
 לרשע וימות?הלעיטהו 

  א משנה ה פרק שני מעשר  משנה (1

 ערלה ושל אדמה בקוזזות אותו מציינין רבעי כרם

 רבן אמר ושופך וממחה בסיד קברות ושל בחרסית

 בשביעית אמורים דברים במה גמליאל בן שמעון

 הנלקט כל ואומרים המעות את מניחין והצנועים

 : האלו המעות על מחולל יהא מזה

  א עמוד סט דף קמא אבב מסכת (2

 סימנא, אדמה בקזוזות אותו מציינין היו רבעי כרם

 נמי האי אף, מינה הנאה איכא אדמה מה, אדמה כי

 - ערלה ושל; מינה לאיתהנויי שרי מפרקא כי

 הנאה שאין חרסית מה, כחרסית סימנא, בחרסית

 - קברות ושל; מיניה הנאה ביה דלית האי אף, מינה

 כי ושופך וממחה, עצמותכ דחיור סימנא, בסיד

: גמליאל בן שמעון רבן אמר; טפי דניחוור היכי

 שני בשאר אבל, נינהו דהפקר, בשביעית - א"בד

 ; וימות לרשע הלעיטהו - שבוע

 

  ה משנה ג פרק דמאי מסכת משנה (3

 ואת לה נותן שהוא את מעשר לפונדקית הנותן

 רבי אמר לחלוף שחשודה מפני ממנה נוטל שהוא

 מה אלא מעשר אינו לרמאין אחראין נוא אין יוסי

 : בלבד ממנה נוטל שהוא

 

  ד"ה  ג פרק דמאי מסכת ירושלמי (4

 דבר אמרו שניהן גמליאל בן שמעון ורבן יוסי רבי

 לרמאין אחראין אנו אין אמר יוסי דרבי כמה אחד

' ר מסתברא לרמאין אחראין אנו אין אמר ג"רשב כן

 בן שמעון ורבן גמליאל בן שמעון לרבן יודי יוסי

 לרבן יודי יוסי רבי יוסי לרבי יודי לא גמליאל

 ורבן לרמאין אחראין אנו שאין גמליאל בן שמעון

 דרך שאין יוסי לרבי יודי לא גמליאל בן שמעון

  מתוקן שאינו דבר מביתו מוציא להיות חבר

 

  ז הלכה ט פרק   שני מעשר ם"רמב (5

 הכל שיד השמטה בשנת רבעי נטע לו שהיה מי

, בו שיכירו כדי אדמה בקוזזות לציינו ריךצ שוה

 שני בתוך היה ואם, שיפדו עד ממנו יאכלו ולא

, ממנו שיפרשו כדי בחרסים אותו מציינין ערלה

 שאיסור, יתפררו שמא אדמה בקוזזות ציינו שאם

 והצנועין, בהנייה אסורה שהיא הוא חמור ערלה

 כל ואומרין שמטה בשנת המעות את מניחין היו

 האלו המעות על מחולל אלו רבעי ירותמפ הנלקט

 . שביארנו כמו במחובר לפדותו אפשר אי שהרי

   קמב סימן יאיר חוות ת"שו (6

' וכו מציינין רבעי כרם שני דמעשר ה"רפ במשנה 

 ט"בפ ם"הרמב ופסק' וכו' בשביעי א"בד ג"ארשב

 ג"פ דדמאי אמשנה ל"וק ג"כרשב ז"מ שני דמעשר

' וכו לה נותן שהוא את מעשר לפונדקית הנותן ה"מ

 מעשר דהלכות ב"מי א"י' פ במיימוני פסק והכי

 משמע לאחרים תקלה יהיה שלא טעם ונתן

 ם"דהרמב ל"וי. הגונב של המכשול על דקפדינן

 הפונדקית דמתכוונת ב"והרע י"רש' כפי ל"ס

 לה דנותן דכיון ל"עי'. ו דחולין' כתוס ודלא לטובה

 דפלוגתתא משמע בירושלמי אכן טפי חמיר בידים

 ותמה) ט"בתיו הביאו שני דמעשר בהא תלי דדמאי

 טעמא והנה ם"הרמב פסקי מסתירת זכר שלא

 מפורש וכך וימות לרשע דהלעיטהו ג"דרשב

 תמה ואני. א"ע ט"ס ק"ב ס"בש שהביא בברייתא

 לבד דלא' בפשטי דהמשמעות זה לשון על מאד

 אם מאיסור להזהירו נקפיד דלא גופא מלתא בהאי

 שהוחזק בכל רק שיעבור איסור עוד בו שי נ"בלה

 ואיך בידים איסור לספינהו דשרי משמע גם רשע

 להזהירו ישראל איש כל על מוזהרין ואנו זה יתכן

 ואפילו  ממזיד כוחינו בכל ולמנעו שוגג בחשש

 מוטל לא לכן הוא רשע הרי יאכל דאם בזה ל"את

 דווקא לאו והלעיטהו בעצמו הדבר בזה להזהירו

 חשוד אינו אחד לדבר החשוד ל"ק הרי קשה מ"מ

 ארוכה שיעלה ומי 'מיני חמיר אם ש"כ א"לד

  יקרא אומן רופא בזה למחלתי



 

