
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Ï‰ÂÓ Â¯È·ÁÂ Â¯È·ÁÓ ‰
‰È ‡Ï˘ ¯„
˘ ÈÓ  
Â
· ˙‡ ÏÂÓÏ ÂÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ?  

 Ô˙˘¯Ù·ג' ל'‰˘ÚÈ ÂÈÙÓ ‡ˆÂÈ‰ ÏÎÎ Â¯·„ ÏÁÈ ‡Ï . 
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שנדר הנאה שלא יהנה מחבירו וחבירו מוהל האם 
  .מותר למול את בנו או דילמא אסור כיון שנדר הנאה ממנו

  

Ó¯· ‡˙È‡ ‰
  כל דבר מצוה'א סעיף ב''לכות נדרים סימן רכיורה דעה ה ‡''‰
ובלבד בדבר הצריך מותר המודר הנאה לעשותו למדיר הנאה 

כ ''א, אסור להיות שלוחו,  כגון לתרום תרומתו דאסורשליחות
, לפי זה יהא אסור לו להיות מוהל כיון דבמילה בעינן שליחות

  .ך שם''וכן בש, ב''עיין קמות החושן סימן שפ
  

 ¯ÙÒ· ‰
‰ ÔÈÊÂ¯Ê È¯„
 ז''מ כ''ל בקונטרס אחרון ע''להגאון רבי שלמה קלוגר זצ
דתנא התם דמודר ב ''ה ע''נדרים להקשה אמאי לא תני במשנה 

  .הנאה מקריב קרבנותיו  אמאי לא תני ומל את בנו
  

ı¯˙ÓÂ : דמזה ראיה לשיטות דמילה בעינן שליחות ובלי שליחות
אה מותר למול את ולכן לא תנן במשנה שמודר הנ, אסור למול

אסור למול את בנו , דכיון דבעינן שליחות במילה, בנו
  .דבשליחותיה עביד ומהנה ליה ואסור

  

Â˘· ÔÎÂ'' ÈÎ„¯Ó È˘Â·Ï ˙ד"ת פני מבין יו" עיין שוח''ד סימן קס''יור' חלק ב 
נשאל במי שנדר הנאה מחבירו האם מותר למול בנו דהא צריך 

  .כ הויא כשלוחו''א, דעת האב
  

Ï‡Â˘‰ ÂÏ ‰˘˜‰Â:דאם 'הלכות שבועות פרק וד ''ב ממה שכתב הרא 
ופירש הכסף משנה משום , נדרו הנאה ממנו ימול בבניהם בחנם

ואיך מותר הרי בדבר דבעינן שליחות , דמצות לאו ליהנות ניתנו
  .אסור להיות שלוחו

  
ÌÈ
ÙÂ‡ ‰ÓÎ· ı¯È˙Â:  

, ד דלא מהני שליחות''רי' ד סבירא ליה כדעת התוס''הראב. ‡
,  צריך לכבד אחר בלא שליחותועל כרחך במי שאינו מוהל

  .ל''ת לבושי מרדכי הנ''כך תירץ בשו, לכן מותר למול

ט אפילו שיש בהם לא תעשה ''כיון דמילה דוחה שבת ויו. ·
לכן , כל שכן דדוחה עשה ולא לא תעשה שבנדרים, ועשה

  .ל''ת לבושי מרדכי הנ''כך תירץ בשו, מותר למול אף מודר הנאה
  

˙Ó‡· Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡˘ ÈÓ ‰˘ÚÓ‰ ‰È‰ ÍÎ˘   
‰ÚÂ·˘ ¯Ó‡˘ ÂÓÎ ‡ÈÂ‰ Ì‡‰?  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שאומר לחבירו באמת שכך היה המעשה האם 
ה או ''הויא כמו שאמר שבועה כיון שאמת הוא שמו של הקב

  .דילמא באמת לא הויא לשון שבועה
  

ÌÈ¯Ù‡ ‰ËÓ ¯ÙÒ· ‰
ל '' כתב וזב''ק ק''א באלף למגן ס''סימן תקפ ‰
כמו , ם שבועות והם אינם יודעיםלהודיע להם כמה דברים שה

‰ÚÂ·˘ ‡Â‰˘ ˙Ó‡· ÌÈÚ·˘
‰ Ï˘ÓÏוכן מושיט ידו לזקנו  ,
  .חזינן דמי שאומר על דבר שאמת הוא לשון שבועה

  

ÊÚÂÏ ÌÚÓ ËÂ˜ÏÈ ¯ÙÒ· ·˙Î ÔÎÂ ל ויש אחרים '' וזפרשת שמות
  .·‡È‰ ÍÎ ˙Ó‰, ששבועתם היא כך

  

˙Â‚‰
‰Â ˙Â·Â˘˙ ¯ÙÒ· ·˙Î ÔÎÂ דאסור לומר  ה''סימן תקכ' חלק א
וציין , דכיון דאמת הוא שמו יתברך הויא כשבועה, באמת כך היה

