
31 טז משנה כסף ו ה פרק דעות הלכות מדע. משנה כסף

 והכי דוקא לאו נית כהר דכרס משמע אשה ישא גכי אלא ואח״כ קמ5 ומדלא .אשה זו לא שם ואמרו .מכרכין(שם) כיצד פ׳ .לתלמודו כו לצאח עד וכו׳ לשוק מנושם יצא ולא
כיסך: וכניה נכי אלא אחר נקע דלא שלמה כדכרי למידק איכא כשערו לן ומספקא מעכרא. זיעא גושו אכל כגדו אלא מבושם לצאה דאסור אמרן

אדם מחרים חנן כ״ח) לערכין(דף ח׳ כשרק .וכו׳ להקדיש להשקיראו לאדם ואסור יב ילא מבושם יצא ולא רבינו ומ״ש מןהחשד. להתרחק כדי לבגדו,ואסור דדמי רבינו ופסק
אמר אליעזר ר׳ דברי מוחרמים אינם כלם את החרים ואם וכו׳ ומבקרו מצאנו יצא שלא שכוונתו או .בבגדיו מבושם יצא לא כיצד מפרש והדר דתנא אפשר מבושמים בבגדים
 מעבר לא ממש דבושם בגופו אפילו ממש בבושם

 הביוב שמן אלא דמעברא ■אמרו ולא זיעה ליה
;בו וכיוצא

ו י  מן יותר עד וכו׳ ארן בדרך חכמים צו
ש״ד) הדם(חולין כסוי שרק .לו הראוי

 וחזק בריא שמזגו למי מילי דהני ההם ואמרינן
 להעמדת הצריך כפי ואוכל לוה כן שאינו מי אבל

:יחלה שלא טבעו
 על לתמוה יש .וכו׳ דעה בעלי דרך יא

 נביע אשר האיש מי שנאמר מ״ש
 איפכא דקרא בית בנה אשר האיש מי כרם

 האיש מי חדש בית בנה אשר האיש מי כתיב
ם. נביע אשר ר  אשר האיש מי דמדנקש ואפשר כ
 תחלה אשה יקח דלא יליף לבסוף אשה ארש

 ג״כ לן דאית ילשינן ומינה בקללה כדכהיב
 ,בקללות שכתוב מה הפך וכרם בבית למיעבד

 ממילא אשה לקיחת לאחר לן דגלי דכיון ועוד
 כרס לנבייעת בית בנין לאחר לן דאית משמע

 משוח בפרק איהא והכי . הוא דסברא דמילהא
 נמע אפר בנה אשר ח״ר ע״ד.) (סומה למלחמה

אדם שיבנה ארן דרך תורה למדה ארש אשר

.עני היה אם מותר הגשמים בימות אבל .החמה בימות
 ישים ולא מבושמים בבגדים ולא לשוק מבושם יצא לא

 להעביר בדי בבושם בשרו משח אם אבל בושםבשערו.
תר. הזוהמא את  א״ב אלא בלילה. יחידי יצא לא וכן מו
 מפני אלו כל .לתלמודו בו לצאת קבוע זמן לו היה

שפט. דבריו מכלכל חכם תלמיד י : החשד  אוכל במ
 ולא והצלחתו. ממונו כפי ביתו אנשי את וזן ושותה
 ארץ בדרך חכמים צוו .מדאי וותר עצמו על יטריח

 תאוה כי שנאמר .לתיאבון אלא בשר אדם יאכל שלא
 שבת מערב בשר לאכול לבריא דיו בשר. לאכול נפשך
ת. לערב  יום בכל בשר לאכול כדי עשיר היה ואם שב
 מן פחות, אדם יאכל לעולם ואמרו חכמים צוו . אוכל

 ובניו אשתו ויכבד לו כראוי וילבש ממונו לפי לו הראוי
א :לו הראוי מן **יותר  לו שיקבע דעה בעלי דרך י
 יקנה כך ואחר .תחילה אותו המפרנסת מלאכה אדם

אשר האיש מי שנאמר .אשה ישא כך ואחר .דירה בית פלחה ואף אשה ישא ואח״כ לרם ויביע בית
 ולא חדש בית בנה אשר האיש מי .חללו ולא כרם נטע

 אבל . לקחה ולא אשה ארש אשר האיש מי . חנכו
 ידו תמצא אם כך ואחר אשה לישא מתחילין הטפשין

 או אומנות לבקש יחזור ימיו בסוף כך ואחר בית יקנה
 תצליח שלא כדי הפוכין מעשיך יהיו כלומר .תטע כרם תבנה בית תארש אשה בקללות אומר הוא וכן מןהצדקד^. יתפרנס

ך. כי ר ד ת ר עמי♦ וה׳ משכיל דרכיו לכל דוד ויהי אומר הוא ובברכה א סו א בו  נכסיו כל להקדיש או להפקיר לאדם לו י
תו. בדמי סחורה יעשה או מטלטלין ויקנה בית ולא בית ויקנה שדה ימכור ^ולא הבריות. על ויטריח  הוא מוכר אבל בי

 לפי מעט ליהנות כוונתו תהיה ולא בקיים. הכלה ולהחליף נכסיו להצליח מגמתו ישים דבר של * כללו .שדה וקונה מטלטלין
ג .הדבה ויפסיד מעט ליהנות או שעה  .הן הן ועל לאו לאו על אומר . ובאמונה באמת חכם תלמיד של ומתנו משאו י

 נעשה לאלתר"ואינו המקח דמי ונותן .עליהן ידקדק ולא מהן כשיקח לאחרים ומוותר יונותן בחשבון עצמו על מדקדק
 שיעמוד כדי תורה. אותו חייבה שלא במקום וממכר מקח בדברי עצמו מחייב (אינו) . בהרשאה יבא ולא קבלן ולא ערב לא

 יצר ולא .חבירו אומנות לתוך ירד ולא .וחונן ומלוה להן ומוחל מאריך בדין אחרים לו נתחייבו ואם .ישנהו ולא בדבורו
 כל< שעושה ואדם .העולבים מן ולא הנעלבים ימן הרודפים מן ולא הנרדפים מן יהיה דבר של כללו בחייו. לעולם לאדם

אתפאר: בך אשר ישראל אתה עבדי לי ויאמר אומר הכתוב עליו בהן וכיוצא האלו המעשים

ששי פרק
 צריך לפיכך .מדינתו אנשי כמנהג נווהג וחביריו ריעיו אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות אדם של יברייתו דרך א

 בחשך ההולכים הרשעים מן ויתרחק .ממעשיהם שילמוד כדי תמיד החכמים אצל ולישב לצדיקים להתחבר אדם ’
אם וכן .וגו׳ האיש אשרי ואומר .ירוע כסילים ורועה יחכם חכמים את הולך אומר ששלמה הוא .ממעשיהם ילמוד שלא כדי

היה
: פסחים כו׳ אשתו לשכר המצפה כטין ג :פ׳ד חולין א :קיא כמונות ,מנו פססים ז :פח שגת ו : קט יבמות ה :כת מגילה ד :ננ גיטין טי׳ ג נ

 בשדה ועקדה מלחנהך בסון הכן בהכמהו אמר
 זה מלאכתך בחון הכן ביתך ובגית אחר ,לך

ביתך ובנית אחר כרם זה לך בשדה ועהדה בית
זו

 להקדיש רשאי •אדם אין לגבוה אם ראב״ע
 חייב אדם שיהא וכמה כמה אחת על נכסיו כל

 שדה ימכור ולא ומ״ש .נכסיו על חס להיות
:וכו׳ בית ויקנה

ג א י ש  יומא בסוף .באמונה ת״ח של ומהן מ
ק ;פ״ו) (דף ד ק ד  עצמו על מ

 יומא סוף לאלתר. המקח דמי ונותן וכו׳ בחשבון
 דשקילנא כגון השם חילול דמי היכי (שם)

