 pjfם שפt9

נר מצור.
'  N Kמיי׳ ס״י »הל׳
פינין ®ל׳ ״*
י ב ב מיי׳ סי׳א מהל׳
שמימין דונלות הל׳
יג יע״ש נכ*מ:
י ג נ מ״׳ שם 1ה*ד
מהל׳ מרכין הל' כה:

יר

ד מיי׳ פיי מהלכוה
מרנין הל׳ נח:

טו
טז

ה מיי׳ שם הל׳ כה:
ו מיי׳ סי׳א מהל׳
שמימה ויובל הל׳ יד:

יז ז מיי׳ ס״ד מהלכוס
ערכין הלכה כו:
י ח וז מיי׳ סי״א מהל׳
נזקי ממון הל׳ א:
יט ם מיי׳ ס׳ז מהלכות
נזקי ממון הלנה i
מוש׳ע ת'מ סימן תה
םעיף א וכחכמים:

כ

י מיי׳ פ׳ב מהלכות
נערה בתולה הלנה ג:

יש בערכק
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פרק שלישי

טסורת הש״ם

ערכין

חלסודלומרוכו״ • שדה שאינה ראויה להיוח שדה אחוזה יש לה ד ן שדה
מקנה לפדות בשוויה יצחה זו כו׳  :ואח״כ הקדישה • דב שעת הקדש הויא
שדה אחוזה אבל הקדישה ואח״כ מ ת אביו אינה אלא כשדה מ קנ ר\  :אי ע״פ שיין לע״א
משום ק רא■ דאשר לא משדה אחוזתו דלמא לאו למעוטי הקדישה ואח׳׳כ
תורה אור מת אביו אלא למעוטי מ ת אביו ואח׳׳ה
^אויי^א הקדישה וכדדריש ליה רבי מאיד .ב ה ר
שדה

א י ב ן ז י א להו לרבנן אית להו גז״שומפקין ליה לחומש או דלמא
ט ' • קשה לרביט אלחנן אמאי לא נילן 1מינהו; ג״ש נהי
^
דבנין א ב לאילפינן מינייהו מ״ מ ג״ש נילףמינייהו ונראה לר׳מדאיצטריך
למיכתב חומש גבי מקדיש שדה אחוזה וגבי מקדיש א ת בי ט ומציט
למילף חד מחבריה בג״ש ולא ילפינן
אלא כתב חומש לכל חד וחד ש״מ שני תלמוד לומר °אם את
כתובין הבאים כאחד ולא .
ילפינן משדה אחוזתו שדה א[ שאינה שדה אחוזה
מינייהו בעלמא אפילו בג״ש :
יצתה זו שהיא שדה א תז ה )א( אזילןלרי-.
ב מ ו ע ד אין בתם לא לימא מתני׳
דלא כרבי ע קיבא כו׳ • יהודה ולרבי שמעון אפי׳ הקדישה ואחר כך
אסיפא דסיפא קאי דקתני חבל בזה מת  pאב שדה א תז ה הויא מאי טעמא אי
ובזה משלם נזק שלם אבל לא מצי משום קרא רךא לבדרבי מאיר הוא דאתא
למימר דקאי אהמית ה ע ב ד ולא אהמית אלא לאו משום דאזיל בתר פדיון אמר רב
בן חורין ד בהא  3א פליג רבי ע קיבא נחמן בר יצחק רבי יהודה ורבי שמעון קרא
דת ם אי ט משלם לא ס פ ר ולא שלשים אשכחו ודרוש אם כן לכתוב רחמנא אם את
של ע ב ד כדאיתא בב״ק בפ׳ שו ר שנגת שדה מקנתו אשר לא אחוזתו ג[ מאי משרה
י א מ ר ן ב ת מלכים
ד' ו ה' )יו
תימה שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה ד[ :
חמשים ב ת הדיוט חמשים • יש
קצתדבמ שנהתניאחדהגדולה שבכהונה אמר רב פפא מ'‘ הקדיש טרשין פודך[ בשווין
מאיטעמא בית זרע אמר רחמנא ודגי לאו
ואחד ה ק טנ ה שבישראל ט תן חמשים
ומאי שנאדהכא מזכירבגמ׳הגדולה ב ת בני זריעה נינהו לא גאלן יוצאין ה *ביובל מאי
מלכים ובמשנה תנא גדולה שבכהונה  :טעמא שדה אמר רחמנא ״[ כל ד ת מכר
הוו
"טרשין נגאלין פחות משתי שנים מאי טעמא

?רא 4
.ו א ל.י שד .אח  ..בדלכדרמא

הוא ד א ת א לכתוב ר ח מנא וכו׳  :פזדן
בשרהן • ואע״ג דאחוזה נינהו  :לא
גאלם• ומכרם גזבר לאחר  :יולאין
לפהנים ביובל• כדכתיב)ויקראפז( ו א ס

הגהות הב״ח

))((נט׳ו אילווי׳יהוד ם:
)ב( שם ס׳ י נמכסת 8ם
תלמוד לומר לסי שנאמר
זי ע ) :נ( רש׳י ד׳ה לא
גאלן נ׳ב זהקאי אהקדיש
לא יגאל וגו׳ וכתיב והיה השדה בצאתו אילנות ) :ד( ד׳ ה מ ח מ ת
ביובל ו ג ו׳  :שדה אמר רחמנא• והיה שטנס וכו׳ קרקע הס׳ד
ואיו׳כ מ׳ ס במכסת אצל
השדה בצאתו ביובל וגו׳)שם(  :פחוח
שדה מקנה כתיב :

משהי שנים • ואע״ג דמוכר ק ר ק ע
לחבירו אין רשאי לגאול ע ד שתהח שתי
שניסבידהלוקחכדכתיב)שםכה(במספר
שני תבואות וגו׳ ) :ג( לא גאלם אין
יוצאיןלכהנים ביובל • א ם מכ ר ם גזבר
לאחר  :ליפרקו אגב ארטייהו • מקו ם לכהנים ביונל צ׳׳ק
מושב האילן ולהדרו לבעלים אג ב
ארעייהו א ם מכרן ו הגיע היובל ואמאי