  .ל''לילקוט מעם לועז הנ
  

Â˘· Ï·‡''˜ÁˆÈ È
Ù ˙ ם הלכות שבועות ''מובא בדעת תורה למהרש 'ד סימן ה''יור

  . כתב דמי שאומר באמת כך היה לא הויא לשון שבועהז''סימן רל
  

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ :ל" וזד משערי הקדושה"יפ הראשית חכמה מהא דכתב :
אלקים ' שנאמר וה, נקרא אמת'  שה,ויזהר מלהשבע באמת

אבל מדינא אין בזה לשון , משמע דהוא רק מידת חסידות, אמת
  .שבועה כלל דבאמת לא הויא לשון שבועה

  

¯ÈÚ‰˘ ˘ÈÂ: דאפילו לשיטות האחרונים דאמת הויא שבועה 
,  סתם באמתאבל לא כשאומר, זה רק כשנתכוין לשבועה, מדינא

וכן משמע מדברי הילקוט מעם לועז שכתב ויש אחרים 
משמע שאומרים את זה לשם , באמת כך היה, ששבועתם היא כך

  .ג''מ קפ''ד ע''כך כתב חכם אחד בקובץ נזר התורה תשרי תשס, שבועה
  

‰ÊÏ ‰È‡¯ ‡È·ÓÂ : שהרי בהמשך הדברים כותב המעם לועז שאם

ÚÓÂ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ì‡‰ Ô, מושיט ידו לזקנו הויא שבועה‡ ÈÊÁ
 ‰˙

 Â„È ËÈ˘ÂÓ˘ ˙Ú· ¯·„ ÌÂ˘ ¯ÓÂÏÂ ¯ÙÒÏ ¯ÂÒ‡˘ ¯ÓÂÏ ˙Ú„‰
‰ÚÂ·˘ ˘˘Á ‰Ê· ˘È˘ ÔÂÈÎ Â
˜ÊÏ , אלא ברור כשמש שאם

מושיט ידו לזקנו ואין כוונתו לשם שבועה אין בזה שום סרך 
ה כשאומר באמת אין זה שבועה רק כשמתכוין ''כ ה''א, איסור

  .לשבועה
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È ‡Ï˘ Ú·˘
˘ ÈÓ ˙Ò
Î ˙È· Ï˘ ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘‰Â È‡·‚‰ ‰È‰

Ì‰Ó „Á‡ ˙ÂÈ‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ÌÈÂÒÓ?  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שנשבע שאינו רוצה להיות הגבאי והשליח ציבור 