:לאלתר דמי יהיבנא ולא בישרא
נו אי . בהרשאה יבא ולא וכו׳ ערב לא נעשה ו

ל״א) (דף העדות שבועת פ׳ דאמרינן
 וכבר . בהרשאה הבא זה עשה סוב לא ואשר

 דמי שפיר אימתי שלוחין מהלכות בפ״ג נתבאר
:בהרשאה למיתי

ב י חי  מצאתי .וכו׳ וממכר מקח בדברי עצמו מ
 בה שכתוב אסרת נוסחא שיש כחוב

נכונה: יותר והיא עצמו מחייב אינו
 דאמרינן .חבירו אומנות לתוך ירד ולא

 דהא פא) (סנהדרין הנשרפין בסוף
 היינו ממא לא רעהו אשת ואת יחזקאל דאמר

:חבירו אומנות לתוך ירד שלא
 [בסוף וכו׳. הנרדפים מן יהיה דבר של כללו

.וכו׳] הנעלבים מן :צ״ג) (ב״ק המובל
 השולח וש׳ כ׳) (דף דיומא שני בפרק ברייתא

ל׳׳ו): (גיעין
ת צו מ

לחם
 קאמר דבגמ׳ הגמ׳ מדברי הפך דהוא מובן לה אין זו ונוסחא לא. הממה בימות אבל

 אבל הגשמים בימות אלא אינו דבגילדאי קאמר והוא שסיר הגשמים בימות בעילאי דאפילו
 שהוא מברכין כיצד בס׳ עצמו הוא שכתב ממה הפך הוא וגם ,לא גילדאי הממה בימות

 ובעילאי לגרום צריך קשרים ואלו בפרק הוא סופר שטעות ובודאי .הגמרא עם מסכים
 הגמ׳ עם מסכים והוא כר. לן לית הגשמים בימות אבל החמה בימות אלא אמרן לא נמי

ם ע א :מברכין כיצד בס׳ שכתב מה ו  ולא מבושמיה בבגדים ולא לשוק מבושם יצא ל
 קשה .מותר הזוהמא את להעביר כדי בבושם בשרו משח אס אבל בשערו בושם ישים

 ואי ליה מעברא זיעא אמרן בגמרא וכן לקמיה כדכחב הוא מותר הרי בגופו איירי אי
ם. ולא כך אמר כתב הרי בבגדים ח משנה כסף והרב בבגדי  ונראה תירוצים. שני חי

 על ומברך וחוזר היין על מברך מיניה לעיל אמרו מ״ג) מברכין(דף כיצד דבפרק לתרן לי
כתב השמש בראש לכיוחו שמצריך ומה והו׳ ח״ח השמש ואס השמש בראש וטחו השמן

מיימוניות הגהות
 ’Tn* תצא אא רג את יהודה ב״ר יוסי ר׳ צוה דברים שלשה קי״ב פסהים צ׳א [חולין *

 לא במה [ענין * :וכו׳] חדש למרחץ תכנם ואל ערום הנר בפני תעמוד ואל בלילה
 ישליש לעולם יצחק מ׳נ)־אמררבי (דף מציעא נ׳), (דף שם ,ממנו להרחיק וטוב ישתכר

:ע׳ב] ,ידו תחת ושליש בפרקמטיא שליש בקרקע שליש מעותיו אדם

י ז׳ל כללו עד וכו׳ עצמו מחייב נ  (דף דיומא נמרא פרק .הפיק סוף עד כו׳ ד
׳ אדם של ניייחו' דרך פ״ו ו ק .מדינתו תנשי עד נ הלל כניס י׳ז) (דף כהונות דמסכת שני פי

משנה
 בגופו דהא לרבינו לו והוקשה .לח״ח הוא שגנאי מפני מבושמות בידיו יצא שלא ז״ל רש״י
 אבל זיעא לעבורי הוא בגופו כשהוא דדוקא לחלק הוצרך לזה זיעה דמעברא משום פרי
 מבושם יצא ולא כאן שכתב וזה חשדא והוי זיעא משוס דהוי מילתא מוכחא לא ידו

חילק: לא ורבינו זכור משכב על שחשודים ובמקום אמר ובגמ׳ מבושמות. בידיו כלומר
ו י י  מערב אימת ואינך אמרינן פ״ד) (דף הדם כסוי בפרק .וכו׳ בשר לאכול לבריא ד

 אבל וכו׳ בריאים ממשפחת אבא יוחנן ר׳ אמר שם ואמרו שבת לערב שבת
 אנו אין הזה שבזמן אע״ס לבריא רבינו כתב כן ומפני וכו׳ לוין אנו כגון וכו׳ אנו

ב: הרי לעמוד שיכול בריא אדם יש אם מ״מ בגמרא כדאמרינן בריאים סו
 חירן כבר הפוכים הם שהפסוקים רבינו דברי על שקשה מה וכו׳. דעה בעלי דרך יא

סימן ריבות דברי בספר ז״ל אדרב״י מהר״י והחכם .זלה״ה יוסף בית הרב
:שם עיין מתיישב דפר תירן ר״ל

הרואה
עוז מגדל

ף כיצד פ׳ .מדאי יותר עד מנושם יצא אא ד ) ן י נ י ה) מנ  :ארן דרן ובמסכת דפאה ונירושלמי מ׳
ק נדרך חכמים צוו ד) (דף הדם כסוי פרק .לו הראוי מן עד א כו׳ דעה נעלי דרך :פ׳

ת .עמו וה׳ עד אנו  דמי מתניתין גמרא מלחמה משוס פרק ונסוטה שאחזו מי פרק ונגיטין פ׳ק נ
ר :האיש אסו תר :ארן דרך ונהלכוס נתלמוד מקומות נכמה .ונותן עד לאדם לו ו  עד לאחרים מוו

א פ׳ק .נהרשאה ינא ולא :נעמיו עשה עונ לא אשר מדכתינ להא סמך ונמציעא .נתרא דננ
:מקומות ונהרנה ארן דרך ונהלכות לה מייתי צ״ג) החונל(דף פרק וסוף פ׳ו)

ך :ארן דרך ובמסכת הנריות עם מעורנס אדם של דעתו תהא לעולם דאמרי פינ עד כו׳ צריך ל
מי



״ כסף32 ש סשני, כפף ן פרק לעות הלכות . מדע ס

נהוגות כסוף מכור. מיני ככל עד וכו׳ כמכמיס להדכק עשה מצות ב פ״ו
̂;ו.ען P1PVJJ 1.P 'jiu הרי״ף וכהכה נ (דף ׳*/ WP 1ו

כרי שפסק עלרכינו וסמ״גתמה . נזיפה עד המר ור'יומנן קללה עד חמר וכמואל הכאה דאכות: כ׳ כפרק ונו׳. הכירו כקלון והמהנכד וכו׳ לאהוג אדם כל על מצוה ג
ר כתנאי כגמרא ההם דאיהא מפום רכינו שעעם ולומר לדמוק ואפשר .יוחנן ר׳ כמקום וכן .יוסיף לא משוס עוכר שהוא מפני .רשאי שאינו אע״פ מכירו אס המנה אבל ה

 י״ז,. (דף דערכין פ״ג כרייהא שומע. איני לו ויאמר עד וכו׳ שמניא מכירו הרואה ז
עד אמר רכ להוכיחו מייג היכן עד שם ונחלקו מציאות אלו סוף הרי״ף ונחכה

 מאמר רשאי שאינו אע״פ הממרפו
 עוכר אינו אומו משנאתו וממרפו מכהו שאינו
 כה״כ מדינא כן רכינו וכהכ .השנא לא מפום

 ולא הכנו לא הקללנו לא יכול אחיך השנא ולא
 אס כי אמדהי לא כלככך ה״ל הסערנו

:כלנ שנא;ה
 יהא ולא וכו׳ לאיש איש בשיהטא ו

 ס״פ משנה אכזרי. המוהל
:צ״כ) (כ״ק המוכל

הרואה

 עד אומר יהושע ר׳ הכאה עד אומר אליעזר
 רכינו ופסק .נזיפה עד אומר עזאי וכן קללה

 ככן הלכה דאין דפשיניא משום אליעזר כר׳
 דל וא״כ יהושע ור׳ אליעזר ר׳ לנכי עזאי

 לגכי כרכ והלכה כווהיה דקאי יוחנן ר׳ מהכא
 הוא איסורא מילתא והאי כאיסורי שמואל
 מנקט יומנן כר׳ למפסק דהו״ל הימא ואפילו

