי עשה תשובה" ,האם
צריכים להוכיח אותו וכלפי זה לא אמרינן דודאי עשה
תשובה ,או שגם כלפי מצות תוכחה אמרי' ודאי עשה תשובה,
ועי' בספר חפץ חיים (לה"ר כלל ד' באמ"ח אות י"ח) שהביא
מספר יד הקטנה שא"צ להוכיחו דגם כלפי זה נקטינן שעשה
תשובה ,ועי"ש בח"ח שפקפק בדבריו וצידד דכן צריך
להוכיחו [וז"ל "אמנם בעיקר הדין דהיד הקטנה צע"ג אם
הלכה כדבריו ,דנראה לענ"ד דדין הגמרא הוא רק לענין לימוד
זכות ,אבל לא לפטור על ידי זה ממצות עשה דאורייתא של
הוכחה ,וכהאי גוונא מצאתי לענין אחר בתשובת חות יאיר
הנ"ל בסימן ס"ב וז"ל שם באמצע התשובה דלא נלמד מזה
לפסולי עדות רק שנשאר בפסלנותו עד שנדע שעשה תשובה
ונ"ל אפילו אם הוא תלמיד חכם דארז"ל אל תהרהר אחריו
וכו ' ואמרו קצת מפרשים דלהדרי קאי אל תהרהר שמא ר"ל
שיש ספק רק ודאי מכל מקום היינו רק לדונו לכף זכות מה
שאין כן להכשירו ,גם כאשר לענין ליטרא דדהבא אין לנו דין
תלמיד חכם ה"ה לדבר זה עכ"ל .ואם כן אפשר דהוא הדין
בענינינו גם כן אין אומרין דין זה כדי להקל מעצמנו ולהפטר
על ידי זה ממצות עשה דהוכחה ,והגמרא לא איירי במי
שרוצה להוכיחו רק באיש דעלמא שמהרהר על תלמיד חכם
שעומד עדיין בחטא ,וצריך עיון"] ,וע"ע בשו"ת מנחת יצחק
ח"ו סי' קל"ט אות י"א.

וצ"ל לפימש" כ המנ"ח דגם חיוב הצלה דנפיק מלא תעמוד
הוא כמו גדר השבת אבידה ,ומתמעט כה"ג מקרא
דאשר תאבד וכו'.
אבל זה קשה ,דהא מסקינן דיש חילוק בין השבת אבידה
ללא תעמוד לענין דחייב למיטרח ולמיגר אגורי ,וא" כ
מנ"ל דלענין אבדה מדעת אינו חלוק[ .ואולי י"ל דבאמת
בההו"א קסבר הגמ ' דגדר לא תעמוד הוא כמו גדר השבת
אבדה דגופו ,אבל כד משני דנפק"מ לענין מיטרח ואגורי,
באמת ישנם עוד חילוקים( .וכגון לענין אבדה מדעת ,דחייב
משום לא תעמוד אפי' אי הוי נמי חייב לחברו .ומשום דמ"מ
ליכא מעוטא לענין זה לפטור במאבד לדעת ,וכנ"ל  -ה א).
אבל קשה דמנלן דחייב למיטרח ולאגורי דילמא הנפק"מ היא
רק לענין אבידה מדעת - .ולענין הקושיא הראשונה י"ל
( באופן אחר קצת) דזהו באמת מאי דמשני הגמ ' דהוי "חיוב
לשמים" וע" כ חייב גם למיטרח ולאגורי ,והה"נ דנפק"מ לעוד
דברים ודו"ק]"] ,ועי' כלי חמדה פ' כי תצא שהאריך בענין
זהד.
צג.

ה לאו דלא תעמוד על דם רעך קאי אף על
ממון חבירו

שם ,דעת הר"מ בסה"מ (ל"ת רצ"ז) דהלאו של לא תעמוד
על דם רעך קאי גם על ממונות ,דמי שיודע עדות לחבירו
ולא מעיד לו עובר על הלאו[ ,וז"ל "והמצוה הרצ"ז היא
שהזהירנו מהתרשל בהצלת נפש אחד מישראל כשנראהו
בסכנת המות או ההפסד ויהיה לנו יכולת להצילו .כמו שיהיה
טובע במים ואנחנו נדע לשחות ונוכל להצילו .או יהיה גוי
משתדל להרגו ואנחנ ו נוכל לבטל מחשבתו או לדחות ממנו
נזקו .ובאה האזהרה מהמנע להצילו באמרו יתעלה (קדושים
י"ט) לא תעמוד על דם רעך .וכבר אמרו שמי שיכבוש עדות
תכללהו גם כן זאת האזהרה כי הוא רואה ממון חבירו אובד
והוא יכול להחזירו אליו באמרו האמת ,וכבר בא בזה הענין
גם כן (ויקרא ה' הוב' במ"ע קע"ח) אם לא יגיד ונשא עונו"],
ועי"ש בציונים (מהדו' פרנקל) ,ועי' בחרדים (מצוות לא
תעשה פ"ד אות פ"א) [וז"ל "כתב ספר החינוך אמרו רז"ל
דבכלל לאו דלא תעמוד על דם רעך איכא שלא יכבוש אדם
עדות שלא יאבד חבירו ממון דהמעות נקראים דמים הכי
איתא בספרא מנין שאם יודע לו עדות שאינו רשאי לשתוק
עליה שנאמר לא תעמוד על דם רעך ,ענף מצוה"].
צד.

צו.

נוטל המוכיח את זכויותיו
שם ,כתב הפלא יועץ (ערך תוכחה) "ואמרו שהמוכיח חבירו
ולא שמע בקולו נוטל זכיותיו ממנו" ,ועי' במה ש כתב
הגר"א במשלי (פי" ב פי"ד) [וז"ל "ואומר שלעולם יראה אדם
להוכיח את חבירו על דבר שעושה לא טוב כי אם ישמע לו
ויטיב את מעשיו אז כל המצוות שיעשה הם על ידו יטול שכר
כמו העושה בעצמו ואם לא ישמע לו אזי יטול את הטוב ממנו
כמש"כ האריז"ל והוא בסוד זכה נוטל חלקו וחלק חבירו
בג"ע והרשע נוטל חלקו בגיהנם וזהו מפרי פי איש כלומר מן
הפרי של פיו של האיש והיינו מן מה שמוכיח אע"פ שאין
שומע לו הוא ישבע טוב כי נוטל הטוב ממנו ואם ישמע לו אז
כל הגמול של ידי אדם כלומר כל מעשיו הטובים שעושה אותו
האדם ע"י ישוב לו כי נחשב עליו כמו שהוא העושה ונוטל ג"כ
אותו הגמול"].

מי שיכול להציל את חבירו ולא הצילו נחשב

צז.

כאילו הרגו ביד

איך אומרים תוכחה

שם ,עי' דבר נחמד בפרדס יוסף [וז"ל "הוכח תוכיח את
עמיתך ולא תשא עליו חטא (י"ט ,י"ז) .כשתאמר מוסר
תאמר בלשון עמיתך כחבר ידוע ובנעימות וחיבה ,ואל תעשה
אותו לחוטא ורשע כי אז דבריך לא יפעלו מאומה:

שם ,כתב בספר איסור והיתר הארוך (שער נ"ט) "וכן הרואה
חבירו טובע בנהר או חיה רעה או לסטין באין עליו
ויכול להצילו ואינו מציל נחשב כאלו הרגו ביד ועל זה נאמר
לא תעמוד על דם רעיך".
צה.

מי שמוכיח חבירו והשומע לא קיבל התוכחה

וביומא (ט ע"ב) בית המקדש שני חרב בשביל שנאת חינם,
ובשבת (קי"ט ע" ב) שחרב בשביל שלא הוכיחו זה את
זה ,ושניהם אחד בשביל שהיה שנאה ביניהם משום הכי לא
יכלו להוכיח ,כשאיש שונא לחבירו לא יוכל להוכיחו שלא
יפעל ,ורק לאוהבו יוכל להוכיח ויקבל תוכחתו:

אי איכא חיוב תוכחה בת"ח שעבר עבירה
בלילה

פי"ט פי"ז ,לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את
עמיתך ולא תשא עליו חטא ,יל"ע בהא דאמרו בגמ'
ברכות (י"ט" ):תנא דבי ר' ישמעאל אם ראית תלמיד חכם
כד

וכן פירש האלשיך [קדושים י"ט ,י"ז] אל תוכח לץ פן
ישנאך הוכח לחכם ויאהבך (משלי ט ,ח) ,שלא תעשה
אותו שנוא לי ללץ ורק לחכם ,ושם ( כ"ד ,כ" ד) אומר לרשע
צדיק אתה יקבוהו עמים יזעמוהו לאומים ולמוכיחים ינעם
ועליהם יבוא ברכת טוב ,אם אומר שהוא צדיק בחנופה אז
יקולל מכל ,אבל מוכיח לרשע ואומר שהוא צדיק כדי שיפעל
תוכחתו אז יבוא ברכה על זה"].
צח.

בנדרים ס" ב ע"ב ובבא בתרא ח .ויורה דעה סימן רמ"ג ס"ב),
עם הארץ אסור לאכול בשר ( בפסחים מ"ט ע"ב) ,תלמיד חכם
שסרח אין מבזין אותו בפרהסיא (מנחות צ"ט ע"ב) ,תלמיד
חכם צריך שיהיה בו גיאות שמיני שבשמינית (סוטה ה)"].
ק.

עובר בלא תקום

חיוב תוכחה הוא גם במצוות עשה

פי"ט פי"ח ,לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך
כמוך אני יקוק ,עי' שו"ת מהרש"ג (ח"ב סנ"ג) שכתב
דלא תקום זה רק כשמתנקם על שלא עשה לו טובה ,אבל אם
נוקם בו על שעשה לו רעה אינו עובר משום לא תקום ,וז"ל

שם ,כתב בספר חסידים (ס"ה) "הוכח תוכיח את עמיתך
(ויקרא י"ט י"ז) מצוה אותנו להוכיח כל אחד מישראל
שמתיאש ומתעצל בעצמו אפי' מאחת מן המצות רמ"ח עשה
או שהי' עובר על אחת ממצות ל"ת האמורים" ,ומבואר
בספר חסידים דחיוב תוכחה הוא גם על מצוות עשה ,שוב
ראיתי שאי"ז פשוט.
צט.

מי שנוקם בחבירו על שעשה לו רעה אם

מעלת ת"ח

שם ,עי' דבר נחמד בפרדס יוסף מש"כ במעלת ת"ח [וז"ל
"וראיתי בשם השאגת אריה ז"ל שאמר לתלמידיו
לעורר בהם חשק ללמוד ,והציע לפניהם מעלת תלמיד חכם
שעומד גבוה במעלה מעם הארץ ויש לו הרבה הנחות ,למשל
בתורה כתוב לא תקום ולא תטור ולתלמיד חכם עשאו הנחה
מעט תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם
(יומא כ"ג ).ורמב"ם (פ"ז מתלמוד תורה הי"ג) ,ועיין פרדס
יוסף [ויחי דף תתנ" ב ד"ה וזה]:
השבת אבידה מצות עשה ולתלמיד חכם אם אינו לפי כבודו
יש היתר פעמים שאתה מתעלם ( בבא מציעא ל ,).עם
הארץ צריך סימנים ותלמיד חכם נאמן בטביעת עין ( בבא
מציעא כ"ג ע" ב) ,עם הארץ אסור לומר שקר בכל מקום ובכל
אופן ותלמיד חכם מותר לומר שקר מפני שלום (יבמות ס"ה
ע" ב ובבא מציעא פ"ז ,).ועיין ספר חסידים (סימן תכ"ו וסימן
תתרס"א) ובפרדס יוסף חלק א ' [ויחי דף תתס"ה אות ס" ד]
וחלק ב' [תשא דף תשל"א ד"ה ועיין] ,ובעניי לא נזכר שם
חילוק בין תלמיד חכם לעם הארץ:

קא.

במצות ואהבת לרעך כמוך

שם ,עי' מה ש כתב המהרש"א (שבת ל"א[ ).וז"ל "דעלך סני
לחברך לא כו ' .והיינו דכתיב בתורה ואהבת לרעך כמוך
וגו ' ויש לעיין בזה גם שאמר ליה בלשון תרגום שכן היה
לשונם אז בירושלים מכל מקום אמאי שינה לומר לו בלשון
שלילה דעלך סני כו ' דתרגום מלישנא דקרא הל"ל ותרחמיה
לחברך כוותך כת"א וי"ל דמשמע ליה דקרא לא איירי אלא
בכי האי גוונא בל"ת דגביה לא תקום ולא תטור כתיב ועלה
קאי ואהבת לרעך וגו' שלא תעשה לו רעה מכל דסני לך כו'
אבל לגבי לעשות לו טובה לא קאמר ואהבת לרעך כמוך
כדאמרינן חייך קודמין לחיי אחיך וכן מוכיחין דברי ת"י ע"ש
ודו"ק"]  ,ועי' בהקדמת השערי יושר שג"כ כתב כן [וז"ל "וגם
רמזו לנו לפרש את המקרא "ואהבת לרעך כמוך" בדרך
שלילי מאי דעלך סני ,לחברך לא תעביד ,אבל בדרך חיובי
ראוי לאדם להקדים את טובת עצמו"].

עם הארץ אם נדר צריך שיתירו לו הנדר ולתלמיד חכם יש
הרבה מיני נדרים שלא צריך כלל להתרה (נדרים כ .ויורה
דעה סימן ר"ח ס" ב) ,עם הארץ אסור שימוש בכהן ותלמיד
חכם רשאי (מגילה כ"ח .נדרים ס" ב .ועיין יורה דעה סימן
רמ"ו סכ"א ברמ"א):
עם הארץ כשקיים פריה ורביה אעפ" כ אסור לשתות כוס של
עקרין ותלמיד חכם רשאי (זה צריך עיון דבשבת (קי"א).
ואבן העזר (סימן ה סי"א) לא מצינו שום חילוק ,אך יש
לקיים דבריו עפ"י מה שאמרו ביבמות (ס"ג ).ואבן העזר
(סימן א סעיף ד) מי שחשקה נפשו בתורה כבן עזאי פטור
בפריה ורביה):

קב.

תלמיד חכם כשיש לו סכסוך יכול לומר צורבא מרבנן אנא
שרי לי תיגרא ברישא ולתבוע שיפנו לשאלתו קודם
לאחרים ,ועם הארץ אינו יכול לשאול זאת (נדרים ס" ב,).
תלמיד חכם יש לו רשות לומר לא יהיבנא כרגא ולתבוע
שיפטירו לו ממיסי הקהילות ,ועם הארץ אין לו זכות זה (שם

בדברי הלל לגוי מאן דעלך סני לחברך לא
תעביד

שם ,עי' מש"כ האמרי אמת (ב' ימים הראשונים של פסח)
בשם החידושי הרי"ם [וז"ל "אולם איתא בגמרא
מעשה בנכרי אחד וכו' על מנת שתלמדני כל התורה כולה וכו'
על רגל אחת וכו' בא לפני הלל וכו' אמר לו דעלך סני לחברך
לא תעביד וכו' ואידך פירושה הוא זיל גמור ,ומקשה
כה

המהרש"א למה אמר לו בלשון שלילה היה לו לומר בלשון
הכתוב ואהבת לרעך כמוך ,ואמר אאזז"ל שללמוד תורה יכול
גם גוי אב ל להשיג התורה זה אינו יכול ולכן לא יכל הלל לומר
לו בלשון התורה ואהבת לרעך כמוך שאף שישנם מצוות
שהגוי יכול להבין אבל זה רק בדרך השכל ולכן אמר לו דעלך
סני וכו' שזה דבר שכלי ,וזהו על רגל אחת היינו טרם שנעשה
ישראל והלל שאמר לו ואידך פירושה הוא זיל גמור הכוונה
שכשיתגייר ויהיה ישראלי יוכל להשיג טעמי תורה"].
קג.

קז.

שם ,כתב בשטמ"ק (כתובות ל"ז" ):ואהבת לרעך כמוך .וכל
היכא דכתיב רעך משמע אפי' רשע שנתחייב מיתה
אתה חייב לחזור אחר זכותו לברור לו מיתה יפה ויש לפרש
ואהבת לרעך לשון רעים שבך שנתחייבו מיתה ברור להם
מיתה יפה .הרמ"ה ז"ל בפרק ד' מיתות .ולשון קמא עיקר.
ואל תתמה אם קרא אותו הכתוב ריע דריע אהוב נמי מקרי
כדכתיב ונקלה אחיך לעיניך אחר שנקלה נקרא אחיך
ואמרינן נמי במדרש שוחר טוב בשר חסידיך לחיתו ארץ וכי
חסידים היו והלא כתיב סוסים מיוזנים וגו ' אלא כיון שנעשה
בהם דין חסידים היו כנ"ל".

בלאו דלא תקום ולא תטור

שם ,בענין הלאו דלא תקום ולא תטור ,יעוי' אריכות בח"ח
בפתיחה (לאוין ח' ובבאר מים חיים שם).
קד.

קח.

ואהבת לרעך כמוך זה רק בעושה מעשה עמך

שם ,אי' באבות דרבי נתן (סו"פ ט"ז) "ושנאת הבריות כיצד
מלמד שלא יכוין אדם לומר אהוב את החכמים ושנא
את התלמידים .אהוב את התלמידים ושנא את עמי הארץ.
אלא אהוב את כולם ושנא את המינין ואת המשומדים ואת
המסורות וכן דוד אמר משנאיך ה' אשנא ובמתקוממך
אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי (תהלים
קל"ט כ"א כ"ב) .הלא הוא אומר ואהבת לרעך כמוך אני ה'
(ויקרא י"ט י"ח) [מה טעם כי אני] בראתיו ואם עושה
מעשה עמך אתה אוהבו ואם לאו אי אתה אוהבו" ,וע"ע
בסמוך.
קה.

רשע שעובר על ואהבת לרעך כמוך אתה
רשאי לשנאותו

שם ,כתב רש"י (משלי פ"ג פ"ל) "אל תריב עם אדם -
להתלונן עליו ,אם לא גמלך רעה  -שעבר על המצוה
הכתובה בתורה ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יט) ומי שהוא
רשע רשאי אתה לשונאו".
קט.

אם לרבנן יש איסור לקיים כלאים

פי"ט פי"ט ,את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים
שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה
עליך ,בענין אם לרבנן יש איסור לקיים כלאים ,עי' טורי אבן
מגילה י"ג( :ד"ה ועל הכלאים) שהאריך בזה.