של בית כנסת מסוים האם אחד מהם מותר לו להיות דהכונה 

  .שלו היה רק שניהם יחד או דילמא אחד מהם לבד נמי אסור
  

Â˘· ‰
‰"¯‚È‡ ‡·È˜Ú È·¯ ˙ נשאל אודות הזקן ו''מא סימן מק מהדורה 

החכם רבי מאיר סגן שנשבע שלא יהיה עוד שליח ציבור ונאמן 

ורוצה , וכעת דחיקא ליה שעתא טובא, היינו גבאי במקהלתו

  . האם מותר לו, למען החיות את נפשו, להיות נאמן הקהל לבד
  


‰ ‰Ï‡˘„ ·˙ÎÂ''Ó‚· ‡˙‚ÂÏÙ· ÈÂÏ˙ Ï' ל  עב''ה ע''סנהדרין פ, ד''מ צ''ב

" איש אשר יקלל את אביו ואת אמו"הא דכתיב בפרשת קדושים 

אמו בלא אביו מנין , אביו בלא אמו, אין לי אלא אביו ואמו

דברי רבי , אמו קלל, אביו קלל, תלמוד לומר אביו ואמו קלל

ומשמע אחד בפני , רבי יונתן אומר משמע שניהם כאחד, יאשיה

שיה בכל פעם דלרבי יא, עד שיפרט לך הכתוב יחדיו, עצמו

שמשמע שניהם יחד צריך פסוק לחלק ואם לא משמע שניהם 

, ה כאן אינו אסור רק כשנוטל שני המשרות''לפי זה ה, כאחת

ומשמע כל אחד לחוד , אבל לרבי יהונתן לחלק אינו צריך קרא

  .לכן אסור ליטול אפילו משרה אחת, נמי אסור
  

 ¯‚ÈÈ‡ ‡·È˜Ú È·¯‰ ‡È·ÓÂע"יו בחלק אהבתשובותם "שראה שהמהרשד 

, ם"הוכיח דבלשון בני אדם משמע שניהם כאחד וכדעת הרא

ובמחילת כבוד תורתו אין בזה סרך , מוכתב לו עומקא ורומא

דהרי מה דמשמע שניהם כאחד ומשמע כל אחד בפני , ראיה

עצמו אינו משום דמספקינן אם שניהם כאחד או כל אחד בפני 

רומא כיון דגם כ בעומקא ו"א, אלא דתרווייהו בכלל, עצמו

  . שניהם במשמע ממילא זכה בכולם
  

‡¯‰Ó ˙Ú„Ï ‰È‡¯ Â
Ï ÔÈ‡˘ È¯Á‡Â"Ìל "ך ז" נראה אף דהש

א כתב להדיא לדמות "הביאו אין לסמוך להקל אחרי דהרשב

לשון בני אדם וכתב בנשבע שלא ילוה כי אם ברשות ראובן 

  .ושמעון דתליא בפלוגתא דרבי יאשיה ורבי יהונתן
  

·ËÈ¯‰ Ì‚"„Á· ‡ÂÈ˘Â כתב דבנודר שלא יאכל 'במסכת שבועות כ 

יונתן אסור כל אחד בפני ' ולר, תאנים וענבים תלוי בפלוגתא זו

  . ומי יכול להכניס ראשו לחלוק על אריות אלו, עצמו
  

ÙÏÂ"Ô„È„ ÔÂ„È
· ‡
È„Ï Ô‡˙‡ Ê באם היה לשון השבועה שלא ירד 

י "אזי תליא בפלוגתא דר, לפני התיבה ושלא יהא נאמן הקהל

וכיון דעל כל פנים אם עושה שניהם דביום אחד יורד לפני , י"ור

ממילא , התיבה וביום אחד גובה מס הקהל עובר על השבועה

, ל כוותיה עובר גם אם עושה רק אחד"יונתן דאפשר דקיי' לר

ץ ונאמן הקהל דמשמע שלא אסר "אבל אם נשבע שלא יהא ש

ץ "א שץ ומעשה הנאמן אלא שהוא לא יה"מעשה עבודת הש

ל דאם "ץ ונאמן ובזה י"דהיינו שלא יהא הממונה לש, ונאמן

ץ ובשנה אחד ממונה לנאמן דלא עבר על "בשנה אחד ממונה לש

שבועה אף דעושה שניהם בעתים מחולפים מכל מקום כל אחד 

ואחד אין בו איסור כלל דסוף סוף אינו בשום פעם ממונה על 

ום דכל אחד בפני י מש"י ור"שניהם ולא תליא כלל בפלוגתא דר

עצמו אינו חלק מהאיסור כלל וכיון דאינו חלק לא שייך ביה כלל 

  .לומר דאסור כל אחד


˘ ÈÓÈÁ Ì‡‰ Â˙˘‡ ˙‡ ˘¯‚Ï Ú·˘‰˘¯‚Ï ·È? 

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שנשבע לגרש את אשתו ונתחרט האם  חייב לגרש 

את אשתו כיון שנשבע או דילמא אין צריך לגרשה דגדול 

  .השלום

 

Â˘· ‡˙È‡ ‰
‰''È‡‰ ·¯ ˙ דמי שנשבע לגרש את ח''סימן תשנ 

  .אשתו חייב לגרשה
  

Â˘·Â''Ó¯‰ ˙"‡ נשאל על זה הא אמרינן גבי סוטה 'ק י''ס' סימן ק 

ו לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה "וק, וכתב ומחה

חזינן דמתירים איסור כדי , שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים

  .לעשות שלום ומדוע כאן לא מתירים
  

Ó¯‰ ı¯˙ÓÂ''‡: הא לא קשיא דהא מוציא מידי ספק ומידי 

  . אבל הכא דאמר רחמנא לא תשא אין לזה שום היתר, אסורא
  

Â„ÈÓÏ˙ ÂÈÏÚ ‰˘˜‰Â:מ א''א ע''מכות י' כ איך למד אחיתופל בגמ" א '

שלא יצוף את , ו מזה לזרוק השם על התהום" ק'וב' מ א''ג ע''סוכה נ

ומאי , רה למחוק את שמוו מהא דהתורה התי''ק, כל העולם

כ גבי "משא' דשאני הכא דבא להוציא מידי ספק וכו, הראיה

מ לא נלמד "מ, ואם יועיל טעמא שהיה לצורך כל העולם, תהום

  .ו"זה מק
  

Ó¯‰ ÂÏ ı¯˙ÓÂ''‡ : וזה כי אני אקשה לך מאי קאמר דהתם בא

מ למה לא צותה התורה "דמ, להוציא מידי ספק ומידי איסורא

ומאיזה , כ עליה" את אשתו הסוטה ולא יבוא אחשיגרש כל אדם

אלא , איסור בא להוציא שצותה התורה למחות את שם הקדוש

מאחר שבא להוציא מידי ספק ומידי איסורא אין , ק"נראה לי דה

שאנו לומדים ממה שכתב , זה בכלל איסור מחיקת השם

והפסוק , א, מכות כבאלהיכם ' ואבדתם את שמם לא תעשה כן לה

 ולכן אינו אסור רק כשעושים דרך מחיקה ודרך יג יד,  יבבדברים

, אבל כשאנו עושין זה לשום צורך ותיקון שרי, אבידה להשם

ת ותפילין אם נפל טפת דיו על "הלא ידוע לך מהלכות כתיבת ס

כ למד אחיתופל "וא. ה בכאן"השם דמותר למחקו כדי לתקנו וה

לצורך , ושרימה לצורך תיקון קטן לא מקרי מחיקה , ו יפה"ק

ולכן קאמר רב האי גאון שאין ללמוד . ש"תקון כל העולם לא כ

דמאחר שבא להוציא , איסור שבועת שוא מענין מחיקת השם

כ "משא, לא עוברין שום עבירה כי זהו תיקון' מידי ספק וכו

  . בענין שבועת שוא

  

‚‰ ÏÎ„ Ô
ÈÚ· ÌÈ¯„
 ˙¯˙‰· Ì‡‰ '˙ÂËÂÈ„‰  

ÓÏÈ„ Â‡ ¯„
‰ ˙‡ ¯È˙‰Ï ÂÓÈÎÒÈ·Â¯· È„ ‡?  