 וצריך דספיקא מידי ככל עדיף למומרא
:שיכנו עד להוכיחו

 כמה פ׳ שכת .וכו׳ למחות נידו שאפשר וכל
:נ״ד) (דף יוצאה נהמה

כך

 הולכים אנשיה ואין רעים שמנהגותיה במדינה היה
 בדרך ונוהגים צדיקים שאנשיה למקום ילך ישרה בדרך

ם. בי  ושומע יודעם שהוא המדינות כל היו ואם טו
 שאינו או .זמנינו כמו טובה לא בדרך נוהגים שמועתן

 או הגייםות מפני טובים שמנהגותיה למדינה ללכת יכול
 בדד ישב שנאמר כענין יחידי לבדו ישב החולי מפני

 לישב אותו מניחים שאין וחטאים רעים היו ואם . וידום
 הרע במנהגם ונוהג עמהן נתערב כן אם אלא במדינה

 יתנני מי שנאמר כענין חטאים בדרך ינהיג.עצמו ואל ולמדברות, ולחוחים למערות יצא
ק. ובו שנאמר כענין ממעשיהם ללמוד כדי ותלמידיהם בחכמים להדבק עשה יימצות ב אורחים: מלון במדבר דב  וכי ת

שכינה. להדבק לאדם אפשר  אדם צריך לפיכך ותלמידיהם. בחכמים הדבק זו מצוה בפירוש חכמים אמרו כך אלא ב
 לתלמיד פרקמטיא ולעשות חכמים תלמידי עם ולשתות ולאכול חכם לתלמיד בתו וישיא חכם תלמיד בת י=שישא להשתדל

. ולדבקה שנאמר חבור מיני בכל להן ולהתחבר חכם  בצמא ושותה רגליהם בעפר מתאבק והוי ואמרו חכמים צוו וכן בו
 לפיכך [א]. כמוך .לרעך ואהבת שנאמר כנופו מישראל ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל על ''מצוה ג :דבריהם את

 לו אין חבירו בקלון והמתכבד .עצמו בכבוד ורוצה עצמו ממון על הם הוא כאשר ממונו על ולחום בשבחו לספר צריך
 ואחת ריעים בכלל שהוא מפני אחת .עשה מצות שתי השכינה כנפי תחת ונכנס שבא הגר יאהבת ד הבא: לעולם חלק
ר. את ואהבתם אמרה והתורה גר שהוא מפני  ה׳ את ואהבת שנאמר עצמו אהבת על שצוה כמו הגר אהבת על צוה הג

 לא שנאמר תעשה בלא עובר בלבו מישראל אחד השונא כל” ה :גר ואוהב שנאמר גרים אוהב עצמו הקב״ה .אלהיך
 אבל . שבלב שנאה על אלא תורה הזהירה ולא .מעשה בו שאין לפי זה לאו על לוקין ואין .בלבבך אחיך את תשנא

 וישתוק ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא ו :תשנא לא משום עובר אינו רשאי שאינו אע״פ והמחרפו חבירו את [כ]המכת
 עליו מצוה אלא .אמנון את אבשלום שנא כי טוב ועד למרע מאומה אמנון את אבשלום דבר ולא ברשעים שנאמר כמו

 ובקש חזר ואם .עמיתך את תוכיח הוכה ישנאמר .פלוני בדבר לי חטאת ולמה וכך כך לי עשית למה לו ולומר להודיעו
 או שחטא חבירו הרואה ז :האלהים אל אברהם ויתפלל שנאמר אכזרי המוחל יהא ולא .למחול צריך לו למחול ממנו

 את תוכיח הוכח שנאמר הרעים במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו [ג] למוטב להחזירו *מצוה טובה לא בדרך שהלך
תך.  עצמו. לבין בינו להוכיחו צריך . המקום לבין שבינו בדברים בין .לבינו שבינו בדברים בין חבירו את המוכיח עמי

 ואם מוטב ממנו קיבל אם . הבא העולם לחיי להביאו לטובתו אלא לו אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון בנחת לו וידבר
שאפשר וכל .שומע איני לי ויאמר החוטא [ה] שיכהו עד להוכיחו אדם חייב תמיד וכן .ושלישית [י] שניה פעם יוכיחנו לאו

מ׳ג א ע טור ח משין ס ה׳ : סימן אנ ה ב ; טשין פמ״ג ד :טו עשין פמ״ג ג :קנו דף נוסלין ב ג ו : ה לאוין כיג׳ג ה י מ׳ בידו:יא עשץ ס

למלך משנה
ממנו קבל אס • כו׳ להוכיחו צריך כו' סובה לא בדרך שהלך או שחמא הבירו הרואה ז פ״ו

אמר ל״א) (דף מציאות אלו בפרק .ושלישית שניה סעס יוכיחנו לאו ואס מוסב
על׳ל מ״מ תוכיח הוכח ת״ל מנין לרב תלמיד וכו׳ זמנא חדא הוכח לרבה'ואימא מרבנן ההוא ליה

ס על הקפה בלס״מ)(א״ההל״מ (עיין ל דס״ל ול״נ לרב. תלמיד דאפילו זה דין הביא לא אמאי ה
 אותו דכשרואה לומר היינו אלא רעהו אל איש ידבר כאשר לרבו התלמיד דיוכיח למימרא דלאו
ת על עובר ם כתבו כבר וזה וכך כך רבינו למדתנו לו אומר ל ל ה ה  וע' .מ' דין ת׳׳ת מה׳ ל
) סי׳ אפרים שער ה  לדבר הרשות לדבר אלא לי אין השלח שלח קמ״א) דחולין(דף בתרא ובפרק . ל

ל מנין מצוה  עמו בעליו אין עמו בעליו אלא לי אין תקיס הקס התם אמרינן תו .מ׳׳מ תשלח ל
ל מנין ל מנין עמו בעליו אין עמו בעליו אלא לי העזונד״חין עזוב מ״מ הקים הקס ל  תעזוב עזוב ל
מ ק .ל ל ב ה ו ל מ מדבר הכתוב מעשרות בשני העפר עשר ז׳) (דף ד ל א ו ל ש ו  ליה דרשי ול

ל כו׳ בו הכתובה במיתה אלא לי אין יומת מות דמציעא מ יומת מות ל לי אין תכה הכה . ל
ד ברפות שמשכנו אלא לי אין תשיב השב ד ברשות שלא משכנו ל ל מנין ל . מ״מ תשיב השב ל

ל מנין אחרת עיר לעניי עירך לעניי אלא לי אין הפתח מ תפתה פתח ל אלא לי אין תתן נתן . ל

עוז מגדל
ת ;ל״ה) (דף מנרכין כיצד ו&רק דאנוס 6קמ פרק . יתנני־נמדנר מי  פד בהכמיס צהדנק פשה מצו

ו (דף כתוכות מסכת סוף ותלמידיהם. א) כך קי׳  ת״יז פס וישחה ויהכל עד להשתדל אדם צריך לפי
 וכל אהרן וינא מדכתיג לה דריש ונעלמא מ״ט) עונרין(דף אלו פרק פסלזים ונמפכת ספרי לשון .וכו׳
טות :משה מותן עם למס לאכול ישראל זקני  במה פרק שבת מפכה .ולדבקה עד פרקמעיא ולע׳

כך אשה: ת : באבות פ׳ק היא משנה . דבריהם עד מרמים צוו ו . כמוך עד אדם כל על מצו
ת :ל״א) (דף מדליקין במה פרק כבת משכת ב ה מציעא בבא הזהב פרק סוף .גר ואוהב עד הגר א

ט) (דף ל :כהנים ובתורת נ׳  והביאו י״ז) בערכין(דף יש פ' .תעשה בלא עובר מישראל אהד השונא כ
 נסיפרא באוש אות הוא כן ז׳ל הוא שהביא וכלשון ,מציעא בבא מציאות אלו פרק ז׳ל אלפס היב
 מקומות וכמה וכריתות תמורה דנצש' בתרא פ׳ מעשה. בו שאין לפי זה לאו על לוקין ואין :קדושים) (פ׳

 בערכין יש פרק י׳ז) דף (שם ערכין מסכת .תשנא לא משוס עד וכו׳ תורה הזהירה ולא :בתלמוד
שיחטא : כהניס בתורת ממש הוא ז׳ל ר׳מ לשון ועיקר לה מייתי דרכתי ובכמה  עד כו׳ לאיש איש כ
 :לה מייתי מקומות ובכמה שנת ונמשכת פ׳ז) (דף דיומא בתרא ופ׳ בערכין יש פרק .אברהם ויתפלל

