
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Ì˘‚Ó Ïˆ�‰Ï È„Î ˙È·‰ ¯‰Ï Ò�ÎÈ‰Ï ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ‡  

Ì˘‚Ó Ïˆ�È‰Ï È„Î ˙È·‰ ¯‰Ï Ò�ÎÈ‰Ï ¯ÂÒ‡ È¯‰?  
 Ô˙˘¯Ù·ט ל''י'Â‡¯È˙ È˘„˜Ó ˙‡Â .  

  

Ó‚· ‡˙È‡ 'לא יכנס להר הבית במקלו , אי זהו מורא ב''ע' יבמות ו

ובמנעלו ובאפונדתו ובאבק שעל רגליו ובמעות הצרורים לו 

  .א יעשנו קפנדריאול, בסדינו
  

 ˜¯ ‰Ê ˙È·‰ ¯‰· ˘„˜Ó ‡¯ÂÓ Ì‡‰ ÌÈ�Â˘‡¯ Â˜ÏÁ� ‰�‰

Ô�·¯„Ó :יש מצוה של  מדברי סופרים  כתב 'מ א'' ע'יבמות ו דהמאירי

 , הא מן התורה הר הבית מותר בכך,אף בהר הביתמורא מקדש 

שהרי מחנה לויה הוא ואין קרוי מקדש אלא מה שאם נכנס 

  .סופרים אף הר הבית בכלל זה הא מדברי ,לשם בטומאה חייב
  

‰ È¯·„Ó Ï·‡·Ó¯"Ì מצות  שכתב ' הלכה א'הלכות בית הבחירה פרק ז

אי זו היא , עשה ליראה מן המקדש שנאמר ומקדשי תיראו

יראתו לא יכנס אדם להר הבית במקלו או במנעל שברגליו או 

באפונדתו או באבק שעל רגליו או במעות הצרורין לו בסדינו 

, יתאירמשמע דהוא דאו, ר לרוק בכל הר הביתל שאסו"ואין צ

  .ט''וכן כתב להדיא המבי
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' מעשה שאמרו לו לחוני המעגל  א''ט ע''תענית י

 אמר להם צאו והכניסו תנורי פסחים ,התפלל שירדו גשמים

 מה עשה עג עוגה ,בשביל שלא ימוקו התפלל ולא ירדו גשמים

עולם בניך שמו פניהם עלי ואמר לפניו רבונו של , ועמד בתוכה

נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד , שאני כבן בית לפניך

, אמר לא כך שאלתי,  התחילו גשמים מנטפין,שתרחם על בניך

 לא ,אמר, אלא גשמי בורות שיחין ומערות התחילו לירד בזעף

Â‡ˆÈ˘ „Ú , אלא גשמי רצון ברכה ונדבה ירדו כתקנן, כך שאלתי
Ï˘Â¯ÈÓ Ï‡¯˘ÈÌÈÓ˘‚‰ È�ÙÓ ˙È·‰ ¯‰Ï ÌÈ.  

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: איך היה מותר להם להיכנס להר הבית מפני 

 שהרי רקיקה ,הר הבית קדוש טפי מבית הכנסתהרי , הגשמים

 ברכות' כמבואר בגמ ובהר הבית אסור ,ומנעל בבית הכנסת שרי

 מפני ם בגשמיהיכנס והשתא כיון דבבית הכנסת אסור לב"ס

ש בהר "כ א''ח סימן קנ''ל אור''וכן קימ, ב''ח ע''ה כמגיל' כמבואר בגמ םהגשמי

', מ ב''עח ''טורי אבן מגילה ככך מקשה ב, כ איך היה מותר להיכנס''וא, הבית

ת שיח "שווכן ב, ט''וכן בספרו פתח עינים תענית י, ב''א בספרו כסא דוד דף ל''וכן החיד

וכן ', הלכה ב' ת פענח סוכה פרק ווכן בצפנ, ב''ח ע''וכן בעין אליהו מגילה כ', יצחק סימן צ

  .55מ ''הגאון רבי מנחם זעמבא בספרו אותיות פרחות ע
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
 רוב ישראל שבירושלים נמצאו ברחובות כאן שהיהנראה ד .‡

ומשום כבוד , ירושלים ולא יכלו ללכת לביתם מפני הגשמים
הציבור ושעת הדחק הותר להם לעלות להר הבית מפני 