גם בלב עובר על לא תקום ולא תטור

קי.

שם ,עי' מש"כ בגבורת ארי (יומא כ"ג[ ).וז"ל "יש לומר
דקרא הכי דייק דמאי טעמא אקדמיה קרא לאו דלא
תקום קודם ללא תטור הא אי אפשר לנקימה אלא אם כן נטר
לו האיבה בלבו קודם דהא גורם לו שאינו משאילו קרדומו
מפני שלא השאיל לו מגלו דעל כרחך הא דנקט גבי נקימה
אמר לו איני משאילך כדרך שלא השאלתני וגבי נטירה הילך
איני כמותך לאו דוקא דאמר ליה להדיא הכי אלא אפילו לא
אמר ליה בהדיא הכי אלא שנמנע להשאיל מפני שלא
השאילו ונקט ליה בלביה נמי עובר על לא תקום"].
קו.

אי ואהבת לרעך כמוך קאי אף על רשע

איכא מצוה למעט כלאים אף בכלאים שאינם
שלו

שם ,עי' מה ש כתב המקדש דוד (כלאים ס"ד) [וז"ל "ונראה
דהאי מצוה למעט את התיפלה רמי גם כן על כל ישראל
ולא רק על הבעלים דאמרינן בע"ז (ס"ד א) גבי אין עודרין עם
העכו"ם בכלאים אבל עוקרין עמו כדי למעט את התיפלה,
ואמרינן שם דאיכא איסורא בזה שנוטל שכר לעקור משום
מקיים כלאים ,ומכל מקום למעוטי תיפלה עדיף ע"ש ,ואף
שאין הכלאים שלו אלא של עכו"ם ואין שום אדם עובר ע"ז,
וגם לא רמי על הזרעים שום איסור דהתם מיירי בכלאי
זרעים דמותרין אף באכילה ומכל מקום איכא מצוה למעוטי
תיפלה שלא יהיו כלאים בא"י"] ,ועי' שואל ומשיב מהדו"ק
ח"א סצ"ד [וז"ל "ולפענ"ד דוקא בכלאים כיון דהמקיים
כלאים בכרם עובר א" כ כל ישראל מצווין לעקור הכלאים אף
בכרם חבירו ושלוחי ב" ד היו יוצאים לעקר כלאים כמבואר
פ" ב מכלאים הט"ז א" כ הוי עכ"פ שייכות לכל אדם בזה והוי
בקצת שותפות דעכ"פ לדידיה נאסר ואולי מצד קנס אבל זה
דוקא בכלאים ולא בשאר דברים"].

בדברי ר"ע דואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול
בתורה

שם ,עי' דבר נחמד בחת"ס בתורת משה [וז"ל "ואהבת לרעך
כמוך .אר"ע זה כלל גדול בתורה (תו" כ) .יש לפרש ר"ע
לטעמי' דדרש ר"פ איזהו נשך וחי אחיך עמך חייך קודמין
לחיי חבירך ,וא" כ כיון שחייך קודמין איך אפשר לקיים
ואהבת לרעך כמוך .מיהו הא דחייך קודמין היינו בעניני
עוה"ז ,אבל בחיי הנצחיי דהיינו בלימוד התורה חייב ללמד
לאחרים ,אפי' הוא מבטל עצמו מלימודו מ"מ חייב ללמוד
עם אחרים ,וע" כ אמר ר" ע זה כלל גדול בתורה ,דבענין
לימוד התורה הוא כלל גדול לאהוב חבירו כמוך( .מ"מ לא
אמר רק כמוך ,כי עי"ז שמלמד לאחרים גם הוא עושה מצוה
ומזכה עצמו ושניהם שוים)"].

קיא .בדין איסור שעטנז באינו מתכוין
שם ,עי' בר"ן חולין (ל"ב .בדה"ר) שכתב דבאיסור שעטנז
אם אינו מתכוין שרי אע"ג דהוא פסיק רישא ,ועי' מנ"ח
מצוה תקפ"ד אות ה' מש"כ בזה [וז"ל "עיין בר"ן פרק גיד
הנשה [ל" ב ע"א בדפי הרי" ף ,ד"ה אביי אמר אסור] שכתב
דגבי שעטנז ג"כ אם אין מתכוין אף על פי דהוא פסיק רישא
כו

דע"ז]" ,ועי"ש בתוס' הגרעק"א שנתק שה בדבריו דאמאי
הוצרך לטעמים אמאי א"צ שישים ,הא כל הטעם דבעי'
שישים באוכלים הוא משום שמא יבשלנו ויתן טעם ,וזה לא
שייך בבגדים [וז"ל " בתוי"ט ד"ה אם רוב .ובמידי דיבש ביבש
מין במינו .ול"נ דהכא לא תלי בזה .דאף אם הוי אינו מינו הא
גם במין בשא"מ מדאורייתא בטל ברו ב רק מדרבנן בעי' ס'
דחיישינן שמא יבשלם ויתן טעם וזהו ל"ש הכא"] ,ועי'
בשו"ת להורות נתן (ח"ב ספ"ג) [וז"ל "ועיין תויו"ט כלאים
(פ"ט מ"א) שכתב ,דהא דאם רוב מן הגמלים מותר משום
דהצמר נתבטל ברוב ומבואר בחולין (יא א) דילפינן מאחרי
רבים להטות דכל האיסורים בטלים ברו בא דאיתא קמן,
ובמידי דיבש ביבש מין במינו אפילו מדרבנן אין צריך יותר,
ובתר שמא אזלינן במין במינו ואפילו אית לחד שם לווי עכ"ד.
ולפ"ז פשתן בצמר גמלים אינו בטל משום דהוי מין בשאינו
מינו .אולם בתוס' רעק"א ז"ל שם השיג על התויו"ט וכתב,
דהכא אף אם הוי מין בשאינו מ ינו בטל ,דהא גם במין בשאינו
מינו מדאורייתא בטל ברוב רק מדרבנן בעינן ששים דחיישינן
שמא יבשלם ויתן טעם וזה לא שייך הכא עכ"ד .וכן השיג
הפרי מגדים או"ח (סימן ט' א"א סק"א) על מה דמשמע
מהתויו"ט דתרי מילי דאינו שוין בשמן אינו בטל ,ואמאי הא
לא שייך כאן הטעם דאם יב שלם יתן טעם .ושוב כתב דמיהו
בפרי מגדים ליו"ד (סימן ק"ט) כתב שיש אומרים דמן התורה
מין באינו מינו לא בטיל כי אחרי רבים להטות דוקא במינו
נאמר  -והוא שיטת מהרא"י המובא בש"ך (שם סק"י)  -ולפ"ז
דברי התויו"ט אתי שפיר עכ"ד .וכבר העיר בשו"ת בית יצחק
(או"ח סימן א' אות ד') דבתשב"ץ הנ"ל מבואר דלא
כהתויו"ט אלא דאף צמר גפן מתבטל בפשתן ,והכי מוכח מכל
הפוסקים דלא כהתויו"ט ,וביחוד לפמש"כ הש"ך ביו"ד
(סימן ק"ט סק"י) להלכה דמין באינו מינו אין צריך ששים
רק מדרבנן משום דשמא יבשלם ויתן טעם ,ובכלאים דלא
שייך זה לא בעי ששים עיין שם .ועיין תשו' חסד לאברהם
שם"].

שרי ,עי"ש גבי בת תיהא ,א" כ כלאים בציצית דעשה דוחה וכן
גבי בגדי כהונה ,למה דחי ,הוה ליה לבאר שלא יתכוין בחמה
וכו ' ואפשר לקיים העשה בלא דחיית הלא תעשה ,ואין כאן
מקומו ובעזה"י במקום אחר נברר זה .ובדבר זה יש ליישב
הרבה קושיות של השאגת אריה בהלכות ציצית ,עי"ש ,ואין
כאן מקומו"].
קיב .בדין מלביש לחבירו ציצית עם כלאים
שם ,עי' במנ"ח (מצוה תקנ"א סק"ד) שצידד דמי שמלביש
לשני ציצית עם כלאים (באופן המותר) והלובש אינו
יודע שזה כלאים ,כיון שיש איסור להלביש לשני כלאים
(מלבד הלאו דלפני עור עי"ש) ,והמלביש הרי לא מקיים
מצווה א"כ יתכן שעובר באיסור כלאים ,ועי"ש באבי עזרי
(הל' כלאים) שנחלק עליו ופשיטא ליה דאינו עובר באיסור,
וז"ל

קיג.

קטו.

הלובש כלאים לעצמו לוקה שמונים

שם ,עי' מש"כ החת"ס (שו"ת יו"ד סרפ"ז) [וז"ל " דנלע"ד
דלא שייך הרכבה אלא בשני המינים מגודלים למעלה
מהקרקע או לכל הפחות שעתידים שניהם לעלות מהקרקע
משא" כ הכא שהחטה הזאת הנתחבת בסדקי הענף כלה
ובלה בארץ ואינה עתידה לראות פני תבל רק גורמת שתשרש
השושנה בארץ זה לא מקרי הרכבת אילן בירק וטעמא נ"ל
דהא כל עצמו לא ילפי ' איסור הרכבה בפ"ק דקדושין ל"ח
ע"א אלא מדכתיב בפ ' קדושי ' שדך לא תזרע כלאים בהמתך
לא תרביע כלאים מה בהמתך בהרבעה אף שדך בהרכבה ומה
בהמתך בין בארץ בין בח"ל דה"ל חובת הגוף הה"נ הרכבה
נאסר בין בארץ בין בח"ל יע"ש א"כ אף אנו נאמר מה בהמתך
בהרבעה שני המינים מגולים לפנינו בעולם זה נקרא הרבעה
הה"נ שדך בהרכבה ששני המינים גדלים למעלה להקרקע
ולא כשמין א ' כלה ובלה בארץ אין זה הרכבה"].

שם ,עי' מש"כ האתוון דאורייתא (כלל כ') [וז"ל "וע"ע
בתוספתא דמכות שם דמבואר שם דהמלביש את חבירו
כלאים לוקה והכ"מ בה ' כלאים פ"י הל"א כ' הטעם משום
דכתי ' לא תלבש שעטנז קרי בי' לא תלביש ע"ש והרמב"ם כ'
שם שאין המלביש לוקה כ"א כשהלובש שוגג וכמו שכתב בהך
דטומאת כהן דאין המטמא לוקה כ"א כשהמתטמא שוגג
וכנ"ל והכ"מ שם בה' כלאים תמה עליו דמנ"ל הא ומפשט
התוספתא מוכח דאין חילוק רק דאפי ' כשהלובש מזיד איכא
עביר ' בפ"ע למלביש ולפי"ז יומצא ג"כ דהלובש כלאים
לעצמו לוקה שמונים משום מלביש ומשום לובש וכמובן"].
קיד.

אימתי שייך איסור הרכבה

בדברי התוי"ט ב ביטול בכלאי בגדים

שם ,עי' בתוי"ט כלאים (פ"ט מ"א) מה שכתב לגבי ביטול
בכלאי בגדים "[אם רוב מן הגמלים מותר  -פירש הר"ב
שהצמר נתבטל ברוב .וילפינן בפ"ק דחולין דף יא מאחרי
רבים להטות דכל האסורים בטלים ברובא דאית' קמן.
ובמידי דיבש ביבש .מין במינו אפילו מדרבנן אין צריך יותר.
כדתנן במשנה ה' ריש פרק ז' דחולין .ובתר שמא אזלינן במין
במינו .ואפילו אית לחד שם לווי .כדאיתא בפרק בתרא

קטז .בחומר איסור לבישת כלאים
שם ,עי' מש"כ הגר"א (שנות אליהו כלאים פ"ט מ"ח) [וז"ל
"ומקודם נקדים עוד הקדמה א ' דאיתא אדם שמטמא
א"ע מעט מטמאין אותו הרבה בעוה"ז מטמאין אותו בעה"ב
כז

מלמטה מטמאין אותו מלמעלה וזה דלבש כלאים לרשב"א
עבר ג' עבירות וטומאות ביחד וזהו נלוז ר"ל שמטמאין הרבה
ומליז היינו עולם הבא אביו שבשמים עליו זהו מטמאין
מלמעלה נגד שלשה טומאות שעשה ביחד נגד זה מטמאין
אותו הרבה בעוה" ב ומלמעלה וזהו נרמז במלת שעטנז ולכך
ס"ל לרשב"א דבעינן כל הג' ביחד דאי סגי בחדא מינייהו
א" כ אין כאן רק טומאה אחת"].
קיז.

מוכיחות הן מדסתם כאן במתני ' ולא פירש כלום .ואילו היה
דעתו כשחיבר הפירוש דהא דתנן המזיד כשוגג דלאו דוקא.
אלא כשהיא שוגגת שניהם פטורים .לא הוה ליה לסתום אלא
לפרש .ולא עוד אלא דבסוף פירקין כשהזכיר חלוקות שבין
שפחה לשאר עריות כתב .וכבר נתבאר שאין בה הפרש בין
שוגג למזיד .לכך נ"ל פשוט שזו [היא] דעתו כשחיבר הפי'
לחייב אותה במלקות אע"פ שהיא שוגגת .אבל בחבורו ודאי
שחזר בו כמבואר בדבריו פ"ג מהלכות אסורי ביאה ופרק ט'
מהלכות שגגות .שהצריך שתהא היא מזידה"].

בטעם איסור כלאים

קכא .בטעם שבשפחה חרופה מביא אשם

שם ,כתב רבנו בחיי "ע" ד הפשט :טעם איסור הכלאים מפני
שכל הדברים הנבראים בארץ בין חי בין צומח יש לו כח
ומזל למעלה ,וכל אחד ואחד נברא למינו ,כי כן יסד המלך
יתעלה במעשה בראשית שיהיה כל אחד ואחד למינהו ,ומי
שהוא מרביע או מרכיב שני מינין הרי הוא משנה ומכחיש
מעשה בראשית שכתוב שם "למינהו" והוא עושה הפך ה'
שרצה להבדיל בין המינין כאלו מראה את עצמו שהוא חושב
כי לא יספיקו הנבראים שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו והוא
רוצה להתחכם ולהוסיף עוד שם מינין מחודשים על כל מה
שברא חי העולמים ,ואסור החרישה בשור וחמור גם כן נמשך
אחר הטעם הזה כי מנהג עובדי אדמה אחר חרישתם שיביאו
הצמד ברפת אחת ויבאו לידי הרכבה להוליד מינים זרים
משונים בתולדות להכחיש מעשה בראשית".

שם ,כתב הספורנו "הנה המזיד בזה שעשה זה הסכלות
לחלל את עצמו ,הוא קרוב לשוגג ,ומקריב אשם על
חלול הקדש".
קכב .בת י"ב שנה ויום אחד שקבלה קידושין
ואח"כ עברו ב"ד את השנה והרי היא קטנה
אם פקעו קידושיה
שם ,יל"ע בבת י"ב שנה ויום אחד שקבלה קידושין ואח"כ
עברו ב"ד את השנה והרי היא קטנה אם פקעו קידושיה
או לא ,ועי' רש"ש כריתות די"א [וז"ל "הקשה לי חכם א'
דלפי מה שפסק הרמב"ם כר"ע דלעיל דש"ח היינו חציה
שפחה וחציה ב"ח ומאורסת לע"ע היכא מ"ל בקטנה דהרי
אין קידושיה כלום .ועי' בגיטין (מג) .והשבתי לו דמ"ל עפ"י
האמור בירושלמי כתובות פ"א סוף הלכה ב' בת ג' שנים ויום
א' ונמלכו ב"ד לעברו הבתולין חוזרין כו' .וכ"נ פשוט בבת
יב"ש ויום אחד וא"כ מ"ל שקבלה קדושיה בהיותה בת י"ב
שנים ויום אחד .ואח"כ נמלכו ב"ד לעבר אה"ש והרי היא
קטנה .וקידושיה לא פקעו דהרי אז היתה גדולה .אולם יש
לבעה"ד לחלוק ולומר דנעשה קטנה למפרע וא"כ פקעו
ממילא הקדושין .והחכם השואל תירץ דמ"ל בישראל שבא
על ח"ש וחב"ח ויל דה לו בת וגם היא דינה כח"ש וחב"ח .ולצד
חירות שבה הוא אב ויכול לקבל קידושיה"] ,ועי' קובץ
שעורים (בבא בתרא אות תקפ"ג) מש"כ בכה"ג לענין עדות
[וז"ל "עוד אפשר ,דנ"מ כגון שהיה בן י"ג שנה כשהעיד,
ואח"כ עיברו בי"ד את השנה ונעשה קטן למפרע ופסול מגזרת
הכתוב ,אבל לענין איסורין כה"ג אפשר דנאמן ,כיון דבשעה
שהעיד היה בן דעת"].

קיח .ב שפחה חרופה אי בעינן שיזריע
פי"ט פ"כ ,ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע היא שפחה
נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה
בקרת תהיה לא יומתו כי לא חפשה ,עי' תוס' יבמות (נ"ה:
ד"ה אינו חייב) שכתבו דבשפחה חרופה חייב על ביאה
הראויה להזריע אף אם בפועל לא הזריע וכמו באשת איש
עי"ש[ ,ועי"ש בסוגיא בע"א לגבי חייבי לאוין דמדמי לה
לשפחה חרופה ,ויל"ע לפ"ז אם יצטרכו הוצאת ש"ז דלכאו'
בחיי"ל א"צ] ,אמנם יעוי' בירו' יבמות (ר"פ הבא על יבמתו)
דאי' התם דבשפחה חרופה חייב רק כשיפלוט דהיינו דבעי'
הוצאת זרע בפועל ,ועי"ש בשיירי קרבן שתמה על תוס'
מהירושלמי ,ועי"ש מה שהאריך בזה.
קיט.

קטן שבא על שפחה חרופה אי חייב קרבן

שם ,דעת הר"מ (סופ"ג מאיסורי ביאה) דקטן בן ט' שבא על
שפחה חרופה חייב קרבן ,ועי"ש בראב"ד שנחלק עליו
ועי"ש במגיד משנה ,ועי' בפ"ט משגגות ה"ג ובראב"ד שם.
קכ.