ה א  אלו ופרק ל׳א) עומדין(דף אין פרק ונצרכות בספרא .תוכי.מ הוכח שנאמר עד מנירו את הרו
 פרק .החוטא שיכהו עד להוכיח מייב תמיד וכן :י״ו) בערכין(דף יש פרק ובערכין מציאות י
ה) (דף נהמה במה מ :נ׳ ר׳  יש פרק דאמר יוחנן ר׳ דברי הטח מה מפני ז״ל ר'מ על ממה מקוצי ה

חנן. כר׳ הלכה יוהנן ור׳ רב הלמודא בכולא דקי׳ל הכאה עד דאמר כרב ופסק נזיפה עד בערכין  יו
׳ נזיפה עד אומר עזאי בן ומצאתי וספרדיות צרפתיות הנוסחאות על חקרתי ואני י  הוזכר לא יוחנן ו

 פירש וכן ז׳ל ר'מ כדברי שיטתם בספרא מצאתי שוב .כד׳ן זכאי ז׳ל ר'מ יצא ולכן ברייתא באומה
מ: עצמו הוא ה׳ ס בל ב צ׳ד): (דף בהמה במה פ׳ שנת מסכת . בהן למסות עד למהות בידו שאפשר ו

משנה להם
 ההוא ליה אמר ל״ס) (דף מציאות אלו בפרק .וכו' פסמא הכירו הדואח ז

 הוכה ליה אמר זמני חרי הוכיח זימנא הדא הוכח ואימא לרבה מרבנן
 הוכח רל״ל מנין לרב רללמיד לרללמיד הרב אלא לי אין תוכיח ̂משמע פעמים מאה אפילו
 ועוד .לרב תלמיד דאפילו זה הזכיר לא למה רבינו בדברי לדקדק ויש . מ"מ הוכיח
 אמרינן הא פעמים מאה אפילו משמע דמהוכח אמר דאיך הגמ' בדברי למידק איכא

 מקום מכל הוכיח לומר הלמוד ויוכיחו שיחזור מנין קבל ולא הוכיחו ג' פרק בערכין
אע׳׳ג יוחנן כרבי פתק דלס והא כרב פסק כו/ תמיד וכן ליה: נפקא דמהוכיח משמע

דהלכתא
/1 מ״ו (ל׳ד וכסנהדרין ז') (דף הכונס ובש׳ התם וכדמוכח הכי קרא להאי  בפ״ב לה ומייתי וע״ב) נ
 , מ״מ הכה הכה ת״ל יכול שאתה הכאה בכל להכותן יכול שאתה וכו' מנין בהן הכתובה בהכאה אלא

̂ל מנין ברשות פלא משכנו ברשות שמשכנו אלא לי אין החמל הבול  פתח מ"מ. החבול חבול ר
בהס ראינו לא פשוקות הלכות הס אלו וכל . מ״מ התן נתן ה׳׳ל מנין מועטת מתנה מרובה מתנה

מרילוקת
םייסוניות הנהות

א]  סצוה תוכדוה מקבל שאינו רשע אדם אבל ובמצות בתורה רעך שהוא ודוקא [
 ,פסחיס) (בערביוגו׳ ה׳'^אשגא משנאיך הלא' ואומר רע שנאת ה׳ יראת שנאמר לשנאתו

 שבלב בשנאה בלבבך לומר תלמוד וכו׳ יכנו לא יכול בערכין יש בפרק [ב] : ע״כ
 ירושלים חרבה לא חנינא ר׳ אמר אבא בר שמעון רבי ^"[אמר :ע״כ מדבר הכתוב

 מרעה מצאו לא כאילים שריה היו שנאמר זה את זה הוכיהו שלא בשביל אלא
 אם בידו פפק אם ואפילו הדיינין שבועת ופרק בהמה במה בפרק [ג] ;קי״ט)] וכו׳(שכת

 יקבלו שלא לו ודאי אם אמנם בהמה. בבמה התם כדמשמע להוכיחו צריך דבריו יקבלו
 לפניהם גלוי לפניך אם הקב״ה לפני הדין מדת שאמרה התם כדאמרינן דפטור נראה אז
 חזקת בפרק בתוספתא משמע ובן נענשים היו לא להם לוי י היה שאם משמע גלוי מי

 יטוגגין שיחו לישראל להן דהנח לשתוק לו וטוב דכתב המצות בספר כתב וכן הבתים
 משה ה״ר אבל . איפטר לא תוכיח דהוכה מעשה אבל פטור דמעונש כתב ורא״מ .וכו'

 לומר שלא חייב כך הנשמע דבר לומר שחייב כשם יבמתו על דהבא יההיא כתב מקוצי
 תוכיח הוכח מציאות באלו [ד] :ע״כ ,ישנאך פן לץ תוכח אל שנאמר נשמע שאין דבר

 פירוש כמקבלו לרב בתלמיד מתוביח התם דמרבינן אע״ג רא״מ כתב פעמים. מאך. אפילו
 כשאין ולחברו במקבלו לרב תלמיד הוכהת מקבלו. כשאין להברו נמי ומפקינן ששוכח
 שיקללנו עד דאמר כשמואל ודלא כרב [ה] :עכ״ל ,שניהם ויבואו הן שקולין מקבלו

 ופסק■ טעמא נתברר לא כתב המצות ספר בעל אבל נזיפה כדי דאמר יוחנן כר׳ ודלא
 אמנם .באיסורי שמואל לגבי וכ״ש יוחנן כר׳ הלכה יוחנן ור׳ דרב רא״מ וכן יוחנן כר׳

מה רכש״ע הדין מדת אמרה דאמר המהבר רבינו כדברי משמע תזריע פרשת בתבהומא
נשתנו
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ך ח  יו5ו& מוכימו הה6 יכול מכמיס אמרו כ
:י״ז) דערכין(דף פ״ג .וכו׳ משמנוח

 בפ״ד . וכו' ברבים מבייו פני המלבין
 שהוא בשם לו יקרא ולא דאבות:

 :נ״ש) (ב״מ הוהב פרק פשוש .ממנו בוש
במה

ה מ . אמורים דברים ב כו׳  :פשוכי ו
 :פשוט זה גס .וכו׳ הבירו עליו שחטא מי ט
 אפילו וכו׳ ביתומים להזהר אדם חייב י

:וכו׳ מלך של אלמנתו
המרגל

 כי־ון אלו בעון נתפש הוא מוחה ואינו למחות ^בידו
 תחלה חבירו את המוכיח ח ♦' בהם למחות לו שאפשר

 תשא ולא שנאמר שיכלימנו עד קשות לו ידבר לא
 ופניו מוכיחו אתה יכול חכמים אמרו כך . חטא עליו

 לאדם שאסור מכאן חטא. עליו תשא ולא ת״ל משתנות
 המלבין חכמים אמרו כך .הוא גדול עון עליו לוקה אינו הכירו את שהמכלים אע״פ .ברבים שכן וכל ישראל את להבלים

א. לעולם חלק לו אין ברבים חבירו פני ב ל. קטן בין ברבים חבירו לבייש שלא להזהר אדם צריך לפיכך ה דו  ולא ביןג
 .לחבירו אדם שבין בדברים אמורים דברים במה .ממנו בוש שהוא דבר לפניו יספר ולא .ממנו בוש שהוא בשם לו יקרא
 אותו ומקללין ומבזין בפניו אותו ומחרפים חטאו ומפרסמים ברבים אותו מכלימין בסתר בו חזר לא אם שמים בדברי אבל

 כלום לו לדבר ולא להוכיחו רצה ולא חבירו עליו שהטא מי ט ♦ בישראל הנביאים כל שעשו כמו למוטב שיחזור עד
 חסידות מדת זו הרי הוכיחו ולא שטמו ולא בלבו לו ומחל משובשת. דעתו שהיתר. או .ביותר הדיוט החוטא שהיד. מפני

