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בחררה המהפך עני
  'הרב נחום אליעזר רבינוביץ
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II. יג, הלכות דעות ה: ם"רמב .  
  . יז, אישות ט
  .  יא-י , מכירה ז

  .  טו-יד , זכיה ומתנה א
. 521עמוד , ם בלאו סימן רעג"תשובות הרמב  III. 

  הסבר הגמרא
 מקודשת -והלך וקדשה לעצמו , האומר לחבירו צא וקדש לי אשה פלונית": במשנתנו מובא הדין הבא

קידשה , והוא במקום לבצע את השליחות ולקדשה לחבירו, אדם נשלח לקדש אשה לחבירו, כלומר". שניל
יש לבצע את הפעולה , שהרי כדי ליצור מערכת יחסים משפטית. הדין הוא שהאשה מקודשת לשני. לעצמו

ולה הוא זה שביצע את הפע, י חבירו"כאן האדם שנשלח ע. ולא די ברצון גרידא, המשפטית הנדרשת
הברייתא שם . הגמרא דנה במקרה זה ומביאה ברייתא העוסקת במקרה דומה. ולא משלחו, המשפטית

: הגמרא מוסיפה שזוהי כווונת משנתנו בכותבה. והוא מכלל הרמאים, מוסיפה שאותו שליח לא עשה כהוגן
.  צא וקדשהאומר לחבירו": ואלו דברי הגמרא. כאשר הכוונה היא הלך ברמאות, "והלך וקדשה לעצמו"

  . " הלך ברמאות-הלך נמי דקתני ? ותנא דידן. רמאות אלא שנהג בו מנהג, מה שעשה עשוי: תנא
והוא . גם בו נשלח אדם לקנות קרקע בשביל חבירו. בהמשך מביאה הגמרא מקרה הדומה למקרה שלנו

יו הגמרא ולכן שואלת על, המעשה המסופר בגמרא הוא על האמורא רבה בר בר חנה. קנה אותה לעצמו
אשר על כן קנה אותה , על כך עונה הגמרא שבעלי הקרקע לא רצו לתיתה למשלח. כיצד יתכן והוא רימה

הקרקע , הוא לא הודיע על כך למשלחו משום שחשש שמא עד שילך ויודיע זאת למשלחו. ח לעצמו"רבבב
  : וכך אומרת הגמרא. כבר תימכר למישהו אחר

. אזל זבנה לנפשיה, זבנה ניהלי להאי ארעא: אמר, ברבה בר בר חנה יהיב ליה זוזי לר"
לרב נהגי , באגא דאלימי הוה ליה! אלא שנהג בו מנהג רמאות, מה שעשה עשוי: והתניא

אדהכי והכי , סבר! איבעי ליה לאודועי. לרבה בר בר חנה לא נהגי ביה כבוד, ביה כבוד
  ". אתא איניש אחרינא זבין לה

  עני המהפך בחררה
ואחר לקח אותה , גם בו נקרתה לידי איזשהו אדם הזדמנות לקנות קרקע.  מובא מקרה דומהבהמשך הגמרא

ורבי אבא קדם וקנה , רב גידל היה בתהליכי קנית קרקע מאדם מסוים. בגמרא מסופר על רב גידל. ממנו
ודמים אין מקרה זה דומה לק, אמנם. לפני שרב גידל הספיק להביא את הקניה לידי גמר, אותה מאותו האדם

מי שקנה בסופו של . במקרים הקודמים הפגם במעשיו של השני אינו רק במניעת הזדמנות רווח מהאחר. לו
ובמקום , הוא מעל באמון שנתן בו חבירו. דבר את הקרקע בה היה מעונין חבירו השיג זאת בדרכי מרמה

מקרה זה מהמקרים אין מקום להקיש לדינו של , לכן. קנה אותה לצרכו הוא, לקנותה לצורך חבירו
  : וכך מספרת הגמרא. הקודמים
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1 ,  לרבי זיראאזל רב גידל קבליה, אזל רבי אבא זבנה, רב גידל הוה מהפיך בההיא ארעא"