קכג .אם יש דין שפחה חרופה במאורסת לישראל
שם ,בענין אם יש דין שפחה חרופה במאורסת לישראל ,יעוי'
רש"י גיטין מ"ג[ .שכתב דנוהג גם במאורסת לישראל],
ועי' רש"י יבמות נ"ה .שכתב לעבד עברי שמותר בה,
ובמהרש"ל יבמות נ"ה[ .וז"ל "שפחה חרופה כו' נ"ב פי' והיא
חציה משוחררת שתופסין בה קדושין ולאו דוקא לעבד עברי
ה"ה לישראל שאינו עבד אלא רש"י בא לפרש בענין שתהא
מאורסת בהיתר ולא יהיה בזו איסור אלא שמזנה תחת
ארוסה וק"ל"] ,ובקרן אורה שם [וז"ל "ומה שכתב מהרש"ל
ז"ל דהוא הדין מאורסת לישראל לא ידענא מנא ליה הא,
דלכאורה נראה דדווקא מאורסת לעבד עברי ,דנישואי היתר
הוא .אבל מאורסת לישראל דנישואי איסור הוא ליכא בה
דין שפחה חרופה כלל ,דבעמוד והוציא קאי .וכן משמע

שפחה חרופה שוגגת אי לוקה

שם ,עי' תוי"ט פ"ב דכריתות מ"ד שלמד בדעת הר"מ
בפיה"מ שם דשפחה חרופה הגם שהיא שוגגת לוקה
דהוקשה אשה לאיש וכמו שהאיש חייב קרבן גם בשוגג כך גם
האשה לוקה אף בשוגג [וז"ל "והרמב"ם סובר שהל ' מכוון
דכי היכי דהוקש איש לאשה הוקשה נמי אשה לאיש .ולענין
זה לרבות שוגג כמזיד [והא דת" כ שהביאו התוס' דמחלקת
בין קטן לקטנה .לא קשיא .דיליף ליה מקרא] והיינו דכתב
הרמב"ם שהיא חייבת מלקות על השוגג כמו על המזיד .והא
דהוקש איש לאשה היינו לענין שהיא אנוסה א"נ היא קטנה
והוא גדול א"נ ער וישן .זו היא סברתו בפירושו .וידים
כח

בפדיון כרבעי בכל שנה ושנה וגם חייב לציין השדה בקוזזת
אדמה כרבעי בכל שנותי' ומצינו רבעי בלשון ערלה בקידושין
ל"ח ע"א לשיטת ר"ת בתוס' ד"ה וה"ה כו' וכן בפי' הרא"ש
ורע"ב פ"ב דערלה מתני' הערלה מעלה את הערלה פי' רבעי
ע"ש ובזה נתיישבו כל הקושי' זה מה שנלע"ד בזה"] ,ועי'
רמב"ן ר"ה (ט ):שכתב "וכן ראיתי עוד לרש"י שפירש שם
במסכת סוטה דלמאן דתני כרם רבעי אין ערלה נוהגת אלא
בכרם שלם דהיינו שתים כנגד שתי ם ואחת יוצאה זנב ,וזו
קשה מן הראשונה דודאי ערלה אפילו בשאר אילנות נוהגת
ולא שמענו לרבי ולר' אליעזר דפליג אכולהו תנויין דאמרינן
גבי ערלה בכל האילנות ,וגז"ש דותבואת הכרם ליתא אלא
לרבעי ואינה נדחית לפני פניו דמקרא מלא דבר הכתוב
ונטעתם כל עץ מאכל" ,ועי' ברש"ש ברכות שם ,ובענין רבעי
למ"ד כרם רבעי אי הוי דוקא בכרם שלם דהיינו שתים כנגד
שתים ואחת יוצאה זנב ,עי' מש"כ בזה בתפא"י (כלאים פ"ד
בועז ג') בדעת השאילתות ,ויעוי' בפרקי דר"א (פכ"ט) "אחת
באילן ,שנאמר [ויקרא יט ,כג] וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל
עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו .רבי זריקא אומר אין עץ
האמור כאן אלא עץ הגפן" ,ומבו' דלמ"ד כרם רבעי הוי אף
בערלה וכרש"י דהא האי קרא כתיב גבי ערלה ,ועי"ש ברד"ל
מש"כ בזה [וז"ל "אין עץ האמור כאן אלא עץ הגפן .נראה ר"ל
כמ"ש [יחזקאל טו ,ב] עץ הגפן מכל עץ (ודרש כאן כל עץ זו
הגפן) ,וכתב בזית רענן דס"ל כמ"ד כרם רבעי .מיהו באמת
לא פליגי רק לענין רבעי ,אבל ערלה דביה עיקר קרא נוהג
לכ"ע בכל עץ מאכל ,וכמו שביאר הרמב"ן בלקוטותיו לר"ה
והשיב על לשון פירש"י בסוטה [מג א] ד"ה קלא כו' דמשמע
פשט לשונו שערלה ג"כ אינה נוהגת אלא בכרם ע"ש .ובהגהות
המיוחסות להגר"א הגיה אין ערלה האמורה כאן אלא ערלת
הגפן"].

מדברי הרמב"ם ז"ל"] ,ויעוי' חת"ס גיטין שם שעמד על דברי
רש"י בגיטין ,ועי"ש מה שהביא מדברי התוס' ,ועי' בפרדס
יוסף מש"כ [וז"ל "ודעת הרמב"ם [פ" ד מאישות הי"ז]
דאפילו להלכה דקידושין תופסין בחציה שפחה וחציה בת
חורין אפילו בישראל גמור ,מכל מקום דיני שפחה חרופה
רק בחציה שפחה וחציה בת חורין מאורסת לעבד עברי,
ובענין איסור שפחה לישראל אי הוי איסור מן התורה ,עיין
משנה למלך (פ"ג מעבדים ה"ג) ובמנחת חינוך [מצוה קכ"ט
אות כ"ז  -מ"ג] מבוארים כל דיני שפחה חרופה"].
קכד .באיזה אילנות נוהג ערלה
פי"ט פכ"ג ,וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל
וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים
לא יאכל ,כתב רש"י בסוטה (מ"ג :ד"ה קלא אית ליה) "דסבר
לה כמאן דאמר במסכת ברכות (דף לה ).כרם רבעי תנן שאין
ערלה נוהגת בנטיעה אחת אלא בכרם שלם" ,וצ"ע דבריו
דהתם איירי בערלה וערלה נוהגת בכל מיני אילנות ואף
בנטיעה אחת ,ועי' בגליון הש"ס ר"פ כיצד מברכין ,ועי' בתשו'
חת"ס (יו"ד סי' רפ"ה) [וז"ל בתו"ד "והנראה לעניית דעתי
בזה בעמדי על המחקר לשון חייב בערלה דתנן בכולי
מתנייתא צ"ע קצת מה לשון חייב דהוה ל"ל אסור משום
ערלה או ערלה נוהג מה לשון חייב ודוחק בעיני לומר משום
שמצוה לשורפו דאתי' מכלאים כמ"ש סוף תמורה שייך לשון
חייב זה נראה דוחק [וע"ל בסי' רפ"ו בד"ה והנה] והיותר
נראה משום דבכלל דיני ערלה הוא רבעי שצריך פדיון שייך
לשון חייב ואם כן תינח בכל הני מתנייתא דמס' ערלה אבל
בהך דילדה פחותה מטפח דחייבת בע רלה כל שנותי' ולית בה
רבעי קשה לי שפיר איך שייך לשון חיוב תו קשי' לי כיון
דאסורה בהנאה כל שנותי' ה"ל למיחש לתקלה והול"ל
שתיעקר הנטיעו' לגמרי ולא לקיים מכשול ותקלה ונטיעה
פחותה מטפח לא חזי' לא לעץ ולא לצל וכיון שפירותי'
אסורים כל שנותיה מאי טעמא לא חשו לתקלה וחייבוה
לעקור יעיי' מה שכתבו תוס' במס' ע"ז י"ג ע"א ד"ה ואם
הקדיש וכו' תו יש לחקור דהלא ידועים ונכרים הם הפירות
של ערלה שרובן ככולם דקים וקלושים וכמ"ש הרמב"ן בפ'
קדושי' וז"ל אין הפירו' בתוך ג' שנים ראוי' להקריבו לפני
השם הנכבד לפי שהוא מועט ואין האילן נותן בפריו טעם או
ריח ורובם הם רקובים ורובן אין מוציאין פירות כלל עד השנ'
הרביעית וכו' ושוב כ' כן גם בשם הרמב"ם בס' המורה
ומטעם זה העלה באר שבע בסוטה שם /דף מ"ג /להתיר יין
מכרמי גוים בא"י שיש בהם ודאי ערלה וז"ל משום דקודם
שיעברו עליהם שני ערלה אינם עושים פירות ואם עושים הם
דקים וחלושים שאינם ראוי' לעשות מהם יין ע"ש וכן הוא
ברמב"ם וטור ש"ע י"ד סי' רצ"ד סעיף י"ז וצריך לומר הא
דאמרינן פרק אין מעמידין בטעם איסור גבינו' נכרים משום
שמעמידים אותם בשרף ערלה היינו מאותו הטעם בעצמו כי
פירות ג' שנים הראשונים אינם ראויים לאכילה כי חמוצים
הם ובשרף שלהם עושים גבינות ואם כן מאי טעמא גזרו
עליהם הלא הפרי תעיד על עצמה שאינה משני ערלה אף על
גב שבוודאי לענין איסור ערלה ממש אין לסמוך על זה דא"כ
ספק ערלה היכי משכחת לי' וספק לי ואנא איכול וכה"ג מ"מ
השתא כיון דליכא אלא משום מראית העין הלא כל רואיהם
יכירו ויתלו בהיתר טפי מלאיסור ע"כ מפני כל האמור הי'
נראה לרש"י ז"ל לפרש האי חייב בערלה כל שנותי' ר"ל חייב

קכה .בדין שיעור ביטול תרומה בק"א וערלה בר"א
שם ,בענין שיעור ביטול תרומה בק"א וערלה בר"א אי האי
שיעורא הוי מדאו' או מדרבנן ,עי' מש"כ באו"ש פט"ו
ממאכ"א הט"ז באריכות ,ודעת היראים (סי' שפ"ט) שכלאי
הכרם אוסרים במאתיים מן התורה [וז"ל "ומה שהוצרכנו
תוספת מאתים מדאורייתא אבל מדרבנן מתסרי בלא תוספת
מאתים"]  ,ועי' בדרך אמונה (בה"ל פ"ה מכלאים הכ"א) [וז"ל
"עד שהוסיף אחד ממאתים .כתב היראים מצוה שפ"ט ומה
שהוצרכנו תוספת מאתים מדאורייתא אבל מדרבנן מתסרי
בלא תוספת מאתים כדתנן במס ' כלאים הרוח שעלעלה את
הגפנים ע"ג התבואה יגדור מיד ואם אירעו אונס מותר וכיון
דמישתרי במקום אונס שמעי' דמדרבנן קאמר ובלא תוספת
מאתים לכל הפחות עכ"ל מבואר מדבריו דשיעור א'
ממאתים הוא דאורייתא וזה אסור אפי ' במקום אונס
ומדרבנן אסור אפי' פחות ממאתים ולא התירו אלא במקום
אונס וכל המשנות דלכשאחזור אלקטנו אם הוסיף במאתים
אסור וכן המעביר עציץ נקוב דמשמע פחות ממאתים מותר
היינו מה"ת אבל מדרבנן אסור אבל צ"ע דבהדיא אמרי'
בגיטין נ" ד ב ' והא הכא דמדאורייתא חד בתרי בטל ואערלה
וכה" כ קאי שם אלמא דא' ממאתים דרבנן וצ"ע"].

כט

קכו.

אם יש מצוה לשרוף ערלה

משנה למלך פ"י ממאכלות אסורות] ,אם כן יש נפקא מינה
לע"ל תוב"ב ,ולפ"ז בדבר זה קיל ארץ ישראל מחוצה לארץ
דבארץ ישראל אסור בזמן הזה רק מד"ס ובחוצה לארץ בין
שנטעו ישראל או עובד כוכבים בין בשדה ישראל או של עובד
כוכבים אסור הלכה למשה מסיני [כקדושין ד' ל"ט א' ,וי"ד
רצ"ד] ,ורק דספיקא שרי וכך הי' מהלכה למשה מסיני [י"ד
רצ"ד ס"ח] ,מיהו י"ל דבזה"ז דבא"י מד"ס לא עדיף חו"ל
מינה"].

שם ,יל"ע אם יש מצוה לשרוף ערלה ,או שרק אם שרפן
אפרן מותר אבל אין מצוה לשורפן ,ועי' מנ"ח מצוה
קמ"ו סק"ז ובמה שצוין שם [וז"ל "והערלה וכלאי הכרם.
דרשינן [קידושין נ"ו ע"ב] פן תקדש וגו' [דברים כ"ב ,ט'] פן
תוקד אש ,א"כ מן התורה בשריפה .וערלה ,כתבו התוס'
תמורה ל"ג ע"ב ד"ה אלו ,דצ"ע מנא לן דהוא בשריפה,
ומביאים דברי רש"י במשנה שם דאיתקש לכלאי הכרם ,ועיין
סוכה ל"ה ע"א תוס' ד"ה לפי ,בא"ד כתבו בלשון ,אפשר
דאפילו מ ן התורה ערלה בשריפה ,נראה דלא ברירא להו דבר
זה .עכ"פ מוכח דאפר הנקברין הוא רק מדרבנן אסור ,א"כ
נראה דרבנן החמירו בשריפה אף דיצא קולא לענין אפר דהם
אמרו והם אמרו ,אבל אי אפר הנקברין מן התורה אסור
היאך הקילו על דבר תורה בקום ועשה בלא סייג וגדר כלל
(וע"כ הוא מן התורה) ,אך כיון דאיסור האפר הוא רק
מדרבנן ,יכול להיות שקצת הנשרפין הוא מדרבנן והחמירו
בשריפתן והקילו באפרן ,דהם אמרו וכו' .ועיין ריטב"א סוכה
ל"ה ע"א במשנה ד"ה והנכון ,שכתב דאשרה ועיר הנדחת
חייבים בשריפה וכן תרומה טמאה ,וערלה אינו חייב בשריפה
רק דעומד לש ריפה .ואיני מבין ,הן אם הוא מן התורה או
מדרבנן ,עכ"פ בודאי הוא חייב דמצוה עליו לשרוף דבר הטעון
שריפה כמבואר כמה פעמים ,ובתוס' תמורה שם ד"ה
הנשרפין ,כתבו דעל כן אפר הנשרפין מותר ,דאין לך דבר
שנעשה מצותו ומועלין בו וכו' והנשרפין מצוה לשרפן ,אך
הנקברין ליכא מ צוה רק מפני התקלה ,ודברי הריטב"א צ"ע.
ומשקים של ערלה וכלאי הכרם שאין יכולים לשרוף
נקברים"] ,ובמצוה רמ"ו סקט"ו [וז"ל "ועיין ריטב"א סוכה
ל"ה ע"א במשנה ד"ה והנכון ,שכתב דאשרה ועיר הנדחת
חייבים בשריפה וכן תרומה טמאה ,וערלה אינו חייב בשריפה
רק דעומד לשריפה .ואיני מבין ,הן אם הוא מן התורה או
מדרבנן ,עכ"פ בודאי הוא חייב דמצוה עליו לשרוף דבר הטעון
שריפה כמבואר כמה פעמים ,ובתוס' תמורה שם ד"ה
הנשרפין ,כתבו דעל כן אפר הנשרפין מותר ,דאין לך דבר
שנעשה מצותו ומועלין בו וכו ' והנשרפין מצוה לשרפן ,אך
הנקברין ליכא מצוה רק מפני התקלה ,ודברי הריטב"א
צ"ע"] ,ועי' ברש"ש (תמורה ל"ג ):דמבו' דערלה וכלאי הכרם
אין חיוב לשורפם ורק שאם שרפן אפרן מותר [וז"ל "וטעמא
נ"ל משום דשרפה דידהו לא כתבה תורה בלשון חיוב רק פן
תוקדש .ובזה א"ש מה שפרש"י על הא דכהנ"ש לא יקברו
דלמא כו' .שהעלה הגה"ש בקו שיא דתיפוק ליה דמצותו
בשרפה ע"ש .דמשום ערלה וכה"כ איצטרך לה"ט ונכון
בעז"ה"] ,ועי' מנחת ברוך (סצ"ט).

קכח .ערלה בשומר לפרי בערלת חו"ל
שם ,יל"ע בהאי דינא דנוהג ערלה אף בשומר לפרי אי הוי אף
בערלת חו"ל ,ועי' בדרך אמונה סופ"ט ממעשר שני
בבה"ל (ד"ה וקליפי רמון) שהאריך בזה.
קכט .ערלת חו"ל אם מותר בהנאה
שם ,עי' תוס' רי"ד סוכה ל"ה .שכתב דערלת חו"ל מותר
בהנאה [וז"ל "ונ"ל לתרץ דהאי ערלה סתם קתני
ואפילו בחוצה לארץ שאינה אסורה אלא באכילה ולא בהנאה
כדאמרי' בפ"ק דקידושין שהלכה למשה מסיני הוא דנראה
אסורה וספיקה מותרת וכדאמרי' התם ספק לי ואנא איכול
הילכך לאו לשריפה קיימי שהרי מוכרה לחבירו ואינו מודיעו
שהיא ערלה ומותר בה"] ,ועי' שפ"א שם {וז"ל "ועוד כ' לתרץ
גם הקושיא מערלה דמתניתין איירי בערלת חו"ל דמותר
בהנאה ויכול למוכרו לאחר וזה תמוה בעיני וכבר כ' מזה בחי'
ליו"ד (סי' רצ"ד) באריכות דאסור בהנאה [וכ"מ בע"ז (כ"ב)
בעובדא דר"ג מבי כתיל ורבא שהיו בבבל ונסתפקו לאסור
משום שנהנה מערלה ע"ש]"} ,ועי' אמרי בינה (יו"ט סכ"א
אות ט"ו) ,ועי' רש"י ע"ז כ"ב( .ד"ה שרא להו) שכתב "ואי
משום אכילה שישראל אוכל כנגדן ונמצא נהנה מפירות ערלה
שמכרן אין זה נהנה שכן המשפט שנה שזה עובד הוא אוכל",
ומבו' ברש"י דערלת חו"ל אסור בהנאה [דבפשיטות היו
בחו"ל ורבא גר בחו"ל] ,וזה דלא כדעת התוס' רי" ד (סוכה
ל"ה ).דנקט דערלת חו"ל שרי בהנאה.
קל.