  .ב''א בספרו כסא דוד דף ל''כך תירץ החיד, הגשמים

והלכו להר הבית , שברוב הגשמים חשבו שהיה סכנה כיון .·
 לכן לא ,וגם שזכות המקום יגן עליהם, שהוא גבוה להינצל

א בספרו ''כך תירץ החיד ,היה איסור דפקוח נפש דוחה כל התורה

  .ב''כסא דוד דף ל

 שמותר להיכנס לבית ב''ח ע''מגילה כ' פ מה דמבואר בגמ'' ע.‚
הכנסת לקרוא לחבירו ויקרא איזה פסוק כך היה מותר 

ת ''שמיסתבר  שנתנו שבח והודאה להשי, לעלות להר הבית
פ שעלו מפני ''לכן היה מותר להם לעלות להר הבית אע

  .ב''ח ע''כך תירץ בעין אליהו מגילה כ, הגשמים

ÚÓ˘Ó ÂÈ¯·„Ó : שבאופן שילמד פסוק אחד מותר להיכנס
  .לבית הכנסת אף שמטרת הכניסה הוא מפני הגשמים

· ·˙Î ÔÎÂ ÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Úג "נראה דבכה ו'א סעיף ד'' סימן קנח''אור
מותר גם ליכנס מפני החמה והצינה או שלומד פסוק אחד 

מ כיון שלומד " מ,מפני הגשמים אף שנראה שנכנס מפני זה
פסוק או הלכה לא מינכר כל כך שנכנס מפני הגשמים והחמה 

    .והצינה
‰ Ï·‡ ‰¯Â¯· ‰�˘Óק ד"סימן קנא ס '‰Ê ÏÚ ˜ÏÂÁ : דכתב שאסור

 ולא מהני ,להיכנס לבית הכנסת מפני החמה והגשמים
שיקרא או ישנה מעט בכניסתו מאחר שיוכל ליכנס לבית של 

 אם לא שעסק מקודם באיזה ,חול להנצל מהחמה והגשמים
יכנס דבר הלכה בחוץ והתחילו גשמים לירד שאז מותר לו ל

  .מ כדי שלא יטרידוהו הגשמים"לביה
  

‰ÊÏ ‰‡ÏÙ� ‰È‡¯ ‡È·Ó Ì˘ ÔÂÈˆ‰ ¯Ú˘·Â:מהא דאיתא בגמ  '
אין נכנסין בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני  ב''ח ע''מגילה כ

 כי הא דרבינא ורב אדא בר מתנה הוו קיימי ושאלי ,הגשמים
‡È¯Ó  ,אתא זילחא דמיטרא עיילי לבי כנישתא, שאילתא מרבא

‡‰‡˙˘È�Î È·Ï Ô�ÈÏÈÈÚ„ È,‡¯ËÈÓ ÌÂ˘Ó Â‡Ï  , ÌÂ˘Ó ‡Ï‡
‡�˙Ò‡„ ‡ÓÂÈÎ ‡˙ÂÏÈˆ ‡Ú· ‡˙ÚÓ˘„, וקשה מדוע אמר 

כ שם מותר ''שנכנס לא מפני הגשמים הרי כיון שלמדו אח
מ דמפני הגשמים אין ''אלא ש, להיכנס אפילו מפני הגשמים
כ כיון דכוונתו העיקר להינצל ''היתר להיכנס אף שלומד אח

י עצה זו לקרוא לאיזה ''ע'  ולא דמי למה שהתיר הגמ,מגשמים
עיין בספר כרם יוסף מידידי הגאון רבי יוסף , דהתם אין לו עצה אחרת, אדם

  .ב מה שכתב בענין זה''ח ע''חי סימן טוב על מגילה כ
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 Â˙Â‡ Â¯ÚÈˆ˘ ÂÏ‡ ÏÎÏ ÏÂÁÓÏ ‡¯ËÂÊ ¯ÓÏ ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ‡  

ÌÂ˜�Ï ·ÂÈÁ ÂÏ ˘È ÌÎÁ „ÂÓÏ˙ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ח''ט י''יÂ‚Â ¯ÂË˙ ‡ÏÂ ÌÂ˜˙ ‡Ï '.  
  