כי . המתן עד שיעלה אצלנו לרגל: אמר ליה,  לרב יצחק נפחא1אזל רבי זירא וקבליה
: אמר ליה? מאי,  ובא אחר ונטלה הימנו2עני מהפך בחררה: אמר ליה, אשכחיה, סליק

השתא נמי ניתבה ניהליה . לא הוה ידענא: ל"א? ואלא מר מאי טעמא עבד הכי. נקרא רשע
אי בעי במתנה , דארעא קמייתא היא ולא מסמנא מילתא, זבוני לא מזבנינא לה: ל"א! מר

משום , רבי אבא לא נחית לה, ושונא מתנות יחיה: דכתיב, רב גידל לא נחית לה. נישקליה
  . "ומיתקריא ארעא דרבנן, ולא מר נחית לה, לא מר נחית לה. רב גידלדהפיך בה 

הוא שאל אותו מה הדין במקרה . הוכיח את רב גידל בדרך עקיפה, אליו הועברה התלונה, רב יצחק נפחא
עני מהפך בחררה ובא אחר : "המקרה הוא זה. והוא ענה שהעושה כן נקרא רשע. דומה למעשיו שלו

  . "ונטלה הימנו

  י"רשדעת 
מחזר אחריה לזכות בה מן ההפקר או שיתננה  -עני המהפך בחררה ": י בפירושו לדברים כותב כך"רש

יתכן ורצה לזכות בה . אין כל משמעות לשאלה מהיכן רצה העני להשיג את החררה, כלומר. "לו בעל הבית
עותית היא טרחתו העובדה היחידה המשמ. או אפילו לקנותה ממנו, או לקבלה במתנה ממישהו, מן ההפקר
טרח בו קודם ) רב גידל(שגם הוא קנה חפץ שאדם אחר , מכאן ההשואה למעשהו של רבי אבא. של העני

  . על מנת לקנותו
הגם שטרם , עצם העובדה שאדם כלשהו טורח למען השגת בעלות על איזשהו דבר: ניתן לסכם ולומר כך

די בה להחשיב לרשע את המקדים לבצע , ביצע את הפעולה המשפטית הנדרשת כדי להיות הבעלים שלו
את הבעלות על החפץ ) שני(חכמים לא הפקיעו מידי אותו אדם , אמנם. את פעולת קנין בחפץ לפני הראשון

  . בו זכה כדין

  קושיות התוספות
בקונטרס דמיירי ' פי": ואלו דבריהם. י"כמה קשיים על שיטתו של רש, בראשית דבריהם מעלים התוספות

ראה את המציאה ונפל לו עליה או שפירש  )א, י: מ"ב(וקשה מהא דתנן בשנים אוחזין . פקרבחררה של ה
המקרה ממנו מקשיפ !". עני מהפך בחררה הוא? ואמאי…טליתו עליה ובא אחר ונטלה הרי היא שלו

. ואז בא אדם אחר ולקח את המציאה. ופירש את טליתו עליה, אדם כלשהו ראה מציאה: התוספות הוא זה
הסובר שגם כאשר , י"אם נסבור כמו רש. הוא זה שזכה בה, ן שרק השני ביצע מעשה קנין במציאהמכיו

מי שלקח את המציאה מידי הקודם לו , טרח אדם על מנת להשיג חפץ מההפקר הלוקחו מידו נקרא רשע
  . ואם כן יוצא שאין הוא נקרא רשע, המשנה שם לא הזכירה כלל עובדה זו, אמנם. נקרא רשע

, אלא שלא בזה עסקה המשנה, הרי יתכן שהאדם העושה זאת אכן נקרא רשע. ום להעיר על קושי זהיש מק
נראה להסביר שקושיתו זו של התוספות מבוססת על הבנתו את . שמטרתה היא רק להשמיע את עצם הדין

התוספות הבינו שכאשר אדם עשה מעשה והוא נקרא בשל כך . י"השונה מהבנתו של רש, "רשע"המושג 
ולכן אם המשנה . משמעות הדברים היא שאנו מפקיעים מידו את מה שהרויח מעשיית אותו המעשה, רשע

שהרי אם היה רשע חכמים היו . בהכרח אין הוא נקרא רשע, כתבה שהאיש שהגביה את המציאה זכה בה
 של עני כך הבינו התוספות גם את המקרה. מפקיעים מידו את האבידה לטובת הקודם לו שפרס עליה טליתו

