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״•
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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
קול אלה[

]ונחים פס[:
ש״ולע״גאמיד״ה עפם

דק״מא^יל''“ויטבלו את הכתנת בדם מכנסים מכפרים על גילוי עריות דכתיב “ועשה להם שמות כס
מכנסי בד לכסות בשר ערוה מצנפת מכפרת על נסי הרוח כדרבי חנינא דא״ר
חנינא י[ יבא דבר שבגובה ויכפר על מעשה גובה אבנט יא 1מכפרת על הר תר
י״דז
הלב אהיכא ר א י ת י ה ) ד כ ת י ב “והיה על ל ב אהרן( חושן מכפר עלהדינין ]עעות הדסים וכ״א
2י ״ רו " ביז ענ ט ק ״
נמ׳א יונסים מ״ש ועיין
ומיי,
נפירש׳י״נחי ם
נמ׳א
p^o
ש ״ ד ״ ל ״ כנ נ ר ^; ; דקתני ל בג ד כהונה מכפרין :ל אי ד ע ^ « ,דכתיב“ ועשיחתשן משפט אפודמכפר על עבויה זרי,
מ׳ש ד׳ה
נוכחים
שאינו מויע שם  :אין מאן קטליה • עגלה מכפרת  :ג ר ׳* ותרפים מעיל מכפר על לשון הרע אמר הקב״ה יבא דבר שבקול ויכפר על אהי^ דאיתא שהיו
חוגיין כנגד אצילי ידיהן
אד א?ור “  £פ ? ^ 5ק ע ל א הו א • וכל כמה דלא מיקטל®” ״מעשה הקול ציץ מכפר על מעשה עזי פנים כתיב הבא “והיה ע ל מ צ ח א ד ^ דהיינו כעד הלב כו׳
ועי׳ תום׳ לעיל דף עו:
עון תרפים  :ד ב ר
שבקול ׳ דכתיב ונ׳גיטע לא מיכפרי אחריני ד כ תי ב )נ ״ ד ני ’י״״וכתיב התם “ומצח אשה זונה היה לך לא קשיא הא דאהנו מעשיו הא דלא ד׳ה אנגע[
^אהנו מעשיו אי אהנו מעשיו אתו נגעים עליה אי לא אהנו מעשיו מעיל
קולו בבואו אלמא אית לה( ולארץ לא י ס פ ר וגו׳:
כפרח לאומר
ליר.
־ מכפר והא״ר סימון אמר רבי יהושע בן לוי שגי דברים לא מצינו להם
לשה׳ר ע׳י מעיל ולא
בפרהסיא
לקי בצרעת  :יבא דגר
דךע
ולשון
דמים
שפיכות
יג[
כפרה
להם
מצינו
ארד
בדבר
כפרה
בקרבנות
שיטה מקובצת
שבחשאייקטורת שרדה
עושה ל פ נ י ם ב ■
^ שפיכות דמים בעגלה ערופה ולשון דדע בקטרת ’י[ *(דתניא ר׳ תינ א למדנו לקטרת שמכפרת דכתיב  [6דרגי טרת קמאי •
ובפרק דד־ואח דאטרינז
)כל( שאין אדם רשאי ■°׳(ויתן את הקטרת ויכפר על העם ותנא דבי רבי ישמעאל על מה קטרת מכפרת על לשון דדע
אורת טונמרד אוסר
]ויכפי על[ מעשה אמד הקב״ה יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי קשיא שפיכות דמים אשפיכות דמיסקשיא כמה בשר תביא לפני
אלמא טעליותא תיא
נבחש1י[^חדר? לשון הרע אלשון דדע שפי־כות דמים אשפיכות דמים לא קשיא הא דידיע מאן קטליה הא דלא יריע החם איירי בשתוא בין
מאןקטליה דידע מאן קטליה בר קטלא הוא במזיד ולא אתרו ביה לשון דדעאלשוןהרע ל״קהא בצינעא אנשים צנועים וטובים
ור,נא מיידי נשרדא בין
♦( ונחים » 9יומא מד.
( 0נמדני יו
דתתס
אנשים ריקים ולפ׳ו
הא

טנפר והנא אמרת
ד.א דאטר בפ׳ב דב׳ם
בתלת טילי משני רבנן באושפיוא יש לפרש בשני ענינים אם יש לו בעח׳ב טוב שטרח בשבילו מותר לשנות
ענלה ערופח מנפהת ] :דיריע מאן קטליה־ כתונת טכפר; בםויר ולא אתרו ביה • דלא דדה בר קטלא כתונת
בשביל אנשים ריקים ולומר לא טרח בלום או אם חיה לו בעח׳ב שלא טרח בשבילו מותר לשנות בפני
טנפר  :הא בצנעא הא בפרהםיא• לשה׳ד הנאמר בצנעא קטרת טנפרת דוטיא דחשאי נ(אי[ דלא אהני מעשיו
אנשים צנועים כסה בשר הביא לפני• תום׳  :נ[ ושטעין אינשי ס״א אנסים :נ[ ואנהין ליר • ,גליו! והא דאפרינן
טטש אלא רעבד שום מילתא כגון שהלבין פני חבירו דאטרינן]מעלין עליו[כאילו הרנו או דבר ערוה כדאטרינן
בברכות אורח נ«יב טרד אומר כל מה שטרח בעח״ב לא טרח אלא בשבילי דדינו בצינער : ,ד[ אמר ליד .תיתי
בבני עלי העלה הכתוב עליהן כאילו]בעלו[על כיוצא בהן מעיל מכפר] :והא)ד,כא( בפרהסיא• מעיל מכפר דומיא
שטיע .לו :.
רדר.
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ליר.
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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
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ל ב » ״' שם סלכה ס :