Ó‚· ‡˙È‡' אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן  'מ א''ע ג''יומא כ

שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד  יהוצדק כל תלמיד חכם

 'ומתרץ בגמ, רום ולא תטולא תקב הכתיב ' ומקשה בגמ, חכם

ההוא בממון הוא דכתיב דתניא איזו היא נקימה אמר לו 

אמר לו לאו למחר אמר לו הוא השאילני ,   מגלךהשאילני

כדרך שלא השאלתני זו היא , קרדומך אמר לו איני משאילך

אבל בצער הגוף שאינם קשורים לממון ליכא איסור , נקימה

 והא תניא ,ליכא איסורוצערא דגופא ' ומקשה בגמ, לנקום

עושין , שומעין חרפתן ואינן משיבין, הנעלבין ואינן עולבין

 ואהביו 'שופטים ה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר מאהבה

 'ומקשה בגמ,  לעולם דנקיט ליה בליביה,כצאת השמש בגברתו

, והאמר רבא כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו

  . דמפייסו ליה ומפייס'ומתרץ הגמ
  

‰ ˜ÒÙ ÔÎÂ·Ó¯"Ì תלמיד חכם שבזהו  ג''הלכה י 'הלכות תלמוד תורה פרק ז

 חרפו אדם בפרהסיא אסור לו למחול על כבודו ואם מחל או

נענש שזה בזיון תורה אלא נוקם ונוטר הדבר כנחש עד שיבקש 

  .ממנו מחילה ויסלח לו
  

˘Á�Î ‡˜ÂÂ„ ÌÂ˜�Ï ÍÈ¯ˆ„ ¯·„‰ ÌÚË·Â :על פי כתבו האחרונים 

מה דאיתא במדרש אומרים לנחש מה הנאה יש לך כשאתה נושך 

 וזה הוא ,ומה יתרון לבעל הלשוןל "א' ארי דורס ואוכל וכו

הפירוש כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש שאין לו הנאה 

 אלא שנוקם ונוטר ,בנשיכה כי אם שליחתו של מקום הוא עושה

וכן , א''ג ע''א בספרו פתח עינים יומא כ''כך כתב החיד, להנאתו אינו תלמיד חכם

  .חנוכת התורה ליקוטים ישעיהב
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כי ,  מר זוטרא 'מ א''ח ע''מגילה כ ' הא דאיתא בגמ  על

איך היה מותר , הוה סליק לפורייה אמר שרי ליה לכל מאן דצערן

, שלתלמיד חכם יש חיוב לנקום' הרי איתא בגמ, למחול לכולם
ב מדפי ''ע' ן ראש השנה ד''וכן הר, א''ג ע''וכן יומא כ, א'' עח''א מגילה כ"הריטבכך מקשה 

  .ף''הרי
  

ÎÈ‡ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡:   

ח "ח שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו ת"הא דאמרינן כל ת .‡

אבל , ההיא במי שחטא לו במילי דשמיא ולייסר את החטאים

, ח''א מגילה כ''כך תירץ הריטב, בדברים שנוגעים אליו מותר לו למחול

  .ג''וכן יומא כ

‰Ê ıÂ¯˙ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ˘È :מהנעלבין ' כ מה פריך בגמ''דא