, במקרה במקרה של רב גידל, אמנם. גם שם הדין הוא שהחררה תופקע לטובת העני. המהפך בחררה
שהרי רבי אבא עשה את , "עני המהפך בחררה"למרות שדינו מושווה לדין , הקרקע היתה שייכת לרבי אבא

 לא רצה להנות הוא, אמנם. ולא ידע שרב גידל נמצא בהליכי קניה לגבי אותה הקרקע, מעשיו בתום לב
, הרי שאז היה צריך להחזיר אותה למוכר, מהקרקע מכיון שאם היה יודע שרב גידל היה בהליכים לקנייתה

  . כדי שהיא תימכר לרב גידל
המשנה בפאה אומרת שאם אחד העניים לקח את בגדו ופרסו . י"התוספות מעלים קושי נוסף על שיטת רש

נאמר שדין עני המהפך בחררה קיים גם כאשר ניתן להשיג את אם . מעבירים אותו מאותה הפאה, על פאה
כ יש מקום לאסור על אחרים "וא, הרי עני זה קדם לאסוף את הפאה. הדבר בדרכים אחרות ייוצר קושי

                                                 
1

  . התלונן בפניו=  קבליה 
2

  . עוגה=  חררה 
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מי שליקט מקצת הפאה ופירש טליתו עליה מעבירים אותו  )א, מ י"ב(וכן הא דקאמר התם "
  !". ?הימנה ואמאי עני מהפך בחררה הוא

ם המעיין במשניות של אותו הפרק בפאה יראה שמובאים ש. יש מקום לתרץ קושיא זו של התוספות, אמנם
ואין הם , דינים אלה נועדו על מנת למנוע ריבים ומחלוקות בקרב העניים. דינים המיוחדים ללקיחת פאה

  . 3שייכים לכל דיני ממונות

  דעת רבינו תם
ובין המקרה של , "עני המהפך בחררה"ת חילוק בין המקרה של "מביא ר, מכוח הקשיים שהובאו לעיל

מי שיקדמנו . אין לכך כל משמעות, גת בעלות על חפץ מסויםכאשר מישהו מסוים טורח למען הש. המציאה
אם יכול היה אותו אדם להשיג חפץ , אמנם. ואינו נקרא רשע, ויבצע את מעשה הבעלות יזכה בחפץ מן הדין

, מציאות כזו קיימת במקרה של ֶמֶכר. הוא נקרא רשע ומפקיעים אנו את החפץ מידו, כמוהו בדרכים אחרות
מה שאין כן כאשר מדובר בקנית חפץ . וניתן לקנות גם בַמקום אחר, ות דווקא כאןשהרי אין הכרח לקנ

עני "בשל כך הוא סובר שהמקרה של . שהרי זו הזדמנות בלתי חוזרת, )כמו במקרה בבבא מציעא(מהפקר 
.  קנית חפץ שמישהו אחר נמצא בהליכי קניה שלו-הוא רק בדומה למקרה של רב גידל , "המהפך בחררה

. לפי שיטתו אין כל משמעות לטרחה. בֶמֶכר בלבד, "עני המהפך בחררה"ת את המקרה של "מיד רלכן מע
  : ואלו דבריו

דאיסור דמהפך דנקט הכא לא שייך אלא דוקא כשרוצה העני להרויח : ת"ואומר ר"
ה "בשכירות או כשרוצה לקנות דבר אחד וחבירו מקדים וקונה והוי דומיא דרב גידל ומש

אבל , ע כי למה מחזר על זאת שטרח בה חבירו ילך וישתכר במקום אחרקאמר דנקרא רש
  . "אם היתה החררה דהפקר ליכא איסור שאם לא זכה בזאת לא ימצא אחרת

אם דייג מנסה להעלות : הדין הוא זה. )ב, כא: ב"ב (ת על שיטתו זו מדין המובא בגמרא"בהמשך מקשה ר
. 4ויש להתרחק ממנו כמלא ריצת אותו הדג,  על המידהאין להתקרב אליו יתר, בחכתו דג במקום מסוים