״

l

יש בערכין פרק ישאשי

״

מהלכות תשובה הלכה®
ס-מ 1״י מו” ס ע ? ל ?
ל ב ד מיי׳ ס׳ו מהלכות
דעות הלכה ז
]שרע א׳מ סימן תרת
סעיף ב בהג׳ה[ :

ערכין

 H I Mשלא לשמה־ שעושה עצמו עניו ואיט רוצה להוכיחו ואוסה צפרהסיא • דאמעשה קול הוא מעיל מכפר  :הוא הגדיל • שעל לשון
ה ר ע באו נגעי ם עליו  :פ טי ט • לשון קול היוצא בחשאי ובלע״ז פולי״ר:
ע ט ה לא לשס שמיס היא אלא שלא ישנאט וי״מ ענוה שלא
׳
לשמה פירוש משום נאוה או שיאמרו ארס עניו הוא ומשפיל עצמו יביא קרבן פ טי ט • שהצפרים צועקין בכל שעה  :יגול צא יהגו • על
ד ב ר תו כ ח ה:י פ ט רנו • כלאחר י ד  :ו פניו מ ש הנין• שיוכיחטברבים
ושותק בחירופו ועלבוט ולא לשם שמים אצא לקטת שס אבל בקונט׳
תורה אור להלבין פניו  :קיסם • כלומר עון ק ק
שפירש ע ט ה שלא לשמה שמונע
שבידך זה יכיל לומר לו טול אתה עון
תוכחה מן הצריפים לא ישר אלי
הא בפרהסיא בעא מיניה רבי שמואל בו
גדול שבידך הלכך אין יכולין ל ס כי ח
דאמר
דהוה רשע גמור  :ל מ א ל
א[ נדב מרבי חביבא ואמרי לה רבי שמואל בר
שכולן חוטאים  :שיודעלהוכיח• דרך
עד נזיפה ה א כתיב הכאה י וקללה•
נדבחתניה דרביחנינא מ רבי תינ א ואמרי ל ה
כבוד שלא יהו פניו משתנין  :קובל
ואם תאמר למאן דאמר נמי קללה הא
...
מרבי יהושע בן לוי מה נ שתנה מצורע
עליו • כשהייתי רואת בו דבר גנאי :
כתיב הכאה  [wוי״ל שמא כדמשני
שאמרה תורה °בדד ישב מחוץ למחנהייקרא הוכחה 7שמה'• לשם שמיס  :וענו ה
אג ב חביבותא דיונתןאי נמי לא דריש
מושבו הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש יי שלא לשמה ■ שעושה עצמו עניו שאיט
ליה קרא דויטל שאול כיון דליתיה
רוצה להוכיחו ואותה ע ט ה שלא לשם
לרעהו לפיכך אמרה חורה בדד ישב וגו׳ א ט ך
בהאי קרא דויחר אן 1שאול אלא
גרסינן
קרא אחרינא הוא :
שמים הוא אלא שלא ישנאנו  :דאמר
רבי נ[ *יהודה בן לד מה נ שתנה מצור«
ך&11ווך«ך!^ץ
>יי^ךוךיו
דאמר מר אימיה מדן ואבוה מנפתלי
לטהרחושם
שאמרה \  m Tיביא שתי
דבדברי הימים )ב ב( כתיב ואמו
משח או שיל ב ש רע;ויסל ב שר ח U p
אמרהקב״הד-וא עושה מעשה פטיט ל ^ כ ך
אל
מ מי ק ) :לעיל(
אמרה תורה יביא קרבן פטיט תנו רבק לא״״ ' ״ ל א נאמ ר  :אמר ליה רבי ח״ א •
ישנה אדם מאומט ת אביו ומאומנות
לשמואל חוי מ ר ד ק א מצער כד[ לן
תשנא את אחיך בל ב ב ך יכול לא יכני לא
אבותיו■ ומייתי ראיה שאמו היתה
ר ב הונ■א ש מ כ ה וחובט ׳אותי :כינפק•
יסטרנו ולא ג[ *קלקלנו ת״ל בל ב בך ל[ שנאה
מבני דן ולקח לו אומנות אבותיו :
חייא בר רב אמר ליה רב הונא
"שבלב הכתוב מדבר *מנין לרואה בחבירו
הדרן עלך יש בערכין
לשמואל להכי מצערנא ליה דהכי והכי
דבר מגונה שחייב להוכית שנאמר ״״הוכח
עביד דברים מגונים והיינו ענו ה שלא
מ תוכיח הוכיחו ולא קבל מנין שיחזור ויוכיתו תלמוד לומר תוכיח מכל מרךם
לשמה דלא אמר ליה בפניו ושלא בפניו
טרפון)*תמיהני(
״יכול אפי׳י[ משתנים פניו ת״ל לא תשא עליו חטא תניא א״ר
סיפר ב גנו תו :מ ד הי כן• אדם חייב
אני אם יש בדור הזה ׳[ שמקבל תוכחה אם אמר לו *טול קיסם מבין *עיניך
להוכיח אש חבירו  :ע י הכאה • ע ד
אמר לו טול קורה מבין עיניך אמר רבי אלעזר בן עזריה תמיהגי אם יש בדור
שיקצוך זה ויכה א ח המוכיח  :עד
הזה שיודע להוכיחח[ ואמר רבי יוחנן בןנורי מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה
קללה • שיקלל את המוכיח )א( :
ייטנחן הוכיח לשאול ע ד שקצך שאול :
פעמים לקה עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו לפני רבן מ[)*שמעון ברבי( וכל