הרי שם מיירי כשמבזה אותו בדברים שלא , ביםואינם עול

א בספרו ''כך מקשה החיד, הויא מילי דשמיא ואז באמת אסור לנקום

  . וכן ביפה תואר בפרשת וירא, א''ג ע''פתח עינים יומא כ

אבל ,  הא דאמרינן שצריך לנקום כנחש זה רק כשמבזה אותו.·

מר זוטרא אמר שמחל לכל אלו שצערו אותו אבל לא מחל 

   .ף''ב מדפי הרי''ע' ן ראש השנה ד''כך תירץ הר, מי שביזה אותול

 הא דאמרינן שצריך לנקום כנחש דווקא כשמבזה אותו .‚

 בצנעא דליכא בזיון תורה אבל כשמבזה אותו, בפרהסיא

 ומר זוטרא ,ת"ל בסוף הלכות ת"ם ז"וכך הם דברי הרמבאסור לו לנקום 

ב מדפי ''ע' ן ראש השנה ד''כך תירץ הר, מחל לאותם שציערו בצינעא

  . ף''הרי

אך ,  צריך למחול בינו לבין שמים כדי שלא יענש חבירו על ידו.„

מאידך צריך שלא יראה שמחל ועבר על פשעו כדי שלא יבאו 

ואם ירצה לנקום נקמתו ישתוק ולא , להקל בכבוד חכמים

כך תירץ , יאמר שמחל לו כדי שלא יחשדהו שאינו חושש עלבונו

  . 'אר וירא סימן הביפה תו

 דמדוע מחל דווקא א''ח ע''שם מגילה כפ מה שכתב הראש יוסף '' ע.‰

משום שתלמיד חכם צריך להיות נוקם , בעת עליתו למיטה

לכן לא היה , ונוטר כנחש שלא יתרגלו לזלזל בכבוד חכמים

, ל אתי שפיר''לפי הנ, מוחל לאלתר והיה ממתין עד הלילה
  .  מעדני אשר

  

Ï‰ ÏÁÓ ÍÈ‡ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Â· ÂÏÊÏÊ˘ Û‡ Â„Â·Î ÏÚ Ï?  

Ó‚· ‡˙È‡' מעשה , לעולם יהא אדם ענוותן כהלל'א עמוד א''שבת ל 

אמרו כל מי שילך ויקניט את , המרו זה את זה בשני בני אדם

 אותו , אני אקניטנו,הלל יטול ארבע מאות זוז אמר אחד מהם

והלל חפף את ראשו הלך ועבר על פתח , היום ערב שבת היה

מה ,  אמר לו בני, נתעטף ויצא לקראתו,לאמר מי כאן הל, ובית

,  אמר לו שאלה יש לי לשאול אמר לו שאל בני,אתה מבקש

שאלה , אמר לו בני, שאל מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות

 הלך והמתין שעה ,גדולה שאלת  מפני שאין להם חיות פקחות

, מר לו בני א, נתעטף ויצא לקראתוללחזר ואמר מי כאן ה, אחת

,  אמר לו שאל בני, אמר לו שאלה יש לי לשאול,מה אתה מבקש

שאלה ,  אמר לו בני, מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות,שאל

, גדולה שאלת מפני שדרין בין החולות הלך והמתין שעה אחת

מה ,  אמר לו בני,חזר ואמר מי כאן הלל נתעטף ויצא לקראתו

,  אמר לו שאל בני,לשאולאתה מבקש אמר לו שאלה יש לי 

שאלה ,  אמר לו בני,שאל מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות

 אמר לו שאלות הרבה ,גדולה שאלת מפני שדרין בין בצעי המים

, ומתירא אני שמא תכעוס נתעטף וישב לפניו, יש לי לשאול

 אמר לו אתה הוא הלל ,אמר לו כל שאלות שיש לך לשאול שאל

 אמר לו אם אתה הוא , אמר לו הן,ראלשקורין אותך נשיא יש

 אמר לו מפני ,מפני מה,  אמר לו בני,לא ירבו כמותך בישראל

כדי ,  אמר לו הוי זהיר ברוחך,שאבדתי על ידך ארבע מאות זוז

הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וארבע מאות זוז והלל 

  .לא יקפיד
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ד חכם הרי כל תלמי,  איך ויתר הלל על כבודו

, כ איך עבר על זה''א, שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם

 בלבו מדהשיב לו על לו נוטר לו איבה אפיהומשמע שלא הי

   .'מ א''ג ע''שפת אמת יומא ככך מקשה ה ,שאלותיו בלשון חיבה

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

דהא דתלמיד חכם שאינו נוקם ונחש אינו תלמיד  ש לומרי .‡

אי הרב שמחל על ב "בקידושין לגתא דאמוראי תליא בפלוחכם 

ל דאין כבודו מחול לפיכך "י דהכא ס"כבודו כבוד מחול ור

אבל הלל סבר דכבודו מחול לכן , ח אם אינו נוקם"אינו ת

   .א''ג ע''כך תירץ בשפת אמת יומא כ, יכול למחול

¯˘‡ È�„ÚÓ :ל מיושב נמי הקושיא של מר ''לפי תרוץ הנ

בר רב שמחל על כבודו לכן היה יכול זוטרא דלעיל דהוא ס

  .למחול

¯˘‡ È�„ÚÓ: ‰ Ï·‡Ô·‡ È¯ÂË ח עמוד א''מגילה כ' ‰Ê ÏÚ ˜ÏÂÁ: 