■ I t״ t i c
®
מסמס טענה^

t

°מםפר שני תבואות אמר רחמנא «[ והאי לאו בני תבואה נינהו לא
י[ חוזרת לבעלים ביובל מאי טעמא °ושב לאחוזתו אמר רחמנא וד״אי ’ א[נמי שם
אחוזה היא יהקדיש אילנות פודה בשוויהן מאי טעמא °בית זרע אמר רחמנאש® ״ ש טוענו שהזטר לו ש ם)ד( ק ר ק ע . P3
ולא אלנו ת י׳לא גאלן אין יוצאין לכד.נים ביובל °והיה ה שדה אמר רחמנא ילא שם שדה מקנה כתיב) שם ״(ו ח ש ב לו הכהן רבינו גרשום
]טיט * א' קא סברת
אילנות ימכר אילנות אין נגאלין פחות משתי שנים מאי טעמא שני תבואות את מ כ ס ת הערכך  :לפי שנאמר
דטשום קרא דקא דרשי
שאינח ראויוו
בגאולת שדהא חוזהזרע חומר שעורים :שדה
‘■ ■
אמר רחמנא והני בני תבואות נינהו לא גאלן אין ינ[ חוזרת לבעלים ביובל מאי
ההוא[ קרא לבדר׳ טאיר
ה״ל מכ ס ם • מנין דמיו דהייט » [ שויין  :הוא דאתא דלרידיח
טעמא ושב לאחוזתו אמר רחמנא ולא אילנות אמר מר ה קד ש אילנות פודה
נא מ ר פאן • בשדה מקנה ולהלן בשדה טיסתבר טפי ■ ]אלא
יג[ בשווין אמאי וליקדשו אגב ארעייהו וליפרקוה אגב ארעייהו יל[ וכי תימא
לאו דאזיל בתר סיי ח[ ;
אחוזה  :ד ב ר קצוב • חמשים כ ס ף  :אטר רב נחט! נ ר יצחק
דקלא
ב״ב לז :אילגות אקדיש ארעא לא אקדיש והאמרי גהרדעי *מאן דמזבן ליה
מי אי ה ל הו ה ן ג ד ר ה שו ה • דוחשב לעולם דב• יהודה ורבי
שטעון בעלטא לא אזלי
מחמת
לחבריה קני ליה משיפולא ועד תהומא לאו מי איתמר עלה פה בבא
ומפקי ליה לחומש למילף חומש אשדה בתדפדיוןוחבאנבילוקה
בשדה
יוומש
׳:
ה
ז
^
ה'
ד
ש
מ
ה
קנ
מ
“
ללמוד־^לפי
טענד : ,מ׳[ שדד ,מקנה נותן שוויו ; תנו רבנן ״במכסת מה ) ג ( בא
שדה טאביו טי ט אזלי
שנאמר °זרע חוט־ שעורים בחמשים שקל כסף יכול אף שדד ,מקנד ,בן תלמוד " °אחוזה • ובמקדיש בית בפרשת בחקתי בהד פדיון קרא אשבחו
ודדוש טקרא ■ת-רא
לומר מכסת רבי אליעזר אומד נאמר כאן ״וחשב ונאמר לד,לן וחשב מד ,להלן
וחומש דבהמה ט מ א ה וטהורה ומעשר דאיב דלא אזל־נן בהר
פדיון ליבתוב אם ]אה[
שני נמי ה ת ם כתיב  :הניא פווחיה
דבר קצוב אף כאן .דבר קצוב יה איבעיא לד,ו רבנן אית לד,ו גזירה שוה ומפקין
שדה טקנתו אשר לא
דרבא• דאין חומש בשדה מקנ ה  :ולא אהוותו אי נטי ]אשר
ליה לחומש או דלמאלי ת לד,ו גזירה שוד ,ו לי ת ל ת י״[ לחומש אמר רבא
מטעמיה • דאילו ט ע מ א דרבא מדגלי לא[ שדה אחוזתו טאי
מסתברא לית לד,ו גזירד ,שוד ,מדגלי רחמנ׳ חומש גבי שדד ,א תזה וגבי מ קדי שן
טשדה ש׳ ט שא-נה
^ חומש בכל הנך דוכתי ו ט ע מ א דברייתא ראויה לה־ות נ ו׳ ;
ביתו הוו ליה שני כתובין הכאין כאחד יס[ •*וכל שני כתובין הבאין כאחד אין־י
טרשים • שדת מליאה
 i s Sםלעים שא־נת ראויה
שימר ,מקובצת מלמדין ולמ״ד מלמחן מדגלי רחמנא חומש במעשר בבהמד ,טד,ורד ,ובבד,טה’ 5
לזרע  :שדה בל דוע
טמאד,תד ,ליד .טובא ואין מלמדין תלא כוותיד ,דרבא ולא מטעמיד[® ,תניא^ חוריןטחןשויו’-ד “ ב ב מועד) ש מוח בין ראוי לזרע בין אין
נ[
אביו  :ג[ אחוזתו ״במכסת הערכך הקישו הכתוב לערכין מד,ערבין אין מוסיף חומש אף ’ שדה שם כא(אםכופר יושת עליו וגו׳ו תניאבב״ק י ״ י לזר»  :ננאלין
פחותטב׳ שנים• דאטרי׳
ס׳א א׳נ אשר לא שדה
אחוזתו מאי  :ד[ אחוזה מקנד,אין מוסיף חומש ז מתני בשור המועד שהמית את העבד להקל
)דף מ(-ונתן פדיון נפשו דמי ניזק :חבל לקטן חמובר ]שדחו[
בזהובוה• בין ב עב ד בין בבן חורין ולא בשעת היובל אינו טותר
יצאת יו שראויה להיות
י'
הקדיש ולהחמיר ביצד "אחד שהמית את הנאה שבעבדים ואת הכעוד שבעבדים
שדת אחוזה :ה[
2ר“ ^ ט ם 4
ט ח 8ויןפודהבשויקוכו׳• נותן שלשים סלע המית בן תרין נותן שוויו חבל בזה ובזה נותן נזק_ £המיתו משלם נזק שלם= נ מ ׳ ב מו טי
תימה טאי קט׳ל מתני'
אין בחם לא • אסיפא קאי דקשני רןכל תבואות יטבר לך  :ושב
חיאלקטןפ'איןטקדי שין שלם :נם׳ נא[ במועד אין בתם לא לימא מתני׳דלא כרבי עקיבא*דתנן^
בזה ובזה כו׳ דרישא פ שיטא לן ד קנ ס 1ט״ ש ״י א ד ^ .״ ^ ?
חיו שם סלעים גבוהין
אפילו?■
נקעים רבי עקיבא אומר “אף תם שחבל באדם משלם במותד נזק שלם
עשרה מפחים או
ד ע בד לא שייך ב ת ם דכתיב ב ת ם ונ ע ל לכמים ביובל
עסוקים עשרה ספחים תימא דבי עקיבא הוא הדין דאפילו תם נמי ואיידי דקא בעי למתנא סיפא מ
השור נקי ואמרי׳ בב״ק ב פ׳ שור ש ע ח ™א? ^5ה־°ל?«?«
אין נטדדין עטה משסע
דבמועד הוא דמשכחת לה בתם לא משכחת
תרין
בן
בשויהן נפדין ואין לומר המית עבד המית
א רב ע ה וחמשה)דףמנ■( נקי מדמי ע ב ד אנב ארעייחו ־ האילנות
,
,
.
וקתני נמי המית בן חורין נוחןשויו ודמי )שטנר( א( ]שהקדיש[
לה משום הכי קתני מועד  :מתני׳ באונם ובמפתה להקל ולהחמי־ר ביצד
“K
]זרע חו טי שעור־ם
כופר לא שייך ב ת ם ד ה ת ס נמי אמרינן בג׳ שקל וליהדרו לבעל
•**®  4דפשיטא דלא יאחד שאנס ופיתה את גדולד ,שבכהונה ואת הקטנד ,שבישראל נותן המשים
נקי מחצי כופר  :אף הם שחבגבאדם ביובל אנב ארע־יהו
M M DtsU.•.■ *.
נרע טבור ושובךרקדישי
והפגם הכל לפי המבייש והמתביי ש :גמ׳״^אמאי אימא£
בפרם סלעים וד,בושת
חיכא דטכר[  :טשיפילא
אנב שדת נד תנן
הסוכר את חבית ד׳ ל המשים סלעים אמר רחמנא מכל מילי אמר רב זעירא יאמרו בעל בת מלכים Eופו׳ • ב ב ״ ק ב פ׳ המניח א ת הכד שני ועד תהוטא • ש־פיל־ה
שוורים תמים שחבלו זה בזה כו׳ ר׳ שול־ו מסביבות שרעז־ו
דבל הא סיפא אתא
לאשטועיגן לא גאא כו׳• המשים בעל בת הדיוטות המשים א״ל אביי א״ד ,גבי עבד נמי יאמרו ע בד״
ולמטה עד התהום ] :כי
הרא״ש ז׳ל
טקיבא אומר אף תסשחבל באד ם משלם אסרי נהרדעי[ נב א
בשויהןנליוןמאי  ::נוקב מרגלית שלשים עבד עושה מע שה מחט שלשים אלא אמר רב זעירא
במותר נזק שלסוהיינו במותר א ס ח בל טחמת טענה י כשטוען
 [1פודן
שלקח הקרקע טקום
ז[ יוצאין לנהנים ביובל:
אילו
חבלה
דין
בית
ושמו
בשור
האדם
ס
ג
מושב האילן )עצטו(
 [Pרחמנא והני לאו שבאדם יותר על חבלה שבשור בעל השור משלם אותו מותר נזק שלם אלמא ת ם שחבל באדם משלם נזק שלם  :איידי דבעי למימני סיפא המיס
מבד המיה בן חורין פו׳ • משום ה ט נ ק ט ברישא מו ע ד והאי דקאמר סיפא לאו סיפא ממש אלא סיפא דרישא היא דמועד ב ד ש א קתני לה :
אות ת' נטחק  :יא[ והאי מ ת נ י ׳ פגם• מפרש בכתובות)ל׳מ•( שמין אותה כ מה אדם רוצה ליתן בין שפחה בחולה לשפחה בעולה להשיאה לעבדו שיש לו קורת ח ח הימט :ו?1שב^ ?ו' “ חכד ^ א ת