 אע״פ נמוכה ורוחם למאד שפלה שנפשן מפני ואלמנות לר.זד.רביתומים אדם חייב י המשטמה: על אלא תורד. הקפידה לא
נוהגין וד.יאך . תענון לא ויתום אלמנה כל שנאמר עליהן אנו מוזהרים ויתומיו מלך של אלמנתו ״אפילו ממון כעלי שהן

ויחוס קשים. בדברים ולבט גופםבעבודד. יכאיב ולא .ככוד מנדב אלא בד.ן ינד.וג ולא .רכות אלא אליד.ם ידבר לא .עמד.ן
מ׳ג א : עכין ס א ל י ע

למלך משנד. משנד. לחם
 לא6 לי אץ העניק הענק אמרינן דמציעא כפ׳׳כ לה י״ז)ומייתי (דף דקדושץ בסי׳ק אך מחלוקה. ליה (דףי״ז)מקשינן דממרא כווהיה קרא דייק דלא משוס דרב לגבי כווהיה דהלכפא

 דייק לא מ״מ ליה דשגי גב על ואף כו' וקללה הכאה כתיב הא נזיפה דאמר ולמאן
 מה אבל .שמואל לגבי כרב והלכתא ושמואל רב ונשארו יוחנן דרבי כווהיה קרא שפיר
 ר' לגבי כמוהו הלכה ואין עזאי כבן אתי יוחנן דרבי משוס יוסף בית הרב שכתב

 כרבי דאתי כרב למפסק ליה הוי לא כן דאס נכון עעס זה אין יהושע ורבי אליעזר
שע: ר' לגבי כווהיה הלכתא הואולית דשמותי אליעזר יהו

 דברייהא ליה דסבירא נראה דברירבינו מפשע .וכו' החלה חבירו את המוכיח ח
 איירי חעא עליו תשא ולא לומר הלמוד פניו משהנין אפלו יכול דקאמר

 שבין בדברים אבל הכי דקאמרה הברייתא מיירי ובהכי .להבירו אדם שבין בדבריס
 שבין בדברים איירי ברייהא אי הימא וכי בו חזר לא אס להלבין מוהר למקום אדס
 כתב הא להוכיחו שחייב מגונה דבר בהבירו לרואה מנין קאמרה איך לחברו אדס
להוכיחו דחייב י״ל חסידות. מדת זה הרי הוכיחו ולא עליו מקפיד אינו דאס לקמן רבינו

זה .המשעמה מלבו שהסור כדי להוכיחו חייב בלבו משכומה לו יהיה אס היינו דקאמר
 אי איירי דבמאי החלה חבירו את המוכיח כאן שכתב מה קשה וא״כ רבינו כונת נראה

 כדכהיבנא לחבירו אדם שבין בדברים אלא הכי משמע לא למקום אדם שבין בדברים
 איירי לא השתא דעד משמע וכו' לחבירו אדם שבין בדברים בד״א כך אחר מדכהב

 לומר לו היה לא להבירו אדם שבין בדברים איירי ואי למקום אדם שבין בדברים
 ולקמן ויכלימנו. קשות ידבר בסוף אבל קשות ידבר לא בהחלה כשמוכיח דמשמע החלה

 הזר לא אס שמים בדברי אבל כתב שכן למקום אדם שבין בדברים דוקא דהיינו כתב
 הזר לא אפילו להבירו אדם שבין דבדבריס משמע וכו' ברבים אוהו מנלימין בסהר בו
 לא אבל אותו דמכלימין דנהי זה להרן שחלק מי וראיתי .אוהו מכלימין אין בסתר בו

 יכלימנו דלבסוף להבירו אדם שבין בדברים היינו החלה רבינו כדכתב ומעיקרא ברבים
 שבין ובדברים .בסהר בו חזר לא ואפילו יכלימנו לא לעולם ברבים אבל עצמו לבין בינו
ד במשמע זה ואין ברבים. אוהו מכלימין בסהר חזר לא אס למקום אדם ב ד ד עו מו ס ^ 

צ״ע: ועדין הסברא מכח שנאמר לא אס זה חלוק לו דמניין

 נראה ור״ע זה) פרק שיתבאר (כמו וכו׳ הורה דברה ליה דאית מפום איש איש דריש לא דר״י דופן
כתבנו וכבר וכו׳ שורה דברה ליה דלית משוס הוא ר׳׳ע דטעס ודאי אלא ר״ע היינו ראב״ע דא״כ חופשה לא כי כתיב דכבר משוס דהיינו כראב׳׳ע הוא דעעמו למימר דליכא כו׳ תורה דברה ליה דלית

, דברה ס״ל דאהריס התס הואמרינן תעביענו העבע וגבי תעניק הענק גבי ליה אית דהכי לעיל כתבנו כבר כו׳ הורה דברה ליה דאית וראב״ע חלוקות סברות בזה לו מצינו דלר״ע הנזכר) במקום (נתבאר ' ו כ
היתה שאס ולמ״ד תראה לאו ואס מועב ראה אס הראה ראה אס אמר כ׳׳א דף עומדין אין ובפ' כותים לרבות ה׳ דברכת איש איש דריש דר״מ כתבנו(שס) דכבר הימה וזה ר"מ הוא אחרים פתס והנה

כ וא״כ ר״ע פברת היא כו' יולדת היתה דאם זו סברא והנה .כו׳ הורה דברה מא״ל כו' בצער יולדת דאית ור״י חלוקות סברות לו ■מנינו דלר״ע כתבנו וכבר כו׳ הורה דברה תראה ראה אס לדידיה ע׳
 מה נפקדה אינה דעקרה ליה דאית דר״ע דאליבא הקשו דבגמרא אלא כו׳ הורה דברה ליה אית דר״י למעלה הוכחנו כבר שהרי הראה ראה דאס קרא דריש דר״י למימרא לאו נפקדת עקרה היתה שאס ליה

דברה ליה דאית מאן אף א״נ נפקדת עקרה היתה דאס כר׳׳י והבר כו׳ הורה דברה דלא ליה איה הראה ראה אס דדרש ור״א הכי דכבר אפשר דר׳׳י ולעולם כו׳ הורה דברה ותירן הראה ראה באס ידרוש
כו׳ בעה״ז הכרת תכרת הכרת אמרינן צ׳) חלק(דף ובפ׳ ר״א כדדרשיה הראה ראה דאס לקרא דריש ר׳׳י ולפ׳׳ז דרשינן למדרש דמצינו מה דכל פשיעא לדרשא אבל היתור מכח דין להוליד היינו הורה
 לעוה״ב בה עונה בעוה״ז הכרת הכרת ההם דאמר יוסי כרבי ור״א . כו׳ הורה דברה דלא סבר ור׳׳ע כו' הורה דברה ליה דאית שכתבנו לשיעתיה אזיל ר״י והנה .כו׳ תורה דברה כו' ר׳י א׳׳ל דר״ע

 כו׳ הורה דברה באומרס אוהו ידחו דלמא המתים תחיית להם להכריח רצה לא דלכונתס אלא כו׳ דברה ליה איה דר״א להכריח אין כו' תורה דברה ומשני הכרת מהכרת תרוייהו דלימא התם ואמרינן
ה, וכדאיהא ור׳׳י דר״ע לדרשא בה ועונה בעוה״ב הכרה בעוה׳׳ז הכרת ודריש כו׳ הורה דברה דלא דפ״ל אפשר דמלתא לקושעא אבל בה עונה דכתיב מפורש ממקרא ראיה להם להביא רצה ומש״ה ת  ה
 דברה ליה דאית משוס דריש לא יהודה ור׳ ימול המול דריש יוסי דר׳ אמרינן דע״ז ובפ״ב כו' בעוה״ז הכרת דרשי ורבנן יוה״כ לאחר הכרת יוה׳׳כ לפני הכרת הכרת הכרת דריש דרבי אמרינן י׳״ג) (דף דשבועות ובפ״ק
 כו׳ הורה דברה סברי ורבנן פדויה ואינה פדויה נפדתה לא והפדה סבר דרבי דאמרינן מ׳׳א) ובגיעין(דף .כו׳ תורה דברה ליה דליה יופי כר׳ והיינו כותי דימול ליה אית דר״מ התם נמי ואמרינן כו׳ תירה
 אצמא האשה את לרבות רי״א דר׳׳מ היורש את לרבות ימיר המר אס ב') (דף דתמורה ובפ׳׳ק . מ״מ ציד Y0 מנין מאליהן ועומדין יצודנצודין אשר אלא לי אין יצוד אשר אמרינן פ״ד) (דף הדס כיסוי ובפ׳
 גבי שנינו ובת״כ .וכו׳ הורה דברה Y0 לא הנא דהאי כתב שם בחדושיו ז׳׳ל ומהרימ״ע וישנה שיאמר עד יאמר • אמר ואם כ״ב) דקדושין(דף ובפ״ק כ̂ו הורה דברה אמרינן לא לר״י בין לר״מ דבץ