 היא הג דהרב שמחל על כבודו מחול דתורה דילי" דאעדכתב 

 בזיון אלא באותן דברים שחייב אדם ההיינו במידי דלית בי

לנהוג כבוד לרבו מחמת תורתו כגון לעמוד מפניו וכיוצא בזה 

יכול למחול אבל על בזיונו אינו יכול למחול אדרבה אסור 

 א"ג ע"יומא כ' בגמוהיינו דאמר , למחול דהתורה מתבזה בכך

  .ח צריך שיהא נוקם ונוטר כנחש לדבר תורה"דת

ן '' כיון שהיה ביחידי לא הויא בזיון כל כך כמו שהבאתי מהר.·

  .מעדני אשר, לעיל לכן היה יכול למחול

  



È Â��ÓÊ· ÚÂ„Ó ‰¯È·Ú ¯·ÂÚÏ ÁÈÎÂ‰Ï ‰ÂˆÓ ˘  

Ó‚· ‡˙È‡ È¯‰ 'ÁÈÎÂ‰Ï ÏÂÎÈ˘ ÈÓ ÔÈ‡ Â��ÓÊ·˘?  

 Ô˙˘¯Ù·ז''ט י''י Í˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ ,‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡˘˙ ‡ÏÂ.  
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' ר טרפון תמה אני אם יש "א, תניא 'מ ב''ז ע''ערכין ט

, אם אמר לו טול קיסם מבין עיניך, בדור הזה שמקבל תוכחה

 אמר רבי אלעזר בן עזריה תמיהני ,רה מבין עיניךאמר לו טול קו

  .אם יש בדור הזה שיודע להוכיח
  

·ÂÌ‰¯„Â·‡ ¯ÙÒ ל דלכן לא ''הנ'  כתב לפי גמברכת המצות ומשפטיהם

 'בגמ דהא אמרינן , ברכת המצוותעל הוכחת חבירומברכים 

תמה אני אם יש בדור הזה מי שראוי להוכיח ומי שמקבל 

משמע מדבריו שרק ברכת המצוות לא , לכן אין מברכים, תוכחה

  .אבל מצות תוכחה יש נמי בדור הזה, מברכים על מצות תוכחה
  

È¯‰Ó ÚÓ˘Ó ÔÎÂ''‰ÁÎÂ˙ ‰ÂˆÓ ˘È ‰Ê‰ ÔÓÊ·˘ Û שהרי הביא 

  . כל דיני תוכחה'מ סוף פרק ב''בלהלכה 
  

Ó¯‰ ÔÎÂ''‡È·‰ ‡ ד''ז וכן של''ד סימן רנ''יור כמה פעמים דיני תוכחה 

  . בזמן הזהחזינן שנוהג אף
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :מדוע בזמננו יש חיוב להוכיח אדם שעובר עבירה ,

, תמה אני אם יש בדרור הזה מי שיודע להוכיח' הרי איתא בגמ

כך מקשה השבות , כ איך אפשר לקיים מצות הוכח תוכיח בזמננו''א

ת ''בשווכן ', א בספרו דבש לפי אות ת''וכן החיד, ב''ז ע''יעקב בספרו עיון יעקב ערכין ט

  .ז''סימן י' ת להורות נתן חלק י''וכן בשו, ט''סימן ע' מנחת יצחק חלק ד

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

אפילו הכי , ג דאין דינים מומחין בזמן הזה'' כמו דאמרינן דאע.‡

, דנים בזמן הזה במידי דשכיחא דעבדינא שליחותא דקמאי

, ה לענין הוכחה במידי דשכיחא עבדינא שלחותיה דקמאי''ה

כך כתב השבות יעקב בספרו עיון , ג שבזננו אין מי שיכול להוכיח''עא

  .ב''ז ע''יעקב ערכין ט

 בזמן הזה דרך התוכחה הוא שיאמר המוכיח שבא להוכיח את .·

עצמו והוא מתחרט ומתעורר לשוב בתשובה וממנו יראו וכן 

יעשה כל שיודע בעצמו שחטא ובזה דבריו נשמעין ואין 

ובזה יש לרמוז הפסוק , מבין עיניךמקום לומר טול קורה 

" ‰ËÁ ÂÈÏÚ ‡˘˙ ‡ÏÂ Í˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‡"בפרשתן 