· ‰
‰Â˘"È·ˆ ¯‰ ˙ היתר םאהנסתפקתי  כתב ט''יורה דעה סימן קפ 

נדרים דמיא לדיני ממונות בשלשה שהולכין אחר הרוב דשנים 

ה בהיתר ''כ ה'' דהוא זכאי אאומרים זכאי ואחד אומר חייב

אומרים שהוא מותר נעשה מותר אף שהשלישי ' נדרים כשב

בעינן שיהיו כל השלשה היתר נדרים שאני דדילמא  או מתנגד

 כלל את  ובלי הסכמת כל השלשה אין להתיר,מסכימים להיתר

  .הנדר
  

˜ÈÒÓÂ:ולא בעינן שיסכימו ,  דבהיתר נדרים נמי אזלינן בתר רוב

   .'ש שמביא ראיה מגמ''עי, של השלושה



 ¯È˘Ú ‡¯˜È˘ ‰‡
‰ Ì‡‰ Â¯È·ÁÓ ‰‡
‰ ¯„ÂÓ‰  

‰‡
‰ ¯„ÂÓ È·‚Ï ‰‡
‰ ·˘Á
?  

· ‰
‰Â˘"Ó˘Ï ‰¯Â˙ ˙‰ הדיר עצמו שראובן ב נשאל צ''סימן ר

 והיה לשמעון כלים יקרים מונחים בחנות ראובן ,מנכסי שמעון

אם צריך ראובן להסירם מחנותו ולשלחם לשמעון מפני שיש 

לחוש שהוא נהנה מאלו הכלים שהם מונחים בחנותו שיחשבו 

 לא  דילמא דבר זההרואים שהם שלו ויחזיקו אותו לעשיר או

  .חשיב הנאה
  

ÏÂ‡˘Ï ˘È ÔÎÂורוצה לכתוב השטר על '  אם שמעון קונה בית א

שם ראובן שיש לו סיבה שאינו רוצה לכתוב בית זה על שמו אם 

ראובן צריך לעכב ולא יניח לשמעון לכתוב הבית על שמו דיש 

  . לחוש דמטי הנאה לראובן בזה שיהיה מוחזק לעשיר
  

‰Ó˘Ï ‰¯Â˙· ˜ÈÒÓÂ:והכי , חשיב הנאה ואסורבר זה ודאי ד 

 בעי רמי בר חמא שאלה ליראות בה מהו א"ו ע" צמ''ב' איתא בגמ

 ממונא דאית ליה הנאה  דילמא או,ממונא בעינן והא איכא

ל ליראות שיהיה נראה עשיר "י ז" רשרש ופי,מיניה בעינן וליכא

חשוב ולא ימשכו בעלי בתים ידיהם ממנו להקיפו באמנה 

 רושנן והא איכא פיל ממונא בעי"בתוספות ז'  ופי,ובאשראי

או , ממונא בעינן שישאיל לו והאיכא ואית ליה נמי הנאה מיניה

 ממונא דמתהני מיניה פירוש שמשתמש בו ובעיא זו לא דילמא

'  והנה גם לצד בו"שמ' מ סי"וחע "ל ובש"ם ז"אפשיטה ועיין הרמב

של הבעיא מודו דיש לו בזה הנאה אלא דנסתפק הבעיין דדילמא 

 בעינן שישתמש בגוף הבהמה שיהיה נהנה מן לענין דין שאלה

ד ודאי דיודה דאסור דהוא נודר הנאה " אבל בנ,הבהמה עצמה

  . פ"מנכסיו והרי הוא נהנה עכ
  

¯˘‡ È
„ÚÓ:א''ג ע''נדרים ל' מהא דנסתפק בגמ,  נראה להביא ראיה 

י זה ''בנודר הנאה ממאכל האם מותר לתת לו טבעת ליראות שע

משמע דבנודר , ויש לזה שיכות לאוכליתנו לו מנה יותר יפה 

  .הנאה סתם אסור בהאי הנאה

  

Â¯È·Á Ï˘ ˙ÈÏË ÏÂËÈÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ Â¯È·ÁÓ ‰‡
‰ ¯„ÂÓ‰?  