 פ״ו) (דף ובזבחיס שני מעשר פודה. גבי דרשו וכן האשה ואת היורש את לרבות דרשו יגאל גאול אס דכתיב אחוזה שדה המקדיש גבי וכן האשה ואת היורש את לרבות יגאלנה גאול ואס דכהיב ביתו מקדיש
 כו׳ הורה דברה ליה דאית מאן שכתב לה׳ נדר ידור כי איש קרא אמר דאמרינן אהא דנדריס רפ״ב בהרא״ש ועיין פסוקות הלכות הס אלו וכל היורש את לרבות יגאל גאול דברייהא רישא הביאו
 כתיב ז׳ הלכה דנדריס פ״ק ובירושלמי . שכיבות שתי לרבות ישכב שכב ואס מצורע פ׳ ובת״כ לחצאין. וגואל שלוה מלמד יגאל גאול אס כ׳) (דף בקדושין לה ומייתי ל') ובערכין(דף .מלה׳ ליה דריש
 מש נזר נדר כחרמים הרמים שכנויי מכאן אלא יחרים אשר ת״ל מה חרם כל אך כשבועה שבועה שכנויי מכאן אלא שבועה ת״ל מה השבע או כנדרים נדרים שכנויי מכאן אלא נדר ת׳׳ל מה ידור כי איש
/ מנ״ל גונבתי גונב נכספת הלכת/נכפוף הלך כרוכה דברה והתורה הס כפולים לשונות דאמר ישמעאל כר׳ הס רבויין לשונות דאמר כר״ע כדון עד כנזירות נזירות שכנויי מכאן אלא להזיר ה״ל ו כ  :ע״כ ו

כבר  מדלא אחריתי דרשא דדרשינן שם ועיין נזק במקום רפואה ליהן ירפא ורפא פ״ה) (דף החובל ובפ׳ .חלוקות כברות בזה לו מצינו לכ׳׳ע אך כו׳ תורה דברה ליה אית ישמעאל דר' לעיל כתבתי ו
 אביה ימאן מאן ואס אמרינן מ״ו) דקדושיף(דף ופ׳׳ב מ״ט) (דף נערות אלו ובפרק . המצא המצא או המצא המצא כתיב מדלא תרתי דרשינן מרובה בפ׳ וכן ירפא. ירפא או רפא רפא או כתב

:יע״ש ימאן ימאן או מאן מאן כתיב מדלא תרתי דדרשינן נערות אלו פרק בתוס' ועיין פסוקה הלכה הוא זה ודין מ׳׳מ ימאן מאן ת״ל מנין עצמה היא אביה אלא לי אין
:ע׳׳ד) ס״ה (דף ח׳׳ב מצוהיך בדרך המחבר הרב בדרשות עיין (א״ה .כו׳ ואלמנות ביתומים להזשר אדס חייב י

 אומר וראב״ע . מ״מ העניק הענק ת״ל מנין בגללו הבית נתברך לא מעניקין בגללו הבית שנתברך
 דברה תעניק .הענק ת״ל מה א״כ מעניקין אין בגללו הבית נתברך לא מעניקין בגללו הבית נתברך
 תעביטנו העבט אמרינן דמציעא שני בפרק לה ומייתי ס״ז) דכתובות(דף ובפ״ו .אדם בני כלשון הורה

 .מ״מ תעביטנו העבט ת׳׳ל מנין להתפרנס רוצה ואינו לו יש להתפרנס רוצה ואינו לו שאין אלא לי אין
ם. בני כלשון תורה דברה לי למה תעביטנו לו נזקקין אין לההפרנס רוצה ואינו לו יש אמר ור׳׳ש ד  א
 ז״ל ההוספות וכתבו חכמים בפס ר׳ש וסברת יהודה ר׳ בשם דת׳׳ק זו הברא הובאה בכתובות ושם

 אינך כל אבל העביטנו והעבט העניק הגינק דהיינו הרתי בהני אלא פליג לא דר״ש דמציעא בפ״ב
 הני ושאני אדם בני כלשון הורה דברה אמרינן ולא דרשינן למדרש דאיכא דכל משוס פליג לא דרשות
 היכא אבל הורה דברה אמרינן ומש׳״ה מחסורו די וכתיב ברכך אשר דכתיב בהפך קראי דמוכחי תרתי
 אמרינן צ״ד) (דף הפרה את השואל ובפ׳ . דכהובות פ׳ו וכ״כ דדרשינן ר״ש, מודה קראי מוכחי דלא
דברה לא למ״ד הניחא ופריך מ׳׳מ יגנב גנב אס ה״ל מנין אבדה גנבה אלא לי אין יגנב גנב אס

לא דה״נ פס התוספות וכתבו .מא״ל אדם בני כלשון תורה למ׳׳דץדברה אלא אדם בני כלשון תורה
וקשה .אדם בני כלשון תורה דברה למימר לן ואיה גניבה בלשון דכהיב כיון אבדה לרבות מסתבר

אס ה׳׳ל מנין בשוגג .מזיד אלא לי אין יצא יצוא אם י׳*ב) (דף דמכות בפ״ב דאמרינן מההיא לזה
 האכמ״ד אדם בגי כלשון תורה דברה כמ״ד הא קפיא לא גולה בשוגג נהרג במזיד והתניא יצא יצוא

 נמי דהתס וי״ל .בשוגג מיירי דלא קרא מוכח לא והתם .ע״כ אדם בני כלשון הורה דברה לא
 מתחלהו המור סופו יהא שלא אדס בני כלשון תורה דברה כמ׳׳ד מסתברא אביי וכדאמר קרא מוכח

 גפ״ק דאמרינן במאי וצ״ע גולה, בשוגג נהרג מזיד סופו אף גולה בשוגג נהרג במזיד תהלתו מה
 ליה דאית למאן הניחא ופריך אדם בני כלשון תורה דברה נדר לגדור דכתיב השתא ג׳) (דף דנדריס

 נדרוש שלא קרא מוכח לא והתם ליה עביד מאי נדר לנדור האי כו׳ ליה דלית למאן אלא כו' דברה
 ולא דרשינן לכ״ע קראי מוכהי דלא היכא כל התוספות כברת ולפי .כנדרים נדרים כנויי לרבויי

̂׳ל כולה יכול והפדה אמרינן (דףי׳׳א) דכריתות ובפיב כו' תורה דברה אמרינן  לא, יכול נפדתה לא ת
 עברי לעבד ומאורסת חורין בת וחציה שפחה חציה פדויה ואינה פדויה כיצד הא והפדה ת׳׳ל נפדתה
 דברה נפדתה לא והפדה ת״ל מה א״כ לע״ע ומאורסת מדבר הכתוב כנענית בשפחה אומר ר״י דר״ע
 לע׳׳ע ומאורסת ב׳׳ח וחציה שפחה חציה לנו משוייר לנו מפורשות עריות כל אומר ראב״ע כו' הזרה

 כתיב מכדי שאני והכא כו׳ תורה דדברה ס״ל כוהך בעלמא לדידי קאמר לר״י דר״ע התם ואמרינן
יוצא ופ' כותים בנות דפ׳ סוגיא אותה עס א׳׳ש כו׳ הורה דברה הכא ליה דאית ר״י והנה .כו׳

מיימוניות הנהות
 עצמן על ולקבל שמך קידוש על להתבזות להם היה אעפ׳׳ב עד ובו׳ מאלו אלו נשתנו
 מישראל סבלו צרות כמה וישעיה ירמיה שהרי סובלין הנביאים שהיו כשם מישראל הבאות

 טף ובתולה בחור זקן חבלה למלאכי ואמר הקב״ה חזר מיד למכים נתתי גוי כדכתיב
 שדבר אלא ארם לכל דה״ה הפרשה בפירוש כתב ^[רש״י ע״כ; במדרש ע״ב ונשים