כלומר לא תאמר שהוא חטא רק תאמר שאתה חטאת וצריך 

כך , לעשות תשובה ובהמצאה זו וכיוצא בה תועיל בהוכחתך

  .א בספרו דבש לפי אות תוכחה''כתב החיד

‚ .Ú ‰ˆÚ „ÂÚ Â·˙Î ÌÈ�Â¯Á‡·Â'' ‰Ó Ù מ' איכה גדכתוב' " ‰˘ÙÁ�

‰¯Â˜Á�Â È�Î¯„" דאז לא יוכלו , שהמוכיח ברבים יכלול עצמו

שהמוכיח לשון רבים וזה נחפשה דרכינו , לומר לו טול קורה

 י אפשר א,˜Á�Â Ê‡  - ‰¯Â, ואומר נחפשה דרכינו, כולל עצמו

ל בספר מילי דהספידא ''א פלעקלס זצ''כך כתב הגאון ר, לומר לו טול קורה

   .ט''סימן ע' ת מנחת יצחק חלק ד''וכן כתב בשו, ט הגרשוני אות תוכחהמובא בילקו

Ô˙˘¯Ù Ï˘ ˜ÂÒÙ· ÂÊÓ¯˘ ˘ÈÂ:דאם תוכיח את ,  הוכח תוכיח

  .ל''כך כתב בילקוט הגרשוני הנ, אז תוכל להוכיח אחרים, עצמך

È�Â˘¯‚‰ ËÂ˜ÏÈ·Â תמה '  ביאר לפי זה כוונת הגמב''ז ע''ערכין ט

ל שלא יאמר ''וכיח היינו באופן הנאני בדור הזה מי שיכול לה

  .לחבירו שחטא

„ .Ï„ Ï‡ ÏÈÎ˘Ó ¯ÙÒ· ה גדול המוכיחים"ש זלה"ר הילל לי"מהרב הגאון מוה ,

 ט'' סימן ע'חלק ד ת מנחת יצחק"שומובא ב ,כתב שם במוסגר' פרט ד' חלק שני כלל ג

מי שמקבל , ל דתמה אני אם יש בדור הזה"על דברי חז

 ˘‡Ú·˘�˘· È�‡ ÏÂ„‚‰ Ì ‡¯ÓÈÓ ˙�ÂÂÎ ÔÈ ל'' כתב וזתוכחה

ÂËÂ˘ÙÎ ÂÊ,כ לא הנחת בת "דא,  ובודאי יש דברים בגו

ואפילו בדור , ת לא אלמן ישראל"ותלי, ו"לאברהם אבינו ח

התורה אמרה הוכח ,  ועוד כתב שם,של עקבות משיחא

ואי משום , אפילו תלמיד לרב, אפילו מאה פעמים, תוכיח

, ור הזה שמקבל תוכחהותמה אני אם יש בד, שאמת נעדרת

ומותר לחלל ,  אחר הרובשל אין הולכין בפקוח נפ"הלא קיי

ש "מכ, עבור ספק חיי שעה של מיעוטא דמיעוטא, שבת

שהרי כמה , ונוסף על זה, להצלת נפשות להביאם לחיי עולם

, וכתינוק הנשבה בין הנכרים, וכמה שהמה כשוגגים ואנוסים

ה שהאריך "עייש', כולהם ו' שאפילו ידיעת בית רבם לא הי

 זכרון יהודא ת''שולזה בועיין , בדברים החוצבים מלהבת אש בזה

  .ח"פ' ת סי"סאטמאר מהדו

Â˘· ÔÎÂ''Ô˙� ˙Â¯Â‰Ï ˙ כתב שבודאי אין הכונה ז''סימן י' חלק י 

ף סוף ''דהרי הרי, לומר שאין מצות תוכחה בזמן הזה' של הגמ

כתבו כמה א ''מ מביא דיני תוכחה וכן הרמ''פרק שני דב

לזרז יותר את '  אלא הכונה של הגמד''ז וכן של''ד סימן רנ''יורפעמים 

אבל בודאי שלא בטלה בזמננו , המוכיחים שיהיו יותר נקייים

  .דיני תוכחה

  

ÔÂÓÓÏ Ú‚Â� Â�È‡˘ ¯·„· Â¯È·ÁÏ ÌÂ˜�Ï ¯ÂÒÈ‡ ‡ÎÈÏ Ì‡‰?  