הכי

פסורת הש׳׳ם

]צ׳ליהושע וכ׳א נילקיט
וכן 3ר6 3לסם פ׳ ק כמה
מדליהץ שכת דף  .IPו«

לעולם

]נ״ב [: W

״׳׳ץי׳י®׳!'®;

וה ניב אלפס »׳ p

]ע׳ז נ[:

____

יהושע

תיבת יהודה

שבלב  :ה[ תיבת תוכיח

משתנים T P
י ״;;;
שמקבל חובתה נם^:p
״™יש^חל
סןי ב ! גמליאל בייב;

״מק:י'י[^ם׳!ו'ב!
הונא pבל ע ל י ה רב

לי'בא״יה’ \ ^^^5ש"

שכן *שהוספתי בו אהבה לקיים מה שנאמר °אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח משלי כה[ שיכה • בעל הבית אה האכשנאי
בעל י-י״-ו
שיפשיל• .ז־״(1
י ן  __________ .ע או את אשתו :טד W.H1K
_ ____ ___ __________ ___ ................................ ..................
הבית
לחכם ויאהבך בעא מיניה רבי יהודה בריה דר׳ שמעון י[ תוכחה לשמה וענוה
כליהאכסנאי לאחוריו להשליכם מן
שלא לשמה הי מינייהו עדיפא אמר ליה ולא מודית דענוה לשמה עדיפא
הבית)כ(:בהפשלהובטכאה• דאכסנאי
דאמר מר *ענוה גדולה מכולם שלא לשמה נמי עדיפא *דאמר רב יהודה אמר
גופיה כ״ ע  Wפליגי דחו לא מצי
רב'לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצותאע״פ שלא ל שמה שמתוך שלא לשמה
)ג( קאי  :שמואל סבר כיון דלדידיה
בא לשמה היכי דמי תוכחה ל שמה וענוהשלא לשמה בי הא דרב הונא וחייא
אינו מכה מאי נפקא ליה מיניה הלכך
בר רב הוו יתבי המיה דשמואל אמר ליה חייא בר רב חזי מר דסא מצער לי
ע ד הפשלה  :ל א ט רו ד • להתקוטט :
ופל פך צמה •לו לסבול  :אכפנ א׳ •
יאקביל עליה דתו לא מצער ליה בתר דנפיקאמר ליה הכי והבי קא עביד אמר
כו[ המשנה מאכסניא שלו  :פוגם• בעל
ליה אמאי לא אמרת ׳מ ליה באגפיה אמר ליה חם לי דליכסוף זרעיה דרב על
ה בי ת :וג פג ם• הוא עצמו דאמרי
יראי עד היכן תוכחה רב אמר יעד הכאה ושמואל אמר עד קללה ורבי יוחנן
אינשי כמה קשים אלו שלא יוכלו לדור
קללה
אמר עד נזיפה כתנאי רבי אליעזר אומר עד הבאה רבי יהושע אומר עד
יחד  :למסטיו • בדרך שהיה רגיל
בן עזאי אומר עד נזיפה אמר רב נחמן בר יצחק ושלשתן מרךא אחד דרשו^.
ש-א כלחטת מ מ ס ע למסע שלא שינה בית
יג[°ויחר אף שאול ביהונתן ראמר לו בן נעות ה מ ר ת ה יד[ וכתיב °ויטל
שאול׳שם מלוניו  :ו א קר אי • כגון אכסנאי
’
את החנית עליו להכותו מי[למאןדאמר עד הבאה דכתיב להבות‘ ולמאן דאמר
שבדרך שלן שם במקרה בעלמא
עד קללה דכתיב °לב שתך ולבושת ערות אמך ולמאן דאמר עד נזיפה דכתיב “ ששקעה לו שם חמה למאן דאמר
מאהלו לא חשיב אלא אכסניא קבועה
ויחר אף שאול ולמ״ד נזיפה הכתיב הבאה וקללה שאני התם דאגב חביבותא
ומאן דאמר ממסעיו חשיב אפילו
יתירא דהוה ביה ליהונתן בדוד מסר נפשיה טפי עד היכן ל א ישנה אדם
דאקראי  :הפלית יסורין • סוך מד ת
מי[ באכסניא שלו רב אמר עד הכאה ושמואל אמר עד ׳׳[שיפשלו לו כליו
יסורין כלומר יסורין שאין פחותי!
לאחוריו בהכאה דידיה כולי על מ אל א פליגי בהפ שלת כליו לאחוריו טלי
מהן  :ואינו מהקפל עליו • שאינו
עלמא נמי לא פליגי ט פליני בהכאה דד ט ת הו מר סבר טוןדלדידיה לא
למדחו כהגון וצער הואלו:למזוגכז[•
הפ ״
.........
..
מצער ליה מאי נפקא ליה מינה ומר סבר אתי לאיטרודי וכל כך למה דאמר
רלו
 ...............ג
במים חמין :
כוס של יין
J
י'
חלוקו
.
שלא ■לבשה כסדר
מ ר א ב ס נ א י פו ג ם ונ פ ג ם א מ ר ר ב י ה ו ד ה א מ ר ר ב מנין ש ל א י ש נ ה א ד ם