ובכל זאת יש איסור , ואין אפשרות להשיג אותו במקום אחר, שהרי הדג הוא הפקר, לכאורה קשה מכאן
  : ואלו דברי התוספות. לקחתו מידי מי שטרח להשיגו ראשון

ג כמלא  דקאמר התם מרחיקין מן הד)ב, כא: ב"ב(ומיהו קשה מההיא דפרק לא יחפור "
פ שהוא של הפקר ונראה דהתם היינו טעמא מפני שהוא יורד לאומנתו כי "ריצת הדג אע

 האי בר מבואה דאוקי ריחיא ואתא בר מבואה ואוקי בהדיה מצי )שם(ההיא דקאמר התם 
  . "לעכובי עליה דקאמר ליה דקא פסקת לחיותאי

אזי יהיה הדבר , דה לאומנות חבירושאם מדובר בירי, התוספות מוסיפים חילוק נוסף ואומרים, כלומר
המחלק , )שהיה אביו של רבינו תם(בהמשך דבריהם מובאים דבריו של רבינו מאיר . אסור בכל מקרה

ל מדובר באופן שרק בזכות טרחתו של הדייג הראשון נוצרה "הוא סובר שבמקרה הנ. חילוק אחר
. 5ונאסר עליו לעשות זאת,  כאילו גזלוולכן מי שלוקח ממנו את הדג הריהו. האפשרות לדוג דג זה מהים

  : ואלו דבריו

                                                 
3

הפאה ניתנת במחובר לקרקע בדלית ובדקל בעל הבית מוריד ומחלק לעניים רבי שמעון ":  משנה א
אומר אף בחליקי אגוזים אפילו תשעים ותשעה אומרים לחלק ואחד אומר לבוז לזה שומעין שאמר 

ל אינו כן אפילו תשעים ותשעה אומרים לבוז ואחד אומר לחלק לזה בדלית ובדק": משנה ב. "כהלכה
  . במשנה ג מצוי הדין שהובא בתוספות. "שומעין שאמר כהלכה

4
  ). המקום בו הדג רץ(שטח תנועתו של הדג ,  כלומר

5
נקף בראש עני המ": )פרק ה משנה ח(המקרה מובא במשנה בגיטין .  מקרה זה דומה לעוד מקרה שנידון בראשונים על אתר

מדובר במקרה בו ניענע עני אילן . "גזל גמור: יוסי אומר' ר, מפני דרכי שלום,  מה שתחתיו גזל-הזית 
גם במקרה זה העני הוא זה שיצר את האפשרות לקחת את . כ את מה שיפול ממנו"בכדי שיוכל לאסוף אח, כלשהו

  . ולכן אסור לאחר לקחתם ממנו, הזיתים מהאילן
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ת דמיירי בדג מת שכן דרך הדייגים להשים במצודות "ועוד אומר רבינו מאיר אביו של ר"
י מעשה "דג מת והדגים מתאספים שם סביב אותו הדג וכיון שזה פירש מצודתו תחילה וע

ילו גוזל לו ויכול לומר לו שעשה זה מתאספים שם סביב ודאי אם היה חבירו פורש הוה כא
  . "תוכל לעשות כן במקום אחר

  י ורבינו תם"סיכום מחלוקת רש
כל עוד לא ביצע , אמנם. ישנם מצבים בהם מבצע אדם הליך שמטרתו היא להשיג בעלות על חפץ מסוים

אחת ההשלכות . החפץ עדיין לא שלו, פעולה משפטית מחייבת שמשמעותה השגת הבעלות בפועל
שקיימת האפשרות ביד מישהו אחר לבצע לפניו את ההליך הסופי של , המעשיות של מצבים מעין אלו היא

אדם נמצא : לדוגמא. וכך יצא שכל טרחתו של הראשון למען השגת החפץ היתה לשוא, שגת הבעלותה
יכול אדם אחר , כל עוד הוא לא קנה אותה בפועל, במשא ומתן עם מישהו על מנת לקנות ממנו קרקע

, עליהופרס את בגדו , אם אדם מסוים ראה אבידה מונחת ברחוב: עוד דוגמא לדבר כגון זה. לקנותה לפניו
ולכן כל , פריסת בגד לא מהווה מעשה שמשמעותו קנית האבידה. כדי שיוכל לקחתה מאוחר יותר מהמקום