Ó‚‰Ó ‰�‰ 'ÏÈÚÏ„ משמע להדיא דכל האיסור של לא תקום זה 

, אמר לו השאילני מגלך אמר ליה לאוון כגון רק במידי דממ

אמר לי איני משאילך כדרך , למחר אמר לו השאילני קרדומך

אבל בצערא דגופא ליכא , זו היא נקימה, שלא השאלתני אתה

אבל ממידת חסידות טוב שלא לנקום , איסור של לא תקום

  .במילי דצערא דגופא
  

ÓÒ‰ ˜ÒÙ ÔÎÂ''‚ לא תקום זה רק בממון דהאיסור של ג''ב י''לאוין י.  
  

‰ ‰�‰Â·Ó¯"Ì הנוקם מחבירו עובר  כתב'הלכה ז' הלכות דעות פרק ז 

פ שאינו לוקה עליו דעה "ואע, בלא תעשה שנאמר לא תקום

אלא ראוי לו לאדם להיות מעביר על מדותיו , רעה היא עד מאד

על כל דברי העולם שהכל אצל המבינים דברי הבל והבאי ואינן 

כיצד היא הנקימה אמר לו חבירו השאילני , םכדי לנקום עליה

למחר צריך לשאול ממנו אמר לו , קרדומך אמר לו איני משאילך

חבירו השאילני קרדומך אמר לו איני משאילך כדרך שלא 

אלא כשיבוא לו לשאול , השאלתני כששאלתי ממך הרי זה נוקם

  .יתן בלב שלם ולא יגמול לו כאשר גמלו וכן כל כיוצא באלו
  

Ï ˘È˙Â˘˜‰:ם דפסק שאסור לנקום ולא חילק בין '' על הרמב

וכן תמה , א''כך הקשה במנחת חינוך מצוה  רמ, צערא דממונא לצערא דגופא

  .א''לא תעשה נ' ג חלק ב''צ לרס''פ לסהמ''הגרי

  
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

' כונת הגמ, ח"חילוק זה בנדון ת' הוא מפרש דכיון דסמיך הגמ .‡

אבל באינש ,  זה משום כבוד התורהח אינו עובר על"דרק ת

,  כשצערוהו צער הגוףלודעלמא אסור לנקום ולנטור אפי

ת כתב כן "ז מת"שכן בפ, ם"וסמך לדבר שכן מפרש הרמב

כך תירץ בתורה תמימה , ל אתי שפיר''לפי הנ, ח"מפורש לענין ת

  .בפרשתן

סימן ם בספר מעשה ניסים ''פ גירסת רבינו אברהם בן הרמב''ע. ·

ההוא בממון הוא דכתיב אלא הא במילי ' דלא גרס בגמ ג''י

נמצא דבמילי דעלמא נאמר בכל , דאוריתא הא במילי דעלמא

לא ' ג חלק ב''צ לרס''פ לסהמ''כך תירץ הגרי, ענין לא תקום ולא  תטור

  .א''תעשה נ



  

  
  

åðáì úåùòì áàä áééçù íéáåéçä ïéá íéøöî úàéöé øåôéñ ìù áåéçä øëæåî àì òåãî  
 äðùîá òåãî íéðåøçà íùá íúù÷äù äîë ïéùåã÷''ò è'' à íéáåéçä ìë íù áåúëù

äøåú åãîììå åúåãôìå åìåîì ïåâë åðáì úåùòì áàä áééçù , äðùîá áåúë àì òåãî
åðáì úåùòì áàä ìò çðåîù íéøöî úàéöé øåôéñ áåéç ùéù éîð , éðùá íúöøúå

íéðôåà.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 
èéìù ïåîã÷ ÷çöé áøä'' àíéáìòù  

õøúì äàøð ,éòã''îâá ù ' åðáì úåùòì áéåçî áàä ÷øã íéøáãä íù áùçã ïéùåã÷
íàä àìå ,áà ïéà íà åðáì øôñì íàä ïë íâ áééç íéøöî úàéöé øåôéñ äðäå , éøô ïééò
 íéãâîòú ïîéñ íäøáà ìùàá''ñ á'''è ÷'' æåáùç àì ïë ìò.  