צ׳ל ׳קללנו צ׳ק
]נרטת לא :ע׳ש[

]צ׳ל תמה[
]צ״ל שי דן יכ׳א נ פי׳
וכ״א ברב אלפס פ׳ב
דב׳מ דף עז[,
נ׳א נמליאל

סשחים כ סזטס נג :מז.
הוריות י :נזיר נג:
סנהדרין קה:

ר טנו גרשום
דנשמע  ipלו  :הו«
הבדיל בין אישלאשתו•
שנרם להם להת pוטס
על ידי לשון הרע שאמר
ביניהם  :מעשה פטיט•
פיטפט והשמיע ^ לו
בלשון הרע :לפיכך
יביא pדבן פטיט ־
ציפורין שטשמיעין pול
בכל שעה[  :יבול •
דהיינו)הו א( לא תשנא
שלא יכנו בו' ] :יבול
אפילו פניו משתנים ’
שלמתוכחכגוןשטוכיחו
בפני רבים[  :לא תשא
עליו ח ט א • ש ל א
תביישנו] :אם יש ברור
הזה טי שיבול להוכית•
בלומר שאפילו הטובים
מקלקלת מעשיהן ואינן
יבולי! להוכיח אחרים
טול
שאם יאשר לחברו _

דכתיבויחר:יד[הטרדות ׳ ״ [ ב א ב ס נ י א ש ל ו מ ן ה ת ו ר ה ש נ א מ ר ימ[ * ( ״ ) א ל ( ה מ ק ו ם א ש ר ה י ה ^ י ן אהלןניאכי׳להופכה ולפושטה :שלש  1טלו בידו
לבשחך ולבושת ערות

ב ה ח ל ה ר בי י ו ט ב ר בי ת י נ א א מ ר
ב ש י ת א ב סנ אי ד א ק ר אי

מהבא

א מ ר ' י י י ח נ|

 °ו י ל ך ל מ ם ע י ו מ א י ב י נ י י ת א י כ א שס שהים • איכא טירחא צמיהדר ולמשקל טול נןרה מבין)שיניך(
שלא

יש ™ אי ם

מ אי טנו חי

]עיניך[ :שיורע לועכיח
של
פניו ” "
שלא ׳יהו™ ' ' '
כגון ™
י"
משתנים[ :
מתונה
שמקבל תוכחה ־ שאם
מוכיחין ב ד ו ר הזה
לאדםםידשונאו]:דאםר
נדולה ......
..מר ענוה .... .
מכולם■
דתניא בטם׳)כתובות(

ומאומנותאסיתיו שנאמר״וי שלחדמלך שלמי■ ייקח את תירם ־( פ צי ב י י י נ צ  t oצ־נתיו  ™ V1עצ’ ־
.
חן - J5J3
יטא! דאמר עדנזיפה :אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צרי חרש נחושת כא[ ואמר
‘
פורענות
”^; מר אימיד׳ מבית דן וכתיב )°ו(א^ו ]את[ אד,ליאב בן אחיסמךלמטה  pעד'*”’'^^׳
״[■'עד^*,,
תיבת לו נםח:pי^[ אדם היכן תכלית יסורין אמר רבי אלעזר כל שארגו לו בגד ללבוש ואין מתקבל עליו מתקיף לי׳ רבא
“ני׳^ר״עד')™(''; זעירא ואיתימא רבי שמואל בר נחמני גדולה מזו אמרו אפילו נתכוונו למזוג כב[ בחמין ומלגו לו בצונן )נ ה ״( א ו ^ ר זרתות
בן בצונן ומזגו לו בחמין ואת אמרת כולי האי מר בריה דרבינאאמר אפילו נהפך לו חלוקו רבא ואיתימא עד עד ת ' נ מ ל TםכS ,
וכוזיב י ‘
נחשת “ * י י
כ״^■[6י׳יי®
אשה מבנות דן וכתיב
דכתיברותה׳עליוגו׳:
ידו לבים ליטול  /שלש ועלו /בי ח
הושיט
חייא רד
דנפהpח ״• חיי א
בתרר ד ו
רת
t
ד«זם ואתו תיבות ואמר רב חסדאואיתימא רבי יצחק ואמרי לה tב מ תני ת א תנrא אפילו ז 1
בר
מר אימיה כבית נםח  !pשתים כג[ דווקא שלש ועלו בידו שתים אבל שתים ועלו בידו שלש לא דליכא טירחא למישדייהו וכל כך רב  :א׳ל • רב הונא
לשמואל הכי הוה עביר
כב[ למזונ לו בחמין :
כג[ תיבות דוקאשלש למה דתגיא דבי רבי ישמעאל כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמו במערבא אמרי לי[ ; חם לי דליכסף
זרעיה דרב על יראי■
ועלו בידו שתינו נרשם
פורענות
יל ״י