מודר הנאה מחבירו ב  נסתפק' פסוק א'ויקרא פרק יתיבת גמא הנה ב

מצות ד ש לומראם מותר לו ליקח טלית של מצוה ולברך עליו די

, ת והם גזירת מלךלאו להנות נתנו במצות שחוב עליו לעשו

גם נהנה , לא ללבוש ולא לברך, כ ציצית אין חובת גברא"משא

  .הנות נתנוי בזה לאו לא שייךבלבישת ועיטוף הטלית ל
  

„ ‰‡ÏÙ
 ‡È˘Â˜ ÌÈ
Â¯Á‡ ÌÈˆ¯˙Ó ‰Ê „ÂÒÈ·Âא איך ילפינן מה

 לכל התורה דעשה דוחה לא דמותר ללבוש כלאים בציצית

דמצוות לאו  ב''ז ע''בנדרים ט א''לפי מה שכתב הרשב, תעשה

כ אפשר ''א, אמרינן אף בהנאת הגוף בהדי הנאת מצוה, ליהנות

, דלכך מותר להלביש כלאים בציצית דאינו נהנה כלל מן הכלאים

Âˆ¯˙Â , כ ליכא ראיה דעשה דוחה לא תעשה בכל התורה''א

ÌÈ
Â¯Á‡ ‰·¯‰· הא דאמרינן מצוות לאו ליהנות ניתנו היא 

 במצוה קיומית יש הרבה שיטות אבל, דווקא במצוה חיובית

ש שפיר דציצית הויא ''כ א''א, דלא אמרינן מצוות לאו ליהנות

כ אין הטעם שמותר כלאים בציצית ''כ בע''א, מצוה קיומית

, אלא משום עשה דוחה לא תעשה, משום מצוות לאו ליהנות

ת שארית יהודה סימן ''ובשו', ת בית שערים סימן ח''כן תירץ בשו ,כ ילפינן שפיר''א

ויש אריכות , .ו''ה סימן מ''ם ח''ת מהרש''וכן בשו, ה''ה סימן מ''מ מ''ת שו''וכן בשו', א

, פ להני שיטות דאמרינן מתורץ''גדולה אם במצוה קיומית אמרינן מצוות לאו ליהנות עכ

  .אריכות גדולה בענין זהז ''עיין ספר מעדני אשר פרשת שלח תשס

 ÚÈ„Â‰Ï ÍÈ¯ˆ Ì‡‰ „˘ÁÏ Ì¯Â‚˘ ¯·„ ‰˘ÂÚ˘ Ì„‡  

‰˘ÚÓ‰ ¯Á‡ ÚÈ„ÂÓ˘ ˜ÈÙÒÓ Â‡ ‰˘ÚÓ‰ Ì„Â˜?  

 Ô˙˘¯Ù·ב''ב כ''ל ‰Ó ÌÈÈ˜
 Ì˙È‰Â 'Ï‡¯˘ÈÓÂ.  
  

· ‰
‰Â˘"‰Ó˘Ï ‰¯Â˙ ˙ אדם העושה דבר נשאל ב פ''סימן ת

המביאו לידי חשד שצריך לנקות עצמו לפרש הענין כדי שלא 

  דילמא צריך לפרש ולהודיע קודם המעשה או האםיחשדוהו

אחר שיעשה המעשה ההיא אז יתחייב להודיע ולפרש דבר 

 שצריך להודיע ולפרש ם תמצי לומר וא,ההיתר שלו איך היה

מקודם כדי שלא יבא לגרום לבני אדם שיחשדוהו בזמן אשר מה 

דביני וביני הנה נסתפקנו אם יהיה לו איזה פסידא אם יודיע 

כ יודיע ויפרש " קודם שיעשנו אי שרי ליה לעשות ואחהדבר

ד בכל גוונא אין לו רשות לעשות דבר "הענין לנקות עצמו או

  . המביאו לידי חשד עד שיודיע ויפרש הענין להסיר החשד
  

‰Ó˘Ï ‰¯Â˙· ˜ÈÒÓÂ: רבין חסידא א"ט ע"קדושין נאיתא בגמרא ד 

 בגמרא  ומקשה,אזיל לקדושי ליה אתתא לבריה קידשה לנפשיה

 ומשני לא , אלא שנהג בו מנהג רמאות,והתניא מה שעשה עשוי

' בגמ ומקשה ,יהבוה ניהליה כלומר לא רצו ליתן אותה לבנו

 ,איבעי ליה לאודועי כדי להוציא עצמו מן חשד מנהג רמאות


Â  ,ומשני סבר אדהכי והכי אתא אינש אחרינא ומקדש להÈˆÓ


ÈÒ‰Ï ÔÈ
Ú‰ ˘¯ÙÈÂ ÚÈ„ÂÈ˘ ÍÈ¯ˆ˘ ÔÈ„ÓÏ Ì„Â˜ „˘Á‰ ˙‡ ¯

Á‡ È‡„Â ‡Î‰ ‡‰„ ‰˘ÚÓ‰ ‰˘ÚÈ˘" ÔÈ
Ú‰ ‡„ÈÒÁ ÔÈ·¯ ÚÈ„Â‰ Î

Â
·Ï ‰
˙ÈÏ Âˆ¯ ‡Ï˘,ז מקשה דצריך להודיע קודם המעשה " ועכ

 גם למדין דאם חושש פן יהיה לו פסידא בקדימת הידיעה ,דיליה

 דהא משני הטעם דלא המתין עד שיודיענו תחילה משום ,שרי

ג דהפסד הזה " אחר ויקדשנה ואעדחש פן יפסיד זו האשה שיבא

  .ש בודאי"הוא בספק וכ

  

Â· ÔÈ„˘ÂÁ˘ Ì„‡Ï ‡Â‰ ·ÂË ¯·„ Ì‡‰?  