  . יזכה בה, מי שיקדים ויקח את האבידה משם
די בעצם העובדה . והוא נקרא רשע, מעשהו של האדם השני פסול, י סובר שבכל מקרה כגון זה"רש

חכמים לא , אמנם. ואסור לעשות כן, מר שהלוקחו נקרא רשעכדי לו, שמישהו אחר טרח למען השגת החפץ
  . והוא שלו כדין, הפקיעו מזה השני את הבעלות על החפץ

שניתן יהיה להשיג חפץ כגון זה : התנאי הוא. רבינו תם סובר שנצרך עוד תנאי כדי שנגדיר אדם זה כרשע
כאשר גם תנאי זה מתקיים נקרא . ואין הכרח לקחתו דווקא מידי זה הנמצא בהליך להשגתו, בצורה אחרת
על מנת , משמעות הדברים היא שחכמים כופים אותו להחזיר את החפץ, לפי רבינו תם. אדם זה רשע

, י הסובר שהגדרת אדם כרשע בגלל מעשה מסוים שעשה"זאת בניגוד לרש. שהראשון יוכל לזכות בו
  . עשויאולם מה שעשה , משמעותית רק בכדי לקבוע שלא היה לו לעשות כן

לא שייך תנאי זה, ואומר שבירידה לאומנות חבירו, רבינו תם מוסיף חילוק נוסף  . 6

                                                 
6

  . ש"ע, פי התנאים המובאים בבבא בתרא דף כא והיא אסורה על 
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  ם"דעת הרמב
. יש לברר מהי הסיבה לכך. בהלכותיו במשנה תורה" עני המהפך בחררה"ם לא ציין את המקרה של "הרמב

באה על , א רשעם סובר שאמירת הגמרא על עני המהפך בחררה שהו"רבינו חננאל בן שמואל כתב שהרמב
ם "יש לעיין בתשובת הרמב, ם"כדי לברר מהי דעת הרמב. והדברים מצריכים ביאור. כל המקרים שלפניו

גם שם . המקרה הוא ירידת אדם לאומנותו של חבירו. לגבי מקרה הדומה למקרה של עני המהפך בחררה
דיין אחד היה רגיל להיות : זההמקרה הוא . מדובר על עשיית רווח כספי בדרכים מותרות תוך פגיעה בזולת

ביצע הרופא מילה באותו , כדי לנקום בו. נתעורר סכסוך בינו לבין רופא אחד. המוהל באיזור כפרי מסוים
האם : השאלה שנשאלה היא. את הכסף חילק הרופא לעניים. האיזור בו היה אותו הדיין מוהל בדרך כלל

וכך ?  לעניים לקבל ממנו כסף שהושג בדרך פסולהאו שמא אסור, קיים הרופא מצוה במה שחילק לעניים
: לשון השאלה

הגדול הפטיש [ורבינו אדונינו משה הרב ] צפירת תפארת מרינו[ה תאמר הדרת יקרת ]מ"[
והיה . שסביבו חוות, בכפר] אשר דר, בדבר דיין[, יהי שמו לעולם כירח יכון עולם] החזק

ואירע . הכפר ולמול בו] אותו[לצאת אל , כאשר נזדמנה באחת מהן מילה, ]מנהג זה הדיין[
ונמשך . בו) ומל(שיצא זה האיש אל כפר אחד , שהביא לידי כך, ]רופא ריב[בינו ובין איש 

יורינו . וחילקו לעניים, ובא ואמר איני צריך לזה. וקבל במילה הנזכרת סכום מה. הענין כך
והאם ? אם לאו, ן הנזכר בזהכיוון שעבר כלפי הדיי, האם אותו האיש עובר עבירה, אדוננו

  . נצח סלה, ושכרו כפול מן השמים? מותר להם לקבלו אם לאו, מה שחילק לעניים

: ם לשואליו"וזו היתה תשובת הרמב
לא , היא מצוה הבאה בעבירה] הרי, לעניים[שעשה מצוה בחלקו , התשובה מה שסבר