וזו היא ענוה שלא לשטר.
עליו רץ  :כד[ מצער
שטוטב היה שאמרדי בפניו בדי שיוכיחנו והיא היתה תוכחה לשמה ממה שלא אמרח בפניו ואמר לאחריו :
לי רב דונא ; כה[ מ ה׳ד עד הכאה שיכה  :ס[ שטענה מאכסנאי אות די' נמחק  :כז[ למזוג לו
]עד היכן תונחה • עד היכן חייב שלא ימנע מלהוכיח את חברו[  :עד הכאה • עד שיכנו הטתוכח לוטד
כח[ הכאה ס׳א נזיפה ־.
איני חפי; בתוכהתך ; עד pללה • ]או[ עד שיpללנו הטתוכח ] :או[ ער נזיפה ־ עד שיגער בו הטתוכח  :ויחר
אומר
אף שאול • שאול היה המתיכח ויונתן המוכיח :ויחר אף שאול היינו נזיפה שנזף בו :מסר נפשיה טפי• שהיה פטור מלדיוכיתו פשעה שנזף בו  :עד היכן לא ישנה אדם מאבסניא שלו • כלומר עד בטח צריך האבשנאי לסבול
טבעה׳ב שלו ולא יצא מביתו  :עד הבאה • ]עד[ שיכנו בעל הבית לומר צא מביתי  :עד שיפשיל כליו לאחוריו • שיניח לו כליו על םpלו ויתנם על צוארו להוציאו מביתו :בהכאה דידיה• אש יכה את האבסנא• עצמו כולי עלטא
לא פליגי דודאי יש לו לצאת  :הכאה דדניתהו • של אכסנאי  :אתי לאיטרודי • להתקוטט עם נעל הבית מפני מה הכה את אשתו  :וכ״ב למד • ,כלומר לטה יש לו לסבול כ׳ב קודם שיצא; ]דאמר מר אכשנאי[ פונם ונפננז־ ]אם
ישנה אכסניא שלו[ יאמרו מכוער הוא בעה׳ב שלא היה יכול לסובלו וגם את האכסנאי ]יפנמו דאמרו[ מכוער היה שלא סבל את בעה״ב  :עד המרץם אשר היה שם אהלי • מכאן שחזר לאכסנאי שיהיה בה בתתלה  :וילך
לטפעיו • לאותן מסעות שהלך תחלה ] :אכסניא[ דpHראי • שאי! אדם רגיל שם אלא לפי שעה נזדמנה לו אם צריך ל  pנוע שם למאן דאמר למסע־ו ]לטשעות[ תדירות אבל דאקראי לא ) :וישלח המלך • במלכים כתיב •
וכתיב כדברי הימים בן אשד .ונו׳ דאכור .דאימיה היה מדן אלמא של aוי] : (pואביו היה ממטה נפתלי ואיטית דאבוד ,מדן דכתיב בדברי הימים בן אשר .מבנות דן הוא והח tי [pבאומנות אבותיו מאב־ו ומאמו  :עד
ד.יכןין תכלית יסורין • כלוטר עד כמד .צער קטן יחשב יסורי! שאם יארע לו בתוך ארבעים יום שיהא לו כפרח ולא קבל בכאן עולמו  :ואינו מתקבל עליו • שאינו לצזדת נופו או pטן או נדול הרי אלו
נהפך לו חלוקו • בשער .שהיה מבקש ללובשו] 1ליטול שלשה ועלו שנים • שצריך עוד למרוח לועשים ידו פעם שניה ליקה שלישי[  :וכל כך למה • ]למה[ לי למידק עד היכן תכלית יסודי! :
יסור :
פורענות
הגהלת הב״ךן )א( רש׳י ד׳ה פד קללה וכו' הננוכיח שהרי ׳כונחן וכו' שאול כה׳ד ואח״ב מ׳ה הכאה שיבה ד ה ) :נ( ד'ד .עד שיפשיל וכו'  pכבית ובהפשלה כ5׳'ל והדיא ) :ג( בא׳ד ק6י הס׳ד ול(י ' 1כ מ׳ה
מ״ם כו .שמואל :

ב ע ד ת ה ש״ם

יש בערכין פרק שלישי

ערכין

יז

עץ מ ש פ ט
נר טצור!

יד ב טד ר והשנים בנידר והערכין בנ ע רך • סימה אמאי לא
פו ר טנו ש מו ד מג ה לו ־ למי שעברו עליו ארבעים יום כלא יסייי! •
ערבינהובהדי הדדי וליחני השניםוהערכין בנ ע רך ו[ ועוד תימ׳
מ פני ההוכ ח ה ־ שהיה מוכיח להם מעשיהם  :מאי דכהיב זה דור ^
דורשיו• דמקיש דור למרשיו  :למטליוהא • ל ענין) א( חסידות  :מאי  3אמאי לא תני *זכר ט חן ע ר ך נקבה ולא א י צ ע י ז לקמן לומר ה ע ר כי/
נ׳אוהמדכץ כנפיו כיצד
שנא דכתיב ביהויקים וצדקיהו בראשית לפי שניקש הקב״ה להפוך ^ בנ ע רך ז[ ט ' * כ י צ ד עני שהעריך א ת העשיר כו׳)*-פי׳ רש׳׳י( לעיל ילד שהעריך זקן או זכר
)דף ז (:פרק אין נערכין פחו ת כו׳  :שכפריך נקנס ולא
מעשה בראשית בימיהם  :הוקפא ־ תורה אור
אצפריך לומר והשנים
פורענות מזדפנת לו תניא רבי אליעזר הגדול
כ ע ס  :ניחוהא • ט ח לרציח :
ה ש ג יד ב טד ר במעריך הוא • פי׳ ננערך וכו׳