]עטו[ וכבר יש לו שני
חזקה] :טכסת טה ח' ל
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ג ט ׳ מפל חילי • ובושת ופגם לא ליתיב כה[ ליה  :בעל ב ת הדיוטות כו׳• בתמיה אבל השתא כי יהיב ט ש ת  Pחילוק בי] ב ת מלכים  p 3 jהךץ ען ע  .מכסת הערבך[
אחוזתוזו י׳'“ "’™r
_ .
ואות
טכפת אלא
דט־םדטי שוויו כדאטרן
חוזרין לבעלים' אות ת'
 [rארעייהו ולהדרו לבעלים אגב ארעייהו וני  :נ [11עלה אמר רבא
נמחק  :יג[ פודה בשויחן :
לקטן ] :נאסר באן וחשב ונאמר להלן ־ בשדה אחוזה וחשב לו הכהן את הכסף על פי העונים וכו׳ טד .להלן
דבר קצוב זרע חוטר שעורים בג׳ שקל אף באן נטי  :לרבנן דאטרי בשדה טקנה נות| את שוויו איה לוע
נבא  [»P :ובשדה מקנת נותן שוויו בו' הגו • :ז[ איבעיא לוע רבנן אית להו בו׳ • נליון תיטה דלרבי אליעזר
אית ליה נז׳ ש וליה ליה חומש ולרבנן אי איה לוע נז׳ ש אית לוע ועטש ונראה לי דלרבנן אם קבלו הנד ש
נזרה שוח וחשב וחשב וטפקי ליה לג׳ש לחומש דטה שדה אחווה טום־ף חוטעז אף שדה טקנה טוםיף חומש :
ע׳ב לדין חומש נתקנלר; והא דלא דרשינן לדעז׳ש לדבר קצוב דאין גז׳ש למחצה שטא אית לתו שום דרעזא
או דלטא ליה לוע נ׳ ש ולית לוע חוטש י בשדה מקנה[ :הוו להו סובא׳ כתובים חבאין כאחד ואין טלטדין :
יממעטי טינה דבר קצוב וליבא לאוקטא גז׳ ש אלא לחומש אבל רבי אליעזר טוקי נז׳ש לדבר קצוב ומטעם
י( ]אץ מכסת אלא דם-ם■ כלומר דטתן את שוויו[ :והרמות טכם לה' י שהיה טתן ביעזרות נפש אחד טחטש
חוטעו טחיקשא דערכין • תדא׳׳ע :ז״ל  :יח[ לוע חומש אטר אות ל' נמחק  :יט[ וכל שני כתובץ הבאין כאחר
חטאות ולא היה טפסיר  :מה ערכין • ערכי אדם ]אין מוסיף תוטש  :הטית בן חורין[ ט ת| את שוויו ־
אין טלטרין • נליון טהכא מוכח דשני כתובין הבאין כאחד אק טלטדין אפילו בגז׳ש וקשה היאך נטרינן ועמש
של בעל השוד וחיינו כופר )ואת( ]ואם תיטצא[ לוטר שוויו של טוטת היינו דטים כדאטרינן בבבא קטא :
חבל בזה ובזה • שאם חבל שור המועד בין בעבד בין בנן חורין משלם נזק שלם  :מועד אין תם לא ־
בנטע רבעי קדש קדעז ממעשר בפ׳ב דקדושין)דף ד ד ( הא ועו לוע שני כועבים הבאים כאחד וי׳ל דלאו:ז־ש
נמורה היא דקדש קדש אלא גלוייא טילתא בעלמא רכל חוטר קרעו שישנו נטעשר ישנו בנטע רבעי וועאיל
נלוטר סועד טשלם נזק שלם אם הבל באדם אבל תם לא משלם אלא חצי נזק ] :טשלם[ במותר ־ סי שחבל
יותר באחד  :דבמועד ועא דטשכתת לה ■ רטשלמי הבעלים כופר  :בתם לא משבחת לה • דכתיב ובעל השוד
ונבר הן שוין בקדושתן דנאנלים בירושלים ופתחללין נם לענין חומש תהיה קדושתן שוה ׳ הרא׳ש ז׳ל !
כ[ טטעטיח דתניא במכסת אץ טכפת אלא דמים ובן ועא אומר והרומתם מכם לה' יכול יוסיף חומש ת׳ל
נקי ] :הבל לפי[ דטבייש והמתבייש• שאם בייש את אדם חשוב איט טעזלם נ סו שאם בייש הדיוט אי נטי
סנסת העוכך  :כא[ במועד אין בו׳• אסיפא דסיפא קאי דקתני חבל בזה ובזה דא׳א לפרעו דקאי אהטית את
בייש חשוב משלם יותר טשאם בייש הדיוטות  :נמצא האומר בפיו הטור סן העושה טעעזה שהאוטר
העבד ולא אהסית בן חורין רביח לא סלינ ר׳ע דתם אינו טשלם לא כופר ולא שלשים של עבד בדאיתא בס׳ שור
בפיו שפלונית פגוטח הטור מן הסונטה בעצמו שזה נותן נ׳ שקל וזה ק׳ ] :ואיטא אמאי נ׳ ^ ע לכולוע
שנגח ד׳ וח׳ • תום׳  :כב[ קרקע בשעת קנין הריר ומהיד בשדה טקנה  :כג[ דהיינו)שאין( ]שויהן[ ה ם'ד :
טילי לקנס ולבושת ולפנם נ א׳ב יאמרו בעל וכו' מה נין זו לזו ־ אלא ש׳ ם שמוסיף לבת חשובים בושתה[ :
כד[ דברייתא מהיקש  :כה[ תיבת ליה נטחק :
אי הבי נבי ענ ד נטי יאמרו בו' ־ וקי׳ל דבין לזה ונין לזח שלשים ותו לא :
יאטרו
אילו
א( נראה דצ׳ל האילטש שהקדיש לפרי,י לפי סשנץ  1י פ חומר שעורים וכו׳  :נ ( כיה גי׳ יכינו כאן גנרייסא וכמו שהגיה נשמ״מ נאות כ׳ ;
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גסד תה ש״ס

י ש ב ע רכ קפ ר ק שאשי

ערכק

טו

עין מ שפם
נר כמוה

אילו באו טליה שנים אחד שלא פדרפ ה■ תחילה ואח׳׳ב בא עליה זה )לעיל( ה ו ו להו שני כתובין הבאין כאחד • וא״ת מ ה ענין ז ה לשני כ א  kמיי' ש׳ג מהו^
נעייס נמלה הל׳ ג:
כדרכה דאכתי הואי בתולה ואית לה קנ ס ]ויאמרו[ זה שבעל פגו מה
כחובין הבאי; כאחד כיון דגבי שדה מ קנ ה חיכא ג״ש ] kkמיי׳ ש׳ו סהלכית
דליכא בושת כולי האי יהיב נ׳ סלעים ואילו בעל בחולה שלימה לא יהיב למילן! חומש משדה אחוזה וגבי מקדיש בית ליכא ג״ש ושמא ה כא
דמומ הלכה :[ 1
נמי אלא חמשים אבל השתא גבי בושת איכא חילוק דיהיב דמי בושת
ד כ תי ב והעריך גבי מקדיש בית כמאן דכתיב וחשב מ[ או שמא י״ל
ל שלימהעפי מ פ גו מ ה; מופה שחין • תורד .אור
וחשב אין זו ג״ש ג מו ר ה א ע״ג דקרי
דהוי פגו ם דומיא דנבעלה שלא
ליה ה ס פ ר ג״ש וה״נ אשכחן ב פ״ ק
אילו באו עליה שנים אחד שלא כדרכה
כדרכה  :הח ח אשר עינ ה • רישיה
דב״ק )דף ו (:גבי נא מ ר שדה למעלה
ואחד כדרכה א[ יאמרו ב על פגומה המשים
דקרא ונתן האיש השוכב ע מ ר sלאבי
ונאמר שדה למ טה קרי ליה ה ת ם ג״ש
ב על שלמה המשים א״ל אביי אי הכי גבי
הנ ע ר ה חמשים כ ס ^ וגו׳ )דכרים כ(3
ואור״י ד אי טג״ ש ג מו ר ה או שמא י״ל
עבד נמי יאמרו עבד בריא שלשים עבד מוכה
דמשמע הני חמשיס כסן! יתן בשביל
משום דכתיב קודש גבי מקדיש שדה
קנ ס׳ ה עי טי ^ ע ד ך למכתדהכזי/ףשחין שלשים אלא אמר אביי אמר רן א״תחת
אחוזה וכתיב נמי קודש ]ג בי[ מקדיש
אשר עינה ב[ מכ ל ל דאיכא בו שת ופגם רב א
מכלל דמיחייב מילי אחרנייתא מ ו ן
בית וקודש קודש ג״ש גמורה היא
בושת ו פג ם דלאו קנ ס א דעיטי נינהו
דבלאו עי טי נמי איכא בושת ו פג ם
 wנזק ששוה פחות מבפחילה •

שם אמר דאמר קרא °ונתן האיש ה שוכב ע מ ה
ונו׳ הנ א ת שכיבה המשים מכלל דאיכא
מילתא אחריתי ומאי ניהו בו שת ופגם :

מתני'»בטוציא

]נסיסקא המונה לקמן
איתא וכןוכ׳א נשאלחות[

שמרע לד,קל ולהחמיר ביצד
“  6^5־ “ ־ ^1
אחד שהוציא שם רע על גדולה שבכהונה
בתולה לא יהיב אלא נ׳  :גזר דין • שלא
ועל קטנה שבישראל נותן מאה סלע נמצא
ליכנס לארן  :זה טשר פ ט מי ם ■ ג בי
האומר בפיו חמור מן העושה מע שה *שכן
מרגלים כתיב דמ שמע על זה נ ת ח ת ס :
__ ׳ מ מ אי• דאומר בפיו חמור
ג בן
מצינו ףי׳[שלא נתחתם נזר דין על אבותינו
דימשמע דמשוס לשון ה ר ע בלבד ק א נ מ ד ני ב מ ד ב ר אלא על לשון הרע שנאמר °וינסו
יהיב להו דלמא משום הכי ״ מ י י האי ’ י אותי זה עשר פעמים ונו׳ ** ג ס ׳ ממאי דלמא
ק^ילא = ״ידניי ם משום דקא גרים ל ה קטלא דכתיב״ואם אמת
לשון ה ר ע דגרים לה
” היה הדבר ונו׳ והוציאו את הנערה ונו׳ אמר
־מ«»»ז>-צי לי-כשס״צאסאי׳י -ר ב א א מ ר ק ר א ״ כי הוציא שם רע על שם רע
ב עו ט ת הרבה אז יצר לו תבא עליו י‘®

סומה מ.