  

áøäèéìù ùèéåã óñåé '' àãñçå äøåú ììåë ÷øá éðá  
èéìù ïàéñîù íééç áøä'' àá÷òé ïåøëæ ìàëéî ïåøëæ ììåë  

ò õøúì äàøð''á äù÷äã äî ô áåè íåé úåôñåúæ äðùî à ÷øô ïéùåãé÷ úëñî' äðùîä ìò 
æå áàä ìò ïáä úåöî ìë''ìð "òà ïáä úåöî éðú÷å àðùéì íé÷òã àðúã ì"äã â" ì

 úåöî ìë éðúîìáàä,éòåîùàì ïðâ íä åðáì áàä áééçù úåöîä åìàã " ïáä úåöî ë
îâá ïðéôìéãë ïúåùòì åîöòá àåä áééç åéáà åì ïàùò àì íà ïìåëù åîöò' ,ðä éôì'' ì

íéøöî úàéöé øåôéñ éðú àì òåãî øéôù éúà.  
  

á øãñä ìéìá ìåëàì øúåî êéà ' úçà úáá íéúéæë  
äåöî ìù äöîä ìèáî úåùø ìù äöîä éøä  

äîîé÷ã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù '' ìøåà''òú ïîéñ ç''ñ ä''à ÷ ' øãñä ìéìáù
 äæá àìå ãçéá íúåà ìåëàì äìéçúëì ìãúùéå äñåøôäî úéæëå äðåéìòäî úéæë ìëàé

äæ øçà , éðåò íçì àéäù äñåøôä äöîá ÷ø äöî éãé úàöì ïéåëîù éîá úåù÷äì ùéã
ò àéöåîä úëøáì ÷ø åúðååë äðåéìòä ìò åìéàåãçéá íúåà ìëåà àåäå äðùî íçì ì ,

ïë úåùòì øúåî êéà , àéåäã äåöî úéæë ìèáîå úåùø àéåäã àéöåîä úéæë éúà àä
äáåç ,îâá ïðéøîàã åîë 'è÷ íéçñô''ò å'' à éúàã ãçéá àúéøåàãå ïðáøã ìåëàì àìã

àúééøåàãì ìèáîå ïðáøã ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àðåìïåã  
õøúì äàøð ,ñåú ìù èùôä éôì 'ò íéçáæ''ò ç''øäîá øàåáî ïëå à''è÷ íéçñô äååàìç í'' å

àúééøåàã äöî ìèáîå ïðáøã øåøî éúà äîì íòèäù , úåøéøîä ÷æåçäã íåùî àåä
äöîä íòè ìèáî ,àå''åðéîá ïéî àåäù ïåéë íòè ìåèéá êééù àì äöîá äöî ë , éôìå
áîøä ìù èùôä''ùî àåä íòèäù ïäåöîä úìòî íå , éøéàîä øàéá éøäè÷ íéçñô'' å

à àìà åîò øçà íòè áøòì àìù êéøöî äåöî áåáçäù'' åà äúåîëù äåöî íòè àåä ë
åðîî äøåîç ,àå''ìåèéá åá êééù àì øçà íòè íù ïéàù ïåéë äöîá äöî ë .  

  
 äöî ìåëàì àìå äöî úìéëà ìò íéëøáî òåãî  

ò íéé÷ì øùôà éàù øáã éøä''î çéìù éîìá íéëøá''ã  
îâá àúéàã àä ìò íúù÷äù äî 'æ íéçñô 'ò'' áò íéé÷ì øùôà éàù äåöî ìëã'' çéìù é

ìò àìá íéëøáî åúåà íéîéé÷îùë ,îìá àìà''ã , éàù äöî úìéëà úåù÷äì ùéã
ò íéé÷ì øùôà''çéìù é ,äöî ìåëàì àìå äöî úìéëà ìò íéëøáî òåãî ,áîøä äðäå'' ï

øäå'' ïæ íéçñô 'ò'' á åáúëìåëàì êøáì êéøöù úîàá ,äù÷ íìåòä âäðî ìò ìáà , òåãî
ìåëàì ãîìá íéëøáî ïéà ,íéðôåà äùåìùá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,åëå ïîå÷éôàå êøåë íéúéæë äîë ìåëàì äåöî àëéàã ïåéë ' ìåëàì ïåùìå
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