]סנהדרין ק; .ע׳[:
]ב! יאשיוע[

-

■»  > 01ס

רבינו גרשום

אומר א[ אלמלא בא הקב״ה עם אברהם יצחק
הד רן ע ל ך י ש ב ע ר כ ץ
ויעקב בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחה
_ _
.
?? “ ש נ א מ ר ״ועתה התיצבו ואשפטד ,א תכם לפני
השג  tש ^  ,״ ״
ה׳ אלת כל צדקות ה' אשר עשה אתכם ואת
לפי השג ידו כדכתיב ואס חך
מערכך בתר ט ד ר אזליק ולא בתר״/לףאבותיכם °זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב
לקמן  :והשנים םלה פליני ב ה רבי יהודה נשיאה ורבנן חד
נידר כדמפרש
בניד ר ־ כדמפרש ׳לקמן יילד שהעריך אמר דור לפי פרנס וחד אמד פרנס לפי דורו
זקן ט חן ע ר ך זקן דלא אזלינן בתר
למאי הלכת א אילימא למעליותא דמר סבר
שנים ד די ה ד טד ר דהא לא א מר
אי מעלי דרא מעלי פרנס ומר סבר אי מעלי
ערכי עלי אלא ע ר ך פלוני עלי ו ע רך
פרנס מעלי דרא הא איכא צדקיה דהוה מעלי
זקן מבן ששים ומעלה פחות מ ע ר ך
ודריה לא הוד ,מעלי והא יהוי^ם דלא הוה
י ל ד:ו ה ע ר כי ! בנ ט ר ך • קצב ה ע ר ך
מעליודריה הוה מעלי דאמר*רבי יותן משום
דזכר ונקבה בתר נ ע רך אזיל ולא
בתר מעריך כדמפרש לקמן אישילמיהרבי שמעון בן יוחי מאי דכתיב ״בראלשית
שהעריך אשיל ד א מ ר ע רך פלונית ״ ממלכות יהויקים*מלך יהודה  [3ביקש הקב״ה
עלי נותן ע ר ך ')ב( ד[ הנ ע ר ך  :בז מן להחזיר ארל העולם ל ת הו ו ב ת ב שביל
’
ה ט רך ־ כדמפרש לקמן שאס העריך
יתיקים כיון שנסתכל בדורו נתיישבה דעתו
עצמו פחות מבן עשרים דהוי ע ר ך
ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם
קטן וקודם נתינתו נעשה כן עשרים
ל ת הו ו ב ת מפני דורו של צדקיהו כיון
איט ט חן אלא כשעה שהעריך
שנסתכל בצדקיהו נתיישבה ד ע ת אלא
תחילה  :או מר אני אןז ב ע רפין פן •
לענק תוקפא וניתתא קאלמרינן :
אילו מתרמי בערכין דומיא דק רב טת

סורענות מודמנות לו■
ואם יארע לו אחת
מאלו בתוך ם' יום נצול
םאותו פורענות :צדקות הוי כקרבט ת דהא דאמרת דערכין
ד■' אשר עשר■ ]אתכם אינן כק רב טת משוס דלא דמו
ואת אבותיכם[• טלמד
שבצדקה ע ש ה את אהדדי דמפני מה עני שהעריך
אבותיכם ולא בדין  :עשיר נותן ע ר ך עני לפי השג ידו
זה דור דורשיו • כלוטר
כדור כן דורשיו היינו משוס דאין העשיר חייב כלום ולא
טגהיניו ! לעני; תוקפא דמי למצורע וזה שאמר על המשיר
תיהותא • כלומר שאם
המנהיג קפדן כך כל לא נ ת סון אלא לפי מדת שנותיו
הקהל וכן נטי אם הוא של המשיר שפחותין או יתירין על
ניו אף כולן כן :

הדרן עלך
י ש ב ע רכין

הדרן עלך יש בערכין

ה ש ג ידבנודר והשניסבנידר והערכיןבנעירך
והערך בזמן הערך השג יד בנודר כיצד
עני שהעריך את העשיר נותן ערך עני ועשיר
שהעריך את העני נותן ערך עשיר אבל
ברןבנותאלינו כךדדישאלמר קרבנו שלמצורע
זה עלי היה מצורע עני מביא קרבן עני עשיר
שטתיו שלו הלכך נידון בהשג T
מביא רןבן עשיר רבי אומר אומר אני אלף
דהא לא פירש כלום אלא מרך מד ת
בערכין ק י ו כ י מפני מה עני שהעריך את
]שטחיו של[ המשיר קיבל מליו ו ד ן
ע ר ך נידון בהשג יד  :אפל משיר
העשיר נותן ערך עני שאין העשיר חייב כלום
שאמר ט רפי טלי ־ דהוי חייב ע ר ך
אבל עשיר שאמר ערכי עלי ושמע עני ואמר
שלם דומיא דמצורע עשיר ושמע
מה שאלמד זה עלי נותן ערך ע שיתג מ׳ג[ה שנ
)ג( עני וכו'  :ג ט:
-, !!’ S 3קו״יד במעריךהוא כרכתי׳ °אשד תשיג יד הנודר
?לא
פמט^י^ימא • ■
־
הוא איידי
בנערך ד,וא
שניסבנידר דו דרד
דדרד.זד!:».ויח רדידר
מזרירדי
״
^
ל ,
יעריכנו הכהןה
דחי טלי אין נידון בהשג יד אלא
דאמרה שג יד בנודר אמר נטי השנים בני ד ה
הכל יהן כשיוכל דאמרינן בפרק
השג יד בנודר פ צ ר עני שהעריך את העשיר
האומר משקלי עלי )לקמן כ(-חומר
נותן ערך עניז מ״ט דאמר רךא אשר תשיג יד
בנדרים מבערכין שהנדרים אין
נידונים בהשג יד :ו מ שגי פ ד פ הי ב
הנודר בנודר ת ל ה רחמנא א בל בקרבנות אינו
טל פי אשר משיג וגו׳ • כלומר האי
כן דדי שאמר קרבנו של מצורע זה עלי היה
דקרי .למעריך הכא ,נודר ה[ דלישנא
מצורע עני מביא רדבןעני ואע״ג דמדירועשיר
•
י  : Pjמשגים ) ד ( פנ ט רן ' י■ “ Sיי °ואם דל הוא אמר רחמנא ולא דל הוא אמר
פגידר • דהאומר דמי פלוני עלי אין
רבי יצחק בשהיה מדירו עני ודלמא עליה
נידון לפי מדת שנים אלא כפי
דידיה חם רחמנא אמדירו לא דהבתיב הוא
שאוהו פלוני נמכר כשוק  :ואן« טל גב
אמר רב אדא בר א הב ה ואיןידו מ שנת לרבות
דמדירו טשיר ■ בתמיה מדירו הייט
 mהנודר א בל מדירו עשיר הכי נמי דמייתי
זה שאמר קרבן מצורע עלי  :דלמא
טליה דמצורט חנז רחמגא • אדלות
בעשירות א״ב מאי א בל בקרבנות אינו כן
אבל אמדירו לא ואע״ג דהוי עני :
חרא