ר על לא תקום ולא תטור ועב, לפי שמנע פרנסה קבועה של עני בן תורה, וחטא', עבודת ה
וכונתו להציק ] של זה[לפי שרצונו הראשון , ]הבריות[ל על גניבת דעת "ועבר על אסורם ז

לחשוב שהוא מתכוון לעשות ) דברים כהויתם(ומטעה הוא את מי שאינו יודע , לאויבו
 הרי זו, אבל כשאינו נצרך. אפילו היה נצרך, שירד לאומנות חברו, כ עבירה"ועבר ג. מצוה

, דבר] סוף[…הדבר אשר הוא…ואסור למי שיש לו. אכזריות והפלגה בנקימה ובנטירה
וכתב . הרי הוא בכלל מסיג גבול רעהו לפי דעתי, לעסוק במעשיו) חברו(כל מי שמעכב 

  . משה
ולכן הוא כותב . אלא שזה פגם מוסרי, ם לא כתב שיש לכוף את מי שיורד לאומנותו של חבירו"הרמב

מה שכתב . "לפי שמנע פרנסה קבועה של עני בן תורה"הפגם במעשיו של הרופא הוא בתחילת דבריו ש
שהרי לאו זה שייך רק , אין כוונתו ַללאו בתורה, "הוא בכלל מסיג גבול רעהו הרי"ם בסוף דבריו "הרמב

ם "וכך אכן כותב הרמב. אלא כוונתו לומר שאין זו דרכם של צדיקים, להשגת גבול בקרקעות ארץ ישראל
וכך . שם מביא הוא את איסור ירידה לאומנות חבירו כהנהגה טובה לתלמידי חכמים, )יג, ה(הלכות דעות ב

  : הוא כותב
מדקדק על , אומר על לאו לאו ועל הן הן, משאו ומתנו של תלמיד חכם באמת ובאמונה"

ונותן דמי המקח , עצמו בחשבון ונותן ומוותר לאחרים כשיקח מהן ולא ידקדק עליהן
מחייב עצמו בדברי מקח ) אינו(, ר ואינו נעשה לא ערב ולא קבלן ולא יבא בהרשאהלאלת

ואם נתחייבו לו , כדי שיעמוד בדבורו ולא ישנהו, וממכר במקום שלא חייבה אותו תורה
ולא יצר לאדם , ולא ירד לתוך אומנות חבירו, אחרים בדין מאריך ומוחל להן ומלוה וחונן

היה מן הנרדפים ולא מן הרודפים מן הנעלבים ולא מן כללו של דבר י, לעולם בחייו
ואדם שעושה כל המעשים האלו וכיוצא בהן עליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי , העולבים

". אתה ישראל אשר בך אתפאר

  ם"מקור דברי הרמב
ולאחר , הגמרא פותחת בציטוטו של המזמור.  מפרשת את פרק טו בתהילים)א, כד(הגמרא במסכת מכות 

: וזו לשון הגמרא. ן מפרשת אותומכ
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הולך תמים ופועל צדק ודובר , מי יגור באהלך מי ישכון בהר קדשך] 'ה[מזמור לדוד "
נבזה , לא רגל על לשונו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובו, אמת בלבבו

י כספו לא נתן בנשך ושוחד על נק, יכבד נשבע להרע ולא ימיר' בעיניו נמאס ואת יראי ה
התהלך לפני והיה : דכתיב,  זה אברהם-הולך תמים . לא לקח עושה אלה לא ימוט לעולם

רב : י"רש(.  כגון רב ספרא-ודובר אמת בלבבו .  כגון אבא חלקיהו-פועל צדק . תמים

והכי הוה עובדא דרב ספרא היה לו חפץ אחד ) שאילתא לו(בשאלתות דרב אחא  -ספרא 
ש ואמר לו תן לי החפץ בכך וכך דמים " שהיה קורא קלמכור ובא אדם אחד לפניו בשעה

ש כסבור זה שלא היה רוצה ליתנו בדמים הללו והוסיף אמר "ולא ענהו מפני שהיה קורא ק
ש אמר לו טול החפץ בדמים שאמרת בראשונה שבאותן "תנהו לי בכך יותר לאחר שסיים ק