:ח'] סימן לאוץ בסמ״ג ועיין .לענותם הוא מצוי ודבר תשים שהם לפי בהוד. הכתוב

ם להקדי
עוז מגדל

כיח מו א. עליו השא טד^ולא נפהלה הכירו אה ה ט ט! יש פרק ה ר  רמוז כך ;ט״ז) (דך גנ
נ1ה פרק 'סוף .כוש שסוא עד חכמים ט) (דף מציעא גכא כ .לישראל טד נדכרים כד״א :נ׳

.המשטמה עד כו׳ הכירו עליו שחטא מי ;ל׳א) (דף עומדי! אץ ופרק פ״ו) (דף דיומא כהדא סרק
ט׳ז) ישכערכץ פרק ף ד  רכ; כר וחייא הונא דרכ עוכדא ומייהי לשמה שלא דעמה ככעיץ (

 מה כאף קכן !״ל ור״מ וכתלמוד כמדרשוה מכואר זה .הפרק פוף עד כיתומים להזהר אדם חייב
:כהן שיזהרו כדי למכר שראוי לו שנראה



משנה כסף ן י פרק רעית הלכות י מדע מש™ כסף34
רו המרגל א (£״ז חני  כך עליך אמר פלוני האומר היינו שרכיל רנינו דעת .וכו׳ נ

 כהלשנת כמו שנאמר למי גנות אינו דגר שאוהו אע״א כך לך עשה או וכך
 היה לא לאמימלך נשאל ואילו לדוד גלית והרב למס שנהן אחימלך על שאמר דואג

 ,בדבריו שהתנצל כמו לשאול עבודה שעושה משב דאדרבה לו גנות בזה שאין מכמיש
 שנווען כיון למבירו גנות בו שאין אע״פ זה

 דכשמו מקרי רכיל לזה והולך מזה דברים
 אבל בעיירות. הממזר כרוכל שהוא הוא כן

 וזה, מבירו בגנות המספר היינו הרע לשון
 הוא עליו שמספר הגנות אס לשנים. נמלק
 אמת הוא ואם רע שם מוציא לקרא שקר

ע. לשון מספר נקרא ר  אגל רבינו ומ״ש ה
 עשה וכך כך ואומר שיושב זה הרע לשון בעל

 דקאמר אגל מאי לדקדק יש .וכו' פלוני
 המספר הוא הרע שלשון שכתב מה זהו והלא

 שיספר אע״ס דה״ק לומר ויש .מבירו בגנות
 הרע לשון בעל יקרא לא מבירו בגנות אדם
 אבל במקרה אלא כן סיפר שלא שאפשר מפני

 ההוא הרע לשון לספר תמיד שמורגל מי
ע. לשון העל יקרא ר  שיושב שכתב וזהו ה
 קבוע שהוא כלומר פלוני עשה וכך כך ואומר
 כאן שפרע נמצא .אלו דברים לדבר ומורגל

 מוציא .הרע לשון מספר .רכיל ,שמות ארבעה
ע, שם ב הרע: לשון ובעל ר ת כ  הראב״ד ו

 קשה אלא לא א״א וכו׳ הרע לשון בעל אבל
 שכשאמרו ז״ל כוונתו עכ״ל. זאת, בינה וכו׳

 ברכילות כשהוא היינו הורגת הרע לשון שלשה
 לו לעשות רוצה שמבירו מה השומע כן שע״י

 להורג הורגים הדם וגואלי והורגו עליו קם
 מיתת שגרס לאומר הורגים שניהם דמי ודורשי

 אין מבירו בגנות כשמספר אבל . קרוגיהם
 האתר מגנות יתפעל לא הוא כי נענש השומע

 .למקבל יהרוג עליו שהנאמר תשש שם ואין
 שהזכיר אוהו כלומר תליתאי הוא שהראשון וז״ש

 לשלשתם גס כי הליהאי הוא רכיל דהיינו חמלה
בעל דהיינו והשני שכתבתי כמו הרעה חגע

לשון

 מכעיסן או כלהמקניטן עצמו. מממון יותר ממונם על
 זה הרי ממונן אבד או בהן רדה או להן הכאיב או

 .המקללן או אותם המכה שכן וכל תעשה בלא עובר
 מפורש עונשו הרי עליו לוקין שאין אע״פ זה ולאו

 להן כרת ברית .בחרב אתכם והרגתי אפי וחרה בתורה
 מחמם צועקים שהם זמן שכל העולם והיה שאמר מי
 אשמע שמוע אלי יצעק צעק אם כי שנאמר נענים הם

 לצורך אותן שעינה בזמן אמורים דברים במה .צעקתו
 או תורה ללמדן כדי הרב אותם עינה אבל ♦ עצמו

ע״פ זה הרי ישרה בדרך להוליכן או אומנות א תר.ו  מו
 הפרש יעשה'להם אלא אדם כל מנהג בהן ינהוג לא כן

 יריב ה׳ כי שנאמר וכבוד גדולים וברחמים בנחת וינהלם
 אימתי ועד .מאם יתום אחד מאב יתום אחד .ריבם

ה. לענין יתומים נקראים  לאדם צריכין יהיו שלא עד ז
 עושה יהיה אלא בהן ולהטפל ולאמנן עליו להסמך גדול

:הגדולים כל כשאר לעצמו עצמו צרכי כל

I
 עצמו אלא הורג ואינו עניו שנאמר לאותו בינו אלא הרעה חגע לא כלומר חניין הרע לשון

 גדול עון הרע לשון בעל ששם רבינו דברי הסך וזה .הראשון כמו לשלישי הורג ואינו כלומר
 לתוד דרכילוח הרכילות על אמרו לא הורגת הרע לשון שלשה שכשאמרה רבינו ודעת מרכיל.

דבלשון הרע לשון בענין בסמוך הזכירו ולכן אסרו הרע לשון על אלא למוד הרע ולשון
 יהרוג עליו שהנאמר שלשמן שימותו שייך הרע

 דם וגואלי להורג יהרגו הדם וגואלי לאומר
 הוא שגילה ידי שעל למקבלו יהרגו שניהם

:אלו מחו הדבר
 שלשה וכו׳ עבירות שלש על חכמים אמרו ג

 יש בפרק .וכו׳ הורגת הרע לשון
:פ״ז.) (דף בערכין

.וכו׳ הרע לשון אבק שהם דברים ויש ד
פ' .וכו׳ חבירו בעובח הנוספר וכל

 במה פרק הרי״ף וכתבה (שם) דערכין שלישי
 של בשבחו אדם יספר אל לעולם מדליקין

 ומפרש . גנותו לידי יבא שבחו שמחוך חבירו
 שבחו שמתוך וה״ק שונאיו בפני דהיינו רבינו

 אבל כן אינו אומרים ששונאיו גנותו לידי בא
 משמע אוהביו בפני אבל בו יש פלונית מדה

 המספר וכן שכתב ומה שמותר. רבינו מדברי
 לשון המספר וכן וכו׳ שחוק דרך הרע בלשון
.דפאה פ״ק בירושלמי וכו׳ רמאות דרך הרע
 חבירו בפני הרע לשון המספר אחד שכתב ומה

 כלמילחא רבא אמר (שם) דערכין וכו׳.בפ״ג
 לישנא משוס בה לית מרה באפי דמתאמרא

 ולישנא חוצפא שכן כל [אביי] א״ל .בישא
 אמרתי לא מימי דאמר יוסי כר׳ א״ל בישא.