ב מ ע ד ך דוקא לא ב טד ר א  kמיי׳ סייד מהלכות
_
מעשה קיננות הלכה
כדקאמרי׳ לקמן בהאומר מ שקלי)דף
ע וש׳ה מהל' ממוסרי
כ•( חומר בנדרים מבערכין ש הנ ד ד ס
כסיה הלכה יא !
חלים על הבהמה ועוך ואץ נידוני!
בהשג יד מה שאץ כן בערכין ח[)והוא מהיש׳ק מ׳ו
למעוטי מצורע עשיר( • ה ש ג יד
ב ג מיי׳ ס׳ג מהלכות
ב טד ר כיצד עני ש ה ע ד ך א ת העשיר
ערכין הלכה ו :
ט חן ערך עני • מ[ מפי הר׳׳ר מנ ח ם
מיאונ״י כגון עשיר שאמר ע ר ט עלי
ושמע עני ואמר י[ זה עלי נותן ע ר ך
עני אבל בקרבנות אי ט כן הרי שאמר
קרבן של מצורע זה עלי כו׳ יא[ אהא
פליג רבי ואומר עשיר שאמר ע ר כי
עלי ושמע עני ואומר מ ה שאמר זה
עלי נותן ע ר ך עשיר כמו ב קדב ט ת וכן
משמע יכ[פי׳ דמתני׳ * :אבל מדירו מתחיל דגור מרש צ׳ק
עשיר מאי הכי נמי דמייתי בעשירות
א״ה מאי אבל בקרבט ת אי ט כן■ והלא
בקרבנות כמו כן הדין שאס אמר
עשיר ק רב ט ת של מצורע עני זה עלי
מביא ק ר ק עשיר וא״כ מאי חילוק יש
בקרבנות לערכין ומפני אחדא פי׳
ד.גד 1ת הטח
אמצורע עשיר ו מ די ח עני דאילו )א( רש׳י ד׳ה למעלמתא
גבי מצורע אם א מר עני קרבן של ונו׳ מ ס י ר ו ת הס׳ד
ואח׳כ מ׳׳ה כראשית מאי
מצורע עשיר זה עלי ט חן ע רך עשיר שנא דכתינ ) :נ( ד׳ח
דלא אזלינן בתר ה עד ר ובערכין וכערנן ננפיך וכו׳
ערך אשה כס״ד ואמ׳כ
אזלינן בתר ה טד ר דאילו אמר עשיר מ׳ה הטרךנזמ): 1ג(ד’ ת
ערכי עלי ושמע עני ]ואמר[ מ ה אכל וכו׳ עני וכו׳ הס׳ד
שאמר זה עלי ט חן ע ר ך עני דאזלינן ואמ׳כ מ׳ה הש; יי כו׳
וקסייך) :ד( ד׳ה השנים
בתר הנודר ומש״ה איצעריך הוא ננידי ננעיך הוא ולא
ננידי :
למעוטי גביה דלא אזלינן בתר ט ד ר
כמו בערכין ולרבי דאמר ערכין
וקרבן שוין ב דן זה א ס כן לא
איצמריך הוא למעוטי מצורע עשיר
שמדיח עני ד ט חן ע רך עשיר שהרי
גבי ערכין כן הדין אלא איצטריך
הוא למעוטי מצורע עני ו מ די ח
עשיר דס״ד הואיל ורבי בתר תיובא
דגברא אזיל ה״נ ניזיל בתר תיובא
דגברא ונייתי קרבן עני קמ״ל דלא
אבל לרבנן לא איצטריך הוח למעוטי
מצורע עני ו מ די ח עשיר דהואיל
דבערכין אזלינן בתר טד ר פשיטא
דבמצורע נמי אזלינן בח ר נודר
גי׳ צ׳ק אלא הוא
ולא איצטריך הוא להכי *כדפי׳ וכן למעועי מצורע עשיר
פירש רש׳׳י ו ט דייקינן בסוגיא ומדייו עני
דשמעתין כן הוא אבל צריך עיון לרבי
דמדמה אח ר העשיר ערכי עלי
לקרבטת דמצורע עשיר דעני הנודר
בעי לאיהויי קרבן עשיר והייט
דוקא כשאמר ה עני הרי עלי
ק רב ט ת מצורע זה לפוטרו ואם א מר שיטה מקובצת
א[ אומר אלמלי נ »
,
,
.
כן בערכין מאי מ ט מ א דרבק כיו! אות א׳ נםחק:נ[ יר.ותז