ערלת חו"ל אי תופסת דמיה

שם ,עי' מנחת חינוך (מצוה רמ"ו) וצפנת פענח (פ"י
ממאכלות אסורות הי"ד) שכתבו לחדש דערלת חו"ל
תופסת דמיה והדמים אסורים ,ובדבר הזה ערלת חו"ל חמיר
מערלת א"י ,עי"ש נמוקו וטעמו [וז"ל "עוד נראה לענ"ד ,דאם
מכר לחבירו ספק ערלה בחוץ לארץ דהלכה ספיקן מותר,
ומותר לספק לחבירו אף דהמוכר יודע דודאי ערלה כמבואר
בגמרא קידושין ל"ט ע"א ספק לי ואני איכול ועיין ר"ן שם,
זה ודאי דאם נתוודע ללוקח אחר שאכל דהוא ודאי ערלה אף
דבאיסור דאורייתא צריך להחזיר המעות ,מ"מ כאן לא עבד
הקונה שום איסור כלל בשעה שאכל ,והוי נהנה גמור והמעות
אינם חוזרים .ונראה לענ"ד דהמעות אסורין דתופסין דמיהן,
אף דמבואר בגמרא שם נ"ו ע" ב דמכרן וקידש בדמיהן
מקודשת דאינן תופסין דמיהן ,אולם הטעם מבואר
בירושלמי שם [פ" ב סוף הל ' ח '] משום שאינן דמיהן ,כלומר
דהערלה אינה שווה כלום והמעות גזל או מתנה אצלו ,אך
הערלה הזה [ דהיינו] הספיקות הואיל ובשעת מעשה שווים
המעות ,דמותר לספק לחבירו אף דנודע למפרע שהיא ערלה

קכז .אם מותר ספק ערלה בא"י למ"ד לא קדשה
לעתיד לבוא
שם ,יל"ע למ"ד לא קדשה לעתיד לבוא (עי' מגילה י ).אם
ספק ערלה בא"י מותר ,ועי' מל"מ פ"י הי"א ממאכלות
אסורות הי"א [וז"ל "וכן ערלה דקי"ל דבח"ל ספיקה מותר
משום דכך נאמרה הלכה למשה בסיני בזמה"ז אף בא"י
ספקה מותר משום דבטלה קדושת הארץ"] ,ובתפא"י ריש
ערלה [וז"ל "וי"ל למאי דקיימא לן דתרומה בא"י בזה"ז
דרבנן [כי"ד של"א] דנתבטלה קדושת הארץ ,אם כן גם ערלה
וכלאי הכרם וחדש אינו אסור שם רק מדרבנן [כ"כ רבינו
ל

יו"ד סי' רצ"ו ובאו"ח סי' ר"ג .וטעם חלוש הוא זה להתיר
איסור תורה כפי הספק הראשון שלו .ואצלי נתחדש טעם
אחר להתיר דאיתא התם דגזרו על הגפנים שאינן גבוהין טפח
שיהיו כירק (עי' סוטה מ"ג) משום שהם שפלים ונראין כירק
א"כ כל דבר שמינו שפל וקצר יש לדונו שהוא ירק ובטעמים
אלו עם הספק הראשון שלא ראיתי בו ממש שאין העץ של
הבראינגאן דומה לעץ אילנות שחלול מבפנים וראיתי דעמא
דבר לנהוג בהם היתר אזי אמרתי אין לחוש"].

ודאית ,מכל מקום שווים המעות שנתן שאכל ונהנה ,ממילא
המעות נתפסין בקדושת ערלה ,וצ"ע כעת"].
קלא .בדין ערלה בחצילים
שם ,כתב הכפתור ופרח (פנ"ו) "[לענין ערלה בחצילים]
ומתוך כך מסתברא לעניותנו שהפרי הנאכל הרבה
בארץ הצבי ובארץ אנדלוס ושמו אל בדאנגאן ובלשון לעז אל
ברגניאש (חצילים) ,שהם אסורות לעולם משום ערלה .וזה
שהרי הוא פרי אילן שאין עלים עולין לו מעיקרו וגזעו מחליף
ולעולם יצטרך לזרעו ונטעו בכל שנה ושנה .אלא בארצנו ארץ
הערבה שידעת גבולה מים סדום לים כנרת שהיא ארץ חמה
ביותר ומתקיים כמו שתי שנים ואל יותר מה שיהיה שלש
שנים ,אם כן זה הפרי לעולם הוא ערלה .וערלה נוהגת בשל
גוים ,וכדאיתא בירושלמי (ערלה פ"א ה"ב) ז כרנוהו פרק נד
וכן פסק הר"ם בחבור (מע"ש פ"י ה"ה) .ואין כאן ספק לי
ואנא איכול שהרי מתחלת בריתו ממזגו הוא ,שלא יתכן
שיהיה אלא ערלה ודאית בכל מקום ובכל זמן" ,ומבו' דדעתו
דנוהג ערלה בחצילים ,ועי' שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תקל"א,
ועי' ברכי יוסף (או"ח סר"ג) מה שכתב בזה [וז"ל "על
הבדינג"אן (חצילים) בורא פרי האדמה .רבינו אברהם בן
הרמב"ם בחידושים שבראש מעשה רקח .וכ"כ מרן בבית
יוסף משם תשובת הגאונים דעל הברנסאן בורא פרי האדמה.
וממילא רווחא דאין להחמיר בבדינג"אן משום ערלה .ואף
שיש לדחות ,כבר כתבנו בעניותינו בי"ד סי' רצ"ד (אות ד')
דקדישי עליונין האר"י זצ"ל ומהרח"ו אינהו אכלי מינייהו,
עש"ב"] ,ועי' בחזו"א ערלה סי"ב [וז"ל "בברכ"י הביא דברי
אחרונים ז"ל בבדינגא"ן ,ונראה דמוציאין העלין והפירות מן
הגזע והגזע מתקיים עד ג ' שנה ,ומסקנת כל אחרונים ז"ל
שהוא ירק ,וכתבו הטעם משום שמשנה הראשונה ואילך
הולך ומתקלקל ,ולמש" כ לעיל כל שאין מתקיים יותר מג'
שנה הוא בכלל דברי הגאונים שאין הגזע מתקיים ,ובין
שחוזר השרש ומוציא גזע אחר ובין כשהשרש ג" כ כלה וצריך
לזרוע מחדש הוי בכלל עולה מן השרשים ,ומיהו יש לעי ' לפ"ז
מאי מקשה מכרוב ,וצ"ל דכרוב גזעו מתקיים שנים הרבה אם
היה נוטל את העלין והיה מניח את הגזע ,ובשיורי ברכה הביא
בשם רדב"ז עוד טעם אחר דכל שהגרעין מצמיח פירי בשנה
ראשונה ודאי הוא ירק ,ולכאורה קשה דא" כ לא מקשה בירו'
מידי מכרוב ,אבל בלא"ה אין מקור לסברא זו בגמ' אבל י"ל
דהא דמשני בירו ' כאן בספק כאן בודאי היינו דכרוב הוי ודאי
ירק משום דמגדל פירי תיכף אחר זריעת הגרעין שאין
באילנות כיו" ב ,ונראה לדינא דכל שהגרעין מגדל פירי בשנה
ראשונה וגם הגזע אין מתקיים יותר משלש שנים אין בו
משום ערלה וכדברי אחרונים ז"ל [ומש" כ שהולך ומתקלקל
אחר שנה אין טעם זה עיקר אלא העיקר שאין מתקיים שנים
הרבה] ואף שפירותיו כעין פרי עץ ומוציא מן הגזע ,וכן לענין
ברכה מברכין עליו בפה"א"] ,ועי' בדרך אמונה בפתיחה
להלכות מעשר שני ,וע"ע בשו"ת הלכות קטנות (ח"א ספ"ג)
[וז"ל "והבדינגינאש כתב א"א וז"ל הכפתור ופרח אוסר
אותם והרדב"ז אסרם בתחילה משום ערלה שאינם
מתקיימים ג"ש ופרשתי מהם איזה זמן בלא נדר עד שמצאתי
שבשאלה אחרת כשעלה לא"י נתחדש לו טעם להיתר והתיר
הלבן :והשחור הוי פלוגתא והטעם הוא שאין לך אילן
שמוציא הגרעין שלו פרי תוך שנתו הילכך י רק הוא ומיהו
לענין מעשה בא"י צריך לבדוק אם מוציא עלין מעיקרו ועיין

קלב .שתה רביעית יין מזוג אינו לוקה
שם ,עי' בקרן או רה (נזיר ל"ח ):שכתב דמי ששתה רביעית
יין מזוג בערלה לוקה דהמים מצטרפין לרביעית.
קלג.

בטעם שאסרה התורה ערלה

שם ,כתב המורה נבוכים (ח"ג פל"ז) "וכן שמו לחוק
שראשית פרי כל אילן שפריו נאכל יעשה בו כן ,ר"ל
שיקריבו קצתו ויאכלו קצתו בבית ע"ז ,ופירסמו ג"כ שאי זה
אילן שלא יעשה כן בראשית פריו ייבש האילן ההוא וישל פריו
או תמעט תבואתו או תארע לו מכה ,כמו שפרסמו שכל ולד
שלא יעבירו אותו באש ימות ,ולפחד בני אדם על ממונם מהרו
ג" כ לזה ,ועמדה התורה כנגד זה הדעת ואמר יתעלה בשרפת
כל מה שיוציא האילן העושה פרי לשלשת השנים ,כי קצתם
יתנו פרי אחר השנה ,וקצתם יתנו תחלת תבואתם אחר
שנתים ,וקצתם אחר שלש ,וזהו הרוב למי שיטע כדרך שבני
אדם נוטעין באחד מן השלשה דרכים המפורסמים ,והם
נטיעה ,והברכה ,והרכבה ,לא תביט למי שיזרע גרעין או
עצם ,שהתורה לא תתלה החקים אלא בדברים שהם על
הרוב ,ורוב מה שתאחר הנטיעה תחילת תבואתה בארץ
ישראל הוא לשלש שנים ,ויעד לנו יתעלה אשר באבוד זאת
התבואה הראשונה והשחתתה תרבה תבואות האילן ,אמר
להוסיף לכם תבואתו ,וצוה באכילת נטע רבעי לפני ה ' ,תחת
שהיו אוכלים ערלה בבית ע"ז כמו שבארנוה".
קלד .נטע רבעי אם נוהג בשביעית
פי"ט פכ"ד ,ובשנה הרביעת יהיה כל פריו קדש הלולים לה',
עי' בתפא"י (מע"ש פ"ה אות כ"ז) שמבו' בדבריו דנטע
רבעי נוהג בשביעית וכן דייק מדבריו התפארת יעקב ,ודלא
כמשנה ראשונה (שם מ"ג) שנסתפק בזה [וז"ל "וא"ת כיון
דממעשר יליף לא יהא רבעי נוהג בשביעית כדרך שאין מעשר
בשביעית ,וי"ל דאפשר אין ה"נ דאינו נוהג בשביעית והכי
משמע בירושלמי שהביא הר"ש פ"ז דפאה ,א"נ הא דנוהג
בשביעית הוא כמ"ש התו ' בקידושין ד ' נ"ד והר"ש במס' פאה
דכיון דילפי ב"ה ג"ש ממעשר לא הוה צריך לכתוב הילולים
אלא דאי מג"ש לחוד ה"א שאין רבעי נוהג בשלישית וששית
כמו מעשר להכי כתיב הילולים ע"כ ומהכא ילפי ' נמי
לשביעית"]  ,ועי"ש במשנה ה' שמבו' להדיא דנוהג ,ועי' מש"כ
אאזמו"ר זצ"ל בפתיחה למעשר שני בצה"ל סק"ע ,ועי' קה"י
ב"ק סל"ז ,וז"ל

לא

קלז.

בדין התקנה שמהלך יום אחד לירושלים צריך
להעלות את הפירות לירושלים אם הוא בכל
האילנות

שם ,יל"ע למ"ד נטע רבעי [שנוהג בכל האילנות ולא רק
בכרם] האם התקנה דתנן במע"ש פ"ה מ"ב דבמהלך
יום א' מירושלים צריך להעלות את הפירות לירושלים אם זה
נוהג בכל הפירות ,ויעוי' ברש"י ביצה ה .דמבו' דלמ"ד נטע
רבעי התקנה הוא בכל האילנות ,אמנם בר"מ פ"ט ממע"ש
ה"ה מבו' דלכו"ע התקנה רק בענבים ,ועי' תוי"ט מע"ש שם,
ועי' טורי אבן ר"ה ל"ב ,.ועי' בדרך אמונה פ"ט ממע"ש ס"ק
מ"ד.
קלח .מי אוכל נטע רבעי
שם ,עי' באבן עזרא (ויקרא פי"ט פכ"ד) שכתב דפירות נטע
רבעי הכהן אוכלם [וז"ל "קדש הלולים להלל השם
והכהן יאכלנו"] ,וצ"ע  ,ועי' מש"כ בזה בשו"ת משנה הלכות
(חי"ט סי' רל"ד) ,ועי' בשו"ת דובב מישרים (ח"ג סצ"ו) ,ועי'
בתרגום יונתן שכתב "ובשתא רביעתא יהי כל אינביה קודשי
תושבחן קדם יי מתפרק מן כהנא".
קלט .נטע רבעי שוה מנה שחללו על פרוטה מחולל
קלה .בדעת הבה"ג דאסור לאכול פירות רב עי

שם ,כתב החינוך (מצוה רמ"ז) "והפודה כרם רבעי ,רצה
פודהו ענבים רצה פודהו יין ,וכן הזיתים ,אבל שאר
הפירות פודה אותן קודם שישתנו מברייתן .והפדיון הוא
שאומרים פירות אלו יהיו מחוללין על כסף זה ,והרי הן
מחוללין בכך ,ומעלה הכסף ואוכלו בירושלים .ואמר שמואל
בגמרא [קידושין י"א ע" ב] שהקדש שוה מנה שחללו על
שוה פרוטה מחולל ,אבל לא בפחות משוה פרוטה ,שאין לו
דין כסף לשום דבר ,והוא הדין לפירות רבעי".

בשנה הרביעית
שם ,עי' בר"ש (פ"ה ממעשר שני מ"א) ובתוס' (ר"ה י .ד"ה
ופירות) שהביאו מהבה"ג שפירות רבעי אע"ג שפדאם
א"א לאכלם עד השנה החמישית ,ועי"ש בר"ש שנחלק ע"ז
[וז"ל "מכאן קשה למה שכתב בהלכות גדולות בסוף הלכות
ערלה ופרי דשנת רביעית בתר דפריק להו אסור למיכל
מינייהו עד דנפקא רביעית ואתיא חמישית ולא יתכן כלל
דהכא משמע בהדיא דלאלתר שרי באכילה דאם כן מה
הועילו צנועין בתקנתן ותלמיד טועה הגיה ותלה באילן גדול
ופשטיה דקרא הטעהו דכתיב ובשנה הרביעית יהיה כל פריו
קודש הלולים לה' וכתיב ובשנה החמישית תאכלו את פריו
ואשתמיטתיה הא דדרשינן בפ"ק דר"ה ( דף י' א') ובשנה
הרביעית ובשנה החמישית הא כיצד פעמים שברביעית ועדיין
אסורה משום ערלה ופעמים שבחמישית ועדיין אסורה משום
רבעי פירוש משום דאזלינן בתר חניטה הלכך אותן שחנטו
בשלישית אף על פי שנלקטו ברביעית אסורים משום ערלה
ושחנטו ברביעית אף על פי שנלקטו בחמישית אסורים משום
רבעי"].
קלו.

קמ.

אי שרי להערים בנטע רבעי

שם ,עי' במנחת חינוך (מצוה רמ"ז אות ד') שדן אי שרי
להערים גם בנטע רבעי ,או רק במעשר שני ,ומבו'
בדבריו דבהקדש א"א להערים ,ורק נטע רבעי אפשר דשרי
דהוי כמעשר שני [ וז"ל "עיין במסכת מע"ש ובר"מ בהלכות
הנ"ל מבואר דמערימין על מע"ש דיכול לומר לבנו ולבתו
הגדולים כו' כדי שיפטר מן החומש וע' בירושלמי ומביאו
בתוספות יום טוב שם דהטעם דמערימין דכתיב בו ברכה
אפ"ל דלענין זה אין שוה נ"ר דאינו יכול להערים ואפשר כיון
דילפינן לדינים א לו בזה ג"כ שוה הדינים ויכול להערים"],
ובענין הערמה בנטע רבעי ע"ע בתשו' חת"ס (או"ח סי' ס"ב)
שנקט ג"כ דא"א להערים [וז"ל "ובמשנה דמס ' מע"ש [פ"ד
מ" ד] כיצד מערימים על מע"ש דאמר בירושלמי משום ברכה,
משמע דזולת זה היה ראוי לאסור להערים ולהפקיע חומש,
י"ל לא שהיה ראוי לאסור דהוי לי' למיתני המערים במע"ש
ואומר לבנו וכו ' דינו כך וכך ולא שיאמר כיצד מערימים
כאילו תקנתא דרבנן הוא להערים ,ומסיק משום ברכה ,פי'
גבי לא תוכל שאתו כתיב [ דברים י" ד  -כ"ד] כי יברכך ה'
אלהיך והב" ב מפני שהיו צריכים להוסיף חומש נמנעו
מלפדותם והעלו הפירות והפסידו הברכה ,ע"כ המציאו חז"ל
ערמה של היתר לפדות בלי חומש ולהעלות המעות .ונראה

אי נטע רבעי אסור בהנאה עד החילול

שם ,יל"ע אי נטע רבעי אסור בהנאה עד החילול ,ועי' תוס'
בפסחים (מ"ד ):בבי' ר"ת במה שאמרו בגמ' שם וערלה
בשתים ,דבפשי' מבו' דגם נטע רבעי אסור בהנאה עד החילול
(דהרי קאמר שם בגמ ' דאיסורו איסור הנאה) ,וכ"כ בשע"ת
(שער ג' אות פ"ג) ,ועי' בדרך אמונה בסוף הפתיחה להל' מע"ש
שכתב דאינו אסור בהנאה ,ועי"ש בצה"ל סקס"ח.
לב

קמה .בענין גילוח הזקן

שעי"ז אירע לבסוף שחסרו פירות בירושלים ואסרו פדיון
כרם רבעי מהלך יום מירושלים כדי לעטר שוקי ירושלים
בפירות [ כביצה ה ' ע"א] ומ"מ על מע"ש לא גזרו במהלך יום
משום דכתיב ביה ברכה ,משא" כ רבעי אף על גב דפדיונם
ילפינן קודש קודש ממעשר [עי ' קידושין נ"ד ע" ב] מ"מ לענין
ברכה לא ילפינן"] ,אמנם בדר"א פ"ט ממע"ש סקי"א נקט
דשרי להערים.