Ó‚· ‡˙È‡' אמר רבי יוסי יהא חלקי ממי שחושדין 'ח עמוד ב''שבת קי 

  .אותו ואין בו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:אמר רבי יוסי פעם 'מ א'' ע'ברכות ג ' מהא דאמרינן בגמ 

בה אחת מחורבות ונכנסתי לחור, אחת הייתי מהלך בדרך

 בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח עד שסיימתי ,ירושלים

 לאחר שסיימתי תפלתי אמר לי מפני מה נכנסת לחורבה ,תפלתי

'  וכו אמרתי לו להתפלל ואמר לי היה לך להתפלל בדרך,זו

ובטעם הדבר ', וכובאותה שעה למדתי שאין נכנסין לחורבה 

כך , פעולות שמביא לידי חשדחזינן שאסור לעשות , משום חשד

  .א''ע' מקשה בברכה אהרן ברכות ג
  

ı¯È˙Â:  הא דאמר שיהא חלקי ממי שחושדין בו ואין בו זה היה

אבל אחר ששמע מאליהו שצריך ליזהר , קודם שנכנס לחורבה

  . בזה התחיל להקפיד על זה
  

‰ ‰
‰ÂÈ¯È‡Ó לעולם יזהר אדם שלא יביא כתב ' מ ב''ח ע''מועד קטן י

 לידי חשד ולא יספיק לו היותו נקי מפעולות הרע מהשם עצמו

 דרך אזהרה אמרו אין אדם ,ומישראל'  אלא שיהא נקי מה,לבד

כ עשאו ואם לא עשאו כלו עשאו מקצתו ואם "נחשד בדבר אא

לא עשה מקצתו הרהר בלבו לעשותו ואם לא הרהר בלבו 

מ יצא מכלל זה כל " ומ,לעשות ראה אחרים שעשאוה ושמח

ין אותו מחמת קנאה או שנאה שאם לא כן לא הנחת בן שחושד

לאברהם אבינו וכבר ידעת על אדון הנביאים שחשדוהו הסכלים 

ופסק הקול  בו שאין מחמת קנאתם וכל שחושדין אותו ונתברר

ראוי לו להתעורר על גוף החשד ולהתבונן שמצד עונש הגיע 

ו ואין אליו כן ועל זה הצד אמרו יהא חלקי עם מי שחושדין אות

  .בו



.    

  
  

ì íéøåôë íåéá øúåî äéä êéàãå÷øúåìåçîá åéáå úáùá ãå÷øì øåñéà ùé éøä ''è  
àúéàã àä ìò íúù÷äù äî äðùîá ë úéðòú''ò å'' á íåéë ìàøùéì íéáåè íéîé åéä àì

úåìéçîáå íéôåúá íéàöåé ìàøùé úåðá íäáù íéøåôëä ,ã øúåî êéà úåù÷äì ùé
ãå÷øì,îé÷ àä '' ìäöéáì ''åøåà ''ìù ïîéñ ç''è åéá ãå÷øì øåñàã''èøéù éìë ï÷úé àîù  ,

íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð , åîë ãå÷éøä øñàð àì æàã íéøåôëä íåé éàöåî ìù úåùîùä ïéá äéä äæã

íé÷ñåôá áåúëù.  
  

ãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâäèéìù àåå'' àøúñùèðàî  
äåöî ìù äçîù íåùî äøåú úçîùá åøéúäù åîë õøúì äàøð , åøéúä ïàë éîð éëä

äåöî ìù äçîù íåùî ãå÷øì.  
  

èéìù êåáðøèù øéàî áøä'' àíéìùåøé  
äøäì åúáùá úáù àìôðä øôñá éúéàøù íéöåøú äîë ãåò ïééöì äàøð'' ïåéö ïá â

èéìù øàñàøèù''áá áùéù à ' íéðôåàà{àì àå åøøù íâù íå÷î íåùá áåúë '' ë
 øúåîù éàãå øéù éìá ãå÷øìá { ÷ø àìà íéìâø úøé÷ò ìù äøåöá åã÷ø àì íä

ìâòîá åááåúñä ,éæ øòìôééèñä âäåð äéä ïëå''ò ,à''øåñéà àëéì ë , åäéòùé èå÷ìéáå
øåôéë íåé éàöåîá åéä íéãå÷øäù ÷ãö úøéôö øôñî àéáî , äéä àì øåôéë íåéá éàãåã

ô íúòãíéëåãéùì äéåð ,à''éãéî äù÷ àì ë.  
  

èéìù øôå÷ ïäëä êåøá ìàëéî áøä'' àøéî úáéùé íéìùåøé  
 úáù úåçøà øôñáù ïééöì äàøðá ÷ìç 'ë ÷øô''î äøòä à'' èàøîä íùá ïë äù÷ä'' ì

ãå÷éøå ìåçî ïéá ÷ìçì øùôàù õøéúå õðéö.  