 רבינו על לתמוה ויש לאחורי. וחזרתי דבר
 והמספר שכתב ומה , כרבא דלא כתב למה

וכו׳. איש מפי איש נשמעו אס שגורמים דברים
 מדליקין במה בפ׳ גרים בן דיהודא בעובדא

:ל״ג) (שבת
.וכו׳ שלשה בפני אלו דברים נאמרו ואם ה

 הרי״ף וכתבה ׳״ז) דערכין(דף בפ״ג
 באפי דמהאמרא מילתא כל מדליקין במה פרק

חלתא

ק ר ^נ^ביעיי פ

ל א ג ר מ  לא שנאמר תעשה בלא עובד בחבירו ה
 על לוקין שאין ואע״פ .בעמיך רכיל תלך

רבות נפשות להרוג וגורם הוא גדול עון זה דבר
 צא רעך. דם על תעמוד ולא לו נםמך לכך .מישראל

י • האדומי לדואג אירע מה ולמד א  זה רכיל זהו ב.
 העולם. את מחריב זה הרי אמת שהוא אע״פ פלוני על שמעתי וכך כך פלוני אמר כך ואומר לזה מזה■ והולך דברים שטוען

ת בגנות המםפר והוא הרע. לשון והוא זה לאו בכלל והוא מאד עד מזה גדול עון יייש ת. שאומר [א] אע״ב חבי מ  אבל א
ת על רע שם מוציא נקרא שקר האומר ת ואומר שיושב זה הרע לשון בעל *אבל .חבי ג ש ד ה ב״ א ר ה

ו ש״שנ.אמי י הי־ ̂יז ־־ל אנל’ ?י • דברים ואמר עליו שמעתי וכך ובך אבותיו היו וכך וכך פלוני עשה וכך כך ־ש, נ
השני מן הראשון קשה אלא לא א״ח פלוני. איש שלש חכמים אמרו ג : גתלות מדברת לשון הלקות שפתי כל ה׳ יכרת הכתוב אמר. זה

תנין והשנ; נפשות והורג חליתאי הוא שהראשון וגילךי כוכבים עבודת . הבא לעולם חלק לו ואין הזה בעולם האדם מן נפרעין עבירות
ת; בינה עצמו. את א.א הורג ואינו המספר כל חכמים אמרו ועוד כולם. [כ] כנגד הרע ולשון דמים ושפיכות עריות א ז

 לשון שלשה חכמים אמרו ועוד .לנו אדון מי אתנו שפתינו נגביר ללשוננו אמרו אשר שנאמר .בעיקר כופר כאילו הרע
] הורגת. הרע ג מת: מן יותר [ד] והמקבלו עליו. שאומר וזה ״והמקבלו. .האומרו [ או  לשון אבק שהן דברים ויש ד ה
תה. שהוא כמות שיהיה לפלוני יאמר מי כיצד . הרע  היה ומה אירע מה להודיע רוצה איני מפלוני ^שתקו שיאמר או ע

ה] בפני חבירו בטובת המספר וכל האלו. בדברים וכיוצא תו. שיספרו להם גורם שזה הרע לשון אבק זה הרי שונאיו [  בגנו
 המספר וכן רעתו. לידי בא טובתו שמתוך לו. תחשב קללה השכם בבקר גדול בקול רעהו מברך שלמה אמר הענץ זה ועל

 היורה כמתלהלה בחכמתו אמר ששלמה הוא .בשנאה מדבר שאינו כלומד ראש קלות ודרך שחוק דרך הרע בלשון
 שדבר יודע אינו כאילו לתומו שיספר והוא רמאות דרך הרע לשון המספר וכן .אני משחק הלא ואמר ומות חצים זקים

 המספר אחד ה ♦ פלוני של מעשיו שאלו או הרע לשון זה שדבר יודע איני אומר בו כשממחין אלא הוא הרע לשון שדבר זה
 או בגופו חבירו להזיק איש מפי איש נשמעו אם ]שגורמים’[ דברים והמספר ,בפגיו שלא או חבירו בפני הרע בלשון

 הדבר נשמע כבר שלשה בפני אלו דברים נאמרו ואם .הרע לשון זה הרי להפחידו או לו להצר ואפילו בממונו
הקול להעביר יתכוין שלא והוא .הרע לשון [ז] משום בו אין אחרת פעם השלשה מן אחד הדבר סיפר ואם .ונודע

ו :קסד נ״נ ב :ט סי׳ לאוין סמ׳ג א ת ו ל ג ל ו
מיימוגיות הגהות עוז מגדל

פלניא כי אלא נורא איכא הינא דאמר כגון כישא לישנא דמי היכא שם גרסינן ]6[ שאין ואע״ם ; מקומות וממה כן משמע פ״א פאה דמס׳ כירושלמי .העולם עד במכירו המרגל פ״ז
 ובכמה מכות מסכת וסוף סאה דמסכת כירושלמי . העולם את מהריב ע־ עליו לוקין

 והוא !ה לאו ככלל והוא מאד עד מזה גדול עון יש :מעשה כו שאין לאו דה׳ל בתלמוד מקומות
 פרק וכשבת ט״!) ערכין(דף במש׳ בערכין יש פרק . כאומרו מן יותר והמקבלו עד כו׳ הרע לשון
כ :נ׳ו) (דף בהמה נמה ת כ אני ;וכו׳ קשה אלא לא ׳ל1 הראכ״ד עליו ו  לשון לקח שהוא אומר ו

 והרכילות בהקדמה שכתבתי כמו החבור בזה כמגהגו הרע לשון קשה כמה וראה בא שאומר התלמוד
 ציבא כענין שקר עיקרו הרע ולשון פאה דמסכת דירושלמי דפ״א הזיפים ענין כמו אמת דבר הוא

 לו אין הרע וללשון דלטוריא בירושלמי קורא ולרכילות ג״ו) (דף בהמה במה דפרק מפיבושת על שאמר
 התבונן ואתה קיבל לא דאמר למאן ואיכא הרע לשון דוד קיבל דאמר למאן ואיכא ממנו יותר רע שם
 ערכין במסכת בערכין יש פ' .רעתו לידי עד וכו׳ הכירו בטובת המספר וכל עד דברים ויש :בו

 עד כו׳ המשפר וכן עד שחוק דרך הרע בלשון המספר וכן : שבת בהלכות ז׳ל אלפס ר״י אותה והביא
 מדליקין במה פ׳ כן נמי ומשמע בצדק הרע לשון מספר אוהו קורא פאה דמסכת בירושלמי . הרע לשון
ג) (דף  דאית מוקי ט׳ו) בערכין(דף יש פרק , הרע לשון עד חבירו בפני הרע לפון המספר אחד :ל׳
 מדליקין(דף במה ופרק יוחנן ור׳ דחובן לירושלמי כההיא .כו׳ שגורמין דברים והמספד : תרתי בה

;ט׳ז) בערכין(דף יש בפ׳ בלבד. עד פלשה בפני הללו דברים נאמרו ואם :המדברים דראש במעשה ל׳ג)

: ע״כ , הרע בלשון ליה דאפיק כיון הרע לשון זה אפילו פירוש .וכוודי בישרא דשכיח
 גדול דמים שפיכות גדולה, חטאה הזה העם חטא כוכבים עבודת גדולה, נאמר דבכולהו [ב]

 מותר בירושלמי [ג] ! ע״כ , גדולות מדברת הרע ובלשון הגדולה, הרעה עריות גילוי עוני,
 : דבריך את ומלאתי אחריך אבא ואני טעמא מאי מסלוקת בעלי על הרע לשון לומר

 ומייתי שוא שמע תשא לא דכתיב מקרא למקבלו שאזהרה אומר י׳ לאוין °[םמ״ג
 בעל שיבוא קודם דין בעל דברי שישמע לדיין אסוד )’ז (דף בסנהדרין דאמרינן הא נמי
 בהמה במה פרק כדאמר ולקבל להאמין רשאי ניכרים דברים רואה ואם [ד] : חבירו] דין

 וכו׳ שבהן מונה היה ריב״ז הכל דברי מותר אוהביו בפני אבל [ה] :ע״כ ע״ש מדוד
 דמתוך בטובתו מדאי יותר יספר לא פירש שמואל רבינו אכן . המצות ספר ,אבות מסכת

 בורר זה פ׳ סנהדרין [ו] :ע״כ ״ גנותו לידי יבא שלא אפשר אי מדותיו ומונה שמספר
 ז ע״ב ,רכיל תלך לא לומר תלמוד מחייבין וחברי מזכה אני \אמר שלא לדיין מנין

 הדע לשון משום בו יש רבים בפני אמרו אפילו לומר שלא מזהיר האומר ואם [ז]
 בתר מדרשא בבי דאיתמר מילתא דגלי תלמידא ההוא ל״א) (דף בורר זה פרק כדאמר
:ע״נ , המצות ספר ,רזיא גלי דין ואמר מדרשא מבי ר״מ ואפקיה שנין ותרתין עשרים