  תלא סימן ג חלק ז"רדב ת"שו (7

 שמעון של בתו עם משודך שהיה בראובן מעשה

 מרננין העם והיה שמעון של בביתו ויוצא ונכנס

 היא וגם שמעון של אשתו עם קלקל שהוא אחריו

 ושאלנו אשתו את וגרש שמעון ועמד מאוד פרוצה

 שאינו ואמר הקול מפני אותה מגרש אם פיו את

 פריצותה שבשביל הוא פסיק דלא קלא אבל. חושש

 גרושת את לקחת ראובן רצה כ"ואח אותה גירש

 של בתו עם לו שהיה השידוכין וביטל שמעון

 אותה וקידש והלך רשות ד"ב לו נתנו ולא שמעון

 רשות ד"ב לו נתנו וכשלא ד"ב תברשו שלא בעדים

 יורה. בערכאותיהם אותה ונשא הלך אותה לישא

 מוטב אם באיסור עמה עומד שהוא כיון המורה

 : בהיתר אותה לישא רשות לו לתת

 הרב דעת לפי כ"א שם עמד ההוא הקול אם תשובה

 רבינו וכן זה את זה סותרים ש"הרא דברי יהיו

 ק"רפ' התוס כדברי כתב ו"ח ריש ז"י נתיב ירוחם

' התוס כדברי כתב ג"ח ב"י ובנתיב כוכבים דעבודת

 ברור הדבר וחצי יום ':כדפי ודאי אלא דשבת ק"רפ

 ולזות פה עקשות ממך הסר משום לכנוס שאסור

 דאתי ג"דאע' בגמ אמרינן ועוד. ממך הרחק שפתים

. יכנוס לא לכתחלה ה"אפ לקלא ואפסקיה אחד עד

. אותה לכנוס תרשו לו נתנו שלא עשו יפה כ"וא

 את חיזק הרי ד"ב ברשות שלא וקדש שעמד וכיון

 ונשאה שהלך עליו מוכיחים ומעשיו הקול

 הקול היה שאמת מורה זה וכל בערכאותיהם

 עידי ולא טומאה עידי שם היו שלא פ"אע הראשון

 כלל יכנוס לא שקדש אפילו הילכך. מכוער דבר

 בדת עמו ותהיה וימות לרשע הלעיטהו ואדרבא

 . נימא כמלא' אפי לו יתירו ולא ריםהנכ

  א סעיף קנא  דעה יורה ערוך שולחן (8

 שאינם דברים עם המיוחדים דברים מעורבים היו

, שחורה לבונה בכלל זכה ד לבונה כגון, מיוחדים

 הזכה ילקט שמא חוששין ואין סתם הכל מוכר

: הגה .בזה כיוצא כל וכן. כוכבים לעבודת לבדה

 שחזקתו, וכביםכ לעובד או לכהן ודוקא

 ה אבל, כוכבים לעבודת הלבונה שיקטיר

 דאסור הא א"י ו. שרי, כוכבים עובד לסתם

, לעבודתם השייכים דברים להם למכור

 או בו כיוצא אחרים להם אין אם דוקא היינו

( ב) אם אבל, אחר במקום לקנות יוכלו שלא

 למכור מותר( ג, )אחר במקום לקנות יכולים

 ויש( ד(. )ז"דע ק"דפ מרדכי. )דבר כל להם

, הראשונה כסברא להקל ונהגו ז. מחמירין

 שם ן"ר. )לעצמו יחמיר נפש בעל וכל

 דשבת ק"פ ר"והגמ י"ואשיר ובתוספות

 (. הרב לדעת

  ו ק"ס קנא סימן דעה יורה ך"ש (9

 דאסור נזיר גבי ס"בש דאמרינן היכי דכי ל"דס

 עברי בתרי בדקאי דוקא דהיינו יין כוס לו להושיט

 מ"דמ וסוברין מחמירין ויש הכא ה"ה אדנהר

 עברי תרי כמו הוי לא אפילו איכא מדרבנן איסור

 פליגי דלא נ"לפעד אבל הרב לדעת זה וכל דנהרא

' כוכבי דעבודת ק"בפ' ותוס להמרדכי מודים ע"דכ

' ותוס ר"והגמ שרי מומר או' כוכבי דבעובד

 כוכבים דעבודת ק"פ ן"והר דשבת ק"בפ ש"והרא

 מאיסור להפרישו חייב שהוא אלבישר מיירי

 אוכל קטן מישראל גרע דלא שם ש"הרא וכדכתב

 גדול ישראל ש"כ להפרישו מצווים ד"שב נבילות

 חייב שאינו מומר וישראל' כוכבי בעובד כ"משא

' התוס דדעת מ"בד הרב כתב שהרי תדע להפרישו

' ול דשרי שם המרדכי כדעת כוכבים דעבודת ק"רפ

 ' התוס כלשון הוא כביםכו דעבודת ק"רפ ש"הרא

 גליון מהרש"א, שם (11

ואיני יודע מאין פשיט"א לו לש"ך ואי מפרק 

מרובה דאמר רשב"ג הלעיטהו יש לומר שאני התם 

דבין כך ובין כך עובר על איסור גזל ובאותו דבר 

שעשה רשעות על כל פנים אין אנו מצווים שלא 

 יעשנו באיסור אחר עוד