שם ,עי' מה ש כתב בתשו' חת"ס (או"ח סי' קנ"ט) [וז"ל
"אבל מהם ומהמונם הותרה הרצועה לגמרי בכל ארץ
אטלי' שכל חכמיה מגולחי זקן ונתלים באילן גדול ר' מנחם
עזרי ' בעל עשרה מאמרות אבי המקובלים שהוא היה מגולח
מבלי השאיר שערה א ' ,וכן העיד עליו היש"ר מקאנדיא
באילים שלו ,והיה אומר שעפ"י חכמי המקובלים אין חוץ
לארץ ראויה לכך אבל אבותינו הנהיגו עצמם כן על צד
ההכרח הגדול ולא מקור משחת ח"ו אלא בקדושה יתירה,
והוא בימי גזירת תתנ"ו ,והרועים וכדומה התירו גדוליהם
להמכתתים רגליהם לשנות מלבוש ולגלח זקנם שלא יכירום
האויבים כי אז כבר גלחו הגוים זקניהם עפ"י מעשה ממלך
פולין א ' שהי ' סריס כמבואר בספרי הימים והתירו חז"ל
שהיו בימים ההם לעשות כן ,ולהיות גלוח הזקן דבר שאי
אפשר להשתנות והיו נכלמים מאוד האנשים ההמה בשובם
לביתם ,על כן נשתרבב המנהג שלא לגדלו כלל רק סימנא
בעלמא שזה יגולח ויגדל בקוצר זמן שבן לילה היה ורק אך
מופלגי תורה היושבים בביתם הם מגדלים אותו ,ואותן
שלפני גזירה ההיא שברחו לארץ פולין לא באו לכלל זה .והנה
זה ברור ונכון כי אילו היה תחלת מנהגו באיסור היה משום
חוקי הגוים ,אבל אחר שכבר נהגו ישראל לגלח ,תו אין בו
שום נדנוד ופקפוק כלל אפילו ריח איסור אין בו"].

קמא .מעות נטע רבעי אם אסורים בהנאה קודם
שמעלם לירושלים
שם ,יש להסתפק לשי' הראשונים (עי' בדרך אמונה בבה"ל
רפ"ט ממע"ש) דנטע רבעי אסור בהנאה קודם שמעלהו
לירושלים ,אם פדה את הנטע רבעי האם המעות ג"כ אסורים
בהנאה עד שמעלם לירושלים ,או שכיון שדין פדיון בנטע רבעי
ילפינן ממעשר שני דינו כמעות מעשר שני שאינם אסורים
בהנאה ,וצ"ע  ,ועי' מנחת שלמה (ח"א סי' ס"ז) מה שכתב
[וז"ל "ואפי' להסוברים דכרם רבעי אסור בהנאה מ"מ כסף
פדיונו רק משועבד לקנות בהם מידי דמאכל ולאכלן בקדושת
רבעי אבל הכסף עצמו אינו קדוש כלל ומותר ליהנות מגופו
כגון לישב עליו וכדומה משא"כ בכסף הקדש"].
קמב .בביאור לא תאכלו על הד ם

קמו .אם מותר להכנס במקל להר הבית

פי"ט פכ"ו ,לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו ,כתב
הפענח רזא "לא תעמוד על דם רעיך ולהלן הוא אומר
לא תאכלו על הדם ,שכן דרך ניחוש ההורגין את הנפש
אוכלין עליו פת במלח שלא ינקמו נקמתו ממנו".

פי"ט פ"ל ,את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יקוק,
בענין להכנס במקל להר הבית יעוי' בשבות יעקב (ח"ג
ס"א) [וז"ל "וע" כ צ"ל אפילו מאי דאיתמר בש"ס בהר הבית
היינו דווקא במקל אשר הולכין בהם עוברי דרכים שהם
מלוכלכין הרבה משא" כ במקל שהוא לכבוד זקנים וחשובים
אין ביזוי זה כלל ואין לפקפק בה ומטה משה יוכיח אף על פי
שהקב"ה א"ל של נעליך מ"מ הלך שם עם המטה כמו שנאמר
מזה בידך וגו ' ואין זה רק דרך חשיבות וגדולה והוא פשוט"].

קמג .ניקף שאינו מסייע למקיף אינו עובר איסור
פי"ט פכ"ז  ,לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת
זקנך ,דעת הכס"מ (פי"ב מע"ז ה"א) דניקף שאינו
מסייע כלל למקיף אינו עובר שום איסור דאו' דאין שליח
לדבר עבירה ,ודלא כהריטב"א מכות כ :בשם רבינו מאיר
[וז"ל " יפה פירש רבינו מאיר ז"ל דאף ר"ח מודה שהניקף
עובר בלאו וכדכתיב לא תקיפו וכדאיתא בתוספתא ,ולא
קשיא ליה אלא במאי דקתני שגם הניקף לוקה והיינו דנקיט
בלישניה מאן דאכיל תמרי בארבילא לקי ,והיינו נמי דקאמר
דאמר לך מני ר"י היא דאמר לאו שאין בו מעשה לוקין עליו
דאלמא לא קשיא לן אלא מלקות משום דלית ביה מעשה,
והיינו דאמר רב אשי במסייע ודברי הכל דכיון דמסייע הא
עביד מעשה ,אבל לענין לאו בלא מלקות אפילו בלא מסייע
נמי עובר בלאו ,וכן נראה עיקר"] ,ועי"ש בספר המפתח מה
שצוין בזה [ועי' באנצת"ל ערך הקפת הראש].

קמז.

אם ת"ח רשאי למחול על בזיונו

פי"ט פל"ב ,מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת
מאלהיך אני יקוק ,בענין אם ת"ח רשאי למחול על
בזיונו ,עי' טורי אבן מגילה דכ"ח מש"כ בזה ,וע"ע יומא כ"ב:
מפני מה נענש שאול וכו' [וז"ל הטורי אבן "וי"ל דאע"ג דהרב
רשאי למחול על כבודו הני מילי כגון בקימה והידור רשאי
למחול עליהם כיון דתורה דיליה היא אבל לתת כבודו לאחר
אם הוא ע"ה כבודו לאחר לא יתן דאיכא משום משנאי
כדפירש"י שגורם לבני אדם לשנאותו שהרואה ת"ח שפל לפני
ע"ה אומר אין נחת רוח בתורה .ואיכא זלזול לכבוד התורה
ולומדיה .וכה"ג כתב הריב"ש בתשובה סימן (ר" כ) בשם
הראב"ד דאע"ג דהרב שמחל על כבודו מחול דתורה דילי'
היא היינו במידי דלית בי' בזיון אלא באותן דברים שחייב
אדם לנהוג כבוד לרבו מחמת תורתו כגון לעמוד מפניו וכיוצא
בזה יכול למחול .אבל על בזיונו אינו יכול למחול אדרבה
אסור למחול דהתורה מתבזה בכך"] ,ועי' שו"ת הריב"ש (סי'
ר"כ) שכתב בשם הראב"ד "ועוד ראיתי בשם הראב"ד ז"ל
שאין ביד הרב למחול .ואף על פי שאמרו בפ"ק דקדושין (ל"ב)
הרב שמחל על כבודו כבודו מחול ,דתורה דיליה היא דכתיב

קמד .בטעם שאסרה התורה השחתת הזקן
שם ,כתב רבנו בחיי "ולא תשחית את פאת זקנך .ע"ד
הפשט :טעם האסור כדי שלא יבטל הסימן שהקב"ה
רשם במין הזכר כדי להבדילו ממין הנקבה ,כי העושה כן
הפך השם הוא עושה ,כמי שזורע כלאים".

לג

מביא בשם האר"י דחייב כבר משנת ששים ואילך ,והשתא
לענין נשים ודאי א"צ להחמיר לפני שבעים ,דאיכא כעין תרי
ספיקי להלכה חדא משמעות כל בעלי ההלכה דרק בשבעים
כנ"ל ,ועוד אולי אין חיוב קימה כלל באשה ,אבל אחרי
שבעים יש מקום להחמיר כנ"ל.

ובתורתו יהגה יומם ולילה (תהילים א') ,היינו מידי דלית ביה
בזיון אלא שבאותן דברים שחייב אדם לנהוג בו כבוד מחמת
תורתו כגון לעמוד מפניו ,וכיוצא בזה .בהנהו יכול למחול.
אבל על בזיונו אינו יכול למחול .אדרבה ,אסור לו למחול
שהתורה מתבזית בכך .ודמי למאי דאמרינן התם האב שמחל
על כבודו כבודו מחול ,דליכא למימר שיהא האב יכול למחול
לבן לומר לו דברי חרופין וגדופין והיינו דאמרינן בפ" ב דיומא
( כ"ג) דתלמיד חכם צריך שיהא נוקם ונוטר כנחש".

ומש"כ כב' בשם הגרי"ח זוננפעלד זי"ע ,דהאר"י הק' נתכוון
רק אם אינו ידוע ברבים אשת מי הוא ,דאם בעלה
מכובד בתורה חייבין לקום דברי טעם הם.

קמח .צריך ליתן לזקן את מקומו

ובדרך כלל כיון דודאי גם להאר"י אין איסו ר עכ"פ לקום אם
מכוין רק למצוה ,ולשאר פוסקים חייב הדברים
נוטים דיש להחמיר כנזכר לעיל ,ומש"כ כב' בשם ס' שמלת
חיים שמביא בשם הגאון בעל צפנת פענח בענין ספק שיבה
שאמר הגאון הנ"ל ,שדרשינן שיבה ודאי אמר רחמנא ולא
ספק שיבה ,ושדעת הגרי"ח זוננפעלד זצ"ל שזה ספק שאפשר
לברר ,וממילא ספק דאורייתא לחומרא ,אני לא ראיתי
הדברים וקשה לדון עליהם.

שם ,עי' במושב זקנים עה"ת שפי' על האי קרא דמפני שיבה
תקום ,שפי' שאם זקן מגיע צריך לקום ממקומו וליתן
לזקן את מקומו עי"ש [וז"ל " ד"א מפני שיבה תקום .פי'
הר"א מגרמייזא כשתראה אדם זקן מאד ,והוא מיצר מאוד
בעמידתו ,ואתה יושב תעמוד מפניו ותאמר שב במקומי ,וזהו
מדת החסידות .והדרת פני זקן ,אבל מי שאינו זקן כל כך ,ויש
בו כח לעמוד תהדר אותו ותאמר תרצה לישב במקומי והוא
דרך כבוד וזהו (ישעי' כ"ד כ"ג) ונגד זקניו כבוד"] ,וכ"כ רבינו
אפרים כאן [וז"ל הגחיד"א בנחל קדומים "מפני שיבה תקום
והדרת פני זקן .כלומר כשתראה אדם זקן מאד עומד והוא
מיצר מאד בעמידתו ואתה יושב תקום ותושיבהו במקומך.
והדרת פני זקן שאם אינו זקן כל כך תהדר אותו ותאמר לו
אם תרצה לשבת במקומי .רבינו אפרים ז"ל"].

איברא י"ל דספק לפני ששים או לאחר ששים גם אם נחמיר
כהאר"י דאחר ששים וכאשר נוטה גם הגאון מנ"ח
מצוה רנ"ז מכ"מ בספק כיון דאיכא גם ספק בהלכה ושיטת
רוב הפוסקים דרק אחרי שבעים כנ"ל אין להחמיר ,משא"כ
בספק אם לפני שבעים או אחרי שבעים יש להחמיר חדא דגם
אם נודה להגאון צפנת פענח דודאי שיבה אמר רחמנא דלמא
מדרבנן חייב גם בספק ככל הדברים שאנו דורשים ודאי אמר
רחמנא ,ובאו חכמים והחמירו בספיקן ,ועוד בספק לפני
שבעים הרי איכא דעת האר"י להחמיר כל פעם מששים כנ"ל,
אמנם בספק לאחר שבעים או עדין לפני ששים נופל טעם זה
השני.

קמט .אי איכא חיוב לעמוד בפני זקנה
שם ,יל"ע אי איכא חיוב לעמוד בפני זקנה ,ועי' ספר חסידים
(סי' תקע"ח) [וז"ל "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן
(ויקרא י"ט ל" ב) ואפי' זקנה ואף נשים תקימנה"] ,ועי'
במנחת חינוך (מצוה רנ"ז) שכתב לדון בזה ,וע"ע בשבט הלוי
ח"ב סי' קי"ד וח"ה סי' ק"ל [וז"ל "אשר שאל בענין שכתבתי
בשבט הלוי יו"ד סי' קי"ד בענין קימה לפני אשה זקנה
והבאתי שם דבס' חסידים סי' תקע"ח יראה דחייבין לעמוד,
ושהגאון חיד"א זי"ע בפירושו שם מביא משם האר"י הק'
דאין חייבין וגם לא לעשות הדור ,ושבערך ש"י יו"ד מביא
בשם תשובת בית יהודה סי' כ"ח דגם מפני אשה שיבה חייב
לקום ודלא כהלק"ט ח"א סי' קנ"ד ,וכב' העיר קצת בזה
ושאל דעתי ,ובאמת דברינו שם בקצור הרבה מפני חפזון החג.

ואין הטעם שכ' בשם הגרי"ח זוננפעלד זצ"ל מחלוקת על
הגאון צפנת פענח דודאי ספק שאפשר לברר אינו ספק
דהוא רק חסרון ידיעה כמש"כ בפוסקים אבל משכחת ספק
דא"א לברר שאין שום נברא יודע שנותיו וגם הזקן עצמו אינו
יודע וזה שכיח מאד והוא ספק גמור מכ"מ בעצם ההלכה של
ספק כבר כתבתי למעלה דעתי העני'"] ,ועי' בן איש חי (שנה
שניה פ' כי תצא אות ט"ז) מה שכתב בזה [וז"ל "יש אומרים
דאשת חבר דינה כחבר לענין זה וצריך לקום מפניה ,וי"א
דאינו חייב מדינא אלא ממדת חסידות ,ונכון לחוש לסברה
ראשונה ולקום ,ועיין ברכי יוסף ח"מ סי' טו"ב אות ה' יע"ש,
והרב הנז' בברכי יוסף יו"ד כתב שרבינו האר"י זצ"ל כתב
דאין חיוב לעמוד לפני אשת ת"ח ,וגם לא לעשות לה הידור
יע"ש ,ואנא עבדא לא ידעתי היכן ראה הרב ז"ל דבר זה
בדברי רבינו האר"י ז"ל ,דבשער המצות כתב וז"ל ,ובאשה
נאמר ויראת מאלהיך יראה בלב ואין צריך לה לא קימה ולא
הידור עכ"ל ,ודבריו אלו קאי על אשה זקנה ואשה חכמה,
אבל אשת ת"ח חיוב קימה גבה הוא משום כבוד בעלה שהיא
כגופו ,וחשיב כאלו הם קמים בפני בעלה ,וזה פשוט ,ודע
דאפילו מאן דס"ל אשת חבר כחבר לענין זה ,מ"מ מודה דלא
אמרינן אשת זקן כזקן ,דכבוד תורה שאני ,וזה פשוט
וברור"]  ,ועי' ברכי יוסף יו"ד סי' ר"מ סקי"ז ,ועי' שו"ת
הלק"ט (ח"א סי' קנ"ד) [וז"ל "שאלה אי בעינן למיקם מקמי
סבתא .תשובה מסתברא דאין חיוב אלא באשת חבר מיהו
נמצא בס' החסידים להפך"] ,ועי' בעיקרי הד"ט (יו"ד סכ"ו
אות ז') [וז"ל "ועיין להרב בית יהודה [חלק יו"ד] סימן כ"ח

הנה לענין אשת חבר ודאי משמעות ש"ס שבועות ל'
ובפוסקים חו"מ סי' י"ז דחייבין לעמוד בחיי החבר
עכ"פ מעיקר הדין דאורייתא או דרבנן ,ולאחר פטירתו
מדרבנן או מדת חסידות וכאשר העתיק כב' מברכי יוסף
חו"מ שאינו לפני פה.
ואשה זקנה שאינה אשת חבר ,דעה"ת נוטה ששיטת האר"י
הק' וספיקו של בעל הלק"ט אינו עושה זה רק לספק
בהלכה כיון שבשאר פוסקים מפורש לחייב ,ומשמעות ס"ח
הנ"ל ,וא"כ מספק הי' חייב לעמוד ,ולעשות עכ"פ איזה הדור
ע"פ המבואר יו"ד סי' רמ"ד.
ויש מקום אתי לומר דהיות בשו"ע יו"ד סי' רמ"ד ס"א
נפסק דזמן קימה בפני שיבה בן שבעים שנה ,והוא
מהרא"ש והטור ושאר ראשונים ,והוא ע"פ פשטות המשנה
סופ"ה דאבות דבן שבעים לשיבה ,אלא דבברכי יוסף יו"ד שם
לד

שהשיב כהלכה ספקו של הרב הלכות קטנות חלק א ' סימן
(נ" ד) [קנ" ד] אי בעינן למיקם קמי סבתא דהדבר פשוט שכל
מיני כבוד שיש לעשות לאיש יש לעשות לאשה .ועיין להרב
ברית עולם סימן תקע"ח שהביא תשובת הלכות קטנות
הנזכר ,דסיים ומסתברא דלא מתחייב אלא לאשת חבר.
והוסיף עליו הרב ברכת עולם הנזכר דאחרונים נבוכו בזה כמו
שכתב בברכי יוסף שלו בחו"מ סימן טו"ב אות ה ' ושהאר"י
ז"ל [שער המצוות ריש פרשת קדושים] כתב דאין חיוב לקום
מפני אשת חבר והרגיש גם כן על הרב שבות יעקב הנזכר
דערער על הלכות קטנות דנסתפק והוה ליה להעיר עליו יותר
על מה שכתב ,דמסתברא שלא לקום ופשוט בעיניו להיפך.
ועיין גם כן להרב יעב"ץ חלק ב ' סימן קל"ה ולא זו בלבד
שחלקו בכבוד אשת חבר בחיי חבר ,אלא שאפילו אחר מיתת
החבר יש מי שמחייב לכבדה .עיין בתוספות דשבועות דף ל'
ע" ב ד"ה והאמר מר .ועיין להרב זרע יעקב למהר"י בן נאים
שם בדרשותיו פרשת חיי שרה שנשא ונתן בזה עיין שם .ועיין
להרב זרע יצחק (עטייא) בקונטרסין פלפלת כל שהוא סימן ו'
דהעיר על מה שמצא כתוב מכתב יד הרב פרי חדש דאף על גב
דפשיטא ליה דחייב לקום מפני אשת חבר ,מספקא ליה אם
חייב לקום מפני אשה חכמה מצד חכמתה .והרב המחבר
פשיט ספיקיה דהפרי חדש לחיובא דאתיא מקל וחומר
מאשת חבר ,והביא גם כן זכר לדבר מחיוב קימה לאשה זקנה
ככתוב בספר חסידים סימן תקע"ט הזכירו הרב [שיירי] כנסת
הגדולה ביו" ד סימן רמ" ד הגה"ט אות ה ' ע"ש"].
קנ.