מספתא פ׳נ ע׳ש

!סועה לה• מנחות «[:
נמדנר יג
שם T

שמות יד
ססחים קיח:
תהלים קו

שמות יד
שס הו
שם יו
שם

מש״ה קרי ליה ב׳ כתובין הב אי ם
הכל לפי המבייש
כ אחד
והמתביי ש• ו פג ם מפרש בכ תובו ת
)דף מ (:אומדים כ מ ה אד ם רוצה ליתן
בשפחה בתולה יותר מבעולה להשיאה
לעבדו שעשה לו קורת רוח :
א י ל ך באו עליה שנים אחד כדרכה
ואחד שלא כדרכ ה • פרש״י
אחד בא עציה תחילה שלא כדרכה
ואחד בא עליה כדרכה דאכתי היא
בתולה ויש לה קנ ס ויאמרו זה שבעל
פגו מה דליכא בושת כולי האי יהיב נ׳
סלעים ואילו בעל בתולה שלימהדעלמא
לא יהיב נמי אלא חמשיס  v״ורש״י
פירש ב פ׳ בן סורר ומורה )סנהדרין
דף עג (:גבי האי דא מ ר לא משלם ע ד
ג מ ר ביאה יא[ ופרש״י שם שהוא מוציא
בתולים משמע דבעינן השרת בתולים
 g ,להתחייב קנ ס ואינו כן ד ה א אי ת א
| ־ ב פ ״ ק ד ק דו שין)ד ף ט (:באו עליה י׳
 gבני אד ם ועדייןהיא בתולה פירוש כגון
״ שבאו עליה שלא כ ד רכ ה ר׳ או מ ר או מ ר
יע אני הראשוןבסקילה וכולהו ב חנקוא״ ר
| זירא עלה מוד ה ר׳ לענין קנ ס דכולהו
^ משלמי לפיכך פר״י יאמרו בעל פגו מ ה
■יחמשים *זהובים אותו שבעל אחריו
 6כדרכה ינ[]בעל שלימה חמשיס זהובים
אותו שבעל ראשון שלא כדרכה דאז
היתה שלימה מיהו לכל הפירושים צ״ל
דאותו שבעל שלא כדרכה היה ראשון

 :בושת

נ׳א ורש׳י אזל לשיממו
דפירש נס׳ נו' 5׳ק

ש תצי א ; וכן מצינו שלא נת חתם נזר דין
צרה :ט צז הנ ח ח ח ם• ולאו משום צירוך
ובו׳  :ממאי דלמא דאבתי לא מלא םאתן
דאחריני  :בטל הבי ח • הקדוש ברוך
הוא  :טל דב ח ה א י ז * שהוציאו
*דאמררב המנונא איןהקב״ה נפרע מן האדם
קאמר ח[ דמתו  :מ מ רי ם • מורדים:איוג כעד שתתמל א םאתו שנאמר ״במלאת ספקו
י צרלונ[ א מרר״ל אמר רךא וינסו אותי זה
פ רנ ס ה
שנוהן לו רבו מ חנ ה •
ל דגי ם :אחדומחצה• ד ב פ ר ע ה כ תי ב עיצזר פעמים על זה נתחתם נזר דין * :תניא
א׳ר אלעזר בןפרטא בוא וראה ב מ ה ג ח ל כ ח
״
של לשון הרע מנלן ממרגלים ומה המוציא
אל
שם רע על עצים ואבנים כך המוציא שם רע על חבירו על אחת כ מ ה וכמה
ממאי דלמא משום דר׳ חנינא בר פפא *דאמררבי חנינ א בר פ פ א ד ב רנ דו ל
]עי׳ מוספת דממגר לדף
דברו מרגלים באותה שעה דכתיב ״כי חזק הוא ממנו *אל תיקרי ל[ כי חזק הוא
י׳ה אל תקרי ורשיי
אמר
ממנו אלא ממנו כביכול מ בעל הבי ת אין יכול להוציא כליו משם אלא
גסוטה לה• כתג ולא
גרםינ 5אל ה  %כי pio
ר ב ה א מר ר ״ל אמר קרא ״וימותו האנשים מוציאי ד ב ת הארץ רעה על ד ב ת
הוא ממגו אלא ממ»
הארץ שתציאו תניא אמר ר׳ יהודה עשר נםיונות ניסו אבותינו להקב״ה י[שנים
וכן נשאלחות לימא[
ובספרים כתוב אותו שבעל כדרכ ה
בים ושנים במים שנים במן שנים בשליו אחת בעגל ואחת ב מדבר פארן שנים
ולפירוש ר׳׳י ק״ק דהוה מצי למימר
בים א ח ת בירידה ואחת בעלייה בירידה דכתיב ״המבלי אין קברים במצרים
באו עליה שנים שלא כד רכ ה[ :
בעלייה כדרב הונא רא״ר הונא ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו כדרבה
שאנו עולין מצד זה )אמרו(
כך מצרים עולין מצד א ח ר •
בר מרי *דאמר ר ב ה בר מרי מאי דכתיב °וימרו על ים בים סוף ויושיעם למען
יש לתמוה איך היו ישראל באותו הדור
שמו מל מ ד שהיו ישראל ממרים ב אותה שעה ואומרים כשם שאנו עולים מצד
כ״כ מק טני א מנ ה שסברו שכך יעשה
זה כךמצרים עולים מצד אחר אמר לו הקב״ה לשר של ים פלוט אותם ליב שה
הקב״ה נ סי סל מצ רי םל הע בי ר ס מא רצ ם
אמר לפניו רבש״ע כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונוטלה הימנו אמר
לא״י ואומר ר׳ בשם אביו רני שמואל
לו אני נותן ל ך אחד ומחצה שבהם אמר לפניו רבש״ע כלום יש עבד שתובע
שישראל לא עברו הים לרחבו מצד זה שיטהמרךבצת
א[ יאמרו ב ^ פגוטח
את רבו אמר לו נחל קישון יהיה ערב מיד פלטן ליב שה דכתיב ״וירא ישראל
לזה שא״כ היו ממהרי ם ללכת אל א״י המשים בעל שליטה
את מצרים מ ת ע ל ת ונו׳ שנים במים במרה וברפידים במרה דכ תיב ״ויבואו
אלא רצועה א ח ת עב רו בים לאורך הםשים-גליון־פדש׳י זה
שבעל פנומה חטשים
מרתה ולא יכלו ל שתות וכתיב ״וילן העם על מ שה ברפידים דכתיב ״ויחנו שמו׳יוהים ע ד שפט למדבר לצד אחד כי לא
ואילו בעל בתולה שלימח
היויכולין ל ל כ ת מ כ ל צ ד א ס ל א יעברו לא יתיב נטי אלא חמש־ם
ברפידים ואין מים ל שתות וכתיב ״וירב העם עם מ שה שנים במן דכתיב