  
îâá ïðéøîà éøä äæä íìåòá øëù ñçðô ìáé÷ òåãî 'àäá äåöî øëùãàëéì àîìò é  

 ùøãîá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîá÷ä øîà" ìåèéù àåä ïéãá ä
íåìù éúéøá úà åì ïúåð éððä øåîà ïëì åøëù ,îâá ïðéøîà éøä úåù÷äì ùéã ' ïéùåã÷

ì''ò è'' áàëéì àîìò éàäá äåöî øëùã ,à''äæä íìåòá øëù ìáé÷ ïë ñçðéô òåãî ë ,
íéðôåà äùîçá íúöøúå.  

  

öé áøäèéìù ïäë äùî ÷ç'' àæéáðåô ììåë '÷øá éðá  
ò äæá õøúì äàøð'' íâ øëù ùé íéøçàì úìòåú ùéù äåöîáã øìôééèñä éøáã ô

äæä íìåòá , ÷åñôá ÷éåãî ïëìå"ìàøùé éðá úà éúéìë àìå éúàð÷ úà åàð÷á" òåãîå 
úåàð÷ä íöò ìò øëù ìáé÷ àì ,àëéì àîìò éàäá äåöî øëùã íåùî àìà , äæ ìò ÷øå

ùòùøëù äæ ìò ìáé÷ ìàøùé éðá úà éúéìéë àìå åðééäã íéøçàì úìòåú ä , äæ ìòã
äæä íìåòá øëù ùé.  

  

èéìù é÷öéáåëì ïøäà äùî áøä'' à÷øá éðá  
àëéì àîìò éàäá äåöî øëùã õøúì äàøð ,éîùâ øëùá à÷ååã ÷ø äæ , øùá ìáà

äæä íìåòá øëù ìá÷î éðçåø ,ðä éôì''çåø øëù ìáé÷ ñçðôù øéôù éúà ì åðééä éð
äúòî ïäëúðù.  

  

äøä''èéìù èåðâ êåøá ìàåîù â'' àçî ãòìà''ãåòå ïéìéôú úðùî ñ  
õøúì äàøð ,áîøä äðäã'' äøéáò ùðåòå äåöî øëù åðúé íàã áúë íéëåáð äøåîá í

äøéçáä çë ìèáúé äæä íìåòá ,úååöîä ìëá åäæã øîåì ùé ïë ìò , äåöîá àì êà
á àåä úåàð÷ä âùåî ìëã ïåéë úåàð÷ãäì éúì 'åãáì ,úøçà äøèî ìëì ïéåëúî íàå ,

äîùì úåàð÷ äùòî øáë äæ ïéà ,øëù íùì úåàð÷ íéé÷é íà àìéîéîå , äùòî äæ ïéà
øåäèå é÷ð úåàð÷.  

  

èéìù á÷òé øéàî áøä'' àíéìùåøé  
 íéöåøú äîë ãåò ïééöì äàøðà{ êøá òøæá  ïðçúàå úùøô ïéùåòù äåöî ìòã õøúî
àäá íâ øëù ùé ùôð úåøéñîáðä éôì àîìò é'' øëù ìáé÷ ñçðô òåãî øéôù éúà ì

 äæä íìåòáá{àîìò éàäá äåöî øëù ùé úåáà úåëæáã  ,à'' úåáà úåëæ øëæðù ïàë ë
àîìò éàäá øëù ùé .  

  
øçåàî øúåé úéøçù ììôúäì íéâäåðù ùé úáùá òåãî  

 éëãøîä íùá íúàáäù äîè ÷øô úáù'' å äù÷äùîòåã òåáùä éîé ìëù íìåòä åâäð 
òúîãåîìì åà äìôúì úñðëä úéáá ø÷áá ïéøøå,úéøçùá øúåé íéðùé úáùáå  ,õøúîå 

ãø÷áá ø÷áá øçù ìù ãéîúá øîàð òåáùä éîé ìëáù øáã ìù åîòè, ìù ãéîúáå 
áùä íåéáå àìà ïë øîàð àì úáùá øçùú,á òîùîãë øåçà òîùî äæ ïåùìå îâ ,'

 éøééî äæä ÷åñôä éøäã åéìò åù÷ä íéðåøçà äáøäã íúàáäåúéøçùá àìå óñåîá ,
íúöøúå.  

  

èéìù õéðééø äéøà íééç áøä' àåé''íéðåîã÷ éøôñ úàöåäì ïåëî ø  

ðä àéùå÷ áùééì éîð êéøàä ïåöø òáù éìúôð øôñáã ïééöì ùé''éò ì''ù .  
  

íåöä úà ùéâøé àìù éãë øåôéë íåé áøòá úåìåòô úåùòì øúåî íàä  
ãë øåôéë íåé áøòá ìåèéì øúåî íàä íúø÷çù äî åà íåöä úà ùéâøé àìù éãë íéøå

éåðéò úåöî ìèáîã íåùî øåñà àîìéã ,øåñéà ïéà àðéãîã íé÷ñåô äáøäî íúàáäå ,
ïë úåùòì éåàø ïéàù ÷ø.  