קנב .בטעם שעומדים בשעה שמוציאים את הס"ת
שם ,כתב בספר הקושיות לא' מן הראשונים

אשת חבר אינה יכולה למחול על כבודו

שם ,עי' מה ש כתב המנ"ח (מצוה רנ"ז) [וז"ל "א"כ נ"ל פשוט
דעיקר כבוד לאשת חבר היא כבוד החבר ע"כ היא דוק'
בחייו ע' רמב"ן גבי אשת אב ובעל אמו דהתורה ריבת' בחיים
הכל חוזר אל כבוד האבות א"כ אשת חבר אינו יכול למחול
על כבודו דא"י למחול כבוד התורה של בעלה ובזה ניחא מה
שלא מחלה דביתהו דר"ה דאפי' אם נאמר דהכבוד אינו רק
דרבנן מ"מ א"י למחול כבוד בעלה"].

קנג.

אם צריך לעמוד מפני גר שנתגייר שהגיע
לשיבה

שם,

קנא .אם צריך לקום מפני יניק וחכים שלא הגיע
למצוות
שם ,יל"ע אם צריך לקום מפני יניק וח כים שעדיין לא הגיע
למצוות ,ויעוי' מש"כ בזה המנחת פתים (להגר"מ
אריק) יו"ד סי' רמ"ד.

קנד .מורא רבך כמורא שמים אי הוי אף ברבו
שאינו מובהק
שם ,יל"ע בהא דאמרו (אבות פ"ד מי"ב) מורא רבך כמורא
שמים ,אי קאי רק על רבו מובהק או אף על רבו שאינו
מובהק ,ועי' ברא"ש (פ' ערבי פסחים ס"כ) לגבי הסיבה שכתב
להדיא דזה קאי אף ברבו שאינו מובהק ,אמנם יעוי' תוס'
לה

ב"ק מ"א( :ד"ה לרבות) שכתבו דקאי על רבו מובהק ,וכן
במ"ב (סי' ס"ו סק"ה) נקט דקאי על רבו מובהק [וע"ע מ"ב
סל"ח ס"ק ל"ו] ,ועי' בגבורות ה' למהר"ל פמ"ח [וז"ל "והא
דקאמרינן תלמיד אצל רבו אין צריך הסבה אפילו רבו שאינו
מובהק ,וראיה מהא דמייתי עם הכל אדם מסיב ואפילו
תלמיד עם רבו והוצרך לאוקמא בשוליא דנגרי ומדלא מוקי
ליה בתלמיד שאינו מובהק שמע מינה דאף בתלמיד שאינו
מובהק אין צריך הסבה וקשיא לי מנ"ל למקשה דבר זה
דלמה לא יהיה חלוק בין רבו מובהק לשאינו מובהק דהא
אשכחן בדוכתי אחריתי (קידושין ל"ג ע"א) לענין קימה דבפני
רבו מובהק מלא עיניו ואילו ברבו שאינו מובהק אין צריך
לעמוד רק ד' אמות .ועוד דהא קאמרינן טעמא שאין צריך
להסיב מפני שמורא רבך כמורא שמים וזה לא שייך רק ברבו
מובהק דברבו שאינו מובהק לא שייך טעמא דמורא רבך
כמורא שמים ,שאם היה שייך האי טעמא היה צריך לעמוד
מפניו גם כן כמלא עיניו דהא מורא רבך כמורא שמים ואי
משום דלא מצי אשכח דמצי למסב רק בתלמיד דהוא שוליא
דנגרא בודאי נוכל לומר משום דסתם רבו הוא רבו מובהק
אבל שאינו מובהק רבו אינו מובהק קרי ליה ,ולפיכך נראה
שהדבר צריך עיון ולכך יתן לו רבו רשות ואז צריך הסבה"],
ועי' בעמק ברכה (ליל הסדר ב') ,ועי' בקובץ מבית לוי (ניסן
תשנ"ו) שהאריך בענין זה.
קנה.

תמיהות של כ"ת על הט"א ,והוא דנראה לומר דפי' דברי הגמ'
עשה דכ"ת עדיף ,היינו דעיקר מ"ע באמת הוא רק על אחרים
אבל על הת"ח בעצמו באמת אין שייך לומר שעובר על מ"ע
כקושית כת" ר ,רק הפי ' הוא שאם יהיה הת"ח מזולזל בעיני
אנשים יעברו הם באותו שעה על את ה ' אלקיך תירא כמו
שפירש"י ( ד"ה והאי עשה) ומפני זה מותר לת"ח לישב אף כי
הוא עובר על מ"ע דועמדו מ"מ כדי שלא יגרום לאחרים
לעבור על מ"ע דכבוד תורה .ודוגמא לדבר זה מצינו בשבת (ד,
א) וכי אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך ,והקשו
ע"ז התו ' שם ( ד"ה וכי) מהא דאמר בעירובין (לב ,א) ניחא לי'
לחבר דליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד ע"ה איסורא רבה,
ומתרצו התו ' שם בכמה אופנים ,תי ' א' הוא שיש חילוק בין
אם האיסור נעשה ע"י כמו גבי טבלים ,אבל גבי רדיית פת אין
נעשה האיסור ע"י לכך אמרינן דאין אומרים לאדם חטא
בשביל שיזכה חברך ,ותי' השני דגבי טבלים עדיין לא נעשה
האיסור לכך מוטב שיעשה איסור קל ולא יעשה איסור חמור
על ידו ,אבל גבי רדיית פת המעשה של איסור כבר נעשה וכו',
עוד מתרצו התו ' דיש חילוק בין אם פשע אז אמרינן דאין
אומרים לאדם חטא כו ' .והנה לכל התירוצים של תו' לא שייך
לומר אין אומרים לאדם חטא כו ' בנ" ד גבי ת"ח ,כי האחרים
יעשו איסור ע"י והם לא פשעו כלל ,והאיסור לא נעשה עדיין,
ולכן בוודאי אמרינן ניחא ליה לחבר דלעבד איסורא קלילא
כו ' ,דהיינו לבטל מ"ע דועמדו כדי שלא יעברו אחרים על מ"ע
חמורה דאת ה ' א' תירא שיזולזל הת"ח בעיניהם"].

אם צריך לעמוד בפני ת"ח שלא למד ממנו

קנט .בדברי הגמ' דהמהרהר אחר רבו כאילו

שם ,כתב היראים (סי' רל"ג) "למדנו שהלכה כר ' יוסי
הגלילי דאמר זה שקנה חכמה בלא שיבה .פי' זה שקנה
חכמה ממנו כדאמרינן על ברייתא זאת [ל"ג א '] אמר אביי לא
שנו אלא ברבו שאינו מובהק אבל ברבו מובהק מלוא עיניו
מכל מקום רבו בעינן .והיינו דתנן באבות [פ"ו] הלומד מחברו
פרק אחד או הלכה אחת או אפילו דבור אחד צריך לנהוג בו
כבוד אבל אם [לא] למד אינו צריך".
קנו.

מהרהר אחר השכינה
שם ,גרסי' בסנהדרין (ק"י" ).א''ר אבהו כל המהרהר אחר
רבו כאילו מהרהר אחר שכינה שנאמר (במדבר כא-ה)
וידבר העם באלהים ובמשה" ,ויל"ע בכונת הגמ' אי איירי
בהרהור לחוד או דאיירי בדיבור ,ועי' ברכ"י (יו"ד סי' רמ"ב)
מש"כ בזה [וז"ל "וכל המהרהר אחרי רבו וכו' .מדברי הרב
מופת הדור מהר"ח אבואלעפיא בספרו הנורא עץ החיים
פרשת בהעלותך ,על פסוק ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי
במשה ,מוכח דהבין הרב ז"ל והא דאמרי' כל המהרהר אחרי
רבו וכו' ,היינו במחשבה לבד ,כאשר יראה המעיין בדבריו.
וק"ק דהא דאמרי' בפרק חלק דף ק"י ,כל המהרהר אחרי רבו
כאלו מהרהר אחר השכינה ,מסיים בה שנאמ ר (במדבר כא,
ה) וידבר העם באלהים ובמשה ,והרי דלאו הרהור במחשבה
קאמר ,דהא יליף לה מדכתיב וידבר העם .וכבר רש"י
(סנהדרין שם) פירשה ,מהרהר ,מחפה עליו דברים .וכן פירש
התם מהרש"א באגדתיה"]  ,ועי' בפי' יונתן (במדבר פכ"ה)
בקרא דוידברו העם באלוקים ובמשה [שכתב דהדהרו
בליבם] ,ובהקדמת פי' תקלין חדתין לשקלים שנקט ג"כ דהוי
גם בהרהור [וז"ל " ואפילו אם ימצא איש מתחסד ולא יפעור
פיו מפני היראה והבושה .עכ"פ מידי הרהור אחרי רבו ודאי
לא יצא"]  ,ועי' בשמירת הלשון שער הזכירה פט"ז [וז"ל
"אמר רב אבהו :כל המהרהר אחר רבו ,כאלו מהרהר אחר
השכינה ,שנאמר וגו' .וד' מדרגות דקחשיב הגמרא למטה
להורות לנו דאפלו ההרהור לבד הוא גם כן אסור גדול"],
ובספר קובץ על הר"מ הל' ת"ת [וז"ל "כל המהרהר .דוקא
בדיבור ולא במחשבה ,עי ' ברכי יוסף יו"ד סי ' רמ" ב ובספר
מרכבת המשנה .ועי ' ב"י ס"ס רמ"א"].

בחומר מלעיג על דברי חכמים

שם ,עי' בשו"ת מהר"י וייל (עמ' קע"ז) שהמלעיג על דברי
חכמים לוקה ,ועי' בשו"ת הלכות קטנות (ח"ב ס"ז)
דהמלעיג על דברי חכמים כל הקודם להרגו זכה ומעלין ואין
מורידין.
קנז.

חתן אינו צריך לעמוד לא מפני ת"ח ולא
מפני נשיא

שם ,כתב בספר תשב"ץ קטן (סי' תס"ה) "חתן נוטריקון ח'
חורין ת' תלמיד חכם נ' נשיא .מלמד שנעשה חורין
ממלאך המות ואינו צריך לעמוד מפני תלמיד חכם ולא מפני
נשיא"  ,וע"ע בכנה"ג הגהות הטור אה"ע סי' ס"ב.
קנח .עשה דכבוד התורה אי נוהג אף בתלמיד חכם
עצמו
שם ,יל"ע בעשה דכבוד התורה דת"ח אם זה נוהג רק
באחרים או גם בת"ח עצמו ,ועי' מש"כ בזה בשו"ת פרי
יצחק (ח"א סנ"ב נ"ג) ובמה שהביא מהגר"נ מאמשטרדם
[וז"ל בתו"ד "ולפענ"ד י"ל דבר א ' ובזה יבואו על נכון כמה
לו

קס.

הרגיל לקום מפני שיבה זוכה ליראת ה'

ואין לו יורשים"] ,ד .עי' משך חכמה (פ' ואתחנן) [וז"ל
" החתם סופר בחידושיו לעבודה זרה כתב כי נתקשה כל ימיו
מהיכן הוציאו חז"ל (יבמות כב ,א) הא דגר שנתגייר כקטן
שנולד דמי ,יעויין שם .ולדעתי פשוט ,דיצא להם דמסתמא
היה ליוצאי מצרים נשים הרבה שהיו מאותן שאין בני נח
מוזהרין עליהן .ועמרם יוכיח שגדול הדור היה ונשא דודתו.
וכן אמרו ביומא פרק יום הכיפורים בהנך דאסירי לא פריצי
בהו .ועיין רש"י (יומא ש ם) שבכו על הנוספות ,ואם לא היו
רגילים לא היו בוכים .ואיך אמר רחמנא אחר מתן תורה
"שובו לכם לאהליכם"  -ואין אהלו אלא אשתו (מועד קטן ז,
ב)  -הלא אלו שנשאו קרובותיהם צריכים לפרוש מהם! ועל
כרחך דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי .והא דמוכיח ריש ביצה
מהא דדבר שבמנין צרי ך מנין אחר להתירו ,היינו דאי משום
עריות שנשאו קודם ,לא היה לו לאמר להם עד שיאמר
האיסור על עריות קודם ,וזה ברור"] ,ועי' בפי' אאזמו"ר זצ"ל
למסכת גרים (סופ"ב) מש"כ בזה.

שם ,כתב הגחיד"א בנחל קדומים "ורז"ל אמרו הביאו הרב
עיר וקדיש בספר חרדים דהרגיל לקום מפני שיבה זוכה
לירא את ה' דכתיב מפני שיבא תקום ויראת מאלהיך".
קסא .בחומר החיוב דוהדרת פני זקן
שם ,איתא במדרש רבה (פ' בהעלותך) "ואיזה הידור אמרה
תורה והדרת שלא יעמוד במקומו ולא ישב במקומו ולא
יהא סותר את דבריו וכשהוא שואל הלכה שואל ביראה ולא
יקפוץ להשיב ולא יהא נכנס בתוך דבריו שכל מי שאינו נוהג
ברבו כל המדות האלו נקרא רשע לפני המקום ותלמודו
משתכח ושנותיו מתקצרות ולסוף הוא בא לידי עניות".
קסב .במעלת עניית איש"ר אחר דרשת הזקן
שם ,איתא בקהלת רבה (פ"ט אות ז') "שבשעה שהזקן יושב
ודורש ועונין אחריו אמן יהי שמו הגדול מבורך אפי' יש
לו שטר גזירות של מאה שנה הקדוש ברוך הוא מוחל על כל
עונותיו ,ואדם לא זכר וגו ' ,אמר הקדוש ברוך הוא אתון לא
אדכרתוניה אנא מדכר ליה (ויקרא י"ט) מפני שיבה תקום".
קסג.

קסו.

אם בגר תושב נמי אמרינן כקטן שנולד

שם ,עי' ברשב"א בתורת הבית (בית ה' ריש שער ד') שנקט
דגם בגר תושב יש את הכלל של כקטן שנולד [וז"ל
"תניא בפרק השוכר שבע"א איזהו גר תושב כל שקבל עליו
בפני שלשה שלא לעבוד ע"ג דברי ר ' מאיר וחכמים אומרים
כל שקבל עליו שבע מצות בני נח ואחרים אומרים אלו ואלו
לא באו לכלל גר דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי אלא איזהו גר
תושב ר ' יהודה אומר זה גר אוכל נבילות"] ,ועי' בקונטרסי
שיעורים (ב"מ מ"ח .מדפי הספר).

אם צריך לעמוד מפני ת"ח בק"ש ותפילה

שם ,יל"ע אם צריך לעמוד מפני ת"ח בק"ש ותפילה ,ועי'
בברכ"י (יו"ד סי' רמ"ד סק"א) שהאריך בזה.
קסד .אם גר שנתגייר כקטן שנולד הוי אף בגיורת

קסז.

פי"ט פל"ג ,וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אותו ,דעת
הראב" ן (סי' נ"ח) דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי זה
רק בגר ולא בגיורת [וז"ל "אי נמי בגיורת לית להו לכולי
עלמא כקטן שנולד דמי דמיעטה רחמנא מפטר רחם בישראל
כדפרישית"]  ,ועי' בחבצלת השרון פ' בהעלותך מה שכתב
בזה.

מעוברת שנתגיירה אם חל גירות על בנה

שם ,בבית מאיר על הש"ס (בכורות דמ"ו) נקט דכל האי
דינא דמעוברת שנתגיירה שחל גירות על בנה ,הוי דוקא
כשאין אב או שהאב התגייר ,אבל אם האב קיים ולא נתגייר
לא חל הגירות בלא דעת אביו [וז"ל "שוב עיינתי ואפשר להכי
דקדק רש"י ז"ל ובעלה עמה משום דכיון דיש לו אב עסקינן
כדמשמע ממה שנאמר ואינו בכור לנחלה .א" כ הרי מבואר
בי" ד סי' רס"ח דאם יש לו אב אין מטבילין אותו אלא על דעת
אביו .ודוקא כשאין לו אב אז מטבילין אותו על דעת אמו.
ולכן הוקשה לו איך יהיה הולד גר דליהוי שייך עליו לומר
שחייב בפדיון הא אביו קיים .ולכן פי ' שאף אביו נתגייר"],
וע"ע באבני מילואים ס"ד סק"ב.