 wם מימינם ומשמאלם תימה למה ד\צרך לפרש
היסומצריס היו לר
אל
בתולה שלימה דעלטא
לפיכך עב רו הים רצועה א ח ח ע ד שפנו דפשיטא משמע רעל
אלו שנים קאי ובעל
למדבר מצד אחד וזה כשם שאנו עולין ע[ מצד זה ובאנו למדבר כך מצרים עולין מצד אח ר מן ה מדב ר וירדפו
שליטה חיינו הראשון
אחרינו וישיגו כי סבורים שלא יעברו המצריים בים אלא יבאו מצד א ח ר ובהכי ניחא הא דכתיב)במדבר לג(
שבעל ש ל א כדרבה
...ארץסיחוןועוגי
דבשלא בדרכה נטי יש
ויסעו ממרה וגו׳ ויחנו על ים סוך ואם ע ב רו רוחב הים ע ד ע ב ר הים מצד אחר היאך פג עו עוד בים וכי
לה קנם דאמרינן בפיק
חזרו לאחוריהם אלא ש״מ לאחר שנסעו באורך הים ויצאו כמו כן לאורך הים לדרום מצרים שמצרים כמו כן
דקדושין באו עליה
עשרה וכו׳ וי׳׳ל דלהנדיל
לרוח דרומית של א״י קרוב לסוך דרומית לצד מ ע ר ב ונילוס מפסיק בין מצרים ובין א״י והים מצד דרומית של
רבעו גרשום
התטהון פרש׳י דבתולרז
אילו באו עליה ב' אחד ארץ מצרים מ מזר ח למערב ונ ס עו לחוך הים מצפון הים שהוא דרומיח של מצרים ואח״כ יצאו לאחר שהלכו
דעלמא דלנבי חך ראשון
דבעל שלא כדרכה אינו
שלא כ ד ר כ ה ואחד כחצי גורן עגולה ויצאו בצד צפוני שלהם שהיא דרומית של א רן אדו ם ומזרחית של א רן מצרים ואח״כ הלכו
כדרכה • שהראשון שלא
כל כך תיטה שנם פגם
נותן קצת ימים ע ד מ ר ה ואח״כ היו עדיין אצל הים וכשהוצרכו ליכנס לא״י לא הוצרכו לעבור הים אלא סיבבו ארץ
נעל כדרכה אינו
השני שהשיר בתוליה
כלוםא(שלאנעלהואםזח א ח ם וארץ מואכ שהוא בדרומית של א׳׳י ומזרחית של ארץ מצרים • א ח ד ומחצה שבהם • במצרים כתיב
מרובה ו א׳ ת ואמאי לא
קאטר באו עליה שנים
האחרון ]שבעלה[ נותן )שמות יד( שש מ או ת רכב בחור ובסי סרא כתיב)שופטים ד( תשע מאות רכב ואך על ג ב דכתיב) שמות יד(
נ׳ כאילו בעל אשת
שלא כדרבח ויש לומר
שלימה שלא בא עליה כל רכב מצרים לא קא חשיב אלא השרים ״(של ארץ מצרים היה נתלה אחר השש מאות רכב ומלכים של סי ס רא
דאשמועינן דאף בזה
יש תטהון אם משלנז
אדם מעולם יאסרו בעל
היו תלוים אחר הת שע מאות רכב ברזל ואם חיל אנשים בזה יותר מבזה אינו חושש :
תגומה בו' אלא ודאי
כמו הראשון
השני
*( וכל רנ 5 3׳ ק
אל
דאעיפשבאעליהבדרכה
תנומה נותו נ׳ ותו לא
מ׳ ם פנוטה היא בבעילת הראשון שלא כדרכה • הרא׳ש ז׳ל ! נ[ עינה הני התת אשר עינה טבלל  :ג[ לו
שכבר מבויישת היא ובעל שלימה נותן נ׳ ובושת  :ובן מציט • ]באבותינו וכו'[ כדכתיב וינסו אותי וה עשר
אלא אמר  :ד[ תיקרי מטנו' תיבות כי חוק ועא נמחק • נליון אין חילוק בין קריאה לכתיב אלא כלומר אל
פעמים וכתיב בתריה אם יראו את הארץ ונו׳ שעל כל אותן עשר פעמים ]שנסו[ שלא בטתו בהקב׳ה לא
תפרש• לשון הרא׳ש ועי׳ בתום׳ בצד שני שחם מהופכים ובס׳א אינו כתוב אל תיקרי אלא כי חזק הוא ממנו
נגזרה עליהן נודה שיפלו במדבר עד שאמרו לשון הרע על הארץ  :על שם רע שועציא • וענשו אותו מאח
מטנו אלא ופי׳ טיטין של הקב׳ה  :ה[ כביכול
אפילו בעל הבית כו' ובני׳ נטרא ישנה כ׳ כ אל■ תקרי
כסף  :במלאות ס ס ^ • כשימלא עונות כמו שמספקות המרה להכיל יצר לו י פורע ממנו ; על עצים ]ועל[
ס[ קאמר
אפילו בעל הבית  :ו[ להקב׳ה במדבר ואלו הן שנים  :ז[ על שפת הים שנים חיבת ונו' נמחק :
אבנים • כדכתיב ערים גדולות ובצורות בשטים וארץ אוכלת יושביה דרא  :אלא ממנו • כלפי מעלה והי'נו
קרא דמהו ו ר׳ ה טמריס טוררים נמחק :ט[ והשיב דם• או :י[ המשים ־ נראה מתוך פי׳ דשלא כדרכה אין לד,
בעל הבית שבראם  :כך מצרים עולין מצד אחר • אע׳פ שהבסיחס הקב״ה לא תוסיפו לראותם  :פלוס
קנם ובפ' בן ותיבות ורש׳י פי׳ נמחק  :יא[ ביאה פירש׳י נטי שם אות ו' נמחק  :יב[ כדרכה בעל שליטת
אותם ליבשת • בשהן מתים ] :שנים במים[ במרה וברפידים ‘ וקשיא לי ט״ם לא קא חשיב מים במדבר צין :
המשים זהו אותו שבעל ראשיון שלא כדרכד .דאז היתר .שלימד .מיהו לכל הפירו שיטצ׳ל ראותו שבעל שלא
במדבר
א( פי׳ סוס׳  ]bנ ד ^ אילו •
כדרבח הירז ראשון ובספרים כתוב אותו שבעל תחילה כדרכה ולפי' ר״י קצת קשה דודו מצי למימד באו עליה שנים שלא כדרכה  :ינ[ עולין י נליון פי׳ כאותו צד שנכנסו כי ישראל לא עברו את הים מעבר לעבר
שדל נכנסו בצד אחד ויצאו באותו צר שנכנםו כי המצרים הקיפום סביב )כזה( ואמרו ישראל כשם שאנו עולין מצד זר ,כך מצרים עולי; מצד אחר במקום שנכנסו ־ הרא׳ש ז׳ל !
בשליו

עין istra
נר מצוה
כ ב א מיי' ס׳ז מהלכות
דמות הלכס ג
]ערב אלפס שנס ס׳ב
דף  Tמ'נ[ :
כ ג ב מיי' ס׳י מהלכות
סומאת  5יע ס הל׳ י:
כד נ מ״׳ ס׳ו מהלכות
דעות הלכה נ:
כה ד ה ו מיי‘ שם הלכה
ג ה:
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יש בערכין פרק שלישי

ערכין

)  (Wא ל היןר ממט אלא ממט • יס( פירוש אל ה ז ך סמנו רפי
אלא ממנו דגש ואינו כן שכל ממנו שבסורה דגושין
ואיט מחליף כלל זה בזה וכן מצינו בסיפרי ולא נ ס ליחה אין כתיב
תאוה • פרש״י התאוו יותר
כאן אלא ולא נ ס ליחה כ[ :
משמע שלא פ סק להם השליו כא[רש״י
והר״ר יוסף קרא פירש שפסק להם ״*אל תצאו ויצאו אל תותירו ויותיח שניים=מי׳מילשקהמנ:האומריםללשו»ונגביר •
מ ליו ראשון והאספסוף אשר בקרבו
כמי שאומנ־ מי אדון לט ד ט פ רי ם
^
א[
התאוו תאוה לפי שלא היה להם שליו
ע ל סיי
״ ב עי טז כ ם
וירד להם שליו שני :
״והאספסוו-אשר בקרט בעגל ״ ני א ״י ד׳ ” ?’פ,ג»«א1כצ • נ ה א י ה ד א ל פ י ל נ י נ נ
לקיש מאי דכתיב זאת תהיה תורת
מלשני בסתר רעהו  :טל נסי הרוה •
המצורע תורת מוציא שס ר ע ־ אמר במדבר פארן כדאיתיה אמר רבי יוחנן משום
גרסינן ולא גרסי׳ ואמר דהא ריש לקיש רבי יוסי בן זימרא מאי דכתיב ״מהית! לד;.’^-״להאדרבחסדאדבהאיקראיז[דאותו
אוכל כתיב נמי גבה עי ט ם  :נדונ ט
לא אמר כלל לעיל :
י
לא■ ■
ומה יוסיף לך לשון רמיה אמר לו הקב״ה י י■■
גרסי׳  :וםלףבה • מי שסולף בה ו ה פן
חליתאי • פרש׳׳י לשון ללשון בל אבריו של אדם זקופיס ואתה מוטל
לסלקה שלא תהא בו עוד ישבור רוחו :
שלישי של רכיל מגלה סוד בל אבריו של אדם מבחוץ ואתה מבפנים ולא
כרתו • לשון כ ר ת :הי מיגייהו מפקא •
ואני מצאתי כתוב לישנא תליתאי עוד אלא שהקפתי לך שתי תמו ת אחת של
האבכולהו כתיב גדולות הלכך כולהו
שהקיפה הקב״ה אחת של עצם ואחת
עצם ואחת של בשר מה יחן לך ומה יוסיף
אתו  :לישנא הליהאי • זה לשון הרכיל
של בשר והוא שלישי בתוכס :
מילתא דמיתאמראבאפי כב[ לך לשון רמיה ל[ *אמר ר׳ יוחנן משום ר׳ יוסי
שהיא שלישית בין ארס לח ,3ךן
תלתא לית בה משום לישנא בן זימרא ייכל המספר לשון הרע באילו כפר
לו סוד*:לאומרו • לרכיל טצמו שמחוך
בישא • פירוש כגון כה״ג ד ט רא בי
בעירך שנאמר ״אשר אמרו ללשוננו נגביר^® 'למריבה שנופלת ביןהשניס הורגיןזהאת
זה והורגין גואלי הד ם אש הרכיל יח[
פלוני דאיכא למישמע דלא אמרה משום שפתינו אתנו מי אדון לנו *ואמר ר׳ ה[ יוסי
שההרג בא על ידו  :דצעי מייס
לישנא בישא אבל א ס הוא אמר דבר בן זימרא בל המספר לשון הרע נגעים באים
קנטור טלחבירו אפילו היה אומרה עליו שנאמר ״מלשני בסתר רעהו אותן-שסקאבלישניה• יעסוק בדברי שטות ונבלו;:
בפניו אית ביה משום לישנא בישא  :אצמית וכתיב החם ״לצמיתות
מכפר על הרהור הלב •
ל ח ל מני ףו תנן ^וין ב ע ם צו ר ע םו סנ ר ל » ד ע ” מל שעה*’ אשנניי5לנשל?;^54
אהיכאדאיתא ואבנט הוא
כמו חגור של שש ארוכה מאד ואיתא מוחלט אלא פריעה ופרימה י[אטר ריש לקיש גא״פילסאנפלסא־וא • הואיל * ט
מאי דכתיב ״זאת תהיה הורת המצורע זאתש® ’ יאומרה בלשון ה ר ע אלא מגלה לאותן
נמי במדרש שהיה הכהן מקיפו סביביו
. ,;,j,pp3j5p
ב׳ פ ע מי ם כנגד לב של אדם  :תהיה תורתו של מוציא שם רע *ואמר ריש jp
ובחזקתו
ל ק י ש מ א י ד כ ת י ב ״ א ם י ש ו ך ה נ ח ש ב ל א לחעןקהלתידמימאמראבאפימרה-שהמרגלאומרה

