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מראי מקומות מפעל עמוד וחזרה

 :בלשבת   -מראי מקומות 

 רבי, בעון  תוס' ד"ה

וני בא על עון פלוני, לפי שהתורה דהגמ' כאן האריך להעיר שעונש פל  מאיריכ' ה  -בעון נדרים מתה אשה של אדם  )א
לעולם מעניש מדה כנגד מדה, וע"ש מה שביאר בכאו"א. 

חדש חידושי תורה, זהו , דיש לפרש דהמדה כנגד מדה הוא כזה, דכשאדם מבן יהוידעפי' ה  -וכו'  בעון ביטול תורה  )ב

ומבטל מפרו ורבו הרוחני שלו, יים שלו, וכשהוא מבטל תורה, ואינו מחדש החידושי תורה,  נחשב לבנים ובנות הרוחנ 

אז מדה כנגד מדה נוטלין ממנו הבנים ובנות שיש לו מאשתו הגשמית. 

או דלובש בגד בת ד' כנפות ואינו   (דרוש י"א) שכ' שיש לפרש זה בב' אופנים,   בית הלויע' ב  -וחד אמר בעון ציצית  )ג

לומר, דקאי על מי שלובש בגד הפטור  ציצית, רק לובשו בלא ציצית, דעובר על עשה דאורייתא. גם יש    מטיל בה

מציצית, שאין לו ד' כנפות, דאע"פ שהוא פטור מן התורה, מ"מ נענש אהא דאינו מכניס עצמו למצות ציצית ויקיימם.  

דדוקא בימיהם שהיו רגילים ללבוש בגדים של ד' כנפות, היו נענשים מי שלא היו ן,  כא  תוס' ישניםוהביא מש"כ  
דאין נוהגין ללבוש בגדים כאלו, אינם נענשים. וכ' הבית הלוי דמבואר מזה דס"ל לתו"י  להם ציצית, אבל עכשיו  

כביאור השני, דהעונש הוא על מי שלובש בגדים שאינם חייבים כלל במצות ציצית, ומ"מ נענש, משום שלא חייבו  

צית, דלמא הפסוק מיירי  עצמו במצות ציצית. אלא דהק', דמנין ללמוד מקרא דנענש גם אהא דאינו מחייבו עצמו בצי

במי שלובש בגד של ד' כנפות ואינו מטיל בה ציצית. ותי' דלשון הפסוק הוא גם בכנפיך נמצאו דם נפשות, ומשמע 

מגן  שהביא מש"כ ה  שפת אמתוע"ע ב  דהאיסור הוא מחמת הכנפים עצמן, דהיינו דאינו לובש בגד של ד' כנפות. 
ת הרי הוא מעיד עדות שקר בעצמו, וא"כ מטעם זה ג"כ יש לו ללבוש (סוף סי' כ"ד) דהקורא ק"ש בלא ציצי  אברהם

בגד שחייב בציצית. 

, הא הלא אותיות "די" אינם כלל ממוצא שפתים, ואף אם יהי'  עץ יוסףהעיר ה  -עד שיבלו שפתותיכם מלומר די  )ד

שפתותיו מלומר די. וביאר    פיו פתוח כל היום, ולא ינוע שפתיו כלל, יוכל לדבר תיבת די כל היום, ואיך יצויר שילאו

דעד שיבלו שפתותיכם מלומר די, היינו מלומר דיינו ברכות    ,בפרק הרואה (ט', ה')  ירושלמי בברכותע"פ הא דאי' ב

דיינו ברכות, והשתא א"ש, כי אות "ב" מתיבת ברכות הוא ממוצא שפתים, וי"ל שכן הוא כוונת הגמ' שלפנינו, שאמר 

נו על תיבת ברכה הנאמר בפסוק זה, אלא בגמ' שלנו קיצר.יעד שיבלו שפתותיכם, דהי

ב' פשטים, או דגוזלות את בעליהן במה שאינם עובדים, א"נ, מתוך שמלומדות במאכל    רש"יפ  -דאכלן ולא עבדן  )ה

דפי' א' ברש"י דוחק הוא, שהרי הבעלים רואים ושותקים. ופי' ב'    בן יהוידעכ' ה  .ובמשתה, גורמות לבעליהם לגזול

. ולכן פי' ב']זה קו' על פי' ה[וצ"ע איך הוי    נמי דחוק, כי בני מחוזא עשירים היו, והעשיר מביא משרתים, ואין אשתו עוסקת

הבן יהוידע פי' אחר, ע"פ מה דאמרו חז"ל דחלק העני נתן הקב"ה אצל העשיר, דהיינו דהעשיר צריך ליתן להעני  

ולכן כ' דבדבר זה האשה תאשם   זל להעני, שהרי הקב"ה נתן לו גם חלק העני, כדי שיתנו להעני.מממונו, ואל"כ גו

טפי, שהאוצרות בידה, ואינה נותנת מהם כלום לעני הדופק על הפתח, ושואל פרנסה ומזון, ולזה אמרי' דאכלן ולא  

עבדן, דהיינו דאוכלן מטוב הקב"ה, ולא עבדן באותו טוב צדקה לעניים.