אולי ימושני אבי :  דכתיב, זה יעקב אבינו- לא רגל על לשונו )דמים היה דעתי ליתנם לך

וחרפה לא נשא .  שלא ירד לאומנות חבירו-לא עשה לרעהו רעה . והייתי בעיניו כמתעתע
 זה חזקיהו המלך שגירר עצמות -נבזה בעיניו נמאס .  זה המקרב את קרוביו-על קרובו 

שבשעה שהיה רואה ,  זה יהושפט מלך יהודה-יכבד ' ואת יראי ה. אביו במטה של חבלים
. מרי מרי, רבי רבי) אבי אבי: (היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו וקורא לו, מיד חכםתל

כספו לא . אהא בתענית עד שאבא לביתי: ר יוחנן"דא, יוחנן'  כר-נשבע להרע ולא ימיר 
 כדי שלא ימשוך - ואפילו לעובד כוכבים: י"רש. ( אפילו ברבית עובד כוכבים-נתן בנשך 

: י"רש(יוסי ' ישמעאל בר'  כגון ר-ושוחד על נקי לא לקח . )יתויבוא להלוות לישראל ברב

ולא רצה ליקח כדי ] קודם זמנו[ שהיה אריסו מביא לו משלו -כגון ישמעאל ברבי יוסי 
  . "…עושה אלה לא ימוט לעולם: כתיב. )להיות לו דיין

לא מדובר . את מעשיוומונה אחד לאחד , שמזמור זה עוסק באדם צדיק, על פי דברים אלו של הגמרא יוצא
כך למשל אפילו הפסוק העוסק . אלא על מעשים שהם לפנים משורת הדין, במעשים שהם חובה לכל אדם

שם אין , מוסבר בגמרא כעוסק בלקיחת ריבית מגוי, ")כספו לא נתן בנשך" -(באיסור לקיחת ריבית 
  . הריבית אסורה מעיקר הדין

שלא ירד ": ואומרת שהכוונה היא, " עשה לרעהו רעהלא": בין השאר מפרשת שם הגמרא את המילים
אלא נוהג , אינה איסור מוחלט, שגם ירידה לאומנות חבירו, על פי ההקשר נראה אם כן". לאומנות חבירו

ם דין זה בין יתר ההנהגות הראויות "זו אם כן הסיבה שמחמתה הביא הרמב. הראוי לתלמיד חכם לנהוג בו
  . לתלמיד חכם

אין אנו כופים , י ואם השיג אדם חפץ בדרכים הפוגעות בזולת"ם היא מעין שיטת רש"מבנמצא ששיטת הר
אלא , אמנם אין עבירה זו מוגדרת לכל אדם. או להחזיר את מה שהשיג תוך פגיעה בזולת, אותו לחדול מכך

ם וה, הנוהגים איסור בעצמם גם בדברים שאין בהם איסור מוגדר, שראוי לנהוג במידת תלמידי חכמים
גם שם אין המעשה ". עני המהפך בחררה"ם לגבי המקרה של "כך גם סובר הרמב. לפנים משורת הדין

, על פי הסבר זה ניתן להבין מדוע חיכה רב יצחק נפחא. אסור אלא ממידת חסידות של תלמידי חכמים
אלא , ין עשההוא לא מחה בפניו מיד מכיון שכד. עד שיעלה אצלו לרגל, בפניו הובאה התלונה על רבי אבא

פסיקת הדין של רבי אבא במקרה של .  לפנים משורת הדין-שעל פי המסופר לא נהג מנהג תלמידי חכמים 
שהיה תלמיד , היא רק לפי מעלתו של רבי אבא, שהוא נקרא רשע, עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלו

ולכן , נזכרו למעלה בגמראהוא התכוון שאכן הוא עשה כדוגמת המעשים ש, אמנם. ואינה מעיקר הדין, חכם
ם "אם כן מובן מה שכתב הרמב". רשע"כ יוצא שגם במקרים שלמעלה הפוגע בזולתו נקרא "וא. הוא רשע

, העושה שליח לקדש לו אשה והלך וקידשה לעצמו הרי זו מקודשת לשליח"): ז"ט מהלכות אישות הי"בפ(
  ."רשעח וממכר נקרא וכל העושה דבר זה וכיוצא בו בשאר דברי מק, ואסור לעשות כן
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