התאוו

» ו ד ת הש״ם

אל הג6ז■ נשנה לצקמן  :נשציו י א הון • כשההיויצ הגון צייו יוי!שליז
יורד ע מו כדכתיב)שמות מז( ו הי ב ער ב ותעל השליו וגו׳ ובבקר היתה
שכבת הטל וגו׳ ולאחר זמן מרובה התאוו יותר ; במדבר פארן •
מ ע ש ה מ רג לי ם :ש ל ע צ ם • שיני ם :מ הי הן ל דו מ הי ז סי ף ל ר • עוד
תורד ,אור הקדוש ברוך הוא שמירה שלא ת ספ ר

ואמרריש

]ני' הע״י אל •צא איש
ממקומו אנל אי אפשר
לקיימו שהיי קרא דאל
יצא וגו׳ כתיג את׳נ[

לישנא

שייך לדף נוז ע׳א

]צ״ל ואמר רבי יוחנן
מכוום רבי יוסי בן
זיטרא וכ׳א נע׳י[

]ג׳ו ש״ו שם[

״כל

״אבנט

ו אין י ת רון ל ב ע ל ה ל ש ו ן ל ע ת י ד ל ב א מ ת ק ב צ ו ת כ ל ה ח י ו ת ו ב א ו ת א צ ל ז[ נ ח ש

הגה״ הב״״
>אומיז):נ(שםזגמקנלז
ילאי״יי!»ל'י א׳י

יימיהש

משלישו

—

—

שיטה מ^בצת
ב[ יאשי! בשבתני :
א[ בשליו בשליו ראשון:

נסיוןהא
טטריושדעשרהנפיונות
היינו עשרה בעסים
..........
.
את הקב׳ד־ו
שהכעיסו

כפיי בע-קי

]צ׳ל ואטר וכ׳א נע״י[
נ׳א למקנלו

»).־»»מט 1ק־

]תענית מ[.

בפני האומר עליו  :וחזרת• לאחורי •

S
ואומרות ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך אומר להם
^ א « ש א ״ א ו הנ־*0
ובימה יתרק לבעל הלשון ואטררייט לקיש בל הטספי ל׳*! י׳י ע מגייי ל ,
עונות עד לשמים שנאמר ״שתו ב »י ם פיהם ולשונם תהלך בארק אמר רב?°ואמר1לטמ אגורת נו לא מורחי ב׳
הסדא אמר מר עוקבא כל המספר לשון הרע ר;לוי לסוקלו באבן כתיב הכא ׳ לאמר לא אמרתי אלא בפניהסהודיתי :
דמיתאמרא
אותו אצמית וכתיב התם ״צמתו בבור חיי וידו אבן בי ואמר רב חסדא אמראינה^
מרעוקבאכל המספר לשון הרע אמר הקב״ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם שנאמר ״מלשני בסתר רעהו סהליסקא
אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכל אל תיקרי אותו לא אוכל אלא אתו לא אוכל ואיכא דמתני
לה *על גסי הרוח ״[ אמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המספר לשון הרע אומר הקב״ה ]לשר של[ גיהנם אני  0P1Dה.
עליו מלמעלהואתהמעליו מלמטה נדוננו שנאמר״חצי גבור שנונים עם גחלי רחמים אין ׳[חץאלא לשוןשנאמר מהלים קנ
״חץ ש תט לשונם מרמה דבר ואין ג מ ר אלא הקב״ה שנאמר ״ה׳ כגבור יצא גהלי רחמים היינו גיהנם אמר רבי ישעיה»נ
חמא ב ד חנינא מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה שנא׳״מרפא לשון עץ חיים משלישו
ואין לשון אלא לשון הרע שנאמר חץ שהוט לשונם ואין עץ יא[ אלא תורה שנאמר °עץ חיים היא למחזיקים בה שם ג
ואסעםהארץהוא ישפיל דעתו שנאמר״וסלף בה שבר*רוח רביאחא ברבי חנינא אומר סיפר איןלו תקנהישכבר־ ]צ׳ל ברוח[
כרתו דוד ברוח הקדש שנאמר״יכרת ה׳ כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות אלא מה תקנתו שלא יבא לידי תהלים •נ
לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה ואם ע״ה הוא ישפיל דעתו שנאמר וסלף בה שבר *רוח תנא דבי ]צ׳לכרוח[
רבי ישמעאל יכל המספר לשון ד 1ע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ו שפימת
דמים כתיב הבא לשון מדברת גדולות וכתיב בעבודת מכבים ״אנא חטא העם הזה חטאה גדולה בגילוי עריות שמוח לנ
כתיב ״ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת בשפיכות דמים כתיב ״גדול עוני מנשוא גדולות אימא תרתי הי מינייהו ניאשיש לש
מפקא במערבא אמרי לשון תליתאי יקטיל תליתאי הורג ’ ) pא( למספרו ולמקבלו )ב( ולאומרן א״ר חמא “ י
ברבי חנינא מאי דכחיב ״מות וחיים ביד לשון וכי יש יד ללשון לומר לך מה יד ממיתה אף לשון ממיתה אי מה משלי יי!
יד אינה ממיתה אלא בסמוך לה אף לשון אינה ממיתה אלא בסמוך לה ת״ל חץ ש ת ט לשונם אי מה חץ עד
ארבעים וחמשיםאמה אף לשון עד ארבעים וחמ שיפאמה תלמוד לומר שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך
בארץוכי מאחר דכתיב שתו בשמיפפיהם חץ שחוט לשונפלמה לי הא קמשמעלן דקטיל כחץ וכי מארר דכתיב
חץ שחוט לשונם מות וחיים ביד לשון למה לי לכדרבא דאמר רבא רבעי חיים בלישניה רבעי מיתה בלישניה
היכי דמי לישנא בישא א(יג[)רבא אמר(כגון דאמראיכא נורא בי פלניא אמר ליה אביי מאי קא עביר גלויי מילתא
בעלמא הוא אלא דמפיק'ל[בלישנא בישאדאמר היכא משתכח נורא אלא בי פלניאמז[]דאיכאבשרא וכוורי[אמר רבינו גרשום
בטדבר פארן כדא־תית
רבה כל מילתא דמיתאמרא באפי מרה לית בה משום לישנא בישא נ( אמר ליה טי[ יכל שכן חוצפא ולישנא
בשעת ביאת טינליט :
בישא אמר ליה אנא כרבי יוסי סבירא לי ג( דאמר רבי יוסי מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי אמר ]טח יתן לן ונו' נלוטר
מת יכולת לך להנאתך
ךבך*
א( ]צ׳ל אטר רבה[ נ( ]צ׳ל א׳ל אביי וכ'א נע׳י וכ! נרנ אלפס פ׳ נמה מדליקין יד [:ג(שנתקייו■•
ולא עשיתי ספני טת