קסה .מקורות לגר שנתגייר כקטן שנולד
שם ,כמה מקורות לגר שנתגייר כקטן שנולד ,א .עי' ספר
הגימטריות (מרבי יהודה החסיד ענינים שונים ס"ג)
שכתב דילפי' לה מקרא דעובדיה ועבדך ירא את ה' מנעוריו,
הגם שנתגייר כשהיה גדול (וא"כ אמאי כתיב מנעוריו) ,ומוכח
דהוא כקטן שנולד [וז"ל "גר שנתגייר כנולד דמי ,שנאמר:
"ועובדיה ו היה ירא את ה' מנעוריו" ,וכבר היה גדול בשנים"],
ב .כתב הריטב"א יבמות מ"ח :מאי קראה .פרש"י ז"ל דקאי
על מילתא דאחרים ודריש אשר באת שמיהרת ולא איחרת,
ומורי הרב פי' דלסיועיה לר' יוסי אתא אשר באת היום
לעולם דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ואחרים בתר טעמא
דר' יוסי ג רירי ,ג .עי' קרית ספר פי"ד מאיסורי ביאה [וז"ל
"דכל גר שנתגייר כקטן שנולד עכשיו בלא אב ואם וקרובים
דמי ואין עליו קורבה מקודם לכן ולענין ירושה גר נמי מצינו
דכקטן שנולד דמי ואינו בנו ליורשו מן התורה ואפילו אביו
גר נמי מדכתיב ואם אין לאיש גואל להשיב האשם וכו' וכי יש
לך אדם מישראל שאין לו גואלים ואח או בן או שאר בשר
הקרוב ממשפחת אביו למעלה עד יעקב אלא זה הגר שמת

קסח .מעוברת שנתגיירה אם בנה יכול למחות
כשהגדיל
שם ,עי' בסוגיא בכתובות י"א .דמבו' דגר קטן מטבילים
א ותו על דעת ב"ד ,ואם הגדיל יכול למחות ,ויל"ע
במעוברת שנתגיירה דדינא הוא דבנה א"צ טבילה וכדאי'
ביבמות (ע"ח ,).האם כשהגדיל יכול למחות או שאין יכול
למחות ,ועי' בתפארת למשה (יו"ד סי' רס"ח) שכתב דאין
יכול למחות [הביאו הפת"ש שם ,וז"ל "ואם היתה הורתו
שלא בקדושה ולידתו בקדושה כגון שנתגיירה נכרית
מעוברת נ"ל דאינו יכול למחות דהוי כהורתו ולידתו בקדושה
וכישראל גמור למ"ד עובר ירך אמו ונ"ל דהכי קי"ל אף
דההיא דס"ו יש לדחות דהטע' משום היינו רביתייהו
לז

אם טבל נעשה גר למפרע"}[ ,ולכאו' הוי נפק"מ אף לקידושי
אשה אם קידש אשה קודם שטבל לאחר שמל אם מקודשת].

כדאיתא בש"ס פרק הערל דע"ח וכנ"ל ומההיא דאה"ע סימן
ד' ס"ד אין ראיה דשאני התם דכתיב אשר יולדו מ"מ מההיא
דח"מ סימן שצ"ט ס"א מוכח דקי"ל עובר ירך אמו וכ"מ
מסימן רס"ט ס"ד דחייבים משום אשת אח ואי דינן כגרים
הוי כקטן שנולד דמי וכ"מ מסימן רס"ז סעי' ס"א ע"ש
ועמ"ש באה"ע סימן ד' באורך דלא כדמשמע בהרא"ש פ"ק
דקדושין דין כ"ד וי"ל ע"ש ועיי' תוס' פ"ק דכתובות דף י"א
ע"א ד"ה מטבילי' ע"ד ב"ד משמע דלידתו בקדושה הוי
כישראל גמור ע"ש"]  ,ועי' באבני מילואים סי' ד' סק"ב מה
שכתב [וז"ל "ומבואר דלמ"ד עובר לאו ירך אמו א"כ הא
דעובר א"צ טבילה לאו משום טבילה דאימי ' אלא משום
טבילת עובר עצמה כשטבלה אמו ומשום דלאו חציצה דהיינו
רביתי' ,ולפי"ז אם הגדיל יכול למחות כמו בגר קטן
שמטבילין אותו דיכול למחות כשיגדיל וכדאיתא בכתובות
(דף י"ב) [יא ,א]"].

קעג .מאימתי גר נענש בידי שמים
שם ,עי' בדברי מהר"י באסאן בספרו לחמי תודה (סי' ה')
שצידד דגר אינו נענש בידי שמים אלא רק שעברו
עשרים שנה מגירותו דהא אין ב"ד של מעלה מענישים עד גיל
עשרים וגר שנתגייר כקטן שנולד ,וז"ל

קסט .מעוברת שנתגיירה יכולה להתנות שלא יחול
הגירות על בנה
שם ,יעוי' בשו"ת רע"א סצ" ה שכתב דמעוברת שנתגיירה
יכולה להתנות שהגירות לא יחול על בנה למ"ד עובר
לאו ירך אמו[ ,וז"ל "ואף דלאחר שתתגייר ותטבול יהיה
הטבילה גם להולד כדאיתא ביבמות (דף ע"ח) מ"מ למ"ד
עובר לאו ירך אמו בודאי יכול להתנות שלא יהיה הטבילה
לגירות לעובר ,אלא דבאם רצונה לגייר להעובר לא הוי
חציצה דהיינו רבותא"].
קע.

קעד .אי אמרינן גר שנתגייר כקטן שנולד בגירות
בעל כרחו
שם ,עי' בהקדמה לשב שמעתתא (אות ט') ש כתב ,דלא
אמרי' גר שנתגייר כקטן שנולד אלא בגירות שנעשה
מדעתו ומרצונו ,ולא בגירות שנעשה בע"כ [וז"ל "ותירץ דלא
אמרינן גר שנתגייר כקטן שנולד דמי אלא בגר שנתגייר
מדעתו וחפצו אז הוא כקטן שנולד ,אבל בשעת מתן תורה
שהוכרחו לקבלה שכפה עליהם הר כגיגית בזה לא הוי כקטן
שנולד ע"ש" ,ועי' תוי"ט אבות (פ"ה מכ"א) שכתב "בן מ'
לבינה  -פי' הר"ב שלאחר מ ' שנה שהיו ישראל במדבר וכו'.
גמרא .בפ"ק דעבודה זרה דף ה ' [ע" ב] .וק ' דזו אינה ראיה
מאנשי מדבר שכשהיו ארבעים שנה במדבר אחר מתן תורה
היו יותר מבני ארבעים שנה הרבה .ועוד נ"ל דישראל בשעת
מ"ת גרים היו דהא מינייהו ילפינן שצריך גר טבילה כמ"ש
בספ"ח דפסחים וכל גר כקטן שנולד דמי" ,ומבו' בדבריו
דגם במתן תורה אמרינן כקטן שנולד].

מעוברת שנתגיירה ולא ידעו שהיא מעוברת
אם בנה צריך טבילה

שם ,הא דאמרו בגמ' (יבמות ע"ח ).דנכרית מעוברת
שנתגיירה בנה א"צ טבילה ,כ"ז דוקא היכא שהטבילוה
ידעו שהיא מעוברת ,אבל אם לא ידעו שהיא מעוברת (וכגון
דעדיין לא ניכר עוברה) בכה"ג אי"ז פשוט כ"כ דבנה א"צ
טבילה [דגמ"ר יו"ד סי' רס"ח ס"ו הו"ד בפת"ש שם סק"ז,
וז"ל הדגמ"ר "אם ידעו הבית דין בשעת טבילה שהיא
מעוברת הדין פשוט .אבל אם לא ידעו הבית דין שהיא
מעוברת ,יש לי בזה אריכות דברים ,ותליא באשלי רברבי,
ואין כאן מקום להאריך"].

קעה .גר קטן שהטבילוהו על דעת ב"ד ואח"כ מחה

קעא .בד ין קטן שהטבילוהו על דעת ב"ד ומחה

שם ,יעוי' במנ"ח (מצוה ב' אות כ"ג) שכתב לחדש דגר קטן
שהטבילוהו ומלוהו על דעת ב"ד וכשהגדיל מחה ואח"כ
חוזר בו ורוצה להיות יהודי א"צ שוב הטפת דם ברית ,ואפשר
דאף טבילה א"צ דמהני מה דעביד בקטנות ורק קבלת מצות
צריך.

שם ,דינא הוא דגר קטן שהטבילוהו ע"ד ב"ד יכול למחות,
ועי' בר"מ (פ"י ממלכים ה"ג) שכתב "ואם היה קטן
כשהטבילוהו בית דין יכול למחות בשעה שיגדיל ויהיה גר
תושב בלבד " ,ומבו' בדבריו חי' דאינו חוזר לגיותו לגמרי אלא
הוי גר תושב.

קעו.

קעב .גר שמל ואח"כ טבל אי נעשה גר משעת

גוי הבא להתגייר אימתי צריך לדחותו

שם ,עי' בעיון יעקב (פ"ק דע"ז די"א) שכתב בחד תי' ,דהא
דאמרי' (יבמות מ"ז ).דגוי שבא להתגייר צריך לדחותו,
היינו דוקא כשבא אל בן יש ראל ,אבל אם בא אל גר א"צ
לדחותו [וז"ל "משכינהו בקראי .אף על גב דדוחין את הגר
מלקבלו היינו בני ישראל דוקא לפי שקשה להם כספחת
משא" כ גר את חבירו ועוד שעשה כן כדי להציל את נפשו וע"ל
במנחות בחדושינו דף ל"ב"].

המילה
שם ,עי' בצפנת פענח (מהדו"ת פ"ה מיסודי התורה ה"ו
ופי"א מע"ז ה"ז) שכתב דגר שמל לשם גרות ואח"כ
טבל נעשה גר למפרע משעת המילה עי"ש הנפק"מ בזה {וז"ל
"אם מל לשם גרות אף דלא טבל עד לאחר כמה שנים מכ"מ
לח

קעז.

גר תושב אי זרעו אחריו נעשים גר תושב

וכדברי הר"י אלברצלוני מבואר בתוס' הרא"ש בשבת (דף
קלו ,ב) ז"ל" ,המל את הגרים אומר אשר קדשנו
במצוותיו וציונו למול את הגרים ,כי נצטוינו לאהוב את
הגרים ,וא"א להיות גר בלא מילה וטבילה" ומבואר שיסוד
המצוה לקבל את הגרים הוא משום ואהבתם את הגר.

שם ,גר תושב אין זרעו אחריו [שנולדו לאחר שנעשה גר
תושב] נעשים גירי תושב ,ואי"ז כגר צדק שכל זרעו
שנולדו אח"כ נעשים גירי צדק [משך חכמה פ' אחרי מות,
וז"ל "אבל גר תושב אינו זו כה לזרעו ,והמה אינם כמו גרי
תושב ,אם לא שיקבלו מצוות מחדש"] ,וע"ע באו"ש פי"ד
מאיסורי ביאה ה"ז [ועי' מש"כ אאזמו"ר זצ"ל במסכת
כותים פ"א אות י"ח ,וע"ע אילת השחר כתובות י"א ,.וז"ל
" ומסתמא גם אם אביו גר תושב מ"מ הבן אינו גר תושב בלי
קבלה שהוא עצמו יקבל"] ,וז"ל אאזמו"ר זצ"ל

ויעוי' בהגהות הגר"י פערלא על הרס"ג (שם) בדברי הגר"י
פערלא שכ' דמקור המצוה הוא משום ואהבת את ה'
אלוקיך ,אהבהו על הבריות.
ובראב"ד בספר בעלי הנפש (בסוף שער הטבילה) כ' "אבל
בגר קטן שבי"ד מטבילין אותו ,א"נ בעבד קטן
שרבו מטבילו בשלושה בי"ד והאדון מברכים עליהם קודם
טבילה כדין כל שאר המצוות ,וא"ת היכן ציונו ,מואת הנפש
אשר עשו בחרן" ,והיינו שדרשו חז"ל מפסוק זה אברהם
מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים ,ומבואר
דהמצוה לקבל גרים מקורו הוא מואת הנפ ש אשר עשו בחרן.

אמנם עי' חזו"א ב"ק (ס"י ס"ק ט"ו) מה שכתב בזה ,וז"ל

ובספר מדרש יהונתן (להגר"י אייבשיץ) על פ' קדושים הביא
את ד' המדרש על הפסוק "והייתם קדושים כי קדוש
אני ,מכאן שמקבלים גרים" ,ומבואר שהמקור לקבל גרים
הוא מוהייתם קדושים ,וכ' ע"ז וז"ל" ,ותמוה ,ולתרץ נקדים
מה שהקשה האר"י הקדוש ז"ל למה מקבלין גרים ,אי ניחא
ליה להקב"ה שיהיו ישראלים הוי ליה לבוראם ישראלים,
ותי' משום דישראל נקראו קדושים ואומות העולם חול
ומצוה להוסיף מחול על הקודש ,והשתא א"ש והתקדשתם
והייתם קדושים ,ממילא נקראו ישראל קדושים ואומות
העולם חול ומצוה להוסיף מחול על הקודש ,לזה שפיר אמר
המדר ש מכאן שמקבלים גרים" עכ"ל.

קעח .במצות אהבת הגר
פי"ט פל"ד ,כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת
לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני ה'
אלוקיכם ,עי' בפלא יועץ (ערך גר) שכתב "ובכלל מצות אהבת
הגרים הוא לעזר ולסיע לאיש הנודד ממקומו והוא גר בארץ
נכריה ,ולאו דוקא גר צדק ,דאטו יציבא בארעא וגיורא בשמי
שמיא וזיל בתר טעמא דכתיב (שמות כ"ג ט') ואתם ידעתם
את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים ,הרי בהדיא דקרא
משתעי ע ל מי שהוא גר בארץ נכריה בלי רע ואח ואין לו מכיר
ורוחו נמוכה ולבו נשבר ונדכה ,ראוי לרחם עליו ולקרבו
ולהיות עמו אוהב ורע ולעזרו ולתמכו בכל הבא בידו ,ובזה
מקים מצוה רבה זו" ,וכ"כ הח"ח בספר המצות הקצר (מצוה
ס"א) ,וכ"כ בכד הקמח ערך גר ,אמנם המנ"ח (פ' עקב) נקט
ש המצוה היא רק בגר ממש ,עי"ש מש"כ על דברי החינוך,
וז"ל החינוך " ויש לנו ללמוד מן המצוה היקרה הזאת לרחם
על אדם שהוא בעיר שאינה ארץ מולדתו ומקום משפחות
אבותיו ,ולא נעביר עליו הדרך במוצאנו אותו יחידי ורחקו
מעליו עוזריו ,כמו שאנו רואים שהתורה תזהירנו לרחם על
כל מי שצריך עזר".

ברשב"ץ בספר זוהר הרקיע (אות כ" ח) כ' שיש מצוה לקבל
גרים ,ודייק כן מדברי הגמ' ביבמות (מ"ז ,א')
"קיבל ,מלין אותו מיד ,מ"ט שהויי מצוה לא משהינן",
ושוב ראיתי בספר דרך שיחה (להגר"ח קניבסקי זצ"ל)
פרשת וירא ששאלוהו אם יש מצוה לקבל את הבא
להתגייר באיזו מצוה נכלל ואם יש מצוה על הגר עצמו והשיב
הרי הגר מברך ברכה על המילה ואמנם אין מצוה לראות
שירצה להתגייר אבל כשבא להתגייר מצוה לגיירו זו מצות
גמילות חסד
אולם עי' בספר דבר אברהם (ח"ב סימן כ"ה אות א') ובשו"ת
בית הלוי (ח"א סימן י') שכ' שאין מצוה לקבל גרים.
ועי' בגליוני הש"ס פסחים דף ז( :בתוד"ה על) שכתב שיש
מצוה לקבל גרים [וז"ל " שם תוד"ה על כ' דלא חזי קודם
טבילה דלא מצי למימר וצונו דאכתי עכו"ם הוא ,נ"ב קצ"ע
דגם אח"כ איך אומר וצונו הרי אין הגר מצווה להתגייר
וישראל הוא שמצווין לקבל גרים ולמולם ולהטבילם ואולי
כיון דעם הטבילה יחד נעשה ישראל באין כאחת ונעשה הוא
עצמו מצווה לקבל א"ע ולטבול א"ע וזהו עניין ברכתו וצונו
ולפי"ז יתיישב קושית הרמב"ן שלהי החולץ דמדוע הקדימו
מילת גר לטבילה דצריך להמתין עד שתתרפא מילתו וה"ל
להקד ים טבילתו ויעשה גר אחרי המילה מיד והא קיי"ל
דשיהוי מצוה לא משהי' ולהנ"ל אילו הית' הטבילה קודמת
לא הי' אפשר לו לברך עלי' כיון דאינו נעשה עדיין ישראל עמה
והב"ד ג"כ לא היו יכולים לברך עלי' דבטבילה הוא לבד

קעט .גר לאחר שטובל לגירותו מברך שהחיינו
שם ,עי' פתחי תשובה (יו"ד סי' רס"ח סק"א בשם הרדב"ז)
שכתב דגר לאחר שטובל לגירותו מברך שהחיינו.
קפ.

אם יש מצוה לקבל גרים

שם ,יל"ע אם יש מצוה לקבל גרים ,ועי' בגר"י פערלא על
סה"מ להרס"ג סוף עשה י"ט שהביא מאזהרות הר"י
אלברצלוני ז"ל שיש מצוה לקבל גרים דהוי בכלל עשה של
ואהבתם את הגר.
לט

לקח טוב "ולא תחלל את שם אלקיך מלמד שטומאת ע"ז
חילול השם שכל הכופר בע"ז מקדש את השם".

העושה מעשה וע"כ עתה המצוה מתקיימת באופן עדיף טפי
שמתקי ימת גם הטבילה בברכה וע"כ כל כה"ג לית בי' משום
שיהוי מצוה כו' כמ"ש ז"ל וי"ל עוד דגר המתגייר אגמ"ל דהי'
בו גם בהיותו עכו"ם עניין ישראליות אשר הניעו להתגייר
ואותו עניין הישראליות שפיר מחויב ומצווה הי' להתגייר
ולצאת לפועל ורק כ"ז שלא נתגייר אין אנו יודעין זה ו רק
אחרי שטבל ונתגייר אגמ"ל דהי' כן ושפיר יכול לומר וצונו
ובזה יובן ג"כ ביבמות מ"ח ב' מפני ששהו עצמם כו' וק' דבזה
נמי נימא גר שנתגייר כקטן שנולד כו' ולהנ"ל ניחא דרק
לעניין ז' מצוות דב"נ הוא דהוי כקטן שנולד כיון דנסתלק
עניין הב"נ ונעשה ישראל אבל חיוב הגירות אשר הי' על
הישראליות שבו הנה הישראליות שבו איננו קטן שנולד
בהעשותו ישראל וחיוב ז' מצות לא הי' על ישראליות שבו
דניתנה תורה ונתחדשה הלכה ואין על ישראל חיוב ז' מצוות
דב"נ מתורת ב"נ רק מתורה הישראלית וזה העניין ישראליות
שהי' משוקע עדיין בעכו"ם הי' פטור מתורה הישראלית ורק
חיוב אחד הי' עליו להשתלם ולצאת לפועל ולהעשות ישראל
גמור ע"י גירות וא"כ חיוב גירות לבד הוא שהי' עליו ודו"ק
היטיב ובזה יש ליישב גם מ"ד דיבמות שם לפי שאין עושין
מאהבה כו' דק' עליו ג"כ כנ"ל וק"ל וע"ע ל' הגמ' שם מ"ז א'
גר הבא להתגייר ולא אמר עכו"ם ש בא להתגייר ולהנ"ל מובן
וע"ע חידושי רמב"ן שבת קל"ז ב' דמשמע מדבריו דמילת
וטבילת הגר חובת המצוה היא על עצמו של הגר מפני
שממציא עצמו לכך ע"ש וע"ש שכ' ג"כ בעניין המילה דכל
המל אותו מצוה דמוהל היא ולאו מצוה דשליחות ב"ד עבד
והיינו כנ"ל דהמצוה מוטלת על כל ישראל לקבלו וכבר
כתבתי במ"א דכל מצוות ב"ד הם מצוות הכלל ישראל
והוטלו על הב"ד לפי שהם עומדים במקום הכלל והארכתי
בזה בחידושי ואכ"מ".