  

äøä''èéìù õøååù øæòìà éáø â'' àäøåúä ÷îò ììåë éðáøî ÷øá éðá  
 íéãéñç øôñá àúéàã äîî øéòäì äàøððø ïîéñ''á àáåî âö ïîéñ íäøáà ïâî'ñ "ë ÷'' æ

áá øéãú ÷åøé àìù äöåøäúñðëä úééø÷ì ïéøå÷ù ùøåù åúñéðë íãå÷ ñåòìé " ìáà õ
òááàá äòùú áøòå øåôéëä íåé áø òìåá ÷åøä òìåáùëå åéôá úå÷éúîä øàùéù øåñà 

úå÷éúîä ,øåôéëä íåé áøòî úåìåòô úåùòì øåñàù ïðéæç.   
  

èéìù áéìèåâ ïøäà øæòéìà áøä'' àéìé÷åãå  
ôì øéòäì äàøðåùá  àáåîù äî é''ú ïîéñ äáåùú úåøøåòúä ú"åù àéáîù ã'' áúë ú

ì ïîéñ øôåñ''òàù à'' ïúìéëà êøã àìà íäéìò ïé÷åì ïéà äøåú éøåñéà ìëáù â
äéá áéúë äìéëàã , íà åìéôà äðåòú àì øùà ùôð ìë äéá áéúëã íéøôåëä íåé ìáà

áééç êøãë àìù ìëà ,äéúòã àúáééî íà éåìú ìëäã ,à''éìåà ëä ''ïãéã ïåãéðá ä ,
ùôð éåðéò ïðéòá íéøôåëä íåéáã ,ò íàå''øåñàã ïëúé éìåà ùéâøé àì íéøåãëä é.  

  

èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç áøä'' à÷øàô àøàá øåâ ììåë  
åùáã ïééöì ùé'' øæòéìà õéö úæ ÷ìç 'ì ïîéñ'' á øåôéë íåé áøòá úåìåòô úåùòì øéúä éîð

íåöä úà ùéâøé àìù éãë ,åùá ïëå''ú øîåà òéáé è ÷ìç 'ð ïîéñ'''ã.  
  

èéìù éëàìî ïåòîù áøä'' à÷øá éðá  
îâá àúéàã àäî øéòäì äàøð 'è÷ úáù'' å úîâåò íåùî øåôéëä íåéá ÷øéä á÷ðì øúåî

ùø ùøéôå ùôð''íåöä åéìò ì÷äì ÷ñòúäì åì åøéúä ìåëàì äëçîù ïåéë é , ïðéæç
íåöä ìò íéìé÷îä íéøáã úåùòì øúåîã.  

  
 ïéðò ùé íàäùãåç ùàøá äëàìî åùòé àì íééåìù  

îé÷ã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî'' ìøåà'' çéú ïîéñ'' æáãøùãåç ùà øúåî 
äëàìî úééùòá ,áåè âäðî àåä äëàìî åá úåùòì àìù úåâäåðù íéùðäå , íòèáå

 øáãä÷øôá àúéàéøæòéìà éáøã  î ÷øô''ã  ïäéîæð ïúéì íéùðä åöø àìù éôì ìâòì
ø úà äðúî åìáé÷ùãåç ùà ,àã íúù÷äå'' íàä ìâòä äùòîá åéä àìù éåì èáù ë

ùãåç ùàøá äëàìî úåùòì àìù ïéðò éîð ùé íäì.  
  

äøä''èéìù ãéøô äùî â'' àñ .ìéæøá àìàô  
õøúì äàøð ,ò''ñåúä éìòáî íéðé÷æ úòãá àúéàã äî ô ' åëæù äîã ìä÷éå úùøôá

òá ïäéèéùëú íäî åç÷ì ìâòáù íåùî àåä ùãåç ùàøá íéùðä ïëùîá åìéàå ïçøë ì
äçîùá åðúð ,ðä íòèä êééù íéùðá à÷åãã øéôù éúà äæ éôì''ì ,éåì èáùá àìå.  

  

èéìù ïàéñîù íééç íäøáà áøä'' àá÷òé ïåøëéæ ìàëéî ïåøëéæ ììåë  
õøúì äàøð ,ìâòä úà åùò àìù éåì èáù ìöà àéä äìåãâ äìòîå äðåëä ïéàã , àìà
îé÷ù íéùðì''á äúð÷ äùà äúð÷ù äî ì åòîù àì úúì ååéö íéìòáäù åìéôàå äìò

äìòîä äæ íìå÷á ,áåè íåé íäì òéâî ïëì ,àùî''ðä àøáñ êééù àì éåì èáùá ë''ì. 
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úçîùîå äáåè äøåùá  
éùäì äàãåäå çáùá"ú  

÷åùä ïî ìæàù áø ïîæ øçàù òéãåäì åððä  
øãäå øàô áåøá íìåò øåàì àöéå òéôåä  

 øôñ" úùåã÷íéðéò"  
íéëøë éðùá úáçøåîå äùãç äøåãäîá  

  

è ìéëî" åáå íé÷øô å2360ùãå÷ úåøîà   
åéðéò úà ùã÷îä øëù úìòî ìãåâî  

é ÷øô"ã -è"åöá÷ð åá åîöòì äëøá òáå÷ å  
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 úîà é÷éãö ìàøùé éìåãâî  
äìòîìù äùåã÷á íäéðéò åùãé÷ù  
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