והנם :ועפים טתדגטינן
נםסץ • הרא׳ש ז׳ל ;
ד[ רטיה ואמר רבי
יוחנן )ס׳י אסר ר׳י כל
ובו׳ וכן לטפה ואר׳י נל
הטפפר(  :ה[ לנו וא׳ר
יוחנן משום רבי יוסי :
ו[ ופריטה םיטן תור׳ת
נח׳ שגדו׳ל• והיינו דרשב׳ל ראטר ריש לקיש  [: :אצל הנחש ואומרות  :ס[ הרוח ואמר  :ט[ ואחר .טלמטה
את רם־ה[  :אחת של עצם ואחת של בשר‘ שיניים ושפתים :אם ישיך הנחש בלא לתש• תיינו שנושך הנחש
תיבת עליו נרשם עליו קו מלמעלה : .י[ א־ן חצי אלא לשון הרע שנאמר  :יא[ עץ חיים אלא ; ינ[ הורג
בטקום שאץ שם חבר שילחשו ־ ואית דטפרשי אם ישוך הנחש בלא לחש כלומר אי אפשר לו לישוך אלא
שאמרו ולטקבלו ולאוטרו תיבת ולטספרו נמחק :יג[כישא רבר .אמר :יד[דםפ־ק ליה בלישנא :שי[פלג־א דא־כא
א׳ב לחשו לו מן השטים שצרו לו  :אין יתרון לבעל הלשון • דטר .הנאד .לבעל הלשון הרע שאומר לשון
בשרא וכוורי  :ש [:ליר .אביי כל שבן  :יז[ קרא דכתיב אותו לא  :יס[ הרכיל שר.ר,רינר .בא  :יש[ טסנו
הרע הרי טצא לו חבר  :וידו אבן ב־ • ה־א אבן שהנ-חר על פ• הבור כשהשליכו לדניאל לתובו  :נדוט •
ביחד  :וסלף ]בה[־ ם• שסילף לשונו בה  :שבר רוח • •שפיל דעתו  :טנריל עונות בננד ג' עבירות • דבהני
י׳ ם אל תיבת פירש נמחק  :נ[ ל־חד .וכן נבי אליעזר עבד אברהם אנשים אשר אתו אין כתיב  :פא[ ת־בת
לא כת־ב אלא נדולד .והנא ]כת־ב[ נדולות :ואיטא תרת• • ]כננד ב' עב־רות[ דגדולות לא טשטע אלא תרי
רש׳י נטתק  :כנ[ באפי טרח תיבת תלתא נמחק :
דר.י
]הי טגייוד טפקת בכולוע כתיב נדולר : [.לשון תליתא• • שהאומר שטעו מאחד ואמרו לאחד דר.וו נ' בני
אדם; ]שתובשטים םיר.ם • רעד סוף העולם יכול לוד־וג בלשוןתרע[  :בסמוך ליד•.למקום שמניע אגריפו ] :רבעי חי• בל־שנ-ר .שעוסק בתורה  :דאטר א*בא נורא ב• פלנ־א• כששואלין ב׳א א־כן נקה אש והיא אומר יש
לאחורי • כלומרפשר.ייח• אומר דבי■ על שום אדם לא צרכתי לחזור לאחורי ולראות שלא יר.א שם בעל תדבר שאפי' אם יחיד .שט לא ה־ת
שםבל היוט טאנל :טעולםלא אסרתי דבר שחזרתי
כביתו של פלוני שטתקנין
חושש שאינו טשקר וא'ן אומרו בלשון הרע :

כל

יש בערכין פרק שלישי

פסורת חש״ס

ימישאמרא באפי מלפא • שהבעלים אמרוה בפני ג׳ המגלה אותה
אינו לשון הר ע שזה גילה תחלה דעחו שאס מו[ מגלה אוחו אינו חושש
דמיתג ידע דסופ׳ה להגלות דחברך חברא אית ליה וזה מגלה
לחבירו וזה לחבירו ע ד שיודע  :מברך רעהו בקול גדול וגו׳ קללה
המשב לו • אותה ברכה קללה היא תורה אור 0

]כמונות קט :ר,י .ב׳ב
כ» כע .לח :נס[.

ב׳ב קשי:

גיא יסז סיס לסם
שנסית שפינת דמים
טולה פ׳י כתנת מנילה
היינו כפרה נציל וכן
הוא ניש׳י מסכת זנחים

רבינו גרשום
בל מילתא דטיתאםרא
באפי תלתא • שר,אחד
הראשון אויטרר ,בפני
ג' אם הזרי וסיפרה א״י
מהם אין בוסשוסלשו!

הי״ ׳*יליעה יזאי^^יו
^^^
^
׳ ™י

י״•

”«

פשיר הוא הואיל והוא
י
מוציא כ׳ב  :שמתוך
טובתו כא לידי רעתו ■
ש ם ד ק ד ק י ן אחריו
ואומרים לו א ו ת ו
שאתה משבח ]ב׳ב[
הלא שמענו שעשר ,כך
וכך  :איכא דאמרי■
לאו מימרא איתמר אלא

ערכץ

טז

ל ב ח ז ס ת ו גבה לבו וגו׳■ גבי עוזיה כתוב • ב ד ב ד הימים ימ[כתיב ט  hמיי׳ ס״ו מהצנומ
דטומ הלקה ם
י
)ד׳׳האה( ויוחנן הוליד ]את[ עזריה כ[)הכהן( ] מ א [ ]ונינ אלסש שנת פ׳נ
דף יד: [:
אשר ט הן) ב תו ך ( בבית אשר בנה)המלך( שלמה ]בירושלים[ וצ״ע

למה כתיב עליו אשר כיהןיותר מן האחרים שהוא מונה שם כל כהנים כן נ מיי' שם

גדולים אשר שמשו בבית ראשק
והרי מונה לפניו כמה כהנים וצמה
*רבד .בר רב הונא “ בל מ ל ת א דניתאטרא
; אייי
־• ״ “’1
*
כתיב אשר כיהןגבי כא[)עוזיה(]עזד׳[
באפי תלחא ליית בד״משום לישנא בישא מ׳׳ט
״
S
יותר מן האחרים וי״ל לפי ש מ א
* * ־זזנרן■ הברא אית ליד 1,חברא  mברך חברא
הכנים עצמו להתווכח על ה כ סנ ה
מאידבתיב
י»»■ t o״ 5 .®[.״ ״ ^ ״  ,א י ת ליד ,בי אתא רב ריסי אנ ד
כשבא עוזיה יותר מן האחרים כב[ :
מדאי הוא עצמו אומרחוןממדה רעה נ “ .מברך ר ע ת ב  pל גדול בכורך השכם קללה
ח א דאהנו מעשיו • פירש רש׳׳י
תחשב לו כגון דמיקלע לאושפיזא וטרחו
זו שבו או אחרים שומעין שזה משבחו
שנתקוטטו על ידו ואי קשיא
הלא מדת כך .וכך בידו
אמאי לאמותיב ליה משפיכות דמים
קמיה שפיר למחר נפיק יתיב בשוקא ואמר
׳ואומרים ׳
וגילוי עריות דקאמר לעיל נגעי ם באין
צרזמהמין* שצרה עי ט באחרים ואיט רחמנא ניברכיה לפלניא א[ דהכי טרח קמאי
עליהם מ[ והכא תניא ד ב ג ד כהונה
מהנה שכיניו מכליו ע׳׳ישאלה :אומו ושמעין כ[ אינשי ואזלין ג[ ואנסין א ה *תני רב
אצמית • ואוקימנא לעיל דהייט ע טי ם:
מכפרים ת ד ץ דהא דתני ב ג ד כהונה
דימי את הדרבםפרא ולעולם אל יספר אדם
אליכרס מביס יואב • מפני שהרג את
מכפרי׳ לאו עליה ד די ה אלא על
ד
לי
בא
טובתו
שמתוך
חביח
של
בטובתו
אחרים דע״י שפיסת דמים נענשים
אבנר  :הואל • השבע ששלחך אלישע
וקח ככרים :ובחוקהו גבה לבו וגו׳ • רעתו איכא דאמרי רב ד מי א ת ה דדב םפרא
העולם דכתיב)בממר לה(כי הדם הוא
בעוזיהו משהעי  :שייחד ביתו • כלי חלש על רב םפרא לשיוא ביה אמר ח ל ת
יחניך ובגילוי עריות כתיב ותטמא
הארץ ואפקוד עונה עליה אבל לשון
תשמישו שלא השאילם לאחרים  :למה תיתי א ד pימי כל דאמר רבנן א״ל הא
הר ע לא אשכחן דאיענשי ביה אחריני
נסמכה בו׳ ־ *בפרשת ואיזה תצוה מי ה[ מ pימת לעולם אל יספר אדם בטובתו
נסמכה ענין המילואים לבגדי כהונה:
לשון רש׳׳י ולא נהירא שהרי במסכת
של חבי ח שמתוך טובתו בא לי ד ה עו תו
שבועות )דף צפי( אומר דעל כל
ויטבלו אח הכסנס ג ד ם • *רמז היה אמר ל ת לא שמיעא לי ואי ת ה שמיעא א
עניהס א ם
נענשים עליהם
חקחחריס נענשים
העבירות אחרים
להם שטבילת כפרת דמים עולה ע׳׳י
חס
ן5׳5העב’
קייםתד*,אדשםואל ב ר נ ^ נ י א ר ״וחנז[,3.יש ־■וםל»ווי!*י(ין ניוסלמוווס
כתנת  :אין אפוד וסרסים• בזמן שאין
אפוד הוי עון תרפים  :שבקול • על שבעה דברים ננ ק ם באין ■על לשון הרע אפי׳ נ׳ע  mמי צאני[ * י ״
פעמוני המעיל נשמעין פז[ על מעשה ועל שפיכותדמים ועל שבועת שוא ועל גילוי
דמשפיסת דמים לא קשיא מי ד
ע דו ת ועל גסות הרוח ועל הגזל ועל צדות
.קול .
לשון הר ע ואת אמרת נגעי ם
לפי שיש עליה מיתת ב״ר ו בג ד כהוג׳
מכפרין על המיתה אבל נגעי ם מיהא
)?פועליה :אהגומעשיו •שנתקושנוו״^=העין על לשון הרע דכתיבי[°מלשני בסתר
באין עליו ועוד יש מפרש דהאי דמשני
עלימואיקשיאאמאילאמותיבליה י רעהו או ת אצמית על שפיכות דמים דכתיב
הש״ס הא דאהט מעשיו הא דלא
״י’ ״ ?קא״י“’’^°ואל יכרת מבית יואכזכ ומצורע וגו׳ ועל
י״
-1
ז־ו1-־ןויו-
לעיל נגעים באין עליהם והכת פטאמ’ נ כי״יירילויא
אהט מעשיו קאי נמי אשפיכות דמים
ויאמר -נעמן הואל קח
לשבועת שוא דכתיב
_ ^
״  - J-״
לידיליי
וגילוי עריות וה״פ א הט מעשיו הייט
lL
ד ח נ י  ,״ * ן .
דבגדי כהונה מכפרין תריץ דהא
ועל
בךוגו
תדבק
נעמן
וצרעת
וכת
ם
ככר
ם
ש
כשהרג ממש ועליו אין ב ג ד כהונה
מכפרים אלא נגעים באין עליו לא
אצא על האחרים שעל ׳ ו ו ; ™ ־ * ׳ ג י ל ו י ע ר י ו ת ד ב ת י ב ״ ת ג ע ה׳ א ת פ ר ע ה נ ג ע י ם
דנ שפינוח י חי ם נמיב)במדבר) (!,ני י־•־ וגו׳ ועל גסות ו דו ת ד כ תי ב “ובחוקוז■ גבר,
אהט מעשיו כגון שלא הרג ממש אלא
שהלבין פני חבירו ברבים דקיימא לן
הדם הוא יחני qוגו׳ ובגילוי עריות ״ לבו עד להשחית וימעול בה׳ אלהיו “והצרעת
)נ״מ דף נח (:כל המלבין פני חבירו
כתיב)רקרא יח( ותנומא הארץ ואפקוד י־ירי׳זרחה ב מ צ ת ועל הגזל דכתיב “וצוה הכהן
ברבים כאילו שופך דמים ועל זה ב ג ד
עונה עליה אבל לשון הרע לא אשכחן ^ ופנו את הבית תנא הוא ״[ כונס ממון שאינו
כהונה מכפרים וכן גילוי עריות ממש
דמיענשי ביה אחריני:שבחש^-קמורת שלו יבא הכהן ויפזר ממונו ועל צרות העין
אהט מעשיו ולא א ה ט מעשיו זהו כי
ר׳
שם דכתיב  fבא אשר לו הבית ]וגו׳[ ותנא דבי
הא דאמרי׳)שנת דף נה (:מתוך ששהו
 * mר.,״
,־•,״ר
*והא
ביתו לו איני־[
יומא)דףמד(.פורש’י] 1״‘ישמעאל *מי שמיוחד
במסכת״ ,״
הוציאו ו j,
קיניהן מעלה עליהם כאילו שכבום :
גממבה ,פרשת
לשון הרפ ב״שא׳ ה * bwm S'bp
* ח ם ליה דליכסוך זרעיה דרב על
בר ששון ,למד, ,
ענגי ,
אמר ר -
קשיאשפיכוס
דפים וכו׳ ■ דקאמרינן לעיל בגדי בגדי כהונה לפרשת רךבנות לומר לך מה
ידאי ־ וזהו ענוה שלא לשמה
שהניחו לביישו משום כבוד אביו :
כהונה מכפרין על אחרים וקא חזינן רןבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרק
וענוה
יה דעגלה ערופה מכפרת על אחרים לכתונת מכפרת על שפיכות דמים דכתיב