וכן איתא בזוה"ק פרשת ויצא דף לד" :ופועל צדק כנגד לא
יהיה לך אלהים אחרים על פני לא תשתחוה להם ולא
תעבדם מכאן אמר רבי יהודה אין לך דבר עומד כנגד חילול
השם".
והנה עי' בסנהדרין דף סד .שנחלקו תנאי האם נותן מזרעו
למלך הוא ע"ז או לא וא"כ למד"א מולך לאו ע"ז איך
נלמוד מכאן שעובד ע"ז מחל את השם ואף למד"א מולך עובד
ע"ז תקשי מנלן דכל עובד ע"ז מחלל את השם כשמולך חמור
משאר ע"ז.
אמנם באמת עי' ברבינו יונה שכתב שהמקור הוא מדכתיב
לא ינקה גם בע"ז וגם בשבועה וסמיך ליה קראי
אהדדי והיינו משום שגם בע"ז יש חילול השם כמו בשבועה
ולכן כתוב לא ינקה שה' לא מכפר להם כעוון רגיל אלא כעון
חילול השם שמתכפר במיתה.
קפב .בטעם שמקלל אביו לאחר מיתה חייב
פ"כ פ"ט ,כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות
יומת אביו ואמו קלל דמיו בו ,כתב בספר חסידים (אות
תקע"ו) "כבר היו חכמים יושבים ובא אחד ושאל אם הבן
מכה את אביו לאחר מותו פטור ואם מקללו חייב אם מת
האב ועושה בו חבורה ודם יוצא אמאי אינו חייב מאי שנא
אם בעבור ביזוי שמקללו גם זה ביזוי שמכהו לאחר מותו,
א"ל כי מועלת הקללה שיש היזק לאב לנשמתו משא"כ
בהכאה".

קפא .מי שעובד ע"ז אי עובר על חילול השם

קפג .בענין מעביר זרעו למולך
שם ,עי' מה ש כתב האוה"ח הקדוש [וז"ל "עוד למה כפל
לומר אביו ואמו קלל .אכן כוונת הכתוב הוא לצד שצוה
קודם לזה על העברת בנו ובתו למולך ,והקפיד הכתוב על זרעו
לבד אבל בן אחרים ואפילו קרוביו כגון אחיו ואחותו פטור,
כדתניא בסנהדרין (סד ב) וזה לשונ ם אינו חייב אלא על יוצאי
יריכו וכו' ע"כ .וצריך לומר טעם חיובו על בנו ובתו ולא על
בני הזולת שהוא לצד שבניו הם נידונין כנכסיו של אדם לזה
מועילים מעשיו כשמקריבו לעבודה זרה במה שמעבירן
למולך אבל חוץ מהם אין מעשיו עושין רושם"] ,וצ"ע בדבריו
דהא חייבים גם על נכדיו הגם שאינו קנינו.

פ"כ פ"ג ,ואני אתן את פני באיש ההוא והכרתי אתו מקרב
עמו כי מזרעו נתן למלך למען טמא את מקדשי ולחלל
את שם קדשי ,מבואר בקרא דהנותן מזרעו למלך עובר על
חילול השם ועי' ברמב"ן שביאר טעם הדבר.
ויש לדון האם כל מי שעובד ע"ז עובר על חילול השם או רק
הנותן מזרעו למולך ומצאתי ברבינו יונה בשע"ת (שער
ג' אות מה') "וחילול השם עונשו למעלה מכל העבירות .ולא
נכתב כן על אחת מן העבירות אלא על השבועה לשקר ועל ע"ז
שנאמר (שם כ) כי מזרעו נתן למולך למען טמא את מקדשי
ולחלל את שם קדשי .ונאמר באזהרות ע"ז (שמות כ) לא
תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי ה' אלהיך אל קנא .רצונו
לומר כי לא יסלח עון ע"ז על דרך סליחתו לשאר עבירות.
כענין שכתוב (ירמיה ה) אי לזאת אסלח לך בניך עזבוני
וישבעו בלא אלהים .וכן כתוב באזהרות השבועה לשקר
(שמות כ) כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא .ונכתבה
אזהרת השבועה לשקר אחר אזהרת עבודה זרה .יען וביען כי
השבועה לשקר נמצא בכנפיה עון חלול השי"ת" מבואר
להדיא שבכל עבודת ע"ז יש עוון חילול השם.

קפד .בטעם דכתיב הכא עונש קללת אב ואם
שם ,איתא בבמדבר רבה (פ"ט ס"ז) "ומה ראה להפסיק
קללת אב ואם בין הקידוש לניאוף שכן בתחלה כתיב
איש איש אשר יקלל את אביו לפי שכך אמר הקדוש ברוך הוא
מי גרם לבן שיקלל אביו הניאוף לפי שהוא סבור בבעל אמו
שהוא אביו ומכבדו וסבור בנואף שאינו אביו ומקללו".
קפה .אי איכא כרת ב אשת קטן

וכן איתא במדרש הגדול "ולא תחלל את השם מגיד שהעובד
ע"ז מחלל את השם וכופר בעיקר" וכן איתא במדרש

פ"כ פ"י ,ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת
רעהו מות יומת הנאף והנאפת ,עי' במשך חכמה (פ"כ
מ

פי"ד) דכתב לחדש ,דהגם דנתמעט בגמ' (קידושין י"ט ).אשת
קטן מחיוב אשת איש ,היינו דוקא לגבי מיתת ב"ד אבל כרת
איכא גם באשת קטן ועי"ש שמדייק כן בקראי ,ועי' ברש"ש
יבמות נ"א :מש"כ בזה ( ודבריו לא הוי ממש כהמשך חכמה)
[וז"ל "מש" כ דהני נשואין דרבנן הוא לשיטתייהו לקמן (סח)
ד"ה קניא ובקדושין (י"ט) ד"ה ומדאורייתא אבל דעת רש"י
שם בקדושין משמע דמה"ת קניא לה (הקטן ליבמה) אלא
שא"ח עליה משום א"א וי"ל לדעתי ג" כ דחייבין עליה כרת
דומיא דחמותו לאחר מיתה לר"ע לשיטת התוס ' לקמן (צד ב)
והרמב"ם בפ" ב מהל ' א" ב הל"ח"] ,ועי' בנו"ב אה"ע מה"ת
סנ"ד שכתב דלדעת רש"י דס"ל דיבם קטן קונה את היבמה
מדאו' ורק שנתמעט מחיוב אשת איש ,לכשיגדיל נעשית אשת
איש והבא עליה חייב מיתה אף אם היבם לא בעלה לאחר
שהגדיל ,וע"ע באבני מילואים (ס"א סק"א).
קפו.

בחייבי כריתות אם יש קלבד"מ ,זה רק בסתם חייבי כריתות,
אבל בחייבי כריתות דעריות גם לרבנן יש קלבד"מ ,וטעמא
דמילתא דכיון דדינא הוא דבעריות יהרג ואל יעבור א"כ יש
כאן קלבד"מ מצד מה שצריך היה לההרג [וז"ל "ולהב"ח
א"ש וס"ל להש"ס ע"כ ל"פ רבנן ור"נ בן הקנה אלא בחייבי
כריתות שאין בהם שום צד מיתה כגון יום הכיפורי' דנקט ר"נ
בן הקנה משא"כ עריות שחייבי כריתות שלהם נמי יש בהם
צד מיתה דנהי אחר שכבר עבר אינו אלא בכרת מ"מ לכתחלה
יהרג ואל יעבר וכההוא דס"פ בן סורר ומורה שהעלה לבו
טינא ואמרו ימות ואל תעמוד בפניו ערומה וכל כי האי גוני
ה"ל כעין חייבי מיתה וקים לי' בדרבה מיניה"].
קצ.

פ"כ פ"כ ,ואיש אשר ישכב את דדתו ערות דדו גלה חטאם
ישאו ערירים ימתו  ,כתב בשו"ת הרשב"ש (סי' שי"א)
"כתבת ,מפני מה נאסרה דודתו והותרה בן אחותו ובת
אחותו ובת אחיו והכל הם במדרגה אחת ,ולמה אין אנו
למדין מקל וחומר.

בביאור הפסוק אשר ינאף את אשת איש
אשר ינאף את אשת רעהו

שם ,עי' דבר נחמד בפרדס יוסף [וז"ל "וי"ל עפ"י מה שכתוב
בילקוט [שמואל א ' כ"א רמז קל"א] תורתו של דואג של
דופי היה ,דאמר דאשת חייבי מיתת בית דין אין חייבין משום
אשת איש כיון דחייב מיתה הוי כהרוג ואשתו מותרת לשוק,
וי"ל דמרמז כאן לשלול סברא זאת ,וזהו שכתוב אשר ינאף
וכו ' ,רצה לומר שנאף עם אשת איש שאותו איש נאף עם אשת
רעהו ונתחייב מיתה ,מכל מקום מות יומת הנואף דיש אנשים
שמחליפים נשותיהם וחושבים כי אין איסור אשת איש
שהאשה קנין בעלה ומקנים קנינים בחליפין ,ועל זה בא
הכתוב ואיש כו ' ואעפ" כ שכנגדו ינאף את אשת רעהו ג" כ מות
יומת"] ,וכ"כ בטעמא דקרא לאאזמו"ר זצ"ל.
קפז.

בטעם שאסרה התורה דודתו

תשובה .דבר ברור הוא כי הבעל יש לו מעלה על אשתו
ואשתו נשמעת אליו ,והשם אמר לה ואל אישך
תשוקתך והוא ימשול בך ,כלומר שתהא סרה למשמעתו .וגם
מדרך השכל יש ראיה לזה ,כי ידוע הוא שהפועל יש לו יתר
שאת על הנפעל ,והזכר הוא הפועל והנקבה היא הנפעלת
באותו ענין ,וכמאמרם ז"ל בפרק סורר ומורה אסתר קרקע
עולם היתה ,וכמעט שאין להביא ראיה על זה כי הוא במושכל
ראשון .ומן הידוע ג" כ כי דודתו ראוי הוא לכבדה ולהיות לה
עליו מעלה מצד אחות אביו או אמו ,וזה לא יכזיבנו אדם כי
הכל נשמעים לדודיהם ודודתם מחיוב כבוד אביהם ואמם,
ולא יכחיש זה בעל תורה ובעל מוסר .ואדוני זקיני החסיד ר'
יונה ז"ל כתב בספר היראה שחייב אדם בכבוד אחי אביו
ואחי אמו ממדרש חכמים ז"ל .ואחר שתי אלו יתברר מיד
שאין בת אחיו ובת אחותו במדרגה אחת בנשואין כדודתו אף
על פי שהם מדרגה אחת בקורבה ,כי כשהוא נושא את בת
אחיו ובת אחותו הרי הם חייבות בכבודו ,והוא יש לו עליהם
יתרון ומעלה מצד הקורבה ,וחזר להוסיף עליהם מעלה מצד
הנשואים אם מצד תורה אם מצד השכל ,וכשנושא דודתו
יהפך הענין שהוא היה חייב בכבודה וסר אל משמעתה ועכשיו
תחזור היא להיות חייבת בכבודו ולסור אל משמעתו".

איך הורגים את הבהמה

פ"כ פט"ו ,ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת
הבהמה תהרגו ,עי' מש"כ התפא"י (סנהדרין פ"ז) [וז"ל
"ותמוה בזה דברי תרגום יונתן ב" ע [ויקרא כ' פט"ו וט"ז]
שכתב שיהרגו בהמה בקולפי ,והיינו במקל עב שיכו על
קדקדו ,והרי ברייתא ערוכה בידינו [סנהדרין נ" ד ב'] נאמר
כאן תהרוגו ונאמר להלן תהרוגו ,מה להלן בסקילה ,אף כאן
בסקילה"].
קפח .בטעם שהוסיף בכרת לעיני בני עמם

קצא .אי איכא כרת דאשת אח באח של מי שנשא
אשה חצי שפחה וחצי בת חורין

פ"כ פי"ז ,ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו
וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא
ונכרתו לעיני בני עמם ערות אחתו גלה עונו ישא ,כתב הרמב"ן
(לעיל פסוק ט') " על דרך הפשט ,הוסיף בכרת "לעיני בני
עמם" לומר שתמות בנוער נפשם ,בענין שיראו ויבינו
וישכילו יחד כי יד ה' עשתה זאת וקדוש ישראל גזרה".

פ"כ פכ"א ,ואיש אשר יקח את אשת אחיו נדה היא ערות
אחיו גלה ערירים יהיו ,בענין אי איכא כרת דאשת אח
באח של מי שנשא אשה חצי שפח ה וחצי בת חורין ,עי'
באבנ"מ סמ" ד סק"ד ובהערות שם [וז"ל "אמנם נראה דאע"ג
דגלי קרא בשפחה חרופה דהבא עלי' לא יתחייב מיתה אלא
באשם היינו לענין איסור אשת איש גלי קרא אבל לענין
איסור קרובים כמו באשת אח לא גלי קרא וכיון דתפסי
קידושין הוי לי' אשת אח וממילא הוא בכרת דבר"פ נושאין
על האנוסה [יבמות צז ,א] אמרי מנא הני מילי דתנו רבנן
בכולן נאמר בהן שכיבה וכאן נאמר קיחה לומר לך דרך
ליקוחין אסרה תורה ע"ש .וכיון דשייך בי ' לקיחה ממילא יש

קפט .בחייבי כריתות דעריות גם לרבנן יש קלבד"מ
פ"כ פי"ח ,ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה
את מקרה הערה והוא גלתה את מקור דמיה ונכרתו
שניהם מקרב עמם ,עי' בשו"ת חת"ס (אה"ע ח"א סי' קל"ג
אות ג') שכתב לחדש ,דהא דנחלקו ר"נ בן הקנה וחכמים
מא

והמרובה מעורבים זה בזה ובאין להפריש זה מזה מפרישין
את המועט מן המרובה כמו ששנינו לעולם ישנה אדם
לתלמידו דרך קצרה".

בה איסור אשת אח וחייבים עלי ' כרת וכיון דאית בה כרת
משום אשת אח למאי דגלי גלי ולמאי דלא גלי לא גלי"],
ועי"ש שהביאו דהמנ"ח פליג.

קצד .בדברי רש"י ואם לאו אתם של נבוכדנצר

קצב .בדין אשת אח בהורתן שלא בקדושה ולידתן

וחביריו

בקדושה

פ"כ פכ"ו ,והייתם לי קדשים כי קדוש אני יקוק ואבדל
אתכם מן העמים להיות לי ,עי' דבר נחמד בשו"ת חת"ס
(או"ח סר"ח) [וז"ל "מ"ש רש"י סוף פ ' קדושים והבדלתי
אתכם מן העמים להיות לי ,אם אתם מובדלים מן העמים
אתם שלי ואם לאו אתם של נבוכדנצר וחבריו .יש לפרש,
דכיון דמלכות דקטלא חד משיתא אינו נענש וא"כ נבוכדנצר
וכיוצא בו המולך בכיפה [ כמגילה י"א ע"א] וישראל א'
משבעים באומות אין עליו עונש אם ח"ו מכלה שונאינו שהרי
א ' מששה יוכל לאבד מכ"ש א ' משבעים .אלא שזה אינו ,שאין
לו רשות לאבד מין או סוג א ' שלם כי אם הששית ממנו ,וכיון
דהישראל מצויינים לעם בפני עצמם ובגוים לא יתחשב ,אין
לו רשות לאבד יותר מששית ,אך אם אין ישראל ח"ו
מובדלים ואינם מצויינים לעם בפ"ע הרי הם של נבוכדנצר
וחבריו ר"ל"].

שם ,כתב הנמו"י (סופ"ק דיבמות) "אבל היכא דהוו תאומים
והיתה לידתן בקדושה חייבין משום אחותו ואשת אח
ומשום דדמו לאחין מן האם ולא מן האב לכך אין מיבמין",
והביאו הב"י (יו"ד סי' רס"ט) ,ודייק מהנמו"י דדוקא
בתאומים דינא הכי עי"ש [וז"ל " ומ"ש אבל חייבים משום
אשת אח .היינו דוקא כשלידתן בקדושה וכך מפורש שם
בברייתא ומדברי נימוקי יוסף בסוף פ"ק דיבמות (ג :ד"ה
ת"ר) נראה דהיינו דוקא כשהן תאומים ואינו נראה בעיני"],
ויעוי' מש"כ בזה בערוך לנר יבמות מ"ב.
קצג .בטעם שבבהמה הקדימה התורה את הטהור
ובעוף את הטמא
פ"כ פכ"ה ,והבדלתם בין הבהמה הטהרה לטמאה ובין העוף
הטמא לטהר ולא תשקצו את נפשתיכם בבהמה ובעוף
ובכל אשר תרמש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא ,כתב
החזקוני "גלוי וידוע שהבהמה הטהורה מועטת מבהמה
טמאה לפיכך סמך הכתוב ההבדלה אצל הטהורה וכמו כן
גלוי וידוע שעופות טמאים מועטים מן הטהורים לפיכך סמך
הכתוב ההבדלה אצל העוף הטמא שכן מנהג כשהמועט

קצה .רמז שעתידים עובדי כוכבים להתגייר
שם ,איתא בילקו"ש (רמז תתקצ"א) " רבי אבהו אמר
ואבדיל אתכם מן העמים ,אלו כתיב ואבדיל את
העמים מכם לא היה גר מתגייר אלא ואבדיל אתכם רמז
לעו"א להתגייר יש חיך מתוק מזה".
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