ה ש ג יד בנודר• ]ר.שנ
יד דבתיב על פי
אשר תשיג יד הנודר
יעריכנו בתר ד.שנ יד
דטעריך אזלינן דהיינו
נודר נדטפרש בנטרא
ולא בתר נערך בדטפרש
כ־צד עני שהעריך כו׳:
והשנים בנידר • היינו
בערךםרושנתוב]בתורה[
אם טבן חדש שנים אם
מבן עשרים בתר שנים
דנערך אזלינן ולא בתר
מעריך ומפרש כיצד
בו' אכל תר וחד[  :אבל
בקרבנות ]אינו כן[ •
דלא אזלינן בתר השג
יד דטדיר אלא ]דנידר[
כדטפרש הרי שאמר
קרבנות של מצורע זד,
עליא(*ש שמביא תחתיו:
היד ,מצורע עני ]מביא
קרבן עני[ בו׳] :וקא
בעי אטאי תני תנא
ה ש ג יד בנודר הא
בנדרים לא אזלינן בתר
השג יד אלא כערכין
בטעריך וטתרץ דר,אי
' י' ״ ל ם ^ ד ^ ת ״ י נ ^ ^ ל'
״י"
נודר ד ^זני היינו מעריך
לפוטרו א ם כן נדר בהדיא תחשים סלעים ואיך נ פ ט ר בע רך עני יג[ י גן^״השג יד בנודר
ואטאי תני נידר בחר מאי אפל פ ק ר פנו ס אינו פן
הא ב ק רב טת נמי אזלת בתר ט ד ר :
; השג יד ב מע רך הוא
לפי
לישנאדקראאדלדכתיב
ומשני
כדכתיב כאשר תשיג :
על פי אשד תשיג יד
ד[ ערך אשד ,ה ס׳ד ו מ ה׳ד הערך בזמן הערך  :ה[ גודר לישנא אות ד׳ נמחק  :ו[ בנערך • נל־ון וי׳ל
הנודר יעריכטג( קא קרי למעריך נודר והשנים בנידר[  :בטדר תלה רחמנא ד,שנ יד דאי עני יו א נותן
משום דשנים בנידר אם ילד הוא אם זקן ראוי נם השג יר תהיה בנידר אם עני אם עשיר לכן תננד״ו
שקל ופטור אפילו יעשיר אח׳כ ואם לא נתן שקל בעניותו אם יעשיר יתן ערך שלם  :אבל בקרבנות אינו
בחרא לישנא ו היינו דקאמר בגטרא איידי דאמר ד,שנ יד בנודר אמר השנים בנירר• הרא׳ש ז־ל :
בן • אלא תלינן השג  tבנידר  :ואע’ נ דוזזיידו עשיר • יביא קרבן עני כשהנידר עני  :ואטאי אם דל הוא •
ז[ בנערך כיצד כו׳  :ח[ תינו ת והוא למעוטי מצורע עע1יר נסחק  [P :עני • ספרש הר׳ר מנחם  :י[ ואסר
המביא קרבן אמר רחמנא יביא קרבן עני והאי מדירו דחייב להביא קרבן עשיר הוא ואמאי מביא קרבן
טח שאמר זח עלי  :י [6כו׳ ואהא פלינ רבי ואומר דעשיר שאמר  :יב[ משמע רד,םא דשמעתא דאמרי׳
עני  :כשהיה מ רי ת ]נטי[ עני • הלכך מביא קרבן עני ] :ואמאי[ ודלמא עליה דידיה • על מצורע עצמו
אבל בו׳ תיבות פי׳ דמתגי׳ נמחק  :יג[ עני • מו ר הדמ״ר :
כשדוא דל תם רחמנא עלית דלייתי בדלות אכל מדירו שאמר ק ד בנו ^ עלי אף על נכ דעני הוא לא חם
וחרא
חתמנא עליר ,אלא לייתי קרבן עשיר דהא כתיב הוא כלומר דהוא מצורע לייחי בדלות אבל לא מדירו :
)אמר רחמנא( ]אסר רב אדא ’ הדר כתיב[ ואין ידו משנת • דלא צ ר ך למכתב דהא כתיב ואם דל הוא אלא ואין י ת משנת לרבות את )הנודר( ]המדיר[ דכשהוא עני דמייתי נטי קרנן עני  :אבל מדירו עשיר ]מאי[
הכי נטי ]דמייתי בעשירות[ אע׳ג)דחפח־ר( ]דמצורע[ וצי עני אלטא דבחר ט ר ר אזלינן מאי אבל בקרבנות אינו בן כלומר דאזיל נתר נידר חא קא תזינן סדוקיא דאזיל ]נטי[ בתר מדיד כמו כערבק :
לעולם

א( נראה דצ׳ל אם וה בפכיא ממתיו היה מצירע עני וכו׳  ( 1 .צ״ל ואיידי יקא קרי למעריך נודר אמר נמי והשנים כנידר