ביתו לו • שרוצה להגות
יחידי טבל טוב שיש
לו בביתו ואינו רוצר.
שידגו אתרים עמו :
]ויטבלו את הנתנת
בדם י סימן יבא כתנת
ויכפר על מעשה דם  :דעל ההורג אינה
יבא דבר שבגובה ■
מצנפת שהי׳ על הראש[ :רטו?ר ?ft״ ״'; i
שכנגד
צייוי
'לדי־י
דאיתיד,־ ׳׳njjjit
אחיבא  Iמיו*י1־»
RJ iin

עין מ שפ ט
נר מצוד•

סלכס

ד:

כ ח ג ט״׳פט׳ו מהל׳
מומאת צימס סל׳ •
]ונלנ אלסש שם[;

שנועות מ■ מ׳ש שומה
פו .כריתות נו.

]נשאלתות פ׳ מצורע
מסיים ואין הואל אלא
שנועה שנאמי ושמעה
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 [1דכתיב מלשני בפתר רערד ונו'־ הקשר ,הר׳יר אלחנן לטח ליד .לאתויי האי קיא דאינו מפורש בר,דיא ולא טייתי האי קרא וכור את אשר עשה ה׳ אלחיך למרים ודרשינן בספרי והזהר שלא תלקד ,בצרעת אל הספר לשון
הרע זכור הנעשה במרים שדברה באחיד ,וטרפטכית לקרא דד,שםר בנגע צרעת הוא דדריש הכי וי׳ל דלינא לטילף כולי האי דטצינו טרנלים שלא לקי בצרעת אלםא]דשאר[םיני עונשין יש בלשון הרע אבל קרא דאותו אצמית
משמע דזדד עונשו • הרא״ש ז׳ל  :ח[ הוא בינם טטו! אות ו' נמחק  [P :איני והאטר רבי ענני בר ששון וכו' תיטה לי טובא מאי פריך וני בנדי כרדנח טנפרין שלא יענשו אף טי שאינו שב בתשובה א׳ב למר ,נלו ישראל
וד.לא נתכפר לר.ם על ענודה ורר ,שעבדו ועל גלוי עריות ושפיכות דמים • הרא׳ש ז׳ל  :י[ תינ א אמר הקנ׳ד .יבא  [fi’ :אבנט • גליון יש במדרש שרדר ,טקיפו ל׳ב פעטים ננד ]ד.לנ לב[ בנימטריא ל׳ב הרי' טני'  :ינ[ תיבות
דכתיב ורדה על לב אהרן נמחק > :ג[ טצינו להם כפרד ,בדבר אחר שפיכות  :יד[ דתני ר׳ אות א׳ נמחק  [W :שאם תגלה אותו אינו אות ם׳ נמחק  [1P 1נשמעין הס׳ד וטת׳ד טעשר : ,יו[ חוינן הכא  :יח[ חשאי תוא קטרת :
׳ [pהיטים וכתיב  :כ[ עוריה דדא אשר כיהן בבית אשר בנה שלטה  :כא[ נבי עוריה תיבת עוזיה נמחק  :כנ[ האחרים ועוד כתיב התם ושריד ,דדליד את ידדצדק וגו׳ טשטע דחשיב יתוצדק עם הכהנים גדולים וצ׳ע דקיי׳ל
דשריר .אביו היד ,אחרון לכל הכהנים אשר שמשו בבית הראשון וכן פי׳ רש׳י בם׳ קינות מלך ונד,ן טלך צרקיה וכהן שריה שהיד .נר,רג בחורבן הבית ולא שיטש בבית ראשון כחן אתריו וא׳ב למה טינד .יחוצרק שם
וצ׳ל שלא היה ידדצדק כהן גדול ור,וא טונד ,אור.ו שם לפי שהגלדד נבוכדנצר עם ידדיכין המלך ור,א דכתיב בבהנים גדולים של בית שני ירדשע בן ידדצדק כד.ז הנדול על ירדשע קאי וכן דור בן ישי מלך ישראל :
כג[ ודגי תני אות א׳ נמחק  :כד[ לא • נליון ועוד קשה לי למה לא הקשה רש׳י ז׳ל מנפות הרוח ותירצו בתום׳ דטכולחו פריך ושינויי נטי קאי אכולרד הא דאהנו מעשיו כל האומר לעשות העבירה ור,יה גומר דבריו
לעשותד .טעלר .עליו רגתוב באלו עשאה וכן בגלוי עריות מעלה עליו רגתוב כאלו שכבום ]ואין[ בנדי כדדנה מנפרים וכן גסות הרוח אני אומר אם דדציא הגברדת לפועל כמו שטצינו בעוויחו ובחוקתו ננ ה לנו
ער לר,שחית ומעל בד ',או לקד ,בצרעת אבל אם הוא גנה רות ולא מעל ננברדתו מצנפת טנפרת י הרא׳ש ז׳ל :
בר
א( ניאה דצריך לצי'] הואל קח ככרים וסי' עיץ דהואצ היינו שנועה • נ( נראה דצ'צ הא דלא אהני מעשיו ובו׳ וסי“ יבינו דקאי התירון נם אש*ד ובן בתנו התושתת כאן נשם ומיד ים מסישים ־
גליל) ו} ש״ ם ר ש׳י ד׳ה גא וכו׳ יוחד מדאי• וכ׳ה נרי׳ף פ׳נדשנת לעולם אל יספר אדם נמונתו של חנירו יוסר מדאיונימכ״ם ס׳ו מהלכות דיעוח אל יהפר כפני שונאיו • וכ׳כ נסמ׳ג  :דיר! למה גסמכם כו׳
נס׳ ואתה סצוה • עיין סיוש יש׳׳ ונחים דף סח ע׳ב ד׳ה למה נסמכה :
י

